
كاشت 15 هزار اصله درخت در هفته درختكارى، فضاى سبز 
منطقه 22 را توسعه مى دهد

چه سرسبز مى شود 
محله من

روزگاری در ميان پايتخت نشــينان نگهداری از درختان هر جا که روييده 
بود، ارزشی فرهنگی بود و بی اعتنايی به آن گذر از خط قرمز تلقی می شد، 

اما امروزه شرايط به گونه ای ديگر شده است...
دوشنبه
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره  ۷۹۳
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پيشنهاد بانوى نمونه گل و گياه محله تهرانسر
 براى سبزه سفره هفت سين 

يکی از شهروندان ساکن «تهرانسر» در اقدامی جالب و جديد برای «سبزه» 
عيــد به جای «گندم» و ديگر حبوبات مانند «عدس» و «ماش» از هســته 
مرکبات استفاده کرده است. اين بانوی نمونه گل و گياه منطقه ۲۱ بر اين باور 
است، اســتفاده از گندم که تبديل به آرد و نان بر سر سفره مردم می شود، 
برای سبزه سفره «هفت سين» اسراف است و به جای آن می توانيم از هسته 

مرکبات که به عنوان زباله دورريخته می شود، استفاده کرد.

دور ريزها را سبز كنيم

صفحه ۱۴

مربى تكواندوكار  
و قهرمان هم محله اى: 

بيســت و يکمين تکه از پايتخت، ورزشــکاران و مربيان موفق و سرشناس 
بسياری در رشته ورزش های رزمی به ويژه در رشته «تکواندو» در خود جای 

صفحه ۵داده است.

منطقه ما حرف اول 
را در ورزش هاى رزمى مى زند

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

صفحه ۲

سالم دوباره به قديمى ترين 
پل آجرى پايتخت

مرمت نهايى پل تاريخى حاج محمدعلى كنى
بهار 1400 به پايان مى رسد

 از پايتخت، ورزشــکاران و مربيان موفق و سرشناس 
 خود جای 

برای «سبزه» برای «سبزه» را در ورزش هاى رزمى مى زندرا در ورزش هاى رزمى مى زند
عدس» و «ماش» از هســته عدس» و «ماش» از هســته 
 بر اين باور  بر اين باور 
بر سر سفره مردم می شود، بر سر سفره مردم می شود، 
هسته هسته 
۱۴صفحه ۱۴صفحه ۱۴

صفحه ۸
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

مدير مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

 مرمت پل «حــاج محمدعلی 
کنــی»، قديمی ترين پل آجری 
تهران، اين روزها ســرعت بيشــتری 
گرفته اســت. «محسن محمدخانی»، 
دبير کارگروه فنی و عمران شوريارای 
محلــه «کن»، در اين بــاره می گويد: 
«خوشبختانه شــهرداری منطقه ۵ و 
سازمان زيباسازی شهرداری تهران در 
تالش هستند تا مرمت اين پل تاريخی 
را تا بهار ۱۴۰۰ به پايان برسانند. کارها 

با تيم نظارت به خوبی پيش می رود و متولی پل به همراه شوراياری محله کن 
بــر روی آن نظــارت دارند. اين پل برای اهالی محله کــن از اهميت زيادی 
برخوردار است. پل تاريخی که بخش مهمی از تاريخ و هويت محله را با خود 
همراه دارد و از سويی جزو آثاری است که در ميراث فرهنگی ثبت ملی شده 
است.» سال ۱۳۱۲ حاج محمدعلی کنی، يکی از خّيران محله کن، پل کنونی 

را بر روی پل پيشــين مربوط به سال 
۱۲۹۰ شمســی ســاخت. پل کن در 
دوران «قاجار» بــر روی رودخانه کن 
احداث شد و مدت ها تنها راه ارتباطی 
روســتای کن با اطراف بــود. نوروز پر 
باران سال ۱۳۹۸ و سيل آن سال، پل 
تاريخی کن را دچار آسيب جدی کرد. 
ســازمان ميراث فرهنگــی اعالم کرد 
بيــش از ۳۰ درصد پل تخريب شــده 
است و آب پايه های اصلی آن را شسته 
اســت. چون هزينه مرمت پل زياد بود، از محل موقوفات پل تأمين نمی شد. 
پس ازگذشت ماه ها به سبب تأمين نشدن بودجه، مرمت پل به تأخير افتاد. 
پس از پيگيری اهالی و تأکيد شــورای شــهر، شهرداری منطقه ۵ به کمک 
سازمان «زيباسازی شهرداری تهران»، عمليات مرمت پل آجری را به جديت 

دنبال کرد و خوشبختانه بخش مهمی از پايه های آن ترميم شده است. 

تيتر يك

مرمت نهايی پل تاريخی حاج محمدعلی کنی، بهار ۱۴۰۰ به پايان می رسد

سالم دوباره به قديمى ترين پل آجرى پايتخت

درخواست از اهالى، بهسازى معابر از شهردارى
بهسازی محيطی معابر در قالب مهم ترين خواسته شهروندان تا پايان سال اجرايی می شود. 
شــهردار منطقه ۹ با اعــالم اين خبر گفت: «با توجه به بافــت محله ها يکی از مهم ترين 
خواســته شهروندان، بهسازی معابر بود که در قالب ۳۳ پروژه اجرايی منطقه قرار گرفت و تا 

پايان سال انجام می شود.»
«ســيد مصطفی موسوی» افزود: «بهسازی محيطی در کوچه های لطيفی، وحدت، جاويد 
اوغانی، ۱۳ آبان، قديانی، شــکری، لشــکری، لطفی، گنجی، صاحب الزمان، رجبی، نوروزی، 
خيابان امام محمدباقر(ع)، دســتغيب، هاشــمی و طراحی بوســتان بزرگ «جی» از ســاير 

پروژه های مهم توسعه محلی به شمار می آيند که تا پايان سال عملياتی خواهند شد.»

افزايش بخش هاى درمانى بيمارستان شريعت رضوى
 بخش های خدماتی و درمانی بيمارســتان «شريعت 
رضوی» گســترش می يايد. رئيس بيمارستان شريعت 
رضوی با اعالم اين خبر گفت: «در محدوده غرب تهران، 
تنها ۲ بيمارستان تحت پوشش تأمين اجتماعی وجود 
دارد که بيمارســتان شريعت رضوی از جمله اين مراکز 
است و با توجه به حجم مراجعه کننده هايش پاسخگوی 
شهروندان نيست. به همين دليل، طرح افزايش بخش ها 
و مجموعه جديد بيمارستان آغاز شده است و اميدواريم 
در آينــده نزديک به بهره برداری برســد.» «ســيروس 
شــهنی زاده»، راه اندازی بخش های آی. سی. يو و سی تی اسکن و احداث ساختمان جديد را 
جمله پروژه های اجرايی بيمارســتان برای کسب رضايت شهروندان دانست و افزود: «اکنون 

خدمات درمانی بيمارستان در زمينه قلب، سی سی يو، اطفال و کودکان و داخلی است.»

چهره
پدر نفر اول پارالمپياد 

ورزشى معلوالن تهران: 
با افتخار براى موفقيت 
فرزندم تالش مى كنم 

يادداشت

اردوهاى جهادى
را تخصصى كنيم

اردوهای جهادی در همه ابعاد فرهنگی، 
آموزشــی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشت 
و درمان، انديشــه ای برخاسته از فرهنگی 
غنی است که ريشه در باورهای مذهبی و 

ارزش ها و هنجارهای کالسيک دارد.
 نقشــه راه اين اردوهــا و فعاليت های 
نهايــی  کارکــرد  کــه  خودجــوش 
«محروميت زدايــی» بــرای آنهــا در نظر 
گرفته شده، از گذشته تا به امروز مشخص 
بــوده و با کليــد واژه «خدمت رســانی»، 

هماهنگ عمل کرده است. 
ضمــن گســترش شــهرها و زندگی 
شهرنشــينی، مجموعــه اقدامات جهادی 
در محيط های شــهری مانند محله ها که 
هريک قدمت و تاريخی مستقل دارند نيز 

عملياتی شد. 
ســوی  از  خيرخواهانــه  اقداماتــی 
هم محله ای هــا و شــهروندان کــه عالوه 
بر رســيدگی به محرومــان و نيازمندان 
شناســايی شــده، بــر ايجــاد فضاها و 
محيط های گفتمان خدمت، آسيب شناسی 
محدوده ها و جوامع مختلف دريافت کننده 
خدمات براســاس نيازهايشان، غنی سازی 
اوقــات فراغت افراد مشــارکت جو، فراهم 
آوردن خدمــات ارزش افزوده، جلوگيری 
از مهاجرت روســتاييان به کالنشــهرها با 
هدف دريافت خدمات بيشتر (در اردوهای 
فرا اســتانی)، ايجاد فرصتی مناسب برای 
مديريت دقيق نيروهای انسانی متخصص 

نيز اثرگذار بوده اند. 
به گونه  ايی کــه می توان رد پای فرايند 
اردوهــای جهــادی را در توســعه پايدار 
شهری و در مختصات محله، به نفع اقشار 
کم درآمد و محله های کم برخوردار و البته 
متراکم از جمعيت، شــاهد بود. بنابراين، 
محله هايی کــه آســيب های اجتماعی و 
فقــدان خدمات عمومــی در آنها پر رنگ 
است، تاکنون بيشــترين بهره اجتماعی و 
عمومی را از ويژگی های مطلوب اردوهای 

جهادی، برده اند. 
مانند منطقه ۹ که با وجود محله هايی 
متراکم از اقشــار ضعيف (از نظر اقتصادی 
و معيشــتی)، فعاليــت گروه های جهادی 
در آن بيش از گذشــته رونق گرفته است. 
همچنان کــه  با شــکل گيری پايگاه های 
اجتماعی و محلی در جريان برگزاری اين 
اردوها، تجربه  های ارزشمندی در ارتباط با 
کميت و کيفيت آنها و نيز تخصصی شدن 
شيوه اجرای اين امور نيکوکارانه به دست 

آورده است. 
تخصصی شــدن اردوهــای جهادی از 
اين منظر که اردوها به بخش های مختلف 
اجتماعــی، اقتصــادی، صنعتــی، فنی و 
حرفــه ای، عمرانی، تکنولوژی و اســتارت 
آپ تقسيم  می شــوند و اگر در هر بخش، 
نيروی کاردان و مرتبط با آن فعاليت کند 
و خدمات ارائه دهد،  آبادانی حاصل از آن، 
ظرفيتی نوين از رفــاه اجتماعی را پيش 

روی محله و شهر قرار می دهد. 

 مينى بوس هاى جديد در خط باغ فيض ـ مترو صادقيه
خط ۴۲۳ باغ فيض ـ مترو صادقيه به مينی بوس های 

نو تجهيز شد. 
معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه ۵ گفت: 
«با توجه به گاليه شــهروندان از وضعيت نامناســب 
اتوبوس هــای خط باغ فيض ـ مترو صادقيه به ســبب 
فرسودگی، هم  چنين به دليل تعداد مسافران اين خط، 

اتوبوس های فرسوده اين خط جمع آوری شد.»
«مهدی نــوروزی» افــزود: «اکنون ايــن خط به 
۹ دســتگاه مينی بوس نو تجهيز شــده است و کرايه 
اين مينی بوس ها مشــابه کرايه اتوبوس ها يعنی هزارو ۲۰۰ تومان اســت و هر ۱۵ دقيقه 
مسافران را جابه جا می کنند.» او درباره نصب سرپناه برای ايستگاه ها هم گفت: «اميدواريم 

در قالب پروژه های کوچک مقياس محله، ســرپناه ايستگاه ها هم نصب شوند.»

مينى بوس هاى جديد در خط باغ فيض ـ 

«كيانا دشــتى»، 11 ساله، به تازگى 
معلوالن  ورزشــى  «پارالمپيــاد  در 
تهــران» كــه اختتاميه اش در بوســتان 
«شــهداى خليج فارس» برپا شــد، رتبه 
نخســت را در رشــته «پياده روى» كسب 
كرده است. البته كيانا، مبتال به «اوتيسم» 
بوده و دچار معلوليت گفتارى، جســمى و 
ذهنى و شــركت او در مسابقه با همراهى 
پدرش بوده است. «قاســم دشتى»، پدر 
كيانا مى گويد: «كيانا اگرچه 11 سال دارد 
اما از نظر ذهنــى و توانايى حركتى مانند 
كودك 2 ساله است و اگر هم حركتى دارد 
و كالم من و مادرش را مى فهمد، به موجب 
برنامه كاردرمانى و تمرين هايى است كه ما 
با او انجــام مى دهيم. وقتى در جريان اين 

مســابقه قرار گرفتم، خواستم 
نشــان بدهم كه اين كودكان 
هم زنده اند و زندگى مى كنند.»
برنده  دشــتى وقتى متوجه 
شــدن كيانا مى شــود، ابراز 
و  مى كنــد  خوشــحالى 
پزشــك  «روزى  مى گويد: 
به مــن و همســرم گفت، 
براى اين بچه انرژى نگذار، 
چون نتيجــه نمى دهد. اما 
ما نشــان داديم كه مى توان 
به بچه هاى مبتال به اوتيسم 
هم اميدوار بــود و با افتخار 

مى گويــم كه بــراى موفقيت 
فرزندم تالش مى كنم.» 

سعيده بيداد
روان شناس، مشاور و مددكار

مجله خبرى مجله خبرى

افتتاح درمانگاه خيريه در شهرك دانشگاه شريف
درمانگاه خيريه «کوثر فاطمه»(س) با حضور شهروندان در مسجد 

«امام حسين»(ع) شهرک «دانشگاه شريف» افتتاح شد. 
به گزارش خبرنگار همشــهری محله، پس از چند ماه از راه اندازی 
خيريه کوثر فاطمه(س) در محله شهرک دانشگاه شريف، اين مجموعه 
برای ارائه خدمات بيشتر به شهروندان به ويژه با توجه به شيوع ويروس 

«کرونــا»، مجموعه درمانی را راه اندازی کرد. در اين مجموعه، خدمات 
مختلف درمانی مانند معاينه، تست کرونا و... با حضور پزشک عمومی و 
خدمات دندانپزشکی ارائه می شود. شهروندان عالقه مند به بهره مندی از 
اين خدمات می توانند به بزرگراه تهران – کرج، شهرک دانشگاه شريف، 

مسجد امام حسين(ع) مراجعه کنند. 

گود خيابان «محمد خانى» ايمن شد
گود خيابــان «محمد خانی» پس از ســال ها پيگيــری و گاليه 
شــهروندان، با حکم مقام قضايی ايمن سازی شد. شهردار ناحيه يک 
منطقه ۹ با اعالم اين خبر گفت: «با گاليه شهروندان محدوده خيابان 
محمدخانی به دليل قرار داشــتن گــود «المهدی» و احتمال ريزش 
امــالک مجاور آن، هم  چنين با تأکيد مديريت شــهری، در نهايت بر 
اساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و حساسيت ساختمان های 
مجاور، گود خيابان محمد خانی که به شکل غير اصولی ايجاد و مدت ها 
رها شده بود، ايمن شد.» «تقی محمد آقايی» با اشاره به اينکه اين گود 
حدود ۱۰ متر ارتفاع داشت، افزود: «پس از طی مراحل قانونی از سوی 
کارشــناس حقوقی ناحيه يک و دريافت حکم قضايی از دادسرای ۳۷ 
و مذاکره با بنياد مستضعفان با فعاليت شبانه روزی، اسکلت های فلزی 

داخل گود جمع آوری و با خاکريزی رفع خطر شد.»

آمادگى منطقه 22 براى رفع مشكل فاضالب  خانگى
شــهرداری منطقه ۲۲، آماده همکاری با شرکت فاضالب برای 

رفع مشکل فاضالب های خانگی است. 
شهردار منطقه ۲۲ با اعالم اين مطلب گفت: «يکی از مهم ترين 
مشــکالت زيســت محيطی اين منطقه، نبود سيســتم فاضالب 
است. از ســويی در شهرک های مسکونی منطقه به دليل شرايط 
جغرافيايی، احداث چاه فاضالب ممکن نيســت و بايد از سيستم 
«سپتيک: (مخزن جمع آوری فاضالب) استفاده کرد که متأسفانه 
انبوه ســازان مسکن هم اين سيستم را طراحی نکرده و سبب سر 

ريزفاضالب خانگی به نهرها شده اند.»
«مرتضی رحمان زاده» افزود: «آب فاضالب خانگی شهرک های 
شمالی بزرگراه «شــهيد همت» وارد نهر آب معابر اين منطقه و 
در بلوار «شــهيد جوزانی» در شمال محدوده درياچه «شهدای خليج فارس» در زمين های 
باير رها می شــوند که نتيجه اش تبديل اين محدوده به برکه آب فاضالب و ايجاد مشکالت 

زيست محيطی بوده است.»
او در ادامه گفت: «انتظار ويژه شــهروندان از شرکت فاضالب، ورود به اين موضوع است 

و البته شهرداری آمادگی دارد در تعامل با شرکت فاضالب اين مشکل را برطرف کند.»

70  ميز خبر
 درصد خسارت تأخير در تأديه 

اسناد نكول شده (اسناد پرداخت 
نشده) در منطقه 5 بخشيده 

مى شود. شهردارى اين منطقه 
زمينه اى را فراهم كرده است 
تا در صورت پرداخت بدهى 

اسناد نكول شده، فرد در صورت 
پرداخت نقد و يك  جا تا 15 

اسفندماه مشمول بخشودگى تا 
70 درصد شود. 

6
مجموعه ديدنى منطقه 9 به زودى 
به صورت 3 بعدى در قالب تور 

گردشگرى مجازى به نمايش 
گذاشته مى شود. اكنون محتواى 
نمايش سه بعدى ميدان و برج 
آزادى آماده شده است و در 
آينده فضاى موزه برج آزادى، 
بوستان المهدى(عج)، پارك 

آموزش ترافيك، آستان مقدس 
امام زادگان عبداهللا و زيد(ع)، 

مركز فناورى هاى هوشمند شهرى 
و انديشه سراى دكتر قريب به 

نمايش در مى آيد. 

كارگاه هاى آموزشى و 
ورزشى در «كن »

برنامه های ورزشی و آموزشی در «زينبيه اعظم 
کن» ويژه بانوان برگزار می شود. به گزارش خبرنگار 
همشــهری محله، زينبيه اعظم کــن برنامه ها در 
بخش ورزشی شامل تمرينات ورزشی «فانکشنال» 
با رعايت پروتکل های بهداشــتی، در روزهای فرد 
از ســاعت ۷ تا ۸:۳۰ و ۱۰:۳۰ تا ۱۲، می شــود. 
در بخش آموزشــی هم کالس های «نهج البالغه»، 
روزهای شنبه از ســاعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ و «اخالق 
در قرآن کريم» روزهای سه شــنبه اول هر ماه، از 
ســاعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار می شود. عالقه مندان 
برای شرکت در اين برنامه ها می توانند به کن، محله 

ميانده، زينبيه اعظم کن مراجعه کنند. 

فراخوان هنرمندان براى 
نقاشى ديوارى

هنرمندان برای ديوار نگاری خيابان «اجتماعی» 
منطقه ۹ فراخوانده شــدند. به گــزارش خبرنگار 
همشهری محله، شهرداری منطقه ۹ نقاشی ديوار 
خيابان اجتماعی را به مســابقه گذاشــته است و 
عالقه مندان تا ۱۷ اســفندماه فرصت دارند نمونه 
طرح های پيشنهادی خود را با موضوع های معمار 
ايرانی و دستاوردهای بومی ايرانيان، خوشنويسی، 
نگارگری و.... به دبيرخانه اين برنامه ارسال کنند. به 
۳ نفر برتر، از ۵۰۰ هزار تا يک ميليون ريال جايزه 
اهدا می شود. عالقه مندان برای اطالع از چگونگی 
ارســال آثار و کســب اطالعات بيشــتر با شماره 

۸۸۵۱۱۸۰۷ تماس بگيرند. 

خبر كوتاه

«ســيد مصطفی موسوی» افزود: «بهسازی محيطی در کوچه های لطيفی، وحدت، جاويد 
 آبان، قديانی، شــکری، لشــکری، لطفی، گنجی، صاحب الزمان، رجبی، نوروزی، 
خيابان امام محمدباقر(ع)، دســتغيب، هاشــمی و طراحی بوســتان بزرگ «جی» از ســاير 

 باغ فيض ـ مترو صادقيه به مينی بوس های 

 گفت: 
«با توجه به گاليه شــهروندان از وضعيت نامناســب 
اتوبوس هــای خط باغ فيض ـ مترو صادقيه به ســبب 
فرسودگی، هم  چنين به دليل تعداد مسافران اين خط، 

«مهدی نــوروزی» افــزود: «اکنون ايــن خط به 
 دســتگاه مينی بوس نو تجهيز شــده است و کرايه 
 دقيقه 
مسافران را جابه جا می کنند.» او درباره نصب سرپناه برای ايستگاه ها هم گفت: «اميدواريم 

كودك  ساله است و اگر هم حركتى دارد 
و كالم من و مادرش را مى فهمد، به موجب 
برنامه كاردرمانى و تمرين هايى است كه ما 
با او انجــام مى دهيم. وقتى در جريان اين 

مســابقه قرار گرفتم، خواستم 
نشــان بدهم كه اين كودكان 
هم زنده اند و زندگى مى كنند.»
برنده  دشــتى وقتى متوجه 
شــدن كيانا مى شــود، ابراز 
و  مى كنــد  خوشــحالى 
پزشــك  «روزى  مى گويد: 
به مــن و همســرم گفت، 
براى اين بچه انرژى نگذار، 
چون نتيجــه نمى دهد. اما 
ما نشــان داديم كه مى توان 
به بچه هاى مبتال به اوتيسم 
هم اميدوار بــود و با افتخار 

مى گويــم كه بــراى موفقيت 
فرزندم تالش مى كنم.» 
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امضا
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امضا

نظارت

امضا
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امضا

دبير  تحريريه
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تصحيح
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صفحه آرا

رفاقتى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

کتابخانه عمومی شــهدای کيگا، در روســتايی به 
همين نام قرار دارد. کيــگا ۵۰۰ نفر جمعيت ثابت و 
۲هزار نفر جمعيت متغير دارد و يکی از روســتاهای 
کوهستانی غرب تهران است. در اين روستا غير از يک 
مسجد، يک خانه بهداشت نيمه تعطيل و اين کتابخانه، 
هيچ مکان عمومی ديگری وجود ندارد. مسجد تنها در 
ســاعات نماز و خانه بهداشت در ايام گرم سال و البته 
در صورت وجود بهيار فعال اســت. بنابراين، کتابخانه 
عمومی شهدای کيگا تنها مکان عمومی البته فرهنگی 
اين روســتا اســت که از ۸ صبح تــا ۲ بعد از ظهر به 
ارائه خدمات می پردازد.  کيگا روستايی با صفا و دارای 
مردمی مهربان است. اين روســتا يکی از روستاهای 
منطقه «امامزاده داود»(ع) به شــمار می رود. برخی از 
اهالی کيگا در ماه های زمستان در روستا اقامت کرده 
و در فصل گرما به امامزاده داود(ع) می روند. اهالی اين 
روســتا بومی بوده و از بدو تولد در اين روســتا اقامت 
داشــته اند. به همين دليل، بيش از آنکه مهاجرپذير 
باشــد، مهاجر فرســت بوده و از مهم ترين داليل اين 
مهاجرت، ادامه تحصيل فرزندان در مقطع متوسطه و 

سختی زندگی در فصل زمستان است. 

5هزار جلد كتاب و 91 عضو فعال
آنچه در نگاه نخست از کتابخانه عمومی به ذهن ما 

متبادر می شود، سالن مطالعه و کتابداری است که در 
بخش مخزن و منتظر نشسته است تا مراجعان برای 
امانت گرفتن کتاب به آنجــا بيايند. اما کتابخانه های 
عمومی مدتی است که کارکردهای خود را بازتعريف 
کرده اند. به همين دليل، کتابخانه عمومی امروز ديگر 
يک فضای بــی روح برای مطالعه پشــت کنکوری ها 
نيســت.  «زينب فتحعلی»، کتابدار کتابخانه عمومی 
شــهدای کيگا است که فعاليت های متنوع فرهنگی و 
آموزشی را در اين کتابخانه تدارک می بيند. او درباره 
خدمــات اين کتابخانه می گويــد: «کتابخانه عمومی 

  «مهدی رمضانی»، معاون توسعه کتابخانه ها و  ترويج کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 
آذرماه امسال گفته بود ۷۶۴ کتابخانه روستايی در کشــور وجود دارد که يک چهارم کتابخانه های 
عمومی کشور را تشکيل می دهند. او با تأکيد بر اين موضوع که کتابخانه های روستايی ظرفيت مهم، 
فراگير و اثرگذاری هستند، وجود آنها را يک ارزش محسوب کرده بود که برايشان سرمايه گذاری شده 
است و در اولويت توسعه کتابخانه های عمومی قرار گرفته اند.  با اين مقدمه، الزم است بدانيد در غرب 
تهران با وجود روستاهای متعدد که همه شان دارای جمعيت قابل توجه و دارای سکونت هستند، تنها 
يک کتابخانه روستايی وجود دارد و آن هم در روستای «کيگا» و با ۲۵ کيلومتر فاصله از شهر تهران. 
به همين دليل در اين گزارش با توجه به اهميت کتابخانه های روستايی در گسترش و توسعه فرهنگ 

مطالعه به ويژه در ميان اهالی روستا، ظرفيت های اين کتابخانه را بررسی کرديم. 

سميرا باباجانپور

راه اندازى كتابخانه سيار 
روستايى

روستاهای غرب تهران به سبب شرايط اقليمی 
و داشتن کودکان و نوجوانان با استعداد و ساکنان 
تحصيلکــرده، به دليل دسترســی مناســب به 
امکانات آموزشی مرکز شهر و البته وجود فراغت 
فراوان، ظرفيــت بالقوه ای برای 
انجام فعاليت های فرهنگی به ويژه 
فعاليت های کتاب محور هستند.  
غير از مسجد و امامزاده، تقريبًا 
هيــچ مکان عمومــی فرهنگی 
در اين روســتاها فعال نيست و 
همين جای بسی تعجب است. 
وجود کتابخانه عمومی روستای 
کيگا که آن هم در سال ۱۳۸۸ 
از سوی سازمان «مسکن و شهرسازی» و با کمک 
مالی خّيران ساخته شده است، يک ظرفيت بالقوه 
برای ارائه خدمات به جامعه روستايی غرب تهران 
با حدود۱۴ هزار نفر جمعيت است.  با اين سؤال 
که چرا در روستاهای ديگر غرب تهران کتابخانه 
عمومی ســاخته نمی شــود، به ســراغ «هادی 
ناصری»، مديرکل کتابخانه های عمومی استان 
تهران؛ می رويم. او می گويد: «نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور براساس سياست های مصوب خود 
در روستاهايی که دارای جمعيت باالی ۲هزار و 
۵۰۰ نفر هســتند، می تواند کتابخانه ايجاد کند. 
عالوه بر اين نهاد، کتابخانه های عمومی کشــور 
بر اساس قانون، بودجه ای برای ساخت کتابخانه 
ندارد و در قانون تنها به عنوان يک بهره بردار مورد 
توجه قرار گرفته است. بر اين اساس، تعداد قابل 
توجهی از روســتاها از داشتن کتابخانه محروم 
شــدند و هيچ گاه صاحب کتابخانه نمی شــوند. 
برای حل اين مشکل، نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور، ۲ راهکار ارائه کرده است. نخست «ايجاد 
پيشــخوان کتاب» و دوم «راه انــدازی کتابخانه 
ســيار».»  او در ادامه می افزايد: «کتابخانه کيگا 
که با همت خّيران و البته ســازمان مســکن و 
شهرســازی ساخته شده اســت، می تواند مرکز 
ارائه خدمات به روستاهای اطراف نيز باشد. امروز 
کتابخانه های عمومی خدمات خود را گسترده تر 
کرده اند و به عنوان مراکز فرهنگی چند منظوره 
مورد توجه قــرار گرفته اند. برگزاری کالس های 
آموزشی، دوره های مشــاوره، برگزاری جلسات 
نقد، بررســی و رونمايی کتاب از جمله خدمات 
مهمی هستند که در کتابخانه های عمومی ارائه 
می شــوند.» ناصری تأکيد می کنــد: «اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان تهران به عنوان يک 
دســتگاه بهره بردار آماده است در صورت فراهم 
آمدن زيرساخت ها نسبت به تجهيز و بهره برداری 

حداکثری از امکانات اقدام کند.» 
مديرکل کتابخانه های عمومی استان تهران در 
ادامه با بيان اينکه کتابخانه عمومی در روستای 
کيگا فرصــت خوبی برای توســعه فعاليت های 
کتابخانه ای اســت، می گويــد: «در صورتی که 
دستگاه های مربوط به تعهدات خود عمل کنند و 
يا خّيران نسبت به اهدای اتوبوس برای کتابخانه 
سيار اقدام کنند، ما آماده ايم ضمن تجهيز آن و با 
مرکزيت کتابخانه عمومی شهدای کيگا، کتابخانه 
سيار نيز در اين منطقه راه اندازی کنيم که به واقع 
اقدام مبارکی خواهد بود. همان گونه که به تازگی 
در ايام دهه فجر در بهمن ماه، کتابخانه سيار «يار 
مهربان ۱۰» را در منطقه شــميرانات و با هدف 
ارائه خدمات به روستاهای شمال تهران راه اندازی 

کرديم و مورد استقبال نيز قرار گرفت.»

روستای کيگا تنها مکان فرهنگی اين محدوده است. 
يعنی از روستای «ســولقان» تا امامزاده داود(ع) که 
حدود ۱۰ روستا را شامل می شود، تنها همين کتابخانه 
عمومی وجــود دارد.»  او ادامــه می دهد: «خدمات 
کتابخانه های عمومی سراسری است. يعنی وقتی شما 
در يک کتابخانه عمومی عضو می شــويد، می توانيد از 
خدمات همه کتابخانه های عمومی در سراســر کشور 
اســتفاده کنيد. تنها يک حق عضويت ناچيز و هزينه 
صدور کارت از اعضا گرفته می شــود. با اين حال، غير 
از خدمــات معمول کتابخانه، مــا فعاليت های متنوع 
فرهنگی و البته برگزاری کالس های آموزشــی را هم 
برای مخاطبــان خود تدارک می بينيــم.»  فتحعلی 
تصريح می کند: «کتابخانه شــهدای کيگا با زير بنای 
۱۶۵ مترمربع است. اين کتابخانه دارای سالن مطالعه 
و بخش کودک و مخزن کتاب اســت و ۵هزار نسخه 
کتــاب و ۹۱ عضو فعال دارد. بر اســاس آمار موجود، 
ســاالنه حدود هــزار و ۵۰۰ نســخه کتــاب امانت 
می دهيــم.»  او ادامه می دهــد: «از زمان همه گيری 
«کرونا» فعاليت های فيزيکی کتابخانه با دستور ستاد 
ملی «مبارزه با کرونا» تعطيل شده است، ما برای اينکه 
خدمات فرهنگی مان را تعطيل نکنيم، همه فعاليت ها 
را به فضای مجازی منتقــل کرديم. اکنون در فضای 
مجــازی، صفحه ای راه اندازی کرديم که با اســتقبال 

زيادی نيز مواجه شده است.» 

تنها مركز فرهنگى روستاهاى غرب تهران 
در روزهاى شيوع كرونا، مجازى خدمات مى دهد

يك كتابخانه براى 13روستا!

هادى ناصرى 
مديركل كتابخانه هاى 
عمومى استان تهران

هادى ناصرى 

ورزش

رئيس اداره ورزش منطقه 21:
مربيان و ورزشكاران 

خوبى داريم 
«محمد شــمس آبادی»، رئيــس اداره 
ورزش منطقه ۲۱، موفقيت های ورزشی در 
رشــته های تيمی و فردی را موجب افتخار 
می داند و اميدوار اســت مانند سال های 
گذشــته، اين موفقيت ها ادامه دار باشد 
و ســال به سال هم بيشــتر شود. او 
می گويد: «موفقيت تيم های ورزشی 
و ورزشــکاران منطقه در مسابقات 
و رقابت هــای مختلف برای همه 
غرورآفرين  و  خوشحال کننده  ما 
ورزشکاران  خوشــبختانه  است. 
منطقه در مسابقات مختلف موفق 
به کسب مدال شــده اند که از جمله 
آخرين آنها قهرمانی تيم «واليبال ساحلی 
بانوان» و قهرمانی استاد جالل حبيبيان 
دانشــجويی  تکوانــدو  مســابقات  در 
کشور است که نشــان می دهد مربيان 
و ورزشــکاران خوبی داريــم. اميدوارم 
ايــن موفقيت ها بــرای ورزش منطقه 
ادامه داشته و شــهرداری هم در حد 
تــوان و بضاعت خود همــواره حامی 
ورزشــکاران و تيم های ورزشی باشد. 
چه در رشته های تيمی مانند واليبال 
و «بســکتبال» و «فوتبــال» و چه 
در رشــته های رزمی مانند تکواندو، 
آقايان و بانوان ورزشــکارما هميشه 
درخشيده اند و سبب افتخار منطقه 
شــده اند که بايد از همه آنها تشکر 
کنيم و به تک تک شــان خســته 

نباشيد بگوييم.»

جالل حبيبيان، متولد ســال ۱۳۶۲، حدود ۲۵ 
سال است که در شهرک «پاسداران» سکونت دارد. 
او ورزش را از ۷ ســالگی و از رشته «ژيمناستيک» 
در «کرمانشــاه» آغازکرد. حبيبيان داستان زندگی 
ورزشی و حضورش در منطقه ۲۱ را اين گونه روايت 
می کند: «۷ سالم بود که با ژيمناستيک آغاز کردم 
و در رده سنی خردســاالن و نونهاالن در مسابقات 
استانی کرمانشــاه نايب قهرمان شدم. ۹ ساله بودم 
کــه به تهران آمديــم. با توجه به عالقــه ای که به 
ورزش های رزمی داشــتم، در نوجوانی سراغ رشته 
«کونگ  فو» رفتم و قهرمان استان تهران شدم. پس از 
کونگ  فو در جوانی سراغ رشته تکواندو رفتم و مقام 
سوم مسابقات انتخابی تيم ملی را کسب کردم. چند 
دوره قهرمان مسابقات کشوری شدم و در مسابقات 
انتخابی تيم ملی مقام آوردم. مقام سومی ارتش های 
جهان را هم در کارنامه ورزشــی خــود دارم. عضو 
تيم های باشگاه های هما، پاس، دانشگاه آزاد، مژدهی 
رشت، راه آهن و پوشينه بافت در ليگ برتر تکواندو 
بودم. در کنار اينها در رشته های «کاراته» و «ووشو» 
هم فعاليت هايی داشتم. زمانی که به تهران آمديم، 
حدود ۲ســال در منطقه ۷ سکونت داشتم و پس از 
آن به منطقه ۲۱ و شهرک پاسداران در «تهرانسر» 

رفتم و تا امروز در اين محله سکونت دارم.» 

مدرك مربيگرى و داورى 
در 5 رشته ورزشى

حبيبيان حدود ۱۳ سال است که به عنوان مربی 
در مجموعه های ورزشــی منطقه مشــغول به کار 
است. او در اين باره به همشهری محله می گويد: «از 
سال ۱۳۸۷ عالوه بر شــرکت در مسابقات ورزشی 
در کســوت مربی هم فعاليت ام را آغاز کردم. در اين 
مدت توانستم مدرک بين المللی مربيگری تکواندو 
را کســب کنم و عالوه بر آن مدرک مربی و داوری 
درجــه يک تکوانــدو را هــم دارم. هم  چنين مربی 
ژيمناستيک و آمادگی جسمانی و داوری ووشو نيز 
هستم و در مجموع در ۵ تا ۶ رشته، تخصص و تجربه 

مربيگری و داوری دارم. ابتدا به عنوان يکی از کارکنان 
مجموعه ورزشــی «نيلوفر» مشغول به کار شدم که 
«داود فالح» مربی من و يکی از استادان برجسته و 
بزرگ تکواندو کشــور معرف من بود. از سال ۱۳۸۷ 
تا ۱۳۹۶ مدير مجموعه ورزشی «کوثر» تهران بودم 
و از ســال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ هم در مجموعه ورزشی 
«پديدار» حضور داشتم و سابقه مديريتی ورزشی هم 
دارم. اکنون در مجموعه ورزشی «ياس» افتخار اين 
را دارم کــه به عنوان مربی تکواندو در خدمت اهالی 
خوب منطقه ۲۱ باشم. هم  چنين در انجمن آمادگی 
جسمانی و انجمن ورزش های رزمی منطقه ۲۱ نيز 

حضور دارم.»

ثبت يك قهرمانى ديگر 
در كارنامه ورزشى

حبيبيــان دربــاره آخريــن افتخارآفرينی اش 
درمسابقات قهرمانی دانشــجويی کشورمی گويد: 
«مسابقات قهرمانی دانشجويی دانشگاه های علمی 
کاربردی سراسر کشور، در رده های سنی ۱۸ تا ۲۹ 
ســال، ۳۰ تا ۴۰ سال و ۴۰ ســال به باال در محل 
فدراسيون تکواندو با رعايت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شــد که من به عنوان دانشجوی واحد غرب 
دانشــگاه علمی و کاربردی «پرسپوليس»، نماينده 
تهران در اين رقابت ها بودم که موفق شــدم در رده 
سنی ۳۰ تا ۴۰ مدال طالی رقابت ها را کسب کنم 
و بــرای خودم و منطقه ۲۱ و غرب تهران افتخاری 
ديگر کسب کنم. خوشحالم که نماينده خوبی برای 
اهالی منطقه بودم و روسفيد شدم. سطح بازی ها باال 
بود و ورزشکاران خوب و کارنامه داری برای قهرمانی 
و کسب مدال رقابت می کردند. همواره تمريناتم را 
به شــکل منظم دنبال کرده ام و به شکل حرفه ای 
ورزش می کنم و برای حضور در رقابت های مختلف 
آماده هستم. منطقه ۲۱ در رشته های رزمی هميشه 
موفق بوده اســت و حرف اول را می زند. منطقه ما 
بين مناطق ۲۲ گانه تهــران، حرف اول را می زند و 
خوشــحالم که اين بار هم منطقه ما مدال و عنوان 

کسب  را  قهرمانی 
کرده است.» 

حال ورزش 
منطقه خوب است

 قهرمــان هم محله ای درباره امکانات ورزشــی 
منطقه به ويژه در رشــته تکواندو هــم بر اين باور 
است که مشکل و کمبودی در اين باره وجود ندارد: 
«خوشبختانه منطقه ۲۱ مربی های خوبی در همه 
رشته های ورزشی به ويژه تکواندو دارد که از جمله 

می توانم به اســتادان«احمد خميس آبادی»، 
«مرتضی کريمی» و «مهدی هنرمند» و 
«اصغر فتحی» اشاره کنم. جوانان مستعد 
و عالقه مند بــه ورزش هم اين منطقه 
کم ندارد. تنها کافی است ورزشکاران، 
قهرمانــان، پيشکســوتان و مربی های 

ورزشی منطقه را در همه رشته  ها بررسی 
کنيد تا متوجه شــويد که به سبب 

نرم افزاری، شرايط بسيار خوب و 
مطلوب اســت. در ورزش های 

رزمی و توپی از ورزش آقايان 
گرفتــه تا بانــوان، منطقه 
ما هر ســال چند قهرمانی 
کسب می کند و ملی پوشان 
و قهرمان هــای زيادی نيز 
تحويل ورزش کشــور داده 

اســت. به لحــاظ امکانات يا 
همان سخت افزاری کمبود خاصی 
وجود ندارد و در محدوده تهرانسر 
ورزشی  مجموعه های  و  سالن ها 
خوبی به ويژه در زمينه ورزش های 
رزمی در منطقه فعال هســتند. 
هرچنــد اپيدمــی «کرونا» به 
باشگاه ها بسيار لطمه وارد کرده 

است. از سوی ديگر، شهرداری نيز 
تا آنجا که درتــوان و اختيارش بوده 

به ورزش و ورزشکاران منطقه کمک 
کرده و حامی آنها بوده است. موفقيت 
تيم های ورزشــی هم نشان می دهدکه 

حال ورزش در منطقه خوب است. البته 
هميشــه جا برای بهتر شدن و پيشرفت 
وجــود دارد. مهــم عالقه ای اســت که 

مردم از خودشان برای ورزش کردن 
نشــان می دهند و موضــوع مهم و 

اســتقبال  هميــن  اميدوار کننــده 
حداکثری است.» 

   بيست و يکمين تکه از پايتخت، ورزشکاران و مربيان موفق و سرشناس بسياری در رشته ورزش های 
رزمی به ويژه در رشــته «تکواندو» در خود جای داده اســت. يکی از همين ورزشکاران موفق «جالل 
حبيبيان»، تکواندو کار شناخته شــده ای است که مقام سومی مسابقات «ارتش های جهان» را هم در 
کارنامه ورزشی خود دارد. تکواندوکار هم محله ای در تازه ترين افتخارآفرينی اش موفق شد مدال طالی 
مسابقات قهرمانی «دانشجويی کشور» را نيز کسب کند. به همين بهانه سراغ اين قهرمان هم محله ای 
رفتيم که در کنار شرکت در مسابقات و کسب مدال های رنگارنگ، يکی از مربيان موفق و شناخته شده 

منطقه نيز محسوب می شود.   

مهدى اسماعيل پور

مربى تكواندوكار 
و قهرمان

 هم محله اى: 

منطقه ما حـرف اول 
را در ورزش هاى رزمى مى زند

دريچه

رئيس اداره ورزش منطقه 
مربيان و ورزشكاران 

خوبى داريم 
«محمد شــمس آبادی»، رئيــس اداره 

ورزش منطقه 
رشــته های تيمی و فردی را موجب افتخار 
می داند و اميدوار اســت مانند سال های 
گذشــته، اين موفقيت ها ادامه دار باشد 
و ســال به سال هم بيشــتر شود. او 
می گويد: «موفقيت تيم های ورزشی 
و ورزشــکاران منطقه در مسابقات 
و رقابت هــای مختلف برای همه 
غرورآفرين  و  خوشحال کننده  ما 
ورزشکاران  خوشــبختانه  است. 
منطقه در مسابقات مختلف موفق 
به کسب مدال شــده اند که از جمله 
آخرين آنها قهرمانی تيم «واليبال ساحلی 
بانوان» و قهرمانی استاد جالل حبيبيان 
دانشــجويی  تکوانــدو  مســابقات  در 
کشور است که نشــان می دهد مربيان 
و ورزشــکاران خوبی داريــم. اميدوارم 
ايــن موفقيت ها بــرای ورزش منطقه 
ادامه داشته و شــهرداری هم در حد 
تــوان و بضاعت خود همــواره حامی 
ورزشــکاران و تيم های ورزشی باشد. 
چه در رشته های تيمی مانند واليبال 
و «بســکتبال» و «فوتبــال» و چه 
در رشــته های رزمی مانند تکواندو، 
آقايان و بانوان ورزشــکارما هميشه 
درخشيده اند و سبب افتخار منطقه 
شــده اند که بايد از همه آنها تشکر 
کنيم و به تک تک شــان خســته 

نباشيد بگوييم.»

رشته های ورزشی به ويژه تکواندو دارد که از جمله 
می توانم به اســتادان«احمد خميس آبادی»، 

«مرتضی کريمی» و «مهدی هنرمند» و 
«اصغر فتحی» اشاره کنم. جوانان مستعد 
و عالقه مند بــه ورزش هم اين منطقه 
کم ندارد. تنها کافی است ورزشکاران، 
قهرمانــان، پيشکســوتان و مربی های 

ورزشی منطقه را در همه رشته  ها بررسی 
کنيد تا متوجه شــويد که به سبب 

نرم افزاری، شرايط بسيار خوب و 
مطلوب اســت. در ورزش های 

رزمی و توپی از ورزش آقايان 

اســت. به لحــاظ امکانات يا 
همان سخت افزاری کمبود خاصی 
وجود ندارد و در محدوده تهرانسر 
ورزشی  مجموعه های  و  سالن ها 
خوبی به ويژه در زمينه ورزش های 
رزمی در منطقه فعال هســتند. 
هرچنــد اپيدمــی «کرونا» به 
باشگاه ها بسيار لطمه وارد کرده 

است. از سوی ديگر، شهرداری نيز 
تا آنجا که درتــوان و اختيارش بوده 

به ورزش و ورزشکاران منطقه کمک 
کرده و حامی آنها بوده است. موفقيت 
تيم های ورزشــی هم نشان می دهدکه 

حال ورزش در منطقه خوب است. البته 
هميشــه جا برای بهتر شدن و پيشرفت 
وجــود دارد. مهــم عالقه ای اســت که 

مردم از خودشان برای ورزش کردن 
نشــان می دهند و موضــوع مهم و 

اســتقبال  هميــن  اميدوار کننــده 
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

مدير مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

در محله همين حوالى

بازارچه اى براى بانوان سرپرست 
خانواده

يــک ســال از ارائه خدمــات متنوع و 
متمرکز قرارگاه مدافعان سالمت و شهدای 
گمنام محله مهرآبادجنوبی گذشــته است 
و اکنــون ديگر همه اهالی محله با طرح ها 
و پويش هــای مختلف آن آشــنايی دارند. 
هرکســی گــره ای در کارش می افتــد يا 
مشکلی ســد راهش می شود، سراغ بانيان 
قــرارگاه را می گيرد. «اعظــم»، بانوی ۳۴ 
ساله سرپرســت خانواده اســت که برای 
امرارمعاش در اين وضعيت سخت و کرونا 
زده اقتصــادی، عروســک های جورابی و 

زيورآالت مناسبتی در خانه توليد می کند و به فروش می رساند. 
۲ دختر ۵ ســاله و ۱۰ ســاله دارد. او می گويد: «گذران زندگی 
برايم دشوار شده است. اگر طرح های حمايتی اين قرارگاه محلی 
در اين شــرايط نبود، بعيد می دانم می توانســتم طاقت بياورم. 

ســبدهای ارزاقی که گهگاه ارسال می کنند يا اهدای 
بن های رايگان نان و ماســک های بهداشتی، همگی 
باری هســتند که از دوش من برداشته می شوند. قرار 
اســت روزهای پايانی اســفندماه بازارچه کارآفرينی 
ويژه بانوان سرپرســت خانواده را هم راه اندازی کنند. 
البته اگر محدوديت های کرونايی مانع شود، مسئوالن 
قرارگاه قــول داده اند بازارچــه را به صورت مجازی و 
آنالين برگــزار کنند تا امثال من، محصوالتشــان را 
معرفی و عرضه کننــد. اينکه در اين وضعيت به فکر 
ديگران باشی، يعنی دل بسيار بزرگی داری. کاری جز 

دعا برای همه آنهايی که مهربانانه کمک مان می کنند، از دســتم 
برنمی آيد.» «ساســان»، جوان ۲۷ ساله ای است که با حضور در 
يکی از کارگاه های آموزشــی و کارآفرينــی قرارگاه، تخصصی را 
برای راه اندازی کســب و کار خود فراگرفته اســت. او می گويد: 
«دوره آموزشی که من به واسطه قرارگاه محله گذراندم، شايد اگر 
می خواستم جای ديگر آن را طی کنم، بايد هزينه های ميليونی 
پرداخت می کردم. اما اينجا هم رايگان اســت و هم حمايت های 
پس از گذران دوره، شامل حالمان می شود. يعنی نوعی پشتيبانی 

آموزشی که هر مرکزی ارائه نمی دهد.»

برپايى ايستگاه سالمت
برپايــی ايســتگاه های ســالمت در معابــر پر  تــردد محله 
مهرآبادجنوبی از جمله مقابل بوســتان «کوکب»، يکی ديگر از 
خدمات قرارگاه مدافعان ســالمت و شهدای گمنام محله است. 
ايستگاه هايی که پک های بهداشــتی شامل ماسک های ۳ اليه و 
مواد ضدعفونی کننده را با نرخی بسيار کمتر از مصوب ارگان های 
دولتــی عرضه و گاه به بهانــه اعياد ملــی و مذهبی، رايگان 
نيز توزيــع می کنند. «صادق متيــن»، يکی از 
اهالــی محله، در اين بــاره می گويد: «اين 
اقدامات خيرخواهانه که در محله های 
کم برخورداری مانند محله ما اجرا 
می شود، از سويی هم سبب ايجاد 
امنيت اقتصادی و روانی آن هم 
در زمان بحرانــی مانند کرونا 
می شــود و هم همبســتگی و 
تعلق خاطری را فراهم می کند 
که در اين سال های اخير داشت 

به فراموشی سپرده می شد.»
«احمد سلسله  جو»، شوراياری 
محله مهرآبادجنوبی و يکی از فعاالن 

قرارگاه، درباره چرايی راه اندازی اين قرارگاه محلی می گويد: «کرونا 
که شــيوع پيدا کرد، بسياری از کســب و کارها به صورت دائم و 
موقت از بين رفتند. با جمعی از اهالی خير، اعضای شــوراياری ها، 
ائمه جماعت مساجد، اعضای پايگاه های بسيج بر آن شديم تا در 
وانفسای کرونايی، کسی دغدغه تهيه يک وعده خوراک 
ســاده يا حتی ماسک را نداشته باشد. گروه که بزرگ تر 
شد، فعاليت ها نيز گسترش يافت. قرارگاهی مردمی که 

اکنون اقدامات فرامحلی نيز دارد. به دنبال اسم 
و رسم نيستيم. تنها می خواهيم يار هم محله ای 
خود باشــيم تا از اين شرايط سخت گذر کنيم. 
اميدوارم همه افرادی که توانايی مالی مناسبی 
دارند، به سنت حسنه مهرورزی پايبند شوند و 
کمک حال حتی يک خانواده باشند. نمی گويم 
به قرارگاه ما کمک هايشان را اهدا کنند؛ خير. 
بروند و تحقيق کنند و آن کســی که نيازمند و آبرومند 

است پيدا کنند.»

بن هاى مهربانى
پويش «هم سفره با همســايه» از تازه ترين اقدامات 
قــرارگاه مدافعان ســالمت و شــهدای گمنام اســت. 
«مهدی شوالی»، دبير اجرايی قرارگاه مدافعان سالمت 
و شــهدای گمنام، درباره آن توضيح می دهد: «پويش 
هم ســفره با همسايه، پيرو اجرای طرح تسويه حساب 
دفتری نيازمندان به کاســبان محله دنبال می شــود. 
در اين پويش، ضمن شناســايی کاســبان خير از آنها 
درخواســت می شــود تا کمک های نقدی مشتری های 
خود را جمع آوری کنند. اين کمک های نقدی تاکنون 
از هــزار تومــان تا ۱۰۰ هزار تومان را شــامل شــده  
اســت. در نهايــت، اين مبالغ به شــکل بن کارت های 
خريد کاال (۳۰۰ تا ۵۰۰ هــزار تومان) بين نيازمندان 
آبرومند محله توزيع می شــود تا بــا توجه به نيازهای 
خود نسبت به خريد خوراک، پوشاک، مواد پروتئينی و 
نوشت افزار اقدام کنند. اميدواريم با شفاف سازی مداوم 
و جلب اعتماد در زمينه ميزان مبالغ جمع آوری شــده 
و شــيوه توزيع بن کارت ها، خّيران بيشتری را در اين 
پويش مشارکت دهيم.» شوالی می افزايد: «کارآفرينی 
و ايجاد اشــتغال نيز يکــی ديگر از پراســتقبال ترين 
خدمات قرارگاه اســت. در اين حوزه ما اغلب به دنبال 
مشــاغل خانگی و نوين هســتيم که بازار کار مطلوبی 
داشته باشند. برای مثال، تاکنون کارگاه هايی آموزشی 
پرورش «زالو» و «تعميرات موبايل» را برگزار و بســتر 
اشتغال متقاضيان آن را با اعطای تسهيالتی ويژه فراهم 
کرديم. برای بانوان نيز کارگاه های «شــيرينی پزی» را 
برپا کرديم که در حال حاضر به دنبال شبکه ســازی و 

شناسايی بازار فروش ويژه محصوالت آنها هستيم.»

اين روزها قرارگاه مدافعان 
سالمت و شهداى گمنام محله 
مهرآبادجنوبى پويش تازه اى 

راه  انداخته است

هم سفره 
با همسايه باش

 رسم ديرين شان بود که با شبيخون «کوويد -۱۹» 
شکل و شــمايلی تازه و منســجم به خود گرفت. 
از اسفندماه سال گذشته بود که داوطلبانه  درست 
به دوخت و توزيع رايگان ماسک هايی پرداختند که 
به گفته پزشــکان جزو مهم ترين تجهيزات دفاعی 
در برابر ابتال به «کرونا» محســوب می شــد. تهيه 
بســته های ارزاق، توزيع آب ميوه های طبيعی بين 
کادر درمان و بيماران کرونايی و ذبح گوسفند قربانی 
در مناسبت ها، از جمله ديگر اقدامات گروه خّيران 
به تعدادشان  به تدريج هم  بود که  محله «مهرآباد» 
افزوده شــد و هم نام قرارگاه «مدافعان سالمت و 
شهدای گمنام» را برای گروه خود برگزيدند. اکنون 
ديگر نيازمندان بيشتری را شناسايی کرده بودند و 
بايد دايره فعاليت های خود را وسعت می بخشيدند. 
برای همين منظور، کارگاه های کارآفرينی قرارگاه را 
هم ـ زمان با جذب کارآفرينان برتر منطقه و شهر، 
کارآفرينانی که نذر معنوی دارند، راه اندازی کردند. 
در اين گزارش، ضمــن گفت وگو با بانيان طرح های 
اهالی  از  تعدادی  پای صحبت های  قرارگاه،  مختلف 
بهره مند  آن  از خدمات  کــه  مهرآبادجنوبی  محله 

شده اند نيز نشستيم که با هم می خوانيم. 

سحر جعفريان

۳۰

۲۰

۲

۳۰

۲

ميليون تومان 
حساب دفترى 

نيازمندان محله 
تسويه شده 

است. 

هزار پك 
بهداشتى توزيع 

شده است. 

هزار و 200 
سبد كاال 

شامل برنج، 
روغن و مواد 
پروتئينى نيز 

به خانواده هاى 
نيازمند اهدا 
شده است. 

كاسب خير و 
محلى در پويش 

هم سفره 
با همسايه 

مشاركت دارند. 

اردوى جهادى 
و درمانى در 

محله هاى 
كم برخوردار 

اجرا شده است. 

برپا کرديم که در حال حاضر به دنبال شبکه ســازی و محله مهرآبادجنوبی و يکی از فعاالن 
شناسايی بازار فروش ويژه محصوالت آنها هستيم.»

مهدى شوالى
 دبير اجرايى قرارگاه 

مدافعان سالمت

پروتئينى و نوشت افزار خريدارى به نيازهاى خود خوراك، پوشاك، مواد آبرومند محله توزيع مى شود تا با توجه بن كارت هاى خريد كاال بين نيازمندان  مبالغ جمع آورى شده به شكل 
كنند

يکــی از اعضــای هيئت مديره شــهرک هواپيمايی 
يــاس و وکيــل مدنــی اهالــی اين 
محله، درباره مشــکل پيش آمده به 
«خانه ها  می گويد:  محله  همشــهری 
و امالک داخل شــهرک هواپيمايی، 
خانه هــای  به عنــوان  ســال ۱۳۵۳ 
وقــت  «جنــگ»  وزارت  ســازمانی 
ســاخته و تحويل مالکان داده شــد. 
پــس از انقــالب، زمين هــا و امالک 
دارايی هايی  و  اموال  به عنوان  شهرک 
فــردی به نــام «داود معنــوی»، از 
سوی ستاد اجرايی فرمان امام(ره) و 
کميته امــداد امام خمينی(ره) ضبط 
می شــود. در آن زمان اشاره می شود 
کــه بخش هــا و پالک هايــی که در 
اختيار شــهرک هواپيمايی اســت از 

اين موضوع مستثنی است. ســال ۱۳۹۰ قرار بود برای 
امالک مسکونی و تجاری و ديگر ساختمان های شهرک 
از جمله مسجد، ســند صادر شود که اين اتفاق نيفتاد. 

زده اند که اين کار انجام شود، 
نتوانســته ايم حق  اما هنــوز 
خود را بگيريــم و اداره ثبت 
حکم را اجــرا نمی کند، برای 
همين مجبور شــديم شکايت 

جداگانه ای تنظيم کنيم.»

شهركى با 400 خانوار 
«علــی نــوروزی»، يکــی 
ديگر از ســاکنان شــهرک و 
اعضای هيئت مديــره، در اين 
بــاره می گويد: «۴۰۰ خانوار و 
حدود هزار و ۷۰۰ نفر در اين 
شهرک زندگی می کنيم و چند 
سالی است که برای گرفتن حق خودمان تالش می کنيم 
و واقعًا خسته شديم. درشرايطی که کامًال مشخص است 
بايد برای خانه ها و امالک جانبی شهرک سند صادر شود، 
اداره ثبــت از انجام اين کار خــودداری می کند و هربار 
يک ماجرای تازه به وجود می آيد و واقعًا نمی دانيم دليل 
اين موضوع چيست؟ يک بار هم ۴ صبح، عده ای را آمده 
بودند تا ديوار انتظامات و بخش های ديگری از شــهرک 

را تخريــب کنند که مردم جلو آنها 
را گرفتند. ادعا کردند از شهرداری 
منطقه حکــم تخريــب گرفته اند. 
وقتی مراجعــه کرديم، گفتند اصًال 
از ايــن موضوع خبــر ندارند! برای 
گرفتن حق مان همــه جا رفته ايم. 
اول همه موافقــت می کنند، اما در 
ادامه کار ما را دنبــال نمی کنند!؟ 
حتی چند بار تصميم گرفتيم برای 
به گوش مسئوالن  اينکه صدايمان 
رده باالی کشور برسد، تجمع کنيم. 
اما هربار گفتيــم اين کار به صالح 
نيست و دشمن سوءاستفاده خواهد 
کــرد. در نهايت، تصميم گرفتيم از 
طريق رســانه ها حرف مان را بزنيم 
و صدايمان را به گوش مســئوالن 
مربوطه برســانيم تا جلو ظلمی که 
چند سال اســت به ما روا می شود 
را بگيرند. مگر می شــود مردم را از 
ملکی که ۴۰ ـ ۵۰ سال پيش ساخته 
شــده و خريداری کرده اند، بيرون 

انداخت!؟ »

سال ۱۳۹۳ سازمان «مسکن و شهرسازی» اين زمين ها 
را خريداری می کند. پيش از اينکه ســازمان مســکن و 
شهرســازی اين زمين ها را بخرد با هيئت مديره شهرک 
به توافق می رســد و حد و حدود ها مشــخص و صورت 

جلسه ای هم امضا می شود. 
در نهايت، قرار بر اين می شــود که سازمان مسکن و 
شهرسازی پس از خريدن زمين ها اسناد امالک شهرک 
هواپيمايی را هم صادر کند، اما پس از خريد زمين ها از 
هيئت مديره شــهرک به دليل تصرف غير قانونی شکايت 
می کند و مديرعامل مؤسســه مســکونی شهرک ياس 
هم در ســال ۱۳۹۷ برای مدتی بازدداشــت می شــود. 
پرونــده به دادگاه می رود و در آنجا بر 
اســاس توافقنامه ای که بين ۲ طرف 
امضا می شــود، برای مــا حکم برائت 
صادر می کنند. اما ســازمان مســکن 
و شهرســازی به اين حکــم اعتراض 
و درخواســت تجديد نظــر کرد و در 
دادگاه تجديد نظر، باز هم به ســود ما 
رأی داده شــد. دادگاه انقالب و بخش 
اجــرای احکام هم بــه اداره ثبت نامه 
زده که حق با ما اســت و بايد اســناد 
مالکيت بــرای ما صادر شــود. اما با 
وجود اينکه در سال ۱۳۹۸ اين حکم 
صادر شده و يک بار هم در سال ۱۳۹۰ 
قرار بود اســناد امالک ما صادر شود، 
هنوز اين اتفاق نيفتاده اســت و اداره 
ثبــت از انجام اين کار خــودداری می کند. برای گرفتن 
حق مان ۴ وکيل رسمی دادگســتری گرفته ايم و حتی 
به رئيس قــوه «قضاييه» و وزير دادگســتری هم نامه 

كشمكش برسر مـالكيت 

سال هاست ساكنان 
شهرك هواپيمايى 

منطقه 21 براى گرفتن 
سند خانه هايشان 

تالش مى كنند 

اختالف بر سر 
پاركينگ هاست 

برای پيگيری بيشتر اين موضوع 
بــه اداره ثبت غرب تهــران رفتيم. 
از آنجايــی که مديــران اين مرکز 
بــرای گفت وگوی رســمی اجازه و 
اختيارات الزم را نداشــتند، يکی از 
مســئوالن که نمی خواست نامش را 
در گزارش بياوريم برای روشن شدن 
هواپيمايی  شهرک  ماجرای  موضوع 
يــاس، توضيحاتی را به همشــهری 
محله ارائه کرد: «برای صدور ســند 
امالک و ســاختمان های شــهرک 
هواپيمايی، مشــکل و مانعی وجود 
ندارد. در جلســه هايی که با مسئول 
حفاظت حقوق بيت المال داشــتيم، 
است.  بررســی شــده  اين موضوع 
مشــکل اينجا است که هيئت مديره 
شــهرک در بخش هايی، زمين ها را 
نيز ديوار کشــی کرده است و آنها را 
بخشی از بناهای شــهرک می داند. 
اختالف بر ســر اين موضوع اســت 
وگرنه مشــکلی بــرای ارائه ســند 
امالک مســکونی و تجاری و مسجد 
و ديگر بناهای احداث شده از قبل، 
نداريم. ساکنان شهرک برای گرفتن 
سند هنوز درخواســتی ارائه نکرده 
و تشــکيل پرونده نداده اند و درحال 
پيگيــری برای گرفتــن زمين هايی 
آنها ديوارکشيده اند  هستند که دور 
و آنها را بخشــی از قسمت احداث 
شــده شــهرک می دانند.» اين ادعا 
نــوروزی، عضــو هيئت مديره  با  را 
شــهرک مطرح کرديــم و او عنوان 
کــرد کــه منظــور، بخش هايی در 
به عنوان  کنار ساختمان ها است که 
پارکينگ خودرو مورد استفاده قرار 
می گيرد و پارکينگ ها هم بخشی از 
امالک شــهرک محسوب می شوند. 
به اين ترتيــب، اين ماجرای حقوقی 
و کشــمکش ها با شــکايت دوباره 
هيئت مديره شــهرک و شکايت های 

طرف مقابل همچنان ادامه دارد. 

  يکی از مشکالت اصلی که در محله ها و شهرک های 
منطقه ۲۱ وجود دارد، به موضوع نداشتن سند برخی 
از امالک و زمين ها و هم چنين به اختالف و دعواهای 
حقوقی بين هيئت مديره ها با ارگان ها و سازمان های 
دولتی و حکومتی بر می گردد. اين مشــکل ريشه در 
توقيف و واگذاری بخشــی از اين زمين ها به برخی 
ارگان ها دارد که اکنون ايــن زمين ها چند مدعی و 
مالک پيدا کرده اند. اختالف بر سر مالکيت زمين ها و 
دعواهای حقوقی برای گرفتن سند در محله هايی مانند 
«تهرانسر» و شــهرک های اطراف و شهرک «غزالی» 
ديده می شود. شــهرک «هواپيمايی ياس» از جمله 
محله هايی است که چند سالی می شود دعوای حقوقی 
بر سر مالکيت اراضی و صدور سند برای امالک، بين 
اهالی و ارگان های دولتی جريان دارد. در اين گزارش 
ســراغ اين پرونده رفته ايم تا درخواســت و صدای 

شهروندان اين شهرک را منعکس کنيم. 

 مهدى اسماعيل پور

عضو هيئت مديره 
شهرك: 400 خانوار و 
حدود هزار و 700 نفر 
در اين شهرك زندگى 
مى كنيم و چند سالى 

است كه براى گرفتن حق 
خودمان تالش مى كنيم و 

واقعًا خسته شديم
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رفاقتى

چيتگر را حفظ مى كنيم
بوستان جنگلی چيتگر، ۹۵۰ هکتار وسعت دارد و 
به دليل گستردگی اين جنگل، تنش های آب و هوايی 
و هم چنين وجود آفات، درختان بسياری در آن خشک 
شده اند. برای همين اکنون شهرداری منطقه ۲۲ قصد 

امسال قرار اســت، ۱۵هزار اصله درخت در هفته 
منابــع طبيعــی و روز درختــکاری در منطقــه۲۲ 
کاشــته می شــود. «مرتضی رحمان زاده»، شــهردار 
منطقه، درباره اين اقدام می گويد: «باهمکاری جهاد 
کشــاورزی در فاز غربی «چيتگر» روبه روی باغ «راز 
هســتی»، عرصه ای به مساحت ۴ و نيم هکتار آماده 
شــده است تا ۱۷ اسفندماه به مناسبت هفته «منابع 
طبيعی»، با حضور حجت االســالم «شهاب مرادی»، 
مســئوالن ســازمان جنگل ها و مراتــع و جمعی از 
مديران و شــهروندان منطقه، نزديک به ۴هزار نهال 
در فاز غربی چيتگر کاشــته شود. «کاج» و «سرو» از 
جمله گونه هايی اســت که برای کاشت در اين عرصه 
در نظر گرفته شــده و با شرايط و اقليم اين محدوده 

سازگار است. 

دارد اين عرصه را که فضايی جنگلی است و عرصه ملی 
محسوب می شود، دوباره احيا کند و به وضعيت ايده آل 
و مطلوب اوليه اش برگرداند. در همين راستا، اسفند ماه 
سال ۱۳۹۶ نزديک به ۲۰ هزار اصله درخت در چيتگر 
کاشته شد که اين ۲۰ هزار اصله درخت از نوع درختان 
ســرو و کاج تهران بودند. هم چنين ســال ۱۳۹۷ هم 
تعداد درختان به ۶۰ هزار اصله درخت رسيد و نوع آنها 
هم ترکيبی از گونه های مختلف سرو و «زيتون» بود. در 
سال گذشــته نيز نزديک به ۴۰ هزار اصله درخت در 
اين جنگل کاشته شد. امسال هم تعداد قابل توجهی 
نهال در اين جنگل کاشته می شود. نهال هايی که اغلب 
۵ و ۶ ســاله هســتند و ارتفاع آنها بين يک و نيم تا 
حتی ۳ متر است. هم چنين براساس صحبت های انجام 
شده قرار است عالوه بر نهال های در نظرگرفته شده از 
سوی شهرداری منطقه، سازمان جنگل ها و مراتع هم 
تعــداد قابل توجهی نهال «داغداغان» و زيتون تلخ در 
فاز غربی چيتگر بکارد. شهردار منطقه۲۲ با بيان اين 
مطلب که چيتگر نه تنها يک بوستان فرامنطقه ای بلکه 
يک بوستان ملی اســت، می افزايد: «اگر به هر دليلی 
اين بوستان را از دست بدهيم، تنها منطقه ۲۲ آسيب 
نمی بيند، بلکه شــهر تهران دچار چالش بسيار بزرگی 
خواهد شد. اکنون براساس طرح «بهره بری چيتگر»، 
اين جنگل برای حفظ و نگهداشت به شهرداری منطقه 
واگذار شده است. به همين دليل برای حفظ اين نگين 
ســبز در غرب پايتخت بايد تالشی مضاعف انجام داد. 
در همين راســتا، شــهرداری منطقه اقدامات مهم و 

اصولی را در دستور کار خود گنجانده است.»

درختكارى در 6 فاز 
 درختکاری در منطقه ۲۲ در ۶ فاز اجرا می شــود 
کــه محل فاز نخســت آن روبه روی باغ راز هســتی 
است. شــهردار منطقه درباره ۵ فاز ديگر درختکاری 
در منطقه بيشــتر توضيح می دهد: «عالوه بر کاشت 

نهال در بوستان چيتگر، ۳محل ديگر در فاز شرقی و 
۳ محل در فاز غربی چيتگر برای کاشــت نهال آماده 
شــده است. برای مثال، در فاز شــرقی، ورودی بلوار 
«گلستان» فضايی حدود ۲ هکتار برای کاشت بيش 
از هــزار و ۵۰۰ اصله نهال در نظر گرفته شــده تا در 
روز جمعه ۱۵ اســفندماه با همــکاری دانش آموزان 
مدارس منطقه از جمله مدرسه «غياث» در دل خاک 
جای بگيرند. مکان دوم در فاز غربی، جنب رستوران 
«شــب های گلستان» قرار دارد. اين عرصه هم حدود 
۳ هکتار اســت که هــزار و ۳۰۰ اصله درخت در آن 
کاشته می شــود. قسمت ســوم در فاز شرقی جنب 
سرويس بهداشتی شــماره ۸ است که در مساحت۴ 
هکتــاری حدود ۳هزار و ۲۰۰ اصله درخت کاشــته 
می شود. هم چنين در فاز غربی، تپه مجاور به ميدان 
«پارالمپيک» در مساحت حدود ۴هکتار آماده سازی 
شــده اســت تا بيش از ۲ هزار و ۲۰۰ اصله درخت 
به همت کارگران شرکت «ايران خودرو» در اين فضا 
غرس شــوند. ۳۰هزار مترمربع هم در حاشيه بزرگراه 
«شهيد همدانی» برای کاشــت ۲ هزار و ۳۰۰ اصله 
درخت در نظر گرفته شــده است. در مجموع در اين 
ايام، حدود ۲۰ هکتار زمين درخت کاشــته می شود. 
اغلب اين فعاليت ها در راســتای واکاوی فضای سبز 
منطقه انجام شــده اســت. چراکــه در برخی از اين 
فضاها درختان «اقاقيا» کاشــته شده بودند. اين گونه 
عمر مشــخصی  گياهی طــول 
دارد. اقاقيــا حداکثر بين ۱۳ 
تــا ۱۵ ســال بيشــتر عمر 
از ۱۵ سال  نمی کند. پس 
اين درخت از سرشاخه ها 
خشک می شود. وقتی از 
سرشاخه ها خشک شد، 
۲ اقدام برای نگهداشت 
آن انجــام می دهند. در 
درخت  نخســت  مرحله 
را از کمــر قطع می کنند 
کــه دوباره از نــو جوانه 
بزنــد و رشــد کند يا 
اين  شاخه بگيرد، به 
کار «جوان ســازی» 
می گويند. هم چنين 
اگر اين خشــکی به 
نقــاط پايين تر درخت 

سرايت کرده باشد، بايد آنها را از ريشه درآورد، معدوم 
کرد و ســپس جای آن نهال کاشــت کــه اغلب اين 
نهال کاری ها به همين دليل در منطقه انجام می شود. 
درختان جنگل چيتگر هم پس از کاشت آنها در دهه 
۴۰، چندين مرحله اقدامات جوانسازی برای آنها انجام 
شده است و اکنون بايد اين درختان خشک را معدوم 
و جای آنها نهال کاشــت. بــرای همين اين اقدامات 
ســبب افزايش سرانه فضای ســبز نمی شود. هرچند 
که منطقه۲۲ در اين زمينه وضعيت بســيار مطلوبی 
دارد و ميزان اين سرانه در اين منطقه با ديگر مناطق 
تهران قابل مقايســه نيست و پيشــتاز است. .» به 
گفته رحمان زاده عمليات و اقدامات معاونت خدمات 

شهری برای استقبال از بهار، از ابتدای اسفندماه آغاز 

شده است و تا اواخر فروردين ماه ادامه دارد. در همين 
راســتا می توان از کند و کوب ها، رنگ آميزی المان و 
مبلمان های شهری به عنوان طرح های اجرايی معاونت 
خدمات شهری و فضای سبز منطقه برای استقبال از 

بهار نام برد. 

كاشت 15 هزار اصله درخت در هفته درختكارى، 
فضاى سبز منطقه 22 را توسعه مى دهد

چه سرسبز مى شود
محله من

خواهد شد. اکنون براساس طرح «بهره بری چيتگر»، 
اين جنگل برای حفظ و نگهداشت به شهرداری منطقه 
واگذار شده است. به همين دليل برای حفظ اين نگين 
ســبز در غرب پايتخت بايد تالشی مضاعف انجام داد. 
در همين راســتا، شــهرداری منطقه اقدامات مهم و 

اصولی را در دستور کار خود گنجانده است.»

درختكارى در 6 فاز 
۶ در ۶ در ۶ فاز اجرا می شــود   درختکاری در منطقه ۲۲
کــه محل فاز نخســت آن روبه روی باغ راز هســتی 
است. شــهردار منطقه درباره ۵ فاز ديگر درختکاری 
در منطقه بيشــتر توضيح می دهد: «عالوه بر کاشت 

هکتــاری حدود ۳هزار و ۲۰۰ اصله درخت کاشــته 
می شود. هم چنين در فاز غربی، تپه مجاور به ميدان 
«پارالمپيک» در مساحت حدود ۴هکتار آماده سازی 
شــده اســت تا بيش از ۲ هزار و ۲۰۰ اصله درخت 
به همت کارگران شرکت «ايران خودرو» در اين فضا 
غرس شــوند. ۳۰هزار مترمربع هم در حاشيه بزرگراه 
«شهيد همدانی» برای کاشــت ۲ هزار و ۳۰۰ اصله 
درخت در نظر گرفته شــده است. در مجموع در اين 
ايام، حدود ۲۰ هکتار زمين درخت کاشــته می شود. 
اغلب اين فعاليت ها در راســتای واکاوی فضای سبز 
منطقه انجام شــده اســت. چراکــه در برخی از اين 
فضاها درختان «اقاقيا» کاشــته شده بودند. اين گونه 
عمر مشــخصی  گياهی طــول 
دارد. اقاقيــا حداکثر بين ۱۳

تــا ۱۵ ســال بيشــتر عمر 
از ۱۵ سال  نمی کند. پس 
اين درخت از سرشاخه ها 
خشک می شود. وقتی از 
سرشاخه ها خشک شد، 
۲ اقدام برای نگهداشت 
آن انجــام می دهند. در 
درخت  نخســت  مرحله 
را از کمــر قطع می کنند 
کــه دوباره از نــو جوانه 
بزنــد و رشــد کند يا 
اين  شاخه بگيرد، به 
کار «جوان ســازی» 
می گويند. هم چنين 
اگر اين خشــکی به 
نقــاط پايين تر درخت 

شده است و اکنون بايد اين درختان خشک را معدوم 
و جای آنها نهال کاشــت. بــرای همين اين اقدامات 
ســبب افزايش سرانه فضای ســبز نمی شود. هرچند 
که منطقه۲۲ در اين زمينه وضعيت بســيار مطلوبی 
دارد و ميزان اين سرانه در اين منطقه با ديگر مناطق 
تهران قابل مقايســه نيست و پيشــتاز است. .» به 
گفته رحمان زاده عمليات و اقدامات معاونت خدمات 

شهری برای استقبال از بهار، از ابتدای اسفندماه آغاز 

چه سرسبز مى شود
محله من

  روزگاری در ميان پايتخت نشــينان 
نگهداری از درختان هر جا که روييده بود، 
ارزشی فرهنگی بود و بی اعتنايی به آن 
گذر از خط قرمز تلقی می شد، اما امروزه 
شرايط به گونه ای ديگر شده است. بنا بر 
آمار، حدود نيمی از نهال هايی که کاشته 
می شوند به يک سالگی نمی رسند و تعداد 
اندکی از آنها بــه درختی تناور تبديل 
می شوند که برای ادامه زندگی به قدرت 
تنه خودشان متکی باشند. کارشناسان 
افزايش جمعيت، حضور خرده فرهنگ ها، 
خو کردن به قواعد آپارتمان نشــينی و 
ضعف های  و  شهری  زندگی  مشغله های 
فرهنگی را از داليل اين قهر با طبيعت نام 
می برند و معتقدند بايد در اين زمينه خيلی 
جدی تر فرهنگسازی کرد. برای همين در 
سال های اخير، شهرداری منطقه۲۲ برای 
حفظ اين عنصر هستی، در زمان کاشت، 
از درختان چند ســاله استفاده می کند 
تا شــايد با اين اقدام در مناسبت های 
مختلف از جملــه روز «درختکاری» به 
ادامه بقای آنها و کاهش آلودگی هوا در 
محدوده غرب پايتخــت کمک کند. به 
بهانه ۱۵اسفندماه، وضعيت سرانه فضای 
سبز مناطق غربی شهر تهران را بررسی 
کرديم و از برنامه و اقدامات معاونت های 
خدمات شهری مناطق ۵، ۹ و ۲۱ هم برای 

روز درختکاری باخبر شديم.  

ثريا روزبهانى

هدف  با  طرحی  در  مناطق  شــهرداری 
افزايش ســرانه های فضای سبز، در منازل 
شــهروندان محدوده غرب تهــران، نهال 
اســتقبال خوب  دليل  به  رايگان می کارد. 
شهروندان از اين طرح در سال های گذشته، 
اداره فضای ســبز مناطق، امسال نيز اين 
طرح را در دســتور کار شهرداری قرار داد. 
«محمود عظيمی گرامی»، رئيس اداره فضای 
سبز منطقه۲۱، در اين باره می گويد: «اهالی 
می توانند برای کاشــت نهال در باغچه های 
منزلشان با سامانه ۱۳۷ يا مراکز مشاوره گل 
و گياه تماس بگيرند. کارشناسان اين مرکز 
و  مراجعه می کنند  منازل شهروندان  در  به 
اين نهال ها را به همراه خاک و کود رايگان 
در باغچه آنها می کارند. هم چنين عالوه بر 
کاشت نهال، اين مرکز در اين راستا اقداماتی 
بهســازی  بوته ها،  و  درختان  هرس  مانند 
فضای سبز، مشاوره هم انجام می دهد.» به 
گفته او سرانه فضای سبز با احتساب جنگل، 
۵۰ مترمربع و زبان گنجشــک، زيتون تلخ، 
اکاليپتوس، ارغوان، اقاقيا، سرو نقره ای، کاج 
تهران، چنار و افرا از جمله گونه های گياهی 
منطقه است. عظيمی گرامی به اقدامات اداره 
فضای سبز در اســفندماه اشاره می کند و 
می گويد: «اغلب بوستان های مشارکتی اين 
منطقه شناســنامه دارند. امسال هم مانند 
سال گذشــته، ۱۰۰ اصله نهال مزين به نام 
شهدا در بوستان شهدای «وردآورد »کاشته 
می شود. عالوه براين ۳غرفه در نواحی ۳گانه 
و«ياس»  «مريم»  «نرگس»،  بوستان های  در 
برای توزيع نهال رايگان در هفته درختکاری 
مستقر خواهند شــد.» اين طرح از ابتدای 
اسفندماه در مناطق غرب تهران آغاز شده 
اســت و تا پايان آن ادامه خواهد داشت. 
منازل شــهروندان  در  که  درختانی  اغلب 
کاشته می شود، از نوع درختان مثمر مانند 

«سيب»، «گردو»، «خرمالو» و... هستند. 

حدود ۲۲۰ «توتستان»در «کن» وجود دارد 
که مساحت آن در مجموع ۳۰۰ هکتار است. 
براساس آخرين آمارها نزديک به ۱۴ هزار اصله 
درخت توت باالی ۷۰ سال و هزار اصله درخت 
باالی ۱۵۰ سال در اين توتستان ها وجود دارد 
که عمر بعضی از آنها به ۳۰۰ سال هم می رسد. 
از سويی دو سوم از باغ های ميوه ۴۸۰ هکتاری 
کن متعلق به درختان خرمالو است که از اين 
باغ ها، ســاالنه حدود ۳ هزار و۵۰۰ تن خرمالو 
برداشــت می شــود. درختانی که عالوه بر 
اکسيژن شهر، مثمر هستند  تأمين  و  زيبايی 
و برای مالکان خود درآمدزايی دارند. «سعيد 
صالح محمود رباطی»، معاون خدمات شهری 
منطقه۵، درباره وضعيت سرانه های اين منطقه 
می گويد: «ســرانه فضای سبز داخل محدوده 
٥٥/١٤ مترمربع است. با توجه به افزايش برج ها 
و آپارتمان نشينی اقدامات متعددی در راستای 
ايجاد يا توســعه فضای سبز در منطقه انجام 
شده است. درنتيجه با افزايش جمعيت منطقه، 
سرانه فضای سبز نيز افزايش پيدا کرده است. 
آشنايی  برای  آموزشــی  دوره های  همچنين 
شهروندان به صورت مجازی و حضوری درحال 
اجرا است. امسال به مناسبت روزدرختکاری، 
بيش از ۲هزار اصله درخت در منطقه۵ کاشته 

و توزيع می شود.»

كاشت نهال در باغچه 
خانه هاى شهروندان

كاشت و توزيع 
بيش از2500اصله درخت 

در منطقه

منطقه21 منطقه9

منطقه5

7هزار درخت منطقه 
شناسنامه دارند

اداره های فضای سبز شهرداری مناطق 
غربی پايتخت، هر سال چندين هزار اصله 
نهال در عرصه های محدوده شــان غرس 
می کند تا تعداد درختــان اين محدوده 
با وجود تخريب ها کاهــش پيدا نکنند. 
استاندارد سرانه فضای سبز در  ميانگين 
اما در منطقه۹ سرانه  تهران ۱۵مترمربع، 
فضای ســبز بدون احتساب جنگلکاری 
به ازای هر نفر ۶ مترمربع اســت. چراکه 
در منطقه۹ شــهر تهــران فضايی برای 
کاشت و توسعه فضای سبز وجود ندارد، 
اما از ســويی بيش از نيمی از منطقه را 
محدوده نظامی پوشــش داده که با ورود 
به اين بخش، شــهرداری توانسته است 
اين کمبود فضا را تا بخشی جبران کند. 
مانند پايگاه «يکم شکاری» که از سال های 
گذشته با کاشت درخت توانستند نزديک 
به۲۰۰هکتار توســعه فضای سبز داشته 
معاون  گفته «مصطفی دينی»،  به  باشند. 
خدمات شــهری و فضای سبز منطقه۹، 
ايــن منطقه يعنی  از درختان  ۸۰ درصد 
۷هزار و ۴۰۰ اصله درخت شناسنامه دارند 
و تگ گذاری شــده اند. هرساله در هفته 
درختکاری، پايگاه هــای اهدای نهال در 
چند نقطه از منطقه مســتقر می شوند تا 
با مراجعه  بتوانند  ايام  اين  شهروندان در 
دريافت  رايگان  نهــال  پايگاه ها،  اين  به 
کنند. امسال هم ۲ پارک منطقه از جمله 
بوستان «المهدی»(عج) برای توزيع نهال 
در نظر گرفته شــده اند. در اين پايگاه ها 
حدود ۱۰هزار اصله نهــال توزيع خواهد 
شد. توزيع انواع نهال های مثمر و غير مثمر 
با ارائه آموزش های فضای سبز نيز همراه 
است. هم چنين در اين پايگاه ها به همراه 
نهال، بسته های آموزشی در زمينه آموزش 
انواع نهال ها، ميان  کاشــت و نگهداری 

عالقه مندان توزيع می شود.»

تملك 2 زمين و احداث بوستان
نبود زمين و قيمت بــاال دليل اصلی 
کمبود ســرانه فضای ســبز در منطقه ۹ 
به شــمار می رود. از سوی ديگر، تصويب 
قوانينــی که مالکان اماکن مســکونی و 
تجاری را ملزم بــه تأمين حداقلی فضای 
سبز می کند، لزوم استفاده از همه فضاهای 
شهری را برای ايجاد فضای سبز می طلبد. 
دينی درباره وضعيت اين فضاها می گويد: 
«در ســنوات گذشته نســبت به احداث 
فضای سبز عمودی در کتابخانه «عتيق»، 
سرای محله «المهدی»(عج)، خانه «مشق» 
خيابان «استاد معين» و پل های عابرپياده 
خيابان «آزادی» اقدام شد و بر اثر عواملی 
مانند تخريب از سوی برخی از شهروندان و 
آسيب به ساختمان ها، مسائل و مشکالتی 
را ايجاد کرد و نتيجه مطلوبی در پی نداشت. 
به همين دليل همه فضاهای سبز عمودی 
هم چنين  شــدند.  جمع آوری  منطقه  در 
باتوجه به کمبود فضا در اين منطقه برای 
احداث فضای سبز از سال ۱۳۹۶ تاکنون، 
بوســتان های «خوش لفــظ» در خيابان 
به  قدس»  «سعيده  و  فراهانی»  «واشقانی 
بهره برداری رســيد تا بتواند با اين اقدام 
سرانه فضای سبز منطقه افزايش پيدا کند 
و محله های کم برخوردار هم از اين سرانه 
بهره مند شوند. اکنون درصدد هستيم تا با 
تملک ۲ زمين به نام به ورزشگاه «نوروزی» 
و زمين جنب بيمارستان «شريعت رضوی»، 
فضای سبزی در اين بخش ايجاد کنيم. از 
سوی ديگر در ســال ۱۴۰۰ اراضی تملک 
شده از پادگان «جی» به مساحت ۵ هکتار 

نيز به بوستان تبديل خواهد شد. 

قديمى ترين 

درختان غرب تهران

افزايش مساحت سبز در مناطق غربی کالنشهر 

تهران با افزايش جمعيت نيز همراه بوده است. نارون، 

کاج، اقاقيا، زبان گنجشک، چنار و سرو به همراه درختچه ها 

و بوته هايی از انواع ترون، ابريشم، شمشاد، پيراکانتا، رز و 

بربريس گونه های گياهی غالب در اراضی سبز منطقه هستند. به 

گفته کارشناسان فضای سبز شهری منطقه۹، قديمی ترين درخت در 

اين منطقه درخت چنار با بن تقريبی ۳ متر است که قدمتی ديرينه 

دارد. هم چنين در محله «شمشيری» درخت توت با قدمت بيش 

از ۱۳۰سال قرار دارد. در منطقه ۵ نيز درختی با قدمت۱۵۰ سال 

در امامزاده «شعيب»(ع) کن وجود دارد که به عنوان درخت 

شاخص اين منطقه از آن ياد می شود. درخت نارون ۱۲۰ 

ساله، قديمی ترين درخت منطقه ۲۱ با بن ۳۳۰ 

سانتيمتر در شهرک «وردآورد»، نبش «گلزار 

نو» هنوز همچنان سبز است. 

ت
س

نا ا
رو

ى ك
مار

 بي
وع

شي
از 

ل 
قب

ه 
ط ب

بو
مر

ها 
س 

عك



11 دوشنبه  11 اسفند 1399   شماره 793 10 22  دوشنبه  11 اسفند 1399   شماره 793 
  2

1 مناطق  5  9
 22

  2
1 مناطق  5  9

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

مدير مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

امنيت

ســرهنگ محمود مالمير از دســتگيری يک سارق 
پياده در خيابان نفت جنوبی خبر می دهد: «ساعت ۱۵ 
پانزدهم بهمن ماه واحد گشــت خودرويی، در خيابان 
«نفت جنوبی» به يک نفر آقا ۴۵ ساله که پياده درحال 
حرکت بود، مظنون شدند که از داخل ساک اين شخص 
يک قيچی قفل بر بزرگ، چادر مســافرتی، پمپ آب و 
پنل ضبط کشــف و پس از آن متهم برای بررســی به 
کالنتری منتقل شــد. پس از اســتعالم سوابق متهم، 
مشخص شــد که ۱۷ فقره ســابقه فروش موادمخدر، 
قاچاق و ســرقت در پرونده اش دارد. او ساکن مجتمعی 
در خيابان نفت جنوبی است. سپس ۷ نفر از ساکنان اين 
مجتمع به کالنتری دعوت شــدند و از اين فرد شکايت 
کردند. هم چنين۲ نفر از ساکنان اموال خود را شناسايی 
کردند. برای متهم پرونده تشــکيل و به دادسرا ارسال 

شد.»

شناسايى سارقان توسط 8 مالباخته
 رئيس کالنتری تهرانســر از شناســايی و بازداشت 
يک ســارق خودرو در حين انجام سرقت خبر می دهد: 
«۲ ســارق حرفه ای به نام های «حامد»، ۴۱ ساله با ۱۱ 
فقره ســابقه ســرقت وزورگيری و ۹ فقره سابقه زندا ن 
و «مجيد»، ۴۰ ســاله با ۱۲ فقره سابقه سرقت خودرو 
و لوازم، در ســاعت ۱۲ ظهــر روز ۲۴ بهمن ماه، با يک 
موتورســيکلت «آپاچی» ســبز رنگ و پالک مخدوش 
در خيابان نفت، در حال ســرقت از خودرو «پژو ۲۰۶» 
بودند که واحد گشــت خودرويی در حين گشت زنی، 
سارقان را هنگام سرقت ديدند اما آنها به محض مشاهده 
مأموران پليس با موتورســيکلت فرار کردند. مشخصات 
موتورســيکلت و سارقان به سرعت از طريق بی سيم به 
همه عوامل گشــتی اعالم و طرح «مهار» اجراشد. پس 
از تعقيب وگريز، در نهايت با کمک ساير عوامل گشتی 
و تخصصی، موتورسيکلت در خيابان «رجايی» جنوبی 
متوقف شد و ســارقان پياده پا به فرار گذاشتند. دست 
آخر هر۲ ســارق حرفه ای قوی هيکل با سوابق متعدد 
سرقت به دام پليس افتادند و به کالنتری منتقل شدند. 
سارقان از سوی ۸ نفر از مال باختگان شناسايی شدند و 
با تشکيل پرونده برای متهمان به دادسرا انتقال يافتند 
و ســپس با دستور مقام قضايی، به آگاهی پايگاه پنجم 

تحويل داده شدند.» 

كشف 500 گرم  ترياك در تهرانسر
براساس اعالم رئيس کالنتری ۱۵۰ تهرانسر، يکی از 
سارقان باسابقه فروش موادمخدر تهرانسر نيز در روزهای 
اخير در دام پليس افتاده است: «به دنبال فروش و توزيع 

موادمخدر در محدوده تهرانســر که اغلب هنگام غروب 
صورت می گرفت، تيم عمليات پس از پايش اطالعاتی، 
نقاطــی را که ممکن بود فروشــنده موادمخدر در آنجا 
حضور داشته باشد، تحت مراقبت و کنترل قرار داد. بر 
اين اســاس در اجرای طرح «محله محور»، تيم عمليات 
کالنتری ۱۵۰ تهرانســر، در يک عمليــات غافلگيرانه 
خودرو توزيع کننده را متوقف کرد و شــخصی ۳۰ ساله 
دارای ســوابق متعدد زندان به جرم فروش موادمخدر 
دستگير شد. حدود۵۰۰ گرم «  ترياک» از داخل خودرو 
کشــف و به پارکينگ منتقل شــد و متهم با تشکيل 

پرونده به پايگاه پنجم موادمخدر تحويل داده شد.»

دستگيرى 4 سارق مسلح 
رئيس کالنتری ۱۵۰ تهرانســر درباره دستگيری ۴ 
سارق منازل که مسلح و سابقه دار بودند، می گويد: «در 
پی ۳ فقره سرقت منزل توســط سارقان در هفته های 
اخيردرمحــدوده تهرانســر، پس از تحليــل جغرافيای 
سرقت بر اســاس زمان ومکان، ۵تيم تجسس و پليس 
افتخاری به صورت نامحسوس و عوامل گشت خودرويی 
وموتوری اقدام کردند. تا اينکه تيم عمليات، در خيابان 
نفت جنوبی به يک دستگاه پرشيا با۴ نفر سرنشين ۲۷، 
۲۵، ۲۸و ۳۲ساله مشکوک و در يک عمليات غافلگيرانه 
سرنشينان آن دستگير شدند. در داشبورد ماشين يک 
قبضه کلت کمری با ۱۲ تير جنگی، ۶ دســتگاه گوشی 
همراه، دوربين ديد درشــب مخصوص مشاهده داخل 
منازل، ماکت بی ســيم دستی و يک سويچ ۴۰۵کشف 
شد. ۲ نفر از شاکيان که درشب های قبل سارقان هنگام 
فرار با آنها درگير شــده بودند بــه کالنتری مراجعه و 
دستگير شدگان راشناســايی کردند و تحويل اداره يک 

آگاهی شدند.»

سارق خودرو با 10 فقره سرقت 
 رئيس کالنتری ۱۵۰ تهرانســر از بازدداشــت يک 
سارق خودرو، چند ساعت پس از سرقت خبر می دهد: 

«مامــوران کالنتری ۱۵۰ تهرانســر هنگام 
گشــتزنی به يک دســتگاه خودرو سواری 
پرايد که در حال پرســه زدن بود، مشکوک 
می شوند. مأموران بالفاصله برای بررسی، به 
راننده دســتور ايست می دهند، اما راننده به 
محض ديدن پليس فــرار می کند. مأموران 
دقايقــی بعد با تعقيب ســارق، خودرو او را 
متوقف و راننده خودرو را دستگير می کنند. 

با اســتعالم از مرکز پيام مشــخص می شود که خودرو 
سرقتی بوده و ساعتی پيش به سرقت رفته است. متهم 
در بازجويی های پليســی به ۱۰ فقره ســرقت خودرو 
اعتراف کرد و با تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی 
به مرجع قضايی تحويل داده و سارق روانه زندان شد.»

سرقت در مخبرالدوله، بازداشت در شهرك 
آزادى

سرهنگ مالمير از بازداشت ۳ ســارق سابقه دار در 
شــهرک آزادی می گويد: «۲۴ بهمن ماه ســاعت ۱۹، 
عوامل گشــت در شهرک «آزادی» به پرايد مشکی با ۳ 

نفر راننده و سرنشــين ۳۱، ۳۵ و ۳۸ساله با 
سوابق سرقت منزل و سرقت خودرو، ساکن 
«قلعه حســن خان» برخورد و خودرو آنها را 
متوقف کردند. پس از بازرســی خودرو، لب 
تاپ، تبلت و ۳ قبضه چاقو و با بازرسی بدنی 
از جيــب آنها کارت ملی و شناســنامه های 
بسياری کشف شــد. ســارقان به کالنتری 
۱۵۰ تهرانسر انتقال يافتند. از طريق سيستم 
«رخداد»، مالک خودرو شناســايی شــد و به کالنتری 
مراجعه کــرد. مالک خودرو گفت کــه چند روز پيش 
در چهارراه «مخبر الدوله»، به مغازه اش دســتبرد زدند 
و حدود ۲۰۰ ميليون تومان از اموالش، شــامل چسب 
و لب تاپ و ديگر وســايل به ســرقت رفته است. مالک 
خودرو، فيلم زمان ورود سارقان را ارائه کرد و با سارقان 
مطابقت داده شد. در نهايت خودرو به پارکينگ منتقل 
و پرونده ای برای متهمان تشکيل و به دادسرا ارسال شد. 
باتوجه به کشف مدارک هويتی مالک مغازه و مطابقت 
فيلم، با دســتور مقام قضايــی، متهمان تحويل آگاهی 

پايگاه پنجم شدند.»

رئيس كالنترى 150 تهرانسر 
از 6عمليات تعقيب و گريز در محله مى گويد

سارقان سابقه دار در دام پليس
  در روزهای پايانی سال که معموًال فعاليت سارقان بيشتر می شود، پليس هم برای حفاظت از جان و مال مردم بيش از هر زمانی 
مراقب اســت و در کمين سارقان نشسته است. کالنتری «۱۵۰ تهرانســر» در روزهای اخير، موفق شد بيش از ۱۰ نفر از سارقان 
ســابقه دار را در دام بيندازد و نقشــه آنها را برای دزدی از خانه و ماشين شــهروندان ناکام بگذارد. سرهنگ «محمود مالمير»، 
رئيس کالنتری ۱۵۰ تهرانســر از ۶ عمليات پليسی طی هفته گذشته که منجر به دستگيری اين سارقان و هم چنين يک فروشنده 

موادمخدر شد، خبر می دهد.  

رئيس كالنترى 150 تهرانسر 
از 6عمليات تعقيب و گريز در محله مى گويد

سارقان سابقه دار
  در روزهای پايانی سال که معموًال فعاليت سارقان بيشتر می شود، پليس هم برای حفاظت از جان و مال مردم بيش از هر زمانی 

مراقب اســت و در کمين سارقان نشسته است. کالنتری «
ســابقه دار را در دام بيندازد و نقشــه آنها را برای دزدی از خانه و ماشين شــهروندان ناکام بگذارد. سرهنگ «محمود مالمير»، 
رئيس کالنتری ۱۵۰ تهرانســر از ۶ عمليات پليسی طی هفته گذشته که منجر به دستگيری اين سارقان و هم چنين يک فروشنده 

موادمخدر شد، خبر می دهد.  موادمخدر شد، خبر می دهد.  

محمود مالمير
رئيس كالنترى 150 

تهرانسر

مهدى اسماعيل پور

گذرفرهنگ

برپايى دهمين جشنواره بين المللى 
مد و لباس در مجموعه فرهنگى 

و هنرى قديمى ترين برج پايتخت

تـوليدكنندگان
 وطنى را حمايت كنيد

از لباس بومى تا ادارى
مانکن های چوبی و فلزی که با رخت و پوشش های متنوع 

ايرانی آراسته شده اند، تقريبًا همه قسمت های سالن های اصلی مجموعه 
برج آزادی را پر کرده اند. لباس های بومی و محلی، مجلسی و رسمی، اداری 

و مذهبی، کيف و کفش، زيورآالت و باالپوش های مردانه با پارچه های رنگ به 
رنگ، ويترين های عفاف و حجاب، همگی از بخش های مختلف و پربازديد اين 

ايونت بين المللی هستند که هر يک، بازديدکنندگان ويژه خود را دارند. به 
هر سو که چشم می چرخد، عکاسان تند تند شاتر می زنند و خبرنگاران 

با شتاب به دنبال مسئوالن برگزاری رويدادمی دوند. توليدکنندگان و 
طراحان هر يک، کنار محصول خود آماده ايستاده اند تا سؤال  های گاه 
تکراری و گاه چالشی بازديدکنندگان را پاسخ دهند. اينجا هم رعايت 

نيم بند فاصله  گذاری های فيزيکی و بهداشتی، زدن ماسک و مدام آغشته 
کردن دست ها به الکل در کنار «وبينار» برگزار شدن بخش هايی 
مانند نشست های تخصصی، شيوع «کرونا»ی وحشی را يادآور 

می شود. ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه، برج آزای پذيرای 
مهمانان جشنواره پوشاک ايرانی بود. 

تنوع هنر ايرانى روى 
پارچه ها

کارگروه تخصصی مد و لباس ايران از سال ۱۳۸۵ به تصويب مجلس شورای 
اسالمی وقت، کار خود را آغاز کرد تا فرهنگ پوشش ايرانی که يکی از ديرپاترين 

جلوه های تلفيقی هنر و زيبايی است، بين اقشار مختلف جامعه نهادينه شود. «سيده مرضيه 
شفاپور»، دبير کارگروه تخصصی دهمين جشنواره مد و لباس، با تأکيد بر هدايت توليدکنندگان 
و طراحان پوشاک به سوی توليد و طراحی طرح های بومی و اسالمی می گويد: «با توجه به تنوع 
پارچه در ايران و زينت آنها با انواع هنر مانند سوزن دوزی، سنگ دوزی، منجوق دوزی، پولک وزی، 
گل دوزی و جواهر دوزی، می توان در جهان حرف نخست را در صنعت پارچه و مد زد. با اين تفکر، 
چندسالی است شعار و موضوع جشنواره ها را به شهر و استانی معين معطوف می کنيم تا فعاالن 

حوزه مد و پارچه، آثار خود را براساس آن توليد کنند. «ايران دخت»، «ويترين ملی» و غرفه هايی 
از ايده تا اجرا از جمله ويژگی های مهم جشنواره امسال بوده اند.» شفاپور در ادامه هم  چنين از 
داليل انتخاب مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی به عنوان محلی برای برگزاری بزرگ ترين 

و تخصصی ترين جشنواره پوشاک ايران می افزايد: «برج آزادی برجسته ترين نماد ترکيبی 
معماری و هنری در ايران و پايتخت است. همين ويژگی کافی است تا ما نيز برای 

برگزاری جشنواره بين المللی مد و لباس از آن بهره ببريم که بايد عنوان کنم، 
اين بهترين انتخاب بود. انتخابی که نوعی از ديپلماسی اقتصادی و 

فرهنگی را به سود هر ۲ طرف، يعنی مجموعه برج آزادی و 
سامانه جامع مد و لباس کشور رقم زد.»

 اهالى و توليدكنندگان 
چه مى گويند؟ 

دهمين جشنواره مد و لباس در حالی برگزار شد که بسياری از اهالی از 
روش برگزاری آن گاليه داشتند. «سارا محمدی» ساکن محله «استاد معين» 

می گويد: «سالی يکبار هم که در برج آزادی برنامه جالبی برگزار می شود، شرايط 
بازديد برای عموم را فراهم نمی کنند. می گويند کرونا است. اما به گمانم می شد 
با افزايش بازه زمانی برگزاری آن و نظارت بيشتر بر رفت و آمدها، مجوز بازديد 
عالقه مندان محلی را صادر کنند.»«احمد صابری» يکی از توليدکنندگان برند 
پوشاک ايرانی نيز بر اين باور است: «پيش از جشنواره لباس بايد به جشنواره و 
بازار پارچه پرداخت. کيفيت و کميت موجود پارچه ها در بازار به قدری آشفته 

است که بر استاندارد محصوالت در اين عرصه اثر منفی اثر گذاشته است. 
اين آشفتگی از قيمت پارچه تا کيفيت های درجه ۳ به پايين آن را 

شامل می شود. شايد برای همين است که بازخورد آثار برگزيده 
اين جشنواره ها را در ويترين مغازه ها شاهد نيستيم. از مردم 

می خواهيم از توليدکنندگان وطنی حمايت کنند.»

دروازه اى 
به دنياى فرهنگ و سنت 

برج آزادی از جمله مهم ترين نمادهای شهری 
تهران و منطقه ۹ است که نه تنها دروازه ورود به شهر 

محسوب می شود که دروازه ای به دنيای زيبای فرهنگ و سنت است. 
اين مؤلفه اثربخش کافی است تا بسياری از مديران و فعاالن حوزه های مختلف 
اجتماعی، برج آزادی را برای اجرای برنامه ها و فعاليت های خود برگزينند. اين را 

«سيد عباس عظيمی»، مدير مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی، می گويد و ادامه 
می دهد: «برج آزادی با توجه به قدمت و عقبه فرهنگی، فضای معماری شگفت انگيز و 

وسيع، اين ظرفيت را دارد که محلی برای اجرای رويدادهای مختلف باشد. رويدادهايی که 
به حيات بخشی برج آزادی در گذر از زمان و در سايه رشد تکنولوژی، ظهور معماری های 

نوين کمک می کند. اين در حالی است که فضاهای پيرامونی برج، از دسترسی معابر 
گرفته تا تأمين پارکينگ نيز بايد مورد توجه مديران مرتبط قرار گيرد.» عظيمی 
می افزايد: «سالن های بزرگ، گالری ها، کتابخانه تخصصی، موزه ها و آمفی تئاتر 
برج آزادی، ضمن اينکه از اماکن مهم گردشگری تهران محسوب می شوند، 

با اجرای رويدادهای تقويمی و اجتماعی در آنها می توان به بازآفرينی 
هويت پايتخت و ايجاد فضايی با نشاط و با حس تعلق افزوده 

پرداخت. ما در مجموعه برج آزادی تمايل و توانايی 
استقبال از تجمعات فرهنگی و هنری را 

داريم.»

سحر جعفريان

  رويداد بين المللی مد و لباس «فجر» برای نخســتين بار در مجموعه فرهنگی و هنری 
برج «آزادی» برگزار شد. رويدادی که در هفته پايانی بهمن ماه، پای بسياری از مسئوالن 

و مديران حوزه پوشاک بومی و ملی، طراحان و توليدکنندگان لباس، صاحبان برندهای 
مطرح ايرانی را به سالن های اصلی اين نماد سنگی پايتخت در نهمين تکه از آن بازکرد. 

رويداد و جشنواره ای که امسال با نگاه ويژه به بازخوانی پوشش های ديار «کاشان» 
و با حضور بيش از ۱۰۰ شرکت کننده داخلی و خارجی طراح و توليدکننده برگزار 
شد تا با گرد هم آوردن فعاالن عرصه مد و لباس به احيا و اعتالی صنعت پوشاک 
ايرانی مدد رسانند. در گزارش زير ضمن گفت وگو با مسئوالن و کارشناسان مد و 
لباس، ظرفيت بزرگ ترين برج قديمی شهر و منطقه را با هدف برگزاری «رويداد» 

و فستيوال های ملی و بين المللی بررسی کرده ايم.  

و مذهبی، کيف و کفش، زيورآالت و باالپوش های مردانه با پارچه های رنگ به 
رنگ، ويترين های عفاف و حجاب، همگی از بخش های مختلف و پربازديد اين 

ايونت بين المللی هستند که هر يک، بازديدکنندگان ويژه خود را دارند. به 

تکراری و گاه چالشی بازديدکنندگان را پاسخ دهند. اينجا هم رعايت 
نيم بند فاصله  گذاری های فيزيکی و بهداشتی، زدن ماسک و مدام آغشته 

کارگروه تخصصی مد و لباس ايران از سال 
اسالمی وقت، کار خود را آغاز کرد تا فرهنگ پوشش ايرانی که يکی از ديرپاترين 

به دنياى فرهنگ و سنت

تهران و منطقه ۹ است که نه تنها دروازه ورود به شهر 
محسوب می شود که دروازه ای به دنيای زيبای فرهنگ و سنت است. 
اين مؤلفه اثربخش کافی است تا بسياری از مديران و فعاالن حوزه های مختلف 
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درآستانه سال نو دستفروشان بيشترى 
در معابر غربى پايتخت فعال شدند

جوالن كرونا در بازار دستفروشان
  خريدهای شب عيد و پاساژگردی هايش برای برخی 

تفريح جذابی است که با هيچ چيز ديگری عوض 
نمی کنند. گردش های هيجان انگيزی که در دومين سال 

پياپی پاندمی «کوويد ۱۹»، باخطر و اضطراب بسياری 
همراه شده است. . اتاق اصناف، شهرداری تهران و 

مناطق، مراکز بهداشت و درمان، پايگاه های نظارتی، 
استانداری و فرمانداری و در رأس همه آنها ستاد ملی 

مبارزه با کرونا، اين خطر و پيامدهای پس از آن را مداوم 
هشدار می دهند و در راستای کاهش آمار ابتال به «کرونا»، 

محدوديت اعمال می کنند. محدوديت هايی که گاه صدای 
اعتراض کسبه، از مغازه دار تا بساط گستر، را به بهانه 
معيشت سخت، بلند کرده است. بساط گسترانی که 

در هر گوشه ای از معابر پر  تردد، بساط پهن کرده اند و 
خريدارانی که گاه بی توجه به کرونا و به سبب قيمت های 

ارزان، تجمع می کنند. در اين باره با مديران شهری، 
شوراياران و اهالی گفت وگو کرده ايم. به گفته مسئوالن 

شهری بخشی از دستفروشان مناطق در روز بازارها و 
شب بازارها ساماندهی شده اند. 

سحر جعفريان 
براساس آمار منتشره شده از سوی 
الکترونيک،  تجارت هــای  پايش  مراکز 
خريدهــای آنالين و مجــازی در دوره 
شيوع کرونا ويروس، بيش از ۷۰ درصد 
رشد داشــته است. بنابراين، می توان از 
اين فرصت طاليی هم به عنوان خريدار 
و هم به عنوان فروشــنده و کارآفرين، 
بهره ُجســت تــا از ازدحــام، ترافيک، 
آلودگی، احتمال ابتــال به کوويد ۱۹، 
هزينــه رفت وآمــد و محدوديــت در 
برای  انتخابی، رهايی يافت.  گزينه های 
اين منظور کافی اســت بــه چند نکته 
مهم و کليــدی توجه کنيد تا با تجربه 
يک خريد اينترنتــی خوب از کرونا در 

امان بمانيد. 
 فروشــگاه های مجــازی معتبر و 
دارای مجــوز نمــاد الکترونيکی را در 
اولويــت خريدهای خود قــرار دهيد. 
فروشــگاه هايی با برند آشنا که خدمات 

پس از فروش هم ارائه می دهند. 
 از مشــخصات محصول مورد نظر 
خود پيــش از اقدام بــه خريد آگاهی 
کامل داشته باشــيد. با اين کار امکان 
مقايســه کاالهای گوناگون برای تجربه 

يک خريد موفق ممکن می شود. 
 اطالعات شخصی خود را در هيچ 
يک از فروشــگاه های آنالين و مجازی 

ثبت نکنيد. 
 هزينه هــا را از طريــق کارت های 
اعتباری با رمز يکبارمصرف و درگاه های 
مطمئن پرداخت کنيد. البته بســياری 
از فروشــگاه ها نيز هســتند که گزينه 
پرداخت در منــزل دارند که می توانيد 

از آن نيز بهره مند شويد. 
 حساب های روزانه خود را به صورت 

مستمر بررسی کنيد. 
 در صورت بروز هرگونه مشــکلی 
با مسئوالن فروشــگاه اينترنتی ارتباط 

برقرار کنيد. 
 با شيوع کرونا، بستر مناسبی برای 
برخی افراد ســودجو با ارائه آگهی های 
اپليکيشن های بدافزار  جعلی مجازی و 
يا جاســوس افزار فراهم شده است که 
خريداران بی شــک بايد پيش از انجام 
خريدهــای خود، اعتبارســنجی انجام 

دهند. 
 با مشــاهده تخلف در هر سطحی 
و در صورت پاســخگو نبودن مسئوالن 
فروشگاه آنالين، به پليس «فتا» اعالم 

شکايت کنيد. 

بازار شب عيد در حالی رونق گرفته است 
که سازمان های مختلفی مانند تعزيرات با 
هدف نظارت بر قيمت ها، احتکار و تقلب 
و نيز شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل 
شهرداری تهران در کنار نيروی انتظامی 
پای کارآمده اند. «سيد علی مفاخريان»، 
مديرعامل شرکت ســاماندهی صنايع و 
مشــاغل شــهرداری تهران، با تأکيد بر 
حمايت و ساماندهی هرچه بهتر و بيشتر 
می گويــد:  بساط گســتران 
«هدف مــا و همــکاران در 
مجموعه ســاماندهی صنايع 
و مشــاغل، حمايت و اجرای 
انضباط به ويژه در شــرايطی 
است که هم فشار اقتصادی 
وجود دارد و هم کرونا جوالن 
رويکرد،  ايــن  بــا  می دهد. 
کميسيون اجتماعی پارلمان 
شهری، مصوبه مشاغل «سيار 
بی کانون» را تصويب کرد تا بساط گسترانی 
کــه به دنبال معيشــت هســتند، مورد 
حمايت قرار گيرند. البته تضاد اين مصوبه 
را با تبصره يک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها 
(موضوع ســدمعبر) با ارائــه راهکارهايی 
مانند راه اندازی سامانه های «سامان بازار»، 
«مديريت تخلفات و ساماندهی مشاغل»، 
«مديريت کيوسک های شهری» و «رونق 
کسب و کارهای مجازی» در سايه توجه 
به «استارت آپ»هايی با همين موضوع  ها 
برطــرف کرده ايم.» مفاخريــان در ادامه 
می افزايد: «در پايتخت بيش از ۳۵ روزبازار 
و شب بازار فعال هستند که کارشناسان 
شــرکت ســاماندهی صنايع و مشــاغل 
به صورت ۲۴ ســاعته بر شــيوه عملکرد، 
رعايت قوانيــن شــهری و پروتکل های 
بهداشــتی از سوی بساط گستران نظارت 
دارند. بــه موارد تخلف ابتــدا تذکر داده 
می شود و در مرحله بعد به دليل اهميت 
موضوع به ســبب ايمنی در بهداشــت، 
برخــورد قانونی از جمع آوری بســاط تا 
جريمــه و حبس را شــامل می شــود.» 
او هم  چنيــن می گويد: «محــدوده غرب 
پايتخت با توجه به ميزان رفت و آمدهای 
انسانی و خودرويی، يکی از محدوده های 
قابل توجه هم برای بساط گســتران و هم 
برای فعاليت کارشناسان نظارت محسوب 
می شود. البته بســياری از بساط گستران 
به ويژه در منطقه ۵ و ۹، تاکنون درسامانه 
ســامان بازار ثبت نام نکرده اند و به نوعی 
فعاليت غيرمجاز دارند و از طرح حمايتی 
آن سامانه نيز نمی توانند برخوردار شوند. 
وضعيت جانمايــی و فعاليت بازارچه های 
بهاره پس از دســتور ستاد ملی مبارزه با 

کرونا مشخص خواهد شد.»

چند پيشنهاد 
براى خريد در 

روزهاى شيوع بيمارى

نظارت 24 ساعته 
بر دستفروشان

روز بازار و 
شب بازار 

در منطقه ۵ 
فعال هستند. 

روز بازار و شب 
بازار در منطقه 

۲۲ تا پايان 
سال به فعاليت 

خود ادامه 
می دهند. 

روز بازار و شب 
بازار در منطقه 
۱۲ محصوالت 
متنوعی ارائه 

می دهند. 

روزبازار 
در منطقه 

۹ فعال 
است. 

منطقه نوپای ۲۲ با ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار مســاحت و دارا بودن چند پاســاژ و مرکز خريد مدرن جزو 
معدود مناطقی است که بساط گســتران آن را به عنوان محلی برای کسب و کار برمی گزينند. «اصغر 
قديمی»، دبير شوراياری منطقه ۲۲، با بيان اين مطلب می گويد: «در منطقه ۲۲ هم بساط گستران مجاز 
و ساماندهی شده و هم بساط گستران غيرمجاز و ساماندهی نشده، فعال هستند. روز بازارهايی در بلوار 
«کاشان»، «اميرکبير» و ميدان «موج» ساماندهی شده اند، اما واقعيت اين است که نظارت تأثيرگذاری 
به ويژه از بابت رعايت پروتکل های بهداشتی برای آنها انجام نمی شود. بساط گسترانی که سبب تجمع 
بسياری از اهالی می شــوند و تعداد پراکنده ای از آنها را می توان در مقابل ورودی مراکز خريد تجاری 

بزرگ، مال ها و حتی بخش هايی از اطراف درياچه مصنوعی «چيتگر» مشــاهده کرد. بارها پيش آمده 
است که اعضای شوراياری، خود داوطلبانه به تهيه ماسک و نايلون های جدا کننده برای بساط گستران 
اقدام کرده اند. اميدواريم شرايط ساماندهی همه بساط گستران منطقه با هدف سهولت در امرار معاش 
و رعايت دقيق پروتکل های بهداشتی فراهم شود.» «هرمز» از بساط گستران حوالی ميدان موج است 
که می گويد: «اينجا عالوه بر همه مشکالت بساطی هايی مانند من که ساماندهی نشده ايم، مشکل بوی 
نامطبوع فاضالب هم وجود دارد. بويی که چندين و چند ســال اســت هميشه در اين حوالی منتشر 

می شود. اين خود يک مشکل غيربهداشتی در کنار کرونا است.»

نظارت هاى 
بهداشتى بايد جدى تر شود

يکی از غربی ترين مناطق تهران، منطقه ۲۱ با مساحت ۵ هزار 
و ۱۵۶ هکتار است. محله «تهرانسر» در اين منطقه يکی از محله هايی 

است که بيشترين تراکم بساط گستر را در خود گنجانده است. «داود حاج 
اسفندياری» از اعضای شوراياری محله تهرانسر با بيان اين نکته می گويد: «۱۵ سال 

است که نخستين بساط گستران در بلوار اصلی تهرانسر جای گرفته اند. بسياری از آنها 
ساکن منطقه ۲۱ نيستند و از محله های جنوبی شهر به اينجا می آيند و اکنون پس از سال ها، 

جمعيت شان به بيش از ۱۰۰ نفر افزايش يافته است و به نوعی ادعای سرفقلی و مالکيت دارند. البته 
در شرايط دشوار اقتصادی امروز، ما به دنبال قطع رزق و روزی آنها نيستيم. به ويژه که بسياری از 

آنها ورشکسته و کم بضاعت هستند. اقدامی که می توان انجام داد، ساماندهی آنها از مکان يابی تا الزام 
به رعايت مقررات شهری و بهداشتی است. محدوده خيابان های «فنی و حرفه ای» و «محمدی» را بارها 
به شهرداری منطقه و ناحيه يک معرفی کرده ايم، اما هر بار بنا به داليلی امکان استقرار بساط گستران 
در آنها فراهم نشد.» حاج اسفندياری می افزايد: «استقبال مردم از بساط گستران به ويژه در روزهای 

منتهی به پايان سال به گونه ای است که خواسته يا ناخواسته شيوه نامه های بهداشتی در دوران 
کرونا زده، رعايت نمی شود. دسترسی آسان برای خريداران و قيمت های مشتری پسند، اين روزها 
بهانه های خوبی برای شلوغ تر شدن محدوده های بساط گستر مانند روز بازار اتحاديه «تعاونی های 

کارگران» در جاده مخصوص «شهيد لشکری» با ۳۷۰ غرفه، روز بازار شهرک «آزادی» 
با۳۰۰ غرفه و چهارشنبه بازار «وردآورد» هستند. به گمانم هم مردم بايد پايبند اصول 
بهداشتی باشند و هم بساط گستران به رعايت پروتکل های بهداشتی اهتمام ورزند 

تا از روزهای سخت کرونايی عبور کنيم. مسئوالن در بخش های نظارتی 
مانند اصناف، بهداشت و شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل شهر 

نيز بايد پيگيری های جدی تری را دنبال کنند تا پيک 
چهارم به نوروز نرسد.

خريد و فروش بدون 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى

منطقه۹ به عنوان يکی از کوچک ترين مناطق تهران با هزار و 
۹۷۴ هکتار مساحت، بيشترين تعداد بساط گستر بين مناطق غربی را دارا 

است. از بين ۲ ناحيه اين منطقه، بيشترين تراکم فعاليت بساط گستران در ناحيه 
۲ شامل محله های «شمشيری»، «هاشمی»، «امامزاده عبداهللا»(ع)، «مهرآبادجنوبی» و 

«سرآسياب» ثبت شده است که باز از ميان آنها، خيابان شمشيری، ضلع جنوب ميدان آزادی 
و ۴۵ متری «زرند» از جمله لکه های قرمز سدمعبر محسوب می شوند. «محمد رحيمی» يکی 

از اعضای شوراياری محله شمشيری در اين باره می گويد: «بيش از ۱۵۰ بساط گستر از حدود ۱۵ 
سال پيش اينجا فعال هستند. بساط گسترانی که آنها جزو افرادی هستند که پروتکل های بهداشتی 
را رعايت نمی کنند. برای ساماندهی آنها مکان های بزرگ تری پيشنهاد داده ايم، اما از سوی مديرا  
شهری و شهروندان به سبب سهولت در رفت وآمد، مورد استقبال قرار نگرفت. محدوديتی هم اگر 

اعمال می شود، متأسفانه در اين محدوده رعايت نمی شود.» «محمد اسدی»، کارشناس محيط زيست 
منطقه، نيز می گويد: «بساط گسترانی که محصوالت خوراکی را عرضه می کنند، چون درصد شيوع 

کرونا به سبب آنها باال است، بيش از هر بساط گستر ديگری ملزوم به رعايت نکات بهداشتی 
هستند. استفاده از نايلون های روکش يا بسته بندی های يکبارمصرف که البته چون هزينه 

مازادی به آنها تحميل می کند، کمتر ديده می شود و در شلوغی های بازار شب عيد گاه 
فراموش می شود. چه بسيارند خريدارانی که خود نيز به اين رعايت نکردن ها و 
بی توجهی ها دامن می زنند. همين موارد کافی است تا محدوديت های سفت و 

سخت تری بازگردد و رونق از بازار بساطی هايی که چشم اميدشان به 
همين چند روز آخر سال است، رخت برکند.»

بازارچه هاى محلى، راه 
ورود دستفروشان را بسته

تعداد دستفروشان در منطقه ۵ به نسبت ساير مناطق شهر، اندک 
است. «امير قاسمی»، دبير ستاد شوراياری منطقه ۵، در اين باره می گويد: 

«يکی از داليل تجمع بساط گستران در يک محدوده، وضعيت اقتصادی اهالی آن 
محله است. چراکه در صورت ضعيف بودن وضعيت اقتصادی، اغلب بساط گستران 

با استقبال مواجه می شوند که اين استقبال، آنها را برای تجمع بيشتر مصمم می کند 
و روز به روز به تعدادشان افزوده می شود. در اين شرايط، بروز مشکالتی مانند سدمعبر 
و ايجاد مزاحمت در رفت و آمدها را می توان انتظار داشت که البته در بسياری از موارد 

به ويژه اگر سال ها از فعاليت آن بساط گستران گذشته باشد، اين مشکالت را الينحل خواهد 
کرد. اتفاقی که اين روزها در بسياری از مناطق شهر به ويژه مناطق جنوبی، شاهد هستيم. 
وجود بازارچه ها و مراکز خريد قديمی مانند بازارچه «شهر زيبا» در محله شهر زيبا، بازار 

عمده فروشی ۲۰ متری در «گلستان» محله «شاهين»، بازارچه های کوچک به ويژه در 
فاز ۲ «اکباتان» و بازارچه «کن» يا «يخچال»، يکی از داليل بی توجهی بساط گستران 

به انتخاب محله های اين منطقه برای بساط گستری است.» قاسمی در ادامه به 
ساماندهی مناسب بساط گستران اطراف پايانه مسافربری «آزادی» اشاره 
می کند: «کم  تر از ۵ سال است که بساط گستران پايانه آزادی، در محوطه 

پايانه به خوبی ساماندهی شده اند. بيش از ۶۰۰ بساط گستر که 
نظارت بر شيوه عملکرد آنها و رعايت بهداشت در شرايط 

کرونازده، به خوبی انجام می شود.»

منطقه21

منطقه5

بهداشتى بايد جدى تر شود

ورود دستفروشان را بسته

خريد و فروش بدون 
منطقه9رعايت پروتكل هاى بهداشتى

سيد على مفاخريان 
مديرعامل شركت 
ساماندهى صنايع و 
مشاغل شهردارى 

تهران

حمايت و ساماندهی هرچه بهتر و بيشتر 

سيد على مفاخريان 

مســاحت هکتار ۲۰۰ هزار ۶ با

نظارت ها 
مستمر 
نيست

منطقه22
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

مدير مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

تئوری انتخاب
خودشناسی به 

زبان ساده
نيمه تاريک وجود

سرگذشت 
مشهورترين زنان 

کارآفرين
به سوی کاميابی

خودت را به فنا 
نده

کتاب های 
پيشنهادی بنفشه 
مهری برای بهبود 

کيفيت مهارت های 
ارتباطی و درونی

ديوار نوشته های کاغذی، در همه قسمت های 
ســرای محله «امامزاده عبداهللا»(ع) نصب شده اند. 
مراجعه کنندگان بســياری با ديدنش توقفی کوتاه 
می کنند. گويــی که می خواهنــد چيزی به خاطر 
بسپارند. بر سطور آن دقيق تر می شوند. عقربه های 
ساعت به عدد ۱۰ صبح که نزديک می شوند، رفت 
و آمدهای داخل ســرای محله افزايش می يابد. در 
ورودی سالن جلسات که محل برگزاری کارگاهای 
خودشناسی، مهارت های ارتباطی و اصول تربيتی 
و شــخصيتی اســت به روی مراجعه کنندگان باز 
می شــود. يک به يــک يا ۲ به ۲ وارد می شــوند. 
صندلی هايی را با حفظ فاصله گذاری های فيزيکی و 
بهداشتی انتخاب می کنند و می نشينند. برخی دفتر 
و قلم آماده می کنند و برخی ديگر اما گوشی های 
هوشمند خود را در حالت ضبط صدا قرار داده اند. از 
نوجوان ۱۷ ساله تا بانوی ۶۰ ساله، مشتاقانه منتظر 
شروع کارگاه، به تخته سفيد و فلزی روبه رويشان 
چشم دوخته اند. درست رأس ساعت ۱۰، مربی که 
همــه او را «خانم مهری» صــدا می زنند با لبخند 
وارد سالن می شود. به احترام بر می خيزند. دقايقی 
به خوش وبش های کوتاه ســپری می شــود. خانم 
مهری با نوشتن عبارت «عزت نفس» روی تخته، 
کالس را به طور رسمی آغاز می کند. ابتدا از تفاوت 
روان شناسی معنايی و معنوی با روان شناسی زرد 
می گويد و ســپس مصاديقی از اين تفاوت عنوان 
می کنــد تا حاضران در کارگاه در انتخاب مســير 

درست، با آگاهی قدم بردارند. 

شناسايى و دسته بندى آسيب هاى منطقه
ســاعت ۱۲، کالس به پايان می رســد و بانوان 
برای پرســش ســؤال های خود، خانــم مهری را 
دوره می کند. کمی کمتر از يک ســاعت به همين 
منوال می گــذرد. خانم مهری پــس از فراغت از 
پرســش و پاســخ ها، به گرمی پذيرايم می شود. 
برای آغاز گفت وگو، خاطراتش در سال های پيش 
را جســت  وجو می کند و می گويــد: «از حدود ۲۵ 
ســالگی به تدريــس در دروس و مدارس مختلف 

پايتخــت به ويژه منطقه ۹ مشــغول بودم و چون 
اولويتم در تدريس تنها درس و تئوری نبود، بسيار 
در شخصيت و رفتار دانش آموزانم دقيق می شدم. 
مدتی گذشت تا توانستم به شناسايی و دسته بندی 
آسيب ها و داليل هنجارشکنی ها در مقاطع مختلف 
تحصيلی، حتــی مقطع ابتدايی برســم. تصميم 
گرفتم به حوزه مشاوره و تربيت اخالقی ورود کنم. 
بنابراين به گونه  ايی از تدريس استعفا دادم و داوطلب 
مشاوره هايی شــدم که به خوبی می دانستم اغلب 
خانواده های ساکن در منطقه از پرداخت هزينه آن 
با هدف رفع مشــکالت خانوادگی و تربيتی ناتوان 
هستند. خدا را شکر که بسياری از مديران مدارس 
با توجه به ســابقه فعاليتم، از طرح مشــاوره های 
داوطلبانــه حمايت کردنــد. ابتدا به شناســايی 
دانش آمــوزان و خانواده هايی که به گونه  ايی درگير 
مشکالت متعدد بودند، پرداختم. سپس کارگاه های 
آموزشــی و روان شناســی برگزار کــردم و پيگير 
مشکالتشان شدم. افسردگی، پرخاشگری، کاهش 
سن اســتفاده از ســيگار و موادمخدر و تمايالت 
جنســی زودهنگام و بيمارگونه از جمله مهم ترين 
مشــکالت و اختالالتی بود که اغلب دانش آموزان 
و اهالــی درگير آنها بودند. کارگاه ها و کالس ها هر 
بار با استقبال بيشتری مواجه می شدند. به گونه  ايی 
که امروز پس از گذشته بيش از ۱۰ سال، همچنان 
استاد دانشگاه، مدرس حوزه، معلم، پرستار، خانه دار 
و کارمند با هزاران شوق و ذوق، متقاضی حضور در 

کارگاه ها هستند.»

مهربانى با پشتوانه پژوهشى
فعاليت های داوطلبانه سنگ صبور همسايه ها 
به همين جا ختم نمی شــود. مهری ادامه می دهد: 
« گاه کارگاه ها به قدری شلوغ از جمعيت می شوند 
که بايد بــه فکر تأمين صندلی های بيشــتر بود. 
برگزاری جلســات کتابخوانی نيز از ديگر اقدامات 
ما در اين کارگاه هاست که بسيار مورد پسند اهالی 
قرار گرفته اســت. رســالت اين کارگاه ها از همان 
ابتدا ايجاد آرامش درونــی و آموزش مهارت هايی 

بوده اســت که بسياری گمان می کردند، می دانند 
و نيازی به ياگيری نيســت. در حالی که ســواد 
حاصل از تحصيالت دانشگاهی يا جست  وجوهای 
اينترنتی، بخــش کوچکی از «دانايــی» افراد به 
شــمار می آيد و آگاهی حاصل از تجربه و مطالعه، 
بخش اعظم و کيفيتی مطلوب و اثربخش اســت 
که جامعه تکنولــوژی زده امروز بيش از هر زمان 
ديگری به آن نياز دارد. اين ميان نبايد از فرهنگ 
و ســنت مهرورزی نيز غافل ماند. برای همين از 
شرکت کننده های کارگاه ها خواستيم تا در صورت 
امکان مبالغی هر چند اندک در سبد مهربانی قرار 
دهند تا به ســبب اين قطره قطره های مهربانی، 
دختــران و بانوان آســيب ديــده منطقه را که 

در طــول مدت فعاليت هــای اجتماعی خود 
شناسايی کرده ام، دريابيم.» بانوی خّير و 

پژوهش ها  تأثير  از  جهادگر هم محله ای 
در کيفيت رفــاه روانی محله می گويد: 
«اگر در هر محله ای گروهی پژوهشــگر 

و روان شناس با مشاهده ميدانی، نظرسنجی 
و انجام مشــاوره های فرد به فرد، به شناســايی 
آســيب ها و ضدهنجارهــای دارای فراوانی در 
همان محله و محدوده جغرافيايی که متأثر از 
وضعيت اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است، 
بپردازند، به طور حتم شــاهد اصالح کيفيت 
زندگــی در همه ابعاد خواهيــم بود. چراکه 
پشتوانه پژوهشی و مطالعاتی در هر زمينه ای 
می تواند سرعت و اســتاندارد نتيجه را باال 
ببرد. به ويژه در مناطقی مانند منطقه ۹ که 
ســاکنان آن، مشاوره را به رغم مشکالتی که 

برطرف شــدن آنها در گرو همان مشاوره است 
جدی نمی گيرندو در اولويت قرار نمی دهند.»

سحر جعفريان

بانوى هم محله اى داوطلبانه 
به اهالى مشاوره مى دهد

سنگ صبور همسايه
  فرصت های شــغلی بسياری را به ســبب نذر معنوی خود يعنی «مشاوره داوطلبانه» در 
مدارس و پايگاه های عمومی منطقه، از دســت داد. بر اين باور است: «اين از دست دادن، به 
دنيايی از به دســت آوردن های مالی و نقدی می ارزد.» از حدود سال ۱۳۸۹ با توجه به تجربه 
و شــناختی که از هم محله ای های خود و شرايط زيستی شان پيدا کرده بود، تصميم می گيرد 
کارگاه های مشاوره گروهی و جلسات روان شناسی به صورت تخصصی و رايگان برگزار کند تا 
شايد به گونه ای از بار فشار روحی افراد در اين شرايط سخت، بکاهد و مهارت های زندگی شاد 
را تعليم شــان دهد. آن هم در روزگاری که افسردگی و بيماری، موضوع شماره يک بسياری 
از کالنشهرنشينان شده است. اين آغاز داستان شکل  گيری انجمن خيريه ايی با جامعه هدف 
«دختران و بانوان آسيب ديده اجتماعی» است که اکنون «  بنفشه مهری»، ۴۰ ساله، کارشناس 
ارشد روان شناسی و ساکن محدوده «ســی متری جی»، آن را به اميد روزهايی که دختران 
هم محله ای اش از آسيب های فردی و اجتماعی با سالح «آگاهی» و «حمايت» در امان بمانند، 
دنبال می کند. در گزارش پيش رو، ســاعتی را مهمان اين فعال اجتماعی و خّير هم محله ای 
شده ايم تا ضمن گفت وگوی صميمانه از فعاليت ها و خدمات متنوع کارگاه های روان شناسی و 

انجمن مردم نهاد او مطلع شويم. 

 ۳۰ الی ۴۰ روز مانده به عيد می توانيد برای سبزه سفره هفت سين، 
هسته مرکبات را بکاريد، ولی بهتر است که پوست دانه ها را بکنيد تا 

سريع تر به نتيجه برسيد و زودتر دانه شما جوانه بزند. 
طريقه كاشت دانه مركبات: 

 ـ بــرای اين کار از دانه نارنج، پرتقال، نارنگی و ليمو می توان اســتفاده  کرد. 
تالش  کنيد دانه های سالم تر و بزرگ تری را انتخاب  کنيد. 

 ـ دانه هــا را در يک ظرف آب بيندازيد و بگذاريد ۲۴ســاعت بمانند و خيس 
بخورند. پس از اين مدت، پوســت روی دانه را آهســته و با دقت جدا می کنيم. 

دقت کنيد به دانه آسيبی وارد نشود. 
 ـ دانه هايی که پوســت آنها را جدا کرده ايد تا زمان کاشــت، داخل آب قرار 

دهيد تا خشک نشوند. 
 ـ در مرحله بعد، دانه ها را به شــکل مرتب روی خاک گلدان بگذاريد. خاک 
سبکی انتخاب کنيد تا دانه به آسانی جوانه بزند. خاک مناسب گلدان برای اين 

منظور «پرليت» و کود گياهی است. 
 ـ زهکشی مناسب برای گلدان فراموش نشود. 

 ـ فاصله دانه ها را جوری تنظيم کنيد که نه کم باشد و نه زياد و آنها را در 
عمق يک سانتيمتری خاک بکاريد. اگر برای سبزه عيد می خواهيد، فاصله  بين 

دانه ها را کم  تر کنيد تا سبزه شما پرپشت تر شود. 
 ـ به آنها آب دهيد و روی گلدان يک کيســه پالستيکی بکشيد و هرزمان که 
آبياری گلدان نياز اســت، کيسه پالستيکی را برداريد و پس از آبياری دوباره آن 

را بر روی گلدان قرار دهيد. 
 ـ گلدان را در جايی آفتاب  گير قرار دهيد. از آبياری بيش از حد بپرهيزيد چون 

سبب می شود که ريشه  گياه بپوسد. 
 ـ معموًال بين ۱۴ تا ۳۰ روز طول می کشد تا دانه ها جوانه بزنند و کم کم رشد 
کنند. پس از سردرآوردن جوانه ها از خاک، می توانيد کيسه پالستيکی را برداريد. 

چند نكته درباره كاشت هسته مركبات: 
 ـ کندن پوست هسته مرکبات سبب می شود دانه ها زودتر جوانه بزنند. 

 ـ خاک گلدان بايد هميشــه مرطوب باشــد. تا زمانی که دانه ها جوانه نزدند 
خاک را مرطوب نگهداری کنيد. البته از باتالقی کردن خاک جدا خودداری کنيد 

چون سبب پوسيدگی بذر و جوانه می شود. 
 ـ مدت زمان رشد و جوانه زدن متفاوت است، پس صبر داشته  باشيد. 

 ـ برای تهيه خاک مناسب گلدان می توانيد ازمخلوط ۶۰ درصد «کوکوپيت» يا 
«پيت ماس»، ۳۰درصد پرليت و ۱۰درصد «پوکه صنعتی» سبک استفاده  کنيد. 

چگونه سبزه اى از دانه مركبات درست كنيم؟ 

بچه محل

زهره کريمی ساکن محله تهرانسر و متولد سال ۱۳۶۱ است. 
او دربــاره عالقه اش به گل و گياه و فعاليت هايش در اين زمينه 
به همشهری محله می گويد: «از همان دوران نوجوانی و جوانی 
به نگهداری گل و گياه عالقه داشتم و هميشه درخانه تعدادی 
گلدان از گياهان مورد عالقه داشــتم. وقتی به دانشگاه رفتم و 
مشغله کاری ام زياد شــد، برای مدتی اين کار را کنار گذاشتم. 
چون گياهان موجوداتی بسيار حساس هستند و اگر به آنها توجه 
و رسيدگی کافی و مناسب نداشته باشيد، خشک می شوند و از 
بين می روند. تا اينکه پس از ازدواج فرصت پيدا کردم تا دوباره 
ســراغ نگهداری و پرورش گياهان بروم که کار مورد عالقه من 
اســت. با توجه به اينکه مستأجر هستم و گياهان مورد عالقه ام 
را در گلدان نگهداری می کنم. در خانه های پيشــين با توجه به 
ميزان نور خانه، نمی توانستم تعداد زيادی گلدان نگهداری کنم، 
اما خانه جديدمان نورگير خوبی دارد و 
با توجه به اينکه نزديک بوســتان 
در  توانســتم  دارد،  قرار  «ريما» 
کالس های آموزشــی کلينيک 
گل و گيــاه منطقــه شــرکت 
کنم و نــکات و ريزه کاری هايی 
دربــاره نگهداری و پرورش گل 
و گياهــان ياد بگيرم. امروز 
داخل  گلدان   ۴۰ حدود 
خانه دارم که برخی از 
آنها را داخل بالکن 
و برخی را هم در 

فضای خانه قرارداده ام.» 

هم سالمت جسمى، هم سالمت روحى
اين شهروند نمونه گل و گياه از تأثير شگفت انگيز گل و گياه 
بر روی ســالمت جســم و جان می گويد: «وجود گل و گياه در 
هر خانه ای نعمت اســت. در مواقعی که استرس دارم يا عصبی 
هســتم، سراغ گل ها و گياهان می روم و با رسيدگی به گلدان ها 
و تماشــای آنها آرامش می گيرم. يا وقتی صبح ها از خواب بيدار 
می شوم و نگاهم به آنها می افتد، سرحال می شوم. وقتی گياهان 
گل می دهند، روحيه من هم تازه می شود. گياهان با تصفيه هوا 
بر روی ســالمت جسمی انســان هم تاثر گذار هستند و همين 
سالمت جسم، بر روی ســالمت روان و فکر هم تأثير مستقيم 

دارد.» 

حواسم به فضاى سبز محله است
 او روی فضای ســبز محله اش حساس اســت و اگر متوجه 
شــود که گياهان داخل کوچه يا داخل بوستان آسيب ديده اند 
آن را گزارش می کند: «در اين مدت که در کالس های آموزشی 
کلينيــک گل و گياه شــرکت می کردم و اکنون هم به شــکل 
مجــازی در آنها حضــور دارم، چيزهای زيادی درباره شــرايط 
نگهداری گياهان و بيماری ها و مشکالت آنها آموخته ام. هر زمان 
که برای پياده روی به بوستان نزديک خانه می روم يا برای خريد 
و کارهــای روزانه از منزل خارج می شــوم، اگر ببينم درخت يا 
گياهی آسيب ديده يا بيمار اســت، به سرعت از طريق سامانه 
۱۳۷ اين موضوع را گزارش می کنم و پيگير می شوم تا کار انجام 

شود. چون به گل و گياه عالقه دارم، برايم فرقی ندارد که داخل 
خانه باشد يا داخل محله، روی آنها حساس هستم.» 

سبزه هفت سين دانه هاى دور ريز
خانم کريمی از دانه های مرکبات که ما آنها را به عنوان زباله 
دور می اندازيم، برای سفره هفت سين عيد، سبزه درست می کند 
و سپس تالش می کند تا با نگهداری از دانه هايی که جوانه زده 
اســت، يک نهال مثمر پرورش دهد. او ديگر شــهروندان را هم 
تشــويق می کند که برای سبزه عيد نوروز به جای گندم و ديگر 
حبوبات، ســراغ دانه مرکبات بروند: «مانند پارسال، امسال هم 
برای سبزه عيد به جای حبوبات از دانه مرکبات استفاده کردم. 
پارسال از دانه های پرتقال و امسال از دانه های نارنج سبزه درست 
کرده ام. همان دانه هايی که همه داخل ســطل زباله می اندازيم، 
هرکدام می تواند يک نهال شــود. گندم و جو و عدس و ماش و 
ديگر حبوبات نان و غذای مردم می شوند و واقعًا اسراف است که 
با آنها سبزه درست کنيم و پس از ۲ هفته آنها را دور بريزيم. به 
جای آن می توانيم از دانه مرکبات که زباله محســوب می شوند، 
اســتفاده کنيم که هم عمر و ماندگاری طوالنی تری دارند و هم 
زيبا تر هســتند. هرکدام از اين جوانه ها می تواند به يک نهال و 
درخت ميوه تبديل شــود. دانه های پرتقال را که سال گذشته با 
آنها سبزه درست کرده بودم، چون برای رشد بهتر نياز به آب و 
هوای مرطوب دارند، به شمال بردم و تعدادی از آنها به نهال های 
۴۰ تا ۵۰ سانتيمتری شده اند و درحال رشد کردن هستند تا به 

درخت ميوه و مرکبات تبديل شوند.» 

  يکی از شهروندان ساکن «تهرانســر» در اقدامی جالب و جديد برای «سبزه» عيد به جای 
«گندم» و ديگر حبوبات مانند «عدس» و «ماش» از هســته مرکبات استفاده کرده است. اين 
بانوی نمونه گل و گياه منطقه ۲۱ بر اين باور اســت، استفاده از گندم که تبديل به آرد و نان بر 
سر سفره مردم می شود، برای سبزه سفره «هفت سين» اسراف است و به جای آن می توانيم از 
هسته مرکبات که به عنوان زباله دورريخته می شود، استفاده کرد. خانم «زهره کريمی» با همين 

روش توانسته است از چند هسته بی مصرف مرکبات چند نهال پرورش دهد!  

مهدى اسماعيل پور

۳۰
هسته مرکبات را بکاريد، ولی بهتر است که پوست دانه ها را بکنيد تا 

سريع تر به نتيجه برسيد و زودتر دانه شما جوانه بزند. 
طريقه كاشت دانه مركبات: طريقه كاشت دانه مركبات: 

 ـ بــرای اين کار از دانه نارنج، پرتقال، نارنگی و ليمو می توان اســتفاده  کرد. 
تالش  کنيد دانه های سالم تر و بزرگ تری را انتخاب  کنيد. 

 ـ دانه هــا را در يک ظرف آب بيندازيد و بگذاريد 
بخورند. پس از اين مدت، پوســت روی دانه را آهســته و با دقت جدا می کنيم. 

دقت کنيد به دانه آسيبی وارد نشود. 
 ـ دانه هايی که پوســت آنها را جدا کرده ايد تا زمان کاشــت، داخل آب قرار 

دهيد تا خشک نشوند. 
 ـ در مرحله بعد، دانه ها را به شــکل مرتب روی خاک گلدان بگذاريد. خاک 
سبکی انتخاب کنيد تا دانه به آسانی جوانه بزند. خاک مناسب گلدان برای اين 

منظور «پرليت» و کود گياهی است. 
 ـ زهکشی مناسب برای گلدان فراموش نشود. 

 ـ فاصله دانه ها را جوری تنظيم کنيد که نه کم باشد و نه زياد و آنها را در 
عمق يک سانتيمتری خاک بکاريد. اگر برای سبزه عيد می خواهيد، فاصله  بين 

مشغله کاری ام زياد شــد، برای مدتی اين کار را کنار گذاشتم. 
چون گياهان موجوداتی بسيار حساس هستند و اگر به آنها توجه 
و رسيدگی کافی و مناسب نداشته باشيد، خشک می شوند و از 
بين می روند. تا اينکه پس از ازدواج فرصت پيدا کردم تا دوباره 
ســراغ نگهداری و پرورش گياهان بروم که کار مورد عالقه من 
اســت. با توجه به اينکه مستأجر هستم و گياهان مورد عالقه ام 
را در گلدان نگهداری می کنم. در خانه های پيشــين با توجه به 
ميزان نور خانه، نمی توانستم تعداد زيادی گلدان نگهداری کنم، 
اما خانه جديدمان نورگير خوبی دارد و 
با توجه به اينکه نزديک بوســتان 
در  توانســتم  دارد،  قرار  «ريما» 
کالس های آموزشــی کلينيک 
گل و گيــاه منطقــه شــرکت 
کنم و نــکات و ريزه کاری هايی 
دربــاره نگهداری و پرورش گل 
و گياهــان ياد بگيرم. امروز 
داخل  گلدان   ۴۰ حدود 
خانه دارم که برخی از 
آنها را داخل بالکن 
و برخی را هم در 

دور ريزها 
را سبز كنيم

پيشنهاد بانوى نمونه گل و گياه محله تهرانسر
 براى سبزه سفره هفت سين
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«در حموم» كجاست؟ 
تنها حمام «باغ فيض» که تا پيش از پيروزی انقالب اسالمی مورد استفاده اهالی اين روستا قرار 
می گرفت، در شمال ميدان اصلی و ابتدای کوچه شهيد «عبداهللا نادعلی» قرار داشت. در محل اين 
حمام، اکنون نانوايی «سنگکی» و تعميرگاه خودرو ساخته شده است. اما اهالی قديمی باغ فيض 
اين مکان را هنوز با نام «در حموم» می شناسند. تاريخ بنای اوليه حمام که کوچک و معمولی بود، 
مشخص نيست. ولی به گفته ساکنان قديمی، حمام اوايل سال ۱۳۰۰ با هزينه اهالی، بازسازی و به 
شکل بنای گنبدی با ترکيب سنگ تخت و آهک ساخته شد. اين حمام از چند بخش اصلی مانند 
حياط خاکی، رختکن، بخش اصلی حمام يا شاه نشين، خلوت نشين و خزينه تشکيل می شد. در آن 
زمان چون آب لوله کشی وجود نداشت، آب مورد نياز شست وشو در شاه نشين با «تاس» از «خزينه» 
برداشته می شد. البته برای تأمين آب، نزديک ساعت ۶ بعد از ظهر، هر کسی که نوبت آب باغش 
بود، بايد حدود ۱۰ دقيقه آب باغ خود را برای پر شــدن خزينه به داخل حمام می فرستاد. هزينه 
حمام با توجه به اينکه در آن دوران در باغ فيض معياری برای پرداخت پول حمام وجود داشت، در 
قالب «سر» و «نيم سر» پرداخت می شد. مرد يا زن متاهل يک سر محسوب می شدند که در ازای 
آن بايد ماهانه ۲ تومان می پرداختند. بچه ها هم نيم سر محسوب می شدند و به ازای هر بچه، ماهانه 
يک تومان پرداخت می شد. تا ۲ سال پيش از پيروزی انقالب و با ورود افراد غير بومی، معيار پرداخت 
پول تغيير يافت و به ازای هر بار استفاده افراد از حمام از هر نفر پنج ريال گرفته می شد، تا اينکه 

پس از انقالب، حمام فروخته شد. 

سينره معطر در خانه 
«سينره» از گل های زيبا به رنگ صورتی و ارغوانی است که آغاز فصل بهار گل می دهد. 
ايــن گل در نور زياد با رطوبت باالی خاک می تواند زنده بماند و نياز به مراقبت های ويژه ای 
دارد. عمر اين گياه يک يا ۲ ســاله اســت و افراد زيادی به دليل عطر و بوی اين گياه، آن را 
دوست دارند. اين گياه گل هايی شبيه «گل مينا» دارد و در رنگ های آبی، ارغوانی، صورتی، 
قرمز، بنفش و يا سفيد ديده می شود که قطر اين گل ها معموًال ۵ سانتيمتر است و به تعداد 

زياد توليد می شود. زمانی که همه گل ها باز شدند، به تدريج عمرشان به پايان می رسد. 
خاک: خاک مناسب برای اين گل، خاک زهکشی شده خوب و مواد آلی کافی به همراه 

دو سوم، خاک پر قدرت و سبک باغچه و يک سوم خاک برگ است. 
نور: نور بايد کافی باشد ولی مستقيم و شديد نباشد. 

دمای مناسب: دمــای محيط نگهداری آن ۱۳ تا 
۱۸ درجه سانتيگراد باشد. 

آبياری: آبيــاری از قســمت پايين و از 
طريق زير گلدانی انجام می شود. 
تکثير سينره: اين گياه به 
وســيله بذرهای بسيار ريزش 
تکثير می شــود و مراحل رشد 

رويشــی آن فوق العاده کند اســت. 
پــس از يــک دوره طوالنــی رشــد 
رويشــی وارد مرحله زايشی می شود و 

گل های رنگين توليد می کند. سينره را 
در محيطــی با خاک غنی از مواد غذايی و 
درجه حرارت به نسبت يکنواخت پرورش 

می دهند. 
زهرا کابلی ـ کارشناس 
گل و کياه 

آموزشكده محله 
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آّب قنات «حميده خاتون» 
در ستارى

آيا می دانســتيد در حاشــيه خيابان «ستاری»، 
محــدوده «افــق» اکباتــان، هنوز هم جــوی آبی 
وجــود دارد که هميشــه آب قابــل توجهی در آن 
جريان دارد. گفته می شــود سر چشــمه اين ّآب از 
قنات «حميده خاتون» «باغ فيض» اســت. البته در 
دهــه ۷۰ و پيش از افزايش  تــردد خودروها در اين 
خيابان و پيش از تأســيس بزرگراه ســتاری افرادی 
خودروهايشان را در کنار اين جوی نگه می داشتند و 
اقدام به شست وشوی خودرو خود می کردند. بزرگراه 
شهيد ســتاری (بزرگراه نور پيشين) بزرگراهی است 
که از شــهرک اکباتان در غرب تهران آغاز می شود و 
تا «حصارک» و دانشــگاه آزاد واحد «علوم تحقيقات 
تهران» در شــمال غرب تهران ادامه دارد. در گذشته 
نام اين بزرگراه «نور» بوده ولی پس از شــهيد شدِن 
«منصور ستاری»، فرمانده نيروی هوايی ارتش ايران، 

به نام وی تغيير يافته است. 

تقويم محله
در محدوده غربى پايتخت 11 تا 18

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

۱۸ اســفند ســال ۱۳۹۰، در بوســتان  مشاوره منطقه9 کلينيک  نخستين  المهدی(عج)، 
افتتاح  تهران  ترک دخانيات شــهرداری 
شد. افتتاح اين بوستان از سوی اداره سالمت منطقه 
۹، هم  زمان با مراســم افتتاح سومين بوستان بدون 
دخانيات با حضور شــهردار منطقه و شهروندان بود. 
اين بوستان با توجه به اينکه زيان های بهداشتی ناشی 
از ســيگار به موازات گســترش مصرف آن بيشــتر 
می شــود، در دســتور کار قرار گرفت و در کلينيک، 

برنامه های مختلفی پيش بينی شد.  

۱۳ اســفند سال ۱۳۹۲، مراسم اختتاميه  کانون بازی های رايانه ای دومين جشنواره منطقه21
شــکوفا و تجليل از برندگان رالی بزرگ 
خانوادگی، در منطقه ۲۱ برگزار شد. رويکرد شهرداری 
در اين جشنواره در راستای توسعه تفريحات ورزشی 
در شهر تهران بود تا به جای اينکه بازی های رايانه ای 
تهديد تلقی شــوند، به عنوان يک فرصت برای جذب 

جوان ها در نظر گرفته شود. 

۱۳ اســفند ســال ۱۳۸۶، طرح ساخت  شهيد منطقه22 بزرگراه  غير همســطح  تقاطع های 
همت به تصويب رسيد و عمليات اجرايی 
آن آغاز شد. بر اساس اين طرح، برای برقراری ارتباط 
حجم ترافيک عبوری از مســيرهای شمال به جنوب 
بزرگراه شــهيد همت، ۹۲ ميليارد ريال جهت احداث 
تقاطع های غير همسطح پيش بينی شد. اين تقاطع ها 
شــامل معبر ۳۵ متری گلها، بزرگراه شهيد همت که 
ارتباط شمال به جنوب و بالعکس آن را تأمين می کند. 
معبر ۴۵ متری کاج و بزرگراه شهيد همت که عالوه بر 
ايجاد ارتبــاط جنوب به شــمال و بالعکس، حرکات 
گردشی جنوب به غرب، شــرق به شمال، جنوب به 
شرق، غرب به جنوب و شمال به غرب بزرگراه را تأمين 
می کند. معبر ۴۵ متری ارغوان ـ بزرگراه شهيد همت 
که عالوه بر ايجاد ارتباط شــمال به جنوب بزرگراه و 
بالعکس حرکات گردشــی جنوب به شــرق، غرب به 
جنوب، شرق به جنوب و شــمال به غرب و شرق به 

شمال بزرگراه شهيد همت را تأمين می کند. 

آيا مى دانستيد؟ 

تغيير كاربرى مدرسه 
نادعلی  حسن  مدرسه  منطقه 5
در محله شــهدای باغ فيض، پس از 
مدت ها فرسودگی، نوسازی و تحويل 
آمــوزش و پــرورش داده شــد تــا 
دانش آموزان، دوره ابتدايی را در آن 
سپری کنند. اما به تازگی اعالم شده 
اســت که اين مرکز آموزشــی ديگر 
ثبت نامی نخواهد داشت و در اختيار 
واحد ديگری قرار می گيرد. درحالی 
که اين مدرســه به همــت خانواده 
شهيد نادعلی سال ۱۳۶۲ برای اهالی 
بــاغ فيــض ســاخته شــد و حق 

دانش آموزان محله است.  
سينا کريمی ـ محله باغ فيض

پروژه دردسرساز
خبر  انتشار  از  مدت ها  منطقه 9
ساخت پالزای هاشمی می گذرد و به 
دليــل فعاليت هــای عمرانی در اين 
محدوده،  تردد ســخت شده است و 
شــهروندان به راحتی نمی توانند از 
ميدان هاشــمی عبور کنند و مجبور 
وارد ســواره رو شوند. کاش  هستند 
زمان اجرای ايــن پروژه کمتر بود تا 
مردم دچار دردسر نمی شدند. چون 
معموًال کار بــا ۲ يا ۳ کارگر انجام و 
بعد رها می شــود و سپس کارگران 

دوباره مشغول کار می شوند. 
علی مردانی ـ محله هاشمی

معتادان در نقاط بى دفاع 
شهرى

محلــه  محــدوده  در  منطقه 21
شــهرک فرهنگيان – آزادی، نقاط 
بی دفاع شــهری زيادی در قالب پل، 
زيرگذر، امالک رها شــده و... وجود 
دارد کــه تبديل به محل ســکونت 
معتادان و کارتن خواب ها شده است. 
از ســويی تاريکی معابر سبب شده 
اســت تا افراد بی خانمان از فرصت 
اســتفاده کنند و بــه راحتی در هر 
گوشه ای حضور داشته باشند. وجود 
اين مکان ها موجب دردســر اهالی و 
ناراحتی شان شده است. از مسئوالن 
درخواست می شود تا نسبت به رفع 

مشکل اقدام کنند.  
سهيال محمدزاده 
محله شهرک فرهنگيان

سروآزاد بدون امكانات
در محلــه ســروآزاد،  منطقه 22
هنوز هــم خيابان های خاکی وجود 
دارد. خيابان هايــی کــه آســفالت 
شــهری  امکانــات  از  و  نشــدند 
محرومند. در ســال های اخير بارها 
اعالم شــده اســت که مشکل اين 
محله رفع می شــود، امــا خبری از 
آسفالت، ايجاد بوســتان و امکانات 
شــهری نيســت و اهالــی بــرای 
بهره منــدی از امکانــات، مجبور به  

تردد تا محله های ديگر هستند. 
  ايمان کردبچه ـ ساکن سروآزاد

شهروند خبرنگار
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