
پراكندگى و چرايى وجود خانه هاى خالى 
در شرق تهران را بررسى كرده ايم

لوكس هـاى 
بى مشترى 

مسکن، از مهم ترين نيازهای بشر، اين روزها در جامعه ما به دليل گرانی 
روزافزون به يکی از بزرگ ترين دغدغه های شهروندان تبديل شده است. 
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صفحه ۴

اينجا چرخ زندگى 
به دست بانوان مى چرخد

بانوى جوان محله مشيريه با راه اندازى كارگاه 
توليد سبدهاى حصيرى براى هم محله اى ها 
شغل ايجاد كرده است

پزشك محله حكيميه رفتار متفاوتى
 با مراجعه كنندگان مطبش دارد 

به باور پژوهشــگران وجود گل و گياه در مطب پزشــکان و ساير مراکز 
درمانی روند درمان و بهبود بيماران را تسريع می کند. اين موضوع را «آذر 

رحيمی» پزشک عمومی و هم محله ای ما...

گل و گلدان
نسخه متفاوت خانم دكتر

«ستايش عنبرى» عضو نخستين تيم ملى 
اسكيت  هاكى دختران نوجوان ايران شده است

نوجوان آرام و متواضعی اســت و چشمان خندانش از پس ماسک 
و «ويزور» توری فلــزی (کاله مخصوص هاکی) به راحتی ديده 

می شود. دختری که سرعت، دقت و...

پوشيدن لباس تيم ملى 
آرزويم بود

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش
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مســير دوچرخه سواری منطقه ۸ 
امسال توسعه پيدا می کند. شهردار 
منطقــه ۸ دراين باره گفــت: «با تأکيد 
شــهردار تهران يکی از برنامه های اصلی 
اين منطقه، توســعه شــبکه مسيرهای 
دوچرخه است به همين سبب ايجاد ۲۷ 
کيلومتر مسير دوچرخه سواری در دستور 
کار قــرار گرفتــه اســت.» «مســعود 
رنجبريان» ضمن بازديد از مسير جديد 
دوچرخه در حدفاصل ميــدان نبوت تا 
خيابان شــهيد رودباری با بيان اينکه در 

سال های اخير شهرداری تهران فعاليت های زيادی برای فرهنگسازی در زمينه 
تغيير الگو در حمل ونقل، ترغيب شــهروندان به کاهش اســتفاده از خودرو 
شــخصی و استفاده بيشتر از وســايل حمل ونقل عمومی انجام داده، افزود: 
«ســاخت مســيرهای ويژه دوچرخه ســواری با هدف کمک بــه   ترويج و 

نهادينه سازی فرهنگ استفاده از دوچرخه 
در اولويت اقدامات شهرداری منطقه قرار 
گرفتــه و به همين دليل تا پايان ســال 
گذشته نزديک به ١٢کيلومتر مسير ويژه 
دوچرخه ايجاد و به بهره برداری رسيد.» او 
ادامه داد: «در ســال ١۴٠٠ نيز ساخت 
در  مســير دوچرخه سواری  ٢٧کيلومتر 
دســتور کار قــرار گرفته کــه نيمه اول 
فروردين مــاه ۴کيلومتر از اين مســير 
اجرايی شده است.» او تأکيد کرد: «هدف 
اين است از شــمال تا جنوب و شرق تا 
غرب منطقه دارای شبکه ايمن شود. از اين رو مسير سبز دوچرخه سواری در 
خيابان های دماوند حدفاصل ســه راه تهرانپارس تا ابتدای خيابان ســبالن و 
خيابان اميری طائمه حدفاصل ميدان قمر بنی هاشم(ع) تا بزرگراه شهيد باقری 

از ديگر مسيرهای در حال توسعه است.» 

تيتر يك

ايجاد 27 كيلومتر مسير دوچرخه سوارى در منطقه8 
دستور كار شهردارى منطقه 8 در سال جديد

23 پروژه كوچك مقياس در منطقه 4 اجرا مى شود
نيمه اول امســال بيش از ۲۰ پروژه کوچک مقياس در محله های شــمال شرق تهران اجرا 
می شود. معاون فنی و عمرانی شــهردار منطقه ۴ دراين باره گفت: «از نخستين روزهای سال، 
طرح اجرای ۲۳ پروژه کوچک مقياس کليد خورده اســت و ايــن پروژه ها به ترتيب اولويت تا 
پايان شهريور ماه در محله ها اجرا و تکميل می شود.» «مهدی پورشاسب» افزود: «سال گذشته 
با مشــارکت و همکاری شوراياران و شــهروندان ۳۶ پروژه کوچک مقياس شناسايی شد و از 
ايــن تعداد، ۱۳ پروژه عمرانی از جمله تعويض کفپوش زمين بازی، معابر، تعويض زمين چمن 
بوســتان ها، بهسازی پياده رو و ايجاد مسير دوچرخه ســواری در خيابان هايی از جمله شهيدان 
هليسايی به اجرا درآمد. همچنين ۲۳ پروژه باقی مانده تا پايان تابستان تکميل می شود.» به گفته 
معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۴ ساخت درمانگاه تخصصی باغ پرندگان، اسکان کارگری 
مجموعه بوستان جنگلی لويزان و جعفرپناه، ايجاد مخازن هزار مترمکعبی در چند نقطه به همراه 

ديگر پروژه های اولويت دار محلی هستند که تا شهريور ماه ۱۴۰۰به پايان می رسند. 

ساخت نهر در خيابان هاى امامت و سى مترى نيروى هوايى
برای پيشگيری از خطرات احتمالی ناشی از بارندگی 
فصل بهار و هدايت روان آب های سطحی، شبکه آب های 
ســطحی منطقه ۱۳، بهسازی و ساخته می شود. معاون 
فنــی و عمرانی شــهردار منطقــه ۱۳ دراين باره گفت: 
«بيش از ۲۰ کانال و حدود ۵۰۰ مترطول برای هدايت 
آب های سطحی در منطقه۱۳ ساخته، بازسازی و مرمت 
می شود.» «رضا جوان» درباره ساخت کانال های جديد 
در منطقه بيان کرد: «به همين منظور بيش از ۱۵۰ متر 
نهر عرضی در ۵ قســمت از خيابان پيــروزی و حدود 
۷۵ متر از خيابان افروز و بخش هايی از خيابان سی متری نيروی هوايی و خيابان امامت ساخت 
شده اســت.» او ادامه داد: «بازديد از منهول ها برای نظارت بر شبکه آب های سطحی منطقه 
و ساخت ۹ عدد حوضچه زباله گير برای پيشگيری از ورود زباله به شبکه آب های سطحی از 
ديگر اقدامات اين بخش است.»جوان تأکيد کرد: «عالوه بر بازسازی و مقاوم سازی بخشی از 
کانال های موجود خيابان پيروزی و خيابان های فرعی منتهی به آن، مرمت جوی و نهر بزرگراه 

شهيد ياسينی محدوده بوستان سرخه حصار نيز انجام شد.»

چهره
شهردار منطقه 15 خبر داد 

رسيدگى تلفنى به 
درخواست هاى شهروندان 

در امور شهرسازى

يادداشت

كاهش مشكالت شهرى 
در گرو مشاركت شهروندان
بدون   ترديد يکی از عوامل اصلی رشــد 
و توســعه اقتصادی هر جامعــه ای، وجود 
ســرمايه های اجتماعی اســت که در نبود 
آن، ســاير سرمايه ها اثربخشــی خود را از 
دســت می دهند و پيمودن راه های توسعه 
و تعالی دشــوار می شــود. اعتماد، آگاهی 
و مشــارکت، بســياری از امور توســعه را 
تسهيل می کند به عبارت ديگر، از سرمايه 
اجتماعی، به عنوان زيربنای توسعه اقتصادی 
هر جامعــه ای ياد می کننــد. اهميت اين 
موضوع در توســعه يافتگی جوامع تا جايی 
است که می توان آن را در شکوفايی اقتصاد 
تمام جوامع توســعه يافته و شهرهايی که 
در صدر جدول توســعه يافتگی قرار دارند، 
به طور آشکار ديد. مباحث مربوط به سرمايه 
اجتماعی شــهروندان،  نقــش  اجتماعی، 
مشارکت عمومی  و حق تعيين سرنوشت در 
مديريت شهر از جمله مباحثی است که در 
اين ميان مورد توجه قرار می گيرد. از سوی 
ديگر ميان ديدگاه های شهروندان و مديران 
در بعد مشارکت اجتماعی تفاوت فاحشی 
وجود دارد. مشــارکت باالی شهروندان از 
اعتماد به متوليان اداره امور شهر و مسئوالن 
نشئت می گيرد و هرجا که اعتماد و آگاهی 
وجود داشته باشد به همان ميزان مشارکت 
افزايش پيدا می کند. در اين ميان، افزايش 
مشارکت نشان از افزايش اعتماد و آگاهی 
مردم است؛ به عبارت ديگر اين ابعاد ارتباط 
تنگاتنگی با يکديگــر دارند و به طور کلی 
می توان با اقداماتی تا حدودی اين مسائل 
را رفع کرد. فراهم ساختن زمينه مشارکت 
فعال شــهروندان در انجمن های داوطلبانه 
در تقويت سرمايه اجتماعی درون گروهی، 
در نظر گرفتن نقش تمامی آحاد مرتبط و 
درگير کردن مــردم در تصميم گيری های 
اساسی، برگزاری جلسات منظم و پيوسته 
و رايزنی درباره مشــکالت شهر با شوراها 
و شــوراياران محله ها و جلب مشــارکت 
شهروندان توسط شــهرداری در طرح های 
عمرانــی منطقــه از جمله ايــن اقدمات 
است. همچنين شکل دهی به انجمن های 
اجتماعی خودياری، شــکل دهی شورای 
منطقه از افراد نخبــه و تأثير گذار، تقويت 
ارتباط و اعتماد متقابل بين ساکنان محله 
توسط شــوراياری ها به طوری که ساکنان 
وقــت زيادی را صرف بررســی امور محله 
خود کنند و با يکديگر ارتباط کافی داشته 
باشــند و برقراری رابطه بيشتر و صميمانه 
بين نهادهای اجتماعی و ساکنان محله ها 
در جهت کســب اعتماد و افزايش آگاهی 
آنها در اين راه اثرگذار اســت. به طور کلی 
مشارکت اجتماعی شهروندان در مديريت 
شهری به معنای شرکت فعاالنه شهروندان 
در امور مختلف شهر است. چنين مديريتی، 
فراينــدی راهبــردی بــوده و می تواند از 
بار مســائل و مشــکالت شــهری بکاهد، 
همچنين زمينه های الزم برای شرکت در 
مناسبت های شهری چون انتخابات، اسکان، 

بهداشت و... را فراهم کند. 

كالس هاى ورزشى رايگان براى بيماران خاص 
مجموعه ورزشــی تختی بــرای حمايت از مبتاليان 
به بيماری های خاص، کالس های ورزشــی مناســب با 
شرايط آنها برگزار می کند. مدير مجموعه ورزشی تختی 
دراين باره گفت: «اين بيماران به دليل شــرايط خاصی 
که دارند ســعی می کنند خود را از فضای اجتماع دور 
نگه دارند. در صورتی که اين موضوع باعث کســل شدن 
آنها می شود. بيماران ام اس، تاالسمی، هموفيلی، دياليز 
و پيوند اعضا از جمله گروه هايی هستند که می توانند در 
اين مکان ورزش کنند.» «حميدرضا حسين پور» افزود: 
«خدمات ورزشــی برای بيماران خاص رايگان است. بسياری از اين ورزشکاران در مسابقات 
کشوری و بين المللی شرکت کرده و موفق به کسب مقام برتر شده اند. همين موضوع به آنها 
انگيزه شادابی و شاد زيســتن داده است.» شنا، اسکواش، بدمينتون، شطرنج، دارت، فوتبال، 
پتانک، تنيس روی ميز از جمله رشــته های ورزشی است که برای مبتاليان به بيماری های 
خاص در مجموعه ورزشی تختی در نظر گرفته شده است. عالقه مندان برای کسب اطالعات 

بيشتر می توانند با شماره ۳۳۲۲۷۵۱۰ تماس بگيرند. 

غيرحضــوری  روش هــای   
درخواست های  به  پاسخگويی 
امور شهرسازی شــهروندان همزمان با 
پيک چهارم کرونا با هدف حفظ سالمت 
شــهروندان و اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعــی انجام می شــود. «وحيدرضا 
انارکی محمدی» شــهردار منطقه ۱۵ 
دراين باره می گويد: «با توجه به وضعيت 
قرمز کرونايی شــهر تهران و آغاز موج 
چهارم کرونا و احتمال گستردگی بيشتر 
آن در روزهــای آينده بــا هدف حفظ 
سالمت شهروندان، معاونت شهرسازی و 
معمــاری منطقه تمهيــدات و اقدامات 
غيرحضــوری خــود را دوبــاره اجــرا 
می کنــد.» او ادامه می دهــد: «با هدف 
تکريــم بيشــتر اربــاب رجــوع تمام 
بخش های تخصصی حوزه شهرسازی و 
معماری منطقه، تلفنی پاسخگوی افراد 
هســتند و به درخواست شــهروندان با 
برقــراری تمــاس تلفنــی رســيدگی 
می کنند.» او می افزايــد: «همچنين از 
سال گذشــته نيز نماينده مطلع و تام 
االختيار معاونت شهرســازی منطقه در 
دفاتر خدمات الکترونيک شهر به صورت 
ثابت (روزانه) مســتقر شده است تا در 
ســاعات اداری پاســخگوی شهروندان 
باشد تا به کاهش لزوم مراجعه حضوری 
متقاضيان به حوزه شهرسازی و افزايش 

کيفيت خدمات کمک شود.»

مجيد گودرزى 
مديرروابط عمومى شهردارى منطقه13
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ورودى كليساى «تارگمانچاتس» در كوچه هلند تغيير مى كند
طراحی ورودی کليســای تاريخی تارگمانچاتس در کوچه هلند 
تغيير می کند. شــهردار منطقه۸ دراين باره گفت: «با توجه به اينکه 
براساس تصميمات اعضای شورای شهر تهران، کوچه هلند در محله 
زرکش، قرار است ثبت ملی شود، اقدامات عمرانی برای ايجاد زيبايی 
بصری در کليســای تارگمانچاتس در اين کوچه انجام خواهد شد.» 
«مســعود رنجبريان» ادامه داد: «مطالعات دربــاره طراحی ورودی 
کليسای تارگمانچاتس در محدوده شهرداری ناحيه ۳ و محله زرکش 
توســط معاونت فنی و عمران انجام شده است و پس از جذب اعتبار 
الزم و برگزاری تشــريفات مناقصه اجرا می شــود.» او افزود: «براين 
اســاس بهسازی و معبر ورودی کليسا و ارتقا منظر شهری ديوارهای 
پيرامونی، منطبق بر کليســاهای هلند اجرا خواهد شــد.» شهردار 
منطقه۸ تأکيدکرد: «ما در اين طرح به دنبال اين هستيم که هويت تاريخی اين کوچه حفظ شود 
و از طرفی با اين حرکت کوچه هلند به يکی از جاذبه های گردشگری در ناحيه ۳ تبديل می شود.»

ممنوعيت فعاليت كارگاه هاى ساختمانى در روز هاى تعطيل
فعاليت کارگاه های ساختمانی دارای مزاحمت صوتی و ترافيکی 
جمعه ها و روز های تعطيل به درخواست های مردمی   با هماهنگی 
مالکان و کارفرمايان در محدوده منطقه۱۳ ممنوع شــد. شهردار 
منطقه۱۳دراين باره گفت: «با اتخاذ تمهيداتی از ســوی معاونت 
شهرســازی و معماری برای کنتــرل و نگهداشــت کارگاه های 
ساختمانی امالک در حال ساخت، شــهرداران ناحيه های ۴ گانه 
ضمن گشــتزنی مســتمر در محدوده، از مــوارد خالف ممانعت 
می  کنند.» «مجتبی شــکری» با بيان اينکه با هدف جلوگيری از 
آلودگی صوتی، ايجاد آرامش و آسايش بيشتر برای شهروندان تا 
کنون، ۴۰۵ اخطار در نواحی ۴گانه به کارگاه های ساختمانی ابالغ 
شده است، ادامه داد: «با توجه به شناور بودن عملکرد جلوگيری 
از فعاليت های مزاحمت ساز، اخطار های صادره به صورت عمومی   طراحی و با امضا شهرداران 
نواحی، در اختيار مأموران شهربان قرار می  گيرد که به محض شناسايی، اخطار فوری و آنی 
به صاحبان کارگاه ساختمانی ارائه می  شود.» به گفته شهردار منطقه۱۳ از آغاز اجرای طرح، 

از عمليات ساختمانی ده ها کارگاه جلوگيری شده و اين روند ادامه دارد.»

دوشنبه ها در كانون ادبى «واژه» 
کارگاه آموزشــی داستان نويسی «کانون ادبی واژه» دوشنبه هر 

هفته در فرهنگسرای خاوران برگزار می شود. 
«اســماعيل قضات لو» رئيس فرهنگســرای خاوران دراين باره 
گفــت: «همــواره در کارگاه های نويســندگی اطالعات فنی الزم 
آموزش داده می شود، اما ويژگی يک کارگاه داستان نويسی خوب 
آن اســت که عالوه بر آموزش اصول مقدماتی، استعدادها کشف و 
خالقيت هنرجويان شکوفا شــود.» او افزود: «به همين منظور در 
اين جلســات شيوه هايی برای نوشــتن خالق و آزاد آموزش داده 
می شود و به صورت کارگاهی تالش می شود تا دايره لغات و تصاوير 
ذهنی هنرجويان گســترش يابد و از آن در جهت داستان سرايی 
بهره ببرند.» او ادامه داد: «در همين راســتا فرهنگســرای خاوران 
دوشــنبه هر هفته کانون ادبی واژه را با موضوع داستان نويســی برگزار می کند. اين کارگاه 
آموزشــی از ساعت ۱۶تا۱۸ توسط استاد «داود ملکی» در سالن اجتماعات برگزار می شود.» 
عالقه مندان برای اطالع از برنامه های فرهنگسرای خاوران می توانند به خيابان خاوران، سه راه 
هاشم ّآباد مراجعه کنند يا برای کسب اطالعات بيشتر با شماره ۳۳۰۱۵۴۲۳ تماس بگيرند. 

ميز خبر
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كيلومترمربع آسفالت معابر منطقه 

13 بهسازى شد. طرح تراش 
و روكش و ترميم و لكه گيرى 
آسفالت معابر اين محدوده در 

معابر مختلف انجام شد. 

  130
متر از جوى هاى خيابان ارمغانى در 
ناحيه 3 منطقه 8 با هدف بهسازى 
معابر در بافت فرسوده مرمت و 

جدول گذارى شد. 

 40
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فرهنگسراى اشراق توسط 
«ناهيد اجلى» در نمايشگاه 

مجازى «نگارخانه آفرينش نقش» 
به نمايش گذاشته شده است. 
عالقه مندان براى تماشاى اين 
نمايشگاه مى توانند به نشانى 
پايگاه اينترنتى فرهنگسراى 
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farhangsara.ir) مراجعه كنند. 
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خانواده نيازمند محله هاى 
كم برخوردار منطقه14 زير 
چترحمايتى اداره اجتماعى و 

فرهنگى شهردارى ناحيه 2 قرار 
گرفتند. بسته هاى معيشتى و 

لباس به اين خانواده ها اهدا شد 
و همچنين با همكارى جمعى از 
خيّران، گوشت نذرى تهيه و در 
اختيار خانواده هاى نيازمند قرار 

گرفت. 

سرانه خدماتى 
محله هاى محروم 

توسعه يابد
چندی پيش ويدئويی از 
اقتصادی  نامطلوب  وضعيت 
اهالی محله شــميران نو در 
اجتماعی منتشر  شبکه های 
شــد که بازتاب گسترده ای 

داشت. متأسفانه اين ويدئو بخشی از واقعيت زندگی 
بيشــتر اهالی اين محله را به تصوير کشــيده بود. 
«مهدی کريمی» شورايار محله شميران نو دراين باره 
می گويد: «طبق بررسی های کمپين مردمی  که سال 
گذشــته به همت قهرمان کشتی جهان «مصطفی 
حســينخانی» برای کمک به اهالی نيازمند محله 
تشــکيل شده بود، متوجه شــديم که حدود ۵۰۰ 
خانوار محله در فقر مطلق به سر می برند. متأسفانه 
عــالوه بر فقر اقتصادی، کمبــود فضاها و خدمات 
شهری در اين محله مشــهود است. در چند سال 
اخير به دليــل نبود نظارت، با ساخت وســازهای 
بی رويــه به اندازه يک شــهرک در اين محله خانه 
غيراستاندارد ساخته شده و جمعيت محله افزايش 
چشمگيری داشته در حالی که به تناسب جمعيت، 
ســرانه خدمات شهری بيشتر نشــده است؛ حتی 
ســرانه ها کاهش پيدا کرده اســت.» او می افزايد: 
«نمونه بارز اين موضوع نيــز مرکز خدمات جامع 
سالمت محله است که از چند سال پيش به بهانه 
نوسازی، تخريب و رها شد و حاال به پاتوق معتادان 
و کارتن خواب ها و به يکــی از نقاط بی دفاع محله 
تبديل شده اســت.» کريمی تأکيد می کند: «ما از 
مسئوالن انتظار داريم سرانه های خدماتی اين محله 
را ماننــد محله های برخوردار مثل پاســداران و... 

متناسب با نياز اهالی افزايش دهند.»

شورايارى

خبر خطى

منطقه4  تســت کرونا در پايگاه بسيج شهيد 
حقيقی رايــگان انجام می شــود. متقاضيان 
می تواننــد با همــراه داشــتن کارت ملی به 
مسجد حضرت ابوالفضل(ع) درخيابان سراج، 

روبه روی پمپ بنزين مراجعه کنند. 
منطقه 8 دوشنبه های ورزشی در محله های 
منطقه برگزار می شــود. در ايــن ويژه برنامه 
عــالوه آموزش اصول صحيح و علمی ورزش، 
تمرينات ورزشی در بوستان ها توسط مربيان 

ايستگاه های ورزشی انجام می شود. 
پياده رو در  منطقه13 حدود ۴۵۰ مترمربــع 
خيابان امامت ســاخته شد. همچنين در اين 
راستا برای بهســازی معابر برای تسهيل در   
دريچه ها،  همسطح ســازی  شهروندان،  تردد 
رفــع معارضات موجود در مســير ها، مرمت 
جوی و نوار حفاری ها، از ســوی معاونت فنی 
و عمرانی شــهرداری منطقه۱۳ محقق شده 

است. 
منطقه14 پروژه ســاخت خيابان «اهللا اکبر» 
همزمان با شــروع سال جديد به بهره برداری 
رســيد. اين خيابان که پيش از اين مسدود 
و رفت وآمد را برای اهالی مشــکل کرده بود 
به همــت معاونت فنی و عمران شــهرداری 
منطقه ۱۴ بازگشــايی و به خيابان حسينی 

متصل شد. 
منطقــه15 زميــن چمن مصنوعــی محله 
خاورشــهر پيــرو درخواســت شــهروندان 
حصارکشی شد. اين اقدام با هدف ساماندهی 
اين زمين چمن مصنوعی و اســتفاده بهينه 

شهروندان انجام شد. 

بهسازى خطوط اتوبوس هاى تندرو در منطقه 14
مسير و ايستگاه های خطوط سامانه های اتوبوس های تندرو در محدوده منطقه۱۴ بهسازی شد. 
معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه ۱۴ هدف از اين اقدام را ارتقای کيفی خدمت رسانی به 
شهروندان و ايمن سازی زيرساخت های شهر دانست و گفت: «خطوط ۲، ۳ و ۹ سامانه اتوبوس های 
تندرو از محدوده بزرگراه های بسيج، امام علی(ع) و خيابان خاوران می گذرند و هر روز حجم زيادی 
از مسافران را جابه جا می کند. از آنجا که سالمت شهروندان و رفاه آنها اولويت فعاليت های ماست، 
بنابراين بايد بهترين فضا را بــرای رفت وآمد آنها مهيا کنيم.» «مهدی فوالدی» افزود: «از اين رو 
۱۴هزار متر خط کشی، نصب و ترميم ۷۰ متر از نرده های ايستگاهی، بهسازی تجهيزات ترافيکی و 
روشنايی از جمله اقداماتی است که برای ايمن تر شدن مسير   تردد شهروندان در اين مسير انجام 
شد.» او ادامه داد: «منطقه ۱۴ به دليل موقعيت جغرافيايی اش پل ارتباطی ميان مناطق جنوبی 
و شــمالی و همچنين شرقی و غربی تهران به شمار می آيد. از اين رو شهروندان برای رفت وآمد از 
خودروهای شــخصی استفاده می کنند در صورتی که مطلوب کردن شرايط   تردد با وسايل نقليه 
عمومی از حجــم رفت وآمد خودروهای تک نفره می کاهد و هميــن موضوع در کاهش ترافيک 
نقش به سزايی دارد.» به گفته فوالدی آسفالت مسير سامانه های اتوبوس های تندرو، دستگاه های 

کارتخوان، کف و جداره  ايستگاه ها نيز بررسی و در صورت نياز بهسازی شده است. 

چه خبر از شهر؟
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محمدرضا محمدى تاش

سراى محله، پاتوق بانوان شاغل
 بوستان بنفشه مکان دنجی در محله 
مشيريه است که بانوان شاغل در کارگاه 
ســبدبافی هر روز از آن عبور می کنند. 
ما هم برای رســيدن به کارگاه سبدبافی 
گذرمان به بوستان زيبای بنفشه در قلب 
محله مشــيريه افتاد. هر چند مقصدمان 
ســرای محله مشــيريه بود امــا با قدم 
زدن در بوســتان روحمان تازه  شد. بعد 
از طی مســافتی وارد ســاختمان سرای 
محله  شــديم و بعد از پرس و جو متوجه 
شديم کارگاه توليدی سبدبافی در طبقه 
باالی سرای محله قرار دارد. وارد کارگاه 
که شــديم تعداد زيادی سبدهای رنگی 
ديديم که در گوشه ای از سالن قرار گرفته  
بود. زيرانداز آبی رنگی در وســط سالن 
پهن شــده بود و تعداد زيــادی از بانوان 
دور تا دور زيرانداز نشســته و در مقابل 
هرکــدام حصيرهای رنگی قرار داشــت 
که مشــغول بافتن سبد بودند. برخی به 
همراه فرزندانشان به کارگاه آمده بودندتا 
کمک حالشان باشــد. بانوان هر چند با 
داشتن ماسک بر صورت به سختی نفس 
می کشــيدند اما همچنان چهره هايشان 
شاد بود و لبخند رضايت بر لب داشتند. 

كار در خانه 
پای صحبت کار آفرينان که می نشينيم 
متوجه می شويم بعد از آموزش های اوليه 
مدتی را بــرای ديگران کار کرده اند و در 
واقع کارمند شــخص ديگــری بوده اند. 
ميل به اســتقالل در اين افــراد آنها را 
به ســمت خودکفايی ســوق داده و اين 
موضــوع در خصوص «زهــره گودرزی» 
بانوی کارآفرين محله مشيريه هم صادق 
اســت. او در اين بــاره می گويد: «من در 
سال ۹۱ ســبدبافی را آموزش ديدم و از 
همانجا شروع به کار کردم. ۸ سال برای 
شرکتی در اين زمينه کار کردم و از سال 
۹۸ تصميم گرفتم برای خودم کار کنم. 
در واقــع ايده کار آفرينی در من از زمانی 
آغاز شــد که تصميم گرفتم برای خودم 
کار کنم. ابتدا در منزل خودم شــروع به 
آموزش بانوان کردم و بعد متوجه شــدم 
محيط جوابگوی کار من نيست. به دليل 
اجاره های باال نتوانســتم جای مناسبی 
پيدا کنم. در نهايت با مدير سرای محله 
مذاکره و فضايی را در سرای محله اجاره 
کــردم. در حال حاضــر ۱۵ نفر از بانوان 
سرپرســت خانوار و بدسرپرست نزد من 

مشغول به کار هستند.»

سايه كرونا بر كسب و كار بانوان 
يکــی از کســب و کارهايــی که بعد 
از کرونــا رو بــه کســادی و رکود رفت 
کارگاه هــای توليدی بود. گــودرزی در 
اين خصوص می گويد: «کرونا شغل من 
را تحت تأثير قرار داد. تعدادی مشــتری 
خارجی داشــتيم که می خواســتند به 
ايــران بيايند و از ما خريــد کنند اما به 
دليل شــرايط کرونا موفق به خريد از ما 
نشدند.» او در خصوص ادامه کار خود در 
شــرايط کرونا می افزايد: «يکی از مزايای 
کار ما اين اســت که چون در منزل هم 
بافت ســبدها قابل انجام اســت، بانوان 
بــه راحتی می تواننــد در منزل به بافت 
سبدهای حصيری مشغول شوند. البته در 
کارگاه هم پروتکل های بهداشتی رعايت 
می شود.» او می گويد: «متأسفانه شرايط 
اقتصادی در جامعه ما به گونه ای است که 
برخــی از بانوان بايد پا به پای مردان کار 
کنند و اين درصورتی امکان پذير اســت 
که بانوان خودشان را باور داشته باشند و 
فعل خواستن را صرف کنند. به بانوانی که 
به دنبال راه اندازی کسب و کار خودشان 
هستند توصيه می کنم نااميد نشوند و با 

قدرت تالش کنند.»

ضرورت حمايت مسئوالن
حمايت از کســب و کار بانوان يکی 
از شعارهای مســئوالن شهری و ساير 
تاکنون چقدر  اينکه  اما  ارگان هاســت 
اين شــعار بــه مرحله اجرا رســيده، 
موضوعی است که گودرزی در باره آن 
اين گونــه توضيح می دهــد: «در حال 
حاضر ســبدهای حصيری توليد شده 
توسط کارگاه ما به بازار و ساير مغازه ها 
برای فروش ارســال می شود. در زمينه 
فــروش اينترنتی هم فعال هســتيم و 
بــه تازگی قرار شــده کارهايمان را به 
اين  ارســال کنيم.  شهرســتان ها هم 
موارد بخشــی از تالش هايی است که 
ما برای موفقيت انجــام می دهيم. اما 
مسئوالن بايد بيشتر هوای کارآفرينان 
را داشته باشــند و با قرار دادن منابع 
مالی از جمله وام از کار آفرينان حمايت 
کنند.» او در خصــوص انتظارات خود 
از مسئوالن هم می گويد: «از مسئوالن 
انتظــار دارم توليدات ما را به بازارهای 
مختلف معرفــی کنند يا حداقل جايی 
را در اختيــار ما کارآفرينــان بگذارند 
که کمتر دغدغه اجاره و وديعه داشته 

باشيم.»

سهم بانوان از اشتغال افزايش يابد
«سميه صادقی» يکی از بانوان شاغل 
در کارگاه توليد سبدهای حصيری است. 
او در خصوص اشتغال خود در اين کارگاه 
می گويد: «وجــود کارگاه های کارآفرينی 
فرصتی بــرای بانــوان بدسرپرســت و 
سرپرست خانوار است. شخصًا در زندگی 
مشکالت بســياری دارم. همسرم بيمار 
است و توان کار کردن ندارد، اشتغال در 
اين کارگاه باعث شــده که حداقل بتوانم 
بخشی از مخارج خانواده ام را تأمين کنم.» 
او به سرمايه گذاری در خصوص اشتغال 
بانوان هم اشــاره می کنــد و می افزايد: 
«مســئوالن نبايد فقط دغدغه اشــتغال 
مردان را داشــته باشند. کافی است برای 
اشــتغال بانوان هم سرمايه گذاری کنند. 
زمان اينکه بانوان در خانه فقط آشــپزی 
می کردند گذشــته اســت و امروز مرد و 
زن بايد با هــم کار کنند تا بتوانند چرخ 
زندگی را بچرخاننــد. کارخانه و کارگاه 
توليدی زيادی در شهر تهران وجود دارد 
که بانوان از اشتغال در آنها سهم چندانی 
ندارند اين درحالی است که بانوان بسيار 
توانمند هستند و می توانند در عرصه های 

مهم فعاليت کنند.»

بانوى جوان محله مشيريه با راه اندازى كارگاه 
توليد سبدهاى حصيرى براى هم محله اى ها 

اشتغالزايى كرده است

اينجا چرخ زندگى 
به دست بانوان مى چرخد
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بانوى جوان محله مشيريه با راه اندازى كارگاه 
توليد سبدهاى حصيرى براى هم محله اى ها 

چرخ زندگى
مى چرخدبه دست بانوان مى چرخدبه دست بانوان مى چرخد

 در چند ســال اخير بانوان در عرصه کارآفرينی فعاليت های بسياری داشته و 
نشان داده اند که آنها هم می توانند کســب و کار خودشان را داشته و صاحبان 
مشاغل مختلف باشند. چه بسيار کســانی که در اين زمينه خوش درخشيده  و 
توانســته اند عالوه بر اينکه هنر خود را به بانوان آموزش می دهند، روحيه خود 
باوری را هم در اين افراد تقويت کنند. «زهره گودرزی» يکی از بانوان کارآفرين 

است که توانسته با توليد سبدهای حصيری که با عنوان 
صنايع دستی از آنها ياد می شــود، کارگاه توليدی در 

سرای محله مشيريه راه اندازی و برای تعدادی از بانوان 
محله کسب و کار ايجاد کند. هر چند کسب وکار او 

هم از پاندمی کرونا تأثير گرفته اما اين کارآفرين 
پروتکل های  رعايــت  با  همچنان  هم محله ای 
بهداشــتی به کار خود ادامه می دهد. سری به 
کارگاه گودرزی زديــم و پای صحبت های او 

نشستيم. 

سارا جعفرزاده

زيرگذر فرهنگ

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

اوايل شيوع کرونا طبق  از 
فرمان ســتاد مقابله با کرونا، 
مراکــز فرهنگــی و هنــری 
تعطيل شــد و دوره  زمستانه 
کالس های آموزشی نيمه کاره 
ماند. اين وضعيت غيرمنتظره، 
مديــران و مخاطبــان ايــن 
مراکــز را دچار ســردرگمی 
کرد و نياز بــه تدابيری برای 
نيمه تمام  دوره هــای  تکميل 
بود. مدير مراکــز فرهنگی و 
هنری منطقــه ۴ از آن روزها اين طور می گويد: 
«با الــزام به تعطيلی مراکز فرهنگی و هنری، تا 
اواخر فروردين سال گذشته در يک شوک و بهت 
بوديم که چه کنيم؛ اما تصميم گرفتيم کالس ها 
و برنامه هــای نيمــه کاره را در فضــای مجازی 
تکميل کنيم. يک دوره يــک ماهه برای توليد 
محتوای فضای مجازی در نظر گرفتيم و نامش 

را «جشــنواره خدمت» گذاشــتيم. 
در اين جشــنواره با کمک مربيان و 
همکاران آموزشــی و حتی هنرجوها 
به توليد محتوای آموزشی در فضای 
مجــازی پرداختيم. اوايــل کيفيت 
کارهــای توليد شــده چندان خوب 
نبود و ريزش مخاطب داشــتيم، اما 
کم کم محتوا به لحاظ کيفی افزايش 
پيدا کرد. حاال با گذشت بيش از يک 
سال تجربه فراوانی در توليد محتوای 

مجازی و برگزاری کالس آنالين داريم و کيفيت 
محتوای توليدی هم مطلوب و اســتاندارد شده 

است.» 

گسترش فعاليت هاى جهادى
يکــی از رويدادهايی کــه در مراکز فرهنگی 
منطقه به ويژه فرهنگســرای اشــراق شاهد آن 
بوديم ارائه خدمات جهادی با شــرکت نيروهای 
مردمی بود. به عبارتی ماهيت فعاليت اين مراکز 
عــالوه بر فرهنگی و هنری به ســمت خدمات 
جهادی رفت. رئيس فرهنگسرای اشراق درباره 
چرايی شکل گيری فعاليت های جهادی اين طور 
می گويد: «بی  ترديــد کرونا لطمه ها و صدمات 
اقتصادی زيادی به مردم به ويژه قشر ضعيف وارد 
کرد و ما طبق توصيه رئيس ســازمان فرهنگی 
و هنری شــهرداری تهران و تأکيد رهبر معظم 
انقالب مبنی بر لــزوم همدلی و کمک مؤمنانه 
به نيازمندان، در حد بضاعتمان با تأمين فضا و 
امکانات در اين راه، به گروه های جهای و مردمی 
کمــک کرديم. نمونه ايــن فعاليت ها راه اندازی 
کارگاه دوخت ماسک، گان و تهيه موادضدعفونی 
بود که همان اوايل دوره کرونا شروع به کار کرد. 
بعد از مدتی کــه کمبودها در زمينه 
ماســک و گان و مواد ضدعفونی رفع 
شــد، بر روی تهيه ســبدهای ارزاق و 
پخت و توزيع غذا بيــن خانواده های 
بی بضاعت تمرکز کرديم. خوشبختانه 
به همت گروه های جهادی اين خدمت 
روز به روز گسترش پيدا کرد به طوری 
که اوايــل با پخــت و توزيع هفتگی 
۱۰۰پرس غذا شــروع شــد و حاال به 
توزيــع يک هزار غــذای گرم درهفته 

رسيده است.» 

برگزارى كارگاه هاى حضورى
 به صورت محدود

تا پيش از شيوع کرونا در فرهنگسرای اشراق 
به عنــوان بزرگ ترين مرکــز فرهنگی و هنری 
منطقه۴ طی هر نيم فصل آموزشــی، بيش از 
۲۰۰ کالس و کارگاه متنوع با ســرفصل های 
فرهنگــی، هنری و ورزشــی ارائه می شــد 
و مخاطبــان بســياری از سراســر منطقه 
و حتــی مناطق اطــراف در ايــن کارگاه ها 
شــرکت می کردند. اما در اين مدت برگزاری 
کارگاه های عملی در سايه کرونا محدود شده 
اســت. مدير مراکز فرهنگی و هنری منطقه ۴ 
با تأييد اين موضــوع درباره فعاليت کارگاه های 

عملــی می گويــد: «گرچه حجــم فعاليت های 
ميدانی و حضوری در شــرايط کرونا نســبت به 
سال های گذشته کمتر شده است، اما کارگاه ها 
و کالس های آموزشــی حضوری، مانند آموزش 
ســفالگری، موســيقی، نقاشــی و... با رعايت 
محدوديت ها در پذيرش هنرجو برگزار می شود. 
مثًال قبًال حد نصاب تشکيل کالس ۲۰ نفر بود، 
ولی حــاال کالس ها با حداکثر ۷ يــا ۸ نفر برپا 

می شود.» 

تداوم فعاليت هاى مجازى 
در سال آينده

کرونا هنوز دســت از سرمان برنداشته است، 
پس به نظر می رســد امسال هم اغلب دوره های 
آموزشی و هنری به صورت مجازی برگزار شود. 
دوســتعلی در اين باره می گويد: «ما امسال برای 
هر دو وضعيت با کرونا و بدون کرونا آماده ايم. با 
تجربه خوبی که در ســال ۹۹ در توليد محتوای 
مجازی کســب کرديم، کميــت و کيفيت قابل 
قبولی در شــرايط مجازی ارائه خواهيم داد، اگر 
وضعيت ســفيد باشد، با توجه به اينکه انتشار و 
توليد در فضای مجازی جزو مأموريت های ذاتی 
ما در منطقه۴ تعريف شــده است، باز هم برخی 
فعاليت های مجازی و برخط را ادامه می دهيم.» 

راه اندازى پيك كتاب
با وجودی که کتابخانه های نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور هنوز بازگشايی نشــده اند، اما 
فعاليــت ۵ کتابخانه زيرمجموعه مرکز فرهنگی 
و هنری در منطقه۴ (کتابخانه اشــراق، لويزان، 
حکيميه، اميد، هنگام) از چند ماه پيش با رعايت 
پروتکل ها از سر گرفته شده است. دوستعلی در 
اين باره می گويد: «در بخشی از فضای کتابخانه، 
جايی برای قرنطينــه کتاب ها در نظر گرفته ايم 
که همــکاران کتابدار، کتاب هايــی که اعضا به 
کتابخانــه برمی گردانند را بــه مدت ۲ هفته در 
بخش قرنطينه نگه می  دارند و سپس به قفسه ها 
منتقل می کنند. همچنين برای تشويق اعضا به 
مطالعه کتاب، قرار اســت «پيــک کتاب» را به 
خدمــات کتابخانه اضافه کنيــم. به اين صورت 
که اعضا به صورت آنالين کتاب دلخواهشــان را 
ســفارش می دهند و ما آن را از طريق پيک به 

دستشان برسانيم.» 

 مدير مراكز فرهنگى و هنرى منطقه 4
 از گسترش فعاليت هاى مجازى مى گويد

كتابخانه ها را به خانه شما آورده ايم
  مراکز فرهنگی و هنری تکه چهارم پايتخت که همزمان با شــيوع 
اين ويروس منحــوس تعطيل و نيمه تعطيل شــده بودند، از مدت ها 
پيش فعاليت هايشــان را به صورت محدود و با رعايت پروتکل ها از سر 
گرفته اند. آنها با شــروع پاندمی پس از يک وقفه کوتاه برنامه هايشان 
را در فضای مجازی و ســپس ميدانی آغاز کردنــد و گام به گام پيش 
رفتند و حاال با گذشــت بيش از يک ســال از کرونا عالوه بر اينکه در 
ارائه خدمات حضوری و مجازی حرفی برای گفتند دارند، چشــم انداز 
خدماتشــان را در سال جديد، چه در سايه کرونا و چه در شرايط عادی 
ترسيم کرده اند. «رضا دوستعلی» مدير مراکز فرهنگی و هنری منطقه 
۴و رئيس فرهنگسرای اشــراق از فعاليت های انجام شده و برنامه های 

پيش روی اين مراکز برايمان می گويد. 

پريسا نورى

جايى براى تفريح و هواخورى
فرهنگسرای اشــراق برای اهالی محله جواديه و 
خاک سفيد فقط يک مرکز فرهنگی و هنری نيست؛ 
حياط سرسبز و بزرگ اين مرکز با انبوه درختان سر 
به فلک کشــيده همراه با صدای شرشــر آب و آواز 
پرندگان اين مرکز را شــبيه يک بوستان تفريحی و 
گردشگری کرده است. از اين رو اهالی در هر فرصتی 
برای تفريــح و ورزش به اينجــا می آيند. «فخيمه 
ســاداتی» بانوی ســالمندی که در همسايگی اين 
مرکز زندگی می کند و هر روز با واکر برای پياده روی 
به فرهنگســرا می آيد، می گويد: «من ديابت دارم و 
دکترهــا گفته اند قــدم زدن در هــوای خوب برای 
سالمتی ام مفيد اســت برای همين هر روز يکی دو 
ساعت در اينجا قدم می زنم.» روبه روی حوض بزرگی 
که وســط حياط فرهنگسرا چشــمنوازی می کند، 
پيرمردی روی نيمکت دســتمال سفره اش را پهن 
کــرده تا لقمه ای نان و پنير بخورد. پيداســت از راه 
دور آمده. می گويد اهل رودهن اســت و در درمانگاه 
تأمين اجتماعی که روبه روی فرهنگسرا است، نوبت 
گرفته. چون درمانگاه شلوغ بوده تا دکترش بيايد، به 
اينجا آمده تا قدری استراحت کند و خستگی راه را 
از تنش به در کند. در بخش وســايل بدنسازی هم 
چند نفر از بانوان مشغول ورزش هستند. می گويند 
در همسايگی فرهنگسرا زندگی می کنند و هر صبح 
بــرای ورزش و هواخوری بــه اينجا می آيند. رئيس 
فرهنگسرای اشراق با استقبال از حضور همسايه ها در 
محوطه فرهنگسرا می گويد: «درهای فرهنگسرا همه 
روزه از ساعت ۷ تا ۱۶ به روی شهروندان باز است تا 
از فضای سبز و امکانات تفريحی آن بهره مند شوند.» 

رضا دوستعلى
 مدير مراكز فرهنگى و 

هنرى منطقه 4

قرار است «پيك كتاب» را 
به خدمات كتابخانه اضافه كنيم. 
به اين صورت كه اعضا به صورت 

آنالين كتاب دلخواهشان را 
سفارش مى دهند
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با ايجاد 9 
كيلومتر مسير 

دوچرخه سوارى، 
شهرك هاى جانبى 

كيانشهر به هم 
متصل مى شود

در سال گذشته معاونت حمل ونقل و ترافيک 
شهرداری منطقه ۱۵ فعاليت های مقدماتی برای 
ارائــهَ آموزش دوچرخه ســواری و اصول آن برای 
بانوان و کودکان در بوســتان ترافيک کيانشــهر 
فراهم کرد. بانوان اين محله از کالس های آموزش 
دوچرخه ســواری در بوســتان ترافيک استقبال 
کردند و بعد از فراگرفتن اصول دوچرخه ســواری 
در همان فضای بوستان ترافيک، دوچرخه سواری 
می کردند. «نجمه صادقی» يکی از بانوانی اســت 
که در بوستان ترافيک آموزش دوچرخه سواری را 
فراگرفته است و دوست دارد در محله فضايی برای 
دوچرخه سواری فراهم شود. او در اين باره می گويد: 
«درست است که بوستان ترافيک ظرفيت مناسبی 
برای دوچرخه ســواری دارد اما فضای محوطه آن 
چندان بزرگ نيست. من و تعداد ديگری از بانوان 
عالقه به دوچرخه ســواری در محــدوده مرکزی 
محله ساکن هستيم و تصور می کنم ايجاد مسير 
دوچرخه سواری در کيانشهر اين فرصت را نه تنها 
برای بانوان بلکه برای همه ساکنان فراهم می کند 

که از اين ظرفيت به درستی بهره  ببرند.»

دسترسى به ايستگاه هاى مترو
در حال حاضر ۲ ايستگاه مترو (بعثت و کيانشهر) 
در ناحيه ۳ يعنی محله کيانشــهر قرار گرفته است. 
مسير دوچرخه در کيانشهر به گونه ای طراحی شده 
که کل محدوده کيانشــهر را می تــوان با دوچرخه 
پيمــود و مهم تريــن ويژگی اين مســير دوچرخه 
دسترسی و وصل شــدن دو ايستگاه مترو بعثت و 
کيانشهر به همديگر است. «ابوالفضل امينی» يکی 
از ساکنان کيانشهر، در اين باره می گويد: «سال هاست 
که در محله با دوچرخه  تردد می کنم اما در مواجهه 
با خودروها و بزرگراه ها هيچ وقت احســاس امنيت 
نداشتم. خوشبختانه برای مســير دوچرخه سواری 
فعلی، بخشی از قسمت سواره رو مجزا شده و در واقع 
طبق وعده مسئوالن قرار اســت دارای تمام عالئم 
دوچرخه سواری باشــد و به عنوان مسير درجه يک 
در نظر گرفته شــود.» به گفته اين شهروند، يکی از 
مزيت های اين مسير دوچرخه سواری اين است که 

۲ ايســتگاه مترو بعثت و کيانشهر را به هم متصل 
می کند و مسافران اين ۲ ايستگاه می توانند در صورت  

تردد با دوچرخه، آن را مجاور مترو قرار بدهند.»

اجراى فاز نخست مسير دوچرخه
مسير دوچرخه سواری در شهرک کيانشهر در 
۲ فاز قابل اجراست. «مســعود لواف زاده» معاون 
حمل ونقــل و ترافيک شــهردار منطقــه ۱۵ در 
اين باره می گويد: «ايجاد مسير دوچرخه در شهرک 
کيانشهر در سال ۹۸ توسط مشاوران طرح بررسی 

و در سال ۹۹ تأييديه آن گرفته شد. در 
نهايت با اخذ بودجه و مناقصه و انتخاب 
دوچرخه سواری  مســير  کار  پيمانکار، 
در شهرک کيانشــهر به طول بيش از 
۹کيلومتر آغاز شــد که اين مسير ويژه 
در ۲ فــاز در حال انجام اســت.» او با 
اشاره به جزئيات ايجاد اين مسير در فاز 
نخست ادامه می دهد: «فاز نخست مسير 
دوچرخه ســواری در شهرک کيانشهر 

بيش از ۳ کيلومتر است که ۱۷۰۰ متر آن تا اوايل 
ارديبهشت به بهره برداری می رسد. مسير دوچرخه 
در فاز نخســت از استخر و سونای کيانشهر آغاز و 
به شهرک جمهوری در ضلع جنوبی کيانشهر و در 
نهايت بعد از دور زدن در رينگ شهرک جمهوری 

به پايانه کيانشهر می رسد.»

تفريح در شهرك هاى كيانشهر 
کيانشــهر در ناحيــه ۳ واقع شــده و وجود 

شهرک های مســکونی از جمله شهرک آزادی و 
جمهــوری موقعيت خاصی بــرای اين محدوده 
ايجاد کرده است و طبعًا تأمين سرانه های تفريحی 
برای ساکنان اين شهرک ها امری ضروری است. 
معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه ۱۵ 
در اين باره می گويد: «بوستانی در نزديکی استخر 
و سونای کيانشــهر قرار دارد که مجهر به مسير 
تندرستی است و ساکنان شهرک های مسکونی 
از جملــه جمهوری و آزادی می توانند از مســير 
دوچرخه از مبدأ اســتخر و ســونای کيانشهر به 
مقصد رينگ شهرک جمهوری و پايانه 
کيانشــهر اســتفاده کنند. ما با ايجاد 
اين مسير عالوه بر ســهولت در  تردد 
شــهروندان، بحــث حمل ونقل پاک و 
تأمين ســرانه های تفريحی را هم در 
نظر گرفته ايم.» لواف زاده با اشــاره به 
داليل ايجاد مسير دوچرخه در شهرک 
کيانشهر اضافه می کند: «خوشبختانه 
معابر کيانشهر از لحاظ هندسی، شيب 
و عرض مناسب دارد و خيابان ها به صورت شرقی 
و غربی اســت و سطح مسطحی هم دارد. همين 
موضوع با اســتانداردهای ايجاد مسير دوچرخه 
مطابقت دارد. به همين دليل اين محله موقعيت 
خوبی برای ايجاد مسير دوچرخه داشت. از طرفی 
قرار اســت يک کانکس دوچرخه با ظرفيت ۱۰ 
دوچرخه در پشــت استخر و ســونای کيانشهر 
جانمايی شود تا شهروندان به دوچرخه دسترسی 

داشته باشند.»

 پيشرو در گسترش مسيرهاى دوچرخه سوارى
ايجاد مسير دوچرخه در شهرک کيانشــهر با رويکرد انسان محور در حال انجام است. «وحيد رضا محمدی» 
شــهردار منطقه ۱۵ با يادآوری اين موضوع، می گويد: «ايجاد مسير دوچرخه سواری در شهرک کيانشهر با تحقق 
شعار «تهران شهری برای همه» به طول بيش از ۹ کيلومتر در حال انجام است و منطقه ۱۵ يکی از مناطق پيشرو 
در گسترش دوچرخه سواری شهری، به عنوان حمل ونقل پاک است.» محمدی ادامه می دهد: «مسير دوچرخه در 
شــهرک کيانشهر، در راستای سند باال دستی توسعه دوچرخه سواری تهران و فراهم کردن زيرساخت های ايمن 
دوچرخه سواری برای شهروندان در برنامه حوزه حمل ونقل و ترافيک قرار گرفته است.» او با اشاره به ويژگی های 
طراحی اين مســير دوچرخه می افزايد: «يکی از ويژگی های طراحی اين مســير بهره گيری از نظرات مشاوران 
متخصص، رعايت تمامی اصول مهندسی، ايجاد زيرساخت و ايمن سازی است که مورد تأييد کميته مرکز مطالعات 
و کميته معابر و معاونت ترافيک راهور تهران است و ما در منطقه ۱۵ دو رويکرد توسعه حمل ونقل پاک و اولويت 

دادن به پياده محوری و پرهيز از خودرو محوری را در دستور کار قرار داده ايم.»

9
كيلومتر مسير 

دوچرخه سوارى 
در كيانشهر ايجاد 

مى شود. 

3
كيلومتر 

طول مسير 
دوچرخه سوارى 
كيانشهر در فاز 

نخست است.

1700
 متر طول از فاز 

نخست مسير 
دوچرخه سوارى تا 

نيمه ارديبهشت 
به بهره بردارى 

مى رسد.

براى  هواى پاك 
ركاب بزن
 چند سالی است که بحث حمل ونقل 
پاک در شهرداری تهران مطرح است و 
مديريت شهری تأکيد ويژه ای بر ايجاد 

زيرساخت های استفاده از حمل ونقل 
پاک دارد. اين درحالی است که بحث 
حمل ونقل پاک بايد از محله ها آغاز و 
در نهايت در ابعاد وسيع تر اجرا شود. 

در اين زمينه، منطقه ۱۵ از مناطق 
پيشرو در بخش استفاده از حمل ونقل 
پاک است که در نخستين ماه از سال 
۱۴۰۰ ايجاد بيش از ۹ کيلومتر مسير 

دوچرخه در محله کيانشهر را در دستور 
کار خود قرار داده است. اين مسير 
در ۲ فاز قابليت اجرايی دارد و قرار 

است ۱۷۰۰ متر از فاز اول در نيمه اول 
ارديبهشت ماه به بهره برداری برسد. 
اجرای مسير دوچرخه در کيانشهر با 
چند هدف مهم دنبال می شود. اول، 
استفاده از حمل ونقل پاک، سهولت 

در  تردد شهروندان و دوم، دسترسی 
به شهرک های اين محله و نيز تأمين 

سرانه های تفريحی است. با اجرای اين 
طرح، شهروندان می توانند با استفاده 

از مسيرهای دوچرخه، حتی با دوچرخه 
شخصی هم  تردد و اوقات فراغت خود 

را پر کنند. 

سارا جعفرزاده

مسعود لواف زاده
معاون حمل ونقل 

و ترافيك شهردار 
منطقه 15
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امضا
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نظارت
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سردبير محله
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دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح
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صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

هم محله اى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

ورودی حيــاط، باغچه کوچکی اســت پر از 
گل های بنفشه، زنبق، ميمون، رز، هميشه بهار و... 
که با رنگ و لعاب و عطر دل انگيزشان به مراجعان 
خوشــامد می گويند؛ امتداد ديوار هم پوشيده از 
گلدان های گندمی، کاکتوس، شمعدانی و... است 
که به صف کنار هم چيده شده اند، با عبور از حياط 
به راهرو می رسيم جايی که سبز است از انواع گل 
آپارتمانی که بايد در سايه نگهداری شوند. غرق 
تماشای اين منظر سبز زيبا هستيم که خودمان 
را در مطب دکتر می بينيم. سر ظهر مطب خلوت 
است و خانم دکتر با روی باز پذيرايمان می شود 
و قصه شــکل گيری باغچه زيبايــش را برايمان 
تعريف می کند: «ســال ها پيش پدرم زمينی در 
حکيميه خريد و برای زندگی به محله حکيميه 
آمديم. خانه را 
که ساختيم 

حياط کامًال خشک و بی آب و علف بود. با کمک 
پــدرم که عالقــه فراوانی به گل وگياه داشــت، 
باغچه ای درست کرديم. پدرم که عالقه مرا به گل 
و گياه ديد رسيدگی به آن را به من سپرد. سال ها 
بعد که پزشک شدم و مطبم را به طبقه همکف 

خانه منتقل کردم تصميم گرفتم به 
دنبال عالقــه کودکی به اين باغچه 
به طور ويژه رسيدگی کنم و گل ها را 
براساس نوع رنگ بندی آنها در باغچه 

بکارم.» 

پرورش گل و گياه با كمترين 
هزينه 

باغچه در نگاه اول پر از گل های 
رنگارنــگ و گياهان سرســبز و با 
طراوت اســت، اما با دقت بيشــتر، 
متوجه می شــويم بيش از ۲۰ نوع 
گل و گياه در اين فضای کوچک بر 
اســاس رنگ بندی باسليقه تفکيک 
و کاشته شــده اند. خانم دکتر 
باغبان دربــاره طراحی باغچه 
می گويد: «هرســال با آمدن 
فصل بهار، شــهرداری برخی 
بلوارها و ميدان های شــهر را 
با گل های زيبــا طراحی و 

اصطالحا «فرش گل» درســت می کند؛ 
مــن از اين طرح ها الهام گرفتم و ســعی 
کردم شــبيه آنها را در باغچه کوچکم پياده 
کنم.» بی  ترديد داشــتن ۳۰۰ گلدان سبز و 
نگهــداری باغچه ای با حداقل ۲۰ نوع گل و 
گياه عالوه بر عالقه، هزينــه و زمان زيادی 
می خواهد. خانم دکتر در پاسخ به اين سؤال که 
چقدر برای درست کردن اين سرمايه سبز خرج 
کرده است و برای رســيدگی به آن چقدر وقت 
می گذارد، می گويد: «حداقل روزی يکی، ۲ ساعت 
صرف رسيدگی به باغچه و گل ها می کنم، گاهی 

که ســرم شلوغ اســت و وقت ندارم صبح خيلی 
زود بيدار می شوم تا بتوانم به گل ها برسم، چون 
اينهــا هم جان دارند و ما نســبت به حفظ جان 
و طراوتشان مسئوليم. راستش پول چندانی برای 
جمع آوری اين مجموعه صرف نکرده ام. هر جا که 
می رفتم و گل و گياه زيبايی می ديديم 
يک قلمه می گرفتم و آن را در گلدان 
می کاشتم و بعداً تکثير کردم. تقريبًا 
همه اين گل ها از راه قلمه زدن زياد 
شده اند. از برگ گل ها و درختان که 
در پاييز روی زمين می ريزد به عنوان 

کود استفاده می کنم.» 

اهداى گلدان و قلمه گل
عالقه خانم دکتر به گل ها فقط به 
نگهداری از آنها در باغچه و مطبش 
ختم نمی شــود، او بــا هديه دادن 
گل ها و قلمه گياهان لذت سرسبزی 
و طــراوت گل هــا را بــا بيمارانش 
متوجه  «وقتــی  می کند:  تقســيم 
می شــوم بيماران و مراجعانم نسبت 
بــه گل ها عالقه نشــان می دهند يا 
کنجکاوند برای بهبود حالشان، قلمه 
از گل هــا جدا می کنــم و يا گلدانی 
کوچک هديه و طرز نگهداری اش را 
هم آمــوزش می دهم، تقريبًا از همه گلدان هايم 
تا حاال قلمه داده ام. ايــن موضوع موجب ايجاد 
صميمت می شــود و ارتباط دوستانه ای بينمان 
شــکل می گيرد و از اين راه دوستان زيادی پيدا 
کرده ام.» در باغچه خانم دکتر عالوه بر گل های 
زيبا، چنديــن درخت مثمر از جمله هلو، گردو، 
خرمالو، ازگيل، انار و زيتون به چشــم می خورد 
که اهالی و همســايه ها از ميوه شان سهم دارند. 
خانم دکتر در اين بــاره می گويد: «خرمالو، هلو 
و زيتون هــا به قدری بار می دهنــد که آنها رابا 

همسايه ها قسمت می کنيم.» 

پزشك محله حكيميه رفتار 
متفاوتى با مراجعه كنندگان

 مطبش دارد 

   به باور پژوهشگران وجود گل و گياه در مطب پزشکان و ساير مراکز درمانی روند درمان و بهبود بيماران را تسريع می کند. اين موضوع را 
«آذر رحيمی» پزشــک عمومی و هم محله ای ما با درست کردن باغچه ای زيبا پر از گل های رنگارنگ در حياط ورودی مطبش سرلوحه کارش 
قرار داده و با هديه دادن شاخه و قلمه گل به مراجعانش در افزايش روحيه و تسريع درمان آنها می کوشد. در يکی از روزهای بهاری، به محله 

حکيميه رفتيم و سری به مطب و باغچه سرسبز خانم دکتر باغبان زديم. 

پريسا نورى

به راهرو می رسيم جايی که سبز است از انواع گل 
آپارتمانی که بايد در سايه نگهداری شوند. غرق 
تماشای اين منظر سبز زيبا هستيم که خودمان 
را در مطب دکتر می بينيم. سر ظهر مطب خلوت 
است و خانم دکتر با روی باز پذيرايمان می شود 
و قصه شــکل گيری باغچه زيبايــش را برايمان 
تعريف می کند: «ســال ها پيش پدرم زمينی در 
حکيميه خريد و برای زندگی به محله حکيميه 
آمديم. خانه را 
که ساختيم 

دنبال عالقــه کودکی به اين باغچه 
به طور ويژه رسيدگی کنم و گل ها را 
براساس نوع رنگ بندی آنها در باغچه 

بکارم.» 

پرورش گل و گياه با كمترين پرورش گل و گياه با كمترين 
هزينه هزينه 

باغچه در نگاه اول پر از گل های 
رنگارنــگ و گياهان سرســبز و با 
طراوت اســت، اما با دقت بيشــتر، 
متوجه می شــويم بيش از ۲۰ نوع 
گل و گياه در اين فضای کوچک بر 
اســاس رنگ بندی باسليقه تفکيک 
و کاشته شــده اند. خانم دکتر 
باغبان دربــاره طراحی باغچه 
می گويد: «هرســال با آمدن 
فصل بهار، شــهرداری برخی 
بلوارها و ميدان های شــهر را 
با گل های زيبــا طراحی و 

اصطالحا «فرش گل» درســت می کند؛ 
مــن از اين طرح ها الهام گرفتم و ســعی 
کردم شــبيه آنها را در باغچه کوچکم پياده 
کنم.» بی  ترديد داشــتن ۳۰۰ گلدان سبز و 
نگهــداری باغچه ای با حداقل ۲۰ نوع گل و 
گياه عالوه بر عالقه، هزينــه و زمان زيادی 
می خواهد. خانم دکتر در پاسخ به اين سؤال که 
چقدر برای درست کردن اين سرمايه سبز خرج 
کرده است و برای رســيدگی به آن چقدر وقت 
۲می گذارد، می گويد: «حداقل روزی يکی، ۲می گذارد، می گويد: «حداقل روزی يکی، ۲ ساعت 
صرف رسيدگی به باغچه و گل ها می کنم، گاهی 

يک قلمه می گرفتم و آن را در گلدان 
می کاشتم و بعداً تکثير کردم. تقريبًا 
يک قلمه می گرفتم و آن را در گلدان 
می کاشتم و بعداً تکثير کردم. تقريبًا 
يک قلمه می گرفتم و آن را در گلدان 

همه اين گل ها از راه قلمه زدن زياد 
شده اند. از برگ گل ها و درختان که 
در پاييز روی زمين می ريزد به عنوان 

کود استفاده می کنم.» 

اهداى گلدان و قلمه گل
عالقه خانم دکتر به گل ها فقط به 
نگهداری از آنها در باغچه و مطبش 
ختم نمی شــود، او بــا هديه دادن 
گل ها و قلمه گياهان لذت سرسبزی 
و طــراوت گل هــا را بــا بيمارانش 
متوجه  «وقتــی  می کند:  تقســيم 
می شــوم بيماران و مراجعانم نسبت 
بــه گل ها عالقه نشــان می دهند يا 
کنجکاوند برای بهبود حالشان، قلمه 
از گل هــا جدا می کنــم و يا گلدانی 
کوچک هديه و طرز نگهداری اش را 
هم آمــوزش می دهم، تقريبًا از همه گلدان هايم 
تا حاال قلمه داده ام. ايــن موضوع موجب ايجاد 
صميمت می شــود و ارتباط دوستانه ای بينمان 
شــکل می گيرد و از اين راه دوستان زيادی پيدا 
کرده ام.» در باغچه خانم دکتر عالوه بر گل های 
زيبا، چنديــن درخت مثمر از جمله هلو، گردو، 
خرمالو، ازگيل، انار و زيتون به چشــم می خورد 
که اهالی و همســايه ها از ميوه شان سهم دارند. 
خانم دکتر در اين بــاره می گويد: «خرمالو، هلو 
و زيتون هــا به قدری بار می دهنــد که آنها رابا 

همسايه ها قسمت می کنيم.» 

چگونه از گياهان آپارتمانى 
مراقبت كنيم؟ 

نفس گياهان را تازه كنيد
گياهان آپارتمانی به هــوای تازه نياز دارند. برای 
همين الزم اســت برای نگهداری گياهان آپارتمانی 
پنجره ها را باز کنيد و اجازه دهيد تا اکسيژن تازه به 
فضای ساختمان وارد شود. رسيدن اکسيژن کافی به 
گياهان آپارتمانی باعث استحکام ساقه گياه شده و 
رنگ برگ های آن را شاداب می کند. پس نزديک های 
صبح پنجره را باز بگذاريد تا هــوای تازه وارد خانه 

شود. 

بدون نور زندگى ممكن نيست
گياهان به نور خورشيد احتياج زيادی دارند، چون 
نور خورشيد در ساخت سبزينه گياهان نقش مهمی 
دارد. پس حتمًا گياهان را در مکانی بگذاريد که نور 
کافی به آنجا برسد. البته همه گياهان به نور يکسان 
خورشــيد احتياج ندارند و برخــی به نور کمتر نياز 
دارند، قرار دادن اين گياهان در برابر نور مســتقيم 
خورشيد سبب رنگ پريدگی، زردی و يا خشکی گياه 
می شود. پس در نگهداری گياهان آپارتمانی نور بايد 

به صورت غير مستقيم به گياه بتابد. 

در آب دادن گياه زياده روى نكنيد
گياهــان هم مانند همه موجودات زنده به ميزان 
معينــی از آب و غذا نياز دارند. پس آبياری زياد آنها 
و آب دادن در فواصل زمانی غيرمنظم و بسيار کوتاه 
باعث خشک شدن يا گنديده شدنشان خواهد شد. 
الزم اســت بدانيد در زير گلدان ها حتمًا بايد يک يا 
چند ســوراخ وجود داشته باشد تا آب از همه نقاط 
گلدان عبور کند و به تمام قسمت های ريشه برسد. 
وجود اين ســوراخ ها سبب جريان هوا شده و امکان 

تنفس ريشه را ايجاد می کند. 

به خاك گلدان رسيدگى كنيد
در نگهــداری از گلدان های خانگی بايد به خاک 
آن توجه کرد، بهتر اســت خاکی انتخاب شود که با 
مقداری ماسه هم ترکيب شده باشد. فشرده کردن 
خاک گلدان اشــتباه است چون وجود منافذ جزئی 
برای جريان هوا و رســيدن اکسيژن به قسمت های 
مختلف خاک ضروری است. بعد از مدت معين بايد 
گلدان تعويض شــود؛ اين مدت زمان برای گياهان 
مختلف متفاوت اســت؛ اما به طــور کلی زمانی که 
ريشه ها به سوراخ های ته گلدان رسيده باشند، بايد 
گياه را به گلدان بزرگ تری منتقل کنيد. همچنين 
بعد از حدود شــش يا هفت ماه به دليل آنکه گلدان 
مواد مغذی خود را از دست داده، نياز است تا گلدان 
جديدی را انتخاب کنيد. به دليل رشد گياه در اين 
مدت بهتر اســت گلدان جديد از گلدان قبلی کمی 

بزرگ تر باشد. 

وقتى متوجه 
مى شوم بيماران 

و مراجعانم نسبت 
به گل ها عالقه 
نشان مى دهند 
قلمه از گل ها 

جدا مى كنم و يا 
گلدانى كوچك 

هديه و طرز 
نگهدارى اش 

را هم آموزش 
مى دهم

گل و گلدان؛ 
نسخه متفاوت خانم دكتر
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پراكندگى و چرايى وجود خانه هاى خالى 
در شرق تهران را بررسى كرده ايم

لوكس هـاى 
بى مشترى 

اعمال قانون 
خانه هاى خالى 

افزايش بی رويه قيمت مسکن 
اعم از خريد يا اجاره، در چند 
سال اخير، مشکالت زيادی را 

برای شهروندان ايجاد کرده 
است. به گونه ای که قشر 

متوسط يا کم درآمد جامعه 
قادر به تهيه مسکن در وسط 
شهر نبوده و به سمت مناطق 

جنوبی و حاشيه ای گرايش پيدا 
کرده اند. استيصال مردم برای 
يافتن سرپناه در يکی ۲ سال 
اخير کار را به جايی رساند که 
وزارت راه و شهرسازی، برای 

رفع اين معضل به فکر خانه های 
خالی از سکنه افتاد و آنها را 

مشمول ماليات کردد تا شايد 
سرمايه گذارها آپارتمان های 
دربند شده را از حصار آزاد 

کرده و در اختيار شهروندان 
بگذارند. «محمد اسالمی» 

وزير راه و شهرسازی، هدف از 
اين کار را خروج سرمايه های 

انباشته شده و جلوگيری از 
بازار مسکن برای سرمايه گذاری 
عنوان کرد و مژده داد با اعمال 

قانون ماليات خانه های خالی، 
قيمت مسکن تا ۲۵ درصد 

کاهش پيدا می کند. طبق آمار 
به دست آمده از سازمان امور 

مالياتی در سال ۹۹ يک ميليون 
و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی 

خالی به اين نهاد معرفی شده 
است. بد نيست بدانيد اعمال 

قانون خانه های خالی از ۱۹ 
فروردين اجرايی شده و از اين 
تاريخ شهروندان اعم از مالک 

يا مستأجر موظفند وضعيت 
ملکی خود را در سامانه جامع 

امالک و اسکان کشور ثبت 
کنند. اما نکته ديگر اينکه 

طبق قانون مذکور، واحدهای 
مسکونی واقع در شهرهای 

باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعيت که 
به استناد سامانه ملی امالک و 

اسکان کشور خانه های خالی 
شناسايی می شوند و چنانچه 

بيش از ۱۲ ماه از پايان عمليات 
ساخت برای هر واحد نوساز يا 
بيش از ۶ ماه از آخرين نقل و 

انتقال يا آخرين زمان سکونت 
برای واحدهای غيرنوساز 

گذشته باشد مشمول ماليات 
می شود. همچنين به ازای هر 
۲ ماه برابر ارزش اجاره ماهانه 

ملک می شود که اين ماليات در 
سال های بعد ۵۰ درصد بيش از 
سال قبل خواهد شد. بر اساس 

قانونی که مجلس نوشته و به 
تأييد شورای نگهبان رسيده 

اگر خانه ای بيش از ۴ ماه خالی 
از سکنه باشد به ازای هر ماه 

در سال اول ۶ برابر، سال دوم 
۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر 

مشمول ماليات متعلق به اجاره 
خواهد شد.

منطقه ۴ به دليل وسعت زياد، مجتمع های آپارتمانی 
کوتاه و بلند زيادی را در خود جای داده است. عالوه بر 
آن می توان گفت نســبت به ديگر مناطق شرق تهران 
از شهرک های مسکونی بيشتری برخوردار است. قيمت 
مســکن چه برای خريــد و چه اجــاره در اين منطقه 
نوســان زيادی دارد. در محله های کــم برخوردار مثل 
شميران نو، اوقاف، گلشن و... قيمت ملک تا ۳۰ ميليون 
معامله می شود و در محله های تهرانپارس و پاسداران به 

باالترين حد خود يعنی متری ۵۵ ميليون تومان می رسد. 
«داود اصالحچی» دبير شــوراياری محله قنات کوثر و 
کارشناس مشاور امالک می گويد: «در محله پاسداران و 
تهرانپارس به دليل متراژ زياد آپارتمان ها و قيمت باالی 
آنها تعداد خانه های خالی زياد اســت. می توان گفت در 
حدود ۱۰ درصد از خانه ها خالی از ســکنه هستند. در 
سمت محله مجيد آباد و سراج اين آمار کاسته می شود 
و به ۵ درصد می رســد. در محله های شميران نو و اوقاف 
به ندرت می تــوان خانه خالی ديد چراکه متراژ خانه ها 
کم و توان شــهروندان برای خريد يا اجاره بيشتر است. 
از اين رو کمتر پيش می آيد سازنده ای آپارتمان بسازد و 
خانه اش به فروش نرود.» او عامل مهم گرانی مسکن را 
افزايــش قيمت مصالح و بی ثباتی بازار می داند. و ادامه 
می دهد: «سرمايه گذار هزينه کرده و خانه را ساخته است 
اما نوســان قيمت مانع از واگذاری واحدهای مسکونی 
می شــود. به طور مثال در سال گذشته آپارتمان متری 

۵۰ ميليون بوده و االن شــده متری ۴۳ ميليون خوب 
در اين حالت سرمايه گذار ترجيح می دهد آنها را خالی 
نگهدارد تا شرايط مطلوب شود. اما اتفاق ديگری که در 
بازار مسکن افتاده افزايش قيمت ملک کلنگی است که 

کمتر مالکی راضی به واگذاری آن می شود.» 

35 درصدخانه ها خالى از سكنه 
 به گفته «عباس اصغری» يکی از مشــاوران امالک 
محله تهرانپارس، ساخت وســاز در اين محله نسبت به 
سال های گذشته خيلی کم شده است و سازنده ها در اين 
راه سرمايه گذاری نمی کنند چون معتقدند برايشان صرفه 
اقتصادی ندارد. هر آنچه هم که در حال حاضر دارند مربوط 
به گذشــته است. «غالمرضا بابايی» مشاور امالک محله 
گلشــن در ادامه صحبت های اصغری از وضع بد مسکن 
گله می کند و متذکر می شود، چه خوب که مسئوالن به 
فکر قشر کم درآمد باشند و برای کاهش اجاره بها قدمی 

بردارنــد. او می گويد: «من از روی مســتأجرها خجالت 
می کشــم وقتی می بينم مرد خانواده مستاصل به دنبال 
خانه ای کوچک است تا بتواند سرپناهی برای خانواده اش 
جور کنــد. با ۲۰۰ ميليون پول پيش هم نمی توان خانه 
اجــاره يا رهن کرد. اين در حالی اســت که ۳۵ درصد از 
خانه ها خالی از سکنه هستند.» او اين امر را مشکلی بزرگ 
می داند و اميدوار است با اجرای طرحی اين معضل تا حد 
قابل توجهی برطرف شود. بابايی دلخور از کم لطفی بعضی 
از سازنده ها می گويد: «عده ای از سرمايه گذارها منتظرند 
قيمت باالتر برود تا سود بيشتری به دست آوردند غافل 
از اينکه عده زيادی از هم محله ای هايشــان به زندگی در 
زيرزمين هم راضی شده اند. برای خانه ۶۰ متری در محله 
گلشن بايد ماهی ۱۰۰ ميليون پول پيش و ۱/۵ ميليون 
اجاره دهند. يا ۱۸۰ ميليون پول پيش ۲ ميليون اجاره. در 
اين شرايط کرونا که خيلی ها شغل خود را از دست داده اند 

چه خوب هوای همديگر را بيشتر داشته باشيم.» 

نوسان قيمت مسكن، 
مانع واگذارى ها
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در بين مناطق شــرقی تهــران، منطقه ۸ رتبه 
نخســت قيمت خانه و اجاره بها را به خود اختصاص 
داده اســت. به گفته «روح اهللا ارجمندی» کارشناس 
مشــاور امالک ســمنگان، قيمت ملک در نارمک و 
محلــه هفت حوض از متــری ۴۵ ميليون شــروع 

شــده و به ۷۵ ميليون هم می رســد. او 
اين محله ها ساخت وســاز  می گويد: «در 
زياد اســت. خانه های وياليی ۳۰۰ ـ ۴۰۰ 
متــری جای خــود را بــه آپارتمان های 
بزرگ داده انــد. آپارتمان هايی که در اين 
محدوده ســاخته می شود، اغلب از متراژ 
بــاال و امکانات خوبی برخوردار هســتند. 
دليــل ديگر گرانی ملــک در اينجا وجود 
ميدان هــای سرســبز در محلــه نارمک 

اســت. دسترســی محلی، وجود مراکز خريد عامل 
ديگری برای مطلوب بودن شــرايط زندگی در اين 
محله اســت. بنابراين فقط کســانی می توانند برای 
خريد يا اجاره پا پيش بگذارند که وضع مالی خوبی 

داشته باشند.» با توجه به شرايط اقتصادی جامعه و 
بی رونقی کسب درآمد، شهروندان کمی برای اجاره 
خانه در محله های نارمک و هفت حوض و فلکه اول 
تهرانپارس اقدام می کنند. به گفته ارجمندی، شايد 
ســرمايه گذار تمايل به فروش داشته باشد، اما نبود 
خريدار يا مستأجر باعث شده ملک های ساخته شده 
خالی بمانــد. او ادامه می دهد: «در چنين موقعيتی 
شــهروندان بيشــتر به خريد يا اجاره خانه های کم 
متراژ در محله های کــم برخوردار رو می آوردند. در 
محله های زرکش و تسليحات که اغلب خانه های ۴۰ 
تا ۵۰ متری دارد، کمتر بــا خانه های خالی مواجه 
می شــويم.» طبــق آمار به دســت آمده 
محله هفت حوض،  خانه های  از  ۲۰ درصد 
نارمک و تهرانپارس خالی است و اين آمار 
در محله های زرکش، تسليحات، وحيديه 
و لشــکر به صفــر می رســد. محمدباقر 
معصومی» دبير شــوراياری محله زرکش 
در تأييد گفته هــای ارجمندی می گويد: 
«منطقــه ۸ در چند ســال اخير بی رويه 
افزايش يافته است. بومی يا اقوامی زندگی 
کردن در اين منطقــه يکی از داليل افزايش قيمت 
اســت. در خيابان نظام آباد يا شــهيد مدنی با توجه 
به اينکه محله کم برخورداری است اما ارزش ملک 

به صورت تصاعدی باال رفته است.» 

منطقه ۱۴، بــه دليل مطلوب بودن قيمت ها و همچنين بافت 
فرهنگی و اصيلی که محله های آن دارد، بيشــتر از ديگر مناطق 
مشــتاق دارد. اما اين موضوع مبنی بر اين نيســت که در منطقه 
۱۴ خانه خالی وجود ندارد. «جواد سبک پا» دبير شوراياری محله 
جواديه در اين باره می گويد: «معضل خانه های خالی در همه جای 
تهران ديده می شــود و منطقه ما هم مســتثنی نيست. در محله 
جواديه، نزديک بــه ۱۰۰ واحد خالی داريــم. خيابان پورعبدی 
يک مجتمع ۴۰  ـ ۵۰ واحدی اســت که نه به کســی اجاره داده 
می شــود و نــه فروخته می شــود. اين در حالی اســت که موقع 
ساختمان سازی اهالی اذيت شده اند.» او اختالفات سليقه ای بين 
شرکا را عاملی برای خالی ماندن خانه ها می داند. می گويد: «البته 

گرانی مصالح هم بی علت نيســت. سازنده 
اســکلت ســاختمان را ايجاد کرده و حاال 
که به نازک کاری رســيده نيمه کاره مانده 
اســت.» او سودجويی را عامل مهمی برای 
وجود خانه های خالی می داند. قيمت خانه 
در منطقه ۱۴ در محله پرستار که يکی از 
بهترين محله های آن اســت تا متری ۵۰ 
ميليون تومان هم رســيده در حالی که در 
محله شيوا ملک متری ۱۵ ميليون معامله 
می شــود. «محمد کاظمــی» دبير محله 
مينا و کارشناس مشاور امالک، می گويد: 
«ســرمايه دارهــا بيشــتر در محله های 
پيروزی و پرســتار سرمايه گذاری کرده اند. 
و همچنين خيابان های ربذه، عالمه و بلوار 
ابوذر که هــم معابر عريض تری دارد و هم 
زمين وسعت بيشتری دارد. او معتقد است 
در منطقه ۱۴ با توجه به اقبال شهروندان 

بــه زندگی در محله های آن می توان گفت فقط ۵ درصد از خانه ها 
خالی اســت که آن هم در محله های شرقی آن مثل پرستار، بلوار 
ابوذر، عالمه و چهارصددستگاه ديده می شود. در محله شيوا چون 
قيمت کم اســت و متراژ خانه ها کوچک اســت کمتر اين معضل 
ديده می شــود. از ســوی ديگر در محله های دوالب، گذرپايين، 
دلگشــا که بافت فرسوده دارند خيلی از خانه ها کلنگی و صاحبان 
آنها از قديمی های منطقه هســتند. بنابراين تمايلی ندارند افراد 

غير بومی در محله شان ساکن شود.» 

اما منطقه ۱۳، با توجه بــه پرس وجويی که از 
معتمدان محله و چند کارشناس امالک انجام شد، 
آنچه دستگيرمان شــد اينکه در اين منطقه خانه 
خالی پيدا نمی شــود. «ســيد ابوالفضل موسوی» 

کارشــناس مشــاور امالک محله شورا 
در اين باره می گويــد: «تعداد محدودی 
مجتمع مســکونی در منطقه ۱۳ وجود 
دارد و باقــی آپارتمان های ۴ ـ ۵ طبقه 
هســتند که همه شان ســکنه دارند. در 
اين منطقه قيمت خانه مطلوب اســت؛ 
نــه ارزان و نه گران. متــراژ کم هم به 
وفــور پيدا می شــود. بنابراين ســازنده 
بعد از ساخت وســاز خيلی ســريع آنها 
را واگذار می کند.» «محمود حســنی» 
دبير محله حافظيــه در ادامه گفته های 
موســوی می افزايد: «به جز ناحيه يک 
که بافت فرســوده دارد و خانه های آن 
ريزدانه و کلنگی هستند باقی محله های 
منطقه ۱۳، يک دست هستند. از اين رو 
شــهروندان در اينجــا با معضــل پيدا 

کردن خانه مواجه نيستند. ســازنده ها هم بيشتر 
محلی اند و هدف شــان ســرمايه گذاری نيست. در 
واقع بافت منطقه ۱۳ اجــازه اين کار را نمی دهد. 
باالترين قيمت ملک در محله آشــتيانی و حافظيه 
اســت با متری ۳۰ ميليون تومــان و کمترين آن 
بــه محله زاهد گيالنی و صفا می رســد.» او وجود 
بافت فرســوده را فرصتی مناســب برای تاخت و 
تاز ســرمايه دارها و افزايش قيمت ملک می داند. 
«صدرا نجمی» مشاور امالک سی متری 
نيــروی هوايی اما نظــر ديگری دارد. او 
ماليــات خانه های خالی را کارشناســی 
نمی دانــد و معتقد اســت اجــرای اين 
طرح تأثيــری در کاهش اجاره ها ندارد. 
می گويــد: «هر ســاله ۲۵ درصد به نرخ 
اجاره بها افزوده می شــود. درصدی را هم 
خــود مالک اضافه می کنــد و در اينجا 
مستأجر درمانده می شود که چطور بايد 
پول رهن و اجاره را جور کند.» بعضی از 
سرمايه گذارها راهی برای دور زدن قانون 
پيدا می کننــد و در اين ميان خانه های 
خالی با مســتأجرهای صوری در سامانه 
ثبت می شود بدون اينکه ساکنی داشته 
باشند. بنابراين اين کار هيچ تأثيری در 

کاهش اجاره يا قيمت خانه ندارد.

منطقه ۱۵ از جمله مناطق پرجمعيت شهر 
است که به دليل مطلوب بودن شرايط زندگی 
برای افراد کم درآمد، خيلی ها به سکونت در 
اينجا رو می آورند. «قاســم حسين زاده» دبير 
شوراياری منطقه در اين باره می گويد: «معضل 
خانه های خالی از سکنه بيشتر در محله های 
افسريه، مشيريه و والفجر ديده می شود چراکه 
در اين محله ها ساخت وســاز بيشتر است. از 
ســوی ديگر اغلب سرمايه دارها چند ملک را 
با هم تجميع کــرده و تبديل به يک مجتمع 
مســکونی بزرگ کرده اند که متــراژ باالتری 

دارد و به سبب نوساز بودنشان قاعدتًا قيمت 
بيشــتری هم دارند.» به گفتــه اين معتمد 
محله، بيشتر اهالی منطقه ۱۵ افراد پرتالش 
و قشــر متوسط جامعه هستند بنابراين چون 
توان خريد ندارند به محله های غربی منطقه 
می روند. او معتقد است در محله های افسريه، 
مشــريه و والفجر ۳۰ درصــد از خانه ها خالی 
هستند. حسين زاده ادامه می دهد: «گران ترين 
محله منطقه ۱۵، بلوار ابوذر اســت که متری 
۳۰ ميليون معامله می شود. بعد از آن افسريه 
و مشــيريه با متری ۲۵ ـ ۲۶ ميليون تومان. 
محله هاشــم آباد، اتابک و شوش چون بافت 
فرسوده هستند و بيشــتر خانه ها ريزدانه اند 
خريد و فروش يا اجاره آسان تر است و می توان 
گفت در اين محله ها خانه خالی وجود ندارد. 

بين ۱۲ تا ۱۶ ميليون تومان قيمت دارند.»

بى اقبالى شهروندان از 
خانه هاى بزرگ و زيبا
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فقط 5 درصد 
از خانه ها خالى است
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خانه خالى نداريم! 
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شرايط مطلوب 
خريد و اجاره ملك 
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روح اهللا ارجمندى
كارشناس مشاور 

امالك سمنگان

سيد ابوالفضل موسوى
كارشناس مشاور 
امالك محله شورا

جواد سبك پا
دبير شورايارى محله 

جواديه

محمد كاظمى
 دبير محله مينا و 

كارشناس مشاور امالك

محمود حسنى
 دبير محله حافظيه

 قانون ماليات در كشورهاى اروپايى
يک مطالعه کارشناسی درباره روش اخذ ماليات بر خانه های خالی در کشورهای انگلستان، 
فرانسه و اسپانيا صورت گرفته که بر اساس اين مطالعه، قوانين مالياتی برای مقابله با خانه های 
خالی از سکنه در اين کشورها در قياس با کشورمان شديدتر و گسترده تر است. به طور مثال 
در کشــوری مانند فرانسه، دادستان در شهرهای بيش از ۲۰۰ هزار نفر اگر به يک خانه خالی 
از ســکنه دو مرتبه هشدار داده و مالک آن مسکن را اجاره ندهد، در مرتبه سوم، تصميمات 

شديدتری در مورد آن اتخاذ خواهد شد.

 مسکن، از مهم ترين نيازهای بشر، اين روزها در جامعه ما به دليل گرانی روزافزون به يکی از بزرگ ترين دغدغه های 
شــهروندان تبديل شده است. البته برای بعضی از مردم هم به يک رؤيای محقق نشدنی تبديل شده و فقط آرزوی 
آن را در سر می پرورانند، چراکه حتی توان تأمين پول اجاره خانه را هم ندارند. اين در حالی است که در جای جای 
شــهر، تعداد بی شماری خانه وجود دارد که به رغم احتياج مردم، خالی از سکنه هستند. دليلش هم بی ثباتی بازار 
و کم لطفی بعضی از سرمايه گذارهاست که برای به دست آوردن سود بيشتر ترجيح می دهند آپارتمان های خود را 
خالی نگهدارند تا با قيمت مناســبی در اختيار همنوعان شان قرار دهند. همين امر باعث شده قيمت مسکن رشد 
تصاعدی به خود بگيرد و با شتابی وصف ناپذير پيش برود و قشر متوسط و کم درآمد جامعه را بيش از پيش با مشکل 
خريد يا اجاره مواجه کند. معضل خانه های خالی در همه جای پايتخت ديده می شود و محدوده شرق هم مستثنی از 
آن نيست اما اينکه پراکندگی اين خانه ها در مناطق شرقی تهران چگونه است و شهروندان با چه مشکالتی مواجه 

هستند، موضوع گزارش ماست. مژگان مهرابى
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13  8  4 مناطق  ورزش

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

اســکيت را از ۳ 
ســالگی و بوستان های 

محله شروع کرده اما آن زمان 
که برای نخستين  بار اسکيت پوشيده 
هرگز فکــر نمی کرده روزی به تيم ملی 

راه پيدا کند. حاال به مرحله ای رســيده 
که می تواند هم در پســت دفاع و هم پست حمله اين 
تيم کار  کند. «مرجان حبيب زاده» مادر ستايش عنبری 
درباره شروع فعاليت ورزشی دخترش اين طور می گويد: 
«تقريبًا از ۳ ســالگی اسکيت را شروع کرده و ادامه آن 
هم به انتخاب و عالقه خودش بود. ما هم وقتی اشتياق 
او را ديديم، حمايتش کرديم. اوايل ستايش را به پارک 
ســاعی می برديم و برايش کفش کرايــه می کرديم اما 
بعدها در بوستان پيروزی استاد «مهران تاجری» پيست 
اسکيت ايجاد کرد و چندباری ستايش را امتحانی آنجا 
برديم و پس از عالقه مند شدن، برايش کفش خريديم 
و از همانجا فعاليت رســمی اش شروع شد. چند سالی 
مقدماتی کار کرد و کم کم مرحله ســرعت را ادامه داد. 
سپس وارد تيم شد و با شرکت در مسابقات منطقه ای، 
اســتانی و کشــوری راهش را ادامه داد.» ستايش هم 
صحبت های مادرش را اين طور تکميل می کند: «بعد از 
شرکت در يک مسابقه کشوری که در بابلسر برگزار شد، 
با استاد «محمدرضا شيخ جعفری» آشنا شدم و بعد از 
آن زمان در تيم او حضور پيدا کردم. بعد اسکيت سرعت 
کار کردم به طور حرفه ای مقام های کشــوری گرفتم. از 
فروردين ماه ســال ۹۸ نيز وارد هاکی شدم. در دی ماه 
نيز پس از شرکت در سنجش  انتخابی قطعی تيم ملی به 
ترکيب اصلی رســيدم. اکنون در حال آماده سازی برای 
شــرکت در مسابقات آسيايی چين هستيم که شهريور 

ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهدشد.»

استعداديابى از خانه
وقتی ستايش سه چهار ســاله بوده، پدر و مادرش 
اســتعدادش را کشف و بعد از ديدن عالقه دخترشان او 
را در اين مسير هدايت کرده اند. «مرتضی عنبری» پدر 
ستايش معتقد است: «انگيزه اصلی ما عالقه ستايش به 
اين رشته بود. او با اشــتياق زيادی که به ورزش نشان 
و راهــش را ادامه داد تا مقام اســتانی و کشــوری هم 
پيــش رفت. ما هم در حد تــوان همراهی اش کرديم و 
او را از شــرق تهران به غرب می برديم و حتی تا ساعات 
پايانی شب تمرين می کرد و برمی گشتيم. تا نيمه های 
شــب در هفته مشــغول تمرين بود. اين رفت و آمدها 
به هم ريختن نظم خانه خســته مان می کرد اما وقتی 
شــوق دخترمان را می ديديم، خستگی از تنمان بيرون 
می رفــت. همه را به جان خريديم تا موفقيت دخترمان 
را ببينيــم. البته همــه خانواده های همين شــرايط را 
متحمل می شوند. من هم آرزوی موفقيت برای دخترم 
و تيم ملی نوجوانان و جوانان را دارم.» او می افزايد: «به 
پــدر و مادرها توصيه می کنم، دخترها را جدی بگيرند 
به عالقه مندی هايشان احترام بگذارند و آنها را حمايت 
کنند. چون راه موفقيت برای دختران هم باز است اين 

دختران نســل آينده و مادرانی هستند که کشورمان را 
می سازند و بايد بهترين ها را داشته باشند.» مادر ستايش 
هم در ادامه صحبت های همســرش می گويد: «به نظر 
من نخســتين ميدان شناسايی اســتعدادهای ورزشی 
بچه ها در منزل و از دل خانه اســت و پدر و مادرها در 
سنين کودکی می توانند استعداد فرزندشان را بيابند و 
آن را پرورش دهند.» ســتايش هم معتقد است: «پدر و 
مادرم به من انگيزه دادند و با حمايت های آنها توانسته ام 

به اين مرحله برسم.»

در خانه ورزش كنيم
ســتايش از هر فرصت برای تمرين استفاده می کند 
اما نه در هر جايی. او می گويد: «از فضای خانه هم برای 
تمرين استفاده می کنم. با توجه به شيوع ويروس کرونا 
و تعطيل بودن برخی از مجموعه ها، تمرينات بدنسازی 
و افزايــش مقاومت بدن را در اتاقــم انجام می دهم. به 
کمک وزنه، دمبل و کش مخصوص بدنســازی تمرين 

دارم و حتی از فضــای پارکينگ هم برای کار با چوب 
و توپ استفاده می کنم.» او می افزايد: «در شرق تهران 
امکانات ويژه هاکی ســالنی خيلی کم است. سالن  های 
موجود هــم دروازه مخصوص هاکی ندارند. از طرفی ما 
در هر جايی مثًال روی آســفالت نمی توانيم از اسکيت 
اســتفاده کنيم چون چرخ آن خراب می شــود و بسيار 
هزينه بر است. اکنون هزينه ها را خودمان تأمين می کنيم 
اما اميدوارم حداقل بخشــی از هزينه وسايل را هنگام 
حضور در تيم ملی در اختيارمان قرار دهند تا خانواده ها 
کمتر متحمل هزينه شــوند. حتی با توجه به طوالنی 
بودن مسير، بهتر است برای رشته های اسکيت هاکی نيز 
مراکزی در شــرق تهران ايجاد کنند.» او درباره وسايل 
ورزشی بوستان ها نيز می گويد: «اين دستگاه ها موجب 
تشويق مردم به ورزش می شود و برای افرادی که شرايط 
حضور در باشگاه ها را ندارند، يک فرصت خوب است که 
برای حفظ سالمتی جسم و روح از اين امکانات استفاده 
کنند. اينک در ايام کرونايی هم نبايد از ورزش غافل شد. 

افراد می توانند در خانه نيز ورزش 

کنند.» او تأکيد می کنــد: «وقتی در پارک ها بچه ها را 
درحال اسکيت بازی می بينم، خوشحال می شوم و دلم 
می خواهد به آنها بگويم هدفمند بازی کنند و اســکيت 
در پارک را جدی بگيرند، از همين جا می توان به مراحل 

باالتر رسيد.»

تالش همزمان در درس و ورزش
ســتايس در پايه نهم مدرســه «راه دانش» درس 
می خوانــد و هم نمره درســش بيســت اســت و هم 
ورزش اش. مادر او می گويد: «ســتايش جزو نفرات برتر 
تيزهوشــان شده است. او تفريح و مهمانی را به خودش 
محدود کرده و مدت ها خواب منظم و اســتراحت کافی 
نداشــته اما تالش کرده تا هــم در زمينه تحصيل هم 
ورزش موفق شود. ورزش ستايش زمانبر است و خيلی 
وقت خانواده مان را می گيرد اما با او همراهی می کنيم و 
برنامه هايمان را متناسب با فعاليت های ورزشی ستايش 
می چينيــم. روزی که او برای تيم ملی انتخاب شــد از 
خوشحالی اشک شــوق می ريختم و از اينکه می ديدم 
دخترم نتيجه تالش هايش را گرفته خوشــحال بودم.» 
ســتايش هم دراين باره می گويد: «پوشــيدن پيراهن 
تيم ملی حس خوبی دارد و چون اين نخستين تيم ملی 
نوجوانان و جوانان دختر کشــور است که توانستم جزو 
نفرات اول آن باشــم، خوشــحالم. به دست آوردن اين 
پيراهن برايم حس خوبی دارد.» او ادامه می دهد: «وقتی 
اسکيت پوشان را در بوســتانی می بينم، دلم می خواهد 
دستشــان را بگيرم و به آنها کمک کنم.» اين قهرمان 
اســکيت هاکی در افق پيش رويــش، ادامه تحصيل در 
رشته پزشــکی را مد نظر قرار داده و می خواهد راهش 
را در رشته تجربی ادامه دهد. او می گويد: «تحصيل در 
رشــته های پزشکی را مد نظر دارم و می خواهم پزشک 
شــوم. هاکی را هم حتمًا ادامه می دهــم.» او می افزايد: 
«ســرعت، قــدرت، دقت و داشــتن روحيــه تيمی از 

مؤلفه های مهم در اين ورزش گروهی است.»

آرزويم پوشيدن 
لباس تيم ملى بود   

  نوجوان آرام و متواضعی اســت و چشمان خندانش از پس ماسک و «ويزور» و (کاله مخصوص هاکی) به 
راحتی ديده می شود. دختری که سرعت، دقت و قدرت را از جمله معيارهای اصلی موفقيت در ورزش می داند 
و به تازگی توانسته پيراهن تيم ملی هاکی را به تن کند. «ستايش عنبری» از اهالی سيزدهمين تکه پايتخت 
است که جزو نخستين ملی پوشان تيم هاکی نوجوانان و جوانان دختر ايران معرفی شده که اخيراً تشکيل 
شده و افق های روشنی پيش رو دارد. او برای خودش آينده ای توأم با هاکی متصور شده  و رسيدن به مرحله 

را مديون حمايت پدر و مادرش می داند و اميدوار است پزشک هاکی باز شود. 

پروانه بهرام نژاد

افراد می توانند در خانه نيز ورزش  پايانی شب تمرين می کرد و برمی گشتيم. تا نيمه های 
شــب در هفته مشــغول تمرين بود. اين رفت و آمدها 
به هم ريختن نظم خانه خســته مان می کرد اما وقتی 
شــوق دخترمان را می ديديم، خستگی از تنمان بيرون 
می رفــت. همه را به جان خريديم تا موفقيت دخترمان 
را ببينيــم. البته همــه خانواده های همين شــرايط را 
متحمل می شوند. من هم آرزوی موفقيت برای دخترم 
و تيم ملی نوجوانان و جوانان را دارم.» او می افزايد: «به 
پــدر و مادرها توصيه می کنم، دخترها را جدی بگيرند 
به عالقه مندی هايشان احترام بگذارند و آنها را حمايت 
کنند. چون راه موفقيت برای دختران هم باز است اين 

کمک وزنه، دمبل و کش مخصوص بدنســازی تمرين 
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اناناا ورزشنمنم

ستايش عنبری

تولد: ۶ آذر سال ۱۳۸۴ 

ساکن محله: نيرو هوايی

ويژگی: عضو تيم ملی هاکی دختران نوجوان و 

جوانان ايران و قهرمان اسکيت کشور، دارنده مدال 

مقام دوم جايزه بزرگ اسکيت سرعت سال ۱۳۹۲، 

مقام اول اسکيت سرعت تهران سال ۱۳۹۳، مقام 

اول اسکيت سرعت استانی سال ۱۳۹۴، مقام 

اول دسته های آزاد نونهاالن هاکی سال ۱۳۹۶ 

و مقام اول جوانان هاکی کشور سال 

۱۳۹۸ و... 

آشنايی 

با چند اصطالح هاکی

گلی= دروازه بان حاکی

 آفنسر= بازيکن پست حمله

ديفنسر = بازيکن پست دفاع

سنتر= پاسکاری و 

بازکننده بازی

که برای نخستين  بار اسکيت پوشيده 
هرگز فکــر نمی کرده روزی به تيم ملی 

راه پيدا کند. حاال به مرحله ای رســيده 

، مقام 
اول اسکيت سرعت استانی سال ۱۳۹۴، مقام 

اول دسته های آزاد نونهاالن هاکی سال ۱۳۹۶

و مقام اول جوانان هاکی کشور سال 

۱۳۹۸ و... 

«ستايش عنبرى» عضو نخستين تيم ملى 
اسكيت  هاكى دختران نوجوان ايران شده است

11در محله

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

منطقه ۱۴، يکی ازمناطق اســتراتژيک تهران 
اســت که به دليل موقعيت جغرافيايی اش روزانه 
شــهروندان زيادی برای انجام امــور اداری يارفتن 
به بازار گذرشــان به اين محدوده می افتد. از اين رو 
می طلبد، منطقه ۱۴ شبکه حمل ونقل قوی داشته 
باشــد که بتواند نياز شــهروندان را برآورده کند. 
۲۴خط تاکسی، ۱۱ خط اتوبوس و ۲ خط مترو با ۹ 
ايستگاه سهم منطقه ۱۴ برای رفت وآمد شهروندان 

است. 
خط ۴، از ميدان کالهدوز شــروع 
می شــود و با عبور از خيابان پيروزی 
به ايستگاه ميدان شــهدا می رسد. از 
اين رو ايســتگاه های نيــروی هوايی، 
نبرد، پيروزی، ابن سينا و ميدان شهدا 
در محدوده منطقه ۱۴ قرار گرفته اند 
و شــهروندان اين منطقه برای رفتن 
به مرکز شهر، چهارراه ولی عصر(عج)، 
ميــدان فردوســی و ميــدان انقالب 
می توانند از اين خط اســتفاده کنند. 
امــا خط ۷ که از ايجاد آن مدت زمان 
زيادی نمی گذرد، از ايســتگاه تختی 
واقــع در شــهرک اميرالمؤمنين(ع) 
شروع می شود و با عبور از ايستگاه های 
بسيج، دوالب و آهنگ به ايستگاه قيام 
در منطقه ۱۲ منتهی می شود. از بين 
۲۲ ايســتگاه اين خط، ۴ ايستگاه در 

محدوده منطقه ۱۴ قرار دارد که رفت وآمد را برای 
اهالی آسان تر از پيش می کند. 

ايستگاه مترو با خانه ويلچر و دوچرخه
ايستگاه بسيج به دليل موقعيت مکانی خاص، 
يکی از مهم ترين و کليدی ترين ايستگاه های مترو 
خط ۷ است. همسايگی آن با بزرگراه بسيج،  تردد 

شهروندان مناطق شرقی به بازار را آسان و تسريع 
می کند. اين ايســتگاه در انتهای بزرگراه شــهيد 

محالتی و تقاطع بزرگراه بســيج قرار 
دارد. مجهز به پله برقی و آسانسور است. 
امــا ويژگی بارز آن وجود خانه ويلچر و 
دوچرخه و همچنين پايانه تاکســی در 

محدوده آن است. 
«مهدی فوالدی» معاون حمل ونقل 
اين بــاره  در  ترافيــک  و 
می گويد: «در زمستان سال 
۹۹ معاونــت حمل ونقــل و 
و  دوچرخه  خانــه  ترافيک، 

ويلچــر در اين مکان راه انــدازی کرد تا 
شــهروندانی که اســتفاده از پله برقی 
برايشان دشوار اســت از ويلچر استفاده 
کنند. البته امتياز ديگر اين خانه ويلچر، 
واقع شــدنش در ورودی بوستان بسيج 
اســت. همين امکانی را فراهم می کند 
تا شــهروندان چه سالم و چه کم توان و 
حتی سالمندانی که امکان پياده روی در 
بوستان بسيج را ندارند با اجاره ويلچر يا 
دوچرخه گشــتی در بوستان بزنند و از 
فضای آن جا بهره مند شوند.» اما مزيت 
ديگر ايستگاه مترو بسيج، همسايگی آن 
با ســامانه اتوبوس تندرو خط ۳ است. 
کســانی که قصد سفر با خط ۷ مترو را 
دارند می توانند در ايستگاه اتوبوس شهيد محالتی 
پياده شوند و از ايستگاه مترو بسيج استفاده کنند. 
فوالدی در ادامه به وجود پايانه تاکسی در محدوده 
ايستگاه بســيج اشاره می کند و می افزايد: «در اين 
پايانه ۴ خط تاکســی به بازار، خيابــان پيروزی، 
خيابان ۱۷شــهريور و ميدان خراسان تعبيه شده 

است.»

ايستگاه دوالب و دسترسى به بازار گل
ســيزدهمين ايســتگاه خط ۷ مترو، ايستگاه 
دوالب است که در محدوده ميدان آيت اهللا  سعيدی 
و جنب امامزاده چهل تن قرار دارد. با توجه به مکان 
قرار گيری ايســتگاه دوالب دسترســی شهروندان 
به بازار گل آســان می شــود. فــوالدی می گويد: 
«شــهروندان می توانند با مترو به بــازار گل بروند 
و ديگر نگران جای پارک خودرو خود نباشــند. از 
سوی ديگر با بهره برداری از ايستگاه دوالب، اهالی 
محله های شلوغ آيت اهللا  سعيدی و جنوب بزرگراه 
شهيد محالتی، می توانند از اين وسيله نقليه عمومی 

استفاده کنند.»
 به گفته فوالدی با توجه به شرقی ـ غربی بودن 
مسير خط ۷ و تقاطع آن با بزرگراه امام علی(ع) در 
ايستگاه دوالب، دسترســی به بزرگراه امام علی از 
طريق اين ايستگاه امکان پذير است. او ادامه می دهد: 
«از آنجايی که ايستگاه دوالب در منطقه ۱۴ و بين 
ايستگاه های آهنگ و خيابان ۱۷شهريور واقع شده، 
رفت وآمد اهالی جنوب شــرق تهــران به خصوص 
شهروندان محله دوالب آســان تر از پيش خواهد

 شد.» از جمله مزايای اين ايستگاه عبور خط ۲۰۴ 
اتوبوس (ميدان هفتم تير ـ پايانه شهيد محالتی) از 
اين مسير اســت. البته تعدادی تاکسی خطی هم 
به مقصد ميدان خراسان و ميدان آيت اهللا 
 سعيدی و دانشگاه آزاد در نظر گرفته شده 
است که می تواند اهالی را به ايستگاه مترو 
دوالب هدايــت کند. فــوالدی می گويد: 
«ايســتگاه دوالب ابتــدا به نام ايســتگاه 
محالتی بود اما به خواســته اهالی نام آن 
تغيير کرد. با افتتاح اين ايستگاه روشنايی 
و آســفالت معابر محله به خصوص خيابان 
آل آقا بهســازی شد که اين مهم رضايت 

شهروندان را در بر داشت.» 

ايستگاه آهنگ با امكانات ويژه  ترددى
اما ايستگاه آهنگ، که در واقع آخرين ايستگاهی 
اســت که اخيراً به بهره برداری رســيده است. اين 
ايستگاه در بزرگراه شهيد محالتی، تقاطع خيابان 
شــاهد قــرار دارد. از اين رو، ســاکنان محله های 
صاحب الزمان(عج)، شــاهين، شــهدای گمنام و... 

می توانند از امکانات اين ايستگاه استفاده کنند. 
معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه 
در نزديکی اين ايســتگاه ۳ خط تاکسی به مقصد 
بهارستان، ميدان امام خمينی(ره)، ميدان هفتم تير 
و خيابان نبرد را در نظر گرفته اســت. البته ۵ خط 
اتوبوس گذری (پايانــه محالتی ـ ميدان هفتم تير، 
ميــدان شــهدا  ـ خيابان خــاوران، ميــدان امام 
خمينــی(ره) ـ ميدان بهارســتان) از نزديکی اين 
ايســتگاه عبور می کند. فــوالدی می گويد: «يکی 
از مشــکالت اين ايستگاه، رفت وآمد اهالی به بلوار 
شــاهد بود. برای رفاه شــهروندان اقدام به اجرای 
اصالح هندســی اين معبر شــريانی کرديم.» اين 
ايســتگاه به آسانســور ورمپ ويژه افراد کم توان و 

مسير  تردد روشندالن مجهز است. 

  روزهای پايانی سال ۱۳۹۹ اهالی منطقه ۱۴ از اتفاق خوش و مبارکی در منطقه شان با خبر شدند و آن 
بهره برداری از ۳ ايستگاه مترو خط ۷ بود که از مدت ها پيش انتظار افتتاحشان را داشتند. اين اتفاق برای 
اهالی معنای مشخصی داشت؛ پايان فعاليت کارگاه های عمرانی و جمع شدن آنها و تسهيل در رفت وآمد 
و کاهش ترافيک در محله های شلوغ که خوشــحالی اهالی را دوچندان می کرد. فعاليت ايستگاه های 
دوالب، آهنگ و بســيج حاال به رغم همه مزايايی که دارد و  تردد را بيش از پيش راحت کرده، تحول 
عظيمی در محله ها ايجاد کرده است. با «مهدی فوالدی» معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه۱۴ 

در اين باره گفت وگو کرد يم.  

مژگان مهرابى 

آشنايى با دسترسى هاى محلى
 3 ايستگاه در خط 7 مترو كه 

به تازگى افتتاح شده است

       سـفر كن!آسان
خط

7 مترو
 با 

3 ايستگاه 
جديد

خط 7 متروى تهران با 
طول 27 كيلومتر از 

شهرك اميرالمؤمنين(ع) 
(قصرفيروزه) در كنار 
ورزشگاه تختى شروع 

و به ميدان كتاب واقع 
در شمال غرب تهران 

منتهى مى شود. اين 
مسير شرقى ـ غربى با 

خط يك مترو در ايستگاه 
ميدان محمديه، با خط 

3 در ايستگاه مهديه، با 
خط 2 در ايستگاه شهيد 

نواب و با خط 4 و 6 در 
ايستگاه هاى توحيد و 

دانشگاه تربيت مدرس 
تالقى دارد. سپس 
با عبور از برج ميالد 

وارد ميدان صنعت در 
شهرك غرب مى شود و 

به سعادت آباد مى رسد. 
خط 7 مترو 22 ايستگاه 

دارد كه از اين تعداد 15 
ايستگاه فعال هستند. 

خط 7 مترو ايستگاه هاى 
تختى، بسيج، آهنگ 
و دوالب را پوشش 

مى دهد. 

خط 4 و 
نقشه مترو 

تهران

خط 4 مترو، شرق تهران 
را با 19ايستگاه به 
غرب تهران متصل 

و تا بلوار فردوس و 
ايستگاه ارم سبز ادامه 
پيدا مى كند. اين خط با 
خط 6 در ميدان شهدا، 

با خط 2 در ايستگاه 
دروازه شميران، با خط 

يك در ايستگاه دروازه 
دولت، با خط 3 در 

ايستگاه تئاتر شهر، با 
خط 7 در ايستگاه توحيد 

و مجدداً در ايستگاه 
شادمان با خط 2 تقاطع 
دارد. بخش عمده  اين 

خط از زير خيابان انقالب، 
خيابان آزادى و خيابان 
پيروزى عبور مى كند. 

خط 4 در ايستگاه 
دروازه شميران با خط 2 

تالقى پيدا مى كند. 

 24خط تاكسى، 
11 خط اتوبوس 

و 2 خط مترو 
با 9 ايستگاه 

سهم منطقه 14 
براى رفت وآمد 
شهروندان است

4 ايستگاه  خط 7 
مترو در محدوده 
منطقه 14 قرار 

دارد

مهدى فوالدى
 معاون حمل ونقل 

و ترافيك
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

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

   پروژه های ترافيکی متعددی برای منطقه ۸ در سال جاری تدارک 
ديده شده است که بيشــتر آنها اکنون در مرحله اجرا قرار دارند و 
برخی از پروژه ها هم هنوز استارت نخورده  است. پروژه هايی مانند 
ايجاد مسير دوچرخه ســواری در خيابان دماوند، اصالح هندسی 
معابر و ســاماندهی پايانه های تاکسيرانی همه جزو تأثيرگذارترين 

پروژه های شهری در اين منطقه است که با هدف ارتقای کيفيت زندگی شهروندان و سهولت 
در حمل ونقل و   تردد ايمن شــهروندان ايجاد می شوند. با توجه به اينکه پروژه های شهری 
اغلب نيازمند اخذ مصوبات و تأمين اعتبارو بودجه است، گاه اين فرايند زمانبر می شود و در 
نهايت، ممکن است پروژه ها به صورت دقيق در زمان مقرر استارت نخورد و شهروندان تصور 
 کنند شهرداری از اجرای اين پروژه ها صرف نظر کرده است. البته مسئوالن شهری معتقدند 
هر روز در صدد برنامه ريزی های جديد برای اجرای هرچه بهتر پروژه های شهری هستند و 
فوت وقت در اجرای هر پروژه ای تا حدودی طبيعی است. برای اطالع از وضعيت پروژه های 
نيمه کاره منطقه ۸ سراغ «حامد ميرزابيگی» معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه ۸ 

رفتيم و با او درباره آخرين وضعيت پروژه های نيمه کاره گفت وگو کرديم. 

سارا جعفرزاده 

مسقف سازى پايانه تاكسى 
سه راه تهرانپارس 

پايانه تاکســی سه راه تهرانپارس از مکان های آشنا 
در شرق تهران است؛ درست مقابل ترمينال مسافربری 
شــرق تهران قرار گرفته اســت و روزانه تعداد زيادی 
مســافر از طريق ايــن پايانه جابه جا می شــوند. قرار 
بود ســاماندهی اين پايانه توسط شــهرداری منطقه 
۸ انجام شــود، اما اين اتفــاق به صورت کامل نيفتاده 
اســت. «محمد صفايی» يکی از مســافرانی است که 
توســط تاکسی های سه راه تهرانپارس به محل کارش 
در افســريه می رود. او در خصوص اين پايانه تاکسی 
می گويد: «حجم مســافر در ايــن پايانه به دليل قرار 
گرفتــن در اصلی ترين خيابــان منطقه يعنی خيابان 
دماوند و همچنين قرارگيری پايانه مســافربری شرق 
بســيار باال است. از سال گذشــته قرار بود شهرداری 
اقداماتی برای ساماندهی فضای اين پايانه انجام دهد 
که فقط بخشــی از آن انجام شده است.» به نظر اين 
شهروند، يکی از مهم ترين کارهايی که بايد انجام شود 
مسقف سازی اين پايانه است. به اين دليل که مسافران 
در ســرما و گرمــا، بــاران و برف در انتظار تاکســی 
می ايســتند و اين موضوع باعث نارضايتی آنها شــده 
است. طبق صحبت های مسئوالن، اقدامات مختلفی 
برای ساماندهی پايانه تاکســيرانی سه راه تهرانپارس 
در حــال انجام اســت. «حامد ميرزابيگــی» معاون 
حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه ۸ به تشــريح 
اقدامات انجام شده در اين پايانه می پردازد و می گويد: 
«ســال گذشــته اين پايانه به روش خشکه چينی از 
مسير سواره رو جدا شــده بود که امسال نرده گذاری 
برای مجزا کردن اين پايانه از سواره رو صورت گرفت و 
اکنون هم سرويس بهداشتی نمازخانه در اين قسمت 
در حال ساخت اســت و در اعتبارات سال آينده هم 

ساماندهى تقاطع آيت و دماوند مسقف سازی اين پايانه پيش بينی شده است.»
يکــی از تقاطع های خطرناک در محور دماوند، 
تقاطع دماوند و خيابان شــهيد دکتر آيت اســت. 
مسير ميدان نبوت به سمت شمال را که در پيش 
بگيريم، به خيابان دماوند می رســيم که به تقاطع 
دماوند و آيت معروف اســت. عــرض اين تقاطع 
زياد اســت و قرارگيــری چند ايســتگاه اتوبوس 
بی.آر.تی در چند جهت، عبور ضربدری عابرپياده 
و خودروها و   تردد موتورســيکلت از پياده روها در 
ايــن تقاطع باعث ايجاد بی نظمی و بروز تصادفات 
متعدد می شود. «مينو شــرافت» يکی از ساکنان 
خيابان دکتر آيت می گويد از   تردد در اين تقاطع 
هراس دارد و درباره ساماندهی اين تقاطع توضيح 
می دهد: «شــرايط   تــردد در ايــن تقاطع گاهی 
خطرناک می شــود. کافی اســت چند دقيقه در 
پياده رو خيابان دماوند بايستيد آن وقت است که 
متوجه می شويد تخلفات متعددی از سوی برخی 

رانندگان و حتی برخــی عابران صورت می گيرد. 
موضوع هم اين است که گاهی جان عابران پياده 
در ايــن تقاطع به خطر می افتد چــون پياده رو و 
خيابان شــرايط ايمنی مناسبی ندارند. در پياده رو 
گاهــی با   تردد موتورســيکلت ها و در خيابان هم 
گاهی با حرکت ضربدری خودروها حتی زمانی که 
چــراغ قرمز اســت، غافلگير می شــويم. به نظرم 
مسئوالن بايد در اين مکان پل عابرپياده جانمايی 
کنند تــا حداقل عابرپياده روی پــل امنيت   تردد 

داشته باشد.» 
صحبت های اين شهروند را با معاون حمل ونقل 
و ترافيک شــهردار منطقه ۸ در ميان می گذاريم. 

حامــد ميرزابيگی با اشــاره بــه اقدامات صورت 
گرفته در اين تقاطــع می گويد: «امکان جانمايی 
پل عابرپياده در تقاطــع خيابان دماوند و آيت به 
لحاظ فنی وجــود ندارد اما ما بــرای   تردد ايمن 
عابران پياده، طرح“ فاز تمــام قرمز در ۲۰ ثانيه» 
را در کوتاه مــدت و به صــورت موقتی اجرا کرديم 
کــه به مدت ۲۰ ثانيه چراغ راهنمايی در ۴ طرف 
تقاطع قرمز می شود و عابرپياده می تواند به راحتی 
از عرض خيابان گذر کند. همچنين قرار است در 
يک طــرح بلند مدت، زيرگــذر عابرپياده در اين 
خيابان ايجاد شــود که در حــال حاضر کارهای 

مطالعاتی آن در دست انجام است.»

مسير دوچرخه خيابان دماوند از سه راه تهرانپارس آغاز 
می شود و تا خيابان سبالن ادامه دارد. اين مسير ۵ کيلومتر 
است و از سال گذشته ايجاد آن در محور دماوند با استقبال 
شــهروندان همراه بود. به ويژه اينکه قرار اســت اين مسير 
به صورت اختصاصی و مجزا از الين سواره رو باشد. از طرفی 
مسير دوچرخه در خيابان جانبازان هم تا خيابان دردشت 
پيش رفته و قرار بود اين مسير با پيوستن به ميدان نبوت، 
رينگ دوچرخه سواری اين ميدان را تکميل کند. «محمد 
سهيل زاده» يکی از ساکنان منطقه ۸، در خصوص طوالنی 
شدن پروژه مسير دوچرخه سواری می گويد: «از سال گذشته 
شهرداری طرح توسعه رينگ دوچرخه سواری ميدان نبوت 
را اســتارت زد اما همچنان اين مسير از خيابان جانبازان 
تا خيابان دردشت ايجاد شــده و به ميدان نبوت نرسيده 
است.»  پاسخ معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه ۸ 
را در اين زمينه جويا می شويم، ميرزابيگی به اقدامات انجام 
شده برای ايجاد مسير دوچرخه در منطقه اشاره می کند و 
می افزايد: «در سال جاری ايجاد ۸ کيلومتر مسير دوچرخه 
را در دست اقدام داريم. ۵ کيلومتر در خيابان دماوند، حد 
فاصل سه راه تهرانپارس تا سبالن و ۳/۵ کيلومتر ديگر آن 

در محور جانبازان، از خيابان دردشــت تا ميدان نبوت که 
رينگ ميدان نبوت را هــم در برمی گيرد. از ميدان نبوت 
هم به ســمت خيابان آيت و دماوند مسير دوچرخه ايجاد 
می شــود. اکنون عمليات اجرايی مسير دوچرخه در حال 
انجام اســت و اين مسير به صورت متوسط تاکنون بيش از 
۵۰ درصد پيشرفت داشــته است. مسير محور جانبازان از 
دردشــت تا خيابان رودباری هم در حال انجام اســت که 
حدود ۷۰ درصد پيشــرفت فيزيکی دارد. کارهای اجرايی 

مسير دوچرخه ميدان نبوت هنوز آغاز نشده است.»

سال هاســت اهالی خيابان مســيل باختر(گلشــن 
دوســت) با حرکات غير متعارف برخی خودروها روبه رو 
هســتند. وقتی از خيابان دماوند وارد خيابان مســيل 
باختر می شــويد، خودروهايی را می بينيد که در سمت 
چپ خيابان به ســمت شمال و در سمت راست خيابان 
به ســمت جنوب حرکت می کنند. بــه اين نوع حرکت 
خودروها، حرکت انگليسی می گويند. اين درحالی است 
که تمامی خودروها در کشور ما از سمت راست خيابان 
به سمت شمال و از سمت چپ خيابان در جهت جنوب 
حرکت می کنند.  تردد غير متعارف خودروها در اين مسير 
ترافيک ســنگينی را تا محدوده خيابان جانبازان ايجاد 
کرده است. «مونا مشفق» يکی از ساکنان خيابان مسيل 
باختر، در اين باره می گويد: «به دليل عدم تقارن تقاطع 
مســيل باختر با خيابان نيروی هوايی در ضلع جنوب، 
در ســاعات اوج   تردد، ترافيک تا خيابان جانبازان پس 
می زند و در اين مســير گره های کــور ترافيکی ايجاد 
می شــود. قرار بود تقاطع غير همسطحی در اين مسير 
ايجاد شود تا ترافيک روان شود اما اقدامی در اين زمينه 
صورت نگرفته است.» اين موضوع را با معاون حمل ونقل 
و ترافيک شهردار منطقه در ميان می گذاريم. او با اشاره 
به هزينه باالی ايجاد تقاطع غير همسطح در اين تقاطع 

می گويد: «حرکت نامتعــارف خودروها يک معضل ۲۰ 
ساله در خيابان گلشن دوست است که غير قابل حل بود. 
حتی مصوبات اوليه برای ايجاد تقاطع غير همسطح هم 
صورت گرفته بود که هزينه بســيار زيادی در برداشت و 
اجرايی نشد. ما با اجرای طرحی توانستيم مصوبه فاز يک 
و مصوبه کميته شبکه معابر را بگيريم و با هزينه مقرون 
به صرفه اصالح هندسی در اين تقاطع انجام خواهيم داد. 
قرار اســت سطح تقاطع را کوچک تر و حرکت نامتعارف 
خودروها را اصالح کنيم که همين موضوع باعث حذف   

تردد ضربدری خودروها می شود.»

بحــث مکانيزه کــردن پل هــای عابرپيــاده يکی از 
درخواست های شــهروندان به ويژه ســالمندان است. در 
بسياری از نقاط منطقه ۸ پل های عابرپياده عادی و در چند 
نقطه محدود هم پل عابر مکانيزه جانمايی شده است. اين 
درحالی است که شهروندان تقاضای تجهيز تمامی پل های 

عابرپياده را به سيستم مکانيزه دارند. 
«حجت صادقی» يکی از شــهروندان ســالمند منطقه 
۸ در خصوص تقاضای افراد ســالمند منطقه برای تجهيز 
پل های عابرپياده به سيســتم مکانيــزه می گويد: «اينکه 
پل های عابرپياده مکانيزه شوند تقاضای غير معقولی نيست. 
ســالمندان در نقاط مختلف منطقه   تــردد می کنند و از 
شهرداری انتظار دارند شرايط   تردد آسان و ايمن از طريق 
پل های عابرپياده مکانيزه برايشان فراهم شود. حتی می شود 
برای برخی از پل  ها آسانسور تعبيه شود و يا فقط پل های 
عابرپياده مقابل مراکز درمانی يا مراکز خريد مکانيزه شود.» 
پاسخ ميرزابيگی به درخواست اين شهروند سالمند، گويای 
وضعيت فعلی و آينده پل های عابرپياده در منطقه اســت: 
«در منطقه ۸ تعداد ۳۲ پل عابرپياده داريم که از اين تعداد 
۶ پل عابر مکانيزه و يک پل هم مجهز به آسانسور است. با 
توجه به اينکه شهروندان در خصوص مکانيزه شدن پل های 

عابر درخواست های متعددی دارند، بايد گفت برای اينکه 
پل عابری مجهز به سيستم مکانيزه شود، بايد آن پل، حجم   
تردد بااليی داشته باشد که بر اساس برخی از استانداردها 
پل مکانيزه شود. در غير اين صورت به دليل هزينه های باالی 
مکانيزه کردن پل، اين امکان برای تمام پل های عابرپياده 
وجود ندارد. در حال حاضر ۲ پل عابرپياده يکی در خيابان 
دماوند، مقابل کلينيک قدس و ديگری در خيابان جانبازان، 
ســر خيابان حيدری جانمايی شده است و ۴ پل عابرپياده 

ديگر به لحاظ بستر و کف اصالح و اپوکسی شده اند.»

طوالنى شدن اجراى مسير دوچرخه

پايان 20 سال   تردد غير متعارف خودروها

مكانيزه كردن پل هاى عابر 

ميرزابيگي
معاون حمل و نقل 
شهردارى منطقه 8

روبان پروژه ها به زودى قيچى مى شود
بررسى آخرين وضعيت پروژه هاى ترافيكى نيمه كاره منطقه 8 

اصالح 
هندسى پايانه 

تاكسى سه راه تهرانپارس

اين پايانه حدود 3 سال به صورت موقت 

راه اندازى شده بود و به وسيله نيوجرسى و 

خشكه چينى فضاى اين پايانه از معبر جدا شده 

بود كه با انجام اصالحات هندسى، اين پايانه 

به صورت دائمى راه اندازى شد و در حال حاضر 

به بهره بردارى رسيده است. 

وسعت: 2000 هزار مترمربع

نشانى: خيابان دماوند، سه راه 

تهرانپارس
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امضا
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امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه
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تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

کالس هــای يادگيــری علــوم قرآنــی، مهارت های 
ورزشــی و موسيقی هم برای گروه های سنی مختلف 
برنامه ريــزی شده اســت.» يکی ديگــر از محورهای 
فعاليت هــای مراکز فرهنگی و هنــری منطقه۱۳در 
زمينه مهارت های زندگی اســت. رئيس فرهنگسرای 
اميــد دراين باره می افزايد«باتوجــه به اهميت و لزوم 
يادگيری مهارت زندگی، کالس های مشاوره، انتخاب 
همسر، مهارت های زندگی مشترک، تربيت فرزند و... 

را هم در اين مرکز آموزش داده می شود.»

فرصتى براى خوش صداها 
اگر جزو عالقه مندان به گويندگی هستيد يا صدای 
دلنشــين و زيبا داريد، می توانيد در «تســت صدا» 
فرهنگسرای اميد شــرکت کنيد. دوستی دراين باره 
بيشتر توضيح می دهد: «فرهنگسرای اميد با همکاری 
کانون هنری رسانه ای ســرزمين صدا، استعدادهای 
گويندگی و فن بيان را شناســايی می کند. اين کانون 
رســانه ای برای آموزش گويندگان مســتعد و خالق 

تحصيلی و آغاز امتحانات دانش آموزان، بســياری از 
خانواده ها نگران کالس های آموزشی فرزندان 
خود هســتند. از اين رو فرهنگسرای اميد با 
بهره گيری از اســتادان مجرب، اين دغدغه 
شهروندان را برطرف کرده است و کالس های 
آموزش زبــان انگليســی و دروس تقويتی 

مقاطع مختلف تحصيلی برگزار می کند.»

آموزش مهارت زندگى 
 « هنرهای خانگی و تجسمی بخش ديگر 
کالس های برنامه ريزی شده  ما است. بانوان 
و عالقه مندانی که قصد يادگيری مهارت های مختلف 
هنــری را دارند می توانند در اين کالس ها شــرکت 
کنند.» او ادامــه می دهد: «همچنيــن آموزش های 
عمومــی کودکان هــم برگزار می کنيــم و اين ميان 

فرهنگســرای اميد کالس های آموزشی متنوعی 
را بــرای بهار ۱۴۰۰ تدارک ديده اســت. 
«پروانه دوســتی» مدير مراکز فرهنگی 
و هنری منطقه۱۳و رئيس فرهنگســرای 
اميــد دراين باره می گويــد: «برای ايجاد 
فرصت آموزشــی برابر بدون محدوديت 
زمانی و مکانی، برنامه های آموزشی فصل 
بهار را شروع کرده ايم که برای پيشگيری 
از شــيوع ويروس کرونا، ايــن دوره های 
آموزشــی به دو صورت حضوری و آنالين 
برنامه ريــزی شــده و زير نظر اســتادان 

و متخصصان هريک از رشــته ها برگزار می شــود.» 
دوره های آموزشی فرهنگســرای اميد در زمينه های 
علمی، هنری، فرهنگی، تقويتی و... اســت. دوســتی 
دراين باره می افزايد: «با نزديک شــدن به پايان سال 

به صورت تخصصــی از همه عالقه مندان به گويندگی 
دعوت کرده اســت تا در اين تســت رايگان، شرکت 
کنند. نفرات برگزيده برای تکميل تيم گويندگان اين 
کانون زير نظر«محمدرضا حزينی» دعوت به همکاری 

می شوند.»

راه هاى نامنويسى
عالقه منــدان بــرای نامنويســی در هريــک از 
دوره های آموزشــی فرهنگســرای اميــد می توانند 
 ۳۳۳۰۲۵۹۰ و   ۳۳۳۰۲۵۹۱ شــماره های  بــا 
ارتبــاط برقــرار کننــد. همچنين امــکان ثبت نام 
اينترنتی در کالس های آموزشــی از طريق ســايت

edu. farhangihonari.ir فراهــم شــده اســت. 
اين ميان افراد برای شــرکت در تســت صدا تا پايان 
فرورديــن ماه ۱۴۰۰ فرصت دارنــد برای حضور در 
ايــن رويداد اعالم آمادگی کنند و نام و نام خانوادگی 
خود را برای شــرکت در اين تســت صدا به شماره 

۰۹۱۰۶۳۸۴۳۹۴ در نرم افزار واتساپ بفرستند. 

گزارشى از كالس هاى آموزشى 
فرهنگسراى اميد در فصل بهار

آنالين 
مهارت بياموزيد

  باوجود شيوع ويروس کرونا، امســال هم متوليان مراکز فرهنگی و هنری با برگزاری برنامه های آموزشی 
فعاليت خود را ادامــه داده و در فصل بهار دوره های مختلف برای بهره مندی شــهروندان تدارک ديده اند. 
دوره هايی که نامنويســی در آنها تا پايان فروردين ماه امکان پذير است و افراد برای شرکت در آموزش های 
حضوری يا آنالين حق انتخاب دارند. فرهنگسرای اميد به عنوان اصلی ترين مرکز فرهنگی و هنری سيزدهمين 

تکه پايتخت اين دوره ها را با رعايت شيوه نامه های بهداشتی برگزار می کند و پذيرای شهروندان است. 

پروانه بهرام نژاد

پروانه دوستى
مدير مراكز فرهنگى و 
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صفحه آرا
توكلى

 عمارت قديمی انتهای خيابان بايزيد بســطامی 
قــرار دارد. ســاختمانی قديمی با نمــای آجری 
که به رغم ســن و ســالش نونوار به نظر می رسد. 
معلوم است در سال های اخير بازسازی شده است 
که کهنگی اش کمتر به چشــم می آيد. در بزرگ 
خانه بسته اســت و رفت وآمد از در کوچک انجام 
می شود. باالی ورودی در کوچک، تابلويی سفالی 
نصب شده با اين نوشته «خانه موزه استادمعين 
و اســتاد اميرجاهد». در به يک اندرونی کوچک 
باز می شود، فضايی که وسعتش به ۵ ـ ۶ متر هم 
نمی رســد. ســمت چپ آن اتاقکی است که در 

زمان حيات استاد معلوم نبوده چه کارايی داشته 
اســت اما حاال به اتاق نگهبانی اختصاص دارد. کنار 
اتاقک در ديگری اســت که بــه راهرويی باريک و از 
آنجا به حياط اصلی راه پيدا می کند. فضای بزرگی که 
کف آن آجرفرش و در ميانه اش جوی باريکی است با 
کاشی های فيروزه ای رنگ. جوی آب به حوض بزرگی 
کــه در حياط اصلی جاخوش کرده راه دارد. ۲ طرف 
حياط باغچه است و تا چشــم کار می کند، گل های 
رنگارنگ و درخت هايی اســت که در فصل بهار پر از 

شکوفه هستند. 

خانه زيبا و بى آاليش استاد 
آنچه بيشــتر از قديمی بودن اين خانه 
به چشم می آيد، اصالت فرهنگی آن است. 
عمارت قديمی به گونه ای اســت که انگار 
۲ ســاختمان در کنار هم لــم داده اند. از 
قــرار معلوم، اين ۲ بنــا پيش تر از هم جدا 
بوده اند، به واسطه يک در چوبی از هم جدا 
می شد اما بعد از بازسازی در برداشته شده 

و به جای آن ســردری نمادين جا خوش کرده است. 
«مهدی بيدگلی» مدير اجرايی خانه موزه استادمعين 
و اســتاد اميرجاهد توضيح می دهد: «اســتاد معين 
داماد اســتاد اميرجاهد بوده و با هم در يک عمارت 

اما  می کرده اند  ساختمان شــان از هم جدا زندگی 
روبه روی  اســت.»  بوده 
راه  بــزرگ،  حــوض 
ی  پله ا

ســنگی 
اســت که به داخل عمارت راه دارد. روی هر پله 

گلدانی است که زيبايی خانه را دوچندان کرده است. 
صدای شرشــر فواره آب هر آدم کســلی را به وجد 
می آورد چه برسد به اينکه اهل هنر و ذوق هم باشد. 
پنجره های مشبک و شيشه های رنگی آن باعث رنگی 
شدن نوری می شوند که به داخل اتاق ها می تابد. همه 
فضای خانه اميرجاهد به يک سالن بزرگ و يک اتاق 
کوچک که محل کار خود اســتاد بوده است، بسنده 
می شــود. البته در طبقه پايين هم سالن 
بزرگی است که گويا استاد به همراه ديگر 

هنرمندان تمرين می کرده است. 

اتاق خاطره انگيز
اما اتاق استاد معين، سالنی نه چندان 
بزرگ اســت که تنها وســايلی که در آن 
وجــود دارد، مبلمانی اســت بنفش رنگ 
و چند کتابخانــه و يک ميز تحرير. درون 
قفســه های کتابخانه به جای کتاب، دستنوشته های 
استاد و عکس های قديمی گذاشته شده است. کارت 
عروسی اش با مهين دخت اميرجاهد در سال ۱۳۲۱، 
عکس عروســی خواهر دکتر که در اين عمارت برپا 
شده است و تعداد زيادی لوح تقدير. در بين عکس ها، 
يکی شان نمايی از محله چهارصددستگاه در ۸۰ سال 
پيش را نشــان می دهد. گويا عکس را خود اســتاد 
اميرجاهد زمانی که اين محله شــکل بيابانی داشته 
گرفته است. بيدگلی می گويد: «طراحی عمارت کار 

دست خود استاد اميرجاهد است. می توان گفت 
نخستين 

بنايی است که اينجا ســاخته شده است.» روی ميز 
تحريــر کهنه هم لغتنامه های او قرار دارد که خط به 
خط شان شب زنده داری ها و زحمات استاد را روايت 
می کنند. روبه روی سالن اتاق ديگری است که درون 
آن کتاب های استاد نگهداری می شود. قالی نخ نمايی 
که ميان آن افتاده خبر از ســاده زيستی او می دهد. 
بيدگلــی می گويد: «در حال حاضــر اين خانه موزه 
به محل برگزاری جشــنواره های موســيقی تبديل 
شــده اســت. در آن کالس های هنری خوشنويسی، 
مثنوی شناســی، حافظ شناســی، موســيقی برگزار 
می شــود.» تا ســال ۱۳۸۳ خانه در تملک فرزندان 
استادمعين بود بعدها با رايزنی مديريت شهری منطقه 

۱۴ به شهرداری واگذار شد. 

  عمارت زيبا و چشمنوازی است. يادگاری به جا مانده از دوران گذشته، بيش از ۸۰ سال قدمت دارد. روزگاری محل زندگی استاد «محمدعلی اميرجاهد» موسيقيدان 
و شاعر نامی کشور و دامادش «محمد معين» بوده است اما چند سالی می شود که به خانه موسيقی پايتخت تغيير کاربری داده است. ماجرا به اوايل دهه ۸۰ برمی گردد 
که فرزندان استاد برای جاودانه ماندن ياد و خاطره پدر و پدربزرگشان اين بنای قديمی را به شهرداری منطقه ۱۴ واگذار کردند. از آن زمان تاکنون عمارت تاريخی به 
محل برگزاری جشنواره موسيقی و دورهمی هنرمندان تبديل شده است. به گفته «مهدی بيدگلی» مدير آموزش اين خانه موزه، کالس های آموزشی متنوعی در اين 
مکان فرهنگی برگزار می شود که جذابيت آنها باعث شده پای بسياری از عالقه مندان به هنر به اينجا باز شود. همراه با بيدگلی گشتی در عمارت می زنيم و از نزديک با 

زندگی ۲ نفر از استادان برجسته کشور آشنا می شويم.  

مژگان مهرابى

گشتى در عمارت قديمى استاد اميرجاهد و دكتر معين كه به خانه موزه محله تبديل شده است

زندگى استاد اميرجاهد دورهمى هنرمندان در خانه خاطره ها 
تصنيف سراى ايرانى

«محمدعلی اميرجاهد» يکی از ۳ تصنيف ساز 
بزرگ ايران در سال ۱۲۷۵ در تهران به دنيا آمد. 
محمدعلی تحصيــالت ابتدايی اش را در مکتب 
خانه شمس در گذر شــيخ سيف الدين گذراند 
و ســپس برای دوره دبيرســتان به دارالفنون 
رفت. از آنجايــی که اقبال با اميرجاهد يار نبود 
در ســن ۱۴ ـ ۱۵ سالگی پدرش را از دست داد. 
او که فرزند اول خانواده بود سرپرســتی خواهر 
و برادرهايــش را برعهده گرفــت. اين هنرمند 
بزرگ بعد از پايان دوره تحصيلش به خبرنگاری 
روی آورد. اميرجاهد طبع شــعر هم داشت. او 
در جنــگ جهانی اول که کشــور مورد تهاجم 
اجنبی هــا قرار گرفته بود شــعری را در وصف 
ميهن سرود. شــعرش به مذاق روس ها خوش 
نيامد و چنان غوغايی برپا کرد که کنسول روس 
دستور اعدام او را صادر کرد. اما در اين گيرودار 
ناگهان ورق سرنوشــت برگشت و انقالب اکتبر 
۱۹۱۷ روســيه به وقوع پيوست و اميرجاهد از 
چوبه دار رهايی يافت. اســتاد بعــد از کودتای 
۱۲۹۹ به خدمت مجلس شــورای ملی در آمد. 
از سال ۱۳۰۵ به انتشار سالنامه پارس پرداخت. 
اين رخــداد فرهنگی در زمانی رخ داد که بيش 
از هشتاد درصد مردم بی سواد بودند، جالب اينجا 
بود که تيراژ ســالنامه در آن دوران به ۳۰ هزار 
جلد رسيد. انتشار سالنامه و ارسال آن به ديگر 
شــهرهای ايران هزينه هنگفتی را برای استاد 
رقم زد. از اين رو مجبور شد خانه مسکونی خود 
در خيابان گرگان را بفروشــد و صرف اين کار 
کند. اما آثار به جامانده از استاد اميرجاهد، اين 
هنرمند فرهيخته بيش از ۱۰۰ سرود و تصنيف 
با موضوعات ميهنی، اجتماعی، فلسفی، سياسی 
و عشــقی اســت. او تا لحظه ای که زنده بود از 
خدمت به مردم کوتاهی نکرد و مصداق بارز آن 
اين بود که به جای حق ضبط تصنيف هايش، ۷۵ 
تختخواب فلزی فنری از کمپانی پليفون دريافت و 
به بيمارستان های شهرداری اهدا کرد. استاد امير 
جاهد را به جز جامعه هنری کسی نمی شناسد 
و از خدماتش با خبر نيست. او نخستين کسی 
بود که هنرستان موسيقی را بنا کرد و ۱۲ سال 
رياست آن را برعهده داشت. از او دو ديوان ارزنده 
شامل اشعار، تصنيف ها و نت آهنگ هابه جا مانده 

است. 

ديدگاه

و اســتاد اميرجاهد توضيح می دهد: «اســتاد معين 
داماد اســتاد اميرجاهد بوده و با هم در يک عمارت 

اما  می کرده اند  ساختمان شــان از هم جدا زندگی 
روبه روی  اســت.»  بوده 
راه  بــزرگ،  حــوض 
ی  پله ا

عکس عروســی خواهر دکتر که در اين عمارت برپا 
شده است و تعداد زيادی لوح تقدير. در بين عکس ها، 
يکی شان نمايی از محله چهارصددستگاه در ۸۰ سال 
پيش را نشــان می دهد. گويا عکس را خود اســتاد 
اميرجاهد زمانی که اين محله شــکل بيابانی داشته 
گرفته است. بيدگلی می گويد: «طراحی عمارت کار 

دست خود استاد اميرجاهد است. می توان گفت 
نخستين 

مثنوی شناســی، حافظ شناســی، موســيقی برگزار 
می شــود.» تا ســال ۱۳۸۳ خانه در تملک فرزندان 
استادمعين بود بعدها با رايزنی مديريت شهری منطقه 

۱۴ به شهرداری واگذار شد. 

 عمارت قديمی انتهای خيابان بايزيد بســطامی 
قــرار دارد. ســاختمانی قديمی با نمــای آجری 
که به رغم ســن و ســالش نونوار به نظر می رسد. 
معلوم است در سال های اخير بازسازی شده است 
که کهنگی اش کمتر به چشــم می آيد. در بزرگ 
خانه بسته اســت و رفت وآمد از در کوچک انجام 
می شود. باالی ورودی در کوچک، تابلويی سفالی 

ســنگی زمان حيات استاد معلوم نبوده چه کارايی داشته 

مهدى بيدگلى
مدير آموزش 
اين خانه موزه
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خبر كوتاه

آماده باش منطقه 14 
براى بارش هاى بهارى

حوزه خدمات شــهری منطقه۱۴ برای مواجهه با 
بارش های بهاری آمادگی دارد. شهردار منطقه۱۴ 
دراين باره گفت: «هر سال هنگام بهار با بارش های تند 
روبه رو هستيم. همين موضوع می تواند مشکالتی را در 
رفت وآمد شــهروندان ايجاد کند. از اين رو معاونت امور 
شهری و محيط زيست منطقه برای جلوگيری از رخداد 
بی نظمــی در محله ها تالش خــود را مضاعف کرده تا 

اهالی شاهد چنين مواردی نباشند.» 
«کامبيز مصطفی پور» افزود: «حوزه خدمات شــهری 
برای رفاه شــهروندان اليروبی مســتمر نهرها، کانال ها 
و مســيل های عبوری انجام داده  اســت.» او ادامه داد: 
«همچنين حــدود ۳۲۰ هزار متر از نهرهای روبســته 
اليروبــی و عالوه بر آن ۲۳۰ متر کانال برای جمع آوری 

آب های سطحی ايجاد شده است.» 
او گفت: «ساخت ۱۶چاه جذبی، هزار و ۲۰۰ متر کانال 
کمکی سليمانيه، ۸۹۰ متر کف ســازی مسيل ابوذر از 
ديگر فعاليت های حوزه امور شــهری و محيط زيســت 
و فنــی و عمــران منطقه اســت.» مصطفی پور خاطر 
نشــان کرد: «همچنين برای تسريع در رفع آبگرفتگی 
نقــاط خطرپذير بررســی و نقشــه GIS آنهــا تهيه 

شده است.»

هويت محلهپيشخوانپيشخوان

محله اى كه به رنگ خاكش معروف شد 
محله خاک ســفيد که چند سالی است نام «گلشــن» را به خود گرفته، قدمت زيادی ندارد و 
سابقه شکل گيری آن به اوايل دهه ۵۰ برمی گردد. اما نحوه ايجاد اين محله ماجرای جالبی دارد. 
آن طورکه قديمی های محله روايت می کنند، عده ای از شهروندان که بيشتر آنها وسع مالی خوبی 
نداشتند، برای ساخت وساز در زمين هايی که مالکان مشخصی نداشتند به اين محله رو آوردند و 
هر کســی بخشی از زمين ها را برداشت و برای خودش خانه ساخت. نخستين ساکنان اين محله 
افراد غير بومی بودند که از شــهرهای دور و نزديکی به اين محله آمدند. هجوم شــهروندان برای 
ســکونت در اين محله عاملی شد تا ساخت وسازهای غيرمجاز در اين محله روند رو به رشدی به 
خود بگيرد. اما نبود برنامه منظم شهرسازی برای ساختمان سازی باعث شد محله فرم ناهنجاری به 
خود بگيرد. معماری غيراصولی، خيابان بندی غير استاندارد و... از جمله مواردی است که هنوز هم 
می توان آثاری از آن را در اين محله به چشم ديد. اين محله در شمال شرق تهرانپارس قرار دارد. 
وسعت آن به طور تقريبی۴۹۳ هکتار و جمعيتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر را در خود جای داده است. 
اما درباره اينکه چرا به آن «خاک سفيد» می گويند در کتاب تاريخ شفاهی طهران اين طور نوشته 
شده است: «رنگ خاک در اين منطقه بر خالف اطراف آن سفيد بوده است و به همين دليل به آن 
خاک سفيد می  گويند.» البته در جای ديگری هم نقل شده چون اين محدوده لم يزرع بوده و در آن 
کشاورزی نمی شده لقب خاک سفيد گرفته است. هرچه هست، محله خاک سفيد يا گلشن تا سال 
۸۷ از داشتن ساده ترين امکانات شهری و رفاهی کم بهره بود اما با تقسيم بندی جديد شورای شهر 

و شهرداری تهران رنگ و رخ ديگری به خود گرفته  و گلشن شده است. 

فرهنگسراها

خبر خطى

کارآفرينی کوثر  مرکز  منطقه۴ هشتمين 
منطقــه ۴ افتتاح شــد. ايــن مرکز برای 
افزايش کارآفرينی و مهارت بانوان سرپرست خانوار 
راه اندازی شده است. مراکز کارآفرينی کوثر از سال 
گذشــته عالوه بر فعاليت های جــاری در دوخت 

ماسک و گان و... مشارکت داشتند. 
منطقه۸ مرمت سقف پايانه های تاکسی و 
اتوبوس اسالم پناه و شهيد خلجی با هدف 
زيباسازی به پايان رسيد. در اين پايانه اقداماتی از 
جمله زنگ زدايی، رنگ آميزی و تأمين روشــنايی 

انجام شد. 
 منطقه۱۳ عمليات خط کشی محوری ۴۶ 
هزار متــر طــول از خيابان هــا و معابــر 
منطقه۱۳ پايــان يافت. با هــدف افزايش ضريب 
ايمنــی، تســريع و تســهيل در   تــردد خودروها، 
ساماندهی ترافيک معابر خط کشی محوری مطابق 
با اصول اســتاندارد و برای منظــم کردن حرکت 
وســايل نقليــه و آگاهــی دادن به راننــدگان در 
خيابان هايی چون ســی متری نيروی هوايی، صفا، 
پرواز، کلينــی، پنجم نيروی هوايــی، گلپايگانی، 
ميدان معلم، سوم و هشتم، مسيل های منوچهری و 

جاجرود انجام شد. 
 منطقه۱۴ کالس خوشنويسی با هدف پر 
کردن اوقات فراغت شــهروندان در سرای 
محله شاهد برگزار می شــود. در اين کالس اصول 
ابتدايی خوشنويسی در ۶ جلسه با پرداخت هزينه 
می شــود.  داده  آمــوزش  هزارتومــان   ۱۲۰ آن 
عالقه مندان برای شرکت در اين کالس ها می توانند 

با شماره ۳۳۰۸۱۱۳۳ تماس بگيرند. 
 منطقه ۱۵ اجرای طرح نگهداشت شهر در 
ناحيه ۲ امسال نيز با جديت اجرا می شود. 
در اين طرح نگهداشت محله های ابوذر، هاشم آباد و 

اتابک در دستور کار قرار گرفته است. 

كتاب پيشنهادى براى مطالعه در پايان هفته
پسرى از شاخ آفريقا

کتاب پيشــنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، اثر تازه 
منتشر شده با عنوان«پســری از شاخ آفريقا» نوشته گروهی از 
نويسندگان معاصر کشورمان است که توسط انتشارات قصه باران 
منتشر شده و هرکدام از نويسندگان نمونه ای از آثار خود را برای 
مخاطبان آثار داســتانی ارائه کرده اند. در اين مجموعه، ۱۳ اثر 
داستانی از ۹ داســتان نويس کشورمان گردآوری و منتشر شده 
است. داستان های«عمليات نجات بالگرد»، «عصاکش مرد بينا» و 
«ناظم کارآگاه» نوشته احمد عربلو، «فری پمپيدو» نوشته رحيم 
مخدومی، «بازگشت کبوترچاهی» نوشته علی اهللا سليمی، «وقتی 

که ننه نازی کارآگاه شــد»، «پسری از شاخ آفريقا» و «انتخاب خزانه دار» نوشته کتايون کيايی 
وسکويی، «مردی که شجاع بود» نوشته حسين بيدارمغز، «عکاس باشی!  » نوشته محمد حمزه زاده، 
«مراسم آشتی کنان» نوشــته حميد گروگان، «يک سرباز آشنا» نوشته محمد ناصری و «مامان 
بزرگ نئونازی من!  »نوشته منيژه نصراللهی آثار ارائه شده در کتاب پسری از شاخ آفريقا را تشکيل 
می دهد. در بخشــی از داستان کوتاه «عمليات نجان بالگرد» نوشته احمد عربلو می خوانيم: «اين 
خبر در مدتی کمتر از يک ســاعت در تمام محله پيچيد: «هاجر خانم، يکی از پيرزن های محله 
يک بالگرد را که چهار سرنشين داشته از سقوط حتمی نجات داده است.!  » خبر بسيار جالبی بود. 
خبری که نظير آن را در هيچ روزنامه و مجله ای نديده بودم. شــايد آن روز من بيشــتر از همه از 
شــنيدن اين خبر خوشحال و هيجان زده شدم. فکر کردم يک پيرزن ممکن است بتواند گربه ای 
را از دســت موش ها نجات بدهد، اما نجات دادن يک بالگرد چيزی نيست که به سادگی بتوان از 
کنار آن گذشت. در آن هنگام من گزارشگر روزنامه ديواری مدرسه مان بودم. روزنامه ای که درتمام 
آن مدرسه شلوغ فقط تعدادی از بچه های عينکی درس خوانی بودند که عادت کرده بودند هر جا 
نوشته ای را می بينند حتمًا نگاهی به آن بيندازند؛ واال حتی خود ما تهيه کنندگان روزنامه ديواری 
هم می دانستيم که روزنامه مان ارزش نگاه کردن هم ندارد. چه رسد به مطالعه کردن! بنابر اين حق 

داشتم که با شنيدن اين خبر هيجان زده شوم و از شدت شوق باال و پايين بپرم و معلق بزنم!  »
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افزايــش  هرگونــه  پاسخ مسئول
كرايــه نــاوگان تاكســيرانى تا اول 
ارديبهشــت ماه غيرقانونى است و 
شهروندان مى توانند شكايات خود 
 1888 ســامانه  طريــق  از  را 

اطالع رسانى كنند.  
روابط عمومى   اداره تاكسيرانى 

افزايش كرايه تاكسى
منطقه 4 از ابتدای ســال برخی 
رانندگان تاکســی پايانه تاکســيرانی 
رسالت، کرايه را خودســرانه افزايش 
داده اند، در حالی که هنوز اين موضوع 

تصويب نشده است.  
مريم صوفی ـ محله نارمک

ســاخت  اكنــون  پاسخ مسئول
پاركينگ شهيد مدنى به پيشرفت 
و  اســت  رســيده  40 درصــدى 
پيش بينى مى شــود اين پــروژه در 
صورت نبود مشكل تا پايان سال به 

بهره بردارى برسد.   
مسعود رنجبريان، شهردار منطقه 8

تعيين تكليف 
پاركينگ شهيد مدنى 

تصميــم  از  مدت هــا  منطقه 8 
شهرداری برای ساخت مجموعه پارکينگ 
طبقاتــی شــهيد مدنی می گــذرد اما 
همچنان ساخت اين پارکينگ به پايان 

نرسيده است. علت اين تأخير چيست؟
 کيانوش طاهری ـ ساکن خيابان مدنی

از مــكان مــورد نظر  پاسخ مسئول
شــهروند بازديد و بــراى رفع اين 

مشكل اقدام خواهد شد.؟    
احسان جعفرى، شهردار ناحيه5 
منطقه14

گودال دردسرساز 
منطقه 14 در فاصله يک قدمی بلوار 
ابوذر، تقاطع خيابان زمزم گودال بزرگی 
است که پوشش مناسبی هم ندارد. عالوه 
برآن تابلوی هشــدار دهنده ای هم نصب 
نشده که شهروندان با ديدن آن متوجه 
چنين گودالی شوند. اين حفره بزرگ که 
معلوم هم نيست به چه دليل ايجاد شده 
می تواند سالمت و جان شهروندان را به 
خطر بيندازد. خواهشــمنديم برای رفع 

اين معضل اقدام کنند. 
مليحه اکرمی ـ ساکن بلوار ابوذر

بهــار  بــا  همزمــان  پاسخ مسئول
و  معابــر  بزرگراه هــا،  در   1400
بوســتان هاى منطقه فرش و ســبد 
گل قرار داده شــده و بوستان ها با 
گل هايى از جمله شب بو، بنفشه و 
ســاير گل هاى فصلى زينــت داده 
شــده اســت. اما اين طــرح ادامه 

دارد.     
 وحيد رضا محمدى، شهردار منطقه 15

زيبايى بصرى ايجاد كنيد  
منطقه 15 بهتر است مسئوالن برای 
ايجاد زيبايی بصــری در منطقه تالش 
کنند. اقداماتی از جمله کاشت گياهان و 
گل های زينتی رنگ سياه و سفيد معابر را 
خنثی کند و به محدوده روح می بخشد.  
سارا حسنی ـ ساکن منطقه ۱۵


