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به خيابان رنگ ها و نقش ها 
خوش آمديد

مرحله نخست زيباسازى خيابان بدرالزمان قريب با مشاركت 
بيش از 40 هنرمند در منطقه 9 به پايان رسيد

 گفت وگو با جوان هم محله اى كه در مسابقات عجيبى
 در جهان رتبه آورده است

جوان است و خندان. آنقدر خندان که او را «سفير خنده ايران» 
ناميده اند. مدرس يوگای خنده که تورهای شادی و خانوادگی برای افراد 
افسرده يا در معرض کســالت روحی برگزار می کند. نخستين باشگاه 
«آکادميک خنــده» را راه اندازی کرده اســت و در مراکز فرهنگی و 
مهدهای کودک اُپرای لبخند برپا می کند. تشکيل کلوب خنده ايرانی 

و تريبت بيش از ۳۰۰ مربی خنده...

سفير خـنده ايران

صفحه ۶

از دنياى داستان نويسى تا زندگى 
در شهرك اكباتان در گفت وگو با راضيه تجار: 

«راضيه تجار» خوب می داند با لشکر واژگان چه کند و آنها را کجا 
بتازاند. گاه مخاطب را با شخصيت های سفيد، خاکستری و 

با  سياه داستان هايش راهی تهران قديم می کند و گاه 
روايت موضوعات روز و اغلب اجتماعی، آداب و رسوم 
تهران نشــينان را معرفی می کند. بيانی مرتفع دارد و 

صفحه ۴منتقدان بسياری...

تهران شهر داستان هاست

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

است و خندان. آنقدر خندان که او را «سفير خنده است و خندان. آنقدر خندان که او را «سفير خنده ايران» ايران» 
شادی و خانوادگی برای افراد شادی و خانوادگی برای افراد 
روحی برگزار می کند. نخستين باشگاه روحی برگزار می کند. نخستين باشگاه 
اندازی کرده اســت و در مراکز فرهنگی و اندازی کرده اســت و در مراکز فرهنگی و 
اُپرای لبخند برپا می کند. تشکيل کلوب خنده ايرانی اُپرای لبخند برپا می کند. تشکيل کلوب خنده ايرانی اُپرای لبخند برپا می کند. تشکيل کلوب خنده ايرانی 
اندازی کرده اســت و در مراکز فرهنگی و 
اُپرای لبخند برپا می کند. تشکيل کلوب خنده ايرانی 
اندازی کرده اســت و در مراکز فرهنگی و اندازی کرده اســت و در مراکز فرهنگی و 
اُپرای لبخند برپا می کند. تشکيل کلوب خنده ايرانی 
اندازی کرده اســت و در مراکز فرهنگی و 
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ورزشی  و  فرهنگی  پروژه   ۱۹
بر اســاس  پيش بينی شــده 
از  بيــش  شــهروندان  خواســته 
است.  داشته  پيشــرفت  ۵۲ درصد 
شــهردار منطقه۲۲ گفت: «ســال 
گذشته اولويت فعاليت های اجرايی 
مقياس  بــه طرح هــای کوچــک 
اختصــاص داشــت که بر اســاس 
خواسته شهروندان، ۱۹ پروژه ويژه 
در منطقــه بــه ارزش ۹ ميليارد و 
تومــــان پيش بينی  ۸۰۰ ميليون 

شد.» «مرتضی رحمان زاده» با اشــاره به اينکه از مجموع ۱۹ پروژه، ۱۳ 
پروژه در قالب ســاخت و تجهيز بوســتان های محلی بوده است، افزود: 
«۲۰ درصد بودجه به اين موضوع اختصاص يافت که در اين زمينه می توان 
به پروژه «چهارباغ» به عنوان يک طرح شــاخص تفريحی و گردشــگری 
اشاره کرد که در شمال درياچه «شهدای خليج فارس» قرار دارد. هم  چنين 

ســاخت مجموعه هــای فرهنگی و 
ورزشــی کوچک مقياس با توجه به 
جمعيت تکه بيست و دوم پايتخت، 
نيازهای ضروری شهروندان  از  يکی 
منطقه به شمار می آمد که در اولويت 
بعدی فعاليت های اجرايی قرار گرفت 
و در اين زمينه ۱۴ پروژه به مبلغ ۸ 
ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان تعريف 
شــد.» او با تأکيد بــر اينکه تالش 
مديريت شهری تکميل اين پروژه ها 
در کمتريــن زمــان اســت، گفت: 
«تاکنون پروژه ها ۵۲ درصد پيشرفت داشته اند و اميدواريم در زمان تعيين 
شده به بهره برداری برسند. اگرچه برای سال ۱۴۰۰ هم براساس قوانين، 
۸۴ پروژه با طرحی نو و سبکی جديد و متفاوت با سال ۱۳۹۹ پيش بينی 
شده است که در صورت تصويب نهايی و ابالغ، اقدامات اجرايی مربوط به 

اين پروژه های کوچک مقياس محلی به صورت جدی آغاز می شود.»

تيتر يك

پيشرفت 52 درصدى 19 پروژه محلى در منطقه22

پلمب 58 واحد صنفى در زيرزمين يك مجتمع تجارى
بيــش از ۵۸ واحد صنفــی مجتمع بزرگ تجاری غــرب تهران پلمب شــد. مدير اداره 
سرمايه گذاری و مشارکت  های مردمی شهردار منطقه ۵ با اشاره به اجرای دستور قضايی شعبه 
ششم بازپرسی دادسرای ناحيه ۳۷ تهران مبنی بر پلمب بيش از ۵۸ واحد در طبقه منفی يک 
مجتمع تجاری بــزرگ در غرب تهران گفت: «واحدهای تجاری متخلف با وجود رأی قطعی 
کميســيون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع و تخريب، بدون رفع خالف، اقدام به فروش و اجاره ملک 
به شــهروندان کرده اند و  موجب تضييع حقوق آنها می شدند که درنهايت با رأی مقام قضايی 
پلمب شد.» «فاطمه محمدی» افزود: «با وجود مفاد قرارداد، شريک سرمايه گذار و سازنده از 
تأمين فضای پارکينگ و مشاعات سرباز زده و فضای تعريف شده را غيرقانونی به شهروندان 
غيرمطلع واگذار کرده بود، به همين دليل پس از چند مرحله اخطار، واحدها پلمب و از مالکان 
خواسته شد تا برای تعيين تکليف به شهرداری منطقه و شعبه رسيدگی کننده مراجعه کنند.»

مخازن زباله معابر به مجتمع ها داده شد! 
مخازن پســماندهای تر از ۲ خيابان «شــهيدان» و 
«رعنايی» برای اجرای طرح «کاپ» جمع آوری شــدند. 
معاون خدمات شــهری و فضای سبز شهردار منطقه ۹ 
گفت: «با هدف پياده ســازی سياست های کاهش توليد 
پســماند، ۲ محور در خيابان های شــهيدان و رعنايی 
برای اجرای طــرح کاپ انتخاب و برنامه های الزم برای 
پياده ســازی طرح در آن آغاز شــد.» «مصطفی دينی» 
درباره برنامه های اجرايی گفــت: «در اين طرح پس از 
ارائه آموزش های الزم و معرفی کامل طرح به شهروندان، 
توزيع مخازن ويژه پسماند خشک به همراه نصب بنرهای اطالع رسانی آغاز و در مقابل مخازن 
۱۱۰۰ ليتری پســماند تر مستقر در معابر جمع آوری شد. البته مخازن ويژه پسماندهای تر و 

خشک برای واحدهای مسکونی براساس برنامه تحويل ساکنان داده شد.»

مخازن زباله معابر به مجتمع ها داده شد! 
چهره

دبير برتر كانون جوانان منطقه5:
طرح هايمان بر اساس 
نياز جوانان محله است

يادداشت

نشاط با رنگ ها 
به محله مى آيد

رنــگ را در معابر و محله هــا می توان 
به مثابه بخشــی از مؤلفه هــای هويتی و 
تنوع بخشــی بــه بدنه منظر شــهری در 
نظــر گرفــت. مؤلفه هايی که بــر کيفيت 
بصری شــهر تأثير می گذارنــد و با ارتقای 
ســطح بينش هنــری شــهروندان آنها را 
نســبت به عوامل زيبايی شناسی و هويتی 
محله شــان آگاه می ســازند. از اين روست 
کــه شــهرداری های تهــران و مناطق با 
هدف احيای نشــاط اجتماعی و سرزندگی 
شــهری، بر اجرای هرچه بيش تر طرح های 
رنگ آميزی و ديوارنگاری های اصولی تأکيد 
دارد. طرح های رنگی که مدتی اســت حال 
و هــوای محله ها را به ويژه در مناطق بافت 
فرسوده و متراکم تغيير داده وباعث پويايی 

آنها شده است. 
البته اگر در اجرا و ثبت رنگ ها به همه 
معيارها، از شرايط اقليمی و محلی گرفته تا 
ارزش های فرهنگی و سنتی توجه شود، آن 
زمان می توان بــه پيامدهای مثبت اجرای 
آن طرح، اعتماد بيشــتری کرد. طرح هايی 
که ســال ها در مديريت شهری يا به صورت 
سليقه ای يا براســاس بودجه های محدود، 

نمود چندانی نداشت. 
نتايج اين رويکرد سليقه ای يا بودجه ای 
با آســيب هايی چون فقدان احساس تعلق 
خاطــر، گريز از پذيرفتن مســئوليت های 
محلی (نگهداشت شهر و محله) و افزايش 
آســيب اجتماعی در کوچه پســکوچه های 
شــهر رابطه ای مســتقيم داشــت. چراکه 
عنصر رنــگ در همه جای دنيــا، يکی از 
تمايزهای  ادراک  گزينه های  ضروری ترين 
محيطــی و روانی شــناخته می شــود. با 
توجــه به نکات مختصر و ذکر شــده بايد 
از پيدايــش گرايــش جديــدی در حوزه 
شهرســازی، معماری و زيباسازی شهرها 
نام برد که «هنر شــهری يا خيابانی» نام 

گرفته است. 
هنری که در ابتدا وجه ای غيررســمی 
داشــت و اکنــون همان حلقــه مفقوده 
«زيبايی و اثرگذاری های نشــاط انگيز» 
در نقاشــی های ديــواری محله ها مطرح 
از  می شــود و سال هاست در بســياری 
دانشــگاه های جهان به عنوان رشــته ای 
قرار  دانشــجويان  توجه  مورد  مســتقل 
گرفته اســت. بنابراين، رنگ ها و طرح ها 
به وجود آورنده هنر شهری هستند که به 
اذعان معماران و طراحان شهرساز در گذر 
زمان به گنجينه ای غنی از ميراث هويتی 
 ـ بصری محله ها تبديل شــده اند. اکنون 
کــه فرهنگ هنر شــهری در محله های 
پايتخت به مدد توجه مديران شهری و با 
پشتوانه علمی و تخصصی، جای باز کرده 
است، بايد قدرت آن را در همگون سازی 
فرهنگی و بازآفرينی فضاهای عمومی به 
نظاره نشســت. اميد است که با افزايش 
کوچه  هــای «دوســتی ها» و «رنگی ها» 
در کنــار ديوارنگاری هــا در نهمين تکه 
از پازل پايتخــت، کيفيت فضايی منطقه 

ارتقا يابد. 

سراى محله «ياس» ازمتقاضيان سند ثبت نام مى كند
شهروندان متقاضی «ســند» برای ثبت نام به سرای 
محلــه «يــاس» مراجعه کننــد. به گــزارش خبرنگار 
همشــهری محله، با توجه به پيگيريی های که از سوی 
هيأت امنای محله «تهرانســر» از سازمان زمين شهری 
صورت گرفت و با هدف رفع يکی از مهم ترين مشکالت 
شــهروندان محله های تهرانسر و شــهرک های اطراف 
آن، شــهروندان می توانند برای ثبت نام تقاضای دريافت 
سند به سرای محله مراجعه کنند. ثبت نام از متقاضيان 
دريافت سند تا ۳۰ فروردين  ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ انجام 
می شود. سرای محله ياس در تهرانسر غربی، خيابان رجايی جنوبی، نبش بلوار ياس قرار دارد 

و شهروندان می توانند به طبقه همکف، داخل پارتيشن مراجعه کنند.

«خديجه بزرگی»، دبير کانون جوانان 
محله «کن» است. او عالوه بر تدريس 
در دانشگاه، در زمينه «روان  شناسی» نيز 
فعاليت می کند. از بزرگی به تازگی به دليل 
فعاليت های خودجوش و گســترده اش در 
محله توســط اداره ســالمت شــهرداری 
منطقه ۵ تقدير شده است. بزرگی می گويد: 
«از اوايــل دهــه۹۰ به عضويــت کانون 
«جوانــان» درآمدم و از همان زمان تالش 
کردم نيازهای جوانان و نوجوانان محله را 
شناســايی و با انتقال به مســئوالن برای 

رفع شان تالش کنم.» 
بزرگــی، در ايــن ســال ها عــالوه بر 
شناسايی خواســته جوانان در زمينه های 
بــه موضوع های  ورزشــی و فرهنگــی، 

آموزشی نيز توجه و کالس های 
روان شناسی  و  خودشناسی 
برپا کرده است. او می گويد: 
را  برنامه ها  کرده ايم  «تالش 

گاهی با مشــارکت مراکز 
مختلــف فرهنگــی و 
حســينيه ها  حتــی 
برپا کنيــم تا به نياز 
جوانــان محله توجه 

کرده باشيم»
او از زمان شــيوع 
«کرونــــــا» بيــکار 
دوره های  و  ننشسته 
روان شناسی  آنالين 
مديريت  آموزش  و 
اعضــا  بــرای  را 
تدارک ديده است. 

مهدى امانى
كارشناس ارشد شهرسازى

مجله خبرى مجله خبرى

شهروندان از زباله هاى تر كمپوست تهيه كردند
شهروندان ساکن شهرک «چيتگر» برای باغچه های مجتمع هايشان 
با ســبزه های نوروزی و پســماندهای تر کود «کمپوســت» درست 
کردند. اعضــای گروه بوســتان «ارکيده» شــهرک چيتگر با هدف 
کاهش توليد و تفکيک صحيح زباله ها، بازيافت بهينه پســماند تر در 
فضاهای شــهری آپارتمانی اقدام به توليد کمپوســت از زباله های تر 

کردند. معــاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه۲۲ گفت: «اين 
شــهروندان با گذراندن دوره های آموزشی، توانســتند در تعطيالت 
نوروز پســماندهای تر خود را در منزل خشک کنند. سپس با افزايش 
پسماندهای توليد شــده از آن برای باغچه برج های «ارکيده ۸ و ۹» 

کود کمپوست درست کردند.» 

نقاهتگاه سگ ها در بوستان كوهسار ساخته مى شود
نخستين نقاهتگاه «سگ های رها شده» تا پايان فروردين  ماه در 

بوستان «کوهسار» به بهره برداری می رسد. 
شــهردار منطقه ۵ با اعالم اين خبر گفت: «با توجه به وجود 
تعداد زياد ســگ های بدون صاحب در محدوده بوستان کوهسار 
و محله هــای اطراف آن، نقاهتگاهی در اين مکان برای نگهداری، 

مراقبت و درمان اين سگ ها ساخته شده است.»
«محمود کلهری» با اشــاره به اينکه عمليات ساخت نقاهتگاه 
اواخر پاييز سال گذشــته در متراژ ۱۰۰ مترمربعی و در زمينی با 
فضای باز ۳ هزار مترمربعی آغاز شــد، افزود: «نقاهتگاه ۹ اتاقک 
و يــک حمام دارد و می توان از ۱۰۰ ســگ در آن نگهداری کرد. 
البته اين نقاهتگاه تنها محل دائمی نگهداری سگ ها نخواهد بود 
و جنبه کلينيکی و درمانی هم خواهد داشــت. در واقع ســگ ها پس از جمع آوری از سوی 
اکيپ های زنده گيری، به اين کلينيک منتقل می شوند تا وضعيت سالمت شان بررسی شود 

و پس از عقيم سازی به مکان پيشين خود بازگردانده شوند.»

ثبت اسامى نيازمندان در سامانه سمات 
اســامی افراد نيازمند با هدف پرهيز از موازی کاری کمک های 
مؤمنانه و هم افزايی بيشتر نهادهای مختلف، ثبت می شود. شهردار 
منطقه ۹ با اعالم اين خبر گفت: «همزمان با فرارسيدن ماه مبارک 
«رمضان»، ســتادی با عنوان«خــادم منتظر» با هدف جلوگيری 
از موازی کاری در کمک های مؤمنانه در منطقه تشــکيل شــده 
اســت که اعضای آن را نهادهای مختلف مانند خيريه ها، بسيج، 
شــهرداری و... تشــکيل می دهند و پيش بينی شده اعضا پس از 
تعيين نوع کمک های خود، به افرادی که نامشان در سامانه سمات 
ثبت شده است کمک کنند.» «سيد مصطفی موسوی» افزود: «در 
سامانه «سمات»، عالوه بر شناسايی افراد نيازمند و ثبت نامشان، 
کمک های ارائه شده نيز مشخص می شود. اين خدمات می تواند در 
همه زمينه ها از توزيع سبد کاال، اقالم بهداشتی، غذای گرم و... تا حمايت از کسب و کارهای 

آسيب ديده ناشی از بيماری «کوويد ۱۹» و کمک به آنها باشد.» 

ميز خبر

200
نفر از پاكبانان منطقه 5 در مركز 
شهيد كاظميان در مقابل بيمارى 

كرونا واكسينه شدند. دليل 
انتخاب اين پاكبان ها سروكار 

داشتن با زباله هاى عفونى، داشتن 
بيمارى خاص يا قرار داشتن در 
سنين پر خطر بوده است. در 
منطقه5، بيش از هزار پاكبان 

فعاليت دارند. 

 27
هزار مترمربع از بلوار 45 مترى 
زرند، خط كشى محورى مى شود. 

عمليات خط كشى اين معبر شب ها 
براى ارتقاى ايمنى در عبورومرور 

عابران پياده و وسايل نقليه تا 
نيمه اول ارديبهشت  ماه از سوى 

معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهردارى منطقه 9 ادامه خواهد 

داشت. 

اهداى 1500 جلد كتاب 
به كتابخانه شيخ هادى

کتــاب  جلــد   ۱۵۰۰
از کتابخانــه شــخصی 
مرحوم «رستم حامدی» 
از شــهروندان منطقه ۵ 
به کتابخانه «شيخ هادی 

نجم آبادی» فرهنگسرای «معرفت» اهدا شد. 
محله،  همشــهری  خبرنگار  گزارش  به 
ايــن کتاب ها شــامل ۱۵۰۰ جلد کتاب با 
روان شناسی،  مذهب،  ادبيات،  موضوع های 
خودشناســی و... بــه ارزش ۸۰ ميليــون 
تومــان می شــود کــه بــرای خدمــات 
به کتابخانه شــيخ  عام المنفعــه فرهنگی 
هادی نجم آبادی فرهنگسرای معرفت اهدا 
شده است. مرحوم «رستم حامدی» اصالتًا 
اهل «هادی شــهر» اســتان «آذربايجان 
شــرقی» و ساکن محله «شــهران» بود و 
تحصيــالت عالی در رشــته «برنامه ريزی 
شهری» داشــت و در زمينه شهرسازی و 
معماری فعاليت می کرد. او هم  چنين مربی 
«کوچينک» بود و دو کتاب آماده چاپ با 
موضوع «موفقيت» از خود به جای گذاشته 
است. اهدا اين کتاب ها به پيشنهاد دوست 
و همــکارش مهنــدس «حبيــب نوری» 
بــوده که او نيز از شــهروندان هم محله ای 
در همســايگی فرهنگسرای معرفت است. 
عالقه  منــدان بــرای اطــالع از برنامه ها و 
با شماره  فعاليت های فرهنگسرای معرفت 

۴۴۳۱۴۴۴ تماس بگيرند.

شورايارى
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معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه
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نظارت
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سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه
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تصحيح
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صفحه آرا

حسنى

روان شناسی  و  خودشناسی 
برپا کرده است. او می گويد: 
را  برنامه ها  کرده ايم  «تالش 

گاهی با مشــارکت مراکز 
مختلــف فرهنگــی و 
حســينيه ها  حتــی 
برپا کنيــم تا به نياز 
جوانــان محله توجه 

او از زمان شــيوع 
«کرونــــــا» بيــکار 
دوره های  و  ننشسته 
روان شناسی  آنالين 
مديريت  آموزش  و 
اعضــا  بــرای  را 

يادداشت
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از دنياى داستان نويسى تا زندگى در شهرك اكباتان در گفت وگو 
با راضيه تجار: 

تــهران 
شهر داستان هاست

 «راضيه تجار» خوب می داند با لشــکر واژگان چه کند و آنهــا را کجا بتازاند. گاه مخاطب 
را با شخصيت های سفيد، خاکستری و ســياه داستان هايش راهی تهران قديم می کند و گاه 
با روايت موضوعات روز و اغلب اجتماعی، آداب و رســوم تهران نشــينان را معرفی می کند. 
بيانی مرتفع دارد و منتقدان بســياری، آثار او را بخشــی از غنای ادبيات معاصر می دانند. 
کارشناسی«روان شناسی» و دارنده مدرک درجه يک هنری و ادبی و دبير انجمن «قلم ايران» 
است و اين روزها با برگزاری کالس های آنالين «داستان نويسی» به تدريس مشغول است. هر 
چند بر اين باور است که سردی فضاهای آنالين و مجازی، مانع از انتقال جامع و کامل پيام ها 
و محتواهای از احساس برآمده می شود. در گزارش پيش رو با اين بانوی نويسنده ساعتی را به 

گفت وگو می نشينيم. 

سحر جعفريان

انشانويسى سفارشى و كتاب هاى كمد لباس! 
«کرونا» او را هم خانه نشــين کرده است. ترجيح 
می دهد چــای و گاهی قهوه اش را کنــار کتابخانه 
سرتاســری يکی از اتاق های خانه بنوشد. جايی که 
کتاب های درشت با جلدهای «گالينگور» و کتاب های 
کوچک با کاغذهای «بالکی» سبک، جای گرفته اند. 
کتاب هايی که کثرتشــان از آن کتابخانه سرتاسری 

فراتر رفته است و به ناچار برخی شان 
در کمدهای لباس روی هم انباشــته 
شــده اند. با اينکه گاه گاه تعــدادی از 
کتاب ها را به همســايه و اقوام هديه 
می دهد، اما باز فضايشان تنگ است. 
اغلب روی صندلی چوبی می نشــيند 
و به شــخصيت های رمــان جديدش 
می انديشــد. شــخصيت هايی شبيه 
هم محله ای هــای دور و اطرافــش که 
باور دارد بســيار در شکل گيری بستر 
هستند.  بخش  الهام  داســتان هايش 
گفت وگويمــان را با مــرور خاطرات 
ســال های کودکی اش آغاز می کنيم: 
«ســواد خواندن و نوشــتن که يافتم 
به کتاب و داستان نويســی عالقه پيدا 
کــردم. زنگ هــای «انشــا»، بهترين 
ساعت های مدرسه بود. همه چيز برايم 

از جمله سازی در آن ساعت ها آغاز شد؛ از دوم ابتدايی 
که داســتان خيالی «کالغ» را نوشتم. واکنش معلم 
و هم کالســی هايم را هنگام انشا و داستان خواندن، 
دوست داشتم. بر سر ذوق می آمدم. خانواده ام 
نيز ايــن عالقه را پای اســتعدادی ذاتی 
گذاشتند و تشويق هايشان، مزيد بر 
علتی شــد تا نگارش را جدی تر 
ادامه دهم. همــان زمان ها بود 
کــه بعضی دوســتان و اقوام 
نوشــتن  ســفارش  من  به 
انشــا می دادند! اغلب برای 
دخترخاله هــا و بچه هــای 
می نوشتم  انشــا  همسايه، 
آن هــم با تضمين نمره ۲۰ 
برايشــان! اين کار را دوست 
داشــتم. چراکه هم  زمان هم 
قلمــم را صيقل می داد و هم به 

مطالعه بيشتر ترغيبم می کرد.»

تربيت فرزندان را از تربيت 
خودمان آغاز كنيم

نويسنده نام آشــنای محله «اکباتان» تا پيش از 
چاپ نخســتين مجموعه داســتان هايش با عنوان 
«هفت بند»، در جشنواره های مختلف ادبی و هنری 
بسياری برگزيده و مقام کسب کرده است. تجار 
در اين باره می گويد: «دوره تحصيل من 
که در دبيرستان آغاز شد، برای يکی،۲ 
تا از روزنامه ها، ستون نويسی می کردم. 
شرکت در جشــنواره ها و مسابقه های 
گوناگون نيز جايزه های بسياری برايم به 
ارمغان آورد تا جايی که تجربه آموزگاری 
در مدارس را هم در کارنامه فعاليت های 
خود ثبت کردم. ســال ۱۳۶۵ نخســتين 
کتابم منتشر شــد. مجموعه داستان های 

کوتاه که همان سال مورد توجه بسياری از منتقدان 
قرار گرفت و جايزه کشوری نصيبم کرد. هرچه بيشتر 
پيش می رفتم، سبک و سياقم در نويسندگی بيشتر 
شکل می گرفت. بن مايه داستان هايم اغلب سوزناک و 
«زن»، «درد و رنج» و «آگاهی» شد. کليد واژه هايی 
که هميشه سراغشان می رفتم. تحصيل و تدريس در 
اين رشــته را هيچ گاه رها نکردم. چراکه با اولی ياد 
می گرفتم و بــا دومی تکرار می کردم.» 
تجار ادامه می دهد: «اين انس با کتاب و 
مطالعه از يک سو و حرفه و شغل همسر 
مرحومم «منوچهر حقانی پرســت» از 
سويی ديگرسبب شد تا محيط خانه به 
سمتی رود که فرزندان به امور فرهنگی 
و ادبی عالقه مند شــوند. پســر بزرگم 
نويســنده، پســر کوچکم کارگردان و 
دخترم مترجم است. بنابراين پيشنهاد 
می کنــم تربيت فرزنــدان را از تربيت 

خودمان آغاز کنيم.»

مديريت تهران دشوار است
نزديــک به ۳۰ ســال اســت که از 
سکونتش در فاز يک اکباتان می گذرد. 
ســال هايی که خودش می گويد: «اگر 
در اکباتان سپری نمی شد، حتمًا حيف 
می شد!  » اوايل گمان می کرد اکباتان محله ای شلوغ 
و پر سر و صدا است. اما به تدريج شيفته ارتباطات و 
تعامل های هم محله ای در آن می شود: «فضای سبز 
خوبی دارد. نظم و انضباط در ارائه خدمات متنوع آن 
نيز ويژگی ديگری است که خاکش را دامنگير می کند. 
اوايل دهه ۷۰ بــود که به اکباتان نقل مکان کرديم. 
برای مدتی کوتــاه! اما اين مدت کوتاه اکنون تقريبًا 
۳۰ سال طول کشيده است. اميدوارم همه محله های 
تهــران، به گونه  ای اين خدمات متنوع، اســتاندارد و 
مديريت مجموعه اکباتان را الگو قرار دهند تا دوباره 
تعلق خاطر، مشارکت طلبی و مسئوليت پذيری در بين 
اهالی جان بگيرد.» تجار می افزايد: «تهران گلچينی 
از فرهنگ های تجميع شــده در ايران است. شهری 
پر داستان که برای نويسندگان می تواند منبع الهام 
باشد. به سبب همين فراوانی و گستردگی است که 

مهاجرت به آن زياد و مديريت آن دشوار است.»

تهران گلچينى 
از فرهنگ هاى 

تجميع شده 
در ايران است. 

شهرى پر 
داستان كه براى 

نويسندگان 
مى تواند منبع 

الهام باشد

ترافيك عبورى 
اين مسير حدود 

3 هزار خودرو 
در ساعت است 
كه دوربرگردان 

قديمى و 
كم عرض موجود 

پاسخگوى اين 
حجم از عبور و 

مرور نيست
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اثر از راضيه تجار به چاپ 40
رسيده است. 

درصد از شخصيت هاى 90 
اصلى داستان هاى راضيه 

تجار «زنان» هستند. 

جلد كتاب، ميانگين 500
كتاب هاى اهدايى راضيه 

تجار است. 

«كوچه اقاقيا» از 
تهران قديم مى گذرد

«کوچه اقاقيا» رمانی اســت که بــه معرفی تهران 
قديم و شــرح اوضــاع و احوال آن زمان شــهر می پردازد. 

رمانی اجتماعی و خانوادگی که ســال گذشته به چاپ دهم 
خود رســيد. در کوچه اقاقيا، سرنوشت دختر جوانی روايت 
می شــود که در يکی از محله های با هويت تهران با 
شرايطی ســخت زندگی کرده است. فصل های 
مختلــف رمان به گونــه ای پيش می رود که 

در حين بيان داستان، آداب و رسوم آن 
زمان از فرهنگ ها گرفته تا هنجارها 

و ارزش ها نيز معرفی می شود. 

چند بر اين باور است که سردی فضاهای آنالين و مجازی، مانع از انتقال جامع و کامل پيام ها 
و محتواهای از احساس برآمده می شود. در گزارش پيش رو با اين بانوی نويسنده ساعتی را به 

گفت وگو می نشينيم. گفت وگو می نشينيم. 

از جمله سازی در آن ساعت ها آغاز شد؛ از دوم ابتدايی 
که داســتان خيالی «کالغ» را نوشتم. واکنش معلم 
و هم کالســی هايم را هنگام انشا و داستان خواندن، 
دوست داشتم. بر سر ذوق می آمدم. خانواده ام 
نيز ايــن عالقه را پای اســتعدادی ذاتی 
گذاشتند و تشويق هايشان، مزيد بر 
علتی شــد تا نگارش را جدی تر 

مطالعه بيشتر ترغيبم می کرد.»

تربيت فرزندان را از تربيت تربيت فرزندان را از تربيت 
خودمان آغاز كنيمخودمان آغاز كنيم

نويسنده نام آشــنای محله «اکباتان» تا پيش از 
چاپ نخســتين مجموعه داســتان هايش با عنوان 
«هفت بند»، در جشنواره های مختلف ادبی و هنری 
بسياری برگزيده و مقام کسب کرده است. تجار 
در اين باره می گويد: «دوره تحصيل من 
که در دبيرستان آغاز شد، برای يکی،۲ 
تا از روزنامه ها، ستون نويسی می کردم. 
شرکت در جشــنواره ها و مسابقه های 
گوناگون نيز جايزه های بسياری برايم به 
ارمغان آورد تا جايی که تجربه آموزگاری 
در مدارس را هم در کارنامه فعاليت های 

خود ثبت کردم. ســال 
کتابم منتشر شــد. مجموعه داستان های 

«كوچه اقاقيا» از 
تهران قديم مى گذرد

«کوچه اقاقيا» رمانی اســت که بــه معرفی تهران 
قديم و شــرح اوضــاع و احوال آن زمان شــهر می پردازد. 

رمانی اجتماعی و خانوادگی که ســال گذشته به چاپ دهم 
خود رســيد. در کوچه اقاقيا، سرنوشت دختر جوانی روايت 
می شــود که در يکی از محله های با هويت تهران با 
شرايطی ســخت زندگی کرده است. فصل های 
مختلــف رمان به گونــه ای پيش می رود که 

در حين بيان داستان، آداب و رسوم آن 
زمان از فرهنگ ها گرفته تا هنجارها 

و ارزش ها نيز معرفی می شود. 

رئيس توسعه و نگهداشت فنی و جانشين معاون فنی 
و عمرانی منطقه ۲۱، دربــاره آخرين وضعيت و ميزان 
پيشــرفت پروژه زيرگذر فتح – باغستان به همشهری 

محله می گويــد: «اين پروژه تــا به امروز 
حدود ۴۰درصد پيشــرفت فيزيکی داشته 
اســت و همه شــمع ها و بتن ريزی سقف 
زيرگذر شمالی انجام شده است. در روزهای 
آينده يک تغيير ترافيکی در محل خواهيم 
داشت و ۵۰درصد ســقف دوم را هم اجرا 
خواهيم کرد. از جملــه ديگر کارهايی که 
تاکنون در پروژه فتح ـ باغستان انجام شده 
است و بايد به آن اشاره کنم، رفع معارض 
برق و گاز و آب اســت. اين پروژه، معارض 
برقی بســيار زيادی داشت که خوشبختانه 
رفع شده است. اکنون تنها يک معارض گاز 
باقی مانده اســت که باتوجه به اينکه اين 
موضوع با فصل سرما تداخل پيدا کرده بود، 
شرکت گاز نمی توانست برای رفع معارض، 
گاز را قطــع کند و ناچــار بوديم که صبر 
کنيم. بنابراين رفع معــارض گاز به فصل 
گرما موکول شد و در حال پيگيری هستيم 

کــه طی روزها و هفته های آتی اين معارض هم برطرف 
شود.»

يك پروژه مشاركتى و تأثيرگذار
«رضا زلفی» ابراز اميــدواری می کند تا در آينده ای 
نزديک شــاهد تکميل پروژه و بهره برداری از اين پروژه 

همشهری محله می گويد: «اصل پروژه، مسير دسترسی 
جنوب شــرق بزرگراه فتح به بلوار سه راه شهريار است. 
با اين طرح به طور تقريبــی يک کيلومتر و نيم از صف 
ترافيکی منطقه ۲۱ کاســته می شود. اين زيرگذر شامل 
يک زيرگذر به طــول ۶۰۰ مترمربع و عرض ۸ مترمربع 
است. با تکميل شدن و افتتاح اين مسير، ترافيکی که در 
دوربرگردان بزرگراه فتح شاهد آن هستيم و در روزهای 
شــلوغ تا ۲ کيلومتر هم می رسد، از بين خواهد رفت و 
عبور و مرور روان خواهد  شــد. عالوه بر حذف شدن اين 
ترافيک ۲ کيلومتری، اين مســير به اندازه يک کيلومتر 
و نيم کوتاه تر خواهد شــد. در حال حاضر دسترســی 
خودروهای عبوری در مسير شرق به غرب بزرگراه فتح 
به سه راه باغستان، يک زيرگذر است. خودروهای عبوری 
برای اين منظور بايد از محل اجرای پروژه زيرگذر حدود 
يــک کيلومتر جلوتر برونــد و از دوربرگردانی که وجود 
دارد، استفاده کنند و دوباره همان مسير يک کيلومتری 
را برگردند که به ســبب ايــن دوربرگــردان ناايمن و 
غيرمهندسی، ترافيک هميشه پس می زند و گاهی تا ۲ 
کيلومتر پس زدگی ترافيک وجود دارد. با اجرا و تکميل 
پروژه، اين دوربرگردان حذف می شود و خودروها به طور 
مســتقيم از بزرگراه فتح، وارد ســه راه شهريار به سمت 

شهريار می شوند.»  
محمدرضا غالمی می گويد با افتتاح اين پروژه آخرين 
گره ترافيکی منطقه ۲۱ هم باز خواهد شــد: «ترافيک 
عبوری اين مســير حدود ۳ هزار خودرو در ساعت است 
که دوربرگردان قديمی و کم عرض موجود  پاســخگوی 
اين حجم از عبور و مرور نيست. اينجا آخرين و تنها گره 

ترافيکی منطقه ۲۱ است.»

افزايش ايمنى مسير
مديــر پروژه دربــاره ديگر آثار ترافيکــی اين طرح 
می گويد: «بی شــک ايــن پروژه در بــاال رفتن ايمنی 
مســير هم تأثيرگذار خواهد بود. در حال حاضر باوجود 
دوربرگردان، عرض کندرو نصف شــده است. نصف آن 
دوربرگردان است و نصف ديگر در مسير مستقيم ادامه 
پيدا می کند. مسير، زمانی ناايمن می شود که متأسفانه 
اغلب ما در هنگام رانندگی گذشــت نداريم و هميشــه 
می خواهيــم از يکديگر جلوتر بزنيــم و جلوتر حرکت 
کنيم. درنتيجه هميشه گره ترافيکی ايجاد می شود. اما با 
افتتاح پروژه زيرگذر و ايجاد شدن مسير مستقيم،  تردد 
به طور کامل ايمن خواهد شد. اين پروژه عالوه بر اينکه 
در ترافيک بزرگراه فتح تأثيرگذار اســت و بار ترافيکی 
ايــن بزرگراه را از بين می برد، بــر روی ترافيک بزرگراه 
آزادگان نيز تأثير مســتقيم می گذارد، چون اگر بزرگراه 
فتح پس زدگی ترافيکی داشته باشد، بزرگراه آزادگان را 
هم درگير می کند. ترافيک بزرگراه آزادگان نيز شهرک 
عبيدی و محله هــای غرب بلوار آزادگان را به طور کامل 
درگير خواهد کرد. در نتيجه با افتتاح پروژه زيرگذر فتح ـ 
باغستان، ترافيک اين مناطق کامل از بين خواهد رفت.» 

مهم و فرامنطقه ای باشــيم: «توجه داشــته باشيد که 
فتح ـ باغستان پروژه ايست که اعتبار آن از سوی دولت 
تأمين و به شــکل مشارکتی اجرا می شود و به اين گونه 
نيست که تنها شهرداری مسئول و مجری 
آن باشد. همه تالش، هدف و سياستگذاری 
شــهردار منطقه اين است که هرچه زودتر 
پروژه به پايان برســد و افتتاح شود، چراکه 
عالوه بر شهروندان منطقه ۲۱، اهالی شهر 
قدس، باغســتان و شهريار نيز از اين پروژه 
منتفع می شــوند. بنابراين شهردار منطقه 
پيگير اســت که هرچه سريع تر پروژه فتح ـ 
باغستان اجرايی شــود و همواره اين پروژه 
را حمايــت می کند. به هميــن منظور به 
شکل مرتب بازديدهای هفتگی و ماهانه از 
اين پروژه دارد تا از نزديک شــاهد اجرايی 
شــدن هرچه سريع تر آن باشد. البته اينکه 
پروژه فتح ـ باغستان سريع تر به پايان برسد 
بــه عوامل مختلفی ماننــد تأمين به موقع 
اعتبارات بستگی دارد. چون همان گونه که 
اشاره شد، پروژه به تنهايی برای شهرداری 
نيست و چند نهاد ديگر هم به نوعی در آن 
دخيل هستند. استانداری تهران نيز بسيار پيگير است تا 

اين پروژه به وقت انجام شود.» 

كاهش ترافيك ودسترسى هاى آسان
«محمدرضا غالمــی»، مدير پــروژه زيرگذر فتح – 
باغســتان، درباره نتايج و اثــرات ترافيکی اين طرح به 

آخرين گره ترافيكى
 غرب تهران باز مى شود؟

پروژه زيرگذر فتح- باغستان در نيمه نخست سال 
1400 به بهره بردارى مى رسد

90 درصد 
پيشرفت فيزيكى 

پروژه «دوگاز»
 

در کنار پروژه زيرگذر فتح ـ 
باغستان، يکی ديگر از پروژه های 
مهم و فرا منطقه ای که از سوی 

شهرداری منطقه ۲۱ اجرا می شود، 
پروژه دوگاز است. «رضا زلفی»، 
رئيس توسعه و نگهداشت فنی 

و جانشين معاون فنی و عمرانی 
منطقه ۲۱، درباره آخرين وضعيت 

پروژه دوگاز می گويد: «در پروژه 
دوگاز طی يک ماه گذشته، 
عمليات آسفالت و زيرسازی 

اجرا شده است. هم  چنين 
پياده روسازی های آن انجام شده 

و تنها اليه دوم آسفالت باقی مانده 
است که اين بخش از کار نيز طی 

روزهای آينده به پايان می رسد. 
درباره زمان بهره برداری از پروژه 
دوگاز هم همه تالش خودمان 

را به کار گرفته ايم که در ۶ ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰ به بهره برداری 

برسد. فاز دوم اين طرح بيش از 
۹۰ درصد پيشرفت فيزيکی داشته 
است و در حال برداشتن گام های 

آخر هستيم و تقريبًا کار رو به 
پايان است. ميزان پيشرفت کار به 

اندازه ای است که درحال حاضر 
هم می توان از آن بهره برداری کرد 

تا مورد استفاده قرار بگيرد. اما 
می خواهيم کار به شکل قطعی و 
نهايی به پايان برسد و پس از آن 

مورد بهره برداری قرار بگيرد.»

پروژه زيرگذر «فتح ـ باغستان» يکی از مهم ترين و بزرگ ترين پروژه های شهر تهران است که در منطقه ۲۱ اجرا 
می شود. اين پروژه مهم و فرا منطقه ای، اواخر ۱۳۹۸ آغاز شد. زيرگذر فتح ـ باغستان تأثير زيادی بر روی ترافيک 
منطقه و همچنين شهر تهران و شهرهای اقماری از جمله «شهريار» و «شهر قدس» دارد که اين موضوع اهميت ويژه  
و دوچندانی به آن بخشيده است. بازديد های متعدد شهردار منطقه و برخی از مديران ارشد شهری از جمله «پيروز 
حناچی»، شهردار تهران و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از اين پروژه نيز نشان دهنده اهميت و جايگاه ويژه 
زيرگذر فتح ـ باغستان است. در همين ابتدای سال ۱۴۰۰ درباره آخرين وضعيت زيرگذر فتح  ـ باغستان و آثار و نتايج 

آن بر روی ترافيک شهر تهران با مديران اين پروژه گفت وگو کرده ايم. 

مهدى اسماعيل پور
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لوس بودن يا خندان بودن؟ 
شــيطنت و هيجــان را می تــوان از حرکت 
متفاوت دست هايش هنگام صحبت کردن متوجه 
شــد. خنده های رسا و دلنشــين اش که آدم را 
بی اختيار به پهن کردن لبخندی بر لب وا می دارد 
و گاه گاه حين مصاحبه نمايان می شود. ميميک 
صورتش حتی آن هنگام که از موانع قانونی برای 
ارائه و اجرای بهتر هنــرش و يا از نبود توجه به 
ســالمت روانی افراد با هدف کاهش آســيب ها 
می گويــد، اثری از غم نيســت: «زندگی با همه 
افتان و خيزانش در جريان است. پس چرا غصه، 
چــرا غم؟ » بعد از بيان ايــن جمله، به تاريخچه 
شــکل گيری «يوگای خنده» اشــاره می کند و 
می گويد: «داستان اين هنر از کشف علمی تأثير 
خنده و شــادی بر روند درمان برخی بيماری ها 
به همت يک پزشک آمريکايی (پچ آدامز) شکل 

گرفت. داســتانی کــه در دهه ۹۰ 
ميالدی به تشکيل گروه «پزشکان 
دلقک» منتج شــد و موج آن، سال 

۱۹۹۵ به «هند» رسيد. 
در هند «مادان کاتاريا» پزشکی 
بود که يوگای خنده را به شــکل و 
شــمايل امروزی تبديــل کرد. اين 
آغــاز راه خنــده تراپی هايــی بود 
کــه بر منطقــه ای دســت و پاگير 
و بيماری هــای گوناگــون از جمله 
بيماری های «روان تنی» اثری مثبت 
می گذاشــت. تأسيس کلوب يوگای 
خنده در هند با اقبالی جهانی روبه رو 
شد. به گونه  ايی که کمتر کسی گمان 

می کرد که پس از ســال ها، ضمن تربيت مربيان 
خنــده درمان، بيش از ۱۷ هــزار کلوب خنده و 
شــادی فعال شود. در ايران اما به سبب فرهنگی 
متمايل بــه غم، موانع در بخــش صدور مجوز 
فعاليت مستقل تا برخی مديريت های غيراصولی، 

آن گونه که بايد و شايد يوگای خنده 
به مردم معرفی نشده 
خيلی ها  اســت. 
به ســبب همين 
داليل که ذکر کردم، 
خنده زياد را دليل سبک سری فرد يا لوس بودن 
او می پندارند. در حالی که خنده درمانی، علمی 

نوپديد در عرصه درمان بيماری ها است.»

خنداندن متفاوت شهروندان در مناطق 
مختلف

«خنــده بر هر دردی درمان اســت از جمله 
«کرونا»». مربی بين المللی يوگای خنده با بيان 
اين جمله، ادامه می دهد: «در شــرايط سخت و 
مجازی کنونی، خنده و شــاداب بودن می تواند 
به گذار از اين مرحله کمک بســيار کند. با اين 
هدف، اجراهای گوناگونــی را تدارک ديده ام تا 
شهروندان با ريزش استرس های خود به مقابله با 
کرونا بپردازند. هر چند، خنداندن افراد با يکديگر 
متفاوت است. اين تفاوت را می توان در محله ها 
و مناطــق پايتخت مثال زد. شــيوه خنداندن 
شــهروندان مناطق شــمالی و جنوبی شهر با 
توجــه به نوع فرهنگ قالب و وضعيت اقتصادی 
متمايز است. اين تفاوت بايد با خدمات درست 
و استاندارد در همه عرصه ها از اجتماعی گرفته 
تا بهداشتی از ســوی ارگان های مرتبط دولتی 
پوشش داده شود تا خشونت، افسردگی و فاصله 
طبقاتی جايگزين نشــود. البتــه ناگفته نماند، 
خنده درمانی های فرد به فرد يا خصوصی، گواه 
اين نکته است که افراد با غنای مالی و فرهنگی 

نيز اغلب دچار افســردگی و بيماری های روحی 
می شوند. سفير خنده ايران می افزايد: «مناطق 
محدوده غربی ماننــد ۵ و ۹، از جمله مناطقی 
هستند که به تازگی به اجرای برنامه های شاد و 
خنده محور توجه می کنند و اين مسئله می تواند 
به تغيير ســبک زندگی شــهروندان بينجامد. 
تغييری کــه در بلندمدت بر کارايی 
فردی، محلی و شغلی آنها تأثيرگذار 

خواهد بود.»

كاپ قهرمانى خنده
خنداندن  تجربــه  کــه  پرورش 
مسافران مترو تهران را نيز برای چند 
ســال پياپی دارد، می گويد: «مترو 
يکی از بهترين مکان های شــهری 
است که در همه جای دنيا با هدف 
شــاد کردن مردم، توجه ويژه ای به 
آن می شود. چراکه محيط بسته آن، 
مانع از فرار افراد نسبت به آثار خنده 
می شود. به عبارتی اگر مسافران در 
معرض موقعيتی خنده دار قــرار گيرند، ناگزير 
به خنده هســتند. ۷ ســال با گــروه خود در 
ايســتگاه های مختلف مترو برنامه اجرا کرديم و 
با اســتقبال مواجه بوديم که شيوع کرونا کمی 
دست و پايمان را بســت. البته همه پيامدهای 
کرونا، منفی نيست. چراکه مجازی برگزار شدن 
مســابقات جهانی خنده به سبب همين کرونا، 
سبب شــد تا شرايط شرکت در آن برايم فراهم 
شــود و موفق به دريافــت کاپ قهرمانی خنده 
در جهان شــوم. دوست دارم از اين عنوان برای 
ارتقای نشاط و تأمين سالمت روانی هموطنانم 

استفاده کنم.»

سفير خنده از نمايى نزديك
امير پرورش، فارغ التحصيل رشــته مهندسی 
«معدن»، تجربه اشــتغال در حرفه های متنوعی 
را در کارنامه خود ثبت کرده اســت. از مهندسی 
در پروژه های مختلف حفاری مترو تهران گرفته 
تا تدريس در مــدارس و مهدهای کودک که در 
نهايت پــای او را به يکی از برنامه های تلويزيونی 
ويژه انتخاب بهترين خنده بــاز کرد. اتفاقی که 
سبب کشــف اســتعداد ذاتی اش در خنديدن و 
خنداندن شــد. با توجه به همين استعداد ذاتی 
و توصيه دوســتان راهی هند شد تا آموزش های 
تخصصی يوگای خنــده را دريافت کند. پس از 
سال ها تحصيل و کســب تجربه ضمن دريافت 
مدرک معتبر بين المللی تدريس، عنوان «سفير 
خنده ايران» را نيز از بنيانگذار علم و هنر يوگای 
خنده در جهان کسب کرد. راه اندازی کلوپ های 
خنــده، اجراهای ســازمانی و خصوصی، برپايی 
باشگاه های خنده، تربيت مربی خنده و برگزاری 
جلسات خنده درمانی به صورت فردی و جمعی، از 
جمله فعاليت های حرفه ای او به شمار می آيند. به 
اين موارد بايد اجراهای رايگان و خيرخواهانه ويژه 
کودکان سرطانی و کودکان کار را نيز اضافه کرد. 

محيط زيست در محله

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

و  راز  لطفــی،  صفی  الــه 
رمــز باغچه بســيار زيبايی که 
شاخه های گل های رنگارنگ و ۳ ـ 
۴ متری و گل های «کلماتيس» 
شــگفت انگيز به آن رنگ و بوی 
رويايی بخشــيده اســت عشق 
به گياهــان عنوان  و عالقه اش 
می کند: «ســال ۱۳۵۸ بود که 
اين باغچــه را در حياط خانه  ام 
درســت کردم و اکنون باغچه ام 
تقريبًا ۴۲ ساله است. نگهداری 
از باغچه زحمت زيادی دارد. در 
کنــار آب و کود و هرس کردن، 
يکی از مهم ترين نيازهای گل ها 
و گياهان، داشتن عشق و عالقه 
به آنها اســت. من بســيار زياد 
عاشق گياهان و باغچه ام هستم، 
به گونه  ای که بســياری از فاميــل و افرادی که با من در 
ارتباط هستند، با ديدن اين ميزان عشق و عالقه من به 
گل و گياه، آنها هم به گل و گياه عالقه مند شده اند و برای 
خودشان باغچه و گلخانه دارند. بارها شده است گياهانی 
را به خانه آوردم که بسيار بی حال و پژمرده بودند، اما با 
عشــق و عالقه به آنها رسيدگی کردم و آب و غذا دادم و 
همين رسيدگی سبب شد تا جانی تازه بگيرند و دوباره 
شاداب شــوند. برای همين می گويم گياه هم مانند هر 
موجود زنده ديگری ادراک و احســاس دارد. همان گونه 
که گفتم نگهداری از گل و گياه زحمت بســياری دارد، 
امــا بی جواب نمی ماند و گل و گيــاه جواب زحماتی را 
که براش کشــيده شده اســت، با گلدهی و شکوفايی و 

زيبايی اش می دهد.»

آموزش حفاظت از طبيعت به فرزندان
اين شــهروند نمونه گل و گياه بر اين باور اســت که 
گياهان هم دارای احســاس هســتند و از پدر و مادرها 
می خواهد از همان دوران کودکی به فرزندانشان تعامل 
و رفتار درســت با گل  ها و گياهان را آموزش دهند: «از 
آنجا که بــاور دارم و خود تجربه کردم که گياهان حس 
دارند، هميشه به فرزندانم توصيه می کنم به کوه و جنگل 
و فضای سبز بروند تا بچه هايشان از همان دوران کودکی 
و از سن کم با طبيعت و گل و گياه انس و ارتباط بگيرند. 
يعنی به گونه  ايی نباشد که وقتی در جايی گلی را ديدند 
آن را بچينند يا به شــاخ و برگ گياهان آسيب بزنند و 

متوجه باشــند که آســيب زدن 
اشتباه  زنده  موجود  به 

و  گياه  و  اســت 
يک  درخت 

تيکه چوب و يا يک مشت برگ بی جان و بی ارزش نيست 
و آنها هم مريض، غمگين و يا ناراحت می شــوند. بارها 
شده گياهی در کوچه کاشــته ام و پس از مدتی ديده ام 
که بچه ها از روی بی اطالعی و ندانستن، برگ ها و گل  ها 

و شاخه هايش را شکسته اند. اگر به 
فرزندانمان آمــوزش دهيم، ديگر 
شاهد چنين صحنه هايی نخواهيم 

بود.»

رسيدگى به گياهان روح 
آدم را لطيف مى كند

برای آقای لطفی باغچه خودش 
و همســايه فرقی ندارد. او گل ها 
و گياهــان را در هر کجا باشــند، 
دوست دارد: «متأسفانه در بعضی 
جاها آن چنان که بايد به گياهان 
رسيدگی نمی شود و به طور مرتب 

آنهــا را آبياری و هرس نمی کنند. من براســاس عادت، 
هميشه ظرف آبی پشت ماشين دارم و جايی اگر ببينم 
گل يــا گياهی نياز به آبياری دارد، پياده می شــوم و آن 
گياه را آبياری می کنم. با اين کار هم گياه را از تشــنگی 
نجات می دهم هم روح خودم لطيف می شود. گاهی شده 
برای خريد گل وگياه می رفتم و قيچی باغبانی هم همراه 
داشــتم که در مسير گياهی را ديدم که نياز به اصالح و 
هرس دارد، همان وقت از ماشــين پياده شــدم و با اين 
گمان که باغچه خودم اســت، گياه را اصالح کرده ام. يا 
بعضی مواقع اتفاق افتاده اســت که به گياهان بيرون از 
خانه کــود و غذا داده ام. برايــم فرقی نمی کند. گل ها و 
گياهان را هرکجا که باشــند، دوست دارم. حال چه در 
باغچه من باشد و چه در باغچه همسايه يا در گوشه و کنار 
کوچه و خيابان. دوســت دارم ديگران هم اين زيبايی را 

ببينند و لذت ببرند.»

گياه هم مخلوق خداست
اين شهروند نمونه گل و گياه، خاطره ای از رسيدگی اش 
به گل و گياهان داخل شهر دارد که می گويد آن را هرگز 
فراموش نمی کند: «يک روز از سمت «شهريار» به سوی 
خانه بر می گشتم و برای گياهانم کودی که بسيار مقوی 
اســت، خريداری کرده بودم. می دانستم که اگر اين کود 
را بــه گياه بدهم و آن را آبياری کنم رشــد آن دو برابر 
می شــود. در مسير بازگشت، گياهی ضعيف و پژمرده را 
ديدم. بــه آن گياه آب دادم و مقــداری از کودی را که 
خريداری کرده بودم، پــای آن ريختم. ۲ماه بعد که از 
همان مسير بر می گشتم، آن گياه را دوباره 
ديدم که بســيار خوب رشد کرده و 
ســرزنده بود. ديدن اين صحنه 
برايم بسيار برايم لذت بخش 
و جالب بــود و آن لحظه 
فراموش  هيچ وقــت  را 
نمی کنم. همانجا خدا 

را شکر کردم. خيلی خوب است که بتوانيم در هر جايی 
به گياهان زندگی و نشاط ببخشيم. اگر به گياهان توجه 
نکنيم و به آنها  رسيدگی نکنيم، از بين می روند و بدون 
گياهان زندگی ما هم به مرور از بين خواهد. در يک جمله 
گياهان نيز خلقت خدا هستند و بايد به آنها توجه کنيم.»

تقاضا مى كنم در مصرف آب صرفه جويى كنيد
او که گياهانش را به شــکل قطره ای آبياری می کند، 
يک توصيه بسيار جدی برای شهروندان دارد و آنهم اين 
اســت که در مصرف آب صرفه جويی کنند: «متأسفانه 
امسال هم تاحدود زيادی با مشکل کم آبی روبه  رو هستيم. 
به ويــژه در زادگاه ما يعنی «مالير» که امســال کم آبی 
بسيار شديد است. با توجه به اين موضوع تالش می کنم 
تا کمترين ميزان اســتفاده از آب را داشــته باشم. برای 
مثال، حياط خانه را بيشــتر جارو می کنم به جای آنکه 
بخواهم آب را هدر بدهم. گياهان را هم تا جايی که بتوانم 
قطره ای آبياری می کنــم تا آب را بی رويه مصرف نکنم. 
به هرحال من بايد خودم به کاری که می دانم درســت 
اســت، عمل کنم تا حرف  هايم در فرزندان و نوه هايم و 
ديگران تأثيرگذار باشد. اگر هر روز حياط را آبياری کنم 
و توجيه ام اين باشــد که پولش را پرداخت می کنم، به 
نوعی حق ديگران را پايمال کرده ام. ما هرچقدر هم پول 
بدهيــم، مگر پول جای آب را می گيرد و می توان از پول 
آب استخراج کرد؟! وقتی به ما می گويند آب را کم مصرف 
کنيــد و بحران کم آبی داريم بايد به آن توجه کنيم. آب 
برای خودمان است و زندگی ما و نسل های آينده و همه 
موجودات زنده به آن بستگی دارند. بايد قدر آب را بدانيم. 
اگر آب نبود، اين گياهان زيبا سبز می شدند؟ ما بايد به 
نسل های بعدی هم فکر کنيم و با مصرف درست از آب 
و ديگر انرژی ها، امانت داران خوبی برای آيندگان باشيم. 
زمين، گل، گياهان و همه چيزهايی که هست بايد برای 
آيندگان ما باقی بمانند و در نهايت وظيفه داريم اينها را 

کامل و درست به دستشان برسانيم.»

 «صفی  الــه لطفی»، ســاکن قديمی محله 
«باشگاه نفت» تهرانسر است. اين شهروند ۷۸ 
ســاله منطقه ۲۱ که برای سومين بار به عنوان 
«شــهروند نمونه گل و گياه» انتخاب شده، در 
يک حياط تقريبًا ۵۰ مترمربعی بيش از ۱۰۰ گونه 
گل و گياه را پــرورش داده اســت و از آنها 
نگهداری می کنــد. گل ها و گياهانی که برخی 
از آنها را از گوشــه و کنار جهان و در سفر های 
مختلف جمع آوری کرده اســت. گل های «رز» 
آقای لطفی با شــاخه هايی که ارتفاع آنها به ۳ 
تا ۴ متر می رســد، زبانزد عام و خاص است. در 
کنار اين باغچه زيبا و پر گل و زير سايه درختان 
ميوه ای که سنگينی بار ميوه  ها کمرشان را خم 
کرده است، با اين شهروند نمونه گل و گياه به 
گفت وگو نشستيم. درختان تنومند و ۴۲ ساله 
کوچه نوزدهم هم هديه و يادگاری آقای لطفی 

برای محله است. 

سايه درختان آقا صفى اله
برسر همسايه ها 

گفت وگو با شهروند نمونه گل و گياه منطقه 21 
كه گياهانى از كشورهاى ديگر را هم در باغچه اش دارد

مهدى اسماعيل پور
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تيکه چوب و يا يک مشت برگ بی جان و بی ارزش نيست 
و آنها هم مريض، غمگين و يا ناراحت می شــوند. بارها 
شده گياهی در کوچه کاشــته ام و پس از مدتی ديده ام 
که بچه ها از روی بی اطالعی و ندانستن، برگ ها و گلها 

صفى اله

آنجا که بــاور دارم و خود تجربه کردم که گياهان حس 
دارند، هميشه به فرزندانم توصيه می کنم به کوه و جنگل 
و فضای سبز بروند تا بچه هايشان از همان دوران کودکی 
و از سن کم با طبيعت و گل و گياه انس و ارتباط بگيرند. 
يعنی به گونهايی نباشد که وقتی در جايی گلی را ديدند 
آن را بچينند يا به شــاخ و برگ گياهان آسيب بزنند و 

متوجه باشــند که آســيب زدن 
اشتباه  زنده  موجود  به 

و  گياه  و  اســت 
يک  درخت 

کرده است، با اين شهروند نمونه گل و گياه به 
گفت وگو نشستيم. درختان تنومند و ۴۲ ساله 
کوچه نوزدهم هم هديه و يادگاری آقای لطفی 

برای محله است. برای محله است. 

يادگار آقاى لطفى 

دركوچه نوزدهم 

در کنار باغچه بسيار زيبای کوچه نوزدهم خيابان باشگاه 

نفت تهرانسر يک يادگاری باارزش از آقای لطفی وجود دارد و آنهم 

۲ درخت زيبا و تنومندی است که امروز ۴۲ ساله شده اند و بر محله 

سايه انداخته اند: «سال ۱۳۵۸ بود که در اين خانه مستقر شديم. در 

آن زمان تعداد ۹ اصله درخت جلو خانه کاشتم که اکنون از آن تعداد 

تنها يک درخت باقی مانده است. مقابل در خانه خودمان هم تعدادی 

«کاج» کاشته بودم. از آن همه درخت امروز تنها ۲ درخت باقی مانده 

است. آن زمان اين محدوده اغلب بيابانی بود و ساخت وساز چندانی 

در آن انجام نشده بود، اما به مرور که اين خانه ها ساخته شدند، 

درختان هم يکی يکی از بين رفتند. امروز اين ۲ درخت يادگار 

آن دوران است و با ديدن آنها که به اين ميزان تنومند 

شده اند، هر روز لذت می برم. به هرحال اين 

درختان يادگار جاودانه من برای محله 

هستند.» 

 گفت وگو با جوان هم محله اى كه در مسابقات عجيبى
 در جهان رتبه آورده است

سفير خـنده ايران
  جوان است و خندان. آنقدر خندان که او را «سفير خنده ايران» در جهان ناميده اند. مدرس 
يوگای خنده که تورهای شادی و خانوادگی برای افراد افسرده يا در معرض کسالت روحی برگزار 
می کند. نخســتين باشگاه «آکادميک خنده» را راه اندازی کرده اســت و در مراکز فرهنگی و 
مهدهای کودک ُاپرای لبخند برپا می کند. تشکيل کلوب خنده ايرانی و تريبت بيش از ۳۰۰ مربی 
خنده ضمن اعطای مدرک رســمی و بين المللی از ديگر دستاوردهای «امير پرورش» است که 
سال ۱۳۹۷ به عنوان کارآفرين نمونه در حوزه فعاليت های تأثيرگذار اجتماعی و فرهنگی معرفی 
شد. اما داستان اين سفير ۳۸ ساله شــادی به همين جا ختم نمی شود. ماه گذشته او با شرکت 
در دهمين دوره از مسابقات جهانی خنده، مقام نخست بخش خنده تکنيکال و مقام سوم بخش 
عمومی را کسب کرد. به بهانه حضور و اجرای برنامه های مختلف در مراکز فرهنگی مناطق ۵ و ۹ 

کفت وگوی صميمانه با او ترتيب داديم که در زير خالصه ای از آن را با هم می خوانيم.  

 سحر جعفريان

بود که يوگای خنده را به شــکل و 
شــمايل امروزی تبديــل کرد. اين 
آغــاز راه خنــده تراپی هايــی بود 
کــه بر منطقــه ای دســت و پاگير 
و بيماری هــای گوناگــون از جمله 
بيماری های «روان تنی» اثری مثبت 
می گذاشــت. تأسيس کلوب يوگای 
خنده در هند با اقبالی جهانی روبه رو 
شد. به گونهايی که کمتر کسی گمان 

می کرد که پس از ســال ها، ضمن تربيت مربيان 
۱۷خنــده درمان، بيش از ۱۷خنــده درمان، بيش از ۱۷ هــزار کلوب خنده و 
شــادی فعال شود. در ايران اما به سبب فرهنگی 
متمايل بــه غم، موانع در بخــش صدور مجوز 
فعاليت مستقل تا برخی مديريت های غيراصولی، 

آن گونه که بايد و شايد يوگای خنده 
به مردم معرفی نشده 
خيلی ها  اســت. 
به ســبب همين 
داليل که ذکر کردم، 
خنده زياد را دليل سبک سری فرد يا لوس بودن 
او می پندارند. در حالی که خنده درمانی، علمی 

نوپديد در عرصه درمان بيماری ها است.»

خنداندن متفاوت شهروندان در مناطق خنداندن متفاوت شهروندان در مناطق 
مختلفمختلف

«خنــده بر هر دردی درمان اســت از جمله 
«کرونا»». مربی بين المللی يوگای خنده با بيان 
اين جمله، ادامه می دهد: «در شــرايط سخت و 
مجازی کنونی، خنده و شــاداب بودن می تواند 
به گذار از اين مرحله کمک بســيار کند. با اين 
هدف، اجراهای گوناگونــی را تدارک ديده ام تا 
شهروندان با ريزش استرس های خود به مقابله با 
کرونا بپردازند. هر چند، خنداندن افراد با يکديگر 
متفاوت است. اين تفاوت را می توان در محله ها 
و مناطــق پايتخت مثال زد. شــيوه خنداندن 
شــهروندان مناطق شــمالی و جنوبی شهر با 
توجــه به نوع فرهنگ قالب و وضعيت اقتصادی 
متمايز است. اين تفاوت بايد با خدمات درست 
و استاندارد در همه عرصه ها از اجتماعی گرفته 
تا بهداشتی از ســوی ارگان های مرتبط دولتی 
پوشش داده شود تا خشونت، افسردگی و فاصله 
طبقاتی جايگزين نشــود. البتــه ناگفته نماند، 
خنده درمانی های فرد به فرد يا خصوصی، گواه 
اين نکته است که افراد با غنای مالی و فرهنگی 

 شيوه خنداندن 
شهروندان مناطق 

شمالى و جنوبى 
شهر با توجه 

به نوع فرهنگ 
قالب و وضعيت 
اقتصادى متمايز 

است

عكس ها مربوط به پيش از شيوع كرونا است.
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امضا
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امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه
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تصحيح
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صفحه آرا

حسنى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

کلنگ ســاخت مجموعه ورزشــی در محله مرادآباد منطقه 
۵ بر زمين زده شــد تا اهالی و جوانان اين محله هم از ســرانه 

ورزشــی مناســبی برخودار شــوند. 
«محمود کلهری»، شهردار منطقه ۵، 
در اين زمينه به ساخت کمپ ورزشی 
و زميــن چمــن مصنوعــی در محله 
مرادآباد اشــاره می کنــد و می گويد: 
«يکــی از وظايف شــهرداری تهران، 
تأمين فضاهای ورزشی است. بر همين 
اساس با توجه به دستور دکتر «پيروز 

حناچی»، شــهردار تهران، درباره پروژه های توســعه محلی و 
نياز محله مراد آباد به ســرانه ورزشی، نســبت به ساخت يک 
ورزشــگاه در اين محله اقدام کرديم. ساخت اين کمپ ورزشی 
از فروردين ماه ســال جاری آغاز شــده اســت و تا عيد سعيد 
«فطر» به بهره برداری می  رســد. صيانت از ســالمت و ارتقای 
زندگی شهروندان از جمله اهداف اصلی ورزش منطقه۵ است. 
برای همين راه های دسترســی آســان برای اهالی در ساخت 
مجموعه های ورزشــی از اولويت شهرداری منطقه ۵ است. باور 
داريم که هرچه برای ورزش شهروندی و مهيا کردن اين مراکز، 
برای شــهروندان قدم برداريم کم است. هزينه کردن در حوزه 
ورزش و تربيت بدنی، نوعی سرمايه گذاری است. به همين دليل 
توسعه زيرساخت های ورزشی منطقه بايد جزو برنامه های اصلی 

ما قرار گيرد.»

 يك تير و چند نشان 
او بــا بيان اينکه از ســرمايه گذاران بخــش خصوصی برای 
توسعه اماکن ورزشی کمک گرفته شده است، می گويد: «پس 
از ســال ها چشــم انتظاری اهالی محله مراد آباد، زمين خاکی 
ايــن محله را با قراردادی مشــارکتی به زمين چمن مصنوعی 
و ســالن بدنســازی تبديل خواهيم کرد. اين قرارداد ۱۰ ساله 
است و درآمدی پايدار برای شهرداری منطقه ۵ به دنبال دارد. 
عالوه بر اينکه شــهرداری در اين قضيــه ارزش افزوده خواهد 

داشت و مردم محله نيز استفاده های الزم را از آن خواهند کرد. 
هم  چنين به ايجاد اشــتغال و توســعه ورزش شهروندی محله 
نيز کمک می کند. هدف از ساخت اين مجموعه، توسعه اماکن 
و فضاهای ورزشــی در منطقه و در راســتای افزايش نشاط و 
سالمتی شهروندان به ويژه نوجوانان و جوانان است. شهرداری 
منطقه آمادگی مشــارکت با ســرمايه گذاران را برای توســعه 
فضاهای ورزشی دارد. در همين راستا قرار است در مرحله های 
ديگر از ســرمايه گذاران بخش خصوصی برای ساير محله ها نيز 
اســتفاده کنيم تا يک گام ديگر به تحقق شعار «تهران؛ شهری 

برای همه» نزديک شويم.»

 خداحافظى با آخرين زمين باير منطقه 
قرار اســت اين مکان به مجموعه ورزشی که شامل سالن 
چندمنظوره بدنســازی است برای استفاده ورزش های هوازی 
و فانکشــنال تبديل شود. «سيد قاسم موسوی»، رئيس اداره 
ورزش شــهرداری منطقه۵، درباره ايــن مجموعه توضيحات 
بيشــتری ارائــه می دهد: «ايــن زمين  خاکی جــزو آخرين 
زمين های خاکی شهر تهران و آخرين زمين  باير منطقه است 
که با بهره برداری از آن به عنوان دومين زمين ورزشــی بزرگ 
منطقه محسوب خواهد شد. روند ساخت آن با جديت درحال 
اجراســت و تا اواخر ارديبهشت ماه، زمين چمن مصنوعی اين 

مجموعه آمــاده و با بــازی نمادين تيم های 
باشــگاه های  و  پيشکســوتان  فوتبال 

«پرسپوليس»ـ  «استقالل» افتتاح 
می شود. در اين منطقه ۲زمين 

باير بزرگ وجود داشت که 
در ســال های گذشته در 
از آنهــا، مجموعه  يکی 
به  «غروی»  ورزشــی 
بهره بــرداری رســيد. 
زمين  در  نيــز  اکنون 
مانــده  باقــی  بايــر 

مجموعه ورزشی «مرادآباد» ساخته خواهد شد. در حال حاضر 
در منطقه ۵شــهرداری، ۳۱زمين چمن مصنوعی کوچک در 
نواحی هفت گانه  و  منطقه  محله های 
وجود دارد که شهروندان می توانند از 
اين مکان ها استفاده کنند. نگهداشت 
زمين های چمن هزينه بر اســت. به 
هميــن دليل هزينه اســتفاده از اين 
مجموعه برای شهروندان نيز براساس 
مصوبــه شــورای شــهرداری تهران 
خواهــد بود و همــان حداقل هزينه 
کــه در همه مجموعه های ورزشــی 

شهرداری تهران مصوب است، دريافت می شود.»

 نخبگان ورزشى منطقه، مربيان اين ورزشگاه 
موســوی به زمان افتتاح کامل اين مجموعه اشاره می کند 
و می گويــد: «بخــش چندمنظوره ســالن ورزش های هوازی، 
ايروبيک و فانکشنال اين مجموعه هم اواخر بهار به بهره برداری 
می رســد. باتوجه به اين موضوع که پيشکســوتان و نخبه های 
ورزشــی بسياری در اين منطقه ســکونت دارند، قصد داريم از 
مهارت و توانايی های آنها در اين مجموعه بهره ببريم. مديريت 
شــهری اين منطقه بــاور دارد به هر اندازه فضاهای ورزشــی 
در منطقــه افزايــش پيدا کنــد، در مقابل آن 
آســيب های اجتماعی کاهــش خواهد 
يافت. برای هميــن هرچه قدر در 
اين زمينه سرمايه گذاری انجام 
گيرد، هزينه های ديگر مانند 
درمان و غيــره به حداقل 
هستيم  می رسد. درصدد 
اقدام  اين  با گســترش 
شهروندان را به ورزش 
سوق  دهيم تا مشکالت 

کاهش يابد.»

 اينجا آغاز راه است 
نخستين کاپيتان باشگاه پرســپوليس و بازيکن تيم ملی، يکی 
از مهمان های ويژه مراســم کلنگ زنی زمين خاکی مرادآباد است. 
«حميد جاســميان» می گويد: «من برای نخستين بار است که به 
محلــه مرادآباد آمده ام، اما در همين زمــان کوتاه ديدم که جوانان 
ورزشــکار اين محله با چه مهارتی فوتبال بازی می کنند. اين محله 
بازيکنان با اســتعداد زيادی دارد که می توانند برای آينده اين مرز 
و بوم ارزشــمند باشند. پيشکسوتان فوتبال ايران از جمله خودم، از 
هميــن زمين های خاکی فوتبال را آغــاز کرديم. من در زمين های 
خاکی «   آبادان» زير گرمای شــديد و دمای هوای باالی ۵۰ درجه 
فوتبال بازی می کردم و توانستم به سطح فوتبال ملی راه پيدا کنم. 
اميــدوارم با اين اقدام جوانان اين محلــه بتوانند آينده بهتری را از 
لحاظ تحصيلی و ورزشی برای خود فراهم کنند. پيشکسوت باشگاه 
پرسپوليس با تأکيد بر اينکه امکانات ورزشی در محله ها در مقايسه 
با گذشته پيشرفت چشمگيری داشته است، توضيح می دهد: «يکی 
از سياســت های مديريت شــهری بر اين است که هر محله از يک 
زمين چمن برخوردار باشــد و اگر اين اين اتفاق بيفتد، آثار مثبت 
آن را خواهيم ديد. چراکه از اين طريق جوانان دسترسی راحتی به 
امکانات ورزشــی دارند و وقت شان را با توپ زدن در مستطيل سبز 
پر می کنند. خوشبختانه در ميان اين افراد استعداد های بسيار خوبی 
وجود دارد که آينده خوبی در انتظارشان است. فوتباليست های اين 
منطقه استعداد بااليی دارند و به گونه  ايی در زمين چمن کار می کنند 
که انگار توپ عضوی از بدن آنها است. بدون   ترديد اگر حمايت الزم 
از ســوی مسئوالن ورزشی انجام شــود، در آينده ای نه چندان دور 
آنها را در تيم های پر طرفدار و ملی خواهيم ديد که توپ می زنند.» 
پيشکسوت باشگاه پرسپوليس از اهميت اجرای طرح استعداديابی در 
منطقه می گويد: «مسئوالن ورزشی در شهرداری منطقه بايد به طور 
مســتمر در مدارس منطقه به دنبال کشــف استعدادهای فوتبالی 
باشند تا با حمايت از آنها به پيشرفت شان کمک کنند. اجرای طرح 
اســتعداد يابی به طور مستمر از آن ســو دارای اهميت است که آن 
دسته از افرادی که توانايی فوتبالی دارند، شناخته می شوند و برای 

پيشرفتشان در راه درستی قرار می گيرند.» 

نخستين ورزشگاه محله قديمى منطقه 
با مشاركت كاپيتان اسبق پرسپوليس عيد فطر 

به بهره بردارى مى رسد

سكوى پرتاب 
مـرادآبـادى ها 

به تيم ملى
  توپ را با چنان قدرتی شــوت می کنند که 

از شــدت آن، خاک از روی زمين خاکی فوتبالشــان به هوا 
بلند می شــود. اين زمين باير برای اين فوتباليست های کوچک محله 

«مرادآباد» منطقه۵، حکم بهترين زمين را دارد. قرار است تا کمتر از يک  ماه 
ديگر اين زمين باير که آخرين زمين خاکی اين محدوده است، به دومين مجموعه 

ورزشی و چمن مصنوعی بزرگ اين منطقه تبديل شود و سکوی پرتابی برای به دست 
آوردن آينده  ای روشن و درخشان ورزشــکاران مرادآبادی باشد. به گفته کودکان اين 
محله، بازی فوتبال حتی از نان شبشان واجب تر است. اين موضوع، اهميت داشتن امکانات 
فوتبالی مناسب مانند زمين چمن را در همه محله های منطقه نشان می دهد که وجود آن 

بسيار ضروری است و می تواند عالوه بر رشد ورزشی در کاهش آسيب های اجتماعی 
نيز نقش مهمی را ايفــا کند. تصميم گرفتيم تا به بهانه حضور پيشکســوتان 

باشگاه های فوتبال در اين مراســم، به سراغ آنها برويم و در گفت وگويی، 
وضعيت زمين های فوتبال و استعدادهای فوتبالی ورزشدوستان اين 

منطقه را بررسی کنيم. 

ثريا روزبهانى

ورزشــی مناســبی برخودار شــوند. 
 ،
در اين زمينه به ساخت کمپ ورزشی 
و زميــن چمــن مصنوعــی در محله 
مرادآباد اشــاره می کنــد و می گويد: 
«يکــی از وظايف شــهرداری تهران، 

محمود كلهرى
شهردار منطقه 5

سيد قاسم موسوى
رئيس اداره ورزش 

«نيما نكيســا»، دروازه بان ســابق تيم ملى، در مراسم كلنگ زنى زمين فوتبال شهردارى منطقه5
مرادآباد حضور دارد. او مى گويد: «يكى از زمين هاى خاكى و باير شــهر تهران 
رونمايى شد تا به همت مسئوالن به مجموعه ورزشى و چمن مصنوعى تبديل 
شــود. من هرگز فكر نمى كردم كه ديگر زمين خاكى در تهران وجود داشــته 
باشد. من مطمئن هستم كه خيلى زود شاهد موفقيت ها و بروز استعداد هاى 
هميــن كودكان و نوجوانانى كه اطراف من در مراســم افتتاحيه حضور دارند، 
خواهيم بود كه به تيم ملى ما راه يافته اند. تنها كافيست ما پيشكسوتان آنها را 
شناسايى كنيم و به آنها سمت و سوى درست حركت كردن را نشان دهيم و از 
همه مهم تر حفظ و نگهدارى اين استعدادهاى ارزشمند است. هركدام از آنها 

پتانسيل هايى هستند كه مى توانند به نابغه اى در فوتبال ما تبديل شوند.»

«نيما نكيسا»
دروازه بان سابق تيم ملى: 
نوابغ آينده فوتبال 
را شناسايى كنيم

«على خسروى»، داور اسبق بين المللى فوتبال ايران، احداث زمين چمن مصنوعى 
را در اين مكان به فال نيك مى گيرد: «خوشحالم به عنوان فردى كه بيش از 40 
ســال است كه در حرفه ورزش فعاليت مى كند، در اين اتفاق مهم براى ساكنان 
محله مرادآباد، حضور داشــته باشــم. اين زمين خاكى ميــان بافت و مجتمع هاى 
مسكونى قرار گرفته است و مى توانست به برج و آپارتمان تبديل شود، اما امروز 
به مجموعه ورزشى و زمين چمن مصنوعى تبديل شده است. براى همين اين يك 
اقدام از سوى مديريت شهرى و شورايارى اين منطقه ارزشمند محسوب مى شود 
كــه نمى گذارند ظرفيت هــاى محلى از دســت بروند. اميدوارم بــا پيگيرى هاى 
مســئوالن شهرى آخرين زمينه باير و خاكى منطقه زودتر آماده بهره بردارى شود 
تا جوانان و شهروندان ورزش دوست اين محله بتوانند از اين امكانات به خوبى 
بهره ببرند و در مكان ورزشى مناسبى تمرين كنند. اين اقدام با مشاركت و همت 
دوســوى مردم و مســئوالن به نتيجه رسيده اســت. به همين دليل من مطمئن 
هستم كه اين زمين چمن مصنوعى، يكى از بهترين زمين هاى فوتبال شهر تهران 
خواهد بود و قهرمان و ورزشكاران بسيارى را پرورش مى دهد. عالوه بر آن زمين 

مرادآباد از استانداردهاى خوب و مناسبى برخوردار است.»

«على خسروى»، داور 
اسبق بين المللى فوتبال ايران: 
حتما يكى از بهترين 
ورزشگاه هاى شهر 

مى شود

به باور «ســعيد عزيزيان»، دروازه بان ســابق تيم هاى اســتقالل، پرسپوليس 
و تيم ملى پيشكســوتان، اين اقدام براى جوانان اين محل بســيار الزم است. 
او مى گويد: «اين زمين هاى خاكى و باشــگاه ها براى محله ها نعمت هســتند و 
فرصتى به جوان هاى با اســتعداد مى دهند تا خودشــان و توانايى هايشــان را 
نشــان دهند. چه جوان هايى كه از دل همين زمين ها و باشــگاه ها، آينده شان 
تأمين شده است. شــما اگر به نسل هاى گذشته فوتباليست هاى تهران نگاه 
كنيد، متوجه مى شــويد كه اين زمين هاى خاكى چه خدمتى به مردم و محله و 
ورزش كشور كرده است. در حال حاضر زمين هاى خاكى ديگر مرسوم نيستند 
و برچيده شــده اند. اكنون با راه اندازى اين كمپ فوتبال، اگر جوانان به اين 
مكان مراجعه كنند و زير نظر مربيان و پيشكسوتان تمرين و دوره هاى خود را 
بگذرانند، بى شك آينده روشنى پيش روى آنها قرار خواهد گرفت و مى توانند 

براى تيم ملى و كشور و منطقه مثمرثمر باشند.»

«سعيد عزيزيان»
 دروازه بان پيشكسوت:

ورزشگاهى مفيد براى 
تيم ملى خواهد بود

نوابغ آينده فوتبال 

اسبق بين المللى فوتبال ايران: اسبق بين المللى فوتبال ايران: 
حتما يكى از بهترين 

ورزشگاهى مفيد براى ورزشگاهى مفيد براى 
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در محله هويت

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح
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صفحه آرا

حسنى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

«رضا ترهان» از ساکنان قديمی اين شهرک به 
تاريخچه آن اشــاره می کند و می گويد: «در سال 
۱۳۵۵ ساخت وســاز در اين محل آغاز و خانه های 
شــهرک به صورت وياليی و به همت ايتاليايی ها 
ساخته شد. شــهرک چشــمه يکی از قديمی و 
زيباترين محله های منطقه ۲۲ است. در گذشته، 
دور تا دور شهرک حفاظ بندی شده بود و نگهبان 
داشــت. رفته رفته حفاظ ها برداشــته و از قالب 
شهرکی خود خارج شــد. درخت های «گيالس» و 
«سرو شــيرازی» و «توت» اطراف محله را احاطه 
کرده بودند. اغلب منازل مســکونی اين شهرک، 
وياليی اســت. اما در ســال های اخيــر، مالکان 
بناهای قديمی خــود را کوبيده و به جای آن برج 
و آپارتمان های چنديــن واحدی بنا کرده اند. اين 
شهرک بيش از ۴۰سال قدمت دارد و پيدايش آن 
به حدود سال های ۱۳۵۹ و تشکيل تعاونی شهرک 
«راه آهــن» برمی گردد. زمانی که تعاونی شــرکت 
راه آهن برای صاحبخانه شدن کارکنانش دست به 
کار ساخت وســاز زد و با واگذاری قطعاتی در ابعاد 
۵۰۰ و ۳۰۰ متری به آنها ســبب شکل گيری اين 
محله شد، تا پيش از اين زمين های اين محدوده، 
مزرعه و باغ بود. ايــن باغ ها به يکی از زمين داران 
منطقه کن تعلق داشــت و با نــام «لتمال» کن 
شــناخته می شد، اما رونق منطقه پس از دهه ۶۰ 
و ســرازير شدن افراد از روستاها به شهرها و هم-

چنين افزايش قيمت زميــن در تهران و اجبار به 
حاشيه نشينی آغاز شد. با فروش زمين های بخش 
جنوبــی اين محدوده به اعضای تعاونی مســکن 
«هوانيروز» در ابعاد ۲۰۸ متری، ساخت وســاز در 
آن ســرعت گرفت. در آن ســال ها اين محدوده 
تنها محله ای از منطقه ۲۲ شــهرداری تهران بود 
که در آن شــهروندان زندگی می کردند و در ديگر 
قسمت های منطقه هنوز ساخت وسازی انجام نشده 
بود. با گذشــت زمان اين محله بــه فضايی برای 
ساخت خانه های وياليی و يک طبقه از سوی برخی 
از مهاجرانی که از شهرستان برای زندگی کردن به 
تهران می آمدند، تبديل شــد. چراکه اين محدوده 
يکــی از مناطق خوش آب و هوای غرب تهران به 
شمار می رفت و از سويی توانسته بود به سبب آب 
و هوای مطلوبش به عنوان يکی از ســکونتگاه های 
پرطرفدار برای بازنشستگان محسوب شود. اکنون 
اين محلــه از خانه های وياليــی و حياط دار خود 
فاصله گرفته و وجود آسمان خراش های متعدد اش 
موجب شــده است تا به قطب «برج سازی» شهر 

تهران تبديل شود.»

 محله اى خوش آب و هوا 
به ســبب قرار گرفتن اين شــهرک در مسير 
جريان بادهای «شهريار» و نزديکی به کوه های کن 
از سمت شمال و هم چنين پارک جنگلی «چيتگر» 

بخــش جنوبی اين محلــه از آب و هوای مطلوبی 
برخوردار است. اين شهرک از نظر اصول شهرسازی 
توانسته است گواهينامه استاندارد دريافت کند. به 
گفته رضا ترهان شهرک چشمه دارای ۲فاز اصلی 
و فرعی و هم چنين بوســتان شرقی و غربی است. 
ياس، گاليل، سنبل، زنبق، سوسن، اقاقيا، شب بو، 
آالله، ارکيده، الله غربی و شرقی و نرگس از جمله 
کوچه های اين شــهرک محسوب می شوند. اکنون 
بافت آن غالبًا مســکونی و نوســاز است و بزرگراه 
«آزادگان» و ميــدان «المپيــک» در مجاورت آن 
قرار دارند. محدوده و مرز شــمالی شهرک چشمه 
را خيابان «شهرکرد» و بلوار «زيبادشت» تشکيل 
می دهند. بلوار دهکده المپيک هم در انتهای شرقی 
شهرک چشمه واقع شده است که در انتهای جنوبی 
محدوده شهرک به ميدان المپيک منتهی می شود. 
بلوار «صدرا» و بزرگراه آزادگان به ترتيب در جنوب 

و غرب شهرک چشمه قرار گرفته اند. 

 جايگاه سوخت شهرك  
در محــدوده شــمالی شــهرک و در خيابان 
شهرکرد، يک جايگاه سوخت وجود دارد که هم گاز 
طبيعی و هم سوخت بنزينی عرضه می کند. پمپ 
بنزين دهکده المپيک هم جايگاه سوخت ديگری 
است که در محدوده شهرک چشمه قرار داشته و 
نشانی دقيق آن در انتهای شمالی خيابان چشمه 

شرقی است. 

 دسترسى ها و خدمات 
به ســبب نزديکی به بزرگــراه آزادگان، امکان 
رفت وآمد به نقاط ديگر شــهر تهران با استفاده از 
خودرو شــخصی برای ساکنان شهرک تا حدودی 
تســهيل شــده اســت. هم چنين ايســتگاه های 
اتوبوسرانی در بلوار دهکده المپيک تعبيه شده اند. 
اين شــهرک يــک بازارچه خريــد دارد که اهالی 
شهرک برای خريد روزمره به آنجا مراجعه می کنند. 

 اماكن فرهنگى و مذهبى 
از اماکن فرهنگی واقع در اين محله می توان به 
کتابخانه عمومی  «حضرت فاطمه»(س) اشاره کرد 
که در مسير پمپ بنزين، پشت بيمارستان «اعصاب 
و روان ايرانيان» قرار گرفته است. اين کتابخانه به 
نســبت بزرگ بوده و مورد توجه اهالی فرهنگ و 
کتابخوانی در اين محله واقع شــده اســت. هم-

چنين مسجدجامع «المهدی»(عج) و مسجد «قائم 
المهدی»(عج) از جمله مساجد اين محله محسوب 

می شوند. 

مرور تاريخ شفاهى شهركى كه نيم قرن از عمرش مى گذرد 

«چشمه» را ايتاليايى ها ساختند
  شهرک «چشــمه» يکی از محله های 
که  اســت  اوليــه منطقه ۲۲  و  قديمی 
مالکان  دارد  تاريخچه شکل گيری جالبی 
اوليــه اراضی منطقــه ۲۲، خانواده  های 
بوده اند.  «فيروزگر»  و  «فرمانفرمايــان» 
پس از تصويب طرح «جامع شهر تهران»، 
اين منطقه به نام يک شهر جديد تعريف 
شــد و حوزه آن در دهــه ۱۳۵۰ به نام 
شــهر جديد «کن» به وسيله مهندسان 
طراحی  همکاران  و  فرمانفرمايان  مشاور 
شده اســت. در همين سال های ابتدايی 
شــکل گيری منطقه، خانه هــای وياليی 
انگشت شماری در محدوده کنونی شهرک 
چشمه ساخته شــد. در طول سال های 
از  ۲۰درصد  حــدود  تــا ۱۳۵۸،   ۱۳۴۹
مالکان  و  تفکيک شد  منطقه  اين  اراضی 
جزئی پيدا کــرد و بقيه اراضی به قطعات 
بزرگ هزار مترمربع به باال تقســيم شد. 
پس از پيروزی انقالب اســالمی، اراضی 
و  اعالم  ملی  فيروزگــر،  و  فرمانفرمايان 
تعدادی از آنها به سازمان «زمين شهری» 
واگذار شــد و حــدود ۵۰۰ هکتار از اين 
زمين ها از سوی آيت اهللا  «مالعلی کنی» که 
از زمان «قاجار» مالک اين زمين ها  بودند، 

به صورت موقوفه درآمد. 

ثريا روزبهانى

بيمارستان تخصصى 
اعصاب و روان

واقع  درمانی  مرکز  مهم ترين 
بيمارســتان  محدوده،  اين  در 
ايرانيان اســت  اعصاب و روان 
که يکی از مراکز بيمارســتانی 
شــناخته  و  معروف  تخصصی 
شــده تهران به حساب می آيد. 
تخت   ۲۵۰ بيمارســتان  ايــن 
خوابه مســاحتی در حدود يک 
هکتــار و زيربنايی در حدود ۳ 
بيمارستان  دارد.  هزار مترمربع 
اعصــاب و روان ايرانيان دارای 
بخش  مانند  امکاناتی  و  بخش  ها 
روان پزشــکی مردانــه و زنانه، 
اورژانس  عمومــی  و  درمانگاه 
و  مشاوره  واحد  شــبانه روزی، 
روان شــناختی، آزمايشــگاه و 

داروخانه است.

  بقاع متبرکه امامزادگان متعددی در پنجمين تکه از پايتخت واقع شده است. به همين دليل می توان اين منطقه 
را يکی از قطب های زيارتی شهر تهران دانست که پذيرای زائران بسياری است. اما اکنون با توجه به لزوم رعايت 
شعار «در خانه بمانيم تا سالم بمانيم» و پرهيز از تجمعات مردمی برای جلوگيری از شيوع بيشتر بيماری «کرونا»، 
برنامه ها و مراسم ماه مبارک «رمضان» نيز شکل و شــمايل جديدی به خود گرفته است. در همين راستا برنامه 
«زيارت از راه دور» در آستان های مقدس امامزادگان منطقه۵ برگزار می شود. شهروندان می توانند از طريق فضای 

مجازی با آستان های مقدس اين منطقه آشنا شوند و ايشان را زيارت کنند. 

ثريا روزبهانى

برنامه ويژه اى براى آشنايى با بقاع متبركه منطقه5 در ماه رمضان تدارك 
ديده شده است

با يك كليك به زيارت برويد
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برنامه ويژه اى براى آشنايى با بقاع متبركه منطقه5 در ماه رمضان تدارك 

برويدزيارت برويدزيارت برويد زيارت با يك كليك به زيارت با يك كليك به 

هر ســاله با فرارســيدن مــاه مبــارک رمضان، 
ماه مهمانی خــدا، زيارتگاه  ها، مســاجد و هيئت ها، 
ويژه برنامه های متنوعی را همراه با ضيافت افطار برای 
روزه داران تدارک می بينند. اما ۲ سال است که به دليل 
شيوع ويروس کرونا و اهميت رعايت فاصله اجتماعی، 
مراسم مذهبی در اين ماه با محدوديت های بسياری 
روبه رو است. «حســين دلبری»، معاون اجتماعی و 
فرهنگی منطقه۵، درباره اين طرح توضيحات بيشتری 
ارائه می دهد: «آغاز ماه مهمانی خدا و شرايط معنوی 
حاکم بر جامعه، بر عالقه مندی مردم برای حضور در 
اماکن مذهبی، مساجد، بقاع متبرکه و مراسم مذهبی 
می افزايد. اين درحالی اســت که به دليل تداوم طرح 
فاصله گــذاری اجتماعی همچنــان امکان حضور در 
اماکن مقدس، بقاع متبرکه و مســاجد و شرکت در 
مراســم مذهبی وجود ندارد. امسال هم مانند سال 
گذشته، رعايت تدابير و پروتکل های بهداشتی موجب 
شــده است تا شهروندان و زائران نتوانند در فضاهای 
زيارتی و آستان های مقدس حضور داشته باشند. به 
همين دليل فضای مجازی به کمک شهروندان آمده 
و اين امکان را برای آنها فراهم کرده است تا با معرفی 
آستان های متبرکه منطقه، از داخل خانه هايشان به 
ايــن مکان ها بروند. برای هميــن، اکنون با توجه به 
تعطيــل بودن بقاع متبرکه در مــاه مبارک رمضان، 
برنامــه «زيارت از راه دور» در راســتای تبديل بقاع 
متبرکه به قطب فرهنگی و اســتفاده بهينه از فضای 
مجازی در امامزاده های منطقه، در روزهای ماه مبارک 
رمضان اجرا می شود. هم  چنين قصد داريم اين برنامه 
را گســترش دهيم و شــهروندان در کنار آشنايی و 
زيــارت بقاع متبرکــه، در برنامه ها، ســخنرانی های 
مذهبی، قرائــت ادعيه و قرآن در محافل مجازی نيز 
شرکت کنند. اميدواريم با اجرای اين برنامه هموطنان 
بتوانند با حفظ سالمتی از معنويات ماه مهمانی خدا 

بيشتر و بهتر بهره مند شوند.»

 توسعه گردشگرى با كمك فضاى مجازى
اکنون شــهروندان به دليل پيشــگيری از شيوع 
ويروس کرونا زمان بيشتری را در منزل می مانند. برای 
همين بيشترين وقت خود را در فضای مجازی سپری 
می کننــد. معاونت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
منطقه در ادامه به شــيوه استفاده از اين برنامه اشاره 
می کند و می گويد: «اين بهترين فرصت است که ما از 
فضای مجازی به عنوان سبک زندگی متفاوت استفاده 
کنيم تا ظرفيت اين مسئله در توسعه گردشگری مؤثر 
باشد. عالقه  مندان برای شرکت در اين برنامه می توانند 

ماه  ايــام  در 
به  رمضان  مبارک 

نشانی «اينستاگرام» گردشگری منطقه۵ 
(gardesh.5) مراجعه کنند. هم  چنين اگر وضعيت 
کنونی شــهر از رنگ قرمز خارج شود و شرايط برای 
حضور شــهروندان در مکان هــای مذهبی ممانعتی 
نداشته باشد، اين آمادگی را داريم که تورهای زيارتی 
مذهبــی و بازديد از آســتان های متبرکه منطقه را 

به صورت حضوری نيز برگزار کنيم.»

 آستان امامزاده على ابن جعفر (ع) 
آســتانه مبارکه «علی  ا بن جعفــر» (ع) در محله 
«سرآسياب» کن قرار گرفته است و از مکان های مهم 
مذهبی در غرب تهران محســوب می شود. امامزاده 
علی بــن جعفر(ع) معروف به امامــزاده جعفر(ع)، از 
نوادگان امام «موسی کاظم»(ع) است. اين بنا از ايوان 
کاشيکاری، رواق سرتاسری و حرم تشکيل می شود. 
گنبد آن شــلجمی شــکل و حرم دارای کاشيکاری 
خشتی به نام چهارده معصوم(ع) و آينه کاری و ضريح 

مشبک فوالدی نفيس است. 

 آستان امامزاده شعيب(ع) 
امامزاده «شــعيب»(ع) از فرزندان امام موســی 
کاظم(ع) اســت. بنای اين آســتان از ابنيه باارزش 
فرهنگی ـ تاريخی مربوط به دوره «صفويه» محسوب 
می شــود. بنای آن ۲۵ مترمربع و يک حياط کوچک 
و حوض دارد. ســقف بنا، شــيروانی و نمای داخلی 
ســفيدکاری شده  و مزين به تمثال ها و شمايل هايی 
اســت. در سال ۱۳۸۲ ضريح قديمی چوبی با ضريح 

جديد استادکاران يزدی تعويض شده است. 

 آستان امامزاده سيد  محمد رضا(ع) 
اين مکان متبرکه در محلــه «ميانده» کن و در 
ميان قبرستان عمومی قرار گرفته است. بنا۴۰ متری 
اين آستان از سوی اهالی بازسازی شده است. فضای 
داخلی حرم از ســنگ قبر مرمرين سفيد رنگ شکل 
گرفته اســت و ديوارها به نقاشــی و تزيينات مزين 

شده اند. 

 آستان امامزاده محمد(ع) 
آرامگاه امامزاده «محمد»(ع) در باغ های اطراف کن 
قرار دارد. اين آستان شامل بنايی قديمی و کوچک به 
مساحت ۵۰ مترمربع است؛ که از خشت و ِگل و چوب 
ساخته شده و فاقد گنبد و گلدسته و دارای ضريحی 

آلومينيومی و 
مشبک است. چند اصله درخت چنار 

در محوطــه بنا وجــود دارد و يک قطعه باغ موقوفه 
متصل به بقعه اســت که قسمتی از درآمد آن صرف 

هزينه های روشنايی و برق آرامگاه می شود. 

 آستان امامزاده كابل حسين(ع) 
يکــی ديگر از اماکن مذهبــی منطقه کن، بقعه 
امامزاده «کابل حســين»(ع) اســت. اين آستان در 
محله «درقاضی» يــا «دارقاضی» با زيربنايی حدود 
۲۰مترمربع جنب مســجد درقاضی واقع شده است. 
اين بقعه متبرکه ضريح ندارد و داخل آن سنگ قبر 
و صحن مسجد قرار دارد. هم  چنين گلدسته های اين 

آستان آجری و نوساز است. 

 آستان امامزاده سيد محمد(ره) 
روستای «سولقان» در فاصله ۲۰ کيلومتری غرب 
تهران در جاده اما مزاده «داود»(ع) قرار دارد. امامزاده 
داود(ع) و «ســنگان» از جمله روستاهای بخش کن 
اســت که بقاع متبرکه معروفی را در دل خود جای 
داده اند. در دل روســتای سولقان و در ميان باغ های 
زيبای ميــوه، آرامگاه «ســيدمحمد»(ره) قرار دارد. 
امامزاده ســيد محمد(ره) به امامــزاده «نوربخش» 
معروف اســت. «امير سيد محمد نوربخش» از جمله 
عارفان و سالکان الی اهللا بود که در سال ۷۹۵ (ه. ق) 
در شــهر «قائن» پا به عرصه حيات گذاشــت. بنای 
اصلی بقعه متبرکه امامزاده ســيدمحمد(ره) ساده و 
آجری اســت. اين بنا برای بار نخســت از سوی بانو 
«بی بــی کوکب اعظم کاکويی» و ديگــر افراد خّير، 
بازسازی و در سال ۱۳۸۲ از سوی اداره اوقاف و امور 

خيريه کن دوباره مرمت شده  است. 

 آستان امامزاده عماد الدين(ع) 
مســير روســتای ســنگان از جــاده امامزاده 
داود(ع) منشعب می شــود. فاصله تهران تا سنگان 
با اتومبيل حدود ۴۰دقيقه اســت. بقعــه امامزاده 
«عماد الدين»(ع) بر فرازکوهی در روستای سنگان 
قرار دارد و ســاختمان آرامگاه محقر و به مساحت 
۳۵ مترمربع، شامل يک اتاق و ايوان است. هم  چنين 
گنبد آن مخروطی شکل و سفيد کاری شده و ضريح 

بقعه هم فلزی است. 

 آستان امامزاده قاسم(ع) 
اين آرامگاه در قســمت غربی روســتای سنگان 
باال قرار دارد و پــس از طی حدود ۴۰۰ متر از جاده 
«مالــرو» در ميــان دره ای باصفا، کنــار رودخانه و 
صخره های عظيم کوهســتان قرار گرفته است. بنای 
آن چهار گوش و ســقفش شيروانی است. هم  چنين 
درخت چنار قديمی ای به عنوان شاخص قدمت بقعه 
در آن حوالی وجــود دارد. صندوق قديمی تخريب 
شده و ضريح آلومينيومی  جديدی بر روی مرقد گچی 

امامزاده(ع) نصب شده است. 

 آستان امامزاده عقيل(ع) 
در ارتفاعات صعب العبور «ســولقان» و در ميان 
دره ای سرســبز به نام اراضی «مزرا» بقعه شــريف 
امامزاده «عقيل»(ع) قرار گرفته است. به همين دليل 
اغلب کوهنورادان، زائران اين آستان هستند. اين بقعه 
شامل بنای کوچکی شامل دو اتاق و يک ايوان است 
و داخل يکی از اتاق ها ضريح چوبی ساده ای قرار دارد. 

 آستان امامزاده عالءالدين(ع) 
در قسمت جنوبی روستای سنگان، بقعه متبرکه 
امامزاده «عالءالدين علی»(ع) در مجاورت دو قطعه 
باغ موقوفه قرار دارد. بنای آن شامل يک اتاق قديمی 
مربع شکل و يک گنبد مخروطی کوتاه، قير و گونی 
شــده است. سازه بنا خشــت و گل است. بر اساس 
نوشــته مؤلف «جغرافيای تاريخی شــميران»، در 
گذشته در مقابل ورودی امامزاده(ع) ايوان عريضی با 
ستون های چوبی قطور قرار داشته که اکنون آثاری از 

آن باقی نمانده است. 

 آستان امامزاده داود(ع) 
جــاده منتهی به آرامــگاه امامــزاده داود(ع) در 
شــمال غرب تهران و در دره کن قرار گرفته اســت. 
اين جاده از کن آغاز می شــود و از روستای سولقان 
می گذرد و تا بقعه امامزاده داود(ع) ادامه پيدا می کند. 
اين آستان، ساالنه بيش از يک ميليون زائر و مهمان 
دارد. براســاس اســناد، بنای اصلی بقعه مربوط به 
پيش از حکومت سلسله «صفويان» بوده است. حرم 
هشت ضلعی و سرداب از بنای قديمی باقيمانده است. 
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فرســوده می گويد: «مناطقــی که اغلب معضل 
بافت فرســوده و فشرده دارند، به ويژه در جنوب 
پايتخت، نياز بيش ــتری به رنگ و طرح های شاد 
و البتــه متفاوت دارند. طرح هايی که در حفظ و 
افزايش روحيه اجتماعی 
در کنار همه فشارها و 
کمک  آنها  به  آسيب ها 
کند. شــايد ميزان اين 
اثرگذاری در ابتدا اندک 
باشــد اما در بلندمدت 
فرهنگ  تغيير  شــاهد 
شــهروندان  بصــری 
خواهيم بود.» ساالری ۲ 
طرح را در خيابان اجتماعــی اجرا کرده که در 
يکی از آنها با توجه به هم زمانی با عيد نوروز به 
فرهنگ های مرتبط با آن در اقوام مختلف اشاره 
شده است. اين هنرمند ادامه می دهد: «نکته حائز 
اهميت اين است که بايد در اجرای ديوارنگاری ها 
به ســبک معماری محله نيز توجه کرد. چراکه 
تناسب بين محتوای طرح، سبک معماری و نوع 
فرهنگ قالب، رضايت مندی اهالی و ماندگاری آن 

طرح و اثر را در برخواهد داشت.»

 ويژگى هاى منحصربه فرد محله
 تهران و محله هايش 
بايــد به الگويــی فاخر 
بــرای همه شــهرهای 
ايران تبديل شــود. اين 
شــهياد»  «عرفــان  را 
رشته  ارشد  کارشناس 
نقاشــی می گويــد که 
۲ طــرح برگزيده اش با 
موضوع موسيقی ايرانی 
بر تن خاکســتری خيابان اجتماعی جای گرفته 
اســت: «ديوارنگاری بايد براســاس ساختارهای 
هنر شــهری و زيباشناســی مدرن پيش برود 
تا هم ســبب لذت شــهروندان و هم به الگويی 
ماندگار برای ســاير محله ها و شهرها در عرصه 
زيباســازی های بصری و ديداری تبديل شــود. 
البته در اين گذار نبايد ويژگی های منحصربه فرد 
هر محله و معبــر در اجرای طرح ها مورد غفلت 
قرار گيرد. برای مثال، يکی از ويژگی های واضح 
منطقه ۹، کوچکی مســاحت و تراکم جمعيت 
است. اين يعنی بايد در فضايی اندک، بيش ترين 
معنا و محتوا را انتقال داد. معناهايی که در مواجه 
با کثــرت افراد و تفکرات، بدون هيچ گونه مانعی 
ترجمه شوند. من نيز در طراحی طرح های خود 

اين موارد را اولويت بخشيدم.»

بــرای اجرای طرحش به منطقه ۹ آمده اســت. 
او می گويد: «تهران، سال هاســت که از زيبايی 
و رنگ هــای شــاد و از هويتش که بخشــی از 
هويت ملی محســوب می شــود، فاصله گرفته 
اســت. اين دور ماندن و فراموشی به زيان نسل 
آينده خواهد بود. چراکه کمرنگ شدن هويت و 
تاريخی که بر يک شــهر و محله گذشته است، 
می تواند اعتماد به نفس و تجربيات تکرار ناشدنی 
آيندگان را نابود کند. بنابراين، اجرای طرح هايی 
اينچنينی می تواند هم محلــه را زيبا کند و هم 
تاريخ را به تصوير بکشــد. قدرت تصوير و رنگ 
در ايجاد حافظه و زيبايی، بی نظير است.» طرح 
او محتوايی از المان هــای نگارگری ايرانی دارد. 
طرحی که در يکــی از بلوک های ميانی خيابان 
اجرا شده است. مهاجری ادامه می دهد: «زمانی 
که به طراحی مشغول بوديم، بازخوردهای خوبی 
را از شــهروندان دريافت کرديم. بعضی ساعت ها 
می ايســتادند و تماشــا می کردند. نوجوان های 
عالقه مند بســياری هم بودند که مشتاقانه برای 
نقاش شــدن و کمک کردن به ما ســؤال هايی 
می پرســيدند. به گمانم به مجمــوع پيامدهای 
اجرای اين طرح بايد فرهنگسازی و فراهم کردن 
محيطی مناسب برای ترغيب شهروندان به هنر و 

ادب نيز اضافه کرد.»

 تناسب طرح، معمارى و فرهنگ
«حميد ساالری» هم کارشناس ارشد رشته 
«نقاشی» است. ۴۲ سال دارد و کسب و کارش، 
هنرهای شهری است. ساالری نيز از اجرای هرچه 
بيش تر ديوارنگاری در مناطق متراکم از بافت های 

شوق و ذوق فراوان جايی مناسب پيدا کرده اند 
و اکنون ســر از پا نمی شناسند. گاهی با دست 
به بخشی از ديوار ســيمانی در اواسط خيابان 
اجتماعی اشاره می کنند و به يکديگر می گويند: 
«اينجا را ببين؛ قرار است اين ديوار را بردارند تا 
در ورودی بوستان «دوستدار کودک» را نصب 
کنند! خيلی خوب می شــود. می توانيم هر روز 
بــازی کنيم.» به ابتدای خيابان که می رســند 
از ديدن ايســتگاه دوچرخه های شهری به وجد 
می آيند. ايستگاهی که آن هم با رنگ های شاد 
به زيبايی آراســته شده است. بنرهای محيطی 
خبر از ادامه طرح زيباســازی خيابان اجتماعی 

در فازهای بعدی می دهد. 

 قدرت رنگ ها 
 در زيبايى و فرهنگ سازى

فراخوان ارائه بهترين 
طرح ويــژه ديوارنگاری 
خيابان اجتماعی که در 
اعالم  مجازی  فضاهای 
شد، هنرمندان بسياری 
از مناطق و شــهرهای 
شرکت  آن  در  مختلف 
که  هنرمندانی  کردند. 
هم به دنبال ماندگاری 
طرح هايشــان بودند و هم زيباســازی بخشــی 
از تهران برايشــان اهميت داشــت. يکی از اين 
دانشــجوی  مهاجری»،  «مهديس  هنرمنــدان 
دکترای رشــته «مطالعات تطبيقی و تحقيقی 
هنر» اســت. ساکن محله «شريعتی» که اکنون 

طرح «ايران شهر» يا «گالری خيابان شهر»، 
از اواخــر تعطيــالت نــوروز ۱۴۰۰ در خيابان 
اجتماعی به مدت يک هفته آاجرا شد. خيابانی 
که در زمانی اندک، جايگاه رويدادمحوری خود 
را بين اهالــی يافت. به گونه  ای که درســت از 
همان روزهای نخستين افتتاح و بهره برداری از 
خيابان در تابستان سال گذشته، شهروندان به 
هر بهانه  ايی ســری به خيابان می زدنند تا کمی 
پياده روی و ورزش کننــد يا روی نيمکت های 
رنگارنــگ آن وقت بگذرانند. حتــی روزهايی 
که شــيوع «کرونا»، بســياری را خانه نشــين 
کرده اســت، اين خيابان پاتوق افراديســت که 
برای هواخــوری به دنبال فضای باز و وســيع 
هستند. برگ های درختچه های حاشيه خيابان، 
رنگ ســبز به خود گرفته انــد و گاه چند پرنده 
کنار باغچه هــای منظم و يک شــکل خيابان 
می نشــينند. بيش از نيمی از طول ۸۰۰ متری 
خيابان از رنگ و طرح های چشــمنواز پر شده 
اســت. ردی از همان طرح هــا و رنگ ها نيز در 
بخش هايــی از کف آســفالت خيابان هم ديده 
می شود. طرح گل و خط های مورب که در يک 
نقطه باالخره به هم می رسند. خودروسواران با 
سرعت پايين عبور می کنند تا فرصت تماشای 
رنگ ها را از دســت ندهند. عابران هم هرچند 
دقيقه يک بار می ايستند و کنار ديوارهای نقاشی 
شــده، فيگوری گرفته و نگرفته، تند تند عکس 
می گيرنــد. تقريبًا هر ســاعتی از روز که راهی 
اين خيابان بشــويم، صدای هياهوی کودکان با 
فضای آن گره خورده است. کودکانی که گويی 
برای جست و خيزهای هميشــه منع شده، با 
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  خيابان های يک محله و شهر تنها جايی 
برای عبور و گذر نيستند. آنها مشخصه های 
اصلی يک فضای شــهری مدرنيته هستند 
که بايد عرصه گشــايی در آنها همســو با 
رفع نيازهای گوناگون شــهروندان باشد و 
ايمن  دسترسی های  تردد،  در   بايد سهولت 
و ســريع، مسائل زيســت محيطی و هم-

چنين زيبايی های بصری که کيفيت زندگی 
شهروندان را ارتقا می بخشد، در آنها مورد 
توجه قرار گيرد. در حال حاضر، خيابان ها و 
از سياست های مديريت  متأثر  تهران  معابر 
شهری در راســتای «زيست پذيری شهر»، 
«شــهر رنگی» و «انســان محور بودن»، 
تغييراتی از جز تا کل يافته اند و کوچه هايی 
با عنوان «کوچه رنگی»، «کوچه دوستی» و 
«پياده راه ها و پالزاهای شاد» در نقاط مختلف 
شهر پديدار شده اند. يکی از اين خيابان ها 
که مدتی است در ميانه منطقه ۹ بازگشايی 
و اکنون با رنگ و طرح آراسته شده، خيابان 
«اجتماعی» است. خيابانی که ضمن اجرای 
با  اجتماعی  رويدادهای  و  هنری  پروژه های 
مشارکت هنرمندان و اهالی، زيبايی و نشاط 
خاصی به خود گرفته اســت. برای بررسی 
ابعاد مختلف اين پروژه ها و رويدادها، سری 
به خيابان اجتماعی زده ايم و درباره آن پای 
صحبت هنرمندان، کارشناســان و مديران 

شهری نشسته ايم. 

سحر جعفريان

مرحله نخست زيباسازى خيابان 
بدرالزمان قريب با مشاركت 

بيش از 40 هنرمند 
در منطقه 9 به پايان رسيد

به خيابان رنگ ها 
و نقش ها خوش آمديد

طرح ۳۷۳۷ 
در قالب 

ديوارنگاری در 
خيابان اجتماعی اجرا 

شده است. 

هنرمند ۴۰۴۰ 
در اجرای طرح 

زيباسازی خيابان 
اجتماعی مشارکت 

داشته اند. 

برنامه ۱۰۰۱۰۰ 
متنوع تاکنون 

در خيابان اجتماعی 
برگزار شده 

است.

عليرضا خامسيان، معاون امور اجتماعى و فرهنگى شهردار منطقه 9:
با مشاركت شهروندان رويدادهاى فرهنگى برگزار مى كنيم

در اجرای طرح های فرهنگی و هنری منطقه به دنبال 
رويدادسازی با هدف جلب مشارکت شهروندان و ايجاد 
بسترهای مناســب و نقش آفرينی های 
تأثيرگــذار اهالــی در توســعه محلی 
هســتيم. «عليرضا خامسيان»، معاون 
امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه، 
ضمن بيان ايــن مطلب ادامه می دهد: 
«برای بازگشــايی خيابــان اجتماعی 
که عنوان هنری «گالــری خيابان» را 
يدک می کشــد، از دوره های پيشــين 
مديريت شــهری تاکنــون تالش های 
فراوانی شده اســت. خيابانی که هم از 
بابت موقعيت قرارگيری و هم از جهت گره گشــايی های 
ترافيکی از اهميت ويژه ای برخوردار است. برشمردن اين 
ويژگی ها کافی اســت تا با برگزاری رويدادهای جمعی 
و هنری نســبت به تجميع مشارکت شهروندان، ارتقای 

حس تعلق خاطــر و بازآفرينی هويتی که در گذر زمان 
و پيشرفت تکنولوژی های شهری فراموش شده اند، کوشا 
باشــيم. با اين رويکرد، اواخر سال گذشته، فراخوان ارائه 
طرح های ديوارنــگاری در فضاهای گوناگون تبليغاتی و 
اطالعی رسانی، منتشر شد. در پی آن بيش از ۲۵۰ اثر به 
دست داوران دبيرخانه سازمان «زيباسازی شهر تهران» 
رســيد. طرح هايی با رويکرد «ايران شهر»، «فرهنگ» و 
«هنر ايرانی و شــهری» که با توجه به نظرســنجی های 
صورت گرفته، مشخص شد جای خالی شان در ديوارهای 
منطقه از سوی شهروندان احساس می شود.» خامسيان 
با اشاره به نصب تابلوی نام خيابان به نام بانو «بدرالزمان 
قريب» از زبان شناسان شهير ايرانی، جانمايی سرديس او و 
نصب کاشی بزرگ ايرانی با محتوای معرفی هويت و تاريخ 
خيابان، می افزايد: «در فاز ۲ و ۳ طرح زيباسازی گالری 
خيابان، به مرور زمان شاهد وقوع اتفاق  های خوشايندی 
خواهيم بود که پيوند شهروندان و مديران شهری منطقه 

را برای ايجاد فضايی پويا و شاد به ثمر خواهد نشاند. با در 
نظر گرفتن ويژگی انعطاف پذيری اين خيابان و ظرفيتش 
در تبديــل به خيابان «کامل» آن هم در شــرايطی که 
تاکنون خاطره ســازی های بســياری برای اهالی در آن 
انجام شده است، انتظار می رود خيابان ۴ باندی اجتماعی 
به محيطی برای مشــارکت و تبــادل هنری و فرهنگی 
اهالی و هنرمندان تبديل شــود. برگــزاری رويدادهای 
متنــوع اجتماعی، بازارچه های فرهنگــی و کارآفرينی، 
راه انــدازی کارناوال هــای متفاوت مذهبــی و محلی از 
جمله رويدادهايی هســتند که در آينده ايی نزديک در 
دستور کار معاونت قرار می گيرند. نکته قابل توجه ديگر 
بهره مندی از پيوست های مطالعاتی و تحقيقاتی در حوزه 
هنر شهری و زيباســازی محلی ضمن ايجاد جورچينی 
هيجان انگيز از هنر اســت. برای اين منظور از استادان، 
متخصصان و دانشگاهيان با هدف انجام اقدامات استاندارد 

و مدرن، دعوت به همکاری شده است.»

رويدادسازی با هدف جلب مشارکت شهروندان و ايجاد 

عليرضا خامسيان
معاون امور اجتماعى 
و فرهنگى شهردار 

منطقه 9

بهنام زنگى، عضو انجمن علمى پژوهشى هنرهاى ايران: 
خيابان را به نگارخانه عمومى محله تبديل كنيم

اين گــروه هنری ۴۰ نفــره با سرپرســتی «بهنام 
زنگی»، دانش آموخته رشــته های نقاشــی، گرافيک و 
هنر، عضــو انجمن علمی پژوهشــی 
«هنرهای ايران»، مدرس دانشــگاه و 
مؤلف کتاب هايی بــا موضوع هنرهای 
شهری و ديوارنگاری های تخصصی به 
اجرای طرح های خود پرداخته اســت. 
زنگی صحبت های خود را با اشــاره به 
ابعــاد حقوقی، اقتصــادی و اجتماعی 
ديوارنــگاری در شــهر آغــاز می کند: 
«سال ها است که در جهان، ديوارنگاری 
ديگر يک نقاشی ســاده با کمی رنگ 

بر روی ديوارهای بی روح محله ها محســوب نمی شــود. 
ديوارنگاری به حرفه و هنری تبديل شــده اســت که با 
پديده های اجتماعی ديگر ارتباط برقرار کرده است. اين 
ميان، هنرهای شــهری خلق شده اند تا زيبايی، هويت و 
فرهنگ در پيوند با يکديگر، صنايعی مانند «گردشگری» 
را رونق بخشــند.» زنگی، خيابان اجتماعی منطقه ۹ را 
نمونه بارزی از يک معبر مهم در ميان محله هايی می داند 
که مشابه آن در پايتخت نيست. فضای وسيعی که قابليت 
اجرای طرح های انسان محور فراوانی دارد و در دراز مدت 
پای گردشــگران داخلی و خارجی را به خود باز می کند. 
می تواند به نگارخانه ای عمومی تبديل شود که تورهای 
هنری، آموزشی و کارآفرينی در آن برگزار می شود. اين 

کارشناس هنری در ادامه از چگونگی تأثير رنگ و طرح 
در منطقه ای با بافت فرسوده متراکم می گويد: «منطقه 
۹ به ويژه محله های اطراف خيابان اجتماعی، پر از بافت 
فرســوده است. شــايد برخی افراد نقد کنند که با رنگ 
نمی توان بافت فرسوده را نوسازی کرد يا چهره محله را 
آن گونه که بايد و شايد تغيير داد. بله درست است اما اين 
نکته را نبايد فراموش کرد که ما با رنگ و طرح به دنبال 
تغيير روحيه شهروندان هستيم؛ نه به دنبال تغيير کالبد 
فيزيکی محله! برای اين منظور هم بهتر است از تخصص 
و کيفيت های استاندارد استفاده کنيم تا بيش ترين سود 
را ببريم. شايد يکی از داليل استقبال نکردن شهروندان 
از نقاشی های ديوار، همين فقدان کيفی گرايی ها باشد.» 

زنگی»، دانش آموخته رشــته های نقاشــی، گرافيک و 

بهنام زنگى
عضو انجمن علمى 
پژوهشى هنرهاى 

ايران

بلوار جى 
ديروز و خيابان 
اجتماعى امروز

بازگشايی خيابان اجتماعی که در 
ابتدا با عنوان بلوار «جی» يا خيابان 
«اســتاد معين جنوبی» شــناخته 
می شــد، به دهه ۷۰ برمی گردد. به 
زمانی که معارضات مهمی از جمله 
بــرق، آب، گاز، مخابرات و ملکی بر 
سر راه داشــت. يکی از بزرگ ترين 
اين معارضات، عبور از ميان پادگان 
قديمی «جی» بود که برای حصول 
نتيجه، ســال ها جلسه و نشست با 
وزارت «دفاع» کشــور را به همراه 
داشــت. با بهره بــرداری از خيابان 
اجتماعی به طــول ۸۷۰ مترمربع و 
عرض ۴۵ مترمربع، محله «امامزاده 
عبــداهللا»(ع) در مجــاورت آن از 
اين  بن بســت ترافيکی خارج شد. 
خيابان دارای ۴ باند تندرو و کندرو 
اســت که در اطراف آن ۵ مترمربع 
فضای پيــاده رو قرار دارد. مســير 
دوچرخــه رو و امکانــات مختلف 
ويژه  شهری در کنار مناسب سازی 
از جملــه ويژگی خيابان  معلوالن 
اجتماعــی اســت. تغيير نــام اين 
خيابان پــس از ماه ها انتظار به نام 
تصويب  بــه  قريب»  «بدرالزمــان 
رسيده است که به زودی تابلوی آن 

گذاشته می شود. 

مهديس مهاجرى
نقاش

حميد ساالرى
نقاش

عرفان شهياد
نقاش
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7دانش آموز مدرسه اى در تهرانسر 
در مسابقات خوارزمى نوجوانان مقام آوردند

درخـشش 
دختران طراوت

مدير دبيرســتان طــراوت درباره ســابقه و 
فعاليت اين مدرســه در منطقه ۲۱ و هم چنين 
روش و متد تحصيلی دانش آموزان به همشهری 
محله می گويد: «مدرســه طراوت باســابقه ۷ 
سال جزو مدارس شــناختی شهر تهران است. 
مدارس شــناختی، مدارسی هستند که در آنها 
برنامه های درسی بر اساس استعداد دانش آموزان 
و ويژگی های فردی آنها مشخص و برنامه ريزی 
می شود. اين موضوع دانش آموزان را برای انتخاب 
رشــته بهتر و انتخاب شــغل مناسب و داشتن 
آينده ای درخشان تر آماده می کند. تفاوت مهم 
مدارس شناختی با مدارس عادی اين است که 
برخالف مدارس شناختی در مدارس عادی برای 
همه دانش آموزان يک برنامه تحصيلی و آموزشی 
واحد و يکسان در نظر گرفته می شود.» «معصومه 
افتخاری» با اشــاره به اينکــه ۷ دانش آموز از 
مدرســه طراوت در مسابقات خوارزمی نوجوان 
که زير نظــر وزارت آموزش و پــرورش برگزار 
می شــود، شــرکت کرده اند و به شکل مستقل 
خودشان تصميم به اين کار گرفته اند و اين گونه 
نبوده است که مديران يا معلم ها دانش آموزانی 
را انتخاب و گلچين کرده باشند، ادامه می دهد: 
«دربــاره حضور بچه ها در مســابقات خوارزمی 
دانش آموزی بايد بگويــم ما آنها را انتخاب و به 
اين رقابت ها اعزام نکرده ايم، اما دانش آموزانی که 
در اين مسابقات حضور داشتند و رشته هايی را 
که انتخاب کرده اند برای فعاليت در آن رشته ها 
در مدرسه طراوت به نوعی تربيت و آماده سازی 
شده بودند. فعاليت و حضور دانش آموزان ما تنها 

به اين المپياد محدود نيست و بچه های ما 
در طی سال های اخير مسابقات مختلفی 
که از ســوی ديگر نهاد های علمی برگزار 
می شود، شرکت و مقام ها و موفقيت های 

خوبی هم کسب کرده اند. برای مثال، 
در مســابقات «دانش بنيان» هم 

دانش آمــوزان در رشــته هايی 
مانند «کامپيوتر»، «روبوکاپ» 
و «روباتيک» و چند رشــته 
ديگر شرکت کردند و موفق 
هم بودنــد. در مجموع همه 
مستعد  ما  دانش آموزان  اين 
برنامه ريزی و  با  هســتند و 
فعاليت هايی هــم که ما در 
انجام  آنهــا  برای  مدرســه 

می دهيم به گونه  ای کمک می کنيم تا با دســت 
پر وارد چنين صحنه ها و رقابت های علمی سطح 
بااليی  شــوند. داشتن انگيزه و يک رزومه خوب 
علمی به بچه ها کمک می کند تا در مســابقات 
مختلف علمی رتبه های خوبی کســب کنند و 
موفق باشــند.» افتخاری می گويد قرار نيســت 
همه دانش آموزان مســتعد دکتــر و مهندس 
شــوند و کشور به پژوهشــگر و محقق هم نياز 
دارد: «در مرحله انتخاب رشــته نيز باتوجه به 
مشــاوره های تحصيلی که داريــم، خانواده ها را 
مجاب می کنيم تا دانش آموزان در رشــته هايی 
که دوســت دارند، وارد  شوند و در نهايت به بازار 
کسب و کار ورود پيدا کنند و اين موضوع بسيار 
اهميت دارد. مــا پژوهش را موضوع جداگانه ای 
از تحصيل و آموزش نمی دانيــم. پژوهش روح 
مدرسه ما است. بستر کار ما در مجموع مسائل 
پژوهشی است. حتی ما دانش آموزانی داريم که 
در حوزه های اجتماعــی و دينی يا تربيت بدنی 
پژوهش می کنند. يعنی به دنبال اين هستند که 
ابزار ورزشی جديد اختراع کنند و طرح بدهند. 
تالش می کنيم بچه ها را با مؤسسات دانش بنيان 
ارتبــاط دهيم. چون بايــد کار و طرح بچه ها به 
مرحله ظهور برسد. اينها مستلزم آزمايشگاه های 
پيشرفته است تا نتيجه کار آنها به مرحله توليد 
برسد. در اصل کالس هايی به اسم «ايده پردازی» 
داريم. البته به ســبب کرونا تا حدودی دستمان 
بسته شده اســت، اما در سال های پيش کالس 
ايده پردازی داشتيم. البته اکنون به شکل مجازی 
اين کالس برگزار می شود. مسابقات خوارزمی که 
برای همه شناخته شــده است، در سطح 
کشور برگزار می شــود. وزارت آموزش 
پرورش هم مســابقاتی تحت عنوان 
برگزار  جشنواره خوارزمی نوجوان 
می کنــد. اين جشــنواره يکی 
دوسال اســت که در مقطع 
متوسطه اول برگزار می شود. 
اول در ســطح منطقه و 
بعد اســتان و پس از آن 
نفرات برگزيده در سطح 
کشــوری بــا يکديگر 
رقابت می کنند. يعنی 
دانش آمــوزان  ايــن 
تهران  استان  نماينده 

بودند.»

مدير مدرسه طراوت: 
پژوهش روح مدرسه ما است

متولد  مــداح  يگانه 
ساکن  و   ۱۳۸۵ سال 
تهرانسر است که در 
متوسطه  دوم  مقطع 
تحصيــل می کند. او 
استان  نخســت  مقام 
تهــرا ن را بــه ســبب 
عنوان  با  پژوهشی  مقاله ای 
«آشــنايی با بيماری کوويد ۱۹ و 
کاربرد ســلول های بنيادی در درمان و 
احيای آسيب های ناشی از اين بيماری» 
کسب کرده است. اين دانش آموز نخبه 
مدرســه طراوت، درباره پژوهشــی که 
انجام داده اســت، می گويد: «مسابقات 
درباره ســلول های بنيادی بود که ايده 
من ترميم بافت های آســيب ديده ناشی 
از کرونا با استفاده از سلول های بنيادی 
اســت. اين مسابقات در اســتان تهران 
برگزار شــد و من توانستم مقام نخست 
اين مســابقات را کســب کنم.» مداح 
اين  به  درباره دليــل عالقه منــدی اش 
موضوع می افزايــد: «دليل عالقه مندی 
من به اين موضوع از مدرســه آغاز شد. 
مــا بايد يک تحقيق درباره ســلول های 
بنيادی انجام می داديم و هرچه بيش ــتر 
جلــو می رفتم و در ايــن زمينه مطالعه 

می کــردم، عالقه مندی ام به اين موضوع 
افزايش پيدا می کرد. در نتيجه مشــتاق 
شدم تا با پژوهشی که انجام داده بودم در 
مسابقات خوارزمی نوجوان شرکت کنم. 
نخســتين موضوعی که برای شرکت در 
اين مسابقات به ذهنم رسيد تا روی آن 
مطالعه کنم، موضوع ويروس کرونا بود. 
باتوجه به شــيوع ويروس کرونا تصميم 
گرفتــم روی موضوع ترميــم بافت های 
آســيب ديده ناشــی از ايــن ويروس با 
استفاده از ســلول های بنيادی کار کنم 
که خوشــبختانه اين سلول های بنيادی 
بافت های آســيب ديده را ترميم و احيا 
کردند. من به تنهايی در اين زمينه کار 
کرده ام و حدود يک ماه نوشتن مقاله ام 
زمــان برد، اما از قبل هــم تحقيقاتی را 
درباره ســلول های بنيــادی انجام داده 
بودم. هنوز انتخاب رشــته نکرده ام. اما 
باتوجه به عالقه ای کــه دارم، بی  ترديد 
انتخاب خواهم  رشته «علوم تجربی» را 
کــرد.» مداح دربــاره اينکه پژوهش اش 
چقدر کاربردی اســت هم می گويد: «در 
حال حاضر طرح من در حد نظريه است، 
اما اگر يک کم پيشــرفته تر شــود و کار 
بيش تری بر روی آن انجام دهم، می تواند 

به مرحله اجرا در بيايد.»

نام:
يگانه مداح

مقاله:
كاربرد سلول هاى بنيادى در 
درمان و احياى آسيب هاى 

ناشى از بيمارى كرونا
رتبه:

نخست استان تهران

سارا سليمانی ساکن 
محلــه «تهرانســر»، 
 ۱۳۸۶ ســال  متولد 
هفتم  پايه  محصل  و 
اســت. او بــه دليل 
تحقيق و پژوهشی که 
«کرونا»  ويروس  درباره 
انجام داده، مورد تقدير قرار 
گرفته اســت. او درباره پژوهشی 
که انجام داده می گويد: «تحقيقات من 
درباره ويروس کرونا بــود. درباره اينکه 
چه کارهايی انجــام دهيم تا به ويروس 
کرونا مبتال نشــويم و چگونه می توانيم 
با ايــن ويروس کنار بياييــم. برای اين 
پژوهش، مقام دوم اســتانی را به دست 
آوردم.» ســليمانی درباره اينکه چطور 

شــد که ســراغ چنين موضوعــی رفته 
اســت، می افزايد: «در مدرسه بايد يک 
کار تحقيقاتــی در زمينــه کرونا انجام 
می داديــم و بــا توجه به ايــن موضوع 
تصميم گرفتم که بــا همين پژوهش و 
تحقيقاتی که انجام داده ام در مســابقات 
خوارزمی نوجوان شــرکت کنم.» از اين 
دانش آموز نخبه ســؤال کرديم که مرکز 
تحقيقاتــی يــا پزشــکی از پژوهش او 
اســتفاده کرده است که پاسخ سليمانی 
به اين پرسش منفی است: «تاکنون که 
جايی برای پژوهش بيش تر، از تحقيقات 
مــن اســتفاده نکرده اســت، امــا فکر 
می کنم کاری که انجــام داده ام می تواند 
برای يک پروژه تحقيقاتی بزرگ تر مورد 

استفاده قرار بگيرد و تأثيرگذار باشد.» 

نام:
سارا سليمانی

مقاله:
ويروس كرونا

رتبه:
ستايا کاظمی، متولد دوم استان تهران

ســال ۱۳۸۵ اســت. 
ترويجی  علمی   مقاله 
دانش آمــوز  ايــن 
مســابقات  در  نخبه 
خوارزمی نوجوان مقام 
تهران  اســتان  نخست 
را کسب  و سوم کشــوری 
کرده است. ســتايا کاظمی درباره 
مقالــه اش می گويد: «مقالــه من درباره 
درمان بيماری «آلوپســی» با استفاده از 
سلول های بنيادی «کراتينوسيت» جهت 
القای سلول های پرتوان مو بود که برگزيده 

استانی شدم و مقام سوم کشوری را کسب 
کردم.» ستايا درباره اينکه چگونه به اين 
موضوع عالقه مند شــده است، می افزايد: 
«برای تحقيق مدرســه در درس علوم به 
دنبــال بيماری هايی بودم که هنوز مردم 
شناخت زيادی از آنها ندارند که بيماری 
آلوپســی به چشــمم خورد. بيماری که 
شايد بسياری از افراد دچار آن شده اند اما 
شايد هرگز متوجه آن نشوند. برای همين 
برايم جالب بود و بر روی آن تحقيق کردم 
تا راه درمان آن را پيدا کنم. البته در حال 
حاضر تحقيقات مــن در حد يک نظريه 

است.»

نام:
ستايا کاظمی

مقاله:
درمان بيمارى «آلوپسى» با 
استفاده از سلول هاى بنيادى

رتبه:
نخست استان و سوم كشور

متولد  ساراعباســی 
سال ۱۳۸۴ و محصل 
پايه هفتم اســت که 
در محلــه تهرانســر 
او  می کنــد.  زندگی 
پژوهشــی درباره  بــا 
محور  «بيوکاپ»  رشته 
«بيواستنداپ» رتبه نخست 
کشوری را کسب کرده است. اين 
دانش آموز نخبــه درباره موضوعی که بر 
روی آن تحقيــق و پژوهــش انجام داده 
اســت، می گويد: «پژوهش من در زمينه 
تکامل بود که ۳ بعــد دارد. اول از همه 
درباره پيدايش همه کهکشان ها است که 
با «بيگ بنگ» آغاز شده، سپس پيدايش 

کره زمين که امکان زيســتن و حيات را 
نسبت به ديگر سياره های کهکشان داشته 
و بعد از آن تکامل و حيات و نباتات که با 
تک سلولی های زير دريا آغاز شده است و 
تا انسان کامل امروزی ادامه دارد.» سارا 
عباســی هم به سبب عالقه ای که به اين 
موضوع دارد و تحقيقات و پژوهشــی که 
در مدرسه انجام داده، با اين پژوهش در 
مسابقات خوارزمی نوجوان شرکت کرده و 
موفق به کسب مقام نخست کشوری شده 
اســت. تاکنون از پژوهش موفق و جالب 
اين دانش آموز نوجوان هم هيچ دستگاه 
و ارگانی حمايت نکرده است: «هنوز برای 
استفاده يا تکميل پژوهش من پيشنهاد 
و درخواست همکاری دريافت نکرده ام.» 

نام:
سارا عباسی

مقاله:
تكامل در 3 بعد

رتبه:
نخست كشور

مــوژان نجــاری، متولد 
۱۳۸۴، پايه هشتم مقطع 
متوســطه که در رشــته 
«علوم آزمايشــگاهی» در 
مسابقات خوارزمی نوجوان 
مقام نخســت کشــور را به 
دست آورده است. اين دانش آموز 
نخبه دربــاره اين مســابقات و مقامی 

که کســب کرده، می گويــد: «من به 
کارهای آزمايشــگاهی عالقه زيادی 
دارم و زمانی کــه موضوع برگزاری 
مسابقات خوارزمی نوجوان مطرح شد 

به تشــويق معلم ام در اين رقابت علمی 

شــرکت کردم. معلم من فردی توانا بود 
که ما را برای همه چيز از جمله شــرکت 
در رقابت های علمی آماده کرده بود. روند 
مسابقات هم به اين شکل بود که يک سری 
موضوعات آزمايشگاهی به ما داده می شد 
و مــا بايد در يک ســاعت آن آزمايش ها 
را انجام می داديــم و از روند کار و نتيجه 
آزمايش، فيلم می گرفتيم و 
ارسال  کارشناسان  برای 
نهايت  در  می کرديــم. 
اين  مقام نخســت  من 
مســابقات را به دســت 

آوردم.»

نام:
موژان نجاری

رتبه:
نخست منطقه در علوم 

آزمايشگاهى

متولد  حســينی،  غزل 
ديگــر  ماننــد  و   ۱۳۸۵
ســاکن  دانش آمــوزان 
محله تهرانســر است. او 
در مقطع هشتم متوسطه 
در  و  می کنــد  تحصيــل 
مسابقات خوارزمی مقام نخست 
اســتان را در رشته «آزمايشگاهی» به 

دســت آورده اســت. غزل حسينی 
درباره اين مسابقات می گويد: «من 
اصًال قــرار نبود در اين مســابقات 
شــرکت کنم، امــا معلم مدرســه 

تشــويقم کرد و گفت تو بايد در اين 

مسابقات شرکت کنی و اين گونه شد که 
پا در اين رقابت علمی گذاشــتم. ما در 
اين مســابقات سر يک ساعت مشخص 
آزمايش هايی را انجام می داديم. من هم 
۲ آزمايش انجــام دادم. اين ۲ آزمايش 
شــامل حرکت اجســام با کمک انرژی 
الکتريکی و انرژی شيميايی بود. از روند 
کار فيلــم گرفتــم و برای 
دبيران جشنواره ارسال 
نهايــت  در  و  کــردم 
مقام نخست مسابقات 
منطقه ای را از آن خود 

کردم.»

نام:
غزل حسينی

رتبه:
نخست منطقه در علوم 

آزمايشگاهى

۱۵سال  شــادانلو،  نيکا 
دارد و در پايه نهم مقطع 
متوسطه تحصيل می کند. 
مســابقات  دربــاره  او 
خوارزمــی و مقامــی که 
کسب کرده است، می گويد: 
«برگــزاری چنيــن رقابت های 
علمی بســيار خوب است. چون سبب 
می شــوند که دانش آموزان استعدادهای 
خود را بروز دهند. من ســال گذشته در 
زمينه ســلول های بنيادی در مسابقات 

خوارزمــی حضــور داشــتم و جزو 
برگزيدگان اســتانی اين مســابقات 
شدم. سطح مسابقات باال است و من 
از ميان ۸۰۰ نفر شرکت کننده، جزو 

برگزيدگان قرار گرفتم. امسال هم در 

اين مسابقات شــرکت کردم و در زمينه 
«زبان و ادبيات فارسی» فعاليت داشتم. 
روند کار هم به اين شــکل بود که درباره 
زبان بايد مکالمه نويســی انجام می دادم 
و فيلمــی تهيه و ارائه می کــردم. درباره 
ادبيات فارســی هم بايــد تصويرخوانی 
انجــام می دادم. يعنی يــک تصويری به 
ما می دادند و ما بــا ديدن تصوير هرچه 
به ذهن مان می آمد می نوشــتيم. بايد به 
شکلی می نوشــتيم که وقتی کسی آن 
را می خوانــد تصوير برايش 
تداعی شود. هنوز جواب 
نهايــی اين مســابقات 
نيامده است اما اميدوارم 
بتوانم جزو نخستين های 

مسابقه باشم. 

نام:
نيکا شادانلو

مقاله:
سلول هاى بنيادى

رتبه:
رتبه برتر استان

به اين المپياد محدود نيست و بچه های ما 
در طی سال های اخير مسابقات مختلفی 
که از ســوی ديگر نهاد های علمی برگزار 
می شود، شرکت و مقام ها و موفقيت های 

خوبی هم کسب کرده اند. برای مثال، 
در مســابقات «دانش بنيان» هم 

دانش آمــوزان در رشــته هايی 
مانند «کامپيوتر»، «روبوکاپ» 

برای همه شناخته شــده است، در سطح 
کشور برگزار می شــود. وزارت آموزش 
پرورش هم مســابقاتی تحت عنوان 
برگزار  جشنواره خوارزمی نوجوان 
می کنــد. اين جشــنواره يکی 
دوسال اســت که در مقطع 
متوسطه اول برگزار می شود. 
اول در ســطح منطقه و 
بعد اســتان و پس از آن 

  «ستايا کاظمی»، «يگانه مداح»، «سارا عباسی»، «نيکا شادانلو»، «سارا سليمانی»، «غزل حسينی» و 
«موژان نجاری»، هفت دانش آموز مدرسه «طراوت» هستند که در مسابقات «خوارزمی نوجوانان» که زير 
نظر وزارت آموزش و پرورش برگزار می شــود، برگزيده و موفق به کسب عنوان شدند. اين دانش آموزان 
در پايه هفتم و هشتم در تنها مدرسه «شناختی» منطقه ۲۱ هستند که زير نظر اداره آموزش و پرورش 
منطقه ۹ تحصيل می کنند. با توجه به موفقيت چشمگيری که کسب کردند سراغ اين نخبه های نوجوان 

رفتيم و با آنها گفت وگويی انجام داديم.

مهدى اسماعيل پور
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هويت پيشخوانپيشخوان

كشت و زرع در پونك، فروش در طرشت
محدوده مســکونی که امروزه با نام محله «پونک» شناخته می شود، تا ساليان نه چندان دور 
به عنوان روســتای «کهن» از روستاهای قديمی تهران محسوب می شــد. هر چند اهالی، وجود 
امامزاده «عينعلی و زينعلی»(ع) در پونک و چنارهای تنومند حياطش را گواهی بر قدمت بسيار 
باالی آن می دانند و نيز کتيبه های بر ســر در امامزاده ها مبنی بر قدمت باالی پونک اســت، اما 
تاريخ دقيقی از پيدايش روستا وجود ندارد و می توان گفت که وجود رودخانه پونک در مرز شرقی 
محله های پونک و «باغ فيض» به همراه چند قنات با قابليت آبياری باغ  های روستا و زمين هايی با 
قابليت کشاورزی و زراعی سبب پيدايش اين روستا شده است. البته روستا در جريان توسعه فضای 
شهری، بافت روستايی خود را از دست داده و تبديل به يکی از محله های شهر تهران شده است. 
اما در قديم، اهالی روســتا محصوالت کشاورزی خود را به «سه راه طرشت» می بردند و به فروش 
می  رساندند. اراضی اين پهنه از گذشته های دور برای کاشت گندم، جو، عدس و پونه مناسب بود 
و يکی از داليل نامگذاری کوچه ها با اســم پونه نيز مرغوبيت پونه اين منطقه بوده است. براساس 
سندی که بر جای مانده است، در سال ۱۲۸۰ هجری قمری، ده پونک از سوی «ظل السلطان» به 
«مهد عليا»، مادر «ناصرالدين شاه» تقديم شده بود که ناصرالدين شاه آن   را به عنوان امالک خالصه 
به دولت داد. البته اين موضوع ســبب اعتراض مهد عليا شد. پس از آن اراضی، ده پونک در تعلق 
مرحوم «مستوفی الممالک»، صدر اعظم وقت درآمد که با فوت وی به همسرش «تاج ماه» خانم 
رسيد و تاج ماه خانم هم آن را به مرحوم «حاجی بها الدوله» فروخت. در اين زمان اراضی قريه پونک 
از شمال به «فرحزاد»، از جنوب به طرشت و از غرب به اراضی باغ فيض و «کن» منتهی می شد. 

مراقب دوچرخه ها باشيد
در هفته گذشته با مجوز مقام قضايی و پس از تماس های مردمی مبنی 
بر دپوی دوچرخه های مسروقه، طی عملياتی، مأموران پليس به منزلی در 

«تهرانســر»، خيابان «شاهد» وارد شــدند و تعداد زيادی دوچرخه، الستيک و رينگ دزدی را از 
اين خانه کشــف و ضبط کردند. سرهنگ «محمود مالمير»، رئيس کالنتری ۱۵۰ تهرانسر، عالوه 
بر درخواست از شــهروندان برای مراجعه به کالنتری ۱۵۰ تهرانسر و شناسايی اموال خود، برای 

همشهری محله مطالب آموزشی را مطرح کرد که می تواند ميزان سرقت ها را کاهش دهد. 
 عکسی از دوچرخه و شماره بدنه دوچرخه خود تهيه کنيد تا در صورت دزديده شدن به عنوان 

سند در زمان پيدا شدن ارائه کنيد. 
 زمان خريد دوچرخه دسته دوم، از فروشنده سند دوچرخه را درخواست کنيد. اگر سند موجود 
نبود يک کپی کارت ملی از فروشــنده دريافت کنيد و در زير آن توضيحات مانند مدل، رنگ و 
سريال دوچرخه و زمان خريد به همراه امضا دريافت کنيد. چون اگر دوچرخه دسته دوم خريداری 

کرديد و دزدی باشد، در آن زمان شما مجرم هستيد. 
 هيچ وقت دوچرخه خود را در مکانی هايی که رفت وآمد کم است، قفل و رها نکنيد. تالش کنيد 

که دوچرخه خود را در ديد دوربين ها قفل کنيد. 
 بعــد از قفل کــردن صحيح دوچرخه 
بايد قمقمه، چراغ جلو و عقب، تلمبه اگر 
روی بدنه نصب است، زين در صورت نياز 
و لوازم جانبی دوچرخــه را باز کنيد و با 

خود ببريد. 
 در حالت ايده آل دوچرخه را به يک ميله 
بلند و يا يک درخت قوی قفل کنيد. اگر 
شما مجبور به استفاده از وسايل ديگری 
برای قفل دوچرخه شديد، مطمئن شويد 

که به اندازه کافی، بلند و سنگين باشد.

توصيه هاى پليس 

مريم باقرپور

تست رايگان در مراكز 
16 ساعته غرب تهران

هم  زمان با شــيوع بيماری «کرونــا» و افزايش ابتال 
به آن، عالوه بــر مراکز درمانی در محدوده غرب، مراکز 
جامعی وجود دارند که ۱۶ ساعته و در ۲ شيفت از ساعت 
۸ تا ۲۲ به شــهروندان خدمات می دهند. در اين مراکز 
عالوه بر تســت رايگان کرونا، شــهروندان می توانند در 
صورت مشکوک بودن به بيماری با پزشک مشاوره کنند 
و از خدمات مختلف بهره مند شوند. البته هر شهروندی 
تنها می تواند يکبار از تست رايگان استفاده کند. در زير 

نشانی اين مراکز آمده است. 
منطقه 5 مرکز خدمات جامع ســالمت کن، شــهران، 
خيابان کوهسار، رو به روی خيابان يکم شهران، خيابان 

شهيد ادهمی. شماره تماس: ۴۴۳۰۰۸۹۴. 
منطقه 9 مرکز خدمات جامع ســالمت والفجر، خيابان 
آزادی، انتهای بلوار استاد معين، خيابان شهيد دستغيب. 

شماره تماس ۶۶۰۲۳۰۴۲. 
مرکز خدمات جامع ســالمت تقی نيــا، خيابان قزوين، 

خيابان ۱۶ متری اميری، خيابان جرجانی. 
منطقه 21 مرکز خدمات جامع سالمت تهرانسر، بلوار گلها، 
بلوار نيلوفر، خيابان دستغيب. شماره تماس: ۴۴۵۲۵۳۵۰. 
منطقه 22 مرکز خدمات جامع ســالمت راه آهن، شهرک 
گلستان (راه آهن)، بلوار هاشم زاده، خيابان قائم ۱۲ غربی، 

پالک ۷۸. شماره تماس ۴۴۷۴۷۰۴۶. 

آيا مى دانستيد؟ 

تماشاى درخت 350 ساله 

 وجود درختان کهنسال از ويژگی های بارز کوچه 
باغ های محله «کن» به شمار می آيند و درخت «چنار» 
۳۵۰ ســاله در جوار امامزاده «شــعيب»(ع)، يکی از 
کهن ســال ترين درختان اين محله محسوب می شود 
که در فهرســت آثار ملی به ثبت رسيده است. صدای 
روح  بخش پرندگان و قناری ها بر روی شاخه های اين 
درخت قديمی، از مناظر ديدنی اين محله به شــمار 

می رود که جانی تازه در کالبد انسان می دمد.

تاريكى خيابان راهنما
روشنايی خيابان شهيد  منطقه 5
آيت اهللا اشــرفی اصفهانی، پايين تر از 
چهارراه پونک، بســيار اندک است و 
شــهروندان و به ويژه عابــران پياده با 
مشکالت زيادی مواجه هستند. چند 
بار با سامانه ۱۳۷ تماس گرفته ايم اما 
آنها اعالم کرده اند که به شــهرداری 
ارتباطی ندارد. از مسئوالن اداره برق 
خواهشــمنديم برای روشــنايی اين 

محدوده تدبيری بينديشند. 
سيما بزرگمردی
خيابان اشرفی اصفهانی

دسترسى سخت از بزرگراه 
به خيابان

دسترسی از بزرگراه فتح  منطقه 9
به خيابان شــهيد عبداللهی، برای آن 
دســته از افرادی که از سمت شرق به 
غرب بزرگراه وارد می شــوند، بســيار 
سخت اســت. چون دوربرگردان کمی 
جلوتر از ورودی خيابان عبداللهی قرار 
دارد و در ايــن فاصلــه بــه راحتــی 
نمی توان عرض بزرگراه را طی کرد. اگر 
هم فردی بخواهد وارد خيابان شــود، 
ترافيک ايجاد می شود و گاهی تصادف 
رخ می دهد. با توجه به وجود پادگان و 
بيمارســتان در اين محــدوده، کاش 

محل دوربرگردان کمی تغيير کند. 
کارن نوابی 
محله مهرآبادجنوبی 

سرعتگير دردسرساز
در خيابان رجايی جنوبی، نرسيده به 
سرای محله ياس، سرعتگيری وجود 
دارد که بســيار بزرگ است و به قولی 
ساندويچی است. اين سرعتگير شايد 
به دليل وجود بوستان و سرای محله 
ايجاد شده اســت. اما متأسفانه رنگ 
نشده است و شب ها خودروها حتی با 
داشتن سرعت کم به دليل ارتفاع زياد 
آن دچار مشکل می شــوند و آسيب 
تقاضا می شود  از مسئوالن  می بينند. 

رسيدگی کنند. 
ايمان کامرانی
محله تهرانسر

درختانى كه خشك 
مى شوند

شــهردار منطقه ۲۲ از  منطقه 21
راه اندازی نهضت درختکاری خبر داده 
است. اما کاش به درختانی که در اين 
ســال ها کاشــته شــده اند و در حال 
خشک شدن هســتند، توجه ويژه ای 
شــود. برای مثال، در انتهای بزرگراه 
شــهيد خرازی محدوده شهرک های 
دانشگاه شــريف و پژوهش، درختان 
زيادی در قســمت ميانی و حاشــيه 
بزرگــراه وجــود دارند که بــه دليل 
بی توجهی خشــک می شوند و کسی 

هم به دادشان نمی رسد. 
 ستاره ديمقانی 
ساکن شهرک شريف

شهروند خبرنگار
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