
شیوه حفاظت از اراضی غرب تهران
در گفت وگو با شهردار منطقه22و مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

ایستاده در برابر
زمین خواران

رشــد قارچ گونه پدیده »زمین خواری« در تهران بــه یکی از معضالت 
نهادهای اجرایی تبدیل شــده اســت. منطقه 22 هــم از این موضوع 
مســتثنی نیســت و هجوم و دخل و تصرف زمین خواران برای تبدیل 

اراضی به آسمان خراش های گران قیمت...
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انرژی پاک در خدمت زمین
8/5 مگاوات برق 
در نیروگاه خورشیدی منطقه 21 تولید می شود

سید محمد بهشتی شیرازی
مدرس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی:

تهران با توجه به قدمت بیش از هزار سال، یکی از 
قدیمی ترین کالنشهرهای ایران است که گذر تاریخ در آن 

رد پایی از میراث گرانبها برجای گذاشته است.

 میراث تهـران 
و محله هایش را دریابیم
صفحه 8  

 گفت وگو با کوچک ترین نویسنده هم محله ای
 که دومین کتابش به چاپ رسیده است 

بر خالف همسن و سال هایش، بیشتر گوش می دهد و کمتر 
حرف می زند. چهره متفکری دارد. شاید برای همین است 

صفحه 4که به کتاب بسیار بیشتر از عروسک هایش عالقه نشان می دهد.
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 محل دپو ضایعــات خدمات 
شهری محله »ارم« با انتقال 4 
هزار کامیون نخالــه از آلودگی های 

زیست محیطی پاکسازی شد. 
شــهردار منطقه 5 با اعالم این 
خبــر گفــت: »محل جمــع آوری 
ضایعات غیر پسماند پیمانکار منطقه 
در مکانی به نام » شــهر سنگ« در 
محلــه ارم بــود کــه پیمانکارهای 
نگهــداری و رفــت و روب به دلیل 

دوری مســافت تا گودهای مجاز خارج تهران، ضایعاتی مانند هرس، تیر 
و تخته، الســتیک، لجن و... را در این مکان دپو و سپس به خارج تهران 
منتقل می کردند. این موضــوع با گذر زمان عالوه بر ایجاد آلودگی های 
زیست محیطی، ســبب بروز حوادثی مانند آتش سوزی و مزاحمت برای 
ساکنان شده بود. به همین دلیل از چند ماه پیش موضوع جمع آوری این 

مکان مورد توجه قرار گرفت و در نهایت اجرایی شد.«

»محمود کلهری« افزود: »از چند 
ماه گذشــته در یک پــروژه، گام به 
گام با یک شیب مالیم، پیمانکاران 
را متقاعد کردیم که ضایعات چوب، 
خــاک و نخالــه و ســپس لجن و 
الستیک و... را مستقیم به بیرون از 
تهران ببرند، اگرچه این روند حدود 
4 ماه طول کشید و در این مدت 4 
هزار کامیون نخاله را از این مکان به 
خارج شهر انتقال دادند. اما از ابتدای 
امسال شهر ســنگ پذیرش پسماندها را نداشت و پیمانکاران خودشان 
مستقیم براساس نظام  نامه »پیمان  های رفت و روب«، ضایعات را به خارج 
از تهران منتقل کردند.« او در ادامه گفت: »از این پس شــهر سنگ به 
ســایت مرکزی تعمیرات اساســی مخازن منطقه تبدیل می شود و قرار 
است در آن مخازنی که امکان تعمیرشان وجود دارد، بازسازی شده و به 

چرخه خدمات شهری برگردند.«

تیتر یک

پاکسازی محله »ارم« با انتقال 4 هزار کامیون نخاله

بلوار اصلی تهرانسر زیبا می شود 
بلوار اصلی »تهرانسر« به محدوده عاری از زوائد فیزیکی و نمای زیبا تبدیل می شود. 

رئیس اداره زیباســازی شــهرداری منطقــه 21 گفت: »برای ایجاد نمــای بصری، طرح 
»زیباسازی معابر« منطقه آغاز و در نخستین گام، عملیات در بلوار اصلی تهرانسر شروع شده 
اســت.«»مهناز رجبی« افزود: »در این طرح، عالوه بر جمع آوری تابلوهای غیر مجاز از سراسر 
بلوار، موانع فیزیکی به طرح های هنری تبدیل می شوند. برای این کار، بر روی موانع فیزیکی 
نقاشــی هایی کشیده می شود که سبب زیبایی محله خواهد شد.« او با تأکید بر اینکه اجرای 
این طرح ها می تواند به ارتقای منظر شــهری کمک کند، افزود: »در روز،  ترددهای بســیاری 

از بلوار اصلی تهرانسر انجام می شود. به همین دلیل طرح از این محدوده آغاز شده است.« 

ساخت بوستان دوستدار کودک در »جی«
بوســتان 4و نیم هکتاری »جــی« در آینده نزدیک به 
بهره برداری می رسد.  معاون خدمات شهری و محیط زیست 
شهردار منطقه 9 با اعالم این خبر گفت: »مجموعه معاونت 
خدمات شهری و محیط زیست با جدیت موضوع بهره برداری 
و تکمیل بوســتان جی را دنبال می کند تا این بوستان در 
زمینی به مســاحت 4 و نیم هکتار با کاربری فضای سبز و 
رویکرد بوستان »دوستدار کودک« احداث شود.« »مصطفی 
دینی« با اشاره به اینکه مساحت کل عرصه های سبز منطقه، 
18 هکتار بوده و سرانه اش بدون در نظر گرفتن عرصه های 
جنگلی 6 متر اســت، افزود: »بوســتان جی سهم مؤثری در افزایش ســرانه فضای سبز مورد نیاز 
شهروندان منطقه خواهد داشت و سبب افزایش روحیه و نشاط و رضایت  مندی شهروندان خواهد 

شد. به ویژه آنکه با توجه به شاخص های متناسب با سن کودکان در حال ساخت است.«

چهره
قهرمان دوچرخه سواری کشور:

هدفم کسب مدال 
مسابقات جهانی است

یادداشت

 توانمندسازی بانوان 
در اولویت مدیریت شهری

بانوان به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت ها 
و پتانسیل های شــهر می توانند در بسیاری از 
عرصه هــای تخصصی و موضوعــی تأثیرگذار 
باشــند. این حضور و فعالیت با توجه به رشد 
شتابان شهر در همه ابعاد روز به روز بیشتر از 
قبل احساس می شود. به ویژه در حوزه فعالیت 
نهادها و انجمن هــای اجتماعی که بر مبنای 
جذب اعتماد شــهروندان تاکنون بیشــترین 
کمــک به گروه های آســیب پذیر و نیازمندان 
از ســوی بانوان انجام شــده اســت. در حوزه 
فرهنگی شهرداری منطقه 9 نیز از سویی هم 
این ظرفیت ســازی ایجادشــده است و هم از 
نیروی بانوان در راستای ارتقای کیفیت زندگی 
شهری و محیطی امن برای بانوان بهره گرفته 
می شود. چراکه برای رسیدن به توسعه پایدار 
شهری به مشارکت و حضور بانوان در محله ها 
براساس شناخت آنها از مختصات اجتماعی و 
فرهنگی محله نیاز جدی داریم. بررسی های ما 
نشان می دهد بانوان بسیاری در منطقه فعال 
هستند که از آنها بیش از 20 بانوی نیکوکار و 
متخصص در حوزه بانوان و حمایت از کســب 
وکارهای خانگی و کارآفرینی بســیار جدی و 
ثابت کار می کنند. توانمندســازی بانوان برای 
حضور در اجتماع و توسعه فعالیت های اجتماع 
محور یکی از اولویت های مدیریت شــهری در 
بخــش اجتماعی و فرهنگی اســت. برگزاری 
کارگاه های آموزشی و مشارکتی، همایش ها و 
نمایشگاه های ارائه دستاوردهای بانوان محلی، 
راه انــدازی بازارچه های خیریــه و کارآفرینی، 
برپایی پایگاه های اجتماعی از جمله اقداماتی 
است که تا به امروز توانسته است محله ها را به 
محیطی بهتر برای زندگی و فعالیت شهروندان 
تبدیل کند. تسهیل دسترسی بانوان به منابع 
اشتغالزا و آموزشی باعث می شود در بلندمدت 
آثار مطلوبی از ایجاد همبستگی و تعلق خاطر 
شاهد باشیم. از این روست که شهرداری تهران 
نیز در این زمینه سیاست های نوینی را پیش 
رو گرفته اســت تا عرصه بــرا ی فعالیت های 
خالقانــه بانوان که بــر پایه مهــر و ظرافت 
استوار اســت، باز باشــد. در چنین شرایطی 
فارغ از سیاســت های جنسیتی می توان شهر 
را زیســت پذیر و پاسخگو به بخش عمده ای از 

نیازهای شهری تصور کرد. 

آماده سازی بوستان یاس برای حضور شهروندان
بوســتان »یاس« شهرک »چشــمه« به زودی برای 
حضور شــهروندان آماده می شود. شــهردار منطقه 22 
گفت: »به درخواســت شهروندان و پس از طرح مشکل 
از سوی شــورایاری، عملیات بازپیرایی بوستان یاس در 
محله شهرک چشــمه آغاز شــد و به زودی این مکان 
برای حضور ســاکنان محله آماده می شــود.«»مرتضی 
رحمــان زاده« افزود: »در عملیــات بازپیرایی کارهایی 
مانند کاشت درخت و درختچه، نشای گل فصل، اصالح 
سیستم آبیاری بوستان، نصب آبخوری، اصالح روشنایی 
پارک، رنگ آمیزی تیرهای روشنایی، نصب نیمکت و امکانات ورزشی، بازسازی 100 درصدی 
سرویس بهداشتی، استقرار نگهبان، اصالح و مرمت قرنیزهای معابر، جابه جایی و رنگ آمیزی 

وسایل بدنسازی و ورزشی و... انجام خواهد شد.«

»فرزانه شریفی« از ورزشکاران رشته 
»اســکای رانینــگ« یا همــان »دو 
کوهســتان« اســت که به تازگــی فیلم 
مستندی از او به همت شهرداری ناحیه 4 
منطقه 5 تهیه و در فضای مجازی منتشر 
شده است. شریفی از 13 سال پیش، ورزش 
را به شــکل حرفه ای آغاز کرده و قهرمان 
کشور در مســابقه های مختلفی مانند »دو 
21 کیلومتر در مجموعه ورزشــی »پوالد 
کف« شهرســتان »سپیدان« بوده است. او 
هم  چنین صاحب مدال قهرمانی و ملی در 4 
رشــته ورزشی ســنگین بوده و این روزها 
عالوه بر اسکای رانینگ، به دوچرخه سواری 
نیز مشغول است. شریفی می گوید: »ورزش 
حرفه ای را از 17 سالگی آغاز کردم و از سال 
1387 قهرمــان کشــور در رشــته های 
دوچرخه سواری و دوگانه شدم. اگرچه بسیار 
سخت بود، اما به دلیل عالقه ام به ورزش این 
کار را ادامه دادم.« شــریفی ســال 1392 
به عنوان نخستین بانوی ایرانی به مسابقات 
جهانی »کلمبیا« اعزام شــد و 
توانست با دوچرخه مسافت 
را در 2 ساعت و 17 دقیقه 
می افزاید:  او  کنــد.  طــی 
مقام  کسب  »هدفم 
مســابقات  در 
جهانی است و 
به  امیدوارم 
فقیــت  مو

برسم.« 
خبر کوتاه

منطقه9  محدوده شمال غربی میدان »آزادی« 
از ضایعات، پاکســازی و فضای ســبز آن احیا 
شد. »سید مصطفی موسوی«، شهردار منطقه 
9 با گفت: »متأسفانه اواسط دهه 80، بخشی 
از فضای سبز ضلع شــمال غربی برج آزادی، 
تخریــب و به محلــی برای پــارک غیرمجاز 
خودروها تبدیل شده بود. این موضوع زمینه ساز 
اعتراض کارشناســان به مخدوش شدن منظر 
میدان و این بنای شــاخص شــده بود که در 
نتیجه پس بررسی، عملیات بازسازی این بخش 
بر اساس الگوی متقارن اولیه و باز گرداندن این 

عرصه به شهروندان، اجرایی شد.«

 علیرضا خامسیان
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه 9

مجله خبری مجله خبری

خیریه »صاحب کوثر« ایستگاه واکسیناسیون می شود
مرکز خیریه »صاحب کوثر« در محله »تهرانســر«، ایستگاه جدید 
واکسیناســیون »کرونا« خواهد بود. مدیر مرکز بهداشت غرب با اعالم 
این خبر گفت: »عالوه بر مراکز بهداشتی در مناطق مختلف غرب تهران 
با مشارکت برخی از مجموعه های بهداشتی، ایستگاه هایی نیز برای ارائه 
خدمات بهتر به شهروندان در حال آماده سازی است که در منطقه 21، 

خیریه صاحب کوثر برای این کار انتخاب شده است.«
»ماهرخ عالیی« افزود: »این ایســتگاه در حال آماده سازی است و 
به زودی با حضور نیروهای پزشکی مطابق با سند ملی واکسیناسیون و 
با دعوت از گروه های هدف، خدمات مرتبط با واکسیناسیون به ساکنان 

منطقه ارائه خواهد شد.«

ورزش در جاده سالمت رونق گرفت
جاده »سالمت« شــهرک »اکباتان«، پس از 15 سال از حضور 
بساط گستران و دستفروشان پاکسازی شد. شهردار ناحیه 6 منطقه 
5 گفت: »جاده ســالمت شــهرک اکباتان با هدف رونق ورزش و 
ارتقای سالمت شــهروندان راه اندازی شده بود. اما در گذر زمان به 
محل حضور دستفروشان تبدیل شد که این موضوع گالیه ساکنان 
و شــکایت هیأت مدیره بلوک فاز 2 و مجتمــع »گل ها« را در پی 
داشت و در جلسه های مختلف، اهالی خواستار جمع آوری این افراد 
شدند.«  »مرتضی مرادی« افزود: »از 15 سال پیش، بساط گستران 
و دســتفروش ها در فاز 2 اکباتان مستقر بودند و مزاحمت هایی را 
برای ســاکنان و کاسبان محله ایجاد می کردند که در 2 مرحله به 
آنها اخطار کتبی داده و سپس با دستور قضایی نسبت به جمع آوری 
آنها اقدام شــد.« اوافزود: »با جمع آوری دستفروشان، اقداماتی مانند رنگ آمیزی، حذف زوائد 

فیزیکی، باز کردن معابر و... انجام شد و به زودی این مکان به وسایل ورزشی مجهز می شود.«

افتتاح 2 پروژه مدیریت سیالب در 2 منطقه غرب تهران 
پروژه های مدیریت آب های ســطحی و کنترل سیالب میدان 
»آزادی« و بهســازی رودخانه »کن« تا پایان اردیبهشــت  ماه در 

مناطق 5 و 9 افتتاح می شود. 
مدیرعامل شرکت »خاکریز آب« گفت: »میدان آزادی در مرز 
مناطــق 2 و 5 و 9 به دلیل نبود شــبکه اصلی مدیریت آب های 
سطحی و هدایت سیالب، در ســال های گذشته دچار مشکالت 
آبگرفتگــی در زمان بارندگی می شــد. به همیــن دلیل عملیات 
احداث شــبکه آب های ســطحی با لوله گذاری در عمق 9 تا 13 
متری از بزرگراه »محمدعلی جناح« تا حاشیه میدان آزادی آغاز 

شد که پایان اردیبهشت  ماه افتتاح می شود.«
»حبیب پوش پارس« رفع گلوگاه ســیالبی و بهسازی رودخانه 
کــن در تقاطع با بزرگراه »تهران –کــرج« را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در غرب تهران 
دانســت و افزود: »وجود گلوگاه های ســیالبی سبب تغییرات در بســتر رودخانه و افزایش 
فرســایش و تخریب کف به ویژه در پایین دست پل ها شــده بود که با اجرای عملیات، این 

مشکل رفع شد.«

میز خبر

 2040
تن آسفالت برای انجام عملیات 
روکش مکانیزه خیابان شهید 
مطهری منطقه 21 در محدوده 

شرقی ـ غربی بلوار استفاده شد. 
این خیابان، از معابر مهم تجاری 
در صنف تعمیرگاهی محدوده 
تهرانسر به شمار می آید که 

عملیات آسفالت آن، در طول یک 
هفته انجام شد. 

4
مخزن آب با حجم هزار و 

600 مترمکعب در روستاهای 
سولقان، واریش و امامزاده 

داود)ع( با پرکلرین و سایر مواد 
ضدعفونی کننده، شست وشوی 

فوری و گندزدایی شد. این 
فعالیت از سوی امدادگران ناحیه 
3 شرکت آبفای منطقه 5 با هدف 
بهبود وضعیت آب این روستاها 
انجام شد. در این روستاها 14 

مخزن وجود دارد. 

یادگیری هنر در کن
کالس هــای آمــوزش قالیبافــی، دوخــت 
مانتــو، پالتــو و خوشنویســی در محله »کن« 
برگزار می شــود. به گزارش خبرنگار همشهری 
محله، ســرای محله کن با هدف ارتقای آگاهی 
شــهروندان، اقدام به برپایی کالس های مختلف 
هنری در رشته های قالیبافی، دوخت مانتو، پالتو 
و خوشنویسی کرده است. این کالس ها به دلیل 
رعایت پروتکل های بهداشتی در روزهای مختلف 
هفته مانند دوشــنبه ها و چهارشــنبه ها برگزار 
می شــود. عالقه مندان با شــماره 44350580 

تماس بگیرند. 

»شنای پروانه« 
در سئانس مجازی فردوس

بــه گــزارش خبرنــگار همشــهری محله، 
فرهنگسرای »فردوس« در ادامه برپایی برنامه های 
مجازی خود، فیلم ســینمایی »شــنای پروانه« 
را معرفی کرده است. داســتان »شنای پروانه« 
به کارگردانی »محمــد کارت« و تهیه کنندگی 
»رسول صدرعاملی«، درباره زنی به نام »پروانه« 
)طناز طباطبایی( است که فیلمی از او در حین 
شنا در استخر در فضای مجازی منتشر می شود. 
در ادامه شوهر او »هاشم« )امیر آقایی( و برادرش 
»حجت« )جواد عزتی( به دنبال انتقام گرفتن از 
عامل انتشار فیلم هستند. عالقه مندان با مراجعه 
به صفحه اینستاگرام فرهنگســرای فردوس به 
می توانند   ferdos. farhangsaraa نشــانی 
برنامه سئانس مجازی را تماشا و با دوستان خود 

به اشتراک بگذارند. 
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یک محیط واقعی فرهنگی
»زهرا جــودی«، مادر کوچک ترین نویســنده 
منطقه 5، محیــط خانه و خانــواده را در تربیت 
فرزنــدان مؤثر می داند و می گویــد: »در خانه ای 
که کتاب جایگاه مهمی داشته باشد، به طور حتم 
اولویت فرزندان آن خانواده نیز کتاب خواهد بود. 
در این خانواده ها احتمال وقوع آسیب یا گرایش به 
آن به حداقل می رســد. با این اوصاف باید ترجیح 
پدرها و مادرها برای تربیت مناسب فرزندان خود، 
تدارک دیدن چنین محیطی در خانه باشد. ما نیز 
ماننــد همه پدرها و مادرها به دنبال فراهم آوردن 
یک محیط امن و سالم برای فرزندان خود هستیم 
که به لطف خدا با مسیری که آناهیتا انتخاب کرده 

است، گویا تاحدودی موفق بوده ایم.«
»علیرضا صادقی«، پــدر آناهیتا نیز می گوید: 
»بســیار خانواده هایی هســتند که کتابخانه هایی 
بــزرگ و آن  چنانــی در منزل دارنــد. از کتاب و 
مطالعه، تنها دکور و نمایش های ظاهری فرهنگی 

را درک کرده انــد. طبیعــی 
هیچ کدام  اینها  که  اســت 
واقعی نیســتند و اثری در 
تربیــت فرزنــدان ندارند. 

کودک وقتی کتاب را در 
مادرش  و  پدر  دست 
متوجــه  نبینــد، 
ظاهرســازی  این 
فرهنگــی و شــو 
بودن  فرهیختــه 
می شود. آناهیتا نیز 

از ابتــدا در مجاورت 
بــا کتاب بــود و این 
واقعــی  و  مجــاورت 
سبب  شــرایط  بودن 
شــد تا مسیر کتاب را 
به عنوان بهترین دوست 

خود انتخاب کند.«

از داستان نویسی تا ناسا
نویســندگی آناهیتــا خانم صادقی، با چاپ کتاب دومش ادامه یافت: »کتــاب دومم نیز در ژانر فانتزی و 
تخیلی جای می گیرد و »سالم« نام دارد. سال 1399 منتشر شد. حتی در تصویرگری آن نقش داشتم. چراکه 
می خواستم به طور دقیق همان فضایی به تصویر کشیده شود که در ذهنم آن را طراحی کرده بودم. به گمانم 
تخیل، بهترین نعمتی اســت که انســان در اختیار دارد. با این نعمت و امکان می توان هنر را به وجود آورد. 
داستان نویسی یک هنر است که من دوست دارم آن را ادامه دهم. البته ناگفته نماند که برای شغل آینده ام، 
فعالیت در صنعت فضایی و سازمان »ناسا« را در نظر گرفته ام! دوستانم می گویند تو چقدر پیچیده هستی! 
داستان می نویسی، نقاشی می کشی، ولی می خواهی در ناسا شاغل شوی! این تفاوت ها چیزی نیست که بتواند 
جلو موفقیت و پیشــرفت من را در آینده بگیرد. اکنون به نوشتن 
ســومین کتاب خود که آن هم حال و هوایی 

داستانی دارد، فکر می کنم.«

محیط زیست گذر فرهنگ
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مانند همه افرادی که به موفقیتی خاص می رسند و 
در شرح چرایی آن موفقیت به زمان کودکی و نخستین 
جرقه های استعدادشــان در آن دوران اشاره می کنند، 
این نویسنده کوچک هم محله ای نیز از دوران کودکی 
خود که هنوز هم به طور کامل آن را سپری نکرده است، 
یاد می کند و می گوید: »کالس سوم بودم که یک روز 
معلم ادبیات مان آمد و گفت که قرار است هفته آینده 
یک مســابقه داستان نویسی در مدرســه برگزار شود. 
هرکســی عالقــه دارد می تواند در آن شــرکت کند. 
این معلم ادبیات، در واقع مشــوق اصلی من در مسیر 
نویسنده شدن است. چراکه همان روز در پایان کالس 
از من خواســت تا به صورت جدی به این مسابقه فکر 
کنم: »تو در نوشــتن و ترکیب کلمات با هم، استعداد 
قابــل توجهی داری.« تا پیــش از آن روز، متوجه این 
استعداد در خود نشده بودم. به خانه که برگشتم ماجرا 
را برای خانواده ام تعریف کردم. آنها نیز تشویقم کردند 
تا موضوعی را برای نوشتن یک داستان خوب انتخاب 

کنم. همین شد که موضوع »خنده و شادی« را انتخاب 
کردم. طولی نکشــید که داســتانم در مدرســه مقام 
نخست را کسب کرد. این آغاز راهی بود که همان معلم 
ادبیات نشــانم داد. پس از آن هر جشنواره و مسابقه 
داستان نویسی که در منطقه و استان برگزار می شد، در 

آن شرکت می کردم.«

هدیه هایی که همیشه کتاب است
 یک خواهر بزرگ تر از خود دارد که او هم به مطالعه و 
کتاب عالقه دارد. صادقی در این باره می گوید: »از زمانی 
که به یاد دارم همواره دور و اطرافمان کتاب و روزنامه 
بوده اســت. خواهر بزرگ  تــرم چون خودش به کتاب 
عالقه دارد، همیشه برای من نیز کتاب هدیه می گیرد. 
هدیه ای که هیچ گاه از دریافتش خســته نمی شوم. به 
گمانم کتاب خواندن سبب می شــود خواننده به جز 
زندگی خود، زندگی های دیگــری را نیز تجربه کند. 
به ویژه من که به تازگی به خواندن کتاب های داستان 
مشتاق شده ام. داستان هایی از سرزمین های مختلف که 
دانستنی هایم را افزایش می دهد.« به کتاب های کوچک 
و بزرگ چیده شده بر روی میز تحریرش اشاره می کند 
و ادامه می دهد: »نخســتین داستانم »من و هندوانه 
غول پیکر« نام دارد که سال 1398با حمایت های پدر 
و مادرم به چاپ رســید. یک 
داســتان کاماًل تخیلی 
که برای همســن و 
ســال های خــودم 
حــس  نوشــتم. 
خوبی داشت. اینکه 
داســتانی  دیگران 
را بخواننــد که تو 
را  آن  ذهنــت  در 
ش  ر و پــر

داده ای، واقعًا لذتبخش اســت. گاهی فکر می کنم اگر 
پدر و مادرم این استعداد را در من جدی نمی گرفتند، 
چه اتفاقی می افتاد؟ اگر کتابم چاپ نمی شد، اعتماد به 
نفسم را در این زمینه از دست می دادم؟ یا همه آنهایی 
که یک روز نویسندگان بزرگی شده اند، آیا فرصت چاپ 
کتاب را از حدود سن و سال من داشته اند؟ پاسخ شان 
هرچه که باشــد، به قول همان معلــم ادبیاتمان این 

فرصت ها برای من، واقعًا جای شکر و تشکر دارد.«

  بر خالف همسن و سال هایش، بیشتر گوش می دهد 
و کمتر حرف می زند. چهره متفکری دارد. شاید برای 
همین است که به کتاب بسیار بیشتر از عروسک هایش 
عالقه نشان می دهد. اغلب اوقات عروسک هایش را به 
جای شخصیت های داســتانش فرض می کند و تالش 
دارد با آنها داستان هایش را نقل کند. گاهی هم خود 
به جای آن شخصیت ها صحبت و نمایش اجرا می کند 
تا کاستی های داستان هایش نمایان شود. این نویسنده 
کوچک کسی نیست جز »آناهیتا صادقی« 11 ساله و 
ســاکن محله »بیمه اکباتان« که به تازگی به عنوان 
کوچک ترین نویسنده و فعال فرهنگی منطقه 5 معرفی 
شده است. ساعتی را به گفت وگو با او نشسته ایم تا از 

داستان ها و عالقه مندی هایش برایمان بگوید. 

سحر جعفریان

مهدی اسماعیل پور

 گفت وگو با کوچک ترین نویسنده هم محله ای
 که دومین کتابش به چاپ رسیده است 

  می خواهم 
به نـاسا بروم

عالقه صادقی از کودکی به کتاب و مطالعه

شــاید بســیاری از اهالی منطقه 21 از وجود چنین 
نیروگاهی بی خبر باشند. نیروگاه خورشیدی که حدود 3 

سال پیش نصب و راه اندازی شد. 
رئیس اداره »محیط زیست و توسعه پایدار« شهرداری 
منطقــه 21 درباره این نیروگاه خورشــیدی و اطالعات 
مربوط به آن به همشــهری محلــه می گوید: »نیروگاه 
خورشــیدی منطقه 21 در ســال 1397 در ساختمان 
معاونــت خدمات شــهری و محیط زیســت ناحیه 3 با 
هدف تأمین بخشــی از برق مصرفی شهرداری ناحیه 3 
راه اندازی شــد. ظرفیت این نیروگاه ساالنه 5 کیلووات 
اســت که انرژی خورشــیدی را به برق مصرفی تبدیل 
می کند و میزان تولید آن در طول فصول سال بر اساس 
میزان تابش خورشید، زاویه تابش و شرایط جوی متغیر 

تابش 
از  خورشــید 
از  شــمال به جنوب اســت. 
عوامل دیگر می توان به فضای 
مناســب و بــدون مانع برای 
نصــب پنل های خورشــیدی 
اشــاره کرد. همچنین موضوع 
دیگری که بســیار اهمیت دارد، نبود اجســام و موانع 

سایه انداز بر روی پنل ها است.«

کاهش گاز گلخانه ای در منطقه
با توجه به بحران کم آبی که در کشــور وجود دارد و 
هم  چنین دیگر مشکالت زیست محیطی، اقدام شهرداری 
منطقه 21 در راه اندازی و توسعه نیروگاه های خورشیدی 
می توانــد مورد توجه قرار بگیــرد و برای دیگر بخش ها 
تبدیل به الگو شود. توســعه این نیروگاه ها می تواند به 

داشتن محیط زیستی سالم تر و بهتر کمک کند. 
قیطاســی از کاهش تولید چندین تن گاز گلخانه ای 
به سبب فعالیت این نیروگاه خورشیدی در منطقه خبر 
می دهــد: »با توجه به وضعیت کشــور از لحاظ کمبود 
منابع آبی و هم  چنین مشــکالت زیست محیطی و انواع 
آلودگی های موجود، اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
می تواند تأثیر بسزایی در کاهش تولید گازهای گلخانه ای، 
مصرف منابع آبی جهت تولید برق نیروگاه ها 
و هم  چنیــن ایجاد انواع آلودگی ها داشــته 
باشــد. در حال حاضر، نیروگاه 5 کیلوواتی 
منطقه 21، ساالنه حدود 8/5 مگاوات برق 
تولید می کند که منجر به کاهش حدود 4/8 
تن گاز Co2 می شود که این گاز از گازهای 
نیروگاه های  افزایش تعداد  گلخانه ای است. 
خورشــیدی در کشــور به ویژه در مناطقی 
که پتانســیل باالتری برای احداث نیروگاه 
 و تعداد روزهای آفتابی بســیاری در طول 
 ســال دارند، می توانــد در کاهــش انتشــار گازهای 
گلخانه ای و آلودگی های محیط زیســت نقش بســزایی 

داشته باشد.«

اســت. همچنین عالوه بر این نیروگاه، در 10 بوســتان 
منطقه هم در مجموع بیش از 20 آبگرمکن خورشیدی 

فعال داریم.«

راه اندازی نیروگاه جدید در دست بررسی 
»فریده قیطاســی« تأکید می کند کــه عالوه بر این 
نیروگاه، برای توســعه و افزایش نیروگاه خورشیدی در 

منطقه، طرح و برنامه های دیگری نیز دارند. 
بر همین اســاس قرار است یک نیروگاه جدید نصب 
و راه انــدازی شــود که البته در حــال حاضر در مرحله 
بررســی و کارشناســی قرار دارد: »در راستای استفاده 
از انرژی های پاک و توســعه انرژی های تجدیدپذیر و با 
توجه به برنامه 5 ســاله ســوم توسعه شهر تهران که بر 
ضرورت تأمین 2 درصد انرژی مصرفی در فضاهای تحت 
مدیریت شهرداری از انرژی های تجدید پذیر تأکید دارد، 
کارشناســان در حال بررسی و امکان سنجی ایجاد یک 

نیروگاه خورشیدی دیگر در منطقه 21 هستند 
و ایــن موضوع را در دســتور کار خود قرار داده 

است.« 
البته انجام این کار به همین سادگی ها نیست 
و عالوه بر موضوع تأمیــن بودجه و هزینه هایی 
کــه دارد، باید بــه لحاظ شــرایط محیطی هم 

ویژگی هایی را داشته باشد. 
قیطاســی در این خصوص هم می گوید: »از 
آنجایــی که ســاخت نیروگاه های خورشــیدی 
نیازمند بررسی شرایط گوناگون است، در نتیجه 

الزم و ضروری است تا عوامل مختلف از سوی کارشناسان 
بررسی شــود. یکی از این شرایطی که نقش بسزایی در 
انتخاب مکان احداث یک نیروگاه خورشیدی دارد، زاویه 

انرژی پاک در خدمت زمین

 8/5 مگاوات برق
در نیروگاه خورشیدی 

منطقه 21 تولید 
می شود

مشکالت و 
موانع پیش 
روی توسعه 
نیروگاه های 
خورشیدی 

و  تولید  هزینه نگهــداری، 
راه انــدازی چنین نیروگاهی با 
توجه به تحریم ها باال رفته است 
و شاید یکی از دالیلی که سبب 
شده تا در سال های اخیر تعداد 
این نیروگاه ها زیاد نشود، همین 

موضوع است.
از  تهرانــی«  »شــاهین 
کارشناســان حــوزه انرژی 
در این خصــوص می گوید: 
»در حال حاضــر، با توجه 
علیه  که  تحریم هایــی  به 
است  شده  اعمال  کشــور 
پنل هــای  از  نمی توانیــم 
با  »اینورتر«  و  خورشــیدی 
کیفیت باال استفاده کنیم. برای 
همین هزینه راه اندازی نیروگاه 
به  توجه  با  که  است  باال  بسیار 
شده  انجام  هزینه های  موضوع 
و میزان بازگشــت ســرمایه، 
چندان توجیه اقتصادی ندارد.« 
او با اشــاره بــه افزایش چند 
باره قیمــت تجهیزات مربوط 
خورشــیدی  نیروگاه های  به 
دیگر،  ســوی  »از  می افزاید: 
برای  الزم  تجهیــزات  قیمت 
مدام  خورشیدی  نیروگاه های 
در حال تغییر است که متأسفانه 
افزایشــی  روند  قیمت ها  این 
داشته و در نتیجه هزینه نهایی 
و تمام شده ساخت یک نیروگاه 
باال است.  خورشیدی بســیار 
هم  چنین در مکان هایی که نیاز 
باتری جهت ذخیره  از  تا  است 
انرژی استفاده شود، به موجب 
داخل،  تولید  باتری های  اینکه 
راندمان باالیی ندارند و پس از 
حدود 2 سال از سرویس خارج 
نتیجه هزینه های  می شوند، در 
مربوط به ایــن بخش نیز جای 
توجیه اقتصادی ندارند و این در 
شرایطی است که در کشورهای 
تولید  باتری هایی  پیشــرفته، 
راندمان  20سال  تا  که  می شود 
قابل  نیز  آن  از  پــس  و  دارند 
همین  به   . هستند.  جایگزینی 
دلیل مجموع این عوامل سبب 
می شود تا بسیاری از سازمان ها 
و شرکت ها تمایل کمتری برای 
از  خورشیدی  نیروگاه  ساخت 

خودشان نشان دهند.«

 استفاده از سوخت های فسیلی مضرات و خطرات 
جدی برای محیط زیست دارد و آسیب های شدیدی 
بــه آن وارد می کند که تولید گازهــای گلخانه ای و 
گرمایش زمین از جمله مهم ترین آنها است که اغلب 
ما درباره اش شــنیده ایم و کم و بیش نســبت به آن 
آگاهی و اطالعات داریم. از سوی دیگر، تولید برق با 
استفاده از منابع آبی به ویژه برای کشور ما که سال  ها 
است با چالش خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، 
جای توجیه ندارد و ســبب می شــود تا در برخی از 
مــوارد در تأمین آب مورد نیــاز بخش های دیگر از 
جمله کشاورزی، دچار مشکل شویم. به همین دلیل 
بسیاری از کشورهای پیشــرفته از سال ها پیش به 
سمت استفاده از انرژی های جایگزین و تجدید پذیر 
رفته اند. طی سال  های  »خورشــیدی«  انرژی  مانند 
اخیر، نیروگاه های خورشــیدی بزرگ و کوچکی در 
گوشه و کنار کشــور نصب و راه اندازی شده که یکی 
از آنها در ساختمان شهرداری ناحیه منطقه 21 است. 
از طریق این نیروگاه خورشیدی بخشی از برق مورد 
نیاز و مصرفی شهرداری ناحیه تأمین می شود. بازدید 
دوره ای صورت گرفته از نیروگاه خورشیدی برای رفع 
نواقص احتمالی، فرصتی شــد تا از فعالیت این مرکز 

تأمین انرژی پاک در منطقه گزارشی تهیه کنیم. 

فریده قیطاسی
رئیس اداره 
محیط زیست

 کارشناسان در حال بررسی 
و امکان سنجی ایجاد یک 

نیروگاه خورشیدی دیگر در 
منطقه21 هستند و این موضوع 

را در دستور کار خود قرار 
داده اند
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گالیه اهالی محله ایرانپارس از ترافیک سنگین اطراف بازار گل و گیاه غرب تهران 

خودروها در »شبنم« به بن بست می رسند

پارک دوبل 
عامل اصلی ترافیک

برای دقایقی گره ترافیکی خیابان باز می شــود و خودروهای 
عبوری بی توجه به یکدیگر و حتی عابران تالش دارند زودتر عبور 
کننــد. کمی جلوتر دوباره حرکت خودروها کند می شــود. یکبار 
دیگر ماشین ها پشت هم به صف می ایستند. این  بار راننده خودرو 
»سمند« بی توجه به قوانین، خودرو خود را کنار خودرو دیگری در 
خیابان شبنم، دوبل پارک می کند و وارد بازار می شود. از آنجایی 
که حتی الین میانی خیابان هم خودرو پارک شده است، رانندگان 
هیچ راه فراری ندارند و باید منتظر شوند تا راننده خودرو سمند، 
حرکت کند. مقابلش هم خودرو دیگری دوبل پارک کرده اســت 
و خبری از راننده آن نیســت. در این خیابان گویا پارک دوبل به 
قانونی برای رانندگان تبدیل شده است و برخی از آنها بی توجه به 
ایجاد ترافیک، خودرو خود را پارک می کنند و به سراغ کارهایشان 
می روند. »مرتضی خنوه« یکی از مراجعه کنندگان بازار گل و گیاه 
است. او می گوید: »در انتهای این خیابان جایگاه سوخت قرار دارد 
و برخی از رانندگان برای سوختگیری و بنزین زدن مجبورند از این 
معبر عبور کنند، اما چه بسا به دلیل ترافیک و تمام شدن سوخت، 
خودروشان خاموش شــده است.« او باور دارد باتوجه به اینکه در 
منطقه5 زمین های بایر بسیاری وجود دارد باید این بازار به خارج از 
محدوده مسکونی و محلی منتقل شود. متأسفانه اغلب افرادی که 
آشنایی چندانی با این محله ندارند، ناچار هستند با مشکل ترافیک 

این خیابان دست و پنجه نرم کنند.«

پیشنهاد ساخت پارکینگ در شمال بازار
کمــی جلوتــر مقابل ورودی بــازار گل و گیاه، کارگری یــک گاری را که از 
گلدان های گل پر اســت به جلو می راند و به سمت خودرو خریدار می برد. توقف او در 
وسط خیابان، دوباره صف طوالنی خودروها را ایجاد می کند. »اصغر قبادی« 75 سال 
دارد و ســاکن خیابان شعرا اســت. او باور دارد این بازار نباید در دل محله قرار داشته 
باشد. او ایجاد پارکینگ در زمین بایر قسمت شمالی بازار گل و گیاه محله را راهکار حل 
مشــکل ترافیک این معبر می داند و در این باره می گوید: »در ایامی که برخی از مراکز 
به دلیل پیشگیری از شیوع »کرونا« تعطیل بود، این مرکز همچنان فعالیت می کرد و 
شهروندان بسیاری به این بازار آمد و رفت داشتند. حتی در این شرایط بحرانی اهالی 
آسایش نداشتند. شاید اگر پارکینگی برای پارک خودروها مراجعه کنندگان در فضایی 
دورتر از بازار ساخته شــود، مراجعه کنندگان بازار، کاسبان و حتی اهالی، خودروهای 

خود را در آنجا پارک می کنند و مشکل ترافیک نیز حل می شود.«

ترافیک سنگین در عصرها
روبه  روی بازار گل، فضای سبزی قرار دارد که آالچیق های داخل آن می تواند 
به مکانی دنج و خوش آب و هوا برای گذراندن اوقات فراغت اهالی تبدیل شــود، اما 
ترافیک و ســر و صدای خودروها ســبب فراری شــدن اهالی از این فضا شده است. 
»مصطفــی دولتی« می گوید: »ما اهالی اینجا گیر افتاده ایم. در ســاعت پر ترافیک نه 
می توانیم از محله خارج و نه می توانیم وارد محله شــویم. این بازار واقعًا زندگی اهالی 
را مختل کرده اســت. اینجا بهشت نیســت. در واقع برای اهالی مانند جهنم است. از 
این وضعیت ناراحت هستیم. چون اینجا زندگی می کنیم، چاره دیگری نداریم و باید 
هر روز این شــلوغی و آلودگی را تحمل کنیم. اغلــب عصرها این ترافیک طوالنی تر 
هم می شــود. ترافیک هنگام عصر خیابان شبنم اکنون معروف شده است و بسیاری 
از خودروها برای فرار از ترافیک عصرگاهی این معبر ترجیح می دهند مســیر خود را 
دور کنند تا در ترافیک نمانند. عرض کم این خیابان دلیل اصلی ترافیک اســت. این 
مشکل تنها در صورت انجام اصالحات هندسی و عریض کردن خیابان حل می شود.«

عرض کم معبر و نبود پارکینگ
از همان ورودی خیابان، ازدحام خودروها قابل مشاهده 
اســت. حرکت کند خودروهای عبوری از ترافیک پیش رو 
حکایت دارد. صدای بوق ممتد خودرو ســواری توجه ام را 
جلب می کند. کمی جلوتر خودرویی بی توجه به عرض کم 
خیابان، قصد دور زدن دارد. همین موضوع سبب می شود 
تا خودروهای پشت ســری منتظر راهی برای فرار باشند. 
ترافیــک خیابان و توقــف خودروها فرصتــی را به وجود 
مــی آورد تا با راننــدگان هم  کالم شــویم. »مریم ایمانی« 
ساکن 35 ساله خیابان »شعرا« در حالی که کالفه به نظر 
می رسد با لحنی گالیه آمیز می گوید: »برای رفتن به محل 
کار و برگشت به خانه ام باید روزی2 بار از این خیابان عبور 

کنم. متأسفانه همواره شاهد ترافیک در این خیابان هستم. 
به ویژه هنگام غروب، مســیری را کــه می توانم کمتر از 5 
دقیقه طی کنم، بیش از نیم ســاعت در ترافیک می مانم.« 
ایمانی کم عرض بودن خیابان مقابل بازار گل و گیاه را دلیل 
این ترافیک می داند و می افزاید: »مراجعه کنندگان بسیاری 
به این مرکز می آیند و می خواهند خودروهایشان را نزدیک 
بازار پارک کنند. برای همین در خیابان »شــبنم« منتظر 
می مانند تا خودرویی از پارک در بیاید و آنها جای آن پارک 
کنند. همین موضوع ســبب می شود تا در خیابان ترافیک 
شــدیدی به وجود بیاید.« مســیر عبور که باز می شود بر 

سرعت خودرویش می افزاید. 

 محله »ایرانپارس« یکی از پر 
جمعیت ترین محله های منطقه5 است که 

به دلیل احاطه شدن میان  بزرگراه های 
اطرافش مانند »شهید ستاری« و 

»آیت اهلل  رفسنجانی«، خودروهای 
بسیاری از آن  تردد می کنند. خانه های 

مسکونی با تراکم فراوان از شاخصه های 
این محله محسوب می شود. به همین 

دلیل ترافیک، جزو جدایی ناپذیر اتفاقات 
روزانه این محله به ویژه در ساعت های 

ابتدایی صبح و هم  چنین عصرها است و 
اهالی هر روز با این مشکل دست و پنجه 

نرم می کنند. اما چند سالی است که با 
راه اندازی بازار »گل و گیاه« در حاشیه 

بزرگراه شهید ستاری این مشکل به 
گره ترافیکی بزرگی تبدیل شده است 

و رانندگان مجبورند برای رسیدن به 
مقصدشان ساعت ها منتظر بمانند. اهالی 

بر این باورند که پارک خودروها در دو 
طرف این خیابان و توقف وانت های حمل 

گل و گیاه، دلیل اصلی به وجود آمدن این 
مشکل است. این موضوع بهانه ای شد تا 
سراغ اهالی محله برویم و در این باره با 

آنها هم  صحبت شویم.

ثریا روزبهانی

بچه محل

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

مهدی اسماعیل پور

سرمربی باسابقه تکواندو کشور: 

در حق محله ما کم لطفی شده است
اصغر فتحی درباره مشکالت محل زندگی اش 
یعنی شهرک استقالل هم به همشهری محله 
می گوید: »تاحدودی در زمینه های مختلف در 
حق شــهرک اســتقالل کم لطفی شده است. 
برای مثال در حوزه ورزش، ما یک زمین چمن 
در محله داریم که فقط اســم آن زمین چمن 
است، اما چمنی در آن وجود ندارد و کاماًل 
خاکی اســت و باید به آن رسیدگی شود. 
در زمینــه ساخت وســاز و گرفتن مجوز 

نیز مشــکالتی وجود دارد کــه به همین دلیل 
از نوسازی در محله، استقبال زیادی نمی شود. 
هم  چنین گرمخانه ای که در محله وجود دارد، 
معضالت و مشکالت بسیاری را برای خانواده ها 
ایجاد کرده اســت. افرادی که به این گرمخانه 
می آینــد، اغلب معتاد و در یــک کالم معلوم 
 الحال هســتند که ممکن است دردسرهایی را 
برای اهالی ایجاد کنند و خطرساز شوند. جای 
گرمخانــه در دل محله  ایی که زن و بچه مردم 

در آنجا زندگی و رفت وآمد می کنند، نیســت. 
بارها اتفاق افتاده اســت که شیشــه ماشین ها 
را شکســته اند. اقداماتی از این دست را بسیار 
شاهد بوده ایم. اگر سری به آنجا بزنید، خواهید 
دید که این افراد در اطراف گرمخانه نشسته اند، 
برای همین با صحنه هایی روبه  رو می شــوید که 
مناسب این شهرک نیست. امیدوارم نگاه ویژه ای 
 به این موضوع شود و راه حلی عملی برای آن پیدا 

شود.«

بیش از 45 سال مربیگری در تکواندو 
عالقه مندان به رشــته ورزشــی تکواندو و اهالی 
ورزش به ویــژه در مناطق 9 و 21 به خوبی اســتاد 
فتحی، این مربی قدیمی و کارنامه دار را می شناسند. 
با این وجود او برای هم محله هایی که شــاید چندان 
اهل ورزش نیستند، خود را این گونه معرفی می کند: 
»متولد 1338 در »شــهریار« و بزرگ شــده محله 
»مهرآبادجنوبی« در منطقه 9 هستم که آن زمان ها 
بــه »مهرآباد خاکی« معروف بود. از ســال 1363 به 
منطقه 21 آمدم و ســاکن شهرک »استقالل« شدم. 
ورزش را از ســال 1351 در رشته تکواندو و از باشگاه 
»دخانیات« آغاز کردم. رشــته ورزشی خودم تکواندو 
بود، اما در دیگر رشــته های ورزشی مانند »بوکس«، 
»کشــتی کج«، »پینگ پنگ« و »غریق نجاتی« نیز 
فعالیت داشته  ام و مدرک مربیگری آنها را هم گرفته ام. 
هم  چنیــن ســابقه مربیگری در تیــم »ملی« و تیم 
»نیروهای مســلح« را دارم و داور و مربی بین المللی 
هستم. مربیگری را در همان ســن نوجوانی از سال 
1354در باشگاه »ایزد« مهرآباد آغاز کردم و آن زمان، 

حدود 40 شاگرد داشتم.« 

حساب شاگردانم از دستم در رفته است
این مربی باســابقه و مطرح تکواندو درباره تعداد 
شاگردانش هم می گوید که حساب آنها از دستش در 
رفته اســت: »تاکنون شاگردان زیادی در باشگاه های 
مختلف داشــته ام که تعداد آنها بســیار زیاد است و 

حســابش از دســتم در رفته اســت. به جرأت 

می توانم بگویم جزو 10مربی ایران هســتم که سبب 
شکوفایی ورزش تکواندو شــده ام. در این چند دهه، 
شــاید صدها شاگرد داشــتم و هنوز هم دارم و این 
موضوع توفیقی برای من اســت. خدا را شکر با اینکه 
حدود یک  ســال اســت که درگیر ویروس »کرونا« 
هستیم اما همواره ورزش تکواندو فعال بوده و تعطیل 
نشده است و ما همچنان آموزش های خود را به صورت 

مجازی برگزار می کنیم.«

شاگردان شهیدم استاد های واقعی من هستند
اســتاد فتحی بیــش از آنکه به تعداد بی شــمار 
شاگردانی که تربیت کرده و تحویل تیم ملی داده است، 
افتخار کند و نام آنها را ببرد از شاگردانی می گوید که 
به مقام واالی شهادت رسیده اند: »بچه های مناطق 
9 و 21 و به ویژه »تهرانسر« همگی از استعداد خوبی 
در زمینه ورزش و به ویژه ورزش های رزمی و تکواندو 

برخوردار هستند.
 البته جدا از جوانان با اســتعداد، تهرانسر مربیان 
بســیار خوبی ماننــد »  خمیس آبــادی«، »مرتضی 
کریمــی«، »  صالحی« و دیگر مربیان دارد که همگی 
مجرب و جزو اســتادان توانا و کارنامــه دار تکواندو 
هســتند. به باور من نقش مربی در تکواندو بســیار 
تأثیرگذار اســت. یک مربی خوب می تواند شاگرد را 
جذب کند و در هدایت و کنترل و باال رفتن کیفیت 

ورزشــکاران، نقش مهمی داشــته باشد. همواره 
تالشم این بوده است که اخالق، تواضع و فروتنی 

در ورزش حاکم شود. 
خوشــبختانه در این زمینه موفق بوده ام. 
همه شــاگردانم هم در مســائل فنی و هم 
اخالقی، یکی از یکی بهتر هستند و تعدادی 
از آنهــا به مقام واالی شــهادت رســیده اند 
یا جانبــاز و مفقوداالثر شــده اند. تعدادی از 

همین شهدای »مدافعان حرم« مانند »مصطفی 
چگینی« جزو شــاگردان مــن بوده اند و هنوز 
پیکر آنها به کشــور بازنگشته است. این افتخار 
را داشــتم که مربی تعدادی از شهدای تیم ملی 
تکواندو نیز باشــم که شــهید »محمدحســین 

گیتی نما« که خیابان چهاردهم بلوار اصلی تهرانسر 
به نام این شــهید بزرگوار مزین شده، از جمله آنها 
است. هم  چنین شهید »علی پاجانی«، عضو تیم ملی 
اعزامی به بازی های »آســیایی« در اوایل دهه 60 یا 
شهید »غالمرضا نوراللهی« که جزو بهترین  ها بودند. 
»علی ســبزعلی« و بسیاری از شهدا که همگی جزو 
شاگردان من بودند. البته در اصل ما شاگرد آنها 
بودیم و از آنها درس می گرفتیم و آنها چراغ راه 
ما بودند. ان شاءاهلل خداوند مسیر شهدا را مسیر 

ما قرار دهد.«

یکی از مربی های هادی ساعی بودم 
اســتاد فتحی می گوید تعداد شاگردانش که لباس 
تیم ملــی را هم برتــن کرده اند، آنقدر زیاد اســت که 
نمی تواند همه آنها را بگوید یا حتی آنها را شــمارش 
کند، و اینکه »هادی ســاعی« یکی از شاگردان او بود: 
»شاگردان زیادی در تیم ملی داشتم و دارم که از جمله 
آنها می توانم به »حســین لطفی« و »  نظری ها« اشاره 
کنم. البته این بچه ها همگی خودشان استاد من هستند 
و این توفیقی برای من است که به من استاد می گویند. 
تعداد شــاگردانی که به تیم ملی فرستاده ام نمی توانم 
شــمارش کنم. در مســابقات قهرمانــی »ارتش های 
جهان« که من ســرمربی آن بودم، به مدت 10ســال 
متوالی قهرمان مســابقات بودیم. هادی ســاعی که 
اسطوره تکواندو است، به مدت 4 سال یکی از شاگردان 
من بود. حتی تعــدادی دیگر از بزرگان تکواندو که به 
خوبی در این رشــته رشد کردند و مدال های جهانی، 
آســیایی و المپیک را فتــح کردند و 
پرچم مقدس کشــور را به اهتزاز 
درآوردنــد نیز از شــاگردان من 
ورزشی  امکانات  فتحی،  بودند.« 
منطقه21 به ویژه در رشته تکواندو 
را مناسب می داند: »به گمان 
ورزش  امکانــات  مــن 
حــوزه  در  منطقــه 
و  خوب  تکوانــدو 

مناسب است و شهرداری در این زمینه عملکرد بسیار 
خوبی داشته است و از این بابت از آنها تشکر می کنیم. 
برای برگزاری مسابقات ورزشی، چه مسابقات محلی و 
فرامحلی و چه مناســبتی، شهرداری منطقه  همکاری 
و تعامل خوبی بــا ما داشــته و دارد. در حال حاضر، 
ورزش شــهرداری منطقه 21 یکی از موفق ترین ها در 
شهر تهران است. تهرانسر استعدادهای ورزشی خوبی 
دارد و بسیاری از قهرمانان کشوری، آسیایی و جهانی از 

بچه  های تهرانسر هستند.«

در این روزهای کرونایی ورزش کردن را 
فراموش نکنید

این مربی با تجربــه ورزش ایران از هم محله  ایی ها 
می خواهد کــه در این روزها ورزش را فراموش نکنند: 
»همان گونه که اشــاره کردم با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، آموزش هایمان را به شکل مجازی دنبال می کنیم 
و تعدادی شــاگرد را به این صورت آموزش می دهیم. 
در حال حاضر و در ســال گذشــته، حدود 50 نفر از 
شــاگردانم ارتقاء درجه گرفتند و مــن نیز 2 مدرک 
داوری بین المللی گرفتم و در 3 مســابقه آســیایی و 
تورنمنت جهانی به عنوان داور حضور داشتم. بنابراین 
می گویم ورزش تکوانــدو حتی با وجود کرونا تعطیل 
نیست. ورزش کمک می کند تا بتوانیم کرونا را راحت تر 
شکســت دهیم. همان گونه که می دانیــد زمانی که 
توانمند باشــید و قدرت بدنی  و قدرت تنفس تان باال 
باشــد، کرونا نمی تواند شــما را از پا دربیاورد. به امید 
خدا با رعایت پروتکل هــا و ورزش کردن، این ویروس 

را شکست می دهیم.«

 حساب شاگردانم در تیم ملی
از دستم در رفته است

  »اصغر فتحی« نام شناخته   شده  ایی برای اهالی 
»تکواندو« اســت. مربی موفقی که طی چند دهه 
مربیگری در باشگاه ها و تیم های ملی، صدها شاگرد 
تربیت کــرده و ده ها ملی پوش تحویل جامعه داده 
است که »هادی ساعی« از جمله آنها است. هرچند 
فتحی بیش از آنکه به تربیت این همه ورزشــکار 
و ملی پوش برای تکواندو کشــور افتخار کند، از 
شاگردانی می گوید که در راه وطن، شهید و جانباز 
و مفقوداالثر شده اند و آنها را استاد و قهرمان های 
واقعی می داند. فرصتی دســت داد تا با این چهره 
ورزشی سرشناس و مربی تراز اول تکواندو کشور 

که هم محله ای ما است، گفت وگویی انجام دهیم. 
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درختان کهن سال
میراث طبیعی اند

درخت، در میان بســیاری از ادیان و ملت ها، مورد احترام است. 

آن چنان که داستان ها و افسانه های شنیدنی و خواندنی با توجه به اقلیم 

هر ملت که نوع و گونه ای از درختان را بارور می ســاخت، شکل می گرفت. در 

ایران و تهران، »چنار« و البته »سرو« از درختان مورد احترام هستند که عالوه 

بر ویژگی مشترک نوزایی، ویژگی منحصربه فرد ُپر عمر بودن را نیز داراند. بنابراین، 

قدیمی ترین درختان چنار که در تهران به »شاه درختان« شهرت دارند می توان 

به عنوان یکــی از جاذبه ها و میراث طبیعی در محله هایــی مانند کن، امامزاده 

شعیب)ع( و شهید دستغیب یافت. قدمت شفاهی این درختان را بیش از 900 

ســال تخمین زده اند. قدمتی تاریخی که با نگاه بر شــاخه های 

عظیم و باشــکوه آنها، می توان متوجه شــد. چنارهای 

قدیمی شناسایی شده در محله های غربی تهران از 

جمله درختان شناسامه دار و وقفی هستند که 

مدیریت شــهری وظیفه حفاظت از آنها را 
برعهده دارد. 

گفت و گو گفت و گو

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

سید محمد بهشتی شیرازی
مدرس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی: 

میراث تهـران 
و محله هایش را دریابیم

سرزمینی پر از میراث

نام  گذاری یک روز در تقویم برای توجه و گرامی  داشت میراث فرهنگی 
برای حفاظت از این گنجینه های ملی و محلی کفایت نمی کند. بهشــتی 
بــا بیان این جمله، گفت وگو را آغاز می کنــد و می گوید: »نام  گذاری یک 
روز برای پاسداشــت گنجینه های میراث هویتی یک جامعه کافی نیست 
اما می تواند بیانگر اهمیت و ضرورت موضوع میراث فرهنگی باشــد. البته 
در ایران، روز جهانی »میراث فرهنگی« با آغاز هفته ملی میراث فرهنگی 
همراه اســت تا همه شئون این حوزه ســودآور اعم از حفاظت، پژوهش و 
معرفی آثار مختلف مورد توجه قرار گیرد. این همه جانبه نگری که حاصل 
ســال ها تجربه ُپرفراز و فرود است، می تواند راهگشا باشد. میراث فرهنگی 
زمانی گرامی داشته می شود و رونق می گیرد که همه دستگاه های دولتی 
و غیردولتــی مرتبط با عنایت به آن، عمــل و موانع موجود را رفع کنند. 
موانعی که از سیاســت و اقتصاد و گاهی از فرهنگ ناشــی می شود. این 
عوامل در کنار یکدیگر سبب می شوند ایران با همه جاذبه ها و شگفتی های 
گردشــگری اش که به گواه اســناد جهانی و بین المللی در بعضی از این 
جاذبه ها، بی همتا است، مغفول و مهجور بماند. این همان ایرادی است که 

حتی در سطح گردشگری محلی هم دچار آن هستیم.«

میراث فرهنگی و گردشگری غرب تهران

یکــی از جاذبه های تأثیرگذار در محدوده غربی تهران، برج »آزادی« 
است که همه ظرفیت های گردشــگری و هویتی آن تاکنون بروز نکرده 
اســت. بهشــتی در این باره می گوید: »برج آزادی یک میراث فرهنگی و 
هنری اســت که روزگاری به عنوان دروازه تهران ســاخته شــد. اما این 
برج، عرصه ای عمومی و تفریحی برای تهران نشــینان به شمار نمی آید. 
دلیل اصلی این مســئله، امکانات و شــرایط محیطی پیرامون آن است 
که دسترســی به برج را محدود کرده است. محدودیتی که مانع توسعه 
گردشگری محلی و شهری شده است. در حالی که اگر شرایط فیزیکی و 
ترافیکی اطراف برج اگر مهیا بود، این میراث فرهنگی و تاریخی فراموش 
نمی شــد. در کنار بــرج آزادی، میراث فرهنگی و گردشــگردی متنوع 
دیگری نیز در مناطق غربی شــهر وجود دارد که مهم ترین آنها روستای 
»کن« اســت. میراثی طبیعی که برای حفاظت، نیازمند پژوهش در آن 
هستیم. اگر این پژوهش به صورت اصولی انجام شود و از سویی امکاناتی 
به روز ضمن حفظ فضای ســنتی و روستایی در آن مهیا شود، می توان 
شاهد استقبال گسترده شهرنشینانی باشیم که بسیار حسرت هوای پاک 

در محیطی با اصالت دارند.«

تغییر سبک گردشگری در پساکرونا

همه گیــری طوالنــی مــدت »کووید 19« موجب شــد تــا صنعت 
»گردشگری« در مقیاس های ملی، شهری و محلی با شوکی بزرگ مواجه 
شــود. شوکی که در اغلب موارد آن، هیچ چشــم اندازی از شیوه عملکرد 
و ارائه راهکار متناســب فراهم نبود به گونه  ایی که در نقاط توریســت خیز 
جهان، شــاهد رکود کامل آن بودیم. بهشتی با اشاره به موضوع »کرونا« 
و گردشــگری می گوید: »بحران کرونا، ســبک گردشــگری را تغییر داد. 
به گونه  ایی که ما در دوران پســاکرونا شرایط گردشگری داخلی و خارجی 
متفاوتی را شــاهد خواهیم بود. البته یکی از مزیت های این عصر و دوران، 
در اختیار داشــتن فناوری و تکنولوژی های نوین اســت که با کمک آنها 
می توان پساکرونایی منطبق با شیوه های جدید تعامل، معاشرت و حضور 
در اجتماع را تجربه کرد. در واقع فضاهای مجازی امکان پیش بینی ســند 
توسعه گردشگری ویژه دورانی را فراهم می کند که فاصله و حفظ فردیت 
در آن اهمیت یافته اســت. بازدیدها و دسترسی های مجازی از موزه ها و 
اماکن فرهنگی و تاریخی، یک فرصت طالیی است که به سبب شیوع کرونا 
به جبر تبدیل شد. جبری که اتفاقًا برای گردشگر و گردشگاه امتیاز است. 
شــاید در دوران پیش از کرونا و حین کرونا چندان در زمینه گردشگری 
موفق عمل نکردیم اما می توانیم با در دســت داشــتن اهــداف و ابزاری 
مشخص و اثربخش به کســب درآمد از گردشگری و میراث فرهنگی در 
پساکرونا برسیم. این تغییر سبک گردشگری و نمایش میراث فرهنگی را 

می توانیم از مقیاس های کوچک مانند محله ها آغاز کنیم.«

هویت ارزشمند تهران و محله هایش

گردشــگری در روزهای شــیوع کرونا از ســوی افراد مورد اســتقبال 
قرار گرفته اســت. چراکه ایــن افراد در مقابل فاصله های ایجاد شــده و 
معاشرت های مجازی واکنش هایی را از خود بروز دادند. به گونه  ایی که در 
هر دوره از تعطیالت تقویمی، شــاهد شکل گیری موج های مرگبار کرونا 
بودیم. این استاد دانشگاه و پژوهشگر میراث فرهنگی، چنین ادامه می دهد: 
»اگر زیرساخت های فناوری به روز باشند، به طور حتم بازدیدهای مجازی 
می تواند بســیار سریع جایگزین استانداردی برای گردشگری و احیای آن 
باشد. فراهم نبودن این زیرســاخت ها، موزه گردی مجازی، محله گردی و 
تفریح مجازی را به چالش می کشــد و می تواند در افزایش و کاهش مرگ 
و میرهای ناشــی از بحران کرونا اثرگذار باشــد. بدیهی است برای فراهم 
بودن این زیرســاخت ها به شرایط مادی و معنوی خاص نیازمند هستیم. 
از بودجه گرفته تا سیاست خارجی که بر ایجاد تمایل ورود گردشگران به 
ایران و شهرهایش نقش دارد. شرایطی که از سویی نیز حفاظت، پژوهش 
و اکتشــافات این حوزه را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین داشــتن یک 
دستورالعمل متناسب و چشم انداز می تواند کارساز باشد. به ویژه در شهری 
مانند تهران که وجه هویتی باالیی دارد و باید این وجه در همه محله های 
آن ارزشمند تلقی شود. میراث تهران را اگر دریابیم از آسیب های بی شمار 

ساخت وسازهای غیراصولی نیز می توانیم در امان بمانیم.«

هم زیارت هم سیاحت

آســتان متبرک امامزادگان، یکــی از جاذبه های 

گردشــگری  ـ مذهبی به شــمار می آیند که تعدادشــان 

در محدوده غربی پایتخت کم نیســت. امامــزادگان عینعلی و 

زینعلی)ع(، جعفر)ع(، ســید محمدرضا)ع(، شــعیب)ع(، حمیده 

خاتون و سید جعفر)ع( که در منطقه 5 و امامزادگان عبداهلل و زید)ع( 

در منطقه 9 و امامزاده داود)ع( در منطقه 22 واقع شــده اند. اماکنی 

که بافت ســنتی و مذهبی آنها بــا الگوی معماری کهن و بومی گره 

خورده است و مشتاقان بسیاری برای زیارت و سیاحت، راهی این 

اماکن می شوند. یکی از معروف ترین و پر رفت و آمدترین این 

اماکن، بقعه امامزاده داود)ع( است که به سبب رسیدگی 

به مسیرهای دسترسی آن در سال های اخیر، بسیار 

مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. 

روستاها، گنجینه ای از 
هویت و سنت

گذران اوقات فراغت در روســتاهایی که هنوز در میانه شهر زنده 

هستند، یکی از ترندهای گردشگری شهری محسوب می شوند. شهرنشینانی 

که به امید آب و هوایی تازه و آشــنایی با گذشــته نیاکان، راهی روســتاهای 

قدیمی تهران می شوند و روز خود را با خوشی سپری می کنند. تعداد این روستاها 

در محدوده غربی شهر به ویژه منطقه 5 قابل توجه است. بخش کن با پیشینه 1400 

سال روستاهای سولقان، امامزاده داود)ع(، مزرا )امامزاده عقیل)ع((، باغ میر، جنگلک، 

رندان، ســنگان، طالون، قلعه ارامنه، قلهک دره، حسن آباد، کشار سلفی، کشار علیا، 

کیگا و هریاس را در خود جای داده اســت. روســتاهای وردیج و واریش از جمله 

روستاهای مناطق 22 هستند. چشم انداز زیبای این روستاها به مثابه گنجینه ای 

غنی از هویت و سنت، ســبب شده است تا میراث طبیعی در این محدوده 

از تهران دســت نخورده باقی بماند. اما برنامه و طرح دولتی و شــهری 

که متناسب با ایجاد هماهنگی بین مدرنیته و فضای این میراث 

طبیعی و همچنین حفاظت همه جانبه از آنها باشد و از 

سویی به بهره وری بهینه منتهی شود، تاکنون 

ارائه و پیگیری نشده است. 

موزه های عبرت آموز

موزه ها که نمایش تنوع میراث فرهنگی و باستانی را 

برعهده دارند با توجه به موضوع شکل گیری شان، دسته بندی 

می شــوند. در حال حاضر، بیش از یک صد مــوزه در تهران فعال 

اســت که ســهم محدوده غربی پایتخت از آن به عدد 15 می رســد. 

موزه های تخصصی شهاب سنگ، ایران  شناسی، نگارخانه اقوام، تاالر کهن، 

گذرگاه پیشینیان، دوربین های عکاسی، زمین شناسی و موزه قدیمی ترین 

ســنگ های ایران در منطقه 9، موزه های پول، هوایی و هواپیما در منطقه 

5، موزه های شهرک سینمای غزالی و خودروهای قدیمی در منطقه 21 و 

موزه های گیاه  شناســی و حشرات نیز در منطقه 22 واقع شده اند. البته 

این میان هستند مراکزی که ظرفیت تبدیل به موزه و خانه موزه را 

دارند که هنوز با تأمین نشدن هزینه ها یا ایجاد موانع قانونی از 

حق مالکیت گرفته تا مســائل اداری و صدور مجوزهای 

بین سازمانی، سرانجامی نیافته اند. 

بناهای فراموش شده

ســال 1349 خورشــیدی، برج آزادی در بزرگ ترین 

میدان تهران بنا شد. آن ســال شاید کمتر کسی گمان می کرد 

روزگاری این بنای سنگی به نمادی باشکوه از معماری، هنر و فرهنگ 

ملی و شــهری تبدیل شــود. نمادی که اکنون بار هویتی به خود گرفته و 

بســیاری از گردشــگران داخلی و خارجی را در همه بخش های خود از جمله 

کتابخانه تخصصی، گالری های هنری، موزه ها، ســالن ایران  شناســی، تاالرهای 

فرهنگــی و ســالن نمایش؛ پذیرا اســت. این بنای فاخر در صدر لیســت اماکن 

گردشگری مهم خاورمیانه و جهان قرار دارد. عالقه مندان می توانند با گشت وگذار 

در آن با آثاری از دوران پیش از میالد مســیح، هخامنشــی، اشکانی، ساسانی و 

اســالمی آشنا شوند. عالوه بر این برج سفید می توان به اماکن تاریخی دیگر 

که نیاز به رســیدگی و مرمت دارند مانند قلعــه چیتگر، بقایای محدود 

سرآسیاب مهرآباد، برجک های نگهبانی قلعه جی و پادگان مربوط به 

آن اشــاره کرد که اگر مورد توجه مدیران شهری قرار گیرند، 

هم هویت محله ها حراســت می شــوند و هم گردش 

مالی ناشــی از آنها به جیب اهالی سرازیر 
می شود. 

سحر جعفریان

 تهران با توجه به قدمت بیش از هزار ســال، یکی از قدیمی ترین کالنشهرهای ایران است 
که گذر تاریخ در آن رد پایی از میراث گرانبها برجای گذاشــته است. )البته کشف بقایایی 
از یک انســان در کاوش هایی در محدوده خیابان »مولوی« این قدمت را به 7 هزار سال 
افزایش می دهد.( میراثی ملموس و غیرملموس که حراست از آن به ارتقای جذابیت های 
شــهری، رونق صنایع و اقتصاد خرد و کالن می انجامد. برای همین اســت که روز جهانی 

»موزه و میراث فرهنگی« نامگذاری شد تا هویت و سرمایه های تاریخی جوامع 
کوچــک و بزرگ از جغرافیای یک کشــور گرفته تــا مرزهای نامریی 

محله های درون شهرها حفظ شود و به پشتوانه آن، حس تعلق ساکنان 
قوت گیرد. محله های غربی پایتخت نیز از این گذر تاریخی بیش از هزار 

ســال و برجای ماندن میراث فرهنگی در کوچه ها و 
معابرشان، بی نصیب نمانده اند. بافت سنتی و تاریخی 
هنــوز در برخی معابر و اماکــن این محله ها خوش 
نمایی می کندْ؛ بافتی که نیاز به توجه و تخصص در 
نگهداری دارد. برای بررسی کمی و کیفی این توجه 
و تخصص در حفاظت از میراث فرهنگی و محلی، 
گفت وگو با »سید محمد بهشتی شیرازی« بهترین 
گزینه اســت. دانش آموخته رشته »معماری« که 
هنر  و  فرهنگ  در عرصه  ســمت های مختلفی 
کشور از جمله رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
عضو شورای گردشگری، ریاست بنیاد سینمایی 
فارابی، رئیس کمیته ملی ایکوم و مشاور عالی 
خانه ســینما را تجربه کــرده و این روزها به 

تدریس در دانشگاه مشغول است. 
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توزیع 500 بسته 
حمایتی میان 

خانواده های نیازمند 
منطقه 

پویش  رزمایش  گذشــته،  هفته 
همدلی و کمک های مؤمنانه ســتاد 
»خادم منتظــر« )مرحله دوم طرح 
مجموعه  سالن  در  سلیمانی(  شهید 
شد.  برگزار  »دریا«  شهرک  ورزشی 
حمایت  پویش،  این  اجرای  از  هدف 
به ویژه  منطقه،  آسیب پذیر  اقشار  از 
در این مقطع خاص کنونی است که با 
مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها 
و نیز شیوع ویروس »کرونا«، بیش از 
همیشه تحت فشار قرار دارند و در 
این پویش  مالی هستند. در  مضیقه 
500 بسته معیشتی ویژه ماه مبارک 
»رمضــان« که حاصــل کمک های 
مؤمنانه افراد معتمد و خیر محله ها و 
نهاد ها بود، در بین نیازمندان منطقه 
توزیع شــد. این رزمایش به همت 
اداره فرهنگــی و اجتماعی و اداره 
منطقه  شــهرداری  رفاهی  خدمات 
برگزار شــد. »رضا رجب زاده«،   21
شــهردار منطقه، »فرخ شــاهی«، 
میثم  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
تمار، حاج آقا »نظم ده«، امام جماعت 
مسجد »النبی«، نماینده کمیته امداد 
و  فرهنگی  مدیر ســازمان  منطقه، 
هنری منطقه، اعضای ســتاد خادم 
منتظر و رؤســای حوزه اجتماعی و 
فرهنگی از جمله مدعوین این برنامه 
اقالمی  شامل  حمایتی  بسته  بودند. 
مانند کیسه برنج 10 کیلویی و روغن، 
حبوبات، ماکارونی و رب بود. از این 
تعداد، ۳00 بسته را شهرداری منطقه 
و 200 بســته آن را حوزه بســیج 
میثم تمار تهیه کرده بودند. این 
بسته ها بین 500 خانواده توزیع 
شد که شامل زنان سرپرست 
نیازمنــدان و افراد  خانوار، 
پوشش  تحت  دیده  آسیب 
هستند.  »سمات«  سامانه 
این خانواده ها پیش از این 
از سوی نواحی و محله  ها 
شناسایی و عضو سامانه 
نخست  مرحله  شده اند. 
این پویش به مناســبت 
عید نوروز انجام شده بود.
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صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

کانال و فروشــگاهی در فضای مجازی دارند که 
محصوالت و تولیدات خودشــان را به صورت آنالین 
و غیر حضــوری می فروشــند و با پیــک به منزل 
مشتری ها می فرستند تا در این روزها کسی مجبور 
نباشــد برای خریــد، از خانه خارج شــود. اما یک 
فروشگاه کوچک هم دارند که همه محصوالتشان را 
از مانتو و پیراهن گرفته تا سبزیجات پاک و خشک 
شــده، حبوبات، صنایع دستی، آبغوره، آبلیمو، روغن 
زیتون، کیســه های برنج و دیگر محصوالت خانگی 
در آن به چشــم می خــورد. برخــی از محصوالت 
دیگــر ماننــد نخود، لوبیــا، لپه و برنــج را اعضای 
تعاونی از زمین های کشــاورزی که در شهرستان و 
روستاهایشــان دارند، می آورند و به صورت مستفیم 
عرضه می کنند. مدیر تعاونی باهم، ماجرای شــکل 
گرفتن این گروه و جمع شدن بانوان کارآفرین محله 
را دور هــم این گونه تعریف می کنــد: »ما با حدود 
250 خانواده در حســینیه کودک »آل یاسین« در 
ارتبــاط بودیم و به لطف خــدا کارهایمان به خوبی 
پیش می رفت، اما با شیوع ویروس »کرونا« استقبال 
خانواده ها ضعیف شد و در نتیجه دچار مشکل مالی 
شــدیم. تالش کردیم کار تولیدی راه اندازی کنیم 
تا بتوانیم در این شــرایط، حسینیه کودک را حفظ 
کنیم. نخســتین کاری که انجام دادیم، همکاری با 
یک تولیدی ماســک بود. به این شکل که بانوان در 
منزل کار نصب کش های ماســک و بسته بندی آن 
را انجــام می دادند. این کار درآمد خوبی داشــت و 
40 خانم از این راه کســب درآمد می کردند اما این 
کار ادامه پیدا نکرد. ســپس بــه این فکر افتادیم تا 
با همین بانوان کار و اشــتغال دیگری فراهم کنیم. 
کارهای مختلفی را پیگیری و دنبال کردیم تا اینکه 
به این نتیجه رســیدیم یک تعاونی تشکیل دهیم. 
این ایده از ســوی همسرم مطرح شد. چون در این 
مدت پی بردیم بیشتر این بانوان خانم های توانمند 
و هنرمندی هستند که هرکدام محصوالت مختلفی 
تولیــد می کنند. برای مثــال، تولیــد کیف چرم، 
قالیبافی و نمد بافی و موارد دیگری مانند تولید انواع 
رب، ترشــی، خیاطی و اقالمی که خانم ها در داخل 
خانــه تولید می کردند. این گونه شــد که از آذر ماه 
سال گذشــته، تعاونی با هم را راه اندازی کردیم که 
یک گروه به طور کامل زنانه است و حدود 37 عضو 
فعال دارد و همگی از ساکنان تهرانسر هستند. البته 
اگر همه اعضا را به حساب بیاوریم، بیش از 40 نفر 

هستیم.«

گروهی از بانوان محله تهرانسر 
یک تعاونی برای فروش محصوالت 

خانگی خود راه اندازی کرده اند

هدف کمک به اقتصاد خانواده و بانوان است 
»زهرا منشــادی«، مدیر حســینیه کودک »آل 
یاســین« و تعاونی باهم، هدف اصلــی از انجام این 
فعالیت هــا را کمک بــه اقتصاد خانواده هــا و به ویژه 
بانــوان عنوان می کند: »هدف اصلــی ما از راه اندازی 
این تعاونی، حمایــت از خانواده ها بود. به این ترتیب 
که خانم ها هم بتوانند در خانه کنار فرزندانشان باشند 
و هم به اقتصاد خانواده کمک کنند و برای خودشان 
درآمدی داشته باشند. در ابتدا به شکل آزمایشی این 
کار را آغاز کردیم و خوشبختانه با توجه به شناختی که 
مردم محله از ما داشتند و نیز ارتباطی که با خانواده ها 
داشتیم، اســتقبال خوبی از آن شــد. تقریبًا هر روز 
مراجعه کننده هایــی داریم که می خواهند محصوالت 
و تولیدات خودشــان را مانند آبغوره و سرکه خانگی، 
کشمش، زرشک، عناب و حتی میوه خشک از طریق 
این تعاونی عرضه کنند. برخی محصوالت و تولیدات 
زمین کشــاورزی خود را می آورند و بدون واسطه در 
اینجا می فروشند. از همه کسانی که می خواهند عضو 
تعاونی شوند، درخواست کردیم تا هم محصوالتشان 
با کیفیت و ســالم باشد و هم با قیمت مناسب عرضه 
شــود. به هرحال اگر قیمت محصــوالت با مغازه ها و 
فروشگاه های شهر تفاوت نداشته باشد یا کیفیت شان 
باال نباشد، آن وقت دلیلی ندارد که مردم بخواهند از 
ما خرید کنند. یکی از شروطی که برای اعضا گذاشته 
شــده این اســت که هرکدام از اعضا باید در ماه، 5 
قلم از تعاونی خرید کننــد و از مخاطب های تعاونی 
باشــند. کم کم خانم ها در این 4 ـ 5 ماه تجربه کسب 
کرده اند که بیشــتر چه محصوالتی مشــتری دارد یا 
با چه بسته بندی باید عرضه شــود تا مورد استقبال 

مخاطبان قرار بگیرد.« 

حلیم های رمضانی خوشمزه 
منشــادی تأکیــد می کند که ســود اصلی فروش 
محصوالت برای تولید کنندگان یعنی بانوان عضو تعاونی 
اســت و سهم تعاونی از فروش اجناس ناچیز است که 
آن  هم صرف هزینه های جاری مانند اجاره ســاختمان 
می شــود: »اصل ســود برای اعضای تعاونی اســت. 
محصوالت تولید شــده آنها در یک جا جمع می شود 
و در دسترس مشتری ها قرار می گیرد و همین موضوع 
تأثیر بسیاری بر روی جذب مخاطب دارد. درصد بسیار 
کمــی از فروش محصوالت به تعاونی می رســد. ابتدا 
20 درصد از سود فروش محصوالت را برای تعاونی در 
نظر گرفتیم اما محاسبه آن برای اعضای تعاونی دشوار 

بود. برای همین به قیمت هر جنس مبلغ هزار تا 5 هزار 
تومان اضافه شــد تا هم بتوانیم برای تعاونی درآمدی 
کسب کنیم و هم اجاره ساختمان و هزینه های جاری 
را پرداخت کنیــم. راه دیگری که برای تأمین مخارج 
جاری تعاونی در نظر گرفتیم، فروش محصوالتی است 
که خودمان تدارک دیدیم. با توجه به موفقیت حاصل 
شده و استقبال خوب مردم و هم محله ای ها، امیدواریم 

پس از دوران کرونا نیــز بتوانیم فعالیت های 
این تعاونی کــه در محله و منطقه 21 در 

نوع خود منحصر به فرد است گسترش 
دهیــم. غیــر از تولیــد محصوالت، 

گروهــی از بانوان در مــاه مبارک 
»رمضان«، حلیم خانگی می پزند 

حلیم های  این  که خوشبختانه 
خوشــمزه هم مورد استقبال 
گرفته  قــرار  هم محله ای ها 
اســت و مشــتری دارد. به 
این دلیل اســم تعاونی را 
کردیم  انتخــاب  »باهم« 
تا همه اعضا بدانند اینجا 
متعلق به تــک تک آنها 
است و کارها با مشارکت 
و فعالیت خود آنها پیش 

می رود.«

»با هم« چرخ زندگی می چرخد
مهدی اسماعیل پور

 گروهی از بانوان »تهرانسری« دست به ابتکار جالبی زده اند و با تشکیل یک تعاونی زنانه مشغول تولید و فعالیت اقتصادی هستند. در این تعاونی نوپا، ده ها 
نفر از بانوان خانه دار تهرانسری محصوالت و تولیدات خانگی خودشان را از مواد خوراکی گرفته تا صنایع دستی در قالب یک فروشگاه کوچک و جمع و جور که 
امکان خرید حضوری و مجازی از آن وجود دارد، به هم محله ای ها عرضه می کنند. این بانوان که اغلب آنها سرپرست خانوار هستند، از این راه چرخ زندگی شان 
که در این روزهای ســخت اقتصادی سخت تر و سنگین تر از همیشه شده است می چرخانند. استقبال خوب شهروندان و هم محله ای ها از این فروشگاه متفاوت 
بومی و محلی نشان می دهد که این بانوان کارآفرین با تولید محصوالت سالم و با کیفیت خانگی و فروش آنها به قیمت مناسب در جلب رضایت مشتری موفق 

بوده اند. به گونه  ایی که مدیر تعاونی »باهم« امیدوار است در آینده و دوران »پسا کرونا« نیز بتوانند این کسب و کار را گسترش دهند.
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توکلی

 در نخستین استودیو ترکیبی
 و آنالین مناطق 9 و 21، 

محتواهای آموزشی پربازدید 
تولید می شود

  نهــاد »آمــوزش و پــرورش« یکی از 
هزاران نهاد و عرصه ای است که دستخوش 
تحوالت پاندمی »کوویــد 19« قرار گرفته 
اســت، به گونه ایی که با به کارگیری ابزار و 
تبادل  در  تالش  مناســب،  تکنولوژی های 
اطالعات دارد. همین موضوع باعث شــده 
تا مدیران آمــوزش و پرورش منطقه 9 نیز 
دســت به کار شــوند تا از میدان رقابت و 
پیشــرفت عقب نمانند. »استودیو ترکیبی 
و آنالین« برگه برنده نظام آموزشی منطقه 
به شــمار می آید که این روزهــا با تولید و 
انتشــار کلیپ های آموزشی مختلف مورد 
توجه معلمان و دانش آموزان در همه مقاطع 
تحصیلی قرار گرفته اســت. در این گزارش 
سری به این فضای آموزشی متفاوت می زنیم 

تا از روند کار در آن مطلع شویم. 

سحر جعفریان

پنل به جای 
تخته سیاه 

 کمک هایی که صرف تجهیز
 استودیو شد

اســتودیو ترکیبی و آنالین، عنوان نخستین 

کالس تولید محتواهای آموزشی است که در محله 

»تهرانسر« منطقه 21 زیر نظر آموزش و پرورش 

منطقه 9، فعالیت خود را از بهمن ماه 1396 آغاز 

کرده است. کالسی در حدود 20 مترمربع که در 

طبقه منفی یک دبیرستان پسرانه »فردوسی« 

جای گرفته و این روزها محل رفت وآمد معلمانی 

است که با تولید محتواهای آموزشی و درسی به 

دنبال شیوه های نوین تدریس، منطبق با شرایط 

روزهای شیوع بیماری هستند. از ساعت 8 صبح 

به نوبت می آیند و هریک در حدود 2 ســاعتی 

در کالس مجهز به دوربین های حرفه ای با انواع 

لنزهای کاربردی، پروژکتورهای سقفی و پایه دار، 

مینــی میکروفون های اســتودیویی و پنل های 

لمسی و هوشــمند، ســرگرم تعلیم می شوند. 

محتواهای تولیدی در قالب کلیپ های آموزشی 

با حجــم انــدک، تدوین و در فضــای مجازی 

منتشــر می شوند. تاکنون بیش از 360 کلیپ با 

بازدیدهای 300 هزار وایرال شده که این نشان 

از موفقیت و اقبال دستاوردهای معلمان در این 

منطقه است. ساعت 10 صبح است و »مرتضی 

قاجارگر«، مدیر دبیرســتان فردوسی، تجهیزات 

استودیو را آماده می کند تا نخستین معلم، کارش 

را در آن آغاز کند. قاجارگر در این باره می گوید: 

»این مدرســه با قدمت بیش از 30 سال، تعامل 

مناسب و شــفافی با اولیای دانش آموزان داشته 

اســت. به گونه  ایی که در ابتــدا هزینه های این 

استودیو از محل کمک های این اولیا تأمین شد. 

پس از بهره برداری نیز با همت اداره کل آموزش 

و پرورش و منطقه توانستیم استودیو را به فضایی 

کم نظیر در استان تهران تبدیل کنیم. هم چنان 

که روزانه دبیران و معلمان بســیاری از ســایر 

مناطق با هدف تولید محتواهای متنوع، متقاضی 

حضور در این استودیو هستند. آنها با شوق کنار 

پنل هوشمند می ایستند و با استفاده از اینترنت 

و ویدیو به صورت هم زمان، تدریس می کنند.«

همه مصائب یک استودیوی آموزشی
ایده راه اندازی اســتودیو ترکیبی و آنالین 
از ســؤال »چگونــه می توانیــم آموزش ها را 
جذاب و تأثیرگذار کنیم؟ « الهام گرفته شــده 
اســت. قاجارگر در این بــاره توضیح می دهد: 
»ســال 1396 بــه دنبال ارائــه آموزش هایی 
بودیم که بــه کمک آن دانش آمــوزان را در 
گروه های ســنی دبیرســتان که شطینت ها و 
حواس پرتی های خاص خود را دارند، بیش ــتر 
بــا درس و تحصیل انس دهیــم. با همفکری 
جمعــی از دبیــران و مدیران بــه این نتیجه 
رســیدیم که بهتر است کالسی طراحی کنیم 
تا در آن از ابــزار و تجهیزات روز بهره  بگیریم 
و دانش آمــوزان هم در تولید محتواهای آن با 
داشته  به عالقه مندی هایشان مشارکت  توجه 
باشــند. بنابراین، این استودیو افتتاح شد و از 
ســوی دبیران و دانش آموزان مورد اســتقبال 
خوبی قرار گرفت که در دوران شــیوع کرونا، 
مزیت های آن بی شــمار جلوه کرد. راه اندازی 
آزمایشگاهی مجهز در ســطح دانشگاهی نیز 
در کنار این استودیو همانند مکملی عمل کرد 
که کارکردهای یکدیگر را پوشش می دادند.« 
او هم چنین ادامه می دهد: »البته مشــکالتی 
هم داریم. برای مثال، گرافیســت و تدوینگر 
ثابتی نداریم و مجبور هستیم برای هر کلیپ، 
هزینه ای جداگانه به گرافیست ها و تدوینگران 
آزاد پرداخت کنیم. هزینه هایی که در مجموع 
فشار زیادی را به مجموعه تحمیل می کند. از 
سویی ســرعت اینترنت هم مانع از بارگذاری 
به موقع محتواها می شــود. هر چقدر هم برای 
اینترنــت هزینه می کنیم به نوعــی بی فایده 
اســت. چراکه موقعیت جغرافیایی مدرسه در 
فرودگاه »مهرآباد« ســبب می شود،  نزدیکی 
ســرورها ضعیف عمل کنند. بــرای رفع این 
مشــکل، وزارت »آموزش و پرورش« و وزارت 

»ارتباطات« می توانند به ما کمک کنند.«

تجربه اندوزی برای پساکرونا 
آمــوزش به شــیوه نویــن و مجــازی در 
دوران »پســاکرونا« به ضرورتی جدایی ناپذیر 
از نظــام آمــوزش و پرورش تبدیــل خواهد 
شــد. »حمیدرضا غنی پور«، معاون آموزشی 
دوره متوســطه آمــوزش و پــرورش منطقه 
9، با بیــان این مطلب می گویــد: »خالقیت 
طراحی اســتودیو ترکیبی و آنالین این اجازه 
را بــه ما می دهد تــا در دوران پســاکرونا از 
ویژگی هــای گره خورده آن بــا تکنولوژی به 
ســود دانش آموزان بهره مند شویم. به گونه ای 
که تعدادی از دانش آموزان در منزل و تعدادی 
با حضور در استودیو، آموزش دریافت کنند. آن 
زمان است که تعطیلی مدارس به بهانه بارش 
سنگین برف، آلودگی هوا و سایر دالیل، دیگر 
معنا پیدا نمی کند و می توان آموزش را در هر 
شــرایطی حتی به صورت آفالین پیش برد. با 
ایــن تجربه اندوزی ها می توان در پســاکرونا، 
همگام با آموزش های جهانــی پیش رفت. از 
ســویی باید توجه داشــت که زیرساخت های 
این شــیوه آموزشی فراهم شود تا نسل آینده، 
متحمل آســیب های ناشی از کمبود در زمینه 
تکنولوژی های آموزشی نباشد. در این شرایط 
روشن است که ســرمایه گذاری بر روی نظام 
آموزشــی، نوعی از ســرمایه گذاری ســودآور 
محســوب می شــود که آینده ای درخشانی را 
برای هر گــروه و جامعه ای تضمین می کند.« 
غنی پور هم چنین ادامه می دهد: »دبیرســتان 
فردوس در بین 100 مدرسه برتر پایتخت جای 
دارد و افتتاح استودیوی ترکیبی در آن یکی از 
اقدامات نوآورانه اســت. اقدامی که خأل تأثیر 
حضور در کالس و ارتباط از نزدیک را پوشانده 
و با ایجاد جذابیت های بصری و هوشــمند به 
دنبال جلب توجه کامل از ســوی دانش آموز 
است. در مقابل بهره گیری از این تکنولوژی ها، 
تالش داریم معلمان و دبیران را به قدر کفایت 
با این فضا و چگونگی استفاده از آن به خوبی 
آشنا کنیم تا نیروی انســانی متخصص را در 
کنار تجهیز سخت افزارها داشته باشیم. اتفاق 
خوب در این زمینه استخدام نیروهای جوان از 

سوی آموزش و پرورش کشور است.«
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زمین خواری، یکــی از مهم ترین معضالت و 
مفاسد موجود اســت که آسیب های آن از یک 
ســو منجر به تخریب محیط زیست و از سوی 
دیگر با ایجاد سرمایه های بادآورده برای اشخاص 
زمین خوار، منجر به گســترش فاصله طبقاتی، 
بی عدالتی و نارضایتی گسترده مردمی می شود. 
مرتضی رحمان زاده، شــهردار منطقه22، با بیان 
این موضوع به پدیــده زمین خواری در منطقه 
اشاره می کند و می گوید: »اغلب زمین خواری در 
غرب تهران به دلیــل وجود زمین های مرغوب 
که تاکنون در آن ساخت وساز انجام نشده است، 
اتفاق می افتد. بــرای جلوگیری از زمین خواری 
در منطقه 22 تــالش کرده ایم با همکاری قوه 
»قضائیه« و اداره »ثبت اســناد« برای تک تک 
اراضی ملی ســند صادر و آنهــا را به نام دولت 
کنیم. به  گونه  ایی که پس از اقدامات قانونی در 
زمینه برگشت این زمین ها، تعداد قابل توجهی 
از این پالک  ها، به نام دولت سند زده شده است. 
بــا توجه به اینکه برج هــای منطقه 22 جواز و 
سند دارند، متأســفانه نگاه های سوداگرانه در 
این منطقه، بیش ــتر به قسمتی از محدوده که 

همکاران مجموعه حقوقی شهرداری، از تضییع 
حقوق عمومی و دست  درازی اموال شهرداری 
جلوگیری کرد. اومی گوید: » با همه توانمان از 
زمین هــای ملی در منطقه حفاظت می کنیم و 

دست زمین خواران را کوتاه خواهیم کرد.«

حفاظت از بیت المال و اراضی ملی
»خلیــل محبت خــواه«، مدیــرکل راه و 
شهرسازی استان تهران، با اشاره به این موضوع 
که زمین خواری یکی از مهم ترین معضالتی است 
که وزارت راه و شهرسازی به عنوان مقام مسئول 
به دنبال حل آن است، می گوید: »این جرم در 

همه کشور رخ می دهد، اما حجم آن در 
غرب استان تهران به دلیل ارزش افزوده 
باالی زمین، بیش تر از سایر مناطق است. 
حفاظت و صیانت از بیت المال و به طور 
خاص زمین های دولتی و اراضی ملی از 
اهمیت بســیاری برخوردار اســت، به 
همین دلیل خط قرمز ادارات کل راه و 
شهرسازی موضوع حفاظت و صیانت از 
زمین های ملی و اراضی دولتی است. در 

بررسی های تطبیقی نشــان می دهند که جرم 
زمین خواری با نظام مالکیت زمین مرتبط است 
و در نظام هایی که دارای مالکیت دوگانه عمومی 
و خصوصی هستند، احتمال بروز زمین خواری 
بیش تر اســت. بنابراین، نخستین گام در جهت 
مقابله بــا تصرف زمین هــای عمومی، افزایش 
مسئولیت دولت در بهره برداری مناسب از زمین 
و منطبق با منافع عمومی، مشخص کردن دقیق 
نقشه های ثبتی و اتخاذ قوانین و مقررات شدید 

علیه متصرفان زمین است.«

قبل از خرید رصد کنید
در حال حاضر، روند مجوزهای ساخت وساز 
و اســتعالم  های حــوزه زمین و مســکن با 2 
مشــکل اساسی روبه  رو است؛ از یک سو فقدان 
سیســتمی یکپارچــه برای رصــد و رهگیری 
مجوزها و استعالم  ها با هدف مقابله با مجوزهای 
غیرقانونــی مشــهود و قابل لمس و از ســوی 
دیگر، نبــود اعتبار کافی اســناد و پروانه های 
کاغذی موجب ایجاد بستر بروز تخلفاتی نظیر 
جعل سند می شــود. به همین منظور سامانه 

اجرایی کند، باید از دستگاه حاکمیتی یا متولی 
و یا مالک زمین، اجازه ســاخت را بگیرد. قرار 
نیست اگر می خواهیم خدماتی برای شهر ارائه 
دهیم، در زمیــن مردم یا دولت دخل و تصرف 

داشته باشیم.« 

شهروندان آگاه و هوشیار باشند
محبت خواه با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری درباره مقابله هرچه ســریع تر با پدیده 
زمین خــواری و کوه خــواری تصریح می کند: 
»مدیریت مقابله با زمین خواری نیازمند همکاری 
مردم است. حفاظت و صیانت زمین های ملی و 
اراضی دولتی در قالب حقوق شهروندی از سوی 
خود شهروندان باید پیگیری شود. جدیدترین 
روش و ســاده ترین آن تماس با سامانه تلفنی 
1656 است. این سامانه شــبانه روز در اختیار 
شــهروندان قرار دارد. وزارت راه و شهرسازی با 
کمک شهروندان از طریق این سامانه می تواند 
موارد تخلف در حوزه زمین خواری را شناسایی 
کند. هر شهروند می تواند هرگونه تخلف از قانون 
را در حوزه ســاختمانی یا شهرسازی به صورت 

 مهم ترین پرونده  حقوقی 
شهرداری در غرب تهران

در سال1391، شخصی با ادعای مالکیت نسبت به 20 هکتار از 
اراضی غرب منطقه 22 که در طرح »بزرگراه شهید خرازی« و حریم 
فضای سبز مربوطه واقع است، مبادرت به طرح دعوی در محاکم 
دادگستری علیه شهرداری کرد. با توجه به سابقه مالکیت دولت در 
این اراضی، اداره حقوقی منطقه و اداره کل حقوقی شهرداری تهران با 
انجام اقدامات حقوقی و قانونی الزم و تقدیم دفاعیات مستدل و ارائه 
توضیحات دقیق و محکمه پسند در جلسات رسیدگی و معاینه محل، 
در نهایت حقانیت شهرداری تهران و اداره کل منابع طبیعی استان 
تهران برای مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده به اثبات رسید و 
پس از سال ها کار حقوقی، رأی قطعی مبنی بر تثبیت مالکیت دولت 
در بیش از 50 هکتار از اراضی محدوده غرب منطقه 22 صادر شد. با 
تالش اداره حقوقی منطقه22 و اداره کل حقوقی شهرداری تهران و 
با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان تهران، رأی قطعی مبنی بر 
تثبیت مالکیت دولت در بیش از 540 هزار مترمربع از اراضی محدوده 
موسوم به »وردآورد« که بخشی از پالک های مذکور به مساحت 
200 هزار مترمربع در طرح بزرگراه شهید خرازی واقع شده است به 
نفع شهرداری تهران صادر شد. 20 هکتار از آن در طرح اجرا شده 
در بزرگراه شهید خرازی واقع شده بود و براساس تبصره یک الیحه 
قانونی، نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های 
عمومی و عمرانی مصوب سال 1358 در تصرف شهرداری است. این 
پرونده یکی از مهم ترین پرونده های حقوقی شهرداری تهران در سال 
1398بود که با تالش های چندین ساله همکاران مجموعه حقوقی 

شهرداری از تضییع حقوق عمومی و دست اندازی به میلیاردها 
تومان اموال شهرداری جلوگیری شد. 

رفع تصرفات اراضی ملی کن و سولقان تا یک ماه
در روزهای اخیر، گزارشات متعدد مردمی درباره تصرف 
ملی و کوه خواری درحوزه استحفاظی بخشداری »کن« 
و »سولقان« اعالم شد. دخل و تصرفات به روستاها و 
حریم های منطقه 22 نیز رسیده است. در همین راستا 

مقامات قضایی تدابیری برای رفع این موضوع اندیشیده اند. 
سرپرست دادسرای ناحیه ٥ تهران در بازدید از اراضی ملی و 

منابع طبیعی حوزه استحفاظی کن و سولقان، دستورات الزم 
را برای رسیدگی به چالش های موجود در زمینه تعرض به منابع 

طبیعی صادر کرده است. »سید حسن بنی حسینی«، سرپرست 
دادسرای ناحیه 5 تهران، در این باره می گوید: »بی توجهی به تصرفات 
عدوانی روزافزون در اراضی ملی کوهستانی به ویژه در محدوده حریم 
رودخانه کن و سولقان، تصرفات و ساخت وسازهای غیرقانونی در بستر 
رودخانه کن، واگذاری های مخرب در منابع طبیعی بکر و سو مدیریت 
و عدم پاسخگویی نهادهای اجرایی مسئول نگهداشت و حفاظت 
اراضی ملی خارج از بافت روستایی از جمله موضوع های قابل بررسی 
در روستای کن و سولقان است. برای همین به مسئوالن ذی ربط 
تذکر داده شد تا به سرعت به وظایف قانونی خود عمل و نتیجه 
اقدامات خود را ظرف یک ماه به دادسرا گزارش کنند.«

 تصرف در محله گلستان
یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه، افرادی که خود را از اعضای تعاونی مسکن معرفی کرده بودند، در 
محدوده ناحیه 6 در خیابان »قائم )عج(« در شهرک »گلستان« به فنس کشی )با ابزار پیش ساخته 
بتنی، فلزی و فنس فلزی( قطعه زمینی مبادرت کردند که با توجه به حضور و اقدامات مأموران 
شهرداری منطقه 22 و اداره »امالک و حقوقی و معاونت شهرسازی« در دادسرای ناحیه 5، 
دادستان ناحیه 5 با بررسی همه اسناد، دستور توقف ادامه عملیات فنس کشی را صادر کرد 
و در همین راستا در ساعت 13 همان روز، فنس ها جمع آوری و تمامی زمین ها آزاد شد. 
این فنس کشی ها در 2 قطعه، زمین اول بخشی از پالک ثبتی 2084 و زمین دوم بخشی 
از پالک ثبتی 2/2087 در منطقه 22 به مساحت 30 هزار مترمربع در حال انجام بود، 
اما موضوع به گونه ای دیگر نیز مطرح شده است. این زمین ها براساس اسناد مکتوب، 
32 سال پیش از سوی مجموعه تعاونی »ناجا« با 400 نفر عضو بازنشسته از شخصی 
خریداری شده است. در همین راستا، دادستان ناحیه 5 دستور جمع آوری فنس های 
حول زمین را داده است و هیچ گونه دخل و تصرفی تا تعیین تکلیف دادگاه و ثبت در این 
زمینه، ممکن نخواهد بود. 

با اســتان »البرز« همســایه است و هم چنین 
»گرمدره« بــه دلیل مرغوبیت اراضی، معطوف 
شده اســت. زمین خواری اصطالحی است که 
در چند ســال اخیر به دلیل سوءاستفاده های 
مختلــف و کالهبرداری هــا در امالک و اراضی 
رواج یافته است، هرچند نمی توان به طور قطع 
آن را از موارد کالهبرداری برشمرد و در قوانین 
و رویه قضایی نیز تعریفــی از زمین خواری به 
عمل نیامده اســت یا عنــوان خاصی تحت نام 
زمین خــواری نداریم. در واقــع زمین خواری، 
تصرف اراضی اعم از دولتی و شــخصی از سوی 
اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ 
و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری یا با 
شناسایی خألهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد 
و مدارکی، به سوء اســتفاده های مالی و ملکی 
می پردازنــد. زمین خواران ثروتــی را تصاحب 
می کنند که هیچ نقشی در به وجود آوردن آن 
ندارند و تنها با روش های ناصوابانه آن را تصاحب 
می کنند و با حیله و ترفندهای مختلف آن را به 
فروش می رســانند و در ایــن راه، عده ای را در 
مقابــل دولت یا مالکان واقعــی قرار می دهند. 

استان تهران، حدود 88 هزار هکتار عرصه تحت 
تولیت سازمان راه و شهرســازی قرار دارد. اگر 
سرمایه های طبیعی برای نسل های آینده حفظ 
نشود، در مقابل آیندگان شرمسار خواهیم بود و 
حفظ این سرمایه های طبیعی جوانه های امید را 
بارور و سرمایه های اجتماعی را حفظ می کند. 
برخی از تصرفات از سوی دستگاه های نظامی یا 
دیگر نهادها و برخی هم توسط اشخاص حقیقی 
و حقوقی انجام شــده است. برای مثال، نهادی 
بدون استعالم از دستگاه حاکمیتی مانند راه و 
شهرسازی، زمینی را واگذار می کند. به همین 
دلیل شهرســازی دچار چالش می شــود. این 
نهادها را ما به عنوان متصرف می شناسیم. 
به عنوان مثال، برای ایجاد خط 10 مترو 
در پالک 10914، در مســاحت 2 و نیم 
هکتار تصرف داشتیم و در مراجع قضایی 
هم تشکیل پرونده دادیم. حال شاید این 
نهاد، نهادی خدمت رسان باشد. در واقع 
می توان گفت که امروز جامعه  ما نظام مند 
و قانونمند اســت. اگر هر دســتگاهی 
بخواهد یک طــرح عمومی و عمرانی را 

الکترونیکــی »پنجره واحــد مدیریت زمین« 
در دســتور کار دولت قرار گرفت که این اقدام 
می تواند بــه کاهش این پدیده و معضل کمک 
کند. مرتضی رحمانزاده، در این زمینه می گوید: 
»در منطقه 22 اغلب این پدیده در ناحیه 5 و 6 
اتفاق می افتد. با توجه به اینکه فرایند رسیدگی 
بــه پرونده های مربوط بــه زمین خواری و رفع 
تصرف اراضی، زمانبر و طوالنی و گاهی ممکن 
است رسیدگی به پرونده ای یک سال، 2 سال یا 
چندین سال طول بکشد، متأسفانه برخی افراد 
ناآگاه در دام این زمین خــواران می افتند و به 
خرید این زمین ها به صورت قولنامه  ایی به قصد 
ساخت مسکن اقدام می کنند. در خواست ما از 
شهروندان این است که در هنگام خرید زمین 
با دقت و تحقیق حرکت کنند و از شــهرداری 
برای آگاهی از ارائه پروانه ســاخت، اســتعالم 
بگیرند.« رحمانزاده با اشــاره به پیگیری های 
اخیر شــهرداری برای جلوگیــری از هرگونه 
دخل و تصــرف و زمین خواری در منطقه، این 
اقدام را از جمله مهم ترین پرونده های حقوقی 
شــهرداری تهران بر می شــمرد کــه با تالش  

تلفنی، آنالین و غیرحضوری برای بازرســی و 
برخورد به اطالع مدیران و کارشناسان آن حوزه 
در استان مربوطه برساند. این تخلفات، افزایش 
غیرمجاز تراکم، سطح اشــغال، تعداد طبقات، 
عدم رعایــت اصول ایمنی ماننــد گودبرداری 
غیراصولی یا بدون مجوز، ساخت وساز غیر مجاز 
یا تغییــر غیرقانونی کاربری ملــک، تخلفات 
شهرداری یا ناظر پروژه، تجاوز به حریم کوچه یا 
خیابان و مشرف شدن به ملک مجاور را شامل 
می شــود. هم چنین یکی از بهترین روش های 
 مقابله با زمین خواری، ثبت تخلف در ســامانه 

https://www.mrud.ir اســت. شهروندان 
می توانند با ورود به سایت وزارت راه و شهرسازی 
به نشانی https://www.mrud.ir سرشاخه 
خدمات شــهروندی مســکن و شهرســازی را 
انتخاب و در بخش گزارش تخلفات ساختمانی 
و شهرسازی، گزینه ثبت تخلف را کلیک کنند. 
پــس از ثبت نام و احراز هویت که به ســادگی 
با ثبت نــام، کد ملی و ایمیل انجام می شــود، 
شــهروندان می توانند تخلفات ساختمانی را به 

اطالع وزارت راه و شهرسازی برسانند.«

خلیل محبت خواه
مدیرکل راه و 

شهرسازی استان 
تهران

شیوه حفاظت از اراضی غرب تهران
در گفت وگو با شهردار منطقه22و مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

ایستاده در برابر زمین خواران
 رشد قارچ گونه پدیده »زمین خواری« در تهران به یکی از معضالت نهادهای اجرایی تبدیل شده است. منطقه 22 هم از این موضوع مستثنی نیست و 
هجوم و دخل و تصرف زمین خواران برای تبدیل اراضی به آسمان خراش های گران قیمت، از سالیان گذشته در این منطقه رواج پیدا کرده است. باتوجه 
به تاریخچه زمین های این منطقه که کاربری کشــاورزی داشتند، اکنون به دلیل توسعه و جمعیت پذیری در غرب پایتخت، این زمین ها تغییر کاربری 
داده اند و بافت مســکونی جایگزین آن می شود. هنوز زمین های بسیاری در این منطقه وجود دارد که در آن ساخت وسازی صورت نگرفته است و برای 
همین مسئوالن اجرایی در تالش هستند با کسانی که زمین های دولتی و منابع طبیعی را تصرف می کنند، برخورد قاطعی صورت بگیرد تا بتوانند از این 
پدیده شوم جلوگیری کنند. به همین بهانه با »مرتضی رحمان زاده«، شهردار منطقه، درباره علت و عوامل دخیل در این پدیده گفت وگو کردیم. هم چنین 
در ادامه این گزارش »خلیل محبت خواه«، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، مدیریت مقابله با زمین خواری را نیازمند همکاری مردم می داند و به 

راه های اطالع رسانی آسان تخلفات اشاره می کند. 

ثریا روزبهانی
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محمدرضا محمدی تاش

باغ فیض از سمت جنوب به بزرگراه شهید حکیم، 
از سمت شمال به بزرگراه شهید همت، از سمت غرب 
به بزرگراه شهید ستاری و از شرق به بزرگراه شهید 
اشــرفی اصفهانی منتهی می شــود. شما به راحتی 

می توانید با ایستگاه های مترو که به این محله نزدیک 
است، مانند ایستگاه مترو »صادقیه« و ایستگاه مترو 
»ارم سبز« به سایر نقاط تهران و حتی کرج دسترسی 
داشته باشــید. هم  چنین ایستگاه خطی BRT واقع 

در بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی در شرق این محله 
قرار دارد. از سوی دیگر، پمپ بنزین در شمالی ترین 
قسمت این محله در خیابان »حاج سید احمدی« در 

مجاورت با بزرگراه شهید همت قرار گرفته است. 

مروری بر هویت و تاریخچه 
شکل گیری یک محله قدیمی 

بـاغ فیض 
700 سال قدمت دارد

موقعیت 
جغرافیایی

محله شاهک قدیم یا محله »باغ فیض« امروزی در ناحیه 3 شهرداری منطقه واقع شده است و اکنون 
جمعیتی معادل 47هزار و 98 نفر دارد. »رجب علی طاهری« از ساکنان قدیمی این محله درباره هویت 
تاریخــی باغ فیض می گوید: »در قدیم قنات پرآبی در این محله وجود داشــت که عالوه بر زمین های 
اهالی، باغ های اطراف را نیز سیراب می کرد. به همین دلیل این محله جزو یکی از مناطق سرسبز تهران 
محسوب می شد و اغلب مهاجران، این محدوده را برای زندگی انتخاب می کردند. درخت های انار، انجیر، 
گردو، خرمالو، گیالس، توت و زردآلو تا سیب زمینی، هویج، لوبیا سبز و گوجه فرنگی در این باغ ها کشت 
و آب این مزارع از یک رشته قنات معروف به »آب گوارا« که در شمال غربی دهکده بود، تأمین می شد. 
به سبب اینکه یکی از بهترین باغ ها و زمین های کشاورزی منطقه که به فردی به نام »فیض اهلل« تعلق 
داشت، این روستا به باغ فیض شهرت یافت. تا پیش ازپیروزی انقالب اسالمی تعداد خانوارها محدود و 
این محله معروف نبود. به مرور زمان این روستا گسترش یافت و مردم برای زندگی به این محله آمدند. 
بر اساس سرشماری سال 1335؛ 190 مرد و 143زن در این روستا زندگی می کردند. قدمت روستای 
باغ فیض را با توجه به درخت توتی که در میدان اصلی باغ فیض قرار گرفته است و اهالی قدیمی آن را 

با نام درخت »حضرت ابوالفضل«)ع( می شناسند، بالغ بر 700 سال تخمین زده اند.«

قناتی که 
محله را  آباد کرد

به باور قدیمی های این محله، ســاختار 
روستایی باغ فیض در دهه 30 از بین رفت 
و کم کم به محله ای شــهری تبدیل شــد. 
طاهری ساکن قدیمی محله می گوید: »این 
روند تغییر شــهری از دهه 30 تا اوایل دهه 
80 با روند به نسبت یکنواختی ادامه دار بود. 
از این بازه 50 ســاله تغییرات بافت شهری 
باغ فیض، اکنون بخــش اندکی از باغ  های 
بــزرگ و سرســبز و هم  چنیــن خانه های 
قدیمی باقی مانده اســت. با گذشت زمان 
و گسترش ساخت وسازها، رفته رفته بافت 
قدیمی به بافت شــهری تبدیل شد و باغ ها 
جای خود را به برج هــا دادند و مردم برای 
ســکونت به این محله روی آوردند. با اینکه 
60 سال از تخریب بافت روستایی این محله 
می گذرد، اما همچنان خانه هایی با معماری 
قدیمی در این منطقه به چشــم می خورد. 
یکــی ازدالیل تغییر و متحول شــدن این 
محله را می توان به دهه 80 و آغاز فعالیت 

مراکز تجاری بزرگ نسبت داد.«

خداحافظی با 
باغ های سرسبز

محله باغ فیض تهران به دلیــل امکانات رفاهی مطلوب و 
مناسب و دسترسی های گسترده به سایر نقاط، برای سکونت 
طرفداران بســیاری پیدا کرده اســت. از سویی به دلیل وزش 
بــاد غالب از غرب به شــرق، از آب و هوای مطلوبی برخوردار 
اســت. طاهری می گوید: »مقبره  های امامــزادگان  »حمیده 
خاتــون«)س( و »جعفر«)ع( کــه از نوادگان امام »موســی 
کاظم«)ع( هســتند، در این محله قرار دارند. این دو امامزاده 
در آخر هفته ها گردشگران بسیاری را از سراسر نقاط مختلف 
شهر به سوی خود می کشــانند و در مساجد و حسینیه های 
محله برنامه هــای فرهنگی و دینی ارائه می شــود. هم  چنین 
ســرای محله باغ فیض در بزرگراه »شــهید ستاری شمال«، 
نرســیده به بزرگراه »شــهید همت«، خیابان »خلیل آبادی« 
واقع شده است. این مجتمع فرهنگی بزرگ دارای کالس های 
متنوع   است. این محله به دلیل داشتن فضای سبز بسیار زیاد 
نســبت به محله های دیگر غرب تهران محبوب تر است. پارک 
»کاج« یکی از بزرگ ترین و معروف ترین پارک این محله است. 
پارک »تندرســتی« در ضلع شمالی بزرگراه »شهید حکیم«، 
بوســتان »شمشــاد« واقع در خیابان »22 بهمــن«، پارک 
»فرشته« واقع درخیابان »مهســتان«، پارک »میخک« واقع 
در بلوار »شهیداشــرفی اصفهانی« و بوستان »نوید« واقع در 
بزرگراه شهید ستاری از دیگر بوستان های این محله محسوب 
می شوند. خانه سالمت باغ فیض و بیمارستان »سالمت فردا« 
در خیابــان »ناطق نوری« از جمله مراکز درمانی واقع در این 

محله هستند.«

امکانات فرهنگی 
خوبی داریم

با افزایش جمعیت محله و ســاخت بزرگراه  هایی همچون 
شهید همت و شهید حکیم و نیز قطع دسترسی های آسان به 
دیگر محله ها و مناطق همسایه، مشکالت فرهنگی وآسیب های 
اجتماعی بروز پیدا کرده اند که می توان دلیل آن را در تخریب 
فضاهای ورزشــی قدیمی و ساخت وسازهای بناهای مسکونی 
متعدد جســت  وجو کرد. »امیر قاســمی « شــورایار محله در 

این باره می گوید: »نبود مجموعه ورزشی سبب 
به وجود آمدن آســیب های اجتماعی فراوانی از 
جمله اعتیاد، گذران وقت در قلیان ســراها، بروز 
چاقی و... برای شــهروندان شــده است. البته با 
همکاری و هماهنگی بین شــهرداری تهران و 
وزارت ورزش و جوانان، اعتبار الزم برای تملک 
زمین و ســاخت مجموعه ورزشــی پیش بینی 
شده است که امیدواریم زودتر ساخته شود و به 

بهره برداری برسد.« 

مجموعه ورزشی 
نداریم

رجب علی طاهری
از ساکنان قدیمی

امیر قاسمی 
شورایار محله

 محله »باغ فیض« در قدیم روســتای سرسبزی بود که در مکان کنونی مجتمع تجاری 
»تیراژه« قرار داشت و اهالی آن را به نام »شاهک« می شناختند. آنها به سبب آب و هوای 
مطلوب شاهک، این محدوده را برای سکونت انتخاب کردند. سپس باغداری و کشاورزی 
به عنوان شــغل اغلب ساکنان این محدوده رواج پیدا کرد و اهالی، زمین هایشان را به باغ 
تبدیل کردند. محله ای که روزگاری نزدیک به 300 نفر ســاکن داشت، اکنون جمعیتش به 
بیش از 47هزار نفر می رسد. در این گزارش، هویت تاریخی یکی از محله های غربی تهران 

را مرور می کنیم.

فاطمه نصیری  ها

در محله
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 دیــدن ســگ های بالصاحب کــه در کوچه و 
خیابان های تهرانســر پرســه می زننــد، به ویژه در 
ساعت های اولیه صبح یا نیمه  های شب اتفاق عجیبی 
نیســت. »داود حاج اســفندیاری«، دبیر شورایاری 
محله »باشگاه نفت«، در این باره به همشهری محله 
می گوید: »به دیدن سگ ها چه سگ های بالصاحب 
و چه سگ های با صاحب در تهرانسر، تقریبًا عادت 
کرده ایم. گزارش های مردمی که در این باره به دست 
شما رســیده، درست است. خودم بارها این سگ ها 
را در داخل بوستان »نرگس« و حتی اطراف میدان 
»کمال الملک« و مقابل ساختمان شهرداری دیده ام 
که در گوشــه ای نشسته اند یا مشــغول پرسه زنی 
هستند. البته تا به حال درباره این سگ ها مزاحمت 
یا مشــکلی مانند حمله به مردم ندیده و نشنیده ام 
و حیوانات بی آزاری هســتند. بــه هرحال با توجه 
به موقعیــت جغرافیایی منطقه و قــرار گرفتن در 
حاشیه شــهر، این سگ ها اغلب در ساعت هایی که 
محله خلوت اســت برای پیدا کــردن غذا به داخل 
تهرانســر هم رفت وآمد می کننــد. کار جمع آوری 
سگ های بالصاحب انجام می شود اما باز هم شاهد 
رفت وآمد آنها به محله هســتیم. البته این موضوع 
در همه محله های منطقه دیده می شود و 
محدود به تهرانسر نیست. اتفاقًا تعداد آنها 
در تهرانســر نسبت به جاهای دیگر کمتر 

است.« 

ناحیه 3 بیشترین، ناحیه یک کمترین 
 رئیس اداره ساماندهی شهرداری منطقه 
21 درباره وجود ســگ های بال صاحب در 
تهرانسر می گوید: »منطقه 21 جزو مناطق 
حاشیه ای شهر تهران محسوب می شود و 
به دنبال آن ســگ های بالصاحب هم در 
این محدوده وجود دارند و دیده می شوند. 
بیشترین مشــکل ما درباره سگ های بال 
صاحب به ترتیــب در محله های ناحیه3، 
محله هــای ناحیه2 و در نهایت محله های 
ناحیه یک است که شــامل تهرانسر هم 
می شود. شرکت پیمانکار وابسته به شرکت 
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران هر 
روز یک اکیپ به منطقه ما اعزام می کند 
تا آنهــا کار زنده گیری ســگ ها را انجام 
 دهند. این اکیپ باتوجه به پیام های 137 
و پیام هایی که شهرداری منطقه و  نواحی 

اعالم می کنند، به نقاط آلوده می روند و زنده گیری 
سگ ها را انجام می دهند.«

 زنده گیری 4 تا 5 سگ در روز 
»بیژن صالحی« از زنده گیری بیش از 100 سگ 
بال صاحب به طور میانگیــن در طول یک ماه خبر 
می دهــد و می گوید: »میانگیــن زنده گیری روزانه 
سگ های بال صاحب در منطقه ما بین 4 تا 5 سگ 
است. در طول ماه هم تقریبًا به شکل میانگین بین 
90 تا 105 مورد زنده گیری این سگ ها را داریم. در 
اطراف منطقه ما فضای باز، پارک، جنگل، کوهستان 
و روســتا زیاد است و ســگ های زیادی از محدوده 
و مناطــق هم  جوار مانند منطقــه 18 و 22، حتی 
از شهر »قدس« و »شــهریار« به اینجا می آیند. به 
هرحال در مناطقی مانند منطقه 21 و 22 وجود این 
سگ ها زیاد است. حتی منطقه 22، مرکزی هم برای 
نگهداری این ســگ ها ایجاد کرده است. در مجموع 

مناطق حاشیه ای با این چالش روبه  رو هستند.«

از زنده گیری تا پالک کوبی 
ســگ های بال صاحب بعد از 
زنده گیری چنــد مرحله دیگر را 
تا پالک کوبی که نشانه صحت و 
سالمت و بی خطر بودن آنها است، 
می گوید:  صالحی  می کنند.  طی 
»روند کار این گونه اســت که در 
ابتدا ســگ های ولگرد را بیهوش 
و ســپس این سگ ها را به محل 
نگهداری سگ های بالصاحب در 
»کهریزک« منتقــل می کنند و 
تحویل این مرکز می دهند. شرکت 
ساماندهی شــهرداری تهران در 
کهریزک، محلی برای ساماندهی 
و نگهداری ســگ های بالصاحب 

ایجاد کرده اســت. در آنجا هم اقدامــات بعدی از 
جمله غربالگری، قرنطینه، انگل ترای، واکسیناسیون، 
عقیم ســازی و پالک کوبی انجام می شود. همه این 
مراحل و اقدامات از زنده گیری تا پالک کوبی، هزینه 
باالیی دارد و همگی در کهریزک انجام می شــود.« 
وجود ســگ های بال صاحب در اطراف شهر نه تنها 
ضرری نــدارد بلکه مفید نیز هســت. رئیس اداره 
ساماندهی شهرداری منطقه 21 می گوید: »پس از 
پالک کوبی اغلب سگ ها در همان محیط نگهداری 
می شوند، اما آنهایی را که پیر و بالاستفاده هستند، 
در اطراف شهر تهران رها می کنند تا از ورود »روباه« 
و حیواناتی از این دســت به داخل شهر جلوگیری 

شود.«

می توانید مالک این سگ های بال صاحب 
شوید 

 نکته جالب اینکه شهروندان عالقه مند و کسانی 
که می خواهند برای نگهبانی از سگ استفاده کنند، 
می توانند برای گرفتن همین سگ های بال صاحب 
پالک کوبی شده به محل نگهداری آنها در کهریزک 

مراجعه کننــد. صالحی می گویــد: »در کهریزک 
هرآنچه از اقدامات بهداشــتی که برای این سگ ها 
نیاز است، انجام می شود و از آنها به خوبی نگهداری 
می کننــد. اگر افرادی بخواهند برای نگهبانی از این 
این سگ  ها اســتفاده کنند، می توانند به این مرکز 
مراجعه کرده و درخواست خودشان را ثبت کنند و 
این حیوانات را تحویل بگیرند. ممکن است در بین 
این سگ ها تعدادی هم بیماری مسری داشته باشند 
که در این صــورت آنها را از طریق »مرگ با ترحم« 
از بین می برند و در عمق 5 متری زمین دفن شــده 
و روی آنها آهک ریخته می شــود. این کار هم الزم 
است. چون ممکن است سگ های بیمار ناقل ویروس 

به دیگر سگ ها باشند.«

سگ های پالک کوبی شده بی خطر هستند
رئیس اداره ساماندهی منطقه 21 تأکید می کند 
که سگ هایی که پالک کوبی شده اند، هیچ مشکل و 
خطری ندارند: »سگ هایی را که قرار است رها شوند، 
معمواًل در کوه ها رها می کنند. البته این سگ ها پیش 
از رهاسازی، عقیم و پالک کوبی 
می شوند. این پالک کوبی یعنی 
کــه آنها هیچ نــوع بیماری و 
مشکلی ندارند. ما تاکنون درباره 
سگ ها مشکالتی از جمله اینکه 
بخواهند به کسی حمله کنند یا 
آسیبی به شهروندان برسانند، 
ایــن حیوانات  و  نداشــته ایم 
اغلب بی آزار هستند. حتی در 
تهرانســر سگی وجود  همین 
دارد که مادر 6 فرزند اســت و 
اگر بخواهیم مادر را بگیریم با 
توله هایش چه باید بکنیم و آنها 
از گرسنگی  اگر بی مادر شوند 
می میرند. در این شرایط مردم 
بسیار دل می ســوزانند و گروه های حامی حیوانات 
نیز از سگ های بال صاحب بسیار حمایت می کنند. 
بنابراین، باید همواره دقتمان زیاد باشد تا در انجام 
کار آسیبی به این زبان بسته ها وارد نشود. گروه های 
حامی حیوانات ارتباط خوبی با ما دارند و کمک هم 
می کنند. البته حمایت های آنها بیشتر دادن غذا به 
این حیوانات اســت و معمواًل کسی از آنها نگهداری 
نمی کنــد و افراد عالقه مند تنها غذای آنها را تأمین 
می کنند. در گذشــته شاید به شیوه های بی رحمانه 
ایــن ســگ ها را از بین می بردند، امــا اکنون دیگر 
این گونه نیســت و برخورد ها عوض شــده است. به 
هرحال شهروندان انتظار دارند که برخورد درست و 

انسانی با این حیوانات داشته باشیم.«

مراحل زنده گیری سگ های بالصاحب 
شناســای محل های وفور و کلونی سگ های بال 
صاحب  ـ اعزام اکیپ ـ زنده گیری با سالح بیهوشی، 
دســتگاه مهار و دارو توســط فرد متخصص ـ ثبت 
آمار ـ انتقال به اقامتگاه در کهریزک با ماشــین های 

مخصوص حمل سگ

پیشنهاد رئیس اداره ساماندهی شهرداری منطقه 12 
به شهروندان برای استفاده از سگ های بدون صاحب 

ولگردهایی که 
     نگهبان می شوند

  یکی از مشــکالت مناطق و محله های حاشیه ای شــهر تهران، وجود سگ های بالصاحب و 
پرســه زنی آنها در حاشیه کوچه، خیابان و بوستان ها اســت. منطقه 21 هم مانند دیگر مناطق 
حاشــیه ای با چالش حضور سگ های بالصاحب مواجه است و شــهروندان گاه و بیگاه در محله 
خود با این حیوانات روبه  رو می شــوند. این در شرایطی اســت که شهرداری منطقه با مشارکت 
شرکت »ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران«، بر اساس تماس هایی که با سامانه 137 گرفته 
می شود و گشــتزنی های روزانه، نسبت به جمع آوری سگ های بالصاحب اقدام می کند. رسیدن 
گزارش های مردمی درباره پرســه زنی این حیوانات در برخی از محله های »تهرانسر« که از جمله 
نقاط شــلوغ و پر جمعیت منطقه 21 محسوب می شود، سبب شد تا در یک گزارش این موضوع 
را بررسی کنیم. رئیس اداره ساماندهی شهرداری منطقه 21 می گوید شهروندانی که می خواهند 

سگ نگهبان داشته باشند می توانند از کهریزک سگ بدون صاحب تحویل بگیرند.   

مهدی اسماعیل پور

میانگین زنده گیری روزانه 
سگ های بال صاحب 
در منطقه ما بین ۴ تا 

۵ سگ است. در طول 
ماه هم تقریبًا به شکل 

میانگین بین ۹۰ تا 1۰۵ 
مورد زنده گیری این 

سگ ها را داریم
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توت کن، ورد زبان خاص و عام
فصل برداشت »توت« در باغ های »کن« آغاز شده 
اســت. از باغ های کن در هر دوره حجم زیادی توت 
چیده می شود. در زیر »عبداهلل درویش« از چهره های 
فرهنگی محله کن شعری را برای این موضوع سروده 

است. 

فصل سرما چون به پایان می  رسد
بار دیگر نوبهاران می رسد
باشروع ماه فروردین بهار

می کند دنیا به کام روزگار
سوز و سرما جای خود را از قدیم

می کند پـیوسته تقدیم نسیم
بعد از آن اردیبهشت آید پـدید
خرمی بر اوج خود خواهد رسید

باغ و دشت وکوه و صحرا الله زار
هر طرف آوای مرغی بر قرار

گر به کن آیی تو در اردیبهشت
بی گمان بینی نمایی از بهشت

ماه خرداد است و اینک فصل توت
سوی کن آ گر توخواهی اصل توت

توت کن ورد زبان خواص و عام
نقل تر نامش بود در یک کالم

آنکه یک نوبت ِچَشد زین نقل تر
غیِر کن کی می رود جای دگر

هویتپیشخوانپیشخوان

زیباشهر، محله ای با آجرهای سرخ رنگ

یکی از محله های غرب تهران در منطقه 5، »شهر زیبا« یا »زیباشهر« است که از گذشته 
به دلیل داشــتن باغ های سرسبز و خیابان های باصفا و عریض شهرت داشت و به سبب قرار 
گرفتن در مســیر زائران مقبره امامزاده داود)ع(، از قدیم برای تهرانی ها محله ای شــناخته 
شده و محبوب بوده است. محله شهرزیبا، از حدود 50 سال پیش در منتهی الیه غرب تهران 
قرار دارد و در قدیم به صورت زمینی بایر و غیر قابل کشــت بوده اســت، از ســویی به دلیل 
داشتن زمین های سنگالخی، گذشتگان این محدوده را »چاله سنگی« می نامیدند. این محله 
با ســاخته شــدن خانه های آجری قرمزرنگ معروف، کم کم هویت گرفت. گفته می شود با 
باالگرفتن تب شهرک ســازی در تهران و هم  زمان شدن آن با میزبانی پایتخت برای برگزاری 
بازی های »آســیایی 1974«، »محمدرضا شاه« دستور می دهد تا مکانی درخور برای اسکان 
مقامات و ورزشــکاران در نزدیکی استادیوم »آزادی« ساخته شود. به همین دلیل، فردی با 
قیمتی نازل، زمین های »کن« را خریداری می کند تا نخســتین شهرک سازی تهران در این 
محله انجام شــود. این کار با همکاری یک شــرکت ایتالیایی به سبک معماری ایتالیایی با 
آجرهای ســرخ رنگی ساخته می شــود. از آنجا که این شهرک جزو نخستین مکان هایی بود 
که با اسلوب و معماری جدید شــهری ساخته می شد و به دلیل همین زیبایی، »شهرزیبا« 
نام گرفت. اگرچه پس از آماده شــدن این آپارتمان ها، مأموران »دربار« در بازبینی های خود 
این مکان را در شــان مهمانان خارجی تشخیص ندادند و در نتیجه برای جبران خسارت های 
ناشی از این مسئله، به کارمندان دولتی پیشنهاد داده شد تا این آپارتمان ها را با قیمتی نازل 
و به صورت اقســاطی خریداری کنند. بنابراین رفته رفته، نه تنها خانه های شهرک شهرزیبا 
یکی پس از دیگری به فروش رسید، بلکه مردم شروع به ساخت وساز در خیابان های اطراف 
این شهرک و تعاونی های مسکن اداره ها اقدام به خرید زمین های این منطقه کردند. از جمله 
آنها می توان به کوی »مخابرات«، شــهرک »پلیس قضایی« و شــهرک »بهاران« اشاره کرد. 
ساکنان قدیمی شهرزیبا می گویند، آپارتمان های آجری »صد دستگاه« یا همان آپارتمان های 
معروفی که ســنگ بنای محله شهرزیبا شدند، حدود 40 ســال پیش پذیرای افرادی چون 
»بهزاد فراهانی«، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون و »فرامرز ظلی«، دروازه بان سال های دور 
تیم  های »ملی« و »استقالل« بوده اســت. البته، قرارگیری در مسیر استادیوم آزادی تهران 
سبب شــده است تا این محله از دیرباز به محل ســکونت فوتبالیست های معروف تیم های 

تهرانی تبدیل شود. 

کسب وکار با چاشنی 
ترافیک

منطقه 5  ایــن روزها در حاشــیه 
بزرگراه شــهید همت و برخی دیگر 
از بزرگراه های منطقه، شــاهد حضور 
دستفروشــانی هســتیم که مشغول 
فروش توت و گیاهــان خوراکی این 
فصل مانند ریواس و کنگر هســتند 
کــه متأســفانه حضور ایــن افراد و 
توقــف شــهروندان بــرای خرید از 
آنها، ســبب ایجاد ترافیک ســنگین 
تقاضا می شود  از شهرداری  می شود. 
برای رفع این مشــکل، با ساماندهی 
دستفروشــان، محل مناسبی را برای 
این فروشــندگان در نظــر بگیرند تا 
خستگی شهروندان هنگام مراجعه به 

منزل دوچندان نشود. 
کامیارسحرابی ـ محله کن

 
تیرهای برق میان کوچه

منطقــه 9  در خیابان مددپور محله 
تیرهــای  وجــود  مهرآبادجنوبــی، 
چراغ برق و چند درخت ســبب شده 
اســت تا ســاکنان نتوانند نه تنها از 
خیابان 8 متری اســتفاده کنند بلکه 
ورود خودروهــا بــه پارکینگ هم به 
سختی انجام می شود. تا جایی که اگر 
خودرویی در یک سمت خیابان توقف 
کند، امکان حرکت ســایر خودروها 
تقاضا می شود  از مســئوالن  نیست. 

این موضوع را پیگیری کنند. 
تقی فراهانی
ساکن مهرآبادجنوبی

 
خطر در یاس

منطقه 21  ســاکنان مســکن ویژه 
برای   تــردد از خیابان یاس پنجم به 
ســمت مســجد فاطمه الزهرا)س( و 
پارک باید از بلــوار یاس عبور کنند. 
این  ماشــین ها در  متأسفانه سرعت 
محدوده بســیار باال بوده اســت و به 
عابران پیاده نیز توجهی نمی شــود. 
کاش در این محدوده چراغ راهنمایی 
برای خودروهــا و چــراغ عابرپیاده 
نصب شــود تا شهروندان کمتر دچار 

استرس شوند. 
کیمیا محبی ـ ساکن مسکن ویژه 

 
بوی بد در شهرک

منطقه 22  ساکنان شهرک شهرداری 
مدتی اســت که مجبور به استشمام 
بوی بســیار زننــده و آزاردهنده ای 
به ویژه درشــب ـ ها هســتند. این بو 
در فضای شــهرک منتشر می شود و 
منبعش مشخص نیســت. به همین 
پنجره ها  دلیل ســاکنان مجبورنــد 
را ببندند. از مســئوالن درخواســت 
می شــود تا دلیل این بو را پیگیری 

کنند. 
محمد علیخانی 
شهرک شهرداری

شهروند خبرنگار  مریم باقرپور

 شعر

شهرک هایی که 
دهه 60 متولد شدند

آیا می دانستید که شکل گیری محدوده منطقه 
21 پس از دهه 60 بوده است. البته به استثنای 
»وردآورد« و بخشــی از »چیتگــر« که از گذشــته 
به ترتیب به صورت روســتا و حاشیه نشــین و دارای 
جمعیــت بوده انــد و نیز بخش محدودی از شــمال 
»تهرانســر« که بافت آن مربوط به دهه 50 اســت، 
بخش عمده بافت مسکونی منطقه شامل شهرک های 
آســمان، شهرداری،  اســتقالل،  آزادی،  فرهنگیان، 
دژبان، دریا، ثامن، هواپیمایی کشــوری، چیتگر، 22 
بهمن و تهرانســر، در ســال های 1360 و پس از آن 

گسترش یافت. 

آیا می دانستید؟ 

خنکی خانه بدون کولر
امسال مشکل کمبود آب جدی است و با توجه به گرمای هوای زودهنگام، الزم است که 
شهروندان به برخی موارد توجه کنند. چراکه به گفته مسئوالن »آبفا« در صورت بی توجهی 
شهروندان و مصرف بی رویه آب، احتمال جیره بندی آب وجود دارد. البته برای مصرف بهینه، 
راهکارهای آسانی وجود دارد. در زیر برخی از راهکارهای خنک ماندن خانه ها بدون استفاده 

از کولر آمده است. 
 استفاده از ملحفه های کتان. 

 پوشیدن لباس های نازک و رنگ روشن. 
 استفاده از المپ های کم مصرف. 

  گذاشتن ظرف آب و یخ جلو پنکه. 
 نصب پرده های دوالیه. 

 انداختن روکش های نخی بر روی مبل ها. 
 استفاده از درزگیرها. 

 بازکردن پنجره ها در شــب و بستن آن 
در روز. 

 نگهداری از گیاهان برگ دار در منزل. 

آموزشکده محله 


