
افتتاح 72 طرح شهری منطقه22 
با حضور شهردار تهران

طراحی پروژه ها طبق 
نیاز شهروندان
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400 شاگرد 
آموزش داده ام

هنرمند هم محله ای از عالقه وردآوردی ها 
به موسیقی سنتی می گوید

گفت و گو با یکی از 
شاعران محله شهران 

با ترانه های فولکلور کردی پدرش قد کشید و بزرگ شد. 
با الالیی های ســوزناک قدیمی که احساساتش را از همان 

دوران کودکی غلظت می بخشید.

شعـر با زندگی ام
عجین شده است

 گفت وگو با داور نخستین جشنواره 
عروسک های محیط زیستی به مناسبت روز جهانی »عروسک«

 46 سال دارد اما همچنان کودک درونش زنده است. هنوز هم وقتی عروسکی 
می سازد یا می بیند، دلش می خواهد ساعتی را با آن به بازی بگذراند. دنیای 

فانتزی هایش ُپر از عروسک های دست دوزی است...

 از این عـروسک ها 
نان در می آید

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

صفحه 8

صفحه 13صفحه 4

بیش از 72 پروژه شــهری که بخش عمــده آنها در زمینه های ترافیکی 
و عمرانی اســت، با حضور. »پیروز حناچی«، شهردار تهران و مسئوالن 

شهرداری منطقه 22 به بهره برداری رسید.
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بوستان »باغ ایرانی« در 9 هزار 
تیرماه  نخست  نیمه  مترمربع، 
در منطقه 5 به بهره برداری می رسد. 
معــاون فنی و عمران شــهردار 
منطقه 5 گفت: »عملیات ســاخت 
بوستان باغ ایرانی با اجرای کارهایی 
مانند تســطیح و رگالژ، زیرســازی 
و نصب تأسیســات، اجــرای بتن، 
تاکنــون  باغچه هــا  و  کفپوش هــا 
90 درصد پیشــرفت داشته است و 

امیدواریم تا یک ماه آینده تکمیل شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد.« 
»سعید جودکی« با اشاره به اینکه افزایش سرانه فضاهای همگانی و فضای 
ســبز منطقه و ایجاد رضایت شهروندان سبب شد تا از 2 سال پیش این 
پروژه در خیابان »الهی«، بلوار »آیت ااهلل کاشانی« آغاز شود، گفت: »باغ 
ایرانی، از پروژه های شــاخص شهر تهران است که در زمینی به وسعت9 
هزار مترمربع اجرایی شد و دارای زمین بازی کودکان، سرویس بهداشتی و 

آبگیر، سنگفرش، آجر قزاقی و باغچه 
است.«

او بــا بیــان اینکــه در این باغ 
مســیرهای متعدد پیاده روی ایجاد 
شده اســت، افزود: »در طراحی این 
باغ، مسیرهای پیاده روی برای ارتقای 
فرهنــگ ورزش هــای شــهروندی 
ســاخته شــده و با توجه به اینکه 
7هزار مترمربع آن   را درختان قدیمی 
پوشانده اســت، مردم می توانند در 
سایه درختان استراحت و تفریح کنند. هم  چنین در محدوده شرقی باغ، 
حد فاصل دیوار کاهگلی خیابان »دانش« به امکانات زیرساختی، آالچیق 

و... تجهیز و انواع گونه های گیاهی در آن کاشته شده است.« 
به گفته معاون فنی و عمران شهردار منطقه 5، طراحی و ساخت باغ 
ایرانی در 3 فاز پیش بینی شــده اســت و اکنون مراحل پایانی را سپری 

می کند. 

تیتر یک

»باغ ایرانی« تا ماه آینده به بهره برداری می رسد 

3 خواسته شهروندان پيگيری و رفع شد
3 خواســته مهم شــهروندان منطقه 22 در زمینه 
ســاخت دوربرگــردان و آســفالت، پس از بررســی 
کارشناسان عملیاتی شد. شــهردار منطقه 22 گفت: 
»پس از بررســی پیام های مردمی، برخی خواسته های 
شهروندان در اولویت قرار گرفت که می توان به ساخت 
دوربرگردان غرب به غرب بلوار »علوم و فنون«، انجام 
روکش آسفالت در خیابان »نیلوفر« شهرک »چشمه« 
پس از 40 ســال و بلوار »زیبا دشت« محدوده خیابان 
»سازمان آب« تا میدان »الله« به طول 650 مترمربع 
اشــاره کرد.« »مرتضی رحمان زاده« افزود: »عملیات ساخت دوربرگردان با هدف کاهش بار 
ترافیکی تقاطع بلوارهای علوم و فنون و »کوهک« و کاهش زمان چراغ راهنمایی این تقاطع، 
هم  چنین افزایش ایمنی بخش جنوبی بلوار علوم و فنون که به خواسته شهروندان بود، انجام 
شد. با توجه به شکایت های مردمی پس از40 سال، آسفالت خیابان نیلوفر شهرک چشمه در 

مساحت 950 مترمربع با استفاده از 134 تن مرمت شد.«

پياده روسازی ویژه معلوالن در معابر اصلی
عملیات پیاده روسازی برای  تردد آسان معلوالن و نابینایان 
در 2 معبر مهم منطقه 21 به پایان رسید. معاون فنی و عمران 
شــهردار منطقه 21 گفت: »گاهی اوقات سدمعبر و پارک 
بی ضابطه خودروها در  تردد معلوالن و نابینایان مشــکالتی 
را به وجود می آورد که با اجرای عملیات همسطح ســازی و 
مناسب سازی با استفاده از کفپوش »شیاری« و »سکه ای« 
در پیاده روهایی که مســیر  تردد افــراد نابینا و کم بینا بوده، 
این مشکل تا حدودی رفع شده است. هم  چنین با استفاده 
از بتن پلیمری و به صورت استپی در پیاده رو، بدون تخریب 
مســیر نابینایان و افراد کم توان، جهت رفاه حالشان ایجاد شــد.« »مهرداد آبائی« طول مسیرهای 
مناسب سازی شده برای معوالن را 3 هزار و 800 مترمربع دانست و افزود: »تاکنون عملیات در خیابان 

»امام حسین«)ع( »وردآورد« به پایان رسیده است و در سایر معابر همچنان ادامه دارد.«

چهره
عضو فعال کانون های ادبی مناطق5 و21:

 کانون های ادبی 
به موفقيتم کمک کردند

یادداشت

 چند راهکار 
برای احیای برج آزادی

برج »آزادی« یکی از مهم ترین میراث 
معماری، فرهنگی و هنری شــهر تهران 
و منطقه 9 محســوب می شود که برای 
احیــای همه جانبه ظرفیت هــای بالقوه 
آن نیاز بــه هم افزایی بخش های مختلف 
مدیریت شــهری، نهادهــای فرهنگی و 
 اجتماعــی و ارگان هــای مرتبــط با آن 

است. 
این هم افزایی به پاسداری همه شئون 
برج آزادی به عنوان »نماد ملی« و یکی از 
اصلی ترین اماکن گردشــگری و تفریحی 
کشــور کمک قابل توجهــی می کند. تا 
جایــی که بــه ســودآوری های مالی در 
حوزه گردشگری مختص به برج می توان 
رسید. سودآوری هایی که هم به منفعت 
ماندگاری این اثر باشــکوه اســت و هم 
جایگاه ایران و تهران را در گردشــگری 

ملی و بین المللی ارتقا می بخشد. 
فعالیت های  بخشــیدن  رونــق  البته 
متنوع برج آزادی نیاز به اجرای اقدامات 
و طرح هــای مؤثــر در راســتای ایجاد 

گردشگری پویا و به روز دارد. 
گردشــگری پویا و محرک که فراهم 
کردن زمینه و بســتر مناسب از سهولت  
تردد گردشگران داخلی و خارجی گرفته 
تا نصــب چراغ راهنمایی، خط کشــی و 
ســنگفرش کردن بخش هایی از راه های 
اتصالــی بــه برج را ســبب می شــود و 
این میــان آنچه اهمیــت دارد، انطباق 
شــاخصه های ایجــاد رونــق و پویــا با 
اســتانداردهای بین المللــی این صنعت 

است. 
انجام شــده  مطالعات و پژوهش های 
پیرامون کیفیت رونــق فعالیت های برج 
اخیر نشان می دهد  آزادی، در سال های 
برج،  به  ترافیکی و دسترســی  مســائل 
یکــی از مهم ترین موانع حیات بخشــی 
نماد فاخر تهران و ایران اســت که باید 
مدیریت بین ســازمانی آن را به گونه ای 
ســاماندهی یا هماهنگ کند. از ســویی 
دیگــر، برنامه ریزی های جامــع و کامل 
درباره حیات بخشــی گردشــگری برج 
 نیز باید بــا پژوهش و تخصــص همراه 

باشد. 
همچنــان که گردشــگری در دوران 
همه گیری »کووید 19« را هم پوشــش 
دهــد و گردشــگری مجــازی و آنالین 
را به عنــوان فرصتی طالیــی در دوران 
اجتناب ناپذیر  ضرورتی  به  »پســاکرونا« 
 مبدل ســازد تــا ضمن هم گام شــدن 
از  توریســم، بســیاری  با تحول جهانی 
مســائل شــهری مانند ترافیــک و انواع 
قابــل توجهی  تا حدود  نیــز  آلودگی ها 

مرتفع شود. 
بنابراین با در نظــر گرفتن مؤلفه ها و 
قابلیت هــای بی نظیر برج آزادی می توان 
این محدوده از ورودی غربی پایتخت را 

به فضایی زنده و پرجاذبه  تبدیل کرد. 

کاپ قهرمانی در دستان بانوان غرب تهران 
بانوان ساکن غرب تهران در مسابقات »ایروبیک« شهر تهران، بیشترین مدال را از آن خود 
کردند. به گزارش خبرنگار همشهری محله، مسابقه مجازی ایروبیک بانوان مناطق 22گانه شهر 
تهران به میزبانی اداره ورزش شهرداری منطقه2 برگزار شد که در این دوره از مسابقات، بانوان 
منطقه 21 و 22 بیشترین مقام را کسب کردند. در این دوره از مسابقات، »نیلوفر حسینی« از 
منطقه 21 و»مهنوش صفری« از منطقه 22 مقام دوم را به دست آوردند و »آزاده ابوترابی« از 
منطقه 21 نفر ســوم این مسابقات شد. در این مسابقات بیش از 44 بانوی ورزشکار از مناطق 

22 گانه شرکت داشتند. 

»نســرین آقاپــور« از بانــوان فعال 
کانون های شــعر و ادب غرب تهران 
اســت که تا پیش از شــیوع »کرونا« برای 
شــرکت در برنامه هــای ادبی در ســراها و 
فرهنگسراهای منطقه 5 و21 در  تردد بود تا 
زیر نظر اســتادان مطلب تازه ای بیاموزد و 
بتواند به آموخته هایش اضافه کند. در واقع 
آقاپور با عضویت در کانون های ادبی یاس، 
ققنوس، ترنم یاس، طلوع، شهر من تهران، 
شاعران امروز، دوباره رویش، فروغ و انجمن 
ادبــی »آن« فعال تریــن شــهروند در این 
کانون ها به شمار می آید که این روزها حتی 
با شــیوع کرونا این کانون ها را به شــکل 
مجازی دنبــال می کنــد. او می گوید: »از 
نوجوانی به شعر عالقه زیادی داشتم تا اینکه 
سال 1395، به ســبب یکی از دوستانم با 
کانون هــای ادبی آشــنا شــدم و زیر نظر 
استادانی چون »رضا عبداللهی« و »حسن 
اسدی شبدیز« عالقه ام بیشتر شد و توانستم 

اطالعاتم را افزایش دهم.« برخی 
از اشــعار آقاپــور در 5 کتاب 
»واژه های ســرخ« امیرحسین 
نــوروزی، »ترنم یاس« شــهال 

اســماعیلی، »ققنوس« مینا 
آقازاده و »طالیه داران غزل 
معاصر ایران 1و2« حسن 
اسدی شــبدیز و محسن 
چاالک منتشر شده است. 
او می گوید: »امیدوارم کرونا 
هر زودتر از بین برود تا باز 
هم چه کانون ها فعالیت شان 

گسترده تر شود.«

احمد مسجدجامعی
عضو شورای شهر تهران

مجله خبری مجله خبری

»باغچه های سبز« به مدارس رسيد
»باغچه های ســبز« با مشارکت دانش آموزان در 2 مدرسه منطقه 9 
ایجاد شد. رئیس اداره آموزش های شهروندی منطقه 9 گفت: »در ادامه 
پویش »فرهنگی و آموزشی همسایه«، طرح »باغچه سبز دانش آموزی« 
در مراکز آموزشــی آغاز شده اســت که در نخستین گام، این طرح در 

مدارس »منیره عاصمی« و »شهید بهشتی« به اجرا درآمد.«

»ادیبه کریمی« با اشاره به اینکه طرح از محله »دکتر هوشیار« آغاز 
شده است، افزود: »در این طرح گل و گیاه در اختیار دانش آموزان قرار 
گرفت و پس از کاشــت در محیط های آموزشی، از سوی دانش آموزان 
نگهداری می شــوند تا تمرینی برای مسئولیت پذیری بیشتر آنها برای 

زیباسازی بصری محیط باشد.«

شناسایی 93 نقطه آالینده محيط زیست در منطقه5
93 نقطه آالینده آب، خاک، هوا و صوت در حریم منطقه 5 شناسایی 
شدند و راهکارهای مختلفی برای رفع مشکالت محیط زیستی در آن 
اجرا می شوند. شهردار منطقه 5 گفت: »پس از پژوهش و بازدیدهای 
میدانی برای نمونه برداری و اندازه گیری از منابع آالینده در ایستگاه های 
سنجش آلودگی حریم منطقه، 24 نقطه آالینده آب، 31 نقطه آالینده 
خــاک، 10 نقطه آالینده هوا و 8 نقطه آالینده صوت مورد توجه قرار 
گرفت و آزمایش ها بر روی آنها آغاز شــد.«  »محمود کلهری« افزود: 
»در نمونه های آزمایشی از 16 نقطه بر روی آب، مشخص شد که همه 
پارامترها به جز »نیتریت« استاندارد محیط زیستی، رعایت می شود و 
از نظر آلودگی آب مشــکل خاصی وجود ندارد. دلیل نیتریت هم به 
احتمال زیاد ورود فاضالب رستوران ها به رودخانه »کن« بوده است. در 
نمونه گیری از خاک حریم در 3 نقطه )پارک جنگلی دوچناران، انبار نفت و پایین دست روستای 
رندان( هم مشخص شد خاک در حد استاندارد و در محدوده تونل کوهستان و روستای »سولقان« 

باالتر از استاندارد مناطق مسکونی است.«

 توجه به خواسته شهروندان در سند توسعه محله ها 
موضوع ها و خواســته های شــهروندان منطقه در سند »توسعه 
محله هــای منطقه 21« مورد توجه قرار می گیرند. شــهردار منطقه 
21 گفت: »پرسشــنامه ای در قالب 86 ســؤال تهیه شده است که 
 شــهروندان ســاکن در محله های مختلف منطقه با ورود به لینک
 https://survey.porsline.ir/s/kQDSKV6 می تواننــد بــا 

پاسخ دادن به آنها مشکالت و خواسته هایشان را مطرح کنند.«
»رضا رجب زاده« با اشــاره به اینکه این کار با هدف شناســایی 
مشــکالت محل زندگی ســاکنان منطقــه و جمــع آوری نظرها و 
پیشنهادهای آنها و پیش بینی برای سند توسعه محله انجام شده است، 
گفت: »در پرسشنامه، شهروندان به سؤال هایی مانند سطح رضایت 
از کیفیت ارائه خدمات آموزشــی، فضای سبز، سرویس بهداشتی در 
دسترس، نظافت معابر، نهرها و جمع آوری زباله، حمل ونقل عمومی، کیفیت پیاده روها و... پاسخ 

می دهند که نتیجه اش می تواند در برنامه ریزی برای آینده منطقه مؤثر باشد.«

میز خبر

   150
سازه در منطقه 5 برای انجام 

تبليغات نامزدهای شرکت کننده 
در انتخابات شورای اسالمی 

شهر تهران نصب شده است. 
نصب این سازه ها با هدف حفظ 

زیبابی های بصری شهر بوده است. 

19
کيوسک مطبوعاتی در محدوده 

منطقه9 هوشمند شدند. با 
هوشمند سازی کيوسک های 

مطبوعاتی و نصب برچسب بارکد 
QR بر روی کيوسک ها و با 

استفاده از اپليکيشن کيوسک 
از این پس همه عمليات گزارش 

دهی از طریق این سامانه و 
به صورت آنالین انجام خواهد شد. 

 تشکيل کالس های 
ورزش و بازی در کوهک 

کالس هــای ورزش و بازی ویژه کودکان 3 تا 
7 سال در سرای محله »کوهک« برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگار همشهری محله، سرای محله 
کوهک با هدف ایجاد نشاط و شادابی بین کودکان 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی، روزهای زوج از 
ســاعت 13 تا 14 برای کودکان کالس ورزش 
و بازی تدارک دیده اســت. ایــن کالس در 12 
جلسه برگزار می شود و عالقه مندان برای ثبت نام 

می توانند با شماره 44762335 تماس بگیرند. 

 آموزش رشته های هنری 
در سرای محله کن 

کالس هــای مختلف آموزشــی و هنری در 
سرای محله »کن« برگزار می شود. 

به گزارش خبرنگار همشــهری محله، سرای 
محلــه کن با رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
برنامه های آموزشــی شــامل »معرق« )مبتدی 
تا پیشــرفته( پنجشنبه ها از ســاعت 9 تا 13، 
»قالیبافــی« شــنبه ها از ســاعت 15 تــا 17، 
»جواهر دوزی« و »اشــرفی دوزی«)هنر دوخت 
انــواع گل ســینه های ژورنالی( یکشــنبه ها از 
ســاعت 10 تا 11، »خوشنویســی« دوشنبه ها 
از ســاعت 16:30 تــا17:30 و... تــدارک دیده 
اســت. عالقه مندان برای ثبت نــام می توانند به 
بلوار کوهسار، خیابان فرهنگ، سرای محله کن 
مراجعه یا با شماره 44350580  ـ 44350640 

تماس بگیرند. 
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رفاقتی

نخســتین مقصد بازدید شــهربانو امانی، عضو 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران، 
»مصطفی موســوی الری«، شــهرداری منطقه 9 
و جمعی از معاونان و مدیران شــهرداری منطقه، 
پالزای »هاشمی« در خیابان کم عرض »هاشمی« 
اســت. عقربه هــای ســاعت، زمان 14 را نشــان 
می دهند. گرمای آفتاب بهاری در گرم ترین حالت 
خود همه جا می تابد. پالزای نونوار هاشمی درست 
در محل میدان هاشــمی ســابق بنا شــده است. 
موازیک کاری های منظم با فضای ســبز چشمنواز 
که وسوســه دقایقی توقف و وقت گذراندن در آن 
را بــه دل و جان هر عابری می اندازد. امانی در بدو 
ورود به پالزای تازه تأســیس هاشــمی، می گوید: 
»این پالزا، نخســتین پالزای شهری پایتخت است 

که مطابق با رویکرد اهمیت به معماری 
ایرانی و توجه به انسان محور بودن معابر 
ساخته شده است. پالزایی که هم عقبه 
هویتی دارد و هم با ایجاد فضایی محلی 
بــه رونق تعامــالت اجتماعی و کیفیت 
مطلــوب برگــزاری رویدادهای جمعی 
کمک می کند. در این شــرایط می توان 
باالترین سطح از مشارکت شهروندان را 
در نگهداشت فضاها و محیط هایی که از 
آنها خاطره های مشترک و هیجان انگیز 
دارنــد، انتظار داشــت. فضاهایی که به 

مرور زمان به پاثوق های محلی تبدیل می شــوند. 
همچنان که با کاهش  تردد خودروها از پیامدهایی 
مانند کاهش آلودگی هوا، تصادفات و درگیری های 

ناشی از آن نیز می توان بهره برد.« 

عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران 
از پروژه های منطقه9 بازدید کرد 

 پیش به سوی 
شهرسازی تخصصی

  منطقه 9 تهران با افتتاح پروژه های 
خرد و کالن قابل توجه در ماه های اخیر، 
توانســته اســت به یکی از فعال ترین 
از جهت کمیت  پایتخت  مناطق شهری 
و کیفیت فعالیت های عمرانی و فرهنگی 
تبدیل شــود. اتفاق خوشــایندی که 
»شهربانو امانی«، عضو کمیسیون عمران 
در  تهران،  شورای شــهر  حمل ونقل  و 
بازدید از این پروژه ها، آنها را قابل تقدیر 
می داند و می گوید: »طرح های اجرا شده 
بیانگر برنامه ریزی دقیق و شهرســازی 
تخصصی است«. این گزارش چکیده ای 
از بازدید این عضو شورای شهر و مدیران 
شــهری از پروژه های اخیر و تأثیرگذار 

منطقه 9 است. 

 سحر جعفریان

رنگ کردن فرسودگی ها
ساعت از 15 گذشته است و عضو کمیسیون عمران و 
حمل ونقل شورای شهر تهران با گروه همراه، راهی مقصد 
بعدی یعنی »کوچه رنگی« )کوچه شهید خسرو قدیانی( 
در محله »شهید دستغیب« می شود. این همان نخستین 
کوچه در نهمین تکه از منطقه که با طرح و رنگ های شاد 
آراسته شده و استقبال اهالی را در پی داشته است. امانی 
ضمن بازدید از این کوچه متراکم، از بافت فرســوده که 
اکنون ظاهری تماشایی یافته است، می گوید: »بافت های 
فرسوده یکی از بزرگ ترین معضالت شهر تهران و مناطق 
قدیمی آن به شمار می آیند. معضلی کالن که 
مجموعه ای از مشکالت دیگر را نیز از جمله 
نماهــای بصری معابر و محله ها در بر گرفته 
اســت. نماهایی که بر نشاط و روحیه اهالی 
تا حــدود زیادی تأثیرگذار اســت. بنابراین 
یکی از شــیوه های مؤثر و موقتی در کاهش 
بار منفی نماهایی نازیبا، اجرای همین طرح 
کوچه رنگی که در منطقه9 به خوبی در حال 
پیشرویی است.« امانی هم چنین می افزاید: 
»اســتفاده از عنصر رنگ در محله هایی که 
به جبر فشردگی بافت فرسوده، ناهماهنگی 
بناها و آشفتگی بصری به محدوده ای خاکستری و دل 
ُمرده ایی تبدیل شده اند، از ضروریات طرح های اجرایی 
است که خوشبختانه در این دوره از مدیریت شهری به 

آن توجه ویژه ای شده است.«

خیابانی برای یک شهر
ســاعت 17، بازدید در خیابــان »اجتماعی« که به 
تازگی کمیته معابر شهری نام »بدرالزمان قریب« را برای 
آن برگزیده اســت، ادامه می یابد. دیوارنگاری های این 
خیابان 850 متری که از میانه بخشی از پادگان قدیمی 
»جی« گذشته است، به زودی در فاز دوم اجرا می شود. 
40 اثر با موضوعات بومــی و هویتی در حال حاضر بر 
روی دیوارهای ضلع غربی خیابان نقش بسته اند. امانی 
در بازدید از این خیابان هم می گوید: »خیابان اجتماعی 
منطقه 9 یکی از بهترین خیابان ها با بیشترین ظرفیت 
برای تبدیل به خیابان کامل اســت کــه اجرای طرح 
دیوارنگاری های بومی و هویتی در آن به تلطیف سازی 
این محدوده از شهر و منطقه کمک شایانی کرده است. 
در این خیابان می توان شــاهد رونق کسب و کارهای 
محلی و خانگی و رویدادهای گوناگون هنری و فرهنگی 
بود. چراکه ظرفیت فرامنطقه ای آن تاکنون نشان داده 
است که می تواند در مناســبت های مختلف، عالوه بر 
ایجاد مســیری مناســب برای دسترسی های ترافیکی 
و محلی، پذیرای شــهروندان از سایر مناطق نیز باشد. 
روشن اســت که تالش مدیریت شهری منطقه نشان 
از برنامه ریزی هــای دقیق و عملکرد تخصص گرای آنها 
دارد.« امانی در پایان خاطر نشان می کند: »تجهیز این 
خیابان به وســایل حمل ونقل عمومی و راه اندازی خانه 
دوچرخه آن، یکی از درخواست های اهالی است که باید 

هرچه زودتر پیگیری شود.«

ميدان قدیمی 
منطقه پالزا می شود

پالزای هاشمی با مساحت بیش از هزار و 
500 مترمربع در خرداد ماه گذشته به بهره برداری 
رسید. اجرای »چادربان« )سایبان( به مساحت 

70 مترمربع، »ِپرگوال« به مساحت 60 مترمربع و »َمه پاش 
دور درختی« با نورپردازی، نیمکت های مدرن، ست های 

ورزشی و بازی از جمله امکانات این پاثوق محلی 
است. پالزای هاشمی برای  تردد و استفاده 

معلوالن و توانیابان نیز مناسب سازی 
شده است. 

کوتاه از 
پروژه های 
بازدید شده

کوچه رنگ ها و 
نقش ها

کوچه »شهید خسرو قدیانی«، نخستین کوچه 
از منطقه 9 است که سال گذشته طرح کوچه رنگی 
در آن اجرا شد. این کوچه 100 مترمربعی که بیش 
از 70 درصد بناهای آن فرسوده است، در ضلع غربی 

محله »شهید دستغیب« واقع شده است. ضمن 
اجرای طرح رنگ ها و نقش ها در این کوچه، 

50 »فالورباکس« نیز در آن جانمایی 
شده است. 

اجتماعی ترین 
خيابان شهر

خیابان اجتماعی، در ابتدا خیابان »استادمعین 
جنوبی« نام داشت و اکنون با نام »بدرالزمان قریب« 
تابلوکوبی شده است. خیابانی که عملیات عمرانی آن 

از سال 1395 آغاز شد و باالخره در بهمن ماه 1399 به 
بهره برداری رسید تا محله »امامزاده عبداهلل«)ع( را از حالت 

جزیره خارج کند و دسترسی های محلی اطراف آن را 
افزایش دهد. این در حالی است که بزرگ ترین 
بوستان »دوستدار کودک« تهران نیز به زودی 

در آن افتتاح خواهد شد.

شهربانو امانی
عضو کميسيون 

عمران و حمل ونقل 
شورای شهر تهران

گذر فرهنگ
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کودکان ایرانی مشتری عروسک های خارجی
آزاده ربیعی، ساکن محله »تهرانسر«، حدود 16 سال 
است که به هنر عروسک دوزی مشغول است. نخستین 
بار در کودکی، عروســکی از پارچه های دورریز بساط 
خیاطی مادرش دوخت. تشــویق و تحســین دیگران 
او را بر ســر شــوق آورد تا عروســک های بیشتری با 
شــخصیت های متفاوت طراحی کند و بدوزد. فعالیتی 
که در آینده به عنوان عالقه و کســب و کار، آن را ادامه 
داد. ربیعی می گوید: »صنعت اســباب بازی و عروسک 
به روایت های جذاب و پرمحتوا برای دربرگیری میزان 
قابــل توجهی از مخاطب و مشــتری احتیاج دارد که 
در فرهنگ و ادبیات ما بســیار یافت می شود. من نیز 
از ابتــدای آغاز فعالیت هایم در این حوزه به پشــتوانه 
این ادبیات غنی و البته داســتان ها و افســانه هایی که 
مادربزرگم برایم تعریف می کرد، عروسک ها را طراحی 
می کردم و می دوختم. عروسک هایی که در بین هم  سن 
و سال هایم تا مدت های بسیار پرطرفدار بودند. بنابراین، 
از نظر محتوای هنری و فرهنگی، داده یا مواد مفهومی 
برای آفرینش شــخصیت های عروسکی کم نداریم. در 
مراحل پیش  تر به تخصص، تکنولوژی، بودجه و حمایت 
نیاز اســت که متأسفانه جای خالی شــان اغلب اوقات 
احساس می شود. به ســبب همین جای خالی هاست 
که عروســک در ایران به جایگاه واقعی خود نرسیده و 
کودکان این ســرزمین، مشتری های وفادار محصوالت 
خارجی هســتند. کمیت و کیفیت محصوالت داخلی 
نیاز به بازنگری دارند. شاید بسیاری گمان می کنند که 
صنعت عروسک، صنعتی ناچیز است که چرخ اقتصاد به 

آن نیاز ندارد. در حالی که 
در این عرصه هم چرخ 
اقتصــاد و هــم چرخ 
فرهنــگ به نوآوری و 

تحول نیاز دارد.«

تأثیر جشنواره ها بر استانداردسازی
این بانوی هنرمنــد هم محله ای برگزاری 
جشنواره ها و بازارچه هایی با موضوع طراحی 
و عروســک دوزی را بر استانداردســازی بازار 
این صنعت ســرگرم کننده مؤثر می داند و ادامه 
می دهد: »جشــنواره ها فضای رقابتــی پویایی را به 
وجــود می آورند تا محصوالت بــا باالترین کیفیت 

عرضه شوند. 
برای مثال، در همین جشنواره اخیر 
که بــا رویکرد حفظ محیط زیســت و 
استفاده دوباره از دورریختنی ها برگزار 
شد، بیش از 350 عروسک دست ساز 
از روستاها و شهرهای مختلف ایران به 
جشــنواره رسید که هریک با حداقل 
بسیاری  بودند.  تهیه شــده  امکانات 
خانم هــای  شــرکت کنندگان،  از 
خانه داری بودند که یا تفریح شــان 

بوده  عروســک دوزی 
کار  و  کســب  یــا 
است  خانگی شــان 
دیده  امیــد  بــه  و 
شدن در آن شرکت 
هــر  در  کرده انــد. 

صــورت بایــد توجه 
افزایش  کــه  داشــت 

این  در  جشنواره ها  تعداد 
حوزه می تواند هم کسب وکار 

خانگی این قشر را رونق ببخشد و 
هم کیفی ســازی کند. به ویژه جشنواره های 

محلــی و موضوعی که به فراخــور محله و فرهنگ 
قالب آن برگزار می شود.« 

ربیعی با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به این 
هنر و حرفه می گوید: »عروسک و بازی ها در رشد و 
پرورش کودکان بسیار مهم هستند. آنقدر که اغلب 

روان شناسان، عروســک و بازی ها را برای کودکان 
با »نان شــب« یکسان می بینند. اکنون گمان کنید 
عروســک ایرانی نداشته باشیم. یا خانواده ای قدرت 
خرید عروســک را ندارد )هم  چنان کــه برای افراد 
کم برخوردار این اتفاق بســیار رخ می دهد(. در این 
شــرایط، تربیت و پرورش کودک با اختالل مواجه 
می شود که به مرور زمان آثار آن را در فرد و جامعه 

شاهد خواهیم بود.«

موانع تولید و کارآفرینی 
 کسب و کارهای خانگی

حمایــت نکــردن از تولیدکننــدگان از جمله 
عروسک ســازان، مانع از برندســازی و تولید انبوه 

می شود. 
بانوی عروســک دوز هم محله ای ضمن بیان این 
مطلب توضیــح می دهد: »در همه جشــنواره ها از 
محلی گرفته تا ملی، یک تعداد مشــخصی براساس 
معیارهای تعیین شــده، به عنوان افراد با محصوالت 
و تولیــدات، برگزیده و برتر انتخاب می شــوند. اما 
در ادامــه محصوالت این افراد که با شــاخص های 
اســتاندارد معرفی شــده بودند در بازار و ویترین ها 
نمی بینیــم. چراکه پشــتیبان مــادی و مالی برای 
آنها یافت نمی شــود که البتــه این خود نیز دالیلی 
خاص دارد. دالیلی چون اعتماد نکردن به محصول 
ایرانی که تاکنون ســد راه پیشــرفت بسیاری 
کارآفرینــان  و  تولیدکننــدگان  از 
بوده اســت. تولیدات کســب و 
کارهای خانگــی می تواند با 
حداقل هزینه، بیشــترین 
داشته  را  ســودآوری ها 
باشد البته اگر حمایت 
از آن، از ســوی نهاد، 
ســازمان یا حتی فرد 
به ویژه  بگیرد.  صورت 
قرنطینه  روزهــای  در 
کرونایــی کــه در خانه 
مانــدن را می تــوان بــه 
مثابــه یــک فرصــت برای 
محصول  طراحی  و  ایده پردازی 
در هــر زمینــه ای فرض کــرد. به 
گمانم مســئوالن و مدیران می توانند از کسب 
وکارهای خانگی که این روزها با توجه به شــرایط 
اقتصــادی ویــژه خانوارها و تبلیغــات در فضاهای 
مجازی مختلف، بسیار خواهان پیدا کرده است، به 
نفع محله ها و شــهرها استفاده و با جذب مشارکت 

آنها به بهبود کیفیت زندگی کمک کنند.«

شاید بسیاری گمان می کنند 
که صنعت عروسک، صنعتی ناچیز 

است که چرخ اقتصاد به آن نیاز ندارد. 
در حالی که در این عرصه هم چرخ 

اقتصاد و هم چرخ فرهنگ به 
نوآوری و تحول نیاز دارد

  46 ســال دارد اما همچنان کودک درونش زنده است. هنوز هم وقتی عروسکی می سازد 
یــا می بیند، دلش می خواهد ســاعتی را با آن به بازی بگذراند. دنیــای فانتزی هایش ُپر از 
عروسک های دســت دوزی است که برای هرکدام داستان و قصه ای شنیدنی دارد. از کودکی 
به ســبب مادر، با سوزن و پارچه انس داشت. هنر دوستداشتنی و وراثتی که در او به شمایل 
طراحی و عروسک دوزی بروز کرد. با »آزاده ربیعی«، عروسک دوز، مبدع عروسک های جورابی 
در ایران، کارشــناس هنری برنامه های تلویزیونی و داور نخستین جشنواره »عروسک های 
پارچه ای ایران و ملل با رویکرد حفاظت از محیط زیست« که توسط وزارت ارشاد برگزار شد به 
مناسبت روز جهانی »عروسک« که هجدهم خردادماه است، ساعتی را به گفت وگو می نشینیم 
تا از ابعاد مختلف تأثیر برگزاری جشنواره ها بر رونق کسب و کارهای خانگی )عروسک دوزی( 

مطلع شویم.  

سحر جعفریان

 گفت وگو با داور نخستین جشنواره 
عروسک های محیط زیستی به مناسبت روز جهانی »عروسک«

 از این عـروسک ها 
نان در می آید
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

ســرهنگ مالمیر درباره تأثیر کرونا بر روی 
افزایش جرائم و تخلفات در حوزه اســتحفاظی 
کالنتری 150 تهرانســر به همشــهری محله 
می گوید: »شیوع ویروس کرونا در زمینه افزایش 
جرائم و تخلفات تأثیرگذار بود. مشکالتی مانند 
بیکاری، گرانی و فشار های روحی و روانی مردم 

سبب شده است تا میزان نزاع و درگیری ها افزایش پیدا کند. 
بیکاری و گرانی هم بدون    تردید موجب می شود تا جرائمی 
مانند سرقت بیشتر شود. در مجموع، شیوع کرونا سبب شد 
تــا کار پلیس از جمله کارکنان کالنتری 150 تهرانســر در 

برقراری آرامش و امنیت سخت تر و بیشتر از پیش شود.«

 برخورد با 56 واحد صنفی متخلف 
رئیس کالنتری تهرانســر ضمن ابراز رضایت از همکاری 
مردم و کاسبان تهرانســر در رعایت پروتکل های بهداشتی 
درباره برخورد با واحد های صنفی متخلف می گوید: »میزان 
رعایت پروتکل ها در مواقعی که همه ارگان ها بسیار سفت و 
ســخت بر روی این موضوع تأکید دارند و هشدار می دهند، 
بهتر و بیشــتر است. در تهرانســر هم مردم و اصناف بسیار 
پروتکل ها را رعایــت کردند و همکاری خوبی در این زمینه 

داشــتند. در زمینه برخورد با متخلفان هم از 
ابتدای شــیوع ویروس کرونا تا به امروز، 35 
واحد صنفی اخطار گرفتند و 21 واحد نیز 
پلمب شدند که آخرین آن پلمپ2 قهوه خانه 
بود. البته این پلمپ ها طوالنی مدت نیست 
و حداکثر 10 تا 15 روز تعطیل می شوند. 
برخوردهای قانونی که با متخلفان صورت 

گرفت، واقعًا تأثیرگذار بود.«

 باالتر رفتن آگاهی پلیسی 
شهروندان 

هرچنــد با شــیوع ویــروس کرونا 
از  بیشــتر  و  پلیــس ســخت تر  کار 
پیش شــده اســت، اما رعایت نکات و 
دســتورالعمل های پلیســی از سوی 

شهروندان تا حدود زیادی در پیشگیری از جرائم و سرقت ها 
مؤثر بوده است. ســرهنگ مالمیر در این باره به باالتر رفتن 
آگاهی پلیسی شهروندان اشاره می کند: »در زمینه پیشگیری 
از ســرقت در محدوده تهرانســر، آگاهی پلیسی شهروندان 
نســبت به گذشته بســیار باالتر رفته و بیشتر شده که این 
موضــوع واقعًا به ما کمک کرده اســت. هرچند هنوز اغلب 
سرقت هایی که در این محدوده رخ می دهد، همچنان ناشی از 
سهل انگاری و بی توجهی و کم کاری صاحب اموال است. به هر 
شکل تا رسیدن به نقطه ایده آل هنوز راه زیادی باقی مانده، اما 
در مجموع به نسبت راضی کننده است. خوشبختانه 
مشخص شد که اغلب هشدارها و آموزش هایی که 
پلیس از طریق رسانه ها اعالم می کند، مورد توجه 
مردم قرار می گیرد و این موضوع جای خوشحالی 
و امیدواری دارد تا همچنان در زمینه ارائه آموزش 
و دادن آگاهی به شهروندان، فعالیت مستمر داشته 

باشیم.« 

 پیک سرقت ها از غروب آفتاب تا 11 شب 
سرهنگ مالمیر از شــهروندان می خواهد در این روزها 
بیشــتر حواسشــان را جمع کنند و حساســیت و وسواس 
بیشــتری نســبت به کوچه و محله خودشان داشته باشند: 
»پیک سرقت ها در محدوده ما از غروب آفتاب تا ساعت11 
شــب اســت و در این بازه زمانی مردم باید توجه بیشتری 
داشته و هوشــیارتر باشند. آنها باید به    تردد افراد در کوچه، 
محلــه و آپارتمان خود دقت کنند و به حضور و پرســه زنی 
افراد غریبه حســاس باشند. سارقان اغلب پیش از سرقت، با 
خودرو، موتورسیکلت و یا چرخ دستی در محله پرسه می زنند 
و بــه اصطالح زاغ زنی می کنند و خانه های مردم را زیر نظر 
می گیرند تا هر زمان که خانه ای خالی شد، خیلی سریع وارد 
عمل شوند و دست به سرقت بزنند. هرچقدر آگاهی پلیسی 
مردم باالتر برود، میزان سرقت ها و جرائم کاهش پیدا می کند. 
در این روزها مردم باید 

هوشیارتر و حساس تر از همیشه باشند. چیزی شبیه به آنچه 
در محله های قدیمی و به اصطالح سنتی شاهد بودیم که اگر 
غریبه یا فرد مشکوکی می آمد، مردم کاماًل حواسشان را جمع 
می کردند و رفتار او را زیر نظر می گرفتند. در چنین مواقعی 

باید مردم پلیس را در جریان بگذارند.«

 مهمان های ناخوانده! 
باتوجه به اینکه تهرانســر در حاشیه پایتخت قرار گرفته 
و از ســطح رفاه خوبی برخوردار اســت، اغلب شاهد حضور 
خالفکاران و بزهکاران از شــهر های اقمــاری در این محله 
هستیم. موضوعی که سرهنگ مالمیر نیز به آن اشاره می کند: 
»افرادی که در محدوده تهرانسر مرتکب سرقت و جرائم دیگر 
می شــوند، اغلب از محله  های »خلیج فارس«، »اسالمشهر«، 
»رباط کریم«، »شهریار«، »قلعه حسن خان« و دیگر شهرها 
و مناطق اطراف به اینجا می آیند. تعدادی از سارقان هم که 
ساکن تهرانسر بودند، شناســایی و دستگیر شدند.« با این 
وجود، رئیس کالنتری 150 تهرانسر از کاهش میزان جرائم 
از جمله سرقت ها در این محدوده نسبت به مدت مشابه سال 

پیش خبر می دهد.

 سرقت از یک خانه کمتر از 2 تا 5 دقیقه! 
رئیس کالنتری 150 تهرانسر از شهروندانی می گوید که 
با رعایت نکردن ایمنی و نکاتی که برای پیشگیری از سرقت 
الزم اســت، خانه یا خودرویشــان مورد دســتبرد سارقان 
حرفه ای قرا می گیرند: »هر چقدر هشدار می دهیم، باز هم 
متأسفانه شاهد نگهداری طال، دالر و ارز در خانه ها هستیم. 
کســانی که اصرار دارند تا طال، ارز و پول نقد در خانه نگه 
دارند، دســت کم باید یکسری نکات ایمنی را رعایت کنند. 
یکی از ایــن موارد، نگهداری از امــوال در »گاو صندوق« 
به ویژه گاو صندوق های بزرگ اســت که جابه جا کردن آنها 
سخت تر است. نصب دوربین و دزد گیر و سیستم حفاظتی 
و اســتفاده از در »ضد ســرقت« می تواند بسیار تأثیرگذار 
باشــد. با این وجود اگر کسی اموال زیادی در 
منزل خود دارد، در کنــار رعایت همه این 
موارد یا یک نفر درخانــه بماند یا اینکه در 
هنگام خروج از خانه به همسایه مورد اعتماد 
خود بســپارند که حواسش جمع باشد یا به 
اصطالح همسایه سپاری کند. جالب است که 
بدانید سرقت هایی که از منازل انجام می شود 
از لحظــه آغاز و ورود تا پایان کار یعنی خروج، 
بین 2 تا 5 دقیقه است! یعنی همان مدت زمان 
کمی که برای قدم زدن یا خرید کردن از خانه 
خارج می شــویم، برای ســارقان حرفه ای کافی 
اســت تا دست به ســرقت بزنند. این یعنی باید 

بیشتر حواسمان جمع باشد.«

  شــیوع ویروس »کرونا« هم به لحاظ 
اقتصادی و هم از نظــر روحی و روانی بر 
روی جامعه تأثیر منفی خود را گذاشــته 
اســت. در نتیجه، تعداد زیــادی از افراد 
جامعه شــغل خود را از دست داده اند یا 
کسب و کارشان از رونق افتاده و گرانی های 
سفره های  اقتصادی  مشــکالت  از  ناشی 
مردم را کوچک کرده است. فشار ناشی از 
گرانی ها و مشــکالت اقتصادی از یک سو 
و آســیب های روحی و روانی که قرنطینه 
از  و محدودیت های کرونایی و حتی ترس 
ابتال به این ویروس به جان مردم انداخته 
از ســوی دیگر، سعه صدر و آستانه تحمل 
پایین آورده است. در  را حســابی  مردم 
چنین شرایطی، بدیهی است که حفظ نظم 
و امنیت و اجرای قانون سخت تر و دشوار تر 
زمانی می شود، چون جامعه شرایط  از هر 
عادی نداشته و بســیار شکننده است. با 
این وجود، کالنتری »150 تهرانســر« در 
انجام مأموریت خود تا حدود زیادی موفق 
مالمیر«،  »محمود  ســرهنگ  است.  بوده 
رئیس کالنتری 150 تهرانسر، در گفت وگو 
با همشهری محله از کاهش جرائم در این 
محله نســبت به مدت مشابه سال پیش و 
با مجرمان و  موفقیت پلیس دربرخــورد 

متخلفان خبر می دهد. 

سـرقت لوازم خـودرو
همچنان رکورددار

رئیس کالنتری 150 تهرانسر 
از کاهش جرائم در محله می گوید

بيشترین و کمترین 
ميزان جرائم 

سرهنگ مالمیر درباره بیشترین 
و کمترین میــزان جرائم رخ داده 
می گوید:  نیز  تهرانسر  محدوده  در 
»باالترین آمــار جرائم در محدوده 
ما، ســرقت لوازم خودرو اســت. 
پارکینگ  جای  به  که  خودروهایی 
ایمنی  در کف خیابان هســتند و 
آنها پایین اســت. از جمله اینکه 
دزدگیر یا قفل فرمان و پدال ندارند 
شیشــه  یا  در  که  خودرو هایی  یا 
معرض  در  بیشتر  می ماند،  باز  آنها 
ســرقت قرار می گیرند. چند باری 
شکستند  را  ماشین  ها  شیشه  هم 
که البته تعدادشــان بسیار اندک 
اســت. همچنین در زمینه سرقت 
از مغازه  هــا و واحدهــای تجاری 
تهرانسر، آمار بسیار پایین و ناچیز 

است.«

مهدی اسماعیل پور

در شهر

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

سرقت کالغ های اکباتان نزدیک به 6 ماه پیش اتفاق 
افتاد. اما جالب اینکه موضوع آن، به تازگی در رســانه ها 
انعکاس داده شده اســت. اینها را »یاشار ربیعه«، مدیر 
یکی از شــبکه های مجــازی محله اکباتــان، می گوید: 
»پیش  ترها، مبادی ورودی و خروجی به اکباتان محدود 
بــود که در پــی آن رفت و آمدهای مشــکوک کنترل 
می شد. اما اکنون این گونه نیست و مسیرهای منتهی به 
اکباتان بسیار است. آنقدر که سرقت های سریالی امکانات 
و نمادهای شهری اینجا نیز مانند سایر محله ها، تکراری 
شده اســت. ماکت های فایبرگالس کالغ ها نیز از جمله 

این سرقت هاســت که تقریبًا از وقوع آن 6 ماه می گذرد. 
5 نردبان با کالغ هایش در فضای سبز وجود داشتند که 
اکنون تنها یک نردبان از آنها باقی مانده اســت. به اینها 
سرقت ماهانه سطل های زباله، کابل ها و المپ های برق و 
دریچه های فاضالب را نیز اضافه کنید. شهرداری منطقه 
و هیــأت امنای محله اکباتان بــرای جایگزین کردن و 
جبران موارد سرقتی همکاری الزم را دارند اما به گمانم 
باید مشــکل، علت یابی و ریشــه ای حل شود. مگر یک 
اثر هنــری را چند بار می توان با همان ویژگی های اولیه 
خلق کــرد؟ « »ربابه طائف تبریزی« رئیس هیئت مدیره 

 سریال سرقت نمادهای شهری
این بار به محله اکباتان رسید

کالغ ها را با نردبان 
دزدیدند!

  به نظر می رسد ماجرای سرقت المان ها و نمادهای شهری در محله های مختلف پایتخت، همچنان ادامه دارد، 
بی آنکه قانون محکمی در این باره وجود داشــته باشد. این در حالی است که هر بار عالوه بر از بین بردن آثار 
هنری و تکرارنشدنی شهر، هزینه های مضاعفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شهروندان تحمیل می شود. 
فرقی هم نمی کند اثر به سرقت رفته از مواد تشکیل دهنده گرانقیمتی تجسم یافته باشد یا ارزان قیمت. همین 
که در دسترس باشد و به مبلغ ناچیزی فروخته شود، برای سارقان با هر انگیزه ای کفایت می کند. در تازه ترین 
نمونه این سرقت ها می توان به ســرقت »ماکت کالغ های 7 ساله« محله »اکباتان« اشاره کرد که این روزها 
اهالی محله، جای خالی آنها را در فضای ســبز حدفاصل فاز یک و 2 احساس می کنند. کالغ هایی که با هدف 
انتقال محتوای بصری و ایجاد نمایی زیبا نصب شده اند و سال ها، سوژه عکس های یادگاری و سلفی بسیاری از 
شهروندان بوده اند. در این گزارش و در گفت وگو با اهالی و برخی مسئوالن و مدیران شهری، ابعاد مختلف این 

اتفاق پرتکرار را بررسی می کنیم.  

سحر جعفریان

محلــه اکباتان نیز در این ارتباط می گوید: »متأســفانه 
ســرقت های المان های شــهری با توجه بــه وضعیت 
اقتصــادی و نبود قانونی مشــخص در برابر آن، افزایش 
یافته اســت. اتفاقی ناخوشایند که با ایجاد حساسیت از 
سوی رســانه ها و مطالبه گری و تقویت حس مسئولیت 
اجتماعی در شــهروندان می توان آمــار آنها را در همه 

محله ها به حداقل رساند.«

سطل های زباله را هم می دزدند 
حاشــیه خروجی اکباتان به سمت بزرگراه »شهید 
ستاری شمالی« به فضایی خالی المان های شهری تبدیل 
شده که تا چشم کار می کند، بزرگراه است و خودروهای 
شــتابان. از آن 5 نردبان 2 متری آهنی در اکباتان هم 
جز 2 پلــکان نصفه و نیمه و در خاک فرو رفته چیزی 
باقی نمانده اســت تا عابران عکســی بگیرند و سواران 
لذتی ببرند. »داود بصیرت«، از ســاکنان فاز 2 اکباتان، 
در این باره می گوید: »المان کوچک و سبکی نبوده است 
که سارقان به آسانی آن را ربوده باشند. هر نردبان حدود 
2 متر ارتفاع داشته اســت. جالب اینکه هنگام سرقت 
چگونه کسی متوجه نشــده یا پیگیری نکرده است! از 
سویی به قدری این نوع از سرقت ها زیاد شده که شاید 
اگر موضوع قتل اخیــر در اکباتان نبود، خبرهای این 
ســرقت نیز منتشر نمی شــد.« »زهرا محمدی« نیز از 
ساکنان اکباتان است که می گوید: »واقعًا باید چاره ای 
برای ســرقت هایی از این دست در نظر گرفته شود. در 
فاز 2، اغلب ســطل زباله پیدا نمی شــود. چراکه امروز 
ســطل زباله می گذارند و فردایش به ســرقت می رود. 
اینها همه هزینه های اضافی هســتند که می توانند در 
جاهای دیگری هزینه شوند تا نبود بودجه بهانه ای برای 
تأخیر یا انجام نشــدن برنامه های مهم شــهری نشود. 
نیروی انتظامی و دوربین های مداربسته در این زمینه 
می توانند بسیار کارساز باشند اما تاکنون عکس العمل 
مؤثری در ارتباط با این نوع از سرقت ها ندیده ایم. شاید 
چون قانون بازدارنــده ای در این زمینه وجود ندارد یا 
شــاید این نوع از بــزه و ســرقت در پایین ترین حد 

پیگیری ها قرار دارد.«

از 5 نردبــان و 30 کالغ در محــدوده اکباتان 
در حال حاضر یک نردبــان با 4 کالغ باقی مانده 
است. به گفته مسئوالن شهری سرقت بخش های 
قابل توجه این اثر هنری در زمان مدیریت پیشین 
اداره زیباسازی شهرداری منطقه 5 رخ داده است. 
»ســارا میرزایی«رئیس اداره زیباسازی شهرداری 

منطقه 5 ضمن بیان این مطالب، می گوید: »جلســاتی 

با طراح و ســازنده این اثر برگزار کرده ایم 
تا به زودی عملیــات ترمیم آن با موافقت 
ســازمان زیباسازی شهر تهران آغاز شود. 
از ســویی برای کاهش سرقت المان های 
شهری، مســئولیت حفظ و نگهداری آنها 
را به ناظر )پیمانکار( هر محدوده از فضای 

سبز سپرده ایم.« 

»سارا ميرزایی«رئيس اداره 
زیباسازی شهرداری منطقه 5:

کالغ ها باز می گردند

سارا ميرزایی
رئيس اداره زیباسازی 

شهرداری منطقه 5

علی داوری، طراح و 
سازنده مجسمه های کالغ:

حفاظت از 
نمادهای شهری 

وظیفه همه 
است

حفظ یک اثر هنری 
و شهری برعهده همه 

ارگان های مربوطه 
و شهروندان است. 

»علی داوری«، طراح و 
سازنده مجسمه های کالغ 

در فضای سبز حدفاصل 
بین فازهای یک و 2 

اکباتان با بیان این مطلب 
می گوید: »در سال 1393 
این اثر با عنوان »داستان 
کالغ ها« طراحی و ساخته 

شد. از همان ابتدا نیز 
تمهیداتی برای استحکام 

آنها اندیشیده شد تا 
احتمال وقوع حوادثی 

مانند سرقت درباره آن به 
حداقل برسد. اما برخالف 
تمهیدات و دشواری سازه 

فلزی و سنگینی مجسمه ها 
در جابه جایی و حمل ونقل، 

این اتفاق به آسانی رخ 
داد. در حالی که شهروندان 

می توانستند 
به عنوان یکی از 

عوامل تأثیرگذار 
در نگهداشت اثر، 

مانع از وقوع سرقت 
شوند. چراکه فلز به 
کار رفته در نردبان 

و مجسمه های کالغ 
به قدری ضخیم 
و مقاوم بود که 

قطع و شکستن آنها به 
دستگاه های ویژه ای نیاز 

داشت. دستگاه هایی قابل 
رؤیت و پرسر و صدا که 
می توانستند کنجکاوی 
شهروندان را برانگیزند 
و این سؤال را به وجود 

آورند که در انتقال یا ترمیم 
اثر، نیازی به ُبریدن و 

شکستن نیست! می خواهم 
بگویم شهروندان باید 
با حس تعلق خاطر و 

مسئولیت پذیری بیشتری 
نسبت به محله و عناصر 

در آن، رفتار کنند. هر 
مجسمه شهری نمی تواند 
یک نگهبان داشته باشد. 

این آثار باید در معرض 
دید عموم باشند. بنابراین 
ارتقای فرهنگ و مشارکت 

شهروندی در حفظ آنها 
مؤثر است. البته این نکته 

از عملکرد دقیق سایر 
ارگان ها در ماجرای پرتکرار 
سرقت مجسمه های شهری، 

نمی کاهد.«

علی داوری 
طرح و سازنده 
مجسمه های کالغ
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افتتاح 72 طرح شهری منطقه22 با حضور شهردار تهران

 طراحی پروژه ها 
طبق نیاز شهروندان

   بیش از 72 پروژه شــهری که بخش عمده آنها در زمینه های ترافیکی و عمرانی اســت، با حضور. 
»پیروز حناچی«، شــهردار تهران و مســئوالن شــهرداری منطقه 22 به بهره برداری رسید. افتتاح 
پروژه هایی مانند بوستان آموزش ترافیک، پیست دوچرخه سواری بوستان شهدای خلیج فارس، باغ راه 
آسمان، زیرگذر کوهک، احداث تصفیه خانه خرگوش دره و دفترچه مدیریت بهره وری از بوستان جنگلی 
چیتگر و نیز آغاز عملیات اجرایی آب رســانی به بوستان چیتگر، از جمله این طرح ها است. به گفته 
»مرتضی رحمانزاده«، شهردار منطقه22، هریک از این پروژه ها در نوع خود کم نظیر هستند و می توانند 
بخشی از نیازها و دغدغه های اهالی را برطرف کنند. منطقه 22 در بخش شهری 5 هزار و ۸50 هکتار 

وسعت دارد و با احتساب حریم آن وسعت آن به طور کلی به 24 هزار هکتار می رسد.  

ثریا روزبهانی

هدف نهایی از بهره بــرداری از این پروژه ها، تبیین 
همسویی فعالیت های عمرانی شــهرداری با نیازهای 
واقعی شهروندان اســت. چون این فعالیت ها براساس 
نیازها و اولویت های هر محله پیش بینی و انجام شــده 
است. »پیروز حناچی«، شــهردار تهران، از بارگذاری 
جمعیت و نبود امکانــات خدماتی در منطقه 22 ابراز 
نارضایتــی می کند و در این بــاره می گوید: »اگر همه 
نیازهای شــهر تهران در منطقه 22 پاسخ داده می شد 
این برای غربی ترین منطقه پایتخت فرصت محسوب 
می شد و توســعه مسکونی می توانســت آخرین نیاز 
منطقه باشــد، . متأسفانه امروز بارگذاری سنگینی در 
منطقه شکل گرفته که خارج از طرح تفصیلی است که 
به تصویب رسید. امیدواریم این نقشه دقیق اجرا شود 
هرچند که تاکنون سرانه و میزان طرح های خدماتی در 
منطقه پایین است. منطقه 22 از مناطق دیگر پایتخت 
دیرتر شــکل گرفت و می توانست این شانس را داشته 
باشد که بر اساس برنامه و با نقشه از پیش تعیین شده، 
ایجاد شود. زیرا ســایر مناطق در 200 سال و بخشی 

دیگر در 40 ـ 50 ســال اخیر شکل گرفتند. هم چنین 
در بخــش آب و فاضالب نیز منطقــه 22 از برنامه ها 
عقب افتاده اســت، اما اکنون با تفاهمنامه انجام شده 
با دیگر نهاد ها پیشرفت 30 درصدی دارد و باید تأکید 
کنم توســعه فضای سبز و سرانه عمومی از برنامه های 
مهم شهرداری است. بوستان های جنگلی »چیتگر«، 
»پردیســان«، »لویزان« و »عباس آباد« ریه های شهر 

تهران هستند که همواره باید تمیز باشند.«
حناچــی هم چنین بــه هزینــه و اختصاص 121 
میلیارد تومان بودجه برای تکمیل و به ثمر رســیدن 
طرح های شــهرداری منطقه 22 اشاره می کند: »72 
پروژه ای که امروز افتتاح شد با رویکرد محله محوری بود 
و در انتخاب آنها نیز تالش شد از ظرفیت شورایاری ها 
استفاده شود و 50 درصد بودجه نیز به طرح های توسعه 
محلی اختصاص پیدا کرده اســت. هم چنین می توان 
گفت برای تخصیص اعتبار در بخش شمال و جنوب، 
شهر به توازن رسیده است و 45 تا 55 درصد تخصیص 
منابع، عکس شــده است و اکنون 55 درصد منابع، در 

افتتاح  آماده  پروژه های  بیشــتر 
و در حــال ســاخت بــه معاونت 
حمل ونقــل و ترافیــک منطقــه 
معطوف می شــود. از افتتاح پیست 
کلنگ زنــی  و  دوچرخه ســواری 
متــرو گرفته تا اصالح هندســی و 
بازگشــایی معبر. »مریم نخعی پور«، 
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار 
این پروژه ها یاد  از مهم ترین  منطقه، 
انجام شده  اقدامات  می کند و درباره 
تقاطع مهم »جهاد«  می گوید: »در 2 
بزرگراه  شمالی و جنوبی و هم چنین 
شهید همدانی، اصالح هندسی برای 
کاهش تداخل وســایل نقلیه ورودی 
از بزرگــراه »آزادگان جنــوب« به 
وسایل  نیز  و  »حکیم شرق«  بزرگراه 
نقلیه ای که از غرب به شرق بزرگراه 
حکیم در   تردد هســتند، نســبت 
دماغه  جداکننــده  طول  کاهش  به 
جنوبی  حاشــیه  اصالح  و  خروجی 
انجام  بزرگراه حکیم  به  رمپ ورودی 
شد. با توجه به اصالح صورت گرفته، 
بزرگراه شهید  به شرق  جریان غرب 
حکیم در مســافت کمتری با جریان 
وســایل نقلیه تندرو در حال حرکت 
برای  بیشتری  مجال  و  همگرا شدند 
افزایش ســرعت و همگرایی وسایل 
نقلیــه ورودی از بزرگــراه آزادگان 
فراهم می آیــد. درباره اصالح عرض 
و شــعاع گردش لوپ شمال آزادگان 
انتهایی لوپ  – خرازی در قســمت 
اقدام شــد تا از این راه امکان ورود 
ایمن وســایل نقلیه به کندرو شمال 
فراهم  آزادگان  بزرگــراه  جنوب  به 
شود. همچنین در تقاطع خیابان های 
»مظفــر« و »جوزانــی« نیز اصالح 
هندســی صورت گرفت. برای همین 
بهترین  مختلف،  سناریوهای  بین  از 
گزینه برای ایمن سازی تقاطع انتخاب 
شد. بر این اساس با حذف حرکت های 
شمال به شــرق و غرب به شمال و 
تأمیــن این دسترســی ها از طریق 
دوربرگــردان و تقاطع واقع در ضلع 
شــرقی و غربی، تعداد نقاط برخورد 
در این تقاطع به حداقل رسید. اصالح 
هندسی این تقاطع عالوه بر افزایش 
ســطح ایمنــی آن، موجب کاهش 
عبور  تسهیل  و  رانندگان  سردرگمی 
و مرور در شــبکه معابر این محدوده 
نیز می شود. از ســوی دیگر با توجه 
از  زیادی  تعــداد  غیرمجاز  تردد  به   
وســایل نقلیه جهت دسترســی از 
خیابان »یاسمن« به بزرگراه آزادگان با 
حرکت خالف در دوربرگردان غرب به 
غرب خیابان »ساس سوم«، با امتداد 
مقابل  دوربرگردان  انتهایــی  دماغه 
وسایل  دسترسی  از  یاسمن،  خیابان 
نقلیه به بزرگــراه آزادگان از طریق 
این دوربرگردان ممانعت به عمل آمد. 
در تقاطــع خیابان های »گودرزی« و 
»گیاه شناسی« به دلیل حجم کم   تردد 
و سرعت باالی وسایل نقلیه در کنار 
بی نظمی  ایجاد  تقاطع،  وسیع  سطح 
در   تردد وسایل نقلیه را در پی داشته 
اســت که این موضوع خطر برخورد 
بین آنها را افزایش می دهد. در نتیجه 
این معاونت با اصالح هندسی تقاطع 

ترافیک،  جریــان  کردن  کانالیزه  و 
در کاهش نقــاط برخورد و هم چنین 
تقاطع  این  در  ترافیک  آرام ســازی 
تالش کرده است.« او عالوه بر اصالح 
هندســی به اقدامات دیگری مانند 
مناسب سازی معابر و فضاهای محدوده 
اشاره می کند: »برای تسهیل    منطقه 
تردد جانبازان و معلــوالن و تأمین 
از  اســتفاده  برای  برابر  فرصت های 
امکانات شهری در خیابان های منطقه، 
تقاطع گذرگاه هــای عرضی و طولی 
عابرپیاده، مناسب سازی شد. 2 نقطه 
در تقاطع خیابان های »هاشم زاده« و 
»امیرکبیر«، 1200 مترمربع در خیابان 
»جوزانی غربــی«، 6000 مترمربع در 
امیرکبیر )حدفاصل آزادگان تا کاج(، 
4 نقطــه در تقاطع گیاه شناســی و 
خیابان هجدهم، یک نقطه در پهلوگاه 
میدان  نقطه  یــک  »صنوبر«،  پارک 

پل  نصب  نقطه   20 »دریاچه«،  تره بار 
اتوبوس  ایستگاه های  نقطه   5 فلزی، 
و یک نقطــه گودرزی – دوم غربی از 
جمله این اقدامات است.« به گفته او 
تأسیس »وردآورد«، 2  تازه  پایانه  در 
خط تاکســی که یک خط ون ویژه و 
»پژوهش«  بلوار  در مسیر  دیگر  خط 
 ـ وردآورد و هم چنین 3 خط اتوبوس 
به مقاصد »قلعه حسن خان«، شهرک 
»دانشگاه شریف« و پایانه »دریاچه« 

فعالیت می کنند. 

مسیرسازی برای پا به رکاب ها
با توجه به زیرســاخت مناسب در 
برخی از نواحی این منطقه، مسیرهای 
توســعه  و  ترویج  با هدف    دوچرخه 
است.  شــده  ایجاد  پاک  حمل ونقل 
شهردار  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
منطقه 22 درباره مســیرهای جدید 
دوچرخه سواری در منطقه می گوید: »در 
حال حاضر، عالوه بر ایجاد مسیرهای 
جدید برای اتصال مسیرهای موجود و 
ایجاد یکپارچگی بین مدل های مختلف 
حمل ونقل، بازسازی مسیرهای قدیمی 
نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد. 
در سال 1398 مسیر بوستان »ریحانه« 
بازسازی شد  به مساحت 2 کیلومتر، 
و در ســال 1399 در بوســتان »لیدا 
فریمان« و مسیر »زیبادشت«، 1500متر 
مســیر دوچرخه ســواری بازسازی 
دانشگاه  آزادگان،  مســیرهای  در  و 
»آموزش  پــارک  و  »علوم انتظامی« 
ترافیک« حدود 3 کیلومتر مســیر 
جدید احداث شد و در نقاط استادیوم 
»آزادی« و اتصال مترو »ایران خودرو« 
به باغ گیاه شناسی، 11کیلومتر مسیر 
ساخت  دست  در  دوچرخه ســواری 

است.«

 بیشترین طرح ها 
در حوزه حمل ونقل و ترافیک است

جنوب شهر هزینه می شــود. افتتاح خطوط مترو در 
جنوب شــهر از جمله اقدام هایی است که می توان به 
آن اشــاره کرد و احــداث پارک های محلی در جنوب 
شهر، رشد بیشتری داشته است و تا پایان دوره، دیگر 

محله ای نیست که پارک محله ای نداشته باشد.« 

 توسعه سرانه ها فرهنگی و خدماتی
اغلب پروژه های ســاخته شده یا در دست ساخت 
در منطقه22 همسو با نیازهای ساکنان است. مرتضی 
رحمانزاده، شــهردار منطقه22، از 3 پــروژه در میان 
72 پروژه ای که به بهره برداری رســیده است، به عنوان 
طرح های مهم و اساســی نام می برد و اهمیت آنان را 
دوچندان می داند: »منطقه22 یکی از مناطق کلیدی 
شــهر تهران اســت. به همین دلیل درصدد هستیم تا 
اســتانداردهای زندگی در آن را با ارتقای ســرانه های 
فرهنگی، اجتماعــی و خدماتی بــاال ببریم و به حد 
مطلوب برسانیم. امروز مردم از شهرداری انتظار ساخت 
پروژه هایی را دارند که رفاه، آسایش و امنیت را برایشان 
به ارمغان بیاورد و خوشــبختانه شهرداری این منطقه 
هم در این زمینه موفق بوده و توانســته است رضایت 
شــهروندان را جلب کند. اکنون به ازای هر شهروند، 
8 مترمربع به سرانه های عمومی اضافه شده است. اصرار 
به جنگلکاری و توسعه آن در محدوده منطقه سبب شد 
تا کلنگ پروژه آب رسانی به مبلغ 40 میلیارد تومان به 
زمین زده شــود. هم چنین دومین پروژه مهم منطقه، 
اجرای طرح »زیرگذر علمیردانی« یا »کوهک« است. 
در ســال های پیش با بهره برداری از بزرگراه »شــهید 
همدانــی«، محل های منطقه 22 از هم جدا شــدند، 
اما اکنون با کلنگ زنی و احداث زیرگذر علمیردانی یا 
کوهک این جدایی پایان خواهد یافت و اهالی دسترسی 

مطلوب تری به خدمات منطقه خواهند داشت.«

تأمین آب الزم برای آبیاری فضای سبز منطقه
شــهردار منطقه در ادامه با اشــاره به تفاهمنامه 
شهرداری تهران با وزارت »جهاد کشاورزی« می گوید: 
»سند 30 سال مدیریت و بهره برداری چیتگر را تحویل 
گرفتیــم و در ادامه برای تکمیل شــبکه جمع آوری 
آب  های ســطحی به طول 8 کیلومتــر کار عملیاتی 
انجام می شــود. موضوع فاضالب، مهم ترین دســتور 
شهردار تهران است که در این دوره از مدیریت شهری 
آن را دنبــال می کنیم. در همین راســتا، زمینی را از 

اداره کل منابع طبیعی تحویــل گرفتیم و برای روند 
اجرایی اش، آن را تحویل سازمان آب و فاضالب دادیم 
تا مراحل ســاخت تصفیه خانه »خرگوش دره« نهایی 
شــود. هم چنین بزرگ ترین پروژه احداث تأسیسات 
و تجهیزات مدیریت منابع آبی فضای ســبز در غرب 
تهران بــاارزش 34 میلیارد تومــان و حجم عملیاتی 
160 کیلومتر لوله پلی اتیلنی آغاز شــده اســت. این 
پــروژه با هدف مدیریت بهینه برداشــت از منابع آبی 
موجود و آب رســانی و آبیاری مکانیزه با حداقل هدر 
رفت، در مجموع حدود 2000 هکتار عرصه جنگلی را 
آب رســانی خواهد کرد و اصلی ترین برنامه برای حفظ 

و احیای بوستان چیتگر و ســایر عرصه های جنگلی 
محدوده منطقه اســت. با اجرای ایــن پروژه، عالوه بر 
بوســتان چیتگر که حدود 880 هکتار وســعت دارد، 
بوســتان جنگلی »لتمال« با 530 هکتار وسعت و با 
ارتفاع 2266 متر با استفاده از 3 مخزن »ژئو ممبران« 
1800 مترمکعبی و 6 ایستگاه پمپاژ، بوستان جنگلی 
خرگوش دره با 130 هکتار وسعت و ارتفاع 1525متر 
با 3 مخزن بتنی زمینی و هم چنین جنگل »وردآورد« 

نیز با حدود 650 هکتار سیراب می شوند.«

در آیین بهره برداری از پروژه های منطقه 22، پیســت دوچرخه سواری 
مجموعه »شــهدای خلیج فــارس« نیز تکمیل و افتتاح شــد و از این پس 
گردشــگران و شــهروندان می توانند لذت پیاده روی و دوچرخه سواری از 
دریاچه تا جنگل را در باغ راه »آســمان« تجربه کنند. پروژه تکمیل پیست 
دوچرخه و احداث پیاده راه ضلع غربی دریاچه، حد فاصل دریاچه و بوستان 
جنگلی چیتگر، شــامل یک کیلومتر مسیر دوچرخه سواری و یک کیلومتر 
مســیر پیاده روی و 12 هزار مترمربع توسعه فضای سبز پیرامونی آن است 

که با اعتبار 4 میلیارد تومان اجرا شد. 

مســیر باغ راه  آســمان به محلی برای 
انباشــت زباله و زندگی حیوانات شــهری 
تبدیل شــده بود، اما امروز مســیر ســبز 
اســت که دوچرخه ســواران بــه راحتی 
در آن تــردد دارنــد. نخعی پــور، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه با بیان 
اینکــه در این محــور 4٠٠ اصله درخت 
»چنار« و 4٠٠ اصله درخت »زیتون« در 
دو طرف مسیر دوچرخه و پیاده راه کاشته 
شده اســت، ادامه می دهد: »در طول این 
مســیر با اتصال پیســت دوچرخه سواری 
دریاچه شــهدای خلیج فارس به پیســت 
دوچرخه سواری بوســتان جنگلی چیتگر، 
می توانند  دوچرخه سواری  به  عالقه مندان 
مسیر دوچرخه تا جنگل را رکاب بزنند.«

پارک آموزش ترافیک کودکان در فضایی به مساحت 
5 هزار و 800 مترمربع با المان های شهری کوچک مقیاس 
برای کودکان در نزدیکی پیست دوچرخه استقامت پارک 
چیتگر منطقه 22 احداث و تکمیل شد. ساخت این پارک 
از اواخر مهرماه ســال گذشته در محدوده بلوار کوهک، 
خیابان شمیم، شاهد 5 و در محدوده شرقی پارک چیتگر 
آغاز شد و با نصب پل عابر و آسفالت محدوده، این مکان 
به بهره برداری رسید. نزدیکی این فضا سبب می شود که 
خانواده ها کودکان خود را بــرای آموزش و فراگیری به 
بوستان ترافیک کودک تحویل دهند و خودشان نیز به 
محیط ورزشی و پیست چیتگر دسترسی داشته باشند. 

در پارک، همه المان های شــهری در مقیاس کوچک از 
جمله تقاطع چراغ دار، پل عابرپیاده، ایســتگاه اتوبوس، 
مترو و تاکســی به صورت نمادین و مسیرهای دوچرخه، 
پیاده روی و ماشــین رو برای ماشین های برقی کودکان 

قرار داده شده است. 

 در راستای امضا تفاهمنامه شهرداری منطقه 22 با 
اداره کل »منابع طبیعی« استان تهران با موضوع »اجرای 
مدیریت بهره وری و نگهــداری از پارک های جنگلی و 
توسعه فضای منطقه 22«، کتابچه »مدیریت بهره وری 
پارک جنگلی چیتگر« با همکاری ســازمان »جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری« کشور تهیه شد. هدف از تهیه این 
کتابچه حفظ و حراســت از فضای ســبز و جنگلکاری 
موجود، در کنار بازپیرایی و بهینه ســازی و برنامه ریزی 
بــرای تجهیز و ســاماندهی یک مجموعــه عملکردی 

همگن، متعامل و کارآمد است. هم چنین جنگلکاری و 
حفاظت جنگل در جهت ایفای نقش تفریحی فراغتی، 
با مالحظات زیســت محیطی، عملکــردی و اجتماعی 
فرهنگــی، برای گــذران اوقات فراغت و ســاماندهی و 
استفاده شــهروندان با هدف ارتقا ابعاد روحی، جسمی 
و ذهنی جمعیت بهره گیر از آن، در محدوده غربی شهر 

تهران از دیگر اهداف تهیه این کتابچه است. 

 تهيه کتابچه »مدیریت 
بهره وری پارک جنگلی چيتگر«

پارک آموزش ترافيک

باغ راه آسمان

پيست دوچرخه سواری دریاچه

معبر به طول 54 هزار مترمربــع در منطقه به 
بهره برداری رسیده است که اغلب آنها در نواحی 

2، 3، 4و6 قرار دارند

نقطه از معابر منطقه با 4130 تن آســفالت 
لکه گیری شد. 

مترمربع پیاده رو جدید در محدوده نواحی 
منطقه ساخته شده است. 

هزار مترمربع از معابــر منطقه تراش و روکش 
شده است. 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

علیرضــا زمانی بــرای آغاز صحبت هــای خود، به 
تاریخ مهاجرت های گســترده به تهران اشاره می کند و 
می گویــد: »اوایل دهه 20، تهران به محدوده ای خوش 
آب و هوا و مناســب برای راه اندازی و رونق کسب و کار 
تبدیل شــد. آنقدر که بســیاری از روستاییان مناطق 
غربی و شمال غربی کشور، بار سفر به سوی آن  بستند. 

مهاجرت ها افزایش یافت و جمعیت تهراِن 
ُپــر از باغ و زمین، رو به فزونی گذاشــت. 
حاشیه غربی شهر که منطقه 9 )کنونی( در 
آن واقع شده است نیز از پذیرش مهاجران 
مشتاق بی نصیب نماند. از سویی، چون این 
محدوده، ورودی و حاشــیه شهر محسوب 
می شد، به دالیلی مانند ارزان قیمت بودن 
زمین و کثرت فضاهای خالی، بسیار مورد 
توجه مهاجران که بیشــتر قشر کارگر و از 
طبقه ضعیف بودند، قرار گرفت. به گونه  ای 

که در مدتی کوتاه به محله ای مهاجرنشین با مجموعه ای 
از فرهنگ های مختلف روســتایی تبدیل شد. محله ای 
که تحت تأثیر وضعیت اقتصادی ساکنان آن، از نمایی 

نامناسب برخوردار بود.«

 آلونک نشین های دهه 20 تا 60
زمانی، درباره موقعیت جغرافیایی قنبرآباد می گوید: 
»محدوده قنبرآباد که از دهــه 20 تا 60، محلی برای 
زندگی حاشــیه نشین  ها و آلونک نشــین  ها محسوب 
می شد، از شــمال به محله »هاشــمی«، از جنوب به 
پــادگان »جــی«، از غرب به بزرگراه شــهید»آیت اهلل 
 ســعیدی« و از شرق به بلوار »اســتاد معین« منتهی 
می شــود. در واقع می توان گفت که بخش های زیادی 

از محله های هاشــمی و اســتادمعین کنونی را شامل 
می شد که این روزها در میان ساخت وسازهای فراوان، 
به طور کامل از بین رفته است. داستان شکل گیری آن 
نیز به همان دهه 20 و روســتای بزرگ »طرشت« که 
از شــمال به محله »مرزداران« و از جنوب به محدوده 
قنبرآباد محدود می شــد، به بیش از هزار سال قدمت 
می رسد. روستایی که به سبب وسعت فراوان، 
مالکان زیادی در آن ســهم و زمین داشتند. 
یکی از بخش های جنوبی این روستای سرسبز 
و تاریخی، پس از چند دســت خرید و فروش 
به »حــاج قنبر« یکی از تجــار و زمین داران 
خوش نام تهران رســید. بــرای همین پس از 
تملک زمین، نام قنبر آباد به آن محدوده الصاق 
شد. زمین های وســیع و بایری که به تدریج 
بناهایی خشتی و کاهگلی در آن ساخته شد. 
قهوه خانه قنبر، حســینیه قنبر و گرمابه قنبر 
از جمله بناهای معروف این محله بودند که در جریان 
شهرسازی های انبوه به خاطره ها تبدیل شدند و اکنون 
کمتر کســی از قدیمی های منطقه از مکان دقیق آنها 
مطلع اســت. خانواده بزرگ حاج قنبر، سال ها پس از 
فروش زمین های قنبرآباد، به محدوده »آریاشــهر« و 

طرشت رفتند و آنجا ساکن شدند.«

 تقسیم زمین توسط حاج قنبر
این تهران شــناس ادامه می دهــد: »حاج قنبر که 
متوجه شد مهاجران بســیاری در حوالی زمین هایش 
به دنبال خانه و محل سکونت هستند، تصمیم گرفت، 
زمین را به قطعات کوچکی تقســیم کند و با مصالحی 
نه چندان مناســب، خانه هایی کارگرنشین در آنها بنا 
کند. خانه هایی که با توانایی مالی مهاجران برای خرید، 
برابری کند. محدوده قنبرآباد که با این ساختار تفکیک 
شد، جمعیت بسیاری به سوی آن روان شدند تا از خرید 
و اجاره آلونک های دست ساخته اش بی نصیب نمانند. 
ارزان قیمت بودن خانه و آلونک های خشتی در قنبرآباد 
دالیل زیادی داشت. بسته بودن اطراف قنبرآباد با توجه 
به محل استقرار فرودگاه بین المللی »مهرآباد« و جاده 
نظامی استادمعین در حاشیه شرقی آن، حالت جزیره ای 
ایجاد کرده بود که دسترســی های قنبرآباد نشین ها را 
محدود می کــرد. با این حال، روز بــه روز بر جمعیت 
قنبرآباد افزوده می شد. جمعیتی که از سرانه هایی مانند 
آموزش و درمان، کمترین برخورداری را داشتند. برای 
همین شــاخص کیفیت زندگی در محــدوده قنبرآباد 

منفی بود.«

 امتیازهایی هم وجود داشت
محله قنبرآباد در جنوب غربی نهر »فیروزآباد« واقع 
شده بود. نهری پر از آب که گاه در اثر بارندگی های فراوان، 
سیالبی می شد و طغیان می کرد. زمانی، ضمن بیان این 
مطلب، می افزاید: »معمواًل این طغیان ها، به بخش هایی 
از قنبرآبــاد نفوذ می کرد و زندگی در آن را به ســختی 
می کشــاند. با این حال، نهر فیروزآباد برای قنبرآبادی ها 
یک امتیاز مثبت محســوب می شد که اهالی از تفریح و 
نظافت در آن خاطره های بسیاری داشتند. هم  چنین دهه 
40 با ساخت مجموعه ورزشی »تاج« یا »استقالل« که 
بعدها به مجموعه »شهید خوراکیان« شهرت یافت، رونق 
در این محدوده بیشتر احساس شد و فرایند استعدادیابی 
که از مهم ترین دالیل تأسیس آن مجموعه ورزشی بود، 

با دقت پیش رفت.« 

 آغاز ساخت وساز در قنبرآباد
زمانی، از آغاز ساخت وســاز در قنبرآباد می گوید: »از 
اواخر دهه 40 که توســعه شــهر و محله های تهران با 
شتاب بیشتری دنبال شد، ساختمان سازی در محدوده 
قنبرآباد نیز آغاز شد. ساخت وسازهایی که براساس همان 
ریزدانگی و مســاحت های محدود آلونک های قنبرآباد 
ایجاد و احداث می شــدند. در حال حاضر نیز مساحت 
اغلب واحد های مسکونی در محله های هاشمی و استاد 
معین، با میانگین 60 مترمربع اســت. به تدریج قنبرآباد 
متراکم، از شکل و شمایل قدیمی آن با خانه های کوچک 
و دست ساز خارج شد و بافت شهری به خود گرفت. دهه 
70 عمر محله قنبرآباد با تقســیم شدن بین محله های 
مجاور و ساخت وسازهای گسترده، پایان یافت و از آن جز 
نامی باقی نماند. البته بسیاری از قدیمی ها و بومی های 
محله های هاشمی و استادمعین هنوز قنبرآباد را به یاد 
دارند و تصاویری مبهم از آن در ذهن شــان ثبت شــده 
است. برخی بر این باورند که چون نما و فرهنگ قنبرآباد 
پسند عموم جامعه نبوده، برای همین حفظ آثار و بقایای 
آن برای کســی اهمیتی نداشــته در حالی که قنبرآباد 

هویتی مستقل و قابل تأمل داشته است.«

  تهران از 200 سال پیش که به عنوان پایتخت 
برگزیده شده، تغییرات و تحوالت گوناگونی را 
پشت سر گذاشته است. تغییراتی از سنت به 
مدرنیته و از بناها و بافت روستایی به سازه های 
بتنی و ساختار شهری که در این گذار ُپر شتاب، 
بسیاری از هویت های ملموس و غیرملموس از 
بین رفتند یا چراغ عمرشــان به سوسو افتاد. 
یکی از این هویت ها در قالب محله ای تاریخی 
که در کشــاکش زمان و معاصرســازی های 
»قنبرآباد«  محله  پیوسته،  تاریخ  به  معماری، 
در جنوب غربی نهمین تکه از کالنشهر تهران 
است. محله ای کمتر شناخته شده که بسیاری 
از شــهروندان و اهالــی آن حومه، جز چند 
جمله ای مختصر از قنبرآباد نه شنیده اند و نه 
می دانند. اطالعــات درباره این محله قدیمی، 
پراکنده و اندک اســت. برخی از پژوهشگران 
و تاریخ نویســان، سبب آن را در حاشیه شهر 
قرار داشتن یا مهاجرنشــین بودن قنبرآباد 
بیان می کنند. در ایــن گزارش و در گفت وگو 
با »علیرضا زمانی«، پژوهشگر و تهران  شناس، 

تاریخ قنبرآباد را مرور می کنیم. 

سحر جعفریان

گفت وگو با »علیرضا زمانی« پژوهشگر و تهران شناس 
درباره هویت محله ای قدیمی در منطقه 9

ساخت وسازها قنبــرآباد  را بلعید

سودآوری مادی و معنوی 
در حفاظت از هویت ها
حفاظت از هویت محله ها شامل حفاظت 
از بناهای عمومی، تاریخی، فرهنگی و 
اشخاص تأثیرگذار آن محله ها می شود. 
زمانی در این باره توضیح می دهد: »حفاظت 
همه جانبه از هویت یک محله می تواند به 
احیای کیفیت زندگی در یک شهر کمک 
کند. اگر در بخش مدیریت شهری و در 
حوزه فرهنگی، نهاد یا اداره ای موظف شود 
به صورت اختصاصی به شناسایی هویت 
محله ها بپردازد و آرشیوی غنی از عکس و 
فیلم گرفته تا بانک اطالعاتی دقیق، تهیه 
کند، به طور حتم هویت ها در جریان تغییرات 
و تحوالت شهری نابود نمی شوند. هویتی که 
هم سودآوری مادی و هم اثربخشی فرهنگی 
و اجتماعی )معنوی( دارد.«

عليرضا زمانی
پژوهشگر و 
تهران  شناس

بچه محل

مدیر مسئول
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امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحيح
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صفحه آرا

رفاقتی

هومن رحیمــی متولــد ســال 1359 در محله 
»ســتارخان« و تحصیلکرده رشته »موسیقی« است. 
در کنار موســیقی، نقاشی و خطاطی هم می کند، اما 
کار حرفه ای اش تدریس موسیقی و ساختن ساز است. 
او درباره فعالیت های هنری اش به همشــهری محله 
می گوید: »نوازندگی را از دوران کودکی، یعنی حدود 
12 سالگی آغاز کردم. شاگرد استاد »پشنگ کامکار« و 
استاد »اردوان کامکار« بودم و پس از آن  هم در دانشگاه 
رشته موسیقی را ادامه دادم و در سال 1388 در رشته 
موسیقی »کالسیک ایرانی« یا همان موسیقی »سنتی« 

ساختن ساز  شــدم.  فارغ التحصیل 
را از ســال 1390 آغــاز کردم. 

کارگاهــی در وردآورد دارم و 
به همراه یکی از شــاگردانم 
به شــکل تخصصی، سنتور 

ســازهای  می ســازم. 
مختلفــی 

 استفاده از موسيقی 
در تلطيف فضای شهری

 هومــن رحیمی اســتاد و کارشــناس 
موســیقی بر این باور اســت که در فضای 
شــهری می توانیــم بهتر و بیشــتر از هنر 
موسیقی استفاده کنیم: »موسیقی با نقاشی و 
خطاطی متفاوت است. می توان برای زیبایی 
بصری شهر بر روی دیوار ها نقاشی و خط کار 
کرد، اما شــیوه استفاده از موسیقی متفاوت 
اســت. می توانیم از موســیقی برای زیبایی 
شــنیداری شهر استفاده کنیم. در سال های 

موسیقی  گروه های  گذشته، 
در بوســتان های مختلــف، 

برنامه زنده اجــرا می کردند و 
اســتقبال مردم نیز بسیار خوب 

بــود. این برنامــه و طنین صدای 
آرامش می داد.  به مردم  موســیقی 

می توانیم با برنامه هایی از این دست، 
آلودگی های صوتی که در طول روز به گوش 
مردم می رســد تا حدودی جبران کنیم. به 
هرحال گوش هم مانند چشــم به چیزهای 
خــوب و زیبا و روحیه بخــش نیاز دارد. در 
فضای شهری باید به موسیقی، بیشتر و بهتر 

توجه شود.« 

  به قول معروف »از هر انگشتش هنر می بارد.« هم نوازنده است و هم موسیقی تدریس می کند. ساز 
می ســازد و نقاشی می کشد و خطاط است. بیش از 10 سال می شود که در غرب تهران از جمله محله 
»وردآورد«، موســیقی و نوازندگی »سنتور« را آموزش می دهد و در این مدت، صدها شاگرد تحویل 
جامعه هنری کشور داده است. »هومن رحیمی« را اغلب اهالی وردآورد می شناسند. گذرش به طور 
اتفاقی به این محله افتاده، اما وردآورد آنقدر برایش جذاب است و اهالی هنر دوست اش آنقدر توجه 
و رضایت او را جلب کرده اند که تا به امروز در آنجا ماندگار شده و همچنان مشغول تدریس و تربیت 

شاگرد است. با این هنرمند محله وردآورد گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.  

مهدی اسماعیل پور

هنرمند هم محله ای از عالقه 
وردآوردی ها به موسیقی 

سنتی می گوید

400 شاگرد آموزش داده ام

می نوازم، اما تنها ســنتور آموزش می دهم. نقاشــی و 
خطاطی هنر خانوادگی ما اســت کــه از طریق پدر و 
مادرم یاد گرفتم. البته این هنرها را تدریس نمی کنم و 
تنها در زمینه آموزش موسیقی فعالیت دارم.« او درباره 
اینکه چرا و چگونه پایش به محله وردآورد باز شــده 
است، این گونه توضیح می دهد: »آشنایی و حضورم در 
محله وردآورد به ســال 1389و به زمانی باز می گردد 
که در خانه فرهنگ این محله تدریس می کردم. پس از 
آن هم که شروع به ساختن ساز کردم، چون با وردآورد 
و اهالی آن آشنا بودم و محیط خوب و خلوتی داشت، 

کارگاهم را نیز در همین محله راه اندازی کردم.«

400 شاگرد در وردآورد و دهکده المپیک 
اســتاد هومن رحیمــی در این مدت شــاگردان 
بسیاری تربیت کرده است. شاگردانی که همگی ساکن 
مناطق 21 و 22، از جمله وردآورد هســتند: »اکنون 
حدود 90 شــاگرد دارم و در مجموع تا کنون، نزدیک 
به 400 شاگرد تربیت کردم. کالس هایم در وردآورد و 
دهکده »المپیک« برگزار می شــود و در کل در غرب 
تهــران تدریس می کنم. شــاگردانی در وردآورد دارم 
که از دوران کودکی شــاگردم بوده انــد و اکنون نیز 
که جوان های 21 و 22 ســاله  ایی شــده اند، همچنان 
پیش من آموزش می بینند.« او درباره کارگاه ساخت 
سنتور که از سازهای اصیل و خوش صدا و پرطرفدار 
ایرانی اســت هم می گوید: »روش سنتور ساختن من 
با کارگاه های که به صورت عمده ساز تولید می کنند، 
متفاوت اســت. در کارگاه های عمده ساز شاید در 
روز حدود 50 ســاز ساخته شود، اما من به صورت 
سفارشی و خاص، سنتور می سازم و برای ساخت 
یک سنتور شاید یکی دو هفته بر روی آن وقت 
بگذارم. برای همین به دنبال توســعه کارگاه و 

گسترش این کار نیستم.«

وردآورد، محله اصیل و 
اهل هنر 

بودن در وردآورد و هم  زیستی 
با مردمی که در این محله قدیمی 
زندگــی می کنند، بــرای هرکســی به ویژه 
کســانی که اهل هنر و موســیقی هســتند، جالب و 
جذاب اســت. او می گوید: »وردآورد محله ای خوب و 
دوستداشتنی است که اهالی آن انسان هایی با فرهنگ 
و اصیل هستند. این محله، هنر دوستان و هنرمندان 
بسیاری دارد. اســتعداد های خوبی در این محله پیدا 
می شود و شاگردان خوبی نیز تاکنون داشته ام. اهالی 
وردآورد به هنر به ویژه موســیقی کالســیک ایرانی یا 
همان ســنتی، عالقه دارند و تنها به یک گروه سنی 

محدود نمی شــود. چند استاد موسیقی دیگر هم که 
در وردآورد هســتند، حسابی سرشــان شلوغ است و 
این موضوع نشــان می دهد که اهالی تا چه اندازه به 
موسیقی عالقه مند هســتند. به گمانم این موضوع از 
همان فرهنگ و اصالت این محله و اهالی آن نشــئت 
می گیرد. وردآورد از معدود محله های تهران است که 
تا حدودی آداب و رسوم و ساختار سنتی در آن حفظ 
شده است، اهالی محله با هم در ارتباط هستند، مردم 
محله اغلب یکدیگر را می شناســند و همسایه ها آشنا 
و قدیمی هســتند. در مجموع با اینکه اهل وردآورد 
نیستم، اما به این محله عالقه  مند شدم و نسبت به آن 
احساس تعلق دارم. البته بخشی از این احساس تعلق 
هم به سبب شاگردانی است که طی این یک دهه در 
وردآورد داشــتم. در واقع می توانم این گونه بگویم که 
پس از این مدت و با توجه به شــناخت و ارتباطی که 
با اهالی محله داشتم، خودم را یک وردآوردی می دانم. 
با اینکه محل زندگی ام جای دیگری و تنها محل کار و 
تدریس ام در اینجا است، اما خود را جدا از مردم خوب 

و خونگرم و مهربان وردآورد نمی دانم.« 

ساز زدن در این روزهای کرونایی
استاد موســیقی وردآورد بر این باور است که همه 
می توانند موسیقی و نوازندگی را یاد بگیرند و این گونه 
نیست که کسی اصاًل استعداد و توانایی انجام این کار را 
ندارد: »بستگی دارد که نگاه ما به موسیقی چگونه باشد. 
اگر تنها برای چشم و هم چشمی و به اصطالح، باال رفتن 
کالس باشد که چند وقتی اســت مد شده، برای فرد 
بیش از هرچیز استرس زا خواهد بود. اگر یادگیری ساز 
به عنوان کار مورد عالقه یا برای تفریح باشد، هرچند در 
ابتدا کمی وقت گیر است و باید برایش انرژی گذاشت، اما 
زمانی که مهارت الزم را پیدا کند و اندکی تسلط داشته 
باشــد، لذت بخش و آرامش بخش خواهد بود. کسانی 
هم هستند که به عنوان حرفه می خواهند موسیقی را 
دنبال کنند که البته تعدادشان بسیار کم است. موسیقی 
مانند هر کار دیگری اســتعداد می خواهد، اما این گونه 
نیست که کسانی باشــند که نتوانند آن را یاد بگیرند. 
طبیعی است کسانی که استعداد بیشتری دارند، برای 
یادگیری زمان کمتری صرف می کنند و زحمت کمتری 
می کشــند. البته برای کسانی که می خواهند به شکل 
حرفه ای و تخصصی موسیقی را دنبال کنند، استعداد 
الزم اســت. مانند فوتبال بازی کردن. همه می توانند 
تا یک ســطحی فوتبال بازی کنند، اما برای حرفه ای 
شدن تنها آنهایی موفق می شوند که استعداد بیشتری 
دارند. ســاز زدن به ویــژه در این روزهــای »کرونایی« 
می توانــد لذت بخش و آرامش دهنده باشــد و به قول 

معروف، حسابی می چسبد.« 
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بیشــتر شــهروندانی که در پارک حضــور دارند با 
بیان این موضوع که صاحبان سگ ها چگونه می توانند 
تضمین دهند حیوانی که با شنیدن بوق ماشین، صدای 
موتورسیلکت و ترقه ممکن است به یکباره عکس العمل 
نشــان دهد، به کســی آسیب نرســاند و فردی را گاز 
نگیرد. »رویا یزدان پناه« یکی از اهالی محله »ســردار 
جنگل« است که کودک 3ســاله اش را به پارک آورده 
تا بازی و تفریح کند، اما با دیدن ســگ ها مسیرش را 
عوض می کند، او می گوید: »دیگر نمی دانیم این پارک 
برای تفریح و اوقات فراغت اهالی ســاخته شده است یا 
گشت وگذار ســگ ها با صاحبانشان. در واقع این روزها 
ســگ ها جای کودکان را در برخی پارک ها گرفته اند. 
متأسفانه در برخی موارد، حضور این حیوانات خانگی در 
اماکن عمومی سبب آزار و اذیت سایر شهروندان می شود 
و الزم است صاحبان این حیوانات ضمن احترام به حریم 
خصوصی و عقاید سایر شهروندان از آوردن این حیوانات 
به اماکن عمومی اجتناب کنند. به باور من مســئوالن 
ذی ربط باید محدودیت هایی را برای   تردد این حیوانات و 
هم چنین رفاه حال شهروندانی که برای گذراندن اوقات 
فراغتشــان به پارک آمده اند، در نظــر بگیرند. اگر قرار 
باشــد آنها به راحتی وارد فضای پارک شوند و آسایش 
خانواده ها را سلب کنند و حتی برای کودکان خطرآفرین 
باشند، ترجیح می دهم فرزندم را در خانه سرگرم کنم.« 
با وجود اینکه ورود ســگ به پارک ها ممنوع اســت و 
تابلوهایی در این زمینه در ورودی پارک ها نصب شــده 
است، اما همچنان در بسیاری از پارک ها شاهد حضور 
سگ ها هستیم و بسیاری از شهروندان به دلیل اینکه در 

این پارک ها سگ وجود دارد، داخل پارک نمی شوند. 

 ترس و نگرانی از حمله سگ ها
هرچند که در قانــون آمده ورود حیوانات در اماکن 
عمومی که سبب سلب آسایش شهروندان شود، ممنوع 
اســت، اما پــارک »فراز« جوالنگاه ســگ های خانگی 
شده است. بانوی ســالمندی با صاحب سگ »ژرمن« 

در حــال بحث و دعواســت. تالش هایش برای متقاعد 
کردن صاحب ســگ و بیرون بردن آن از محوطه پارک 
بی نتیجه می ماند و در نهایت پــارک را ترک می کند. 
خود را »سروگل ترکاشوند« معرفی می کند و می گوید: 
»برخی از این ســگ ها وحشــی هســتند گاهی آدم 
حتی از پارس بلندشــان دلهره می گیرد. برخی از این 
سگ ها بسیار جثه بزرگی دارند و حتی وقتی می دوند، 
صاحبانشــان نمی توانند آنها را مهار و هدایت کنند. به 

همین دلیل همیشــه می ترسم مبادا به 
من حمله کنند و با وجود کهولت سن 
و پا دردم نتوانم از دست آنها فرار کنم. 
به عالوه سگ ها مدام فضای سبز پارک 
را آلوده می کنند. پارک ها یا پیاده روها 
مکان عمومی محسوب می شوند و جای 
گشتزنی سگ ها نیستند. به هیچ کدام 
از صاحب های ســگ ها هم نمی شود 
اعتــراض کرد یا حرفــی زد. چون ما 
را محکوم می کنند و می گویند شــما 
حیوان آزار هستید و این حیوانات هم 
حق دارند که در خانه حبس نباشند. 
اهالی دیگر از این موضوع خسته شده 
و به ستوه آمده اند. البته اینکه حیوان 
هم به تفریح نیاز دارد حق با آنهاست 
ولی مکان تفریح حیوانات باید فرق 

کند.« یکی دیگر از شــهروندان صحبت های این بانو را 
تأییــد می کند و می گوید: »پــارک نزدیک خانه ما به 
محلی برای سگ ها تبدیل شده است، هر زمان هم که 

شکایت می کنیم، کسی پاسخگو نیست.«

 نیاز سگ ها به ورزش و پیاده روی
وارد محوطه چمن های بوستان می شویم و به سراغ 
عده ای از شــهروندان که سگ هایشان را برای گردش 
آورده انــد، می رویم تا صحبت های آنها را هم شــنیده 
باشیم. قالده سگی در دستش و توله دیگری را هم در 

آغوش گرفته اســت. وقتی از او سؤال می کنیم که چرا 
سگ ها را به پارک آورده است، در پاسخ می گوید: »من 
با اینها در آپارتمــان 60 متری با آنها زندگی می کنم. 
سگ ها را برای مدت طوالنی در شبانه روز نمی توان در 
خانه نگهداشــت. سگ ها هم به ورزش و پیاده روی نیاز 
دارند و اگر مدت زمان طوالنی در خانه بمانند، افسرده، 
بیمار یا از کنترل خارج می شــوند. در مجموع این کار 
برای سالمتی شان ضروری است. برخی اوقات سگ ها به 
دالیلی به یگدیگر حمله یا بلند پارس می کنند. 

درست است که آسایش 
شــهروندانی که در اطراف پارک سکونت دارند، سلب 
می شــود، اما حیوان را هم بایــد راه برد. چاره رفع این 
مشــکل تنها تعیین مکان مشخصی است که از منازل 
مسکونی دور باشد. برای مثال، در غرب تهران پارک های 
جنگلی متعددی وجود دارد که عالوه بر فضاهای سبز 
برای استفاده شهروندان، محیط های مناسبی هم برای 
گشت زدن ســگ ها وجود دارد. بردن این حیوانات به 
این فضاها مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نمی کند و 

از سوی دیگر نیاز زیستی حیوان نیز فراهم می شود.«
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  با ترانه های فولکلور کردی پدرش قد کشــید و بزرگ شد. با الالیی های سوزناک قدیمی که احساساتش را از همان دوران کودکی غلظت 
می بخشید. به 5 سالگی که رسید، دوست داشت با کلمات هم وزن سخن بگوید. وسواس ویژه ای در انتخاب واژه داشت که راهی مدرسه شد. 
انشا و ادبیات را از بهترین دروس در همه سال های نیمکت و تخته سیاه می دانست. برای همین همیشه باالترین نمره از آنها را در کارنامه خود 
ثبت می کرد. با همین استعداد تحصیل کرد و تجربه اندوخت تا اینکه نخستین مجموعه اشعارش را به چاپ رساند و به عنوان کارشناس ارشد 
ادبی در محافل مختلف شعر و شاعری، مشغول کسب و کار شد. »نازنین مرادی« همان کودک با استعداد سال های پیش و بانوی شاعره امروز 

که ساکن محله »شهران« است، در این گزارش ضمن گفت وگویی صمیمی، برایمان از شعر و ظرفیت های ادبی محله اش می گوید. 

  هوای عصرگاهی کم کم با غروب کردن خورشــید خنک تر می شــود و اهالی برای لذت بردن از این ساعت و پرکردن اوقات فراغتشان با وجودی که ماسک بر 
صورتشان زده اند و اغلب اسپری های الکل یا ژل های ضدعفونی به همراه دارند، وارد پارک می شوند. زمانی زیادی نمی گذرد که سر و کله خانمی با سگ کوچکی 
که قالده ای دور گردنش انداخته اســت، پیدا می شود. گویا سگ به محیط این پارک آشنا است و سریع وارد چمن های پارک می شود و در آن جوالن می دهد. در 
حدود یک ساعت تعداد آنها از انگشت های دســت هم فراتر می رود و این بار شهروندان و اهالی زیر انداز و اثاثیه هایشان را جمع می کنند و می روند. این روزها 

سگ گردانی در پارک های منطقه به معضلی برای شهروندان تبدیل شده است و آنها از این موضوع گله مند هستند.  

سحر جعفریان

ثریا روزبهانی

گفت و گو با یکی از شاعران محله شهران 

شعـر با زندگی ام
عجین شده است

گالیه اهالی منطقه 22 ازسگ گردانی 
در پارک های عمومی

سـگ ها جای بازی کودکان را گرفتند

اول خانواده و دوم ادبیات مشوقم بودند
به تازگی شمع های تولد 40 ســالگی اش را با آرزوهای بسیار در 
سر خاموش کرده است. کارشناس ارشد »زبان و ادبیات فارسی« که 
نزدیک به 25 سال از فعالیت های تأثیرگذار ادبی اش در فرهنگسرای 
»فردوس« و محله شهران می گذرد. گزیده سخن می گوید و اغلب به 
شعر پناه می برد. گفت وگو را با بیان خاطرات کودکی اش آغاز می کند: 
»فردی از اعضای خانواده و اقوام به شــعر و شعرگویی مشغول نبود، 
اما نهال این عالقه را در من ترانه خوانی های پدرم کاشــت. نهالی که 
هر روز قد می کشید و بارورتر از پیش می شد. او ترانه می خواند و من 
مست شعر و آهنگ هایش می شدم. آنقدر که احساس می کردم این 
آهنگ در شعر، بهتر است که در حرف زدن نیز همراه باشد. خواندن 
و نوشتن که یاد گرفتم، هر گاه با پدر و مادرم بیرون می رفتم با اسامی 

نوشته شــده بر تابلوی ســر در مغازه ها، شعر می گفتم. 
کلمه های تازه را می نوشــتم تا در اشعار کودکانه ام به 
کار بگیرم. روزها و ســال ها که بــه این منوال پیش 
رفت، خانواده متوجه استعدادم شد و با حمایت های 

مهربانانــه، من را رو به جلو ســوق 
دادند. پس از خانواده، می توانم از 

فضای ادبیات فارســی به عنوان 
دومین مشوقم یاد کنم. فضایی 
دوستداشــتنی که  خواه ناخواه 

تو را پیــش می راند و در 
ادبی سیر  قله های  ژرفا و 

می دهد.«

از سنتی تا سپید
این بانوی شــاعر هم محله ای با اینکه از شــعر کالسیک به اشعار 
سپید رسیده اما همچنان به شاعران سنتی گوی پارسی از »حافظ« 
و »ســعدی« گرفته تــا »فردوســی« و »موالی«، وفادار اســت. او 
می گوید: »از ســال 1375 رفت و آمدهایم به کانون ادبی »معرفت« 
در فرهنگسرای »معرفت« آغاز شد. رفت و آمدهایی که سبب شد تا 
استعدادم را به صورت جدی پیگیری کنم. تا آن زمان همه چیز در من 
تنها احساس بود و حاال متوجه شده بودم که می توانم با آموزش های 
مستمر، آن احســاس را به تخصص تبدیل کنم. نشست های ادبی و 
جلسات نقد شــعر را یکی پس از دیگری شرکت می کردم و هر روز 
مشتاق تر از پیش به مطالعه می پرداختم. شعر آن چنان در من عجین 
شــد که زندگی، تحصیل و کسب و کارم در آن آمیخته شد. به غزل 
گرایش پیدا کرده بودم و غزل هایم از سوی استادان و مخاطبان مورد 
استقبال بسیار قرار می گرفت. مجموعه اشعار مستقل خود را با عنوان 
»خودت را به بادها بسپار« در سال 1397 به چاپ رساندم وغزلیات 
دیگرم به صورت مشــترک در مجموعه های »هــم آوای من باش«، 
»نگین سخن«، »آثار برگزیده معاصر« و »شاعران معاصر« منتشر 
شــد. مدتی بعد نیز در فرهنگســراهای منطقه 5 به آموزش 
شعر و شاعری به عالقه مندان پرداختم تا به امروز که مدیر 
روابط عمومی فرهنگسرای فردوس هستم. حرفه و پیشه ای 
که با شعر پیوند زده ام تا آثار و رویکردهای ادبی و فرهنگی 
آن را در محله و بین اهالی به خوبی مشاهده کنم. اتفاقی که 
سبب شده است تا فرهنگسرای فردوس یکی از پراستقبال ترین 

فرهنگسراهای پایتخت محسوب شود.«

ضرورت توجه به مراکز ادبی در محله ها
 ضرورت اهمیت به ادبیات و شــعر بایــد در خانواده ها، نظام 
آموزشی و اجتماعی نهادینه شود. مرادی با بیان این مطلب ادامه 
می دهد: »اگر خانواده ها به اســتعداد فرزند خود در زمینه شــعر 
و ادبیات به اندازه ســایر اســتعدادها و عالقه مندی ها از ورزش و 
علــم و هنر گرفته تا صنعت، اهمیت دهند، غنای فرهنگی و ادبی 
در جامعه و ادبیــات معاصر افزایش می یابد. برای این منظور نیاز 
اســت محافل و مراکز ادبی در شــهر و محله ها را از جهت کمی 
و کیفی افزایش دهیم. آنقدر که ســهولت در دسترســی به آنها 
زمینه و بســتر مناســب را برای شناســایی و پرورش استعدادها 
فراهم کند. قالب شدن فضای ادبی در محله ها موجب می شود تا 
روحیه شــهروندان نیز به سمت و سویی فارغ از غم تکراری نان، 
گرایش پیدا کند. در چنین شــرایطی به طرز شگفت انگیزی، هم 
شــهر و محله زیست پذیرتر می شــود و هم کیفیت زندگی در آن 
ارتقا می یابد. همچنان که در منطقه 5، 2 فرهنگســرای فردوس 
و معرفــت، 2 کتابخانه تخصصی »حصارک« و »عالمه جعفری«، 
4 خانــه فرهنگ »باصفــا«، »میثاق«، »آیــه« و »محصل«، یک 
مجتمــع فرهنگی  ـ هنری »نور« در کنار سایر ســراهای محله و 
مراکــز فرهنگی فعالیت دارند. این آمــار مثبت در زمینه محافل 
ادبی، اســتقبال خوب اهالی را نیز دربر داشــته است. به گونه  ایی 
که بیشترین تعداد جلســات نقد شعر، شب شعر، آموزش شعر و 
نویسندگی در این منطقه وســیع برگزار می شود. به روزرسانی و 
تخصص گرایی این ظرفیت های ادبی سبب می شود تا فضای محله 

و در مجموع فضای شهر، آرام تر شود.«

تهران
از این باال عجب زبیاست این شهر

قشنگ و سبز و بی همتاست این شهر
نه پایین و نه باال، شهر دارد

عجب هموار و بی غوغاست این شهر
تمام کوچه هایش پاک پاک است

بسان آبی دریاست این شهر
اگرچه قطره هایش شکل هم نیست

 از این باال فقط دریاست این شهر
از آن پایین شلوغ و ُپر تزاحم

 از این باال عجب تنهاست این شهر 
کمی باالتر از باالی باال

خیالی درخور رویاست این شهر

رئيس کميسيون سالمت 
شورای شهر تهران بر 

ممنوعيت ورود حيوانات 
خانگی به پارک ها تأکيد 

می کند 
ضرورت اختصاص 
بخشی ازبوستان ها 

به حیوانات
سگ گردانی به پدیده ای غیر قابل 

انکاری تبدیل شده است و در اغلب 
پارک ها شاهد این معضل هستیم. 

»زهرا صدراعظم نوری«، رئیس 
کمیسیون سالمت شورای شهر 

تهران، در این باره می گوید: »براساس 
ضوابط، ورود حیوانات مانند سگ به 
پارک ممنوع است. شهروندان نباید 

حیوانات خانگی خود را به پارک 
بیاورند، هم از لحاظ بهداشتی این 

کار درست نیست و هم امکان دارد 
سبب وحشت شهروندانی شود که 
برای استراحت و تمدد اعصاب به 

پارک آمده اند. از گذشته در فرهنگ 
ایرانی، نگهداری حیوان خانگی از 

جمله مرغ و خروس و... وجود داشته 
و غذا دادن به حیوانات جزئی از 
فرهنگ ایرانیان بوده است. البته 

در حال حاضر، سبک زندگی ها تا 
حدودی با گذشته 
متفاوت شده است 

ولی نمی توان به شکل 
کامل صورت مسئله 
را پاک کرد. درباره 

نگهداری از حیوان های 
خانگی باید همه 

جوانب و ابعاد را در 
نظر گرفت تا بتوان 

راه حل آسان تری پیدا 
کرد. تعدادی از شهروندان در منازل 
خود از حیواناتی مانند سگ و گربه 
نگهداری می کنند و به دلیل زندگی 

آپارتمان نشینی ناگزیر هستند این 
حیوانات را به فضای باز بیاورند 
به همین دلیل از پارک استفاده 

می کنند. نوع فرهنگ ما به گونه ای 
است که باید حیوانات را به فضای 

باز ببریم و در محدوده آپارتمان 
خیلی نمی توانیم از آنها نگهداری 
کنیم. در گذشته خانه ها بزرگ و 
حیاط داشت و از سگ ها به عنوان 
نگهبان استفاده می شد. اکنون به 

دلیل کوچک بودن منازل مسکونی 
و نداشتن حیاط، افراد بسیاری که 

حیوانات خانگی نگهداری می کنند، 
در ساعت هایی از روز تمایل دارند 

که حیوانات خود را به فضای آزاد و 
پارک ها بیاورند و این مسئله سبب 

نگرانی و ترس دسته  دیگری از 
شهروندان می شود که باید بتوان 

مشکل هر دو طرف را رفع کرد. اما 
این موضوع نباید سبب ضایع شدن 
حقوق شهروندان شود. برای همین 

اختصاص بخشی از بوستان ها یا 
محیط های خاص برای این حیوانات 

می تواند راهکار مناسبی برای این 
معضل محسوب و تا حدودی مشکل 

برطرف شود.«

زهرا صدراعظم نوری
رئيس کميسيون 

سالمت شورای شهر 
تهران
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

درخت های 35 ساله پدری 
مریــم مــددی متولد ســال 1350 اســت و از 
13سالگی در محله شهرک فرهنگیان سکونت دارد. 
این شــهروند نمونه گل و گیاه منطقــه 21 درباره 
عالقه اش به پرورش و نگهــداری گیاهان می گوید: 
»از زمانی که به یاد دارم در خانه پدری همیشه گل 

و گیاه و درخت داشتیم. 
پدر و مادرم نیز ساکن شهرک فرهنگیان هستند 
و سال 1366 که به این محله آمدیم، همه درختان 
داخل حیاط خانه و فضای ســبز پشت بلوک 113 
را پدرم در همان سال  ها کاشت. درختانی که امروز 
هرکدام حدود 35 ســال دارند. زمانی که پدرم این 
درخت ها را که آن زمان نهال بودند، یکی یکی تهیه 
می کرد و می کاشــت، خوب بــه خاطر دارم. پس از 
اینکه پدر »پارکینســون« گرفت و نگهداری از این 
درختان برایش سخت شد، خودم به این درختان و 

فضای سبز رسیدگی می کنم.«

سهم همسایه ها و هم محله ای ها در نگهداشت 
فضای سبز 

مددی باور دارد که همه افراد ساختمان و ساکنان 
محله باید نســبت به فضای سبز احساس مسئولیت 
کنند و در نگهداری از آن مشــارکت داشته باشند: 
»متأسفانه همســایه ها و اهالی محله در نگهداری و 
نگهداشــت این فضای سبز مشارکت ندارند. چه در 
زمینه نگهداری از فضای سبز و چه نظافت، همکاری 
و تعامــل وجود ندارد. از طبقات باالی بلوک در این 
فضا زبالــه می ریزند و سفره هایشــان را می تکانند. 
حتی برخی مواقع زباله های درشت ریخته می شود و 

باید ماسک  در این وضعیت »کرونایی« 
و دســتکش یکبارمصرف نیز از این 

فضای سبز جمع کنم. 
رســیدگی بــه ایــن گیاهان 
واقعًا ســخت و وقت گیر است، 
اما از ســوی دیگر این درختان 
دارند  و گیاهــان هــم گنــاه 
و نمی شــود آنهــا را بــه حال 
به ویژه که  رها کرد،  خودشــان 

پدرم آنها را کاشته است و عالوه 
احســاس مســئولیت  و  بر عالقه 
معنوی  ارزش  من  برای  اجتماعی، 
نیــز دارد. درختان آنقــدر بزرگ 
شــده اند که به طور کامل بر روی 
زمین سایه می اندازند. در مجموع 
برای آبیاری، نگهــداری و نظافت 
فضــای ســبز بلوک هــا باید همه 
باشــند چون  مشــارکت داشــته 
این فضای  سرســبزی و شــادابی 
ساکنان  اســت.  همگان  برای  سبز 
طبقات اول که از این فضاهای سبز 
اکنون همه  نگهداری می کردنــد، 
مسن شده اند و دیگر توانایی انجام 

این کار را ندارند.«

پرورش گل ها و گیاهان در 
داخل خانه و بالکن 

شــهروند نمونــه گل و گیــاه 
شــهرک فرهنگیان از فضای داخل 

  هم در خانه از گل و ها گیاهانش مراقبت می کند و هم هوای درختان 35 ســاله محله را دارد. درختانی 
که پدرش آنها را کاشــته و اکنون مسئولیت نگهداری از آنها به دختر رسیده است. »مریم مددی«، ساکن 
قدیمی شهرک »فرهنگیان«، گالیه ای از همسایه ها دارد که در نگهداشت و رسیدگی به فضای سبز مشارکت 
نمی کنند و بر این باور است که همه اهالی محله همان گونه که از مزایای فضای سبز مانند زیبایی و پاکیزگی 

 هوا اســتفاده می کنند، باید در مقابل آنها احساس مسئولیت هم داشته باشند. با این شهروند نمونه 
گل و گیاه درباره عالقه و فعالیتش در این زمینه گفت وگویی انجام داده ایم. 

مهدی اسماعیل پور

شهروند نمونه گل وگیاه محله فرهنگیان: 

عالقه به گــل
 ارثیه خانوادگی ماست

خانه و بالکن برای پرورش گل ها 
و گیاهان استفاده می کند: »پس 
از اینکه ازدواج کردم به یک 
نظامی  مســکونی  شهرک 
رفتیم که حیــاط بزرگی 
انواع درختان  و  داشــت 
جملــه  از  گیاهــان  و 
»تــوت«  »گــردو«، 
»توت فرنگــی«  و 
را در آنجــا کاشــتم. 
اخیــر  ســال های  در 
کــه دوباره به شــهرک 
فرهنگیــان برگشــته ام با 
توجــه بــه اینکــه حیاط 
کاشــت  برای  فضایــی  و 
تا  نداریــم،  ســبز  فضای 

آنجا که توانســته ام و امکان داشته 
در بالکن، پشــت پنجره  هــا، داخل 
خانــه و آشــپزخانه گلــدان دارم و 
گیاهــان مختلف را پرورش می دهم. 
آنقدر که دیگر فضایــی برای اضافه 
کــردن گل ها و گیاهان جدید ندارم. 
»حسن یوسف«، »چشم آهویی«، »رز 
هلندی«، »گل محمدی«، »شمعدانی« 
و انــواع »کاکتــوس« از جمله گل ها 
و گیاهانی اســت که در خانــه دارم. این کار اصاًل 

یکی،  و  نیست  وقت گیر 
2بار در روز گلدان ها را 

آبیاری می کنم.«

عالقه خانوادگی به گل و گیاه 
مریم مددی عالقه و توانایی اش در 
نگهــداری و پرورش گل هــا و گیاهان 
را یک نوع ارثیــه خانوادگی می داند و 
می گویــد: »عالقه به گل ها و گیاهان و 
پرورش آنها ارثیه خانوادگی ما اســت. 
بچه که بودیم هرکسی که به خانه مان 
می آمــد، مادرم یکی، 2 گلــدان به او 
مــی داد. آنقــدر که گل هــا و گیاهان 
ما زیاد و شــاداب بودنــد، همه به آنها 
عالقه مند می شدند. من هم این عالقه 
را از پدر و مادرم به ارث بردم و این کار 
را از آنها یاد گرفتم. اکنون دخترم نیز 
عالقــه زیادی به گیاهان و به ویژه انواع 
کاکتوس دارد. روش نگهداری و تکثیر 
کاکتوس را از اینترنت و منابع مختلف 
 یــاد گرفته و در انجــام این کار هم بســیار موفق

 است.«
 او به دیگر شهروندان نیز توصیه می کند که در خانه 
گل و گیــاه نگه دارند: »گل و گیاه تأثیر فوق العاده ای 
در روحیه ما گذاشــته است. صبح ها ساعت 5 ـ 6 که 
بیدارمی شوم، اول به بالکن می روم و به گلدان هایم نگاه 
می کنم و پس از رسیدگی و آبیاری و کندن برگ های 
زرد شده آنها به کارهایی دیگرم می رسم. داشتن گل 
و گیاه در خانه واقعًا لذت بخش اســت و به کسانی که 
چنین تجربه ای ندارند، توصیه می کنم بی  تردید این 

کار را امتحان کنند.« 

بام خانه ات را سبز کن
»بام ســبز« یا »روف گاردن« مزایا و محاسن بسیار زیادی دارد و 
به همین دلیل در بســیاری از کشــورها توجه ویژه ای به این موضوع 
شده است. به مناسبت روز جهانی »بام سبز« در منطقه 21، به دنبال 
شهروندانی بودیم که بر روی بام خانه خود فضای سبز یا همان بام سبز 
ایجاد کرده اند، اما متأســفانه حتی یک مورد هم یافت 
نشد. این در شرایطی است که ایجاد فضای سبز بر روی 
بام خانه هم از ســوی کارشناســان معماری و انرژی و 
هم متخصصان شهرسازی و فضای سبز مورد تأیید 
و حتی تأکید است. بام های سبز عالوه بر زیبا 
کردن محیط و استفاده از فضای مرده پشت بام 
و تبدیــل کردن آن به یک تفرجگاه کوچک و 
جمع و جور که می تواند مورد اســتفاده اهالی 
ساختمان قرار بگیرد، به عنوان عایق حرارتی، 
رطوبتــی و صوتی عمل می کند. هم  چنین بام 
سبز در زمینه کاهش آلودگی و افزایش اکسیژن 
هوا نیز بسیار تأثیر گذار است. مدیر مرکز توسعه، 
آموزش و مشــاوره فضای سبز منطقه 21 در 

این باره به همشــهری محله می گوید: »3 نوع بام سبز یا روف گاردن 
وجود دارد که یکی گسترده یا وسیع و دیگری متمرکز یا فشرده است. 
در بام سبز گسترده یا وسیع حداقل امکانات و تأسیسات مورد نیاز است 
و در نتیجه هزینه کمتری دارد. این نوع بام سبز به دلیل سبک و ساده 
بودن، فشار چندانی به ساختمان وارد نمی کند و نیازی به تغییر ساختار 
پشت بام نیست و برای ســاختمان های ما این نوع بام سبز مناسب تر 
اســت. وزن بام سبز گسترده یا وسیع، بســته به عمق الیه کاشت در 
حالت اشباع با آب، بین 70 تا 170 کیلوگرم وزن بام را افزایش می دهد. 
این نوع بام سبز را می توان هم بر روی بام های مسطح و هم بام هایی تا 
شیب 30 درجه اجرا کرد. گیاهانی که دارای ریشه کوتاه هستند مانند 
گل  های وحشی، چمن بوته، گونه های سدوم و خزه و انواع گیاهانی که 
نیاز به مراقبت و آبیاری کمتری دارند، برای بام سبز گسترده مناسب 
هســتند. در بام سبز متمرکز یا فشــرده الیه کشت ضخیم تر است و 
محدودیت خاصی برای انتخاب پوشش گیاهی وجود ندارد و می توان 
از انواع درخت و درختچه هم استفاده کرد. الیه کاشت این نوع بام سبز 
بین 20 تا 60 سانتیمتر متغیر است. این نوع بام سبز نیازمند نگهداری 
و آبیاری مناســب اســت و با توجه به اینکه در حالت اشباع با آب در 

حدود 290 تا 970 کیلوگرم به وزن بام اضافه می کند، باید 
در ساختمان های مستحکم و نوســاز که با در نظر گرفتن بار اضافی 
بام طراحی شده اند، استفاده شوند. نوع سوم هم ترکیبی از 2 بام سبز 
گسترده و فشرده اســت. برای این منظور می توان از مدل های پیش 
ساخته ای که در بازار موجود است، استفاده کرد.« »مهدیه حسین زاده« 
درباره مزایای بام های سبز هم می گوید: »از جمله مزایای بام های سبز 
می تــوان به جلوگیری از انتشــار ذرات معلق در هوا و آلودگی، بهبود 
کارایی انرژی ســاختمان ها و کاهش تأثیر جزیره حرارتی شــهرها از 
طریق ســرد کردن بخار هوای محیط اشاره کرد که موجب کمک به 
محیط زیست شهری، سالمت روحی و روانی شهروندان و صرفه جویی 

در مصرف انرژی و در نتیجه صرفه جویی اقتصادی می شود.«

تا آنجا که 
توانسته ام و 

امکان داشته 
در بالکن، پشت 
پنجره  ها، داخل 

خانه و آشپزخانه 
گلدان دارم و 

 گیاهان مختلف 
را پرورش 

می دهم

مدیرعامل تنها باشــگاه فوتبال بانوان غــرب تهران درباره 
چگونگی شکل گرفتن این پایگاه ورزشی در محله تهرانسر به 
همشهری محله می گوید: »از رده سنی کودکان تا بزرگساالن 
در زمینه فوتبال بانوان و آقایان فعال هســتیم. باشــگاه ما در 
فدراسیون فوتبال نیز ثبت رسمی شده است و باشگاه فرهنگی 
ورزشــی »فدک فاتح زرین« نام دارد که البته بیشــتر با نام 
»فدک فاتح« یا »فدک« شــناخته می شــود. این باشگاه در 
سال 1377 به همت »علی جاللی« که در تیم جوانان باشگاه 
»نفت تهران« مربی »علیرضا بیرانوند« هم بود، تأسیس شد و 
در زمینه فوتبال آقایان فعالیت می کرد. پس از وقفه ای که در 
فعالیت این باشــگاه رخ داده بود، دوباره آن را فعال کردیم. از 
زمانی که به مدیرعاملی باشگاه منصوب شدم، تصمیم گرفتم 
تا برای نخســتین بار فوتبال بانوان را نیز راه اندازی کنم. آقای 
جاللی به عنوان مربی تیم فوتبال آقایان در باشگاه فعالیت دارد. 
ما نخستین پایگاه »فوتبال چمنی بانوان« تهران در منطقه 21 

بانوان تهرانسر می آیند. اعضای تیم فوتبال دختران و هم چنین 
تیم پســران باشگاه، غیر از چند بازیکنی که از پیش داشتیم، 
همگــی از بین همین بچه هایی که در حال آموزش دادن آنها 
هستیم، انتخاب می شوند. باشگاه و آکادمی فوتبال فدک فاتح 
تنها تیم بانوان رسمی و ثبت شده در منطقه 21 و غرب تهران 
اســت. ما مجوز آکادمی فوتبال جداگانه برای آقایان و بانوان 

داریم.«

یک تورنمنت کشوری 
با حضور بانوان فوتبالیست منطقه 

با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار اســت یک 
تورنمنت 4 جانبه فوتبال بانوان به میزبانی منطقه 21 برگزار 
شــود که تیم فوتبال فدک فاتح هم به عنوان نماینده منطقه 
در این رقابت شــرکت می کند: »یک دوره مســابقه 4 جانبه 
کشــوری فوتبال بانوان پیش رو داریم که قرار است با حضور 
تیمی از شــهر »ایالم« و تیم »هنرمندان« برگزار شود و تیم 
فوتبال بانوان هم به عنوان نماینده منطقه 21 در این تورنمنت 
حضور دارد. این رقابت دهم تیرماه در ســالروز »آزادســازی 
شــهر مهران« به میزبانی بوستان بانوان برگزار می شود. این 
دومین تورنمنتی اســت که تیم فوتبال بانوان فدک فاتح 
زرین در آن شــرکت می کند. در تورنمنت پیشین 3 تیم 
از دانشــگاه های منطقه 21 و تیم بانوان ما حضور داشتند 
که بچه ها در این رقابت ها مقام نخســت را کسب کردند. 

شهرداری منطقه به ویژه معاونت فرهنگی و اجتماعی بسیار 
مــا را کمک و حمایت کرد تا فوتبال بانوان در منطقه 

شکل بگیرد و نخستین پایگاه فوتبال بانوان در غرب 
تهران راه اندازی شود. هم چنین تورنمنتی که قرار 
اســت 10 تیرماه برگزار شود معاونت اجتماعی 
است.«مدیرعامل  شــهرداری هماهنگ کرده 
باشگاه و آکادمی فوتبال فدک زرین، امکانات 
فوتبال بانوان در غــرب تهران را با وجود این 
تعداد بانوی مستعد و عالقه مند به این رشته 
ورزشــی، اندک و ناکافی می داند: »امکانات 
فوتبال بانوان در غرب تهران، اندک اســت و 
تنها یک زمین چمن برای این بانوان عالقه مند 
و مستعد کافی نیســت. برای همین درحال 
گفت وگو و رایزنی برای فعال کردن یک زمین 

چمن فوتبال بانوان در منطقه 18 هستیم تا یک 
شعبه نیز در این منطقه همجوار داشته باشیم و 

قصد داریم تا فعالیت مان را گســترش دهیم. چون 
در فوتبال چمنی بانوان هنوز جا و ظرفیت برای کار 
بیشتر وجود دارد. خوشبختانه با راه اندازی این باشگاه 
و آکادمــی فوتبال بانوان، الگویــی برای دیگر مناطق 

شده ایم.«

و غرب تهران هستیم. در زمینه فوتسال بانوان، تیم های زیادی 
فعالیت دارند، امــا در فوتبال روی چمن بانوان تا پیش از این 

باشگاهی فعال نبوده است.«

شناسایی و پرورش استعداد های برتر 
»سحر توکلی« یکی از اهداف اصلی این باشگاه را شناسایی 
و معرفی اســتعداد های برتر منطقه در فوتبال مردان و زنان و 
معرفی آنها به باشگاه های بزرگ می داند و می افزاید: »آکادمی 
و تیم فوتبال بانوان، روزهای یکشنبه و سه شنبه، از ساعت 5 تا 
7 عصر، در زمین چمن بوستان بانوان تهرانسر تمرین می کند. 
پس از آنکه بوستان بانوان تعطیل می شود، تمرین تیم و آکادمی 
آقایان از ســاعت 8 تا 9و 30 دقیقه شــب روزهای یکشنبه و 
سه شنبه و پنجشنبه برگزار می شود. عالوه براینکه در مسابقات 
مختلف بانوان و آقایان شرکت می کنیم، بچه های با استعداد هم 
به دیگر تیم ها معرفی می شوند. تاکنون چند بازیکن به تیم های 
پایه »پیکان«، »سایپا«، »بادران«، »استقالل« و »پرسپولیس« 
معرفی شده اند. در مجموع تاکنون 5 خروجی از آکادمی پسران 
به تیم های بزرگ راه یافته انــد. در بخش فوتبال دختران نیز 
امیدواریم بتوانیم اســتعداد های برتر را شناسایی و به تیم های 
دیگر معرفی کنیم. مربی تیم بانوان مریم ســیف است که در 

دسته اول فوتبال بانوان مربیگری می کند.«

70 فوتبالیست خانم و آقا 
توکلی با تأکید بر اینکه فوتبال بانوان از خردادماه فعالیت اش 
را آغاز کرده اســت، از استعداد های خوبی که در منطقه وجود 
دارد خبر می دهد: »نخستین جلســه فوتبال بانوان ما از 19 
خردادماه با 30 بازیکن آغاز شــد. تعداد اعضای فوتبال پسران 
40 نفر اســت. استعداد های بســیار خوبی در فوتبال پسران 
و بانــوان داریــم. در بین بانوان »رضــوان پوالدوند« از جمله 
استعداد های برتر ما است که قصد داریم او را به یکی از تیم های 
مطرح فوتبال تهران معرفی کنیم. عالوه بر این، استعداد های 
خوب دیگری نیز در فوتبال بانوان هست که جا برای پیشرفت 
آنها وجود دارد و باید آموزش ببینند. ما به تازگی در این بخش 
کار را آغاز کرده ایم و اطمینان دارم مانند فوتبال پســران در 
فوتبال بانوان نیز دست کم 5 ـ 6 بازیکن توانایی بازی در رده های 

باالتر را دارند و به مرور به این سطح از آمادگی می رسند.« 

از همه محله ها بازیکن داریم 
هرچند محل فعالیت باشگاه و آکادمی فدک فاتح زرین در 
تهرانسر است، اما از اغلب محله ها برای یادگیری و فوتبال بازی 
کردن به اینجا می آیند: »اعضای باشگاه و بچه های آکادمی تنها 
از بچه های تهرانسر نیســتند و از همه محله ها بازیکن داریم. 
بانوان عالقه مند به فوتبال، از »شماره 2«، »پونک«، »ولنجک«، 
»شــهرک غزالی«، »ویالشهر« و محله های اطراف به بوستان 

فرش سبز زیرپای بانوان فوتبالیست
راه اندازی نخستین باشگاه فوتبال چمنی 

بانوان پایتخت در منطقه 21

 تالش 
برای شناسایی 

استعدادها 
سحر توکلی درباره انگیزه اش از 
راه اندازی این پایگاه فوتبالی در 
تهرانسر هم به همشهری محله 
می گوید: »دلیل اصلی این کار 

عالقه ای است که به فوتبال دارم. 
من متولد سال 1365 هستم. 

در زمان ما تیم و آکادمی فوتبال 
بانوان وجود نداشت و با وجود 

عالقه و استعداد زیاد نتوانستم در 
این رشته فعالیت خاصی داشته 
باشم. تازه چند سالی است که 
فوتبال بانوان مورد توجه قرار 

گرفته. متأسفانه در منطقه 21 
هنوز فوتبالیست بانوی ملی پوش 

یا سرشناس نداریم و بیشتر 
خانم ها مربی و داور فوتسال 

هستند. 4 سال پیش که مدرک 
مربیگری ام را از فدراسیون 

فوتبال گرفتم، هدفم این بود که 
شرایطی را برای فوتبال بازی 

کردن بانوان عالقه مند و پیشرفت 
دختران مستعد فراهم کنم تا 

بانوان تهرانسری بتوانند در رشته 
مورد عالقه خود فعالیت کنند و 

پیشرفت داشته باشند.«

 منطقه 21 در زمینه ورزش »بانوان«، همواره از مناطق 
پیشتاز تهران بوده است. جدا از موفقیت ها و قهرمانی های 
بانوان ورزشــکار منطقه در رشته ها و مسابقات مختلف، 
این منطقه در راه اندازی بســیاری از رشته ها نیز به ویژه 
در محدوده غربی پایتخت، نخســتین اســت یا در بین 
نخستین ها جای دارد. از جمله می توان به رشته »فوتسال« 
اشاره کرد که در غرب تهران برای نخستین بار در محله 
»چیتگر« راه اندازی شد. اکنون نخستین آکادمی و باشگاه 
فوتبال بانوان غرب با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری منطقه 21 در محله »تهرانسر« شروع به فعالیت 
کرده است. باشگاهی رسمی که هم در رشته فوتبال آقایان 
و هم در رشته فوتبال بانوان فعالیت می کند. در گذشته و 
پیش از شیوع »کرونا« یک آکادمی فوتبال بانوان در منطقه 
21 فعال بود، اما این بار شاهد فعالیت یک باشگاه رسمی 
فوتبال برای بانوان هستیم که عالوه بر آموزش و آکادمی، 
تیم داری هم می کند و قرار است اوایل تیرماه با مشارکت 
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 21 میزبان 
یک تورنمت 4 جانبه کشوری در زمین چمن بوستان بانوان 
تهرانسر باشد. در ادامه با نخستین باشگاه فوتبال بانوان 

منطقه 21 و غرب تهران بیشتر آشنا می شویم. 

مهدی اسماعیل پور

درخت هایی که 35 سال قبل توسط پدر مریم مددی کاشته شده است 
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گردشگریپیشخوانپیشخوان

اقامتگاه بومگردی در سنگان 

در جنوب شرقی قله پهنه »حصار« )پهنه سار(، روستای »سنگان« قرار دارد. این روستا 
از توابع بخش »کن« در دهستان »سولقان« بوده و نام محلی اش »سنگون« است. سنگان 
منطقه ای کوهستانی و سنگی در شمال غرب تهران، در سمت چپ آزادراه تهران  ـ شمال، 
7 کیلومتر باالتر از ســولقان و 20 کیلومتر پیش از »تالون« قرار دارد و به 3 محله سنگان 
پایین، ســنگان وسط و سنگان باال تقسیم می شود. این روستا برای بسیاری از کوهنوردان 
محبوب است. چون مسیر مناسبی برای صعود به قله پهنه حصار به شمار می آید. از سویی 
به دلیل وجود منطقه ای بکر با باغ های فراوان، مسیر بسیاری از گردشگران است. به همین 
دلیل در روستای سنگان باال از سال 1394، اقامتگاه بومگردی با نام »ارگ سنگی سنگان« 
ســاخته شد که محل اســتقرار گروه های کوهنوردی داخلی و خارجی است. این ارگ در 
منطقه ای به نام »کدردر« از »نوشــار دره« در فاصله حدود 3 کیلومتری از آبشــار بزرگ 
سنگان قرار دارد. ارگ سنگی سنگان 2 ساختمان قدیمی با ظرفیت 15 و 10 نفر دارد. این 
بومگردی عالوه بر بخش اقامتی از امکاناتی مانند ســایت موزه »گیاهان دارویی« برخوردار 
اســت که عالوه بر امکان آشــنایی مراجعه کنندگان با گیاهان دارویی، خرید نیز می توانند 
داشته باشند. بخش صنایع دســتی و سایت پرورش »زنبور عسل« اقامتگاه هم فعال است 
و مهمانان می توانند از آنها دیدن کنند و در تهیه عســل و ســاخت صنایع دستی در کنار 
هنرمندان روستا مشارکت داشته باشند. برای رسیدن به اتاق های این اقامتگاه حدود 100 
پله وجود دارد. به همین دلیل چندی بعد 2 کلبه چوبی بوم گردی دیگری در این روستا در 
زمینی به وسعت 5 هزار مترمربع ساخته شد که ظرفیت پذیرش 10 نفر را دارد. در حیاط 
این اقامتگاه نیمکت های چوبی قرار داده شده است تا مسافران در سایه درختان استراحت 

کنند و از فضای کوهستان لذت ببرند. 

تهيه تنقالت محلی با توت
»مغز کوفک« به عنوان یکی از تنقالت محلی »کن«، اواخر ســال گذشــته، با شــماره 
2375 در فهرســت آثار ملی ناملموس به ثبت رسید. این غذا را که در اصل تنقالت است، 
بسیاری از اهالی و به ویژه ســاکنان قدیمی در فصل زمستان درست می کردند تا به عنوان 
تنقالت »شــب چله« استفاده کنند. »مریم کارســاز« از شهروندان محله چگونگی درست 

کردن این غذا را آموزش داده است. 

 مواد مورد نیاز: 
هاون: نوع سنگی بهتر است

توت خشک: نیم کیلو
گردو: نیم کیلو 

را در هاون  توت خشــک 
بکوبید تا خــرد و در نهایت 
له شود و شــیره اش در آید. 
سپس توت ها را خالی کنید 
و گردوها را بکوبید تا روغن 
آن خــارج شــود. اگر هاون 

سنگی باشد، بهتر است و آسان تر کار انجام می شود. پس از این مرحله، گردوها و توت های 
له شده را با هم مخلوط کنید و دوباره در هاون بکوبید تا در اثر ترکیب شیره و چربی، مواد 
به خرد هم برود و مانند حلوا شود. اکنون مغز کوفک آماده است و می توان آن را تکه تکه 
کرده و در ظرفی بریزید و حتی برای شــب چله نگه دارید. البته باید در دمای مناســب و 

خنک نگهداری شود.

آموزشکده محله
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نشست آسفالت در معابر 
محلی  دسترســی  درمعابر  منطقه5    
بزرگراه شهید لشکری به ویژه محدوده 
شهرک اکباتان، از سمت میدان آزادی، 
نشســت آســفالت اطراف دریچه های 
فلزی و تأسیســاتی ســبب شده است 
تــا چاله هایی در مســیر ایجاد شــود. 
در نتیجــه ایــن وضعیــت، خودروها 
در  و گاه  می بیننــد  زیــادی  آســیب 
تصادف  هایی  ناگهانی،  ترمزهای  نتیجه 
ایجاد می شــود. از مســئوالن ترافیکی 
درخواست می شــود بازدیدی از محل 

داشته باشند. 
کامران میرزامحمدی 
 محله اکباتان

سد معبر 
در پیاده روهای کم عرض

 منطقه9  عــرض پیاده روهای خیابان 
هاشمی زیاد نیست و   تردد 2 نفر در آن 
به ســختی انجام می شود. در این میان 
برخی از کاسبان با قراردادن اجناس و 
وسایل خود در پیاده روها، همین مسیر   
تردد را هم از شهروندان می گیرند. در 
نتیجه رهگذران مجبور هســتند وارد 
ســواره رو شــوند. در دوره ای کارکنان 
شــهرداری با صدور اخطاریــه به این 
کســبه، مانع از انجام کار می شدند. اما 

دوباره مشکل آغاز شده است. 
کریم میرابی  ـ محله هاشمی

سرعتگیرهای فرسوده 
بلــوار گلهــا در ماه های   منطقه21  
اخیــر تغییــر زیادی کرده اســت و با 
دوچرخه سواری حضور  مسیر  جانمایی 
مســئوالن در آن بیشتر شده است. اما 
کاش به سرعتگیرهای این محدوده از 
نیز توجه کنند. رنگ آمیزی  منطقه21 
این ســرعتگیرها از بین رفته اســت و 
در نتیجه راننــدگان متوجه وجود این 
ســرعت گیرها نمی شــوند و حتی در 
ســرعت کم نیز احتمال بــروز حادثه 
وجود دارد. از مســئوالن شهری تقاضا 
می شــود با توجه به تعــداد باالی این 
ســرعتگیرها در بلــوار گلهــا، الاقــل 

سرعتگیر ها رنگ شوند. 
علیرضا فرخ زاده  ـ ساکن تهرانسر

بوستان جنگلی 
همچنان تعطیل

 منطقــه22  مدت ها از تعطیلی پارک 
جنگلی چیتگر می گذرد و امکان   تردد 
شهروندان در این مرکز تفریحی وجود 
نــدارد. با توجه به اینکه این بوســتان 
فضــای زیــادی دارد و از ســویی بــا 
حضور مردم در آن می توان فاصله های 
اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی را 
عایت کرد، کاش مسئوالن درهای این 
بوستان را به روی مردم باز کنند تا در 
زمان ممنوعیت ســفرها، حداقل جایی 

برای تفریح باشد. 
سحر مهرابی  ـ محله سروآزاد

شهروند خبرنگار

پیشگیری از آتش سوزی و 
مسمومیت با گاز

هفته گذشــته در اثر انفجار و آتش ســوزی منزل 
مســکونی در »تهرانســر« به منازل اطراف آســیب 
زیــادی وارد و یک نفر نیز مصدوم شــد. این حادثه 
به دلیل نشــت گاز رخ داد. البته این نخستین حادثه 
نبــود و در نتیجه بی توجهی هــا آخرین هم نخواهد 
بود. دلیل برخی از این نشــتی ها، لوله کشی نامناسب 
گاز ساختمان  ها اســت. چراکه در صورت لوله کشی 
نامناسب و بی دقت، امنیت افراد مستقر در ساختمان 
به خطر می افتد. در صورت تشــخیص نشت گاز در 
خانه باید به ســرعت اقداماتی انجام داد تا از حوادث 

بعدی جلوگیری شود. 

 کارهایی که نباید انجام دهید
 نخستین اقدام پس از متوجه شدن نشت گاز در 
لوله کشی گاز ســاختمان، خارج کردن ساکنان خانه 
اســت. عالوه براین 4 کار نباید انجام داد؛ استفاده از 
تلفن، از برق کشیدن وسیله الکتریکی، روشن کردن 
کبریت، فندک و شــمع و روشــن یا خاموش کردن 

وسیله الکتریکی. 

 با شرکت گاز تماس بگیرید
در صورتی که متوجه بوی گاز شدید، ابتدا وسایل 
گازسوز خانه را بررسی کنید و در صورتی که گاز آنها 
بدون شعله ای باز بود، آن را ببندید. پس از انجام این 
کار، پنجره ها و درهای ساختمان را باز کنید. معمواًل 
انجام این کار مشــکل را حل می کند، اما اگر پس از 
10 تا 15 دقیقه هنوز بوی گاز استشمام کردید، فیوز 
برق را قطع کنید، شیر اصلی گاز را ببندید و از خانه 
خارج شوید و شرکت گاز را مطلع کنید. شرکت گاز 

24 ساعته به امور مرتبط با حوادث رسیدگی می کند. 
پس از خــروج از خانه، از ورود افراد غیر متخصص به 

خانه جلوگیری کنید. 

 راه های بررسی نشت گاز در خانه
در صورتی که حس بویایی ما ضعیف باشــد، ممکن 
اســت متوجه نشت گاز در ســاختمان نشویم. یکی از 
راه های متوجه شدن نشت در لوله کشی گاز ساختمان، 
نصب کردن سنسورهایی اســت که خودکار نشت گاز 
را اعالم می کند. از جمله نشــانه های مسمومیت با گاز، 
سرگیجه، خستگی بیش از حد، حالت تهوع، سردرد و 
تنفس نامنظم است. اگر این نشانه ها را در خودتان یا فرد 
دیگری یافتید، امکان دارد به دلیل مسمومیت گاز باشد. 
سعید عزیزی ـ کارشناس اداره گاز 

راهنما


