
شهرداری منطقه 8 در قالب یک طرح ویژه، روند پروژه های کوچک مقیاس 
در محله ها را برای شهروندان اطالع رسانی می کند

گزارش به مردم
ســتاد مدیریــت بحران شــهرداری منطقــه15 این روزها بــا جدیت در 
مســیر شناسایی ســاختمان ها و اماکن ناایمن قدم برمی دارد و در این راه 
موفقیت هایی را هم به دســت آورده است. براساس استانداردهای سازمان 
آتش نشانی، هر ساختمانی باید استانداردهای الزم ایمنی را داشته باشد تا 

بتوان آن ساختمان را ایمن دانست.
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امکانات ورزشی برای بیماران خاص
مجموعه تختی امکانات ورزشی رایگان 

در اختیار گروه خاصی از شهروندان قرار داده است
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ساعتامضا
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حسنی

 خانواده دولت آبادی 
پاتوقی سبز برای همسایه ها ایجاد کرده اند

 از حدود۲۰ سال پیش تاکنون رسیدگی به فضای 
سبز بیرون خانه خود را جزو اولویت هایشان قرار 
داده و سال ها شاهد قدکشیدن گیاهانی بوده اند 
که با دســتان خود کاشته  و آنها را یکی یکی به 
اندوخته ســبز خیابان افضلی افزوده اند و حاال 

انواع درخت، درختچه...

باغچه تماشایی محله
گفت وگو با 2 نفر از ساکنان 

شمال شرق پایتخت که رکورددار اهدای خون هستند

 انتقال خون، ســاالنه جان میلیون ها نفر را نجــات می دهد از این رو، روز 
۲4خرداد با هدف قدردانی از فعالیت انسان دوستانه کسانی که در زمینه اهدا 

و انتقال خون تالش می کنند...

نجات یک زندگی 
با هدیه سرخ
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مشــکل چند ده ساله اسناد 
مشاعی بافت های فرسوده دو 
محله اتابــک و مینابی با همکاری 
ســازمان ثبت اســناد کشــور و 
شهرداری منطقه 15 حل شد و به 
نتیجه رســید. شهردار منطقه 15 
قابل  »تعــداد  گفت:  دراین بــاره 
توجهی امالک ریزدانه مشاعی در 
محدوده بافت فرســوده محله های 
اتابک و مینابی از گذشــته وجود 
دارد کــه بــه دلیــل مشــکالت 
اســنادی، مالکان نمی توانند اقدام 

به نوســازی ملک خــود کنند که ضمن انجام مکاتبات بی شــمار و 
جلســات متعدد با سازمان ثبت اسناد کشور، در رفع مشکل اسنادی 
ایــن امــالک، توافق هایــی انجــام شــده  اســت.« »وحیــد رضا 
انارکی محمدی« افزود: »قرار شد برای جلوگیری از اتالف زمان، روند 

اخذ ســند تــک برگ از ســوی 
ســازمان ثبت اسناد کشور و روند 
انجام پروانه ســاختمانی از سوی 
شهرداری منطقه 15 انجام گیرد و 
به محض دریافت ســند تک برگ 
پروانه ساختمانی نیز آماده تحویل 
شــود و این افــراد بتواننــد وارد 
پروسه تجمیع شوند.« او ادامه داد: 
»بــا همکاری و تعامل ســازنده با 
ســازمان ثبــت اســناد کشــور 
خوشــبختانه حل مشــکل اسناد 
به زودی  محــدوده  این  مشــاعی 
برطرف می شود. همچنین در این زمینه با اجرای اقدامات مثبتی در 
احیای بافت فرسوده و رفع مشکل نقاط بی دفاع با ایجاد مراکز محله 
و پارکینــگ طبقاتی در این منطقه، وضعیت بافت فرســوده تغییر 

محسوس پیدا کرده است.«

تیتر یک

حل مشکل اسناد مشاعی محله های اتابک و مینابی

محلهپرستارصاحبخانهمحیطزیستشد
نخستین خانه محیط زیست منطقه 14 در محله پرستار راه اندازی  شد. معاون امور شهری 
و محیط زیســت شــهردار منطقه14 با بیان اینکه این اقدام با همکاری معاونت امورشهری و 
محیط زیست و اداره آموزش شهروندی انجام شده، دراین باره گفت: »خانه محیط زیست مکانی 
برای برگزاری کالس های آموزشی و غرفه های زیست محیطی است و در کنار آنها، کارشناسان 
محیط زیست با افزایش آگاهی شهروندان سعی در نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست 
دارند.« »محمدحسن فصیح« افزود: »در این خانه شهروندان با شرکت در کالس های آموزشی 
با مدیریت ســبز و تأثیر زندگی شهرنشینی بر محیط زیست آشنا شده و همچنین از اهمیت 
کاهش تولید زباله در منزل و توســعه فضای سبز در خانه با کاشت گل های آپارتمانی مطلع 
 می شــوند.« او ادامه داد: »همچنین به شــرکت کنندگان کیســه های پارچه ای اهدا و امکان 
بهره مندی از کتاب های آموزشــی و پادکست های صوتی با مضمون احیای اکوسیستم برای 

شهروندان فراهم  می شود.« 

مخازننوبرایزبالهبهمحلههایمنطقه4میآید
مخازن زباله شــمال شــرق تهران مفقود نشــده و 
قرار اســت به زودی تعویض و ترمیم شوند. معاون امور 
شهری و محیط زیست شــهردارمنطقه4 درباره چرایی 
حذف برخــی مخازن زباله در یک مــاه اخیر از معابر 
محدوده گفت: »به دلیل فرسودگی و مستعمل شدن، 
برخی مخازن زباله از معابر برداشــته شده و در چرخه 

بازسازی و مرمت قرار گرفته اند.« 
»مجید رجبــی« با بیان اینکه عمــر مفید مخازن 
حدود 2 ســال اســت، افزود: »بــه زودی 140 مخزن 
جدید در محله ها توزیع می شــود و مخازن فرســوده ای که به دالیلی مثل نداشــتن کف 
یا پوســیدگی بدنه قابل اســتفاده نبوده و برای تعمیر به پیمانکار واگذار شده بودند هم به 
چرخه خدمات شــهری برمی گردد تا مشکل کمبود مخازن زباله در محله های شمال شرق 
تهران رفع شود.« در یک ماه گذشته برخی از اهالی محله های کوهک، مجیدیه، حکیمیه، 
 تهرانپارس و... در تماس با همشــهری محله از مفقود شــدن مخازن زباله در این محله ها 

گله داشتند. 

چهره
 شهردار منطقه13 خبر داد
ایجادامکانات

برایکنکوریها
درسراهایمحله

یادداشت

تحقق بودجه ریزی 
 مشارکتی 

در شورای پنجم
برای بودجه ریزی مشــارکتی در تهران ما 
نیازمند به برداشتن 6 گام هستیم، گام نخست 
با رأی اعضای شــورای اســالمی شهر تهران 
در شــورای پنجم برداشته شــد. از افتخارات 
شــورای پنجم اســت که برای نخســتین بار 
در بنــد6 بخــش اول مصوبه سیاســت های 
 اجرایی و الزامات تدوین الیحه بودجه ســال
1397، 1398 و 1399 شــورا، شــهرداری را 
موظف کرد تا در تدوین بودجه از مشــارکت 
فعــال و بهره گیــری از نظرات شــورایاران، 
سازمان های مردم نهاد و تشکل های تخصصی 
اســتفاده کند. همچنین بند 2 ـ 3 ـ 8 ـ مصوبه 
سیاســت های اجرایی و الزامات تدوین الیحه 
بودجه ســال 1399 شــهرداری تهران، نکته 
مهمــی را مورد توجه قــرار داده و تأکید دارد 
اختصاص هزینــه کرد 1 تــا 5 درصد بودجه 
تملک دارایی ســرمایه ای مناطــق منوط به 
اخذ نظر مشــورتی شورایاران با توجه به نتایج 
شاخص های برخورداری برآمده از ماده بیست 
و سوم برنامه پنج ساله سوم شهر تهران است. 
خوشبختانه در مسیر »بودجه ریزی مشارکتی 
در محله« با تصمیم و اقدام قابل تقدیر ســتاد 
هماهنگی امور شــورایاری ها اقدام الزم برای 
شناخت مشکالت و تعیین اولویت های محله؛ 
در چهارچوب سند تحویل و تحول شورایاری 
محله برداشــته شــد. همچنیــن آموزش و 
توانمند سازی برای بودجه ریزی مشارکتی ویژه 
اعضای شــورایاری محله ها انجام گرفته است. 
با رأی اعضای شــورا در متمم بودجه ســال 
1398 اعتبارات توسعه محلی برای نخستین 
بار در بودجه شــهرداری مطرح و تصویب شد. 
این روند در ســال 1400 نیــز ادامه خواهد 
یافت و شــهرداری موظف اســت اعتبارات را 
در پروژه های مورد تأیید شــورایاران هزینه و 
صورتجلسه تأیید پروژه ها توسط شورایاران را 

به شورا ارائه کند. 
در جریان بررسی الیحه بودجه سال 1399 
خوشبختانه توانستیم برای نخستین بار شاهد 
دعوت از رابطان شــورایاری و دبیران کارگروه 
برنامــه و بودجه مناطق در جلســات کمیته 
بودجه و نظارت مالی در جلسه بررسی بودجه 
هر منطقه و دریافت پیشــنهادات شورایاران 
محترم درباره تبصره های بودجه ســال 1399 
و بعضا ردیف های بودجه بودیم. در خالل این 
جلسات و بررسی های بودجه مناطق متأسفانه 
شــاهد عدم تطابق و توجه جدی شهرداری به 
ســند تحویل و تحول شــورایاری محله ها در 
توســعه  پروژه های  برای  اعتبارات  پیش بینی 
محلــی بودیم که ان شــا اهلل  این رونــد را در 
جریان بررسی و تصویب بودجه در شورا اصالح 
خواهیم کرد. ما در شورا معتقدیم که اعتبارات 
توسعه محلی در همه مناطق شهر باید توزیع 
شود نه فقط محله ها دارای دفتر توسعه محلی؛ 
اعتبارات توسعه محلی باید در چهارچوب سند 
توسعه محله، سند تحویل و تحول شورایاری و 
در پروژه های مورد نیاز و تأیید شورایاری محله 
هزینه شــود. و این مسئله را در چهارچوب دو 

تبصره مهم  پیشنهاد داده ایم. 

دختراندوچرخهسواراستعدادیابیمیشوند
طرح استعدادیابی دوچرخه ســواری ویژه دختران 
اجرا می شــود. معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار 
منطقــه 8 دراین بــاره گفــت: »طرح اســتعدادیابی 
دوچرخه ســواری ویــژه دختــران 8 تا 11 ســال با 
هدف فرهنگســازی اســتفاده از حمل ونقــل پاک و 
ترغیب بیشــتر کودکان و نوجوانــان به انجام فعالیت 
بدنی و کاهش کم تحرکی ناشــی از زندگی شــهری و 
آپارتمان نشینی اجرا می شــود.« »محمد بنی حسن« 
ادامه داد: »با توجه به فرا رســیدن فصل تابســتان و 
اســتقبال بانوان و دختران منطقه برای دوچرخه ســواری این طرح ویژه این افراد است.« 
او افزود: »عالقه مندان برای ثبت نام و شــرکت در این طرح می توانند به سرای محله های 
منطقه8 مراجعه کنند همچنین برای کســب اطالعات بیشــتر با شماره 77491781-3  
داخلی 146 ـ 148 تماس بگیرند.« به گفته او طرح اســتعدادیابی دوچرخه ســواری امروز 
25 خردادماه در بوستان تمدن اجرا می شود و همراه داشتن دوچرخه برای حضور در این 

طرح الزامی است. 

بخشــی از فضای  ســراهای محله 
محدوده منطقه13 برای بهره مندی 
یافته اســت.  اختصاص  کنکور  داوطلبان 
»مجتبی شــکری« شــهردار منطقه13 
دراین باره می گوید: »براســاس دســتور 
شهردار منطقه13 برای ارائه خدمات به 
بار  نخســتین  برای  کنکــور،  داوطلبان 
محیطــی آرام برای مطالعــه داوطلبان 
کنکور در همه ســراهای محله  منطقه از 
سوی اداره آموزش های شهروندی فضای 
مناســب در نظر گرفته شده اســت.« او 
می افزایــد: »با توجه به شــیوع ویروس 
کرونــا و لــزوم رعایــت پروتکل هــای 
بهداشتی ضمن اختصاص فضای مجزای 
آرام و امــن بــرای دختران و پســران، 
کتاب های درســی ویژه کنکور در فضای 
باز ســرای محله ها به مراجعــان واجد 
شــرایط ارائــه و بــا در نظــر گرفتــن 
پروتکل هــای بهداشــتی، از ایــن افراد 
شــهردار  می شــود.«  نیــز  پذیرایــی 
منطقه13تأکید می کند: »اولویت ثبت نام 
با نخبگان و افراد دارای معدل باالست اما 
همه داوطلبان برای نامنویســی در این 
ثبت نام  واحــد  بــه  طــرح می تواننــد 
کنکوری ها در نزدیک ترین ســرای محله  
به محدوده منزل ســکونت خود مراجعه 
کنند یا برای کســب اطالعات بیشتر با 

شماره 96039554 تماس بگیرند.«
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3ساختماناسکانکارگریدرمنطقه4ساختهمیشود
ساختمان های اسکان کارگری در محله های قاسم آباد و حکیمیه 
ساخته می شــود. معاون فنی و عمران شهردارمنطقه 4 دراین باره 
گفت: «پروژه ســاخت 2 ساختمان اســکان کارگران در چهارراه 
اســتقالل و باغ پرندگان از چند ماه پیش آغاز شــده و در مرحله 
اجرای فونداسیون قراردارد.« »مهدی پورشاسب« افزود: »همچنین 
فاز اول ساخت ساختمان اســکان کارگری در محله حکیمیه در 
حال اجرااست و ســال آینده به بهره برداری می رسد.« به گفته او 
ساختمان های اسکان کارگری چهارراه استقالل و باغ پرندگان در 
زمین هایی به مساحت 2هزار و 500 و 400 مترمربع با سازه بتنی 
ســاخته می شــود و پس از تکمیل با امکانات رفاهی و بهداشتی، 
حمام و آشپزخانه در هرطبقه، سیستم گرمایشی و سرمایشی، اتاق 
بهداشــت به همراه مسئول بهداشت، اتاق شست وشوی لباس کارگران، استراحتگاه و تهویه 
تجهیز می شوند. اکنون 10 ساختمان اسکان کارگری در منطقه4 و ناحیه های 9گانه منطقه 

4 فعالیت دارند و با ساخت این ساختمان ها تعداد آنها به 13 می رسد. 

نصبکانکسامدادیدرمدرسهفرهنگ
دومین کانکس تجهیزات امدادی مدرســه آماده در دبســتان 
پســرانه فرهنگ منطقه 13 نصب شــد. دبیر و جانشین شهردار 
در ستاد پیشــگیری مدیریت بحران منطقه13 دراین باره گفت: 
»در راستای اجرای طرح مدرسه آماده، دومین کانکس تجهیزات 
امدادی مدرسه آماده در این دبستان نصب شده و اعضای مدیریت 
بحران مدرسه هنگام وقوع بحران برای کاهش مخاطرات ناشی از 
حوادث از تجهیزات امــدادی این کانکس ها بهره برداری خواهند 
کــرد.« »فرامرز اکبری« افزود: »در این کانکس بیش از 100 قلم 
تجهیزات قرار دارد که تجهیزات امدادی شامل: بیل، کلنگ، بیلچه 
تایوانی، متر، چاقو، ابزار مناســب تعمیر، تیــرک چوبی، نردبان، 
چکش، پتک، کاله ایمنی، طناب، دیلم، اره آهن و چوب، ماسک، 
چراغ قوه، سوت، بلندگو، باتری، رادیو کیسه و مشمع، کبریت، الکل، عینک ایمنی و... است 
و تجهیزات ایمنی و فردی هم ست کامل کمک های اولیه، بک برد، برانکارد، انواع آتل، پتو، 
مقادیری خوراکی فاسد نشــدنی و آب معدنی، مقادیری دارو، لوازم بهداشتی و ضدعفونی، 

انواع پنبه، گاز و باند، ملحفه و... دارد.«

آمادگیمنطقه15برایانتخاباتپیشرو
با نصب بیش از 100 ســازه تبلیغاتی موقــت برای تبلیغات 
نامزدهای انتخاباتی در میدان ها و معابر پر تردد، منطقه15 برای 
برگزاری انتخابات آماده شده اســت. شهردار منطقه15دراین باره 
گفت: »برای آماده ســازی برگزاری انتخابات ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و ششــمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا، این سازه های تبلیغاتی برای نصب پوستر 
و برچســب های نامزدها در ابعاد 2در3 با دید عمومی خوبی در 
میدان هــا و معابر اصلی و پرتردد نواحی هفت گانه نصب شــده 
است.« »وحیدرضا محمدی« افزود: »ستادهای انتخاباتی درحال 
اســتفاده از این فضا ها برای تبلیغات هســتند و این ســازه ها با 
مشــارکت سازمان زیباسازی و شــهرداری ناحیه ها مهیا و آماده 
انجام امور تبلیغاتی ســتادهای انتخاباتی نامزدها است.« او ادامه داد: »ستادهای تبلیغاتی 
می توانند برای ســاماندهی و توزیع عادالنه فضاهای تبلیغاتی و پیشگیری از ایجاد آشفتگی 

بصری، پوستر و برچسب های خود را در سازه های تعیین شده اکران کنند.«

میز خبر

5
تنآسفالتدرمحدودهشهرداری
ناحیه5منطقه15باهدف

لکهگیریروکشآسفالتمعابرو
نگهداشتشهرتوزیعشدهاست.
اینطرحباجدیتدراینناحیه

درحالپیگیریاست.

۲۰
کتابخانهمحیطزیستیدرمحلههای
منطقه4راهاندازیشد.دراین
کتابخانههاکتابهاییبامحتوای
حفظونگهداریمحیطزیستو
فضایسبزآپارتمانی،تفکیک
پسماندو...ارائهمیشود.

1۹
کیلومتربهمسیردوچرخهسواری
منطقه14افزودهخواهدشد.به
گفتهمعاونحملونقلوترافیک،
ایناقدامتحولیدرنهادینه

کردنفرهنگاستفادهازوسیله
نقلیهپاکاست.

۹۰
سازهتبلیغاتیبرایانتخابات
14۰۰درنقاطپرترددمحدوده
منطقه13جانماییونصب

شدهاست.ایناقدامدرراستای
آمادهسازیمکانهایمجازبرای
تبلیغاتنامزدهاونیزکاهش
آلودگیهایبصریوحفظمنظر

شهری،صورتگرفت.

متناسبباساختوسازها،
امکاناتبیشترشود

ساخت وســاز بی رویــه 
در محدوده بافت فرســوده 
محلــه گذرپاییــن دوالب 
این روزها به معضل بزرگ 
محلــه تبدیل شده اســت. 

»کاظم هادی دوالبی« شورایار محله با دلخوری از 
شرایط پیش آمده، معتقد است: »نوسازی اگرچه 
بــه  آبادانی محله ها کمک  می کنــد اما اگر طبق 
ضوابط خاصی پیش نرود نه تنها چهره شهر را زیبا 
نمی کند بلکه اهالی با کمبود امکانات رفاهی مواجه 
 می شوند.« او می افزاید: »محله گذرپایین دوالب، 
از محله های قدیمی تهران اســت که در برهه ای 
از زمان در حاشیه شــهر قرار داشته است. در آن 
گاراژ ها و باغ هــای بزرگی وجود دارد که به دلیل 
فرسودگی اغلب تخریب و به یک مجتمع مسکونی 
بزرگ تبدیل شــده اند. البته ایــن اتفاق عجیب 
نیســت و مالک با توجه به تمایلی که دارد تغییر 
کاربــری  می دهد. اما نکته حائــز اهمیت افزایش 
ساختمان ســازی در این محله است. به طور مثال 
در یــک کوچه باریک 2 متری وقتی یک مجتمع 
مســکونی 60 واحد ساخته  می شــود نخستین 
مشکلی که پیش  می آید کمبود جای پارک است.« 
او ادامه می دهد: »هر روز اهالی سر این موضوع با 
هم درگیر  می شوند. وقتی جمعیت یک محله زیاد 
 می شود باید امکانات رفاهی آن هم در نظر گرفته 
شود. مدرسه، مرکز خرید، مکان درمانی و... پیش 
از رونق نوسازی این محله با کمبودهایی مواجه بود 
و حاال نداشته های آن بیشتر به چشم  می آید.« او 
از مسئوالن  می خواهد قبل از صدور پروانه به این 
موضوع ها هم فکر کنند تا شهروندان برای زندگی 

در این محدوده با سختی کمتری روبه رو شوند. 

شورایاری

مناسبسازیمسیراختصاصیویژهنابینایان
مسیر ویژه  نابینایان در محدوده منطقه8 مناسب سازی می شود. معاون فنی و عمران 
شــهردار منطقه 8 دراین باره گفت: »پروژه کلی در شــهر تهران کلید خورده است که 
در این طرح مســیر ویژه ای برای نابینایان مناسب سازی خواهد شد.« »محمد گلپیرا« 
ادامه داد: »یکی از اهداف ما ارائه خدمات به تمام اقشــار منطقه 8 از جمله افراد نابینا 
و معلول اســت و از همین رو با تکیه بر شــعار )تهران شهری برای همه( بر آن شدیم تا 
مسیری را برای این افراد مناسب سازی کنیم.« او افزود: »این مسیر از خیابان 142غربی 
تهرانپارس آغاز شــده و تا خیابان ســبالن به طول 9 کیلومتر ادامه دارد. این مسیر از 
خیابان هــای جانبازان، میدان هالل احمر، میدان نبوت و خیابان ســبالن می گذرد.« او 
 ادامه داد: »در ســال های گذشــته توجه جدی به مناسب سازی مســیرها به ویژه برای 
نابینایان نشده، درحالی که مناسب سازی معابر کوچک ترین کاری است که  می توان برای 
این افراد برای حضور در اجتماع انجام داد.« معاون فنی و عمران شهردار منطقه 8تأکید 
کرد: »به همین دلیل کل این مسیر با نصب کاشی های راهنمای سکه ای، نوار بساوایی، 
ایجاد پل بر روی جوی ها، جانمایی رمپ در ورودی مترو و ســراهای محله مناسب سازی 

خواهد شد.«

چه خبر از شهر؟

خبر خطی

منطقه4 »ابوالفضل خانی« و »آناهیتا زندی« دو 
تن از اهالی محله حکیمیه در مسابقات حرفه ای 
کیک بوکسینگ که چندی پیش در کشور ترکیه 

برگزار شد افتخار آفریدند و قهرمان شدند. 
منطقه 8 تابلوهای ترافیکــی معابری از جمله 
میدان 62، شــهید کمیجانــی، گلبرگ با هدف 
ایمن ســازی و رؤیت بهتر راننــدگان تعویض و 

مرمت شد. 
منطقه13  بزرگراه شــهید یاسینی ایمن سازی 
می شود. در جلسه ارائه پروژه های مطالعاتی این 
طرح، معاونــت حمل ونقل و ترافیک منطقه 13، 
عملیات ایمن ســازی بزرگراه شــهید یاسینی را 
مورد بررسی قرار داد. فرایند ایمن سازی بزرگراه 
شهید یاسینی که در مرحله فاز مطالعاتی است، 
از سوی نمایندگان شرکت مشاور ارائه و شهردار 
منطقه13، نظرات خــود را در فاز مطالعاتی این 

پروژه مطرح کرد. 
منطقه14 حجم زباله های منطقه 14 با طرح های 
اجرا شــده از ســوی اداره بازیافت بــه حداقل 
رسیده است. به گفته »محمدحسن فصیح« معاون 
امور شهری و محیط زیست شهردارمنطقه14 در 
کنار اجــرای طرح های کاپ، شــنبه های بدون 
پســماند و راه اندازی غرفه هــای گلماند بیش از 
500 کیسه آبی و کارتن پالست میان شهروندان 

توزیع شده است. 
منطقه 15 زمین اســکیت محدوده شــهرداری 
ناحیه 6 به عنوان پــروژه کوچک محلی در حال 
آماده ســازی اســت و اقداماتی از جمله برش و 
جوشــکاری فنس برای حصارکشی زمین انجام 

می شود. 
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دوالب، محله ای قدیمی با کوچه های تو درتواست 
که به رغم امروزی بودنش بافت روستایی خود را هنوز 
حفظ کرده اســت. به جز خیابان های اصلی اش باقی، 
کوچه هایی هستند که عرض شان از 2 تا 3 متر بیشتر 
نیست. البته در بعضی از 
جاها این مقدار به یک متر 
با آماری  اما  هم می رسد. 
که دفتر تسهیلگری محله 
آورده،  دســت  به  دوالب 
بیــش از 60 درصد معابر 
عرض کمتر از 6 متر دارند. 
هرچــه هســت می توان 
گفت وسعت قابل توجهی 
از محله در محدوده بافت 
فرسوده قرار دارد و همین 
باعث نگرانی و تشــویش 
مسئوالن ستاد مدیریت بحران و دفتر تسهیلگری شده 
اســت. اگرچه مصداق کوچه های آشتی کنان در محله 
دوالب زیاد به چشــم می خورد اما »علی شاه کرمی« 
رئیس دفتر تسهیلگری دوالب چند کوچه 
را که در شرایط بحرانی تری به سرمی برند 
نشان می دهد. کوچه های علی مردانی و 
وکیــل پور. هــر دو در انتهــای خیابان 
»اسماعیل سعیدی« قرار دارند. طول شان 
به 100 متر می رســد اما عرض شــان از 
یک متر تجاوز نمی کند. برای ورود به این 
کوچه ها باید چند پله را پایین رفت چراکه 
در گودی واقع شده اند. خانه ها ریزدانه اند 
و کلنگی و اغلب دیوارشان به بیرون لم داده و با ترکی 
که روی آنها دیده می شــود می تــوان احتمال داد با 

کوچک ترین تکانی از هم باز شود. هرچه هست فضای 
مطلوبی برای زندگی نیست و اگر خدای ناکرده زلزله ای 
رخ دهد، خسارت جانی و مالی جبران ناپذیری به وجود 
خواهد آمد. شــاه کرمی می گویــد: »ابتدای امر با 45 
پالک شروع کردیم. بعد از مدتی تعداد همسایه هایی 
که تمایل به تجمیع داشــتند بیشــتر شد. تاکنون 2 
کوچه بود که تخریب می شــد و حاال ســومین کوچه 
هم وارد طرح شده است. 3 تا ملک ها آپارتمانی اند که 
خواستار شرکت در این طرح شــدند. در حال حاضر 
72 پالک که 94 خانوار می شوند در این طرح شرکت 
می کنند. مساحت زمین 3950 مترمربع است.« طبق 
آمار دفتر تســهیلگری، از بیــن 94 خانوار، 65 درصد 
مشارکت کرده و 20 درصد هم تمایل به فروش دارند. 

 اعتراض وارد است! 
 آنچه از ظاهر خانه ها می توان اســتنباط کرد این 
است که هر کدام شــان عمری 60 – 70 ساله دارند 
شاید هم بیشتر. شاه کرمی می گوید: »متراژ خانه ها 
بیشــتر 40 – 50 متری است. چند قواره 70 متری 
داریم و البته در بین شــان خانه هایــی که 30 متر و 
کمتر از آن باشــند هم دیده می شــود.« نکته جالب 
اینکه بعضی از خانه های کم قواره ای که وسعت شان 
به 50 متر هم نمی رســد 2 یا 3 طبقه هســتند و در 
هر طبقه یک خانوار زندگی می کنند. اغلب همسایه ها 
شــاه کرمی و همکارانش را می شناسند. خیلی شان از 
او تشــکر می کنند که پیگیر کار شــده تا محله شان 
سروسامانی به خود بگیرد. »مجتبی کلخوران« یکی 
از آنهاســت. دلخور از طوالنی شدن طرح، معترضانه 
می گوید: »چند سال است که می خواهند این خانه ها 
را کوبیــده و مجتمع بزرگی بســازند. امــروز و فردا 

می کنند. تکلیف مان را مشخص کنید. گفتیم اینجا 
رنگ و رخی به خــود می گیرد اما مثل اینکه عملی 
نمی شود.« شاه کرمی پیرمرد سالخورده را آرام کرده 
و به او متذکر می شود تقریبًا 85 درصد کار پیش رفته 
و تا اجرایی شدنش زمان دیگری نمانده است. او ادامه 
می دهد: »بعضی از همســایه ها هنوز رضایت خود را 
مبنی بر ساخت وســاز یا فروش اعالم نکرده اند. البته 
تعدادشــان زیاد نیســت اما همه توان خود را به کار 

گرفتیم آنها را هم راضی کنیم.«

 برای تجمیع خانه ها روز شماری می کنم
اغلب اهالی کوچه علیمردانی، خوشحالند که این 
محله از وضعیت فعلی خالص می شود. بیشتر از همه 

بانوان، چراکه دیگر مجبور نیســتند سختی رفت و 
روب کوچه باریک را به جان بخرند. »نعیمه عابدی« 
بانوی سالمندی است که احساس رضایت خود را با 
دیدن شاه کرمی نشــان می دهد و از او خبر اجرای 
طرح را می گیــرد. می گوید: »کافی اســت یکی از 
همسایه ها شست وشو داشته باشد. آب وسط کوچه 
جمع می شــود. فصل بارندگی که جــای خود دارد. 
اینجا به دریاچه شــبیه می شــود. بیایید ببینید تا 
درد ما را متوجه شــوید. باورتان نمی شــود اما برای 
نوســاز شدن این کوچه روز شماری می کنم.« اغلب 
اهالی به جز »شــکوه گــودرزی« از تجمیع خانه ها 
راضی اند. گودرزی خیلی رغبت به ساخت وساز ندارد 
و با شــنیدن دل نگرانی اش می تــوان به او حق داد 
که تصمیم گیری در این مورد برایش سخت باشد. او 
می گویــد: »در این خانه 3 خانواده زندگی می کنند. 
من و پســرهایم. کجا مســتأجری کنند؟ با قیمت 
باالی اجاره ها و حقوق کم شــان همین که به خرج 
خوراک شان برسند راضی هستم. جا کوچک است اما 
چه کنم؟ حاال اینجا را بسازند به من آپارتمان چند 
متری می دهند؟ در یک آپارتمان چند نفر می توانند 
زندگی کنند؟ حاال به فرض هم که راضی شدیم کجا 
برویم برای مســتأجری با چند بچه قدونیم قد؟ چه 
کسی به ما خانه می دهد؟« شاه کرمی گفته های او را 
تأیید می کند و ســعی دارد با دلگرمی دادن به او راه 
نجاتی نشــانش دهد. می گوید: »در ازای هر متر یک 
برابر و نیم واحد مســکونی تعریف شده است. یعنی 
اگر خانه ای 50 متر باشــد، آپارتمان 75 متری به او 
داده می شــود. امکان تفکیک کردن آن یا دوبلکس 
کردنش هم وجود دارد. ما همه شرایط اهالی را درک 
می کنیم. با این وصف همســایه ها هم باید همکاری 

کنند. این کار به نفع خودشــان اســت. با کمترین 
زمین لرزه ای بیشتر خانه های اینجا تخریب می شود. 
گذشته از آن امکان امداد رسانی وجود ندارد. در مورد 
اجاره خانه هم این کار برعهده ســرمایه گذار است و 
جز تعهدات او محسوب می شود.« زن ظاهراً مجاب 
می شــود با اینکه نگاهش نشان می دهد هنوز مردد 

است. 

 موانع تجمیع و نوسازی 
شــاه کرمی اجــرای طرح تجمیــع 72 پالک را 
منحصربه فرد می داند و برای گفته اش دلیل می آورد. 
اینکه قریب به 100 خانوار راضی به شــرکت در یک 
طرح شــوند کار راحتی نیست. او از مشکالتی که بر 
سر راهشــان بوده می گوید: »سخت ترین کار جلب 
رضایت همسایه هاست. بسیاری از اهالی سالخورده اند 
و نیازی به تغییر و تحول نمی بینند. یا ملک ورثه ای 
است و خود مشــکل ایجاد می کند. البته تعدادشان 
اندک اســت. شما تصور کنید 2 نفر به زحمت با هم 
کنار می آیند چه برسد 100 خانوار. راضی کردن شان 
زمانبر اســت. موضــوع بعدی، کم لطفــی بعضی از 
مالکانی اســت که تمایل به فروش دارند. گاها برای 
واگذاری ملک طمــع کرده و قیمت را باالتر از اندازه 
عرف بازار عنوان می کنند. اگر ملک با قیمت گفته شده 
خریداری شود خوب نظم بازار مسکن را برهم می زند. 
اگر خریداری نشــود طرح مسکوت می ماند. مجاب 
کردن آنها نیاز به اراده آهنین دارد.« اما نکته دیگری 
که شاه کرمی به آن اشاره می کند، دعوت به همکاری 
سرمایه گذار است. از آن جا که این خانه ها در محدوده 
بافت فرســوده و نفوذ ناپذیر قرار دارد و گود برداری و 
حمل مصالح در معابر باریک ســخت است بنابراین 

سرمایه گذار رغبتی به انجام این جور ساخت وسازها 
نشــان نمی دهد چــون مدعی اســت برایش صرفه 
اقتصادی ندارد. شاه کرمی می گوید: »خانه های بزرگ 
در معابر وسیع و مناطق شمالی قطعًا به راحتی فروش 
می روند. اما در کوچه های باریک این موضوع برعکس 

است.« 

2 میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه طراحی 
مجتمع 180 واحد

آن چه مسلم است کارشناسان دفتر تسهیلگری 
محله دوالب همه توان خود را برای اجرایی شدن این 
طرح به کار گرفته اند. شاه کرمی متذکر می شود که 
با اقدامات صورت گرفته نفع سرمایه گذار و مالک در 
نظر گرفته شده است. او می گوید: »هدف ما خدمت 
به شهروندان است اما این به آن معنا نیست که سود 
سرمایه گذار را هم نادیده بگیریم. دوستان ما در دفتر 
تسهیلگری شــبانه روز در تالشند تا تحولی در بافت 
فرسوده دوالب ایجاد کنند. وجود کوچه های باریک و 
خانه های کلنگی گزینه هایی است که می تواند امنیت 
محله را به خطر بیندازد.« به گفته شاه کرمی 2 میلیارد 
و 700 میلیــون تومان بــرای طراحی یک مجتمع 
مســکونی زیبا هزینه شده است. دفتر تسهیلگری از 
بهترین کارشناسان کمک گرفته تا طرحی کارآمد را 
اجرا کنند. او می گوید: »تأیید طرح از سوی شهرداری 
ضروری است. برای این طرح، فضای جمعی، فضای 
سبز، مرکز خرید و مکان ورزشی در نظر گرفته شده 
است. با این شــرایط ایجاد چنین مجتمعی می توان 
گفت محلــه رنگ و لعاب دیگری به خود می گیرد و 
عــالوه بر آن اهالی از امکانــات رفاهی که تاکنون از 

وجودش بی بهره بودند، بهره مند خواهند شد.« 

  72 پالک ریزدانه قرار است به یک مجتمع مسکونی 180 واحدی 
تبدیل شــود. آن هم در بافت فرســوده و ناپایدار محله گذرپایین 

دوالب کــه از بخش های قدیمی منطقه اســت. 
اتفاقی که می تــوان آن را تحولی بزرگ در حوزه 
نوســازی تلقی کرد. یا به عبارت دیگر طرحی که 
برای نخستین بار در شرق تهران اجرایی می شود. 
کلید خوردن آن به چند سال گذشته برمی گردد. 
ابتدای امر هم از تجمیع 45 پالک ریز دانه شروع 
شد و با اســتقبال شهروندان روز به روز به تعداد 
پالک ها افزوده شــد تا امروز کــه به 72 پالک و 
تخریب 3 کوچه رسیده است. اگرچه حمایت های 
نوسازی و شهرداری منطقه 14 روند کار  سازمان 

را تسریع کرده اما آنچه حائز اهمیت است، جلب رضایت اهالی برای 
شــرکت در طرح تجمیع است که این کار دشوار را کارشناسان دفتر 
تسهیلگری توســعه نوســازی محله دوالب انجام داده اند. به گفته 
»سیدعلی شــاه کرمی« رئیس دفتر تســهیلگری نوسازی، به رغم 
کم رغبتی اهالی برای تجمیع حاال روزشــماری می کنند تا خانه های 
فرسوده خود را ترک و زندگی در آپارتمان های نوساز را تجربه کنند. 
اینکه طرح کی به مرحله اجرا می رسد و انجامش چه تأثیری در ایجاد 
رفاه شــهری دارد موضوع گزارش ماســت. همراه با »سیدعلی شاه 
کرمی« رئیس دفتر توسعه نوسازی گشتی در محله دوالب زده و پای 

صحبت همسایه ها نشستیم. 

مژگان مهرابی

حجتاهللمحمدزاده
معاونشهرسازیومعماریشهردارمنطقه14

محله دوالب در مسیر  آبادانی
50 درصــد از خانه هــای محله دوالب 
فاقد اســتحکام هســتند. خانه هایی که 
اصولی ســاخته نشده و با هر تکانی امکان 
آوار شــدن دارنــد. طبق آمار به دســت 
آمــده از ســوی دفتر خدمات نوســازی، 
دوالب 3383پــالک دارد که از این تعداد 
1617پالک فرسوده اند. به گفته »حجت اهلل 
محمدزاده« معاون شهرســازی و معماری 
شــهردار منطقه 14 تاب آوری بافت محله 
دوالب ضعیــف اســت و در هنگام حادثه 
خیلی جدی آســیب می بیند. او می گوید: 
»یکی از مشــکالت عمــده محله دوالب 
به دلیل فرســودگی بافتنش نفوذناپذیری 
کم کوچه های آن اســت. البته در بین این 
کوچه ها کم نیســت معابری که غیر قابل 
نفوذ هستند. مثل کوچه علیمردانی و وکیل 
پور. عرض آنها به قدری کم است که امکان 
امدادرسانی در شرایط بحرانی را به حداقل 
می رساند. بیشتر خانه های این کوچه ها کمتر از 40 متر وسعت 
دارند و جالب اینکه یکی، 2 خانوار در آنها زندگی می کنند. با 
یک حساب سرانگشــتی می توان تخمین زد جمعیت باالیی 
در این کوچه ها ســکونت دارند.« به گفته محمدزاده نوســاز 
کردن یک خانه 40 – 50 متــری نه صرفه اقتصادی دارد و 

نه به  آبادانی محلــه کمک می کند. او ادامه 
می دهد: »تجمیع چند ملــک در این جور 
کوچه ها راه حل بسیاری مناسبی است. حال 
اتفاق خوبی که افتاده 72 ملک قرار است با 
هم تبدیل به یک مجتمع مســکونی شوند. 
در صورت انجام آن مشــکل جــای پارک، 
امدادرسانی در مواقع بحران رفع خواهد شد 
و عالوه بر آن اهالی از امکانات رفاهی زیادی 
بهره مند می شوند.« و مهم تر اینکه با نوساز 
شــدن بافت محله، پاتوق های دنج اراذل و 

اوباش و معتادان از بین خواهد رفت و شــهروندان در امنیت 
کافی روز و شب خود را سپری خواهند کرد.

به گفته شاه کرمی 
2میلیارد و 700 میلیون 

تومان برای طراحی یک 
مجتمع مسکونی زیبا 

هزینه شده است. دفتر 
تسهیلگری از بهترین 

کارشناسان کمک گرفته 
 تا طرحی کارآمد را 

اجرا کنند

علیشاهکرمی
رئیسدفتر

تسهیلگریدوالب

حجتاهللمحمدزاده
معاونشهرسازی
ومعماریشهردار

منطقه14

تجمیع 72 پالک در بافت فرسوده محله ای قدیمی
مجتمع مسکونی 180 واحدی را شکل می دهد 

چند گام به پیش 
در نوسـازی دوالب
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مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا

حسنی

  قدم زدن در یک کوچه زیبا، تمیز و عاری از پســماند، آن هم در دل محله ای شلوغ که بیشتر آن را بافت 
فرسوده فرا گرفته اســت ، حس خوبی را به رهگذران منتقل می کند. کوچه ای که در قالب اجرای یک طرح 
حال و هوای متفاوتی دارد و با مشارکت هم محله ای ها، فضای خوبی در آن ایجاد شده است. از چند هفته  پیش 
اداره بازیافت شهرداری منطقه14با اجرای طرح »کوچه بدون پسماند« به کوچه مهدوی شرایط ویژه بخشیده  
اســت. حاال این کوچه عاری از هر نوع پسماند شده است و با ایجاد همبستگی و اقدامات تأثیرگذار مدیریت 
شــهری، با همکاری اهالی دستی به در و دیوار کوچه کشیده شــده و با ترسیم نقاشی دیواری، کوچه جلوه 

چشمنوازی به خود گرفته است. 

مژگان مهرابی 

اهالی کوچه مهدوی با همکاری اداره بازیافت شهرداری منطقه 14 
طرحی نو در انداختند

زباله ها در این کوچه 
روی زمین نمی ماند!

طبق آمار به دســت آمده روزانه 7 هزار تن 
زباله در پایتخت تولید می شود که از این مقدار 
فقط 6 درصد در مبدأ تفکیک می شود. این عدد 
نشانگر آن است که هنوز فرهنگ تفکیک زباله 
در میان شــهروندان تهرانی جایگاه مطلوبش 
را پیدا نکرده است. به گفته »عباس نمدچی« 
مدیر اداره بازیافت شــهرداری منطقه 14، تا 
برای  خوبی  همکاری  شهروندان  گذشته  سال 
تحویل کیسه های پسماند خشک به غرفه های 
بیماری  به دلیل شیوع  اما  بازیافت داشــتند 
کرونا و تعطیلــی غرفه ها این موضوع کمرنگ 
شــد. او می افزاید: »فعالیت نداشتن غرفه ها 
عاملی شد تا شــهروندان جداسازی پسماند 
خشک را به فراموشی بسپارند. از این رو اداره 
بازیافت با مشکالت زیادی مواجه شد. تا اینکه 

ماه گذشــته تصمیم گرفتیم طرح کوچه های 
بدون پسماند را اجرا کنیم. ابتدا از کوچه های 
کم جمعیت شــروع کردیم. کارشناسان اداره 
بازیافت به در خانه ها رفته و با آموزش چهره به 
چهره درباره اهمیت بازیافت به آنها توضیح و 
تأثیر جداسازی پسماند تر و خشک در پاکیزگی 
محله را شرح دادند. تصور نمی کردیم که بازتاب 
مؤثری داشته باشــد اما این طرح با استقبال 
شهروندان مواجه شد.« او ادامه می دهد: »این 
طرح اکنون گســترش پیدا کرده و با توجه به 
درخواست اهالی، قرار اســت در چند برج و 
مجتمع مســکونی دیگر هم انجام شود. طرح 
کوچه های بدون پسماند به جز کوچه مهدوی 
در چنــد کوچه دیگر در نواحی یک و ۲ هم به 
مرحله اجرا رسیده اســت.« به گفته نمدچی 

خوب  خیلی  شهروندان  مشارکت 
بوده و همــکاری آنها قابل تقدیر 
است. مدیر اداره بازیافت شهرداری 
منطقه 14 طــرح کوچه های بدون 
پســماند را در کاهش زباله گردی 
مؤثر می داند و تأکید می کند: »یکی 
زباله گردی در شهر،  مهم  از دالیل 
پسماندهای  زیاد  ارزش  داشــتن 
زباله گردی  مافیای  برای  خشــک 

اســت که از این طریق درآمــد قابل توجهی 
توجه  مورد  که  وســایلی  می شود.  عایدشان 
شهروندان نیست سود سرشاری را روانه جیب 
زباله گردها می کند. بنابراین با اجرای این طرح 
نه تنها پدیــده زباله گردی از بین می رود بلکه 

حجم پسماند هم کاهش پیدا می کند.«

عباسنمدچی،مدیرادارهبازیافت
شهرداریمنطقه14
همکاری شهروندان 
قابل تقدیر است

عباسنمدچی
مدیرادارهبازیافت
شهرداریمنطقه14

از چند هفته پیش که کارشناســان 
اداره بازیافت بــه کوچه مهدوی آمدند، 
قرار شــد شــنبه ها ماشــین ملودی دار 
برای جمع آوری پســماند به این کوچه 
ســر بزند. حاال روز شــنبه و قرار است 
ماشین ملودی دار اداره بازیافت به اینجا 
بیاید. معمواًل ماشین ساعت 9 صبح در 
محله حضور پیدا می کند و با شــنیدن 
صدای ملودی ســر و کله اهالی هم پیدا 
می شود. شهروندان یکی یکی کیسه به 
دست از خانه ها خارج می شوند و سمت 
ماشین می آیند. حال و هوای این کوچه 
با ماه های قبل فرق کرده است. کوچه ای 

که پیــش از ایــن نمای فرســوده اش 
جــذاب نبــود و کیســه های زباله در 
گوشــه و کنارش دیده می شد، حاال جای 
جای آن پر از نقش و نگارهای زیباست. 
»مهری کردبچه« درحالی که با کیســه 
پر از پالستیک به سوی ماشین می رود. 
زنگ در خانه همسایه خود را هم می زند 
و کیسه او را می گیرد که تحویل ماشین 
ملودی دار دهد. او می گوید: »همسایه ام 
بانوی سالخورده ای اســت که راه رفتن 
برایش ســخت است. برای همین کیسه 
او را هم می برم تا زباله در ســطح کوچه 

نباشد.«

همبستگی برای داشتن کوچه  ای زیبا

اهالی از اجــرای طرح »کوچه بدون 
پســماند« خوشحال هســتند و در این 
مدت مشــارکت خوبی هم داشــته اند. 
اخیر کوچه  به طوری که در هفته هــای 
و محله شــان تمیز و پاکیزه شده است. 
کردبچه می گویــد: »اگر چند ماه پیش 
به اینجا می آمدید، رغبت نمی کردید در 
کوچه راه بروید. مهمان برایمان می آمد 
خجالت می کشیدیم. اکثر خانه ها کلنگی 
و بد نما بودند. اداره زیباســازی دیوارها 
را نقاشــی کرد. مردم هم خیلی کمک 
کردند. این نقــش و نگارها دیگر اجازه 
نمی دهد فرســودگی خانه ها به چشــم 
بیایــد.« او می افزاید: »چند هفته پیش 
هــم از طــرف اداره بازیافت چند خانم 
آمدند و گفتند زباله های تر وخشــک را 
از هم جدا کنیم آنها زباله های خشک را 

هم جمع می کنند و در ازای آن یا پول 
یا مواد شوینده می دهند.« 

»ملیحه نام آوری« همســایه دیگری 
اســت که با چند کیســه به دست جلو 
در می آید کــه درون آنها مقدار زیادی 
کاغــذ و پالســتیک جمع آوری شــده 
و در ازای تحویــل آنها مواد شــوینده 
می گیــرد. او پاکیزگــی محلــه را در 
تقویــت روحیه اهالی مؤثــر می داند و 
می گوید: »قباًل زباله های تر و خشــک 
را در یــک کیســه می ریختیم و آن را 
در مخازن می انداختیم. اما حاال آنها را 
جدا می کنیــم. با نکاتی که یاد گرفتیم 
متوجه شدیم زباله های خشک می تواند 
کاربردهای دیگری هم داشــته باشــد. 
عالوه بــر آن مافیــای زباله گردی هم 

جمع می شود.«

 زباله می دهیم موادشوینده می گیریم

شــهروند دیگری که کیسه به دست 
به ســمت ماشــین ملــودی دار می رود، 
»اسماعیل فرشــیدفر« است. او این کار 
را گامی بــرای پاکیزگی محله می داند و 
معتقد است: »اگر فرهنگ این موضوع در 
میان اهالی نهادینه شــود، همه کوچه ها 
تمیز و عــاری از زباله خواهد شــد.« او 
متذکر می شــود، خیلی زبان گویا برای 
صحبت کردن دربــاره طرح کوچه بدون 
پســماند ندارد و این کار را به شــهردار 
کوچــه محــول می کند. با شــنیدن نام 
شهردار کوچه، فردی با تجربه در نظرمان 
مجسم می شــود اما با دیدن یک دختر 

نوجوان متوجه می شویم »مبینا« نوجوان 
هم محله ای که 12 – 13 ســال بیشــتر 
ندارد، خیلی خوب بــه امور محله توجه 
دارد. او را اهالی به دلیل تعصب محلی اش 
انتخــاب کرده انــد. مبینــا دراین بــاره 
می گوید: »از وقتی که طرح کوچه بدون 
پســماند اجرا شــده، دیگر ردی از زباله 
در کوچه مان دیده نمی شــود. همسایه ها 
قانون مدار شــده اند و در انجام این طرح 
بــه خوبی همکاری می کننــد.« به گفته 
اهالــی مبینا در آمــوزش چهره به چهره 
کارشناســان اداره بازیافت آنها را خیلی 

خوب همراهی کرده است. 

 ردی از زباله در محله نیست
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می افزاید: »هر هفته چند مشــتری ثابت داریم که 
می آینــد و چند کیلو میوه و پیاز و ســیب زمینی 
می برند و حاجی آخر ماه می آید همه را حســاب 
می کنــد.« میوه فروش محلــه می گوید: »حاجی 
هوای همه اهالی به خصوص آنهایی که دستشــان 
به دهانشان نمی رســد را دارد، آنها هم دلشان به 

حاجی گرم است.« 

هرکس مشکلی دارد 
سراغ حاج علی می آید 

دیــوار به دیــوار نانوایــی حاج نظــری، یک 
ســوپرمارکت کوچک اســت. صاحــب مغازه که 
»احمدی« نام دارد دفتری که ســیاهه اقالمی که 
نیازمندان به حســاب حاج نظری برده اند را نشان 
می دهد. او می گوید: »تقریبًا بیشــتر کســانی که 
نان رایگان می برند در مغازه ما هم حساب دفتری 
دارنــد و حاجی هر هفته می آید و حسابشــان را 
صاف می کند.« احمــدی ادامه می دهد: »اجناس 
ســوپرمارکت گران شــده و گاهی رقم حساب ها 
زیاد می شــود، یکبار به حاجی گفتم »چرا صورت 
حســاب ها را تسویه می کنید، شــما که همه این 
آدم ها را نمی شناسید شاید بعضی هایشان نیازمند 
نباشند.« حاج علی بالفاصله در جوابم گفت »کسی 
کــه برای چند نان مراجعه و درخواســت می کند 
حتمًا نیازمند اســت. کســی که پول داشته باشد 
نمی آید نان رایگان ببرد. ایــن افراد واقعًا نیازمند 
هســتند.« مغازه دار ادامه می دهد: »حاج علی دل 
بزرگی دارد. هرکسی در محله مشکل مالی داشته 
باشد به سراغ حاجی می آید و او روی هیچ کس را 
زمین نمی اندازد. اگر خودش هم نداشــته باشد از 
نیکوکاران و خّیران مســجد یا خیریه هایی که در 
آنها عضو است کمک می گیرد تا مشکل بنده خدا 

را حل کند.«

»محرمعلــی نظــری« که اهل محلــه او را به 
نام »حاج علی« می شناســند، 76 ساله است و از 
کودکــی پای تنور نانوایی پدرش در خیابان حافظ 
قد کشــیده و شــاطر نانوا شده اســت. 20 سال 
پیش به محلــه تهرانپارس آمده و خانه و مغازه ای 
خریده و نانوایی خودش را راه انداخته و شــاطری 
را به جوان ترها سپرده است. می گوید: »سال ها در 
نانوایی پدرم شاطر بودم و وقتی به تهرانپارس آمدم 
خودم را از شاطری بازنشسته کردم. روزی هم که 
این نانوایی را راه انداختم عهد کردم که یک و نیم 
ســهم از درآمد اینجا را برای رضای خدا و خیرات 
پسر بزرگم »آقا مرتضی« که در جنگ شهید شده، 
خرج کنم و در مناسبت های مذهبی مثل عید فطر، 
تولد و شــهادت حضرت علی)ع( و امام حسن)ع( 
و... هــم نان اهالی رایگان باشــد. این موضوع را با 
بچه هایم هم شرط کرده و وصیت کردم که بعد از 

مرگم این کار را ادامه دهند.« 

دل اهالی به حاجی گرم است 
اهدای نان رایگان به نیازمندان فقط گوشه ای از 
مهربانی حاج علی است. این را جوانی می گوید که 
در مغازه میوه فروشی نزدیک نانوایی کار می کند. او 
که »شهرام کریم پور« نام دارد و همسایه مهربانش 
را سال هاست می شناســد، ادامه می دهد: »شاید 
حاجی راضی نباشــد که دیگران بدانند، اما به ما 
سپرده که اگر کسی آمد و میوه خواست و پولش را 
نداشت، به حساب من به او میوه بدهید.« کریم پور 

بذل مهربانی تا دور دست ها 
بــا کمی پــرس وجو دربــاره نانــوای نیکوکار 
متوجه می شــویم که فعالیــت خیرخواهانه او به 
محله تهرانپارس محدود نمی شــود. او عضو فعال 
خیریــه ای در اتحادیه نانوایان اســت و کمک های 
مردمــی را جمع آوری و همراه نیروهای جهادی در 
نقاط محروم کشــور توزیع می کند. »ناصر کرمی« 
یکی از اعضای این خیریه در این باره می گوید: »به 
همت حاج نظری و جمعــی از نانوایان قدیمی یک 
گروه جهادی در صنف نانواها تشــکیل شــده که 
کمک هــای مردمی را جمع می کنند و به دورترین 
نقاط محروم کشور می برد.« او ادامه می دهد: »حاج 
نظری همت بلندی دارد، با وجودی که ســنی از او 
گذشته اما همیشه پای کار است.« کرمی می افزاید: 
می گویــد:  »خیلی ها روی حــرف و اعتبار حاجی 
حســاب می کنند و وقتی بــرای جمع آوری کمک 
به جاهای مختلف و ارگان ها ســر می زند، حمایت 
می کنند.« او مکثی کــرده و می گوید: »در عوض 
خــدا هم هوای حاجی را دارد.« این را که می گوید 
خاطره ای برایمان نقل می کند: »حاج نظری و چند 
نفر از اعضای گروه جهادی پارســال برای کمک به 
سیل زدگان اهواز همراه با سه کامیون برنج و آرد و 
ماکارونی و اسباب بازی، چادر و... راهی مناطق اهواز 
شده بودند و حاجی هم راننده ماشین شخصی بود 
که همراه کامیون ها می رفت که ناگهان در بزرگراه 
قم یک صندلی از ماشین جلویی توی جاده و درست 
جلو ماشین حاجی می افتد، ماشین که سرعتش هم 
زیاد بوده چند بار دور خودش می چرخد و متوقف 
می شود. او ادامه می دهد: »حاج نظری و همراهانش 
به طرز معجزه آســایی از حادثه نجات پیدا کردند و 
بی شک این لطف و مرحمت خدا به خاطر این بود 
که حاجی در راه کمک به مردم عازم ســفر بود و 

دعای خیر آنها سپر بالی او شد.« 

مهربانی 
بی جواب نمی ماند

اســت  معتقد  تهرانپارس  محله  پیر  نانوای 
مهربانی بی جواب نمی مانــد و تبلورش در زندگی 

فرد نمایان می شود. او می گوید: »اگر قابل بوده باشم و 
سر سوزنی از کارهایم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته 
باشد، لطفش شامل حالم شده چراکه بر من منت گذاشته 
و فرزندان خوبی نصیبم کرده.« حاج علی ادامه می دهد: 
»خدا را شــکر هر 5 فرزندم عاقبت بخیر شــدند. 

یکی شان که سال 65 در عملیات کربالی 5 شهید 
شد، ۲ تایشان مهندس شدند و یکی دکترای 

فقه دارد و دیگری هم معلم است.«

نانوای مهربان محله تهرانپارس 
هفته ای 1200 نان 

به نیازمندان اهدا می کند

حاج علی 
 هـوای اهـالی را دارد

 چند قــدم دورتر از بوســتان پلیس محله 
تهرانپارس، در تقاطع خیابان سیزدهم شرقی و 
خیابانی که نام شهید مرتضی نظری را بر پیشانی 
دارد، عطر نان تازه و بوی خوش مهربانی مشام 
رهگذران را می نوازد. اینجا نانوایی لواشی است 
که از 20 سال پیش تنورش برای نیازمندان گرم 
می شود. »محرمعلی نظری« صاحب این نانوایی 
به نیت فرزندی که اســم و عکسش بر پالکی 
روی دیوار کوچه نصب شــده، به طور میانگین 
هفته ای 1200 نان رایگان به نیازمندان می دهد. 
او عالوه بر نان، حواســش به دیگر اقالم سفره 
نیازمندان هم هست و حساب های دفتری آنها را 
در سوپرمارکت و مغازه میوه فروشی محله پاک 

می کند.

پریسا نوری



9 سه شنبه  25 خرداد 1400   شماره 806 8  سه شنبه  25 خرداد 1400   شماره 806 

15
 1
4

13 8 4 مناطق
15
 1
4

13 8 4 مناطق گزارشویژه گزارشویژه

مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا
محمدرضامحمدیتاش

مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا
محمدرضامحمدیتاش

مجموعه تختی امکانات ورزشی رایگان 
در اختیار گروه خاصی از شهروندان قرار داده است

امکانات ورزشی برای 
بیـماران خـاص

سیما کریمی، نایب رئیس هیئت ورزش بیماران 
خاص استان تهران خود نیز پیوند کبد انجام داده 
و از ســال 95 با فدراســیون ورزش بیماری های 
خاص آشنا شده است. او می گوید: »وقتی انسان 
ســالمتش دســتخوش تغییرات منفی می شود 
گرفتار افسردگی شده و حس نامطلوبی به زندگی 
پیدا می کند. تصور می کند حاال که به این بیماری 
مبتال شــده دنیا به آخر رسیده و از او هیچ کاری 
برنمی آید. در واقع آینده اش را تباه شده می بیند. 

از این رو ناامیدانه روز و شــب های خود را سپری 
می کند. هیچ کس هم از این قاعده مستثنا نیست. 
خود من هم دچار یاس شــده بــودم. تا اینکه با 
فدراسیون آشنا شــدم و برای ورزش به مجموعه 
تختی آمدم.« به گفته کریمی، رشته بیماری های 
خاص با توجه به بیماری که دارند تعیین می شود. 
به طور مثال کســانی که پیوند کلیه یا کبد انجام 
داده اند نباید ورزش توپــی انجام دهند. او ادامه 
می دهد: »من کســی را ندیدم کــه بیاید اینجا و 

ورزش کند و بعد بیماری اش عود کند. همه شاداب 
می شوند چون حس خوشی را پیدا می کنند همین 
به بهبود آنها یا حفظ سالمت شان کمک می کند. 
بیشــتر ورزشــکاران از ورزش پتانک استقبال 
می کنند چون رشته ورزشی جدید و مفرحی است. 
شرایط سنی هم ندارد. هر ۲ سال یکبار یک کشور 
میزبان برگزاری مسابقات است. دوو میدانی، شنا، 
دوچرخه ســواری، پرتاب وزنه، شطرنج، دارت و 
پتانک. بیماران دیابتی، ام.اس و پیوند فعالیت شان 

نسبت به دیگر بیماران بیشتر است. تحرک قند را 
تا اندازه قابل توجهی کاهش داده و باعث کنترل 
آن می شود.« او در کنار تمرین تنیس، بدمینتون 
و پتانک مربی این رشــته های ورزشی هم هست. 
کریمی 53 ســال دارد و بی توجه به پا گذاشتن 
به دوره میانســالی مرتب در مسابقات کشوری و 
جهانی شــرکت می کند. می گوید: »در مسابقات 
بدمینتون نیوکاسل انگلستان مقام آوردم. اتفاقی 

که هیچ وقت تصور آن را نمی کردم.«

سیما کریمی، نایب رئیس هیئت ورزش 
بیماران خاص استان تهران: 

پتانک، ورزش پرطرفدار 
بیماران خاص است

حمید حسین پور
مدیر مجموعه ورزشی تختی: 

امکانات بیشتر 
در راه است

این که چرا از بین ده ها ورزشگاه تهران، فقط مجموعه 
ورزشی تختی برای بیماران خاص در نظر گرفته شده 

سؤالی است که ذهن مان را درگیر کرده و آن را از »حمید 
حسین پور« مدیر مجموعه ورزشی تختی جویا می شویم: 

»سال 92 بخشنامه ای از سوی وزارت ورزش صادر شد که 
همه مجموعه های ورزشی برون سپاری شوند. یعنی برای 
درآمدزایی و نگهداشت مجموعه سالن ها و زمین چمن ها 

و ورزشگاه ها به پیمانکار اجاره داده شود. این طرح 
شامل همه ورزشگاه های تهران می شد. هیئت مخصوص 

بیماران خاص از آنجایی که ورزش برای این دسته از 
شهروندان را رایگان در نظر گرفته هیچ ورزشگاهی به آنها 
خدمات نمی دهد. بنابراین اگر کسی بخواهد در ورزشگاه 
محله شان از امکانات ورزشی استفاده کند باید هزینه آن 
را پرداخت کند. بنابراین از حوزه اختیاراتم استفاده کرده 
و این امکان را در مجموعه ورزشی تختی فراهم کردم.« 

حسین پور برای رفاه بیشتر این ورزشکاران با مجموعه 
ورزشی شهید شیرودی و سام در خیابان جمهوری تعامل 
برقرار کرده تا آنها هم به بیماران خاص خدماتی را رایگان 
ارائه کنند. می گوید: »بخشی از هزینه مجموعه شیرودی 
و سام را خود فدراسیون تقبل کرده و بخشی هم تخفیف 

دارد.« به گفته این مسئول، در بهمن ماه سال گذشته 
اتاق دارت و شطرنج در مجموعه تختی راه اندازی شده و 
تا پایان خردادماه زمین تنیس خاکی افتتاح می شود. او 

می گوید: »البته با گفت وگویی که با مدیر سازمان ورزش 
انجام داده ایم قرار شده زمین اسکواش و پدل را ایجاد 

کنیم.« حسین پور در انتها می افزاید: »بیماران تاالسمی، 
دیالیز، دیابت، هموفیلی، پیوند اعضا و ام.اس جزو کسانی 
هستند که از خدمات مجموعه تختی استفاده می کنند و 
البته می توانند همه رشته های ویژه بیماران خاص را بازی 

کنند. اما برای شرکت در مسابقات، موظف به حضور در 
ورزش هایی هستند که فدراسیون مشخص می کند.« 

پیش به سوی مسابقات جهانی
در گوشه دیگری از ورزشگاه، »اصغر عظیمی« 
خود را مهیا برای رفتن به اســتخر شنا می کند. 
او ورزشــکاری اســت که از اسالمشهر به اینجا 
می آید. همین طور که با عجله به ســوی استخر 
مــی رود، تعریف می کند: »کلیه هایــم را بر اثر 
مصرف مکمل های غذایی از دست دادم. قهرمان 
وزنه برداری بــودم. مربــی ام اطالعات چندانی 
نداشت و مرتب خوردن مکمل را تجویز می کرد. 
تا به خودم بیایم کلیه هایم آسیب جدی دید و 
کارم به دیالیز کشید. 3 سال بعد هم پیوند کلیه 
انجام دادم. زمانی که دیالیز می شدم افسردگی 
گرفتم خیلی حالم بد بود مأیوس بودم. زندگی ام 
را تباه شده می دانستم. روانپزشک خیلی با من 
صحبت می کرد اما تأثیر چندانی در من نداشت. 
یکبار که برای دیالیز رفته بودم در مرکز دیالیز 
با خســروی آشنا شــدم و همین تحولی را در 
زندگی ام ایجاد کرد. آقای خسروی حال بد من 
را که دید توصیه کرد به مجموعه ورزشی تختی 
بروم. با بی میلی رفتم. چون شنا را از کودکی نزد 
برادرم یاد گرفته بودم. اصول آن را می دانستم. 
بنابراین خیلی زود توانستم با شرایط کنار بیایم 
و تبحر خودم را در شــنا نشــان دهم. چند ماه 
بعد در نخستین مسابقه کشوری شرکت کردم 
و مقام آوردم. همیــن انگیزه به من داد تا خود 
را برای مســابقات جهانی اسپانیا آماده کنم. در 
آنجا هم مدال آوردم.« او معتقد اســت شــنا تا 
اندازه قابل توجهی میزان کراتین خون را کاهش 

می دهد. 

ورزش تضمین کننده سالمتی 
هر کدام از ورزشــکاران اینجا سرگذشــت 
خود را دارند. آدم هایــی که براثر یک حادثه یا 
پیشــامد ناگوار سالمتی خود را از دست داده و 
در فهرست بیماران خاص قرار گرفته اند. هدف 
ما هم نوشــتن داستان زندگی آنها نیست بلکه 
دانستن تحوالتی است که بعد از ورزش ضمیمه 
سرگذشت شان شده اســت. »عطیه نیکخواه« 
ورزشــکار دیگری اســت که به دلیل مشکالت 
زندگی و اعتیاد همســرش به ام.اس مبتال شده 
اســت. خیلی تمایل ندارد از خودش بگوید اما 
آنچه تأکیــد می کند که ســختی های زیادی 
را پشــت سر گذاشــته و از بیماری ام.اس رنج 
می بــرد. او هم از طریق یکی از همســایه ها با 
مجموعه ورزشــی تختی آشنا شده و از خیابان 
پیروزی به اینجا می آید. می گوید: »شطرنج بازی 
می کنم. البته ابتدای امر بــرای اینکه ذهنم را 
آرام نگه دارم به مجموعه تختی آمدم. اما رفتار 
خوب مربــی و انرژی که به مــن می داد باعث 
شد کم کم عالقه مند شــوم و شطرنج را به طور 
حرفــه ای دنبال کنم.« به قول خودش از زمانی 
که شطرنج و دارت بازی می کند سرحال تر شده 
و همین رونقی به زندگی ســوت و کور او داده 
اســت. نیکخواه تمایلی ندارد از او عکاسی شود 
و می خواهد که گمنام بماند. »پانیذ محمودی« 
آخرین نفری است که با او گفت وگو می شود. او 
هم پیوندی اســت و چون مجاز به انجام ورزش 
توپــی نیســت، دو و میدانی و اســکواش بازی 
می کند. می گویــد »از وقتــی ورزش می کنم 
روحیه ام بهتر شــده اســت. اعتماد به نفســم 
افزایش پیدا کرده و به دیگران ثابت کردم فرقی 
با آنها نــدارم. با ورزش عالوه بــر اینکه ضعف 
جســمانی ام برطرف شد همه فاکتورهای خونم 
هم اصالح شد.« آخر برنامه است و همه به یمن 
دیدار دوباره شان، با هم در مسابقه دارت رقابت 
می کنند. یک رقابت دوســتانه و صمیمی که به 
دلیل کرونا از دست داده بودند. صدای خنده و 
رجز خوانی آنها فضای سالن را پر کرده و خبر از 

امید و زندگی می دهد.

مجموعه ورزشــی تختی بزرگ اســت و 
زیبا، با آن معماری منحصربه فردش همیشــه 
مورد توجه اهالی شــرق تهران بوده و هست. 
وســعت زیاد و امکانات ورزشی متنوع آن هر 
روز پای بســیاری از شهروندان را به اینجا باز 
می کنــد. برای همین باعث شــده مثل خانه 
مادربزرگ هیچ وقت خالی از مهمان نباشــد. 
چند ســالی هم هســت که در کنــار دیگر 
ورزشکاران، مهمانان ویژه ای هم دارد. کسانی 
که به دلیل بیماری خاص شــان امکان حضور 
در هیچ ورزشگاهی را ندارند. رامین خسروی، 
مدیر روابط عمومی مجموعه تختی برای تهیه 
گزارش از برنامه های ورزشــی و گفت وگو با 
ورزشکاران همراهی مان می کند. تا چشم کار 
می کند سر ســبزی زمین چمن این جاست 

کــه چون قالی های خوش خط و نگار 
در کنار هم قرار گرفته اند. ســالن های 
توپــی و رزمــی البته بــا فاصله های 
منظمی از هم قرار دارند و برای رفتن 
به هرکــدام از آنها باید یک پیاده روی 
طوالنی را به جان خرید. ســاعت 11 
صبح اســت و تعدادی از ورزشکاران 
مشغول نرمش و گرم کردن بدن خود 
هستند. همه ســرحال و با نشاط. در 
حیــن تمرین لبخند از لبشــان محو 

نمی شــود. به قول خودشان جمع پیوندی ها 
هستند. اغلب شان پیوند اعضا انجام داده و در 
بین شان چند نفری هم به تاالسمی و ام.اس 
مبتال هســتند. خســروی می گوید: »معمواًل 
همه ورزشــکاران یک روز و یک ساعت جمع 

نمی شــوند و امــروز به دلیل تهیــه گزارش 
اینجا حضور پیدا کرده اند. برنامه های ورزشی 
هرکدام جداســت و با توجه به بیماری ای که 

دارند در نظر گرفته شده است.« 

هر ورزشکار از یک محله 
تک تک کســانی که برای ورزش آمده اند، 
سرشار از انرژی اند. اغلب شان هم کار می کنند 
و هم ورزش. روحیــه خوبی هم دارند چراکه 
بیمــاری نتوانســته آنهــا را از جنب وجوش 
بیندازد و خانه نشین شان کند. »دانیال نیک 
پی« مبتال به تاالســمی اســت. او می گوید: 
»زندگــی برای بیماران خــاص همین طوری 
ســخت می گذرد. خود من هر ماه باید مبلغ 
قابــل توجهــی را برای تهیــه داروهایم کنار 
بگذارم. اگر بخواهم به ورزشــگاه 
محله مــان بــروم پــول زیادی 
می خواهد که در توان من نیست. 
شاغل نیستم و درآمدزایی ندارم. 
بنابراین بــه اینجا می آیم چراکه 
امکانــات ورزشــی اش رایــگان 
اینجا  اینکــه در  اســت. مهم تر 
ندارد.  وجــود  ترحم آمیزی  نگاه 
همه مــان یــک وجه اشــتراک 
داریم و خــوب همدیگر را درک 
می کنیم. به هم روحیــه می دهیم و روزهای 
شــادی را پشت ســر می گذاریم.« هرکدام از 
ورزشکاران از یک جای تهران آمده اند. دانیال 
از محله خاک ســفید، امین از محله نظام آباد، 
ســجاد از بلوار مرزداران، نیما از شهرری و.... 

هرچه هســت دوری مسیر را تحمل می کنند 
با این هدف که روی سکوی افتخار بایستند. 

لذت قهرمانی 
»سجاد فتح اللهی« در حال کش و قوس به 
بدنش اســت. می گوید: »خود را برای شرکت 
در مســابقات جهانی استرالیا آماده می کنم.« 
البته تا زمان برگزاری مسابقه یک سال و اندی 
مانده اما او دوست دارد با تمرین بیشتر مدال 
طالی پرتاب وزنــه و توپ را از آن خود کند. 
برای همین هر روز از بلوار مرزداران به اینجا 
می آید. فتح اللهی می گوید: »قبل از پیوند کبد 
فوتســال را حرفه ای دنبال می کردم. تا اینکه 
در دوران ســربازی از ابتال به ســیروز کبدی 
مطلع شدم. یک ســال درگیر بیماری بودم و 
بعــد پیوند کبد انجــام دادم. مدتی از ورزش 
دست کشــیدم. عمل پیوند در روحیه ام تأثیر 
نامطلوبی گذاشته بود. حس و حال هیچ کاری 
را نداشتم. یک روز به اســتخر رفتم در آنجا 
به طور اتفاقی با فردی آشنا شدم که او هم از 
قضــا مثل من بود. جای عمل جراحی را روی 
بدنم دید ســر حرف را باز کرد و از مجموعه 
ورزشــی تختی گفت که در اینجــا امکانات 
ورزشی برای افرادی مثل ما مهیا است. فردای 
آن روز به اینجا آمدم و با مســئوالن مجموعه 
ورزشــی صحبت کردم. با توجه به بیماری ام 
پرتاب وزنه و توپ را پیشنهاد دادند. خوشحال 
شدم. پی کار را گرفتم و سال بعد در مسابقات 
جهانی شــرکت کردم و 2 مدال برنز به دست 

آوردم.« 

رامینخسروی
مدیرروابطعمومی

مجموعهتختی

 وقتی صحبــت از بیماران خاص می شــود اغلب ما، 
نخستین چیزی که در ذهنمان شکل می گیرد مواجه شدن 
با آدم هایی اســت که به دلیل کسالت توانمند نیستند و 
فعالیت اجتماعی آنچنانی هم ندارند. برای همین به جای 
همراهی با آنها نوعی حس دلســوزی در دل بعضی ها مان 
جا خوش می کند و با نگاهی پر افســوس افق آینده شان 
را نظاره می کنیم. در صورتی کــه اگر دید واقع بینانه ای 
داشته باشیم و کمی بیشتر با آنها نشست و برخاست کنیم 
می بینیم کسی که نیازمند دل سوزاندن است خود ماییم. 
در بین بیماران خاص کم نیستند افرادی که در حوزه های 
تحصیلی، ورزشی و هنری، گوی سبقت را از دیگران ربوده 

و موفقیت های زیــادی را از آن خود کرده اند. 
این ادعا، ورزشکارانی هستند که  بارز  مصداق 

در مجموعه ورزشی تختی خود را برای مسابقات 
جهانی 2013 آماده می کنند. کسانی که به رغم 

ابتال به بیماری های خاص بارها در مسابقات جهانی 
شرکت کرده و مدال قهرمانی به دست آورده اند. 

البته زمینه پیروزی های پی در پی این ورزشکاران 
را »حمید حسین پور« مدیر مجموعه ورزشی تختی 
فراهم کرده و امکانات این ورزشــگاه را به صورت 
رایگان در اختیار بیماران مبتال به دیابت، تاالسمی، 

هموفیلی، ام اس، پیوند اعضا و دیالیز قرار داده است. در 
واقع می توان گفت، مجموعه تختی تنها ورزشگاهی است 
که از بیماران خاص اســتقبال می کند. خواسته خود او 
هم بود که گزارشــی از موفقیت این ورزشکاران گمنام و 
همچنین برگزاری کالس های ورزشی مجموعه تهیه شود 
تا شاید بیماران بیشــتری جذب این فضا شوند. در یک 
صبح گرم خرداد ماه به مجموعه ورزشی تختی رفتیم و در 

جمع ورزشکاران خاص حاضر شدیم.

مژگان مهرابی
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مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا
توکلی

لشکرِ نـظامیان 

محدوده 
فعلی محله 

لشکر 
کجاست؟

 محله لشکر در 
محدوده شرقی شهر 
تهران و در منطقه 8 

قرار داد. این محله 
از سمت شمال به 
خیابان جانبازان 
غربی و مجیدیه 

جنوبی از ضلع جنوب 
به خیابان شهید 

مدنی منتهی می شود. 
همچنین این محله از 
سمت شرق به خیابان 
مسیل باختر یا همان 
مسیل گلشن دوست، 

از ضلع غرب هم به 
خیابان شهید حیدری 
می رسد. محله لشکر 

با محله های کرمان، 
وحیدیه، سبالن و 

تسلیحات همسایه 
است و درحال حاضر 

بیش از 17 هزار 
نفر جمعیت دارد 

و بخشی از آن در 
بافت فرسوده قرار 
گرفته  است. یکی 

از شاخص ترین 
المان های محله لشکر 

میدان امام رضا)ع( 
است که سال 1393 

ایجاد شده  است و 
این محله 6 مسجد و 

حسینیه دارد. 

سارا جعفرزاده

محله لشــکر یک تکه یا محله ای کوچک 
از دل محــدوده بــزرگ نظام آباد اســت که 
بعدهــا مرزبندی بین ایــن دو محله صورت 
گرفته  اســت. محله ای که در زمان های قدیم 
مقصد اصلی بیشتر روستاییانی بوده که برای 
زندگی بهتر راهی تهران می شــدند و همین 
موضوع منجر به    آبادانی این محله نیز شــده 
 است. به گفته قدیمی های محله، آن زمان به 
دلیل ساخت وساز خانه برای کارمندان دولت 
به ویژه نظامیان و جانمایی نخستین موتورآب 
در این محدوده، محله لشــکر امروزی، رونق 
گرفته و ناگفته نماند در 50 سال گذشته به 
دلیل وجود مســیل باختر و آب زاللی که از 
سمت شــمیرانات به سمت این مسیل روانه 
می شد، بســیاری از مردم به این محله کوچ 

کردند و باعث    آبادانی و البته شــلوغی محله 
لشکر شده اند. در ادامه به کمک اهالی مروری 
بــر تاریخچه ایــن محله و روند توســعه آن 

داشته ایم. 

 جانمایی نخستین موتورآب 
به گفته ساکنان محله لشکر، در روزگارانی 
نه چندان دور محله لشکر جزو محدوده محله 
نظام آباد بوده و بعد از تقســیمات شهرداری 
این محله جزو تقســیمات منطقه 8 در نظر 
گرفته شده است و به همین دلیل محله لشکر 
و نظام آباد تاریخچه مشــترکی دارند. یکی از 
اقداماتی که در آن زمان توسط حکومت وقت 
در این محله انجام شــده، جانمایی نخستین 
موتورآب است. »مهری صادقی« یکی از اهالی 
قدیمی محله لشکر این طور تعریف می کند: 
»در دهه 30 نخستین موتورآب در نظام آباد 
قرار گرفت و همین موضوع باعث  شد افرادی 
که از شهرستان به تهران می آمدند، این محله 
را برای ســکونت انتخاب کنند. چون معتقد 
بودند: »هر جا که آب هســت،  آبادانی هم به 
دنبالش می آیــد.« البته ناگفته نماند که این 
موتورآب بعد از تقســیمات محلی، اکنون در 
محدوده محله تسلیحات قرار گرفته است. در 
آن زمان آب لوله کشی به شکل کنونی معنی 
نداشــت و مردم آب مصرفی خود را از طریق 
این موتورآب که در ساعات معین آب آن در 
جوی ها جاری می شد، تأمین می کردند.« او 
می افزاید: »آن زمان رودخانه مســیل باختر 
برای ما اهالی محله حکم تفریحگاه داشــت 
و همه اهالــی با کلی ظرف و لباس کنار این 
رودخانه حاضر می شــدند و کارهای روزمره 
خود را انجام می دادند. افسوس که از آن روزها 

دیگر خبری نیست.«

 اراکی ها ساکنان قدیمی محله 
ویژگی هــای جمعیتی محله  لشــکر در 
این سال ها دســتخوش تغییرات شده است 
اما با اســتناد به کتاب های تهران شناســی 
و گفت وگو بــا اهالی محله لشــکر می توان 
دریافت که قدیمی ترین ساکنان محله لشکر 
از دیار اســتان مرکزی و اراکی ها هســتند. 
»شــهرزاد باجالن« مدیر سرای محله لشکر 
دراین باره معتقد است: »قدیمی ترین سکنه 
محله لشکر، اراکی ها هســتند اما بعد از آن 
ما با حضور قومیت های اصفهانی، سبزواری و 
آذری هم مواجه شــده ایم. در 20 سال اخیر 
اقوام اســتان های لرســتان و گلستان هم به 
این محله کوچ کرده اند. بیشــتر اقوام قدیمی 

محله لشــکر را کارمندان شهرداری و بخشی 
از آنها را کارمندان نظامی تسلیحات ارتش و 
بخشی از آنها را هم رفتگران شهرداری تشکیل 
می دهنــد.« باجالن درباره    تردد لشــکریان 
نظامی در محله شــهرزاد می گوید: »با توجه 
بــه قرارگیری پادگان حشــمتیه در نزدیکی 
محله لشکر، نظامیان به صورت لشکری برای 
اســتحمام به حمام قدیمی محله لشکر که 
قدمت باالیی داشــت، می آمدند و شاید یکی 
از دالیــل نامگذاری این محله را بتوان همین 
موضوع دانســت. بــا این حــال به طور کلی 
محله های مجاور این محله از جمله تسلیحات 

هم سابقه حضور نظامیان را دارند.«

 حمام قدیمی که 
مخروبه شد 

یکی از بناهای شاخص محله 
لشــکر حمام هزار و 200 متری 
اســت که در خیابان نوروزی فرد 
قرار دارد و خاطرات بســیاری را 
برای اهالی رقم زده است. »حجت 
محبی« یکــی از اهالی قدیمی 
محله لشکر دراین باره می گوید: 
»کمتر کســی اســت که حمام 
قدیمی محله لشکر را نشناسد. 
آن زمان مثــل حاال در هر خانه 
حمام نبود. دســت کودکان مان 
را می گرفتیم و بــه حمام نمره 
می رفتیم. بهترین تفریح برایمان 
بعد از اســتحمام خــوردن دوغ 
خنــک در مقابــل حمــام بود. 

چه عکس های یادگاری که بــا فرزندانمان و 
رفقایمان کنار حمام نگرفتیم. خاطرم هست 
بیشــتر ســربازهای پادگان حشــمتیه برای 
اســتحمام به این حمــام می آمدند. آن زمان 
این حمام توسط آقایان »قاسمی« و »مزرعه 
خشــکی« اداره می شــد و امروز به غیر از نام 
نیک از آنها فرزندانی باقی هستند که در این 
محله ســکونت دارند. اما این روزها این حمام 
به ملک مخروبه ای تبدیل شــده است. اصاًل 
باورم نمی شود که معروف ترین حمام محله به 
این روز بیفتد. دلمان می خواهد به این حمام 
قدیمی رسیدگی و به عنوان یک بنای قدیمی و 

خاطره ساز برای اهالی آن را احیا کنند.« 

 وجه تسمیه محله
دربــاره وجه تســمیه نــام محله لشــکر 
اظهارنظر هــا بســیار اســت امــا »داریوش 
شهبازی« پژوهشگر و تهران شناس دراین باره 
می گوید: »تلفظ صحیح نام این محله لشکر 
است که بســیاری از مردم به اشــتباه آن را 

لشــگر تلفظ می کنند. محله لشــکر خرده 
محله ای اســت در محله بزرگ تــر نظام آباد 
که محله نظام آباد هم از ســمت شــمال به 
مجیدیه از ضلع شــرق به نارمک و  از سمت 
جنوب به محدوده امام حســین)ع( و از ضلع 
غرب به محله پلیس منتهی می شــود. وجه 
تسمیه محله لشــکر به دلیل استقرار ارتش 
دوران پهلوی در این محدوده اســت که برای 
نخستین بار در این گستره تأسیسات ارتش 
پدید آمد. تاریخچه اراضی نظام آباد و لشکر به 
دوران جنگ جهانی دوم برمی گردد که قبل از 
جنگ جهانی دوم آبادی های کوچکی از جمله 
حکیمیه و امامیه و کاخ های ســلطنتی دوره 
ناصر الدین شاه مانند عشرت آباد 
یــا قصر قاجــار که مربــوط به 
دوره فتحعلی شــاه است در این 
محدوده وجود داشــت و مابقی 
اراضی به صورت بیابان و لم یزرع 
بود و بنایی در آنها وجود نداشت. 
بعــد از جنگ جهانی دوم تهران 
ناگهان با مهاجرت بخش بزرگی 
از روستاییان و ساکنان شهرهای 
دیگر روبه رو و با افزایش جمعیت 
مواجــه شــد و در نتیجه دولت 
الیحه ای را مبنی بر ثبت اراضی 
تهران به تصویب  رساند. در این 
الیحــه دولت ناگهــان صاحب 
اراضــی تهران  15میلیون متــر 
شد و در ســال 1328 دولت از 
این اراضی اســتفاده کرد و برای 
نداشــتند،  خانه  که  کارمندانی 
ساخت خانه با مشارکت بانک ها را در محله ها 
انجام داد. به عنوان مثــال پیدایش نارمک و 
تهران نو نتیجه همین ساخت وســازها در آن 
زمان است و پیش از اینکه نظام آباد به وجود 
بیاید، نارمک در اواخر ســده 20 و اوایل سده 
30 به وجود آمد و در خیابان انقالب نرسیده به 
میدان امام حسین)ع(، تقاطع خیابان انقالب 
و خیابان نظام آباد را سه راه نارمک می نامیدند. 
یعنی پیــش از پیدایش نظام آباد آن محدوده 
نارمک نام گرفت. در گســتره محله لشــکر، 
نخســتین بنا مربوط به باشگاه دیهیم است 
که مربوط به ســال 1333 است و بعد از آن 
اواخر دهه 30 ارتش برای کارمندان تسلیحات 
که محل تســلیحات در باغ ســلطنت آباد در 
پاسداران امروزی واقع بود، تصمیم به ساخت 
خانه در محدوده اراضی نظام آباد گرفت و این 
اتفاق مربوط به اواخر دهــه 30 و اوایل دهه 
40 است. جانمایی نخستین موتورآب در این 
محدوده هم یکی از دالیل حیات بخش برای 

اینجا بود.«

داستان های جذاب 
درباره محله ای کوچک در قلب نظام آباد

تاریخچه اراضی 
نظام آباد و 

لشکر به دوران 
جنگ جهانی 

دوم برمی گردد 
جانمایی نخستین 
موتورآب در این 

محدوده هم 
یکی از دالیل 

حیات بخش برای 
اینجا بود

مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت   
نرسیده به بزرگراه شهید صیاد شیرازی 
نشــانی خیابان بنی هاشم یعنی راسته 
بزرگ فروش کاشــی و ســرامیک و 
که  است. خیابانی  شیرآالت ساختمانی 
از 3 دهه پیش بورس تجهیزات داخلی 
ســاختمان در شرق پایتخت شده و در 
آن از سرامیک و کاشــی تا هود و گاز 
رومیزی و شــیرآالت با انواع برندهای 
خارجی و وطنی و در طرح ها و رنگ های 
چشمنواز و متنوع به فروش می رسد. در 
حافظه مشترک اهالی قدیمی محله های 
کاظم آباد، مبارک آبــاد و مجیدیه، این 
تا چند دهــه پیش یک جاده  خیابان 
خاکی و باریک بود که یک ســرش به 
میدان سبالن و سر دیگرش به خیابان 
گلستان می رسید و در دهه 50 عریض 
و آسفالت شــد و کم کم سند 6 دانگ 
بورس کاشی و سرامیک شرق پایتخت 
را به نام خود زد. قصه شنیدنی تبدیل 
خیابان بنی هاشــم به بورس تجهیزات 
با »محمدرضا رمضانی« و   ساختمانی را 
از ساکنان و  نفر  »ابراهیم  میرزایی« دو 

کاسبان قدیمی محله مرور کرده ایم.

درمحله
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اهدای خون را 
وظیفه انسانی 

می دانم

از  یکــی  کشــاورز«  »علــی 
رکوردداران اهدای خون اســت که 
نخســتین بار در 27 ســالگی خون 
اهدا کرده و پــس از آن اهداکننده 
مستمر شده است. این شهروند 52 
ساله از نخستین تجربه اهدای خون 
این طور می گوید: »25 ســال پیش 
خواهرم در بیمارســتان تهرانپارس 
بســتری بود و خون احتیاج داشت. 
خــون  دنبــال  بیمارســتان  کادر 
می گشتند من سؤال کردم »چه کار 
می شــود انجام داد؟« گفتند »باید 
کســی برود خون اهدا کند تا خون 
داشته باشیم.« آستینم را باال زدم و 
گفتم »خودم اهدا می کنم.« بعد از 
اینکه خواهرم از بیمارستان مرخص 
شــد، درباره اهمیت اهدای خون و 
بیمارانی مثل تاالســمی ها که نیاز 
مبرم به خون دارند را مطالعه کردم 
و تصمیم گرفتم اهدا کننده مستمر 
شوم.« کشــاورز که تاکنون 45 بار 
خون اهدا کــرده می گوید:  «اهدای 
انســانی می دانم.  خــون را وظیفه 
احســاس می کنم همه کسانی که 
اهدای  بیمارستان ها چشم انتظار  در 
خــون هســتند خواهر و بــرادرم 
هستند.« او ادامه می دهد: »از طرفی 
باور دارم که اهدای خون به سالمت 
جسم کمک می کند چون خودم در 
این سن تا به حال کمتر پیش آمده 
قرص بخورم.« کشــاورز که از زمان 
شیوع کرونا 3 بار خون داده، درباره 
اهدای خون در این روزهای کرونایی 
می گویــد:  »کرونــا نبایــد مانع از 
اهدای خون شود چون پروتکل های 
بهداشــتی در مراکز اهدای خون با 
دقت رعایت می شود، در این مراکز 
هم مثل همه جا وقتی ماسک داشته 
باشــیم و مسائل بهداشتی را رعایت 
کنیم هیچ مشکلی پیش نمی آید.« 
این شهروند خاطره ای از اهدای خون 
تعریف می کنــد: »چند ماه پیش به 
مرکز تهرانپارس رفتم تا خون بدهم، 
یک آقایی که یکی از بســتگانش در 
بود  آمده  بود،  بســتری  بیمارستان 
دنبال خون، از من پرســید حاضری 
مستقیم خون بدهی؟ من هم گفتم 
برایم فرق ندارد. با هم به بیمارستان 
فلکه سوم تهرانپارس رفتیم و همانجا 
مستقیم به بیمار خون اهدا کردم. آن 
آقا خیلی تشکر کرد و خواست به من 
پول بدهد که قبــول نکردم و گفتم 
من برای پول نیامدم و فقط خواستم 

کمک کنم و...« 

50 نفر را به مراکز اهدای خون بردم 

18 ساله شــدن برای نوجوان ها دروازه 
ورود به دنیای بزرگ ترهاســت. ســنی که 
در قانون برای فعالیت های بزرگســاالنه به 
رســمیت شــناخته شــده و خیلی ها مثل 
»حســین پیرویان« برای رســیدن به آن 
روزشماری می کنند. او در این باره می گوید: 
»از نوجوانی دوســت داشتم خون اهدا کنم 
اما شــرط اهدا 18 سالگی بود، برای همین 
منتظر بودم تا 18 ساله شوم و خون بدهم.« 
پیرویان که حاال یک مرد 41 ســاله اســت 
از تجربه نخســتین اهدای خــون این طور 
می گویــد: »آن وقت هــا اهــدای خون در 
کانکس ها انجام می شــد و تجهیزات انتقال 
خون مثل حاال نبود. به کانکس اهدای خون 
در خیابان پیروزی، ســر چهارراه کوکاکوال 
رفتم. ســوزن خیلی ضخیم بود و حســابی 
دردم گرفت، ولــی با فکر اینکه با خون من 
شــاید جان یک نفر نجات پیدا کند، خودم 
را تســکین دادم.« حاال 22 سال از آن روز 
گذشــته و او با 66 بار اهدای خون مستمر، 

یکی از رکوردداران اهدای خون در شــرق 
تهران است. پیرویان که در این سال ها پای 
خیلی ها را به مراکــز اهدای خون باز کرده، 
می گوید: »معمواًل در جمع دوستان و خانواده 
و آشــنایان از فواید اهدای خون می گفتم و 
سعی می کردم قانعشان کنم تا خون بدهند 
و در این ســال ها موفق شدم حدود 50 نفر 
را به مراکز اهدای خــون ببرم که برخی از 
آنها اهداکننده مستمر شدند.« این شهروند 
از تأثیر اهدای خون بر سالمتی و روحیه اش 
این طور می گوید: »اهدای مستمر خون باعث 
گردش خــون تازه در رگ ها شــده و برای 
سالمتی مفید است. همچنین از نظر روحی 
حس نوعدوســتی و کمک به همنوع را در 
انسان تقویت می کند.« او در توضیح بیشتر 
می گوید: »چند ســال پیش که پدرم مرگ 
مغزی شــدند پزشــکان از ما خواستند که 
برای اهدای اعضای بدن پدر رضایت بدهیم، 
خانواده ام بدون لحظه ای   تردید پذیرفتند و 

این روحیه موجب حیرت پرستاران شد.«

گفت وگو با 2 نفر از ساکنان 
شمال شرق پایتخت 

که رکورددار 
اهدای خون هستند

نجات یک زندگی 
با هدیه سرخ

علیکشاورز
5۲ساله

اهداکنندهمستمر
با45باراهدایخون
ساکنفلکهسوم

تهرانپارس

حسینپیرویان
41ساله

اهداکنندهمستمرخونبا66باراهدا
ساکنتهرانپارس)میدانپروین(

مراکز اهدای خون مناطق شرقی پایتخت 
3 مرکز اهدای خون در پهنه شرقی پایتخت فعالیت می کنند که نام 

و اطالعاتشان به این شرح است: 

مرکز اهدای خون پیروزی نشانی: خیابان پیروزی، بین خیابان اول و دوم نیروی هوایی 1
تلفن: 77465137

فعالیت: شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 19

مرکز اهدای خون نارمک  نشانی: بزرگراه شهید سلیمانی، بین میدان رسالت و چهارراه 2
سرسبز، نبش خیابان غیبی

تلفن: 77191144 
فعالیت: شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 15 

نشانی: خیابان توحید، ضلع غربی بوستان پلیس 3مرکز جامع انتقال خون تهرانپارس
تلفن: 77370355 

فعالیت: شــنبه تا پنجشنبه از ســاعت 8 تا 19 و جمعه ها از ساعت 
9 تا 16

نکاتی درباره اهدای خون 
 فواصل اهدای خون هر 8 هفته یکبار است، به 
شرطی که تعداد دفعات آن در طول یکسال برای آقایان از 

4 بار و برای خانم ها از 3بار بیشتر نشود. 
 بنا بر اعالم ســازمان انتقال خون هر واحد خون اهدایی 

می تواند جان سه انسان را نجات دهد. 
 بدن انســان مایع از دست رفته را بین 12 تا 24 ساعت 
جبــران می کند. گاهــی این زمان تا 36 ســاعت هم طول 
می کشــد میزان گلبول قرمز خون از دســت رفته ظرف مدت 
3 هفته جایگزین می شــود و میــزان آهن خون طی مدت 8 هفته 

جایگزین می شود. 
 اهدا کننده مســتمر به کســی می گویند که به طور متوالی هر سال 

حداقل 2 بار خون اهدا کند. 

 انتقال خون، ســاالنه جان میلیون ها نفر را نجات می دهد از این رو، روز 24 خرداد با هدف 
قدردانی از فعالیت انسان دوســتانه کسانی که در زمینه اهدا و انتقال خون تالش می کنند، از 
سوی سازمان بهداشت جهانی »روز اهداکنندگان خون« نامگذاری شده است. در آستانه این 

روز با 2 نفر از رکوردداران اهدای خون ساکن در تکه چهارم پایتخت گفت وگو کردیم. 

پریسا نوری
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همچنین برای افراد معلول مقابل مترو جانبازان رمپ 
تعبیه شده است.«

ساخت پارکینگ شهید مدنی 
چه زمانی به پایان می رسد؟ 

حدود یک ســال پیش مسئوالن شهرداری منطقه8 
وعده ساخت پارکینگ طبقاتی را در خیابان شهید مدنی 
دادند. با این حال همچنان اهالی چشــم انتظار اتمام این 
پروژه هســتند. »محسن صیادی« یکی از اهالی خیابان 
شهید مدنی می گوید: »هر روز از مقابل پارکینگ شهید 
مدنی عبور می کنم و دوســت دارم بدانم چه زمانی این 
پروژه به پایان می رسد. من سال هاست خودرو شخصی ام 
را در حاشــیه خیابان پارک می کنم کــه در این مدت 
مشکالت زیادی از جمله ســرقت لوازم خودرو را تجربه 
کرده ام و لحظه شــماری می کنم ایــن پارکینگ افتتاح 

شود.« 
در پاسخ به این شهروند، معاون فنی و عمران شهردار 
منطقه 8 توضیح می دهد و در خصوص پیشرفت فیزیکی 
این پروژه می گوید: »این پروژه2 هزار مترمربعی به دلیل 

تابستان در انتظار مسافر می ایستیم، از سال پیش وعده 
مسقف سازی پایانه به ما داده شده است اما خبری از این 
اقدام نیست. حداقل مسئوالن در این زمینه اطالع رسانی 
و شفاف ســازی کنند تا بیهوده در انتظار نباشیم، در این 
شرایط مســافران هم ترجیح می دهند داخل پایانه زیر 
آفتاب در انتظار نباشند و سریع با خودروهای مسافربری 

شخصی به مقصد برسند.« 
در پاسخ به این شهروند، »حامد میرزابیگی« معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهردار منطقه 8 توضیح می دهد 
و می گوید: »در منطقه ما 4 پایانه تاکســیرانی اتوبوس و 
3 پایانه تاکسی داریم که فقط 2 پایانه تاکسیرانی مسقف 
اســت و همچنان پایانه تاکسیرانی ســه راه تهرانپارس 
مسقف نشده اســت این درحالی است که سال گذشته 
نمازخانه و سرویس بهداشتی برای این پایانه ایجاد کردیم 
و امســال هم در حال آماده سازی اسناد مناقصه هستیم 
که به زودی امید داریم مسقف سازی این پایانه هم انجام 

شود.«

طرح ایجاد پیاده راه آیت 
همچنان به کجا رسیده است؟ 

یکی از طرح هایی که اهالی با انجام آن بســیار موافق 
بودند اجرای طرح »پیاده راه آیت« بود که هنوز به مرحله 
اجرا نرســیده اســت. این روزها در ضلع شمالی خیابان 
شــهید آیت، وســایل حمل ونقل در حال  تردد هستند. 
یعنی بخشــی از مســیر به اتوبوس های تندرو و بخشی 
هم به ســواره رو تعلق دارد امــا به دلیل عرض کمی که 
برای حمل ونقل در نظر گرفته شــده و فضای زیادی که 
به پیاده رو اختصاص داده شــده، رانندگان در این محور 
همیشه با ترافیک مواجه هستند. »محب صولتی« یکی از 
معتمدان قدیمی محله نارمک در این باره می گوید: »طرح 
پیاده راه آیت همچنان در هاله ای از ابهام ماند و اقدام قابل 
توجهی در این زمینــه صورت نگرفت در صورتی که اگر 
این طرح اجرایی شــود، بار ترافیک این خیابان به شدت 
کاهش پیدا می کند.« در پاسخ به این شهروند، میرزابیگی 
توضیح می دهد و دلیل به تعویق افتادن اجرای طرح این 
پیاده راه را این گونه بیان می کند: »گرفتن مصوبات برای 
اجرای پیاده راه پروسه ای زمانبر است که خوشبختانه ما 
مصوبات اولیــه در خصوص ایجاد پیاده راه را گرفته ایم و 
فقط در ضلع شــمال خیابان شهید آیت اتوبوس بی.آر.

تی  تردد خواهد کرد و برای آماده سازی شهروندان هم در 
قسمت شمالی در هایی به صورت گارد چرخ دار تعبیه شده 
و در هنگام ترافیک به صورت کلی ضلع شــمال خیابان 

آیت به وسیله این گاردها بسته می شود.«

مسیر دوچرخه چه زمان به اتمام می رسد؟ 
توسعه رینگ دوچرخه سواری در خیابان دماوند انقالبی 
را در حمل ونقل بدون دود در منطقه 8 ایجاد خواهد کرد 
اما شــهروندان معتقدند قدری زمان بهره برداری از این 
مسیر طوالنی شده اســت و این درحالی است که با فرا 
رسیدن تابستان شهروندان ذوق دوچرخه سواری در این 
مسیر را دارند. »مهری حسنوند« یکی از شهروندان ساکن 
خیابان دماوند است که به صورت حضوری به شهرداری 
مراجعه کرده تا از روند مسیر دوچرخه سواری مطلع شود. 
او می گوید: »اگر همه شهروندان در خصوص پروژه های 
شهرداری که پیرامون آنها اجرا می شود، اهمیت بدهند 
و پیگیر باشــند، شــهرداری خود را موظف می داند که 
به صــورت جدی تر آن پروژه را پیگیــری کند، در حال 
حاضر مدت هاســت که پیگیر زمان بهره برداری از مسیر 
دوچرخه هســتم اما قطعًا یک دست صدا ندارد و همه 
شــهروندان باید در این زمینه پیگیر باشند. میرزابیگی 
می گوید: »مسیر دوچرخه سواری در 3 فاز تدارک دیده 
شــده که فاز اول از ســه راه تهرانپارس تا پل خاقانی به 
طول 2070 متر طول به پیشــرفت صد درصدی رسیده 
اســت و فاز سوم هم از خیابان افشاری تا خیابان سبالن 
با 1200 متر طول به پایان رسیده است. در این میان فاز 
دوم از پل خاقانی تا خیابان افشــاری به طول 1640 متر 
با 40 درصد پیاده روســازی در حال انجام است که بعد از 

ایجاد مسیر دوچرخه، به زودی به پایان می رسد.«

برخی مشــکالت یک ســال 
متوقف بــود و بعد از برگزاری 
بر  تصمیم  مختلف  جلســات 
ادامه پروژه گرفتیم و در حال 
حاضــر در مرحلــه بتن ریزی 
قــرار دارد و تاکنون 63 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته و ظرفیت 64 خودرو دارد و باالی 
این پارکینگ هم روف گاردن ایجاد می شود.« 

مسقف سازی پایانه های حمل ونقل در چه 
مرحله ای است؟ 

یکــی از درخواســت های مســافران و رانندگان در 
پایانه هــای تاکســیرانی در این روزهای گــرم و آفتابی 
مسقف سازی این پایانه هاســت. در این خصوص، پایانه 
تاکسیرانی سه راه تهرانپارس هنوز مسقف نشده و باعث 

نارضایتی رانندگان و مسافران شده است. 
»ســعید حبیبی« یکی از رانندگان تاکسی در پایانه 
تاکسیرانی ســه راه تهرانپارس در این باره می گوید: »در 
ســرما و گرما زیر برف و باران و حاال هم آفتاب ســوزان 

این روزها در نقاط مختلف منطقه 8 شهروندان با 
بنرهایی مواجه می شوند که اطالعات پروژه های توسعه 
محله ای در آنها قید شــده اســت. موضوع از این قرار 
اســت که به تازگی طرحی از سوی مدیریت شهری 
پایتخت با عنوان »گزارش به مردم« به تصویب رسیده 
و شــهرداری های مناطق 22 گانه موظف هستند در 
خصــوص روند اجرای پروژه هــای کوچک مقیاس به 
شهروندان اطالعاتی را ارائه بدهند این درحالی است که 
در حالت عادی شهروندان معمواًل از پروژه های محلی 
اطالعات چندانی ندارند. شهرداری منطقه 8 به عنوان 
یکی از مناطق پیشرو در این زمینه دست به کار شده 
و در محله های 13 گانه با نصب بنرهای اطالع رســانی 
در خصوص پروژه ها، شهروندان را از روند این پروژه ها 
مطلع می کنــد. در گزارش زیر به برخی از پروژه هایی 
که شــهروندان در این مدت، پیگیر انجام آنها بودند، 
با جزئیات اشاره شــده که خواندن آن خالی از لطف 

نیست. 

پیاده روسازی در خیابان واشقانی چه زمانی به 
پایان می رسد؟ 

خیابان واشــقانی یکی از خیابان های قدیمی محله 
تســلیحات اســت که با توجه بــه فرســودگی معبر، 
پیاده روهــای این خیابان چندان قابل  تردد نیســت. از 

بازسازی میدان قمربنی هاشم)ع( در چه 
مرحله ای است؟ 

یکی از اقدامات مثبت شــهرداری منطقه 8 
بازسازی میدان قمربنی هاشم)ع( واقع در فلکه 
اول تهرانپــارس بود اما در ایــن میان برخی از 
اهالی معتقدند اطراف ایــن میدان هنوز جای 

کار دارد. »سید معین حسینی« یکی از معتمدان محله 
تهرانپارس در این باره می گوید: »از قدیم می گویند کار را 
که کرد آن که تمام کرد. درست است که شهرداری این 
میدان را به بهترین شکل ممکن بازسازی کرده است اما 
پیاده روسازی در اطراف این میدان کاری بسیار ساده بوده 
که از چشــم مسئوالن دور مانده است. تصور کنید برای 
ورود از پیاده رو ضلع غرب میدان به این تفرجگاهی باید از 
میان خاک و قلوه سنگ عبور کنید تا به میدان برسید.« 
معاون فنی و عمران شــهردار منطقه 8 در خصوص 
اقدامات انجام شده در این میدان سرسبز و زیبا می گوید: 
»بنا به درخواست های مکرر شــهروندان درضلع غربی 
میــدان قمر بنی هاشــم)ع( هم پیاده روســازی صورت 
گرفته است و به صورت 100 درصدی تکمیل شده است 
و شــهروندان می توانند به راحتی در ضلع غرب میدان  

تردد کنند.«

مسیر ویژه نابینایان چه زمانی تکمیل می شود؟ 
یکی از شعارهای شهرداری تهران، »  تهران شهری 
برای همه« است که در این راستا اقدامات زیادی انجام 
شده اســت. با این حال، گاهی افراد معلول و نابینا به 
دلیل عدم مناسب سازی برخی معابر در شهر، در جامعه 
حضور حداقلی دارند. یکی از مشــکالت افراد نابینا در 

طرفی نهرهای روباز این خیابان 
موذی  زمینه جوالن جانــوران 
را فراهم کرده اســت. اهالی این 
کوچــه از این مشــکل گله مند 

هستند. 
محمــد کریمــی، یکی از 
اهالــی محله تســلیحات که 
پیگیر موضــوع تبدیل نهر به 
اســت،  خیابان  این  در  کانیو 
اینکــه  »تصــور  می گویــد: 
مبالغ زیادی در شــهر هزینه 
می شــود امــا نهرهــای یک 
خیابان ســاماندهی نمی شــود برایــم غیر قابل باور 
است شرایط نهر خیابان واشــقانی به گونه ای است 
که معموال هر ســاعت از شــبانه روز با انباشت زباله 
و جوالن موش مواجه هســتیم. این مشکل به اینجا 
ختم نمی شــود و باید بگویم محله تســلیحات با آن 
هویت و قدمت کهنی که دارد نباید چنین شرایطی 
داشته باشــد. برخی از اهالی کوچه از هراس وجود 
موش ها ترجیح می دهند از کنار نهر عبور نکنند و از 
طرفی پیاده روسازی این خیابان بسیار فرسوده است 
و نیاز به بهســازی دارد.« »محمــد گلپیرا« معاون 
فنی و عمران شهردار منطقه 8 در این باره می گوید: 
»درحال حاضر اقداماتی از جمله پیاده روســازی در 
خیابان ذوالفقاری واقــع در ناحیه 3 طبق تیپ 4 و 
تبدیل نهر به کانیو در 1100 متر طول در حال انجام 
اســت. این پروژه در حال حاضر 50 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد و به زودی به پایان می رسد.«

منطقه 8 به نبود عالئم شــهری ویژه نابینایان مربوط 
می شود. »سمیه رســتمی« یکی از اهالی نابینا که در 
خیابان جانبازان سکونت دارد، می گوید: »همیشه برای  
تردد در منطقه مشــکل دارم. ســابق بر این در ضلع 
شــمال خیابان جانبازان در پیاده رو، نوار ویژه نابینایان 
جانمایی شــده بود که به راحتی در این مســیر با این 
عالئم  تردد می کردم اما اخیراً وقتی در این مسیر قرار 
گرفتم متوجه شدم خبری از این نوارهای ویژه نیست. 
همین طور مات و مبهوت مانــده بودم که باید چطور 
تعیین مسیر کنم. قرار بود شــهرداری نقاطی را برای 
حضور معلوالن و نابینایان مناسب سازی کند. در جریان 
نیســتم که این پروژه به کجا رسیده است.«گلپیرا در 
خصوص مناسب سازی ویژه معلوالن و نابینایان این گونه 
توضیح می دهد: »در ضلع شمال خیابان جانبازان حد 
فاصل خیابان دردشت و میدان نبوت، بخشی از پیاده رو 
نیاز به بهســازی داشــت که در 800 متر طول انجام 
شده و با توجه به اینکه در این پیاده رو مسیر دوچرخه 
هم طراحی شــده اســت، عالوه بر آن مسیر دوچرخه 
هم بهسازی شــده و از طرفی نوار ویژه نابینایان برای  
تردد آسان این افراد در این مسیر جانمایی شده است. 
همچنین در نقاط مختلف منطقه کاشی های سکه ای 
ویژه  تردد نابینایان، نوار بساوایی جانمایی شده است و 

سارا جعفرزاده

 ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه15 این 
روزها با جدیت در مســیر شناسایی ساختمان ها 
و اماکــن ناایمن قــدم برمــی دارد و در این راه 
موفقیت هایی را هم به دست آورده است. براساس 
استانداردهای سازمان آتش نشانی، هر ساختمانی 
باید اســتانداردهای الزم ایمنی را داشته باشد تا 
بتوان آن ساختمان را ایمن دانست. به همین دلیل، 
این سازمان با همکاری ســتاد بحران شهرداری 
مناطق، برای ساختمان های ناایمن »دستورالعمل 
ایمنی« صادر می کند که مالک و ذینفع را مجاب 
به رعایت مــوارد ایمنی می کند. در این خصوص، 
در محدوده منطقــه 15 یکی از عواملی که باعث 
کاهش ضریب ایمنی برخی ســاختمان ها شده، 
موضوع »تغییر و تبدیل کاربری غیر مجاز« است 
که اکنون مدیریت شــهری به صورت جدی با آن 
برخورد می کند. در گزارش زیر، بیشتر با مصادیق 
تغییر کاربری در منطقه15 آشنا می شوید که این 
روزها به یکی از معضالت در این بخش از شــهر 

تبدیل شده است. 

 شهرداری منطقه 8 در قالب یک طرح ویژه، 
روند پروژه های کوچک مقیاس در محله ها را 

برای شهروندان اطالع رسانی می کند

گـزارش به مردم

هفته های  در  می گویند  شهروندان  از  گروهی 
 اخیر با بنرهایی در محله خود مواجه شده اند که
 اطالعات پروژه های توسعه محله در آنها قید شده 

است. 
برخی دیگر از شــهروندان هم دقت الزم را 

نداشته و این بنرها از چشمشان دور مانده است. 
آگاهی از دیدگاه آنها در این خصوص خالی از 

لطف نیست. 

از نگاه 
شهروندان

شهرداری شهروندان را امین خود می داند
»مهدی ترابی« یکی از اهالی خیابان جانبازان 
اســت که می گوید هفته پیش چشمش به یکی 
از بنرهای اطالع رسانی پروژه افتاده است. او در 
این باره می گوید: »به نظرم نصب بنرها بســیار 
حرکت خــوب و مثبتی اســت. می توان گفت 
شهرداری، شهروندان را هم امین خود می داند و 
اطالعات پروژه ها را به آنها ارائه می دهد. البته این 

حق طبیعی یک شهروند است که بداند اطرافش 
چه می گــذرد. اگر این طرح ادامــه پیدا کند، 
شهروندان در جریان همه اقدامات شهرداری قرار 
می گیرند و آن وقت است که در صورت کم کاری، 

شهرداری توسط شهروندان قضاوت نمی شود.«

 از اقدامات شهرداری باخبر می شویم
»نادیا تاج« یکی از ساکنان محله سبالن است 

و اخیراً بنری در خصوص پیشرفت پروژه خیالستان 
در محله دیده است. او می گوید: »ابتدا فکر کردم 
قرار است از اعضای شورای شهر یا شهرداری کسی 
به محله بیاید که بنری نصب شده اما نزدیک تر که 
رفتم متوجه شــدم در خصوص پروژه خیالستان 
زندگی اطالعاتی روی بنر قید شــده است. این 
اقدام می تواند شــهروندان را از محیط پیرامون 
زندگی شان مطلع کند قطعًا ما فقط در محله زندگی 

نمی کنیم و تعصب محله را هم داریم. 
به نظر من بهتر است این اقدام ادامه دار باشد 
تا همچنان شهروندان اطالعات کافی در خصوص 

پروژه ها داشته باشند. 
از شــهروندان منطقه اصاًل نمی دانند  برخی 
تاکنون چه  از زمان حضورش  شــهردار منطقه 
اقداماتی انجام داده اســت که این بنرها در این 

زمینه هم می تواند اطالع رسانی کند.
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است.

مترنوار
حفاریایجاد
شدهاست.

مترطول
پیادهروسازی
درپروژههای
توسعهمحله
انجامشده
است.

رمپبرای
معلوالنایجاد
شدهاست.

رفعمعارض
درداخل
پیادهروها
باحدف
سکوهای
بتنیصورت
گرفتهاست.

دریچهدر
منطقه8
ترمیمشده
است.

 1۰۰

34

3۰۰

 168

مترمربع
فضایبازی
برایکودکان
بهسازیشده
است.

چشمه
سرویس

بهداشتیدر
بوستانهای
منطقهساخته
شدهاست.

هزارمترتک
جدولداخل
بوستانها
جانماییشده
است.

مورد
همسطحسازی
دریچههای
آهنیصورت
گرفتهاست.

 پیاده روسازی مجاور بازار میوه و تره بار 
پروین با 3۰۰ متر طول قرار است اقداماتی 
از جمله ایجاد بستر مناسب، سرپوشیده 
شدن نهر و آسفالت مکانیزه از چند روز 

آینده در آن انجام شود. 

 تبدیل نهر روباز خیابان گلســتانی به 
کانیو در محله تسلیحات در 3۰۰ متر طول 

انجام شده است. 

 ساخت 4 چشمه سرویس بهداشتی در 
بوستان معلم واقع در خیابان گلبرگ در 

4۰ مترمربع

 مرمت پیاده رو در خیابان نیکبختان با 
1۰۰ درصد پیشرفت انجام شده است. 

انتهای خیابان   ساماندهی فضای سبز 
عباس مــرادی با 1۰۰ درصد پیشــرفت 

فیزیکی به پایان رسیده است. 

 ســاماندهی خیابان نبیئیان با اجرای 
آســفالت 3۰۰ مترمربــع، لوله گذاری با 
متراژ 1۰5۰ متر طول و پیاده روســازی با 

4۲۰۰ مترمربع انجام شده است. 

 پروژه های توسعه 
محله با 100 درصد 

پیشرفت فیزیکی
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استفاده می کنند، خوشحال می شوم. هر صبح که فرصت 
زندگی دوباره پیدا می کنم و از خواب بیدار می شــوم، به 
خاطر عالقه  شخصی که به گل و  گیاهان دارم، اول به آنها 

رسیدگی می کنم بعد به گل های داخل حیاط.«

 استراحت در سایه سار درختان
الله عباسی، انار، زیتون، اکالیپتوس، توت و نارنج در 
کنار همدیگر سرســبزی خاصی به اینجا بخشیده است 
و اهالی این سرســبزی را حاصل زحمــات پدر خانواده 
دولت آبادی می دانند. »مریم محمــدی« یکی از اهالی 
در این باره می گوید: »خدا خیرشــان بدهد، خیلی برای 
اینجا وقت می گذارنــد و هر وقت که از اینجا می گذرم، 
از نســیم خنکی که به صورتم می خورد، لذت می برم و 
قدردان کسانی هستم که برای ایجاد این فضا تالش کرده 
و می کننــد.« او می افزاید: »فضای اینجا عمومی و برای 
شهرداری است اما همین که عده ای احساس مسئولیت 
می کنند و در آن گل و گیاه می کارند و مراقبش هستند، 
اقدام ارزشمندی است که خانواده دولت آبادی آن را انجام 

قدیمی هــای محله حافظیــه خــوب می دانند اگر 
رسیدگی محمود دولت آبادی و همراهی همسرش فاطمه 
نقی لو در این  ســال ها نبود، فضای ســبز فعلی خیابان 
افضلی، از خیلی پیشــتر به همان شــکل تکه خاکی و 
بی روح باقی می ماند اما تالش های این زوج اینجا را سرپا 
آورده و ثروت ســبز خیابان افضلــی را از یک درخت به 
ده ها درخت  و درختچه و انواع گل و گیاه ارتقا داده است. 
دولت آبادی و همسرش درحالی که مشغول آبیاری فضای 
سبز هستند از تماشای درختان چشمانشان برق می زند 
و بانو نقی لو می گوید: »همسرم برای اینجا خیلی زحمت 
کشیده اســت. در حدود 20ســالی که ما اینجا زندگی 
می کنیم، او رسیدگی به فضای سبز کنار و مقابل خانه را 
برعهده داشــته و با ذوق و شوق هر روز از آنها محافظت 
و حراســت کرده است تا این فضای سرسبز کنونی را در 
اینجا شاهد باشــیم.« دولت آبادی که لبخندش از ورای 
ماسک روی صورت و چشمانش پیداست، صحبت های 
همسرش را این طور ادامه می دهد: »از کار کردن با گل و 
گیاه لذت می برم و وقتی می بینم افراد خسته از این فضا 

داده اند. امیدوارم بقیــه اهالی نیز از این پس که تابلوی 
»باغچه محله« در اینجا نصب شــده، نســبت به فضای 
ســبز محدوده احساس مسئولیت کرده و این خانواده را 
همراهی کنند.« بانو نقی لو نیز دراین باره معتقد اســت: 
»خیلی وقت ها همســایگان از این فضا اســتفاده و از ما 
تشکر می کنند و برای همسرم آرزوی صحت و سالمتی 
دارند کــه اینجا را گلکاری کــرده و آب و جارو و تمیز 
می کند. وقتی از پنجره خانه مردم را می بینیم که در سایه 
درختان اینجا استراحت می کنند یا وانتی میوه فروشی که 
در اینجا نماز می خواند و استراحت می کند، خستگی ما 
هم رفع می شود و از تماشای این صحنه ها لذت می بریم 

و خدا را شکر می گوییم.« 

باغی که شهرداری به ما داد! 
در گوشــه  و کنار این فضای سبز، گیاهان مختلفی 
دیده می شود که دولت آبادی به خوبی تاریخ کاشت آنها 

را به یاد دارد و می گوید: »زمانی که اینجا 
آمدیم فقط یک درخت وجود داشــت که 
خشک شد. اما من کم کم همه این گل ها 
حتی شمشــاد ها را، دانه به دانه در گلدان 
کاشتم و بعد از رشد کردن و جان گرفتن، 
به این باغچه انتقال دادم. اکالیپتوس ها را 
از یک چوب خشــک بزرگ کــرده ام و به 
اینجا رسانده ام. در اینجا نارنج داریم که در 
چند سال اخیر پر بار بوده و مردم محصول 
آن را می چینند و می برند. درخت توت را 
سال 1388 کاشته ام و بچه های محل توت 
آن را می چیننــد. این درختانی که اکنون 
بزرگ شده اند، با تالش های مستمر به اینجا 
رســیده اند.« نقی لو نیــز دراین باره از یک 
موضوعی یــاد می کند و می گوید: »خیلی 
نهال، درخت و گیاه در اینجا کاشته ایم اما 
برخی از آنها را دزدیده اند. با هزینه شخصی 
این کار را انجام می دهیم و ما دوست داریم 

این زیبایی برای محله مان باشــد و همه از آن استفاده 
کنند. خدا به ما باغ نداده اما شهرداری را واسطه کرده تا 
چنین فضایی را در اختیار ما قرار دهد تا به آن رسیدگی 
کنیم و درخت بکاریم و دیگران هم بهره  ببرند. درختان 
اینجا پر بار هستند و وقتی مردم از میوه آن می خورند و 
خدا پدرشــان را بیامرزد می گویند، همین برای ما کافی 

است.«

مثل فرزندانمان به اینجا رسیدگی کرده ایم
دولت آبــادی 3 فرزند دارد کــه آنها نیز به گل و گیاه 
عالقه دارند. حیاط و راه پله خانه و آشپزخانه شــان هم 
مملو از انواع گل و گلدان است. او می گوید: »فرزندانم هم 

به گل و گیاه عالقه دارند. این گیاهان نیز مانند فرزندانمان 
هستند که در این سال ها به آنها رسیدگی کرده و شاهد 
قد کشیدنشــان بوده ایم. االن 20 ســال است که فضای 
ســبز اینجا را با کمک خانواده ام و بچه های شــهرداری 
سرپا نگه داشته ایم اما ما در اینجا کمبود آب داریم اگرچه 
وقتی تماس می گیریم، برای آبیاری می آیند ولی اگر آب 
کافی در اختیارم بگذارند، خودم مستمر آبیاری می کنم. 
خیلی وقت ها از آب شرب منزل کمک می گیرم اما کافی 
نیست. آقای احمدی پیرمردی است که برای فضای سبز 
اینجا خیلی زحمت می کشد ولی وسعت اینجا برای یک 
نفر زیاد اســت و من خواســته ام این قسمت را به خودم 
واگذار کنند و آب در اختیارم قرار دهند تا آبیاری کنم.« 
نقی لو صحبت های همسرش را این طور تکمیل می کند: 
»همه اعضای خانواده ما بــه طبیعت و حیوانات احترام 
می گذارند و به آنها عالقه دارند اما این سرسبزی حاصل 
دسترنج همسرم است. او حتی برای پرندگان مقابل پنجره 
آشــپزخانه  یک ورق آهنی جوش داده و 
برای آنها گندم و دانه می ریزد. کابینت ما 
همیشــه پر از گندم برای پرندگان است. 
هزینه هــای آن را هم خدا می رســاند. ما 
معتقدیم »به مو می رسه ولی پاره نمیشه.«

همسایه ها همراهی کنند
خودشان از کسی توقع ندارند اما اخیراً 
با توجه به تابلویی که شهرداری در فضای 
سبز خیابان افضلی نصب کرده، مسئولیت 
نگهداری این محدوده به اهالی ســپرده 
شده است. دولت آبادی می گوید: »خیلی 
از همسایگان ما مستأجر هستند و فرصت 
کافی برای مشارکت در این زمینه ندارند 
اما اخیراً تابلوی باغچه محله در اینجا نصب 
و از شــهروندان خواسته شده مسئولیت 
مراقبت از اینجا را برعهده بگیرند. حاال قرار 
است همســایه ها همکاری کنند ولی آنها 
نمی رسند. البته از همسایه ها توقع و انتظار نداریم اما اگر 
همکاری کنند، وضعیت بهتر می شود و آنها نیز از زیبایی 
بیشــتر و مطلوب تر ی بهره  می برند.« نقی لو نیز تأکید 
می کند: »در حال حاضر همســرم چون فرصت بیشتری 
دارد، به این باغچه رسیدگی می کند و حال خودش هم 
بهتر می شود اما امیدواریم بقیه همسایه ها نیز مشارکت 
کنند و این میان بچه ها بیشتر مراقب این درختان و گل 
 و گیاهان باشند. ما این کار را برای مردم انجام می دهیم 
تا همه استفاده ببرند و رفع خستگی کنند.« او می افزاید: 
»این فضا برای استفاده همسایه ها فراهم شده و هر چند 
وقت یکبار به امکاناتش اضافه می کنیم و اخیراً هم چند 

نهال را شهرداری در اینجا کاشته است.«

زندگی آپارتمانی و محیط همسایگی« در راستای 
پویش ارتقــای »فرهنگ آپارتمان نشــینی« و با 
هدف افزایش مســئولیت پذیری شهروندان برای 
نگهداشــت فضای ســبز و محیط زیست در محله 
حافظیه آغاز به کار کرده است، می افزاید: »طراحی 
و اجرای باغچه ها و کاشــت گل و گیاه مشارکتی 
خانواده هــا، ضمن کمــک به تقویــت تعامالت 
همسایگان می تواند تمرینی برای مسئولیت پذیری 
بیشــتر آنها برای حفظ و ارتقــای کیفیت محیط 

زندگی و زیبایی بیشتر محیط اطرافشان باشد.«

حال و هوای متفاوت خیابان افضلی
همزمــان با آغاز به کار این طــرح در منطقه، 
کارناوال ها همراه با اجرای موســیقی، حال و هوای 
متفاوتــی به خیابــان افضلی بخشــید. این طرح 
که توسط اداره آموزش شــهروندی معاونت امور 
اجتماعــی و فرهنگــی منطقه13و با مشــارکت 
معاونت خدمات شهری و محیط زیست، شهرداری 
ناحیه 3 و محله حافظیه شــروع شده، با برگزاری 
مراســم متفــاوت و اجــرای برنامه  ویــژه همراه 
بوده است. »نســرین فیاضی« مدیر اداره آموزش 
شهروندی شهرداری منطقه13دراین باره می گوید: 
»کاشت ونگهداشــت مشارکتی گل وگیاه، برپایی 
کارناوال عروســکی شــاد، اجــرای برنامه هایی با 
موضوعات همسایگی و محیط زیست، فعالیت های 
آموزشــی، ساخت گلدان سفالی، برپایی مسابقه و 
نمایشگاه نقاشی ویژه کودکان با محوریت قوانین 
آپارتمان نشــینی و ترسیم نقاشی در محل اجرای 
طرح با اســتفاده از ظرفیــت هنرمندان محلی از 
جمله برنامه های این روز بود. براساس این طرح و 
برنامه ها که با استقبال شهروندان و اهالی خیابان 
افضلی مواجه شد، شهروندان فعال در اجرای این 
رویداد و تعــدادی از کودکان قدردانی شــدند.« 
در این مراســم معاون امــور اجتماعی و فرهنگی 

اخیراً طرحی در محله های مختلف پایتخت در 
حال اجرا اســت که براســاس آن شهروندان یک 
محدوده خاص، رسیدگی به امور فضای سبز آنجا 
را برعهده می گیرند و ضمن کاشت انواع بذر سبزی 
و گل، مراقب گل و گیاهشان هستند. این طرح در 
سیزدهمین تکه پایتخت هم در حال اجراست اما 
شــرایط آن با مناطق دیگر کمی متفاوت اســت. 
طرح »کاشت و نگهداشــت مشارکتی گل و گیاه 
در زندگــی آپارتمانی و محیط همســایگی« در 
محله حافظیه منطقه 13 آغاز شــده و قرار است 
در دیگر محله های این منطقه نیز ادامه پیدا کند. 
»مجتبی شکری« شهردار منطقه13 با بیان اینکه، 
طرح »کاشت و نگهداشت مشارکتی گل و گیاه در 

بخشیازخیابانافضلیبهعنوانباغچه
مشارکتیمنطقه13انتخابشدهاست
تومسئولگلتهستی!

شهرداری تهران، مدیرکل آموزش های شهروندی 
معاونــان شــهردارمنطقه،  تهــران،  شــهرداری 
شــهرداران نواحی و شــورایاران محلــه حافظیه 

حضور داشتند. 

مراقبت از باغچه محله
رویداد کاشت و نگهداشت مشارکتی گل وگیاه، 
با همــکاری جمعی از ســاکنان خیابان افضلی به 
ثمر رسیده اســت و آنها ضمن طراحی و کاشــت 
گل و گیاه در باغچه  ، فضای لطیف را برای ســاکنان 
محدوده ایجــاد کرده اند. »پری امیــری« یکی از 
اهالی دراین بــاره معتقد اســت: »از حق نگذریم، 
ایــن محدوده بــا تالش های آقــای دولت آبادی و 
همسرش جان گرفته و همیشه سرسبز است. آنها 

فرصت دورهمی برخی از همســایگان را در اینجا 
فراهم می کنند. در مدتی که از شیوع ویروس کرونا 
می گذرد، حضور مردم در فضای ســبز کمتر شده 
ولــی از توجه این خانواده به اینجا ذره ای کاســته 
 نشده اســت. حاال طی مراسمی این تابلوی »باغچه 
محلــه« را در اینجا نصب کرده اند و چند نهال تازه 
کاشته اند، امیدوارم تک تک همسایگان این حوالی 
نسبت به این باغچه احساس مسئولیت داشته باشند 
و همراهــی کنند تا زحمات ایــن خانواده کمتر و 
البته احســاس تعلق خاطر بقیه اهالی نیز نســبت 
به این فضا بیشتر شــود. چون براساس آنچه روی 
این تابلو نوشته شده اســت، از این پس مسئولیت 
حفظ و نگهداری این باغچه توســط شــهروندان 

مسئولیت پذیر محله انجام می گیرد.« 

  از حدود20 سال پیش تاکنون رسیدگی به فضای سبز بیرون خانه خود را جزو اولویت هایشان قرار 
داده و سال ها شاهد قدکشیدن گیاهانی بوده اند که با دستان خود کاشته  و آنها را یکی یکی به اندوخته 
سبز خیابان افضلی افزوده اند و حاال انواع درخت، درختچه، گل های زینتی و میوه را در محوطه بیرون 
خانه  دارند و از آن مراقبت می کنند. »محمود دولت آبادی« و »فاطمه نقی لو« زوجی هستند که باغچه 
مقابل خانه شان را مثل حیاط منزل خود دوست دارند و برای آن اهمیت ویژه قائل هستند. این روزها با 
نصب تابلوی »باغچه محله« از سوی مدیریت شهری در آنجا، امیدوارند این مثلث سبز بیش از پیش آباد 

و آبیاری شود.  

پروانه بهرام نژاد

 خانواده دولت آبادی 
پاتوقی سبز برای همسایه ها 

ایجاد کرده اند

باغچه تماشایی محله

وقتی از پنجره خانه 
مردم را می بینیم 

که در سایه درختان 
اینجا استراحت 

می کنند یا وانتی 
میوه فروشی که در 
اینجا نماز می خواند 
و استراحت می کند، 
خستگی ما هم رفع 

می شود
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دانشگاه علم و صنعت، یکی از ده ها مرکز علمی و آموزشی تهران است که در شمال شرقی 
تهران و منطقه4 واقع شده و 420 هزار مترمربع وسعت دارد و بخش عظیمی از مساحت محله 
را در برگرفته است. این مکان آموزشی و علمی در سال 1308 ساخته شده با این هدف که 
زمینه الزم برای آموزش رشــته های مهندسی ویژه دانشجویان ایرانی فراهم شود. بنابراین از 
اســتادان آلمانی و ایرانی کمک گرفته شد تا مهندسانی نخبه تربیت شوند. البته طبق آنچه 
در تاریخچه دانشــگاه نوشته شده، هسته اولیه دانشــگاه، ابتدا، در خیابان 30 تیر )خیابان 
قوام الســلطنه( قرار داشته است. در سال 1336 این مکان به چهارراه کالج تغییر مکان داده 
و با عنوان انســتیتو تکنولوژیک تهران فعالیتش را از سر  گرفته است. اما این ماجرا زیاد طول 
نکشیده و بنا به دالیلی دانشگاه دستخوش تحوالتی شده و دست آخر در سال 1342ساختار 
آن به نارمک انتقال پیدا کرده است. از آنجاکه نارمک در اوایل دهه 40 خالی از سکنه و شکل 
بیابانی داشــت،  می توان گفت دانشــگاه علم و صنعت تنها مکان پر جمعیت آن بوده است. 
با رفت وآمد دانشــجویان و شلوغی دانشــگاه، محدوده شکل دیگری به خود گرفته و کم کم 
ساختار محله پیدا کرده است. افزایش جمعیت و در کنار آن ایجاد امکانات رفاهی باعث شده 
آنجا به محله علم و صنعت شناخته شود. اما خالی از لطف نیست بدانید دانشگاه علم و صنعت 
تنها دانشگاهی اســت که نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه رشته مهندسی راه آهن در آن 
تدریس  می شود. همچنین جزو نخســتین دانشگاه هایی است که پذیرای دانشجویان رشته 
معماری و شهرسازی بوده است. وجود مراکز تفریحی، رستوران ها و فروشگاه های متعدد در 
این منطقه، محله علم وصنعت را به یکی از محله های محبوب تبدیل کرده است به طوری که 

اکثر ساکنان این محله، حاضر به انتقال به سایر محله ها نیستند. 

تپشخون
کتاب پیشــنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثری با 
عنوان »تپش خون« نوشته علیرضا مالیی، داستان زندگی زنی 
است که قباًل باشکوه و جالل و در ناز و نعمت زندگی کرده است 
و حاال باید تمام آنها را کنار بگذارد. داستانی که مثل معروف از 
عرش به فرش افتادن را به ذهن مخاطبانش می آورد. داســتانی 
که گویای حال و احوال و زندگی برخی آدم های عادی در روزگار 
ما است و رخدادی که شاید مشابه اش را همه ما در زندگی خود 
تجربه کرده باشیم. زنی خان زاده که زندگی خوب و عالی، ملک 
و باغ و زمین داشــت، حاال باید با تمامشــان خداحافظی کند 
و آن را بــه جمعی از اراذل و اوبــاش تحویل بدهد. چرا؟ چون 

همســرش خانه و ملک زن را در بازی قمار، باخته و تمامش را نابود کرده اســت. در بخشی 
از این داســتان می خوانیم: »پس از چند ساعت به شهر رسیدیم. کامیون توقف کرد، صدای 
بازشدن قفل و بازشدن در. دو آژان زیربغلم را گرفتند و پیاده ام کردند. درست بود؛ شهر واقعًا 
زیبا بود. ســاختمان شهربانی دو طبقه با سنگ های مرمر بّراق بود. نشان شیر و خورشید بر 
باالی ساختمان خودنمایی می کرد. مردها با کت وشلوارهای زیبا و کراوات های رنگی و گاهی 
کاله شاپو، خانم ها با لباس های رنگی زیبا، دامن های کوتاه باالی زانو و یا تا زیر زانو که دورتادور 
آن چین داشت و کفش های پاشنه دار و موهای بافته شده. در میان ازدحام و شلوغی پّله های 
شــهربانی وارد ساختمان شدیم. مرا مستقیمًا به زیرزمین بردند؛ برای همین خیلی نتوانستم 
اطرافم را برانداز کنم. از آن همه زیبایی و شــکوه، ســاختمان قسمت من دخمه ای تاریک و 
کوچک بود. چندین اتاق با درهای آهنی و یک دریچه که بر باالی آن قرار داشت. آژان کنار 
دســت، مرا به سمِت دِر دوم برد که صدایی از پشت جلِو حرکتش را گرفت.« این داستان، از 
آثار برگزیده در جشــنواره داستان نویسی»خودنویس« است که به تازگی از سوی نشرسرای 

خودنویس در تهران چاپ و منتشر شده است. 
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خبر کوتاه

پایش پروژه های توسعه محلی 
در منطقه 8 

اجرای پروژه های توسعه محله های منطقه8 با 
حضور عضو شورای شــهر تهران پایش شــد. 
»مجید فراهانی« با بیان اینکه با مشارکت شورایاران 
منطقــه 8 شــاهد تعریف 66 پروژه توســعه محلی 
در13محله منطقــه 8 با پیشــرفت فیزیکی خوب 
هســتیم گفت: »خوشــبختانه با پیگیری شــهردار 
منطقــه و همــکاری و همدلی مدیریت شــهری با 
شــورایاران این پروژه ها به زودی تکمیل و به مردم 
تحویل داده خواهدشد.« او افزود: »این میان ساخت 
مجموعه ورزشی شــهدای نارمک، پردیس فرهنگی 
امام هادی)ع(، باغ ایرانی ترنج زندگی محله زرکش، 
ساخت میدان قمربنی هاشــم در محله تهرانپارس، 
هایپر گل وگیاه و رســتوران و ساخت 100 چشمه 
سرویس بهداشــتی در بوستان های منطقه از جمله 
این طرح ها است که برخی به بهره برداری رسیده و 
برخــی درحال اجرا هســتند.« او ادامه داد: »عالوه 
براینها پایانه تاکســی چهارراه تهرانپارس، ســاخت 
بوســتان ارمغان واقع در محله لشکر، بوستان خطی 
در کنارگذر بزرگراه امام علی)ع(، بوســتان سبز مهر 
زندگی در محله ســبالن و پارکینگ زیرســطحی 
شهید مدنی نیز از دیگر پروژه های بزرگ و کوچکی 
است که یا تا پایان سال 1400 تکمیل می شود و به 

بهره برداری  می رسد.«

الو محله

خبر خطی

 منطقه4  دستگاه خودکار دریافت بطری های 
پالستیکی و آلومینیومی یکبارمصرف با هدف 
توســعه طرح تفکیک زباله در بازار میــوه و تره بار 
محلــه مجیدآباد نصب شــد. شــهروندان در ازای 
انداختــن پت و قوطی فلزی در این دســتگاه برگه 
رســیدی برای خریــد از غرفه های میــوه و تره بار 

دریافت می کنند. 
 منطقه8  سرویس  بهداشتی در بوستان های 
منطقه 8 ایجاد شد. 34 چشمه توسط معاونت 
فنی و عمران ایجاد شــده و چند چشــمه هم برای 

معلوالن در نظر گرفته شده است. 
 منطقــه13  طرح پیشــگیری از شــیوع و 
مبارزه با سوسک پوستخوار درختان کاج در 
بوســتان جنگلی سرخه حصار آغاز شده است. برای 
حفــظ درختان کاج و همچنیــن مبارزه با یکی از 
اصلی تریــن آفات رایــج درختــان کاج در نقاط 
مختلف این بوســتان تله های فرمونی نصب شد. به 
گفته شــهردار منطقه 13، این روش از به روزترین 
و کارآمدترین راهکارهای کنترل این آفت در دنیا 

است. 
 منطقــه14  اداره ورزش بانــوان منطقه 14 
همزمان با فرارســیدن دهه کرامت، مسابقات 
ورزشــی معلوالن ویــژه مادران و دختــران برگزار 
می کند. به گفته »انســیه رضــا« مدیر اداره ورزش 
بانوان هدف از انجام این مســابقات ایجاد صمیمیت 
بیشتر بین مادران و دخترهاست و شرکت کنندگان 
عالوه بر تجربه رقابتی سالم روزهای شاد و مفرحی 

را پشت سر خواهند گذاشت. 
 منطقه15  به زودی پارکینگ موتورســیکلت 
در بوستان بیســیم محدوده شهرداری ناحیه 
یک منطقه15 تعبیه می شــود. ایــن اقدام با هدف 
ســاماندهی و جلوگیری از توقف موتورسیکلت ها در 

نقاط مختلف انجام خواهدشد. 

واکسیـــناسیــــون پاسخ مسئول
خودروییدرپارکینگباغپرندگان
تــااطالعثانویتعطیلاســت.زمان
آغازواکسیناسیوندراینپارکینگ
هــمازطریــقســامانههایوزارت

بهداشتاعالممیشود.
زهراعلیاکبری،مدیراداره
سالمتشهرداریمنطقه4

تعطیلی مرکز واکسیناسیون
اطالع رســانی  وجود  با  منطقه 4
واکسیناســیون  دربــاره  گســترده 
خودرویی در باغ پرندگان، امروز برای 
تزریق واکسن به والدینم به پارکینگ 
باغ پرندگان مراجعه کردیم اما خبری 

از واکسیناسیون نبود. 
ندا جعفری  ـ ساکن تهرانپارس 

بــهتازگیطرحــیبا پاسخ مسئول
عنــوانمناسبســازیمراکــزمهم
حــال در معلــوالن بــرای منطقــه
اجراســتکهدراینطرحایستگاه
متــروفدکبهرمپتــرددمعلوالن

مجهزمیشود.
محمدگلپیرا،معاونفنیوعمران
شهردارمنطقه8

تردد دشوار معلوالن در مترو 
ورود  برای  معلول  افراد  منطقه 8
به ایستگاه مترو فدک مشکل دارند. از 
رفع  برای  خواهشــمندم  مســئوالن 

آن کاری بکنند. 
مونا هاشمی 
ساکن محله هفت حوض

بررسی مذکور مورد پاسخ مسئول
وایمنســازیورودیپلعابرپیاده

مقابلکویزینبیهانجامشد.
ادارهعمرانوترافیکشهرداری
ناحیه4منطقه13

ایمن سازی ورودی پل عابر 
ورودی پل عابرپیاده در  منطقه 13
مقابل شــهرک کوی زینبیه وضعیت 
خوبــی نــدارد و شــهروندان به ویژه 
کسانی که چرخ دستی یا عصا به همراه 
دارنــد، هنــگام  تردد دچار مشــکل 

می شوند. 
مریم احمدی  ـ ساکن شهرک

کاراینشــهروندبه پاسخ مسئول
دورازاصــولاخالقــیاســت.از
اینروبرایرســیدگیبــهموضوع
ذکرشــدهاقــدامکــردهوتخلفات
مغازهدارراگوشزدخواهیمکرد.

حسینگودرزی،رئیساداره
خدماتشهریشهرداریمنطقه14

تخلیه زباله در جوی
کوچه شهید غالمی در  منطقه 14
خیابان ائمه اطهــار)ع( این روزها به 
یکی از مکان های تفکیک زباله تبدیل 
شــده است. متأسفانه مغازه ای در این 
کوچه قرار دارد که کارتن های خالی و 
زباله های خود را در انتهای کوچه رها 
 می کند. از مســئوالن تقاضا داریم به 

این موضوع رسیدگی کنند. 
زیبا هاشمیان 
ساکن خیابان ائمه اطهار)ع(


