
 120پروژه شهری با حضور شهردار تهران 
در منطقه 20 به بهره برداری رسید

 شهر ری 
در مسیر  آبادانی

طراحی و اجرای پروژه های کوچک مقیاس محلی بخشــی از برنامه5ساله 
مدیریت شهری منطقه20برای افزایش زیســت پذیری این منطقه اصیل 
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شهردار  منطقه 18 از مبارزه  نفس گیر براي احیاي زمین هاي زراعي 
و كمربند سبز تهران مي گويد

 عضو شورای شهر تهران از به ثمر رسیدن طرح هايی می گويد 
كه اجرای آنها 20 سال به تعويق افتاده بود

زمين هاي واقع در حريم شهر تهران به دليل موقعيت جغرافيايي و نقشي كه 
به عنوان تنفس گاه ورودي شهر ايفا مي كند، اهميت فراواني دارند. در محدوده 

خدمت رساني شهرداري منطقه 18، ناحيه 7 چنين موقعيتي دارد.

در دوره  مديريت شــهری گذشــته که اصل بر بنا کردن پل ها و تونل های 
غول پيکر قرار گرفته بود، ری متراکم و پرجمعيت مانند ساير مناطق جنوبی 

شهر تهران از اين طرح های بزرگ سهمی نداشت.
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  احیای ظرفیت های گردشگری 
و هویت ری باستان

صفحه 10 صفحه 4

صفحه 12

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

صفحه 8

 رنـگ زنـدگی 
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طرح »کوچه دوستی« 
با هدف افزایش امید به زندگی 

و حس تعلق محله ای در معابر باریک 
جنوب تهران درحال اجراست
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 رئیس کمیته بودجه و نظارت 
مالی شــورای اســامی شهر 
تهران از طرح های شهری منطقه17 

بازدید کرد. 
»مجیــد فراهانی« پس از بازدید 
میدانــی از پــروژه  بــاغ راه حضرت 
فاطمه)س(، زیرگــذر تهران ـ اهواز 
و پروژه هــای توســعه محله ای، در 
نشستی که با شورایاران برگزار شد، 
گفت: »هنر شهردار منطقه17 انجام 
پروژه های توســعه محله ای با وجود 
محدودیت های مالی بوده اســت و 

توانسته منطقه را به سمت توسعه پیش ببرد.«
وی تکمیل 70درصدی پروژه های منطقه17 را مطلوب ارزیابی کرد 

و افزود: »یکــی از بهترین  اقدامات 
شــهرداری منطقه آســفالت ریزی، 
بهســازی پیاده رو هــا و پاتوق های 

محله ای است.«
در این  نشست، دبیران شورایاری 
اولویت ها و مشکات محله های خود 
را برای ســال جاری مطرح کردند و 
شهردار منطقه گزارشی از عملکرد و 
اقدامات عمرانی و پروژه های توسعه 

محله ای ارائه داد. 
بین  تفاهمنامه همکاری  امضای 
کمیســیون بودجه و نظــارت مالی 
شــورای اسامی شــهر تهران، شهردار منطقه و رابط شــورایاران اقدام 

دیگری بود که در این بازدید اجرا شد. 

تیتر یک
بازدید عضو شورای اسالمی شهر تهران از طرح های شهری منطقه17 

تکمیل پروژه های محلی با وجود محدودیت های مالی

افزایش ایمنی و آرام سازی ترافیکی 
مشکات ترافیکی تقاطع خیابان های میثاق شمالی و میاد با نصب تجهیزات ترافیکی الزم 
رفع و    تردد خودروها در این معبر ایمن تر شد. معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه19 با اعام 
این خبر گفت: »با نصب 30گاردریل، نیوجرسی و مانع ارتجاعی و نیز تابلوهای هشداردهنده 

ضمن آرام سازی حرکت خودروها در این تقاطع، امنیت    تردد آنها نیز افزایش یافته است.«
»علیرضا مرآتی« همچنین به ارتقای ایمنی در بزرگراه های مواصاتی این محدوده اشاره 
کرد و گفت: »طی هفته اخیر عاوه بر ایمن شدن    تردد در گذرهای اصلی نواحی یک و 2 با 
نصب 20تابلو خطرنما و 30مانع اســتوانه ای، 75گاردریل و 90پایه گاردریل در بزرگراه های 
شــهید کاظمی، آزادگان، شهید تندگویان و شهید هاشــمی نصب و 48گاردریل نیز ترمیم 

شده است.«

جمع آوری خشکاله در نخستین هایپرمارکت  پسماند
نخســتین هایپرمارکت  پسماند کشــور طی اقدامی 
مبتکرانه، در کنار پســماندهای خشــک شــهروندان، 
خشــکاله ها شامل پسماند خشک شــده میوه ها و مواد 

غذایی را نیز جمع آوری می کند. 
»علــی توکلی« شــهردار منطقه19 با بیــان اینکه 
پسماند تر و شیرابه ناشــی از آن باعث ایجاد آلودگی و 
انتشار بیماری های مختلف می شود، گفت: »برای حذف 
پســماندهای تر از چرخــه زباله هــای خانگی و کاهش 
آثار زیســت محیطی دورریز آنها، گام دیگری با مبادله 
خشکاله های جمع آوری شده توسط دوستداران محیط زیست در هایپرپسماند خشک منطقه 
برداشته شــد. بر این اساس، خشکاله ها پس از تحویل به هایپرپسماند صرف تأمین خوراک 

دام و طیور می شود.« 

چهره
دارنده مدرک مربیگــری فوتبال از ایران و 

آسیا: 
استعداد در کنار حمایت، 

الزمه موفقیت است

یادداشت

تهران رنگی
شهر انسان محور

در گذشــته اســتفاده از رنگ های طبیعی 
و مصالح محلی به ســاختمان های موجود در 
خیابان چهره ای هماهنگ و همگون بخشــیده 
بود و با اقلیم و فرهنگ مردم مطابقت بیشتری 
داشت، اما امروزه اســتفاده از مصالح متعدد و 
ناهماهنگ از نظر رنگ و مصالح موجب آشفتگی 

بصری نماهای شهری شده است. 
رنــگ یکــی از مهم ترین عناصری اســت 
که می تواند به ســادگی و با هزینه ای کمتر از 
ساخت وســاز بــرای تعریف فضاهــا، در ایجاد 
خوانایــی و حس وحدت و خلق حس مکان به 
ما کمک کند. رنگ عنصر تأثیرگذار بر کیفیت 
بصری و زیباســازی فضاهای شــهری است و 
استفاده صحیح از رنگ در شهر موجب تلطیف 
روحیه مردم در شــهرهای شــلوغ و احساس 

آرامش شهروندان می شود. 
رنگ کردن شــهر و کوچه پســکوچه هایی 
کــه در آن رفت و آمد داریــم و در آن زندگی 
می کنیم، اکنون در برنامه های مدیریت شهری 
جایگاه مناسبی پیدا کرده است. در همین حال، 
مشــارکت دادن اهالی یک محلــه و کوچه در 
طرح های زیباسازی اقدام درخوری است که در 
این دوره از اداره شــهر شاهد آن هستیم. اینکه 
تهران پس از سال ها تحت رویکرد خودمحوری، 
ساخت و سازهای بی رویه و افزایش بزرگراه های 
بتونی و خاکستری به انســان محوری و توجه 
به شــهروندان و تلطیف روحیه ساکنان شهر 
بازگشته اســت، قابل تحسین اســت. مسلمًا 
این گونه طرح ها برای افزایش نشــاط اجتماعی 

و آرامش ساکنان یک محله مؤثر خواهد بود.
نقش حیاتی رنگ بر زندگی و روحیه انسان 
انکار ناپذیر است. با کاربرد و همنشینی مناسب 
رنگ ها در کالبد شهر، چه از بعد زیبایی و چه از 
بعد هویت، به ویژه آنکه جنبه های اجتماعی مثل 
مشارکت دادن شهروندان در اجرای آن همراه 
باشد، می تواند بســیاری از مشکات روحی و 

ایجاد معبر جدید در گذر خروجی حرم مطهر امام خمینی)ره(افسردگی شهرنشین امروز را برطرف کند. 
عملیات عمرانی ســاخت معبر جدیــد در خروجی 
پارکینگ حــرم مطهر واقع در بزرگــراه خلیج فارس با 

هدف سهولت     تردد خودروها آغاز شده است. 
شهردار منطقه19 با اعام این خبر گفت: »ساخت این 
گذر جدید در قالب 2هزار و 600مترمکعب خاکبرداری 
طی 2هفته گذشته آغاز شده و در ادامه ضمن 800متر 
جدول و کانیو، 500مترمربع پیاده روســازی ســاخته 
می شــود.« »علی توکلی« با اشاره به اینکه ساخت این 
معبر جدید در پاسخ به درخواست معاونت های خدمات 
شهری و محیط زیست و حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران و نیز تولیت حرم مطهر با هدف 
رفع مشــکل آبگرفتگی در این محدوده و ارتقای امنیت    تردد خودروها صورت گرفته است، 
گفت: »این معبر جدید اهمیت زیادی در تســهیل    تردد خودروها و کاهش ترافیک محدوده 

خواهد داشت.«

اگرچه داشتن استعداد در فعالیت های 
ورزشــی به خصــوص فوتبــال، الزمه 
موفقیت نوجوانان و جوانان است، اما تا زمانی 
که حمایت خانواده ها را همراه نداشــته باشد 
کافی نیســت. این جمله را »نایب نادرپور« 
40ساله به زبان می آورد که از کودکی فوتبال 
را شروع کرده و سال ها در مناطق16، 17، 19 
و 20 فعالیت های ورزشــی داشته است. وی 
می گوید: »در مناطق جنوبی شــهر بچه های 
مستعد زیادی وجود دارند که متأسفانه بیشتر 
آنها به دلیــل حمایت ناکافــی خانواده ها و 
مسئوالن، ورزش حرفه ای را کنار گذاشته اند.« 
نادرپور کــه رتبه های زیادی در مســابقات 
استانی و کشوری به دست آورده و در تیم های 
دسته یک شهرداری منطقه17، پاس تهران، 
بسیج شــهرری و... توپ زده، ادامه می دهد: 
»بسیاری از نوجوانان و جوانان مستعد امکان 
خرید وســایل اولیه برای تمرینات ورزشی را 

ندارند و شــهریه بــاالی برخی از 
مجموعه های ورزشی آنها را از 
فعالیت دور کرده اســت. الزم 
پشــتیبان  خانواده ها  اســت 

فرزندان خود باشــند و 
مسئوالن هم با فراهم 
امکانــات،  کــردن 
رایگان  نامنویســی 
آنها در مجموعه های 
ورزشــی و تقدیر از 
مدال آفرینان، زمینه 
بــرای  را  فعالیــت 
ن  ســتا و زش د ر و

فراهم کنند.« 

خبر کوتاه
منطقه17 شــهردار منطقه همراه بــا مدیران 
شهری و دبیر شــورایاری، با دوچرخه سواری از 
 محلــه »وصفنارد« بازدید کــرد. در این بازدید 
»داود لطفی« به بررســی میدانــی چالش ها و 
مشــکات ســرای محله وصفنارد، پروژه های 
عمرانی و فضاهای بی دفاع شهری محله پرداخت. 
شنیدن مشــکات شهری ساکنان این محله از 
برنامه های دیگر بود. شــهردار بــر حل هرچه 

سریع تر مشکات تأکید کرد. 
منطقه18  دومین مرکز واکسیناسیون کرونا در 
محله فردوس راه اندازی شد. »سید محمدجواد 
بهشــتی« شــهردار ناحیه یک منطقه 18 در 
این باره گفت: »برای ارائــه خدمات مطلوب به 
شهروندان ساکن در محله فردوس، دومین مرکز 
واکسیناسیون کرونا در مجموعه ورزشی شهیدان 

اسماعیلی راه اندازی شده است.«

ایمان رضوانی
دکترای معماری و آینده پژوهشی

مجله خبری مجله خبری

ساکنان منطقه17 خون اهدا کردند
80 نفر از ســاکنان منطقه17 و نیروهای شهرداری اقدام به اهدای 
خــون کردند. معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه17 در 
این باره گفت: »با توجه به اهمیت اهدای خون و نقش آن در نجات جان 
انسان ها و همچنین لزوم بررسی سامت این مایه حیات بخش برای هر 
فرد، اداره ســامت با همکاری سازمان انتقال خون استان تهران، اقدام 

به استقرار تیم سیار اهدای خون در ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 
کرد که با استقبال کارکنان و ساکنان منطقه روبه رو شد.«

»شهریار رشــیدعلیپور« ادامه داد: »این ویژه برنامه با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی برگزار شد و بیش از 80نفر از اهالی و نیروهای 

شهرداری در این اقدام خداپسندانه شرکت کردند.«

زیرسازی و آسفالت بلوار طاووس در بازار آهن شادآباد
عملیات عمرانی زیرســازی و آســفالت بلوار طاووس بازار آهن 
شــادآباد، که از مطالبات اهالی و کاسبان محل بود، با تاش عوامل 
اجرایی و عملیاتی معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه18 به پایان 
رسید. شهردار منطقه 18 در این باره گفت: »تردد خودروهای سنگین 
حمل آهن از این محور به نقاط مختلف پایتخت و شهرهای اطراف، 
آسیب جدی به آسفالت و زیرساخت آن وارد می کند. شهرداری در 
طول سال چند نوبت به مرمت و زیرسازی و آسفالت این معبر اقدام 
می کند تا رانندگان عبوری در کمال آرامش و اطمینان در این مسیر     
تردد کنند و خطری جان شان را تهدید نکند.« سید»محمد فیاض« 
ادامه داد: »یکی از نقاطی که در چند ماه گذشته دچار آسیب دیدگی 
و فرو رفتگی شده بود آسفالت مسیر بلوار طاووس بازار آهن شادآباد 
بود که اهالی و کاسبان محل از شهرداری منطقه18 تقاضا داشتند در اسرع وقت به مناسب سازی 

و آسفالت آن اقدام کند که خواسته شهروندان در کمتر از 2روز انجام شد.«

مسابقه ساخت عروسک های محلی اقوام 
 به ابتکار مســئوالن سرای محله شهید بخارایی نخستین دوره
 از مســابقه ســاخت عروســک های محلی اقوام مختلف برگزار 

می شود. 
شــهردار ناحیه 3 منطقه 16 در این باره گفت: »ســرای محله 
شهید بخارایی از مراکز فعال و نمونه است که با اجرای برنامه های 
متنوع برای جذب شــهروندان و پاســخگویی به نیاز آنها تاش 
می کند. بر این اساس مســابقه ساخت عروسک های محلی برای 
آشنایی با فرهنگ و آیین و رسوم اقوام، که در محله های مختلف 
منطقه سکونت دارند، برگزار می شــود.«»هادی مازاده«توضیح 
داد: »ساکنان محله شهید بخارایی که از طریق گروه های مجازی 
در جریان این مســابقه فرهنگی قرار گرفته اند تــا پایان خرداد 
فرصت دارند آثار و هنرهای دستی خود را به واحد روابط عمومی سرای محله شهید بخارایی 

تحویل دهند.«
وی اضافه کرد: »همچنین شهروندان می توانند از عروسک های محلی و بومی فیلم کوتاه 
یــک دقیقه ای همراه با روایتی کوتاه تهیه و آن را به مدیران گروه و کانال مجازی شــهید 

بخارایی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. به آثار برگزیده جوایزی داده خواهد شد.«

140  میز خبر
شعبه اخذ رأی در 58مدرسه، 

32مسجد و 4 اداره و 15 شعبه 
سیار در منطقه19 در روز انتخابات 

ریاست جمهوری فعال می شوند. 

200
 مترمربع از نرده های ترافیکی 

رفیوژ میانی بلوار شکوفه و تابلوهای 
ترافیکی میدان ثاراهلل و پست 

برق واقع در سه راه شریعتی طبق 
شیوه نامه اجرایی پالت رنگی شهر 

تهران رنگ آمیزی شد. 

2200
مترمربع از معابر منطقه19 در 

عملیات پاکسازی جداره های شهری 
تمیز شدند. 

روند رسیدگی به 
درخواست ها خوب است

اجرای طرح های متعدد خرد 
محلی با مشارکت شورای شهر، 
شهرداری تهران و منطقه19 طی 
سال1399 رضایتمندی مطلوب 
ساکنان محله های مختلف را در 

پی داشته است. 
عضو شــورایاری محله خانی آباد جنوبی با بیان 
این موضوع و اشاره به اینکه بازسازی سرویس های 
بهداشتی مسجد حضرت ابوالفضل)ع(، احداث پاتوق 
محله در ابتدای خیابان آموزگار و... جزء طرح هایی 
هســتند که بــه درخواســت اعضای شــورایاری 
در محلــه خانی آبــاد جنوبی انجام شــده اســت، 
می گوید: »بازپیرایی دریاچه بوستان شقایق و چند 
درخواست مهم دیگر شهروندان هم در سال جدید 
به تأیید شــهرداری رسیده که به لطف خدا اجرایی 

خواهد شد.« 
»عباس محمدبیگی« در ادامــه به اجرای طرح 
روکش آســفالت معابر اشــاره می کند و می گوید: 
»آسفالت خیابان های اصلی محله در مرحله اول اجرا 
می شود و سپس کوچه ها در دستور کار قرار می گیرند. 
البته برخی از جوی های آب محله مانند خیابان شهید 
زبرجدی و یا حذف مخازن در خیابان میثاق جنوبی 
به دلیل احداث پیســت دوچرخه مشکاتی را برای 
محله و شهروندان ایجاد کرده که در حال پیگیری و 
رفع این موارد نیز هستیم. به طور کلی روند رسیدگی 
به محله های 13گانه منطقه19 توســط شهرداری 
خوب است و امیدواریم این روند با پیگیری شورایاران 

و شهرداری در سال1400 نیز ادامه یابد.«
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گفت وگو با عضو شورای اسالمی شهر تهران 
درباره افزایش اعتبارات طرح های توسعه محلی در بخش های کمتر برخوردار

اولویت اجرای پروژه های 
کوچک مقیاس، مناطق جنوبی بودند

 نقطه شروع طرح های کوچک مقياس محلی 
به چه زمانی برمی گــردد و رويکرد و هدف اصلی 
مديريت شهری از اولويت بخشيدن به اين طرح ها 

چه بوده است؟ 
در آغاز شــورای پنجم ضمن بررســی پروژه های 
مدیریت شــهری متوجه شــدیم 2نوع پروژه همواره 
در شــهرداری تهران طراحی و اباغ شــده اســت. 
یکی از این موارد پروژه های کانی اســت که توسط 
معاونت های شــهرداری تهران پیگیری می شــود و 
بیشــتر نگاه شــهری و فرامنطقــه ای در آنها حاکم 
اســت. نوع دوم پروژه های متوسطی است که عمدتًا 
رویکرد منطقه ای دارند و با مشارکت مناطق 22گانه 
شــهرداری پیگیری و اجرا می شوند. با توجه به اینکه 
مشــکات و چالش های محله ای کوچک مقیاس جزء 
مهم ترین مسائلی هستند که در 354محله شهر تهران 
از سوی اهالی عنوان شده و توسط اعضای شورایاری 
محله هــا اغلب پیگیری می شــوند در ابتــدای دوره 
پنجم، طبق گفت وگوهایی که با شــورایاران و مردم 
در دل محله ها داشــتیم با مسائلی با مقیاس کوچک 
برخورد کردیم که جزء دغدغه های کهنه و رفع نشده 
شهروندان محسوب می شد. مردم توقع دارند وقتی از 
در خانه بیرون می روند اقدامات جدید شــهری را در 
محله خودشــان ببینند. با هدف پاسخگویی مطلوب 
به نیازهای مهم شهروندان الگوواره جدیدی را با این 
عنوان که »تعریف پروژه های محلی ارتباط مستقیمی 
با توسعه محله های شــهر دارد« در مدیریت شهری 
ایجاد کردیــم و پروژه های توســعه محلی با اولویت 
محله های کمتربرخوردار و جنوبی شهر در سال1399 

کلید خورد. 
 يعنی پيش از اجرای اين الگوواره در شورای 
پنجم، قبل از ســال1399 در اين زمينه اقدامی از 

سوی مديريت شهری انجام نشده بود؟ 
قطعًا در دوره هــای قبلی هم چنیــن پروژه هایی 
انجام شده است، اما به صورت منســــــجم در قالب 
پروژه های توســعه محلی به آنها پرداخته نشده بود. 
بر این اساس طرح ها با تأیید شورایاران محله ها اجرا 
می شــود، بودجه اختصاصی بــه آن تعلق می گیرد و 

شهرداری نیز موظف به پایش و پیگیری آنهاست. 
 روند اجــرای پروژه های کوچک مقياس در 
مناطق جنوبی شهر )مناطق16، 17، 18، 19 و 20( 

چطور بوده است؟ 
با توجه بــه اینکه یکی از چالش های ما در تعیین 
بودجــه و عامل توســعه نیافتگی مناطــق جنوبی، 

داده  اختصاص  بودجه  فاصله معنادار 
شــده بین مناطق شــمالی و جنوبی 
شــهر بود؛ اولویت اصلی ما در اجرای 
پروژه هــای کوچک مقیــاس مناطق 
جنوبی و کمتربرخــوردار بودند. این 
درحالی اســت که از ابتدای تشکیل 
شــورای پنجم معادله تقسیم بودجه 
را به نفع جنوب شــهر بهــم زدیم و 
از نخستین سال فعالیت بدون اینکه 
تنشی ایجاد شود شهرداری تهران را 
موظف کردیم که ســاالنه 10درصد 
از بودجه مناطق کمتربرخوردار را به 
سمت میانه بودجه مناطق باالتر ببرد 
و برعکس 10درصد از بودجه مناطق 
برخوردار را به ســمت میانه کم کند. 

رشد را در مناطق جنوبی به خود 
اختصاص داده است. 

 چــه عواملی در افزايش 
بودجه در اين مناطق تأثيرگذار 
بوده و اين رشد چه پيامدهايی 

به همراه خواهد داشت؟ 
در دور جدید بازدید از محله ها 
و مناطق و جلساتی که با اعضای 
شــورایاری برگزار شــد تحول و 
تغییــر و رضایت آنها از پروژه های 
محلی مشــهود بود. هرچند انتقاد 
بر برخی مناطق شهرداری تهران 
که فعالیت هــای جاری خود را در 
کوچک مقیاس  پروژه هــای  قالب 
محلی تعریف می کنند وارد است، 
اما در بخش قابل توجهی از مناطق 
رضایتمندی خاصی مشهود است. 
طرح هــای  جــز   
کوچک مقيــاس محلی، اجرای 
کداميــک از طرح های مهم در 
رضايتمندی  در  پنجــم  دوره 

شهروندان مؤثر واقع شده اند؟ 
تملک زمین ها برای ســاخت پارک هــا و افزایش 
سرانه فضای سبز، نوســازی آتش نشانی شهر تهران 
شــامل لباس ها، تجهیزات و ماشــین آالت سازمان 
آتش نشــانی، دریافت اوراق مشارکت بانک ها و کمک 
به راه انــدازی و بهره برداری از 30ایســتگاه مترو و... 
بــا به کارگیری تدبیرات ویژه جــزء طرح های مهم و 

تأثیرگذار این دوره بوده اند. 

برهمین اساس بودجه ساالنه را 
20درصد به سمت میانه عادالنه 
کردیم و با همین رویکرد بخش 
عمده ای از بودجه های پروژه های 
کوچک مقیاس در مناطق جنوبی 

توزیع شد. 
 بازخورد ساکنان مناطق 
رويکرد  اين  به  نسبت  جنوبی 
چطور بوده اســت و در کنار 
آن چند نمونــه از پروژه های 
خــرد محلــی را کــه جزء 
درخواست های مهم شهروندان 
بــوده و عملی شــده اند نام 

ببريد؟ 
طــی بازدیدهــای مکــرر از 
مناطق مختلــف با بازخوردهای 
مثبت مــردم و نمایندگان آنها 

یعنی اعضای شورایاری روبه رو شده ایم. برای مثال در 
منطقه16 رفع مشکل کمبود سرویس های بهداشتی، 
ساماندهی بازار دوم نازی آباد و راه اندازی موزه مفاخر 
محله نازی آباد، ایجاد درنگ گاه ها و پارک های محلی 
در منطقه18، تبدیل نهرهای آب به کانیو و ساماندهی 
تیرهــای چوبی برق در قالــب مهم ترین دغدغه های 
ســاکنان منطقه17، اتصال رینگ جنوبی بوســتان 
بــزرگ والیت بــه خانی آبادنو با بازگشــایی خیابان 
شهامت و آســفالت معابر محله وصال در منطقه19 
و ساماندهی اراضی اطراف حرم مطهر)ره( نمونه هایی 
از پروژه های خرد محلی هســتند که رضایت اهالی را 

در پی داشته اند. 
 اولويت بخشيدن به پروژه های خرد محلی 
مناطق جنوبی شهرچه تأثيراتی در زندگی ساکنان 

داشته است؟ 
نگاه اعضای شورای شــهر در گذشــته بیشتر بار 
منطقه ای و فرامنطقه ای داشت. اغلب درخواست های 
کوچــک به دلیل نبــود نگاه محلی بــه چالش های 
بزرگ تبدیل می شــدند. اعتقاد به اینکه شهر تهران 
از کوچه هایش آغاز می شود تأثیر جدی در نگاه مردم 
نســبت به مدیریت شهری داشــته و حل مشکات 
کوچکی که ســال ها بی جواب مانده بود رضایتمندی 

آنها را به همراه داشته است. 
 اعتباری که به پروژه های خرد محلی پهنه 
جنوب تهران و به طور خاص به هريک از مناطق16، 
17، 18، 19 و 20 در ســال1400 اعطا شده چه قدر 
اســت؟ اين اعتبار نسبت به سال 
گذشته چه ميزان رشد داشته است؟ 
اعتبــار و تعــداد پروژه های خرد 
محلــی ســال1400 در منطقــه16 
به ترتیب 16میلیارد تومان و 50 پروژه، 
در منطقــه17، 77 میلیــارد تومان و 
62پروژه، در منطقــه18، 74میلیارد 
تومان و معادل 62پروژه، در منطقه19، 
108میلیارد تومــان و 68پروژه و در 
منطقــه20 نیز با اعتبــار 73میلیارد 
تومانی 121پروژه تعریف شــده است. 
متوســط رشــد مجموع اعتبارات در 
ســال جدید نســبت به ســال قبل 
40درصد بوده و این در حالی است که 
منطقه19 با 60درصد بیشترین میزان 

 گوش سپردن به 
صدای اهالی در دل 

محله ها و پاسخگویی به 
نیازهای گاه حتی جزئی 

که سال ها بی جواب مانده، 
از دستاوردهای مهم 

اجرا وپیگیری پروژه های 
کوچک مقیاس در دوره 

پنجم شورای اسالمی 
شهر تهران، ری و تجریش 
است؛ پروژه هایی کوچک، 

اما تأثیرگذار که با 
اجرای موفقیت آمیز خود 

رضایتمندی ساکنان مناطق 
جنوبی را از فعالیت های 
این دوره از شورای شهر 

و شهرداری به همراه 
داشته است. روند مثبت 

این طرح ها و افزایش قابل 
توجه اعتبارات آنها در 

سال1400 جزء مهم ترین 
اتفاقات مناطق جنوبی و 

کمتربرخوردار پایتخت است 
که در گفت وگو با »مجید 

فراهانی« عضو شورای 
اسالمی شهر تهران و رئیس 
کمیته بودجه و نظارت مالی 
شورای اسالمی شهر تهران 
به جزئیات آن می پردازیم. 

اعتقاد به اینکه 
شهر تهران از 

کوچه هایش آغاز 
می شود تأثیر جدی 

در نگاه مردم 
نسبت به مدیریت 

شهری داشته و 
حل مشکالت 

کوچکی که سال ها 
بی جواب مانده بود 

رضایتمندی آنها 
را به همراه داشته 

است

منطقه17سوله ورزشی

جمع آوری کانکس ها در منطقه18

بازگشایی خیابان مکتب العباس)ع( در منطقه19

زهرا بلندی

مجموع اعتبارات در سال جدید نسبت به سال قبل 40درصد بوده و این در حالی است که منطقه19 با 
60درصد بیشترین میزان رشد را در مناطق جنوبی به خود اختصاص داده است
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یكي از موفقیت هایي كه شهرداري منطقه 18 با هدف 
صیانت از اراضي كشــاورزي به دســت آورده، دریافت رأي 
قطعي دستگاه قضایي و دیوان عدالت براي اجراي ماده 100 
و تخریب یك باغ رســتوران واقع در فیروزبهرام در محدوده 
ناحیه 7 این منطقه  اســت. ســیدمحمد فیاض مي گوید: 
»این باغ رستوران با مساحت هزار و 800 مترمربع در زمیني 
كه كاربري كشــاورزي داشت، ساخته شــده بود و سال ها 
غیر قانوني فعالیت مي كرد. شــهرداري منطقه 18 با توجه 
به حساســیت موضوع و نگراني از افزایش ساخت وساز هاي 
غیر قانوني وارد میدان شــد و طي مراحل مختلف توانست 
با همكاري دادگاه اسامشهر و دیوان عدالت مجوز تخریب 
این باغ رستوران را كسب و در نخستین فرصت با هماهنگي 
ضابطان قضایي و مأموران نیروي انتظامي و عوامل حریم بان 
شــهرداري منطقه 18 نسبت به تخریب بناهاي موجود در 

این محل اقدام كند و زمین را به حالت سابق برگرداند.«
»سید محمد فیاض« با بیان اینكه حقوق شهروندان را 
از ســودجویان پس مي گیریم مي افزاید: »افرادي كه به هر 
طریقي اراضي كشــاورزي را به صورت غیر قانوني تبدیل به 
سفره خانه، رستوران و... كرده اند دیگر نباید خواب و خیال 
راحت داشته باشند، چراكه شهرداري منطقه 18 با جدیت 

پرونده هاي بناهاي غیر قانوني را از طریق مراجع 
ذیصاح دنبال و با كسب دستور مقام قضایي و 
مجوز مربوط، رستوران ها و سفره خانه هاي سنتي 
غیر مجــاز را یكي یكي تخریب مي كند و به نفع 
شــهروندان به بافت كشــاورزي تبدیل خواهد 

كرد.«

خریداران اراضي زراعي فریب نخورند
صدور هر  نوع جواز ساخت و ســاز در اراضي 
كشــاورزي مغایر با قانون شهرداري و بي ارزش 
است. شــهردار منطقه 18، با بیان این موضوع 
ادامه مي دهد: »متأسفانه افراد سودجو زمین هاي 
كشــاورزي چندین هكتاري را قطعه بندي و با 
قیمت هاي باال به افراد مختلف مي فروشــند با 

این ترفند كه مي توانند براي این اراضي جواز ساخت  بگیرند. 
در صورتي كه هر نوع تغییر كاربري در اراضي كشــاورزي 
در حریم تهران ممنوع اســت و اگر كســي با صرف هزینه 
اقدام به ساخت بنا كند جز ضرر و زیان هیچ عایدي برایش 
ندارد، چراكه شهرداري منطقه 18 مي تواند با دستور قضایي 
و با اجــراي رأي ماده 100 اقدام بــه تخریب این بناهاي 
غیر مجاز كند. «فیاض توضیح مي دهد كه در سه ماه نخست 
سال 1400 با دستور قضایي دادگاه بخش چهاردانگه رفع 
خاف 2 ســوله غیرمجاز با كاربري صنعتي اجرایي شــده 
كه با تخریب این سوله ها كه سالیان سال فعالیت داشتند، 
شــهرداري منطقه 18 نشان داد كه در راه صیانت از اراضي 
كشاورزي ذره اي كوتاه نمي آید و نمي گذارد كه زمین هاي 
كشــاورزي نابود شــود. « وي در پاسخ به چگونگي سر بر 
آوردن باغ رستوران ها و سفره خانه هاي سنتي و باغچه هاي 
خصوصي در این محدوده مي گوید: »این مسئله متأسفانه به 
مدیریت چندگانه در این محدوده مربوط مي شود. شهرداري 
تهران براي این  اراضي هیچ نوع مجوزي صادر نمي كند، مگر 
مجوز كشــاورزي مثل نگهداري و فنس كشــي. با توجه به 
تقسیمات كشوري اینجا جزء شهرستان اسامشهر است، اما 
از لحاظ راهبردي حریم تهران محسوب مي شود. متأسفانه 
شــهرداري اسامشــهر به راحتي به مالكان زمین ها مجوز 

ساخت وساز مي دهد و این  مسائل را به بار مي آورد. «

زمین هاي کشاورزي 
در 20 سال گذشته آب رفت! 

»شــعبان قلي نژاد« در یكي از زمین هاي كشاورزي 
مشــغول كار اســت. او درباره زمین هاي كشــاورزي و 

ساخت وســازهایي كه نزدیك مزرعه اش انجام 
شده، مي گوید: »متأسفانه زمین هاي كشاورزي 
در 20 ســال گذشــته آب رفته است. بعضي 
زمین هاي كشــاورزي چند هكتــاري خود را 
تفكیك كرده و فروختند تا صاحبان جدید در 
آن باغچه، رســتوران و ویاي شخصي بسازند. 
زمین هاي كشاورزي به نسبت زمین هاي دیگر 
ارزان ترنــد، اما این افــراد مي دانند كه از چه 
طریق ایــن اراضي را با قیمت نجومي به مردم 
بفروشند. آنها زمین ها را در قطعه هاي 2 تا چند 
هــزار متري تفكیك مي كنند و از طریق جهاد 
كشــاورزي یا شــهرداري مجوز حصاركشي با 
فنس یا كاشت درخت را مي گیرند. بعد از چند 
ماه كه آب از آســیاب افتاد و اوضاع آرام شــد 
داخل زمین هاي محصور ساخت وساز مي كنند 

و به فرض باغ رستوران درست مي كنند. «

نگرانیم که زمین هاي کشاورزي از بین بروند
با »ســهیل ـ الــف« از ســاكنان قدیمي روســتاي 
فیروزبهرام كه به همراه همسرش به سمت خانه مي رود 
در خیابان روبه رو مي شویم. ســهیل مي گوید: »بیشتر 
افرادي كه در فیروزبهرام ســفره خانه و رستوران سنتي 

دارند ســاكن محله نیستند و به فرهنگ و خواسته 
اهالي توجهي ندارند. « این شهروند ادامه مي دهد: 
»اگر پنج شنبه ها و جمعه ها اینجا بیایید با چشمان 
خــود مي بینید كه چه تعداد خــودرو مدل باال و 
میلیاردي در كوچه ها و خیابان ها پارك شده است. 

از تیپ و پوشش این افراد مشخص است 
كه از طبقه ثروتمند جامعه هستند 
و براي خوشگذراني و تفریح اینجا 
را انتخــاب كرده انــد. تا زماني 

كــه این زمین ها كشــاورزي 
بود و مردم در آن كشــت و 
زراعت داشتند هیچ نگراني 
وجود نداشت، اما از موقعي 
كه پــاي ســفره خانه ها و 
اینجا  بــه  باغ رســتوران ها 

بــاز شــده اهالي احســاس 
خوبــي ندارند و ایــن نگراني 

وجــود دارد كه به مــرور دیگر 
زمین هاي كشــاورزي نیز به این 
شــكل از بین بروند، اما شهرداري 
منطقه18 نشان داده كه نمي گذارد 

تا سودجویان آسوده باشند. «

شهردار  منطقه 18 از مبارزه  نفس گیر براي 
احیاي زمین هاي زراعي و کمربند سبز تهران 

مي گوید

 اجاره هاي 
نجومي باغ 
 رستوران ها 

باالخره حق شهروندان 
را پس گرفتیم

زمین هاي واقع در حریم شــهر تهــران به دلیل 
موقعیت جغرافیایي و نقشــي كه به عنوان تنفس گاه 
ورودي شــهر ایفا مي كند، اهمیت فراواني دارند. در 
محدوده خدمت رســاني شهرداري منطقه 18، ناحیه 
7 چنیــن موقعیتي دارد و به دلیل آب و هواي خوب، 
پوشش گیاهي و فضاي گســترده مورد توجه  است. 
طبق قانون شــهرداري تهران هر نوع ساخت و ساز 
در حریم ممنوع اســت، چراكه این اراضي و پوشش 
گیاهي براي شــهروندان خاصیت تنفس گاهي دارد 
و باعث جریان سازي و كاهش آلودگي هوا و گازهاي 
گلخانه اي و تلطیف هواي شهر تهران مي شود. از این رو 
یكي از برنامه هاي اولویت دار مدیریت شهري حفظ و 
پاسداشت این اراضي و جلوگیري از تغییر كاربري و 
از بین بردن پوشــش گیاهي و فضاي سبز آن است، 
البته چالش هــا و موانعي در این زمینه وجود دارد كه 
كار شهرداري را دشوار كرده است. برخي با شناسایي 
خألهاي قانوني دست به كارهایي مي زنند كه به نوعي 
تضییع حقوق شهروندان است.  »سیدمحمد فیاض« 
شهردار منطقه18تاكید مي كند كه در مقابل هر نوع 
تغییر كاربري اراضي مي ایســتیم و با مجرمان برابر 
قانون برخورد مي كنیم. مانند باغ رستوراني به مساحت 
هزار و 800 مترمربع كه كاربري كشاورزي داشته و پس 
از حكم قضایي تخریــب و با متخلف برخورد قانوني 

شد.

 مريم قاسمي

  روایت تخریب قانونی باغ رستوران هزار و 
800  مترمربعی در فیروزبهرام که در زمین کشاورزي  

ساخته شده بود و سال ها غیر قانوني فعالیت مي کرد

زمین هاي كشاورزي در 
فاصله كمي تا سفره خانه ها 

و باغ رستوران ها واقع 
شده، اما فاصله درآمدي 

كشاورزان با صاحبان 
این سفره خانه ها بسیار 
زیاد است. این طور كه 
اهالي براي مان تعریف 

مي كنند درآمد یك ساله 
یك كشاورز به زحمت 

به50 تا 70 میلیون تومان 
مي رسد كه آن هم به 

عوامل بسیاري مثل آب 
و هوا، نوع محصول و.... 
بستگي دارد و ممكن 

است كمتر هم بشود، اما 
افرادي كه اقدام به ساخت 

و راه اندازي باغ رستوران 
یا سفره خانه كرده اند 

میانگین روزي 50 میلیون 
تومان و در ایام خاص و 

مناسبت ها تا 200 میلیون 
تومان هم مي توانند درآمد 
داشته باشند. »اكبر ـ م« از 
شهروندان فیروزبهرام در 
این باره مي گوید: »جالب 

است كه بیشتر افرادي كه 
در زمین هاي كشاورزي 
فیروزبهرام ساخت وساز 

كرده اند مجوزي از 
شهرداري منطقه 18 
ندارند، اما در عوض از 
شهرداري اسامشهر 
و... مجوز دارند. یعني 

چون روستاي فیروزبهرام 
چند مدیریتي است اگر 

شهروندان از دریافت مجوز 
ساخت وساز از شهرداري 
منطقه 18 ناامید شوند 

به شهرداري اسامشهر 
مي روند و به راحتي 

موفق به گرفتن مجوز 
مي شوند. «

شهرداري 
منطقه 18 نشان 

داد که در راه 
صیانت از اراضي 
کشاورزي ذره اي 

کوتاه نمي آید 
و نمي گذارد 

که زمین هاي 
کشاورزي نابود 

شود

مجموع اعتبارات در 
سال جدید نسبت به 
سال قبل 40درصد 
بوده و این در حالی 
است که منطقه19 

با 60درصد بیشترین 
میزان رشد را در 
مناطق جنوبی به 

خود اختصاص داده 
است
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رفاقتی

 قدم های بلند
در روزهای سخت

شورایاران مناطق جنوبی از مصوبه دوره پنجم شورای اسالمی 
شهر تهران و اجرای پروژه های خردمقیاس می گویند 

  در دوره پنجم شــورای اسالمی شــهر تهران، اجرای پروژه های کوچک مقیاس محلی در 
دستورکار قرار گرفت و مقرر شد در حد امکان از اجرای طرح های بزرگ که نیازمند هزینه های 
سنگینی است، اجتناب شــود. با این وجود مدیران و کارشناسان شهری معتقدند که اجرای 
این پروژه ها تأثیر زیادی در شهر دارند و می توانند گره های بزرگ را باز کنند. این طرح برای 
نخستین بار از سوی اعضای شورای پنجم اسالمی شهر تهران در تبصره۳۵ بودجه و ماده40 
برنامه توسعه سوم شهرداری تهران گنجانده شد و اکنون شهروندان شاهد آثار ارزشمند آن 
هستند. سراغ تعدادی از شورایاران مناطق جنوبی تهران رفتیم تا درباره این طرح و تأثیرات 

آن در محله ها برای ما صحبت کنند.  

»در دوره مدیریت شــهری کنونــی، اصل در اجرای هر 
پروژه ای ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایت شهروندان 
بوده اســت که می توان بــه بهره بــرداری از چندین پروژه 
عمرانی، ترافیکی، فرهنگی، ورزشی و شهری در منطقه16 
اشــاره کرد که درقالب پروژه های »توســعه محله محور« و 
»کوچک مقیاس محلی« اجرا شده اند.« بهره برداری از فاز2 
مجموعه ورزشی و فرهنگی شهربانو، موزه مشاهیر و مفاخر، 
آکادمی ورزشی جوادیه، بازسازی 15زمین چمن مصنوعی و 
پاتوق های محلی، مجموعه استعدادیابی و آکادمی حرفه ای 
آموزش فوتبال بانوان و راه اندازی کتابخانه بوســتان شهید 
رجایی را از پروژه های کوچک مقیاســی معرفی می کند که 
هریک ســبب رفع نیازهای شــهری بزرگی در منطقه16 

شده اند. »مجتبی ده بزرگی« می گوید: »گرچه کمبود بودجه 
شهرداری و بحران کرونا موانع جدی برای اجرای پروژه های 
جدید در شــهرمان بوده، اما مدیران شهری نشان دادند که 
حتی در شرایط دشوار و نفسگیر هم می توان قدم های بلندی 
برای     آبادانی محله ها و رفاه اهالی برداشــت.« وی به یکی از 
پروژه هایی که در محله نازی آباد اجرا می شود، اشاره و عنوان 
می کند: »با بهره برداری از فاز اول مجموعه شــهربانو، بانوان 
از امکاناتی همچون مســیر دوچرخه ســواری، استخر روباز 
و ســالن های ورزشــی برای فعالیت در رشته های فوتسال، 
والیبال، شــطرنج، رزمی، کتابخانه و... برخوردار شــده و در 
فــاز دوم نیز امکانات دیگری در حوزه اجتماعی و فرهنگی، 
کارآفرینی و توانمندسازی دراختیار آنان قرار خواهد گرفت.«

بــه نظر »ناصر بداغی« دبیر شــورایاری محله ولی عصر)عج( شــمالی، تاش شــهرداری 
منطقه18 در اجرای برخی پروژه ها بســیار چشمگیر بوده است. او برای نمونه از تعیین تکلیف 

برخی از مغازه ها و اماک معارض در بلوار شهیدان بهرامی صحبت می کند که اهالی بیش از نیم قرن منتظر چنین 
اقدامی بودند. او عنوان می کند که مدیریت شهری کنونی خاطره خوبی در ذهن مردم به یادگار گذاشته است و ادامه 
می دهد: »اگر در گذشته به این بلوار می آمدید، اوضاع آشفته ای در آن می دیدید. مردم با دشواری زیاد از پیاده روهای 
باریــک آن   تردد می کردند و احتمال برخورد خودروها با آنها زیاد بود. اکنون با تاش ماموران اجرایی نواحی یک و 
2 شهرداری منطقه بخش عمده ای از این اماک تملک و با تخریب آنها فضای رفت وآمد شهروندان در پیاده روها به 
نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. امیدوارم تا پایان فعالیت مدیریت شهری کنونی، اماک معارض باقیمانده 

هم تعیین تکلیف شود.«

بهداشت  محله  شورایاری  دبیر 
درباره پروژه های کوچک مقیاس 
که با هدف توسعه محله ای در 
اجرا  منطقــه18 

می گویــد:  شــده، 
»مدیریت شــهری در 

دوره پنجم شــورای اسامی شهر تهران، 
 اجــرای پروژه های کوچک مقیــاس را در 
اولویت کارها قرار داد. به نظر من با این کار 
توســعه و   آبادانی در مناطق ایجاد و منجر 
به حل مشــکات محله ها شــده است.« 
»علیرضا نــوری« به یکــی از پروژه های 
خردمقیاس اشــاره می کند که در محله 
بهداشت به اجرا درآمده است. وی می گوید: 
»بــه اعتقاد مــن، در اجــرای برنامه های 
شهری ابتدا باید فرصت های محلی و نیاز 
شــهروندان را شــناخت و بعد وارد عمل 
شد؛ کاری که در شهرداری منطقه18 انجام 
شده و آثار آن را شهروندان احساس می کنند. به عنوان 
مثال اجرای پــروژه »خیابان کامل« یکی از طرح های 
توسعه محله ای بود که در منطقه18 اجرا شد. در این 
اقدام موضوع های متنوعی لحاظ شــد از جمله توجه 
به اوقات فراغت ســالمندان، آماده کردن محله ها برای 
حضور معلوالن و جلوگیری از انزوا و گوشه گیری آنها، 
حذف فضاهای بی دفاع شهری و تبدیل آنها به فضاهای 
مفید و کارآمــد، کاهش ناهنجاری های اجتماعی و...«  
وی اضافه می کند: »متأسفانه در چند دهه گذشته شهر 
و محله هایش آنقدر توســعه و گسترش یافته که دیگر 
فضایی برای استفاده عمومی شهروندان باقی نگذاشته 
و به هرجا که نگاه می کنیم آپارتمان ها و ساختمان های 
ســنگی و سیمانی بیش از همه به چشم می خورد. در 
چنین شــرایطی اجرای طرح های نو از جمله خیابان 
کامل که متولی اصلی آن معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران است، می تواند بخشی از این کمبود ها 
را جبــران و این وضعیت بغرنج را تعدیل کند.«  نوری 
دورنمای اجرای این پــروژه را موفقیت آمیز می داند و 
می گوید: »کارشناســان حــوزه حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری منطقه18 قبل، حین و پس از اجرای پروژه 
خیابان کامل، دیدگاه و نظر شهروندان ساکن در محله 

را جویا شده اند.«

منطقه19  شــورایاران  رابط 
می گویــد: »ســال گذشــته 
50میلیارد تومان بودجه برای 
اجرای طرح توســعه محله ای 

به منطقــه19 اختصاص یافت 
و 80پروژه قابل توجه در محله ها 

اجرا شد. طبق ارزیابی شهرداری تهران، این منطقه 
رتبه بســیار مطلوب را در اجرای پروژه های توسعه 
محله ای به خود اختصاص داده و تخصیص بودجه 
قابل توجه 108میلیارد تومانی برای اجرای 68پروژه 
توســعه محله ای در سال جاری، نویدبخش   آبادانی 

بیشتر این منطقه است.«
»مرتضی آقامحمدی« ادامــه می دهد: »اجرای 
طرح هایــی مانند اتصال رینگ بوســتان والیت به 
خیابان شهید لطیفی با بازگشایی خیابان شهامت، 
تعریض خیابان های درختی و ســبان، بازگشایی 
تقاطــع خیابان هــای ورزش و انقاب بــه بزرگراه 
شهید چراغی، آســفالت و زیرسازی خیابان سهیل 
مرکزی در محله شــهید کاظمی، ساخت مسیر در 
پل شهید کاظمی، بازسازی سرویس های بهداشتی، 
ساخت و تجهیز بوستان های محلی و فضاهای سبز 
و... اگرچه کوچــک به نظر می رســند، اما هریک 
در پاســخگویی به مطالبات مهم شهروندان نقش 
داشته اند.« وی به ساخت مقبره شهدا در بوستان های 
22بهمن و شــقایق اشــاره و عنوان می کند: »این 
پروژه های کوچک مقیاس خوشحالی اهالی محله را 
به همراه داشت و از سوی دیگر با ساخت 10زمین 
چمن ورزشــی در محله های مختلف، ســرانه های 
منطقه افزایش قابــل توجهی کرد.« آقامحمدی به 
راه اندازی پاتوق محله ها در خیابان طالقانی )مقابل 
مدرســه کیهانی(، خیابان جانباز )روبه روی مدرسه 
زندی نیا( و خیابان میثــاق جنوبی )تقاطع خیابان 
آموزگار( اشــاره می کند و می گوید: »شیطان بازار 
خیابان خازیل نه تنها برای ســاکنان محله شهید 
کاظمی، بلکه برای محله های همجوار هم مشکاتی 
ایجاد کرده بود که جمع آوری آن در طرح های خرد 
محلی منجر به رضایت ساکنان محله های مختلف 
منطقه19 شــد.« آقامحمدی می گوید: »ســاخت، 
مناسب سازی و ســاماندهی معابر شهرک وصال از 
دیگر درخواست های مهم شهروندان بود که آسفالت 
کوچه های آن بعد از قریب به 10ســال اجرا شد و 
بخش های باقیمانده درحال انجام اســت، همچنین 
سال گذشــته بودجه ساخت بوستان وصال مصوب 
شــد که بیشــتر کارهای عمرانی آن انجام شده و 

مراحل نهایی درحال اجراست.«

»محسن آقاجانی« دبیر شورایاری محله ابوذر غربی با 
ابراز خرسندی از اجرای آزمایشی طرح »توسعه محله ای« 
در منطقه17 می گوید: »این طرح برای نخستین بار در دوره 
پنجم شــورای اسامی شهر تهران مطرح و در منطقه17 
اجرا شد. فعالیت های انجام شده به مذاق مسئوالن شهری 
و اهالی خوش آمد و خوشبختانه در همه مناطق اجرا شد 
و اثرات ارزشــمندی به همراه داشت. تنها منطقه ای هم 
که شــورایاران همه محله ها در جلسات این طرح شرکت 
داشــتند، همین منطقه بود و با جذب 63میلیارد تومان 

بودجه، بین 47 تا 53پروژه اجرا شــد.« وی ادامه می دهد: 
»اگرچه اوایل این طرح جدی گرفته نمی شد و بعضی افراد 
احساس می کردند فعالیتی تکلیفی و شامل کارهایی است 
که در طی سال اجرا می شود، ولی بعدها مشخص شد که 
فواید بســیار زیادی برای رفع نیازهای محله ها دارد. اتفاقًا 
اجرای این طرح ها در جنوب تهران اثر و نمود بیشــتری 
داشت.« وی به برخی از این طرح ها اشاره و عنوان می کند: 
»مشکل بسیاری از محله های منطقه17 آب های سطحی 
بود. به عنوان مثال آب وارد منازل محله وصفنارد می شد. 

رفع این مشکل در پروژه های خردمقیاس پیگیری شد و 
به سرانجام رسید. چنین طرحی اگرچه جزو مگاپروژه ها 
نبود، اما اجرای آن در منطقه17 بسیار مهم بود، همچنین 
بســیاری از این طرح ها چندین دستاورد داشت و سبب 
حل چندین مشــکل در منطقه17 شد. به عنوان مثال با 
جمع آوری نهرهای فرسوده، مشکل الیروبی، جانوران موذی، 
بــوی تعفــن و... از محله های آذری، امامزاده حســن)ع(

بلورســازی، باغ خزانه، ابوذر شــرقی و مقدم رفع شــد.« 
آقاجانی ادامه می دهد: »با اجرای طرح های کوچک مقیاس، 

آســفالت خیابان های عارف قزوینی و عبید زاکانی پس از 
15سال به سرانجام رســید. ساکنان ضلع جنوبی محله 
بلورسازی که بیش از 20سال با مشکل دسترسی نامناسب 
خودروهــای امدادی به این بخش از منطقه مواجه بودند، 
از این معضل رهایی پیدا کردند و 25کیلومتر نهر در این 
منطقه بازسازی شد. در سال جاری هم 78میلیارد تومان 
بودجه برای اجــرای طرح های کوچک مقیاس منطقه17 
اختصاص پیدا کرده و بدون شــک منجر به رضایتمندی 

ساکنان محله های مختلف خواهد شد.«

دوره هــای  در  شــهرداری  »مســئوالن 
گذشــته اقــدام بــه اجــرای طرح هــای بزرگی 
می کردنــد و ممکــن بــود بودجــه یک ســال 
 شــهرداری صرف اجرای فقط یک پروژه شــود، 
شــورای  پنجــم  دوره  در  رویکــرد  ایــن  امــا 
کــرد  تغییــر  تهــران  شــهر   اســامی 
 و قرار شد هزار پروژه کوچک مقیاس با بودجه 2هزار 
 میلیــارد تومانــی در محله هــای مختلف شــهر 
اجــرا شــود.« اینهــا بخشــی از صحبت هــای 

محلــه  شــورایاری  دبیــر  ســتوده«   »ســمیه 
بلورسازی است. 

وی می گوید: »شــاید برخی افــراد فکر کنند 
پروژه هــای کوچک مقیاس فایده کمی برای مردم 
دارد و اثر آنها به چشم نمی آید، اما این طرح ها در 
نقاطی اجرا شــده که مردم همه روزه با مشکات 
آن درگیر بودند. این کار باعث شــد شــهروندان 
در کوتاه تریــن زمان شــاهد حل مشــکاتی در 
 محله های خود شوند که شاید ده ها سال درانتظار 

آن بودند.« 
وی اضافه می کند: »جنس دغدغه های مردم با 
این رویکرد مدیریت شــهری در توجه به محله ها 
همخوانــی دارد و این امر در ترســیم مســیر و 
چشــم انداز آینده شهر بســیار مؤثر است، چراکه 
با توجه به گســترش شهرنشینی و ممکن نبودن 
جامع نگری برای حل پایدار مسائل، توجه و تأکید 
مدیریت شهری به ســطوح محله ای افزایش پیدا 

کرده است.« 

دبیر شورایاری محله نازی آباد: 
نیازهای شهری بزرگی در منطقه16 رفع رشده اند

دبیر شورایاری محله ولی عصر)عج( شمالی:  
راهی که با کوچک مقیاس باز شد

دبیر شورایاری محله بهداشت:   
 کمبودها با اجرای 

طرحی نو جبران شد

رابط شورایاران منطقه19:   
 به مطالبات مهم اهالی 

پاسخ داده شد

دبیر شورایاری محله ابوذر غربی:   
خردمقیاس ها تأثیر کمتری از مگاپروژه ها نداشتند

دبیر شورایاری محله بلورسازی:    
همخوانی نیاز مردم با رویکرد مدیریت شهری

دبیر شورایاری محله باغ آذری: 
 توجه شهرداری 

به محله های محروم بیشتر شده است
»تــا قبل از این کمتر مدیریت شــهری توجهی به محله بــاغ آذری می کرد، اما انصافًا در 
دوره ای که سیاست شهرداری تحقق شعار »تهران شهری برای همه« است، توجه مسئوالن به 

محله های محروم بیشتر شده است.« 
»ایوب بوچانی« دبیر شــورایاری محلــه باغ آذری با بیان این مطلــب می گوید: »اجرای 
پروژه های خرد، نقش زیادی در بهبود شــرایط ساکنان این محله داشته است که می توان به 
ساماندهی بازار بزرگ بلورفروشان، احیای باغ زیتون در بوستان میثاق و از همه مهم تر مرمت 
و بازســازی اصولی پله های گود باغ آذری اشــاره کرد که تا پیش از ایــن   تردد اهالی به ویژه 

سالمندان از آن دشوار بود.«

گروه خبرنگاران پهنه جنوب
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اشــرفی« اجرای طــرح کوچه 
دوستی را در روزهای غم گرفته 
شهرمان به دلیل شیوع ویروس 
کرونــا و از بیــن رفتن برخی 
ارزشــمند  فعالیتی  بیماران  از 
می دانــد و می گویــد: »دیدن 
کوچه های  در  متنوع  رنگ های 
کم عرض بــا خانه هایی قدیمی 

امید به زندگی را در بین ساکنان افزایش می دهد. اگر تا 
امروز کسی رغبت زندگی در این کوچه را نداشت، اینک 
به ســکونت در اینجا افتخار می کند. مدیریت شهری با 
اجرای این طرح نشــان داد که می تــوان با هزینه کم، 
کارهای بزرگی انجام و حس تعلق شــهروندان به محل 

زندگی شان را افزایش داد.«

کوچه سرو بهاری شد
سرتا سر کوچه »سرو« به وسیله بانوان و کودکان قد 
و نیم قد محله نعمت آباد با رنگ های بهاری رنگ آمیزی 
شــده است. »ســکینه رضالو« بانوی آذری زبانی که از 
30ســال پیش ساکن این کوچه اســت، با قدردانی از 
مدیران شــهری منطقه 19برای اجــرای طرح کوچه 
دوستی در کوچه ســرو می گوید: »چندی پیش چند 
خانم از دفتر توســعه محله ای و شــهرداری منطقه به 
اینجا آمدند و ما را در جریان طرح کوچه دوســتی که 
رنگ آمیزی کوچه با مشــارکت ســاکنان آن بود، قرار 
دادنــد. بعد از اعام موافقت ما طــرح به اجرا در آمد و 

اگر این اتفاق نمی افتاد کسی سال ها برای رنگ آمیزی 
دیوارها قدم برنمی داشــت و محله مان هر روز فرسوده 
 و زشــت تر می شد.« این بانوی فعال ادامه می دهد: »در 
روزهای اول اجرای طرح کوچه دوستی تعدادی از اهالی 
مخالف بودند و فکر می کردند با نصب این داربســت ها 
و شــروع کار حسابی به دردسر می افتند، اما زمانی که 
متوجه شدند این کار به نفع همه ساکنان است و هر روز 
تغییرات خوبی را در محل زندگی شان می دیدند، برای 
رنگ آمیزی در و دیوارها پیشــقدم شدند و با شهرداری 

همکاری کردند.«
»هیلدا صنعت کار« شهروند 
فعــال محله باغ آذری اســت. 
صنعت کار می گوید: »در اجرای 
پاک به پاک کوچه دوســتی 
شــهروندان از رنگ های گرم و 
شاد برای رنگ آمیزی در منازل 
و دیوارســاختمان ها اســتفاده 
کردنــد و در انتخــاب رنگ ها 

اختیار کامل داشــتند و این مسئله بیش از همه چیز 
باعث خوشــحالی و رضایت اهالی شده بود. وسایل کار 
اهالی مثل رنگ وقلم مو توسط شهرداری و دفتر توسعه 
محله باغ آذری آماده و حتی در زیرســازی دیوارهای 
فرســوده از بنا و اســتادکار محلی اســتفاده شده بود. 
می تــوان گفت که این کار در هر کوچه بین 2 هفته تا 
20 روزطول کشید.«وی با اشاره به بازخوردهایی که از 
نزدیک شــاهد آن بوده می گوید: »احساس اهالی این 
اســت که از وقتی این کوچه ها رنگ آمیزی شده، حس 
مسئولیت پذیری خانواده ها نسبت به محل زندگی شان 
بیشتر شده و حسابی مراقبند تا محله شان همیشه تمیز 

و زیبا باقی بماند.« 

مردم برای تماشا می آیند
یک نمونه دیگر از طرح کوچه دوســتی را می توان 
در خیابان شــهید اکبر سوری منطقه17 دید که در آن 
درودیوار خانه های قدیمی کوچه شهید جهانگیر استادی 
رنگ آمیزی و به فضایی دلنشــین تبدیل شــده است. 
رنگ آمیزی این کوچه با تاش شــهرداری منطقه17 و 

با کمک اهالی انجام شده و دیگر 
خبری از آن کوچه کم عرض با 
در و دیوارهای بدمنظر نیست. 
در کنار این اقدام، 3نهال به یاد 
3نفر از ســاکنان این کوچه هم 
که به دلیل ابتا به بیماری کرونا 
از دنیا رفته انــد، غرس و به یاد 

می گویــد: »مدتی قبل چند نفــر از بانوان 
به کوچه مــا آمدند و برای انجام این کار از 
ساکنان نظرسنجی کردند. با موافقت و اعام 
مشارکت همسایه ها این طرح کلید خورد. 
مواد اولیه نقاشی را خودشان تهیه کرده اند و 
در صورت تمایل اهالی از کمک های آنها هم 
اســتقبال می کنند. با اجرای این کار کوچه 
خیلی زیباتر شــده که بیش از همه ذوق و 
خوشــحالی بچه های مان را به همراه داشته 

است.«

برای  آبادانی محله مشارکت می کنیم
خانه اش را به انباری برای قرار دادن وسایل 
کار اختصــاص داده و در این مدت هرکاری 
از دســتش برآمده از جابه جایی وســایل و 
آماده ســازی تجهیزات تا گچــکاری برخی 
نقاط فرسوده را به عهده گرفته است. »مجید 
محمدی« ساکن 40ساله این کوچه با بیان 
اینکــه هدفش اجرای هرچه بهتر طرح بوده 
اســت، می گوید: »پیش از این در محله های 
دیگر با طرح کوچه دوستی آشنا شده بودم و 
همیشه دوست داشتم این طرح در کوچه ما 
هم کلید بخورد تا هم کوچه کمی از حالت 
فرسودگی خارج شود و هم بچه های محل از 
شادابی و نشاط حاصل از آن بهره مند شوند.«

»ستایش« دختر 12ساله ای است که در رنگ آمیزی 
کوچه ســرو شــرکت کرده اســت. این عضو شورای 
دانش آموزی با اشاره به اینکه از طریق مدرسه کم و بیش 
با طرح کوچه دوستی آشنا شده است، می گوید: »به طور 
کلــی از مشــارکت در امور اجتماعی لــذت می برم. از 
نخستین روز که رنگ آمیزی کوچه ما شروع شد همراه 
پدرم برای کمک به اینجا می آیم و اگر نیازی به کمک 
باشد حتمًا انجام می دهم.« »حسین عسگری« کاسب 
68ساله و از ساکنان قدیمی این کوچه با اعتقاد به اینکه 
کوچه ورودی خانه اســت و زیبایی آن به اندازه زیبایی 
خانه اهمیت دارد، می گوید: »با اجرای این طرح کوچه 
ســرو خیلی تمیز و زیباتر شــده است. ما حاضریم هر 

کمکی از دست مان بر می آید انجام دهیم تا 
طرح های بیشتری برای  آبادانی محله انجام 

شود.« 

کوچه های زیبا به انتخاب شهروندان
در منطقه20کوچه هــای دوســتی بــا 
پیشنهاد و نظر شهروندان انتخاب شده است. 
آنها پیشنهاد کرده اند در قالب طرح کوچه 
دوستی، دستی به ســر و روی کوچه کوثر 
غربی یک در محله شــیخ صدوق و کوچه 
شهید عنایتی در محله13آبان کشیده شود 
تا رنگ و بوی تازگی به خود بگیرند. کوچه 
کوثر غربی بافتی فرســوده داشت و قدیمی 
بودن خانه ها و نبودن المان شهری، ظاهر آن 
را دلگیر کرده بود. در کوچه شهید عنایتی 
هم فرســودگی تعدادی از پاک ها زیبایی 
پاک های نوساز و امروزی را کمرنگ کرده و 

همه پیشقدم شدند
خّیران  از  »مهوش صابری« 
و عضو شــورایاری محله خزانه 
بخارایی است. او عنوان می کند: 
»تــا همیــن اواخــر بعضی از 
همسایه ها زباله خانگی خود را 
ســر کوچه رها می کردند. این 
مســئله باعث رنجش و آزار و 

اذیت همسایه ها بود، اما از زمانی که اینجا نونوار و زیبا 
شده دیگر کسی زباله ســرکوچه نمی گذارد. انگار این 
افراد متوجه رفتار اشتباه خود شده اند و می خواهند هم 
خودشان و هم دیگران از زیبایی محله شان لذت ببرند. 
این طرح شهرداری در این زمینه تأثیرگذار بوده است.« 
صابری اضافه می کند: »اهل محل تصور نمی کردند که 
با چند ســطل رنگ و تعدادی قلم مو محله شان این قدر 
زیبا و بانشــاط شــود. دیوارهایی که پیــش از این جز 
فرسودگی و سیاهی چیز دیگری نداشت، اکنون چنان 
چشــمنواز و زیبا شــده  که هر رهگذری از دیدن شان 
لذت می برد. جالب اینکه در این کار مردم با شهرداری 
همکاری کردند، یعنی شــهرداری بــا هزینه خودش 
تعــدادی رنگ و قلم مو را بین اهالی پخش کرد تا در و 
دیوار خانه های شان را خودشان رنگ آمیزی کنند. شاید 

خوشبختانه حاال این کوچه هم جزء کوچه های دوستی 
است که رنگ بهار به خود گرفته است.« رضالو در ادامه 
به پل عابرپیاده ای که ابتدای محله نعمت آباد قرار دارد، 
اشــاره می کند و می گوید: »از شهرداری منطقه برای 
اجرای چنیــن طرحی ممنونم و تقاضــا دارم مکانیزه 
شدن این پل عابرپیاده را، که رد شدن از روی آن برای 
ساکنان مسن خیلی دشوار است جزء دیگر برنامه های 

اولویت دار منطقه قرار بدهد.« 
»آرزو هاشمی« یکی دیگر از بانوان جوان ساکن این 
کوچه است. او درباره اجرای طرح دوستی در کوچه اش 

مرحومان »محرم حضرت قلی زاده«، »حجت اهلل شریفی« 
و »نجمــه زرگری« در ابتدای کوچه به دســت اعضای 
خانواده آنان کاشته شده است. »رسول سرخانی سلمانی« 
از 8سال پیش ساکن کوچه شهید جهانگیر استادی شده 
است. از رنگ آمیزی نماهای این کوچه خرسند است و 
می گوید: »قبل از این کمتر کسی رغبت می کرد وارد این 
کوچه شود چون کم عرض بود و نمای خانه ها نیز طوری 
بود که باعث اغتشاش بصری می شد، اما اینک وضعیت 
فرق کرده و از کوچه ها و محله های دیگر برای تماشــا 
بــه اینجا می آیند. با اجرای این طرح، کوچه ما وضعیت 

مناسبی پیدا کرده و زیبا شده است.« 

ایجاد حس تعلق به محل سکونت
»ذبیح اهلل زرگری« ســال1344 ساکن کوچه شهید 
استادی شده اســت. می گوید: »زمانی که اینجا ساکن 
شدم بیشتر زمین های منطقه17 بیابان بود. این کوچه 
هم باریک بود و خانه های کوچکی داشت، ولی مناسب 
کسانی بود که به دلیل درآمد و سرمایه کم می توانستند 
خانه ای در تهران بخرند. وضعیت کوچه نامناسب بود و 

آرزوی ساکنان رفتن از اینجا به 
کوچه و محلی با شرایط مناسب 
بود تا اینکه طرح کوچه دوستی 
اجرا شــد و کوچه ما به معبری 
زیبا تبدیل شده که بقیه اهالی 
در آرزوی ســکونت در یکی از 
خانه های آن هستند.« »صادق 

سبب شده رخت نو به تن این کوچه زیبنده 
به نظر نرســد. پس از اجــرای طرح کوچه 
دوستی که با مشارکت بانوان و خانواده های 
محله ها انجام شد، کوچه کوثر غربی از محل 
تجمــع معتادان به محــل دورهمی اهالی 
تبدیل شــد. دیوار خانه های فرسوده کوچه 
شهید عنایتی هم شکل و شمایل تابلوهای 
هنــری را به خود گرفتند و نوجوانان محله 
برای گرفتــن عکس یادگاری از نقاشــی 
دیواری های کوچه استفاده می کنند. هنوز 
این طرح در منطقه20تکمیل نشده و قرار 
اســت در قالب این طرح محلی برای بازی 
بچه ها در کوچه شهید عنایتی ساخته شود 
و اهالی و مدیریت شــهری برای حادثه خیز 
بودن انتهای این کوچه بن بســت تدبیری 
بیندیشند. مشــارکت و همدلی شهروندان 
و مدیریــت شــهری برای بانشــاط کردن 
کوچه های فرســوده و دلگیــر، برای اهالی 
محله13آبان خوشایند و رضایت بخش بوده 
اســت. »امیر قربانی« از جوانان این محله 
است. او می گوید: »زمختی و ظاهر نامناسب 
دیوارهــای قدیمی با رنگ هــا و طرح های 
زیبا پوشیده شــده و کوچه ها ظاهری شاد 
و بانشاط پیدا کرده اند.« اهالی کوچه شهید 
عنایتی از نقاشــی های دیواری کــه با زحمت و ذوق و 
سلیقه آنها به وجود آمده اند، به خوبی مراقبت می کنند. 

به توانایی های اهالی توجه شده است
قربانی می گوید: »شــهروندان نسبت به حفظ این 
نقاشی ها احساس مسئولیت می کنند و اجازه نمی دهند 
کســی با پاشیدن رنگ، نوشــتن مطالب بر روی دیوار 
و... آنهــا را خراب کند.« او مشــارکت شــهروندان در 
طراحــی و اجرای طرح های شــهری را روشــی برای 
افزایش حس مســئولیت پذیری آنها در مقابل شــهر و 
محلــه می داند. »مجید دیدگاه« از دبیران شــورایاری 
منطقه20 است. او می گوید: »اجرای چنین طرح هایی 
برای مناطق فرسوده جنوب تهران ضرورت دارد و باید 
به صورت گســترده در همــه محله ها اجرا 
شــود.« دیدگاه، بر این باور است که طرح 
کوچه دوســتی احترام بــه توانمندی های 
شهروندان اســت و ســبب افزایش حس 
تعلق شــهروندان به محله ها می شــود. او 
می گوید: »بســیاری از کوچه پسکوچه های 
منطقه20شرایطی مشابه کوچه های شهید 
عنایتی و کوثر غربی یک دارند و اهالی آنها از 
 اجرای چنین طرح هایی استقبال می کنند.« 
»زهرا علمی« ساکن کوچه کوثر غربی است. 
او از نونوار شــدن کوچه اش احساس خوبی 
دارد و معتقد اســت اگــر فرصت و فضایی 
فراهم شود که اهالی در اداره و آراستن شهر 
به مدیریت شــهری کمک کنند، شناخت 
آنها از مشکات و محدودیت های مدیریت 
شهری بیشتر می شود و با مسئوالن همدلی 

و همراهی بیشتری دارند.

طرح »کوچه دوستی« با هدف افزایش امید به زندگی 
و حس تعلق محله ای در معابر باریک جنوب تهران درحال اجراست

رنگ زنـدگی 
بر تن دیوارهای خسته

برای نشاط 
شهر و شهروندان

فضا های شــهری به عنوان مــکان کار، 
زندگی و رفت وآمد شــهروندان از گذشته 
مورد توجه مديران، شهرســازان و مديران 
شــهری بوده اســت. يکی از شاخصه های 
کيفی در فضا های شهری، گسترش تعامالت 
و روابط اجتماعی و مشارکت فعال طيف های 
مختلف اجتماعی و فرهنگی شهروندان يک 
شهر است. خلق آثار هنری توسط زنان در 
ابزاری قدرتمند  محيط های شهری به عنوان 
می تواند منجر به معنابخشی به فضا و ايجاد 
و محيط  ميان شهر، شــهروند  روابط قوی 

اجتماعی شود. 
 ترويج هنر در کالبد شهر، ضمن ايجاد و 
توسعه زيبايی بصری برای شهروندان، زمينه 
تقويت هويت مکانی  تعلق محله ای،  ارتقای 
و دلبســتگی به مکان را برای شهروندان به 

دنبال دارد. 
با توجه به مشارکت  طرح کوچه دوستی 
در  بسزايی  تأثير  آن،  اجرای  در  شهروندان 
کاهش هزينه ها و افزايش روحيه نشــاط و 
فلسفه  است.  داشــته  شهروندان  شادابی 
اجرای کوچه دوســتی افزايش مشــارکت 
اجتماعــی زنان و کودکان با ســوق دادن 
روحيه زيبايی، نشاط، حيات و اميد از خانه ها 
به کوچه هاست و تعريف کوچه به مثابه خانه 
از ديگر اهداف اصلی اين طرح محســوب 
می شود. بار اصلی اين طرح به عهده زنان و 
کودکان بود و مديريت و شورای شهر تهران 
نيز با در اختيار گذاشتن منابع، کار را برای 

آنها تسهيل کرد. 
در اين طرح در گام اول ويژگی های محله 
با مشــارکت گروه های محلی تحليل شده و 
انتخاب می شود،  موقعيت مکانی مناســب 
ســپس برای هر مکان به صــورت جداگانه 
فراخوان مشــارکت در طراحــی و اجرای 
ايده داده شــده و با تشــکيل اتاق فکر با 
حضور ذينفعان محلی ايده های برتر انتخاب 
می شوند. تالشمان بر اين است که اين طرح 
را در تعداد زيادی از کوچه های شــهر اجرا 

کنيم. 
در رويکردی که در اين دوره بر شهرداری 
حاکم شده اســت بنا داشته و داريم تهران 
را از يک شــهر ســازه محور به يک شهر 
انسان محور تبديل کنيم، تالش بر اين بوده 
است که شهر را با مشارکت خود شهروندان 
طراحی و زيســت پذير سازيم. طرح کوچه 
چراکه  ادعاست.؛  همين  مصداق  دوســتی 
طرح  چه  می گيرند  تصميم  شهروندان  خود 
و نقشی روی ديوار کوچه شان حک شود و 

خودشان مجری کار می شوند. 

مهوش صابری

هیلدا صنعت کار

ذبیح اهلل زرگری

صادق اشرفی

رسول سرخانی سلمانی

مدیریت شهری 
با اجرای این 

طرح نشان داد 
که می توان 

با هزینه کم، 
کارهای بزرگی 

انجام و حس 
تعلق شهروندان 

به محل 
زندگی شان را 

افزایش داد

یک شهروند: 
احساس اهالی 

این است 
که از وقتی 

این کوچه ها 
رنگ آمیزی 
شده، حس 

مسئولیت پذیری 
خانواده ها 

نسبت به محل 
زندگی شان 

بیشتر شده و 
حسابی مراقبند تا 
محله شان همیشه 
تمیز و زیبا باقی 

بماند

عملیات زیرسازی دیوار های فرسوده

مشارکت شهروندان در رنگ آمیزی کوچه ها 

گروه خبرنگاران پهنه جنوب

 زندگــی در کوچه های تنــگ و باریک جنوب 
چندان ســاده نیست و ســاکنان چنین معابری 
همیشــه به فکر کوچ از آنها هستند. تعداد چنین 
کوچه هایی در جنوب تهران کم نیست؛ کوچه های 
آشــتی کنان که گاهی زندگی در آنها به سختی 
سپری می شــود و خانه های فرسوده و دیوارهای 
کمرخمیده دارند. مســئوالن شهری در یک سال 
اخیر با حمایت شــورای اسالمی شهر تهران سعی 
کردند در قالب طرح »کوچه دوســتی« دستی به 
سر و صورت این کوچه ها کشیده و با رنگ آمیزی 
در و دیوارها، آسفالت کوچه ها و نهرسازی، امید به 
زندگی را بین ساکنان آنها افزایش دهند. این طرح 
در همه مناطق و به ویژه مناطق جنوب تهران اجرا 

شده و قرار است ادامه داشته باشد.

زهرا بهروز آذر
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17 16 مناطق کارنامه شهرکارنامه شهر

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

 عملکرد دوره پنجم شورای شهر برای شهرری 
چه دستاوردهايی داشته است؟ 

در دوره پنجم شورای شــهر بســیاری از طرح های 
شــهرری که ســال ها باتکلیف مانده بــود و مردم از 
پیامدهــای توقف آنهــا رنج می بردند، به ثمر رســید. 
مجموعــه گردشــگری ـ فرهنگــی رازی از جمله این 
پروژه هاســت که20ســال بر زمین مانده بود و در این 
دوره به ســرانجام رســید. طرح احیای محله اصیل و 
قدیمی نفرآباد که در طول بیش از2دهه باتکلیفی به 
کلی تخریب شــده بود، در این دوره به مرحله اجرایی 
رسید. به موازات این طرح ها، پروژه های فاخر و ارزشمند 
دیگــری هم ماننــد میدانگاه شمســه و »ری  لند« با 
سرعت در این منطقه باستانی اجرا شد. کلنگ ساخت 
میدانگاه شمســه حدود یک سال پیش بر زمین خورد 
و در زمانی چند ماهــه5 هزار مترمربع فضای عمومی 
باکیفیــت با معماری فاخر ایرانی- اســامی در مقابل 
بقعه شیخ صدوق و برج طغرل ایجاد شد. مرکز تفریحی 
ری لند نیز به تازگی افتتاح شده که نمونه اجرای طرح 
تهران بیدار به شمار می آید و در جنوب تهران کم نظیر 
اســت. در این پروژه شهرداری ریالی هزینه نکرده و با 
مشــارکت بخش خصوصی ساخته شــده است. مرکز 
ری لند برای اجرای طرح زیســت شبانه طراحی شده 
و امیدواریم با رخت بر بســتن بیماری منحوس کرونا 
و رفع تحریم ها بتوانــد کارکرد اصلی خود را ایفا کند. 
این پروژه ها در شرایطی اجرا شده که نرخ ساخت وساز 
به طور سرســام آوری افزایش پیدا کرده و در بسیاری از 
پروژه های شهرداری، پیمانکاران پروژه ها را رها می کنند 
و حتی حاضرند ســرمایه تضمینی را نیز به شهرداری 

ببخشند تا بیش از این متضرر نشوند. 
 در دوره های گذشته شــورای شهر، اجرای 
پروژه های شــهری متوقف نبــوده و طرح های 
شــهری بزرگی به ثمر رســيده اند. در چنين 
شرايطی چرا پروژه هايی مانند ساخت مجموعه 

رازی2دهه معطل مانده است؟ 
 نگاه گذشــتگان به شــهر اتومبیل محــور بود و 
اولویت فعالیت های مدیریت شهری بر پایه همین 
نگاه تعیین می شد. در این دوره ساخت تونل و پل 
برای جوالن اتومبیل ها بر ساخت محلی که مردم 

به راحتی در آن قــدم بزنند، ارجحیت 
داشت. در دوره کنونی مدیریت شهری 
و شورای شهر، رویکرد انسان محور را 
مورد توجه قرار داده و سعی کرده ایم 
ایجاد کنیم که زیست  مکان هایی 
و رفاه انســان ها را به دنبال داشته 
باشد. در این دوره پاتوق های محلی 
بسیاری ساخته شد تا مردم دور هم 

جمع شوند و پیاده راه ها و مکان های 
عمومــی فاخــری ایجــاد کردیم که 

شــهروندان با آرامش در شهر قدم بزنند. 
بدون  تردید ســاخت پل و تونل ظرفیت 
تبلیغاتی بیشتری دارد، ولی در مدیریت 
شــهری کنونی ترجیح دادیم حق اهالی 

محله هایی را به جا آوریم که با مشــکات 
فراوانی مانند پیامدهای طرح های شــهری 
نیمه کاره سال ها دست به گریبان بودند و از 
بودجه عمرانی شهر کمترین بهره  را داشتند، 

البته در این رویکرد از تســهیل رفت وآمد شهروندان 
هم غافل نشدیم، بلکه به جای تمرکز بر تسهیل  تردد 
خودروهای شخصی، توسعه حمل ونقل عمومی را مورد 
توجه قرار دادیم. توسعه خط6مترو هم نمونه ای از این 
تاش هاست که شهرری از ثمرات آن بهره مند شده و 
اکنون 2خط مترو به شــهروندان و مسافران این شهر 

تاریخی ـ زیارتی خدمت رسانی می کنند. 
 برای حفظ بناهای تاريخی و احيای ظرفيت 
گردشگری شــهرری در اين دوره چه اقداماتی 

شده است؟ 
ایجاد مجموعه های فرهنگی و گردشــگری مدرن 
در همســایگی بناهای تاریخی قدمــی برای حفظ و 
احیای این آثار به شــمار می آید. به موازات گسترش 
این فضاهای مدرن، برای پیشــگیری از آسیب بناهای 
تاریخی ری هم برنامه هایــی را دنبال کردیم. محدود 
کردن برداشــت کارخانه سیمان از کوه بی بی شهربانو 
و ممنوعیت اســتفاده از ســوخت مازوت در 
ایــن کارخانه از نتایجی بوده که با پیگیری 
زیادی به دست آمده است. چشمه علی هم 
که بر اثر عبور خط مترو در حال خشــک 
شــدن بود، دوباره احیا و پرآب 
شد. مســیر دسترسی به کوه 
بی بی شــهربانو خطرناک و 
نامناسب بود که با ساخت 
شد  ســاماندهی  پیاده راه 
و به زودی در این مســیر 
بوستان هم ایجاد می شود 
تا گردشگران پس از طی 
فضای مفرح و چشــمنواز 
به بقعه و کوه بی بی شــهربانو 
برسند. زمینه راه اندازی موزه ری 
هم فراهم شــده تا ظرفیت های 
بهتر  شهرری  تاریخی  سیاحتی ـ 
معرفی شود، البته تا تبدیل شهر 
باستانی ری به مقصد گردشگری 
راه درازی در پیــش داریم و این 
فعالیت ها نقطه آغاز یک مســیر 

طوالنی است. 

 در دوره  مدیریت شهری گذشته که اصل بر بنا کردن پل ها و تونل های غول پیکر قرار گرفته بود، 
ری متراکم و پرجمعیت مانند سایر مناطق جنوبی شهر تهران از این طرح های بزرگ سهمی نداشت 
و بسیاری از پروژه های آن مانند »پروژه فرهنگی گردشگری رازی« چندین دهه بر زمین ماند. در 
رویکرد مدیریت شهری کنونی که با همراهی دوره پنجم شورای شهر قوت گرفته، پروژه های شهری 
در قلب محله های متراکم اجرا می شود تا شــهروندان تأثیر آن را بر زندگی و رفاه خود احساس 
کنند. در گفت وگوی زیر»حسن خلیل آبادی« عضو شورای اسالمی شهر تهران - ری و تجریش از 
آثار این رویکرد بر احیای ظرفیت های گردشگری شهر باستانی ری گفته است. خلیل آبادی فرزند 

ری و عضو شورای شهر تهران، ری، تجریش و شمیرانات است. 

رابعه تیموری

عضو شورای شهر تهران از به ثمر رسیدن طرح هایی می گوید 
که اجرای آنها 20 سال به تعویق افتاده بود

خلیل آبادی: در دوره کنونی مدیریت شهری و شورای شهر، رویکرد 
انسان محور را مورد توجه قرار داده و سعی کرده ایم مکان هایی ایجاد کنیم 

که زیست بهتر و رفاه شهروندان را به دنبال داشته باشد 

مجموعه  ســاخت  سال1376کلنگ 
فرهنگی ـ تاريخــی ری)رازی( در محله 
محروم ظهيرآباد بر زمين خورد. مجريان 
طرح وعده دادند با ساخت اين مجموعه، 
يکی  بــه زودی صاحب  ظهيرآباد  محله 
و مجهزترين ســالن های  بزرگ ترين  از 
آمفی تئاتر پايتخت، 3 سالن سينما، موزه 
آثارباستانی شهر ری، مجهزترين کتابخانه 
و نخستين سن روباز تئاتر جنوب تهران 
و بســياری از امکانــات فرهنگی ديگر 
می شــود، اما اين وعده های شــيرين و 
کلنگ زنی پرهياهــو نقطه آغاز انتظاری 
کشدار و طوالنی بود که مشکالت ريز و 
درشتی را به اهالی محله تحميل کرد. در 
تونل های  و  پل  اين سال ها ساخت  طول 
شــهری فراوانی آغاز شد و به سرانجام 
رسيد، اما مديران شهری و اعضای وقت 
شورای شهر تهران به دليل کمبود بودجه 
به سرانجام رســاندن اين طرح را ميسر 
رويکرد شورای شهر  تغيير  با  نمی ديدند. 
تهران در دوره پنجم و تغيير مسير قطار  
آبادانی شــهر از بزرگراه های پرهياهو به 
محله های دنــج و محروم جنوب تهران، 
برنامه های  اولويت  در  ری  پروژه  تکميل 
و  تهران قــرار گرفت  مديريت شــهر 
امکاناتی  بــا  مجموعه  اين  ســرانجام 
شايسته و درخور اوايل خرداد امسال به 
بهره برداری رسيد. اين مجموعه  فاخر در 
پهنه تاريخی ری و در همسايگی برج800 
ســاله طغرل قرار گرفته تا ظهيرآباد را 
که روزی جزئی از مسير بازرگانان جاده 
ابريشم بوده، به مقصد گردشگران داخلی 
و خارجی تبديل کند. مجموعه فرهنگی 
ری که »ايوان ری« و مجموعه فرهنگی، 
تاريخی رازی هم خوانده می شــود، در 
زيربنای  با  و  به مساحت4 هکتار  زمينی 
ابن بابويه  خيابــان  در  هزار مترمربع   31
ســاخته شــده و به امکانات متنوعی 
مانند مــوزه، کتابخانه، آمفی تئاتر روباز، 
ســالن های همايش، گالری های متعدد و 

سايت کاوش تاريخی مجهز شده است. 

 پایان2دهه انتظار 
در »ایوان ری«

تولد دوباره نفرآباد
حدود20سال پیش عملیات اجرایی طرح توسعه 
و ساماندهی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم)ع(
آغاز شد و براساس آن، وزارت مسکن و شهرسازی 
با همکاری شهرداری منطقه20 و آستان حضرت 
عبدالعظیم)ع( موظف شــدند خانه های فرسوده 
و قدیمی محله های همســایه حرم مانند محله 
نفرآبــاد را تملک و ضمن توســعه حرم برخی 
ســرانه های شــهری را برای رفاه حــال زائران 
حرم ایجاد کنند، اما این طرح هم به سرنوشــت 

بســیاری از طرح های عمرانی و توسعه ای دیگر 
دچار شد و به دلیل کمبود اعتبار سال ها معطل 
ماند. در این ســال ها نســخه های فراوانی برای 
محله نفرآباد پیچیده شــد. در برهه ای تصمیم 
گرفتند محله را کامًا از بین ببرند و به گورستان 
تبدیل کنند و وقتی آن را غیر عملی دیدند برای 
تجاری کردن آن طرح و نقشه کشــیدند. در این 
میان، مردم نفرآباد ســال ها در برزخ باتکلیفی 
گرفتار بودند و این محله اصیل و قدیمی هر روز 

ویران و ویران تر شــد. به تازگی مدیریت شهری 
و شورای شــهر تهران با همکاری سازمان میراث 
فرهنگی طرحی تصویــب کرده اند که حیات و 
شــور زندگی را دوباره به محله نفرآباد برگرداند 
و اهالی آن با رعایت شرایطی برای نوسازی خانه 
و محله خــود اقدام کنند. بر اســاس این طرح 
پاک های مســکونی محله نفرآباد با تسهیات 
و شــرایطی ویژه و معماری منطبق بر بافت های 

میراثی نوسازی می شوند. 

  احیای ظرفیت های 
گردشگری و هویت ری باستان

رعایت حقوق شهروندان، اولویت 
شهرداری

محمدی با اشــاره به اقدامــات مقدماتی و طرح 
مطالعاتی ساماندهی اصولی و جمع آوری باند و شبکه 
سدمعبر می گوید: »متأسفانه در بازدید و تحقیقات 

میدانی مشخص شد که با باند بزرگی از سدمعبر در 
این محدوده از شهر مواجه ایم که هیچ گونه اعتنایی 
به قانون و رعایت حقوق شــهروندان ندارند و تنها با 
قلــدری و قداره بندی می خواهند کارشــان را پیش 
ببرند. دیــدن این رفتارها برای مدیریت شــهری و 
مســئوالن شــهرداری منطقه 18 به هیچ وجه قابل 
تحمل نبود، بنابراین با برنامه ریزی و اقتدار وارد میدان 
شدیم تا برای همیشه این باند جمع آوری و آسایش 
و امنیــت به محله برگردانده شــود.« »احمد ـ الف« 
از شــهروندان ســاکن بلوار الغدیر شمالی است که 

مدتی قبل با یکی از بارفروشــان بر سر جای 
پارک خودرو وانت درگیر می شود و صدمه 
جسمی شدید می بیند. او عنوان می کند که 
خودرویش را در بلوار الغدیر شــمالی پارک 

کرده بــود. هنگام خروج از پارک یکی 
از خودروهــای میوه فــروش جلو 
راهش را سد می کند و به سختی 
کنار می رود. این موضوع باعث 
می شود که مشــاجره ای میان 
این دو به وجود آید. چند نفر 
از دوستان و هم باندی های مرد 
بار فروش وارد معرکه می شوند 

و به این شهروند حمله می کنند 
و باعث صدمات بدنی شــدید به 

سرو صورت و پاهایش می شوند.«این 
شــهروند می گوید که در چند دهه 
گذشته کسی جرئت رویارویی با این 
افراد را نداشــت، اما شهرداری منطقه 
نشــان داد که نمی گذارد عــده ای با 
قلدری حق مــردم را ضایع کنند و به 

کارهای ناشایست خود ادامه دهند. 

آنها سابقه شرارت هم دارند
شــهردار نواحی 4 و 7 منطقه تأکید می کند که 
جمع آوری باند سدمعبر دشواری های خاص خودش را 
داشته و البته »سید محمد فیاض« شهردار منطقه با 
مدیریت راهبردی باعث شد تا این طرح ویژه بدون 

کوچک ترین مشکلی به اجرا درآید. 
محمدی برای اینکه شــهروندان بیشــتر در 
جریان جزئیــات اقدامات خافکارانه باند 
سدمعبر منطقه قرار بگیرند، توضیح 
می دهــد: »این باند بــرای خودش 
دارد. معمواًل یکی شان  تشکیاتی 
که از همه قدیمی تر و قوی تر است 
به عنوان رئیس و سردسته بقیه را 
زیر سلطه خودش دارد و همه باید 
مطیع او باشند. رئیس باند است 
که تصمیم می گیرد چه ساعتی و 
در چه محدوده ای از شــهر مستقر 
شــوند و بارشان را به مردم بفروشند. 
نوچه معمواًل از خود سرمایه ای ندارد 
و با خودرو رئیس باند کار می کند. در 
تحقیقات پلیس فاتب مشخص شده 
که این افراد دارای ســوابق کیفری و 
شرارت هســتند و از دعوا و درگیری 

ترس و ابایی ندارند.«

  پس از چند ســال آنقدر تعدادشان زیاد 
شده بود که کســی جرئت رویارویی با آنها 
را نداشت. یکی شان سردسته بود و دیگران 
نوچه و گوش به فرمانش بودند و هر جا الزم 
بود با قدرت نمایی جلو افــرادی که به آنها 
اعتراض می کردند می ایستادند و با خشونت 

آنها را مجبور به سکوت می کردند و... 
اهالی نام شان را باند بزرگ سدمعبر نامیده اند، 
چراکه هر جا که باشــند ترافیک، شلوغی و 
ســرو صدا به وفور پیدا می شود. آنها قانون 
خودشــان را دارند؛ قانونی که خودشــان 
می نویســند و دیگران باید آن را بپذیرند و 
اعتراض نکنند. هر جا که بخواهند می توانند 
وانت خود را پارک کننــد و با بلندگو داد و 
هوار راه بیندازند و تا زمانی که بارشــان را، 
که عمدتًا انواع میوه و تره بار است، بفروشند 
توضیحی  مطالب  این  می مانند.  باقی  همانجا 
بود تا از اتفاقی مبارک برای تان صحبت کنیم 
مکرر  آن درخواســت های  و  بانی  باعث  که 
ساکنان منطقه 18 بود که با سامانه های 1۳7 
و1888تماس گرفته و از مســئوالن شهری 
بخواهند باند ســدمعبر در محدوده ناحیه 4 

منطقه را از بین ببرند.  

مريم قاسمی

آسایش و آرامش بعد از چند دهه به بلوار الغدیر شمالی بازگشت

 بساط مافیای 
سدمعبر برچیده شد

»امیــر محمدی« شــهردار نواحــی 4 و 7 که 
ســال گذشته به عنوان شهردار نمونه در بین نواحی 
123گانه شهر تهران برگزیده شده  بانی و مجری این 
طــرح ویژه بود. او عنوان می کند که جمع آوری باند 
بزرگ سدمعبر که در محدوده ناحیه 4 و در فاصله 
بلوار الغدیر شــمالی و میدان جانبــازان، 15 متری 
دوم، بازار آهن شادآباد فعالیت داشتند و همچنین 
بساط گستران و کسبه ای که به شکل غیر قانونی از 
پیاده رو و گــذر عمومی اجاره بهای هنگفت دریافت 
می کردند با پشتیبانی شهردار منطقه 18 و مشارکت 
یگان حفاظت شــهرداری و پلیس فاتــب به اجرا 

درآمده و همچنان ادامه دارد. 

قانون شوخی بردار 
نیست

»طبق تبصره يک اصالحی بند 2 ماده 
قانون 55 شهرداری ها هر نوع سدمعبر 
عمومی و اشــغال پياده روها و استفاده 
غير مجــاز از آن و همچنيــن ميادين، 
يا  برای کسب  باغ های عمومی  پارک ها، 
سکنی يا هر عنوان ديگری ممنوع است 
و شهرداری مکلف است ضمن جلوگيری 
از سدمعبر در رفع موانع موجود و آزاد 
کردن اماکن مذکور به وســيله مأموران 
خود اقدام کند.« محمدی با اســتناد به 
اين قانون می گويد: »شهرداری منطقه با 
تبعيت و به پشتوانه قانون با اين جرائم 
شــهری برخورد می کند و بدون تعارف 
بايد گفت که ما برای اجرای قانون، تأمين 
با کسی  امنيت و آسايش شــهروندان 
شوخی نداريم و با هر نوع قانون شکنی 
که منجر به گاليه و ناراحتی شهروندان 

باشد با جديت برخورد می کنيم.«
قديمی  کاسبان  از  الف«  » مســلم ـ 
چهارراه قهوه خانه اســت که به همراه 
تعــدادی از اهالی چند بنــر تبريک و 
قدردانی از اقدامات شهرداری منطقه در 
زمينه جمع آوری وانتی ها تهيه و آنرا در 
گوشه و کنار منطقه نصب کرده است. او 
می گويد: »15 سال است که اينجا مغازه 
وانتی ها  اين  هميشه  دارم.  ميوه فروشی 
می کردند  پارک  مغازه ام  متری  چند  در 
و بارشــان را می فروختند و می رفتند، 
بــدون اينکه لحظه ای فکــر کنند که 
کاسبان محل چه قدر ضرر می کنند و آيا 

می توانند اجاره شان را بپردازند.«

شهردار نواحی 4و7 منطقه18: 
کارگروه پایش برای رفع سدمعبرتشکیل داده ایم

شهرداری نواحی 4 و 7 منطقه در ادامه 
می کند  صحبت  پايش  کارگروه  ازتشکيل 
که اعضای اصلی و راهبردی آن را »سيد 
محمد فياض« شــهردار منطقه، »فرجاد 
احمدی راد« معــاون حمل ونقل و ترافيک 
معاون  عساری«  »اميرحســين  شهردار، 
خدمات شــهری و محيط زيست شهردار، 
رئيس اداره حراســت، مدير اداره حقوقی 
و شــهرداران نواحی 7 گانــه و همچنين 
نمايندگانی از قوه قضاييه و نيروی انتظامی 
و  تشکيل می دهند و هدف آن شناسايی 
 اجرای طرح ضربتی در نقاطی اســت که 
معابر  ســد  و  بساط گســتری  معضل  با 

مواجه اند. 
بساط گستری  درباره شــيوه  محمدی 
و تاريخچــه شــکل گيری آن در منطقه 
می گويــد: »در برخــی از محله هــا با 
دستفروشــان و بساط گسترانی مواجهيم 
از چند دهــه فعاليت غير مجاز،  که پس 
پياده روها و گذر عمومی را ملک شخصی 
خود می دانند و به هيچ وجه حاضر نيستند 
آن را از دســت بدهند. به همه افرادی که 
پياده روها و گذرهای عمومی را به هر شکل 
تصرف کرده اند تذکر داده ايم و در صورت 
تخلف با حکم و دســتور قضايی و طبق 

قانون به سراغ شان می رويم.«

یک شهروند: در چند دهه گذشته 
کسی جرئت رویارویی با باند دستفروشان 
را نداشت، اما شهرداری نشان داد که 

نمی گذارد عده ای با قلدری حق مردم را 
ضایع کنند و به کارهای غیرقانونی 

خود ادامه دهند
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ناحيه4بيشترين سهم از پروژه های 
کوچک مقياس محلی را دارد. 
تعداد پروژه بر حسب درصد

شهر 
بازی 

خانواده

ناحيه5
بعد از ميدان قمی، بين بلوار سلمان فارسی و خيابان 

شهيد احمد قمی، نبش کوچه شريعت

شهربازی 
بوستان 

دانش

ری لند

ناحيه5 
بزرگراه آوينی، خيابان کريمی 

شيرازی، جنب فروشگاه شهروند

ناحيه2
 بلوار دستواره، ميدان مادر، 
نبش خيابان حبيب اهلل غيبی

پروژه های مشارکتی مردم و مديريت شهری
پروژه های مشــارکتی ری لنــد ـ راه ســبز، فاز دوم 

شهربازی خانواده و ساخت شهربازی بوستان دانش 
از بزرگ ترين پروژه های افتتاح شــده در 

منطقه20 هستند. 

  طراحی و اجرای پروژه های کوچک مقیاس محلی بخشــی از برنامه۵ســاله مدیریت شــهری 
منطقه20برای افزایش زیســت پذیری این منطقه اصیل و با هویت اســت. در این برنامه به موازات 
پرداختن به نیازهای محله ها و اجرای پروژه های توســعه محلی، به لزوم احیا و ارتقای ظرفیت های 
گردشگری شهرری هم توجه شده است. چهارشنبه هفته گذشته با حضور»پیروز حناچی« شهردار 
تهران، »فرهاد افشار« شــهردار منطقه20، اعضای شورای شــهر تهران، »کاوه حاج علی اکبری« 
مدیرعامل ســازمان نوســازی شــهر تهران، معتمدان و اهالی، 120پروژه شهری کوچک مقیاس و 
بزرگ مقیاس در این منطقه افتتاح شــد. در گزارش زیر مشخصات این پروژه ها با زبان اعداد و ارقام 

بیان شده است. 

پیاده راه بی بی شهربانو با مســاحت166مترمربع، میدان امام هادی)ع( با مساحت3 
هزار مترمربع، آبنمای شرق حرم حضرت عبدالعظیم)ع( با مساحت هزار و 200 مترمربع، 
نخســتین خیابان کامل تهران در بلوار شــهدای ایرانیت به طول هزار و 500 متر، بلوار 
شهید پریشانی به مســاحت600مترمربع از پروژه های بزرگ مقیاس و شاخصی هستند 

که چهارشنبه هفته گذشته در منطقه20به بهره برداری رسیدند. 

پروژه های شاخص

در حاشــیه مراسم بهره برداری از پروژه های شــهری منطقه20، پرچم کشور افغانستان و تندیس 
شــهید مدافع حرم »سیدیاسین حســینی« از سوی خانواده این شــهید و به نمایندگی از جمعی از 
خانواده های شــهید افغانســتانی مقیم ری به»پیروز حناچی« شهردار تهران اهدا شد. گفتنی است با 
راه اندازی پروژه ری لند ـ راه ســبز فضای اشتغال و کسب و کار تعدادی از مهاجران افغانستانی ساکن 

شهرری فراهم شده و در کنار کاسبان ایرانی در این مجموعه فعالیت می کنند. 

در پروژه ری لند18 غرفه به مســاحت340مترمربع و10غرفه به مســاحت120مترمربع ساخته شده 
اســت. مســاحت فضای این پروژه5هزار مترمربع است و 24چشمه ســرویس بهداشتی، کانکس پلیس 
و نگهبانی، پرتابل15متری، آبنماهای صخره ای و ســنگی و پارکینگــی با ظرفیت25خودرو از امکانات 

این مجموعه به شــمار می آید. در غرفه های ری لند مراکز مختلف مانند اغذیه فروشی های سنتی و 
فست فود دایر شده است. 

میدانگاه شمسه از جمله طرح های شاخص منطقه20است که هفته 
گذشته به بهره برداری رسید. این میدانگاه که یک فضای عمومی مصفا 
به شــمار می آید، در فاصله 2بنای تاریخی برج طغرل و آرامگاه شیخ 
صدوق قرار گرفته و نمادهای باغ ایرانی مانند نهر ، حوض و فواره های 

ســنگی را در فضای خود جای داده اســت. ساخت این 
میدانگاه 5 هزار و 550مترمربعی تیر ســال 

گذشته آغاز شده است.

پروژه های  اجرایــی  پیشــرفت  در 
اول  رتبه  منطقــه20  کوچک مقیاس، 

مناطق22گانه را کسب کرده است. 

 اهدای تندیس شهید مدافع حرم 
به شهردار تهران

پروژه بزرگ مشارکتی ری لند

باغی ایرانی در مجاورت بناهای تاریخی

مقام اول به 
منطقه20رسید

پروژه شهری در20محله 
منطقه20افتتاح شد. 

120
پروژه افتتاح شده 

کوچک مقیاس محلی 
و37پروژه بزرگ مقیاس و 

فرامحلی است. 

83

میلیارد ریال برای اجرای 
پروژه های کوچک مقیاس 

هزینه شده است. 

700
میلیارد ریال سرمایه گذاری 
پروژه ری لند برآورد شده 

است. 

400 کیلومتر سیستم آبیاری 
منطقه20در قالب طرح های 
توسعه محلی به روزسانی 

شده است. 

188

هزار مترمربع از روکش آسفالت 
معابر منطقه20در قالب 
طرح های توسعه محلی 

تعویض شده است. 

180

خط مترو در محدوده شرقی و 
غربی منطقه20 خدمت رسانی 
می کند و اخیراً دستگاه حفاری 
مترو به ایستگاه حرم حضرت 

عبدالعظیم حسنی)ع( 
رسیده است. 

2
میلیارد ریال هزینه اجرای 

پروژه های شهری 
منطقه20 بوده است. 

1880
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اوایل آذر ســال1397 پویش سه شنبه های بدون 
خودرو در پایتخت از سوی شهرداری تهران اجرا شد 
و دکتر »پیروز حناچی« شهردار پایتخت با دوچرخه 
به محــل کار خود رفت. این پویش به ســرعت در 
مناطق بیســت ودوگانه پایتخت بــه اجرا درآمد و 
شهرداران مناطق، معاونان، شهرداران نواحی و حتی 
شورایاران، با رکاب زنی در محله ها به بررسی نیازهای 
شهری و بازدید از محله ها پرداختند. اعضای شورای 
اســامی شــهر تهران نیز از این حرکت ارزشمند 
دفاع و در این پویش شــرکت کردند. سفیر سوئیس 

در تهران هم به این پویش ملحق شــد و 
بسیاری از شهروندان ترغیب شدند که 

با دوچرخه به محل کارشان بروند. 
ســامت،  کمیســیون  رئیــس 
محیط زیســت و خدمات شــهری 

تهران  شــهر  اســامی  شورای 
ضمــن  شــورا،  جلســه  در 
این  مشــترک  گزارش  قرائت 
کمیسیون و کمیسیون عمران 
شورای شــهر  حمل ونقــل  و 
گفــت: »آلودگی هوا یکی از 
که  اســت  موضوعات جدی 
را  تهرانی  شــهروندان  همه 
آزار می دهد و مطالبه اصلی 
و اولیه شهروندان است. در 
بحث  حمل ونقل  مدل های 

اســتفاده از خودرو و وســایل حمل ونقل عمومی و 
خصوصی به عنوان منابع آالینده متحرک بیشــترین 
ســهم را در آلودگی هوای شــهر تهران دارد و هر 
چقدر بتوانیم از میزان استفاده از وسایل حمل ونقلی 
که آلودگی هوا را تشــدید می کند بکاهیم به تحقق 
مطالبه شــهروندان کمک می کند؛ چراکه حق همه 

شهروندان داشتن هوای پاک است.«
»زهــرا صدراعظم نــوری« ادامــه داد: »در این 
ارتباط اســتفاده از دوچرخــه به عنوان یک فرهنگ 
مطرح شد تا   ترویج یابد و به عنوان یکی از مدل های 
حمل ونقل در بخشــی از مســیرها به عنوان مکمل 
اســتفاده از مترو و اتوبوس استفاده شود. بر همین 
اســاس طبق مصوبات قبلی شورا مقرر شده است تا 
اقداماتی صورت گیرد. مشــخصًا در برنامه پنج  ساله 
سوم توسعه شهر تهران و ماده17 و 55 این برنامه، 
شــهرداری مکلف به ارائه برنامه اجرایی توســعه و 
تسهیل دوچرخه سواری در شهر تهران شده است.«

این عضو شــورای اسامی شهر تهران گفت: »در 
این ارتباط شــهرداری تهران الیحه ای را ارائه کرد 
که در کمیســیون های مشترک عمران و حمل ونقل 
و ســامت و محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت.« نوری ضمن قدردانی از شــهرداری تهران 
بــرای ارائه این الیحــه گفت: »از شــهردار تهران 
تشــکر می کنــم؛ چراکه از روزی که منصوب شــد 
سه شنبه های بدون خودرو را تبلیغ کرد و خودش به 
این شعار پایبند بود و در هر شرایطی سه شنبه ها از 

دوچرخه استفاده کرد.«

 منطقه17 پیشگام توسعه دوچرخه سواری
از زمان تشــکیل پویش سه شــنبه های بدون 
خودرو تاکنون، شــهرداران مناطــق در روزهای 

سه شنبه اقدام به رکاب زنی در نواحی کرده 
و همراه با معاونــان و مدیران خود به 

بازدیــد از محله هــا پرداخته انــد. 
اقدام، مســئوالن  این  در کنار 

پایتخت  مناطــق  از  برخی 
ایده هــای دیگری هم به 

اجــرا درآوردند که در 
نــوع خــود بی نظیر 
به عنــوان  اســت. 

مســئوالن  مثــال، 
منطقــه17  شــهرداری 
مهر سال1398 نخستین 

مدرســه تهــران را به کمپین سه شــنبه های بدون 
خودرو دعوت کردند و در این طرح یک صد دوچرخه 
به دانش آموزان دبیرستان ابوریحان اهدا شد تا همه 
روزه مسیر خانه تا مدرسه را با دوچرخه طی کنند. 
همچنیــن به دانش آموزان کاه ایمنی اهدا شــد و 
همگی بیمه شــدند و 7مربی آموزش های الزم را به 
آنها ارائه کردند. پیش از آن 30دانش آموز دیگر این 
مدرســه با دوچرخه های شــخصی خود مسیر خانه 
تا مدرســه را طی می کردند و بــا این اقدام یک صد 

دانش آموز دیگر صاحب دوچرخه شدند. 
شهردار پایتخت در حاشــیه اهدای دوچرخه به 
دانش آموزان دبیرســتان ابوریحان، در گفت وگو به 
خبرنــگار ما گفت: »محور نیلوفری و زمین های آزاد 
شــده حریم خط تهران ـ تبریز ظرفیت ارزشمندی 
برای توســعه خطوط دوچرخه ســواری در مناطق 

جنوب تهران به خصوص منطقه17 است.« 
دکتــر حناچــی معابر جنــوب تهــران را برای 
راه انــدازی خط دوچرخــه ایده آل و دارای شــیب 
مناسب اعام کرد و ادامه داد: »ایجاد خط دوچرخه 
در حریم خــط آهن تهران ـ تبریــز در اولویت های 
برنامه های مدیریت شــهری مناطــق17 و 18 قرار 
دارد. این فضا برای توسعه و   ترویج فرهنگ استفاده 
از دوچرخه از شــرایط فیزیکــی و ظرفیت بالقوه ای 
برخوردار است، همچنین در کنار فرهنگسازی برای 
اســتفاده از دوچرخه تاش می کنیــم در نقاطی از 
جنوب تهران که امکان ایجاد خط مترو وجود ندارد، 

خطوط اتوبوسرانی را افزایش دهیم.«
رئیس کمیته ورزش شــورای اســامی شــهر 
تهــران هم پس از اطــاع از اجرای ایــن طرح در 
منطقه17 گفت: »خوشــحالم از اینکه منطقه17 در 
این مســیر پیشقراول شــده و امیدوارم با همراهی 
آموزش و پرورش شاهد پیوستن مدارس دیگر به این 
طرح باشیم.« »حجت نظری« ادامه داد: »امیدوارم 
ایــن اتفاق به دیگر مناطق تســری پیدا کند و الزم 
اســت که در همه مناطق اجرا شود و شاهد توسعه 

دوچرخه سواری در میان دانش آموزان باشیم.« 

کارنامه شهر

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

او با اعام اینکه مدیریت شهری آمادگی دارد در 
این حوزه بیشتر ورود کند و دوچرخه های بیشتری 
به شــرط آنکه آموزش و پرورش نیز پای کار باشد 
در اختیــار این نهاد و دانش آموزان قرار دهد، افزود: 
»اینکه دانش آمــوزان می تواننــد از دوچرخه هایی 
که منطقه در اختیارشــان گذاشــته استفاده کنند، 
توانسته ایم فرهنگ اســتفاده از دوچرخه و استفاده 
نکردن از خودرو را در میان این قشر   ترویج کنیم. با 
این اقدام به نوعی در سامت دانش آموزان می توانیم 
اثرگذار باشیم و این قشــر مسیر مدرسه تا منزل و 
برعکس را بــا ورزش و تحرک بدنی رفت وآمد کند. 
معتقدم اگر دانش آموزان بتوانند با یکدیگر هماهنگ 
باشــند و دســته جمعی مسیر مدرســه تا منزل را 
رکاب بزنند، اتفاقًا فعالیت مفرحی اســت و در عین 
حفظ سامت جسم به سامت روان شان نیز کمک 

می کند.«

 زنگ دوچرخه سواری به صدا درآمد 
طرح »از خانه تا مدرسه با دوچرخه« که در ادامه 
پویش سه شــنبه های بدون خــودرو در منطقه17 
کلید خورد و برای نخســتین بار بــه اجرا درآمد، با 
اهدای 20دســتگاه دوچرخه دیگر به دانش آموزان 
دبیرستان دوره دوم سلمان فارسی وارد فاز جدیدی 
شــد. در این مرحله زنگ دوچرخه سواری در چند 
مدرســه دخترانه به صدا درآمد و دوچرخه ســواری 
جزو رشــته های ورزشــی دختران دانش آموز این 
منطقه شد. توسعه زیرساخت ها و خطوط دوچرخه 

منطقــه هم از اقداماتــی بود که 
ایــن طرح  به مــوازات اجــرای 
انجام شــد. »باغ راه سامت« نیز 
که از شــاخص ترین مســیرهای 
دوچرخه سواری منطقه17 بود، به 
بهره برداری رسید تا در این مسیر 
شهروندان  دوچرخه سواری  امکان 
ایستگاه های  به  دسترســی  برای 
مترو زمزم و بریانک فراهم شود. 

 شورایاران 
 پا به رکاب شدند

اقدام دیگری که در منطقه17 
برای فرهنگسازی بین شهروندان 

درخصوص اســتفاده از دوچرخه انجام شد، اهدای 
دوچرخه به دبیران شورایاری محله های چهارده گانه 
بــود تا مشــکات و نیازهای شــهری محله ها را با 

رکاب زنی در محل فعالیت خود شناسایی کنند. 
»علی اصغــر محمد« شــورایار محلــه گلچین، 
پایین بودن قدرت خرید اهالی برای تهیه دوچرخه 
را مهم تریــن دلیل اســتقبال نکــردن از این مدل 
حمل ونقــل می دانــد و می گوید: »هزینــه خرید 
دوچرخه باال رفته و بســیاری از مردم منطقه توان 
تهیه آن را ندارند. به نظرم الزم است نهادهایی مانند 
مدیریت شهری و سازمان محیط زیست برای خرید 
دوچرخه تســهیاتی دراختیار مردم قرار دهند. اگر 
می خواهیــم مردم فرهنگ اســتفاده از دوچرخه را 
بپذیرنــد، باید اول به آنها کمــک کنیم که صاحب 

دوچرخه شوند.«
از  حجت االســام »امیر عبــدی مقدم« 

شــورایاری  دبیر  و  منطقــه17  روحانیون 
محلــه وصفنارد هم می گویــد: »این طرح 
شهرداری منطقه17 حرکتی نو و تازه است 
و فرهنگسازی در این زمینه عاوه بر کمک 

و  اهالی، جنب وجوش  به سامت 
را در محله ها  سرزندگی خاصی 
بــه وجود مــی آورد.« او ایجاد 
توسعه  برای  ســامت  باغ راه 
دوچرخه  از  استفاده  فرهنگ 
و  ضــروری  طرحــی  را 
ارزشمند می داند و می گوید: 
»ایجاد امنیت و سهولت در 
دوچرخه ســواران  رفت وآمد 

به نهادینه شــدن اســتفاده از 

وســایل حمل ونقل پــاک کمک 
زیادی می کند.«

 افزایش 150درصدی مسیر 
دوچرخه سواری

از ســال1399 تنها  تا قبــل 
دوچرخه سواری  مسیر  5کیلومتر 
در منطقــه17 ایجاد شــده بود 
که این طرح در ســال گذشــته 
کرد  پیدا  150درصدی  پیشرفت 

و به 13کیلومتر رسید. 
این باره  در  منطقه17  شهردار 
می گوید: »باتوجه به اینکه شهردار 
تهران توجــه ویژه ای به   ترویج دوچرخه ســواری و 
توسعه زیرســاخت های الزم دارد، از همین رو قصد 
داریم امسال حداقل 5کیلومتر دیگر به طول مسیر 

دوچرخه سواری منطقه17 اضافه کنیم.«
»داود لطفی« ادامه می دهد: »عاوه بر توســعه 
مســیرهای ویــژه دوچرخه براســاس نقشــه راه 
توسعه شــبکه دوچرخه ســواری، قرار است مسیر 
دوچرخه ســواری به 2شــکل تفریحــی و حرفه ای 
در 2هــزار و 800متــر از طــوِل بــاغ راه حضرت 
فاطمه زهــرا)س( ایجــاد شــود که ایــن کار برای 
نخستین بار در کانشهر تهران محقق خواهد شد.«

وی با اشــاره بــه طراحی نخســتین پیســت 
دوچرخه ســواری آموزشــی ـ تفریحی و حرفه ای با 
قابلیت برگزاری مســابقات ملی و کشــوری در این 
منطقه می گویــد: »این طــرح نویدبخش روزهای 
خوبــی بــرای دوچرخه ســواران و طرفداران 

محیط زیست خواهد بود.«
لطفی با اشــاره بــه بافت ســنتی معابر 
منطقه17 می گوید: »به دلیل قرار داشــتن 
کوچه هــای باریــک و خیابان های کم عرض 
از  اســتفاده  منطقــه،  ایــن  در 
برای  گزینه  بهتریــن  دوچرخه 
جابه جایی و   تردد آســوده همه 
اعضــای خانواده به حســاب 
می آیــد. مــا هــم به عنوان 
برای  مســئولیم  امر  متولی 
ایمنی  تأمین  و  بسترسازی 
همچنین  دوچرخه سواران، 
برای احیای این مهم از هیچ 

تاشی دریغ نکنیم.«

 انعقاد تفاهمنامه شهرداری منطقه17 
با فدراسیون دوچرخه سواری

اجــرای طرح هــای نــو در منطقــه17 بــرای 
فرهنگسازی و ترغیب شهروندان به دوچرخه سواری 
سبب شــد تا »خســرو قمری« رئیس فدراسیون 
دوچرخه ســواری از مسئوالن شــهرداری دعوت به 
عمل آورده و با آنها نخســتین تفاهمنامه همکاری 
بین فدراسیون و مدیریت شهری را منعقد کند. این 
تفاهمنامه با هدف   ترویج فرهنگ دوچرخه ســواری 
به امضا رســیده تا طرفین به توســعه اســتفاده از 
دوچرخه به عنوان یک مدل حمل ونقل پاک در بین 
شــهروندان تاش کنند و عاوه بــر نهادینه کردن 
این فرهنگ، زیرســاخت های الزم در شــهر برای 
بهره مندی صددرصدی شــهروندان تأمین و ایجاد 

شود. 
هدف دیگر این تفاهمنامه، مهیا شــدن بستری 
مناسب برای برگزاری همایش ها، مسابقات و آماده 
کردن زیرســاخت ها بــرای   تردد دوچرخه ســواران 
در منطقــه17 اســت. قمری بــا اشــاره به نقش 
دوچرخه سواری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
می گوید: »به نظر من اســتفاده از دوچرخه می تواند 
به جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا کمک کند؛ 
چراکه مردم خواســته یا ناخواســته هنگام استفاده 
از دوچرخه ناگزیر به رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

هستند.«

  فعالیت شورای اســالمی شهر تهران در 
دوره پنجــم رو به پایان اســت و 28خرداد 
اعضای دوره  انتخاب  برای  تهرانی  شهروندان 
ششم پای صندوق های رأی خواهند رفت. در 
کارنامه اعضای این پارلمان شهری فعالیت های 
زیادی دیده می شــود که الزم اســت اجرای 
آنها تداوم یابد و اعضای جدید شــورا برای 
تقویت آنها تالش کنند. یکی از این فعالیت ها، 
بین  فرهنگسازی درخصوص دوچرخه سواری 
شهروندان تهرانی است که اعضای دوره پنجم 
شورا در دویست و نود و هشتمین جلسه خود 
با کلیات الیحه برنامه اجرایی توسعه و تسهیل 
دوچرخه سواری در شهر تهران موافقت کردند. 
این الیحــه به دلیل فعالیت های ارزشــمند 
شهرداری تهران در رابطه با ایجاد مسیرهای 
دوچرخه  جایگاه های  راه انــدازی  دوچرخه، 
»بیدود« در شهر و پویش »سه شنبه های بدون 

خودرو« به تصویب رسید. 

ابوذر چهل امیرانی

اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران حامی جدی مسئوالن 
شهری در اجرای برنامه هایی برای کاهش آلودگی هوای تهران بوده اند

پیشقراوالن   تردد پاک

پویش سه شــنبه های بدون خودرو، 
کمپینی است که با هدف استفاده کمتر 
راه اندازی  از خودروهای تک  سرنشــین 
شد تا از این طریق شهروندان دست کم 
در روزهای سه شــنبه به  جای استفاده 
از خودرو شــخصی، با دوچرخه در شهر 
و محله رفت وآمد کنند. دکتر حناچی، 
شهردار تهران، با پیوستن به این پویش، 
هر هفته با دوچرخه و یا مترو، تاکسی و 
موتورسیکلت به محل کار و جلسه هایش 
رفته  اســت. وی همواره از مســئوالن، 
هنرمندان و مردم دعوت کرده تا به این 
پویش بپیوندند. این پویش ویژگی های 

مختلفی دارد که عبارتند از: 
1. ایجاد نشــاط و ســامت جســمی 
و روحی شــهروندان با هدف توســعه 

شهرهای سالم. 
و  پیــاده روی  فرهنــگ  توســعه   .2
دوچرخه ســواری به عنوان یک شــیوه 
کارآمد جابه جایی در مسافت های کوتاه. 
3. کمک به کاهش آلودگی هوا و صدا، 
ازدحام   تردد و آســیب های ناشی از آن 
ناهنجاری های  حوادث،  بیماری،  شامل 

اجتماعی، مرگ و میر و... 
4. کاهــش خودروهای تک سرنشــین 
و افزایــش ظرفیت   تــردد خودروهای 

عمومی و سطح خدمت آن. 
5. ارتقای نقش حمل ونقل عمومی. 

6. صرفه جویــی اقتصــادی خانــواده و 
جامعه در مصرف ســوخت و هزینه های 

تجماتی. 
7. اشــتغالزایی از محل توسعه خدمات 
شــهری  و خدمات  عمومی  حمل ونقل 

مرتبط با دوچرخه سواری و پیاده روی.
 8. دوســتی مستقیم با محیط زیست و 
ســامت از طریق کاهش وسایل نقلیه 
موتــوری به عنــوان اصلی تریــن مولد 
آالینده ها و منتشرکننده گازهای سمی. 

یک پویش 
با چند هدف

اعضای تیم ملی دوچرخه سواری، مهمان منطقه17
هفته گذشــته اعضای تیم ملی دوچرخه ســواری B. M. X به 
منطقــه17 آمده و همــراه با جمعی از اهالــی در پارک ترافیک 
دوچرخه ســواری کردند. در این ویژه برنامه »نوید قاسمی« استاد 
آموزش علمی و تئوری دوچرخه سواری، چند مسابقه تعادلی بین 

شــرکت کنندگان برگزار کرد و در پایان جوایز ارزنده ای به نفرات 
برتر در هر دوره اهدا شــد. اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه از 
دیگر برنامه هایی بود که اجرا و با اســتقبال شهروندان منطقه17 

روبه رو شد. 

 اهدای دوچرخه به کودک کار

يکی از شــيرين ترين کارهايی کــه در منطقه17 با هدف 

فرهنگسازی برای استفاده از دوچرخه انجام شده، اهدای دوچرخه 

به يک کودک کار و 4دانش آموز روســتايی در مازندران بود. پس از 

انتشار خبر اجرای طرح »از خانه تا مدرسه با دوچرخه« در رسانه ها، 

4دانش آموز ساکن در يکی از روستاهای دورافتاده مازندران نامه ای به 

شهردار منطقه17 نوشته و از او تقاضای دوچرخه کردند. اين خواسته 

به ســرعت توسط شــهرداری منطقه17 اجابت شد و در اقدامی 

ديگر، يک دستگاه دوچرخه به پسری به نام »ياسر« 12ساله، 

که کودک کار و ســاکن شــهريار بود، اما در منطقه17 

فعاليت می کرد، اهدا شد. او نيز در نامه ای خطاب 

به شهردار منطقه، تقاضای دوچرخه برای 

رفت وآمدهايش کرده بود. 

دکتر حناچی: 
ایجاد خط دوچرخه در 

 حریم خط آهن 
تهران  ـ تبریز در 

اولویت های برنامه های 
مدیریت شهری 

مناطق17 و 18 قرار دارد
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چگونه سند مالکیت المثنی 
دریافت کنیم؟ 

»ســعید محمدی« وکیل پایه یک دادگستری و 
مشــاور حقوقی هر هفته موضوعی کاربردی را به 
شــهروندان آموزش می دهد که از آن اســتفاده کنند. 
محمدی، این هفته از صدور ســند 
مالکیت المثنی و شرایط دریافت آن 

می گوید. 
  صدور ســند مالکیــت المثنی 
دارای شــرایطی اســت و شاید هر 
شخصی شرایط صدور سند مالکیت 
المثنی را نداند. سند مالکیت المثنی 
در صورت گم شدن سند مالکیت و 
نیز به سرقت رفتن آن، از بین رفتن 
تمام ســند مالکیت یا جزئی از آن و نیز در صورتی که 
ســند مالکیت نزد دیگری بوده و اســترداد آن حتی از 

طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد، صادر می شود. 
  در مواردی که سند مالکیت بنا به دالیلی همچون گم 
شــدن یا به سرقت رفتن وجود ندارد، مالک باید صدور 
سند مالکیت المثنی را تقاضا کند. در این باره مالک باید 
به صورت کتبی، دلیل از بین رفتن سند »مفقود شدن، 
به ســرقت رفتن و...« را اعام کرده و استشهادیه ای نیز 
به امضای الاقل 3 نفر که امضای آنها از سوی کانتری 
محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به 
اداره ثبت محل تسلیم کند. نکته ای که باید مورد توجه 
قرار داد این است که در رویه کنونی، گواهی امضا صرفًا 
از طریق دفاتر اســناد رسمی صورت می گیرد. در مورد 
استشهادیه نیز باید گفت که مطابق با نمونه ای است که 
ســازمان ثبت اسناد و اماک آن را ارائه می کند و در 2 

نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار می دهد. 
  پــس از طی این مراحل و ارائه تقاضانامه کتبی به 
پیوست استشــهادیه، اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع 
در دفتر امــاک می کند و در حوزه هایی که به صورت 
کامپیوتری اســت، از طریق کامپیوتر و در حوزه هایی 
که به صورت دســتی و بدون کامپیوتر باشد، به وسیله 
بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعام می دارد و سپس 
ظــرف یک هفته بــه هزینه درخواســت کننده، یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار یا یکی از 
روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن چاپ می شود، 
موضوع ثبت منتشــر شده و اگر از تاریخ انتشار آگهی 
و ظرف 10 روز اعتراض واصل نشــود، ســند مالکیت 

المثنی صادر می شود. 
  نام و نام خانوادگی مالک، محل وقوع ملک و شماره 
پاک ثبتی، خاصه ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن 
ســند مالکیت، معاماتی که حکایت از سند ثبتی دارد 
باید در روزنامه منتشــر شود. همچنین باید تأکید کرد 
که هر شــخصی که نســبت به ملک مذکور در آگهی، 
قراردادی منعقد کرده که در خاصه ســند ذکر نشده 
است یا اینکه ســند مالکیت نزد او قرار دارد، می تواند 
ظرف صد روز از تاریخ نشــر آگهی به اداره ثبت محل 
مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت، اعتراض خود 

را تقدیم کند. 
  چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود یا اینکه 
اعتراض واصله بدون ارائه ســند مالکیت باشد، اعتراض 
بی اثر بوده و ســند مالکیت المثنی طبق مقررات برای 

متقاضی صادر می شود. 
  در مواردی که ســند مالکیت نــزد دیگری بوده و 
اســترداد آن حتی از طریق مراجــع قضایی امکانپذیر 
نباشــد، باید گفت که مالــک می تواند بدون تحقیق از 
شهود )استشهادیه( و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ 
گواهــی از دادگاه صادرکننده حکم و ارائه به اداره ثبت، 

تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند.

هویتپیشخوانپیشخوان

اسم کارخانه ها روی محله ماند! 
شــغل »روده تابی« یا »زهتابی« سابقه طوالنی در کشــورمان دارد. افرادی که در این حرفه 
مشغول بودند، روده گوسفند را با زحمت بسیار زیاد تاب می دادند تا از آن زه تیر و کمان بسازند که 
در جنگ ها و نمایش پهلوان ها استفاده می شد. بعدها از این زه برای ساخت کمان حاجی، آالت 
موسیقی و شاق چهارپایان استفاده شد. از آنجا که چنین شغلی در کشورهای دیگر مرسوم نبود، 
مسئوالن شوروی سابق به ایران آمده و در این حرفه سرمایه گذاری کردند. قدیمی های منطقه17 
از پدران و مادران شان نقل می کنند که آلمانی ها هم در زمین های ضلع جنوبی خط آهن تهران ـ 
اهواز و اطراف خیابان آل احمد فعلی شروع به ساخت کارخانه های زهتابی کردند. به همین دلیل 
اسم این بخش از منطقه به زهتابی معروف شد و هنوز هم بر سر زبان هاست. این کارخانه ها بیش 
از نیم قرن پیش در این قسمت از منطقه17 ساخته شدند و با توجه به اینکه هنوز هم صادرات 
روده گوســفند از ایران به اروپا به خصوص آلمان زیاد است و کشورمان پس از زعفران و خاویار، 
ســومین صنعت ارزآور خود را مدیون آن اســت، به احتمال قوی چنین روایتی صحیح است و 
آلمانی ها در راه اندازی آن نقش داشته اند. این محدوده از منطقه17 در سر راه کشتارگاه تهران هم 
قرار داشت و دامداری های زیادی در اینجا فعال بود. به همین دلیل تأمین روده برای کارخانه های 
زهتابی آسان بود. پس از پیروزی انقاب و مهاجرت گسترده اقوام مختلف به اراضی منطقه17، 
این کارخانه ها تعطیل و جای خود را به کارگاه های کاشی و موزاییک  دادند، البته از این کارگاه ها 

هم اثری باقی نمانده و جای شان را خانه ها به خصوص مغازه های کاشی و سرامیک گرفته اند. 

بوستان بعثت روزگاری کوره پزخانه بود
شاید برای شــهروندانی که گذری به بوستان بعثت داشته اند، جالب باشد بدانند که این 
محل تا پیش از اینکه به تفرجگاهی سرســبز و مفرح تبدیل شود، یکی از گودهایی بوده که 
در تهران قدیم آن را به کوره پزخانه تولید آجر می شــناختند و عده ای از شهروندان به عنوان 
کارگر در آنجا مشــغول بودند و از این طریق امرار معاش می کردند. وضعیت کنونی بوستان 
بعثت متفاوت از گذشــته است. بعدها به این تفرجگاه رسیدگی و امکانات تفریحی، ورزشی 
و خدماتی آن افزایش پیدا کرد؛ از دریاچه مصنوعی تا قایق های تفریحی، شــهر بازی، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن آمفی تئاتر، رستوران و... امکانات این بوستان است، 
اما نکته جالب توجه دیگر وجود مرکز بزرگ تولید گل و گیاه در این بوستان است که عاوه 

بر تأمین نیاز منطقه به سایر مناطق شهر تهران نیز خدمت رسانی می کند. 
بوستان بعثت در بزرگراه بعثت نزدیک محله باغ آذری و ترمینال جنوب قرار گرفته و به 
دلیل همجواری با خیابان شــهید صابونیان، که یکی از راسته های تجاری فروش محصوالت 

شیشه و کریستال تهران است، مورد توجه بازدیدکنندگان و مسافران گذری بوده است. 
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آموزش هفته

الو محله

زباله  مکانیزه  مخازن  پاسخ مسئول
ســجاد،  خیابان هــای  در  موجــود 
پیغمبری و لقمان حکیم شست وشو 
و گندزدایی شده است. این اقدام 
در دســتورکار ناحیه یک شهرداری 
منطقــه اســت و به طــور مســتمر و 
از  جلوگیــری  هــدف  بــا  دوره ای 
حفــظ  و  آلــوده  مــواد  پراکندگــی 
انجــام  محیط زیســت  بهداشــت 
می شــود. همچنیــن اداره خدمــات 
شــهری با برنامه ریزی هــای منظم و 
هدفمند، نسبت به رنگ آمیزی همه 
سطل های زباله موجود در ناحیه یک 
کــه نیازمنــد گندزدایی هســتند، 

اقدام می کند. 
 ابراهیم کوه نژاد
 شهردار ناحیه یک منطقه17

مخازن زباله شست وشو شوند
سطل های زباله نیازمند  منطقه 17
رسیدگی هســتند و الزم است مرتب 
شست وشو شوند. از مسئوالن شهری 
می خواهیــم اجرای ایــن عملیات در 
خیابان ســجاد به دلیل  تــردد روزانه 
هزاران خودرو و عابر مدنظر قرار گیرد. 
ابوالحسن معينی
ساکن خيابان سجاد

ترمیم و بازسازی زمین چمن بوستان 
گلســتانه اولویت  کاری شــهرداری 
منطقــه 18 اســت. بــا هماهنگــی 
انجام شــده، معاونــت فنی و عمران 
شهرداری منطقه به زودی این کار را 
انجام خواهد داد تا نظر شهروندان 

تأمین شود. 
سید محمدجواد بهشتی، شهردار 
ناحیه یک منطقه18

زمین چمن بوستان گلستانه 
مرمت نیاز دارد

زمیــن چمــن فوتبال  منطقه 18
بوســتان گلســتانه بســیار خراب و 
فرسوده شــده است و نیاز به مرمت و 

بازسازی اصولی دارد.  
»محمد ناصری« شهروند ساکن 
خيابان سپيده شمالی

فضــای زیریــن همه  پاسخ مسئول
مخازن زباله این محــدوده با هدف 
داشتن محله ای با منظر زیبا در قالب 
طرح نگهداشت محله ای به اجرا در 
آمــده و توســط نیروهــای خدمــات 
شــهری ناحیــه2 ایــن فضاها ضمن 
شست وشوی مکرر رنگ آمیزی هم 

می شود. 
محمدرضا نوروزی، رئیس اداره 
خدمات شهری ناحیه2

بر شست وشو و مرمت 
زیرمخازن زباله نظارت کنید

متأسفانه در گذر زمان با  منطقه 19
اســتفاده مکرر از مخازن زباله و ریختن 
شیرابه ها دور مخازن زباله فضای زیر آن 
کثیف و فرسوده شــده و امکان تجمع 
جانــوران مــوذی را فراهــم می کند. 
درخواست ما از مسئوالن خدمات شهری 
نظارت بر شست و شــوی مســتمر زیر 
مخازن و مرمت و رنگ آمیزی آنهاست. 

رضا صديقی
 ساکن محله شريعتی شمالی

سعید محمدی
وکیل پایه یک 

دادگستری

نصیبه سجادی


