
گفت و گو با علی نوذرپور، مشاور شهردار تهران

طرح تفصیلی جدید 
منطقه 22 را الگو می کند

بر اساس چشــم اندازهای توســعه، قرار بود منطقه 22 به الگوی »توسعه 
پایدار شــهری« در بین مناطق 22 گانه تهران تبدیل شــود و با کمبودی 
روبه رو نباشــد. هم  چنین اگر ساخت وسازی نیز در این منطقه انجام شود، 
برنامه های شهری، سندهای چشم انداز و سرانه های خدماتی رتبه نخست 

و ممتاز را داشته باشند.

دوشنبه
31 خرداد 1400
سال هفدهم/ شماره  807
16 صفحه

5

21
22

9

می
ست

ر ر
می

: ا
س

عک

صفحه 8

بخند، بگو سالم زندگی
برگزاری جشنواره ای 

متفاوت برای کودکان کار منطقه 9

روایت بانوی کارآفرین تهرانسری 
از اشتغال زایی برای 35 نفر از هم محله ای ها

صنایع دستی آنقدر ارزش و اهمیت دارد که یک روز جهانی برای 
آن در نظر گرفته شــده است. حدود 3 میلیون صنعتگر ایرانی در 300 

رشته مختلف صنایع دستی فعالیت دارند.

 فـوت و فـن 
درآمدزایی از چرم

صفحه 7

 گالیه نویسنده هم محله ای 
از تغییر سبک شهرسازی در منطقه 22

»عباس جهانگیریان« نویسنده هم محله ای 
و کارشناس ارشد رشته »ادبیات نمایشی« 

است. 

معماری ما »النه زنبوری« 
شده است

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

صفحه 5

صفحه 12

 22
  2

1 مناطق  5  9



3 دوشنبه  31 خرداد 1400   شماره 807 2 22  دوشنبه  31 خرداد 1400   شماره 807 
  2

1 مناطق  5  9
 22

  2
1 مناطق  5  9

بوستان »کوهسار« با طرح های 
به  نزدیک  آینــده  اجرایی در 
تبدیل  تهــران  گردشــگری  قطب 

می شود. 
از  پــس   5 منطقــه  شــهردار 
امضــای قرارداد واگذاری بوســتان 
جنگلــی کوهســار گفت: »ســال 
1398 تفاهمنامه ای بین وزیر وقت 
کشاورزی و شهردار تهران انعقاد شد 
تا پارک های شــهر تهران و از جمله 

بوستان 5 هزار و 720 هکتاری کوهسار در قالب قرارداد »اعاله« از طریق 
سازمان »جنگل ها« به شهرداری تهران واگذار شود. این فعالیت در چند 
مرحلــه انجام گرفت و در فاز نخســت، هزار و 140 هکتار از بوســتان 

کوهسار واگذار و مرحله دوم آن به تازگی انجام شد.«
»محمود کلهری« افزود: »با توجه به واگذاری این بوســتان جنگلی 
پیش بینی شــده اســت تا طرح های مختلفی در آن اجرایی شــود که 

می توان به کاشــت بیــش از هزار 
نهــال در بخش هــای مختلف آن، 
ایجاد مسیرهای تفریحی و ورزشی، 
احــداث مکانی به عنــوان نقاهتگاه 
ســگ ها، نصب نیروگاه خورشیدی 
و... اشاره کرد.« او با تأکید بر اینکه 
بوستان کوهســار یکی از »ریه های 
تنفسی« تهران اســت و باید برای    
ترویــج محیط زیســت و نگهداری 
منابــع طبیعــی در ایــن مــکان، 
برنامه ریزی  هــای الزم صورت بگیرد، افزود: »یکی از مهم ترین طرح های 
اجرایی، جلوگیری از ساخت وســاز در بوســتان است و شهرداری اجازه 
تعرض به حریم بوســتان را نمی دهد.« شهردار منطقه 5 در ادامه گفت: 
»برای حضور گردشــگران در نخستین گام باید شرایط   تردد شهروندان 
آسان شــود. به همین دلیل عملیات های عمرانی و ترافیکی در بوستان 

آغاز شده است که می توان به نصب »گاردریل« اشاره کرد.« 

تیتر یک

بوستان »کوهسار« قطب گردشگری پایتخت می شود

افزایش سرانه تفریحی و مذهبی شهرک استقالل 
امکانات و ســرانه تفریحی و مذهبی شهرک »استقالل« افزایش می یاید.  شهردار منطقه 
21 با اعالم این خبر گفت: »با اجرای طرح های مختلف، شــهرک اســتقالل متحول می شود 
و حتی دسترســی ها، ســرانه های تفریحی و مکان های مذهبی آن رونق پیدا می کند.«»رضا 
رجب زاده« با اشــاره به اینکه در شهرک استقالل به وسعت هزار و 166 هکتار، حدود 7 هزار 
نفر از شهروندان سکونت دارند، افزود: »یکی از ویژگی های این محله، قرار داشتن مرکز ملی 
»هوافضا« در آن اســت که پیش بینی شــده به زودی موزه این مرکز راه اندازی می شود.« او 
با تأکید بر اینکه راه اندازی موزه، ظرفیت های گردشــگری محلــه را افزایش می  دهد، افزود: 
»شهرک استقالل بیش از 40 سال قدمت دارد و به زودی با نظر کارشناسان طرح های مختلف 

در آن آغاز می شود.«

»کاپ« به برج های پامچال رسید
طــرح »کاپ« به برج هــای 190 واحدی »پامچال 5 
و 6« در مجتمع مســکونی »چیتگر« رسید. رئیس اداره 
بازیافت شــهردار منطقه22 گفت: »پس از اجرای طرح 
کاپ در شهرک هایی مانند »صدرا« و برج های »روژان« و 
»چیتگر« و....، اجرای این طرح به برج های پامچال 5 و6 
رســید که در هریک از این مجمتع ها 190 واحد وجود 
دارد.« »فرزانــه فیضی« با اشــاره به اینکه طرح کاپ در 
چند مرحله اجرا می شــود و در آن پس از آموزش افراد و 
تشکیل تیم های داوطلب، مخازن ویژه پسماند تر و خشک 
به برج ها تحویل داده می شود، افزود: »همزمان با اجرای عملیاتی طرح، آموزش ها ادامه خواهد 
یافت تا شهروندان بیشتری درگیر تفکیک زباله در مبدأ شوند. البته اجرای طرح کاپ تاکنون 

در منطقه موفقیت آمیز بوده است و شاهد کاهش حجم پسماند تولیدی در منطقه بوده ایم.«

چهره
مدیر مرکز نیکــوکاری پرهام از فعالیت 

گسترده این مرکز می گوید
ارائه خدمات به همه 

کودکان اوتیسم با 
مربیانی از خارج کشور

یادداشت

شهر زیست پذیر با صیانت 
از باغ ها

شورای شهر پنجم پس از شکل گیری، 
مصوبــه »بــرج باغ هــا« را لغــو کرد و 
کمیسیونی در این زمینه شکل گرفت تا 
اعضــای آن پرونده های مرتبط با امالک 
را بررسی و سپس در جلسه علنی درباره 
نبودن ملــک تصمیم گیری  یا  بودن  باغ 

کنند. 
در این زمینه حــدود400 پرونده در 
کمیسیون بررســی شد که برخی از آنها 
در محــدوده غــرب و از جمله منطقه 5 
قرار داشــتند که می توان بــه زمینی با 
مســاحت 584 متر در محله »شــهران« 

اشاره کرد. 
پــس از طــرح موضــوع در جلســه 
علنی شــورای شــهر، اعضا به باغ بودن 
آن رأی دادند. البته تأکید شورای شــهر 
در زمینــه حفظ باغ ها، لغــو مصوبه برج 
باغ ها نبــود و با مصوب کردن طرح هایی 
ماننــد »پالک کوبی درختــان«، »حفظ 
باغ های پیوسته« و »خرید باغ ها از سوی 
شــهرداری با درآمد ناشی از جریمه های 
قطــع درختان« بــه دنبــال صیانت از 
»ریه تنفسی شــهر« بود. در این زمینه 

اتفاق های خوشی نیز رخ داد. 
بــرای مثال، در منطقه 5 و محله های 
»کــن« و »فرحزاد« با توجــه به اینکه 
باغ هــای پیوســته زیادی وجــود دارد، 
طرح هــای  شورای شــهر  مصوبــه  بــا 
شــد  تصویب  »موضعی«  و  »موضوعی« 
که پیگیری شــهرداری و همکاری اهالی 
به ویژه باغداران، تعدادی زیادی از باغ ها 
از خطر تخریب درامان ماندند و به جای 
خشــک شــدن درختان اکنون برداشت 
میــوه از درختان این باغ ها ادامه دارد یا 
شهرداری منطقه توانست با مصوبه خرید 
باغ ها و تبدیل بــاغ 5 هزار مترمربعی در 
»کن« به مرکز تفریحی و خدماتی بدون 
ایجاد تغییر در فضــای کالبدی باغ، این 

مکان را حفظ کند. 
در واقع با اجــرای چنین کاری، کن 
و باغ های پیوســته آن با توجه به اینکه 
حفظ باغ ها دغدغه شان بود، به خودشان 

بازگشت و در اختیارشان قرار گرفت. 
از موضوع  های مهم  بنابرایــن یکــی 
شورای شهر، نگهداری از باغ های موجود 
و باقیمانــده در تهران بــود که اهمیت 
زیــادی داشــت و اعضای شــورا بدون 
هیچ گونــه چشمپوشــی در صورتی که 
شــاهد کوچک ترین تحرک برای تخریب 
باغــی بودنــد، به طــور جــدی برخورد 

می کردند. 
بــر این اســاس اجازه داده نشــد تا 
این ســرمایه ها نابود شــود. اگرچه این 
کار گاهــی بازخوردهایی هم داشــت و 
شورای شــهر شاهد ایجاد تنش در برخی 
موارد بود، اما در نهایت توانســت نسبت 
بــه حفظ 90 درصــد باغ ها اقــدام کند 
و در راســتای تبدیل شــهر به شــهری 

زیست پذیر و سکونت پذیر گام بردارد. 

پیگیری 4 درخواست مرادآبادی ها توسط شهرداری
 4 مشکل ویژه شــهروندان »مرادآباد« در کمترین 
زمان رفع می شود. معاون خدمات شهری و محیط زیست 
شهردار منطقه 5 با اعالم این خبر گفت: »پس از بازدید 
میدانــی از محلــه مرادآباد و طرح برخی از مشــکالت 
از ســوی شــهروندان پیش بینی شــد تا گروهی برای 
پیگیــری و رفع خواســته های مردمی شــکل بگیرد و 
هــر اداره طرح هایی را به اجرا بگذارد.« »ســعید صالح 
محمود رباطی« افزود: »رفع معضالتی مانند ساماندهی 
»سگ های بدون صاحب«، تأمین نیمکت و سطل زباله 
زمین چمن مصنوعی مرادآباد، بهره برداری از قنات، تأمین روشــنایی بوســتانک مرادآباد و 

»الماس شهر« از مهم ترین خواسته شهروندان بود که در کمترین زمان رفع خواهد شد.«

»ســهیال کاظمی« از سال 1395 در 
سرای محله »سازمان برنامه شمالی« 
با راه اندازی مرکز نیکــوکاری »پرهام« در 
زمینــه توانمندســازی کــودکان مبتال به 
»اوتیسم« و »سندرم داون« فعالیت می کند. 
او در ایــن مرکز پیش از شــیوع »کرونا«، 
برنامه های مختلفی را در زمینه های ورزشی، 
هنــری و حرفه آموزی بــرای بیش از 100 
کودک و نوجوان برپا می کرد. با شیوع کرونا 
و تعطیلی مراکز فرهنگی و از جمله سرای 
محله، کاظمی تالش کرد تا مرکز نیکوکاری 
از هم نپاشد. برای همین برنامه هایش را به 
شکل مجازی ادامه داد. او می گوید: برنامه ها 

را در قالــب کالس های نقاشــی، 
موسیقی، قصه گویی و تعامالت 
اجتماعــی در فضای مجازی 
این موضوع  و  برپا کردیــم 

ســبب شــد که به تعداد 
اعضای مرکز اضافه شود. 
تا جایی کــه اکنون از 
شهرهای مختلف مانند 

»قزویــن«،  »یــزد«، 
»مشــهد« و... هم عضو 
داریــم و مربیــان نیز از 
شهرهای مختلف و حتی 
خارج از کشور هستند. در 
واقع فضای مجازی سبب 
بتوانیم به همه  تا  شــد 

خدمات بدهیم.« 

زهرا  نژاد بهرام
عضو شورای اسالمی شهر تهران

مجله خبری مجله خبری

مهارت آموزی به کودکان کار در مرکز»پرتو«
 کــودکان کار در مرکــز »پرتــو« مهارت های مختلــف را آموزش 

می بینند. 
معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقــه 21 با اعالم این خبر 
گفت: »مراکز پرتو، خانه هایی امن برای کودکان کار اســت و در مرکز 
منطقه 21 تاکنون شاهد اتفاق  های مثبتی بودیم که می توان به آموزش 

کودکان و خانواده های آنها اشاره کرد.«
»مصطفــی بیگی« با تأکید بر اینکه کودکان هم مانند ســالمندان 
کم توان و ناتوان نیازمند توجه ویژه هستند، افزود: »عالوه بر آموزش در 
مراکز پرتو منطقه به دنبال آن هستیم تا کودکان مهارت هایی را کسب 

کنند و در آینده بتوانند وارد بازار کار شوند.«

ارزیابی کیفیت آب غرب تهران در آزمایشگاه سیار
کیفیت آب خروجی از »تصفیه خانه ششــم« برای شــهروندان 
غرب تهران در آزمایشــگاه سیار ارزیابی می شود. معاون نظارت بر 
بهره بــرداری آب و فاضالب منطقه 5 با اعــالم این خبر گفت: »با 
توجه به تحویل و آغاز بهره برداری آزمایشی از آب تصفیه خانه ششم، 
آزمایشگاه سیار شرکت با هدف اندازه گیری پارامترهای کیفی آب 
در محل نمونه گیری و از بین بردن خطاهای ناشــی از حمل ونقل 
نمونه و به دست آوردن نتایج دقیق تر، در تصفیه خانه ششم مستقر 
شــد.« »رضا شعبانی« با اشاره به اینکه تصفیه خانه ششم به عنوان 
بزرگ ترین تصفیه خانه آب کشور با ظرفیت 15 مترمکعب بر ثانیه 
فعالیت دارد و امکان انتقال آب شــرب بــه مناطق 5، 9، 18، 21 
و 22 و شــهر جدید »پرند« را فراهم می کند، افزود: »کارشناسان 
آزمایشگاه آب در 2 بازه زمانی آزمون های فیزیکی و شیمیایی را انجام و کیفیت آب خروجی 

تصفیه خانه ششم را بررسی می کنند تا آب با کیفیت در اختیار شهروندان قرار گیرد.«

ایمن سازی بزرگراه ها با پیگیری پلیس و شهروندان
بزرگراه هــای منطقــه 5 پس از طرح مشــکل از ســوی پلیس 
»راهور« و شــهروندان، ایمن می شوند. معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهردار منطقه5 گفت: »با توجه به تعداد باالی بزرگراه های واقع در 
محدوده منطقه و بروز برخی حوادث، کارگروهی در معاونت شــکل 
گرفت که پــس از جمع آوری گزارش های پلیــس راهور، پیام های 
ارســالی از شهروندان در ســامانه های 137 و 1888 و گزارش های 
مردمی، عملیات رفع مشــکل انجام می شــود.«»مهدی نوروزی« 
افزود: »نمونه ای از خواســته های مردمی و پلیس، بهسازی و مرمت 
»گاردریل هــا« در 8 بزرگراه بود که می توان به بزرگراه های شــهید 
ستاری شــمال به جنوب بعد از مجتمع مگامال، شهید محمدعلی 
جناح جنوب به شمال ورودی بزرگراه شهید فهمیده، شهید حکیم 
مسیر شرق به غرب روبه  روی طنوریان، شهید محمدعلی جناح جنوب به شمال ورودی بزرگراه 
شهید فهمیده، شهید محمدعلی جناح جنوب به شمال زیر پل شهید فهمیده، سیمون بولیوار 
غرب به شرق بعد از خیابان سرو، شهید لشکری شرق به غرب و بالعکس بعد از پل صنایع هوایی 
و بزرگراه شهید فهمیده غرب به شرق ورودی بزرگراه شهید محمدعلی جناح جنوب اشاره کرد.«

میز خبر

   120
مکان آلوده منطقه 21 با هدف 

جلوگیری از ازیاد جانوران موذی 
از سوی اداره ساماندهی صنایع 

و مشاغل منطقه طعمه گذاری شد. 
این نقاط شامل نهرهای عمومی و 

پیاده روها است. 

30
تن آسفالت برای بهسازی خیابان 

آیدین در شهرک اندیشه استفاده 
شد. شهرداری ناحیه 2 منطقه 5 
با هدف بهسازی معابر و کاهش 
صدمات احتمالی به خودروها، 

عملیات روکش آسفالت را انجام 
داد. 

ثبت نام  کالس های 
پیش دبستانی در کوهک

ثبت نام کالس های پیش دبستانی در سرای 
محله »کوهک« اغاز شد. 

به گزارش خبرنگار همشهری محله، سرای 
محله کودک با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
برنامه های مختلفی را برای کودکان 5 و 6 ساله 
تدارک دیده است. یکی از این برنامه ها برپایی 
کالس های پیش دبستانی است که روزهای زوج 
از ســاعت 8 تا 12 برگزار می شود. مدت زمان 
برپایی این کالس ها 3 ماهه اســت و خانواده ها 
برای ثبت نام فرزندان شــان می توانند به سرای 
محله مراجعه کنند و یا با شماره 44762335 

تماس بگیرند.
 

 برگزاری کارگاه خالقیت
 در منطقه 9

کارگاه مشارکت کودکان در فرایند طراحی 
شــهری درمحل های مختلف منطقه 9 برگزار 

می شود. 
رئیس اداره آموزش های شهروندی منطقه9 
گفــت: »کارگاه های خالقیت محور با همکاری 
مــادران و کودکان برگزار می شــود و در آن از 
کودکان خواسته می شود تا با در دست گرفتن 
چوب جادو، ایده ها و خواسته های خود را برای 

طراحی یک کوچه به تصویر بکشند.«
ادیبه کریمی افزود: »این طرح به تازگی در 
کوچه امین محله سراســیاب مهرآباد با حضور 

15 کودک برگزار شده است.«
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محمدرضا محمدی تاش

در سیاســتگذاری ها و برنامه ریزی های شورای شهر پنجم، 
توجــه به موضــوع حمل ونقــل پاک و گســترش خطوط و 
زیرســاخت های دوچرخه سواری شــهری نیز به وضوح دیده 
می شود. دبیر کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران 
در این باره با اشاره به خسارت های هنگفتی که آلودگی هوا به 
شــهر و شهروندان وارد می کند، به همشهری محله می گوید: 

»براســاس گزارش بانک جهانی، در ســال 2018، 
آلودگی هوا ساالنه خسارت مالی 2 و 6 دهم میلیارد 
دالری به کالنشهر تهران وارد می کند و مرگ بیش 
از 4 هزار نفر را در پی دارد. بر اساس مطالعات انجام 
 2/5 PM شده، از سال 1390 تا کنون، ذرات معلق ریز 
به عنــوان عامل اصلی ایــن پدیــده نامطلوب در 
شــهر تهران شناخته می شــوند. منابع متحرک از 
جمله خودروها، اتوبوس هــای دیزلی، کامیون ها و 
 2/5 PM موتورسیکلت ها عامل انتشار 67 درصد از 
شهر تهران هستند و ســایر منابع آالینده از جمله 
صنایع، سهمی در حدود 33 درصدی در انتشار این 
آالینده  دارند. با توجه به این موضوع، در این دوره از 
مدیریت شهری، مطالبه جدی شورای اسالمی شهر 
تهران بر اجرای وظایف دستگاه های اجرایی مرتبط با 
استان و کالنشهر تهران، مطابق قانون »هوای پاک«، 
مصوب مجلس شورای اسالمی بود.« به عبارت دیگر، 
خودروها و وسایل نقلیه بیشترین سهم را در آلودگی 
هوای تهران دارند. منطقه 21 هم که بخش عمده ای 

پارک های جنگلی و محیط های ورزشی برای اشاعه فرهنگ 
دوچرخه ســواری در تهران، متمرکز شد و تذکرات متعددی 
بــرای جلوگیری از اتالف منابــع در طرح های عمرانی فاقد 
مطالعات توجیهی، آن هم در شــرایطی که با کمبود منابع 
مالی روبه رو هستیم، در جلسات علنی شورای اسالمی شهر 
تهران داده شد.« این همان سیاست و برنامه ای است که در 
منطقه 21 اجرا شــده و دنبال می شود و بر اساس آن شاهد 

گسترش مسیرهای دوچرخه سواری محلی هستیم. 

توسعه دوچرخه سواری در محله ها 
یکی از مهم ترین برنامه های معاونت حمل ونقل و ترافیک 
منطقه 21 در سال 1400، توسعه حمل ونقل پاک و گسترش 
مسیرهای دوچرخه ســواری و فرهنگســازی در این زمینه 
اســت. »محمدرضا ســالمی«، معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهردار منطقه 21، در این باره می گوید: »چند طرح در قالب 
پروژه های کوچک مقیاس محله ای تعریف و طراحی شده است 
که برخی از آنها در حال اجراست و براساس برنامه ریزی های 
انجام شده، تمامی آنها در سال جدید به بهره برداری خواهند 
رسید. یکی از این پروژه ها در شهرک »دریا« اجرا می شود. با 
تهیه و اســتقرار خانه های دوچرخه در شهرک دریا، امکانات 
و زیرساخت های الزم برای ســوق دادن شهروندان محله به 
رکاب زنی فراهم می شــود. هم چنیــن معاونت حمل ونقل و 
ترافیک درباره توسعه دوچرخه سواری در شهرک »وردآورد« 
2 طرح دارد. یکی تهیه و اســتقرار »خانه های دوچرخه« در 
این محله و دیگری احداث »مســیر دوچرخه« از وردآورد تا 
بوســتان »حضرت خدیجه«)س( است. این مسیر از شهرک 
وردآورد تا آزادراه »شــهید فهمیده« امتــداد دارد و در ادامه 
قرار است در یک طرح بزرگ و فرا محلی، این مسیر از طریق 
یک پل روگذر به مسیر دوچرخه سواری بوستان »چیتگر« در 
منطقه 22 متصل شود. هم چنین در شهرک »استقالل« هم 
شاهد استقرار مسیر و کانکس دوچرخه سواری خواهیم بود تا 
اهالی این محله نیز برای  تردد بتوانند از این وســیله سالم و 
پاک استفاده کنند. با اجرای این طرح ها و تکمیل و بهسازی 
پروژه های که پیش از ســال 1400 آغاز شــده است، شاهد 
تحولی بزرگ در ایــن زمینه خواهیم بود. البته در کنار همه 
اینها الزم اســت تا در این زمینه فرهنگسازی و آموزش های 
الزم شهروندی صورت بگیرد. برگزاری همایش ها و برنامه های 
دوچرخه سواری در مناسب های مختلفی که در محله ها اجرا 
شده است می تواند سبب تشویق و ترغیب شهروندان از جمله 

کودکان به دوچرخه شود. 

از صنایع شهر تهران در آن حضور دارند و معابر پر  ترددی مانند 
بزرگراه های »شهید لشــکری«، »فتح« و »آزادگان« و آزادراه 
»تهران – کرج« )شــهید فهمیده( هم در آن واقع شــده اند، 

شرایط ویژه تری نسبت به دیگر مناطق دارد. 

جلوگیری از ایجاد مسیر های طوالنی 
دوچرخه سواری 

در گذشــته تالش بــر این بود تا مســیرهای 
دوچرخه سواری طوالنی در همه شهر ایجاد شود 
که تجربه چندین ســاله نشــان داد شــهروندان 
تمایــل چندانی بــرای رکاب زنی در مســیرهای 
طوالنــی ندارند و این مســیرها اغلــب خالی از 
دوچرخه بود و بیشــتر به معبری برای اســتفاده 
و  تردد موتورسیکلت ســواران تبدیل شد. با توجه 
به این موضوع، سیاســت ایجاد مســیرهای ویژه 
دوچرخه سواری از ســطح کالن به محله مقیاس 
تغییر کرد. »محمد علیخانی« در این باره می گوید: 
»در حوزه توســعه خطوط دوچرخه سواری نیز با 
توجه به تجربه ـ های 20 ساله در اجرای مسیرهای 
دوچرخه سواری در شهر تهران و احصای مشکالت 
موجود، رویکرد این کمیســیون بر سیاست ایجاد 
مســیرهای دوچرخه ســواری محلی است مانند 
مســیرهای کوتاه تــا ایســتگاه های حمل ونقل 
عمومی یا مسیرهای واقع در مکان های امن مانند 

اولـویـت مـا؛ 
توسعه دوچرخه سواری محلی

دبیر کمیسیون 
عمران و حمل ونقل 

شورای شهر تهران از 
مصوبه های شورای 

پنجم در زمینه 
حمل ونقل پاک 

می گوید

پیش 
به سوی 

شهر 
انسان محور 

معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار 
منطقه 21، تکمیل 

و افتتاح مسیرهای 
دوچرخه سواری 
را از پروژه های 

اولویت دار منطقه اعالم 
می کند که براساس 

برنامه ریزی های انجام 
شده در سال 1400 به 

بهره برداری می رسند: 
»یکی از پروژه های 
اولویت دار منطقه، 
تکمیل مسیرهای 

دوچرخه است. 
سیاست سازمان 

حمل ونقل شهرداری 
تهران این است که 

شهر به جای »خودرو 
محور بودن« به سمت 
»انسان محور شدن« 

حرکت کند. در این 
راستا، مسیرهای 

پیاده رو و مسیرهای 
دوچرخه در اولویت 

برنامه های شهر تهران 
قرار گرفته اند و در 
حال فراهم کردن 

زیرساخت های الزم 
برای عبور و مرور 

شهروندانی هستیم 
که می خواهند 

به صورت پیاده یا با 
دوچرخه  تردد داشته 

باشند. مسیرهای 
دوچرخه سواری که 

اکنون در دستور کار 
قرار گرفته، مسیر 

دوچرخه سواری بلوار 
»یاس« در تهرانسر 

است که بخش زیادی 
از آن انجام شده 
و در حال تکمیل 

است. هم چنین مسیر 
دوچرخه سواری 

بلوار «گلها« و مسیر 
دوچرخه سواری بلوار 

»شاهد« و مسیر 
دوچرخه سواری 

بلوار اصلی تهرانسر 
حدفاصل بلوار شاهد 

تا بلوار یاس، دیگر 
مسیرهای دوچرخه ای 

است که در اولویت 
پروژه های عمرانی 

منطقه قرار گرفته اند و 
این مسیرها براساس 

برنامه ریزی های صورت 
گرفته در سال جدید 

به صورت مقطعی 
و فازبندی شده  به 

بهره برداری می رسند.« 

  محمد علیخانی
دبیر کمیسیون 

عمران و حمل ونقل 
شورای شهر تهران

محمدرضا سالمی
معاون حمل ونقل 

و ترافیک شهردار 
منطقه 21

مهدی اسماعیل پور

 آلودگی هوا، ترافیک، کمبود جای پارک و دالیل متعدد دیگری به ما یادآوری می کند و هشــدار می دهد که تهران 
ظرفیت و گنجایش این همه خودرو و حتی موتورســیکلت بنزینی را ندارد و باید با سرعت بیشتری به سمت توسعه 
حمل ونقل عمومی و گســترش حمل ونقل پاک به ویژه دوچرخه سواری حرکت کرد. این موضوع در منطقه ای مانند 21 
که با آالیندگی صنایع نیز دست و پنجه نرم می کند و محله هایش به صورت جزیره ای پراکنده شده اند، بیشتر احساس 
می شود. شهروندان در محله های مختلف منطقه از جمله »تهرانسر« مشکالتی مانند آلودگی هوا و حتی آلودگی های 
صوتی و ترافیک را بیشــتر از گذشته احساس می کنند که با توجه به افزایش جمعیت و استفاده فراوان از خودروهای 
شــخصی در دوران شیوع ویروس »کرونا«، کاماًل طبیعی است. بر همین اساس، طی سال های اخیر، یکی از برنامه ها و 
سیاســت های مدیریت شهری، گسترش و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری و توجه ویژه به مقوله حمل ونقل پاک بوده 
اســت. موضوعی که با نگاهی به پروژه های عمرانی منطقه نیز می توان به آن پی برد. ســراغ »  محمد علیخانی« دبیر 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران و »محمدرضا سالمی«، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه 21 

رفتیم تا از چند و چون اجرا این طرح برایمان بگویند.
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 اغلب کتاب های شــما در برگیرنده مضامین و 
موضوعات ویژه ای همچون محیط زیست یا طبیعت 
اســت. آیا شما در نوشتن این آثار اهداف یا نگرش 

خاصی را دنبال می کنید؟ 
از جمله موضوع های داستان های من به »محیط زیست« 
برمی گردد. چون اگر محیط زیســت مان سالم باشد، ما نیز 
سالم خواهیم بود و می توانیم به خوبی زندگی کنیم. همه 
ما در زیســتگاه بزرگی به نام »زمین« زندگی می کنیم و 
اکنون بخشــی از این زیستگاه به نام »ایران« در اختیار ما 
است. متأسفانه محیط زیست و طبیعت ایران جلو چشممان 
از بین می روند. کوه ها، دریا، جنگل ها و خاک نابود می شوند. 
به هر حال بخشی از ادبیات، کارکردش آگاهی دادن است. 
طبیعت، میراثی است که هر نسلی باید برای نسل های پس 
از خــود از آن مراقبت کند. »آمــوزش و پرورش« باید از 
هر دانش آموزی، یک محیط بان، یک جنگلبان، یک سرباز 
میهن پرست و یک انسان مســئول و آشنا با مهارت های 

زندگی و رفتار مدنی بسازد. 
 باتوجه به آثاری که تاکنون منتشر شده است آیا 
تمرکز و تألیف های شما به گروه سنی خاصی معطوف 

می شود؟ 
5 ـ 6 اثر در زمینه کودک منتشــر کرده ام، اما بیش از 
15ســالی می شود که برای نوجوانان می نویسم و تمرکزم 
برای مخاطبان نوجوان اســت. به گمــان من همه جای 
دنیا نیز این گونه اســت. یعنی هنرمندی که برای نوجوان 

مسئولیت مدیران شهری و فرهنگی را بیشتر می کند. من 
غیر از کار نویسندگی، در همین منطقه 22 عضو اتاق فکر 
یا کانون »اندیشه شهر« بودم. در این کانون یک نویسنده، 
نقاش، شــاعر و... حضور داشــتند و در راســتای توسعه 
فعالیت ها و اقدامات فرهنگی منطقه پیشنهادها و ایده های 
خوبی نیز مطرح می کردند که منحل شد. اکنون در منطقه، 
بیش از 10 شــاعر و نویسنده زندگی می کنند که از هیچ 
کمکی برای ساختن آینده کودکان و نوجوانان این منطقه 
دریغ نخواهند کرد. تا زمانی که این تعامل و مشارکت بین 
ما نویسندگان و شهرداری به وجود نیایند، اتفاق خوشایند 
فرهنگی در منطقه رخ نمی دهد. اگر امکانات و بستر را برای 
ما مهیا کنند، بی شک برای مشارکت و آموزش در برپایی 
کالس های آموزشی و برگزاری برنامه های فرهنگی حضور 

خواهیم داشت. 
نویسنده ای که در منطقه22 سکونت  به عنوان   
دارد، زشــتی و زیبایی های این منطقه را چگونه 

توصیف می کنید؟ 
من مدتی اســت که در زمینه »منظر شــهری« کار 
می کنــم و اگر بتوام می خواهم کتابــی را با این مضمون 
که منظر شــهری چه تأثیری برروی سالمت روحی روانی 
شــهروندان می تواند داشته باشد، بنویســم. برای مثال، 
بین آبشــار تهران و پارک جنگلی »چیتگر«، یک دریاچه 
است. اینجا منظر بســیار زیبایی داشت که با ساخت این 
برج های زشت و بی قواره، آبشــار تهران را از دریاچه جدا 
کردند و دیگر دریاچه از این زاویه دیده نمی شــود. من از 
پنجره اتاقم دریاچــه را می دیدم، اما اکنون یک برج 20ـ 
30 طبقه روبه روی خانه ام باال رفته است که از داشتن نما 
هم محروم شــده ام. من بر این باورم که معماری ما »النه 
زنبوری« یا معماری »پادگانی« است. درست مانند »جنگ 
جهانی دوم« که به سرعت یک جا را برای اسکان سربازان 
می ســاختند و پنجره هایی کوچک و همه شــبیه به هم 
داشتند. منطقه 22 از لحاظ فضای سبز باالتر از استاندارد 
جهانی و تنها منطقه ای در تهران که فضای سبزش بیشتر 
از استاندارد بین المللی اســت. این خود یک امتیاز بسیار 
بزرگ محسوب می شود. اکنون مجموعه دریاچه چیتگر از 
منظر تفرجگاهی و تفریحی، خوب است. ولی کار فرهنگی 
که در آنجا انجام می شود، نزدیک به صفر است. فضاهایی 
بــرای اجرای تئاتر خیابانی دارد، اما این اتفاق را ندیده ایم. 
باید توجه داشت برای این جمعیتی که هر روز کنار دریاچه 
چیتگر قــدم می زنند، فرصت فرهنگی و 
استفاده بهتر از فضا 
و محیط ایجاد کرد. 

می نویسد دیگر تنها برای همان گروه و مخاطب می نویسد. 
چون روان شناسی مخاطب دستش آمده و نگرش، عالیق 
و روحیاتشان را می شناسد. دنیا به سمت تخصصی شدن 
می رود. به همین دلیل برای رسیدن به نتایج بهتر باید در 

حوزه های تخصصی که ظرفیتش را داریم، تمرکز کنیم. 
 از دیدگاه شما به عنوان نویسنده کودک و نوجوان 
و هم چنین دبیر انجمن  نویسندگان نوجوان کانون 
فرهنگی و هنری برای اینکه بتوانیم قدرت تخیل 
نوجوانان را افزایش بدهیم تا آنها خالق تر شوند، باید 
از چه زمانی آغاز کنیم. آیا نوجوانی دوران شکوفایی 

این حس است؟ 
 با توجه به حرفه ام در کانون با نوجوانان بســیاری در 
ارتباط هســتم و آثار و نوشته هایشــان را می خوانم. واقعًا 
بعضی از این نوجوانان نویسنده در حد نویسندگان صاحب 
نام خالقیت دارند. آنها تکنیک را می شناســند و در واقع 
کارشان را بلد هستند. من نوجوانی را در یکی از شهرهای 
دور »خراســان« دیدم که نه کتابخانه در شهرشان وجود 
داشــت و نه تاکنون کالس داستان نویســی رفته بود، اما 
خالقیت و هنر نویســندگی در نوشــته هایش به وضوح 
مشهود بود. وقتی از او درباره روش کسب مهارتش سؤال 
پرسیدم، در پاســخم مطالعه و خواندن زیاد را دلیل این 
مهارت عنوان کرد. نوجوانان نویســنده بسیاری می توان 
یافت که نویسندگان صاحب نامی خواهند شد. البته باید 
بستر رشــد برای آنها مهیا شود. یعنی نهادهایی همچون 
آموزش پرورش و سازمان های دیگر در مرحله نخست باید 
این نوجوانان خالق را شناســایی و در مرحله بعد، از آنها 
حمایت کنند تا بتوانند استعدادهایشان را بروز بدهند. در 
واقع بزرگ ترین هدف از تشکیل »انجمن نویسندگان« در 
»کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« همین موضوع 
بود که اگر اســتعدادی در هر کجای ایران وجود دارد، رها 

نشود و به کارش ادامه دهد. 
 آیا در مناطق22 گانه پایتخت و به ویژه منطقه22 
که شــما در آن ساکن هســتید، ظرفیت یا مراکز 
فرهنگی مناسبی برای ایجاد و توسعه این نگرش و 
هم چنین داستان نویسی وجود دارد تا نوجوانان برای 

شکوفایی استعدادهایشان به آنجا مراجعه کنند؟ 
تا آنجا که من اطــالع دارم در منطقه 22 هیچ نهادی 
از کانون پرورش فکری بگیرید تا شهرداری، باتوجه به این 
رویکرد فعالیت نمی کند. ایــن منطقه به لحاظ فرهنگی 

ظرفیت بســیار زیادی 
دارد کــه متأســفانه 
رهــا شــده اســت. 
مقایسه  در  منطقه22 
با سایر مناطق، ظرفیت 

بیشتری دارد. این، 

 معماری ما 
»النه زنبوری« شده است

  گالیه نویسنده هم محله ای از تغییر سبک شهرسازی
 در منطقه 22

 »عبــاس جهانگیریان« نویســنده هم محله ای و 
کارشناس ارشــد رشــته »ادبیات نمایشی« است. 
پژوهشگری  فیلمنامه نویسی،  نمایشنامه نویســی، 
ســینما، تدریس ادبیات نمایشــی، ادبیات و امور 
اجتماعی و داستان نویسی کودک و نوجوان، از جمله 
فعالیت های او به شمار می رود. او کار حرفه ای خود را 
با بازیگری در »تئاتر« در سال 1۳۵۰ آغاز کرد و اکنون 
دبیر کانون فرهنگی »داستان نویسی نوجوان« است. 
عالوه بر این فعالیت ها از او بیش از 11کتاب منتشر شده 
است که اغلب آنها به مخاطبان سنی نوجوان اختصاص 
دارد. جهانگیریان باور دارد که منطقه 22 ظرفیت های 
بی شــماری برای انجام فعالیت های فرهنگی دارد که 
تاکنون رها شده است و باید آنها را به فرصت های ویژه 

برای اهالی تبدیل کرد. 

ثریا روزبهانی

 سالم
 به چیتگر!  

 نویسنده هم محله ای 
در پاسخ به این سؤال 
که اگر بخواهید کتابی 
در رابطه با منطقه22 

تهران بنویسد، لوکیشن 
و داستان این کتاب 

چگونه خواهد بود و از 
کدامیک از عناصر و 

نمادهای منطقه ای در 
این کتاب نام خواهید 

برد؟ می گوید: »داستانی 
را چند سال پیش 

نوشته ام که بی شباهت 
با حال و احوال این 

روزهای من و منطقه 
نیست. پیرمردی هر 
روز از خانه اش »قله 
دماوند« را می بیند. 

پس از گذشت 50 سال، 
یک روز یک برج جلو 

خانه اش می سازند. چون 
او عاشق دماوند بود، به 
شدت ناراحت می شود 

و خانه اش را عوض 
می کند. این بار خانه 
او مشرف به دریاچه 

»شهدای خلیج فارس« 
است. پیرمرد خوشحال 

است که اگر دماوند 
را از او گرفته اند در 

عوض دریاچه و جنگل 
چیتگر را دارد. هر روز 

به چیتگر سالم می کند، 
همان سالمی که به 

دماوند می داد. باز هم 
یک برج، آرام آرام جلو 

خانه اش باال می آید و 
هردفعه قسمت کمتری 

از دریاچه را می تواند 
ببیند. یک دفعه می بیند 

نه دریاچه پیدا است و 
نه جنگل. این پایان عمر 

او است. در واقع این 
داستان دغدغه خودم 

است.«
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

از ساعت 8 صبح کرکره مرکز گلماند منطقه در 
خیابان »سی متری جی« باال می رود و یک به یک، 
ســر و کله اهالی با کیسه های ُپر از پسماند تفکیک 
شده، پیدا می شود. یکی بطری های پالستیکی جمع 
کرده است و دیگری شیشه و کاغذهای باطله. همه 
را توی کیســه های بزرگ چپانده اند. صفی کوچک 
تشــکیل می دهند و منتظر می ایستند تا نوبت شان 
شود. پیش از تحویل کیسه هایشان، با دقت به اطراف 
مرکز نگاهی می اندازند تا گل و گلدان مورد نظر خود 
را انتخاب کنند. سمت راســت، بر روی قفسه های 
فلزی، »شــمعدانی«ها و »ُحسن یوسف«ها چیده 
شده اند و آن ســوتر انواع »کاکتوس« ها خودنمایی 
می کنند. برچســب قیمت را هــم بر روی هر گل و 
گلدان چسبانده اند تا اهالی با آگاهی بیشتر انتخاب 
کنند. وسایل اندازه گیری پسماندها نیز انتهای مرکز 
جــای گرفته اند. »عباس صفا« از ســاکنان قدیمی 
محله »امامزاده عبــداهلل«)ع( درباره این مرکز تازه 
افتتاح شــده می گوید: »تا به حال محله فشــرده و 
فرســوده ما از این چیزها به خود ندیده بود. اتفاق 
خوبی است که با آن، هم می توانیم زباله ها را در خانه 
تفکیک کنیم و هم می توانیم با تهیه گل و گلدان ها، 
خانه و محله مان را ســبز نگه داریم. با فعالیت این 
مرکز و استقبال اهالی از آن، شاید پرونده زباله گردی 
هم بسته شود. فقط کاش تعداد این مراکز در سایر 
محله ها نیز افزایش پیدا کند و طرحی ادامه دار باشد. 
نه اینکه چند روز دیگر به هر دلیلی شاهد تعطیلی 
گلماند شــویم. به هر حال اجرای موفقیت آمیز هر 

طرحی به گذر زمان احتیاج دارد.«

یک تیر و چند نشان 
ساعت به نیمه های روز که می رسد، مرکز گلماند 
مملو از جمعیت می شــود. کارشناس آموزش گل 
و گیاه حضور دارد تا در صــورت لزوم آموزش های 
مربوط به کاشــت و نگهــداری گل هــا و گیاهان 
آپارتمانی را به اهالی دهد. ســؤال هایی از چگونگی 
کاشــت بذر میوه هــا در باکس های ســبز خانگی 
تا نگهــداری گیاهان آپارتمانی را پاســخ می دهد. 
کارشــناس دیگری نیز ضمن تعمیــر گلدان های 
شکســته اهالی به آنها برای انتخــاب بهترین گیاه 
براساس مســاحت و نورگیری منزلشــان، مشاوره 
می دهد. »سکینه امانی« با کیسه ای ُپر از پارچه های 
کهنه و نخ نما شده گوشه ای ایستاده است تا براساس 
وزن پســماند منسوجاتی که تحویل می دهد، گل و 
گیاه بگیرد. امانــی می گوید: »فعالیت این مرکز در 
تفکیک زباله های خانگی این محله بسیار مؤثر بوده 
اســت. تا پیش از آن، کمتر کسی از اهالی رغبت و 
حوصله می کرد این تفکیک را انجام دهد اما اکنون 
انگار انگیزه ایجاد شــده است. به ویژه که گل و گیاه 
در محله ما به ســبب کمبود فضاهای سبز، بسیار 
طرفدار دارد. به گمانم ایده هوشــمندانه ای از سوی 
مدیران شهری منطقه بوده است تا با یک تیر، چند 
نشــان بزنند.« »نســترن بیگلو« از ساکنان محله 
»استاد معین« که یک حساب دفتری در مرکز برای 
خود باز کرده است، می گوید: »آن گل و گلدانی که 
من می خواهم کمی گران است. برای همین تا چند 
وقت باید پســماند تحویل بدهم و آنها هم در دفتر 

یادداشت کنند تا بتوانم آن را از مرکز تهیه کنم.«

 نخستین مرکز گلماند منطقه 9 
در محله امامزاده عبداهلل)ع( افتتاح شد

 زباله بیار، شمعدانی 
و حسن یوسف ببر

  تفکیک زباله و بازیافت از مبدأ از جمله موضوع های مهم زیست محیطی، شهری و البته اقتصادی 
است که کالف آن هنوز هم پس از گذشت سال ها، در محله ها سر در گم است. چراکه عوامل بسیاری 
بــر کیفیت اجرا و موفقیت آمیز بودن طرح های »تفکیک از مبدا« تأثیرگذار هســتند. برای همین 
شهرداری نهمین تکه از منطقه، بر آن شــده است تا با افتتاح نخستین مرکز »گلماند« منطقه در 
سایه تأثیرگذاری همان عوامل فرهنگی و اقتصادی، سرنخ این کالف را در دست بگیرد. مرکزی که با 
گذشت کمتر از یک ماه از افتتاح آن با استقبال خوب اهالی مواجه شده است. سری به گلماند منطقه 

می زنیم و ضمن گفت وگو با اهالی، از فعالیت های آن مطلع می شویم. 

سحر جعفریان

مصطفی دینی، معاون خدمات 
شهری و محیط زیست شهردار 

منطقه: 
هدف از گلماند تقویت 

طرح کاپ است
تقویت  هدف  با  منطقه  گلماند  مرکز 
کارکــرد طــرح »کاپ« وکاهش تولید 
پسماند افتتاح شــد. این را »مصطفی 
دینــی«، معــاون خدمات شــهری و 

شهردار  محیط زیست 
منطقه می گوید و ادامه 
فراهم  »بــا  می دهد: 
زیرساخت های  آوردن 
تفکیــک  فرهنگــی 
پسماند از مبدأ می توان 
بــه رفع ایــن معضل 
هزینه  پر  و  همیشگی 
در  زباله  جمــع آوری 
کالنشــهر  و  محله ها 

تهران امیدوار بود.« دینی می افزاید: »در 
حال حاضر، روزانه بیش از 220 کیلوگرم 
پسماند از ســوی اهالی به مرکز تحویل 
داده می شــود که این نشان از استقبال 
مصمم  این ترتیب  به  است.  اهالی  خوب 
شده ایم تا مشــابه این مرکز را در سایر 
مکان یابی  صورت  در  منطقه  محله های 
مناسب، افتتاح کنیم تا هم تولید پسماند 
را کاهش و هم فضای ســبز خانگی را 

افزایش دهیم.«

محله امامزاده عبداهلل)ع( 
رکورددار تولید پسماند 

در منطقه
 در محله امامزاده عبداهلل)ع( بیشترین 
میزان پسماند خانگی منطقه تولید می شود. 
»ذوالفقــار آوج«، رئیس اداره پســماند 

که  منطقه  شــهرداری 
گلماند  مرکز  مسئولیت 
را نیز برعهــده دارد، با 
بیان این مطلب می گوید: 
»فرهنگ تفکیک پسماند 
تولید  که  محله هایی  در 
دارند  بیشتری  پسماند 
شیوه های  طریق  از  باید 
تأثیرگــذار و جــذاب، 

از این شیوه ها  نهادینه شود. گلماند یکی 
است که با توجه به سهولت در دسترسی 
ارائه کاالیی خوش اســتقبال در قبال  و 
دریافت پسماند، تاکنون موفق عمل کرده 
است. البته تنوع محصوالت این مرکز نیز 
یکی دیگر از دالیل استقبال اهالی به شمار 
می آید. چراکه محصــوالت مرکز از طیف 
گسترده قیمت برخوردارند. از کاکتوس های 
2 هــزار تومانی تا گیاهــان زینتی گران 
قیمت که هرکدام مشتری های خاص خود 
را دارد.« آوج هم چنیــن ادامــه می دهد: 
انباشــت پسماند در  از  »برای جلوگیری 
و  پسماندهای تر  جمع آوری  خودرو  مرکز، 
منطقه  پسماند  پردازش  ایستگاه  خشک 
در ســاعت های مختلفی به مرکز مراجعه 
را می برد. پالستیک،  می کند و پسماندها 
کیسه های نایلونی، کاغذ و مقوا بیشترین 

فراوانی پسماندهای دریافتی را دارند.«

مصطفی دینی 
معاون خدمات شهری 

و محیط زیست شهردار 
منطقه

ذوالفقار آوج 
رئیس اداره پسماند 

شهرداری منطقه

در محله

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

مونا امین پور، متولد ســال 1363 است و نزدیک 
به 2 دهه می شــود که در حوزه هنر و صنایع دستی 
فعالیت می کند. عالوه بر راه اندازی کارگاه چرم دوزی 
و کار آفرینــی بــرای ده ها نفر، در آموزشــگاهش و 
هم  چنین برنامه های صدا و ســیما این حرفه را به 
افراد عالقه  مند نیز آموزش می دهد: »حدود 15 سال 
می شود که در حوزه صنایع دستی فعالیت می کنم و 
کارآفرین هستم. هم  چنین آموزشگاه تولید کیف و 
کفش چرم و آموزشگاه فنی وحرفه ای چرم دوزی دارم. 
پس از آموزش و پشت سر گذاشتن دوره تخصصی 
به کارآموزها، مدرک بین المللی می دهیم و بعد از آن 
می توانند وارد بازار کار شوند. در صداوسیما اجرا دارم 
و در برنامه »به خانه برمی گردیم« شــبکه5، برنامه 

»خانه مهر« شبکه جام جم و »خانه امید« 
شــبکه امید که همگی برنامه های 
مربــوط بــه خانــواده هســتند، 
چــرم دوزی آمــوزش می دهم. در 
تهرانسر فعالیت داشتم و کارگاه و 

آموزشگاه هم در این محله بود، 
اما اکنون کارگاه آموزشی ام را 

بــه فلکــه دوم »صادقیه« 
کــرده ام. کاری  منتقــل 
که ما انجــام می دهیم 
است  ســنتی  طراحی 
کــه از زیرشــاخه های 
صنایع دستی به حساب 

می آید. این کار با دســت 
و متریــال طبیعــی انجام 
می شود و بســیاری در این 
حــوزه کار می کنند و درآمد 
دارند و حتــی در خانه هم 
می شــود این کار را انجام 

داد.«

 کارگاه نقاشی 
در دوران مدرسه 

این بانــوی کارآفرین 
چرم ســازی  مربــی  و 
هم محلــه ای درباره آغاز 
همشهری  به  فعالیت اش 
محله می گوید: »سال دوم 
دبیرستان بودم و در رشته 
»هنر« تحصیل می کردم. 
در آن زمــان باتوجــه به 
استعدادی که در نقاشی 

روایت بانوی کارآفرین تهرانسری از اشتغال زایی برای 
35 نفر از هم محله ای ها

 فـوت و فـن 
درآمدزایی از چرم

  صنایع دســتی آنقدر ارزش و اهمیت دارد که یک روز جهانی برای آن در نظر گرفته شده است. 
حدود ۳ میلیون صنعتگر ایرانی در ۳۰۰ رشته مختلف صنایع دستی فعالیت دارند که بعضی از آنها 
در همین حوالی خودمان مشــغول به کار و تولید هســتند. »مونا امین پور« یکی از همین فعاالن 
صنایع دستی اســت که در زمینه »چرم دوزی« چهره ای شناخته شده محسوب می شود. آموزش 
چرم دوزی در ۳ برنامه خانوادگی تلویزیونی ســبب شده است تا بسیاری با چهره و نام این بانوی 
»تهرانسری« آشنا باشند. امین پور عالوه بر راه اندازی کارگاه و آموزشگاه چرم دوزی و ایجاد اشتغال 
برای ده ها نفر از اهالی محله، در قالب نذر فرهنگی این حرفه و هنر را به صورت رایگان هم آموزش 
می دهد. با این بانوی تهرانسری درباره صنایع دستی و هنر چرم دوزی گفت وگویی انجام داده ایم که 

در ادامه می خوانید. 

مهدی اسماعیل پور

داشــتم، در مدرســه، همه به ویژه معلم ها تشویقم 
می کردند تا در این زمینه فعالیت کنم. بسیاری از هم 
کالسی هایم مشتاق بودند که این هنر را یاد بگیرند. 
در آن زمان ساکن »کرج« بودیم. همسایه مان جای 
کوچکی داشــت که آنجا را بــرای راه اندازی کارگاه 
نقاشــی اجاره کردم. بچه های مدرسه بعداز ظهرها 
بــه این کارگاه می آمدند و من هم به آنها کشــیدن 
نقاشی را آموزش می دادم. سال 1386 پس از ازدواج، 
آموزشگاهم را تعطیل کردم. آن زمان بود که به محله 

تهرانسر نقل مکان کردیم و از کار فاصله گرفتم.«

 از نقاشی تا چرم دوزی 
 سال 1388 امین پور سراغ حرفه چرم دوزی رفت 
و کارش را از منطقه 21 و محله تهرانســر آغاز کرد: 
»پس از حدود 2سال تصمیم گرفتم دوباره کارم را از 
سر بگیرم و این بار از رشته چرم دوزی آغاز کردم. 
شیوه آشــنایی من با چرم دوزی و یادگیری این 
حرفه به این صورت بود که مدتی در فرهنگسراها 
و خانه های فرهنگ کالس های آموزش نقاشــی، 
نقاشی بر روی پارچه و ربان دوزی برگزار می کردم. 
تعدادی از هنرجویانم که 5 خانم بودند، بسیار عالقه 
داشتند تا برای خودشان درآمدی داشته باشند 
و در خانه کار کنند. در این باره از من سؤال 
کردند که چگونه می توانیــم این کار را 
انجــام دهیم؟ 
ادامــه  در 
بــا  مــن 
یکی دیگر از 
هنرجویانم که 
آقا بــود، صحبت 
کردم و مشورت گرفتم 
که اگــر ما محصولــی تولید کنیم، 
می  تواند در فــروش آن به ما کمک 
کند یا خیر. ایشــان هم قبول کرد تا 
بخشــی از کارهای تولید شده را به 

پارکینگ پاســاژ »پروانه« ببرد و در آنجا بفروشد. از 
آن بــه بعد ما پارچه تهیه می کردیــم و بر روی آن 
نقاشی یا ربان دوزی انجام می دادیم و با آنها کیف های 
پارچه ای زیبا درست می کردیم و این آقا تولیدات ما 
را در »جمعه بازار«ها می فروخت. وقتی می دیدیم که 
استقبال مردم بســیار خوب است و طرح مان جواب 
داده اســت با انگیزه و توان بیشتری کار می کردیم. 
از بازار »یافت آباد« پارچه های رومبلی تهیه می کردم 
و همین کار را بر روی این پارچه ها پیاده می کردیم. 
وقتی متوجه شدیم که کارمان مورد پسند مردم قرار 
گرفته اســت این بار به سمت چرم مصنوعی و پس 
از آن چــرم طبیعی رفتیم و یــک کارگاه راه اندازی 
کردیم. در بلوار گل های تهرانســر از شهرداری جای 
کوچکی گرفتم و در این فضا شــروع به کار کردیم. 
تولیدات خودمان را در نمایشــگاه هایی که از سوی 
شــهرداری برگزار می شــد، می فروختیم. به تدریج 
کارمان توســعه پیدا کرد و قراردادهایی با شرکت ها 
و ارگان های مختلف بستیم. همیشه تالش می کردیم 
تا تولیداتمان خالقانه، زیبا و جذاب باشــد و همین 
موضوع سبب می شد تا روز به روز در کارمان پیشرفت 

داشته باشیم.« 

 اشتغالزایی برای 35 نفر 
 هنرمند هم محله ای از طریق این حرفه و صنعت 
چرم دوزی برای 35 نفر از جمله 25 خانم تهرانسری 
اشــتغالزایی کرده است: »تعداد خانم هایی که با من 
کار می کردند به مرور زیاد شد. اغلب آنها می خواستند 
که در خانه فعالیت داشته باشند برای همین ما به آنها 
سفارش می دادیم تا در خانه انجام دهند. پس از مدتی 
کارگاه را از بلــوار گلها جابه جا کردیم و به بوســتان 
»نرگس« بردیم. کارمان به مرور آنقدر گسترش پیدا 
کرد که شرکت تولیدی کیف و کفش چرم راه اندازی 
کردم. با وجود اینکه مدتی است کارگاه ما از تهرانسر 
به فلکه صادقیه جابه جا شــده  است، اما همچنان با 
خانم هایی که از پیش با آنها کار می کردم و ســاکن 
محله تهرانسر هســتند، همکاری دارم و به آنها کار 
سفارش می دهم. تعداد این خانم ها 25 نفر است. این 
25نفر بانوی تهرانسری، همان خانم هایی هستند که 
کار را با آنها آغاز کردم و هنوز با هم همکاری داریم. 
عالوه بر این، 10 نفر هم به صورت حضوری در کارگاه 
حضور دارند و در مجموع برای 35 نفر اشــتغالزایی 

کرده ام.«

یک راه آسان و ارزان 
برای اشتغال و کسب درآمد

بــه باور مونــا امین پور، صنایع دســتی می تواند 
فرصت خوب و بزرگی برای اشــتغالزایی و کســب 
درآمد باشد: »اگر کسی بخواهد این کار را آغاز کند، 
بســیار راحت می تواند در این حوزه وارد شود. برای 
یادگیری چرم دوزی در فضــای مجازی کلیپ های 
آموزشــی وجود دارد که عالقه منــدان می توانند در 
خانه از این آموزش ها اســتفاده کننــد و کار را یاد 
بگیرند. برای کســانی که به سبب مالی نمی توانند 
در آموزشگاه ها ثبت نام کنند، بسیاری از افراد مانند 
من که نــذر فرهنگی دارند، آموزش های رایگان را از 
طریق »سایت«، »اینستاگرام« و حتی صدا و سیما در 
اختیار این عزیزان قرار می دهند. کسی که عالقه  مند 
باشــد و این برنامه ها را دنبال کند، پس از یادگیری 
می تواند با یکسری لوازم محدود که قیمت آنها حدود 
300 هزار تومان می شــود، شــروع به کار کند. اگر 
کســی بخواهد همه وسایل را خریداری کند، هزینه 
آن به یک میلیون تومان هم نمی رسد. بی شک برای 
فروش نیز می توانند برای محصوالت خود خریداری 
پیدا کنند. چون کار چرم همواره مشتری های خود را 
دارد. بنابراین اگر کسی خوب آموزش ببیند و کارهای 
با کیفیتی تولید کند، می توانــد از راه چرم دوزی یا 
هرکدام از زیرشــاخه های صنایع دســتی برای خود 
کســب و کاری راه بیندازد. صنایع دســتی، حرفه ای 
است که می توان به سادگی از طریق آن اشتغالزایی 
کرد. من در زمینه نقاشی، مجسمه سازی و نگار گری 
به صورت حرفه ای فعالیت داشتم، اما در بین همه این 

هنرها، در چرم دوزی زودتر به درآمدزایی رسیدم.«

          صنایع دستی به آدم انرژی مثبت می دهد
اگر عالقه یا نیازی به درآمد زایی از راه یادگیری صنایع دســتی 
ندارید، این کار می تواند تفریح و ســرگرمی جذابی برای شما باشد: 
»کار در حوزه صنایع دستی به ویژه کار با متریال طبیعی مانند چرم 
و چوب، از لحاظ روحی و روانی بســیار تأثیرگذار است و به انسان 
آرامش و انرژی مثبت می دهد. مــردم می توانند برای باالتر بردن 

روحیه خود به ویژه در این روزهای »کرونایی« که اغلب خانه نشــین 
شــده اند، در زمینه صنایع دستی فعالیت کنند. خانم ها و آقایانی که 
به آموزشــگاه ما می آیند، در بین آنها از کودک 10ســاله تا پیرمرد 
60ســاله وجود دارد که بعضی از آنها تنها برای تفریح و سرگرمی و 

لذت یادگیری آمده اند تا اینکه چرم دوزی را یاد بگیرند.«
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  این  بار خیابان »اجتماعی« منطقه 9 یا همان خیابان »بدرالزمان قریب«، 
محل برگزاری جشــنواره ای به مناســبت روز جهانی »منع کار کودک« با 
حضور مدیران شهری، رئیس اداره پیشــگیری و ارتقای سالمت اجتماعی 
شهرداری تهران و جمعی از معاونان و مسئوالن انجمن های مردم نهاد منطقه 
است. جشنواره ای شاد و مفرح که برای ساعت  هایی کودکان کار را به دنیایی 
کودکانه می برد تا بازی و خنده فراموششــان نشود و از حقوق مسلم خود 
غافل نمانند. در این روز سری به خیابان اجتماعی می زنیم تا از حال و هوای 

آن برایتان گزارش کنیم. 

سحر جعفریان

برگزاری جشنواره ای متفاوت 
برای کودکان کار منطقه 9 

بخند، بگو 
سالم زندگی

مرکز پرتو کجاست؟ 

مرکز »پیام صلح رهایی« یا مرکز پرتو منطقه 9 از سال 

1385 با تالش گروهی از بانوان خیر و مشارکت شهرداری 

منطقه فعالیت خود را آغاز کرد. جامعه هدف این مرکز، کودکان 

کار، آسیب دیده، در معرض آسیب و بانوان سرپرست خانواده 

است. خدمات مرکز پرتو منطقه شامل مشاوره فردی، گروهی 

با سرفصل های خانوادگی، تحصیلی و شخصیتی، برگزاری 

کارگاه های آموزشی )پرورش خالقیت، مهارت های زندگی، 

نه گفتن(، توزیع پک های حمایتی مناسبتی، عیدانه 

و بهداشتی است. این مرکز در خیابان شهید 

دستغیب، بعد از بزرگراه یادگار امام)ره( 

واقع شده است. 

ســاعت آغاز جشــنواره 9 صبح اســت. از پیش از این 
ســاعت، تجهیــزات مربوط به 10 وســیله بــازی در الین 
کندروی خیابان اجتماعی نصب و برقرار شده است. استیج 
جمع و جوری هــم در میانه محل قرارگیری این وســایل 
و تجهیزات تدراک دیده شــده است که صداپردازان، گروه 
موسیقی و البته مجریان رادیو جشنواره، اطراف آن سرگرم 
انجام امور نهایی هســتند. کودکان کار با لباس هایی ساده و 
موهایی شــانه نخورده، یک به یــک همراه برخی از اعضای 
خانواده خود یا مددکاران مرکز پرتو منطقه از راه می رسند. 
عده ای هیجان زده به سراغ وســایل بازی می روند. عده ای 
اما از دور تنها نظاره گر هستند؛ گویی عادت به بازی ندارند! 
یکی از مددکاران سراغشــان می رود تا برای بازی و تحرک، 
ترغیبشــان کند. طولی نمی کشد که آنها هم به دوستانشان 
می پیوندند. شــاد و خندان به هر ســو می چرخند. اکنون 
صدای هیاهو بیشــتر شنیده می شــود. با اینکه ماسک ها، 

نیمی از چهره هایشان را پوشانده است 
ولی از چشم هایشــان به خوبی می توان 
فهمید که چقدر خوشــحال هســتند. 
کمی بعد یک خودرو »ون«، آن حوالی 
توقف می کند و فوتبالیســت های یکی 
از تیم های محلی با لباس های ورزشــی 
یک  دســت، پیاده می شــوند. سن شان 
به زور به 10 ســال می رســد. آنها هم 
آمده اند تا در شادی کودکان همسن و 
سالشان شریک باشند. صدای موزیکی 
شــاد در فضا طنین می اندازد. یکی از 
ماسک  شــهرداری،  خدماتی  نیروهای 
و مواد ضدعفونی کننــده بین کودکان 
توزیع می کند. دیگری هم حواسش به 

زباله های بر روی زمین است. 

 به اصرار مددکارآمدم
 عقربه های ساعت به 9 که می رسد، 

هیجان 2 برابر می شــود. »رامین« کودک 13 ساله ای است 
که در صف فوتبال »حبابی« منتظر ایستاده، صورتش آفتاب 
ســوخته و ریز اندام است. در میوه فروشی، کارگری می کند. 
می گوید: »خیلی فرصت پیش نمی آید که بازی کنم. معمواًل 
سرکار هستم. من اگر کار نکنم، دخل و خرج خانه مان جور 
در نمی آید. امروز هم چون یکی از خاله های مددکار، اصرار 
کرد، آمدم. راســتش حاال که آمده ام به اندازه مزد یک روز، 
چیزی حدود 40 هزار تومان عقب می مانم.« نوبتش رسیده 
اســت. باید زودتر خود را در میــان توپ بزرگ و حبابی جا 

کند تا وارد مسابقه شود. 

 ما کجا و ترامپولین کجا؟ 
آن ســو تر، »الهه« 12 ساله، با لباس بلند قرمز ایستاده 
تــا تیر چوبی را از کمان به ســوی ســیبلی بزرگ به در 
کند. او هم کودک کار اســت و در یــک خیاطی، پادویی 

می کند. موهای طالیی دارد با صورتی 
گندمگــون که زیــر نور کم رمــق آفتــاب صبحگاهی، 
درخشــان تر به نظر می رسد. الهه می گوید: »دوست دارم 
مانند بقیه دخترهای همسن و سالم عروسک بازی کنم و 
لباس های بلند بپوشــم. اما نمی شود. باید کار کنم تا پول 
اجــاره خانه و خورد و خوراکمان کم نیاید. باز هم خدا را 
شــکر که جایی مانند مرکز پرتو هست تا ما هم گاهی از 
این بازی های پولی و گران انجام دهیم. شــهربازی رفتن 
خــرج دارد و مادرم می گوید برای ما نمی صرفد.« »علی« 
15 ســال دارد و ســراغ بازی »ترامپولین« رفته است. به 
جای ترامپولین می گویــد: »بازی بپر بپر«. آنقدر بر روی 
تور پرشــی آن پریده اســت که به درخواســت مسئول 
ترامپولین بیرون می آید. نفــس نفس می زند و می گوید: 
»ما کجا و ترامپولین کجا؟ به خواب هم نمی دیدم بر روی 
آن بپــرم! یکی از دوســتانم می گوید 
بعضی ها توی خانه شــان از همه این 
وســایل بازی دارند و هر روز سرگرم 
هســتند. البته آنها مجبور نیستند که 
ماننــد ما هر روز بروند ســرکار. یکی 
هست که خرج شــان را بدهد. ما باید 
خودمان خرج خودمان را دربیاوریم.« 
مادر یکی از کودکان نیز آمده است تا 
از نزدیک شاهد شادی و بازی پسرش 
باشد. پســری 16 ساله که مانند یک 
مرد باید کار کند تــا جهیزیه خواهر 
بزرگ  ترش جور شود. پسرش حدود 
4 سالی می شــود که شاگرد مکانیک 
مادر می گوید: »سال ها است  اســت. 
که ساکن محله »شــهید دستغیب« 
هستیم. از همان ابتدای سکونت مان با 
مرکز پرتو آشنا شدیم. خدمات خوبی 
دارد. از هیچی بهتر است. اما واقعیت 

این است که خدماتشان 
هر چقدر هم که باشــد به اندازه چاله و چوله های زندگی 
ما نیســت. تازه، طرف حسابشــان هم که فقط ما یا یکی 
دو خانواده نیســت. خیلی از خانواده ها در این محله مانند 
ما هســتند که اگر کمک های این  چنینی نباشــد، حال و 

روزمان بدتر از این حرف ها می شود.«

 مسابقه و جایزه برای کودکان کار
ســاعت11 اســت و صدای یکی از مجری هــای رادیو 
جشــنواره، کودکان را فرا می خواند. قرار اســت مسابقه ای 
برگزار شــود. مســابقه خوانندگی. از میان پســرهایی که 
دستشان را باال برده اند، یکی انتخاب می شود. لحظه ای بعد 
میکروفون را ســفت می گیرد و شــروع به خواندن می کند: 
»دنیا دیگه مثل تو نــداره... نداره، نمی تونه بیاره...« صدای 
خنده و تشــویق در هم می پیچد. جایــزه اش را می گیرد و 
پیش دوســتانش می رود تا با هــزار ذوق، کاغذ کادوی آن 
را باز کنــد. موزیک لحظه ای قطع نمی شــود. »مریم« هم 
داوطلب شعر خوانی می شود. 9 سال دارد و با صدای آرامی 
شعر »پلیس مهربان« را می خواند: »شب که ما می خوابیم... 
آقا پلیســه بیداره... ما خواب ناز می بینیم...«. او هم جایزه 
می گیرد. اکنون نوبت »زهرا« است که به سؤال  های مجری 
پاسخ دهد. 8 سال دارد و کمی خجالتی است. اما به ترتیب 
پاســخ ها را می گوید و با جایزه کوچکش از اســتیج پایین 
می آید. مدیران شهری و مســئوالن انجمن ها نیز در میان 
کودکان دقایقی را به بازی ســپری می کنند. ساعت به 12 
که می رسد، توزیع بســته های خوراکی بین کودکان کار که 
از پیش تدارک دیده شــده بودند، آغاز می شــود. با کمک 
مددکاران، کــودکان صف های مرتب تشــکیل می دهند و 
هرکسی بســته خود را می گیرد. جشنواره به پایان رسیده 
است اما هنوز تعدادی از کودکان با شیطنت به دنبال بازی 

هستند. 

       سید مصطفی موسوی الری، شهردار منطقه 9:
معضل کودکان کار با اقدام ملی حل شدنی است

کاهش آمــار »کودکان کار« در محله و شــهر به اقدامی ملــی نیاز دارد. 
این را »سید مصطفی موســوی الری«، شهردار منطقه 9 می گوید و ادامه 
می دهد: »اینکه چرا با وجود طرح ها و برنامه های حمایتی بسیار، از تعداد 
کودکان کار کاسته نمی شود، به این موضوع بر می گردد که برای رفع معضل 
انسانی و شــهری کودکان کار، به همت همه نهادها و سازمان های مرتبط 

نیاز اســت. یک اقدام ملی که اگر هماهنگ و موازی با هم انجام شود، به طور 
حتم این آمار نگران کننده کاهش می یابد.« موســوی هم  چنین می افزاید: »شهرداری منطقه9 
مانند ســایر مناطق، با اجرای طرح های مختلف از شناســایی تــا حمایت های مادی و معنوی، 
می تواند نقش یک حامی را ایفا کند. یک حامی که با همکاری انجمن های مردم نهاد محلی در 

پی التیام آسیب ها در حوزه کودکان کار است.«

       مریم شیردل، مدیر اداره پیشگیری و ارتقای سالمت اجتماعی شهرداری تهران:
جمع آوری کودکان کار، قانونی نیست

حساس ســازی عمومی در ارتباط با حقوق کودکان کار می تواند در کاهش 
آمار و آســیب های ناشی از آن تأثیرگذار باشد. »مریم شیردل«، مدیر اداره 
پیشگیری و ارتقای سالمت اجتماعی شهرداری تهران، در این باره می گوید: 
»سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در حوزه کودکان کار به عنوان 
متولی، هر ساله مراســم و جشنواره هایی را با موضوع »منع کودکان کار از 

اشتغال و آشنایی شــهروندان با حقوق آنها« در همه مناطق برگزار می کند. 
جشنواره هایی که ضمن افزایش نشاط بین کودکان کار و حساس سازی جامعه و مسئوالن نسبت 
به این موضوع مهم، مشــارکت انجمن های مردم نهاد را در پی دارد. این انجمن ها در کنار مراکز 
»پرتو« شهرداری در مناطق مختلف می توانند به عنوان بازوی اجرایی این حوزه بسیار قدرتمند 
و تأثیرگــذار عمل کنند.« شــیردل در ادامه پیرامون راهکار مؤثــر در رفع معضل کودکان کار 
می افزاید: »جمع آوری کودکان کار از خیابان ها نه انسانی است و نه قانونی. همچنان که شهرداری 
مخالف طرح هایی از این دســت بوده و هســت. برای رفع این مشــکل، آموزش به کودکان و 
توانمندســازی خانواده هــای آنها در کنار بودجه الزم، تدوین پروتــکل قانونی و حقوقی درباره 

کودکان کار و هماهنگی بین بخشی نهادها ضروری است.«

        علیرضا خامسیان، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 9:
تداوم برگزاری برنامه ها، آسیب ها را کاهش می دهد

با رویدادســازی های تفریحی و آموزشی ویژه کودکان کار در منطقه می توان از 
افزایش آمار آنها جلوگیری کرد. »علیرضا خامسیان«، معاون اجتماعی و فرهنگی 
شهردار منطقه، با بیان این مطلب می گوید: »نابه سامانی در وضعیت اقتصادی، 
آموزشی و فرهنگی از عوامل مهم در افزایش آمار کودکان کار در محله ها از جمله 
محله های کم برخوردار منطقه 9 به شمار می آید. عواملی که بسیار تأثیرگذارتر 

از طرح های حمایتی و پیشگیرانه نهادها و سازمان هایی مانند شهرداری ها هستند. 
بنابراین شهرداری مناطق به عنوان دســتگاه ها و نهادهای همکار در این حوزه می توانند با برگزاری 
مطلوب و اســتاندارد رویدادهای تفریحی و آموزشی، از شتاب صعودی آمار کودکان کار در محله های 
متراکم، از مسائل اجتماعی بکاهند. این رویدادها در صورت تداوم می توانند آسیب های ناشی از کار 

کودکان مانند اعتیاد، بزه، اختالالت رفتاری و شخصیتی را نیز به حداقل برسانند.«

        صادق محمدی، رئیس اداره آسیب های اجتماعی شهرداری منطقه: 
112 کودک کار در 2 محله منطقه زندگی می کنند

تراکم و فراوانی کودکان کار منطقه در محله های »امامزاده عبداهلل«)ع( و »شهید 
دستغیب« اســت. این را »صادق محمدی«، رئیس اداره آسیب های اجتماعی 
شهرداری منطقه، می گوید و ادامه می دهد: »محله های امامزاده عبداهلل)ع( و 
شهید دستغیب به سبب وضعیت اقتصادی ضعیف و مهاجر پذیر بودن، تراکم 
باالیی از کودکان کار و خانواده هایشــان را در خود جای داده اند. کودکانی که 

الزاما فال فروش و گلفروش در چهارراه ها نیســتند. این کودکان که آمارشان در 
منطقه به 112 نفر می رسد، از گروه سنی 5 تا زیر 18 سال هستند که اغلب در کارگاه های خیاطی، 
میوه فروشی، مکانیکی، موتورسازی و سوپرمارکت ها به عنوان »پیک« اشتغال ثابت دارند.« محمدی 
می افزاید: »ما در مراکز پرتو با همکاری انجمن های مردمی به دنبال جلب مشارکت شهروندان برای 
منع به کارگیری کودکان در فضاهای شغلی هستیم. طرح ها نیز طی سال در 2 بخش »آموزشی« 
)کارگاه های مهارت های زندگی و رفتاری( و »حمایتی« )توزیع بسته های ارزاق، تهیه جهیزیه برای 
اعضای خانواده این کودکان، کمک هزینه های درمانی( به این کودکان و خانواده هایشان ارائه می شود. 
از سویی، گروه های مددکاری ما در محله ها به شناسایی دقیق این کودکان می پردازند تا در صورت 
لزوم پرونده های جدید تشکیل شود. سال گذشته آمار کودکان کار در منطقه 86 نفر بوده که امسال 

این آمار به 112 نفر، 44 ایرانی و 68 افاغنه افزایش یافته است.«
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معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه  ٢١ درباره 
حرکت کردن بافت جمعیتی به سمت پیری و کهنسالی 
به همشــهری محله می گوید: »تا 33 سال دیگر، حدود 
30 درصد جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل خواهند 
داد. برابــر آخرین آمارها و روندهای جمعیت شناســی 
کشور، درحدود 15 سال بعد، جمعیت سالمند کشورمان 
دو برابر خواهد شــد. به دلیل ســیل مهاجرت به تهران 
و برخــی پارامترهای دیگر، این روند ممکن اســت در 
برخی مناطق پایتخت با ســرعت بیشــتری پیش برود 
که منطقه ما از جمله آنها است. اغلب محله های منطقه 
21 را شهرک های صنفی تشکیل می دهد. مانند صنف 
معلمان و استادان دانشگاه و کارکنان و کارکنان نظامی 
که به ســبب ماندگاری شهروندان در این شهرک  ها که 
بیش از 30 تا 40 ســال قدمت دارند، جمعیت منطقه 
رو به ســالمندی گذاشته است. با توجه به این موضوع، 
شهرداری در این زمینه برنامه هایی دارد و طرح هایی را 
آغاز کرده اســت که طرح »همسایگی و نشاط بخشی« 
با همکاری تشــکل مردم نهاد »جهاندیدگان« در محله 

»فرهنگیان ـ آزادی«، از جمله آنها است.«

 لزوم توجه به ورزش سالمندی 
»مصطفی بیگی« تأکید می کند که برای این منظور 
باید توجه ویژه ای به ورزش ســالمندی داشت و فضای 
بوســتان ها را برای حضــور و فعالیت بازنشســتگان و 
سالمندان بهسازی و مناسب سازی کرد: »فقر سرانه های 
ورزشــی به ویژه برای ســالمندان از عواملی است که به 
تفاوت سن تقویمی و سن زیستی شهروندان دامن زده و 
افراد میانسال را دچار پیرسالی زودرس کرده است. برای 

این منظور، شــهرداری منطقه رایزنی های 
الزم را با ســازمان ورزش شــهرداری برای 
ســاماندهی فضاهای ورزشی به عمل آورده 
است. ســاماندهی فضاهای ورزشی بوستان 
»نرگس« و هم  چنیــن اجرای طرح پایلوت 
ســالمندی در بوســتان »ریما« و توســعه 
فضاهای ورزشــی بوستان »بانوان« از جمله 
طرح  هــا و برنامه های ما برای بهســازی و 
مناسب سازی فضاها و امکانات منطقه برای 

استفاده سالمندان به شمار می روند.«

 ایجاد پاتوق های محلی
بیگی می افزایــد: »از آنجایی که با افزایش ســن و 
در دوران بازنشســتگی معمواًل عالئم انزوا و افســردگی 
بیش از پیش در افراد جامعه دیده می شــود، شهرداری 
منطقه با ایجاد پالزای »هنر کمال الملک« و توســعه و 
ساماندهی فضاهای تعاملی و پاتوق های محلی، به دنبال 
ایجاد مکان هایی است که سالمندان و افراد بازنشسته در 
محله های مختلف بتوانند در آنجا دور هم جمع شوند تا 

از تنهایی، انزوا و افسردگی 
پیشــگیری  عزیزان  ایــن 
شــود. عالوه بــر اینها، در 
قالب برنامه های تابســتانی 
و به مناســبت روز جهانی 
»ســالمند« نیز برنامه های 
ویــژه ای داریم که در زمان 

خود اجرا خواهد شد.«

 2 پاتوق جدید برای 
بازنشستگان 

ورزش  اداره  رئیــس 
تأکید  با  شهرداری منطقه 
بر لــزوم ایجــاد فضاهای 
ســالمندان  برای  ورزشی 
و بازنشســتگان منطقه از 
ایجــاد 2 پایــگاه و پاتوق 
جدید برای این منظور خبر 
می دهد: »بیشــتر امکانات 

ورزشی ما در بوســتان نرگس متمرکز شده است. در 
ضلع شمال غربی این بوستان یک زمین »پینگ پنگ« 
و یک زمین »بدمینتون« وجود دارد که ســالمندان و 
بازنشستگان از آنها اســتفاده می کنند. در برنامه های 
توسعه محلی قرار اســت مجموعه خدمات و امکانات 
ورزشی که در بوستان نرگس وجود دارد، در بوستان ریما 
نیز نصب وجانمای شود تا شهروندانی که دسترسی به 
بوستان نرگس برای آنها سخت است، بتوانند از خدمات 
و امکانت ورزشی بوستان ریما بهره مند شوند. این اقدام 
بوســتان نرگس  از  به گونه  ایی تمرکززدایی 
است و ســبب می شــود تا خدمات ورزشی 
تنها بــه این بوســتان محدود نشــود و از 
سوی دیگر شــهروندان و بازنشستگانی که 
ســاکن محله هایی مانند شهرک »انصار« و 
»کاظمیه« و دیگر محله های همجوار بوستان 
ریما هستند بتوانند از امکانات ورزشی آنجا 
استفاده کنند.« »محمد شمس آبادی« درباره 
اینکه آیا برنامه مشابهی برای دیگر محله ها 
وجــود دارد، به همشــهری محله می گوید: 
»توســعه و ارائه خدمات ورزشــی به درخواست مردم 
بســتگی دارد. از زمانی که آقای بیگی، معاون فرهنگی 
و اجتماعی شــهرداری منطقه کار خــود را در منطقه 
آغاز کردند، 3 برنامه و نشســت هم اندیشی در بوستان 
نرگس و محله تهرانسر برگزار شده که ایجاد و توسعه 
خدمات ورزشــی در بوستان ریما نتیجه این نشست ها 
و درخواســت خود مردم بوده است و با تدابیر شهردار 
منطقه قرار شــد که این درخواست ها محقق شود. اما 
درباره محله های دیگر چنین درخواســتی وجود ندارد. 

محله های  بانــوان  تنها 
آزادی،  و  فرهنگیــان 
درخواست توسعه فضای 
داشته اند  محلی  ورزشی 
که قــرار اســت فضای 
»مریم«  بوستان  ورزشی 

برای این کار توسعه پیدا کند.«

 دوشنبه های ورزشی
شمس آبادی از مناسب سازی بوستان ها برای تبدیل 
شــدن به پاتوقی برای دورهمی های سالمندان می گوید: 
»هر هفته برنامه  »دوشنبه های ورزشی« ویژه سالمندان 
برگزار می شود. این برنامه محدود به محله خاصی نیست 
و به صــورت دوره ای در همــه محله هــای منطقه انجام 
می شــود. ورزش صبحگاهی برای آقایان تنها در بوستان 
نرگس و برای بانوان در بوستان های »سروناز«، »مریم«، 
»نرگس«، »شــهدای وردآورد« و دیگر بوستان ها برگزار 
می شود. عالوه بر این، ورزش صبحگاهی ویژه سالمندان 
در ایستگاه های تندرستی هر روز در همه محله ها برگزار 
می شود.« او درباره کمبودهایی که بابت سالمندان وجود 
دارد هم می گوید: »یکی از کمبودهای ورزشی و تفریحی 
که پیرامون ســالمندان وجود دارد و باید آنها را برطرف 
کنیم، ایجاد محلی برای بازی های فکری به ویژه »شطرنج« 
است. بسیاری از سالمندان عالقه دارند که در بوستان ها 
دور هم جمع شوند، صحبت کنند و بازی های فکری انجام 
دهند. متأسفانه به غیر از بوستان نرگس ما چنین امکانات 
و پاتوقی در دیگر بوستان ها نداریم. البته در بوستان های 
دیگر »پیاده راه سالمت« و دستگاه های ورزشی را داریم. 
یک مربی نیز کار با دستگاه را آموزش می دهد. قرار است 
تا در اغلب بوستان ها پاتوق های سالمندی داشته باشیم. 
هم  چنین در فضای مجازی و کانال های محلی ورزش های 
آنالین و کلیپ های ورزشی را برای سالمندان قرار داده ایم 
تا در این شرایط »کرونایی« بتوانند در خانه ورزش کنند 

و تحرک داشته باشند.«

  در کنار موضوع همجواری صنعت و سکونت، یکی از ویژگی هایی منطقه 21، سازمانی و شرکتی بودن 
اغلب شــهرک ها و محله های آن اســت که از آن جمله می توان به کارمندان شرکت نفت در تهرانسر، 
کارمندان صدا و سیما در شهرک غزالی، اســتادان و کارمندان دانشگاهی در شهرک یاس، معلمان و 
دبیران در شــهرک فرهنگیان و آزادی و کارمندان شهرداری در شهرک کارکنان شهرداری اشاره کرد. 
عالوه بر اینها بسیاری از کارمندان و کارگران صنایع کوچک و بزرگ منطقه از کارخانه های خودرو سازی 
گرفته تا تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی حاشیه بزرگراه های »شهید لشکری« )جاده مخصوص( و 
»فتح« )جاده قدیم( نیز برای نزدیکی به محل کار خود و هم  چنین ارزان بودن قیمت مسکن، از همان ۳۰  ـ 
4۰ سال پیش در این محدوده ساکن شدند. در نتیجه، امروز بخش قابل توجهی از بافت جمعیتی منطقه را 
باز نشسته ها، سالمندان و یا افراد در آستانه بازنشستگی تشکیل می دهند. برای این منظور الزم است تا 
فعالیت ها و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که فضای شهر برای این گروه جمعیتی مناسب سازی و بهسازی 
شود. موضوعی که شهرداری منطقه 21 هم از آن غافل نمانده است و برای این هدف به ویژه در حوزه های 

فرهنگی و اجتماعی برنامه های متنوعی اجرا کرده یا در دست اقدام دارد. 

مهدی اسماعیل پور

امکانات تفریحی و ورزشی »جهاندیدگان« 
در منطقه روبه افزایش است

اختصاصی برای 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 

یک نیمکت و دوتا 
میزشطرنج برای 

سالمندان کافی نیست 
شورایاری  دبیر ســابق  صیامی«،  »صالح 
محله »غزالی« و از بازنشســتگان منطقه21، 
درباره امکانات و شرایط موجود برای استفاده 
و رفاه سالمندان به همشهری محله می گوید: 
»در حــال حاضر چیزی به عنــوان امکانات 
رفاهی ویژه ســالمندان وجود ندارد. حداقل 
50 هزار مترمربــع فضای ســبز در ناحیه3 
وجــود دارد که هیچ کدام برای ســالمندان 
نشده اند.  مناسب ســازی  بازنشســتگان  و 
بدیهی اســت که نیازهای سالمندان بیشتر 
از افراد عادی اســت و امکانات ویژه به خود 
را می خواهنــد. اینکه یک ســالمند به چه 
چیزهایی نیاز دارد، باید کارشناسی و بررسی 
شود. برای مثال، اگر در بوستانی دو نیمکت و 
دو میز »شطرنج« بگذاریم، نمی توانیم بگوییم 
مناسب سازی  استفاده ســالمندان  برای  که 
شــده اســت. این کار باید هدفمند باشد. 
تعــداد زیادی از بازنشســته های منطقه21 
و  »دانشــگاه«  »غزالی«،  شــهرک های  در 
»شهرداری« و در مجموع »ناحیه 3« سکونت 
دارند، اما اغلب امکانات رفاهی در »تهرانسر« 
متمرکز شده است. برنامه ها و امکانات رفاهی 
ویژه ســالمندان باید از تهرانسر فراتر برود 
و به محله های ما نیز برســد که بیشــترین 
بازنشســته را در خود جای داده است. من 
از سال 1373 به شهرک غزالی آمده ام و در 
ســال 1384 بازنشسته شده ام. امثال من در 

این محله ها بسیار است.« 

مصطفی بیگی
معاون فرهنگی و 
اجتماعی شهردار 

منطقه  21

همین حوالی
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محمدرضا محمدی تاش

»محمدرضا جوادی یگانــه«، معاون امور فرهنگی و 
اجتماعی شــهردار تهران، درباره طرح کوچه دوســتی 
می گویــد: »این طرح گامی در راســتای تحقق رویکرد 
مدیریت شهری جدید تهران مبنی بر تبدیل شهر »سازه 
محور« به »انســان محور« اســت و در همین راستا نیز 
تالش می کنیم شــهر تهران را با مشارکت شهروندان، 
طراحی و زیســت پذیر کنیم. ایده کوچه های دوستی با 
همکاری فعاالن محله صورت می گیــرد و این ایده  ایی 
خوب، خالقانه و بدیع اســت که شــادی و نشاط را در 
پی دارد. همین شادی های کوچک می تواند روز را برای 
شهروندان خوش و زنده کند و منجر به باال رفتن رضایت 
مردم شــود. چراکه ما به شادی و نشــاط مردم افتخار 
می کنیم. شهر می تواند به رنگ های مختلفی دربیاید و 
با رنگ زیباتر شــود. اکنون این امکان فراهم شده است 
تا با رعایت اصول زیبایی شناسی و ترکیب رنگ ها اندکی 
شرایط ســخت زندگی شهری را تلطیف کنیم. در طرح 
کوچه دوستی ، اصرار شــهرداری بر این است که اهالی 
کوچه طــرح را بدهند و خودشــان نیز اجــرا کنند و 

شــهرداری تنها کمک کند. اجرای این طرح سبب شده 
اســت تا حس تعلق و حفظ و نگهداری محله، در زنان 
و کودکانی که در این پروژه شرکت کردند، افزایش پیدا 
کند.« بار اصلی این طراحی برعهده زنان و کودکان بود و 
شهرداری نیز با در اختیار گذاشتن منابع، این کار را برای 
آنها تسهیل کرد. سوق دادن روحیه زیبایی، نشاط، حیات 
و امید از خانه ها به کوچه ها و تعریف کوچه به مثابه خانه، 

از دیگر اهداف اصلی این طرح محسوب می شود. 

کوچه های همدلی و دوستی
کوچه هــای دوســتی رنگی در زمــره پروژه های 
کوچک مقیاس محسوب می شوند و می توانند کیفیت 
زندگی در محله ها را ارتقا ببخشند. محمود کلهری، 
شــهردار منطقه 5 توضیحات بیشتری درباره اجرای 
طرح کوچه دوســتی در محله کن می دهد: »محله 
کن در حوزه مســائل فرهنگی پتانسیل های بسیاری 
دارد. برای مثال، چندی پیش ســومین جشــنواره 
»توت کن« برگزار شد که هم یک جشنواره فرهنگی 
و اجتماعی بود و هم جنبه گردشگری داشت و اکنون 
اجرای طرح کوچه دوســتی نیز به درستی برای این 
محله انتخاب شده است. در همین راستا برای حفظ 

اصالت و ارزش های بومی  ـ محلی و هم  چنین احیای 
بافت محلی کن، این طرح در 2 کوچه حســینیه نور 
و حاج فتاح که در امتداد یکدیگر بودند و از ســوی 
دیگر مســیر بین امامزادگان »کابل الحســین«)ع( و 
»ســید محمدرضا«)ع( اجرا شــد. بسترسازی برای 
اجــرای طرح »کوچه دوســتی« با رویکــرد ارتقای 
مشــارکت شــهروندان، ارتقای حس تعلق محله ای، 
هویت بخشی به محله  های قدیمی و... از طریق تلفیق 
هنر و خالقیت، از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد. با 
فراخوان طرح کوچه های دوستی، ایده های بسیاری 
به شــهرداری ها ارائه و ایده هــای برگزیده برای اجرا 
و پیاده ســازی وارد فاز اجرایی شدند. اگرچه کوچه 
دوســتی در ظاهر به زیباســازی و مســائلی مانند 
خدمات شهری مربوط می شود اما فلسفه آن همدلی 
و مشارکت مردمی است. این مشارکت و همزیستی 
برای مدیران شــهری و حتی خود اهالی ارزشــمند 
است. این ایده ها ســبب می شود تا ساکنان محله از 
خانه های خود خارج شوند و در جمعی اجتماعی در 
محیط کوچه حضور پیدا کنند. این موضوع می تواند 
زمینه همدلی و مشــارکت بین شهروندان و ساکنان 

محله را بیشتر کند.«

 »کوچه دوستی« به محله کن رسید

رنگ امیـد 
بر دیوارهای محله

 رنگی شدن بافت فرسوده
برخی از محله های منطقه5 فرســوده است. به همین دلیل اهالی احساس می کنند فراموش شده اند 
و محیط زندگی شــان آزار دهنده اســت. »علیرضا حاج آقا بزرگی«، دبیر شورایاری محله »کن«، درباره 
اجرای این طرح در کوچه پسکوچه های این محله می گوید: »استعدادیابی شهروندان، آموزش، ایجاد رونق 
اقتصادی، خلق جاذبه گردشــگری در محله، شناسایی و ارتقا ظرفیت های هنری ساکنان محله به ویژه 
بانوان و کودکان از اهداف اجرای طرح دوستی در محله کن است. کوچه دوستی با استفاده از رنگ های 
مختلف و هم  چنین هزینه بســیار اندک، نماهای زشــت و بدمنظر یا فرسوده محله را تلطیف کرد. این 
منطقه به ویژه محله هایی همچون کن دارای کوچه های باریک و کم عرض و بافت فرسوده بسیاری است 
و از آنجایی که محیط زندگی انســان ها تنها به درون خانه ها خالصه نمی شود و فضاهای شهری اعم از 
کوچه و خیابان نیز بخش مهمی از محیط زندگی هر شهروندی را شامل می شود و بخش قابل توجهی از 
عمر هر شخص در چنین فضاهایی می گذرد. برای همین توجه به زیباسازی جداره های شهری به ویژه در 
مناطق کمتر برخوردار شهر تهران، مورد توجه شهرداری تهران قرار گرفته است. »کوچه های دوستی« 
طرحی است که می تواند به زندگی روزمره اهالی نشاط و شادابی ببخشد و تیرگی و کهنگی بافت فرسوده 

را رنگی و زیبا کند.«

بــه گفته »زهرا بهــروز آذر« مدیر امــور بانوان 
شهرداری تهران، پس از اجرای کوچه های دوستی، 
مشارکت فعال بانوان افزایش می یابد و این مشارکت 
سبب ارتقاءیاحساس تعلق محله ای و افزایش نشاط 
اجتماعی می شود. هدف از اجرای این طرح، ارتقای 
حــس تعلق شــهروندی و ایجاد هویــت یکپارچه 
محله های ســطح منطقه است. با اجرای این طرح، 
ایجاد امید، ســرزندگی و نشــاط در تهران 1400 
ادامــه دارد. او بــاور دارد اجرای ایــن طرح نقاط 
قوت و ظرفیت های بســیاری دارد: »باتوجه به این 
مســئله که دغدغه شورایاران از جنس خواسته ها و 

در همین راســتا اســتفاده از المان های ساده و در 
دسترس و کم قیمت به شیوه خالقانه، به کارگیری 
اصول یکپارچگی، خالقیت و تأثیرگذاری، تشکیل 
و تقویت هویتــی یکپارچه برای هر کوچه از جمله 
نکات مهمی بود که در دســتور کار قرار داشت. در 
کوچه دوســتی مردم موضوع  های شهری خود را به 
اشتراک نظر می گذارند. به همین دلیل شاهد میزان 
مشارکت شهروندان در این امر هستیم و این موضوع 
کاهش هزینه ها و هم  چنین افزایش روحیه نشاط و 
شادابی شــهروندان را به دنبال دارد. بر این اساس 
تالش می کنیم تا بتوانیم این طرح را در کوچه های 
دیگر نیز تعمیم دهیم. از سوی دیگر، فلسفه اجرای 
کوچه دوســتی افزایش مشــارکت اجتماعی زنان 
و کودکان محله است. ســوق دادن روحیه زیبایی، 

مطالبات شهروندان اســت و برای محقق شدن آن 
از مدیریت شهری مساعدت می خواهند، شهرداری 
هم برای شناسایی نقاط اولویت دار برای رنگ آمیزی 
با آنها مشــورت و تعامــل دارد. تحلیل ویژگی های 
محله و انتخاب موقعیــت مکانی برای اجرای طرح 
کوچه های دوستی با توجه به نکاتی از جمله مکانی 
با معضالت مشخص فرهنگی و اجتماعی، مکان های 
باریک با بافت معماری آســیب دیــده، مکانی که 
اهالــی آن با یکدیگر مخالف و بیگانه اند، مکان هایی 
که کمتر مــورد توجه قرار گرفته انــد و مکان های 
مورد درخواســت شــهروندان و... انجام شده است. 

نشاط، حیات و امید از خانه ها به کوچه ها و تعریف 
کوچه به مثابه خانه، از دیگر اهداف اصلی این طرح 
محسوب می شود. این طرح گامی در راستای تحقق 
رویکرد مدیریت شهری تهران مبنی بر تبدیل شهر 
سازه محور به انسان محور است و در همین راستا نیز 
تالش می کنیم شهر تهران را با مشارکت شهروندان 
طراحی و زیســت پذیر کنیم. چراکه کارشناســان 
مسائل شهری باور دارند تهران به »شهر خاکستری« 
معروف است، اما مدیریت شهری جدید با تأکید بر 
ورود رنگ های به شهر، به نمود بصری شهر اهمیت 
داده و روان شهروندان را در نظر گرفته است: »تهران؛ 
شهری برای همه« شعاری است که نه تنها مباحث 
و معضالت اجتماعی را در بر می گیرد بلکه مســائل 

روانی شهر را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد.«

ضرورت تعامل اجتماعی و فرهنگی ساکنان محل

 حکایت این روزهای محله قدیمی »کن«، حکایت 
طرح و رنگ های زیبا است. گل های بهاری و ابیات 

دلنشین بر روی دیوارهایی که تا چندی پیش زنگار 
و کهنگی اش به رهگذران دهن کجی می کرد، اکنون 

چشم تماشاگران را نوازش می دهد. این  بار مقصد »طرح 
دوستی« 2 کوچه »حسینیه نور« و »حاج فتاح« محله 

کن است. طرحی که با هدف زیست پذیر شدن محل 
زندگی و افزایش میزان مشارکت بانوان و کودکان در 
منطقه۵ شهرداری اجرایی شده است. مراسم افتتاح 
کوچه دوستی منطقه ۵ با حضور »محمدرضا جوادی 

یگانه« معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران، 
»زهرا بهروز آذر« مدیر امور بانوان شهرداری تهران و 

»محمود کلهری« شهردار منطقه ۵ برگزار شد.

محمدرضا جوادی یگانه
معاون امور فرهنگی و 

اجتماعی شهرداری تهران

محمود کلهری
شهردار منطقه 5

فاطمه نصیری ها
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بــزرگ مقیــاس و غیر ضروری اختصــاص یافت. 
براساس مقررات طرح تفصیلی، همه اراضی بزرگ 
منطقه به دلیل جدیداالحداث بودن آن، می بایست 
70 درصد مســاحت خود را به شــهرداری واگذار 
می کردنــد تا صرف تأمیــن کاربری های خدماتی 
شود. اما شهرداری در دوره پیشین بخش عمده ای 
از این اراضی را به فروش رساند. در نتیجه، اکنون 
منطقه با کمبود جدی سرانه های خدماتی مواجه 
است. برای همین اهتمام مدیریت شهری در دوره 
کنونی، بر تأمین خدمــات و ایجاد مراکز محله ای 

در منطقه بود تــا حق زندگی با کیفیت 
محلی را به شهروندان بازگرداند و قریب 
عمومی  خدمات  ســرانه های  8 مترمربع 
را افزایــش داد و در این راســتا تمامی 
زمین هــای باقی مانده شــهرداری را در 
طرح تفصیلــی ویژه منطقــه 22، تنها 
به خدمات محلــی اختصاص داد تا نگاه 
سوداگرانه به اراضی قدرالسهم شهرداری 
از بیــن برود. به همیــن دلیل بالدرنگ 
اجرای مصوبه شــورای  عالی شهرســازی 
و معمــاری در دســتور کار قرار گرفت و 
بــا ضابطه مند کــردن تصمیم گیری ها و 
ممنوعیت بلندمرتبه سازی تا تهیه ضوابط 
آن و...، تالش شــد تا نظم بصری منطقه 
برقرار شود و حداقل چشم اندازهای باقی 
مانده از دریاچه »شــهدای خلیج فارس« 
به عنوان یک حق عمومی برای شهروندان 

محفوظ باقی بماند. 
چه  مدیریت تان  دوره  در  شما   
انجام  این منطقه  برای حفظ  اقداماتی 

داده اید؟ 
خوشــبختانه در این 4 ســال موفق 

 منطقه 22 قرار بــود روزگاری الگویی 
برای سایر مناطق شــهر تهران باشد، اما این 
اتفاق محقق نشــد. اکنون توصیف شــما از 
این منطقه باتوجه به اینکه چندســالی سکان 
مدیریت شهری آن را برعهده داشتید، چگونه 

است؟ 
منطقــه 22 تهران یکــی از آخرین 
و  اصولــی  شهرســازی  فرصت  هــای 
پایدار شــهر تهــران بود که متأســفانه 
با فرصت ســوزی های انجام شــده بین 
ســال های 1384 تــا 1396، لطمــات 
زیادی به آن وارد شــد. در دوره چهارم 
شورای شــهر، طرح تفصیلی منطقه 22 
با توجه به اطالعات سازمان »شهرسازی 
و معماری کشــور« لغو شــد و در دوره 
پنجم شورای شــهر با رویکــرد صیانت از فضاهای 
باز و ســبز و هم چنین تفرجگاهی، طرح تفصیلی 
دوبــاره بازنگری و مقرر شــد بارگذاری ممکن در 
این محدوده به حداقل برســد. متأسفانه به سبب 
انحرافات مدیریت شــهری گذشته از طرح جامع 
تهران، برای منطقه 22 چالش هایی ایجاد شــده 
است. این منطقه برخالف ظرفیت های بی نظیرش 
از نظر بســیاری از سرانه های شــهری، فقیرترین 
منطقه است. مدیریت پیشــین، برخی از تکالیف 
ضوابط طرح تفصیلی تهران مصوب سال 1391، از 
جمله ضوابط بلندمرتبه سازی، کاربری های مجاز 
به اســتقرار در پهنه ها و... را انجام نداد و در فضای 
ابهام و عدم شــفافیت و تفسیر، ضوابط درآمدهای 
ناپایدار را کســب کرد. درآمدهای سرشــاری که 
صرف نیازهای منطقه و تأمین سرانه های خدماتی 
از جملــه ایجاد پروژه هایی مانند پارک های محلی 
نشــد بلکه در سایر مناطق تهران نیز به پروژه های 

شدیم بســیاری از آسیب ها را کنترل کنیم. حتی 
گامی در راه شــکوفایی و اعتالی کیفیت منطقه 
برداشــتیم و به عنوان نمونه الگوی »زیست محله 
مبنا« و »مردم محــور« را احیا کردیم. هم  چنین 
مراکزفرهنگی محله ها را فعــال کردیم و کیفیت 
فضاهای عمومی را ارتقا و در راســتای حمل ونقل 
عمومی، )مترو( و پیاده مداری، اقدامات گوناگونی 
را انجام دادیم. منطقه 22 یکی از پر ظرفیت ترین 
مناطق تهران برای توســعه پایدار و جهانی شدن 
بــود و اقدامات مدیریت پیشــین برخــی از این 
فرصت  ها را از بین برد. مدیریت شهری کنونی در 
2 ســرفصل »کاهش آسیب های ناشی از مدیریت 
دوره پیشــین« و »تــالش برای احیــای حقوق 
شهروندان« با اقدامات اساسی رویکرد »انسان گرا، 
شــفافیت گرا و ضابطه گــرا« را جایگزین رویکرد 
مدیریت شهری پیشین کرده است. متأسفانه بخش 
بزرگی از منطقه به دلیل فرصت ســوزی ها، به گونه 
شایسته ای شکل نگرفته است، اما با اراده مدیریت 
شهری در دوره پنجم، همه تالش خود را به صورت 
شبانه روزی صرف کردیم تا با جبران خسارات دوره 
گذشــته، منطقه را دوباره به ریل توسعه پایدار و 
زیست پذیری شایســته بازگردانیم. تالش کردیم 
از صــدور مجوزهای خارج از ضوابط 
طرح تفصیلــی جلوگیری و مطابق 
ُمر ضوابــط و مقررات طرح تفصیلی 
منطقه را اداره کنیم. از سوی دیگر، 
تجهیز منطقه به خدمات آموزشــی 
و فضای ســبز و... به عنــوان یکی از 
ضرورت های این منطقه، مطرح و با 
جدیت پیگیری و 8 مترمربع به سرانه 
خدمات عمومــی این منطقه افزوده 
شــد. در نهایت همه توان خود را به 
کار بردیم تا محیط نابسامان منطقه 
را بــه محیطــی جذاب، دوســتدار 
طبیعــت و همراه با مــردم تبدیل 

کنیم. 
مجوز  صدور  از  جلوگیری   
بلند مرتبه سازی و هم  چنین تأمین 
سرانه های  از  بخشی  برای  بودجه 
منطقه 22 و تصویب طرح تفصیلی 
رویکردهای  مهم تریــن  از جمله 
است.  بوده  پنجم  دوره شــورای 
ایــن اقدامــات با چــه هدف و 

سیاست هایی انجام گرفت؟ 

همــه این اقدامات در راســتای اجرای قوانین، 
ضوابــط و مقررات طرح تفصیلــی تهران و تأمین 
حقوق شــهروندان و پاســداری از منافع عمومی 
انجام شــد که این امر ســرلوحه فعالیت بنده در 
شــهرداری و نیز شورای شــهر پنجم بــود. صدور 
مجوز بلندمرتبه ســازی از ســال 1393 براساس 
مصوبه شــورای عالی ممنوع بود و طرح تفصیلی 
ویژه منطقه 22 نیز می بایست ظرف 3 ماه از آبان 
همان ســال تصویب می شــد که مدیریت شهری 
دوره گذشــته به هیچ یک پایبند نبوده است. در 
رابطه با تأمین بودجه ســرانه های منطقه نیز باید 
گفت بســیاری از اراضی قدرالسهم شهرداری که 
می بایســت برای احداث و ساخت سرانه ها صرف 
می  شد، متأســفانه در دوره گذشته، برای احداث 
بزرگراه هــا، پل ها و... در دیگر نقاط شــهر هزینه 
شده است. در واقع بســیاری از پروژه های شهری 
که البته راه حل های ناپایداری هم بودند، با از بین 
بردن حق مردم ســاکن در منطقــه 22 و حراج 
ســرانه های آنها انجام شده اســت. همه تالش ما 
ایــن بود که به این رویه پایان بدهیم. برای همین 
در همــان ابتدای فرایند تهیه طــرح تفصیلی، با 
هماهنگــی معاونت شهرســازی و معماری، همه 
اراضی پیش بینی شده برای خدمات را فریز کردیم 
تا هیچ گونه مجوزی برای ساخت وساز غیر خدماتی 
بر روی آن صادر نشود. برای حفظ الگوی سکونت 
در بافت های ارزشمند معاصر، محله های گلستان، 
آزادشــهر، هوانیروز، الهیه، دانشگاه شریف، یاس، 
چشــمه و کوهک با زیرپهنه جدید در نقشه طرح 
تفصیلی مشــخص شد و حداکثر تراکم ساختمان 
آنها 180 درصد با ســطح اشغال حداکثر 60 درصد 
در 3 طبقــه به تصویب رســید. هم  چنین احداث 
هرگونــه طبقــه تشــویقی، تراکم ســاختمان یا 
افزایش ســطح اشــغال و مانند اینها نیز غیرمجاز 
اعالم شــد. در همین راستا برای توقف و تصحیح 
رویه های پیشــین در مدیریــت فضایی منطقه و 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت هــای باقی مانده 
برای حفاظت از محیط زیســت، توســعه کیفی به 
جای توســعه کمی، احیای نقــش فرامنطقه ای، 
تقویت کیفیت عرصه های عمومی، توســعه شبکه 
حمل ونقل عمومــی انبوه بر و رفع نقایص ابهامات 
نظام پهنه بندی در طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 

گنجانده شد و به تصویب مراجع قانونی رسید. 
 از قدیــم در منطقــه 22، ظرفیت های 
ارزشــمندی مانند پارک جنگلــی »چیتگر« 

حمل ونقل عمومی انبوه  بر در راســتای 
پایان دادن به خودرو محوری اســت. 
هم  چنیــن ایــن طرح بــه حفاظت از 
ارزش های محیط زیستی منطقه بسیار 
اهمیت داده بــه گونه ای که در بخش 
بزرگی از آن، از شمال بزرگراه »شهید 
خرازی« و از جنوب بزرگراه »شــهید 
را پیش  استراتژی حفاظت  همدانی«، 
گرفته اســت. به این ترتیب، بسیاری از 
شــهرک های با کیفیت و ویالیی را از 
دســتبرد بلندمرتبه سازی مصون نگاه 
داشــته و به افزایش کیفیــت مراکز 
در محله  هــا و نواحی پرداخته اســت. 
این طــرح همه ســرانه های خدماتی 
منطقــه را به تفکیک محله  ها و نواحی 
تأمیــن کرده و سیاســت های دقیقی 
را برای حفــظ باغ  ها، اراضی ســبز و 
درختکاری شده ارائه داده است. یکی 
دیگــر از خدمات این طــرح، احیای 
نقش گردشگری منطقه در کنار نقش 
دانش بنیان آن است که در بخش های 
مختلف در نظر گرفته شده اند. حفاظت 
از »روددره«هــا به ویژه احیای روددره 
»وردآورد« که در گذشــته بزرگراهی 
از حریم آن می گذشــت، در این طرح 
حذف شد. دســتاوردها و نتایج طرح 
تفصیلی ویژه منطقه، شــامل اقدامات 
متعددی اســت که همگی در راستای 
ارتقای کیفیت محیطی منطقه، بهبود 

فضاهــای عمومی و احیای محله ها، به رســمیت 
شــناختن حضور شــهروندان در امور محلی و در 
یک کالم »احیای حیثیت از دســت رفته منطقه 
22 تهران« بوده است. به گونه ای که امروز منطقه 
22 جزو مناطق مدرن و با کیفیت تهران شناخته 
می شــود. اگر پیشــنهادهای طرح تفصیلی ویژه 
منطقه 22 به دقت اجرا شود، مطمئن هستیم که 
این منطقه به رغم همه زخم هایی که در 12 سال 
گذشــته متحمل شده اســت، می تواند منطقه ای 
پرمنزلت، مدرن، پایدار و سرزنده و یکی از مناطق 

الگوی تهران و بقیه کالن  شهرهای کشور باشد. 
 آیا در طرح تفصیلی راهکاری نیز برای 
رفع مشکل حمل ونقل عمومی ساکنان منطقه 
اندیشیده شده است یا ساکنان همچنان برای  

وجود دارد و اقدامات مؤثری نیز مانند ساخت 
دریاچه مصنوعی »شهدای خلیج فارس« انجام 
امیدی محسوب  شده است که می تواند روزنه 
شود. اجرای طرح تفصیلی تا چه اندازه می تواند 
منطقه 22 را به سیاست های اولیه شکل گیری 

آن سوق دهد؟ 
اســاس این طرح بر اســتقرار سیســتم های 

تردد باید از وســایل نقلیه شخصی 
خود استفاده کنند؟ 

احداث  دادن  اولویــت  متأســفانه 
شــبکه بزرگراهی به احــداث مترو و 
ایجاد فضاهای عمومی انســان محور، 
در دوره گذشــته، در عمل منطقه 22 
را به منطقه ای خــودرو محور تبدیل 
و عالوه بر اغتشــاش منظــر منطقه، 
ایجاد فضاهای ناامــن زیر تقاطع های 
غیر همســطح و...، حقوق عابران پیاده 
را پایمال کرد. به گونه  ایی که عابرپیاده 
برای تأمین مایحتاج و ســایر خدمات 
روزمــره خود چــاره ای جز اســتفاده 
از خودرو شــخصی نخواهد داشــت. 
در راســتای اصالح ایــن رویکرد، در 
دوره کنونی، با اتخاذ رویکرد »انســان 
گرایی« بــه جای »بزرگــراه گرایی«، 
سیاســت »احداث مترو شامل 2 خط 
 ،»LRT جدید متــرو « و یک »خــط
»احداث خیابان کامــل در چهارباغ«، 
دریاچه«،  شــمال  در  »پیاده راه سازی 
»احــداث و تقویت خیابان انســان گرا 
در منطقه«، »ضوابط طراحی شــهری 
فضاهای عمومی« و »احداث مسیرهای 
پیوســته پیاده و دوچرخه« در دستور 
کار قرار دارد تــا ضمن تعمیم عدالت 
اجتماعی و پایداری محیط زیســتی، از 
مصــرف بی رویه منابع مالی در احداث 
بزرگراه ها و تقاطع های غیر همســطح 
پرهیز شــود. هم  چنین در این دوره، توقف احداث 
بزرگــراه »دو گاز« در طرح تفصیلی ویژه، مصوب 
شــد. بزرگراهی که احداث آن به شکلی غیر ایمن 
در حریم رودخانه وردآورد از زمان مدیریت پیشین 
در دســتور کار قرار گرفته بــود و عالوه بر تهدید 
جان و مال شهروندان، یکی از مهم ترین عرصه های 
بالقوه تفریحی و طبیعــی تهران را از بین می برد. 
خوشــبختانه در دوره جدید، این محل به توسعه 

»پارک روددره ای« اختصاص یافته است. 

گفت و گو با علی نوذرپور، مشاور شهردار تهران

طرح تفصیلی جدید 
منطقه 22 را الگو می کند

علی نوذرپور
مشاور شهردار تهران

به سبب 
انحرافات 

مدیریت شهری 
گذشته از طرح 

جامع تهران، 
برای منطقه ۲۲ 

چالش هایی ایجاد 
شده است. این 
منطقه برخالف 

ظرفیت های 
بی نظیرش از 
نظر بسیاری 
از سرانه های 

شهری، فقیرترین 
منطقه است

برای حفظ 
الگوی سکونت 

در بافت های 
ارزشمند معاصر، 

محله های 
گلستان، آزادشهر، 

هوانیروز، الهیه، 
دانشگاه شریف، 

یاس، چشمه 
و کوهک با 

زیرپهنه جدید 
در نقشه طرح 

تفصیلی مشخص 
شد و حداکثر 

تراکم ساختمان 
آنها 180 درصد 
با سطح اشغال 

حداکثر 60 درصد 
در 3 طبقه به 
تصویب رسید

جمعیت پذیری 
منطقه22 باید متوقف 

شود
»محمد ســاالری«، عضو شورای اسالمی 
شــهر تهران و رئیس کمیسیون شهرسازی و 
معماری شورای شــهر در دوره پنجم، تصویب 
طرح تفصیلی جدید منطقه22 را اقدامی مؤثر 
در این دوره از فعالیت شورای اسالمی می داند 
و در این باره می گوید: »منطقه ای که قرار بود 
باری از روی دوش مشــکالت تهران بردارد، 
خود به باری بزرگ بر پیکره این شــهر بدل 
شد. جمعیت پذیری باید در این منطقه متوقف 
شــود. در طرح تفصیلی جدید منطقه، سقف 
جمعیت پذیری از 750 هزار نفر به 520 هزار 
نفر کاهش پیدا کرده است. بررسی های جدید 
نشــان می دهد که در حال حاضر، 230 هزار 
نفر در این منطقه سکونت دارند که سرانه های 
کنونی نیز پاسخگوی همین جمعیت نیستند. 
به همین دلیل، برای نخســتین بار قرار شد، 
تأمین ســرانه های خدماتی بر روی پارسل به 
پارسل امالک باقی مانده، بنشیند تا به موجب 
روال غلط گذشــته، این اراضی نیز در مسیر 
ساخت وساز قرار نگیرند و برای رفع نگرانی از 
فریز شدن امالک، قرار شد ساز وکاری با عنوان 
»بانک زمین خدمات عمومی« ایجاد شود که 
یکی از نقاط عطف این الیحه است. هم  چنین 
از دیگر ویژگی های طرح تفصیلی جدید منطقه 
22 می توان به توســعه حمل ونقل عمومی در 
این بخش از پایتخت اشاره کرد. در این طرح 
تفصیلی، برای نخســتین بار، رویکرد توسعه 
مبتنی بر حمل ونقــل همگانی و تعیین پهنه 
»T« و طراحی محور »چهار باغ« به  شــکل 
خیابان کامل و دقت در پیاده محور کردن آن، 
مورد توجه قرار گرفت و با پیگیری مســتمر 
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، 
کریدور حمل ونقلی منطقه در شــورای عالی 
ترافیک به تصویب رسید. هم چنین قرار است 
2 خــط مترو یعنی ادامــه خطوط 6 و 10 به 
این منطقه برســد. از ســوی دیگــر، ارتقای 
تاب آوری منطقــه 22 در برابر بحران و لحاظ 
شدن حریم های روددره ها، مسیل ها، خطوط 
انتقال نیرو و خط حریم گســل ها در اسناد و 
در نظرگرفتــن مالحظــات و 
ضوابــط مربوطه برای هرگونه 
ساخت وســاز در آنها و کاهش 
بارگذاری در حریم ها دیده شد 
و این منطقه می تواند به عنوان 
یکی از قطب های امداد و نجات 
در شــهر تهران، به ویژه برای 
بخش های غربی شــهر، ایفای 
نقش کند. اراضی گسترده سبز 
و باز و هنوز شــکل نگرفته منطقه در ترکیب 
با مسیرهای بزرگراهی، دسترسی های مناسب 
و... می تواند به خوبی در این زمینه عمل کند. 
به همیــن دلیل طرح تفصیلــی این منطقه 
نقطه پایانی برای شهرسازی بی ضابطه و نقطه 
آغازی برای شکوفایی و توسعه انسان محور و 

پایدار در منطقه22 است.« 

محمد ساالری
عضو شورای اسالمی 

شهر تهران

ثریا روزبهانی

زیاد خودروها در خیابان هــای محلی و منطقه ای، 
این فرصت از شــهروندان گرفته شــده است و آنها 
نمی توانند در محلی امن حتی قدم بزنند. چراکه این 
موضوع مشکالت فراوانی را برای دوچرخه سواران و 
عابران پیاده ایجاد کرده اســت. »پهنه امن خانگی« 
عنوان طرحی نوین اســت که باهدف زیســت پذیر 

در محله های مسکونی، خیابان ها در دسترس ترین 
فضاهایی هستند که نه تنها برای خودروها بلکه برای 
مردم ســاخته شــده اند. بنابراین باید مکانی برای 
معاشرت همسایگان با یکدیگر و محلی برای تقویت 
توانایی های جسمی و خالقیت جوانان، سالخوردگان 
و عابران پیاده باشــند، اما امروز به دلیل ســرعت  پهنه امن خانگی

کردن محله ها برای نخستین بار در منطقه22 اجرا 
شــد. اجرای موفقیت آمیز فضاهای امن شهری در 
منطقه22 می تواند الگویی برای ســایر مناطق شهر 
تهران محســوب شود. با گسترش پهنه های امن در 
ســایر فضاهای شــهری؛ امکان زیست پذیری شهر 

تهران با مشارکت و حضور مردم مهیا می شود.

زیست پذیری و 
مشارکت شهروندی

مدیــران شــهری در منطقــه 22 برای 
زیست پذیرتر شدن آن ابتدا مفهوم اجتماعی 
خیابان را احیا کردند. عالوه بر آن، پارک  ها و 
مراکز محله ای در روزهای مشخصی از هفته 
به عرصه هایی تبدیل شــد تا زنان، کودکان، 
جوانان و سالمندان بتوانند با ایمنی و امنیت 
خاطر در فضاهای شــهری حاضر شــوند، به 
گفت وگــو بپردازند، بازی و در مســابقه های 
خالقانه شــرکت کنند. همه اینهــا نه تنها 
بستری برای ارتقای زیست پذیری منطقه 22 
به شمار می رفت بلکه عرصه ای برای افزایش 
حساسیت ها و مســئولیت پذیری شهروندان 
در قبال شــهر را نیز فراهم می کرد. در دوره 
مدیریت گذشــته این رویدادهای شهری در 
منطقه 22 در بیش از 10 محله برگزار شد. 

  بر اســاس چشم اندازهای توســعه، قرار بود 
منطقه 22 به الگوی »توســعه پایدار شهری« در 
بین مناطق 22 گانه تهران تبدیل شود و با کمبودی 
روبه رو نباشد. هم  چنین اگر ساخت وسازی نیز در 
این منطقه انجام شود، برنامه های شهری، سندهای 

چشم انداز و ســرانه های خدماتی رتبه 
نخست و ممتاز را داشــته باشند، اما 
استراتژیک  اشتباه  سبب  به  متأسفانه 
و  »تفصیلی«  طــرح  تنظیم کنندگان 
هم چنین مدیران شــهری تهران، این 
رویکرد عملیاتی نشــد و برخالف آن، 
بلندمرتبه ســازی در این منطقه سبب 

شــد تا این »ریه تنفسی« شهر روبه نابودی رود. 
»علی نوذرپور«، مشاور شهردار تهران و سرپرست 
نهاد راهبردی و پایش طرح های توسعه شهری و 
هم  چنین شهردار ســابق منطقه22، از مهم ترین 
دستاوردها و اقدامات شورای اسالمی شهر تهران 
در دوره پنجــم و فعالیــت مدیریتی اش در این 
منطقه، جلوگیری از تراکم فروشی و صدور مجوز 
بلند مرتبه سازی، تصویب طرح تفصیلی منطقه22 
و زیست پذیر شــدن این بخش برای ساکنان و 
شهروندان تهرانی می داند. به همین بهانه سراغ 
او رفتیم و درباره مصوبات این طرح و لزوم اجرای 
آن در منطقه22 با او گفت وگو کردیم. نوذرپور باور 
دارد اجرای درست طرح تفصیلی جدید، حیثیت 

این منطقه را حفظ خواهد کرد. 
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حسنی

محله شاهین در گذشته دارای باغ ها و رودهای 
فراوانی بوده اســت. از آن جایی که این محله آب 
و هــوای مطلوب و آرامش محلــی مطلوبی دارد، 
افراد بســیار زیادی را برای سکونت به این منطقه 
ترغیب کرده است. فارغ از موقعیت محله شاهین 
در شــمال غربی تهران، ساختمان های این محله 
از بافــت مدرنی برخوردارند. ایــن محله با وجود 
قدمتش، خانه های نوسازی بسیاری دارد. مساحت 
محله شــاهین 11 هــزار و 209 کیلومترمربع با 
جمعیتی معادل 156هزار و 59 نفر محاسبه شده 
اســت. بافت مدرن و وجود مجتمع های مسکونی 
گوناگــون و قرارگیــری این محلــه در مجاورت 
بزرگراه های شــهید آبشناسان )شــمال(، شهید 
ســتاری )غرب( و بزرگراه شهید همت )جنوب( 
موجــب رونق گرفتن ساخت وســاز در این محله 
شده اســت. »ناصر ابوالفتحی« از ساکنان قدیمی 
این محله اســت. او درباره تاریخچــه این محله 
می گویــد: »اراضی محله شــاهین تهران تا پیش 
ازپیروزی انقالب اسالمی در اختیار یکی از مالکان 
سرشناس آن زمان به نام »نظام مافی« بوده است. 
با گســترش محله های شهر به سمت شمال، این 
محدوده نیز به عنوان یک محله در نظر گرفته شد. 
این محله در بدو شکل گیری به دلیل آب و هوای 
مناسب و قرار گرفتن در دامنه کوه های اطراف، از 

رشد و توسعه بسیار مناسبی برخوردار بود.«

 مهاجران، نخستین ساکنان محله
محله شــاهین بــا »پونــک« و »جنت آباد« 

همســایه و در واقع بخشــی از 

محله جنت آباد مرکزی اســت که در گذشــته 
همه ایــن منطقه به »آریا شــهر« معروف بود. 
ابوالفتحی در ادامه به ســاکنان اولیه این محله 
اشــاره می کند و می گوید: »در دهه 60 افزایش 
ساخت وســاز در این منطقــه به طور جدی آغاز 
شــد و این منطقه به پیشــرفت بســیار زیادی 

دســت پیدا کــرد و از آن جایی که 
ارزانی  ابتــدا قیمت  خانه های آن در 
داشــته اند، مورد توجه مهاجران تازه 
وارد به پایتخت قــرار گرفت. پس از 
گذشــت مدت زمان بســیار کوتاهی 
باغ هــای »گیالس« و »انــار« از بین 
رفتند و جای خود را به آپارتمان های 
چند طبقه دادنــد. هم  چنین به دلیل 
رودخانه ها  مســیر  سازی،  ساختمان 
از محل دور و کم کم خشــک شدند. 

بافــت جمعیتی و ســاکنان محله شــاهین از 
بین مهاجران ســایر مناطق کشــور به تهران و 
نیز مهاجران درون شــهری یا سایر نقاط تهران 
شــکل گرفته اســت. تعداد زیادی از این افراد 
که بیشــتر از طبقات کم درآمــد جامعه بودند، 
برای پیدا کــردن کار به تهران مهاجرت کردند 
و در همیــن منطقه ســکونت گزیدند. از جمله 
افراد سرشــناس و مشــهوری که در تأسیس و 
شکل گیری محله شاهین نقش بسزایی داشتند، 
یکی از نمایندگان شــهرداری وقت به نام آقای 

»طباطبایی« بود که زمینه گســترش و رشد 
ساخت وســاز را برای اقشــار کم درآمد 

از تهران  این منطقه  جامعه، در 

  داستان شــکل گیری محله »شاهین« 
همچون  اطرافش،  محله هــای  مانند  هم 
»جنت آبــاد«، حکایــت ساخت وســاز 
در میــان باغ ها و قطع درختان اســت. 
سالیان گذشــته رودخانه ای که از »کن« 
با  و  می گرفت  سرچشــمه  »سولقان«  و 
از چشــمه های »باغ فیض«،  گذشــتن 
باغ  های پر درختش را سیراب می کرد، اما 
کم کم با گسترش شهر در این محدوده از 
پایتخت، درختــان از بین رفت و جایش 
اکنون  گرفت.  تنیده  هم  در  محله های  را 
مناطق  تقسیم بندی  در  »شاهین«  محله 
شهرداری تهران، جزو محله های منطقه ۵ 

و در ناحیه ۷ قرار گرفته است. 

ثریا روزبهانی

جست وجو در هویت تاریخی محله ای قدیمی 

پرواز شاهین ها در آسمان محله

فراهم کرد. خیابان شاهین یکی از قدیمی ترین 
مکان های این محله است. در گذشته با توجه به 
اینکه شــاهین ها در این منطقه پرواز می کردند؛ 
به این نام شــناخته می شــد. در حال حاضر نام 
این خیابان به خیابان »شــهید پژوهنده« تغییر 

پیدا کرده است.«

 امکانات خدماتی و رفاهی محله
بوستان های »گلستان«، »گل بن«، »بزرگمهر« 
و نیز فضای ســبز واقع در بزرگراه شهید ستاری 
از جمله محیط های تفریحی و زیبایی هستند که 
شهروندان و اهالی محله از آنها استفاده می کنند. 
محله شــاهین همچنین از وجود حسینیه هیئت 
متوســلین به حضــرت »ابوالفضل العباس«)ع(، 
مســاجد »ثاراهلل«، »امام حسین«)ع( و »حضرت 
مهدی«)عج( بهره مند اســت. 3 مجموعه ورزشی 
با داشــتن رشته های مختلف، بخشــی از سرانه 
ورزشــی محله را به خود اختصاص داده اســت. 
از نظر وجــود مراکز درمانی و بیمارســتانی نیز 
این محله با 2 بیمارســتان فوق تخصصی »عرفان 
نیایــش« و »امید«، یکــی از بهترین محله های 
تهران از بابت خدمات پزشکی و درمانی به شمار 
می رود. در محله شــاهین هم  چنین مراکز اداری 
و خدمت رسانی مهمی همچون ستاد معاینه فنی 
خودرو نیز وجود دارد. یکی از مشهورترین مراکز 
خرید محله شاهین، مجتمع تجاری »گلها« است. 
البته مراکز خرید دیگری نیز در این محدوده قرار 
دارنــد که به فراخور حال مشــتریان محصوالت 
متنوعی را عرضــه می کنند. مراکز خرید »علی« 
و »ســرای مهستان« واقع در خیابان جنت آباد از 
جمله آنها است. مدارس پسرانه این محله شامل 
ابتدایی  راهنمایی غیردولتی »ســما5«، مدرسه 
»آرهاشم« و مدرسه راهنمایی »شهید حمزه لو« 
و مدارس دخترانه شامل دبیرستان »22 بهمن«، 
مدرســه راهنمایی »دکتر ایوب آزاد« و مدرســه 

ابتدایی »امام موسی کاظم«)ع( است. 

 راه های دسترسی
ایستگاه اتوبوس 35 متری گلستان و ایستگاه 
اتوبــوس 22 بهمن واقــع در بزرگراه 
شــهید ســتاری از جمله ایستگاه های 
در دسترس و نزدیک به محله شاهین 
تهران است. هم  چنین خط 286 پایانه 
جنت آبــاد به پایانه متــرو صادقیه در 
ایستگاه  ایستگاه های 2850 شاهین و 
3067 مدرســه، 3065 بیست متری 
گلســتان و 3055 ســی پنــج متری 
گلســتان توقف دارد و خط 326 پایانه 
متــرو چیتگر بــه همت  ـ شــریعتی 
از ایســتگاه 2850 شــاهین عبور می کند. انواع 
تاکسی ویژه و تاکسی بی سیم نیز در این محدوده  
تردد دارند. پمپ بنزین آبشناسان، سردارجنگل 
واقع در بزرگراه شــهید همــت و نیز جایگاه باغ 
فیــض از جمله پمــپ بنزین های در دســترس 
اهالی محله شــاهین محسوب می شوند، اما پمپ 
بنزین آبشناسان به محله شاهین نزدیک تر است. 
هم  چنین برای دسترســی به مترو، ایستگاه مترو 
ارم ســبز در فاصله 6 کیلومتری از محله شاهین 
قرار دارد و اهالی برای سفرهای درون شهری خود 

از این ایستگاه استفاده می کنند.

ناصر ابوالفتحی
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رفاقتی

میــدان فتح، پایگاه پشــتیبانی مدیریت بحران 
منطقه، این روزها مملو از گروه های ســنی سالمند 
و میانسالی است که براساس اولویت های ستاد ملی 
»مبارزه با کرونا« و وزارت »بهداشت«، برای تزریق 
واکسن »کووید 19« به آنجا می آیند. گروه هایی که 
تا پیش از این مجبور بودنــد از خیابان کم عرض و 
پر ازدحام محله اســتادمعین عبور کنند تا به محل 
واکسیناسیون منطقه برسند. محلی که فضای زیادی 
برای پذیرش تا اســتراحت پس از تزریق واکســن 
نداشت و صدای اعتراض همسایه ها را به سبب ترس 
از شــیوع و انتقال کرونا با تجمع دریافت کنندگان 
واکســن، در آن محوطه بلند کرده بود. اکنون سوله 
فتح برای واکسیناسیون همگانی انتخاب شده است. 
سوله ای که با ســازه های فلزی بخش بندی شده تا 
شهروندان ضمن رعایت کامل پروتکل ها، با خیالی 

آســوده واکســن دریافت کنند. فضایی با مساحت 
500مترمربــع کــه اکنون در اختیار کارشناســان 
بهداشت مرکز غرب تهران و مراقبان سالمت است. 
شهروندان براساس اعالم پیشین که بیشتر به صورت 
پیامکی است، به مرکز جدید فراخوانده می شوند تا 

محل اجرای طرح واکسیناسیون در منطقه 9 
برای ارائه خدمات با کیفیت تر تغییر کرد

قــرار مــا 
میدان فتح، سوله بحران

علیرضا خامسیان، معاون اجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه اعالم کرد 

سوله فتح، محلی مناسب 
برای واکسیناسیون 

همگانی
تغییر در محل اجرای برنامه واکسیناسیون 
همگانــی منطقه 9 بــه دلیل فراهــم آمدن 
محل و فضایی بزرگ تر و قابل دســترس تر از 
پیش انجام شده اســت. »علیرضا خامسیان«، 
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه، با 
بیان ایــن مطلب می گوید: 
»اوایــل خرداد ماه، ســوله 
مدیریــت بحران محله فتح 
بــا توجه به وســعت مورد 
نظر و سهولت در دسترسی 
به عنوان مرکز جدید اجرای 
واکسیناســیون  برنامــه 
انتخاب  منطقــه  عمومــی 
شــد. این جانمایی در حال 
میزان  و  با ســرعت  حاضر 
ســهمیه بندی واکســن های منطقــه برابری 
می کند. در صــورت نیاز، فضاهای بیشــتری 
بــه اجرای این طرح اختصاص داده می شــود. 
بر همین اســاس مرکز پیشــین، یعنی مرکز 
بهداشــت والفجر در خیابان هــای »آزادی« با 
سوله فتح تجمیع شد. از سویی، وجود فضاهای 
وســیع و آزاد در اطراف خیابان های حاشیه ای 
این محــدوده، دیگر بــرای مراجعه کنندگان 
مشکل جای پارک و توقف خودرو وجود ندارد. 
آنها می توانند با خیالی آسوده به مرکز مراجعه 
کنند.« خامسیان هم چنین می افزاید: »تاکنون 
از واکســن های »اســپوتنیک« و »سینوفارم« 
استفاده می شد که با ورود محموله های جدید، 
بیشتری  امیدواریم روند واکسیناسیون شتاب 

گیرد.«

نشانی پایگاه های تزریق 
واکسن کرونا در غرب پایتخت

منطقه5 مرکز کن شهران: کوهسار، روبه روی 
خیابان یکم شهران، خیابان شهید ادهمی. 

کلینیک شهرداری منطقه 5:میدان صادقیه، 
فلکه دوم، ابتدای اصفهانی. 

انجمن  اکباتان، جنب  اکباتان:  سرای محله 
آلزایمر. 

مرکز سولقان: مرکــز خدمات جامع سالمت 
روستایی

منطقه21 کلینیک صاحب کوثر: تهرانسر، بلوار 
گلها، بلوار الله، پالک 2. 

گلزار شــهدای وردآورد: خیابان طالقانی، 
حسینیه گلزار شهدای وردآورد. 

انتهای  طباطبایی:  عالمه  دانشگاه  منطقه22 
غربی بزرگراه شــهید همت، دانشــگاه عالمه 

طباطبایی. 
بازار بزرگ ایران مال: انتهای بزرگراه شهید 
خرازی، ورودی شماره 2، مجموعه نمایشگاهی 

ایران مال. 

محله  بحــران  مدیریت  ســوله  منطقه9 
فتح:میدان فتح.

  با اجرای طرح »واکسیناسیون عمومی« در برابر ویروس »کرونا«، نخست، پایگاه بهداشت 
»والفجر« در منطقه 9 پایتخت به این امــر اختصاص یافت. محلی که با توجه به کوچکی و 
دسترسی از طریق خیابان های کم عرض و پر تردد محله »استادمعین«، مراجعه کنندگان را 
به گالیه و مسئوالن را به فکر واداشــت. برای همین مکانی مناسب تر انتخاب شد تا اهالی 
منطقه در گروه سنی های مختلف با سهولت بیشتری در مقابل کرونا واکسینه شوند. این محل 
مناسب، همان پایگاه پشتیبانی »مدیریت بحران« یا سوله میدان »فتح« است که اکنون به 
محل رفت وآمد بسیاری از شــهروندان تبدیل شده است. سری به این پایگاه می زنیم تا در 

گفت وگو با اهالی و مدیران شهری، ابعاد مختلف این جانمایی تازه را بررسی کنیم.  

سحر جعفریان

در روز و ســاعت مقرر، خود را به این پایگاه موقت 
برســانند و بیرون مجموعه، در بخشی که از پیش 
تعیین شده است، نوبت خود را دریافت کنند. انتظار 
برای تزریق واکسن به 10 دقیقه هم نمی رسد. چراکه 
یکی از کارشناسان پایگاه، دقایقی پس از ثبت نوبت 
آنها، براســاس لیست، نامشان را صدا می زند. بعد از 
عبور از راهرویی کوتاه به سالن اصلی تزریق واکسن 
می رسند. صندلی های ســفید پالستیکی با حفظ 
فاصله گذاری های فیزیکی و بهداشتی، شانه به شانه 
هم چیده شــده اند. چند نفری نشسته اند و تعدادی 
هم شاید از استرس، ایستاده اند و مدام این سو و آن 
ســو می روند. توزیع ماسک و مواد ضدعفونی که از 
مقررات پایگاه است و یکی از کارکنان وظیفه اجرای 
آن را برعهده گرفته اســت. پس از تزریق واکســن، 
و مشاوره های  آموزش ها  بهداشــت،  کارشناســان 
ویژه ای را با موضوع مراقبت های بعد از تزریق واکسن 
به دریافت کنندگان آموزش می دهند. ســالن اصلی 
پایگاه تا ساعت 14، پر و خالی از جمعیت می شود. 

دیگر شلوغ نیست
تعییــن مکان و اجــرای برنامه واکسیناســیون 
همگانــی در محله ها، یکی از شــیوه های مقابله با 
کروناســت. »اکبر توکلی« از ساکنان محله »شهید 
دستغیب« که براساس گروه سنی 60 سال، امروز فرا 
خوانده شده است، می گوید: »اینکه در هر محدوده 
و منطقه، یک دسترسی آسان را برای واکسیناسیون 
فراهم می کنند، به راحتی کار ما و شلوغ نشدن های 
بی مورد خیابان ها کمک می شود. چراکه هم توان راه 
دور رفتن نداریم و هــم بعضی ها مانند من خودرو 
شــخصی ندارند که بتوانند راهی مراکز دور شوند. 
میدان فتح با توجه به حاشــیه بودن در منطقه ما، 
بهتریــن گزینه بود که انتخــاب کردند.« »محمود 
آیت« نیز برای تزریق واکسن دوز اول خود به پایگاه 
آمده است: »امیدوارم شرایط به گونه ای پیش برود 
که همه واکســن دریافت کنند و از شر این ویروس 
منحوس خالص شــویم. از خانه نشــینی و کسادی 
بازار خسته شدیم.« »علی رابعی« نیز بر روی ویلچر 
نشسته است و با کمک پسرش آمده تا واکسن تزریق 
کند: »برادر من برای تزریق واکسن، تقریبًا یک ماه 
پیش به پایگاه والفجر رفته بود و می گفت به قدری 
شــلوغ بوده که از ترس ابتالی به کرونا تا ساعت ها 
بیرون پایگاه معطــل مانده بودند. بیرون پایگاه نیز، 
پیاده روی کوچک بود که هم عابران و همسایه ها را 
به دردســر می انداخت و هم برای مراجعه کنندگان، 
انتظار را دشــوار می کرد. خدا را شکر که ما مجبور 
نشــدیم آنجا برویم. به گمانــم پیش بینی این گونه 
موارد باید بسیار زودتر از اجرای طرح ها انجام شود. 
به هر حال ســوله های بحران، فضاهایی مشــخص 
هستند که باید در همین موارد به کار گرفته شوند.«

مراجعه کنندگان دیگر عجله ندارند
 6 باجه تزریق واکسن در پایگاه فتح فعال است. 
»مهین ثابتی« واکسیناتور باجه شماره 2 می گوید: 
»از صبح تا ظهر یکســره ســر پا هستیم و سرگرم 
واکسن زدن به شهروندان تا هرچه زودتر این طرح 
واکسیناسیون سراســری به خوبی به پایان برسد. 
شهروندان با صبر و شکیبایی می توانند منتظر اعالم 
فراخوان گروه سنی شان باشند و ضمن همراه داشتن 
کارت ملی خود در روز مقرر به پایگاه مراجعه کنند. 
در غیر این صــورت، مراجعه های خارج از نوبت آنها 
سبب ازدحام مراکز واکسیناسیون می شود و احتمال 
انتقال ویروس را افزایش می دهد.« »پروین حدادی« 
نیز از مراقبان ســالمت پایگاه است و با مشاوره های 
قبل و بعد تزریق واکسن کرونا به شهروندان خدمات 
ارائــه می دهد. او در این بــاره می گوید: »افرادی که 
»آلرژی« شدید دارند یا از بیماری های زمینه ای رنج 
می برند، پیش از تزریق واکســن، مشاوره و بررسی 
می شوند تا از بروز مشــکل جلوگیری شود. امکان 
مشــاوره در مرکز جدید واکسیناسیون یعنی فتح، 
بهتر فراهم می شــود. چراکه دیگر ترس از تجمع و 
فضای محدود نیست. از سویی چون در اطراف مرکز، 
فضــای الزم برای پارک خودرو وجــود دارد، عجله 

مراجعه کنندگان به حداقل رسیده است.«

علیرضا خامسیان 
معاون اجتماعی و 
فرهنگی شهردار 

منطقه
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1 مناطق  5  9

سولقان ای سرزمین مادری
سولقان ای سرزمین مادری
گوشه ای از بیکران خاوری

کوه هایت چون دماوند سربلند
رودهایت همچون کارون اروند

آب و خاکت گنج و همچو کیمیا
مردمانت پاک و خوب و بی ریا
در بهاران تکه ای از یک بهشت
این خدای لم یزل بهرت نوشت

باغ گیالست به وقت خرداد 
می دهد هر شاخه اش بار زیاد

میوه هایت سیب و آلو و هلو
مردمانت شاد و گرم گفت وگو

ای که هستی پایتخت شاه توت
تو بزرگ و سربلند و باشکوه

در خزان هم جشن زیبایت به پاست
گردو و ازگیل و خرمالو تو راست

گر بود تهران تاج سرزمین
تاج را باید بود او را نگین
تو برای تاج ایرانی نگین

سولقان ای سرزمین بهترین بهترین
تا که دنیا هست باشی پایدار

تا همیشه استوار و برقرار
شاعر: اکرم شیرین ساکن سولقان

هویتپیشخوانپیشخوان

از زمین خاکی »کن« تا باشگاه پرسپولیس 
در محله »جنت آباد«، مجموعه ورزشــی به وســعت 18 هزار مترمربع وجود دارد که در 
ورودی آن نام »درفشــی فر« نوشته شده است. این ورزشگاه از سال 1383 در اختیار افراد 
باشگاه »پرســپولیس« و از سال 1391 به طور کامل تحت اختیار این باشگاه قرار گرفت. به 
همین دلیل به آن ورزشگاه پرســپولیس هم گفته می شود. البته این ورزشگاه بین ساکنان 
محله به ویژه اهالی »کن« بسیار شناخته شده تر است. چون زمین این ورزشگاه روزگاری جزو 
کن بود که از سوی ساکنانش به یک زمین فوتبال خاکی تبدیل شد تا اهالی بتوانند در آن 
بازی کنند و مســابقه دهند. در این زمین حتی در سال های مختلف مسابقه های زیادی بین 
تیم های ورزشی برگزار می شد که می توان به مسابقات فوتبال »کاپ کن« با حضور تیم های 
»شهباز« و »شاهین« اشاره کرد که در آن »قاسم کشاورز« با پیراهن سفید تیم »استقالل« 
و »امین نورقربانی« عضو تیم »هما« حضور داشــتند. هم  چنین سال 1377 محل برگزاری 
مسابقات »شهدای کن« و »پیام کن« بود. این زمین با گذر زمان به همت اداره »تربیت بدنی« 
با هدف چمن کردن از اهالی کن گرفته شد و حتی طی چندین سال، برای چند سئانس این 
زمین چمن، سهمیه رایگان تیم های کن برای تمرین بود. اما پس از مدتی با ساخت وسازهای 
جدید و ایجاد بخش های مختلف در آن به عنوان مجهزترین مجموعه ورزشی در اختیار باشگاه 

پرسپولیس قرار گرفت. 

دردسرهای ترافیکی 
در خیابان نسترن

منطقه5 در محــدوده جنت آباد مرکزی، 
بلوار اقاقیا، انتهای خیابان نسترن، 3 برج 
با مجموع 700 واحد ساخته شده است. با 
توجه به این حجم  تردد، دیگر خیابان های 
اطراف با مدیریت ترافیک گذشته جوابگو 
نیست و معابر محله نیاز به بازنگری دارد. 
برای مثــال، در ورودی خیابان نســترن 
از ســمت خیابان اقاقیــا هیچ گونه عالئم 
ترافیکی نصب نشده است و خطر تصادف 
وجــود دارد. مواردی هم رخ داده اســت. 
از طرفی  تردد از خیابان بســیج و انتهای 
عسگری که ورود ممنوع است، زیاد بوده 
درحالی که خیابان عســگری باریک است. 
در صورت امکان پیرامون بازگشایی انتهای 
مسدود خیابان بســیج به سمت خیابان 
نسترن نیز طرحی به اجرا گذاشته شود تا  

ترددها از این مسیر هم ممکن شود. 
سارا جوان بخت، ساکن خیابان نسترن

زیرگذرهای نا زیبا 
منطقه9 زیرگذرهای میدان آزادی یکی از 
پر ترددترین مسیرهای عبور خودروها به 
شمار می آیند. اما متأسفانه این زیرگذر ها 
زیبایی ندارند. سال ها پیش این زیرگذرها 
کاشــیکاری شــدند اما به مرور برخی از 
کاشی ها ریخته یا شکسته اند. از سویی در 
نتیجه آلودگی هوا آنقدر سیاه هستند که 
کاشی های باقی مانده هم جلوه ای ندارند. 
از مسئوالن شهرداری درخواست می شود 
به این مکان رســیدگی بیشــتری داشته 

باشند. 
علی قزوینی ـ محله استادمعین 

بوستانی با مشکالت فراوان
منطقــه21 در خیابان ارونــدرود محله 
شهرک دریا، بوســتان افق وجود دارد که 
هر روز تعداد زیادی از شــهروندان در آن 
گردهم می  آیند و کــودکان در فضای آن 
بازی می کنند. اما وسایل بازی شکسته اند 
یا اســتاندارد نیســتند. آبنمای بوستان 
همیشه خاموش است. شیرهای آبخوری 
شــیری ندارند که بتوان از آنها اســتفاده 
کرد و از ســویی کانکس چوبی در حاشیه 
بوستان است که شیشــه هایش شکسته 
و بخشــی از آن هم ســوخته است. کاش 
مســئوالن به این بوستان توجه بیشتری 

کنند. 
 باران اقتداری ـ محله شهرک دریا

چاله ها در بزرگراه
منطقــه 22 در بزرگراه شــهید همدانی 
چاله هایی جود دارد که سبب بروز مشکل 
در  تــردد خودروها می شــود. این چاله ها 
متأســفانه در برخی از مسیرها بسیار زیاد 
است و همین موضوع راننده ها را با مشکل 
مواجه می کند. تا جایی ـ که در سرعت های 
باال برخی از راننده ها ناگهان بر روی ترمز 
می زنند و در نتیجه تصادف رخ می دهد. از 

مسئوالن تقاضای رسیدگی داریم. 
مهدی باقرنژاد ـ محله چیتگر

فرهنگسراها

باغ ایرانی در محور آزادی
باغ سازی از هنرهای کهن ایرانیان است. 

تاریخ پیدایش نخستین باغ ها در ایران به 
دوره »هخامنشیان« و باغ های سلطنتی 

»پاسارگاد« )قرن 6 پیش از میالد( می رسد. 
شکل باغ در ایران از گذشته تاکنون با چگونگی 

طبیعت و میزان آب تناسبی کامل داشته و بر 
همین اساس هم باغ ها ساخته می شدند، مانند 

باغ آبی، باغ خانه، باغ واقع در محیط های هموار، 
باغ واقع بر تپه، کوشک باغ. از نمونه باغ های 

سنتی ایران می توان به باغ های »ارم« و 
»دلگشا« در استان فارس، »هشت بهشت« و 

»چهل ستون« و »فین کاشان« در استان 
اصفهان، »شاهزاده ماهان« در استان کرمان و 

»دولت آباد« در استان یزد اشاره کرد. با نگاهی 
به ساختار مجموعه میدان و برج »آزادی« و با 

توجه به محوربندی میدان و استفاده از آبنما در 
آن، هم  چنین درخت ها و شیوه قرارگیری برج 
در تقاطع 2 محور اصلی میدان، می توان گفت 

که تالش معمار بر این بوده است که الگوبرداری 
آزادی از باغ های ایرانی به ویژه باغ کوشک 

باشد. گواه این امر شباهت بسیار زیاد آبنمای 
محور اصلی میدان آزادی با آبنماهای باغ فین 

کاشان است. هم  چنین استفاده مناسب از 
هندسه ایرانی و الهام گیری از نقوش هندسی 
جداره داخلی گنبد مسجد »شیخ لطف اهلل« 
اصفهان در فضای سبز اطراف برج آزادی به 

خوبی مشهود است. 

جلوگیری از گرمازدگی گیاهان 
فصل گرم تابســتان هــم به زودی 
فرا می رســد. گرمای این فصل عالوه بر 
انســان ها برای گیاهان نیز سخت است 
و تأثیر مســتقیم و غیرمستقیم بر روی 
گیاهان خانگی دارد تاجایی که گیاهان 
هم گرمازده می شوند. اما چگونه می توان 
این مشــکل را حل کــرد؟ البته در گام 
نخست باید نشانه های تنش و گرمازدگی 

گیاهان را بشناسید. این نشانه ها شامل موارد زیر می شود: 
 گیاهان گرمســیری، به ویژه آنهایی که برگ های ظریفی دارند، با جذب بیش از اندازه خورشید، 

پژمرده می شوند. 
 شاخ و برگی که به رنگ سبز روشن هستند، ممکن است رنگ و رو رفته شوند. آفتاب سوختگی 
هم ممکن است رخ بدهد که به شکل تکه های قهوه ای سوخته بر روی برگ، خود را نشان می دهند. 

 گل ها و برگ ها معمواًل با افزایش گرما یا زرد می شوند یا می ریزند. 
 حاشیه های یک برگ ممکن است که خشک شود. 

هر گیاهی به یک نوع نسبت به گرما واکنش نشان می دهد، بنابراین باید نسبت به گیاهی که 
در اختیار دارید اطالعات کامل داشته باشید و باید بدانید که این مشکالت از کجا نشأت گرفته 
است. سپس می توانید به پیشگیری و درمان فکر کنید. بهترین روش های رفع گرمای تابستان 
برای گیاهان شــامل ایجاد رطوبت )گیاهان عاشق رطوبت باال در هوا هستند و در طول دوران 
گرما باید اســپری شوند(، آب رسانی )آب رســانی یکی از راه های مناسب خنک کردن گیاهان 
در تابســتان است، اما زیاد آب رسانی نکنید( و ایجاد سایه و خنک کردن گیاه است. هم  چنین 
بهتر اســت در این فصل از دادن کود خودداری شــود. بنابراین از اضافه کردن کود و مکمل به 
خاک در دوران تنش گرمایی خودداری شود. کود تأثیر مثبتی در تابستان دارد. اما گیاهی که 
با گرمازدگی ســر و کله می زند، نیازی به کود ندارد. اجازه دهید گیاه دوباره سرپا شود، سپس 

به آن کود بدهید. 
ریحانه سادات نجفیان ـ کارشناس گل و گیاه
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