
مشکل چندین ساله اسناد مشاعی محله اتابک و 
مینابی در حال برطرف شدن است
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 گفت وگو با ورزشکار هم محله ای
 که مسافر توکیو است 

حدود یک ماه تا برگزاری مســابقات المپیک باقی مانده و ورزشکاران منتخب 
کشورمان که در مســابقات مقدماتی سهمیه المپیک را به دست آورده اند، برای 

اعزام به توکیو آماده می  شوند...

 امیدوارم دست پُر
از المپیک برگردم

صفحه11

 استقبال شهروندان محله اشراقی از یک جشنواره مشارکتی 
در حوزه  محیط زیست

اگر شــما هم جزو آن دســته افرادی هستید که 
سرنوشت زباله هایی که در خانه تولید می کنند، سر 

صفحه5از داخل کیسه و...

سرنوشت تماشایی
دورریختنی ها 

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

صفحه4

دلم می خواهد 
مردم آثارم را ببینند

گفت وگو با هنرمند پیشکسوت 
ساکن محله مهران و خالق 
سفالینه های برج آزادی 

یکیازمشکالتدرمحلههایاتابکومینابی،موضوعاسنادمشاعیاستکه
برخیازاهالیایندومحلهباآندرگیرهستند.شهروندانباایناسنادازلحاظ

صفحه12حقوقیدررونداخذپروانهساختبامشکلمواجهمیشوند.
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حاضرم رایگان در فرهنگسراها 
و سراهای محله به اهالی آموزش دهم
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بزرگراه غیرهمســطح تقاطع
باقریوخیابانفرجام شهید
اوایلمهرماهبهبهرهبرداریمیرسد.
معاونفنیوعمرانیشهردارمنطقه4
دراینبــارهگفــت:»اینپــروژهبا
ســرعتزیاددرحالاجراســتو
تاکنون50درصدپیشرفتفیزیکی
داشتهاستوطبقپیشبینیهای
صورتگرفتهاوایلمهرماهامسالبه
»مهدی خواهدرسید.« بهرهبرداری
پورشاســب«دربارهمشخصاتفنی
اینپروژهافزود:«پلیکهقراراست

ازعرضبزرگراهشــهیدباقریگذرکردهوخیابانفرجامشرقیوغربی
رابههــممتصلکند،550متــرطولداردوعرضعرشــهفلزیآن
250متراســت.«اوضمنقدردانیازهمــکاریراهنماییورانندگیو
شــرکتهایخدماترســاندراجرایاینپروژهادامهداد:»معارضان

موجوددرمسیراینپروژهدرحال
رفعشــدناســتوطبــقبرنامه
میشــود.« تکمیــل زمانبنــدی،
محمددوســت« »محمد همچنین
شــهردارمنطقه4نیزبــاتأکیدبر
زمانبندیاجــرایاینپروژهگفت:
»ظرافتوزمانبندیاینپروژهطبق
پیشبینیهــایصــورتگرفتهدر
حالانجاماســت.«اوبــاتأکیدبر
اولویتشهرداریمنطقه4درجلب
رضایــتشــهرونداندراینپروژه
کمنظیراضافهکرد:»اجرایسازهای
کمنظیردرپروژهپلغیرهمسطحبزرگراهشهیدباقریباخیابانفرجام
زیباییوظرافتآنرادوچندانکردهاست.«کلنگپروژهساختتقاطع
غیرهمسطحبررویبزرگراهشهیدباقریوخیابانفرجامباهدفکاهش

ترافیکاینمحدودهدرمهرماهسال1۳۹۹برزمینزدهشد.

تیتر یک

اتصال خیابان فرجام غربی و شرقی تا پایان تابستان 

برپایی جشنواره خاطره انگیز برای 250 کودک کار
جشــنوارهتفریحی،ورزشیویژهکودکانمراکزپرتو)کودکانکار(باحضور250کودک
درمنطقه15برگزارشد.معاوناجتماعیوفرهنگیشهردارمنطقه15دراینبارهگفت:»این
جشــنوارهیکروزهبههمتمرکزخدمــاتاجتماعیبامشــارکتادارهورزشونهادهاو
سمنهایمردمیچونمؤسسه»چرخوفلک«و»پایگاهورزشبرایصلحوتوسعه«بارعایت

پروتکلهایبهداشتیدرمحوطهبازمرکزخدماتاجتماعیبرگزارشد.«»اکبرمختاری«
ادامهداد:»اجرایمســابقاتفوتبالدستی،شطرنج،بازیهایبومیومحلی،قلعهبادی،
اسپوکس،برایتونیکوفوتبالگلکوچکبههمراهاستیجبرنامههایشاد،روزخاطرهانگیزی
رابــرایاینکودکانرقمزد.«اوافزود:»همچنیننمایشــگاهیباعنوانکودکانکارهمدر
ساختمانشــهرداریمنطقه15وسرایمحلهمشیریهبرپاوبه250کودک7تا20ساله

شرکتکنندههدایاییاهداشد.«

رونمایی از خودرو آتش نشانی ویژه بوستان سرخه حصار 
خودروامدادونجاتآتشنشــانیبرایارائهخدمات
دربوستانجنگلیســرخهحصاررونماییشد.شهردار
منطقه1۳دربارهخودروامدادونجاتآتشنشــانیویژه
اطفایحریــقاراضیجنگلیســرخهحصارگفت:»با
توجهبهرویکردمعاونتخدماتشهریومحیطزیست
شــهرداریتهرانبرتجهیزایســتگاههایآتشنشــانی
بوســتانهایجنگلی،خودروامدادونجاتآتشنشانی
ویــژهاطفایحریقاراضیجنگلیبهامکاناتایســتگاه
آتشنشانیبوستانجنگلیســرخهحصارافزودهشد.«
»مجتبیشــکری«ادامهداد:»هرچهامکاناتآتشنشانیدربوستانجنگلیتجهیزوشرایط
مهیاترشــود،مابهاستانداردهانزدیکترمیشویموبهدنبالآنرسیدگیوایمنیدراراضی
جنگلینیزبیشترمیشود.«اوافزود:»همچنینباتوجهبهگرمشدنهواوتغییرفصل،یکیاز
اقداماتپیشگیرانهازآتشسوزیکهباابتکارفضایسبزمنطقه،اجرایآتشبرهادرمسیرهای
پرترددوپرتراکمپوشیدهازعلفاینبوستانجنگلیاست.اینمسیرهاباعالمت)+(طراحی
واجراشدهاند.«شکریگفت:»درقسمتهاییکهحجمدرختانبیشتراستعرضآتشبرهاتا
4مترهممیرسدودرقسمتهایکمحجم،عرضآنهاحدود2متردرنظرگرفتهشدهاست.«

چهره
شهردار منطقه 8: 

طرح »به راه« 
پیاده روها 

را متحول می کند

یادداشت

روابط اجتماعی در 
محله ها را مستحکم کنیم
مدیریتشهریدرسالهایاخیرنگاه
متفاوتیدرارائهخدماتبهشــهروندان
دربخشهایفرهنگیواجتماعیلحاظ
کردهوازیکدســتگاهخدماتیصرف
کــهکارشجمعآوریزبالهوآســفالت
خیابانهااستبهیکنهادتأثیرگذاردر
توسعهروابطانسانیدرشهرتبدیلشده
است.طبعًاشکلگیریچنیننگاهیدر
مدیریتشــهریتهرانمتآثرازعوامل
گوناکونیاستکهیکیازآنها،موضوع
گسســتدرروابطاجتماعیشهروندان
ســاکندرشــهرهایبــزرگازجمله
تهراناســت.شــهرهایبزرگهمواره
درمعرضخطرگسســتاجتماعیقرار
دارند،چراکهدرآنهااغلبشــهروندان
معمواًلیابهفکرحلمشکالتشخصی
آپارتمانهایشــان یادر خودهســتند
ســردرالکخودبردهوبــهاطرافیان
خودکمترتوجــهدارند.باتوجهبهاین
مــوارد،اکنــوندرتهرانوشــهرهای
بزرگدیگرمانندگذشته،شاهدحضور
چشــمگیراهالــیدرپاتوقهایمحلی
نیستیمواغلبشــهروندانبهندرتاز
حالهمدیگرخبــردارندواینموضوع
شــایداصلیترینزنگخطربرایانواع
کالنشهرها در اجتماعی گسســتهای
ورشــدانواعآسیبهاومشکالتناشی
ازآنباشــد.شکینیســتکهمدیران
شــهریبایدامکانحضورشــهروندان
درفضاهایشــهریراایجــادکنندتا
ارتباطاتاجتماعیبهنحوگســتردهای
بیــنشــهروندانایجادشــود.بهبیان
دیگر،ســاکنانمحلهوبچهمحلهایی
کهسالتاسالهمدیگررانمیبینندو
حتیهمدیگررانمیشناسندنمیتوانند
درحلمشــکالتمحلــهنقشمؤثری
داشتهباشند.شایدبههمیندلیلاست
کهگستردهشــدنارتباطاتاجتماعی
باعثتقویــتتعلقخاطرافرادبهمحل
زندگیخودوبــاالرفتنضریبامنیت
روانیجامعهمیشود.برایاینمنظور،
ایجــادبرنامههایفرهنگــیوتفریحی
شاددرفصلتابســتان)بالحاظکردن
پروتکلهایبهداشتی(کهاینروزهادر
پیشروداریموباروزهایطوالنیاوقات
فراغتشــهروندانبهویژهدانشآموزان
همزمانشــده،یکضرورتاســت.با
تحققچنینضرورتیاســتکهاهالی
محلههــاامکانحضــوراجتماعیپیدا
میکنندودرعیناستفادهازبرنامههای
شادومتنوعبایکدیگرآشنامیشوندو
نوعیمقابلهبابحرانگسستاجتماعی
درشهرمحققمیشود.مدیرانشهری
بارهادرصحبتهایخوددربارهبرپایی
جشــنهایمحلیبهایننکتهاشــاره
کردهاندکهشهروندانتهرانیبیشازهر
چیزبهآرامش،شــادی،نشاطوتفریح
احتیاجدارندوســروروشادییکیاز
ضرورتهایزندگیدرکالنشهریمثل

تهراناست.

غرفه های رایگان برای معلوالن و بانوان سرپرست خانوار 
غرفههایدرآمدزاییویژهمعلوالنوبانوانسرپرست
خانوادهدربوســتانهایزیتونوترنجبرپاشدهاســت.
مدیرادارهساماندهیشــهرداریمنطقه14دراینباره
گفت:»درشــرایطفعلــیخانوادههــایکمبضاعتو
کمتوانبیشــترازدیگراقشــارجامعهدچارمشــکل
اقتصــادیشــدهاند.ازاینروباراهانــدازیروزبازاردر
ناحیههــای۳و5امکاندرآمدزاییبــرایآنهارامهیا
کردهایم.«»احمدبابایــی«افزود:»دراینبازارهابیش
از200غرفــهوجودداردکهرایگاندراختیارمعلوالن
وبانوانسرپرستخانوارقرارمیگیرد.البتهافرادبایدمعرفینامهازسویبهزیستیبهاداره
ساماندهیارائهدهند.«اوادامهداد:»جمعهبازاردرانتهایخیابانمیرهاشمیجنببوستان
زیتونوسهشنبهبازارنیزدرضلعجنوبیبوستانترنجبرپامیشود.«اوگفت:»عالقهمندان
برایدریافتغرفه،میتوانندبهادارهساماندهیدرخیاباننبردجنوبی،بعدازتقاطعزمزم،
شهرداریمنطقه14مراجعهکنند.اینمیانشهروندانمثلدستفروشانوافرادکمسرمایه

هممیتوانندباکمترینهزینهدراینروزبازارهاغرفهاجارهکنند.«

طــرحجدیدیباعنــوان»بهراه«
همزماندرمنطقه8اجرامیشود
کــهدرزمینهپیادهروســازیومســیر
دوچرخهدراینمحــدودهتحولایجاد
خواهدکرد.»مسعودرنجبریان«شهردار
منطقه8دراینبــارهمیگوید:»طرحی
کــهاخیراًتوســطشــهرداریمرکزبه
و پیادهروسازی رسیدهشــامل تصویب
همزمان بهصورت دوچرخه مسیر ایجاد
اســتکهدرمحــوردماوندتــاخیابان
آزادیاجــراخواهدشــد.«اومیافزاید:
»اینمســیرازمناطق8،7،10،۹و6
عبورخواهدکرد.طرح»بهراه«درطولی
معــادل24هــزارو۹70متــرازمحور
دماوندتاآزادیرادربرخواهدگرفتو
اکنون5کیلومترازاینمسیردرمنطقه
8بــاعنوانمســیردوچرخــهدرحال
آمادهســازیاســت.«اوادامهمیدهد:
»اینکدرحالآمادهسازیفازدوممسیر
دوچرخهازپلخاقانیتاخیابانافشاری
هســتیمکهتاکنون70درصدپیشرفت
فیزیکیداشتهوهمزمانپیادهروسازیو
ایجامســیردوچرخهدرایــنمحوردر
حالانجاماست.پیشبینیمیکنیمدر
صورتنبودمشــکل5کیلومترازمسیر
دوچرخهســواریمنطقــه8درخیابان
دماونــدتاپایانتیرمــاهبهبهرهبرداری

برسد.«

علی اهلل سلیمی
دبیر تحریریه

مجله خبری مجله خبری

تخلیه  دوباره سرای محله قنات کوثر 
ساختماناســتیجاریســرایمحلهقناتکوثربرایباردوم
تخلیهشد.عضوشــورایاریمحلهدراینبارهگفت:»سرایمحله
قناتکوثرکهاز2ســالپیشدرساختمانیاستیجاریمستقر
شــدهبود،بهدلیلپایانقرارداداجارهتعطیــلوبنابهاعالمو
شکایتموجرســاختمانتخلیهشد.«»داوداصالحچی«بابیان
اینکهدرچندســالاخیر،ایندومینباراســتکهمحلهقنات
کوثربهدلیلنداشتنساختمانمناسب،سرایمحلهندارد،افزود:
»دوســالپیشوبعدازتخلیهســاختمانقبلیدرکوچهنهم
مرکزیبهدرخواستموجر،باپیگیریشورایاریسرایمحلهدر
ساختماناستیجاریفعلیدرکوچههشتمغربیبازگشاییشد
اماباوجودیکهازمهرماهسال۹۹مالکهشدارتخلیهدرزمان
فسخقراردادرادادهبود،شهرداریبرایتأمینساختمانجدیداقدامیانجامندادودرحال
حاضرموجرپسازطیمراحلقانونیحکمتخلیهســاختمانراگرفتهاســت.حاالاهالی

محلهقناتکوثرسرایمحلهندارند.«

کارگاه گل و گیاه در بوستان تمدن 
کارگاهآموزشیپرورشگلوگیاهآپارتمانیدربوستانتمدن
برگزارمیشــود.معاونخدماتشــهریومحیطزیستشهردار
منطقه8دراینبارهگفت:»ادارهفضایســبزشــهرداریمنطقه
8کارگاهآموزشــیبرایشهرونداناینمنطقهدربوستانتمدن
برگزارمیکندتاشــهروندانرابهنگهداریوپرورشگلوگیاه
بیشترتشویقکنیم.«»ناصررضاپور«افزود:»حتیبرایتشویق
شهروندانبهجمعآوریپسماند،بهآنهادرغرفهگلماند،گلدانو
گلهدیهمیدهیم.«اوادامهداد:»دراینبرنامهاقداماتیازجمله
توزیعبروشــور،معرفیکتابدربارهگلوگلکاری،ارائهمشاوره
گیاهپزشکی،آموزشنحوهکاشتوپرورشگلوگیاهآپارتمانی
وباغبانیتوســطکارشناسانفضایسبزارائهمیشود.«اوتأکید
کرد:»کلینیکگلوگیاهشــهرداریمنطقــه8آمادگیالزمبرایارائهخدماتدائمیدر
سال،بهشــهروندانمنطقهرانیزداردوشهروندانمیتوانندازطریقمراجعهحضوریبه

اینمرکزازخدماتمشاورهگیاهپزشکیاینمجموعهبهرهمندشوند.«

شمارش معکوس برای افتتاح میدانگاه ارامنه دوالب
عملیاتبهسازیفضایمیدانگاهیبینآرامستانهایدوالب
بهپایانرسید.شــهردارمنطقه14دراینبارهگفت:»ایجاداین
میدانگاهیکطرحفرامنطقهایاســتازدیماهسال۹۹کلید
خوردودرآخرینروزهایخردادماهبهپایانرســید.«»کامبیز
مصطفیپور«افزود:»فعالیتعمرانیبهســازیآرامســتانهای
دوالببــاتالشبیوقفهحوزهفنیوعمرانمنطقهدرآســتانه
فصلتابستانبهپایانرســید.فضایبینآرامستانهاتاقبلاز
اجرایعملیاتعمرانی،ســوتوکوربوداماحاالباایجادفضای
گردشگریقطعًابسیاریازگردشــگرانوعالقهمندانبهتاریخ
گذرشــانبهاینجامیافتد.«اوادامهداد:»ازســویدیگرامکان
دورهمیتوریســتهایخارجیفراهممیشود.درواقعبهسازی
میدانگاهآرامستانهایدوالبتحولیرادرشرقتهرانایجادخواهدکرد.«سنگفرششدن
خیابانتاجری،کاشتدرختانروتبالوایجادفضایسبزازجملهاقداماتیاستکهبرای

آبادانیمیدانگاهارامنهدوالبانجامشدهاست.

میز خبر

 4000
کامیون هر شبانه روز از معابر 

شمال شرق تهران عبور می کنند 
تا نخاله های ساختمانی را به آبعلی 
برسانند.  تردد آنها و تخلف برخی 
در تخلیه نخاله پیش از رسیدن 
به مقصد، در2 ماه اخیر 10تن 

خاک و نخاله در منطقه برجا 
گذاشته است. 

۶0
 درصد از پیام های مردم منطقه14 

در تماس با سامانه 137 درباره 
طرح مبارزه با جانوران موذی 

کاهش یافته است. 

1200
 متر طول خط کشی محوری در 

خیابان های زاهد گیالنی و کلینی 
منطقه13 اجرا شد. این عملیات 

در راستای ایجاد امنیت ترافیکی، 
افزایش ضریب ایمنی و همچنین 

ایجاد سیمای بصری بود. 

30
دختر دوچرخه سوار منطقه8 

در برنامه استعدادیابی 
دوچرخه سواری شرکت کردند. 

فکری برای زباله گردها بکنید
زبالهگردهاازمدتهــاپیشدرمحلهصفا
حضورداشتندامااینروزهاتعدادآنهاافزایش

این از یافتــهوشــهروندان
هســتند. گلهمند موضــوع
دبیــر میرزاپــور« »رحیــم
شورایاریمحلهصفادراینباره
زباله و »زبالهگردها میگوید:

جمعکنهادرمحلهماحضورداشتندامادریک
ســالاخیرتعدادآنهاچندبرابرشدهوامنیت
محلهرابرایحضورشهروندانبهویژهبانوانو
کودکانکمکردهاست.«اومیافزاید:»آنهاروی
دوششانگونیمیاندازندودرسطلهایزباله
بهدنبالضایعــاتمیگردندودرنهایتبرای
فروشبهمغازههایضایعاتیمراجعهمیکنند.
افزایشچشــمگیرآنهاباعثشدههرروزوهر
ساعتشــاهدحضوراینافراددرمعابرمحله
باشــیم.«اوادامهمیدهد:»باحضوراینافراد،
مغازههایضایعاتیدریکســالاخیررشــد
400درصدیداشتهاندماپیشازایندرمحله
صفافقطیکیادوموردمغازهضایعاتیداشتیم
ولیامسالحدود۳0تا40مغازهدرخیابانهای
ثاراهلل،اقبالومنتظریایجادشدهاست.عالوه
براینهمینموضوعبهبیشــترشــدنسرقت
ازخانههاوســاختمانهایدرحالساختنیز
منجرشدهاســت.«اوتأکیدمیکند:»رفعاین
مشکلنیازمندهمتچندجانبهدستاندرکاران
است.شــهرداری،کالنتریودولتبایدپیگیر
اینموضوعشوندوبرایرفعمعضلباهمدیگر
متحدشــوندچونرســیدگیبهاینمشکل
متولیمشخصینداردوهرنهادمسئولیترابه
گردننهاددیگرمیاندازد.اینمیانضایعاتیها
مشــاغلمزاحمهســتندوآلودگــیصوتیو

زیستمحیطیدارند.«

شورایاری

خیابان فداییان اسالم، محور نوین کسب و کار می شود
طرحبازآفرینیمحورفداییاناســالموتبدیلاینخیابانبهمحورفعالیتنوینکسب
وکاردرجنوبشــرقتهرانپسازسهدههابالغشد.شهردارمنطقه15دراینبارهگفت:
»طرحبازآفرینیخیابانفداییاناســالمبعدازچنددههتصویبشد.اینخیابانبهعنوان
یکظرفیتکمنظیر،دارایفضاهایمتروکهورهاشــدهاســتکهقراراست،طبقسند
بازآفرینیشــاهدتحوالتبزرگیدراینخیابانباشیم.«»وحیدرضامحمدی«ادامهداد:
»اینعرصهبخشــیازمناطق16،15،12و20شهرتهرانرادربرمیگیردودرمجموع
مساحتیحدود5۳7هکتارراشاملمیشودکهازسمتشمالبهمیدانوپارکشوشو
ازضلعجنوببهبزرگراهبسیجمیرسد.همچنینازسمتشرقبهبلوارشهیدبروجردی
)شــهرزاد(،خیابانشهیدرجبنیا،خیابانمهریاریهاوشهیدغمخواروازضلعغرببه
خیابانصابونیان)21متریبعثت(،بعثتوحنیفزادهمحدودمیشود.«اودربارهتبدیل
محورفداییاناسالمبهمرکزکسبوکارنوینافزود:»براساساینطرحازخیابانشوش
تابزرگراهبعثتبهراســتهتجاریوبازرگانی،ازبزرگراهبعثتتاآزادگانبهراســتهملل
)تجارت،گردشگریوسکونت(وازبزرگراهآزادگانتابلواربسیجبهراستهعلم،فناوریو

میراثصنعتیاختصاصخواهدیافت.«

چه خبر از شهر؟

خبر خطی

 منطقــه4 کارگاهمهارتهــایزندگــیویژه
کودکانباحضورروانشناسکودکیکشنبهها
ســاعت10صبحدربوســتانبانــوانمنطقه4
)بوستانمرضیهحدیدچی(برگزارمیشود.این
بوســتاندربلواراســتقالل،بلوارکوهستان،رو

بهرویباغپرندگانقراردارد.
 منطقه 8 مســابقاتگلکوچکدرمحلههای
منطقه8باحضور16تیم5نفرهدرردهســنی
نوجوانانوجواناندرحالاجراست.اینمسابقات

10روزدرمحلههاادامهخواهدداشت.
دندانپزشــکی مجتمع مجهزترین  منطقه13   
نیرویهواییارتشجمهوریاســالمیایرانبا
حضورجمعیازمســئوالنکشــوریولشکری
درمنطقه1۳افتتاحشــد.اینمرکزتخصصیبا
7هزارو600مترمســاحتوزیربنای4هزارو
200متریکیازمجهزترینمراکزدندانپزشــکی
ارتشکشورمحسوبمیشــودکهبهنامدکتر
تابشازپزشکانخدومدوراندفاعمقدسمزین

شدهاست.
 منطقه14 بوستانهایمنطقه14برایحضور
بانوانایمنســازیشد.اینطرحباهدفارتقای
امنیتورفاهبرایبانواناجراییشــدهتاآنهادر
هرازســاعتازروزبتواننددرفضاهایشهری
وبوســتانهاحضورپیداکردهوازامکاناتآنجا

بهرهمندشوند.
 منطقــه 15کانکستجهیزاتامــدادونجات
برایاستفادهدرمواقعضروریدرمدرسهشهید
جاللوندجانماییشد.اینمدرسهدرکوچهششم

افسریهقراردارد.
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13  8  4 مناطق  محیط زیست زیرگذرهنر

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

جشنواره»سرنوشتدورریختنیها«باهدفترویج
فرهنگاستفادهبهینهازپسماندهایشهریودورریزها
ازســویادارهمحیطزیستوتوسعهپایداردرمنطقه
1۳درســرایمحلهاشراقیبرگزارشد.برایبرگزاری
اینجشنوارهوپسازانتشارفراخوان،شهروندانچند
هفتهایفرصتداشــتند،آثارخودرابرایشرکتدر
اینمســابقهبفرستند.پسازجمعآوریآثاروداوری
اولیــهبرخیازآنهابهمرحلهبعدیراهیافت.درپایان
اینجشــنوارهچندروزه»محبوبــهعلیپور«،»مریم
جعفری«و»اقدستقیپور«بهعنواننفراتبرگزیدهاز
سویبازدیدکنندگانوداورانجشنوارهانتخابشدند
کهدرآثارهریکازآنهاخالقیتحرفاولرامیزد.

زباله ها را دست کم نگیرید
»مریمجعفری«ازنفراتبرگزیدهجشنوارهمیگوید:
»زبالهدرمحیطزیستوزندگیاطرافمابسیاراثرگذار

استونبایدآنهارادستکمگرفت.ازاینرومیتوانبه
بهتریننحوآنهاراتفکیکوبرایخلقکارهایهنری
ازآنهابهرهبرد.منهمباتوجهبهاهمیتاینموضوعدو
کاربرایجشنوارهارائهکردمکهیکیتهیهرومیزیاز
لباسکهنهودیگریســاختظروفازروزنامهباطله
بود.رومیزیرابابهرهگیریازپارچهشلوارجینکهنهو
نوارهایرنگیانجامدادموبرایظرفهانیزروزنامههارا
خیسکردهوبهآنهاشکلدادموظروفکاربردیایجاد
کردمکهپسازخشکشدنازآنهابهعنوانظرفقرار
دادنمیوهوکاالیخشــکو...میتواناستفادهکرد.«
»اقدستقیپور«همبانویدیگریاستکهبامهرههای
دورریختنی،رومیزیمتفاوتدرستکردهواثرشاز

سویبازدیدکنندگانوداورانبرگزیدهشدهاست.

کمک به اقتصاد خانواده
»محبوبهعلیپور«یکیدیگــرازبرگزیدگاناین

 استقبال شهروندان محله اشراقی 
از یک جشنواره مشارکتی در حوزه  محیط زیست

سرنوشت تماشایی 
دورریختنی ها 

  اگر شما هم جزو آن دسته افرادی هســتید که سرنوشت زباله هایی که در خانه تولید می کنند، 
سر از داخل کیسه و ســطل   زباله کوچه و خیابان  درمی آورد، خوب است بدانید افرادی هم هستند 
که حتی از دل زباله ها وســایل مفید تولید می کنند و با خلق آثار کاربردی، هنری و... هم به خود و 
هم محیط زیست اطرافشان کمک می کنند. درســت مثل افرادی که هفته گذشته آثارشان را برای 
جشــنواره »سرنوشت دورریختنی ها« ارسال کردند و ضمن برپایی نمایشــگاه، از میان آنها ۳ اثر 
برگزیده شد. این جشنواره از سوی اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری منطقه۱۳ در سرای 

محله اشراقی برگزار شد.  

پروانهبهرامنژاد

جشنوارهوازساکنانمحلهاشــراقی،دربارهضرورت
کمکبهمحیطزیســتوپیامدهایآنمیگوید:»به
عقیــدهمنهمهمردمبایدتفکیــکزبالهوتوجهبه
پســماندهایخشــکراجدیبگیرندچونتوجهبه
اینموضــوعبهاقتصادخانوادههاهمکمکمیکند.«
اودربارهآثاریکهدراینجشــنوارهارائهکردهاست،
میگوید:»منهمباتوجهبهاهمیتاینموضوعباارائه
۳اثرکههمهآنهاراازوسایلدورریختنیمثلشیشه
سس،شلوارکهنههمســرموظرففلفلتهیهکردم،
حضورداشــتم.«اومیافزاید:»ماحصلشیشــههای
ســسوربگوجهفرنگیکهخالیمیشود،تهیهجا
ادویهایبهکمکتزیینپارچههایرنگیوگلیمیشد.
همچنینباپارچهشلوارکتانهمسرمکهکهنهشده
وقابلاستفادهنبود،یکزنبیلپارچهایمقاومدوختم
کهبراینانمورداستفادهقرارمیگیرد.عالوهبراینها
ازظرففلفلتندیکهخالیشدهبودبهکمکپمپ
ظرفمایعدستشوییتهیهکردمکههمگیکاربردی
هستند.«جشنوارهونمایشگاهسرنوشتدورریختنیها
هفتهگذشتهبهمیزبانیسرایمحلهاشراقیاجراشد.
»ســیماجمالی«رئیــسادارهمحیطزیســتو
توسعهپایدارشهرداریمنطقه1۳همدربارهجشنواره
میگوید:»همهگروههایســنیفرصتمشــارکت
داشتندوافرادبرایحضوردراینجشنوارهکارهایشان
رابهســرایمحلهاشراقیتحویلدادندوازبینآنها
۳0اثربهمرحلهبعدراهیافت.بعدازآنهمبهمدت
۳روزنمایشــگاهدایرشــدودرمراسماختتامیههم
ازمیــانآنهابه۳اثریکهمتشــکلازمواددورریز
وطبیعیبــانگاهیخالقبودوبراســاسنوعاثرو
میزانکاربردیکهداشــتندوزحمتوکاربیشتری
بردهبودند،جوایزیاهداشــد.«اومیافزاید:»دراین
جشــنوارهسعیشد،ضمنارائهبیانیمتفاوتازهنر
بااســتفادهازمواددورریختنی،توجهشهروندانرابه
مقولهحفظمحیطزیســتجلبکردهوبااستفادهاز
عنصرخالقیت،استفادهبهینهازپسماندهایشهری
ودورریزهارافرهنگســازیکنیم.«اوادامهمیدهد:
»اینجشنوارهبامشارکتجمعیازبانوانبرگزارشد
وامیدواریمدربرنامههایجمعیدیگرشاهدافزایش

مشارکتمردانهمباشیم.«

کاشت درختان ویژه 
در سرخه حصار

محیط زیســت  هفته  مناســبت  به 
برنامه های متعددی در ســیزدهمین تکه 
پایتخت اجرا شــد که یکی از آنها کاشت 
ده ها اصله نهال از گونه سازگار و کم خواه 
)درختان بــا نیاز آبی کم( در بوســتان 
بود. شهردار منطقه  جنگلی سرخه حصار 
۱۳در مراســم بزرگداشت این هفته که با 
شعار »حفظ درخت، تداوم حیات« برگزار 
شــد، گفت: »توجه به هشدارها و نکات 
زیســت محیطی از مهم ترین موضوعاتی 
اســت که باید مورد توجه باشــد و در 
عصرکنونی شهرها به سمت صنعتی شدن 
در حال حرکت هستند و باید درختکاری 
در دستور کار قرار گیرد تا از آلودگی های 
زیست محیطی جلوگیری شود.« »مجتبی 
از محیط زیست  افزود: »حفاظت  شکری« 
یک وظیفه ملی و شــهروندی همه مردم 
است و توجه به این موضوع مهم می تواند 
ضامن بقا و دوام حیات انســانی شود.« 
کاشــت درختانی از گونه های ســازگار و 
سنی  گروه  شــهروندان  توسط  کم خواه 
مختلف در اراضی سرخه حصار انجام شد. 
اراضی  از محیط بانان  این میان تجلیــل 
ســرخه حصار، اجرای برنامه استیج و... از 
دیگر بخش های مراســم درختکاری بود 
که از ســوی معاونت خدمات شــهری و 

محیط زیست منطقه۱۳برگزار شد. 

خانه محیط زیست 
رعایت   ضمن  هفتــه  این  برنامه های 
نشاط  ایجاد  با  بهداشــتی  پروتکل های 
دوباره میان شــهروندان و در زمینه های 
مختلف برگزار شــد. »ســیما جمالی« 
رئیس اداره محیط زیست و توسعه پایدار 
گفت:  ۱۳دراین باره  منطقه  شــهرداری 
»برگزاری مراسم درختکاری، افتتاح خانه 
محیط زیست در سرای محله نیروی هوایی، 
همراه با برگزاری مسابقه نقاشی کودکان با 
تهیه  و  از زمین  راه های حفاظت  موضوع 
و نصب مخازن جمع آوری فیلتر ســیگار 
و برپایی غرفه آموزش محیط زیســت در 
بوســتان پیروزی و نصب النه پرنده در 
باغچه همسایگی )مشــارکتی( از جمله 
محور فعالیت های منطقــه ۱۳ در هفته 
محیط زیست بود.« عالوه بر اینها برگزاری 
وبینار در زمینه ترمیم اکوسیســتم ها و 
تنوع زیســتی، اجرای طــرح از خانه تا 
محل کار با دوچرخه در سه شــنبه های 
پارچه ای  توزیع کیسه های  بدون خودرو، 
و  محیط زیست  دوستدار  نانوایی های  در 
غرفه های آموزشــی منطقه بخش دیگر 
فعالیت های این مدت بود. همچنین ارائه 
صفحه  در  محیط زیســتی  آموزش های 
کانال ســرای  و  منطقه  مجازی  آموزش 
محله ها نیز از ســوی اداره محیط زیست 

منطقه ۱۳ در حال برگزاری است.

نمایبیرونخانهمعمولیاست،اماهمینکهدر
بازمیشوددنیاییطرحورنگکهدرقابوبومروی
درودیوارخودنماییمیکنند،غافلگیرمانمیکند.
دیوارهاازکفتاسقفپوشیدهازقابهاییاستکه
طرحهایاســلیمی،گرهوختاییرادربرگرفتهاندو
دریکپهنهدیوارتقدیرنامههاولوحهاییمیخکوب
شــدهکهامضایوزرایارشــادومدیرانفرهنگی5
دههاخیررابهپایخوددارند.محوتماشاینقشها
ورنگهاهستیمکههمسایههنرمندمانسررسیده
وبــارویبازپذیرایمانمیشــود.اوقبلازهرچیز
حکایتورودشبهدنیایهنرســفالوسرامیکرا
برایمــانتعریفمیکند:»پدربزرگمادرم،زریبافو
ســاکنکاشــانبودودردورهپهلویاولبهدستور
رضاخانکهمیخواستهنرمندانراازسراسرکشور
درپایتختگردهمبیــاورد،بهتهرانآمد.پدرمهم
بههمراهشبهتهرانآمــدودرکارگاهزریبافیکه
درادارههنرهایملییاهمانوزارتارشادفعلیبود
مشغولبهکارشد.منآنزمانبچهدبستانیبودمو
تابستانهاهمراهپدرمبهکارگاهمیرفتماماعالقهای
بهزریبافینداشتموسرازکارگاهسفالوسرامیککه
نزدیککارگاهزریبافیبوددرآوردموبهصورتتجربی
اینهنررایادگرفتم.بعدهاکهدیپلمگرفتمدرهمان
ادارههنرهایملییاوزارتارشادفعلیاستخدامشدم
و۳0سالدرکارگاهسفالوسرامیکاینوزارتخانه

مشغولشدم.«

 2 تا از آثارم را خریدم 
حاصــلنیمقرننقــشونگار
رویسفالوسرامیکوبوم،صدها
اثرهنریســفالینهوبوماستکه
بخشــیازآنهادرمعماریشهری
بهکاررفتهاند.کتیبههاینیممتری
کهتا700متردورتادورساختمان
وزارتخارجهراپوشــانده،طراحی
وتزییندیوارکتابخانهپارکشــهر
وسفالینههایمعرقمیدانآزادی
کهازســال47برنمــایاینبرج
جلوهگریمیکننــد،ازجملهاین
آثارند.عالوهبــراینهانقشونگار
بــررویدههاگلدانواثرســفالی
درابعادبــزرگهمدرکارنامهاین
هنرمنــددیدهمیشــود،اماردی
ازآنهادرجاییدیدهنمیشــود.او
دربارهاینآثــارمیگوید:»زمانی
کهکارمندمیــراثفرهنگیبودم،
چندیناثرســفالینهبــزرگبرای
شــرکتدرنمایشگاههایمختلف
طراحیکردماماهمهآنهاحاالدر
زندانهســتند.چونکارمندبودم
آثارممتعلقبهخــودمنبود،برای
همینبعدازشرکتدرنمایشگاهها
درانبــارنگهداریمیشــدوحاال
سالهاستکهآنهادرانبارهاخاک

میخورند.فقطایندوگلدانسفالیبزرگراآنزمان
ازادارهخریدم.«استادآشفتهنگاهیبهتابلوهایروی
دیوارانداختهوباانــدوهمیگوید:»اینتابلوهاهمبه
جایاینکهدرنمایشــگاهباشــند،درچارچوبخانه

محصورشدهوبهنوعیزندانیهستند.«

دلم می خواهد مردم آثارم را ببینند
آشفتهنشــاندرجهیکهنریداردوتخصصش
طراحیونقاشــیرویســفالوســرامیکاستاما
خانهاشپراســتازتابلووبوم.اودراینبارهمیگوید:

»سال75کهبازنشستهشدمدیگر
نتوانســتمســفالکارکنم.چون
کارگاهوکورهسفالپزیوامکاناتش
رانداشتمبرایهمیندراینسالها
هنــرمرارویبومپیــادهکردم.«
اوادامهمیدهد:»سالهاســتکه
درهیچنمایشگاهیشرکتنکردهام
وهیچکسسراغیازهنروتخصصم
نگرفتــهاســتوبرایدلــمکار
میکنم.«حرفهایشکهبهاینجا
میخواهد »دلم میگوید: میرسد
آثارمرادرنمایشگاهیعرضهکنم
تاازاینحصاربیرونبیایندومردم
آنهاراتماشــاکنند.حتیحاضرم
نصفقیمتهــراثررابهخیریهها
ازفرهنگســراها تاکنون اما بدهم
وشــهرداریوهیچیــکازمراکز
فرهنگیوهنریپیشنهادیبرای

دایرکردننمایشگاهنداشتهام.«

می خواهم هنرم را رایگان 
آموزش دهم

هممحلــهایهنرمندمــاکهاز
جوانیدرمحلههاینارمکومحله
مهرانزندگــیکرده،ارتباطخوبی
باهمسایههادارداماتاقبلازفوت
یکــیازاقوام،اهالــیاورابهعنوان
هنرمندنمیشــناختند.اودراینبارهمیگوید:»اهالی
محلههمیشــهبهمنلطفداشــتهودراینسالها
بهعنوانبزرگتروریشســفیدبرایماحترامقائلند،اما
نمیدانستندکهکارهنریمیکنمتااینکهچندسال
پیــشیکیازاقوامنزدیکفوتکــردوازطرفاداره
هنرمندانیکبنربزرگجلوساختماننصبکردند،
آنجابودکههمسایههامتوجهشدنددستیدرهنردارم.
هنوزهمبهتدریسعالقهدارموحاضرمدرفرهنگسراو
سرایمحلهوهرجایکهامکانشفراهمشودرایگانبه

اهالیمحلهوعالقهمندانبههنرآموزشدهم.«

  اگر جزو عالقه مندان به هنر سفال و 
سرامیک باشید و گذرتان به ساختمان 

وزارت خارجه افتاده باشد، یا به کتابخانه 
پارک شهر رفته باشید، حتمًا کتیبه ها و 

نقوش گل و بته و طرح های اصیل ایرانی 
که روی کاشی های دور تا دور این بناها به 

زیبایی منقش شده، توجه تان را جلب کرده 
است. خالق این آثار و همچنین سفال های 

معرقی که در برج آزادی جلوه نمایی 
می کنند، »سید جواد آشفته« هنرمند کاشی 

و سرامیک است که در همسایگی ما و در 
محله مهران زندگی می کند. برای گفت وگو 
با این هنرمند پیشکسوت ساعتی مهمان 

خانه اش شدیم. 

پریسانوری

 گفت و گو با هنرمند پیشکسوت ساکن محله مهران 
و خالق سفالینه های برج آزادی 

دلم می خواهد 
مردم آثارم را ببینند

حاضرم رایگان در 
فرهنگسراها و سراهای 

محله به اهالی آموزش دهم

برخی آثار شهری 
کیفیت چندانی 

ندارند
این کارشناس هنرهای 

سنتی که سال هاست ردی از 
هنرش در چند گوشه از شهر 

خودنمایی می کند، معتقد 
است برخی کارهای هنری 
که در حال حاضر در سطح 
شهر اجرا می شود، کیفیت 
مناسبی ندارد. او می گوید: 

»یکی از فعالیت های 
هنری، کشیدن تصویر 

شهدا بر دیوار بزرگراه ها و 
ساختمان هاست؛ راه دوری 

نمی رویم، در همین محله 
مهران تصویر دو شهید 

بر دیوارکشیده شده که با 
گذشت چند سال کمرنگ 

شده اند. دلیل کمرنگ شدن 
تصاویر این است که در 

آنها از رنگ ورنی و حرارت 
باال استفاده نشده است، 
در حالی که نقوش نمای 

ساختمان وزارت خارجه و 
برج آزادی و خیلی از آثاری 

که در برابر گرما و سرما 
مخدوش و کمرنگ نشده اند 

تا ۱۳00 درجه حرارت 
دیده اند، اما این آثار شهری 

که ماندگاری چندانی ندارند، 
حرارت کمی دیده اند.«

سید جواد آشفته

تولد: ۱۳2۱ - تهران 

ویژگی: دارای نشان درجه یک 

هنر رشته طراحی سنتی 

هنرمند طراح کاشی و سرامیک 

و بازنشسته وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی 
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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
محمدرضا محمدی تاش

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

انسان محور به جای خودرو محور
یکــیازمهمتریــنچالشهایمدیریتشــهریدر
کالنشــهرها،انســانمحورکردنشــهربهجایخودرو
محوربودنآناست.انواعآلودگیهایمحیطیوبصری،
کاهشایمنیافرادپیاده،افزایشصدماتناشیازسوانح
رانندگی،دسترسینداشتنبهحملونقلعمومی،پایین
بودنکیفیــتومطلوبیتمعابرشــهریهمهازجمله
مسائلیاستکهمدیریتشــهریرادرشهرهایکشور
بهویژهکالنشــهرهامجــاببهطراحــیواجرایطرح
خیابانکاملکردهاســت.اجرایخیابانکاملباهدف
استراتژیانسانمحورکردنشــهر،دستیابیبهتوسعه
پایدارمحلهمحوری،تأمینمســیرحملونقلعمومیو
دوچرخهســواری،ایجادجذابیتمعابرشهریواستفاده
همهاقشــارجامعهبهصورتعادالنهازمعبرشــهریدر
حالاجراســت.البتهناگفتهنمانداجرایاینطرحباید
دریکمعبریکهازجهاتمختلفظرفیتوپتانســیل

دارد،صورتبگیرد.

پتانسیل باالی خیابان آیت
خیابانآیتیکیازمعابرپرترددوالبتهاصلیمنطقه
8است.اینخیابانپتانسیلباالییبرایتبدیلشدنبه
خیابانکاملداردوبیشتراهالیاینمنطقهخیابانشهید
آیترابهعنواننخســتینمسیرگشــتوگذاردرزمان
اوقاتفراغتدرداخلمنطقهانتخابمیکنند.»هوشنگ
ســخاوت«یکیازاهالیقدیمیمحلهنارمکدراینباره
میگوید:»اخیراًمطلعشدمشهرداریقراراستخیابان
آیترابهیکخیابانکاملتبدیلکندودرآنمســیر
دوچرخهسواریواسکوترطراحیکند.هرچنددرمنطقه
شــاهدایجادمسیردوچرخهدرنقاطمختلفهستیماما
خیابانآیتازلحاظجغرافیاییموقعیتمناســبیدارد.
وجــودپیــادهرودر2جهتخیابانباعــرضباالباعث
شدهکهاینمعبرپتانســیلخوبیبرایتبدیلشدنبه
خیابانکاملراداشتهباشد.البتهمسئوالنقباًلقولهایی
درخصوصتبدیلضلعشــمالخیابانآیتبهپیادهراه

دادهاندکههنوزاجرایینشدهاست.«

دسترسی به خط ویژه راحت نیست
یکیازمشــکالتیکهدرحالحاضرشهروندان
درخیابانشــهیدآیتدارندمربوطبهآساننبودن
دسترســیبهمسیراتوبوسهایتندرواست.»شعله
نظافت«ازاهالیمحلهدراینبارهمیگوید:»ازوقتی
مسیرخطویژهدربخششمالیخیابانشهیدآیت
راهاندازیشــد،عرضخیابانکمشــد.تصورکنید
خطویژهدروســطخیابانقــرارگرفتهودرهردو
طرفمســیرخطویژهالینســوارهروطراحیشده
است.تحتهرشرایطیاگرعابریبخواهدبهاتوبوس
دسترسیپیداکندبایدازالینباریکسوارهروعبور
کندکهبهسختیامکانپذیراستایندرحالیاست
کهعرضسوارهروکماستودرحاشیهسوارهروهم
همیشــهتعدادزیادیخودروپارکشــدهاست.در
صورتیکهطرحخیابــانکاملدراینمحوراجرایی
شود،بهصورتیکســانوعادالنهمسیرخودروهای
شــخصیوخطویــژهطراحیخواهدشــدکهاین
میتواندازبروزسوانحرانندگیوتصادفاتجلوگیری

کند.«

ضلع شمال خیابان پیاده راه می شود
باتوجهبهاینکهبعدازاجرایطرحخطویژهوطراحی
دوالینمسیرخودروهایشخصیدرشمالخیابانشهید
آیت،عرضمعبرکمشــد،معاونتحملونقلوترافیک
منطقهتصمیماتیدرخصوصتبدیلشمالخیابانشهید
آیتبهپیادهراهگرفتوقراراســتبهزودیالینسوارهرو
ازشــمالخیابانحذفشودوفقطخطویژهاتوبوسبه
فعالیتخودادامهبدهدومسیرخودروهابهپیادهراهتبدیل
شــودباتوجهبهاینکهدرخیابانشــهیدآیت،بوتیکها،
مراکزخریدوفروشــگاههایمختلففعالهســتند،در
صورتتبدیلاینخیابــانبهپیادهراه،اینمعبرمیتواند
جاذبهسفروخریدرابرایاهالیمنطقهوسایرشهروندان
درمناطقدیگرایجادکند.ازطرفیاینخیابانقراراست
سنگفرششــودتابرجذابیتمسیرافزودهشود.درحال
حاضردرابتدایقســمتشمالیخیابانشهیدآیتبرای
آمادگیشــهروندانواطالعرانندگاندرخصوصاجرای
طرحپیادهراه،درهایمتحرکیقراردادهشدهاستکهدر
هنگامترافیکایندرهاتوسطمأمورانراهوربستهمیشود

تابارترافیککموخودروهاازاینخیابانتخلیهشوند.

اجرای طرح»خیابان کامل« 
در محدوده خیابان شهید آیت

سند این خیابان به نام
همه شهروندان است

هفته»صرفه جویی در مصرف آب« 
بهانه مناسبی برای بازنگری در برخی رفتارهای غیر مسئوالنه است

تشویق کم مصرف ها 
اخـطار به پرمصرف ها

اینروزهادررسانهها،خبرهاوپیامهایی
بامضمون»هشداربهتهرانیهابرایمصرف
آب....«،»احتمالقطعآبدرتابســتان....«،
»میزانمصرفآبتهرانیهافاجعهاست....«،
»رعایتنکنیــد،جیرهبندیمیکنیم...«و....
منتشــرمیشود.شــایدبرخیاینپیامهارا
بهدلیلاینکههرســالتکرارمیشود،جدی
نگیرند،اماواقعیتایناســتکهامسالآب
کماســت،چونمقداربارندگیهانسبتبه
سالگذشتهکاهشچشمگیریداشتهاست.
معاوندرآمدوامورمشترکانشرکتآبفادر
اینبارهمیگوید:»بــاتوجهبهافتبارندگی
که50درصدکمترازســالگذشــتهبوده،
سدهاازشرایطمطلوبیبرخوردارنیستندو
باکمبودمنابعآبینســبتبهسالگذشته
مواجههستیم.ازاینروالزماستشهروندان
15تا20درصدصرفهجوییدرمصرفآبرا
دردستورکارشانقراردهندتاتابستانامسال
رابدونقطعآبوجیرهبندیپشــتســر
بگذاریم.«محسنینسببابیاناینکهکشور
مادرمنطقهایخشــکدرخاورمیانهجای
گرفتهوازاینجهتبیشازسایرنقاطدنیا
درمعرضخشکســالیقراردارد،میافزاید:
»هرچندمصرفآبتهرانیهانسبتبهسال
گذشــتهتفاوتچندانینــدارد،اماچونبه
دلیلکاهشبارشهازنگخطربحرانآبدر
پایتختبهصدادرآمده،الزماستشهروندان

درمصرفآبصرفهجوییکنند.«

کم مصرف ها پول آب نمی دهند 
شــرکتآبفابرایتشویقشــهروندانبه
کاهشمصرفآب،مشوقهاییدرقالبطرح
»آبامید«درنظرگرفتهاســت.»محســنی
نســب«دراینبارهمیگوید:»دیماهســال
گذشتهبودکههیأتوزیرانباتوجهبهمیانگین
الگویمصــرفآب،طرحیراباهدفتفکیک
مشترکانتصویبکرد.دراینطرحکه»امید«
نامیدهمیشود،مشترکانبه4دستهکممصرف،
خوشمصرف،بدمصرفوپرمصرفتقســیم
میشوند.«اینمدیرادامهمیدهد:«مشترکانی
کهماهانهتا5مترمکعبآبمصرفمیکنند،
جزومشــترکانکممصرفمحسوبمیشوند،
آنهاکــهمصرفآبماهانهشــانبیــن5تا
15مترمکعباستدردستهمشترکانخوش
مصرفقراردارند،افرادیکهدرماهبین15تا
50مترمکعبآبمصرفدارندجزوبدمصرفها
ودرنهایتمشترکانیکهبیشتراز50مترمکعب
درماهمصرفمیکنند،پرمصرفهستند.«به
گفتهمحسنینسبدرطرحامیدکهازابتدای
ســال1400اجراییشدهمشــترکانیکهتا
۳0درصدالگویمصرفرارعایتکنند،یعنی
دربازهمشترکانکممصرفجابگیرندازتخفیف
صددرصدیبرخوردارخواهندشــدوقبض

آبشانرایگاناست.

750 مشترک بد مصرف در منطقه 4
شمالشرقتهرانپهنهوسیعیاست
کهحدود67هزارمشترکخانگیآبرا
درخودجایدادهاست.اماچهتعدادازاین
مشترکانجایزهطرحامیدنصیبشانشده
وچهتعدادازاینطرحبینصیبماندهاند.
معاوندرآمدوامورمشترکانشرکتآبفای
منطقهماندربارهوضعیتســرانهمصرف
آبدرمنطقه4میگویــد:»طبقآمارو
براســاسآخرینوضعیــتقرائتکنتور
مشترکانخانگیدرسطحمنطقه4،تعداد5
هزارمشترکدرطبقهکممصرفقرارگرفتهاند
کهشاملطرحامیدهستندوازابتدایسال
ازپرداختقبضآبمعافشــدهاند،2۹هزار
مشــترکهمدرطبقهخوشمصــرفقرار
دارند.همچنینازبینآمارکلمشــترکان،
۳2هزارمشترکدرطبقهپرمصرفو750
مشــترکدرطبقهبدمصرفقرارگرفتهاند،
یعنیبهطورمتوســطمیانگینمصرفشاندر
ماهباالی50مترمکعببودهاست.«محسنی
میافزاید:»بهاین750مشترکبدمصرفاز
طریقپیامکوضعیتمصرفشاناطالعرسانی

وهشداردادهشدهاست.«

وضعیت ذخایر 
سدهای تهران
آخرین وضعیت ذخایر 

سدهای تهران هم گویای 
این است که اکنون ۷۸۷ 
میلیون مترمکعب آب در 
سدهای پنجگانه استان 

تهران ذخیره شده است 
که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته کاهش ۱۱۸ 

میلیون مترمکعبی را 
نشان می دهد. 

 تهرانی ها بیش از سرانه کشور 
آب مصرف می کنند

به گفته »حسین سرایی« مدیرمرکز کنترل آب تهران، سرانه مصرف آب 
شرب در شــهر تهران 2۴0 لیتر برثانیه در شبانه روز به ازای هر نفر است که 
باتوجه به سرانه ۱۷0 لیتر بر ثانیه کشوری، تهرانی ها ۷0 لیتر بیشتر از سرانه 

کشور مصرف می کنند. 

چند راهکار 
برای کاهش 
مصرف آب 
هرچندکروناوگرمای
تابستانموجبافزایشمصرف
آبشدهاماحتیدراوج
گرمایتابستانهممیشودبا
رعایتچندنکتهسادهمانعاز
هدررفتآبشد.

یکعادتغلــطبرایخنک شــدنآببازگذاشتنشیر1
آباستبهجایاینکاریکپارچآب

دریخچالبگذارید.

و ظرفشــویی ماشــین لباسشوییآبزیادیمصرف2
میکنند،آنهارافقطزمانیروشــن

کنیدکهپرشدهاند.

تا40لیترآبمصرفمیشود3درهردقیقهدوشگرفتن20
تمرینکنیدسریعدوشبگیرید.اگر
زمــاندوشگرفتنرابــهکمتراز
5دقیقهبرسانیدچوندراینصورت
آب 4000لیتــر حــدود ماهانــه

صرفهجوییکردهاید.

برایجاروکردننیست، آب براینظافــتحیاطازگردو4
غبــاروبرگهــایخشــکازجارو

استفادهکنید.

وضو زدن، مســواک حیــن گرفتنوشستوشودرحمام،5

شیرآبراببندید.

ازســالمت بــرایاطمینان لولههاوشیرهایآب،آنهارا6
کنترلوشــیریکهچکهمیکندرا

زودتعمیرکنید.

میوهوسبزیرادریکظرف بزرگآببشوییدنهباجریان7
آب.

باغچــهخانــه،درختان، در بوتههاوچمنهــایبومیو8
مقاومبهخشــکیکهبهآبکمتری
نیــازدارنــدوتحملماههــایگرم

تابستانرادارند؛بکارید.

ازجریانآببرایآبشــدن یخگوشتیادیگرموادغذایی9
منجمداســتفادهنکنیــدوبرایآب
شدنیخموادخوراکیمنجمد،آنرا

درهوایآزادقراردهید.

ازسالمبودنشناورکولرآبی مطمئنشوید.10

 هفته اول تابستان در تقویم رسمی کشورمان هفته »صرفه جویی در مصرف آب« نامیده شده است. دلیل این نامگذاری 
هم این اســت که گرم شدن هوا ارتباط مستقیمی با مصرف آب دارد. یعنی همین که هوا گرم می شود مصرف آب در میان 
شهروندان هم از مرز الگوی استاندارد )۱5 مترمکعب در ماه( عبور کرده و زنگ خطر کمبود آب در پایتخت به صدا در می آید. 
در نخســتین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب، از »محمد اسماعیل محسنی نسب« معاون درآمد و امور مشترکان 

شرکت آبفای منطقه 2 تهران وضعیت مصرف آب شهروندان تکه چهارم پایتخت را جویا شدیم.

 طرحی به نام خیابان کامل از ســوی شهرداری تهران در مناطق مختلف در حال 
اجراســت که در آن، یک خیابان نمونه برای در نظر گرفتن تمام مد های 

حمل ونقل انتخاب می شود. این طرح در منطقه 8 هم در یکی از معابر 
اصلی و پر  تردد یعنی خیابان شــهید آیت اجرا می شود. در این 

طرح قرار است تمام مدهای حمل ونقل مسیر جداگانه ای داشته 
باشند. به عنوان مثال مسیری برای   تردد خودروهای شخصی، 
خط ویژه و دوچرخه و اســکوتر طراحی می شود که در آن 
هیچ کدام از کاربران مســیر به حریم دیگری تجاوز و ورود 
نمی کنند. یکی از دالیل انتخاب خیابان شــهید آیت، عرض 

مناسب و داشتن پتانســیل الزم است. از طرفی این خیابان 
جذابیت های محیطی هم برای اجرای طرح و شهروندان 
دارد. در این خیابان اقداماتی از جمله آرام سازی میدان 
نبوت، تعریض و ایجاد پیاده راه در ضلع جنوب خیابان 
آیت، ایجاد مسیر دوچرخه و اسکوتر انجام می شود تا 

این معبر به یک خیابان کامل تبدیل شود.

محمد اسماعیل 
محسنی نسب

معاون درآمد و امور 
مشترکان شرکت 

آبفای منطقه 2 تهران

پریسانوری

از ایجاد مسیر دوچرخه تا 
مناسب سازی خیابان برای معلوالن

در اجرای طرح خیابــان کامل باید 
سهم تمام اقشار جامعه از حمل ونقل و   
تردد عادالنه در نظر گرفته شود. »حامد 
میرزابیگی« معاون حمل ونقل و ترافیک 
این موضوع  یادآوری  با  شهردار منطقه 
می گوید: »دیدگاهی در حوزه حمل ونقل 
مدهای  تمام  نظرگرفتــن  در  بر  مبنی 
حمل ونقل در خیابان کامل وجود دارد و 
برای تحقق این دیدگاه ما باید سهم تمام 
اقشار جامعه از حمل ونقل و   تردد عادالنه 
را در شهر تأمین کنیم.« او ادامه می دهد: 
»در نظر داریم طرح خیابان کامل را در 
محور شهیدآیت اجرا کنیم و  اقدامات 
متعددی از جمله آرام سازی میدان 
دوچرخه،  مســیر  ایجاد  نبوت، 
طراحی پیاده راه در شمال میدان 
نبوت، مناسب سازی مسیر برای 
افراد معلول و نابینا و  اختصاص 
این  تمام مدهای حمل ونقل در 
مسیر انجام خواهد شد. در شمال 

میدان نبوت تا خیابان سرسبز قرار است 
طراحی پیاده راه برای سهولت دسترسی 
شــهروندان به طــول 500 متر صورت 
بگیرد، اصالحات هندسی و اجرای مسیر 
دوچرخه سواری و آرام سازی میدان نبوت 
اقدام مهم دیگر در خیابان کامل است.« 
میرزابیگی به طراحی جنوب میدان نبوت 
اشاره می کند و می افزاید: »جنوب میدان 
نبوت تا محــور دماوند به طول ۱/۷ متر 
مسیر دوچرخه ایجاد و در کنار آن مسیر 
پیاده راه  و مسیر برای حمل ونقل عمومی 
در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در 
مسیر شمال به جنوب خیابان آیت ایجاد 
فاصل  حد  دوچرخه  مسیر  ۸/۱کیلومتر 
میدان نبوت تا چهارراه تلفنخانه)شهید 
ثانی( را در نظر داریــم که باید در این 
انجام شود. در خصوص  بهسازی  مسیر 
ایجاد پیاده راه در شــمال میدان نبوت 
هم در حال حاضر مصوبات اجرای آن را 

گرفته ایم.«

1/8
کیلومتر مسیر دوچرخه سواری 
در میدان نبوت تا خیابان ثانی 

طراحی می شود. 

 1/7
کیلومتر مسیر دوچرخه سواری 

در جنوب میدان نبوت تا خیابان 
دماوند اجرا می شود. 

 500
متر طول اجرای پیاده راه در 

شمال میدان نبوت در دستور 
کار شهرداری قرار گرفته است.

ساراجعفرزاده
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ســاعت18/۳0درزمینچمنشهیدشیرازیحالوهوای
متفاوتیحاکماست.هنوزبازیشروعنشدهاماجمعیتزیادی
دورتادورورزشگاهنشستهاند؛عدهایرویسکوهاوصندلیها،
عدهزیادیهمرویزمین.دربینشــاننوجوانوجوانکمتر
دیدهمیشــودوبیشترشانسنوســالیازشانگذشتهاست.
برایتماشــایبازیپیشکسوتانآمدهاند.مثلهمیشه.امااین
بارازدیگردفعاتیکهمســابقهپیشکســوتانبرگزارمیشــده
شلوغتراســت.دلیلشهمحضورستارگانیچونعلیپروین،
حسینشمس،وحیدامیری،بهنامابوالقاسمپور،حیدرسلطانی
و...است.کســانیکهروزیدرزمینخاکیهایهمینمنطقه
بازیمیکردندوبرایخودشانبروبیاییداشتندکهالبتههنوز
همدارند.قســمتشــمالیزمینچمنســکویپلکانیاست
برایحضورمهمانانویژه.علیپرویندرکنارحســینشمس
ودیگرفوتبالیســتهاینامیکشورنشستهونظارهگرمسابقه
اســت.عالوهبرآنهاجمعیازمدیرانشهریهمحضوردارند.
»کامبیزصمیمیپور«شهردارمنطقهو»سعیدتیموری«معاون
اجتماعیوفرهنگیشهرداریمنطقهو....بودنمهمانهایویژه
باعثدلگرمیپیشکسوتانشدهوهمینباعثشدهتیمشهید

هدایتیباروحیهایشادوپرنشاطواردزمینشود.

 بازی فینال بین مناطق 14 و 15
بازیباســوتداورشروعمیشــود.بازیکنهایتیمشهید
هدایتیبالباسســفیدیکهعکسمرحومانصاریانومیناوند
رویآناســتدرمقابلقرمزپوشهایتیمشهیدباباخانیوارد

زمینمیشــوند.بازیدوستانهوصمیمیتی
بینبازیکنهابرقراراست.خبریازهلدادن
یاتکلزدننیســت.مســابقهاگرچهاصولی
انجاممیشــودامابازیکنهــاخیلیخوب
هوایهمرادارندحتیاگررقیبشانباشد.
»محســنبهدوز«مدیرادارهورزشمنطقه
14دربارهفینالپیشکسوتانمیگوید:»۳2
تیمازمحلههایتهراندربازیپیشکسوتان
شــرکتکردند.بازیآنهاازنیمهدومسال
گذشتهشروعشــدکهالبتهبهدلیلشیوع
کرونامدتیمتوقفماند.ردهسنیبازیکنها
باالی50ســالاســت.ازبین۳2تیم،تیم
شــهیدهدایتیازمنطقه14وتیمشــهید
باباخانیازمنطقــه15فینالامروزراانجام
میدهند.«ازتوضیحــاتبهدوزاینطوربر

میآیدکهمیزبانیفوتبالپیشکسوتانتهرانبامنطقه14بوده
اســت.اینبهفوتبالدوســتبودناهالیبرمیگردد.ازاینرو
دارالمؤمنینرامهدفوتبالمینامند.البتهاینادعایآحادمردم

نیستبلکهاسطورههایفوتبالهمهمیننظررادارند.

 یک رقابت دوستانه
درنیمــهاولاتفــاقخاصــینمیافتد
چندبــاریقرمزپوشهابــرایزدنگلخیز
برمیدارندکهبااقدامبازیکنهایتیمشهید
هدایتیمیسرنمیشود.بازیکنهابااینکهپابه
میانسالیگذاشتهاندامامثلدورانجوانیشان
میدونــدوبرایگرفتنتوپازهمپیشــی
میگیرند.حسوحالشــانســتودنیاست.
کسانیکهبرخالفهمساالنخودخانهنشینی
وکمتحرکیراشــعارزندگیشاننکردهاند.
دربینتماشــاچیهاپیرمردیاســتکهبا
هیاهویخودبازیکنهــارابهوجدمیآورد.
»صادقکاشفی«72سالدارد.میگویدکه
خودشدرزمینخاکییخچالبازیمیکرده

اســت.تعریفمیکنــد:»وقتی
علیپروینمیدویدمثلغزالتیزپابود.
بهگردشنمیرســیدیم.یادشبخیر.اودر
عرصهفوتبالدرخشــیدامامنپیکاررفتم.«کاشفیازاینکه
امروزتوانستهرفقایقدیمیخودراببیندخیلیخوشحالاست
ومیگوید:»حــالخوبیدارم.روزهایجوانیامتداعیشــد.
روزهاییکههمهعشــقمفوتبالبود.«هــررهگذریکهعبور
میکندبادیدنبازیازکســانیکهداخلزمینچمنهستند
سؤالمیکندووقتیمتوجهحضورعلیپروینمیشودازهمان
پشتحصارتوریزمینچمننظارهگربازیمیشود.بعدازنیم
ساعتجایسوزنانداختننیست.جمعیتبیشترازپیشبینی
همیشگیبرایتماشاآمدهاند.یکیازآنهاامروزتوسطرفیقش
خبردارشــدهوبهاینجاآمدهکفایتیاســت،پیشکسوتتیم
پرســپولیس.اومیگوید:»بعدازگذشــت۳5متوجهبرگزاری
اینبازیشــدموباهمهمشــغلهایکهداشتمبهعشقدیدن
بچههــایقدیمیوبازیبهاینجاآمدم.الفبایفوتبالرادراین
منطقهیادگرفتم.همدورهضیاءعربشاهیبودم.امروزبادیدن
همدورهایهایمانگارتازهمتولیدشدم.چهخوبکهاینبازیها

ادامهداشتهباشد.«

 منطقه 14 استعدادهای ورزشی خوبی دارد 
نیمــهاولبــدونزدنگلوتســاویهردوتیــمبهپایان
میرســد.فرصتیمیشــودبرایگپزدنباکسانیکهبرای
داوریبازیآمدهاند.»حســینشمس«
یکیازآنهاست.قهرمانفوتبالدردهه
60.اومنطقه14راسرآمددیگرمناطق
تهراندربازیفوتبالمیداند.میگوید:
»منطقه14استعدادهایورزشیخوبی
دارد.خــودمــناز8ـ۹ســالگیوارد
عرصهفوتبالشــدم.درزمینخاکیکه
درسهراهدلگشــاونزدیکخانهمانبود
بازیمیکردم.ضیاعربشــاهیومجید
جاللیالگوهایمنبودند.منطقه14زمینخاکیزیادداشتو
همینزمینهپرورشاستعدادهابود.«شمسمدرسفیفااست
وکالسهایزیادیرادرکشــورهایآسیاییبرگزارمیکندبا
اینحالچونگذشتهروزهایسهشنبهبهزمینچمنواقعدر
خیابان17شــهریورمیآیدوهمراهبادیگرپیشکسوتانتمرین
میکنــد.اومیگوید:»اتفاقخوبیکــهدراینمنطقهرخداده
اینکهاغلبزمینهایخاکیتبدیلبهزمینچمنشدهواداره
ورزششــهرداریآنهارادراختیارشورایاریگذاشتهاست.از
ایــنرونوجوانانوجوانانبهراحتــیمیتوانندبرایتمریناز
امکاناتورزشیزمینهااستفادهکنند.«شمسعالقهزیادیبه
منطقه14داردوبرایتأییدگفتهاش،متذکرمیشــوددرایام

محرم10روزدرمسجدیاسینحضورپیدامیکند.

 قهرمان محله عارف
قهرمانبعدی،علیپرویناســت.ورزشکارنامآشناییکه

اهالــیمنطقه14آنراافتخارمحلهشــان
میداننــد.درمحلهعارفبــهدنیاآمدهو
نوجوانــیوجوانیراهــمدرهمینمحله
ســپریکــردهاســت.اوعرقزیــادیبه
ایــنمنطقــهدارد.برایهمیندربیشــتر
برنامههاییکهازســویادارهورزشمنطقه
برگزارمیشــودشرکتمیکند.دوروبرش
شلوغاســتوافرادزیادیایستادهاندامااو
نهروترشکردهونهابرازناراحتیمیکند.
پدرانهاحوالشــانرامیپرســدوخودمانی
باآنهاگپمیزند.علــیپروین،متواضعتر
ازآناســتکهبخواهدبرخوردرســمیبا
دیگرانداشــتهباشــد.بنابراینهرکداماز
اهالیچــهکودکوچهجواندرخواســت
گرفتنعکسبااوراعنوانکند،دستردبه

ســینهاشنمیزند.برخالفرفتارصمیمیوخوشوبشیکهبا
اهالیمیکند،اماخیلیتمایلیبهگفتوگویرســانهاینشان
نمیدهد.بــااینحالرویمارازمیــننمیاندازدوکمیاز
خودشمیگوید:»محلهعارفبــهدنیاآمدم.ازهماندوران
نوجوانــیپیفوتبالرفتم.12ســالهبودمکهعضوتیمعارف
شــدم.چندســالبعدهمبازیکنتیمکیانشدم.اوایلدهه
50هــمبهتیمملیدعوتشــدمومدتیکهگذشــتباتیم
پرســپولیسقراردادبستموتاســال1۳67بهمدت18سال
بازیکــناینتیمبودم.محلهقدیمیرادوســتدارم.بهدلیل
عالقــهایهمکهبهاینجادارمبــرایتجدیدخاطراتودیدن
هممحلهایهابهمنطقه14میآیم.«پرویندرمدت18سال
بــازیتیمپرســپولیس۳41بــازیو15۳گلرادرکارنامه

ورزشیخوددارد.

 تقدیر از تیم قهرمان
دربینبازیکنها»ایرجســائلی«و»علی
پازوکی«بهنمایندگیازپیشکسوتانفوتبال
حرفهــایجالبیبرایگفتندارند.ســائلی
میگویــد:»اینکهمنطقه14نگاهویژهایبه
فوتبالپیشکسوتانداردقابلتحسیناست.از
بعضیازآدمهافقطکسوتشــانماندهکهبه
بازیاعتبارمیبخشــد.کسانیکهدربرههای
اززمانبازیشانتأثیرگذاربودهوخیلیهارا
جذباستادیوممیکردند.حضورپیشکسوتها
میتواندبهجوانهاانگیزهدهد.باعثتقویت
روحیهشانشود.چهخوبکهمسئوالنفقط
توجهشانبهلیگبرترنباشدوبهریشسفیدها
هماهمیتبدهند.«پازوکیباتأییدگفتههای
اومتذکرمیشــود،اینجورمســابقاتباعث
میشود،پیشکسوتهااحســاسبیهودگینکنندوهنوزخودرا
قهرمــانبدانند.«پازوکیادامهمیدهد:»خیلیخوشــحالمکه
چنینامکانیبرایمامهیاشــدهاست.«باسوتداورنیمهدوم
بازیشــروعمیشــود.تا20دقیقهاولخبریازگلنیست.اما
درآخرینلحظاتتیمشهیدهدایتی۳گلراوارددروازهحریف
میکند.البتهیکگلهممیخورد.باتاریکشدنهوا،بازیهم
بهپایانمیرسد.مسابقه۳بر1بهنفعتیمشهیدهدایتی.بهدوز
مدیرادارهورزشمنطقهمهیایاجرایمراسمتقدیرومعرفیتیم
برترمیشودوسکانکاررابهدستآقایسلطانسپردهمیسپارد.
پیشکسوتانخوشحالازحضورستارههایفوتبالواهمیتیکه
بهتالششاندادهشدهاست،غرقازشادیوشعفند.آنهاگرفتن
جامقهرمانیپیشکسوتانازدستعلیپروینراافتخاریمیدانند
ومعتقدندخاطرهخوشامروزراهیچگاهفراموشنخواهندکرد.
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  مســابقه پرهیجان بین مو ســپیدهای محله باید تماشایی باشد. قرار است با هم رقابتی دوستانه داشته باشــند و در عین حال توانمندی شان را به رخ بکشند. از بین ۳2 تیم 
پیشکسوتان تهران، حاال مانده 2 تیم که فینال بازی شان در زمین چمن شهید شیرازی به نمایش گذاشته می شود. تیم شهید هدایتی از منطقه ۱4 و تیم شهید باباخانی از منطقه ۱5. 
اما نکته مهم تری که مسابقه را دیدنی تر و شور اهالی را برای دیدن این مسابقه بیشتر کرده، حضور قهرمان های نامی فوتبال است که برای تشویق و خداقوت گفتن به پیشکسوتان 
به اینجا آمده اند. »علی پروین«، »حســین شمس«، »وحید امیری« و ده ها فوتبالیست نامدار کشور. همه شان به دلیل عرق محلی شان در این مسابقه حضور دارند. اینکه کدام تیم 

برنده می شود و در حواشی مسابقه چه اتفاق هایی می افتد در این گزارش آمده است. 

مژگانمهرابی

فینال مسابقات پیشکسوتان فوتبال 
در منطقه 14 مهمانان ویژه بسیاری داشت

ستاره ها در جایگاه تماشاچیان
علی پروین: برای تجدید خاطرات و دیدن هم محله ای ها به منطقه آمدم

 بهنام ابوالقاسم پور
 بازیکن اسبق تیم ملی: 

منطقه 14 نخبه های ورزشی زیاد دارد
»بهنامابوالقاســمپور«بازیکناسبقتیمملیومشاور
ســازمانورزششهرداریتهران،ازجملهمسئوالنیاست
کهبرایتماشایمسابقهپیشکسوتانفوتبالبهمنطقه14
آمدهاســت.بهباوراو،منطقه14نخبههایورزشیزیادی
داردکهباســرمایهگذاریرویآنهامیتوان،استعدادهای
درخشــانیراپــرورشداد.ابوالقاســمپورمیگوید:»من

ســاکنمنطقه14نبودهونیستمامابهواسطه
دوســتانیکهدراینجازندگــیمیکردند
زیادبهدارالمؤمنینرفتوآمدکردهام.در
دوراننوجوانــیبهزمیــنچمنیکهدر
خیابان17شــهریورقرارداشتمیرفتمو

تمرینمیکردم.مربیمانآقایپروینبود.با
مرحومعلیانصاریان،صادقورمزیاروعلیامیریاندوست
بودم.«اودرادامهمتذکرمیشود،منطقه14خیلیخوب
بهپیشکســوتانخودارجمینهدوایــنامرخاصورزش
فوتبالنیست.اینمسئولمیگوید:»زمینههایفعالیتهای

ورزشیدرمنطقه14همهجورهمهیاست.«

 کامبیز مصطفی پور 
 شهردار منطقه 14:

منطقه ای غنی از 
استعدادهای ورزشی داریم

»کامبیزمصطفیپور«شــهردارمنطقــه14،ازجمله
مسئوالنیاستکههمیشهدراجرایبرنامههاومسابقات
ورزشــیوغیرورزشــیحضورداردچراکهخودراازمردم
میداندوبرایایجادروابطصمیمانهتردربینشــهروندان
حاضرمیشود.اودربارهمنطقه14میگوید:»دارالمؤمنین

ازجملهمناطققدیمیتهراناستکهمیتوان
گفتدرزمینهورزشیغنیاست.قهرمانها
ونخبههایزیادیدراینمنطقهپرورش
پیداکردهانــد.«بهگفتــهمصطفیپور،
شــهرداریمنطقه14برایسالمتجسم

وروانوهمچنیــنپرکــردناوقاتفراغت
شــهروندانهمهگونهامکاناتورزشــیرادربوســتانها،
ورزشگاههاومحلههافراهمکردهاست.اوادامهمیدهد:»ما
بهورزشمحلههابهصورتورزشحرفهاینگاهنمیکنیم
ودرواقعتالشمانبرایناســتکهزمینهتالشوتحرک
برایکودکانوسالمندانایجادکنیم.دراینکارهمموفق
بودهایم.«بهگفتهشــهردارمنطقه2،14زمینخاکیدر
محدودهمنطقهوجودداردوفعالاست.کهمربوطبهوزارت
مسکنمیشودبااینحالامکانبازیبرایشهرونداندر
آنجاوجوددارد.اینمســئولمیافزاید:»منخودمهم
ورزشمیکنــم.عالقهزیادیبهشــنادارم.کوهنوردیرا

دوستدارم.فوتبالدردورهنوجوانیانجاممیدادم.«

 بهزاد کامجو
 مدیر ورزش محله ها 

کشف استعدادها و نخبه های ورزشی 
»بهزادکامجو«مدیرورزشمحلههایکیازمهمانهای
ویژهمسابقهپیشکسوتاناستکهدرجمعنامدارانفوتبال

حاضرشــدهاســت.اودربارهاهمیتورزش
محلههامیگوید:»هرســالهمســابقات
ورزشــیمحلههادر52رشــتهبرگزار
میشــود.هرکدامازمناطــقباتوجهبه
پتانسیلیکهدارندمیزبانیبرگزارییک

رشتهورزشــیرابرعهدهمیگیرند.منطقه
14زیرســاختقویدرموردفوتبــالداردوبرایهمین
بهعنوانمیزبانمســابقاتپیشکسوتانانتخابشد.«او
برپاییمسابقاتورزشیمحلههارازمینهایبرایکشف
استعدادهاونخبههایورزشــیمیداندوادامهمیدهد:
»دراینمسابقاتاستعدادهاشناســاییوبرایپرورش
آنهابهباشــگاههایحرفهایمعرفیمیشــوند.استقبال
شــهروندانازایندستهمسابقاتخیلیخوباستودر
نظرداریممسابقاتبسکتبالخیابانیراهماجراکنیم.«

حسین شمس
پیشکسوت فوتسال

در آخرین لحظات تیم 
شهید هدایتی 3 گل 
را وارد دروازه حریف 

می کند. البته یک گل هم 
می خورد. با تاریک شدن 

هوا، بازی هم به پایان 
می رسد. مسابقه 3 بر 1 

به نفع تیم شهید هدایتی 
به پایان می رسد

32 تیم از محله های 
تهران در بازی 

پیشکسوتان شرکت 
کردند. از بین این تیم ها، 

تیم شهید هدایتی از 
منطقه 14 و تیم شهید 
باباخانی از منطقه 15 
فینال امروز را انجام 

ريمی دهند
اد

ي ق
تب

مج
ا: 

س ه
عک
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حسنی

بانیخیریه»بهشتخوبان«اگرچهچندسالیاست
درمحلهخاکســفیدزندگینمیکند،امادراینمحله
بزرگشدهومشــکالتاهالیراازنزدیکلمسکرده
است.اینشهروند41سالهکهباعضویتدرهیأتامنای
مســاجدوهیئتهایمذهبیپیوندشرابامحلهحفظ

کرده،دربارهشکلگیریخیریهبهشتخوبان
اینطورمیگوید:»سال۹7بههمراهچندنفر
ازجوانــانفعالدرهیأتانصارالمهدی)عج(
تصمیمگرفتیمبیننیازمندانمحلهســبد
کاالتوزیعکنیم.وقتیبهســراغخیریههای
فعالدرمحلهرفتیم،متوجهشــدیمکهبالغ
بر180خیریهاعمازمســاجد،بهزیســتی،
کمیتهامداد،شــهرداری؛شورایاریوسرای
محله،دانشگاهامامحسین)ع(،دانشگاهشهید

عباسپور،جمعیتامامعلی)ع(،بسیجو....دراینمحله
فعالیتدارندوبه4هزارخانوادهســاکندرمحلهکمک
میکنند.«خزلیادامهمیدهد:»باورشبرایماسخت
بــودکهباوجودفعالیتاینتعدادخیریهدرمحله،آمار
خانوادههاینیازمندآنقدرباالست؛برایهمینمدیران
خیریهرامتقاعدکردیمکهلیستمددجویانشاننیازبه
همپوشانیدارد،لیستهاراکهکنارهمگذاشتیممتوجه
شدیمموازیکاریهابسیارزیاداست.مثاًلدریکمسجد
4گروهخیریههیأتامنا،امامجماعت،بسیجخواهرانو
بسیجبرادرانفعالبودندکههرکداملیستجداگانهایاز
مددجویانیکهدرمحدودهمسجدزندگیمیکردندارائه
دادندکهاینلیستهاشباهتهایزیادیبههمداشتند.
همپوشانیدقیقلیستها2سالطولکشید.درعوض
تعــدادخانوادههاینیازمنداز4هــزاربه650خانواده
رسیدوقرارشدکمکهایهدفمندباهماهنگیخیریه

»بهشتخوبان«بیناینافرادتوزیعشود.«

 پهنه بندی با محوریت مساجد 
پسازهماهنگیباخیریههاوشناساییخانوادههای
نیازمند،الزمبودبرنامهتازهایبرایکمکبهاینافراد
اجراشــود.خزلیدراینبــارهمیگوید:»برایحمایت
ازنیازمندانمحلهپهنهبنــدیجغرافیاییبامحوریت
مســاجدمحلهتعریفوبرایناســاس،محلهرابه28
پهنهتقسیمکردیم.هرپهنهبرحسبتعدادخانوادههای
نیازمندیکهدر2تا۳کوچهاطرافمســجدســاکن
هستند،بهیکیاچندمددکارسپردهشدکهاینافراد
شناساییدقیقخانوارهاینیازمندرابرحسباولویت
نیازهاانجاممیدادوهرخانوادهرابرحســبکدملی
سرپرستخانواردرلیستجدیدبرایارائهکمکهاقرار
گرفت.مثاًلاگردریکپهنه۳0خانوارشناســاییشده

بود،حداقل۳مددکارفعالیتمیکردندکههریکفقط
به10خانوادهرسیدگیمیکردندوشناختدقیقیاز
اینافرادبرایرسیدگیبهتروهدفمندیکمکهاپیدا
میکردند.«مدیرخیریه»بهشتخوبان«ادامهمیدهد:
»درمرحلهتوزیعکمکهاتاکنون40ســریسبدکاال
بیناینخانوادههاتوزیعشدهاستامانیازها
کهفقطدرســبدکاالخالصهنمیشــود،از
اینرونیازهــایمددجویانرادســتهبندی
کردیمو۳0گروهتخصصیبرایموضوعات
داروودرمان،تأمینپوشاک،جهیزیه،شغل
ودرآمدو....تشــکیلشدهاست.اینگروهها
موظفندیکمشــکلرابهصورتتخصصی
برایکلمحلهحلکنند.مثاًلجامعههدف
گروهدرمانکهباپزشــکانوداروخانههادر
ارتباطاست،بیمارانساکندرمحلههستند.همچنین
جامعههدفگروهتخصصیجهیزیه،نوعروساننیازمند
هســتندوفقطهمینیکگروهدرکلمحلهخدمات
جهیزیهارائهمیدهد؛موضوعیکهتاپیشازهماهنگی
خیریههامقدورنبودوازاینروبرخیباسوءاستفادهاز
موازیکاریخیریهها،ازچندخیریهجهیزیهگرفتهوبه

فروشمیرساندند.«

 توزیع پوشاک به انتخاب مددجوها
درخیریهبهشــتخوبان،توزیعپوشاکوکیفو
کفشبهصورتانتخابیتوسطنیازمندانانجاممیشود.
خزلیدراینبارهمیگوید:»یکگروهتخصصیپوشاک
وکفشداریمکهباتولیدکنندگانپوشــاکدرارتباط
هســتندوالبســهوکیفوکفشرابــراینیازمندان
تهیــهمیکنند،آنهاهرماه2یا۳روزدریکیازدفاتر
خیریهلباسهــارادررگالمیچینندتانیازمندانبنا
بهسلیقهشانلباسموردنیازشــانراتهیهکنند.«او
بابیاناینکهتاکنون۳هزارقطعهلباستوزیعشــده،

ادامهمیدهد:»تالشماایناستکهبرایحفظشأن
وکرامتانســانیمددجویان،همهلباسهانوباشداما
گاهیلباسهایدستدومدرحدنومیرسدکهیکی
ازخّیرانکهخشکشــوییدارندآنهاراشستوشوواتو
کشــیدهتحویلمیدهد.«خزلیتأکیــدمیکند:»از
آنجاییکهبیشــترخیریههاسبدکاالتوزیعمیکنند،
واکنشمددجویاننســبتبهتوزیعلباسبسیارقابل
تأملاست.بزرگترهادنباللباسیهستندکهسایزشان
باشــدوبچههاباذوقدررگالهارنگدلخواهشانرا
جســتوجومیکنند.مددجویانیداشــتیمکهازسر
ذوقاشــکریختندولباسکهنهشانراهمانجابانو
تعویــضکردند.اینبازخوردهابــهبچههایگروهکه
بیچشمداشتوداوطلبانهکارمیکنند،انگیزهمیدهد

کهکارراادامهدهند.«

 اینجا ماهی گیری یاد می دهیم 
توانمندســازینیازمندانازطریــقآموزشمهارت
تأمینشغلیکیازاصلیترینفعالیتهایگروه»بهشت
خوبان«است.مدیرگروهدراینبارهتوضیحمیدهد:»یک
گروهتخصصیشــغلداریمکهمشاغلیکهسودده،کم
ریسکوکمسرمایهباشندرابرحسباستعداد،مهارت
پیشنهادمیدهند. وظرفیتمددجو
اگرمددجونیازبهآموزشداشتهباشد،
آموزشهایالزمبهاودادهمیشودو
بهمددجوکمکمیشودکهگواهینامه
فنیوحرفهاییامجوزمشاغلخانگی
و...بگیــردودرنهایتهمدرمرحله
فــروشتولیداتــشدرنمایشــگاهیا
فروشــگاههایآنالینمثلدیجیکاال
و...حمایتمیشود.«خزلیمیافزاید:
»همچنینیکصندوقتأمیناشتغال
باموجودیچنددهمیلیونیبرایتهیه
لوازموابزارکاروسرمایهاولیهداریم.«
مدیرخیریهبهشتخوبانباتأکیدبر
اینکهشرطهمراهیبامددجووتداومکمکها،اشتغال
بهکاراست،میگوید:«گروهتخصصیکاریابیازابتداتا
کسبدرآمدبامددجوهمراهیکردهومشورتمیدهد
امااگرمددجونخواهدهمکاریکندوبهدنبالشــغل
نباشد،کمکهایخیریهقطعمیشود.«اوادامهمیدهد:
»بااینشــرایطنیازمندمجبوراستکارکند،ولیقباًل
مجبورنبودچونازسهیاچهارخیریهکمکمیرسید
واموراتشمیگذشت،درواقعمااینجاهمزمانباماهی
دادن،ماهیگیریهمیادمیدهیمتامددجویانتوانمند

شوندوآمارنیازمندانکمشود.«

ساماندهی خیریه های محلی 
برای حمایت از مددجویان 

گلشن)خاک سفید(

توانمندسازی 
نیازمندان در 
بهشت خوبان

  محله گلشن)خاک سفید( 
جزو بخش های کم برخوردار 
است.  پایتخت  شرق  شمال 
تا 2 ســال پیش طبق آمار 
موجود در دفاتر خیریه های 
فعال در محله، حدود 4هزار 
این  در  نیازمنــد  خانواده 
محدوده ســاکن بودند، اما 
پس از شکل گیری و فعالیت 
خیریه »بهشت خوبان«، این 
تعداد به 650 خانواده کاهش 
پیدا کرده است. شاید به نظر 
برسد به دلیل افزایش سطح 
کمک ها یــا افزایش تعداد 
خیرین، تعــداد نیازمندان 
تا یک ششــم آمار کاهش 
داشته، اما این پیش فرض در 
دوره ای که کرونا و تورم پا به 
ساده  زدند،  رکورد  هم  پای 
انگاری اســت. واقعیت این 
است که ایده یکپارچه سازی 
خیریه هــا و همپوشــانی 
لیست مددجویان ساکن در 
محله باعث کاهش آمار شده 
و این ایده را »یاسر خزلی« 
خاک سفید  جوانان  از  یکی 
»بهشــت  خیریه  و بانــی 
محله  ایــن  در  خوبــان« 
اجرا کرده اســت. خزلی از 
چگونگی اجرای این فرایند 
این  فعالیت های  ســایر  و 

خیریه می گوید. 

پریسانوری

یاسر خزلی
 بانی خیریه بهشت 

خوبان

بچه محل
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امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

 در یک قدمــی المپیک توکیو قرار 
این  به  برای رسیدن  دارید. تمریناتتان 
رقابت از چه زمانی شروع شد و چقدر 

برای این رویارویی بزرگ آماده اید؟ 
برایالمپیکنزدیکبهیکسالهست
کــهدرگیــراردویتیمملــیوتورنمنتها
هســتم.8ماهپیشدرمســابقاتانتخابی
تیمملیاولشــدم.اردیبهشتماههممدال
نقرهکشتیآزادرادرمسابقاتقهرمانیآسیا
گرفتمودرنهایتدرلهستانبابرتریمقابل
حریفانیازلهستانوآذربایجانراهیفینال
شــدموباانصرافرقیبایتالیایی،قهرمانو
مسافرالمپیکشدم.درخاللاینرقابتها
هممشغولتمرینبودمودرحالحاضرهم
میانگینروزی۳ساعتدراردوهایتیمملی
کهدرخانهکشــتیبرگزارمیشود،حضور
دارم.امااگردقیقبخواهمبگویماز20سال
پیشکهکشتیراشروعکردمهدفمرقابت

درمیادینبینالمللیوالمپیکبود.
  المپیک توکیو پس از یک ســال 

تأخیر به دلیل شــیوع کرونا قرار اســت، 
به زودی برگزار شــود. در این یک سال که 
باشــگاه های ورزشــی تعطیل بود، برخی 
ورزشــکاران برای حفظ آمادگی جسمانی 
در خانه تمرین می کردند، شما کجا و چطور 

تمرین می  کردید؟ 
برایمســابقاتقهرمانینمیشــوددرخانه
تمرینکرد،حتمًابایددرباشــگاهباشــدامادر
شرایطکروناییکهباشگاههاتعطیلبودبهسختی
ســالنتمرینپیدامیکردیم.برخیباشگاههای
ورزشــیآنطــورکهبایــدهمکاری
نمیکردنــدوهربارکلیوقتوانرژی
میگذاشتیمتاسالنتمرینپیداکنیم.
گاهیباباشــگاههایآموزشپرورش،
دانشــگاهعلموصنعتوباشــگاههای
خصوصیهماهنگمیشدیموتمرین

میکردیم.
  نخستین بار است که به المپیک 
می  رویــد اما 5 با در مســابقات 

آسیایی درخشیدید و سال 20۱6 
هم تنها مدال آور تیم کشتی 

کشــورمان در مسابقات جهانی مجارستان 
رقبایتان  سخت ترین  می  کنید  فکر  بودید. 
در المپیک از کدام کشــورها هستند و این 

رقابت ها را چطور پیش بینی می  کنید؟ 
نتیجــهالمپیــکازاالنغیرقابلپیشبینی
اســت.بهنظرمهمهرقبابــرایمیدانالمپیک
آمادگیالزمرادارندورقابتســختیدرپیش
دارماماکشــتیگیرانآمریکاوروســیهحریفان
َقَدریهســتندامامنهمآمادگــیوتمرینات
خوبیدارموهمهتالشــمرامیکنمکهبهامید
خدادســتپربرگردمودلمردمعزیزکشورم

راشادکنم.
  متولد و ســاکن محله شمیران نو، یکی 
از محله های کم برخوردار شــمال شــرق 

تهران هستید و با وجود کمبود امکانات 
پله های ترقــی را طــی کردید، برای 
نوجوانــان و جوانانی که می  خواهند 
که در رقابت های ورزشی صاحب نام 

شوند چه توصیه ای دارید؟  
داشــتنامکاناتبرایرسیدنبههدف
مهماستاماکافینیست.جوانانبایدبرای

رسیدنبهاهدافشانبرنامهریزیداشتهباشند.
قهرمانیشــیریناستامابرایرسیدنبهاین
شیرینیبایدتلخیهاوســختیهایزیادیرا
پشتسرگذاشت.بایدمسیرپرفرازونشیبی
راطیکردوکمنیاورد.شایدخیلیاذیت
شوندوحتیعذاببکشندامابایدبیتوجه
بهاینمشــکالتبهســمتجلوحرکت

کنندتاموفقشوند.
  شما یک دوره ای دبیر شورایاری 

محله شــمیران نو بودید. وضعیت محله 
شمیران نو از نظر امکانات ورزشی به چه 

صورت است؟ 
محلهماامکاناتورزشینسبتًاخوبیدارد.
مامجموعهشهدایشــمیراننوراداریمکه
زمینچمن،سالنفوتسال،بدنسازی،کشتی،
استخرو...دارد.امامتأسفانهاینامکاناتخوب
دراختیاربچههایشــمیراننونیست.اداره
تربیتبدنیشمالشرقتهرانآنجاراواگذار
کــردهبهعدهایکهبهصــورتهیأتامنایی
ادارهمیکنندوآنهاهمامکاناترادراختیار
تیمهاوافرادیمیگذارندکهپولبیشــتری
بدهند.ایندرحالیاستکهدرمحلهجوانان
مستعدبســیاریداریمکهپتانسیلقهرمانی
دررشتههایورزشــیرادارندامانمیتوانند
ازامکاناتمحلهاستفادهکنند.منزمانیکه
دبیرشورایاریبودمخیلیتالشکردمکهاین
وضعیتدرستشودوجوانانمحلهبتواننداز

امکاناتاستفادهکننداماموفقنشدم.

  حدود یک ماه تا برگزاری مسابقات المپیک 
کشورمان  منتخب  ورزشکاران  و  مانده  باقی 
را  المپیک  که در مسابقات مقدماتی سهمیه 
به دست آورده اند، برای اعزام به توکیو آماده 
حسین خانی«  »مصطفی  میان  این  می  شوند. 
آزادکار با تجربه کشــورمان پس از آخرین 
در  آذربایجانی  مقابل حریف  برتری  و  رقابت 
لهستان، دوبنده تیم ملی در کشتی آزاد را به 
دست آورد. حسین خانی که از نوجوانی ورزش 
کشتی را در ورزشگاه بیاتی شمیران نو و زیر 
پلویی  اسماعیل  مثل  خوشنامی  مربیان  نظر 
گذرانده و چندین بار در رقابت های آسیایی و 
جهانی خوش درخشیده، یکی از باتجربه ترین 
اعضای تیم ملی کشتی آزاد در المپیک است 
و شانس باالیی برای کســب مدال دارد. به 
این بهانه با این ورزشکار هم محله ای که این 
روزها بیشتر وقتش را در اردوی آمادگی خانه 
گفت وگو  می  گذراند،  آزادی  ورزشگاه  کشتی 

کرده ایم. 

پریسانوری

 گفت وگو با ورزشکار هم محله ای
 که مسافر توکیو است 

 امیدوارم دست پُر
از المپیک برگردم

اطالعات فوری 
 مصطفی حســینخانی، کشتی گیر 

وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد 
 متولد: ۱۳6۸ در تهران

 ساکن: شمیران نو 
 سابقه ورزشــی: از سال ۸۳ عضو 
تیم ملی کشــتی در رده نونهاالن تا 

بزرگساالن 
در  قهرمانی  موفقیت هــا: 6 دوره   
مســابقات جام جهانی کشتی آزاد و 
کسب چندین مدال در تورنمنت های 

بین المللی 
در  قهرمانی  موفقیــت:  تازه ترین   
جام  کشــتی  بین المللی  رقابت های 
زیلکوفسکی لهستان و کسب سهمیه 

المپیک 

قهرمانی بعد از خالصی از کرونا 
مصطفی حســین خانی آبان ماه سال گذشــته در شرایطی 
توانست نفر اول انتخابی تیم ملی کشــتی آزاد برای مسابقات 
جهانی صربستان شــود که چند هفته ای به خاطر ابتال به کرونا 
در بســتر بیماری بود. او در این باره می  گوید: 
»مــن کرونا گرفته بــودم. بعد از لیگ، 
زمانی که در خانه بودم، بیمار شــدم و 
عالوه بر بستری در بیمارستان طالقانی، 
دو هفته در قرنطینــه، فقط خواب بودم 
و حتی اجازه راه رفتن هم نداشــتم. 
رقابت های انتخابی تیم ملی هم قرار 
به  برگزار شود که  آبان  اول  بود 
یک  من  بیمــاری  خاطر 
افتاد.  تعویــق  به  هفته 
یک هفته هــم برای من 
زمان کمی بود. فقط 2 تمرین کشتی 
توانستم انجام دهم و واقعًا شرایط مسابقه 
را نداشــتم، ولی مجبور بودم با 5 رقیب 
نهایت  در  و خوشبختانه  بگیرم  کشتی 

قهرمان شدم.« 

نزدیک  المپیک  برای 
به یک سال هست که درگیر 

اردوی تیم ملی و تورنمنت ها هستم 
در حال حاضر هم میانگین روزی 

3 ساعت در اردوهای تیم ملی  
حضور دارم
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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
توکلی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

ضرورت تبدیل اسناد مشاع به مفروز
کلمهمشاعدرلغتبهمعنیخاکبخشنشدهو
دراصطالحبهمعنیزمینبخشنشدهایاستکهدر
میان2یاچندنفرمشترکباشدومالکاندرجزءجزء
مالمشترکشریکهستند،بدوناینکهمتصرفات
آنانمشخصباشد.درواقعمالمشاعمالیاستکه
درآنحالتاشاعهوجودداشتهباشد.یعنیازحیث
قانونیســهمشرکاءمعلومومعیناست،اماازحیث
جغرافیایی)حدودومشخصات(مشخصنشدهاست.
بهزبانسادهترملکمشاعی،ملکیاستکهحدودو
ابعادآنبهصورتدقیقدرسندذکرنشدهاست،این
اصطالحدرمقابلمفروزقراردارد.واژهافرازبهتقسیم
کردنمالغیرمنقولمشاعیبین2یاچندنفرشریک
اطالقمیشــود.درواقعافرازاستقاللبخشیدنبه
مالکیتمشترکشرکااســت.بهطورمثالاگرمال
غیرمنقولیمانندخانه،زمینیامغازهبینحداقل2
نفرمشاعباشدچنانچهاین2نفربخواهندسهمخود
رامجــزاکنندبایدآنراافرازکنند.ازآنجاییکهدر
مالکیتمشــاعیهموارهمشکالتیوجوددارد،بحث
تقسیماموالمشاعضروریبهنظرمیرسدتااجتماع
حقــوقمالکانمتعدددرملکواحــدازبینرفتهو
مالکیتمشــاعیآنبهمالکیتافرازیواختصاصی

تبدیلشود.

تقسیم زمین بدون اسناد شش دانگ
محلههایمینابیواتابکدرمنطقه15نخســت
بهشــکلزمینهایکشــاورزیبودندکهاهالیبه
علتکمبــودامکاناتوبدونتغییرکاربریزمینها،
منازلکوچکوپرتراکمیدراینزمینهاساختندو
درنهایتاین2محلهشــکلگرفتودرحالحاضر
بخشــیازاین2محلهدربافتفرسودهقرارگرفته
است.باتوجهبهاینکهدرگذشتهاینزمینهاتوسط
افرادغیرمتخصصمیانچندنفربایکقولنامهتقسیم
میشــد،حدودوثغورملکدرآنمشــخصنبودو
فقطبهمتراژاشــارهشــدهبودآنهمبهاینصورت
کهبهعنوانمثالچندمالکهرکدام100مترازیک
زمین1000متریراخریداریوشــروعبهساخت
خانههایکوچکوریزدانهکردهبودند.بهمرورزمان
وبراساستغییرقوانینشهرداریوشهرسازی،این
مالکانبراینوسازیملکخودبامشکلمواجهشدند.
بهاینصورتکهمالکانیکهدارایاســنادمشــاعی
هســتندبهعلتاینکهحدومرزملکشــاندرسند
مشخصنیست،نمیتوانندازشهرداریمجوزساخت
است درحالی این بگیرند.
کهشــهرداریفقطباارائه

سندششدانگازسویمالک،مجازبهدادنپروانه
ساختاست.

توافق نداشتن شرکای امالک مشاعی 
برای نوسازی

خانههایاهالیمحلههایاتابکومینابیسالیان
سالاستکهسندشــشدانگنداردواینافرادبه
دلیلوجوداینمشــکلنتوانســتهاندملکخودرا
تجمیعونوســازیکنند.»روحاهللصادقی«یکیاز
اهالیقدیمیمحلهاتابک،دربارهمشکالتمالکانیکه
اسنادمشاعیدارند،میگوید:»حدود50سالپیش
پدرمچندقطعهزمیندرمحلهاتابکخریداریکردو
درنهایتیکسندمشاعیازیکسندمادردردست
داشــتکهتعدادزیادیازمالکانهمدراینزمینبا
پدرمشــریکبودند.بهمرورزمانخانهایکهدرآن
زندگیمیکردیم،فرســودهشدووقتیبرایگرفتن
مجوزساختبهشهرداریمراجعهکردیمتازهمتوجه
شــدیمکهمابایدسندمشــاعمانرابهسندشش
دانگتبدیلکنیمکهخوداینپروســهبسیارزمانبر
بودوبایدتماممالکانزمینبهصورتتوافقیتقسیم

نامهایتدارکمیدیدندوهرکدامسهمخوداززمین
راباتعیینحدومرزوجهتجغرافیایی،مشــخص
میکردندکهعماًلامکانپذیرنبودوپدرمکالازتغییر
وضعیتسندخودصرفنظرکردوهیچوقتخانهمان

نوسازینشد.«

ارزش ملک مشاعی پایین است
یکــیازنارضایتیهایمالکانامالکیکهســند
مشــاعیدارند،مربوطبهارزشپایینملکمشاعی
درمقایسهباسایرامالکاست.»مهریبابایی«یکی

ازاهالیقدیمیمحلهمینابی،ازاینکهملکشســند
مشــاعیدارد،متحملضربهاقتصادیشدهاست.او
دراینبارهمیگوید:»همیشهتصورمیکردممساحت
ملکمنحدود200مترمربعاستکهاینطورنبود
بلکهخانهکلنگیمن120متربودکهاینهمبهنحوه
تقسیماشتباهزمیندرگذشتهبرمیگردد.واحدهای
اندازهگیریزمیندرقدیمباحاالخیلیمتفاوتبود
وازاینواحدهابهصورتحدودیاستفادهمیکردند
ومقیاسدقیقیبرایآنهاتعریفنشدهبود.بهعنوان
مثالبــرایخریدزمیناصطالحیبهنام»منیانیم

من«بــهکارمیبردندکهمنمعادل400مترمربعو
نیممنمعــادل200مترمربعبود.«اوادامهمیدهد:
»بعدازچندســالتصمیمبهفروشخانهامگرفتم،
تاپایمعاملهپیشرفتمووقتیخریدارمتوجهشد
ملکمنسندمشاعیداردحدود50میلیونازمبلغ
پرداختیراکمکردوچوندرخصوصتبدیلسند
اطالعاتکافینداشتمناچارشدمقبولکنم.بهصورت
کلیقیمتامالکیکهاسنادمشاعیدارنددرمقایسه

باامالکدیگرپاییناست.«

ملک من بالتکلیف مانده است
درحــالحاضرهدفاصلیمعاونتشهرســازی
ومعماریدرمنطقه15،نوســازیبافتفرسودهبا
تشــویقاهالیاینمحدودهبهتجمیعپالکهااست.
ایندرحالیاســتکهوجودبرخیازامالکبااسناد
مشــاعیدراینمیانشهرداریراازهدفاصلیاش
دورمیکند.»عزتهاشــمی«یکــیازاهالیمحله
مینابــیدراینبــارهمیگوید:»درکوچــهباریکی
درمحلــهمینابــیزندگیمیکنمکــهتقریبًاتمام
همسایگانمدرحالتجمیعونوسازیهستند.درحال
حاضرملککلنگیمندرمیان6پالکفرسودهدیگر
واقعشــدهوایندرحالیاستکهمالکاناینامالک
سندششدانگدارندوملکمنهنوزسندمشاعی
دارد،بارهابهشهرداریمراجعهکردمامابهدلیلاینکه
سندششدانگنداشتمنتوانستمدرطرحتجمیعبا
سایرهمسایگانقراربگیرم.تصورکنیدچندینسال
استکهازطرفهمسایگانمتحتفشارهستم.آنها
میخواهندملکشانرانوسازیکنندوملکمندر
میانچندملکدیگرقرارگرفتهومانعنوسازیشده
است.امیددارمدرطرحجدیدیکهشهرداریدرنظر

گرفتهبتوانمسندششدانگدریافتکنم.«

2834 پالک مشاع در اتابک و مینابی 
جمعیتمحلههــایاتابکومینابیبراســاس
سرشــماریســال1۳۹0معادل474۹0اســتو
مساحتمحدودهبااحتسابمعابر205هکتاراست
که87هکتارآندربافتفرســودهقرارگرفتهاست.
براساسبررسیهایانجامشده،پالکثبتیامالک
واقــعدرمحدودهمحلههایاتابکومینابیازطریق
سامانهشهرسازیوطرحتفصیلیشهرتهران،تعداد
28۳4پالکمشــاعدر2محلهوجــوددارد.ازاین
تعداد،1528پالکدرمحلهاتابکو1114پالکدر
محلهمینابیقرارداردوباتوجهبهحجمعظیمیاز
تعدادامالکمشاعدرمحلههایاتابکومینابی)۳5
هکتارازمساحتکلمحدودهبرابربا44.22درصد
ازمساحتمحلههابهقطعاتمشاعیاختصاصدارد(
و87هکتارازمساحتاینمحلههادربافتفرسوده

قراردارد.

 یکی از مشکالت در محله های اتابک و مینابی، موضوع اسناد مشاعی است که برخی از اهالی این 
دو محله با آن درگیر هستند. شــهروندان با این اسناد از لحاظ حقوقی در روند اخذ پروانه ساخت 
با مشــکل مواجه می شوند. معضل اسناد مشــاعی و محدودیت مالکان در تجمیع و نوسازی باعث 
شــده روند نوســازی قدری در این دو محله با تأخیر انجام شود و برخی از مالکان به دلیل طوالنی 
بودن مراحل اداری تبدیل اسناد مشاع به اسناد شش دانگ، تمایلی به انجام این کارنداشته باشند. 
البته ناگفته نماند، تأخیر در روند نوسازی در این دو محله مشکالت و آسیب های مختلفی به وجود 
آورده است. از سوی دیگر، شــهرداری منطقه ۱5 از 2 سال پیش تاکنون مکاتباتی با سازمان ثبت 
اسناد کشور انجام داده و مقرر شده است مالکانی که اسناد مشاعی دارند و تاکنون نتوانسته اند در 
طرح تجمیع شــرکت کنند، با ارائه مدارک به شهرداری، پروانه ساخت دریافت کنند و وارد پروسه 

نوسازی شوند.  

ساراجعفرزاده

مشکل چندین ساله اسناد مشاعی محله اتابک و مینابی 
در حال برطرف شدن است

مسیر طرح تجمیع 
هـموار شد

شهردار منطقه: 
مشکل اسناد مشاعی حل می شود 

مشکلچنددهسالهاسنادمشاعیمالکان
محلههایاتابکومینابیرفعمیشود.»وحید
رضامحمدی«شــهردارمنطقه15دراینباره
میگوید:»تعدادقابــلتوجهیامالکریزدانه
بااســنادمشــاعیدربافتفرسودهمحلههای
اتابکومینابیوجودداردکهبهدلیلمشکالت
حقوقیاسنادمشــاعی،مالکانآننمیتوانند
اقدامبهنوســازیملکخودکنند.«محمدی
ادامــهمیدهــد:»ازســال۹8مکاتباتیدر

خصوصرفعمشکلاسنادمشاعیاین2محله
باســازمانثبتاسنادکشورصورتگرفتکه
خوشبختانهدرحالحاضربهنتیجهرسیدهو
برایجلوگیریازاتالفزمانمقررشــدسند
تکبرگازســویسازمانثبتاسنادکشورو
مجوزپروانهساختازسویشهرداریمنطقه
15آمادهشودوبهمحضاخذسندتکبرگ،
پروانهســاختهمبهصورتهمزمانبهمالک

تحویلدادهشود.«

یکی از مشــکالتی که اهالی محله 
اتابک و مینابی با آن مواجه هستند در 
دست نداشتن سند شش دانگ است 
که باعث شده شهرداری در این سال ها 
نتواند پروانه ساختمانی به مالکان این 
2 محله بدهد. »مهدی صفدری« معاون 
منطقه  شهردار  معماری  و  شهرسازی 
۸ در این باره می گویــد: »برای اینکه 
ساختمانی  پروانه  ملکی  به  شهرداری 
بدهد باید مالک ســند شش دانگ به 
شهرداری ارائه بدهد. سند شش دانگ 
سندی است که در آن ابعاد و مساحت 
زمین یا ملک در آن مشــخص باشد. 
یکسری اسناد در محله های مینابی و 
اتابک شــش دانگ نیستند و در واقع 
دارند.  دست  در  مشاعی  سند  مالکان 
سند مشــاعی هم سندی است که در 
آن حدود و سقور ملک مشخص نیست. 
۱20 متر  صاحب  مالکی  مثال  به عنوان 
زمین از ۸ هزار مترمربع یک سند مادر 
است و مشخص نیست که این ۱20 متر 
کجای این زمین واقع شــده است. هر 
چند این ۱20 متر یک ملک اســت اما 
برای  اســناد مشاعی  نظر حقوقی  از 
مالک دردسرساز می شوند و برای اخذ 
برمی خورند.  مشکل  به  ساخت  پروانه 
دراقدامی که اخیراً صورت گرفته است 
مالکان امالک مشاعی که در حال حاضر 
ارائه مدارک  با  بنای ساختمانی دارند، 
پروانه  می توانند  شــهرداری  به  الزم 
ســاخت دریافت و در تجمیع شرکت 
»طبق بند  می ا فزاید:  صفدری  کنند.« 
کمیته  جلسه  هجدهمین  مصوبات   ۳
خدمات و زیرساخت در منطقه ۱5 حل 
مشکالت اسناد مشاعی در محله های 
اتابک و مینابی در دســتور کار قرار 
گرفته است و در این خصوص کارگروه 
ویژه ای متشکل از اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران، سازمان نوسازی 
شهر تهران و شهرداری منطقه ۱5 برای 
رفع مشکالت اســنادی این محدوده 
به صورت ویژه تشکیل شده و معضالت 
مربوطه در این محدوده در حال پیگیری 
است. در حال حاضر درخصوص صدور 
اسناد ۱۸ پروژه سازمان نوسازی شهر 
تهران در ایــن منطقه، هماهنگی های 
الزم با اداره ثبت صورت گرفته و رأی 
هیأت تعیین تکلیف صادر و در روزنامه 
رسمی آگهی شــده است. پیش بینی 
می شود با رفع نواقص مدارک متقاضیان 
و همکاری شهرداری منطقه در صدور 
پایان کار، تا پایان شــهریورماه سال 
جاری اســناد مفروز و شش دانگ به 

مالکان تحویل داده شود.«

معاون شهرسازی و معماری 
شهردار منطقه 15:

مالکان امالک مشاعی 
می توانند در طرح 

تجمیع شرکت کنند

محض 
اطالع

 در مورد اسناد مشاع 
و مفروز )شش دانگ( 

بیشتر بدانیم

ســند مشاع، ســندی اســت که یک ملک یا 
زمین دارا ی چند مالک است و در آن حدود 
و ثغور ملک مشــخص نیست به عنوان مثال 
شــخصی مالک 100 متر از یــک زمین هزار 
متری است و چند شریک دیگر در این زمین 
ســهم دارند و چون در ســند مشاعی حد و 
مرز سهم هر مالک مشخص نیست، در واقع 

در سندهای مشــاع هریک از شرکاء صاحب 
بخشــی از ملک هســتند و فراینــد فروش 
و انتقــال قــدری پیچیده می شــود. از لحاظ 
حقوقی شهرداری نمی تواند به اسناد مشاعی 
مجوز و پروانه ساخت بدهد و حتماً مالک باید 
سند شش دانگ برای اخذ پروانه ساخت به 

شهرداری ارائه بدهد. 

سند شش دانگ یا افراز شده سندی است 
که به صورت کامل به یک شخص تعلق دارد 
و حدود و ثغور ملک در آن مشــخص است 
و این نوع ســند یکی از معتبرترین اسناد 
اســت و واژه شــش دانگ به معنای شش 
جهت شــمال و جنوب، شــرق و غرب، باال و 

پایین ملک است. 

4346
 پالک

 در محله 
اتابک وجود 

دارد. 

1528
پالک مشاع 

در محله 
اتابک 

شناسایی 
شده است. 

1114
پالک مشاع 

در محله 
مینابی 

شناسایی 
شده است. 

5838
 پالک 

در محله 
مینابی وجود 

دارد. 
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کاروانسرایاسدیدرمحلهدوالب،مکانیپررمزوراز
باداســتانیاستکهاوجوفرودآنرانمیدانیم.ازهرکدام
ازاهالیمحلهدوالبنشــانیاشرابپرســی،راهنماییات
میکنند.درستدرانتهایخیابانامیرسلیمانیاست.بنایی
نهچندانقدیمیبادیوارهایبلندودریآهنینکهامکان
دیدناندرونیراازرهگذرانمیگیرد.ازنامکاروانســرای

صندلیسازیوآبکاریبرپاکرد.تزریقکاریوریختهگری
همداشــتیم.خودشــانتولیدکنندهمیزوصندلیبودند.
مغازههاتاســال80فعالبوداماچونشهرداریتذکرداد
اینشغلهابایدبهخارجازتهرانانتقالپیداکند.مغازهها
تعطیلشد.تنهامغازهایکهدایراست،چاپخانهایاستکه

توسطیکیازآشنایانادارهمیشود.«

یادگار ارباب تقی
ازدانســتههایزمانیچیزیدستگیرماننمیشود.به
ســراغاهالیمحلهمیرویم.بهخصــوصآنهاییکهمویی
ســپیدکردهاند.اغلبشــانمعتقدنداززمانیکهخودرا
شناختهاند،اینجارابهاسمکاروانسرامیشناسند.»حسین
خدیش«یکیازآنهاســت.اومیگوید:»مناز
پدرمودیگراهالیشــنیدهاماینجادرشکهخانه
بودهاســت.اماچرابهآنکاروانســرایاسدی
میگویندرانمیدانم.زمانیکهماشینیدرکار
نبودومردمبادرشــکهرفتوآمدمیکردند.از
اینمکانبهعنوانپارکینگدرشــکههااستفاده
میشدهاســت.«اواطالعاتبیشــترینداردو
برایدانستنهویتگمشدهاینملکاز»کاظم
هادیدوالبی«دبیرشــورایاریمحلهگذرپایین
دوالبکمکمیگیریــم.اومیگوید:»درچنددههپیش
کهخبریازماشــینواتوبوسنبود،فــردیبهنامارباب
تقیاینجاراتبدیلبهدرشــکهخانهکرد.زمینشرااهالی
خوددوالبوقفکردهبودند.یکیازســنتهایدوالبیها
اینبودکهبخشــیاززمینهایکشــاورزیخودرابرای
کارهایعامالمنفعهوقفکنند.مسجدمیساختند.حمام
میساختند.چیزیهاییکهمردمنیازداشتند.برایهمین
ملــکاینجارااربابتقیاجارهوتبدیلبهدرشــکهخانه

کرد.«

اسدی،نخستینتصویریکهدرذهنمخاطبجامیگیرد،
دیدنفضاییاســتبزرگبااتاقهایزیادیکهدورتادور
حیاطقراردارند.امابابازشــدندرآهنینش،آنچهکهبه
چشممیآید،محوطهایاستکهبیشتربهگاراژمیماند.
اینجاشباهتیبهکاروانسراندارد.خبریازاتاقهایتودر
تونیستوبهجایآندر2طرفحیاطچندمغازهدیده
میشــود.مغازههاییکهبهدلیلبیرونقیازسکهافتادهو
متروکهشدهاند.البتهدرانتهایگاراژیاکاروانسرایاهرچه
کهبشودنامگذاشت،چندمغازهاستکهازقرارمعلومچند
سالیمیشــودبهچاپخانهتبدیلشدهاند.»سعیدزمانی«
آنهاراادارهمیکند.اینکهآیامکانفعلیپیشترکاروانسرا
بودهراازاوجویامیشــوم.پاسخمیدهد:»زمانیکهپدرم

اینملکراخریدمنهنوزمتولدنشــدهبودم.
بنابراینهرآنچهنقلمیکنماززبانپدرماست.
اینجــارامحمدعلیزمانیپــدرمهمراهیکیاز
دوستانشبهنامحسنفالحدرسال55خریده
است.گویاآنزماندرشکهخانهبودهاست.پدرم
بعدازخریدساختاردرشکهخانهراتخریبوبه

شکلفعلیتغییردادهاست.«

از کارگاه ریخته گری تا چاپخانه 
بهگفتهزمانی،زمینکاروانسرایاسدییادرشکهخانه،
درتملکیکیازنهادهااســتوفقطســرقفلیاشازآن
»محمدعلیزمانی«است.سعیدزمانیاطالعیدربارهاینکه
چراناماسدیبرکاروانســراگذاشتهشدهراهمنمیداند.
اومتذکرمیشوداحتمالاینکهقبلازدرشکهخانهاینجا
کاروانســراییدایربودهزیاداســتچراکهبیشترزوارامام
رضا)ع(برایرفتنبهمشهدمعمواًلدراینمحلهاتراقکرده
وخستگیازتنبهدرمیکردند.زمانیادامهمیدهد:»بعد
ازاینکهپدرماینجاراتملککردومغازهســاخت،کارگاه

روزی روزگاری 
درشکه خانه ارباب تقی

هویت گمشده یک مکان تاریخی در محله 
دوالب را جست وجو کردیم

آیین درشکه رانی 
 زمانایجادایستگاهدرشکهبهسال
126۹هجریشمسیبرمیگردد.

یعنیزمانسلطنتناصرالدینشاه.
وقتیرشدجمعیتدرتهرانروبه

فزونیگذاشت،یکیازضرورتهایی
کهاحساسمیشد،استفادهاز

وسایلحملونقلبود.ازاینرودولت
ایرانمجوزتأسیسنخستینشرکت
درشکهرانیرابهیکیازکارمندان
عالیرتبهوزارتامورخارجهایران،

بهناممیرزاجوادخاندادوبه
اینترتیباو۳0دستگاهکالسکه

راازدیارفرنگواردکشورمانشد.
درشکههاییکاسبه،در4نقطه
تهرانمیایستادند.میدانتوپخانه،
سبزهمیدان،اطرافسفارتانگلیس
ومیدانسرچشمه.ایندرشکهها

معمواًلبهصورتساعتیکرایه
میشدند.البتهدرزمستاننرخ

آنهافرقمیکرد.درمحدودهشهر
ساعتی2قرانوپنجشاهی،خارج

ازمحدودهشهر۳قرانحساب
میشد.بیشترنرخهمبهمقصد

شمیرانتعلقداشتو4قرانبود.
باگسترششهروافزایشمسافران،
روزبهروزبرتعداددرشکههاافزوده

ودرجایجایتهراندرشکه
خانههایزیادیراهاندازیشد.البته
جوازکاربههرکسیدادهنمیشد
واگرفردیتمایلبهراندندرشکه

داشتبایدهفتخوانرستمراپشت
سرمیگذاشت.بهقولمعروفدر
آزموندرشکهرانیشرکتمیکرد.
ازقوانینذکرشده،اینکهدرشکه

رانموقعحملمسافرحقخوردن
یاآشامیدننداشت.بعدازپیاده

کردنمسافربایددرشکهراوارسی
میکردتااگروسیلهایجاماندهبه
اوتحویلدهد.آنهاموظفبودنددر
خیابانهایشیبداروکوچههای
منتهیبهخیابانآهستهحرکت

کنندودیگراینکهسبقتگرفتناز
درشکههایدیگرممنوعبود،مگر

اینکهمریضبدحالیداشتند.

دوالب، قریه ای چند صد ساله یا یکی از اصیل ترین 
محله های تهران است. رد پای تاریخ در جای جای آن 
به خوبی دیده می شود. بناهایی که به رغم فرسودگی 
همچنان پابرجا هستند یا آنهایی که اثر هویتی شان 
محو شده اما نامشــان همچنان بر سر زبان هاست. 
تعداد شــان کم نیســت. اگر خوب بگــردی و پای 
صحبت قدیمی های محله بنشینی نام تک تک شان 
را می گویند. هر کدام شــان سرگذشتی دارند که اگر 
نوشته شود کتاب قطوری خواهد شد. مثل کاروانسرای 
اسدی. بعد از گذشت سال ها از برچیده شدن آن هنوز 
اهالــی آن گاراژ متروکه عریض و طویل را به اســم 
کاروانسرای اسدی می شناسند. خاطرات زیادی از آن 
جا دارند. عده ای معتقدند درشکه خانه بوده و عده ای 
هم می گویند در سال های دور به عنوان کاروانسرا از 
آن استفاده می شده است. این مکان قدیمی داستان 

جالبی دارد که شنیدنش خالی از لطف نیست. 

مژگانمهرابی

هادی دوالبی درشــکه خانه را دیده و به قول خودش محــل بازی و تفریح او و 
همساالنش بوده است. تعریف می کند: »آن چه از دوران کودکی خود به یاد دارم این 
است که دورتادور اینجا آخور بود که با فواصل منظم از هم جدا بودند. غروب که می شد 
درشکه چی ها به اینجا می آمدند. اسب ها را در یکی از آخورها می بستند و درشکه را 
در وسط محوطه می گذاشتند. چند نفری هم در درشکه خانه به تیمار اسب ها مشغول 
بودند و برای این کار پول می گرفتند. تعداد درشکه ها زیاد بود. صبح که می شد درشکه 
چی ها می آمدند. اسب ها را به درشکه بسته و دوباره روز از نو و روزی از نو. از درشکه 
خانه ارباب تقی درشکه ها به میدان خراسان، میدان شوش و شهدا تقسیم می شدند.« 
صدای سم اســب ها روی زمین خاکی و شیهه آنها، هیاهوی آدم ها برای سوار شدن، 
»الهی به امید تو« گفتن های مرد درشــکه چی و.... آواهای زیبایی است که اگر کسی 

گوش دل بسپارد حتمًا خواهد شنید. صداهایی که هرگز تکرار نمی شود. »حبیب اهلل 
 مظاهری« از دیگر اهالی محله اســت در ادامه صحبت هــای هادی دوالبی، تعریف 
می کند: »آن زمان شاید ۸ ـ 9 سال داشــتم. همراه با برادرم و پسرعمویم به اینجا 
می آمدیم درشکه که راه می افتاد ما از پشت سوار درشکه می شدیم. سرگرمی مان بود. 
درشــکه چی که می دید با ریسمانی که قلوت نام داشت ما را می زد. که پایین بیاییم. 
بنده خدا می ترسید که مبادا زیر دست و پای اسب بیفتیم. نه اینکه محکم بزند همین 
که دردمان می آمد برایش کافی بود.« این ملک تاریخی اگرچه معماری اش دستخورده 
شده و جز آثار باستانی تلقی نمی شود اما می توان با حفظ ماهیتش آن را به مکانی برای 
خدمت رسانی به اهالی تبدیل کرد. از قرار معلوم شورایاری محله پیشنهاد داده اینجا 

تبدیل به بازارتره بار یا درمانگاه شود. 

 بنای تاریخی در تملک اداره اوقاف
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ســکویشــهروندیمنطقه1۳ازهفتهگذشته
باحضورجمعیازمســئوالنشــهریوشهروندان
فعالیتشراآغازکردهومورداستقبالاهالیمنطقه
قرارگرفتهاســت.ســکویشــهروندیمنطقه1۳
روزهایدوشــنبهوچهارشنبهبهدوروشحضوری
وآنالینفعالخواهدبود.»امیرســعیدی«یکیاز
اهالیمحلهحافظیهایجاداینسکورافرصتیبرای
ارتباطرودرروورساندنصحبتهایمردمبهگوش
مســئوالنمیداندومیگوید:»بوســتانپیروزی
جایگاهخوبیمیانشهروندانداردواینخوباست
کهماحتیدرشــرایطکروناهممیتوانیمرودررو

نیازهایمحلهمانرابامدیراندرمیانبگذاریم.«

جای سکوی شهروندی در شهر خالی بود 
»مجتبــیشــکری«شــهردارمنطقه،تریبون

شــهروندیرامحلیبرایارتباطمستقیممدیریت
شهریمنطقهباشــهروندانساکنمحلههایاین
بخشازشــهرمیدانــدومیگویــد:»هموارهدر
شــهرداریتهران،ارتباطوگفتمانبینشهرداری
وشــهرونداندوســویهبــودهوتریبونهاییهم
برایسخنرانیمســئوالنومدیرانهست،منتها
جایســکویشــهروندیدرشــهرخالیبود.از
اینروبــااختصاصمحلیبرایشــنیدهشــدن
صــدایشــهرونداندرشــهر،ســعیکردیمبه
نوعــیاینجــایخالیراپرکنیمتاشــهروندان
بداننــد،صحبتهایشــانبهمدیــرانمنتقلوبه
درخواستهایشانرسیدگیمیشود.«اومیافزاید:
»تریبونشــهروندیبهعنواننمادوسمبلارتباط
دوســویهوترویجفرهنگمطالبهگریراهاندازی
شــدهتاشهروندانبتوانندمطالبومسائلخودرا

باآزادیکاملمطرحکنند.«

الگویی برای تحقق مردم ساالری
فعالیتســکویشــهروندیمنطقــه1۳یک
الگوییمنحصربهفرددرتحققمردمساالریاست.
»محمدســاالری«عضوپنجمیندورهشــورای
اسالمیشهرتهرانهمضمنتأکیدبراینموضوع،
باابرازخرســندیازایجاداینسکووحضورمردم
درفضایشادوسرزندهایکهبهابتکارشهرداری
منطقــه1۳ایجــادشــده،دراینبــارهمیگوید:
»راهاندازیســکویشــهروندیدراینمنطقهاز
مهمتریــناتفاقاتیاســتکهدرراســتایتحقق
جمهوریتنظــاموالگوییمنحصربهفرددرتحقق
مردمساالریبهبهرهبرداریرسیدهاست.اینالگو
تصمیمسازیها و تصمیمگیریها در میبایســت

برمبناینظراتشــهروندانباشــدوموردتوجه
ســایرمناطقوحتیکالنشهرهاقرارگیرد.امروز
دردنیااساســًامدیرانشهریوشوراهایشهری
موفقهستندکهبهویژهدرکالنشهرهاکهبتوانند
اعتماددوطرفهبینمدیریتشهریوشهروندان
ایجادکنند.ایناعتماددرفضایتعاملوانتقادو
گفتمانسازیرادرفضایشهریایجادمیشود.«
اوتأکیــدمیکنــد:»ایجادســکویشــهروندی
درمنطقــه1۳بهعنــوانالگوییدرشــهرتهران
نشاندهندهنگاهتعاملیشهردارمنطقهبهدریافت
نظرشهروندانواهمیتبهاینموضوعاست.این
طرحمیتواندبهعنوانالگــودرتهرانومحلهها،
بوســتانهاودیگراماکنفرهنگیمطرحشــودتا
هفتگیومستمرارتباطبینشهروندانومسئوالن

شهریایجادشود.«

  نخستین ســکوی شــهروندی تهران هفته گذشــته همزمان با گرامیداشــت دهه کرامت 
در بوســتان پیروزی افتتاح شــد و از این پس این ســکو 2 روز در هفته میزبان شــهروندان 
مطالبه گــری خواهد بود کــه می خواهند صدای خود را به گوش مســئوالن ســیزدهمین تکه 
پایتخت برســانند. سکوی شــهروندی در روزهای دوشنبه و چهارشــنبه  به 2 روش حضوری و 
 آنالین فعال خواهد بود و به کمک این تریبون ارتباط دوســویه مدیران شــهری با شــهروندان 

برقرار می شود.  

پروانهبهرامنژاد

 برای نخستین بار جایگاه ویژه 
برای تحقق مطالبه گری اهالی منطقه13 افتتاح شده است

 صدای شما را از 
سکوی شهروندی می شنویم
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خاطرات بهزاد فراهانی از محله چهارصددستگاه

»بهــزادفراهانی«نیازبــهمعرفیندارد.هنرمندیکهبهدلیلبازیهــایخاطرهانگیزشاز
محبوبیتخاصیبینشهروندانبرخورداراســت.اومتولدمحلهچهارصددستگاهاستودوران
کودکیوجوانیاشرادراینمحلسپریکردهاست.فراهانیخاطراتزیادیازآنروزهابهیاد
دارد.ازفوتبالبازیکردندرزمینهایخاکیچهارصددســتگاه،تاآبانبارخانهشــانکهمحل
رویاپردازیاشبودهو...بهگفتهخودشوقتی8ـ۹سالهبودهازفراهانبهتهرانآمدهودرمحله
دوالبســاکنشدهاست.اودرخاطراتشنقلکردهاست:»خانهمادرانتهایکوچه»روزبه«بود.
داخلبنبســتخمسه.دلیلاینکهبهآنبنبستخمسهمیگفتند،وجود5خانهایبودکهدر
کوچهقرارداشتند.آنروزهاصمیمیتزیادیبینخانوادههابرقراربود.بااینکهاهالیمحلهدوالب
زیادمرفهنبودنداماهوایهمراداشــتند.اغلبکشاورزیاکارگربودند.خودمنهمدرنوجوانی
کارگریزیادکردم.«اوانجامهرکاریازریختنماســهداخلکامیونوآسفالتکاریتاپادویی
داروخانهوتزریقاتیراتجربهکردهاســت.مدتیهمبهعنوانکارگردوچرخهسازیورفوگریکار
کردهوحتیباربریدرراهآهنراهمانجامدادهاســت.فراهانیباهمهسختیهاییکهپشتسر
گذاشتهبازهمزندگیسادهروزهایقدیمرادوستدارد.خاطراتخوشآنروزهارامرتبباخود
مرورمیکند.دورانیکهبابچههایچهارصددستگاهفوتبالبازیمیکرده،نامآنهاراخوببهیاد
دارد.»فریبرزاسماعیلی«،»گودرزحبیبی«،»اصغرشرفی«،»جعفرکاشانی«،»پرویزقلیچخانی«،
»ناصرشــاطریان«،»حمیدلواسانی«و»حمیدعلیدوستی«.فراهانیبرایادامهتحصیلدرکنار
کارکردن،بهمدرسهشبانهرفتهوپسازآنبهدلیلعالقهایکهبههنرتئاترداشته،واردعرصه
هنرشدهاســت.مدتیبعدهمراهیفرانســهوموفقبهاخذمدرککارشناسیارشدرشتهتئاتر

شدهاست.

کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان هفته
بندهای رنگی

کتابپیشــنهادیبرایمطالعــهدرپایاناینهفته،
رمانیباعنوان»بندهایرنگی«نوشتهبیتافرخی،روایتی
ازمواجهانســانمعاصربااتفاقهایناخواستهدرزندگی
روزمرهاستکهمسیرزندگیاوراتغییرمیکند؛داستان
زیستندرشــرایطیکههموارهآبستنحوادثاستو

اتفاقاتناخواســتههمــوارهرونداینزندگیرادچارتغییروتحــولمیکند.رمانبندهای
رنگیروایتدوخانوادهدرشــرایطمتفاوتاستاماایندوخانوادهدرنقطهایمشترکبه
هممیرســند.بندهایرنگیقصهدختریاستکهخودشمسئولیتزندگیخانوادهرابه
عهدهگرفتهاستوبارهمهرابهدوشمیکشد.اوقویاستوهمهچیزراتحملمیکند.
مقابلمردجوانیاستکهدرسکوتبهزندگیاشمیرسد،ایندونفردریکنقطهبهدلیل
یکســوءتفاهمبههممیرســندودیگرنمیتوانندازهمجداشوند.دربخشیازاینرمان
میخوانیم:»نورخورشــید،عسلیچشــمانشرابرقانداختهبود،طوریکهانگارآنعسل
خوشرنگکمکمآبمیشدوممکنبودناغافلازگوشهچشمشبچکد!نزدیکصخرهای
کوتاهایســتادهویکپایشرارویآنگذاشتهبودتانفسیتازهکند.آفتابنیمروزاواسط
فروردینعرقشرادرآوردهوخاکیرنِگتیشــرتشراِگلیکردهبود.نفسعمیقیکشید
تاوجودشرالبریزهوایتازهکوهستانکند.چشمانشراآفتابتنگکردهبودوشکستن
عینکآفتابیگرانقیمتش،ُخلقــشرا!هماناوایلراهازچندجوانبیخیالتنهخوردهو
عینکازدستشپرتشدهبودرویصخرهایتیزوتمام!...کولهرارویدوشجابهجاکرد
وپایشرابرداشــتتادوبارهراهبیفتدکهشــنیدنصدایخندهایآشنا،سرشرابهعقب
چرخاند.بیشترازقبلچشمتنگکردتاازآنفاصلهچندمتریبرادرشراتشخیصدهد...«
چاپاول)1۳۹۹(کتاب»بندهایرنگی«در546صفحهدرقطعرقعیازســویانتشــارات

سخندرتهرانچاپومنتشرشدهاست.

کتاب هفته 

مژگانمهرابی

خبر کوتاه

 به شهرداری می روید
کارت ملی ببرید 

شهروندانشــمالشرقپایتختبرایمراجعه
بهشهرداریمنطقه4وادارههایزیرمجموعه
بایدکارتملیهمراهداشــتهباشــند.رئیسستاد
مدیریتبحرانشهرداریمنطقه4دراینبارهگفت:
»باهــدفقطعزنجیــرهابتالبهویــروسکروناو
جلوگیــریازورودمبتالیــانبــهکوویــد1۹به
ســاختمانهایاداریشــهرداری،ارائهکارتملی
بــرایورودمراجعهکننــدگانبهســاختمانهای
شــهرداریایــنمنطقــهالزامیشــدهاســت.«
»محمدعلیفیاض«دربــارهنحوهاجرایاینطرح
افزود:»درایناقدام،باثبتکدملیمراجعهکنندگان
بهســاختماندرســامانهمبتالیانویــروسکرونا
)corona.iran.ir(،ازورودبیمــارانمبتــالبــه
کووید1۹جلوگیریمیشودوایناقدامباتوجهبه
ابالغپروتکلاجراییســتادمقابلهباکروناباهدف
اداری بهســاختمانهای مراجعهکنندگان سالمت
شهرداریمناطقوقطعکاملزنجیرهبیماریکرونا
اجرامیشود.«بهگفتهرئیسستادمدیریتبحران
شــهرداریمنطقه4تجهیزوتکمیلزیرساختهای
اجرایاینطرحدردســتانجاماســتوبهزودی

شاهداجراییآنخواهیمبود.

الو محله

خبر خطی

محیطزیســت خانه نخســتین منطقه۴  
منطقه4درســرایمحلــهحکیمیهافتتاح
شــد.رفعمشــکالتزیســتمحیطیوافزایش
مشــارکتشــهروندانبــابهرهگیــریازهمه
ظرفیتهــایاجتماعیازاهداففعالیتاینخانه
اســتکهباهمکاریکارشناسانمحیطزیستو
ارائــهآموزشهاومشــاورههایزیســتمحیطی

محققمیشود.
 منطقه ۸ایمنسازیگودپرخطرناحیهیک
باپیگیریهایشهرداریبهنتیجهرسید.این
گوددرخیابان12۳شــرقیجنبایســتگاهمترو
تهرانپارسقرارداردکهدرحالحاضرایمنسازیو

پرشدهاست.
 منطقه۱۳بااجرایطــرحکوچهبهکوچه؛
110کوچهدرناحیه۳منطقه1۳ســاماندهی
شد.بهگفته»محمدمعما«شهردارناحیه۳منطقه
1۳دراینطرحضمنشناسایینواقصومشکالت
شهری،بافعالیتگروههایخدماتشهری،عمرانی،
ترافیکــی،فضایســبزو...کوچههابهصورتکامل
بهسازیمیشود.اینطرحتاساماندهیکاملمعابر

محدودهناحیهادامهدارد.
 منطقه۱۴سرایمحلهنبیاکرم)ص(برایپر
کــردناوقاتفراغــتکــودکانونوجوانان
کالسهایآموزشیبرگزارکردهاست.اینکالسها
بارعایتپروتکلهایبهداشــتیدایرشدهوشامل،
آموزشخالقیتونقاشی،اوریگامی،آموزششعرو
قصهگوییاســت.عالقهمندانبرایکسباطالعات
بیشــترمیتوانندبــاشــماره۳۳0775۳0تماس

بگیرند.
 منطقه ۱5برنامه»دوشنبههایورزشی«هر
هفتهدربوستانشــاهدمنطقه15باحضور
ورزشــکارانمحلهوعالقهمندانبــهورزشبرگزار
میشود.بوستانشاهددرخیابانمسلمقرارداردو

دوشنبههامیتوانیدازاینبرنامهبهرهمندشوید.

اداره  بــه  موضــوع  پاسخ مسئول
خدمات شهری ناحیه 9 اطالع داده و 
پاکیزگی بوســتان و آبیــاری فضای 
سبز انجام شد. شهروندان مشکالت 
شــهری را با ســامانه 137 در میان 
بگذارند تا در نخستین فرصت حل 

شود. 
روابط عمومی شهرداری ناحیه 8 
منطقه4

لزوم رسیدگی به بوستان 
محلــه بوســتانهای منطقه 4
حکیمیــهبهویژهبوســتانارکیدهاز
نظافت بــهدرســتی پیــش مدتی
نمیشودوفضایزیبایاینبوستان
مملــواززبالهاســتومنظمآبیاری

نمیشود.لطفًارسیدگیکنید.
الهام کاشانی ـ ساکن محله حکیمیه 

در حــال حاضر پروژه  پاسخ مسئول
مرحلــه  در  زندگــی  خیالســتان 
شمع کوبی قرار دارد، طوالنی شدن 
پــروژه بــه محدودیت هــای کرونا و 
شرایط قرنطینه در ماه های پیش باز 
می گردد. با این حال کارگران در این 

پروژه مشغول کار هستند.  
محمد گلپیرا، معاون فنی وعمران 
شهردار منطقه 8

خیالستان زندگی به کجا رسید؟  
پروژهخیالستانزندگی منطقه 8
قراربودتابستانامسالبهبهرهبرداری
برســدانــگاراجــرایآنکندپیش
میرود.اینموضوعرسیدگیکنند.

رئوف حسنی، ساکن محله سبالن 

مورد  شــهروند  پیام  پاسخ مسئول
بررســی قــرار گرفته و بــرای رفع 
اقــدام  محلــه  نظافــت  مشــکل 

خواهدشد.   
محمدحسن فصیح، معاون امور 
شهری و محیط زیست شهردار 
منطقه 14 

نظافت محدود   
معابــر در متأســفانه منطقه 14
منتهیبــهمیدانآیتاهللســعیدی
نظافتبهخوبیصورتنمیگیردوسر
اینکوچههاحتییــکمخزنزباله
وجودندارداماهنــوزاقدامیصورت

نگرفتهاست.
میثم مرادی ـ میدان آیت اهلل 
سعیدی 

بــه تازگــی در کوچه  پاسخ مسئول
ســحرخیز دو دیوار به جای مانده از 
تملک های قبلی تخریب شده تا محله 
از حالت متروکه خارج شود و خاک و 
نخاله هم به خارج از محله برده شده 

است.    
مهدی استرابی، شهردار ناحیه 
یک شهرداری منطقه15

بالتکلیفی اهالی کوچه سحرخیز    
اهالیکوچهسحرخیزدر منطقه 15
محلهطیــببامشــکلتملکامالک
بهصــورتدندانهایمواجههســتند.از
این برایرفع مسئوالنخواهشــمندم

مشکلکاریانجامدهند.
حسین شادمان، ساکن محله طیب


