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شــهردار منطقه ۷ شــهر تهران گفت: 
»نخســتین بوســتان مادر و کودک در 
منطقه ۷ با مساحت ۳ هزار مترمربع 
راه انــدازی شــد.« نصــرهللا آبادیان از 
شــروع به کار نخســتین بوســتان مادر 
و کــودک این منطقــه در محلــه ارامنه 
بــا هــدف ارائــه خدمــات بــه مــادران و 
کودکان و ایجاد عدالت و حفظ حقوق 
شــهروندی خبــر داد و اضافــه کــرد: 
»بوســتان هورفــر به عنوان نخســتین 
بوســتان مادر و کــودک ایــن منطقه با 

مساحت ۳هزار مترمربع  است.« 

خط7 متروی تهران در مجموع 22ایستگاه دارد که 

تا کنون 18ایستگاه آن مورد بهره برداری قرار گرفته حمل ونقل
است و با تکمیل و افتتاح 4ایستگاه باقیمانده شامل 
ایستگاه های خیابان شهدای 17شهریور، شــهید دادمان، میدان 
کتاب و ورزشــگاه تختی این خط تکمیل خواهد شــد. به گزارش 
همشهری، از این میان، 3ایستگاه در سال1401 تکمیل شده و به 
بهره برداری می رســد، اما زمان تکمیل و افتتاح ایستگاه ورزشگاه 
تختی هنوز مشخص نیست که این موضوع هم به دلیل وجود معارض 
دولتی در محل اجرای پروژه اســت. این طور که مدیرعامل شرکت 
راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( می گوید در این ماجرا دولت و 
به طور مشــخص وزارت ورزش و جوانان طرف حســاب شهرداری 
تهران هستند. به  گفته مسعود درســتی، چند سال قبل قرار شد با 
تهاتر ورزشــگاه های امام رضا)ع( و شــهید کاظمی که در اختیار 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس قرار گرفته بود، این موضوع حل و 
فصل شود، اما با وجود اینکه چند سال است این ورزشگاه ها دراختیار 

2 باشگاه پرطرفدار و دولتی تهرانی قرار دارند و بیش از یک سال از 
پایان قرارداد واگذاری آنها می گذرد، هنوز این موضوع تعیین تکلیف 

نشده است.

نیاز به 34هکتار زمین از مجموعه ورزشی تختی 
مجری خط7 متروی تهران درباره آخرین وضعیت پروژه ایســتگاه 
متروی ورزشگاه تختی به همشــهری می گوید: »ایستگاه متروی 
ورزشگاه تختی در واقع از 2 بخش تشــکیل شده است. یک بخش 
شــامل خود ایســتگاه می شــود و بخش دیگر هم به پایانه مترو 
برمی گردد که هر دو بخش یعنی هم ایستگاه و هم پایانه در محدوده 
ورزشگاه تختی تهران واقع شــده اند. برای این پروژه درمجموع به 
34هکتار زمین نیاز داریم تا بتوانیم ایستگاه و پایانه مترو را احداث 
کنیم. از این 34هکتار زمین، 17هکتار دائمی است و 17هکتار هم 
موقتی خواهد بود که بعد از احداث ایستگاه و پایانه به ورزشگاه تختی 
بازگردانده می شــود.« محمود یوســفی اضافه می کند: »از حدود 

سال1395 به این طرف شهرداری تهران به دنبال توافقی برای تهاتر 
این زمین با دولت و وزارت ورزش و جوانان است، اما متأسفانه تاکنون 
سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران و وزارت ورزش به عنوان 
متولی و مالک ورزشگاه تختی در این زمینه به توافق نرسیده اند و این 
زمین برای ادامه و تکمیل پروژه هنوز در اختیار شرکت متروی تهران 
قرار نگرفته است. طی دو، سه سال گذشته برای اینکه پروژه متوقف 
نشود و کارها هرچند کند پیش برود، خودمان در قالب یک قرارداد 
که تا سال گذشته اعتبار داشت این زمین را از ورزشگاه تختی اجاره 
کرده بودیم و در این مدت هم توانستیم بخشی از کارهای مربوط به 
ایستگاه را جلو ببریم تا در اجرای پروژه خیلی عقب نمانیم. برای سال 
جدید هم به دنبال تمدید اجاره و بستن یک قرارداد جدید هستیم 
که فعال مدیران ورزشگاه تختی با این پیشنهاد موافقت نکرده اند و 
می گویند تا زمانی که تکلیف تملک این زمین مشخص نشود دیگر 
زمین را اجاره هم نمی دهند. با توجه به این موضوع در سال جدید 
عمال کارها و عملیات مربوط به احداث متروی ورزشــگاه تختی در 

منتهی الیه جنوبی خط7 متروی تهران متوقف شده است.«

در انتظار تمدید اجاره یا توافق برای تهاتر 
یوسفی درباره آخرین وضعیت تهاتر زمین بین وزارت ورزش و جوانان 
و شهرداری تهران برای تکمیل ایستگاه متروی ورزشگاه تختی هم 
می گوید: »گویا وزارت ورزش معتقد اســت این ورزشگاه ها خوب و 
استاندارد نیستند و هزینه نگهداری آنها باالست. به این ترتیب توافق 
صورت گرفته برای این تهاتر از طرف وزارت ورزش ملغی شد. اکنون 
شهرداری به دنبال توافق تازه ای با وزارت ورزش و جوانان است. در 
این شرایط کار دیگری از شرکت متروی تهران ساخته نیست و فقط 
در بحث اجاره زمین دســت مان باز بود که فعال طرف مقابل با این 
موضوع هم مخالفت کرده است. به هرحال از طریق شهرداری منطقه 

14پیگیر این موضوع هستیم.« 

پیشرفت 25درصدی 
مجری خط7 مترو درباره میزان پیشــرفت پروژه متروی ورزشگاه 
تختی هم می گوید: »ساختمان ایستگاه متروی ورزشگاه تختی تا 
امروز حدود 25درصد پیشرفت ساختمانی دارد، اما فعال از داخل این 
مجموعه ورزشی دسترسی به داخل ایستگاه به ما داده نشده است تا 
کارها را جلو ببریم. البته در خارج از محدوده ورزشگاه کارهای مربوط 

به پروژه در حال انجام است.«

 تعیین اولویت های کاری 
از مسیر مشارکت مردمی

حدود 66ســال از تشــکیل منطقه ای با 
ذخیرگاه های ارزشمند ســبز، تاریخی و 
فرهنگی در تهران می گــذرد؛ جایی که با 
محله های قدمــت داری همچون زرگنده، 
قلهک، ونک، اختیاریه، رســتم آباد و ... نقشــی مهــم را از نظر 
سکونتگاهی، فضای سبز و کسب وکارهای ریز و درشت پایتخت 
ایفا می کند. منطقه3 تهران اگرچه در پی آزاد شدن حد فاصل 
محدوده 5 ساله خدمات شهری و تعیین محدوده 25ساله و تحول 
تقسیمات شهری 10 و 12ناحیه ای به تقسیمات 20منطقه ای 
شهر در سال 1358 به عنوان یکی از تقسیمات خدمات شهری 
ایجاد شده، اما محله هایی با هویت را با سابقه طوالنی تر از این، در 
خود جای داده است. هنوز هم می توان در کوچه پس کوچه های 
محله هایی که از آنها نام برده شده، نشانه هایی از زندگی روستایی 
و آثاری از تاریخ نــه خیلی دور و نه خیلی نزدیــک را به وضوح 
مشاهده کرد. همین شاخصه ها باعث شده تا منطقه3 به عنوان 
یکی از محدوده های استراتژیک و مهم تهران شناخته شود که 
چه این شناخت، خود از یکسو مزایایی را به دنبال داشته و از سوی 
دیگر سبب شده تا طی ایام، بر پیکره اش زخم هایی نیز وارد شود. 
اینکه اصلی ترین ذخیرگاه های تنفسی و سبز شهر به ویژه اراضی 
عباس آباد و لکه های بزرگی در حاشــیه بزرگراه شهید همت، 
شهید آیت اهلل مدرس در حدود منطقه قرار گرفته اند، حاکی از 
اهمیت فراوان است. در عین حال به واسطه جذابیت هایی مثل 
قرارگیری در مرز مناطق شمالی، مرکزی، غربی و شرقی تهران 
هم پیامدهایی مثل بارگزاری های ساختمانی، فعالیت های تجاری 
و ترافیک را نیز به همراه آورده که غفلت و مدیریت نکردن آنها 
می تواند منطقه را دچار آسیب های فراوان کند؛ چه بسا که بروز 
آسیب های اجتماعی در برخی از محله ها، ترافیک های سنگین  
بعضی از معابر و کمبود جای پــارک در نقاط مختلف از همین 

بی توجهی طی دهه های گذشته ناشی می شود.
این در حالی اســت که مرور محورهــا و تقاطع های قدمت دار، 
به خوبی نقــش بااهمیت منطقه3 تهــران را بازگــو می کند. 
خیابان های ولیعصر، پاسداران و شریعتی، سه راه ضرابخانه، پل 
سیدخندان و... از این دست محورها و تقاطع ها به  حساب می آیند.

بر این اساس و با تأکیدات عنوان شده در برنامه مدیریت شهری 
فعلی، شهرداری منطقه بر آن شده تا در موازات کاهش مشکالت، 
ابتدا پروژه های نیمه تمام را به اتمام برساند و سپس پروژه هایی 
برای افزایش نشاط اجتماعی و باززنده ســازی محله ها به اجرا 
درآورد. تعریف 500پروژه کوچک مقیاس و فرامنطقه ای برای 
سال1401 در این راستا انجام شده است که تنها 5مورد از آنها 

عبارتند از:
امسال اقداماتی برای کاهش زمان صدور پروانه صورت 

می گیرد تا نوسازی در بافت فرسوده منطقه3 سرعت 1
بهتری پیدا کند. اینکه فرایندهای صدور پروانه ساخت در وهله 
نخســت و انجام مراحل پایانکار ســاختمان در مراحله پایانی 
الکترونیکی شده و همه  چیز از سوی مدیریت شهری و شهروندان 
تحت نظارت باشــد، نکته مهمی به شــمار مــی رود که جزو 
اولویت های کاری قرار گرفته است. از این موضوع در دنیا با عنوان 
 EIBP (Electronic issuance of building permits) 
یاد می شــود و طی یک  دهه اخیــر به وضوح ثابت شــده که 
الکترونیکی سازی روال هایی که برای ساخت وساز طی می شود، 
می تواند 1- هزینه های مدیریت شهری را در بازه های میان مدت 
و بلندمدت در حوزه شهرسازی به میزان قابل توجهی کم کند 
)حتی کاهش یک ســومی هزینه ها(، 2- کار نظــارت را برای 
جلوگیری از تخلفات آسان تر کند، 3- به سرعت پیشرفت اقدام 
بینجامد، 4- نیروی انسانی را چابک تر کند، 5- رضایت را در میان 
شهروندان افزایش دهد و 6- از مواردی که به زیست شهری آسیب 
می زند مثل ترددهای شهروندان برای اخذ مجوز و تکمیل اسناد 
و پرونده ها، جلوگیری به عمل آورد؛ بنابراین ما نیز طبق برنامه 
مدیریت شهری، یکی از اصلی ترین برنامه های مان الکترونیکی 
ساختن مراحل ساختمانی است که به افزایش بهره وری سازمانی 

نیز منجر می شود.
 توجه به مسائل زیست محیطی، توسعه فضاهای عمومی 

سبز و حفظ فضای سبز موجود یکی دیگر از برنامه های 2
منطقه به  حســاب می آید. ممانعت از تخریب بیشــتر یکی از 
مهم ترین ذخیرگاه های تنفسی در محدوده ژئوفیزیک، ازجمله 
اقدامات بااهمیتی بوده که در همین جهت صورت گرفت. احداث 
پارک های کوچک محلی در محدوده های کم برخودارتر از این 

نظر، در اولویت های کار قرار دارد.
برای کاهش یکی از مشکالت منطقه3، نهضت تامین 

پارکینگ را در دستور کار داریم. تکمیل هر چه سریع تر 3
پارکینگ طبقاتی نیایش، طراحی و احداث پارکینگ های طبقاتی 
و پارکینگ های مکانیزه و ایجاد فضاهای پارک حاشیه ای هوشمند 

ازجمله برنامه های در دستور اقدام است.
 با بهره گیــری از ظرفیــت متخصصــان و نخبگان و 

برنامه ریزی دقیق و اصولی می بایست نقشه راهی برای 4
پیشگیری از وقوع اتفاقات احتمالی ناشی از فرونشست در شهر 
تهران طرح ریزی کرد؛ بنابراین آگاهی دادن به شهروندان و کمک 
در اداره شهر از جنس مقابله و پیشــگیری از بحران باالخص با 
موضوع فرونشســت زمین در معابر و بزرگراه ها از اهداف مهم 
تشکیل منظم ستاد بحران و برنامه ریزی جهت پایش و کنترل 

فضاهای زیرسطحی شهر را دنبال می کنیم.
 اصالحات هندسی اگرچه شاید یکی از موارد ساده به نظر 

برسد، اما می تواند به گره گشایی از ترافیک کمک کند. به 5
همین خاطر یکی دیگر از اولویت های کاری، اصالح های هندسی 
میادین و تقاطعی معابر، مناسب سازی معابر با نگاه ویژه به معابر 
واقع شده در اطراف محدوده سکونت افراد دارای معلولیت، کنترل 
آزادســازی معابر اصلی از مصالح ســاختمانی و رفع سدمعبر 

ساختمانی غیرمجاز است.

نتیجه: مشــارکت مردم زنجیره ای است که حلقه های 
عملیاتی در شــهر را تکمیل می کند. در این راستا، با 
نظرسنجی و مشارکت دادن شهروندان در اداره شهر، 
سعی می کنیم تا اقدامات مورد نیاز محله ای و مردمی در 
اولویت قرار گیرد؛ نکته ای که نتیجه اش انجام دادن امور 
با کمترین خطا و بیشــترین رضایت خواهد بود. در این 
مسیر، با برگزاری نشست های مداوم با نخبگان، معتمدان 
و حضور در محله ها، درگاه های خوبی برای دریافت ایده ها 
و نظرات مردمی باز شده اســت و از این منظر، دعوت 
می کنیم تا متخصصان، جوانان و ساکنان منطقه، ایده ها 

و نظرات خود را بدون واسطه به شهرداری منتقل کنند.

مریم اردبیلی
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران

برخــی از پارک هــای بانــوان مــا پیســت 
دوچرخه سواری دارد، اما پارک های مادر و 
کودک کوچک هستند و پارک های محله ای 
محسوب می شوند و به همین دلیل مقرر 
شــد که موتــور و دوچرخــه به ایــن پارک ها 
وارد نشود تا به بچه های کوچک صدمه ای 
نخــورد. اگــر محلــه ای داشــته باشــیم که 
بتوانیم دورتادور آن، بخشــی را به گونه ای 
ایجــاد کنیــم کــه امــکان دوچرخه ســواری 
وجــود داشــته باشــد، ایــن کار را انجــام 

می دهیم.

علی اصغر قائمی
عضو شورای شهر تهران

دوســتانی کــه در فراکســیون مدیریــت 
شــهری هســتند معتقدنــد، ایــن شــکل 
کمیســیون مــاده ۱۰۰ بایــد تغییــر بنیادی 
کنــد و منابــع آن نیــز مســتقیما بــه جیب 
شــهرداری ها نرود تــا عارضه ای کــه وجود 
دارد به حداقل برسد؛ بنا بر این کمیسیون 
از نظر قوانین نیــاز به بازنگــری دارد. فعال 
ناچاریم براساس قانون موجود کمیسیون 
ماده ۱۰۰ را اداره کنیم و االن ۱۰کمیسیون 
 مــاده۱۰۰ در شــهر تهــران کار خــود را

انجام می دهند.

شــهردار منطقــه ۶ در تشــریح اقدامــات 
قلــب  معابــر  ترافیکــی  ســاماندهی 
 پایتخــت گفــت: »در انجــام بیــش از
۱۰ هزار مترمربع عملیات اصالح هندسی 
در معابــر، شــاهد افزایــش ایمنــی تــردد و 
روان ســازی  ترافیک در جریان های عبوری 
منطقــه خواهیم بــود.« مســعود رنجبران 
ادامه داد: »از جمله این اقدامات می توان 
به اصالحات هندسی تقاطع خیابان های 
شــصت و چهــارم و شــیخ بهایــی، بلــوار 
 کارگــر و هجدهــم، کریم  خان، حافــظ و...

اشاره کرد.«

۱۰۰۰۰
مترمربع

3۰۰۰
مترمربع

قانون بازآفرینی نیازمند  بازنگری
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خواستار بازنگری 
قانون بازآفرینی شد. جعفر بندی شربیانی در گفت وگو 
با همشــهری درخصــوص بازآفرینی شــهری گفت: 
»چالش هایی در حوزه بازآفرینی وجود دارد که بخشی 
مربوط به معضالت اقتصادی و اجتماعی، رشد فزاینده 
و گسترش قارچ گونه شــهر تهران و بخش دیگری هم 
ناشی از معضالت قانونی و ساختاری در حوزه بازآفرینی 
است.« او با بیان اینکه برای موفقیت در بازآفرینی شهری 
نیاز است قوانین حوزه بازآفرینی مورد بازنگری و ارزیابی 
قرار گیرد، تأکید کرد: »در راستای بازآفرینی، باید بتوانیم 
جذابیتی را برای مردم ایجاد کنیم تا مشارکت فعاالنه 
داشته باشند و در این زمینه تسهیالت تشویقی ایجاد 
کنیم و اجرای پروژه های محرک توسعه را در دستور کار 
قرار دهیم. نمونه موفق بازآفرینی شهری، احیای محله 
نفرآباد است که اقداماتی درگذشته انجام شده بود که 
مورد توجه مردم قرار نگرفت و پس از بازبینی های مجدد 
طرح های جدیدی متناسب با نیاز و خواسته شهروندان، 
تهیه و به کمیسیون ماده5 شــورای عالی شهرسازی و 
معماری )بررسی تغییرات( ارائه شده است که با تأیید 
آن می توان طرح 30ساله روی زمین  مانده را به نتیجه 

برسانیم.«

نقل قول خبر

عدد خبر

ناظر بر شهر

حمید جوانی، شهردار منطقه3 تهرانیادداشت

تصمیمات جدید عوارض ساختمانی فردا  اعالم می شود
طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های اعالم عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال1400 در جلسه هم اندیشی بررسی شد

دیروز جلسه هم اندیشی شورای شهر تهران 

شورا
پشــت درهای بسته برگزار شــد و اعضای 
پارلمان شهری با حضور حمیدرضا صارمی، 
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، طرح »اعطای 
مهلت زمان پرداخت فرم های اعالم عوارض ســاختمانی 
صادره در اسفندماه ســال1400« را بررسی کارشناسی 
کردند و تصمیمات جدیدی گرفته شــد کــه فردا اعالم 
می شــود. همچنین مهدی چمران، رئیس شــورای شهر 
تهران هــم باتوجه به اهمیت این طرح، آنالین در جلســه 

شرکت کرده بود.
به گزارش همشهری، در شصت و سومین جلسه شورای شهر 
تهران 2فوریت  طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های 
اعالم عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال1400 
تصویب شد اما بررســی کارشناســی طرح به جلسه بعد 

موکول شد. 
روز گذشته جلسه هم اندیشی با هدف بررسی کارشناسی 
این طــرح برگزار شــد و ناصــر امانی، عضو کمیســیون 
برنامه وبودجــه پــس از اتمــام جلســه به همشــهری 
گفت: »معــاون معماری و شهرســازی شــهردار تهران، 
توضیحات مفصلــی درباره این طرح و اختیارات شــورای 
شهر و شــهرداری، ارائه داد و اعضای پارلمان شهری هم 
پرسش هایی را مطرح کردند و در نهایت ابعاد جدیدی در 
رابطه  با عوارض ساختمانی، تعداد و چگونگی دریافت آنها 

ارائه شد.« 
به گفته او تصمیمات جدیدی درباره 2فوریت طرح اعطای 
مهلت زمان پرداخت فرم های اعالم عوارض ســاختمانی 
سال1400 گرفته شــده اســت که فردا در جلسه علنی 
شورای شهر تهران مطرح و بررســی می شوند. همچنین 

شــنیده ها حاکی از آن اســت که روز گذشــته در جلسه 
هم اندیشی حبیب کاشانی و سیداحمد علوی برای حضور 
در کمیسیون سفرهای خارجی انتخاب شدند اما علیرضا 
نادعلی، سخنگوی شورای شــهر تهران بدون اشاره به نام 
این دو عضو پارلمان شهری گفت که اعالم نام و رأی گیری 
برای حضور 2عضو پارلمان شهری در کمیسیون سفرهای 
خارجی فــردا در صحن انجام می شــود. او بــا بیان اینکه 
قراردادهای پرسنل رســمی و قراردادی شهرداری تهران 
هم در جلسه هم اندیشی دیروز مطرح و با حضور لطف اهلل 
فروزنده، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری تهران 
بررسی شد، تأکید کرد: »گزارشی از شرایط کنونی پرسنل 
ارائه و تأکید شد که در شرایط فعلی معیشت پرسنل مدنظر 
قرار بگیرد اما افزایش حقوق ها بستگی به مصوبات هیأت 

دولت دارد.«

مراســم افتتاح جشــنواره گل و گالب طی مراسمی 
با حضور ناشــران خارجی سی و ســومین نمایشــگاه 
بین المللی کتاب تهران در بوستان آب وآتش )منطقه 

فرهنگی و گردشگری عباس آباد( برگزار شد.
باد خنک بهــاری می وزد و هنوز چندمتــری مانده تا 
از خیابان شهیدی وارد بوســتان آب وآتش شویم، اما 
رایحه خوش گل محمدی مشاممان را نوازش می دهد. 
محل جشــنواره با الهام از رنگ گل محمدی )صورتی( 
آماده سازی  شده و گالبگیرانی از کاشان، قمصر و نیاسر 
کنار هم بســاط گالبگیری برپا کرده اند و با دیگ های 
مخصوص مشغول گرفتن عصاره گل محمدی هستند 
که به محض برداشتن در دیگ ها بوی خوش گالب، فضا 
را پر می کند. عالوه بر گالبگیری، انواع عرقیات گیاهی 
هم در این جشنواره عرضه می شــود. اینجا خبری از 
واسطه نیست و مردم در تقابل رودررو فرایند گالبگیری 
را می بینند و پس از تســت و تأیید در نهایت گالب و 
عرقیات موردنیازشان را انتخاب می کنند و هزینه آن را 
می پردازند. حال و هوای بوســتان آب وآتش به واسطه 
برپایی این جشــنواره بی شــباهت به کاشان و قمصر 
نیست و تماشــای این حجم از گل محمدی این شعر 
موالنا »چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی 
گل را از که یابیم از گالب« را در ذهن تداعی می کند. 
به گفته نگین ســادات گتمیری، ترویج آداب  و رسوم 
گالبگیری و تسهیل دسترسی شــهروندان به گالب و 
انواع عرقیات، اهداف برگزاری جشــنواره گالبگیری 
در بوستان آب وآتش است. مجری جشــنواره با بیان 
اینکه بوســتان آب وآتش برای دومین ســال میزبان 
مراســم گالبگیری اســت، می گوید: »روزانه یک تن 
گل محمدی در این بوستان تخلیه و عالوه بر گالبگیری، 
به صورت غنچه های خشک و تازه، تاج و دسته گل و... 
هم عرضه می شــود.« به گفته او، جشنواره گالبگیری 
یکی از جاذبه های گردشگری است و به همین دلیل روز 
گذشته مراسم افتتاحیه این جشنواره با حضور ناشران 

خارجی برگزار شد.

نمایش موزیکال گالبگیری
صدای موزیک حس خوب جشنواره را افزایش می دهد و 

وقتی هنرمندان با تن پوشی از انواع گل ها وارد می شوند، 
حیرت همگان برانگیخته می شود. گتمیری می گوید: 
»در حاشیه این مراســم برنامه های فرهنگی متنوعی 
پیش بینی کرده ایــم که مهم تریــن آن نمایش تئاتر 
موزیکال است. هنرمندان در این برنامه با تن پوشی از 
انواع گل ها وارد صحنه می شوند و مراحل گالبگیری را 

در قالب نمایش به تصویر می کشند.«

حال خوب مردم
کسانی که در جشــنواره شــرکت کرده اند به واسطه 
رایحه خوش گل های محمدی حالشــان خوب است 
و می گویند: »اینجا مثل کاشان شــده و قدم زدن در 
این فضا و استشمام بوی گل محمدی حالمان را خوب 
می کند.« در میان غرفه عرصه گل و گالب و عرقیات، 
فضاهــای زیبایی هم با اســتفاده از گل های محمدی 
ایجاد شده اند که شرکت کنندگان در جشنواره کنار آنها 
عکس یادگاری می گیرند و لحظات خوششان را در قاب 
عکس ثبت می کنند. همه کسانی که در این جشنواره 

شرکت کرده اند معتقدند برگزاری چنین جشنواره ای 
عالوه بر ایجاد فضای شاد و مفرح، بعد اقتصادی دارد. 
آنها می گویند: »در این جشنواره می توان گالب و انواع 
عرقیات و حتی گل های خشــک و  تر محمــدی را با 
کیفیت خوب و قیمت مناسب تهیه کنیم.« عده ای با 
کودکان خردسال شان آمده اند و اجرای چنین برنامه ها 
را غنیمت می دانند و می گویند: »سفر کردن با کودکان 
خردسال سخت است و با برگزاری این جشنواره ها دیگر 
نیازی نیست به کاشان برویم و در تهران می توان عالوه 
بر آشنایی با آداب و رسوب گالبگیری، لحظات بانشاطی 

را برای بچه ها در فضای پر از گل فراهم کرد.«
جشــنواره گالبگیری تا 20خرداد در بزرگراه حقانی، 
بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان شهیدی، بوستان 

آب وآتش برگزار می شود.

انتقال فرهنگ ایرانی
سید محمدحسین حجازی، مدیرعامل شرکت نوسازی 
عباس آباد در رابطه با تأثیر چنین برنامه هایی بر جذب 

گردشــگر به همشــهری می گوید: »ما در این 2 ساله 
اخیر یعنی حتی در دوره شــیوع کرونا سعی کرده ایم  
برنامه هــای رویدادمحــور، نقش آفرینی مــردم را با 

حضورشان داشته باشیم.«
او می افزاید: »جشــنواره گل و گالب هــم با توجه به 
مقتضیات فرهنگی و آب و هوایی کشور، برپا شده و در 
بوستان آب و آتش به دنبال تداعی کردن فضای کاشان 
و قمصر در تهران هســتیم. اینگونه مــردم با فرهنگ 
دیگر شــهرها و نحوه گالبگیری بیشتر آشنا می شوند. 
البته که با چنین برنامه هــای رویدادمحور، فرهنگ و 
سنت های ایرانی هم به شکل بهتری به دیگر کشورها 
منتقل می شود چراکه بسیاري از گردشگران مجموعه 

عباس آباد، گردشگران خارجی هستند.«
به گزارش همشهری، 60مهمان خارجی از 12 کشور 
اعم از عمان، لبنان، عراق، امارات، قطر، تاجیکســتان، 
سوریه، روسیه، ترکیه، افغانستان، بحرین، یمن و بوسنی 
و هرزگوین در مراسم افتتاحیه جشنواره »گل و گالب« 

شرکت کردند.

گالبگیری در »آب و آتش«
جشنواره گالبگیری در اراضی عباس آباد تهران از دیروز آغاز به کار کرد

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

گزارشی از عملیات آخرین ایستگاه خط7 تهران که به خاطر معارض ملکی به کندی پیش می رود

متروی تختی در انتظار توافق با وزارت ورزش
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