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 شکرگزاری در توتستان
چهارمین جشنواره توت در محله کن برگزار شد؛ مراسمی که می تواند به توسعه گردشگری محله ای تهران کمک کند

زینبزینالزادهگزارش
روزنامه نگار

راهاندازیدرمانگاهصحرایی
دربهشتزهرا)س(

نشست سه جانبه هماهنگی 
برای میزبانی و خدمت رسانی 
به زائــران مراســم ارتحال 
امام)ره( با حضور مدیرعامل 
سازمان بهشــت زهرا)س(، 
مدیرعامل شرکت شهر سالم 

و مدیرعامل شرکت خودروســرویس برگزار و مقرر شد درمانگاه 
صحرایی با 10تخت بستری و تزریقات در آرامستان تهران راه اندازی 
شود. به گزارش همشهری، مراسم ارتحال پس از 2 سال به صورت 
حضوری و با سخنرانی مقام معظم رهبری برگزار می شود. ازاین رو 
جلسه سه جانبه برای بررسی آخرین وضعیت اقدامات، امکانات و 
ظرفیت ها برگزار شد و مدیرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا)س( 
با بیان اینکه پیش بینی ها و هماهنگی های الزم برای آماده سازی 
محوطه درونی و رینــگ بیرونی حرم مطهر بــرای برگزاری یک 
مراسم باشکوه صورت گرفته اســت، گفت: »امسال برای اولین بار 
شرکت خودرو سرویس خدمات رســانی به زائران را در دستور کار 
قرار داده که این، اتفاق خوب و ارزشمندی است و ما از ظرفیت این 
مجموعه به نحو احسن استفاده خواهیم کرد.« سعید غضنفری با 
اشاره به تراکم جمعیتی مراسم روز ارتحال عنوان کرد: »با ناوگان 
حمل ونقل عمومی )اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو( هماهنگی های 
الزم صورت  گرفته و 110 دســتگاه ون در محوطه بیرونی حرم به 

زائران خدمات رسانی می کنند.«

آمادهباش36پزشکوپرستار
در ادامه نشست، مدیرعامل شرکت شهر سالم به راه اندازی درمانگاه 
صحرایی اشــاره کرد و گفت: »این درمانگاه در بهشــت زهرا)س( 
با ظرفیت 10تخت بســتری و تزریقات، 12پزشــک و 24پرستار 
راه اندازی و از 13تا 15خرداد خدمت رسانی در آن انجام می شود. 
همچنین 10کد آمبوالنــس و یک کد موتورالنــس هم در محل 
درمانگاه صحرایی مستقر خواهند بود.« به گفته امیر نورمحمدی 
واکسیناسیون کرونا و انجام تست PCR در بهشت زهرا)س( انجام 
می شود. او به موضوع نظارت بر مواد غذایی هم اشاره و عنوان کرد: 
»در طول مراسم ســالگرد ارتحال تیم های بهداشت و پیشگیری 
شرکت شهر سالم حضور دارند و فرایند توزیع مواد غذایی، نوشیدنی 
و رعایت پروتکل های بهداشــتی را رصد می کنند.« سپس افشین 
جباری، مدیرعامل شرکت خودرو ســرویس گفت: »تالش ما این 
است کمبودهای موجود در زمینه تعداد تاکســی و ون را جبران 
کنیم، اما با توجه  به اســتقبال حداکثری پیش بینی شــده زائران 
درصورت کمبود تاکسی و ون حتماً با استفاده از خودروهای سواری 
خدمت رســانی خواهیم کرد.« در پایان شرکت کنندگان نشست 
سه جانبه با حضور در مزار شهید ترور حسن صیادخدایی، شهدای 
آتش نشان، شهدای مدافع سالمت، شهدای مدافع حرم و شهدای 

فاطمیون به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند. 

سید احمد علوی
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران 

امســال دســتورالعمل جدیدی برای تســهیل 
شــرایط بخــش خصوصــی در باززنده ســازی 
بناهــای تاریخــی پایتخــت تدویــن شــده 
و اعتبــارات بــاز بــرای مرمــت ایــن بناهــا 
پیش بینی شده است. بخشی از این اعتبارات 
به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و بخش 
دیگر به ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران 

اختصاص یافته است.

فاطمه تنهایی
شهردار منطقه 8

افزایش آمار تصادف عابر پیاده با خودروها 
یکی از مشکالت اصلی تقاطع شهید دکتر 
آیت و خیابان دماوند بــود که با جابه جایی 
ایســتگاه های تنــدرو»  بی آر.تــی« در این 
تقاطــع، ایمنــی تــردد شــهروندی افزایش 
و بــار ترافیکــی در ایــن معبر کاهــش  یافته 
است. همچنین وجود 4ایستگاه در 4جهت 
تقاطــع، باعث پراکندگی مســافران شــده 
بود کــه با ادغام 2ایســتگاه شــرقی و غربی  

بخشی از مشکالت   برطرف شده است.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

شــهردار منطقه4 از راه انــدازی مجدد 
تصفیه خانه فاز دوم باغ پرندگان خبر 
داد. محمدرضــا پوریافر گفــت: »این 
تصفیه خانه با ظرفیت ۵۰۰مترمکعب 
ضمــن جلوگیــری از هدررفــت آب و 
صرفه جویــی در هزینه هــا، باعــث 
بازچرخانــی مجــدد آب و تأثیــرات 
زیست محیطی مناسب برای پرندگان 

خواهد شد.« 

500
مترمکعب

معــاون فنــی و عمرانی شــهردار تهران 
از عملیاتی شــدن 11 پــروژه جدیــد 
بــرای تکمیــل گردش هــای ترافیکــی 
خبــر  غیرهمســطح  تقاطع هــای 
داد. عبــاس شــعبانی بــا بیــان اینکــه 
کمبــود  بزرگراهــی  98تقاطــع  در 
گردش هــای ترافیکــی وجــود دارد، 
گفــت کــه ایــن نواقــص و کمبودهــا 
حدود 78۰کیلومتر گردش اضافی را به 
سفرهای درون شهری پایتخت نشینان 

تحمیل می کند. 

11
پروژه

حس نوســتالژیک تهران قدیم دوباره در انسان جوانه 
می زند؛ حس دورانــی که بخش های زیادی از شــهر 
توتستان بود؛ آن زمان که شهروندان، گاهی در روزگاری 
نه خیلی دور و نه خیلی نزدیــک، در   خردادماه درنگ 
می کردند و مشغول چیدن توت می شدند. در خاطرات 
همه پدربزرگ ها و مادربزرگ هــا، حتما خاطره ای که 
زیر درخت توت رقم خورده اســت، پیدا می شود. حاال 
چند روزی اســت که در کوچه های باریک محله کن، 
هوای گذشته پیچیده و اهالی مشغول چیدن توت های 
به بار نشسته هستند. اگرچه در بسیاری از معابر شهر 
هم، درختان توت هســتند، اما برخی از کارشناســان 
توصیه می کند به خاطر تغییر اقلیــم تهران و آلودگی 
هوا، شهروندان از خوردن توت چنین درختانی اجتناب 
کنند. از ســوی دیگر، تعدادی از فعاالن محیط زیست، 
توسعه کاشــت درخت توت را یکی از عوامل احتمال 
افزایش جمعیت ســفیدبالک ها )مگس های ســفید 
بســیار ریز( عنوان می کنند. به هرحال خوردن توت و 
توت چینی برای اغلب مردم، طعم نشاط و خوشحالی 
دارد؛ به همین دلیل روز گذشته در یکی از قدیمی ترین 
باغ های محله کن، چهارمین جشنواره توت برگزار شد 
که به گفته مهرشــاد کاظمی، مدیر ستاد گردشگری 
شهرداری تهران، برگزاری چنین مراسم هایی می تواند 
در معرفی ظرفیت های گردشــگری و توریستی محله 
مؤثر بوده و اینچنین گامی در راســتای توسعه صنعت 
گردشگری پایتخت برداشــت. مدیر ستاد گردشگری 
شهرداری تهران درخصوص اهمیت حفظ باغ های کن 
و توسعه گردشگری در این محدوده شهر گفت: »باغ ها 
ریه های تنفسی شهر محســوب می شوند و با برگزاری 
جشنواره های توت، گیالس، خرمالو و... می توان زمینه 

حفظ و صیانت از آنها را فراهم کرد.« 
کاظمی اضافه کرد: »تهران باغ های زیادی داشــت که 
متأســفانه در گذر زمان از بین رفته اند؛ بنابراین برای 
صیانت از باغ های باقیمانــده هرچند اندک باید تالش 
کنیم و این امر محقق نمی شــود مگــر تمهیداتی در 
راستای ترغیب و تشــویق باغداران برای حفظ باغ ها و 

جلوگیری از تخریب آنها، اندیشیده شود.«

حمایتازباغدارانوکشاورزان
امام جمعه بخش کن هم در این جشنواره با ابراز رضایت 

از برگزاری این مراســم گفت: »ضرورت دارد برگزاری 
چنین جشــنواره هایی در فصول مختلف و متناسب با 
میوه های فصل تداوم داشته باشد تا باغداران و کشاورزان 
بتوانند عالوه بر معرفی محصوالتشــان، بدون واسطه 
آنها را عرضه کنند.« حجت االســالم احمدعلی قانع با 
بیان اینکه برخالف ســایر محالت تهران هنوز در کن 
باغ های توت، گردو، خرمالو، شــاتوت و... وجود دارد، 
تأکید کرد: »کشاورزان و باغداران برای کشت، داشت 
و برداشت محصوالت زحمات زیادی می کشند و باید از 
سوی مسئوالن دولتی و شهری حمایت شوند. همچنین 
امیدوارم با اعمال نظارت های بیشــتر بر فرایند تولید، 
توزیع و مصرف در بخش کشاورزی و باغداری، حضور 
دالالن کاهش یابد و سود محصوالت نصیب کشاورزان 

و باغداران شود.«

لزومثبتملیوجهانیآیینها
آیین توت چینی همه ساله اردیبهشت و خرداد برگزار 
می شــود. عالوه  بر آن در تهران و سایر شهرهای کشور 
آیین ها و ســنت هایی وجود دارد که در ســطح ملی 
و جهانــی معرفی نشده اســت؛ موضوعی کــه معاون 
فرهنگی دانشــگاه ادیان و مذاهب در جشــنواره توِت 
کن به آن اشاره کرد و گفت: »کشــاورزان و باغداران، 
احیا کنندگان طبیعت هســتند و از ایــن رو زحمات و 
تالش هایشــان قابل تقدیر است. براســاس باورهای 

دینی برگزاری چنین جشــنواره هایی درواقع به نوعی 
برگزاری مراســم شــکرگزاری اســت و از این رو برای 
 استمرار آنها باید اهتمام داشته باشــیم و این آیین ها 
را ترویج دهیم.« به گفته عبــاس خامه یار، ایران دارای 
آیین و میراث تمدنی ارزشمندی است که برای ثبت و 
معرفی آنها در راستای جذب توریست اقداماتی صورت 

نگرفته است. 
او تأکید کرد: »امروزه در تمام دنیا گردشگری و توریسم 
به یک صنعت تبدیل شده است، اما با وجود ظرفیت ها و 
امکانات بسیار در این امر موفق عمل نکرده  ایم؛ چراکه 

تا کنون فقط 26اثر میراثی کشــور ثبت جهانی شده و 
50اثر دیگر هم در نوبت ثبت قرار دارد و برای موفقیت 
در صنعت گردشگری باید حاکمیت و مدیریت شهری 
برای معرفی ملی و جهانی از طریق خواهرخواندگی و 
برادرخواندگی اقدامات ارزشمندی انجام دهد.« معاون 
فرهنگی دانشــگاه ادیان و مذاهب در پایان عنوان کرد 
که برگزاری چنین جشــنواره هایی می تواند گامی در 
توسعه گردشگری باشد، اما برای رونق و توسعه صنعت 
گردشگری و توریســم نیاز به عزم ملی است تا میراث 

گذشتگان را ثبت و ماندگار کرد.
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