
متخلفان با تهديد و ارعاب مانع از گزارش خبرنگار همشهرى محله 
درباره ساخت وساز غير مجاز در محدوده خيابان بهاران شدند

باغ ها برج مى شوند؟ 
روايت ساخت وســازهای غيرمجاز در سبزترين تکه شهر تهران در ميان 
محله ای که تاريخ و اصالتی چندين ســاله را بر دوش می کشد، داستان 
تازه ای نيســت. محله «کن» و به دنبال آن محله های اطرافش، همچون 
محله «بهاران»، ســال ها است با يک معضل به نام ساخت وساز غير مجاز 

و انبوه سازی غير اصولی روبه رو است...
دوشنبه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره  ۷۶۳
۱۶ صفحه
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كمپين «نذر ماسك» 
به همت خبرنگاران همشهرى محله راه اندازى شده است

صفحه ۶

«اگر در ۲ ماه تابســتان ويروس را سرکوب 
با شرايطی  پاييز  نکنيم، در فصل 

سخت تر...

تو ماسك بزن 
تهيه آن با من

دكتر مجيد رضائيان در آستانه روزخبرنگار 
از جايگاه و كاركرد پرتيراژترين نشريه محلى مى گويد

«همشــهری  محله»، نخستين نشريه جدی شــهری با رويکرد 
منطقه ای و محلی است که رقيبی ندارد و در طول نزديک به 

صفحه ۸دو دهه فعاليت حرفه ای توانسته...

صفحه ۵

گفت وگو با كارآفرينى كه براى 120 نفر اشتغالزايى كرده است

مردم به ساخت ايران 
اعتماد كنند

نمى توان همشهرى محله 
را ناديده گرفت

صفحه ۱۲

  محله»، نخستين نشريه جدی شــهری با رويکرد   محله»، نخستين نشريه جدی شــهری با رويکرد 

نمى توان همشهرى محله نمى توان همشهرى محله 
به همت خبرنگاران همشهرى محله راه اندازى شده است

 ماه تابســتان ويروس را سرکوب  ماه تابســتان ويروس را سرکوب 
با شرايطی  پاييز  با شرايطی نکنيم، در فصل  پاييز  نکنيم، در فصل 

تو ماسك بزن تو ماسك بزن 
ن با من
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اشيا و اسناد قديمی «سولقان» با 
اين  اداری  ساختمان  بهره برداری 
روســتا در معــرض ديد عمــوم قرار 

می گيرد. 
 دهيار ســولقان با اعــالم اين خبر، 
گفت: «ساخت ساختمان اداری سولقان 
از ابتدای امسال آغاز شده و پيش بينی 
شــده پس از بهره برداری، از اشيا و آثار 
باستانی مربوط به ســولقان در تجهيز 
و تزيين فضای داخلی اين ســاختمان 

استفاده شود.»
«ابراهيم عســگری» با اشاره به اينکه ســاختمان در بام دهياری و 
در مســاحت ۱۵۰ مترمربع ساخته می شود، افزود: «معماری ساختمان، 
تلفيقی از معماری ســنتی و مدرنيته است و ايجاد سالن اجالس و دفتر 
واحد فرهنگی و اجتماعی از بخش های پيش بينی شــده برای آن است. 
هم چنين، در بخشــی از آن آثار، اشيا و اسناد قديمی روستا به نمايش 

گذاشته می شود تا شــهروندان از اين 
مکان بتوانند بازديد کنند.»

او زمان بهره بــرداری اين مجموعه 
را شهريورماه دانســت و افزود: «پروژه 
تاکنون ۶۵ درصد پيشــرفت داشــته و 
اميدواريم شهريور ماه، همزمان با پروژه 
عمليات  مســجدجامع،  محوطه سازی 

عمرانی اين مکان هم تکميل شود.»
دهيــار ســولقان دربــاره پــروژه 
در  «ابوذر»  مسجدجامع  محوطه سازی 
روســتا هم گفــت: «در اين طرح، يک 
معبر جديد برای   تردد شــهروندان ايجاد می شود. هم چنين، پيش بينی 
شــده بوســتانی کوچک در نزديکی مسجد ســاخته و يک مخزن آب 
غير شرب ايجاد شود تا مراجعه کنندگان به مسجد بتوانند در فضای آرام 
اســتراحتی داشته باشند. نام هايی هم برای بوستان انتخاب و به شورای 

اسالمی روستا پيشنهاد شده است تا با نظر اعضا، انتخاب شود.»

تيتر يك

نمايش آثار باستانى و قديمى سولقان دربام دهيارى

سگ هاى ولگرد شهران و جنت آباد جمع مى شوند
شــهروندان، محل تجمع و   تردد سگ های بدون صاحب را در تماس با سامانه ۱۳۷ اطالع 
بدهند. سرپرســت اداره ساماندهی و مشاغل شــهرداری منطقه ۵، گفت: «در ماه های اخير، 
شــهروندان گاليه هايی مبنی بر   تردد سگ های بدون صاحب در محله هايی مانند «شهران» 
و «جنت آباد» و... داشــته اند، برای همين طرح «جمع آوری ســگ ها» با همکاری شــرکت 
ساماندهی آغاز شد.» «اکبر حکيمی» افزود: «در اين طرح، نيروهای شرکت ساماندهی روزانه 
نسبت به شناسايی و جمع آوری سگ های بدون صاحب در اماکن پر  تردد از جمله بوستان ها 
و فضای سبز اقدام می کنند. سپس سگ های جمع آوری شده به کلينيک شرکت ساماندهی 
منتقل و پس از عقيم شدن به محيط بازگردانده می شوند.»به گفته حکيمی، اين طرح برای 

جلب رضايت شهروندان روزانه اجرا می شود. 

دسترسى ايمن به مترو با نصب پل پياده رو
امــکان   تردد شــهروندان شــهرک های «آزادی» و 
«فرهنگيان» به مترو از بزرگراه شهيد «فهميده» فراهم 
شد.  شهردار منطقه ۲۱ با اعالم اين خبر، گفت: «تاکنون 
يکــی از مهم ترين گاليه های ســاکنان شــهرک های 
فرهنگيــان و آزادی نبود دسترســی ايمن و آســان به 
مترو بود که پس از بررسی و با پيگيری در هيئت مديره 
ســازمان زيباسازی، ساخت پل به شکل مشارکتی آغاز 
شد.» «حســن رحمانی»، زمان بهره برداری را پيش از 
پايان فصل تابستان دانست و افزود: «تاکنون عرشه پل 
ساخته شــده و با جانمايی پله ها، امکان   تردد شهروندان از عرض بزرگراه شهيد فهميده در 
محدوده مترو «استاديوم آزادی» به شهرک های فرهنگيان و آزادی فراهم می شود.» به گفته 
شهردار منطقه ۲۱، اين پل با مشارکت بخش خصوصی ساخته می شود و در مقابل ساخت به 

سرمايه گذار اجازه داده شده به مدت معين از تبليغات روی عرشه استفاده کند. 

مترو با نصب پل پياده رو
چهره

قهرمان 38 دوره مسابقات رزمى كشور: 
 منطقه ما ورزشگاه 

مناسب ندارد

يادداشت

16 سال تالش بى وقفه

منطقه21

منطقه5

همشهری محله نشريه ای خاص است که 
هر هفته صفحاتش بــا رويکرد کامًال محلی 
و از کوچه و خيابان هايی که من و شــما در 
آن راه می رويم، نفس می کشــيم و به نوعی 
زندگی می کنيم، تهيه و توليد می شود. قبول 
کنيد پيدا کردن هرهفته بيش از ده ها سوژه 
برای تهيه گزارش و اخبار کار راحتی نيست. 
آن هم سوژه هايی که اهالی منطقه روی آنها 
تعصب يا عالقه دارنــد. وقتی واکنش اهالی 
را بر صفحــه صفحه اين نشــريه می بينيم، 
به خاص بودنش بيشــتر پی می بريم. امروز 
شــما ۷۶۳ شــماره از اين نشــريه محلی را 
ورق می زنيد. يعنی ۱۶ســال تالش بی وقفه 
خبرنگارانی که از جنس خود اهالی هستند و 
در همين کوچه پسکوچه ها زندگی می کنند 
يا دغدغه های اهالی ذهن آنها را هم پرکرده 
است. نشــريه ای که از مشــکالت شهری و 
اتفاقــات مهــم منطقه ای گرفتــه تا معرفی 
چهره های محلی و افراد خالق همين حوالی 
می نويسد. در بســياری از مراکز، همشهری 
محله به عنوان منبع و مرجعی معتبر در حوزه 
رويدادهای شهری تبديل شده و اين نتيجه 
ســال ها تالش همکاران اين نشــريه است. 
اعتباری که بار مسئوليت ما را بيشتر می کند 
تا گام های مستحکم تری در اين راه برداريم. 
نه تنها در بين ســازمان ها بلکه همشــهری 
محله جايگاه خودش را هم در بين مخاطبان 
محلی اش پيدا کرده است. اکنون بسياری از 
اهالی به اين موضوع آگاه هستند که انعکاس 
مشکل محله يا تحقق خواسته آنها در نشريه 
همشــهری محله بی تأثير نيســت. به همين 
خاطر ارتباط اهالی با اين نشــريه در مقايسه 
با ســال های قبل افزايش چشمگيری داشته 
است. اکنون بعد از گذشت اين مدت فعاليت 
همشــهری محله يک نشــريه نيست، يک 
«نهاد» اســت. نوعی ساختار اجتماعی است 
که کارکردش بســيار فراتر از انتشار مطالبی 
درباره محــدوده جغرافيايی خاص اســت و 
شايد ديگر وقت آن رسيده باشد که خودش 
هم گســتره فعاليــش را نزديک به يک نهاد 
اجتماعی، باهدف توسعه و آموزش «شهروند 

مسئوليت پذير» تعريف کند. 
اساتيد برجسته روزنامه نگاری و ارتباطات 
اعتقاددارنــد اکنون بعد از ســال ها فعاليت 
تنها نشــريه محلی و پرتيراژ بايد نظرسنجی 
صــورت بگيرد تا همشــهری محله بداند که 
در محله هــا چقدر پايگاه و جايــگاه دارد و 
توســط مردم در اين محله ها خوانده و ديده 
می شود. همچنين از طرف ديگر تا چه اندازه 
در حل وفصل مســائل تأثيرگذار بوده است. 
بنابراين در کنار تداوم انتشــار اين نشــريه 
محلی، از مخاطبان و خوانندگان همشــهری 
محله نظرســنجی شــد تا با نيازســنجی و 
بازخورد گيری دريابيم که تاکنون در اين راه 

درست و اصولی گام برداشته ايم يا خير.
برخی از مخاطبان نشريه عالوه بر حضور 
در نظرســنجی همشــهری محله، ديدگاه و 
اعتقاداتشــان را درباره فعاليت اين نشــريه 
محلــی را برايمان ارســال کرده انــد که در 
صفحــه ۸ و ۹ می توانيد گزارش تکميلی آن 

را بخوانيد. 

باغ گل و گياهان دارويى به ارتفاعات لتمان كن مى آيد
بــاغ گل ها و گياهان دارويی در ارتفاعات شــمال غرب 
بوســتان جنگلی «لتمان کن» ســاخته می شود.  شهردار 
منطقه ۲۲ گفت: «در ادامه اجرای طرح «احيا و بازســازی 
محيط طبيعی کوهســتان»، افزايش ســرانه فضای سبز، 
احيای گياهای بومی و... در بوستان «آبشار» تهران، عالوه بر 
ايجاد مسيرهای تفريحی و گردشگری، محلی هم به ايجاد 
باغ گل و گلخانه اختصاص يافته اســت.» «علی نوذرپور» 
افــزود: «در اين طرح، باغ گلی به مســاحت ۲ هکتار به 
همراه باغ گياهان دارويی، گلخانه سرپوشيده به مساحت 
۵ هزار مترمربع شامل گلخانه نگهداری و نمايش گياهان منطقه گرم و خشک، مرطوب و حاره ای، 

ساخته می شود و کالس های آموزشی گياه شناسی برای عالقه مندان برگزار خواهد شد.»

باغ

«عامر شريعت»، از ساکنان «تهرانسر»، 
سال ها اســت که در رشــته «کيک 
بوکسينگ» و «بوکس» فعاليت ورزشی دارد. 
او مربی بين المللی فدراســيون «ورزش های 
رزمــی»، قهرمان جام «رياســت جمهوری 
آذربايجان» در سال ۲۰۰۴ بوده و از قهرمانان 
مســابقات جهانی کيک بوکسينگ در سال 
۲۰۰۵، تورنمنت بين المللــی «ترکيه» در 
سال ۲۰۰۶ و مســابقات چند جانبه «فول 
کنتاکــت» ۲۰۰۶ و... بــه شــمار می آيد. 
شــريعت، همچنين بهترين بازيکن قهرمان 
قهرمانان کيک بوکسينگ در سال ۱۳۸۴ و 
فنی ترين بازيکن مســابقات قهرمانی کشور 
«تای کيک بوکسينگ» در سال ۱۳۸۶ بوده 
و ۱۶ سال سابقه مربيگری در تهران را دارد. 
او می گويد: «در تهرانسر باشگاه زياد داريم اما 
باشگاهی با امکانات مناسب برای رشته های 
رزمی وجود ندارد و هم چنين، رينگ هم در 
باشگاه ها وجود ندارد تا همه عالقه مندان به 
رشــته های رزمی بتواننــد از امکانات آنها 

بهره مند شوند.»
شريعت که خود ۳۸ دوره قهرمان کشور و 
۳ دوره قهرمان مسابقات 
«آماتــور جهــان» در 
رزمــی  رشــته های 
بــوده می گويد: 
«برای موفقيت 
شــناخت  و 
نياز  استعدادها 
و  امکانات  بــه 
وجــود مرکــز 
آموزشی است.»

ثريا روزبهانى
خبرنگار

آموزش مجازى در پژوهش سراى رازى
کارگاه های آموزش مجازی پژوهش سرای «زکريای رازی» در منطقه 
۹ برگزار می شود. مدير پژوهش ســرای زکريای رازی، گفت: «با توجه 
به شــيوع ويروس «کوويد ۱۹»، کارگاه های آموزشی ترم تابستان ويژه 
دانش آمــوزان در همه مقاطع تحصيلی در اين مرکز به صورت آنالين و 
مجازی و البته کم بها برگزار می شــود و شامل ادبيات، رياضيات، علوم 

تجربی، برنامه نويسی رايانه و سلول های بنيادی است.» 
«فهيمه مخبر» افزود: «برگزاری آزمــون و ارائه مدرک پايان دوره 
براســاس آيين نامه های آمــوزش و پرورش به شــرکت کنندگان داده 
می شــود و عالقه مندان برای کسب اطالع بيشــتر می توانند با شماره 

۶۶۰۴۶۲۱۸ تماس بگيرند.»
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ساخت معابر جديد در منطقه 22
ده ها پروژه عمرانی در قالب ساخت معبر و روکش آسفالت تا پايان 
سال در منطقه ۲۲ اجرايی می شــود.  معاون فنی و عمران شهردار 
منطقه ۲۲ با اعالم اين خبر، گفــت: «طرح ها و پروژه های مختلفی 
در منطقــه و به ويژه نواحی ۲ و۳ در حال اجراســت که می توان به 
۲ کيلومترمربع معبر ســازی و ۱۵ کيلومترمربع بهسازی مسيرهای 
بزرگراهی اشــاره کرد که همه اينها تا پايان ســال اجرا می شوند.»  
«محمدامين ساالری پور» با اشاره به اينکه بيشترين معابر در شهرک 
«الهيه» ساخته می شود، گفت: «يکی از دغدغه ساکنان شهرک الهيه، 
ساخت وساز و بهينه سازی معابرش است. به همين دليل، ريزسازی و 
روکش خيابان های اصلی شامل ۲ معبر، تا سال ۱۳۹۸ انجام شد و تا 
۲۰ روز آينده يک معبر ديگر ساخته و در صورت برنده شدن مناقصه، 
۵ معبر جديد (الوند يک و ۲، البرز، سهند و سبالن) هم تا پايان سال به اين شهرک اضافه خواهد 
شــد.» او افزود: «تکميل معبر شهيد «وفايی»، تکميل زيرگذر انتهای معبر «خادمان» و تقاطع 
بزرگراه «حکيم»، تکميل رينگ جنوبی «مرواريد شــهر»، تراش و روکش آسفالت ضلع غربی و 
شرقی اســتاديوم «آزادی»، بهسازی رينگ پيرامونی «دهکده المپيک» و روکش آسفالت معابر 

شهرک «عقاب»، از ديگر طرح هايی است که تا پايان سال انجام می شوند.»

صاحبان مشاغل مزاحم اخطار گرفتند
مشــاغل مزاحم و به ويژه عوامل ايجاد کننده سر و صدا در منطقه 
۲۱ اخطار می گيرند و در مرحله بعدی پلمب می شــوند رئيس اداره 
ساماندهی منطقه ۲۱، گفت: «با افزايش شهرنشينی و سکونت بيشتر 
شهروندان در منطقه ۲۱ به ويژه از سال ۱۳۸۳، صاحبان برخی مشاغل 
هم به اين منطقه مهاجرت کردند که نتيجه اش تبديل بلوار «گلها» 
و خيابان های «دســتغيب» و «مطهری» به صنــف خودرو بود. اين 
موضوع با گذر زمان موجب بروز نارضايتی شهروندان و مزاحت شد.» 
«اميرحسين عليزاده» افزود: «بيشتر صنوف خودرويی و مکانيکی در 
مجاورت بافت مســکونی قرار دارند که با پارک خودروها و سرو صدا، 
مزاحمت هايی برای شهروندان به وجود آورده اند، به همين دليل، بر 
اساس ماده ۵۵ شهرداری با صاحبان اين صنوف برخورد شد و پس از 

تشکيل پرونده برای آنها ۲ نوع رأی «تمهيدی» و «تعطيلی» در نظر گرفته شده است.»

ميز خبر

  2000
نفر از ساكنان شهرك «صدرا» 
همزمان با اجراى طرح «كاپ» 

تحت آموزش چهره به چهره قرار 
گرفتند. به گفته معاون خدمات 

شهرى و فضاى سبز شهردار 
منطقه 22، تاكنون500 پيامك 

اطالع رسانى به مديران بلوك هاى 
مسكونى ارسال شده است و با 

اجراى طرح، 20 درصد تفكيك در 
محله صدرا انجام شده است. 

 700
متر قطر پلى است كه در محدوده 

درياچه «شهداى خليج فارس» 
ساخته خواهد شد. در صورت 

نهايى شدن مطالعات ساخت اين 
پل، عنوان سومين نماد شهرى 

تهران به اين پل اختصاص 
مى يابد كه اطرافش چرخ و فلك 

نيز ساخته مى شود. 

آموزش اطفاى حريق 
در محله هاى منطقه 5

کالس های آموزشی «کمک های اوليه»، 
«اطفــای حريــق» و «چــادر زدن» ويژه 

ساکنان منطقه ۵ برگزار می شود. 
به گــزارش خبرنگار همشــهری محله، 
شرکت در اين کالس ها رايگان بوده و پس 
از پايــان دوره به شــرکت کنندگان گواعی 
پايان دوره داده می شود. عالقه مندان برای 
ثبت نــام می توانند به نزديک ترين ســرای 
محله منطقه ۵ مراجعه کنند. مدارک مورد 
نياز برای ثبت نام، کارت ملی و شناســنامه 
است. برای شرکت در اين کالس ها داشتن 
مدرک ديپلم و سن ۱۸ تا ۵۵ سال الزامی 

است. 

جشنواره مشاركت با 
تصاوير باغچه ها

جشنواره «مشارکت مردم در امور شهر» 
برگزار می شود. 

به گــزارش خبرنگار همشــهری محله، 
ايــن جشــنواره بــا مشــارکت حوزه های 
مختلــف منطقه ۲۲، از ۱۵ مردادماه تا ۱۵ 
شهريورماه، برگزار می شود. برای شرکت در 
اين جشنواره، شهروندان می توانند تصاوير 
باغچه هــای خانه ها و محله های خود را که 
در ايجاد، توســعه و نگهداشــت آن نقش 
داشته اند، به دبيرخانه جشنواره ارسال و از 

جوايز آن بهره مند شوند. 

منطقه17شورايارى

بــاغ گل ها و گياهان دارويی در ارتفاعات شــمال غرب 
بوســتان جنگلی «لتمان کن» ســاخته می شود.  شهردار 
 گفت: «در ادامه اجرای طرح «احيا و بازســازی 
محيط طبيعی کوهســتان»، افزايش ســرانه فضای سبز، 
احيای گياهای بومی و... در بوستان «آبشار» تهران، عالوه بر 
ايجاد مسيرهای تفريحی و گردشگری، محلی هم به ايجاد 
باغ گل و گلخانه اختصاص يافته اســت.» «علی نوذرپور» 
افــزود: «در اين طرح، باغ گلی به مســاحت ۲ هکتار به 
همراه باغ گياهان دارويی، گلخانه سرپوشيده به مساحت 
 هزار مترمربع شامل گلخانه نگهداری و نمايش گياهان منطقه گرم و خشک، مرطوب و حاره ای، 

ساخته می شود و کالس های آموزشی گياه شناسی برای عالقه مندان برگزار خواهد شد.»

۳ دوره قهرمان مسابقات 
«آماتــور جهــان» در 
رزمــی  رشــته های 
بــوده می گويد: 
«برای موفقيت 
شــناخت  و 
نياز  استعدادها 
و  امکانات  بــه 
وجــود مرکــز 
آموزشی است.»

مجله خبرى مجله خبرى
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احمد ياسينی، ۴۰ ساله از ۱۲ سالگی وارد صنعت 
پوشــاک شده و حدود ۴ سال است که کسب و کار 
و توليدی اش را به محله آورده اســت: «کسب و کار 
ما پيش از اين در محدوده خيابان «ولی عصر(عج)» 
بود تا اينکه يکی از دوســتان پيشنهاد دادند تا به 
اين قســمت از شهر بياييم. از ســوی ديگر، کار ما 
تيکه تيکه شــده بود و فروشگاه و توليدی، هرکدام 
در يک جا بود برای همين تصميم گرفتيم تا آنها را 
تجميع کنيم. اين گونه شد که حدود ۴ سال پيش 
بــه ورد آورد و غرب تهــران آمديم و به تازگی هم 
فروشگاه مان را افتتاح کرديم تا مردم منطقه به ويژه 
اهالی وردآورد و محله ها و شهرک های اطراف بتوانند 
محصوالت مان را به شــکل مســتقيم و بی واسطه، 

خريداری کنند.»

 غرب مدرن، شرق سنتى
ياســينی هم زمان با تغيير محل کارش، محل 
زندگی اش را هم از شرق به غرب تهران منتقل کرده 
اســت و پس از گذشت ۴ ســال از زندگی در اين 
پهنه از پايتخت، به طورکامل رضايت دارد: «پيش از 
اين، ســاکن محله «پيروزی» در شرق تهران بودم، 
اما وقتی کارم به وردآورد منتقل شــد، به شــهرک 
«گلستان» آمدم. در اين مدت هم از زندگی در غرب 
تهران راضی هستم. شــرق تهران کمی سنتی تر و 
شلوغ است، اما در غرب تهران سبک و شکل زندگی 
مقداری فرق دارد. اينجا زندگی مدرن تر و محله ها 
خلوت تر اســت که اين ويژگی را دوســت دارم. در 
شرق تهران ترافيک بيشــتر و معابر شلوغ تر است. 

از ســويی ديگر، شــهرک گلستان به 
محل کارم نزديک است و اين موضوع 
خيلی برايم اهميت دارد که در ترافيک 
نمی مانم يا برای     تردد از خانه به محل 
کار و برعکس، زمان زيادی را در خيابان 

و بزرگراه از دست نمی دهم.» 

نانى كه سر سفره مردم مى رود
توليدی پوشاک ورزشی ياسينی در 
اين محله موجب شــده تا برای بيش 
از ۱۲۰ نفر مــرد و زن که اغلب آنها از 
ساکنان وردآورد يا شهرک های اطراف 
هستند، اشــتغالزايی شــود. او درباره 
تعداد افرادی که در توليدی اش مشغول 
به کار هســتند، به همشــهری محله 
می گويــد: «بيــش از ۶۰ نفر در داخل 
مجموعه، يعنی توليدی و فروشــگاه و 
قسمت های ديگر مشغول به کار هستند 
و همين تعداد هم بيرون از مجموعه به 
شکل دورکار و پيمانکاری با ما همکاری 

دارند و کارهايی مانند طراحی و برش پارچه را انجام 
می دهند. شکر خدا از کنار اين توليدی در مجموع 
برای بيش از ۱۲۰ نفر شغل ايجاد شده است که اين 
بزرگ ترين دل خوشی و تنها انگيزه من برای ادامه 
دادن کار در اين شرايط بد و سخت اقتصادی است. 
دنبال القاب و عناوينی مانند «کارآفرين» نيستم تا 
مورد تقدير قرار بگيــرم. باالترين و بهترين پاداش 
برای من دعای خير خانواده اين ۱۲۰ نفر است. اگر 
به خاطر آنها نبود، خيلی وقت پيش پول و سرمايه ام 
را از توليد خارج می کردم و ســمت داللی و بورس 
می بردم تا چند برابر درآمد بی دردسر داشته باشم، 
اما نانی که از کنار اين توليدی ســر ســفره مردم 

می رود، برايم بيشتر ارزش دارد.»

خطرى كه كار و توليد را تهديد مى كند 
اين توليد کننده هم محله ای تأکيد می کند که تا 
امروز هيچ حمايت و کمکی برای رونق توليد اشتغال 
دريافت نکرده است: «متأسفانه يا خوشبختانه، حتی 
يک ريال هم از جايی به مجموعه ما کمک نشده و 
هرچه که هست تالش و همت خودمان بوده است. 
می گويند امسال سال «جهش توليد» است اما اين 
سياست تنها در حد شــعار است و هنوز بيشترين 
ماليــات را از بخش توليد می گيرنــد. هنوز قوانين 
بيمه را بــرای توليد کننده تســهيل نکرده اند و به 
توليد کننده وام کم بهره و بی دردسر داده نمی شود. 

من در اين شــرايط تا آنجا کــه بتوانم 
کار و نيــروی کارم را حفظ می کنم، اما 
خيلی توليد کننده ها هستند که به سبب 
اين موانع و مشــکالت، همين امسال يا 
کارشــان را تعطيل کردند يا تعديل نيرو 
داشــتند. اگــر دولت نخواهــد از توليد 
حمايت عملی کند، بســياری از کسب و 
کارها از بين خواهد رفت. درحالی که با 
حمايت، می توان موجب افزايش توليد و 

در نتيجه کار و اشتغال شد.» 

جنس ايرانى بهتر و ارزان تر از 
برند هاى تقلبى 

ياسينی از مردم می خواهد در شرايطی 
که دولت حمايت عملــی از کار و توليد 
ندارد، خودشان دست به کار شوند: «قبول 
دارم که بعضی از توليدات داخلی به ويژه 
در سال های گذشته، کيفيت و دقت الزم 
را ندارند و همين موضوع موجب شده تا 
ذهنيت مردم از «ســاخت ايران» خراب 
و منفی شود، اما محصوالت خوب ايرانی به ويژه در 
بخش صنعت پوشاک هم کم نداريم. البسه و کيف و 
کفش های بسياری از توليدی ها نه تنها از محصوالت 
متفرقه ای که با برند های تقلبی و فيک به اسم اصل 
و اورجينال به مردم فروخته می شــود، بهتر است 
که حتی از توليــدات برند های معروف و مطرح نيز 
چيــزی کم ندارند. اين موضوع تنها درباره توليدات 
ورزشی و برندی که ما توليد می کنيم، نيست و در 
ساير قسمت ها از مانتو و کت و شلوار گرفته تا لباس 
کــودکان و نوجوان نيز اين گونه اســت. مردم بايد 
ذهنيت منفی را که سال ها است در جامعه نهادينه 
شده، کنار بگذارند و توليدات خوب ايرانی را امتحان 
کنند. حاال چه مانند ما پوشاک ورزشی باشد و چه 
لوازم صوتی و تصويری و برقی وچه بخش های ديگر. 
با خريد کاالی با کيفيت ايرانی، آن هم در اين شرايط 
بد اقتصادی، به تداوم اشتغال هموطن و هم شهری 
و هم محله ای های خود کمــک می کنيم و موجب 
می شــويم تا چراغ خانه آنها روشن بماند. از سويی 
ديگر، به کســانی که کار خــوب و با کيفيت توليد 
می کنند، انگيزه می دهيم. هم چنين، با قيمت اين 
روزهای «دالر»، خريدن برند های اورجينال کمتر از 
۲ يا ۳ ميليون تومان نيست و بسياری از خانواده ها 
توان پرداخت چنين مبالغی را ندارند. در شــرايطی 
که می توان با خريد محصوالت ايرانی، همان کيفيت 

را با هزينه ای بسيار کمتر تجربه کرد.»

گفت وگو با كارآفرينى كه براى 120 نفر اشتغالزايى كرده است

مردم به ساخت ايران اعتماد كنند با اينکه ســاکن «وردآورد» نبوده و    
چندسالی بيشتر نيست که به اينجا آمده، 
در محله همه او را می شناسند. عالوه بر 
مشــارکت در کارهای خير و برنامه های 
محلی، اشــتغالزايی برای ۱۲۰مرد و زن، 
آن هم در اين شــرايط دشوار اقتصادی، 
موجب شــده تا «احمد ياسينی» به يک 
چهره ويژه در محله تبديل شــود. چند 
تيم فوتبال ليگ برتری از جمله «پيکان»، 
«گل گهر» و «نســاجی»، از مشتری های 
اين توليدی پوشاک ورزشی در وردآورد 
هستند و البسه خودشان را از اينجا تهيه 
با سرمايه گذاری  که  لباس هايی  می کنند. 
و مديريت ياســينی و دســتان توانمند 
ســاکنان محله هايی چــون وردآورد و 
«تهرانسر» و شــهرک های اطراف توليد 
با  که  محلی  کارآفرين  اين  با  می شــود. 
ايجاد  شــغل  خيلی ها  برای  توليدی اش 

کرده است، به گفت وگو نشستيم.

مهدى اسماعيل پور

دنبال القاب و 
عناوينى مانند 
«كارآفرين» 

نيستم تا مورد 
تقدير قرار 

بگيرم. باالترين 
و بهترين 

پاداش براى 
من دعاى خير 

خانواده اين 
120 نفر است

 همين حوالى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

هزينه زندگى عيال وارى به اضافه هزينه  ماسك
ساعت ۹ صبح است. جمعيت در ميدان ميوه و تره بار 
«آزادی» در خيابان «بزرگراه شهيد آيت اهللا  سعيدی» 
به عنوان نخستين مقصدمان، به تدريج در حال افزايش 
است. شــهروندان اغلب با ماسک  وارد غرفه های مورد 
نظرشــان می شوند. تعدادی ســراغ ميوه ها می روند و 
عده ای قصد خريد حبوبات، مواد پروتئينی و خشکبار 
را دارند. بــه گفته يکی از غرفــه داران اين ميدان که 
نمی خواهد نامی از او برده شود، ساعت های صبحگاهی 
معموًال شلوغ ترين ساعت های کاری برای آنها محسوب 
می شــود. او می گويد: «راستش در ساعت های آغاز به 
کار، معمــوًال همه کارگران و غرفه داران از ماســک و 
دستکش استفاده می کنند. اما زمان که جلوتر می رود، 
انگار گرما امان مان را می برد. اين می شــود که ما هم 
ماسک ها را کنار می گذاريم. از آنجايی که مدام توصيه 
می شود از ماســک هايی که چند ساعت روی صورت 
بوده، دوباره استفاده نشود و باز هم از آنجايی که توان 
مالی خريد ماســک به اين تعــداد را نداريم، به نوعی 
در ادامه روز بی خيالش می شــويم و تالش می کنيم با 
مواردی مانند رعايت فاصله فيزيکی و بهداشتی از ابتال 
و شــيوع کرونا جلوگيری کنيم. البته گاهی ناظرهايی 
هم از جاهای مختلف مانند وزارت بهداشــت، درمان 

و آموزش پزشــکی، ستاد ملی کرونا و سازمان ميادين 
می آيند که ما هم به ناچار از همان ماســک های قبلی 
استفاده نمادين می کنيم!  » يکی از کارگران خدماتی 
همين ميدان نيز در اين باره می گويد: «حداقل قيمت 
ماســک ۱۵۰۰ تومان اســت. اگر روزی ۳ ماسک هم 
احتياج داشته باشم، يعنی در ماه بايد حدود ۱۵۰ هزار 
تومان برای آن هزينه کنم. تازه اين رقم تنها برای من 

در خانواده است.»

هزينه ماسك يا هزينه درمان كرونا؟! 
ســاعت ۱۱ است و اينجا بازار ميوه و تره بار دکتر 
«هوشيار» در خيابان«۲۱ متری جیء». به جمعيت 
مراجعه کننــده باز هم افزوده می شــود. اکنون حتی 
فاصله گذاری هــای فيزيکی و بهداشــتی هم چندان 
رعايت نمی شود. «قادر شاهی»، يکی از اهالی محله 
دکتر هوشــيار می گويد: «در شــرايطی که گرانی، 
افسارگسيخته شده و مردم به سبب بيکاری، درآمد 
ســابق را ندارند، طبيعی است مراکزی مانند ميادين 
ميوه و تره بار شــلوغ تر از پيش شوند. بنابراين انتظار 
می رود نکات بهداشتی و کرونايی اينجا بيشتر رعايت 
شــود. اما وقتی کارکنــان و کارگــران اين ميادين 
توجهی به ماســک، شيلد و دســتکش ندارند، چه 

  ميادين ميوه و تره بار در مناطق مختلف پايتخت، يکی از چند مرکز اصلی پخش «کرونا»، از ســوی 
نهاد «داده سنجی و استخراج مدل شيوع کرونا»، معرفی شده اند. اين ميادين از همان روزهای نخستين 
ورود «کوويد ۱۹» به ايران به رعايت جدی پروتکل های بهداشتی ستاد ملی کرونا ملزم شده اند. به روايت 
شهروندان، در اين روزهای گرم تابستان، الزام های رعايت ايمنی و بهداشت از سوی کارکنان و کارگران 
ميادين ميوه و تره بار مناطق، از جمله منطقه ۹ که به عنوان يکی از متراکم ترين مناطق تهران ناميده 
می شود، چندان مورد توجه قرار نمی گيرد. به گونه ای که در روزهای اوج دوباره کرونای عالم گير، استفاده 
از ماسک و دستکش از سوی غرفه داران ميادين شلوغ و پر ازدحام، گويی به دستورالعملی پيشنهادی 
تبديل شده است که البته کارگران ســبب اصلی آن را کاهش درآمد و پرهزينه بودن تهيه ماسک و 
دستکش می دانند. برای پيگيری اين موضوع، سری به ميادين ميوه و تره بار محله های پرتردد منطقه 

زده ايم تا ضمن مشاهده به گفت وگو با اهالی، کارکنان ميادين و مديران شهری بپردازيم.  

سحر جعفريان

انتظاری می رود کرونا را شکســت دهيم؟ از ســويی 
مســئوالنی که محصوالت مراکز اين چنينی را برای 
رفاه شــهروندان تأمين می کنند، بايد حواس شــان 
به سالمت شهروندان هم باشــد. برای مثال، بيايند 
ماســک توزيع کنند. هم بين مراجعه کنندگان و هم 
کارکنــان ميدان. اين همان کاری اســت که خّيران 
ســالمت هم می توانند انجام دهند و گوشه چشمی 
به کارگران و کارکنان اين ميادين داشــته باشند.» 
«ســارا بدخشــان» نيز از اهالی محله است که برای 
خريد روزانه خود، سر از ميدان ميوه و تره بار درآورده 
اســت و می گويد: «کارگران بايد هزينه های ماسک 
را به سبب سالمتی خود از حقوق شان تأمين کنند. 
چراکه هزينه های پيش گيری با ماســک بسيار کمتر 
از هزينه های درمان کرونا است. البته واقعيت ديگری 
هم هســت که نمی توان کارگری را که حقوقش کم 
است، به ارجح بودن سالمتی اش به هر چيز ديگری، 

توجيه کرد؟»
ساعت ۱۳ است؛ بازار ميوه و تره بار محلی «فتح» 
در خيابــان «قادری». يکــی از کارگران اين ميدان، 
می گويد: «ماســکی که روی صورتم گذاشته ام، قابل 
شست وشو نيســت. اما من مجبور شدم برای ۳ روز 
پياپی آن را بشويم و دوباره استفاده کنم. تعجب هم 
نکنيد چراکه مانند من بسيار هستند که چند باره از 
ماسک هايشان اســتفاده می کنند. توی اين وضعيت 
اقتصادی، تنها هزينه های کرونايی را کم داشــتيم. 
شايد بگوييد وضعيت برای خيلی ها همين گونه دشوار 
می گذرد يا شــايد بگوييد کرونــا بيماری خطرناکی 
است، ولی راســتش من توان پرداخت ماهانه ۱۵۰ 
تــا ۲۰۰ هزار تومان برای ماســک را نــدارم. يعنی 
اولويت هــای ديگر زندگی ام اين اجــازه را نمی دهد. 
برای همين اگر ماســکی گيرم بيايد تــا زمانی که 
زهواردرفته شود، از آن استفاده می کنم آن هم بدون 
توجه به قابليت ايمن بودنش. شــايد چون مانند من 
زياد هســتند، پيک دوم کرونا مرگبارتر شده است.» 
«ناصر البرز»، يکی از اعضای شوراياری محله فتح در 
همين باره می گويد: «مقصد اصلی ماسک های تهيه 
شده، بيمارســتان های منطقه و هم جوار هستند اما 
شوراياری منطقه تصميم گرفته ضمن شناسايی افراد 
و خانواده های نيازمند به شناسايی اماکن و مراکزی 
ماننــد ميادين ميوه و تره بار نيــز بپردازد تا با توزيع 

ماسک، به قطع زنجيره سرايت کرونا نايل آيد.»

افراد بايد به باور رعايت 
بهداشت برسند

«ســيد ســعيد راد» مديرعامل سازمان 
مديريــت ميادين ميوه و تره بار شــهرداری 
تهران در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار 
همشــهری محلــه از نحوه رعايــت نکات 
بهداشــتی در ميادين و غرفه های ميوه و تره 
بار می گويد:« از زمان شيوع بيماری کوويد 
۱۹ تمامی دســتوالعمل های بهداشتی ستاد 
ملی کرونا بــه ۲۵۶ ميدان ميــوه و تره بار 
پايتخت ابالغ شــد که طبــق آن کارکنان 
ميادين ملزم بــه اجرای دســتورالعمل ها 
شــده اند. اين الزام به طــور مرتب از طريق 
مســئوالن مســتقيم هر ميدان و همچنين 
ناظران ويژه ســازمان در حال بررسی است. 
روند ضدعفونی ميادين نيز روزانه در ۲ نوبت 
انجام می پذيرد که طــی آن، فضاها و نقاط 
آلوده تر مانند پيشخوان ها، ويترين ها و محل 
تردد مراجعه کنندگان در ۳ نوبت ضدعفونی 
می شوند.» راد می افزايد:« دستورالعمل های 
بهداشــتی برای جلوگيری از ســرايت اين 
تاثيرگــذار خواهد  زمانی  بيماری جهانــی 
بود که افراد به ضــرورت اجرای آن اهميت 
دهند. اين افراد شــامل هم شهروندان و هم 
کارکنان ميادين ميوه و تره بار می شــود که 
قبل از هر اقدامی خــود بايد به باور رعايت 
فاصله گذاری ها و استفاده مداوم از ماسک 

و دستکش برسند.»

 خريد ماسك با درآمد كارگرى 
جور در نمى آيد

دليل رعايت نكردن برخى پروتكل هاى بهداشتى توسط برخى از 
كارگران ميوه و تره بار بررسى شد
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شمارش معكوس براى افتتاح يك طرح

عبور استاد معين
از پادگان جى

ســال ۱۳۹۵ که کارگاه های عمرانی پروژه اتصال 
بلوار استادمعين به خيابان سی متری جی(حد فاصل 
خيابان شــهيد «مجيد نــوری نيارکــی» و خيابان 
سی متری جی) فعال شد، کمتر کسی گمان می کرد 
اين کارگاه ها پس از مدت کوتاهی، تعطيل شــوند و 
اين پروژه تأثيرگذار بــر کاهش ترافيک خيابان های 
استاد معين، سی متری جی، محدوده «سه راه آذری»، 
خيابان «هرمزان» و خيابان شــهيد نــوری نيارکی 
نيمه کاره رها شود. مسئوالن شهری دليل توقف پروژه 
را معارضی به نــام پادگان جی اعالم کردند و گفتند 
برای تملک بخش هايی از اراضی اين پادگان قديمی و 
وسيع با نيروی زمينی ارتش و وزارت دفاع جمهوری 
اســالمی به توافق هــای الزم نرســيدند. «مصطفی 
موسوی»، شهردار منطقه ۹ در اين باره می گويد: « در 
دوره های مديريت قبلی شــهرداری تهران و منطقه 
مذاکراتــی با نيروی زمينی ارتــش و وزارت دفاع در 
زمينــه تملک پادگان انجام دادند و تقريبًا توافق های 
نسبی هم حاصل شد اما به نتيجه ای نرسيد تا اينکه 
با دستور «پيروز حناچی» شهردار تهران، کارگاه های 
عمرانی فعال شــد و اين پروژه نيز دوباره مرکز توجه 
قرار گرفت. جلســات مذاکره با ارتش و وزارت دفاع 
ادامه يافت تا اينکه توافق نهايی حاصل شــد و امروز 
ما شاهد اجرای مراحل پايانی تکميل پروژه هستيم تا 
شهروندان نتيجه سال ها بالتکليفی و محدوديت های 
دسترسی محلی خود را با افتتاح پروژه مذکور ببينند.»

 بازدهى يك پروژه در سايه پروژه اى ديگر
«محســن دودانگه»، شــوراياری محله «امامزاده 
عبداهللا(ع)، درباره ســرانجام پروژه اتصال بلوار «استاد 

معين» به خيابان «سی متری جی»، می گويد: 
«بخش وســيعی از محله امامزاده عبداهللا(ع) 

را پادگان امام حسن عسگری(ع) تشکيل داده است. 
طبيعی است در چنين شرايطی، محورهای کم عرض 
محله گنجايش  تردد خودروها را نداشته باشند. مانند 
خيابان شهيد مجيد نوری نيارکی به خيابان هرمزان، 
خيابــان هرمزان به خيابان شــهيد علی بختياری يا 
خيابــان هرمزان به ســه راه آذری و بزرگراه «آيت اهللا 
سعيدی» و ميدان «فتح» که هميشه با ترافيک های 
طاقت فرسا به ويژه در ساعت ها و مناسبت های خاص 
هفته مواجه اســت. بنابراين، تکميل ادامه پروژه بلوار 
اســتادمعين به سی متری جی آن هم پس از تکميل 
پروژه زيرگذر استادمعين می تواند بار ترافيکی را کم 
کند و شــهروندان را از شاخص های مطلوب شهری 
که يکی از آنها، معابر متناسب با حجم خودرو است، 
برخوردار کند. در اين چند سال، شوراياری محله های 
استاد معين، شهيد دســتغيب و امامزاده عبداهللا(ع) 
نيز پيگير رفع اين مشکل بوده اند. البته ناگفته نماند 
که افتتاح نشــدن ۲ طرفه پروژه زيرگذر استادمعين 
در سال گذشــته، همچنان پروژه ای بی حاصل برای 
اهالی منطقه محســوب می شود که تأثيرهای خود را 
بر کيفيت بهره وری از پروژه هايی مانند همين اتصال 
استادمعين به خيابان سی متری جی خواهد گذاشت.»

 اهالى چه مى گويند؟ 
«سعيد کاوه»، يکی از کاسبان خيابان سی متری 
جی، از سال ها دسترسی نداشــتن اين خيابان به 

خيابان هــای اصلی و پر رفت وآمــد مانند محدوده 
استادمعين به سمت شمال و سه راه آذری به سمت 
جنوب و ترافيکی که هميشه آزار می رساند، گاليه  
دارد و می گويد: «کلی وقت و  ســوخت در اين دور 
زدن های اضافه هدر می رود. گمان کنيد شــخصی 
می خواهد از ســمت مناطق شمالی وارد منطقه ۹ 
شود. تا پيش از افتتاح زيرگذر استاد معين، مشکل 
دو چندان بود. چراکه بايد از خيابان آزادی، به سمت 
ميدان آزادی، بزرگراه آيت اهللا سعيدی و ميدان فتح 
گذر می کرد و از آن جا به هر کجا که مقصدش بود، 
می رفت. حرکت از سمت مناطق جنوبی به شمالی 
هم همين رويه طوالنی و کسالت بار را به دنبال دارد. 
اکنون از توقف های گاه و بی گاه خودرونشــينان در 
حاشيه همين محورها برای پرسيدن نشانی و يافتن 
راه خروجــی که  بگذريم که البته خود اينها موجب 
ترافيک های بيشــتر و بروز حوادث می شود، پروژه 
اتصال استادمعين به سی متری جی را مطرح کردند، 
گمان کرديم کمی از مشــکالت رفت وآمد کاسته 
می شــود، ولی تاکنون که اتفاقی رخ نداده است.» 
«محمد مهرپرور» نيز از ساکنان محله استادمعين 
اســت که می گويد: «بازگشايی بلوار استادمعين تا 
ســی متری جی، يکی از مطالبه های شهری اهالی 
استادمعين بوده اســت. چراکه خودروها از زيرگذر 
به محله استادمعين و بلوار اصلی ورود می کنند به 
اميد دسترسی به مسيرها و مناطق جنوبی پايتخت 
که البته در انتهای بلوار يا در فرعی های تو در توی 
آن سرگردان می مانند و در خوشبينانه ترين حالت 
با کلی پرس و جو می توانند تازه به حاشيه منطقه ۹ 
يا ميدان فتح و بزرگراه آيت اهللا ســعيدی راه پيدا 
کنند. با اين تعداد از خودروهای ســرگردان در 
محدوده محله، آلودگی  هــوا و آلودگی صوتی و 

البته ترافيک بی داد می کند. متأسفانه 
شهر توســعه می يابد اما بدون در 

نظر گرفتن ظرفيت ها و سرانه های 
اوليه که جزو ضروريات آن است.»

 پايان انتظار
«صفا صبوری ديلمی»، معاون فنی و 
عمران شهردار تهران در گفت وگو با خبرنگار 
همشــهری محله از افتتاح پــروژه اتصال بلوار 
استادمعين به محور سی متری جی به عنوان يک طرح 
ترافيکی مهم نام می برد و می گويد: «باالخره پس از ۴ 
سال انتظار شهروندان و توافقات حاصل شده با نيروی 
زمينی ارتش، معارض پروژه اتصال بلوار استادمعين به 
ســی متری جی رفع شد و امروز با بيش از ۹۵ درصد 
پيشرفت فيزيکی پروژه، شمارش معکوس افتتاح آن 

آغاز شده است.» 
صبوری هم چنين با تأکيد بر طراحی استاندارد اين 
اتصال و برقراری دسترسی در داخل محدوده پادگان 
امام حسن عسگری(ع) ادامه می دهد: «اين معبر ۴۵ 
متری از ۴ الين تشکيل شــده است. ۲ الين کندرو 
و ۲ الين تندرو و البته مســيرهای دوچرخه سواری و 
عابرپياده در ۲ طرف آن تعبيه شده که نشان از توجه 
به شعارهای هوای پاک و شهر زيست پذير در اجرای 
پروژه های تهران است. طول پروژه ۸۷۵ متر است که 
جدول گذاری، تأمين روشنايی و نصب تابلوهای هدايت 
مسير و راهنمايی و رانندگی آن به پايان رسيده است. 
البته بخشی که مربوط به گسترش فضای سبز اطراف 
معبر است، همچنان ادامه دارد.» معاون فنی و عمرانی 
شهردار پايتخت، تکميل پروژه اتصال بلوار استادمعين 
به خيابان ســی متری جی را با هزينه ای بالغ بر ۱۵ 
ميليارد تومان، بخشی از پروژه بزرگراه يادگار امام(ره) 
می داند و می گويــد: «در طراحی اين پروژه ترافيکی 
به پروژه بــزرگ بزرگراه يادگار امــام(ره) نيز توجه 
داشــته ايم. چراکه برقراری اتصال شــمال به جنوب 
منطقه در تکميل و دسترســی های فرعی به بزرگراه 
يادگار امام(ره) نيز تأثيرگذار است. پل های روگذری 
که در آينده نزديــک در فرايند تکميل پروژه يادگار 
امام(ره) ساخته می شوند در تالقی با پروژه استادمعين 
در نظر گرفته شــده اســت که اميدواريــم به زودی 
کارگاه هــای عمرانی امتداد 

امام(ره)  يادگار  بزرگراه 
نيز فعال شود.»

سحر جعفريان

كمپين «نذر ماسك» 
به همت خبرنگاران همشهرى محله راه اندازى شده است

«ايرج حريرچى» معاون كل وزارت بهداشت كشور 
از نتايج مثبت اجراى طرح نذر ماسك مى گويد 

شــايد استفاده از ماســک که تاکنون شناخته 
شده ترين راه برای جلوگيری از شيوع هرچه بيشتر 
اين بيماری است، بهترين گزينه باشد، اما نمی توان 
اين موضوع را انکار کرد که خريد روزانه ماسک با 
حساب درآمد قشر کارگر و افراد کم درآمد جامعه، 
جور در نمی آيد. برخی از اين کارگران براين باورند 
که هزينه خريد يک ماسک با پول خريد هفتگی نان 
خانواده شان برابر و دغدغه نان برای آنها از سالمت 
جانشان، مهم تر است. دکتر ايرج حريرچی، معاون 
کل وزارت بهداشت، برای اين مشکل راه حل آسانی 
دارد که می تواند از شــيوع اين بيماری در افراد تا 
۹۵ درصــد جلوگيری کند. او دربــاره اين راهکار، 
می گويد: «يکی از ســنت های حســنه در کشور، 
نذر و خيرات اســت و اکنون به ايام محرم و صفر 
نزديک می شــويم. در اين ماه ها، شهروندان برای 
برآورده شدن حاجت هايشان با حاجاتی که تحقق 
يافته در مقايسه با ديگر روزهای سال، بيشتر نذری 
می دهند. برای همين، از مردم عزيزمان می خواهم 
بــا توجه به اين موضوع که در حال حاضر ويروس 
کرونا و شــيوع و خطر ابتال شهروندان، مهم ترين 

مشکل ســالمتی، اقتصاد و زندگی کشور است. از 
سوی ديگر، استفاده از ماســک، آسان ترين و کم 
هزينه ترين و مؤثرتريــن روش برای مقابله با اين 
ويروس است، مردم نذرهای جديد يا قديميشان را 
که قابل تبديل اســت و به آداب نذرکردن ايرادی 
وارد نمی کند، ماسک نذر کنند. ممکن است برخی 
از خانواد ها توان مالی و اقتصادی مناسبی نداشته 
باشــند. برای همين، آنها اين ماسک ها را به تعداد 
فراوان تهيه کنند و در اختيار نيازمندان قرار دهند. 
اين طرح ۲ جنبه مفيد و ارزشمند دارد. در مرحله 
نخســت، ماسک به آسانی تهيه و توزيع می شود و 
هم چنين به عنوان يک حرکــت يا کنش و امر به 
معروف و نهی از منکر بــرای توصيه به ديگران و 
برای اســتفاده از ماســک و تذکر دادن به افرادی 
است که آن را نمی زنند. اين کمپين می تواند برای 
تحقق اين رســالت مهم بســيار مفيد و کاربردی 
باشد. شــهروندان بايد توجه داشته باشند در اين 
جنگ فرسايشــی که حداقل يک ســال تا کشف 
واکســن ادامه دارد، تنها راه پيش گيری از ابتال به 
ويروس کرونا، اســتفاده از ماســک، شست وشوی 
مرتب دســت ها و رعايت فاصله اجتماعی اســت. 
برای اســتفاده از ماسک و الزامی شدن آن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، موظف است تا نسبت به 

تهيه ماسک ارزان قيمت اقدام کند.»

 فرهنگ استفاده از ماسك 
از ۱۵تيرماه، اســتفاده از ماســک در همه کشور، 
اجباری شــد و مردم موظف شــدند تا با ماســک از 
خانه خارج شــوند. حريرچــی، در ادامــه به ميزان 
مشارکت شــهروندان در اين طرح ملی اشاره می کند 
و می گويــد: «اکنــون نزديک به ۸۰ درصــد مردم از 
ماســک اســتفاده می کنند، اما باز اين ميزان کافی 
نيســت و بايد به ۹۵درصد برسد. ماسک، ارزان ترين 
راهکار اســت که ۹۵ درصد مردم بايد هنگام خروج از 
خانه تا بازگشــت دوباره به منزل از ماســک استفاده 
کنند. چاره ای نيســت. ماســک را بايد به عنوان يک 
فرهنگ بپذيريم. حدود يک ماه زمان نياز است تا اثر 
پويش «#من _ ماسک_ می زنم» را بتوانيم در جامعه 
مشاهده کنيم. همه گير شدن استفاده از ماسک تنها 
با تغييــر اجتماعی و رفتاری مردم ممکن اســت. تا 

زمانی که تغيير به شکل قابل توجه و هماهنگ انجام 
نشود، پيشــرفتی حاصل نمی شود. برای مثال، زمانی 
که ويروس يا ميکروبی در جامعه مشــاهده می شود، 
مردم به شدت می ترسند و حضور افراد آسيب پذير در 
جامعه کاهش می يابد، پس از مدتی اين رفتار ســبب 
نزول بيماری می شــود و بــا ريختن ترس و با حضور 
در اجتماع، تعداد مبتاليان افزايش می يابد. ما متوجه 
هســتيم که شايد استفاده از ماســک در خودرو تک 
سر نشين الزم نباشد اما، اين موضوع يک فرهنگ است. 
حتی ما به کســانی که پيش از اين مبتال شدند، نيز 

توصيه می کنيم که از ماسک استفاده کنند.»

 ماسك مانند قرنطينه، شديد عمل مى كند 
يافته هــا و اطالعات علمی امروز نشــان می دهد 
حتی در صورت کشــف واکسن، تأثير ماسک بيش 
از آن بوده اســت. يعنی اگر بيش از ۹۵ درصد مردم 
ماســک بزنند، از واکسن مؤثرتر است. برای همين، 
او به شهروندان توصيه می کند تا از ماسک استفاده 
کنند، اما ماسک را از دستفروشان نخرند و در اين باره 
توضيحات بيشتری می دهد و می گويد: «ممکن است 
در توليد ماســک هايی که از ســوی دستفروشان و 
دوره گردان به فروش می رسد، بهداشت رعايت نشده 
يا آنها بازيافت شــده باشــند. برای همين، بهترين 
و مطمئن تريــن راه برای رفع اين مشــکل، دوختن 
ماسک پارچه ای در خانه است. شهروندان با حداقل 
هزينه و اســتفاده از پارچه های موجود در منازلشان 
می توانند به آسانی برای خود و خانواده شان، ماسک 
بدوزند. قرار نيســت برای ادای اين نذر، ماسک های 
گرانقيمــت تهيه يا هزينه هــای گزافی صرف خريد 
آن شود. بلکه در زمينه فرهنگسازی و جريان سازی 
استفاده از ماســک و هم چنين پيش گيری از شيوع 
اين ويروس، خّيران و خانواده ها می توانند ماسک های 
مناسب و ۳اليه که از چند مدل پارچه دوخته شده 
اســت در بين شهروندان و افراد کم توان مالی توزيع 
کنند. ماسک های پارچه ای هم به اندازه ماسک های 
طبی، مطلوب و اســتاندارد است. در شرايط کنونی، 
ماســک ارزان ترين، مؤثرترين و کم ضررترين راه به 
شمار می رود و فراگير شدن استفاده از آن می تواند 
بيشتر از يک قرنطينه شديد و محکم شهر يا کشور، 

نتيجه داشته باشد.»

جانتان برايمان 
مهم است! 

مــرگ، مهم ترين معيار درباره بررســی 
ويروس کرونا اســت و هر رفتار درســت و 
نادرســت اجتماعی که انجام شــود، ۴ تا ۶ 
هفته بعد، اثر آن را می بينيم. تاکنون داروی 
خاصی برای مقابله با ويروس کرونا ساخته 
نشــده و تنها راه پيشــگيری، اســتفاده از 

ماسک است. 
اما متأسفانه همه به آن دسترسی ندارند. 
ماســک های خانگی و دســت دوز هم برای 
مقابله بــا بيماری کرونا مفيد اســت. برای 
برآورده شدن آرزوهايمان، نذرهای مختلفی 
می کنيــم. از پخت و توزيع غــذای نذری 
گرفته تا کمک بــه افراد بی بضاعت و يتيم. 
اين بار بيايم بــرای حفظ جان هم نوعانمان، 

ماسک نذر کنيم. 
حتی می توانيم خودمان ماســک بدوزيم 
و نذرمــان را با اهدای آنهــا به چند کارگر 
ساختمانی يا دستفروشان و دوره گردان ادا 
کنيم. شــهروندان عالقه مند و خّيران برای 
کســب اطالعات بيشتر و شــرکت در «نذر 

ماسک» می توانند با لينک 
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وارد گروه نذر ماسک در «واتساپ» شوند 
يا دوستانشــان را به اين گروه دعوت کنند. 
اگر از امروز هم ماسک زدن را آغاز کنيم تا 
پيش از شــروع فصل پاييز و شيوع بيماری 
«آنفلوآنــزا» و ســرماخوردگی می توانيم به 
ميــزان قابل توجهی از شــيوع اين بيماری 

پيشگيری کنيم. 

تو ماسك بزن تهيه آن با من
«ايرج حريرچى» معاون كل وزارت بهداشت كشور 

تهيه آن با منتو ماسك بزن تهيه آن با منتو ماسك بزن تهيه آن با من

  «اگــر در ۲ ماه تابســتان ويروس را 

سرکوب نکنيم، در فصل پاييز با شرايطی 

ســخت تر از اســفندماه و فروردين ماه، 

مواجه خواهيم شــد.» شنيدن اين جمله 

معاون  «ايــرج حريرچی»،  دکتر  زبان  از 

کل وزارت بهداشــت و درمان و آموزش 

پزشکی، زنگ خطری است که به صدا در 

آمده و می گويد: «ثانيه های زندگی کردن 

در کنارعزيزانمان را نبايد با ناديده گرفتن 

شــيوع ويروس «کرونا» و کاهش ترس از 

ابتال به آن، از دست بدهيم و تا دير نشده، 

بايد برای عــالج اين واقعه، پيش از اينکه 

به وقــوع بپيوندد و صدها تن ديگر را زير 

خاک سرد مدفون کند، فکری کرد.» اغلب 

برآورده شــدن آرزوهايمان نذر  برای  ما 

می کنيم. بياييم اين بار برای کمک به افراد 

نيازمند و محافظت از سالمت جان آنها در 

به  اين ويروس، «ماسک» نذر کنيم.  برابر 

همين منظور، با ايده جمعی از خبرنگاران 

«همشــهری محله»، پويشــی با عنوان 

اين  راه اندازی شد. هدف  «نذر ماســک» 

کمپين، اطالع رسانی بيشتر درباره اهميت 

استفاده از ماسک و هديه ماسک به افراد 

نيازمند اســت. در اين گروه، هيچ مبلغی 

دريافت نمی شــود. اين گروه رسانه ای بنا 

بر رسالت حرفه ای خود تنها تالش دارد تا 

درباره نياز امروز جامعه اطالع رسانی کند.

ثريا روزبهانى

7

 پايان پايان
«صفا صبوری ديلمی»، معاون فنی و 
عمران شهردار تهران در گفت وگو با خبرنگار 
همشــهری محله از افتتاح پــروژه اتصال بلوار 
استادمعين به محور سی متری جی به عنوان يک طرح 

ترافيکی مهم نام می برد و می گويد: «باالخره پس از 

  منطقه ۹ پايتخت يکی از 
کوچک ترين مناطق شهری با تراکم جمعيتی قابل 

توجه است که به طور معمول، در معابر کم عرضش ترافيک 
سنگينی وجود دارد.  ترديدی نيست برای رفع اين مشکل اين منطقه 

به اجرای پروژه های عمرانی و ترافيکی مختلفی نياز دارد تا  تردد خودروها 
در معابر اصلی و فرعی آن با سهولت انجام پذيرد. پروژه های کالن ترافيکی 

در منطقه طرح ريزی می شوند اما گاه به داليل مختلف از جمله کمبود اعتبارات 
مالی يا وجود معارض مختلف، نيمه کاره رها می شوند. مانند طرح اتصال بلوار 

«استاد معين» به «سی متری جی» با هدف گشايش گره های ترافيکی محله های 
جنوبی منطقه که از سال ۱۳۹۵، به رغم بيش از ۵۰ درصد پيشرفت فيزيکی، 

بالتکليف رها شد. اما شنيده ها حاکی از آن است اين پروژه فرامنطقه ای 
تا پيش از پايان مردادماه به بهره برداری خواهد رسيد. برای 

بررسی ابعاد مختلف آن با مديران شهری و اعضای 
شوراياری محله گفت وگو کرده ايم.
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

هدف از انتشــار همشهری محله، ايجاد تعلق به محله در تعامل با 
شهروندان بود. اين نشريه محلی، از همان آغاز فعاليت کار متفاوتی در 
توليد محتوای رسانه ای بر اساس ويژگی های محله ای انجام داد و اين 
محتوا با توجه به ماهيت و سبک زندگی شهروندان محله های مختلف 

پايتخت، بديع و در نوع خود منحصربه فرد بود. 

هم محله اى هايى كه ديده شدند
 مجيد رضائيان، درباره فعاليت نشريات محلی از جمله همشهری 
محله، می گويد: «اين نشــريه با نشريات استانی و سراسری متفاوت و 
متناسب با برند «همشــهری»، خط سيری را طی کرده و توليد شده 
است. ايده انتشــار و فعاليت اين نشريات محلی درست و کارآمد بوده 
و نشريات همشهری محله به گونه ايی موجب هويت بخشی به محله ها 
و ديده شــدن ساکنانش شده اســت. هم چنين، مسائل و مشکالت و 
نيازهای روزمره  اهالی هر محله را به نمايش گذاشته است. اين نشريات 
به طور مســتقيم مخاطبش را هدف گيری و روی مســائل و نيازهای 
محله ها تمرکز  کرد، چراکه برای شهروندان مهم است در محله ای که 
زندگی می کنند، رفاه و آسايش داشته باشند. آنها دغدغه هايشان را از 
طريق نشريه همشهری محله، به گوش مسئوالن می رسانند. مشکالت 
و مطالباتی که شــايد در روزنامه يا نشــريات ديگر هرگز به آنها اشاره 
نشــود. اما اينجا حتی برخی از اين مشــکالت، بازخورد هم دارد و به 

نتيجه می رسد. اهالی محله با انتشار مشکالتشان در همشهری محله، 
احســاس می کنند که ديده می شوند و می توانند برای محله شان مؤثر 
باشند. نشريات محلی يکی از نيازهای توسعه ای هستند که می توانند به 
باال بردن سطح مشارکت عمومی در فرايند توسعه و بازشناسی خالهای 
آن يا رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی در محله ها کمک کند. 
روزنامه نگاری دانش می خواهد، اما اين دانش بايد مبتنی بر تجربه باشد. 
روزنامه نگاری اگرچه دســتی در واقعيت دارد، اما از خردورزی هم دور 
نيست و ما بايد در روزنامه نگاری بر اساس دانشی که از دل تجربه بيرون 
آمده، عمل کنيم. اين نشريه حلقه وصل برای بازتاب مسائل محله ها، 
نيازها و هم بســتگی های محله ای يا انطباق بين خواسته های مديريت 
شهری، شورای اسالمی شهر، شهروندان و شوراياران است. برای همين، 

نمی توان فعاليت و انتشار اين نشريه را ناديده گرفت.» 

 جايگاه همشهرى محله در افكار عمومى 
نشــريات محلی به  ســبب کارکردهای ويژه خود در حوزه مسائل 
بومــی، عمده ترين نقــش را در شــکل گيری رفتارهــای اجتماعی 
در پايه ای ترين ســطح خود دارنــد. بنيانگذار ســبک روزنامه نگاری 
خبری ـ تحليلی، در پاسخ به اين سؤال که همشهری محله به چه ميزان 
معيارها و اصول روزنامه نگاری حرفه ای و اصول روزنامه نگاری توسعه را 
رعايت می کند، می گويد: «روزنامه نگاری مبنای اصلی کار عملی و تجربه 

اســت، ولی اين تجربه وقتی به مرور کامل می شود که 
قاعده ای داشته باشد. با اين وجود، خالقيت را نيز بايد در 
اين راستا به کار گرفت. بيش از ۱۶ سال از فعاليت اين 
نشريه محلی و پرتيراژ می گذرد و اکنون زمان آن رسيده 
تا درباره حضور و انتشار اين نشريه از طريق نظرسنجی 
به ديدگاه شــهروندان و افکار عمومی پی ببرد. با انجام 
اين نظرســنجی، اين نشريه می تواند سياست رسانه ای 
خود را به سوی حرفه ای تر شدن، پيش ببرد. حرفه ای تر 
شدن راه را برای آزادی بيان بيشتر باز می کند و نشريه 
مخاطب خود را اصولی تر به اخبار صحيح و دارای منبع 
نزديک می کند. چنين نشــريه ای بايد مطالب توليدی 
داشته باشــد. اين کار قواعدی دارد و بايد اطالعاتش از 
سوی خبرنگار توليد شود. براساس اين داده ها می توان به 
سياست هايی برای انتشار يا تغيير رويه در طراحی يا بيان 
موضوعات و مطالب مورد عالقه مخاطب، دست يافت و 
مخاطب بيشتری جذب کرد. تهران، کالنشهری است با 
فرهنگ ها مختلف که ساکنان هر بخش از آن فرهنگ و 
مطالبات متفاوتی دارند. اکنون همشهری محله می تواند 
اين فاصله ها را مديريت کرده و آن را به هم نزديک کند. 

به نوعی سفير همبستگی محله ها باشد.»

سبك زندگى شهروندان در نشريات محلى 
همشهری  محله، نخستين نشريه جدی شهری با رويکرد منطقه ای 
و محلی اســت که با گستره انتشار در ۲۲ منطقه شهر تهران، منتشر 
می شود. رســانه ها به هر ميزان که با مخاطبان خود ارتباط دوسويه و 
موفقی برقرار کنند، بر ســرمايه اجتماعی خويش افزوده اند. رضائيان، 
تحقق اين امر را در ۳ نکته مهم و کليدی می داند و در اين باره می گويد: 
«اين مهم، ميســر نمی شــود، مگر آنکه در ۳ مرحله «اطالع رسانی»، 
«ارتباطی و اقناعی» و «حرفه ای و کارشناســانه»، عمل کنند. بنابراين 
رسانه های موفق و حرفه ای، تنها مطالبه گری نمی کنند، بلکه به رويکرد 

ارتباطی خويش در قالب خبرها، گزارش های توليدی و 
بسته بندی جذاب پيام، تکيه می کنند، اما ايرادهايی به اين 
نشريه وارد است. در همين راستا، همشهری محله نبايد 
از مخاطبان خود عقب بمانند و بايد با توجه به عالقه ها 
و باورهای آنها آيتم ها، صفحه ها و ســتون های جديدی 
راه اندازی کند. اگر به معيارهای مخاطب اهميت ندهد، 
گام به گام ريزش مخاطب خواهد داشت. در کالنشهرهای 
دنيا، سبک زندگی شهروندان در نشريات محلی جريان 
دارد. اکنون رســانه ها به همان انــدازه ای که در جايگاه 
واقعی خود حضور دارند، در فضای مجازی نيز جايگاهی 
برای خودشان تعريف کرده اند. در همشهری محله نياز 
است که به تناسب هر محله، گروه ها  و صفحه های مختلف 
در «اينســتاگرام» يا فضاهای مجازی ديگر، راه اندازی و 
مرتب نظرهای آنها را رصد کند. يعنی نظرسنجی دائمی 
کــه به ارتباط دائمی نياز دارد. بــا بهره گرفتن از فضای 
مجازی، به تناسب محله ها، بايد گروه های محلی تشکيل 
شود تا با حضور شــهروندان و برقراری ارتباط دائمی و 
هم چنين رصد مطالباتشان به شناخت جامع و کامل تری 
از محله ها و ساکنان آن دست پيدا کند. اما در اين بين، از 
آيتم هايی همچون تفاوت نسل ها، کاهش فاصله های نقاط 
مختلف شــهر و انواع فرهنگ ها، مطالبات و دغدغه های 

ساکنان، نبايد غافل شد.»

پايه و اساس همشهرى محله اصولى است
همشــهری محله، به عنوان بلندگو يا يک  تريبون برای طرح مسائل 
و نيازهای محله ها عمل کرده و تاکنون حتی مسائل ريز و جزئی را که 
مردم محله ها با آن روبه رو بوده اند، پوشــش داده است. شايد به همين 
دليل باشــد که رضائيان پايه و اســاس بنا نهادن اين نشريه محلی را 
درست می داند و با بيان اين موضوع می گويد: «پايه و اساس همشهری 
محله، اصولی اســت و تأثيری که بايد داشته باشد، دارد. ايده هم ايده  

درســتی بود، اما می تواند به گونه ايی از طريق نظرسنجی و فعاليت در 
صفحات مجازی خود را به مخاطب برســاند. در همين راستا، مطالبی 
که در همشــهری محله توليد می شود، بايد در فضای مجازی هم قرار 
بگيرد تا ســريع تر و آسان تر به دست مخاطب برسد. از اين طريق شما 
با دريافت پيام ها و کامنت های مختلف، با مخاطب در ارتباط مستقيم 
هستيد و در نتيجه دوباره می توانيد به خالقيت ها و ابتکارات جديدی 
دست يابيد و صفحات و ستون های جديد راه اندازی کنيد. برای مثال، 
در همشهری محله مانند بسياری از نشريات ضمائم ديگر در سطح دنيا 
و در کالنشــهرهای بزرگ، موضوعات و صفحاتی درباره سبک زندگی 
وجود دارد و اين اتفاق بايد در همشــهری محله نيز رخ دهد. از بازارها، 
خريدها، ســبد ها و از نيازهای مختلف. چيزی که اســمش را جريان 
زندگی می گذاريم و سياسی هم نيست، بلکه بيشتر اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی است. اين دو آيتم و ويژگی بايد در همشهری محله تقويت 
شود. اشــتغال جوانان، خواسته هايشان و تفاوت سبک های زندگی، از 

جمله موضوعاتی است که می توان آن را بررسی و شناسايی کرد.» 

رسانه هاى كاغذى باقى مى مانند
 استاد ارتباطات دانشگاه باور دارد نشريات مکتوب ممکن است در 
عصر رســانه های ديجيتالی افت تيراژ داشته باشند، اما حذف شدنی 
نيســتند. رضائيان در اين باره می گويد: «درســت است که مخاطب ها 
«کوتاه خــوان» شــده اند، اما وقتی چيز تازه ای به آنهــا ارائه دهيد، به 
ســراغتان می آيند. چون اين ديگر در انفجار اطالعات موجود نيست. 
وجه مثبت آن اين است که اگر در آن دوران حبس اطالعات بود، اکنون 
آزادی اطالعات است. خوِد مخاطب، رسانه است و می تواند حرف بزند. 
ديگر با مخاطبی طرف نيستيم که تنها پذيرا باشد و «بله» بگويد، او خود 
توليد می کند. اين مسئله کيفيت کار روزنامه نگار را باال می برد. امروزه، 
ســليقه و درک مخاطب باال رفته و اين به نفع روزنامه نگاری است. اما 
ما نتوانسته ايم از اين منفعت استفاده کنيم. تکنولوژی، ارتباطی بی رحم 
است و اين به نفع بشر نيست؛ اما از نظر من رسانه کاغذی باقی می ماند؛ 

حتی اگر تيراژ آن بسيار اندک شود.» 

دكتر مجيد رضائيان در 
آستانه روزخبرنگار از جايگاه 
و كاركرد پرتيراژترين نشريه 

محلى مى گويد

  «همشهری  محله»، نخستين نشريه جدی شهری 
با رويکرد منطقه ای و محلی است که رقيبی ندارد و 
در طول نزديک به دو دهه فعاليت حرفه ای توانسته 

مخاطبان بسياری در ميان شهروندان محله های 
پايتخت پيدا کند. به باور دکتر«مجيد رضائيان»، استاد 

دانشگاه و بنيانگذارسبک روزنامه نگاری خبری ـ 
تحليلی، اين نشريه حلقه وصل شهروندان با مسئوالن 

است که مسائل محله ها، نيازها و هم بستگی های 
محله ای يا انطباق بين خواسته های مديريت شهری، 
شورای اسالمی شهر و شهروندان را بازتاب می دهد. 
برای همين، نمی توان فعاليت و انتشار اين نشريه را 

ناديده گرفت. اکنون بيش از ۱۶سال از عمر اين نشريه 
محلی در مناطق کالنشهر تهران می گذرد و همشهری 

محله چه مکتوب و چه نوع آنالين اش، در دل و ذهن 
شهروندان تهرانی جايی برای خود باز کرده و سفير 

هم بستگی محله ها شده است. به بهانه روز«خبرنگار» 
با دکتر رضائيان درباره جايگاه نشريه همشهری محله 

و فعاليت چندين ساله اين نشريه محلی، گفت وگو 
کرده ايم.  

مرضيه موسوى

نمى توان همشهرى محله را 
ناديده گرفت

بله. در همه حوزه ها 
موفق بوده است. 

به دليل توزيع نامناسب به خوبى 
در اختيار شهروندان قرار نگرفته و 
شناختى نسبت به آن ندارند. 

۳۶درصد

۱۷درصد

درصد۳

۱۱درصد

۳۳درصد

مشكالت محله ها و مطالبات 
شهروندان به خوبى منعكس 

نشده است. 
در بررسى، شناسايى و رفع مشكالت تا 
حدودى موفق بوده است. 

در معرفى چهره ها موفق بوده است. 

طرفدار دو آتيشه
«علی شاهی»، يکی از مخاطبان همشهری 
محله اســت. او بــا ابراز رضايــت از برگزاری 
نظرســنجی درباره کارآمد بودن اين نشــريه 
محلی، می گويد: «وقتی همشــهری محله را 
می خوانم، احســاس می کنم که خبری درباره 
خــود و آدم هايــی کــه در اطرافم هســتند، 
می خوانم. بــرای همين، با خواندن آن توجهم 
به محله و افراد پيرامونم بيشــتر شده است و 
احساس خوبی نســبت به محله و اهالی پيدا 
کرده ام. به نوعی از طريق اين نشــريه با وجود 
سال هايی که در اين محله زندگی می کنم، به 
محل سکونت و همسايه هايم تعلق خاطر پيدا 
کرده ام. من مشتری و طرفدار پروپاقرص اين 

نشريه هستم.»

آيا همشهرى محله در انعكاس اخبار، بيان مطالبات محلى اهالى، 
معرفى چهره ها و احياى هويت قديمى محله ها موفق بوده است؟ 

همشهرى محله موفق 
بوده است

نزديک به ۱۲۱نفر از شــهروندان تهرانی در 
اين نظرسنجی شرکت کرده اند و رأی داده اند. 
بســی جای اميدواری دارد که با ۳۶درصد آرا، 
مخاطبان معتقد هســتند همشهری محله به 
رســالت و اهدافش به خوبی عمل کرده و در 
اين مسير موفق بوده است، اما نبايد از اين امر 
هم غافل شــد که بافاصله اندکی از اين تعداد 
رأی، يعنی با ۳۳درصد آرا، ۴۰نفر از شهروندان 
گزينه توزيع نامناسب نشريه همشهری محله و 
دسترسی نداشتن به آن را انتخاب کرده اند. در 
همين راستا اين نظرسنجی مسئوليت مسئوالن 
و مديران همشهری محله را سنگين تر می کند 
تا با تغيير الگو و اصالح رويه کنونی، راهکار و 
تدابيری اتخاذ کنند تا مشکل مخاطبان در اين 
زمينه برطرف و راه دسترسی به اين نشريه برای 
عالقه مندان هموار شود. همچنين بر اساس اين 
نظرسنجی، ۱۷درصد شهروندان اعتقاددارند که 
همشهری محله در توليد محتوا و گزارش های 
ميدانی درزمينه بررســی، شناســايی و رفع 
و  کرده  عمل  موفق  تاکنون  محله ها  مشکالت 
۱۱درصد هم بر اين باورند که مشکالت محله ها 
و مطالبات شهروندان به خوبی منعکس نشده 
اســت. گزينه در معرفی چهره ها موفق بوده 
اســت، با ۳درصد رأی، کمتريــن ميزان آرا 
را به خود اختصاص داده اســت. سؤاالت در 
نظرسنجی ميزان رضايت مخاطبان از همشهری 

محله به اين شرح بوده است. 

«محمدحســين نوکندی»، بيش از ۴۰ سال است که در شهرک «گلستان» سکونت دارد. 
او درباره اين نشــريه می گويد: «همشــهری محله نشريه ای اســت که ما خودمان، محله و 
خيابان های منطقه مان را در آن می بينيم نه مانند روزنامه های پرتيراژ که اخبارشــان بيشتر 
شــبيه هم اســت. اين نشــريه، اخبار و اطالعاتش از دل همين محله ها و اهالی جمع آوری 
می شــود. از قديم گفته اند چيزی که از دل برآيد، الجرم بر دل نشيند. اما نشريه محلی بايد 

توزيع اش هم محلی باشــد، اما متأسفانه گاهی اوقات به ســبب توزيع نامناسب در باجه های 
مطبوعاتی، نمی توانيم اين نشريه را تهيه و مطالعه کنيم. برای همين، از طريق کانال «محله 
آنالين» يا محله های پهنه غربی تهران آن را دنبال می کنيم. اين نشريه، مشکالت محله مان 
را بســيار سريع به گوش مديران شهری منطقه می رساند و آنها هم به راستی برای رفعشان 
اقدام کرده اند. اين نشــريه پل ارتباطی بين اهالی و مســئوالن است. به همين دليل، وقتی 
مشــکلی در محله ام می بينم با همشــهری محله و سامانه ۱۳۷ تماس می گيرم تا خيلی زود 

اين مشکل برطرف شود.»

ديده شدن اهالى در نشريه اى محلى

همشهرى محله بايد
سفير همبستگى محله ها باشد

همشهرى محله 
حلقه وصل براى 

بازتاب مسائل 
محله ها، نيازها و 
هم بستگى هاى 

محله اى يا انطباق 
بين خواسته هاى 
مديريت شهرى 

و  شهروندان 
است. براى همين، 
نمى توان فعاليت و 
انتشار اين نشريه را 

ناديده گرفت
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعيد غفورى

  يکــی از کليد واژه های دوران شــيوع 
بيمــاری کرونا، آمــوزش آنالين و مجازی 
اســت که از اسفندماه سال گذشته جديت 
بيشتری گرفته است. مراکز آموزشی منطقه 
۹ تهران نيز از ايــن توفيق اجباری که هر 
بار از ســوی متخصصان حوزه الکترونيک 
در  آنها  عملکرد  رايانه ای، شــيوه  علوم  و 
جامعه نقد می شــود، بی نصيب نمانده اند و 
مختلف  رشته های  در  را  مجازی  کالس های 
برگزار می کنند. بــه اين ترتيب، هم اوقات 
فراغت اهالــی در روزهای قرنطينگی با باز 
نشــر ويدئو ها غنی می شود و هم آموزش، 
می کند. سراهای  طی  را  خود  صعودی  روند 
محله، خانه های فرهنگ و مراکز آموزشــی 
روزها  اين  منطقه ۹هــم  ديگر  فرهنگی  و 
اثربخشی راه اندازی  از  را  بهره   بيشــترين 
ســامانه های مجازی آنالين و ويدئو محور 
می برنــد تا به نوعــی مخاطبــان آن از 
انعطاف پذيری، دسترســی آسان، سرعت، 
آموزش،  شخصی ســازی  روز،  به  محتوای 
ســازگاری نوع آموزش با ساير فعاليت های 
زندگــی، کاهش هزينه هــا و بازبينی های 
دوباره بهره مند شــوند. در اين گزارش، به 
معرفی مختصر برخی از آموزش های مجازی 
ايــن مراکز در محله هــای ۹گانه منطقه ۹ 

می پردازيم. 

سحر جعفريان

اهالى منطقه 9 در روزهاى 
شيوع بيمارى كرونا چگونه 

اوقات فراغت خود را 
سپرى مى كنند؟

نگاه كارشناس

نگاه تخصصى به آموزش هاى مجازى 
گسترش روزافزون استفاده از نرم افزار و فضاهای 
مجازی موجب شده اســت بسياری از ابعاد زندگی 
روزمــره دچار تغييرات چشــمگير شــود. به اين 
پيشرفت تکنولوژی بايد شيوع کرونا را هم اضافه کرد 
که به نوبه خود، ارتباطات مجــازی را افزايش داده 
است. «شــيرين اميری»، جامعه شناس و پژوهشگر 
مســائل اجتماعــی، در اين باره می گويــد: «کرونا 

سبب شــد تا آسيب های اين بيماری در تعامالت و 
ارتباطات انســانی در سايه اينترنت به حداقل برسد 
و سيستم های آموزشــی نيز به برگزاری دوره های 
آموزشــی نوين با کمک نرم افزارهای ويژه بپردازند. 
اقدامی که بايد برنامه ريزی در رأس آن قرار گيرد و 
در گام های پيشتر به تناسب محتواهای آموزشی با 
ابزار تکنولوژی، زمان مناسب برای آموزش مجازی، 

تنوع در ارائه آموزش عکس، فيلم، گرافيک، موسيقی 
و مطالعه آنالين، برپايی سيستم های آزمون و ارزيابی، 
برقراری ارتباط برای دريافت بازخورد و نظرسنجی از 
مخاطبان برای رفع عيوب سيستم آن توجه شود.» 
اميری هم چنين می گويد: «آموزش های مجازی در 
کنار دارا بودن نرم افزار های ويژه، به تخصص نيروی 
انسانی پشتيبان نيز نياز دارد. نيروی انسانی که بايد 

به عنوان مدير، پشتيبان و ارائه دهنده، اشراف کامل به 
اين بستر آموزشی داشته باشد تا اثرگذاری آموزشی 
به حداکثر برسد و از سويی اين تغيير شيوه آموزش 
باورپذير باشد. بنابراين در دنيای تخصص گرای نوين، 
حتی برای آموزش در رشــته های مختلف، نياز به 
دانش و مهارت است که بايد مورد توجه مديران در 

حوزه های مرتبط قرار گيرد.»

شيرجه در 
ــتان  تابس
ــازى مج

اين روزها، آموزش ويديويی از سوی مراکز 
آموزشــی و فرهنگی بســيار مورد اقبال قرار 
گرفتــه اســت. ويديوهای کوتاه کــه با توجه 
به ســرعت ترافيک اينترنت تنظيم شــده اند 
و مخاطبــان خود را در شــبکه ها و کانال های 
ارتباطــی مجازی و محلی دارنــد. يکی از اين 
آموزش هــای مجــازی، «کتابخوانی مجازی» 
نام دارد کــه کليپ هــای آن را خانه فرهنگ 
«مشــق» تهيه می کند. کليپ هايی که تاکنون 

۱۲ قســمت ۴ دقيقه ای از آن ضبط و منتشر 
شده است. در اين کليپ ها، خالصه کتاب های 
جديــد، جهانــی و تأثيرگذار بازگو می شــود. 
گرافيک شاد و رنگارنگ اين کليپ ها از جمله 
ويژگی های آنهاست که تا حدودی کاستی های 
آموزش فراگيــر الکترونيکی را پوشــانده و با 
شناسايی مخاطبان خود تالش در ماندگاری و 

کليپ های  دارد.  پايداری 
فرهنــگ  خانــه 

طريــق  از  مشــق 
تلگرامی  کانــال 

ت  ر به صــو
هفتگــی 
منتشــر 
می شود. 

مجازى كتاب بخوان

معاونــت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
منطقه را نيز نبايد فراموش کرد، چراکه امسال 
تابستان، به سبب کرونا زدگی، برنامه های شاد و 
سرگرم کننده خود را به صورت آنالين و مجازی 

به اهالی ارائه می دهد. 
مانند برگزاری مسابقه های نقاشی، آموزش 
تئاتر به زبان ساده، استعداديابی، قرآن خوانی، 
آموزش مداحی، آموزش انواع هنرهای دستی، 
آموزش صفر تا صد راه اندازی کسب و کارهای 

خانگی و کارآفرينی با يک تخصص که همگی 
به صورت ويدئوهای ۳ دقيقه ای در دســترس 
اهالی عالقه مند قرار می گيرد. براســاس آمار، 
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 
تاکنون، بيــش از ۵۰۰ نفر از اهالی از خدمات 
آنالين و مجازی تابســتانه استفاده کرده اند که 
پيش بينی می شود اين آمار تا پايان تابستان با 
توجــه به خيز دوباره پاندمــی کرونا، به ۲ برابر 

افزايش يابد. 

در  آموزش «شــطرنج»  آنالين  کالس های 
ســرای محله «مهرآباد»، «داستان نويسی» در 
سرای محله «استاد معين»، جلسات کارآفرينی 
«خياطی» در سرای محله «شهيد دستغيب» 
نيــز از نمونه های ديگر آموزش مجازی منطقه 
است. تشکيل اتاق فکر با هدف تخصص گرايی 
در توليد محتوای های آمــوزش مجازی، يکی 
ديگر از اقدامات اين معاونت برشمرده می شود 

که در حال پيگيری است. 

آموزش تئاتر و داستان نويسى و ...

مهم ترين نماد منطقه ۹ و البته تهران، برج 
«آزادی» اســت که اين روزها با کاهش ميزان 
مراجعه گردشگر و توريسم مواجه است. اتفاقی 
که مســئوالن برج را برآن داشته تا مخاطبان 
هويت دوســت خــود را در روزهــای دوبــاره 
قرنطينگــی کرونايــی، تنها نگذارند. ســاخت 

کليپ های معرفــی برج آزادی بــا موضوع از 
ديروز تا امروز، راهکاری است که برای مهجور 
نماندن اين نماد پايتخت در نظر گرفته شــده 
است. برگزاری مسابقه های هويت محور نيز از 
ديگر اقدامات مجازی برشــمرده می شــود که 
آمار بازديد از سايت اين برج فرهنگی و هنری 

تهران را در حد قابل قبولی ثابت نگه داشــته 
است. آستان امامزاده «عبداهللا»(ع) نيز به ارائه 
خدمات مجازی در برگزاری برخی کالس ها و 
کارگاه های آموزشــی خود مانند شيوه قرائت، 
حفظ قرآن و پرســش و پاســخ های شــرعی 

می پردازد. 

گردشگرى و زيارت

اداره تربيت بدنی و ورزش شهرداری منطقه 
نيز در اين شرايط، دست روی دست نگذاشته 
اســت و ايده ســاخت کليپ های آموزشــی و 
ورزشی را با همکاری سازمان ورزش و جوانان 
کشــور به مرحله اجرا رســانده است. در حال 
حاضــر، موضوع اين کليپ هــا آموزش قدم به 
قدم کاراته از مقدماتی تا پيشــرفته اســت که 

از سوی يک گروه «مستندساز» در حال تهيه 
اســت. البته با توجه به نيازسنجی کارشناسان 
ورزشــی  رشــته های  منطقــه،  ورزش  اداره 
پرطرفدار ديگر مانند «فوتبال» و «واليبال» نيز 
در صف انتظار آموزش های از راه دور هســتند 
که ســناريوی محتوای اثربخــش آنها در حال 

تنظيم است. 

از كاراته تا فوتبال و واليبال

۴ دقيقه ای از آن ضبط و منتشر 
شده است. در اين کليپ ها، خالصه کتاب های 
جديــد، جهانــی و تأثيرگذار بازگو می شــود. 
گرافيک شاد و رنگارنگ اين کليپ ها از جمله 
ويژگی های آنهاست که تا حدودی کاستی های 
آموزش فراگيــر الکترونيکی را پوشــانده و با 
شناسايی مخاطبان خود تالش در ماندگاری و 

کليپ های  دارد.  پايداری 
فرهنــگ  خانــه 

طريــق  از  مشــق 
تلگرامی  کانــال 

ت  ر به صــو
هفتگــی 
منتشــر 
می شود. 
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مشاوره تلفنى به شهروندان منطقه 
ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره به شهروندان 
يکی از خدمات خانه سالمت شهرداری منطقه ۲۱ 
با مشــارکت و همياری ســراهای محله و نيروهای 
مردمی داوطلب است. ترس و وسواسی که اين روزها 
در دل مردم افتــاده و در خانه ماندن های طوالنی 
مــدت کودکان و ديگر اعضای خانــواده، بيکاری و 
مشــکالت اقتصادی که يکی از جدی ترين پيامدها 
و آسيب های ناشــی از اپيدمی ويروس کرونا است، 
ســالمت فکری و روانی مردم و انســجام و آرامش 
برخــی از خانواده ها را برهم زده اســت. در چنين 
شرايطی، گاهی يک درد و دل کردن و گفت وگوی 
ســاده و تخليه شــدن روحی، دريافت مشــاوره ها 
و احســاس داشــتن حامی و پشــتيبان، می تواند 
مشکالتی از اين دســت را حل يا دست کم تلطيف 
کند. بر همين اســاس، اداره ســالمت شــهرداری 
منطقه در قالب يک طرح محلی، ۱۶ شماره تماس 
و کارشناس روان شناســی را در محله های مختلف 
برای ارائه مشــاوره رايــگان و غير حضوری تعيين 
کرده و در اختيار شــهروندان قرارداده اســت تا در 
صورت نياز به مشاوره و دريافت کمک با آنها تماس 
بگيرند. رئيس اداره ســالمت شهرداری منطقه ۲۱ 
در اين باره به همشــهری محله می گويد: «مشاوران 
و متخصصــان دارای مدرک و پروانه کار به شــکل 
داوطلبانــه در خدمــت مردم محله هــای مختلف 
منطقه هستند. در هرکدام از سراهای محله نيز يک 
مشاور و شــماره تماس مشخص اطالع رسانی شده 
است تا شهروندان در صورت لزوم و نياز به دريافت 

مشاوره های روان شناسی با آنها تماس بگيرند.»

بيشترين تماس ها از طرف سالمندان 
ســؤالی که پيش می آيد درباره ميزان اســتقبال 
شهروندان از اين طرح و موضوعات مطرح شده است. 
براســاس صحبت های «الهام محمدی خجســته»، 
بيشــترين تماس ها از طرف افراد سالمند و پدران و 
مادران گرفته می شــود. او می گويد: «اين طرح را از 
طريق رسانه های محلی، سراهای محله و شوراياری ها 
اطالع رسانی کرديم و استقبال شهروندان بسيار خوب 
بوده است. تعداد تماس ها در روزهای مختلف متفاوت 
است. بيشــترين تماس ها به سبب ترس و اضطراب 
ناشی از کرونا به ويژه در سالمندان است. سالمندانی 
که به ســبب تــرس از کرونا، کمتــر از خانه خارج 
می شــوند و با کم شــدن رفت و آمد ها، اين ترس و 
نگرانــی را دارند که در تنهايــی و انزوا دچار کرونا يا 
مرگ شده و کسی متوجه نشود يا نگران اين هستند 

که در ايــن روزهای کرونايی فــوت کنند و غريبانه 
به خاک ســپرده شوند و مراســمی برای آنها گرفته 
نشود. موارد ديگر هم بيشتر به اختالف های زناشويی 
و مشــکالت والدين با فرزندان شــان بــر می گردد. 
کارشــناس های ما در اين روزها تالش می کنند تا با 
آموزش و مشــاوره درباره چگونگی رفتار با همسر و 
فرزندان و دادن آرامش به شهروندان، کمک کنند.» 
با توجه بــه اينکه ســاکنان بســياری از محله ها و 
شهرک های منطقه از جمله «شهرداری»، «دانشگاه» 
و «فرهنگيان» را افراد بازنشســته تشکيل می دهند، 
طبيعی اســت که بيشــترين تماس ها از طرف گروه 

سنی سالمندان باشد.»

هميارى با سالمندان و افراد كم توان 
يکی ديگر از برنامه و فعاليت های اداره ســالمت 

طرح كمك به افراد كم توان، معلول و سالمند و مشاوره تلفنى 
براى حمايت از شهروندان در محله هاى منطقه اجرا مى شود

سالمندان روى خط مشاوره
   در اين روزهای سخت و تلخ کرونايی همه برای مقابله با اين ويروس بسيج شده و هرکدام به 
شکلی پای کارآمده اند. پزشکان و پرستاران و همه نيروهای مراکز درمانی در خط مقدم مبارزه، 
مشغول درمان و ارائه خدمات به بيماران هستند. گروه های جهادی و نيروی های داوطلب در ضد 
عفونی کردن محله ها و توزيع دستکش و ماسک و مواد ضد عفونی کننده در ميان مردم به نيروهای 
«شهرداری» و «هالل احمر» و «آتش نشانی» کمک می کنند. صنعتی ها بخش زيادی از فعاليت خود 
را به توليد دستکش و ماســک و مواد ضد عفونی اختصاص داده اند و مردم هم با زدن ماسک و 
استفاده از دستکش و رعايت پروتکل ها که سخت و هزينه بر است، در اين پروسه مشارکت دارند. 
يکی ديگر از مراکزی که اين روزها در حال کمک و امداد رسانی به شهروندان است و شايد کمتر 
مورد توجه قرار گرفته، اداره های «ســالمت» و خانه های «بهداشت» و «سراهای محله» هستند. 
در اين پايگاه ها با کمک بخش های ديگر از جمله نيروهای داوطلب مردمی و انجمن های مردمی، 
مساجد و شــوراياری ها، خدمات متنوعی در اختيار شهروندان قرار می گيرد. خدماتی که شايد 

بسياری از ما درباره آنها چيزی نشنيده باشيم يا دانسته هايمان اندک و محدود است.  

 مهدى اسماعيل پور

براى مشاوره و راهنمايى در محله هاى مختلف تماس بگيريد
44525358سراى باشگاه نفتخانم كاكاوند
44564218سراى محله پاسدارانخانم داداشى

44504080سراى محله تهرانسر غربىخانم جوان بخش
44538047سراى محله درياخانم عباسى

44530202سراى محله استقاللخانم گودرزى
44542761سراى فرهنگيان و آزادىخانم بزرگى
44905244سراى دانشگاهخانم جاللى
44981141سراى ورد آوردخانم پرند
44181922 الى 23 سراى ويالشهرخانم زندى

44781921سراى غزالىخانم عليزاده
44184345سراى چيتگر شمالىخانم عبداللهى

44196643سراى چيتگر جنوبىخانم جمالى
44797710سراى شهرك شهردارىخانم پيشاهنگ

09123895265روزهاى فرد ساعت 9 تا 11 خانم اسدى
09124548471روزهاى زوج ساعت 9 تا 11  خانم احمدى
44541655كارشناسخانم بزرگى

44560800كارشناسخانم داداشى

شــهرداری منطقه در اين روزها، همکاری با سامانه 
۴۰۳۰ وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
اســت که بر اســاس فهرســت ارائه شــده از طرف 
اين وزارتخانه با شــهروندان منطقــه که به ويروس 
«کوويــد ۱۹» مبتال شــده اند يــا دارای عالئم اوليه 
هســتند، برای مشــاوره و راهنمايــی تماس گرفته 
می شود. برگزاری مراسم سوگواری آنالين در محله ها 
به شــکل رايگان از ديگر خدمات ارائه شــده در اين 
روزها اســت که از طريق ســراهای محله با مساجد، 
مداح و اقوام و آشــنايان متوفی هماهنگ می شود تا 
در يک ساعت مشخص در فضای مجازی، در مراسم 
ختم مشارکت داشته باشند. توزيع ماسک و مواد ضد 
عفونی کننده و اقالم بهداشتی ميان گروه های خاصی 
از شهروندان از جمله سالمندان، افراد دارای معلوليت 
و بيماری هــای خاص مانند «ديابــت» و هم چنين 
خانواده شــهدا، ضد عفونی معابــر محله ها و نظارت 
بر رعايت پروتکل های بهداشــتی توســط اصناف از 
جمله نانوايی ها با کمک شوراياری، بسيج و گروه های 
مردمی، از ديگر کارها و فعاليت های اداره سالمت، در 
اين روزهای کرونايی اســت. عالوه براين، برنامه های 
مفيد ديگری با مشارکت ســراهای محله و نيروهای 
داوطلب برگزار می شــود که طرح «همياری سالمت 
ســالمندان» نام دارد. رئيس اداره سالمت درباره اين 
طرح به همشــهری محله می گويــد: «در اين طرح، 
افراد ســالمند تنها يا دچار بيماری که به هر دليلی 
نياز به کمک برای انجام کارهايی مانند خريد کردن 
يا کارهای بيرون از منــزل دارند، مورد حمايت قرار 
می گيرنــد و افراد داوطلب آنها را ياری می کنند. اين 
طرح شامل همه افرادی می شود که به داليلی مانند 
بيماری، کهولت ســن يا مواردی از اين دست، امکان 
و توانايــی انجام کارهای خــود را ندارند. افراد واجد 
شــرايط که داوطلب دريافت اين خدمات هستند با 

سرای محله خود تماس بگيرند.»

براى واكسيناسيون به خانه هاى بهداشت برويد
محمدی خجسته از شــهروندان می خواهد برای 
واکسيناســيون نوزادان به خانه های سالمت مراجعه 
کنند و به ســبب ترس از کرونــا اين کار را به تأخير 
نيندازند يا فراموش نکنند: «با توجه به مراجعه افراد 
مبتال يا مشــکوک به کرونا، پدر و مادر ها می ترسند 
تا برای واکسيناســيون نــوزادان و فرزندان خود به 
اين مراکز درمانی مراجعه کنند. از سويی ديگر، اين 
روزها بيمارســتان ها و مراکز درمانی بسيار شلوغ و 
درگير مقابله با کرونا هستند. بر همين اساس، وزارت 
بهداشت درخواست کرد تا برای انجام واکسيناسيون، 
بــار اصلی را خانه های ســالمت بر دوش بکشــند. 
شــهروندان برای واکسيناســيون می توانند با خيال 
آســوده به خانه بهداشت نزديک منزل خود مراجعه 
کنند. نخست اينکه همه پروتکل ها و نکات ايمنی در 
خانه های بهداشــت رعايت می شود. نکته دوم اينکه 
بخش نوزادان و واکسيناسيون از ديگر بخش ها جدا 
است و شــهروندان می توانند با رعايت پروتکل های 
بهداشــتی با خيالی آســوده به ايــن مراکز مراجعه 

کنند.» 
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روايت يك گزارش پر دردسر
عصر روز دوشــنبه، ۶ مردادمــاه ۱۳۹۹، 
به همراه عــکاس روزنامه «همشــهری»، به 
پيشــنهاد اهالی شــهرک «الهيــه» در محله 
بهاران و به اتفاق اعضای شــوراياری و هيئت 
امنای شــهرک، راهی مســيری می شويم که 
ساخت وسازهای غيرمجاز در آن دردسرهايی 
برای اهالی شــهرک ايجاد کرده است. مسير 
را پيــاده به ســوی بلوار «کوهســار» و جاده 
«محمدحسين  می گيريم.  پيش  «ســولقان» 
زرينــه»، از اعضای شــوراياری محله بهاران، 
محــدوده ای را به ما نشــان می دهد که قرار 
اســت يکی از پروژه های بزرگ انبوه ســازی 
منطقه ۵ در آن اتفاق بيفتد. حصار های بتونی 
دور تا دور محدوده کارگاه ساختمانی کشيده 
شــده و گويا قرار است چندين برج با بيش از 
۶۰۰ واحد مســکونی در اين محدوده ساخته 
شود. مسير خاکی حاشــيه پروژه را به سوی 
باغ های کــن طی می کنيم که نــاگاه صدای 
فرياد مردی، مصاحبه را متوقف می کند. مرد 
که سراســيمه به ســوی ما می دود با صدای 
بلنــد فرياد می زنــد: «اين خيابان شــخصی 
است. شما حق ورود به آن را نداريد.» خيابان 
شخصی!!! يک خيابان خاکی بدون در و حصار 
که سال هاســت شــهروندان از آن برای  تردد 
استفاده می کنند. مشخص نيست از چه زمانی 

به يک ملک شخصی تبديل شده است. هنوز 
فرياد های او ادامه دارد که چند مرد ديگر وارد 
خيابان می شوند. کســی نمی پرسد اينجا چه 
می کنيد و کارتان چيست؟ تنها صدای فرياد و 
فحاشی است که به گوش می رسد و تهديدی 
که لحظه به لحظه شــکل جدی تری به خود 
می گيــرد. ۱۰ نفری دورمان جمع شــده اند. 
کســی نمی داند چگونه و از کجا اين جماعت 
از حضــور خبرنگار همشــهری که برای تهيه 
گزارش درباره ساخت وســاز غير مجاز به آنجا 
رفته است، مطلع شــده اند. مردی فرياد زنان 
می گويد: «باغ خودمان است، دلمان می خواهد 
بســازيم.» دادوبيداد که باال می گيرد، جوانی 
به ســوی عکاس می دود تــا دوربين را بگيرد 
و فريــاد می زند: «عکس هــا را پاک کن، همه 
را پاک کــن وگرنه دوربين ات را می شــکنم.» 
با شــهردار ناحيه ۲ تماس می گيريم. «پوريا 
غالمی»، چند ساعتی است که شهردار ناحيه 
۲ منطقه ۵ شده است. مشکالت و دردسرهای 
اين ناحيه آنقدر زياد است که جابه جايی زود 
هنگام شــهردار ناحيه، عجيب نباشد. اعضای 
شــوراياری و هيئــت امنای شــهرک الهيه، 
ســرانجام موضوع را خاتمه می دهند. دعوايی 
که در اين محدوده از منطقه ۵ نه تنها عجيب 

نيست، بلکه هميشگی و مستمر است.

ساخت وساز در باغ هاى تثبيت شده
گزارش ميدانی ما از ساخت وسازهای غير مجاز 
در محدوده جغرافيايی محله کن، حاشــيه محله 
بهــاران و باغ هــای انبوه در حالی بــا پرخاش و 
تهديد به پايان می رسد که سال هاست زمزمه های 
اين ساخت وســازهای غير مجاز و شکايت مردم و 
بی تکليفی باغداران در رسانه های مختلف به گوش 
می رسد. تنها کافی است يک بار پای درددل های 
اهالی اين محله بنشينيد تا متوجه عمق فاجعه ای 
شويد که نه تنها انبوه سازان و زمين خواران زيادی 
را به اين محدوده کشانده بلکه رغبت اهالی برای 
باغداری و حتی زندگی در محله آبا و اجدادی شان 
را با چالش روبه رو کرده اســت. «محمدحســين 
زرينه»، از اعضای شــوراياری محله بهاران و دبير 
کارگــروه برنامه و بودجه شــوراياری اين محله، 
درباره مطالبه اهالی شهرک الهيه بابت ساخت وساز 
غير مجاز می گويد: «اينکه از شــما درخواســت 
کرديم برای تهيه گزارش تشريف بياوريد به سبب 
تماس های مکرری است که اهالی با ما داشته اند. 
موضــوع ساخت وســاز غير مجاز و انبوه ســازی 
غير اصولی، دردسر ســاز شــده اســت. متأسفانه 
افــرادی از خالءهای قانونی اســتفاده می کنند و 
نتيجه آن مشکالتی اســت که برای اهالی ايجاد 
می شــود. در ضلع شمالی کوهسار در دامنه کوه، 
پروژه انبوه سازی آغاز شده است. در ضلع جنوبی 
هم چند سالی است درگير هستيم. اين محدوده، 

باغ های تثبيت شــده غير فعالی است که کاربری 
فضای سبز دارد و هيچ گونه ساخت وسازی نبايد در 
آن اتفاق بيفتد. شما گمان کنيد، وقتی ۶۰۰ واحد 
مســکونی در برج های ۱۴ طبقه در اين محدوده 
ســاخته شــود، چه رخ خواهد داد. هنوز مشکل 
ترافيک بلوار کوهسار به سمت جاده سولقان حل 
نشده است. مسيری که در روزهای تعطيل و آخر 
هفته، به گره ترافيکی تبديل می شود. اين افرادی 
که با زبان تهديد و فحاشــی به ســوی ما آمدند، 
دچار سوءتفاهم شدند. گمان کردند می خواهيم از 
ساخت وســاز غير مجازی که در حاشيه نهر و باغ 
انجام شــده، عکس و گزارش تهيه کنيم. هرچند 
اين موضوع خود جای بحث دارد و مشکل ســاز 
است، ولی می دانم که اينها مالکان باغ هايی هستند 
که سال ها است حق ســاختن يک اتاق کوچک 
برای انبار ميوه و نگهبانــی را هم ندارند. برای ما 
جای تعجب است که مالک باغی در کن نمی تواند 
برای حفاظت از باغش، ديوار کشــی ساده انجام 
دهد. در حالی که در همســايگی آن يک مالک 
غريبه، نه تنها ديوار کشــی انجام داده بلکه داخل 
باغ ويال هم ساخته اســت. عکس های زيادی به 
دبير شوراياری در اين باره ارسال شده است. کسی 
که حق دارد بايد به سمت ساخت وساز غير مجاز و 
دعوا و... برود و سودجويانی که از بيرون می آيند، 

خودشان را محق می دانند.»

يك طرح بالتكليف و باقى قضايا 
دعوا و مشاجره و اينکه افرادی قانون را دور 
می زنند و شبانه يا از هر طريق ديگری، آلونک 
می سازند و در دل باغ، ويال بنا می کنند، همه و 
همه نشئت گرفته از نبود اجرای طرح تفصيلی 
و بالتکليفی است که اهالی اين محدوده را چند 
سالی است که درگير کرده. اين روزها، باغ های 
کن و زمين های اطرافش به عنوان تنها تکه سبز 
تهران شناخته می شوند. محدوده  ای با کوچه 
و باغ های بکر و ديدنی که زمينه مناسبی برای 
توسعه گردشــگری و کارآفرينی در اين حوزه 
مهيا می کند. باغداران خســته و بی انگيزه تر از 
هميشه به دنبال اجرايی شدن اين طرح خاک 
خورده هســتند. سال ۱۳۹۳ و پس از سخنان 
رهبر معظم انقالب درباره حفظ باغ ها و فضای 
سبز، کميســيون های سالمت، محيط زيست، 
خدمــات شــهری و معماری و شهرســازی، 
طرحی را بــرای صيانت از باغ های منطقه کن 
به شورای شــهر ارائه کردند تا پس از تصويب، 
شــهرداری تهران را به تملک اراضی کشــت 

اجبــاری و باغ های کــن و تبديل آن به پارک 
عمومــی، ملزم کند که اين موضوع خيلی زود 
در دستور کار قرار گرفت و به فاصله کمی نيز 
شورای عالی معماری و شهرسازی اين مصوبه 
را تأييد کرد و در مصوبه ای، شهرداری تهران و 
سازمان «ملی زمين» را نسبت به تملک و تهاتر 

باغ های کن و ايجاد پارک عمومی ملزم کرد. 
اما ايــن مصوبه مــورد اعتــراض مالکان 
باغ های کن قرار گرفت و اجرايی نشد. اعضای 
شورای شهر در بازديدهای ميدانی از محدوده 
باغ های کــن متوجه آســيب های اجتماعی 
مختلفی شــدند که در هيچ کدام از مصوبه ها 
و ابالغيه ها نيامده بود. اين معضالت شــامل 
تبديل شــدن باغ ها به کمپ هــای غيرمجاز 
اعتياد، انبار نگهداری خودروهای اوراق شده، 
مصالــح ســاختمانی، مشــاغل نامتجانس و 
سکونت گاه مهاجران و تبعه کشور «افغانستان» 
بود که جايی در کارهای کارشناسی شده و يا 

مصوبه ها نداشت. 

كنترل ساخت وساز غير مجاز 
بــا پوريا غالمی، شــهردار جديد ناحيه ۷، 
تماس می گيريم. غالمــی از پيگيری موضوع 
خبــر می دهــد و می گويد: «به مــن اطالع 
دادند که از همشهری برای مصاحبه می آيند. 
بــه محــدوده آمدم، ولــی شــما را نديدم.» 
سؤال  هايمان را درباره موضوع ساخت وسازهای 
غير مجاز، رئيس اداره شهرسازی ناحيه ۲ پاسخ 
می دهد. «رضا مقيمی»، می گويد: «با توجه به 
موقعيت محله، اتفاق های اين محدوده غير قابل 
پيش بينی است. برنامه ريزی می کنيم تا برای 
بازديــد از فالن خيابان برويــم که صبح خبر 
می رســد شبانه ساخت وســاز کرده اند.» او در 
جواب اين ســؤال که مردم محلی براين باورند 
که شــهرداری از ماجرا خبــر دارد، می گويد: 
«اين موضــوع گاهی اتفاق می افتد. ولی اينکه 
شهرداری اهميت نمی دهد، اصًال درست نيست 
و همه اقدامات قانونی برابر ضوابط و مقررات از 

سوی عوامل شهرداری انجام می شود.»
مقيمی، درباره پروژه مورد نظر اهالی شهرک 
الهيه، می گويــد: «در حال حاضر، فعاليت اين 
پروژه متوقف شده است. با اين حال ما از عوامل 
اجرايی شــهرداری هســتيم و نظارت بر عدم 
تخلف در ساخت ســاز را برعهده داريم. مرجع 
صادر کننده پروانه شــهرداری، منطقه ۵ است. 

اين پروژه تخلفی نداشته است. اينکه اهالی از 
تغيير کاربری فضای سبز و ساخت وساز در آن 
گله می کنند، بايد بدانند که وقتی قرار اســت 
ملکی پروانه ساخت وساز بگيرد، موضوع تغيير 
کاربری آن در کميســيون ماده ۵ که نماينده 
وزارت کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، 
نماينده شورای شهر و شهرداری حضور دارند، 
انجام می شــود. اين پروژه تأييديه کميسيون 
ماده ۵ را دارد.» رئيس اداره شهرسازی ناحيه 
۲ از اجرايی شــدن طــرح تفصيلی کن تا ۴۰ 
روز ديگر خبر می دهد و می گويد: «خوشبختانه 
اين طرح تصويب شده است و مطمئن هستيم 
کــه اين طرح می تواند خواســته چند ســاله 
اهالی کن را پاسخ دهد و هم چنين، نسبت به 
حفظ و صيانت باغ ها تأثيرگذار باشــد. تعيين 
تکليف تراکم ساخت وســاز در اين محدوده و 
وضعيت باغ ها در طرح تفصيلی، ديده شــده 
است. بی  ترديد وقتی همه چيز براساس قانون 
و ضوابط باشــد و قوانين شفاف ســازی شود 
ديگر شاهد اين ساخت وســازهای غير مجاز و 
دردسرساز نخواهيم بود. روزی نيست که اهالی 
کن، پيگير وضعيت اين طرح نباشــند. ما هم 
می دانيــم که اين بالتکليفی بســيار اهالی را 

سرگردان کرده است.»

كارشناسان معتقدند باتصويب طرح تفصيلى كن، 
ساخت وساز هاى غير مجاز به پايان مى رسد

متخلفان با تهديد و ارعاب مانع از گزارش خبرنگار همشهرى محله 
درباره ساخت وساز غير مجاز در محدوده خيابان بهاران شدند

باغ هابرج مى شوند؟ 

خبرهاى خوش 
در راه است

اما اين روزها خبرهای متفاوت 
و خوشی درباره زمين های محله 

کن و باغ ها به گوش می رسد. 
سازمان اجرايی ويژه ساماندهی 

باغ ها کن به عنوان بزرگ ترين 
طرح موضعی شهر تهران، 
به زودی عملياتی می شود. 
وقتی «محمد ساالری»، از 

اتخاذ تصميماتی برای تسريع 
در اجرايی شدن طرح موضعی 
کن به عنوان بزرگ ترين طرح 
موضعی شهر تهران با رويکرد 
تفرجگاهی و گردشگری خبر 
می دهد، می توان به روزهايی 

اميدوار بود که سرانجام، وضعيت 
سرگردان اين محله تاريخی به 

ثبات برسد. 
رئيس کميسيون شهرسازی و 

معماری شورای شهر تهران، اوايل 
مردادماه، به همراه «عبدالرضا 

گلپايگانی»، معاون شهر سازی و 
معماری شهرداری تهران، «کاوه 
حاجی علی اکبری»، مديرعامل 

سازمان نوسازی شهر تهران و 
«فريدون حيدری»، شهردار 
منطقه ۵، از محله و باغ های 
کن بازديد کردند. اين بازديد 
به دعوت اهالی و شوراياران 

محله کن انجام شد. «عليرضا 
بزرگی»، دبير شوراياری کن، در 
اين باره می گويد: «چند ساعتی 
از محدوده خيابان «سرآسياب» 

با چنارهای زيبا و قديمی، کوچه 
باغ های انبوه کن و هم چنين 

تنها پل ثبت شده ميراثی استان 
تهران، بازديد کرديم. بی شک 
مهمانان ما از همه جذابيت ها 
و پتانسيل های اين محله خبر 
دارند. محله ای که بزرگ ترين 

چالش را در زمينه ساخت وساز 
غير مجاز، بی تکليفی در زمينه 

بافت فرسوده و چگونگی 
بهره مندی از باغ ها دارد.»

صيانت از باغ ها و فضاى سبز 
محمد ساالری، در حاشيه اين بازديد به روند رسيدگی به مشکالت اهالی محله کن اشاره می کند و می گويد: «از 
اواسط دوره چهارم شورا و به ويژه در دوره پنجم، پيگيری های زيادی را با محوريت کميسيون شهرسازی و معماری، 
شورای شهر، مديران شهرداری، تعدادی از نمايندگان مردم تهران در مجلس و فرمانداری تهران برای ساماندهی و 
حل مشکالت اين محدوده چند صد هکتاری، آغاز کرديم و در اين دوره موفق شديم، طرح تفصيلی جديد روستای 
کن و طرح موضعی باغ های آن را مبتنی بر يک رويکرد کارشناسی و البته مشارکت جويانه با ذی نفعان و اهالی کن 
به ســرانجام رسانده و به تصويب شورای عالی شهرسازی و معماری ايران برسانيم. طی دهه های گذشته، به سبب 
نبود توجه به صيانت از باغ های انبوه کن و اراضی کشــت اجباری، صدها هکتار از اين ظرفيت اکولوژيکی و ميراث 
طبيعی به ارث رسيده از پيشينيان، از بين رفت. ما در اين دوره، برای جلوگيری از تداوم روند تخريب باغ ها، طرح 

بازآفرينی، ساماندهی و صيانت از باغ های کن را با عنوان طرح موضعی در مراجع ذی ربط به تصويب رسانديم.»

انبوه سازى ممنوع
اين روزها، زمين و بــاغ در پايتخت، همچون 

گنجينه ای دست نيافتنی اســت. به ويژه در محدوده 
خوش آب و هوا و سرسبزی همچون محله کن. برای نگاه 
داشت اين ســرمايه ملی و احيای دوباره محله ای قديمی 
و اصيل، نه تنها بايد باغ هــا را حفظ کرد، بلکه بايد مانع 
توســعه بی رويه شهر و ساخت وســازهای غير اصولی و 

برج سازی و مجتمع سازی های انبوه در اين محدوده 
شــويم. آخريــن ريه ســبز پايتخــت را زير 

تبديل  به خاطره  بلوک های سيمانی 
نکنيم.

  روايت ساخت وسازهای غيرمجاز در سبزترين تکه شهر تهران در ميان محله ای که تاريخ و اصالتی 
چندين ساله را بر دوش می کشد، داستان تازه ای نيست. محله «کن» و به دنبال آن محله های اطرافش، 
همچون محله «بهاران»، سال ها است با يک معضل به نام ساخت وساز غير مجاز و انبوه سازی غير اصولی 

روبه رو است. 
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 به دليل تصويب نشدن طرح تفصيلى كن ساخت و ساز هاى غيرمجاز در باغ هاى كن رواج دارد  
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بخشى از تاريخ منطقه 9را با كمك اهالى ورق زده ايم

ورزشگاه
شهيد فراهانى 

از ســال ۱۳۳۵، جوانان و اهالی محله «سرآســياب» در ورزشــگاه 
شــهيد «فراهانی» ورزش می کنند. زمين ورزشگاه، باقی مانده از سند 
اصلــی اراضی «مهرآباد» اســت که ابتدا به خاندان «عزت الســلطنه» 
تعلق داشــت و ســپس به خاندان «نظام السلطنه» رســيد. در نهايت، 
خانواده «نظام مافی» مالک آن شــدند. پس از پيروزی انقالب اسالمی 
و با تشکيل شورای ورزشــی، ورزشکاران همچنان به تمرين های خود 
ادامه دادنــد. البته بارها برای حفظ زمين درگيری رخ داد و شــورای 
محل با ساخت وساز در آن، مخالفت می کرد. حتی سال ۱۳۶۴، وزارت 
«بهداشت» با همکاری شــهرداری و کالنتری، خواستار تخريب زمين 
ورزش شد که باز هم اهالی و شورای محل مقاومت کرده و اکنون زمين 
ورزشگاه فراهانی، همچنان محل تربيت نوجوانان و جوانان ورزشکار در 
رشته «فوتبال» است. ورزشگاه فراهانی نخستين مکان ورزشی ساکنان 
منطقه ۹ بود. حتی تيمی به سرپرستی «يداهللا سلسله جو» از چهره های 

ورزشی منطقه، توانست به ليگ برتر تهران راه يابد. 

برق كشى
خيابان شهيد دستغيب 

به گفته اهالی، نخستين برق کشی در منطقه ۹ به سال ۱۳۳۸ و محله 
شهيد «دستغيب» می رسد. اگرچه کارشناسان اداره برق «رودکی» باور 
دارند که اوايل دهه ۴۰، کابل کشی انجام شد. قديمی ترين پست ۲۰ کيلو 
ولت برق در خيابان شهيد دستغيب قرار دارد. به گفته کارشناسان، يکی 
از داليلی که در معابر منتهی به اين خيابان تيرهای چوبی وجود دارد، 
ورود برق در دهه ۴۰ و پيش از رونق ساخت وســاز در اين محدوده از 
منطقه بوده است. تيرهايی که اکنون تا حدودی برای اهالی دردسرساز 
شده است. ساختمان اداره برق رودکی، در دهه ۶۰ وارد منطقه ما شد 
و شــهرداری در مناطق ۹ و ۱۸ بيش از ۲۰۰ هزار نفر مشــترک تحت 

پوشش دارد. 

مجتمع مسكونى
مجتمع هاى فرهنگيان 

با رونق ساخت وســاز در منطقه ۹ و تبديل زمين های کشاورزی به 
ســاختمان های کوچک و بزرگ، کم کم برخی سازمان ها برای ساخت 
مجتمع های مسکونی خود اقدام کردند. نخستين مجتمع مسکونی های 
منطقــه ۹ «فرهنگيان» شــمالی و جنوبی بودند کــه روی زمين های 
کشاورزی ساخته شدند. يکی از ساکنان قديمی اين مجتمع می گويد: 
«کلنگ ســاخت اين مجتمع، سال ۱۳۴۷ به همت نخست وزير وقت، 
ويژه فرهنگيان زده شد. سال ۱۳۵۲ کنتورهای برق را نصب و نخستين 
گروه از فرهنگيان، سال ۱۳۵۴ در آن ساکن شدند.» همزمان با ساخت 
مجتمع که از ۲ بخش جنوبی و شــمالی تشــکيل می شود، عده ای از 
فرهنگيان ســهام خود را واگذار کرده و همين موجب شد که به مرور 
زمان، افراد ديگری از نيروهای «ارتش» و «اهل قلم» در اين مجتمع ها 
ســاکن شــوند. اکنون در ۱۵۰ واحد مجتمع فرهنگيان جنوبی و۲۹۶ 
واحد مجتمع فرهنگيان شــمالی، افرادی از گروه های مختلف سکونت 

دارند. 

خط اتوبوسرانى
مهرآباد -پارك شهر 

بر اساس آمارها، نخســتين خط اتوبوسرانی منطقه ۹، سال ۱۳۵۱ 
در مســير «مهرآباد ـ پارک شــهر» ايجاد شد. در آن ســال ها، اهالی 
منطقه مجبور بودند برای خريد بســياری از مايحتاج خود به «امامزاده 
حسن»(ع) يا پارک شهر بروند. از سويی، اين مسير محل   تردد سربازان 
به شــمار می رفت. مهرآباد ـ پارک شــهر، خطی محلی بود و بعدها با 
جابه جايی اندکی در مسير نامش هم به «فردوسـ  فياض بخش» تغيير 
يافت. تا ســال ۱۳۷۳، خط، تحت پوشش منطقه ۶ اتوبوسرانی بود. اما 
شــهريور آن سال به منطقه ۵ واگذار شد در حالی که کرايه آن ۲ قطعه 

بليت ۵۰ ريالی و مسير رفتش ۱۱ کيلومتر و ۱۵ متر بود. 

مسجد و امام جماعت
طباطبايى در مسجد اميرالمؤمنين(ع) 

حاج «مصطفی طباطبايی قمی»، داماد حاج «شــيخ عباس قمی»، 
صاحب کتاب «مفاتيح الجنان»، نخستين امام جماعت منطقه ۹ بود. او 
در نخستين مسجد منطقه يعنی مسجد «اميرالمؤمنين»(ع) در خيابان 
صفری برای نمازگزاران ســخنرانی می کرد و اهالی پشــت سر او نماز 
می خواندنــد. به گفته اهالی، مرحوم طباطبايی چنان پايگاه معنوی در 
مسجد به وجود آورده بود که از ساير مناطق شهر تهران برای استفاده 
از منابر او به مسجد می آمدند. در ماه های «محرم» و «صفر» برای عرض 
ارادت، دســته های عزاداری بســياری از تکايا به اين مسجد می آمدند. 
مســجد اميرالمؤمنين(ع) سال ۱۳۳۲ در خيابان شهيد صفری ساخته 
شــد. مساحت زمينش هزار مترمربع اســت و در گذشته، ۳ باب مغازه 

برايش ساخته شد تا تأمين کننده مخارجش باشد. 

بوستان
المهدى(عج) 

در گذشته، فضايی سبز با درختان جنگلی بيش نبود. بعدها در محوطه 
ميانی اش آبنمايی ساختند و اين گونه شد که بوستان المهدی(عج) شکل 
گرفت. اين بوستان نخستين محل تفريحی شهروندان منطقه در دهه ۵۰ 
به شمار می آمد که مساحتش يک پنجم فضای کنونی بود. اوايل به پارک 
«شهياد» شــهرت يافت چون در نزديکی ميدان آزادی يا همان شهياد 
قرار داشت. ســال ۱۳۶۰ با واگذاری اين بوستان به منطقه ۹، تغييرات 
جدی در آن آغاز شد و سال ۱۳۶۵ جزو بوستان های منطقه قرار گرفت. 
تنها دارايی اش در آن دوران نيمکت های چوبی و چند وســيله بازی آن 
هم از جنس چوب و آهن بود، اما بعدها به تعداد مجموعه هايش افزوده 
شــد. اکنون در اين بوستان، ســاختمان های مديريت شهری، کلينيک 
گل وگياه، ســرای محله و خانه فرهنگ «پرواز» قرار دارد و کودکان در 
شهربازی اش به تفريح می پردازند و در ايام «نوروز»، پاتوق گردشگران و 

مسافران نوروزی است. 

شهردار
هوشنگ امينى 

 اواخر دهه ۵۰، با تقســيم بندی شــهر به مناطق مختلف شهری، 
مسئوليت تکه نهم پايتخت برعهده «هوشنگ امينی»، به عنوان نخستين 
شــهردار منطقه گذاشته شــد. در آن دوران، شهرداری منطقه ۲۱ هم 
جزئی از منطقه ۹ به شــمار می آمد. ســاختمان شهرداری در خيابان 
«آزادی» و ابتدای خيابان «مشعوف» قرار داشت. امينی، فردی ميانسال 
بود که در نخستين فعاليتش، مجوز ساخت چند مجتمع مسکونی مانند 
مجموعه «کشــتيرانی» در خيابان «شهيدان» را صادر کرد. هم چنين، 
توانست بوستان «المهدی»(عج) را که تا آن زمان تحت پوشش سازمان 
«پارک ها» قرار داشت، از اختيار سازمان خارج و مسئوليت نگهداری آن 
را برعهده بگيرد. اکنون بيــش از ۴ دهه از آن دوران می گذرد. در اين 
ســال ها، بيش از ۲۰ نفر به منطقه ۹ آمده اند. نيمه دوم بهمن ماه سال 
۱۳۹۸، «سيد مصطفی موسوی»، بر کرسی تکه نهم پايتخت نشست. 
با اين تفاوت که اکنون از مســاحت منطقه کم شده و ديگر بخش های 
«وردآورد» و «تهرانسر» و شهرک های اطراف آن جزو منطقه ۹ نيستند. 

مدرسه
زهرا نظام مافى 

به گفته اهالی، شکل گيری منطقه ۹ به دهه ۳۰ می رسد و نخستين 
مدارس در همين دوران شــکل گرفتند. نخستين واحد آموزشی تکه 
نهم نيز ســال ۱۳۳۵ ساخته شد. در سيســتم «بکفا»، سايت خالصه 
برنامه ريزی فرايند آموزشــی، آمده که نخستين واحد آموزشی منطقه 
۹ مدرســه «زهرا نظام مافی» در خيابان «صفری» بوده که با موافقت 
خانواده نظام مافی نوسازی شد. چراکه اين مدرسه هم مانند مکان های 
زيــادی در منطقه، وقفی بود و اکنون با نوســازی آن صدها دانش آموز 
توانســتند به تحصيل پرداخته و در جشنواره ها و مسابقه های مختلف، 

رتبه هايی را کسب کنند.

پل عابر
45 مترى زند 

دهه ۶۰، ساخت وســازها رونق گرفت. به تعداد خودروهای پايتخت 
افزوده شــد و معابر شکل و شــمايل خود را پيدا کردند. در اين دوران، 
خطر تصــادف هم اهالی را تهديد می کرد برای همين، نخســتين پل 
عابرپياده منطقه در خيابان «۴۵ متری زند: ســاخته شد. اين خيابان 
در گذشــته به «جاده قديم تهران» معروف بود و در روز، صدها خودرو 
سبک و سنگين از آن عبور می کردند و همزمان مسير   تردد شهروندان 
محلــه مهرآباد به محدوده جنوبی به شــمار می آمد. اين پل بر خالف 
پل های کنونی که «خرپايی» هســتند، از نــوع «تيرورقی» بود. برای 
همين، در دهه ۸۰، اين پل را تعويض کردند. چون در پل های تيرورقی 
ارتفاع کمتر بوده و بار خودروهای سنگين به آن گير می کرد. اکنون اين 

پل با طول عرشه ۴۵ مترمربع، مکانيزه است. 

لوله كشى آب
شهرك هاى محله مهرآباد 

لوله کشــی آب در منطقه ۹، به گفته اهالی، در ســال های ۱۳۴۶ و 
۱۳۴۷ و در خيابان های اصلی انجام شــد. اما ورود آب به منازل، مدتی 
زمان برد. تا پيش از آن، در هر خانه ای «آب انباری» وجود داشت که آن 
را پر می کردند و آب شرب خود را از قناتی در سرآسياب تهيه می کردند. 
شخصی هم به نام «ميرآب» به در خانه ها می رفت تا زمان جاری شدن 
آب قنات را در جوی ها به مردم خبر دهد. با لوله کشــی آب، همه اين 
مشکالت رفع شد و به گفته اهالی محله مهرآباد، شهرک های مسکونی 
«خلبانان» و «کارکنان نيروی هوايی»، نخســتين مکان هايی بودند که 

صاحب آب لوله کشی شدند. 

درمانگاه
نظام مافى 

ســال ۱۳۴۰، زمينش برای ايجاد مرکز بهداشــتی و درمانی وقف 
شــد، اما ساختش تا سال ۱۳۴۸ طول کشيد. مرکز بهداشتی و درمانی 
«نظــام مافی» از جملــه موقوفات زهرا نظام مافی اســت که به عنوان 
نخســتين مرکز بهداشتی تحت پوشــش وزارت بهداشت افتتاح شد. 
اين مرکز درخيابان شمشــيری، روبه روی دانشــگاه «هوايی»، کوچه 
شــهيد «محمودعلی کرمی» قرار داد و اکنون در روز، تعداد زيادی از 
شهروندان از نوزاد تازه متولد شده تا افراد کهنسال به اين مکان مراجعه 
می کنند. چراکه خدماتش شامل مراقبت مادر وکودک، واکسيناسيون 
نوزادان، پايش رشد کودک و تنظيم خانواده و پيش گيری از بيماری ها، 

غربالگری ديابت و... می شود.

آسفالت
خيابان شمشيرى 

خيابان «شمشــيری»، سال ها است که جزو بافت تجاری منطقه ۹ 
به شــمار می آيد. اما در مجموع نخســتين معبری بود که خط کشی و 
آســفالت شــد. برخی دليل آن را انتقال خط لوله گاز به «روسيه» از 
طريق غرب استان می دانند و تعدادی بر اين باورند دليلش توسعه بافت 
مسکونی در ســال ۱۳۵۱ بوده است. تاريخ شکل گيری اين خيابان به 
دهه ۴۰ می رســد. در آن دوران خيابان حتی يک «بانک» هم نداشت، 
اما يک شــعبه «نفت» داشت که سوخت مورد نياز سرمای زمستان را 
تأميــن می کرد. برای تأمين مايحتاج اوليه مردم هم يک مغازه قصابی، 
يک نانوايی سنگکی و يک بقالی (نخستين بقالی اين خيابان که اکنون 
چای فروشــی شــده)، وجود داشــت که در کنار قهوه خانه شمشيری، 

نخستين مغازه های اين خيابان را تشکيل می دادند. 

 نخستين خط تاکسيرانی منطقه، در مسير خيابان «استاد معين  ـ ۲۱ متری جی» با کد ۹۱۱ است. البته برخی قدمت خط تاکسيرانی 
فرودگاه را بيشتر می دانند. 

 نخســتين خيابانی که در سال ۱۳۶۰ از سوی سازمان «زيباسازی» در آن تابلو نصب شد، استادمعين است. تابلو بلوار استادمعين را 
در ابتدا و انتهای آن نصب کردند. 

 نخستين تکيه مذهبی منطقه، هيئت عزاداران امام «علی النقی»(ع) است. در گذشته، پيش از ساخت مسجد امام علی النقی(ع) اهالی 
در زمين مخروبه، «تکيه» را برپا می کردند و بعدها با خريد زمين، تکيه به مسجد تبديل شد. 

 نخستين فردی که در منطقه و هنگام ورزش فوت کرد، فردی به نام «عادل» بود. او عضو تيم ورزش محله مهرآباد به شمار می رفت و 
معموًال به همراه اعضای تيم، پس از ورزش و استراحتی کوتاه، به استخر «ورزنده» می رفت. اما در يک روز بدون آنکه استراحتی داشته 

باشد و با بدن عرق کرده، وارد استخر شد و همان لحظه سنگ کوب کرد. بعدها برای مدتی نام ورزشگاه فراهانی را عادل گذاشتند. گر
 دي

ى
ها

ن 
ستي

نخ

  صفحه به صفحه کتاب تاريخ پر شــده اســت از 
برای  که  وحوادثــی  ابداعات  و  اختراعــات  هنرها، 
نخستين بار در محدوده ای خاص رخ می دهد. منطقه 
۹ هم نخستين های خاص خود را دارد که جزو هويت 
اين بخش از شــهر تهران به شمار می آيد و می تواند 
برای خود قابل توجه باشــد. نخســتين خيابانی که 
آسفالت شد، نخستين شهرداری که مديريت منطقه 
را برعهده گرفت، نخستين مسجدی که اهالی در آن 
نماز خواندند و نخستين مجتمعی که ساخته شد و... 
اين نخسين ها کم نيســتند. به برخی از اينها در تکه 
بر  اين نخستين ها  البته  نهم پايتخت اشاره کرده ايم. 
اساس گفته های ســاکنان قديمی و برخی بر اساس 

اسناد موجود در نهادها و سازمان ها تهيه شده است. 

مريم باقرپور
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فاطمه نصيری ها

گردشگرىپيشخوانپيشخوان

كيگا، روستايى با درختان بيد
«کيگا»، يکی از روســتاهای منطقه «امامزاده داود»(ع) اســت که با فاصله در اطراف رودخانه 
«ســولقان» و در مســير جاده به موازات رودخانه قرار دارد. اين راه آسفالته در نيمه راه ۲ قسمت 
می شود که يک راه به امامزاده و ديگری به «سنگان» ختم می شود. برخی از اهالی اين روستا، در 
ماه های زمســتان در روستا اقامت کرده و در فصل گرما به امامزاده داود(ع) می روند. اهالی روستا 
بومی بوده و از بدو تولد در اين روســتا اقامت داشته اند. اين روستا بيش از آنکه مهاجرپذير باشد، 
مهاجر فرست بوده و از مهم ترين داليل اين مهاجرت، ادامه تحصيل فرزندان در مقطع متوسطه و 
سختی زندگی در فصل زمستان است. اين روستا با ۲هزار نفر جمعيت و ۶۱۲ خانوار، حدود ۱۰ 
هزار مترمربع مساحت دارد. قديم ها به کيگا، «کی قباد» می گفتند. مردم آن کشاورز و باغبان بوده 
و محصوالت کشاورزی خود را برای فروش با پای پياده به تهران می بردند. درختان «بيد» روزگاری 
جزو دارايی کيگايی ها بود و آن را خرواری ۷۰۰ تومان می فروختند و با آن هزينه زندگی شان تأمين 
می شد. تهرانی ها از درخت بيد برای گرم کردن «کرسی» استفاده می کردند، از زمانی که وسايل 
گرمايشی مدرن جای کرسی ها را گرفت، کيگايی ها نيز با فروش درختان بيد خداحافظی کرده و 

به ديدن زيبايی اين درخت بسنده کردند. 

رتبه اى براى تخلف
نتايج يک پژوهش درباره پراکنش ســرقت، زورگيری، قتل، خودکشــی، اعتياد و انحرافات 
جنسی نشان داد، در بين مناطق ۲۲گانه شهر تهران، به ترتيب مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۸، ۱۷، ۱۹، 
۲۱، ۱۶، ۱۱، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۵ و ۴ بيشــترين آســيب های اجتماعی را دارند. بر اساس اين 
آمار، مناطق ۲۱ و ۹ و ۵ محدوده غرب پايتخت جزو ۱۵ منطقه پر تخلف قرار گرفتند و منطقه 

۲۲ در اين گروه قرار نگرفت. 

آيا مى  دانستيد
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پيشنهاد

20 پيشنهاد براى جلوگيرى 
از سرقت خودرو

ســرقت هــاگاه در نتيجه 
خودروها  مالــکان  بی دقتــی 
حالی کــه  در  می دهــد.  رخ 
ســاده  راهکارهای  با  می توان 
و توجه به برخی مــوارد، آمار 
ســرقت ها را کم کرد و دزدان 
را ناکام گذاشت. در زير برخی 
راهکارهای پيشگيری از سرقت 

آمده است. 

١. خودرو خود را به دزدگير ســوئيچی، قفل پدال، 
قفل سوئيچی، قفل و زنجير تجهيز کنيد. 

 ٢. از تجهيزات ايمنی برای جلوگيری از باز کردن 
شيشه ها استفاده شود. 

٣. هنگام دور شــدن از خودرو، سيستم ايمنی آن 
را فعال کنيد. 

٤. در محل های خلوت پارک نکنيد. 
٥. اتومبيل را برای گرم شــدن، درحالت روشــن 

خالی نگذاريد. 
٦. اگــر اتومبيــل دچار نقص فنی شــد و مجبور 
شديد آن را هل دهيد، به هيچ وجه اجازه ندهيد افراد 

ناشناس پشت فرمان بنشينند. 
٧. اتومبيل را به تعميرگاه غير معتبر و ناشــناس 

نسپاريد. 
٨. هنگام ترک اتومبيل، دقت کنيد در و شيشه ها 

به طور کامل بسته و قفل باشد. 
٩. هنــگام ترک اتومبيل، ازجا گذاشــتن کيف و 

اشيای قيمتی داخل خودرو پرهيز کنيد. 
 ١٠. از پارکينگ های عمومــی برای پارک خودرو 

استفاده کنيد. 
١١. تا حد امکان از راديو پخش های کشويی استفاده 

کرده و هنگام ترک خودرو آن را برداريد. 
۱۲. به افراد ناشــناس اطمينــان نکنيد و اتومبيل 
خودرو را تا زمانی که در آن مسافر نشسته ترک نکنيد. 
١٣. زمــان خــروج از پارکينگ ابتــداد خودرو را 
خاموش کنيد، سوئيچ را برداريد و سپس به بستن در 

پارکينگ اقدام کنيد. 
۱۴. اگــر اتومبيل خود را در پارکينگ منزل پارک 
می کنيد، همه درهای آن راقفل کنيد و از گذاشــتن 

سوئيچ روی آن بپرهيزيد. 
۱۵. هنگام تصادف يا نزاع هايی که احتمال ساختگی 
بودن آنها وجود دارد، مراقب باشيد و اتومبيل خود را 

رها نکنيد. 
 ۱۶. با اطمينان از اينکه فرزند خردســال شما، در 
خودرو نشسته است، اتومبيل خود را رها نکنيد چراکه 

احتمال وقوع هرگونه حادثه ناگواری وجود دارد. 
 ۱۷. اگر از افردا ناشناس اتومبيل خريده ايد، نسبت 
به تعويض قفل درها و تجهيزات ايمنی آن اقدام کنيد. 
۱۸. هنگام ســوار شدن مســافران، مقصد آنها را 
جويا شده و تا جايی که ممکن است از انتقال آنها به 

مناطقی که آشنايی کافی نداريد، اجتناب کنيد. 
 ۱۹. هنــگام رفتن به تفريح و مســافرت، در زمان 
توقف و استراحت، باتوجه به وجود وسايل مسافرت در 
صنــدوق عقب و داخل کابين، خودرو را در نزديکی و 

جلو ديد خود و خانواده پارک کنيد. 
۲۰. اطراف بيمارستان ها، ادارات، شرکت ها، مراکز 
تفريحی، به سبب نبود بلندمدت مالک، مکان مناسبی 

برای سارقان است. 
سرهنگ محمود مالمير

رئيس کالنتری ۱۵۰ تهرانسر 

ضدعفونى معابر با مشاركت 
شهروندان

هم زمان با شيوع «کرونا»،  منطقه 5
در محله هــای مختلــف شــاهد انجام 
طرح هايی مانند ضدعفونی معابر و مراکز 
مختلف بوديم. اما اين طرح پس از مدتی 
به پايان رســيد و حتی مواد ضدعفونی 
مانند گذشــته در اختيار شهروندان قرار 
نمی گيــرد. کاش مانند گذشــته پايگاه 
بسيج مواد ضد عفونی کننده را در اختيار 
مردم محله قرار دهد تا شهروندان بتوانند 

محله ها را ضدعفونی کنند. 
زهرا امامی
محله چيتگر

دردسرهاى سدمعبر كسبه
«هاشــمی»  خيابان  در  منطقه 9 
بارها طرح های ضربتی و برخورد با عوامل 
سدمعبر اجرا شده اســت. اما متأسفانه 
هنوز هم برخی از کاسبان وسايل خود را 
در پياده راه هــا قرار می دهنــد. اين کار 
موجب می شــود که   تــردد از پياده راه ها 
سخت و  گاه عابران پياده مسير سواره رو را 
به پيــاده رو ترجيح دهند. چرا طرح های 
اجرايــی ادامه دار نيســت و با کاســبان 

متخلف برخورد جدی نمی شود؟ 
مبينا رحمانی
محله هاشمی

چراغ هاى راهنمايى خاموشند
منطقه 21 بلــوار «يــاس» يکی از 
معابر پر  تردد شــهرک «دريا» است. در 
اين بلــوار چند تقاطع وجــود دارد که 
چراغ هــای راهنمايــی در آن نصــب 
کرده اند. اما اين چراغ ها هميشه روشن 
نيستند و همين موضوع موجب می شود 
تا گاهی تصــادف رخ بدهد يا رانندگان 
دچار سردرگمی شوند. با توجه به اينکه 
برخی رانندگان در اين بلوار با سرعت باال 
حرکت می کنند، خــراب بودن چراغ ها 
از مسئوالن  هم گاه دردسرساز اســت. 

تقاضای رسيدگی داريم. 
علی اربابی
ساکن شهرک دريا

ترافيك در بلواركوهك
بلــوار  محــدوده  در  منطقه 22 
«کوهک»، برج ها و ساختمان های زيادی 
ساخته شده است و با توجه به اينکه اين 
بلوار جزو معابر اصلی منطقه به شــمار 
می آيد،  ترددهای آن هم زياد اســت. به 
همين دليل در بيشــتر ساعت های روز 
شــاهد ترافيک در آن هستيم. از سويی، 
اين بلوار نياز به يک پل عابرپياده دارد. از 
مسئوالن درخواســت می شود برای رفع 

مشکل راهکاری ارائه دهند. 
امين کرباسی
ساکن بلوار کوهک

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

گياهى با خواص دارويى
منطقه5آموزشكده محله

«آلوئه ورا» (صبر دارويی)، گياهی با خواص 
فراوان که به گياه «هزار درمان» معروف است. 
اين گياه تصفيه کننده هوا بوده و ژل آن برای 
درمان سوختگی و تســکين سوزش ناشی از 
نيش حشرات استفاده می شود. اين گياه مشابه 
کاکتوس ها و ديگر گياهان آبدار و گوشــتی، 
نيازمند آبياری زيادی نيست و به گياه بايد به 
گونه ای آب داده شود که آب از منافذ زهکش 

خارج شود و هرگز روی گياه آب نريزيد. 
 آبياری: فاصله بين آبياری 

بر اساس شــرايط خاک 
متنوع اســت، آبياری را 

زمانــی آغاز بايــد کرد که 
خاک کامل خشک شده باشد. 

البتــه از باتالقی شــدن خاک 
جلوگيری شود. 

نور: نياز به نــور کامل دارد. 
ولی آفتاب شديد تابستان موجب 

سوختگی آن می شود. 

تکثيــر: روش تکثير آلوئــه ورا از طريق 
پاجوش، تقسيم بوته، بذر و کشت بافت است. 
نکته آموزشــی: تفاوت نوع خوراکی و 
غير خوراکی آلوئه ورا بيشــتر مربوط به ظاهر 
آن است. نوع خوراکی آلوئه ورا برگ هايی پهن 
و سبز دارد و گل هايی زرد می دهد. برگ های 
اين نوع آلوئــه ورا ضخيم بــوده و تيغ دارند. 
ساختار اين گياه به شکل گل «رز» است و به 
حالت دايره ای دور برگ ها رشــد می کند. نوع 
غير خوراکی برگ های خال خالی و ضخامت 
کمتر دارد و رنگ گل آلوئه ورا در 
اين گونه، نارنجی است. برگ های 
کوچکــی که از دل اين نــوع جوانه 
می زنند هم دارای لک ها ســفيد 
و زرد هســتند و نوع رويش آنها 

انباشته تر از نوع خوراکی است. 
مينا محبی

کارشناس گل و گياه محله 
شهران

سرهنگ محمود مالمير 
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تهرانسر 

سرهنگ محمود مالمير 

خارج شود و هرگز روی گياه آب نريزيد. 
فاصله بين آبياری 

بر اساس شــرايط خاک 
متنوع اســت، آبياری را 

زمانــی آغاز بايــد کرد که 
خاک کامل خشک شده باشد. 

البتــه از باتالقی شــدن خاک 

 نياز به نــور کامل دارد. 
ولی آفتاب شديد تابستان موجب 

سوختگی آن می شود. 

حالت دايره ای دور برگ ها رشــد می کند. نوع 
غير خوراکی برگ های خال خالی و ضخامت 
کمتر دارد و رنگ گل آلوئه ورا در 
اين گونه، نارنجی است. برگ های 
کوچکــی که از دل اين نــوع جوانه 
می زنند هم دارای لک ها ســفيد 
و زرد هســتند و نوع رويش آنها 

انباشته تر از نوع خوراکی است. 

کارشناس گل و گياه محله 


