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پیشنهاد »اسداهلل امرایی« نویسنده، 
مترجم و روزنامه نگار هم محله ای برای روزهای کرونایی

»اسداهلل امرایی«، نویسنده و مترجم نام آشنای دنیای فرهنگ، ساکن 
قدیمی محله »اســتاد معین« )شــهرک فرهنگیان( است. متولد یکم 

اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ و کارمند بخش ارتباطات...

خانه بمانیم و 
با کتاب رفاقت کنیم
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مشارکت ضعیف شهروندان منطقه 9 
در طرح جداسازی زباله

با گســترش شهرنشــینی و افزایش جمعیــت، مفهوم 
»پســماند« و البته »بازیافت«، ابعاد تازه ای به خود گرفت. 

به گونه ایی که بسیاری از انجمن ها و... صفحه 5

777 دانش آموز در مدارس روستایی غرب تهران 
در شرایط کرونایی درس می خوانند

بازگشایی مدارس  
با اعمال شاقه

صفحه 10

95  درصد اهالی 
زباله ها را تفکیک نمی کنند

صفحه 12

پرسه کارتن خواب ها در کوچه پسکوچه های تهرانسر، یکی از مشکالت 
امنیتی این محدوده از منطقه بود که در محله های شهرک »دریا« و 

»مسکن ویژه« نمود بیشتری داشت...
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انشــعاب  فروش  پیش 
به صــورت  فاضــالب 
محــدوده  در  اقســاطی 
»تهرانســر« آغاز شد.  مدیر 
امور آبفای تهرانســر با اعالم 
»شــبکه  گفت:  خبــر،  این 
جمع آوری و دفع بهداشــتی 
تأسیســات  از  یکی  فاضالب 
زیربنایــی شــهر به شــمار 
می آید که عالوه بر جلوگیری 
از آلـــــــودگـــــــی های 
زیســت محیطی، مــــوجب 
عمومی  بهداشــت  ارتقــای 
می شود و با توجه به اینکه در 

آینده نزدیک ســاکنان تهرانســر هم به این شبکه متصل می شوند به 
خرید انشــعاب برای همه امالک نیاز داریم.« »سیامک نصیری« افزود: 

و  هزار  »پیش بینی شده 14 
400 فقــره انشــعاب واگذار 
شــود و برای رفاه شهروندان 
اقساطی  انشــعاب ها  فروش 
خواهد بود.« او با اشــاره به 
برای  اطالع رســانی  اینکــه 
فروش انشعاب با نصب بنر و 
آغاز شده  تراکت در محله ها 
افزود: »شــهروندان  اســت، 
می توانند بــا مراجعه به امور 
آبفای تهرانسر، مراحل اداری 
فاضالب  انشــعاب  ثبت نام  و 
پیش بینی  البته  انجام دهند. 
شــده کــه بــه خریــداران 
تســهیالتی به جز شرایط اقســاطی داده شود که در حال پیگیری آن 

هستیم.«

تیتر یک

14 هزار و 400 ملک در تهرانسر به شبکه فاضالب متصل می شود

کاهش ترافیک با بازگشایی بلوار یاس
بازگشایی بلوار »یاس« از بلوار »مالک اشتر«، عالوه بر   تردد آسان شهروندان موجب کاهش 

بار ترافیک خیابان مالک اشتر منطقه 21 می شود. 
شــهردار منطقــه 21 با اعالم این خبر، گفت: »با پیگیری های مســتمر شــورایاری و به 
درخواســت شهروندان محدوده بلوار یاس، پس از بررسی طرح های ترافیکی دسترسی مردم 
از خیابان مالک اشــتر به بلوار یاس فراهم شد و اکنون شهروندان می توانند از انتهای خیابان 
مالک اشــتر به این بلوار   تردد کنند.« »حســن رحمانی«، مزیت اجرای این طرح را عالوه بر 
تســهیل در   تردد شــهروندان، کاهش بار ترافیکی خیابان شــهید »رجایی« دانست و افزود: 
»خیابان شــهید رجایی منطقه به سبب افزایش   ترددها همیشه شلوغ و پر ترافیک بود اما با 

بازگشایی معبر این مشکل تا حدودی کم شده است.«

بهره برداری از »دیارگاه تیناز « در لتمال کن 
مرکز تفریحی و کوهســتانی »دیــارگاه تیناز« نیمه 
نخســت مهر ماه به بهره برداری می رسد.  معاون خدمات 
شهری و محیط زیست شهردار منطقه 22، گفت: »دیارگاه 
تیناز در محدوده بوستان جنگلی »لتمال کن« تا بوستان 
»آبشــار« در زمینی به وسعت 15 هکتار در حال ساخت 
است و روش طراحی این مجموعه کوهستانی به گونه ای 
است که مناســب پیاده روی و حرکت به سمت ارتفاعی 
نظیر »بام تهران« اســت.« »احسان خیراتیان صفائی« با 
اشاره به تکمیل این مکان تا نیمه نخست مهرماه، گفت: 
»تاکنون 3 مسیر پیاده روی از بوستان لتمال کن تا بوستان آبشار ساخته شده و مسیر چهارمی 
هم به طول یک کیلومتر بر اساس آخرین استاندارهای روز پیش بینی شده که برای پیاده روی 

افراد دارای ویلچر، کم توانان مانند سالمندان، کودکان و به ویژه نابینایان مناسب است.«

چهره
پزشک نمونه مرکز بهداشت غرب: 
 باید در مقابل کرونا 

صبور باشیم

یادداشت

 کاش زمین خاکی
چمن نمی شد!

منطقه9

خیلی دور نیســت. روزگاری که در 
محله های شــهر تهران پر از زمین های 
خاکی بود که برای خیلی از بزرگ تر ها 
انبوهی از خاطره است. زمین های مفت 
و مسلم که ســتاره پروری بود. نه در و 
پیکر داشــت و نه قفل و زنجیر. خبری 
از ســئانس و اجاره بها و ایــن چیزها 
هم نبــود. همان زمین های بی ســر و 
تهی که دویــدن و فوتبال بازی کردن 
در آنهــا رمــق آدم را می گرفــت و به 
بدن ها شــالق می زد. اصاًل برای همین 
پابرهنه ها  ورزش  فوتبــال  می گوینــد 
محله هــای فقیرنشــین اســت، چون 
مثل ورزش های شــیک و اتو کشــیده 
ریالــی هزینــه نداشــت و فقط جنم 
می خواست و اســتعداد. وقتی هیوالی 
حوض های  و  حیاط  ساخت وســازمثل 
آبی نوستالژیک، زمین های خاکی شهر 
را هم بلعید، فوتبال تهران هم ته گرفت 
و تمام شــد. زمین های چمن مصنوعی 
قوطی کبریتی که دوتادورشان را فنس 
کشــیده اند جایگزین زمین های خاکی 
شــدند. زمین هایی که با تمام کمی و 
بود جای زمین های  قرار  کاستی هایش 
خاکی را پرکند وچراغ فوتبال محله ها 
اندک  نگــه دارد. همیــن  را روشــن 
دلخوشــی هم چندســالی اســت که 
جای خودش را بــه نگرانی داده و اگر 
همین طور پیش برود کم کم باید فاتحه 

فوتبال تهران را خواند! 
در  مصنوعــی  چمــن  زمین هــای 
ابتــدا رایگان بودند امــا پس از مدتی 
هزینه های سرســام آور تعویض چمن و 
گماشتن نگهبان و مسئول به مدیریت 
شــهری فشــار مالی وارد کرد و باعث 
شــد تا برای تأمین این قبیل هزینه ها 
اجاره بها گرفته  به عنــوان  اندکی  مبلغ 
شــود. وقتی فوتبــال پولی شــد این 
زمین ها هــم خلوت ترشــدند و فقط 
آنهایی که به قول معروف دست شان به 
دهانشان می رســید و دغدغه نان شب 
نداشتند باقی ماندند. جلوتر که رفتیم 
شــهرداری مأموریت تازه ای برای این 
زمین ها تعریف کــرد و آنها باید دخل 
و خرج خودشــان را تأمین می کردند! 
این طور شد که اجاره بها زمین ها بیشتر 
و بیشــتر شــد. پای مــدارس فوتبال 
و پیمانکارهــا و دالل ها هم که وســط 
آمد دیگر کار یکســره شد حاال با این 
شــهریه ها و پول هایی کــه برای یک 
ســئانس بازی در این زمین ها مطالبه 
می شود فوتبال به بازی بچه پولدارهای 
اتو کشــیده تبدیل شــده اســت. اگر 
فکــری به حال این موضــوع و معضل 
نشود بعید نیست چند سال دیگر برای 
بیشتر شــاهد ساخت وساز  درآمدزایی 
در ایــن زمین ها باشــیم و به طور کلی 
از روی نقشه تهران و محله هایش محو 
شــوند. کاش اصاًل زمین هــای خاکی 

محله ها چمن نمی شد. 

تهیه بسته معیشتی در ایستگاه های تندرستی
بســته های معیشــتی از ســوی بانوان ورزشکار در 
ایســتگاه های »تندرســتی« منطقه 5 جمع آوری و به 
دســت نیازمندان می رســد.  رئیس اداره ورزش بانوان 
شهرداری منطقه 5، گفت: »اگرچه ویروس کرونا با وجود 
رعایت فاصله اجتماعی، ســبب ایجــاد فاصله بین مردم 
شــد، اما فاصله دل های مؤمنان کم نشــد، تا جایی که 
شرکت کنندگان در برنامه ورزش های صبحگاهی هم در 
کار خیر سهیم شده اند و همگان با خّیران محلی در زمینه 
کمک به نیازمندان فعالیت می کنند.« »مونا شفیعی«افزود: 
»هم زمان با ورزش صبحگاهی از ابتدای ماه »محرم«، بانوان با شرکت در رزمایش مؤمنانه و در 

ایستگاه ها، کار آماده سازی و توزیع بسته های معیشتی را هم انجام می دهند.« 

دکتر »معصومه وهبی«، پزشک و مدیر 
مرکز بهداشــت »تقی نیا« در خیابان 
»جرجانــی« منطقه 9، بــه تازگی به عنوان 
پزشک نمونه انتخاب شده است. وهبی از 21 
سال پیش به حرفه پزشکی مشغول است. او 
می گوید: »عالقه ام به رشته پزشکی به دوران 
تحصیل در مدرسه برمی گردد، چون دروس 
مرتبط با زیست شناســی برایم جذاب بود و 
سبب گرایش من به رشته تجربی و پزشکی 
شد. هم چنین، روحیه ام از کودکی به گونه  ایی 
بود که به مراقبت از دیگران و کمک برای بهتر 
شدن حالشان، عالقه داشتم.« تجربه 21 سال 
فعالیت در حوزه پزشکی به وهبی آموخته که 
آنچه بیماران از پزشک خود می خواهند به جز 
دانش و علم پزشکی، رفتار انسانی، صبوری، 
اخالق، اعتماد وهمدلی اســت.  این پزشک 
نمونه که روزهای پر مشــغله ای را در مرکز 
بهداشت ســپری می کند، می گوید: »»کرونا 

ویروس«، بیماری است که شاید 
تا یکی، 2 ســال آینده همراه 
جامعه بشــری باشد. به گمانم 

باید صبور بود و از رعایت 
اصول بهداشتی خسته 
هم چنیــن،  نشــد. 
مراقبــت بیشــتر از 
آسیب پذیر  گروه های 

برای کم کردن شــمار 
و  میــر  و  مــرگ 
پروتکل های بهداشتی را 
جــدی گرفــت و این 
مردم  همــه  وظیفــه 

است.«

مهدی اسماعیل پور
خبرنگار

مجله خبری مجله خبری

ایمن سازی پله های فرار زیرگذر بزرگراه یادگار امام )ره(
پله های فرار زیرگذر بزرگراه »یادگار امام«)ره( برای عبور شهروندان 
ایمن شد.  شهردار ناحیه یک منطقه 9 با اعالم این خبر، گفت: »پله های 
فرار زیرگذر بزرگــراه یادگار امام)ره( در گذر زمان از ســوی معتادان 
متجاهــر و کارتن خواب ها تخریب و به محل تجمع آنها تبدیل شــده 
بود. به همین دلیل، امکان   تردد شــهروندان به ویژه در مواقع بحرانی از 

زیرگذر به محوطه بیرونی بزرگراه وجود نداشت. اما این مشکل با اجرای 
عملیات دیوار کشی رفع شد.« »تقی محمد آقایی«، افزود: »این مشکل 
در طرح »پیمایش روزانه مشــکالت محله ها« شناسایی شد و پس از 
بررسی راهکارها از سوی نیروهای 137 ناحیه، عملیات دیوارکشی انجام 
شد تا معتادان نتوانند از این مکان به عنوان محل تجمع استفاده کنند.« 
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اجرای طرح کاپ در 43 ساختمان
نهادها و سازمان های مســتقر در منطقه 9، برای اجرای »کاپ« 
)طرح کاهش پسماند( با شهرداری همراه شده اند.  سرپرست معاونت 
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 9، گفت: »هم زمان 
با اجرای طرح کاپ در محله ها و به ویژه محله های دکتر »هوشــیار« 
ناحیه یک و »مهرآبادجنوبی« ناحیه 2 و آموزش شهروندان، این طرح 
در برخی از ســازمان ها و نهادهای مســتقر در منطقه هم اجرایی و 
مسئوالن این مراکز با شهرداری همکاری می کنند.« »مصطفی دینی« 
افزود: »اکنون طرح کاپ در 30ساختمان  وابسته به شهرداری و 13 
ســاختمان غیر وابسته به مجموعه شهری شامل سازمان ها، اداره ها و 
شرکت ها اجرایی می شود که می توان به سازمان های زمین شناسی، 
نقشه برداری، هواشناســی و اداره برق رودکی، پلیس راهور، شرکت 
بهســاز ملت، هلی کوپتر سازی و... اشــاره کرد.« او در ادامه، گفت: »برای اجرای طرح، 500 عدد 
مخزن پالستیکی و 150 عدد کارتن پالست در آبدارخانه جانمایی شده است. هم چنین با نصب 

لوگوی طرح کاپ بر روی مخازن و پوستر آموزشی کارکنان با طرح آشنا شده اند.«

شرکت در آزمون راهنمایی و رانندگی قبل از 18 سالگی! 
دانش آموزان منطقه 21 قبل از ورود به ســن 18 سالگی در آزمون 
مقررات راهنمایی ورانندگی شــرکت می کنند.  معاون حمل ونقل و 
ترافیک شــهردار منطقه 21، گفت: »برنامه ای برای نخستین بار در 
کشور در قالب آزمون مقررات راهنمایی و رانندگی و تیپ شخصیتی 
دانش آموزان تدارک دیده شد. البته این برنامه از سوی یک تیم جوان 
مجری طرح آموزش ترافیک به شکل حرفه ای و کارشناسی شده و با 
هماهنگی مدیریت دبیرستان »ندای اندیشه اسالم« به اجرا در آمد.« 
»محمدرضا سالمی«، افزود: »در مرحله نخست، موضوع روان شناسی 
ترافیک و مدیریت بر خشم در رانندگی و هم چنین شخصیت شناسی 
دانش آموزان از طریق نمونه های روان شناسی آموزش داده شد. پس 
ازبرپایی آزمون و اعالم نتایج مرحله نخســت، دانش آموزان در مرحله 
دوم مقررات راهنمایی و رانندگی را یاد گرفته و با دالیل اصلی تصادف ها آشــنا شدند. درنهایت 

آزمون برگزار و افرادی که نمره باالی 18داشتند، گواهی آموزشی دریافت کردند.«

میز خبر

  2
دستگاه »خود دریافت پسماند 

خشک« در میادین میوه و تره بار 
پهنه غرب نصب شده است. 

این دستگاه ها در میادین میوه 
و تره بار »شهدای خلیج فارس« و 
»سردار جنگل« جانمایی شده اند 
و شهروندان با تحویل پسماند 
خشک مانند شیشه و پالستیک 

به این دستگاه ها، قبض دریافت 
کرده و می توانند به ارزش ریالی 
تعیین شده از همان بازار میوه و 

تره بار خرید کنند. 

330
شاخه نرده ویژه مسیر دوچرخه 

به طول یک کیلومتر در 
مسیر دوچرخه سواری شهرک 

»اکباتان« نصب شد. طرح مسیر 
دوچرخه سواری شهرک اکباتان 

در محدوده بلوارهای »ابوذری«، 
»شکوری«، »نفیسی« و »حنانی« 
از سوی شهرداری منطقه 5 در 

حال اجراست. 

 قالی و گلیم 
در سرای »یاس«

کالس های قالیبافی و گلیم بافی در ســرای 
محله یاس برگزار می شود.  به گزارش خبرنگار 
»همشــهری محله«، ســرای محله »یاس« با 
هدف آمــوزش شــهروندان برپایی کالس های 
قالیبافی و گلیم بافــی را با رعایت پروتکل های 
بهداشتی آغاز کرده است. این کالس ها روزهای 
دوشنبه و چهارشنبه، ساعت 11 برگزار می شود. 
در پایان دوره هم به شرکت کنندگان معرفینامه 
و مدرک معتبر ســازمان فنی و حرفه ای داده 
خواهد شد. عالقه مندان برای ثبت نام به سرای 
محله یاس مراجعه کنند. سرای محله یاس در 
تهرانسر غربی، بلوار یاس، تقاطع خیابان رجایی 
جنوبــی قرار دارد. شــماره تمــاس این مرکز 

44504080 است. 

 لیگ بازی های رایانه ای 
در محله ها

ثبت نام مرحله دوم مســابقات »بازی های 
رایانــه ای« محله هــا آغاز شــد.  بــه گزارش 
خبرنگار »همشــهری محله«، مرحله دوم لیگ 
بازی هــای رایانه ای محله های شــهر تهران در 
مهرماه برگزار می شــود. ثبت نام از عالقه مندان 
به این بازی ها آغاز شده و شهروندان عالقه مند 
می تواننــد در رده های ســنی مختلف ثبت نام 
کننــد. ثبت نــام از طریق ســرای محله ها یا 
 مراجعه به ســایت ســازمان ورزش به نشانی

 varzesh. tehran.ir امکان پذیر است. 

خبر فرهنگی
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شهردار منطقه 22:
بودجه نداریم 

اتوبوسرانی فکری کند
»علی نوذرپور«، شــهردار منطقه22، یکی از 
دغدغه های مدیریت شهری منطقه را رفع مشکل 
کمبود اتوبوسرانی در منطقه عنوان می کند و در 
این باره می گوید: »با توجه به افزایش رو به رشد 
جمعیت پذیری منطقــه، به ویژه افزایش جمعیت 
٦٠ تا٧٠ هــزار نفری خیابان شــهید خرازی تا 
پایان ســال، اثرات کمبود ناوگان اتوبوسرانی در 
منطقه نمایان تر خواهد شد. برای همین نخستین 

موضوعی که باید به آن رسیدگی 
موضوع حمل ونقل عمومی  شود، 
است که برای حل این مسئله باید 
با  کار شد. خوشبختانه  به  دست 
مترو  زمینه  در  که  پیگیری هایی 
داشتیم، توانستیم خط ١٠ مترو را 
به منطقه بیاوریم و کمک شایانی 
ریلی  به موضــوع حمل ونقــل 
انجام دهیم.« به گفته شــهردار 

مشارکت  نبود  دلیل  نقدینگی،  کمبود  منطقه٢٢، 
و تعامل با شــرکت واحد اتوبوسرانی برای توسعه 
و حفظ خطوط منطقه اســت. به همین دلیل، از 
آنجایی که در منطقــه نقدیندگی وجود ندارد و 
تخصیص نقدینگی تنها در مرکز انجام می شــود، 
ـ پذیر نیســت، اما همان گونه که با  این امر امکان 
و عوارض  از زمین  و  منعقــد  تفاهمنامه ای  مترو 
خدماتی برخی مجتمع ها برای پیشــبرد ساخت 
مترو تهاتر کردیم، شــهرداری منطقه می تواند با 
از ظرفیت های موجود  تفاهمنامه ای  منعقد کردن 
استفاده کند و شرکت اتوبوســرانی به ازای این 

ظرفیــت، اتوبوس خریداری کنــد و بتواند 
به شهروندان  بهتری  و  بیشتر  خدمات 

منطقه ارائه دهد.«

چهره محله در محله

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

منطقــه 22 که در ســال های اخیر از نظر 
مساحتی گسترش یافته و این توسعه یافتگی 
دسترســی به بزرگراه ها و مناطق درون شهری 
و برون شهری بسیاری را فراهم ساخته از نظر 
حمل ونقل عمومی با مشکالت بسیاری دست 
و پنجه نــرم می کند. اکنون صدها هزار نفر از 
شــهروندان در این منطقه ســکونت دارند. به 
همین دلیل، برای رفاه هرچه بیشتر آنها باید 

سرانه های هفتگانه اش توسعه یابد. 

 فعالیت فقط 4 اتوبوس در یک خط
شــبکه حمل ونقل عمومی شامل خطوط 
اتوبوســرانی، تاکســیرانی و حمل ونقل ریلی 
از جمله ســرانه های مهمی است که ساکنان 
برضرورت گســترش و تجهیز آن تأکید دارند. 
»علی رحمتی«، یکی از شــهروندان منطقه، 
درباره این مشــکل می گوید: »اکنون آرزوی 
ما داشــتن خط و ایســتگاه های مترو نیست، 
آرزوی ما سرویســدهی مناسب اتوبوس های 
شهری است. بیش از 6 ماه است که کم و بیش 
شاهد نبود سرویسدهی مناسب از سوی شبکه 
اتوبوسرانی منطقه هستیم. از جزئیات این گله 
و شکایت که بگذریم، می رسیم به اینکه اکنون 
در هفته های گذشته، شــاهد کمبود و حتی 
نبود اتوبوس ها در خطوط مختلف هســتیم. 
برای مثال، در خط 325 )پایانه شــهید باقری 
به ارم ســبز(، در روز هــای اخیر، در هیچ یک 
از ساعت های روز خدمت رسانی انجام نشده یا 
خدمات دهی اتوبوس هــا با تأخیر زیاد صورت 
گرفته اســت. بارها با ســامانه 1888 تماس 
گرفتیم، اما نتیجه ای نگرفتیم. هم چنین پس 
از پیگیری از مســئوالن خط متوجه شدم که 
اکنــون فقط 3 تا4 دســتگاه اتوبوس در حال 
سرویسدهی هســتند و این واقعًا جای تأسف 
دارد کــه باتوجه به جمعیت این منطقه، تنها 
ایــن تعداد اتوبوس به ســاکنان خدمات ارائه 
می دهنــد.« او در ادامه می گوید: »ســؤال ها 
و چراهای بســیاری در ذهنــم وجود دارد که 
می خواهــم به عنوان شــهروند منطقه 22 از 
مسئوالن شهری بپرسم. برای مثال، سبب کم 
شدن اتوبوس های خطوط اتوبوسرانی منطقه 
چیســت و این روند تا چه زمانی ادامه خواهد 
داشت؟ یا چرا شهروندان منطقه از حداقل 
امکانات خدماتی باید محروم باشند؟ و چرا 
نظارتی بر خدمت رسانی اتوبوسرانی وجود 
ندارد؟ اگر منطقــه 22، منطقه نمونه 

تفریحی و گردشــگری لقب گرفته است، آیا 
نباید به جای ساخت وسازهای افسار گسیخته، 
خدمات متفاوت تری ارائه کرد؟ و هزار ســؤال 
دیگر که در ذهن تک تک شــهروندان منطقه 

وجود دارد.« 

 خواسته های به حق، اما محقق نشده
2 خــط اتوبوس شــهرک »ســروآزاد« از 
ایســتگاه مترو »ایران خودرو« گذر می کنند. 
یکی از این خطوط به شهرک »شهید باقری« 
و دیگری بــه »دهکده المپیــک« می رود اما 
راننده هــا از هر مســیر که دلشــان بخواهد 
می گذرند و مســیر مشخصی ندارند. یک بار از 
مقابل ناحیه4شــهرداری و بار دیگر از مقابل 
برج هــای »امین«. به همین دلیل، مســافران 
ســردرگم هســتند. »ناهید طهماسب زاده «از 
اهالی شهرک ســروآزاد با بیان این مطالب در 
ادامه می گوید: »مهم دیگر این اســت که هیچ 
خطی برای عبور اتوبوس، از شــهرک سروآزاد 
تا شهرک »راه آهن«، در نظر گرفته نشده است 
و شهروندان شــهرک راه آهن از این محله به 
ناوگان عمومی دسترســی ندارند و حتمًا باید 
برای این مســیر کوتاه، چندین خط مختلف 
سوار شوند. اغلب شهروندان برای اینکه وقتشان 
تلف نشود، این مسیر را پیاده طی می کنند. آنها 
از انتهای خیابان »امیرکبیر« وارد رینگ دریاچه 
می شــوند و به سختی از باغ »رازهستی« گذر 
می کنند که آن هم در دوران تعطیلی پارک ها، 
درهایش بسته بود. آنها از جنگل عبور می کنند 
تا به محله سروآزاد و پایانه اتوبوسرانی برسند. 
شهرک های باالی بزرگراه شهید »خرازی« هم 
مانند »امید دژبان« و دیگر شهرک ها نیز وضع 
بدتری دارند. ایــن منطقه چه بخواهیم و چه 
نخواهیم باید از همه جهات توسعه پیدا کند، به 
همین دلیل، آیا نباید تا 3 سال آینده که شبکه 
مترو از منطقه عبور کند، از شبکه اتوبوسرانی 

استفاده کنیم؟« 

 خروج اتوبوس های خصوصی
»ســیده زهرا طالبیان « از اعضای شورایاری 
محله »آبشــار« هم می گوید: »نزدیک به 6ماه 
است که برخالف مکاتبه، جلسه و حضورمیدانی 
کارشناســی، منتظر پاســخ به تنها خواســته 
شهروندان محله آبشار درباره اینکه یکی از 3خط 
اتوبوسرانی برای مثال )خط325 شهیدباقری_

آزادی( از این محله نیز عبور کند، 
هستیم، ولی هنوز تصمیمی در 
این باره اتخاذ نشده است. 

نبود توجیه برای تأمین آســایش، رفاه و حقوق 
شــهروندی و ابتدایی ترین مطالبات ســاکنان، 
جــای تعجب و تأســف دارد. شــهروندان این 
محله می خواهند »خط325«که از محله آبشار 
مسافرگیری می کند، در همان محله هم مسافر 
پیاده کند.« به باور »رضا اکبری«، کارشــناس 
حمل ونقل و ترافیک، کمبــود ناوگان اتوبوس، 
تنها مشــکل منطقه22 نیســت و کالنشــهر 
»تهران« نیز با این معضل دســت و پنجه نرم 
می کند. چراکه به سبب شیوع ویروس »کرونا« و 
استفاده کمتر شهروندان به موجب ترس از ابتال، 
بیش از نیمی از اتوبوس های ناوگان خصوصی از 
خطوط خارج شده و فعال نیستند. اکنون، تنها 
قشر خاصی از شهروندان که هیچ راهی ندارند، 
از حمل ونقل عمومی اســتفاده می کنند. وقتی 
شهروندی سوار اتوبوس نشود، شرکت خصوصی 
هم که خطوطش در روزهای غیر کرونایی بیش 
از چند میلیون درآمدزایی داشــته و اکنون به 
200هزار تومان هم نمی رسد، برای اینکه جلو 
ضرر و زیان را بگیرد، خدمات دهی را کمتر کرده 
اســت. به هر حال با توجه به گسترش ویروس 
کرونا، حمل ونقل عمومی به سوی ورشکستگی 

پیش می رود.«

  خبر آغاز عملیات اجرایــی خط 10مترو که از 
منطقه22 می گذرد و با عبورش اغلب مشــکالت 
حمل ونقل عمومی شهروندان این منطقه را برطرف 
خواهد کرد، برای ساکنان منطقه که سهم ناچیزی 
دارند،  عمومی  حمل ونقل  ناوگان  گســتردگی  از 
زمان  از 3سال  بیش  اما  اســت.  خوشحال کننده 
نیاز اســت تا این پروژه آماده بهره برداری شود. 
شــهروندان این منطقه باور دارند، خدمات دهی 
اتوبوســرانی در این محدوده بسیار اندک است و 
آنها برای ســفرهای درون شهری شان ناچارند از 
وسایل شــخصی یا تاکسی های اینترنتی استفاده 
کنند. به گفته برخی از اهالی با آغاز ســال جدید 
و شــیوع ویروس »کرونا«، تعداد اتوبوس ها کم و 
فاصله زمانی بین حرکت آنها زیاد شــده اســت. 
اکنون ساکنان این منطقه از این موضوع گله دارند 
و به دنبال دلیل این اتفــاق و ارائه خدمات دهی 

مطلوب به مسافران هستند. 

منطقه22

ثریا روزبهانی

با شیوع کووید19 و کاهش 
مسافران، اتوبوسرانی منطقه 22 

زمین گیر شد

توقف 
اتوبوس ها 

در ایستگاه 

کرونا

علی نوذرپور
شهردار منطقه22

اتاق تقریبًا 12 متری اش پر از کتاب اســت. کتاب هایی که به 
ســبب کمبود جا، نامرتب روی هم قــرار گرفته اند و هر کنج و 
زاویه ای از اتاق را به تصرف خود درآورده اند. فضا برای نشســتن 
اندک است. بنابراین کوچک ترین جای خالی را که پیدا می کنم، 
می نشــینم. امرایی نیز البه الی چند قفسه چوبی کتاب، جایی 
برای خودش پیدا می کند و به این ترتیب نخســتین ســؤالم را 
پاســخ می دهد: »شــیوع کرونا، روال زندگی بسیاری از مردم را 
بر هم زد. البته پوشیده نیست که خیلی ها هم با جدی نگرفتن 
پیامدهای ابتال به این بیماری، دامنه دشواری های آن را افزایش 
داده اند. باید به معنای واقعی هم زیســتی با کرونا را تا رســیدن 
به شــرایط عادی فرا بگیریم. این هم زیستی شامل رعایت نکات 
بهداشــتی و اجرای کامل قرنطینگی، ضروری اســت. بعضی ها 
می گویند خانه بمانیم چکار کنیــم؟ این همان توفیق اجباری 
اســت. خانه بمانیم و با کتاب دوست شویم. به همین سادگی. 
البته ناگفته نماند که دوستی با کتاب مستلزم فراهم آمدن شرایط 
و امکاناتی اســت؛ مانند کتابخانه های عمومی غنی که متأسفانه 
تعدادشــان در تهران انگشت شمار است. در حالی که باید در هر 
محلــه ای خودنمایی کنند. برای مثال، در منطقه 9 با این حجم 
از جمعیت، یک کتابخانه و کتابفروشی مناسب و استاندارد پیدا 
نمی کنید. چندتایی کتابخانه محلی هستند که قفسه هایشان با 
کتاب های بدون مخاطب پر شده است. کتابخانه غنی باید مانند 
رســتوران هایی که غذای بیرون بر دارند، کتاب بیرون بر داشــته 
باشــند. باید کتاب های مرجع و باکیفیت در اختیار شهروندان 
بگذارند. آن هم اکنون که اغلب مستأجر هستند و در خانه های 
50 تا 70 متری ســکونت دارند. در این متراژ مطمئن باشــید 
جایی برای کتابخانه باقی نمی گذارد. در این شرایط، شهروندان 
تنها می توانند کتاب امانت بگیرند. پس توقع بی جایی است که 
بگوییم چرا کسی کتاب نمی خواند؟! به گمانم به جای این همه 
خیابان و بزرگراه سازی، مدیران شهری بیایند و کتابخانه و مراکز 
فرهنگی دایر کنند. من اگر شــهردار بودم نسخه کتاب را برای 

تهران می پیچیدم.«

 تنهایی و اتحاد برای سالمتی
مترجم هم محله ای از دستاوردهای کرونای جهانی بر تعامالت 
افراد به ویژه در محله های سنتی و قدیمی جنوب تهران می گوید: 
»تا پیش از فراگیری ابتال به کرونا، تعامالت حضوری و رو در رو 

بود. اما اکنون به صورت مجازی و دیجیتال نمود پیدا کرده است. 
حتی قدیمی ترها هم در حال حاضر اصطالحاتی مانند اینترنت، 
تماس های تصویری و ارسال پیام در شبکه های مجازی را به طور 
کاربردی درک کرده اند. از سویی، تشریفات مراسمی که روزگاری 
به سادگی شان، شهرت و لذت داشــتند، مانند ازدواج و ترحیم، 
حذف شده و تجمل گرایی در آنها دیگر رنگ باخته اند. این اتفاق 
خوب اســت. اما باید حوا سمان به مرز باریک قرنطینگی و کنج 
عزلت نشینی افراطی هم باشد. این بیماری نیز مرحله ای از زندگی 
امروز است که باید با درس هایی که از آن می گیریم به مقابله با آن 
بپردازیم. درس نخست و مهمش این است که در دهکده جهانی 
بایــد در خلوت و تنهایی به اتحاد برای تأمین ایمنی ســالمت 
برسیم.« امرایی هم چنین می افزاید: »در منطقه پر تراکمی مانند 
منطقه 9، به ســختی می توان فاصله های فیزیکی و بهداشتی را 
رعایت کرد آن هم به لطف صفایی اســت که ویژگی محله های 
جنوب شهر محسوب می شود. اینجا فارغ از آلودگی های جدی و 
ناشی از هم جواری با فرودگاه بین المللی »مهرآباد« و کارگاه های 
صنعتی »فتح«، در کنار همه مشکالت از جمله اعتیاد، فقر، بزه 
و کمبود سرانه های شــهری که در سایر مناطق نیز وجود دارد، 

مهربانی هم هست. این ویژگی است که آدم را پاگیر می کند.«

 از بقالی تا مال های فرا محلی
روزنامه نگار پر ســابقه هم محله ای در ادامه از توسعه محله ها 
می گوید که چگونه بر مناسبات فرهنگی و ارتباطی اهالی تأثیر 
گذاشــته اســت: »توســعه محله ها با پدید آمدن انواع و اقسام 
فروشگاه های زنجیره ای و مال ها، شیوه ارتباط اهالی را تغییر داده 
است. تصور کنید در یک بقالی قدیمی، تعامل بیشتر از شاپینگ 
سنترهایی است که افراد همگی با هم ناآشنا هستند. نمونه اش 
را ابتدای خیابان »هاشمی« داریم. یک سوپرمارکت قدیمی که 
بیش از 30 ســال اســت محل رفت وآمد همسایه ها است. همه 
اهالــی آن به اصطالح بقالی را به جنس مرغوب، قیمت پایین و 
حسن اخالق »صمدآقا«، صاحب مغازه، می شناسند و هنوز هم 
با وجود این ابر مارکت ها، مشتری های خود را حفظ کرده است. 
اینجاســت که باید از نمودار و الگــوی این رویه ارتباطی محلی 
پیش از راه اندازی فروشــگاه های زنجیره ای کپی بگیریم تا مبادا 
هویت فرهنگی و اجتماعی یک محدوده در سایه این برج و باروها 

از بین برود.«

 فیلم حکایت دریا: 
نویسنده و کارگردان 

بهمن فرمان آرا

کتاب ماشااهلل خان  
در دربار هارون الرشید: 

نوشته ایرج پزشکزاد
انتشارات فرهنگ معاصر 

فیلم شاه لیر: 
کارگران ریچارد ایر و 
برگرفته از نمایشنامه 

معروف ویلیام شکسپیر

کتاب کلیدر: 
نوشته محمود 

دولت آبادی، انتشارات 
فرهنگ معاصر

پیشنهاد مترجم هم محله ای 
برای اوقات فراغت کرونایی

  »اســداهلل امرایی«، نویسنده و مترجم نام آشــنای دنیای فرهنگ، 
ســاکن قدیمی محله »استاد معین« )شــهرک فرهنگیان( است. متولد 
یکم اردیبهشــت ماه 133۹ و کارمند بخش ارتباطات بین الملل سازمان 
»هواشناسی« کشور بوده است، ســال ها از بازنشستگی اش می گذرد و 
اکنون روزهای کرونازده خود را با کتاب و ترجمه پر می کند. محله اش را 
دوست دارد و برخالف همه شــلوغی ها و آلودگی ها هنوز هم آن را برای 
زیســتن برمی گزیند. ترجیع بند گفتار امرایی به عنوان کارشناس زبان 
و ادبیات انگلیسی، »کتاب« اســت که آن را مشکل گشای فرهنگ های 
نهادینه نشــده از جدا سازی پسماند خشــک و تر گرفته تا رانندگی و 
روزهای قرنطینه می داند و می گوید: »کتابخانه های عمومی محله و تهران 
اگر به سبب کیفی غنی شوند، هم شهرنشینی مدرنیته می شود و هم کرونا 
قابل فهم و تحمل تر.« برای گفت وگو با این فرهیخته هم محله ای ساعتی را 

مهمان اتاق انباشته از کتاب، کاغذ و قلم او شدیم. 

سحر جعفریان

پیشنهاد »اسداهلل امرایی« نویسنده، 
مترجم و روزنامه نگار هم محله ای برای روزهای کرونایی

خانه بمانیم و 
با کتاب رفاقت کنیم

منطقه9
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

 متولد چه سالی در کدام محله هستید؟ 
متولــد ســال 1340 در محلــه »10 متری اول 
جوادیه« هستم و تا 28 سالگی در این محله و کوچه 

»باغ اردشیر« زندگی می کردم. 
 چگونه شــد که از جوادیه به غرب تهران 

آمدید و ساکن منطقه 5 شدید؟ 
سال 1368 با هزار مکافات، 400 هزار تومان پول 
تهیه کرده بودم و دنبال خانه می گشــتم. آن زمان با 
این پول نمی شد در هیچ کجای تهران خانه ای خرید 
تا اینکه در محله »شــهران« یک خانه 87 متری را 
که داخل یک ســاختمان 6 واحدی بود پیدا کردم. 
10 سال شــهران بودیم و پس از آن به محله »شهر 
زیبا« رفتیم و حدود 10 سال هم آنجا بودیم. پس از 
آنجا سمت فلکه »صادقیه« رفتیم و حدود 8 سال هم 
ساکن این محله بودیم تا اینکه از سال 1397 دوباره 
به محله شهرزیبا برگشتیم و اکنون در بلوار »تعاون« 

یا همان »جوانمردان« هستیم. 
 پس آمدن شما به غرب تهران به گونه ایی 
اجباری بــود! اکنون چرا در این محدوده ماندگار 

شدید؟ 
قیمت خانه یکــی از دالیل آمدنم به غرب تهران 
بــود. دلیل دیگرش هم این بود کــه برادرم در بلوار 
»ابوذر« داخل خیابان »آیت اهلل  کاشــانی« در محله 
صادقیه سکونت داشــت و خواهرم نیز ساکن محله 
بلوار تعاون در محله شــهران بود. به سبک بچه های 
»جوادیه« عمل کردم و همســرم را از فامیلش دور 
کردم و در محاصره فامیل دامــاد قراردادم. )خنده( 

از شوخی گذشته، زندگی در غرب تهران واقعًا خوب 
اســت و باور دارم بهترین جــای زندگی، تنها غرب 

تهران است. 
 همین عالقه هم موجب شــده حدود ۳0 

سال در این محدوده ماندگار شوید؟ 
محل کار من در »تجریش« بود و با مناطق 3 و 4 
هم کاماًل آشــنا هستم و در آنجا زندگی کرده ام. این 
مناطق و محله هایش، آنقدر گرفتار ترافیک و شلوغی 
هستند که واقعًا کالفه کننده و موجب سلب آسایش 
اســت. اگر به دنبال زندگی راحت و آرام هســتید، 
تنها غرب تهران و به ویــژه منطقه 5، بهترین محل 
برای زندگی اســت. به ویژه اگر محل کارتان هم در 
همین محدوده یا اطراف آن باشــد. پیش از این هم 
گفته ام که ارتفاعات غرب و شمال غرب تهران، شبیه 
مرز »ســوئیس« و »ایتالیا« است. سال ها پیش برای 
مأموریت کاری به ســوئیس رفته بودم و دیدم چقدر 
این شباهت وجود دارد و آن قسمت از مرز سوئیس 
و ایتالیا من را یاد ارتفاعات شهران می انداخت. غرب 
تهران واقعًا طبیعت زیبا و تماشــایی دارد. بوستان ها 
و مراکز تفریحــی فراوان و متنــوع، فضا و مبلمان 
شهری خوب، آب و هوای مطلوب و رسیدگی خوب 
شهرداری به محله ها، ویژگی های مثبت غرب و شمال 
غرب تهران است که در هیچ کجای شهر تهران مانند 
اینجا نیســت. من همیشه از ترافیک فراری هستم و 
هیچ کجا مانند منطقه 5 شــاهراه و راه دررو ندارد. 
به سبب ترافیک، غرب تهران وضعیت بسیار بهتری 
نســبت به شمال و شــرق و جنوب و مرکز دارد. به 

جرئــت می گویم منطقه 5 یکــی از بهترین مناطق 
تهــران و ایران و حتی خاورمیانه برای زندگی کردن 
اســت. همه جا از فرودگاه، ترمینال تا مراکز خرید و 
تفریح و استادیوم »آزادی« همگی در دسترس شما 

قراردارد که واقعًا عالی است. 
 این همه از خوبی و محاســن غرب تهران 
و منطقــه 5 گفتید، کمی از مشــکالت و نقاط 

ضعف اش بگویید؟ 
گمان من این اســت که همــکاری میان پلیس 
راهور و شــهرداری منطقه بســیار خوب نیست که 
در برخــی نقاط مشــکل و گره ترافیکــی داریم. از 
خیابان آیت اهلل  کاشــانی تا ابتدای خیابان »سلیمی 
جهرمی«، اغلب شاهد ترافیک هستیم. دلیل اصلی 
آن هم توقف دوبله و ســوبله خودرو ها به ویژه مقابل 
داروخانه است. از سلیمی جهرمی تا فلکه صادقیه هم 
به همین شکل توقف های غیر مجاز و نا مناسب سبب 
ایجاد ترافیک می شــود. از اینها بدتر، بلوار »فردوس 

شرق« که سال ها است مشکل ترافیکی دارد. این 
راسته به اندازه ای ترافیک دارد که اگر همین 

امروز خانــه را متری 5 میلیون تومان هم 
به من بفروشــند، حاضر نیستم در آنجا 
زندگی کنم و اسیر یک ترافیک تقریبًا 
همیشگی شــوم. به گمانم اگر پلیس 
»راهور« و شــهرداری منطقه با هم 

همکاری داشته باشند و با یکسری 
تغییــرات و جلوگیــری از پارک 
دوبله وسوبله می توان ترافیک این 

نقاط را بهتر و روان تر کرد. 
 منطقه 5 چهره های سرشــناس ورزشی 
از این ظرفیت به خوبی اســتفاده  زیادی دارد. 

می شود؟ 
سال ها مســئول ورزش مناطق یک و 15 بودم. 
در هرکجا که بودم، ورزشکاران محله ها را شناسایی 
کردم و حتی در حد یک تماس تلفنی هم که شده با 
آنها ارتباط گرفته ام. از سال 1368 تا به امروز، یعنی 
حدود 30 ســال، در منطقه 5 هستم، اما حتی یک 
تماس کوتاه تلفنی هم از طرف شهردار و معاونانش 
با من گرفته نشــده است. البته منظورم آقای »سید 
قاســم موسوی« و مدیران پیش از او در اداره ورزش 
شهرداری منطقه نیســت. اتفاقًا آقای موسوی همه 
ورزشکاران منطقه را شناسایی کرده و عملکرد خوبی 
هم در حــوزه ورزش دارد، اما اداره ورزش هم حد و 
ظرفیتی دارد. من اهل گالیه و شــکایت نیستم، اما 
انتظار داشتم در این سال ها، یکی از شهرداران منطقه 
یا معاونانش به ما تماس بگیرد و برای دیدار و جلسه، 
دعوت مان کند. تعداد داوران رشته های مختلف که 
در منطقه 5 زندگی می کنند، کم نیســت. »محمد 
فنایی«، »حسام عرب مهدی هنروری« و خیلی های 
دیگر که شــهردار منطقه می توانست به مناسبت و 
بهانــه روز »داور«، ما را دعــوت کند و گفت وگویی 
با ما داشــته باشــد. در اینجا دست کم 50 ورزشکار 
مطرح کشور زندگی می کنند، از جمله جواد زرینچه، 
محمد مایلی کهن، فنونی زاده و فنایی که می شود از 
ظرفیت و توان آنها استفاده کرد. برای مثال می توان 
با حضور شــهردار و مدیر اداره ورزش و ورزشکاران، 
شورای ورزش منطقه 5 را تشکیل داد. هرکدام از ما 
می توانیم سفیران و نمایندگان شهرداری منطقه 5 
باشیم. کار دیگری که می توان انجام داد این است که 
مدیریت زمین های چمن مصنوعی یا ورزشگاه را به 
چهره های ورزشــی به ویژه آنهایی که درآمد مناسب 
ندارنــد، واگذار کرد و از آنها اجــاره هم گرفت. اگر 

مدیر هر ورزشگاه یا زمین های 
ایــن  از  یکــی  چمــن 
استقبال  باشد،  چهره ها 

مردم از آنها بهتر و بیشتر 
هم می شــود. بــرای مثال، 

ورزشــگاه زرینچــه یا زمین 
چمن فنونی زاده داشته باشیم.

علی خسروی، داور بین المللی: 

ارتفاعات غرب تهران 
شبیه منطقه مرزی ایتالیا و سوئیس است 

تشکر در برنامه های شب فوتبالی

خسروی که به عنوان کارشــناس داوری در برنامه شب های فوتبالی 
حضور دارد در یکی از برنامه های نام از مدیران منطقه 5 نام برد و از آنها 
تشــکر کردید. ماجرا آن تشکر را از او می پرسیم. او می گوید: »بوستان 
»اقاقیا« در بلوار تعاون قراردارد. یک روز صبح که از آنجا رد شدم، دیدم 
نظافت چی ها کارشــان را خیلی خوب انجام نداده بودند و بخش هایی از 
بوستان هنوز تمیز نشده بود. دیدم معاون فضای سبز منطقه خیلی جدی 
و مســئولیت پذیرانه دارد به آنها تذکر می دهد که باید همه جا را خوب 

تمیز کنند. من هم که از این رفتار خوشم آمده بود در برنامه شب های 
فوتبالی از او تشکر کردم. همان گونه که گفتم، ما می توانیم سفیران 
شهرداری منطقه باشیم. متأسفانه مردم در زمینه »زباله« رعایت 
نمی کنند. ما چهره های ورزشی حاضریم تا به عنوان الگو با کارهایی 
مانند مشــارکت در نظافت ارتفاعــات و تفرجگاه ها یا آموزش 
شهروندی، همکاری و مشارکت داشته باشیم و البته به شرطی که 

از این ظرفیت استفاده شود.«

  منطقه 5 میزبان چهره های سرشــناس ورزشی بسیاری است، به ویژه چند داور فوتبال و فوتبالیســت معروف از جمله »محمد فنایی«، »جواد زرینچه«، 
»محمد مایلی کهن«، »حســین فرکی« و »علی خسروی«، در این محدوده سکونت دارند. علی خسروی، داور بین المللی و بازنشسته کشورمان که این روزها 
به عنوان کارشــناس داوری در برنامه »شب های فوتبالی« و هم چنین در سازمان »ورزش شــهرداری تهران« فعالیت می کند، چند دهه است که در منطقه 5 
سکونت دارد و زندگی در محله های مختلف آن را تجربه کرده است. او می گوید: »زندگی در غرب تهران را دوست دارد و این محدوده را حتی به محله های اسم 

و رسم دار شمال و شرق تهران ترجیح می دهد.« با داور ایرانی »المپیک 2004 آتن« درباره منطقه و محله اش به گفت وگو نشستیم. 
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مسابقه بزرگ همدلی با پدربزرگ و مادربزرگ ها 
در روزهایی که در خانه ماندن و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی مهم تریــن عامل پیشــگیری از ابتال به 
کووید 19 است یک مسابقه ساده نیست. مسابقه ای 
کــه به همــت اداره ســالمت منطقــه 5 و انجمن 
آلزایمر ایران از 15 شــهریور تا 15 مهر ادامه دارد. 
»شــهرزادبدخش« رئیس اداره ســالمت منطقه 5 
می گوید: »توجه به ســالمت 
ســالمندان و حفــظ روحیه 
آنهــا در ایــن روزها بســیار 
اهمیــت دارد. این قشــر از 
به عنوان گروه  تنها  نه  جامعه 
با ویروس  پرخطر درمواجــه 
بلکه  کرونا مطرح می شــوند 
به دلیل کم شــدن تعامالت 
فعالیت هــای  و  اجتماعــی 
عمومی از نظر روان شــناختی بســیار آســیب پذیر 
هستند. اداره سالمت منطقه 5 که از همان روزهای 
نخســت فراگیری ویروس پا به پــای دیگر فعاالن 
حوزه ســالمت فعالیت می کند تالش دارد تا عالوه 
برآمــوزش رعایــت پروتکل های بهداشــتی روحیه 
جمعی شهروندان را حفظ کند. این مسابقه با هدف 
تعامل هرچه بیشتر خانواده ها با سالمندان راه اندازی 
شده است تا یادمان نرود چه گنجینه های گرانبهایی 

در شهر و محله خود داریم.«
نوه ها چطــور می توانند در این روزهای ســخت 
درخانــه مانــدن بهتریــن و جذاب تریــن تفریح و 
سرگرمی را برای پدربزرگ و مادربزرگ خود فراهم 
کنند. این مضمون مســابقه ای اســت که به گفته 
بدخش می توانــد بهترین روش برای شــاد کردن 
سالمندان را به نمایش بگذارد. او می گوید: »معرفی 
انواع بازی های فکری، روش های جذاب کتابخوانی، 
لطیفه و ســرگرمی های خانوادگــی و معرفی انواع 
بازی های جذاب که بتواند لحظاتی شاد و فرحبخش 
برای پدربزرگ ها و مادربزرگ ها فراهم کند دستاورد 
اصلی این مســابقه اســت. جوایز خوبــی نیز برای 

برندگان در نظر گرفته شده است.«

 آموزش در روزهای بحرانی کرونا
رئیس اداره ســالمت شــهرداری منطقه 5 در 
ادامه به آموزش موضوعات مختلف ازخود مراقبتی 
همچون روان شناسی و شناخت عوامل گوناگونی که 

زمینه ساز 
بیمــاری  شــیوع 

کرونا در جامعه می شود توسط 
خانه هــای ســالمت 29 محله منطقه اشــاره 

می کنــد و می گوید: »بعد ازاینکه بحث کرونا پیش 
آمد و تقریبًا ســرای محله ها تعطیل شــد تصمیم 
گرفتیم وارد فاز جدیدی از آموزش شــویم. اگرچه 
درهای خانه های سالمت در ســراهای محله بسته 
شد ولی فعالیت مســئوالن سالمت همچنان دامه 
داشــت و دارد. نخســتین گام ورود به محله ها و 
آموزش دســتورالعمل های بهداشتی بود. حتی این 
موضوع به صــورت آموزش چهره بــه چهره تداوم 
پیدا کرده اســت. کنتــرل نانوایی هــا و بازارهای 
میوه و تره بــار، توجه به رعایــت پروتکل ها از جانب 

کاسبان و شــهروندان در سطح محله ها 
مــد نظر قرار گرفت. جالب اســت بدانید 
که منطقه 5 نخســتین منطقه ای بود که 
دستشــویی مخصوص برای شــهروندان 
درکنار نانوایی های محله راه اندازی کرد و 
نانوایی های محله باغ فیض در این زمینه 

پیشقدم بودند.«

 رابطان سالمت شهروندان
بعد از اینکه خانه های سالمت از سوی 
وزارت بهداشــت به عنوان رابط ســالمت 
بین مردم انتخاب شــدند دستورالعمل ها 

که  بهداشــتی  نکات  و 
وزارت بهداشــت اعالم می کند از طریق مسئوالن 
خانه های ســالمت بین مردم به اشــتراک گذاشته 
می شــود. شــهرزاد بدخش دراین بــاره می گوید: 
»درحال حاضــر یکی از فعال تریــن و به روزترین 
شبکه های مجازی درارتباط با آموزش واطالع رسانی 
پروتکل های بهداشتی در اختیار اداره سالمت است. 
با تعاملی که با اصناف مختلف در منطقه داشته ایم 
با ثبت شــماره تماس کاســبان پیام های بهداشتی 
ضروری را ازطریق سامانه پیامک محله اطالع رسانی 

می کنیم.«

 شهروندانی که کرونا را به 
شوخی گرفته اند

رئیس اداره سالمت منطقه از اضطراب برخی از 
شهروندان ابراز نگرانی می کند و این را عاملی برای 
تضعیف سیستم ایمنی بدن می داند به گفته بدخش 
درمیان بســیاری از شــهروندانی که به خوبی با ما 
همکاری می کنند متأسفانه عده ای بحث کرونا را به 
تمسخر گرفته اند حتی در تعاملی که با آنها داشته ایم 
معتقدند فالن نژاد و طائفه قوی است و ممکن نیست 
به کرونا مبتال شوند. او می گوید: »متأسفانه برخی از 
شهروندان کرونا را شوخی گرفته اند از طرفی عده ای 
هم آنقدر ترس و واهمه دارند که باعث شده از روال 
عادی زندگی خارج شوند. برای کنترل این موضوع 
و آگاهی بخشی در این زمینه کارشناسان مختلف در 
زمینه روان شناسی در فضای 
منطقه  اداره سالمت  مجازی 

فعال هستند.«

 حمایت از بیماران 
نیازمند 

اداره  مناســب  تعامــل 
ســالمت منطقــه 5 با مرکز 
بهداشت شــمال غرب تهران 
که وابســته به دانشگاه علوم 
پزشکی است باعث شد تا بعد 
نیازمند  بیماران  شناسایی  از 
به کرونا در منطقه  مشکوک 
برای تســت کرونــا و درمان 
به این مراکــز مراجعه کنند. 
بدخش می گوید: »افــرادی که بی بضاعت بودند اما 
عالئم بیماری را داشتند و نمی توانستند برای تست 
به بیمارستان مراجعه کنند به مراکزبهداشت منطقه 
معرفــی کرده ایــم. از طرفی زمانی کــه ارگان های 
دولتی و حتی نظامی اعالم آمادگی کردند که برای 
توزیع ماسک در سطح منطقه اقدام کنند غرفه هایی 
برای این منظور در نظر گرفته شــد و ما درخواست 
کردیم مســئوالن این غرفه هــا را از پدرانی انتخاب 
کنند که فرزند معلــول دارند تا این موضوع کمکی 
برای اقتصاد این خانواده ها باشد. خوشبختانه بحث 
خودمراقبتی در بیشــتر محله های منطقه 5 رعایت 
می شــود هرچند در بخشــی که مهاجران ســاکن 
هستند با مشــکل روبه رو هستیم با این حال تالش 
داریــم تا همه دســتورالعمل ها و آموزش ها را برای 

همه به طور یکسان انجام دهیم.«

  خودمراقبتی و حفظ سالمت فردی رابطه مستقیم با سالمت جامعه دارد. روزهایی 
که فعاالن حوزه سالمت با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند این موضوع 

بیشتر از همیشه اهمیت پیدا می کند. موضوعی که به گفته رئیس 
اداره ســالمت منطقه 5 از مهم تریــن اهداف حوزه 

سالمت در این منطقه است. 

منطقه5

سمیرا باباجانپور

رییس اداره سالمت منطقه5 از فعالیت بی وقفه رابطان سالمت در منطقه می گوید 

هدف؛
  ارتقای روحیه شهروندی

 حامی 
انجمن آلزایمرایران باشیم

شهرزاد بدخش در ادامه به هفته جهانی 
آلزایمر اشاره می کند و می گوید: »خوشبختانه انجمن 

آلزایمر ایران در منطقه ما و درمحله اکباتان واقع شــده 
است حمایت از این انجمن کار سختی نیست همه شهروندان 

می توانند به عنوان داوطلب حامی سالمندان و به خصوص بیماران 
آلزایمری باشند. برای اینکه عضور انجمن آلزایمر ایران شویم و از 
بیماران حمایت کنیم الزم نیست حتمًا تخصص پزشکی و درمانی 
داشته باشیم. بخش داوطلبان انجمن با بیش از 200 عضو یکی 

از فعال ترین گروه حمایتی از بیماران آلزایمر را برعهده دارد. 
خرید کردن، کتــاب خواندن، قــدم زدن و حتی یک 

گفت وگوی ساده و خودمانی با فرد بیمار می تواند 
او را از دنیای بی خاطره اش دور کند.«

شهرزاد بدخش 
رئیس اداره سالمت 

منطقه 5
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با نزدیک شــدن فصــل »پاییز« و موعــد درس و دفتر 
و مدرســه، امســال مردم دنیا با   تردید و دلهره به استقبال 
آغاز ســال تحصیلی جدید رفتند. سالی که والدین در پی 
یافتن درست ترین شــیوه برای سال آموزشی فرزندان شان 
هســتند تا هم ســالمت آینده سازان کشــور حفظ شود 
و هم از درس و مدرســه عقب نماننــد. برخی از خانواده ها 
هم همراه دانش آموزانشــان به مدرســه آمده اند تا میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی و شرایط مدرسه را بسنجند. 
دانش آموزان از همان ابتدای ورود به مدرسه، حرارت بدنشان 
با تب سنج اندازه گیری می شود تا در صورت مشاهده داشتن 
تــب، به خانه بازگردند. ســپس کفش هایشــان با محلول 
ضدعفونــی، گندزدایی و پاک می شــود و دانش آموزان با 
ماسک یا شیلدهایی که برصورت دارند با رعایت فاصله گذاری 
2متــری از هم، روی نیمکت ها می نشــینند. این حکایت 
هــر روز دانش آموزان مدارس روســتایی پهنه غرب تهران 

اســت. »مصطفی صبا«، مدیر مجتمع پسرانه شهید »آقا 
محمدی« و »شیرین «سولقان درباره حضور دانش آموزان با 
وجود ویروس کرونــا، می گوید: »همه دانش آموزانی که در 
این مجتمع آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه ثبت نام 
کرده اند، پذیرش شدند. براساس گروه بندی و اطالع رسانی ها 
انجام شــده تقریبًا همه دانش آموزان، از ساعت 8 تا 11، در 
مدرســه حضور دارند و کالس ها به شکل حضوری برگزار 
می شــود. هر کالس 8 تــا 10 نفر دانش آمــوز دارد. برای 
آن دســته از دانش آموزانــی هم که تمایل به شــرکت در 
کالس های حضوری ندارند، همان آموزش ها غیرحضوری در 

شبکه »شاد« به آنها ارائه می شود.« 

 شاد هفته آینده می آید
مدیر مجتمع آموزشی روستای سولقان درباره میزان 
تمایل خانواده ها برای شــرکت در کالس های حضوری 

می گوید: »در مقطع متوسطه، بیشــتر دانش آموزان به 
سبب ســنگینی و پرمحتوا بودن موضوع های آموزشی، 
به حضوری برگزار شدن کالس ها تمایل دارند. به همین 
دلیل، حدود 60 درصد کالس های آنها حضوری اســت و 
ابتدایی  به جز کالس اول نیز نظرخانواده 50، 50 است. 
نصفشــان حضوری است و نصفشــان غیرحضوری، اما 
نبایــد از موضوع ضعیف بودن اینترنت در این بخش هم 
غافل شد. متأسفانه به سبب راه سازی و ساخت و توسعه 
آزادراه »تهران ـ شــمال« یا خرابی تیرهــای برق براثر 
بالیای طبیعی، در ساعت های مختلف، برق روستا قطع 
می شود. برای همین، برنامه ها و تدریس های معلمان را 
به صورت »آفالین« روی سایت قرار می دهیم تا هر موقع 
برق وصل شــد، دانش آموزان بتوانند مباحث آموزشی را 
دنبال و از آنها اســتفاده کننــد. در عمل آنها با یک روز 
تأخیر می توانند این فایل ها را مالحظه کنند. هم چنین، 
شبکه آموزشی را هم از طریق تلویزیون دنبال می کنند.« 
به گفته صبا، برنامه شــاد هنوز در این روستا راه اندازی 
نشده و دانش آموزان از برنامه مکملش که در »ایتا« آن 
را نصب کرده اند، استفاده می کنند. این برنامه هم مانند 
شاد، آیتم های متعدد و مفیدی دارد. البته برنامه آموزشی 
شــاد هم در هفته آتی راه اندازی می شود. صفا باور دارد، 
مشکالت و موانع برسرراه زیاد است، اما باید با مشکالت 
کنار بیاییم تا بتوانیم کارهایمان را پیش ببریم. او درباره 
اقدامات انجام شــده در این مدرســه برای پیش گیری 
از ابتــال دانش آمــوزان به ویــروس کرونــا، می گوید: 
»پروتکل های بهداشتی در این مدرسه  با حساسیت های 

  پس از یک تعطیلی طوالنی مدت، مدارس از پانزدهم شــهریورماه، با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز به 
کار کرد و مدارس روستاهای پهنه غرب »تهران« نیز از این قاعده مستثنا نیست. این روزها که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، نیمکت های مدارس، جای خود را به آموزش های مجازی داده اند، مدارس روســتایی پهنه غرب 
تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی و حساسیت برای پیشگیری از ابتال دانش آموزان در فضای مدرسه به این 
ویروس، همچنان دایر است. دانش آموزان هر روز صبح عالوه بر کتاب ها و دفترهایشان، ماسک، شیلد و الکل 
را هم برداشته و راهی مدرسه می شوند. این وسایل بهداشتی دیگر جزو وسایل اصلی دانش آموزان و مدارس 

محسوب می شود تا خطر ابتال را در زمان آموزش به حداقل برسانند. 

ثریا روزبهانی

777 دانش آموز 
در مدارس روستایی غرب تهران در شرایط کرونایی درس می خوانند

بازگشایی مدارس 

ویژه ای اجرا و رعایت می شــود. برای مثال، 
در ورودی مدرســه، از داشتن ماسک  و مواد 
ضدعفونی کننده دانش آموزان اطمینان پیدا 
می کنیم و دانش آموزان هم بدون ماسک و 
شیلد حق ورود به مدرسه را ندارند. سپس با 
دستگاه، میزان تب  و اکسی ژن شان سنجیده 
می شــود. در مرحلــه بعدی، دســت ها و 
لباسشان با مواد بهداشتی، ضدعفونی خواهد 
شد. هم چنین، کالس ها هر روز پس از خارج 

شدن دانش آموزان، ضدعفونی می شوند.«

 اگر برق قطع شود! 
عــالوه بر مدارس و آمــوزش و پرورش، 
دهیاری روستاها هم به دنبال رفع چالش های 
پیش روی دانش آموزان این محدوده است. 
»ابوالفضل میــری«، روابط عمومی دهیاری 
ســولقان، به گروه بندی کالس های درسی 
دانش آموزان در مدارس این روســتا اشاره 
می کنــد و می گوید: »مدارس دایر اســت و 
دانش آمــوزان هم حضــوری و هم از طریق 
مجــازی تعلیم می بیننــد. دانش آموزان در 

کالس های حضوری گروه بندی شده اند. یعنی ساعت های 
آموزش را بین کالسی که 20 نفر دانش آموز دارد، تقسیم 
و هر 5دانش آموز در مدت تعیین شده، آموزش می بیند. 
متأسفانه ممکن است آنتن دهی موبایل در این محدوده 
برای ساعتی، قطع شــود. برای مثال، در تابستان وقتی 
جیره بنــدی برق پیش آمده بود، برق حاشــیه تهران را 
قطع می کردند و ما هم جزو همان حاشیه بودیم. از زمان 
بازگشــایی مدارس تاکنون این اتفاق نیفتاده است، اما 
اگر دوباره برق قطع شــود، بی شک دانش آموزانی که از 
طریق مجازی آموزش دورس را دنبال می کنند، با مشکل 
روبه رو خواهند شــد، اما این مسئله سبب عقب افتادگی 
تحصیلی دانش آموزان نشده اســت. چراکه در برخی از 
مدارس روســتاها، مدیران مدارس، کســانی که پدر و 
مادرشان سواد کافی نداشته یا به گوشی های »اندروید« 
آشنایی ندارند شناســایی کرده و از دانش آموزان دعوت 
کرده اند به مدرســه بیاینــد و با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، اشکاالتشان را رفع می کنند. در حقیقت، خود 

مدیران مدرسه دلسوزانه به آنها کمک می کنند.«

 شناسایی دانش آموزان نیازمند
زمان آغــاز مدارس اگرچه از روز اول مهرماه اســت 
اما سال تحصیلی جدید به ســبب شیوع ویروس کرونا 
و تعطیلی طوالنی مدت مدارس، زودتر آغاز شد. »مریم 
مختار«، مدیر دبســتان دخترانه شهید »احمد مرادی«، 
یکــی دیگــر از مدارس روســتایی پهنه غــرب تهران، 
ضدعفونی کامــل کالس ها در فاصله بیــن گروه بندی 
دانش آموزان را راهکاری برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا در بین محصــالن می داند. او در این باره می گوید: 
»این مدرســه نزدیک به 160 دانش آموز دارد و به سبب 
تعداد کــم آنها، کالس ها حضوری برگزار می شــود، اما 
این دانش آموزان به 3 گروه تقسیم شده اند که هر گروه 
ساعت مشخصی به مدرسه مراجعه و آموزش می بینند. 
هم چنیــن، در فاصله بین رفتن گروه قبلی و آمدن گروه 
جدید، کالس ها ضدعفونی و پاکسازی می شوند. اکنون 
تنها 20درصد دانش آموزان غیرحضوری دروس را دنبال 
می کنند. آنها از طریق شــبکه آموزش با مباحث درسی 
آشنا می شــوند و معلمانشــان هم تکالیف آنها را رصد 
می کنند. در این مدرسه، پروتکل های بهداشتی، براساس 
خواســته ها و قوانینی که اداره آموزش و پرورش برای ما 
تعیین کرده اســت، مانند تب سنجی و ضدعفونی کردن 
مدرســه و دانش آموزان انجام می شود.« او به مشکالت 
آموزش مجازی در سال گذشته اشاره می کند و می گوید: 

»در ســال گذشــته تحصیلی دانش آموزان 
به ویژه ماه های نخســت با مشکالت بسیاری 
روبه رو شــدند. به ویژه اتباعی که در روستا 
ساکن هستند. برای رفع مشکل دانش آموزان، 
مدرسه، اقداماتی انجام داد. برای مثال، برخی 
از والدین دانش آموزان بی ســواد بودند یا به 
ســبب مالی توان خرید گوشی را نداشتند. 
حتی برخی از دانش آموزان می خواســتند از 
طریق شبکه تلویزیونی شاد آموزش ها را فرا 
بگیرند، اما تلویزیون هایشــان چون قدیمی 
بود، شبکه شاد را نمی گرفت. به همین دلیل، 
برایشان تلویزیون تهیه و در اختیارشان قرار 
دادیم. برای امسال هم تدابیری اندیشیدیم 
و خانواده هایی که پدر و مادر بی ســوادند یا 
گوشی هوشــمند ندارند شناسایی کردیم و 
چون مدیر و معاون در مدرسه حضور دارند 
و تعــداد این دانش آموزان هم کم اســت به 
مدرســه می آیند و از این امکانات اســتفاده 
می کننــد.« مختار، همراهــی خانواده ها را 
در فراگیــری دانش آموزان در این شــرایط 
به عنوان مســئله مهمی می داند و می گوید: 
»ما همه تالشــمان را برای یادگیری بهتر دانش آموزان 
انجام می دهیم، ولی همراهی خانواده ها بسیار مهم است. 
متأســفانه اغلب بچه ها به ســبب اختالل های رفتاری و 
نوشــتاری روی دروس تمرکز ندارند. اگر مشکل تمرکز 
آنها برطرف شود، به خوبی دروس را چه حضوری و چه 
از طریق مجازی و برنامه شاد فرا می گیرند. در ایام کرونا، 
بچه ها ورزش و تفریحی نداشــته اند تا انرژی شان تخلیه 
 شود. برای همین، درس یاد گرفتنشان مشکالتی به بار 
خواهــد آورد. برای مثال، پدر و مادر باید بدانند اختالل 
خواندنی چیســت یا فرزندشــان مفاهیم ریاضی را بلد 
نیست. این اختالل ها در بچه ها وجود دارد و اولیا هم بلد 
نیستند چگونه با آن برخورد کنند. در مدرسه، ابتدا معلم 
تالش می کند تا با حرکات و رفتارهای شناختی، حواس 
و تمرکز دانش آموز را به درس جلب کند، اما در خانه این 
امر اتفاق نمی افتد. برای همین، والدین باید این قوانین را 

یاد بگیرند که این آموزش ها مثمرثمر باشد.«

 توسعه امکانات آموزشی
در مدرسه روســتای »رندان«، حدود30دانش آموزان 
پذیرش شده اســت که به گفته »مرضیه احمد«، دهیار 
روستا رندان، دروس را از طریق مجازی و آنالین آموزش 

می بییند. او در این باره می گوید: »با توجه به پیگیری های 
انجام شــده از سوی بخشداری و فرمانداری و همراه اول، 
مشکل اینترنت مان حل شده و دانش آموزان برای تدریس 
آنالین مانعی ندارند و از طریق برنامه، آموزش های الزم را فرا 
می گیرند. البته برخی از گوشی های دانش آموزان قدیمی و 
ممکن است برای وصل شدن به شبکه، دردسرهایی پیش 
رو داشــته باشند. به همین دلیل، اگر خّیران برای بچه ها 
»تبلت« تهیه کنند، می توانیم در ساعت های مشخص در 

مدرسه آنها را در اختیارشان قرار دهیم.« 

 پوشش نامناسب و ضعیف شبکه های مخابراتی 
»ابوالقاسم زنگویی«، سرپرست اداره آموزش و پرورش 
منطقه5، تعداد دانش آموزان روستاهای پهنه غرب تهران 
را 777 نفر عنوان می کنــد و می گوید: »در مقاطع دور 
اول و دوم ابتدایــی، 536 نفر و در مقطع متوســطه اول 
241 نفر در روستاهای تحت پوشش مشغول تحصیلند. با 
توجه به نظر مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، اولویت 

آموزش با توجه به شیوع ویروس 
بــر حضــور دانش آموزان  کرونا 
اســت، ولی اجباری برای حضور 
هم چنین  نیســت.  دانش آموزان 
زیرساخت های  نداشتن  به سبب 
درســت، قطعــی بــرق، قطعی 
اینترنت و ضعیف بودن شــبکه، 
مدارس آمادگی دارند که خدمات 
حضوری، غیرحضوری و ترکیبی 
را بــه دانش آمــوزان ارائه دهند. 

هم چنیــن، دانش آموزانی که بــرای حضور در کالس ها 
تمایل ندارند، می توانند از راه های ارتباطی و آموزشــی، 
مانند شبکه شــاد، »درس نامه« و پیام رسان ایتا دروس 
را آموزش  بینند.« زنگویی در پاســخ به این ســؤال که 
آیا راهــکاری برای بازنماندن از تحصیــل دانش آموزان 
روســتایی به ســبب نداشــتن موبایل های پیشرفته یا 
برخورداری از ســرعت اینترنت مطلوب اندیشیده شده 
اســت، می گوید: »بــا توجه به تعداد کــم دانش آموزان 
کالس ها با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل می شود. 
هم چنین، ارائه درس نامــه و جزوات به آنان هم از دیگر 
اقداماتی اســت که در پیشــبرد تحصیلی آنها می تواند 
تأثیر بســیاری داشته باشــد. هم چنین، خود خانواده ها 
هم با بررســی جوانب بهداشــتی و آموزشــی بیشتر به 
برپایی مدارس به شــکل حضوری تمایل دارند. از سوی 
دیگــر در حال حاضر روش آموزش غیرحضوری با توجه 
به کوهستانی بودن روســتاهای منطقه غرب و پوشش 
نامناســب و ضعیف شــبکه های مخابراتی و نیز فقدان 
زیرساخت های الزم برای فعالیت های آموزشی در بستر 
»وب« و آموزش غیرحضوری با چالش مواجه خواهد بود. 
به همین دلیل، این روش برای روستاها در منطقه غرب 

غیرممکن است.«

با اعمال شاقه

مقطع تحصیلیمدرسه
مختلط ابتدایی و متوسطه اولمدرسه مرحوم بدری برهانی
مختلط ابتدایی و متوسطه اولمدرسه امام حسن مجتبی)ع(

1 ـ مدرسه شهید عباس بهرامی
2 ـ مدرسه شهید علی اکبر 

اویسی
1 ـ مختلط ابتدایی و متوسطه اول

2 ـ پسران متوسطه اول

1 ـ مدرسه شهید عباس آقامحمدی 
و شهید حسین شیرین

2 ـ مدرسه شهید احمد مرادی
3 ـ مدرسه پروین اعتصامی

1 ـ پسران ابتدایی و متوسطه اول
2 ـ دختران ابتدایی

3 ـ دختران متوسطه اول و دوم

مدرسه 
مختلط ابتداییشهید امیرحسین کرمی

1 ـ مدرسه شهید صدوقی 
2 ـ مدرسه شهدای کشار

1 ـ مختلط ابتدایی و متوسطه اول
2 ـ پسران متوسطه اول

روستا

روستای سولقان

روستای رندان

روستای 
کشار باال

روستای کیگا

روستای 
کشار پایین

روستای سنگان

هر روستا چند مدرسه؟

تعداد دانش آموزمقطع
ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

متوسطه اول

متوسطه اول

متوسطه اول

ابتدایی

152

15

110

19

92

37

48

متوسطه اول

ابتدایی

متوسطه اول

متوسطه اول

ابتدایی

متوسطه اول

63

142

17

38

32

12

نام مدرسه

شهید حسین شیرین

شهید احمد مرادی

شهید صدوقی )راهنمایی(

شهدای کشار

بدری برهانی

شهید اللی

شهید عباس آقامحمدی

شهید امیرحسین کرمی

شهید صدوقی )ابتدایی(

شهید امیرحسین اویسی

پروین اعتصامی

امام حسن مجتبی)ع(

شهید عباس بهرامی

مدارس روستاهای غرب پایتخت به روایت آمار

       نخستین مدرسه روستایی
دبستان ســولقان، نخستین دبســتانی بود که در سال 1329 به همت 
»محمدکاظم شــفیعی« از بخش کن افتتاح شد. او یکی از خانه های خود 
را به مدت 5ســال رایگان و بالعوض به اداره »فرهنگ« واگذار کرد. او که 
یکی از مالکان ســولقان بود یک ســال بعد، خانه دیگری را در روســتای 
»ســنگان« به مدت 5 سال به اداره فرهنگ واگذار کرد که در همان سال، 
50 نفر در این دبســتان مشغول تحصیل شدند. »محمدتقی محبی«، سال 
1330را ســالی می داند که روســتاهای اطراف کن هم مدرسه دار شدند. او 
می گوید: »روستاهای تابعه بخش کن، کم کم مدرسه دار شدند. »معصومه« 
و »بتــول فرمانفرماییان«، یک خانه را در روســتای »پونک« برای تحصیل 
دانش آموزان وقف کردند که توانســت در سال نخست، 60 دانش آموز را به 
امر تحصیل مشــغول کند. این مدرسه به نام واقفان آن یعنی فرمانفرمایان 
نامگذاری شد. سال بعد یعنی سال 1331، اهالی، »حصارک« خانه ای را به 
اداره فرهنگ واگذار کردند تا در آنجا مدرســه ای ساخته شود. چندین بار با 
اهالی »کشار« مذاکره شــد تا مدرسه ای نیز در این روستا ساخته شود. به 
سبب نبودن زمین مناسب و مخالفت برخی اهالی، این اتفاق تا سال 1337 
عقب افتاد. در این ســال، شــخصی به نام »سیدالعلما«، کمر همت بست و 
ســاختمانی از خود آماده کرد تا نخستین مدرســه روستا ساخته شود. در 
این مدرســه، روزها دانش آموزان مشغول تدریس بودند و حدود 30 نفر از 

سالمندان نیز شب ها به کالس اکابر می رفتند تا کسب علم کنند.«

میانگین هر کالس 12نفر
میانگین متوسط دانش آموزان هرکالس روستایی، 12 تا 15 نفر است. تالش شده تا هیچ 
خانواده روستایی به دلیل فقدان مدرسه، مجبور به ترک روستا و مهاجرت به شهر نباشد. 
بنابراین، برای توسعه مدارس روستایی از حمایت های فراسازمانی از جمله حمایت های 

شهرداری ها، بخشداری، فرمانداری و جامعه خیّران مدرسه ساز استفاده می شود. 

دبستان مرادی 
نزدیک به 160 

دانش آموز دارد و 
به سبب تعداد کم 

آنها، کالس ها 
حضوری برگزار 
می شود، اما این 
دانش آموزان به 
3 گروه تقسیم 
شده اند که هر 

گروه ساعت 
مشخصی به 

مدرسه مراجعه و 
آموزش می بینند

ابوالقاسم زنگویی
سرپرست اداره 

آموزش و پرورش 
منطقه5
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

رئیس کالنتری 150 تهرانسر 
از جمع آوری 70کارتن خواب منطقه 21 می گوید

محله هــای   
دریــا،  شــهرک 
»یاس« و مســکن 
بیــش  ویــژه، 
نقــاط  ســایر  از 
معضل  با  تهرانســر 
روبه رو  کارتن خواب ها 
بود که با اقدام به موقع 
کالنتری 150 تهرانســر و 
اجرا  که  متعــددی  طرح های 
شد، این محله ها پاکسازی شده اند. 

جمع آوری 70 کارتن خواب معتاد
سرهنگ مالمیر در این باره به »همشهری محله«، 
می گوید: »از ابتدای شهریورماه، در 5 مرحله، طرح 
ویژه ای را برای شناسایی و جمع آوری کارتن خواب ها 
اجــرا کردیم. در ایــن طرح ها حــدود 70 نفر از 
کارتن خواب هایی که تهرانسر و نقاط اطراف آن 
را پاتوق کرده و در آنجا آلونک هایی ساخته 
بودند، جمع آوری شدند. این افراد پس از 
جمع آوری، پاالیش شدند که مشخص 
شــد همه آنها با معضل اعتیاد دست 
و پنجــه نرم می کنند. همه این افراد 
تحویل ستاد »مبارزه با موادمخدر« 
شــدند تا برای درمان اعتیاد تحویل 
کمپ های ترک اعتیاد داده شوند. با 
اجرای این طرح ها تهرانســر و نقاط 
اطــراف آن از وجــود کارتن خواب ها 
به طور کامل پاکســازی شــد و مانند 
گذشته دیگر شــاهد حضور پر تعداد و 

دسته جمعی آنها نیستیم.«

کارتن خواب دیدید، گزارش کنید
ســرهنگ مالمیر، از شــهروندان می خواهد در 
صورتی که با افراد کارتن خواب روبه رو شدند، خیلی 
ســریع این موضوع را به کالنتری تهرانسر یا سامانه 
پلیــس 110 گزارش دهند: »همــه کارتن خواب ها 
جمع آوری شــده اند، اما ممکن اســت باز هم شاهد 
حضور آنها از شــهر ها و محله های اطراف باشیم. یا 
ممکن اســت به صورت تکی در این محدوده حضور 

داشته باشند. شــهروندان در صورت مشاهده این 
افــراد خیلی ســریع با کالنتری تهرانســر یا 
سامانه 110 پلیس تماس بگیرند تا نسبت به 
جمع آوری و تحویل آنها به کمپ های ترک 
اعتیاد اقدام کنیم. بیشترین حضور و پاتوق 

کارتن خواب ها را در شهرک دریا، یاس، 
بوســتان »ریما« و مسکن ویژه 

تهرانسر داشــتیم که همگی 
پاکســازی  و  جمــع آوری 

شدند.« 

مهمانان ناخوانده از احمد آباد مستوفی، 
یافت آباد و... 

براساس گفته سرهنگ مالمیر، در پاالیش انجام 
شده مشخص شد که هیچ کدام از این کارتن خواب ها 
ســاکن منطقه 21 و بومی محله نیســتند و همگی 
از شــهر ها و محله های اطراف پــا در این محدوده 
می گذارند: »ایــن کارتن خواب هــا هیچ کدام بومی 
تهرانســر یا ســاکن منطقه 21 نیســتند و همگی 
از اطراف وارد این محدوده می شــوند. بیشــتر این 
کارتن خواب ها از ســمت »احمد آباد مســتوفی« به 
تهرانســر می آیند. پس از آن هم بیشترین ورودی را 
از ســمت محله »یافت آباد« و »خلیج فارس« داریم. 
شــرایط خوب اقتصــادی و بافت شــهری محدوده 
تهرانسر این افراد را به این سمت جذب می کند تا با 
تکدی گری، زباله گردی و سرقت، پول موادمخدرشان 

را تهیه کرده و برای خودشان غذایی بخرند.«

سرقت، زباله گردی و تکدی گری 
رئیــس کالنتــری 150 تهرانســر، مهم تریــن 
آســیب ها و خطــرات حضــور کارتن خواب ها را در 
محله هــا این گونه توضیح می دهد: »نخســتین اثر 
حضور کارتن خواب ها برهم خــوردن آرامش روانی 
شــهروندان اســت. یعنی با دیدن این افراد، مردم 
به ویژه درباره فرزندان شان احساس ناامنی می کنند. 
این افراد چهره محله ها را مخدوش می کنند و موجب 
می شــوند که ســالمت روان مردم به خطر بیفتد. 
حضور کارتن خواب ها در بوســتان ها که مردم برای 
اســتراحت وتفریح و آرامش به این اماکن می روند، 
محیط را ناایمن و ناسالم می کند. عالوه بر مشکالت 
روحی و روانی و آلودگی های بصری، کارتن خواب ها 
با ســرقت های اغلب خرد، به مال مردم هم آســیب 
می زننــد. برای مثال، چند وقــت پیش، یکی از این 
کارتن خواب ها را در حالی که کفش های داخل یک 
خانه را جمــع آوری کرده و دورچرخه ای به ارزش 6 
میلیــون و 500 هزار تومان را همــراه با قفل رویی 
آن سرقت کرده بود، بازداشت کردیم. کارتن خواب ها 
برای تهیه پول مواد از هر فرصتی استفاده می کنند. 
سرقت از داخل خانه هایی که در ورودی یا پارکینگ 
آنها باز اســت، ماشین های بدون سرنشین که مالک 
خودرو با بی احتیاطی در آن را باز گذشته و دور شده 
اســت و مواردی از این دست، از دیگر آسیب های 
کارتن خواب های معتاد در محله ها اســت. به 
اینها باید موضوع زباله گــردی را هم اضافه 
کرد که مشــکالت دیگر از جمله مشکالت 
بهداشتی را به ویژه در این روزهای »کرونا«یی 
به دنبال خــود دارد و هم چنین تکدی گری 
را هــم اضافه کــرد. با جمــع آوری 
کارتن خواب ها محله ها امن تر شده و 
آرامش روانی شهروندان نیز تأمین 

می شود.« 

را  کارتن خواب ها  جمع آوری  مالمیر،  ســرهنگ 
راه حل قطعی و دائمــی این معضل نمی داند و بر این 
باور اســت ارگان هایی مانند شهرداری و هم چنین 
پاکسازی  باید همکاری کنند: »برای  شهروندان هم 
محله ها از وجود کارتن خواب ها، پلیس به تنهایی و 
یک تنه نمی تواند وارد عمل شود. با جمع آوری این 
افراد محله ها پاک می شوند اما برای تداوم این شرایط 
به همیاری و همکاری شــهرداری و شهروندان نیاز 
است. شهرداری با اصالح ساختار شهری و از بین بردن 

نقاطی که به پاتوق کارتن خواب ها تبدیل شود و آنها را 
جذب کند، می تواند در این کار مشارکت داشته باشد. 
ما در این محدوده نقاطی را داریم که مستعد حضور 
کارتن خواب ها است که از جمله می توانم به حاشیه 
بزرگراه »تهران – کرج« یا پستی و بلندی هایی که در 
زمین های بایر وجود دارد، اماکن متروکه و مخروبه و 
پل ها اشاره کنم. با شرکت پیمانکار جمع آوری زباله 
نیز جلسه ای داشتیم تا در مقابله با پدیده زباله گردی 
با هم همکاری داشــته باشیم. هم چنین، شهروندان 

با رعایت اصول ایمنی مانند باز نگذاشــتن در خانه 
و اتومبیل یا گزارش حضور کارتن خواب ها به پلیس 
و ندادن پول نقد به متکدیان، محیط را برای حضور 
کارتن خواب ها نامناســب و نا ایمن کنند. متأسفانه 
در برخی از موارد دیده می شود که شهروندان برای 
جمع آوری کارتن خواب ها به پلیس معترض می شوند 
و نمی دانند که این کار هم به مصلحت خودشــان، 
هم محله و هم کارتن خواب ها است. در مجموع، برای 

موضوع کارتن خواب ها نیاز به فرهنگسازی داریم.«

محیط را برای 
حضور کارتن خواب ها 
فراهم نکنیم

کوچ اجباری 
مهمانان ناخوانده

 پرسه کارتن خواب ها در کوچه پسکوچه های تهرانسر، یکی از مشکالت امنیتی این محدوده از منطقه 
بود که در محله های شــهرک »دریا« و »مســکن ویژه« نمود بیشتری داشت و صدای اعتراض اهالی را 
درآورده بود. کارتن خواب هایی که از مناطق و حتی شهر های اطراف به این محله می آمدند و مکان های 
دنج و خلوت محله را پاتوق می کردند. در سال های گذشته، مشکل کارتن خواب ها این قدر حاد و جدی 
نبود، اما حضور این افراد در یک سال اخیر، شتاب بیشتری گرفته بود به صورتی به معضل 
و مشــکلی جدی برای اهالی محله تبدیل شــده بود. خبر خوب برای شهروندان 
تهرانسر اینکه ســرهنگ »محمود مالمیر«، رئیس کالنتری 150 تهرانسر، از 

پاکسازی کامل این محدوده از وجود کارتن خواب ها می گوید. 

مهدی اسماعیل پور
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از خیابان »45 متری زرند« به حاشــیه میدان 
فتح نزدیک می شوم. خبری از کارگاه های تجهیزاتی 
و عمرانی غیرفعال که ســال 1397 شهردار تهران 
دســتور جمع آوری آنها را داده بود، نیست. بخش 
وســیعی از میدان در ضلع شــمالی از فضای سبز 
تازه ای پوشانده شده است. بخش قابل توجه دیگری 

اما هنوز با انباشته های خاک و شن رها شده اند. 

 تنها زمین است و زمین و دیگر هیچ! 
با چند دقیقــه ای میدان گردی، به ســازه های 
فلزی نیمه کاره ای رســیدم که مــرور زمان، تغییر 
رنــگ در آنها ایجاد کرده بود. بــا اینکه نفس های 
آخر شهریور ماه است اما آفتاب ظهرگاهی همچنان 
داغ اســت. چندتایی مبلمان شهری آن میان پیدا 
می کنم، بــرای کمی توقف. هرچه پیش تر می روم، 
تعداد سؤال ها در ذهنم بیشتر می شود. این مبلمان 
شهری ممکن است جایی برای استراحت چند نفر 
مانند من در روز، هفته  و ماه شوند؟ اصاًل چه کسی 
بیاید اینجا میان زمین بزرگی سرگردان شود؟ این 
وســعت از زمین خالی و کمی آن ســو تر، کمبود 
فضا را بهانه ای برای پایین بودن ســرانه های متنوع 
شهری اعالم می کنند! باز هم جلوتر می روم. بعضی 
از حاشــیه های میدان، سنگفرش شــده اند. حتی 
ست های ورزشــی محدود و بالاستفاده ای هم آن 
اطراف به چشــم می خورد. نرده های آبی رنگ هم 
که مرز میدان را مشخص می کنند. در ضلع شرقی 
میدان، کانکس نگهبانی قرار دارد. باقی همه زمین 

است و دیگر هیچ! 

 مثنوی هفتاد من کاغذ میدان فتح
»احمد مجمر«، از اهالی محله »استاد معین« 
اســت که می گوید: »بافت مسکونی این منطقه با 
محله هایی فشــرده که هر گاه از مدیران شــهری 
درخواســت افزایش سرانه های تفریحی و ورزشی 
کردیــم، آنها پاســخ دادند، کمبود فضــا داریم. 
جوان هایمــان را بــرای شــرکت در کالس های 
مختلف آموزشــی و تفریحی توی گرما و ســرما 

به مناطق دیگر می فرســتادیم. کلی 
و هزینه متحمل می شدیم  مســافت 
در حالی کــه »آب در کوزه و ما گرد 
جهان می گردیــم«، اینجا بیخ گوش 
خودمان کلی زمین خالی اســت که 
بالتکلیفی شان هم دردسر شده و هم 
نمای این حوالی را نازیبا کرده است. 
به قدری که هرکســی برای نخستین 
بار گذرش به محله می افتد، می گوید: 
»به این بیابــان برهوت و آخر تهران، 
است؟! « حاال  نرســیده  آبادانی  هنوز   
از گره های کــور ترافیکی اش بگذریم 
از خودروها  کــه حجــم ســنگینی 
از چنــد مســیر اصلــی وارد میدان 
می شــوند. بزرگراه یادگار »امام«)ره( 
و بزرگراه فتــح و فرعی های دیگر که 
هر کدامشــان به تنهایی بار ترافیکی 

ویژه ای دارند.«
»متیــن عالی پــور«، از کارگــران 
یکــی از کارگاه های محله فتح اســت. 

او می گوید: »یــک روز می خواهند زیرگذری برای 
دسترسی محلی به خروجی میدان بسازند، مسیرها 
را می بندند و مســدود می کنند. پس از چند سال، 
اعالم می کنند بنا به دالیلی نشــد! داســتان این 
میدان را بخواهیم نقل کنیم می شود مثنوی هفتاد 
مــن! تکلیف یک میدان بزرگی کــه گلوگاه غربی 
پایتخت اســت باید زودتر از اینها مشــخص شود. 
حداقل همان زمین های قدیمــی فوتبال را دوباره 

راه می انداختند.«

 معبرگشایی یا حفظ هویت میدان؟ 
»ناصر البزر«، یکی از اعضای شــورایاری محله 
فتــح، در این بــاره می گویــد: »دهــه 40، میدان 
فتح، 4 زمین خاکی داشــت. جوان های زیادی به 
میدان می آمدند برای مســابقه و تمرین. تعدادی 
از فوتبالیست های معروف از این زمین های خاکی 
کلی خاطره دارند. اســتقبال بــه قدری بود که آن 
4 زمیــن را با چمن مصنوعی پوشــاندند. به مرور 
چمن مصنوعی فرســوده شد و دیگر هیچ سازمانی 
جایگزینی برای آنها قرار نداد. پس از آن پروژه های 
نیمه کاره آغاز شد. گشــتگاه، میدان میوه وتره بار و 
رستوران و کافه های ســیار، جزوی از این پروژه ها 
بودند کــه هیچ کدام به اجرا نرســیدند. نظر مردم 
این اســت که میدان فتح همان زمین های قدیمی 
فوتبالــش را با 2 هدف حفظ کند. نخســت اینکه 
سرانه ورزشی محله افزایش چشمگیر 
بیابد و دوم اینکه این زمین های فوتبال 
با هویت محله گــره خورده اند و هنوز 

می توانند ستاره سازی کنند.«
»محســن گروســی«، فوتبالیست 
پیشکســوت تیم »اســتقالل« و تیم 
»ملی« ایران که روزگار کودکی و جوانی 
خود را در محله اســتادمعین گذرانده 
است، می گوید: »آن زمین های فوتبال 
برای نسل ما پر از خاطره است. از زمین 
خوردن در خاک آن توانستیم به جایی 
برســیم. همه جای دنیا با هویت های 
مکانی خــود خاطره بازی و درآمدزایی 
می کنند که مســئوالن مــا باید آن را 
الگو قرار دهند. گاهی هم که از حوالی 
میدان فتــح عبور می کنم، هرج و مرج 
آن، خاطره هایی را بر هم می زند. کاش 
در بخشی از میدان، همان کاربری های 
ورزشی حفظ شــود. معبرگشایی تنها 

ترافیک و آلودگی می آورد.«

  منطقه ۹ در غربی ترین ضلع »تهران«، روزگاری به زمین های کشــاورزی و مسیرهای دسترسی به 
نخستین فرودگاه بین المللی کشور، بزرگ ترین و بلندترین عمارت سنگی پایتخت )آزادی( و کارگاه های 
صنعتی نوپا شهرت داشت. روزهایی که تا چشم کار می کرد، باغ بود و زمین های خاکی. یکی از بزرگ ترین 
زمین های خاکی و خالی، محدوده میدان »فتح« کنونی بود که نوجوان ها و جوان های دهه های گذشته، 
آنجا را به زمین های فوتبال تقسیم بندی کرده بودند. زمین هایی که از ساعت های بعدازظهر تا غروب 
آفتاب، شلوغ از فوتبالیست و فوتبال دوست بود. میدان فتح با مساحت بیش از 10 هکتار در میان خود 
4 زمین فوتبال جای داده بود و به نوعی سرانه های ورزشی آن روزگار را تأمین می کرد. سال ها گذشت 
و زمین های فوتبال محلی به آرامی جای خود را به کارگاه های عمرانی پروژه های شهری دادند که تا به 
امروز هیچ کدامشان به سرانجام نرسیده و بر چسب »بالتکلیف ترین میدان پایتخت« را به خود الصاق 
کرده اســت. بالتکلیفی که نارضایتی اهالی و تغییر در هویت محله را پدید آورده و بیش از یک دهه 
گره های ترافیکی عجیب و غریب در معبرهای ورودی و خروجی میدان فتح ایجاد کرده است. در گزارش 

این هفته، سرانجام این میدان بزرگ منطقه و شهر را بررسی می کنیم. 

سحر جعفریان 

پاسخ مسئول

افتتاح پروژه ها 
نزدیک است

»فــرزاد فرهادیــان«، معــاون فنی و 
عمران شــهرداری منطقــه 9، با تأکید 
بر طرح »پایــش پروژه هــای عمرانی و 
تأثیرگذار شــهر تهران« و اولویت بخشی 
به آنهــا در مراحل اجرایی، از ســرانجام 
پروژه های متعدد میــدان فتح می گوید: 
»پروژه میدان فتح با توجه به ویژگی هایی 
مانند چند سطحی بودن معابر منتهی به 
آن، عملکرد ترافیکــی و درگاهی میدان 

بــرای تهــران و البته دارا 
قابل  آزاد  فضــای  بــودن 
ابرپروژه های  جــزو  توجه، 
اولویت دار، احصا شده است 
اراضی  تملک  همچنان  که 
آن در حال پیگیری است. 
ابرپروژه  این  که  آنجایی  از 
بودجه  تخصیــص  به  نیاز 
فازهــای  دارد،  مناســب 

مختلف آن به صــورت مقطعی به مرحله 
اجرا خواهند رســید. همچنان که از سال 
گذشته تاکنون، به موضوع فضای سبز و 
جدول بندی های آن رسیدگی شده است. 
ســاخت میدان میوه و تره بار، بخش های 
مرتبط با مدیریــت بحران و تفرجگاه در 
فرهادیان هم چنین  اســت.«  انجام  حال 
می افزایــد: »موضوع ترافیکی میدان فتح 
در اتصاالت تقاطع های شــرقی و غربی و 
ایجــاد دوربرگردان هایی با هدف کاهش 
بار ترافیکی جنوب به شــمال، به تدریج 
صــورت می پذیــرد. دربــاره زمین های 
قدیمی فوتبال نیــز هنوز تصمیم قطعی 
گرفته نشــده اســت. آنچه مسلم است 
به زودی بــا اختصاص بودجه از ســوی 
بخش های مرتبط، پروژه های خاک گرفته 
میدان فتح، با هدف ایجاد رفاه و آسایش 

شهروندان به بهره برداری می رسد.«

فرزاد فرهادیان
معاون فنی و عمران 

شهردار منطقه 9

اعتراض اهالی محله 
به بالتکلیفی پروژه های میدان فتح 

 همیشه پای کمبود بودجه 
 در میان است

منطقه9

دهه ۴0، میدان 
فتح، ۴ زمین 
خاکی داشت. 

جوان های 
زیادی به میدان 
می آمدند برای 

مسابقه و تمرین. 
استقبال به 

قدری بود که 
آن ۴ زمین را با 
چمن مصنوعی 

پوشاندند
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  با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت، مفهوم »پسماند« و البته »بازیافت«، ابعاد 
تازه ای به خود گرفت. به گونه ایی که بســیاری از انجمن ها و سازمان ها با هدف مدیریت 

پسماند و جلوگیری از آسیب به محیط زیست شکل گرفتند و فعالیت های خود را با آموزش 
و فرهنگ در همین باره گره زدند. اما آنچه که تا به امروز به دســت آمده استقبال ضعیف 

شهروندان به ویژه ساکنان منطقه ۹از طرح جداسازی زباله تر و خشک است. 
به گفته مســئوالن حوزه پسماند و محیط زیست منطقه، تنها5 درصد زباله ها در مبدأ یا منازل 

از سوی شهروندان آن هم به صورت جزئی تفکیک می شوند که در نهایت هزینه و عوارض مادی 
بسیاری را به ارگان های خدماتی وارد می کند. از سویی، نهمین تکه از پایتخت، رتبه 22 تولید زباله 

و پســماند را بین مناطق تهران به خود اختصاص داده است. یعنی در مناطق 22 گانه پایتخت سهم 
زباله های منطقه از بقیه مناطق کمتر اســت. در این گزارش به بررسی کمی فرایند بازیافت پسماند 

منطقه ضمن گفت وگو با مسئوالن شهری، محلی و کارشناس پرداخته ایم.

۳2 هزار و 5۹0  کیلوگرم پت )نوعی پالستیک شفاف مانند 
بطری های آب معدنی(

۳ هزار و 665  کیلوگرم شیشه

۳5 هزار و 285  کیلوگرم نان خشک

57 هزار و 7۱5  کیلوگرم پالستیک

7۱ هزار و 425  کیلوگرم نایلون و نایلکس

۱27 هزار و ۹۱5  کیلوگرم کاغذ و مقوا

۱۱ هزار و 500  کیلوگرم آهن سبک

۱6 هزار و ۱60 کیلوگرم آهن سنگین

هزار و ۳70 کیلوگرم
فلزات رنگی )مس، 
روی و...(:

200 کیلوگرم پسماند الکترونیک

5 هزار و 800 کیلوگرم منسوجات

اهالی زباله ها را 
تفکیک نمی کنند

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

مشارکت ضعیف شهروندان منطقه 9 
در طرح جداسازی زباله

درصد95 

»مصطفی دینــی«، سرپرســت معاونت خدمات 
شهری و محیط زیست منطقه با اعالم این مطلب که 
منطقه 9 رتبه 22 تولید زباله و پسماند را بین مناطق 
تهران دارد، می گوید: »با اینکه تراکم جمعیت نسبت 
به مساحت کل منطقه، افزایشی و قابل تأمل است، اما 
ارقام تولید زباله پایین است. یکی از مهم ترین دالیل 
آن می تواند وضعیت اقتصادی و معیشــتی خانواده ها 
باشــد. در حال حاضر، تولید زباله در روز و در منطقه 
بــه بیــش از 111 هزار کیلوگرم می رســد.« دینی، 
هم چنین به فعالیت مناسب غرفه های بازیافت پسماند 
در محله های 9گانه اشــاره می کند و می گوید: »12 
غرفه بازیافت در منطقه فعال هستند که فراوانی آنها 
در ناحیه 2 به ســبب بافت متراکم و فرسوده، بیشتر 
است. معابر کم عرض و فشرده این ناحیه مانع از    تردد 
خودروهای بازیافت و ملودی می شود. بنابراین، فعالیت 

منطقه ای با جمعیت ســاکن و شناور بیش از47هزار 
نفر، تنها5 درصد از زباله هایش در مبدأ آن هم پس از 
کلی آموزش چهره به چهره، محیطی و تشــویق های 
مادی، تفکیک می شــود. روشن اســت که بیشترین 
آسیب را از این چرخه معیوب پسماند، محیط زیست 
و در نهایت شهروندانی متحمل می شوند که در حصار 
دود، ترافیک و خیابان های پرازدحام گرفتار مانده اند.« 
کشــاورز در ادامه از مقصد نهایی پســماندهای مهم 
منطقــه می گوید: »شیشــه یکی از پســماندهای پر 
تعداد است که پس از تفکیک، دوباره به کارخانه های 
شیشه ســازی بــاز می گردنــد. مقــوا و کاغذها پس 
از فشرده ســازی بــه کارخانه های شــانه تخم مرغ یا 
کارتن سازی، پالستیک ها به الیاف برای ایزوگام سازی 
و تولید کفپوش خودروها تبدیل می شوند. آهن آالت 
ذوب، نان های خشک هم راهی دامداری ها می شوند. 

آیا می دانستید: 

بیشترین تولید زباله و پسماند منطقه در 
ناحیه 2جمع می شود

بیشترین زباله و پسماند منطقه در محله 
شمشیری و فتح صنعتی تولید می شود

محله دکتر هوشیار و استادمعین عنوان 
کمترین تولید زباله و پسماند را دارند. 

کاغذ و مقوا، پت و نان خشک بیشترین 
زباله و پسماند تولید شده در منطقه است

غرفه بوستان شمشیری در ناحیه 2 
بیشترین میزان پسماند را تحویل 

می گیرد. 

هرچه بیشتر غرفه های بازیافت در آن انتظار می رود. از 
سویی، ارائه تسهیالت بازیافتی از جمله توزیع مخازن 
تفکیک زبالــه، دادن هدایایی ماننــد بیمه و نظافت 
رایگان به مجتمع هایی که بیشترین پسماند را تحویل 
می دهند، توزیع کیسه های بازیافتی و تنوع بخشیدن 
به محصوالت معاوضــه ای با پســماندهای دریافتی 
ضمن ارائه آموزش های حضــوری و مجازی می تواند 
راهکارهای مناسبی برای تشویق شهروندان منطقه به 

تفکیک پسماند از مبدأ محسوب شوند.«

پسماند ها به کجا می روند؟ 
»محمدرضا کشــاورز«، پیمانکار ایستگاه پردازش 
بازیافت پسماندهای منطقه 9، نیز از آمار تأمل برانگیز 
تفکیــک از مبدأ منطقه می گوید: »متأســفانه اهالی، 
مشارکت اســتاندارد در تفکیک پســماند را ندارند. 

تایرها اما داستان طوالنی تری برای تبدیل به کفپوش 
سالن های ورزشی دارند.«

فرهنگسازی نشده است
»ناصر البرز« از اعضای شورایاری محله »فتح« نیز 
از تفکیک های انجام نشــده در مبدأ، می گوید: »اینکه 
این همه سال همچنان فرهنگ تفکیک پسماند نهادینه 
نشــده، گواه این مطلب اســت که آموزش ها کیفیت 
مناسب برای تأثیرگذاری را ندارند. البته اوضاع اقتصادی 
هم مانع از اثربخشی می شود. چراکه در چنین شرایطی، 
اولویت خانواده ها نان شــب و اجاره خانه است نه اینکه 

بیایند زباله های تر و خشک را از هم جدا کنند.«
»محسن دودانگه«، عضو شورایاری محله »امامزاده 
عبداهلل«)ع( اســت کــه می گوید: »بایــد کتفی ها و 
زباله گردها شناســایی شــوند. باید چرخه بازیافت را 

به اســتاندارد جهانی نزدیک کنیم. متأســفانه هنوز 
برخی از ما، زباله های خود را به جای سطل ها، اطراف 
ســطل های زباله شــهری رها می کنیــم! آن هم در 

روزگاری که »کرونا« به کمین نشسته است.«
»فرهاد بخشــایش« هم از اعضای شورایاری محله 
»اســتاد معین« است. او می گوید: »پسماندها، گردش 
مالی خوبی دارند. برای همین بهتر است از این گردش 
مالی به نفع شهروندان بهره گرفت. این گونه، هم نمای 
بصری محله هــا از تصویــر دردآور، زباله گردها عاری 
می شوند و هم شــهروندان فرا می گیرند که پسماندها 
را چگونه دفع کنند. البته مسئوالن باید نگاه ویژه ای به 
معابر شلوغ و پر   تردد داشته باشند. خیابان های اصلی و 
نزدیک به مراکز تجاری و تفریحی معمواًل انباشت فراوان 
زباله دارند. بنابراین هم زباله گرد در آن معابر بسیار است 

و هم زباله هایی که به خوبی تفکیک نشده اند.«

تفکیک زباله، مهم ترین 
ویژگی شهرهای توسعه یافته

آموزش اصولی برای موضوع »تفکیک 
پسماند از مبدأ« و »  احترام به محیط زیست« 

باید از سنین پایه و مدارس آغاز شود. اگر 
این آموزش ها، جزوی از سرفصل های دروس 

تحصیلی قرار گیرند، می توان به آینده 
زمین امیدوار بود. اینها را »سحر توکلی«، 

کارشناس کانون محیط زیست منطقه، 
می گوید و ادامه می دهد: »ممنوعیت 

استفاده از کیسه های پالستیکی در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته )با آمار 70 درصد 
تفکیک زباله از مبدأ(، قانون است. این 

دومین گام در جداسازی زباله ها به شمار 
می آید که در صورت رعایت، چرخه اقتصاد 

و اشتغال آن جامعه نیز سامان می یابد. 
نخستین گام، همان تفکیک از مبدأ است 

که خانواده ها در منزل زباله های تر و خشک 
را جدا می کنند و گام دوم به شهرداری ها 

تحویل می دهند. این میان حذف سودجویان 
»طالی کثیف« نیز می تواند گام سوم باشد. 

3 گام بزرگی که هزینه های شهری را تا 
حدود قابل توجه کاهش می دهد و طبیعت 

را شاداب نگه می دارد.« توکلی هم چنین 
ادامه می دهد: »سوزاندن زباله ها یکی از 

روش های قدیمی دفع است که متأسفانه 
آلوده ترین شیوه هم به شمار می آید. در 
حالی که می توان از روش های جایگزین 

مانند تهیه کمپوست های خانگی و کارگاهی 
و توزیع بن های خرید بهره جست. توجه به 
زباله های الکترونیکی در دنیای تکنولوژی 

زده امروز نیز نباید فراموش شود. در 
عصری که یکی از ویژگی های تأثیرگذار 
توسعه یافتگی میزان تفکیک پسماند در 
مبدأ است و تولید بسیاری از قالب های 

انرژی مانند برق از طریق پسماندها 
میسر می شود. باید به مدیریت پسماند و 
آموزش های عمومی مرتبط با آن خیلی 

بیشتر توجه شود و شهروندان به عنوان یکی 
از مهره های اصلی این صنعت، از آموزش های 

مکرر و به روز برخوردار شوند.«

آمار پسماند تولید شده منطقه به طور ماهانه

نشانی غرفه های بازیافت منطقه

تعداد مخازن پسماند توزیع شده در 
مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری: 

قیمت هر کیلوگرم از پسماندها

28/000ریال
۳/000ریال
7/000ریال

۱8/000ریال
8/000ریال

۱۳/000ریال
۱2/000ریال
۱6/000ریال

۳7/000ریال
بدون قیمت

براساس دستور سازمان مدیریت پسماند تهران، یک غرفه در هر منطقه به 
جمع آوری پسماندهای الکترونیکی اختصاص می یابد

1 انتهای بلوار استاد معین، خیابان شهید 
دستغیب، ضلع جنوب بوستان معلم. 

2 بزرگراه آیت اهلل سعیدی، روبه روی در 
شرقی میدان میوه و تره بار. 

3 خیابان هاشمی، ابتدای خیابان 
کاشانی، بوستان شهید صالحی. 

4 انتهای بلوار استاد معین، خیابان نوری 
نیارکی، روبه روی دبستان جواد االئمه)ع(. 

5 خیابان دکتر هوشیار، ضلع جنوبی 
غرب بوستان آزادی. 

6 خیابان هاشمی، نبش کوچه شهید 
سلیمی. 

7 خیابان امامزاده عبداهلل)ع(، نبش 
کوچه فرمانی. 

8 بزرگراه آیت اهلل سعیدی، تقاطع 
شمشیری، شهرک توحید. 

9 مهرآبادجنوبی، خیابان طالقانی، ضلع 
غرب بوستان کوکب. 

10 خیابان شمشیری، خیابان ملکی، 
بوستان شمشیری. 

11 ضلع جنوب میدان فتح، 
بوستان فتح. 

12 بزرگراه فتح، منطقه هوایی مهرآباد، 
شهرک شهید لشکری. 

ناحیه یک

ناحیه 2

تعداد خودروهای جمع آوری 
زباله و پسماند در نواحی

پسماند تر

11
پسماند خشک

5

پسماند تر

19
پسماند

خشک

5

اداری

410 
تجاری

150 
مسکونی

200 

سحر جعفریان
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احیای قنات های منطقه 5 با مشارکت 
معتمدان محلی و مدیریت شهری

نیمی از فضای سبز
با قنات آبیاری می شود

طرح شناسایی قنات های منطقه
طی سال های اخیر در منطقه 5، برای قنات ها 
شناسنامه تعیین شده است. از سال 1390 این 
کار آغاز شــده و قرار اســت برای سال 1400 
کامل شود. در این طرح، برای هرکدام از قنات ها 
شناسنامه ای تعریف شده است که نشان می دهد 
به طور دقیق نقشــه میله های قنات کجاســت. 
میله ها یا همان چاه ها در گذشــته برای هدایت 
آب قنات ها ساخته می شد و درحال حاضر، 840 
میله قنات فعال در منطقه 5 وجود دارد که 373 

میله، مکان یابی شده است. 

وقتی قنات کن تخریب شد
محله کن به ســبب قرار گرفتن در موقعیت 
مناسب جغرافیایی و وجود یکی از رودخانه های 
پــرآب تهــران در جوار خود، موجب شــده که 
محصوالت کشاورزی باکیفیت و مرغوبی داشته 
باشــد. با این حــال، در فصل های تابســتان و 
کم بارش ســال، آب رودخانه کن کفاف مصرف 
آب کشــاورزی و باغداری را نمی دهد. به همین 
دلیل، نســل های گذشته با ساخت چند قنات و 
هدایت آب سفره های زیرزمینی به جوی های کن 

این مشکل را برطرف کردند. 
علیرضا محبعلی می گویــد: »موضوع احیای 
قنات های کن چند ســالی است که مورد توجه 
قرارگرفته است. خوشبختانه یکی از این قنات ها 
که قنــات اصلی کن بود با الیروبی و لوله گذاری 
احیا شد و اکنون بخشــی از آب  باغ ها را تأمین 
می کند. متأسفانه چند سال گذشته در انفجاری 
که در »شــهران« به سبب تخریب لوله های گاز 
اتفاق افتاد، بخشــی از این قنات دوباره تخریب 

شد. 
این تخریب درســت در زمانی اتفاق افتاد که 
باغداران کن آماده می شدند تا محصول توت شان 
را به بازار بفرســتند، برای همین، نیاز به آبیاری 
منظم باغ ها داشتند. متأسفانه مسیر قنات که از 
کوه های »لورکان« نشــئت می گیرد، در 2 دهه 
گذشــته، خیابان کشی شده و کار برای پیگیری 
و رفع گرفتگی ها را با مشکل مواجه کرده  است. 
جالب اینکه هیچ کدام از ارگان های مسئول پیگیر 
حل این مشــکل نبودند که با کار جهادی چند 
تن از باغداران کن، مسیر تخریب شده شناسایی 
شــده و گرفتگی های به وجود آمده در شرایطی 
که ترافیک ســنگینی در مســیر »کوهسار« و 
خیابان »هاشــمی زاده« وجود داشــت، برطرف 

شد.«
محبعلــی با گالیه از ارگان های مســئول در 
زمینــه حفظ و احیــای قنات کــن، می گوید: 
»متأسفانه قنات در حوزه شهری دیگر مفهومی 
ندارد و ما با چنگ ودنــدان آب قنات ها را برای 
باغ های کن حفظ کرده ایــم. ضمن اینکه قنات 
یک میراث ملی اســت و نیاز به عزمی ملی برای 
حفظ آن است. ساخت وساز های بی رویه در مسیر 
قنات و البته برداشــت بی رویه از آب سفره های 
زیرزمینی در کنار تخریب مادرچاه  ها، چند قنات 

پرآب کن را نابود کرده است.«

این روزها موضوع احیای قنات های قدیمی و 
نگهــداری از آنها به یکی از مهم ترین برنامه های 
شــهرداری منطقه 5 قرار تبدیل شــده اســت. 
از ســال 1397، منطقــه 5 در زمینه مدیریت 
قنات ها رتبه نخســت را در بین مناطق 22گانه 
پایتخت کسب کرده است. تهیه نقشه های کامل 
و دقیق از موقعیت میله های قنات ها، ایمن سازی 
قنات هایی که امکان بروز خســارت های مالی و 
جانی داشته اند، پاکســازی و الیروبی قنات های 
موجــود بــرای تأمین آب فضای ســبز منطقه 
و شناســایی و اکتشــاف قنات هــای مدفون و 
جلوگیری از هدررفتن آب تا به امروز با موفقیت 

انجام شده است. 

نوبت آب دهی باغ ها
آبیاری درختان باغ هــا با آب قنات به صورت 
چرخشــی و با نوبت های آبی مشــخص انجام 
می شود. درویش، در این باره می گوید: »آب قنات 
هر 13 روز در باغ ها می چرخد و دوباره نوبت های 
آبی تکرار می شــود. این نوبت هــم برای امروز، 
دیروز یا یک سال و 10 سال گذشته نیست. شاید 
برای 200 ـ 300 سال پیش است. نوبت های آبی 
هم هرکدام اسم دارند که من 11 تا از آنها را در 
ذهن دارم. اسم نوبت نخست آب، »ِدزَدک اول« 
اســت. بعد »دزدک دوم«، ســپس »واِهنگی«، 
»اسمالون«،  »شــغال«،  »ِقریشــا«،  »زیادی«، 
»ِسیت«، »ُمبارز«، »گرگ« و »مالحسن« اسم 
نوبت های آبی اســت. هرکدام از این نوبت ها 24 
ســاعت وقت آب دارند. یعنی وقت آب گرگ در 
محدوده مشــخصی از باغ ها 24 ساعت است و 
پس از این ســاعت، نوبت آب مالحســن است. 
این اسم گذاری ها تعلق به گذشته دور دارد. اسم 
می گذاشــتند تا محدوده آبیاری باغ ها مشخص 
شــود. من هم اکنون 2 ســاعت زمان آب شغال 
برای یکی از باغ ها و از آب گرگ نیز 4 ســاعت 
نوبت آب در یکی دیگر از باغ هایم دارم. یعنی از 
24 ساعت آب شغال، 22 ساعت به باغ های دیگر 
تعلق دارد. همه اینها نیز حســاب و کتاب دارند. 
سر ساعت که می شود باغ دیگر آب را برمی دارد 

و به سمت باغش هدایت می کند.«

قنات های معروف محله
مرور تاریــخ، خبر از قدمــت قنات های کن 
به عنــوان قدیمی تریــن قنات هــای پایتخت را 
می دهد. »محمدحسین درویش«، یکی باغداران 
قدیمی محله، می گوید: »از زمانی که من به یاد 
دارم و بزرگ ترهــای ما تعریف می کردند، کن 5 
قنات پرآب داشت. یکی همین قنات اصلی کن 
اســت که می گویند به سفره های آب زیرزمینی 
کوه های امامزاده »داود«)ع( وصل است و سال ها 
است آب دارد. عالوه بر این قنات که مدتی است 
احیا شده و بخشی از آب آن در دره »زرنو« روی 
زمین می آید و وارد جوی ها می شــود، 4 قنات 
دیگر هم در کن وجود داشــت. قنات »وسک«، 
 قنات »فرمانفرمــا«، قنات »لــورکان« و قنات 
»باغ میر«، از دیگر قنات هایی بودند که بخش های 
مختلف باغ های کن را پوشــش می دادند. اکنون 
از همــه این قنات ها 3 قنات باقی مانده اســت. 
یکی همین قنات اصلی کن و دیگری هم قنات 
فرمانفرما و قنات وســک. باقی قنات ها به سبب 

ساخت وساز از بین رفته اند.«
او ادامــه می دهد: »تا 30 ـ 40 ســال پیش، 
مصرف آب قنات در کن هم برای خود حســاب 
و کتاب داشــت. می دانید که آب اصلی باغ ها از 
رودخانــه کن تأمین می شــود و از خردادماه تا 
آخر شهریورماه که آب رودخانه کم می شود، آب 
این قنات ها وارد جوی های می شود تا کم آبی را 
جبــران کنند. جالب اینکه مهم ترین محصوالت 
کــن مانند »تــوت«، »شــاه توت«، »گــردو«، 
»خرمالــو«، »گیالس« و »انجیــر« کن هم در 
همین زمان می رسد و باغ ها نیاز شدیدی به آب 

دارند.« 

فصل خشکی رودخانه 
تنها کافی اســت گذرتان به رودخانه »کن« 
بیفتد و با دیدن خشــکی رودخانه تعجب کنید. 
در این فصل، آب رودخانه به پایین ترین ســطح 
ممکــن می رســد و در بخش هایی که مســیر 
رودخانه تغییر می کند، زمین خشــک بر جای 
می ماند. »علیرضا محبعلی« که چند سالی است 
مســئولیت هدایت آب برای آبیــاری زمین ها و 
باغ های کن را برعهده دارد، می گوید: »از آنجایی 
که رودخانه کن نقش مهمی در آبیاری باغ های 
محــدوده غرب تهــران دارد، در نتیجه با پایین 
آمدن سطح آب رودخانه، این قنات ها هستند که 
مســئولیت آبیاری باغ ها و فضای سبز را برعهده 
می گیرند. تا به امروز، کم بارشی برف بیشترین 
صدمــه را به قنات های منطقه 5 زده اســت. در 
حقیقت، تنها منبع مناســبی کــه قنات ها را پر 
آب می کند، بارش برف اســت که متأسفانه طی 
سال های اخیر، بســیار کم شده است. ته نشین 
شدن برف، ســفره های آب زیرزمینی را پر آب 
می کنــد در صورتــی که تنها بخــش کوچکی 
از باران ته نشــین و بقیه در سطح زمین جاری 

می شود.«

یکی دیگر از قنات های مهم کن، قنات فرمانفرما اســت که از کن عبور می کرد 
و آب را به باغ ها و مزارع بزرگ خود در سراسر تهران می رساند. مظهر این قنات 
که به کوه های »سولقان« متصل اســت، پس از گذشت حدود ۱50 سال، هنوز پر 
آب است و محل استفاده باغ های کن اســت. علیرضا محبعلی درباره این قنات، 
می گویــد: »یکی از چاه های قنات فرمانفرما در دره زرنو قرار دارد که حدود 20ـ  
۱5 سال پیش با کمک مردم آب آن وارد جوی های کن شد. من جوان تر که بودم، 
نقل می کردند که در زمان زنده بودن فرمانفرما کســی جرئت دست درازی به این 
آب را نداشت. چون آب این قنات تا خیابان »فلسطین« می رفت و در راه، بسیاری 
از زمین ها و باغ های فرمانفرما را آبیاری می کرد. تا اواخر دهه 50 کســی از محل 

دقیق قنات فرمانفرما هم خبر نداشت و به صورت اتفاقی در حفاری های اداره گاز 
پیدا شــد و با کمک اهالی آبی که از این قنات عبور می کرد و مصرف خاصی هم 

نداشت، وارد جوی ها شد.«
او ادامه می دهد: »آب قنات عالوه بر اینکه مصرف کشــاورزی داشت، یکی از 
مهم ترین منابع تأمین آب حوض ها، آب انبارها و مصارف خانگی بود و برخالف آب 
رودخانه، مردم بیشــتر به آن اعتماد می کردند. چون آبی سرپوشیده بود که از 
سفره های زیرزمینی تأمین می شد و خیلی هم پاک و تمیز بود. برای همین تقریبًا 
هر 2 هفته تا یک ماه آب قنات در محله های کن و میان خانه ها می چرخید تا مردم 

آب مورد نیازشان را تأمین کنند.«

قناتی که کسی 
جرئت دست زدن به 
آن را نداشت

عددها چه می گویند

  10
 درصد قنات های تهران در منطقه 5 

واقع شده است. 

  91
رشته قنات در منطقه 5 وجود دارد. 

  28
قنات منطقه 5 فعال است و مابقی یا 
خشک شده اند و یا به صورت فصلی 

جریان دارند. 

  15
قنات منطقه از سوی اداره فضای سبز 
منطقه 5 مورد استفاده قرار می گیرد

  50
 درصد فضای سبز منطقه 5 از طریق آب 

قنات آبیاری می شود. 

  2000
و 805 میله قنات در منطقه 5 وجود 
دارد. میله ها همان چاه هایی هستند 

که وظیفه انتقال آب قنات ها را برعهده 
داشتند. 

  381
میله مکان یابی شده است. 

  2000
و 424 میله هنوز در منطقه 5 مدفون 

است و شناسایی نشده اند. 

  910
910 لیتر در ثانیه نیاز آبی منطقه 5 

تخمین زده شده است که نصف این نیاز 
آبی از سوی قنات ها تأمین می شود. 

  75
75 درصد از آب بوستان های باالی 

2 هزار مترمنطقه 5 از سوی قنات ها 
تأمین می شود.

  7
 7 رشته قنات در منطقه 5 غیر فعال 

هستند.

  62
62 رشته قنات در منطقه 5 فاقد 

اطالعات است.

مهم ترین 
قنات های 
منطقه ۵ 

قنات باغ فیض 

ب 
ش

ذر 
ت آ

قنا

ت جانبازان 
قنا

ت حاتم 
و قنا

)فرهنگیان(

قنات کن

قنات باهنر 

قنات وسک

 قنات ها و نگهداری از آن در تهران قدیم و به ویژه محله هایی که کشاورزی و باغداری در آن رونق 
داشته، بسیار مهم بوده اســت. پهنه غربی پایتخت از دیرباز قنات های پرآبی به خود دیده است که 
هنوز تعدادی از این قنات ها باغ های وسیعی را آبیاری می کنند. در این گزارش سراغ قدیمی های محله 

رفتیم تا از چند وچون قنات های منطقه و ویژگی های آن برایمان بگویند.

سمیرا باباجانپور

می
ست

ر ر
می

: ا
ها

س 
عک
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 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 سردبیر:  افشین امیرشاهی

 مدیر هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرایی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / میالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچینی و تصحیح:  منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان/ فهیمه شیرازی

 دبیر تحریریه: زکیه سعیدی
 تحریریه:  مهدی اسماعیل پور/ مریم باقرپور
سمیرا باباجانپور/ ثریا روزبهانی/ سحر جعفریان

فاطمه نصیری ها

هویتپیشخوانپیشخوان

زیارت وتفریح در باغ فیض 
در محله   »باغ  فیض« که تا چند ســال پیش یکی از روســتاها و توابع خوش آب و هوای 
»تهران« به شمار می آمد، زیارتگاهی چشمنواز و روح افزا وجود دارد که منسوب به امامزادگان 
»سیدجعفر«)ع( و »حمیده خاتون«)س( است. این امامزاده یکی از معدود یادگاری های بافت 
قدیمی روســتای باغ  فیض است. بنای امامزاده در گذشته، دارای 2 گنبد گلی و ساختمانی 
خشــتی در بین باغ های متعدد میوه و زمین های کشاورزی اهالی محله بوده است. قدمت و 
پیشــینه دقیق بنای این امامزاده مشخص نیست، اما وجود چند درخت تنومند و کهنسال 
»گردو«، »بید« و »چنار« در صحن و حیاط این بقعه که ســن آنها به 400 تا 500 ســال 
می رسد و هم چنین، عبور قنات از وسط حیاط امامزاده، نشانه قدمت باالی این بنا دارد. دری 
با قدمت 100 سال در این حرم است که گفته شده شخصی به نام »اسداهلل حیین« پس از 
اینکه در این امامزاده حاجتش را از خدا گرفت، آن را خرید و در این حرم نصب کرد. آرامگاه 

اسداهلل حیین در همین زیارتگاه در بخش قبرستان عمومی آن است. 

منطقه5

توسعه پرشتاب منطقه9
آیا می دانســتید که وجود فرودگاه »مهرآباد« و پادگان »جی«، به عنوان 2 عنصر زندگی مدرن، 
در نواحی غربی تهران، به خودی خود توانست منطقه 9 تهران را که در آستانه قرن بیستم میالدی 
دستخوش تحوالت اقتصادی – اجتماعی وسیعی می شد، تحت تأثیر قرار دهد. البته بعدها به این 2 
عنصر کارخانه ها و صنایع جدیدی که در پی تالش برای صنعتی کردن کشور در »تهران« ساخته 
می شــد نیز اضافه شد. این مراکز صنعتی و کارخانه ها در جاده ای که بعدها به »جاده قدیم کرج« 
معروف شد، مکان یابی و به تغییر بافت منطقه 9 از کشاورزی به صنعتی و مدرن شدن سرعت داد. 

منطقه9آیا می  دانستید

تقویم محله

 در پهنه غربی پایتخت 16 تا 23 شهریورماه
  اتفاق های زیادی افتاده که در زیر به برخی 

از این رویدادها اشاره شده است.
ترافیکــی در قالــب اصالح هندســی و منطقه9 دوم مهرماه سال 1392، طرح روان سازی 
تعریض خطوط حرکتی میدان »آزادی« 
آغاز شــد. در این طرح، برای ایمن سازی و کانالیزه 
کردن جریــان ترافیک در رینــگ بیرونی و درونی 
میــدان آزادی، عملیات اصالح هندســی در اضالع 

میدان به اجرا در آمد. 

سوم مهرماه ســال 1395، در محدوده  منطقــه 21، همزمــان با هفتــه »دفاع منطقه21
مقــدس«، 3 پــروژه بــزرگ عمرانی و 
مواصالتی به بهره برداری رسید. 2 پروژه افتتاح شده 
فرامنطقــه ای بوده و شــامل بهره بــرداری از محور 
»فتح ـ ایران خودرو« و »شهید لشکری ـ ایران خودرو« 
می شــد که موجب تســهیل در    تردد خودروها شد. 
ســومین پروژه هــم تکمیل تقاطع غیر همســطح 
بزرگــراه »فتح – گلها« بود که با بهره برداری از این 
تقاطع غیرهمسطح، »تهرانسر« از بن بست مواصالتی 
خارج شــده و ساکنان توانستند در انتخاب مسیر به 
ســمت میدان آزادی در کمترین زمــان ممکن از 

بزرگراه فتح استفاده کنند. 

تعطیلی جایگاه گاز 
در هفتــه اخیر، خبری  منطقه 5
مبنی بر ایجــاد تغییرات در خروجی 
»آبشناســان«  بزرگراه  گاز  جایــگاه 
منتشــر شــد که خوشــحالی اهالی 
منطقه را به همراه داشــت که جای 
تقدیر از مدیران شهری منطقه دارد. 
اما مشکل این است که این جایگاه از 
مدتی پیش تعطیل شده و مردم برای 
تهیه گاز مجبور به طی مسیر طوالنی 
اگرچه وظیفه شــهرداری  هســتند. 
نیســت، اما کاش برای بازگشایی این 

جایگاه کاری انجام شود. 
ایمان کاویانی 
ساکن خیابان امام حسین)ع(

در انتظار ساخت 
بازاره تره بار 

پیــش  مدت هــا  از  منطقه 9
مســئوالن قــول دادند کــه در محه 
»امامــزاده عبــداهلل«)ع( بــازار میوه 
تره باری ســاخته می شود، اما سال به 
نیمه رسید و خبری از این بازار نیست. 
ساکنان محله امامزاده عبداهلل)ع( جزو 
قشر کم درآمد هســتند که خرید از 
مغازه ها چندان در توانشــان نیست و 
برای خرید مجبورند مسافت طوالنی 
طی کنند. مسئوالن رسیدگی کنند. 

زهرا منیری 
ساکن محله امامزاده عبداهلل)ع(

اتوبوس ها به موقع 
نمی رسند

اتوبوســرانی 255  خط  منطقه 21
منطقــه 21 کــه در مســیر پایانــه 
»استقالل« به پایانه »آزادی«    تردد دارد 
به معضلی برای شهروندان تبدیل شده 
است. مردم صبح ها گاهی مجبورند تا 
یک ســاعت منتظر رســیدن اتوبوس 
بمانند و در نتیجه دیر به محل کارشان 
برســند. هزینه تاکســی ها هم آنقدر 
باالست که برای قشر کم درآمد    تردد با 
تاکسی و خودروهای عبوری به صرفه 
نیســت. دلیل دیر رسیدن اتوبوس در 

چنین خط شلوغی معلوم نیست. 
رحیم محمدپور 

ساکن شهرک استقالل 

نبود غرفه بازیافت 
در محله ها

در خبرهــا از اجــرای  منطقه 22
طــرح »کاپ« در محله های مختلف 
منطقه 22 گفته می شود، اما در برخی 
محله هــا هنوز طرح اجرایی نشــده، 
شــهروندان متقاضی تفکیک زباله در 
مبدا، سردرگم شــده اند. برای مثال، 
عالقه مند  »خرازی«  شهرک  ساکنان 
به تفکیک زباله در مبدأ هستند. اما در 
محله غرفه بازیافتــی وجود ندارد. از 
سویی مخزنی هم نیست تا زباله های 

خشک خود را در آن قرار دهند. 
زیبا رئوفی ـ ساکن شهرک خرازی

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

لطفا شهردار منطقه 
رسیدگی کند

زمین  بــدون  »تهرانســر«ی  فوتبالیســت های 
مانده انــد. محل تمرین ما زمین آب رســانی بود که 
مدیران از 6 ماه پیش بــه بهانه های مختلف، زمین 
در اختیارمان قرار نمی دهند. اســم تیم ما به تازگی 
به نام سردار شــهید »خداکرم« تغییر کرده و ثبت 
شــرکتی هم شده است.  ای کاش کسی در تهرانسر 
پیدا می شــد که واقعًا بتواند گره از کار خیلی ها که 
مشــکل دارند، باز کند. تیم ما پس از 7 سال که در 
محلــه فوتبال بازی می کــرد، از 6 ماه پیش، بدون 
زمین شــده و نمی تواند ورزش کنــد. زمین محله 
»یــاس« را هم که مدیر ســرای محله در اختیار ما 
قرار می داد در گذشته با قیمت 80 هزار تومان اجاره 
می کردیــم اما این روزها قیمــت زمین های فوتبال 
تهرانســر چند برابر شــده و پرداخت کرایه های باال 
در توان اعضا نیســت. ما هدفمان ورزش اســت. اما 
متأسفانه در محله خودمان به ما زمین نمی دهند و 

هیچ حمایتی از ما نمی شود. 
البتــه این مشــکالت تنها بــه تیــم فوتبال ما 
اختصاص ندارد و متأســفانه در ماه های گذشــته، 
بســیاری از جوانان تهرانســری که فوتبــال بازی 
می کنند با مشــکل زمین های فوتبال که به قیمت 
گزافی اجاره داده می شود، مواجه شده اند و تاکنون 
هیچ ارگانی به این مســئله مهم رســیدگی نکرده 
اســت. کاش شهردار منطقه، در شرایط »کرونا« که 
مردم فشــار زیادی را تحمل می کنند، مســاعدتی 
کرده و زمینه را برای حضور ورزشــکاران محله در 

زمین های ورزشی فراهم کنند. 
نعمت ابراهیمی 
 مربی تیم سردار شهید خداکرم

الهه صبری

قاصدکی با خواص دارویی بسیار 
آموزشکده محله

»قاصدک«هایــی  می کردیــد  فکــر  هیــچ 
)taraxacum( کــه گاه در حیــاط و بــاغ 
می بینید خوراکی هستند و مزایای زیادی هم 
دارند. این گیاه دارویی دارای ویتامین های ک، 
ث، آهن، کلسیم و... است. این ویتامین ها و مواد 
معدنی به حفظ سالمت استخوان و کبد کمک 
می کند. همه قسمت های قاصدک مفید است. 
برای مثال، ریشه قاصدک معمواًل برای چای و 
برگ ها به عنوان »گارنیش« استفاده می شوند و 

ساقه قاصدک برای پوست عالی است. 
پرورش قاصــدک در خانه: بهترین خاک 
برای رشــد گل قاصدک از طریق بذر، خاکی 
غنی، دارای کود، زهکش و خاصیت قلیایی کم 
و نرم تا عمق 10 اینچ )25 سانتی متر( است. 
چون ریشه نیاز به حرکت به سمت پایین دارد. 
بذرها را می توان از شرکت های فروش بذر تهیه 
کرد یا با جمع آوری بذر از گل های قاصدک در 
زمانی که سر آن به شکل پف دار می شود، آن 

را تکثیر کرد. 

فرایند  کاشــت بذر قاصدک در گلدان: 
رشــد گل قاصدک در گلدان فرق چندانی با 
رشد آن در مزرعه ندارد. از گلدانی با قطر 15 
سانتیمتری اســتفاده کنید، آن را با خاک پر 
کنید و در فضای بســته و نورگیر قرار دهید. 
عرض گلدان، تعداد بذر کاشته شده در گلدان 
و چگونگی کاشــت آنها به هدف شــما برای 
کاشت بستگی دارد. برای مثال، اگر تنها برای 
استفاده در ساالد این بذر را می کارید، باید بذر 

را با مقدار فضای بیشتر بکارید. 
مینا رحمانی 
 کارشناس گیاهان دارویی ساکن شهرزیبا 

نگاه شهروند
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