
فرصت ها و تهدیدهای فرودگاه مهر آباد، صنایع و مراکز نظامی غرب 
پایتخت در زمان حوادث طبیعی را بررسی کرده ایم

همسایه های پرفایده
در روزهای بحرانی

بخش قابل توجهی از مساحت مناطق 9 و 22 غیر مسکونی بوده و فاقد 
بافت شهری است. در این بخش ها اغلب، واحد های صنعتی و نظامی به 
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صفحه 10

 رصد شبانه آسمـان 
از روستای وردیج

کانون نجوم شباهنگ برنامه های مختلفی 
برای شهروندان برگزار می کند

بزرگ ترین پروژه فرهنگی و تفریحی 
منطقه ۹ سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد

باالخره پس از ۱۰ ســال پروژه خــاک گرفته مجتمع فرهنگی و 
تفریحی »کوثر« منطقه ۹ به روزهای افتتاح نزدیک می شود. این 

صفحه 11خبر و رویداد برای اهالی محله »استاد معین«...

بررسی کمی و کیفی پارکینگ های منطقه۹ 
در گفت وگو با معتمدان محلی و مسئوالن شهری و انتظامی

پارکینگ ها از زیرســاخت های تأثیرگذار توسعه شــهری اند که با افزایش تعداد آنها می توان بار 
ترافیکی کمتری را در معابر شــهر و منطقه شــاهد بود. پارکینگ های عمومی و خصوصی که باید 

موازی با افزایش تولید و بهره گیری از خودروها گسترش مکانی یابند تاکنون...

20هزار جای پارک 
برای 470 هزار نفر 

صفحه 12

 10 سال انتظار برای 
تکمیل یک پروژه محلی
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و  مردم نهــاد  ســازمان های 
خیریه های منطقه 5 در بوستان 
»فردوس« صاحب مرکز شــدند. به 
گزارش خبرنگار همشــهری محله، 
شــهردار منطقه 5 با هدف کمک و 
از سازمان ها و  مؤسسه های  حمایت 
مردم نهــاد و خیریه های منطقه، در 
بوســتان فردوس واقــع در خیابان 
»ناصر حجــازی«، مرکزی به عنوان 
»ســمن ســرا« را ســاخت تا این 
مؤسسه ها و سازمان ها، برای برگزاری 

جلسه ها و پیگیری طرح هایشان مکانی مناسب داشته باشند. این سمن سرا 
به نام »حســین علیمرادی« نامگذاری شــد. زنده یاد حسین علیمرادی، 
مؤسس سمن »دست یاری«، در مدت 2 سال موفق شد، 83 کالس درس 
با کمک خّیران برای دانش آموزان »دشــتیاری« اســتان »سیســتان و 
بلوچســتان« بسازد. اما سال گذشته در یک سانحه تصادف در »چابهار«، 

حیــدری«،  »فریدون  درگذشــت. 
شــهردار منطقه 5، در مراسم افتتاح 
این سمن سرا گفت: »سمن سراها به 
کمک  اجتماعی  مشــارکت  تقویت 
می کنند و امیدواریم با ســاخت این 
مرکز بتوانیم خدمات بیشــتری به 
شهروندان منطقه ارائه کنیم.«سمن 
ســرای حســین علیمرادی، دومین 
ســمن سرای شــهر تهران به شمار 
می آید و در مراسم افتتاح آن »حجت 
نظری«، عضو شــورای اسالمی شهر 
تهران، گفت: »تا پایان ســال، حداقل در هر منطقه تهران، یک سمن سرا 
افتتاح خواهد شد.«او افزود: »سازمان های مردم نهاد، همواره تقاضای جا، 
مکان و امکانات می کنند اما نمی توان به هر سازمان مردم نهاد یک مکان 
خاص اختصاص داد، به همین دلیل، پیش بینی شد تا فضایی در هر منطقه 

ایجاد شود تا سازمان های مردم نهاد اشتراکی از آن استفاده کنند. 

تیتر یک

سازمان های مردم نهاد منطقه 5 صاحب خانه شدند

آبیاری فضای سبز با پساب تصفیه شده کارخانه ها
کارخانه ها و صنایع واقع در منطقه 21، بخشی از نیاز آبی فضاهای سبز تکه بیست و یکم 
را تأمین می کنند. معاون خدمات شهری و فضای سبز شهردار منطقه 21، گفت: »منطقه21 
یکی از مناطق کم آب اســت، اما با تعامل مدیریت شــهری و صنایع و پادگان های نظامی و 
در راســتای مسئولیت اجتماعی، زمینه ای فراهم شــد تا پساب کارخانه ها پس از تصفیه در 

تصفیه خانه ها، برای آبیاری فضای سبز منطقه استفاده شود.«
»سیاوش زابلی« افزود: »اکنون از پساب شهرک »آسمان« برای آبیاری فضای سبز بزرگراه 
»فتح« و ناحیه یک، از پساب کارخانه »پارس خودرو« برای فضاهای سبز محدوده ناحیه 2 و 
بخشــی از شهرک های »آزادگان« و »استقالل« و رمپ و لوپ بزرگراه فتح و از پساب تصفیه 

شده شرکت های »مینو« و »بهنوش« برای فضاهای سبز منطقه استفاده می شود.«

ایمن سازی پل مکانیزه پیکانشهر
راه پله اضطراری برای افزایش رفاه شهروندان در کنار 
پل مکانیزه »پیکانشهر« نصب شد. معاون خدمات شهری 
و فضای سبز شهردار منطقه 22، گفت: »از سال ها پیش، 
پــل مکانیزه ای بــر روی بزرگراه »تهــران – کرج« در 
محدوده شهرک پیکانشهر نصب شده که عده زیادی از 
شهروندان از روی پل    تردد می کنند. البته زمان خرابی و 
خاموشی، اهالی مجبور بودند از مسیر آبراهی عبور کنند 

که خطرات زیادی برای آنها داشت.«
»احســان صفایی« افزود: »پس از طرح مشــکل از 
سوی شورایاران و شهروندان و بررسی موضوع، با توجه به اینکه آبراه جزو نقاط بی دفاع شهری 
به شــمار می آمد، پیش بینی شد تا راه پله اضطراری در کنار پل نصب شود تا در زمان خرابی 
پل مکانیزه به جای آبراه از آن برای    تردد استفاده کنند که این کار اکنون انجام شده است.«

چهره
نفر دوم مسابقات آمادگی جسمانی محله ها: 

افزایش انگیزه 
ورزشکاران با مسابقه محله

یادداشت

 ضرورت مدیریت
 ترافیک ساکن شهرها

منطقه9

منطقه5

شاید در روزگار نه چندان دور که نخستین 
خیابان هــای اصلی بلدیــه طهران یکی پس 
از دیگری ساخته می شــد، کسی فکرش را 
نمی کرد، روزگاری پیــدا کردن جای پارک 
خــودرو در خیابان های عریض و طویلش به 
یک معضل همیشــگی تبدیل شود. معضلی 
که نسخه های بسیاری برای آن پیچیده شد، 
از ســاخت پارکینگ های طبقاتی و مکانیزه 
محلی گرفتــه تا پارک های حاشــیه ای، اما 
این مشــکل شهر که به آن مدیریت ترافیک 
ســاکن شــهر می گویند درمان نشد. فرقی 
نمی کند که کجای تهران و در چه ســاعتی 
از روز یا اوایل شــب باشید، به هرحال برای 
پیــدا کردن جــای پارک بایــد وقت صرف 
کنید. مطالعات نشان می دهد روزانه بیش از 
یک میلیون شهروند تهرانی برای پیدا کردن 
جای پارک مناسب حداقل 15 تا 35 دقیقه 
خیابان ها و کوچه پســکوچه های شهر را باال 
و پاییــن می کنند، در حالــی که پیش بینی 
فضای مناســب برای پارک خودروها به ویژه 
در معابر پــر تراکم عالوه بــر کاهش زمان 
تلف شده شهروندان، صرفه جویی در مصرف 
ســوخت و کاهش استهالک وســیله نقلیه، 
از اثــرات نامطلوب روانی این مشــکالت بر 
شــهروندان می کاهد. نکته مهم بعدی اینکه 
کارشناسان شهری معتقدند هر وسیله نقلیه 
تنهــا 5 تا 10درصد عمر مفیــد خود را در 
حرکت اســت و بقیه زمان را در حالت توقف 
به ســر می بــرد. بنابراین تأمیــن پارکینگ 
برای خودروها خــود یکی از ارکان مدیریت 
حمل ونقل شــهری به ویژه مدیریت ترافیک 
ساکن است که با رشــد شتابان شهر نشینی 
در دهه های گذشــته نادیده گرفته شــد در 
حالی کــه اتخاذ راهکارهای مناســب برای 
حل معضل پارکینــگ در کاهش پارک های 
غیر مجاز خودرو در حاشــیه خیابان، افزایش 
ظرفیت معابر شــهری برای   تــردد خودرو، 
دسترسی آســان تر به مراکز اداری و تجاری 
شــهر، کاهش مشــکالت زیســتی محیطی 
ناشــی از آلودگی صوتی و هوا و زیبایی شهر 
تأثیر بســیار باالیی دارد. هرچند این روزها 
برخی از مسئوالن شهری، پارکینگ سازی را 
مخالف توســعه حمل ونقل عمومی می دانند 
و معتقدنــد وجــود پارکینگ هــای عمومی 
بزرگ در شهر، انگیزه استفاده از حمل ونقل 
عمومــی را از شــهروندان می گیــرد. اما به 
نظر می رســد این باور بیشــتر پاک کردن 
صورت مسئله اســت تا راهکار اصولی برای 
حل مشکل ترافیک شــهر. به هر حال یکی 
از معیارهای توســعه پایدار شــهری توزیع 
امکانــات و خدمات شــهری مانند  متوازن 
نادیده  نباید  پارکینگ های عمومی است که 
گرفته شود. بررسی ها نشان می دهددر نبود 
پارکینگ های طبقاتی و محله ای، اصلی ترین 
گزینه شهروندان برای پارک خودروهایشان، 
»پارک حاشیه ای « است که در محدوده های 
مراکــز تجــاری، اداری و درمانــی اغلب به 
پارک دوبله خودروها هم کشــیده می شود 
که کمترین نتیجه اش ترافیک سنگین معابر 

است. 

رنگ هنر بردیوارهای شهربانو
دیوارهــای مجموعه شــهربانوی منطقه 5 با نقش و 

نگارهای ماندگار، از سوی شهروندان زیبا شد. 
مدیر امور بانوان شــهرداری منطقــه، 5 گفت: »در 
طرحــی با عنــوان »درنگ هنر«، بانــوان عالقه مند به 
فعالیت های اجتماعی با مشارکت هم دیوارهای مجموعه 

شهربانو را طراحی و نقاشی کردند.«
»فرزانه لشکری« با اشــاره به مشارکت بیش از 10 
بانوی هنرمند، افزود: »این طرح با هدف افزایش زیبایی 
بصری و همچنین انتقال حس نشاط و شادابی اجتماعی 
برای بانوان اجرا شــد و در آن شرکت کنندگان طرح های دیوار نگاری را ارائه داده و در ادامه 

بهترین ایده ها انتخاب و به اجرا در آمد.«

»محمدحســین نیک ضمیر« هفته 
آمادگــی  مســابقات  در  گذشــته 
جسمانی محله های شهر تهران رتبه دوم 
را در رده سنی 17 تا 20 سال کسب کرد. 
نیک ضمیر از 2 سال پیش فعالیتش را در 
رشــته آمادگــی جســمانی و به ویــژه 
دوومیدانی به شکل حرفه ای آغاز کرده و 
توانسته در این مدت مقام های زیادی در 
بخش های استانی و کشوری کسب کند. او 
دربــاره برپایی این مســابقه ها می گوید: 
»برگزاری مسابقه های محلی سبب ایجاد 
انگیزه در ورزشکاران می شود اما الزم است 
که شرایط مناسب برای برپایی مسابقه نیز 
فراهم شــود. بــرای مثال، ایــن دوره از 
مسابقه ها در ورزشگاه شهید »خوراکیان« 
برپا شــد. این ورزشگاه پیست دوومیدانی 

حرفه ای ندارد و ورزشکاران باید 
در زمین چمن می دویدند.«

بــرای  ضمیــر،  نیــک 
تمریــن بــه ورزشــگاه 
»شــیرودی«  شــهید 
مــی رود و می گویــد: 
تهــران،  شــهر  »در 
تعــداد پیســت های 
دوومیدانــی چندان 
نیســت،  زیــادی 
اگرچــه  بنابرایــن 
است  طوالنی  مسیر 

اما برای حرفه ای شــدن 
باید  و رسیدن به هدفم 
نیــز  را  ســختی هایش 

تحمل کنم.« 

مجله خبری مجله خبری

نصب 100 شیر آتش نشانی در معابر منطقه 9
شیرهای آتش نشانی)هیدرانت( در محله های مختلف منطقه 9 نصب 
می شــود. رئیس اداره ساماندهی شــهرداری منطقه 9، گفت: »پس از 
برپایی نشســت با اعضای تأمین آب معاونت سازمان آتش نشانی و آب 
و فاضالب منطقه 5 پیش بینی شــد با توجه به بافت فرسوده و متراکم 
محله های منطقه 9 و نیاز به امدادرســانی در مواقع بحرانی، شیرهای 

آتش نشانی در معابر مختلف نصب شود.«
»امیــر تاجــری« افــزود: »پــس از بررســی، جانمایــی 100 
شیرآتش نشانی)هیدرانت( در محله ها پیش بینی شده که در باال بردن 
ایمنی و پایین آوردن زمان آبگیری خودروهای آتش نشانی مؤثر خواهد 

بود.«
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روی زیرگذر پادگان جی پل ساخته می شود
ساخت پل در امتداد بزرگراه شهید »آیت اهلل  سعیدی« در صورت 
ســاخت زیرگذر »جی« جزو اولویت های منطقه 9 است. شهردار 
منطقــه 9 با اعالم این مطلب، گفت: »طرح اتصال بزرگراه »یادگار 
امام«)ره( به بزرگراه آیت اهلل  سعیدی از زیر پادگان جی سال ها پیش 
مطرح شــد، اما اجرای آن با توجه به شرایط اقتصادی روز در سال 
1399، امکان پذیر نیست مگر اینکه در قالب طرح مشارکتی اجرایی 
شود. همزمان با این پروژه، ســاخت پل روگذری پیش بینی شده 
بود که جزو اولویت های منطقه است.«»سید مصطفی موسوی« با 
اشاره به اینکه پل در امتداد بزرگراه آیت اهلل  سعیدی ایجاد و از روی 
زیرگذر عبور می کند تا مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت اهلل  سعیدی 
که در حال حاضر به ســمت »آزادی« مــی رود حفظ کند، افزود: 
»ساخت پل نیاز به تملک بخشی از اطراف پادگان جی و در واقع امالک آموزش و پرورش دارد. 
اگرچه کارگاه آن تجهیز و بخشی از پایه های آن نصب و اجرا شده است. چون اگر روند پیشرفت 

زیرگذر به محدوده بزرگراه آیت اهلل  سعیدی برسد، به ساخت این پل نیاز است.«

فعالیت 16 ساعته 5 مرکز خدمات جامع سالمت 
5 مرکز در پهنه غرب تهران به عنوان مراکز »16 ساعته خدمات 
جامع سالمت«، پاسخگوی شــهروندان مراجعه کننده مشکوک به 
»کرونا« هستند. با شــیوع کرونا ویروس، مراکز 16 ساعته با هدف 
غربالگری بیماران مشــکوک به ویروس کرونا و کاهش مراجعه به 
بیمارستان ها راه اندازی شدند. در این مراکز، خدماتی مانند غربالگری، 
درمان سرپایی و ادامه مراقبت در منزل از جمله غربالگری، مشاوره، 
آموزش و تجویز دارو انجام می شود. »ماهرخ عالیی«، سرپرست مرکز 
بهداشــت غرب تهران، گفت: »در پهنه غرب، 5 مرکز فعال هستند 
که شــامل مرکز خدمات جامع سالمت »المپیک« در منطقه 22، 
مراکز خدمات جامع سالمت »تقی نیا« و »والفجر« در منطقه 9 و 
مراکز خدمات جامع سالمت »تهرانسر« و »وردآورد« در منطقه 21 
می شود.« او افزود: »انجام اقدامات تشخیص و درمان و در صورت لزوم انجام تست کرونا و ارجاع 

برای بستری بیمار در بیمارستان و... از دیگر خدمات این مراکز است.«

447  میز خبر
میلیارد تومان بودجه مصوب 

منطقه 5 است که 119 میلیارد 
تومان آن برای اعتبارات عمرانی 

و 327 میلیارد تومان آن در قالب 
هزینه ای پیش بینی شده است. 

200
عدد بسته معیشتی با رعایت 

پروتکل های بهداشتی در راستای 
ایجاد همدلی و کمک مؤمنانه به 
همت خیّران مسجد »اولیا« و 
ساکنان محله »دکتر هوشیار« 

تهیه و برای استفاده خانواده های 
نیازمند بسته بندی و توزیع شد. 

40
نقطه از محدوده ناحیه 4 منطقه 
5 آسفالت شد. عملیات آسفالت 
در مساحتی به وسعت 78 هزار 

و 473 مترمربع در بخش های 
مختلف ناحیه در شهریورماه با 

پیگیری های شهردار ناحیه انجام 
شد.  

 مسابقه فوتبال دارتی 
در »دریا«

مســابقه »فوتبــال  ـ 
دارتــی« ویژه افــراد زیر 
18 ســال در منطقه 21 
برگزار می شود. به گزارش 
همشــهری  خبرنــگار 

محله، مجموعه فرهنگی و ورزشــی »دریا« با 
رعایت آخرین ابالغیه پروتکل های بهداشــتی 
در نظر دارد مســابقه فوتبــال – دارتی، برای 
شهروندان زیر 18 سال برگزار کند. همه افراد 
شــرکت کننده و عوامل اجرایی طی برگزاری 
مســابقه ملزم به اســتفاده از ماسک و رعایت 
فاصلــه اجتماعی هســتند. عالقه مندان برای 
شرکت در این مسابقه با شماره ۴۴5۴8617 
تماس بگیرند. به 3 نفــر اول، جوایز ارزنده ای 

تعلق می گیرد. 

کتابخانه »یاس« باز است
کتابخانه ســرای محله »یاس« برای حضور 
دانشجویان و دانش آموزان تهرانسری باز است. 
به گــزارش خبرنــگار همشــهری محله، 
کتابخانه سرای محله یاس، با ظرفیت پذیرش 
یک ســوم افــراد و بــا رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، میزبان عالقه مندان به مطالعه است. 
متقاضیــان می توانند برای حضور در کتابخانه 
و اســتفاده از آن به ســرای محله یاس واقع 
در خیابان »رجایــی« مراجعه کرده و ثبت نام 
کنند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

۴۴50۴080 تماس بگیرند. 

خبر

زکیه سعیدی 
دبیر تحریریه



5 دوشنبه  7 مهر 1399   شماره771 4 22  دوشنبه  7 مهر 1399   شماره771 
  2

1 مناطق  5  9
 22

  2
1 مناطق  5  9 بچه محل 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

ریسمانی از جنس معنویت
جمعیت شــهرها که افزایش پیدا کرد، پیامدهایی مانند گســترش 
فردگرایی، تغییر ســبک های زندگی، مادی گرایــی افراطی و افزایش 
مشــکالت مادی و اجتماعی، گریبانگیر شهرنشــینان شد. این میان، 
اضطراب، اســترس، تــرس و هراس نیز دلمردگی هایــی را پدید آورد 
که روز به روز به ســالمت روان جامعه آســیب زد. »شیرین امیری«، 
روان شــناس و پژوهشگر مســائل اجتماعی، با بیان این مطالب ادامه 
می دهد: »اکنون به این تغییرات ســاختاری جامعه مدرن، شــبیخون 
کرونا را نیز اضافه کنید. در چنین شــرایطی، ریسمانی محکم از جنس 
معنویات و معناگرایی می تواند شهرنشــینان وحشت زده را آرام کند. 
در واقع هر آنچه که در قالب معنا جای گیرد برای بشر قابل پذیرش تر 

اســت. در مرحله پذیرش، افراد با منطق بیشتر و بهتر به درک بحران 
می پردازند.« امیــری می افزاید: »اجرای طرح هایــی مانند کوچه های 
حســینی نیز با رویکرد مذهبی می تواند ضمن پر رنگ کردن باورهای 
دینی افراد، شــرایط بحران را به بهترین شیوه یعنی ابراز مهر و محبت 
و ایجــاد عدالت در برابری های اجتماعی مدیریت کند. اینکه در چنین 
شــرایطی، فردی با وضعیت مالی مســاعد، اجاره خانه فــرد دیگر را 
پرداخت می کند، اینکه افرادی، هزینه های تحصیلی یا درمانی عده ای 
دیگر را می پردازند، یعنی پذیــرش، یعنی درک بحران، یعنی اتحاد و 
همدلــی در حرکت. اینها تنها در قالــب جوامع معناگرا و تکامل یافته 

جای می گیرند.«

  محرم و صفر متفاوت ســال ۱۴۴۲ هجری قمری، با نذرهای 
متفاوت در حال سپری است. نذرهایی که نیتشان هم مهرورزی و 
هم رعایت پروتکل های بهداشتی، برای قطع سرایت »کووید۱۹« 
است. مانند طرح »کوچه های حسینی« که از اول محرم در معابر 
پرتردد منطقه ۹ اجرا می شــود. در این طرح که با هدف حمایت 
از نیازمندان فعال شده چند نفر با برپایی هیئت سیار نذر های و 
کمک های مادی اهالی را جمع آوری می کنند. استقبال از چنین 
طرح هایی سبب شده تا نذرهای محلی و محرمی امسال، سمت و 
سوی دیگر به خود بگیرد. در گزارش زیر به بررسی ابعاد مختلف 

اجرای این طرح در منطقه پرداخته ایم. 

منطقه9

سحر جعفریان

کوچه شــهید »احمدی« در محله »سی متری جی« رنگ و بوی 
دیگری دارد و بیرق های حسینی، بر سر در خانه ها خودنمایی می کند. 
نوای یاحسین کاروان عزاداری بسیار کوچک در محله طنین انداخته 
اســت. اهالی هم از پنجره ها و بالکن خانه هایشــان، دل هایشان را به 
ســوی »کربال« و عاشــورای 61 هجری قمری پرواز می دهند. مداح 
از کاروانــی می گوید که 1۴00 ســال قبل در چنیــن روزهایی در 
کوچه های شــهر شام به اسیری رفته بودند. برنامه طرح »کوچه های 
حسینی « منطقه9 به این صورت است که گروه عزاداری سیار، راهی 
معابر و کوچه های محله های 9گانه می شــوند و ضمن دعوت اهالی 
به حفظ شرایط قرنطینگی و فاصله های فیزیکی و بهداشتی، مراسم 

سوگواری به راه می اندازند. 

 کاش برنامه های بیشتری اجرا می شد
»  نویــد خلیلی«، یکی از ســاکنان محله »امامــزاده عبداهلل«)ع(، 
می گوید: »طرح های این چنینی که هم به حفظ پروتکل های بهداشتی 
در شــرایط بحرانی کمک می کند و هم نمی گذارد حسرت عزاداری 
حســینی بر دلمان بماند، خیلی خوب است. یک خوش فکری کامل 
اســت. ما دهه اول محــرم را این گونه عزاداری کردیــم. در کوچه ها 
مداحی می کردند و ما هم گوش می دادیم.« »  جمشــید سمرقند«، از 
اهالی محله »اســتاد معین« نیز می گوید: »اگر تعداد افرادی که طرح 
کوچه های حسینی را اجرا کردند بیشتر بود و در محله های بیشتر این 

کار انجام می شد خیلی خوب بود.«

 حمایت از نیازمندان
»محســن دودانگه«، یکی از اعضای شــورایاری محلــه امامزاده 
عبداهلل)ع(، درباره طرح کوچه های حسینی تا اربعین حسینی می گوید: 
»در روزهایی که هیئت ســیار نداریم، مشغول جمع آوری کمک های 
مادی و معنــوی از خّیران و نیکوکاران محلی هســتیم. مانند تهیه 
بسته های ارزاق خشــک، پویش نذر ماسک و مواد ضدعفونی کننده، 
تهیه مبالغــی برای تأمین هزینه هــای درمانی بیمــاران نیازمند یا 
اجاره بهای منازل مســتأجرانی که شــیوع »کرونا« کسب و کارشان 
را کســاد کرده است.« »شــاهین گرزه بر« هم از اهالی محله شهید 
»دستغیب« است که دهه اول محرم، مراسم کوچه های حسینی را در 
کوچه شهید »اسماعیلی« شاهد بوده است. او می گوید: »چند نفری از 
نمازگزاران مسجد حضرت رسول)ص(، پس از اجرای طرح کوچه های 
حســینی جمع شده  و هر هفته حساب دفتری برخی از همسایه های 
آبرومند را تســویه می کنند. لذت کارشان آنجا است که از دریافت هر 
کمکی در هر اندازه ای دریغ نمی کنند. آن هم با این استدالل که میزان 
مبالغ مهم نیســت، آنچه مهم است، سنت مهرورزی است. چه با هزار 
تومــان چه با 100 هزار تومان. اوضاع مالی بســیاری از اهالی در این 
محله ها مساعد نیست. اما آمدن محرم هم روحشان را صیقل می دهد 
و هم دستشــان را باز می کند. خدا کند طرح های این چنینی هرچه 

بیشتر برگزار شده تا حال دل ما هم خوب شود.«

اهالی منطقه 9 در روزهای کرونایی 
با اجرای طرحی متفاوت سوگواری و مهرورزی 

را با هم تجربه می کنند

کوچه های 
حسینی

نگاه کارشناس

همدلی های مردم در مراسم سیار
»صالح زمانی«، سرپرســت معاونت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
منطقه 9، درباره طرح کوچه های حسینی می گوید: »در طرح کوچه های 
حســینی، خودروهایی با عنوان »تکیه سیار« و مجهز به سیستم صوتی 
مناسب، برنامه های سخنرانی و مداحی را اجرا می کنند. این طرح در همه 
مناسبت های سوگواری در روزهای محرم برگزار و در ماه صفر، در معابر پر  
تردد منطقه ادامه خواهد داشت. تجربه موفق اجرای آن در دهه اول، نشان 
از بلوغ مذهبی و البته اجتماعی مرتبط با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
شهروندان دارد.« زمانی، هم چنین ادامه می دهد: »در این طرح، 9 مسجد 
از 9 محله برگزیده شــده اند تا ضمن برگزاری مراســم  ســیار و محلی، 
کمک هــای مادی و معنوی را نیز جمع آوری کنند. تاکنون بیش از 500 
بسته ارزاق هرکدام به ارزش 350 هزار تومان بین خانواده های کم بضاعت 
توزیع شده است که امیدواریم با مشــارکت اهالی این آمار افزایش یابد. 
البته جمع آوری کمک هزینه های درمانی و معیشتی که به صورت نقدی 
است نیز بسیار فراتر از انتظارات بود. اهالی برای آگاهی از اسامی و نشانی 

مساجد منتخب می توانند با شماره 96037337 تماس بگیرند.«

  چه شد که فوتبالیست شدید؟ 
کودکی ام را در شــهرهای شمالی کشور قد کشیدم، آنجا 
زمین فوتبال زیاد اســت و همیشــه در این زمین ها فوتبال 
بازی می کردیم. تابستان ها وقتی برنج ها را برداشت می کردند، 
شالیزار ها به زمین فوتبال تبدیل می شد. چون زمین اش نرم 
بود و بدون کفش هم می شد داخل آنها بازی کرد. از آنجا که 
زمین های شمال همیشه سبز است برای بازی تنها 2 تیردروازه 
و یک توپ الزم داشتیم. فوتبالیست شدن من تنها خواست 
خدا بود. یک روز به تیم »خمام« رفتم، تست دادم و انتخابم 
کردند. پس از یک سال هم به تیم ملی نوجوانان دعوت شدم. 
در کل خودم هم نمی دانم چگونه شــد که وارد عرصه فوتبال 
شدم. همه مردم، فوتبال را دوست دارند و می خواهند فوتبال 
بازی کنند. از کارمند گرفته تا کارگر و پزشــک و مهندس به 
این رشته ورزشی عالقه دارند و اگر فرصت اش باشد هفته ای 
یکی، 2 بار در اوقات فراغت شان فوتبال بازی می کنند. ما هم 
که حرفه ای این رشــته را دنبال می کنیم، از شغل مان لذت 
می بریم. خودم از اینکه فوتبالیست شدم و خدا این استعداد 
را به من داد، خیلی خوشحال و سپاسگزارم. اما از سوی دیگر 

ناراحتم که چرا دروازه بان شدم. 
  مگر دروازه بان بودن بد است؟ 

به گمانم دروازه بانی یکی از بدترین کار های دنیاست. ولی 
در ایران 10 برابر بدتر است. چون خارجی ها می دانند که یک 
دروازه بان ســوپرمن نیست. دروازه بان یک آدم معمولی است 

و نمی تواند کار خارق العاده ای انجام بدهد. پست 
دروازه بانی آنقدر تخصصی است که دروازه بان ها 
مربی اختصاصی دارنــد. اما مردم فکر می کنند 
دروازه بان باید، همه توپ هایی که به سوی دروازه 
می آید را بگیرد. ولی واقعًا فوتبال این گونه نیست. 
من اگر 100 بار دیگر هم متولد شــوم، دوست 

دارم فوتبالیست شوم اما نه دروازه بان! 
  محله ای کــه در آن زندگی می کنید 
شباهت زیادی به شهر زادگاهتان یعنی رشت 
تنگ  شــمال  برای  دل تان  این طوری  دارد. 

نمی شود؟ 
چرا خیلی دلم تنگ می شود. در گذشته در 
»زعفرانیه« زندگی می کردم که آب و هوای آنجا 
شباهت بیشتری به شهر های شمالی دارد اما هیچ 
جای ایران برای من مانند »رشــت« نمی شود. 
تهــران دود و آلودگی و گرد و غبار و هر چیزی 
که یک آب و هوای بد باید داشــته باشــد دارد. 
در تهران تنها مسیر تمرین و خانه را می رویم و 
بهترین تفریح مان هم رفتن به رستوران است. اما 

در شمال مکان های گردشگری و غذاهای محلی زیادی داریم. 
170 غذای محلی داریم که همگی ثبت شده اند. 

  چرا از زعفرانیه به منطقه 5 نقل مکان کردید؟ 
از آن جایــی که محل تمرینم بلوار »فردوس غرب« بود و 
من همیشه زمان زیادی را در این مسیر باید صرف می کردم، 

به منطقه 5 آمدم. 
  منطقه 5 چه ویژگی هایی مثبتی دارد؟ 

راه های ارتباطی زیاد و دسترســی ســریع به همه نقاط 
شهر و هم چنین مقرون به صرفه بودن بهای اجاره نسبت به 
مناطق شمال شهر، 2 عاملی است که سبب شد به منطقه 5 
بیایم. چند بزرگراه اصلی تهران به محله پیامبر نزدیک است. 
»حکیم«، »ستاری«، »اشرفی اصفهانی« و »یادگار امام«)ره(، 

بزرگراه هایی هســتند که رفت وآمد را برای من آســان کرده 
است. حتی بزرگراه »همت« هم به ما نزدیک است. با اینکه در 
غرب تهران قرار داریم اما انگار مرکز تهران اینجاست. هم چنین 
اینجا یک منطقه باکالس در غرب تهران محسوب می شود و 
اغلب مردم طبقه متوسط و متوسط رو به باال درآ ن سکونت 
دارند و در عین حال از نظر هزینه هم می شود با مبلغ کمتری 
نسبت به شمال شهر خانه هایی نوساز با متراژ باال اجاره کرد. 

  این مزیت ها موجب می شود به فکر اقامت بلندمدت 
و حتی همیشگی در اینجا بیفتید؟ 

تا زمانی که بخواهم فوتبال بازی کنم در همین منطقه 
می مانم چون بیشتر زمین های تمرین در غرب تهران است 
و دسترسی آسان تری به فرودگاه دارم. اما زمانی که فوتبالم 
به پایان برسد و بخواهم خانه ای در تهران داشته باشم، شاید 

بروم. 
  منطقه را از نظر امکانات ورزشــی چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
یکی از مــواردی که در منطقه 5 برای من بســیار حائز 
اهمیت است، وجود باشگاه های ورزشی متعدد است. در این 
منطقه باشگاه های بزرگ و خوبی وجود دارد که امکانات مدرن 
و خوبی دارند. غیر از موضوع ورزش، این منطقه رستوران های 
بســیار خوبی هم دارد. هم چنین قرار است در خیابان پیامبر 
ایستگاه مترو افتتاح شــودکه این هم خودش امتیاز دیگری 
است. ترافیک اینجا خیلی کم است چون این محدوده بیشتر 

مسکونی است و مغازه های تجاری اندکی دارد. 
  با توجه به وجود رستوران های خوب 

در منطقه، پاتوقی در اینجا هم دارید؟ 
از آن جایــی که غذاهای رژیمی می خورم، 
خیلی به رســتوران ها رفت وآمد ندارم. اما اگر 
هوس غذای خاصی کنم سری به رستوران ها 
می زنم. ولی پاتــوق خاصی ندارم. به طور کلی 
هم دوســت ندارم پاتوقی داشــته باشم. برای 
مثــال، زیاد تمایل ندارم که بگویند محســن 
فروزان همیشه در این رســتوران یا فالن جا 
است. تالش می کنم رستوران هایی که نرفته ام 

را یکبار امتحان کنم. 
  رابطه تان با همسایه ها چگونه است؟ 

هــر محله ای کــه می رویــم، مــردم به ما 
فوتبالیست ها لطف دارند. من هم تالش کرده ام 
ارتباط خوبی با آنها داشته باشم. البته بیشتر کار 
ما با سوپرمارکت و امالکی و پمپ بنزین ها است. 
همسایه ها هم که همیشه به ما محبت می کنند. 
هرچند گاهی این لطف شــان به ضرر مان تمام 
می شود )خنده(. برای مثال، غذاهایی برای مان می آورند که پر 
چرب است. اگر نخوریم اسراف است و اگر بخوریم اضافه وزن 
می شود و دردسر )خنده(. اغلب تالش کردم آپارتمانی را برای 

زندگی انتخاب کنم که کم واحد باشد. 
  همیشه بحث کری بین فوتبال دوستان داغ است. 
این کری وقتی یک همسایه فوتبالیست هم داشته باشیم 

داغ تر می شود، این گونه نیست؟ 
با ما که کری نمی خواننــد. ولی هر وقت من را می بینند 
می گویند که ما استقاللی هســتیم و دوست داریم که شما 
دوباره به اســتقالل برگردید. حتی پرسپولیسی ها هم عالقه 
خود را به من نشــان می دهند. اما در کل در شــخصیت من 

کری خوانی نیست و معمواًل هم این اتفاق نمی افتد.

دروازه بان سابق تیم ملی 
از فوتبال و امکانات محله می گوید: 

دروازه بانی 
بدترین شغل  دنیاست

منطقه 5 باشگاه های متعدد و دسترسی های فراوان دارد

  »محســن فروزان«، دروازه بان سابق تیم »ملی« و »اســتقالل«، چند سالی است که در 
منطقه5 و محله »پیامبر« ســکونت دارد و از چهره های ورزشی سرشناس و سلبریتی های 
ساکن غرب تهران محسوب می شــود. فوتبال، محسن را به غرب تهران کشانده و می گوید 
که تا زمانی که فوتبال بازی می کند در همین محله می ماند، چون بهترین دسترســی را به 
زمین های فوتبال، فرودگاه و ورزشگاه ها دارد. دروازه بان استقاللی فوتبال ایران که بین اهالی 
فوتبال، طرفداران بسیاری دارد می خواهد در آینده، یک آکادمی دروازه بانی در غرب تهران 

راه اندازی کند. با فروزان درباره فوتبال و محل زندگی اش گفت وگو کردیم. 

منطقه5

مهدی اسماعیل پور

آموزش تخصصی دروازه بانی
فروزان در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهادی برای شرکت در طرح های ورزشی منطقه داشتید؟ 
می گوید: »خیر تا به حال چنین پیشنهادی نداشتم، اما دنبال این هستم که در منطقه 5 یک آکادمی 
تخصصی دروازه بانی به اســم خودم تأســیس کنم. الزمه این کار هم این است که در کالس های 
مربیگری شــرکت کنم. می خواهم این ظلمی که چندین سال است به دروازه بان های کشور شده 
را جبــران کنم. می خواهم در آینده نه چندان دور با این آکادمی گلری، همه آنچه را که در پایه به 
بســیاری از گلرهای ایران آموزش نمی دهند، یاد بدهم و گلرهای بسیار خوبی تربیت کنم تا مانند 
قدیم نشود که یک گلر 25 ساله می شد و بسیاری از اصول پایه دروازه بانی را بلد نبود. دوست دارم 
یک تکانی به پست دروازه بانی ایران بدهم. خیلی ها در تأسیس آکادمی دنبال موضوع مالی هستند و 

برایشان مهم نیست آینده آن جوان چه می شود، اما من هدف دیگری در سر دارم.«

راه های ارتباطی 
زیاد و دسترسی 

سریع به همه 
نقاط شهر و 

هم چنین مقرون 
به صرفه بودن 

بهای اجاره 
نسبت به مناطق 

شمال شهر، 
2عاملی است 

که سبب شد به 
منطقه 5 بیایم
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نیم نگاه 

رئیس اداره فضای سبز و 
بوستان های منطقه 21

تغییرات همه جانبه برای 
کاهش آسیب اجتماعی

رئیس اداره فضای ســبز و بوستان های 
منطقــه 21 دربــاره وضع بوســتان ها به 
همشــهری محله، می گوید: »از چند روز 
دیگر هرس فضای ســبز داخل بوســتان 
آغاز می شود و شمشــاد ها و پوشش های 
گیاهی کوتاه خواهند شــد. به طور منظم 
از بوستان ها بازدید می کنیم و اگر ببینیم 
که افــراد معتــاد و کارتن خــواب داخل 
آالچیق ها یا قســمت های دیگر بوســتان 
تجمع کرده اند، نخست تذکر داده می شود 
و اگــر مقاومت کنند، آن وقــت به پلیس 
گزارش داده می شود که اقدام قانونی کند. 
هم چنین در بخش هایی که الزم اســت، 
نور داخل بوســتان ها از جمله بوســتان 
»نرگــس« را افزایش داده ایــم و این کار 
همچنان ادامه دارد. به هرحال، روشــنایی 
یک عامل بازدارنده اســت. هم چنین برای 
اصالح ساختار آن بخش هایی از بوستان ها 
که نیاز اســت تغییرکنند، آمادگی داریم. 
برای مثال، اگر الزم است سازه ای برداشته 
و اصالح شــود یا دیوار و مانع گذاری شود، 
آمادگــی انجام آن را داریم. مشــکالت و 
نقاط ضعفی که شورایاری ها و مردم اعالم 
کرده اند، به نوبــت و به مرور انجام خواهد 
شــد. البته باور دارم که همــه این کارها 
زمانی نتیجه می دهد که در کنار قوه قهریه، 
کارهای فرهنگی نیز انجام دهیم. اگر داخل 
بوســتان ها پر از جمعیت باشد، ناخودآگاه 
افراد معتاد و خالفکار از آنجا می روند. چون 
آنها به دنبال جای خلوت و دنج می گردند. 
با اجرای برنامه هــای فرهنگی  ـ تفریحی 
می توانیم مــردم را به داخل بوســتان ها 
بکشــانیم. کارهایی در این باره انجام شده 
است، اما با شیوع ویروس »کرونا«، در حال 
حاضر نمی توانیم تجمع شــهروندان را در 

داخل بوستان ها داشته باشیم.«
»محمود عظیمی«، درباره اســتفاده از 
نیروهای کارآمد تر برای حراست بوستان ها 
و هم چنین نصب دوربین هم به همشهری 
محلــه، می گوید: »حراســت بوســتان ها 
ضابط قضایی نیســتند و به سبب قانونی 
نمی توانند برخوردی با متخلفان داشــته 
باشــند. آنها تنها می توانند تذکر شفاهی 
بدهنــد و اگر موضوع ضروری پیش آمد با 
پلیس تماس بگیرند. این گونه نیســت که 
حق برخورد فیزیکی و حتی بیرون کردن 
افراد از داخل بوســتان ها را داشته باشند 
و قانون چنین اجــازه ای به آنها نمی دهد. 
تنها قسمت اجرائیات شــهرداری، ضابط 
قضایی هســتند و ســایر بخش ها به این 
شکل نیســت. بنابراین، اگر افراد توانمند 
و مجهز هم در بوســتان ها داشته باشیم، 
حق برخورد فیزیکی ندارند. درباره دوربین 
مدار بسته نیز این کار می تواند تا حدودی 
بازدارنده باشد یا به جمع کردن مردم علیه 
افراد متخلف در دادگاه کمک کند، اما در 
نظر بگیرید ما 58 بوســتان و 800 هکتار 
فضای ســبز داریم که تحت پوشش قرار 
دادن همه آنها با دوربین، بســیار پر هزینه 
است. شاید الزم باشد برای هر بوستان 15 

تا 20 دوربین نصب شود! «

پریسا نوری

  سرکشی و حضور منظم در بوســتان ها و ایجاد فضایی امن و مناسب برای خانواده ها یکی از برنامه های 
ویژه پلیس در این روزهاست، آنها با هرکســی که امنیت و آرامش اهالی را در پارک برهم می زنند برخورد 
 می کنند فرقی نمی کند این افراد برای مردم مزاحمت ایجاد کنند یا مواد فروش و معتاد متجاهر باشند. کالنتری 
»۱50 تهرانسر« در چند نوبت نسبت به پاکسازی بوستان های این محدوده اقدام کرده است. با این حال هنوز  
برخی شهروندان از وضع برخی بوستان ها رضایت کامل ندارند. مکان هایی که باید برای بازی و تفریح کودکان 
و استراحت خانواده ها امن و سالم باشد، از سوی برخی افراد خالفکار و هنجارشکن که اغلب کم سن و سال نیز 
هستند، به مخاطره افتاده است. اکنون موضوع و سؤال اصلی اینجا است که چه عواملی سبب شده تا چنین 

فضایی به وجود بیاید و راهکار چیست؟  

مهدی اسماعیل پور

راهکار پلیس و اهالی برای کاهش آسیب های 
اجتماعی و امنیتی بوستان های تهرانسر 

نصب دوربین و استخدام 
نگهبان چاره کار است

»داود حاج اســفندیاری«، دبیر شورایاری باشگاه 
نفت، درباره مشــکالت بوســتان های »تهرانسر« به 
همشــهری محله می گوید: »در محله باشــگاه نفت، 
بوســتان های »ریما« و »نرگس« مسئله دار هستند. 
متأسفانه چند ســالی می شود که شاهد حضور اراذل 
و اوباش و مواد فروشــان و معتــادان متجاهر در این 
بوستان ها هستیم. عالوه بر آن، این بوستان ها به پاتوقی 
برای برخی ها تبدیل شــده که متأسفانه بدون رعایت 
شــئونات اخالقی دور هم جمع می شوند و موادمخدر 
اســتعمال می کنند. در حاشیه بوستان ریما به سبب 
بکر بودن فضای آن و بوستان نرگس هم گاهی شاهد 
درگیری و عربده کشــی اراذل و اوباش هســتیم و با 
تاریکی هوا در ساعت های پایانی شب به بعد بوستان 
بــه نوعی در قرق هنجار شــکن ها و اراذل و اوباش و 
مواد فروش ها و معتادان قرار می گیرد. گاهی شهروندان 
درباره درگیری هایی که باسالح سرد بین اراذل و اوباش 
رخ می دهد به ما گزارش می دهند. اغلب این افراد هم 
از مناطق و محله های اطراف مانند »شماره 2« و »قلعه 
حسن خان« به تهرانســر می آیند. برای از بین رفتن 
چنین فضایی، نخســتین موضوع لزوم حضور پررنگ 
و محسوس پلیس در این بوستان ها است. به هرحال، 
وقتی متوجه می شــوند که گشت پلیس در بوستان 
حضور دارد؛ مقداری خودشان را جمع و جور می کنند. 
از سویی دیگر، الزم اســت که حراست بوستان ها به 
نیروهای جوان تر و کارآمد تر و مجهز تری سپرده شوند. 
پیرمردان بازنشسته و ناتوان که آنجا گمارده شده اند، 

واقعًا حریف این افراد نمی شوند.«

الله و نیلوفر در تهرانسر غربی 
»مســعود رضایی«، دبیر شورایاری محله تهرانسر 
غربی هم وضع بوســتان های »اللــه« و »نیلوفر« را 
نا مناســب می داند و به همشــهری محله می گوید: 
»تقریبًا وضعیت همه بوستان ها شبیه به یکدیگر است. 
در محدوده محله ما بوستان های الله و نیلوفر شرایط 
بدتــری دارند و به پاتوق هایی برای اعمال غیر اخالقی 
و هنجار شــکنانه و هم چنین پناهگاه و پاتوقی برای 

معتادان و کارتن خواب ها تبدیل شــده اند. گشت های 
پلیس در بوستان ها سرکشی می کنند و برخورد هایی 
نیز دارند، اما سرکشــی های پلیس اغلب در طول روز 
انجام می شود. این در شــرایطی است که معتادان و 
کارتن خواب ها از حول و حوش ســاعت 12شب تا 6 
صبح در آالچیق های بوســتان نیلوفر اتراق می کنند. 
دورتا دور آالچیق ها را می پوشــانند و به مصرف مواد 
و کارهای دیگر مشغول می شوند. این وضعیت را هم 
به شهرداری و هم به نیروی انتظامی گزارش کرده ایم 
اما تغییری حاصل نشده اســت. متأسفانه آزادسازی 
زندانیان و معتادان از کمپ های ترک اجباری به سبب 
شیوع ویروس »کرونا« موجب شــده تا آنها در شهر 
پراکنده شوند چراکه اغلب جا و مکان و خانه و زندگی 
ندارند. نکته تأسف بار دیدن دختران و پسران کم سن 
و سالی است که داخل و اطراف بوستان ها موادمخدر 
مصرف می کنند. پیشــنهاد دادیم که برای حفاظت 
از بوســتان ها از نیرو های جوان که به امکاناتی مانند 
گاز اشــک آور، باتوم و بیسیم مجهز هستند و از سوی 
پلیس حمایت می شوند، استفاده شود. هم چنین نصب 
دوربین مدار بسته می تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده 
عمل کند، اما نه پلیس و نه شهرداری توجهی به این 
درخواســت نداشتند. شــهرداری اعالم کرد خودتان 
دوربین نصب کنید. این در شــراطی است که فضای 
داخل بوســتان ها برای شهرداری است و آنها مسئول 

رسیدگی به آن هستند.«

 بستر های جرم ساز باید حذف و اصالح شود 
 رئیس کالنتری 150تهرانسر درباره ناامنی بوستان ها 
و طرح های ضربتی که در این مدت از سوی پلیس اجرا 
شده اســت، به لزوم مشارکت و فعالیت دیگر ارگان ها 
برای امن و ایمن سازی این مراکز تفریحی می گوید: »در 
تهرانسر، 21 بوستان داریم که پلیس حضور فعالی در 
آنهــا دارد و در این مدت طرح های مختلف امنیتی در 
داخل آنها اجرا و با افراد متخلف براساس قانون برخورد 
شده است. هشــدار، تذکر، راهنمایی و ارشاد و گرفتن 
تعهد کتبی و اگر هم موادمخدر و سالح سردی از آنها 

کشــف شــود با توجه به نوع و میزان جرم برای فرد 
متخلف تشــکیل پرونده شده و تحویل مراجع قضایی 
می شــود. از ســویی دیگر، الزم است که تغییراتی در 
بوستان ها ایجاد شود. برای مثال، در برخی قسمت ها، 
شمشــاد ها بلندند و فضای پشت آنها به پاتوقی برای 
معتادان متجاهر و کارتن خواب ها تبدیل شــده است. 
در این بوســتان ها فضاهای بی دفاع شهری وجود دارد 
که الزم اســت شهرداری نسبت به تغییر و اصالح آنها 
اقدام کند. موضوع دیگر، تاریک بودن بوستان ها است. 
تاریکی خود بســتر وقوع جرم و بزه را فراهم می کند. 
متأسفانه بوستان ها در عمل نگهبان و محافظی ندارند. 
شهرداری باید از پلیس محله برای حفاظت از بوستان ها 
اســتفاده کند و پلیس هم از آنها حمایت و پشتیبانی 
خواهد کــرد. اگر هم بودجه ندارند، راهکار های زیادی 
برای تأمین هزینه های آن وجود دارد. دســتمزد این 
نیرو ها را می توان از غرفه هایی که در داخل بوستان ها 
وجود دارند، تأمیــن کرد. نکته بعد اینکه هیچ کدام از 
بوستان ها مجهز به سیستم دوربین مدار بسته نیستند 
که تأثیر بسیار زیادی در تأمین امنیت دارد. ما حاضر 
و آماده ایم تا در این زمینه با شــهرداری تعامل داشته 
باشیم. اگر به کم و کاستی ها اشاره می کنیم، راهکار و 
پیشنهادی نیز برای برطرف کردن آنها داریم.« سرهنگ 
»محمــود مالمیر«، قرق اراذل و اوباش و خالفکاران را 
در ســاعت های آخر شب در بوســتان ها به شدت رد 
می کند: »این موضوع به هیچ عنوان درست نیست. در 
سرکشی های روزانه ما به بوستان ها حتی در ساعت های 
نخستین بامداد، خانواده ها در بوستان ها حضور دارند و 
این طور نیســت که در بوستان ها، درگیری و دعواهای 
دسته جمعی یا ایجاد ارعاب داشته باشیم. عالوه بر این 
با حضور در بوستان ها به صورت چهره به چهره با مردم 

صحبت و از آنها پرس وجو می کنیم. 
اگر چنین مشــکلی در هر ســاعتی و هرکدام از 
بوستان ها وجود دارد، به ما اعالم کنند تا فوراً در محل 
حاضر شــویم. اما گزارشی درباره قرق شدن بوستان ها 
یا درگیری و دعوای دســته جمعی و ایجاد ارعاب به ما 
گزارش نشده اســت. با توجه به اینکه در محله هایی 
مانند قلعه حســن خان و شماره 2 امکانات تفریحی و 
بوستان ها کم است، برخی از آن محله ها برای تفریح به 
بوستان های تهرانسر مراجعه می کنند. اگر می خواهیم 
با این معضل ریشــه ای و اساسی برخورد کنیم، همه 
دســتگاه ها و ارگان ها باید در زمینه کارهای فرهنگی 
وارد میدان شوند. تنها با بگیر و ببند پلیسی نمی توان 
همه مسائل را حل کرد. شــهرداری، مساجد، بسیج، 
شورایاری ها، سازمان بهداشت و اداره سالمت و بسیاری 
دیگر می توانند با اجرای برنامه های فرهنگی در این کار 

مشارکت داشته باشند.« 

دریافت  گواهینامه   معتبر آموزشی 
اقدامات پیش گیرانه پیش از وقوع حادثه، بهترین گزینه برای کاهش 
بالهای طبیعی اســت و در کنار آن افزایــش آگاهی عمومی و آموزش 
همگانی در پیش گیری بحران بسیار اهمیت دارد و بدون شک می توان 
با انجام این اقدامات در زمان وقوع حوادث، شاهد خسارت کمتری بود. 
اســفندیاری، درباره این دوره آموزشی می گوید: »شهروندان می توانند 
از طریق لینــک Pc.tdmmo.ir در دوره »مقابله با بحران« به صورت 
مجــازی و رایگان شــرکت و کارت عضویت در خانــه دوام و ایمنی را 
دریافت کنند. اعضای گروه دوام اغلب در دوره های گذشــته، دوره های 
آموزشــی را سپری کرده، اما گواهینامه آموزشی دریافت نمی کردند. از 
ســوی دیگر، در ســال های پیش اگر فردی قصد شرکت در دوره های 
آموزشــی این خانه را داشــت باید به صورت حضــوری در کالس های 
آموزشی شرکت می کرد که این موضوع موجب شد تا شخصی که امکان 
حضور در کالس برایش مهیا نبود، نتواند عضو خانه دوام و ایمنی شود، 
اما این بار به ســبب اهمیت موضوع، پس از گذراندن دوره 36 ســاعته، 
گواهینامه آموزشی به آنها اعطا می شود. هم چنین از آنجایی که ضرورت 

آموزش مقابله با شــرایط بحران همیشه احساس می شود و شهروندان 
باید آماده باشــند، بــرای همین، داوطلبان گــروه دوام و افرادی که در 
دوره های قبلی آموزشی هم شرکت کرده اند، می توانند در این دوره های 

مجازی هم ثبت نام و مباحث آموزشی را فرا بگیرند. 
این آموزش ها شامل 1۴ ساعت آموزش مجازی و یک دوره یک روزه 
آموزش عملی است که در خانه دوام و ایمنی، نهادی مردمی در سراهای 
محله برگزار خواهد شد، که با توجه به شرایط کرونا تالش شد تا بیش از 
80 درصد آموزش ها در فضای مجازی انجام شود و شهروندان می توانند 
باقی مانده این آموزش ها را که شامل فعالیت فیزیکی و اقدامات عملی 
است در فرصتی مناسب و حتی پس از فروکش کردن کرونا در خانه های 
دوام یا پایگاه های مدیریت بحران مناطق 22 گانه شهرتهران فرا بگیرند. 
هم چنین پس از هماهنگی های انجام شــده با ســازمان پیش گیری و 
مدیریت بحران شهر تهران و آتش نشانی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و حداقل حضور شــرکت کنندگان، بخش عملی نیز برگزار و شهروندان 

ارزیابی می شوند.«

        مجازی یاد بگیرید

شهروندان با گذراندن دوره های آموزشی مدیریت بحران، میزان آگاهی 
و آمادگی خــود را در برابر مخاطرات طبیعی مانند زلزله ارتقا می دهند. 
ایــن نیروهای داوطلب مردمی با توجه بــه آموزش هایی که دیده اند، در 
زمــان بروز بحران می تواننــد یاریگر خود، خانــواده و در صورت امکان 
هم محله ای های خود باشــند. سرپرست ستاد مدیریت بحران منطقه به 
شیوه ثبت نام در این دوره های آموزشی مجازی اشاره می کند و می گوید: 
»شهروندان می توانند با ثبت نام در صفحه آموزش شهروندی )شهرآماده( 
که در ســایت سازمان بحران به نشــانی tdmmo.tehran.ir است به 
محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند و آموزش های الزم برای آمادگی 
در بحــران حــوادث، بحران هایی همچون زلزله را فــرا گرفته و با نقاط 
امن محله های خود در هنگام بروز حوادث نیز آشــنا شــوند. شهروندان 
پس از مشــاهده مطالب آموزشــی می توانند در آزمون مجازی شرکت 
کنند. افرادی که دوره های آموزشــی را با موفقیت طی کنند، عضو خانه 
دوام و ایمنی می شــوند و می توانند عالوه بر دریافت کارت عضویت در 
مانورها و سایر برنامه های مرتبط با مدیریت بحران که در محله و منطقه 
محل سکونت خودشان برگزار می شود، شرکت کنند. ارائه آموزش هایی 
که ســطح دانش و مهارت هریک از شــهروندان را برای چگونه زیستن 
در محیــط پر از عوامل تهدید زا افزایش می دهــد و توان مقابله آنان را 
در برابــر خطرات و حوادث ارتقا می بخشــد، می تواند در کاهش اثرها و 
خسارت های ناشی از حوادث و ســوانح مؤثر باشد. برای همین، در این 
دوره، موارد آموزشی مانند چگونگی مقابله با ویروس کرونا، برنامه ریزی 
در خانــواده در شــرایط اضطراری، مبانــی مدیریت 
بحران، شناخت مخاطرات طبیعی و اقدامات الزم، 
حمایت های روانی در بحران، مبانی اطفای حریق، 
فوریت های پزشکی، کارگاه تقویت دید مدیریت 
بحران و مهارت های بقا در شرایط اضطراری، 
در کالس های مجــازی مدیریت بحران به 

شهروندان آموزش داده می شود.«

   آمــوزش همگانی به شــهروندان یکی از اولویت ها و اهداف اصلی مدیریت بحران اســت تا بدانند که در هنگام وقوع 
بحران های مختلف، چه رفتاری از خود بروز دهند و حتی آن دسته از شهروندانی هم که آموزش های بیشتری را فراگرفته اند، 
بتوانند در امور مربوط به مدیریت بحران محله خود مشارکت کنند. در همین راستا و با توجه به شرایط کنونی جامعه برای 
پیش گیری از ابتال به ویروس »کرونا« و مهار آن، کالس های مهارت آموزی مقابله با شرایط بحران و بالیای طبیعی، همچنان 
در منطقه برپا می شود. اما این بار برای حفظ سالمت شرکت کنندگان، این دوره های آموزشی به صورت مجازی و آنالین برگزار 
می شود و شهروندان به آسانی می توانند در آن شرکت کنند. برای اطالع بیشتر از شیوه برپایی دوره های آموزشی گروه دوام 

با »مهدی اسفندیاری«، سرپرست ستاد مدیریت بحران منطقه۲۲، هم صحبت شدیم. 

روزبهانی  ثریا

 سرپرست ستاد مدیریت بحران منطقه22 از آموزش مجازی
 شهروندان داوطلب برای مقابله با بحران های طبیعی می گوید

به سوی شـهر آماده

فقدان یا ناکافی بودن اطالعات کافی درباره بحران ها یکی 
از مهم ترین عواملی است که عواقب بحران را تشدید می کند. 
در این میان، آموزش به شــهروندان از بهترین شــیوه های 

ارتقای شاخص مدیریت بحران است.
 به همین منظور، برای ارتقای ســطح آگاهی شهروندان، 
گروه های »دوام« در ســراهای محله تشکیل شد تا از نزدیک 
نکات آموزشی به شــهروندان ارائه شود. مهدی اسفندیاری، 
سرپرســت ســتاد مدیریت بحران منطقه، درباره راه اندازی 
ســامانه آموزش مجازی شــهروندی در منطقــه می گوید: 
»شــرکت کنندگان در گروه های دوام، در هر دوره بابرپایی 
حضوری کالس ها، محتواهای آموزشــی را به صورت تئوری 
و عملی فــرا می گرفتند. چراکه نیاز بــه آموزش در زمینه 
مدیریت بحران الزم و ضروری اســت و این نیاز همیشــه 
احساس می شود، اما اکنون با توجه به شرایط خاص موجود 
و همه گیری ویروس کرونا، امکان برپایی حضوری دوره های 
آموزشــی وجود ندارد و فعالیت های آموزشی گروه دوام به 
گونه ای دیگر ارائه می شود. در همین راستا، سازمان بحران 

برای آموزش و ارتقای آگاهی های عمومی شــهروندان 
در مقابله با ســوانح، نســبت بــه ایجــاد و راه اندازی 
زیرســاخت های الزم برای ارائه آموزش های مقابله با 
بحران به صورت مجازی )LMS( اقدام کرده است. در 

این طرح، شــهروندان نکات آموزشی را به شکل 
مجازی می آموزند.« 

کاهش خسارت های ناشی از حوادث
به گفته اســفندیاری، بالیایی طبیعی و 
حوادث، خرابی دارد. دستی کمک می طلبد 

و دســتی یاری می رســاند. برای همین، این 
دوره های آموزشــی می تواند به تقویت ظرفیت ساکنان 

محله ها در زمینه آمادگی، واکنش و بازســازی پس 

از حوادث، برای کاهــش مخاطرات از طریق ایجاد و مرتبط 
کردن ظرفیت مقابله ســاکنان محلی و برقراری ارتباط این 
شــبکه ارتباطی با دفاتر ستادهای مدیریت بحران مناطق و 
در نهایت ســازمان پیش گیری و مدیریت بحران شهر تهران 
کمــک کند. از این رو، آموزش به عنوان یکی از محوری ترین 
راهکارهای پیش گیری، ارتقای ســطح آمادگی برای مقابله و 

کاهش خســارت های ناشی از حوادث و 
سوانح غیرمترقبه محسوب می شود. 
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یکی از معضالت همیشــگی شهر »تهران« و 
محله هایش که در سایه افزایش جمعیت، روزبه روز 
آزار دهنده تر می شــود، نبود جای پارک خودرو یا 
همان کمبود پارکینگ های عمومی و خصوصی 
است. این معضل چند سالی است جمله معروف 
»خودرو نداشــتن یک مشکل اســت و خودرو 
داشــتن هزار مشکل« را بر ســر زبان ها انداخته 
اســت و این روزها تأثیر خود را بیش از پیش بر 
روی نمای بصری و افزایش میزان خشــونت های 
اجتماعی و جرائم مرتبط با خودرو بروز می دهد. 

 خیابانگردی همراه آلودگی 
 و کمی ترافیک

نهمین تکــه از پایتخــت با توجه بــه تراکم 
جمعیتی کــه دارد سال هاســت که با کســری 
توقفگاه هــای خــودرو در معابرش، اهالــی را به 
دردســر انداخته اســت. »داود کریمی«، یکی از 
اهالی محله »استاد معین«، می گوید: »این روزها 
که مراکز تجاری در محله ما جای خود را حسابی 
باز می کنند، جای پارک خودرو، کیمیا محســوب 
می شــود. بعضی از رانندگان نیز کمبود پارکینگ 
را بهانــه و خودروهایشــان را در پیاده روها پارک 
می کنند. این اقدام هم غیرفرهنگی اســت و هم 

ممکن است در مواقع اضطراری و خطر، مشکل ساز 
شود. به گمانم شهروندان باید مطالبه گری کنند، نه 
لج بازی.« »رامین غالمی« هم از اهالی محله شهید 
»دســتغیب« اســت. او می گوید: »معضل کمبود 
پارکینگ خود هزار معضل دیگر به همراه می آورد. 
در همین خیابان دستغیب، راننده ای اگر بخواهد 
جای توقف بــرای خودرویش پیدا کند، باید چند 
دقیقه ای را خیابانگــردی کند. این یعنی آلودگی 
بیشتر و ترافیک بیشــتر. تازه جای پارک هم اگر 
پیدا کند، باید دلواپس دردسرهای پس از آن مانند 

درگیری و سرقت تجهیزات خودرویش باشد.«

 شرایط تقریباً مناسب! 
»علی حیدری«، سرپرست معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری منطقه، در ارتباط با کمبود 
فضاهــای توقفگاهی ویــژه خودروها در منطقه، 
می گویــد: »19 هــزار و 911 واحــد پارکینگی 
در 18 پارکینگ عمومی شــامل یک پارکینگ 
طبقاتی شهری و 3 پارکینگ طبقاتی فرودگاهی 
و 1۴ پارکینگ همسطح در گستره منطقه فعال 
هســتند. با توجه به تراکم جمعیتی_مساحتی 
و همچنین اســتانداردهای شهرسازی، در حال 
حاضر در منطقه برای هر واحد فضای پارکینگی 

7/1 درصد تقاضای شهروندی وجود دارد. به بیانی 
ســاده، منطقه با کمبود سرانه پارکینگی مواجه 
است که باید از طریق جذب سرمایه گذار و تملک 
واحد های وسیع در حاشیه معابر تجاری و اداری، 
آن کمبــود را رفع کنیم. البتــه ناگفته نماند که 
شرایط پارکینگ های منطقه از نظر کمی و کیفی 
نسبت به سایر مناطق، شرایط ایده ال تری است.« 
حیدری هم چنیــن می افزاید: »تملــک اراضی، 
فرایندی اســت که با توجه بــه اوضاع اقتصادی 
حاکم بر جامعه به کنــدی صورت می پذیرد. در 
نتیجه برای ساخت پارکینگ های عمومی بیشتر از 
تأمین پارکینگ های ساختمانی و خصوصی زمان 
برده می شود. در این شرایط، گره گشایی از معضل 
کمبود پارکینگ منطقه بر دوش مالکان واحد های 
مســکونی افتاده که قصد نوسازی و ساخت وساز 
دارند. در نوســازی نیز یکــی از الزامات عمرانی، 

تأمین پارکینگ است.«

 چالشی که به بحران تبدیل شده است
سرپرســت معاونــت حمل ونقــل و ترافیک 
شــهرداری منطقه، در حالــی کمیت و کیفیت 
پارکینگ های منطقه را مناسب ارزیابی می کند که 
»محمد صولتی«، یکی از اعضای شورایاری محله 

سرآسیاب، می گوید: »این محله به ظاهر کوچک، 
حدود 25 هزار نفر جمعیت در خود جا داده است 
که دور از ذهن نیســت اگر بگوییم خیلی بیشتر 
از نیمی از این جمعیت، صاحب خودرو هســتند. 
اکنون جالب اینجاست که بگویم این محله اصاًل 
پارکینگ عمومی ندارد. یعنی مالک خودرو یا باید 
واحد مســکونی اش دارای پارکینگ باشــد یا در 
خیابان ها به دنبال جای پارک، سرگردان بچرخد. 
خیلی از نزاع های این محله با همین موضوع جای 
پارک آغاز می شــوند و گاه بــه جاهای خطرناک 
هم می کشــد.« »اصغر محمدی«، شــورایاری 
محلــه »مهرآبادجنوبی« اســت کــه می گوید: 
»عوارض خــودرو گرفته می شــود اما خدماتی 
مانند پارکینگ عمومی ارائه نمی شود. آن هم در 
محله مهرآبادجنوبی که به رغم جمعیت باال، فاقد 
پارکینگ است. این محله مرکز خرید و واحد های 
کوچک تجاری کم ندارد. معابرش هم اغلب تنگ 
و باریک هســتند. با این اوصــاف، چالش جای 
پارک خودرو اینجا به بحران تبدیل شــده است. 
اینکه جایی برای ســاخت پارکینگ عمومی پیدا 
نمی کنند، نمی تواند بهانه خوبی برای دادن مجوز 
ساخت وســازهای بی رویه بــه واحد های تجاری 
و اداری باشــد. یا پارکینگ بسازند یا اینکه همه 

محله ها را شلوغ نکنند. به این شرایط کالفه کننده، 
ترافیک هم اضافه کنید با کمی دوربرگردان.«

  طراحی شهر 
 بر میزان وقوع جرم اثر دارد

برای  بررســی حقوقی ماجرای پارکینگ ها در 
شهر که گاهی به خشونت و وقوع جرائم کشانده 
می شــوند با »مجید رســتمی«، وکیل پایه یک 
دادگستری، گفت و گو کردیم. رستمی در این باره 
می گوید: »طراحی شهری و محیطی که مهم ترین 
بخش آن ایجــاد پارکینگ با امکانات مناســب 
از نورپــردازی گرفته تا ضریب امنیت در کاهش 
میزان وقوع جرائم مرتبط، از جمله نزاع و سرقت 
خودرو، تأثیر مثبــت دارد. چراکه اغلب مجرمان 
برای ارتــکاب اعمال مجرمانه خــود، فرصت ها 
و محیط هــای کم خطرتــر را انتخاب می کنند. 
پارکینگ به گونه ایی امنیت محسوب می شود که از 
سویی از بروز قاعده »هر کسی زودتر رسید، جای 
پارک خودرو برای اوســت«، جلوگیری می کند و 
هم میزان نــزاع و درگیری های لفظی و جرحی 
را به حداقل می رســاند. در حقیقت، مســئوالن 
شهری هرچقدر در ارائه سرانه های مطلوب برای 
یک محله اهتمــام ورزند، شــرایط وقوع جرائم 

به حداقل می رســد و به تبع آن آسیب ها، روند 
کاهشی چشمگیری پیدا می کنند.« او هم چنین 
از تهدید لفظــی »پارک = پنجری « برخی اهالی 
می گوید: »اهالی می تواننــد برای رفع مزاحمت 
خودروهایی که به شیوه ای غیرمعمول مقابل در 
منزل یا ورودی پارکینگ مسکونی توقف کرده اند، 
از نیروی انتظامی کمک بگیرند. تهدیدهای این 
چنیــن یا به اصطالح ایراد ضرر مالی، نوعی جرم 
است که مجازات هایی از 7۴ ضربه شالق تا 3 سال 
حبس در صــورت تخریب عمدی اموال دیگری، 
در بر دارد.« سروان » امیر فضلی«، مسئول واحد 
آمــوزش راهور منطقه، نیــز در ارتباط با کمبود 
پارکینــگ در منطقه می گویــد: »اگر پارکینگ 
عمومی تأمین نباشــد، میزان    ترددهای شهری 
نیز افزایش می یابد. این افزایش    تردد موجب بروز 
تخلفات و تصادفات رانندگی می شود که تعدادی 

از آنها قابل جبران نیستند.«

 الزام تأمین پارکینگ در نوسازی
طراحی و ساخت پارکینگ واحد های مسکونی 
و غیرمسکونی ضوابطی دارد که »  سروه سراجی«، 
کارشــناس دفتر توســعه ای محلی ناحیه 2، در 
این باره می گوید: »براساس قوانین طرح تفصیلی 

شهر تهران، تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز 
برای همه ســاختمان ها و در همه پهنه ها الزامی 
است. به این معنی که صدور مجوز پروانه و گواهی 
پایان کار منــوط به تأمین پارکینــگ مورد نیاز 
است. اگر در نوسازی و ساخت واحدی مسکونی 
و غیرمسکونی امکان تأمین پارکینگ با توجه به 
شرایط ساخت جای پارک خودرو از عرض، طول و 
گردش گرفته تا تعداد آن فراهم نشود، شهرداری 
موظف است از منابع تأمین خدمات خود بهره گیرد 
یا براساس ضوابط مصوب کمیسیون ماده 5 شهر 
تهران در شــعاع 250 متری از واحد مورد نظر، 
در عرصه هایی اســتاندارد پارکینگ یا فضاهای 
مشاع محلی برای توقف خودروها ایجاد کند. این 
قانون در کنار رینگ ها، معابــر پر   تردد، مراکز و 
گستره های کار و فعالیت شهری اهمیت دوچندان 
پیدا می کند.« سراجی، هم چنین می افزاید: »در 
حال حاضر، واحد های فرســوده و ریزدانه ناحیه 
در جریان نوســازی بیشــتر از نیمی از میانگین 
پارکینــگ را تأمین می کنند. باقی واحدهایی که 
نمی توانند فضای پارکینگ شــان را تأمین کنند، 
بنا به دالیل متراژ و تراکم اســت. از سویی، اجبار 
در تأمین پارکینگ های ساختمانی، یکی از دالیل 

نبود تمایل مالکان به نوسازی پالک شان است.«

  پارکینگ ها از زیرساخت های تأثیرگذار توسعه شهری اند که با افزایش تعداد آنها می توان 
بار ترافیکی کمتری را در معابر شهر و منطقه شاهد بود. پارکینگ های عمومی و خصوصی که 
باید موازی با افزایش تولید و بهره گیری از خودروها گسترش مکانی یابند تاکنون به صورت 
کامل و جامع در منطقه ۹ رخ نداده اســت. این اذعان اهالی و گالیه شــهروندانی است که 
مدت زمان طوالنی برای یافتن چند وجب جای پارک خودرویشــان در معابر کم عرض و تو 
در توی منطقه ســرگردانند. متراژ کلی پارکینگ های عمومی در منطقه با توجه به مساحت 
۹۷/۱۹ کیلومترمربعی منطقه و با جمعیت بیش از ۱۷۷ هزار نفری ســاکن و ۲۹۷ هزار نفری 
شناور، به ۲0۴ هزار مترمربع می رســد. تحلیل این آمار براساس استانداردهای وزارت »راه 
و شهرســازی«، پایین بودن سرانه پارکینگ های مناسب محله های ۹گانه را نشان می دهد. 
ســرانه ای که در پاره ای از موارد به گفته کارشناسان حوزه شــهر می تواند از بروز برخی 
آسیب ها و جرائم از نزاع گرفته یا سرقت خودرو جلوگیری کند. برای بررسی کمی و کیفی 
وضعیت پارکینگ های منطقه، سراغ معتمدان محلی و مسئوالن شهری و انتظامی رفتیم و 

با آنها به گفت وگو نشستیم. 

منطقه9

سحر جعفریان

بررسی کمی و کیفی پارکینگ های منطقه9 
در گفت وگو با معتمدان محلی و مسئوالن شهری و انتظامی

برای 470 هزار نفر 
20هزار جای پارک

تریـن ها
پارکینگ خالقیان، بزرگ ترین 

پارکینگ منطقه با 13 هزار 
و 500 مترمربع مساحت در 
ناحیه یک واقع شده است. 

کوچک ترین پارکینگ منطقه با 
2 هزار مترمربع مساحت در 

ناحیه 2 واقع شده است. 

فرودگاه بین المللی مهرآباد، 
دارای 6 پارکینگ اختصاصی 

با 17 هزار و 619 ظرفیت 
خودرو است. 

پارکینگ طبقاتی ترمینال 1و 
2 فرودگاه بین المللی مهرآباد 
با 7 طبقه، بلندترین پارکینگ 

منطقه است. 

ناحیه یک با 13 پارکینگ 
عمومی، بیشترین فراوانی 

پارکینگ های منطقه را دارد. 

ناحیه 2 با 5 پارکینگ عمومی، 
کمترین فراوانی پارکینگ های 

منطقه را دارد. 

قدیمی ترین پارکینگ منطقه، 
پارکینگ کفش ملی در خیابان 

سی متری جی است. 
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پارکینگ های منطقه9 به تفکیک محله ها

 خالقیان:  ضلع غرب میدان استادمعین، خیابان خالقیان، پارکینگ 
طبقاتی. ظرفیت 912. 

 طرشتی:  خیابان دامپزشکی شرقی، نرسیده به 21 متری جی. ظرفیت 50. 

 تیموری:  21 متری جی، نرسیده به میدان استاد معین. ظرفیت 50. 

 کوثر 1:  انتهای خیابان استاد معین، خیابان نوری نیارکی. ظرفیت 250. 

 کوثر 2:  انتهای خیابان استاد معین، خیابان نوری نیارکی. 150. 

 بهمن پور:  خیابان هوشیار، نرسیده به بلوار استاد معین، مقابل اداره 
مالیات غرب. ظرفیت 100. 

 اسالمی:  خیابان شمشیری، بعد از مسیح خواه. ظرفیت 150. 
 

 وحدت:  21 متری جی، نرسیده به استاد معین. ظرفیت 50. 

 پارکینگ 21:110 متری جی، نرسیده به بلوار استاد معین. ظرفیت 100. 

 فتح 13:  بزرگراه فتح، فتح 13. ظرفیت 160. 

 کفش ملی:  خیابان 30 متری جی، جنب پمپ بنزین. 250. 

 بدون نام:  خیابان زرند، سه راه آذری. 70. 

 فرودگاه، طبقاتی:  فرودگاه بین المللی مهرآباد، ترمینال 1و 2. 
ظرفیت 5000. 

 فرودگاه، طبقاتی:  فرودگاه بین المللی مهرآباد، ترمینال 1و 2. 
ظرفیت 4300. 

 فرودگاه، طبقاتی:  فرودگاه بین المللی مهرآباد، ترمینال 6و 4. 
ظرفیت 2000. 

 فرودگاه، همسطح:  فرودگاه بین المللی مهرآباد، خیابان پرواز، شماره 3. 
ظرفیت 1500. 

 فرودگاه، همسطح:  فرودگاه بین المللی مهرآباد، ابتدای خیابان حجاج. 
ظرفیت 4000. 

 فرودگاه، همسطح:  فرودگاه بین المللی مهرآباد، خیابان حجاج، شماره 3 
و شبانه روزی. ظرفیت 819. 

نشانی پارکینگ های منطقه 
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پس از گذشــت 6 ماه از شــیوع ویروس »کرونا« 
که مانــع از ادامه فعالیت های مســتمر کانون نجوم 
فرهنگسرای معرفت شده بود، این هفته اعضای کانون 
با رعایت پروتکل های بهداشتی در حیاط فرهنگسرای 
معرفت دور هم جمع شــدند تا زیبایی های آسمان را 
تماشــا کنند. همراه شدن با این کانون، جذابیت های 
وصف ناشــدنی دارد زیرا شــما می توانیــد از دریچه 
یک »تلســکوپ«، آسمان شهر را متفاوت تر ببینید و 
از البه الی همــه تاریکی ها در دورترین نقطه ممکن، 

عظمت پروردگار را به نظاره بنشینید. 
»نرجس پاک نهال«، دبیر کانون نجوم شباهنگ، 
بیش از 11 سال است که در زمینه علم نجوم فعالیت 
می کند و عالقه مندان زیادی را به ســوی علم نجوم 
و شناخت آســمان راهنمایی کرده است. به گونه ای 
که صدهــا نفر در کانــون نجوم شــباهنگ با علم 
شیرین و جذاب نجوم آشنا شده و مسیر زندگی شان 
تغییر کرده اســت و از طریق این علم، شغل و رشته 
دانشــگاهی خود را دنبال کرده اند. نرجس پاک نهال 
که تحصیل کرده رشــته »مدیریــت امور فرهنگی« 
است و در حال حاضر در رشته »مدیریت گردشگری« 
نیز تحصیل می کند، تنها به دلیل بها دادن به عالقه 
دختــرش به این علم وارد شــده و بعد هــا آنقدر به 
ستاره شناســی و آسمان عالقه پیدا کرده که یکی از 
فعال ترین کانون های نجوم پایتخت را راه اندازی کرده 
و هدایت می کند. او می گوید: »زمانی که دخترم دوره 
راهنمایی را می گذراند، با نجوم آشــنا شد و عالقه او 
به این علم در حدی بود که مطالعه های زیادی انجام 
داد و من هم چون عالقــه اش را دیدم، همراهی اش 
کــردم. بعد ها او در رشــته »فیزیک« تحصیل کرده 
و مدرک کارشناســی ارشــد خود را در رشته نجوم 

کودکان از »روســیه« دریافت کرد و رتبه نخست را 
بین همکالسی هایش به دســت آورد. خاصیت این 
علم، جذابیت آن است. در طول این سال ها، هر فردی 
که به کانون مراجعه کرده از عالقه خود به آســمان 
سخن گفته اســت، فرقی هم نمی کند، ما درکانون 
عضو ۴ تا 80 ساله داریم. بانوی 80 ساله ای که وقتی 
برای عضویت پیش ما آمد از عالقه ای صحبت کرد که 

از کودکی با او بوده است.«

 رصد شبانه آسمان تهران
»رصدخانه«های دیدنی تهران متأســفانه بیشتر 
در محدوده شمال تهران قرار گرفته اند و غرب تهران 
هیچ رصدخانه ای ندارد. پاک نهال، مســئول کانون 
نجوم شــباهنگ در این باره می گوید: »سال 1388 
برای نخســتین بار در فرهنگســرای معرفت، کانون 
شــباهنگ را راه اندای کردیم. همان ســال ها برنامه 
جذابی را آغــاز کردیم که در نوع خود منحصربه فرد 
بود و تا به کنون در پایتخت انجام نشــده بود. برای 
برنامه »رصد شــبانه تهران«، با تلســکوپ شخصی 
که درپشت بام فرهنگســرا قرار داده بودیم، مردم را 
برای دیدن آســمان شــب تهران دعوت می کردیم. 
آنقدر اســتقبال از این برنامه زیاد بود که موجب شد 
فرهنگسرا یک تلسکوپ بخرد. مردم گروه گروه صف 
می کشــیدند تا آسمان را از دریچه تلسکوپ ببینند. 
در این میــان، خاطره جالبی هم برایمان رقم خورد. 
پیرزن پا به سن گذاشته ای هم با چادر گل گلی و نان 
بربری که در دست داشت، در صف منتظر بود و مدام 
ســؤال می کرد کی نوبتم می شود؟ وقتی از او درباره 
حضورش پرسیدم، گفت: »آرزو دارم ماه و ستارگان 

را از نزدیک ببینم.«

 آسمان شب های روستای وردیج
تورهای گردشــگری کانون شباهنگ با سفرهای 
نیم روزی بــه رصدخانه های معــروف تهران و حتی 
تور های رصد آسمان دربیابان از جذابیت های همراهی 
با این گروه فعال اســت. اما پاک نهال، از جذاب ترین 
آســمان غرب تهران نام می برد که می شــود از فراز 
روســتای »وردیــج« در منطقه 22 نظــاره کرد. او 
می گوید: »رصد آسمان از روستای وردیج بسیار دیدنی 
است، چون در این محدوده کمترین آلودگی نور را در 

آسمان داریم.« 

کانون نجوم شباهنگ برنامه های مختلفی 
برای شهروندان برگزار می کند

 رصد شبانه آسمـان 
از روستای وردیج

 تصور دیدن سیارات و ستارگان در آسمان شب پایتخت لذتی وصف ناشدنی است که هر شهروندی را 
ناخودآگاه به خود جذب می کند. کانون »نجوم شباهنگ« فرهنگسرای »معرفت« سال ها است چشمان 

شهروندان را به دیدن زیبایی های آسمان دعوت می کند.

سمیرا باباجانپور

 آلودگی نوری پایتخت 
مسئول کانون شباهنگ از آلودگی نور در 
آسمان تهران گله می کند و می گوید: »یادم 
می آید شــب های تهران آنقدر پر ستاره بود 
که وقتی باالی پشــت بام می رفتیم، دلمان 
می خواست ســتاره ها را بچینیم. اما اکنون 
تهران پــر از آلودگی نوری اســت. نورهای 
اضافی موجب شــده تا تاریکی در آســمان 
داشته باشیم. از سویی، آلودگی هوا و ذرات 
آن هم تأثیر گذار بوده اســت. با این حال با 
تلســکوپ می توان ماه و ســیاراتی همچون 
»زهره«، »مریخ«، »مشتری« و قمرهای آن 
را می توان دید. سیاره »زحل« با حلقه هایش 
بسیار دیدنی اســت. اگر هوای تهران صاف 
و غبارآلود نباشــد، صورت فلکی »خوشــه 

پروین« دیده می شود.«

 در حضور استادان نجوم
جلســات هفتگی به همراه کارگاه نقاشی 
نجومی، کارگاه ساعت آفتابی، کارگاه ساخت 
تلسکوپ و همایش ها و سمینارهای مختلف 
در کنــار تورهای رصد آســمان در تهران و 
بیابان از برنامه های این کانون علمی اســت. 
پــاک نهال، در ادامه از حضور اســتادان بنام 
علم نجــوم در برنامه های کانــون، می گوید: 
»خوشبختانه اســتادان بنام در این کانون ما 
را همراهی می کنند. کالس های ما از ســطح 
آماتور، متوســطه و حرفه ای تقســیم بندی 
می شــود و بیش از 500 عضو ما را همراهی 
می کنند. البته همراهی ارگان ها و سازمان های 
فرهنگــی و آموزشــی می تواند در توســعه 
این علم مؤثر باشــد. برگزاری غرفه های علم 
نجوم و زیست شناســی آسمان در بوستان ها 
و رصد آســمان می تواند از برنامه های جذاب 

شهروندی باشد.«
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  باالخره پس از ۱0 سال پروژه خاک گرفته مجتمع فرهنگی و تفریحی »کوثر« 
منطقه ۹ به روزهای افتتاح نزدیک می شــود. این خبر و رویداد برای اهالی محله 
»اســتاد معین« به منزله همان نقطه پایان محدودیت های رفت و آمد به ســبب 
فعالیت و اســتقرار کارگاه های عمرانی پروژه و هم چنین ســامان گرفتن نمای 
بصری ضلع جنوبی محله در محور خیابان »هاشمی« است. اما این تنها یک روی 
ماجراست. ســری به محله استادمعین زده ایم تا در گفت وگو با اهالی و معتمدان 
محله، بیم و امیدهای آنها را درباره کم و کیف بهره برداری و همسایگی با مجتمع 

کوثر با هم مرور  کنیم.  

مهدی اسماعیل پور

بزرگ ترین پروژه فرهنگی و تفریحی 
منطقه 9 سال 1400 به بهره برداری می رسد

 10 سال انتظار برای 
تکمیل یک پروژه محلی

خیابان »دامپزشــکی« را به سوی خیابان هاشمی گذر 
می کنم. با وجود پاندمی »کووید 19«، اینجا خبری از رعایت 
فاصله های فیزیکی و بهداشــتی بین اهالی نیســت. شاید 
چون تراکم جمعیتی محله اســتادمعین به حدود 19 هزار 
نفر می رسد و ســاختمان ها تنگ هم قد کشیده اند، فاصله 
گرفتن کمی دشــوار به نظر می آید. جلوتر، مجتمع کوثر با 
سنگ نمایی کرم رنگ و حاشیه هایی آجری، جلوه می کند. 
کارگران مشــغول نازک کاری هستند و اهالی اما بی تفاوت 

عبور می کنند. 

از زمیِن متروک معتادنشین
 تا پروژه خاک گرفته

سراغ کاسب قدیمی محله می روم. به هر حال، کاسبان به 
سبب معاشرت و مجالستی که با دیگر همسایه ها دارند، منابع 
اطالعاتی خوبی برای مصاحبه و هم صحبتی درباره موضوعات 
محلی محســوب می شــوند. »احمد نقبی«، یکی از همان 
کاسبانی قدیمی محله است که می گوید: »10 سال از روزی 
که در این زمین متروک معتادنشین، کلنگ زده اند، گذشته 
است. آن روز گفتند قرار است مجتمع تفریحی بسازند، اما 
تا امروز تنها سر و صدا و محدودیت های   ترددی اش نصیب 
ما شده است. چشــم مان آب نمی خورد که به این زودی ها 
عملیات عمرانی این مجتمع پایان یابد. اگر هم افتتاح شود، 
کسی استقبال نمی کند! آخر تاالر پذیرایی اش ظرفیت 100 
نفری دارد! در حالــی که این محدوده همه خانواده ها، قوم 
و خویش دار هســتند و پرجمعیت. کســی بخواهد مراسم 
عروسی بگیرد، حداقل 300، ۴00 نفری مهمان دارد. برای 

این است که می گویم استقبال نمی شود.«

افزایش سرانه ها در سایه ایرادهای فنی
»احمد آقا، بی راه نمی گوید.« این جمله تأییدی را »بهرام 
قاضی« یکی از مشــتری هایش می گویــد و ادامه می دهد: 
»سال گذشته، چند کارشناس معماری و سرمایه گذار برای 
بازدید از مجتمع آورده بودند تا شــاید برای پیشروی پروژه 
جذب ســرمایه کنند، اما مشکالت فنی مجتمع مانع شد. 
می گویند سیستم تهویه رستوران هایش استاندارد نیست و 
به هنگام بروز احتمالی حوادث، خطرآفرین است.« »  محمد 
مرادی«، یکی دیگر از مشتری های مغازه جمع و جور 
احمداقا، وارد گفت وگو می شــود و می گوید: »این 
مجتمــع کاربری هایی زیادی دارد. یعنی فکرش 
را نکرده اند که معبر کم عرض هاشمی و معابر 
باریک و فرعی اطراف، گنجایش حجم زیادی از 
رفت و آمدها را ندارد و ممکن است مشکالت 
ترافیکی و حتی درگیری های متعدد ایجاد 
کند؟ این گونه آرامش محله را بیشتر بر 
هم می زند. جای این مجتمع های چند 
منظوره، در معابر عریض با پهنه های 
گسترده است.« »مریم پسندپور« نیز 
از ساکنان محله است که نظرش کمی 
متفاوت از دیگران است. او می گوید: 

»با بهره برداری از این مجتمع، ســطح سرانه های تفریحی 
و ورزشــی محله حسابی جابه جا می شود. ما اینجا سینما و 
تاالر پذیرایی محلی نداشــته ایم که البته با افتتاح مجتمع 
کوثر از خدمات این چنینی بهره مند می شویم. به هر حال، 
همسایگی با مجتمع کوثر می تواند دردسرهایی داشته باشد، 
ولی این همان نیاز جدی است که خیلی از اهالی محله اغلب 
اوقات بهانه اش را می گرفتند. ناگفته نماند که محله اســتاد 
معین، کتابخانه و کتابفروشــی درست و حسابی هم ندارد. 

کاش این سرانه نیز در این مجتمع گنجانده می شد.«

ضرورت خدمات دهی به اهالی
»مسعود بخشایشــی«، یکی از اعضای شورایاری محله 
اســتادمعین در این باره می گوید: »به مثبت یا منفی بودن 
عملکرد و بازدهــی پروژه کوثر کاری نــدارم. آنچه انتظار 
می رود، تحقق وعده هاست. 10 سال از کلنگ زنی این پروژه 
می گذرد. 10 سال، زمان خیلی زیادی است. در عصر حاضر 
با این زمانی که ما صرف ساخت مجتمع کوثر کرده ایم، یک 

شهر می ســازند! اینها به کنار، افتتاح هم اگر اتفاق بیفتد، 
پیمانــکار برای بخش های مختلف آن با توجه به شــرایط 
اقتصادی حاکم به این آســانی پیدا نمی شود. به هر حال، 
پیمانکار و ســرمایه گذار هم حق دارند برای آزمودن بخت 
خودشــان در این محله تقریبًا کم برخوردار، نگران باشند. 
مگــر اینکه خدمات ارائه شــده در مجتمع کوثر را نیم بها 
و متناســب با ســطح درآمد اهالی تنظیم کنند تا بتوانند 
از سرانه هایی که طی این سال ها محروم بوده اند، استفاده 
کنند.« »مجید کریمی«، یکی دیگر از اعضای شــورایاری 
می گوید: »افزایش ســرانه های فرهنگــی و تفریحی و از 
سویی دسترسی مناسب محلی، از جمله امتیازهای مجتمع 
کوثر اســت اما به شرطی که معابر منتهی به این مجتمع 
ضمن اصالح هندسی و جانمایی تابلوهایی مناسب، طرح 
تعریض شان نیز اجرا شود. چراکه با راه اندازی مجتمع کوثر 
و چند برابر شدن   ترددها، ترافیک سنگین ایجاد می شود. 
بنابراین، پیش از اینکه مشکل حاد دیگری پیش بیاید، باید 
برایش فکری کرد. البته امیدوارم این دوباره فکر کردن، 10 
سال طول نکشد. اهالی امروز به سرانه های حداقلی شهری 

احتیاج دارند.«

توقف پروژه به دلیل کمبود بودجه
»فرزاد فرهادیان«، سرپرســت معاونت فنی و عمران شــهرداری منطقه 9، ضمن اعالم 
خبر افتتاح مجتمع فرهنگی و تفریحی کوثر تا سال 1۴00، می گوید: »مجتمع کوثر، بیش 
از 8 هزار مترمربع زیربنا دارد که سال 1389 در تقاطع خیابان دامپزشکی و هاشمی کلنگ 
زده شد. دلیل اصلی توقف عملیات عمرانی این پروژه بزرگ محلی، طی این سال ها، تأمین 
نشدن بودجه الزم بوده است.« فرهادیان، در پاسخ به این پرسش که مگر بودجه هر پروژه 
در مرحلــه مطالعات و ارزیابی آن پیش بینی و ســپس تخصیص داده می شــود، می گوید: 
»بودجه تعیین شــده اســت اما نوسانات مداوم بازار ســبب ناهماهنگی در بودجه تعریف 
شــده و بودجه مورد نیاز و مصرفی شد. دلیلی که در شرایط اقتصادی کنونی نیز همچنان 
پابرجاست. از آنجا که این مجتمع با 80 درصد پیشرفت فیزیکی جزو پروژه های اولویت دار 
منطقه محســوب می شــود، فعالیت کارگاه های عمرانی آن از سر گرفته شده است.« او در 
ادامه می افزاید: »مجتمع فرهنگی و تفریحی کوثر در 2 فاز به بهره برداری خواهد رســید. 
فاز نخست، شامل بخش های خدماتی است که فعالیت شان مغایر با پروتکل های بهداشتی 

دوران کرونایی نیست و فاز دوم شامل بخش های مربوط به ورزش های آبی می شود.«
مجتمــع کوثر منطقه 9 دارای 7 طبقه و شــامل بخش هایی مانند پارکینگ، اســتخر، 
ســونا و جکوزی، کافی شاپ، رســتوران های بین المللی، خانه اسباب بازی، 3 سالن سینما، 

سالن های ورزشی، تاالرهای پذیرایی است. 

زیرگذر محله
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دبیر ســتاد بحران منطقه 21، درباره تهدیدها 
و فرصت های بافت صنعتی به »همشــهری محله« 
می گویــد: »کارخانه ها و بافــت صنعتی که خارج 
از تهران و اطراف شــهر قرار داشــتند با توسعه و 
گسترش پایتخت به بافت شــهری رسیده و با آن 
ادغام شــده اند. وجود مراکز صنعتی در جوار بافت 
مســکونی موجب شده تا شــهروندان از مشکالتی 
نظیر آلودگی های زیســت محیطی یا ســر و صدا و 
رفت وآمد خودرو های سنگین و مشکالت ترافیکی 
شکایت داشته باشند، اما صنعتی ها که بخش قابل 
توجهی از مســاحت منطقه 21 را اشغال کرده اند، 
تنها تهدید نیستند و می توان به عنوان فرصت هم به 
آنها نگاه کرد. صنعتی ها تعداد زیادی نیروی انسانی 
دارند که شبانه روز و در چند شیفت کاری مشغول به 
کار هستند. اغلب کارخانه های بزرگ و استراتژیک 
کشــور به ویژه در بخش تولید خودرو و تولید دارو 
»ایران خودرو«، »ســایپا«،  کارخانه هــای   ماننــد 
»دکتــر عبیــدی« و »خوارزمــی« در منطقه 21 
حضور دارند. اینها فرصت هایی است که می شود در 
بخش های مختلف از آنها اســتفاده کرد. در زمینه 
حوادث و ایمنی هم به همین شــکل است و وجود 
مراکز صنعتی از یک ســو حکــم تهدید را دارند و 
از ســوی دیگر، فرصت بزرگی است که می شود به 
خوبــی از آنهــا بهره برد. تهدید از ایــن نظر که در 
انبارهای آنها مواد اولیه قابل اشــتغال و شیمیایی 
وجود دارد که می تواند منجر به بروز حادثه شــود. 
اینها بخش خطرناک یا همــان تهدید های صنایع 
اســت. در بخش صنعت، فرصت هــای بزرگی هم 
وجود دارد. هــزار و 160 واحد صنعتی در منطقه 
داریــم که هرکدام دارای امکانات و تجهیزات امداد 
و نجات مانند آمبوالنس، موتورســیکلت، ماشــین 
آتش نشــانی و پد بالگرد هســتند. برای مثال، یک 
شرکت، 3 آمبوالنس و 3 ماشین آتش نشانی دارد و 
کارخانه دیگری هم 12 دستگاه آمبوالنس و ماشین 
آتش نشــانی دارد. از این تعداد تاکنون با 50 مرکز 
صنعتی برای همکاری و تعامل به توافق رسیده ایم.«

نگرانی در مورد صنایع نداریم
»هادی اســماعیلی« بر این باور است عالوه بر 
امکانات نیروی کار شاغل در کارخانه ها با پشت سر 
گذاشتن دوره های امداد و نجات، شاهد یکی دیگر از 
ظرفیت ها و فرصت های صنایع در هنگام بروز بحران 
هستند. او می گوید: »اگر بتوانیم کارگران شاغل در 
صنایع را آموزش دهیم، در هنگام بروز بحران های 
احتمالی آنها می توانند خود امدادی و دیگر امدادی 
کنند و به اماکن و محله های اطراف خودشــان هم 
کمک کنند که این موضوع در کاهش خسارت های 
جانی و مالی ناشــی از حوادث، بســیار تأثیرگذار 
خواهد بود.« در ســال های گذشته، شاهد حوادثی 
مانند آتش ســوزی در صنایعی از جمله شــرکت 
»کروز«، ایران خودرو و داروســازی خوارزمی بودیم 
و اکنون این سؤال مطرح است که نگران و دغدغه 

خاصی درباره برخی از صنایع با توجه به نوع فعالیت 
و مواد اولیه که با آنها سر و کار دارند و انبار کرده اند، 
وجود دارد یا خیر؟ پاسخ دبیر ستاد بحران منطقه 
به این ســؤال منفی است: »برای حوادث احتمالی، 
نگرانی خاصی نداریم. تقریبًا بافت فرسوده ما صفر 
اســت، معابر پهنی داریم، تقریبًا یک سوم مساحت 
منطقه را کارخانه ها و یک سوم را هم مراکز نظامی 
و فضای ســبز اشــغال کرده اند و تنها یک ســوم 
مسکونی و تجاری اســت. فاصله منطقه از گسل و 
مبدأ و سرچشــمه رودخانه دور است و در صورت 
بروز سیل و زلزله آن شدت اولیه را نخواهد داشت. 
دربــاره کارخانه ها و صنایع هم مشــکل و نگرانی 
خاصی مانند وجود انبار »نفت« در منطقه 5 نداریم. 
صنایع، مرتب و منظم از سوی آتش نشانی، سازمان 
محیط زیست، ستاد بحران، رصد و بازدید می شوند 
و آنهایــی که اصــول ایمنی را رعایــت نکرده اند و 
مشــکل دارند، برای برطرف کردن هرچه سریع تر 
آن، اخطار داده می شود. عالوه بر این، خود صنایع 
برای گرفتن »ایزو« به ویــژه در بخش خصوصی و 
انتفاعی، یکســری الزامــات را رعایت می کنند. در 
ســال های گذشــته، حوادثی مانند آتش سوزی در 
برخی از صنایع اتفاق افتاده بود که تعدادشان بسیار 
کم اســت و همان گونه که اشاره کردم، مشکالت و 
نواقص ایمنی هم شناســایی و برای برطرف شدن 
آنها اقدامات الزم صورت می گیرد. در مجموع، برای 
حوادث و بحران های احتمالی درباره صنایع نگرانی 

خاص و حاد نداریم.« 

منطقه 9 در محاصره مراکز نظامی، صنایع 
و فرودگاه 

دبیر ســتاد بحران منطقــه 9 درباره تهدید ها و 
فرصت های صنایع و مراکز نظامی و فرودگاه مهر آباد 
به »همشهری محله«، می گوید: »منطقه 9 نزدیک 
به هزار و 980 هکتار مساحت دارد و جمعیت ساکن 
در آن بالغ بر 158 هزار و ۴82 نفر است. هم چنین، 
این محدوده به ســبب وجود فرودگاه »مهر آباد«، 
وجــود مراکر صنعتــی و تجاری و هم جــواری با 
پایانــه »غــرب«، جمعیت شــناور قابــل توجهی 
دارد. فــرودگاه مهر آباد و تأسیســات و تجهیزات و 
ســازمان های وابســته به حمل ونقل هوایی مانند 
سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان هواشناسی و 
سازمان نقشه برداری روی هم هزار و 103 هکتار از 
مســاحت منطقه را به خودشان اختصاص داده اند. 
پادگان »جی«، مراکز آموزش عالی نظامی و پایگاه 
شکاری شهید »ستاری« نیز قریب به 87/5 هکتار 
از مســاحت منطقه را اشــغال کرده انــد. صنایع و 
کارگاه هــا و مراکز حمل ونقل نیــز روی هم حدود 
188 هکتار از اراضی منطقه را پوشــش می دهند 
که از مهم ترین آنها می توان به شــیر پاک، لبنیات 
می ماس، کفش ملی، ساسان)پارسی کوال(، شیشه 
و گاز، پالسکو کار، آتاکو، ریسندگی و بافندگی نخ 
کار ایران پویا، جنرال اســتیل و پارس قوطی اشاره 
کرد. بنابراین مشــخص است که بخش عمده ای از 
مساحت منطقه به فرودگاه مهر آباد، مراکز نظامی و 

صنایع اختصاص دارد.«

فرصت های بزرگ در بحران های طبیعی 
»گودرز همتــی«، درباره تهدید یا فرصت بودن 
این مراکز در هنگام بروز بحران بر این باور اســت 
در بحران های طبیعی خطــری برای مردم ندارند، 
هرچنــد در بحران های انســانی و غیر طبیعی این 
موضوع کاماًل برعکس است. او می گوید: »بحران ها 
به 2 دســته تقسیم می شوند. بحران های طبیعی و 
بحران های غیر طبیعی ماننــد جنگ، که تهدید یا 
فرصت بودن مراکز نظامی، فرودگاه و صنایع در آنها 
کاماًل متفاوت اســت. در بحران هایی مانند جنگ، 
مشخص است که دشمن برای زدن تأسیساتی مانند 
فرودگاه مهر آباد یــا پایگاه های نظامی مانند پایگاه 
یکم شــکاری تالش می کند. بنابرایــن، در چنین 
شــرایطی، وجود آنها تهدید محسوب می شود. در 
بحران های نظامی مانند سیل و زلزله، این موضوع 
برعکس است. در این شرایط، فرودگاه، مراکز نظامی 
و صنایع به فرصت تبدیل می شوند. فرودگاه، محلی 
اســت که مواد غذایی و کمک هــای اولیه و انتقال 
مجروحــان از طریق آن انجام می شــود و هرچند 
کارکردی فرا منطقه ای دارد، اما دسترســی اهالی 
غرب تهران و به ویژه منطقه 9 ســریع تر و آسان تر 
از دیگر بخش ها و مناطق شــهر تهران است. مراکز 
نظامی هم با توجه به نیروهای زبده و دوره دیده و 
هم چنین تجهیــزات و فضایی که در اختیار دارند، 
کمــک بزرگی در هنگام بــروز بحران های طبیعی 
خواهند بــود. در زمینه صنایع نیــز از آنجا که ما 
کارخانه ای نداریم که با مواد شــیمیایی و سمی و 
خطرناک ســر و کار داشته باشــد، نگرانی خاصی 
از ایــن باب وجود ندارد. برعکس، ســوله های انبار 
مراکز صنعتــی در مقابل زلزله مقاوم اســت و در 
شــرایط بحرانی می توانیم از فضای داخل و اطراف 
صنایع برای چادر زدن و اسکان شهروندان استفاده 
کنیم. از سوی دیگر، اغلب کارخانه های منطقه در 
بخش تولید مواد غذایی و خوراکی فعالیت دارند و 
انبار های آنها پر اســت و در صورت لزوم می توانیم 
برای خدمت رسانی به شــهروندان بحران زده روی 
آنها حساب کنیم. امکانات و تأسیسات صنایع مانند 
سرویس بهداشــتی و آب و برق و ادواتی که دارند 
هم می تواند مورد اســتفاده قرار بگیــرد. بنابراین، 
می توانیــم بگوییم در بحران هــای طبیعی، صنایع 

منطقه 9 یک فرصت بزرگ محسوب می شوند.« 

فرصت ها و تهدیدهای فرودگاه مهر آباد، صنایع و مراکز نظامی 
غرب پایتخت در زمان حوادث طبیعی را بررسی کرده ایم

همسایه های پرفایده
در روزهای بحرانی

 نقش مراکز نظامی و فرودگاه در روزهای بحرانی
»محمدرضا زند مقدم«، کارشناس برنامه ریزی شهری و استاد دانشگاه، درباره خطرات و مخاطرات 
مراکز نظامی، صنایع و فرودگاه مهر آباد نظر متفاوتی دارد و در این باره به همشهری محله می گوید: 
»ابتدا از مراکز نظامی آغاز کنیم که در مناطق 9 و 21 وجود دارند. اطالعات این مراکز کاماًل سری 
و محرمانه است به شکلی که در نقشه ها و عکس های هوایی و ماهواره ای تنها تصویر سفیدی از آنها 
منتشر می شود و کوچک ترین اطالعاتی از آنها ارائه نمی شود. در چنین شرایطی باید گفت اگر زاغه 
مهمات این مراکز به اندازه نیاز خودشان و آموزش سربازان باشد، در هنگام وقوع بحران هایی مانند 
زلزله، خطر و تهدیدی ندارند. مراکز نظامی با توجه به امکانات و نیروهای آموزش دیده ای که دارند 
در هنگام بروز بحران می توانند کمک بزرگی باشــند. هم چنین، با توجه به فضای باز داخل مراکز 
نظامی می توانیم برای اسکان مردم در داخل آنها برنامه ریزی کنیم. مراکز نظامی در زمینه برقراری 
امنیت هم نقش بســیار مهمی دارند و حضورشان می تواند یک فرصت بزرگ باشد.« این کارشناس 
وجــود فرودگاه مهر آباد در غرب تهران را هم یک فرصت بزرگ در هنگام وقوع بحران های طبیعی 
می داند. او می گوید: »فرودگاه مهر آباد با توجه به فضای باز و امکاناتی که دارد در هنگام بروز حوادث 
طبیعی، یک فرصت بزرگ برای غرب تهران اســت که می تواند کمک بزرگی برای امداد رســانی به 

شهروندان باشد و در حوادثی مانند سیل و زلزله برای بافت شهری نیز خطر و تهدیدی ندارد.«

 صنایع و بحران آلودگی هوا 
پــس از مراکز نظامی نوبت به صنایع و کارخانه ها می رســد. زند مقــدم، نگاه چندان مثبتی به 
ایــن بخش ندارد: »در زمینه صنایع باید به این موضوع اشــاره کرد که حضور آنها در غرب تهران 
یک تهدید کلی برای شــهر تهران است. در برنامه ریزی شهری یک نکته بسیار مهم وجود دارد که 
موضوع »باد غالب« است. باد غالب تهران از سمت غرب و شمال غرب می وزد و با توجه به آالیندگی 
کارخانه ها و صنایع، بحران آلودگی هوا را ایجاد می کند. پس این نخســتین بحرانی است که وجود 
صنایع در غرب تهران ایجاد کرده است. موضوعی که در شهر »اراک« هم شاهد آن هستیم. بنابراین، 
بــرای مقابله با بحران آلودگی هوای تهران باید این صنایع به شــرق و جنوب شــرق تهران منتقل 
شوند. کاری که بسیار سخت، پر هزینه و زمانبر است. یکی از دالیلی که صنایع بدون توجه به مسئله 

باد غالب در غرب تهران و استان »البرز« شکل گرفته، وجود 
رودخانه ها و آب فراوان در این محدوده اســت. صنایع به ویژه 
برای تولید مواد غذایی و داروســازی به آب فراوان نیاز دارند. 
بنابر این، برای انتقال آنها عالوه بر همه مالحظاتی که وجود 
دارد، باید مسئله آب و دیگر زیرساخت ها را نیز در نظر گرفت. 
در مجموع، نخستین تهدید صنایع غرب تهران، موضوع بحران 

آلودگی هوا است.«

 خطرات صنایع و آتش سوزی در زمان بحران
زند مقدم، در دیگر بحران های طبیعی مانند سیل و زلزله 
هم تهدید صنایع را بزرگ تر از فرصت آنها می داند: »در هنگام 
بروز حوادث، یکی از مواردی که بســیار مهم و تعیین کننده 
است، به تعداد جمعیت ساکن مربوط می شود. تمرکزصنایع 
در غرب تهران موجب شده تا شاهد افزایش جمعیت در این 
محدوده باشیم. همان گونه که اشاره شد، بیشترین منابع آبی 
تهران در غرب و شــمال غرب اســت. در نتیجه، خطر سیل 
در این محدوده بیشــتر است. زلزله هم براساس صحبت های 
کارشناسان، هر 150 سال یک بار، رخ می دهد و گریزی از آن 

نیست. بنابر این، هر 2 بحران طبیعی باید جدی گرفته شوند و باید آنها را قریب الوقوع قلمداد کرد. 
درباره صنایع باید این نکته را در نظر گرفت که اگر بر اثر وقوع حادثه جاده ها بســته شوند، همین 
صنایع سبب ایجاد زحمت بیشتر و دردسر خواهند بود. عالوه بر این، باید توجه داشت که مواد اولیه 
برخی از آنها، مواد شیمیایی و آتش زا هستند. به ویژه در صنایع دارو سازی و شوینده ها که تعدادشان 
در منطقه 21 زیاد اســت. صنایعی که با این مواد ســر و کار دارند، باید کیلومتر ها از فضای شهری 
دور باشند، چراکه در صورت بروز بحران و حادثه می توانند موجب بروز فاجعه انسانی شوند. از سوی 
دیگر، می دانیم امکان و اعتبارات الزم برای جابه جایی این صنایع وجود ندارد. برای جابه جایی یک 
کارخانه ۴00 متری با همه ادوات و تجهیزات و نیرو هایش، حدود 2 ســال وقت الزم اســت. اکنون 
کارخانه هــای عریض و طویل که جای خــود را دارند. بنابراین، جابه جایی آنها یک برنامه بلندمدت 
اســت و در کوتاه مدت باید آنها را مدیریت کرد و روی عملکردشان نظارت داشت تا در هنگام بروز 

بحران، صنایع می توانند کمک کنند.«

 بخش قابل توجهی از مساحت مناطق ۹ و ۲۲ غیر مسکونی بوده و فاقد بافت شهری است. در این 
بخش ها اغلب، واحد های صنعتی و نظامی به چشــم می خورد. بسیاری از کارخانه های بزرگ کشور 
در حاشــیه بزرگراه های شهید »لشــکری«، »فتح« و بزرگراه »تهران ـ کرج« و معابر اطراف آنها جا 
خوش کرده اند. به اینها باید چند پادگان و پایگاه نظامی را هم اضافه کرد، به شــکلی که کمتر از یک 
سوم مساحت منطقه به بافت های مســکونی و تجاری اختصاص دارد. منطقه ۹ هم شرایط مشابهی 
دارد. بخش قابل توجهی از مســاحت این محدوده را فــرودگاه »مهرآباد« و مراکز نظامی و دولتی و 
صنعتی اشغال کرده اند. اکنون سؤال اینجا است که بیشتر بودن بافت صنعتی و نظامی نسبت به بخش 
مســکونی و تجاری برای مناطق ۹ و ۲۱ در مواقع بحرانی و بروز حوادثی مانند سیل و زلزله و حریق، 
بیشتر حکم تهدید را دارد یا می شود به عنوان یک فرصت بزرگ هم به آنها نگاه کرد؟ در شرایطی که 
چند زلزله به نسبت خفیف اطراف تهران را به لرزه در آورده و به فصل بارش ها وخطر سیل و هم چنین 
سرما نزدیک می شویم، تهدیدها و فرصت های بافت صنعتی و نظامی در مناطق غربی را در گفت وگو 

با مسئوالن و کارشناسان شهری بررسی می کنیم.

مهدی اسماعیل پور
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بررسی فرصت ها و چالش های قرارداد جدید حقوقی 
بین مدیران محله و شهرداری

مدیـران محله
یک گام به پیـش

بی شک مدیران محله نخستین مدیرانی بوده اند 
که تالش کرده اند تــا مدیریت یک مرکز مردمی که 
قرار بود تنها با مشــارکت مــردم و با رویکرد محلی 
هدایت شود به نحو احسن انجام دهند. اینکه در این 
زمینه چقدر موفق بوده اند را باید اهالی محله قضاوت 

کنند. 

مدیران محله سرمایه انسانی شهرند
در دور جدیــد فعالیــت مدیران محلــه، موضوع 
قرارداد و حق و حقوق آنها مطرح شــده اســت که 
اعتراض بسیاری از آنها را برانگیخته است. مدیر ستاد 
مدیریت محله تهران با بیان اهمیت فعالیت مدیران 
محله ها، می گوید: »همیشــه دغدغه نخســت ما در 
معاونت اجتماعی شهرداری تهران، حمایت از مدیران 
محله و قدردانی از زحمات و تالش هایی بوده اســت 
که این دوســتان انجام داده و می دهند. به هر حال 
مجموعه مدیران محله را یک ســرمایه انسانی بزرگ 
و مهم برای شهرتهران می دانیم و همه تالشمان این 
بوده است که بتوانیم در شرایط بهتری از همکاری و 

پتانسیل این دوستان استفاده کنیم.«

۲۶۰ پرونده شکایت از مدیران محله 
مهــدی شــیرزاد، درباره مشــکل حقوقی و عقد 
قرارداد با مدیران محله، می گوید: »واقعیت این است 
که ما در زمینه ســراهای محله با چالش های بزرگی 
مواجه بوده و هستیم. منشــأ آن به این بر می گردد 
که متأســفانه درگذشته جایگاه حقوقی سرای محله 
و محاســبات و روابطی که الزم است، تعریف نشده و 
ابهامات حقوقی در این زمینه وجود دارد. اینکه سرای 
محله یک مرکز حقوقی مستقل است یا ادامه ساختار 
شهرداری اســت، هیچ گاه مشخص نشد. نتیجه این 
روشن نبودن مســئله حقوقی سرای محله این شده 
است که اکنون بخش قابل توجهی از کارکنان سرای 
محله دور قبل از مدیران محله ها شــکایت کرده اند 
و طلب حق بیمه، حقوق و دست مزد کرده اند. در حال 
حاضر، حدود 260 پرونده شکایت بیمه داشته ایم که 
این عدد، جریمه ای را به ســرای محله و شــهرداری 
تهران تحمیل کرده است. در حقیقت مسئله مهم این 
است که اگر فردی در محیطی کار می کند باید حق و 
حقوق قانونی اش در نظر گرفته شود به هر حال، باید 
شرایط به گونه ای باشد که فرد متناسب با ساعاتی که 

بــود که یک قرارداد یا توافقنامه ای بین مدیر محله و 
معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه امضا شــود. این 

توافقنامه تهیه و به مناطق ابالغ شد.«

افزایش نگرانی مدیران محله 
شیرزاد، اعتراض برخی از مدیران محله را نشئت 
گرفته از یک سوءتفاهم می داند و می گوید: »از نظر 
من، برای مدیران محله یک سوءتفاهمی ایجاد شده 
اســت که امضای این توافقنامه، تعهد بزرگی را روی 
دوش آنها می گذارد. در حالی که در بیشتر پرونده ها 
و شــکایت های اخیــر کارکنان، مدیــر محله مورد 
خطاب قرار گرفته اســت. موارد متعددی داشته ایم 
که حساب مدیر محله توقیف شــده و واقعًا زندگی 
شــخصی این افراد در همیــن حالت هم در معرض 
تهدید قرار گرفته است. وقتی مدیر محله برای دفاع 
از خود اقدام می کند به ســبب اینکه هیچ قراردادی 
با شــهرداری نداشته، کسی که رأی صادر و قضاوت 
می کند، برای مدیر محله، سمتی قائل نمی شود. در 
نتیجه، کمترین حسن امضای این توافقنامه این است 

تهران حاصل شده، عدد بسیار بزرگی است.«

قرار داد به نفع مدیران محله است
او درباره تصمیم ســتاد مدیریت محله 
و معاونت اجتماعی شــهرداری تهران برای 
حل این اختالف، بیشــتر توضیح می دهد: 
»در دور جدید شورای شــهر و شــهرداری 
تهــران، یعنی مجموعه مدیریت شــهری، 
یکی از خطوط قرمزش این بوده است که ما 
نمی توانیم کارکنانی را به شهرداری تهران 
اضافه کنیم. به شــدت شورای شهر درباره 
این مسئله حساســیت دارد. اگر قرار باشد 

بیمه این افراد را شهرداری تهران رد کند، یک معنی 
ضمنی ممکن اســت پیش بیاد که این افراد به عنوان 
کارکنان شهرداری در نظر گرفته شده اند که متأسفانه 
امکان پذیر نیست. ما راه های مختلفی را دنبال کردیم 

فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهــران به مناطق 
ابالغ شد که از اعتبارات معاونت اجتماعی هر منطقه 
کمک هزینه ای برای سرای محله مدنظر گرفته شود. 
این روزها نیز در حال رایزنی با معاونت مالی و اداری 
شــهرداری هســتیم که بتوانیم کمک هزینه ای را 
برای سراهای محله دریافت کنیم. ضمن اینکه چند 
ماه پیش نامه ای را به مناطق ابالغ کردیم و درخواست 

کار می کند، برایش حق بیمه رد شــود. متأسفانه در 
بیشتر سرای محله، برای کارکنان بیمه ای رد نمی شد. 
در حال حاضر، از حدود 3500 نفری که در ســراهای 
محله مشغول به کار هستند، 70 درصد نیرویی داریم 
که به شــکل پاره وقت در سرای محله کار می کنند 
و به دلیل اینکه قرارداد مشخصی درباره روابط کاری 
و شــرح وظایف آنها وجود نداشته است، در عمل آن 
فرد دچار چالش شده و شکایت کرده است، خودش 
را نیروی تمام وقت معرفی کرده، درحالی که احتمااًل 
پاره وقت بوده اســت. البته من در این زمینه داوری 
نمی کنم ولی چــون قرارداد وجود نداشــته، معلوم 
نیســت آن فرد چند ساعت در هفته در سرای محله 
کار کرده است. نتیجه این شده است که در بسیاری از 
پرونده ها، خسارتی که برای سرای محله و شهرداری 

که مدیر محله می تواند یک کاغذی در دست داشته 
باشد و با استناد به آن حداقل بتواند از خودش دفاع 
کند و حد و حدود کارش مشــخص باشد. به گمانم 
بخش بزرگی از اعتراض هایی کــه از جانب مدیران 
محله ها مطرح اســت، از یکســری نگرانی ها نشئت 
می گیــرد که معاونت اجتماعی بســیار تالش کرده 
اســت یک اطمینان خاطری به مدیران محله بدهد 
و تــا حد زیادی رفــع نگرانی کند. البتــه به گمانم 
سوء تفاهم ایجاد شده است و عده ای نیز عالقه دارند 

به این سوء تفاهم دامن بزنند.«

کمک به هزینه های سراهای محله در بحران 
کرونا

مدیر ستاد مدیریت محله درباره فعالیت سراهای 
محله در سال جدید، می گوید: »واقعیت این است که 
همچون بسیاری از فعالیت های دیگر، سراهای محله 
نیز از زمان شــیوع »کرونا« بسیار آسیب دیده اند. ما 
در معاونــت اجتماعی متوجه این موضوع هســتیم. 
اســفندماه سال گذشــته، نامه ای از ســوی معاون 

که متأسفانه به دالیل مختلف برنامه ریزی ها و راه هایی 
که برای ما مطلوب و ایده آل تر بود، به نتیجه نرسید. 
در نهایــت، یک برنامه ای که در دوران های 
گذشــته در 2 مقطع یکی در سال 1391 
و دیگری 1395 مطرح بوده اســت و حتی 
گام هایــی برای اجــرای آن در نظر گرفته 
شده بود، در حال حاضر، مد نظر قرار گرفته 
است. با این مضموم که مدیر محله به عنوان 
کارفرما از محل درآمد ســرای محله برای 
کارکنان سرای محله بیمه رد کند. با توجه 
به اینکه سراهای محله خودگردان هستند 
و از اول هم در همه دســتورالعمل ها قید 
شده است که ســراها خودگردان باید مدیریت شوند، 
مدیر محله بــرای کارکنانی که می خواهد با آنها کار 
کند، متناسب با میزان ساعاتی که آنها کار می کنند، 
برایشان بیمه رد کند. برای اینکه این اتفاق بیفتد الزم 

کردیم تا در زمینه هزینه انشعابات سراهای محله از 
محل ردیف نگهداشــت ساختمان های سرای محله، 
مساعدتی داشته باشند. پیرو مصوبات هیئت وزیران 
از اراده گاز، برق و آب درخواســت فرصت و تخفیف 
کرده ایم. خوشبختانه این مکاتبات انجام شده است 
تا ســراهای محله به عنوان زیرساخت محلی بتوانند 

همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.«

مهدی شیرزاد
ستاد مدیریت محله 

و معاونت اجتماعی 
شهرداری تهران

الهه غالمی مدیرمحله نفت: 

۷۰ درصد قرارداد تغییر کرده است
»الهه غالمی« مدیر محله نفت در منطقه 5 که این توافقنامه را امضا کرده 
اســت درباره چگونگی آن توضیح می دهد: »چندی قبل مدیران محله برای 
اعالم اعتراض خود بر بندهای مختلف توافقنامه مقابل ساختمان شورای شهر 
تجمع کردند. نتیجه امر ورود کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تهران 
بر این ماجرا بوده است. تقریبًا 70 درصد مسئله با دخالت کمیسیون فرهنگی 
حل شده است ولی هنوز برخی از مدیران امضای این توافقنامه را دردسرساز 

می دانند. 
بعداز جلســه 8 ســاعته ای که نماینده مدیران محله با اعضای کمیســیون فرهنگی شورای شهر 
داشــتند بند بند موضوعات توافقنامه بررسی شد و تقریبًا 70 درصد قرارداد تغییر کرد. تغییرات مثبت 
بود. براســاس این تغییرات بدهی سراهای محله دیگر برعهده مدیر نیست و باید از محل درآمد سراها 
تأمین شــود و درغیر این صورت برعهده شهرداری است. فعالیت ســراهای محله به عنوان یک مرکز 

آموزشی و فرهنگی شامل مالیات نمی شود چون چیزی به عنوان شماره ثبت تجارت وجود ندارد. 
بحــث نگه داشــت ســاختمان ها مورد ارزیابــی قرار گرفت چون طی این ســال ها بســیاری از 
ساختمان سراهای محله فرسوده و تخریب شده است که بر اساس تغییرات توافقنامه مرمت آن برعهده 
شهرداری خواهد بود. بیمه های مســئولیت همچون بیمه آتش سوزی، سرقت، سیل و زلزله نیز جزو 
وظایف شــهرداری قرار گرفت. اما بحث بیمه کارکنان همچنان برعهده مدیران است و مدیران محله 
باید با مدیریت درســت این موضوع را ســاماندهی کنند. بعد از تغییرات مهمی که در این توافقنامه 
اعمال شده است ولی هنوز برخی از مدیران محله معترض هستند و توافقنامه را امضا نکرده اند. البته 
باید بدانیم که آرمانگرایی با واقعیت گرایی در مدیریت شهر فرق دارد و باید با توافق و پذیرفتن برخی 

از مسئولیت ها کار را شروع کرد.«

الهه تیرا مدیرمحله اکباتان: 

ضمانت نامه ها سنگین است
مدیر ســرای محله اکباتان در منطقه 5 معتقد اســت این قرارداد را هیچ 
حقوق دانی تأیید نکرده اســت. قرار دادی که بین معاونت فرهنگی شهرداری 
و مدیران محله ها شکل گرفته است مسئولیت ها را برای دو طرف یکسان در 
نظر نگرفته یک طرف قرارداد که شــهرداری باشــد مسئولیتی ندارد و طرف 
دیگر که مدیران محله هســتند همه بار مسئولیت ســرای محله و کارکنان 
را باید برعهــده بگیرند. که این اصاًل منطقی نیســت. »الهه تیرا «دراین باره 
بیشتر توضیح می دهد: »دراین قرار داد شهرداری تکلیفی ندارد و همه تکالیف 

برعهده مدیران محله ها خواهد بود. عالوه برآن ضمانت های بســیاری سنگینی برای مدیران محله در 
نظر گرفته شــده است که هیچ تناسبی بین ســراها وجود ندارد. یک قرار داد متحدالشکل با ضمانت 
۴00 میلیون سفته و 100 میلیون چک که این درمورد سرای محله ای که شاید خودش 100 میلیون 
درآمد داشته باشد صدق می کند و شامل حال سرای محله ای که هیچ گونه درآمدی ندارد نیز می شود. 
 مثاًل در محله اکباتان ســرای محله قابل اســتفاده مفید نیســت. بنده باید االن یک سرای محله 
مخروبه ای را تحویل بگیرم که زمانی که برقش قطع می شــود پول برق نداریم. پول پرداخت حقوق 
یک نگهبان را هم نداریم. از طرفی همه سراها بدهی و مشکالت دارند و بخش زیادی از این بدهی ها 
مربوط به مطالبات کارکنان می شود. درحقیقت ما الفبای دموکراسی را در شورایاری ها ومدیریت محله 
تمرین می کنیم. مدیریت محله اگر بناست مجری مصوبات و ابالغیه های شهرداری باشد که این همان 

فربه شدن بدنه شهرداری است.«

حامد صفری مدیر محله بهاران: 

ساختار مدیریت محله از ابتدا مشکل داشته است
 از نظربســیاری از مدیران محله بحث مشکالت ســراها و مدیریت آن برای امروز و دیروز نیســت. 
»حامد صفری« مدیر محله بهاران در منطقه 5 می گوید: »این موضوعی نیســت که امروز پیش آمده 
باشد بلکه مربوط به ساختار اشتباهی است که از همان ابتدای فعالیت سراهای محله در حدود 12 سال 
است که وجود دارد. بحث مدیریت محله وارتباط با شورایاری و شهرداری از همان ابتدا نامشخص بوده 
و به شــکل غلط این مشکالت انباشته شده است و امروز خودش را نشان داده. این روزها که قرار دادی 
به مدیران محله پیشنهاد شده است بار حقوقی زیادی دارد و همکاران ما آن را قبول ندارند. از روز اول 
سنگ بنای رابطه مدیرمحله با شهرداری مشخص نبود نه رابطه استخدامی بود و نه پیمانکاری. باید یک 
ساختار مشخص ایجاد شود که رابطه مدیران محله را با شهرداری مشخص کند. االن قرارداد چیزی بین 

پیمانکاری و استخدامی است با وضعیت کاماًل نامشخص. 
پیشــنهاد مدیران محله این است که ما به عنوان نماینده شهرداری یعنی نماینده کارفرما در سرای 
محله معرفی شویم در این صورت مدیران محله تنها وظایف مدیریتی خواهند داشت ونه وظایف مالکیتی. 
یعنی اگر در قرارداد ذکر شود نماینده پیمانکار در سرای محله موضوعات قانونی حل می شود. این موضوع 
هم مطرح شــده است. البته شهرداری در پذیرفتن این موضوع مشکالتی دارد چون 12 سال است که 
این رویه غلط درمدیریت سراهای محله دنبال شده و بدهی وهزینه های زیادی را همراه داشته است. در 
این مدت،  سراهای محله زیادی متضرر شده اند سرای محله ای داریم که تا االن 100 میلیون تومان حق 
بیمه کارکنان را پرداخت کرده است. در این روزهای شیوع کرونایی مراجعه کننده به سراهای محله شاید 
کمتر از 10 درصد شده باشد در نتیجه هنوز درآمد زایی وجود ندارد و این مشکالت را افزایش داده است.«

 امضای توافقنامه حقوقی بین شهرداری تهران و مدیران محله بیش از یک ماه است که برای ۲۹۶ مدیر 
محله تهران چالش برانگیز شده است. ۳5۳ محله درپایتخت وجود دارد که از این تعداد ۳۴۶ محله سرای 
محله دارد. دردورجدید فعالیت سراهای محله در۲۹۶ محله مدیرمحله انتخاب شده است و از این تعداد 
حدود ۱۲0 نفراین توافقنامه را امضا کرده اند و ستاد مدیریت محله تهران برای ۶۶ مدیر حکم صادر کرده 
است. با این حال هنوز هم با تعامل ها و توافق های انجام شده برخی از مدیران گله مند هستند و امضای 
این قرارداد را منوط بر تغییرات اساسی در آن می دانند. تالش برای برطرف کردن نگرانی مدیران محله و 
استمرار فعالیت سراهای محله به عنوان مردمی ترین مرکز آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در محله ها، یکی 
از دغدغه های مهمی است که رئیس دبیرخانه راهبردی و ساماندهی مشارکت های اجتماعی محله های 
تهران مطرح می کند. »مهدی شــیرزاد« در گفت وگو با »همشــهری محله« از دغدغه حقوقی مدیران 
محله های پایتخت می گوید و از ســوء تفاهمی صحبت می کند که موجب شــده تا اعتراض هایی را طی 

هفته های اخیر از سوی برخی ازمدیران محله ها به دنبال داشته باشد.

سمیرا باباجانپور
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گردشگریپیشخوانپیشخوان

 تفریح و گردش در دومین پارک بزرگ پایتخت
دومین پارک بزرگ تهران »پارک جنگلی وردآورد« است که در منطقه 22 و در محدوده 
کوه های وردآورد و کنار 2 آزادراه قرار دارد. این پارک 11 هزار مترمربعی به عنوان یک بوستان 
جنگلی  ـ تفریحی مورد اســتفاده قرار می گیرد. این پارک در ســال 1370 ایجاد شد. پارک 
جنگلی وردآورد با پوشــش گیاهی غنی و درختان سر به فلک کشیده اش کمک شایانی به 
تأمین اکســیژن پایتخت می کند. از جمله گونه های گیاهی آن می توان درخت پســته، بادام 
کوهی، سنجد، گز و... را نام برد. هوای تمیز به همراه چشم انداز سرسبز درختان پارک، محیط 
بسیار مناسبی را برای گردشگران فراهم کرده است. امکانات تفریحی پارک جنگلی وردآورد 
شامل زمین ورزشی و بازی، آالچیق ها، سکوهای سیمانی، سرویس بهداشتی، مبلمان پارکی، 

پیست دوچرخه سواری، غرفه، بوفه، رستوران و... می شود. 

منطقه22

 نشانی: خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک1۴  کد پستی: 196665338  صندوق پستی: ۴5956-19666  تلفن:23023100   دورنگار:23023۴88
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 مدیر هنری: کامران مهرزاده صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 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

تقویم محله
 در پهنه غربی پایتخت 7 تا 14 مهرماه

  اتفاق های زیادی افتاده که در زیر به برخی 
از این رویدادها اشاره شده است.

هفتــم مهرمــاه ســال 1391، »حســین  سلطانی«، شهردار منطقه 9، از ساخت مرکز منطقه9
تجــاری تفریحــی در انتهــای بزرگــراه 
»یادگار امــام«)ره( خبر داد و گفت: »در حاشــیه غربی 
انتهای بزرگراه یــادگار امام)ره(، زمینــی به متراژ 10 
هزار مترمربع قرار گرفته که شهرداری در صدد است تا از 
فضای موجود به صورت مرکز تجاری  ـ تفریحی با فضای 

سبز ایده آل، بهره برداری کند.« 

13 مهرماه سال 139۴، در طرحی، عملیات  جمــع آوری کارگاه های مجسمه ســازی و منطقه21
تانکر سازی حاشیه پل کاروانسرای سنگی از 
ســوی شهرداری منطقه 21 آغاز شد. این طرح با هدف 
آماده سازی پروژه کاروانسرای سنگی یک و 2 به اجرا در 
آمد. پروژه کاروانسرای سنگی به عنوان طرحی مهم و فرا 
منطقه ای در تکه بیست و یکم پایتخت محسوب می شد 
که شــهرداری منطقه 21 با همکاری شــهرداری شهر 

قدس آن را اجرایی کرد. 

12 مهرمــاه ســال 1386، ســاخت بلوار  »اردستانی« به پایان رسید. عملیات ساخت منطقه22
ایــن بلوار در قالب طــرح جهادی به همت 
حوزه فنی و عمرانی شهرداری منطقه 22 با هدف توسعه 
معابر و سهولت حمل ونقل شهروندان آغاز شد. این پروژه 
در قالب احداث 300 متر معبر 20 متری، 300 متر معبر 
35 متری و رفیوژ میانی، 1500 مترمربع کفپوش پیاده رو 
و 600 متــر نهر پوشــیده، در حــدود 3 هزار متر طول 
جدول ها باغچه و11 هزار مترمربع زیر سازی آسفالت به 
اجرا درآمد. با افتتاح این پروژه، دسترســی بلوار شهید 
اردســتانی به بلوار »پژوهش« و از طریق »پل وردیج« 

امکان پذیر شد. 

اتفاق خوب

پاتوقی برای نویسندگان و 
عالقه مندان به کتاب

مــدت زیــادی از روز شــعر و ادبیات فارســی 
نمی گذرد. اما همین روز بهانه ای شد تا ایده راه اندازی 
خانــه فرهنگ و ادب در ســرای محله یاس شــکل 
بگیرد. در این خانه قرار است اتفاق های خوش زیادی 
بیفتــد. به عنوان مثــال اهالی علم و ادب و شــعرا و 
نویسندگان می توانند کتاب های خود را برای فروش 
به ســرای محله بیاورند. همچنین طرح تبادل کتاب 
در سرای محله انجام می شود و افرادی که کتاب های 
خودشــان را خوانده اند و دیگر نیــاز به نگهداری آن 
ندارند می توانند کتاب های )ســالم( خودشــان را با 
کتاب دیگران تبادل کنند تا هم کتاب های بیشتری 
بخوانند و هم در هزینه های جاری صرفه جویی شود. 
این فعالیت برای این انجام شده که در محله تهرانسر 
کتابفروشی وجود ندارد تا نویسندگان کتاب های خود 
را عرضــه کنند و از طرفی شــهروندان عالقه مند به 
مطالعه در شرایط کرونایی باید مسیر طوالنی را طی 
کنند اما با راه اندازی این خانه تا حدودی مشکالت کم 
می شود. سرای محله یاس )تهرانسر غربی( در تهرانسر 
غربی، بلــوار یاس، تقاطع خیابان رجایی جنوبی قرار 

دارد و شماره تماس آن ۴۴50۴080 است. 
ارمغان باقری
 مدیریت سرای محله یاس

ساخت وساز با آب شرب
شهر  که  شرایطی  در  منطقه 5
تهران با کمبود آب مواجه اســت، 
نمی دانم چرا شرکت آب و فاضالب 
به آب مصرفــی واحدهای در حال 
ساخت، توجهی نمی کند. بسیاری از 
امالک در حال ساخت برای کارهای 
عمرانی خود از آب شــرب استفاده 
می کنند و کسی هم به آنها اخطار 
نمی دهــد. بــرای مثــال، در بلوار 
کلی  »جنت آباد«  محلــه  »بعثت« 
ساختمان در حال ساخت است که 
همگی از آب تصفیه شــده استفاده 

می کنند.  
زهره مالکی
 محله جنت آباد

کرونا در میدان آزادی
شــیوع  شــرایط  در  منطقه 9
ویــروس »کرونــا« و افزایش آمار 
مبتالیان، چرا با اغذیه فروشــی های 
محدوده میدان »آزادی« برخوردی 
نمی شــود. در ایــن میــدان، چند 
ساندویچ فروشی سیار وجود دارد که 
اصاًل اصــول بهداشــتی را رعایت 
نمی کنند، چه برسد که پروتکل ها را 
رعایت کنند. چند بار از محدوده این 
میدان عبور کــرده ام و هر بار وضع 

بدتری را دیده ام. 
مینا رسولی 
 محله استادمعین

خطر در کمین شهروندان 
به تازگــی در خیابان  منطقه 21
»قباد شــمالی«، از ابتــدای جاده 
تا  قباد شــمالی  مخصوص ورودی 
خیابان »پارک نرگــس«، برخی از 
خودروها با ســرعت زیــادی   تردد 
می کننــد. در حالی کــه در ایــن 
محدوده چند مدرســه وجود دارد. 
همچنین این محدوده محل عبور و 
مرور عابران برای اســتفاده از پارک 
نرگــس و کودکان دوچرخه ســوار 

است.  
آرش کاویانی
 محله تهرانسر

دسترسی به بزرگراه 
امکان پذیر نیست

مشــکالت  از  یکــی  منطقه 22
شــهروندانی که در محدوده دریاچه 
سکونت دارند،  تردد از مسیر خیابان 
»دریاچه« به سمت بزرگراه »شهید 
خرازی« اســت. دسترسی به سمت 
بزرگراه شهید خرازی شرق ایجاد شده 
اســت اما معلوم نیست به چه دلیلی 
امکان   تردد خودروها وجود ندارد. به 
همین دلیل، شهروندان مجبور به طی 
مسافت طوالنی و دورزدن های پی در 
پی هستند تا بتوانند به بزرگراه شهید 

خرازی وارد شوند. 
ایمان مهدیانی
 محله چیتگر

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

دریادالن در شهرک دریا
آیا می دانســتید دلیل نامگذاری شــهرک »دریا« در منطقه 21، حضور کارکنان نیروی 
دریایی بوده است. در ســال 1363، تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی به کارکنان خود 
زمین واگذار کرد و به همین دلیل نام محله را شهرک دریا گذاشتند. اکنون بیش از 9 هزار 
نفر در این شــهرک سکونت دارند اما با توجه به ساخت وسازهای بی رویه در سال های اخیر، 

تعداد کمی از کارکنان نیروی دریایی در محل ساکن هستند. 

منطقه21آیا می  دانستید

برداشت سماق در »کن«

منطقه5آموزشکده محله

این روزها فصل برداشت »سماق« است. 
ســماق یکــی از گیاهان دارویــی »کن« و 
روستاهای اطراف آن است که خواص دارویی 
فراوانی دارد و به همین دلیل زمان برداشت، 
بسیاری از ساکنان در دشت ها و کوه ها شروع 
به چیدنش می کننــد. اهالی کن در قدیم از 
آن در غذاهایی مانند آش سماق، کوفته و... 
اســتفاده می کردند. درختچه سماق، درخت 
کوچکی با ارتفاع 3 متر و گاهی ۴ متر اســت 

و شــاخه های جــوان و 
دمبرگ های آن را موهای 
سماق  می پوشــاند.  زبر 
به عنوان یکی از گونه های 
گیاهی جنگلــی خودرو 
اســت که دســت بشر 
در گســترش آن کمتر 
دخالــت داشــته و بــه 
شکل درختچه ای بوده و 
میوه های خوشه ای دارد. 
رنــگ میــوه آن قرمز و 
قهوه ای و طعم آن گس 

اســت، ولی پس از رســیدن ترش می شود. 
میوه سائیده شده آن به عنوان چاشنی غذا در 
منازل مصرف می شود، از پوست آن هم رنگ 
زرد نارنجی به  دست می آید. هرچند سماق 
از خواص بســیاری برخوردار است و مصرف 
آن به عنوان چاشنی با غذاها توصیه می شود، 
اما مصرف آن برای افرادی که معده حساسی 
دارند مناسب نیست و می تواند ایجاد ناراحتی 
کند. البته میوه تازه ســماق به سبب ایجاد 
مسمومیت، نباید مصرف شود 
و تنها باید خشک آن را مصرف 
کــرد. به دلیل اینکه ســماق 
سرد است برای افراد سردمزاج 
مناسب نبوده و باید با گیاهان 
گرم مصرف شود. صمغ درخت 
شدید  یبوست  موجب  سماق 
می شــود. مرغوب تریــن نوع 

سماق به رنگ قرمز است. 
حسن قدیری
شهروند ساکن
 محله کن

الهه صبری


