
 اهالى و مسئوالن منطقه 9 
از بروز يك فاجعه در اين محدوده از شهر مى گويند

تخليه فاضالب انسانى 
در كانال آب هاى سطحى!

فاضالب انســانی يکی از خطرناک ترين آالينده های زيست محيطی است 
که بايد به صورت اصولی دفن شود، چرا که اين آلودگی منشا بيماری های 

ميکروبی و ويروسی بسياری می شود...
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فصل كوچ كاكايى ها
درياچه شهداى خليج فارس 

به زيستگاه پرندگان مهاجر تبديل شده است

شاخ و برگ هرس شده درختان غرب تهران 
چه سرنوشتى پيدا مى كنند؟

فصل خواب زمســتانی درختان از راه رسيده است و برگ ها ی زرد و 
قرمز با شاخه سار خشکيده، نويد يک خواب راحت را می دهد. به گفته 
کارشناسان فضای سبز، هرچه خواب زمستانی درختان با کيفيت تر 

باشد، با طراوات و شادابی بيشتر به استقبال بهار می روند. برخالف باور 
همگان، ۶ ماهه دوم سال...

داستان «چيپس چوب»
گفت وگو با نويسنده توان ياب هم محله اى 

در آستانه روز معلوالن

جمله «معلوليت، محدوديت نيست» از آن دست جمله های کليشه ای 
است که توانيابان بســياری را خواسته و ناخواسته با ايجاد انگيزه به 

صفحه ۱۴زندگی و پيگيری توانمندی های شان اميدوار کرده و...

نوشتن انگيزه ام را 
هزار برابركرد
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کليشه ای کليشه ای 
با ايجاد انگيزه به با ايجاد انگيزه به 
۱۴

برگ ها ی زرد و برگ ها ی زرد و 
نويد يک خواب راحت را می دهد. به گفته نويد يک خواب راحت را می دهد. به گفته 
فضای سبز، هرچه خواب زمستانی درختان با کيفيت تر فضای سبز، هرچه خواب زمستانی درختان با کيفيت تر 

برخالف باور برخالف باور 

داستان «چيپس چوب»
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نخستين باغ هسته های دور ريز 
ميوه های خانگی در بوســتان 
«چيتگــر» از ســوی شــهروندان 
عالقه مند به محيط زيســت ساخته 
شــد. به گزارش خبرنگار همشهری 
محله، باغ هسته های دورريز ميوه ها، 
با همکاری معاونــت امور اجتماعی 
منطقــه ۲۲ و به همــت تعدادی از 
فعاالن محيط زيست محله «آبشار» 
در زمينی به وســعت٢٠٠ مترمربع، 
کنار حوضچــه آب مجموعه پارک 
چيتگر ســاخته شده اســت. مدير 

ســرای محله آبشار در اين باره گفت: «با مشارکت فعاالن محيط زيست، 
حجم زيادی هسته ميوه جمع آوری و خشک شد. در مرحله بعد، ٣٠ نوع 
هســته ميوه درخت های «خرمالو»، «زالزالک»، «گيالس»، «سيب» و 
«سنجد» در بوستان چيتگر کاشته شد. البته حدود يک تا ۳ سال طول 

می کشــد تا اين هســته ها به نهال 
تبديل شــوند و نياز بــه مراقبت و 
آبياری به موقع دارند. پس از رشــد 
کنــار  و  پارک هــا  بــه  نهال هــا، 
خيابان های منطقه منتقل می شوند 
و شــايد در سال های آينده، منطقه 

٢٢ پر از درخت ميوه شود.»
«سيده زهرا طالبيان» با اشاره به 
اين طرح گفت: «شهروندان  اهداف 
می توانند از زباله تر اســتفاده بهينه 
داشته باشند و آن را به دل طبيعت 
برگردانند. هدف ما به صفر رساندن 
پسماند خانه، محله و به زودی منطقه است. وقتی که ما از ديدن، بوييدن 
و خوردن ميوه ای لذت می بريم، برای شکرگزاری از اين نعمتی که خداوند 
به ما داده اســت، حداقل وظيفه ای که داريم اين است که هسته آن را به 
خاک برگردانيم تا حتی اگر به ميوه تبديل نشود، به خاک تبديل شود.»

تيتر يك

چيتگر صاحب باغ «هسته هاى ميوه» شد

قبض هايتان را با«برق من» پرداخت كنيد
شــهروندان غرب پايتخت بــا نصب نرم افزار «برق من» از همه خدمات شــرکت توزيع برق 
بهره مند می شــوند. معاون نظارت برق جنوب غرب تهران گفت: «يکی از مشکالت شهرندان در 
شــرايط «کرونا»، دسترسی به اداره هايی مانند برق «رودکی» و «آزادی» و... برای بهره مندی از 
خدمات اســت اما با ايجاد نرم افزار برق من شهروندان از مراجعه به اداره ها و مناطق برق، بی نياز 
می شــوند.» «رســول خليلی» افزود: «نمايش اطالعات و وضعيت آخرين قبض صادره و امکان 
پرداخت در لحظه، نمايش سوابق و جزئيات مصرف و پرداخت، ثبت ارقام کنتور از سوی مشترک، 
نمايش ماشــين حســاب تعرفه برای مديريت مصرف، امکان ثبت درخواست انشعاب جديد و 
قابليت پيگيری و پرداخت هزينه انشعاب، ثبت درخواست های تفکيک و ادغام، تغييرنام و مکان، 

جمع آوری و وصل انشعاب و ثبت درخواست آزمايش کنتور از ويژگی های اين نرم افزار است.»

آب سالم به تهرانسر شرقى رسيد
شــهروندان محدوده «تهرانســر شــرقی» با اجرای 
طرح های توســعه شــبکه توزيع، از آب سالم بهره مند 
شدند. مدير امور آبفای تهرانسر با اعالم اين خبر گفت: 
«با اجــرای چند عمليات در زمينه توســعه توزيع آب 
امــکان انتقال اين مايع حياتی به شــهروندان محدوده 
تهرانســر شرقی فراهم شد. چنانچه در همين محدوده، 
برج ۱۴ واحدی وجود داشــت که به دليل نبود شبکه 
از نعمــت آب محروم بودند، اما با نصب يک دســتگاه 
«شيرخط» به شــبکه آب متصل شــدند.» «سيامک 
نصيری» افزود: «عمليات ديگری در بلوار «ياس» با هدف افزايش رضايت مشترکان در زمينه 
کميت و کيفيت آب آشاميدنی و حذف چاه های مستقيم به شبکه اجرا شد و اکنون عالوه بر 
ساکنان بلوار ياس، با نصب ۴ دستگاه شيرخط امکان آبگيری محدوده جنوبی تهرانسر شرقی 

به ويژه در خيابان های «گل محمدی» و «فجر» نيز فراهم شده است.»

چهره
پيشنهاد دوبلور هم محله اى 

براى روزهاى كرونايى
كارمان را با خالقيت 

رونق دهيم

يادداشت

پايان خوش گودهاى 
پر خطر

منطقه ۲۲ دارای ۳۰گود است که از 
اين تعداد ۱۶گود پرخطر به شمار می آيد. 
اين گودها نه تنها همســايگان را تهديد 
می کند بلکه بــرای عابران نيز خطرناک 
شهرسازی  کميســيون های  در  اســت. 
و معمــاری و عمــران و حمــل نقــل 
شورای شهر مقرر شد، شهرداری تهران از 
همه ظرفيت های قانونی و منابع اعتباری 
خود برای تعيين تکليــف گودهای رها 

شده، استفاده کند.
 هم چنين شهرداری بايد گودهايی که 
امــکان پر کردن آنها با خاک وجود دارد 
را در کوتاه تريــن زمان، ايمن کند. البته 
اين در صورتی است که مالکان بر اساس 
آخرين اخطار حاضر به مقاوم سازی گود 
نباشــند. درباره مابقی گودهــا نيز بايد 
از منابع اعتباری مشــخص، نســبت به 

مقاوم سازی آنها اقدام کنند. 
در گذشــته، پروســه طوالنی صدور 
مجوز ساخت موجب شــد تا شهرداری 
برای برخی مالــکان مجوز موقت به نام 
«پيــش پروانــه» صادر کند تــا در اين 
فاصله، مالــک اقدام بــه خاکبرداری و 
گودبرداری کند و بعد پروانه قطعی صادر 
شــود. در اين مدت، اتفاق   های ناگواری 
رخ داد که شــهرداری مجبور شد صدور 

پروانه موقت را متوقف کند. 
اما گودهای بســياری در شهر تهران 
ســاخته شد که مالکان به سبب افزايش 
يک باره قيمت ها ادامه ســاخت برايشان 
ممکن نبود يا ســود چندانی برايشــان 
نداشــت. در نتيجه، گودهای عميق در 
کوچه پســکوچه های شــهر رها شدند و 
حوادث تلخــی را رقم زدنــد. بنابراين، 
شــهرداری تصميم به پر کردن برخی از 

اين گودها گرفت. 
اجرای  قانون درصورتی که  براســاس 
پروژه از برنامــه زمان بندی عقب افتاده 
باشد و گود برای زمان زيادی رها شود، 
تا دوره ای امکان مقاوم سازی وجود دارد 
اما در همين شرايط هم ناظر و پيمانکار 
بايد نسبت به شــرايط نگران کننده گود 
پيگيــری و در صورت لزوم نســبت به 
پرکردن آن اقدام کند.  در اين وضعيت 
شــهرداری تقاضا می کند تا به او اجازه 
بدهند بــرای تأمين ايمنــی مردم وارد 
کار شــود و به حســاب و هزينه مالک 
اقدامــات ايمنی را زيرنظــر ناظر انجام 
دهد. براســاس بند ١۴ مــاده ۵۵ قانون 
شــهرداری ها، زمانی که امکان پرداخت 
هزينه ايمن ســازی  گود از ســوی مالک 
وجود نداشــته باشد، شــهرداری برای 
حفظ ايمنی شــهروندان بايــد هزينه را 
پرداخت کند و پس از آن با توجه به نرخ 
تورم با ١۵ درصد باالســری، هزينه را از 

مالک دريافت کند.

تغيير مسير تانكرهاى حمل سوخت در شهران
بزرگراه شــهيد «باکری» در صورت تأييد مشاوران، 

مسير جايگزين تانکرهای حمل سوخت می شود. 
«محمود کلهری»، شــهردار منطقه ۵، با اعالم اين 
مطلــب گفت: «از همه تــوان و ظرفيت مجموعه برای 
حفظ ســالمت و امنيت شــهروندان بهره می بريم تا راه 
ايمن و بی خطری را برای شــهروندان ايجاد کنيم. چون 
ما به عنوان مديريت شهری مسئوليت داريم و نمی توانيم 
بپذيريم کــه ديگران به تکليف خود عمل نمی کنند. به 
همين دليل در نشســتی با موضوع انبار نفت شــهران، 
پيشنهاد ايجاد مسير جديد و جايگزين برای تانکرهای حمل سوخت از «شهران» به بزرگراه 

شهيد باکری مطرح شد که در صورت ارزيابی و تأييد مشاوران، اجرايی می شود.»

«محمدمهدی شــفيعی» ۳۲ ساله، از 
شــهروندان ساکن «اکباتان» است که 
در زمينــه دوبلــه کار می کنــد و يکــی از 
شــاخص ترين کارهايش «پاتريک» در فيلم 
«باب اســفنجی» بوده اســت. او سال ها در 
تيم های فوتبال «سايپا»، «مقامت»، «فوالد» 
و... حضور داشته اســت. از سال ۱۳۹۰ کار 
حرفــه ای دوبله را آغاز کــرده و اين روزها با 
وجود شيوع ويروس کرونا که فعاليت برخی از 
مشاغل کمرنگ شده، اما حجم کارهايش نه 
تنها کم نشــده بلکه با راه اندازی اســتوديو 
توانســته اســت  کوچکــی در خانــه اش 
سفارش های بيشتری را بگيرد. شفيعی اين 
روزهــا برای برخی از شــبکه های تبليغاتی 
گويندگی داشته يا برنامه هايی را برای برخی 

از شبکه ها مانند تلويزيون «کيش» 
اجرا کرده اســت. او می گويد: «با 
شيوع کرونا بســياری خانه نشين 
شــدند، حجم کارهای من هم کم 
شده بود. اما به اين فکر افتادم که 
بــا راهکاری ســاده بــه جای 
خانه نشــينی، کارهايم را ارتقا 
دهم و بخشــی از اتاقــم را به 
استوديو تبديل کنم که نتيجه 
آن، سفارش های بيشتر بود. 
هم چنيــن از فضای مجازی 
بــرای ارتقــای کارهايــم 
بهره بردم و باور دارم که به 
بنابراين  رسيده ام.  موفقيت 

هرکســی می تواند با يک ايده و 
خالقيت کارش را رونق دهد.» 

 محمد ساالرى
رئيس كميسيون شهرسازى و معمارى 

شوراى اسالمى شهر تهران

مجله خبرى مجله خبرى

تلفنى درباره كرونا مشاوره بگيريد
خدمات مشاوره تلفنی به همت مســجد «امام محمد باقر»(ع) در 
زمينه بيماری «کرونا» ارائه می شود. به گزارش خبرنگار همشهری محله، 
بر اساس اعالم ســتاد مقابله با کرونا و برای ارتقای آگاهی شهروندان، 
مســجد امام محمدباقر(ع) زمينه ای را فراهم کرده اســت تا مردم در 
صورت بروز مشــکل و پيش از مراجعه حضوری به پزشک، از خدمات 

مشاوره تلفنی رايگان بهره مند شــوند. در اين طرح، دکتر «فرمانيان» 
هرشــب به غير از پنجشــنبه ها و جمعه ها پاسخگوی شهروندان غرب 
پايتخت اســت و افراد می توانند سؤال ها و دغدغه های خود را از ساعت 
۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ با شماره ۰۹۰۵۹۸۲۸۲۵ در ميان بگذارند و پزشک 

مربوطه پاسخگوی سؤال های شهروندان است. 
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مينى بوس هاى نو در مسير «وردآورد» به دانشگاه
ناوگان اتوبوسرانی مسير «وردآورد» به شهرک «دانشگاه شريف» 
به مينی بوس های نو مجهز شد. معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار 
منطقه ۲۲ گفت: «يکی از مهم ترين گاليه های شــهروندان کمبود و 
فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی در منطقه بوده که طرح بهسازی 
اين ناوگان از ابتدای آذرماه برای رفاه حال مسافران آغاز شده است و 
در نخستين گام برای خط وردآورد به شهرک دانشگاه شريف که تعداد 
مسافرانش کم تر بود، از مينی بوس که کارايی بهتری برای جابه جايی 
مسافران اين مسير دارد، استفاده شد.» «مريم نخعی پور» به ناوگان 
اتوبوسرانی منطقه ۲۲ به عنوان فرســوده ترين ناوگان اتوبوسرانی در 
شــهر تهران اشــاره کرد و افزود: «مينی بوس ها توسط شرکت واحد 
اتوبوســرانی تهيه شده است و تا پايان ســال حداقل ٣ خط ديگر از 
خطوط ناوگان اتوبوســرانی منطقه نوسازی می شود.» او درباره کرايه اين مينی بوس ها هم گفت: 

«کرايه مينی بوس ها مانند اتوبوس ها است و تنها مسافران کم تری را جابه جا می کنند.»

بازار ميوه و تره بار امامزاده عبداهللا(ع) در آستانه افتتاح 
بازارهای ميوه و تره بار محدوده ناحيه ۲ تا پايان ســال افزايش 
می يابند. سرپرست شهرداری ناحيه ۲ منطقه ۹ با اعالم اين خبر 
گفت: «ناحيه ۲ با داشــتن ۵ محلــه از محدوده های متراکم و پر 
جمعيت تکه نهم پايتخت به شــمار می آيــد و يکی از مهم ترين 
درخواســت های ســاکنانش ايجاد بازارهای ميوه و تره بار است. به 
همين دليل عالوه بر ۲ بازار تره بار فعال، پيش بينی شــده است در 
آينــده، بازارهای ديگری در محله های مختلف راه اندازی شــود.» 
«عباسعلی کارگر» افزود: «بازار ميوه و تره بار «امامزاده عبداهللا»(ع) 
تکميل شده است و به زودی افتتاح می شود. هم چنين با همکاری 
ورزشــگاه «علی پور» و واگذاری زمين به سازمان ميادين و ميوه 
و تره بار تا پايان سال شاهد افتتاح بازار ديگری در خيابان «طالقانی» 
خواهيم بود.» او در ادامه به راه اندازی بازاری در بخش جنوبی دانشگاه «شهيد ستاری» اشاره 
کرد و گفت: « با مشــارکت دانشگاه زمين مناسبی برای اين بازار پيش بينی شده و به تأييد 
سازمان ميادين هم رسيده اســت و در صورت طی کردن روند اداری، اميدواريم شهروندان 

ساکن محدوده خيابان «تفرش» نيز شاهد افتتاح بازاری بزرگ باشند.»

ميز خبر

  2
بوستان بزرگ و پر تردد منطقه22 
به محل برپايى جشنواره سمفونى 
پاييز تبديل شد. اين جشنواره در 
بوستان هاى جوانمردان و بانوان 

ريحانه با هدف ايجاد نشاط و 
همدلى بين شهروندان و بارويكرد 

خانواده محورى و متناسب با 
شرايط شيوع بيمارى كرونا و 

رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى 
طراحى شده است.

14
سايت برف روبى در منطقه 5 

فعال شده است. در اين سايت ها 
انواع تجهيزات و امكانات مناسب 

برف روبى به همراه كيسه هاى 
شن و ماسه ذخيره شده است تا 
در زمان بارندگى از آنها استفاده 
شود. يكى از اين سايت ها مركزى 

است. 

كارگاه خودشناسى 
در فضاى مجازى

کارگاه آموزشی «از جذابيت درونی 
تاعزت نفس واقعی» به شــکل مجازی 

برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگار همشهری محله، 
وجود  با  «اميرکبيــر»  فرهنــگ  خانه 
شــيوع ويــروس «کرونــا» برنامه های 
آموزشــی اش را تعطيل نکرده است و 
اکنون کارگاه های آموزشــی به شــکل 
غير حضــوری برگزار می شــود. يکی از 
کارگاه ها در زمينه خودشناسی مربوط 
به کارگاه از جذابيت درونی تاعزت نفس 
واقعی با حضور دکتر «الهام مظلومی» 
برگزار می شود. اين کارگاه يکشنبه ها از 
ســاعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ به شکل مجازی 
برپا شده است. سرفصل های آن شامل 
جذابيــت حقيقــی؛ راهکارهای عملی 
و کاربردی افزايــش جذابيت درونی و 
حقيقی در زندگی؛ چگونگی ارزشــمند 
شــدن مــن؛ تأثيــر احســاس فقدان 
ارزشــمندی بــر اعتماد به نفــس و... 
می شــود. عالقه مندان برای ثبت نام در 
اين کارگاه آموزشی می توانند با شماره 

۴۴۷۲۵۵۶۱ تماس بگيرند. 
خانه فرهنگ اميرکبير در شــهرک 
بلوار  انتهای  بلوار اميرکبير،  گلســتان، 
هاشــم زاده، نبش خيابان قائم يازدهم، 

پالک ۱۲ قرار دارد.

خبر فرهنگى

از شبکه ها مانند تلويزيون «کيش» 
اجرا کرده اســت. او می گويد: «با 
شيوع کرونا بســياری خانه نشين 
شــدند، حجم کارهای من هم کم 
شده بود. اما به اين فکر افتادم که 
بــا راهکاری ســاده بــه جای 
خانه نشــينی، کارهايم را ارتقا 
دهم و بخشــی از اتاقــم را به 
استوديو تبديل کنم که نتيجه 
آن، سفارش های بيشتر بود. 
هم چنيــن از فضای مجازی 
بــرای ارتقــای کارهايــم 
بهره بردم و باور دارم که به 
بنابراين  رسيده ام.  موفقيت 

هرکســی می تواند با يک ايده و 
خالقيت کارش را رونق دهد.» 

با مشاركت فعاالن محيط زيست
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1 مناطق  5  9 شهرسازى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

 چه ضوابط و شرايطی برای شناسايی و اعالم 
کردن حفاری ها به عنوان گود پرخطر وجود دارد؟ 

بر اســاس آمار کارشناسان شــهرداری، نزديک به 
۳۰ درصد گود های رها شــده در شهر تهران متعلق به 
ارگان های دولتی و حدود ۱۵ درصد متعلق به شهرداری 
تهران است که ۳۵ درصد از اين گود های رها شده تحت 
مالکيت شهرداری و نهاد های دولتی، در زمره گود های 
پرخطــر قــرار دارد. برابر مبحث هفتــم مقررات ملی 
ساختمان، گودها به ۳ دسته کم خطر، با خطر متوسط 
و پرخطر تقسيم می شوند که گودهای با عمق تا ۹ متر 
کم خطر، از ۹ تا ۲۰ متر با خطر متوســط و گودهای با 
عمق بيشتر از ۲۰ متر، گود پر خطر هستند. هم چنين 
گودهــای اطراف مراکز فرهنگــی و مراکز تجمعی هم 
پرخطر محســوب می شــوند. برخی گودهای شهر ما 
عميق تر از آنچه در دنيا رايج است، هستند و در گذشته 
شــاهد اين گودها نبوده ايم. به سبب قوانين ساختمان 
سازی، مالکان ناچار هستند گودهايی با عمق باال را حفر 
کنند. در اين موارد بايد بازنگری شود تا مديريت شهری 
و مسئوالن در مواجهه با اين اتفاق ها، اختيارات بيشتری 
داشته باشند و به عنوان ضابط، اجازه ورود داشته باشند. 
هم چنين نيازمند قوانين متناسب و شفاف هستيم. آنچه 
که در اين عرصه حائز اهميت است، نبود رعايت اصول 

و مقررات ساخت وســاز به صورت کامل و جامع 
اســت که منجر به خسارت های جانی متعدد 
شده است. کوتاهی هايی که گاهی ريشه در 
فقدان نظارت و نيز ريشه در خودخواهی های 
برخی مالــکان دارد و ضروری اســت تا با 
نگاهی جامع تر برای ساماندهی به اين حوزه 

وارد شــد. از سوی ديگر، عالوه بر نظارت 
مراجع ذی صالح، بايد قوانين موجود برای 

برخورد با متخلفان بازنگری شود. 
 با اين تفاسير چه تعداد گود رها 
شده در منطقه وجود دارد و چه تعداد 
و  شناسايی  پرخطر  گودهای  به عنوان 

معرفی شده اند؟ 
بيش از ۳۰گود رها شــده در منطقه 
۲۲ شناسايی شده اند که از اين تعداد در 
ناحيه يک، ۸ گود رها شــده وجود دارد 
کــه۳ مورد آن پر خطر اســت. در ناحيه 
۲، حدود ۱۰ گود رها شــده که ۵ مورد 
از آن پرخطــر اســت. هم چنين از۸ گود 
رها شــده در ناحيه ۳، ۴ مورد خطرساز 
اســت و در ناحيه ۴ نيز ۴ گود رها شده 
وجــود دارد که هر ۴ مــورد آن پرخطر 
هســتند. در مجموع ۱۶ گود پرخطر در 
اين منطقه وجــود دارد. گودهای تعاونی 
شــهرداری منطقه ۱۸ در شرق درياچه 
که از ســال ۱۳۹۲ رها شــده اند با عمق 
۲۰ متر و وسعت ۱۱ هزار و ۵۶۹ مترمربع، 

مشــارکتی آرين با عمق ۱۸متر و مساحت ۱۳ هزار و 
۵۴۶ مترمربع، عمران توســعه شاهد در مرواريد شهر با 
عمق ۱۴ متر و وسعت ۱۲ 

هزار و ۹۲۷ مترمربع، تعاونی مالی اعتباری 
عســگريه در وردآورد بــا عمق ۱۲ متر و 
وســعت ۷ هزار و ۵۵۱ مترمربع، سازمان 
بوســتان ها و فضای سبز با عمق ۱۰ متر 
و مساحت ۱۲ هزار و ۲۳۹ مترمربع، آريانا 
در شمال درياچه چيتگر با عمق ۲۰ متر 
و وسعت ۱۳ هزار و ۶۲۹ مترمربع، پروژه 
ســرمايه گذاری و مشــارکت مردمی در 
شمال درياچه با عمق ۳۰ متر و مساحت 
۱۴ هزار و ۷۶۰ مترمربع و چهار گود واقع 
در کوهک به نام های يادگاران حماســه 
با عمــق ۱۰ متر و مســاحت ۱۵ هزار و 
۷۸ مترمربع، مؤسسه خيريه بتول با عمق 
۱۰ متر و وســعت ۷ هزار و ۳۶۸ مترمربع، 
تعاونی مســکن هواناجا با عمق ۱۵ متر و 
مســاحت ۱۵ هزار و ۵۶۰ مترمربع و يک 
گود شــخصی با عمق ۱۵ متر و مساحت 
۱۲ هــزار و ۶۶ مترمربــع پرخطر تريــن 

گودهای منطقه ۲۲ هستند. 
نهادهای  و  ســازمان ها  اغلب   
مختلف در سال های اخير فعاليت های 
گســترده ای برای ساخت وساز در منطقه ۲۲ انجام 
داده اند. آيا مالک اين گودهای پرخطر ســازمان ها 

هستند يا افراد خصوصی؟ 

گــودی در ناحيه ۴، متعلق به يکی از نهادها وجود 
داشــت. با اينکه اخطارهای الزم داده شــده بود، ولی 
اقدامی از ســوی مالک انجام نشد برای همين با حکم 
قضايی پر شــد. پس از اين اتفاق، مالکان بقيه گودها 
نسبت به ايمن سازی و اجرای عمليات ساختمانی اقدام 
کردند. عــالوه بر اين، ۲ گــود در منطقه وجود دارد 
که پروانه ندارند. در ســنوات گذشته با توجه به روالی 
که در شهرداری بود، وقتی مالک درخواست می داد و 
عوارض خود را پرداخــت می کرد و مجوز گودبرداری 
صادر می شــد که هنوز پروانه ساخت صادر نشده بود. 
البته مالکان اين گودها نيز در خصوص اجرای نيلينگ 
(ســازه نگهبان) اقدامــات خود را آغــاز کردند. برای 
مثال، مؤسسه خيريه «بتول» در ناحيه ۲، هنوز پروانه 
نگرفته و يا تعاونی شــهرداری منطقه ۱۸ در ناحيه ۴ 
نيز کــه در کش و قوس صدور پروانــه و گرفتن رأی 

ديوان است. 
 رهاکردن اين حفاری ها می تواند خطراتی را 
برای شــهروندان در پی داشته باشد. آيا برای رفع 
خطر از اين گودهای حادثه خيز در منطقه اقداماتی 

صورت گرفته است؟ 
 نواحی ۴گانه نسبت به صدور اخطار به همه مالکان 
اين گودها و تشکيل کميسيون رفع خطر اقدام کردند. 
در همين راســتا، بعضی از مالکان عمليات ساختمانی 
را آغــاز و برای به مقاوم ســازی اجرای فونداســيون 
برخی  همچنين  کردند.  اقدام 
پروانه  دريافت  برای  ديگر هم 
ساخت درخواست دادند. برای 
آنها  مالکان  کــه  پرونده هايی 
هستند،  ارگان ها  و  ســازمان 
جلســاتی برگزار می شــود و 
آنها مکلــف خواهند بود که تا 
پايان سال، نسبت به رفع خطر 
يا امکان صــدور پروانه و آغاز 
عمليات عمرانــی اقدام کنند. 
در غير اين صورت، شهرداری با 
دستور قضايی اين گودها را پر 

می کند. 

مديريت شهرى 
براى ايمنى حفارى هاى عميق 

رها شده در منطقه 22 
فعاليت هاى گسترده اى

آغاز كرده است

ضرب االجل به مالكان 
گودهاى پرخطر

  ۲۷۵ گــود پرخطر در بيــن گودهای حفاری و 
رهاشــده پايتخت شناسايی شده است که منطقه 
۲۲ به سبب ساخت وســازهای فراوانی که در آن 
انجام می شود، پس از منطقه يک، بيشترين تعداد 
گودهای پرخطر را در خود جای داده اســت. حتی 
برخی از اين گودها ۱۰سال از عمليات حفاريشان در 
منطقه می گذرد و اين معضل می تواند برای رهگذران 
و ساختمان های اطراف، حادثه های ناگواری را رقم 
بزند. ۱۶گود پرخطــر در اين منطقه وجود دارد که 
مالکان اغلب آنها ارگان و نهادها هستند. شهرداری 
منطقه برای پيشــگيری از بروز حوادث احتمالی 
و برای رفع مشکل گودهای پرخطر اقداماتی را از 
بهرامی»،  با «عليرضا  برای همين  سرگرفته است. 
و معماری منطقه ۲۲، درباره  معاون شهرســازی 

وضعيت گودهای اين منطقه گفت وگو کرديم.  

ثريا روزبهانى

35 درصد از 
گود هاى رها شده 

تحت مالكيت 
شهردارى و 

نهاد هاى دولتى، 
در زمره گود هاى 
پرخطر قرار دارد

عليرضا بهرامى
معاون شهرسازى و 
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اســت که منجر به خسارت های جانی متعدد 
شده است. کوتاهی هايی که گاهی ريشه در 
فقدان نظارت و نيز ريشه در خودخواهی های 
برخی مالــکان دارد و ضروری اســت تا با 
نگاهی جامع تر برای ساماندهی به اين حوزه 

هستند يا افراد خصوصی؟ عمق ۱۴ متر و وسعت ۱۲

نگاهی جامع تر برای ساماندهی به اين حوزه نگاهی جامع تر برای ساماندهی به اين حوزه 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

مددســرای شــهرک اســتقالل زير نظر معاونت 
فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری و يکــی از زيــر 
مجموعه های آن يعنی اداره آسيب ها مديريت می شود. 
رئيس اداره آسيب های شــهرداری منطقه ۲۱ درباره 
اين مرکز و فعاليت هايش به همشهری محله می گويد: 
«مددســرا جايی اســت که افراد بی خانمان و بی جا و 
مکان و کارتن خواب ها در آن اســکان داده می شوند و 
خدمات دريافت می کنند. در شرايط عادی و معمولی، 
درهای مددسرا از ســاعت ۱۷ تا ساعت ۸ صبح فردا 
به روی مددجوها باز بــود و مددجوبان پس از صرف 
صبحانــه، مرکز را ترک می کردند. مددجويان پذيرش 
شده در اين مدت، يک وعده شام و غذای گرم دريافت 

با حداكثر ظرفيت 
آماده  ايم

 با آغاز بــارش وآمدن موج 
سرما، مددسرا آماده می شود تا 
با حداکثر ظرفيت به مددجويان 
مصطفــوی  دهــد:  خدمــات 
می گويد: «ظرفيت مددسرا ۸۰ 
نفر اســت. پيش از آغاز فصل 
سرما به طور ميانگين روزانه ۴۵ 
تا ۵۰ نفر به اين مرکز مراجعه 
می کردند، اما با سرد شدن هوا، 
ميزان مراجعــه مددجويان هم 
بيشــتر می شــود و به ۱۰۰ تا 
۱۲۰ نفر در روز می رســد. با نخستين بارش ها و و از 
راه رسيدن نخستين موج سرما، در حال حاضر، ميزان 
مراجعه به ۷۰ تا ۸۰ نفر در روز رســيده اســت و به 
مرور بيشتر هم خواهد شد و خودمان را برای استفاده 
از حداکثر ظرفيت آماده کرده ايم. برخی از مددجويان 
هميشه به اين مرکز مراجعه می کنند و دائمی هستند. 
يعنی در گرما و ســرما در مددسرا حضور دارند. برخی 
هم تنها در فصل ســرما می آيند. تعدادی هم از سوی 
گشت های خدمات اجتماعی به مرکز آورده می شوند. 
تقريبًا همــه مددجويان بــرای محله هــا، مناطق و 
شــهر های ديگر هستند و در اين سال ها به ندرت پيش 
آمده اســت که مددجو ســاکن منطقه ۲۱ باشــد. از 
جاهايی مانند «رباط کريم» و «اسالمشــهر» و «پرند» 
گرفته تا «خراسان» و «کرمانشاه» و «آذربايجان». همه 
ســن و ســالی هم بين آنها ديده می شود و نمی توان 
گفت بيشتر در چه رده سنی هستند. اين خوابگاه فقط 

می کنند. يک دســت لباس فرم و حوله يکبارمصرف 
در اختيارشــان قرار می گيرد تا برای استحمام از آنها 
اســتفاده کنند. مواد بهداشتی و لوازم شوينده هم در 
اختيارشــان قرار می گيرد تا لباس و وسايل خودشان 
را بشــويند و تميز کنند. در انتها هــم برای خواب و 
استراحت داخل خوابگاه می روند. اين روال کار مددسرا 
در شرايط عادی اســت، اما با شيوع ويروس «کرونا» 
و پس از آن آغاز فصل ســرما و بارندگی ها اين برنامه 
تغييراتی داشــت. از زمان آغاز اپيدمی کرونا با هدف 
جلوگيری از بيمار شــدن مددجويان و احتمال پخش 
کردن ويروس در ديگر قســمت های شــهر و انتقال 
آن به ديگر شــهروندان، فعاليت مددسرا از اسفندماه 
سال ۱۳۹۸ به شکل شــبانه روزی درآمد و يک وعده 
غــذای گرم برای ناهار هم به برنامه ها اضافه شــد. به 
اين ترتيب، مدد جويانی که تمايل دارند از جمله افراد 
مســن و از کار افتاده می توانند به شکل ۲۴ ساعته در 
مددسرا حضور داشته باشند و خدمات دريافت کنند. 
مددجويانی هم که تمايل به ماندن ندارند از مددســرا 
خارج می شوند و هر زمان که برگشتند، دوباره پذيرش 
می شوند. فعاليت شبانه روزی مددسرا در زمان اپيدمی 

کرونا و تا پايان فصل سرما ادامه خواهد داشت.»

رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى
«نرگــس مصطفــوی» از اجرای کامــل و دقيق 
پروتکل های بهداشــتی و ارائه خدمات ويژه می گويد 
که خوشــبختانه موجب شده 
ابتال  از  تاکنون هيچ مــوردی 
به بيماری کرونا در مددسرای 
نشــود.  گزارش   ۲۱ منطقــه 
او می گويد: «از زمان شــيوع 
ويــروس کرونــا، پروتکل های 
بهداشــتی بــه شــکل دقيق 
رعايــت  و  اجــرا  منظــم  و 
مختلف  بخش های  می شــود. 
مددســرا از جمله خوابگاه در 
طــول روز ۳ بار ضــد عفونی 
هنگام  هربــار  مددجويــان  و 
پذيرش، تب ســنجی می شوند 
و اگر مشــکوک باشــند برای 
معاينــه و در صورت لزوم درمــان با اورژانس تماس 
گرفته می شــود. اين مددجويان بــرای پذيرش بايد 
تســت منفی بودن کرونا بياورند. پس از تب سنجی، 
دســت ها با مايع ضد عفونی کننده شسته می شود و 
يک پک بهداشــتی شامل ماســک، لوازم بهداشتی، 
مايع شست وشــوی دســت و حولــه يکبارمصرف در 
اختيار مددجو قرار می گيرد. اســتفاده از ماسک در 
داخل مرکز ضروری است. هم چنين مددجويان پس 
از حضــور در مرکز با دريافت لباس فرم اســتحمام 
می کنند. خوشبختانه تا به امروز موردی که مبتال به 
ويروس کرونا شــده باشد، نداشتيم و با رعايت کامل 

پروتکل ها اين موضوع را کنترل کرديم.»

ويژه آقايان اســت. مددسرای ويژه بانوان، غرب تهران 
در مناطق ۵ و ۲۲ اســت. تابه حال پيش نيامده است 
که مددجوی خانم به مرکز ما مراجعه کند. اما اگر هم 
کســی بيايد از طريق گشت خدمات اجتماعی او را به 

مددسراهای ويژه بانوان می فرستيم.» 

تالش براى بازگرداندن مددجويان به زندگى
مصطفوی از شهروندان می خواهد در صورت ديدن 
افراد بی ســرپناه با شماره ۵۵۵۲۲۳۲۲، سامانه گشت 
خدمات اجتماعی يا ســامانه ۱۳۷ تماس بگيرند تا به 
اين افراد خدمات ارائه شــود: «عــالوه بر خدماتی که 
در مرکز ارائه می شــود، برای بازگشت مددجويان به 
خانه و خانواده يا ترک اعتياد و مصرف مواد نيز تالش 
صورت می گيــرد. در اين مدت، مددجويانی بودند که 
با کمک ما به خانواده هايشان در شهرستان بازگشتند 
يا به کمپ های ترک اعتياد فرســتاده شدند و با کنار 
گذاشتن مصرف مواد، سر کار رفتند. اما آنهايی که هيچ 
دوست و اقوامی ندارند و يا پير و از کار افتاده هستند و 
هيچ انگيزه و تمايلی برای بهبودی و بازگشت به زندگی 
عادی از خودشان نشان نمی دهند، نمی توان کاری برای 
آنها انجــام داد. اغلب آنهايی که جوان تر هســتند يا 
خانواده ای دارند، برای بازگشت به زندگی از خودشان 

تمايل و اراده نشان می دهند.» 

گرمخانه منطقه 21 شبانه روز ميزبان كارتن خواب هاست

سرپناه گرم در فصل سرد

فعاليت مددسراى منطقه 21
در يك سال گذشته: 

بازگشت به خانواده، ۳۸ نفر. 

ارجاع به کمپ، ۵۶ نفر. 

تهيه بليت و هماهنگی با خانواده مددجو 
برای بازگشت به شهرستان، ۱۶ نفر. 

بهبود يافته و مشغول کار در گرمخانه های 
تحت پوشش، ۷ نفر. 

 با آغاز فصل سرما و شروع بارندگی ها اهميت 
می شود  دوچندان  مددســرا ها  کارکرد  و  نقش 
و حکم مــرگ و زندگی را پيــدا می کنند. در 
شب های زمهرير و يخبندان، اين سو و آن سوی 
ديوار مددســرا تفاوت بزرگی دارد. در اين سوی 
ديوار، غذای گرم و جای نرم در آن ســو، زمين و 
دخمه های سفت و تاريک و پس مانده های سرد و 
آلوده که هيچ تضمينی برای زنده ماندن نمی دهد. 
حضور کارتن خواب ها و افراد بی خانمان در مناطق 
حاشيه ای از جمله منطقه ۲۱ بيشتر است. دليل 
اين موضوع هم نزديکی و همجواری با شــهر ها 
و شهرستان های کم برخورداری است که ميزان 
آسيب های اجتماعی مانند اعتياد و هم چنين فقر 
مالی و فرهنگی در آنها بيشتر به چشم می خورد. 
ويژگی هايی که در نهايت می تواند کار يک انسان 
را به جاهايی به باريکی بی خانمانی و کارتن خوابی 
و زباله گردی بکشاند. جايی که خيلی ها آن را ته 
خط می دانند! هرچند بودند کسانی که از همين 
به اصطالح ته خط به زندگی عادی برگشتند و به 
جای تالش کسالت آور برای زنده ماندن، دوباره به 
سر خط برگشتند و زندگی کردن را از سر گرفتند. 
مددسرای منطقه ۲۱ در شهرک «استقالل» عالوه 
بر اينکه ســرپناهی برای کارتن خواب ها و افراد 
بی خانمان در اين محدوده است، برای بازگرداندن 
آنها به زندگی عــادی و آغوش گرم خانواده نيز 
تالش می کند. آغاز بارش ها و برودت هوا و هم-
چنين شبانه روزی شــدن مددسرای منطقه ۲۱ 
فرصت خوبی بود تــا فعاليت ها و برنامه های اين 

مرکز امدادی را در اين روزها بررسی کنيم.

مهدى اسماعيل پور
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کافه کتاب تهرانســر نزديک به يک ماه پيش، 
بسيار بی سر و صدا فعاليتش را در فضايی به اندازه 
۲۰ مترمربع در طبقه ســوم سرای محله ياس آغاز 
کرد. مدير ســرای محله ياس درباره راه اندازی اين 
مرکز فرهنگی به همشــهری محله، می گويد: «اين 
مرکز با همکاری ســرای محله و شــوراياری محله 
راه اندازی شــد. يکی از داليلی که تصميم گرفتيم 
تــا اين کافه کتاب را راه انــدازی کنيم اين بود که 
در تهرانســر مراکز عرضه کتاب کم اســت و حتی 
می شــود گفت چيزی با اين عنــوان نداريم. چون 
يکی دو کتابفروشــی که فعال هستند مانند «شهر 
کتاب»، در کنار فروش نوشت افزار تعداد محدودی 
کتاب نيز عرضه می کنند. موضوع بعدی که اهميت 
داشــت اين بود که فضــا و ظرفيتی را ايجاد کنيم 
که نويسندگان، شاعران و هنرمندان محلی بتوانند 
آثــار و محصوالت خــود را معرفی و عرضه کنند و 
هم چنين، شرايطی ايجاد شود که شهروندان بيشتر 
با اين چهره ها و ســرمايه های محلی آشــنا شوند. 
در تهرانسر، قرار اســت کافه کتاب به محلی برای 
گفت وگو و تبادل افکار و انديشــه های نويسندگان، 
شاعران، بازيگران، کارگردان ها و هنرمندانی تبديل 
شود و مردم از اين موضوع بهره مند شوند و بتوانند 
ســؤاالت و نکات و آموزش هايی را که می خواهند، 

بی واســطه مطرح کنند و جواب بگيرند. ابتدا قرار 
بود افتتاحيه مفصلی با حضور مسئوالن شهرداری، 
چهره های محلی و مــردم برگزار کنيم که اپيدمی 
«کرونا» و محدوديت های اعمال شده و پروتکل های 
بهداشــتی اجازه نداد. با توجه به وضعيت موجود، 
هم اکنون فعاليت های کافه کتاب در بخش حضوری 
به شــکل محدود و مجازی انجام می شود و خدا را 
شــکر در همين مدت کم اســتقبال خوبی صورت 

گرفته است.»

كتاب بيار كتاب ببر
يکــی از برنامه های جالب توجه اين مرکز، طرح 
«تبادل کتاب» اســت. «ارمغان باقری» درباره اين 
طرح نيز می گويد: «هــدف از اجرای اين طرح باال 
بردن سرای مطالعه است. بسياری از کتاب ها به ويژه 
رمان و داستان تنها يک بار مطالعه می شوند و پس 
از آن در کتابخانه هــا خاک می خورند. از ســويی 
ديگر، افرادی هستند که عالقه به مطالعه دارند اما 
با توجه به شــرايط اقتصادی و گرانی ها نمی توانند 
کتاب های بيشتری خريداری کنند يا خريد کتاب از 
اولويت های سبد خريدشان خارج شده است. هدف 
ما اين است که شهروندان کتاب های خوانده شده را 
با هم مبادله کنند و کتاب ها از روی طاقچه و قفسه 

نخستين كافه كتاب 
منطقه 21 در سراى محله ياس آغاز به كار كرد 

پاتوق نويسندگان 
و هنرمندان تهرانسرى

  «تهرانســر»، محله ای مهاجر پذير است که امروز بيش از ۱۰۰ هزار نفر جمعيت ساکن دارد و عالوه بر 
آن روزانه تعداد زيادی جمعيت شــناور در آن  تردد می کنند. پر جمعيت ترين محله منطقه ۲۱ و يکی از 
شلوغ ترين نقاط غرب تهران، سال هاست که به سبب امکانات و سرانه مطالعه، شرايط خوبی ندارد و همه 
چيز به يکی دوکتابخانه به نســبت کوچک و يکی دو مغازه کتابفروشی که بيشتر فروشگاه نوشت افزار 
هســتند، محدود می شود. کمبود امکانات و سرانه کتابخوانی در کنار فقر فرهنگی موجب شده تا اغلب 
شهروندان در البه الی انبوهی از مشکالت اقتصادی، کتاب و کتابخوانی و هنر را به غبار فراموشی بسپارند. 
در چنين شرايطی، مديريت ســرای محله «ياس» با کمک يکی از اهالی فرهنگی محله دست به ابتکار 
جالبی زده و نخستين «کافه کتاب» منطقه را آن هم بدون هزينه ريالی راه اندازی کرده اند. در اين گزارش 

با کافه کتاب که اين روزها به شکل حضوری و مجازی فعاليت می کند، بيشتر آشنا می شويم. 

مهدى اسماعيل  پور

آموزش به شهروندان 
در كافه كتاب

يکی ديگر از کارکرد های تعريف شده برای 
کافه کتاب، برگزاری دوره های آموزشــی به 
همت هنرمندان محلی اســت تا شهروندان 
از ايــن فرصــت و ظرفيت اســتفاده کنند. 
مدير کافه کتاب تهرانســر در ادامه می گويد: 
«هنرمندان زيادی در تهرانســر هستند که 
مايلند به هم محلی هــای خودآموزش دهند. 
از ســوی ديگر، شهروندانی هســتند که به 
دنبال يادگيری هنرهای تازه هســتند. کافه 
کتاب شرايطی را فراهم کرده تا اين کالس ها 
و کارگاه های آموزشــی برگزار شود. البته در 
حال حاضر، با توجه به شــيوع ويروس کرونا، 
منتظر فروکش کردن اين بيماری هستيم و 
تا آن زمان، بيشتر برنامه هايمان را در فضای 
مجازی متمرکز کرده ايــم. برنامه هايی مانند 
فروش مجازی کتاب که با تخفيف هايی همراه 
است. سفارش کتاب نيز می پذيريم و پس از 
تهيه با گرفتــن مبلغی اندک، کتاب را به در 
خانه فرد سفارش دهنده ارسال می کنيم تا در 
اين شرايط کرونايی مردم مجبور نشوند برای 
خريد کتاب از خانه خارج شــوند. هم چنين، 
در صفحه «اينســتاگرام» و کانال «تلگرام» 
کافــه کتاب، داســتان های صوتی و خوانش 
شعر می گذاريم. البته هنوز بسياری از اهالی 
تهرانســر از فعاليت های کافه کتاب و وجود 
چنين مرکزی بی اطالع هستند و درخواست 
ما از شــهرداری منطقه اين اســت که چند 
بيلبورد و تابلــو را برای تبليغ و معرفی کافه 
کتاب اختصاص دهد تا بتوانيم تعداد بيشتری 
از هم محله ای ها را جذب کتاب و کتابخوانی و 
مشارکت در کارهای فرهنگی و هنری کنيم.» 

کتاب ها به دست عالقه مندان برسد.»

يك كار فرهنگى بدون هزينه مالى
«بهناز صفری»، مدير کافه کتاب تهرانسر، نيز از 
راه اندازی اين مرکز بدون هزينه ريالی خبر می دهد: 
«بيــش از ۲۰۰ عنوان کتاب داخلــی و خارجی با 
موضوعات رمان و داستان، تاريخی، دينی و مذهبی، 
کــودک و روان شناســی در اينجا موجود اســت. 
کتاب هايی بــه ارزش نزديک به ۱۲ ميليون تومان 
که از سوی انتشاراتی های «ليما» و «آوای مهديس» 
به شــکل امانی در اختيار ما گذاشته شده است. در 
اينجا بايد از آقای «مجيد اسماعيلی» مدير انتشارات 
ليمــا و آقای «حميد زينال پور» و انتشــارات آوای 
مهديس تشــکر کنم که در اين وضعيت اقتصادی 
با ما کمال همکاری را داشتند. خانم ارمغان باقری، 
مدير ســرا و آقای «مسعود رضايی» دبير شوراياری 
محله، بــرای راه اندازی کافه کتاب بســيار زحمت 
کشــيدند تا اين مرکز فرهنگی بدون صرف هزينه 
و برای خدمت رســانی به هنرمندان و شــهروندان 
محله راه اندازی شــود. عالوه بر اين، نويســندگان، 
شــاعران و هنرمنــدان محلی نيز آثار خــود را در 
اختيارمــان قرار دادند تا تنوع کتاب ها و محصوالت 
بيشتر شود. عالوه بر موضوع فروش و عرضه کتاب، 
تبادل و جابه جايی کتاب و ايجاد پاتوق محلی برای 
هنرمندان و شهروندان، اهداف و برنامه های ديگری 

را هم در اين مرکز دنبال می کنيم.»

محلى براى نمايش آثار هنرمندان محلى
کافه کتاب تهرانســر قرار است به نمايشگاهی 
دائمی برای هنرمندان محلی تبديل شود. صفری 
در اين باره می گويد: «در محله، هنرمندان زيادی 
داريم که در زمينه های مختلفی از جمله نقاشی، 
خطاطــی، نگار گــری و عروسک ســازی و انواع 
صنايع دستی فعاليت می کنند. برنامه ما اين است 
که نمايشــگاه دائمی در کافه کتاب داشته باشيم 
و ايــن عزيزان بتوانند محصوالت و آثار خود را به 
نمايش عمومــی بگذارند تا هم با مخاطب ارتباط 
برقرار کنند و هم برای فروش و عرضه محصوالت 
فرهنگی کمکی به هنرمندان محلی کرده باشيم. 
فکر می کنــم هر محله به چنين فضايی نياز دارد. 
برای آغاز، آثار ۲ نفر از خطاطان برجســته کشور 
که ســاکن تهرانســر هســتند، در کافه کتاب به 
نمايش درآمد و با توجه به وضعيت شــيوع کرونا 
استقبال مردم هم خوب بود. اگر کرونا اجازه دهد، 
نمايشــگاه های نقاشی و عروسک ســازی نيز در 
برنامه داريم و قرار اســت اين برنامه تداوم داشته 

باشد.»

ســاکنانی کــه در اطــراف بزرگــراه «يادگار 
امام(ره)» در محدوده «۳۰ متری جی» ســکونت 
دارند، اغلب از استشــمام بوی نامطبوع گله دارند 
و بارها اين موضوع را با مســئوالن شــهرداری در 
ميان گذاشته اند. «مســعود طلوعی»، رئيس اداره 
مسيل های شــهرداری منطقه۹، درباره دليل اين 
بو به موضوع حســاس و پرخطری اشــاره می کند 
و می گويــد: «کاميون هــای تخليه چــاه منازل، 
دريچه های کانــال در بزرگراه يــادگار امام(ره) را 
برداشــته و مخازن خود را که از فضوالت انســانی 
پرشــده اند، در اين کانال خالی می کنند. به همين 
دليل اغلب شــهروندان از اين موضوع گاليه  دارند 
فضوالت انســانی بالقوه يک منبع آلودگی هستند 
و از آالينده هــای مهم محيط زيســت محســوب 
می شوند و دفع نامناسب آن می تواند سبب آلودگی 
آب، خاک، مواد غذايی، تکثير مگس ها و شــيوع و 
ابتال به بيماريی چون اســهال عفونی، حصبه، وبا، 
يرقان  شــود. برای همين با اين اقدام ممکن است 
بيماری های خطرناکی چون وبا شــيوع پيدا کند. 
هم چنين محصوالت کشــاورزی کــه با اين آب ها 
تغذيه شده اند، غلظت عناصر سمی بااليی دارند و 
در درازمدت سبب بيماری مصرف کننده می شوند.» 

مكاتبه با مراجع قضايى
طلوعــی در ادامه به اقدامات شــهرداری برای 
پيشگيری از اين مسئله اشاره می کند و می گويد: 
«به دليل اينکه افراد خاطی فعاليتشان را در شب 
انجام می دهند، نمی توانيم با آنها 
برخورد ضربتی داشته باشيم. اما 
باز هم شــهرداری دست روی 
دست نگذاشته و برای جلوگيری 
از اين کار، اقدامانی را انجام داده 
و به مراجع قضايی مکاتبه کرده 
و واحد حقوقی منطقه نيز پيگير 
اين موضوع شــده اســت. ولی 
متأسفانه تاکنون برخورد قضايی 
با آنها نشده است و همچنان به 
فعاليتشان ادامه می دهند. آنها با 
اقدام، به حقوق شهروندی  اين 
تعرض می کنند و از سوی ديگر، 
فعاليت آنها، سالمت شهروندان 
و ساکنان را در اين شرايط حساس شيوع ويروس 

«کرونا» به خطر می اندازد.» 

فاجعه در كمين است
«فاطمه جــوکار»، رئيس اداره محيط زيســت 
شــهرداری منطقه، درباره اين موضــوع می گويد: 
«متأســفانه تخليــه فاضالب انســانی بــه داخل 
کانال های آب های ســطحی حقيقت دارد. شماره 
پالکــی از خودروهای متخلف نداريــم. به همين 
دليل از اهالی می خواهيم در صورت مشــاهده، آن 
را به ما اطالع دهند، تا با دســتور قضايی و پليس 
راهور خودرو متخلف را توقيف کنيم. در اين زمينه، 
شهرداری وظيفه ای جز نظافت نهر و کانال برعهده 
ندارد و با اعالم يا مشــاهده اين موضوع، دوباره آن 
کانــال را نظافت می کند، اما نبايد از موضوع اصلی 
غافل شــد، چون اين افراد متخلف، در اين کانال ها 
فاضالب را تخليه می کنند و اين مســئله می تواند 
برای شهروندان مشــکالت جدی ايجاد کند و هم 
بويی که از آن متصاعد می شــود، آزاردهنده باشد. 
از سوی ديگر انتشار اين بوی نامطبوع به دليل مواد 
ســولفوری که در اين فاضالب های انســانی وجود 
دارد، موجب آلودگی و مســموميت می شــود.» او 
موضوع قابــل توجهی را مطرح می کند و می گويد: 
«وقتی فاضالب در مسير کانال تخليه می شود، اداره 
خدمات شهری ديگر قادر به جمع آوری آن نيست 
و در نهايت نهر يا کانال را شست وشو می دهد. اين 
اقدام موجب می شود تا اين فضوالت وارد کانال های 
هدايت آب های سطحی مناطق پايين دست شود. به 
همين دليل در طول اين مسير هم آب و هم خاک 
آلوده می شــود و اين موضوع در نقاط پايين دست 
بسيار خطرناک است. چون آبی که در شهر حرکت 
می کند، آب فاضالب نيست. در واقع آب خاکستری 
است و با تصفيه نه چندان سخت آن، می توان از اين 
آب برای کشاورزی  استفاده کرد. اما فاضالب انسانی 
به ســبب دارا بودن باکتری های مختلف، بی نهايت 
خطرناک است. به ويژه در شرايط کنونی و اپيدمی 

ويروس کرونا می تواند اين موضوع را به مســئله ای 
بحرانی تبديل و خطرات فاضالب را چند برابر کند.» 

سالمت شهروندان را به خطر نيندازيم
رئيس اداره محيط زيست شهرداری منطقه در 
ادامه به پيامدهای اين رفتار پرخطر اشاره می کند و 
می گويد: «متأسفانه آب هايی که وارد کانال يادگار 
امام(ره) می شــود، وارد کانال هــای مناطق پايين 
دست و در نهايت شهرری می شــوند. اغلب برای 
آبياری باغ ها و ســبزی کاری های اين بخش، از آب 
کانال های هدايت آب های سطحی استفاده می شود. 
به همين دليل تخليه فاضالب انسانی در اين کانال 
و استفاده آن برای آبياری گياهان، اقدامی پرخطر 
اســت. گندآب ها و لجن های حاصــل از فاضالب 
خانگی در جوی های آب، محل مناسبی برای رشد 
و پرورش انواع ميکروب هــا، ويروس های بيماری 
زا، حيوانات و حشــرات موذی است که به صورت 
مســتقيم و غيره مستقيم سالمت شهروندان را به 
خطر می اندازد. منطقه ۹ به ســبب نداشتن شبکه 
فاضــالب شــهری، اغلب فاضــالب خانه ها داخل 
جوی ها و نهرهای کوچه ها ريخته می شود. تا امروز 
بــا آموزش های مختلف تالش کرديــم تا اهالی را 
به اين درجه از آگاهی برســانيم که نبايد فاضالب 
خانگی خود را در جوی های آب محل زندگی خود 
سرازير کنند و ســالمت خود و خانواده شان را به 
خطــر بيندازند. ميکروب هــای جوی ها و کانال ها 
می توانند به صورت مستقيم از طريق لباس، اعضای 
بدن و نيز کودکانی کــه در مجاورت اين جوی ها 
مشــغول بازی هســتند، وارد محيط زندگی افراد 
شوند يا به صورت غيره مستقيم از طريق حشرات 
و حيوانات موذی مانند سوسک ها و موش ها که در 
اين محل رشــد می کنند، به خانه راه يابند و انواع 
بيمارهای عفونی و گوارشی را در افراد ايجاد کنند.»

 اهالى و مسئوالن منطقه 9 
از بروز يك فاجعه در اين محدوده از شهر مى گويند

تخليه فاضالب انسانى 
در كانال آب هاى سطحى!
  فاضالب انســانی يکی از خطرناک ترين آالينده های زيست محيطی است که بايد به صورت 
اصولی دفن شــود، چرا که اين آلودگی منشا بيماری های ميکروبی و ويروسی بسياری می شود.  
اما متأسفانه در پايتخت و در همين منطقه۹، افرادی سودجو با رفتاری غيرانسانی، سبب انتشار 
ويروس های واگيردار و ميکروب های عفونی در شــهر شده اند که جان شهروندان بسياری را به 
خطر انداخته و سالمتشان را تهديد کرده است. اين افراد با تخليه فاضالب انسانی در کانال های 
هدايت آب های سطحی و ادامه مسير اين آب های آلوده به کانال های پايين دست، سرنوشت بدی 
را برای ساکنان پايتخت رقم زده اند. در اين گزارش، صحت اين موضوع را از رئيس اداره مسيل ها 

و اداره محيط زيست در شهرداری منطقه جويا شده ايم.  

ثريا روزبهانى

تصويرى كه توسط يكى از اهالى حين تخليه فاضالب در 
كانال جمع آورى آب هاى سطحى زيرگذر بزرگراه يادگار 
امام(ره) گرفته شده

در بزرگراه «يادگار امام (ره)» 
در محدوده «30 مترى جى» اهالى، اغلب از استشمام بوى 
نامطبوع گله دارند
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  فصل خواب زمستانی درختان از راه رسيده است و 
برگ ها ی زرد و قرمز با شاخه سار خشکيده، نويد يک 
خواب راحت را می دهد. به گفته کارشناســان فضای 
سبز، هرچه خواب زمستانی درختان با کيفيت تر باشد، 
با طراوات و شادابی بيشتر به استقبال بهار می روند. 
برخالف باور همگان، ۶ ماهه دوم ســال آغاز فصلی 
پرکار برای اداره «فضای ســبز» شهرداری است. اگر 
در بهار و تابســتان درختان، سبز و با طراوت به نظر 
می رسند و آبياری منظم آنها از اهميت زيادی برخوردار 
است، برعکس در ۶ ماهه دوم، زمانی که درختان لباس 
سبز از تن بدر می کنند و برای خواب زمستانی آماده 
می شــوند عمليات هرس و «به زراعی» آنها ضامن 
سالمتی درختان در فصل بهار خواهد بود. هرساله از 
اواسط مهرماه تا پايان دی ماه طرح های گسترده هرس 
درختان پايتخت آغاز و از شاخ و برگ خشکيده اين 

درختان، يکی از بهترين کودهای گياهی 
فضای  گستردگی  می شود.  توليد 

سبز در مناطق غربی پايتخت و 
وجود بوستان های جنگلی، 

مناطق  اين  درختان  آمار 
افزايش داده است. در  را 
نگهداری  و  هرس  نتيجه 
به موقع آنها بسيار اهميت 

دارد. 

درختان، يکی از بهترين کودهای گياهی 
فضای  گستردگی  می شود.  توليد 

سبز در مناطق غربی پايتخت و 
وجود بوستان های جنگلی، 

مناطق  اين  درختان  آمار 
افزايش داده است. در  را 
نگهداری  و  هرس  نتيجه 
به موقع آنها بسيار اهميت 

دارد. دارد. 

داستان
شاخ و برگ هرس شده درختان غرب 

تهران چه سرنوشتى پيدا مى كند؟

چيپس چوب
سميرا باباجانپور

افزايش ســرانه فضای سبز منطقه ۲۱ در 
ســال ۱۳۹۹ از ۴۵ مترمربع بــه ۵۰ مترمربع، 
نشان از آمادگی و تالش مديريت شهری اين 
منطقه برای ارتقای فضای ســبز و بهره مندی 
از درختان به عنوان ريه تنفسی پايتخت دارد. 
«محمــود عظيمی گرامی»، معــاون خدمات 
شــهری شــهردار منطقه ۲۱، فصــل پاييز و 
زمســتان را فصول پرکار اين معاونت در اداره 
فضای سبز می داند و دقت در هرس درختان 
و بازپيرايــی آنهــا را ضامن ســالمت فضای 
ســبزمنطقه بــرای آغاز ســال ۱۴۰۰ عنوان 
می کند: «براســاس دستورالعملی که سازمان 
پارک ها ارائــه می کند، هر ســال کار هرس 
درختان انجام می شود. کار هرس درختچه ها 
و درختان ســوزنی برگ منطقه ۲۱ آغاز شده 
است و به دنبال آن عمليات هرس پهن برگ ها 
با ريختن برگ هايشان مانند «توت»، «نارون» 

و «اکاليپتوس» انجام خواهد شد.»
۷ اکيــپ در ۳ ناحيه منطقه در اين مدت 
فعاليت می کنند که کارشان به طور تخصصی 
هرس درختان است. اين کارگران به عنوان يک 
نيروی متخصص در زمينه هرس درختان در 
کلينيک «گل و گياه» منطقه آموزش های الزم 

را ديده اند. 
۹۰ درصــد عمليــات هرس شــاخ و برگ 
درختــان منطقه ۲۱ تا پايان آبان ماه به اتمام 
رســيده است. به گفته معاون خدمات شهری 
اين منطقه، شــاخ و برگ اضافــی را به مرکز 
توليد «چيپــس چوب» منطقــه ۲۲ انتقال 
می دهنــد تــا در نهايت به عنــوان کود مورد 

استفاده قرار بگيرند. 
عظيمی می گويد: «برخالف تصور همگان، 
عمده کار اداره فضای سبز در ۶ ماهه دوم سال 
اســت. رسيدگی به درختان و گياهان اهميت 
زيادی دارد و هرس زمستانه سالمت، تازگی و 
طراوت آنها را برای فصل بهار و تابستان تضمين 
می کند. همزمان با هرس، عمليات بازپيرايی 
درختان وکود دهی به وسيله کودهای دامی و 
شيميايی انجام می شود. عالوه براين نشاهای 
زمســتانه کاشته می شــود تا برای فصل بهار 
آماده شــوند. در تابستان، عمده فعاليت ما بر 
آبياری فضای ســبز تمرکز دارد و برعکس در 
زمســتان، آبياری کمتر انجام می شود و تنوع 
کارها بيشتر است. البته در منطقه ۲۱ تالش 
کرده ايم درختــان و گياهانی را پرورش دهيم 
کــه آب کمتری مصرف می کننــد. درختانی 
همچــون «زيتون» و «زبان گنجشــک».» او 
درباره خدمات دهی به شــهروندان می گويد: 
«شهروندان می توانند با پيام به ۱۸۸۸ آمار و 
اطالعات درختان کوچه خود را اطالع دهند تا 
کار هرس و رسيدگی انجام شود. حتی امکان 
شرکت در کالس های آموزشــی نگهداری از 
درختان در مراکز آموزشی گل و گياه منطقه 

۲۱، برايشان فراهم است.»

مهم تريــن  از  يکــی 
فضــای  اداره  فعاليت هــای 
سبز شــهری موضوع هرس 
درختان در فصل پاييز است. 
منطقه ۵ با ۷ ناحيه وســيع 
هر ســاله از مهرماه تا اواخر 
دی ماه عمليات گســترده ای 
را برای آماده ســازی درختان 
برای خواب زمســتانی انجام 
می دهد. «الهام ثقفی»، مدير 
مرکز آموزش و کلينيک گل 
و گياه شــهردای منطقه ۵، 
بيشتر  درختان  هرس  درباره 
توضيح می دهــد: «اصالح و 
موجب  درختان  ساختار  فرم 
جوان ســازی درخت می شود 
و رشد مناسب آن را تضمين 
می کنــد. در منطقه ۵ هرس 
درختــان تــوت، «اقاقيا» و 
«بيد» در حال انجام اســت. 
طی ســال های اخير، توسعه 
فضــای ســبز منطقــه ۵ با 
ســرانه ۳۸/۷۰ مترمربع برای 
قابل توجهی  نفر، رشــد  هر 
داشته است.» ثقفی می گويد: 
مهم ترين  به زراعی  و  «هرس 
کار اداره فضــای ســبز در ۶ 
ماهه دوم ســال است. هر جا 
که فضای ســبز اســت بايد 
و  بگيرد  به زراعــی صــورت 
اصالح ســاختار خاک انجام 
شود. عالوه بر اين استفاده از 
کود حيوانی به سبب آلودگی، 
در شهر ممنوع شده است. در 
نتيجه استفاده از کود حاصل 
از شاخ و برگ اضافی درختان 
بسيار اهميت دارد.» او درباره 
ميوه  باغ های  درختان  هرس 
می دهد:  ادامــه  منطقــه ۵ 
«باغ های توت، «شــاتوت» و 
منطقه  در  زيادی  «خرما»ی 
۵ وجود دارند که رسيدگی به 
آنها در ۶ ماهه دوم سال برای 
باروری درختان در فصل ميوه 
اين  البته  اهميت دارد.  دهی 
درختان در باغ های خصوصی 
واقع شــده اند و شــهرداری 
مســتقيم وارد نمی شود. اما 
ايــن  آموزش هــای الزم در 
زمينه به باغداران داده شــده 
شهرداری  ســويی،  از  است. 
منطقه ۵ باغ های رها شــده 
و درختــان ميوه بدون حصار 
را که مالک مشخصی ندارند 

آبياری و رسيدگی می کند.»

تضمين سالمت فصل زندگى دوباره 
درختان

هرس، بخشی از فرايند کار «به زراعی» است که از اوايل 
آبان ماه آغاز می شود و تا پايان زمستان ادامه پيدا می کند. 
منطقه ۲۲ با دارا بودن ۳ هکتار فضای ســبز ســهم مهمی 
در اين عمليات دارد. «احســان صفايــی»، معاون خدمات 
شهری شــهردار منطقه ۲۲، می گويد: «فرايند هرس شامل 
تشتک زنی ها، نخاله کشــی ها، زير و رو کردن خاک، کند و 
کوب خاک، هرس درختان، سم پاشــی و کوددهی است که 

به مجموع آن عمليات به زراعی فضای ســبز گفته می شود. 
درحقيقت درختانی را که به خواب زمســتانه رفته اند آماده 
می کنيم تا بتوانند در فصل بهار طراوت و شــادابی بيشتری 

داشته باشند.»

انواع هرس درختان
او از ۳ نوع هرس نــام می برد و ادامه می دهد: «عمليات 
هرس چند نوع است، يک: هرس «فرم يا زيبا سازی». برخی 
درختــان بايد به گونه ای هرس شــوند کــه از نظر ظاهری 

زيبايی شــان حفظ شــود. ۲:نوع ديگر، هرس برای «سبک 
کردن درخت» اســت که به ۲ دليل انجام می شود. نخست 
قوی کــردن بنيه درخت در زمانی که به خواب زمســتانی 
رفته است و دوم اينکه بتواند در برابر بارش برف دوام بياورد. 
چون اگر درختان هرس نشــوند، برف انباشته شده بر روی 
شاخه های اضافی ســنگينی می کند و در نهايت به درخت 
صدمه می زند. ۳:نوع ديگر، هــرس به عنوان «هرس بادبر» 
معروف اســت. اين نوع هرس در مناطقی مانند منطقه ۲۲ 
که باد زيادی جريان دارد از اهميت زيادی برخوردار اســت. 

چون باد شديد ســبب شکستن درختان می شود. درختانی 
که در مسير باد قرارگرفته اند بايد به گونه ايی هرس شوند که 
در مقابل وزش باد دوام بياورند. اين نوع هرس از نيمه آبان 

ماه آغاز شده است و تا دی ماه ادامه خواهد داشت.»

نخستين سايت توليد چيپس چوب در غرب تهران
در چند ســال گذشــته شــاخ و برگ حاصل از هرس 
درختان به عنوان زباله به «آرادکوه» منتقل و دفن می شــد. 
برای اينکه ايــن اتفاق نيفتد منطقه ۲۲ در ســال ۱۳۹۴، 

نخستين سايت «چيپر» را راه اندازی کرد که سايت چيپس 
چوب اســت. سال ۱۳۹۷ اين ســايت توسعه پيدا کرد و در 
حال حاضر به يکی از مهم ترين ســايت های چيپر پايتخت 
تبديل شــده است. احسان صفايی در اين باره می گويد: «در 
منطقه ۲۲ با وجود فضای ســبز ۳ هکتاری حجم شــاخ و 
برگ حاصل از هرس درختان بســيار زياد است و مديريت 
سرشاخه های بريده شده اهميت دارد. در نتيجه توسعه اين 
سايت ضرورت داشــت. به دليل کيفيت باالی سايت چيپر 
منطقه ۲۲، اين طرح در منطقه ۱۸ نيز اجرايی شد. در حال 

حاضر، همه مناطق پايتخت سرشــاخه های حاصل از هرس 
درختان را به سايت منطقه ۱۸ و ۲۲ منتقل می کنند.  توليد 
چيپــس چوپ از۲ نظر اهميت دارد. نخســت از چيپس به 
وجود آمده، کود «کمپوست» تهيه می شود و دوم برخی از 
اين چيپس ها را با رنگ اکسيد آهن مخلوط می کنيم و اين 
ترکيب در فضای سبز شــهری مورد استفاده قرار می گيرد. 
هم چنين اســتفاده از چيپس چوب موجب پايداری خاک و 
مغذی کردن آن می شود.» از سايت چيپر منطقه ۲۲ روزانه 

نزديک به ۵ تا ۶ تن چيپس چوب استخراج می شود. 

سال ۱۳۹۹ را می توان سال توسعه درختکاری در منطقه ۹ دانست. کاشت هزار و ۷۳۸ 
اصله نهال در ۶ ماهه نخست سال از جمله اقدامات مهم خدمات شهری اين منطقه محسوب 
می شــود. «مصطفی دينی»، معاون خدمات شهری شهردار منطقه ۹، با اعالم آغاز عمليات 
هرس درختان اين منطقه می گويد: «موضوع نگهداری درختان در ناحيه ۹ که بافت شهری 
بيشتری نسبت به فضای سبز دارد، بسيار حائز اهميت است. در ۶ ماهه نخست سال، پيش 
از آغاز فصل هرس، بدنه ۹۱ هزار و ۲۶۰ اصله درخت برای آفت کشــی و کنترل آن شسته 
شــد. اين فرايند در کنار به زراعی و هرس شاخ و برگ اضافی درختان، ضامن بقا و سالمتی 
آنها خواهد بود.» بيشــترين تراکم درختان منطقه ۹ در ناحيه ۲ و محله «شمشيری» واقع 

شده اند و عمليات هرس درختان اين ناحيه به صورت گسترده در حال انجام است. از سويی، 
درختان کهنســال محله «هاشمی» هم بايد با روش های تخصصی هرس شوند تا صدمه ای 
به اين درختان وارد نشــود. درختان «کاج»، «سرو»، «چنار»، «زيتون تلخ»، توت و «زبان 
گنجشک» در منطقه ۹ فراوانی قابل توجهی دارند.  معاون خدمات شهری شهردار منطقه 
۹ در ادامه از طرح زيباسازی درختان خشکيده در منطقه خبر می دهد و می گويد: «شکل 
ظاهری درختان خشک نه تنها منظر شهری را تحت تأثير قرار می دهند، بلکه کانون آفات 
مختلف در بدنه درخت و احتمال آتش سوزی را نيز به دنبال دارند. اداره زيباسازی منطقه با 
کمک فعاالن عرصه هنر نسبت به پيکرتراشی درخت چنار خشکيده در خيابان «هرمزان» در 
قالب طرحی متشکل از سيمرغ، اقدام کرده اند. اين چنار دارای ۲ متر و ۸۰ سانتيمتر ارتفاع و 
قطر ۸۰ سانتی متری است و اين روند در خيابان های ديگر منطقه نيز ادامه خواهد داشت.»

بزرگ ترين مركز بازيافت درختان
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هرس درختان و پيكر تراشى درختان خشكيده

استقرار ريشه در مدت 
خواب جوانه در زمستان و ريشه زايى 

تا زمان آغاز فصل. 
 رشد سريع و مناسب با نخستين زمان مساعد 

شدن رشد در اوايل بهار. 
 دورى از تنش جابه جايى چون دركشت بهاره؛ گياه يك ماه 

فاقد رشد خواهد بود. 
 با كشت پاييزه در مناطقى كه گرماى زودرس بهاره وجود 

دارد، مشكل تنش دمايى در درخت تازه كشت شده به وجود 
نمى آيد. 

 براى كاشت پاييزه نهال نبايد از خاك گل استفاده شود. 
پس از كشت به سرعت آبيارى كنيد تا خلل و فرج خاك 

گرفته و مانع از نفوذ سرما و يخبندان به ريشه 
شود و پس از آبيارى دوباره خاكدهى تا 

نزديك محل پيوند نهال انجام شود.

 حذف شاخه هاى 
خشكيده، آفت زده، نرك، آويزان، 

متقاطع و شكسته و مزاحم. 
 خلوت كردن تاج درخت از شاخه و برگ هاى 

اضافى براى ورود نور و هوا به درون شاخسار درخت. 
 جوان كردن درختان مسن، از طريق حذف شاخه هاى 

پير و جايگزين كردن آنها با شاخه هاى جوان. 
 جلوگيرى از رشد رويشى بيش از حد و وادار كردن 
گياه به رشد زايشى كه منجر به توليد ميوه مى شود. 
 ايجاد تعادل بين ريشه و ساقه، اين موضوع هنگام 

انتقال نهال داراى اهميت است. 
  ـ باال بردن كيفيت و اندازه محصول با قطع 

شاخه هاى اضافى و متراكم. 

 درختانى كه در بهار 
شكوفا مى شوند، هنگامى كه گل 

آنها افتاد، در فصول بهار و تابستان 
هرس مى شوند. 

 درختان و درختچه هايى كه در اواسط تا اواخر 
تابستان گل در مى آورند، بايد در زمستان يا 

اوايل بهار هرس شوند. 
 درختان ميوه معموالً در بهار و تابستان 
هرس مى شوند ولى بهترين فصل براى 

هرس درختان توت و شاتوت فصل 
پاييز است. 

تبديل شاخه هاى خشكيده 
حاصل از هرس درختان و درختچه ها به 

گياه تجربه موفقى است كه از سال گذشته در 
منطقه 5 اجرايى شده است. ضايعات هرس درخت ها و 

درختچه هاى معابر و بوستان هاى منطقه 5 پس از تكثير در 
گلخانه دوباره به فضاهاى سبز باز مى گردند. «وحيد اسمعيلى»، 
رئيس اداره فضاى سبز منطقه 5، در اين باره مى گويد: «هم زمان 
با هرس درختان و درختچه ها، ضايعات درختان براى تهيه چيپس 
چوب به كارگاه و ضايعات درختچه هاى مقاوم در مقابل خشكى، به 
گلخانه اى در بلوار «فردوس غرب» انتقال مى يابند. در گلخانه اين 
ضايعات تكثير و در گلدان ها قرار مى گيرند تا در زمان مورد نياز 

از آنها استفاده شوند. 
سال گذشته، نزديك به 20 هزار گونه گياه از ضايعات 

درختچه ها تكثير و توليد شد كه سال 1399، 12 
هزار قلمه ريشه دار به فضاى سبز منطقه 

5 اضافه شده است.»

مزاياى كشت پاييزه نهال

اهميت هرس زمستانه 

هرس گياهان گلدار

تبديل شاخه هاى خشكيده به گياه 
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سردبير روزنامه
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نظارت
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سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح
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صفحه آرا سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

مؤسســه درا از ســال ۱۳۹۰، يعنی حدود ۱۰ 
سال پيش، براساس تفاهمنامه ای که بين شهرداری 
تهران و ســازمان بهزيســتی به امضا رســيد، پا به 
منطقــه ۲۱ گذاشــت. تفاهمنامه ای کــه طی آن 
مديريت شهری ملزم می شــد زيرساخت های الزم 
را در اختيار مؤسســات و NGO هايی قرار دهد که 
در زمينه کودکان کار فعاليت می کنند. سازمان رفاه، 
خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، 
برای اين منظورمؤسســه درا را به شهرداری منطقه 
معرفی کــرد و از آن زمان تا به امروز که حدود ۱۰ 
سال از آن می گذرد، اين مرکز در زمينه کودکان کار 

با شهرداری همکاری دارد. 

 178 كودك كار تحت پوشش درا
 آن طور که مديران اين مؤسســه می گويند طی 
اين سال ها، مديريت شــهری منطقه ۲۱ همکاری 
و تعامل خوب و ســازنده ای با مؤسسه داشته است. 
همکاری خوب شهرداری با مؤسسه درا موجب شد 
تا ۲ سال پيش، منطقه ۲۱ به عنوان نخستين منطقه 
تهران که کــودک کار ندارد، نام خود را مطرح کند. 
رئيس هيئت مديره  و  «مجتبی صالحی»مديرعامل 
مؤسسه درا، در اين باره به همشهری محله می گويد: 
«امــروز ما در منطقــه، ۱۷۸ کــودک کار را تحت 
پوشــش داريم که اين تعداد با احتســاب اعضای 
خانواده هــای آنها به ۴۸۲ 
نفر می رســد. بــا توجه به 
اينکــه اينجا يــک منطقه 
حاشــيه ای است و به مرور 
بيشتری  کودکان کار  زمان 
شهرک های  و  شــهرها  از 
اقمــاری و نيــز مناطــق 

هم جوار جنوبی وارد می شــوند، ظــرف مدت ۷۲ 
ســاعت آنها را شناسايی می کنيم و تحت پوشش و 

حمايت مؤسسه در می آوريم.» 

 تنها 12 كودك بومى، 120 كودك اتباع
نکتــه جالب اينکــه اغلب اين کــودکان اتباع 
هســتند و در جايی خارج از منطقه ۲۱ ســکونت 
دارند. براســاس آمار از مجموع ۱۷۸ کودک کار، 
حــدود ۱۲۰ نفر آنها اتباع هســتند و غير از ۱۲ 
نفری که ساکن منطقه ۲۱ هستند، بقيه به جاهای 
ديگری از جمله مالرد، قلعه حســن خان، شــهر 
قدس، شهريار، اسالمشــهر، احمد آباد مستوفی و 

منطقه ۱۸ تعلق دارند. 

 صنايع حمايت نمى كنند
نکته قابل توجه اينجا اســت که غير از خيرها، 
شهرداری منطقه و بهزيســتی هيچ کدام از صنايع 
و کارخانه هــای منطقــه ۲۱ در زمينه کودکان کار 
مشــارکت و همــکاری ندارند. صالحــی می گويد: 
«غير از شــهرداری و بهزيستی و خيرها که همگی 
افراد حقيقی هســتند، از هيچ ارگان و کارخانه ای 
در منطقه در زمينه کودکان کار به مؤسســه کمک 
نمی شــود. تنها گاهی پيش آمده که يکی از صنايع 
در برنامه هايی که داشــتيم، تهيــه غذای بچه ها را 
تقبل کرده است. برای جلب مشارکت صنايع تالش 
کرديم، اما متأســفانه هيچ کــدام همکاری نکردند. 
برايم جالب بود که بسياری از آنها مدعی بودند که 
خودشــان مؤسسه خيريه دارند. صنايعی که برخی 
از آنها بســيار بزرگ و سرمايه دار هستند، اما من تا 
به امروز نه اســمی از خيريه های آنها شنيده ام و نه 
تابه حــال به موردی برخورده ام که خيريه های آنها 
باشــند.  داده  انجام 

متأســفانه صنايع به وظيفه اجتماعی خودشان در 
قبال کودکان کار عمل نمی کنند.»

 فقط شهردارى و بهزيستى پاى كار هستند
مديرعامل مؤسســه درا تأکيد می کند که تنها 
شــهرداری و بهزيستی در زمينه کودکان کار، پای 
کار هســتند و به وظايف خودشان عمل می کنند: 
«موضوع مــا تنها به همکاری نکردن مســئوالن 
صنايع بر نمی گردد. درباره کودکان کار ۱۴ سازمان 
و نهاد دخيل هســتند کــه غير از شــهرداری و 
بهزيســتی بقيه به وظايف خودشان در اين حوزه 
عمل نمی کنند. بهزيستی هم که توان مالی بااليی 
ندارد و وظيفه ذاتی و قانونی شــهرداری هم ســر 
و ســامان دادن به کودکان کار نيســت و تنها بايد 
زيرساخت ها را فراهم کند. اگر همه به وظايف خود 
در زمينه کودکان کار کمک کنند، اين آسيب برای 

هميشه برطرف خواهد شد.» 

آموزش، توليد و مشكل نبود بازار
براســاس آمار، از مجموع ۱۷۸ کودک کاری که 
مؤسسه تحت پوشــش دارد، اغلب آنها ديگر برای 
کســب درآمد ناچار به کار کردن نيستند. صالحی 
می گويــد: «تنهــا ۳۰ نفر از بچه هــا همچنان کار 
می کننــد. بقيه آنها با توجه بــه کمک های که به 
خانواده هايشــان می شــود از جمله پوشاک و سبد 
غذايی، ديگر مجبور به کار کردن نيستند. در ضمن 
همه اين بچه ها مشغول تحصيل هستند و هيچ کدام 
از درس و مشــق جا نمانده اند. برای اشــتغالزايی 
سرپرســت خانواده اين بچه ها از صنايع درخواست 
کمک و همــکاری کرديــم که در عمــل اتفاقی 
نيفتاده اســت. با توجه به اين موضوع، در مؤسسه 
کارگاه کارآفرينــی را برای والدين بچه ها راه اندازی 
کرديم و به آنها قاليبافی و صنايع دســتی 
آمــوزش می دهيم. البته تــا اينجا يعنی 
آموزش و توليد محصول، چندان ســخت 
نيست. مشــکل اصلی به عرضه و فروش 
ايــن محصوالت بر می گــردد. با توجه به 
مردم  قدرت خريد  اقتصادی،  مشــکالت 
کاهش پيدا کرده اســت. با شــيوع کرونا، 
بازارهای محلی و چند شــنبه بازار ها نيز 
تعطيل شــدند. به اين ترتيــب در زمينه 
خانواده ها  درآمدزايی  و  فروش محصوالت 
دچار چالش هســتيم و نيــاز به کمک و 
حمايت داريــم. به هرحــال، اميدواريم با 
توانمند ســازی خانواده هــای اين کودکان 
بتوانيم اين موضوع را ريشه ای حل کنيم.»

  در گير و دار معرکه «کرونا» که اين روزها سرباری 
بر روی مشکالت و نابسامانی های اقتصادی ناشی از 
تحريم ها شده است، کودکان کار، بيش از هر زمان 
ديگری به حمايت نياز دارند. به ويژه که، اين روزها 
سرما هم از راه رسيده و بيش از پيش عرصه را بر اين 
بچه ها تنگ کرده است تا دردی مضاعف بر حسرت و 
عقده کودکی های نا تمام و کال آنها باشد. با همه اين 
مشکالت، هستند کسانی که اين کودکان را فراموش 
نکرده اند وهر کاری که از دستشــان بر می آيد برای 
آنها انجام می دهند از تهيه لباس گرم گرفته تا کمک 
به ادامه تحصيل آنها. مؤسســه «درا» در منطقه ۲۱ 
که در زمينه حمايت از کودکان کار فعاليت می کند، 
اين روزها فعاليت های ويژه ای برای کودکان کار انجام 
می دهد. در اين گزارش با ما همراه شــويد تا از اين 

اقدامات انسان دوستانه بيشتر مطلع شويد. 

منطقه21

مهدى اسماعيل پور

مؤسسه «ُدرا» 
هواى كودكان كار را دارد

 تو درس بخوان
 خرج زندگى ات با من

  انجام تست كرونا و كمك به ادامه تحصيل
مجتبــی صالحی دربــاره کمک هــا و حمايت هايی که در ايــن مدت از 
کودکان کار منطقه صورت گرفته اســت به همشهری محله می گويد: «يک 
دست لباس گرم شامل مانتو، شلوار، کفش و جوراب برای دخترها و کاپشن و 
شلوار و جوراب و کفش برای پسر ها در نظر گرفتيم. هم چنين اقالم بهداشتی 
شامل ژل ضدعفونی کننده و ماسک هم در اختيارکودکان و خانواده های آنها 
قرار گرفت که اين اقالم بهداشتی هر ۱۵ روز يک بار شارژ می شود و بسته های 
جديد را از مؤسسه تحويل می گيرند. عالوه بر اين، کار ديگری که انجام شد، 
خريداری و تهيه ۲۰۰ دســتگاه تلفن همــراه به ارزش تقريبی ۸۰۰ ميليون 
تومــان با کمک اعضای هيئت امنــا و خيرها بود که برای تحصيل در اختيار 
کودکان کار مؤسسه درا و ديگر کودکان کار تهران قرار گرفت تا برای حضور در 
کالس های درس مجازی مشــکلی نداشته باشند. هم چنين برای آن دسته از 
بچه ها که امکان در اختيار گرفتن و اســتفاده از تلفن همراه را نداشتند، چند 
کامپيوتر و لپ تاپ در مؤسســه قرار داديم تا آنها برای استفاده و حاضر شدن 
در کالس درس مجازی به مؤسســه مراجعه کنند. از ديگر کارهای ويژه اين 
ايام، جراحی لوزه سوم ۵نفر از بچه ها که نزديک به ۲۰ ميليون تومان هزينه 
در بر داشت. همان گونه که می دانيد در بيماری کرونا داشتن لوزه سوم بسيار 
کشنده و خطرناک است. به شکل متناوب از بچه ها تست PCR گرفته می شود 
که آخرين تست برای کمتر از يک ماه پيش بود. اگر هرکدام خدايی ناکرده به 
بيماری از جمله کرونا مبتال شوند، مؤسسه هزينه های آن را تقبل می کند. البته 
خوشبختانه تاکنون هيچ کدام از بچه ها به کرونا مبتال نشده اند. اگر هزينه های 

تست اين قدر زياد نبود، فاصله بين تست ها را کاهش می داديم.» 

منطقه۹ با بيش از ۱۹ هکتار مســاحت و ۴۸ درصد 
تراکم بافت های فرســوده (به جز مســاحت فرودگاه 
بين المللــی مهرآباد و پادگان ها) بــه اجرای طرح های 
زيبايی محور بيشتری نسبت به ساير مناطق نياز دارد. 
«رضا هداوند»، رئيس اداره زيباسازی شهرداری منطقه، 
در اين بــاره می گويد: «اقداماتی ماننــد تهيه، نصب و 
ترميم تابلوهــا و عالئم معابر، رنگ آميــزی المان ها و 
نشــان های شــهری، پاکســازی جداره ها، نگهداری و 
افزايش روشــنايی ها به ويژه در مراکــز پر  تردد و نقاط 
بی دفاع شهری، رنگ آميزی پل های عابرپياده به صورت 
روزانه که در قالب طرح های ضربتی انجام می شود. البته 
طرح های زيباسازی و عمرانی که آمار بافت های فرسوده 
عمومــی را کاهــش دهند، مانند نوســازی تجهيزات 
تفريحی و  ورزشی، نمادهای شهری در ميادين منطقه 
و عرصه گشايی های محلی در اولويت هستند.» هداوند 
می افزايد: «برنامه ويژه ای نيز از سوی سازمان خدمات 
شــهری و محيط زيســت تهران با ســرفصل بهسازی 
کيوسک های مطبوعاتی و گل فروشی مناطق از جمله 
منطقه ۹ در نظر گرفته شــده اســت تا ضمن کاهش 
اغتشاشــات بصری، جانمايی آنها که تعدادشــان در 
نواحی منطقه ۹ به عدد ۱۹ می رسد، به درستی انجام 
شود. ايستگاه های اتوبوس و تاکسی، سطل های زباله و 
سرويس های بهداشتی عمومی از ديگر نقاط مشخص 
شده با هدف تعمير و رنگ آميزی هستند.» شهروندان 
می توانند با شناســايی نقــاط و اماکن عمومی نازيبا و 
گزارش به سامانه ۱۳۷، مديريت شهری را در پيشبرد 

طرح های زيباسازی همراهی کنند. 

 نقاشى ديوارى
طرح های نقاشی ديواری های منطقه بر چه اساسی 
گزينش می شــوند؟ هداوند می گويــد: «اين طرح ها با 
توجه بــه بافت فرهنگی محله ها و ارزش های حاکم، از 
بين طرح های پيشــنهادی مديران محله، شهروندان و 
برگزيدگان جشــنواره های مرتبط انتخاب و به سازمان 
«زيباسازی» شهر تهران اعالم می شود. سازمان نيز با در 
نظر گرفتن معيارها و مشخصه های ارزيابی هر منطقه، 

طرح های قابــل اجرا را به منطقه ابالغ می کند. پس از 
اجرا، در بازه های مختلــف زمانی، طرح ها مورد بازديد 
کارشناســان قرار می گيرد تا در صورت نياز به ترميم و 
تغيير، اقدامات الزم انجام شود.» رئيس اداره زيباسازی 
به طرح ويژه رنگ آميزی ديوارهای فرســوده نيز اشاره 
و بيان می کند: «ديوارهای فرسوده منطقه که ظرفيت 
اجرای طرح و نقاشی را ندارند، شناسايی و پس از فراهم 

کردن زيرساخت الزم، رنگ آميزی می شوند.»

 كوچه رنگى، مهم ترين طرح زيباسازى منطقه
ســال ۱۳۹۷ کــه ابالغيه تغيير اساســی رنگ در 
فضاهای شهری به شهرداری مناطق صادر شد، مديران 
منطقه دست به کار شدند و کوچه های متراکم از بافت 
فرسوده را در محله های قديمی شناسايی کردند. هداوند 
توضيح می دهد: «نخستين کوچه رنگی منطقه ۹، کوچه 
شهيد «خسرو قديانی» است که با رنگ و طرح های زيبا 
پوشانده شده است. افزايش حس تعلق، جذب مشارکت 
اهالی در اجرای طرح، نگهداشت، ارتقای کيفيت زندگی 
و نشاط اجتماعی، کاهش آلودگی های بصری ناشی از 
بافت های فرسوده از جمله اهداف طرح «کوچه رنگی» 
است که در فازهای بعدی به کوچه های ناحيه۲ خواهد 
رسيد.» رئيس اداره زيباســازی منطقه ادامه می دهد: 
«طرح کوچــه رنگی، مهم تريــن و پراقبال ترين طرح 
زيباسازی در منطقه شناخته شده است که پيش بينی 
می شــود تا پايان ســال با توجه بــه تراکم کوچه های 
خاکســتری و فرسوده، در تعداد بيشــتری از محله ها 
اجرا شود. البته نکته حايز اهميت در اجرای آن، توجه 
به هويت و تاريخ کوچه و محله اســت. هويت هايی که 
شناسنامه منطقه و شهر محسوب می شوند و نبايد در 
خالل اجــرای پروژه های خرد و کالنشــهری فراموش 
شــوند. عالوه بــر کوچه های رنگی و  دوســتی، تغيير 
کاربردی برخی پاتوق های محلی بنا به درخواست اهالی 
و بــا توجه به رفع آســيب های اجتماعی در حال اجرا 
است. پاتوق «دادگر» و پاتوق «مخبر» در ناحيه يک، از 
جمله اين موارد هستند که به «مزرعه محلی» و «  خانه 

نقاشی کودکان» تبديل خواهد شد.»

  يکــی از مهم ترين شــاخصه های ســنجش کيفيت 
محيط های محلی و شــهری، نمای همگــون و به دور از 
آلودگی های بصری است. چراکه زيباسازی، تأثير بسزايی 
در شيوه فعاليت و تعامل شــهروندان دارد. برای همين، 
شــهرداری مناطــق از جمله شــهرداری نهمين تکه از 
پايتخت، درصدد فراهم آوردن معابر و محله هايی مطابق با 
مفاهيم علمی و عملی زيبايی شناسانه، هنر شهری (رنگ، 
نور، ديداری و نمادی) است تا ضمن ايجاد شرايط مناسب 
زندگی افراد، زمينه های توسعه و گسترش استاندارد کالبد 
شهر را همسو با برنامه ريزی ها و طراحی های مدرن فراهم 
کند. در اين گزارش با موضوع بررسی مهم ترين طرح های 
زيباسازی و ساماندهی گرافيک شهری منطقه ۹ با رئيس 

اداره زيباسازی منطقه گفت وگو کرده ايم. 

سحر جعفريان

كوچه پسكوچه هاى منطقه 9 با اجراى 
طرح هاى مختلف نونوار مى شود

محله زيباى 
مــن

15
سرديس و تنديس از بزرگانى 
مانند محمد قريب، محمد معين، 

شهداى مدافع حرم و دفاع مقدس 
در نواحى منطقه نصب شده  است. 

 36
حجم نمادين مختلف با موضوع هاى 

كتاب، بازى، كودكان و ميدان 
آزادى در بوستان ها و معابر پر 

تردد منطقه جاى گرفته اند.

800
 متر از ديواره خيابان استادمعين 

جنوبى با همراهى دانشجويان 
و فعاالن هنر به زودى با نقاشى 

ديوارى آراسته مى شود. 

 36
نقاشى ديوارى در نواحى مختلف 

منطقه از ابتداى سال تاكنون اجرا 
شده است.

سيم هاى آشفته برق 
محله های قديمی منطقه بيش از ســاير 
محله ها به اجرای طرح های زيباســازی نياز 
دارد. «محســن قهرمانی»، يکــی از اعضای 
شــوراياری محله امامزاده عبداهللا(ع) با بيان 
اين مطلب می گويد: «تراکم بافت فرسوده با 
ديوارهای عمومی کهنه و خاکستری در محله 
امامزاده عبداهللا(ع) بســيار زياد است. بافت 
فرســوده ای که با توجه به شرايط اقتصادی 
حاکم و برخی قوانين نوســازی شــهرداری، 
اميــد چندانی به نوســازی پر ســرعت آنها 
نيست. بنابراين، رنگ آميزی ديوارها، اجرای 
نقاشــی ديواری و نصب المان های متنوع در 
معابر می تواند تا حدود زيادی بر نمای محله 
و افزايش روحيه شــهروندان تأثيرگذار باشد. 
البته در کنار اين رنگ آميزی نياز است ابتدا 
اغتشاشــات بصری ماننــد تابلوهای کهنه و 
بی اثر، موانع فيزيکی و سيم های آشفته برق 

که در اين محله بسيار است، رفع شود.»
«محمد صولتی» نيز از اعضای شوراياری 
محله سرآسياب است که مهم ترين نازيبايی 
محله را پس از نمای مخدوش بافت فرسوده، 
زباله  های انباشته در سطل  های زباله می  داند و 
می  گويد: «سطل  های زباله خيابان  های «شهيد 
حسينی» و «شهيد احمدوند» در اين محله به 
سبب تراکم جمعيت و رفت و آمد های بسيار، 
همواره مملو از زباله است. بخشی از مسئوليت 
اين نازيبايی متوجه شهروندان و بخشی ديگر 
متوجه مســئوالن شهری است که بايد برای 
آن چاره ای انديشيد. در گام  های بعدی می-
 توان نمای مغازه  های قديمی را با کمی خوش-

فکری و ايده  پردازی نونوار کرد. در اين زمينه 
شهرداری نواحی با برپايی جشنواره هايی مانند 
«انتخاب نماهای تجاری برتر» می توانند مؤثر 

عمل کنند.»
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100 گونه پرنده بومى
درياچه عالوه بر گردشــگران و شــهروندان 
تهرانی، از دور دست ها هم پذيرای مهمان است. 
هر سال از اوايل مهرماه تا فروردين  ماه سرزمين 
پرندگان  از  ارزشــمندی  ايران ميزبان گونه های 
مهاجر زمستانه است که از عرض های شمالی به 
سمت مناطق جنوبی تر کوچ می کنند. بسياری از 
اين پرندگان در فهرست گونه های حمايت شده 
قــرار دارند و در معرض خطر انقراض هســتند. 
چند سالی است که بعد از بهره برداری از درياچه 
شــهدای خليج فــارس، پرنــدگان مهاجر، اين 
درياچه را به ســبب داشتن فضايی امن به عنوان 
زيســتگاه زمستان شــان انتخــاب می کنند. به 
همين دليل اين درياچه برای اسکان بين راهی 
پرندگان مهاجر در فصل مهاجرت حائز اهميت 
اســت. «ســيد قوام الدين بزرگيان»، کارشناس 
محيط زيست و مسئول سايت پرنده نگری درياچه 
شهدای خليج فارس، درباره مهاجرت پرندگان به 
اين درياچه می گويد: «تاکنون بيش از ۱۰۰ گونه 
پرنده بومی منطقه و پرنــده مهاجر در درياچه 
مشــاهده شده اســت که با آغاز فصل مهاجرت 
پيش بينی می شــود با حضور پرنــدگان جديد 
احتمالی شمار گونه ها از اين تعداد نيز فراتر رود. 
امسال تاکنون براســاس اطالعات پايش روزانه، 
حدود ۱۵ گونه مشــاهده شده و به ثبت رسيده 
اســت و منتظر هستيم که بقيه گونه ها در مدت 
فصل مهاجرت به ايــن درياچه مراجعت کنند. 
فصل مهاجرت تقريبًا از اول پاييز آغاز می شود، 
اما مهمانان درياچه امسال از دهم آبان ماه از راه 
رسيدند و احتماًال تا يکی ـ ۲ ماه ديگر بقيه آنها 
هم از راه می رســند و تا آخر فروردين ماه در اين 
زيستگاه اقامت خواهند داشت. سپس کم کم به 

سمت شمال کره زمين بازمی گردند.»

با خاطرى آسوده فرود بيا! 
درياچه «چيتگر» به مســاحت ۱۳۲ هکتار 
در شمال غرب شــهر تهران در مجاورت پارک 
جنگلی چيتگــر قرار دارد. ســاالنه به ميزان ۲ 
ميليون ليتر آب از رودخانه «کن» به عنوان منبع 
اصلی تأمين کننده آب، وارد درياچه می شــود. 
بزرگيان در ادامــه می گويد: «پرنده های مهاجر 
در مســير پروازشــان اگر آبگير يا تاالبی وجود 
داشته باشد، در آن فرود می آيند. معموًال آنها بار 
اول که می آيند ســال های بعد هم براساس فکر 
قديمی شــان، به اين مکان باز می گردند. باتوجه 
به اين موضوع که درياچــه از نظر تأمين منابع 
غذايی از جملــه «آبزيان» و «فيتوپالنکتون»ها 
گزينه مناسبی برای اقامت آنها محسوب می شود 
و به همين دليل می توانند تا زمان کوچشان در 
اينجا بمانند. هم چنين آنها به ســبب امن بودن 
اين درياچه و شــکار نشدنشــان سال های بعد 
هــم به اين درياچه مهاجــرت می کنند. چراکه 
اين محيط از ســوی ۲ حوزه مديريتی، نظارت 
و پايش می شــود. يک حوزه مديريتی مربوط به 
سازمان «حفاظت محيط زيست تهران» است که 
در حوزه کالنش مديريت می کنند. از سوی ديگر 
هم در حوزه شــهری. چون يک آبگير شــهری 
محسوب می شــود، در اختيار شهرداری منطقه 
۲۲ اســت. به همين دليل اداره محيط زيســت 
شــهرداری هر ســال برای پايش، سرشماری و 
آموزش، مشاور به کار می گيرد. هم چنين شرکت 
عمرانی کارکنان شهرداری که نگهبانی درياچه را 
برعهده دارد به شکل شبانه روزی از اين محدوده 

حراست و حمايت می کند.»

در انتظار بين المللى شدن درياچه
به باور کارشناســان محيط زيست، کاکايی ها 
پرندگانی بســيار مفيد هستند، زباله های داخل 
درياچه را می خورند و به راحتی هضم می کنند. 
در واقع «رفتگر» طبيعت هستند و در اين کارهم 
توانايی بسيار بااليی دارند. بزرگيان درباره حضور 
کاکايی ها در ايــن درياچه می گويــد: «اکنون 
براساس رصدهای روزانه حدود ۳۵۰گونه کاکای 
خزری مهمــان درياچه شــهدای خليج فارس 
شــده اند. احتمال اينکه تعــداد آنها ۵۰ درصد 
بيشتر از تعداد اين پايش باشد، هم وجود دارد. 
هم چنين اردک سرسبز هم چند روزی است که 
به درياچه آمده است. در مرحله نخست، ۵ اردک 
سبز مشاهده و در روزهای بعد ۴۹ عدد ديگر به 
تعداد آنها اضافه شــد.» او باور دارد برای حفظ 
اين درياچه بايد آن را به ثبت بين المللی رساند. 
بزرگيان به ايجاد فرصت هــای بهتر برای آينده 
اين درياچه اشــاره می کند و می گويد: «بايد نام 
اين درياچه به عنوان تاالب در فهرست تاالب های   
بين المللی ثبت شــود. اگر اين ايده محقق شود، 
در نخســتين قدم برای معرفی استان تهران در 
جوامع بين المللی و نيز در گام های بعدی معرفی 
خود درياچه چيتگر تأثيرگذار و مؤثر خواهد بود. 
اگر در ســطح ملی يا بين المللی بودجه ای الزم 
باشد می توان برای آن هزينه کرد. مراحل اوليه 
اين کار و مشــاوره به شهرداری منطقه از سوی 
انجمن مردم نهاد انجام شده است، اما متأسفانه 
به دليل نداشــتن شرايط برای تاالب شدن، بايد 
خود ســازمان محيط زيست، بســتر و شرايط را 
برای حوزه تاالب هايــش فراهم تا بتواند اين 
درياچه را به عنوان يک تاالب بين المللی 

معرفی کند.»

پايش روزانه مهمان هاى درياچه 
بــه گفته بزرگيان، هر مــاه وضعيت ظاهری 
پرنــدگان و آبزيان اين درياچــه پايش و تعداد 
آنها سرشــماری می شــود. اگر در اين پايش به 
بيماری مبتال شــده يا از نظر تغذيه ای مشکلی 
وجود داشته باشند، به سرعت گزارش و مشکل 
آنها تا رفع و بهبود شرايط پيگيری می شود. اما 
با توجه بــه فصل مهاجرت، کار پايش پرندگان، 
هر روز انجام خواهد شــد. کارشناســان هر روز 
دورتادور درياچه را می گردند و گونه های جديدی 
که می آيند، ثبــت می کنند. هم چنين گونه های 
قديمی را دوباره سرشــماری و شــيوه تراکنش 
و تغذيــه و حتی وضعيت پوشــش گياهی خود 
درياچــه را رصــد می کنند و به صــورت روزانه 
گــزارش تهيه و در پايان ماه نيز به شــهرداری 
اعالم می کنيــم. اگر موضوع خاصی باشــد، به 
شهرداری و سازمان محيط زيست و دامپزشکی 
گزارش می دهيم. خوشبختانه تاکنون بيماری يا 

اتفاقی در اين زمينه مشاهده نشده است.»

غذا دادن ممنوع
باورند  برايــن  کارشناســان محيط زيســت 
کــه نبايد به پرنــدگان غذا داد. چــون اين کار 
موجب می شــود تا پرندگان از حالت و خصلت 
حيوانيشــان دور شــوند. بزرگيان ريختن غذا و 
مواد غذايی از ســوی گردشــگران در درياچه را 
نهی می کنــد و در اين بــاره می گويد: «ريختن 
مــواد غذايی داخــل درياچه، موجــب کثيفی 
درياچه می شود و از سوی ديگر هم از بين رفتن 
موجودات داخل درياچه را در پی خواهد داشت. 
معموًال گردشگران مواد غذايی بسته بندی شده 
مانند «چيپــس» و «پفک» را در آب می ريزند. 
برای پيشــگيری از اين رفتار، تعدادی تابلوهای 
هشداردهنده از ســوی شهرداری و تعدادی هم 
بنرآموزشــی از ســوی انجمن در محوطه نصب 
شده اســت. حتی بايد کودکان را از اين موضوع 
آگاه کرد که ريختن غذا يا تنقالت برای ماهی ها، 
نه تنها برای ســالمت اين آبزيان مفيد نيســت 
بلکه کيفيت آب درياچه را نيز تهديد می کند. به 
دليل شيوع ويروس «کرونا» و تدابير پيشگيرانه، 
گردشگران کم تری برای بازديد و تفريح می آيند. 
هم چنين از فضای ســبز اين محوطه هم نبايد 
غافل شــد. اغلب گردشــگران با پهــن کردن 
بساط تفريحشــان بر روی چمن ها و رها کردن 
زباله هايشــان در اين مکان، به محيط زيســت و 
پوشــش گياهی اين مکان آســيب می رسانند. 
برای حفظ اين درياچه، شهروندان و گردشگران 
به آموزش و آگاه سازی های زيست محيطی نياز 
دارند. اگر همه ايــن رفتارها به خوبی مديريت 
شود، اين درياچه می تواند محيطی مسالمت آميز 
برای همزيستی شــهروندان در کنار پرندگان و 
آبزيان شهر تهران باشــد تا اوقات خوشی را در 

اين مکان سپری کنند.»

مهمان داريم چه مهمانى! 
«آتنا باباعلی»، رئيس اداره محيط زيست منطقه از حضور اردک های 
سرسبز که به تازگی مهمان درياچه شهدای خليج فارس شده اند، خبر 
می دهد. او درباره اين پرندگان می گويد: «با آغاز فصل ســرما، از آبان 
ماه مهاجرت پرندگان به درياچه چيتگر آغاز می شود. در دهم آبان ماه 
ســال جاری برای نخستين بار، ورود ٥ قطعه اردک سرسبز به درياچه 
چيتگر در پايش روزانه پرنده نگری مشاهده و ثبت شد. در مدت چند 
روز گذشــته، تعداد اين اردک های سرســبز در درياچه چيتگر به ٥٤ 
قطعه رســيده است.» هم چنين رئيس اداره محيط زيست منطقه ٢٢، 
از حال خوب تک پرنده بســيار زيبای درياچه چيتگر خبر می دهد و 
می گويد: «حال اردک «ماندارين» خوب اســت و هيچ مشکلی ندارد. 
تحرک، تغذيه و شنای اين پرنده طبيعی است و ترسی از نزديک شدن 
به گردشگران ندارد. اردک ماندارين از محيط پيرامون به درياچه آورده 
شده و رفتارش نشان می دهد که دست آموز است و ورود آن به درياچه 

ارتباطی به فصل مهاجرت پرندگان ندارد.»

گونه آبزى در درياچه
 ماهی های موجود در درياچه شهدای خليج فارس، با هدف آبزی پروری در اين پهنه 
آبی رها نشده اند بلکه وظيفه اين ماهی ها کمک به حفظ کيفيت آب از طريق تغذيه 
جلبک ها و ضايعات اســت. بزرگيان درباره آبزيان و ماهی های اين درياچه می گويد: 
«در مطالعات پيشين از سوی کارشناسان محيط زيست، حدود ۱۸ گونه آبزی و ماهی ها 
مانند «طوطو ماهی»، «قزل آالی رنگين کمان»، «کپور سرگنده» جزو گونه های آبزيانی 
اين درياچه شناســايی شده اند. درباره اضافه يا کم شدن تعداد آنها هنوز مطالعه ای 
انجام نشده اســت. عالوه بر اين آبزيان، ۲ عدد «الک پشت» از گونه های الک پشت 
دريايی بارها در درياچه ديده شده است و بقيه پرنده های مهاجر هستند. بيشتر گونه 
ماهيانی که شناسايی شده اند، متعلق به خانواده کپورماهيان مانند کپور نقره ای، کپور 
سرگنده، علفخوار و کپورمعمولی هســتند. هم چنين گونه ای از «سياه ماهی» که از 
ماهيان بومی رودخانه کن محسوب می شود، از طريق آب ورودی به درياچه منتقل 
شده است و در درياچه زيست می کند. اين گونه ماهی ها از ماهيان غير بومی به شمار 
می روند که از طريق رهاسازی ماهيان به همراه ماهيان پرورشی به درياچه آمده اند. 
از سوی ديگر، گونه سياه ماهی و ماهی قزل آال رنگين کمان، بومی آبريز کن و منطقه 
چيتگر نبوده اند و به احتمال زياد اين گونه ها نيز همراه ماهيان پرورشی نيز از سوی 
مردم به درياچه راه پيدا کرده اند. انواع ماهی ها از جمله مرواريد ماهی، قفقاز، سياه 
ماهی، سياه ماهی معمولی، کاراس وحشی، کپور معمولی، ماهی حوض، تيزکولی، کپور 
نقره ای، کپور سرگنده، علفخوار، آمورنما، اسکار، گربه ماهی رفتگر، گربه ماهی سياه 
گوش، گامبوزيا، پيرانا، قزل آال رنگين کمان، ماهی طوطی و غيره تاکنون در درياچه 
شهدای خليج فارس شناســايی شده اند. هم چنين بستر درياچه به سبب جلوگيری 
از نفوذ آب، عايق شــده اســت، برای همين فاقد کيفيت زيستگاهی مناسب برای 
جايگزينی بی مهرگان پر توليد در درياچه های آب شيرين مانند دوکفه ای، حلزون، 

ميگو، انواع کرم های کم تار و پرتار، آمفی پودا است. 
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گونه هاى پرندگان
۱۱۷ گونه پرنده، بومی و غيربومی در درياچه شناســايی شــده اند. پرندگان شکاری و 
گنجشــک های کوچيک مانند «ســار»، «مينا»، «کالغ»، «زاغ» و «بلبل خرما» از جمله 
پرندگان دائمی اين محدوده محســوب می شــوند. هم چنين مدتی است که گونه جديد 
ديگری هم به اسم «اردک ماندالين نر» هم در اين محدوده ديده شده است که احتماًال از 
باغ های اطراف به اين محيط آمده است. اين نوع پرنده هم از گونه های پرندگان مهاجر است، 
نه انفرادی. اکنون به صورت تکی همراه با اردک های محلی در درياچه می گردد. کشــيم 
کوچک، بزرگ و گردن سياه، باکالن، بوتيمار، بوتيمار کوچک، حواصيل شب، گاو چرانک، 
اگرت کوچک، اگرت بزرگ، حواصيل خاکستری، حواصيل ارغوانی، غاز خاکستری، تنجه، 
گيالر، اردک ارده ای، خوتکا، اردک ســر سبز، فيلوش، خوتکا ابرو سفيد، اردک نوک پهن، 
اردک سرحنايی، کور کور ســياه، طرالن، قرقی، پيغوی کوچک، سار گپه پا بلند، دليجه 
کوچک، دليجه، چنگر، چوب پا، آوســت، سليم طوقی، سليم کوچک، سليم خاکستری، 
تليله کوچک، ابيا، انواع آبچليک خالدار، پا سرخ، تک زی و آواز خوان، فاالروپ گردن سرخ، 
انواع کاکايی مانند بزرگ، کوچک، سر سياه، صورتی، نوک سبز، خزری (کاکايی پا زرد) و 
ارمنی، پرستو دريايی معمولی، پرستو دريايی کوچک، پرستو دريايی تيره، پرستو دريايی 
بال ســفيد، کبوتر چاهی، کبوتر جنگلی، ياکريم، قمــری خانگی، طوطی طوق صورتی، 
شــاه طوطی، کوکوی معمولی، مرغ حق، بادخورک، ماهی خورک (کوچک)، زنبور خوار 
(معمولی)، سبز قبا، هدهد، دارکوب باغی (سوری)، چکاوک کاکلی، چلچله کوهی، پرستو، 
چلچله دمگاه ســفيد، پپت دشتی، پپت تاالبی، دم جنبانک خاکستری، دم جنبانک ابلق، 
بلبل خرما، اليکايی، صعوه ابرو سفيد، سينه سرخ، بلبل، دم سرخ سياه، دم سرخ (معمولی)، 
توکا (توکای سياه)، توکای باغی، انواع سسک درختی زيتونی، گونه سياه، باغی، سر سياه، 
بيدی ســبز، چيفچاف، بيدی، مگس گير خالدار، مگس گير سينه سرخ، چرخ ريسک سر 
آبی، چرخ ريسک بزرگ، سنگ چشم پشت سرخ، سنگ چشم خاکستری کوچک، سنگ 
چشــم بزرگ، سنگ چشم کله سرخ، کالغ ابلق، گنجشک خانگی، گنجشک سينه سياه، 
گنجشک درختی، سهره جنگلی، سهره سبز و سهره سينه سرخ از ديگر گونه های پرندگان 

اين درياچه هستند. 
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درياچه شهداى خليج فارس 
به زيستگاه پرندگان مهاجر تبديل شده است

فصل كوچ كاكايى ها

 «کاکايی»های ســفيد بال از راه رسيدند و 
دوباره در شــهر دود گرفته تهران در بستر 
آمدند.  فرود  خليج فارس»  «شهدای  درياچه 
اين بار همراه خود مهمان تازه واردی را آورده اند 
تا آن هم در اين فضای امن، زمستان را پشت 
سر بگذارد. چند ســالی می شود که درياچه 
شــهدای خليج فارس، برای زيست گونه های 
در محيط شهری،  پرندگان  از جمله  جانوری 
اکوسيستم جديدی را پيش روی پايتخت قرار 
به دليل تنوع  اين درياچه  اکنون  داده است. 
زيســتی ويژه  و متعدد به زيستگاه مناسبی 
برای گونه های مختلــف پرندگان و آبزيان در 
شــهر تهران تبديل شده و ايده آل بودن اين 
زيستگاه سبب ثبت و مشاهده بيش از ٤٣٠ 
قطعه «کاکايی خزری»، ٥٤ قطعه «اردک سر 
سبز» و ٢ قطعه «باکالن»، در گزارش عملکرد 

پايش روزانه پرنده نگری شده است.

ثريا روزبهانى

ماندارين
اردکــی اســت  «مانداريــن» 

از گونه هايی که در شــرق آسيا يافت می شود و 
شبيه اردک جنگلی در آمريکای شمالی است. اندازه اين 

اردک، متوســط، قد آن ۴۱ تا۴۹ سانتيمتر و طول بال های 
آن بين ۶۵ تا ۷۵ ســانتيمتر است و در کنار مرداب، برکه و 
البه الی بوته زار ها النه می ســازد و خاستگاه اصلی اش جزاير 
«ژاپن» و نواحی شــمالی «چين» است. ماندارين با راه رفتن 
و گشت زدن غذا به دســت می آورد. آنها به طور عمده گياه و 
دانــه می خورند به ويژه تنه چوب «راش». هم چنين تعدادی از 

آنها ممکن اســت به وعده غذايی خود، «حلزون»، حشــرات و 
ماهی های ريز را نيز اضافه کننــد. رژيم غذايی ماندارين با عوض 
شدن فصل تغيير می کند. در پاييز و زمستان بذر و دانه درختان 

و در بهار حشرات، حلزون، ماهی، گياه و در تابستان قطره 
شــبنم، «کرم»، «قورباغه» و نرم تنان و مارهای 

کوچک را می خورند. 

سسك تاالبى بزرگ نيزار
«سسک تاالبی بزرگ نيزار» با طولی معادل 

۱۹تا۲۰ ســانتی متر، بزرگ ترين گونه سسک در ايران 
اســت. منقاری بلند و ضخيم و خط ابرويی سفيد و واضحی 

دارد. پرنده بالغ، روتنه اش قهوه ای و زيرتنه اش سفيد ـ خاکستری 
اســت. احتماًال به طور مهاجر عبوری در کالن شــهر تهران مشــاهده 

می شود. 
زيســتگاه اصلی سســک بزرگ نيزار(تاالبی بزرگ) به ويژه در فصل 
زادآوری، همان گونــه که از نامش پيدا اســت نيزارها بوده و در فصول 
ديگر سال ممکن است در زيستگاه هايی مانند بوته زارها يا شاليزارها 

نيز مشاهده شود. 

زردپره سرزيتونى
«زردپره ســرزيتونی» نــر دارای زيرتنه 

نخودی مايل به بلوطی اســت و ســر و ســينه 
خاکستری و گلوی زرد کم رنگ دارد. پرنده ماده 

کمرنگ تر اســت و رگه های تيــره و ريزی روی 
سينه اش ديده می شــود. پرنده نابالغ قهوه ای تر 

است و حلقه چشمی زرد و منقار صورتی دارد. دانه 
گياهان بخش بيشــتر غذای اين پرنده را تشکيل 
می دهد و در کنار دانه از حشرات و بی مهرگان نيز 
تغزيه می کند. فضاهای باز و مناطق کوهستانی يا 

تپه ماهوری و مناطق کم ارتفاع با درختان پراکنده 
و بوته های کوتاه، زيســتگاه اين پرنده اســت. در زير 

علف هــا و روی زمين و نزديک کشــتزارها 
النه سازی می کند. 

داركوب قهوه اى
«دارکوب قهوه ای» پرنــده ای به رنگ 

قهوه ای مايل به خاکســتری، اغلب درحال تغذيه 
در ميان پوشــش گياهی نزديک ســطح زمين اســت. 

دارکوب قهوه ای همانند ســاير دارکوب ها روی درخت با ۲ 
جفت انگشت جلو و ۲ جفت انگشت عقب می نشيند. اين پرنده 
در جنگل های باز، باغ هــا، پارک ها و اراضی بوته زار و مخروبه به 

ســر می برد و در سوراخ های طبيعی درختان 
آشيانه می سازد. غذای اين پرنده شامل 

مورچه ها و ســاير حشرات است و 
روی زميــن و بين چوب های 
غذا  دنبــال  به  پوســيده 

می گردد. 
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پايش روزانه مهمان هاى درياچه 

شهرداری و سازمان محيط زيست و دامپزشکی 
گزارش می دهيم. خوشبختانه تاکنون بيماری يا 

اتفاقی در اين زمينه مشاهده نشده است.»

ماندارين

درياچه را به عنوان يک تاالب بين المللی 

به زيستگاه پرندگان مهاجر تبديل شده است

فصل كوچ كاكايى ها

له
ج ا

فر
د 

حام
س: 

عك
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پنجشــنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۵۳، سالن انتظار 
مهرآباد مثل هميشــه پر از مســافران، زائران 
خانه خدا و اســتقبال کنندگان حجاج از شهر 
تهران و شهرهای ديگر کشور بود. شايد نزديک 
به هزار نفر در ســالن فرودگاه حضور داشتند. 
برخی پشت پنجره های ســالن و برخی ديگر 
هم در تريای فرودگاه با نوشيدن چای و قهوه از 
تماشای نخستين برف تهران در آن سال لذت 
می بردند. مأموران شهربانی مستقر در فرودگاه 
نيز طبق معمول باروبنه مســافران را تجسس 
و کارکنــان هواپيمايی هــم بليت ها را کنترل 

می کردند. 

 ريزش 108تن مصالح و برف
ســاعت ۱۴ و ۵۰ دقيقــه بــود که صدای 
مهيبی در فرودگاه پيچيد و ســقف فرودگاه بر 
ســر مســافران و همراهان آنها آوار شد. «رضا 
صالحی» يکی از ساکنان قديمی محله «استاد 
معين» که در زمان وقــوع اين حادثه، خود را 
به اين محل رســانده بود، می گويد: «شاهدان 
تعريــف می کردند کــه ابتدا صــدای جرجر 
تيرآهن ها از سقف فرودگاه شنيده شد. مأموران 
شهربانی و نيز برخی خدمه فرياد زدند «سقف 
دارد می ريزد، فرار کنيد، فرار کنيد». مأموران 
ورودی و خروجی هــا با اينکه می توانســتند 
نخستين کسانی باشند که از سالن فرار می کنند 
اما به کمک مردم آمدند تا جمعيت به سرعت 
از ســالن خارج شــوند. آوار آنقدر سريع فرو 
ريخت که بسياری از مردم و کارکنان زير آوار 
ماندند. ۱۰۸ تن مصالح ساختمانی سقف سالن 
۱۲۰۰ مترمربعی فــرودگاه بين المللی مهرآباد 
و چند تن بــرف روی آن به صــورت ناگهانی 
بر سر مسافران، اســتقبال کنندگان، کارگران 
و کارمندان فرودگاه فرو ريخت و بســياری را 

مدفون کرد. آنقدر سرعت ريزش اين آوار زياد 
بود که ۱۶ نفر، در دم جان باخته بودند.» 

 آواربردارى و نجات مصدومان
او در ادامــه به حضــور نيروی های امدادی 
برای برداشتن آوار سالن از روی مسافران اشاره 
می کند و می گويد: «کارکنان هواپيمايی شاغل 
در بخش های ديگر فرودگاه، اعم از نظاميان و 
غيرنظاميان و نيز ساکنان منطقه مهرآباد، ابتدا 
گمان کردند که زلزله ای مهيب رخ داده است. 
اما با گذشت چند ثانيه که فاجعه مشخص شد، 
همه کارکنان هراســان به سمت سالن انتظار 
فرودگاه دويدند. بالفاصله با مراکز آتش نشانی، 
هالل احمر، بيمارستان ها و ساير مراکز امدادی 
تماس گرفته شــد و ده ها امدادگــر و نيروی 
نظامی ژاندارمری و نيروی هوايی خودشــان را 
به آنجا رساندند. تا به حادثه ديده ها کمک کنند. 
محوطــه مهرآبــاد و خيابان هــای اطراف 
بالفاصله بســته و همه پروازهــای تهران لغو 
شــد. مأموران نجات هم تالش می کردند تا از 
زير انبوه آهن و ســيمان و بتن سالن کشته ها 
ومصدومان را بيرون بياورند. شدت و سنگينی 
آوار به حدی بــود که تيرها و ميله های آهنی 
را خم و همه وســايل و تجهيزات داخل سالن 
را نابود کرده بود و برای همين جنازه هايی که 
بيرون کشيده می شــدند در بدترين وضعيت 
ممکن قرار داشــت. براســاس اخبار و نوشته 
روزنامه ها، در نخســتين ساعت ها، ۷ کشته از 
زير آوار بيرون آمد و به پزشــکی قانونی برده 
شد. يکی از آنها جوانی بود که می خواست در 
لحظه آخر خــود را داخل تريا بيندازد که تير 
آهن بر سرش اصابت کرد و در دم او را کشت. 
۳ نفر از کشته ها نيز خواسته بودند کنار ديوار 
مامنی داشته باشند که آوار سقف با همان ديوار 

پرس شان کرده بود. ۵ مجروح حادثه نيز راهی 
بيمارستان های «شماره ۱۲ تأمين اجتماعی» و 

«ميمنت» شدند.»

 ساخت سالن مدرن و امروزى فرودگاه
۱۶ جنازه از زير آوار خارج شــد که در بين 
آنها اتباع آمريکايی، آلمانی، سوئيسی، سوئدی 
و هلندی نيز بودند. آنها می خواســتند با پرواز 
«فرانکفــورت» راهی «آلمان غربی» شــوند. 
از همان نخستين ســاعت کميته ای زير نظر 
نخست وزيری برای پيگيری مسئوالن حادثه 
دلخراش فرودگاه مهرآباد تشکيل شد. اشتباه 
معماران و طراحان ساختمان در محاسبات بنا، 
ترک برداشتن ســقف و رخنه برف، زلزله های 
مداوم تهران در چند هفته اخير، عقب نشستن 
ســتون های ســاختمان، پرواز بيــش از حد 
هواپيماهای ســنگين و مافــوق صوت و عدم 
توجه به اســتانداردهای ايمنی به عنوان داليل 
اصلی اين فاجعه عنوان شد. پس از مدتی، ابتدا 
تصميم گرفتند برای سالن، سقف موقت بزنند 
و عمليات اجرای آن هم به صورت موقت صورت 
گرفت. اما همزمان اقدامات مهم ديگری برای 
ساخت ســالنی مدرن تر در ضلع شمالی پايانه 
پروازی آغاز شد. چراکه مرکز گردشگری تهران 
(ميدان «آزادی» کنونی) ســاخته و مقرر شده 
بود تا خيابانی از همين ميدان به سمت فرودگاه 
کشيده شود و مســافران داخلی و خارجی در 
راه   تردد به فرودگاه از اين کانون گردشــگری 
نيز بگذرند. در سال ۱۳۵۴ همين سالن کنونی 
فرودگاه که امروز پذيرای مســافران پروازهای 
داخلی است، با باالترين ضريب ايمنی ساخته 
شد تا هم پذيرای مسافران بيشتری باشد و هم 
تفکيکی بين پروازهای داخلی و خارجی در آن 

لحاظ شود.

  آذرماه ۱۳۵۳ يکی از پرحادثه ترين ماه های مربوط 
به هواپيما در جهان بود. سقوط هواپيمای مسافربری در 
اياالت متحده آمريکا، انفجار هواپيمای حجاج بر فراز 
آسمان عربســتان و کشته شدن ۱۸۲ زائر اندونزيايی 
نيز حادثه دلخــراش ريزش ســاختمان فرودگاه  و 
بين المللی «مهرآباد» بر سر مسافران. در ابتدای دهه 
بين المللی  فرودگاه  مســافران  انتظار  ساختمان   ،۵۰
مهرآباد تهران در محل کنونــی در خيابان «معراج» 
قرار نداشت. يعنی اراضی شمالی فرودگاه مهرآباد به 
شــکل امروزی نبود که بتواند ورودی آبرومندی برای 
مســافران و نيز مهمانان ويژه پايتخت باشد. تنها در 
سال ۱۳۵۲ بود که محوطه ميدان آزادی کنونی آماده 
شد تا هم کانونی برای سفر باشــد و هم محلی برای 
توجه گردشگران. در آن دوران، رسانه ها اين حادثه را 

اين گونه منعکس کردند. 

ثريا روزبهانى

چند روايت از حادثه ناگوار
14 آذر1353 

در برف و خون
مهرآبادمهرآباد

فــرودگاه مهرآباد در ۱۳۱۷ به صورت آموزشــگاه 
خلبانی برای قوای «جويه قشــون شاهنشاهی ايران» 
در کنار روســتای مهرآباد ســاخته شــد و کار خود 
را با تأســيس باشــگاه خلبانی و هواپيماهای آلمانی 
«يونکرس» آغاز کرد. در ســال ۱۳۲۵ با توافق هايی 
که با «ايکائو» (سازمان بين المللی هوانوردی کشوری) 
انجام شد، فرودگاه مهرآباد از حالت آموزشگاه نظامی به 
فرودگاه نظامی و مسافربری تبديل و به عنوان فرودگاه 
اصلی کشور ايران شناخته شــد. در سال ۱۳۲۶ کار 
ساخت سالن مسافربری فرودگاه در ضلع جنوبی باند، 
در نزديک محل کنونی پايگاه يکم شــکاری آغاز شد. 

چراکه در آن زمان، شاهراه اصلی   تردد مردم تهران به 
نواحی غرب کشور جاده «کرج» (بزرگراه فتح کنونی) 
بود و مردم برای رسيدن به فرودگاه نيز از همين مسير 
استفاده می کردند. ۱۱ سال بعد، سالن ۱۲۰۰ متری 
فــرودگاه مهرآباد با هزينه ۵۱۲ ميليون ريال افتتاح و 
مهرآباد به عنوان بزرگ ترين فرودگاه خاورميانه شناخته 
شد. اتفاقی که می توانست زودتر از آن به وقوع بپيوندد، 
اما بارها پروژه به داليل مختلف از جمله کسری بودجه 
متوقف شــد. در ســال ۱۳۵۱ يعنی ۱۴ سال بعد از 
افتتاح بزرگ ترين فرودگاه منطقه و شيک ترين پاتوق 
آن زمان تهرانی ها، «ويليام پريرای» آمريکايی، دستی 

به سر و روی فرودگاه کشيد و آن را کمی پيشرفته تر 
کرد و تحولی در پايانه های آن به وجود آورد. اما آنچه 
که بايد در آن تحول ايجاد می شد، باطن ساختمان 
سالن فرودگاه بود. اتفاقی که نيفتاد و سهل انگاری 

در معماری و شــيوه نگهداری آن و نيز آسفالت 
بی رويه ســقف فرودگاه، يکی از دلخراش ترين 

اتفاقــات دهه ۵۰ را رقــم زد. اکنون که ۸۲ 
ســال از عمر فرودگاه مهرآبــاد می گذرد، 

همه پروازهای خارجــی آن به فرودگاه 
خمينی»(ره)  «امام  بين المللی 

منتقل شده است.

فرودگاه 
82 ساله 
شد

بچه محل
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گفت وگو با نويسنده توان ياب هم محله اى در آستانه روز معلوالن

نوشتن انگيزه ام را 
هزار برابركردهزار برابركرد

از تئاتر تا موسيقى و 
نويسندگى

علی اکبر تبريزی از آذرماه ۱۳۶۴ به سبب تولد پيش 
از موعد با معلوليت جسمی، دست و پنجه نرم می کند. 
۵ سالش بود که تفاوت هايش با هم سن و سال هايش را 
به خوبی درک کرد. گوشــه گيری ها و کم حرفی هايش 
بهانه ای برای کج خلقی هايش شــد و تالش های پدر 
و مــادر نيز اغلب برای روحيه بخشــی به او بی نتيجه 
می ماند. مدرسه رفتن را دوست داشت اما بدرفتاری ها و 
بی حوصلگی های برخی معلمان او را از تحصيل منصرف 
کرد. تبريزی با مرور خاطراتش می گويد: «سال پنجم 
ابتدايی بودم که ديگر نتوانســتم محيط مدرسه مان را 
تحمل کنم. برخی از معلم ها مدام ســرمان داد و فرياد 
می کردند يا با هدف ايجاد انگيزه رفتاری با ما می کردند 
که خوب نبود. همان ســال ترک تحصيل کردم. البته 
اشــتباه بزرگی بود اما اکنون به فکر جبرانش هستم. 
مدتی بعــد از آن خود را با کالس های مختلف از تئاتر 
درمانی گرفته تا موســيقی درمانی سرگرم کردم. دوره 
بازيگری حرفه ای را در آموزشگاه های معتبری گذراندم 
و ســال ها در کانون «تئاتر انجمن معلوالن تهران» با 
دوستانم مشغول هنرنمايی شدم. هم زمان عالقه ام به 
کتاب و کتابخوانی موجب شد تا رويای نويسندگی را در 
سر بپرورانم. رويايی که اينک برای من بسيار لذت بخش 
است و احساس می کنم با آن هزاران بار برخالف همه 

محدوديت ها و کاستی ها می توانم زندگی  کنم.»

شهر، دوستدار ما نيست
تبريزی هم چنيــن از حمايت ها و امکانات 
ويژه معلوالن می گويد: «واقعيت اين است که 
شــهرمان برای زندگی معلوالن اصًال مناسب 
نيســت. يک متــر از پياده رويی را بهســازی 
می کنند يا مقابــل در ورودی يکی دو اداره را 
رمپ مخصوص  تردد معلوالن می گذارند و بعد 
می گويند اين شــهر برای معلوالن زيست پذير 
شده است. شــهری که هنوز چاله هايش برای 
شــهروندان با سالمت کامل، دردسرساز است، 
چگونه دوستدار من و امثال من است؟ شهری 
که کانون های معلوالنــش در مقياس محلی، 
شــهری و کشــوری بودجه های ضعيف دارند 
و نبــود زيرســاخت های الزم را بهانه تعطيلی 
بســياری از برنامه هــا و طرح هــای توانيابان 
می کنند، چگونه می توانند پاسخگوی نيازهای 
ما باشــند؟ ما هنوز برای رفــت و آمدهايمان 
مشــکل داريم چه برسد به اشــتغال و ازدواج 
که گاهی برايمان آرزوهای دور و محال به نظر 
می رســد.» او می افزايد: «هــر يک از معلوالن 
می توانند با توجه به اســتعداد و پشتکاری که 
دارنــد يک ظرفيــت مهم برای توليــد و ارائه 
خدمات باشند. ظرفيتی که بر اقتصاد و فرهنگ 
اثرگذار اســت و بايد از ســوی مسئوالن مورد 
توجه قرار گيــرد. اينکه می گويند برای حدود 
۸۰۰ هزار معلول تهرانی بودجه کافی نيست و 
با اين بودجه اندک نمی شود سرانه های شهری 
و فرهنگی ويژه معلوالن را افزايش داد، دردی از 
ما دوا نمی کند. آمار قابل توجه تعداد معلوالن 
پايتخت به بودجه و دلســوزی بيشــتری نياز 
دارد. نيازی که واضح است تاکنون مطالبه گری 
مناســب آن، از ســوی بيش از ۱۵۰ انجمن و 
مؤسسه آموزشــی و حمايتی ويژه معلوالن به 
خوبی صورت نگرفته است. باور کنيد اين روزها 
که «کرونا» و قرنطينه افراد ســالم را اين گونه 
بی تاب کرده اســت، برای ما معلوالن سخت تر 
می گــذرد. چراکه تحمل محيط های بســته و 
تنگ با وجــود محدوديت هايی کــه داريم به 

معنای واقعی دشوار است.»

وقتى «نقطه اميد» 
را نوشتم

اين نويســنده هم محلــه ای ادامه می دهد: 
«نخستين کتابم با نام نقطه اميد را که نوشتم، 
وضعيت مالی مساعدی برای انتشارش نداشتم. 
بــرای همين يکی از دوســتانم لطــف کرد و 
اسپانســر شد. کتاب به چاپ رسيد و من انگار 
همه عزت نفس و غرور پايمال شده سال های 
گذشته  ام را دوباره به دست آوردم. ساعت های 
مطالعه ام را افزايش دادم و با فعاالن حوزه ادب 
و فرهنگ بيشــتر هم کالم شــدم تا اثر بعدی 
خود را پرمحتواتر خلــق کنم. در حال حاضر، 
روی مجموعه اشعارم تمرکز کرده ام. مطالعه و 
نوشتن، سبک زندگی  من را تغيير داد و اکنون 
بيشتر از پيش برای مطالعه دنبال کنج و عزلت 
هستم نه از سر افســردگی. از سويی چون در 
تکلم هم کمی مشکل دارم خيلی ها هم صحبتی 
با من را انتخاب نمی کنند. اينها همه سبب شد 
تا بيشتر به فکر نوشتن باشم. اکنون تقريبًا همه 
تنهايی هــای من را کتاب و  قلــم پر می کنند. 
دلــم می خواهد در کتاب هايم از مهم ترين نياز 
معلوالن يعنی توجه و پشتيبانی بنويسم. اين 
نوع از نياز برای ما مانند هوا می ماند برای زنده 
ماندن. وگرنه که باقی کمک ها از عهده ربات ها 

نيز برمی آيد.»

بهسازى معابر و 
بوستان ها براى  تردد افراد كم توان

روند بهسازی و مناسب سازی فضاهای شهری ويژه معلوالن در 
منطقه ۹ با سرعت قابل قبولی پيش می رود. اين مطلب را «علی حيدری»، 

معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقــه، بيان می کند و می گويد: «از 
جمله اقدامات منطقه ويژه معلوالن، ســاخت بيش از ۶ هزار مترمربع مســير 
بهسازی شده، نصب ۵۰ تابلو پارک حاشيه ای ويژه معلوالن، ترسيم ۳۰ شابلون 
محل توقف خودرو توانيابان، مناسب ســازی محيط ۱۰ بوستان و پاتوق محلی، 
ايجاد ۵۰ رمپ ورودی و خروجی در ايســتگاه های اتوبوس و تاکسی و مراکز 
پر  تردد و حذف موانع فيزيکی از مســيرهای عبوری است. در حوزه فرهنگ 
و هنر نيز برگزاری تورهای گردشــگری، کارگاه های آموزشی مهارت های 

زندگی، جلسات خالق شو، کالس های هنری و کارآفرينی و برپايی 
جشنواره ها و بازارچه های اشــتغالزايی ويژه معلوالن که البته 

در روزهای کرونايی، همگی به صورت مجازی و آنالين 
پيگيری می شوند.»

امكانات معلوالن منطقه 9 به روايت آمار

8
كانون معلوالن در محله هاى منطقه 

123فعال هستند. 
معلول و توانياب در كانون هاى 
60محلى معلوالن فعاليت دارند. 
 درصد از اعضاى كانون هاى 

معلوالن منطقه در گروه سنى 15 
40تا 30 قرار دارند. 

 درصد از اعضاى كانون هاى 
معلوالن منطقه در عرصه فرهنگ 

و هنر به صورت پيشرفته 
درآمدزايى مى كنند. 

 جمله «معلوليت، محدوديت نيســت» از آن دست جمله های کليشه ای است که توانيابان بسياری را خواسته و ناخواسته با ايجاد انگيزه به زندگی و پيگيری 
توانمندی های شان اميدوار کرده و در مسير موفقيت های چشمگيری قرار داده است. « «علی اکبر تبريزی» ۳۴ ساله، معلول جسمی_حرکتی از ناحيه پا است که 
اکنون به مدد عينيت بخشيدن به همان جمله معروف و کليشه ای، «شاعر و نويسنده» محله لقب گرفته است. اين نويسنده هم محله ای و با انگيزه کتاب «نقطه 
اميد» و مجموعه اشعار «راز گل سرخ»، «خزان طاليی» و «سرو رو به باد» را به چاپ رسانده است و روزهای قرنطينه خانگی را با نگارش کتاب سپری می کند. به 

بهانه تقدير و گرامی داشت روز «معلول» چند ساعتی را مهمان اين هم محله ای هنرمند می شويم. 

سحر جعفريان

يى
عطا

د 
حام

س: 
عك
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 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / ميالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح:  منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان/ فهيمه شيرازی

 تحريريه:  مهدی اسماعيل پور/ مريم باقرپور
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فاطمه نصيری ها

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 شورای سردبيری: مهدی  عليپور
                            سروش جنابی
                             زکيه سعيدی

هويتپيشخوانپيشخوان

يادگارى 50 ساله
«ســازمان برنامه» يکی از محله های منطقه ۵ اســت که از طريق بزرگراه شهيد «حکيم» به 
۲ بخش ســازمان برنامه شمالی و سازمان برنامه جنوبی تقســيم می شود. محله سازمان برنامه 
جنوبی از بزرگراه شــهيد حکيم تا بزرگراه «تهران ـ کرج» و از شــرق به غرب از بزرگراه شــهيد 
«ستاری» تا بزرگراه شهيد «باکری» امتداد دارد. بافت محله سازمان برنامه جنوبی مسکونی است 
و با وجود اينکه خانه سازی در آن از حدود سال ۱۳۵۰ آغاز شده است اما به ندرت می توان برج و 
ساختمان های بسيار بلند در آن مشاهده کرد. حتی هنوز مغازه های کوچک و به دور از مدرنيته و 
نوسازی به همان صورتی که از ابتدا آغاز به کار کرده اند، باقی مانده اند. اما در اين محله «منبع آب» 
به يکی از نوستالژی ها تبديل شده است. به گفته «داود ميرزايی»، از شهروندان محله، از اين منبع 
آب در دهه ۵۰ و ۶۰ برای تهيه آب شرب استفاده می شد. چون محله لوله کشی آب شهری نداشت. 
در آن دوران باال رفتن از منبع برای کودکان و نوجوانان جزو تفريح های آنها به شمار می آمد و به 
دور از ترس و حادثه از ســتون های منبع باال می رفتند و هرکسی زودتر به نقطه پايان می رسيد، 
برنده می شد. اما اين روزها با وجود زمين های چمن و احتياط های کودکانه، ديگر باال رفتن از منبع 

تفريح نيست و منبع آب به تماشای شهر نشسته است.

مريم باقرپور

تفريح نيست و منبع آب به تماشای شهر نشسته است.

منطقه5

تقويم محله

برج سپيد را دريابيم
در روزهای اخير، پس از ۵۰ ســال برای نخستين 
بار به برج «آزادی» رفتم و بدون اغراق شــگفت زده 
شــدم. پس از تماشــای ديدنی هايش باور دارم برج 
ســپيد پايتخت يک نمــاد ملــی در دوران معاصر 
ايران اســت و تنها به تهــران تعلق ندارد. بايد فکری 
به حال زيرگذر اين مجموعــه کرد. واقعًا جان مردم 
و بازديد کننــدگان برای گــذر از خيابان های اطراف 
ميدان و ورود به ميدان در خطر است، غير از ضرورت 
حفظ جان هموطنان، به گمانم شايسته نيست اينکه 
گردشگر خارجی در حين گذر از ميدان دچار حادثه 
شود. اگرچه خط کشی ها، سنگ چينی ها و چراغ های 
راهنمايی در اطراف ميدان نصب شده است اما مالک 

بــرای رفع تکليف نيســت و بايد 
چاره انديشــی جدی کرد. تعجب 
می کنم چرا چند سرعتگير ساده 
در اطراف ميدان نصب نمی شــود! 
پيشــنهاد می کنــم  حداقل برای 
کاهش حــوادث رانندگی، زيبايی 
محيطی و تبديل ميــدان بزرگ 

پايتخت به قطب گردشــگری، همه خيابان های دور 
ميدان را ســنگفرش کنند. چون اين بنا يک شاهکار 
هنری و معماری است و توانمندی و تخصص جوانان 
ايرانــی را به رخ می کشــد. حيف اســت که از همه 
ظرفيت هــای اين نماد ملــی در حوزه های فرهنگی، 
هنری و گردشگری اســتفاده نشود. در دنيا برج های 
بســياری داريم، ولی فکر نمی کنم مشابه اين برج از 
لحاظ ويژگی های متمايز هنری در دنيا وجود داشته 
باشد. از همه مردم عزيز به ويژه فرهيختگان و استادان 
هنری و معمــاری دعوت می کنم که از اين مجموعه 

فرهنگی و هنری و گردشگری ديدن کنند. 
«اسماعيل آذر» 
مجری تلويزيون

در پهنه غربى پايتخت 11 تا 18 آذر ماه
 اتفاق هاى زيادى افتاده كه در زير به برخى 

از اين رويدادها اشاره شده است.
۱۲ آذرماه ســال ۱۳۹۶، مراسم تشييع و  خاکسپاری شــهيد «عليرضا نوروزی» با منطقه9
حضور مديران شــهری و جمع زيادی از 
ساکنان منطقه ۹ برگزار شد. اين مراسم از مقابل در 
منزل شــهيد در خيابان صفری محله مهرآبادجنوبی 
آغاز شــد و در ادامه بــا همراهی شــمار کثيری از 
شهروندان تا مقابل پادگان شهيد ستاری در خيابان 
شمشــيری ادامه داشت. شــهيد عليرضا نوروزی از 
شــهدای دوران دفــاع مقدس، پس از ۳۵ ســال در 
جريان تفحص کميته جســت وجوی مفقودين ستاد 

کل نيروهای مسلح شناسايی شد. 

۱۸ آذرمــاه ســال ۱۳۹۷، دومين پاتوق  فــروش منطقــه ۲۱ در ســرای محلــه منطقه21
«فرهنگيان ـ آزادی» تشــکيل شــد. اين 
پاتوق با هدف حمايت از توليــدات داخلی با حضور 
مدير مرکز مشــاوره و هدايت شغلی و کسب و کار، 
کارشناس کارآفرينی و کسب و کار منطقه، نمايندگان 
شرکت های «باســالم» و «رابين»، صاحبان کسب و 
کارهای نوپــا و کارآفرينان محلی در ســرای محله 

فرهنگيان ـ آزادی برگزار شد. 

يادداشت

كوهنوردى در «لتمال» و «عقاب نشين»
آيا می دانستيد که طبيعت بکر، کوه و دشت، سومين عنصر جذب گردشگر از نگاه مسئوالن 
در منطقه ۲۲ به شمار می آيد. چون حريم منطقه ۲۲ با مساحت ۱۸ هزار هکتار و با داشتن 
ارتفاعات شمالی و ۸ روستا و يک آبادی از ظرفيت مناسب و خاصی برای گردشگری محسوب 
می شود. شهروندان می توانند با کوهنوردی در ارتفاعات اين منطقه از امکانات جان پناه که در 

کوه  های «لتمال»، «عقاب نشين» فراهم شده است، نيز استفاده کنند.

منطقه21گردشگرى

تدارك خواب زمستانى كاكتوس ها

آموزشكده محله

منطقه9

با پايان تابستان و رســيدن فصل پاييز و 
زمســتان، دغدغه بسياری از شهروندان شيوه 
نگهداری از کاکتوس است. به ويژه اينکه گفته 
می شــود کاکتوس ها در فصل سرما به خواب 
می روند. البته اين به خواب رفتن نوعی رفتار 
ژنتيکی است که کاکتوس ها با قرار گرفتن در 
شرايط خاص برای محافظت از خود و ذخيره 
انرژی شان برای رشد بعد از دوران خواب به کار 
می برند و اين بستگی به شرايط نگهداری دارد. 
در صورت مناســب بودن محيط ممکن است 

کاکتوس به خواب نرود. 
دمــای نگهداری: معموًال برای شــروع 

کاکتوس ها،  زمستانی  خواب 
دمــای مناســب بين ۱۰ 
تــا ۱۵ درجه اســت که با 
کوتاه شدن روز و دمای هوا 
می تواند برای به خواب رفتن 

کاکتوس کمک کند. 
آبياری: در فصل سرما 

بايد از ميزان آبياری، کم کرد. چون در صورت 
به خــواب رفتن کاکتوس وجــود رطوبت در 
خاک موجب پوسيدگی و نابودی گياه می شود. 
تجربه نشان داده است اگر کاکتوس به خواب 

برود، چند ماه بی آبی را تحمل می کند. 
شــرايط محيطی: برای به خواب رفتن 
کاکتوس ها برخــی پيشــنهاد می دهند که 
کاکتــوس در زمان خواب بــه محيط تاريک 
انتقال پيدا کند. چون وجود نور برايش بی فايده 
است. البته بايد توجه کرد که پس از پايان اين 
دوره، کاکتوس بايد به تدريج از محيط تاريک 

خارج شود. 
در فصــل ســرما گاه  نکتــه: 
شهروندان با چروکيدگی برخی 
از گونه ها مواجه می شوند. در اين 
ايام دچار  ترديد نشويد و به گياه 

آب ندهيد. 
عباس صرامی ـ کارشناس 
گل و گياه 

چهارراه پر حادثه
چهارراه  بتوان  شــايد  منطقه 5
خيابان هــای اعتماديــان و قبادی را 
يکی از پــر حادثه ترين محدوده های 
منطقــه ۵ دانســت. چــون در ماه 
تصادفی نيســت که در اين چهارراه 
رخ ندهد. متأســفانه اين محدوده ها 
فاقد تابلــو، خط کشــی عابرپياده و 
تابلوهای هشــداردهنده هستند و با 
توجه بــه محدود بــودن زاويه ديد 
تقاطــع و ســرعت بــه نســبت باال 
شــاهد  اهالی  هميشــه  خودروهــا 
حادثه انــد. از مســئوالن تقاضــای 

رسيدگی داريم. 
ميالد رحمانی 
ساکن خيابان اعتماديان

زنگ زدگى پل هاى فلزى
فلزی  پل های  بيشــتر  منطقه 9
محلــه  در  مددپــور  خيابــان 
مهرآبادجنوبی زنگ زده يا شکسته-

اند که سبب ايجاد دردسر برای اهالی 
شــده اند. چون گاهی پل های فلزی 
هنــگام عبور شــهروندان بــه پای 
آنها گير کرده و يا باعث سوراخ شدن 
الســتيک ها هنگام عبور از روی آنها 
می شود. از مسئوالن شهرداری ناحيه 
۲ تقاضای رسيدگی و تعويض پل ها 

را داريم. 
تقی فراهانی
محله مهرآبادجنوبی

يك مخزن براى يك 
خيابان 

ابتدای خيابان ۱۷ غربی  منطقه 21
در محله تهرانســر، مخــزن زباله ای 
وجود دارد که هميشه پر از زباله است 
و در هر ساعت روز از اين خيابان عبور 
کنيــد داخل و اطــراف آن کلی زباله 
ريخته شده است. مشکل اينجا است 
کــه اين مخزن در نزديکی دســتگاه 
خودپرداز قرار دارد و در شرايط کرونا 
و امکان انتقال ويــروس، خطر، جان 
اهالی را تهديد می کند. کاش مسئوالن 
شهرداری منطقه حداقل تعداد مخازن 
اين خيابان را افزايش دهند تا شــاهد 

صحنه های زشت نباشيم. 
 رقيه کردستانی
ساکن تهرانسر 

زباله ها در حريم
برای  اخيــر،  هفته  منطقه 22 در 
کودهنــوردی به ارتقاعات لتمال کن 
رفتم. محل زيبايی بود اما متأســفانه 
ديدن زباله ها و پسماند های رها شده 
در آنجــا آزارم داد. از دســت مردم 
ناراحت شــدم اما وقتی گشــتی در 
محلــه زدم ديدم که مخــازن زباله 
نصب شده در آنجا بسيار کم است و 
به نظر می آمد که برای رفع مشــکل 
نياز هســت تــا تعداد ســطل رباله 

بيشتری در محله نصب شود. 
علی کامياری ـ محله چيتگر

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

کاکتوس ها،  زمستانی  خواب 


