
تكميل پروژه گاز رسانى در 13 روستاى بخش كن

خانه ات گرم و آباد
۱۳ روســتا در بخش روســتايی «کن» در حريم شهر تهران قرار دارند. 
سولقان، واريش، ورديج، کيگا، سنگانات، طالون، رندان، امامزاده داود(ع) 
و کشــارها از جمله اين روستاها هســتند. پس از سال ها، اکنون بستر 
مناســبی برای تأمين سوخت دائمی اين روستاها ايجاد شده است و در 
همين راســتا ماشين آالت و ادوات گازرسانی، کوه و دره را شکافته  اند و 

لوله های قطور آماده شده اند...
دوشنبه
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره  ۷۹۰
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صفحه ۱۲

شش دانگ به نام بچه ها
مجموعه هاى ورزشى تخصصى كودكان 

در غرب تهران ساخته مى شود

داوربين المللى بوكس 
و مربى كوهنوردى هم محله اى: 

«علی الياسی»، پيشکسوت، مربی و داور بين المللی «بوکس» ايران، يکی 
از چهره ها و مفاخر ورزشی ايران است که بالغ بر ۳۵ سال می شود که در 

شهرک «نصر» در محله «آزادی» سکونت دارد...

پرچم منطقه را برفراز 
قله دماوند نصب مى كنم

صفحه ۱۴

گفت وگو با هنرمندى كه تصويرگرى 
از شهدا زندگى اش را دگرگون كرد

اگر از ميان هنرها به نقاشی عالقه مند باشيد و به شهدای 
باشيد،  «مدافع حرم» هم کمی دلبســتگی داشته 

صفحه ۷بی شک نام «مرتضی شهرياری»...

من مرتضى
نقاش شهداى حرمم

 و داور بين المللی «بوکس» ايران، يکی  و داور بين المللی «بوکس» ايران، يکی 
 می شود که در  می شود که در 

پرچم منطقه را برفراز پرچم منطقه را برفراز 
قله دماوند نصب مى كنم

۱۴صفحه ۱۴صفحه ۱۴

ميان هنرها به نقاشی عالقه مند باشيد و به شهدای ميان هنرها به نقاشی عالقه مند باشيد و به شهدای 

نقاش شهداى حرممنقاش شهداى حرمم

صفحه ۸ 
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نخبگان و فعاالن اجتماعی ســاکن 
در  مشــارکت  بــرای   ۹ منطقــه 
فعاليت های اجتماعی و بهره مندی از نظرات 

آنها فرا خوانده شدند. 
سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری منطقه ۹، پس از برپايی نشست 
هم انديشــی با تعدادی از نخبگان منطقه 
گفت: «استفاده از ظرفيت و نظرات نخبگان 
در اجــرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
به ويــژه پروژه هــا و فعاليت هــای پيش رو 

می تواند گامی مهم و ارزنده در جهت پيشبرد اهداف مديريت شهری باشد، 
به همين دليل در تکه نهم پايتخت، تشکيل «بانک اطالعاتی از نخبگان» در 
دستور کار قرار گرفته است.» «عليرضا خامسيان» با اشاره به اينکه در صورت 
تشکيل بانک اطالعاتی از نخبگان منطقه، برگزاری رويدادها و مسائل مربوط 
به مديريت شهری با هم انديشی اعضا خواهد بود، افزود: «نخبگان می توانند 
به عنوان مشاوران توانمند در کنار مديريت شهری، اين نهاد را به اهداف خرد 

و کالن خود برای تحقق نيازهای شهروندان 
برسانند. هم  چنين می توان محورهای مورد 
نظــر در مديريت شــهری از جمله کاهش 
آسيب های اجتماعی، توانمند سازی بانوان و 
فضاهای بی دفاع شهری را با کمک و استفاده 
از ظرفيــت نخبگان، نهادهــای غيردولتی 
و فعاالن اجتماعی بررســی و مشکالت را 
رفع کــرد.» او يکی از محل هــای اجرای 
برنامه هــا را برای رويدادهــای فرهنگی و 
اجتماعی، خيابــان «اجتماعی» در انتهای 
بلوار «استادمعين» دانست و گفت: «اين مکان و ميدان «هاشمی» می تواند 
محلی مناسب برای تعامالت اجتماعی و فرهنگی شهروندان باشد. بنابراين 
از همه نخبگان و فعاالن اجتماعی درخواســت می شود، شهرداری منطقه 
را در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی از جمله آموزش شــهروندی، 
توانمند سازی بانوان، کاهش آســيب های اجتماعی ياری دهند تا به کمک 

هم بتوانيم گام های بزرگ و مؤثری برای همه شهروندان منطقه برداريم.»

تيتر يك

مشاوره از نخبگان محله براى اجراى طرح هاى شهرى

خيابان «نوروزى» نونوار مى شود
همه مشکالت عمرانی خيابان «نوروزی» با پيگيری شهروندان و بررسی کارشناسان به زودی 
رفع می شــود. سرپرســت شــهرداری ناحيه ۲ منطقه ۹ گفت: «وجود چند مدرسه و مجتمع 
مســکونی در خيابان نوروزی محله «شمشيری» و   تردد باالی شهروندان در آن موجب شد تا 
مشکالت اين معبر بيشتر به چشــم بيايد و پيام هايی در زمينه پياده روسازی، جدول گذاری و 
آســفالت به ثبت برسد که پس از بررسی درخواست اهالی در قالب پروژه های کوچک مقياس، 
رفع مشکالت در دستورکار قرار گرفت.» «غالمحسين خدابخشيان» افزود: «برای افزايش ايمنی 
در عبور و مرور عابران و خودروها، عمليات پياده روسازی و جداسازی مسير عبور وسايل نقليه 
با احداث «کانيو جانبی» به طول ۱۵۰ متر آغاز شده است.» او با اشاره به پيشرفت ۸۰ درصدی 

پروژه گفت: «پس از پايان عمليات جدول گذاری، خيابان آسفالت می شود.»

منطقه 22 صاحب پارك ترافيك شد
نخســتين پــارک «آمــوزش ترافيــک» در بلــوار 
«کوهــک» منطقه ۲۲ به بهره برداری می رســد. معاون 
حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه ۲۲ گفت: «نخستين 
پــارک آموزش ترافيک منطقه با هــدف ارتقای آگاهی 
کودکان و نوجوانان با موارد راهنمايی و رانندگی در بلوار 
کوهک و ضلع شرقی بوستان جنگلی «چيتگر» در حال 
ساخت است.» «مريم نخعی پور» با اشاره به اينکه پارک 
ترافيک در زمينی به وســعت ۵ هــزار و ۸۰۰ مترمربع 
ساخته خواهد شد، افزود: «اين پروژه عمرانی ۶۰ درصد 
پيشــرفت داشــته و پيش بينی شده اســت پس از پايان عمليات عمرانی، در آن، المان های 
ترافيکی در ابعاد کوچک از جمله ايستگاه مترو و عالئم راهنمايی و رانندگی با بهترين کيفيت 

قرار گيرد تا کودکان هنگام آموزش با شهر و قوانين شهری هم آشنا شوند.»

 صاحب پارك ترافيك شد
چهره

پيشكسوت تيم پرسپوليس: 
رقابت هاى ورزشى در 

محله ها انگيزه ايجاد مى كند

يادداشت

گازرسانى به غرب تهران
در سايه تعامل

وظيفه اصلی شــرکت «گاز» استان تهران 
به عنوان بزرگ ترين شرکت گاز استانی کشور، 
بازاريابی، اجرا، توســعه و استمرار دائم جريان 

ايمن گاز طبيعی در همه جای استان است. 
نتيجه ايــن فعاليــت ها گاز رســانی به 
روســتاهای تهران بوده اســت که می توان به 
گاز رســانی روســتاهای غرب تهران به ويژه 
در مناطق ۵ و ۲۲ در هفته های اخير اشــاره 
کرد اين روستاها در محدوده کن واقع شده اند 
و با اجــرای ۱۵کيلومتر لوله گــذاری گاز در 
ارتفاع ۲هــزار و ۵۰۰متری، چهار روســتای 
امامزاده داود(ع)، کيگا، رنــدان و طالون هم 
از نعمت گاز بهره مند شــدند. اکنون با اتمام 
عمليات گازرســانی نزديک به ۱۸هزار نفر از 
شــهروندان از گرمای گاز طبيعی استفاده و 
با نفت و گازوئيــل خداحافظی کرده اند. البته  
در کنار گازرسانی  اين شرکت استانداردهای 
مديريتی، فرايندهای متعددی را در حوزه های 
محيط زيست، مقاوم سازی تأسيسات، استفاده 
از پتانســيل بــازار داخلی و توانمند ســازی 
شرکت های دانش بنيان داخلی، توسعه دولت 
الکترونيک، ارائه تسهيالت تشويقی در راستای 
بهبود فضای کســب و کار و... اجرايی کرده يا 
در دســتور کار قرار داده است به گونه ای که 
اکنون خدمات قابل ارائه در دفاتر پيشــخوان 
دولــت، قرائت و توزيع آنی صورتحســاب ها، 
اطالع رسانی مناسب و گسترده از طريق فضای 
مجــازی و بهره گيــری از قابليت های فضای 
رســانه ای بيشتر شــده و از سويی، طرح های 
مقاوم ســازی تأسيســات شــامل نوسازی يا 
بهسازی تجهيزات فرسوده در راستای مقابله با 
حوادث غيرمترقبه نظير زلزله به اجرا در آمده 
است. البته مجموعه شرکت گاز استان تهران، 
همواره همــکاری و تعامل را برای پيشــبرد 
اهداف مديريت شهری سرلوحه کار خود قرار 
داده و ضمن شــرکت در بسياری از جلسات 
و کميته های مربوطــه از جمله کارگروه های 
بحــران و پدافند غير عامل، حفاری و... حضور 
مؤثــری نيــز در جلســه های تصميم گيری 
حوزه های کالنشهری نظير بافت های فرسوده، 
طرح های عمده بازســازی يا نوســازی معابر 
شــهری (مانند ســاخت بزرگراه ها) يا ساير 
جلساتی که به داليل مناسبتی نيازمند ايجاد 
ســتاد مرکزی دارند، داشته است. چون يکی 
از باال ترين و ســختگيرانه ترين استانداردهای 
اجــرای تأسيســات، همواره در دســتور کار 
شرکت های گاز استانی قرار دارد. ولی به دليل 
باال رفتن سن تأسيسات و گاه بی توجهی ساير 
ســازمان های تأسيســاتی و خدمات شهری، 
بروز خســارت به اين تأسيسات بسيار حياتی 
و خطرساز به کرات مشاهده شده که بعضی از 
آنها متأسفانه خسارات مالی و جانی شديدی 
به دنبال داشته است که در اين زمينه می توان 
به حادثه بزرگراه «اشــرفی اصفهانی» اشاره 
کرد. بنابراين به نظر می رســد، موضوع نبود 
دقت و يا شــتابزدگی در اجــرای طرح ها در 
کنارنبود هماهنگی با مجموعه شرکت گاز از 
مهم ترين داليلی است که آسيب به تأسيسات 
گاز و ايجــاد حوادث را به گونه نگران کننده ای 

افزايش می دهد.

ايمن سازى برج ها و ساختمان ها در منطقه 5
طرح «ايمن سازی ساختمان های بلندمرتبه و برج ها» 
در منطقه ۵ اجرا می شود. شهردار ناحيه يک منطقه ۵ 
گفت: «اين طرح با هدف ارتقای ايمنی ســاختمان ها و 
برج ها در ۲ مرحله اجرا خواهد شــد. در مرحله نخست، 
نمايندگان آتش نشانی از وضعيت ساختمان ها و سيستم 
اطفــای حريق شــان بازديد می کننــد. در مرحله بعد، 
ساکنان با مخاطرات استفاده نکردن از تجهيزات ايمنی 
آشــنا و برای آنها درباره آموختن روش های محافظت از 
خود در هنگام بروز حوادث، کالس های آموزشــی برپا 
می شود.» «علی دوستی خطيب» افزود: «در گام نخست، اين طرح در مجتمع های مسکونی 

opg، کوهپايه، پزشکان و برج های کاشانه اجرا می شود.»

ايمن سازى برج ها و ساختمان ها در منطقه 

«اســماعيل حاللی» از پيشکسوتان 
تيم «پرســپوليس» و ساکن غرب 
پايتخت است. حاللی معموًال در بازی های 
دوســتانه محله هــا حضور فعــال دارد و 
آخرين بار هم در مسابقه ای که در منطقه 
۵ به ياد مرحوم «حميدرضا خدمتکاری» 
(بازيکن ســابق تيم صنعت نفت   آبادان) و 
روز «هوای پاک» برگزار شد، شرکت کرد. 
حاللی ۶ سال عضو باشگاه پرسپوليس بود 
و در ۱۱۸ ديداری که با لباس اين تيم به 
زميــن رفــت، ۱۰ گل را به ثمر رســاند. 
هم  چنين او ســابقه بازی در باشگاه های 
نفــت»، «پيکان»، «اســتقالل  «صنعت 
اهــواز» و «شــاهين بوشــهر» را هم در 
کارنامه ورزشــی خود دارد. حاللی درباره 
فعاليت های اجرايــی   در حوزه ورزش در 
منطقه ۵ می گويد: «کارهای بســياری در 
زمينه ايجاد مراکز تفريحی و ورزشــی در 
اين محــدوده از پايتخــت صورت گرفته 
اســت اما يکی از برنامه هــای قابل توجه 
برپايی مسابقه های مختلف در مناسبت ها 
و به ياد چهره های شناخته شده است. اين 
کار ســبب ايجاد انگيزه بين ورزشکاران و 

حتی شهروندان می شود و 
اميــدوارم چنين 
برنـــامــه هايی 
همچنــان ادامه 

داشته باشد.» 

مجله خبرى مجله خبرى

آخر هفته ها با طرح بهسازى فضاهاى سبز
طرح ضربتی «بهسازی فضاهای سبز» در منطقه ۲۱ اجرا می شود. 

رئيس اداره فضای ســبز شهرداری منطقه ۲۱ گفت: «اين طرح هر 
هفته روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در يک محدوده از منطقه اجرايی 
می شــود و در آن همه نيروهای فضای سبز اقدام به بهسازی فضاهای 
سبز می کنند.» «کامران مريدپور» با اشاره به اينکه به زودی اين طرح 

در محله های منتخب مانند شــهرک «کاظميه»، شــهرک «آزادی»، 
بزرگراه «شهيد لشــکری»، خيابان «پنجم» و شــهرک «شهرداری» 
اجرايی خواهد شــد، افزود: «در اين طرح، عمليات هرس، نخاله کشی، 
کندوکوب، ايجاد تشتک، علف زنی، حذف شاخه های خشک، پاجوش و 

تنه جوش و واکاری فضاهای سبز انجام خواهد شد.»
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«دژباغ» در محله كن ساخته مى شود
مجموعــه فرهنگی، اجتماعی «دژبــاغ» در محله «کن» ويژه 

مادران و کودکان طراحی و ايجاد می شود. 
شــهردار منطقه ۵ با اعالم اين خبــر گفت: «محله کن، يکی 
از محله های قديمی شهر تهران اســت که بافت بسيار ارزشمند 
و ســنتی دارد و وجود مراکز تاريخی و باغ های به هم پيوســته 
می تواند گردشــگران زيادی را به اين محدوده از منطقه ۵ جذب 
کند. اما عالوه بر اين موارد، پيش بينی شده است تا «دژباغ کن» 

برای استفاده اهالی و گردشگران طراحی شود. 
«محمود کلهری» افزود: «در طراحی دژباغ، ۲ گروه اجتماعی 
کودکان و مادران مورد توجه قرار گرفته اند و اين مجموعه شامل 
فضايــی برای تفريح و گذران مفيد اوقــات فراغت برای مادران و 
کودکان خواهد بود. همچنين عالوه بر ســالن اجتماعات، کالس ها و کارگاه های آموزشی، 
فضــای همگانی و عمومی هم به صورت ميدان گاه طراحی شــده اســت که می تواند محل 
برگزاری جشنواره های محلی، فصلی و کشاورزی و ساير مراسم ملی و مذهبی يا بازارچه های 

هفتگی باشد.»

افتتاح خط 10 مترو ؛ 3 سال ديگر
کارگاه عمرانی خــط ۱۰ مترو در ميــدان درياچه «چيتگر» 
تجهيز شد. شهردار منطقه ۲۲ با اعالم اين خبر گفت: «طول کلی 
خط ۱۰ مترو، حدود ۴۳ کيلومتر است که شمال شرق تا شمال 
غرب پايتخت را متصل می کند. نزديک به ۱۱ کيلومتر و ۳۰۰ متر 
آن در محدوده منطقه ۲۲ واقع شده و پيش بينی شده است بين 
۹ تا ۱۰ ايستگاه مترو در محله های منطقه داشته باشد و در انتها 

هم به محله «وردآورد» برسد.»
«مرتضی رحمان زاده» با اشاره به اينکه براساس برنامه ريزی های 
صورت گرفته، خط ۱۰ مترو، سال ۱۴۰۳ به بهره برداری می رسد، 
افزود: «در حال حاضر، در ميدان درياچه کارگاه عمرانی اين خط 
مترو احداث شــده است و فعاليت های عمرانی آن در ۲ جبهه به 
طول ۲۱ کيلومتر پيگيری می شــود که يک جبهه از ميدان درياچه در منطقه۲۲ و جبهه 

ديگر از ميدان «کتاب» در منطقه ۲ خواهد بود.»

ميز خبر

  12
تن آسفالت براى همسطح سازى 
دريچه هاى فلزى محدوده ناحيه 

2 منطقه 5 استفاده شد. به 
گفته «پوريا غالمى» شهردار اين 
ناحيه، براى روان سازى ترافيك و 
سهولت در   تردد خودروها، معابر 

نيازمند به ترميم دريچه هاى 
فلزى غيرهمسطح هستند كه اين 
فعاليت در ناحيه با پخش 12 تن 

آسفالت انجام شد. 

2
محدوده از منطقه 21 براى 

اجراى طرح مناسب سازى پياده رو 
انتخاب شده است. بلوار گلها و 

خيابان پليس قضايى محدوده هاى 
پيش بينى شده اى هستند كه 
پروژه مناسب سازى و تسهيل 

شرايط براى حضور افراد داراى 
معلوليت در آن اجرا مى شود. 

جواهردوزى در زيبادشت
ثبــت نام کالس های «جواهــردوزی» در 

سرای محله «زيبادشت» آغاز شد. 
به گــزارش خبرنگار همشــهری محله، 
سرای محله زيبادشت با هدف ارتقای آگاهی 
شــهروندان و راه اندازی کسب و کار خانگی، 
ثبت نام کالس های جواهردوزی را آغاز کرده 
اين کالس ها  در  اســت. شــرکت کنندگان 
پس از پايان دوره، مدرک عالی از ســازمان 
فنــی و حرفــه ای و ميــراث فرهنگــی و 
عالقه مندان  می کنند.  دريافت  صنايع دستی 
بــرای کســب اطالعات بيشــتر با شــماره 
۴۴۷۴۵۸۰۰ تمــاس بگيرنــد يا بــه بلوار 
دهکده المپيک، زيبادشت باال، جنب تره بار 

مراجعه کنند. 

خدمات مشاوره در كن
خدمات مشــاوره و روان شناسی در سرای 

محله «کن» به شهروندان ارائه می شود. 
به گــزارش خبرنگار همشــهری محله، 
ســرای محله کــن، خدمــات مشــاوره و 
روان شناســی را آغاز کرده اســت که شامل 
مشاوره خانواده، زوج درمانی، مشاوره فردی، 
کودک و نوجوان، مشاوره ازدواج و تحصيلی 
و برگزاری کارگاه های روان شناســی رايگان 
می شــود. عالقه منــدان بــرای تعيين وقت 
مشاوره با شماره ۴۴۳۵۰۵۸۰ تماس بگيرند 
يا به بلوار کوهســار، خيابان فرهنگ، جنب 
ميدان ميوه و تره بار کن، ســرای محله کن 

مراجعه کنند.

سراى محله

اميــدوارم چنين 
برنـــامــه هايی 
همچنــان ادامه 

داشته باشد.» 

سعيد توكلى
سرپرست شركت گاز استان تهران
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«مهرآبادجنوبی»،  محلــه 
اســت  ظهــر   ۱۲ ســاعت 
مازوتــی.  و  ســرد  هــوا  و 
داخل  به  موتورسيکلت ســوار 
کوچه «شهيد مددپور» حرکت 
می کند. کمی جلوتر چرخ های 
گل گرفته  موتورش داخل جوی 
تقريبًا بزرگ کوچه گير می کند. 
روزهای گذشــته، پــل فلزی 
دهنه جوی، مانع از اين اتفاق 
می شد. اما اکنون جای پل های 
دهنه جوی از ابتدا تا انتها که 
خالی  می شــود،  ۸ متر  حدود 
است. گويی دريچه جوی دوباره 
به سرقت رفته است. با زحمت، 
موتور سپر شکسته اش را بيرون 
می کشــد. روی بــاک بنزين 
موتــور نيز فــرو رفتگی هايی 
ديده می شود. پايش هم حسابی درد می کند. اين 
اتفاق پرتکرار اين روزهای محله است که «عبداهللا 
نجفيان» ســاکن قديمی دربــاره آن می گويد: «تا 
مدتی پيش شــايد سالی يکی دو بار شاهد سرقت 
دريچه ها و پل های آهنی بوديم اما اکنون هر چند 
ماه در ميان، دريچه ها دزديده می شوند. گاهی حتی 
به رينگ فلــزی دور در دريچه های بزرگ فاضالب 
هم رحم نمی کنند. اصًال خســارت های مالی اش به 
کنار، آنچه گاهی جبران ناپذير می شود، آسيب های 
جســمی ناشی از آن اســت. يکی پايش می شکند 
يکی دســتش.» «ابراهيم داداشی» نيز از ساکنان 
محله است که می گويد: «به گمانم کالنتری محله 
می توانــد اين ســرقت های کوچک را بســيار زود 
جمع کند و مانع از درشــت شــدن آمار وقوع اين 
شود.  ُخرد  ســرقت های 
و  پياپی  گشــتزنی های 
مجازات های ســنگين تا 
حدودی می تواند راهگشا 
باشد.» «محمد کارخانه» 
يکی از اعضای شوراياری 
محلــه مهرآبادجنوبی از 
فعاليت  چند تيم قراضه 
محله های  در  فــروش 
هم جوار می گويد: «يک 
بار همــراه چند نفر از 
توانســتيم يک  اهالی 
دريچه دزد را آن هم 
در روز روشن تعقيب 
کنيم. معتاد بود. اين 
ظاهر  از  را می شــد 

ژوليده، قامت خميده و جــان بی رمق اش فهميد. 
خود را به حوالی محله «امامزاده عبداهللا»(ع) رساند. 
گاری زباله گردی غيرمجاز نزديکش شد و دريچه را 
تحويــل گرفت. خيلی زود کالنتری را خبر کرديم. 
به  احتمال زياد سارقان اين نوع از سرقت ها، بيشتر 
معتادان يا سرقت اولی ها هستند. از طرفی به نظرم 
بايد دنبال علت اين پديده در جای ديگر باشــيم. 
آموزش نامناســب و ناکافی، اقتصاد نابسامان، بازار 
کار آشفته و گسترش روزافزون موادمخدر از جمله 
مهم ترين علت های دريچه دزدی در مناطق جنوبی 

شهر و مهاجرپذير است.»

 فروش آهن االت چند ميليونى، 
صد هزار تومان 

تهيــه و نصب دريچــه و پل های فلزی 
در محله ها هزينه های زيادی برای نهادها 
و مراکــز مرتبــط به همــراه دارد. اين در 
حالی اســت که ســارقان پس از سرقت 
دريچه ها، آنها را به قيمت های ناچيزی به 
فروش می رســانند. «محمدرضا کشاورز» 

فعال حوزه پســماند منطقــه در اين باره می گويد: 
«جنس اغلب دريچه های فاضالب و کانال های آب 
و مخابرات، آهن و چدن است و وزنی در حدود ۲۰ 
تــا ۵۰ کيلوگرم دارد. در حالت عادی، آهن کيلويی 
۱۰ هزار تومــان و چدن تا کيلويی ۸۰ هزار تومان 
هم به فروش می رســد. با اين اوصاف، يک دريچه 
آهنی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و يک دريچه چدنی 
از يک ميليون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۴ ميليون تومان 
ارزش مالی دارد. ارزش مالی که در هنگام فروش از 

سوی سارقان به رقم نهايی۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان 
کاهش می يابد!  » کشــاورز می افزايد: «شناســايی 
گاراژهای خريد و فروش غيرمجاز پسماند و نصب 
محکــم دريچه و پل هــا می توانــد از وقوع چنين 

سرقت هايی جلوگيری کند.» 

300 ميليون تومان هزينه شده است
منطقه ۹ تهران رتبه ۱۱ را از منظر فراوانی وقوع 
ســرقت دريچه و پل دهنه جــوی و کانال به خود 
است. «غالمحسين خدابخشيان»،  داده  اختصاص 
شــهردار ناحيه ۲ منطقه، در اين باره می گويد: «از 
ابتدای ســال جاری تاکنون، بيش از 
۳۰۰ ميليون تومــان بابت جايگزينی 
پل و دريچه های سرقتی، هزينه شده 
است. هزينه هايی که می شد در ساير 
بخش های نگهداشت محله ها و معابر 

صرف کرد.»
می دهــد:  ادامــه  خدابخشــيان 
«بيشــترين ســرقت دريچــه و پل 
امامــزاده  محله هــای  در  به ترتيــب 
و «شمشــيری» رخ  مهرآبادجنوبی  عبــداهللا(ع)، 
می دهد که برای پيشــگيری از وقوع ســرقت های 
احتمالــی بعــدی، اقداماتی مانند ايمن ســازی و 
ايجــاد اســتحکام در نصب دريچه هــا با همکاری 
واحد فوريت هــای ۱۳۷، اداره فنی و عمران ناحيه 
و اداره حمل ونقــل و ترافيــک ناحيه انجام شــده 
اســت. البته از سوی شهرداری تهران نيز تغييراتی 
در ســاخت و نصــب دريچه ها در حال بررســی

 است.»

يکی  شهری  تجهيزات  ســرقت   
از پديده هــای اجتماعــی اســت 
کــه در ســال های اخير بــا توجه 
به وضــع اقتصــادی، افزايش آمار 
مصرف کنندگان موادمخدر و سهولت 
در سرقت، به آسيبی جدی و فراگير 
در کالنشــهر تهران تبديل شــده 
هزينه های  ساالنه  که  آسيبی  است. 
بسياری را به نهادها و مراکزی مانند 
شــهرداری مناطــق و اداره «آبفا» 
تحميل می کنــد. البته از پيامدهای 
غافل  نبايد  نيــز  آن  خطرآفريــن 
ماند که براســاس مستندات به طور 
ميانگين، ساالنه بين ۸ تا ۱۰ نفرجان 
منهول های  در  سقوط  اثر  بر  را  خود 
فاضالب (گودال ها و جوی های بزرگ 
اين  می دهند.  دســت  از  فاضالب) 
روزها، سرقت ُخرد دريچه و پل های 
قلزی در نهمين تکــه از پايتخت با 
سرعت قابل توجهی در حال افزايش 
است. برای همين مديران شهری در 
پی ارائه راهکارهای مناسب با هدف 
کاهش آمار تلفــات جانی و عواقب 
گزارش  اين  در  هســتند.  آن  مالی 
و در گفت وگو با اهالی، شــوراياران 
ابعاد  بررسی  به  شــهری  مديران  و 
پل های  و  دريچه  گوناگون ســرقت 

قلزی پرداخته ايم. 

اتهام: سرقت 
موضوع جرم: دريچه دزدى!

افزايش سرقت هاى خرد اعتراض اهالى منطقه 9 
و مديران شهرى را به دنبال داشته است

سحر جعفريان

راهکار مؤثــر در جلوگيــری از وقوع دزدی دريچــه و پل به عنوان 
سرقتی آسان، تغيير دريچه هاست. اين را «ماهان رحيميان»، کارشناس 
شهرسازی، می گويد: «بسياری از شــرکت های دانش بنيان هستند که 
توانايــی و تخصص توليد دريچه هايی با «نانــو کامپوزيت» بر پايه بتن 
يا دريچه های «پليمری» مقاوم دارند. دريچه هايی ســبک تر، محکم تر و 

بسيار ارزان تر که برای سارقان هيچ بار مالی به همراه ندارد. 
بنابراين، پيشنهاد می شود مديران شهری در عرصه های مرتبط با اين 
موضــوع و با توجه به فراخور نــوع و موقعيت بهره مندی، از دريچه های 

مقرون به صرفه تری استفاده کنند تا از سويی هم خسارت مالی و جانی 
شکل نگيرد و هم از اپيدمی آسيب و جرم دريچه دزدی جلوگيری شود. 
البته اولويت بخشيدن به توليد و دانش داخلی هم می تواند از آثار ثانوی 
آن باشد.»۵۵ دريچه و پل از محله امامزاده عبداهللا(ع) به سرقت رفته که 
بيشترين تعداد را در محله های منطقه ۹ به خود اختصاص داده است. 

۳۱ دريچــه و پل در محله شمشــيری، ۳۴ دريچــه و پل در محله 
مهرآبادجنوبــی، ۲۲ دريچه و پل در محله سرآســياب و ۹ مورد نيز در 

محله فتح به سرقت رفته اند. 

نگاه كارشناس
دريچه هايى محكم تر و ارزان تر نصب شود

تومان بابت جايگزينى بيش از 300 ميليون 
سرقتى، هزينه شده پل و دريچه هاى 
محله ها و معابر صرف بخش هاى نگهداشت كه مى شد در ساير است هزينه هايى 

كرد

غالمحسين  خدابخشيان
 شهردار ناحيه 2 منطقه

پويش بدون خودرو
رحمان ــزاده به همراه مديران شــهری منطقه در 
قالب پويش «سه شنبه های بدون خودرو» با استفاده 
از دوچرخه از نواحی مختلف منطقه بازديد و شــيوه 
خدمت رســانی به شــهروندان را بررســی می کنند. 
شــهردار منطقه درباره اين طرح می گويد: «در نظر 
داريــم با جديت برای توســعه دوچرخه ســواری در 
منطقه ۲۲ به عنوان «قطب گردشــگری پايتخت»، 
مسيرهای  تردد دوچرخه ســواری را توسعه دهيم تا 

استفاده از حمل ونقل پاک با جديت دنبال 
شود. هنگامی که جديت شهردار تهران در 
اين حوزه مشهود شــد، مشخص شد که 
پشــت اين جديت، پيوست های فرهنگی، 
ورزشــی  و  زيســت محيطی  اقتصــادی، 
متنوعــی وجود دارد. بايد به اين مســئله 
توجه داشت که ايجاد و توسعه مسير امن 
اين منطقه ضروری  برای  دوچرخه سواری 
اســت. اين منطقه به دليل تازه تأســيس 
بودن و وجود مراکــز فرهنگی، تفريحی و 

ورزشــی متنوع به اين ســاختار نياز دارد. به همين 
دليــل برای نهادينه شــدن اين فرهنگ و نشــاندن 
الگــوی صحيح رفتاری در اســتفاده از اين وســيله 
پاک، سه شنبه های هر هفته به همراه مديران شهری 
با دوچرخه در نواحی گشــت می زنيــم و از نزديک 
مشــکالت و معضالت هر محله را بررســی و دستور 

الزم را صادر می کنيم.»

دوچرخه سوارى در مسير ويژه
به گفته مســئوالن شهری منطقه ۲۲، مسيرهای 
دوچرخه ســواری اين محدوده براســاس سند جامع 
دوچرخه سواری شهر تهران طراحی و اجرا شده است. 
در همين راستا، اغلب مسيرهای دوچرخه منطقه هم 
از مســير پياده راه جدا سازی شــده است و دوچرخه 
سوران با خيالی آسوده در طول مسير رکاب می زنند. 
مرتضی رحمان زاده، شــهردار منطقه۲۲ در اين باره 
می گويد: «برای کاهش معضالت ترافيک، حمل ونقل، 
آلودگی هــوا و کاهش ســفرهای درون منطقه ای، 
برنامه ها و طرح های متنوعی اجرا می شــود. از جمله 
اين کارها توسعه و ساخت مسيرهای دوچرخه سواری 
اســت. مســئوالن شــهری در برخی مکان ها همه 
زيرســاخت ها را فراهم و مســير دوچرخه سواری را 

می کنند.  ايجاد  مناطق  در 
اکنون بيش از ۲۹ کيلومتر 
مســير دوچرخه سواری در 
شــهرک  هم چون  نقاطی 
الله، شهرک صدرا، بوستان 
و  بانوان  پارک  جوانمردان، 
بوســتان جنگلی چيتگر و 
درياچه  دوچرخه  مســير 
به  خليج فــارس منطقــه 
بهره برداری رســيده است 
که ۱۸کيلومتر از مسيرها 
تفريحی و ۱۱ کيلومتر و 

۱۰۰ متر ديگر مسير دوچرخه محلی است. هم چنين 
از سال ۱۳۹۸ تاکنون، حدود ۳کيلومتر از مسيرهای 
دوچرخه، بهسازی شــده اند. از سوی ديگر، عمليات 
عمرانی مســير دوچرخه ســواری اطراف ورزشــگاه 
«آزادی» به طول ۷کيلومتر و ۸۰۰ متر و عرض ۲ متر 
و ۵۰ ســانتيمتر از چندی پيش آغاز شده است. اين 
مسير ورزشــگاه آزادی را به مترو ورزشگاه آزادی و 
در آينــده به مترو چيتگر متصــل خواهد کرد. هم-
چنين عالوه بر اين اقدام، عمليات عمرانی ســاخت 
۲مسير دوچرخه سواری ديگر از جمله باغ 
ملی «گياه شناسی» تا مترو «ايران خودرو» 
به طول ۲کيلومتر و ۷۰۰ متر و مسير ديگر 
از باغ ملی گياه شناسی تا مترو «وردآورد» 
به طول ۳ کيلومتر و ۱۰۰ متر در دســتور 
کار قــرار دارد. همــه مســيرهای جديد 
دوچرخه سواری که در حال طراحی و اجرا 
هستند به ايستگاه های مترو يا وسايل نقليه 

انبوه بر متصل می شوند.»

راه اندازى پارك ترافيك
پارک هــای آموزش «ترافيک» بــا هدف آموزش 
رفتار هــای صحيح ترافيکی به کــودکان و نوجوانان 
ســاخته شــده اند. منطقه ۲۲ تاکنون از داشتن اين 
بوســتان آموزشــی محروم بود، اما مدتی است که 
مراحل ســاخت بزرگ ترين بوستان ترافيک پايتخت 
در اين منطقه آغاز شده است و به زودی اين ظرفيت 
آموزشــی به ديگر امکانات فرهنگــی منطقه افزوده 
می شود. رحمان زاده درباره اين پارک می گويد: «پارک 
آموزشــی ترافيک در بلــوار «کوهک» جنب ورودی 
شــرقی بوســتان جنگلی چيتگر احداث می شــود. 
پارک های آمــوزش ترافيک با هدف معرفی الگوهای 
درست رانندگی، اســتفاده از وسيله حمل ونقل پاک 
و آموزش به کــودکان راه اندازی می شــود و در آن 
المان های ترافيکی در ابعاد کوچک از جمله ايستگاه 
مترو و عالئم راهنمايی و رانندگی با بهترين کيفيت 
ســاخته خواهد شــد تا کودکان در حين آموزش به 
شهر و قوانين شهری نيز آشنا شوند. اکنون ۶۰ درصد 
فعاليــت عمرانی اين پــروژه در مســاحت ۵هزار و 
۸۰۰مترمربع به پايان رســيده است و به زودی اين 
مجموعه آموزشــی ويژه کــودکان و دانش آموزان به 

بهره برداری خواهد رسيد.»

 بيست و دومين تکه از پايتخت در مقايسه با ساير 
بيشتری  دوچرخه سواری  مسير  تهران،  شهر  مناطق 
دارد و قرار اســت اين مسير با تدابير انديشيده شده 
از ســوی مديران شهری در اين منطقه باز هم توسعه 
پيدا کند. مديران شهری اين منطقه باور دارند، استفاده 
از دوچرخه می تواند راهی برای رهايی از ترافيک های 
سنگين درون شهری محسوب شود و بهترين وسيله 
برای  تردد در محدوده های محلی و منطقه ای باشــد. 
در همين راســتا، برای نهادينه شدن اين فرهنگ و 
استفاده دوچرخه به جای خودروهای شخصی به عنوان 
«مرتضی رحمان زاده»، شهردار  پاک، حتی  وسيله ای 
منطقــه۲۲، در بازديدهای خود از محله ها با دوچرخه  
تردد می کند. مســئوالن منطقه ۲۲ با هدف کاهش 
آلودگی هوا و استفاده از حمل ونقل پاک، برای  ترويج 

فرهنگ دوچرخه سواری تالش می کنند.  

ثريا روزبهانى

مسئوالن شهردارى منطقه 22 
«سه شنبه ها بدون خودرو» با دوچرخه 

به كوچه پسكوچه هاى محله مى روند 

  گردشـهر 
 با دوچـرخ

«آتوسا عباسى» قهرمان دوچرخه سوارى و 
ركورد دار اين رشته

 دوچرخه، بهترين وسيله براى  
تردد در محله 

نخســتين مدال برون مرزی بزرگساالن را به صورت 
انفرادی در رشته دوچرخه سواری «آتوسا عباسی» از آن 
خود کرده و هم چنين رکورد سرعت بانوان در اين رشته 
را نيز به اســم خود زده کرده اســت. او درباره گسترش 
مسير دوچرخه سواری در منطقه ۲۲ می گويد: «استفاده 
از دوچرخه در  ترددهای روزانه 
می تواند نقش مؤثری در کاهش 
آلودگی شهر تهران داشته باشد. 
در همين راســتا برای استفاده 
فسيلی  از ســوخت های  کم تر 
در وســايل نقليه، مســيرهای 
نقــاط  در  دوچرخه ســواری 
راه اندازی شده است و  مختلف 
به دنبال توســعه آن در منطقه 
هستند. در منطقه ۲۲ موقعيت 
و ظرفيت هــای خوبی وجود دارد تا با تعبيه و ســاخت 
مسير اختصاصی دوچرخه سواری، شهروندان برای  تردد 
از دوچرخه اســتفاده کنند. تنها کافی است شهروندان را 
نســبت به انجام اين موضوع تشــويق کرد و به ساکنان 
آموخت که برای يک مسافت کوتاه تا جايی که امکان دارد 
با خودرو  تردد نکنند و به جای آن از دوچرخه  اســتفاده 
کنند که بهترين وســيله برای  ترددهای محلی است. با 
محقق شــدن اين ايده ســاکنان با دوچرخه سواری هم 
جســم و روح شان سالم می ماند و هم به کاهش آلودگی 

هوا کمک می کنند.» 

 «نــورا محمديــان» يکی از ســاکنان 
پايــگاه محلــه «آبشــار» می گويــد: 
ورزش  نوعــی  هم  «دوچرخه ســواری 
به شــمار می رود. خوشــبختانه پيست 
دوچرخه ســواری مجهزی در بوســتان 
جنگلــی «چيتگر» بــرای بانوان وجود 
دارد. از سوی ديگر برخی از خيابان های 
بــرای دوچرخه ســواری  منطقــه هم 
مناسب ســازی شــده اند. برای همين، 
ســاعت  چنــد  هفتــه ای  حداقــل 
دوچرخه ســواری می کنم. حتی برخی 
اوقات، برای خريد روزانه به جای خودرو 
از دوچرخه اســتفاده می کنم.» او باور 
دارد اغلب شهروندان به دوچرخه سواری 
عالقه مند هســتند، اما شايد خودشان 
دوچرخه نداشته باشند. به همين دليل 
اگر ايستگاه های کرايه دوچرخه در نقاط 
مختلــف منطقه داير شــود، اهالی هم 
محلی شــان،  ترددهای  برای   می توانند 
سوار دوچرخه شوند. محمديان در ادامه 
می افزايد: «هم چنين نبايد از اين موضوع 
غافل شــد که منطقــه ۲۲ بزرگ ترين 
منطقه شهر تهران و بافت مسکونی اش 
بسيار وسيع و پراکنده است. برای همين 
بهتر است اين دوچرخه ها به سيستمی 
مجهز باشــند که شهروندان بتوانند آن 
را در هر نقطــه از منطقه قرار دهند تا 
فرد ديگری هم اگر بخواهد از اين وسيله 
استفاده کند، به آسانی موقعيت مکانی 
آن را بيايد.» «نادر هاشمی» از ساکنان 
ظرفيت های  «خليج فــارس»،  محلــه 
موجود در زمينه دوچرخه سواری را در 
منطقه انــدک، اما قابل افزايش می داند 
و می گويــد: «در بوســتان «شــهدای 
مستقر  دوچرخه  ايستگاه  خليج فارس» 
شده است و شهروندان از اين دوچرخه ها 
تنها برای گــردش در محوطه درياچه 
اســتفاده می کنند. اين دوچرخه ها بايد 
در شهرک های مسکونی پرجمعيت، در 
پايانه ها و ايستگاه های مترو هم جانمايی 
و برای استفاده شهروندان مهيا شوند تا 
اهالی به شکل مطلوب تری از اين وسيله 

بهره ببرند.»

شهروندان چه مى گويند؟ 
در انتظار توسعه

آتوسا عباسى 
قهرمان 

دوچرخه سوارى

مرتضى رحمان زاده 
شهردار منطقه22
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گفت وگو با هنرمندى كه تصويرگرى 
از شهدا زندگى اش را دگرگون كرد

من مرتضى 
    نقاش شهداى حرمم
  اگر از ميان هنرها به نقاشی عالقه مند باشيد و به شهدای «مدافع حرم» هم کمی دلبستگی داشته 
باشــيد، بی شک نام «مرتضی شهرياری» را شنيده ايد. او شهيد نيست، اما عالقه ويژه اش به فرهنگ 
ايثار و شــهادت نامش را همپای شهدای مدافع حرم بر سر زبان ها انداخته است. مرتضی شهرياری را 
با برچسب نقاش شهدای مدافع حرم می شناسند. او به سبب ارادتی که به اين شهدا دارد، با شيوه ای 
نو کاری می کند تا تصوير شهدا به اندازه ظرفيت فضای مجازی قابليت ديده شدن پيدا کند.  مرتضی 
شهرياری، کارشناســی ارشد مديريت فرهنگی، اهل «کن»، ۳۴ ساله، ، دانش آموز مدرسه «شهدا» و 
رهرو مکتب حاج «قاسم سليمانی» است که از ۶ سال پيش کار نقاشی شهدای مدافع حرم را آغاز کرده 
و تا امروز ده ها تصوير از اين فرشتگان زمينی به خانواده شان تقديم کرده است. نام او پس از شهادت 
حاج قاسم سليمانی به سبب تصويری که از او کشيده بود و در نخستين يادواره شهدای کن (۱۳۹۶) 
تقديم اين شهيد بزرگوار کرده بود، بيشتر بر سر زبان ها افتاد. روايت دلبستگی به اين راه، مسيری که 

طی کرده و تجربياتی که اندوخته است از زبان خودش بايد شنيد. 

سميرا باباجانپور

مرتضی شهرياری به جرئت جزو معدود نقاشانی 
اســت که نقاشی از چهره شــهدای مدافع حرم را 
به عنوان تخصص خود برگزيده اســت و چه عنوانی 
زيباتر از اينکه بگويند تو نقاش شهدای مدافع حرم 
هســتی. خودش از برچسبی که به او خورده است، 

بسيار راضی اســت: «من حدود ۲۰ سال است 
که ســبک های مختلف نقاشی را تجربه 

کرده ام. از ۱۳ ـ ۱۴ ســالگی اين کار را 
پای درس استادان نقاشی آموخته ام. 
آن زمان، کشيدن شمايل ائمه با مداد 
«کنته» بسيار رايج بود. با اين عشق، 
حدود ۳ سال دوره نقاشی را گذراندم. 

سپس روش های مختلف ديگری را در 
تا  نقاشــی تجربه کردم  حوزه 

اينکه نزديک به ۶ سال 
مظلوميت  پيش، 

مدافع  شهدای 
مــرا  حــرم 

تحت تأثير قرار داد.»  او ادامه می دهد: «شــهدای 
مدافع حرم، واقعًا مظلوم هســتند. غريبانه و گمنام 
به جبهه رفتند و غريبانه و گمنام هم به شــهادت 
رسيدند. امروز را نبينيد که برای تشييع شهدا شهر 
تعطيل می شــود، تا همين چندسال پيش شهدای 
مدافع حــرم در غربت کامل بودند. همين مرا 

آزار می داد.» 

از خدا كمك خواستم
شــهرياری درباره آغــاز اين راه 
بيشــتر توضيــح می دهــد: «از خدا 
کمک طلبيدم که بتوانم تصوير شهدا 
را نقاشــی کنم و به صورت تخصصی 
اين کار شــدم. نخســتين  وارد 
تصوير را هم با شــهيد 
«محمدحســين 
عطــــــری» 
شـــهدای  از 

پاسدار قم آغاز کردم. ايشان زندگی بسيار درس آموزی 
دارد. او بــرای اينکه فرزندانــش را بهتر تربيت کند، 
به قــم نقل مکان می کند و از آنجا هــم برای دفاع از 
حرم حضرت «زينب»(س) راهی «ســوريه» می شود. 
او از شــهدای مشــهور و صاحب نفســی است که در 
زندگی کاری من هم تأثيرات زيادی گذاشته است. در 
واقع با نقاشی او من در اين راه قدم گذاشتم.» مرتضی 
شهرياری روايت خاطره انگيز اين چهره نگاری را برای ما 
می گويد: «وقتی اين نقاشی را کشيدم برای دوستانم در 
فضای مجازی به اشتراک گذاشتم. خيلی زود خانواده 
اين شهيد، نقاشی من را ديدند و باب آشنايی باز شد. 
اجازه خواســتم تا خدمت اين خانواده بزرگ برسم و 
نقاشی را تقديم شان کنم. به منزل شان که رفتم ايشان 
دو فرزند داشــتند که با ديدن تصوير پدرشان بسيار 
خوشــحال شــدند. پس از اين ديدار، تصويری از غذا 
خوردن فرزندان شــهيد عطری با تصوير نقاشی شده 
منتشر شــد که بازخوردهای بسيار زيادی پيدا کرد و 
من هم مصمم شدم برای شهدای مدافع حرم که فرزند 
کوچک دارند، نقاشــی های بيشتری بکشم تا بتوانم از 

اين طريق فرهنگ ناب ايثار را از آنان بياموزم.»

نيتى كه از 40 گذشت و ادامه دار شد! 
اين نقاش و هنرمند انقالبی، با اشــاره به اينکه در 
ابتدا نيت کرده بود اين راه را ادامه بدهد، گفت: «ابتدا 
نيت کردم ۴۰ شــهيد مدافع حرم را نقاشــی کنم و 
تصويرشان را هم به خانواده هايشان تقديم کنم. البته 
اين نيت را به جا آوردم و خوشبختانه ادامه دار هم شده 
است. به سبب همين نيت، بسياری از شهرها رفته ام تا 

تصاوير را تقديم خانواده شهدا کنم.» 
او ادامــه می دهد: «چهره بســياری از شــهدای 
مشــهور و با کرامت مدافع حرم را نقاشــی کردم، جز 
شهيد «حججی». اين را يک  جای ديگر در مصاحبه ای 
گفتم که به غير از شهيد حججی که تابلوی او را خدا 
نقاشــی کرده است. ساير شــهدای مدافع حرم بسيار 
غريب هســتند و برای مردم ناشــناخته اند. در حالی 
کــه حق بزرگی بر گردن ما دارنــد؛ امروز دل کندن از 
زندگی از زمان جنگ تحميلی بســيار سخت تر است؛ 
بيشتر شهدای مدافع حرم جوان و متأهل هستند و در 
اوج جوانــی و اميال دنيوی از زندگی دل می کنند و به 
محيط جنگ وارد می شوند. در کشور ما هنرمندان در 
فضاهای مختلفی فعاليت می کنند اما تعداد هنرمندانی 
که به طور تخصصی در حيطه شهدای مدافع حرم کار 
می کنند، بسيار کم و انگشت شمار است. پس اين جبهه 
نيازمند هنرمندانی است که به طور تخصصی در آن به 

فعاليت بپردازند.»

كسب فيض از خانواده 
شهدا به سبب نقاشى

مرتضی شهرياری ديدار با خانواده شهدا 
را يکــی از بزرگ ترين دســتاوردهايش در 
هنر نقاشــی اش می داند: «سيره مقام معظم 
رهبری اين است که به ديدار خانواده شهدا 
می روند و از نزديک شاهد غم ها و مشکالت 
فرزندان شهدا هستند؛ نقاشی موجب شد تا 
با خانواده شــهدا بيشتر دم خور شوم. برای 
مثــال، از طريــق فضای مجازی با شــهيد 
عطری آشــنا شدم و سپس به همراه همسر 
و فرزندم به منزل اين شــهيد بزرگوار رفتم؛ 
فهميدم ايشــان چقدر بزرگوار بوده  و پيش 
از شــهادت کراماتی داشــته است . همسر 
ايشــان می گفت که ما از دو سه ماه پيش از 
شهادتش متوجه شــده بوديم که او ماندنی 
نيســت.» او ادامه می دهد: «. زمانی که من 
تصوير شــهيد عطری را به خانواده اش اهدا 
کردم؛ پسر خردســال اين شهيد، خود را بر 
روی عکس پدر انداخته بــود؛ هم  چنين به 
ديدن خانواده شــهيد «آقاعبداللهی» رفتم. 
ايشــان از شــهدای جاويداالثر مدافع حرم 
هستند. پدرشــان می گفت که ايشان برای 
شناســايی در منطقه «خان طومان» حدود 
۳۰۰ متــر را در برف ســينه خيز رفته بود. 
زمانی که پدر و مادر اين شــهيد بزرگوار را 
ديدم، آنها را در اوج صالبت احســاس  کردم 

و لذت  بردم.»

حاج قاسم آمد 
و كنارم نشست

مرتضی شهرياری به موجب اخالصی که 
در کارش داشته، بازخوردهای خوبی دريافت 
کرده است. او از خاطره اهدای تصوير نقاشی 
حاج قاسم ســليمانی در نخستين «يادواره 
شــهدای کن» می گويد: «چند ماه پيش از 
برگزاری نخســتين يادواره شهدای کن، به 
همت بسيج «ســلمان» کن، چهره ۳۰ تن 
از شهدای سادات منطقه نقاشی شد که من 
سعادت داشــتم حدود ۲۵ چهره را نقاشی 
کنم تا به خانواده شان تقديم شود. به همين 
سبب وقتی قرار بر برگزاری نخستين يادواره 
شهدای کن شد، يک شــب پيش از برنامه 
از من خواســتند تا تصوير شهيد حاج قاسم 
سليمانی را بکشــم و روز مراسم تقديم شان 
کنم.» او ادامه می دهــد: «در روز برگزاری 
مراســم، من ميان جمعيت نشســته بودم و 
مانند بقيه مردم منتظر بودم که ايشان وارد 
شــود. بدون هيچ پيش زمينه ای وقتی وارد 
شد، از ميان جمعيت رد شد و آمد کنار من 
نشســت. واقعيتش برای من اين همنشينی 
چند ساعته بسيار ســعادت بزرگی بود. در 
همان ابتدا ليســت برنامه را درخواست کرد 
و بخش هايی که مربوط به تقدير از ايشــان 
بود، حذف کرد. برای همين مجال نشــد تا 
تابلو را تقديم ايشان کنم. اما دوستان نقاشی 
را به ايشــان رســاندند و خدا را شاکرم که 
اين کار انجام شــد. پس از شهادت ايشان، 
همين نقاشی را دست جوانان بغدادی ديدم 
و موجب شد تا کارم بهتر ديده شود. جالب 
اينجا اســت که همان ســال در نمايشگاه 
نقاشــی که برای شهدای مدافع حرم برگزار 
کرده بودم، تصوير حاج قاسم را هم در ميان 

تابلوهای نمايشگاه گذاشته بودم.»

منطقه ۲۱ در مجمــوع ۴ جايگاه عرضه 
ســوخت بنزينی دارد که در بزرگراه «فتح» 
ضلع جنوب شــهرک «دانشــگاه»، بزرگراه 
شهيد لشــکری مقابل «تهرانسر»، شهرک 
«استقالل» کنار گذر بزرگراه  های«آزادگان» 
و شهيد لشکری داخل محله «وردآورد» واقع 
شده اند. جايگاه ســوخت شهرک استقالل 
عالوه بر بنزين، برای خودروهای ســنگين 

گازوئيل هم عرضه می کند. يک جايگاه ديگر 
گازوئيل هم در بزرگراه فتح است. ۲ جايگاه 
ســوختCNG نيز يکی در بزرگراه شهيد 
لشــکری داخل خيابان «عاشــوری» واقع 
شــده و ديگری هم در بزرگراه فتح پس از 
«کفش ملی»قرار دارد. در مجموع ۷ ايستگاه 
عرضه انواع ســوخت در منطقه وجود دارد 
که بــا توجه به تعداد خودروها کافی به نظر 

نمی رســد و به جانمايی آنها هم انتقادهايی 
وارد است. «ساسان احمدی»، دبير شوراياری 
محله وردآورد و دبيرکارگروه ترافيک منطقه، 
درباره کمبود جايگاه های سوخت و موضوع 
دسترســی آسان خودروها به اين ايستگاه ها 
می گويد: «در محله وردآورد با توجه به اينکه 
يک جايگاه ســوخت در پايين محله و يکی 
در شــمال محله داريم که البته اين يکی در 
محدوده منطقه ۲۲ واقع شده است، مشکلی 
از اين نظــر وجود ندارد. امــا در محله های 
«ويالشهر»دسترسی  مانند«چيتگر»و  ديگر 
به جايگاه سوخت، مشکل است. با توجه به  
تردد باالی خودروهای ســبک و سنگين که 
بنزينی، گازسوز و هم گازوئيل سوز هستند، 
منطقه به جايگاه های بيشتری نياز دارد. البته 
مسئله مهم تر از تعداد و جانمايی جايگاه های 
ســوخت منطقه، موضوع کيفيت بنزين آنها 
است که اغلب نســبت به آن گاليه دارند و 
بر اين باورند که هوا دارد و از کيفيت خوبی 
برخوردار نيســت و الزم اســت تا نظارت و 

بررسی دقيقی بر روی آن صورت گيرد.»

سوخت گيرى باال در شهرك استقالل 
جايگاه ۱۸۹ سوخت که بنزين و گازوئيل 
عرضــه می کند، در شــهرک «اســتقالل» 
واقع شــده است. «يوســف غياثوند»، دبير 
شــوراياری اين محله، درباره مشکالت اين 

جايگاه ســوخت و کمبود هايــی که وجود 
دارد به همشهری محله می گويد: «با توجه 
بــه اينکه در منطقه تنهــا ۲ جايگاه عرضه 
گازوئيــل وجــود دارد که يکــی از آنها در 
شهرک استقالل است، شاهد حضور گسترده 
وسايل نقليه ســنگين در اينجا هستيم که 
هم ترافيک درســت می کند و هم با توجه 
به اينکه جايگاه ســوخت در کنار بوستان و 
بافت مسکونی قراردارد، سبب ايجاد آلودگی 
می شود. در کنار اين موضوع، چون درمحور 
غرب به شــرق بزرگراه لشکری همين يک 
جايگاه ســوخت وجود دارد، بار خودروهايی 
که در اين مسير نياز به سوخت گيری دارند، 
بر روی دوش جايگاه سوخت محله استقالل 
افتاده است. عالوه بر اين، از تهرانسر هم برای 
ســوخت گيری به اينجا می آيند. در مجموع 
حضور هم زمان خودروهای ســنگين برای 
گازوئيل و خودروهای ســواری موجب شده 
اســت تا در برخی از ساعت ها ترافيک پمپ 
بنزين تا بلوار «عبيدی» پس زدگی داشــته 
باشــد. يک پمپ بنزين متروکه در بزرگراه 
لشکری نبش بوســتان «دستواره»است که 
پيشــنهاد داديم جايگاه عرضــه گازوئيل را 
به آنجا منتقــل کنند. با وجود پيگيری های 
چند ســاله برای خروج جايــگاه گازوئيل از 
بافت مسکونی، هنوز هيچ اقدامی در اين باره 

صورت نگرفته است.»

  روزانه تعداد زيادی وسيله نقليه از سمت شهرها و استان های غربی به داخل پايتخت  
تردد دارند و درحال ورود و خروج از تهران هســتند. اين رفت و آمدها در منطقه ۲۱ به 
دليل اينکه دروازه غربی تهران محسوب می شود و کارخانه ها و صنايع بزرگ و کوچک را 
در دل خود جای داده است، بيشتر است. از وسايل نقليه سنگينی که برای ترانزيت کاال 
و جابه  جايی مواد اوليه و محصوالت، به طور شبانه روز در اين محدوده از شهر  تردد دارند 
تا اتوبوس ها و مينی بوس ها و خودروهای شخصی که متعلق به کارکنان و کارمندان صنايع 
در شيفت های کاری روز و شب، به اين منطقه رفت و آمد می کنند. همين موضوع باعث 
است تاتراکم جمعيت و در نتيجه تعداد خودروها در محدوده غربی تهران زياد شود. در 
کنار اينها، فعال شــدن مراکز تجاری مانند ۲ بازار بزرگ «فرش» و بازار «گل و گياه» در 
حاشيه بزرگراه «شهيد لشکری» به اين رفت و آمد ها دامن زده است. در چنين شرايطی، 
تعداد و جانمايی ايستگاه های سوخت در اين منطقه کافی و مناسب به نظر نمی رسد. چه 
جايگاه های عرضه سوخت بنزينی و چه جايگاه های CNG و گازوئيل که در اين گزارش 

به بررسی آن پرداخته ايم.  

مهدى اسماعيل پور

جايگاه سوخت متروكه، ورثه اى است
معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه ۲۱ درباره انتقادهای مطرح شده 

درباره تعــداد و جانمايی جايگاه های ســوخت می گويد: «هرچقدر تعداد 
جايگاه های ســوخت بيشتر باشد، بهتر است و ما از اين موضوع استقبال 
می کنيم. اما برای مثال، درباره جايگاه های ســوخت CNG، با توجه به 
شرايط تحريم که چند سالی است وجود دارد، دستگاه ها و قطعاتی که برای 

راه اندازی پمپ های سوخت گاز مورد نياز است، در حال حاضر موجود نيست. 
درباره جايگاه های ســوخت بنزينی هم مشکل پس زدگی صف انتظار نداريم. 

هرچند اگر تعداد جايگاه بيشتر شود، به طبع بهتر است. پمپ بنزين شهرک استقالل 
در حاشيه بزرگراه آزادگان قرار دارد وارتباطی با بخش مسکونی محله ندارد. از سوی 
ديگر با توجه به طول خودرو های ســنگين، طبيعی است که اگر ۴ کاميون در صف 

انتطار باشند، اين صف طوالنی به نظر برسد.» «محمدرضا سالمی» دربارهراه اندازی 
جايگاه های ســوخت محله مقياس که اواخر سال ۱۳۹۷ مطرح و ۸ نقطه برای آن در 
نظر گرفته شــد هم اين گونه توضيح می دهد: «نقاطی که برای اين منظور در 
نظر گرفته بوديم، معارض و مالک داشــت. در برخی از محله ها هم هيئت 
امنای شهرک ها با در اختيار قراردادن زمين برای اين امر مخالفت کردند. 
اگر سازمان «زمين شهری» زمين مورد نياز را برای اين کار در اختيارمان 
قرار دهند، يک پمپ بنزين محله مقياس در مسکن ويژه تهرانسر احداث 
خواهيم کرد.» سالمی درباره جايگاه سوخت متروکه بزرگراه شهيد لشکری 
کنار بوستان دســتواره هم می گويد: «اين جايگاه ورثه ای است و گويا وارثان 
هم در خارج از کشــور هستند. اخطارهای الزم را به مالکان داده  ايم، اما چون مالک 
خصوصی دارد، نمی توانيم دخل و تصرفی در آنجا داشته باشيم. اميدواريم مشکل حل 

و اين جايگاه سوخت منطقه پس از وقفه چند ساله، دوباره فعال شود.» 

 درباره انتقادهای مطرح شده 
درباره تعــداد و جانمايی جايگاه های ســوخت می گويد: «هرچقدر تعداد 

جايگاه های ســوخت بيشتر باشد، بهتر است و ما از اين موضوع استقبال 
، با توجه به 
شرايط تحريم که چند سالی است وجود دارد، دستگاه ها و قطعاتی که برای 

راه اندازی پمپ های سوخت گاز مورد نياز است، در حال حاضر موجود نيست. 
درباره جايگاه های ســوخت بنزينی هم مشکل پس زدگی صف انتظار نداريم. 

نظر گرفته شــد هم اين گونه توضيح می دهد: «نقاطی که برای اين منظور در 
نظر گرفته بوديم، معارض و مالک داشــت. در برخی از محله ها هم هيئت 

خواهيم کرد.» سالمی درباره جايگاه سوخت متروکه بزرگراه شهيد لشکری 
کنار بوستان دســتواره هم می گويد: «اين جايگاه ورثه ای است و گويا وارثان 

كمبود و مشكالت پمپ بنزين و گاز در گفت وگو 
با معتمدان محلى و معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار منطقه21

طرح جايگاه هاى سوخت محلى در بن بست! 
پمپ بنزين بزرگراه فتح به مخروبه تبديل شده است
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صفحه آرا

رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

ســخت گذر در شهرستان تهران هســتند. به همين 
دليل اجرای اين عمليات بســيار سخت و زمانبر بود. 
اکنون گازرســانی به همه روســتاهای بخش کن به 
همت شرکت گاز اســتان و فرمانداری تهران محقق 
شده است. با فعالسازی مشعل گازرسانی در ۴روستای 
پايانــی، بيش از ۱۳۰۰ خانوار روســتايی ديگر هم از 
اين خدمات بهره مند شدند. دسترسی به انرژی، يکی 
از پيشران های توسعه محسوب می شود و اميد داريم 
که با بهره برداری از اين پروژه تأثيرگذار شــاهد ايجاد 
اميد در جامعه روســتايی به ويژه در شهرستان تهران 
باشــيم.» هم چنين «مجتبی فتحعلی» از ســاکنان 
روســتای امامزاده داود(ع) درباره گازرســانی به اين 
روســتا می گويد: «روستای امامزاده داود(ع) موقعيت 
حساســی از نظر جغرافيايی و زيارتی دارد. اين روستا 

کوهســتانی و زائرپذير است و در ۹ ماه از سال، بيش 
از۴۸۰ نفر به طور ثابت در اين روســتا سکونت دارند. 
هم چنين بيش از ۴۰هزار نفر گردشــگر و زائر هم در 
فصل های بهار، تابســتان و ابتدای پاييز به اين روستا 
ســفر می کنند. به همين دليل اين پروژه برای اهالی 
بسيار مهم و مبارک اســت. چون اين اقدام می تواند 
در جذب گردشــگر و رفاه ساکنان نقش قابل توجهی 

داشته باشد.»

آغاز مهاجرت معكوس 
بخش روســتايی کن در محدوده غربی و در حريم 
شهر تهران واقع و از ۱۳ روســتا به نام های سولقان، 
واريش، ورديج، کيگا، سنگانات، طالون، رندان، امامزاده 
داود(ع) و کشارها تشکيل شده است. «احمد صابری»، 

بخشدار کن می گويد: «عمليات گازرسانی به ۹ روستا 
از مجموعه ۱۳روســتايی که در بخش کن قرار دارند، 
در فواصل زمانی مختلف تا تابســتان گذشــته انجام 
شــده بود و اکنون، در ايام پيروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی هم۴روستا باقی مانده از اين خدمات بهره مند 
شــدند. در حال حاضر مشــعل گاز در همه خانه های 

روستاهای بخش کن روشن است. با اين 
اقدامات حدود ۱۸هزار نفر از روستاييان 
ايــن بخــش از خدمات گاز، بــرق، آب 
و غيــره بهره مند هســتند. از زمانی که 
روســتاها از نعمت گاز بهره مند شده اند، 
تقريبًا شــاهد ۱۰ تا ۲۰ درصد مهاجرت 
معکــوس در ايــن بخش بوديــم. اغلب 
ساکنان اين روســتاها به دليل نزديکی 
بــه پايتخت و کمبود امکانات، به شــهر 
مهاجــرت کرده اند، اما اکنــون با فراهم 
شدن امکانات مهم و ضروری زندگی در 
روستاهای اين بخش، ارزان بودن خانه ها 
و هم چنين داشــتن آب و هــوای بکر، 
کسانی که به شهر آمده بودند، به روستا 
برگشــتند. اکنون منتظريم با اين اتفاق 
چرخه توليد بچرخد و در اين روســتاها 
باغداری و مشاغل در ارتباط با آن توسعه 

پيدا کنند.»

روستاها، كانون توليد هستند
 بخشــداری در تالش است تا زيرساخت های مورد 

نياز را مهيا و کاستی ها را برای توسعه روستاها برطرف 
کند. روســتاهای واريش و ورديــج در بخش غربی با 
جمعيتی حدود هزار نفر و ۱۱ روستای ديگر از جمله 
ســولقان با جمعيت ۵۰۰ نفری، کشار عليا و سفال با 
هزار و ۵۰۰ نفر، ســنگان بــاال و پايين حدود ۴ هزار 
نفر، رنــدان۷۰۰ نفر، طالون ۳۰۰ نفر، کيگا ۸۰۰ نفر 
و امامزاده داود(ع) ۳۰۰ نفر روســتاهای اين بخش را 
شامل می شوند. بخشــدار کن، باور دارد گازرسانی به 
روســتاها عالوه بر افزايش رفاه در اين مناطق، منجر 
به ايجاد اميد به زندگی و اشتغالزايی در روستاها شده 
اســت و يکی از عوامل مهاجرت معکوس به حســاب 
می آيــد. او در اين باره می گويد: «خدمات رســانی و 
بهره منــدی روســتاييان از امکانــات مطلوب زندگی 
به ويژه برخورداری از گاز شهری در روستاها می تواند 
در بازگشت اهالی به مناطق روستايی تأثير چشمگيری 
داشته باشــد و احتمال سکونت دائمی 
آنها را در اين نقاط بيشــتر کند. چراکه 
اغلب ساکنان روستاها به شغل باغداری 
مشــغولند و تمايل دارند برای حفظ و 
هم چنيــن جمع آوری محصوالتشــان، 
باغ هايشــان حضور  به صورت مداوم در 
داشــته باشــند. ما باور داريم روستاها، 
اساس و بنياد توسعه هر کشور و کانون 
توليد هســتند و هرچه در اين مناطق 
گيرد،  صورت  بيشــتری  خدمت رسانی 
زمينه توليد ثروت نيز فراهم می شــود 
و آســيب ها نيز کاهش می يابد. اجرای 
طرح گازرســانی به روستاهای محدوده 
غربــی پايتخــت، عالوه بــر تأمين گاز 
بخش خانگی، نقش عمده ای در توسعه 
صنعتی اين استان و اشتغال آفرينی ايفا 
خواهد کرد. به همين دليل در عمليات 
گازرسانی به روستاها نبايد تنها بعد گرمايشی آن در 
نظر گرفته شــود و صاحبان صنايع و سرمايه گذاران 
بــرای برطرف کــردن مشــکالت بيکاری بــا ايجاد 
شــرکت های صنعتی بايد از اين فرصت اســتفاده و 

در اين روستاها ســرمايه گذاری کنند. برای اينکه ما 
بتوانيم توليد را در روســتاها گســترش بدهيم، نياز 
اســت تا امکانات مطلوب تری در اختيار روســتايی ها 
قرار داده شود تا از طريق اين امکانات از مهاجرت آنها 

جلوگيری کنيم.»

روستاها آباد مى شوند
روســتاهای بخش کن به ســبب شــرايط آب و 
هوايی شــان، نقاط زيبا و بکری برای جذب گردشگر 
محسوب می شوند. به همين دليل اقدامات عمرانی و 
کاربردی بسياری برای هموار کردن اين مسير صورت 
گرفته اســت. صابری در ادامه به اين فعاليت ها اشاره 
می کند: «در اين ايام، ۱۸ اقدام با کمک دستگاه های 
ديگر در روســتاهای سنگان باال، باغدره و غيره انجام 
شــده اســت. هم چنين در بخشــی از منطقه کشار، 
آسفالت جديد ريخته شــد و از شهردار منطقه۵ هم 
قول مســاعد گرفتيم که حدود يــک و نيم کيلومتر 
از مســير پارکينگ امامزاده تا بقعه امامزاده داود(ع) 

تا پيش از عيد آســفالت شــود. در صدد هستيم تا با 
اســتفاده از موقعيت جغرافيايی منطقه، پتانســيل و 
ظرفيت های روســتاها، آنها را به مکان های بوم گردی 
تبديــل کنيم تا همــه شــهروندان بتواننــد از اين 
فرصت و جاذبه های گردشــگری اســتفاده کنند. در 
همين راســتا، چندين پروژه بوم گــردی در برخی از 
روســتاها مانند ســنگان باال و پايين آغاز شده است 
که می تواند گردش پذير شــود.» انتقــال گاز، اصالح 
شبکه دوم برق رسانی، توسعه و اصالح شبکه آبرسانی 
از ديگر پروژه های روســتاهای بخش کن است که با 
پيگيری های بخشــداری به زودی اغلــب آنها اجرايی 
می شــود و در دستور کار قرار خواهد گرفت. بخشدار 
کن در اين باره می گويد: «شــبکه آبرسانی به سبب 
فرســوده بودن به بازســازی و تعميرات اساسی نياز 
دارد. برای همين با مسئوالن آبفای شهری و روستايی 
جلساتی برگزار شــده و توافقاتی صورت گرفته است 
و به زودی اين مشــکل نيز مرتفــع و اقدامات مؤثری 

انجام می شود.»

تكميل پروژه گاز رسانى در 13 روستاى بخش كن

خانه ات گرم و آباد
  ۱۳ روستا در بخش روســتايی «کن» در حريم شهر تهران قرار دارند. سولقان، واريش، ورديج، کيگا، 
سنگانات، طالون، رندان، امامزاده داود(ع) و کشارها از جمله اين روستاها هستند. پس از سال ها، اکنون 
بستر مناسبی برای تأمين سوخت دائمی اين روســتاها ايجاد شده است و در همين راستا ماشين آالت 
و ادوات گازرســانی، کوه و دره را شکافته  اند و لوله های قطور آماده شــده اند تا گرما را راهی خانه های 
روستايی کنند. به تازگی با اجرای ۱۵کيلومتر لوله گذاری گاز در ارتفاع ۲هزار و ۵۰۰متری، چهار روستای 
امامزاده داود(ع)، کيگا، رندان و طالون هم از نعمت گاز بهره مند شــدند و پروژه گازرسانی به ۱۳روستای 
بخــش کن که در حريم و فاصلــه ۲۰کيلومتری تهران قرار دارند، تکميل شــد. اکنون با اتمام عمليات 
گازرســانی به اين ۱۳روستا، نزديک به ۱۸هزار نفر از شهروندان اين بخش، از گرمای گاز طبيعی استفاده 

و با نفت و گازوئيل خداحافظی می کنند. 

ثريا روزبهانى

خبر خوش درباره 
محاسبه قبوض 

با تعرفه روستاى
برای  اين ســال ها  روســتاييان در 
گرمايش منازل مسکونيشان از گازوئيل، 
نفت و برق اســتفاده می کنند و اغلب 
خود  قبض  بهای  پرداخت  برای  ساکنان 
بايد مبالغ گزاف و سنگينی بپردازند. به 
با  اين زمينه  همين دليل روستاييان در 
مشکالت بسياری مواجه شده اند و برخی 
از آنها توان پرداخت اين مبالغ را ندارند. 
بخشدار کن، برای رفع اين مشکل اهالی 
هم اقدام کرده اســت. صابری، بخشدار 
کن، در ادامه به رايزنی هايی که در اين 
مراکز  از  دريافت خدمــات  برای  مدت 
دولتی و هم چنين ارائه تسهيالت بيشتر 
به روســتاييان اين بخش انجام شــده 
«چون  می گويد:  و  می کند  اشاره  است، 
شهر  حريم  در  بخش  اين  روســتاهای 
تهران واقع شــده اند، بهای گاز مصرفی 
آنها براساس تعرفه های شهری محاسبه 
می شــود. باتوجه به اينکه روستاها در 
منطقه کوهســتانی قــرار گرفته اند و 
مصرف ســاکنانش در مقايسه با مناطق 
شهری بيشــتر خواهد بود، مکاتباتی را 
با شرکت گاز انجام داده ايم تا بهای گاز 
مصرفی ســاکنان اين محدوده براساس 
اکنون  اعمال شود.  تعرفه های روستايی 
با مسئوالن  با توجه جلســات مختلف 
شرکت گاز مقرر شــد تا بهای مصرفی 
روستاييان براساس تعرفه های روستايی 
و نقاط سردســيری محاســبه و لحاظ 

شود.»
 

مســير کوهستانی اين روســتاها انجام عمليات را 
دشــوارتر کرده بود، اما اين موانع بــا همکاری همه 
دســتگاه ها و نهادهــای متولی از جملــه فرمانداری 
تهــران و راهــداری اســتان برطــرف شــد. چراکه 
بهره برداری پروژه هــای مهم و حائز اهميتی همچون 
عمليات گازرســانی می تواند در توســعه اين مناطق 
تأثير قابل توجهی داشــته باشــد. «محمود کلهری»، 
شــهردار منطقــه۵، دربــاره عمليات گازرســانی به 
آخريــن روســتاهای بخش کن می گويــد: «در دهه 
مبارک «فجر»، پروژه گازرســانی به روســتاهای کن 
به همــت شــرکت گاز، فرمانــداری و حمايت های 
اســتانداری تهران اجرا و مشــعل گاز ايــن پروژه در 
امامزاده داود(ع) روشن شــد. با اجرای اين عمليات، 
روســتاهای امامزاده داود(ع)، کيــگا، رندان و طالون 
هم از نعمت گاز برخوردار شــدند. شــهرداری و اداره 
حريم با حمايت های همه جانبه و استفاده از اعتبارات 
داخلی برای بازسازی مسير و راه ها تالش می کنند تا 
با دقت کافی و مشارکت يکديگر خدمات مطلوب تری 
را به شــهروندان ايــن بخش ارائه دهنــد تا کيفيت 
زندگی آنها ارتقا پيدا کند. تالش می کنيم با تعامل و 
همفکری شرايط خوب و مناسبی را برای حضور مردم 
و گردشــگران در اين مکان ارزشــمند فراهم سازيم. 
در همين راستا، شــهرداری منطقه ۵ هماهنگی های 
الزم را درباره ارســال نقشه های کلی اجرايی حفاری 
برای تأييــد اداره کل حريم شــهرداری تهران انجام 
داد و سال گذشته هم عمليات گاز رسانی به روستای 
سولقان در بخش کن به پايان رسيد و با اتمام عمليات 
گازرسانی در ساير روستاهای کن، بالغ بر ۱۰هزار نفر 

از نعمت گاز برخوردار شدند.»

گازرسانى دشوار در مسير كوهستانى
۴سال پيش، نخستين خط انتقال گاز به روستای 
ســولقان آمد و عمليات واگذاری اشتراک در محدوده 
روســتايی حريم محدوده غرب تهران آغاز شد. هم-
چنين ۱۴بهمن ماه ســال ۱۳۹۷، عمليات گازرسانی 
بــه روســتاهای ورديــج و واريش به اتمام رســيد و 
با اجــرای ۱۰هــزار و ۶۰۰مترمربع شــبکه گذاری، 
۴۱۶ خانــواده از نعمت گاز بهره مند شــدند. کم کم 
عملک هــای گاز در هر کوچه و خيابانی از روســتاها 
سربرآورد. ديگر روستاهای اين بخش مانند سنگان ها 
که شامل ســنگان باال، پايين و وســط و باغدره هم 
ديگر برای تأمين ســوخت ســختی نخواهند کشيد. 
«سعيد توکلی»، مديرعامل شرکت گاز استان تهران، 
به بهره مندی ۶ روستای ديگر بخش کن از نعمت گاز 
در تابستان امسال اشــاره می کند و می گويد: «پروژه 
گازرسانی به چند روســتای منطقه سولقان از جمله 
امامزاده داود(ع)، روستاهای کيگا، رندان و طالون در 
واقع يکی از پروژه های ســخت اجرايی است، با توجه 
به اينکه بيش ــتر مسير کوهستانی است، حجم زيادی 
از عمليات لوله گذاری در مسير سنگ قرار دارد و اين 
کار را دشــوار کرده بود. با تالش همکارانم ۶ روستای 
بخش کن در تابستان گذشته از نعمت گاز بهره مند و 
اکنون نيز چهار روستای باقی مانده اين بخش از شبکه 
گاز برخوردار شدند. عمليات گازرسانی به ۶روستا در 
تابســتان با ۲۲هزار و ۴۰۰متــر طول و ظرفيت هزار 
و ۶۰۰ مصرف کننــده اجرا شــد و در حال حاضر نيز 
بــا اجرای ۱۵کيلومتر لوله گذاری گاز در ارتفاع ۲هزار 
و ۵۰۰متری، ۴ روســتای امامــزاده داود(ع)، کيگا، 
رندان و طالون هم از نعمت گاز بهره مند شــدند.» او 
عمليات گازرسانی  به اين روستاها را دشوار می داند و 
در اين باره می گويد: «روستاهای بخش کن از مناطق 

بخشدار كن: 
از زمانى كه 

روستاها از نعمت 
گاز بهره مند 

شده اند، تقريبًا 
شاهد 10 تا 

20 درصد مهاجرت 
معكوس در اين 

بخش بوديم

عمليات گازرســانى به 6روســتا در 
تابســتان با 22هزار و 400متر طول 
و ظرفيت هزار و 600 مصرف كننده 
اجرا شد و در حال حاضر نيز با اجراى 
15كيلومتر لوله گذارى گاز در ارتفاع 
2هــزار و 500مترى، 4 روســتاى 
امامزاده داود(ع)، كيگا، رندان و طالون 

هم از نعمت گاز بهره مند شدند
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صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

ضرورت راه اندازى كلينيك حافظه
آلزايمر زمانی که در مرحله «دمانس» يعنی مرحله شناخت اوليه و عوامل تأثيرگذار 
آن قرار دارد، می تواند قابل پيشگيری و حتی درمان قرار گيرد. متخصصان انجمن آلزايمر 
بر اين باورند که عوامل جســمی و فردی زيادی در ابتالی انسان به آلزايمر نقش دارند. 
بيماری هايی همچون «ديابــت»، کم کاری و يا پرکاری 
«تيروئيد»، مشــکالت عصبی، افســردگی و... 
می تواند زمينه ساز بروز اين بيماری باشد. 
برای همين نخستين کلينيک داخلی 
حافظه در اين انجمن راه اندازی شد 
تا شــهروندان راحت تر و سريع تر 
ايمن و مناسبی  بتوانند شرايط 
را بــرای دوری از اين بيماری 

کسب کنند. 
کلينيــک داخلــی حافظه 
هم  زمان با سالروز تأسيس اين 
انجمن راه اندازی شد. «معصومه 
صالحی»، مؤســس و مديرعامل 
درباره  ايــران،  آلزايمــر  انجمــن 
اين کلينيک می گويد: «در  راه اندازی 
طول مدتی که اين انجمــن را راه اندازی 
کرديم، بيمــاران و مراجعه کنندگان متعددی 
داشتيم. بيماران با مشکالت جسمی ديگری به غير از 
آلزايمر روبه  ر و بودند و اين موضوع مراقبت و درمان آلزايمر را با مشــکل روبه رو می کرد. 
از سويی بسياری از بيماری های جسمی و روحی زمينه ساز دمانس و آلزايمر هستند. در 
نتيجــه، راه اندازی يک کلينيک تخصصی داخلی که بتواند با محوريت آلزايمر بيماران را 

غربالگری کند از ضروريات بود که خوشبختانه محقق شد.»
کلينيک حافظه در شهرک «اکباتان» و در ساختمان انجمن فعاليت خود را با پزشکان 
متخصص آغاز کرده اســت. معصومی می افزايد: «۳ پزشک مغز و اعصاب به طور متناوب 
در اين کلينيک مســتقر هستند و همچنين متخصصان اعصاب و روان نيز حضور دارند. 
اين کلينيک برای عموم قابل استفاده است. البته هدف اصلی بر اين بود که کلينيک ويژه 
اعصاب و روان باشد، ولی بعد به اين نتيجه رسيديم که بيماری هايی مانند ديابت، کم کاری 
و پرکاری تيروئيد و بيماری های «کبد» و «گوارش» ممکن است زمينه ساز بيماری آلزايمر 
باشند و احتمال ابتال را افزايش دهند. در نتيجه، تصميم گرفتيم يک کلينيک داخلی با 

محوريت درمان همه بيماری ها راه اندازی کنيم.»

راه اندازى 12 انجمن در 12 شهر
مرکز «اختالل شــناخت» در دانشگاه «شهيد بهشــتی» و دانشگاه «علوم پزشکی» 
در بخش دانشــگاهی در زمينه آلزايمر فعال هستند، اما چندان گستردگی ندارند. ولی 
درانجمن آلزايمر، فعاليت گسترده است و اين بيماری را از هر جهت پوشش کامل می دهد 
و از خانواده بيماران در زمينه آموزشــی و درمانــی حمايت می کند. مديرعامل انجمن 
آلزايمر از راه اندازی ۱۲ انجمن آالزايمر در ۱۲ شهر ديگر کشور خبرمی دهد و می گويد: 
«اين انجمن ها عضو انجمن ما شــده اند و ما از نظر علمی، تجربی و آموزشی حمايتشان 

می کنيم.»

نخستين كلينيك بيمارى هاى داخلى 
با محوريت غربالگرى آلزايمر 

در اكباتان راه اندازى شده است

مرا به خاطر بياور

انجمنى براى 
حمايت از سالمندان 

دراكباتان
جمعيت سالمند شهرک اکباتان 

سال ۱۳۸۰ انگيزه ای شد تا 
معصومه صالحی به همت دوستانش 
به فکر راه اندازی يک انجمن آلزايمر 
بيفتند. در نتيجه به کمک عده ای از 

خّيران شهرک اکباتان، مؤسسه ای 
برای حمايت از سالمندان تأسيس 
کردند. اين انجمن نخستين تشکل 

غيردولتی آموزشی، درمانی، 
مراقبتی و توانبخشی ويژه افراد 

مبتال به دمانس و بيماری آلزايمر 
در کشور است که در بهمن ماه 

۱۳۸۰ با هدف ارتقاء کيفيت زندگی 
افراد مبتال به بيماری آلزايمر و 

خانواده ايشان تأسيس شد و به ثبت 
رسيد. اين انجمن توانسته است با 
ايجاد ارتباط و فراهم کردن زمينه 

همکاری با سازمان  های مختلف و با 
بهره گيری از اعتماد و حمايت های 

مردم و سخت کوشی اعضای 
داوطلب، خدمات مؤثر و شايسته ای 

را به افراد مبتال و خانواده هايشان 
ارائه کند. اين انجمن عضو انجمن 

جهانی الزايمر است و دستاورد های 
خوبی در زمينه بين المللی کسب 
کرده است. انجمن آلزايمر از بدو 
تأسيس تا امروز، بيش از ۸ هزار 

نفر را تحت پوشش قرار داده است 
و در حال حاضر با وجود کرونا، 

۲۸۰۰ پرونده فعال در انجمن وجود 
دارد. اين افراد تحت درمان،  کنترل 

و مشاوره قرار می گيرند. موضوع 
کنترل دمانس يعنی بخش عالمت 
دهی بيماری، بسيار مهم است که 
متخصصان آلزايمر در اين زمينه 
فعاليت های خوبی انجام داده اند. 

نخستين بانك 
اطالعاتى آلزايمر و 
بازگشت ايمن بيمار

راه اندازی نخستين «بانک اطالعاتی 
آلزايمر»، يکی از مهم ترين اهدافی 

است که مديريت انجمن آلزايمر 
سال هاست پيگيری می کند. صالحی 

در اين باره می گويد: «چند سالی 
است که تالش داريم با همکاری 

معاونت اجتماعی نيروی انتظامی، 
نخستين بانک اطالعاتی آلزايمر را 
راه اندازی کنيم. اين بانک با هدف 
«بازگشت ايمن سالمند» طراحی 
شده است. در اين بانک، اطالعات 

افراد مبتال شامل مشخصات، نشانی 
و عکس، جمع آوری می شود تا در 

صورت بروز مواردی مانند گم شدن 
اين افراد در شهر بتوانيم آنها را 

به آسانی پيدا کنيم و به خانواده 
ايشان تحويل دهيم. متأسفانه با 
وجود کاربردی بودن اين بانک 

اطالعاتی و اينکه گم شدن بيمار 
مبتال به آلزايمر يکی از دغدغه مهم 
خانواده ها است، ولی هنوز نتوانستيم 

اين بانک را به نتيجه برسانيم و 
به حمايت بيشتر نيروی انتظامی 

نيازمنديم.»

مرکــز جامع توانبخشــی و مراقبــت روزانه 
«قاصدک» با مجوز از سازمان بهزيستی کشور برای 
حمايت از افراد مبتال به دمانس و بيماری آلزايمر در 
انجمن آلزايمر ايران فعال اســت. معصومه صالحی، 
درباره فعاليت اين مرکز می گويد: «مسئوالن انجمن 
آلزايمر ايران با ايجاد فضای مناســب و برنامه ريزی 
فعاليت های توانبخشــی ذهنی و کار درمانی تالش 
می کنند تا از افت حافظه افراد مبتال، پيشگيری کنند 
و از اين طريق کيفيت زندگی افراد مبتال و خانواده ها 
را باال ببرند و در نهايت از وابستگی زود هنگام افراد 

مبتال به خانواده هايشان جلوگيری کنند. 
از  اين مرکز در روزهای شــنبه تا چهارشنبه، 
ساعت ۸ تا ۱۴:۳۰، آماده ارائه خدمات به مبتاليان به 

دمانس و بيماری آلزايمر است. البته به سبب شيوع 
«کرونا» در حال حاضر تعطيل اســت. نمونه هايی 
از فعاليت های هدفمند مرکز جامع توانبخشــی و 
مراقبت روزانه قاصدک انجمن الزايمر ايران عبارت 

است از: 
مرکز  مددجويان  ســالمت  وضعيت  بررســی 
نبض،  روزانه شــامل کنترل فشارخون،  به صورت 
وزن، بهداشت... از ســوی کارشناسان پرستاری، 
بررســی خلق، اختالالت رفتاری، انجام تست های 
روان  شــناختی و ارائــه راهکارهــای مطلــوب 
روان شناسی، برگزاری جشــن تولد مددجويان با 
حضــور خانواده و اعياد رســمی به صورت زنده با 
هدف تداعی خاطرات گذشته، توانبخشی جسمی 
شــامل حرکات اندام  ها، نرمش، فعاليت با ابزارهای 
ورزشی، کيسه شن، پرتاب حلقه، توپ و.... . برای 
حفظ توانايی باقيمانده و تقويت قوای جســمانی، 
کسب اعتماد به نفس، ايجاد شور و هيجان، شادابی 

و آرامش، خوابی آرام در شب، حفظ تعادل به ويژه 
تقويت انــدام تحتانی برای پيشــگيری از زمين 
خوردن، افسردگی و انزوای اجتماعی سالمندان در 
يک فضايی صميمی و آرام، توانبخشی ذهنی شامل 
دعا و نيايش، خواندن قرآن، از ســوی مددجويان، 
خواندن تيترهای روزنامه ها و مجالت، نوشتن، گوش 
کردن داستان کوتاه برای تقويت حس شنيداری و 
توجه و تمرکز، کسب اعتماد به نفس و خودباوری، 
بيان خاطرات، حل جدول کلمات عمومی به صورت 
گروهی، بيان اســامی دخترانه و پسرانه، اعضای 
خانواده، اســتفاده از ابــزار و کارت  های تحريک 
حافظه، انجام محاسبه رياضی برابر فرم های طراحی 
شــده، بگارگيری ضرب المثل  ها و استعارات، بيان 
چيستان و لطيفه برای تحريک حافظه، تقويت تفکر 
المسه،  بويايی،  چشايی،  حواس  تحريک  انتزاعی، 
شــنيداری و بينايی،  فعاليت  های هنری و دستی با 
خمير، انجام نقاشی و رنگ آميزی و انواع کار دستی. 

حمايت از بيماران 
در مركز قاصدك

بيماری هايی همچون «ديابــت»، کم کاری و يا پرکاری 
«تيروئيد»، مشــکالت عصبی، افســردگی و... 
می تواند زمينه ساز بروز اين بيماری باشد. 
برای همين نخستين کلينيک داخلی 
حافظه در اين انجمن راه اندازی شد 
تا شــهروندان راحت تر و سريع تر 
ايمن و مناسبی  بتوانند شرايط 

انجمن راه اندازی شد. «معصومه 
صالحی»، مؤســس و مديرعامل 
درباره  ايــران،  آلزايمــر  انجمــن 
اين کلينيک می گويد: «در  راه اندازی 
طول مدتی که اين انجمــن را راه اندازی 
کرديم، بيمــاران و مراجعه کنندگان متعددی 
داشتيم. بيماران با مشکالت جسمی ديگری به غير از  مرا به خاطر بياور

شما هم به گروه 
داوطلب بپيونديد

يکی از جذاب ترين و مؤثرترين بخش های انجمن، 
بخش گروه داوطلب اســت که افراد زيادی را با بيماری 

آلزايمر آشنا کردند و برای حمايت از بيماران تالش می کنند. 
اگرچه شــيوع ويروس کرونا جمعيت ايــن گروه داوطلب را 
تحت تأثير قرار داده اســت، ولی درحــال حاضر ۴۰ عضو 
داوطلب، انجمن را ياری می کنند. برای عضويت در گروه 

داوطلبان حتمًا نبايد پزشک يا متخصص باشيد. يک 
زن خانه دار، يک جوان دانشجو و يا يک سالمند 

توانا و شــاداب هم می تواند عضو اين 
گروه شود.»

 افتتاح کلينيــک تخصصی داخلی «حافظه» در انجمــن «آلزايمر ايران» به عنوان 
نخستين کلينيکی که با محوريت آلزايمر خدمات درمانی ارائه می دهد، دستاوردی بزرگ 
برای اعضای انجمن آلزايمر ايران است که سال هاست در اين 
زمينه تالش می کنند و موفقيت های کشوری و بين المللی 
بی شماری کســب کرده اند. انجمنی که به همت بانوان و 
خّيران اکباتانی شــکل گرفت و اينک 
انجمن هايی  ازمعتبرترين  يکی 
اســت که در زمينه سالمت 
فعاليت  اجتماعی  و  فردی 

می کند. 

سميرا باباجانپور

محله به محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

هــم ناگزير برای حرکت، به خيابان بيايد. اين يعنی 
خطر برای عابرپياده. يا اصًال موتورســيکلت ها مانند 
اغلــب اوقات از پياده رو ها عبور کنند و درگيری بين 
آنها و اهالی پديد آيد. همــه اين موارد از کم عرض 

بودن خيابان و پياده رو ناشی می شود که انتظار داريم 
شهرداری منطقه با توجه به آنهاها وارد عمل شود.» 
«محمد قانع»، شــوراياری محله شــهيد دستغيب 
نيز می گويد: «بســياری از اهالی گمان می کنند اين 

عمليات عمرانى ميدانى قديمى 
در منطقه 9 رو به پايان است

محله هاشمى 
تغيير چهره داد

  محله «هاشمی» يکی از قديمی ترين محله های شهر و منطقه ۹ است که قدمتی بيش از 
يک قرن دارد. محله ای در ضلع جنوب غربی منطقه که بخش هايی از يکی از طوالنی ترين 
خيابان های پايتخت يعنی خيابان غرب به شرق هاشمی را در خود جای داده است. ميدان 
کوچک و قديمی اين خيابان طويل، اوايل دهه ۷۰ بــا احداث بزرگراه «يادگار امام»(ره)، 
دچار تغييرات کالبدی و ســاختاری شد. ميدانی که اهالی منطقه ۹ و ۱۰ خاطرات فراوانی 
از رويدادهای مختلف اجتماعی و سياســی آن داشته اند و با گذر زمان به هويتی محلی 
و تاريخی برايشــان تبديل شده است. هويتی که در سايه گسترش شهرسازی های نوين، 
دستخوش تغييرات ظاهری شده است و فراموشــی تاريخ محله، مهم ترين پيامد آن به 
شمار می آيد. برای همين مديران شهری بر آن شدند تا با اجرای طرح «پالزا» و بازسازی 
ميدان هاشمی به حفظ هويت و يادگاری های تاريخی محله بپردازند. در اين گزارش سری 
به خيابان و ميدان هاشــمی زده ام تا ضمن گفت وگو با اهالی و شوراياران محلی از روند 

پيشرفت اين پروژه انسان محور مطلع شويم.  

سحر جعفريان

خيابان هاشمی، حوالی بزرگراه يادگار امام(ره) 
جايی اســت که کارگران ســخت مشغول کارند تا 
هرچه زودتر عمليــات عمرانی پالزا يــا ميدانگاه 
هاشمی، يکی از تاريخی ترين ميدان های منطقه ۹، 
را به پايان برسانند. عابران به آرامی از کنار فعاليت 
آنها می گذرنــد. يکی نيم نگاهی می اندازد و خيلی 
زود به راهش ادامــه می دهد. ديگری «خدا قوت» 
می گويد و ســراغ پايان طرح را می گيرد. کاسبان 
هم گاهی ســينی چای به دست، پذيرای کارگران 
می شــوند. خودروســواران اما بــا کنجکاوی های 
چند ثانيه ای خود، بيشــتر به بار ترافيکی خيابان 
می افزايند و سبب به صدا درآمدن بوق ممتد ساير 
خودروها می شوند، آلودگی صوتی آزار دهنده. کمی 
آن سو تر آجرهای نارنجی رنگ تزيينی، گوشه ای از 
خيابان هاشمی چيده شده اند تا خيلی زود حاشيه 
جدول های جداکننــده معبر و فضاهای ســبز را 
مشخص کنند. نهال های قد و نيم قد هم در انتظار 
آراستن فضاهای سبزی هستند که در اشکال مختلف 
طراحی شــده اند. بله، اينجا ميدان قديمی هاشمی 
است که روزگاری باغ و زمين باير بوده است و پس 
از معبرگشايی ها در آغاز دوران شهرسازی های نوين 
و ورود گاری، کالسکه و اتومبيل های دودی به شکل 
فلکه ای کوچک برای نما بخشيدن به خيابان و نظم 
دادن به   ترددها درآمد. «عباسعلی سهرابی» يکی از 
کاســبان قديمی خيابان هاشمی در محله «شهيد 
دستغيب» می گويد: «بسيار افسوس می خورم که 
فلکه يا همان ميدان ساده هاشمی در جريان احداث 
بزرگراه يادگار امام(ره) تخريب شد. شايد آن ميدان 
ســاده و قديمی چيز خاصی هم نداشت جز چند 
تکه سنگ که به شکل دايره ای تقريبًا کوچک، کنار 
هم چيده شــده بودند. اما همان سنگ ها و همان 
مدل طراحی، هويت محله ما شده بود که بخشی از 
تاريخ را بازگو می کرد. آن هويت حتی قابليت ايجاد 
جاذبه گردشگری را هم داشت. متأسفانه در جريان 
شهرسازی شتاب زده و گاهی غير اصولی، ديگر اثری 
از آن باقی نمانده اســت.» «اعظم مقدم» از اهالی 
محله «دکتر هوشيار» است که درباره پالزای جديد 
هاشمی می گويد: «اينکه ميدانی کوچک برای اين 
خيابان به ياد آن ميدان قديمی می ســازند، خوب 
اســت. اما مشــکل بزرگ اين خيابــان، کم عرض 
بودن مســير خودروسوار اســت که اغلب اوقات، 

دردسرهايش ما عابران پياده را هم آزار می دهد.»

ساخت پالزا ترافيك زا است؟
ظهر که می شود، کارگران دست از کار می کشند 
تا اســتراحتی کنند و لقمه نانــی بخورند. «احمد 
همتی» از کاسبان خيابان هاشمی است که می گويد: 
«بيشترين سود احداث پالزا، متوجه کاسبان است. 
چراکه با اوج گرفتن رفت و آمدهای محلی، کســب 
و کار هــم رونق می گيرد. اما نکتــه قابل توجه اين 
است که خيابان هاشمی در همه ساعت ها از ازدحام 
خودروها و وانت های سدمعبر، مملو است. آنقدر که 
می توان گفت هميشه اينجا ترافيک است. اکنون به 
نظر می رسد با وجود اين پالزا شرايط سخت تر شود. 
به هر حال رفت و آمدها افزايش می يابد. گمان کنيد 
ممکن است در همين پالزا پس از مدتی دستفروش 
بســاط کند و راه برای عبور عابران تنگ شود. عابر 

پالزا ممکن است به بار ترافيکی 
خيابــان هاشــمی بی افزايد. اما 
مساحت  نيست. چراکه  اين گونه 
قابل توجه اين پالزا در فرورفتگی 
قرار گرفته که از ســال ها پيش 

شــهرداری منطقه در حال تملک آن بوده است تا 
به احيای هويت محدوده هاشمی بپردازد.» «ناهيد 
محمدنژاد»، شوراياری محله دکتر هوشيار است که 
بخش هايی از پالزای هاشمی در محله او واقع شده 
اســت: «اهالی در اين محدوده از حداقل رسانه های 
محلی و تفريحی محروم بوده اند و اغلب اوقات برای 
گذران اوقات فراغت ناچار بودند مسافت های طوالنی 
را طــی کنند. احــداث اين پــالزا می تواند فرصت 
مناســبی برای ايجاد ســرگرمی و بروز حس تعلق 

خاطر اهالی محسوب شود.»

طرحى براى احياى ميدان قديمى
مســاحت تقريبی اجرای پالزای هاشمی، ۲۲ 
هزار مترمربع اســت. «ســيد مصطفی موسوی»، 
شــهردار منطقه ۹، با بيان ايــن مطلب می گويد: 
«پالزای هاشــمی جــزو پروژه هــای اولويت دار و 

انســان محور منطقه بوده است 
که خيلی زود در دستور کار قرار 
گرفت تا هم ســرانه های شهری 
و تفريحی محــدوده را افزايش 
دهد و هم به محلی برای اجرای 
رويدادهــای اجتماعــی تبديل 
شود. چراکه همجواری با مسجد 
«علی اکبر»(ع)  حضرت  قديمی 
ايــن ظرفيت را تا ميــزان قابل 

توجهی ارتقا می بخشد.» موسوی هم  چنين با اشاره 
به وضعيت پيشــين ميدان هاشمی ادامه می دهد: 
«در زمان احداث بزرگراه يــادگار امام(ره) ميدان 
هاشــمی به تقاطع زمان دار تبديل شــد. بنابراين 
برای احيــای معنوی اين بخــش از هويت محله 
به اجرای پروژه پالزای هاشــمی در قالب احداث 
«پرگوال» (آالچيق)، نصب چادرهای رنگی و مقاوم، 
اجرای مه پاش، نورپردازی های نوين، آرام ســازی و 
نصب سکوهای نشيمن پرداخته ايم که پيش بينی 
می شود تا پيش از پايان بهمن ماه جاری به پايان 
برســد.» وی با اعالم اين مطلب که پروژه پالزای 
هاشــمی ۸۰ درصد پيشرفت فيزيکی داشته است، 
می افزايد: «طبيعی اســت که با اجرای کامل طرح 
پالزا، تقاضای ســفر به اين محــدوده افزايش يابد 
و در چنين شــرايطی، ترافيک هم ۲ برابر شــود. 
بنابراين، مطالعات عارضه ســنجی ترافيکی خيابان 
هاشــمی نيز آغاز شده اســت تا از بروز مشکالت 

احتمالی جلوگيری شود.»

محمد قانع
شورايارى محله شهيد 

دستغيب

سيد مصطفى موسوى
شهردار منطقه 9
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سرگرمى هاى ورزشى
اگر ورزش را به گونه ای برای کودکان 

تعريف و برنامه ريزی کنيم که آن را 
دوست داشته باشند، سبب می شود 

بچه  های کوچک، ورزش را به صورت يک 
بازی ورزشی بشناسند و از انجام آن 

لذت ببرند. 

گرم كردن
گرم کردن نوعی فعاليت ورزشی است 
که سبب می شود بدن کودک تحرک 
داشته باشد. اما اين فعاليت ها سخت 

نيستند و آهسته تر از فعاليت های ورزشی 
انجام می شوند و برای کودک می تواند 

سرگرم کننده باشد. تمرينات گرم کردن 
را از نوع فعاليت های هوازی انتخاب 

کنيد. تمريناتی مانند کشش عضالت، 
پياده روی ساده، دويدن يا راه رفتن در 

محل ورزشگاه، می  تواند ورزش های 
خوبی برای گرم کردن باشد. 

دويدن
دويدن ساده ترين شکل بازی و ورزش 

برای بچه ها است. بچه ها به دويدن عالقه 
دارند و می  توانند در خارج از منزل و 

حتی در خانه با دويدن سرگرم شوند؛ 
مانند دويدن در يک سالن ورزشی، 

دويدن در راهرو يا دور يک ميز بزرگ. 
دويدن می  تواند با ساير حرکت ها و 

بازی ها ترکيب شود. می  توانيد دويدن 
را از حالت يکنواخت خارج کنيد برای 
مثال، با تشويق کردن بچه ها از دويدن 

به جست وخيز کردن و يا با حرکت 
درجا زدن سريع. تالش کنيد الگو های 

مختلف حرکتی را تغيير دهيد. هم  چنين 
می توانند به صورت عقب گرد بدوند. 

برعکس دويدن با تغيير جهت به سمت 
معکوس، به تقويت عضالت و عملکرد 

مغز کمک می  کند و موجب بهبود 
هوشياری و تقويت حواس می شود. 

پريدن
پريدن از ورزش  های آسان و مهيج است 

که بچه ها مايل به انجام آن هستند، 
برای اين کار پاها را از زمين بلند کرده و 

به سمت باال بپريد. اين جهش ها سبب 
تقويت عضالت، آمادگی قلبی عروقی و 

استقامت بدن می  شوند. 

تمرينات كششى
تمرينات کششی برای کودکان بايد 
بخشی از فعاليت های روزمره باشد. 

اگرچه به نظر می رسد که بدن کودکان 
انعطاف پذيری بااليی دارد اما بايد به 
سطح و نوع فعاليت روزانه آنها توجه 

کنيم تا مطمئن شويم که ورزش های 
کششی در آن گنجانده  شده است. انجام 

ورزش های کششی در سنين رشد، 
ماهيچه های کودکان و نوجوانان را محکم 

می  کند. 
تمرينات کششی مزايای زيادی دارد از 

جمله جلوگيری از ايجاد آسيب ورزشی، 
آرام شدن عضالت پس از ورزش، 

انعطاف پذيری در بزرگسالی، چابکی، 
کاهش تنش ماهيچه  ای، بهبود سالمت 
مفاصل، افزايش جريان خون به عضالت 

و احساس آرامش پس از تمرينات 
کششی. 

انجام تست غربالگری رفتار حرکتی 
کــودکان در منطقــه ۵ انجام شــد تا 
۲۵۰ کــودک در پايــش تســت های 
اســتقامتی، حرکتــی و عضالنی قرار 
رئيس  موسوی»،  «ابوالقاســم  بگيرند. 
اداره ورزش شهرداری منطقه ۵، درباره 
اهميت ايــن غربالگری می گويد: «اين 
برنامه در راســتای طرح اصالح رفتار 
حرکتی کودکان انجام شــده اســت و 
کــودکان زير نظر متخصصــان، مورد 

ارزيابی قــرار گرفته اند. اطالعــات مربوط به هر 
کودک در بانک اطالعاتی ثبت شــده است و ۱۲ 
اسفندماه دوباره اين برنامه تکرار می شود. در اين 
فاصله فيلم های آموزشی در اختيار خانواده ها قرار 
می گيرد تا براساس الگوهای ورزشی استاندارد، با 

کودک در خانه تمرين کنند. موســوی 
در ادامه به راه اندازی نخستين مجموعه 
ورزشی ويژه کودکان در منطقه ۵ اشاره 
می کند و می افزايد: «سالنی به مساحت 
ورزشــگاه «شــهيد  در  ۴۵۰ مترمربع 
شفيع پور» در خيابان «وفا آذر» محله 
«فردوس» به کودکان اختصاص يافته 
است. از سويی در سرای محله «سازمان 
ورزشــی  فعاليت های  جنوبی»  برنامه 
کودکان مدتی است انجام می شود که 
با شيوع ويروس «کرونا» برنامه ها به صورت آنالين 
ادامه دارد. هم  چنين درمجموعه ورزشــی خيريه 
«عمل» در بزرگراه «ســتاری» باشگاه تخصصی 
کودکان با مربيان مجرب فعال است که شهروندان 

می توانند از آن استفاده کنند.»

منطقــه ۹ در غــرب پايتخت از نظر ســرانه 
ورزشی، جايگاه مناســبی ندارد. تنها ۴ ورزشگاه 
خدمات ورزشــی به شــهروندان ســاکن در اين 
منطقه ارائه می دهند. از ســويی ســرانه فضای 
ســبز اين منطقه به ويــژه پارک و بوســتان نيز 
اندک است. همين امر باعث شده تا امکان فراهم 
کردن شــرايط مناسب برای ورزش کودکان مهيا 
نباشد. با اين حال، مديريت شهری اين منطقه با 
طراحی بزرگ ترين پارک «دوستدار کودک» شهر 
تهران در محله «دســتغيب»، تحولی چشمگير 
در زمينــه ورزش و تفريح کــودکان ايجاد کرده 
اســت. اين پارک قرار است در روزهای آخر سال 
به بهره برداری برســد و يکی از مؤلفه های اصلی 
آن ايجاد فضاهای ورزشی و تجهيزات بازی برای 
کــودکان خواهد بود. «هادی کاشــانی»، رئيس 
اداره ورزش منطقه ۹ می گويد: «خوشبختانه در 
زمينه ورزشــی برنامه ريزی های خوبی در منطقه 

انجام شده اســت. در حال حاضر، ۷هزار مترمربع 
از چمن هــای مصنوعی منطقه درحال نوســازی 
اســت و اين می تواند فضای ورزشی خوبی برای 
شهروندان به ويژه کودکان و نوجوانان فراهم کند.» 
او درباره طــرح ملی بازی و نشــاط کودکانه در 
منطقه ۹ می افزايد: «سالنی در مجموعه ورزشی 
شــهيد جهانی پور برای طرح ملی بازی و نشاط 
کودکان به ســازمان ورزش معرفی شــده است 
و بــا معرفی پيمانکار عمليات تجهيز ورزشــگاه 
برای کودکان آغاز می شــود. اين سالن ورزشی 
۲۵۰ مترمربع مســاحت دارد. از سويی قرار است 
«خانه کودک» مجموعه «شمشــيری» به زودی 
به باشگاه کودکان تبديل شود. نکته ديگر اينکه 
در نخســتين پارک دوســتدار کودک پايتخت 
که بهزودی افتتاح می شــود، برای نخســتين بار 
فضاهای ورزشی و بازی برای کودکان ۲ تا ۶ سال 

فراهم شود.»

نخستين طرح غربالگرى رفتار 
حركتى كودكان

ورزش در نخستين پارك دوستدار 
كودك پايتخت
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اناناا نمنم ايستگاه ورزشى

سرگرمى هاى ورزشى
اگر ورزش را به گونه ای برای کودکان 

تعريف و برنامه ريزی کنيم که آن را 
دوست داشته باشند، سبب می شود 

بچه  های کوچک، ورزش را به صورت يک 
بازی ورزشی بشناسند و از انجام آن 

لذت ببرند. 

گرم كردنگرم كردن
گرم کردن نوعی فعاليت ورزشی است 
که سبب می شود بدن کودک تحرک 
داشته باشد. اما اين فعاليت ها سخت 

نيستند و آهسته تر از فعاليت های ورزشی 
انجام می شوند و برای کودک می تواند 

سرگرم کننده باشد. تمرينات گرم کردن 
را از نوع فعاليت های هوازی انتخاب 

کنيد. تمريناتی مانند کشش عضالت، 
پياده روی ساده، دويدن يا راه رفتن در 

محل ورزشگاه، می  تواند ورزش های 
خوبی برای گرم کردن باشد. 

دويدن
دويدن ساده ترين شکل بازی و ورزش 

برای بچه ها است. بچه ها به دويدن عالقه 
دارند و می  توانند در خارج از منزل و 

حتی در خانه با دويدن سرگرم شوند؛ 
مانند دويدن در يک سالن ورزشی، 

دويدن در راهرو يا دور يک ميز بزرگ. 
دويدن می  تواند با ساير حرکت ها و 

مجموعه هاى ورزشى 
تخصصى كودكان 

در غرب تهران ساخته مى شود

شش دانگ
به نام بچه ها

منطقه5

منطقه9

مجموعه ورزشی «استقالل» برای طرح ملی بازی و نشاط کودکانه برای ۲ هزار روز 
اول زندگی کودکان در منطقه ۲۱ در نظر گرفته شده است. تنها مجموعه ورزشی 
که اســتخر دارد و کودکان می توانند ورزش های مناسب آبی را هم تجربه 
کنند. «سيد محمد شمس آبادی»، رئيس اداره ورزش شهرداری منطقه 
۲۱، در اين باره می گويد: «اين مجموعه ورزشی۳۰۰ مترمربع مساحت 
دارد و از امکاناتی مانند زمين چمن مصنوعی نيز برخوردار است. 
اين مجموعه ورزشــی که برای کودکان در نظر گرفته شده 
است، بايد به وسايل مربوط به ورزش کودکان تجهيز شود 
تا بتوانيم از آن بهره برداری کنيم.» شمس آبادی با اشاره به 
برنامه های ورزشی منطقه ۲۱ برای گروه سنی کودک ادامه می دهد: 
«هفته گذشته، برنامه ارزيابی کودکان ۴ تا ۱۲ سال شهر تهران به ميزبانی منطقه ۲۱ از 
طريق فدراسيون «ورزش های بنيادی کودکان» انجام شد. هم  چنين در مجموعه ورزشی 
«دريا»، گروه «چابک» برای کودکان فعاليت های گسترده ای انجام می دهد و ورزش های 
بنيادی را برای آنها دنبال می کند. برنامه های اين گروه در روزهای کرونايی تعطيل نشده 

است و کالس ها به صورت آنالين برگزار می شود.»
 ســرانه ورزشــی منطقه ۲۱ به نســبت جمعيت آن برای هر نفر نيم مترمربع است. 
اين منطقه ۳ مجموعه ورزشــی آبی و ۴ مجموعه توپــی دارد. مجموعه «الزهرا»(س) 
منطقه ۲۱ نيــز که مربوط به ورزش بانــوان بود، به مديريت 
بحران تحويل داده شــد. در حال حاضر، شهروندان می توانند 
از ۱۷زمين چمن مصنوعی اســتفاده کنند. رئيس اداره ورزش 
منطقه ۲۱ می گويد: «در پروژه های کوچک مقياس زمين های ورزشــی 
رايگان که شــهروندان بتوانند از آن اســتفاده کنند، در نظر گرفته شــده است. 
طرح هايی ويژه کودکان به عنوان «شــهر دوستدار ورزش» در نظر گرفته شده است که 
کــودکان می توانند بازی و ورزش را در اين خيابان ها تجربه کنند. حتی ديوار نگاره های 
اين خيابان ها هم قرار اســت کودکانه طراحی شود تا برای اين گروه سنی جذاب باشد. 
خيابان «مالک اشــتر»، انتهای کوچه «پانزدهم» در بلوار «خزر» و خيابانی در نزديکی 

ورزشگاه استقالل، برای اين کار در نظر گرفته شده است.»

خيابان هاى 
دوستدار ورزش كودك  منطقه

توجه به ورزش کودکان آن هم به طور تخصصی برای نخســتين بار در ســازمان 
ورزش مطرح می شود. «غالمحسين ادب»، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه 
۲۲، درباره اهميت اين طــرح می گويد: «طرح ورزش در ۲ هزار 
روز اول زندگی، طرح قابل تاملی اســت که ارتباط مستقيم با 
سبک زندگی شهروندان دارد. متأسفانه سبک زندگی کودکان 
و نوجوانان به داليل مختلف و متأثر از زندگی شهر نشــينی، 
به سمت کم تحرکی کشيده شــده است. بايد بدانيم فعاليت 
بدنی يکی از مهم ترين مؤلفه های ســالمت به شــمار می آيد. 
خوشبختانه سازمان ورزش شهرداری در اين زمينه ورود پيدا 
کرده اســت و تالش دارد فضای شــهری را برای اين مهم 
آماده کند. اگر از سنين کودکی سبک زندگی سالم با ورزش 
کافی را آموزش بدهيم، بی شک اين روش تا بزرگسالی تداوم 
پيدا می کند. اين روش به تغيير ســبک زندگی شــهروند در 
بلندمدت کمک خواهد کرد. طرح ملی بازی و نشاط کودکانه با 
محوريــت ۲ هزار روز اول زندگی کودکان در منطقه ۲۲ در 
حال پيگيری اســت و در مرحله جانمايی ورزشگاه مورد 
نظر برای کودکان هستيم. البته در برنامه ريزی هايی که 
برای ورزش خانواده در منطقه ۲۲ در نظر گرفته شــده 
است، کودکان به عنوان عضو مهمی از خانواده جايگاه 
ويژه ای دارند. بــرای مثال، در برنامه «خيابان، محلی 
برای زندگی» که به طور ويژه در منطقه ۲۲ انجام شد، 

همه اعضای خانواده همراهی کردند.»

تالش براى 
تغيير سبك زندگى كودكان

منطقه22

اضافــه وزن و چاقــی يکــی از مشــکالت 
بهداشــتی و تغذيه ای اســت که اين روزها با 
سرعت بيشــتری کودکان و نوجوانان را درگير 
کرده است و تأثير معناداری بر سالمت روحی 
و جســمی آنها دارد. کودکان بی تحرک و چاق 
وقتی به بزرگسالی می رسند با انواع بيماری های 
مزمن دست به گريبان خواهند بود. تحقيقات 

تحرکات ورزشــی در غالب بازی به کودکان آموزش 
داده می شــود تا قابــل فهم تر و تأثيرگذار تر باشــد. 
کودکان به ويژه تا پيش از ۷ ســالگی بايد يکسری از 

مهارت های حرکتــی اوليه را مانند پريدن، 
جابه جايی، تعادل ها و... را تجربه کنند. اين 
موضوع برای بسياری از والدين عجيب است. 
چون بر اين باورند فرزندشــان به اصطالح 
از ديوار راســت باال مــی رود. در نتيجه، از 
تحرک چيــزی کم نــدارد. در صورتی که 
وقتی کــودک وارد کالس هــای تخصصی 

مهارت های حرکتی می شــود، متوجه می شــويم او 
بــه راحتی نمی تواند يک حرکت «لی لی» ســاده را 
انجام دهد، با ۲ جفت پــا نمی تواند بپرد، در دويدن 
تعادل ندارد و توپ ســاده را نمی تواند از طرف مقابل 

نشــان می دهد ۱۴ درصد از کــودکان ايرانی با 
چاقی و اضافه وزن وارد مدرســه می شــوند و 
اين اضافه وزن در ســنين ۱۸ تا ۲۰ ســالگی 
به اوج می رســد و فعاليت هــای اجتماعی آنها 
را با مشــکل روبه رو می کنــد. عوامل محيطی، 
ســبک زندگی و عوامل فرهنگی، نقش مهمی 
برســالمت جسمانی، اجتماعی، عاطفی و عزت 

دريافت کند. در گذشــته بازی هايی همچون لی لی، 
هفت ســنگ، باال و بلندی، وسطی، همگی در تقويت 
تعادل حرکتی کودکان تأثيرگذار بود و اين روزها اين 
بازی ها جای خــود را به بازی های خانگی، 

 تلويزيون و تبلت داده است.»

2 ساله هاى ورزشكار
نويسنده کتاب های «مهارت های زندگی 
براساس يادگرفتن و انجام دادن» و «بازی و 
ورزش چابک» درباره آموزش ورزش از سن 
۲ ســالگی می گويد: «اگر از سن ۲ سالگی ورزش را 
بــرای کودک آغاز کنيم و آنها مهارت های حرکتی را 
در قالب بازی ياد بگيرند، در آينده از سالمت جسمی 
و حرکتی مناســبی برخوردار خواهند بود. بســياری 

نفس کــودکان دارد. موضوعی که نمی توان به 
سادگی از کنار آن گذشــت. «مرجان قيدر»، 
نايب رئيــس انجمن توســعه فعاليــت بدنی 
کودکان اســتان تهران، که سال ها است تجربه 
مربيگری کودکان را در رشته «بازی و ورزش » 
دارد، درباره اهميت ورزش و تحرک در کودکان 
می گويد: «در گذشــته، خانواده بيشتر برروی 
ورزش هايی همچون ژيمناســتيک، کاراته و... 
برای آموزش کودکان خود تأکيد داشــتند. با 
ايجاد رشته ورزشــی جديدی به عنوان بازی و 
ورزش که ســال ها است در دنيا مورد استقبال 
کشورهای پيشــرفته قرارگرفته، نگرش درباره 
ورزش کــودکان را تغيير داده اســت. در اين 
رشــته تأکيد بــرروی بازی و ورزش اســت و 

از والدين می گويند اين «کرونا» باعث شــده اســت 
تا فرزندشــان کم تحرک باشد. در صورتی که با يک 
تست ساده متوجه می شويم اين ضعف حرکتی ربطی 
به اين يک سال ندارد. کودک از همان سال های اوليه 
زندگی از فقر حرکتی رنج می برد. از سويی می دانيم 
که ذهن ســالم در بدن سالم است. اگر بدن و جسم 
کودکان سالم باشــد در نتيجه در انجام فعاليتی های 
ذهنی نيز توانمند خواهند بود. بی شــک اين بچه ها 
باهوش ترند. کودکانــی که از دوران طفوليت ورزش 
کــردن را می آموزند دو آينده مثبت دارند. نخســت 
اينکــه اين ورزش خــواه ناخواه عادت زندگی شــان 
می شود و دوم اينکه ممکن است با ادامه ورزش های 
تخصصــی به رتبه هــای باالی ورزشــی و مقام های 

بين المللی دست پيدا کنند.»

نايب رئيس انجمن توسعه فعاليت بدنی کودکان استان تهران:

بازى و ورزش ضامن سالمت كودكان است

كارشناس

ابوالقاسم موسوى
رئيس اداره ورزش 
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رئيس  موسوی»،  «ابوالقاســم  بگيرند. 
اداره ورزش شهرداری منطقه ۵، درباره 
اهميت ايــن غربالگری می گويد: «اين 
برنامه در راســتای طرح اصالح رفتار 
حرکتی کودکان انجام شــده اســت و 
کــودکان زير نظر متخصصــان، مورد 

ارزيابی قــرار گرفته اند. اطالعــات مربوط به هر 
کودک در بانک اطالعاتی ثبت شــده است و ۱۲

اسفندماه دوباره اين برنامه تکرار می شود. در اين 
فاصله فيلم های آموزشی در اختيار خانواده ها قرار 
می گيرد تا براساس الگوهای ورزشی استاندارد، با 

ورزشــگاه «شــهيد  در   مترمربع 
شفيع پور» در خيابان «وفا آذر» محله 
«فردوس» به کودکان اختصاص يافته 
است. از سويی در سرای محله «سازمان 
ورزشــی  فعاليت های  جنوبی»  برنامه 
کودکان مدتی است انجام می شود که 
با شيوع ويروس «کرونا» برنامه ها به صورت آنالين 
ادامه دارد. همچنين درمجموعه ورزشــی خيريه 
«عمل» در بزرگراه «ســتاری» باشگاه تخصصی 
کودکان با مربيان مجرب فعال است که شهروندان 

می توانند از آن استفاده کنند.»

منطقــه ۹ در غــرب پايتخت از نظر ســرانه 
ورزشی، جايگاه مناســبی ندارد. تنها ۴ ورزشگاه 
خدمات ورزشــی به شــهروندان ســاکن در اين 
منطقه ارائه می دهند. از ســويی ســرانه فضای 
ســبز اين منطقه به ويــژه پارک و بوســتان نيز 
اندک است. همين امر باعث شده تا امکان فراهم 
کردن شــرايط مناسب برای ورزش کودکان مهيا 
نباشد. با اين حال، مديريت شهری اين منطقه با 
طراحی بزرگ ترين پارک «دوستدار کودک» شهر 
تهران در محله «دســتغيب»، تحولی چشمگير 
در زمينــه ورزش و تفريح کــودکان ايجاد کرده 
اســت. اين پارک قرار است در روزهای آخر سال 
به بهره برداری برســد و يکی از مؤلفه های اصلی 
آن ايجاد فضاهای ورزشی و تجهيزات بازی برای 
کــودکان خواهد بود. «هادی کاشــانی»، رئيس 
اداره ورزش منطقه ۹ می گويد: «خوشبختانه در 
زمينه ورزشــی برنامه ريزی های خوبی در منطقه 

انجام شده اســت. در حال حاضر، ۷هزار مترمربع 
از چمن هــای مصنوعی منطقه درحال نوســازی 
اســت و اين می تواند فضای ورزشی خوبی برای 
شهروندان به ويژه کودکان و نوجوانان فراهم کند.» 
او درباره طــرح ملی بازی و نشــاط کودکانه در 
منطقه ۹ می افزايد: «سالنی در مجموعه ورزشی 
شــهيد جهانی پور برای طرح ملی بازی و نشاط 
کودکان به ســازمان ورزش معرفی شــده است 
و بــا معرفی پيمانکار عمليات تجهيز ورزشــگاه 
برای کودکان آغاز می شــود. اين سالن ورزشی 
۲۵۰ مترمربع مســاحت دارد. از سويی قرار است 
«خانه کودک» مجموعه «شمشــيری» به زودی 
به باشگاه کودکان تبديل شود. نکته ديگر اينکه 
در نخســتين پارک دوســتدار کودک پايتخت 
که بهزودی افتتاح می شــود، برای نخســتين بار 
۶ تا ۶ تا ۶ سال  فضاهای ورزشی و بازی برای کودکان ۲

فراهم شود.»

ورزش در نخستين پارك دوستدار 
كودك پايتخت

شش دانگ
به نام بچه ها
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۲مجموعه ورزشی «استقالل» برای طرح ملی بازی و نشاط کودکانه برای ۲مجموعه ورزشی «استقالل» برای طرح ملی بازی و نشاط کودکانه برای مجموعه ورزشی «استقالل» برای طرح ملی بازی و نشاط کودکانه برای ۲ هزار روز 
اول زندگی کودکان در منطقه ۲۱ در نظر گرفته شده است. تنها مجموعه ورزشی  در نظر گرفته شده است. تنها مجموعه ورزشی 
که اســتخر دارد و کودکان می توانند ورزش های مناسب آبی را هم تجربه که اســتخر دارد و کودکان می توانند ورزش های مناسب آبی را هم تجربه 
کنند. «سيد محمد شمس آبادی»، رئيس اداره ورزش شهرداری منطقه کنند. «سيد محمد شمس آبادی»، رئيس اداره ورزش شهرداری منطقه 
۲۱، در اين باره می گويد: «اين مجموعه ورزشی، در اين باره می گويد: «اين مجموعه ورزشی۳۰۰۳۰۰ مترمربع مساحت  مترمربع مساحت 
دارد و از امکاناتی مانند زمين چمن مصنوعی نيز برخوردار است. 
اين مجموعه ورزشــی که برای کودکان در نظر گرفته شده 
است، بايد به وسايل مربوط به ورزش کودکان تجهيز شود 
تا بتوانيم از آن بهره برداری کنيم.» شمس آبادی با اشاره به 
برنامه های ورزشی منطقه ۲۱ برای گروه سنی کودک ادامه می دهد: 
۴«هفته گذشته، برنامه ارزيابی کودکان ۴«هفته گذشته، برنامه ارزيابی کودکان ۴ تا ۱۲ سال شهر تهران به ميزبانی منطقه ۲۱ از 
طريق فدراسيون «ورزش های بنيادی کودکان» انجام شد. همچنين در مجموعه ورزشی 
«دريا»، گروه «چابک» برای کودکان فعاليت های گسترده ای انجام می دهد و ورزش های 
بنيادی را برای آنها دنبال می کند. برنامه های اين گروه در روزهای کرونايی تعطيل نشده 

است و کالس ها به صورت آنالين برگزار می شود.»
 ســرانه ورزشــی منطقه ۲۱ به نســبت جمعيت آن برای هر نفر نيم مترمربع است. 
اين منطقه ۳ مجموعه ورزشــی آبی و ۴ مجموعه توپــی دارد. مجموعه «الزهرا»(س) 
منطقه ۲۱ نيــز که مربوط به ورزش بانــوان بود، به مديريت 
بحران تحويل داده شــد. در حال حاضر، شهروندان می توانند 
از ۱۷زمين چمن مصنوعی اســتفاده کنند. رئيس اداره ورزش 
منطقه ۲۱ می گويد: «در پروژه های کوچک مقياس زمين های ورزشــی 
رايگان که شــهروندان بتوانند از آن اســتفاده کنند، در نظر گرفته شــده است. 
طرح هايی ويژه کودکان به عنوان «شــهر دوستدار ورزش» در نظر گرفته شده است که 
کــودکان می توانند بازی و ورزش را در اين خيابان ها تجربه کنند. حتی ديوار نگاره های 
اين خيابان ها هم قرار اســت کودکانه طراحی شود تا برای اين گروه سنی جذاب باشد. 
خيابان «مالک اشــتر»، انتهای کوچه «پانزدهم» در بلوار «خزر» و خيابانی در نزديکی 

ورزشگاه استقالل، برای اين کار در نظر گرفته شده است.»

خيابان هاى 
دوستدار ورزش كودك دوستدار ورزش كودك  منطقهمنطقهمنطقه

سبک زندگی شهروندان دارد. متأسفانه سبک زندگی کودکان 
و نوجوانان به داليل مختلف و متأثر از زندگی شهر نشــينی، 
به سمت کم تحرکی کشيده شــده است. بايد بدانيم فعاليت 
بدنی يکی از مهم ترين مؤلفه های ســالمت به شــمار می آيد. 
خوشبختانه سازمان ورزش شهرداری در اين زمينه ورود پيدا 
کرده اســت و تالش دارد فضای شــهری را برای اين مهم 
آماده کند. اگر از سنين کودکی سبک زندگی سالم با ورزش 
کافی را آموزش بدهيم، بی شک اين روش تا بزرگسالی تداوم 
پيدا می کند. اين روش به تغيير ســبک زندگی شــهروند در 
بلندمدت کمک خواهد کرد. طرح ملی بازی و نشاط کودکانه با 

محوريــت ۲ هزار روز اول زندگی کودکان در منطقه 
حال پيگيری اســت و در مرحله جانمايی ورزشگاه مورد 
نظر برای کودکان هستيم. البته در برنامه ريزی هايی که 

برای ورزش خانواده در منطقه 
است، کودکان به عنوان عضو مهمی از خانواده جايگاه 
ويژه ای دارند. بــرای مثال، در برنامه «خيابان، محلی 

برای زندگی» که به طور ويژه در منطقه 
همه اعضای خانواده همراهی کردند.»

اضافــه وزن و چاقــی يکــی از مشــکالت 
بهداشــتی و تغذيه ای اســت که اين روزها با 
سرعت بيشــتری کودکان و نوجوانان را درگير 
کرده است و تأثير معناداری بر سالمت روحی 
و جســمی آنها دارد. کودکان بی تحرک و چاق 
وقتی به بزرگسالی می رسند با انواع بيماری های 
مزمن دست به گريبان خواهند بود. تحقيقات 

تحرکات ورزشــی در غالب بازی به کودکان آموزش 
داده می شــود تا قابــل فهم تر و تأثيرگذار تر باشــد. 
کودکان به ويژه تا پيش از ۷ ســالگی بايد يکسری از 

مهارت های حرکتــی اوليه را مانند پريدن، 
جابه جايی، تعادل ها و... را تجربه کنند. اين 
موضوع برای بسياری از والدين عجيب است. 
چون بر اين باورند فرزندشــان به اصطالح 
از ديوار راســت باال مــی رود. در نتيجه، از 
تحرک چيــزی کم نــدارد. در صورتی که 
وقتی کــودک وارد کالس هــای تخصصی 

مهارت های حرکتی می شــود، متوجه می شــويم او 
بــه راحتی نمی تواند يک حرکت «لی لی» ســاده را 
انجام دهد، با ۲ جفت پــا نمی تواند بپرد، در دويدن 
تعادل ندارد و توپ ســاده را نمی تواند از طرف مقابل 

نشــان می دهد ۱۴ درصد از کــودکان ايرانی با 
چاقی و اضافه وزن وارد مدرســه می شــوند و 
اين اضافه وزن در ســنين ۱۸ تا ۲۰ ســالگی 
به اوج می رســد و فعاليت هــای اجتماعی آنها 
را با مشــکل روبه رو می کنــد. عوامل محيطی، 
ســبک زندگی و عوامل فرهنگی، نقش مهمی 
برســالمت جسمانی، اجتماعی، عاطفی و عزت 

دريافت کند. در گذشــته بازی هايی همچون لی لی، 
هفت ســنگ، باال و بلندی، وسطی، همگی در تقويت 
تعادل حرکتی کودکان تأثيرگذار بود و اين روزها اين 
بازی ها جای خــود را به بازی های خانگی، 

 تلويزيون و تبلت داده است.»

2 ساله هاى ورزشكار
نويسنده کتاب های «مهارت های زندگی 
براساس يادگرفتن و انجام دادن» و «بازی و 
ورزش چابک» درباره آموزش ورزش از سن 
۲ ســالگی می گويد: «اگر از سن ۲ سالگی ورزش را 
بــرای کودک آغاز کنيم و آنها مهارت های حرکتی را 
در قالب بازی ياد بگيرند، در آينده از سالمت جسمی 
و حرکتی مناســبی برخوردار خواهند بود. بســياری 

نفس کــودکان دارد. موضوعی که نمی توان به 
سادگی از کنار آن گذشــت. «مرجان قيدر»، 
نايب رئيــس انجمن توســعه فعاليــت بدنی 
کودکان اســتان تهران، که سال ها است تجربه 
مربيگری کودکان را در رشته «بازی و ورزش » 
دارد، درباره اهميت ورزش و تحرک در کودکان 
می گويد: «در گذشــته، خانواده بيشتر برروی 
ورزش هايی همچون ژيمناســتيک، کاراته و... 
برای آموزش کودکان خود تأکيد داشــتند. با 
ايجاد رشته ورزشــی جديدی به عنوان بازی و 
ورزش که ســال ها است در دنيا مورد استقبال 
کشورهای پيشــرفته قرارگرفته، نگرش درباره 
ورزش کــودکان را تغيير داده اســت. در اين 
رشــته تأکيد بــرروی بازی و ورزش اســت و 

از والدين می گويند اين «کرونا» باعث شــده اســت 
تا فرزندشــان کم تحرک باشد. در صورتی که با يک 
تست ساده متوجه می شويم اين ضعف حرکتی ربطی 
به اين يک سال ندارد. کودک از همان سال های اوليه 
زندگی از فقر حرکتی رنج می برد. از سويی می دانيم 
که ذهن ســالم در بدن سالم است. اگر بدن و جسم 
کودکان سالم باشــد در نتيجه در انجام فعاليتی های 
ذهنی نيز توانمند خواهند بود. بی شــک اين بچه ها 
باهوش ترند. کودکانــی که از دوران طفوليت ورزش 
کــردن را می آموزند دو آينده مثبت دارند. نخســت 
اينکــه اين ورزش خــواه ناخواه عادت زندگی شــان 
می شود و دوم اينکه ممکن است با ادامه ورزش های 
تخصصــی به رتبه هــای باالی ورزشــی و مقام های 

بين المللی دست پيدا کنند.»

نايب رئيس انجمن توسعه فعاليت بدنی کودکان استان تهران:

بازى و ورزش ضامن سالمت كودكان است
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بهترين رشته هاى ورزشى كودكان 
ديوار صخره نوردی، زمين بسکتبال، واليبال، فوتبال، ژيمناستيک، اتاق 

بازی، آمادگی جسمانی، تعادلی و تمرکزی، چاله ابر، پل معلق، پل تعادلی، 
 دار حلقه، ورزش های بدنی شامل تمرينات شاد و مفرح، ورزش های تعادلی، 

تمرکزی، پرتابی و هماهنگی عصب عضله.

 خطر چاقی، کودکان شــهر را تهديد می کند. 
را شکل  پايتخت  فردای  که شهروندان  کودکانی 
می دهند، از بی تحرکی و فقر حرکتی رنج می برند. 
سبک زندگی اشــتباه و نبود بازی های مناسب، 
نگرانی ها را بيشــتر کرده اســت. موضوعی که 
موجب شده است تا نخستين طرح ورزشی مربوط 
به کودکان با عنوان «ورزش برای ۲ هزار روز اول 
زندگی کودک» با راه اندازی مجموعه های ورزشی 
تخصصی کودکانه در ۲۲ منطقــه تهران، دنبال 

شود. 
 ايــن برنامه در قالب طرح ملی «بازی و نشــاط 
کودکانه» شکل گرفته است و با مشارکت سازمان 
ورزش شهرداری تهران، وزارت ورزش و جوانان، 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت دنبال 
می  شود و شهرداری تهران در راستای اين طرح، 
طی دســتورالعملی برای ۲۲ منطقه پايتخت ۲۲ 
ورزشــگاه تخصصی کودکان در نظرگرفته است. 
طرح اقدام مشــترک ملی برای ۲ هزار روز اول 
زندگی کودکان بر آن اســت تا بتواند بر افزايش 
فعاليت هــای بدنی و کاهش آثــار مخرب چاقی 
در کودکان اثرگذار باشــد. در اين طرح اهدافی 
و درمان معضل چاقی کودکان،  پيشگيری  مانند 
فرهنگسازی زندگی فعال و ارتقا نگرش کودکان 
به فعاليت های ورزشی، توسعه فضا و محيط های 
شــهری متناســب با بازی کــودکان، آموزش 
مهارت هــای پايه و بنيادی به کــودکان اجرايی 
می شــود. بی  ترديد ســازمان ورزش شهرداری 
تهران با ۴۸۰ زمين چمن مصنوعی و بيش از ۲۰۰ 
مجموعه ورزشی چند منظوره می تواند گام مؤثری 

برای ارتقای ورزش کودکان بردارد.

سميرا باباجانپور
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الياسی از چهره های شــناخته شده و بين المللی 
بوکس ايران اســت. جالب اينجا است که او پيش از 
اينکه در اين رشــته ورزشی فعاليت کند، مانند اغلب 

مردم ايالم به کشتی عالقه داشت. 
الياســی دربــاره اينکه چگونه دســت تقدير او را 
از تشــک کشتی به ســوی رينگ بوکس فرستاد، به 
همشــهری محله می گويد: «من در ابتدا کشتی گير 
بودم تــا اينکه در يک تصادف پاهايم آســيب ديد و 
ديگر نتوانســتم ادامه دهم. برخالف کشتی که پای 
آدم درگير است، در بوکس بيشتر از دست ها استفاده 
می شــود و متوجه شــدم با وجود آسيب ديدگی پا و 
جانبــازی کــه از ناحيه لگــن دارم، می توانم در اين 
رشــته فعاليت کنم. ســال ۱۳۶۸ که دوباره فعاليت 
بوکــس در ايران آزاد شــد، کارم را آغاز کردم. چند 
دوره در مســابقات قهرمانی کشور شرکت کردم که 

تبليغات اندک در اين رشــته و کمبود آموزشگاه های 
بوکس به ويژه در منطقه ۲۱ بر می گردد. اگر شهرداری 
منطقه و ســراهای محله تمايل داشته باشند با اينکه 
وقت آزاد آن چنانی ندارم، اما برای توسعه رشته بوکس 
حاضر هستم و تمايل دارم همکاری کنم. فعاليت اين 

رشته در منطقه ۲۱ واقعًا ضعيف است.»

35 سال كوهنوردى
اين چهره ورزشی منطقه ۲۱، عالوه بر 
بوکس در کوهنوردی هم دستی بر آتش 
دارد و ســال ها است سرگرم فتح قله های 
مختلــف کشــور اســت. خودش 
نمانده است که  قله ای  می گويد 
آن را فتح نکرده باشد: «عالوه 
بر بوکس، ســال ها اســت که 
کوهنــوردی هــم می کنم 
و در ايــن رشــته مــدرک 
به  توجه  بــا  دارم.  مربيگری 
اينکه بازنشسته وزارت نفت 
هستم، يک تيم کوهنوردی 
نفــت  وزارت  اداره  بــرای 
تشکيل داده ايم و تقريبًا همه 
قله های تهران و ايران را فتح 
کرده ايم. در مدت ۳۵ ســالی 
که کوهنوردی می کنم، عالوه 
بر قله هــا و ارتفاعات اطراف 
تهران مانند توچال و درکه، قله های 
اشتران کوه،  الوند،  دماوند، سبالن، 
الم کــوه و بينالــود را فتح کرده ام. 
کوهنــوردی واقعــًا ورزش خوب و 
مفيدی اســت. با توجه به اينکه در 
اطراف منطقــه ۲۲ ارتفاعات زيبا 
و ديدنی مانند ورديج و واريش 
يا ســنگان را داريم، اهالی 
منطقه بايد در اين رشــته 
فعال تر باشــند. به ويژه که 
می توان همــراه خانواده به 
ايــن ارتفاعات رفت که باال 
رفتن و صعود کردن به آنها 

چندان دشوار نيست.»

به موفقيتی نرسيدم و مقامی کسب نکردم. در همان 
ايالم در دوره های مربيگری شــرکت کردم و پس از 
گرفتــن مدرک درجه ۳ مربيگری به تهران آمدم. در 
ادامه، مدارک درجه ۲ و ســپس درجه يک مربيگری 
را گرفتم. پس از آن با شــرکت در دوره های آموزش 
داوری که اغلب در خارج از کشــور برگزار می شــد، 
باالترين مدرک داوری اين رشته را هم کسب کردم. 
درحــال حاضر، عالوه بر مربــی و داور درجه يک و 
بين المللی بوکس ايران، به عنوان دبير هيئت بوکس 

شمال غرب تهران فعاليت می کنم.» 

 كم توجهى به بوكس 
 مربــی و داوربين المللــی بوکــس، 
وضعيــت اين رشــته را در منطقه ۲۱ 

چنــدان خوب و مناســب نمی داند: 
« اکنون تنها ۲ باشــگاه و آموزشگاه 
بوکس در منطقه ۲۱ وجود دارد که 

هر ۲ در محله تهرانســر است. تعداد 
باشــگاه ها و ميزان استقبال خانواده ها 
از ايــن رشــته جذاب و مهيج بســيار 
کم اســت. شــايد دليلش اين باشد که 
گمان می کنند بوکس ورزش خشــنی 
اســت. چنين باوری کامًال اشتباه است. 
در رده بندی رشته های ورزشی به سبب 

احتمال مصدوميت و آسيب ديدگی، بوکس 
پس از رشته هايی مانند کشتی، فوتبال، تکواندو 
و اسبدوانی در رتبه هفتم قراردارد. با اين وجود 
جالب است که خانواده ها با اينکه فرزندانشان 
کشتی بگيرند، فوتبال بازی کنند يا در کالس 
تکواندو ثبت نام کنند، مشــکلی ندارند. اما تا 
اســم بوکس می آيد، دچار استرس می شوند. 
اين باور غلطی اســت که بين مردم رايج شده 
و بايد اصالح شــود. يکــی از داليل آن هم به 

پرچم منطقه 
را برفراز قله دماوند نصب مى كنم

داوربين المللى بوكس و مربى 
كوهنوردى هم محله اى: 

پيشنهاد صعود 
دسته جمعى به ارتفاعات 

منطقه 22
الياسی به شهرداری منطقه پيشنهاد می دهد 

که برای کوهنوردی برنامه های دسته جمعی و 
خانوادگی برگزار کند و حاضر است در اين کار 
همکاری و مشارکت داشته باشد: «کوهنوردی 
ورزشی شاد و مفرح است که می توان به شکل 

خانوادگی آن را برگزار کرد. بسيار بوده است 
که به همراه خانواده، همکاران و دوستان در 

قالب اکيپ های ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفره به کوهنوردی 
رفته ايم. با توجه به اينکه رشته تحصيلی ام 

«کارشناس مديريت خانواده» است به 
ورزش های خانوادگی عالقه دارم. اگر شهرداری 

و سرای محله تمايل داشته باشند می توانيم 
به شکل هفتگی برنامه کوهنوردی خانوادگی 

بگذاريم و به ارتفاعات اطراف منطقه ۲۲ که در 
نزديکی خودمان است، برويم. در همين برنامه ها 
می توانيم اصول اوليه کوهنوردی را هم به مردم 

آموزش دهيم و يک دوره فشرده کوهنوردی 
برگزار کنيم. کارهای زيادی می توان در اين 
حوزه انجام داد. تاکنون ۵ بار به قله دماوند 

صعود کرده ام و به عنوان يکی از اهالی منطقه، 
اگر بخواهند حاضرم در صعود بعدی پرچم 

شهرداری منطقه ۲۱ را هم روی قله نصب کنم 
و به قول معروف، پرچم محله ام را باال ببرم. همه 
اينها مستلزم اين است که شهرداری بخواهد از 

چهره ها و نخبه های ورزشی که در محله های 
مختلف منطقه سکونت دارند، برای  ترويج ورزش 

و تبليغ و شناساندن محله ها استفاده کند و به 
آنها توجه داشته باشد.»

 حال ورزش شهرك 
آزادى خوب نيست 

اين ساکن قديمی شهرک آزادی، امکانات و 
شرايط محله اش را به نسبت خوب می داند 
اما بر اين باور است در زمينه ورزش حالش 

خوب نيست و ضعيف است: «وضعيت محله 
با توجه به شرايط و امکانات و محدوديت هايی 

که شهرداری دارد، مطلوب است و مشکل 
خاصی در نگه داشت يا نيازهای شهری نداريم. 

به گمانم مهم ترين ضعف محله به کمبود 
امکانات ورزشی بر می گردد. محله ای به بزرگی 
آزادی و «فرهنگيان»تنها يک مجموعه ورزشی 

دارد که واقعًا کم است. امکاناتی مانند مسير 
دوچرخه سواری هم داريم که سال ها است رونقی 

ندارد و استفاده چندانی از آن نمی شود. دليل 
آن هم اين است که در حوزه ورزش، تبليغات 
و فرهنگسازی چندانی صورت نگرفته است. با 
تبليغات و فرهنگ سازی، اکنون اغلب مردم 
«کمربند ايمنی» می بندند يا در اين روزهای 

کرونايی بيشتر مردم ماسک می زنند و پروتکل ها 
را رعايت می کنند. کارهايی که در چند سال 

گذشته کسی تصورش را هم نمی کرد که چنين 
اتفاقی بيفتد. در ورزش هم به همين شکل است. 

با تبليغات و برگزاری مسابقات و جشنواره ها و 
استفاده از ظرفيت نخبه های ورزشی می توانيم 

مردم را به سوی ورزش سوق دهيم.  ترويج 
ورزش يعنی داشتن مردم سالم تر و محله ای با 

کم ترين آسيب های اجتماعی و در واقع اين کار 
سرمايه گذاری است نه هزينه کردن.»

 

«علی الياسی»، پيشکسوت، مربی و داور بين المللی 
«بوکس» ، يکی از چهره ها و مفاخر ورزشــی ايران 
۳۵ سال است در شهرک «نصر» در محله «آزادی» 
سکونت دارد. الياسی که سابقه حضور در جبهه را هم 
دارد و جانباز است، عالوه بر رشته ورزشی بوکس که 
به شکل حرفه ای در آن مشغول است، يک کوهنورد 
هم محسوب می شــود و سرپرست تيم کوهنوردی 
اداره وزارت «نفت» است. به قول خودش هيچ قله ای 
در تهران و ايران باقی نمانده اســت که آن را فتح 
نکرده باشد. با اين هم محله ای ۵۴ ساله منطقه ۲۱ به 

گفت وگو نشستيم.

مهدى اسماعيل پور

منطقه و ســراهای محله تمايل داشته باشند با اينکه 
وقت آزاد آن چنانی ندارم، اما برای توسعه رشته بوکس 
حاضر هستم و تمايل دارم همکاری کنم. فعاليت اين 

رشته در منطقه ۲۱ واقعًا ضعيف است.»

35 سال كوهنوردى سال كوهنوردى
اين چهره ورزشی منطقه 

بوکس در کوهنوردی هم دستی بر آتش 
دارد و ســال ها است سرگرم فتح قله های 
مختلــف کشــور اســت. خودش 
نمانده است که  قله ای  می گويد 
آن را فتح نکرده باشد: «عالوه 
بر بوکس، ســال ها اســت که 
کوهنــوردی هــم می کنم 
و در ايــن رشــته مــدرک 
به  توجه  بــا  دارم.  مربيگری 
اينکه بازنشسته وزارت نفت 
هستم، يک تيم کوهنوردی 
نفــت  وزارت  اداره  بــرای 
تشکيل داده ايم و تقريبًا همه 
قله های تهران و ايران را فتح 

کرده ايم. در مدت 
که کوهنوردی می کنم، عالوه 
بر قله هــا و ارتفاعات اطراف 
تهران مانند توچال و درکه، قله های 
اشتران کوه،  الوند،  دماوند، سبالن، 
الم کــوه و بينالــود را فتح کرده ام. 
کوهنــوردی واقعــًا ورزش خوب و 
مفيدی اســت. با توجه به اينکه در 

اطراف منطقــه 
و ديدنی مانند ورديج و واريش 
يا ســنگان را داريم، اهالی 
منطقه بايد در اين رشــته 
فعال تر باشــند. به ويژه که 

۳گرفتــن مدرک درجه ۳گرفتــن مدرک درجه ۳ مربيگری به تهران آمدم. در 
ادامه، مدارک درجه ۲ و ســپس درجه يک مربيگری 
را گرفتم. پس از آن با شــرکت در دوره های آموزش 
داوری که اغلب در خارج از کشــور برگزار می شــد، 
باالترين مدرک داوری اين رشته را هم کسب کردم. 
درحــال حاضر، عالوه بر مربــی و داور درجه يک و 
بين المللی بوکس ايران، به عنوان دبير هيئت بوکس 

شمال غرب تهران فعاليت می کنم.» 

به بوكس به بوكس   كم توجهى كم توجهى
 مربــی و داوربين المللــی بوکــس، 

وضعيــت اين رشــته را در منطقه ۲۱
چنــدان خوب و مناســب نمی داند: 
« اکنون تنها ۲ باشــگاه و آموزشگاه 
بوکس در منطقه ۲۱ وجود دارد که 

 در محله تهرانســر است. تعداد 
باشــگاه ها و ميزان استقبال خانواده ها 
از ايــن رشــته جذاب و مهيج بســيار 
کم اســت. شــايد دليلش اين باشد که 
گمان می کنند بوکس ورزش خشــنی 
اســت. چنين باوری کامًال اشتباه است. 
در رده بندی رشته های ورزشی به سبب 

احتمال مصدوميت و آسيب ديدگی، بوکس 
پس از رشته هايی مانند کشتی، فوتبال، تکواندو 
و اسبدوانی در رتبه هفتم قراردارد. با اين وجود 
جالب است که خانواده ها با اينکه فرزندانشان 
کشتی بگيرند، فوتبال بازی کنند يا در کالس 
تکواندو ثبت نام کنند، مشــکلی ندارند. اما تا 
اســم بوکس می آيد، دچار استرس می شوند. 
اين باور غلطی اســت که بين مردم رايج شده 
و بايد اصالح شــود. يکــی از داليل آن هم به 

داستان زندگى جوانى كه با كمك مسئول يك گرمخانه پس از 
رهايى از اعتياد، ادامه تحصيل داده است

امير كارتن خواب 
مددكار اجتماعى شد

  «امير»از جهنم برگشته است. از ته اعتياد يعنی کارتن خوابی، از اوج تنهايی يعنی طرد شدگی. 
از حشيش،  ترياک، هروئين و شيشه که سال های جوانی اش را لحظه لحظه دود کرده اند. او روزها 
و شب های گرم و سرد بسياری را ميان شمشادها و کنار جوی و جدول های حاشيه پل ها زيست 
کرده و با ته مانده غذاهای ديگران به سيری رســيده است. تخريب سال های اعتياد را با انواع 
مواد ســنتی و صنعتی می توان در چين و شکن های ريز و درشت صورتش ديد؛ آن هم در حالی 
که ۲۹ سال بيشتر ندارد و هنوز خيلی از راه ها را نرفته است. می گويد: «اعتياد جانش را نيم بند 
کرده اســت و عقلش را تمام بند». از پاکی  اش زياد نمی گذرد و ۲ سال است که رهايی دارد اما به 
قول خودش ۲ سالی است که «وسوسه سياه» سراغش نيامده و ادامه تحصيل  و اشتغال شده همه 
زندگی اش. با «امير» در پايگاه خدمات اجتماعی شــهرداری منطقه ۹ قرار گذاشتيم تا روزهای 

تاريک و روشن زندگی اش را روايت کند.  

سحر جعفريان

نگاه كارشناس

پاتــوق می کرديــم. چند 
بــاری حتی بــرای اينکه 

خرجم را دربياورم، موادفروشــی کردم. تــا اينکه طرح های 
ضربتی جمع آوری معتادان متجاهر در همان محدوده شوش 
و هرندی زياد شــد. من هم از ترس، همراه چند نفر از همان 
معتادها به سمت محله های غربی تهران تغيير پاتوق داديم.

 گاهی بوســتان «المهدی»(عج)، گاهی کنار خيابان. يک 
شب در يکی از بوســتان های محلی بی جان و بی رمق افتاده 

بودم که چند نفری از گرمخانه آمدند سراغم.
 اول لباس گرم و غذا دادند بعد، خانم «پريســا افکار» که 
مســئول گرمخانه همان حوالی بود، شــروع کرد به صحبت. 
انگار نخســتين تلنگر را آنجا خوردم. چند شــب پياپی کار 
آن تيم گشــتزنی همين شده بود که بيايند سراغم. ۱۵ شب 
گذشــت تا اينکه باالخره خودم تصميم بــه ترک گرفتم. با 
هزينــه خانم افکار بــه کمپ رفتم و پاک شــدم. بعد از آن 
کالس های مشــاوره و روان شناســی را ادامه دادم. با تشويق 
همين خانم افکار در رشته مددکاری ادامه تحصيل دادم. اين 
رشــته را انتخاب کردم تا وسوسه سياه (وسوسه ای که سبب 
لغزش و مصرف مجدد فرد رهايی يافته می شود) سراغم نيايد.  
دانشــگاه قبول شدم و مدتی بعد به عنوان مددکار در يکی از 
مراکز پيشگيری از اعتياد مشغول به کار شدم. کسی نمی تواند 
بيماری اعتياد را درک کند، جز کســی که دردش را کشيده 
باشــد يا به نوعی در مجاورت مستقيم آن بوده باشد. پس از 
مدت هــا با خانواده ام هــم ارتباط گرفتــم و آنها هم خيلی 

خوشحال شدند.

تخريب از 19 سالگى

قد و قواره ای متناسب دارد. چهره ای متفکر که جوانی اش، 

پشــت رد و نشــان تخريب موادمخدر به ويژه شيشه پنهان 

شــده، صدايش آرام و رفتارش متين اســت. گاهی نگاهش 

خيره می ماند و گاهی با لبخندی کمرنگ تالش دارد، تراژدی 

سال های جوانی اش را ناديده بگيرد.

 دســتی به ســرو گــوش خاطراتش می کشــد و از ۱۹ 

ســالگی اش می گويد: در يکی از  مراکز آموزشی «دورود» از 

توابع «لرستان» می خواندم که همراه يکی دو نفر از دوستانم 

چند باری بــرای تفريح به کوه رفتيم. آنها گاهی حشــيش 

می کشــيدند و من هم با کنجکاوی آن را امتحان کردم. يک 

لذت طلبــی کوتاه مدت که برای چندين و چند ســال مرا از 

زندگــی عقب راند. از مصرف ماهانه و هفتگی که شــايد آن 

زمان بيشتر از ۵ هزار تومان برايم هزينه نداشت، آغاز شد تا 

مصارف روزانه ای کــه هزينه هايی از ۲۰ تا ۵۰هزار تومان به 

بار می آورد. به هــر جان کندی بود، ديپلم گرفتم تا خانواده 

متوجه تغييرات من نشــوند. متأسفانه عروسی برادرم، زمانی 

بــود که من مصرف هروئين را آغــاز کرده بودم و پس از آن 

ديگر مصرفم زياد شده بود.»

 بــه اينجا که می رســد، آهی می کشــد و ادامه می دهد: 

«خانــواده ام نيز پــس از مدتی متوجه اعتياد من شــدند و 

نصيحت ها باال گرفت! اما گوشــم بدهکار نبود. يعنی راستش 

تا زمانی که يک معتاد به ذلت نرســد، گوشش بدهکار هيچ 

پند و عبرتی نيســت. من هم به ترک فکــر نمی کردم. اين 

ميــان، ۴بار اجباری به کمپ رفتم و بيــش از ۵۰بار به زور 

خانــواده ام تالش کردم ترک کنم. تا اينکه تصميم گرفتم به 

سبب راحتی خودم و آبروی خانواده ام، به تهران بيايم. شنيده 

بودم «شــوش» و «هرندی»، بهشت معتادها است. هم مواد 

زياد پيدا می شود و هم مکان مصرف به راه است.» 

نخستين تلنگر

يادآوری خاطرات تلــخ و عبرت آموز، گاهی مژه هايش را 

خيس می کند. اما با اين حــال ادامه می دهد: «در محدوده 

شــوش و هرندی چندتايی دوست و آشــنا داشتم که اوايل 

چند شــب را با آنها گذراندم، ولی خيلی زود به من فهماندن 

بايد به فکر جا و مکان برای خودم باشــم. مدتی را کارگری 

کردم و با پولش روزگار گذراندم. 

به مصرف شيشه که روی آوردم از کار کردن واماندم. ديگر 

شده بودم يک کارتن خواب واقعی که هميشه از تصورش هم 

گريزان بودم. کارتن خوابی که ســال به ســال به خود، جای 

خواب راحت، حمام و ســفره غذا نمی ديد. با ســاير معتادان 

بی خانمان هر شــب زير فالن پل يا بهمان بوســتان 

اجتماعی  آسيـــــــب 
«اعتياد» چنان ريشه دوانيده که از 

سوی جامعه شناســان و متخصصان علوم رفتاری 
به يکــی از مهم ترين بحران های عصر حاضر پس 
از  آلودگی های زيست محيطی و فقر تبديل شده 
اســت. «پريســا افکار»، مددکار  و مسئول پايگاه 
خدمات اجتماعی شــهرداری منطقــه ۹، درباره 
اعتياد که هر روز ابعــاد تازه ای به خود می گيرد، 
می گويد: «ترک اعتياد يک مســئله بزرگ است و 
از آن بزرگ تر شايد پايداری در پاکی باشد. چراکه 
اعتياد يک بيماری با بازگشت های مکرر است که 
افزايش تنــوع موادمخدر صنعتی و کيفيت خارج 
از فرمول اســتاندارد اغلب آنها اين بازگشت ها را 
شــدت می بخشــد. به طور ميانگين ترک مصرف 
مــواد در هر فرد معتاد به بيش از ۳۰بار رســيده 
است. بنابراين، شناخت و شناسايی عوامل منجر 
به بازگشت مصرف، يکی از مهم ترين رسالت های 

مددکاران و پژوهشگران حوزه اعتياد است.»
 افکار هم چنيــن می افزايد: «نمونه هايی مانند 
«اميــر» در جامعه بی شــمار هســتند که برای 
اغلبشان تا پيش از رسيدن به آخر خط، می توان 
خدمت رســانی کرد. نمونه هايی هم هســتند که 
هنوز به اجبار مصرف دائم نرســيده اند و می توان 
با اقدامات پيشگيرانه از تخريبشان جلوگيری کرد. 
اين ميان، به افراد متخصص، دلســوز و هم چنين 
پيوست های پژوهشی و مطالعاتی دقيق نياز داريم 
تا اعتياد و پيامدهای وحشتناک آن در امان ماند.»

خانــواده ام تالش کردم ترک کنم. تا اينکه تصميم گرفتم به 

سبب راحتی خودم و آبروی خانواده ام، به تهران بيايم. شنيده 

بودم «شــوش» و «هرندی»، بهشت معتادها است. هم مواد 

يادآوری خاطرات تلــخ و عبرت آموز، گاهی مژه هايش را 

خيس می کند. اما با اين حــال ادامه می دهد: «در محدوده 

شــوش و هرندی چندتايی دوست و آشــنا داشتم که اوايل 

چند شــب را با آنها گذراندم، ولی خيلی زود به من فهماندن 

بايد به فکر جا و مکان برای خودم باشــم. مدتی را کارگری 

به مصرف شيشه که روی آوردم از کار کردن واماندم. ديگر 

شده بودم يک کارتن خواب واقعی که هميشه از تصورش هم 

گريزان بودم. کارتن خوابی که ســال به ســال به خود، جای 

خواب راحت، حمام و ســفره غذا نمی ديد. با ســاير معتادان 

بی خانمان هر شــب زير فالن پل يا بهمان بوســتان 

پاتــوق می کرديــم. چند 
بــاری حتی بــرای اينکه 

خرجم را دربياورم، موادفروشــی کردم. تــا اينکه طرح های 

بحران اعتياد
 در جامعه
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كن بزرگ 
 کن شمال ُملک ايران واقع است
در شمال غرب تهران واقع است

کن خودش بخش است و َده ِده در کنار
اين چنين باشد هميشه ماندگار

کن پر از راز است و زيرخاکی وگنج
قيمت هر ذره اش با زر بسنج

قدمتش باشد هزاران سال پيش 
ساکنانش جمله با فرهنگ وکيش

َده نشان باشد نشان اسبقيش
يا فنا يا زير خاک است مابقيش

از قديم آثار بسياری بجاست
کز نگاه معنوی بس پر بهاست

شامل چندين زيارتگه ُبَود
ُبقعه ها و مسجد و َدرَگه ُبَود

باغ هايش همچو فردوس َبرين
اين سخن باشد برايش کمترين

هر که اهل گردش وگردشگريست
کوچه باغ هايش هنوزم ديدنيست

مردمی دارد به غايت بی ريا
خوش رخ وخوش سيرت و اهل وفا

دين شان اسالم و شيعه زاده اند
با مرام و با صفا و ساده اند

ُشهره در مهمان نوازی گشته اند
اندرين ره هستی خود داده اند
ميوه هايش توت و شاتوت و انار

جوز و خرمالوی خوش رنگ و نگار
فصل خرمالو که از ره می رسد
نوبت احسنت و به به می رسد

رنگ نارنجی ميان شاخه ها
می دهد بر باغ و بستان ها صفا

هم در آن انجير و  دار زردآلو
هم ُبَود گيالس و رويد آلـبالــــو
پنج محله دارد اين شهر قشنگ

بين آنان کی نشيند حرف جنگ
هر محل با ديگری در سازشست

بينشان يکرنگی و آرامشست
َود سرآسياب يک محل نامش بـُ
زانکه آنجا بوده در سر؛ آسياب

يک محل چون بوده جای َمحکمه
نام دار قاضی برايش آمده

چون ميانده بين ِده دارد قرار
نام آن گرديده مونِده از قرار
چونکه زير خانه ها باُلن ُبدی

زين جهت نام محل بالون ُشــدی
من شنيدم از قديم ها اِسمالون

بوده نام يک محل بی چندوچون
بی گمان شخصی ز اسماعيليان

بوده آنجا ساکن و از اهل آن
من نمی گويم يقينًا؛ ُمحَتَمل
می نشيند نام او براين محل

اين  چنين ست قصه اين پنج محل
نيست منظور بدی در َهر َمَثل
گر بگويم من ُمَفَصل زين ديار

صد قلم می خواهد و کاغذ هزار
فرصتی خواهم که در وقتی ِدَگـر

قصه گويم با شما شب تا سحر
می شوم از َجمِعتان اينک ُجدا

حافظ و يار شما باشد خدا
تقديم به اهالی با صفای کــن بزرگ و به آنان  که در 
دل به جای کينه و نفرت و... درخت دوستی و محبت 

می نشانند. 
عبداله درويش - ساکن محله کن

هويتپيشخوانپيشخوان

از پونك تا يافت آباد با جاده طرشت
روزگاری جاده «ده پونک» تا روســتای «يافت آباد»، به جاده «طرشــت» معروف بود و از 
مسيرهای مهم غرب تهران به شمار می آمد که بر اساس اسناد تاريخی در دوران «دارالخالفه» 
در سال ۱۲۱۷ شمسی ايجاد شد. اين جاده با شروع از پونک و گذر از روستاهای «باغ فيض» 
و طرشت به دهستان «جی» و پس از آن با گذر از ده «مهرآباد» به قريه يافت آباد می رسيد. 
تنها مســير اصلی غرب به شــرق تهران که با اين جاده تالقی داشت، جاده «کن» يا همان 
بلوار «آيت اهللا  کاشانی» کنونی بود که از روستای کن تا دارالخالفه امتداد داشت. در گذشته 
و به ويــژه در دوره «قاجار»، محل تالقی اين ۲ جاده قديمی، مکان ارزشــمندی برای مردم 
به شــمار می آمد چراکه از آن برای تبادل کاال و بنگاه داری و به ويژه تبادل گندم، آرد و دام 
اســتفاده می کردند. بــا گذر زمان، تغييرات زيادی در اين جــاده صورت گرفت تا جايی که 
اکنون حدفاصل پونک تا ميدان «صادقيه» را با نام «اشرفی اصفهانی» می شناسيم و از ميدان 
صادقيه تا ميدان «آزادی» به نام «محمدعلی جناح» نامگذاری شــده است. هم  چنين محل 

تالقی ۲ جاده ديروز، اکنون ميدان صادقيه يا همان ميدان «آرياشهر» شهرت دارد. 

كاشت سنبل نوروز در خانه 
اگر از آن دسته شهروندانی هستيد که به کاشت گل و گياه عالقه داريد، بد نيست بدانيد که 
اواخر پاييز و اوايل زمستان، فصل مناسبی برای کاشت پياز گل معطر و زيبای «سنبل» است. 
سنبل «واليتی» همان سنبل های ايرانی است که از قديم در ايران برای ايام نوروز می کاشتند. 
البته بايد بدانيد که پياز اين گل بايد دوره سرما را طی کند. اين گياه را در آپارتمان می توان 

درون پيت، ماسه و آب پرورش داد. 
کاشت: برای کاشــت پياز گل در باغچه يا محيط باز، مکانی را در نظر بگيريد که روزانه 
حدود ۵ ســاعت نور مستقيم خورشيد را دريافت می کند. برای کاشت در باغچه، چاله ای به 
عمق ۱۵ تا ۲۵ سانتيمتر حفر کنيد. ته چاله را با خاک برگ و يا پيت ماس يا کمپوست برای 
زهکشــی بهتر خاک پرکنيد. جوانه پياز هنگام کاشت بايد رو به باال باشد. روی پياز حتمًا با 

خاک پوشانده شود. 
نکته: فاصله پيازها از يکديگر را حدود ۱۰ الی ۱۵ سانتيمتر در نظر بگيريد. پيش از کاشت، 

پيازها را در پودر زغال بغلتانيد. اين کار مانع از پوسيدگی پياز و ابتال به قارچ می شود. 
پرورش: پس از کاشت، آنها را يکبار آبياری کنيد و برای آبياری های 
بعدی، معموًال بارش های پاييزی و زمستانی، رطوبت کافی را در اختيار 

گياه قرار می دهد، با گرم شدن هوا سنبل به گل می نشيند. 
زهرا کابلی 
 کارشناس گل و گياه

آموزشكده محله

شعر هم محله اى

مريم باقرپور

 نشانی: خيابان ولی عصر(عج) نرسيده به پارک وی کوچه تورج پالک۱۴  کد پستی: ۱۹۶۶۶۵۳۳۸  صندوق پستی: ۴۵۹۵۶-۱۹۶۶۶  تلفن:۲۳۰۲۳۱۰۰   دورنگار:۲۳۰۲۳۴۸۸

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / ميالد رفاقتی

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

 دبيرتحريريه:  زکيه سعيدی
 تحريريه:  مهدی اسماعيل پور/ مريم باقرپور
سميرا باباجانپور/ ثريا روزبهانی/ سحر جعفريان

فاطمه نصيری ها

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 سردبير: مهدی  عليپور
                             

گودال دردسرساز  
انتهــای  در  گودالــی  منطقه 5
خيابــان پروانه جنوبی ايجاد شــده 
اســت که به تازگی خودرو وانت بار 
درون آن افتاد و سبب شد تا خسارتی 
از ناحيه چرخ عقب به آن خودرو وارد 
شــود. گويا گودال مربوط به حفاری 
فاضالب بوده است. اطراف اين گودال 
عالمتــی نصــب نکردنــد و همين 
موضوع موجب دردســر اهالی شده 
است. از مسئوالن تقاضا می شود اين 
گودال را پر يــا تابلوهای راهنما در 

اطراف آن نصب کنند. 
مهران عليزاده 
 ساکن خيابان پروانه

چاله هايى در كوچه 
يوسفى 

عمليات  پيش  مدت ها  منطقه 9
حفــاری در کوچه يوســفی، خيابان 
دستغيب انجام شد. پس از آن قرار بود 
که محل حفاری آســفالت شود، اين 
کار انجــام گرفت اما اکنون بيشــتر 
چاله هــای کوچک و بــزرگ در اين 
محدوده از منطقه ۹ ايجاد شده است. 
اين کوچه به اندازه کافی تنگ است و 
مشــکالت خود را دارد. از مســئوالن 
درخواست داريم که بازديدی از محل 
داشته باشند تا مشکل اهالی رفع شود. 
محمد نوابی 
 ساکن کوچه يوسفی  

ترافيك در سه راه 
باغستان 

فتــح،  بزرگــراه  در  منطقه 21 
نرسيده به سه راه باغستان شهريار، هر 
روز ترافيک زيادی شــکل می گيرد. 
يکی از داليل شکل گيری اين ترافيک، 
ورود خودروهــای ســنگين و اجرای 
عمليات عمرانی در آن محدوده است 
که حرکت خودروها را سخت می کند. 
قــرار بود کــه اين پروژه با ســرعت 
بيشتری پيش برود تا باری از ترافيک 
محل برداشته شود، اما اکنون ترافيک 
در اين محدوده کالفه کننده اســت و 

خبری هم از تکميل پروژه نيست. 
ايمان قهرمانی 
 محله تهرانسر 

توجه به بوستان محله 
بوستان آبشار، يکی از  منطقه 22
بوستان های شــاخص منطقه ۲۲ به 
شمار می آيد که چند سالی از افتتاح 
آن می گذرد. امــا گذر زمان موجب 
شده اســت تا تجهيزات اين بوستان 
فرســوده و خراب شــوند و نياز به 
بهسازی و نوسازی دارند. برای مثال، 
بوســتان  بخش هــای  برخــی  در 
نيمکت ها شکسته اند و نياز به تعويض 
دارنــد. هم  چنين آبنمــای برخی از 

بخش های آن خراب شده است. 
تارا کاظمی 
 ساکن کوهک

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

گياه قرار می دهد، با گرم شدن هوا سنبل به گل می نشيند. 
زهرا کابلی 
 کارشناس گل و گياه

زين جهت نام محل بالون ُشــدی
من شنيدم از قديم ها اِسمالون

بوده نام يک محل بی چندوچون
بی گمان شخصی ز اسماعيليان

بوده آنجا ساکن و از اهل آن
من نمی گويم يقينًا؛ ُمحَتَمل
می نشيند نام او براين محل

اين  چنين ست قصه اين پنج محل
نيست منظور بدی در َهر َمَثل
گر بگويم من ُمَفَصل زين ديار

صد قلم می خواهد و کاغذ هزار
فرصتی خواهم که در وقتی ِدَگـر

قصه گويم با شما شب تا سحر
می شوم از َجمِعتان اينک ُجدا

حافظ و يار شما باشد خدا
تقديم به اهالی با صفای کــن بزرگ و به آنان  که در 
دل به جای کينه و نفرت و... درخت دوستی و محبت 

عبداله درويش - ساکن محله کن

۱۵ الی ۱۵ الی ۱۵ سانتيمتر در نظر بگيريد. پيش از کاشت،  فاصله پيازها از يکديگر را حدود نکته: فاصله پيازها از يکديگر را حدود نکته: فاصله پيازها از يکديگر را حدود ۱۰
پيازها را در پودر زغال بغلتانيد. اين کار مانع از پوسيدگی پياز و ابتال به قارچ می شود. 

پرورش: پس از کاشت، آنها را يکبار آبياری کنيد و برای آبياری های 
بعدی، معموًال بارش های پاييزی و زمستانی، رطوبت کافی را در اختيار 

گياه قرار می دهد، با گرم شدن هوا سنبل به گل می نشيند. گياه قرار می دهد، با گرم شدن هوا سنبل به گل می نشيند. 


