
 60 پروژه خرد منطقه 22 
با شتاب درحال اجراست

کوچک مقیاس 
اما کارساز

محله نمایانگر یکی از مهم ترین واحدهای اجتماعی و کالبدی شــهر است. 
برای همین پتانسیل های اجتماعی محله ها از یک سو...
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صفحه 4

پرواز ققنوس از محله حصارک
معلوالن و اعضای تشکل های مردمی 
برای زیباسازی محله شان آستین باال زده اند

 گفت وگو با کوهنورد هم محله ای که به تازگی 
از فتح بزرگ ترین قله قاره آفریقا برگشته است

»محمد هاشمی« یکی از کوهنوردان منطقه 21 است که به تازگی از فتح قله »کلیمانجارو« مرتفع ترین 
قله قاره »آفریقا« در کشور »تانزانیا« به ایران بازگشته است. این کوهنورد ساکن محله »وردآورد« 
و همراهانش تنها گروه ایرانی هستند که امسال رهسپار فتح کلیمانجارو شده اند. هاشمی که پس 
از فتح همه قله های مهم و مرتفع داخلی، نخســتین صعود بین المللی اش را در یکی از معروف ترین 

قله های جهان تجربه کرده است.

از وردآورد تا کلیمانجارو

مدیرمسئول

امضا
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صفحه 7

برگزاری دومین همایش دوچرخه سواری همگانی
 در بلوار اجتماعی منطقه 9

یک ســالگی »کرونا« را در حالی پشت سر گذاشــتیم که فرصت بسیاری از فعالیت های اجتماعی 
و تفریحــی از شــهروندان با هدف رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی گرفته شــد. این میان، 
»دوچرخه ســواری« به عنوان ورزشی تفریحی و عاملی مهم در پیشگیری از ابتال به کرونا در جریان 
حمل ونقل های شهری، مورد توجه بسیاری از شهروندان و مدیران قرار گرفت. به  گونه  ایی که برگزاری 

همایش ها و مسابقه های دوچرخه سواری محلی و منطقه ای رونق گرفت.

رکاب بزن، کرونا نگیر

صفحه 5

صفحه 8
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بوستان های منطقه برای جذب 
سفر و حضور فعال شهروندان به 
بوستان های موضوعی تبدیل می شوند. 
شــهردار منطقه 21 با اعالم این خبر 
گفــت: »ایــن منطقــه با داشــتن 
50 مترمربع سرانه فضای سبز به ازای 
هر نفر، رتبه دوم ســرانه فضای سبز 
شهری را به خود اختصاص داده است. 
اما در این محــدوده از پایتخت، هیچ 
بوستان شاخص فرامنطقه ای شناخته 
شــده وجود ندارد، از سویی به دلیل 
استقرار صنعت در محله ها، بوستان ها 

دچار شب مردگی شده اند و نتیجه اش استقبال نکردن شهروندان پایتخت از 
بوستان های این منطقه است. به همین دلیل، در افق1400 منطقه21، طرحی 
برای توســعه بوستان پیش بینی نشده اســت و تنها هدف موضوعی کردن 
بوستان ها برای استفاده مفیدتر شــهروندان خواهد بود.« »رضا رجب زاده«، 

درباره چگونگی اجرایی این طرح افزود: 
»در این طرح به جای احداث بوستان 
جدید، بوســتان های کنونی در قالب 
بوســتان »کاریکاتــور«، »بانــوان«، 
»ســالمندان«، »صنعت« و... فعالیت 
می کنند و در این زمینه حتی از توان 
بخش خصوصی هم اســتفاده خواهد 
شــد. با اجرای این شــیوه، بوستان ها 
فرامنطقــه ای شــده و جاذب ســفر 
می شوند و منطقه از حالت شب مردگی 
خارج خواهد شد.« او با اشاره به اینکه 
طرح های اجرایی بــرای این کار آغاز 
شــده است، گفت: »موزه »صنعت« در یکی از بوستان ها ایجاد می شود یا در 
»وردآورد« مجموعه گردشگری در حال احداث است. هم  چنین برنامه ریزی 
برای توسعه مراکز فرهنگی مانند احیای سینمای »ققنوس« آغاز شده است 

که با این شیوه ها می توان منطقه را به مرکز جاذب سفر تبدیل کرد.« 

تیتر یک

ایجاد جاذبه های گردشگری فرامنطقه ای در بوستان ها

نقضکنندگانپروتکلهایبهداشتیرامعرفیکنید
شــهروندان، مراکز غیر بهداشتی و بی توجه به پروتکل های بهداشتی را معرفی کنند. مدیر 
مرکز بهداشــت غرب تهران با اعــالم این مطلب گفت: »با وجود تشــدید نظارت و کنترل 
بهداشــتی از مراکز تهیه و توزیــع موادغذایی و اماکن عمومی، همچنــان نیازمند همکاری 
شــهروندان هستیم و ســاکنان محله های مختلف می توانند در صورت بی توجهی اصناف به 
موارد بهداشــتی و رعایت نکردن پروتکل های، موارد   را اطالع دهند.« »ماهرخ عالیی« افزود: 
»کارشناسان بهداشــت محیط مرکز بهداشت غرب، عالوه بر پیگیری تماس های مردمی، به 
شکل مداوم در حال گشتزنی و نظارت هستند. بر همین اساس در هفته نخست اسفندماه، 7 
گشــت مشترک با حضور کارشناسان سازمان »بازرسی اصناف« انجام شد و با بازرسی از 57 
واحد صنفی، 8 واحد اخطار و یک واحد هم پلمب شد.« او از شهروندان خواست شکایت های 

خود را از طریق تلفن 66087282 با مسئوالن در میان بگذارند. 

آغازایمنسازیبزرگراهآزادگان
بزرگــراه »آزادگان« به ویژه از محدوده »تهرانســر« 
درحال ایمن ســازی اســت. معاون حمل ونقل شهردار 
منطقه 21 با اعالم این خبــر گفت: »یکی از مهم ترین 
گالیه های رانندگان از بزرگراه آزادگان، نامناســب بودن 
مســیر به ویژه در محدوده کندروی جنوب به شــمال 
بزرگراه، بلوار شــاهد تهرانســر بود که به سبب اختالف 
ارتفاع، پس از قرار دادن »نیوجرســی« به 2 باند تقسیم 
شده بود، در نتیجه تصادف های زیادی در آن محدوده رخ 
می داد. برای همین عملیات رفع خطر با پیگیری شهردار 
منطقه آغاز شــد.« »محمدرضا سالمی« با اشــاره به اینکه عملیات از سوی معاونت »فنی و 
عمرانی« و همکاری ســازمان »مهندسی و عمران شهر تهران« اجرایی می شود، گفت: »برای 
اجرای عملیات، مســیر کندروی بزرگراه در محدوده بلوار شــاهد تهرانسر مسدود و با تجهیز 
کارگاه و استقرار بیل مکانیکی، عملیات تخریب و بهسازی 300 متری معبر آغاز شده است.«

چهره
مسئول برپایی مسابقات فوتبال کودکان: 

مسابقاتورزشی،
کودکانونوجوانانرا

بانشاطمیکند

یادداشت

آرامش شهروندان 
با طرح های محلی

ایجاد فضایی با نشاط و عادالنه در شهر 
از خواســته های مردم است و شهروندان 
پایتخــت به فضا و محیطی نیاز دارند که 
بتوانند فارغ از سراسیمگی و شتاب زندگی 
شهری، لحظاتی در آن به آرامش برسند. 
اتفاقی که به نظر می رسد این روزها برای 
ساکنان منطقه 9 در حال رخ دادن است. 
چراکــه در خیابــان »اجتماعی« نهمین 
تکه از پایتخــت زمینه ای فراهم شــده 
اســت تا تعامالت اجتماعی بیشتر شود 
و شــهروندان بتوانند در فضایی مناسب 
درکنار هم تفریح کننــد و از برنامه های 
مختلف فرهنگی و ورزشی بهره مند شوند. 
در واقع بازگرداندن کودکان و خانواده ها 
به فضاهای عمومی و برگزاری رویدادهای 
هنری و اجتماعــی در خیابان اجتماعی 
منطقه، بســیار ارزشــمند است و وجود 
سازه های سبک برای رویداهای اجتماعی 
و فرهنگــی را می توان مغتنم دانســت. 
هم  چنین این مکان برای افزایش ســرانه 
فضاهای عمومی شــهروندان منطقه 9 با 
برپایی رویدادهای هنر عمومی و شهری 
از جمله نقاشی، تئاتر خیابانی و موسیقی 
مناســب بوده و در نهایت توانسته است 
فرصتی را برای اســتقرار مشــاغل سیار 
در زمان های مختلف ســال و متناسب با 
رویدادها فراهم کند. عالوه بر این خیابان، 
پاتوق محله »هاشــمی« نوید بخش یک 
رویــداد مکان اجتماعی اســت. چون در 
محله ای ایجاد شده است که بافت ریزدانه 
و جمعیــت باالیــی دارد و طراحی این 
پاتوق محله، به گونه  ایی اســت که امکان 
تعامــل و گردهمایی اجتماعی ســاکنان 
منطقه را فراهم می کند، تا بتوانند مراسم 

مذهبی، ملی و محلی را برگزار کنند. 
از دیگــر مــواردی که ســبب ایجاد 
بالندگی و زیســت کودکانه در منطقه9 
و به ویــژه محــدوده »ســی متری جی« 
و محله »شــهید دســتغیب« می شود، 
ســاخت بوســتان »کودک« با وســعت 
5هکتــار در منطقــه جی اســت. ایجاد 
چنین زیرســاخت هایی بــا توجه به نیاز 
ارزشمند  منطقه9،  ســاکن  خانواده های 
اســت. این بوســتان فضایــی امن برای 
رویدادهــای اجتماعــی کــودک محور، 
تعامل رشدی و بالندگی کودکان خواهد 
بود. با این فعالیت ها می توان شــهرداری 
منطقــه 9 را جــزو مناطق پیشــگام در 
توسعه فضاهای اجتماعی دانست. اگرچه 
این محــدوده از پایتخت نیــاز به توجه 
بیشتری دارد و طرح هایی مانند »کوچه 
رنگی« در آن اجرا شــده است تا فضای 
خاکستری و فرسوده منطقه9 به محیطی 
شــاد و زیبا تبدیل شــود و تا حدودی 
چهره خاکســتری را از محله بزداید، اما 
باز هم نباید فرامــوش کرد که منطقه9 
و ســاکنانش نیاز به توجه بیشتری دارند 
و بایــد طرح های کاربردی بیشــتری در 

منطقه اجرا شود. 

درختانخشکیدهاثرهنریمیشوند
درختان خشکیده خیابان »آزادی« با شکل و شمایل 
جدید، زیبایی را در آستانه سال نو به ارمغان می آورند. 

معاون خدمات شهری و فضای سبز شهردار منطقه9 
با اعالم این خبر گفت: »در راســتای پویش زیباسازی 
شهر و ارتقای نمای بصری منطقه، عملیات پیکر تراشی 
بــر روی درختان خشــکیده خیابان آزادی آغاز شــده 
اســت و امیدواریم تا پیش از فرارسیدن سال جدید به 
پایان برســد.« »مصطفی دینی« با اشــاره به پیشرفت 
70 درصدی پیکر تراشی بر روی درختان خیابان آزادی 
افزود: »اکنون عملیات بر روی 3 درخت در حال اجراست. البته چندی پیش هم پیکر تراشی 

درخت »چنار« خیابان »هرمزان« در قالب مرغ افسانه ای »سیمرغ« اجرایی شد.«

روزها  این  نیــا«  »مجید محمودی 
مســئول برگزاری مسابقات فوتبالی 
است که در منطقه 22 برگزار می شود. در 
ایــن مســابقه 11 تیم شــرکت کردند. 
پنج  شــنبه های هر هفته در زمین چمن 
شــهرک »شــهید باقری«، کــودکان و 
نوجوانان زیر 11 ســال با هــم به رقابت 
می پردازنــد. محمودی نیــا کــه خود در 
سازمان »آتش نشــانی« هم فعالیت دارد، 
درباره این مسابقه ها می گوید: »مسابقه ها 
به پیشــنهاد هیــأت فوتبال تهــران و با 
همکاری باشــگاه »آریا آساک تهران« در 
حال برپایی است و اســتقبال کودکان و 
نوجوانان از آن البته با رعایت پروتکل های 

بهداشتی، بسیار خوب بوده است« 
او باور دارد که برپایی این مسابقه ها در 
افزایش شادی و نشاط کودکان و نوجوانان 
تأثیر گذار است و می تواند آنها را به سمت 
فعالیت هــای گروهی موفق ســوق دهد. 
از مدت ها  محمودی نیا می گوید: »پــس 
خانه نشــینی کــودکان و نوجوانان، فکر 
نمی کردیم که 11 تیم 12 نفره تشــکیل 

شود و برای شرکت در مسابقه 
اعالم آمادگی کنند. در واقع 
از  دوستان  فوتبال  استقبال 

و  بود  بی نظیر  رقابت ها 
فروردین  ماه  اواخر  تا 
رقابــت  شــاهد 

خواهیم بود.«

الهامفخاری
عضوشورایاسالمیشهرتهران

مجلهخبری مجلهخبری

جمعآوریدستفروشانازجادهسالمت
جاده ســالمت »اکباتان« از حضور دستفروشان پاکسازی می شود. 
شهردار ناحیه 6 منطقه 5 با اعالم این خبر گفت: »موضوع دستفروش ها 
در مشــاعات شهرک اکباتان یا جاده ســالمت در محدوده شهرک، از 
مهم ترین مطالبات شــهروندان بوده که مشــکالتی را برای ساکنان به 
وجود آورده اســت، به همین دلیل، پیش بینی شــده اســت با تعامل 

شــورایاران این مســائل در کمترین زمان رسیدگی شود تا شهروندان 
دچار دردسر نشوند.«

»مرتضی مرادی« افزود: »امیدوارم با همکاری شهروندان ساکن در 
این محدوده، با همان نگاه انســان محور تا پایان سال، جاده سالمت در 

فاز 2 شهرک اکباتان را از حضور دستفروشان پاکسازی کنیم.«

تکمیل10پروژهمحلیتاپایانسالدر»کن«
طرح های توســعه محلی »کن« تا پایان ســال 1399 تکمیل 
خواهد شد. معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه5 
با اعالم این خبر گفت: »62 پروژه توســعه محلی در سال 1399 
برای منطقه5 تعریف شــد که 10 پروژه آن در محله کن در حال 
اجراست و پیش بینی شــده تا پایان سال تکمیل شود.« »فاطمه 
ســادات حمیدیان«، پارک ورودی کن، بهسازی مسیر منتهی به 
امامزاده شعیب)ع(، تجهیز بازارچه سیدالشهدا)ع(، بازپیرایی بوستان 
ارمغان و... را از جمله پروژه های توسعه محلی کن دانست و افزود: 
»از ســوی شهردار منطقه کارگروه ویژه ای برای محله کن تشکیل 
شده است که به صورت میدانی روند اجرای پروژه های توسعه محلی 
را در این محله بررسی و اعالم می کنند.« او در ادامه داد: »پروژه های 
توسعه محلی با سرعت و دقت در حال انجام است و بیشتر در محله های کم برخوردار منطقه 
مانند »اندیشه«، »بهاران«، کن و »حصارک« اجرایی می شود و در این میان محله کن به سبب 

قدمتش مورد توجه ویژه ای قرار دارد.«

افتتاحبازارترهبار»کوکب«دربهار1400
بــازار میوه و تره بــار »کوکب« در محله »سرآســیاب مهرآباد« تا 
اردیبهشت  ماه سال 1400 به بهره برداری می رسد. شهردار منطقه 9 
با اعالم این خبرگفت: »اداره ساماندهی منطقه9 با هماهنگی سازمان 
میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با هدف افزایش سرانه بازارهای 
میوه وتره بار در محله ها، زمین هایی را در محله های سرآسیاب مهرآباد 
و »امامزاده عبداهلل«)ع( شناسایی کرد و به سازمان میادین تحویل داد 
که در نخستین گام بازار »جرجانی« واقع در محله امامزاده عبداهلل)ع( 
افتتاح شــد. البته ســاخت بازار کوکب محله سرآسیاب مهرآباد هم 
آغاز شــده و تجهیز کارگاه آن هم به پایان رســیده است. امیدواریم 
در اردیبهشت ماه سال 1400 به بهره برداری برسد.« »سید مصطفی 
موسوی« درباره امکانات بازار جرجانی افزود: »این بازار در زمینی به 
مســاحت 300 مترمربع و زیر بنای 184 مترمربع به بهره برداری رسید که شامل 2 غرفه عرضه 
محصوالت میوه و سبزیجات برگی و غیر برگی و یک غرفه محصوالت پروتئینی می شود. هم  چنین 

یک خوابگاه 6 نفره، سرویس بهداشتی و حمام هم برای کارگران آن ایجاد شده است.« 

4000میز خبر
نهالهمزمانباهفته»منابعطبیعی«
باحضورشهروندانومشارکت

دوستدارانمحیطزیستدرفازغربی
چیتگرکاشتهشد.»کاج«و»سرو«از
جملهگونههاییاستکهبرایکاشت
دراینعرصهدرنظرگرفتهشده،
چونباشرایطواقلیماینمحدوده

سازگاراست.

15
پالکنامگذاریشدهبهنامشهدادر
منطقه5رونماییشد.اینپالکها
درمعابر،میدانها،پلهاوگذرهای
منطقهنصبشدهاند.ازمجموع

پالکهاینامگذاریشده،14پالکبه
نامشهدایجنگتحمیلیویکپالک
بهنامشهیدمدافعحرمبود.

30
ایستگاهاتوبوسمنطقه9برایحضور
شهروندانوتوقفوسایلحملونقل
عمومی،مناسبسازیشدند.عملیات
مناسبسازیاینایستگاههابا

خطکشیمحوریبهطول750مترو
نصب60نوشتارایستگاهاتوبوسدر

حریمایستگاههاانجامشد.

جشنوارهکارآفرینی
ویژه12تا18

سالهها
جشــنواره »کارآزمــای« به عنوان 
نخســتین رویداد آموزشــی  ـ تجربی 
کسب و کارهای خانگی ویژه نوجوانان 

12 تا 18 سال برگزار می شود. 
منطقه9  هنــری  فرهنگی  مدیــر 
گفت: »جشــنواره کارآزمای با هدف 
ایجاد هماهنگــی نوجوانان با فرهنگ 
کار، کارآفرینــی و تولیــد بــا حضور 
استادان مجرب و صاحبان کسب و کار 
موفق تدارک دیده شده است، بنابراین 
افراد متقاضی باید مهارت یا ایده تولید 
محصول و ارائه خدمت برای راه اندازی 
کســب و کار خود را داشــته باشند و 
با تکمیل فرم ثبت نام تا پایان اســفند 
ماه، در دوره های آموزشــی آنالین و 
کارگاه هــای راه اندازی کســب و کار 

شرکت کنند.«
با اشــاره به  »اکبــر بختیــاری« 
اینکه این جشــنواره بــرای نوجوانان 
12 تا 18 ســال تدارک دیده شــده 
اســت، افزود: »نفــرات برگزیده این 
جشــنواره از 7 تــا 15 میلیون تومان 
جایــزه می گیرنــد.« متقاضیان برای 
 ثبت نــام بــه پایــگاه اطالع رســانی 
 karazmay.farhangsara.ir

مراجعه کنند. 
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 5 مناطق همینحوالی

از نیمه های خیابان »شاهد« محله حصارک، دیوار نقاشی 
شــده خودنمایی می کند. محل دیوار رنگ آمیزی شــده تا 
چند هفته پیش ســنگی بود، اما اکنون به رنگ آبی درآمده 
و نقش های پرنده در گوشــه و کنار آن کشیده شده است. 
عده ای در حال رنگ کردن بال های پرنده ها هستند. برخی 
روی ویلچر نشسته اند و قسمت های پایین را رنگ می کنند 
و برخی دیگر مشــغول رنگ آمیزی بخش های باالی دیوار 
هســتند. »میترا امیری«، مدیر محله حصارک هم به کار، 
نظارت دارد و گاه قلم به دست می شود. این برنامه به پیشنهاد 
او و با مشــارکت تشــکل های مردمی مانند »آرامش روان« 
و مجتمع »مهرگان« و معلوالن محله اجرایی شــده است. 
امیــری، هدف از این فعالیت را ایجاد حس تعلق بین اهالی 
محله و عزت نفس در معلوالن، زیباسازی و ایجاد رنگ بندی 
مناســب برای تأثیر مثبت در ذهن ساکنان محله می داند و 
می گوید: »این دیوار در گذشــته، نمای ساده ای داشت. اما 
با موافقت و همراهی شهردار ناحیه 3 و معاونانش توانستیم 
زمینه ای را فراهم کنیم تا استفاده بهینه ای ازدیوار شود. چون 
پیش از نقاشــی دیواری، بخشــی از خاک های باالی دیوار 
جمع آوری شد و حتی قرار است پس از نقاشی دیواری، باالی 

آن گلکاری انجام شود تا جلوه ای زیبا به محله بدهد.«

 حس رضایت در معلوالن
برای رنگ آمیزی دیوار از »حسن« 14 ساله تا »مهدی« 
45 ساله، اگرچه روی ویلچر نشســته اند اما با ذوق قلم به 
دســت گرفته و تالش می کنند تا به تنهایی یا با مشارکت 
مددکارسرای محله، یکی از بال های پرنده ها را رنگ کنند. 
امیری درباره دعوت از معلوالن برای مشــارکت در نقاشی 
دیواری می گوید: »انجام این کار اگرچه تاحدودی برای افراد 
توان یاب سخت است اما وقتی کسی مانند مهدی که ماه ها 
از خانه اش خارج نشــده، در این طرح مشارکت می کند، در 
روحیه اش تأثیر مثبت می گــذارد. یا می توان در »محمد« 

حس رضایت و شــادی را دید. درحالی که واکنشی به هیچ 
چیز نشان نمی دهد و همه کارهایش از سوی مادر و پدرش 
انجام می شود، حتی همین حاال هم با مشارکت مادرش و ما 

باید قلم به دست بگیرد.«

 حضور اهالی در اجرای طرح
عالوه بر معلوالن، اهالی و اعضای تشکل های مردمی هم 
در رنگ آمیزی دیوار مشارکت دارند. »مهری کمالی« یکی از 
اعضای تشکل آرامش روان است. او می گوید: »حضور در این 
برنامــه به من انرژی می دهد و باور دارم هر بار که از مقابل 
این دیــوار عبور کنم، حس خوبی پیــدا می کنم. چون در 
زیباسازی این بخش از محله مؤثر بوده ام و مطمئن هستم 

افراد دیگر هم همین حس را خواهند داشت.«
»بابک عظیمی« اگرچه طراح نقش روی دیوار است اما 
خــودش مدام به دیگران کمک می کنــد: »پیش از این در 
برنامه هایی مانند رنگ آمیزی مخازن زباله و پاکسازی محله 
حضور داشتم و وقتی پیشنهاد رنگ آمیزی این دیوار مطرح 
شــد، طرح »پرواز« را با پرنده هایی که در کوچه و کنار آن 
هستند به همراه »ققنوس« پیشنهاد دادم و پس از موافقت 

توانستیم با مشارکت هم آن را اجرایی کنیم.«

  افزایش امید به زندگی
نقاشــی دیواری روی دیواری به طــول 50 متر و ارتفاع 
3 متر در حال انجام اســت و در حین اجرا هر فردی تالش 
می کند، نقشی داشته باشد. حتی»فاطمه ولدی« به عنوان 
مددکار ســرای محله تالش می کند برای لحظه ای هم که 
شــده قلم به دســت معلوالن محله بدهد. او می گوید: »در 
محله حصارک حداقل 10 معلول جسمی و حرکتی داریم 
که شاید ماه ها از خانه شان خارج نشده اند و همه کارهایشان 
از سوی خانواده شان انجام می شود. اما امروز در اینجا حاضر 
شده اند و بی شــک با این نوع برنامه ها امید به زندگی پیدا 
می کنند. به ویژه آنکه در محله ما بوســتانی وجود ندارد که 
بتوانند از فضای آن استفاده کنند و به دلیل شیب تند معابر 

هم امکان   تردد آسان برای معلوالن وجود ندارد.«

 ققنوس متولد شد 
رنگ آمیزی دیــوار پس از 3 روز فعالیــت در نهایت به 
مراحل پایانی می رسد. »حسن تاجیک«، 14 ساله، اگرچه از 
نخستین ساعت های روز به همراه خواهر و برادر کوچکش 
به محل آمده و نگه داشتن ویلچر روی شیب تند خیابان و 
نقاشــی روی دیوار برایش آسان نبوده، اما تا آخرین مرحله 
در حال رنگ آمیزی است. او می گوید: »پس از ماه ها از خانه 
خارج شدم و خوشحالم که توانســتم کمکی کنم تا دیوار 
محله ام قشنگ شود. اکنون هر وقت از کنار این دیوار عبور 
کنم به همه نشان می دهم که بال های پرنده ها را من رنگ 
کرده ام.« زیباترین صحنه برای همه حاضران زمانی است که 
حسن در میان بال های ققنوس، در حالی که بر روی ویلچر 
نشســته است، قلم موهایش را رو به باال می گیرد و احساس 

شادمانی می کند. 

معلوالن و اعضای تشکل های 
مردمی برای زیباسازی 

محله شان آستین باال زده اند

پرواز ققنوس 
از محله 
حصارک

  این روزها برای اســتقبال از بهار در هر 
گوشه از شهر کارگران مشغول کارند. در یک 
محله دیوارها نقاشی می شوند و در محله ای 
دیگر درخت می کارند. بیشتر این فعالیت ها 
از سوی مدیریت شهری انجام می شود، اما در 
محله »حصارک« در منطقه 5، برای ارتقای 
زیبایی عالوه بر مدیران شهری، شهروندان 
هم دســت به کار شــدند و بــا کمک هم 
طرح هایی را به اجرا گذاشته اند که می توان 
آنها، جمع آوری  نقاشی  و  مخازن  به ساخت 
زباله ها از معابر و... اشــاره کــرد. آخرین 
فعالیت هم نقاشــی یکی از دیوارهای محله 
با مشارکت تشــکل های مردمی و معلوالن 
بوده است. معلوالنی که برخی حتی هفته ها 
و ماه ها از خانه شان خارج نشده بودند، اما با 
شوق بسیار برای رنگ آمیزی دیوار در محل 
برپایی برنامه حاضر شــدند و نقش »پرواز« 
را بر دیوار محله شــان حک کردند. در یکی 
از روزهای حضور معلوالن و زمانی که طرح 
نقش پرواز روی دیوار 50 متری رو به پایان 

بود، به محله حصارک رفتیم. 

مریم باقرپور

رضایت 2 برادر 
با همه سختی ها
»محمد« و »مهدی 
چراغی«، 2 برادر هستند 
که در برنامه رنگ آمیزی 
دیوار مشارکت کرده اند. 
آنها به گفته مادرشان 
)احترام السادات احمدی(، 
ماه ها است که از خانه خارج 
نشده اند و حتی به دلیل 
شیوع »کرونا« حاضر نبوده اند 
که به پزشک مراجعه کنند. اما 
برای نقاشی دیوار آمده اند: 
»کارهای محمد و مهدی را من 
و پدرش انجام می دهیم، چون 
هیچ حرکتی ندارند. اما وقتی 
فهمیدند که قرار است در این 
برنامه حضور داشته باشند، از 
صبح که آماده شان می کردیم، 
می شد شادی را در چهره شان 
دید. حاال هم اگرچه خسته 
شده اند اما گله نمی کنند چون 
مواقعی که ناراحت هستند 
و خسته می شوند، اذیت 
می کنند.«

نقاشی کردن را 
دوست دارم
»راضیه امالیی« دچار 
معلولیت ذهنی است و به 
گفته مادرش حتی قادر 
نیست تا انتهای کوچه را طی 
کند، چون مسیر بازگشت را 
گم می کند. اما با ذوق مدام 
از مسئوالن می خواهد که 
قلم و رنگ به او بدهند تا 
بال دیگری از پرنده ای را 
رنگ آمیزی کند. او می گوید: 
»نقاشی کردن را دوست دارم. 
تا حاال مدرسه نرفته ام. اما 

دوست دارم 
نقاشی کنم 
و اکنون که 
می توانم کاری 
انجام بدهم، 
خوشحال 
هستم.«

راضیهامالیی
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ســاعت 9 صبح و این بار خیابان اجتماعی )بلوار 
جی در استادمعین جنوبی(، محل برگزاری دومین 
اســت.  همایش دوچرخه ســواری همگانی منطقه 
شهروندان دوچرخه ســوار از دور و نزدیک به سوی 
خیابــان اجتماعی حرکت می کننــد. دوچرخه های 
کوچک و بزرگی که به گروه های ســنی مختلف، از 

کودک 5 ساله تا جهاندیده 60 ساله، تعلق دارند.
دوچرخه ســواران  میــان  در  بانــوان  تعــداد 
انگشت شــمار اســت. ماســک به صورت و با لباس 
مناســب هریک مشــغول آماده کــردن خود برای 
حضور در دومین و آخرین همایش دوچرخه سواری 
همگانی در ســال 1399هستند. تماشاگران نیز در 
حاشــیه پیاده روی الین های کناری خیابان، منتظر 
ایســتاده اند تا با ســوت داور، همایش آغاز شــود. 
بنرهایی با شــعارهای »دوری از کرونا با دوچرخه«، 
»رکاب بزن شهروند« و »دوچرخه، پاک ترین وسیله 
حمل ونقل« در اطراف دیده می شــود. هرچه زمان 
می گذرد بر تعداد دوچرخه سواران افزوده می شود. 

یکی از کارشناســان ورزش شــهرداری منطقه، 
قوانیــن همایش را برای شــرکت کنندگان شــرح 
می دهد. دیگری نیز از تماشاگران می خواهد ضمن 
تشــویق، حواس شــان به رعایت فاصله گذاری های 
بهداشــتی و فیزیکی باشد. ســاعت از 10 می گذرد 
و اکنون دوچرخه ســواران شــرکت کننده به خط 
شــده اند. صدای تیِز سوت آغاز شــنیده می شود و 
در یک چشــم بر هم زدنی دوچرخه سواران حرکت 

می کنند. 
شــوری در تماشــاگران که اغلب از خانواده ها و 
نزدیکان شــرکت کنندگان هســتند، بر پا می شود. 
دوچرخه سواران که خنده هایشان در پس ماسک های 
چند الیه پنهان شــده اســت، گاه با ســرعت رکاب 
می زنند و گاه آرام این مســافت تقریبی 800 متری 
خیابان اجتماعی را طی می کنند. کمی بیشتر از 30 
دقیقه از آغاز همایش می گذرد و دوچرخه ســواران 
تــک تک به خط پایان می رســند. آبی می خورند و 
بــرای یکدیگر از فوایــد رکاب زدن در همین چند 
دقیقه می گویند. در پایان، مراســم قرعه کشی ویژه 

اهدای بسته های یادبود، برگزار می شود. 

ضرورت سرمایه گذاری در طرح های 
فرهنگی و ورزشی

همایش  شــرکت کنندگان  کوچک ترین  از  یکی 
دوچرخه سواری، »حســام محمدی« 5 ساله است 
کــه در پایان، قرعه به نامش در می آید و برنده یک 
کوله پشتی می شود. حســام می گوید: »خیلی دلم 
برای دوچرخه سواری تنگ شــده بود. پدر و مادرم 
نمی گذارند با دوچرخــه به خیابان بیایم. می گویند 
خیابان ها برای من و دوچرخه ام ایمن نیستند. کرونا 
که آمد دیگر من را برای دوچرخه ســواری به پارک 
هــم نبردند. خالصه که خوب شــد این همایش را 

برگزار کردند. کاش ادامه داشته باشد.«
یکــی از 8 بانوی جوان و شــرکت کننده در این 
همایش، »ریحانه جعفری« اســت که درباره حضور 
کمرنگ بانــوان می گوید: »اطالع رســانی به صورت 
دقیق انجام نشده بود که بانوان نیز می توانند شرکت 
کنند. برای همین تعداد بانوان اندک است. به گمانم 
افزایش تعداد برگزاری این گونه همایش ها می تواند 
در ارتقای روحیه هم محله ای ها تأثیرگذار باشــد و 
اگر این برنامه ها و همایش به صورت اختصاصی برای 

بانوان هم باشــد که بسیار خوب است. ضمن اینکه 
در حال حاضر بانوان به معنای واقعی سهم کمی از 

سرانه های اینچنینی دارند.«
»مسعود رســولی« 17 ســاله از محله »شهید 

می گویــد:  او  دارد.  حضــور  نیــز  دســتغیب« 
»سرمایه گذاری مدیران شــهری بر اجرای برنامه ها 
و طرح هــای ورزش محــور می توانــد بر ســالمت 
محله ها اثرگذار باشــد. برای ایجاد تغییرات اساسی 

در محله ها باید طرح های فرهنگی و ورزشــی را در 
اولویت قرار دهند.« 

»رحمــت کریمی« 51 ســاله نیز بــا دوچرخه 
قدیمــی اش آمده بود تا با رکاب زنی هم ســالمتش 
تضمین شــود و هم اوقاتی خوش داشــته باشــد: 
»اگر تهران نشینان به دوچرخه سواری عادت کنند، 
بســیاری از مشــکالت مربوط به ترافیک و آلودگی 
هوا برطرف می شود. دوچرخه های ارزان، مسیرهای 
مناســب، دسترسی های آســان و خدمات ویژه به 
دوچرخه سواران می تواند در رواج فرهنگ استفاده 
از وسیله نقلیه پاک مؤثر باشد. برگزاری برنامه های 
دوچرخه سواری همگانی هم که دیگر تکمیل کننده 

است.« 

 یک ســالگی »کرونا« را در حالی پشت سر گذاشــتیم که فرصت بسیاری از فعالیت های 
اجتماعی و تفریحی از شــهروندان با هدف رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی گرفته شد. 
این میان، »دوچرخه سواری« به عنوان ورزشــی تفریحی و عاملی مهم در پیشگیری از ابتال 
به کرونا در جریان حمل ونقل های شهری، مورد توجه بســیاری از شهروندان و مدیران قرار 
گرفت. به  گونه  ایی که برگزاری همایش ها و مســابقه های دوچرخه سواری محلی و منطقه ای 
رونق گرفت. منطقه 9 نیز از این قاعده مســتثنی نبود و به صورت منظم برنامه های آموزشی 
و تفریحی دوچرخه سواری از جشــنواره »ترافیک« ویژه گروه های سنی مختلف و جشنواره 
»خیابان در دست بچه ها« تا مسابقه های دوچرخه سواری را برگزار کرده است. دومین همایش 
دوچرخه سواری همگانی نیز با شعار »دوری از کرونا«، در یکی از روزهای نیمه نخست اسفند ماه 
در خیابان »اجتماعی« برگزار شد. سری به این همایش زدیم و به گفت وگو با شرکت کنندگان 

و مدیران پرداختیم.  

سحر جعفریان

برگزاری دومین همایش دوچرخه سواری همگانی
 در بلوار اجتماعی منطقه 9

رکاب بزن
کرونا  نـگیر

مدیریت 
حضور شهروندان

 »هادی کاشــانی«، مدیر اداره تربیت بدنی شهرداری 
منطقه برگزاری همایش دوچرخه سواری همگانی را بی ارتباط با 

آن نمی داند و می گوید: »هدف شهرداری منطقه از برگزاری همایش 
دوچرخه ســواری عبارت اســت از  ترویج فرهنگ ورزش های همگانی، 

توســعه بهره گیری از حمل ونقل پاک و ایجاد تحرک در شهروندان به ویژه 
در دوران شــیوع کرونا که کم تحرکی بالی جان و ســبب بروز بسیاری از 
بیماری ها شده است.« کاشانی همچنین می افزاید: »سعی کرده ایم استقبال 
شهروندان از برگزاری همایش ها و برنامه های تفریحی را با توجه به رعایت 

شیوه نامه های بهداشــتی، به خوبی مدیریت کنیم تا مشکلی پیش 
نیاید. برای همین در هر دوره از همایش ها ضمن در نظر گرفتن 

مساحت و گستردگی خیابان اجتماعی، 
جمعیــت 100 نفــر را پیش بینی 

می کنیم و پذیرا هستیم. 

هادیکاشانی
مدیراداره

تربیتبدنیشهرداری
منطقه9
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مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا

رفاقتی

 گفت وگو با کوهنورد هم محله ای که به تازگی 
از فتح بزرگ ترین قله قاره آفریقا برگشته است

از وردآورد تا 
  »محمد هاشمی« یکی از کوهنوردان منطقه 21 است که به تازگی از فتح قله »کلیمانجارو« مرتفع ترین 
قله قاره »آفریقا« در کشــور »تانزانیا« به ایران بازگشته است. این کوهنورد ساکن محله »وردآورد« و 
همراهانش تنها گروه ایرانی هستند که امسال رهسپار فتح کلیمانجارو شده اند. هاشمی که پس از فتح 
همه قله های مهم و مرتفع داخلی، نخستین صعود بین المللی اش را در یکی از معروف ترین قله های جهان 

تجربه کرده، اکنون به این فکر افتاده است تا نخستین اکیپ کوهنوردی محله اش را تشکیل دهد.  

مهدی اسماعیلپور

کلیمانجارو 

قله کلیمانجارو با ارتفاع نسبی 5895 متر پس از 
»اورست« )8848 متر(، »آکونکاگوا« )6962متر( و 
»دنالی« )6144 متــر( چهارمین قله مرتفع جهان 
محسوب می شــود. کلیمانجارو قله ای آتشفشانی و 
نیمه خاموش است که در کشور تانزانیا در نزدیکی 
مرز کشــور »کنیا« قرار دارد. محمد هاشمی درباره 
فتح این قله مشــهور و اینکه چگونه تصمیم گرفت 
تا دســت به چنین  کاری بزند، به همشهری محله 

می گویــد: »35 ســال دارم و 
دانشــجوی مقطع دکتری 

پژوهــش  رشــته  در 
هنــر هســتم و بــه 
حق التدریس  شکل 
درس  دانشــگاه  در 

دوران  از  می دهــم. 
نوجوانی بــه کوهنوردی 
عالقه داشتم و هرگاه که 

فرصتــی پیــش می آمد در 
ارتفاعات اطراف تهران، کوهنوردی 

می کردم. تا اینکه به دانشگاه رفتم و با 
توجه به اینکه لیسانس و فوق لیسانس 

را در »کاشــان« و »اصفهان« بــودم، برای مدتی از 
ایــن ورزش فاصله گرفتم. پس از اینکه برای مقطع 
دکتری در تهران پذیرفته شدم، دوباره کوهنوردی را 
همراه با دوستانم آغاز کردم. در یکی دو سال اخیر، به 
شکل جدی تر کوهنوردی می کنم و تاکنون 20 قله 
مرتفع و مهم ایران از جمله »دماوند« و »ســبالن« 
را فتــح کردم. در گــروه کوهنوردی کــه همراه با 
دوستان تشکیل داده ایم، پیشنهاد شد تا برای فتح 
قله کلیمانجارو برویم. با توجه به مشــغله کاری که 
داشتم ابتدا این پیشنهاد را رد کردم اما در ادامه 
شرایط به گونه  ایی رقم خورد که این فرصت را 

پیدا کردم تا در این مســیر با 

دوستان کوهنوردم همراه شوم.«

3 روز کوهپیمایی تا کلیمانجارو 
محمد هاشمی برای کسب این افتخار، عالوه بر 
سفر طوالنی تا قاره »ســیاه« چند روز کوهنوری و 
چند صد کیلومتر پیاده روی کرده است: »مسیر صعود 
قله، تقریبًا از ارتفاع 1700 متری آغاز شــد و 380 
کیلومتری را در 3 روز طی کردیم تا به قله رسیدیم. 
کلیمانجارو قله خاصی اســت. چون مستقل است و 
به هیچ رشته کوهی متصل نیست. با توجه به اینکه 
مســیر قله صعب العبور نیست، برای فتح قله نیاز به 
تجهیزات خاصی نداشتیم و بیشتر حالت کوهپیمایی 
داشت. پیش از ما هم گروه های ایرانی دیگری بودند 
که کلیمانجارو را فتح کردند، اما امسال ما تنها گروه 
ایرانی بودیم که کلیمانجارو را فتح کردیم و با توجه 
به شــیوع ویروس »کرونا«، گروه دیگری از ایران به 

این قله نیامده بود.«

غرب تهران فضای خوبی برای کوهنوردی 
این کوهنورد هم محله ای بــه ارتفاعات و دره های 
خوب و زیبایی که در حاشیه غربی تهران وجود دارد، 
اشــاره می کند و باور دارد این یک فرصت مناســب 
برای تهرانی ها به ویژه ســاکنان مناطق غربی است تا 
برای ورزش و تفریح از این فرصت و شــرایط استفاده 
کننــد: »در اطراف ورد آورد مســیر هایی خوبی برای 
کوهپیمایی وجود دارد. مسیر هایی که تازه چندسالی 
است که معروف و شناخته شده اند. در محدوده »کن« و 
»سنگان« و »وردیج« و »واریش«، مسیر ها و مکان های 
فوق العاده ای بــرای کوهنوردی وجود دارد که با توجه 
به هموار بودن مســیر می توان به صورت خانوادگی به 
آنجا رفت. قله های »چشمه شاهی« و پس از آن »پهنه 
حصار« که از کن و سنگان به آنها دسترسی وجود دارد، 
از جمله معروف ترین مسیر های کوهپیمایی در غرب 
تهران هســتند. هم  چنین دره بسیار زیبایی در وردیج 
وجود دارد که به آبشــار »لتمال« معروف است و آنجا 
هم برای یک کوهپیمایی ســبک بسیار مناسب است. 
دامنه جنوبی »البــرز« از »دارآباد« تا بزرگراه »تهران ـ 
کرج« گسترده شده است و فضای بسیار مناسبی برای 

ورزش کوهنوردی دارد.«

ورزشی
مناسببرایهمه

ورزشی  را  کوهنوردی  هاشــمی 
مناسب برای هر ســن و هر شرایط 
مالی می داند و بر این باور اســت که 
نسبت به بسیاری از ورزش های رایج، 
ارزان تر است: »خوبی کوهنوردی این 
است که محدودیت سنی ندارد و در 
آن بازنشســتگی نداریم. در فتح قله 
دماوند یک پیرمرد 74 ساله با ما بود 
و در فتح قله کلیمانجارو هم یکی از 
اعضای گروه 61 سال سن داشت. با 
توجه به اینکه در کوهنوردی حرکات 
انفجاری نداریم، موضوع سن و سال 
در آن مطرح نیســت. کسانی که از 
ســنین جوانی کوهنوردی می کنند، 
در ســن باال هم راحت ایــن کار را 
انجام می دهند. بابــت هزینه ها هم 
کفش بــا کیفیت ایرانی، حدود 500 
تــا 600 هــزار تومان اســت. چوب 
دســتی ایرانی هم حدود 100 هزار 
تومان قیمت دارد. لباس هایی با برند 
ایرانی هم هستند که قیمت مناسبی 
دارند و فوق العاده با کیفیت هستند. 
در کوهپیمایی تابســتانی نیازی به 
تجهیزات خــاص و آن  چنانی وجود 
ندارد. در فتح کلیمانجارو همه وسایل 
و ادوات مــن ایرانی بود. به حتم الزم 
نیست که ســراغ برند های خاص و 
گران خارجی برویــم. همین کفش 
و وســایل ایرانی، حداقل 3 تا4 سال 
اســتفاده می شــود. گمان نمی کنم 
در ورزش هــای دیگر هزینه ها کمتر 
از این باشــد. برای مثال، در رشــته 
»بدنسازی« چند برابر این پول برای 
شــهریه باشــگاه و خرید مکمل ها 
هزینه می شــود. در مجموع، رشته 
کوهنــوردی از هر نظر که مقایســه 
کنیم، ورزش مناسبی برای شهروندان 

و خانواده ها است.« 

تشکیلنخستین
گروهکوهنوردی
بومیوردآورد

هاشمی با اشاره به این موضوع که 
هیچ گروه و اکیپ کوهنوردی محلی 
در وردآورد وجود ندارد، از تصمیمش 
برای تشــکیل چنیــن گروهی خبر 
می دهــد: »در وردآورد، کوهنــوردان 
خوب و باسابقه ای داریم که قله هایی 
مانند دماونــد را هم فتح کرده اند، اما 
متأسفانه تاکنون هیچ گروه کوهنوردی 
محلی تشکیل نشده است و می خواهم 
با توجه به ظرفیتی که در محله وجود 
دارد، نخســتین گــروه کوهنوردی 
وردآورد را تشــکیل دهم. گروهی که 
اکنون عضو آن هســتم، از همه جای 
تهران از جمله مناطق غربی عضو دارد 
و برخــی هم از شهرســتان می آیند، 
اما تصمیم دارم با کمک دوســتان و 
پیشکســوتان این عرصه در وردآورد 
یک گروه بومی کوهنوردی تشــکیل 
دهم تا با هم و در کنار بچه محل ها به 

کوهنوردی برویم.«

آیینخوبان

مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا
توکلی

داستان از مسجد آغاز شد
معصومه خانم برای آغاز گفت وگو، خاطراتش را ورق می زند و به ســال ها 
پیــش باز می گردد. به زمانی که کودک بود و اغلب با مادرش برای نماز ظهر 
یا مغرب راهی مسجد محله یعنی مسجد قدیمی »امام حسن عسگری)ع(« 

می شد. 
او می گویــد: »حال و هوای آن روزها هنوز هم در ســرم می چرخد. دلم 
می خواهــد  کاری کنم که صفای همان روزگار دوباره تکرار شــود و اهالی با 
هم مانند یک خانواده رفتار کنند. آن زمان، همه یکدیگر را می شناختند و از 
خانه هم خبر داشتند. کسی اگر نیازمند بود یا گره ای در کارش افتاده بود، در 

همان مسجد مطرح می شد و به همت همه، گره از کار نیازمند 
و گرفتار باز می شد. به ســن و سال جوانی که رسیدم به باقی 
نمازگزاران مسجد، پیشنهاد دادم تا هزینه خرما و حلوای خیرات 
شب های جمعه را جمع کنیم و مسجد قدیمی مان را نونوار کنیم. 
استقبال کردند و با نظارت هیأت امنا به تعمیرات بخش هایی از 
آن پرداختیــم. پس از آن تعدادی طاقه پارچه برای تهیه چادر 
نماز بانوان گرفتیم. آن سال ها، من تازه کار خیاطی را 
آغاز کرده بودم. برای همین تصمیم گرفتم خودم 
چادرها را برش بزنم و بدوزم. 59چادر نماز دوختم 
و بابــت هر کدام، هزار تومان دســتمزد گرفتم. 
دستمزدها را جمع کردم و برای چند خانواده 
که شناسایی شــده بودند، برنج و گوشت 
تدارک دیدم. به یاددارم، خوشحالی آن 
خانواده ها سبب شد تا من به این کار 

عالقه مند شوم و به نصیحت های مادرم مبنی بر 
کمک به همســایه، جامه عمل بپوشانم. سال ها 
به همین منوال گذشــت و معتمد محله شدم. 
به گونه  ایی که اگر هرکسی نذر و قربانی داشت با 
خیال راحت به من می سپرد تا بین افرادی که 
می دانستم نیازمند و آبرومند هستند، تقسیم 

کنم.«

گشودن در خانه به ثواب
این بانوی خیر که ســابقه 3 سال حضور 
در شــورایاری محله امامزاده عبداهلل)ع( را 
دارد، ادامه می دهد: »به گونه  ایی شده بود که 
دیگر همیشه یکی از جیب های مانتوی خود 
را برای دریافت صدقــات و نذورات خالی 

می گذاشــتم که مبادا با پول های خودم درهم شــود. چراکه هر زمان بیرون 
می رفتم، صدایم می زدند و می گفتند معصومه خانم، این مبلغ را بی زحمت به 
دست صاحبش برسان. رقم ها که باال رفت، دفترچه ای از اسامی خانواده های 
نیازمند محله و خّیران تهیه کردم. به صورت ماهانه با مبالغ جمع آوری شده، 
گوســفندی قربانی و بین خانواده های کودکان نیازمند توزیع می کنیم یا بن 
نان و ســبد ارزاق اهدا می کنیم. برای دختران دم بخت، بیماران تنگ دست، 
بانوان سرپرست خانواده و یا جوانان جویای کار و درآمد هم برنامه هایی داریم. 
صندوق قرض الحســنه ای نیز فعال کرده ایم تا درخواســت وام های کوچک 
برخی از همســایه ها را پاسخ دهیم. »کرونا« هم که شیوع پیدا کرد، زندگی 
اقتصادی بسیاری از اهالی نابه سامان شد. اکنون دیگر به در خانه  ام 
بیشتر مراجعه می کنند و من نیز تا جایی که همت خّیران اجازه 
دهد، نمی گذارم دســت خالی برگردند.« معصومه خانم لبخندی 
می زند و می افزاید: »ســاعت مشخصی ندارد. صبح زود، سر ظهر 
یا نصف شــب، برخی افراد از سر ناچاری راهی خانه ما می شوند. 
همســرم می گوید مبادا به سبب این ساعت های نامنظم مراجعه 
افراد، ناراحت شوی یا تندی کنی. من هم می گویم این یک نعمت 
است و خدا را هزار مرتبه شکر که در خانه مان به خیر و ثواب باز 

می شود.«

لباس نو بر تن کودکان کار
یکی دیگر از فعالیت های خیرخواهانه این هم محله ای نیکوکار، 
دوختن لباس بر تن کودکان »کار« و افراد کارتن خواب است. او در 
این باره می گوید: »پارچه های نو و اضافه ای که معمواًل همسایه ها در 
بقچه ها داشته باشند، جمع می کنم و لباس می دوزم. لباس هایی در سایزهای 
مختلف که در زمان مناسب بین کودکان کار و افراد بی خانمان و کارتن خواب  ها 
توزیع می کنم. کودکان یتیمی هم هستند که اغلب، حسرت تن پوش های نو 
را دارند. برای آنها نیز لباس می دوزم. البته اکنون که ســن و ســالم باال رفته 
است و گاهی چند بیماری کوچک ناتوانم می کند، تالش کرده ام دوخت و دوز 
را به صورت رایگان به بانوانی که تمایل به یادگیری داشته اند، آموزش دهم تا 
در صورت نیاز هم از این حرفه درآمدزایی کنند و هم گاهی در ثواب نذرهای 
معنوی شریک باشند. پیش از شیوع کرونا، کودکان یتیم و کار را در گروه های 
مختلف به اردوهای تفریحی می بردیم یا به رســتوران دعوتشان می کردیم. 
تالش می کردیم چند ساعتی را خوشحال باشند. اما اکنون در زمان کرونا، یا 
سبد ارزاق توزیع می کنیم یا بانوان خیر خودشان آستین باال می زنند و با طبخ 
غذاهای خوشمزه، ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی، اوقات خوشی را برای 
آنها فراهم می کنند. حال من هم با این فعالیت ها خوش اســت. با شادی دل 

همسایه و ذوق کودکی که بی پناه است.«

اهالی محله چه 
می گویند؟ 

»مریم بهرامی«، مدیر سرای محله 
امامــزاده عبداهلل)ع(، از تخصص ویژه 
بانوی خیر می گوید: »شناسایی افراد 
نیازمند و آبرومند، سختی های خود را 
دارد که الحق، معصومه خانم طی این 
ســال ها به خوبی از عهده اش بر آمده 

است.«
»اعظــم داودی«، یکــی از اهالی 
محلــه نیز از مهم تریــن ویژگی های 
معصومه خانم می گوید: »ویژگی مهم 
خانم کالنتری، گشاده رویی و رازداری 
است که سبب شده است تا همگان به 

ایشان اعتماد کنند.«
»زهرا موســوی«، یکــی دیگر از 
اهالی می گوید: »کسی از در خانه اش 
دست خالی باز نگشته است. حتی اگر 
فردی به دروغ خود را نیازمند معرفی 
کند، باز به امید اصالحش، به او کمک 

می کند.«

بانوی خّیر محله امامزاده عبداهلل)ع( 
گره گشای مشکالت اهالی از کودکان کار تا بیماران نیازمند است

»خـانه مهربانی«  محله اینجاست
 سحر جعفریان 

  یک محله است و یک »معصومه خانم کالنتری« 
که همه، او را به مهربانی و مهرورزی می شناسند. 
60 ســال دارد و نزدیک به نیم قرن از سکونتش 
در محله »امامزاده عبداهلل«)ع( می گذرد. سال ها 
کارش جمع آوری نــذورات و توزیع اقالم غذایی 
و ضروری زندگی بین خانواده های نیازمند است 
و به هر بهانه ای می خواهد که رســم و رســوم 
همسایه داری قدیم را احیا کند. بر این باور است: 
»همسایگی تنها نزدیکی چهاردیواری ها نیست. 
همســایگی نزدیکی دل  ها است که آن قدیم ها 
بیشــتر مورد توجه بود.« خانــه اش را به »خانه 
مهربانی« می شناســند. کوچک تا بزرگ محله 
نشانی اش را می دانند. در یکی از روزهای پایانی 
اســفند، ســاعتی را مهمان این بانوی نیکوکار 
از چگونگی فعالیت های محلی و  تا  می شــویم 

خیرخواهانه اش طی سال ها جویا شویم.  

 صندوق 
قرض الحسنه ای 

نیز فعال کرده ایم 
تا درخواست 

وام های 
کوچک برخی 

از همسایه ها را 
پاسخ دهیم
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محلهشریف،ناحیه3
 ساخت بوستان محله ای سر سبز، ، در 
حال طراحی، نشانی؛ شهرک دانشگاه شریف. 
 ســاخت بوســتان محلــه ای الهیــه، 
100درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ شهرک 

الهیه، حدفاصل خیابان البرز و الوند 
 ســاماندهی پیاده روهــا، 32درصــد 

پیشرفت پروژه، نشانی؛ خیابان زحمتکش
 ســاماندهی پیاده روهــا، 35درصــد 

پیشرفت پروژه، نشانی؛ خیابان سرسبز، . 
 ساخت معبر، 64درصد پیشرفت پروژه، 

نشانی؛ معابر شهرک الهیه. 
 ساخت معبر، درحال طراحی، نشانی؛ 

معبر روستاهای وردیج و واریش
 تکمیل معبر، 30درصد پیشرفت پروژه، 
نشانی؛ رینگ پیرامونی زون شرقی مروارید 

شهر از کیلومتر 1500 تا 2000، 
 مجموعه ورزشی روزباز محلی، در حال 
طراحی، نشانی؛ بزرگراه تهران کرج، خیابان 

دانش، مجموعه الهیه غرب، خیابان زاگرس
 زمین چمن البــرز، در حال طراحی و 
برنامه ریزی، نشــانی؛ بزرگــراه تهران کرج، 
خیابان اردســتانی، خیابــان زحمت کش، 

جنب خوابگاه دانشگاه شریف
 تجهیز ســرای محله شریف با هدف 
راه انــدازی نخســتین مرکز آموزشــی و 
تخصصی و توانمند ســازی مــادران در 
حــال  در   ،)Mom school( کشــور 

برنامه ریزی، نشانی؛ سرای محله شریف

گزارشویژه گزارشویژه
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کوچک مقیاس 
اما کارساز

محلهزیبادشت،ناحیهیک
 ســاخت بوســتان دوســتار کودک زندگی، در حال طراحی، . 

نشانی؛ 24متری الله
 ساماندهی پیاده روها زیبادشت، در حال طراحی، نشانی؛ خیابان 

ولی عصر)عج(، 
 ساماندهی معابر، ، در حال طراحی، نشانی؛ زیبادشت، مرودشت

 مجموعه ورزشی روباز محلی، درحال طراحی، نشانی؛ زیبادشت، 
پس از میدان الله

محلهدهکدهالمپیک،ناحیه6
 ساخت و تجهیز فضاهای سبز و بوستان محله ای دشت ارغوان، 

80 درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ انتهای خیابان جدی اردبیلی 

محلهکوهک،ناحیه2
 ساخت پارک آموزش ترافیک بهاران)فازیک(، قرارداد ساخت پروژه پارک آموزش 
ترافیک و اصالح هندسی ورودی و خروجی شمال به شرق تقاطع بزرگراه های شهید 
خرازی  ـ آزادگان در دست انعقاد است. نشانی؛ بلوار کوهک، نسیم 5 شهرک بهاران، 

ضلع جنوبی
 ساخت بازار میوه و تره بار محله کوهک، 81 درصد پیشرفت پروژه

 ساخت بوستان محله ای کوهک )معلم(، 40درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ بلوار 
کوهک، طلوع 4

 ساخت و اصالح شبکه جمع آوری آب  های سطحی منطقه، 54درصد پیشرفت 
پروژه، نشانی؛ بلوار گلها، بنفشه7 خیابان دانش

 ساماندهی پیاده روی شمیم، 40درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ خیابان شمیم
 مرمت و بازسازی پیاده رو، 20درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ بلوار شهید دستواره
 working ـ Co تجهیز ســرای محله کوهک برای راه اندازی محله خالق، ایجاد 
Space)فضای کار اشــتراکی( و اســتقرار شتاب دهنده ها و اســتارتاپ  ها، در حال 

برنامه ریزی، نشانی؛ بلوار کوهک

محلهآبشار،ناحیه6
 ساخت بوســتان محله ای ســاوار، 50درصد پیشــرفت پروژه، نشــانی؛ شهرک امید 

دژبان)خیابان پرستش(
 تجهیز بوستان امید و تأمین روشنایی، 44درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ بوستان امید

 دیارگاه تیناز، 80درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ خیابان جدی اردبیلی، حدفاصل بوستان 
آبشار و لتمان

 ساماندهی پیاده روها، 20درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ خیابان پرفسور سمیعی
 مجموعه ورزشــی روباز محلی، میدان طبیعت، در حال طراحی، نشانی؛ انتهای بزرگراه 

شهید خرازی، خروجی شهرک امیددژبان
 ساخت پهلوگاه ایستگاه اتوبوس و تاکسی، 11درصد پیشرفت پروژه و قرارداد با موضوع 
پروژه کوچک مقیاس محلی ساخت پهلوگاه های ایستگاه اتوبوس محله  های آبشار، هوانیروز، 
صدرا و تکمیل دور برگردان چوگان در سال 1399 به مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان 

در دست انعقاد است. نشانی؛ روبه روی شهرک نمونه سپاه

محلهباقری،ناحیه5
 ساماندهی پیاده روها، 20درصد پیشرفت پروژه، 

نشانی؛ بلوار شهید مظفر
 بهسازی ومرمت پیاده رو، درحال طراحی، نشانی؛ 

شهرک امید دژبان
 بهسازی معابر برای   تردد معلوالن و سالمندان، 
50درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ شهرک شهید باقری

محلههوانیروز،ناحیه2
 ساخت بوستان محله ای گل آرا هوانیروز، در حال طراحی، نشانی؛ خیابان گل آرا

 ساماندهی پیاده روها کوهک و علوم فنون، 30درصد پیشرفت، نشانی؛ خیابان کوهک 
 ساماندهی معبر، 100درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ بلوار هوانیروز

 تکمیل و بازســازی ســاختمان شــاهنامه، برای راه اندازی مرکز فضای کار اشــتراکی 
Co ـ working Space فضای کار اشتراکی در حوزه تخصصی مدیریت شهری منطقه 22، 

در حال طراحی، نشانی؛ ابتدای بلوار هوانیروز، بوستان سالمت
 تکمیل و بازسازی ساختمان سرای محله به عنوان سرای نوآوری محله هوانیروز، در حال 

طراحی، نشانی؛ بزرگراه آزادگان، ابتدای بلوار هوانیروز، بوستان سالمت. 
 مجموعه ورزشی روباز محلی، درحال طراحی، نشانی؛ خیابان هوانیروز، خیابان گلناز 2

 بهســازی معابر برای   تردد معلوالن و سالمندان، 15درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ بلوار 
امیرکبیر

 ساخت پهلوگاه ایستگاه اتوبوس و تاکسی، 11درصد پیشرفت پروژه و قرارداد با موضوع 
پروژه کوچک مقیاس محلی ساخت پهلوگاه های ایستگاه اتوبوس محله  های آبشار، هوانیروز، 
صدرا و تکمیل دور برگردان چوگان در سال 1399 به مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان 

در دست انعقاد است. نشانی؛ بزرگراه آزدگان، تقاطع هوانیروز
 پهنه امن خانگی، ، 75درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ خیابان هوانیروز، خیابان گلناز 2. 

محلهگلستان:ناحیهیک
 تجهیز بوستان مهر، 100درصد پیشرفت، پروژه. نشانی؛ بنفشه 14 

 ســاماندهی پیاده روها کاج جنوبی، در حال طراحی، نشانی؛ خیابان 
کاج جنوبی

 ساماندهی معابر، 100درصد پیشرفت پروژه. نشانی؛ بنفشه، قائم
 مجموعه ورزشــی روباز محلی، درحال طراحی، نشــانی؛ بلوار گلها، 
باالتر از میدان اتریش، بلوار الله، انتهای ولی عصر)عج( شــمالی، خیابان 

سوم شرقی
 بهســازی معابر برای   تردد معلوالن و ســالمندان، پیشــرفت پروژه 

10درصد، نشانی؛ بلوار گلها
 ساماندهی و تجهیز معابر برای گذر دانش آموزان، 20درصد پیشرفت 

پروژه، نشانی؛ تجهیز تقاطع 18 متری بنفشه با بنفشه 7

محلهدریاچه،ناحیه5
 ساخت بوستان محله ای آسمان، 85درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ 

ضلع شمال غربی میدان دریاچه، بلوار میعاد، شهرک آسمان، 
 ساماندهی پیاده روها، 100درصد پیشرفت، نشانی؛ خیابان حدادی
 ساماندهی پیاده روها، 5درصد پیشرفت، نشانی؛ خیابان میرکمالی

محلهقائم)عج(،ناحیه6
بوســتان محله ای کیان،   ســاخت 
100درصد پیشــرفت، نشــانی؛ شهرک 
گلســتان، خیابان قائم)عج(، 13 شرقی، 

محله گلستان غربی
 ســاماندهی پیاده روهای قائم )عج(، 
70درصد پیشرفت پروژه، نشانی؛ خیابان 

قائم 9 و خیابان کاشان
 بهســازی معابر برای   تردد معلوالن 
و ســالمندان، 11درصد پیشرفت پروژه، 

نشانی؛ بلوار کاشان

محلهصدرا،ناحیه2
 ساماندهی معابر، 53درصد پیشرفت 
پروژه، نشــانی؛ خیابان ورزش بلوار غربی 

استادیوم
 زمیــن چمــن میرکمالــی، عقــد 
از سوی  قرارداد های معامالت متوســط 
نواحی در دســت اقدام اســت. نشــانی؛ 

خیابان میعاد، جنب ناحیه 4
 بازسازی زمین چمن، ساخت سکوی 
تماشــاگران، تأمین روشــنایی، تعمیر و 
مرمت ســرویس های بهداشتی در زمین 
چمن فجر 22، در حال طراحی، نشانی؛ 
بلــوار دهکده المپیک، خیابان ســاحل، 

نبش بوستان باغ نو
 ســاخت پهلوگاه ایســتگاه اتوبوس 
و تاکســی، 11درصد پیشــرفت پروژه و 
قرارداد بــا موضوع پروژه کوچک مقیاس 
محلــی ســاخت پهلوگاه های ایســتگاه 
اتوبوس محله  های آبشار، هوانیروز، صدرا 
و تکمیل دور برگردان چوگان در ســال 
1399 به مبلغ یک میلیارد. 400 میلیون 
تومان در دســت انعقاد اســت. نشانی؛ 
بزرگراه آزدگان، تقاطع شهرک چشمه و 

بلوار غربی و شرقی استادیوم آزادی

محلهسروآزاد،ناحیه4
 ســاماندهی پیاده روها بلــوار آیت اهلل 
 مجتبی تهرانی، در حال طراحی، نشــانی؛ 

بلوار آیت اهلل  مجتبی تهرانی
آزادشــهر،  پیاده روهــا   ســاماندهی 
30درصد پیشــرفت پروژه، نشانی؛ خیابان 

هشتم غربی آزادشهر
 ساماندهی معابر، ، 71درصد پیشرفت 

پروژه، نشانی؛ خیابان گودرزی
 مجموعه ورزشی روباز محلی، درحال 
طراحی، نشــانی؛ خیابان ســروآزاد، جنب 

بوستان سرو
 ســاخت مســیر دوچرخه، 20درصد 
پیشرفت پروژه، نشانی؛ بلوار آیت اهلل  تهرانی 

شهردارمنطقه22:
اولویت بندی اجرای پروژه ها 
براساس نظر مردم بوده است

»مرتضــی رحمان زاده« شــهردار منطقــه 22 به 
پروژه های توســعه محلی کوچک مقیاس منطقه 22 
در ســال 1399 و 1400 اشــاره می کند و می گوید: 
»از آنجایی که رویکرد شــورای اســالمی و شهرداری 

تهران، محوریت بخشی به محله ها 
به عنوان کوچک ترین عضو بنیادین 
سازمان فضایی و اجتماعی شهر 
بوده و در همین راستا نیز حرکت 
شــهرداری از ســوی پروژه های 
بــزرگ بــه پروژه هــای کوچک 
مقیــاس محله ای تغییــر کرده، 
تالش شده است تا با بهره برداری 
از پروژه هــای کوچک مقیاس در 

محله ها کیفیت زندگی ساکنان ارتقا پیدا کند و افزایش 
رضایت آنان از عملکرد مدیریت شهری را در پی داشته 
باشــد. برای همین، منطقه 22 پایتخت نیز براساس 
دستورالعمل پروژه های کوچک مقیاس توسعه محلی 
سال 1399، پروژه هایی در نتیجه مشورت، جمع بندی 
و نیازسنجی از شورایاران محله های منطقه که رابطان 
اهالی با مدیران شهری هستند، تعریف و طراحی شده 
است. در همین راستا، تعداد 60 پروژه با هزینه ای بالغ 
بــر 48 میلیارد و 400 میلیون تومان برای منطقه 22 
مصوب و ابالغ شــد. برخالف اینکه محله های منطقه 
22 به عنوان محله های برخوردار شهر شناسایی شده 
بودند و اولویت شــهر بر این اســاس بود که بخشی از 
محله هایی که بافت فرسوده دارند و با مدیریت سازمان 
نوسازی شهر تهران این اقدام اتفاق بیفتد. باتوجه به این 
موضوع که منطقه 22 محله ای با شــرایط اعالم شده، 
بافت فرســوده نداشــت، نیاز بود تا با توجه به کمبود 
ســرانه های هفتگانه طرح تفصیلی موجود در منطقه، 
به ســبب سرعت ساخت وســازها و افزایش جمعیت، 
پیگیری ها و رایزنی های بیشــتری در این باره صورت 
بگیرد. خوشبختانه با تالش های مضاعف و نگاه ویژه به 
نیازهای منطقه، این فعالیت ها نتیجه بخش بود و هزینه 
اجرای این پروژه ها در مقایسه با سایر مناطق تهران، در 
این منطقه بیشتر لحاظ شد.« مدیران شهری منطقه 
از امســال برای سال آینده برنامه ویژه ای را در دستور 
کارشــان قرار داده اند. شــهردار منطقه 22 درباره این 
پروژه ها توضیح بیشــتری ارائه می دهد: »اولویت را به 
پروژه هایی که نیازهای اصلی شهروندان بود، دادیم. 19 
پروژه به مبلغ 9میلیارد و 800میلیون تومان با حدود 
20 درصد از کل بودجه ابالغی 48میلیاردی ما، به این 
پروژه ها اختصاص پیدا کــرد. تعداد 13پروژه در قالب 
بوستان های محلی، ساخت و تجهیز شد که 20درصد 
از بودجه به این موضوع تعلق یافته اســت. هم  چنین 
ســاخت مجموعه هــای فرهنگی و ورزشــی کوچک 
مقیاس که یکی از نیازهای ضروری شهروندان منطقه 
محسوب می شود، در اولویت بعدی اقدامات قرار گرفت. 
برای همین، 14 پروژه در این زمینه به مبلغ 8میلیارد 
و 500 میلیون تومان تعریف شده است. از سوی دیگر، 
سایر پروژه های کوچک مقیاس امسال نیز در چارچوب 
دستورالعمل معاونت توسعه و برنامه ریزی می گنجید که 
اقدامات الزم برای عملیات اجرایی آنها نیز آغاز شــده 
است. خوشبختانه برخالف اینکه این بودجه در نیمه 
دوم ســال به منطقه ابالغ شد و برای به پایان رساندن 
ایــن پروژه ها زمان زیادی نداشــتیم، اکنون با تالش 
مدیریت شهری منطقه با پیشرفت فیزیکی 47درصد، 
پروژه ها در حال انجام اســت. تالش ما بر این است که 
پروژه ها در زمان تعیین شــده به پایان برسند و هرچه 
زودتر برای استفاده شهروندان آماده شوند. هم  چنین 
برای سال 1400 هم براســاس قوانین و الزامات، 84 
پروژه که طرح آنها نو و دارای سبک جدید و متفاوت با 
سال 1399 است، به مبلغ 107 میلیارد تومان پیشنهاد 
شــده که حدود 70درصد از ایــن پروژه ها به تصویب 
اولیه رســیده اســت. در صورت تصویب نهایی و ابالغ 
آنها، اقدامات اجرایی مربوط به این پروژه های کوچک 

مقیاس محلی نیز در سال 1400 آغاز می شود.«

   محله نمایانگر یکی از مهم ترین واحدهای اجتماعی و کالبدی شــهر اســت. برای 
همین پتانسیل های اجتماعی محله ها از یک ســو بستر توسعه درونی، انسجام کالبدی 
و حیات و همبســتگی اجتماعی را به دنبال دارد و از سوی دیگر، هویت گذشته و حال 
محله ها را به هم پیوند می زند. کالنشــهر تهران، ۳52 محله دارد و قرار است مدیران 
کنونی از طریق برنامه ریزی، اقداماتی در حد پروژه های کوچک مقیاس انجام دهند. در 
همین راستا، منطقه 22 شهر تهران که بافت جمعیتی و مسکونی ویژه ای دارد و در این 
ســال ها تراکم خانوارهای ساکن در این محدوده افزایش چشمگیری داشته است، برای 
توســعه محله هایش بیش از 60 پروژه کوچک مقیاس محلی را اجرا می کند تا با ساخت 
این پروژه ها که با کمترین هزینه به بهره برداری می رســند، تأثیر بزرگی در رفع کمبود 

سرانه های هفتگانه منطقه داشته باشد. 

ثریا روزبهانی

تالشبرای
نگهداشتحریم

با نزدیک شدن به نوروز و فصل بهار، 
عالوه بر عملیات های عمرانی در 

نواحی منطقه، فعالیت های متعددی 
هم در حریم و روستاهای منطقه 

انجام شده است. در همین راستا، در 
اقدامی ویژه و متفاوت با هدف اجرای 

سیاست های طرح نگهداشت شهر و 
ارتقای مکان های گردشگری در قطب 

گردشگری پایتخت در حریم منطقه 22، 
فعالیت  هایی صورت گرفت. این اقدامات 
با نظارت »بابک جعفریان«، مشاور عالی 
شهردار منطقه، در محدوده روستاهای 

»وردیج«، »واریش« و »کشار« اجرا شد. 
فعالیت هایی همچون الیروبی نهرهای 

روبسته و رو باز در خیابان های منتهی به 
روستای کشار، پاکسازی فضاهای سبز، 

شست  وشوی معابر، خط کشی خیابان ها، 
تعمیر و شست  وشوی عالئم ترافیکی و 
حمل خاک و نخاله های حریم روستاها. 

مرتضیرحمانزاده
شهردارمنطقه22
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مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا

حسنی

مدتی اســت که اتوبوس های شهرک »شهرداری« به 
جای مترو »ایران  خودرو« به متــرو »چیتگر« می روند و 
با اتوبوس های شهرک »دانشــگاه« ادغام شده اند. »علی 
چهاردانگه« از ســاکنان شهرک شهرداری این موضوع را 
بیــان می کند و درباره آن توضیح بیشــتری می دهد: »با 
تغییر مسیر اتوبوس ها، مسافران به جای مسیر 10دقیقه ای 
باید حداقل نیم ساعت مسیر اضافی را تا رسیدن به مترو 
طی کنند. . به ســبب طوالنی بودن مســیر و تعداد کم 
اتوبوس  ها بیشــتر اوقات مســافران باید 40دقیقه منتظر 
بماند تا یک اتوبوس از راه برســد. این درحالی اســت که 
ایستگاه مترو ایران خودرو نزدیک ترین ایستگاه به شهرک 
شهرداری است و ضروری است اهالی دسترسی آسان تری 
به این ایستگاه داشته باشند.« او از شهروندان می خواهد تا 
تأخیر اتوبوس ها را با ذکر ساعت و روز تأخیر 
و نام ایســتگاه به 1888 اعالم کنند. شاید 
این تماس ها موجب شــود تصمیم جدیدی 
برای رفاه و  تردد راحت اهالی در نظر گرفته 
شــود. »محمود دالوری« از دیگر مسافران 
این خط است. او صحبت های این شهروند را 
تأیید می کند و در ادامه می گوید: »از تاریخ 
اول آذرمــاه، راننده هــای اتوبوس این خط، 
مسیرشان را تغییر دادند. مسیر جدید عالوه 
بر مسافت طوالنی، به جای بزرگراه از جاده »مخصوص« 
می گذرد که این تغییر سبب می شــود تا در ساعت  های 
تعطیلی شرکت های این محدوده، مسافران با ترافیک های 
طوالنی مدت مواجه شوند و زمانشان به هدر برود. در واقع 
این تصمیم، دسترسی ساکنان به نزدیک ترین خط مترو 

)ایران  خودرو( را محدود کرده است.« 

فعالیت فقط 40 دستگاه اتوبوس در 10 خط
»قــادر جلیلی«، دبیر کارگــروه حمل ونقل و ترافیک 
شــورایاری منطقه22، عملکرد حمل ونقــل عمومی در 
این منطقه را ضعیف ارزیابــی می کند: »در عمل چیزی 
به عنوان اتوبوســرانی و حمل ونقل عمومی در منطقه 22 
وجود نــدارد. چراکه اکنون حدود40 دســتگاه اتوبوس 

در 10 خط، منطقه را پوشــش  می دهند. با 40 دســتگاه 
نمی توان یک منطقه وسیع مانند منطقه 22 را اداره کرد. 
اگر این تعداد اتوبوس را در تعداد خطوط تقســیم کنید، 
می ببینید برای هر خط حدود 4دســتگاه اتوبوس در نظر 
گرفته شده است که اغلب این اتوبوس ها اسقاطی و نیاز به 
تعمیر دارند. برای همین در ساعت  های مختلف روز تعداد 
آنها به حداقل می رسد. چون برخی از آنها برای تعمیرات 
یا کارواش یا سرویسدهی و غیره از خط خارج می شوند.«

مسافران تمایلی به استفاده از اتوبوس ندارند
دبیر کارگروه حمل ونقــل و ترافیک منطقه22 درباره 
شیوه   تردد اهالی بیشتر توضیح می دهد: »اهالی اگر توان 
مالی داشته باشــند از خودرو شخصی خود برای   تردد یا 
رســیدن به خطوط مترو اســتفاده می کنند. اگر اطراف 
ایستگاه های مترو »چیتگر«، »ایران خودرو« و »وردآورد« 
را ببینید، همیشــه مملو از ماشین اســت و به این معنا 
است که شــهروندان منطقه خود را با وسیله شخصی به 
این نقطه می رســانند تا از طریق متــرو بتوانند به دیگر 
نقاط شــهر   تردد کنند. از ســوی دیگر، اتوبوس به تعداد 
کافی در پایانه ها وجود ندارد یا اینکه در 4 پایانه به فاصله 
هــر 4 قطار یک اتوبوس حرکــت می کند. باید 2 قطار از 
»کرج« برســد و 2 قطار هم از تهــران تا اتوبوس ها راهی 
مقصدشان شوند. شهروندی که با مترو از دورترین نقطه با 
حداقل 45 دقیقه به ایستگاه های مورد نظرش در منطقه 
می رسد، اکنون باید مدت زمان طوالنی را منتظر اتوبوس 
بماند. به همین دلیل، مســافران کمتر از اتوبوس استفاده 
می کنند  . همین موضوع ســبب می شود فعالیت خطوط 
اتوبوســرانی به نفع بهره بردار نباشد و برای شهروندان هم 
کارایی نداشته باشــد. چراکه فاصله هرکدام از اتوبوس ها 
بیشــتر از 20 تا 25 دقیقه است. به جای اینکه از هزار تا 
هزار و 500 تومان بابــت کرایه اتوبوس پرداخت کنند و 
وقتشان تلف شــود، مبلغ 2 هزار تا 2هزار و 500 تومان 
بابت تاکسی می پردازند و در زمان کمتری به مقصدشان 
می رســند. هرچند که تاکسی هم پس از غروب آفتاب در 
اغلب پایانه ها وجــود ندارد. برای اثبات این موضوع کافی 
اســت یک روز در یکی از پایانه ها نظارت داشته باشید تا 
ببینید مسافران چه عذابی می کشند. راننده های اتوبوس 
نیز دست کمی از مسافران ندارند. آنها هم باید یک ساعت 

منتظر بنشیند تا تعداد مسافران به حد نصاب برسد.« 

جایگزینی مینی بوس هم بی فایده است
بــه گفتــه او اتوبوس هایــی که به چیتگــر می روند، 
هیچ کــدام از طرح »پیمایش« اســتفاده نمی کنند. او در 
این بــاره توضیــح می دهد: »طرح پیمایش بــه این معنا 
اســت که اتوبوس چه مسافر داشــته باشد و چه نداشته 
باشــد، با توجه به مسافتی که طی می کند، شرکت واحد 
هزینه آن را پرداخت می کند. از ســوی دیگر، مینی بوسی 
شدن ناوگان هم دردی از اهالی درمان نمی کند و در این 
منطقه جواب نمی دهد. چراکه برای نهاد دولتی به صرفه 

نیســت و بی شک به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و 
هزینه مینی بوس از هزینه اتوبوس بیشتر خواهد بود. برای 
همین، مسافران باز هم ترجیح می دهند از تاکسی استفاده 
کنند. رفع این مشکل نیازمند تعریف دیگری برای ساختار 
شرکت واحد است تا از طریق آن بتوان خدمات ویژه ای به 
مناطقی که در حاشــیه شهر قرار دارند، مانند مناطق 21 
و 22 یا 4 در شــرق تهران ارائه کرد. در خط »شریعتی« 
به مترو چیتگر 23 دستگاه اتوبوس وجود دارد که اکنون 
در اوج فعالیتش تنها 8 دستگاه در این خط مستقر است. 
یا خط مترو »صادقیه« بــه دریاچه به جای 13 اتوبوس، 
4دســتگاه کار می کند. هم  چنین خط متــرو صادقیه به 
شهرک »شــهید باقری« به جای 12 دستگاه اتوبوس 2 
دستگاه فعال است و خط دریاچه شهدای خلیج فارس به 
مترو چیتگر هم به جای 11 دستگاه تنها 2 اتوبوس وجود 
دارد. تعداد اتوبوس های همه خط ها از یک دهم هم کمتر 
است. بیشــتر این اتوبوس ها از دور خارج شده اند یا مدت 
قرارداد آنها 5 ساله بوده که این تاریخ نیز به پایان رسیده 

است.«

دور قمری به وسعت منطقه
جلیلی در ادامه می گوید: »هم  چنین مشــکل دیگری 
در این زمینه وجود دارد که با ساخت وســازهای اخیر روز 
به روز بیشــتر می شود. هر شــهرک یا مجتمع جدیدی 
که ساخته می شــود، اگر درخواست اتوبوس بدهد، مسیر 
حرکت یکی از خطوط به گونه ای تنظیم می شــود که از 
جلــو یا محدوده این مجتمع نیز عبــور کند. برای مثال، 
خط »آزادی« به شــهرک شهید باقری، برای اینکه بتواند 
همه منطقه را پوشش بدهد مسیرش را از شهرک شهید 
باقری آغاز می کند و با گذشــتن از شهرک نمونه، میدان 
ساحل و امیرکبیر، راه آهن، دهکده المپیک، شهرک صدرا، 
شهرک عقاب، بزرگراه و غیره به سمت آزادی ادامه مسیر 
می دهد. همین چرخیدن در همه منطقه بیش از 2 ساعت 
و اندی به طول می انجامد. هیچ یک از شــهروندان حاضر 
نمی شوند مدت 2 ساعت و اندی در اتوبوس منتظر بمانند 
تا به مقصد شــان برســند برای همین با در نظر گرفتن 
زمان انتظار که 25 دقیقه اســت، در عمل این مسافر باید 
حدود 3 ساعت برای رسیدن به میدان آزادی وقت صرف 
کنــد. بقیه خطوط نیز مانند این خــط دور منطقه چرخ 
می خورند. از سویی چون مســیر طوالنی می شود، کرایه 
هم زیاد خواهد شــد. چون کرایه ها بر اساس مسافت طی 
شده تعیین شدند و این منطقه در مقایسه با دیگر خطوط، 

گران ترین میزان کرایه اتوبوس را دارد.«

   شــبکه اتوبوسرانی جوان ترین منطقه 
پایتخت از 10 خط تشــکیل شده است که 
نسبت به وســعت منطقه 22 رقم ناچیزی 
از  منطقه  این  معتقدند  اهالی محله  است. 
حمل ونقل  نــاوگان  ضعیف ترین  پایتخت 
عمومی را دارد و مسئوالن باید برای حل این 
از  بیندیشند.  چاره ای  شهروندان  مشکل 
طرفی خبرها حاکی از این است که در طرح 

نوســازی ناوگان اتوبوسرانی، تعدادی 
مینی بــوس جایگزیــن اتوبوس های 
منطقه شده است و همین اقدام برخی 
از شــهروندان منطقه را ناراضی کرده 
است. در این گزارش سراغ شهروندان 
و»مریم نخعی پور«، معاون حمل ونقل 
ترافیک شهردار منطقه رفتیم و با آنها 

در این باره گفت وگو کردیم. 

ثریا روزبهانی

گالیه شهروندان و معتمدان محلی منطقه 22 
از کمبود وسایل حمل و نقل عمومی

رفت و آمد 
الک پشتی اتوبوس ها

معاونحملونقلوترافیکشهردارمنطقه22:
خطوط اتوبوسرانی منطقه 

در حال نوسازی است
»مریم نخعی پور«، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
منطقه22، با تأکید براینکه خطوط اتوبوسرانی منطقه در 
حال نوسازی است. می گوید: »10خط اتوبوسرانی در این 
منطقه وجود دارد. مدتی اســت که 2خط از این خطوط، 
مینی بوسی شده اند. این مینی بوس ها به سیستم »جی پی 
اس« مجهز هستند و عملکرد و فعالیتشان مانند اتوبوس ها 
به طور دقیق رصد می شــود. یعنی می توان فهمید که این 
مینی بوس ها در کدام ایســتگاه ها توقف کرده یا خارج از 
مســیر، مسافر پیاده یا سوار کرده اند. هم  چنین در صورت 
کوچک ترین انحرافی از مسیر یا ایستگاه، به سرعت بر روی 
سیستم نشان داده می شــود. در همین زمینه مسئوالن 

راننده های  بــه  خطــوط می توانند 
مینی بوس  ها اخطار بدهند. آنها مکلف 
هستند تنها در ایستگاه های تعیین 
شده هر خط نگه دارند و مسافران را 
سوار و پیاده کنند.« نخعی هم  چنین 
در پاســخ بــه ســؤاالت و گله های 
مطرح شــده از سوی شــهروندان 
می گوید: »هیچ ایستگاهی در ناوگان 
اتوبوســرانی منطقه حذف نشده و 

به طور مســتقیم این اقدام به واحد حمل ونقل عمومی ما 
گزارشی نشده اســت. اگر گزارشی ارسال شود، مشکل را 
بررســی می کنیم. اکنون در همه ایستگاه ها مینی بوس ها 
توقف دارند. معمواًل در هر تغییری، عده ای موافق و مخالف 
هستند. که در منطقه کرایه اتوبوس و مینی بوس افزایش 

نداشته و براساس نرخ مصوب شوراست.«

علیچهاردانگه
شهروندمنطقه

مریمنخعیپور

درمحله

مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا
محمدرضامحمدیتاش

و شــرایط این میدان آن گونه که شایسته 
و بایسته اســت با نام و چهره این هنرمند 
بزرگ ایران زمین متناســب نبود و شرایط 
چندان مطلوبی نداشت. از یک سو ضروری 
به نظر می رســید که فضای میدان درخور 
و شایســته نام هنرمند بزرگ و ارزشمندی 
مانند کمال الملک باشــد و از ســوی دیگر 
سال ها بود که در منطقه 21 خأل یک مرکز 
و میدان مناسب برای فعالیت های فرهنگی 
و هنری احساس می شد. جایی که به سبب 
موقعیت جغرافیایی در شرایط مناسبی است 
و در دسترس شهروندان قرار دارد. در نتیجه 
به دســتور دکتر »رضا رجب زاده«، شهردار 
منطقه، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و 
پس از بررسی و مطالعات انجام شده، میدان 

کمال الملک برای این منظور تعیین شد.« 

پاتوقی 4 هزار متری برای برنامه های 
فرهنگی، هنری و مذهبی 

»مهرداد آبایی« از تبدیل شدن این پالزا 
به یک مرکــز هویتی و هنری برای منطقه 
21 می گوید: » در گام نخســت، فضای سبز 
شــلوغ و بســیار متراکم میدان جمع آوری 
شد و به دیگر نقاط منطقه انتقال یافت. در 
ادامه درحال فراهم کردن زیرســاخت های 
الزم برای اجرای پــالزای فرهنگی در این 
محدوده هســتیم و قرار اســت ضلع غربی 
میدان به صــورت یک پیــاده راه به میدان 
متصل شود. با تکمیل پالزا و شکل گرفتن 

معــاون فنی و عمرانی شــهردار منطقه 
21 دربــاره پــروژه ســاماندهی میــدان 
کمال الملک و ســاخت پالزای فرهنگی در 
این محدوده به همشــهری محله می گوید: 
»یکی از پروژه های شاخص منطقه 21 که 
در دســت اقدام داریم، ســاماندهی میدان 
کمال الملک اســت. این میدان به نام یکی 
نام گذاری  از ستاره های هنری کشــورمان 
شده اســت و در نتیجه الزم است که فضا 
و موقعیت آن با این اســم همخوانی داشته 
باشــد و تداعی کننــده فرهنگ و هنر غنی 
ایرانی باشد. پیش از اینکه طرح ساماندهی 
میدان کمال الملک آغاز شود، متأسفانه فضا 

این فضا، میــدان کمال الملک به عنوان یک 
مرکز هنری و هویتی بــرای اهالی منطقه 
21 و به ویــژه تهرانســر با مســاحتی بالغ 
بــر 4 هزار مترمربــع میزبان نشســت ها و 
گردهمایی ها و برنامه های فرهنگی، هنری 
و مذهبی شهروندان خواهد بود و به پاتوقی 

زیبا برای شهروندان تبدیل می شود.« 

اجرای مرحله نهایی در بهار 1400
 براســاس اعالم معاون فنــی و عمرانی 
شهردار، طبق برنامه قرار است اجرای مرحله 
نهایی پالزای هنری میدان کمال الملک در 
بهار 1400 اجرا شود: »کارهای اولیه برای 
انجــام این طــرح از حــدود 50 روز پیش 
آغاز شده اســت. پس از جابه  جایی فضای 
سبز درحال بستر سازی میدان برای شروع 
فعالیــت عمرانی هســتیم. در فــاز بعدی 
مشــاوران ما طرح نهایی میــدان را آماده 
می کنند و بالغ بر 5 هزار مترمربع فضاسازی 
خواهیم داشــت که مواردی چون بســتر 
ســازی، اجرای ســنگ و کف پوش، نصب 
المان هــای فرهنگی و نوپردازی را شــامل 
می شود. براساس برنامه در 3 ماهه ابتدایی 
ســال 1400، اجرای فاز نهایی آغاز خواهد 
شد و تالش می کنیم تا در سریع ترین زمان 
ممکن تکمیل شود و به بهره برداری برسد.«

نگران مشکالت ترافیکی نباشید 
با اجرای این طرح، سیســتم ترافیکی 
آن  نتیجــه  در  و  کمال الملــک  میــدان 
تهرانسر دســتخوش تغییراتی خواهد شد. 
مهرداد آبایی به شــهروندان این اطمینان 
را می دهــد کــه در طــرح نهایــی همه 
مســائل به ویژه موضوعات ترافیکی دقیق 
و کارشناسی شــده خواهد بود تا مشکلی 
برای رفت وآمد وســایل نقلیه ایجاد نشود: 
»بــا اجرای ایــن طرح سیســتم ترافیکی 
میدان هم تغییر می کند و از شکل میدان 
خارج می شود. به این ترتیب،  تردد وسایل 
نقلیه به ضلع شرقی میدان محدود خواهد 
شــد. همان گونه که اشاره شد، ضلع غربی 
برای فعالیت های هنری و فرهنگی به طور 
کامل به شــکل پیاده راه در می آید و دیگر 
عبور و مرور وســایل نقلیه از این قسمت 
میدان انجام نمی شــود. در این باره مشاور 
معاون طرح ترافیک پروژه در حال بررسی 
و مطالعه و امکان سنجی است تا در نهایت 
طرحی جامع و کامل را ارائه کند. در طرح 
نهایی همــه موارد و مشــکالت احتمالی 
بررســی و برطــرف خواهد شــد و تالش 
می کنیم با تعیین مســیر های جایگزین و 
باز کردن معابر جدید، مشکلی برای  تردد 
شهروندان ایجاد نشود و از این بابت، اهالی 
تهرانســر و کوچه و خیابان هــای اطراف 
میدان آســوده خاطر باشــند چون اجرای 
این طرح سبب توسعه هرچه بیش تر محله 

خواهد شد.« 

پل دوچرخه 
مناطق 21 و 
22 را به هم 

وصل می کند 
یکی از برنامه های اصلی 

مدیریت شهری در 
زمینه حمل ونقل پاک، 
توسعه مسیر های ویژه 

دوچرخه سواری و فراهم 
کردن زیرساخت های 

الزم برای رکاب زنی 
شهروندان است. در 
منطقه 21 طرح های 

مختلفی با این هدف 
در دست اجراست که 

از جمله می توان به 
ساخت مسیر های ویژه 

دوچرخه سواری از جمله 
در بلوار »گلها« اشاره 
کرد. شهرداری منطقه 

21 برای این منظور یک 
طرح بزرگ و جالب 

در دست اجرا دارد که 
با اجرای آن در سال 

1400، منطقه 21 و 22 از 
طریق مسیر دوچرخه به 
یکدیگر متصل خواهند 

شد. »مهرداد آبایی«، 
معاون فنی و عمرانی 

شهردار منطقه 21، درباره 
این طرح به همشهری 
محله می گوید: »یکی 

از طرح های توسعه 
محله ای ما برای سال 
1400 »پل دوچرخه« 

است. شهرداری 
منطقه 21 اقدام به 

ساخت مسیر های ویژه 
دوچرخه سواری کرده اند 

که از جمله می توان 
به مسیر های ویژه 

دوچرخه سواری در بلوار 
گلها و بلوار »یاس« اشاره 

کرد. هدف از انجام این 
طرح ها فراهم کردن 

زیرساخت ها و  ترویج 
فرهنگ استفاده از 

دوچرخه است. از جمله 
برنامه هایی که برای این 

کار در سال 1400 در 
نظر گرفته شده، اتصال 
مسیر دوچرخه سواری 

منطقه 21 به رینگ 
دوچرخه سواری 

»چیتگر« در منطقه با 
ساخت یک پل بر روی 

بزرگراه »شهید فهمیده« 
است. برای اجرای این 

طرح بالغ بر 30 میلیارد 
تومان اعتبار در نظر 

گرفته شده است و هم 
اکنون گروه مشاوران ما 

در حال طراحی این پل و 
مسیر آن هستند.«

میدان کمال الملک
پاتوق فرهنگی می شود

آغاز اجرای 
طرح پالزای 

4هزار مترمربعی 
در تهرانسر 

مهدی اسماعیل پور

 مهرماه سال 1۳97 بود که »علی اعطا«، 
رئیس کمیته معماری شورای شهر تهران، 
گفت: »جای خالی »پالزا«های شهری در 
الیحه برنامه پنج ســاله سوم شهرداری 
هرچند  می شــود.«  مشــاهده  تهران 
بعضی ها پالزا را که واژه ای اسپانیایی است 
معادل همان میدان یــا میدانچه ایرانی 
می دانند اما چنین معادل سازی نمی تواند 
چندان درست باشــد. در اصل پالزا به 
محلی اطالق می شــود که در آن عنصر 
پیاده بر سواره غلبه دارد و محلی برای 
گردهمایی هــا، دیدارهای روزمره مردم، 
تعامالت اجتماعی و برگزاری مراســم و 
آیین های فرهنگی و مذهبی به شــمار 
به گونه  ایی یک »پاتوق« است.  و  می رود 
حسین«)ع(  »امام  میدان های  تهران  در 
و »شهدای هفتم تیر« نمونه هایی از یک 
پالزا هستند. میدان »امام خمینی«)ره( 
یا همان »نقش جهــان« در »اصفهان« 
نیز نمونه دیگری از یک پالزا اســت. در 
شهر های بزرگ خارجی هم از این دست 
پالزا ها کم نداریــم که از جمله می توان 
به میدان »التحریــر قاهره« در »مصر« 
و میدان »سرخ مســکو« در »روسیه« 
اشاره کرد. اینها پیش درآمدی بود برای 
پرداختن به پالزای فرهنگی و هنری که 
در محله »تهرانســر« در دست ساخت 
اســت ومهم ترین پروژه های منطقه 21 
برای سال 1400 به شمار می رود. در ادامه 

بیش تر با این پروژه آشنا می شویم.
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زباله گردها از چرخه 
بازیافت حذف می شوند

»یــداهلل طاهــری«، رئیس اداره پســماند 
منطقــه21، حذف زباله گــردی، کاهش تولید 
پســماند تر و افزایش تفکیک، کاهش آلودگی 
محیط زیســت و حــذف جانــوران مــوذی از 
تأثیــرات تفکیــک زباله می دانــد و می گوید: 
»مردم پســماندهای خشــک را به راحتی در 
ســطل های زباله می اندازند و این زباله ها برای 
افــراد فرصت طلب، درآمــد هنگفتی را ایجاد 
کرده است، اما اگر این دور باطل تعطیل شود، 
نه تنها پدیده زباله گردی کمرنگ می شود، بلکه 
حجم تولید پسماند نیز کاهش می یابد. هرچه 
ضریب همکاری شــهروندان در مدیریت بهینه 
پسماند، تفکیک از مبدأ و تحویل پسماندهای 
تفکیک شــده به عوامل شهرداری باالتر باشد، 
کم تر شاهد پدیده زباله گردی خواهیم بود. 
در همین راســتا، اپلیکیشن جاروب، 
کاپ زی و »زرپــالس« در زمینــه 
پســماندهای  جمع آوری 
خشک از خردادماه 1399، 
عــالوه بــر کانکس هــای 
بازیافت در منطقه 21 فعال 
شدند.« رئیس اداره پسماند 
منطقــه21 دربــاره یکی از 
اپلیکشن های  کاربردی ترین 
منطقه توضیحات بیشــتری 
بــه  زی  »کاپ  می دهــد: 
بــا  را  شــهروندان  نوعــی 
طبیعت آشــتی می دهد. این 
برای  نرم افزاری  اپلیکیشــن، 
جمع آوری پسماندهای تفکیک 
شــده و حفظ و نگهــداری از 
تهران است.  محیط زیست شهر 
این اپلیکیشــن با کاربری بسیار 
آســان، عالوه بر امکان بازیافت 
پســماندها، فرصت درآمدزایی را 
برای کاربران فراهم می کند. کافی 
است اهالی کام زی را نصب، نوع 
پســماندها و وزن آن را انتخاب و 
زمان تحویل را مشخص کنند تا در 
ســاعت مقرر به محل تعیین شده 
مراجعه و پسماندها دریافت شود و 
در همان زمان، مبلغ آن به کیف پول 

شما واریز می شود.«

درشهر درشهر

مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا

رفاقتی

مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا

رفاقتی

  نگاه و رویکرد محیط زیستی به 
مسائل، شیوه مدیریت در شهرها را 
متفاوت می کند. برای همین زمانی 
دغدغه  تهران  شهری  مدیران  که 
رویکردشان  دارند،  محیط زیستی 
متفاوت خواهد بود و سیاست های 
خود  نوآوری های  با  را  شده  اتخاذ 
اجــرا خواهند کرد. بــرای مثال، 
راه اندازی و فعالیت اپلیکیشن های 
جمع آوری »پســماند« که اکنون 
به پل ارتباطی بین شــهروندان و 
اداره پسماند مناطق محدوده غرب 
تهران تبدیل شده است و از طریق 
آن شهروندان منطقه، هوشمندانه، 
ســریع و ســاده پسماندشان را 
تحویل می دهنــد. تا پیش از این 
اتفاق، شــهروندان محدوده غرب 
به دالیل مختلفی مانند در  تهران 
دســترس نبودن یا فاصله زیاد تا 
غرفه های بازیافــت در این اقدام 
کم تر مشارکت داشتند، اما اکنون 
با ثبت درخواست در اپلیکیشن ها، 
از مشــخص کــردن حجم  پس 
قابل بازیافت،  پســماند  نــوع  و 
در کوتاه تریــن زمــان، مأموران 
جمــع آوری، پســماند را تحویل 
خواهند گرفت و وجه آن به حساب 
کاربری که برای شــما ایجاد شده 

است، واریز می شود. 

برخی از شهروندان تمایلی برای تحویل زباله های ثریا روزبهانی
خود به غرفه های بازیافت ندارند و هرکدام از آنها دالیل 
مختلفی برای امتناع از این کار دارند. »فاطمه نایبی« 
از شهروندان »دهکده المپیک« است. او پسماندهای 
جمع آوری شــده خانــه اش را به همــراه زباله ها در 
ســطل ها مکانیزه می گذارد. وقتی دلیل این کار را از 
او می پرسیم، در پاســخ می گوید: »اغلب کودکان یا 
افراد مستمندی را می بینم که با تمام قدشان داخل 
سطل های زباله به دنبال پسماند می گردند تا با فروش 
آنها امورات زندگی شــان را بچرخانند. از سوی دیگر 
هم بهایی که در غرفه های بازیافت به ازای پسماندها 
می دهند، بسیار ناچیز است. به همین دلیل ترجیح 
می دهــم به جــای اینکه این پســماندها را تحویل 
غرفه های بازیافت بدهم و در عوض آن مبلغی دریافت 
کنم، این افراد برای تأمین مخارجشان این پسماندها 
را جمع آوری کنند و بفروشند.« »نکته مهم و اساسی 
در تولید زباله به ســبک زندگی مردم برمی گردد و 
آن هم تفکیک نشــدن زباله در مبدأ است. برخی از 
شــهروندان توجهی به این موضوع مهم ندارند. چون 
آنها از تبعات آسیب های اجتماعی و زیست محیطی اش 
غافل هستند.« »ابراهیم اسفندیاری« از اهالی منطقه 

9 با بیان این مطلب تنها راه کاهش این آسیب ها را 
فرهنگســازی می داند: »نزدیک به 10سال است که 
در خیابان »امامزاده عبداهلل«)ع( ســاکن هستم. در 
این محله هنوز هم اهالی زباله های تر و خشــک را 
با هم دور می اندازند. آنها به سبب اعتقاداتشان تنها 
نــان را از دیگر زباله ها جدا می کنند و کنار ســطل 
زباله می گذارند. شــهرداری برای گسترش فرهنگ 
بازیافت و تشویق اهالی به این کار، حتی به در منازل 
مراجعه می کند و چهره به چهره به ساکنان آموزش 
می دهد، اما اهالی باز هم تمایلی برای انجام این کار 

ندارند. اغلب آنها دلیل این کار را طوالنی بودن 
مسافت تا غرفه های بازیافت و ارزان بودن 

این پســماندها عنوان  هزینه خرید 
می کنند. هرچندکه اپلیکیشن های 

بازیافــت در ایــن منطقه فعال 
است و پســماندها را در منازل 

از شهروندان تحویل می گیرد، 
اما بازهم افراد ســالمند به 

هوشــمند  همراه  تلفن 
با  یا  ندارند  دسترســی 
روش کارکردن با برنامه 
آشنا نیستند. این دالیل 
سبب می شود تا همیشه 

از  مملو  زباله،  سطل های 
طالهای کثیف باشد.« 

تکنولوژی های  از  امروز 
زمینــه  در  هوشــمند 
شــهری  محیط زیســت 
زیــادی  اســتفاده های 
با هوشمندی  و  می شــود 
و خالقیــت افراد به خوبی 
می تــوان از ایــن فرصت 
برای خدمت رسانی بهتر به 
مردم استفاده کرد. »سعید 
صالــح محمــود رباطی«، 

معــاون خدمات شــهری منطقه 5، دربــاره فعالیت 
این اپلیکیشــن ها در این منطقه می گوید: »اکنون2 
اپلیکیشــن »جــاروب« و »کاپ زی« در این منطقه 
فعالیت می کنند. جاروب، یکی از این اپلیکیشن های 
پسماند اســت که عالوه بر سطح محدوده، در اجرای 
طرح »شنبه های بدون پسماند« در غرفه این منطقه 
نیز فعال اســت. هم چنین کاپ زی دیگر اپلیکیشن 
فعال در منطقه، ابزاری کاربردی و ســاده اســت که 
به ســادگی امکان ثبت سفارش و جمع آوری پسماند 
خشــک را برای شهروندان و ســاکنان منطقه فراهم 
می کند. با ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن جاروب، 
اهالی، پسماند خشک خود را براساس برنامه و در محل 
دلخواه به  جاروب تحویل می دهند و در ازای پسماند 
پول دریافت می کنند. برای اســتفاده از برنامه کافی 
است شــهروندان اپ را نصب و پس از ورود، ثبت نام 
کنند. سپس نوع پسماند خود را انتخاب و اطالعاتشان 
را تکمیل و درخواست جمع آوری را ارسال می کنند. 
اپلیکیشــن های جمع آوری پســماند خشک در این 
منطقه از ابتدای آذرماه 1399 راه اندازی شــده است. 
اپلیکیشــن »جاروب« عالوه بر مدیریت جمع آوری 
پسماند پا را فراتر گذاشته و در موضوع ثبت اطالعات 
مراجعه کنندگان به کانکس هــای بازیافت ورود پیدا 
کرده است و آمار ارائه می دهد. برای مثال، 36 غرفه  
منطقه 5 از طریق این اپلیکیشن رصد می شوند  و آمار 
دقیق حضور شهروندان به غرفه ها به اداره بازیافت ارائه 
می شود.« او درباره شیوه اجرای این برنامه ها در منطقه 
می افزاید: »در راستای به کارگیری مدیریت هوشمند 
شهری و ارائه خدمات در بستر تکنولوژی و فن آوری به 
شهروندان و هم چنین ارتقای مشارکت در انجام تفکیک 
پســماند خشــک از مبدأ، این 2 اپلیکیشن )نرم افزار 
هوشمند همراه( پســماندهای خشک را از در منازل 
و مبادی تولید جمع آوری می کنند. در این سیســتم، 
شهروندان با تلفن همراه خود در همه ساعات شبانه روز 
امکان ثبت درخواســت جمع آوری را دارند. در همین 
راستا، عوامل شرکت مجری، براساس زمان بندی اعالم 
شده از سوی شــهروند برای تحویل پسماند خود، به 
نشانی آنها مراجعه می کنند. براساس این برنامه، حجم 

پسماند جمع آوری شده و ثبت تناژ، از سوی سازمان 
فن آوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران انجام و 
به سازمان مدیریت پسماند ارسال می شود. هم چنین 
در زمینه تفکیک پســماند نیز شهرداری مناطق تنها 
به عنوان دستگاه نظارت مقیم، وظیفه نظارت میدانی 
بر حسن انجام عملیات )جمع آوری از در منازل( را بر  
عهــده دارد و نظارت بر ادامه مراحل تفکیک زیر نظر 
امور مناطق نیست. با استفاده از این اپلیکیشن ها برای 
همه شهروندان حساب کاربری خاصی ایجاد می شود 
و دیگر فرقی نمی کند که پسماند تفکیک شده خود 
را به کدام غرفه یا خودرو تحویل دهند. شهروندان به 
محض تحویل پســماند، براساس اشتراک  ایجاد شده 
و حساب کاربریشــان از طریق پیامک که شامل نوع 
پسماند، مبلغ پســماند و موجودی شان است، رسید 
دریافت می کنند. هم چنین از طریق اپلیکیشن ها هم 
می توانند موجودی شان را بینند و در نهایت حسابشان 
را مدیریت کنند. پس از تحویل، میزان آن از ســوی 
راننــده یا غرفــه دار ثبت و براســاس قیمت مصوب 
مدیریت پســماند، مبلغ اش در سامانه واریز می شود. 
سپس شهروندان با انتخاب گزینه تسویه حساب، به 

موجودی حساب خود دسترسی خواهند داشت.«

غرفه های در جایگاه نخست
هر طرح در مراحل نخســت فعالیتش، در کنار 
نقاط قوت و آثــار مؤثرش، نقایصی هم دارد. معاون 
خدمات شــهری منطقه5 با اشــاره بــه این نکته 
می گوید: »مدیریت شــهری ایــن منطقه در تالش 
اســت با توجه به باور شــهرداری تهران مبنی بر به 
کارگیری مدیریت هوشمند شهری و ارائه خدمات در 
بستر تکنولوژی و فن آوری، شهروندان از این فرصت 
بهره مند شوند، اما شناساندن اپلیکیشن های موجود 
نیاز به آموزش و تبلیغات محیطی گسترده از طریق 
رسانه های بصری مانند رادیو، تلویزیون، دیوارنوشت، 
نصــب بنر دارد کــه این امر تاکنون محقق نشــده 
اســت. در عین حال، گروه های هدف در این طرح 
بیش ــتر بانوان خانه دار و افراد میانسال هستند که با 
تکنولــوژی ارتباط قوی ندارند و این دالیل می تواند 
در میزان اســتفاده از این اپلیکیشــن نقش داشته 
باشد. اکنون اغلب شــهروندان این منطقه بیش تر از 
استفاده از برنامه های هوشمند به غرفه های بازیافت 
مراجعه دارند. به دلیل جدید بودن اپلیکیشــن ها و 
نبود تبلیغات محیطی گسترده، شهروندان آشنایی 
چندانــی با روش فعالیت این اپلیکیشــن ها ندارند. 
باید توجه داشــت که تعیین قیمت  پســماندها در 
اپلیکیشــن ها براساس نوع پســماند دریافتی مانند 
شیشــه، فلز، پســماند ویژه و... تعریف شده است و 

محاسبه می شود.«

 همکاری نیروی انتظامی
»رضا بیگلری«، رئیس مدیریت 
پسماند شهرداری منطقه 5، با بیان 
اینکــه مدیریت زباله گردها بســیار 
مهم اســت. می گویــد: »در منطقه 
5 برنامه ریــزی کرده ایم تا پیمانکار 
بازیافت با نیروی انتظامی همکاری 
داشته باشد. پیمانکار بازیافت منطقه 
با نیــروی انتظامی قــرارداد دارد و 
روزانــه 23 مأمور نیــروی انتظامی 
در محــدوده حضور دارنــد. وقتی 

مردم متوجه می شوند فعالیت های جمع آوری پسماند 
قانونمند انجام می شود، بهتر همکاری می کنند. به ویژه 
در همه گشــت های گروه های جمع آوری پســماند 
خشک، نیروی انتظامی حضور دارد. به هر حال، فعالیت 
در این حوزه تنش زا است. سال ها است که زباله به نام 
»طالی کثیف« شناخته می شود و گروه های مختلف 
غیرقانونی وارد این حوزه شــده اند. به ویژه زباله گرد ها 
که در منطقه 5 به شدت با آنها برخورد شده است. اما 
کودکان کار هم در این زمینه ورود پیدا کرده اند که به 

هیچ عنوان اجازه فعالیت به آنها داده نمی شود.«
 

 آمار مراجعه کنندگان را داریم
رئیس مدیریت پســماند شــهرداری منطقه 5 از 
ثبت تعــداد مراجعه کنندگان به کانکس های بازیافت 
منطقه 5 می گوید: »شنبه ها که طرح شنبه های بدون 
پسماند اجرا می شود، برای ما مشخص می شود از صبح 
تا ظهر چند شــهروند با چه حجم باری مراجعه کرده 
اســت. در کدام کانکس ها مراجعه کننده اندک است 
و کدام محله ها فعال تر عمــل کرده اند. از طریق این 
اپلیکیشن متوجه شدیم 30 درصد غرفه ها چیزی در 
حــدود 50 مراجعه کننده در روز دارند و بعضی دیگر 
تنهــا 5 تا 6 نفر مراجعه کننده داشــته اند. در نتیجه 
باید موضوع آموزش در این محله ها بیشــتر شــود یا 
غرفه ها را به مکان های مناســب تر منتقل کنیم.« او 
در ادامه می گویــد: »به طورکل غرفه هایی که نزدیک 
بازار روزهای شــهرداری قرار دارند از استقبال خوبی 
برخوردار نــد. اما غرفه هایی که در مناطق مســکونی 
وجود دارند، مشارکت کمتری در آنها دیده شده است. 
همه ما با برنامه ریزی و اجرای طرح های مختلف تالش 
داریم تا تفکیک پســماند در مبدأ از 6 درصد به باالی 
90 درصد افزایش پیدا کنــد؛ اتفاقی که می تواند در 
طوالنی مدت محیط زیست تهران را حفظ و از تخریب 
بیشتر آن جلوگیری کند. ضمن اینکه ادامه روند کنونی 
به طور یقین در آینده، زیست شهروندان را در پایتخت 
مختل می کند و موجب می شــود تــا تهران در زمره 

شهرهای پرخطر از بابت زیست محیطی قرار بگیرد.«

فقط بر جمع آوری پسماندها نظارت داریم نه تفکیک
منطقه5

عالوه بر کانکس های بازیافت، اکنون اپلیکیشن 
جاروب و زرپالس هم در منطقه22 فعال هستند. 
با این اپلیکیشن ها دیگر الزم نیست برای تحویل 
پســماند خشک در گرما و سرما از خانه یا محل 
کارتان خارج شــوید یا دردسر حمل کیسه های 
بزرگ پســماند خشک را تا غرفه های بازیافت به 
دوش بکشید. »فرزانه فیض«، مدیر اداره بازیافت 
شــهرداری منطقه 22، درباره شیوه فعالیت این 
سامانه بیش ــتر توضیح می دهد: »زرپالس یکی 
از اپلیکیشــن های دارای مجوز فعالیت از سوی 
شهرداری تهران است که در همه مناطق تهران 
فعالیت می کند. تغییر ساختار سنتی جمع آوری 
پسماند و معضالت بهداشتی، اجتماعی و... ناشی 
از آن در قدم نخســت با هوشمندسازی فرایند 
مدیریت پســماند، میســر خواهد شد. زرپالس 
سامانه هوشمند جمع آوری پسماند خشک است و 

تحویل پسماند در محل را برای شهروندان ممکن 
می سازد که هم مشارکت شهروندان را در تفکیک 
در مبدأ افزایش می دهد و هم مســیر بازیافت را 
تسهیل می کند. هم چنین تحویل پسماند خشک 
شــهروندان در زمان و مکان موردنظرخودشان 
اتفاق می افتد. این درحالیســت که شــهروندان 
می توانند ما به ازای پسماند خود را به صورت نقد 
دریافت کنند.  با نصب اپلیکیشن  می توانید در 
هر زمان و هرجای تهران که باشید؛ برای تحویل 
پسماند خشک )کاغذ، پالستیک، فلز، شیشه( در 
محل، درخواســت دهید و در مقابل، از دریافت 
پول، امتیاز و تخفیف بهرمند شوید. این اپلیکیشن 
به صورت ساعتی از 10 تا 18، پسماند را از محدوده 
منطقه جمع آوری می کند. زرپالس از آذرماه در 
این زمینه به اهالی منطقه خدمات ارائه می دهد. 
روزانه از طریق این برنامه، 50 کیلوگرم پســماند 

جمع آوری می شــود. در ماه گذشــته، حدود270 
درخواست در اپلیکیشن زرپالس و هزار و 600 پیام 
تلفنی برای جمع آوری پسماند در منطقه ثبت شده 
است. پس از جمع آوری پسماند خشک از شهروندان 
که معمواًل به صورت درهم است، این طالهای کثیف 
به سوی کارخانه های MRF در منطقه برای تفکیک 
حداکثری پســماند خشک فرســتاده می شوند و 
محصول به دست آمده از این کارخانه ها، ماده اولیه 
بسیاری از صنایع تولیدی کشور خواهد بود. هم چنین 
در برخی مواقع، براساس توافق، به پیمانکار منطقه 
تحویل داده می شــود.« به گفته فیض، افراد مسن 
ساکن منطقه بیشــتر به غرفه های بازیافت مراجعه 
می کنند و برخالف آنها شهروندان جوان و نوجوان به 
سبب دسترسی آسان تر به نرم افزارهای گوشی های 
هوشمند، بیش ــتر به استفاده از اپلیکیشن ها تمایل 

دارند.«

جمع آوری و بازیافت، همه در یک منطقه
منطقه22

منطقه21

زباله خشــک دارای ارزشــی است 
که می تواند دوباره بــه چرخه تولید و 
مصــرف بازگردد، ولــی زباله تر چنین 
ارزشــی ندارد. وقتی زباله خشــک و 
پیمانکار  بــرای  می شــود،  تجمیع  تر 
مقرون به صرفه اســت که زباله خشک 
بــاارزش را با زباله تر کــم ارزش با هم 
ببرد و انگیزه اش بیش ــتر می شــود که 
آنها را از هم تفکیک  کند. قیمت خرید 
پســماند در مناطق 22گانه شهرداری 

تهران به شرح جدول روبرو: 

کیلوییچند؟
قیمت خرید از سوی وانت های ملودی و نوع پسماند خشکردیف

ـ کیلوگرم( اپلیکیشن )ریال 

6000نان خشک1
8000انواع کاغذ و روزنامه به صورت مخلوط2
6500مقوا و کارتن3
15000انواع پالستیک درهم4
6000مشمع مخلوط )رنگی و سفید(5
22000پت ) PET( مخلوط سفید و رنگی6
2000شیشه7
15000آهن سبک )حلبی، قوطی و...(8
22500آهن سنگین )کابینت و میلگرد و...(9
225000مس10
100000آلومینیوم خشک11
115000آلومینیوم نرم12
22500چدن13
110000سرب نرم و خشک14
300000برنج )شیرآالت(15
60000استیل 16
7000پسماند خشک درهم17

فرزانهفیض
مدیرادارهبازیافت
شهرداریمنطقه22

رضابیگلری
رئیسمدیریت
پسماندشهرداری

منطقه5

سعیدصالح
محمودرباطی

معاونخدماتشهری
منطقه5

 3 اپلیکیشن، جمع آوری پسماند خشک شهروندان 
درمحدوده غرب تهران را تسهیل می کند

 با یک کلیک 
زباله بده پول بگیر
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        بازار گل شهید فکوری
 نشانی:  ابتدای جاده مخصوص کرج، بعد از میدان آزادی. 

 ساعت کاری:  8 صبح تا 8 شب. 
 شماره تماس:  44691625. 

 امکانات:  پارکینگ اختصاصی. 
 نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس:  ایستگاه میدان آزادی. 

 نزدیک ترین ایستگاه مترو:  ایستگاه مترو میدان آزادی. 
بازار گل »شــهید فکوری« در غرب تهــران از جمله بازارهای 
فروش گل و گیاه اســت که در آنجا می توانید به صورت عمده 
و جزئــی خرید کنید. درخت ها و نهال هــای مثمر و غیر مثمر 
گیاهان زینتی و آپارتمانی، انواع کاکتوس، انواع گیاه مخصوص 
باغچه و فضای باز، انواع بذرهای ســبزیجات و گیاهان خوراکی 

و بسیاری از گیاهان متداول 
و موجود را می توانید در این 
بــازار تهیه کنید. گلدان های 
و  لوازم گلــکاری  تزیینــی، 
باغبانی و بسیاری از کاالهای 
مرتبط بــا گل و گیاه نیز از 
دیگر محصوالتی هستند که 
در بــازار گل و گیاه شــهید 
می شــوند.  عرضه  فکــوری 
هرچند  بازار  این  قیمت های 

از بــازار گل و گیاه »محالتی« بیشــتر اســت، اما نســبت به 
گل  فروشــی های شــهر می توانید با قیمت مناسب تری خرید 
کنیــد. ویژگی بازارگل فکوری که در مــرز منطقه 5 با 9 قرار 
دارد، این اســت که برای ساکنان غرب تهران در دسترس بوده 

و بسیار خوش مسیر است. 

        بازار گل غرب تهران
 نشانی:  جنت آباد شمالی، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، 

نرسیده به میدان دانشگاه، خیابان شعرا، خیابان شبنم. 
 ساعت کاری:  از 9 صبــح تا 8 شب، پنجشنبه و جمعه تا 8 تا 

30 دقیقه نیمه شب. 
 شماره تماس:  22665442

 امکانات:  پارکینگ، بوفه فروش اقالم خوراکی، پمپ بنزین. 
 نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس:  ایستگاه شهید ستاری )حدود 

351 متر(. 
 نزدیک ترین ایستگاه مترو:  ایســتگاه مترو میدان صنعت 

)حدود 6 کیلومتر(. 
اگر ســاکن غرب تهران و عالقه مند بــه نگهداری از گل ها و گیاهان 

هســتید توصیه می کنیم برای 
خرید ســری هم به بــازار گل 
»غرب تهران« بزنید که به نام 
بازار »ســتاری« هم شــناخته 
می شود. البته باید توجه داشته 
باشید که گل های بازار گل غرب 
تهران از بازار شــهید محالتی 
تأمین می شود. به همین دلیل 
قیمت های آن به خوبی بازار گل 
و گیاه شرق تهران نیست، اما از 

گل فروشی های شهر و بسیاری از گل فروشی های اینترنتی و بازار های 
دیگر گل و گیاه قیمت هایش بهتر و مناسب تر است. این مجموعه 4 
سالن مجزا دارد که سالن گل، سالن گیاهان آپارتمانی و زینتی، سالن 
وســایل و لوازم نگهداری و پرورش گل ها و گیاهان و سالن گل ها و 

گیاهان مخصوص باغ و باغچه یا همان فضای باز را شامل می شود. 

        بازار گل و گیاه شهید لشکری
 نشانی:  کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشکری)جاده مخصوص( در 

مسیر شرق به غرب. 
 ساعات کاری:  از ساعت 9 صبح تا 9 شب. 

 شماره تماس:  02144587120، 44587130، 44587140. 
 امکانات:  پارکینگ، کارواش، کافه. 

 نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس:  ایستگاه شهرک استقالل. 
 نزدیک تربن ایستگاه مترو:  ایستگاه مترو بیمه )حدود 7 کیلومتر(. 
بازار گل و گیاه »شــهید لشکری« جدید ترین بازار گل و گیاه غرب 
تهران است که در سال 1396 در کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، 
مســیر غرب به شرق راه اندازی شد. در حال حاضر 2 فاز بازار گل و 
گیاه شهید لشــکری راه اندازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته 

اســت. فاز 1 بــازار گل و گیاه 
لشکری در سالنی به مساحت 
2 هزار و 200 مترمربع انواع گل 
و گیاه آپارتمانی و »کاکتوس« 
و »بن  سای« را عرضه می کند. 
شــامل  تزیینی  گل   فروشــی 
دسته گل، سبد گل، تاج گل، 
ماشــین عروس و انواع گلدان 
و تجهیزات و سموم مخصوص 
گیاهان فضای باز به مســاحت 

4هزار و 500 مترمربع که بخش دیگر این بازار تازه تأسیس را تشکیل 
می دهد. قیمت گل ها و گیاهان در این بازار کمی باالتر از 2 بازار قبلی 
است که مدیریت این مجموعه کیفیت باالتر و بهتر گیاهان را دلیل 
این موضوع عنوان می کند و می گوید: »این بازار برای افرادی اســت 

که به کیفیت گیاه اهمیت می دهندخوب است .«

محیطزیست

مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا

حسنی

  هفته »درختکاری« است و زمانی تا رسیدن فصل بهار باقی 
نمانده اســت. 2 هفته پیش رو بهترین زمان برای کاشت گل و 
گیاه و بذر نهال به شمار می رود. برای تهیه گل ها و گیاهان مورد 
نظر خود می توانید با رعایت پروتکل های بهداشــتی به یکی 
بازار های گل و گیاه غرب تهران بروید که هم تنوع بیشــتری 
دارند و هم قیمت های آن اغلب نسبت به گل  فروشی های شهر 
پایین تر است. از سوی دیگر، در این حال و هوا که بوی بهار به 
مشام می رسد، گشت وگذار در سالن های مملو از گل و گیاه لذت 
دیگری دارد. در ادامه با مهم ترین بازارهای عرضه گل و گیاه در 

محدوده غرب تهران آشنا می شویم.  

مهدی اسماعیل پور

کارهاییکهپیشاز
خریدگیاه
بایدانجامدهیم
دست پر 
به بازار بروید!

مدیر مرکز »تام« منطقه 21 درباره اینکه شــهروندان 
برای انتخــاب و خرید گل و گیاه باید به چه نکاتی توجه 
داشته باشند به همشهری محله می گوید: »برای تهیه گل 
و گیاه در ابتدا باید به این موضوع توجه داشته باشیم که 
قرار است کجا و در چه شرایطی از آنها نگهداری کنیم. اگر 
قرار است گیاه زینتی و آپارتمانی خریداری کنیم باید به 
نورگیری خانه توجه داشــته باشیم تا پس از خرید، دچار 
مشکل نشویم. برخی گیاهان به نور بیشتری نیاز دارند و 
باید در شرایطی خاص نگهداری شوند. پس پیش از رفتن 
به بازار و خرید به این موضوع توجه داشــته باشــید که 
کدام گیاه با شرایط خانه یا باغچه و بالکن شما همخوانی 
دارد. برای این منظور الزم اســت اطالعات خود را درباره 
گیاهی که قرار است خریداری کنید، باال ببرید و بی شک 

از افراد متخصص و حرفه ای مشــورت بگیرید.« »مهدیه 
حســین زاده« موضوع بعدی در هنــگام خرید گل و گیاه 
را توجه به ســالم بودن آن می داند: »اگر قصد خرید گل 
و گیــاه دارید، موضوعی که الزم و ضروری اســت به آن 
توجه داشته باشید، سالم بودن آن است. ممکن است گیاه 
دارای بیماری و آفت باشــد و با خرید آن عالوه بر اینکه 
به ســبب مالی ضرر و زیان می بینید، موجب خراب شدن 
دیگر گیاهان داخل منزل یا باغچه نیز می شوید. بنابراین 
بهتر است پیش از خرید گیاه درباره بیماری ها و آفت های 
رایــج در گل ها و گیاهان و نشــانه های آن اطالعات الزم 
را کســب کنید. در مجموع پیــش از رفتن به بازار گل و 
گیاه باید بدانید چه گیاهــی می خواهید خریداری کنید 
و بیماری هــا و آفت های متداول در آن گیاه چه چیزهایی 

اســت تا یک خرید خوب و راحت داشــته باشید.« نکته 
دیگــر درباره رفتن به بازار این اســت که میانگین قیمت 
گیاه مورد نظرتان را از طریق گل  فروشــی های شــهر یا 
سایت های فروش گل و گیاه به دست آورید تا گران نخرید. 
البته گل و گیاه قیمت مشخصی ندارد و عوامل متعددی 
در قیمت گذاری مورد توجه قرار می گیرد. برای مثال، بذر 
شمال یا گیاهان پرورش یافته در گلخانه های شمال کشور، 
ارزان تر از بذر و گیاهان پرورش یافته در گلخانه های استان 
»البرز«، »شهریار« و مناطق اطراف تهران است. دلیل این 
موضوع هم به سازگاری بیشتر آنها با آب و هوای تهران و 
در نتیجه ماندگار بودنشان نسبت به بذر های شمال کشور 
اســت. تعداد ساقه ها، سن گیاه و ســالم بودن آن هم در 

تعیین قیمت گیاه تأثیر مستقیم دارد. 

مراکز اصلی عرضه گل و گیاه 
غرب تهران کجاست؟

بغـل بغـل 
 گل های بهاری

مشارکت، حلقه گمشده رفاه اجتماعی است
»ادیبــه کریمــی«، رئیــس اداره آموزش 
شهروندی شــهرداری منطقه 9، »مشارکت 
و توانمندســازی« را حلقــه گمشــده رفاه 
اجتماعــی می دانــد: »برای داشــتن یک 
محله بــا امکانات رفاهــی مطلوب، پیش 
از هــر چیزی به علــم و عمل جمعی در 
زمینه هــای مختلف از جملــه اجتماعی، 
اقتصادی و کارآفرینی نیاز است. این امر 
نیــز خود، پیش نیــازی دارد. »آموزش« 
پیش نیاز پرورش افراد توانمند، مستعد، 

مسئولیت پذیر و متخصص است. 

رویکــرد  ایــن  بــا 
آینــده  بــه  می تــوان 
اجــرای طرح شــهردار 
مدرسه که در منطقه 9 
را  ثمر  بیشترین  تاکنون 

به ترتیب در حوزه های میحط زیست، فرهنگ 
آپارتمان نشــینی و فرهنگ ترافیکی داشــته 
اســت، امیدوار بود. تا جایی کــه امکان وجود 
داشت با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی 
به برگــزاری کارگاه های آموزشــی خود ادامه 

داده ایم.«

مکتبخانه

مدیرمسئول

امضا

معاونسردبیرروزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیرمحله

امضا

دبیرتحریریه

ساعتامضا

تصحیح

ساعتامضا

صفحهآرا
توکلی

 محدودیت های »کرونا«یی حتی طرح اجتماعی و آموزشی »شهردار مدرسه« را هم 
به گوشه رینگ فعالیت های جمعی و حضوری رانده است. طرحی که از سال 1۳69 با 
عنوان »مشارکت دانش آموزان در امور شهر تهران در اوقات فراغت« افتان و خیزان 
کار خود را در مدارس پایتخت آغاز کرد و سال ها بعد با عنوان بازنگری شده »شهردار 
مدارس« ادامه یافت. تا اینکه سر و کله ویروس نانومتری کرونا پیدا شد و مشارکت ها 
و فعالیت های 20 شهردار مدرسه در نهمین تکه از پایتخت را هم مانند سایر شهرداران 
مدارس مناطق در قالب آنالین و مجازی بودن قرار داد. مشــارکت ها و فعالیت هایی 
که ویژگی بارزشــان، تعامالت مستقیم بوده است و اکنون باید دور از هم، اطالعات و 
آموزش ها تبادل شوند. در این گزارش به گفت وگو با شهرداران مدارس منطقه 9 که به 
آنها همیاران مدیران شهری می گویند، مدیران و کارشناسان اجتماعی پرداخته ایم تا 

ابعاد این طرح آموزشی را در دوران کرونا بررسی کنیم. 

سحر جعفریان

 20 شهردار مدرسه منطقه 9 
 از فعالیت های اجتماعی و آموزشی خود 

در روزهای شیوع بیماری کرونا می گویند

همیاران
 مدیران شهری 

آنالین شدند

یک گروه ویژه
»علیرضا حیدری«، 16 ســاله 
و شــهردار مدرســه در پایه دهم 
می گوید: »آموزش از خانواده آغاز 
می شود و بعد به مدرسه کشانده 
می شود. اختالل در روند آموزشی 
هریک از این نهادهای آموزشــی، 
ســبب می شــود دانش آموزان به 
خوبی باارزش ها و هنجارهای شهری و زندگی جمعی 
آشنا نشــوند. اینجا است که شهردار مدرسه با توجه 
به ویژگی های منحصربه فرد خود مانند هم سال بودن 
با گروه هــای آموزش پذیر، وارد میدان می شــود تا 

خالهای به وجود آمده را پر کند.«

نظارت از سوی نیروی اجرایی
 یعنی رسیدن به هدف

نظارت افراد به شــیوه عملکرد 
خــود، امتیازی اســت کــه طرح 
بهره می برد.  از آن  شهردار مدرسه 
»عرفان اشرف نوحه گر«، 15 ساله، 
شهردار مدرسه پایه نهم با بیان این 
مطلب می گویــد: »ابتدا ارزیابی و 
نظرسنجی می کنیم. پس از بررسی 
همه جانبه مسائل، راهکارهایی برای حل مشکالت به 
وجــود آمده یا احتمالی ارائه می دهیم. در نهایت و در 
تعامل با یکدیگر بر شــیوه اجرای راهکارها و برنامه ها 
نظارت می کنیم. این نظارت که برخاسته از همان منبع 
اصلی نیروهای اجرایی است، امتیازی ویژه و دلسوزانه 
برای هرچه بهتر و ســریع تر به هدف رسیدن گروه در 
نظر گرفته می شود. مصداق این ادعا، گام های مؤثری 
اســت که ما در نگهداشت محیط زیست محله هایمان 

حتی در دوران کرونا برداشته ایم.«

آموزش های شهروندی در دوران کرونا
جامعــه بــه آموزش هــای 
عملــی و تجربــی نیــاز دارد. 
حسینی«،  حمیدرضا  »ســید 
یازدهم  پایه  مدرســه  شهردار 
درســی  »کتاب های  می گوید: 
ما از اطالعــات نظری و علمی 
انباشته شده است. در حالی که 
ما به عنوان افرادی که در جوامع مدرن و آسیب خیز 
زندگی می کنیم، به آموزش های تجربی و مهارت افزا 
نیاز داریــم. از چگونــه رانندگی کــردن گرفته تا 
مهارت های ارتباطی سالم که هریک نقشی اساسی 
در زندگی فردی و جمعی ما دارند.« حسینی ادامه 
می دهد: »در دوران کرونا، جلســات مان را به صورت 
مجــازی برگزار می کنیم تا فرامــوش نکنیم دنیای 
کرونا زده بیش از پیش به آموزش های شــهروندی 

احتیاج دارد.«
کارآفرینی و ایجاد فضای سبز خالق

کارآفرینی و ایجاد فضاهای سبز خالقانه یکی 
از اولویت های آموزشــی و اجرایی طرح شهردار 

مدرسه در این دوره از سال تحصیلی است. 
»محراب یوســفی«، شــهردار مدرسه پایه 
ششــم در این باره می گوید: »برگزاری مسابقه 
»سبز و خالق مدرسه«، »رنگ آمیزی کالس ها« 
و »ایده پــردازی در زمینــه کارآفرینی هــای 

خانوادگی« در شرایط کرونا از مهم ترین اقدامات این 
دوره از طرح شــهرداران مدرسه بوده 

است که دنبال کرده ایم. 
انتشــار نشــریه الکترونیکــی بــا 
موضوعات شــهری و برپایی اردوهای 
شــغلی )همراهی یک روزه با نیروهای 
راهور، پاکبانان و کارشناسان شهری( 

از دیگر اقدامات است.«

طرح شــهردار مدرسه در شکل و شــمایل امروزی از 
سال 1372 به صورت آزمایشی در 20 مدرسه تهران اجرا 
شد. ســال 1379 پس از شناســایی نقاط ضعف و قوت 
طرح )شناسایی منابع مالی و معنوی در ایجاد تشکیالت 
دانش آمــوزی، تطبیق رویه دســتورالعمل های آموزش و 
پرورش با شــهرداری مناطق به ویــژه اداره آموزش های 
شــهروندی( اجرای قانونمند آن ادامه یافت. تا اینکه در 
ســال 1384 با مشــارکت 100 هزار دانش آموز از 500 
مدرسه تهران، این طرح به اوج اجرایی خود رسید. طرح 
کنونی با تغییر و تحوالتی در محتوا و شیوه اجرا از سوی 
ستاد مرکزی طرح شهردار مدارس، بازنگری و تنظیم شده 
اســت و هر ساله در همه مدارس تهران اجرا می شود. هر 
دوره و در هر منطقه، بیش از 20 شهردار مدرسه برگزیده 

می شوند تا داوطلبانه به مشارکت های اجتماعی بپردازند.

شهرداران مدرسه
 از دیروز تا امروز

»مشــارکت فعال« یکی از مهم ترین ارکان 
توســعه پایدار در هر جامعه و گروهی اســت 
کــه آموزش آن را می توان از ســنین پایه آغاز 
کرد. »پونه ذکاوت منش«، کارشــناس ارشد 
جامعه شناســی، دربــاره طــرح اجتماعی و 
فرهنگی شــهردار مدرســه می گوید: »اجرای 
دقیق طرح شهردار مدرســه می تواند نگرانی 
جوامع از مختصات کشــور تا شهرها و محله ها 
را پاســخی درخــور بدهــد. به گونــه ای که 

آمــوزش توام با مشــارکت 
شبیه ســازی  فعالیت های  و 
شــده با 8 سرفصل متناسب 
بــا فعالیــت معاونت هــای 
گوناگون شهرداری ها می تواند 
به عنــوان  را  دانش آمــوزان 
آینده سازان به درستی آماده 
کند. چراکه طی این آموزش ها 
و تجربه هــا، آنهــا به خوبی 
با مفاهیم اخالقی، فرهنگی، 

سیاسی، زیســت محیطی، اقتصادی و شهری 
آشنا می شوند. وظایف و حقوقی که ناآگاهی از 
هریک در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکالت 
اجتماعی و شــهری است.« ذکاوت منش ادامه 
می دهــد: »باید دوران کرونــا را به منزله یک 
فرصت برای اثربخشــی افزون تر طرح شهردار 
مدرسه دانست. برای مثال می توان با برگزاری 
مســابقه، جشنواره های  آموزشی،  کارگاه های 
مجازی و بسیاری برنامه ها متنوع، ضمن ارتقای 
حس مسئولیت پذیری دانش آموزان، توجه آنها 

را نسبت به مسائل شهری نیز جلب کرد.«

ریشه مشکالت شهری و 
اجتماعی ناآگاهی است

پونهذکاوتمنش
کارشناسارشد
جامعهشناسی
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گویشتهرانیهایقدیمدرسولقان
یکی از ویژگی های اجتماعی اهالی »ســولقان« و روســتاهای اطراف آن، برخورداری از 
لهجه در مکالمات روزمره، زبانی اســت که هنوز هم بین ساکنانش رواج دارد. اهالی قدیمی 
در ســولقان هنوز با واژه ها و کلماتی با همدیگر حرف می زنند که اســاس زبان و ارتباطات 
اجتماعی شــان را تشــکیل می دهد. برای مثال در این روستا »آو« یعنی آب. »آو ُرو باالنِه« 
یعنــی آب را ببند. »نُگــم« در واقع قارچ درخت هلو را می گویند که به صورت شــیره های 
چســبناک در تنه درخت ظاهر می شود. »آِجیش« مورمور شدن بدن را می گویند. »آرُتو« 
معجون توت خشــک سفید و مغز گردو اســت و »آییز« گردش مرغ و خروس در باغچه و 
حیــاط را می گویند. هم  چنین »آُغور کِدی« یعنــی کجا می خواهی بروی؟. البته تعداد این 
واژه ها بســیار است و به گفته ســاکنان قدیمی، این واژگان بر اساس ریشه کلمه، جایگاه و 
صوت های به کار گرفته شده، آهنگ و معانی ویژه ای دارد. در واقع سولقانی ها بر این باورند 
زبان محلی آنها یکی از افتخارات و سندی بر هویت و اصالت فرهنگ محلی و قومی است و 

نباید گمان کرد که این کلمات بی ارزش، بی معنا و فاقد هویت هستند. 

درختچهایزیبابهرنگسرخوابلق
»فیکوس«، درختچه ای زیبا اســت که معمواًل در محیط گلخانــه ای و آپارتمان ها نگهداری و 
برگ های آن به رنگ های سبز، ابلق و سرخ دیده می شود. ارتفاع این گیاه در هوای آزاد به 30 متر 
می رســد و شــیرابه مخصوص دارد که با زخمی شدن پوست آن جاری می شود. البته این شیرابه 
سمی است. برگ ها پهن و براق و چرمی با نوک تیز و به صورت متناوب در طول ساقه می رویند. با 
ریزش برگ های پیر، ساقه گیاه حالت بدمنظره ای به خود می گیرد که در این حالت می توان آن را 

از نزدیکی سطح خاک قطع کرد تا گیاه جوان شود. 
نور: اگرچه در سایه هم می تواند خود را زنده نگه دارد، ولی رشدش زیاد نخواهد بود. البته گیاه 

نباید در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گیرد. 
دما: حداقل درجه حرارت در زمستان 16 و حداکثر آن در تابستان 29 درجه سانتی گراد است. 
آبیاری: هرگز نباید اجازه داد خاک گلدان باتالقی شود. در فاصله بین 2 آبیاری، خاک گلدان 

باید خشک شود. 
رطوبت: گیاه باید حداقل هفته ای یک  بار غبار پاشی شود. با باال رفتن درجه حرارت در تابستان 

غبارپاشی باید بیشتر شود. 
تعویض گلدان: اگر رشد فیکوس سریع است، هر سال احتیاج به تعویض 

گلدان با یک اندازه بزرگ تر دارد. 
تکثیر: گرفتن قلمه حداقل با یک برگ در بهار و ریشه دار کردن آنها در 

درجه حرارت 24 تا 27 درجه سانتی گراد صورت می گیرد. 
خوابانیدن هوایی هم روش دیگر تکثیر این گیاه است. 

بیماری و درمان: اگر برگ های گیاه رنگ پریده و ریز 
هســتند یعنی گیاه احتیاج به کوددهــی دارد. اگر برگ ها بی  رنگ 

شده اند در واقع گیاه به نور زیاد احتیاج دارد. اگر در زیر برگ ها 
و روی ساقه لکه های برجسته قهوه ای دیده شود، مربوط به 
حمله حشره آفت است که باید هر ماه یکبار با سم حشره 
کش نفوذی، گیاه را سم پاشــی کرد. اگر برگ ها لکه های 

قهوه ای دارند و به طور ناگهانی سقوط می کنند، یعنی هوا بسیار 
سرد است. 

نوشین برزگری
 کارشناس گل و گیاه 
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تهران از محله هایش آغاز می شود
»در مباحــث مدیریت شــهری، 
محله ها از اهمیــت وجایگاه ویژه ای 
برخوردارند. آنچه که مشخص است 
برای داشتن شهرها و مناطق آباد تر و 
بانشــاط تر، باید توسعه محله ها را در 
دستور کار قرار داد. با همین دیدگاه 
و رویکرد بهتــر می توانیم به نقش و 
اهمیت و جایگاه پروژه های کوچک مقیاس محله محور 
پی ببریــم. محله هــای 13 گانه منطقــه 21، نیازها و 
ظرفیت های متفاوت و متعــددی دارند که با پرداختن 
به آنها می توانیم بیــش از پیش، رضایتمندی و آرامش 
خاطر شهروندان را جلب کنیم. البته که پروژه های کالن 
و فرا منطقــه ای در جای خــود دارای اهمیت و ارزش 
منحصربه فردی در حوزه مدیریت شهری است، اما شاید 
تأثیرگذاری آنها در زندگی بسیاری از ساکنان محله های 
مختلف، مشهود و ملموس نباشد. تأثیرگذاری پروژه های 
کوچک مقیاسی مانند هموار کردن یک معبر، ساختن و 
مجهز کردن یک بوستان، رنگ آمیزی و زیباسازی یک 
دیوار، نصب پل عابرپیاده، احداث یک سرا یا پاتوق محله و 
پروژه هایی از این دست، با در نظرگرفتن ایده شهروندان 
و اجرای طرح های پیشنهادی آنان، می تواند برای هرکدام 
از هزاران یا ده ها هزار شهروندی که در محله های منطقه 
ســکونت دارند و همــه یا بخش زیادی از 24 ســاعت 
شبانه روز خود را در آنجا سپری می کنند، رضایتمندی 
بیشتری را ایجاد کند و این امر احتمااًل برای آنان، مهم تر 
از پروژه  های بزرگ فرا منطقه ای است که شاید چندان 
هم ســر و کارشان به آن نیفتد و در نتیجه، تأثیر زیادی 
روی کیفیت زندگی شان نداشته باشد. پروژه های کوچک 

مقیاس محلی، تالش برای  آبادانی بیشتر محله ها است.
»مهرداد آبایی«
 معاون عمران شهرداری منطقه 21

تقویم محله
در محدوده غربی پایتخت 17 تا 24 اسفند ماه 

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

17 اسفندماه سال 1392، در نهمین جشنواره  »توسعه ســبز« از فعالیت های منطقه 21 به منطقه21
دلیل اجرای فعالیت های شــاخص در زمینه 
حفظ محیط زیست و توسعه پایدار شهری با اهدای تندیس 
طالیی تقدیر شد. مراسم جشــنواره در دانشگاه »صنعتی 
شریف« برگزار و در آن از نهادهای برتر در حوزه های مختلف 
که اقدامات شــاخصی در زمینه حفظ محیط زیست انجام 
داده اند، تقدیر شــد. از مهم ترین طرح های محیط زیستی 
انجام شده در شهرداری منطقه 21 می توان به مواردی مانند 
نگهداری سیســتم ISO 14001، اجرای مطالعات ارزیابی 
محیط زیستی، غرس 273 هزار اصله نهال، احداث مسیرهای 
عبور دوچرخه، احداث تقاطع های غیر همســطح، برگزاری 
دوره هــای آموزشــی ارتقا ســطح فرهنــگ حفاظت از 
 HSE محیط زیست در میان ذی  نفعان و نگهداری سیستم

و... اشاره کرد. 
18 اسفندماه ســال 1386، خط اتوبوسرانی  مترو »چیتگر« به دانشــگاه »هــوا و فضا« و منطقه22
میدان »المپیک« راه اندازی شــد. شهرداری 
منطقه22 با هدف رفاه حال شهروندان و   تردد روان و آسان 
آنان و کاهــش آلودگی هوا، خط اتوبــوس 22 ـ 25 را به 
ناوگان حمل ونقل عمومی شهری اضافه کرد. خط اتوبوس 
22 ـ 25 با 2 دستگاه اتوبوس از مترو چیتگر به دانشگاه هوا 
و فضا، میدان المپیک و برعکس   تردد می کند. این خط در 
مسیر رفت 6 هزار و 100 متر و در مسیر برگشت 7هزار متر 

را طی می کند. کرایه خط 500 ریال بود. 

سرعتگیر دردسرساز نگاه
در خیابــان نادری،  منطقه 5
انتهای خیابان مجاهد کبیر، نبش 
کوچه دهم، دســت انداز و سرعت 
گیرهایــی وجود دارد کــه بارها 
حادثه آفریــده   و به دلیل دید کم 
ســبب بروز مشکالت زیادی برای 
شــهروندان شده اســت. در این 
زمینه با شــهرداری هــم تماس 
گرفتیم. درست اســت که وجود 
این ســرعتگیر بــا توجه به حجم   
ترددها الزم اســت، امــا حداقل 
خودروهای  تا  شــود  رنگ آمیزی 
عبوری دچار مشــکل نشــوند و 

حادثه ای رخ ندهد. 
امین رحمانی ـ ساکن خیایان 
نادری

چاله در میدان آزادی
میدان آزادی یکی از  منطقه 9
شلوغ ترین معابر منطقه 5 است و 
عبــور و مرور در معابر آن آســان 
نیســت. برای مثــال در زیرگذر 
غربــی میدان، چاله هــای زیادی 
الســتیک  کــه گاه  دارد  وجــود 
خودروهــا در آن می افتد و گاهی 
هم با ترمز ناگهانــی باعث ایجاد 
تصادف می شــود. با توجه به آغاز 
طرح بهســازی معابــر، کاش این 
محدوده از منطقه هم مورد توجه 
قرار بگیرد و مناسب ســازی انجام 

شود. 
سینا محمودی ـ محله آزادی

فضای سبز تهرانسر را 
دریابید

متأسفانه فضای سبز  منطقه 21
محله تهرانسر هر روز بدتر می شود 
و با گــذر زمان درختــان کم کم 
خشــک و گیاهان محوطه میانی 
تهرانســر کمتر  و  یاس  بلوارهای 
می شــوند. ایــن موضوع ســبب 
می شود تا زیبایی محله کم شود. 
از مسئوالن شــهرداری منطقه با 
توجه به اجرای طرح های استقبال 
از بهار درخواست می شود به این 

موضوع رسیدگی کنند. 
سحر موسوی ـ محله تهرانسر

برج های بی نام و نشان
منطقه 22 هــر روز بــه تعداد 
بلند  و ســاختمان های  شهرک ها 
افزوده می شود.  مرتبه منطقه 22 
اما در ورودی شــهرک ها و برج ها 
نشانی از نام شهرک یا برج نیست 
و افراد ناآشنا برای پیدا کردن یک 
برج، باید زمان زیادی را ســپری 
کنند. نمونه این موضوع، برج های 
اطراف میدان ســاحل اســت. در 
محدوده این میدان برج های زیادی 
بدون نام و نشان وجود دارند. لطفًا 

به این موضوع توجه شود. 
رها کاووسی ـ محله چیتگر

شهروند خبرنگار
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