
تعدادى از ساختمان هاى منطقه 22 هنوز 
از سازمان آتش نشانى تأييديه ايمنى دريافت نكرده اند

زندگى زير 
سقف هاى ناايمن

تيرمــاه ســال ۱۳۹۷ وقتی برج مســکونی ۲۰ طبقــه «پاراميس» در 
منطقه۲۲ دچار حريق شــد و بيش از۷۸ نفر از ساکنانش در اين حادثه 

مصدوم شدند، سخنگوی آتش نشانی...
دوشنبه
۲۳ فروردين ۱۴۰۰
سال هفدهم/ شماره  ۷۹۷
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صفحه ۱۴

بهار دل انگيز 
در كوچه باغ هاى كن

تورهاى گردشگرى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
براى معرفى هويت تاريخى و جاذبه هاى طبيعى 

محله قديمى منطقه 5  برپا شده است

ديدار شهرداران مدارس منطقه 
با يكى از نوادگان خانواده مشهور قريب در انديشه  سرا 

روزهای درس و مدرسه يکی از خاطره انگيزترين دوران زندگی افراد است 
که حتی با وجود شــيوع بيماری «کرونا » و آموزش آنالين با تجربه های 

متفاوتی گره خورده است...

«قريب» در محله ما
غريب نيست

صفحه ۱۲

در نهمين تكه از پايتخت 
انجام شد

واکسيناسيون «پاکبان»های شهر به عنوان «مدافعان پاکيزگی» که 
از همان ابتدای شيوع «کرونا ويروس» در معرض خطر جدی ابتال به 

صفحه ۴کرونا بوده اند، از خبرهای خوب روزهای...

آغاز واكسيناسيون 
پاكبانان ها

 از خاطره انگيزترين دوران زندگی افراد است  از خاطره انگيزترين دوران زندگی افراد است 
 وجود شــيوع بيماری «کرونا » و آموزش آنالين با تجربه های وجود شــيوع بيماری «کرونا » و آموزش آنالين با تجربه های
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صفحه ۸

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش
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فاز اول ساخت نخستين زمين 
ورزشى در محله «مرادآباد» تا 
پايان ماه مبارك «رمضان» به پايان 
مى رســد. رئيــس اداره تربيت بدنى 
شهردارى منطقه 5 با اعالم اين خبر 
گفت: «تاكنون آخرين زمين خاكى 
فوتبال شهر تهران در محله مرادآباد، 
محــدوده خيابان ســيمون بوليوار، 
انتهاى خيابان مرادآباد بود كه امكانات 
مناسبى براى ورزش جوانان نداشت. 
به همين دليل با پيگيرى شهردارى 

منطقه و تأمين اعتبار، پيش بينى شد تا اين زمين به مجموعه اى ورزشى 
مدرن تبديل شود و ساكنان و جوانان محله و منطقه بتوانند از امكانات آن 
استفاده كنند.» «قاسم موسوى» با اشاره به اينكه كلنگ ساخت اين پروژه 
به عنوان نخســتين پروژه عمرانى ســال 1400 با حضور مديران شهرى، 
فوتباليست ها و ورزش دوستان شــانزدهم فروردين  ماه به زمين زده شد، 

گفت: «پيش از مراســم كلنگ زنى، 
فوتبال دوستانه اى بين جوانان محله 
برپا شــد و اميدواريم عيد فطر هم با 
تكميل زميــن چمن مصنوعى و روز 
افتتاحيه اين مجموعه ورزشى، فوتبال 
بين پيشكسوتان فوتبال  دوستانه اى 
برپا شود.» او با اشاره به اينكه ساخت 
اين مجموعه در 2 مرحله خواهد بود، 
افزود: «در مرحله نخست، زمين چمن 
به بهره بردارى مى رســد و سپس به 
فاصله كمى پس از آن شاهد افتتاح 

سالن ورزش هاى هوازى و بدنسازى خواهيم بود.» 
او با تأكيد بر اينكه ســاخت اين مجموعه مى تواند كمك زيادى به توسعه 
ورزش در محله مرادآباد كند، گفت: «در اين محله ورزشگاهى وجود نداشت 
و جوانــان براى ورزش مجبور بودند تا «حصــارك» بروند. اما پس از اين 

ورزشگاهى براى خود خواهند داشت.»

تيتر يك

نخستين ورزشگاه محله مرادآباد به زودى افتتاح مى شود

آموزش كسب و كار خانگى ويژه نوجوانان
نوجوانان با فرهنگ کار و توليد در جشنواره «کارآزمای» آشنا می شوند. مدير فرهنگسرای 
رويش گفت: «جشــنواره کارآزمای، نخســتين رويداد آموزشــی تجربی کســب و کارهای 
خانگی، شــخصی و موفق ويژه نوجوانان اســت که پيش بينی شده اســت با حضور استادان 
«عليرضا احدی»، «فرزاد سيدی»، «محمدرضا کريمی»، «مهدی پاکروان»، «اميد کرباليی»، 
«نازنين توحيدی» و «ســميه زمانی» برگزار شــود.» «اکبر بختياری» افزود: «مفاهيم اوليه 
کسب و کار، مديريت شبکه های اجتماعی، توليد محتوا با اپليکيشن، فنون مذاکره و متقاعد 
سازی، تبليغ نويسی و تبليغ ســازی و معرفی الگوهای برتر، بخش  هايی از دوره های آموزشی 
جشــنواره کارآزمای اســت و افراد متقاضی بايد مهارت يا ايده توليد محصول و ارائه خدمت 
برای راه اندازی کسب و کار خود را داشته باشند.» متقاضيان برای ثبت نام می توانند به پايگاه

 karazmay. farhangsara.ir يا با شماره تلفن ۶۶۶۸۸۵۵۱ تماس بگيرند. 

اجراى   طرح «1400 محله برتر» در منطقه 5
۲ خيابــان ناحيه ۷ منطقه ۵ با آغــاز طرح «۱۴۰۰ 
محله برتر» برای حضور شهروندان زيباسازی و پاکسازی 
شدند. شــهردار ناحيه منطقه ۷ منطقه ۵ گفت: «طرح 
ويژه ۱۴۰۰ محله برتر در سال جديد از معابر اين ناحيه 
آغاز شــد و در آن با حضور نيروهای خدمات شــهری و 
فضای سبز و اســتفاده از تجهيزات، خيابان های صبا و 
مجاهد کبير جنوبی پاکسازی شدند.» «ساسان سعيدی» 
افزود: «اين طرح دوشــنبه های هر هفته با فعاليت هايی 
در قالب نظافت و علف کشی معابر، شست وشوی نهرها، 
پاکسازی برچسب و تراکت تبليغاتی، شست وشو و کف تراشی مخازن، کانيوتراشی، شست وشوی 

زيرمخازن و.... در يکی از معابر اجرا می شود تا شاهد پاکيزگی در همه محله ها باشيم.» 

   طرح «
چهره

كاوه تيمورى، استاد خط:
خوشنويسى را حتى مجازى 

ياد بگيريد

يادداشت

شهر زيست پذير 
شهرى براى شهروندان

آنچــه مديريــت شــهری را از ديگــر 
سازمان ها متمايز می کند، مردم و نظر مردم 
اســت و در اين ميان شهرداری تهران نوعی 
کنش گر مرزی بين مردم و سيستم است و 
اين موضــوع از چند منظر اهميت دارد. در 
واقع اکنون شهرداری تهران پيشانی ارتباط 
با مردم اســت و اين موضوع را می توان از 
ميزان ارتباط مردم با شهرداری در طی روز 
سنجيد. مشــارکت مردم در مديريت شهر 
نکته مهمی اســت که کم تر در اين سال ها 
به ســراغ آن رفته ايم. البته کارهايی انجام 
شــده اســت که اجرای پروژه های کوچک 
مقيــاس محلی از جمله ايــن فعاليت ها به 
شــمار می آيد. برای اجرای اين پروژه ها از 
مردم محله پرســيديم که اولويت آنها چه 
بوده اســت تا براساس خواســت و اولويت 
آنها عمــل کنيم. وجه تمايــز اين دوره از 
مديريت شــهری با دوره های گذشــته اين 
اســت که همگان، يعنی همــه ذی نفعان 
شــهر، در اجرای هر فرايندی نقش داشته 
باشــند. برای مثال، در شــهرداری منطقه 
۹، طرح های زيادی با مشــارکت و خواسته 
شــهروندان اجرا شــده اســت که می توان 
بــه برنامه هــای مختلف از جملــه خيابان 
«اجتماعی» و ديوار نگاره های اين خيابان، 
«پالزای هاشمی» و کوچه «رنگی» و کوچه 
دوستی» اشاره کرد. با پيگيری اين طرح ها، 
شــهرداری منطقه نشــان داد که رويکرد 
شهرداری تهران، رويکردی اجتماعی است ؛ 
به اين معنا که قصــد بازگرداندن مردم به 
شــهر و بازگرداندن شــهر به مردم را دارد. 
اجــرای خيابــان اجتماعــی در منطقه ۹، 
ايجاد کرده است  فضای اجتماعی متفاوتی 
و حال و هوای اين خيابان با هنر هنرمندان 
و مشــارکت کودکان در خلــق آثار هنری 
تجربــه  ای دلپذير و زيبا اســت. هم چنين 
ترکيــب هنر و زندگــی اجتماعی در ديوار 
نگاره هــا، روحی زيبا به ايــن محيط داده 
اســت که در نوع خود در کالنشــهر تهران 
بی ســابقه و بديع است. عالوه بر اين موارد 
برای حضور  مجالی  هاشــمی»،  «ميدانگاه 
شهروندان در فضای عمومی فراهم می کند 
تــا آنها به قصد گفت وگــو و ديدار با هم از 
خانه خارج شوند. به جز اين موارد، طرحی 
هم در قالب کوچه های «دوســتی» به اجرا 
درآمده است که اين موضوع عالوه بر اينکه 
ايجاد مقصد گردشگری  می تواند زمينه ساز 
افزايش  باشــد، ســبب  شــهروندان  برای 
احســاس تعلق مــردم به محلــه و محيط 
برای خاطره سازی  زندگی می شود و جايی 
و تجربه متفاوت زندگی در شــهر به وجود 
می آورد تا در نهايت احساس زندگی بهتری 

را به مردم القا کند.
اجرايی  بــا طرح های  بنابراين می توان   
شــهرداری مدعی شد که شــهر متعلق به 
مردم است و با آنها معنا پيدا می کند. چون 
شــهر زيست پذير، شــهری است که مردم 
در آن حضور پيدا کنند و به نظر می رســد 
مديريت شــهری منطقــه ۹ در تحقق اين 

هدف موفق بوده است. 

جمع آورى غرفه هاى توزيع ماسك از محله ها
غرفه هــای فروش فروش ماســک و شــيلد و مواد 

ضدعفونی از معابر جمع آوری می شوند. 
شهردار ناحيه يک منطقه ۹ با اعالم اين خبر گفت: 
«با توجه به پايان مجوز فعاليت غرفه های عرضه ماسک، 
شــيلد، مواد ضدعفونی در محــدوده اين ناحيه و برای 
حفظ امنيت و سهولت در   تردد شهروندان اين غرفه ها از 

محله ها جمع آوری خواهند شد.» 
«تقی محمد آقايی» با اشــاره به اينکه برخی از اين 
غرفه ها در محدوده های شــلوغ و متراکــم ناحيه واقع 
شده اند و سبب مزاحمت در   تردد شهروندان می شوند، افزود: «عمليات جمع آوری اين غرفه ها 

آغاز شده است و به مرور زمان با صدور ابالغيه جمع آوری می شوند.»

جمع آورى غرفه هاى توزيع ماسك از محله 

«كاوه تيمــورى» از اســتادان هنــر 
خوشنويسى و خط پژوهان مطرح كشور 
اســت كه عالوه بــر برپايى نمايشــگاه هاى 
داخلــى، در نمايشــگاه هاى متعــددى در 
كشورهاى مختلف مانند هندوستان، هلند، 
بوسنى هرزگوين، ســودان، هرات،  روسيه، 
افغانستان، قزاقســتان و قرقيزستان، حضور 
داشته اســت. 9 عنوان كتاب در قلمرو هنر 
خوشنويسى تأليف كرده است. اين هنرمند به 
تازگى برخــى از آثــارش كــه برگرفته از 
سروده ها و شــادمانه هاى شعراى فارسى در 
زمينه بهار است را در قالب نمايشگاه مجازى 
فرهنگسراى «معرفت» منطقه 5 به نمايش 
گذاشته اســت. او مى گويد: «هر سال تعداد 
عالقه مندان خوشنويسى بيشتر مى شود و در 
جشــنواره ها و فســتيوال هاى خوشنويسى 
هميشــه افرادى حضور دارند كه نام آنها را 
قبًال نشنيده ايم. اين موضوع نشان مى دهد كه 
جامعه ما در ذات خود نسبت به خوشنويسى 
پويايى دارد.»اين هنرمند در زمينه آموزش 
خوشنويسى در شــرايط «كرونا» مى گويد: 
«اگر بخواهيم خوشنويسى را فعال كنيم بايد 
ارزش زيبايى شناسى خط را براى خانواده ها 
تبيين كنيم تا آنها به جايى برسند كه حتى 

بــراى كادو دادن بــه ديگران از 
تابلوهاى خوشنويسى استفاده 
كنند. البته اين مسائل نياز به 

آمــوزش دارد و اين آموزش 
مى تواند به شيوه مجازى 

هم باشد.»

محمدرضا جوادى يگانه
معاون اجتماعى و فرهنگى شهردار تهران

مجله خبرى مجله خبرى

مشاوره حقوقى رايگان در مسجد نظام مافى
خدمات مشــاوره رايگان حقوقی در مســجد «نظــام مافی» به 

شهروندان ارائه می شود. 
به گزارش خبرنگار همشــهری محله، مسجد نظام مافی زمينه ای 
را فراهم کرده است تا شهروندان از خدمات مشاوره حقوقی با حضور 
وکالی قوه قضاييه بهره مند شــوند. مشاوران دوشنبه ها از ساعت ۱۶ 

تا اذان مغرب در مســجد حضور دارند و به مراجعه کنندگان خدمات 
می دهند. عالقه مندان برای بهره منــدی از اين خدمات می توانند به 
خيابان آيت اهللا  کاشــانی، بعد از ســه راه جنت آباد، روبه  روی خيابان 
محرابی مراجعه کنند و يا با شماره تلفن دفتر مسجد (۴۴۰۰۲۰۴۰) 

برای ثبت نام تماس بگيرند.  

توسعه فضاى سبز در اولويت شهردارى منطقه 22
احيای بوســتان جنگلی «چيتگر» و توســعه کمربند سبز منطقه 
۲۲ از اولويت  هــای فعاليت اجرايی اين محــدوده از پايتخت در حوزه 
فضای ســبز خواهد بود. شــهردار منطقه ۲۲ با اعالم اين خبر گفت: 
«اولويت منطقه، افزايش ســرانه فضای ســبز به ويژه احيای بوستان 
جنگلی چيتگر و «لتمال»، کمربند سبز اطراف منطقه و توسعه فضای 
سبز در حاشيه جاده ها است و در همين زمينه بيش از ۱۸ هزار اصله 
نهال در سه ماه گذشــته در منطقه ۲۲ کاشته شده است و اين روند 
درختکاری با مشــارکت شــهروندان همچنان ادامه خواهد داشت.» 
«مرتضی رحمان زاده» افزود: «درختانی که توزيع و کاشــته می شوند، 
مناسب با اقليم منطقه بوده و از سوی کارشناسان فضای سبز انتخاب 
شده اند و اميدواريم تا پايان سال ۱۴۰۰ نهضت جنگلکاری را با توجه به 

زيرساخت های فراهم شده، اجرا کنيم.»

شناسايى مبتاليان كرونا در طرح شهيد سليمانى 
نمونه گيری از شهروندان برای شناسايی مبتاليان احتمالی با طرح 
ويژه «حاج قاسم سليمانی» تا ۳۱ فروردين  ماه در پايگاه های سالمت 

و خانه های بهداشت غرب تهران ادامه دارد. 
رئيس مرکز بهداشت شــمال غرب تهران با اشاره به اينکه طرح 
تشديد نوروزی برنامه شهيد حاج قاسم سليمانی و گام چهارم برنامه 
مقابله با همه گيری «کرونا» به شيوه «خانواده و محله محور»، از ۱۴ 
فروردين  ماه در مرکز آغاز شده است و تا ۳۱ فروردين  ماه ادامه خواهد 
داشــت، افزود: «در اين طرح مراقبان ســالمت و بهورزان مستقر در 
پايگاه های سالمت و خانه های بهداشت عالوه بر تماس با سرپرستان 
خانوارهای ساکن در بلوک های جمعيتی تحت پوشش خود، نسبت 
به انجام فاز ۵ غربالگری کرونا اقدام می کنند. هم  چنين ۳ ســؤال از 
خانواده ها در زمينه رفتن يا نرفتن به ســفر، داشتن مهمان نوروزی از ساير شهرها و حضور فرد 
مبتال به بيماری کرونا در بين اعضا پرســيده می شــود.» «هاله احمدنيا» گفت: «در صورتی که 
افراد خانواری سابقه مسافرت را گزارش کنند، از آنها برای مراجعه به مراکز منتخب و پايگاه های 

نمونه گيری و انجام تست تشخيصی، دعوت می شود.»

ميز خبر

  14
تن آسفالت براى انجام عمليات 
نوار حفارى و رفع خطر چاله هاى 

محله فردوس استفاده شد. 
اين عمليات ها پس از ثبت 

پيام هاى مردمى و درخواست هاى 
شهروندان در محدوده منطقه 5 

انجام شد. 

 450
مترمربع نقاشى ديوارى در بلوار 

اصلى تهرانسر، خيابان اسدى 
انجام شد. اين فعاليت با همكارى 

سازمان زيباسازى و شهردارى 
منطقه 21 با هدف ارتقاى منظر 

شهرى انجام شده است. 

ماهى قرمز بدهيد، كتاب 
هديه بگيريد

شــهروندان تا پايان فروردين  مــاه با دادن 
ماهی قرمز سفره «هفت ســين»، کتاب هديه 

می گيرند. 
به گــزارش خبرنــگار همشــهری محله، 
ششــمين دوره برنامه «ماهی حوض قصه ها» 
از ســوی ســازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، هم زمان با پايان يافتن تعطيالت نوروزی 
و روز جهانی «کتاب کودک» برپا شــده است. 
هــدف از اين فعاليت  ترويــج فرهنگ مطالعه 
بين شــهروندان و به ويژه کودکان است که در 
فرهنگسراهای پايتخت برگزار می شود. در اين 
برنامه، کودکان می توانند ماهی سفره هفت سين 
خود را به مراکزی که حوض های بزرگ دارند، 
هديه  کننــد و در ازای آن کتــاب قصه هديه 
بگيرند. اين ماهی ها در حوض های بزرگ شهری 
رها می شوند تا عمر طوالنی تری داشته باشند. 
شــهروندان تا پايان فروردين  ماه فرصت دارند 
ماهی های خود را بــه مراکز فرهنگی و هنری 
غرب تهــران تحويل دهند و جايــزه دريافت 
کنند. هم چنين برای دريافت اطالعات بيش ــتر 
می توانند با شماره  ۱۸۳۷ تماس بگيرند. مراکز 

فرهنگی فعال در غرب تهران شامل:
۵،  شماره  منطقه  فرهنگسرای معرفت: 

تماس۴۴۳۰۴۸۵۸. 
منطقه۹،  تعاون:  و  کار  فرهنگســرای 

شماره تماس۶۶۰۲۹۰۶۰. 
شماره   ،۲۲ منطقه  تهران:  فرهنگسرای 

تماس ۴۴۱۴۳۷۷۴.

خبر فرهنگى
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يادداشت
محمدرضا جوادى يگانه

معاون اجتماعى و فرهنگى شهردار تهرانمعاون اجتماعى و فرهنگى شهردار تهران

غرفه هــای فروش فروش ماســک و شــيلد و مواد 

 با اعالم اين خبر گفت: 
«با توجه به پايان مجوز فعاليت غرفه های عرضه ماسک، 
شــيلد، مواد ضدعفونی در محــدوده اين ناحيه و برای 
حفظ امنيت و سهولت در   تردد شهروندان اين غرفه ها از 

«تقی محمد آقايی» با اشــاره به اينکه برخی از اين 
غرفه ها در محدوده های شــلوغ و متراکــم ناحيه واقع 
شده اند و سبب مزاحمت در   تردد شهروندان می شوند، افزود: «عمليات جمع آوری اين غرفه ها 

ارزش زيبايى شناسى خط را براى خانواده ها 
تبيين كنيم تا آنها به جايى برسند كه حتى 

بــراى كادو دادن بــه ديگران از 
تابلوهاى خوشنويسى استفاده 
كنند. البته اين مسائل نياز به 

آمــوزش دارد و اين آموزش 
مى تواند به شيوه مجازى 

هم باشد.»
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صفحه آرا
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از همان روزهای ابتدای هجوم کرونا، ماسک 
و دستکش های آلوده و رها شده در گوشه و کنار 
معابر و باغچه ها مشاهده می شد. لوازم و تجهيزات 
آلوده ای که پاکبان ها بيش ــترين تماس را با آنها 
داشتند و اين مسئله همواره خانواده هايشان را با 
ترس و نگرانی بسياری همراه کرده بود. فرهنگ-
ســازی در زمينه رعايت حال اين زحمتکشــان 
بسيار کندتر از شيوع کرونا پيش می رفت تا جايی 
که مســئوالن را بر آن داشــت تا از سبد واکسن 

کرونا، سهميه ای را برای آنها در نظر بگيرند. 

مركز بهداشت والفجر شلوغ است
اين روزها رفت وآمد در مرکز سالمت «والفجر» 
در خيابــان «شــهيد دســتغيب» زياد اســت. 
پاکبان هايی که بــا هماهنگی معاونت «خدمات 
شهری و محيط زيست» منطقه راهی سالن بزرگ 
پايگاه می شوند تا به نوبت واکسن چينی تزريق 
کنند. شلوغ است اما فاصله گذاری ها تا حد امکان 
رعايت می شوند. شادی چهره پاکبان ها از ترزيق 
واکسن، در پس ماسک های گوناگون پنهان شده 
است. نگاهشان اما از شادی و هيجان برق می زند. 
تعداد قابل توجهی از پاکبان ها در حياط کوچک 
مرکز منتظر ايستاده اند. صدايی شنيده می شود. 
می گويد: «کاش خانواده هايمان هم می توانستند 
به اين زودی واکســن تزريق کننــد.» ديگری 
می پرسد: «توی اين برگه ها بايد چه بنويسيم؟.» 
برگه های مشخصات فردی که وضعيت جسمی و 
بيماری های هر پاکبان در آن ثبت می شود. نيم 
ساعتی می گذرد و يکی از 
پزشــکان بخش کرونای 
مرکز، وارد حياط می شود. 
ليستی به دست دارد که 
از روی آن نــام پاکبان ها 
را به ترتيب حروف الفبا برای 
تزريق واکســن صدا می زند. 
«سوسن تقی زاده»، مسئول 
ســالمت مرکز بهداشــت 
می گويد:  تهــران  غــرب 
«واکسيناســيون  «طــرح 
مرحله ای» در مرکز والفجر و 
۲ ايستگاه واکسيناسيون منطقه 
۹ در خيابــان «آزادی» و مجموعه 
«شــهربانو» در حال انجام اســت. 
در اين طرح و در مرحله نخســت، 
گروه های پر خطر از جمله صاحبان 
مشــاغل پرخطــر ماننــد پاکبانان، 
ســالمندان و جانبازان جــای دارند 
کــه با توجه به اولويت و ابالغ، پيش 

می رود.»

«اســکندر محمدی»، پاکبان ۵۷ ساله ای که 
چيزی تا بازنشســتگی اش نمانده اســت، اکنون 
تجربه تزريق واکســن کرونا را دارد. او می گويد: 
«روزی که می خواستند واکسن به ما بزنند، قبلش 
برايمان توضيح دادند که اين چه واکسنی است و 
کشور سازنده اش کجاست. گفتند همان واکسنی 
است که تأييديه بهداشت جهانی را دارد و پيش 
از پاکبان ها، پرســتاران و پزشکان از آن استفاده 
کرده انــد. من هم نگران و بی اعتماد نبودم. اولش 
بابت تب و بدن درد احتمالی کمی استرس داشتم 
که خدا را شکر آن عالئم در من بسيار کم بود.» 

اميدوارم روزى همه واكسن بزنند
«داود صادقی» هم پاکبان ناحيه يک منطقه 
است که واکســن تزريق کرده. صادقی می گويد: 
«اميدوارم روزی برســد که همه واکسن بزنند و 
از شــر اين ويروس خالص شوند. از اينکه به فکر 
ما بودند خيلی خوشــحال هستم. چراکه ما هم 
ســختی های زيادی بابــت کار و زباله های آلوده 
داشــتيم. البتــه تأکيد کرده انــد، هم چنان بايد 
پروتکل های بهداشتی را رعايت کنيم. ««قربانعلی 
عدلی» نيز پاکبان اســت و بــه قول خودش اين 
روزها با تزريق واکسن، ضد کرونا شده است: «ما 
زمانی هم که واکســن نزده بوديم از کارمان هيچ 
کم نمی گذاشــتيم. همه جای شهر و محله ها را 
به خوبی تميز می کرديم. حتی شــايد جانمان را 
سر زباله های آلوده به کرونا به خطر می انداختيم. 
چراکه نمی خواستيم آلودگی ها زياد و منتشر شود. 
می خواســتيم اهالی با خيال آسوده در خيابان ها  
تــردد کنند و به کار و زندگی شــان برســند.» 
«رحمــت مددی» از حال خــوش پس از تزريق 
واکســن کرونا می گويد: «دستشان درد نکند که 
به من و همکارانم ســهميه واکسن دادند. آدم به 
کارش اميدوار می شود. حاال درست است که هنوز 
هم خيلی ها به اهميت شغل ما در شهری مانند 
تهران پی نبردند، اما واقعيت اين است که تهران 
بدون حضور و فعاليت من و همکارانم، جای خوبی 

برای زندگی نيست.»

مصطفى موسوى، شهردار منطقه 9:
واكسيناسيون پاكبان ها 

ادامه دارد

در نهمين تكه از پايتخت انجام شد

آغاز واكسيناسيون پاكبانان ها
سحر جعفريان

«مصطفی موسوی»، شهردار منطقه 
۹، از پيگيری هــای مســتمر و مداوم 
برای حفظ جان و سالمتی پاکبانان در 
برنامه واکسيناسيون در منطقه  اجرای 
با  پاکبانان  «واکسيناســيون  می گويد: 
معاونــت خدمات  همکاری مســتقيم 
شهری و محيط زيست منطقه در حال 
انجام است. اين واکسيناسيون با واکسن 
«ســينوفارم» ساخت کشــور چين و 
بــه فاصله ۳ هفتــه و در ۲ نوبت انجام 
خواهد شد. در مرحله نخست نسبت به 
واکسينه کردن ۶۰ نفر از پاکبانان ناحيه 

يــک اقدام شــده 
موسوی  اســت.» 
ادامه  هم چنيــن 
می دهــد: «تزريق 
واکســن در ناحيه 
۲ نيــز بر روی ۷۰ 
بــه زودی  پاکبان 
شــد  خواهد  آغاز 
بودن  ايمــن  از  تا 

پاکبانان خدوم منطقــه در برابر کرونا 
ويروس اطمينان حاصــل کنيم.» اين 
واکسيناســيون در ســاختمان والفجر 
مرکز بهداشــت غرب تهران، در خيابان 

شهيد دستغيب انجام می شود. 

است. نگاهشان اما از شادی و هيجان برق می زند. 
تعداد قابل توجهی از پاکبان ها در حياط کوچک 
مرکز منتظر ايستاده اند. صدايی شنيده می شود. 
می گويد: «کاش خانواده هايمان هم می توانستند 
به اين زودی واکســن تزريق کننــد.» ديگری 
می پرسد: «توی اين برگه ها بايد چه بنويسيم؟.» 
برگه های مشخصات فردی که وضعيت جسمی و 
بيماری های هر پاکبان در آن ثبت می شود. نيم 
ساعتی می گذرد و يکی از 
پزشــکان بخش کرونای 
مرکز، وارد حياط می شود. 
ليستی به دست دارد که 
از روی آن نــام پاکبان ها 
را به ترتيب حروف الفبا برای 
تزريق واکســن صدا می زند. 
«سوسن تقی زاده»، مسئول 
ســالمت مرکز بهداشــت 
می گويد:  تهــران  غــرب 
«واکسيناســيون  «طــرح 
مرحله ای» در مرکز والفجر و 
۲ ايستگاه واکسيناسيون منطقه 
۹ در خيابــان «آزادی» و مجموعه 
«شــهربانو» در حال انجام اســت. 
در اين طرح و در مرحله نخســت، 
گروه های پر خطر از جمله صاحبان 
مشــاغل پرخطــر ماننــد پاکبانان، 
ســالمندان و جانبازان جــای دارند 
کــه با توجه به اولويت و ابالغ، پيش 

می رود.»

 واکسيناسيون «پاکبان»های شهر به عنوان «مدافعان 
پاکيزگی» که از همان ابتدای شــيوع «کرونا ويروس» 
در معرض خطر جدی ابتال به کرونا بوده اند، از خبرهای 
خوب روزهای نخستين سال ۱۴۰۰ بود. رويدادی که از 
هفته گذشته در منطقه ۹ تهران به مرحله اجرا درآمد 
و پاکبان های ناحيه ۲، هم زمان با برخی مناطق شهر با 
توجه به ماهيت شغلی و مواجهه مداوم با پسماندهايی 
که احتمال آلودگی فراوان در آنها وجود دارد، درمقابل 
بيماری کرونا واکســينه شــدند. بازار اين خبر اما با 
شــايعه های عجيب و غريبی داغ شد که واکنش های 
مختلفی را از ســوی مديران شهری و حوزه بهداشت 
دربرداشت. شايعه تست واکسن تأييد نشده «کوبايی» 
بــر روی پاکبان ها يا مرگ يک پاکبان بر اثر تزريق دوز 
اول واکســن های «چينی» که البتــه همگی در حد 
شــايعه های يک خطی باقی ماندند. در اين گزارش به 
ســراغ پاکبان های منطقه ۹ که اکنون در برابر کرونای 
نانومتری واکسينه شــده اند، می رويم و ساعتی را به 

گفت وگو می نشينيم.  

پاکبان در منطقه ۹ فعال 
هستند.  ۹۸

پاکبان واکسن کرونای مرحله 
نخست را دريافت کرده اند.  ۶۰

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

آيين خوبان

به عنوان شــهروند نمونه اخالق محله انتخاب کرده اند: 
«مــن خود را در آن حد نمی بينم که شــهروند نمونه 
اخالق و با اخالق ترين شــهروند محله لقب بگيرم، اما 
هم محله ای ها و هم شهرکی های خوب و با فرهنگی که 
داريم اين لطف را در حق من کردند و به عنوان شهروند 
نمونه انتخاب شدم. اخالق مدار بودن کار بسيار سخت 
و پيچيده ای نيســت. نه اينکه چون به عنوان شهروند 
نمونه انتخاب شــده ام بخواهم ايــن حرف ها را بگويم، 
اما وقتی می بينم که در بوستان يا خيابان، شير آبی را 
بازگذاشته اند، وظيفه خود می دانم که شير آب را ببندم. 
يا اينکه در ماه مبارک «رمضان» به پاکبانان و کارگرانی 
که برای نظافت و  آبادانی محله ما زحمت می کشــند، 
غذا می دهم. لطف خدا بوده اســت که بارها اين افتخار 
نصيب ام شده تا بسته هايی را تهيه کنم و به نيازمندان 
آبرو دار بدهم. يا گاهی وظيفه خود دانستم به جوان هايی 
که در آستانه ازدواج هستند، کمک کنم. اين کمک به 
اشکال گوناگون بوده اســت. ضامن کسانی شده ام که 
برای گرفتن وام ازدواج ضامن نداشتند و اگر هم گاهی 
پيش آمد که به دليل مشکالت اقتصادی بعضی از آنها 
نتوانستند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند، تا حد 
توان برای پرداخت اقســاط آنها کمک کرده ام. به طور 
خالصه و مختصر بگويم تا آنجا که می توانم انجام وظيفه 
کردم و هوای هم محله ای هايم را دارم. چون اين کار به 
من شادابی و احساس رضايت می دهد. از سوی ديگر بر 
اين باورم اگر در کمک و ياری رساندن به هم کم کاری 
کنيــم در نهايت دود آن به چشــم همه مــا می رود. 
انسان ها به ويژه همسايه و هم محله ای ها نسبت به هم 

مسئوليت های دينی و اخالقی دارند.»

عباداهللا كرمى، با اخالق ترين شهروند محله باشگاه نفت شد

لطف هم محله اى ها
بزرگترين سرمايه من

  هفته گذشته طی مراسمی از با اخالق ترين شهروند محله «باشگاه نفت» تجليل شد، شهروندی 
که نســبت به محله احساس مســئوليت می کند و هر کاری که از دستش بر می آيد برای محله اش 
انجام می دهد. «عباداهللا کرمی» از ساکنان شهرک «هاشمی نژاد» سابقه حضور در جبهه های جنگ 
تحميلی را نيز دارد. به همين بهانه در سرای محله باشگاه نفت با اين شهروند نمونه اخالق که توسط 

شهرداری انتخاب شده گفت وگويی انجام داده ايم.  

مهدى اسماعيل پور

مدير محله باشگاه نفت
پيگير مشكالت 

مردم محله است
محله  مدير  موســوی»،  «ليال 
باشگاه نفت، درباره انتخاب عباداهللا 
اخالق ترين  بــا  به عنــوان  کرمی 
محله  اين  شــهروند 
محله  همشــهری  به 
«بــرای  می گويــد: 
انتخاب با اخالق ترين 
محلــه  شــهروند 
يکســری ويژگی ها را 
مد نظر داشــتيم که 
از جمله آنها شــهرت 
بــه حســن خلــق، 
نظر ســنجی از معتمــدان محله، 
مشــارکت در کارها و فعاليت های 
مردمی و خيرخواهانه و مشارکت 
در کارهای محله بود. آقای کرمی 
که سابقه شرکت در جبهه و جنگ 
را هــم دارد، همه اين ويژگی ها را 
داشــت و بر همين اساس ايشان 
شــهروند  اخالق ترين  با  به عنوان 
همه  در  شــد.  انتخــاب  محلــه 
سال هايی که آقای کرمی در محله 
باشــگاه نفت حضور دارد، همواره 
در کارهــای خيــر و کمــک به 
هم محله ای ها پيشقدم بوده است. 
هم  چنين ايشان در ساخت مسجد 
شهرک هم نقش پررنگ و اساسی 

داشته است.»

معتمد محله باشگاه نفت 
همه او را به 

خوش رويى و 
مهربانى مى شناسند 
دبير  اسفندياری»،  حاج  «داود 
شــوراياری و از ســاکنان قديمی 
محلــه  معتمــد  و 
درباره  نفت،  باشــگاه 
عبــاداهللا  انتخــاب 
با  به عنــوان  کرمــی 
اخالق ترين شــهروند 
می گويــد:  محلــه 
«آقای کرمی در همه 
کارهای  و  برنامه هــا 
خير محله فعال و پيشــقدم است. 
در جمــع آوری کمک های مردمی 
با توجه به اعتبــار و اعتمادی که 
او دارند، هميشــه نقش  مردم به 
دارد. در پيگيــری کارهای مربوط 
به محله مانند ســاخت مســجد 
و ديگــر موضوع  ها نيــز به جد به 
دنبال رفع مشــکالت است. عالوه 
بر اينهــا در برخورد با مردم، همه 
او را بــه خوش رويــی و مهربانی 

می شناسند.»

شهرت به حسن خلق بزرگ ترين افتخار است
اين شهروند نمونه اخالق نه تنها با در و همسايه که 
با همه اهالی محله رابطه خوبی دارد و به حسن خلق 
مشهور است: «خدا را شکر نه تنها با همسايه های ديوار 
به ديوار بلکه همه ساکنان شهرک و اهالی محله ارتباط 
خوبی دارم. به سبب همين ارتباط خوب، اين افتخار را 
دارم کــه يکی دوبار در ماه به ديدار خانواده جانبازان و 
شــهدا می روم و جويای حال آنها می شوم. اينکه مردم 
من را به اخالق مداری و حســن خلق می شناســند، 

بزرگ ترين افتخار و سرمايه برای من است.» 

با رفتارمان فرهنگ و اخالق را  ترويج دهيم
به باور کرمی، دستگاه های مختلف دولتی و ارگان ها 
با وجود اينکه در بخش فرهنگی فعال هستند، تاکنون 
نتوانســته اند در اين زمينه چندان تأثيرگذار باشــند: 
«ســازمان ها و مراکــز مختلفی مانند کميتــه امداد، 
شــهرداری، آموزش و پرورش و خالصه همه اداره ها و 
ارگان  ها واحد فرهنگی دارند و در زمينه های مختلف، 
کارهــا و برنامه های فرهنگی انجــام می دهند و اجرا 
می کنند، اما منســجم نيســت. اين درحالی است که 
کارهای فرهنگی زمانی نتيجه بخش اســت که در يک 
مسير انجام شود. اگر همه در يک مسير منسجم و در 
راستای دين و فرهنگ مان پيش برويم و توجه ويژه ای 
به نسل جوان داشته باشيم، آن  وقت نتايج خوبی حاصل 
می شــود. وضعيت امروز جامعه ما نشان می دهد که با 
وجود تعريف رديف بودجه برای اين بخش ها در بخش 
فرهنگ و اخالق موفق نبوده ايم.  برای ارتقای اخالق و 
فرهنگ در جامعه همه بايد دست به دست هم بدهيم 
و در راستای انجام کارهای فرهنگی، قدم های هماهنگ 
برداريم. چون اصل و ريشــه هر جامعه ای در فرهنگ و 
اخالق است. همه بايد در اين خصوص احساس مسئوليت 
داشته باشــيم. اينکه تنها يک يا چند نفر در حد توان 
و بضاعت خود چنين دغدغه ای داشــته باشند، جامعه 
درســت نمی شود. تک تک ما بايد به شکل عملی و در 
رفتارمان  ترويج کننده فرهنگ و اخالق باشيم تا فرزندان 
ما و جوان تر ها ياد بگيرند و اين روند نسل به نسل ادامه 
پيدا کند.» کرمی در ادامه می افزايد: «کارهای فرهنگی 
را می توان از طريق برگزاری برنامه های مختلف، توزيع 
و انتشار لوح های فشرده و برگزاری برنامه های فرهنگی 
شــاد و مفرح انجام داد. کار فرهنگی بايد از راه درست 
انجام شود تا ماندگار شده و مخاطب پيدا کند. در زمينه  
ترويج اخالق و فرهنگ، رفتار خوب و خوش اخالق بودن 
بسيار تأثيرگذار است. کار فرهنگی زمانبر است و صبر و 
حوصله و برنامه درست می خواهد. زندگی پيامبر(ص) و 
ائمه اطهار(ع) را مطالعه کنيم می بينيم اين بزرگان برای 
آموزش و  ترويج اخالق و فرهنگ چگونه رفتار می کردند 

و چقدر مهربان و صبور و دلسوز مردم بودند.»

عباداهللا کرمی متولد ســال ۱۳۳۸و ساکن شهرک 
شــهيد هاشــمی نژاد، يکی از محله های باشگاه نفت 
است. در مجموع بيش از ۱۷ سال می شود که شهروند 
نمونه اخالق ما در اين محله ســکونت 
دارد: «از ابتــدا تاکنون، عضو هيأت 
امنای شهرک هستم و در ساخت 
توسعه مســجد «سيدالشهدا»  و 
شــهرک هم همکاری داشتم. 
اين مســجد از حدود 
۳ســال پيش فعال 
اســت. البته هنوز 
تکميل نشــده و 
دست  در  کارها 
اســت،  انجام 
امــا از همــان 
زمان که فضای 
کافی برای برپايی 
فراهم  نمازجماعــت 
شــد، مسجد فعاليت 

خود را آغاز کرد.»

هم محله اى ها 
لطف دارند

ســؤال  کرمــی  از 
می کنيم که چه کارهايی 
انجام می دهــد و رفتارش 
هم محله ای ها  و  مردم  با 
چگونه اســت کــه او را 

داود حاج اسفنديارى 
دبير شورايارى

شــوراياری و از ســاکنان قديمی 

داود حاج اسفنديارى 

ليال موسوى 
مدير محله باشگاه 

نفت

اخالق ترين  بــا  به عنــوان  کرمی 

ليال موسوى

 نفر از پاکبانان ناحيه 
يــک اقدام شــده 
موسوی  اســت.» 
ادامه  هم چنيــن 
می دهــد: «تزريق 
واکســن در ناحيه 

مصطفى موسوى 
شهردار منطقه 9
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تهران  ترافيکی محدوده غرب  وضعيت   
در سال جديد، به ويژه در تعطيالت نوروز ۱۴۰۰ 

به لحاظ آمار و ارقام چگونه بود و در 
مقايسه با سال گذشته چه تغييری 

داشت؟ 
همه  شــبانه روزی  زحمــات  بــا 
همکاران عزيز در ســرکالنتری غرب 
تهران، در مقايســه با ســال گذشته، 
کاهش تصادفات و ســوانح رانندگی را 
شاهد بوديم. اين موضوع نشان می دهد 
شــهروندانی که در محــدوده غربی 
تهران  تردد داشتند، در رعايت قوانين 

راهنمايی و رانندگــی توصيه های پليس را جدی 
گرفتند و بيش ــتر رعايت کردند و در کنار زحمات 
شبانه روزی کارکنان پليس راهور، اين امر در جای 
خود مورد توجه بوده اســت و جای تقدير و تشکر 

دارد. 
 بيش ــترين تخلفات رانندگی که در اين 
مدت رخ داده به ترتيب چه مواردی بوده است و 
از ديدگاه شما چه داليلی می تواند داشته باشد؟ 
بر اساس آمار و ارقام بيش ترين تخلفات رانندگی 
در ســرکالنتری غــرب پليس راهــور، تخلفات 

«ساکن» بوده است. 
 بيش ــتر توضيح می دهيد که منظور از 

تخلفات ساکن چه نوع تخلفاتی است؟ 
تخلف ساکن به تخلفاتی از جمله پارک در زير 
تابلو توقف مطلقا ممنوع، پارک دوبله، ســدمعبر 
وپــارک در پياده رو و مواردی از اين دســت گفته 
می شــود. همان گونه که از نامش هم پيدا است، 
تخلف ساکن يعنی راننده با پارک کردن و ايستادن 
در نقاط و محدوده هايی ممنوع و نا مناســب که 

قانــون آن را منع کرده اســت مرتکب تخلف در 
رانندگی می شود. 

راهور،  پليس  آمار  براســاس   
رانندگی در  امســال آمار تصادفات 
کشور نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته بيش تر شده بود و روزانه ۳۴ 
نفر در اثر سوانح رانندگی جان خود 
را از دست می دادند. اين موضوع در 
حوزه مناطــق غرب تهران هم صدق 

می کند يا شرايط متفاوت است؟ 
خدا رو شــکر در حوزه سرکالنتری 
غرب شــاهد کاهــش آمــار تصادفات 
رانندگی و خسارت های مالی و جانی ناشی از آن 
بوديم و نســبت به سال گذشته شرايط بهتری را 

تجربه کرديم و آمار و ارقام بهتری داشتيم. 
 بيش ترين مشکالت ترافيکی امسال در 
محدوده غرب تهران را در کدام منطقه و معابر 
داشتيم و از ديدگاه شما دليلش چه چيز هايی 

می تواند باشد؟ 
در بيــن مناطــق ۵، ۹، ۲۱ و ۲۲ بيش ــترين 
ترافيک و مشــکالت ترافيکی را در حوزه منطقه 
۵ و۹ داشــتيم. دليــل آن هم بيش ــتر به حضور 
شهروندان در مراکز خريد برای خريد های نوروزی 
و تهيه مايحتاج زندگی بوده اســت که البته اين 
موضوع با حضور و تالش شبانه روزی همکاران به 

نحو احسن مديريت شد. 
و سوانح  ترافيکی  کم ترين مشکالت   
رانندگی را در کدام مناطق داشتيم و دليلش 

چه بود؟ 
در بين مناطق ياد شده، امسال کم ترين 

مشــکالت ترافيکی را در منطقه ۲۱ 

كاهش تصادفات شهرى در سال 1400 
به روايت سركالنتر پليس راهور غرب تهران  

شهروندان مسئوالنه عمل كردند
  سرهنگ «قاسم برجی»، سرکالنتر پليس راهور غرب تهران، در گفت وگو با همشهری محله از 
کاهش تصادفات و سوانح رانندگی در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر می دهد. 
اين موضوع از يک سو نشان از تالش های شبانه روزی پليس دارد و از سوی ديگر نشان می دهد 
که شــهروندان و اهالی غرب تهران در رعايت قوانين راهنمايی و رانندگی بهتر و مسئوالنه تر 
رفتار کرده اند که اين موضوع نکته مهم و قابل توجهی اســت. بر اساس اعالم سرهنگ برجی، 
امسال بيش ترين تخلفات رانندگان در غرب تهران از نوع ساکن بوده است. در ادامه، گفت وگو با 

سرکالنتر پليس راهور غرب تهران را بخوانيد.  
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و۲۲ داشــتيم. دليل آن هم به سنگين و پر حجم 
نبــودن  تردد در محورها و معابــر اين مناطق بر 
می گردد. شهروندان اين مناطق برای خريد اغلب 
بــه مناطق ديگر مراجعــه می کردند و در نتيجه  
تــردد در آنها کم تــر از ۲ منطقه ديگر بود. البته 
امسال به سبب کنترل و برخورد خوب همکاران 
با همه تخلفات از جمله تخلفات حادثه ساز اعم از 
سرعت، سبقت غيرمجاز، ورود ممنوع، برخورد با 
استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و مواردی 
از اين دست، در همه مناطق تهران با کاهش آمار 

تصادفات مواجه بوديم. 
 برای کاهش هرچه بيش ــتر مشــکالت 
ترافيکی غرب تهران در ســال ۱۴۰۰ بايد به 
چه مواردی توجه ويژه داشت. چه در موضوع 
نرم افزاری يا همان فرهنگسازی و چه در زمينه 

سخت افزاری؟ 
برای کاهش هرچه بيش ــتر سوانح، تصادفات و 
مشــکالت ترافيکی الزم است که همه سازمان ها و 
اداره ها در اين مسير با پليس، همراه و همگام شوند. 
از جمله «صدا وسيما» می تواند از طريق شنيداری و 
ديداری در فرهنگسازی ايفای نقش کند. روزنامه ها 
و ديگر رسانه ها هم بايد در امر فرهنگسازی بيش 
از گذشته فعاليت داشته باشند. هم چنين ضروری 
است شهرداری در جهت اجرا و رفع نواقص هندسی 
معابر گام بــردارد يا با چاپ بنر های آموزشــی و 
افزايش سيســتم های هوشمند به کاهش 
هرچه بيش تر سوانح و تصادفات رانندگی 
کمــک کند. اداره برق هــم بايد برای 
رفع نقص سيستم های روشنايی معابر 
کارهای الزم و ضروری را اجرا کند. از 
همه مهم تر استفاده شهروندان عزيز از 
حمل ونقل عمومی و پرهيز از استفاده 
از خودرو تک سرنشــين که اين امر 
مستلزم افزايش ناوگان حمل ونقل 
عمومی از سوی مسئوالن مربوطه 
است. طبيعی است با کاهش  تردد 
وسايل نقليه در معابر، شاهد کاهش 
بار ترافيکــی و در نتيجه کاهش 
تصادفات و ضر و زيان های مالی 
و جانــی ناشــی از آن 

خواهيم بود. 

ايجاد زيرساخت ها 
و گسترش فرهنگ 

دوچرخه سوارى 
معاونت  برنامه های  مهم تريــن  از  يکی 
حمل ونقــل و ترافيک شــهرداری منطقه 
۲۱ در ســال ۱۴۰۰، توســعه حمل ونقل 
پاک و گسترش مسيرهای دوچرخه سواری 
و فرهنگســازی اســت. در اين زمينه نيز 
چند طــرح در قالب پروژه هــای کوچک 
مقياس محله تعريف و طراحی شــده که 
برخی از آنها در حال اجرا است و براساس 
برنامه ريزي هــای انجام شــده، همه آنها در 
سال جديد به بهره برداری خواهند رسيد. 
يکــی از اين پروژه ها در شــهرک «دريا» 
اجرا می شــود. با تهيه و استقرار خانه های 
«دوچرخــه» در شــهرک دريــا، امکانات 
و زيرســاخت های الزم برای ســوق دادن 
شهروندان محله به رکاب زنی فراهم خواهد 

شد. 
معــاون  ســالمی»،   «محمدرضــا 
حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه۲۱، 
« بــرای دوچرخه ســواری در  می گويــد: 
شــهرک «وردآورد» نيز ۲ طرح داريم که 
شامل تهيه و اســتقرار خانه های دوچرخه 
در اين محله و ســاخت مسير دوچرخه از 
وردآورد تا بوستان «حضرت خديجه»(س) 
است. اين مســير از شــهرک وردآورد تا 
بزرگراه «شهيد فهميده» امتداد دارد و در 
ادامه قرار اســت در يک طرح بزرگ و فرا 
محلی اين مسير از طريق يک پل روگذر به 
مسير دوچرخه ســواری بوستان «چيتگر» 
در منطقه ۲۲ متصل شــود. هم چنين در 
شهرک «استقالل» شــاهد استقرار مسير 
و کانکس دوچرخه ســواری خواهيم بود تا 
اهالی اين محله هم برای  تردد از اين وسيله 
سالم و پاک اســتفاده کنند. با اجرای اين 
طرح ها و تکميل و بهسازی پروژه های که 
پيش از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، شاهد 
تحولی بزرگ در ايــن زمينه خواهيم بود. 
البته الزم است در اين باره برای شهروندان 
فرهنگســازی و آموزش صــورت بگيرد.»  
عالوه بر موضوع توســعه حمل ونقل پاک 
و دوچرخه ســواری، معاونــت حمل ونقل 
و ترافيک شــهرداری منطقــه برنامه های 
ديگــری در قالــب پروژه هــای کوچــک 
مقياس محلی دارد. بازگشــايی دسترسی 
بزرگــراه «فتح» به بزرگــراه «نيايش» در 
محله شــهرک «پاســداران» از جمله اين 
پروژه ها است که به کاهش ترافيک محله 
کمــک می کند. ايجاد دسترســی خيابان 
«مالک اشتر» به بلوار «ياس» نيز از ديگر 
پروژه های معاونت حمل ونقل و ترافيک در 

سال ۱۴۰۰ است.  محدوده غرب تهران را در کدام منطقه و معابر 
داشتيم و از ديدگاه شما دليلش چه چيز هايی 

 بيش ــترين 
ترافيک و مشــکالت ترافيکی را در حوزه منطقه 
 داشــتيم. دليــل آن هم بيش ــتر به حضور 
شهروندان در مراکز خريد برای خريد های نوروزی 
و تهيه مايحتاج زندگی بوده اســت که البته اين 
موضوع با حضور و تالش شبانه روزی همکاران به 

و سوانح  ترافيکی  کم ترين مشکالت 
رانندگی را در کدام مناطق داشتيم و دليلش 

در بين مناطق ياد شده، امسال کم ترين 

هرچه بيش تر سوانح و تصادفات رانندگی 
کمــک کند. اداره برق هــم بايد برای 
رفع نقص سيستم های روشنايی معابر 
کارهای الزم و ضروری را اجرا کند. از 
همه مهم تر استفاده شهروندان عزيز از 
حمل ونقل عمومی و پرهيز از استفاده 
از خودرو تک سرنشــين که اين امر 
مستلزم افزايش ناوگان حمل ونقل 
عمومی از سوی مسئوالن مربوطه 
است. طبيعی است با کاهش  تردد 
وسايل نقليه در معابر، شاهد کاهش 
بار ترافيکــی و در نتيجه کاهش 
تصادفات و ضر و زيان های مالی 

قاسم برجى
سركالنتر پليس راهور 

غرب تهران

خديجه خزايــی، مربــی و پايه گذار تيم 
واليبــال منطقه ۲۱ اســت. اين مربی، بيش 
از ۲۰ ســال است که در زمينه ورزش 
بانوان منطقه و به ويژه واليبال فعاليت 
می کند. مربی کارنامه دار و شناخته 
شــده ای کــه حضــور در کادر فنی 
تيم ملی واليبال بانوان ايران و مسئول 
استعداديابی فدراسيون واليبال را نيز 
در کارنامه خود دارد. خزايی با مدرک 
مربيگــری بين المللی و بدنســازی 
ورزشی، از بين صدها نوجوان عالقه  مند 
به واليبــال تيم های واليبال منطقه ۲۱ 
را در رده های مختلف ســنی انتخاب و 
گلچين و با آنها عناوين و قهرمانی های 
متعددی را کسب کرده است. او درباره 
تيمــش و موفقيت هايی که به دســت 
آورده اند، می گويد: «ما در دوره گذشته 
نيز در رقابت های بانوان اســتان تهران 
حضور داشتيم و تنها تيم شهر تهران از 
بين مناطــق ۲۲ گانه بوديم که به جمع 
۴ تيم نهايی راه پيدا کرديم، اما با شيوع 
ويروس «کرونا» بازی ها نيمه تمام ماند. تا 
اينکه سال ۱۳۹۹ دوباره در اين رقابت ها 

شــرکت کرديم تا اين بار کار نيمه تمام خود را کامل 
کنيــم. باز هم تيم ما تنها تيم شــهر تهران بود که به 
جمع ۴ تيم نهايی رســيد و تيم های ديگر از شهرهای 
توابع اســتان تهران بودند. ما به فينال رسيديم. اما در 
نهايت تيم «ياسين يک» از «اسالمشهر» مقام نخست 
را کســب کرد و ما بر روی ســکوی دوم ايستاديم. در 
واقع بايد بگويم با تالش بچه ها توانسته ايم پرچم واليبال 

منطقه ۲۱ و تهران را باال نگه داريم.»

هيچ اسپانسرى در منطقه براى ما پيدا نشد 
تيم واليبال منطقه ۲۱ و موفقيت های آن محصول 
۴ سال تمرين و آموزش خزايی است. تيمی که با وجود 
همه مشکالت و محدوديت ها به قول معروف خودش 
آن را به دندان کشــيده و باال آورده است: «چند سال 
اســت که با وجود همه مشــکالت و محدوديت های 
فراوان، ايــن بچه ها را دور هم جمــع کردم و تمرين 
می کنيم. در ســال های گذشــته با وجود شرکت در 
مســابقات مختلف و مقام هايی که بچه ها در مسابقات 
مختلف کسب می کردند، هيچ حامی و پشتيبان مالی 
نداشتيم و به عنوان مربی و متولی تيم، هميشه از جيب 
خود هزينه می کردم تا امکانات اوليه مانند توپ خوب 
و استاندارد يا وسايل تمرين را تهيه کنم. تا اينکه سال 
گذشته، باشــگاه واليبال «اکسون» که در سوپر ليگ 

خديجه خزايى، مربى موفق واليبال بانوان منطقه 21:

پرچم واليبال تهران را 
باال نگه داشته ايم 

  طی ســال های اخير، ورزش بانوان در منطقه ۲۱ پيشــرفت خوب و چشمگيری داشته است. در کنار 
رشته هايی مانند «فوتبال» و «فوتسال» و «بسکتبال» اين پيشرفت در رشته «واليبال» ملموس تر است. 
قهرمانی ها و روی سکو رفتن های تيم های واليبال بانوان منطقه در مسابقات مختلف به خوبی اين پيشرفت 
و موفقيت را نشان می دهد. از جمله نايب قهرمانی دختران نوجوان منطقه در مسابقات «ليگ برتر واليبال 
بانوان اســتان تهران» در رده سنی نوجوانان که به نام «جام سردار شهيد حاج قاسم سليمانی» در «خانه 
واليبال تهران» برگزار شــد. جالب اينجا است که واليباليست های نوجوان منطقه ۲۱ تنها تيم شهر تهران 
بودند که توانستند خودشان را به جمع ۴ تيم نهايی اين رقابت ها برسانند. اين موفقيت ها جدا از استعداد های 
خوبی که در منطقه وجود دارد، به مربيان دلســوز و کاربلدی باز می گردد که سال ها است با جان و دل برای 
شناسايی و پرورش استعداد ها کار و تالش می کنند. «خديجه خزايی»، يکی از مربيان موفق منطقه ۲۱ است 

که با اوگفت وگويی انجام  داده ايم. 
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واليبال بانوان حضور دارد، پذيرفت تا اسپانسر ما باشد. 
محل اين باشگاه در شمال شهر و در «زعفرانيه» است. 
اما در صحبت هايی که با مديران باشگاه داشتم به آنها 
گفتم بچه های تيم من ســاکن غرب تهران هستند و 
در ســالن مجموعه ورزشی دريا در منطقه ۲۱ تمرين 
می کنند و با توجه به اينکه رفت وآمد برای اين دختران 
نوجوان و جوان محصل ســخت است، در همين جا به 
تمرينات خود ادامه دهيم. باشگاه اکسون می خواست 
در رده های پايه تيم داری کند که در نهايت قرار شــد 
بچه های ما به عنوان تيم نوجوانان و جوانان اکسون در 
رقابت ها شرکت کنند و برای نخستين بار يک اسپانسر 
برای ما پيدا شــد. اين در شرايطی است که سال های 
گذشــته تيم با نام خودم يعنی خزايــی در رقابت ها 

شرکت می کرد.»

پس از ساعت 4 به بانوان سالن نمى دهند
مربی تيم اکســون منطقه ۲۱ درباره شــاگردانش 
اين گونــه توضيح می دهد: «ما در محله «تهرانســر» 
هســتيم. اما از همه محله های منطقــه ۲۱ از جمله 
شــهرک غزالی بازيکن داريم. حتی برخی از بچه ها از 
محله هايی مانند «خليج فارس» می آيند. در مسابقات 
واليبال که شــرکت می کرديم هر تيم می توانســت 
۱۸ بازيکن داشــته باشــد، اما با توجه به مشکالت و 
محدوديت هايی که داشــتيم و ميزان آمادگی بچه ها، 
در نهايت با ۱۵ بازيکن در مســابقات شرکت کرديم. 
واقعًا بچه های با استعدادی داريم که آينده درخشانی 
پيش رو دارند. هدف ام اين اســت که تيم نوجوانان و 
جوانان مان را که در همه اين ســال ها با عشق و عالقه 
جمــع کرده ام و آموزش داده ام پله به پله و رده به رده 
باال ببرم تا يک روز همين تيم و همين بچه ها در سوپر 
ليگ بانوان کشور شرکت کنند. در منطقه ۲۱ و غرب 
تهران واقعًا دختران با اســتعداد و عالقه مند به ورزش 
زياد اســت که اگر يک برنامه ريزی و ســرمايه گذاری 
مناسب انجام شــود، اطمينان دارم ده ها استعداد برتر 
در رشته های مختلف ورزشی به ويژه واليبال از بين آنها 
کشف می شــود. منطقه ۲۱ و غرب تهران می تواند به 
قطب اول ورزش بانوان تبديل شود. تنها نياز به توجه 
بيش تر و سرمايه گذاری داريم. برای شما يک مثال ساده 
می زنم. با توجه به اينکه بچه ها محصل هستند، مجبور 
هســتيم تا تمرينات مان را در ساعتی برگزار کنيم که 
همه بچه ها بتوانند در آن شرکت کنند، اما مشکل اينجا 
است که از ســاعت ۴ عصر به بعد، هيچ سالنی برای 
ورزش بانوان پيدا نمی شود. با کلی دوندگی و خواهش 
و التماس توانستم سالن مجموعه ورزشی دريا را برای 
ســاعت ۶ و آن هم ۳ روز در هفته اجاره کنم تا بچه ها 
بتوانند تمرين کنند. در ورزش بانوان جدا از ماجراهای 

مالی، درگير چنين مشکالتی نيز هستيم.» 

موفقيت ورزش 
بانوان منطقه، مرهون 

مربيان خوب است
رئيس اداره ورزش منطقه ۲۱ درباره 
وضعيت ورزش بانوان و پيشــرفت ها و 
موفقيت هــای آنها در ســال های اخير 
بــه همشــهری محله می گويــد: «در 
سال های اخير، شاهد موفقيت تيم های 
بانوان منطقه ۲۱ در رشته های مختلف 
بوده ايم که اين موضوع نشــان می دهد 
ورزش بانوان منطقه در مسير خوبی قرار 
گرفته است. شهرداری منطقه با ايجاد 
زيرساخت های الزم و در اختيار قراردادن 
امکانات مناســب به بانــوان محترم در 
اين موفقيــت و پيشــرفت تأثيرگذار 
بوده و سهيم اســت. يکی از داليل اين 
موفقيت ها حضور مربی هــای خوب و 
تأثير گذار است که توانسته ايم آنها را از 
نقاط مختلف تهران به منطقه بياوريم تا 
در رشته ها و تيم های مختلف بانوان کار 
کنند. مربی هايی که در سال های گذشته 
با استعداد يابی و آموزش بانوان عالقه مند 
به ورزش، تيم های قدرتمندی را تشکيل 
داده اند. موضوع ديگر برگزاری مسابقات 
مختلف در منطقه بود. همه ســاله در 
رشته های مختلف مسابقات ويژه بانوان 
را برگزار می کرديم که جدا از آماده سازی 
و محک خوردن تيم هــا و بازيکنان، از 
ســوی مربيان از دل هميــن رقابت ها 
اســتعداد های زيادی کشف می شود. از 
دانشجويی  «فوتبال  مســابقات  جمله 
بانوان» که سال گذشته در منطقه ۲۱ 
برگزار شــد.» «محمد شمس آبادی»، 
درباره وضعيــت ورزش بانوان در دوران 
پاندمــی کرونــا هم اين گونــه توضيح 
می دهد: «با توجه به شيوع ويروس کرونا 
طی يکی دوســال اخير امکان برگزاری 
مســابقات نبود، اما تالش کرديم تا از 
طريق برگزاری مسابقات و چالش های 
مجــازی تا آنجا که امکان داشــت اين 
خــأل را برطــرف کنيم. برای توســعه 
ورزش بانوان و فعاليت در رشــته های 
جديد، برنامه ريزی هايی صورت گرفته و 
کارهايی انجام شده است که به اميد خدا 

در دوران پسا کرونا اجرا خواهد شد.»

خديجه خزايــی، مربــی و پايه گذار تيم 
واليبــال منطقه 

از ۲۰
بانوان منطقه و به ويژه واليبال فعاليت 
می کند. مربی کارنامه دار و شناخته 
شــده ای کــه حضــور در کادر فنی 
تيم ملی واليبال بانوان ايران و مسئول 
استعداديابی فدراسيون واليبال را نيز 
در کارنامه خود دارد. خزايی با مدرک 
مربيگــری بين المللی و بدنســازی 
ورزشی، از بين صدها نوجوان عالقه  مند 

به واليبــال تيم های واليبال منطقه 
را در رده های مختلف ســنی انتخاب و 
گلچين و با آنها عناوين و قهرمانی های 
متعددی را کسب کرده است. او درباره 
تيمــش و موفقيت هايی که به دســت 
آورده اند، می گويد: «ما در دوره گذشته 
نيز در رقابت های بانوان اســتان تهران 
حضور داشتيم و تنها تيم شهر تهران از 

بين مناطــق 
۴ تيم نهايی راه پيدا کرديم، اما با شيوع 
ويروس «کرونا» بازی ها نيمه تمام ماند. تا 

اينکه سال 

که با اوگفت وگويی انجام  داده ايم. 
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رفاقتى

بررسی ها نشان می دهد بخشی از مجتمع های مسکونی 
ساخته شده از ســوی ارگان ها و انبوه سازان در منطقه ۲۲ 
پايان کار ندارند. برای همين فاقد ســند ملکی هســتند و 
به صورت قولنامه ای خريد و فروش می شوند. اغلب اين برج ها 
و مجتمع ها مســکونی به دليل ســازه های فلزی و نداشتن 
پوشش ضدحريق ناايمن بوده و ممکن است هرلحظه اتفاق 
تلــخ و ناگواری را برای ساکنانشــان رقم بزنند. چراکه بروز 
حريق در اين ســاختمان ها سبب افت مقاومت، اتصاالت و 
در نهايت گســيختگی و از هم پاشيدگی ســازه می شود. 
«اميرحسين سفيد خانی»کارشناس معماری و شهرسازی 
می گويد: «براســاس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با 
عنوان «حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق» که در سال 
۱۳۹۳ اجرايی شد، ساختمان ها با اسکلت فلزی تا پيش از آن 
زمان، ناايمن اند. اکنون تازه ساز بودن بنا، مالکی برای مقاوم 
بودن آن نيست، بلکه موضوع و مبحث مهم نوع طراحی سازه 
برای تحمل ســاختمان در برابر آتش است. داشتن گواهی 
ايمنی ساختمان يکی از شروط الزم برای دريافت پايان کار 
ساختمان است.» براساس آمارهای کميته ايمنی شهرداری 
منطقه تعدادی از ســازه های منطقه ۲۲ در قالب تعاونی و 
هيئت امنايی ساخته و اداره می شوند، برای همين برخی از 
آنها مجوز پايان کار ندارند و استانداردهای آتش نشانی برای 

ايمنی ساختمان در آنها رعايت نشده است. 

نصب بنر اخطاريه در محوطه برج ها
ساخت وسازهای بی رويه در منطقه۲۲ سبب شده است تا 
بسياری از اين ساختمان ها حتی اقدام به دريافت پايان کار 
و تأييديه ايمنی از سوی سازمان آتش نشانی نکنند و حتی 
برخی از مالکان، اين ساختمان ها را به دليل مشکالت ايمنی 
نيمه کاره رها کنند. در مقابل اين همه تذکر و هشدار، مالکان 
مجتمع ها اهميتی به اين اخطارها نمی دهند يا مدت زيادی 
درگير رفع اين نواقص هستند، اما از سويی ديگر خريداران 
و شهروندان عادی نيز از اين هشدارها بی اطالع اند. بنابراين 
بهترين تصميم، اين است که در رابطه با اين ساختمان ها به 
مردم اطالع رسانی شود. «اقبال شاکری» در دوره فعاليتش 
در شورای اسالمی شهر تهران پيشنهادی را مطرح کرد که 

باتوجه به شــرايط اين ساختمان ها، اکنون می تواند بهترين 
تصميم باشــد. او پيشــنهاد داده بود تا پس از شناســايی 
ساختمان و مجتمع های ناايمن حتی با نصب بنر، مردم را از 
ناايمن بودن ساختمان مطلع کنند تا عالوه بر اعمال قانون، 
فشــار افکار عمومی نيز موجب شود، مالک هرچه سريع تر 
نسبت به ارتقای ايمنی ملک خود اقدام کند. اين امر می تواند 
افت قيمت فاحش ملک ناايمن را در پی داشته باشد تا مالک 
مجبور به اصالح مواردی نا ايمن شود. براساس آمارهای سال 
گذشته کميته ايمنی شهرداری منطقه تعدادی از سازه های 
منطقه ۲۲ در قالب تعاونی و هيئت امنايی ســاخته و اداره 
می شــوند، برای همين برخی از آنها مجوز پايان کار ندارند 
و اســتانداردهای آتش نشانی برای ايمنی ساختمان در آنها 

رعايت نشده است. 

قولنامه هايى كه شايد هرگز سند نشود
 به گفته شــهردار ســابق منطقه۲۲ و مشاور کنونی 
شــهردار تهران، نصب بنر در محوطــه اين برج ها و ابالغ 
اخطاريه به هيئت مديره و ساکنان از جمله تدابير در دوره 
مديريتش بوده است. «علی نوذرپور» می گويد: « شايد اين 
اقدام تنها برای خريداران جديد ملک ها مؤثر باشد، چراکه 
بر اســاس اين گزارش، ســاکنان اين مجتمع ها از ناايمن 
بودن محل سکونتشان مطلع هستند، اما به دليل پرداخت 
هزينه اضافی برای دريافت پايان کار و تأييديه آتش نشانی 
برای ايمن شــدن محل زندگی شــان، از انجــام اين کار 
امتناع می کنند.»  به گفته «احمد. ع.»هيئت مديره يکی 
از اين شــهرک های مســکونی، اين منطقه برای دريافت 
پايــان کار و تأييديه ايمنی آتش نشــانی، بايد در مرحله 
نخســت برق اضطراری و سيستم خاموش کننده حريق را 
در مجتمع جانمايی و فعال کنند. ســپس در مرحله آخر 
برای گرفتن ســند، مبلغی پرداخت شــود که اين هزينه 
حدود ۵۰ ميليون تومان برای هر واحد مســکونی برآورد 
شــده که پرداخت آن برعهده مالکان است. برای همين 
ســازنده های برخــی از مجتمع ها، واحدهــای خود را با 
قولنامه می فروشــند. قولنامه هايی که شايد هرگز به سند 

تبديل نشوند.»

شناسايى سازه هاى خطرآفرين 
«نوذرپــور» دربــاره فعاليت های کميتــه ايمنی برای 
ايمن ســازی برج ها و مجمتع های می گويد: «در ســال قبل 
کميته ايمنی در شــهرداری منطقه، حداقل ماهی يکبار با 
حضور مديران آتش نشــانی منطقه، مديريت شهرســازی، 
خدمات شــهری، بازرســی و حراســت، جلســه برگزار و 
آتش نشــانان گزارش های خود را درباره برج های ناايمن در 
اين جلســات ارائه می کردند. اين گزارش ها به دســت ساير 
اعضای کميته ايمنی می رسيد و سپس به صورتجلسه تبديل 
می شد. در ادامه اين روند صورتجلســه از طريق نامه، برای 
صاحب مجتمع و برج ارســال می  شــد. در اين نامه نقاط نا 
ايمن برج و خطر پذيری آن به صاحب برج اعالم شــده بود 
که در صورت رفع نکردن نواقص با مجوز از سيستم قضايی و 
دادستانی پلمب می شود. در آن دوره کميته ايمنی شهرداری 
منطقه، ۲۰ مورد سازه های خطرآفرين را شناسايی کردند که 
تمرکز جمعيتی در آنها بيشتر بود. اين سازه ها شامل مراکز 

تعدادى از ساختمان هاى منطقه 22 هنوز 
از سازمان آتش نشانى تأييديه ايمنى دريافت نكرده اند

زندگى زير 
سقف هاى ناايمن

  تيرماه سال ۱۳۹۷ وقتی برج مسکونی ۲۰ طبقه «پاراميس» در منطقه۲۲ دچار حريق شد 
و بيش از۷۸ نفر از ســاکنانش در اين حادثه مصدوم شدند، سخنگوی آتش نشانی نداشتن 
تأييديه ايمنی و سيســتم فعال اطفای حريق را در اين برج به عنوان علت اين حادثه بيان 
کرد. موضوع ايمنی ساختمان و دريافت تأييديه ايمنی از آتش نشانی، موضوع اين روزهای 
بساز و بفروش ها اســت. تأييديه ای که نقطه قوت ايمنی يک ساختمان محسوب می شود. 
منطقه ۲۲ که با ساختار شهرک نشينی شکل گرفته و بيشتر برج ها و شهرک های پايتخت را 
در دل خود جای داده است از اين منظر جايگاه مناسبی ندارد. به باور کارشناسان شهرسازی، 
منطقه ۲۲ بافت فرســوده ندارد و تقريبًا صددرصدخانه های مسکونی نوساز هستند. با اين 
احتساب بايد معيارها و اصول نوين شهرسازی در آن رعايت شود و برج ها و مجتمع هايی که 
عمری کمتر از ۱۵ سال دارند، بايد در برابر حوادث و حريق ايمن باشند، اما متأسفانه واقعيت 
چيز ديگری است. برخی از شهرک ها و برج های اين منطقه تأييديه ايمنی ندارند و به راحتی 

با سند يا بدون سند خريد و فروش می شوند.  

ثريا روزبهانى

داده هــای ســازمان  پايــگاه  براســاس 
آتش نشــانی نمی توان ناايمن بودن اين سازه 
را تنها به منطقه ۲۲ نسبت داد. برای مثال، 
۲ بلوک مســکونی در شــهرک «اکباتان» 
به عنوان ساختمان ناايمن شناسايی و معرفی 
شــده اســت، اما نبايد اين موضــوع از قلم 
بيفتد که بخش عمده  ايــی از اين ۳۳ بلوک 
و مجتمع های اين شهرک که بين ۱۷ تا ۱۸ 
ورودی دارند، در يک بازده زمانی و با مصالح 
مشابه ساخته شــده اند که بايد دوباره مورد 

بررسی قرار بگيرند. 

در منطقــه ۲۱ کارگاه و کارخانه هــای 
فعاليــت می کنند که  صنعتــی بســياری 
برخی از آنها نکات و موارد ايمنی را رعايت 
نمی کنند. يکی از کارگران کارخانه «رنگ»، 
درباره ناايمن بودن محل شغلی اش می گويد: 
«همه کارگران می دانند کــه به دليل قرار 
گرفتن مواد قابل اشــتعال و تأسيسات، اين 
کارگاه ناايمن اســت، اما اگر مأمور و بازرس 
هــم برای بازديــد يا پلمــب مراجعه کند، 
خودمــان نمی گذاريم و با خواهش و تمنا از 
او می خواهيم نان مان را آجر نکند. خودمان 
به حوادث و مخاطرات کارمان آشنا هستيم، 

اما چه می شود کرد؟ »

2بلوك نا ايمن در اكباتان

كارگاه هاى صنعتى ناايمن 

تجاری، برج ها، مراکز درمانی و مسکونی است. موارد ناايمن 
اين سازه ها شناسايی و به مسئوالن و مالکان آنها اعالم شد. 
آنها مکلف بودند ظرف مدت ۴۵ روز با شــرکت های معتمد 
آتش نشانی که فهرست آنها در نشانی اينترنتی اين سازمان 
ذکر شــده است، قرارداد ببندند و نسبت به ايمن سازی اين 
سازه ها اقدام کنند.» با توجه به وجود مدارک و مستندات از 
اين سازه ها، آتش نشانی و شهرداری می تواند از طريق حقوقی 
از فعاليت آنها جلوگيری کند، اما اين ۲۰ مورد تنها بخشی 
از سازه های خطرآفرين منطقه است. اکنون مديريت جديد 
شهری منطقه برای عملکرد بهتر در اين زمينه جلساتی را 
برگزار و تصميمات مهم اصولی ديگری اتخاذ کرده است. به 
اعتقاد آنها باوجود شناسايی اين تعداد از برج ها و مجتمع های 
مســکونی ناايمن، اين موضوع دليلی نمی شــود که ساير 

سازه های بلند يا کوتاه مرتبه اين بخش ايمن 
هستند. چراکه کميته ايمنی و آتش نشانی ابتدا 
ساختمان های بلند مرتبه و مهم را بررسی و 

عنوان آنها را مطرح کرده است. 
 

شهرك هايى كه تأييديه ايمنى ندارند
بررســی وضعيت ايمنی ســاختمان های 
منطقه ۲۲ ما را بر آن داشــت تا به مجموعه 
شهرک های شــمال بزرگراه «شهيدخرازی» 
سری بزنيم.  پرسه زدن در کسوت خريدار در 
اين شهرک ها که بيش از ۵ هزار نفر را در خود 
جای داده اند، اين مزيت را دارد که مشــاوران 
امــالک بيشــترين اطالعــات را در اختيار 
خريداران می گذارند تا مشــتری را به خريد 
ملک ترغيب کنند. در ظاهر همه چيز مرتب 
است. ساختمان های يک شکل و خيابان های 
عريض که ســکوت و آرامش، مشخصه اوليه 
آنها اســت. وارد يک مغازه مشاوره امالک در 
محله «آبشــار»، ضلع شمالی بزرگراه شهيد 
خرازی می شويم. کارشناس امالک در ليست 
بلند بااليی که در اختيار دارد، چند گزينه را 
معرفی می کند. آپارتمان هــای ۷۳ متری تا 
۱۱۰ متری بــا اين تفاوت که تعدادی از اين 
آپارتمان ها ســند دارند و تعدادی ديگر فاقد 
ســند هســتند. اين موضوع در قيمت ملک 
تأثير زيادی گذاشته است به گونه ايی   که که 

فروشــندگان آپارتمان های بدون سند تا متری ۲۹ميليون 
تومان با شــما راه می آيند. اما چــرا اين آپارتمان ها با عمر 
ساخت ۱۵ ساله هنوز سند ندارند و نتوانستند گواهی پايان 
کار از شهرداری دريافت کنند؟ کارشناس امالک که خود از 
ســاکنان يکی از اين مجتمع های مسکونی است، می گويد: 
«خانه هايی که سند ندارند، هنوز نتوانسته اند تأييديه ايمنی 
را از آتش نشــانی دريافت کنند. بــرای دريافت پايان کار از 
شهرداری به اين تأييديه نياز دارند.» به گفته اين کارشناس 
امالک، آپارتمان های ۱۵ طبقه شهرکی که ۶۰۰ واحد دارد، 
فاقد سيستم خاموش کننده و اعالم حريق هستند. سازمان 
آتش نشانی هم در اين سال ها تأييديه ايمنی اين شهرک را 

صادر نکردند و در نتيجه خانه ها هنوز سند ندارند.» 

فروش آپارتمان زير قيمت
وارد آپارتمانی ۸۷متری می شــويم. آپارتمانی که مالک 

حاضر اســت تا به قيمت متری ۲۸ميليــون تومان هم با 
مشــتری راه بيايد. چون ملک ســند ندارد. وقتی از مالک 
درباره سيستم ايمنی ســاختمان می پرسيم می گويد: «ما 
سال ها است که اينجا زندگی می کنيم. اتفاقی نيفتاده است. 
حاال سند داشته باشد يا نداشته باشد خانه مناسبی است.» 
مالک برای فروش ملکش از حل شدن مشکالتی می گويد 
که خود دليلــی برای کاهش قيمت آپارتمان اســت. اين 
آپارتمان ها فاقد سيستم برق اضطراری و لوله کشی سيستم 
اطفای حريق هستند. يعنی اگر در اين سال ها اتفاقی برای 
يکی از واحدهای مسکونی شهرک می افتاد، کنترل حريق 

بسيار سخت می شد. 

سهل انگارى در رعايت ايمنى جبران پذير نيست
البته اين مشکل تنها برای شهرک های 
شمال بزرگراه شهيد خرازی مطرح نيست. 
شــما به برج هايی که در حاشــيه درياچه 
«شــهدای خليج فارس» ساخته شده است، 
نگاه کنيد، برخــی از اين برج های بلند باال 
هنوز از نظر سيســتم ايمنی کامل نيستند. 
به ســراغ مشاور امالک ديگری می رويم. او 
می گويد: «سازه اين آپارتمان ها فلزی است، 
بی شک توجه به نکات ايمنی و رعايت کردن 
آن در حين ساخت وساز هزينه زيادی دارد. 
خودم در حال ساخت ســاختمانی هستم 
کــه پيمانکار بــرای عايق بنــدی لوله های 
ســاختمان پول زيادی دريافت کرده است. 
موضوع  آتش نشانی  روزها  اين  خوشبختانه 
را جــدی دنبال می کند و به ســاختمانی 
که اســتاندارهای ايمنــی الزم را در زمينه 
اطفای حريق نداشته باشد، مجوز نمی دهد. 
مالــک بايد اين مجوز را داشــته باشــد تا 
جــواز پايان کار بگيــرد. موضوع ايمنی در 
همه جــای تهران مطرح می شــود، اما در 
منطقه ۲۲ که شــهرک و برج ســازی زياد 
است و جمعيت زيادی در يک ساختمان يا 
شــهرک در کنار هم زندگی می کنند، خطا 
و ســهل انگاری در زمينــه ايمنی می تواند 
حوادث جبران ناپذيری همراه داشته باشد.»

درهاى بسته پله هاى اضطرارى 
براساس قانون جديد شهرسازی، هنگامی که ساختمان 
بيشتر از ۶ طبقه ساخته می شود، شهرداری موظف است 
از سازنده بخواهد تا از آتش نشانی استعالم بگيرد. به همين 
دليل نقشه های سازه ها به آتش نشانی ارجاع داده می شود. 
آتش نشانی هم با توجه به بررســی های نقشه و بازديد از 
بنا، دســتورالعمل هايی را برای دريافت تأييديه به سازنده 
ابالغ می کند. آتش نشــانی مســيرهای خروج اضطراری 
را در ســاختمان ها بر مبنای بار تصرف و تعداد ســاکنان 
تعييــن می کند. برای مثال، عرض پلــکان، ميزان فواصل 
پله ها، پلکان اضطراری و فضاهای امن از سوی سازنده در 
نقشه ساختمان جانمايی و محاسبه شده است. آتش نشانی 
نيز از نظر ســازه ای، پوشش مقاوم حريق و محل و تعداد 
معابر خروج اضطراری را بررسی می کند. همه ساختمان ها 
در آتش نشــانی پرونــده دارند. هم  چنين آتش نشــانی از 
ســاختمان های ساخته شــده و آماده بهره برداری بازديد 
می کند و در صورت مشــاهده نواقص به سازنده های آنها 
اخطار می دهد.  خريدار يکی از واحدهای های مســکونی 
ارگانی ساز در اين منطقه درباره ناايمن بودن اين مجتمع 
می گويــد: «نکته قابل توجــه در اين زمينــه مربوط به 
ســاختمان هايی اســت که پس از دريافــت مجوز الزم، 
سيســتم اعالم حريق آنها خاموش شده و يا از کار افتاده 
است. ديدن درهای بسته پله های اضطراری و قفلی که بر 
آن زده شده است، خود دليل بر بی اهميتی ساکنان نسبت 
به ايمنی و آمادگی پيش از بحران اســت. وقتی علت را از 
ساکنان جويا شــديم، آنها به گفتن راه دزدی را بسته ايم، 
بسنده کردند.» به گفته سفيد خانی، کارشناس معماری و 
شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی 
و شهرداری تهران، مسئوليت پيگيری مقاوم سازی و اعمال 
مديريــت برای تعمير و نگهداری از همه ســاختمان ها را 
برعهده دارند. اين سه نهاد براساس ضوابط و مقررات بايد 
بــدون هيچ  محدوديت و اغماضی با مالکان و ســازندگان 
برخورد و آنها را مکلف کرده تا بناهای خود را ايمن کنند. 

ساختمان هاى 
ناايمن 

شناسايى و 
به مسئوالن 

و مالكان آنها 
اعالم شد. 
آنها مكلف 

بودند ظرف 
مدت 45 روز 
با شركت هاى 

معتمد 
آتش نشانى 

قرارداد ببندند
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت
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سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

در ميانــه بافــت فرســوده محلــه «امامزاده 
عبداهللا»(ع)، ســاختمانی با ۱۲۰ مترمربع مساحت 
و در ۲ طبقه در خيابان «شــهيد جرجانی» جای 
گرفته اســت که بر روی تابلوی سر در آن نوشته 
شده اســت: «مرکز فرآموز منطقه ۹». مدتی قبل 
که هنوز وارد موج چهارم کرونا نشده بوديم، روزی 
چند مراجعه کننده به مرکز می آمدند و از خدمات 

آن به صورت حضوری بهره مند می شدند.
 اما اکنون که کرونا شــيوع بيشتری پيدا کرده 
مراجعه کننــدگان از طريق مجــازی در کارگاه ها 

شرکت می کنند. 
«علی محمدی»، معلول جسمی _حرکتی، ۱۳ 
ساله و ساکن محله «شمشيری» است که به تازگی 
از وجود مرکز فرآموز معلوالن مطلع شــده است. 
محمدی می گويد: «مراکزی که به صورت تخصصی 
توانبخشــی معلوالن را برعهده دارنــد، در واقع از 
به حاشيه رانده شــدن آنها جلوگيری می کنند. از 
زمانی که از خدمات فرآموز استفاده کردم احساس 
می کنــم می توانم حرفه و مهارتــی را ياد بگيرم و 
مفيد باشــم. اين احساس خوبی است که هميشه 
با آن غريبه بــودم. کاش هيچ وقت دوباره تعطيل 

نشود.»
 «دانيــال اکبــری» نيــز از توانيابــان محله 

امامزاده عبداهللا(ع) اســت که می گويد: «اگر کرونا 
نبود، خيلی بهتر می توانستيم در کنار هم و در اين 
مرکز اوقاتمان را سپری کنيم. چقدر خوب می شد 
تعــداد اين مراکز بيشــتر بود تــا در همه مناطق 
معلوالن می توانســتند از آن لــذت ببرند. يکی از 
دوســتان من در منطقه ۱۶ ســاکن است و دلش 
می خواست مسيرش نزديک بود تا هر روز به مرکز 
فرآموز می آمد. راســتش امثال مــا، با ارتباط های 
مجازی و آموزش های آنالين چندان شاد نمی شويم. 
چراکه تا پيــش از اجبار کرونا به مجازی بودن، به 
دور بودن از جامعه و ساير افراد هم عادت داشتيم 
و هميشه دلمان ارتباط های نزديک می خواست.» 

«زهرا کريمی» هم معلول است. 
او می گويد: «پس از چگونه ارتباط برقرار کردن 
با ديگران يکی از بزرگ ترين مشکالت ما، اشتغال 
است. در اين مرکز، حرفه آموزی به صورت تخصصی 
و کارآفرينی برگزار نمی شود. ما معلوالن با توجه به 
مشــکالت فراوانی که در شهر و محله ها برای رفت 
و آمدهايمان داريم، زيــاد نمی توانيم   تردد کنيم 
برای همين مرکــزی می خواهيم که همه خدمات 
ويژه خودمان را در آن پيدا کنيم. البته برخی شايد 
بگويند خدمات را مجــازی کرده ايم تا راحت تر از 
آنها اســتفاده کنيد، اما اســتفاده های مجازی هم 

مشــکالت خود را دارد؛ از نبود امکانات تا دشواری 
در يادگيری.»

خدمات مجازى در روزهاى شيوع كرونا
مرکز فرآموز منطقه ۹ با موضوع توانبخشــی و 
توانمندی مهارت های افراد معلول برای نخستين بار 
در تهران از سال ۱۳۹۷ کار خود را آغاز کرده است. 
اين مرکز دارای ۴ کارگاه «خودآگاهی در شناخت 
توانايی های جســمی»، «خودآگاهی  و  جســمی 
در شــناخت هيجانات»، «خودآگاهی در شناخت 
توانايی ها برای انتخاب هــدف» و «خودآگاهی در 

شناخت استعدادها و خالقيت» است. 
دارای  کــودکان  مرکــز،  هــدف  گروه هــای 
معلوليت های حســی، حرکتــی و ذهنی، کودکان 
غيرمعلول، والديــن و خانواده هــای دارای فرزند 
يــا فرزندان معلــول، والديــن و خانواده های فاقد 
فرزند معلول هســتند که در حال حاضر می توانند 
به صورت مجــازی و با مراجعه به ســايت فرآموز 
منطقه ۹ از خدمات آموزشی استفاده کنند. مرکز 
فرآموز از اسفندماه سال ۱۳۹۸ هم به دليل شيوع 
کرونا و هم به داليل عمرانی مدتی تعطيل بود که 
اکنون دوباره با آغاز هفته «ســالمت» فعاليت های 

خود را از سر گرفته است.

  حتی وضعيت قرمز «کرونــا» که پايتخت را به 
حالت نيمه تعطيل درآورده است هم نتوانست مانع 
از آغاز دوباره فعاليت های نخستين مرکز «فرآموز 
تخصصی ويژه معلوالن»» پس از وقفه ای کوتاه شود. 
مرکزی که خدمات متنوعش ســال ها پيش، اميد 
بسياری از توانيابان برای ادامه زيستی مؤثر بود و 
به داليل فنی و عمرانی، درهايش بسته شد. در حال 
حاضر خدمات مرکز در حوزه های مختلف به صورت 
مجازی و آنالين ارائه می شود. البته گاهی توانيابان 
به صورت محدود و با رعايــت کامل پروتکل های 
بهداشتی راهی مرکز فرآموز می شوند تا حضوری 
در کارگاه های آن شرکت کنند. در اين گزارش ضمن 
گفت وگو با توانيابان و مســئوالن مرکز به بررسی 

خدمات و فعاليت های آن پرداخته ايم.  

سحر جعفريان

نخستين مركز فرآموز افراد كم توان پايتخت، در منطقه 9 بازگشايى شد

خانه اى براى شكوفايى تـوانيابان

۹۸

۷۰

۱۴

معلول در 
حال حاضر 
به صورت 
مجازى از 
خدمات 

مركز فرآموز 
بهره مند 

مى شوند. 

درصد از 
معلوالن 
عضو در 

مركز فرآموز 
داراى 

معلوليت 
جسمى 

- حركتى 
هستند. 

خيّر با 
نذرهاى 

معنوى خود 
اين مركز 

را در ارائه 
خدمات 
مطلوب 

همراهى 
مى كنند. 

تأمين سالمت روانى معلوالن در مركز فرآموز

شناســايی و تقويت اســتعدادهای افراد 
توانياب يکی از مهم ترين رســالت های مرکز 
فرآموز اســت. اين مطلــب را «عاطفه رزاق 
نيا»، رئيس اداره ســالمت شهرداری منطقه 
می گويد و ادامه می دهد: «اينجا نخســتين 
مرکز تخصصی فرآموز ويژه معلوالن در شهر 
تهران اســت که اهدافی مانند کشف و رشد 
توانمندی و اســتعداد افــراد جامعه هدف، 

آماده ســازی اين افراد برای کسب استقالل 
فردی و اجتماعی، آموزش بــه خانواده های 
دارای فرزند معلول، حرفه آموزی های متنوع 
و متناســب بــا عالقه مندی افــراد معلول و 
توانياب، برگــزاری فعاليت های فوق برنامه از 
ورزش همگانی گرفته تا اردوهای تفريحی و 
برپايی نمايشگاه هايی از دستاوردها را دنبال 
می کند.» رزاق نيا با تأکيد بر اهميت و اولويت 

آموزش مهارت هــای ارتباطی و رفتاری افراد 
معلول ادامــه می دهد: «اينکه بــا اين افراد 
چگونه ارتباط برقرار کنيم و اينکه آنها چطور 
ايــن توانمندی را داشــته باشــند، از چنان 
اهميتی برخوردار اســت که دوره آموزشــی 
آن را بــا حضور متخصصان به صورت مجازی 
و آنالين برگزار می کنيم. اين در حالی اســت 
که ارتقای خدمات مرکز را در ابعاد گوناگون 

در دســتور کار قرار داده ايم. تاکنون استقبال 
از کارگاه های آموزشــی _ ارتباطی گواه اين 
نکته بوده اســت که افراد توانيــاب بيش از 
حرفه آموزی به درک و حمايت های خانوادگی 
و اجتماعــی نياز دارند که ما در مرکز فرآموز 
آن را به طــور جــد پيگيــری می کنيم. اين 
حمايت در مرحله نخست سالمت روانی آنها 

را تأمين خواهد کرد.» 

عاطفه رزاق نيا
رئيس اداره سالمت 

شهردارى منطقه 9

ما معلوالن براى 
رفت وآمد در شهر 

مشكالت فراوانى داريم براى 
همين مركزى مى خواهيم كه 
همه خدمات ويژه خودمان 

را در آن پيدا كنيم

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

بچه محل

رضا ثروتمند، متولد سال ۱۳۶۲ است. او درباره 
اينکه چگونه شــد تا همراه دخترش آتنا به عنوان 
نماينده منطقــه ۲۱ در رقابت بين تيم های پدر و 
دختری مناطق ۲۲ گانه تهران شــرکت کردند، به 
همشــهری محله می گويد: «دختــرم آتنا به يک 
باشگاه ورزشی در تهرانسر می رود که به آنها گفته 
بودند کسانی که پدرشان آمادگی جسمانی خوبی 
دارند و ورزش می کنند، در اين رقابت ها شــرکت 
کند. آتنا هم با توجه به اينکه من گاهی با او ورزش 

و بــازی می کنم، يکی از گزينه ها بود 
که در نهايت دخترم به سبب آمادگی 
بهتری که نســبت به بقيه داشــت، 
انتخاب شــد تا به همراه هم در اين 
رقابت تيم های پدر و دختری شــهر 
نماينــده منطقه ۲۱  به عنوان  تهران 
شــرکت کنيم.» هرچنــد اين رقابت 
و سرگرم کننده  تفريحی  يک مسابقه 
بود اما ارزش موفقيت در آن برای اين 
پدر و دختر برنده تهرانســری بسيار 
بيش از اينها اســت و اکنــون برای 
آنها به يک خاطره شيرين و فراموش 
نشــدنی تبديل شده اســت: «تجربه 
بسيار جالب و شيرينی بود. زمانی که 

هم تيمی ات دخترت باشــد و با هم يک تيم باشيم 
انگيزه و توان آدم دو برابر می شود. بسيار برايم مهم 
بود وقتی در کنار دخترم هستم، با هم برنده شويم 
و خيلی هم مهم نبود که برای چه و در چه سطحی 
و کجا رقابت می کنيم. مهم ترين هدفم شاد کردن 
دل آتنــا بود و اينکه ببيند در کنار هم و با پدرش 

برنده و قهرمان می شود.»

قهرمانى در كنار دخترم لذت ديگرى دارد
برای پدر آتنا اين قهرمانی و برنده شــدن طعم 
و مزه ديگری دارد: «همان گونه که از اســمش هم 
پيدا اســت، همه تيم ها متشــکل از پــدر و دختر 
بودند. البته ســن و ســال ها تفاوت داشت. دخترم 
آتنا ۸ سال دارد، اما سن پدر و دختر ها در تيم های 
ديگر فرق می کرد. مسابقات يک روزه و از بخش ها 
و آيتم های مختلفی تشکيل شــده بود. از دويدن 
دونفره و دســت در دست هم گرفته تا کار با توپ 
و ضربه زدن و هدف گيری و پاســکاری تا آمادگی 

جســمانی و دراز نشست و کارهای قدرتی که بايد 
مرحله به مرحله انجام می داديم. با اينکه تيم های 
پدر و دختری ديگر هم حسابی آماده بودند و خوب 
کار کرده بودند امــا در نهايت من و دخترم موفق 
شــديم در اين رقابت شاد و مفرح و سرگرم کننده 
با هم و درکنــار هم برنده و قهرمان شــويم. اين 
قهرمانی واقعــًا به من چســبيد و رقابت در کنار 
دخترم و برنده شــدن مان هم برای من و هم برای 
آتنا لذت بخش بود و بيشــتر از هر جايزه و عنوانی 

ارزش داشت.» 

وقتى رابطه پدر و دخترى گرم  تر مى شود 
رضا ثروتمنــد از روحيه خوب دخترش در اين 
روزهــا می گويــد: «در اين چنــد روز روحيه آتنا 
بســيار بهتر شده اســت و مدام با هم می گوييم و 
می خنديم و از خاطرات و اتفاق های روز مســابقه 
و قهرمانی مشــترکمان می گوييم. برگزاری چنين 
برنامه ها و مســابقات خانوادگی واقعًا خوب و مفيد 
اســت و اميدوارم تداوم داشته باشد. در اين مدت، 
فضايی که بيــن من و آتنا وجــود دارد، گرم  تر و 
صميمی تر شده است. دخترم اغلب با مادرش برای 
ورزش می رود و من با توجه به مشــغله های کاری 
فرصت نمی کنم برای اين کارها چندان در کنارش 
باشــم، اما فرصت خوبی دست داد تا يک روز شاد 
و فراموش نشدنی در کنار هم داشته باشيم. حتی 
اگر برنده هم نمی شــدم همين که در کنار دخترم 
رقابت کــردم برايم جالب و ارزشــمند بود و اين 
موضوع هم روحيه من و هــم روحيه آتنا را باالتر 

برده است.» 

 پدرم بسيار قوى است
پس از پدر نوبت به آتنا می رسد تا با اين قهرمان 
۸ ســاله هم گفت وگو کنيم. دختــر قهرمان درباره 
حضورش در ايــن رقابت ها می گويــد: «چون من 
هميشــه با مادرم ورزش می کنــم از بقيه بچه های 
باشــگاه آماده تر بودم و بــرای همين 
من وپدرم انتخاب شديم. بقيه دختر و 
پدر ها هم خوب بودند اما من و پدرم از 
بقيه بهتر بوديم و با هم قهرمان شديم. 
چون پدرم بســيار قوی است و من هم 
خوب ورزش می کنم. از اول می دانستم 
که من و بابا قهرمان می شويم. نمی دانم 
اين مسابقه بازهم برگزار می شود يا نه، 
اما اگر برگزار شود دوست دارم دوباره 
با پــدرم در آن شــرکت کنيم. چون 
واقعًا به من و اينکــه کنار پدرم بودم، 
بسيار خوش گذشت.» او مطمئن است 
که اگر دوباره در اين رقابت ها شــرکت 
«اگر  برنده می شــوند:  بازهــم  کنند، 
بازهم با پدرم در اين رقابت شــرکت کنيم، دوباره 
برنده می شــويم. چون هيچ پــدر و دختری بهتر و 
قوی تر از ما نيســت و بقيــه هرچقدر هم که خوب 

باشند بازهم من و پدرم قهرمان می شويم.» 

من قوى هستم اما، پدرم از من بهتر است
از آتنا می پرســيم که او ورزشکار بهتری است 
يا پدرش که او در اينجا به نفع پدر کنار می کشــد 
و بدون مکث و معطلــی تأييد می کند که پدرش 
قوی تر اســت: «من ورزشکار بسيار خوبی هستم و 
حســابی هم آماده ام، اما بابــا از من بهتر و قوی تر 
است. پدر من قوی ترين بابای دنيا است. البته زياد 
بــا من ورزش و بازی نمی کند، چون بايد ســرکار 
برود و فرصتــی برای اين کارها ندارد. برای همين 
هم من بيشتر با مادرم ورزش می کنم. اين بازی ها 
فرصت خوبی شــد تا چند روز هم با پدرم تمرين 
کنــم و هم در کنار يکديگر بازی کنيم و مســابقه 

بدهيم.»

گفت وگو با رضا و آتنا ثروتمند، كه در مسابقات 
«پدر و دخترى» پايتخت، مقام نخست را كسب كردند

من و باباى
هميشه قهرمانم

زمانى كه 
هم تيمى ات 

دخترت باشد و 
با هم يك تيم 

باشيم، انگيزه و 
توان آدم دو برابر 

مى شود

  اين  بار يک تيم پدر و دختری تهرانســری در يــک رقابت جالب و مفرح و 
سرگرم کننده گل کاشــتند. ماجرا از اين قرار است که تيم منطقه ۲۱ متشکل 
از «رضا ثروتمند» و «آتنا ثروتمند» در نخســتين دوره مسابقات مهارت های 
فردی «پدر و دختری» که به ميزبانی منطقه ۱۷ برگزار شــد، به مقام قهرمانی 
رسيدند. اين مسابقات فروردين  ماه امسال در زمين چمن «سالمت» با مشارکت 
پدران و دختران از مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار شــد که مقام نخست به پدر 
و دختر تهرانســری رســيد و پدر و دخترهای مناطق ۱۶ و ۱۹ هم به ترتيب 
دوم و سوم شــدند. در پايان اين رقابت يک روزه نفرات برتر جوايز خود را از 
«افسانه بيابانی»، معاون ورزش بانوان و «علی خسروی»، مشاور سازمان ورزش 
شــهرداری و داور بين المللی فوتبال کشورمان دريافت کردند. به بهانه همين 
موفقيت، سراغ پدر و دختر قهرمان تهرانسری رفتيم و گفت وگويی با خانواده 
«ثروتمند» انجام داديم. آتنا ثروتمند تأکيد دارد پدرش با همه مشغله هايی که 

دارد هميشه قهرمان است.  

مهدى اسماعيل پور
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«اديبه كريمى»، رئيس اداره 
آموزش هاى شهروندى شهردارى منطقه: 

نذرهاى فرهنگساز پيامدهاى 
بلندمدت دارند

برگزاری تورهای تفريحی که کارکردی علمی نيز 
داشته باشند از جمله خدمات دارای اهميت در 
اداره آموزش های شهروندی شهرداری منطقه با 

مشارکت ستاد گردشگری است. «اديبه کريمی» با 
بيان اين مطلب در حاشيه مراسم بازديد شهرداران 

منتخب مدارس منطقه از 
انديشه سرای قريب می گويد: 
«مبانی تئوری های آموزشی 
در کنار فعاليت های تجربی 
و عملی می تواند تأثيرگذار 
و مطلوب واقع شود. به ويژه 

برای شهرداران مدارس 
که قرار است با سپری کردن دوره های آموزشی 

متفاوت، خود را برای مشارکت و مديريت در امور 
مختلف آينده آماده کنند.» کريمی هم  چنين 

می افزايد: «نکته قابل تاملی که دکتر قريب اشاره 
کردند و مورد توجه و استقبال دانش آموزان قرار 

گرفت، برگزاری تورهای تهران گردی علمی است. 
تورهايی که دانش آموزان در گروه های سنی مختلف 

در آن شرکت کنند و از اوضاع و احوال محله ها 
در جنبه های گوناگون مطلع شوند. اين در حالی 

است که می توان از ظرفيت نذرهای معنوی اهالی 
و شهروندان نيز بهره گرفت. برای مثال، اگر فردی 

مبلغی را برای نذر و يا خيرات در نظر گرفته 
است آن را برای فراهم آوردن شرايط مالی حضور 

دانش آموزان مستعد و عالقه مند، در تورهای 
گردشگری و علمی اختصاص دهد. اين گونه نذرها 
هم به نوعی فرهنگسازی محسوب می شود و هم 
می توان از پيامدهای مثبت آن در بلندمدت که 
به ثمر نشسته اند، لذت برد. اين تورها در حوزه 

زمين شناسی می تواند به پيشنهاد دکتر قريب در 
دامنه های کوه دماوند، دشت های شهر «ری» و 

پستی و بلندی های محله های قديمی برگزار شود.»

«على شهيدى»، رئيس ستاد گردشگرى 
شهردارى منطقه: 

ذائقه تفريحى شهروندان را 
تغيير دهيم

جاذبه ها و ظرفيت های گردشگری تفريحی، 
فرهنگی، علمی و مذهبی در نهمين تکه از 

پايتخت فراهم است. «علی شهيدی»، رئيس 
ستاد گردشگری شهرداری منطقه ۹، با بيان اين 

مطلب می گويد: «شايد منطقه از جهت کميت 
سرانه های تفريحی و شهری، کمبودهايی داشته 

باشد، ولی اين ميزان از کميت ها، از کيفيت بااليی 
برخوردار هستند. برای مثال، مرکز فرهنگی و 

علمی انديشه سرای قريب با داشتن امکاناتی مانند 
کتابخانه، سالن اجتماعات، سالن گفت وگو، موزه 
زمين شناسی، کافه کتاب و کارگاه های مختلف 

آموزشی، مجموعه ای کامل از يک جاذبه گردشگری 
شهری و محلی در نظر گرفته می شود که تاکنون 
مورد استقبال گسترده مردم به ويژه دانش آموزان 

قرار گرفته است.» شهيدی ادامه می دهد: «بازديد 
و ديدار خوب امروز گواه اين نکته است که تورهای 
اين چنينی ادامه خواهد داشت تا هم دانش آموزان 

از تاريخ و فرهنگ شهر آگاه شوند و هم در 
مواجهه با فرصت هايی طاليی، درس هايی ماندگار 

بگيرند. شايد ديدار با دکتر فرهاد قريب وآشنايی با 
دستاوردهای خانوادگی آنها برای هر کسی فراهم 
نشود و اما حضور در مراکز و مجموعه های اين ـ 
چنينی اين فرصت را پيش می آورد. بنابراين به 
اهالی پيشنهاد می کنم که اوقات فراغت خود را 
با حضور در سرانه ها و اماکن تفريحی و علمی، 

غنی کنند. البته اين اتفاق نياز به ايجاد بسترهای 
فرهنگی دارد. يک فرهنگسازی برنامه ريزی شده که 

اهالی را متقاعد به تغيير ذائقه تفريحی کند. برای 
اين منظور بايد آموزش و خدمات در اين عرصه را 

متناسب هم و کامًال به روز پيش برد.»

موزه سنگ؛ حاصل كاوش هاى 
شخصى من

دانش آموزان، يک به يک وارد ســاختمانی بــزرگ در خيابان 
«ميرقادری» می شوند که سر در آن با تابلوی«انديشه سرای دکتر 
عبدالکريم قريب» نمايان است. ساختمانی در هزار و ۵۰۰ مترمربع 
مســاحت و ۳ طبقه که عالوه بر کتابخانه، کافه، سالن اجتماعات و 
کارگاه های آموزشی، موزه زمين شناسی و انواع سنگ های زمينی را 
نيز در خود جای داده است. براساس پروتکل های بهداشتی دوران 
شــيوع کرونا، يکی از کارکنان انديشه سرا در حال توزيع ماسک و 
يکی هم در حال افشانه کردن الکل به دست مهمانان است. هر سو 
که سر می چرخانند، تکه های گوناگون سنگ در قفسه های بزرگ و 
کوچک شيشه ای می بينند. سنگ هايی از فسيل گياهان و جانوران 
منقرض شــده تا تکه های ســخت و بيرون زده از دهانه آتشفشان 
قله «دماوند». کاغذ نوشته های کنار هر سنگ که مشخصات اوليه 

آنها را معرفی می کنــد، دانش آموزان را به هيجان 
مــی آورد. آنقدر کــه بی تاب ديــدار و گفت وگو با 
«فرهاد قريب»، فرزند ارشد عبدالکريم قريب (پدر 
علم زمين شناســی ايران) می شوند. تبارنامه چند 
نسل اخير خانواده قريب را می توان به صورت عکس 
و نوشته بر روی بخشی از ديوار موزه زمين شناسی 
تماشا کرد. همانجا که سرديس پدر زمين شناسی 
ايران ميــان تعدادی از کتاب ها و مقاالت مهم او و 
ميکروسکوپ روسی اش قرار گرفته است. «محراب 
يوسفی»، نخســتين دانش آموزی است که سؤال 

می پرسد: «اين ســنگ ها از کجا آمده اند؟ » دکتر قريب با حوصله 
پاسخ می دهد: «اينها همه حاصل ســال ها تحصيل، کاوش زمين 
در ســرزمين های متنوع و تدريس من است. برای يافتن هرکدام 
از آنها بســيار ســفر، مطالعه و تحقيق کرده ام. برای تک تکشــان 
زحمت فراوان کشــيده ام؛ حتی آنها که وزنشان به سختی به يک 
گرم می رســد يا آنها که از اعماق چند ۱۰ متــری زمين يافته ام. 
بسياری از دوستان توصيه به نگهداری شخصی يا فروش مجموعه 
سنگ هايم داشته اند. چراکه با توجه به قدمت بيش از ۵۰۰ ميليون 
ســالی که دارند، دارای ارزش مالی زيادی هســتند. اما به نظر من 
علم و آموزش، ارزش بيشتری نسبت به ثروت دارد. بنابراين ترجيح 
دادم برای بازديد و اســتفاده عموم عالقه مندان، سنگ ها را در اين 

موزه قرار دهم.»

محراب يوسفى
شهردار مدرسه

دانش آموزان که همگی از شهرداران منتخب 
مدارس منطقه ۹ هســتند، از ديدن سنگ های 
رنگارنــگ، زاويه دار يا صيقــل يافته، آهکی يا 
گچی به وجد آمده اند. «عرفان اشرف نوحه گر» 
ضمن تماشــای يکی از بزرگ ترين سنگ های 
موزه می پرســد: «اين چه سنگی است؟ » دکتر 
قريب باز هم با اشــتياق پاســخ می دهد: «اين 
ســنگ حاصل فوران مــواد آتشفشــانی کوه 
دماونــد در حــدود ۴۰ هزار ســال پيش بوده 
اســت که من ســال های ابتدايی تحصيلم در 
دانشــگاه «تهران» و در دامنه های کوه دماوند 
يافتــه ام. اين قله بــزرگ در نزديکی پايتخت، 
معايب و مزايايی دارد که مســئوالن شــهری 
نبايــد از آن غافل بمانند. از ايجاد تغييرات آب 
و هوايی، تأثيرات جوی و گسل هايی که شمال 
تهران را فرا گرفته انــد. البته تأثير وجودی آن 
را بر روی خاک مناطق باالدســتی شــهر نيز 
نبايــد فراموش کــرد. همه اينهــا می تواند در 
شهرســازی و توسعه محله ها با توجه به ارتفاع، 
نوع خاک و موقعيــت توپوگرافی کمک کند.» 
«عليرضــا حيــدری» کالس دهم اســت که 
می پرسد: «پس رشته زمين شناسی در داشتن 
شهری قابل سکونت بســيار تأثيرگذار است؟ » 
دکتــر قريــب از نتيجه گيــری دانش آموزان 
خوشحال است و با همان خوشحالی می گويد: 
«دقيقًا همين گونه اســت. در ايجاد پروژه های 

بزرگ شــهری يا ســاختمان و برج سازی های 
شــخصی و شرکتی، زمين شناســان می توانند 
کمک و اطالعــات خوبی برای ساخت وســاز 
مناســب تر ارائه دهند. جــای خالی مطالعات 
جامع زمين شناسی و مهندسی پيش از احداث 
پروژه هــای عمرانی می تواند منجر به تأخير در 
زمان اجرا و افزايش هزينه های عمرانی شــود. 
حتی اين تخصص در يکی از شاخه های کاربردی 
خود يعنی «زلزله شناســی» که اتفاقًا تهران از 
خطرات ناشی از آن بی نصيب نيست نيز می  تواند 
بهترين خدمات و مشاوره ها را ارائه دهد.» «پانيذ 
مسعودی» آخرين ســؤال را می پرسد: «تهران، 
شرايط زيستی مناسبی داشته که برای سال های 
طوالنی محل زندگی بوده اســت؟ » دکتر پاسخ 
می دهد: «شــرايط آب و هوايــی و جغرافيايی 
تهــران مناســب بود. امــا ساخت وســازهای 
غير اصولی و توسعه مرزهای محلی در اين شهر 
بــدون توجه به نوع خاک و زمين، ســبب بروز 
مشکالتی شده است که مهم ترين آنها عبارتند 
از آلودگی هوا، فرونشست و آماده و ايمن نبودن 
در برابر زلزله ای کــه در نهايت به وقوع خواهد 
پيوست.» حدود ۲ ساعتی از گشت وگذار علمی 
در ســاختمان انديشه ســرای قريب می گذرد و 
به طبقه همکف رســيده ايم. صحبت های آخر 
به ترغيب و تشــويق دانش آموزان به مطالعه و 

تقويت روحيه پرسشگری در آنها می گذرد.

علم زمين شناسى در خدمت توسعه شهرى

عرفان اشرف نوحه گر
شهردار مدرسه

عليرضا حيدرى
شهردار مدرسه

پانيذ مسعودى
شهردار مدرسه

ضرورت 
آموزش 

تئورى همراه 
با گردش هاى 

علمى 

فرهاد قريب، فرزند ارشد عبدالکريم قريب، راه پدر را از همان اوان کودکی 
ادامه داد و بی  ترديد و با عالقه فراوان وارد رشــته زمين شناسی شد. سال ها 
تحصيل و تحقيق در خاک و ســنگ او را به حقيقت گستردگی پهنه زندگی 
در جهان هســتی رساند. قريب، ۷۴ سال دارد و بيش از ۴۲ سال از عمر خود 
را صرف تدريس آموخته ها و تجربياتش به دانشــجويان رشته زمين شناسی 
کرده اســت. مهمان ويژه مراسم بازديد و ديدار امروز، اين مدرس و پژوهشگر 
زمين شناس بوده است که در گفت وگو با همشهری محله می گويد: «از اينکه 
مديران شهری به دنبال ايجاد فرصت گفت وگو بين نسل گذشته و نسل آينده 
هستند، بسيار خرســندم. اين فرصت ها سبب انتقال علم و تجربه می شود و 
چه بســيار افرادی که در حين همين فرصت ها، مسير زندگی خود را تعيين 
می کنند. در اين بين توجه به رشته های تحصيلی که کمتر به صورت آگاهانه 
مورد انتخاب افراد قرار می گيرد نيز بسيار ارزشمند است. رشته های تحصيلی 

که در دنيای توسعه يافته و پيشــرفته امروز جايگاه ويژه ايی يافته اند و ما نيز 
بايد در کنار همه رشته های تحصيلی مانند پزشکی و معماری، به آن عنايت 
داشته باشــيم.» قريب با تأکيد بر اهميت مطالعه و گردش علمی می افزايد: 
«تحصيلی که بدون مطالعه جانبی و گردش های مرتبط، پيش برود؛ تحصيل 
مؤثر نيست. بلکه مدرک صرف است که از نظر بار علمی هيچ اعتباری نخواهد 
داشت. بنابراين من هميشه به دوستان و عالقه مندان توصيه کرده ام، مطالعه را 
فراموش نکنيد. مطالعه ای که در همه ابعاد و موضوعات گسترده باشد. در کنار 
اين مطالعه، به کندوکاش های علمی و سفرهای يک روزه و چند روزه علمی 
هم بپردازند تا حاصل مطالعاتشان را ببينند و به درستی درک کنند. در اين 
حالت است که هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ تکنولوژيکی رشد خواهيم 
کرد. مزيت ديگر اين نوع از آموزش، رونق صنعت گردشگری هم خواهد بود. 

صنعتی که از نظر امکانات فرهنگی و طبيعی در ايران هيچی کم ندارد.»

  روزهای درس و مدرســه يکی از خاطره انگيزترين دوران زندگی افراد است که حتی 
با وجود شــيوع بيماری «کرونا » و آموزش آنالين با تجربه های متفاوتی گره خورده اســت. 

تجربه ای مجازی که گاهی با رعايت پروتکل های بهداشتی به ديدارهايی صميمانه و علمی تبديل 
می شود ؛ مانند ديدار شهرداران منتخب مدارس منطقه با فرزند ارشد «عبدالکريم قريب»، پدر علم 

«زمين شناســی ايران» در مرکز فرهنگی و علمی انديشه سرای «دکتر قريب». در اين بازديد و ديدار، 
«فرهاد قريب»، پذيرای تعداد محدودی از دانش آموزان در موزه ای از انديشه سرا بود که همه سنگ های گوناگون 
آن موزه را خود جمع آوری و اهدا کرده اســت. موزه ای که گهگاه بهانه ای برای ديدارهايی با هدف تکريم بزرگان 
علوم و معرفی آنها به اهالی منطقه می شــود. اکنون اهالی، خانواده بزرگ «قريب» را از «محمد قريب»، پزشک 
متخصص اطفال تا «بدرالزمان قريب»، زبان شناس شهير و «عبدالکريم قريب»، پدر علم «زمين شناسی ايران» 
را به خوبی می شناســند و آنها در منطقه ما غريب نيستند گزارش زير حاصل چند ساعت حضور در اين جمع 

صميمانه و علمی است که با هم می خوانيم.

سحر جعفريان

ديدار شهرداران مدارس منطقه 
با يكى از نوادگان خانواده مشهور قريب در انديشه سرا 

قريب در محله ما
غريب نيست

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش
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اين تورها با رعايت پروتکل های بهداشتی انجام 
می شود. گردشگران در اين تورها، از جاذبه های 
گردشــگری منطقه۵ از جملــه کوچه باغ های 
کن، پل آجری حــاج محمدعلی کن و امامزاده 
شعيب(ع) بازديد می کنند و با تاريخچه و هويت 
بناها و آثــار تاريخی محله مانند حســينيه ها، 
حمــام قديمی و کوچــه باغ های کن 
آشنا می شوند. برپايی اين تورها يکی 
از اولويت های اداره گردشگری منطقه 

است.»

ثبت نام از گردشگران در فضاى 
مجازى

 دلبــری درباره ثبت نــام و حضور 
کن گــردی  تــور  در  گردشــگران 
توضيحات بيشــتری ارائــه می دهد: 
«عالقه  منــدان می توانند بــا مراجعه به صفحه 
گردشگری شــهرداری منطقه در اينستاگرام به 
نشانی gardesh.۵ از زمان و برنامه گردشگری 
و بازديــد از کــن مطلع شــوند و در تور مورد 
نظرشــان ثبت نام کنند. هم چنين عالوه بر اين 
تورها، در ايام ماه مبارک «رمضان» نيز تورهای 
بازديــد از زيارتگاه های منطقه به صورت مجازی 
برگزار می شود.»به خوبی با قدم زدن در کوچه و 
پسکوچه های اين محله قديمی می توان دريافت 

نگين سبز غرب پايتخت
بافت تاريخی محله کن توريســت پذير است 
و زندگی مسکونی در اين محدوده جريان دارد. 
به باور «سيدحســين دلبری»، معاون اجتماعی 
و فرهنگــی منطقه۵، بخش کــن در محدوده 
غرب تهران، نگين سبزی است که جزو بهترين 

تکه های اين شــهر هنوز باقی مانده 
اســت. او می گويد: «درصدد هستيم 
تا هويت اين محله قديمی و ارزشمند 
را زنده نگهداريم. اين محدوده حفظ 
نمی شــود مگر اينکه همــه مردم و 
مســئوالن نسبت به صيانت آن توجه 
داشته باشــند. در همين راستا برای 
آشــنايی شــهروندان و گردشگران با 
هويــت تاريخی محله کــن، تورهای 
مختلفــی ماننــد تــور «فتــوواک» 

يــا «پياده روی در کــن»، با حضور عکاســان، 
گردشگران و ليدرهای تورهای گردشگری برگزار 
می شود. اين محدوده از نظر وسعت، بزرگ ترين 
محله بــا بافت تاريخی در منطقه۵ محســوب 
می شــود. ويژگی خانه های اين ناحيه، کاهگلی 
بودنشان است که می توان از آنها به عنوان مثال 
بارز معمــاری در کوچه های باريک و خاکی، در 
کنار باغ های سرســبز از آنها ياد کرد. باتوجه به 
شرايط کنونی شيوع ويروس «کرونا»، برگزاری 

که کن با توجه به قدمت کهن اش از چندگانگی 
معمــاری رنج می برد. برج ها و ســاختمان های 
بلندمرتبه به بافت فرسوده و کوچه های باريک، 
دهن کجی می کننــد و اين ســازه های نوين، 
بافــت قديمی محلــه را تحت تأثير قــرار داده 
اســت. هنوز هم برخی از ساکنان اين محله که 
شغلشان کشاورزی است، صبح خروسان و پس 
از اقامه نماز، سر زمين می روند و تا غروب آفتاب 
مشغول کشت و کار هستند. «الهام بهمردی»، 
مدير اداره گردشگری منطقه، پيشينه اين محله 
را بيش از ۱۴۰۰سال بيان و از عالقه  مندان برای 
بازديد از اين محلــه تاريخی دعوت می کند. او 
می گويــد: «مکان های ديدنی اين محله قديمی 

به کوه، دره، جاذبه های تاريخی، روســتاهای ييالقی 
و مکان های مذهبی تقسيم می شود. کوه های باغ مير، 
آســيابک، دره ماال، تپه کوهــک، کبوتک، گرم دره، 
پير داود، هزار دره، دره شــور، بازارک، شاه نشــين، 
لوارک، پهنه حصار (رشته کوه)، ليچه و مزرا از جمله 
مکان های اين بخش به شمار می روند که اطراف کن 
را احاطــه کرده اند. وجود اين کوه ها نه تنها ســبب 
تأثير مطلوب در آب و هوای اين منطقه شده است، 
بلکه دره های زيــادی مانند حصارک، تنگه باغ مير، 
ماال، زرنــو کوچک، زرنو بــزرگ، پل حاجی محمد 
علی، لوســک، تنگه، ولوزونه، باغ درغمش، خرگوش 
دره، رودخانه، لوره کون، وســک، لتمال موســوم به 
دره آســياب باد، گرم دره در انتهای کوه آسياب باد، 

قزويــن، اراک، مازندران و آذربايجــان به آن محل پا 
گذاشته اند، لهجه اين مردم کوهستانی را گرفته اند. در 

زبان محلی به کن، «کند» هم گفته می شود.»
يکی از مقاصــد تور کن گردی آســتان امامزاده 
شــعيب(ع) اســت. راهنمای تور می گويــد: «مردم  
کن  بــه  امامزاده  شــعيب(ع)  ارادت  خاصــی  دارند. 

آنهــا می گويند اين امامــزاده از نواده های  
امام  زين العابديــن (ع)  و همچون  امامزاده  
جعفــر(ع) صاحب  کرامات  زيادی  اســت . 
چنــد ســالی  پــس از انقالب اســالمی، 
حال  و هوای  آنجا ســامان  می گيرد و مردم  
کن  باغ  بزرگی  را که  در جنب  آن  واقع شده 
اســت، وقف  می کنند تا خرج  ساماندهی  
آنجا شــود. امامزاده  شــعيب (ع) در پايين  
دره  «زرنو» واقع  شــده  و باغ های  اطراف، 
او را در برگرفتــه  اســت . درخت قديمی و 

کهنسالی نيز در اين امامزاده وجود دارد که به عنوان 
يکی از ميراث محله کن به ثبت ملی رسيده است.» 
مقصد بعدی آسياب  «شــاه» است. در کنار باغ های  
کن  محلی  به نام «دوازديمون»  (دوازده  امام ) شهرت 
دارد. به دليل جريان زيــاد آب رودخانه در نزديکی 
باغ، آسيابی ســاخته و بعدها به آسياب شاه معروف 
شــد. اهالی سبب نام گذاری اين آســياب را فراوانی 
امالک «ناصرالدين شــاه» در اين محدوده می دانند. 
بزرگی او قنات  کن  را اين گونه به گردشگران معرفی 

دروازه کوهک، پســتونک، خواجه، قالچ و هزار دره 
را بــه وجود آورده که هرکدام بــه تفرجگاهی برای 
گردشگران و تهرانی تبديل شده اند. امامزاده ها، باغ ها 
و کوچه های دست نخورده کن امروزه پاتوق عکاسان 

و منظره هايش سوژه عکس های آنها شده است.»

جاذبه هاى گردشگرى مختلف
تازه نم باران زده اســت و بوی کاهگل اين تصوير 
را در ذهن گردشــگران تداعی می کند که در يکی از 
روستاهای شمالی کشور قدم می زنند نه پنجمين تکه 
از پازل بزرگ پايتخت. چراکه ديگر مشاممان به بوی 
دود و چشممان به آسمان غبار آلود عادت کرده است. 
«عليرضا بزرگی» جانشين دبير شوراياری محله کن که 
راهنمای تور برای گردشگران هم است از ويژگی های 
اين محله می گويــد. خصوصيات و هويت هايی که در 
ســاير مناطق شهر تهران کم رنگ شــده يا به دست 
فراموش سپرده شده است. او بافت قديمی محله کن را 
اين گونه توصيف می کند: «بخش عمده ای از زمين های 
کن را «توتستان» تشــکيل می دهد و درختان توت، 
گــردو و خرمالو در همه جای آن پيدا اســت. غير آن 
درختان تنومند چند صد ســاله «چنار» هم چهره ای 
خاص به اين دهکده در حال تغيير داده اند. ســاکنان 
قديمی کن گويشــی کوهســتانی دارند که به آوای 
«تاتی» بسيار نزديک است و به لهجه «کنی» معروف 
است و همه کسانی که در ۲۰۰ سال گذشته از کاشان، 

می کند: «قنــات  اصلی  کــن  را «ابوالفضل  برقعی»  
نزديک  به  ۸۰ ســال  پيش  می سازد تا اهالی در فصل 
تابستان مشکل کم آبی نداشته باشند. به گفته اهالی 
ايــن قنات در طــول محله کن جاری بــود تا همه 
بتوانند از آنها بهره ببرند. ساکنانش پس  از لوله کشی  
خانه های  مســکونی، منبع  ذخيره  آبــی  در انتهای  
خيابان  روستايی  کنونی  می سازند تا آب  به  

بخش های  بااليی  کن  راحت تر برسد.» 
اما پــل قديمی کن و کوچــه باغ های 
کاهگلــی و خانه های قديمی بــا درهای 
چوبی برای گردشگران و عکاسان جذابيت 
ديگری دارد و مدت زيادی را برای عکاسی 
در اين مکان صرف می کنند. پس از بازديد 
و آشنايی با جاذبه های گردشگری مختلف 
اين محله، پل  «حاج  محمدعلی» توقفگاه 
آخر است. پل  آجری که در قسمت  شرقی  
ورودی  رودخانه  کن  واقع  شده اســت و به عنوان پل  
تاريخــی دوره «قاجار» شــناخته  می شــود. «حاج  
محمدعلی» يکی از ساکنان و باغداران کن، اين  پل  
را احداث  کرده است. پل  حاج  محمدعلی  برای  ارتباط  
ميان  مردم  «ســنگان»  و «سولقان»  و کن  بنا شد و 
ساکنان روستاهای سنگان  و سولقان  پيش  از تخريب 
آن، برای رفت وآمد و فروش محصوالتشان از روی آن 
عبور می کردند. اين پل از معروف ترين آثار تاريخی و 

باستانی کن و تهران است. 

 برپايى تورها، بهترين راه براى معرفى تهران
«هميشه فکر می کردم برای بازديد از بناهای قديمی بايد به 
شــهرهای ديگر يا مناطق مرکزی پايتخت بروم. وقتی اطالعيه 
تور کن گردی را ديدم برايم تعجب آور بود و با خودم گفتم بنای 
قديمی و آثار باســتانی يا خانه های کاهگلی آن هم در منطقه ۵ 
تهران.» زهرا شمخانی، يکی از گردشگران محله کن اين جمالت 
را بيان می کند و در ادامه صحبت هايش به اطالعاتی که از اين تور 
آموخته اشاره می کند و می گويد: «طبق گفته های راهنمای تور، 
در قديم آرياشهر و ستارخان تا قلعه حسن خان و وردآورد و از 
شــميران و فرحزاد تا امامزاده داود و شهرستانک، از مهرآباد تا 

نهر فيروز بهرام و تهرانسر و بزرگراه آزادگان امروزی بخش هايی از کن ديروز بوده، اما 
اين روزها کن فقط شامل دهستان سولقان و خود کن و سنگان و امامزاده داود و چند 
روستای کوچک است.» او اعتقاد دارد برپايی اين گونه تورها برای شهروندان تهرانی 
که به دليل مشغله و حتی هزينه های زياد نمی توانند به سفر بروند بهترين و راحت ترين 

انتخاب برای تفريح و شناخت تهران قديم است. 

سيدحسين دلبرى
معاون اجتماعى و 
فرهنگى منطقه5

عليرضا بزرگى
جانشين دبير 

شورايارى محله كن

زهرا شمخانى
شهروند

ميان  دزدك 
اين  محل  جايی   نرســيده  به  دوازده  

امام  با فاصله  نزديک  ۸۰۰ متر اســت. در 
اين  منطقه  آب  زيادی  جريان  داشــته  و آب  
انبارهای  زيــادی  هم  در آنجا بوده  اســت . در 
گذشــته  يکی  از مالکان  قديمی  به  نام  «حاج  
علی اکبــر محبعلی»  بوده  کــه  اکنون  نيز 

بخشــی  از اين  باغ ها را به  فرزندان  و 
نوه هايــش  اختصــاص  داده  

است . 

دره  بستانك 
«مخابرات»   شــهرک   نزديــک   مکانــی 

اســت . اين محل در بين ســاکنان قديمی ها به 
«درپســتانک» شــهرت دارد. در زبان  و لهجه  کنی ها 

«پســتانک « به  درخت  «سنجد» گفته  می شود و «دره « در 
زبان  محلی  به  «در» تغيير شــکل  داده  اســت . در اين دره 
درختان سنجد بســياری وجود داشته است. بعدها ساکنان 
تصميم  می گيرند آن  محل  را آباد کنند. آنها با پرکردن  دره  
آن  را  به  يکی  از باغ های  پرمحصول  کن  تبديل می کنند. 

اکنون اين محل، همانجايی  اســت  که  قديمی های  
کن  آن  را به عنوان  قبرستان  انتخاب    و اهالی  

قديمی  در آنجا قبرهای  زيادی  پيدا 
کردند. 

قنات  فرمانفرما
«فرمانفرمايــان» در بخش های غربی 

تهران، امالک و باغ های بســياری دارند. اين 
قنات يکی از زالل ترين و سالم ترين آب های تهران 

را دارد که از کوه های  سولقان  سرچشمه می گيرد و 
چاه های  متعددی را در نقاط مختلف محله کن ايجاد 
کرده اســت. هم چنين در کنده  کاری های  شــرکت  

گاز، دو حلقــه  از چاه های  اين  قنات  پيدا شــده 
اســت . اين  قنات  از دره  زرنو عبور می کند 

و بــه بخش هــای مختلف کن آب 
می رساند.

 کوچه باغ هــای کاهگلی «کن» اين روزها با آمدن 
بهار، زيبايی و طراوتش چشــم هر رهگذر را به خود 
خيره می کند. درختان پرشــکوفه به تابلويی مملو 
از رنگ بدل شــده و جلوه هايی جذاب را از بهار در 
اين محله قديمی به نمايش گذاشته اند. کن يکی از 
قديمی ترين محله های شهر تهران است و با توجه به 
بناهای تاريخی و جاذبه های طبيعی بسياری که در اين 
بخش وجود دارد، می تواند به عنوان يکی از قطب های 
گردشگری استان تهران محسوب شود. در فصل بهار 
اين بهشت غرب پايتخت مقصد گردشگران و سوژه 
عکاسان و تصاوير زيبای هنرمندان است. به همين 
بهانه به همت شهرداری منطقه۵ تورهای گردشگری 
از کن برای عالقه مندان به طبيعت گردی و آشنايی با 

هويت تاريخی اين محله فعال شده است.

ثريا روزبهانى

تورهاى گردشگرى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى براى معرفى هويت 
تاريخى و جاذبه هاى طبيعى محله قديمى منطقه 5  برپا شده است

بهار دل انگيز 
در كوچه باغ هاى كن

هويت محله دوشنبه  فروردين 

باغ  حاج باشى
وقف امام(ع)

در دوره ناصرالدين  شــاه  رسم  بر اين بوده است 
که  وقتی شــاه به جايی سفر می کرد، اگر از مکان يا 

جنسی خوشش می آمد بايد آن را به او تقديم می کردند. 
نقل  است  روزی  ناصرالدين  شاه  به  محل  دوازده  امام  می رود 
و نزديکــی  آن  باغی  می بيند که  از آن  خوشــش  می آيد. 
صاحب  باغ  چــون  اقبال  ناصرالدين  شــاه  را می بيند از 

ذکاوت  خود استفاده  می کند  و می گويد: «قربان  اين  
باغ  وقف  امام حسين (ع) است .» به گفته اهالی 

بعدها وی  اين  باغ  را وقف  امام حسين (ع) 
کرده  است .» کرده  است .»در كوچه باغ هاى كن

باغ  شاه ، سرآمد باغ ها
بــا توجه  به  نام گذاری  اين  باغ، نظر 

هرکسی  به  اين  ســمت  می رود که  اين  
باغ  مربوط  به  يکی  از شاهان  قاجاری  است. 
اما مردم  کن  بر اين باور هســتند که  اين  باغ  
چون  از نظر وســعت  و تنوع  محصوالت  از 

همه  باغ های  کن  سربوده  به  نام  باغ  شاه  
معروف  شده  است . 
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هويت پيشخوانپيشخوان

سرآسياب «كن» كجاست؟ 
روســتای «کن» روزگاری محدوده اش از ميانه جاده «چالوس» آغاز می شد و تا جنوب 
شــهر تهران ادامه داشت. اما اکنون در ۵ محله «سرآسياب»، «اسماعيليان»، «دارقاضی»، 
«باالن» و «ميان ده» خالصه می شــود. گفته می شود محله سرآسياب محله اعيان نشين 
کن است. چراکه در ضلع شمالی و نزديک به «شهران» و جاده «سولقان» قرار دارد. دليل 
نامگذاری آن هم آســياب های زيادی بوده که در کن قرار داشته و يکی از آنها در نزديکی 
تکيه کنونی سرآسياب واقع شده است. در محدوده اين محله و کنار نانوايی آن جايی وجود 
داشــته است به نام «ســوختون» که در آنجا هيزم می ريختند تا نان بپزند و چون نزديک 
به آســياب بوده اين محل به سرآسياب مشهور شــده است. البته بر اساس اسناد تاريخی، 
بيشتر روستاهای قديمی و کهن، محلی به نام سرآسياب داشتند و آن هم به دليل نياز به 
آســياب برای گذراندن امور زندگی آن دوران بوده اســت. به گفته اهالی، محله سرآسياب 
زمين های وقفی و مکان های تاريخی زيادی دارد که می توان به مســجد «امام حسن»(ع) 
و «تکيه» سرآســياب اشــاره کرد. قدمت تکيه سرآســياب به بيش از ۲۰۰ سال می رسد. 
امامزاده «جعفر»(ع) هم از ديگر مکان های شناخته شده محله است که پايين تر از چهارراه 
شــيدا و باالتر از تکيه سرآسياب قرار دارد. اين امامزاده برای اهالی نامی آشنا است، چون 

بسياری از درگذشتگان خود را در اين امامزاده به خاک سپرده اند.

فوت و فن رسيدگى به گياهان در بهار
گياهان در فصل بهار ســر از 
خــواب زمســتانی برمی دارند و 
کم کم بايد رســيدگی به آنها را 
بيشتر کرد، چون رشد جديدی 
را در پيــش می گيرند. بنابراين 
بايد فضــای کافی برای رشــد 
به گيــاه داد و اين کار با عوض 
کردن گلدان امکان پذير اســت. 
بهاری در  البته خاک گياهــان 
فصل بهار نياز بــه افزايش دارد 
و بايــد به آنها کود گياهی داد و 

پيش از عوض کردن گلدان، بهتر اســت که گياه را هرس کنيد و سپس شروع به قلمه زدن 
کنيد. همچنين گياه در فصل بهار گرسنه است و بايد آن را با کود تغذيه کرد. کودهای مايع 
گزينه خوبی هســتند و بايد از انواع ارگانيک آنها استفاده شود. موارد ديگر نگهداری گياهان 

در فصل بهار عبارت است از: 
 هرس کردن: گياهان در فصل بهار از گرمای هوا لذت می برند، بنابراين بايد قسمت هايی 
از گياه که برگ آن زرد، قهوه ای يا پوسيده شده است را هرس کنيد و دور بريزيد. هم  چنين 

قسمت هايی از ساقه خراب را هم برش دهيد تا رشد جديد آن آغاز شود. 
 تميز کردن گياه: در بهار بايد گرد و غبار گياه را از بين برد و آن را تميز کرد تا گياه دوباره 
جان تازه بگيرد و بتواند فتوسنتز داشته باشد. تميز کردن زير برگ ها فراموش نشود. هم  چنين 
از اسپری ها يا روغن های مخصوص مانند «چريش» برای دور کردن حشرات استفاده شود. 

 تأمين نور و دمای مناسب: گياهان بهاری را بايد نزديک پنجره قرار داد و دمای منزل را 
متعادل نگه داشت. بايد مراقب بود در هوای سرد قرار نگيرند تا شکوفه های آنها نسوزند. اگر 

الزم است جای گياه را تغيير دهيد تا در کل روز نور کافی به آن برسد. 
نوشين برزگر ـ کارشناس گل و گياه 

آموزشكده محله

مريم باقرپور

 نشانى اداره گاز شهرى 
غرب تهران كجاست؟ 

خدمات مختلفی در اداره شــرکت گاز استان تهران 
به مشــترکان ارائه می شــود که می توان به ارائه قبض 
المثنی، ارائه استعالم بدهی (تسويه حساب)، تغيير نام 
مشــترک جزء، اصالح قبض مشترکان گاز، رفع اشکال 
قبض گاز، نصب علمک، جابه جايی علمک، قطع جريان 
گاز مشــترکان و... اشاره کرد. خدمات اين اداره ها گاهی 

برای مناطق شهری مشترک است. 
 منطقه ۳ گاز شــهری: مناطق تحت پوشش ۹ و 
۱۰. نشانی: ميدان آزادی، ابتدای جاده مخصوص کرج، 
نبش خيابان رياحی. شــماره تمــاس: ۴۴۶۵۵۱۰۷ و 

 .۴۴۶۶۵۹۹۹
 منطقه ۵ گاز شــهری: مناطق تحت پوشش ۵ و 

سولقان. شماره تماس ۲۲۰۸۵۹۵۵، ۲۲۰۸۵۹۵۷. 
 منطقه ۱۵ گاز شهری: مناطق تحت پوشش ۲۱ و 
۲۲. نشانی: ميدان اتريش، خيابان گلها، خيابان گلستان، 
تقاطع خيابان ولی عصر(عج). شماره تماس ۴۴۷۵۰۰۰۳ 

و ۴۴۷۵۰۰۰۴. 

گردشگرى

صعود به قله «بند عيش»

قله «بند عيش» يکی از قله های زيبای ارتفاعات شمال 
غرب تهران اســت که در شــمال مناطــق «کن» (پارک 
کوهســار)، «شــهران» و «حصارک» کن قرار دارد. ارتفاع 
قله به ۲ هزار و۷۷۰ متر می رسد و به راحتی از تهران قابل 
مشــاهده است. اين قله از شمال و شــمال غرب به جاده 
«سولقان» و امامزاده «داود»(ع)، از شرق به جاده «فرحزاد» 
و امامزاده داود(ع) و از جنوب به حصارک و شهران می رسد. 
اين مکان در ســال های اخير با ساخت پارک کوهستانی 
«کوهسار» در شــمال منطقه کن به محلی مناسب برای 
تفريح و پياده روی تبديل شده است. در دامنه ها و مسيرهای 
جنوبی قله، فضايی برای پيست موتورسيکلت سواری و پرواز 
با «پاراگاليدر» و «کايت» ســاخته شده است. مسير دره 
حصارک به قله بند عيش جزو يکــی از زيباترين دره های 
کوه های شمال تهران است. در شرق اين دره، دره فرحزاد 
و در غرب آن دره کن قرار دارد. مســير های دسترسی به 
قله بند عيش شــامل مسير جنوبی، از دره حصارک – دره 
دوچناران؛ مســير غربی، از شرق سولقان دره ای عميق که 
در انتها به قله ختم می شود؛ مسير شمالی، از جاده امامزاده 
داود(ع) و دره منتهی به رندان است. مسير شرقی و شمال 
شرقی هم شامل يک راه پاکوب است که از غرب امامزاده به 
سمت قله می رود. سرتاسر «دوچناران» پوشيده از درختان 
گيالس، هلو و گردو اســت که اين باغ ها زيبايی خاصی را 
در فصول مختلف به منطقه می دهد. در مســير رسيدن 
به قله هم چشــمه هايی وجود دارد که می توان به چشمه 
جنب آبشار، چشمه محل کمپينگ و چند چشمه محلی و 
فصلی اشاره کرد. بهار و زمستان، بهترين زمان برای صعود 
به قله بند عيش است. تابستان و پاييز تقريبًا فصل مناسبی 
برای بازديد از دره حصارک و صعود به قله بند عيش نيست. 
چون رودخانه حصارک از اواسط خرداد ماه تقريبًا خشک 

يا بسيار کم آب است!

حصارك، محله اى كم راهنما
برخوردار

جزو  حصــارک  محله  منطقه 5
محدوده های کم برخوردار منطقه ۵ 
اســت که نياز به توجه بيشتری دارد. 
چون از داشــتن امکانــات تفريحی، 
آموزشی و گردشگری محروم است. در 
حالی کــه در اين محــدوده باغ های 
زيادی است که می توانند مانند پروژه 
«دژبــاغ» محلــه کن بــه مجموعه 
تفريحی تبديل شوند. اما اين باغ ها رها 
شــدند و به مرور خشــک می شوند. 
کاش مســئوالن به ايــن محله هم 
توجهی ويژه داشته باشند تا ساکنان از 

سکونت در اين محدوده لذت ببرند. 
سيامک قديانی ـ محله حصارک

مسيرى كه هموار نيست
بــه تازگی در مســير  منطقه 9
شرق به غرب بزرگراه فتح، محدوده 
ميدان فتــح، عمليات عمرانی مانند 
افزايش مســير  و  نصــب جــدول 
جداسازی بزرگراه انجام شده و اين 
کار قابــل تقدير اســت. اما پس از 
همسطح ســازی  گويا  کار  اجــرای 
آسفالت انجام نشده است و خودروها 
با ســرعت باال ناگهان از ســطحی 
پايين به باال پرتاب می شــوند. اين 
موضوع عالوه بر آسيب به خودروها 
ســبب بروز تصادف نيز می شــود. 
کاش مســئوالن ترافيکی و عمرانی 

اين موضوع را بررسی کنند. 
کامران عليشاهی ـ محله 
مهرآبادجنوبی

دردسرهاى دستفروشان 
در تهرانســر محدوده  منطقه 21
خيابــان رجايی شــمالی و اطراف 
ميــدان ميــوه و تره بار و فروشــگاه 
حضور  زيادی  دستفروشان  «رفاه»، 
دارند که سبب ايجاد سدمعبر برای 
شهروندان می شوند. از سويی توقف 
نزديکی چهارراه  در  به ويژه  وانتی ها 
خيابــان رجايی نه تنها عبور و مرور 
را سخت کرده اند، بلکه موجب بروز 
حوادثی برای اهالی می شــوند. اين 
وانتی ها از سال ها پيش در اين محل 
حضور دارند و به شکايت اهالی هم 

توجهی نمی کنند. 
سارا ايزدی ـ محله تهرانسر

حادثه در بزرگراه
تــردد خودروها در در  منطقه 22
بزرگــراه شــهيد خــرازی، محدوده 
شــهرک پژوهش باال اســت و ورود 
از دسترســی های  ناگهانی خودروها 
محلی، احتمال بروز حادثه را به وجود 
می آورد. چون در اين محدوده تابلوی 
وجود ندارد. از مســئوالن درخواست 
می شود اين محدوده را بررسی کنند تا 
در صــورت نياز عالئــم راهنمايی و 

رانندگی نصب شود. 
کارن مهرابی ـ محله پژوهش 
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