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شهردار منطقه 5
از اجرای طرحهای متفاوت نوسازی
در کوچهپسکوچههای حصارک میگوید

دعـوتید
به ضیافت رنگها

صفحه 12

عکس :مهدی بیات

قهرمان سابق کاراته جهان

اجرای طرحهای متفاوت اداره پسماند منطقه 21
برای جلب مشارکت شهروندان

طبیعت غرب تهران مناسب
برای ورزش

زباله بیار روزنامه ببر
قوطیبیارنوشابهببر!

اداره پسماند شهرداری منطقه  21برای جلب مشارکت هرچه بیشتر و
بهتر شهروندان در جمعآوری «پسماند خشک» ،دست به ابتکارهای
جالبی زده و طرحهای نویی در انداخته است.

صفحه 6

«حمید نعمتیان» متولد سال  1361است .قهرمان سابق «کاراته» جهان،
ورزش را به شکل حرفهای از ۷سالگی در رشته کاراته آغاز کرد و در این
مسیر ،موفقیتهای زیادی به دست آورده است.
صفحه 7

22 21

5

قرارمان با معلمان نمونه منطقه  ،9ســاعت  12ظهر است .یک روز گرم
بهاری در یکی از مدارس منطقه که نزدیک به یک سال و اندی است در
فضای آن ،خبری از هیاهوی دانشآموزی نیست .سر وقت وارد مدرسه
«فردوسی» میشــوم .اینجا نخستین مدرســه منطقه است که در آن
«استودیوی کالس ترکیبی و آنالین»
صفحه 8

مناط

آنالین پای تخته سیاه

ق 9 5

22 21

میز خبر

تیتر یک
یادداشت
مصطفی سلیمی
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران

رنگ زندگی
در بافتهای فرسوده

منطقــه  9شــهر تهــران از مهمتریــن و
پرتراکمترین نقاط شهر است که به تدابیر خاص و
مدیریت مطلوب نیاز دارد .البته در سالهای اخیر،
فعالیتهای زیــادی در این محدوده از پایتخت
انجام شده است و خوشبختانه ساکنان محلهها
شــاهد به ثمر نشســتن اقدامــات و پروژههای
زیادی در حوزههای اجتماعی ،فرهنگی ،ورزشی
و خدماتــی در این منطقه بودهاند که نشــان از
مدیریــت موفق و مطلوب شــهردار منطقه  9و
مجموعه همکارانــش دارد .البته عالوه بر اجرای
پروژهها یکی از موارد مورد توجه ،نگهداشت شهر،
وضعیت فضای سبز و پروژههای توسعه محلهای
و اولویتدار در دســت اجراســت که خواســته
شهروندان هم به شــمار میآید و توقع دارند تا
در محیطی بدون زباله ،با فضای ســبز مناسب و
در آســایش زندگی کنند .در این میان ،عملکرد
منطقه در حوزه نگهداشــت شهر و امور خدمات
شهری بســیار مطلوب ارزیابی شده تا جایی که
توانسته اســت رتبه برتر را در زمینه نگهداشت
شهر کســب کند و رضایت ساکنان را در حفظ
پاکیزگی ،زیبایی و نشاط شهری به دست بیاورد.
اگرچه این محــدوده همچنان بــا وجود بافت
فرســوده و تراکم باالی جمعیتی ،نیازمند توجه
ویژه اســت ،ولی طرحهــای اجرایی مانند ایجاد
خیابان «اجتماعی» و دیوارنگارههای این معبر و
«کوچههای رنگی» سبب شده است تا زیبایی در
معابر فرســوده و بیروح این محدوده از پایتخت
خودنمایی کند و بهرهبرداری از پروژههای مختلف
مانند مرکز فرهنگی و ورزشــی «کوثر» توانسته
موجب ارتقای خدمترســانی به شــهروندان و
جلب رضایت آنها شــود .عالوه براین ایجاد مرکز
کارآفرینی «توتیا» ،زمینهســاز تسهیل و توسعه
کســب و کارهای خــرد ،با اســتفاده از ظرفیت
سازمانهای مردمنهاد و مشارکت گروههای محلی
میشود .همه این موارد به همراه راهاندازی کلینیک
گل و گیاه ،مرکز کارآفرینی ،پالزای هاشمی ،مراکز
پژوهشی و تحقیقانی ،کلینیک فضای سبز فتح،
فرهنگســرای دکتر قریب جزو اقدامات تحسین
برانگیز شهرداری منطقه در حمایت از گروههای
آســیبپذیر و افراد کم درآمد و ساکنان محلهها
اســت که به خوبی برای اهالی پیشبینی شده
است و امیدواریم با شدت مداومت داشته باشد.

خبرکوتاه

منطقه  5صاحب
 2مدرسه جدید میشود

مهرماه امســال  2مدرسه در محدوده منطقه
 5به بهرهبرداری میرســد .بــه گزارش خبرنگار
همشهری محله ،ســاخت  2مدرسه در محدوده
خیابان «اندیشــه شــمالی» ،نرســیده به ترهبار
اندیشه ،از چندی پیش آغاز شده است و مسئوالن
آموزشو پرورش منطقه  5امیدوارند مهرماه امسال
شاهد افتتاح و حضور دانشآموزان در این مراکز
آموزشی باشــند .این مدارس شامل یک مدرسه
ابتدایی دخترانه و یک دبیرستان پسرانه است.

 145پروژه عمرانی ،فرهنگی و ورزشی در منطقه  5افتتاح میشود
محلههــای مختلف منطقه 5
بهزودی با بهرهبرداری از 145
پروژه عمرانی ،فرهنگی و ورزشــی
متحول میشود.
شــهردار منطقه  5با اعالم این
خبر گفــت« :طرحهــای عمرانی
زیادی در محلهها در حال اجرا است
که برخی رو به اتمام و تعدادی هم
در آینده نزدیک تکمیل خواهند شد
و با بهرهبــرداری از این مجموعهها
شــاهد تحــول در محلهها خواهیم
بود .نمونهاش ساخت دومین زمین
والیبال در بوستان «شــرق آزادی» در ناحیه  7که اکنون تکمیل شده
است و با نصب میلهها به بهرهبرداری میرسد« ».محمود کلهری» افزود:
«در راســتای توسعه فرهنگ دوچرخهســواری ،مسیرهای دوچرخه در
حال ســاخت است که میتوان به ایجاد مســیر در بوستان «کوروش»

ناحیه  7محله «جنتآباد شــمالی»
و خیابان «بوذری» محله «اکباتان»
در ناحیه  5اشاره کرد .این مسیرها
در آینده نزدیک تکمیل میشوند و
به بهرهبرداری میرسند».
او از دیگــر فعالیتهای اجرایی
در منطقه را ســاخت سرای محله
اکباتان و پاتوق محله بیمه دانست و
افزود« :عملیات ساختسرا با جدیت
در حال پیگیری اســت تا ســرانه
فرهنگــی و اجتماعی محله اکباتان
افزایش یابــد .در محله «بیمه» نیز
عملیات پیادهروســازیها اجرا شده اســت و بهزودی پاتوق محلهاش به
بهرهبرداری خواهد رسید ».شهردار منطقه ابراز امیدواری کرد که تا پایان
اردیبهشت ماه این طرحهای عمرانی و فرهنگی در محلههای مختلف به
بهرهبرداری برسد تا شهروندان بتوانند در آسایش زندگی کنند.

ی تردد خودروها
ایمنسازی دهانه کانالها و حوضچهها برا 

عملیات ایمنســازی دهانه کانالها و حوضچههای
مربوط به شبکه جمعآوری آبهای سطحی منطقه 21
برای جلوگیری از بروز حوادث آغاز شد.
معاون فنی و عمرانی شــهردار منطقه گفت« :یکی
از گالیههای شــهروندان و بهویژه رانندگان خودروهای
عبوری از بزرگراههای منطقه ،همســطح نبودن دهانه
کانالهــا و احتمال بــروز حادثه بود .بــه همین دلیل
با درخواســت شــهروندان و نواحی 3گانــه ،عملیات
ایمنســازی دهانههای کانالهــا و حوضچهها با نصب
دالهای ویژه «اسپایرول» انجام شــد« ».مهرداد آبائی»با اشاره به اینکه مرحله نخست این
عملیات در بزرگراههای منطقه به دلیل حجم باالی عبور و مرور خودروها انجام شــده است،
افزود« :تاکنون عملیات در بزرگراه «شــهید لشکری» ،از جمله رفیوژ میانی تندرو کانالهای
«بهنوش»« ،آمیکو» و بوستان «شهید دستواره» و ...انجام شده است و همچنان ادامه دارد».

پایانه «شمشیری» روشن میشود

روشــنایی پایانه «شمشیری» به خواسته شــهروندان و رانندگان افزایش مییابد .معاون
حملونقل و ترافیک شهردار منطقه  9با اعالم این خبر گفت« :در پایانه شمشیری ،دهها خط
تاکسیرانی وجود دارد که شهروندان را به نقاط مختلف شهر انتقال میدهند .اما به دلیل وجود
برخی مشکالت مانند کمبود روشنایی ،امکان استفاده شهروندان بهویژه در ساعتهای پایانی
شب ،از این مکان وجود نداشت و از سویی شاهد بروز برخی حوادث در محل بودیم ،چون به
یکی از نقاط بیدفاع شهری تبدیل شده بود ،به همین دلیل عملیات تکمیل و تقویت سیستم
روشــنایی پایانه شمشیری آغاز شد« ».علی حیدری» افزود« :در این عملیات 15 ،پروژکتور
برای تقویت سیستم روشنایی پایانه نصب میشود و شهروندان تا پایان اردیبهشتماه شاهد
روشن شدن این مکان خواهند بود».

وزنهبردار هممحلهای به المپیک رفت

شهروند  22ساله شهرک «غزالی» ،با کسب  3نشان
طالی دسته فوق سنگین وزنهبرداری ،قهرمان آسیا شد.
به گزارش خبرنگار همشهری محله ،اوایل اردیبهشت
ماه مسابقات گزینشی المپیک «توکیو» برگزار شد که
در این دوره از مسابقات ،از تیم ایران تنها «علی داودی»،
شهروند ساکن شهرک غزالی مجموع امتیازهای خود را
به  ۳۷۱۶رســاند و خیالش برای کسب سهمیه المپیک
راحت شــد .داودی پیش از قهرمانی آســیا هم جزو 8
نفر اول رنکینگ فوق ســنگین بود و سهمیه المپیک را
داشــت .اما اکنون توانست باز هم افزایش امتیاز داشته باشد .او میگوید« :برای کسب مدال
باید تالش کرد و عرق ریخت .من با انگیزهام و زندگیام را در این راه گذاشتهام».

آزادسازی  30هزارمترمربع زمین در منطقه 22
 30هزارمترمربع از امالک منطقه  22از دست افراد سودجو آزاد شد.
شــهردار منطقه  22گفت« :در هفته اخیر ،افرادی سودجو در حال
فنسکشی با قطعات پیشســاخته بتنی و فلزی در  2قطعه زمین به
مساحت  30هزارمترمربع درخیابان «قائم» شهرک «گلستان» ناحیه 6
بودند که با اقدام به موقع کارشناسان اداره امالک و حقوقی و همراهی

چهره
دبیر کانون نجوم فرهنگسرای معرفت:

برنامههای نجوم را آنالین
برگزارمیکنیم

«نرجــس پــاک نهال»  62ســاله از
شهروندان فعال منطقه  5است که با
وجود داشتن مدرک کارشناسی «مدیریت
امور فرهنگی» ،به دلیل عالقهاش به درس و
دانشگاه ،این روزها در حال تحصیل در رشته
«گردشگری» است و میخواهد که تا مرحله
دکترای این رشته را ادامه دهد .او میگوید:
«به تحصیل عالقه زیادی داشتم و چون در
جوانی مشغول بزرگ کردن فرزندانم بودم،
فرصتی برای ادامه تحصیل دســت نداد .اما
این روزها پیگیر آرزویم هستم و باور دارم در
هر سنی میتوان درس خواند».
پــاک نهــال ،دبیــر کانــون «نجوم»
فرهنگسرای «معرفت» است .ابتدا دخترش
این کانــون را اداره میکرد ،اما پس از آغاز
مشغلههایش ،مادر این مسئولیت را برعهده
میگیرد و اکنون  12سالی میشود که پاک
نهال برای شــهروندان عالقهمند ،تورهای
کویر ،گردشــگری و نجــوم برپا میکند تا
شــهروندان با خلقت خداوند بیشــتر آشنا
شوند .او میگوید« :مشتاقان
نجوم آنقدر زیــاد بودند که
مجبور بودیم برنامهها را در
چندین بخــش اجرایی
کنیم .حتــی همین
حاال در شرایط شیوع
«کرونــا» ،برنامهها
را به شــکل آنالین
پیگیر هستند و ما
در فضــای مجازی
مطالب آموزشــی را
ارائه میکنیم».

دادستانی ناحیه  ،5مانع از زمینخواری این افراد شدند».
«مرتضی رحمانزاده» افزود« :افراد سودجو خود را از اعضای تعاونی
مســکن یکی از ارگانهــا معرفی میکردند ،اما دادســتان ناحیه  ۵با
بررسی همه اسناد ،اقدام به صدور دستور توقف فنسکشی داد و تمامی
زمینهای تحت تصرف آزاد شد».

تجهیز زیرگذر جناح به پله برقی و غرفههای کارآفرینی

بــهزودی امکان عبور شــهروندان از عــرض بزرگراه «محمدعلی
جناح» از طریق زیرگذر فراهم میشود .معاون حملونقل و ترافیک
شهردار منطقه  5با اعالم این خبر گفت« :نبود پله برقی و مشکالت
نگهداری از تأسیسات زیرگذر جناح موجب شد تا شهروندان استقبال
زیادی از این زیرگذر نکنند و حتی پس از بهرهبرداری ،مســیر غرب
به شرقی محمدعلی جناح را از میان خودروها طی کنند .این موضوع
ســبب بروز حوادث جرحی و از سویی ترافیک میشد .با واگذاری به
بخش خصوصی ،در آینده نزدیک این مشکالت حل میشود ».مهدی
نوروزی افزود« :در این طرح با مشــارکت سرمایهگذار ،پلههای برقی
جانمایی شد و برای افزایش ایمنی و ترغیب شهروندان به استفاده از
زیرگذر با ساخت غرفههایی ،عالوه بر کارآفرینی ،زمینه حضور مردم
نیز فراهم میشــود ».او در ادامه گفت« :با ورود سرمایهگذار و ساخت غرفهها مشکالت زیرگذر
کاهش پیدا میکند و بهزودی شاهد بهرهبرداری از آن خواهیم بود».

با عکاسی از برج آزادی جایزه میلیونی بگیرید

شهروندان با عکاســی از برج «آزادی» بین  2تا  4میلیون تومان
جایزه میگیرند.
معاون اجتماعی فرهنگی شــهردار منطقه  9بــا اعالم این خبر
ب آزادی» با هدف به تصویر کشــیدن
گفت« :مســابقه عکــس «قا 
عظمــت و شــکوه برج آزادی در منطقه آغاز شــده اســت و تا ۱۵
اردیبهشتماه شهروندان برای ارســال آثار فرصت دارند« ».علیرضا
خامسیان» افزود« :شرکت همه عکاسان آماتور و حرفهای از سراسر
ایران در این جشــنواره آزاد اســت و هر عکاس میتواند حداکثر با
 ۵قطعه عکس رنگی یا ســیاه و ســفید در این مسابقه شرکت کند.
البتــه هرگونه ویرایش روی عکسهــا آزاد و اندازه بزرگترین ضلع
عکس باید  ۱۹۲۰پیکســل باشــد و عکسها باید فقــط با فرمت
 JPEGارسال شود .همچنین حجم هر عکس  ۲مگابایت و ارسال عکسها تنها از طریق ایمیل
 azadidargozarezaman@gmail.comامکانپذیر اســت ».او با اشاره به جوایز جشنواره
گفت« :به نفر اول دیپلم افتخار به مبلغ  ۴۰میلیون ریال جایزه نقدی ،نفردوم لوح تقدیر و مبلغ ۳۰
میلیون ریال جایزه نقدی و به نفرسوم لوح تقدیر و مبلغ  ۲۰میلیون ریال جایزه نقدی اهدا میشود.
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22

ساعت میانگین زمان پاسخگویی
به پیامهای دریافتی در سامانه
 137منطقه  21است .این زمان
در گذشته  41ساعت بود که با
طرحهای اجرایی و پیگیریهای
مستمر از سوی کارشناسان
سامانه  137کاهش یافت تا
رضایت شهروندان جلب شود.

100

متر ،طول دیوارنگارهای است که
در شهرک اکباتان ایجاد شد .روی
این دیوارنگاره به یاد شهدای
منطقه ،عکس شهید ذاکر حسینی
نقاشی شده است .عملیات طراحی
و نقاشی دیوارنگاره  15روز به
طول انجامید.

خبرکوتاه

تشکیل دورههای آموزشی
«تکنسینداروخانه»

دورههای آموزشــی «تکنســین داروخانه» در
فرهنگسرای «تهران» برگزار میشــود .به گزارش
خبرنگار همشــهری محله ،فرهنگســرای تهران با
همــکاری انجمن «پرســتاری ایــران» ،دورههای
آموزشــی کوتاهمــدت در حوزه ســامت با هدف
اشتغالزایی برای جوانان جویای کار برگزار میکند.
این دورهها شــامل آشنایی با همه داروهای گیاهی
و ترکیبی ،تشکیل کارگاههای عملی نسخهخوانی و
آموزش خواندن نسخه ،همچنین آموزش تکنیسین
دندانپزشکی شامل آموزش آناتومی ،احیای ریوی و
قلبی ،بهداشت دهان ودندان ،درمان ریشه و ...است.
در پایان دوره ،گواهی رسمی و معتبری به فراگیران
داده میشود .عالقهمندان با شــماره 44161119
تماس بگیرند.

برپایی اردوی جهادی در
شهرک امام حسین(ع)

پنجمین اردوی جهادی در قالب اعزام تیم پزشکی
به «کهریزک» شــهرک «امام حسن مجتبی»(ع)
برگزار میشود .خانه فرهنگ «شمشیری» با مشارکت
کانون «بانوان راه سبز» و مؤسسه «خاتم» در راستای
خدمترسانی به محرومان در ایام و شرایط کرونایی،
پنجمین اردوی جهــادی را برگزار میکند .در این
اردو با اعزام پزشــک و مشاور رایگان در زمینه زنان
و زایمان ،مشــاوره فردی در زمینه ازدواج ،خانواده و
تحصیلی ،از ساعت  10تا  ،12با رعایت پروتکلهای
بهداشتی به نیازمندان خدمات میدهد .شهروندان با
شماره  66649691تماس بگیرند.
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گزارشی از مشکالت سایت سنگنوردی «ا َزگی» در غرب پایتخت

لطف ًا از اینکوه باال نروید!
ثریا روزبهانی

نام و نشان شناخته شــدهای ندارد .وقتی موقعیتش را در نقشه مسیریابهای آنالین هم جستوجو
میکنیم ،این مسیر را بهعنوان جاده ناشناس به شما معرفی میکند .اطراف بیست و دومین تکه از پایتخت
را کوهها و روستاهای متعددی احاطه کرده است .این روستا هم در آخرین محدوده مرزی بین منطقه 22و
استان «البرز» قرار دارد و ممکن است اگر به موقع از خروجی این مسیر در بزرگراه «شهید خرازی» خارج
نشوید ،از عوارضی جاده «چالوس» سر در میآورید .شاید نام روستای «ازگی» برای برخی از شهروندان
ناشناخته باشد ،اما ورزشکاران غرب و شمال غرب تهران به خوبی با آن آشنا هستند .روستای ازگی در
کنار روســتاهای «وردیج» و «واریش» ،یکی از پرتقاضاترین مقاصد گردشگری غرب پایتخت محسوب

گالیه اهالی شهرک استقالل
از فعالیت مددسرای منطقه 21
در محله مسکونی

میشود .همچنین کوهها و دشــتهای این روســتا به دلیل موقعیت جغرافیای و برخورداری از برخی
ویژگیهای محیطی و اقلیمی ،مورد توجه ورزشکاران رشــتههای مهیجی همچون «دوچرخهسواری»،
«پاراگالیدر» و «صخره نوردی» قرار گرفته اســت که شاید این انتخاب برای آنها خطرات جانی و مالی به

آرامش با ورود مهمانهای ناخوانده رفت
ثریا روزبهانی
فعالیت مددسرا یا همان گرمخانه منطقه  21در شهرک «استقالل» مشکالت و دردسرهایی را برای

اهالی این محله ایجاد کرده اســت .این مددسرا که سال  1396راهاندازی شد به گفته ساکنان شهرک
استقالل باری بر روی مشکالت این محله اضافه کرده است .در شرایطی که سالها است اهالی شهرک

اســتقالل برای گرفتن سند خانههایشان و افزایش تراکم ساختوساز و حل و فصل مشکالت ناشی از

همجواری با صنایع ،تالش میکنند و هنوز هم به جایی نرسیدهاند .معضالت و آسیبهای ناشی از فعالیت
مددسرا که چندین بار موضوع انتقال آن منتفی شد عرصه را بر مردم این محله تنگ ترکرده است .از

جمله مهمترین مشکالتی که در اینباره برای این شهرکنشینان ایجاد شده ،افزایش سرقتهای خرد

و احساس ناامنی است ،بهویژه در ساعتهای تاریکی که خلوت بودن همیشگی معابر محله به آن دامن
میزند .در گزارش پیش رو به این موضوع پرداختهایم.

سرقتهای روزانه در محله
یکی از مشکالتی که مردم محله را حسابی کالفه
و عصبانی کرده ،ســرقتهایی اســت که تقریباً هر
روز در محله اتفاق میافتد« :از جمله مشکالتی که
برای محله ایجاد شده اســت و مردم آن را گزارش
میکنند ،ســرقتهای خرد ی اســت که تقریباً هر
روز در محلــه اتفاق میافتد و هــر روز صبح که از
خواب بیدار میشــویم متوجه میشویم که باتری و
کامپیوتر و وســایل یک خودرو سرقت شده است.
موضوع بعدی بــه زبالهگردی این افراد بر میگردد.
متأســفانه در طول روز ،همه مخازن زباله شهرک را
بــرای پیدا کردن مواد قابــل بازیافت بر روی زمین
خالی میکنند و در برخــی مواقع زبالهها در داخل
کوچهها و خیابانها پخش میشوند .این موضوع جدا
از مخــدوش کردن چهره محلــه با توجه به گرمای
هوا و به ســبب زیستمحیطی نیز برای مردم محله
مشکلساز شده است».

تجمــع و حتی عبور و مــرور کارتنخوابها و
معتادان در محله میتواند مشــکالت و آسیبهای دسترسی که مسدود نشد
غیاثوند درباره اینکه آیا دسترســی مددجویان
فــراوان اجتماعی و روانی را بــرای مردم به دنبال
داشته باشــد« .یوســف غیاثوند» ،معتمد و فعال مددسرا به شهرک مسدودشده است هم میگوید:
اجتماعی شــهرک استقالل ،که ســابقه چندین «به انتهای خیابان «عرفانی» که گرمخانه در آنجا
دوره دبیری شــورایاری این محلــه را هم دارد ،در قرار دارد ،بروید .قرار بود در آنجا فنس بکشــند تا بوستانهای محله
اینبــاره به همشــهری محله میگویــد« :به رغم دسترسیاش به محله مسدود شود و از کنار دیوار در تسخیر کارتنخوابها
وعدههای داده شده طی سالهای اخیر ،متأسفانه کارخانه «دکتر عبیدی» مســیری ایجاد شود که
یکی دیگر از مشــکالت ،تسخیر مراکز تفریحی
گرمخانهای که در ســالهای اخیر پای افراد معتاد آنها را به سمت جاده مخصوص هدایت کند.
و فرهنگی از ســوی کارتنخوابها و تبدیل شدن
و کارتنخواب را در شهرک استقالل باز
امــا با وجود تعهدی کــه در اینباره بوستانهای محله به پاتوقی برای آنها است« :پایینتر
کرده ،جمعآوری نشده است .مددجویان
داده شد ،به وعدههایشان عمل نکردند .از مددسرا یک بوستان به نام «التیام» قرار دارد که
ایــن گرمخانه هیچکــدام بومی منطقه
متأســفانه تاکنــون از اتومبیــل  2نفر این کارتنخوابها و معتادان آنجا جمع میشوند و
نیســتند و تا آنجا که مــا پیگیر بودیم،
از ســاکنان محلــه در همیــن خیابان موادمخدر خرید و فروش و همانجا دور هم استعمال
عرفانی ســرقت شــده و با
متوجه شــدهایم اینها از مناطق ،شهرها
میکنند .متأسفانه این موضوع در بوستان
وجود پیگیریها و پیامهایی
و شــهرکهای اطراف مانند اسالمشهر،
«اســتقالل» شهرک اســتقالل هم اتفاق
کــه در اینباره به شــهردار
شهریار ،قلعه حســن خان ،شهر قدس،
میافتد ،اما شدت و تعداد موارد دیده شده
یوسف غیاثوند
و افــراد مختلف داده شــده
خلیج شــماره  ،2یافتآبــاد و احمدآباد
به اندازه بوستان التیام نیست».
معتمد شهرک استقالل
است ،هنوز نه اتفاقی افتاده
مستوفی به منطقه  21و شهرک استقالل
و نه جوابی دریافت کردهایم.
آمدهاند .نه تنها به وعدههای داده شــده
فنس جلودار آنها نیست
تنها جوابی که در این مدت گرفتهایم ،مهدی بهرامی
بــرای جابهجایــی گرمخانه عمل نشــد که حتی
بهرامی درباره مســدود کردن مســیر
دبیر شورایاری
نتوانســتند مانع از پرسهزنی و تجمع آنها در محله
دسترسی معتادان و کارتنخوابها به محله
«فقط پیگیری میکنیم و در دســت شهرک استقالل
شوند .قرار بودترتیبی اتخاذ شود که تا زمان انتقال اقدام است ».را شــنیدهایم« ».مهدی
هم میگوید فنس و هیچ مانعی نمیتواند
گرمخانه به نقطهای دیگری از منطقه که مسکونی بهرامــی» ،دبیر شــورایاری شــهرک
جلو آنها را برای ورود به داخل شــهرک بگیرد« :در
نباشد ،جلو حضور مددجویان در محدوده مسکونی اســتقالل ،درباره مشــکالتی که فعالیت مددسرا گذشــته با یک فنس ،دسترســی کارتنخوابها و
گرفته شــود که این اتفاق هم نیفتاد .زباله گردی ،منطقه  21برای ســاکنان ایــن محله ایجاد کرده معتادان برای مدتی به داخل محله مسدود شده بود
ســرقتهای خرد و مخدوش شــدن چهره محله ،است به همشهری محله میگوید« :برای پیگیری کــه این فنس را پاره کردند .بــه هرحال با فنس و
کمترین مشــکالتی اســت که این افراد برای این این موضوع ،گفتوگویی با آقای «مصطفی بیگی» ،ایــن قبیل کارها نمیتوان جلو ورود آنها را به محله
محله ایجاد کردهاند .اکنون جابهجایی و استعمال معاون فرهنگی و اجتماعی شــهردار منطقه انجام گرفت و باالخــره با پاره کردن و کندن فنس به هر
موادمخدر و انداختن تــرس در دل خانوادهها که دادم که ایشــان بیان کرد فرصتی برای جابهجایی طریق ممکن ،دسترســی خود را بــه داخل محله
مبــادا اتفاقی برای کــودکان و بانوان بیفتد هم به مددســرا داده شــود تا با انجام این کار مشکالت ایجــاد میکنند .تنها راهحل ،انتقــال این گرمخانه
موارد فوق اضافه کنید تا متوجه شــوید که مردم چندین ساله محله با کارتنخوابها و معتادان به از محدوده شــهرک اســتقالل به خارج از محدوده
پایان برسد».
محله تا چه میزان از این موضوع ناراضی هستند».
مسکونی است».

همراه داشته باشد.

دریچه
معاون فرهنگی و اجتماعی
شهردار منطقه :21

مددسرا امسال جابهجا
میشود

«مصطفــی بیگــی» ،معــاون فرهنگی
و اجتماعی شــهردار منطقــه  ،21درباره
مشــکالتی که فعالیت مددسرا در شهرک
اســتقالل ایجاد کرده اســت به همشهری
محله میگوید« :یکی از مهمترین معضالت
اجتماعی منطقه ،فعالیت مددسرا یا همان
گرمخانــه در محــدوده
مسکونی است .از سوی
دیگر تنها خواسته اهالی
محله شهرک استقالل از
شهرداری منطقه هم به
جابهجایی این مددســرا
مصطفیبیگی
بــر میگردد کــه البته
معاون فرهنگی و
اجتماعی شهردار
خواســته برحقی است.
منطقه 21
عــاوه بر اینها اشــتباه
اولیــه در جانمایی برای
ایــن مکان و همچنین مناســب نبودن بنا
و طراحی ســاختمان آن برای مأموریت در
نظر گرفته شده ،سبب شد تا سال گذشته،
پیشــنهاد جابهجایی مددســرا را در قالب
بودجه  1400پیگیری کنیم که خوشبختانه
مورد تصویب قــرار گرفت و تالش خواهیم
کرد تا امســال این اتفاق خوب در منطقه
رخ دهد».

صخرهنوردی در این کوهها بــاز کردند .اکنون اغلب
ســنگنوردان کرج و تهران از این ســایت استفاده
میکنند.

کوهها و ارتفاعات غرب تهران مکان مناسبی برای
گردشــگری و همچنین انجام فعالیتهای ورزشــی
است .ســنگ و صخرهنوردی نیز از جمله ورزشهای
مرتبط با کوهها است که در این نقاط ،طرفداران ویژه
صعود با چاشنی خطر
خود را داد ،اما به ســبب شــرایط آب و هوایی و نوع
«کیارش خراســانی» ،عضو تیمملی سنگنوردی
بســتر کوهها ،برای هر نوع ورزشــی مناسب نیست.
نوجوانان ،چند سالی است که برای انجام فعالیتهای
روستای ازگی از جمله نقاط پرطرفدار برای رشتههایی
صخرهنوردی و تمریناتش از سایت صخرهنوردی ازگی
همچون دوچرخهســواری یا صخرهنوردی اســت .از
اســتفاده میکند .او درباره این ســایت و مشکالتش
همان ابتدای ورود به مسیر روستا ،دوچرخهسوارانی را
میگویــد« :یک صخرهنــورد «هارنس» کــه ابزار و
میبینید که تا انتهای جاده که به دشتهای سرسبز
وسیلهای مطمئن برای کار در ارتفاع است و یک نوار
روســتا ختم میشــود ،رکاب میزنند .همچنین در
کمری و حلقههای مخصوص پا دارد را میپوشــد و
بین راه ،ســنگنوردانی را خواهید دید که از کوهای
طناب سنگنوردی را به آن متصل میکند .درحالیکه
حاشیه جاده با طنابی به آنها آویزان شدهاند .کوههای
ادامه طناب در دستان یکی دیگر از افراد است ،خود
این محدوده سســت اســت و با کوچکترین لرزش
را برای صعــودی موفقیتآمیز آماده میکند .در این
و نم باران ،ســنگهای کوچک و بزرگ روانه مســیر
ســایت هم صخره نورد در زمان صعودش طنابی به
پرپیچ و خم جاده میشــوند .جادهای که به ســبب
خود میبندد .این طناب از سوی مربی یا فرد همراه،
باریــک بودنش ،فقــط  2خودرو آن هم با ســرعت
محکم نگه داشته میشود تا بتوانند از سقوط ورزشکار
کم و با احتیاط میتواننــد از کنار هم بگذرند .برای
جلوگیری کنند .برای اینکار شخصی
همین این کوهها ،مکان مناسبی برای
باید در پایین کوه و در حاشیه جاده
صخرهنوردی نیســت؛ اما ورزشکاران
بایستد تا دید بهتری نسبت به فرد
این رشته با اطالع از همه مخاطرات ،رانندگانی که از سمت
صعودکننده داشته باشــد .ناگریز
هنوز در این سایت تمرین میکنند .به
گفته «اسماعیل اسماعیلزاده ،رئیس پایین یا باالی جاده
مجبور است وسط جاده را انتخاب
هیئت کوهنوری استان تهران» حتی میآیند ،به دلیل پیچی کند .از ســویی رانندگانــی که از
سمت پایین یا باالی جاده میآیند،
این ســایت به دلیل مشکالت
ایمنی که وجود دارد ،دید
به دلیل پیچی که وجود دارد ،دید
و امنیتی در پرتال رسمی فدراسیون
کوهنــوردی بهعنوان یکــی از نقاط کافی به مسیر جاده
کافی به مســیر جــاده ندارند .به
همین دلیل کوچکترین حادثهای
صخرهنوردی معرفی نشــده اســت .ندارند .به همین دلیل
میتواند ســامت حامیایی که در
براســاس گفته صخرهنوردان،
سایت کوچکترین حادثهای
مســیر جاده ایستاده است به خطر
ســنگ نوردی ازگی ،نخستین بار از
سوی ورزشــکاران رشته سنگنوردی میتواند سالمت
بیندازد .در پی حادثه برای حامی،
فرد صعودکننده نیز از ارتفاع سقوط
آستان «قدس رضوی» کشف و برای حامیای که در مسیر
میکند .با رخ دادن این اتفاق از یک
تمرینات صخره و سنگ نوری انتخاب
شد .آنها اقدام به گشایش مسیر کرده جاده ایستاده است به
سو جان راننده و از سوی دیگر جان
و راه مناسبی را برای انجام فعالیتهای خطر بیندازد
حامی و ورزشــکار ،هر  3در خطر

خواهد بود .در فصلهای بهار و تابستان ،تردد خودرو
در این مســیر افزایش پیدا میکند .اگر سرعتگیر در
این پیچ نصب شود ،هنگام صعود خیالمان آسودهتر
خواهد بود».
تابستان اینجا شلوغ میشود
«علی موســوی» از دیگر صخرهنوردان باتجربه در
این ســایت توضیح بیشتری در اینباره ارائه میدهد:
«ورزش صخرهنوردی به سبب هیجاناتی که دارد ،روز
به روز محبوبتر میشود .اما ورزش صخرهنوردی در
حالی که بسیار مهیج اســت ،میتواند خطرناک نیز
باشــد .سایت ســنگنوردی ازگی در انتهای بزرگراه
شهید«همت» قرار دارد .از لحاظ زمانی نزدیکترین
سایت سنگنوردی به شهر تهران محسوب میشود.
در این سایت چندین مسیر سنگنوردی اسپورت ،که
غالباً دارای کارگاه حلقه زنجیر و چند طوله اســت،
وجود دارد .درجه صعود این مســیرها از  9 .5درجه
به باال اســت .ورزش صخرهنوردی را تقریباً هر کسی
میتواند در ســطح مبتدی انجام دهد .صخرهنوردی
برای همه سنین قابل انجام است .ورزش صخرهنوردی
یا سنگنوردی هم مانند بسیاری دیگر از ورزش باید از
ابتدا در سالنهای ورزشی و زیر نظر مربیان کارآزموده
فرا گرفته شود و سپس با نظارت مربی بر روی صخره
طبیعی انجام شود ،اما عالوه بر کیفیت سایت ،عوامل
دیگری همـ چون مکان توقف حامی نیز مهم است .در
ایام گرم سال ،تعداد صخرهنوردان در روزهای پایانی
هفته به بیش از  100نفر هم میرســد .این موضوع
میتواند حساسیت این مشکل را دوچندان کند .نصب
عالئم هشــداردهنده و بازدارنده در جاده در کاهش
حوادث ،نقش بسزایی خواهد داشت».

نصب سرعتکاه
ممکن نیست

«اسماعیل اســماعیلزاده» ،رئیس هیئت
کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران
بــا تأکید بر اســتفاده نکردن از این ســایت
برای صخرهنوردی میگوید« :به درخواســت
ســنگنوردان ،مکاتباتی برای افزایش ضریب
ایمنی جاده و نصب ســرعتگیر با شهرداری
منطقه 22انجام شده اســت ».برای دانستن
نتیجه مکاتبات ،ســنگنوردان به شهرداری
منطقه ،22این موضوع را از «مریم نخعیپور»،
معــاون حملونقلوترافیک شــهردار منطقه
پیگیــری کردیــم .او در اینبــاره میگوید:
«باید بــه  2نکته مهم در ایــن زمینه توجه
شــود .نکته نخســت اینکه هرگونه اقدامات
عمرانی ،نگهداشت و مناسبسازی یا افزایش
ایمنی مســیر جادهای روستاهای منطقه22
به «راهداری اســتان تهران» مربوط میشود.
بــه همین دلیل برای این درخواســت باید با
این ارگان مکاتبه داشــته باشــند .نکته دوم
نصب ســرعتکاه در پیچ و قوس یا شیب زیاد،
غیرقانونی و خالف مقررات اســت .با توجه به
اینکه درخواست در حیطه وظایف شهرداری
منطقــه نبود ،امــا گروه کارشناســی به این
محدوده مراجعه و موقعیت نصب سرعتکاه را
بررسی کردند .به دلیل پیچ و شیب تند ،نصب
سرعتکاه در این مسیر ممکن نیست».
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سوابق اجرایی و مدیریتی

اجرای طرحهای متفاوت اداره پسماند منطقه 21
برای جلب مشارکت شهروندان

زباله بیار روزنامه ببر

قوطی بیار نوشابه ببر!
مهدی اسماعیل پور
اداره پسماند شهرداری منطقه  21برای جلب مشارکت هرچه بیشتر و بهتر شهروندان در جمعآوری «پسماند خشک»،
دست به ابتکارهای جالبی زده و طرحهای نویی در انداخته است .برای اینکه شهروندان به جمعآوری و تحویل پسماند
خشک به غرفه و مراکز تعیین شده ترغیب شوند ،باید راه و روشهای جدیدی را در پیش بگیرند و تجربه کنند .با توجه
به این موضوع ،اداره پسماند منطقه  ،21طرحهایی را برای نخستین بار در این زمینه اجرا میکند که با توجه به جدید و
متنوع بودن ،میتوان به موفقیت آنها خوشبین و امیدواربود .این طرحها که در ادامه بیشتر و بهتر با آنها آشنا میشویم،
دست مردم را باز میگذارد تا در ازای جمعآوری و تحویل پسماند خشک از قبیل کاغذ و مقوا ،شیشه و قوطی ،پالستیک
و مشــمع ،جنس و کاالی مورد نظر خود را دریافت کنند .همچنین در این طرحها ،دسترسی شهروندان به مراکزی که
مسئول دریافت و جمعآوری پسماند خشک هستند ،آسانتر و سریعتر شده است.

طرح «خریداری پســماند خشک شهروندان از سوی
کیوســکهای مطبوعاتی» ،برای نخســتین بار به شکل
پایلوت در منطقه  21اجرا میشود.
رئیس اداره پســماند منطقه  21دربــاره این طرح به
همشهری محله میگوید 9« :غرفه دریافت پسماند خشک
در منطقه فعال اســت که به پیشنهاد ما در اداره پسماند
و شــهردار منطقه قرار شد عالوه بر این غرفهها از ظرفیت
 18کیوسک مطبوعاتی که در منطقه وجود دارد هم برای
دریافت پسماند خشک شهروندان استفاده کنیم.
این طرح فقط در منطقه  21اجرا میشــود و کارهای
مقدماتی آن انجام شــده است .مخازن جمعآوری پسماند
خشک در اختیار این کیوسکها قرار گرفته است و بنرهایی
هم نصب شــده اســت و اطالعرســانیهای الزم را انجام
دادهایم که این کیوســکها میتواننــد در کنار غرفههای
جمعآوری پسماند در زمینه بازیافت فعالیت کنند.
این موضوع سبب میشود که تعداد غرفههای پسماند
ما افزایش پیدا کند .فعالیت  9غرفه با وجود وسعت منطقه
و پراکندگی محلهها اندک بــود و بایدترتیبی اتخاذ
میشد تا دسترسی شهروندان به محلهای خرید
پسماند خشک ،نزدیکتر و سریعتر شود.
به هرحال یکــی از دالیلی که میتواند
سبب کاهش مشارکت مردم شود ،دور و
در دسترس نبودن غرفههای پسماند
است .با اجرای این طرح ،یکی از
مشــکالت و ضعفهایی اصلی
را که در زمینــه جمعآوری
پسماند خشــک وجود
داشــت برطــرف
کردیــم .بــرای
اهالــی برخی از
محلهها مسافت
غر فه هــا ی
پســماند دور و
طوالنی بود ،اما
اکنــون تقریباً در
هر محلهای یک مرکز
دریافت پسماند خشک داریم .با اضافه شدن
 18کیوســک مطبوعاتی ،اکنون  27محل
برای دریافت پســماند خشک شهروندان
منطقه در محلههای مختلف داریم».

پول نقد یا کاال در ازای پسماند خشک
ســؤال بعدی که اینجا مطرح میشــود ،شیوه و شکل
فعالیت کیوسکهای روزنامهفروشی در خرید پسماند خشک
مردم اســت« .یداهلل طاهری» در اینباره تأکید میکند که
دست شهروندان برای اینکه در ازای پسماند خشک تحویل
داده شــده ،پول نقد بگیرند یا از کیوســکها کاال دریافت
کنند ،کام ً
ال باز است« :مخازن خشک  240لیتری در اختیار
کیوسکهای مطبوعاتی قرار گرفته است تا پسماند خشکی
را که از شــهروندان خریداری میشود در داخل آنها بریزند.
شــهروندان هم در ازای پسماند خشکی که تحویل دادهاند
میتوانند با توجه به وزن و نرخ خرید پسماند ،پول نقد دریافت
کنند یا به همان اندازه از کیوسکها به انتخاب خودشان کاال
بگیرند .برای مثال ،یــک نفر مقداری روزنامه باطله میآورد و
در ازای آن کتاب ،روزنامــه یا مجله روز را
دریافــت میکند .حدود یک هفته اســت
که کارهای مربوط به این طرح آغاز شــده
اســت .درحال حاضر ،کیوسک مطبوعاتی
بلوار اصلی نبش خیابان «بیســت و ســوم»
بهعنوان کیوسک شاخص آغاز به کار کرده
است و درحال بررسی همه جوانب آن
هستیم تا مشکلی نداشته باشیم .پس
از آن  17غرفه دیگر هم بهزودی برای
دریافت پسماند خشک شهروندان
فعال میشــوند .البته  2کیوسک
دیگــر یکــی در بلــوار «الله»
«تهرانسر» و دیگری شهرک
«اســتقالل» نیز آغاز به کار
کردهاند .این طرح که به
شکل مشترک با اداره
ســاماندهی اجرا
میشــود ،ابتدا
در منطقــه و
سپس در همه
شــهر تهــران
اجــرا خواهــد
شد .پیشبینی
ما این اســت که
یــا حداکثــر پایان
تــا اواســط
اردیبهشــتماه ،همه کیوسکهای مطبوعاتی
منطقه در این زمینه فعال شوند».

تن پسماند
خشکماهانه
در منطقه 21
جمعآوری
میشود.

رئیس انجمن ورزش در طبیعت کشور.
رئیس کمیته فنی اماکن ورزشی شهرداری.
مدیر اوقات فراغت سازمان ورزش شهرداری.
رابط فدراسیون کاراته و شهرداری تهران.
رئیس کمیته تمرینات معلق  TRXاستان تهران.
نایب رئیس و دبیر اسبق کمیته تمرینات معلق  TRXکشور.
مدیریت چندین مجموعه ورزشی بزرگ در استان تهران.

طبیعــت متنــوع و جذاب
منطقه 5

نعمتیان طبیعــت و امکانات محدوده
غربی تهران را بــرای ورزش در طبیعت
بسیار خوب و متنوع میداند و میگوید:
«محدوده غربی تهران شامل مناطق ،5
 22 ،12و حتی منطقه  ،9فضا و موقعیت
خوبی برای ورزش کردن در طبیعت دارند.
در این محدوده ،بوســتانهای بزرگ،
دریاچه ،کوهســتان ،رودخانه ،آبشار،
جنگل و خالصه هرچیز را که تصور کنید،
وجود دارد و این یک ویژگی خوب برای
این مناطق است .شهروندان ساکن غرب
تهران که به چنین فضاهایی دسترسی
آسانتر و سریعتری دارند ،باید قدر این
موقعیت را بداننــد و از چنین امکانات
طبیعــی و زیبایی بــرای ورزش کردن
استفادهکنند».
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پسماند خشک بده ،بن بگیر و خرید کن!
در برخی از مناطق ،غرفههای «گلماند» افتتاح شده است.
شــیوه کار این مراکز به این شکل اســت که شما در ازای
پسماندی که تحویل میدهید ،گل و گلدان دریافت میکنید.
نوع و اندازه آن هم بستگی به میزان و ارزش پسماند تحویل
داده شــده دارد .ما هم با الگو گرفتن از این موضوع ،برنامه
دیگری داریم .بازدیدی از یک محل داشــتیم که
هایپر اسباببازی و هایپر مارکت است .با این مرکز
قــراردادی منعقد میکنیم تا بن یا کوپنهایی در
اختیارمان قراردهد .سپس با توجه به وزن و ارزش
پسماندی که شهروندان تحویل میدهند ،از این
بنها دریافت میکنند و با همان بن یا کوپنها به
یداهلل طاهری
رئیس اداره پسماند
این فروشگاهها میروند و با توجه به مبلغ آن هر
منطقه 21
نوع مواد غذایی و خوراکی را که الزم داشته باشند،
خریداری و تهیه میکنند .با اجرای این طرح بعید
میدانیم دیگر شــهروندان پســماندهای خشک
خودشان را در مخازن زباله بیندازند .برای مثال ،شهروندان
محل برای
دهند
4ـ  5شیشــه یا پت خالی نوشابه خانواده تحویل می
دریافتپسماند
این
کنند.
و در ازای آن از هایپر یک نوشــابه پر دریافت می
خشک در منطقه
دادن
ازای
هایپر شهر ،نان هم دارد .شهروندان میتواتند در
وجود دارد
پسماند خشک مانند نان خشک ،میتوانند نان تازه بگیرند.
برای نهایی کردن این طرح که برای نخســتین بار به این
وسعت اجرا میشــود ،منتظر تأیید نهایی شهردار منطقه
هســتیم .با اجرای این طرحها پیشبینی ما این است که
پدیده زبالهگردی که یک آســیب اجتماعی است ،به مرور
ریشهکن شود».
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قیمت خرید انواع پسماندهای خشک
در غرفههای بازیافت
قیمت(تومان)
برای هرکیلو

ردیف

نوع پسماند

1

نان خشک

1100

2

انواع کاغذ و روزنامه بهصورت مخلوط

1500

3

مقوا و کارتن

1400

4

انواع پالستیک درهم

2700

5

در پالستیکی بطری

2700

6

مشمع(رنگی و سفید)

1200

7

پت درهم

4000

8

شیشه

400

9

آهن سبک(حلبی ،قوطی و)...

2800

10

آهن سنگین (کابینت ،میلگرد و)...

3600

11

مس

70000

12

آلومینیوم خشک

16500

13

آلومینیوم نرم

19500

14

چدن

4000

15

سرب نرم

1680

16

سرب خشک

1750

17

برنج(شیرآالت)

49000

18

پسماند خشک مخلوط

2000

19

استیل

9800

قهرمان سابق کاراته جهان

طبیعت غرب تهران مناسب

برای ورزش
مهدی اسماعیل پور

«حمید نعمتیان» متولد سال  1361است .قهرمان سابق «کاراته» جهان ،ورزش را به شکل حرفهای
از ۷ســالگی در رشته کاراته آغاز کرد و در این مســیر ،موفقیتهای زیادی به دست آورد که نقطه
عطف آن قهرمانی جهان در مسابقات « ۲۰۰۷اسلوونی» است .این ورزشکار ساکن منطقه  5در پایان
دوران ورزش حرفهای خود بهعنوان مربی و یک مدیر ورزشی موفق در بخشهای مختلفی از جمله
فدراسیون ورزشهای همگانی و سازمان ورزش شهرداری مشغول به کار است .فرصتی دست داد تا با
قهرمان سابق کاراته جهان ،رئیس کمیته تمرینات معلق  TRXاستان تهران ،رئیس انجمن ورزش در
طبیعت کشور و رئیس کمیته فنی اماکن ورزشی شهرداری تهران که ساکن خیابان «آیتاهللکاشانی»
است ،گفتوگویی انجام دهیم.

ورزشــکار و قهرمان ســاکن منطقه  5و رئیس
کمیته فنی اماکن ورزشی شهرداری تهران ،امکانات
ورزشی غرب تهران را مناسب میداند و معتقد است
شــهروندان این محلهها با چند دقیقه پیادهروی به
فضای مناســبی برای ورزش کردن دسترسی پیدا
میکنند .او میگوید« :مناطق غربی تهران از شرایط
و امکانــات خوب ورزشــی برخوردارنــد .همچنین
شــهرداری در مناطقی مانند منطقه  21 ،۵و  22در
حوزه فعالیتهای ورزشی بسیار خوب عمل و فضای
ورزشــی مناسبی برای محلههای غربی و شهروندان
ساکن آنجا ایجاد کرده است .امروز به قدری امکانات
ورزشــی در محلههای غرب تهران زیاد شــده است
که مــردم در کوتاهترین زمان ممکــن و در عرض
چند دقیقه میتوانند به یک فضای ورزشی از قبیل
ورزشگاه و سالن ورزشی یا فضای باز و مناسب برای
تمرین دسترسی داشــته باشند و در خارج از منزل
ورزش کنند .ورزش شهروندی و همگانی در مناطق
غربــی هم وضعیت خوبی دارد .تیمهای ورزشــی و
ورزشکاران ساکن این مناطق در مسابقات حضور پر
شور داشتهاند و موفقیتهای فراوانی کسب کردهاند».
در خانههای آپارتمانی هم میتوان ورزش کرد
نعمتیان تأکید میکند مهم ورزش کردن است و

اینکه زندگیهای امروزی بهویژه در محلههای غربی
تهران آپارتمانی شــده است و فضایی برای ورزش
کردن وجود ندارد ،این بهانه خوبی برای شانه خالی
کردن از این کار مهم نیســت« :ورزش کردن حتماً
نباید در داخل منزل باشد ،بلکه میشود در فضاهای
بــازی مانند پارکها و بوســتانهای محلی ،کوه و
حتــی محیطهای اطراف تهــران و فضای جنگلی
میتوان ورزش کرد .اگر هم کســی وقت و حوصله
رفتن به چنین فضاهایی ندارد ،در داخل منزل هم
فضاهای مناسبی برای ورزش کردن وجود دارد .از
حیاط یا پشتبام خانه نیز میتوان بهعنوان محلی
برای ورزش کردن استفاده کرد .مهم نیست کجا یا
چگونه ورزش میکنیم ،مهمتر این است که ورزش
را در ســبد برنامه روزانه خود قرار دهیم و برای آن
اهمیت قائل شویم».
ورزش علیه کرونا
قهرمــان و مربی هممحلــهای در این روزهای
«کرونایــی» ،ارزش و اهمیــت ورزش کــردن را
دوچندان میدانــد و به خانوادهها و شــهروندان
توصیــه میکند که برای تقویت سیســتم ایمنی
بدنشــان در طول روز ،دقایقی را به ورزش کردن
اختصاص دهند« :برای حفظ ســامتی خود باید

حداقل روزی نیم ساعت فعالیت بدنی داشته باشیم
چون به سبب بیومکانیکی و شکل ،بدن انسان به
گونهای طراحی شده است که برای سالم و چابک
ماندن باید تحرک داشته باشد .همانگونه که همه
میدانند ،در زندگی انســان اولیه همواره تحرک
و فعالیت بدنی وجود داشــته اســت .تحرک برای
شــکار ،تحرک برای حفاظت از خود ،تحرک برای
کوچ و جابهجایی ،اما به مرور و با گذشــت زمان و
به موجب شکلگیری زندگی ماشینی و دسترسی
آسان به همه چیز ،کمکم از این فعالیتهای بدنی
کاســته شده است .در نتیجه این کم تحرکی و به
ن آمده
مرور ،بیماریهای مختلف به ســراغ انســا 
است .ورزش درست و مفید به شکل قابل توجهی
از بیمــاری و ناتوانی جســمی جلوگیری میکند.
بهویژه در این مقطع زمانی که ویروس کرونا شیوع
پیدا کرده است ،باید سیســتم ایمنی بدنمان را
تقویــت کنیم و ورزش ســبب تقویت ایمنی بدن
انسان میشــود ».نعمتیان تأکید میکند عالوه بر
موضوع تقویت سیســتم ایمنــی ،ورزش میتواند
ما را از آســیبهای روحی و روانی ناشی از
کرونا هم در امان نگه دارد« :ورزشی که
ما را خســته نکند و سبب افزایش بیش
از حد ضربان قلب نشــود ،میتواند به
ایجاد نشــاط و افزایش سیستم ایمنی
بدن کمک کند .همچنین ورزش برای
کســانی که تحت تأثیر کرونا دچار
اســترس و مسائل روحی
و روانــی میشــوند،
بســیار تأثیرگــذار
اســت .افرادی که
اســترس دارند
ممکــن اســت
زودتــر مغلوب
کرونا شــوند،
امــا ورزش
سبب تقویت
روحیه انسان
میشــود و
کمک میکند
تا شاداب بمانیم.
از ســوی دیگــر،
ورزش اعتمــاد بــه
س انســان را نیز
نف 
افزایش میدهد».

کارنامــه ورزشــی آقــای
قهرمان

قهرمان مسابقات جهانی سال .2007
قهرمان مسابقات آسیایی در سال 2008
انفرادی.
قهرمان مسابقات تیمی آسیا .2008
کمربند مشــکی دان  ۶جهانی کاراته
سبک شیتوریو شوکوکای.
کمربند مشــکی دان ۶سبک وادوریو
کاراته.
کمربند مشــکی دان  ۲فول کیک
بوکسینگ.
دارای ســوابق قهرمانی بســیار
اســتانی و کشــوری ،در بیشتر
سبکها ،لیگ و انتخابی تیمملی
رشته کاراته.
دارای سوابق و کارت مربیگری
در رشــتههای کاراته،
بدنســازی،TRX ،
آمادگی جســمانی،
دفاع شخصی.
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گفتوگو با معلمان و کادر آموزشی نمونه منطقه 9
در آستانه روز معلم

آنالین پای تخته سیاه
سحر جعفریان

قرارمان با معلمان نمونه منطقه  ،9ســاعت  12ظهر است .یک روز گرم بهاری در یکی از مدارس منطقه که نزدیک به یک سال و اندی
اســت در فضای آن ،خبری از هیاهوی دانشآموزی نیست .ســر وقت وارد مدرسه «فردوسی» میشوم .اینجا نخستین مدرسه منطقه
اســت که در آن «اســتودیوی کالس ترکیبی و آنالین» برای تولید محتوای آموزشی افتتاح شده است .پس از عبور از حیاطی بزرگ با
حاشــیهای سبز از باغچههای کوچک به راهرویی کمعرض میرســم .دیوارهای راهرو با روزنامه دیواریهای دانشآموزی و پوسترهای
آموزشی که شیوه تعامل و معاشرت در دوران «کرونا» را در قالب «کاریکاتور» نشان میدادند ،پر شده است .برد اعالنات هم از ابالغیه و
دستورالعملهای سازمانی ویژه روزهای کرونا انباشته شده و دیگر جایی برای نصب کاغذ ندارد .به سوی یکی از کالسهای بزرگ مدرسه
با همان نیمکتهای  3نفره و تک نفره و تخته ســفید فلزی هدایت میشوم .دقایقی بعد ،معلمان نمونه یک به یک وارد کالس که حاال

نوریه لطفعلیان ،معلم نمونه استانی:

معلمی عشق است و هنر

«نوریــه لطفعلیان» ،کارشــناس ارشــد «عربی» که
بیش از  29ســال اســت دروس عربی ،فلسفه و منطقه به
دانشآموزان پایه متوســطه آموزش میدهد .لطفعلیان که
معلم نمونه استانی شناخته شده است درباره روش تعاملش
با دانشآموزان میگوید« :به معنای واقعی با دانشآموزانم
دوست هستم .یک دوســتی در چهارچوب احترام و کام ً
ال
صادقانه که تاکنون سازنده و رو به جلو حرکت کرده است.
ایــن ارتباط پویا و صمیمی را با خانواده دانشآموزان ایجاد
کردهام تا از تأثیرات خانوادگــی و رفتاری دانشآموزان در
منزل نیز مطلع شوم .با این آگاهی ،بهتر میتوانم درکشان
کنم و براساس این درک حاصل شده ،راهکارها و شیوههای
متفاوتی در قبــال هریک به کار میگیــرم ».او میافزاید:
«شــهید «رجایی» جایی گفته بود« :معلمی عشــق است
و هنــر» .این جمله به گمانم بهترین تعریف از یک شــغل
اســت .چه بسیار معلمانی هستند که با همین عشق ،برای
دانشآموزان با بضاعت مالی محدود ،به تهیه گوشــیهای
هوشــمند پرداختهاند .این حرکت به انــدازه همان دروس
تحصیلی ،برای تعلیم و تربیت آیندگان مؤثر است».
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سید قاسم قربانپور گنجی ،معاون پرورشی نمونه منطقه:

آنالین پیگیر مسائل دانشآموزان هستم

«ســید قاســم قربانپور گنجی» ،معاون پرورشــی نمونه منطقه است که  31ســال در حوزه پرورش دانشآموزان با توجه به
عالقهمندیهایشان فعالیتهای تأثیرگذار داشته است .گنجی میگوید« :اجرای دقیق برنامههای معرفتی ،ورزشی ،مهارتآموزی،
کاهش آسیبها و ایجاد تشکلهای دانشآموزی از جمله مهمترین پارامترهای انتخاب معاون پرورشی نمونه است که خدا را شکر
نصیب بنده شد .این پارامترها را در روزهای همهگیری کرونا با بازنگری در شیوه اجرا یعنی بهصورت مجازی دنبال و تالش کردم
دورهمیهای آنالین برگزار کنم ،جلسات مشاوره تحصیلی یا خانوادگی را تشکیل دهم تا هویت خواهی ،استقاللطلبی و شناسایی
اســتعدادهای این عزیزان براساس برنامه پیش برود .حتی در شرایطی شاهد افت شــدید تحصیلی تعدادی از دانشآموزان بودم
که پس از بررســی و تحقیق متوجه شدم دانشآموزی در روزهای قرنطینه به اعتیاد و موادمخدرروی آورده و یا در موردی دیگر،
اختالفی شدید با پدر پیدا کرده است ،هر  2مورد را با همراهی گروههای اورژانس طرح «نماد» به سرانجامی مطلوب رساندیم .در
واقع در حد توان برای حل مشکالت دانشآموزان تالش میکنم».

مرتضی قاجارگر ،مدیر نمونه منطقه:

مدیر موفق باید علم روانشناسی بداند

«مرتضی قاجارگر» ،مدیر نمونه منطقه که  30سال از آغاز به خدمتش میگذرد .مهمترین شاخصه ارزیابی نمونه بودن در هر شغل
و حرفهای را اینگونه توضیح میدهد« :مهمترین شاخصهای که میتوان با آن یک فرد را در هر جایگاه و مرتبه شغلی ارزیابی و بررسی
کرد ،این اســت که ببینیم آن فرد چه اقداماتی را فراتر از شــرح وظایفش انجام میدهد .فراتر از شرح وظایفی که به بهبود کیفیت
خدمات و آثار شغلی او کمک کند .در این صورت است که میتوان ادعا کرد آن فرد ،شایسته دریافت عنوان نمونه یا برتر است .من
اشاره به اقدامات خود ندارم .اما روشن است که مدیر یک دبیرستان پسرانه بودن فارغ از همه تجربهها و تخصصها ،به آشنا بودن با
علم روانشناسی نیز نیازمند است .علمی که تعامل با افراد را سهولت میبخشد .از سویی باید شرایط به وجود آمده امروز را به خوبی
تجزیه و تحلیل کنیم .شرایطی که به سبب گوشیهای هوشمند در اختیار دانشآموزان از مقطع ابتدایی تا دبیرستان است .منظورم
کنترل محدود نیست .منظور تدوین برنامهها و مدیریت دو سویه مدیران آموزشی با والدین است تا از آسیبها در امان باشیم .زمانی
که دانشآموز را با مزیتها و معایب این فضا آشنا کنیم ،آنگاه میتوانیم با خیالی آسوده جلو برویم».

حســابی نور خورشید در آن تابانده شده است ،میشوند .نیمی از چهرههای مهربانشان در پس  2یا حتی  3ماسک پنهان شده است .با
فاصله روی نیمکت و صندلیهای مینشینند و بعضی که یکدیگر را میشناسند ،احوالپرسی مختصری میکنند .از اینکه پس از مدتها
بهانهای برای دیدار حضوری فراهم شده است ،خوشحال هستند .در گزارش این هفته ،روایت دیدار و دورهمی چند ساعته معلمان نمونه
منطقه را با هم میخوانیم.

حبیبه صفری
معلم نمونه منطقه:

تعامل و دوستی با
دانشآموزان صبوری
میخواهد

نورالدین ویسی
معاون آموزشی نمونه
استان:

با اخالق خوش
اعتمادشان را جلب
میکنم

«نورالدیــن ویســی»29 ،
سال اســت که با عنوان «معاون
آموزشی» به تربیت دانشآموزان
میپردازد .او نیز معاون آموزشی
نمونه استان معرفی شده است.
ویســی میگوید« :ســالهای
طوالنی این گمان وجود داشت
که معاون یا همان «ناظم» باید
خشن باشــد و خطکش فلزی
به دســت ،مدام این ســو و آن
سو برود تا دانشآموزان حساب
کار دستشان بیاید .در حالی که
خشونت هیچ زمان راهحل نبوده
اســت .برای ارتباط برقرار کردن
باید با خوشرفتاری ،اعتماد فرد
مقابــل را جلب کرد .این اعتماد
اگر وجود نداشــته باشد ،خالیی
پدیدار میشود که میتواند مسیر
زندگی یــک فرد و خانــواده را
تغییر دهد .برای همین ،رسالت
سنگین اســت و همواره تالش
میکنم همراه دانشآموزان باشم
تا ضمن یــادآوری برخی قوانین
و هنجارهای فــردی و جمعی،
اوقات خوشــی را با هم سپری
کنیم .در روزهای کرونا زده هم
همان شیوه را بهصورت مجازی
و یا با پیگیریهای تلفنی ،اجرا
میکنم».

رویا صفادل ،معلم نمونه منطقه:

با نسلی کم حوصله اما باهوش
روبهرو هستیم

آذر علیپور ،معلم نمونه منطقه:

فضاهای رقابتی و حمایتی را افزایش دهیم

«آذر علیپور» ،کارشناس «علوم ریاضی» و دانشآموخته در مقطع ارشد رشته «فنآوری اطالعات»
است که  26سال سابقه تدریس دارد .او که مانند سایر همکارانش عنوان معلم نمونه منطقه را کسب
کرده اســت ،میگوید« :از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد ،من در منزل به تولید محتواهای گوناگون
پرداختم تا دانشآموزانم از درس عقب نیفتند .از سویی حمایتها و تشویقهای مدیر مدرسه سبب
شــد تا با انگیزه بیشتری این کار را ادامه دهم .بیشــک فعالیتهای آموزشی به حمایت نیاز دارند.
اگر حمایتی نباشــد ،هیچ علم و عملی به ثمر نمیرســد ».علیپور در ادامه میافزاید« :ایجاد چنین
فضاهایی به تقویت حس رقابتهای سازنده بین همکاران کمک میکند تا سیستم آموزشی از مدرسه
تا وزارتخانه با تحولهای به روز و کارآمد همراه شــود .برای مثال ،زمانی که دستاوردهای همکارانم
در بخشهای مختلف معرفی میشود ،در واقع فرایند الگوسازی ،ایدهپردازی و ارتقای آموزشی شکل
میگیرد که در سایه آن میتوان شکوفایی علمی دانشآموزان را نظارهگر بود».

«رویــا صفــادل» ،کارشــناس ارشــد «زبان
انگلیســی» و معلم نمونه منطقه است و  22سال
از نخســتین روز تدریــساش در مدارس مختلف
میگذرد .او درباره تفاوت دانشآموزان نسل گذشته
و امروز با شــیوههای آموزشی و تعاملی میگوید:
«دانشآموزان نسل امروز بسیار باهوشتر هستند
که میتواند دالیل گوناگون داشــته باشد .دالیلی
مانند فراگیری و احاطه از سوی انواع و اقسام وسایل
ارتباطجمعی که اطالعات را در حوزههای مختلف
به سرعت در اختیار آنها قرار میدهد .شاید همین
بازه زمانــی کوتاه در بهدســت آوردن اطالعات از
طریق وســایل ارتباطجمعی موجب شده است که
دانشآموزان نسل امروز کم حوصلهتر باشند .بهویژه
اکنون که کرونا مزید بر علت هم شده است .بنابراین
در تعلیم و تربیت تالش مضاعف معلمان نیاز است
تا هــم دانشآموز به درس خوانــدن در کالسها
عالقهمند شــود و هم با دقت بیشتری به افزایش
بــار علمی خود بپردازد .به همین دلیل اســت که
من در تولید محتوای کالسهای خود به عناصری
ماننــد تنوع و جذابیت بســیار توجــه میکنم تا
دانشآموزان بر سر ذوق بیایند .بر این اساس رابطه
صمیمی میانمان شک گرفته است که گاهی اگر
صدایم در صداگذاری کلیپها گرفته باشد یا حین
مکالمه احساس کنند خســته هستم ،میپرسند:
«ببخشید خانم ،معلمها که کرونا نمیگیرند؟» البته
شیطنتشان از همان صمیمیت نشئت میگیرد».
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مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی
در منطقه فعال هستند.

هزار و  953دانشآموز در
مدارس منطقه درس میخوانند.

معلم در مدارس منطقه تدریس
میکنند.

لیال سالمیان ،معلم نمونه کشوری:

آموزش باید پشتوانه پژوهشی داشته باشد

«لیال ســامیان» ،کارشــناس ارشد «گرافیک» ،معلم نمونه کشــوری است که اکنون
بیستوســومین سال خدمتش را در یکی از هنرستانهای منطقه ،رشته گرافیک تدریس
میکند .سالمیان میگوید« :به گمانم معلمی تنها شغلی است که باید فرد ،با عالقه آن را
انتخاب کند و در آن مشــغول باشد .چون بدون عشق و عالقه ،هم خودش آسیب میبیند
و هم یک نســل را با آموزش و تربیتی نادرســت پیش میبرد .برای همین است که همه
اوقات خود را عاشقانه به پرورش فکری و روحی خود با مطالعه ،فعالیتهای جانبی و مکمل
مشغول هستم تا هم خودم و هم دانشآموزان سود آن را ببریم ».او همچنین ادامه میدهد:
«یکی از ویژگیهای کالس من که شــاید سبب شــد بهعنوان معلم نمونه انتخاب شوم و
بسیاری از دانشآموزانم در مســابقات و جشنوارههای مختلف ،مدال و مقام کسب کنند،
ایجاد انگیزه و عالقه ضمن افزایش ســطح سواد برای شرکت در برنامههای علمی است .از
سویی دیگر ،کمیت و کیفیت تحقیق و پژوهش را برای تولید محتوا و کلیپهای آموزشیام
افزایش دادم تا دانشآموزانم در کوتاهترین زمان ،بیشــترین بهرهعلمی را کسب کنند .در
واقعاً معتقدم آموزش حتماً باید پشتوانه پژوهشی داشته باشد».

«حبیبــه صفری» ،کارشــناس
«الهیات» و معلم نمونه منطقه است
که  25ســال از عمــر خود را صرف
آموزش زبــان عربی به دانشآموزان
در پایههــای هفتم ،هشــتم و نهم
کرده است .در سال تحصیلی جاری،
بیــش از  350دانشآمــوز دارد که
چگونگــی اســتفاده از تکنولــوژی
تلفنهای هوشــمند را در کنار آنها
فرا میگیــرد .صفری ابتدا ،از عنوان
معلــم نمونه میگویــد« :همواره با
ایــن تفکــر در کالسهایــم حاضر
شدم که دوســتداری یک معلم با
فرزند تو چگونه برخورد کند و به او
آموزش دهد ،تو هم باید همانگونه
بــا دانشآموزانت در تعامل باشــی.
این در حالی اســت که آنها نوجوان
هســتند و نباید بیش از سنشان از
آنها توقع داشــت و هریــک از آنها
قصه و داستان خود را دارند .روشن
است این تنوع در تعامل ،دوستی و
معاشرت ،حوصله و صبر میخواهد».
او از تجربــه آموزش آنالین اینگونه
میگوید« :تجربههایــی که من در
آموزش آنالین داشــتم ،ســبب شد
در دانشآمــوزان عمیقتر شــوم و
شیوه مهربانی را با جدیت بیشتری
پیش بگیرم .چراکــه در این روزها
بسیار اتفاق افتاد که هنگام آموزش
آنالین ،صدای مشاجره والدین دانش
آموزم را بشــنوم یــا متوجه یکی از
دانشآموزانم شوم که حین آموزش
مجازی مجبور به پرســتاری از مادر
بیمارش اســت یا معیشــت اندک
خانــواده ،او را به کارکردن و شــغل
داشتن واداشته است».
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کانون فرهنگی مسجد چهارده معصوم(ع) با مشارکت باغدار
محله کن لحظات شادی را برای کودکان فراهم کرده است

نظارت و ارتقای
کیفیت خدمات به
کارگران منطقه

چند ساعتی پای درد دل
کارگران منطقه و مصائبی
که با آن روبرو هستند

صدای ما را

بشنوید
سحر جعفریان

ســال  1380بود که شورایشهر تهران
با تصویب مصوبه «ســاماندهی کارگران از
جمله کارگران خدمات شــهری و کارگران
فصلی» ،شــهرداری مناطــق را ملزم به
مکانیابی و ســاخت اماکن ویژه استقرار
کارگــران خدمات شــهری و فصلی کرد.
اماکنی که نیازهای اولیه و ضروری کارگران
از جمله اســتراحت ،نظافت ،ســرویس
بهداشتی و ناهارخوری در آنها پاسخ داده
میشد .ســال  1398نیز با شیوع «کرونا
ویروس» ،طرح «تحول بهداشتی» در این
مراکز از ســوی مدیران شهری دنبال شد
تا این قشــر زحمتکش در معرض آسیب و
بیماری نباشد .اما آنها مشکالتی بزرگتر از
کرونا مانند حقوق و دستمزد افزایش نیافته
و بیمه نامعتبر دارند .به بهانه روز «کارگر»

ساختمان اسکان کارگری ناحیه یک
همسایهها ،هوایمان را دارند
منطقه  9در انتهای خیابان «هاشمی»،
محــل اســکان کارگــری ناحیه ،2
به ســمت خیابان «کاشــانی» اســت.
حوالی بیمارستان «شریعت رضوی» ،در
نزدیک که میشوم ،تابلوی سر درش در
خیابان «واشقانی فراهانی» است .ساعت
سینهکش دیوار نمایان میشود .کارگران
به وقت ظهر اســت .چنــد کارگر داخل
مهاجر خدمات شهری با لباسهای یک
محل اســکان در حال استراحت هستند
و تعــدادی هم با جاروهای دســته بلند
شکل بیرون از محل ایستادهاند تا هوایی کریم
تازه کنند .چند نفری هم داخل هستند .کارگر خدمات شهری
آماده ایستادهاند تا دقایقی بعد به کارشان
صــدای صحبتها و گاهی خندهشــان
بازگردند« .اسکندر» تفریبا کارگر قدیمی
میآید« .کاظم» افغانســتانی اســت و
ناحیه است که میگوید« :در این محلهها
نزدیک به یک سال و اندی است در این
معموالً بضاعت مالــی خانوادهها محدود
ناحیه از منطقه به پاکبانی مشغول است.
است و اغلب کارگر هســتند .کارگرانی
کاظم میگوید« :شرایط برای امثال من
که دوران شیوع کرونا آسیبهای زیادی
سخت اســت .چراکه هم کارگر هستم
به کسب و کارشــان زده است .اما با این
هم مهاجر .کارگری با حداقل دستمزد اسکندر
حال ،حواسشان به کارگران این اسکان
کهگاه چند ماه از حقوق خبری نیست .کارگر خدمات شهری
بسیار است .نذری اگر داشته باشند ،اگر
برای بیمه شدن هم کلی دردسر مجوز
بخواهند افطاری توزیع کنند یک راست
و گواهی کشــیدیم .باز خوب اســت در این محل میآیند اینجا .میگویند شــما همسایه ما هستید.
اسکان ،جایی برای استراحت و خواب داریم وگرنه همینهاســت که آدم را دلخوش نگــه میدارد».
پولی برای اجاره و حتی مسافرخانه هم نداشتیم« ».کریم» هم کارگر است .او از کمبود برخی امکانات
مدتی است با چند نفری از هموطنان خود ،شبها گالیــه دارد« :اینجا ظرفیت محدودی دارد و گاهی
را در محل اسکان کارگری صبح میکند .گاهی هم در مناسبتهای خاص پیش میآید که تعداد زیادی
بین ساعتهای تغییر شیفت کاری ،برای استراحت از کارگران در این محل حاضر باشــند .امکانات به
و خوردن ناهار به آنجا مــیرود« .علی» اما جوان قدر کافی در آن شــرایط اینجا مهیا نیســت .البته
ایرانی اســت که  4ماهی از اشتغالش در خدمات شــرایط چند سال پیش ســختتر هم بود .چراکه
شهری ناحیه یک میگذرد .او میگوید« :استرس کارگران فصلــی از خیابان هاشــمی به این محل
کرونا از یک سو ،نگرانیهایمان از نخواندن دخل و میآمدند .کارگرانی که به نیت کســب و کار خوب
خر جـمان از سوی دیگر .قید ازدواج و مسکن و ...را از شهرستان راهی تهران شده بودند ،در حال حاضر
هم که سالها است زدهایم .از رؤیا و آرزو هم دیگر تعدادشان بسیار کم شــده است و گاهی خبری از
خبری نیســت ».خانوادهاش در یکی از روستاهای آنها نیست .آن زمان امکانات و بهداشت ضعیفتر از
اطراف «خراســان رضوی» ســاکن هستند .کسی االن بود».کریــم ادامه میدهد« :با این حال ،تخت،
را جز خواهر بزرگ ترش در «اسالمشــهر» ندارد .آب گرم و کمد وسایل شــخصی ،مسائلی هستند
گاهی آخر هفتهها آنجا میرود .در غیراین صورت که ســبب اختالف بین ما میشود .گاهی سمپاشی
خانهاش همین محل اسکان کارگری است.
و ضدعفونی میکنند .امــا به گمانم هفتهای یکبار

یکــی از عوامل مهم در توســعه
کالنشهرها ،نظافت و بهداشت در آنها
اســت .نظافت و بهداشتی که بدون
حضور پاکبانان زحمتکش
میسر نمیشــود .این را
«مصطفی دینی» معاون
خدمات شهری شهردار
منطقــه  9میگویــد و
ادامه میدهد« :تاکنون
مصطفی دینی
تالش بر این بوده است تا
معاون خدمات شهری
ضمن رسیدگی به مسائل
شهرداری منطقه 9
کارگران خدمات شهری
منطقــه که بــه حق از
نیروهای اصلی در سازمان شهرداری
پایتخت هستند ،شــرایطکاری را با
همراهی پیمانکاران بهبود ببخشیم.
موضوع نظافت محل اسکان بهصورت
هفتگی و با حضور کارشناس مربوطه
انجام میشود و لیست نیازمندیهای
آنها نیــز باید از طریــق پیمانکار و
مسئول محل اسکان در زمان مشخص
تهیه شود .با این حال ،نظارت بر شیوه
عملکرد پیمانــکاران از اولویتهای
معاونت خدمات شهری و محیطزیست
اســت که با جدیت دنبال میشود».
دینی میافزایــد« :همچنین طرح
ممنوعیــت کار برای افراد کمتر از 15
سال و بیش از  60سال در منطقه نیز به
خوبی رعایت میشود .از سویی اجرای
طرح واکسیناسیون پاکبانان با توجه
به اختصاص سهمیه واکسن منطقه 9
در حال انجام است و با پیگیریهای
صورت گرفته تاکنون  47پاکبان ناحیه
یک واکسن تزریق کردهاند».

برای این کار کافی نیســت .کارگرهای مهاجر برای
شستن لباسهایشان همیشه مشکل دارند .مایع و
مواد شوینده کم است و اگر درخواست بدهند یک
هفتهای طول میکشــد تا به دستشان برسد .این
قشر رسیدگی میخواهند بهویژه اکنون که بهعنوان
«مدافعان پاکیزگی» ،شهر به آنها نیاز دارد».

آموزش و تفریح
در «باغ شـادمانی»
مریم باقرپور

در میان کوچه باغهای «کن» ،کمی مانده به امامزاده «شــعیب»(ع) ،باغی وجود دارد که تنها
محل برداشــت محصول نیست و بخشی از آن به مکانی برای تفریح و آموزش کودکان اختصاص
یافته است .فضای این باغ را یکی از شهروندان محله در اختیار کانون فرهنگی مسجد «چهارده
معصوم»(ع) قرار داده تا کودکان و نوجوانان محله بتوانند زیر نظر مربی و در محیط باز نقاشــی
بکشــند ،با مهارتهای مختلف و طبیعت آشنا شوند و حتی با وجود شیوع «کرونا» ،برنامههای
آموزشیشــان تعطیل نشود .این باغ در محله کن به نام «باغ شادمانی» معروف است و عالوه بر
کودکان ،مادران هم از شرکتکنندگان اصلی برنامهها هستند.

مســجد چهــارده معصوم(ع) کــن ،یکی از
مســاجد قدیمی محله است که کانون فرهنگی
آن سال  1383در زیرزمینش راهاندازی میشود
تا مادران بتوانند در کالسهای قرآنی شــرکت
کنند و کودکانی که از داشتن «پیشدبستانی»
در محلهشــان محــروم بودنــد ،در دورههای
پیشدبستانی حضور پیدا کنند.
با گــذر زمان تعداد کالسها افزایش یافت تا
جایی که به گفته «مریم کارساز» ،مدیر کانون،
در برخی از روزها جایی برای ســوزن انداختن
نبود .حتــی خانوادهها برای خــود کتابخانهای
درست کردند و این مکان با کتابهای ساکنان
تجهیز شد .کارســاز میگوید« :در این سالها،

1

یادگیــری مهارتهــای مختلــف یکــی از
سرفصلهای آموزشی در باغ شادمانی است .مرعشی
میگوید :یک روز بچهها با شیوه پخت نان آشنا میشوند و
روز دیگر با روش درست کردن غذا ،باغبانی و...
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برنامههــای زیادی در قالب هنــری ،فرهنگی،
آموزشــی و ...برای عالقهمندان برپا شد تا اینکه
با شیوع کرونا و با توجه به قرار داشتن کالسها
در زیرزمین مســجد ،برنامهها محدود شــد .اما
کودکان حق بازی و تفریح داشــتند .به همین
دلیــل ،یکی از اهالی که باغ خــود را رایگان در
اختیار نهادهای مختلف قرار میداد تا اردو داشته
باشند ،موافقت کرد بخشــی از باغ تجهیز شود
و کــودکان در این مکان بتواننــد بازی کنند و
آموزش ببینند و در واقع در مدرسه «طبیعت»،
زندگی کردن را آموزش ببینند».
آبان ماه سال گذشته با تجهیز باغ به امکاناتی
ش ترشان ساخته دست مدیر و مربیان بود
که بی 
خیران محله ،فعالیت باغ شادمانی زیر
با حمایت ّ
نظر کانون فرهنگی مســجد چهارده معصوم(ع)
البته با رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،آغاز شد
تا کودکان  3تا  7وگاه  8تا  10ســال بتوانند در
برنامهها شرکت کنند« .افروز مرعشی» ،مسئول
کانــون کودک میگوید« :وقتی بــاغ ،راه افتاد،

استقبال خانوادهها بسیار عالی بود.
امــا مــا در روز تنهــا  15نفــر را پذیرش
میکردیــم تا عالوه بــر رعایــت پروتکلهای
بهداشتی ،در فضای باز و طبیعت زندگی کردن
را به کودکان آموزش دهیــم .چون کودکان از
لحظه ورود به باغ آزاد هســتند که با وســایل،
بــازی کنند .از پل طنابی باال بروند .در حوضچه
خاک برای خودشان برج و وسیله درست کنند.
با برادههای چوب ،طرحهای جدید بزنند ،برای
نقاشی از شــاخ و برگ درختان استفاده کنند.
گاهی هم برنامهها در قالب مهارتآموزی است
که شامل پخت نان ،باغبانی ،نگهداری از گیاهان
و ...میشود».
البته در مناســبتهای مختلــف نیز در باغ
برنامههایــی برای کودکان برپا شــده اســت.
بهعنوان مثــال ،بــرای اســتقبال از «نوروز»،
کودکان شــاهد حضور «ننه سرما» بودند و قرار
است مراسم افطاری نمادین در هجدهمین روز
از اردیبهشتماه برای آنها برپا شود.

2

یکی از کارهایی که بچهها به آن عالقه دارند ،غذا دادن به کرمهایی
اســت که خودشــان آن را پرورش میدهند .آنها معموال ً ضایعات میوه و سبزی
خــود را دور نمیریزنــد و در روز برپایی کالس برای کرمهای «ورمی» میآورند
تا پس از مدتی بتوانند از کودهای تولیدی برای گلدانهای خود استفاده کنند.
مرعشــی میگوید« :با این شــیوه عالوه بر توجه به بازیافــت ،کارآفرینی را نیز
آموزش میدهیم».
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ارائه میدهند.

3

بیشــتر کودکانی که در برنامههای باغ شادمانی شرکت میکنند،
خانوادهایشــان به نوعی در محله کن باغدار هستند اما حضور در باغ شادمانی
برایشان جذابیت بیشتری دارد .چون میتوانند با وسایلی که در آن قرار داده
شده است بازی و حضور در کنار همساالن خود را تجربه کنند.

سری به مراکز اســکان کارگری منطقه 9
زدهایم تا از نزدیک به گفتوگو با کارگران
بنشینیم.

4

5

شــرط پذیرش کودکان در باغ ،حضور مــادران در کنار فرزندان
رعایــت پروتکلها یکی از شــرایط ورود است .به همین دلیل در هر گوشه از باغ هنگامی که کودکی در حال بازی است،
کــودکان به باغ اســت و در لحظــه ورود دمای مادری هم حضور دارد .مرعشــی میگوید« :حضور مادران سبب میشود تا آنها
بدن کودکان گرفته میشود و باید از ماسک استفاده کنند.
هم خودشان بازی را تجربه و وقت بیشتری را با فرزندانشان سپری کنند».
همچنین در بخشهای مختلف باغ ،محلول ضدعفونیکننده
وجود دارد.

6

همه وســایل جانمایی شده به جز سرسره با پلههای چوبی ،به همت
بانیان باغ و با وسایل دورریز و رها شده در طبیعت درست شدهاند .برای مثال،
با رنگ کردن الستیکهای فرسوده ،تاپ و ایستگاه تعادل درست شده است یا
در ایستگاه خالقیت با لولههای «پولیکا» و در قسمتی با بطریهای آب ،کودکان
میتوانند علوم را آموزش ببینید .همچنین کلبه درختی با چوبهای رها شــده
ساخته شده است.

ضیافت رنگها
ثریا روزبهانی
طرح «کوچهها رنگــی» در منطقه  5برای
نخستین باردر محله حصارک انجام شد .چرا این
محله را برای اجرای این پروژه انتخاب کردید؟

به باور شهردار تهران ،بسیاری از مناطق شهر را که
اهالی آن احساس میکنند فراموش شدهاند و محیط
زندگیشــان آزاردهنده اســت ،میتوان با استفاده از
رنگهای مختلف تلطیف کرد .این روش ،کم هزینه و
پر بازده است .بیش از  14هزار نفر از شهروندان منطقه
در محله حصارک ســکونت دارنــد .این محله دارای
کوچههای باریک و کمعرض و بافت فرسوده بسیاری
اســت .به همین دلیل در محله حصارک بیش از 50
پروژه با محوریت مرمت و جدارهسازی بافت فرسوده و
قدیمی انجام شد .محیط زندگی انسانها تنها به درون
خانهها خالصه نمیشــود و فضاهای شــهری اعم از
کوچه و خیابان نیز بخش مهمی از محیط زندگی هر
شهروندی را شامل میشود که قسمت قابل توجهی
از عمر هرشخص در چنین فضاهایی سپری میشود.
برای همین توجه به زیباســازی جدارههای شــهری
بهویژه در مناطق کمتر برخوردار پایتخت ،مورد توجه
شــهرداری تهران قرار گرفته است .کوچههای رنگی،
طرحی اســت که در عین ســادگی ،اجرای آن تأثیر
بســزایی در روحیه افراد بهویژه کودکان دارد وگویی
زندگی مردمان این محله را رنگیتر کرده است.

چرا از عنوان کوچههای رنگی برای این طرح
استفاده شده است؟

شــهردار تهران پیشتر بارها به موضوع رنگ شهر
اشاره کرده است .بهگونهایی که باور داشت باید رنگ
شهر تهران را تغییر داد و از رنگهای زنده و روشن در
این شهر بهرهبرد .چنانچه که در دیگر شهرهای موفق
دنیا به عناصر زیبایی و رنگ توجه بســیاری میشود.
به همین دلیل این عنوان را برای طرح برگزیدند .شهر
میتواند به رنگهای مختلفی در بیاید و با رنگ زیباتر
شــود .ما میتوانیم با رعایت اصول زیباییشناسی و
ترکیب رنگها قدری شرایط سخت زندگی شهری را
تلطیف کنیم.
در این طرح چه تعداد از کوچههای منطقه
رنگآمیزی و نقاشــی شــده و در هرکدام چه
مساحتی اجرا شده است؟

اســتفاده از المانهای هنری ،رنگآمیزی و نقاشی
در سازههای شهری ،بسیار مهم و ضروری است .پروژه
بزرگ کوچه رنگی در فاز نخست در  ۴هزارمترمربع در
منطقه اجرا شــد .در این طرح ۵۰ ،پروژه رنگ و نقش
در برنامه رنگآمیزی محله حصارک گنجانده شده بود
کــه  4مورد آن به رنگآمیــزی کوچههای این محله
اختصاص داشت .همچنین میتوان از  46پروژه مانند
مرمت و جدارهسازی بافت فرسوده و قدیمی در محله
حصارک ،نقاشی دیواری روی جدارههای نازیبا در محله
«بیمه» ،جدارهسازی و مرمت بافت قدیمی و کاهگلی
در محله «کن» و رنگآمیزی پلههای بوستانها بهعنوان
دیگر پروژههای رنگی در این طرح نام برد.

گویا فعالیتهای مدیریت شهری منطقه در
این زمینه به دیوارهای کوچهها معطوف نشــده
است و عالوه بر این برای احیاء و بازپیرایی محلهها
و فضاهای شهری با همفکری شهروندان یا افراد
معتمد محله ،اقدامات دیگری صورت گرفته است.
درباره این فعالیتها بیشتر توضیح میدهید؟

با توجه به این مسئله که دغدغه شورایاران از جنس
خواستهها و مطالبات شهروندان است و برای محقق
شدن آن از مدیریت شــهری مساعدت میخواهند،
شهرداری هم برای شناســایی نقاط اولویتدار برای
رنگآمیزی با آنها مشــورت و تعامل دارد .به همین
دلیل در راستای افزایش منظر شهری ،رفع نازیباییها
و درخواست شورایاران ،پلههای بوستانهای «تربیت»،
«گلبن» و «حصارک» رنگآمیزی و نونوار شد .میزان
اثرگذاری رنگ به قدری زیاد است که مستقیم با روح
و ذهن انسان در ارتباط است؛ رنگ عنصر جداییناپذیر
از طبیعت است و ما را با رنگهای گوناگونش احاطه
کرده و بر فعالیتهای فیزیکی ،روحی و روانی انسانها
تأثیر مثبتی میگذارد.

نمای بیرونی خانهها و کوچهپســکوچههای محله «حصارک» فرسوده است ،اما امسال ،با اجرای طرح
«کوچههای رنگی» در و دیوار این محله ،چهرهای زیبا و با طراوت و تازه شــده است .این روزها رنگهای
شاد با طرحهای امید بخش بر روی دیوارهای کوچههای محله حصارک جا خوش کردهاند .طرحی که در آن
با استفاده از عناصر زیباییشناسی و تلفیق رنگهای گرم و مفرح سبب شده است تا ساکنان این کوچهها
در فصل بهار به جای گذر از کوچه زنگار گرفته و دلگیر محله که بوی فرسودگی میدهد ،از معابری عبور
کنند که رنگهای شــادش رهگذران را به یاد بهار پیش رو و شکوفههای رنگارنگش میاندازد .به گفته
«محمود کلهری» ،شــهردار منطقه  ،5بیش از  50پروژه در این زمینه در منطقه اجرا شده است .به همین
بهانه با او به گفتوگو نشستهایم.

 500
7
مترم
ربع رن 
گ
نقاشی در مح آمیزی و
منطقه انجا ل ههای
اس م شده
ت.

6800

رسوده و
مترمربع بافت فها حصارک،
در محل ه
یآمیزی و
قدیمیو کن رنگ 
بیمه
سازی شده
جدار ه
است.

از اجرای این طرح در محله حصارک بهعنوان
فاز نخست کوچههای رنگی یاد کردهاید .با توجه به
این موضوع که در منطقه  ۵بافت فرسوده متعددی
وجود دارد ،آیا قرار اســت این طــرح در دیگر
محلههای منطقه نیز اجرا شود؟

بله در راستای اجرای «پروژههای کوچک مقیاس
توسعه محلی  »١٤٠٠این طرح را نیز در سایر محلهها
اجرا خواهیم کرد .البته اقدامات الزم در این زمینه بر
حسب اولویت و با توجه به نیاز محلهها ،در جدارههای
قدیمی و فرسوده اجرا میشود .باور داریم که هویت
و تعییــن چشــمانداز ،مهمترین هــدف در طراحی
شهری اســت که میتواند در قالب رنگ ایجاد شود.
بنابراین باید این فعالیت را بر اساس تحقیقات علمی،
تجزیه و تحلیل تخصصی ،الگوی رنگی مناسب برای
هر محله تعریف کرد .در همین راســتا باید شرایط
منطقهای ،ویژگیهای بومی منطقه و هویت شهری
را در نظر بگیریم تا با روحیه شهروندان آن محدوده
سازگار باشد .نتایج نشان داده است رنگها را میتوان
بهعنوان عناصر مهم تشــکیلدهنده هویت و ایجاد
فضای مطلوب و یکپارچه در مناطق شهری در نظر
گرفت .برای همین این پروژهها از جمله فعالیتهای
ادامهدار منطقه خواهد بود.
به باور شما رنگآمیزی دیوارها و همچنین
کشــیدن نقوش زیبا بر روی آنها تــا چه اندازه
میتواند در شــادابی و نشاط شهروندان منطقه
تأثیر بگذارد؟

نفوذ رنگهــا و تأثیر آنها بر روی انســان به
طریق گوناگون ثابت شده است و پژوهشهای
مختلفی درباره علل ترجیح یک رنگ به رنگ
دیگــر ،آثار رنگهــا بر ذهن آدمــی ،ایجاد
شــادی یا افسردگی در آنها و تعادل فکری و
جسمی ،انجام شــده است .انرژی رنگها بر
روی همه ســلولهای زنده تأثیر میگذارد،
رنگها در همه جــا وجود دارند و ما آنها را
نه فقط از طریق چشمها ،بلکه از راه پوست
و جریانهای الکترومغناطیســی نیز جذب
میکنیم .رنگها ،معانــی مختلفی دارند و
تنها نگاه کردن به هرکدام از آنها هورمونهای
خاصی را در بدن ترشح میکند که میتواند موجب
آرامش ،انرژی بخشــیدن ،افزایش خالقیت ،خواب
راحت یا کاهش اضطراب و استرسهایمان باشند.
آیا این نقاشــیها بر اساس مالکهای
محلی یا ســبک زیباشناسی خاصی بر روی
دیوارهای محله حصارک ترسیم شدهاند؟

در منطقه  ٥به تناسب رنگ و با اقلیم خاص

13

عکسها :مهدی بیات

دعوتید به
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افزایش کیفیت زندگی
در محلههای قدیمی

«ایوب میرزاخانی» از اهالی محله درباره فرسودگی
محله حصارک میگوید« :اهالی محله حصارک هر
روز به سبب تراکم بافتهای مسکونی فرسوده،
جمعیت زیاد ساکنان و همچنین قرارگرفتن چندین
مراکز اداری دولتی و غیردولتی در محله ،زندگی پر
هیاهو و گاهی کسالتآور شهری را سپری میکنند.
اکنون رنگآمیزی و کشیدن نقاشیهای زیبا بر
روی دیوارهای این محله میتواند به کمک ساکنان
بیاید تا آنها زندگی بهتری را در این اینجا تجربه
کنند .ترکیب رنگ و فضای سبز در کوچههای
رنگی موجب میشود تا حس خوبی در بین ساکنان
ایجاد شود و در نتیجه اهالی تعلق بیشتری به محله
زندگی خود داشته باشند« ».حیدر کریمی» بیش از
 20سال است که در محله حصارک سکونت دارد.
او درباره این طرح میگوید« :دوام این طرح زیبا در
کوچههای محله حصارک در گرو مشارکت اهالی
با همدیگر و شهرداری است« ».حورا اکبری» یکی
دیگر از این ساکنان محله از شهرداری منطقه توقع
دارد که این طرح در سایر کوچههای این محله نیز
اجرا شود« :اغلب کوچههای این محله باریک و
کمعرض و از سوی دیگر بسیار فرسوده است و به
احیا و بازپیرایی نیاز دارد .همه اهالی محله دوست
دارند که کوچههایشان در این شرایط که به دلیل
«کرونا» نمیتوانند از خانه خارج شوند ،زیبا شود تا
وقتی که پنجرههایشان را باز میکنند با منظرهای
زیبا و نوید بخش روبهرو شوند».

 90
3

مترمربعپل ه
گلبن ،ح هایبوستا 
نهای
ص
ار
رنگآمی ک و تربیت
زی شده
است.

هر محله ،این رنگآمیزیها انجام شــده است .در
رنگبندی دیوارها ،شرایط بومی ،محلی و شرایط
محیطی حاکم بر هر کوچه در نظر گرفته شد و
نکته مهــم اینکه به کارگیری صحیح و مطلوب
رنگها ،ســبب بــه وجود آوردن مناظــر زیبا و
دلنشین برای مردم میشود .اگر به دنبال افزایش
مشارکت اجتماعی ،شادی و نشاط در مردم هستیم،
باید فضاسازی شهری را به سمت کارشناسی شدن
رنگها ســوق دهیم که در منطقــه  ٥از افراد دارای
تحصیالت دانشگاهی مرتبط و از کارشناسان معماری
رنگ و روانشناسی رنگ نیز کمک گرفته شد .موضوع
اغلب این نقوش و رنگآمیزیهــا ،طرحها و عناصر
طبیعی همچون گل ،انسان ،پرنده و ...است.

رئیس کمیسیون معماری و
شهرسازیشورایاسالمی
شهر تهران:

بافتهای
فرسوده را
بازآفرینی و احیاء
کنیم

فرایند بازآفرینی شهری ،احیا و بهسازی بافتهای فرسوده ،دارای ابعاد
مختلفی است« .محمد ساالری» ،رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی
شورایشهر تهران ،باور دارد یک بعد از این بازآفرینی ،نوسازی فضاهای
فرسوده اســت« :از مجموع  3هزار و  268هکتار بافتهای فرسوده شهر
تهران ،نزدیک به 40درصد آن در سالهای گذشته و بخشیهای دیگر آن در
چندین سال اخیر ،تخریب و نوســازی شده است .این نوسازی برای شهری مانند
تهران مفید و مطلوب خواهد بود ،اما باید به ابعاد دیگر بازآفرینی در نوسازی مانند
بازگشایی معابر ،ایجاد پروژههای محرک توســعه و تأمین سرانههای خطی مانند
شاخص سرانههای فضای سبز و بهداشــتی ،درمانی ،تفرجگاهی و گردشگری نیز
توجه شود .برای همین یکی از مهمترین اقدامات برای سرزندگی اهالی در بافتهای
فرســوده ،ایجاد فضاهای شــاداب و پرطراوت با عنوان «پاتوقهای محلی» است.

در همین راستا سازمان «نوسازی» شــهرداری تهران با همکاری سازمان
«بوستانها» و همچنین سازمان «امالک» شهرداری توانسته است در این
مدت در بسیاری از محلههای شــهر تهران ،پاتوقهای محلی و فضاهای
سبز کوچک ایجاد کند .در واقع این طرحها همان پروژههای محرک توسعه
کوچک مقیاس هســتند که برخالف اینکه هزینه زیادی ندارند ،میتوانند در
سرزندگی ،بازگرداندن حیات اجتماعی و شادابی اهالی ساکن در محلههای فرسوده
شهر تأثیر بگذارند».ساالری میگوید« :با توجه به پیگیریهای اعضای دوره پنجم
شورایشــهر تهران برای احیا و بازآفرینی بافتهای فرسوده ،فعالیتهای مطلوبی
در این زمینه در برخی از محلههای دارای بافت فرســوده انجام شده است .احداث
باغچههای کوچک مقیاس ،نصب گلدانهای گل ،حذف ضمائم بصری و استفاده از
رنگ در رنگآمیزی دیوارها از جمله این اقدامات به شمار میرود».
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هویت تاریخی قدیمیترین شهرک منطقه  22را ورق زده ایم

درصدر سبزترینها
ثریا روزبهانی

شهرک مســکونی «صدرا» تقریب ًا همزمان با
انتخاب منطقه 22بهعنوان بیست و دومین تکه از
پایتخت ساخته شد و اکنون این شهرک مسکونی
در میان قدیمیترین شــهرکهای مســکونی
منطقه 22عنوان نخستین را دارد .این شهرک به
دلیل شکل سازه و وسعت بسیار فضای سبزش
در بین ســاکنان غرب پایتخت شــناخته شده
است .در واقع به نوعی در زمینه فضای سبز هم
در میان شهرکهای منطقه  22رکورددار است.
در این گزارش با تاریخچه این شهرک ،ویژگیها
و همچنین داشتهها و نداشتههایش بیشتر آشنا
میشویم.

امیر احمدی
دبیر شورایاری محله
صدرا

داشتهها و نداشتههای شهرک
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اتوبوس در  6خط اتوبوسرانی
منطقه فعال هستند.
تاکسی در  8خط تاکسیرانی این
منطقه ،خدمات ارائه میدهند.
خانه دوچرخه با  100دوچرخه شهری
در منطقه جانمایی شده است.

در سال  1374در غرب تهران و حوالی آن ،زمینی
به مســاحت  65هکتار خریداری و مجوز ســاخت
شهرک صدرا از سوی وزارت «جهاد سازندگی» وقت
گرفته شد .ولی به دلیل مشکالت مالی ،ساخت این
شــهرک در سال  1377آغاز شــد و  3سال بعد در
زمستان به بهرهبرداری رسید.

استفاده از معماری سبک ایتالیایی
«امیر احمــدی» ،دبیر شــورایاری محله صدرا،
دربــاره هویــت و تاریخچه شــکلگیری این محله
میگوید« :وزارت جهاد کشاورزی برای ساخت خانه
برای کارمندانش زمینی در حوالی میدان «المپیک»
خریــد .از ســال  1380کارمندان و ســالهای بعد
ساکنان عادی در شهرک ساکن شدند .شهرک صدرا
در قسمت شــرقی میدان المپیک واقع شده است و
یکی از شهرکهای به نسبت قدیمی شهر تهران به
حساب میآید .محله صدرا از معماری زیبای سبک
ایتالیایی برخوردار است که سبب متفاوت شدن این
مکان ،از دیگر شــهرکهای مســکونی میشود .نام
این شهرک برگرفته از نام «امام موسی صدر» است.
همچنین جانبازان ،ایثارگران انقالب در  10بلوک از
این شهرک سکونت دارند .این شهرک قدیمی ،یکی
از شهرکهایی است که از امکانات رفاهی و ورزشی
خوب ،در غرب تهران برخوردار اســت .کل مساحت

میتوان از بوســتان بزرگ و محصور صدرا و برکه زیبای این بوستان بهعنوان پاتوقی برای
دورهمیها و گذراندن اوقات فراغت اهالی نام برد .همچنین طراحی پیســت دوچرخهسواری
و پیست پیادهروی دور شــهرک ،از دیگر امکانات و داشتههای این شهرک مسکونی است.
مسجد بزرگ «امام باقر»(ع) ،در محوطه میدانی این شهرک قرار دارد و مراکز تجاری ،تفریحی،
آموزشــی ،فرهنگی و ورزشی ،در مرکز شهرک واقع شده اســت .متأسفانه این محله ،مرکز
درمانی ندارد و اهالی مجبورند برای انجام کارهای درمانی خود به مراکز درمانی مانند بیمارستان
«میالد» مراجعه کنند .به دلیل اینکه اغلب ساکنان این محله افراد بازنشسته و مسن هستند،
فعالیت و استقرار حتی پایگاه سالمت در این محله ضروری است تا اهالی بتوانند معاینات اولیه
خود را در این درمانگاه انجام دهند و در صورت لزوم به بیمارستان مراجعه کنند .از همان ابتدای
ســاخت مجتمع مسکونی صدرا ،فضای وسیعی برای احداث سرانههای ضروری شهرک مانند
درمانگاه ،مراکز آموزشــی ،کتابخانه و پارکینگ طبقاتی در نظر گرفته شد ،اما پس از گذشت
 20ســال ،هنوز این شهرک از داشتن این امکانات محروم است .اکنون قرار است برخالف این
وعده ،در این محوطه ،مجتمع صدرا  2با بیش از  550واحد مســکونی
ساخته شود.

شــهرک صدرا حدود  40هکتار است که ،یک سوم
از کل آن را فضای ســبز تشکیل داده است .طراحی
 Cمانند مجتمعهــا ،آفتابگیر بــودن و تمایز متراژ
خانهها برحسب رنگهای سرخ ،سبز و آبی از جمله
ویژگیهای ساخت این خانهها بوده است».
 3بلوک با  3ویژگی متفاوت
محله قدیمی صدرا در ناحیه 2شهرداری منطقه
 22قــرار دارد و جمعیتــی بالغ بر 12هــزار نفر در
آن زندگی میکنند .مســاحت این محله  67هکتار
محاســبه شــده و میدان المپیک هم در مجاورت
این محله قرار گرفته اســت .دبیر شورایاری محله
صــدرا درباره این محلــه و ویژگیهای آن میگوید:
«محله صدرا یکــی از محلههای قدیمی منطقه و از
شهرکهای مسکونی «صدرا»« ،آفتاب« ،»22ساحل
شمالی و جنوبی»« ،عقاب»« ،آسمان» و «پردیس»
تشکیل شده اســت .محوطه این شهرک به  3پهنه
تقسیم میشــود .در پهنه Aشهرک صدرا  13بلوک
ساخته شده است که هر بلوک 6 ،طبقه دارد و در هر
بلوک 22 ،واحد مسکونی در قالب معماری شکسته،
قرار گرفتهاند . .در همه بلوکهای این پهنه 2 ،بخش
آسانســور تعریف شده اســت و همه بلوکها نیز از
 2طرف دسترســی دارند و از طریق دیوارکشی ،به
ساختمان همسایه متصل شدهاند .همچنین در پهنه
 B20بلوک ساخته شده که هر بلوک ،دارای  6طبقه
اســت و در هرکدام از ایــن بلوکها  24واحد وجود
دارد .معماری ســاختمانها در این قسمت بهصورت
ســازههای «خورجینی» اســت که سبک معماری
ایتالیایی اجرا شــده در این پهنه را نشــان میدهد.

این بخش هم مانند بخش ابتدایی در همه بلوکها
 2الین آسانســور تعریف شده است و همه بلوکها
نیز مانند پهنههای دیگر در ارتباط هستند ،اما پهنه
 Cشــهرک صدرا با  2بخش دیگر تفــاوت دارد .در
این پهنه  24بلوک ساخته شده است .در هرکدام از
بلوکها  14واحد با متراژهای متفاوت تعریف شــده
اســت 6 .واحد با متراژهــای  70متری و  8واحد با
متراژهای  107متری اســت و این بخش  2ورودی
مجزا دارد».
محدودههای دسترسی کجاست
زمین شهرک صدرا از شمال به بلوار صدرا ،از غرب
به بزرگراه «تهران ـ شمال» ،از جنوب به ادامه بزرگراه
«رسالت» و از شرق به بلوار «جهاد» ختم میشود و
ساختمانها در حاشیه اضالع شمالی ،غربی و جنوبی
آن چیده شــدهاند .بزرگراه «عالمه جعفری» هم در
بخش جنوبی شهرک صدرا قرار گرفته است .در واقع
این بزرگراه امتداد غربی بزرگراه «حکیم» است و با
طول تقریبی  ۵کیلومتر از پل عالمه جعفری ،آغاز و
با گذشتن از تقاطع بزرگراه «آیتاهللمهدوی کنی»
به بزرگراه «شــهید همدانی» منتهی میشود .این
بزرگراه از میان محله صدرا میگذرد .این شــهرک،
در مجاورت بزرگراه «آزادگان» شرق واقع شده است
و دسترسی آسان به این بزرگراه را برای ساکنان این
منطقه فراهم ســاخته است .همچنین نزدیکی این
شــهرک به میدان المپیک ،مسیر دسترسی دیگری
را به بزرگراه حکیم شــرق در اختیار ســاکنان قرار
میدهد .برای اهالی عالقهمند به ورزش و تماشــای
بازیهای ورزشگاه «آزادی» ،این شهرک دسترسی
آسانی به این مجموعه ورزشی دارد.

اهالی از کیفیت نامطلوب
حملونقل شهری و معابر منطقه گالیه دارند

ایمنی در
سحر جعفریان

دستانداز

افزایش جمعیت شهرنشــین و توســعه شهرها سبب شــد تا جابهجاییها و رفت و
آمدهای درونشــهری و برونشهری نیز رونق گیرد .طبیعی است که در این شرایط نیاز
به تأمین زیرساختها و تجهیزات استاندارد حملونقل عمومی و ایمن به خوبی احساس
شود .بر این اســاس برنامهریزی ناوگان حملونقل عمومی شــکل گرفت تا با ساخت
شبکههای بزرگراهی و عرصهگشایی در معابر و محلهها ،یکی از مهمترین عوامل توسعه
شهری پایتخت عملیاتی شود .اما در اینگذار ،دســتاوردها بهطور نسبی در مناطق از
جمله منطقه  9که بهعنوان ورودی در غرب تهران شــناخته شــده ،حاصل شده است.
دستاوردهایی که آمار باالی تصادفات فارغ از تأثیرگذاری عامل انسانی ،آنها را کمرنگ
جلوه میدهد و تالش مضاعف از مســئوالن میطلبد .در گزارش این هفته به بهانه روز
«ایمنی حملونقل» ،کمیت و کیفیت حملونقل شــهری منطقه را در گفتوگو با اهالی و
مدیران شهری بررسی کردهایم.

خیابان «هاشــمی» یکی از خیابانهای قدیمی و
کمعرض منطقه است که اغلب ،اهالی از بروز تصادف
و درگیری ناشــی از آن ،گالیه دارند« .نسیم عبادی»
یکی از ساکنان خیابان هاشــمی است که در اینباره
میگوید« :این خیابان کمعرض است .طرح تعریض هم
در آن بهصورت پراکنده و محدود اجرا میشود .گاهی
که دستفروشها ،پیادهروی هاشمی را قرق میکنند،
عابران ناگزیر میشوند از خیابان عبور کنند .اینگونه
هم جانشــان به خطر میافتد و هــم صدای اعتراض
رانندگان بلند میشود که گاهی به درگیری و مشاجره
میانجامــد .نه خیابانهایمان اســتاندارد الزم را دارد
و نه پیادهروها گنجایــش دارد .از کیفیت خودروهای
تاکســی و اتوبوس هــم دیگر همگان خبــر دارند».
«عبداهلل شرفی» از کاسبان خیابان هاشمی میگوید:
«تاکسیهای فرسوده که البته رانندههایشان هم حق
دارند در این شرایط دشوار مالی ،خودرویشان را نونوار
نکنند ،اغلب یا کمربند ایمنیشان خراب است یا کولر
ندارند و یا ایرادات فنیشــان سبب آلودگی و ترافیک
میشــود .مترو هم که در ایــن دوران «کرونا» دیگر
جای ســوزن انداختن ندارد .اینها ناوگان حملونقل
عمومی در این منطقه هستند که بیشتر مشکالتشان
با سایر مناطق مشترک است .محلههای ما بزرگ و پر

جمعیت شــده است ،اما امکانات با سرعت ناچیزی به
روز میشوند».
بودجه اندک و مهندسی خیابانها
خیابان «قزوین» ،محدوده «سهراه آذری» از جمله
نقاط پر تردد و کلیدی برای تبادل سفر مسافران شهری
است« .علی محمدی» نزدیک به  35سال است که در
حاشــیه خیابان قزوین ،سوپرمارکت کوچکی دارد .او
میگوید« :درســت است که منطقه  9مساحت کمی
دارد ،اما یک پایانه اتوبوسرانی با تقریباً  6خط برایش
کافی نیســت .آن هم اتوبوسهایی که واقعاً فرسوده
هســتند .در گذشته پایانه پهلوگاه ایمنی نداشت .هم
مســافران در خطــر تصادف بودند و هم ســاکنان از
بینظمی بصری که به وجود میآمد ،همیشه شکایت
داشــتند .به گمانم مهمترین مشکل معابر منطقه ما
از جهــت ایمنی ،همان مهندســی خیابانها و ایجاد
مسیر است .یعنی خیابانها بهگونهایی قرار گرفتهاند
ت تردد خودرو و
یا اصالح هندسی شــدهاند که امنی 
عابــر را تأمین نمیکند .جایی که بایــد دوربرگردان
باشد یا جایی که باید پل عابرپیاده باشد ،خالی است!»
«داود رسولزاده» هم کاســب همین محدوده است
که در اینباره بیشــتر توضیح میدهــد« :نورپردازی

این پایانه و چند ایســتگاه به سمت محله «مهرآباد»،
محدود و دارای مشکل اســت .بهگونهایی که ناامنی
ایجاد میکند .نورپردازی را درســت میکنند اما پس
از چنــد روز دوباره تاریکی حاکم میشــود .از طریق
 137یا شــورایاری پیگیری هــم میکنیم میگویند:
«بودجــه الزم را اختصاص ندادهاند ».بودجه اگر برای
ایمنی حملونقل در شهر نباشد که به مرور زمان دیگر
شهروندی باقی نمیماند».
از پیادهروهای ناهموار تا مسیرهای محدود
دوچرخهسواری
طول مسیرهای مناسبسازی شده ویژه معلوالن
در منطقــه ،به  15کیلومتر میرســد .این در حالی
است که اهالی در بسیاری از محلهها از فراهم نبودن
ابتداییترین اســتانداردهای پیادهروســازی گالیه
دارنــد« .احمد اســدی» یکی از ســاکنان محدوده
خیابان «دامپزشــکی» است که در اینباره میگوید:
«بخشهای وســیعی از این پیادهرو ناهموار اســت.
بهگونــهای که راه رفتــن را برای افــراد عادی نیز
دچار اشــکال میکند .مناسبســازی که پراکنده و
محدود باشــد ،نمیتواند ایمنی تردد شــهروندان را
تأمین کند« ».زهرا مراتی» از دیگر ساکنان خیابان
میگوید« :پل عابرپیاده ،ایستگاههای مترو ،خانههای
دوچرخه با آن مسیرهای محدود و تجهیزات ترافیکی
در این منطقه به نسبت جمعیت بسیار اندک است.
میگوینــد در دوران کرونا بــا دوچرخ ه تردد کنید؛
وقتی در خانههای دوچرخه بســته است ،چگونه با
حملونقل پاک از کرونا دوری کنیم؟ مگر میشــود
با این اوضاع معیشتی ،دوچرخه هم خرید؟ بنابراین
پیش از فرهنگســازی برای اســتفاده از دوچرخه یا
موتورسیکلتسوار خوب بودن ،باید بستر و تجهیزات
آن را فراهم کنند».

علی حیدری
معاون حملونقل و
ترافیک شهرداری
منطقه

علی حیدری
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه:

90درصد معابر منطقه
شاخصههای ایمنی را دارند

ایمنی در حملونقل عمومی و شهری از جمله
اولویتهای معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری
منطقه اســت .این را «علی حیــدری» ،معاون
حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه میگوید و
ادامه میدهد« :نوسازی ناوگان حملونقل عمومی
بهویژه اتوبوس و تاکسی با توجه به سیاستهای
شــهرداری تهران در حال انجام اســت .این در
حالی است که 90درصد معابر منطقه ،شاخصههای
ایمنی حملونقل را دارا هستند و شاخصههای آن
شــامل نصب تابلوها و عالئم ترافیکی و انتظامی،
اصالح هندســی ،احداث رفیوژ میانی و نردههای
ترافیکی ،نصب دوربینهای کنترل سرعت ،ساخت
پهلوگاههای اضطراری و سرعتکاه ،نوسازی و تعمیر
تجهیزات ایمنی است ».حیدری میافزاید« :بزرگراه
«آیتاهلل سعیدی» یکی از حادثه خیزترین معابر
ی تردد
منطقه به شمار میآید که برای ارتقای ایمن 
در آن ،مکانیزاســیون پلهای عابرپیاده ،تعریض
بزرگراه از میدان «آزادی» تا میدان «فتح» (در حال
تکمیل) و خطکشیهای محوری را انجام دادهایم.
امیداواریم با اســتقبال اهالی از طرحهایی مانند
«سهشــنبههای بدون خودرو»« ،دوچرخهسواری
همگانی» و پیوستن به پویش «موتورسیکلتسوار
خوب» در افزایش ایمنی حملونقل عمومی منطقه
موفق عمل کنیم .چراکه این مهم با مشارکت اهالی
به سرانجام مطلوب خواهد رسید».
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هویت
پیشخوان
راهنمای محله

فوت و فنهای استفاده درست
از کولر در بحران کمآبی

امسال فصل گرما زودتر خود را نشان داده است.
از ســویی به دلیل بارندگیهای اندک در فصل
زمستان ،شاهد کمآبی و بحران آب هستیم .برای همین
کولرهای آبی روشن شدهاند .کولرهایی کهگاه به دلیل
رعایت نکردن برخی موارد به دستگاه اسراف آب تبدیل
میشوند و از سوی دیگر کار خود را که سرمایش خانه
است ،نمیتوانند به درستی انجام دهند .در زیر «ایمان
شمســایی» ،کولرساز محله «تهرانســر» چند راهکار
طالیی برای کاهش مصرف آب کولر و افزایش بازده آن
داده است.
1ـ ناودان و شیلنگ آب :ناودانها ،آب کولر را
بهطور مناســب بر روی پوشــالها توزیع میکند .اگر
بخشــی از آن دچار گرفتگی باشــد ،قسمتهایی از
پوشال خشــک میماند و راندمان کولر پایین میآید.
آب از طریق چند شــیلنگ بر روی ناودانها میریزد.
پس بد نیست مسدود نبودن و سالمت آن شیلنگها
را کنترل کنید.
2ـ تعویض پوشــالها :هوایی کــه از کولر به
درون خانــه میآید ،پیش از هر چیز از فیلتر پوشــال
رد میشود .اگر این فیلتر مرطوب و تمیز باشد ،هوای
خنک و سرد وارد خانه میشــود و اگر پر از رسوب و
کثیف باشد ،هوای کم ،بد بو و گرم وارد خانه میشود.
3ـ تراز کردن کولر :اگر کولر به یک ســمت کج
باشد ،ممکن است ســطح آب در قسمت پمپ پایین
بیاید و ســبب خراب شدن پمپ شود یا موجب عمل
نکردن شناور شود و آب از کولر سرریز شود.
4ـ تنظیم شناور :شناور همیشه باید بهگونهای
تنظیم باشــد که وقتی ســطح آب به یکبند انگشت
پایینتر از لبه «شــیر سرریز» برسد ،آب را قطع کند.
محل اتصال شیلنگ آب به شناور هم از قسمتهایی
است که زیاد نشتی پیدا میکند .با کمی نوار تفلون آن
را عایق کنید تا خیالتان راحت شود.
5ـ کف کولر و شیر سرریز :یکی از اصلیترین
علتهــای چکه آب از کولر ،پوســیدگی کف کولر یا
خراب شدن واشر مربوط به شیر سرریز است .تعویض
واشر شیر سرریز کار آســانی است ولی اگر کف کولر
پوسیدگی دارد باید با قیر ،رنگ عایق یا ایزوگام آن را
پوشاند که کمی سخت است.
6ـ سرویس پمپ و توری :آب برخی محدودهها
مانند تهرانســر ،امالح زیاد دارد که خیلی زود اطراف
پمپ آب و توری مربوط به آن را میگیرد .پس ماهانه
به آن سر بزنید و رسوبهای دور آن را بتراشید.
7ـ نصب ســایبان :بخــش زیــادی از رطوبت
پوشــالهای کولر بر اثر تابش مستقیم نور خورشید،
بیهوده تبخیر میشوند ،نصب یک سایبان بر روی کولر
که از تابش مســتقیم نور خورشید به بدنه جلوگیری
کند و از هر سو یکمتر باالی کولر را بپوشاند ،موجب
میشود دمای خانه تا  ۵درجه خنکتر شود.
8ـ بررسی تسمه :تســمه کولر با گذشت زمان
خشک و از هم میپاشد .پاره شدن تسمه کولر ممکن
است به سوخت موتور کولر منتهی شود ،شل یا سفت
بودن تسمه در راندمان کولر تأثیر دارد.
9ـ روغنکاری یاتاقان :یاتاقان کولر محفظهای
دارد کــه باید بهصورت ماهانــه آن را پر از روغن کرد.
روغنکاری یاتاقان و تنظیم بودن تسمه هزینه برق آن
را تا ٢٠درصد کاهش میدهد.
9ـ خاکگیــری پرهها :پره فن داخــل کولر با
گذشــت زمان خاک میگیرد .این موضوع سبب کم
شدن قدرت دمندگی هوا و فشار آمدن به موتور کولر
میشود.

مریم باقرپور

زمینهایی که در مهرآباد دست به دست شد

پیش از آنکه «مهرآباد» رنگ و بوی شــهری به خود بگیرد ،روستایی به نام «حسینآباد»
بــود که در آن انــواع درختان ،چند قهوهخانه ،یک قلعه ،یک قنات و یک آســیاب آبی وجود
داشــت .اما از سال  ۱۳۱۷که قسمتهای شــمالی آن تبدیل به «فرودگاه» شد ،اهالی ،بخش
جنوبی را «مهرآبادجنوبی» نامیدند .بعدها اطراف آســیاب قدیمی هم ساختوســاز شد و به
«سرآسیاب مهرآباد» شهرت یافت .در سندهای قدیمی آمده است که «حاج میرزا آقاسی» ،صدر
اعظم ،زمینهای مهرآباد را برای خودشــیرینی به «ناصرالدین شاه» هدیه داد .چند سال بعد
هم «نظامالدوله معیر الممالک» زمینها را به قیمت  ۲۸۰۰تومان خرید تا زمینهای روستا را
مهریه عروسش کند ،مهریهای که نام این محله را به مهرآباد تغییر داد« .عصمتالدوله» ،دختر
ناصرالدین شاه و عروس نظامالدوله پسری داشتند به نام «دوست محمد خان معیر الممالک»
که در اصل نوه ناصرالدین شاه بود و مالک جدید مهرآباد شد .اما واقعیت این بود که این زمینها
به معیر الممالک هم وفا نکرد و به دلیل بدهی از سوی «رضا خان» مصادره شد و پس از چند
دوره دست به دست شدن در نهایت به «حسین قلی خان نظام مافی» رسید ،همان خانوادهای
که اکنون مدرسه ،درمانگاه و ...از آنها به یادگار مانده است.

فرهنگسراها

درختان را آبیاری کنید

منطقه 5درختان وسط بلوار فردوس
شــرق ،محدوده خیابانهای ســلیمی
و ولیعصر(عج) ،پــس از بارندگیهای
زمســتان ،دیگر آبیاری نشــدهاند .در
این محدوده درختان زیادی از ســالها
پیش کاشــته شــدهاند اما توجهی به
ایــن درختان نمیشــود و حتی هرس
نشدهاند .از شهرداری ناحیه  5منطقه 5
درخواست میشود به این درختان هم
توجه کند تا خشک نشوند.
کریم محمدزاده
محله فردوس

خیابانی که رنگ ندارد

منطقــه 9در هفتههــای اخیر ،طرح
زیبایی در منطقه  9اجرا میشــود که
میتوان به نقاشــی دیواریهای خیابان
اجتماعی اشاره کرد .این درحالی است
کــه فاصله چنــد خیابان آن ســوتر از
خیابــان اجتماعی ،خیابــان فتحآبادی
نمــای زشــتی داردو رنگی بــر روی
دیوارهــای ایــن خیابان وجــود ندارد.
البته در این خیابان ،مجموعه شــهربانو
هم فعال اســت و همین موضوع سبب
شده است تا ترددها در خیابان بیروح با
نمای بصری نامناسب بیشتر باشد.
سارا فتحی
محله سیمتری جی

آیین

پخت آش در ماه مهمانی خدا
در روســتای «ســولقان» و پس از گذشــتن از کوچههای تنگ ،باریک و سرسبز محل پایین
روستا ،آســتان امامزاده «ســیدمحمد نوربخش»(ع) قرار دارد .این مکان سالها میزبان تعدادی
زیادی از گردشگران تهرانی و شهرهای مختلف ایران بوده است .البته این روزها با توجه به شرایط
شیوع «کرونا» بخشهای فعال در امامزاده تعطیل و تنها صحن آن باز است .امامزاده سید محمد
نوربخش(ع) از عارفان ،صالحان و نوادگان امام «موسی کاظم»(ع) بوده که در قرن نهم هجری قمری
زندگی کرده است .ایشان پس از مبارزات و زندانی شدن و تبعید ،سرانجام در روستای سولقاندار
فانی را وداع میکند .بقعه تقریباً در باالترین قســمت دهکده ســولقان قرار گرفته است و در ضلع
جنوبی آن ،ســاختمانهای مسکونی دهکده در سراشیبی واقع شدهاند و از آنجا که جاده امامزاده
«داود»(ع) از باالی دهکده ســولقان میگذرد ،از آن گنبد ،مناره و بقعه به خوبی دیده میشــود.
وجود درختان ســرو و کاج و بید که حیاط داخلی را زیر سایه خود گرفتهاند ،روح هر بینندهای را
نوازش میکند .فضای داخلی امامزاده بسیار تماشایی و روحنواز است و نور سبز رنگی که بر ضریح و
کاشیکاریهای روی دیوار میافتد ،آرامش عجیبی برای زائران به وجود میآورد .در این امامزاده از
دهها سال پیش رسم بوده است که در ماه مبارک «رمضان» ،عالوه بر پهن کردن سفره افطاری ،هر
روز آش پخته و بین زائران و اهالی توزیع شود .اما از زمان شیوع کرونا این رسم تنها در حد پخت
آش با رعایت پروتکلهای بهداشتی اجرا میشود و شیوع این ویروس هم مانع اجرای نذری چند
ساله در امامزاده نشده است.

پمپ گاز غیرفعال

منطقه 21پمپ گاز جاده مخصوص،
در ابتــدای خیابــان عاشــری با وجود
داشتن حدود  10دســتگاه تزریق گاز،
صبحهــا تنهــا  3پمپش فعال اســت.
این موضوع ســبب میشــود تا مردم
ساعتهای زیادی را داخل صف منتظر
بمانند و گلههایشان به مدیر جایگاه هم
تأثیری نداشته اســت .کاش مسئوالن
به این مکانها نظارت بیشــتری داشته
باشند تا حق شهروندان ضایع نشود.
علی کازرونی
محله تهرانسر

بوستان المپیک نیازمند
توجه مسئوالن

منطقه 22مدت زیادی از ســاخت
بوســتان المپیک در شــهرک چشمه
میگــذرد .امــا این مــکان تفریحی و
فرهنگی هنوز به امکانات مناسب تجهیز
نشده است و شهروندان برای استفاده از
امکانات آنجا با مشکالت زیادی مواجه
مســیر تردد

هســتند .بهعنــوان مثال
بهویژه برای معلوالن مناســب نیســت
و تعداد نیمکتها بســیار اندک است.
وسایل بازی کودکان هم نیاز به بهسازی
دارد .البته از مدتی پیش برای بهسازی
بوستان ،کارهایی انجام شده اما تکمیل
نشــده و طول اجرای عملیات طوالنی
شده است.
کاوه چگینی
ساکن شهرک چشمه

