
گفت و گو با 4 برگزيده
 مسابقه مجازى استعداديابى در تهرانسر

داستان ستاره ها
در روزهايــی که همه گيری ويروس «کرونــا» مردم و به ويژه کودکان و 
نوجوانان را از حضور در اجتماع و بازی و تفريح محروم کرده است و آنها 
مجبورند تا غير از موارد ضروری و اضطراری در خانه قرنطينه باشــند، 
برگزاری مسابقات، جشنواره  ها و سمينار های مجازی فرصت خوبی برای 

سرگرم شدن است...
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قصه پر غصه 
مديران شهرى مناطق غرب پايتخت 
از ساماندهى كودكان زباله گرد مى گويند

سبك زندگى شهيد زاهد 
در گفت وگو با خانواده اش

کودکی اش در جلسات مذهبی خانگی همراه با مادر گذشت. از ۹ 
سالگی راهی پايگاه بسيج محله شد. فعال و مستعد بود. آنقدر 
که پس از مدتی کوتاه به عنوان «مربی نظامی» برگزيده شــد. 
گشاده رويی اش، همگان را مجذوب می کرد. درس و ورزش را با 

هم ادامه داد. اغلب اوقات با هم محله ای های خود در پايگاه های 
بسيج و مساجد، سرگرم امور خير و آموزش نظامی بود...

هادى حامى كودكان بود

صفحه ۱۱

ماجراى تعطيلى و مشكالت 
شهربازى محله صادقيه به روايت اهالى

تجهيز بوســتان ها و ايجاد فضاهای بازی مناســب برای کودکان، 
يکی از مطالبه های اهالی محله «صادقيه» اســت. در همين راستا 

صفحه ۱۰شهربازی «ميعاد» در بوستان ميعاد برای فراهم کردن...

«مـيعاد» را تجهيز 
و به روز كنيد

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

سرگرم شدن است...

ُ
كودكان كار

و ايجاد فضاهای بازی مناســب برای کودکان، و ايجاد فضاهای بازی مناســب برای کودکان، 
های اهالی محله «صادقيه» اســت. در همين راستا 
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پارك جنگلى «شمشاد» منطقه 
22 در آينده به تفرجگاه ويژه اى 
تبديل  پايتخــت  براى شــهروندان 

خواهد شد. 
هم  زمان با امضا تفاهمنامه همكارى 
مشترك بين اداره كل منابع طبيعى 
استان تهران، آبخيزدارى و شهردارى 
منطقه22، پيش بينى شــد تا 592 
هكتــار از زمين هاى اين اداره كل در 
اختيار شهردارى قرار گيرد تا در آن 

پارك جنگلى احداث كند. 
«مسعود منصور»، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور، در 
اين باره گفت: «شــهردار منطقه 22 همواره حامى طبيعت و فضاى ســبز 
شهرى بوده است. به همين دليل براى جلوگيرى از فرسايش خاك و ايجاد 
سيل، با امضاى تفاهمنامه قرار شــد تا شهردارى تفرجگاهى در محدوده 

شمالى شهرك «شهيد باقرى» احداث كند.»

شــهردار منطقــه22 هــم در ادامه 
گفت: «در شــرايط كنونى، حفاظت 
از منابع طبيعى، به ويژه در عرصه هاى 
پيرامونى مراكــز جمعيتى، به ركنى 
مهم در توسعه پايدار شهرها تبديل 
شده اســت. هم  چنين احداث پارك، 
فضاى سبز و تفرجگاه هاى گردشگرى 
راهى براى بهبــود اقتصاد منطقه به 
شــمار مى آيد كه نتيجه اش توسعه 

صنعت طبيعت گردى است.»
«مرتضــى رحمان زاده» با اشــاره به اينكه شــهردارى منطقه براى رونق 
گردشگرى طرح هاى فراوانى دارد، افزود: «ساخت پارك جنگلى با بيش از 
500 هكتار وسعت در زمين هاى واگذار شده نيز در راستاى تحقق اهداف 
قانونى در حفاظت از منابع طبيعى و مديريت نگهدارى منابع طبيعى شهرى 
اســت كه از سوى منطقه ساخته و در آينده به تفرجگاه شهروندان تبديل 

مى شود.»

تيتر يك

تفرجگاه جنگلى شمشاد در منطقه 22 ساخته مى شود

مخازن زباله شهرك شهردارى، 5 برابر بزرگ تر مى شود
مخازن با حجم باالتر و مقاوم تر در راستای اجرای «کاپ» در شهرک «شهرداری» منطقه 
۲۱ جانمايی می شــوند. رئيس اداره پســماند منطقه ۲۱ با اعالم اين خبر گفت: «طرح کاپ 
(کاهش پسماند) از يک سال و نيم پيش در شهرک شهرداری آغاز شد و با توجه به درخواست 
اهالی، دبير و اعضای شــوراياری شهرک شــهرداری و پيگيری منطقه پيش بينی شد تا اين 
محدوده به مخازن ۱۱۰۰ ليتری پســماند مجهز شود.» «يداهللا طاهری» با اشاره به اينکه در 
اين طرح، مخازن کم حجم ۲۴۰ ليتری در شهرک شهرداری جمع آوری و مخزن های ۱۱۰۰ 
ليتری با حجم باال و مقاوم جايگزين می شوند، افزود: «در اين طرح، ۴۰ مخزن پسماند برای 
شــهرک شهرداری در نظر گرفته شده است که ۲۰ مخزن به رنگ های آبی ويژه پسماندهای 

خشک و ۲۰ مخزن مشکی مخصوص پسماندهای تر خواهد بود.»

سراى تجربه اكباتان به زودى به بهره بردارى مى رسد
 سرای محله «اکباتان» به عنوان سرای «تجربه» در آينده 

نزديک به بهره برداری می رسد.  
شــهردار منطقه ۵ گفت: «با توجه به اهميت شــهرک 
اکباتان به ســبب موقعيت اســتراتژيکی و خال ناشی از 
وجود ســرای محله در اين شــهرک، مرمت و بازسازی 
سرای محله اکباتان، براساس برنامه زمان  بندی آغاز شد 
و با توجه به پيشرفت ۵۵ درصدی به زودی به بهره برداری 

می رسد.»
«محمود کلهری» با اشــاره به اينکه سرای محله در 
زمينی به وسعت هزار و ۵۰۰ مترمربع در ۲ طبقه ساخته می شود، افزود: « چون اکباتان قطب 
سالمندی منطقه به شمار می آيد، بنابراين اين مکان برای سالمندان مناسب سازی می شود تا 

اين مکان به سرای تجربه اکباتان تبديل شود.»

چهره
نفر برتر مسابقه غزل بگو منطقه5:

كانون هاى ادبى مكانى براى 
رشد استعدادهاست

بهسازى معابر محدوده خيابان « استادمعين» و «هاشمى»
معابــر منتهــی بــه خيابــان «هاشــمی» و بلوار 
«استادمعين» بهسازی می شــود.  سرپرست شهرداری 
ناحيه يک منطقه۹ گفت: «طرحی با عنوان «بهســازی 
معابر شهری» در تابستان ۱۴۰۰ در اين ناحيه آغاز شده 
است. در نظر داريم با توجه به وضعيت نامناسب آسفالت 
در برخی از معابر مهم ناحيه، عمليات بهسازی و مرمت 

روکش آسفالت را اجرايی کنيم.»
«احســان بيســادی» افزود: «در اين طرح عالوه بر 
محورهای اصلی پر  تردد مانند خيابان هاشــمی و بلوار 
اســتادمعين واحد عمران ناحيه يک با در نظر گرفتن ضرورت بهسازی و بررسی تماس های 

مردمی، عمليات روکش آسفالت را با استقرار نيروهای اجرايی، انجام خواهد داد.»

«هانيه چوبكى» به تازگى در مسابقه 
«غزل بگو» فرهنگسراى «معرفت» و 
مؤسسه «داناك»، رتبه برتر را كسب كرده 
است. او از دوره دبيرستان در زمينه شعر و 
ادبيات فعاليت دارد و 2 سال پيش كتاب 
«بيدارى اداره خواب هاى ناخوب است» را 
منتشر كرد و سال گذشته نيز در جشنواره 
شعر «ژاله» جزو 5 نفر برتر ايران شد. البته 
كســب اين مهارت ها بدون شــركت در 
كالس هاى خاص و مختلف بوده اســت. 
مى گويد: «بــا خواندن كتاب هاى مختلف 
توانســتم مهارت الزم را در زمينه شــعر 
كســب كنم و باور دارم در شرايط كنونى 
به ويژه «كرونا» براى عالقه مندان به شعر و 
ادبيات فضــاى مجازى بهتريــن راهكار 
اســت.»چوبكى بــا توجه بــه عالقه اش، 
تحصيالت عاليه   را در رشته «ادبيات» ادامه 
داد و با مدرك كارشناســى ارشد ادبيات 
تالش مى كند تا كمكى به حوزه شــعر و 
ادب كرده باشد. مى افزايد: «مراكز فرهنگى 
و برنامه هاى آنها براى افراد تازه كار بسيار 
مفيد است. چون در اين مكان ها گروه هاى 
جمع  دورهم  مختلف 
مى شــوند و حتى 
نقد  را  همديگــر 
مى كنند تا رشــد 

كنند.» 

مجله خبرى مجله خبرى

آموزش امداد و نجات در مسجد فاطمه الزهرا(س) 
کالس هــای آموزش کمک های اوليــه و مهارت های داوطلبی در 
مســجد «فاطمه الزهرا»(س) برگزار می شــود. به گــزارش خبرنگار 
همشهری محله، خانه «هالل احمر» مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س)، 
برای عالقه مندان به آشنايی با شــيوه های کمک های اوليه، امداد و 
نجات در بحران و...، کالس های آموزشــی رايگان برگزار کرده است. 

عالقه مندان برای ثبت نام می توانند با همراه داشــتن کپی شناسنامه 
و کارت ملــی و ۲ قطعه عکس به خانه هالل احمر مســجد مراجعه 
کنند. اين مسجد در «مسکن ويژه تهرانسر» قرار دارد و عالقه مندان 
می توانند با شــماره ۳۳۲۶۴۶۳۵۳۹۰ در واتساپ درخواست خود را 

ارسال کنند تا پس از بررسی کالس ها برگزار شود. 

خيابان   «شهران» تعريض  مى شود
خيابان شهران تعريض و مشــکل نبود پياده رو در خيابان نيرو در 
قالب ۲ پروژه مهم محلی تا پايان تابستان رفع می شود. شهردار ناحيه 
يک منطقه۵ با اعالم اين خبر گفت: «با توجه به خواسته شهروندان، 
۲ پروژه محلی اما بزرگ در ناحيه از نيمه دوم تيرماه آغاز شده که در 
عمليات نخســت، کوچک سازی جوی های بلوار اصلی خيابان شهران 
آغاز شده اســت. در اين طرح با ساماندهی جوی ها، به طول خيابان 
۴۰۰ مترمربع و به عرض آن ۷۰ سانتيمترمربع افزوده می شود تا عبور و 
مرور خودروها در آن تسهيل شود.» «رضا دهقان» افزود: «خيابان نيرو، 
تاکنون فاقد پياده رو بوده اســت که در قالب برنامه های توسعه محلی 
پيش بينی شد پياده رويی به طول ۲۵۰ مترمربع و عرض يک مترو ۲۵ 
سانتيمترمربع در اين خيابان ساخته شود تا شرايط   تردد عابران پياده 
بهبود يابد.»او در ادامه گفت: «اين پروژه ها از نيمه دوم تيرماه آغاز شده است و اميدواريم تا پايان 

تابستان آماده بهره برداری شود.»

«صفر تا 100 دوچرخه سوارى» در پارك آموزش ترافيك
کالس آموزشــی «صفر تا ۱۰۰ دوچرخه سواری رايگان» در پارک 

«ترافيک» منطقه ۹ برگزار می شود.
 معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه۹ گفت: «باتوجه به 
اهميت رکاب زنی در حفظ هوای پاک و کاهش ترافيک در کالنشــهر 
تهران، دوره های آموزشــی دوچرخه سواری در معابر شهری با عنوان 
«دوچرخه ســواری از صفر تا ۱۰۰» زير نظر مربی رسمی فدراسيون 
«دوچرخه ســواری» برگزار می شود و در آن همه شهروندان و به ويژه 

بانوان می توانند شرکت داشته باشند.»
«عليرضا خامسيان»، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه، افزود: 
«شرکت در دوره ها رايگان است و عالقه مندان در ۱۴ جلسه روزهای 
شــنبه و يکشنبه از ساعت ۹ تا ۱۱ در شــهرک «آموزش ترافيک»، 
آموزش می بينند.» او گفت: «عالقه مندان برای شــرکت و ثبت نــام در دوره های رايگان آموزش 
دوچرخه سواری می توانند به شهرک آموزش ترافيک منطقه در بوستان المهدی(عج) مراجعه کنند 

يا با اداره آموزش شهروندی منطقه تماس بگيرند.»

ميز خبر

   450
مترمربع طول مسير 

دوچرخه سوارى است كه به 
تازگى در خيابان آزادى ساخته 

شده است. اين مسير از خيابان 
نورانى آغاز مى شود و تا بلوار 
استادمعين ادامه مى يابد. اين 

فعاليت در راستاى تكميل رينگ 
دوچرخه سوارى خيابان آزادى به 
همت شهردارى منطقه 9 اجرايى 

شده است. 

 104
مترمربع از طول بلوار كوهك از 

سوى شهردارى ناحيه 2 منطقه22 
آسفالت شد. اين فعاليت به 

درخواست شهروندان براى   تردد 
ايمن خودروها اجرايى و براى اين 
عمليات 13 تن آسفالت استفاده 

شد. 

كالس هاى هنرى در خانه 
«  هنر و ادبيات»

بــا رعايت شــيوه نامه های  کالس های هنری 
بهداشــتی در خانه «هنــر و ادبيات»  ســراهای 
محله منطقه ۵ برگزار شــد. مديــر اداره فرهنگی 
شــهرداری منطقه ۵ گفت: «اين کالس ها در خانه 
هنر و ادبيات ســراهای محله با رعايت پروتکل های 
بهداشتی و با هدف توسعه فعاليت های هنری و ادبی 
برگزار می شود.» «محمد روحانی» با اشاره به اينکه 
کالس ها شامل طراحی و نقاشی بزرگساالن (رنگ 
روغن، مداد رنگی و ســياه قلم)، نقاشی کودکان و 
خالقيــت ويژه کودکان، شــعر خوانی و قصه گويی 
کــودکان، حافظ خوانی و شــاهنامه خوانی خواهد 
بود، افزود: «عالقه منــدان می توانند برای ثبت نام 
به نزديک ترين ســرای محل زندگی خود مراجعه 

کنند.»

راه اندازى كتابخانه مجازى
نخســتين کتابخانــه مجازی منطقــه ۲۲ در 
برج های مسکونی محله چيتگر راه اندازی می شود. 
فرهنگســرای «تهران» با همــکاری هيأت مديره 
برج های مســکونی چيتگــر اقدام بــه راه اندازی 
نخستين کتابخانه مجازی منطقه ۲۲ کرده است. 
در اين کتابخانه شــنبه های هر هفته، يک کتاب 
در کانــال تلگرامی بارگذاری می شــود و روزهای 
پنجشــنبه در جلسه آنالين، اعضای شرکت کننده 
برداشــت خــود از اين کتاب و کليــد واژه ها را به 
اشــتراک می گذارند. فرهنگسرای تهران در ميدان 

المپيک، خيابان ساحل، بوستان باغ نو قرار دارد.

ديگه چه خبر؟
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منطقه 22؛ مسير نسيم 
پايتخت

مجموعه ای  داريــد  رو  پيــش  آنچــه 
از يادداشــت های احمــد مســجدجامعی 
عضو شورای شــهر تهران اســت و حاصل 
تهران گردی هــای او و گروهــی از همراهان 
او. قصــد او در تهران گردی ها و در نوشــتن 
اين مجموعه نگاه از نزديک به نحوه زيســت 
تهرانی ها و مسائل شهری ريز و درشتی است 
که مــردم هر منطقه با آن درگير هســتند. 
به منطقه ديگر  از يک منطقه  مســائلی که 
تفاوت دارد و احتماًال کلی و عمومی نيســت. 
اين مجموعه که در مورد تمام مناطق تهران 
نگاشته شده، هم برای خوانندگان که مشکالت 
و ارزش ها و ظرفيت های منطقه خود را در آن 
می بينند و هم برای مديران شهری که مسئول 
حل و فصل مشکالت مردم و برنامه ريزی برای 

توسعه شهر هستند خواندنی است. 

منطقه ۲۲ تهــران که به همراه منطقه ۲۱ 
غربی تريــن مناطق تهران انــد، در منتهی اليه 
شمال غربی تهران قرار دارد و ناحيه نوبنيادی 
است که از پيوستن آن به تهران زمان اندکی 
می گــذرد. البتــه از آنجاکه تــا همين چهل 
پنجاه ســال پيــش اراضی ايــن منطقه جزء 
زمين های روســتای تاريخی و هزارساله کن 
بود، می تــوان نتيجه گرفت که ســکونت در 
اين منطقه هم چنين قدمتی دارد. روســتای 
تاريخی کن، همان محدوده ای است که امروزه 
به نام محله کن منطقه ۵ می شناسيم. بخش 
زيــادی از زمين های کشــاورزی و تعدادی از 
باغ های اهالی اين روســتا در حــوزه منطقه 
۲۲ فعلی واقع بودنــد. از اين اراضی می توان 
سيادشتک(زيبادشــت امروزی) و لت مال کن 
(شــهرک راه آهن يا همان گلســتان، شهرک 
اميرکبير و شــهرک هوانيــروز) را نام برد و از 
باغ ها نيز می تــوان از قلهک دره و باغ لت مال 

ياد کرد. 
از اوايــل دهــه چهل، جمعيــت تهران به 
يک باره افزايش يافت و کارخانه ها و کارگاه های 
توليــدی فراوانی در اطراف آن شــروع به کار 
کردنــد. به همين دليل، دولــت وقت تصميم 
گرفت بــرای تأمين هوای پــاک پايتخت، دو 
منطقــه جنگلی چيتگر و لويــزان را در غرب 
و شــرق تهران ايجاد کند. از آنجاکه محدوده 
بوستان جنگلی چيتگر در مسير ورود بادهای 
غربی به تهران بود، اين بوســتان می توانست 
نقش مهمی در تصفيه و تلطيف هوای پايتخت 

داشته باشد. 
بعد از آنکــه طرح جامع شــهر تهران در 
۱۳۴۷ به تصويب رســيد، قرار براين شــد تا 
درياچه ای در کنار اين بوســتان طراحی شود 
تا به تلطيف هوای تهران بيشــتر کمک کند. 
ساخت اين درياچه ســال ها به تعويق افتاد تا 
اينکه در ســال های اخير شــهرداری اقدام به 
ســاخت اين درياچه مصنوعی کرده و با هدف 
تفريحی و ورزشی به بهره برداری رسانده است. 
البتــه باآپارتمان ها و برج هــای بلندی که در 
محدوده اين بوستان و درياچه ساخته شده اند، 
اين درياچــه تأثير چندانی بر هــوای تهران 

نمی گذارد و فقط کاربرد تفريحی دارد. 
ادامه را در صفحه ۶ بخوانيد

احمد مسجدجامعى
عضو شوراى اسالمى شهر

 مخزن به رنگ های آبی ويژه پسماندهای 

 محدوده خيابان « استادمعين» و «هاشمى»
معابــر منتهــی بــه خيابــان «هاشــمی» و بلوار 
«استادمعين» بهسازی می شــود.  سرپرست شهرداری 
 گفت: «طرحی با عنوان «بهســازی 
 در اين ناحيه آغاز شده 
است. در نظر داريم با توجه به وضعيت نامناسب آسفالت 
در برخی از معابر مهم ناحيه، عمليات بهسازی و مرمت 

«احســان بيســادی» افزود: «در اين طرح عالوه بر 
محورهای اصلی پر  تردد مانند خيابان هاشــمی و بلوار 
اســتادمعين واحد عمران ناحيه يک با در نظر گرفتن ضرورت بهسازی و بررسی تماس های 

داد و با مدرك كارشناســى ارشد ادبيات 
تالش مى كند تا كمكى به حوزه شــعر و 
ادب كرده باشد. مى افزايد: «مراكز فرهنگى 
و برنامه هاى آنها براى افراد تازه كار بسيار 
مفيد است. چون در اين مكان ها گروه هاى 
جمع  دورهم  مختلف 
مى شــوند و حتى 
نقد  را  همديگــر 
مى كنند تا رشــد 

كنند.» 
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مهم ترين دغدغه دهيارى در فصل بارندگى
يکــی از نقــاط حســاس و حادثه خيز 
رودخانه کن، در محدوده سولقان و کن است. 
«ابراهيم عسگری»، دهيار روستای سولقان، 
درباره داليل طغيان اين رودخانه می گويد: 
«هر سال با بارش های فصلی امکان مسدود 
شــدن مسير رودخانه کن وجود دارد و اين 
مســئله يکی از دغدغه های مهم دهياری 
به شــمار می رود. با توجه به وجود باغ ها و 
اراضی مختلف در جوار مسير باالدست اين 

رودخانــه، پس از هر بارندگــی و افزايش ميزان آب، 
حجــم قابل توجهی شــاخ و برگ ، نخاله و 
تنه درخت وارد بستر رودخانه می شود که 
با وقوع ســيالب به پايين دست آن سرازير 
و در دهانه های پل ها جمع و موجب بسته 
شــدن مسير گذر آب می شــود. در همين 
راستا بازديـــد و نظـــارت دقيق از مـسير 
رودخانه برای شــناخت نقاط آســيب پذير 
و مرمت محـــل های بريدگی، شکاف ها و 
فرســودگی ها در ديواره های سيل بندها و 

خاکريزها، اقدامی ضروری اســت. هم چنين پيش از 
آغاز بارندگی ها، تنه های درختان که در مسير رودخانه 
می افتند با نظارت دهياری جمع آوری می شــوند. اگر 
اين تنه و شــاخه ها کنار هم جمع شوند، يک سد به 
وجود می آورند و راه رودخانه را مســدود می کنند. به 
همين دليل در عمليات های پاکســازی اين رودخانه، 
ســنگ های بزرگ داخل رودخانه توســط بيل های 

مکانيکی، خرد و مسير عبور آب يکنواخت می شود.»

پاكسازى مسير رودخانه و زير پل
 رودخانه کن يکی از مهم ترين منابع آبی پايتخت 
اســت و نقــش غيرقابل انــکاری در تغذيه ســفره 
زيرزمينی، اکوسيســتم، آب و هوا و محيط زيســت 
محله هــای غرب تهــران دارد. ايــن رودخانه با ۹۵ 
کيلومتر طــول از ارتفاعات شــمال غربــی تهران 
سرچشــمه می گيرد و از مناطــق ۵، ۹، ۱۸، ۲۱ و 
۲۲ می گذرد و به ســمت درياچه «قم» ادامه مسير 
می دهد. تيرماه ســال ۱۳۹۴ اين رودخانه به داليل 
مختلف از جمله ساخت وسازهای غير اصولی، پوشش 
گياهی نامناسب و انباشت رسوبات در طول سال های 
متمادی، طغيان کرد و اين حادثه، خسارت جانی و 
مالی بسياری به دنبال داشت. پس از اين، شهرداری 
منطقه۲۱ برای پيشگيری از بروز اتفاقات اين چنينی، 
تدابيری را پيش بينی و اجرا می کند. «اميرحســين 
قاسمی»، رئيس اداره مسيل های منطقه ۲۱، درباره 
اقدامــات اين اداره بــرای اليروبی مســير رودخانه 
کن و پيشــگری از ســيالب در اين بخش می گويد: 
«حــدود ۴ کيلومتر از رودخانه کــن در منطقه ۲۱ 
واقع شــده اســت. رودخانه کن در طول سال، ۲ بار 
برای پيشــگيری از وقوع سيالب و سرازير شدن آب 
در ماه های تير يا مرداد و هم چنين اوايل زمســتان، 
اليروبی می شــود. امسال نيز اين عمليات از ۱۰ روز 
آينده آغاز می شــود و قرار اســت در اين عمليات از 
محدوده بزرگراه «شهيد فهميده» تا جنوب بزرگراه 
«فتح» اليروبی و پاکســازی شــود. در همين راستا 
فاز نخســت اين طرح از بزرگراه «شــهيد لشکری» 
تا ميدان فتح در دســتور کار قرار گرفته است و در 

اين فــاز، اليروبی محدوده باند فرودگاه در 
اولويت قــرار دارد. چون ارگان های دولتی 
بســياری در اين محدوده قرار دارند، برای 
انجام عمليات اليروبی بايد از اين ارگان ها 
ماننــد فــرودگاه «مهرآبــاد» و هم چنين 
ســازمان «هواپيمايی» اجازه گرفته شود. 
خوشبختانه برای انجام عمليات پيش رو، 
اين مجوزها اخذ شده است و در چند روز 
آينده ايــن عمليات آغاز می شــود. عالوه 

بر اليروبی مســير رودخانه، زيرگذرها و زير پل های 
باريک و تنگ نيز پاکسازی خواهند شد.» 

سرشاخه هاى دردسرساز
اشيای بسياری ســبب گرفتگی مسير رودخانه و 
طغيان آن می شــوند. به گفته قاسمی، سرشاخه های 
شکســته درختــان، اصلی ترين و بيشــترين حجم 
زباله هــا را در عمليــات اليروبی بــه خود اختصاص 
می دهنــد. او در اين باره توضيحات بيشــتری ارائه 
می دهــد: «سرشــاخه های درختان مشــکل اصلی 
گرفتگی مسير آب و دليل اليروبی رودخانه کن است. 
چون رســتوران دارها سر شاخه های درختان را قطع 
می کنند و در مسير آب می ريزند. هم چنين الستيک 
و زباله های رها شده در بستر رودخانه از ديگر داليل 
آبگرفتگی به شمار می روند. به همين دليل گرفتگی 
در زير پل ها ايجاد می شــود. با جمع آوری به هنگام 
و اليروبی به موقع، ۴ تا ۵ ســال اســت که در مسير 
اين رودخانه آبگرفتگی و ســيالب بــه وجود نيامده 
اســت. عالوه بر اين اقدامات، سال گذشته در برخی 
از پايه های پل که به مرمت نياز داشت مانند پل زير 
باند فرودگاه و محدوده شــن و ماسه ارتش، از سوی 
فرودگاه مهرآباد بازســازی شد تا شاهد آبگرفتگی در 

اين نقاط نباشيم.» 

خطر در كمين حريم 
نگرانــی اصلی طغيــان رودخانه و ســيالب در 
منطقه۵ به حاشيه رودخانه کن، ميان رود، روستاها و 
مسيل هايی که در حريم منطقه قراردارند، باز می گردد. 
«محمدرضــا مقيمی»، مدير اداره حريم شــهرداری 
منطقه ۵، با اشاره به اين موضوع درباره رودخانه کن 
می گويد: «حدود ۲۵ کيلومتر از رودخانه کن در حريم 
منطقه ۵ قرار دارد که از تجمع آب برف همه قله های 
غربی رشته کوه «البرز» اعم از «توچال»، «بازارک»، 
«لوارک»، «سياه سنگ»، «پشت بند سنگان»، «ليچه» 
و چشمه های دامنه آن سرچشمه می گيرد. رودخانه 
کن، يکی از پر آب ترين رودخانه های تهران محسوب 
می شــود. به همين دليل يکی از راه های پيشگيری 
از وقوع ســيالب، بستر ســازی طبيعی مناسب برای 
گذر ســيالب اســت و از مهم ترين اقدامــات انجام 
اليروبی مناســب در سطح رودخانه از حيث رسوبات 
و نيز پاکسازی ســنگ های بزرگ در مسير رودخانه 
به شمار می آيد. پس از تجربه سيالب سال ۱۳۹۴ در 
اين منطقه، با دغدغه پيشــگيری از خسارات جانی و 
مالی، بيش از ۳ميليارد تومان بودجه توسط اداره آب 
امور منطقه ای تأمين و رودخانه اليروبی شد. عالوه بر 
اين اقدام، حدود ۱۰هزار مترمکعب لجن و رســوبات 
رودخانه ای از مســير رودخانه خارج شــد. بايد اين 
موضوع را يادآور شوم که شايد انجام اقدامات اليروبی 
و پاکسازی رودخانه از وقوع سيالب جلوگيری نکند، 
ولی تا حد زيادی از وقوع خسارت به دليل پس زدن 

و منحرف شدن مسير سيالب جلوگيری می کند.»

جلوگيرى از ساخت وساز در حريم رودخانه
به گفته مقيمی، سيالب يک اتفاق طبيعی است. 
او در اين باره می گويد: «آن چيزی که ســبب ايجاد 
خسارت می شــود، وجود موانع طبيعی و غير طبيعی 
در مســير سيالب است که بخشــی از آن طبيعی و 
در مرور زمان و بخشــی ديگر از سوی عامل انسانی 
با برخی ساخت وســاز های غير مجاز ايجاد می شــود. 
به طور کلی برای پيشگيری از خسارات وقوع سيالب، 
عــالوه بر اقداماتــی از قبيل پاکســازی و اليروبی و 
معدوم ســازی ســنگ های مســير رودخانه بايد از 
ساخت وســازهای غير مجاز در حريم و بستر رودخانه 
جلوگيری کرد. پس از ســيالب ســال ۱۳۹۴، بيش 
از ۳۲ مورد از ساخت وســازهای غير مجاز 
در حاشــيه رودخانه کن مانند رستوران و 
ويالی مسکونی در عمليات اجرای مشترک 
با دســتگاهای متولی تخريب شــد. تأثير 
اين اقدامات در ســيالب سال ۱۳۹۸ کامًال 
مشهود بود و توانســت خساراتی را که در 
آن ســال، اعم از کشته شدن ۱۲ شهروند 
و تخريب صد هــا هکتار از باغ های مردم را 

شاهد بوديم، ديگر رخ ندهد.»

ببار باران، ما آماده ايم

اقدامات مسئوالن 
شهرى مناطق 

غربى تهران براى 
پيشگيرى از 

طغيان رودخانه 
كن

ابراهيم عسگرى
دهيار روستاى 

سولقان

محمدرضا مقيمى
مدير اداره حريم 

شهردارى منطقه 5

 بارش های ناگهانی باران در اين فصل از سال می تواند طغيان رودخانه «کن» را به دنبال داشته و برای 
ساکنان مناطق ۵، ۹، ۲۱ و ۲۲ خطرآفرين باشد. هم چنين عالوه بر طغيان رودخانه، احتمال وقوع سيالب 
نيز در روســتاها و مناطق کوهستانی حريم تهران از جمله «کوهسار»، «کن»، «سولقان» و «آبشار» در 
محدوده مناطق۵ و ۲۲ وجود دارد. پس از تجربه تلخ طغيان رودخانه کن در سال ۱۳۹۴، مديران شهری 
مناطق غرب تهران برای پيشــگيری از اين اتفاق ناگوار، تدابيری را در دستور کار خود قرار داده اند و با 
انجام اقدامات به موقع توانسته اند در اين سال ها از وقوع اين حادثه جلوگيری و بحران های ناشی از آن 
را مهار کنند. به همين دليل در اين ســال ها با وجود بارش های شديد و متوالی، در هيچ کدام از محله ها 
و مناطق محدوده غربی تهران خبری مبنی بر سيل و آبگرفتگی گزارش نشده است. امسال نيز پيش از 
تشديد بارندگی ها، فعاليت های متعددی در اين زمينه انجام شده يا در حال انجام است. در اين گزارش 
به سراغ رئيس اداره مسيل های منطقه ۲۱ و مدير اداره حريم شهرداری منطقه۵ رفتيم تا از چگونگی اين 
اقدامات مطلع شويم. با توجه به اينکه بخشی از رودخانه کن از منطقه ۲۲ هم می گذرد سراغ مسئوالن 

اين منطقه هم رفتيم اما به پاسخی نرسيديم.

ثريا روزبهانى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

آيين خوبان

مركز نيكوكارى باب الحوائج محله 
دكتر هوشيار، به همت اهالى و خّيران 

از نيازمندان حمايت مى كند

خـانه 
اميد محله

كسى 
از اينجا دست خالى نمى رود

در حياط خلوت کوچک مرکز، چند نفری ايستاده اند. ماسک بر چهره دارند 
و با احتياط مراقبند تا آشنايی در آنجا نبيندشان. يکی به دنبال چرخ خياطی آمده 
که قرار است با آن امرار معاش کند و خرج يک خانواده ۴ نفره را تأمين کند. صدايش 

آرام و کلماتش کوتاه است. می گويد: «خدا خيرشان دهد. اگر کمک های بالعوض اين 
مرکز نبود، شايد حاال حاالها کمر راست نمی کردم. هم حواس شان به سفره مان است و 
هم خياطی يادم داده اند تا شرمنده بچه هايم نشوم. از همه اينها بهتر، يک چرخ خياطی 

صنعتی هم در اختيارم گذاشته اند. خدا بايد خيلی حواسش به بهت باشد که چنين افرادی را 
سر راهت قرار دهد تا آبرومند زندگی کنی.» ديگری که سن و سال دار تر است به سبب تأمين 
جهيزيه نوه يتيمش آمده است. ۲ ماهی می شود که از مهلکه کرونا جان سالم به در برده است. 

آن هم با پيگيری های خّيران مرکز و اهدای کمک هزينه های درمانی که اگر نبود، درد کرونا دو 
صد چندان می شد. هنوز کم جان است و بی رمق. می گويد: «۴ سالی است که با اين مرکز آشنا 

شدم. پسر و عروسم را در يک حادثه تلخ از دست دادم. من از کار افتاده و بی قوم و خويش ماندم با 
يک نوه. به هر جان کندنی بود رساندمش به سن ازدواج. ولی نمی توانم برايش جهيزيه درست کنم. اين 

مرکز همان دری است که خدا برای من باز گذاشته. همين روزها با يک جهيزيه معمولی، نوه ام را راهی 
خانه بخت می کنم.» نفر سومی هم هست که از رهايی همسرش از بند اعتياد، به مدد کمک های 

مالی و معنوی همين مرکز نيکوکاری، يک سال می گذرد. چهره اش زير ماسک پنهان است. 
اما چشمانش گويای خنده از سر شادی و اشک شوق از سر شکرانه است. او هم 

آمده تا دستگاه بزرگ سبزی خردکنی را با خودش ببرد و کمک خرج 
همسرش در تأمين هزينه های زندگی باشد. 

نيكوكار 17 ساله تا 
ّخير گمنام

از همان سال های آغاز فعاليت مرکز نيکوکاری، پای کار بوده 
است. رسم مهرورزی را از پدربزرگ، پدر و همسر مرحومش به يادگار 

دارد. «سکينه آقايی» که تقريبًا همه اهالی محله دکتر هوشيار او را به مهربانی 
می شناسند، دفتر بزرگی را از روی ميز مرکز برمی دارد و می گويد: «ليست خّيران 

و نيکوکاران مرکز، بلند باال است اما هميشگی و ثابت نيست. از جوان خير ۷۱ ساله 
داريم تا نيکوکار گمنامی که با برقراری تماس های تلفنی، کمک های مالی اهدا 

می کند. خّيران محلی تا افراد بخشنده ای که از ساير مناطق و حتی شهرهای ديگر 
در کنار مرکز هستند. هميشه هم اين گونه نيست که با مبالغ باال مهرورزی 

کنند. مبالغ اندکی هم داشته ايم که به سبب آن، کارهای بزرگی انجام 
داده ايم. اغلب از سرمايه دارهای کوچک می خواهيم که پول های 
راکدشان را به نيازمندان شناسايی شده بدهند و هر زمان که به 

پولشان نياز پيدا کردند، آن را از ما طلب کنند. مانند وامی 
است که برکت را هم به سرمايه و زندگی خير 

روانه می کند.»

گستردگى 
كمك هاى اين مركز مردمى

 ملک اين مرکز اهدايی خّيران است. آقايی در اين باره بيشتر توضيح می دهد: «اين 
ملکی که مرکز نيکوکاری زير نظر کميته امداد امام خمينی(ره) در آن فعاليت می کند، از 

طريق يکی از خّيران تأمين شده است. کمک های مالی نيز يا داوطلبانه از سوی خّيران و يا 
از محل نذورات و کفاره جمع آوری می شوند. در مراحل بعدی، گروه های شناسايی افراد نيازمند، 
نيازهای آنها را اولويت بندی می کنند و براساس ضرورت، کمک ها ارائه می شود.» اين بانوی خير 

هم محله ای هم  چنين می افزايد: «اين روزها، با توجه به سبک و کيفيت زندگی افراد، گرفتاری ها و 
نيازها نيز تنوع پيدا کرده اند. بنابراين، مرکز نيکوکاری باب الحوائج(ع) تالش دارد در حد توان خود، 

خدماتی مانند تأمين کمک هزينه های درمانی بيماران، افراد معتاد، زندانيان بی گناه، بدهکاران 
گرفتار، بانوان سرپرست خانواده، کودکان کار (در صورت مراجعه)، ايتام، تهيه سيسمونی، جهيزيه 
و ازدواج آسان، کارآفرينی و اشتغالزايی، کمک هزينه تحصيل، توزيع بسته های ارزاق و بن های 
نان، ذبح ماهانه گوسفند قربانی و توزيع گوشت آن، تأمين هزينه های وديعه مسکن و اجاره 

و اعطای وام، ارائه دهد. بخش ديگری از خدمات مرکز نيز به ويزيت رايگان پزشک 
و مشاوره های روان شناسی تخصصی باز می گردد.» خواسته آقايی از خّيران 

اين است که هر چند اندک، اما دستگير نيازمندان باشند و از مسئوالن 
نيز درخواست حمايت و پشتيبانی بيشتری در راستای ايجاد 

سهولت در انجام برخی امور امدادرسانی دارند. 

 مرکز نيکوکاری «باب الحوائج»(ع) از سال ۱۳۹۳ در خيابان طوس محله «دکتر هوشيار» 
جای خوش کرده اســت. جايی که پس از درگاه الهی، خانه اميد بسياری از نيازمندان و 
گرفتاران محله و مناطق حاشيه ای است. مرکز مستقلی که به مهر خّيران مهربانی پابرجا 
شده است. به ويژه در روزهايی که ويروس «کرونا» تعدادی زيادی از خانواده های نيازمند 
را به تنگ آورده اســت و دايره گرفتاری هايشان از سفره های کوچک به ميله های زندان 
و حساب های ميليونی تسويه نشده، رسيده است. بدون هيچ منتی کمک می کنند و به 
شادی همسايه شان خوشنودند. در اين گزارش سری به مرکز نيکوکاری باب الحوائج(ع) 
می زنيم تا ســاعت  هايی را در آن شاهد گره گشايی های ساده و بزرگ از گرفتاری برخی 
مراجعه کنندگان باشيم. گفت وگوی ما را با برخی از اين مراجعه کنندگان و مسئول مرکز 

نيکوکاری بخوانيد.   

 سحر جعفريان

200
سبد ارزاق ماهانه و مناسبتى 
بين نيازمندان توزيع 
مى شود. 

75
كودك بى سرپرست (يتيم)، 
حمايت مالى مى شوند. 

6
 فرد معتاد در يك سال اخير 
به كمك خيّران مركز نيكوكارى 
از بند اعتياد رهايى يافته اند. 

 4
زندانى (مالى) با برگزارى گلريزان 
(مشاركتى) در مركز نيكوكارى 
باب الحوائج آزاد شده اند. 
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محله به محله

انواع سدمعبر 
پياده روها يکی از عناصر مهم در فضاهای شهری 
هســتند که سهم قابل توجهی در کيفيت زندگی و 
رفاه شهروندان دارند. عناصری که می توانند آسايش 
و زيبايــی بصری را تأمين کننــد. محله «امامزاده 
عبداهللا»(ع) يکــی از محله های قديمی منطقه که 
اغلب معابر آن از بافت متراکم و فرسوده ايی تشکيل 
شــده، بافتی که با حضور دستفروشان و قرق معابر 
عمومی از ســوی وانتی های ميوه فروش، متراکم تر 
نيز شــده اســت. در واقع اين محله رتبه نخســت 
فراوانی ســدمعبر منطقه را به خود اختصاص داده 
اســت. «کريم غفاری» از کاســبان محله امامزاده 
عبداهللا(ع) در اين باره می گويد: «خيابان های محله 
ما، کم عرض و شــلوغ هســتند. به اين شلوغی ها، 
ســدمعبر دستفروشــان و ريختن زباله در اطراف 
سطل های زباله را نيز بايد اضافه کرد. سدمعبرهايی 
که رفت وآمد عابــران را مختل می کند. بارها پيش 
آمــده، درگيری و دعوا بر ســر همين ســدمعبرها 
ايجاد شده اســت. يا جان عابران به سبب ورود به 
خيابان به خطر افتاده يا مشــکالت محيط زيستی 
دامان عابران و اهالی را گرفته اســت. شــهرداری 
منطقــه گاهی تذکری به دستفروشــان می دهد يا 

البته نوع ديگری از ســدمعبر هم 
مانند همين  قديمی  در محله های 
محلــه امامزاده عبــداهللا(ع) وجود 
دارد که به رغم ســلب آسايشی که 
برای عابران ايجــاد می کند، کمتر 
به آن پرداخته می شود. سدمعبر از 
سوی تجمع اراذل و اوباش در معابر 
که مشــکالت فرهنگی و اجتماعی 
ايجاد کرده انــد. به گمان من طرح 

سدمعبر بايد همه جانبه باشد.»

بازار دستفروشان خيابان 
شمشيرى

تقريبًا هر روز و در ســاعت های 
مختلف، مأموران ســدمعبر ناحيه 
۲ مانــع تجمع دستفروشــان در 
با  عبــداهللا(ع)  امامزاده  پيــاده رو 
عرض ۲ متر می شــوند. کاســبان 
هم حمايت می کنند. «محمود توکلی» از کاسبان 

خيابان امامــزاده عبــداهللا(ع) می گويد: «طرح 
ضربتــی را آغاز کرده اند. بــا توجه به اجرای آن 
از تعداد دستفروشان کاســته شده است. البته 
منظورم اين نيست که از قطع شدن نان و روزی 
کسی خوشحال شده باشم. اما طبيعی است که 
ســدمعبر و ايجاد راه بندان در پياده روهای اين 
محله واقعًا دردسرساز است. راه ديگر هم ايجاد 
روزبازاری برای دستفروشــان است که از عهده 
اجــاره مغازه ها برنمی آيند.» محله شمشــيری 
دومين محله از منظر تراکم و فراوانی سدمعبران 

در منطقه ۹ اســت. «صفر قبادی» ســاکن محله 
شمشيری اســت که از اجرای طرح رفع سدمعبر 

بساط شان را جمع می کند. اما اثر چندانی ندارد. اين 
نوع از سدمعبرها به شدت در حال افزايش است که 
همه آن تقصير شــهرداری نيست. همگان می دانند 
کــه اقتصاد و بازار کار، مهم ترين عامل آنها اســت. 

۱۴۰۰ ابراز خوشــنودی می کند و می گويد: «اين 
طرح و طرح های مشابه به طور دقيق مناسب اوضاع 
محله هايی با تراکم باال اســت. از حدود ساعت ۱۷ 
به بعد خيابان شمشــيری جای ســوزن انداختن 
نبود. اکنون کمی اوضاع بهتر شده است. از حدود 
۱۰۰ دستفروشی که اينجا بازار مکاره راه انداخته 
بودند، گاهی تعداد محــدودی می آيند که با آنها 
نيز برخورد می شــود. شنيده ام که قرار است زمين 
گاراژ قديم خيابان شمشــيری را به دستفروشان 

اختصاص دهند.»

از تداوم در اجرا تا پيگيرى قضايى
شــوراياران محله هــای مختلــف منطقــه نيز 
حرف هايی بــرای گفتن دارند. «هــادی رحيمی» 
يکی از اعضای شوراياری محله امامزاده عبداهللا(ع) 
درباره طرح ســدمعبر ۱۴۰۰ می گويد: «مهم ترين 
عامــل موفقيت و نتيجه بخش بــودن طرح هايی با 
رويکرد رفع سدمعبر، مداومت در اجرا و جديت در 
شيوه برخورد اســت. اين گونه طرح ها در بلندمدت 
نتيجه بخش هستند. اينکه مدتی به صورت ضربتی 
اجرا و ســپس رها شــوند، کارکــردی را به همراه 
نخواهند داشت. به ويژه در محله امامزاده عبداهللا(ع) 
که با توجه به ســطح مالی اهالــی، در اغلب موارد 
از سوی ساکنان دستفروشــان مورد استقبال قرار 
می گيرنــد!  » «محمــد رحيمی» يکــی از اعضای 
شــوراياری محله شمشــيری نيز می گويد: «بافت 
فرسوده و فشــرده محله شمشــيری با توجه نوع 
معماری و عرصه گشايی محدود، همواره در تصرف 
انواع سدمعبر از دســتفروش ها و چرخی ها گرفته 
و حتی  ميوه فــروش  وانتی های  تا 
بوده  خودروهــا  غيرمجــاز  پارک 
اســت. تاکنون هم طــرح موفق و 
تأثيرگــذاری در زمينه رفع دائمی 
آن اجرا نشــده اســت. شايد چون 
در  قوانيــن محکمی  و  پيگيــری 
ندارد. شــهرداری  اين باره وجــود 
تــا حــدودی می تواند به مســئله 
رفع ســدمعبر ورود کند. شايد اگر 
در کنــار شــهرداری مناطق، مقام 
انتظامی و قضايی باشــد، بهتر بتوان صورت مسئله 

را حل کرد و به نتيجه مطلوب رسيد.»

سحر جعفريان

 اجراى طرح «رفع سدمعبر 1400» 
در محله هاى پر تراكم منطقه 9

گام هايى تا پايان دستفروشى

طــرح رفــع ســدمعبر ۱۴۰۰ در ۲ بخش ســدمعبر 
«اصناف» و «بســاط گســتران» در نواحی منطقه اجرا 
می شــود. «مصطفــی دينی»، معاون خدمات شــهری و 
محيط زيســت شــهردار منطقه، می گويد: «براساس بند 
۲۰ ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها، برخورد با اصناف دارای 
ســدمعبر از جمله وظايف شهرداری مناطق است که اين 
وظيفه در قالب طرح رفع ســدمعبر ۱۴۰۰ به طور جدی 
در حال اجرا اســت. تاکنون بيــش از ۱۳ محور اصلی و 
پر  تردد، رفع ســدمعبر شــده اند که به دنبال مکان يابی 

مناسب برای اســتقرار بساط گســتران محلی هستيم.» 
دينی هم چنيــن می افزايد: «نکته قابل توجه در موفقيت 
طرح رفع سدمعبر ۱۴۰۰، همراهی و مشارکت شهروندان 
در خريد نکردن از بساط گســترانی اســت که در شرايط 
کرونايی احتمال شــيوع و ابتال به ويروس «کوويد ۱۹» 
از طريق آنها بيشتر اســت. فراوانی سدمعبرها در منطقه 
در خيابان های امامزاده عبداهللا(ع)، شمشيری، هاشمی و 
اوقات شبانگاهی در حاشيه ميدان آزادی است که تمرکز 

مأموران ما نيز در همان محورها و معبرها است.»

 معاون خدمات شهری 
و محيط زيست شهردار منطقه اعالم کرد

مشاركت اهالى؛ كليد طاليى 
موفقيت طرح رفع سدمعبر 1400

هادى رحيمى
عضو شورايارى محله 
امامزاده عبداهللا(ع)

 «۱۴۰۰»، کليدواژه بســياری از طرح ها و برنامه های مديريت شهری در مناطق مختلف پايتخت است. 
طرح ها و برنامه هايی که در راستای ارتقای کيفيت زندگی شهروندان در حوزه های متعدد اجرا می شوند. 
«رفع ســدمعبر ۱۴۰۰» از جمله اين طرح ها و برنامه های شهرداری نهمين تکه از شهر تهران است که با 
هدف ايجاد سهولت در رفت و آمدهای شهری و در معابر کم عرض منطقه اجرا می شود. در اين گزارش 
به بازديد ميدانی برخی از اين معابر و کيفيــت اجرای اين طرح در محله های منطقه ضمن گفت وگو با 

اهالی پرداخته ايم.
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ادامه از صفحه۲ - در اواخر دهه چهل، علی نقی 
طاهرپور چنــد قطعه از زمين های لت مال را خريد. 
در سال ۱۳۴۷ شرکت تعاونی اداره راه آهن به دنبال 
خريد زمينی بود تا در آن برای کارمندان خود خانه 

بسازد. 
طاهرپــور زمين های لت مال را به اين شــرکت 
پيشــنهاد داد، ولی به دليل تخلفات او در واگذاری 
زمين ها، تا پيروزی انقالب اسالمی اين کار به طول 
انجاميــد. در نهايت نخســتين خانه های شــهرک 
راه آهن در ۱۳۶۱ به دســت خود مردم بنا شد وتا 
اواخر دهههفتاد، بيشــتر زمين های اين شــهرک 
ساخته شدند. اين شهرک امروزه به محله گلستان 
تغيير نام داده اســت. نخســتين مسجد محله هم 
مســجد المهدی نــام دارد. پيش از ســاخت اين 
مسجد، اهالی نمازجماعت را در خانه يکديگر اقامه 
می کردند. زمين های شــهرک اميرکبير نيز بخشی 
از اراضی لت مال محســوب می شدند. اراضی بخش 
شــمال غربی محدوده شهرک راه آهن(گلستان) در 
گذشــته جزء قلهک دره محســوب می شد. گفتنی 
اســت که در اين محــدوده باغ بزرگی بــه نام باغ 
قلهک دره قرار داشت و تمام اين اراضی هم متعلق 
به اهالی کن بود. امروزه در بخشــی از اين زمين ها، 
مجتمع دانشــگاه علــوم انتظامــی و مجتمع های 
مســکونی نيروی انتظامی قرار گرفته اســت. باغ 
قلهــک دره نيز هم اکنون در ابعــاد کوچک تر باقی 
مانده و تبديل به باغ هايی برای برگزاری مراســم ها 

و جشن ها شده است. 
بر اســاس بررســی طرح تفصيلی منطقه ۲۲، 
اين منطقه در طرح جامع ســال ۴۷ به عنوان شهر 
جديد کن تعريف شــد و توســط مهندسان مشاور 
فرمانفرماييان و همکاران مورد طراحی قرار گرفت. 
در طول سال های ۴۹ ـ ۵۸ حدود ۲۰ درصد از اراضی 
منطقه تفکيک شد و مالکان جزئی پيدا کرد و بقيه 
اراضی به قطعات ۱۰۰۰ متری و بزرگ تر تقســيم 
شد. بعد از پيروزی انقالب اسالمی اين اراضی ملی 
اعالم شد و تعدادی از آنها به سازمان زمين شهری 
واگذار شد و حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی که متعلق 
به آيت اهللا مالعلی بود به صورت موقوفه درآمد (طرح 
تفصيلی منطقه ۲۲، ۱۳۸۴). در طول جنگ ايران 
و عراق به علت در دسترس بودن اراضی اين منطقه 
حدود ۲۵ درصد از آنها توسط نيروهای مسلح جهت 
ساخت پادگان های نظامی مورد استفاده قرار گرفت 
و در قسمتی ديگر از اراضی شهرک سازی انجام شد. 
در ســال های ۶۹ تا ۷۳ طرح تفصيلی منطقه تهيه 
و تصويب شــد و مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت 

(طرح تفصيلی منطقه ۲۲، ۱۳۸۴). 
مســاحت منطقه ۲۲، با چهار ناحيــه و دوازده 
محله، نزديک به ۵۹ کيلومتر است که تقريبًا ۱۲۰۰ 
هکتار از آن به فضای ســبز تعلق دارد. براســاس 
سرشــماری ســال ۱۳۹۵، ۱۷۵ هزار نفــر در اين 
منطقه ســاکن اند که از اين نظر، کم جمعيت ترين 

منطقه پايتخت به شمار می آيد. 

احمد مسجد جامعى/عضو شوراى اسالمى شهر تهران 

منطقه 
مسير نسيم پايتخت

نگاهى به منطقه 22
رودخانه هــای ورود آورد و کن دو رود ـ دره مهم 
شهر تهران هستند که در اين منطقه قرار دارند. اين 
دور رودخانه در طرح ســاختاری و راهبردی شهر 
به عنوان عناصر اصلی اســتخوان بندی فضايی شهر 
ذکر شده اند. خطر سيالب در زمينه اين رودخانه ها 
يکی از نکات مهم مرتبط با اين دو رود ـ دره است و 
آزاد شدن حريم اين رودخانه ها، حل مسئله زمين 
در اطراف اين رودخانه ها، تبديل حريم رودخانه به 
عرصه عمومی، جلوگيری از برداشت غيرقانونی آب 
رودخانه و در مجموع احيا و ساماندهی اين دو رود ـ 
دره از موارد مهم مربوط به وضعيت زيست محيطی 
منطقه و شهر تهران است. هر دوی اين رودخانه ها 
در ورود به تهــران در اراضی حريم منطقه و خود 

منطقه ۲۲ قرار گرفته اند. 
منطقــه ۲۲ دارای موقعيت ويــژه برای تبديل 
شــدن به الگوی شــهری جديد بــود و از اين نظر 
مــورد توجــه قرار گرفته اســت (طــرح تفصيلی 
منطقه ۲۲، ۱۳۸۴). شــاخص ترين عناصر کالبدی 
دارای کاربری شــهری، فراشــهری و ملی عبارتند 
از اســتاديوم ورزشی آزادی، پارک جنگلی چيتگر، 
درياچه خليج فارس، باغ گياهشناســی و متصرفات 
نظامی و مراکز پژوهشــی و آمــوزش عالی. با اين 
حــال درياچه چيتگر و محــدوده تفريحی اطراف 
آن در حال حاضر به مهم ترين عنصر گردشــگری 
اين منطقه تبديل شده است. همچنين، ايران مال 
به عنوان يک کاربری تجاری درشت دانه در مقياسی 
فرامنطقه ای عمل می کند. در عين حال ســاختار 
فضايی اين منطقه با توجه به تعدد و بزرگی اراضی 
نظامی گسســت هايی در درون خود دارد. از ديگر 
مسائل اين منطقه کمبود خدمات شهری است که 
اخيراً و با شدت گرفتن ساخت وساز برجسته شده 

است. 
در چشــم انداز طرح تفصيلی منطقه ۲۲ الگوی 
توســعه منطقه با تأکيد بر توسعه بافت مسکونی و 
کاربری  های فرامنطقه  ای ارائه شــده است. تشويق 
بر انبوه   ســازی نيز در چشم انداز طرح تفصيلی اين 
منطقه ديده می  شود. قسمت اعظم سطوح مسکونی 
پيشــنهادی طــرح تفصيلی مصــوب، تراکم  های 

باالی ســاختمانی دارند. هويت ويــژه اين منطقه 
در چشــم انداز طــرح تفصيلــی، خصلت  های يک 
عنصر فراشــهری با وزن بيشــتر را دارد. همچنين 
نقش ســکونتگاه خوابگاهی بــا وزن کمتر در اين 
هويت مشاهده می  شود. ايده مجموعه سازی نيز در 
چشم انداز توسعه آتی به چشم می  خورد و اين ايده 
راه حلی برای تقاضای ســرريز شده مسکن در اين 

منطقه است (طرح تفصيلی منطقه ۲۲، ۱۳۸۴). 
براساس جدول ۲۲ که نشــان دهنده نرخ رشد 
جمعيت منطقه ۲۲ تهران اســت. رشــد جمعيت 
اين منطقه در بين سال  های ۱۳۵۵ تا ۶۵ ناشی از 
افزايش بافت مســکونی و شهرک سازی بوده است. 
اين روند تا ســال ۷۵ به تدريج پيش رفت و سپس 

افزايش اين نرخ رشد بيشتر شد. 
از مجموع ۹۰ برنامــه تهران گردی که از تاريخ 
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۰، در روزهای جمعه 
انجام شــد (به اســتثنای کتاب گردی های روزهای 
پنجشــنبه)، دو برنامه کامل بــه بازديد از منطقه 
بيست و دو اختصاص يافت. همچنين، در بخشی از 
پنجاهمين برنامه تهران گردی که در آن از مناطق 
ســيل زده در حريــم منطقه بازديد شــد و نيز در 
بخشــی از تهران گردی موضوعی با مسئله آب، به 

منطقه ۲۲ هم توجه شد. 
در اين چنــد برنامه، از نقــاط مختلف منطقه 
بيست ودو بازديد به عمل آمد و با برخی از ساکنان 
آن، پيرامون شهر و منطقه گفت وگو شد. پس از اين 
بازديدها، نظرات مردم درباره مسائل مورد بحث، در 
مجموعه شورای شهر و گروه های کارشناسی مختلف 
شورا ارائه شد. گفتنی است به دليل اهميت مسائل 
و مشــکالت منطقه و همچنين ضرورت مشــاهده 
آنها از نزديک، در برخی از اين بازديدها، مسئوالن 
دســتگاه های ديگر همچون مديران تربيت بدنی و 
برخی از فدارســيون ها، مديران شرکت آبفا، رئيس 
اداره فرهنگ و ارشــاد شهر تهران، مديرکل ميراث 
فرهنگی و گردشگری استان تهران، مديرکل حوزه 
وزارتی سازمان ميراث فرهنگی، معاون برنامه ريزی 
ســازمان زيباســازی، به همراه شــهردار منطقه و 

معاونان ايشان، نگارنده را همراهی می کردند. 

سال
منطقه 2شهر تهران

نرخ رشدشمار جمعيتنرخ رشد (درصد)شمار جمعيت
(درصد)

ـــ31162ـــ13554530223
136560582072/95560208 ،9
137567588481/10672308 ،1
138578120671/261056615 ،4
139081540510/8412895811 ،3
139586799361/51753985 ،6

 وضعيت جمعيتى شهر تهران و منطقه 22 و نرخ رشد
منبع:اطلس تهران ۸۵ و سالنامه های تهران ۹۱ و ۹۶
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محمدرضا محمدى تاش

گزارش ويژهگزارش ويژه

قصه پُر غصه
كودكان كار

مديران شهرى مناطق غرب پايتخت 
پول زباله گردى، زود مى آيد دستمان! از ساماندهى كودكان زباله گرد مى گويند

تراکــم حضور و فعاليت کودکان زباله گــرد يا کتفی در منطقه ۹ 
پايتخت در محله «امامزاده عبداهللا»(ع) و «شــهيد دستغيب» بيشتر 
است. در ساعت های مختلفی می آيند و کيسه های بزرگ و کهنه خود 
را از طالی کثيف پر می کنند و گوشــه و کناری مشخصی می روند تا 
کســی با وانت بار زهواردررفته بيايد و زباله ها را تحويل بگيرد. يکی از 
اين کودکان زباله گرد چند ماهی اســت که حوالی خيابان «آزادی» 
مشــغول جمع آوری زباله است. حدود ۱۲ سالی سن دارد و می گويد: 
«کاری معرفی کنيد که به اندازه همين کار به من حقوق بدهند و من 
سراغش بروم. نمی گويم دستمزد اين کار زياد است؛ نه. ولی می توان 
روی آن حســاب باز کرد و هرچه بيشتر تالش کنی، بيشتر هم پول 
می گيری. پيش از زباله گردی، چند ماهی شــاگرد ميوه فروشی بودم. 
دستمزد درست و حســابی نمی داد. اعتراض هم می کردم، می گفت 
مگر نمی بينی که فروش خوبی ندارم! يا هر چقدر کار هم می کردم و 

ســاعت هايی زيادی در مغازه می ماندم، باز دست آخر همان 

دستمزد سابق را می گرفتم. اصًال زياد نمی شد. به قول پدرم، کارهايی 
مانند شــاگردی مغازه ها، اين روزها درآمد ندارد، چون کاسبی شــان 
بی رونق اســت. برای همين به زباله جمع کردن راضی هســتيم که 
پولش زود به دستمان می رســد.» «محمد رحيمی» يکی از اعضای 
شــوراياری محله «شمشيری» می گويد: «فشــار اقتصادی بسياری 
از خانواده ها را به اســتفاده از نيروی کار کودکانشــان واداشته است. 
به گونه ايی که به رغم تالش های کم و زياد مســئوالن در اين حوزه، ما 
همچنان شــاهد فعاليت کودکان زباله گرد هستيم. تعدادی از همين 
کودکان در محله های شمشــيری، «مهرآبــاد» و امامزاده عبداهللا(ع) 
در حال جمع آوری زباله هستند. بعضی هايشان حوالی ميدان «فتح» 
يا جايــی در نزديکی مهرآبادجنوبی زباله هايشــان را تحويل خريدار 

می دهند. اين کودکان هنوز هم هستند.»

تجمع زباله گردها در كن 
«کن» در منطقه ۵ نيز گاهی مقصد کودکان زباله گرد می شــود. 

کودکانی که اغلب يا قوم و خويش هســتند يا اتباعی که چند سالی 
از مهاجرت شان به تهران گذشته است. اين منطقه به سبب وسعت و 
ميزان قابل توجه توليد زباله، يکی از متراکم ترين مناطق برای حضور 
کودکان کار معرفی می شود. تقريبًا می توان در هر کوچه و خيابانی آنها 
را ديد. يکی از دختری می گويد که لباس پســرانه می پوشيد و برای 
زباله گردی به اينجــا می آمد. او می گويد: «دختر کوچکی بود. بچه ها 
حواس شــان به او بود تا کســی اذيتش نکند. اصًال برای همين لباس 
پسرانه تن می کرد. چند باری از جاهای مختلف بسته های خوراکی و 
بهداشتی بهمان دادند يا برای چند ساعتی ما را به يک مرکزی شبيه 
خيريه بردند. می گفتند می خواهند مهارتی، تخصصی، چيزی يادمان 
دهند! اما راستش آنجا نمانديم. چون به حقوق هر روزمان نياز داريم. 
اگر کار نکنيم هشت مان گرو نه مان است! درست از فردای همان روز 
بود که ديگر آن دختر را نديديم. کارمان بد و ســخت است، اما عادت 
کرديم. يعنی مجبور شديم عادت کنيم.» «عليرضا بزرگی»، شوراياری 
محله کن در اين باره می گويد: «متأسفانه تعداد کودکان زباله گرد در 

منطقه و محله کن، بسيار است. تا آنجايی که من ديده ام کودکانی ۱۰ 
تا ۱۵ ساله که اغلب پســر بچه هستند يا چرخی دارند يا گونی های 
بزرگ که با آنها به اين ســو و آن ســو می روند. گاهی، شهروندان با 
کمک های مادی و معنوی، تالش در تغيير سبک زندگی آنها دارند اما 
واقعيت اين است که اين آسيب بايد ريشه ای واکاوی و درمان شود.»

پيامدهاى خطرناك زباله گردى كودكان
در محله هــای منطقــه ۲۱ و ۲۲ بــه مراتب حضور و 
فعاليت کودکان زباله گرد کمرنگ تر اســت. اين را «احمد 
مرادی» از کاســبان منطقه تهرانسر می گويد: «به نسبت 
ســاير مناطق تهران، در منطقه ۲۱ کــودکان زباله گرد 
چندان فعال نيســتند. البته در محدوده تهرانسر، گاهی 
تعدادی از آنها را می توان ديد، اما دائمی و ثابت نيستند. 
جست وجوهايشان بين زباله ها، دل آدم را به درد می آورد. 
بــه گمانم ديــدن اين صحنه از تماشــای هــر نازيبايی 

ديگر در شــهر و محله ها، بدتر است. چند باری ديده ام که کودکان 
زباله گرد، دستانشان حين زباله گردی در سطل های بزرگ که تقريبًا 
۲ برابر ُجسته هايشــان است، آسيب ديده اســت. کار زيادی هم از 
عهده ما برنمی آيد. يک وعده به آنها غذا بدهيم، چند بار سبد ارزاق 
برايشــان تهيه کنيم، فقر آنها با اين چند کمک و خدمت، به پايان 
نمی رسد. بخشی از اين فقر، فرهنگی است.» «اصغر قديمی» يکی از 
اعضای شوراياری محله درياچه نيز می گويد: «در محدوده 
خيابان های «جنگلبان» يا «کاشــان سابق»، «بنفشه» و 
حوالی درياچه به صورت مســتمر کودکان زباله گرد ديده 
می شــوند. اما تعدادشــان چندان زياد نيست. با اين حال 
همين تعداد اندک نيز نياز به رسيدگی دارند تا پيامدهای 
آن دامن شــهروندان و شــهر را نگيرد. فقدان فرهنگ و 
رعايت حقوق شــهروندی، افزايش ناهنجــاری و جرم از 
مهم ترين پيامدهای زباله گردی کودکان اســت که آينده 

ساير کودکان را به خطر می اندازد.»

اصغر قديمى
عضو شورايارى محله 

درياچه

شناسايی کودکان زباله گرد با جديت در منطقه 
۵ پيگيری می شــود. «رضا بيگلری»، رئيس اداره 
مديريت پســماند شهرداری منطقه ۵، ضمن بيان 
اين مطلب، می گويد: «شهرداری منطقه با توجه به 
دستور دادستانی تهران مبنی بر ممانعت از هرگونه 
اشتغال و فعاليت سنگين کودکان به ويژه در حوزه 
زباله گــردی، شناســايی کودکان زباله گــرد را در 
اولويت قرار داده است. اولويتی که در ۲ بخش پيگيری می شود. 
در بخش نخست از کار کردن اين کودکان جلوگيری می شود و 
در بخش دوم، کودکان زباله گرد شناسايی و به سازمان خدمات 
اجتماعی و رفاه شهر تهران معرفی می شوند تا اقدامات تکميلی 
انجــام پذيرد.» بيگلری می افزايد: «تاکنون ۱۷ کودک زباله گرد 
و کتفی زير ۱۵ ســال که غالبًا پســربچه و بازمانده از تحصيل 
هستند، در محله های منطقه شناسايی شده اند که فراوانی آنها 
با توجه به مهاجرپذير بودن محدوده کن، در اين محله بيشــتر 
است و تالش می شود تا با اجرای برنامه های آموزشی برای اين 
گروه و خانواده هايشان، آنها را نسبت به تبعات جبران ناپذير کار 
کودکان آگاه سازيم. در اين زمينه، مشارکت مؤثری نيز با نيروی 

انتظامی محدوده داشته و داريم.»

رضا بيگلری، رئيس اداره مديريت پسماند 
شهرداری منطقه ۵:

شناسايى و حمايت از كودكان كار 
در اولويت منطقه است

منطقه5

ارائــه خدمــات اجتماعی با 
هدف منع به کارگيری کودکان 
آســيب های  رفع  و  زباله گــرد 
اجتماعی مرتبط با آن، به صورت 
مستمر و هدفمند در محله های 
منطقه انجام می شود. «مصطفی 
اداره مديريت  رئيــس  دينی»، 
پسماند شهرداری منطقه۹، با بيان اين خبر 
می گويد: «با توجه به دستور مستقيم شهردار 
پايتخــت، پيمانکار پســماند از به کارگيری 
نيروی کودکان برای تفکيک منع شده است. 
اين اقدام پــس از اجرا از طريــق نيروهای 
خدمات شــهری منطقه، نظارت و بررســی 
می شود تا تخطی از آن صورت نگيرد.» دينی 
توضيح می دهد: «در صورت مشاهده کودک 
زباله گرد در نواحــی، ضمن اخطار کتبی به 
پيمانکار مربوطه، جريمه نقدی نيز براساس 
تعرفه سازمان مديريت پسماند تهران در نظر 

گرفته می شود.»

مصطفی دينی، معاون خدمات 
شهری منطقه ۹:

اخطار و جريمه نقدى 
براى پيمانكاران خاطى

منطقه9

از تفکيــک غيرمجاز پســماندها توســط 
کودکان در منطقه با همکاری معاونت خدمات 
شــهری و محيط زيســت (نيروهای معربان و 
گشــت پيمانکار پســماند منطقــه) و نيروی 
انتظامی جلوگيری می شود. «يداهللا طاهری»، 
رئيس اداره مديريت پسماند شهرداری منطقه 
۲۱، در اين باره می گويــد: «بيش از ۹۰ درصد 
کودکان زباله گــرد منطقه، اتباع خارجی هســتند که رده 
ســنی ۱۰ تا ۱۵ سال را شامل می شوند. طی ماه های اخير، 
۳۷ کــودک زباله گرد شناســايی و پس از تشــکيل پرونده 
بــه مراجع مرتبط ارجاع داده شــدند که البتــه تعداد قابل 
توجهی از آنها با بررســی های قضايی، رد مرز شده اند. اغلب 
ايــن گروه از کودکان در ناحيه يک منطقه به ســبب تراکم 
سطل های زباله و واحدهای مسکونی فعال بوده اند.» طاهری 
می افزايد: «در حال حاضر با توجه به برنامه های گشــتزنی 
نيروهای شهرداری، هيچ کودک زباله گردی در منطقه مورد 
سواستفاده افراد فرصت طلب قرار نمی گيرد. موارد پراکنده ای 
نيز اگر پيش بيايد با مشــارکت انجمن های مردم نهاد که در 

حوزه کودکان کار تخصص دارند، وارد عمل می شويم.»

يداهللا طاهری، رئيس اداره مديريت 
پسماند شهرداری منطقه ۲۱:

90 درصد كودكان زباله گرد 
منطقه اتباع خارجى هستند

منطقه21

آموزش و رســيدگی به امور معيشتی کودکان 
زباله گرد منطقه با مشارکت سازمان های مردم نهاد 
صــورت می گيرد. «علــی نوروزی»، معــاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه ۲۲، با بيان 
اين مطلب می گويد: «از ســال ۱۳۹۸ تاکنون، ۲۲ 
کودک زباله گرد و کار در محله های منطقه شناسايی 
شــده اند که با مشارکت سازمان های مردم نهاد (که 
غرفه ای در بوســتان جوانمردان به آنها اختصاص داده بوديم) به 
امور مختلف آنها از آموزش و تفريح گرفته تا تحصيل و معيشت، 
رسيدگی می شود. مشاوره های روان شناسی، آموزش مهارت های 
مورد عالقه، بازی و ورزش نيز در همين غرفه به کودکان شناسايی 
شــده ارائه می شــد که در حال حاضر به سبب محدوديت های 
کرونايی تعطيل شده است.» نوروزی هم چنين ادامه می دهد: «از 
جمله مهم ترين اقدامات شهرداری منطقه در اين حوزه، منع به 
کارگيری نيروی کودکان از سوی پيمانکاران مختلف نواحی در 
بخش های خدمات شــهری است که با توجه به آن هيچ کودکی 
در مجموعه شهرداری مشــغول به کار نيست. از سويی ديگر از 
شــهروندان درخواست داشته و داريم که گزارش های خود را در 

صورت مشاهده کودکان زباله گرد به سامانه ۱۳۷ اطالع دهند.»

علی نوروزی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شهردار منطقه ۲۲: 

با كمك انجمن ها 
از كودكان كار حمايت مى كنيم

منطقه22

 اغلب الغر اندام و نحيف 
هستند. صورت های آفتاب سوخته 

و سياهی دارند. دست هايی با 
انگشتان خيزران و کبره بسته که 

کيسه های انباشته از پالستيک 
و کاغذهای جمع آوری شده را به 

دوش می کشند. سن شان به زحمت 
به ۱۵ سال می رسد. اما کسب 

وکاری سنگين دارند؛ زباله گردی! 
بعضی هايشان، خروس خوان 

راهی معابر پر  تردد می شوند و تا 
ساعت های عصر، سطل های زباله 

را در پی پسماندهای مشخصی 
جست و جو می کنند. بعضی ديگر 

اما شيفت کاری شان انگار ظهر 
به بعد است تا شغال خوان! يکی 

کاغذ جمع می کند و ديگری انواع 
پالستيک و پسماندهای ارزشمند. 

برای هريک تعداد مشخصی از 
خيابان ها و سطل های زباله در نظر 
گرفته شده است. تعدادی که کم 

و زياد آن را سرکرده آن گروه 
کودکان زباله گرد تعيين می کند. 
اين پديده اجتماعی که به گفته 

کارشناسان مربوطه، ريشه در فقر 
دارد، به آسيب اجتماعی جدی 

تبديل شده است که می توان 
هر جايی از شهر، در هر کوچه و 

معبری، صحنه های غمگنانه از آن را 
ديد. صحنه ها و نماهايی غيرانسانی 
که طی سال های اخير بنا به داليل 
اساسی و بين سازمانی، چالش های 

بسياری ايجاد کرده است. يک 
سال از منع به کارگيری کودکان 

در حوزه پسماند شهرداری گذشته 
است و هنوز اين حوزه بدون متولی 

معين و ضمانت اجرايی الزم، 
معطل مانده است در اين گزارش، 
روايت های مختلفی از اين آسيب 

در محدوده غربی شهر تهران را با 
هم می خوانيم. 

 سحر جعفريان

انجمن هاى 
مردم نهاد و 

رسانه ها بازوى 
توانمند مسئوالن 

باشند
ايجاد زيرساخت های 

تخصصی و هوشمندسازی 
شده از سوی شهرداری برای 
جمع آوری پسماند در شهر و 
نيز تعيين متولی مستقيم در 
حوزه ساماندهی کودکان کار 

از جمله کودکان زباله گرد، 
می تواند از مؤثرترين 

شيوه های کاهش و منع به 
کارگيری کودکان در حوزه 

اشتغال باشد. «بنفشه مهری» 
روان شناس و فعال اجتماعی ضمن 

بيان اين مطلب ادامه می دهد: 
«زباله گردی يکی از بدترين اشکال 

به کارگيری از نيروی کودکان 
است که پيامدهای آن برای جامعه 
جبران ناپذير است. آسيب شناسی 

اين ناهنجاری اجتماعی، ما را 
به چاره جويی های چند وجهی 

بين سازمان های متعدد مانند 
شهرداری ها، بهزيستی، وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نيروی 
انتظامی می رساند که البته قوانين 
الزم االجرا در اين حوزه نيز مؤثر 

خواهد بود.» مهری بر کارکرد 
انجمن های مردم نهاد نيز تأکيد 

می کند و می افزايد: «از اهميت و 
ضرورت فعاليت انجمن های مدنی 
در حوزه کودکان کار و در حمايت 
از خانواده های آنها (حمايت های 

معيشتی، آموزشی و افزايش مهارت 
و توانمندسازی) نيز نمی توان غافل 
ماند. اين انجمن ها در کنار رسانه ها 

می توانند مانند بازوی قدرتمندی 
عمل کنند که به عنوان پايشگران 
اجتماعی، وظيفه نظارت بر نحوه 

عملکرد متوليان را برعهده گيرند. 
اما آنچه مسلم است، وظيفه ذاتی 

حاکميت ها در تأمين رفاه اجتماعی 
و عمومی (ارائه خدمات اجتماعی 
باکيفيت) اعضای جامعه است تا 

نخستين مانع زباله گردی افراد 
به ويژه کودکان به درستی ايجاد 

شود.»

نگاه كارشناس

بنفشه مهرى
روان شناس و فعال 

اجتماعى
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صفحه آرا

آيين خوبانهاشور

شهردار ناحيه5:
در صورت تأييد 

ناايمنى، شهربازى 
پلمب مى شود

قرارداد اين شــهربازی جــزو قراردادهای 
شهرداری منطقه و زير مجموعه اداره حقوقی 
است. «رحمانی» شــهردار ناحيه۵ منطقه۵ 
درباره فعاليت اين شهربازی می گويد: «چون 
ايــن شــهربازی در محدوده ناحيــه۵ واقع 
شــده، اقدامات اجرايــی و پيگيرانه به عهده 

اين خبر  اکنون  ماســت. 
اينکه  ولی  رسانه ای شده، 
کــدام يــک از ارگان های 
اســتاندارد  تعيين کننده 
اعالم  را  شــهربازی ها آن 
و عنوان کرده مشــخص 
نيســت. برای مشــخص 
شدن ايمن يا ناايمن بودن 

وسايل اين شــهربازی اداره استاندارد بايد بر 
اســاس آيتم ها و جدول بندی های استاندارد 
شــهربازی آن را تأييد يــا رد کند. همچنين 
آتش نشــانی نيز می تواند در اين باره تصميم 
بگيرد. در صورتی کــه اين خبر و صحت آن 
از سوی ارگان های تأييد و کتبًا به شهرداری 
ناحيه ابالغ شود، شهرداری اين شهربازی را در 

صورت نداشتن موارد ايمنی پلمب می کند.»

«شــهره آبادی» از ســاکنان اين محله و مادر 
«پارميدا» ۴ساله اســت. او به محوطه شهربازی 
نگاهی می اندازد و می گويد: «چند ماهی می شود 
که اين شــهربازی فعاليت نمی کنــد. مهم ترين 
مشــکل اين شــهربازی کوچک بودن آن است. 
شهربازی بايد بزرگ باشد تا بچه ها احساس راحتی 
کنند. دخترم شــهربازی را خيلی دوست دارد، اما 
بايد مدام مراقبش باشــيم که با وسيله ها يا افراد 
برخورد نکند. به همين دليل هربار که می آمديم تا 
وقتی که به خانه باز گرديم او را همراهی می کردم 
تا اتفاقی برايش رخ ندهد.» وی بر اين باور اســت 
که اگر مســئوالن فضای بزرگ تری به شهربازی 
اختصاص دهند، برای والدين و کودکان نيز بهتر 

است. 
نصب وسايل جديد

«اميــر» با دوچرخه مشــغول بــازی در پارک 
اســت و پدرش هم کمی آن سو تر بر روی صندلی 
نشســته و با نگاهش او را دنبال می کند. او درباره 
تجهيزات شهربازی ميعاد می گويد: «سال ها است 
ساکن محله هستم و روز افتتاح شهربازی را خوب 
به ياد دارم. بسياری از وسايل اينجا قديمی است و 

ديگر جذابيتی برای بچه ها ندارد. انتظار داشتيم در 
سال های اخير وسايل جديدی در شهربازی نصب 
می شد که متأســفانه اين کار انجام نشده است.» 
به گفته پــدر امير، بچه های نســل امروز گرايش 
زيادی به مدرن بودن دارند و هر روز خواســته های 
جديدی را مطالبه می کنند. بنابراين مسئوالن بهتر 
اســت به اين نياز کودکان توجه کنند. «متين» و 
«مانی» دوقلوهايی هســتند که به همراه مادرشان 
برای بازی به بوستان آمده اند. مادر از امکانات رفاهی 
داخل شهربازی ابراز نارضايتی می کند و می گويد: 
«آپارتمانمان کوچک اســت و بچه ها فضای بازی 
مناسبی ندارند. به همين دليل هر روز عصر آنها را به 
بوستان ميعاد می آورم تا تفريح کنند. اينجا صندلی 
و جايی برای نشســتن نيست و همه ساعتی را که 
بچه ها مشغول بازی هستند، بايد بايستم. مسئوالن 
عــالوه بر کودکان بايد به فکر والدين نيز باشــند. 
چراکه بعضی از بچه ها همراه با پدر و مادر بزرگشان 
می آيند و نياز است آنها جايی بنشينند و استراحت 
کنند.» متين دوست دارد با وسايل شهربازی، بازی 
کند، اما شــهربازی چند ماهی تعطيل شده است. 
مــادرش موضــوع را برايش توضيــح می دهد، اما 

داليل مادر او را قانع نمی کند. «زهرا رضايی»، مادر 
متين اشک های پسرک را پاک می کند و می گويد: 
«خيلی وقت ها پسرم را برای تفريح به اين شهربازی 
می آوردم. بچه ها دوســت دارند در فضای شــاد و 
رنگارنگ تفريح کنند، اما اينجا نياز به ايمن سازی 
دارد. چون برخی از وســايل بازی خراب هستند. 
برای مثال، کمربند ايمنی آنها کار نمی کند. ايمنی، 
شــرط اول و دليل مهمی برای اطمينان و مراجعه 

خانواده ها به شهربازی است.»

شهربازى نيازمند توجه بيشتر است
«علی مرادی» پدر دايانا ۶ســاله اســت. او به 
مشــکالت اين شهربازی اشــاره می کند: «اينجا 
متعلق به کودکان و مســتهلک بودن وســايل و 
تجهيزات ممکن اســت آسيب های جدی و حتی 
جبران ناپذيری برای شــهروندان کوچک به وجود 
آورد. بنابراين بهتر است مسئوالن با رعايت برخی 

از نکات و انجام کارهای ساده از وقوع 
حوادث تلــخ و ناگــوار جلوگيری 
نامناســب  به  مــرادی  کننــد.» 
بودن کفپوش شــهربازی اشاره و 
عنوان می کند: «گذر زمان ســبب 

فرســودگی و استهالک کفپوش های 
شهربازی شده اســت. راه رفتن بر روی 
آنها موجــب آســيب ديدگی کودکان 
می شود و متأسفانه مسئوالن توجه ای 
بــه اين امر ندارند. هم چنين ورودی و 
حتی فضای داخلی شــهربازی ميعاد 
برای کودکان معلول مناسب ســازی 
نشده است. مســئوالن می توانند در 
راستای ارائه خدمات به اين کودکان، 

رمپ ايجاد کنند.» 

  تجهيز بوســتان ها و ايجاد فضاهای بازی مناســب برای کودکان، يکی از مطالبه های اهالی محله 
«صادقيه» است. در همين راستا شــهربازی «ميعاد» در بوستان ميعاد برای فراهم کردن اوقات شاد و 
پرنشاط کودکان در سال ۱۳۹۸ راه اندازی شد. کودکان قدم به دنيای بازی گذاشتند و اهالی اين اتفاق 
را به فال نيک گرفتند. ۹ شهربازی به عنوان شهربازی های ناايمن در شهر تهران معرفی شدند که يکی 
از آنها شهربازی بوستان ميعاد است. اکنون با گذشت چند سال از فعاليت شهربازی ميعاد، اعالم شده 
است که اين مکان ناايمن بوده و بايد متوقف شود. هرچند که منبع اين خبر در فضای مجازی مشخص 
نيست. به همين بهانه برای اطالع از صحت اين خبر و هم چنين ايمن يا ناايمن بودن وسايل شهربازی با 
«علی محمدی»، مدير اين شهربازی و « مهدی رحمانی»، شهردار ناحيه۵ منطقه۵ و اهالی محله درباره 

اين شهربازی و امکاناتش صحبت کرديم.  

ثريا روزبهانى

ماجراى تعطيلى و مشكالت 
شهربازى محله صادقيه 

به روايت اهالى

«مـيعاد» را تجهيز و به روز كنيد

دريچه

مدير شهربازى ميعاد: 
ايمنى وسايل بازى دوباره درحال بررسى است

برای جويا شــدن از دليل ناايمن اعالم شــدن اين 
شهربازی به ســراغ «علی محمدی»، مدير شهربازی 
ميعاد می رويــم. او در ابتــدای صحبت هايش با بيان 
اينکه همه وســايل و تجهيزات شــهربازی هر سال از 
سوی کارشناسان بررسی و استاندارد سازی می شوند، 
می گويد: «معموًال مجوز استاندارد شهربازی ها يک ساله 
صادر می شــود و هر سه ماه يک بار، بازرس استاندارد 
برای بازبينی دســتگاه ها مراجعه می کند تا کيفيت و 
سالم بودن آنها را بررسی کند. والدين مطمئن باشند، 
قديمی بودن وســايل بازی دليل بر فرســودگی آنها 
نيست. چراکه هر سال کارشناسان به اينجا می آيند و 

ايمنی و استاندارد وسايل را بررسی می کنند 
و اگر معيوب باشند، اجازه استفاده از آنها را 

نمی دهند.» 

پايان قرارداد و تعطيلى شهربازى
به گفته محمدی، زمستان سال گذشته، 

استاندارد سازی وسايل شهربازی از سوی کارشناسان 
بررســی شده اســت: «مدتی اســت که قرارداد ما با 
شهرداری به پايان رسيده است. به همين دليل امسال 
برای استانداردســازی مجموعه اقدام نکرده ايم. اکنون 
شــهرداری منطقه دوباره برای تمديد قــرارداد اعالم 

آمادگی کرده اســت. بر همين اساس ما 
برای گرفتن تأييديه اســتاندارد به اداره 
«استاندارد ايران» مراجعه کرديم و مراحل 
اداری آن انجام شده است و منتظر بازديد 
بازرس و ناظری از مجموعه هســتيم. در 
صورتی که وســايل نياز به تعمير داشته 
باشــد، بی  ترديد بــرای حفاظت از جــان کودکان و 
اطمينان خانواده ها از ايمن بودن وسايل بازی اين کار 
را انجام می دهيم. به باور من تأييديه اســتاندارد برای 
شــهربازی مهم و ضروری است. چراکه پای جان يک 
يا چند نفر در ميان اســت. بيــش از ۶ ماه از آخرين 

تأييده استاندارد اين مجموعه می گذرد و از سوی ديگر 
اين شهربازی تعطيل بوده و فعاليتی نداشته است. اما 
برای از ســرگيری فعاليت اين شــهربازی، الزم است 
ايمن يا ناايمن بودن وســايل آن تأييد شــود.» او در 
ادامه می گويد: «تــالش کرديم از همه فضا برای ارائه 
خدمات بهتر به کودکان اســتفاده کنيم، اما کوچک 
بودن اينجا خدمت رســانی ما را محدود کرده اســت. 
بنابراين در چنين مکان کوچکی امکان نصب وســايل 
و تجهيزات مدرن و جديد وجود ندارد. قطار، ماشين، 
ترامپلی، هواپيما، استخر توپ و تاب، برخی از بازی های 

پرطرفدار شهربازی ميعاد است.»

صورت نداشتن موارد ايمنی پلمب می کند.»
ســاله اســت. او به ســاله اســت. او به 
مشــکالت اين شهربازی اشــاره می کند: «اينجا مشــکالت اين شهربازی اشــاره می کند: «اينجا 
متعلق به کودکان و مســتهلک بودن وســايل و متعلق به کودکان و مســتهلک بودن وســايل و 
تجهيزات ممکن اســت آسيب های جدی و حتی تجهيزات ممکن اســت آسيب های جدی و حتی 
جبران ناپذيری برای شــهروندان کوچک به وجود جبران ناپذيری برای شــهروندان کوچک به وجود 
آورد. بنابراين بهتر است مسئوالن با رعايت برخی آورد. بنابراين بهتر است مسئوالن با رعايت برخی 

از نکات و انجام کارهای ساده از وقوع 
حوادث تلــخ و ناگــوار جلوگيری 
نامناســب  به  مــرادی  کننــد.» 
بودن کفپوش شــهربازی اشاره و 
عنوان می کند: «گذر زمان ســبب 

فرســودگی و استهالک کفپوش های 
شهربازی شده اســت. راه رفتن بر روی 
آنها موجــب آســيب ديدگی کودکان 
می شود و متأسفانه مسئوالن توجه ای 
بــه اين امر ندارند. هم چنين ورودی و 
حتی فضای داخلی شــهربازی ميعاد 
برای کودکان معلول مناسب ســازی 
نشده است. مســئوالن می توانند در 
راستای ارائه خدمات به اين کودکان، 

شــده، اقدامات اجرايــی و پيگيرانه به عهده 
اين خبر  اکنون  ماســت. 
اينکه  ولی  رسانه ای شده، 
کــدام يــک از ارگان های 
اســتاندارد  تعيين کننده 
اعالم  را  شــهربازی ها آن 
رحمانىو عنوان کرده مشــخص 

شهردار ناحيه5

ايمنی و استاندارد وسايل را بررسی می کنند 
و اگر معيوب باشند، اجازه استفاده از آنها را 

على محمدى 
مدير شهربازى ميعاد

چشم های «وجيهه کاوسی»، مادر شهيد زاهد، 
پس از گذشت ۵ سال از شهادت پسرش، همچنان 
اشــک آلود است. لحظه ای نيســت که بی ياد پسر 
مهربانش ســپری شــود و هفته ای نيست که بر 

مزارش ننشيند. 
کاوســی می گويد: «آرامــش و مهربانی هادی 
مثال زدنی بود. پيش از شــهادتش، او را بســيار 
در خواب می ديدم که رو به ســوی آسمان دارد. 
هم از خواب هايم می ترســيدم و هــم با توجه به 
فضا و معنای آن خواب هــا، از پاک بودن فرزندم 
لــذت می بردم. ايــن گمان که جــای هادی در 
آسمان است، بسيار در ســرم می چرخيد. هر بار 
برای مأموريت می رفت، گويی قلب مرا هم با خود 
می برد. ســرگردان و بی تاب می ماندم تا بازگردد. 
بعضی وقت  ها مأموريت هايــش چندين ماه طول 
می کشــيد و در اين مدت تنها چنــد بار تماس 
تلفنــی می گرفت. برای دفــاع و البته آموزش به 

ساير نيروهای نظامی می رفت. 
همسر و ۲ فرزندش را به خدا و به ما می سپرد 
و می رفت. می گفت: «چون شــما هستيد، خيالم 
از خانواده ام آســوده اســت، اما نگــران کودکان 
«ســوری» هســتم.» پيش از شــهادتش يکبار 
مجروح شد، اما پا پس نکشيد و خيلی زود دوباره 
به ســوريه رفت. اين بار که رفت، دلشــوره امانم 
نداد تا اينکه يک روز خبر شهادتش را آوردند. به 
معنای واقعی کمرم را شکست. اما خود را به خاطر 

فرزندان ديگرم سرپا نگه داشته ام.»

پشتوانه زندگيم را از دست داده ام 
صعود به قله را دوســت داشــت. آنقدر که از 
دوران جوانــی، اغلب صبح روزهای پنجشــنبه و 
جمعه، راهی کوهســتان های اطراف شهر می شد. 
گوشه و کنار اتاقش ُپر از عکس های سياه و سفيد 
شــخصيت های تأثيرگــذار سياســی و اجتماعی 
بود. «علی اکبر زاهد»، برادر کوچک تر شــهيد، از 
خاطرات به يادماندنی اش با او می گويد: «هادی به 
قدری به طبيعت، کوه و کشــاورزی عالقه داشت 

که همه ما را نيز به نوعی درگير اين 
عادت های پســنديده خود کرده 
بود. خــودش به صورت حرفه ای 
می پرداخت  ورزش «جودو»  به 
و توصيه داشت که ورزش را از 
حذف  روزانه  مان  فعاليت های 

نکنيم. برای همين روحيه   
خوبــش بود کــه اغلب 
لبخندی بر لب داشــت 
و با ديگران به خوشــی 
رفتــار می کرد. در کنار 
ورزش، بــه مراقبت از 
نفس نيز توجه می کرد. 

برای مثــال، يک کاغذ 
رنگــی کوچــک، کنــار پيچ 
راديواش چســبانده بود که بر 

روی آن نوشــته بــود: «غيبت 
يــا کاغذ رنگــی ديگری  نکن» 
کنار کتاب هايــش بود که عبارت 

«دروغ نگــو» را نشــان می داد. به 
تازگی دوره کارشناسی ارشد رشته 
«جامعه شناسی» را به پايان رسانده 
بود. قصد داشت ادامه تحصيل دهد، 
دکترا  مقطع  کتاب های  همين  برای 
را آماده کــرده بــود. روزی که به 
شــهادت رســيد، روز مرخصی اش 
بود که به خواســت خود عمليات 
پاکسازی يکی از محورهای سوريه 
را برعهــده گرفته بــود. جلوتر از 
ســربازانش حرکت می کرد تا جای 
«مين»ها را شناســايی کند. طولی 
نمی کشــد کــه به يکبــاره يکی از 

مين هــا منفجر می شــود و هادی 
به شهادت می رســد. از همان روز 
مهم ترين  از  يکی  می کنم  احساس 
پشــتوانه های زندگيم را از دست 
داده ام. خداوند ۲ برادر ديگرم 
را حفظ کند. آنها هم ايثارگر 
و جانبــاز دوران دفاع مقدس 
هســتند. غم از دست دادن 
هــادی، بــرای همگــی ما، 

همواره داغ و تازه است.»

نيكوكارى از صفاتش بود
شــهيد زاهد بين اهالی به انجام فعاليت های 
خيرخواهانه و مهرورزی شهرت داشت. برادرش 
در اين باره توضيح می دهد: «ســال ها بود که 
بخشی از حقوق خود را به خيريه ای که 
خواهرمان مسئوليتش را برعهده دارد، 

اهدا می کرد. خيريه ای که کودکان بی سرپرســت 
را تحت پوشــش قرار می دهد. جمله ای که برادرم 

همواره بر زبانش جاری بود. 
او می گفت: «کودکان سوری هم مانند کودکان 
من حق زندگی بايد داشــته باشند.» با اين تفکر 
تا جايی که برايش امکان داشــت، در هر اعزامش 
به ســوريه، خوراکی، کنســرو و يا شکالت برای 

کودکان ســوری می برد. از مهرورزی به کودکان 
بی سرپرســت هموطنش نيز غافل نمی ماند. تهيه 
بســته های ارزاق، فعاليتی بود کــه ماهانه انجام 
می داد. به حرف هايی هم کــه گاهی معدودی از 
افراد از ســر ناآگاهی می زنند و به شهدای مدافع 

حرم نسبت می دهند، اهميت نمی داد.
 می گفــت: «ما بــرای آرمان هايمــان با خدا 
معاملــه می کنيم.» حتــی آموزش های تخصصی 
نظامی و دفاع شــخصی را بــه نوجوانان و جوانان 
عالقه مندی که در پايگاه بســيج و مســجد محله 
«استادمعين» حضور داشتند، رايگان ارائه می داد. 
همه تالش خود را می کرد تا جوانان جذب مسجد 
شــوند. با اينکه کم حرف بود، اما دوستان زيادی 
در محله داشــت که در مناسبت های مختلف گرد 
هم جمع می شــدند. بســياری از دوستانش را ما 
پس از شــهادت او شناختيم. دوستانی که يا خير 
بودند يا نيازمندانی تحت پوشش دارند. فروتنی و 
تواضع اش هم که ديگر در کلمات نمی گنجد. پس 
از شــهادتش، تعدادی از همــان جوان ها آمدند و 
مستندهايی از زندگی او ساختند. حتی کتابی نيز 

از زندگينامه او منتشر شده است.»

سال ها بود كه بخشى از حقوق 
خود را به خيريه اى كه خواهرمان 
مسئوليتش را برعهده دارد، اهدا 
مى كرد. خيريه اى كه كودكان 
بى سرپرست را تحت پوشش 

قرار مى دهد

 کودکی اش در جلسات مذهبی خانگی همراه با مادر گذشت. از ۹ سالگی 
راهی پايگاه بسيج محله شد. فعال و مستعد بود. آنقدر که پس از مدتی کوتاه 
به عنوان «مربی نظامی» برگزيده شد. گشــاده رويی اش، همگان را مجذوب 
می کرد. درس و ورزش را با هم ادامــه داد. اغلب اوقات با هم محله ای های 
خود در پايگاه های بسيج و مساجد، سرگرم امور خير و آموزش نظامی بود. 
کم سخن می گفت و بيشتر مرد ميدان بود. شهيد «مدافع حرم»، «هادی 
زاهد»، ۳۷ ســاله که آبان  ماه ۱۳۹۵ در «حلب سوريه» به شهادت رسيد. 
همان مرد ميدانی اســت که در اين گزارش روايت هايی از زندگی او را در 

گفت وگو با مادر و برادرش می خوانيم.  

سحر جعفريان

سبك زندگى شهيد زاهد در گفت وگو با خانواده اش

هـادى حامى 
كـودكان بود

جمعه، راهی کوهســتان های اطراف شهر می شد. 
گوشه و کنار اتاقش ُپر از عکس های سياه و سفيد 
شــخصيت های تأثيرگــذار سياســی و اجتماعی 
بود. «علی اکبر زاهد»، برادر کوچک تر شــهيد، از 
خاطرات به يادماندنی اش با او می گويد: «هادی به 
قدری به طبيعت، کوه و کشــاورزی عالقه داشت 

که همه ما را نيز به نوعی درگير اين 
عادت های پســنديده خود کرده 
بود. خــودش به صورت حرفه ای 
می پرداخت  ورزش «جودو»  به 
و توصيه داشت که ورزش را از 
حذف  روزانهمان  فعاليت های 

نکنيم. برای همين روحيه
خوبــش بود کــه اغلب 
لبخندی بر لب داشــت 
و با ديگران به خوشــی 
رفتــار می کرد. در کنار 
ورزش، بــه مراقبت از 
نفس نيز توجه می کرد. 

برای مثــال، يک کاغذ 
رنگــی کوچــک، کنــار پيچ 
راديواش چســبانده بود که بر 

روی آن نوشــته بــود: «غيبت 
يــا کاغذ رنگــی ديگری  نکن» 
کنار کتاب هايــش بود که عبارت 

«دروغ نگــو» را نشــان می داد. به 
تازگی دوره کارشناسی ارشد رشته 
«جامعه شناسی» را به پايان رسانده 
بود. قصد داشت ادامه تحصيل دهد، 
دکترا  مقطع  کتاب های  همين  برای 
را آماده کــرده بــود. روزی که به 
شــهادت رســيد، روز مرخصی اش 
بود که به خواســت خود عمليات 
پاکسازی يکی از محورهای سوريه 
را برعهــده گرفته بــود. جلوتر از 
ســربازانش حرکت می کرد تا جای 
«مين»ها را شناســايی کند. طولی 
نمی کشــد کــه به يکبــاره يکی از 

مين هــا منفجر می شــود و هادی 
به شهادت می رســد. از همان روز 
مهم ترين  از  يکی  می کنم  احساس 
پشــتوانه های زندگيم را از دست 

داده ام. خداوند ۲
را حفظ کند. آنها هم ايثارگر 
و جانبــاز دوران دفاع مقدس 
هســتند. غم از دست دادن 
هــادی، بــرای همگــی ما، 

همواره داغ و تازه است.»

نيكوكارى از صفاتش بودنيكوكارى از صفاتش بود
شــهيد زاهد بين اهالی به انجام فعاليت های 
خيرخواهانه و مهرورزی شهرت داشت. برادرش 
در اين باره توضيح می دهد: «ســال ها بود که 
بخشی از حقوق خود را به خيريه ای که 
خواهرمان مسئوليتش را برعهده دارد، 

 کودکی اش در جلسات مذهبی خانگی همراه با مادر گذشت. از 
راهی پايگاه بسيج محله شد. فعال و مستعد بود. آنقدر که پس از مدتی کوتاه 
به عنوان «مربی نظامی» برگزيده شد. گشــاده رويی اش، همگان را مجذوب 
می کرد. درس و ورزش را با هم ادامــه داد. اغلب اوقات با هم محله ای های 
خود در پايگاه های بسيج و مساجد، سرگرم امور خير و آموزش نظامی بود. 
کم سخن می گفت و بيشتر مرد ميدان بود. شهيد «مدافع حرم»، «هادی 

۳۷زاهد»، ۳۷زاهد»، ۳۷
همان مرد ميدانی اســت که در اين گزارش روايت هايی از زندگی او را در 

گفت وگو با مادر و برادرش می خوانيم.  

سحر جعفريان

كـودكان بود

هســتند. غم از دست دادن 
هــادی، بــرای همگــی ما، 

شــهيد زاهد بين اهالی به انجام فعاليت های 
خيرخواهانه و مهرورزی شهرت داشت. برادرش 
در اين باره توضيح می دهد: «ســال ها بود که 
بخشی از حقوق خود را به خيريه ای که 
خواهرمان مسئوليتش را برعهده دارد، 
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

بچه محلبچه محل

گفت و گو با 4 برگزيده
 مسابقه مجازى استعداديابى در تهرانسر

داستان ستاره ها

برگزارى مسابقه 
با همكارى شهردارى منطقه 

نوروز ۱۴۰۰ يک مسابقه مجازی استعداديابی با 
مشارکت شهرداری منطقه ۲۱ و يکی از کانال های 
محلی تهرانســر برگزار شد. در اين مسابقه که به 
رده ســنی کودک و نوجوان اختصاص داشــت، 
شهروندان در ۳ رشته مختلف، ويدئوهای خود را 
به مدير کانال تهرانسری ها ارسال کردند تا از بين 
آنها نفرات برتر انتخاب شــود. سرانجام در تيرماه 
نفرات برتر برگزيده شدند و با حضور در ساختمان 
شــهرداری منطقه، جوايز خود را از دست «مريم 
عيدی زاده»، مديــر روابط عمومی، دريافت کردند 
تا مراســم اهدای جوايز اين مســابقه مجازی در 
روزهــای کرونايی باشــد. «فــرزان فتوحی» که 
مجری مســابقه استعداديابی تهرانسری ها نيز بود 
درباره اين برنامه می گويد: «مسابقه استعداديابی 
تهرانســری ها با همکاری شهرداری منطقه، نوروز 
۱۴۰۰ برگزار شــد و طی آن از اهالی و ســاکنان 
محله دعوت کرديــم تا در زمينه هــای نمايش، 
موسيقی و حرکات نمايشی ويدئو های خود را برای 
ما ارسال کنند تا ضمن منتشر کردن آنها در پايان 
به نفرات برتر از ســوی شهرداری منطقه جوايزی 
اهدا شود. در مجموع حدود ۳۰ نفر ويدئوهای خود 
را برای ما ارسال کردند. ابتدا قرار بود نفرات برتر 
با رأی گيری کامنتی برگزار شود و اهالی تهرانسر 
نفــرات برتر را انتخاب کننــد. حدود ۳ هزار رأی 
دريافت کرديم، اما از آنجا که پس از بررســی های 
دقيق تر متوجه شديم در روند رأی گيری کامنتی 
تخلفاتی رخ داده است، پس از همفکری با مديران 
شهرداری منطقه تصميم گرفتيم تا آرای کامنتی 
را باطل کنيم و برای انتخاب نفرات برتر از داوران 
و کارشناسان هر رشــته کمک بگيريم. در حوزه 
نمايش «محسن افشار»، کارگردان و بازيگر تئاتر 
و تلويزيون داوری اين بخش را برعهده داشت. در 
زمينه حرکات نمايشــی «هادی فرحی»، مربی و 
داور رشته ورزشی ژيمناستيک نفرات برگزيده را 
انتخاب کرد. در قسمت موسيقی «سينا کريمی»، 
دانش آموخته رشته موســيقی و آهنگسازی داور 
مســابقه بود. در هــر بخش نفرات اول تا ســوم 
برگزيده شــدند، اما از آنجا که شهرداری منطقه 
به عنوان اسپانســر مســابقه قرار بود تنها به يک 
نفر در هر بخش جايــزه دهد، فقط نفرات برتر را 

معرفی کرديم.» 

نبود سالن سينما و تئاتر را در محله داشته باشند و 
بايد با تالش و رايزنی اين کمبود و مشــکل در اين 

منطقه از بين برود.» 

ژيمناستيك براى همه 
هادی فرجــی، مربی ژيمناســتيک، که داوری 
بخش حرکات نمايشــی را برعهده داشــت، درباره 
عملکرد بچه ها در اين بخش به همشــهری محله 
می گويد: «مسابقه استعدايابی که در محله تهرانسر 

اين بچه ها اســت که شرايط را برای اجرای نمايش 
آنهــا فراهم و ايــن ويدئوها را برای شــرکت دادن 

فرزندانشان در مسابقه از سال کردند.» 

جاى خالى سالن تئاتر در تهرانسر
اين کارگردان، بازيگر تئاتر و ســينما با اشاره به 
اين موضوع که تهرانسر بی شک به يک سالن سينما 
و تئاتر نياز دارد، از شــهرداری و هنرمندان محلی 
می خواهد کــه اين موضوع را به نفع شــهروندان، 
استعداد ها و عالقه مندان اين هنر پيگيری و دنبال 
کنند: «واقعًا جای تأسف است که تهرانسر به عنوان 

نوع تست و آزمون از آنها گرفته شود. برای مثال، در 
زمينه سنجش آمادگی جسمانی، تعدادی از بچه ها 
را به مدت ۸ ماه تمرين و آموزش می دهند، سپس 
از همه آنها تســت می گيرند تا نفرات با استعدادتر 

شناسايی شوند.»

5 استعداد برتر تهرانسر از نگاه داوران
در پايان، داوران ۵ نفر از شــرکت کنندگان را 
به عنوان استعداد های برتر انتخاب کردند. «ستايش 

انتظار روبه  رو شدن 
با چنين استعدادهايى را نداشتم

محسن افشار، کارگردان و بازيگر تئاتر و تلويزيون 
که داوری بخش نمايش را برعهده داشت، عملکرد 
بچه ها را در مسابقات استعداديابی قابل قبول می داند 
و می گويد: «سطح کار بچه هايی که در اين مسابقه 
شــرکت کرده بودند، خوب بود و گمان می کنم با 
وجود ســن کم، عملکرد متوسطی در اجرای تئاتر، 
نمايش و موســيقی داشــتند که در مجموع قابل 
قبول است. اگر از اين استعدادها حمايت های الزم 
صورت بگيرد و به آنها رسيدگی شود، می توانند در 
رشــته تئاتر پيشرفت کنند. به گمانم اين بچه های 
با استعداد ارزش ســرمايه گذاری دارند و می توانند 
آينده خوبی در تئاتر و موسيقی داشته باشند. واقعًا 
از تماشــای کارشان لذت بردم و انتظار نداشتم که 

اين قدر خوب باشند.» 

ضرورت حمايت از 
افراد با استعداد

برگــزاری  افشــار 
را  برنامه هايی  چنيــن 
بسيار مفيد و سودمند 
می دانــد و بــاور دارد 
مســابقاتی  چنين  که 
بايد در محله تهرانســر 
ادامه داشــته باشــد و 
در محله هــای ديگــر 

نيز برگزار شــود تا همه بچه ها فرصتی برای عرضه 
استعدادها و نشــان دادن توانايی های خود داشته 
باشــند: «به گمانم برگزاری چنيــن برنامه ای در 
محله، فکر و ايده خوبی بود و اين کار را تحســين 
کردم. اســتعدادهای بســيار خوبی در زمينه های 
مختلف وجــود دارد که می توانيم آنهــا را در دل 
محله ها شناســايی کنيم. به هرحال بسياری از اين 
افراد به دليل اينکه فضا و دسترسی کافی برای بروز 
اســتعدادهای خود ندارند، نا شــناخته می مانند و 
به اصطالح می ســوزند. شناسايی استعدادها بايد از 
جايی آغاز شود. در مدارس يا محله فرقی نمی کند. 
بديهی اســت اين بچه ها با ســن و سال کم که به 
اين زيبايی تئاتر اجرا می کنند، نمی توانند به سادگی 
خود را به مراکز و پايگاه های تئاتر و نمايش برسانند 
و نياز به حمايت دارند. نکته قابل تحســين ديگری 
که بايد با آن اشاره کنم، حمايت و توجه پدر و مادر 

برگزار شد، در دسته بندی «ژيمناستيک برای همه» 
جای می گيرد که بــرای داوری ۲۰ فاکتور دارد. از 
ايــن ۲۰ فاکتور، ۱۰ فاکتور را بــرای داوری لحاظ 
کرديم و بر همين اساس نفرات برتر انتخاب شدند.» 
فرجی که خود کارشــناس استعداديابی است، اين 
قبيــل برنامه ها را بيش از آنکه اســتعدايابی بداند 
مسابقه يا جشــنواره می داند: «نمی شود به چنين 
برنامه هايی اســتعداديابی گفت. برای استعداديابی 
بايد بچه ها همگی در شــرايط يکسان باشند و يک 

يک محله پرجمعيت و به نسبت قديمی در منطقه 
۲۱، هيچ گونه سالنی برای تئاتر و سينما ندارد. در 
گذشــته، سالن تئاتر و ســينما «ققنوس» بود که 
متأســفانه چند سالی می شود که تعطيل و تخريب 
شــده است. گمان می کنم بايد شــهرداری در اين 
زمينه کاری انجام دهد و شرايطی را فراهم کند که 
تهرانسر دســت کم يک سالن سينما و تئاتر داشته 
باشــد. سالنی که بشود از آن برای اجرای موسيقی 
و ديگــر برنامه های هنری نيز اســتفاده کرد. اين 
اســتعداد های خوبی که ديدم واقعــًا به يک پايگاه 
هنری نياز دارند. هنرمندان تهرانســر نبايد دغدغه 

بيرامــی» از بين ۶ اجرايی که برای داوری انتخاب 
شده بود، در بخش حرکات نمايشی و ژيمناستيک 
مقام نخســت را کسب کرد. «يســنا نصرالهی»، 
نوازنده سنتور، از بين ۱۶ اجرای منتخب در رشته 
نوازندگی موسيقی و خوانندگی برگزيده شد. گروه 
تئاتــر ۳ نفره «آرين فخری»، «آرشــيدا فخری» 
و «پينار قربانی» نيز بــا اجرای نمايش «مجازات 
گاليله» در بخش رشــته نمايشی به مقام نخست 

دست يافتند. 

گام اول براى موفقيت در تئاتر را برداشتم
نام: پينار قربانى

رشته استعداديابى: تئاتر
پينار قربانی، يکی ديگر از نفرات تيم برگزيده 
نمايش گاليله به همشــهری محلــه می گويد: 
«از سال گذشــته اجرای نمايش را آغاز کرديم. 
از اجــرای نمايش گاليله فيلمــی تهيه کرديم. 
فيلم هــای ديگری نيــز از نمايش هايــی مانند 
«داوينچی» داريم. هدف مــان از اجرای نمايش 
گاليله اين بود که تئاتری را اجرا کنيم تا علمی و 
آموزنده باشد. علمی بودن، طنزی که در نمايش 
وجــود دارد و بــازی خوب ما ســبب موفقيت 
اين نمايش شد و خوشــبختانه مقام نخست را 

کســب کرديم.» پينار برای بازی در اين نمايش 
در هيچ گونــه کالس بازيگری يا دوره تخصصی 
شرکت نکرده است. او نمی داند در تهرانسر کالس 
يا آموزشگاهی برای تئاتر و بازيگری وجود دارد يا 
خير؟ او می گويد: «برای ياد گيری نمايش کالس 
خاصی نرفته ام و نمی دانم در تهرانسر کالسی در 
اين زمينه وجود دارد يا نه! بازی در اين نمايش 
و موفقيت ما سبب شــد تا به بازيگری در تئاتر 
بيشــتر از پيش عالقه مند شوم و می خواهم اين 
راه را همچنان ادامه دهم. در واقع اکنون گام اول 
را بر داشتيم. اميدوارم باز هم بتوانيم موفق شويم 

و نمايش های ما ديده شوند.»

اين مسابقه به ما انگيزه تالش داد 
نام: يسنا نصر اللهى

رشته استعداديابى: موسيقى
يســنا نصــر اللهی، نفــر اول مســابقه 
استعداديابی در بخش موسيقی است. هنرمند 
کوچک هم محله ای درباره اينکه چند ســال 
اســت موسيقی کار می کند و چرا در مسابقه 
استعداديابی شرکت کرده است به همشهری 
محله می گويد: «سال پيش به دليل عالقه ای 
که به موســيقی داشــتم، در کالس آموزش 
سنتور ثبت نام کردم. با کمک و حمايت های 
پــدر و مادرم در اين مدت پيشــرفت خوبی 
داشتم. وقتی شنيدم که در تهرانسر مسابقه 
استعداديابی برگزار می کنند، برای اينکه بدانم 

در چه سطحی هســتم تا بتوانم با بچه هايی 
که موسيقی کار می کنند رقابت داشته باشم، 
تصميم گرفتم در اين چالش شــرکت کنم و 
خود را محک بزنم. هرگز انتظار نداشــتم که 
مقام نخســت را کســب کنم. از اينکه موفق 
شــدم در رقابت با همسن و سال های خودم 
عملکرد بهتری داشته باشم، واقعًا خوشحالم 
و حس خوبی به من دســت می دهد. تشويق 
می شوم تا موســيقی را جدی تر دنبال کنم. 
مسابقه ای که در محله برگزار شد، بسيار خوب 
بود و در بچه ها حس رقابت ايجاد کرد، به همه 
مــا انگيزه داد و همه تالش کرديم تا بهترين 

کار خود را ارائه دهيم.»

امكانات محله براى ورزش ژيمناستيك مناسب نيست
 نام: ستايش بيرامى

رشته استعداديابى: ژيمناستيك
ستايش بيرامی، درباره فعاليت های ورزشی و شرکت در مسابقه 
اســتعداديابی به همشهری محله می گويد: «کالس سوم بودم که 
ورزش را آغاز کردم. به ســبب آمادگی جسمانی و عالقه ای که به 
ژيمناستيک داشتم، اين رشــته ورزشی را انتخاب کردم. پس از 
مدتی فعاليت در اين رشــته، ژيمناستيک را رها کردم. زمانی که 

کالس هفتم بودم، تصميم گرفتم دوباره اين ورزش را شروع کنم. 
برای همين در باشــگاه «ياس» تهرانسر ثبت نام کردم. امسال هم 
در مســابقات استعديابی شــرکت کردم و به موجب نوع حرکات 
و انعطاف بدنی خوبی که داشــتم مقام نخســت را کسب کردم. 
اين برنامه ها بســيار خوب اســت و به بچه ها انگيــزه می دهد و 
ســبب می شود تا شادی و هيجان داشته باشيم.» نفر اول مسابقه 
استعداديابی در رشــته حرکات نمايشی، امکانات محله در رشته 

ژيمناستيک را کم و نامناسب می داند: «خيلی ها در تهرانسر مانند 
من عالقه زيادی به ورزش ژيمناستيک دارند، اما محله ما امکانات 
زيادی برای اين رشته ورزشی ندارد. در تهرانسر ۲باشگاه در حوزه 
ژيمناســتيک فعال هستند که آنها هم کامل نيستند. فضای يکی 
از باشگاه کوچک اســت و باشگاه ديگر هم امکانات زيادی ندارد. 
اگر کســی در اين رشته به موفقيتی می رســد به سبب امکانات 

نيست، بلکه به دليل استعداد است.» 

نمايش «گاليله» را با كارگردانى مادرم اجرا كردم
نام: آرين فخرى

رشته استعداديابى: تئاتر
آرين فخری، يکی از نفرات تيم برگزيده تئاتر 
در اين باره به همشهری محله می گويد: «از سال 
گذشته که ويروس کرونا شيوع پيدا کرد، تئاتر 
را آغاز کردم. قرنطينه و ماندن در خانه ســبب 
شــد تا به استعدادهايم پی ببرم و آن را شکوفا 
کنم. با تشــويق مادر و پــدرم تصميم گرفتيم 
تا به همراه آرشــيدا خواهر ۵ ســاله ام، نمايش 
يک دانشمند معروف را بازی کنيم که ماندگار 
باشد. داستان مناسبش را پيدا کرديم و نمايش 
«گاليلــه» را با کارگردانی مــادرم اجرا کرديم. 
موضــوع نمايش مجازات و دســتگيری گاليله 

بــود. از طريق مادربزرگم مطلع شــديم که در 
تهرانسر گروهی برای استعداديابی وجود دارد. 
ما هم فيلمی از تئاترمان گرفتيم و در کانالی که 
اعالم کرده بودند، گذاشتيم و خوشبختانه مقام 
نخست را کســب کرديم.» آرين از تصميمش 
بــرای ادامه فعاليت در تئاتــر می گويد: «دليل 
انتخاب اين نمايــش اين بود که نکات علمی و 
آموزنده ای دارد. برای تفريح و سرگرمی و بدون 
هيــچ ذهنيت و انتظاری برای کســب مقام در 
اين مســابقه شرکت کرديم و گمان اينکه مقام 
نخست را کسب کنيم، نداشتم. اين اجرا و اين 
مقامی که به دســت آورديم برای من انگيزه ای 

شد که تئاتر را ادامه بدهم.»

 در روزهايی که همه گيری ويروس «کرونا» مردم و به ويژه کودکان و نوجوانان را از حضور در اجتماع 
و بازی و تفريح محروم کرده است و آنها مجبورند تا غير از موارد ضروری و اضطراری در خانه قرنطينه 
باشــند، برگزاری مسابقات، جشنواره  ها و سمينار های مجازی فرصت خوبی برای سرگرم شدن است. 
تجربه ای جديد که بــا وجود همه محدوديت ها و تفاوت هايش با برنامه هايی که به شــکل حضوری 
برگزار می شد، باز هم خالی از لطف نيست و شور و هيجان را در بين بچه هايی به وجود می آورد که از 
خانه نشينی خسته شده اند. برنامه هايی مانند مسابقه «استعداديابی تهرانسری ها» که همين امسال 
برگزار و نفرات برتر نيز مشخص شد. در اين گزارش با اين مسابقه، نفرات برتر و برگزيدگان آن بيشتر 

و بهتر آشنا می شويم.

مهدى اسماعيل پور
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

زير پوست شهر

 سرای محله «باشــگاه نفت تهرانسر» در داخل 
بوستان نرگس و ضلع شــمالی آن قرار دارد. «ليال 
موسوی»، دبير محله باشگاه نفت، درباره مشکالت و 
آسيب های اجتماعی اين بوستان به همشهری محله 
می گويد: «يکی از مشــکالتی که محله باشگاه نفت 
تهرانسر با آن مواجه اســت، به موضوع آسيب های 
اجتماعی و مواردی چون فروش و توزيع موادمخدر 
در بوســتان نرگس و هم چنين بوســتان «ريما» بر 
می گردد. متأســفانه اين موضوع در چند سال اخير 
بيشتر شده است. آســيب اجتماعی محله عالوه بر 

بوســتان نرگس در کوچه دوم شرقی که 
جنب اين بوســتان قرار دارد و کوچه پس 
از آن يعنــی کوچه «عالقه منــدان» نيز 
زياد اســت. چون خلوت هســتند انواع و 
اقســام بزه های اجتماعی مانند رفتارهای 
نامتعارف نوجوانان وجوانان، خريد و فروش 
و اســتعمال انواع موادمخــدر را در داخل 
آنها شاهد هستيم. يکی ديگر از معضالت 

«حبيب آقايی» 
کالنتــری  در 
 ، نســر ا ۱تهر ۵ ۰
تاحدودی شرايط نسبت به 
گذشته بهتر شده اســت، اما هنوز اين 
مشکالت و آســيب ها را در محله و به ويژه بوستان 
نرگس و کوچه های اطراف آن مشــاهده می کنيم. 
مهم ترين دليــل وجود اين مشــکل نبود کانکس 
نيروی انتظامی در اين محدوده است. تهرانسر محله 
بزرگيست و ميزان  تردد در آن هم بسيار زياد است، 
در نتيجــه به توجه ويژه ای نيــاز دارد. البته نيروی 
انتظامی همه تالش خود را می کند، اما متأســفانه 
بازخورد الزم را ندارد. شــايد دليلش اين است که 
تنها برخورد پليس راهکاری برای حل اين مشکالت 
و آسيب ها نيست. اهالی محله درخواست نصب يک 

کانکس پليس در بوستان نرگس را دارند.» 

مشاركت شهروندان 
در مقابله با آسيب هاى اجتماعى 

ليال موسوی می گويد در جلســه ای که دبيران 
محله و اعضای شــوراياری با رئيس جديد کالنتری 
تهرانســر داشــتند، مقرر شــد تا در تأمين هرچه 
بيشــتر امنيت محله از ظرفيت و توان مردم محله 
نيز اســتفاده شــود: «در اين جلســه  قرار شد در 
زمينه تأميــن امنيت محله به ويژه امنيت اجتماعی 
شــهروندان، شــوراياری و مديران محله مشارکت 
و هميــاری بيشــتری داشــته باشــند. به ويژه در 
محله باشــگاه نفت تهرانســر که به رغم تالش های 
شــبانه روزی پليس، با توجه به کمبودهای ابزاری و 
نرم افزاری که کالنتری با آن مواجه است، مردم بايد 
بيشتر به کمک کالنتری بيايند. البته اين ساختار و 
شــيوه کمک کردن بايد تعريف شود و مردم بدانند 
که چگونه می توانند برای تأمين هرچه بيشتر امنيت 

محله خود به نيروی انتظامی کمک کنند. 
پيشــنهادی که من در ايــن زمينه ارائه 
دادم، تشکيل گروه های جهادی و داوطلب 
مردمی اســت که بايــد در نهايت نيروی 
انتظامی در اين باره به جمع بندی و نتيجه 
برسد. اميدواريم با مشــارکت و همراهی 
شهروندان، شــوراياری ها و مديران محله 
شاهد رفع يا دست کم کاهش اين موارد در 

تهرانسر باشيم.»

موضوع «کيف قاپی» است. اين معضل در بلوار اصلی 
تهرانسر به ويژه جنب بوســتان نرگس بسيار اتفاق 
افتاده اســت. در خرداد ماه ۳ يا ۴ مورد کيف قاپی و 
سرقت موبايل را در نزديکی سرای محله باشگاه نفت 
داشــتيم که در کنار بوستان نرگس قرار دارد. عالوه 
بر اين، درگيری و نزاع های فردی و دسته جمعی در 
بوســتان نرگس و اطراف آن بســيار اتفاق می افتد. 
اســتفاده از موادمخدر در مالعام، خانواده ها را آزار 
می دهد. چون بوســتان نرگس يکی از بوستان های 
فرامحله ای  اســت و بــا امکاناتی کــه دارد يکی از 
پاتوق های اصلی منطقه به حساب می آيد.»

درخواست اهالى براى نصب 
كانكس نيروى انتظامى در بوستان 

مدير محله باشــگاه نفت تهرانســر از 
درخواست اهالی محله برای جانمايی يک 
کانکس در داخل بوســتان خبر می دهد: 
«البته در يک ماه اخير با انتصاب سرهنگ 

بروز مشكالت 
در خيابان ها و كوچه هاى اطراف

«داود حاج اســفندياری»، دبير شوراياری محله 
باشگاه نفت تهرانســر، هم از بروز انواع آسيب های 
اجتماعی در بوستان نرگس گاليه دارد و می گويد: 
«متأســفانه در اين بوســتان مزاحمت هايی برای 
نواميس مردم اتفاق می افتد. چند شب پيش که در 
حال بازگشت به منزل بودم، در داخل پارک نرگس، 
شاهد مزاحمت بودم. جدای مشکالت داخل پارک، 
کوچه و خيابان های اطراف آن هم به ويژه شب هنگام 
به پاتوقی برای اراذل و اوباش که اغلب از محله های 
ديگر می آيند، تبديل شده است و هر از چندگاهی 

شاهد دعوا و درگيری شديد آنها هستيم.»

آسيب هاى اجتماعى 
راه حل صرفًا پليسى ندارد

حاج اسفندياری برخورد صرفًا پليسی را راه حل 
و راهکار اين موضوع نمی داند و بر اين باور است که 
ديگر دستگاه ها و نهادها بايد به وظيفه قانونی خود 
عمل کنند تا شــاهد کاهش آسيب های اجتماعی 
در تهرانســر و ديگر محله ها باشيم: «اغلب در همه 
ساعات شــبانه روز، اين افراد در داخل پارک نرگس 
و اطراف آن ديده می شــوند، اما حضورشان شب ها 
و آخر هفته ها به شــکل محسوســی افزايش پيدا 
می کند. از ساعت ۱۰ شب اگر به صورت نامحسوس 
به اين بوســتان برويد که البته توصيه نمی کنم اين 
کار را انجام دهيد، شــاهد همه نوع تخلفی خواهيد 
بود. متأسفانه اين افراد و اعمال آنها حضور خانواده ها 
را در بوســتان نرگس تحت تأثير قرار داده است و 
نســبت به گذشــته، مردم کمتر به اين بوســتان 
می آيند. بديهی است، آنها می خواهند به جايی بروند 
که آرامش داشــته باشند، اما اين ناهنجاری ها مانع 
آرامش آنها می شود. هيچ پدر و مادری دوست ندارد 
فرزندش را چنين جايی ببرد. در بوستان «نيلوفر» 
تهرانســر غربی نيز تاحدودی شــاهد ايــن موارد 
هستيم. در بوستان «رئيس علی دلواری» خفتگيری 
نيز وجــود دارد. برای مقابله با اين آســيب ها تنها 
حضــور پليس و کار پليســی کافی نيســت. امروز 
پليس آنها را بازداشــت می کنــد و فردا 
دوباره آزاد می شوند. اين افراد خاطی بايد 
روان شناسی و ســاماندهی شوند و ريشه 
مشکالتشــان پيدا و برطرف شــود. شايد 
چند نفری معدود و انگشت شــمار باشند 
که نياز بــه پليس و زندان دارند. خيلی از 
اينها فرزندان طالق هســتند. پدر و مادر 
بســياری از آنها خود درگير اعتياد و ديگر 

آسيب های اجتماعی هستند.»

معتمدان تهرانسر 
از بروز آسيب هاى اجتماعى در بوستان محله مى گويند

مشكالت نـرگـس را
پژمرده كرد

ليال موسوى
دبير محله باشگاه نفت

داود حاج اسفنديارى
دبير شورايارى محله 
باشگاه نفت تهرانسر

 بوســتان ها بايد جايی برای حضور، تفريح و ســرگرمی خانواده ها و بازی کودکان باشــند. با وجود 
اين متأســفانه در برخی موارد حضور بزهکاران و افرادی که اراذل و اوباش ناميده می شوند، در داخل 
بوستان ها، سبب شده اســت تا پای انواع آســيب های اجتماعی به اين مراکز تفريحی و گردشگری 
خانوادگی باز شود. در منطقه ۲۱ و محله «تهرانســر» نيز سال ها است که بوستان «نرگس» در ميدان 
«کمال الملک» با چنين مشــکالتی دست به گريبان است. به شکلی که حضور مردم و خانواده ها را در 
پاتوق اصلی محله و منطقه تحت تأثير قرار داده اســت. اين گزارش به بررسی مشکالت و آسيب های 

اجتماعی بوستان نرگس اختصاص دارد.
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همه اداوات واقعى هستند
مدير نمايشــگاه پــارک ملی هــوا و فضا 
درباره اين مرکز به همشهری محله می گويد: 
«نمايشگاه هوا و فضا در تراز جهانی، توليدات 
و دســتاوردهای هوايی و فضايــی نيروهای 
مسلح جمهوری اســالمی ايران شامل وزارت 
دفــاع، ارتش و ســپاه را به نمايش گذاشــته 
است. مشابه اين نمايشــگاه با چنين وسعت 
و توانمنــدی در خاورميانه وجــود ندارد. اين 
نمايشــگاه از ۵ بخش تشکيل شده است که 
شامل توانمندی  های موشکی، پهبادی، ناوگان 
هوايی، ســامانه های پدافندی و بخش فضايی 
که مأموريت رصد و پايش ماهواره های نظامی 
جمهوری اسالمی ايران را برعهده دارد. در هر 
بخش مسير ارتقا و سير تکامل از نقطه آغاز تا 

نقطه پايان به تصويرکشيده شده است.
 البته در اين نمايشگاه تنها بخشی از توان و 
امکانات هوا و فضايی نيروهای مسلح کشور که 
رسانه ای شده، به نمايش درآمده است و همه 
آن نيســت. تمامی ادوات، وسايل و تجهيزات 
نمايشــگاه واقعی هســتند و هيچ کدام ماکت 
نيستند.» مسير ورود به نمايشگاه از سالنی به 
نام تاالر «مشاهير» می گذرد که در اين مسير 
نام دانشــمندان ايرانی از ابتــدای تاريخ تا به 
امروز و ماکت و تصاوير برخی از اختراعات آنها 

به چشم می خورد. 
پس از آن از داالنی عبور می کنيد که ماکت 
برخی از ويرانی های شهر «دزفول» در دوران 
دفاع مقدس بازسازی شده است. سيم خارداری 
داخل يک ويترين مشاهده می کنيد که منظور 
از آن، نياز نظامی کشور را به خريد اين وسيله 
ساده در دوران جنگ تحميلی يادآور می شود. 

پس از اينها نوبت به بخش موشک ها و سپس 
پهبادها و بقيه قســمت های پارک ملی هوا و 

فضا می رسد. 

تقويت جاذبه هاى گردشگرى منطقه 
سرهنگ پاسدار مهندس «ايمان بابايی» با 
اشاره به کمبود مکان ها و فضاهای گردشگری 
در منطقه ۲۱ می گويد: «منطقه در مقايســه 
با مناطقی مانند منطقه ۲۲ به ســبب داشتن 
مراکز تفريحی و گردشگری، شرايط مطلوبی 
نــدارد و الزم اســت تا موزه هــا و جاذبه های 

گردشــگری در اين بخش از شهر 
تهران تقويت شــود و توسعه پيدا 
کند. وجــود مراکزی مانند پارک 
ملی هــوا و فضــا در منطقه ۲۱ 
می توانــد در زمينه گردشــگری 
باشــد. درحال  مؤثــر  و  مفيــد 
گروهی  بازديد های  امکان  حاضر، 
از پــارک ملی هــوا و فضا فراهم 
شده اســت و فرايند کار اين گونه 
شرکت ها،  ســازمان ها،  که  است 
ارگان هــا، نهادها، ادارات، مدارس 
و دانشــگاه ها درخواست خود را 
به صورت کتبــی ارائه می کنند و 
انجام هماهنگی های الزم  از  پس 
می تواننــد بــرای بازديد گروهی 

تشريف بياورند.»

راه اندازى سايت پارك 
مدير نمايشگاه پارک ملی هوا 
و فضا می گويد قرار است به زودی 

ســايت پارک ملی هوا و فضا نيــز راه اندازی 
شود: «يکی از برنامه های ما سايت پارک ملی 
هوا و فضاســت که به زودی راه اندازی خواهد 
شد. با اين ســايت، هماهنگی ها برای برپايی 

تورهای بازديد از پارک ملی آسان تر و سريع تر 
می شود. هم  چنين قرار است بخش تور مجازی 
در سايت تعبيه شــود که يکی از برنامه ها در 
راستای ارتقای پارک ملی هوا و فضا به شمار 
می رود. البته اين بخش به سبب زمانبر بودن 

در آينده به امکانات سايت اضافه می شود.»

نماد خودباورى و عزت ايران اسالمى
بابايی بر اين باور اســت که چنين مراکزی 
جدا از موضوع تفريح و سرگرمی، موجب غرور، 
افتخــار و خودباوری مردم به ويژه 
نسل جوان می شود: «وجود چنين 
بسيار  اثرگذاری  نمايشــگاه هايی 
زيادی بر روی جامعه به ويژه نسل 
جوان مــا دارد و ســبب تقويت 
روحيــه خودباوری می شــود. در 
واقع اينجا محلی برای به نمايش 
گذاشــتن علم، دانش و تخصص 
ايرانيــان به ويــژه دانش آموزان و 
دانشــجويان اســت. آنهــا وقتی 
می بينند که مجموعه ای از افسران 
نخبه نيروهای مســلح کشور که 
روزی مانند خودشان پشت همين 
دانشگاه  و  مدرســه  نيمکت  های 
می نشستند، به چه سطحی بااليی 
از دانش و فن آوری دســت پيدا 
کرده اند، روحيه عزت و خودباوری 
موقعيت  تقويت می شود.  آنها  در 
جغرافيايی و ابعاد پارک ملی هوا 
و فضا به گونه ای اســت که وقتی 
هواپيماها از فــرودگاه «مهرآباد» 
نشست و برخاست می کنند، آن را می بينند و 
اين موضوع تعمدی بوده است. ما می خواهيم 
همه ايرانی ها اين نماد خودباوری، عزت، علم، 

دانش و تخصص ايران اسالمی را ببينند.»

ماكت بخشى از خرابى هاى دوران دفاع مقدس كه در 
ورودى نمايشگاه قراردارد و هدف اش نشان دادن اهميت 
داشتن قدرت دفاعى و بازدارنده است. 

نسخه ايرانى پهباد پيشرفته آر كيو 170 امريكايى كه توسط متخصصان ايرانى 
ساخته شده است. 

 اتاق كنترل پهباد، محلى است كه پرنده هاى كوچك را به پرواز در مى آورند و كنترل  
مى كنند. در اين مكان مى توان پشت يكى از اين صندلى ها نشسته و ضمن گرفتن 
عكس يادگارى با اين سيستم پيشرفته از نزديك آشنا شد. 

 ماكت باند نظامى فرودگاه مهرآباد 
و بزرگ ترين هواپيماى ترابرى

در تاالر مشاهير اسامى تمام دانشمندان ايرانى از ابتدا تاكنون روى ديوارها 
نوشته شده است. همچنين تصاوير و ماكت برخى از اختراعات دانشمندان ايرانى 
در اين سالن  به نمايش درآمده است. 

 پارك ملى هوا و فضا از جاذبه هاى گردشگرى منطقه 21 است

به افتخار فناورى ايرانى
ثريا روزبهانى

  پارک ملی «هوا و فضا» که به تازگی در منطقه ۲۱ راه اندازی شده است، در کيلومتر ۱۲ غرب به 
شرق بزرگراه شهيد لشکری، داخل خيابان شهرک دانشگاه قرار دارد. نمايشگاه بزرگ و مدرنی 
که آخرين فن آوری و توليدات نيروهای مسلح کشور در بخش هوا و فضا، در آن به نمايش درآمده 
اســت. نمايشگاهی با امکانات و تجهيزات مولتی مديا و چند رسانه ای که به بازديدکنندگان اين 
امکان را می دهد تا عالوه بر آشنايی با ظاهر و فيزيک انواع پهبادها، موشک های پرتاب ماهواره، 
موشک های نظامی، هواپيماها، هلی کوپترها، سامانه های پدافندی و مقرهای فرماندهی، به لحاظ 
علمی و تئوری با فن آوری و دانش ساخت آنها نيز آشنا شوند و در کنار يک بازديد مهيج علمی 
و نظامی، شرايطی برای گرفتن عکس ها و ســلفی های هيجان  انگيز هم با وسايل و ادوات داخل 

نمايشگاه فراهم شده است.  

به زودى
سايت پارك 

ملى هوا و فضا 
است كه به زودى 
راه اندازى خواهد 

شد. با اين سايت، 
هماهنگى ها براى 

برپايى تورهاى 
بازديد از پارك 
ملى آسان تر و 
سريع تر مى شود
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آموزش

پرورش 8 گياه مقاوم
نگهــداری از گل و گياه در خانه و آپارتمان، در 
ظاهر کار ســختی به  نظــر می آيد. در حالی که 
تنــوع گياهانی که متناســب با شــرايط آپارتمان ها 
هستند، بسيار زياد است. گياهان آپارتمانی به فضای 
خانه، سبزی و تازگی می دهند و برای تصفيه هوا نيز 
بســيار مفيد هســتند. پس اگر نگران رسيدگی به 
گياهان آپارتمانی، نور کم يا کمبود جا هستيد، اصًال 
نگران نباشيد؛ چون گياهان آپارتمانی مقاومی وجود 
دارند که سبزی شان حس مثبتی به فرد القا می کنند. 
هم چنين مقاوم بــودن در برابر کم آبی گزينه مثبتی 
است و گياهان آپارتمانی مقاوم به کم آبی برای افراد 

فراموش کار ايده آل هستند. 

ساکولنت ها: گروهــی از گياهان گوشتی و آبدار 
با ۶۰ گونه مختلف هستند که می توانند به خوبی آب 
را در بافت های خود ذخيره کنند. ساکولنت ها، برگ، 
ريشه يا ســاقه های ضخيمی دارند و نه تنها قابليت 
ذخيــره کردن آب را دارند بلکــه می توانند در ايجاد 
رطوبــت درون بافت خود نيز نقــش مهمی ايفا و در 

محيط های گرم و کم آب زندگی کنند. 

زاموفيليا: گياه آپارتمانــی زی زی يا زاموفيليا، 
ساقه های بلند و برگ هايی به رنگ سبز تيره و صيقلی 
دارد. برگ ها دوست دارند به تنهايی روی ساقه ديده 
شوند. با وجود اينکه نيازمند نور متوسط هستند، ولی 

می توانند نور کم را تحمل کنند. 

پوتوس: گياهی مقاوم با زيبايی متوســط است. 
پوتوس می تواند نور کم را تحمل کند و اگر خاک هم 

خشک شود، آسيب نمی بيند. 

نخل دم اســبی يا ليندا: به دليل ظاهری که 
دارد، به اين نام شــناخته می شود. برگ های باريک 
نخل دم اســبی از ساقه قطوری منشعب می شود که 

آب را در خود ذخيره می کند. 

سئانسوريا: يکــی از گياهانی است که نگهداری 
آســانی دارند و ممکن اســت فکر کنيد که اين گياه 
مرده اســت، ولی برگ های کوچک نشان می دهد که 

اين گياه همچنان رشد خود را ادامه می دهد. 

گياه هوازی: ايــن گياه عنکبوتی شــکل برای 
رشــد حتی نياز به خاک ندارد. می توان آن را آزادانه 
در فضــای خانه آويزان کــرد و در گلدان های زيبا و 
دکوراتيو يا بر روی قفســه ديواری و شــلف قرار داد. 
کافی اســت هر ۱۰ روز يک بار بين ۲ ـ ۳ ســاعت در 

آب غوطه ور شود. 

بگونيا: گل بگونيا در گلخانه و آپارتمان به عنوان 
گياه گلدانی يا آويزی پرورش داده می شــود. کاشت 
بگونيا اغلب از طريق قلمه است و به نور غير مستقيم 
خورشــيد، دمای ۱۸ تا ۲۲ درجه و هفته ای يک تا ۲ 

بار آبياری نياز دارد. 

آگلونما: مقاومت بسيار بااليی دارد. تنوع ظاهری 
آگلونما در لکه و خطوطی است که بر روی برگ های 
آن ظاهر می شــود. گل آگلونمــا می تواند نور کم تا 
متوسط را تحمل کند و آبياری زمانی انجام می شود 

که سطح خاک خشک شده باشد. 
نوشين برزگر

 کارشناس گل و گياه 

هويتپيشخوانپيشخوان

محله اى كه با بازى هاى آسيايى جان گرفت
«محله اباذر» از شــمال به بزرگراه حکيم، از جنوب به بزرگراه آيت اهللا کاشــانی، از شرق به 
بزرگراه اشرفی اصفهانی و از غرب به بلوار اباذر می رسد. اين محله تا پيش از سال ۱۳۴۰ وجود 
خارجی نداشــت و زمين های آن جز ۲ روســتای «کاظم آباد» و «حسن آباد» از توابع روستای 
«کن» بود. اما پس از آن و به ويژه پس از ســاخت ورزشــگاه «آزادی» در سال ۱۳۵۰ و پس از 
برگزاری «بازی  های آسيايی تهران» در سال ۱۳۵۲ مورد توجه بسياری از تهرانی ها قرار گرفت. 
پس از پيروزی انقالب اسالمی هم با گسترش شهر تهران و پيشروی به سمت غرب، اين محله 
ســر و شکل جديدی پيدا کرد. تاجايی که برج ها و ساختمان های زيادی در آن شکل گرفتند 
و مجتمع های بسياری از سوی انبوه سازان ساخته شدند. به همين دليل اين محله مورد توجه 
بسياری از شهروندان قرار دارد. هم چنين اين محله دسترسی آسانی به بسياری از معابر منطقه 
دارد و وجود مراکز درمانی مانند «پيامبران» و «پرديس زندگی» سبب شده است تا افرادی از 
نقاط مختلف پايتخت به اين محله مراجعه کنند. امالک اين محله اکنون به دليل اين ويژگی ها 

و دسترسی ها جزو گران ترين ها به شمار می آيند و بيش ۲۰ هزار نفر در آن سکونت دارند. 

دردسر توقف كاميون ها
منطقــه۵  توقف هــای طوالنی مدت و 
حتی ۲۴ ساعته کاميون های باربری  در 
سرتاسر خيابان کيهان تا ۲۰۰ دستگاه، 
مشــکالت زيادی را برای ساکنان ايجاد 
کرده است. چون هر کاميون چند کارگر 
دارد که همه اين راننده ها و کارگر ها در 
پياده رو و پارک کيهان تجمع می کنند و 
اين تجمع ها سبب ايجاد مزاحمت برای 
ساکنان محل می شود و نمای نامناسبی 
به اين محله داده اســت. از مســئوالن 
درخواست می شود برای رفع اين مشکل 
و انتقــال ايــن کاميون هــا و وانت ها به 
پارکينگ مخصــوص، طرحی را به اجرا 

بگذارند. 
زهرا سادات حسينی ـ ساکن 
خيابان کيهان

وضعيت نامناسب آسفالت 
منطقه۹  اين روزها در هر نقطه از منطقه 
۹ شاهد عمليات عمرانی و به ويژه آسفالت 
معابر هستيم و اين کار جای تشکر دارد. 
امــا در ميان اين فعاليت ها گويا بلوار ۴۵ 
متری زرند به فراموشــی ســپرده شده 
است. اين بلوار مشکالت زيادی دارد و به 
دليل  تردد خودروهای سنگين آسفالتش 
در مدت زمان کمی تخريب می شود. از 
درخواست می شود  مسئوالن شهرداری 
به آســفالت اين معبر نيز توجه داشــته 
باشند. چون اين خيابان اگرچه محدوده 
مســکونی کمی دارد، اما ده ها کاسب در 

اين خيابان فعاليت می کنند. 
کاميار خداياری ـ کاسبان بلوار 
۴۵ متری زرند

چراغ هاى روشن در شب
منطقه۲۱  در شرايطی که مصرف بهينه 
برق اهميت دارد و به صرفه جويی تأکيد 
می شود، برخی از مراکز فرهنگی منطقه 
مانند سرای محله ياس در خيابان رجايی 
جنوبــی از ده ها چراغ بــرای نورپردازی 
اســتفاده می کند و اين چراغ ها از غروب 
آفتاب تا صبح روشن هستند، درحالی که 
واقعًا نيازی به اين کار در شرايط کنونی 
نيست. از مسئوالن شهرداری درخواست 
می شود به اين موارد نظارت داشته باشند. 
رها کاويانی ـ محله تهرانسر

آبيارى درختان شايد وقتى 
ديگر

منطقه۲۲  در هفته های اخير بوســتان 
جوانمردان کمتر آبياری می شود و همين 
موضوع سبب شده است تا درختان اين 
بوستان آسيب ببيند. حتی تعدادی نهال 
در اين بوستان کاشته شده که به دليل 
بی توجهی کامًال خشــک شده اند. چند 
بار موضــوع را با نگهبانان و مســئوالن 
بوســتان در ميان گذاشته ايم اما آنها به 
کم آبی اشاره می کنند. کاش در زمان های 
مختلف، درختان آبياری شــوند تا اين 

سرمايه ها به هدر نرود. 
علی محمدياری ـ محله چيتگر

فرهنگسراها

صعود به قله آسياب باد 
با شيوع «کرونا» قله «آسياب باد» در شمال درياچه «چيتگر» مورد توجه بسياری از شهروندان 
و به ويژه کوهنوردان قرار گرفته اســت. نزديک ترين و متداول ترين مسيرهای صعود به اين قله از 
پارکينگ «آبشــار تهران» و بوستان «لتمال کن» است که در فاصله هزارو ۴۶۰ متری با قله قرار 
دارد. به اين قله «آســياباد»، «آســياب بادی»، «لتمال»، «هرياس» و «عقاب نشين» هم گفته 
می شود که البته آسياب باد بيشتر متداول بوده و تابلوی نصب شده بر روی قله نيز به همين نام 
اســت و ۲۲۶۰ متر ارتفاع دارد. در واقع خط الراس لتمال که در شمال درياچه چيتگر قرار دارد با 
امتداد غربی ـ شــرقی از جاده «ورديج» در غرب آغاز و تا جاده «امامزاده داود»(ع) در شرق ادامه 
دارد. بر روی اين خط الراس ۲ قله واقع شده است که قله غربی، قله لتمال به ارتفاع ۲۳۳۰ متر و 
قله شــرقی، قله آسياب باد به ارتفاع ۲۲۶۰ متر نام دارند. فاصله اين ۲ قله از يکديگر بر روی خط 
الراس، کمتر از يک ساعت است. کوهنوردان برای هر ۲ قله، نام های لتمال، آسياب باد، هرياس و 
حتی برخی نام های محلی ديگر را نيز به کار می برند. قله شرقی با جان پناه سفيد رنگ، قله آسياب 
باد است که از آبشار تهران و بوستان لتمال صعود می شود و تابلوی قله آسياب باد هم بر روی آن 

نصب شده است. مدت زمان صعود به اين قله حداکثر ۳ ساعت با گام معمولی است. 
نيما اسماعيلی ـ کوهنورد

گردشگرى

مريم باقرى نيا

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

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

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

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

فاطمه نصيری ها

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مدير مسئول: نيلوفر قديری

 سردبير: مهدی  عليپور
                             


