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نخســتین ایســتگاه دائمــی 
کودکان  ویژه  همگانی  ورزش 
در بوســتان »شمشیری« راه اندازی 
تربیت بدنی  اداره  رئیس  می شــود. 
شهرداری منطقه 9 گفت: »با توجه 
به خانه نشین شدن کودکان و بروز 
مشــکالت حرکتی و کم تحرکی در 
آنها به ویژه از زمان شــیوع »کرونا«، 
موضوع برپایی ایستگاه »تندرستی« 
ویژه کودکان مطرح و راه اندازی شد 
و زیر نظر مربی آموزش دیده، ورزش 

کنند.« »هادی کاشــانی« با اشــاره به اینکه طرح آزمایشی راه اندازی 
ورزش همگانی کودکان هم  زمان با روز جهانی »کودک« ابتدا از بوستان 
»کوکب« آغاز شد، افزود: »با توجه به استقبال کودکان و به ویژه والدین 
آنها از این طرح، پیش بینی شــد این ایســتگاه تا پایان مهرماه به شکل 

موقت در بوســتان کوکــب محله 
»مهرآبادجنوبــی« و از ابتدای آبان 
مــاه به شــکل دائمی در بوســتان 
»شمشیری« برپا شــود.« او افزود: 
»در ایستگاه تندرستی، کودکان 5 تا 
10 ســال زیر نظر مربی ورزشی که 
است، حرکات  نیز  دانشــگاه  استاد 
ورزشــی را انجام می دهند. در نظر 
برنامــه  ایــن  طریــق  از  داریــم 
اســتعدادهای ورزشــی محله ها را 
شناســایی کنیم.« کاشــانی، محل 
ورزش کودکان در بوستان شمشیری را زمین چمن آن دانست و گفت: 
»ایســتگاه تندرســتی، عصرها در این مکان برپا می شــود و خانواده ها 
می توانند فرزنــدان خود را به این محل بیاورند تــا نرمش کنند. البته 

اطالع رسانی از طریق سراهای محله انجام می شود.«

تیتر یک

کودکان منطقه 9 صاحب ایستگاه ورزش همگانی شدند

رفع مشکل بلوار دکتر حسابی پس از 2 سال
پیگیری شهروندان محله »شهرک دانشگاه« برای رفع مشکل بلوار »دکتر حسابی« پس از 2 
سال به نتیجه رسید. دبیر شورایاری محله شهرک دانشگاه منطقه21 گفت: »بلوار دکتر حسابی 
یکی از مهم ترین معابر این محله به شمار می آید. اما انتهای آن تاکنون یکطرفه و کم عرض بود. 
به همین دلیل گاهی شــاهد تصادف به ویژه در تقاطع بلوار »عالمه جعفری« بودیم. با حضور 
پلیس هم راننده ایی که از بلوار عالمه جعفری وارد بلوار دکتر حسابی می شد، مقصر شناخته 
و در نتیجه جریمه می شــد. اما این مشکل به زودی برطرف می شود.« »علی اکبر سخاوت« با 
اشاره به اینکه اصالح هندسی معبر از تیرماه 1398 پیگیری شده و در شورایاری دوره پنجم در 
پروژه های کوچک مقیاس قرار گرفته است، افزود: »پس از بازدید مدیران شهری عملیات اصالح 

هندسی آغاز و به زودی انتهای بلوار دکتر حسابی عریض و 2 طرفه می شود.« 

برگزاری جشنواره »عکاسی گردشگری ماجراجویانه« 
گردشــگران ماجراجــو تا 14 آبان  مــاه، عکس های 
خود را برای شــرکت در جشنواره »عکاسی گردشگری 
ماجراجویانــه« ارســال کنند. مدیر اداره گردشــگری 
شهرداری منطقه 5 با بیان این خبر افزود: »گردشگری 
ماجراجویانه به ســفری گفته می شــود کــه همراه با 
ریســک باشــد و برای تشویق گردشــگران به عکاسی 
این جشنواره برگزار شــده است. چراکه سبب می شود 
مکان های گردشــی بهتر به شــهروندان معرفی شود.« 
»الهام بهمردی« گفت: »همه فعالیت های طبیعت گردی 
و فعالیت های ورزشی آبی، خشکی و هوایی مرتبط با گردشگری با رعایت اصول توسعه پایدار 
و محیط زیســت، زیرمجموعه این مسابقه عکاسی هستند و گردشگران می توانند عکس های 

خود را تا 14 آبان  ماه به ایمیل iranadven@gmail.com ارسال کنند.«

چهره
برنده مسابقات پینگ پنگ شهر تهران: 

خوشبختانه امکانات 
وجود دارد

یادداشت

ههیت های بصری محله ها را 
دریابیم

ایجاد هویت های بصری در محله ها و شهرها 
از طریــق نمادهای طبیعی و انســانی، یکی از 
ضروریات توسعه پایدار شهری است  ؛ هویت هایی 
که در محله و شــهر تأثیر بســیاری دارند. این 
مهم در برنامه ریزی های شهری و شهرسازی نیز 
از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت که معماران و 
مدیران شــهری در اجرای طرح های مختلف از 
آن بهره می گیرنــد. »برج آزادی« در نهمین تکه 
از پایتخت تهران، یکی از همین نمادهای بصری 
فاخر است که در کنار همه ارزش های افزوده ای 
آن از قدمــت تــا زیبایی، حس تعلــق مکانی 
شهروندان و مشــارکت آنها در توسعه شهری و 
محلی را نیز ارتقا می بخشد. در ثبت و حفاظت 
از ایــن هویت بصــری، هنرمندان و عکاســان، 
نقــش غیر قابل انکاری دارند کــه به کمک لنز 
دوربین های آنها، زاوایای زیباشناسانه و خاطرات 
جمعی این نماد ملی به خوبی به تصویر کشیده 
شــده است. تالش این افراد در ماندگاری هویت 
بصری برج آزادی، به حیات بخشــی آن و رونق 
گردشگری در ابعاد مختلف منجر می شود که در 
نهایت به سود شهروندان و محله است. محله و 
شهری که هویتی بصری آن با ویژگی های اصالت 
و قوی بودن همراه باشــد، توسعه پایدار در آن 
روندی صعودی به خــود می گیرد. این روند در 
ســایر محله ها که از کمیت و کیفیت المان ها، 
نمادها، نشانه ها و آثار دارای ارزش های تاریخی 
و هنری )هویت بصری(، کمتر برخوردار هستند، 
شــتابی کند یا نزولی دارد. بنابراین شایســته 
اســت که مدیران شهری و شهرسازان در زمینه 
شهر سازی و توسعه معابر به این نمادهای دارای 
هویت بصــری توجه کنند. توجهی که یا هویت 
بصری نوین و منطبق با ســاختار فیزیکی محله 
و شــهر ایجاد کند و در حفاظــت همه جانبه 
هویت های بصری پیشین بکوشد. برای این امر 
باید از همه ظرفیت های نگهدارنده که عکاسان 
و هنرمندان را نیز شامل می شود، استفاده کرد. 
برگزاری جشنواره ها و مســابقه هایی با رویکرد 
احیا و اهمیت بخشی به هویت های بصری که در 
این مقال، مدنظر است، می تواند راهکار مناسبی 
باشــد. البته این طرح و راهکارها باید براساس 
موازین استاندارد شهرسازی و فرهنگ شهری با 

برنامه ریزی و تخصص گرایی پیش برود.
نصب 2 پل عابرپیاده در 2 محله

با نصب 2پل عابرپیاده در محدوده ناحیه 4و 5 منطقه 
5 ایمن شد. معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه 
گفت: »یکی از مهم ترین درخواســت های شهروندان از 
این حوزه، نصب پل عابرپیاده به ویژه پل مکانیزه است که 
در صورت تأمین اعتبار این کار انجام می شود. در همین 
راستا 2پل یکی درانتهای خیابان »سلیمی جهرمی« بر 
روی رودخانــه »میان رود« در ناحیــه 5 و دومی روی 
خیابان »شقایق« برای رسیدن به پارک »ارم« در ناحیه 
4 نصب شد.« »مهدی نوروزی« درباره نصب پل مکانیزه 
گفــت: »ایجاد هر پل مکانیزه به 10 تا 13 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و برای مکان هایی 
مانند چهارراه »پونک«، مقابل مســجد »نظام مافی« و درمانگاه شهرداری منطقه درخواست 

داده شده است، اما تا تأمین اعتبار امکان اجرای آن وجود ندارد.« 

»امیرمحمد مرتضــی پور«، نوجوان 
14 ساله ساکن محله »تهرانسر«، به 
تازگی در مســابقات فرامنطقه ای »تنیس 
روی میز« مناطق 22 گانه شــهر تهران، 
رتبه سوم را در بخش انفرادی کسب کرده 
است. مرتضی پور از 3 سال پیش یادگیری 
تنیس روی میز را به شــکل حرفه ای آغاز 
کرده و در این ســال ها توانســته اســت 
مقام هــای مختلفی نیز کســب کند که 
می توان به رتبه اول مسابقات منطقه 21 
اشــاره کرد. او درباره انتخاب این رشــته 
ورزشــی می گویــد: »در محلــه ما میز 
پینگ پنگ وجود داشت و با دیدن افرادی 
که در حــال بازی بودنــد، کم کم به این 
رشته عالقه مند شدم و بازی کردم. با گذر 
زمــان تصمیم گرفتم تا این رشــته را به 
شکل حرفه ای دنبال کنم. از آن زمان در 
مجموعه »یاس« تهرانســر، زیر نظر مربی 
آموزش می  بینم.« مرتضی پور اگرچه رشته 

تنیس روی میــز را به دلیل 
هزینه های  و  بازی  وسایل 
کالس ها بــاال می داند، اما 
می گوید: »خوشبختانه در 
بوستان  در  تهرانسر  محله 

»نرگــس«، مراکــز 
و  هنری  فرهنگی، 
ی  ن هــا مکا
میز  مختلــف، 
وجود  تنیــس 

دارد و می تــوان به 
راحتی در هر ساعتی 

از روز تمریــن کــرد و 
قهرمان شد.«

خبر کوتاه

راه اندازی غرفه های سیار 
گلماند در میادین تره بار

شــهردار ناحیه 6 منطقــه 22 گفت: »پس 
از اجــرای طرح »کاپ« و بــا تأکید بر ترغیب 
و تشویق شــهروندان برای تفکیک پسماند از 
مبدا، غرفه های ســیار »گلمانــد« در ناحیه6 
راه اندازی شــد.« »مهدی اســفندیاری« افزود: 
»اکنون غرفه های سیار در میادین میوه و تره بار 
»امیرکبیــر« در بلوار امیرکبیر و »امید دژبان« 
در بلوار هاشــم زاده دائر شده اند و شهروندان با 
تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک خود در 
منزل و تحویل آن به این مراکز می توانند عالوه 
بر تحویل انواع گل و گیاه، از مطالب آموزشی از 

سوی کارشناسان نیز بهره مند شوند.«

محصوالت فرهنگی را با تخفیف دربوستان شمشیری بخرید
نمایشــگاه »کتاب و محصوالت فرهنگی« در بوستان »شمشیری« 

منطقه9 برپا شد. 
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردارمنطقه 9گفت: »در راستای پویش 
»مهمان حاج قاســم«؛ نمایشگاه عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی و 

نوشت افزار، با تخفیف های ویژه در بوستان شمشیری برپا شد.«
»علیرضا خامسیان« افزود: »هدف از برپایی این نمایشگاه که تا دوم 

آبان ماه ادامه دارد، فروش کتاب، محصوالت فرهنگی و نوشــت افزار با 
تخفیف به شهروندان کم برخوردار است.«

 او هدف از برپایی این نمایشــگاه را تشویق شهروندان به مطالعه و 
دسترسی آسان به محصوالت فرهنگی است دانست و افزود: »امیدواریم 
با اســتقبال شهروندان از نمایشگاه، در آینده نیز نمایشگاه  های دیگری 

در منطقه دایر شود.«

استانداردهای ایمنی انبار نفت شهران افزایش می یابد
اســتانداردهای ایمنی »انبار نفت شــهران« برای بروز هر نوع 
حادثــه ای ارتقا پیــدا می کند. رئیس HSE شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه تهران پس از برگزاری مانور »واکنش در 
شرایط اضطراری« که با حضور نیروهای شهرداری، آتش نشانی و 
بحران انبار نفت شــمال غرب تهران برگزار شد، گفت: »انبار نفت 
شــمال غرب، یکی از تأسیســات سوخت رسانی شهر تهران است 
که سوخت غرب، شــمال و مرکز شهر و هم  چنین غرب استان تا 
محدوده استان »البرز« را تأمین می کند. متأسفانه تجهیزات این 
انبار و زیرســاخت های آتش نشانی آن مربوط به 50 سال گذشته 
است، اما اســتانداردهای ایمنی آن به زودی ارتقا می یابد.« »نوید 
خورشــیدی« با اشــاره به آغاز چندپروژه با عنوان ارتقای سامانه 
آتش نشــانی انبار شــمال غرب افزود: »طراحی این پروژه در مراحل پایانی قرار دارد. در این 
پروژه ظرفیت ذخیره سازی مواد آتش نشانی، حدود 10 میلیون لیتر افزایش می یابد. هم  چنین 

رینگ  های شبکه آب آتش نشانی زیرزمینی این انبار به بیش از 8 کیلومتر خواهد رسید.«

راه اندازی کافه کتاب در کوهسار
جوانان محله »کوهسار« در سرای محله خود با وسایل بازیافتی، 
کافه »کتاب« و ایســتگاه »بازی« ساختند. مدیر محله کوهسار در 
این باره گفت: »در گذشته در حیاط سرای محله انواع اسباب بازی و 
»ترامپولین« قرار داشت اما با شیوع »کرونا« جمع آوری شد. از سویی 
به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی، حضور جوانان در سالن مطالعه 
کتاب اندک بود و همین موضوع سبب شد تا اعضای کانون جوانان 
پیشنهاد راه اندازی کافه کتاب را در محوطه سرا بدهند که با استقبال 
همگان مواجه شد.« »نیره اسکندری« افزود: »پس از پیشنهاد اعضا با 
مشارکت سرا و اداره بازیافت شهرداری منطقه، کافه با وسایل بازیافتی 
آماده و حتی نیمکت های آن از الستیک درست شد و اکنون در آن 
بیش از 50 جلد کتاب در زمینه های روان شناسی، داستان و... وجود 
دارد.« او از دیگر فعالیت های کافه کتاب را اختصاص ســاعتی به بازی دانست و گفت: »در این 

ساعت ها برای باال بردن روحیه نشاط، بازی های مختلفی برگزار می شود.« 

میز خبر

 185
مترمربع از معبر فاز 2 اکباتان 

آسفالت شد. اداره فنی و عمران 
شهردار ناحیه۶ منطقه5 با هدف 
رفاه و تسهیل در عبور و مرور 

شهروندان و به درخواست 
ساکنان فاز2 شهرک اکباتان، 
عملیات لکه گیری، روکش و 

آسفالت به وسعت 185 مترمربع 
را اجرایی کرد. 

3
محدوده در منطقه 22 با نصب 
نرده های فلزی و دریچه  دفع 

آب های سطحی ایمن شد. 
شهرداری ناحیه یک منطقه22 
پس از درخواست های مردمی 

در سامانه 13۷، عملیات مرمت 
نرده ـ های فلزی و نصب دریچه های 
جدید دفع آب سطحی در دهکده 

المپیک، خیابان المپیک۴ و 
بازارچه دهکده را به اجرا 

گذاشت. 

آموزش دوچرخه سواری 
به کم بینایان و نابینایان 

دوره های آمــوزش »دوچرخه ســواری ویژه 
کم بینایــان و نابینایــان« در پــارک »آموزش 
ترافیک« منطقه 5 برگزار می شــود. به گزارش 
خبرنــگار همشــهری محلــه، پــارک آموزش 
ترافیک شــهرداری منطقه5 بــا هدف آموزش 
کم بینایان و نابینایان، تمرینات »پاراسایکلینگ« 
)دوچرخه ســواری( را برای ایــن گروه از جامعه 
تدارک دیده اســت. این تمرین ها هر هفته، به 
شــکل رایگان زیر نظر مربی فدراسیون برگزار 
می شــود. عالقه منــدان و افراد واجد شــرایط 
می توانند برای ثبت نام به پارک ترافیک در میدان 
پونک، بلوار میرزابابایی، عدل شــمالی، مراجعه 

کنند یا با شماره 96011997 تماس بگیرند. 

راه اندازی کتابخانه 
تخصصی کودکان 

کتابخانه تخصصی ویژه کودکان در بوستان 
»نسترن« منطقه 22 راه اندازی شد. به گزارش 
خبرنگار همشــهری محله، شــهرداری ناحیه 
یک منطقه22 با مشــارکت سازمان فرهنگی و 
هنری و سرای محله »گلستان« اقدام به برپایی 
کتابخانه تخصصی ویژه کودکان کرده است. در 
این کتابخانه صدها جلد کتاب برای کودکان و 
نوجوانان به نمایش درآمده اســت. عالقه مندان 
بــرای بهره مندی از این کتاب هــا می توانند به 
شهرک گلستان، باالتر از میدان اتریش، جنب 

کتابخانه »پرتو« مراجعه کنند. 

دیگه چه خبر
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توکلی

در شهر

برخی از اهالی »تهرانســر« از ساخت مسیرهای ویژه 
دوچرخه و باریک شدن بلوار گلها که ترافیک این محور 
پر رفت وآمد را تشدید می کند، ناراضی هستند. »مهدی 
گل  محمدی« که ساکن یکی از کوچه های منتهی به بلوار 
گلها اســت، در این باره می گوید: »مسیر دوچرخه سواری 
که در بلوار گلها ایجاد کرده اند، هیچ کاربرد و استفاده ای 
ندارد و تاکنون ندیده ام که حتی یک نفر در این مســیر 
دوچرخه سواری کند و تنها سبب باریک شدن بلوار و ایجاد 
ترافیک شده اســت. نمی دانم روی چه حساب و کتابی 
چنین مسیر دوچرخه سواری را در اینجا درست کرده اند، 
آن  هم در شــرایطی که بلوار گلها مسیر رفت وآمد عابران 
پیاده هم نیست. تعداد کسانی که در طول شبانه روز پیاده 
در این محور   تردد دارند می توان با انگشتان دست شمرد! 
در مجموع این مســیر هیچ خیری بــرای محله ندارد.« 
»منیره تهرانی« یکی دیگر از ســاکنان تهرانسر است که 
نظر مثبتی بر این مسیر دوچرخه ســواری ندارد: »واقعًا 
هیچ کســی از این مسیر برای دوچرخه استفاده نمی کند 
و در یک  ســالی که اینجا ساخته شــده است، شاید 5 تا 
6 نفر را دیده باشــم که در حال رکاب زدن در این مسیر 
باشند. اصاًل چرا باید کسی بخواهد با دوچرخه از این سر 
بلوار گلها به آن سو برود؟ آنقدر وسیله نقلیه از اینجا عبور 
می کند که خیلی راحت می توان ســوار تاکسی، اتوبوس 
و یا مســافرکش های شخصی شــد. دیگر چرا باید برای 
رفت وآمد در چنین مســیر هایی کسی چند میلیون پول 

بدهد و دوچرخه بخرد؟« 

دوچرخه سواری در بلوار گلها خطرناک است
دبیر شورایاری محله »باشگاه نفت« تهرانسر نیز از 
منتقدان اجرای طرح مسیرهای ویژه دوچرخه به ویژه در 
بلوار گلها است. می گوید: »صحبت هایم را با یک پرسش 
ســاده آغاز می کنم. کدامیک از ما حاضر می شویم به 
فرزند دلبندمان اجازه دهیم در حاشــیه بلوار گلها که 
بین 2 بزرگراه قرار گرفته اســت، بــا توجه به میزان و 
سرعت   تردد وســایل نقلیه در آنکه دست کمی از یک 
بزرگراه ندارد، دوچرخه سواری کند؟ در اینجا مهم ترین 
و نخستین مسئله، داشــتن امنیت و آرامش است که 
مسیر دوچرخه سواری بلوار گلها فاقد آن است. حتی اگر 
خود مسیر امن شــده باشد باشد باز هم دوچرخه سوار 
بایــد از یک  جا وارد این مســیر و در جایی دیگر از آن 
خارج شــود که در آن قســمت  ها احتمال بروز حادثه 
برای دوچرخه ســوار وجود دارد. اصل کار یعنی توسعه 
و   ترویج دوچرخه ســواری خوب و درســت اســت، اما 
شــیوه سیاســتگذاری و اجرای طرح خوب نیست. به 
نظر می رســد که بدون هیچ گونه تحقیق و مطالعه  ایی 
فقط خواســته اند کاری کرده باشند، چون در این بلوار 

هیچ توجیه و دلیل منطقی برای ایجاد مسیر 
دوچرخه سواری وجود ندارد. این محور فضای 
خاص و چندانی برای خرید ندارد که سبب 
شــود تا کســی برای رفتن به سوپرمارکت، 
فروشگاه و پاســاژ بخواهد با دوچرخه برود، 
از ســوی دیگــر بافت مســکونی زیادی در 
حاشیه این بلوار وجود ندارد و در آنجا بیشتر 
تعمیرگاه ها، خدمات خودرویی، فروش لوازم 
یدکی و مواردی از این دســت را قرار دارد.« 

»داود حاج اسفندیاری« بر این باور است طرح هایی مانند 

مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در منطقه ای 
مانند 21 جــواب نمی دهد. او می گوید: »در 
نگاه کلی تر باید بگویم که قرار نیست هر طرح 
و برنامه ای که اجرا می کنیم به طور یکسان در 
همه مناطق و محله ها اجرا شود. باید مطالعه 
و تحقیق انجام شود که آیا ظرفیت و نیاز به 
اجرای طرح در آن محله و منطقه وجود دارد 
یا خیر؟ برای مثال، مســیر دوچرخه سواری 
ممکــن اســت در 5 تا6 منطقــه که فضا و 
ظرفیت مناســبی دارند، خوب و موفقیت آمیز باشد. در 

محله الکچری که ساختمان ها استخر و جکوزی دارند، 
اســتخر عمومی دایر نمی کنند، چون کسی به آن نیاز 
ندارد و استقبالی از آن نمی شــود. نیاز و خواسته های 
مردم تهرانســر و منطقه 21 موارد دیگری است، برای 
همین کسی از مسیر های ویژه دوچرخه سواری به ویژه 
مسیر بلوار گلها استفاده نمی کند و برعکس بسیاری از 
مردم از وجود آن ناراحت و ناراضی هستند. محله های 
منطقه 21 جزیره ای هســتند و در بین بزرگراه ها قرار 
گرفته  اند و ظرفیت ایجاد مســیر های دوچرخه سواری 

شهری را ندارند.« 

 »مهدی چمران«، رئیس شورای شهر تهران از همان روزهای نخست فعالیت شورای شهر 
اســامی دوره ششم، بر لزوم بازنگری در سیاست ساخت مسیرهای ویژه دوچرخه در 
شهر تهران تأکید و اعام کرد این مسیرها از کارایی الزم برخوردار نیستند. یکی از این 
مسیرهای ویژه دوچرخه سواری که انتقاد بسیاری به جانمایی و کارکرد آن وارد است، 
در منطقه 21 قرار دارد. صحبت از بلوار »گلها« اســت که از یک سو به بزرگراه »فتح« 
)جاده قدیم( و از سمت دیگر به بزرگراه »شهید لشکری« )جاده مخصوص( می رسد و با 
توجه به اینکه اماکن پر   ترددی مانند ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه، کانتری 150 
تهرانسر، بوستان بانوان، بوستان ترافیک، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری، چند 
مرکز تفریحی و رفاهی و مکانیکی ها در این راسته قرار دارند،  تردد و رفت وآمد وسایل 
نقلیه سبک و سنگین در این محور زیاد است. مسیر دوچرخه سواری بلوار گلها که در هر 
2 الین شمال به جنوب و برعکس ایجاد شده، عاوه بر اینکه با استقبال اهالی تهرانسر 
روبه رو نشده است و اســتفاده ای از آن نمی کنند، مشکل ثانویه  ایی نیز به دنبال خود 
داشته است. باریک شدن مسیر و اختال در حرکت خودروها به ویژه در ساعت های پر 
ترافیک، موضوعی است که برخی از اهالی محله نسبت به آن معترض هستند. با توجه به 
موارد مطرح شده ضمن بررسی مشکات مسیر دوچرخه سواری بلوار گلها، به دنبال این 
سؤال رفتیم که با توجه به تغییر رویکرد مدیریت جدید شهری نسبت به مسیر های ویژه 

دوچرخه چه سرنوشتی در انتظار طرح های اجرا شده خواهد بود؟   

مهدی اسماعیل پور

 گالیه شهروندان از کاهش عرض بلوار گلها 
با ایجاد مسیر دوچرخه سواری

مسیر دوچرخه سواری؛ 
بماند یا جمع شود؟

معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهردار منطقه 21:

کاهش عرض بلوار 
گلها، ارتباطی به مسیر 
دوچرخه سواری ندارد

 »محمدرضا سالمی«، معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار منطقه 12، درباره سرنوشت 

مسیرهای دوچرخه سواری به ویژه مسیر 
دوچرخه سواری بلوار گلها با رویکرد جدید 

مدیریت شهری می گوید: »یکی از برنامه های 
اصلی مدیریت پیشین شهر تهران، توسعه 
مسیرهای دوچرخه سواری در محله ها بود 
که بر همین اساس چندین مسیر دوچرخه 
در تهرانسر ساخته شد یا در دست ساخت 

بود که با رویکرد جدید مدیریت شهری، اجرا 
و ادامه طرح های دوچرخه سواری تا تعیین 

تکلیف نهایی و قطعی، متوقف می شود. درباره 
مسیرهای ساخته شده و 

اینکه چه تصمیمی درباره 
آنها گرفته خواهد شد، منتظر 

تعیین تکلیف و ابالغ رسمی 
از سوی شهرداری مرکز و 

شورای شهر هستیم. اما درباره 
اینکه مسیرهای ساخته شده 

جمع می شوند یا خیر، با توجه 
به هزینه های زیادی که برای 

ساخت آنها صرف شده است، 
بعید می دانم چنین اتفاقی 
بیفتد. درباره مسیر دوچرخه سواری بلوار 

گلها و باریک شدن مسیر نیز باید به این نکته 
اشاره کنم که کوچک کردن عرض خیابان 

در این بلوار با هدف کاهش سوانح رانندگی 
ایجاد شده است. متأسفانه با توجه به شیبی 

که در این محور وجود دارد، خودرو ها اغلب با 
سرعت زیاد   تردد می کنند. اصلی در مباحث 

ترافیکی وجود دارد که هر چقدر عرض 
خیابان کمتر باشد، سرعت وسایل نقلیه نیز 

کمتر می شود. برای کاهش سرعت وسایل 
نقلیه یا باید دست انداز های متعدد گذاشته 
شود که با توجه به   تردد آمبوالنس هایی که 
بیماران اورژانسی را به بیمارستان »شماره 

دو« منتقل می کنند، این کار می تواند سالمت 
بیماران را تهدید کند. در نتیجه، راه حل دوم 

یعنی باریک کردن معبر می تواند گره گشا 
باشد. برای مسیر دوچرخه سواری حاشیه 
بلوار گلها نیز می توانیم کاربری دیگری در 

نظر بگیریم.« 

محمدرضا سالمی 
معاون حمل ونقل 

و ترافیک شهردار 
منطقه 21

داود حاج اسفندیاری 
دبیر شورایاری محله

 تالش برای تأمین منابع مالی 
سیدمحمد آقامیری با اشــاره به بازدید از پروژه های 
عمرانی منطقــه و زمان افتتاح آنهــا از جمله پروژه فرا 
منطقــه ای »دوگاز« ابــراز امیدواری می کنــد با وجود 
مشــکالت و موانع موجود هرچه زودتر شاهد تکمیل و 
افتتاح آنها باشــیم: از پروژه هــای عمرانی منطقه بازید 
کردم. برخی پروژه های کوچک مقیاس، به دلیل کمبود 
بودجه متوقف شــده اند. البته این مشکل فقط مربوط به 
منطقه21 نیســت و در اغلب مناطق تهران، کم و بیش 
چنین شــرایطی وجود دارد. متأسفانه بیشتر پروژه های 
شهری تعطیل شــدند تالش و برنامه ریزی ما این است 
که هرچه سریع تر منابع مالی الزم برای ادامه آنها فراهم 
و دوباره کارها از سر گرفته شود تا با تکمیل و افتتاح آنها، 

در اختیار شهروندان قرار گیرد.«

 متهم اصلی، پراکندگی محله ها 
نایب رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای 
شهر، مشکل اصلی منطقه 21 در راه توسعه هرچه بیشتر 
را جزیره ای و پراکنده بودن محله هایش می داند که سبب 
شده است تا جمعیت در نقاط مختلف این منطقه پهناور 
گسترده شــود. او می گوید: »بخشی از منطقه 21 بافت 
قدیمی دارد و بخش دیگری از آن نوســازی شده است. 
شهرک های مختلف و پراکنده ای در این محدوده وجود 
دارند، برای همین منطقه تقریبًا وسیعی را شاهد هستیم. 

از سوی دیگر، منطقه 21 مهاجر پذیر است و اقوام مختلفی 
از سراسر کشور در آنجا سکونت دارند، این موضوع سبب 
شده اســت تا عالوه بر معماری و شهرسازی، در بخش 
فرهنگی و اجتماعی نیز بافت و ساختار متفاوت و متنوعی 
داشته باشد. بنابراین می طلبد تا به لحاظ فرهنگی در این 
منطقه کارهای بیشتری صورت بگیرد. به دلیل پراکندگی 
محله ها و شهرک های منطقه 21، نمی توان چندان بودجه 
را به درستی توزیع و ســرانه ها را به شکل مساوی برای 
همه محله ها تأمین کرد. بیشتر شهرک های منطقه 21 
در حوزه های مختلفی از جمله فرهنگی و خدمات شهری 
با مشکالت و کمبود هایی مواجه هستند و خدماتی که به 

آنها در این زمینه ها ارائه می شود، اندک است.«

 سرمایه گذار و بخش خصوصی به دنبال 
جمعیت است

میــزان حضور و ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 
منطقه 21 نسبت به مناطق همجوار، یعنی 22 و 5 بسیار 
اندک و ناچیز اســت. آقامیری تأکید می کند که بخش 
خصوصی برای حضور و ســرمایه گذاری به دنبال نقاط 
پر جمعیت و شــلوغ می رود. این ویژگی در منطقه 21 
کمتر به چشم می خورد: »باید توجه داشت که به دلیل 
جزیره ای و شهرکی بودن اغلب محله ها، نمی توان نیازهای 
آنها را به طور کامل و صــد در صد تأمین کرد. جمعیت 
کم و دسترسی سخت سبب می شــود تا سرمایه گذار و 

بخش خصوصی تمایلی برای حضور و فعالیت در چنین 
محله هایی را نداشته باشد. چون برای آن توجیه و منطق 
اقتصادی ندارد. برای مثال، اگر در یکی از این شهرک ها 
بازار میوه و تره بار ایجاد شــود، ممکن اســت صاحبان 
غرفه های میوه و تره بار درآمد الزم را نداشته باشند. چون 
به ســبب محصور و پراکنده بودن شــهرک ها، جمعیت 
آنقدر نیســت که بتوانند فروش خوب و مناسبی داشته 
باشند. به همین دلیل به مشکل بر خواهند خورد. بر این 
اساس سرمایه گذار ترجیح می دهد کار و سرمایه خود را به 

محله ها و مناطق پر جمعیت تر و شلوغ تر ببرد.«

 شهرک سازی تعاونی های مسکن،
  بدون تأمین سرانه های الزم

آقامیری، فعالیت تعاونی های مسکن و ساخت شهرک ها 
را در نقاط مختلف آن  هم بدون در نظر گرفتن سرانه های 
الزم، دلیل اصلی مشــکالت منطقــه 21 عنوان می کند: 

»هر کجا جمعیت بیشــتر باشــد، ناخودآگاه 
تمایل بخش های اقتصــادی و خدماتی به آن 
سمت سرریز می شــود تا مخاطبان بیشتری 
را پوشــش دهند. اصناف و کســبه ای که در 
این قسمت های شلوغ و پر جمعیت تر فعالیت 
می کنند، درآمدشــان بیشتر است و برای آنها 
توجیــه اقتصادی دارد. این ســبب می شــود 
که ناخودآگاه به آن محله یا منطقه کشــش 
بیشتری داشته باشند. بنابراین توزیع ناعادالنه 

بارگذاری جمعیت و ایجاد شــهرک های متعدد که اغلب 
از ســوی تعاونی های مسکن به وجود می آیند، بدون آنکه 
سرانه خدمات شهری در آنها مورد توجه قرار بگیرد، موجب 
می شــود که بعدها مشکالتی برای شهروندانی که در این 
شهرک ها ســکونت دارند، ایجاد شود. البته این مشکالت 
قابل برطرف شدن است و برنامه ریزی های الزم وجود دارد 
تا مشکالت این شهرک ها به نوبت و بر اساس اولویت رفع 
شود. اما متأسفانه انجام چنین کاری در کوتاه مدت میسر 
نیست و نیاز به زمان دارد. طبیعی است که رفع مشکالت در 
محله هایی که جمعیت بیشتری دارند، در اولویت قراردارد. 
برای مثال، 75 نقطه در شــهر تهران شناسایی شده است 
که بازار میوه و تره بار ندارد. باید بتوانیم به لحاظ سرانه های 
در نظر گرفته شده و حجم جمعیت موجود، به نوبت این 
نقاط را پوشش دهیم. به همین نسبت هم کمبود هایی در 

زمینه فضای سبز، فضای فرهنگی مانند سینما 
و بســیاری موارد دیگر در مناطق و محله های 
مختلف تهران وجــود دارد که هرکدام از آنها 
یکی یکی و به نوبت بر طرف خواهند شد. اما 
زمانبر است. همان گونه که اشاره شد در ترتیب 
انجام کارها اولویت با محله های دارای جمعیت 

بیشتراست.«

 از دیدن این نویسندگان جوان خوشحال شدم 
عضو شورای  شهر ششم، در بازدیدی که از کانون سپاه 
قلم و نویسندگان جوان منطقه 21 داشت، فعالیت های 
چنین جوان هایی را سبب خوشحالی و خرسندی می داند: 
»در ایــن بازدید از دیدن چنیــن جوان ها و نوجوان های 
فعال و توانمندی بسیار خوشحال شدم. مجموعه بسیار 
عالی و پویا که بچه ها به ویژه نوجوان ها را به نوشتن و انجام 
کارهای فرهنگی تشویق و کمک می کند تا ذوق و استعداد 
و توانمندی آنها شــکوفا شود. فعالیت هایی از این دست 
بسیار ارزشــمند است. نوجوان های ما زمانی که حمایت 
می شوند و قلم به دست می گیرند، می توانند آینده خوبی 
برای خود و جامعه و فرهنگ کشــور رقم بزنند. از سوی 
دیگر فعالیت هایی از این دســت سبب می شود تا سرانه 
مطالعه در جامعه افزایش پیدا کند. ضمن اینکه ســطح 
توانمنــدی علمی جامعه نیز افزایش می یابد و این موارد 
خود به تنهایی بسیار مؤثر و ارزشمند است. اینکه بچه ها 
و نســل جوان ما دغدغه های فرهنگی داشته 
باشند و  مسائلی را که به آن فکر می کنند، بر 
روی کاغذ بیاورند، بســیار خوب است و باید 
کارهایی از این دســت، بسط و گسترش پیدا 
کند. برای موضوع های فرهنگی باید سوبسید 
داده شود و این امری طبیعی است. اگر کسی 
بخواهد در حوزه فرهنگی سرمایه گذاری کند، 
اگر سوبســیدی به آن تعلق نگیرد، بی شک 
برای ســرمایه گذاری توجیه اقتصادی ندارد. 
مسائل فرهنگی جزو مســائلی است که هم شهرداری و 
هم دولت باید به آنها سوبســید بدهد. اگر فعالیت هایی 
مانند همین نویســندگان جوان در محله های دیگر نیز 
توســعه یابد، بسیار ارزشمند است. البته انجام هر کاری، 
افراد توانمندی می خواهد تا پای کار بایســتند و ذوق و 
انگیزه الزم را داشته باشــند. افرادی که در کانون سپاه 
قلم حضور دارند، افرادی هستند که سال  ها در این حوزه 
فعالیت کرده اند و به تعبیری نبض کار در دستشان است 
و می داند چه جذابیت هایی باید وجود داشــته باشد که 
جوان ها و نوجوان ها تشویق و ترغیب شوند تا به نوشتن 
و انجام کارهای فرهنگی تمایل پیدا کنند. هرکدام از این 
بچه ها در آینده می توانند خودشان به تنهایی انجمن های 
مشــابه ای را در نقاط دیگر راه انــدازی کنند و لیدر های 

فرهنگی باشند.« 

  »ســیدمحمد آقا میری« از زمان آغاز به کار شورای شهر ششــم تا کنون، 2 بار به منطقه 21 آمده است. 
نخســتین بار برای بازدید از پروژه های عمرانی و دومین مرتبه برای دیدار از کانون »ســپاه قلم« و تقدیر از 
نویسندگان جوان دهه هشتادی که دفتر آن در محله شهرک »فرهنگیان و آزادی« قرار دارد. با توجه به این 
بازدیدها، گفت وگویی را با نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران انجام داده ایم. آقامیری 
ساخت وساز شهرک های متعدد و پراکنده از هم توسط سوی تعاونی های مسکن در نقاط مختلف را، طی ده های 

گذشته، مشکل اصلی منطقه 21 در راه توسعه هرچه بیشتر می داند. 

مهدی اسماعیل پور

نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر 
پس از بازدید از پروژه ها و مراکز فرهنگی منطقه:

اولویت افزایش سرانه ها 
با محله های پرجمعیت است

برنامه ریزی برای حل مشکالت حمل ونقل عمومی
نایب رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای شهر 
درباره مشــکالت منطقه در حوزه حمل ونقل عمومی نیز 
ابراز امیدواری می کند تا این مشکالت هرچه زودتر مرتفع 
شود: »در زمینه حمل ونقل عمومی همه مشکالت مربوط 
به این حوزه در کمیته حمل ونقل شورای شــهر در حال 

بررسی و برنامه ریزی است تا کارهای الزم انجام شود. البته 
در زمان شورای شهر پیشین، اتوبوس  هایی خریداری شده 
است که می تواند در کاهش مشکالت مربوط به حمل ونقل 
عمومی بسیار مؤثر باشد. چون تعدادی از اتوبوس ها از رده 

خارج شده اند یا نیاز به تعمیرات اساسی دارند.«

سیدمحمد آقامیری
عضوشورای شهر تهران
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

زیرگذر محله

حوالی 5 بعدازظهر و نزدیک غروب اســت. یکی 
یکی سر و کله شان پیدا می شود. لباس هایشان را به 
امانت تحویل می دهند تا روز بعد که قرار است دوباره 
همان لباس های زهوار در رفته را بر تن کنند، لباس 
فرم اجباری به تن می کنند. نام و نام خانوادگی و سن، 
تنها مشخصاتی است که باید برای ورود به مددسرا 
ثبت شــود و کار تمام است. اکنون خیالشان راحت 
اســت که سقفی باالی ســر دارند و سرشان را روی 
بالش گرم و نرم می گذارند و از ســرما یخ نمی زنند. 
اینجا انگار برای ســاکنانش انتهای دنیا است. اینجا 
همانجایی اســت که می دانند شب برایشان راحت تر 

صبح می شود. 
»خاطرخواه دخترعمویم بودم و همین عاشــقی 
کار دستم داد. ورزشکار بودم و حسابی به زور بازویم 
می نازیدم. همه از من حســاب می بردند. رابطه ام با 
خانواده شــکرآب شد و از خانه بیرون زدم و 5 سالی 
است، برنگشتم.« اینها حرف های »امید« است. 38 
سال سن دارد و پیش از اعتیاد، »خیاط« بوده است. 
می گوید: »پس از ترک خانه، شب و روز در خیابان ها 
آواره بــودم. برای نخســتین بار با یکــی از همین 
کارتن خواب ها »  تریاک« مصرف کردم و با همان بار 
اول، مزه اش زیر زبانم رفت.« او ادامه می دهد: »با هر 
بار مصرف فکر می کــردم همه بدبختی هایم از یادم 
می  رود. 3 ســال  تریاک، 7 مــاه »هروئین« و پس از 
آن »متادون« مصرف کــردم. اکنون نه پولی دارم و 
نــه خانوده ای و نه حتی جایی برای خوابیدن. گاهی 
به مادرم زنگ می زنم، قربان صدقه ام می رود، اما خبر 
ندارد به چه حــال و روزی افتادم. گالیه می کند که 
چرا برنمی گردم. ترجیــح می دهم خیال کند هنوز 
با آنها قهرم تا اینکه بفهمد چه بالیی ســر زندگی ام 
آورده ام. در یکی از پارک های محله »کن« نشســته 
بودم که چند نفر به سراغم آمدند و فهمیدند جایی 
برای خواب ندارم. به مددسرا معرفی ام کردند. اکنون 
ماه ها است شب ها اینجا می مانم و روزها به دنبال کار 
هســتم. هنوز هیچ هدفی برای زندگی ام ندارم، تنها 

می دانم این بار می خواهم پاک بمانم.«

بیکاری راه اعتیاد را باز کرد
چند نفری از آنها سن و ســالی دارند و بی شک 
هرکدام بچه هایی دارند که چشم انتظارشان هستند. 
هر 2 نفر 50 و اندی سن دارند. گذر عمر در موهای 
سفید و پریشــان »علی« پیدا اســت. کارمند اداره 
دولتی بوده و با بگومگوهای رئیس و کارمندی اداره 
کنار نیامده و سال 75 از کار بیکار شده است. بیکاری 
برایش اعتیاد آورده، او را از زن و فرزندش جدا کرده 
و در نهایت کارتن خواب شــده است. در تمام مدتی 
که از زندگی و فرزندانش حرف می زند، ســر به زیر 
اســت. چند ماهی است پاک شده، اما روی برگشت 
به خانه را ندارد. »باقر« یکی دیگر از کارتن خواب های 
مددسرا اســت. او نه معتاد است نه حتی سیگاری. 
بی خانمان و پیشه اش دستفروشی است. او می گوید: 
»5 خواهر و برادر هستیم. همه با پدر و مادرم مشکل 
داشــتیم و هرکدام به نحوی از خانه بیرون زدیم. از 
وقتی چشــم باز کردم، آقام با ما لــج بود و انگار نه 
انگار که ما بچه هایش بودیم. چند سالی می شود که 
از »کــرج« برای پیدا کــردن کار به تهران آمدم و با 
مسافرکشی کارم را آغاز کردم و پس از چند ماه برای 
راه انداختن کار و کاسبی بهتر، همان ماشین را هم 
فروختم و بیکار ماندم! آنقــدر در ترمینال »آزادی« 
شــب را صبح کردم تا تابلو شدم. 3 سال است جا و 
مکان ندارم. شب های کارتن خواب صبح نمی شود و 
هزار و یک گیر و گرفتــاری دارد. اکنون چند ماهی 

است در مددسرا می خوابم.« 

سرپناه 170بی خانمان
هنوز هســتند کســانی که سرشــان بــر روی 
بالش گــرم و نرم به خواب نمی رود و فکرشــان در 
کوچه پسکوچه های شهر پرسه می زند تا بی خانمانی 
گرســنه، َشــب اش را صبح نکنــد. »محمدمهدی 
قشــقایی«، مدیر مرکــز رفاه و خدمــات اجتماعی 

شهرداری منطقه5، از شب هایی برایمان می گوید که 
تا صبح محله هــا را برای پیدا کردن افراد بی خانمان 
طی کرده اند. او می گوید: »با سرد شدن هوا و شیوع 
ویروس کرونا، مددسرای بانوان و آقایان به صورت 24 
ســاعته از بی خانمان های منطقه نگهداری می کند. 
پزشــک و مشاور به شــکل ثابت در مددسرا حضور 
دارند. برای هر وعده به این افراد، غذای گرم و میان 
وعده داده می شود. مددســرا در همه روزهای سال 
به ویژه روزهای سرد سال، سرپناه 120 بی خانمان مرد 
و 50 زن اســت. در مددسرا به روی افراد بی خانمان 
باز است. ورود و خروج به این مددسرا اختیاری است 
و هیچ کس بــه اجبار به این خانه هــای گرم آورده 
نمی شود. در مددسرا هیچ اجباری در نگهداری این 
افراد وجود ندارد و آنها ترجیح می دهند در این سرما، 
صبح ها نیز در مددسرا بمانند. عالئم سالمتی هر فرد 
در رابطه با احتمال ابتال به کرونا بررســی می شود و 
در صورت مشــاهده فرد مشــکوک، روند آزمایش و 
درمان پیش گرفته می شود. تاکنون مورد کرونایی در 
این مددســراها گزارش نشده است. پس از پذیرش، 
ماسک در اختیار آنها قرار می گیرد، سپس ضدعفونی 

می شوند و موظف هستند استحمام کنند.« 

سقفی برای زنده ماندن
غم عالم در نگاهشان نشسته و ظاهرشان شکسته 
است. مددسرا اگرچه کوچک است اما باوجود ظرفیت 
کم در آن بر روی همه باز اســت. مهمانان این خانه 
خوب می دانند شب بیرون خوابیدن شوخی نیست! 
رئیس اداره خدمات اجتماعی شــهرداری منطقه به 
تعداد پذیرش کارتن خواب ها اشــاره می کند: »این 
منطقه وســعت زیادی دارد و فضای بی دفاع شهری 
آن هم کم نیست. هم چنین نباید از حاشیه »روددره 
فرحزاد« و باغ های کــن که محل تجمع معتادان و 
کارتن خواب ها اســت، غافل شــد. بــه همین دلیل 
به صورت مســتمر از سوی هر 7 ناحیه از ساعت 6 تا 
12 شب، نقاطی که امکان حضور کارتن خواب ها در 
آن وجود دارد، رصد می شوند. چون این منطقه دارای 
حریم و ورودی شهرهای شمالی کشور از این نقطه 
است، در نتیجه تعداد کارتن خواب ها و افراد معتادش 
نیز در مقایسه با مناطق دیگر بیشتر است. اعتیاد و 
کارتن خوابی موضوعی نیست که شهرداری به تنهایی 
متولی آن باشــد، بلکه ســایر نهادها مانند سازمان 
»بهزیستی«، »نیروی انتظامی«، »کمیته امداد امام 
خمینی«)ره( و وزارت »رفاه و خدمات اجتماعی« نیز 
از جمله ارگان هایی هستند که هم اعتبار الزم دارند و 
هم جزو شرح وظایف آنها است. هم چنین آنها قدرت 
اجرایی برای این کار دارند. این ارگان ها باید در کنار 
یکدیگر به شکل هماهنگ برای حل این معضل قدم 
بردارند. این مســئله از جمله موضوع هایی است که 
در بازدید اعضای »شــورای شهر« از این مراکز بیان 
می شــود. این روزها با سرد شــدن هوا در تهران و 
مشکالت جدی برای کارتن خواب ها، بهتر است اگر 
در منطقه با کارت خوابی مواجه شدید، محل حضور 
آنها را به سامانه 137 اطالع دهید تابرای جابه جایی  

آنها به گرم خانه ها اقدام شود.«

  سرما که از راه می رسد، موضوع »سقف باالی ســر« و »خانه و غذای گرم« مهم ترین دغدغه برای 
افراد بی خانمان است. کم نیستند افراد بی خانمانی که در شب های سرد سال کنار پارک ها و خیابان ها 
از سرما یخ زده اند و دیگر چشم هایشــان به طلوع صبح نرسیده است. نخستین سوز سرما که از راه 
می رســد، مددسراهای شهر، درهایشان را بر روی افراد بی خانمان باز می کنند و خانه و کاشانه ای برای 
آنها می شوند. مددسرای »یلدا« برای بانوان و مددسرای »مهر« ویژه آقایان، مددسراهای دائمی منطقه5 
شهرداری هستند که پس از شیوع ویروس »کرونا« شبانه روز برای کارتن خواب ها جای دارند. شب های 
ســرد کارتن خواب ها  کش می آید. کند می شود و خیال صبح ندارد. سرد و تاریک است و در همان یک 
شــب، هزار و یک اتفاق می افتد تا خورشــید طلوع کند. بعضی از این شب ها اما گرم و روشن است و 

کارتن خواب ها قدر این شب های گرم گرمخانه ها را می دانند.   

ثریا روزبهانی

 مددسراهای منطقه 5 
 در شب های سرد پاییزی 
پررفت و آمدتر شده است

»مهر« و »یلدا« 
سقفی برای بی خانمان ها

»محمدمهدی قشقایی«، مدیر مرکز 
رفاه و خدمات اجتماعی شــهرداری 
منطقه5 درباره فعالیت مرکز »بهاران«، 
دیگر پایــگاه ارائه دهنــده خدمات 
اجتماعــی منطقه اشــاره می کند و 
می گویــد: »عالوه بر مددســراهای 
منطقــه، در گرمخانه آقایان و بانوان، 
مرکز »کاهش آســیب اجتماعی« نیز 
مستقر اســت. معمواًل افرادی که در 
مددســراها پذیرش می شوند، معتاد 
هستند و اجباری برای ترک آنها وجود 
ندارد. هم چنین ورود و خروج آنها به 
اختیار خودشان اســت. اما زمانی که 
اعتیادش  تــا  دارد  تمایــل  مددجو 
اعزام  بهــاران  مرکز  به  کند  ترک  را 
می شــود. مددجو در هنگام مراجعه 
پذیرش،  مسئول  سوی  از  مجتمع،  به 
کارهــای اولیه اش انجام می شــود و 
بــرای رفع دودلی هــا و  تردیدها در 
انگیزشی  مورد مصاحبه  طول درمان، 
و روان شناسی قرار می گیرد و پرونده 
برایشان تشــکیل می شود. هم چنین 
به  ارجاع  پزشــکی،  پرونده  تشکیل 
مراکز بهداشــت برای انجام آزمایش 
3گانه، بررســی پذیرش شــدگان از 
مراکز  به  ارجاع  روان،  نظر ســالمت 
صورت  در  بیمارســتان ها  یا  درمانی 
نیاز، از جملــه فعالیت های این مرکز 
در بخش بهداشــت و سالمت است. 
چراکه این مرکز با داشتن کارشناسان 
به طور  مشاوره،  و  روان شناسی  ارشد 
مستمر و براساس برنامه زمان بندی به 
و  فردی  مشاوره  جلسات  مددجویان 
رویکردهای  می دهند.  ارائه  انگیزشی 
مشاوره با تأکید بر شناختی ـ رفتاری، 
است.  زندگی  مرور  و  درمانی  واقعیت 
نقش  در جلسات مشــاوره خانواده، 
اعضای خانــواده در بهبودی و حفظ 
به  این جلسات  تأکید می شــود.  آن 
همت کارشناس ارشد مشاوره خانواده 
انجام می شــود. از سوی دیگر، برنامه 
مانند  برنامه هایی  شامل  رفتار  اصالح 
مشــاوره روان شناســی، برنامه های 
منظم روزانه، کارگاه های آموزشــی و 
جلسات دینی و مذهبی برای آنها در 
نظر گرفته شده است. هرکدام از این 
مراحل دوباره بــه بخش های دیگری 
مثال، مشاوره  برای  تقسیم می شوند. 
فردی  مشــاوره  شامل  روان شناسی 
و انگیزشی، مشــاوره خانواده و گروه 
درمانی اســت. برنامه های منظم نیز 
تماشای  کتابخوانی،  ورزش،  به ترتیب 
تلویزیــون و اجرای برنامه های هنری 
است. هم چنین برای افرادی که ترک 
و مورد صالحیت هســتند،  کرده اند 
آنها  است.  مطرح  اشتغالزایی  موضوع 
پس از گذراندن این دوران و تأییدیه 
پاکی آنها در بخش های فضای سبز و 
به  خدماتی شهرداری منطقه مشغول 
کار می شوند. تاکنون تعداد بی شماری 
از این افراد برای کار معرفی شده اند و 

اکنون مشغول کار هستند.«

 اشتغالزایی 
به شرط پاکی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

بچه محل

محمدرضا خیراهلل زاده، متولد 1371 اســت که 
حدود 2 ســال پیش از شــمال کشور به تهران آمد 
و از همان زمان تاکنون در شــهرک آزادی سکونت 
دارد: »متولد و ساکن شهر »بابل« هستم، اما 2 سال 
است که به دلیل شــرایط کاری و ورزشی به تهران 
آمده ام و از زمانی که متاهل شــدم در محله شهرک 
آزادی سکونت دارم. حضورم در تهران برای شرکت 
در اردوها و مســابقات موجب شد تا با همسرم که 
اهل تهران است، آشنا شوم و ازدواج کنم. برای اینکه 
به محل زندگی همسرم و هم  چنین محل برگزاری 
اردوهــای تیم ملی جودو که در مجموعه ورزشــی 
»آزادی« برگزار می شــود، نزدیک باشم، منطقه 21 
و شهرک آزادی را برای محل سکونت انتخاب کردم. 
انتخاب این محله دلیل دیگری نداشــت و شناخت 
چندانی هم از اینجا نداشــتم.« دارنده مدال طالی 
پارالمپیک »توکیو« درباره سابقه ورزشی و مدال های 
جهانی و بین المللی که تاکنون کسب کرده است، به 
همشــهری محله می گوید: »از سال 1387 تاکنون، 
عضو تیم ملی جودو هســتم و در این رشته ورزشی 
فعالیت دارم. عالقه من به جودو به ســبب تماشای 
مســابقه آقــای »میــران« در مســابقات المپیک 
»2004«، آغاز شد و از همان زمان یعنی حدود سال 
1386 در شهرستان »آمل«، ورزش جودو را شروع 
کردم و یک سال بعد عضو تیم ملی »جوانان« شدم. 
در ســال 1395 به عضویت تیم ملی »کم بینایان« 
درآمــدم. عالوه بر مدال طــالی پارالمپیک توکیو، 

مدال طالی مســابقات جهانی 2018 »پرتغال« و 
مدال نقره مسابقات آسیایی 2018 »جاکارتا« را نیز 

در کارنامه ورزشی خود دارم.«

 محله ای آرام 
 با همسایه های خوب

ورزشــکار طالیــی شــهرک آزادی، 
مهم ترین ویژگی این محله ها را آرامش و 
همسایه های خوب می داند: »تا به امروز 
همه محله های تهران را ندیده ام، چون 

شهر تهران آنقدر وسعت دارد که نمی توان 
همه جای آن را دید، اما محله شهرک آزادی 

محله  ایــی آرام و به دور از هر نوع ســر و 
صدایی اســت. من و همســرم که 

هر 2 ورزشــکار هســتیم، شرط 
نخست مان برای انتخاب محل 

زندگــی آرامــش 
بتوانیم  تــا  بود 
فعالیت هــای  در 

ورزشــی مان موفق باشــیم. 
آزادی  شهرک  خوشبختانه 
این آرامــش را دارد. این 
محله کاماًل بومی است و 
اهالی بسیار خوبی دارد. 
به ویــژه همســایه های 

ما کــه درجه یک 

دارنده طالی پارالمپیک توکیو: 

 امکانات منطقه برای 
ورزورزش حرفه ای مناسب نیستش حرفه ای مناسب نیست

مهدی اسماعیل پور

  کمتر از 2 سال پیش به تهران آمد و در محله شهرک »فرهنگیان و آزادی« در منطقه 21 ساکن شد. 
در آن روزها کمتر کسی این ورزشــکار جوان و ملی پوش را که قهرمانی جهان را نیز در کارنامه خود 
دارد، می شناخت. اما کســب مدال طای »پارالمپیک« در رشته »جودو« سبب شد تا اهالی شهرک، 
»محمدرضا خیراهلل زاده« را به عنوان یک ورزشــکار قهرمان و مرد طایی محله بشناسند. از اینکه در 
این محله زندگی می کند و چنین همســایه هایی دارد، راضی است و برای همین اجاره نامه اش را برای 
یک سال دیگر تمدید کرده است و می گوید اگر روزی بخواهد خانه ای خریداری کند، بی شک شهرک 

آزادی نخستین گزینه  اش خواهد بود. 

هســتند. با اینکه همسایه ها ما 
را نمی شــناختند امــا وقتی 
متوجــه موفقیت من در 
پارالمپیک  مسابقات 
شــدند،  توکیــو 
بسیار  اســتقبال 
مــن  از  خوبــی 
حتی  و  داشــتند 
گوســفند  برایــم 
قربانی کردند. وجود 
ایــن همســایه ها و 
آرامش محله ســبب 
ســال  برای  تا  شــد 
نامه  اجــاره  نیز  دوم 
تمدیــد  را  خانــه 
دوستان  به  کنیم. 
و آشــنایان کــه 
فعالیت های  برای 
شــــــــی  ز ر و
در  می خواهنــد 
ن  ا تهــر

آموزش تکواندو به 
جوانان محله

 قهرمــان المپیک توکیــو از آمادگی و 
عالقــه اش بــرای آموزش جــودو و دفاع 
شــخصی، به هم محله ای هایش می گوید: 
»برای داشتن فعالیت ورزشی در محله، 
تاکنــون در این بــاره با شــهردار منطقه 
صبحتی نداشــته ام. اما از ســوی سرای 
محله فرهنگیان و بسیج پیشنهادهایی به 
من داده شــد تا در زمینه آموزش جودو 
و دفاع شخصی کالس هایی را برگزار کنم 
و من هــم با کمال میل رضایــت خود را 
اعالم و درخواست کردم تا برای این کار 
مهم بســتر و امکانات الزم فراهم شود. 
ورزش جودو ورزشی است که نمی توان 
آن را در فضای نامناســب یا در »تاتامی 
تکواندو« انجام داد و اگر شرایط تمرین 
استاندارد نباشد، بی شــک بچه ها دچار 
آســیب می شــوند. بنابراین الزم است 
که تاتامی جداگانه ای برای جودو داشته 
باشــیم و این حداقل امکانات مورد نیاز 

برای این ورزش است. 

و نزدیک اســتادیوم آزادی سکونت داشته باشند، 
شــهرک آزادی را توصیه می کنم. چون به گمانم 

این محله بسیار خوب است.«
 

 امکانات ورزشی محله خوب نیست
خیــراهلل زاده مهم ترین نقطه ضعف شــهرک 
فرهنگیــان و آزادی را کمبود امکانات ورزشــی 
عنــوان می کنــد: »شــهرک آزادی مانند دیگر 
محله های شهر تهران، نقطه ضعف هم دارد. برای 
مثال، در این محله باشگاه ورزشی حرفه ای برای 
عالقه مندان بــه ورزش جودو وجود ندارد. همین 
موضوع به یکی از دغدغه های من تبدیل شــده 
اســت که خــارج از اردو، در این محدوده فضای 
مناســبی برای تمرین پیدا نمی کنــم. منظورم 
فضایی است که شرایط و امکانات خوب و کاملی 
برای ورزش حرفه ای داشته باشد. هرچقدر در این 
اطراف و حتی محله »تهرانسر« جست  وجو کرده ام 
تاکنون فضایی که مناســب فعالیت ورزشــی ام 
باشد، پیدا نکرد ام. اغلب باشگاه های بدنسازی در 
زیر زمین هستند و شرایط اســتانداردی ندارند. 
هم  چنین در این محدوده پیست و جای مناسبی 
برای دویدن وجود ندارد تا مردم بتوانند با خیالی 
آسوده و در شرایط مناسب، ورزش و تمرین کنند. 
بیشــتر اهالی که قصد پیــاده روی دارند، به بلوار 
اصلی محله مراجعه می کنند. زمین آنجا آسفالت 
است و نمی توان به درســتی و به دور از هرگونه 
خطری بر روی آن دوید و نرمش کرد. با توجه به 
استعدادها و پتانسیل  محله فرهنگیان و آزادی در 
زمینه ورزش که امســال نیز 3 نفر از ساکنان آن 
موفق به کسب مدال طال در المپیک و پارالمپیک 
توکیو شــدند، باید امکانات ورزشی مناسبی برای 
شهرک فراهم شــود تا در شان و لیاقت اهالی آن 
باشد. واقعًا به ندرت پیش می آید که محله  ایی 3 
مدال آور المپیکی و پارالمپیکی داشته باشد. گمان 
نمی کنم هیچ کدام از دیگر محله های تهران، چنین 
چیزی را تجربه کرده باشند. من، »مهدی اوالد« 
و »جواد فروغی«، ســاکن شهرک  های فرهنگیان 
و آزادی و »انصــار« هســتیم. »علی داودی« که 
مدال نقــره وزنه برداری المپیک را کســب کرد، 
ساکن شــهرک »غزالی« است. منطقه 21 دارای 
4 مدال آور اســت. اما امکانات ورزشی موجود با 
این موفقیت ها، همخوانی ندارد و هم تراز نیست. 
در نقطه مقابل فضای سبز، بومی بودن و داشتن 
آرامش و امکانات رفاهی این شهرک، نقطه قوت 
محله است. هم  چنین منطقه 21 به سبب تفریحی 
نیز امکانات و مکان ویژه ایی ندارد. ما برای گردش 
و تفریــح بــه دریاچه »چیتگــر« در منطقه 22 

می رویم.«

 شهروندان همیشه به من لطف داشتند 
او درباره اینکه رفتار مردم محله پیش و پس 
از قهرمانی در پارالمپیک چه تغییری کرده است 
می گوید شهروندان همواره به او لطف داشتند. در 
گذشــته به عنوان یک همسایه و اکنون به عنوان 
یک قهرمــان. او می گوید: »پیش از قهرمانی در 
مســابقات پارالمپیک، افراد بسیار اندکی من را 
می شــناختند. البته حق داشــتند، چون تازه به 
اینجــا آمده بــودم. در آن زمان بــا اینکه اغلب 
تیم ملی هستم،  بازیکن  نمی دانستند  همسایه ها 
اما همــواره به من لطف داشــتند. زمانی که از 
مســابقات بازگشتم، مردم و همسایه ها به خوبی 
از من استقبال و مراســم تجلیل برگزار کردند. 
آنقدر مردم این محله خوب هستند که اگر روزی 
بخواهم خانه  ایی خریداری کنم، شهرک آزادی، 
گزینه نخســت من خواهد بــود.« خیراهلل زاده 
درباره اینکه بــرای رفت وآمد در محله و منطقه 
مشــکلی ندارد، می گوید: »به دلیل شــرایط و 
شیوع »کرونا« با تاکسی اینترنتی   تردد می کنم. 
چون ما ورزشکاران تیم ملی الزم است که بیشتر 
از دیگر شهروندان مراقب باشیم و مراعات کنیم. 

البته من بیشتر در اردو هستم.« 
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 چالش » پیاده رویی برای همه«
ســازمان ورزش شهرداری تهران همزمان با روز جهانی پیاده روی »چالش پیاده روی برای همه« را در راستای توسعه فرهنگ 

پیاده روی و ارتقاء سطح فعالیت بدنی شهروندان تهرانی، در بستر اپلیکیشن »اینوگام« برگزار می کند. این روز جهانی فرصتی 
برای اعضای جامعه است که با مزایای پیاده روی آشنا شوند و با 3۰ دقیقه پیاده روی در روز، سالمتی خود را تضمین کنند. 

در این همایش ورزشــی که به میزبانی منطقه 22 شــهرداری برگزار می شــود، صدها شــهروند ورزش دوســت و مربیان 
ایستگاه های ورزش شهروندی با نصب برنامه اینوگام در مسیر مشخصی پیاده روی می کنند. 

هم چنین در پایان به نفرات برتر بر اساس مجموع مسافت پیاده روی، جوایزی اهدا می شود. 

 مدیران شهری غرب تهران از تالش 
برای   ترویج فرهنگ ورزش در میان شهروندان می گویند

پیش به سوی سالمتی

»کرونا« اغلب فعالیت های ورزشی را محدوده 
کرده اســت و امــکان حضــور شــهروندان در 
ورزشگاه های سرپوشیده وجود ندارد. اما مدیران 
شهری منطقه21 برای اینکه ساکنان و دوستداران 
ورزش از ایــن فعالیت مهم باز نمانند، برنامه های 
خود را براســاس شــرایط موجــود برنامه ریزی 
کرده اند. »رحیم احمــدزاده «، مدیر اداره ورزش 
شهرداری منطقه 21، درباره فعالیت های ورزشی 
در ایــن منطقــه می گوید: »با توجه به شــرایط 
موجود، این اداره تالش می کند تا زیرساخت های 
موجــود را توســعه دهــد و به دنبــال افزایش 
ســرانه های ورزشی روباز اســت. به همین دلیل 
اغلب فعالیت های ورزشــی در زمینه رشــته های 
انفرادی و در مکان های سرباز اجرا می شود. عالوه 
بر ایــن اقدامات برای ترغیب شــهروندان به امر 
ورزش، مسابقات »چالشــی آنالین« نیز در حال 
برگزاری اســت. تقدیر از مربیان، معلمان ورزش 
و پیشکســوتان ورزشــی، برگزاری مســابقات و 
جشنواره های ورزشی متنوع در محله ها، میزبانی 
مســابقات »تیراندازی با تفنــگ بادی« و برپایی 
»ایســتگاه های شــهروندی« از جمله برنامه های 
ورزشــی این منطقــه در هفتــه تربیت بدنی به 
شــمار می روند. هم چنیــن ورزش »همگانی« از 
جمله رشــته های پرطرفداری اســت که در همه 
مکان هــای تفریحی و ورزشــی ماننــد پارک ها، 

ورزشــگاه ها و ایســتگاه های ورزشی می توان آن 
را انفرادی یــا گروهی برگزار کــرد. ورزش های 
همگانــی رشــته های مختلفــی دارد. در کنــار 
برپایی ایســتگاه ورزش صبحگاهی، ایستگاه های 
پارکی«، »پینگ پنگ« و مســابقات  »بدمینتون 
»محلی« نیز دایر اســت. به دلیل اینکه بخشی از 
منطقه دارای بافت صنعتی اســت و کارخانه های 
کوچک و بزرگ بســیاری در آن قرار دارد، تالش 
کردیــم برخی از برنامه های ورزشــی را با توجه 
به موقعیت و شــرایط »کارگــران« برنامه ریزی 
کنیــم تا آنها هم در پویش های ورزشــی حضور 
داشــته باشند. برنامه های پیاده روی خانوادگی به 
مناسبت های مختلف و با هدف فرهنگسازی »روز 
بدون خودرو« در منطقه برگزار می شــود. برپایی 
مسابقات ورزشــی مانند بدمینتون، پینگ پنگ، 
»شطرنج«، »شــنا«، »گل کوچیک« و »ووشو« 
برای گروه های مختلف سنی از دیگر فعالیت های 
ورزشــی شــهروندان در منطقه 21 محســوب 
می شــوند. این منطقه از نظر ســرانه های فضای 
ســبز و فرهنگی از وضعیت مطلوبــی برخوردار 
اســت و همه بوستان ها به دســتگاه های ورزشی 
مجهز شــده اند. در کل استقبال شــهروندان از 
ایســتگاه ها و برنامه های ورزشی منطقه مطلوب 
ارزیابی می شود، چراکه برنامه های ورزشی طبق 

نیازسنجی اجرا می شود.«

مدیر اداره ورزش شهرداری منطقه 21:
برنامه های ورزشی طبق نیازسنجی ها انجام می شود

برنامه های ورزشی و مسابقات در منطقه با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی حضــوری و مجازی برگزار 
می شــود. »خیابان ورزش« یکی از شــاخص ترین 
برنامه های ورزشــی منطقه 9 اســت. ایــن برنامه 
اغلب در فواصل زمانی مشــخص در یکی از نواحی 
پرجمعیت منطقه برپا می شود. »علیرضا خامسیان«، 
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه9، درباره 
ویژه برنامه خیابان ورزش توضیح می هد: »در خیابان 
ورزش، ورزش های نوستالژی قدیمی که گذشته را 
برای اهالی تداعی می کنــد مانند »لی لی«، »مار و 
پله«، »طناب کشی«، »طناب زنی«، »گل کوچیک« 
و »والیبال« برای همه گروه سنی برگزار می شود. با 
اجرای خیابان ورزش در دل محله ها، امکان ورزش 
کردن برای همه اهالی مهیا شده است و دیگر نیازی 

نیست فرد بخواهد با خودرو شخصی اش به مجموعه 
ورزشــی برود. با توجه به کوچه های تنگ و تاریک 
منطقه 9 به ویــژه کوچه های محله »دســتغیب«، 
برگزاری خیابان ورزش به روش قدیم، جنبه و نکات 
مفید بسیاری دارد و اهالی از اجرای این برنامه لذت 
می برند. شــهروند با طی کردن کمتــر از 500 متر 
و رفتن بــه یکی از بوســتان های محل زندگی اش 
می تواند ورزش کنــد. می خواهیم ورزش را در کف 
خیابان های شهر تهران اجرا و نهادینه کنیم. خیابان 
ورزش، یک طفل نوپا اســت و بــرای آن به دنبال 
الگوسازی هســتیم. اکنون خانواده ها با بازی کردن 
فرزندشــان در خیابان مخالف هســتند، اما اگر این 
خیابان را امن کنیم و ورزش را به آن ببریم، والدین 
خودشان نیز ترغیب می شوند که کنار بچه بایستند 

و حتی ورزش کنند. از این رو در کنار 
ناهنجاری هــای اجتماعــی ، می توانیم از 

خیابان ورزش به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.« 
خامســیان در ادامه به اجرای مســابقات ورزشی و 
پیاده روی هــای خانوادگــی در این منطقه اشــاره 
می کند: »برپایی پیــاده روی خانوادگی و هم چنین 
برگــزاری مســابقات مختلــف برای همه اقشــار 
منطقه در رشــته های ورزشــی والیبال، بسکتبال، 
آمادگی جســمانی برای بانوان و شــنا، تنیس روی 
میز و شــطرنج ویژه آقایــان، انجام ورزش های پایه 
برای کودکان از دیگر برنامه های ورزشــی است که 
به صورت مستمر و در مناســبت های مختلف اجرا 
می شــود. اکنون بســترهای الزم برای اینکه اهالی 
ورزش را در ســبد خانوار خود قــرار دهند، باتوجه 

به فرصت هــا و امکانات موجود، در 
منطقه فراهم شــده اســت. هم چنین 
می توان از همایش تجلیل از پیشکســوتان، فعاالن، 
مدیــران، کارشناســان ورزش شــهروندی مناطق 
22 گانه تهــران، اختتامیه پویش همگام ورزشــی 
مناطق، اجرای طرح چهار فصل ورزشــی)آموزش 
بدمینتون(، مســابقات والیبال، فوتبال، بســکتبال 
خیابانی، برپایی نخستین دوره مسابقات دوومیدانی 
بانوان، اجرای مســابقات تیراندازی مدیران منطقه، 
برنامه هفته های ورزشی در ایستگاه های تندرستی، 
تقدیر و تشــکر از مربیان ایســتگاه های تندرستی 
منطقه و برگزاری مســابقات حلقه تندرستی ویژه 
بانوان به عنوان دیگر برنامه های شاخص این منطقه 

در هفته تربیت بدنی نام برد.«

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه9:
»خیابان ورزش«، یک فرصت متفاوت برای همه است

»ورزشی شو« عنوان برنامه ورزشی 
است که منطقه5 در طرحی جامع آن 
را به ســازمان ورزش شهرداری تهران 
پیشــنهاد داده و اکنــون در 2 مرکــز 
واکسیناســیون کرونا در محله های 
»سازمان برنامه جنوبی« و »بیمه« 
در حال برگزاری است. در برنامه 
شو «کارشناســان  »ورزشــی 
تغذیه و کارشناسان ورزشی در 
براساس  واکسیناسیون  پایگاه 
موضوعاتــی که خود فرد به آن 
عالقه دارد، فعالیت های ورزشــی 
را بــه آنها آمــوزش می دهند. این 
فعالیت ها مانند آموزش برخی تمرینات 
ورزشی است که می توان آنها را در منزل 
انجام داد. »سید قاسم موسوی«، مدیر 
اداره ورزش شهرداری منطقه5، هدف از 
برگزاری این پویش را عمل به »شعار ما، 
ورزش بــرای همه« می داند و می گوید: 
»ایــن پویش تــالش در نزدیک کردن 
مــردم به ورزش دارد. مدیران شــهری 
باور دارند که با توجه به سلیقه و عالقه 
مردم، باید هر کســی در هر کجا و هر 
زمانی و با هر بودجــه ای بتواند ورزش 
کند.« مدیــر اداره ورزش شــهرداری 
منطقه5، به فعالیت های گســترده این 
منطقه در زمینه ورزش اشــاره می کند 
و می گوید: »شــهر تهران در مهرماه از 
وضعیت قرمز کرونایی خارج و به همین 
دلیل هم برخی از محدودیت ها لغو شد. 
بر این اساس برنامه های گسترده ای در 
زمینه های مختلف از جمله فعالیت های 
ورزشــی در پنجمین تکــه از پایتخت 
در حال برگزاری اســت. به عنوان مثال 
در هفته نخســت مهرماه مســابقات 
مختلف ورزشــی از جمله مســابقات 

فوتبال، والیبال، گل کوچیک، بسکتبال 
و طناب زنی برای کودکان »اوتیســم« 
برپا شــد. در هفتــه دوم مهرماه که به 
نام هفته »گردشــگری و هفته تهران« 
نامیده شــده است برنامه هایی همچون 
پیاده روی، کوه پیمایی و گردشگری در 
»کن« اجرا شد. عالوه براین اقدامات در 
روزهای هفته برنامه های ثابت و ویژه ایی 
در منطقه اجرا می شــود کــه می توان 
در این زمینه به روزهای »سه شــنبه« 
و برنامــه »تجلیل از بزرگان ورزشــی 
کشــور« اشاره کرد. مســابقات فوتبال 
نمادین پیشکسوتان تیم ملی با جانبازان 
قطع عضو، اسب ســواری، موتورکراس، 
بســکتبال، والیبال، جشــنواره ورزشی 
کودکان به مناســبت روز »کودک« و... 
برای شــهروندان ورزش دوست منطقه 
در هفته تربیت بدنی برگزار می شــود.« 
»4فصل ورزشی« یکی دیگر از برنامه های 
ثابت و همیشگی این منطقه در شرایط 
کرونایــی اســت. موســوی در این باره 
می گوید: »با توجه به زیرســاخت های 
ورزشی موجود در بوستان های منطقه، 
برنامه هــای ورزشــی متعــددی برای 
شــهروندان تدارک دیده شــده است. 
برای مثال بســیاری از شــهروندان به 
ورزش هایی همچــون تنیس روی میز 
و شــطرنج عالقه دارند. در همین راستا 
مربی ورزشی در بوستان حضور دارد تا 
این رشــته ورزشی را به صورت اصولی و 
صحیح به آنها آموزش بدهد. هم چنین 
برای آن دسته از افرادی که نمی توانند 
حضوری یاد بگیرند، فیلم های آموزشی 
در صفحات مجازی شهرداری منطقه از 
جمله »مدیا پنج« گذاشته می شود تا آنها 

نیز از این آموزش ها بهره مند شوند.« 

منطقه 22 منطقه ای منحصر  به فرد اســت و در 
این زمینه فرصت ها و نقاط قوت بسیاری دارد. هر 
گوشــه از این منطقه را کوه ها و جنگل های ســبز 
احاطه کرده انــد. به همین دلیل می تــوان از آنها 
به عنوان فرصت های ورزشی در منطقه استفاده کرد. 
برای متخصصان حوزه سالمت مانند »روان شناسان 
ســالمت«، ثابت شده اســت که ورزش کردن در 
طبیعت به احساس رضایتمندی از زندگی و سالمت 
جســمی، روانی و اجتماعی منجر می شود. »علی 
نوروزی«، معاون اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
منطقه22، در این باره می گوید: »ورزش در طبیعت 
اثــر تصاعدی دارد. اکنون شــهرداری ها در جوامع 
مختلف به دنبال این هســتند تا مردم را به سوی 
ایــن ورزش برای حضــور در دل طبیعت و فضای 

طبیعی پیرامون و داخل شهرها سوق 
بدهند. از ایــن رو منطقه 22 به دلیل 

ظرفیت های موجود در این زمینه قصد 
دارد به »قطب ورزش ســبز تهران« تبدیل 

شود. »چیتگر«، »لتمان کن«، »خرگوش دره« 
و دریاچه »شهدای خلیج فارس« از جمله مکان های 
مناســب و ظرفیت های منطقه برای انجام ورزش 
»سبز« است و با فراهم شدن زیرساخت های الزم 
هرکــدام از این مکان ها می توانند به محل و پاتوق 
ورزشی تبدیل شوند.«او با بیان اینکه پیاده روی  در 
دل طبیعت فرصت  گفت وگو و تعامالت اجتماعی را 
تسهیل می کند، می افزاید: »وقتی خانواده ای در یک 
مسیر 3 تا 4 کیلومتری قدم می زنند و در شرایطی 
که از محیط پر هیاهوی شهری دور هستند، امکان 

گو  گفت و
تعامــالت  و 
افزایش  بین فردی شان 
پیــدا می کنــد. در واقع 
این موضــوع نه تنها به افزایش 
ســالمت جســمی، روانی کمک می کند بلکه در 
کاهش آسیب های اجتماعی که گاهی زندگی های 
شهرنشــینی سبب تشــدید آن می شود نیز نقش 
بــه ســزایی دارد. هدف ما توســعه ورزش در دل 
خانواده ها است. اگر خانواده به ویژه بانوان ورزشکار 
باشــند، شــوند بقیه اعضای خانواده هم ورزشکار 
می شوند. هدف ما انتشار و توسعه ورزش همگانی 
و در کنار آن کاهش آسیب های اجتماعی پارک ها 

است.«

مدیر اداره ورزش شهرداری منطقه5:

»ورزشی شو« 
در پایگاه های واکسیناسیون اجرا می شود

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه22:

منطقه ما، قطب ورزش سبز پایتخت می شود

ثریا روزبهانی

  چند سالی است که به کمک مسئوالن 
شهری پایتخت امکانات و برنامه های ورزشی 

متنوعی در مناطق مختلف پایتخت اجرا 
می شود. برنامه های که با استقبال شهروندان 

بسیاری روبه رو شده است. کارشناسان باور 
دارند ورزش نه تنها بر سامتی جسم و روح 

تأثیر مثبتی دارد، بلکه موجب شادی و نشاط 
فرد هم می شوند. مهم تر از همه اینکه به سبب 
افزایش سامت و نشاط در جامعه، هزینه های 

درمانی نیز کاهش می یابد. بررسی ها نشان 
می دهد منقطه های 5 و 22 به دلیل در اختیار 

داشتن فضاهای پارکی، تفریحی و حتی استفاده 
از ظرفیت های حریم، از جمله مناطق موفق و 
برخوردار در زمینه ورزش همگانی محسوب 

می شوند. در این گزارش به مناسبت هفته 
»تربیت بدنی« از مدیران ورزشی و معاونت 

اجتماعی مناطق، برنامه های ورزشی مناطق 
غربی تهران را جویا شدیم هم چنین داشته ها و 

امکانات آنها را بررسی کردیم. 

 
زمین چمن مصنوعی در منطقه 21 
وجود دارد که 3 زمین آن بزرگ 

و 14 زمین دیگر به شکل 
سالنی است. 

 17
 

 ایستگاه ورزش صبحگاهی 
در منطقه برای آقایان و 5 
ایستگاه برای بانوان فعال 

است. 

 12

 
ایستگاه ورزش صبحگاهی برای 
آقایان و 20 ایستگاه برای بانوان 

همراه با مربی با تجربه در 
منطقه 9 فعال است. 

 16
 

زمین چمن مصنوعی برای انجام 
فعالیت های ورزشی در محله ها 

در اختیار شهروندان قرار 
دارد. 

12
 

زمین چمن مصنوعی در منطقه 9 
ساخته شده است که بیشترین 
تعداد این زمین های ورزشی 

در محله مهرآباد قرار 
دارد. 

 13
 

ایستگاه ورزش صبحگاهی برای 
بانوان و 18 ایستگاه ویژه آقایان 

در منطقه22 فعال است. 

32

 
ایستگاه ورزش صبحگاهی برای 
بانوان و 29 ایستگاه ویژه آقایان 

در محله های 29 گانه منطقه 
5 فعال است. 

 30
 

زمین چمن مصنوعی برای انجام 
فعالیت های ورزشی در محله ها در 
اختیار شهروندان قرار دارد. به طور 

میانگین در هر ناحیه 3 تا 4 
زمین چمن مصنوعی وجود 

دارد. 

 32
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در محله

آموزش نباشد، کودکان آسیب می بینند
در بزرگراه »آیت اهلل  کاشــانی« پــس از خیابان »بهنام«، تابلوی 
سرای محله مهران نمایان اســت. اهالی در طیف سنی مختلف، از 
کودک 7 ســاله تا سالخورده 70 ســاله، در آن رفت وآمد دارند. این 
روزها رفت و آمدها تنها به ســبب کارگاه ها و کالس های آموزشــی 
متنوع آن نیست. بلکه پای یک طرح انسان دوستانه و خداپسندانه در 
میان است. طرح مهِر مهربان که ضمن اجرای آن، پک های آموزشی 
ویژه کودکان بازمانده از تحصیل یا نیازمند، جمع آوری می شــوند. 
یکی از کارگاه های آموزشــی در طبقه اول سرای محله، جایی است 
کــه هدایای اهالی در آن قرار می گیــرد تا خیلی زود نمایندگانی از 
خیریه »یاوری ســبز« بیایند و آنها را تحویل بگیرند. پک آموزشی 
سال تحصیلی 1400 ـ 1401، این بار میان کودکان نصیرآباد از توابع 
شهریار توزیع می شود تا شرایط تحصیل برای کودکان آن محدوده 
نیز به نوعی مهیا شــود. »طلعت اســفندیاری« یکی از اهالی محله 
مهران، همراه نوه اش آمده اســت تا در این طرح به اندازه اهدای یک 
پک ســهیم باشد. او می گوید: »کودکان از شرایط فقر مالی که برای 

خانواده  ها ایجاد شــده است، بیشترین آسیب را می بینند و به زودی 
آثــار آن را خواهیم دید. به همین دلیــل همواره تالش می کنم در 
طرح هایی با این رویکرد حضور داشــته باشم تا در ترسیم آینده ای 

بهتر مشارکت کنم.«

هم اهدای هدایا هم مهارت آموزی
به تعداد پک های آموزشی اهدایی افزوده می شود. »مژگان دانش« 
از اهالی محله »باغ فیض« نیز برای شرکت در این طرح خداپسندانه، 
دست به کار شده اســت و پک آموزشی کاملی تدارک دیده است. 
می گوید: »اگر هر شــهروند تا اندازه ای کــه بضاعت مالی اش اجازه 
می دهد، از نیازمندان دســتگیری کند، آســیب ها و ناهنجاری های 
ناشــی از فقر کاهش می یابد و کودکان در سایه امنیت مالی و روانی 
بیشتری به زندگی خود ادامه دهند. ویژگی این طرح های محلی این 
اســت که به سرعت در محله  ها فراگیر می شوند و اهالی با اعتماد و 
خیال آســوده  ایی پای کار می آیند. گاهی کمک می کنیم اما نه در 
جای درســت و نه به شیوه درست. این درست بودن بسیار می تواند 
اثرگذار باشــد.« »محمد شبستانی« هم از اهالی محله مهران است 
که با همراهی چند همسایه و دوست، پیشنهادهایی را برای ارتقای 
کیفی طرح مهِر مهربان ارائه داده است. او می گوید: »در کارگاه های 
آموزشی مهارت های زندگی که در همین سرای محله برگزار می شود، 
یاد گرفته ایم کمک کــردن اصولی دارد. برای مثال، کمک کردن را 
مناســبتی یا معطوف به اول مهرماه و یا نوروز و... نکنیم. از ســویی 
شــیوه ارائه کمک ها نیز مهم است. نباید به گونه ایی باشد که افرادی 
همواره خدمات و کمک ارائه دهند و افراد دیگر همیشــه خدمات و 
کمک دریافت کنند. برای همین پیشنهاد داده ایم تا با همکاری برخی 
از اهالی که تخصص و یا تجربه ای در هر زمینه ای دارند، مهارت آموزی 

نیز به این طرح اضافه شود.«   بسیاری از شهروندان با آغاز سال تحصیلی جدید، چه »کرونا« باشد 
چه نباشد، مهر ماه را با مهربانی پیوند می زنند و شرایط مادی تحصیل 
و آموزش را برای کودکان نیازمند فراهم می کنند. آنها با تهیه پک های 
آموزشی شامل کیف و نوشــت افزار، بازگشایی مدارس ویژه کودکان 
بازمانده از تحصیل و نیازمند در مناطق کم برخوردار را جشن می گیرند 
تا خاطره شیرین اول مهر برای همگان به یک اندازه تداعی شود. محله 
»مهران« در ناحیه 5 منطقه 5 نیز از این قاعده مهرورزی مســتثنی 
نیست. با اجرای طرح »مهِر مهربان«، پک های آموزشی ویژه کودکان 
بازمانده از تحصیل و نیازمند روستای »نصیرآباد« از توابع »شهریار« 
را جمع آوری کرده اســت. در این گزارش سری به سرای محله مهران 

زده ایم تا در گفت وگو با اهالی و مسئوالن طرح، از ماجرا با خبر شویم. 

سحر جعفریان

 اهالی محله مهران برای کمک
  به دانش آموزان کم برخوردار 

روستای نصیرآباد آستین باال زدند

مـهر مهربان 

مدیر سرای محله مهران: 
اولویت ما اجرای طرح های آموزشی است 

 اولویــت برای جمع آوری کمک های مادی و معنوی در محله، 
آموزش و تحصیل گروه های هدف است. 

»علیرضا صدفی«، مدیر سرای محله مهران، با بیان این موضوع 
می گوید: »از آنجایی که سواد آموزی، تعلیم و تربیت از مهم ترین 
رویدادهای آموزشــی و فرهنگی محسوب می شوند و نیز تضمین 
سالمت جامعه از خانواده و محله گرفته تا شهر و کشور، در گروی 
اجرای کامل و جامع فرایند آموزش است، ما در محله خود، اولویت 
را به اجرای طرح هایی با رویکرد آموزشی و فرهنگی )مهِر مهربان( 
داده ایم. به همین منظور اغلب با مراکز و مؤسسه هایی که در این 
زمینه فعالیت تخصصی دارند، ارتباط برقرار می کنیم تا جمع آوری 

کمک های محلی را از پیش ســاماندهی کرده باشــیم.« صدفی 
می افزاید: »مؤسسه یاوری ســبز، یکی از همین مراکز تخصصی 
است که تاکنون در حوزه آموزش و تحصیل به خوبی عمل کرده 
اســت. 150 پک آموزشی )متناسب با نیاز دانش آموزان از مقطع 
دبســتان تا دبیرستان( که با همراهی خّیران محلی و خود سرای 
محله در قالب نذورات فرهنگی تأمین شــده است به این مؤسسه 
تحویل دادیم تا به بهترین شکل مورد استفاده کودکان و نوجوانان 
نیازمند روستای نصیرآباد قرار گیرد. طرح مهِر مهربان در فازهای 
بعدی نیز همچنان ادامه خواهد یافت تا هیچ کودکی از تحصیل 

باز نماند.«

مدیرعامل مؤسسه خیریه یاوری سبز: 
تحصیل کودکان نیازمند در گرو 

رفع مشکالت مادی است
»بــا مشــارکت و حمایت های مردمی، شــرایط 
تحصیل دانش آموزان و دانشجویان روستای نصیرآباد 
را فراهــم می کنیم.« »موســی جرأتی«، مدیرعامل 
مؤسســه خیریه »یاوری ســبز« با بیان این مطلب 
می گوید: »رویکرد 20 ساله ما در مؤسسه یاوری سبز 
این اســت که به صورت ویژه به فراهم کردن شرایط 
تحصیل و آموزش کودکان و جوانان و افزایش سطح 
آگاهی افــراد بپردازیم. رویکردی کــه گاه به توزیع 
بســته های معیشــتی، تأمین هزینه هــای درمانی، 
ودیعه مسکن و حتی مهارت آموزی )اعضای خانواده 
کودکان بازمانده از تحصیل( ختم می شــود. اینکه 
شغل پدر یا مادر آن کودک فراهم باشد، سقفی باالی 
سرشان داشته باشند، مشکالت معیشتی و خانوادگی 
نداشته باشند در تحصیل و موفقیت کودکان بسیار 
مهم است.« جرأتی ادامه می دهد: »همکاری خوبی با 
یکی از محله های منطقه 5 تهران داشتیم و توانستیم 
آغاز سال تحصیلی را برای کودکان نصیرآباد جشن 
بگیریم و حتی دانشــجویانی را نیز به بهبود شرایط 

مالی برای ادامه تحصیل امیدوار کنیم.«

زیر پوست شهر

دختران و پسران اغلب کم سن و سالی که سر چهارراه ها 
و اماکن شــلوغ دستفروشی می کنند صحنه ناخوشایندی 
اســت که هر روز شاهد آن هســتیم. »فاطمه باقری« در 
این باره می گوید: »بچه هایی که ســن بعضی از آنها از 4 تا 
5 سال بیشــتر نیست، با آن جثه نحیف و دستان کوچک 
از پنجره اتومبیل ها آویزان می شــوند و برای هزار یا 2 هزار 
تومان شیشه ها را می شویند که اغلب هم کسی به آنها پولی 
نمی دهد. تماشــای چنین صحنه هایی برای من که مادر 
هســتم، واقعًا دردناک و زجر آور است. متأسفانه هر هفته 
هم تعداد این بچه ها بیشتر می شــود. امیدوارم مسئوالن 
فکری به حال این بچه های طفل معصوم کنند.« »ســعید 
محمدی« هم بر این باور اســت که شهرداری و بهزیستی 
باید این کودکان را تحت پوشــش و حمایت خودشان قرار 
دهند: »بچه هایی به این سن و سال باید بازی کنند و درس 
بخوانند نه اینکه در این وضعیت پاندمی کرونا بدون ماسک 
و رعایت نکات بهداشــتی در خیابان ها کار کنند. مگر جان 
و سالمت این بچه ها ارزشــی ندارد؟  ای کاش شهرداری و 
بهزیســتی و دیگر ارگان های ذی ربط، کاری برایشان انجام 
دهد. من نمی دانم به لحــاظ قانونی چه کارهایی می توان 
انجــام داد، اما در کشــور های پیشــرفته، حضانت چنین 
بچه هایی از پدر و مادرها ســلب می شــود و تحت پوشش 
و حمایت دولت، شــهرداری یا مؤسســه های خیریه قرار 
می گیرند. به هر حال نمی توان این کودکان را نادیده گرفت 

و کاری برای آنها انجام نداد.« 

کار ما ساماندهی این کودکان نیست 
مدیر مؤسسه »درا« که در زمینه حمایت از کودکان کار 
منطقه 21 فعالیت دارد و با شــهرداری همکاری می کند، 
درباره افزایش کودکان کار در این محدوده به همشــهری 

به شدت باال رفت و کرایه خانه ها چند برابر شد. در چنین 
شــرایطی شاهد مهاجرت معکوس از مرکز شهر به حاشیه 
و حتی شــهرهای اقماری تهران بودیم. به  گونه ایی که هم 
اکنون حاشیه شهر از شدت تراکم جمعیت در حال انفجار 
است. در چنین شرایطی طبیعی و اجتناب ناپذیر است که 
خانواده های ضعیف تر و کم درآمدتر از هر راهی 
برای کسب درآمد استفاده کنند و کودکان خود 
را برای دستفروشی و کار به کوچه ها و خیابان ها 

روانه کنند.«

 ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به 
کودکان کار 

»پرویز جاویدنیا «، رئیس اداره آســیب های 
منطقه 21 درباره کــودکان و حمایت هایی که 
از آنها می شــود، به همشهری محله می گوید: »در منطقه 
21 مرکــزی با عنوان مرکز »پرتو« وجــود دارد. مدیریت 
ایــن مرکز بــا یک مؤسســه ذی صالح اســت که مجوز 
سازمان »بهزیستی« را دارد و به شکل تخصصی در حوزه 
کودکان کار فعالیت می کند. از جمله برنامه های این مؤسسه 
برگزاری کارگاه های آموزشی که شامل تدریس کتاب های 
درسی برای آن دســته از کودکان کاری است که از درس 
و مدرســه جا مانده اند. تهیه و تأمیــن امکانات مورد نیاز 
برای تحصیل این کودکان از جمله گوشی های هوشمند 
از دیگر کارهای حمایتی اســت که به همت این مؤسسه 
صورت می گیــرد. در زمینه حمایت از این کودکان 
از کمک های نقدی و غیر نقدی خّیران نیز استفاده 
می شود. هم چنین در مرکز پرتو برنامه های آموزشی 
برای پرورش خالقیــت در این کودکان نیز برگزار 
می شود. تا جایی که بتوانیم خانواده این کودکان را 
به دیگر مراکز مرتبط از جمله مراکز کارآفرینی معرفی 
می کنیم تا به آنها مهارت های الزم برای اشــتغال و 
راه اندازی کسب و کارهای خانگی آموزش داده شود. 
از سوی دیگر، بر روی عملکرد پیمانکاران شهرداری 
نیز نظارت داریم تا مبادا کودکان و افراد کم ســن 
و ســال را کــه تحــت 
کــودکان کار  عنوان 
شناخته می شوند در 
خود  مجموعه  های 

به کار گیرند.«

محله می گوید: »به تعداد بچه ها اضافه نشده است و تغییرات 
قابل توجهی در این رابطه نداشته ایم. به هرحال منطقه 21 
نیز مانند دیگر مناطق تهران از این موضوع مستثنی نیست 
و باالخره کودکانی ســر چهارراه ها کار می کنند و در نقاط 
و معابر شــلوغ و پر  تردد حضور دارند. طی سال های اخیر 

فشــار اقتصادی در جامعه و خانواده ها زیاد شده 
و این موضوع به مشــکالت حاشیه نشینی دامن 
زده اســت. همه بچه هــای کار و خیابان که در 
منطقه 21 مشاهده می شوند، نزد ما پرونده دارند 
و خدمات کاهش آســیب های اجتماعی دریافت 
می کنند، اما کار ما ساماندهی این بچه ها و اسکان 
شبانه روزی آنها نیست. وجود کودکان کار، پدیده 
بین المللی اســت که کم و بیــش در همه جای 
دنیا وجود دارد و کشــور ما هم از همه دنیا جدا 

نیست. اینکه بخواهیم این مسئله را به طور کامل حل کنیم، 
غیر ممکن است. اگر شــهروندان بسیار مصمم و خواستار 
جمع آوری این کودکان از معابر باشــند، سبب می شود که 
آنها به کارگاه های زیرزمینی کشــیده شوند. این کارگاه ها 
هم بســتری را فراهم می کنند که کودکان مورد تجاوز و 
بهره کشی و سواســتفاده های جنسی مختلف قرار بگیرند. 

بنابراین با توجه به شرایط موجود بهترین مکان برای 
این کودکان، سر همین چهارراه ها است، چون جلو 
چشم هســتند و می توان از آنها مراقبت کرد. اگر 
شهروندان و مردم راهکاری عملی و اجرایی دارند 

که موجب می شود تا ما نخستین کشور جهان 
باشــیم که در آن کودک کار وجود نداشته 

باشد، بی  تردید از آن استقبال می کنیم.«

مشکالت اقتصادی و کرونا 
»مجتبی صالحــی« درباره اینکه در 
سال های گذشته مؤسســه درا موفق 
شــده بود با همــکاری شــهرداری، 
کــودکان کار در منطقه 21 را کنترل 
و تعــداد آنها را به صفر برســاند، به 
مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا و 
تحریم ها اشاره می کند: »در یک بازه 
زمانی پیش از کرونــا و گرانی های 
پدیده  توانســتیم  افسارگسیخته، 

کــودکان را در منطقــه 21 
مهار کنیم و بــا راهکار هایی 

این کودکان و خانواده های آنها 
را راضی کنیم تا دیگر برای کسب و کار به 
خیابان ها و معابر نروند. اما ناگهان شــرایط 
تغییر زیادی کرد و »دالر« در مدت کوتاهی، 
از حدود 3 هزار تومان بــه 27 هزار تومان 
رسید. از ســوی دیگر، ویروس کرونا شیوع 
پیدا کرد و سبب تعطیلی بسیاری از کسب و 
کارها شد. قیمت مسکن نیز در شهر تهران 

بازگشت نـان آوران کوچک به خیابان

180 کودک کار 
تحت حمایت 

هستند
 »پرویز جاویدنیا «، رئیس اداره 

آسیب های منطقه 21 تأکید 
می کند اغلب کودکانی که سر 
چهارراه ها مشغول دستفروشی 
و کسب و کار هستند، از دیگر 
مناطق و محله ها به تهرانسر و 
منطقه 21 می آیند: »کودکانی 

که سر چهارراه ها دیده می شوند 
و دستفروشی می کنند و 

 کارهایی از این دست انجام 
می دهند، اغلب از مناطق و 

نقاط دیگر از جمله »شهریار« و 
»قلعه حسن خان« به این منطقه 

می آیند. البته این کودکان نیز 
تحت پوشش برنامه های حمایتی 

قرار می گیرند و هیچ تفاوتی 
برای ما ندارند. باید توجه داشت 

که ساماندهی این کودکان با 
ضرب و زور امکان پذیر نیست. 
به مدد مددکاران پرتو تالش 

می کنیم تا این کودکان و 
خانواده های آنها را راضی کنیم تا 
با مؤسسه همکاری داشته باشند. 

هم چنین این مرکز 2 مجموعه 
برای دختران و پسران دارد. در 
مؤسسه نزدیک به 70 خانواده 

تحت پوشش هستند که هرکدام 
2 یا 3 فرزند دارند. در مجموع 
تعداد کودکان شناسایی شده و 

تحت پوشش ما به 170 تا 180 
نفر می رسد. هم چنین برنامه های 

مختلفی از جمله مسابقات و 
جشنواره هایی را نیز برای این 

کودکان برگزار می کنیم.« 

 در سال های گذشته براساس ادعای مدیران وقت 
شهرداری منطقه 21 و البته گزارش های میدانی از نقاط 
و تقاطع های  شلوغ و پر تردد، حضور »کودکان کار« 
در این محدوده از شــهر تهران نزدیک به صفر شده 
بود و این موضوع به عنوان یک دســتاورد و موفقیت 
بزرگ مطرح شــد. با این حال چند وقتی می شود که 
دوباره حضور این کودکان در منطقه 21 پررنگ شده 
است. دختران و پسران کم سن و سالی که برای کسب 
درآمد پشــت چراغ های قرمز در کمین نشسته اند تا 
با دستفروشــی و پاک کردن شیشه اتومبیل ها انعام 
بگیرند. همین موضوع بهانه ای شد تا سراغ مسئوالن 
و معتمدان محلی برویم و با آنها درباره این مشــکل 

گفت وگو کنیم. 

مهدی اسماعیل پور

پرویز جاویدنیا 
  رئیس اداره 

آسیب های منطقه 21

»مجتبی صالحی
مدیر مؤسسه »درا«

در حالی که پیش از بحران کرونا تعداد کودکان کار در منطقه 21 به صفر رسیده بود اکنون شاهد 
حضور آنها در خیابان ها  هستیم
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باد پاییزی مــی وزد و آفتابی کم جان می تابد. فواره 
آبنماهای میدان آزادی بعد از ســال ها، تعمیر شــده اند 
و حــاال صــدای ســقوط آب از اوج فواره هــا به گوش 
می رســد. باغبان ها در 4 طرف میدان به فضاهای سبز 
رسیدگی می کنند و عابرانی هم گهگاه، از کناره ها عبور 
می کنند. عکاسان برج با آن کاله های حصیری لبه دار و 
پالکارت هایی در سایز A4 )نمونه کار( تقریبًا همه جای 
میدان دیده می شوند. تعدادشان قابل توجه است. بعضی 
هاشــان به چانه زدنی بر سر قیمت عکس با مشتری ها 
سرگرم هستند و برخی دیگر منتظر نشسته اند تا مشتری 
کــه اغلب زوج های جوان و ســربازان از دیگر شــهرها 
هستند، سراغشــان بیایند. »حسن آقا« یکی از همین 
عکاسان اســت که 28 ســال، پای برج آزادی عکاسی 
می کند. خاطره های بسیار دارد و تصویر آدم های زیادی 
را با دوربین پلوراید به عکس تبدیل کرده اســت. حسن 
آقا می گوید: »آن سال هایی که برج تأسیس شده بوده از 
نظر بزرگی و بلندمرتبگی برای گردشگران بسیار جذاب 
بود. برای همین هر کسی گذرش به این حوالی می رسید، 
بدون عکس یادگاری برداشــتن، نمی رفت. عکس های 
فوری قیمت شان 3 تومان بود. روزگار که گذشت، برج ها 
و بلندمرتبه های دیگری در شــهر قد برافراشت که برج 
آزادی در برابر آنها، کم اتفاع به نظر می رســید. اما آنچه 
که هنوز هم گردشگران را به عکس برداشتن در کنار این 
برج وامی داشت، قدمت، زیبایی و با هویت بودن آن بود.«

پیشه وری پیشینی که اهمیت بخشی 
می خواهد

»حســین آقا« هم از دیگر عکاســان برج آزادی 
اســت. حدود 50 سال می شــود که کسب و کارش، 
همین عکاســی در پای برج آزادی است. لنز دوربین 
دیجیتالش را با دستمالی مخصوص تمیز می کند. او 
می گوید: »شغل ما شاید در نگاه اول، سخت یا خاص 
به نظر نرسد. به ویژه با ظهور دوربین های فوق حرفه ای 
و گوشــی های هوشمندی که همه را به نوعی عکاس 
می کند اما به نظرم جزو مشاغل قدیمی است که باید 

جایی ثبت شود. ثبت از آن جهت که خاطره های 
این برج تاریخی برای آیندگان محفوظ ماند. البته 

گاهی بعضی از مدیران فرهنگی از ما 
تقدیر کرده اند کــه همین موضوع 
اوضاع  به رغم کســادی  باعث شد 
و بی رونق شــدن این کسب و کار، 

هنوز هــم بــه آن امیدوار 
باشــیم و ادامــه دهیم.« 
وســایلش را بــه یکی از 
تا  می سپارد  همکارانش 
برود آن ســوی میدان 
کــه  جایــی  آزادی 
دارد  قــرار  البراتوری 
بــرای چــاپ آخرین 
عکســی که از یکی از 

برداشته  مشتری ها 
است. حسین آقا، 
آخرین جمله اش 

را این طور بیان می کند و مــی رود. او می گوید: »اگر 
به کار ما نگاه متفاوتی شود مطمئن باشید گردشگری 

این محدوده از رکورد خارج می شود.«
 

شهروندان، دوستشان دارند
عکاسان میدان و برج آزادی را دیگر همه کاسبان 
و اهالی بومی می شناســند حتی »احمد مرکبی« که 
راننده تاکســی خط میدان امام حســین)ع(_ میدان 
آزادی اســت. او می گوید: »تا همین 10 ســال پیش 

محله  مهرآبــاد بودم. قبل از اینکــه که راننده ساکن 
تاکسی شوم، من هم یک دوربین 
عکاسی فوری تهیه کردم و رفتم 
پای برج آزادی برای عکاسی از 
گردشگران. 2 سال کارم همین 
بود. دوست های خوبی در 
این مدت پیــدا کردم 
که اتفاقًا یکی از آنها 
بعدها  تا  شد  باعث 
راننــده تاکســی 
»محمد  شــوم.« 
ده کردآبادی« هم 
محله  کاســبان  از 
اســتادمعین است که 
»عکاســان  می گویــد: 
برای  آزادی  برج  قدیمی 
خودشان یک کتاب تاریخ 
هستند. خاطره هایی دارند 
که اگر گوش شنوا شویم 

 سحر جعفریان

  میدان آزادی با آن برج سفید سر برآورده 
از میانه اش، یکی از بزرگ ترین و تاریخی ترین 
میدان ها و از جمله چند نماد پایتخت و کشور 

محسوب می شود. نمادی که این روزها پا به 
50سالگی خود گذاشته و هنوز هم میراث 

ملموس و غیر ملموس بسیاری در سایه بلند آن 
حیات دارند. یکی از این میراث خاطره انگیز، 
پیشه عکاسی با دوربین های آنالوگ و فوری 

است که از دیرباز تصویر گردشگران بسیاری را 
در کناراین نماد تاریخی ثبت کرده اند. عکاسانی 
که از همان سال های تأسیس برج، اطراف میدان 

می ایستادند و به دنبال مشتری های خاطره باز 
چشم می چرخاندند. تولد 50 سالگی برج آزادی 

بهانه خوبی است تا ضمن گفت وگو با تعدادی 
از عکاسان قدیمی آن، سری هم به نمایشگاه 
عکس »قاب های آزادی« برج بزنیم و تاریخ و 

خاطره را با هم بررسی کنیم. 

در آستانه پنجاه سالگی 
برج آزادی سراغ عکاسانی 
رفتیم که هویت و زیبایی های 
آن را ثبت کرده اند

تصاویر برگزیده یک جشنواره
مرضیه موسوی

  هنوز تعدادی از تابلوهای عکس، روی زمین باقی مانده و یکی از کارکنان برای نصبشــان دنبال 
جای مناسب اســت. آثار منتخب در جایگاه ویژه و دیگر آثار به ترتیب امتیازدهی داوران، کنار آنها 

نصب می شوند. 

»علی ذوالقدری«، نفر اول جشــنواره 
قاب هــای آزادی اســت کــه ســبک 
»مینیمالیســم« در عکاسی را نزدیک به 
دنبال  حرفه ای  به صورت  اســت  سال   2
می کند. ســبکی که به نظــر او با همه 
شکوه در ســادگی و زیبایی برج آزادی 
بــه خوبی دیــده می شــود. ذوالقدری 
می گوید: »همیشــه، برج آزادی در نظرم 
شکوِه ســاده ای دارد که چشم را نوازش 
این شکوِه ساده  می دهد. عالقه مند بودم 
را از معماری و زیبایــی گرفته تا هویت 
دهم.  نشــان  عکس هایم  در  فرهنگ،  و 
به جشــنواره  بعد  عکس هایی که مدتی 
قاب های آزادی ارســال کردم تا دیگران 
ذوالقدری  بنشینند.«  تماشا  به  را  آن  نیز 
می افزاید: »برج آزادی می تواند بی نهایت 

قاب و عکس از دید هر شهروند و گردشگر 
داشته باشــد. قاب هایی که هریک برای 
این  برگزاری  هســتند.  تاریخی  خودش 
جشنواره ها و مســابقه ها می تواند ضمن 
گسترش دید هنری افراد، به هنر شهری 
نیز کمک کند تا نمــای بصری محله ها و 

شهر، اصالت پیدا کند.«

»حمیدرضــا امیری متیــن«، نفر دوم 
 15 اســت.  آزادی  قاب های  جشــنواره 
سال است عکاســی می کند و المان ها و 
نمادهای شــهری، موضوع اصلی قاب های 
عکس او هستند. ساکن شهرستان بهار از 
که  گردشگری  است.  همدان  استان  توابع 
زیبایی هایی برج آزادی را در 4 اثر ارسالی 
کرده  ثبت  دبیرخانه جشــنواره،  به  خود 
است. عکس برگزیده او مربوط می شود به 
از پسربچه ای که میان شمشادهای  نمایی 
حاشــیه ســبز میدان آزادی بــه دنبال 
گمشده ای است، برج آزادی در باال دست 
متین در  امیری  آن خودنمایی می کنــد. 
آزادی،  برج  از  »عکاسی  می گوید:  این باره 

اتفاقی هر وقت که به پایتخت و منطقه 9 
می آییم از برج آزادی عکاســی می کنم. 
اتفاقی که از آن لذت می برم و شاید روزی 
نمایشگاهی با عنوان ســفرنامه آزادی با 

عکس های مرتبط به آن، برپا کنم.«

»فرناز دمنابی«، نفر ســوم جشــنواره 
قاب های آزادی اســت. کارشــناس ارشد 
عکاسی که ســال ها از فعالیت حرفه ای اش 
در حوزه عکاســی می گذرد. دمنابی 4 اثر با 
موضوع برج آزادی به دبیرخانه جشــنواره 
ارســال کرده بود که از میان آنها، یک اثر 
توانســت نظر هیئت داوران را به خود جلب 
کند. او در این ارتباط می گوید: »در یکی از 
شــبکه های مجازی، تبلیغات این جشنواره 
را دیدم و تصمیــم گرفتم با توجه به عالقه 
زیادی که به معماری برج آزادی داشــتم، با 
گرفتن عکس های محتوایی در جشــنواره 
شرکت کنم. چند روزی کارم این شده بود که 
به میدان آزادی بیایم و در پی شــکار لحظه 
باشــم. زاویه ها و نماهای مختلفی را بررسی 
کردم و بیش از چند صد عکس از برج آزادی 

برداشــتم تا اینکه باالخره چند تایی از آن 
عکس ها را پســندیدم. البته قباًل هم از برج 
آزادی عکاسی کرده بودم و عکس های خوبی 
گرفته بودم.« دمنابــی ادامه می دهد: »برج 
آزادی در برف زمستانی و چند نما از پشت بام 
آن، مجموع عکس هایی بودند که در نهایت به 

جشنواره ارسال کردم«. 

علی ذوالقدری، نفر اول 
برجی باشکوه، اما ساده

حمیدرضا امیری متین، نفر دوم  
برپایی نمایشگاه »سفرنامه آزادی «

فرناز دمنابی ، نفر سوم  
 عالقه مند به معماری برج

آزادیآزادی
قاب های

روز »تهران« و پنجاهمین سالگرد گشــایش برج آزادی، بهانه ای برای برگزاری جشنواره 
عکس با عنوان »قاب های آزادی« شــد. »علیرضا خامســیان«، معاون اجتماعی و فرهنگی 
شــهردار منطقه 9 در این ارتباط می گوید: »این نمایشگاه ثمره مسابقه عکس 
با همین عنوان در آغاز ســال 1400 اســت که، 105 عکاس و هنرمند با ارسال 
بیش از 350 اثر تصویری در آن شــرکت کردند. از این تعداد آثار، بنا به رأی 
هیئــت داوران، 70 قطعه عکس از 47 عکاس و هنرمنــد به بخش نهایی راه 
یافتند.« خامســیان می افزاید: »از میان آثــار راه یافته به بخش نهایی، 3 اثر 
برگزیده شد و طی مراســمی از صاحبان آنها تقدیر نیز به عمل ماند. برگزاری 
نمایشگاه قاب های آزادی، در حاشیه جشنواره صورت گرفت تا بازدیدکنندگان 
از بخش های مختلف برج، فرصــت بهره مندی از این رویداد فرهنگی و هنری 
را داشته باشــند.« معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ضمن تأکید بر 
ضرورت توســعه ظرفیت های اجتماعی برج آزادی می گوید: »ظرفیت های برج 
آزادی اگر به طور کامل و جامع، شناسایی شود می توان از آن در جهت افزایش 

رضایتمندی شهروندان و رونق محلی، بهره مند شد.«

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 9:
شناسایی و توسعه ظرفیت های برج آزادی ضروری است

علیرضا خامسیان
معاون اجتماعی و 
فرهنگی شهردار 

منطقه 9

برایشــان، می توان ساعت ها سرگرم بود. یادم هست 
حدود 40 سال پیش که آمدم تهران، نخستین کاری 
که کردم، عکس گرفتــن با برج آزادی بود که البته 
عکاســش به رحمت خــدا رفته اســت.« »منیژه 
اکبری« هنرجویی اســت که برای گذران دوره های 
هنری به مجموعه ایران ســرا حوالــی میدان آزادی 
رفت وآمــد می کند. اکبری می گویــد: »برج آزادی 
50 ساله می شــود اما کسی حواسش به عمری که 
این عکاســان پای برج گذراندن نیســت. شغل آنها 
ارزش هویتی دارد. بارها دیده ام که چطور خاطرات 
برج و رویدادهای مرتبط با آن را برای شــهروندان و 
گردشگران تعریف می کنند. هوا اگر مساعد و شرایط 
جور باشــد اینجا گعده نشــینی های خاطره انگیزی 
بین عکاســان و بومی محله برگزار می شود.«»علی 
تبسم« یکی از گردشگرانی است که همراه خانواده 
راهی میدان آزادی شده است تا این نماد فاخر را از 
نزدیک بازدید کند. او می گوید: »قدرتی که عکس در 
روایتگری دارد، هزار کتاب ندارد. واقعیت این است، 
عکسی هم که عکاسان اینجا می گیرند شاید ساده و 

معمولی باشد اما دلچسب است.«

جالی خالی ما در نمایشگاه ها
بنرهای اطالع رسانی نمایشگاه عکِس »قاب های 
آزادی«، ورودی درب شــرقی بــرج آزادی دیــده 
می شــود. یکی از عکاســان که تمایــل چندانی به 
صحبــت ندارد به بنر نمایشــگاه اشــاره می کند و 
می گوید: »جای ما عکاســان در این نمایشگاه خالی 
است. چه کسی بهتر از ما می تواند قاب های زیبایی 

در طول ســال ها از برج آزادی ثبت کرده باشد؟ این 
نمایشــگاه می توانســت با هنر و تجربه ما بازخورد 
بیشتری داشته باشد.« جمله آخرش را تمام نکرده، 
روی برمی گرداند و می رود سراغ چای فروش میدان 
آزادی که گاهی ســاندویچ های خانگی برای فروش 
در بساطش پیدا می شود. تعدادی از بازدیدکنندگان 
و گردشگران، با هدایت همان بنرهای اطالع رسانی، 
راهی طبقه همکف برج آزادی می شوند. بعد از سالن 
موزه تخصصی دوربین های عکاسی، سالن نمایشگاه 
کــه تابلوهای بزرگ و کوچــک مختلفی در کنج و 
زاویه های آن، نصب شده، نمایان می شود. تابلوهایی 
که موضوع اصلی آنها، برج آزادی در نماهای گوناگون 
اســت. یکی از بازدیدکنندگان مقابل تابلویی توقف 
می کند و می گوید: »برج آزادی هم تاریخی اســت 
و هم خاطرانگیز برای نســل ما که حتمًا توی آلبوم 
خانوادگی هایمــان یکی، دو تا عکس یــادگاری در 
کنار بــرج وجود دارد. فقط افســوس که این برج با 
این همه کاربری، جایگاه واقعی خود را در شــهر به 
دســت نیاورده است. به نظرم برگزاری نمایشگاه ها و 
مســابقاتی این چنین می تواند تا حدود زیادی توجه 
اذهان را به سوی این نماد فاخر جلب کند.« گردشگر 
دیگری می گوید: »عکاســانی که اطراف برج عکاسی 
می کنند هم سوژه خوبی برای این نمایشگاه هستند 
و هم شــرکت کنندگان باتجربه ای که کاش می شد 
برای آنها هم نمایشــگاهی ترتیب داد. حتمًا در بین 
عکس هایشان، تصاویر دیدنی و ماندگاری وجود دارد 
که برای همه ما جذاب اســت؛ نمایشگاهی با عنوان 
»عکاسان برج آزادی« که تاکنون برگزار نشده است.«
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صفحه آرا

حسنی

آیین خوبان

برگزاری مراسمی متفاوت برای کودکان افغانستانی 
به همت اهالی محله های سازمان آب و اندیشه

یک روز شاد 
در روددره زرنو

تعداد کودکان افغانستانی 
ساکن حاشیه روددره کن کم 
نیست. در هر خانه بیش از 
3 کودک زندگی می کند که 
محل بازی شان کوچه های محله 
یا روددره است. برخی هم 
در طول سال در باغ ها کار 
می کنند. خبر برپایی جشن 
چنان میان کودکان روددره 
دهان به دهان چرخید که هنوز 
دقایقی از جشن نگذشته است 
که صندلی ها پر از کودکان 
می شود. 

پیش بینی برپایی جشن، 2 ساعت بود. اما حضور و شادی کودکان به قدری باال است 
که بیش از 3 ساعت طول می کشد و در نهایت با برپایی مسابقه طناب کشی به پایان 

می رسد. هنگام بازگشت کودکان دست پر و شاد به خانه هایشان برمی گردند. 

با آغاز جشن، صدای شادی بچه ها است که در محیط روددره به گوش می رسد. »نازنین« 
در حالی که خواهر 2 ساله اش را به آغوش کشیده، به همراه خواهران و برادرانش به 
جشن آمده است. او می گوید: »با خانواده 9 نفره مان در یکی از باغ ها زندگی می کنیم، 
کار من و خانواده ام در طول سال رسیدگی به باغ و چیدن انار، خرمالو، گردو و... است. 
برای نخستین بار است که در چنین جشنی شرکت می کنم و خیلی خوشحالم.«

در مهربانی کردن، ایرانی و افغانستانی بودن معنی ندارد. »آریانا« ۶ ساله که به 
همراه خاله اش تعدادی وسیله بازی برای هدیه آورده است، وقتی می بیند که 

تعداد کودکان افغانستانی آنقدر زیاد شده که جایی برای نشستن ندارند، جمع و 
جورتر می نشیند تا به یک کودک افغانستانی هم جا بدهد، کودک معصومی که لباس 

مناسب و حتی کفش ندارد. 

با مشارکت خّیران و اهالی محله های سازمان آب و اندیشه، هدایایی هم برای 
کودکان آماده شده است که در میان برنامه از سوی مدیران شهری ناحیه های 2و ۴ 
منطقه 5 به آنها اهدا می شود. »حسین دلبری«، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار 

منطقه 5، می گوید: »کودکان افغانستانی نیز جزئی از ساکنان منطقه ما هستند که 
نیاز به توجه دارند. این جشن بهانه کوچکی برای شادی آنها است.«

  دره »زرنو« محله کن، محدوده ای با باغ های کوچک و بزرگ و کوچه باغ هایی است که جمعیت زیادی 
در آن سکونت دارند. بخشــی از این جمعیت را مهاجران افغانستانی تشکیل می دهند که در باغ ها و 
خانه های اجاره ای زندگی می کنند. به همین دلیل در ساعت های مختلف روز، کودکان بسیاری در حاشیه 
روددره و معابر این محدوده حضور دارند. برخی از این کودکان از داشتن امکاناتی مانند یک اسباب بازی 
محرومند. به همین دلیل ســراهای محله سازمان آب و اندیشه با مشارکت خیران، برنامه ای را تدارک 
دیده اند تا عاوه بر برپایی جشــن برای کودکان افغانستانی، هدایایی مانند اسباب بازی، نوشت افزار و 

لباس به آنها اهدا کنند. شادی این کودکان برای شرکت در این جشن را به تصویر کشیده ایم. 
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ورزش

زهره طوســی، متولد ســال 1341 در شهر 
»بوشــهر« است که از ســال 1374 در تهران و 
در منطقه 21 ســکونت دارد. نفر اول مسابقات 
پیاده روی شــهر تهران که از ســوی ســازمان 
»ورزش« شهرداری برگزار شــد، درباره سوابق 
ورزشــی اش به همشــهری محله می گوید: »از 
آنجــا که پدرم ورزشــکار و عالقه مند به ورزش 
بود، این عالقه  مندی بر روی من هم اثر گذاشت 
و از همان دوران کودکی عاشــق ورزش کردن 
شــدم. به شکل جدی از 13 ســالگی ورزش را 
آغــاز کردم و در این مدت موفق به کســب 68 
مدرک شدم که از جمله آنها می توانم به قهرمانی 
»تنیس روی میز« اســتان خراسان اشاره کنم. 
در بوشــهر بنیانگــذار ورزش همگانی در پایگاه 
»دوم دریایــی« بودم. رشــته تخصصی و اصلی 
من مربیگری »آمادگی جســمانی« است. سال 
1370 کــه به تهــران و منطقــه 9 آمدیم، من 
نخستین مربی دارای مدرک و تخصص در زمینه 
آمادگی جســمانی بودم و اکنون هم تنها مربی 
دارای مــدرک درجه یــک مربیگری در منطقه 
21 هستم. در همان سال به استخدام شهرداری 
تهران درآمدم و به عنوان مسئول ورزش کارکنان 
و کارشــناس امور ورزش بانوان در شــهرداری 
منطقه 9 شــدم و هر روز در 5 ـ 6 نقطه از جمله 
شمشیری، باشگاه نشــاط، پایگاه یکم شکاری، 
شهرک دانشگاه و تهرانسرکالس و برنامه ورزشی 
داشتم. در آن زمان منطقه 21 بخشی از منطقه 
9 بود و هنوز از یکدیگر تفکیک نشــده بودند. تا 
اینکه ســرانجام در سال 1395 بازنشسته شدم. 
امــا باز هم از ورزش فاصلــه نگرفتم و همچنان 
به عنوان مسئول ایســتگاه »تندرستی« شهرک 

دریا مشغول هستم.«

هر روز بیش از 5 کیلومتر 
پیاده روی می کنم

زهره طوســی از دوران جوانی تاکنون روزانه 
چنــد کیلومتر پیاده روی می کند و رمز موفقیت 
و دلیــل برنده شــدن اش در مســابقه و چالش 
پیــاده روی را هم همین موضــوع می داند: »از 
ســال 1370 تا به امروز به صورت مرتب و روزانه 
چند کیلومتر در روز پیاده روی می کنم. همسرم 
نظامی بازنشسته »تکاوران ارتش« و از قهرمانان 
دوران جنگ اســت. او هر روز ساعت 4 صبح از 
خواب بیدار می شــود و ساعت 5 برای ورزش و 
پیاده روی به بوســتان »نسیم« شهرک »گلها« 
مــی رود. پس از آن پیش از ســاعت 6 من را به 
شهرک دریا می رســاند. در آنجا با بانوان ورزش 
صبحگاهی انجام می دهیم و معمواًل بین یک ربع 
تا نیم ساعت هم در بوســتان محله، پیاده روی 

می کنیم. پس از آن هم از شــهرک دریا 
تا خانه کــه در حــدود 5 کیلومتر 

است، هر روز پیاده روی می کنم. در 
روزهای دیگر از هر فرصتی برای 
پیــاده روی اســتفاده می کنم.« 
در واقع داســتان قهرمانی ام از 

بوستان ها شروع شد.

برداشتن 15 تا 16 هزار 
قدم در روز

مســابقات  اول  نفر 
شــهر  پیــاده روی 

دربــاره  تهــران 
پیاده روی  مسابقه 
تهرانی  شهروندان 

که در بین مناطق 22 گانه برگزار شــد، این گونه 
توضیح می هد: »ســازمان ورزش شــهرداری از 
طریق اپلیکیشــنی به نام »پیگام«، مسابقه ای 
مجازی را برگــزار کرد که بر اســاس آن 
میــزان پیاده روی افــراد در یک روز بر 
اســاس گام هایی که بر می داشــتند، 
محاسبه می شد. این مسابقه در یک 
بازه 100 روزه برگزار شــد. با توجه 
به عالقه شــخصی ام تصمیم گرفتم 
تا در این مسابقه و چالش جذاب 
شــرکت کنم. روزانه بین 15 
تا 16 هــزار گام پیاده روی 
بــا گرفتن  و  می کــردم 
از صفحه  اسکرین شات 
اپلیکیشــن، آن را برای 
ســازمان ورزش ارسال 
پایان طی  در  می کردم. 
که  کردند  اعالم  تماسی 
نفر اول این مسابقه شدم 
برای دریافــت جایزه ام  و 
اقدام کنم. البته هدف من 
برنده شدن و بردن جایزه 
نبود، می خواســتم از این 
طریق هم سرگرم شوم و 
هم خودم را محک بزنم. 
دور جدید این مسابقات 
قرار اســت آغاز شود و 
کرده اند  دعوت  من  از 
که در ایــن دوره هم 
باشم.  داشته  حضور 
این  بار باید اپلیکیشن 
»اینــوگام« را نصب 
قدم هایی  و  کنیــم 
از  برمی داریم  کــه 
محاسبه  آن  طریق 
می شود. در مسابقه 
خانم  نفر   6 پیشین 
و 6 نفر آقــا برگزیده 
شــدند که من نفر اول 

بودم.«

تهرانسر شرایط خوبی برای 
پیاده روی دارد

 خانم طوسی فضا و امکانات منطقه را برای 
پیاده روی مناســب می داند و از هم محله ای ها 
دعوت می کند تا برای حفظ سالمتی جسمی و 
روحی خودشان، در این روزهای »کرونایی« هم 
که شده، پیاده روی را در برنامه کاری روزانه خود 
بگنجانند: »منطقه 21 و به ویژه تهرانسر شرایط 
و امکانات خوبی برای پیاده روی دارد. دست کم 
12 تا 13 بوستان سرسبز از جمله بوستان  های 
»بانوان« و »نرگس« در محدوده تهرانسر وجود 
دارد که هم فوق العاده زیبا و سرســبز هستند 
و هم امکانات و دســتگاه های ورزشی مناسبی 
دارنــد. معابــر و خیابان های محلــه نیز برای 
پیاده روی مناســب هســتند و به قول معروف، 
اینجا جان می دهد برای پیاده روی. روزانه 15 تا 
نیم ساعت ورزش کردن و پیاده روی می تواند به 
حفظ سالمت انسان کمک کند. ورزش استرس 
را کاهــش و ایمنی بدن را تا 50 درصد افزایش 
می دهد. به ویژه در این روزها که درگیر ویروس 
کرونا هســتیم و اغلب مردم دچار مشــکالت 
روحی شــده اند و سالمت شــان در خطر است. 
ورزش و پیــاده روی می تواند بــه مردم کمک 
کند. به عنوان یک کارشناس ورزشی باید به این 
نکته هم اشــاره کنم که پیاده روی با راه رفتن 
و قدم زدن تفــاوت دارد. حرکت در پیاده روی 
شبیه به »دو ماراتن« است و باید گام ها سریع 
و نزدیک به هم برداشــته شــود تا ضربان قلب 
باال برود و به 120 برســد. در این مرحله است 
که کالری و چربی ســوزی آغاز می شــود. قدم 
زدن و راه رفتــن معمولی، هرچند عضالت پا را 
تقویت و به قوی تر شــدن قلب کمک می کند، 
اما به اندازه پیاده روی بر روی ســالمت انسان 
تأثیر گذار نیســت. به عنوان یک مربی آمادگی 
جســمانی و هم محله ای از همــه مردم به ویژه 
بانوان خانه دار و بازنشســته که معمواًل تحرک 
کمتری دارند، دعــوت می کنم تا در طول روز 
و به ویژه در ســاعت های اولیه صبح برای چند 
دقیقه هم که شــده پیاده روی داشته باشند و 

اینکار را در برنامه روزانه خود قراردهند.« 

 گفت وگو با نفر اول مسابقات 
پیاده روی مناطق 22 گانه شهر تهران

 

 داستان قـهرمانی ام 
از بوستان های تهرانسر آغاز شد

  ورزش کــردن به ویژه ورزش »پیاده روی« 
و »صبحگاهی« اگر به شــکل اصولی، علمی 
و البته مستمر باشــد، تأثیر بسیاری بر روی 
سامت جســمی و روحی افراد دارد و انسان 
حتی در میــان ســالی و دوران پیری هم 
می تواند ســرحال و شــاداب بماند. درست 
ماننــد قهرمان پیاده روی تهران که ســاکن 
منطقه 21 اســت. صحبت از »زهره طوسی« 
ساکن قدیمی محله »تهرانسر« و مربی سالن 
ورزشی شهرک »دریا« است که موفق شده در 
مسابقات پیاده روی مناطق 22 گانه شهر تهران 
رتبه نخســت را کسب کند. به همین بهانه با 
طوسی که خود از مربیان باسابقه و بازنشسته 
انجام  گفت وگویی  اســت،  تهران  شهرداری 

دادیم که در ادامه می خوانید. 

مهدی اسماعیل پور
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1 مناطق  5  9

پاسخ مسئول
مسئول سامانه 5 اتوبوسرانی: 

وضعیت خطوط اتوبوسرانی 
بهتر می شود

در صفحه 16 شماره 823 همشهری محله، در 
ستون »شــهروند خبرنگار«، مشکلی از سوی 
یکی از شهروندان ساکن محله »جنت آباد« منطقه 5 
مبنی بــر تأخیر در حرکــت اتوبوس های خط 233 
جنت آباد جنوبی به مترو »ارم سبز« و بی نتیجه ماندن 
پیگیری های مسافران منتشر شد که در پاسخ به این 
موضوع و با پیگیری همشــهری محلــه، »کریمی«، 
مسئول سامانه 5 اتوبوسرانی این پاسخ را ارسال کرده 
اســت: »با سالم و احترام، از بهمن ماه سال 1398 و 
پس از شــیوع ویروس کووید 19 و استقبال نکردن 
شــهروندان از خدمــات حمل ونقل عمومی؛ شــاهد 
کاهش درآمد اتوبوســرانان شد. در ادامه این روند، با 
ســیر صعودی ابتال بــه بیماری کرونــا، اعالم تداوم 
شرایط قرمز در شهر تهران، شرایط خاص جغرافیایی 
منطقه و افزایــش نرخ دالر که ســبب افزایش نرخ 
قطعات یدکی اتوبوس ها شد، مواجه بودیم. همه این 
موارد دست به دســت هم داد تا رانندگان اتوبوس ها 
همکاری نکننــد و رغبت آنها برای فعالیت در برخی 
خطوط کم مســافر، کمتر شــود. البته شرکت واحد 
اتوبوســرانی تهران بــرای ایجاد انگیــزه و کمک به 
اتوبوســرانان و معیشت آنها، اقدام به طرحی با عنوان 
»واریز یارانه به میزان درآمد هر خط« کرد که این امر 
سبب انگیزه برای اشتغال آنها شده است. هم چنین با 
طرح واکسیناسیون عمومی، مقداری از ترس رانندگان 
اتوبوس از ابتال به بیماری کاسته شد و شاهد حضور 
پر رنگ آنها در خطوط هستیم. امیدواریم به زودی و 
با پیگیری ها و برنامه ریزی های صورت گرفته، شاهد 

سرویس رسانی مطلوب تری به شهروندان باشیم.«

روزی روزگاری پل »حاج حیدر«

پــل »حاج حیدر« روزگاری یکی از مهم ترین پل های محله »کن« به شــمار می آمد. این پل 
سنگی بر روی رودخانه کن قرار داشت و حلقه اتصال شهرهایی مانند زنجان، قزوین، حصار کرج 
و روســتاهای اطراف جاده چالوس همچون گچسر، گرمدره، قلعه حسن خان، وردآورد، وردیج و 
واریش به کن وشــمیرانات بود. از طریق این پل محصوالت سردرختی و مزارع »لتمال« یا همان 
»َلدمارد« به کن آورده می شــد. پیش از رســیدن به پل در مســیر غرب به شرق، سمت راست، 
کاروانسرایی قرار داشت که اوایل دهه 40 به دامداری تبدیل شد. در قسمت چپ پل هم باغ های 
سرسبز و خرم »سیاه دشــتک« دیده می شد. در بهار بین باغ ها و کاروانسرا و در امتداد رودخانه 
تا پل ســنگی منطقه ای پهن و پوشــیده از چمن و سبزه و گل های ریز و درشت وجود داشت که 
مردم از آنجا برای برگزاری مراســم »سیزده بدر« اســتفاده می کردند و بسیاری از اهالی از پل و 
همین دورهمی ها در اطراف آن عکس های بســیاری دارند. اما این روزها از پل خبری نیســت. 
کاروانسرا و اطراف آن محل برج ها و ساختمان های سربه فلک کشیده شده اند و به جای پل پارک 
»جوانمردان« در آن ســوی رود ساخته شده اســت. پس از پل، سمت راست، جنب بیمارستان 
درحال ساخت نیز غســالخانه و بعد ها قصابی ساخته شد که به دلیل استفاده نکردن خیلی زود 

تخریب شد. اما همچنان پل حاج حیدر در یاد اهالی قدیمی مانده است.  

حفاری نیمه کاره 
در بلوار فردوس

منطقه5  مدتی از حفاری در فلکه دوم 
صادقیه، بلوار فردوس شــرق، نرسیده به 
خیابان ولی عصر)عج( می گذرد، اما هنوز 
آسفالت نشده است. در حالی که این معبر، 
محل  تردد بســیاری از شهروندان است 
و بــا وضعیت کنونــی مجبورند به جای 
پیاده رو از مسیر سواره رو استفاده کنند. از 

مسئوالن درخواست پیگیری داریم. 
امین محبی – محله فردوس

لطفاً مسئوالن 
نظارت کنند

منطقــه9   شــب های میــدان آزادی 
دیدنی اســت. اما این دیدنی را حضور 
دستفروشــان و به ویــژه فروشــندگان 
مواد غذایی خراب می کنند. متأســفانه 
تعداد افرادی که در این شــرایط کرونا 
از اغذیه فروشــی های دستفروش خرید 
می کننــد هم کــم نیســتند. در این 
محدوده چند نفر بر روی چرخ دســتی 
سیب زمینی، تخم مرغ، سوسیس و.... به 
شکل غیر بهداشــتی می فروشند. کاش 
مســئوالن بهداشتی نظارت بیشتری به 

این محدوده از منطقه9 داشته باشند. 
علی کمالوند ـ محله هاشمی

عبور از سواره رو 
به جای پیاده راه

منطقه21  پیاده رو شهرک آسمان، در 
بلوار گلها را از یــک ماه پیش کنده اند 
و اکنون چالــه ای بزرگ در محل وجود 
دارد. در محــدوده این حفــاری منازل 
مســکونی و مدرسه وجود دارد و همین 
موضوع سبب بروز دردسر برای همگان 
شده است. چون مجبور هستند به جای 
پیاده رو وارد ســواره رو شوند. به تازگی 
یکــی از اهالی که با کالســکه فرزندش 
در ایــن محل  تردد می کرد، نزدیک بود 
تصادف کند. از مســئوالن درخواســت 

همکاری داریم. 
کامیار شمس ـ محله تهرانسر 

بساط گستران 
در جاده روستای واریش

روســتایی  »واریــش«  منطقــه22  
زیبایی در منطقه22 اســت و کوه های 
چشــمنوازی دارد کــه بــدون دخالت 
انسان ایجاد شــده اند. اما متأسفانه در 
مسیر  تردد به این روستا، عده ای بساط 
کرده اند. همین موضوع سبب شده است 
تا جاده باریک و باریک تر شود و با پارک 
یک خودرو، مابقی خودروها در ترافیک 
بمانند. از ســویی به دلیــل نبود جای 
پارک، مردم نمی توانند در مسیر توقف 
کنند و از تماشــای کوه ها لذت ببرند. 
کاش با بساط گستران برخورد یا جایی 

برای آنها تدارک دیده شود. 
فاطمه سادات اشرفی ـ محله آبشار

شهروند خبرنگار 

راهنما

برپایی کالس های آموزشی 
در »فردوس«

کالس هــای مختلــف فرهنگی و هنــری در 
فرهنگســرای »فردوس« برگزار می شــود. به 
گزارش خبرنگار همشهری محله، مدیریت فرهنگی و 
هنری منطقه 5 با هــدف ارتقای کیفیت برنامه های 
آموزشــی اقدام به برپایــی کالس های مختلف کرده 
است. این کالس ها در رشته های علوم قرآنی و معارف 
اسالمی، زبان انگلیسی، علوم رایانه، رشته های مختلف 
ورزشی، هنرهای تجسمی، صناعی، سنتی و خانگی، 
موسیقی، دوره های علمی و آموزش عمومی، دوره های 
ویژه کودکان و نوجوانــان، کارگاه های ادبی، آموزش 
نمایش )مدرســه تئاتــر(، موســیقی، مجری گری، 
بازیگری، تدوین و عکاســی است. هم چنین فضایی 
برای کودکان، مهدکودک وخانه اســباب بازی تدارک 
دیده شــده اســت. برپایی کالس هــای فوریت های 
پزشــکی با همکاری انجمن پرســتاری ایران و دوره 
تربیت مربی هنر کودک با مشارکت جهاد دانشگاهی 
واحد هنر از دیگر فعالیت های اجرایی است. هم چنین 
در این مکان مشــاوره فــردی در حوزه های مختلف 

ازدواج، خانواده، شغلی، تحصیلی و... انجام می شود. 
عالقه مندان برای ثبت نام می  توانند به فرهنگسرای 
فردوس در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، پس 
از چهارراه شــهید سلیمی جهرمی مراجعه کنند یا با 
شماره های 44002269 و 70 تماس بگیرند. هم چنین 
برای آگاهی از دوره های آموزشــی امــکان بازدید از 

تارنمای ferdos.farhangsara.ir وجود دارد. 

کشار، دره درختان سرسبز
یکی از بهترین مسیرها برای رسیدن به دره »کشار«، جاده »کن ـ سولقان« )امامزاده داود)ع(( 
و ابتدای آزادراه »تهران – شــمال« است. از ابتدای مسیر، تابلوی روستای سولقان، 100متر 
جلوتر، یک بریدگی در سمت چپ به چشم می خورد که چندان به جاده شبیه نیست؛ اما این، 
همانجاده »کشار« است. تا دوراهی کشار، 2 کیلومتر راه است. سپس مسیر به 2 بخش تقسیم 
می شود. یک راه از کشار پایین به اعماق دره می رود و یکی هم مسیر صاف جاده است که به 
کشار باال می رسد 6 کیلومتر آن آسفالت و 4 کیلومتر هم خاکی است. پس از عبور از »کشار 
ســفلی« محدوده ای با کوه های بلند و کوتاه دیده می شود که جنس کوه ها ترکیبی از سنگ 
و خاک و رنگ قهوه ای  شــان، نشانی از مناسب بودن خاک آنها برای کشاورزی است. کوه های 
کشار در اردیبهشت ماه پر از سبزی های »کوهی«، »والک« و »ریواس« و... است. اما در پاییز 
فقط بته  ها، گل و یا درختچه ای بر روی آنها دیده می شود. خشکی مسیر به گونه ای است که 
در طول راه نمی توانی حتی زیبایی و سرسبزی انتهای آن را تصور کرد. اما با گذشت حدود 
یک ســاعت از آغاز حرکت، منطقه سرسبزی در عمق دره، چشم را نوازش می دهد. البته در 
اعماق بیشــتر دره ها این زیبایی دیده می شود. مکانی که با درختان سر به فلک کشیده، آب 

روان، نسیم خنک و... چشمنوازی می کند. 
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