
مسئوالن از پدیده های 
ناهنجار شهری و اجتماعی می گویند

آسیب های اجتماعی   
چگونه جان می گیرد

ویژگی های کالبدی و اجتماعی برخی از محله ها سبب شده است تا فرصت 
بزهکاری و خشونت در آنها به وجود بیاید. اغلب مکان های در معرض آسیب 

اجتماعی، فضاهای بی دفاع شهری هستند.
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صفحه 12

 چرتکه بازان کوچک
بر سکوی جهانی

بچه های منطقه 5 
در مسابقات مالزی خوش درخشیدند

 گفت وگو با قهرمان
 دوومیدانی که از 900 دونده کشور جلو زد

»فرهاد باباپور«، متولد سال 1349، دونده »ماراتن و »نیمه ماراتن« در مسابقات 
جهانی و کشــوری است که در محله »وردآورد« سکونت دارد. او به تازگی در 

مسابقات کشوری دوومیدانی و ماراتن قهرمان شده.

دورخیز فرهاد 
برای کسب طالی فنالند

اجرای طرحی متفاوت 
در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 9

قرارشان رأس ساعت 13 در یکی از روزهای نخستین ماِه پاییزی است. ساختمان 
مرکزی شهرداری منطقه 9 که در خیابان »آزادی« واقع شده است. نوجوانان 

برگزیده ای که تعدادشان به 6 نفر می رسد، یک به یک وارد ساختمان 
می شوند. پس از استقبال گرم و شنیدن پاره ای از توضیحات درباره 

طرح »شهر دوستدار کودک در دست کودکان«، به طبقه سوم 
صفحه 7یعنی معاونت اجتماعی و فرهنگی هدایت می شوند...

6 نوجوان مدیر شدند
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طراحی ســرپناه ایســتگاه های 
اتوبــوس منطقــه 5 برعهــده 

شهروندان منطقه 5 گذاشته شد. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
منطقه 5، دربــاره این فراخوان گفت: 
»در محدوده این منطقه 376 ایستگاه 
اتوبوس وجود دارد. از این تعداد 227 
ایستگاه با احتساب 30 ایستگاه »بی آر 
تی« سرپناه دارند. برای ایجاد انسجام 
و هویت بخشی به منظر شهری در نظر 
داریم شکل و شــمایل این سرپناه ها 
را تغییر دهیم و برای جلب مشارکت 

شهروندان، طراحی این ایستگاه ها برعهده اهالی بگذاریم.« »مهدی نوروزی« 
افزود: »پیش بینی شده است طراحی سرپناه ها بر مبنای معماری اسالمی و 
ایرانی و متناسب با فرهنگ کاربری های آموزشی، مذهبی و.... باشد و امکان 
شــرکت همه شــهروندان در این مســابقه وجود دارد.« او با اشاره به اینکه 

طول ایســتگاه اتوبوس ها 4 تا 8 متر و 
عرض شان 80 تا 150 سانتیمتر است، 
افزود: »شهروندان عالقه مند می توانند 
آثــار خود را در قالب Jpj و با توجه به 
ابعاد ایســتگاه ها طراحی و تا 30 آبان 
ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.« 
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار 
منطقه5 درباره اســتفاده از طرح های 
شهروندان گفت: »به 3 نفر از برندگان 
این مسابقه جوایز ویژه ای اهدا می شود، 
هم  چنین بهترین طرح ها در ایستگاه ها 

نصب خواهند شد.«
عالقه مندان می توانند آثارشــان را به شماره واتس آپ 09999980090 
ارســال و یا برای کسب اطالعات بیشــتر به نشانی جنت آباد مرکزی، بعد از 
بزرگراه شــهید همت، معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری منطقه 5، 

دبیرخانه جشنواره مراجعه کنند. 

تیتر یک

طراحی سرپناه 376 ایستگاه  اتوبوس توسط شهروندان

راه اندازی نخستین مرکز کارآفرینی در محله سروآزاد
نخســتین مرکز کارآفرینی در محله »سروآزاد ـ پیکان  شهر« با مشارکت بخش خصوصی 
راه اندازی می شــود.  شــهردار ناحیه 4 منطقه22 با اعالم این خبر گفت: »با توجه به تأکید 
شهردار منطقه بر اجرای توانمندســازی و مهارت آموزی شهروندان، پس از شناسایی مکانی 
در محله سروآزاد ـ پیکانشهر، پیش بینی شد مرکز کارآفرینی در این محدوده از منطقه 22 با 

مشارکت هیئت امنا و بخش خصوصی راه اندازی شود.«
»کامبیز رضایی« افزود: »عالوه بر راه اندازی این مرکز برای توانمندسازی شهروندان مقرر 
شــد با همکاری شــهرداری منطقه از توان مساجد و ســراهای محله ها به عنوان مراکز بالقوه 
اســتفاده شــود به گونه ای که به جای کمک های مؤمنانه، خانواده های کم برخوردار توانمند 

شوند و شغلی داشته باشند.«

تعریض معابر کم عرض با تملک  امالک معارض
معابر پر  تردد، اما کم عرض منطقه 9 با تملک امالک 

معارض تعریض می شود. 
شهردار منطقه 9 پس از بازدید از محله های مختلف 
و بررسی مشکالت آنها گفت: »این منطقه معابر پر  تردد 
زیادی مانند بزرگراه شهید »آیت اهلل  سعیدی«، خیابان 
»قزوین«، 16 متری »امیری« و... دارد که گاهی به دلیل 
عرض کم یا مشکل هندســی با گره ترافیکی مواجه و 
شهروندان دچار دردسر می شوند. به همین دلیل پس از 
بازدید از محله ها و معابر پیشنهاد شد تا معابر کم عرض 
شناسایی شــوند تا بر اساس اولویت، برای معابر پر  تردد تملک امالک انجام شود و عملیات 
تعریض در آن محدوده به اجرا درآید.« »محمدجواد خسروی« افزود: »برای بررسی موضوع، 

گروهی در منطقه تشکیل شده است تا مشکل شهروندان در کمترین زمان رفع شود.«

چهره
 هنرمند و فعال اجتماعی منطقه5:

از توان شهروندان برای 
زیباسازی بهره می برم

یادداشت

 زخم آسیب ها را 
فقط پانسمان نکنیم! 

آســیب های اجتماعی مانند زخمی بر 
بدن انسان است که اگر فقط آن را پانسمان 
کنیم و به فکر درمان آن نباشــیم فایده ای 

نخواهد داشت. 
در شــرایطی زندگی می کنیــم که به 
دالیــل اقتصادی هر روز بــر تعداد افرادی 
که زندگی شــان بــا فقر و بیــکاری گره 
بیشتر می شود ؛ خانواده های  خورده  است، 
بی سرپرســت، کودکان کار، افــراد معتاد 
و.... البته این مشــکل فقط مختص کشور 
ایــران نیســت و در خیلی از کشــورهای 
دیگر دنیــا نیز چنین وضعیتی وجود دارد.  
تردیدی نیســت که راه درمان آن ساخت 
گرمخانه های مختلف نیست که اگر بود باید 
کل شهر را گرمخانه می ساختیم. این کار، 
درمان محسوب نمی شود بلکه فقط اقدامی 
ســطحی اســت. برای درمان کارتن خواب 
باید عواملی که سبب شــده است تا فرد، 
کارتن خواب شود، پیدا کرد و برای رفع آن 
راهکاری اصولی ارائــه داد و با برنامه ریزی 
اجرا کرد. ازطرفی خیلی دقیق و کارشناسی 
شــده تأثیر گرمخانه ها را در یک منطقه یا 
محدوده از شهر بررســی کرد. برای مثال 
چقــدر گرمخانه ها بر ســالمت این افراد 
نظارت دارند؟ در این سال ها به چه میزان 
توانسته اند آسیب ها را کاهش دهند؟ چهره 
شــهر یا محله با وجود تدابیر پیشــگیرانه 
آســیب های اجتماعی چقــدر تغییر کرده 
اســت؟ آیا هنوز هم در خیابان های فرعی 
و پارک های محله پشــت بوته ها معتادی 
گرمخانه ها  پراکندگــی  اســت؟  خوابیده 
در نقاط مختلف شــهر چگونه اســت؟ آیا 
معتادان به راحتی به این مراکز دسترسی 
دارند یا برای رسیدن به آنجاها باید مسافت 

طوالنی را طی کنند؟ 
البتــه با همه این حرف هــا نمی توانیم 
تأثیــر گرمخانه ها و پایگاه هــای خدمات 
اجتماعــی را کــه اکنون در شــهر فعال 
هستند، نادیده بگیریم. افرادی که در معابر، 
حاشــیه رودخانه ها، زیر پل یا فضای سبز 
زندگی می کنند، اغلب معتادانی هســتند 
که به ســبب ســابقه ای که دارند، میزان 
مراجعه شــان به پایگاه های گذری خدمات 
اجتماعی بسیار اندک است. بنابراین برای 
کاهش آســیب های ناشی از اعتیاد باید به 
سراغشــان رفت. واقعیت این است، وقتی 
امکان استفاده آنها از حمام فراهم شود، یا 
وسایل تزریق بهداشتی در اختیارشان قرار 
بگیرد، گامی برای کاهش آســیب برداشته 
شده اســت. ضمن اینکه با تأمین نیازهای 
معتــادان در پاتوق ها، آنهــا دیگر مجبور 
نمی شــوند برای سیر کردن شکم یا خرید 
مایحتاج خود دست به دزدی بزنند. وقتی 
ایــن میزان از حمایت انجام شــود، کم کم 
معتادان برای ترک اعتیاد ترغیب می شوند. 
آنگاه می توان آنها را به مراکز درمانی برای 
ترک اعتیاد معرفی کرد و به بازگشت شان 
به زندگی امیدوار بــود و حتی برای ایجاد 

شغل این افراد دست به کار شد. 

اتوبوس میوه به بلوار شقایق آمد
اتوبوس مخصــوص فروش میوه و صیفــی در بلوار 
»شقایق« مستقر شد.  شهردار ناحیه 4 منطقه5 گفت: 
»با ابالغ سازمان میادین و میوه و تره بار و با توجه به نبود 
میدان مرکز عرضه میــوه در محدوده محله های »ارم« 
و »ســازمان برنامه جنوبی«، به شکل آزمایشی، فعالیت 
اتوبوس مخصوص میوه آغاز شد.« »رضا هداوند« افزود: 
»در این اتوبوس انواع میوه و صیفی داخل قفسه ها قرار 
می گیرند و به قیمت سازمان میادین میوه و تره بار عرضه 
می شوند.« او با توجه به استقبال شهروندان از این طرح 
گفت: »هدف از این طرح نو، دسترســی بهتر و سهولت در خرید میوه برای شهروندان عزیز 

است و تاکنون ساکنان استقبال خوبی از آن کرده اند.«

از شهروندان ساکن  وفایی«  »فائزه 
زمینــه  در  »کوهســار«  محلــه 
»هنرهای تجســمی« فعالیت می کند و 
تاکنون نمایشگاه های زیادی را به شکل 
انفرادی و گروهی در رشته »نقاشی« برپا 

کرده است. 
اما فعالیت این شــهروند فقط نقاشــی 
نیســت و بــا آمــوزش و همــکاری با 
شــهروندان زمینه ای را فراهــم کرده تا 
ســاکنان محله هــای »المهدی«)عج( و 
کوهسار بتوانند برای زیباسازی محله شان 

تالش کنند. 
بــا تشــویق ها و حمایت هــای  حتــی 
ایــن شــهروند، جوانان محله کوهســار 
بــه  و  رنگ آمیــزی  را   دیوارهای ســرا 
پاتوقی بــرای مطالعه خودشــان تبدیل 

کرده اند. 
ایده ای  »وقتی  می گویــد:  او 

می رســید،  ذهنــم  بــه 
در  اهالــی  بــا  را  آن   
و  می گــذارم  میــان 

نیز  آنها  خوشبختانه 
می کنند.  استقبال 
از  وقتی  دارم  باور 
برای  شــهروندان 

ارتقای منظر شهری 
کمــک  محله شــان 
گرفته می شــود، آنها 
می کنند  اســتقبال 
روحیه شــان  در  و 

تأثیر می گذارد.«

علی داوری
آسیب شناس ـ کارشناس مردم شناسی

پیگیری 5 خواسته اهالی »  کتورای سولقان« توسط دهیاری
5 خواسته ساکنان محله »کتورا« به زودی محقق می شود.  دهیار سولقان 
گفت: »پس از بازدید و دیدار با ساکنان محله کتورا، آنها خواسته هایی مانند 
تأمین روشــنایی، نصب دوربین در ورودی، رسیدگی به وضعیت آب شرب، 
بهســازی معابر و رفع مشکالت ترافیکی داشــتند که همگی این موارد در 
حال بررسی و پیگیری هســتند.«  »ابراهیم عسگری« افزود: »نامه نگاری 

برای تأمین روشــنایی معابر انجام شده است. برای نصب دوربین نیز جهت 
جلوگیری از بروز مزاحمت ها این کار انجام می شود. در زمینه آب هم تا 10 
روز آینده با الیروبی و کف شــکنی چاه شماره 3، وضعیت آب شرب بهبود 
می یابد. اما آســفالت به تنهایی در توان دهیاری نیســت و باید با مشارکت 

»بنیاد مسکن شهرستان تهران« انجام شود.«

عضو شورای شهر در بازدید از منطقه 9:
غرفه کارآفرینی در خیابان اجتماعی راه اندازی می شود

راه انــدازی مراکز »کوثر« و غرفه های دائمی در منطقه 9، ســبب 
کارآفرینــی و بهبود خدمات اجتماعی می شــود.  عضو کمیســیون 
اجتماعی و فرهنگی شــورای اسالمی شــهر تهران، پس از بازدید از 
مراکز مختلف منطقه 9 گفت: »با توجه به مسئله معیشت خانواده های 
کم بضاعت و اهمیت عدالت اجتماعی، باید بســتری مناسب با هدف 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و شهروندان کم برخوردار فراهم 
شــود. در منطقه 9 نیز با توجه به سکونت افراد کم برخوردار به ویژه 
زنان سرپرست خانوار، ایجاد مراکز مهارت آموزی مانند مجموعه کوثر، 
فعــال کردن بازارچه و غرفه های دائمی در خیابان »اجتماعی«، نقش 
بسیار مؤثری خواهند داشت.« »زهرا شمس« در ادامه با تأکید بر بهبود 
کارکرد خدمات مراکز فرهنگی و اجتماعی از ســوی مجموعه شهری 
افزود: »شــهر تهران باید شهر خانواده شود و برای رسیدن به این هدف باید خدمات اجتماعی به 

افراد آسیب دیده اجتماعی مانند زنان سرپرست خانوار ارائه شود.«

مشکالت شهرک پاسداران در شورای شهر پیگیری می شود
مشکالت ساکنان شهرک »پاسداران« منطقه 21 با پیگیری 
شورای شهر برطرف می شــود.  نایب رئیس کمیسیون عمران و 
حمل ونقل شــورای اسالمی شهر تهران، پس از دیدار با ساکنان 
شــهرک پاســداران گفت: »ســاکنان این محله به موضوع های 
مختلفی در محله شان اشاره داشتند که برخی موارد با مشارکت 
شــهرداری منطقه و بعضی هم با پیگیری در شورای شــهر رفع 
خواهــد شــد.«  »محمــد آقامیری«با تأکید بر اینکه رســالت 
شورای شــهر حضور در بین مردم و شــنیدن صحبت های آنان 
بدون واسطه اســت، افزود: »بودن در کنار شــهروندان توفیق 
خدمتگــزاری را دو چنــدان می کنــد و با توجه بــه اینکه در 
دوره جدید نظام بودجه بر اســاس انجــام پروژه های عمرانی و 
زیرساختی براساس نیازها و اولویت ها انجام می شود؛ امیدواریم مشکالت با توزیع عادالنه 

خدمات و امکانات مرتفع شوند.«

میز خبر

3
گروه اجرایی فعالیت شان را 
برای حفاری و اصالح آسفالت 

معابر محله امامزاده عبداهلل)ع( 
آغاز کردند. این گروه ها زیر نظر 
شهرداری ناحیه 2 منطقه9 برای 

تسریع در اجرای عملیات به 
طول25۰ متر و مساحت تقریبی 
۴۰۰ مترمربع در محله امامزاده 

عبداهلل)ع( فعالیت می کنند. 

2
معبر منطقه 22 تغییر نام داد. 

»سید فرهاد خدابخشی«، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار 
منطقه 22 گفت: »با توجه به 
مصوبه های شورای نامگذاری 

معابر و تغییر 2 معبر، تابلوهای 
جدید در این معابر نصب شد.« 
بر اساس این مصوبه، بلوارهای 
»موج« به »محیط بان« و »اقاقیا« 

به »سبزوار« تغییر نام پیدا 
کردند. 

 برپایی کالس های آموزشی 
در سرای یاس 

بــارداری  »دوران  آمــوزش  کالس های 
و آمادگــی برای زایمان« در ســرای محله 

»یاس« برگزار می شود.  
به گــزارش خبرنگار همشــهری محله، 
ســرای محله یاس با هــدف ارتقای آگاهی 
مادران اقدام بــه برپایی کالس های آمادگی 
برای زایمان در 8 جلسه 90 دقیقه ای کرده 

است. 
عالقه مندان برای ثبت نــام می توانند به 
واحد آموزش ســرای محله یاس در تهرانسر 
غربی، بلــوار یاس، تقاطــع رجایی جنوبی 
مراجعه کنند یا برای کسب اطالعات بیشتر 

با شماره ٤٤٥٠٤٠٨٠ تماس بگیرند. 

راه اندازی بازارچه 
کارآفرینی در 2 محله

ســرای  در  کار آفرینــی  بازارچه هــای 
محله های »فــردوس« و »مهران« راه اندازی 
شد. رئیس اداره خدمات اجتماعی شهرداری 
منطقه 5 گفت: »برای حمایت از کارآفرینان 
در  بازارچه ها«  »راه انــدازی  محلی، طــرح 
منطقه و به ویژه سراها پیش بینی شده است. 
بر این اساس با آماده سازی مکان، این مراکز 
در سراهای محله فردوس و مهران دائر شد. 

»محمدمهدی قشــقایی« افزود: »در این 
مــکان کارآفرینــان محصوالت خــود را به 

فروش می رسانند.«

دیگه چه خبر؟
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هاشور

سرعت گیرها 
و دست اندازهای زیاد و غیر استاندارد

برخی از شــهروندان ساکن تهرانسر نسبت 
به وجود ســرعت گیرهای متعــدد و مرتفع 
در معابــر گالیــه دارند. »حســن بابایی« از 
ســاکنان بلوار اصلی تهرانسر، در این باره به 
 همشهری محله می گوید: »روزی چند بار از
 بلوارهای »یاس«، »نیلوفر« و »شــاهد« 

عبور می کنم. 
این معابر آنقدر سرعت گیر و دست انداز 
دارد که جلوبندی ماشــینم مدام خراب 
می شــود، برای همین مشــتری ثابت 
مکانیکی ها شده ایم. اصاًل نمی دانم این   
تعداد دست انداز آن  هم با این ارتفاع که 
باید با سرعت 10 کیلومتر از روی آنها 

عبور کنی، برای چیست؟« 
»مهــدی حاجــی زاده« یکــی 
دیگر از ســاکنان این محله است 
که نســبت به سرعت گیرهای این 
محــدوده گالیــه دارد: »یک  بار 
ســرعت گیرهای  و  دست اندازها 

بلوار یاس را شــمردم، در مجموع در 2 
الین رفت و برگشت، 17 ســرعت گیر وجود دارد که 
این تعداد خیلی باالســت. برخی از این سرعت گیرها 
رنگ آمیزی، تابلو یا خط کشی هشدار دهنده   هم ندارند 
به ویژه شب ها و در تاریکی هوا اغلب وسایل نقلیه آنها 
را نمی بینند و با ســرعت زیاد از روی آنها رد می شوند 
که وسیله نقلیه شان به شدت ضربه می خورد یا مجبور 
می  شــوند ترمز ناگهانی بگیرند که هم خطر تصادف 
دارد و هم صدای گوشــخراش و وحشــتناکی ایجاد 
 می کند. باید برای این دســت اندازها فکر اساســی و 
تعــداد و ارتفاع آنها اســتاندارد شــود. عــالوه براین 
رنگ آمیزی، هشدار دهنده های واضح و مشخص داشته 
باشــند که رانندگان بتوانند از دور به ویژه در شب آنها 

را ببینند.« 

 آخرین راهکار و ترفند 
برای کاهش سرعت وسایل نقلیه

 سرهنگ »شاپوررضا غیاثوند«، رئیس پلیس راهور 
منطقه 21، درباره وجود سرعت گیرها و دست اندازهای 
متعــدد در معابر ایــن محدوده و اعتــراض برخی از 
شهروندان نســبت به این موضوع با تأکید بر کارکرد 
مؤثر این کار در کاهش تصادفات و پیشگیری از سوانح 
رانندگی، به همشهری محله می گوید: »برای پیشگیری 
از تصادفات و جلوگیری از بروز ســوانح رانندگی و در 
مجموع محافظت از جان مردم باید ســرعت وســایل 
نقلیه در معابر کنترل شود. متأسفانه برخی رانندگان 
توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و تابلو هایی که 
ســرعت مجاز را در آن محور تعیین کرده اند، ندارند و 
با ســرعت باال و غیر مجاز در معابر   تردد می کنند که 
می تواند نتایج تلخ و جبران ناپذیری را به دنبال داشته 
باشد. در نتیجه برای محافظت از جان مردم این آخرین 
راه حــل و ترفند برای کنترل و کاهش دادن ســرعت 
وسایل نقلیه ای است که توجهی به تابلوهای راهنمایی 
و رانندگی و سرعت های مجاز تعیین شده ندارند. البته 
آن گونه که گفته می شــود، تعداد این ســرعت گیرها 
زیاد نیســت. بر اساس کارشناسی های انجام شده این 
سرعت گیرها در نقاطی که برای پیشگیری از تصادفات 

وسایل نقلیه باید با سرعت پایین و مناسب   
تــردد کنند، از ســوی شــهرداری منطقه 
جانمایی و ایجاد شــده اند. هــر روز حداقل 
دوبار، از معابر منطقه عبور می کنم. تاکنون 
معبری که 17 دست انداز و سرعت گیر داشته 
و یا دست انداز و سرعت گیرش غیر استاندارد 
و مشــکل دار باشد، مشــاهده نکرده ام. در 
مــوارد رنگ آمیزی ســرعت گیرها  برخی 
به مرور زمان پاک و کم  رنگ شــده اند که 

شهرداری منطقه دوباره آنها را رنگ آمیزی می کند. از 
ســوی دیگر اغلب معابر منطقه، محلی هستند و غیر 
از عالئم هشــدار دهنده، مردم اطالع دارند که در کدام 

نقاط و تقاطع ها سرعت گیر وجود دارد.«

جانمایی و ارتفاع سرعت گیرها 
کارشناسی شده است 

»محمدرضا سالمی«، معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهردار منطقه، درباره اعتراض برخی از شهروندان 
از تعــدد و غیر اســتاندارد بــودن ســرعت گیرها و 
دســت اندازها در برخی از معابر منطقه 
می گوید: »همه ســرعت گیرهایی که در 
معابر وجود دارند، از ســوی کارشناسان 
پلیس راهور مشخص شده اند و این گونه 
نیست که این ســرعت گیرها سلیقه ای 
و بــدون حســاب و کتاب ایجاد شــده 
باشــند. برای مثال، در بلــوار یاس که 
به طور مشخص به آن اشاره شده است، 
4 مدرســه وجود دارد که باتوجه به این 
موضوع، باید سرعت وسایل نقلیه را پیش از رسیدن 
به این مدارس که دانش آموزان و والدین آنها در آنجا   
تردد دارند، کاهش دهیم. برای همین در هیچ کدام 
از خیابان ها و بلوارهای منطقه، تعداد ســرعت گیرها 

زیاد و غیر استاندارد نیست. مشخص است که ارتفاع 
این ســرعت گیرها به گونه  ایی طراحی شــده اند که 
وســایل نقلیه با کمترین سرعت ممکن از آنها عبور 
کنند. زمانی ممکن اســت خودرویی دچار مشــکل 
شود که راننده آن نخواهد با سرعت کم و مطمئن از 
روی سرعت گیر عبور کند. رنگ آمیزی سفید برخی 
ســرعت گیرها به مرور در اثر   تردد وسایل نقلیه تیره 
می شود که آنها ترمیم و رنگ آمیزی می شوند. همه 
راه های دیگر را برای کنترل سرعت وسایل نقلیه به 
کار گرفته ایم، اما جواب نداده اســت. در معابری که 
سرعت گیر وجود نداشت، متأسفانه شاهد تصادفات 
و جان باختن شهروندان بوده ایم و با اینکه خودمان 
نیز چنــدان موافق کنترل ســرعت با اســتفاده از 
ســرعت گیرها نیســتیم، اما این تنها راه حلی است 
که رانندگان بی توجه به تابلوهــا، قوانین راهنمایی 
و محدودیت هــای ســرعت تعیین شــده در معابر 
مسکونی را وادار می کند تا با سرعت ایمن و مطمئن 

برانند و جان مردم را به خطر نیندازند.« 

 سرهنگ غیاثوند به گالیه برخی شهروندان درخصوص 
سرعت گیرهای متعدد و مرتفع پاسخ داد

 آخرین راهکار ما 
نصب سرعت گیر است

 سال 2۰16 مسابقه 21 کیلومتر تفلیس گرجستان. 

  یکی از مشکالت اصلی منطقه 21 در حوزه حمل ونقل و ترافیک،  تردد برخی وسایل نقلیه با سرعت باال 
و غیر مجاز و نامطمئن در معابر مسکونی است که اغلب عرض زیادی هم ندارند. کارشناسان حمل ونقل و 
ترافیک دلیل این موضوع را قرار گرفتن منطقه21 در بین بزرگراه های »شهید لشکری«، »فتح«، »آزادگان« و 
آزادراه »تهران ـ کرج« )شهید فهمیده( و البته خلوت بودن اغلب کوچه و خیابان های این محدوده می دانند 
که گاهی اوقات به تصادفات منجر به جرح و فوت منجر می شــود. اما راهکار رفع چنین مشکلی چیست 
وچگونه می توان از وقوع این نوع حوادث جلوگیری کرد؟ مسئوالن ترافیکی منطقه تدابیر و راهکارهای 
متفاوتی برای کاهش کنترل سرعت وسایل نقلیه در نظر گرفته اند که ایجاد سرعت گیرها و دست اندازها 
از جمله آنها است. هرچند شهروندانی هستند که وجود این دست اندازها را الزم می دانند اما برخی اهالی 
»تهرانسر« نسبت به وجود این دست اندازها، اندازه ارتفاع، رنگ آمیزی و غیر استاندارد بودنشان اعتراض 
دارند. در این گزارش، عالوه برانعــکاس برخی از این گالیه ها، این موضوع را در گفت وگو با رئیس پلیس 

»راهور« و هم  چنین معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه بررسی کرده ایم.  

مهدی اسماعیل پور

محمدرضا سالمی 
معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار 

منطقه

جان مردم بر جلوبندی 
وسایل نقلیه ارجح تر 

است 
سرهنگ غیاثوند هم  چنین درباره 
اعتراض شهروندان به آسیب هایی که 
این سرعت گیرها به وسایل نقلیه وارد 
می کند، این گونه توضیح می دهد: »اگر 
کنترل شده،  با سرعت  نقلیه  وسایل 
20 تا 30 کیلومتر، از ســرعت گیرها 
عبور کنند، هیچ آســیب و خسارتی 
به وســیله نقلیه آنها وارد نمی شود. 
برای مثال، اگر راننده ای از ســرعت 
مجاز و مطمئن تخطی و با ســرعت 
60 کیلومتر از سرعت گیر عبور کند، 
آسیب  نقلیه اش  وسیله  است  ممکن 
در  که  داشــت  توجه  بایــد  ببیند. 
مطرح  انسان ها  و جان  اینجا سالمت 
بر  انسان ها  از جان  محافظت  و  است 
آسیب دیدن احتمالی وسایل نقلیه و 
جلوبندی آنها ارجح تر است. معابر این 
محدوده، مســکونی است و مردم در 
آنها   تردد دارند و اگر سرعت وسایل 
تصادفات  شاهد  نشود،  کنترل  نقلیه 
و آسیب دیدن عابران پیاده خواهیم 

بود.«

  »فرهاد باباپور«، متولد ســال 1349، دونده »ماراتن و »نیمه ماراتن« در مسابقات جهانی و کشوری 
اســت که در محله »وردآورد« ســکونت دارد. او به تازگی در مسابقات کشوری دوومیدانی و ماراتن 
قهرمان شــده و مجوز حضور در رقابت های بین المللی به عنوان یکی از نماینده های ایران را به دست 
آورده اســت. به همین بهانه با ورزشکار موفق منطقه که تاکنون موفق به کسب 10 مدال و عنوان در 

مسابقات جهانی و بین المللی شده است، گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.  

مهدی اسماعیل پور

 گفت وگو با قهرمان دوومیدانی
 که از 900 دونده کشور جلو زد

دورخیز فرهاددورخیز فرهاد 
برای کسب طالی فنالند

هر روز 18 تا 20 کیلومتر می دوم
باباپور درباره اینکه چگونه در این ســن و سال 
می تواند درمسابقاتی به این دشواری که قوای بدنی 
باالیی را می طلبد، شــرکت کند و مقام هم بیاورد، 
می گوید: »از قدیم گفته اند که سن و سال فقط یک 

عدد و رقم است.
 اگر درســت و ســالم و با برنامه زندگی کنیم و 
هرکاری را با عشــق و انگیزه انجام دهیم، بســیار 
دیرتر از دیگران احســاس پیری، کسالت و ضعف 
می کنیم. من از ســال 1365 یعنی حدود 36 سال 
پیــش دویدن را به شــکل حرفه ای آغــاز کردم و 
به صورت مســتمر تمرین می کنم. روزانه بین 18 
تا 20 کیلومتــر می دوم. هر روز صبح زود از خواب 
بیدار می شوم و حداقل 2 ساعت در یک فضای باز 
و مناسب مانند پارک جنگلی »چیتگر« یا دریاچه 
ورزشــگاه »آزادی« تمرین می کنــم. عالوه بر این 
به غذاهایی کــه می خورم اهمیت می دهم و تالش 
می کنم تا تغذیه ام مناســب باشــد. در وعده های 
مختلــف غذاهای کم حجــم اما مقــوی و مفید 

می خورم. 
همچنیــن تالش می کنم همه مــواد غذایی در 
برنامه غذایی هفتگی ام گنجانده شــود. باید توجه 
داشت که خواب و اســتراحت کافی و به موقع نیز 
در ســالمت و شادابی انسان بسیار تأثیر گذار است. 
شب ها زود می خوابم و صبح زود هم بیدار می شوم 
تا بدنم استراحت کافی داشته باشد. اخالق و رفتار 
هم در سالمتی و حفظ سالمت انسان بسیار 

تأثیر گذار است.
 اگر خنده رو، با گذشت و مهربان باشیم 
و کارها را درســت و به موقع انجام دهیم 
تا دچار اســترس و نگرانی نشــویم کمک 
می کند تا بدنی قوی و سالم تر داشته باشیم. 
اما در نقطه مقابل چیز هایی مانند خشم، 
بی انگیزگی  و  کســالت  عصبانیت، 
عالوه بر روح بــه بدن ما نیز 
آسیب های جدی وارد 
دســت  می کند. 
آخــر هــم 
نیــات  دخا
که  اســت 
ســمت  نباید 

آن برویم. اگر همه این موارد را رعایت کنیم، حتی 
تا 50 و 60 سالگی هم می توانیم بدنی قوی، شاداب 

و قبراق داشته باشیم.«

یک پیست دو و میدانی 
در منطقه وجود ندارد 

در مقایســه با برخی رشــته های توپی و رزمی 
مانند »فوتبال«، »کشتی« و »والیبال«، متأسفانه 
دو و میدانی ورزش کم طرفداری است و جوان های 
ایرانی کمتر سمت این رشته ارزان اما بسیار مفید 

می روند و به آن عالقه نشان می دهند. 
باباپور از جوانان و هم محله  ایی ها دعوت می کند 
تا این ورزش خوب و جــذاب را هم تجربه کنند. 
او نبود امکانــات ورزش دو و میدانی در منطقه را 
نتیجه اســتقبال نکردن شــهروندان از این رشته 
ورزشی می داند: »دو و میدانی ورزشی بسیار مفید 
و در عین حال کم هزینه اســت کــه به آن مادر 
همه ورزش ها می گویند. برخالف سایر رشته های 
ورزشــی که به وسایل و شرایط خاصی نیاز دارند، 
بــرای دویــدن نیاز بــه امکانات خاصی نیســت. 
فقط کافی اســت کفش مناســبی به پا کنید و به 
البته  نزدیک ترین بوستان محل زندگی تان بروید. 
دو و میدانی شــاخه های مختلفــی مانند پرتاب و 
پــرش هم دارد. در منطقه ما متأســفانه امکاناتی 
برای این رشته های ورزشی وجود ندارد و چون در 
منطقه پیســت دو و میدانی نداریم، برای ورزش و 
تمرین به بوستان چیتگر یا دریاچه ورزشگاه آزادی 
می روم. پیش از ســرمایه گذاری و هزینه کردن بر 
روی ایــن بخش باید با تبلیغات و اطالع رســانی، 
خانواده هــا و جوانان را به این رشــته ها عالقه مند 
کرد. امــروزه اغلب بــه دنبال فوتبــال، والیبال، 
بسکتبال و ورزش های رزمی هستند، در حالی که 
دو و میدانی نیز رشته بسیار جذاب و شادابی است. 
اگر کسی می خواهد فقط برای سالمتی و سرگرمی 
ورزش کند و به او توصیه می کنم با توجه به برنامه 
کاری اش فقط دویدن و شــنا کــردن را به صورت 
روزانه یــا هفتگی انجام دهــد. آن وقت در مدت 
زمان کم، اثرات مثبت آن را احساس خواهد کرد. 
برای انجام این ورزش ها هم استخر های خوبی در 
منطقه و هم فضاهای مناسبی برای دویدن وجود 

دارد.«

 فکر بازنشستگی را هم نمی کنم 
ــام  ــه کســب مق ــق ب ــه 21 در شــرایطی موف ــده باســابقه منطق  دون

ــاله  ــروز 51 س ــالگی گذشــته و ام ــرز 50 س ــه از م ــی کشــور شــده ک قهرمان
اســت. از او ســؤال می کنیــم چــه زمانــی قصــد خداحافظــی و بــه اصطــالح آویــزان 
کــردن کفش هایــش را دارد کــه بــا جوابــش مــا را غافلگیــر می کنــد: »هنــوز 
آنقــدر آمــاده هســتم کــه حتــی بــه خداحافظــی و بازنشســتگی فکــر هــم نمی کنــم. 
می خواهــم همچنــان به عنــوان دونــده منطقــه 21 در مســابقات مختلــف شــرکت کنــم 

و بــه خواســت خــدا بــرای هم محله ای هایــم بــدوم و مــدال بیــاورم. ورزش حــد و مــرز 
نمی شناســد و تــا آنجــا کــه بتوانــم و قــوای جســمانی ام اجــازه دهــد بــه دویــدن ادامــه 
خواهــم داد. در ورزش، داشــتن تــوان و قــوای جســمی مهــم اســت نــه عــدد و رقمــی کــه 
به عنــوان ســن محاســبه می شــود. خــدا را شــکر تــا امــروز نماینــده خوبــی بــرای مــردم 
منطقــه بــودم و در مســابقات جهانــی هــم توانســته ام از نــام و اعتبــار ایــران دفــاع کنــم.« 

افتخارات بین المللی فرهاد باباپور در یک نگاه 
 سال 1375 مدال طالی دو 3هزار متر داخل سالن بین المللی دهه مبارک فجر. 

سال 2015 مدال نقره دو 10هزار متر دوبی امارات. 
سال 2015 مدال برنز دو 21 کیلومتر )نیمه ماراتن( استکهلم سوئد. 

سال 2016 مدال نقره دو 21 کیلومتر نروژ. 
سال 2016 مدال طالی دو 10هزار متر دوبی امارات. 

 سال 2016 مدال طالی دو 21 کیلومتر تفلیس گرجستان. 
سال 2017 مدال طالی دو 10هزار متر تفلیس گرجستان. 

سال 2018 مدال طالی دو 10هزار متر دوبی امارات. 
سال 2018 مدال برنز دو 21 کیلومتر هلسینکی فنالند. 

سال 2019 مدال برنز دو 10هزار متر دوبی امارات. 

فرهاد باباپور درباره کســب عنوان قهرمانی 
در مســابقات باالی 35 سال کشور که مهر ماه 
امسال برگزار شد، به همشهری محله می گوید: 
»این مسابقات در تاریخ هفتم و هشتم مهرماه 
در تهران برگزار شــد و حــدود 900 دونده از 
سراســر کشــور در این رقابت ها حضــور پیدا 
کردند. این دوره از مســابقات قهرمانی کشور، 
انتخابی مسابقات آسیایی سال آینده »اندونزی« 
و همچنین مســابقات جهانی »فنالند« نیز بود 
که در 2 رشــته مقام نخست را به دست آوردم 
تا عالوه بر کســب عنوان قهرمانی کشور، مجوز 
حضور در ایــن رقابت ها را نیز به عنوان نماینده 
ایران کسب کنم که تابستان سال 1401 برگزار 
خواهد شد. در 2 ســال اخیر با توجه به شیوع 
ویروس »کرونا« همه مسابقات جهانی تعطیل 
شده بود. آخرین مدال جهانی ام به سال 2019 

بر می گردد که موفق به کسب دهمین مدال و 
عنوان جهانی خودم شــدم. تعداد قهرمانی های 
داخلی هم که دیگر از دســتم در رفته است. 
هدف گذاری و برنامه ام این اســت که بتوانم 
در مسابقات ســال آینده فنالند، مدال طال 
کسب کنم. کیفیت و ســطح مسابقانی که 

در اروپا برگزار می شــود، بسیار باال است که 
در آنها موفق به کسب مدال های 

نقره و برنز شدم. اما یک کار 
نیمه تمام دارم و باید در 

فنالند  مســابقات 
مقام قهرمانی 

مــدال  و 
را  طال 
کسب 
کنم.«

ورزش
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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

حسنی

در شهر

با تمرکز فــراوان به توضیحــات »ادیبه کریمی«، 
رئیس اداره آموزش شــهروندی، گوش فرا می دهند تا 
مبادا نکته فراموش شده ای باقی بماند و در پست یک 
ساعته شان در معاونت مذکور، خللی پیش بیاید. قرار 
است برای یک ساعت در نقش معاون و رئیس اداره های 
زیرمجموعه به فعالیت بپردازند تا به خوبی با مفاهیمی 
مانند »امور شهری«، »مسئولیت اجتماعی«، »حقوق 
شهروندی« آشــنا شــوند. این نوجوانان هم محله ای 
با توجه به میزان مشارکت شــان در محله و مدرســه 
برگزیده شــده اند تا در این طرح فرهنگی و آموزشی 

نقش آفرینی کنند. 

 استفاده از حداقل ظرفیت ها
»عرفان اشــرف نوحه گر«، معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه می شود. پشت میز می نشیند 
و با مــرور وظایف معاون که از 
قبل شنیده بود، تالش می کند 
ایده های مؤثــری را در ارتباط 
با »شــهر دوســتدار کودک« 
ارائه دهد. او مهم ترین مشــکل 
منطقــه را کمبود فضــا برای 
اجــرای طرح هــا و برنامه هــا 
می داند و می گوید: »منطقه 9 منطقه کوچکی اســت 
کــه برای جبران محدودیت مکانــی آن باید از حداقل 
ظرفیت هایش مانند بوستان ها و مراکز فرهنگی استفاده 
کرد. متأسفانه یا فضای بوستان ها برای حضور کودکان 
امن نیســت و یا مراکزی هستند که به دالیل مختلفی 
تعطیل شــده اند. باید برای بالفعل کــردن این حداقل 

ظرفیت ها، فکری کرد.«

 بودجه، مشارکت و فرهنگ
»علیرضا خانواری«، ســاکن محله »هاشــمی«، 
رئیس اداره آموزش شهروندی شده است و می خواهد 
دســتورالعمل های مــاه جاری اداره را بررســی کند. 
دستورالعمل هایی که برای به 
سرانجام رسیدن نیاز به بودجه 
این بــاره  در  خانــواری  دارد. 
می گوید: »متوجه شــدم که 
بخشی از بودجه را سازمان های 
باالدســتی می دهند و بخشی 
دیگــر را شــهرداری مناطق 
باید از طریق شــیوه های مختلــف درآمدزایی کنند. 
درآمدزایــی هم به مشــارکت اهالی نیــاز دارد. این 
جذب مشارکت فرهنگسازی می خواهد. بنابراین برای 
اینکه محله و شهر خوبی داشته باشیم، نیاز است که 
هرکسی به وظایف خود عمل کند. برای مثال، یکی از 
بزرگ ترین مشکالت در محله ما سطل های زباله است 
که خود شهروندان می توانند در وهله اول راجع به آنها 

اثرگذار باشند.«

 اختصاصی برای بانوان
»زهرا حســنلو«، در یکی از مدارس محله »امامزاده 
عبــداهلل«)ع( درس می خواند و دوســت دارد در آینده 
»معمار« شود. حسنلو که برای ساعتی بر مسند ریاست 
اداره امور بانوان شــهرداری منطقه 9 تکیه زده اســت، 
می گوید: »بانوان و دختران در محله امامزاده عبداهلل)ع( با 
مشکل کمبود فضاهای اختصاصی و مراکز مناسب برای 
حضور خودشــان روبه رو هستند. در این محله بوستانی 
با نام »گلها« وجود دارد که به ســبب حضور افراد معتاد 

و کارتن خــواب اصاًل مناســب 
کودکان و بانوان نیســت. به هر 
حال این گروه از شهروندان به 
تفریح و فضایی درخور نیاز دارند 
که باید فراهم شــود. به گمانم 
باید تعامل بین همه سازمان ها 
افزایش یابد تا کودکان و بانوان 

در محله من، از حداقل امکانات برخوردار شوند.«

 اول، حل معضل بافت فرسوده
قرعه ریاســت در اداره ورزش به »علیرضا حسنلو« 
می افتــد و او بــا همه توان خــود می خواهد که برای 
ساعتی آنجا را به خوبی اداره کند. این نوجوان ساکن 
محله امامزاده عبداهلل)ع( می گوید: »بافت فرسوده در 

محله ها و مناطق جنوبی شهر، 
حســابی نمای معابر را به هم 
ریخته اســت. نماهایی که در 
نشــاط عمومی اثر می گذارد 
و دلــم می خواهــد کــه اگر 
روزی شــهردار شوم، مشکل 
بافت فرســوده را با همفکری 

بزرگ تریــن مشــاوران متخصص این حــوزه به طور 
کامل حل کنم.« موضوع دومی که حسنلو می خواهد 
پیگیری کند، کمبود سرانه های تفریحی ویژه کودکان 
و نوجوانان اســت: »من و همسن و سال هایم در محله 
یک زمین بازی مناســب نداریم. یا باید در کوچه های 
کم عــرض بازی کنیــم که در آن صــورت با اعتراض 
بزرگ ترها مواجه هستیم و یا باید به بوستان برویم که 

آنجا هم حضور معتادان مانع است.«

 بهترین امکانات برای هم محلی هایم
»امیر رضا خانواری«، 13 ساله، به اداره فرهنگی راه 
یافته است. او می گوید: »محله های پایین شهر، تراکم 
جمعیتی زیادی دارند. به دنبال ارائه ایده ها و طرح هایی 

هستم که برای هم محله ای هایم 
بهترین امکانات را ایجاد کنم.« 
خانواری بــا تأکید بر اینکه در 
حس  شهر،  جنوب  محله های 
تعلق بیشتری وجود دارد، ادامه 
می دهد: »صمیمیت و احساس 
تعلق در اینجا، به گونه ایی است 

که کمتر کسی راضی می شود پس از سال ها محله اش 
را ترک کند. مانند خانواده ما که هرگز نمی خواهیم از 

محله »هاشمی« دور باشیم.«

 شهر زیست پذیر برای معلوالن
»نرگس متحیرپسند«، نوجوان ویلچرنشینی است 
که برای ریاســت در اداره سالمت شهرداری منطقه 
برگزیده شده است. او می گوید: »بسیاری از دوستان 
و افرادی را می شناسم که به موجب شرایط معلولیت 
و دشــواری در اســتفاده از امکانات محدود شهری، 
تمایلی به حضور در محله و شــهر را ندارند. در حالی 

که ما از شــهر سهمی داریم. 
بخش های  مناسب ســازی  با 
پیاده روهــا،  از  کوچکــی 
خیابان هــا و ورودی برخــی 
امید  ایســتگاه ها نمی توان  از 
داشت که شــهر برای ما هم 

زیست پذیر شود. «

  قرارشان رأس ساعت 13 در یکی از روزهای نخستین ماِه پاییزی است. ساختمان مرکزی شهرداری 
منطقه 9 که در خیابان »آزادی« واقع شده است. نوجوانان برگزیده ای که تعدادشان به 6 نفر می رسد، 
یک به یک وارد ساختمان می شــوند. پس از استقبال گرم و شنیدن پاره ای از توضیحات درباره طرح 
»شهر دوستدار کودک در دســت کودکان«، به طبقه سوم یعنی معاونت اجتماعی و فرهنگی هدایت 
می شوند. ذوق را می توان در چهره شان دید. خوشحالند از اینکه قرار است برای ساعتی امور اجتماعی و 
فرهنگی منطقه را در دست گیرند و در نهایت تفاهمنامه  ای را با معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه امضا 

کنند تا محله شان برای فعالیت های کودکان و نوجوانان مناسب تر شود. 

سحر جعفریان

اجرای طرحی متفاوت 
در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 9

6 نوجوان مدیر شدند

»ادیبه کریمی«، رئیس اداره آموزش 
شهروندی شهرداری منطقه 9:
شهر را با کودکان 

دوستدار کودک کنیم
با گذر زمان، ضرورت بازبینی بسترها و 

ظرفیت های موجود برای حضور کودکان 
در شهر دوچندان می شود. امروزه باید 

فضاهای شهری بهتری برای 
کودکان بیافرینیم. فضاهایی 

امن که امکان یادگیری و بازی 
را برای آنان فراهم می کند. 

دیدن و شنیدن کودکانی که 
کودکی شان فراموش شده یا 

چنان با فضای مجازی آمیخته 
شده است که حضورش 

در شهر یا جامعه عینی ما 
کمرنگ می شود. این مسئله 

به دور از نقش مؤثر در پرورش فردی 
آنان در فرایند توسعه شهری نیز اثرگذار 

است. برای دستیابی به فضاهای مطلوب و 
مؤثر برای کودکان، بهره گیری از مشارکت 

آنان در جریان برنامه ریزی و طراحی 
فضاهای شهری از الزاماتی است که گاهی 
به صورت مقطعی این مهم مورد توجه قرار 

می  گیرد. ما نیاز داریم بپذیریم که کودکان، 
شهروندان کنونی شهرهایمان هستند. پس 

داده های آنان برای برنامه ریزی و طراحی 
شهری نمی تواند و نباید نادیده گرفته 

شود. این مشارکت و کار تیمی است که به 
کودکان کمک می کند تا به یکدیگر گوش 

دهند، به تفاوت عقاید احترام بگذارند، 
زمینه مشترکی را پیدا کنند، مسئولیت پذیر 

و متعهد شوند و با نگاهی نو و خالقانه 
مسائل پیرامون خود را چاره اندیشی کنند. 

در این  گذار اجرای برنامه و طرح هایی مانند 
»شهر دوستدار کودک در دست کودکان« 

می تواند تا حدود قابل توجهی مدیران 
و مسئوالن شهری را به زیرساخت های 

آموزش کودکان نزدیک کند. 

امیر رضا خانواری

عرفان اشرف نوحه گر
علیرضا حسنلو

علیرضا خانواری

زهرا حسنلو

ادیبه کریمی
رئیس اداره آموزش 
شهروندی شهرداری 

منطقه 9

نرگس متحیرپسند

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

همین حوالی

 در خواست همکاری 
از تولیت موقوفه مال علی کنی 

رئیس هیئت مدیره شــهرک دانشــگاه می گوید از 
تولیت موقوفه مال علی کنی انتظار دارند تا برای حل این 
مشکل با آنها همکاری و تعامل داشته باشد: »زمین هایی 
که شهرک دانشگاه در آنجا ساخته شده، اوقافی هستند 
و درخواست ما از تولیت موقوفه مالعلی کنی این است 
که زمین ها را به جای تعاونی کارکنان دانشگاه تهران، 
به هیئت مدیره شــهرک اجاره دهد. تعاونی ســازنده 
شهرک که ســال  ها پیش کارشان به پایان رسیده و از 
اینجا رفته اند، همچنان اجــاره این زمین ها را از مردم 

شــهرک دریافت می کنند. در حالی که این 
زمین ها باید به عنــوان نمایندگان حقیقی 
مردم در اختیار هیئت مدیره شهرک باشد. 
تعاونی کارکنان دانشگاه تهران سال  ها است 
که دیگر در محله حضور ندارد، اما همچنان 
از این زمین های مشاع استفاده می کند و هر 
ساخت وسازی در داخل آن انجام می دهد و 
از این طریق برای خود کسب درآمد می کند 
و بــا فروش اعیان زمیــن، تراکم و کاربری 
زمین ها کلی سود می برد. برای همین حاضر 

به واگذاری آنها به هیئت مدیره شهرک نیست. برای حل 
این مشکل طرف حساب ما هم تولیت موقوفه مالعلی 

کنی و هم تعاونی سازنده است.«

باید تکلیف این زمین ها روشن شود 
ســخاوتی تأکید می کند تا زمانی که تکلیف این 
زمین ها مشخص نشود هیئت مدیره نمی تواند برای 
حل مشکالت اقدام کند: »سال  ها است که شهرک و 
مشکالتش به امان خدا رها شده اند و چون زمین ها و 
مشاعات در اختیار هیئت مدیره شهرک نیست ما هم 
نمی توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم. متأسفانه 
تعاونی کارکنان دانشــگاه تهران نه خودش خدمات 
ارائه می کند و نه هزینــه آن را پرداخت می کند. در 
یک جمله تکلیف ما مشــخص نیســت. اگر موضوع 
اجاره زمین ها مشخص و تحویل هیئت مدیره شهرک 
شــود آن وقــت می توانیم برای حل این مشــکالت 
به صورت جدی و اساســی اقدام کنیم. هم  چنین اگر 
این مطالبه چندین ســاله مردم محله محقق شــود 
آن  وقت هم نگهبانی شــهرک را فعال و هم روشنایی 
بلوارها را تأمین می کنیم. عالوه بر این موضوع حقوقی و 
نوسازی ساختمان ها را پیگیری می کنیم تا بتوانیم برای 
ساخت وساز تراکم بگیریم. در شرایط کنونی هیچ کدام 
از این کارهــا را نه ما می توانیم انجام دهیم و نه تعاونی. 
متأســفانه به نظر می رســد که تعاونی فقط به دنبال 

منافع خود و کسب درآمد از این زمین ها است، آن  هم 
بدون اینکه هیچ خدماتی به مردم ارائه دهد. بســیاری 
از خانه ها فرسوده شــده اند و نیاز به ساخت و نوسازی 
دارند، اما نمی توانند تراکم بگیرند. در نتیجه به همین 
شکل باقی مانده اند. اهالی شهرک اجازه دخل و تصرف 
در ساختمان ها را هم ندارند چون اختیار زمین ها دست 

تعاونی کارکنان دانشگاه تهران است. «

برای واگذاری
 زمین ها بهانه جویی می کنند

»حســین غالمی«، دبیر شــورایاری محله شهرک 
»دانشگاه«، بر این باور است که تعاونی سازنده شهرک 
بــرای واگذاری زمین ها بهانه جویــی و تعلل می کند: 
»ســال  ها پیش تعاونی کارکنان دانشگاه تهران زمینی 
را از اوقــاف گرفت و بر اســاس قراردادهای فی مابین 
شهرک مســکونی در اینجا ســاخت. طرح 
اولیه ساخت وســاز شهرک به این شکل بود 
که اجرا شد، اما مقداری از مشاعات و فضای 
سبز باقی ماند که آنها نیز پس از صدور سند 
به مالکان باید تعیین تکلیف می شدند که یا 
باید به اوقــاف باز گردانده یا به هیئت مدیره 
شــهرک تحویل داده می شــد. با این وجود 
تعاونی کارکنان دانشگاه تهران در این زمینه 
مقداری تعلل می کند. البته تعاونی می گوید 
اگر تا آخرین مالک این شهرک سند نگیرد، 
این زمین ها را تحویل نمی دهد و این موضوع را بهانه ای 
برای استمرار حضور در شهرک کرده است. برای اینکه 

زمین ها را در اختیار بگیریم باید سلســله مراتب اداری 
را طــی کنیــم. در همه این مدت، تعاونــی توپ را به 
زمین مردم می اندازد که چرا همه سند خانه های خود 
را دریافت نکرده اند. واحد های تجاری هم در شــهرک 
وجود دارد که آنها نیز باید از سوی شرکت تعاونی تعیین 
تکلیف شوند. اما تعاونی برای حل و فصل این موارد پا 
پیش نمی گذارد و همکاری نمی کند. ما برای حل این 
مشــکالت با نماینده موقوفه مال علی کنی نیز مالقات 
کردیم. آنها اعالم کردند بندی در قرارداد تعاونی وجود 
دارد که براساس آن تا زمانی که انحالل تعاونی به طور 
رسم اعالم نشده باشد، زمین ها و مشاعات در اختیار آنها 

باقی خواهد ماند.«

حضور سارقان و کارتن خواب ها در محله 
دبیر شورایاری شهرک »فرهنگیان« به آسیب های 
اجتماعی و فرهنگی ناشی از این موضوع اشاره می کند: 
»چند دهه است که ساخت شهرک از سوی تعاونی به 
پایان رسیده و هیچ گونه ساخت وسازی در اینجا صورت 
نمی گیرد. آخرین ساخت وســاز مربــوط به فاز 8 بوده 
که بیش از 20 ســال از آن می گذرد. تعدادی زمین در 
شهرک وجود دارد که تعاونی آنها را به اشخاص واگذار 
کرده است. زمین هایی که براساس طرح تفصیلی اولیه 
جزو فضای سبز شهرک محسوب می شدند. هرچند این 
زمین ها اجازه ساخت وســاز ندارند، اما در بعضی از آنها 
ساخت وسازها و چهار دیواری هایی ساخته شده که به 
نقاط بی دفاع شهری برای حضور سارقان، کارتن خواب  ها 

تبدیل و معضل بزرگی برای مردم محله شده است.«

  اغلب محله های منطقه 21 شــهرک های سازمانی 
هســتند که در دهه های گذشته از سوی تعاونی های 
مسکن ساخته شــده اند. به دور از همه مشکالت و 
چالش هایــی که احداث این شــهرک های محصور و 
پراکنده از هم برای مردم ایجــاد کرده اند و با انواع و 
اقسام کمبودها در زمینه سرانه هایی چون حمل ونقل 
و خدمات و تحصیل روبه  رو هستند، موضوع دیگری که 
به نوعی در بیشتر این شهرک ها دیده می شود، حضور 
طوالنی تعاونی ها به بهانه های مختلف، مردم و هیئت 
امنای شهرک ها را ناراضی کرده است، مشکالتی که 
امروز در شهرک »دانشــگاه« نیز دیده می شود. آنها 
برای در اختیار گرفتن زمین هایی که خانه هایشان در 
آنجا ساخته شده است و مشاعات که همگی وقفی)مال 
علی کنی(هســتند، با وجود پایــان کار همچنان در 
اختیار تعاونی سازنده شــهرک قرار دارد، در تالش و 
تکاپو هستند. موضوعی که حل و فصل مشکالت دیگر 

شهرک هم به آن گره خورده است.  

مهدی اسماعیل پور

اختالفات اهالی شهرک دانشگاه 
با تعاونی سازنده باال گرفته است

  چـالش 
واگذاری مـشاعات

اجازه دخل و تصرف 
در زمین های شهرک را نداریم 

 »علی  اکبر ســخاوتی«، رئیس هیئت مدیره شهرک 
دانشــگاه، درباره نامه ای که به تولیت موقوفه »مال علی 
کنی« درباره مشــکالت شهرک نوشــته اند و خواستار 
گرفتــن تملک زمین و مشــاعات شــهرک از تعاونی 
و واگــذاری آنها به هیئت مدیره شــهرک شــده اند، به 
همشهری محله می گوید: »زمین های شهرک و مشاعات 
آن بایــد از ســوی تعاونی کارکنان دانشــگاه تهران به 
هیئت مدیره شهرک تحویل داده شود. با توجه به اینکه 
تعاونی سازنده شهرک در طی سال  های گذشته این کار 
را انجام نداده است، در نتیجه نمی توانیم به لحاظ قانونی 
در آنها دخل و تصرف داشته باشیم و مشکالت شهرک 
از جمله ایجاد روشنایی، تأمین امنیت و فاضالب را حل 
کنیــم و به مردم محله خدمات ارائه دهیم. بیش از 15 
سال اســت که پیگیر این موضوع هستیم اما متأسفانه 
پاسخ روشن و شفافی به ما داده نمی شود. بعد از اینکه 
نتوانستیم از طریق گفت وگو و مکاتبه با تعاونی و تولیت 
موقوفه مالعلی کنی در این زمینه تعامل و توافق کنیم، 
تصمیم بر این شــد تا از طریــق قانونی و پیگیری های 
حقوقی به دنبال احقاق حقوق ساکنان شهرک باشیم.«

 آماده همکاری با اهالی شهرک هستیم
»وهاب صادقپور«، مدیر تسویه تعاونی مســکن کارکنان دانشگاه، در واکنش به اعتراض اهالی 
محله می گوید: »شرکت تعاونی مسکن دانشگاه تهران در دهه 40 تشکیل می شود و این زمین را از 
»اسداهلل اعلم«، وزیر دربار وقت، به قیمت متری یک تومان خریداری می کند. این در شرایطی است 
که زمین موقوفه بوده است و برحسب مسائل شرعی کسی حق فروش اموال وقفی به غیر را ندارد. 
پس از انقالب، مجلس شــورای اسالمی برحســب فتوای حضرت امام خمینی)ره( مصوب می کند 
کــه همه زمین هایی که وقفی بودند از جمله این زمین به حالت قبلی خودشــان بازگردند. دکتر 
»شیبانی«، رئیس وقت دانشگاه »تهران« و نماینده مجلس شورای اسالمی، این موضوع را پیگیری 
می کند و در مجلس هم به تصویب می رســاند که این زمین فقط برای اعضای تعاونی است. در آن 
زمان وزارت دفاع نیز مدعی این زمین بود. در ادامه، ساخت وساز شهرک در 8 فاز و 2640 واحد آغاز 
شد. اعضای تعاونی کسانی بودند که برگه سهام داشتند. اغلب ساکنان امروز شهرک کسانی هستند 
که پس از چندین بار خرید و فروش واحد ها، مالک شده اند و در جریان این موارد و بحث های قانونی 
که وجود دارد، نیستند.« صادقپور درباره اینکه تعاونی چه زمانی از شهرک خارج می شود، می گوید: 
»این زمین ها از طرف موقوفه در اجاره تعاونی است. اگر مردم مبلغ اجاره را پرداخت کنند، با کمال 
میل از شهرک خارج می شویم. ساکنان برای حل مشکالت شهرک باید شارژ ماهانه پرداخت کنند تا 
از شهرداری، اداره برق و دیگر سازمان ها خدمات بگیرند. تا زمانی که تکلیف همه سندهای شهرک 
روشن نشود، این زمین ها در اجاره ما است. این موضوع دارای پیچیدگی  های حقوقی و فقهی است و 
با رفتن تعاونی هم آنها نمی توانند زمین را از تولیت موقوفه اجاره کنند چون برخالف مصوبه مجلس 
است. برای حل مشکالت آماده ایم در جلسه مشترکی با حضور تولیت موقوفه و هیئت مدیره شهرک 

این موضوع را بررسی کنیم.« 

احمد باطبی
سرپرست منطقه 

حفاظت شده ورجین
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  ویژگی های کالبدی و اجتماعی برخی از محله ها سبب شده است تا فرصت بزهکاری و خشونت در آنها به وجود بیاید. 
اغلب مکان های در معرض آسیب اجتماعی، فضاهای بی دفاع شهری هستند که به دلیل برخورداری از ویژگی های نامناسب 
فیزیکی، شرایط برای بروز و ظهور آسیب های اجتماعی و جرائم را فراهم می کنند. نمونه هایی از این مکان ها در غرب تهران 
وجود دارد از جمله حاشــیه های پل کن، دره فرحزاد، ترمینال و بوستان های مجاور آن، حمام های قدیمی یا خانه های رها 
شده و فضاهای کارخانه ای که فقط تعداد انگشت شماری از این مکان ها محسوب می شوند. اما متأسفانه در غرب پایتخت 
عالوه بر اعتیاد، کارتن خوابی و ســرقت، آسیب های اجتماعی دیگری نیز بروز پیدا کرده است که در این گزارش با معاون 
اجتماعی و فرهنگی منطقه 9 و مدیران اداره های خدمات اجتماعی شهرداری مناطق 5، 21 و 22 به شناسایی و بررسی آنها 

پرداخته ایم. بررسی ها نشان می دهد اعتیاد و کارتن خوابی در صدر آسیب های اجتماعی غرب پایتخت است. 

ثریا روزبهانی

مسئوالن از پدیده های 
ناهنجار شهری و اجتماعی می گویند

آسیب های اجتماعی   
چگونه جان می گیرد

منطقهمنطقه21منطقهمنطقه5 منطقهمنطقه22منطقهمنطقه9
مسیر آسیب ها 

به پایانه ختم می شود
پایانه های مســافربری برای جلوگیری از پراکندگی بنگاه های 
مسافربری در شهر ایجاد شده اند و از آلودگی هوا، تداخل ترافیک 
درون و بــرون شــهری، آلودگی های زیســت محیطی و افزایش 
تقاضاهای سفرهای درون شهری جلوگیری می کنند، اما اگر این 
پایانه ها به خوبی ساماندهی نشــوند و در فضای غیر استانداردی 
ایجاد شــده باشــند خود به عنوان یک معضل می توانند مناطق 
مســکونی اطرافشان را با بحران روبه رو کنند. درست مانند پایانه 
»آزادی« که برای ســاکنان محله های اطرافش دردسرساز شده 
است. بیشتر آسیب  های منطقه در پایانه غرب به چشم می خورد. 
به باور کارشناســان اجتماعی موضوع دختران فراری و کودکان 
کار، اولویت دارترین آسیب های اجتماعی است که بار روانی دارد 
و چهره شــهر را مشوش می کند. »محمدمهدی قشقایی«، مدیر 
اداره آســیب ها و خدمات اجتماعی شــهرداری منطقه 5، درباره 
آســیب های این منطقه می گوید: »با توجه به اینکه پایانه غرب 
محل ورود و خروج انواع فرهنگ ها و گویش ها است برای همین 
مشکالت و آســیب های خاص خود را به دنبال دارد. برای مثال، 
کسانی که عرب زبان هستند به دلیل ناآشنا بودن به زبان فارسی 
به دام افراد شــیاد و ســیاس می افتند. از دیگر مشکالت موجود 
در این پایانه، ورود افرادی اســت که برای کار به تهران می آیند و 
نخســتین جایی که پا می گذارند، این مکان است که اگر نتوانند 
شغلی در شهر برای خود پیدا کنند، در همین جا مستقر می شوند 
و دست به کارهای کاذب و موقتی می زنند و اگر پشتوانه خانوادگی 
هم نداشته باشند، مرتکب سرقت می شوند. هم  چنین این منطقه 
وســعت زیادی دارد و فضای بی دفاع شهری آن هم کم نیست. از 
سوی دیگر نباید از حاشیه »روددره فرحزاد« و باغ  های »کن« که 
محل تجمع معتادان و کارتن خواب ها است، غافل شد. این منطقه 
دارای حریم و ورودی شــهرهای شــمالی کشور بوده و برهمین 
اساس تعداد کارتن خواب ها و افراد معتاد آنجا در مقایسه با مناطق 
دیگر بیشتر است. پس باید نگاه متفاوت تری به این منطقه داشت.

اهالی اســتقرار »گرمخانه« را در یکــی از محله های پرجمعیت منطقه، تصمیم 
نادرستی می دانند. »محمد امانی« یکی از ساکنان شهرک »استقالل« می گوید: »در 
این محدوده جمعیت بسیاری زندگی می کنند. به همین دلیل همسایگی افراد آسیب 
دیده با اهالی می تواند آســیب های بیشتری را در محله ایجاد کند. سرقت، کاهش 
امنیت و اســترس خانواده ها از جمله مشــکالتی است که اهالی مدام از آن گله مند 
هســتند، اما ناراحتی و ابراز نارضایتی آنها تاکنون بدون پاسخ بوده است. حرکت به 
ســوی عدالت، بهسازی فضای شهری، تدوین برنامه مقابله با آسیب 
گریزی شهر، تسریع روند بازســازی بافت فرسوده، جبران نابرابری 
اجتماعــی و فضایی از جمله تدابیری اســت که می تواند در کاهش 
آســیب های اجتماعی هر منطقه دخیل باشــد. »پرویز جاویدنیا«، 
مدیر اداره آســیب های اجتماعی منطقه21، به آســیب هایی که در 
محله های این منطقه وجود دارد اشاره می کند و می گوید: »احساس 
تعلق نداشــتن شهروندی با افزایش جمعیت شناور به دلیل فعالیت 
صنایع و کارخانه ها در منطقه یا اعتیاد کارگران، جمعیت پراکنده در 
نواحی 2 و 3 و وجود شهرک ها با حریم منطقه و هم  چنین حریم های 
بزرگراه ها، مهاجر پذیر بودن ناحیه یک به ویژه در حوزه کودکان کار از مناطق همجوار 
مانند »شهریار« و »شــهر قدس« از جمله نقاط آسیب پذیر و آسیب های اجتماعی 
پیش روی منطقه محسوب می شوند. برای کاهش این آسیب ها تنها گرمخانه منطقه 
در ناحیه 2 در محله استقالل به آقایان بی خانمان خدمات ارائه می دهد چون بیشتر 
افراد آســیب دیده مرد هســتند. برای اصالح رفتار و کاهش آسیب ها، افراد آسیب 
دیده در گرمخانه منطقه، مرکز پرتو )ویژه کودکان کار( و هم  چنین مرکز کارآفرینی، 
هدایت و ســاماندهی می شــوند. در این مراکز خدمات آموزشی و حمایتی به اقشار 
آسیب پذیر ارائه می شود. از سویی در فصل زمستان نیز گروه های گشت های شبانه 
در منطقه مستقر خواهند شد. هم  چنین در ماه های آینده با راه اندازی پایگاه خدمات 
اجتماعی، آسیب های اجتماعی و افراد در معرض آسیب و یا آسیب دیده اجتماعی 
با هدف اصولی و دقیق شناســایی می شوند. قرار است این پایگاه با استفاده از منابع 
منطقه و با مشارکت معتمدان، شورایاری و سایر ارگان ها فعالیت هایی مختلفی برای 

کاهش آسیب ها انجام دهند. 

زنگ خطر افزایش طالق به صدا در آمدافزایش اعتیاد در میان جوانان و زنان
بافت متراکم محله، درآمد بسیار کم، بیکاری قشر 
جوان، پایین بودن میزان سواد و مشکالت اقتصادی، 
عوامل مؤثر در افزایش اعتیاد است. از سوی دیگر بانوان 
نیز درگیر این آسیب ها شده اند. اعتیاد زنان به کانون 
خانواده ضربه می زند و آســیب های اجتماعی دیگری 
را به محله تحمیل می کند. به همین 
دلیل باید به دور از هر نوع جبهه گیری 
و پنهان  کاری زمینــه را برای ترک و 
نجات زنان معتاد محله فراهم کرد. به 
گفته اهالی، فروشــندگان موادمخدر 
حتی به راه اندازی شبکه های مجازی 
اقدام کرده انــد و به صورت اینترنتی 
معامله می کنند و مواد را به دســت 
کافی  می رســانند.  مصرف کنندگان 
است تا در گوشه و کنار برخی محله ها 
پرســه بزنید آن وقت خواهید دید معتادان در محله 
»30 متری جی«، »سه راه آذری«، »شهید دستغیب« 
و... در گرمای تابستان یا سرمای زمستان، در حاشیه 
و البــه الی بوته هــای قدبلند این خیابــان، جایی را 
برای خود دســت و پا کرده اند. »علیرضا خامسیان«، 
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه9، دلیل 
آسیب های اجتماعی این منطقه را »بافت جزیره ای« 
با وجود فرودگاه »مهرآباد«، همجواری با میدان آزادی 
و ترمینال غــرب می داند. او در این بــاره توضیحات 
بیشتری ارائه می دهد: »منطقه9 با آسیب های بسیاری 
روبه  رو اســت که از آن جمله می توان به مســائل و 
آسیب های مختلفی مانند انواع جرائم و خشونت های 
شهری، مسائل زیست محیطی، مسئله گرانی مسکن، 
مناسب نبودن زیرساخت های شهری، حمل ونقل و... 
اشــاره کرد. عالوه بر این، مهاجــرت بی رویه به این 

منطقه از شهرســتان های اطراف ســبب ناهمگونی 
جمعیت این منطقه و کاهش ســطح هویت و تعلق 
محلی در برخی محله ها شده است. اکنون مهم ترین 
آســیب پیش روی منطقه، همجــواری با پایانه های 
مسافربری غرب است که خود از عوامل تشدید کننده 
آســیب های این منطقه مانند کارتن خوابی، اعتیاد، 
فــروش موادمخدر، ســرقت و... اســت. همگی این 
موارد می تواند با شکل گیری کانون های جرم خیز در 
برخی از محله ها به آســیب های اجتماعی دامن بزند. 
هرکــدام از محله ها به دلیل موقعیــت جغرافیایی و 
ســکونت  گاهی با آســیب های مختلفی روبه  رو است. 
آسیب ها در اغلب محله ها منطقه مانند اعتیاد، طالق 
ســرقت، کودک خیابانی، کارتن خواب، اراذل و اوباش 
و خرید و فروش موادمخدر مشترک است. در همین 
راســتا راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی در بوستان 
»المهدی«)عج( به عنوان آسیب خیزترین نقطه منطقه 
با هدف ارتقای ســالمت اجتماعی، کیفیت زندگی و 
رفاه اجتماعی، مشاوره و آموزش، آگاه سازی گروه های 
هدف، راه اندازی مددســرای امید در راستای اسکان 
موقت افراد بی ســرپناه در منطقه، راه اندازی 2 مرکز 
»پرتو« یکی برای ارائه خدمات آموزشــی و حمایتی 
به کودکان کار و آســیب دیده و در معرض آســیب 
اجتماعــی و دیگری برای آموزش تخصصی مکانیکی 
خودرو به کودکان کار 15 الی 18 ســال برای آمادگی 
ورود به بازار کار و هم  چنین راه اندازی مرکز تسهیل و 
توســعه کسب و کار و کارآفرینی اجتماعی برای ارائه 
خدمات آموزشــی به کارآفرینان و راه اندازی کسب و 
کارهای خرد و مشــاغل خانگی، از جمله راهکارهای 
معاونت فرهنگی و اجتماعی این منطقه برای کاهش 

آسیب های موجود است.«

منطقــه22 از نظر جغرافیایی بزرگ ترین منطقه تهران اســت و به 
دلیل همین گســتردگی و وسعت با مسائل و مشکالت متفاوتی نسبت 
به دیگر مناطق دســت و پنجه نرم می کند. این منطقه با تعداد نفرات 
اندکی در زمینه کودکان کار و متکدی روبه رو اســت، اما در عین حال 
در برخــی زمینه ها نظیــر افزایش طالق نیز چالش هــای جدی دارد. 
آسیب های مرتبط با خانواده از قبیل رشد باالی طالق، 
اعتیاد، ســرقت، درگیری و نزاع همســایگی، خشونت 
خانگی، حضور کارگران ساختمانی، افزایش تعداد اتباع 
افغانســتانی از جمله مهم ترین آســیب های اجتماعی 
منطقه22 به شــمار می روند. »فرشته کوشکی«، مدیر 
اداره اجتماعی شهرداری منطقه22، درباره این آسیب ها 
توضیح می دهد: »با توجه به اینکه منطقه 22 از مناطق 
نوساز شهر تهران محســوب می شود، ساخت وسازهای 
گســترده در منطقــه و افزایش چشــمگیر جمعیت، 
چالش های بســیاری را ایجاد کرده اما با توجــه به تنوع فرهنگی، این 
چالش ها در حوزه اجتماعی از جنبه های مختلف قابل بررســی اســت. 
با توجه به بلند مرتبه ســازی های انجام شــده در منطقه مشکالتی در 
حوزه فرهنگ آپارتمان نشــینی وجود دارد که سبب بروز خشونت، نزاع 
و درگیری می شود. هم  چنین کمبود سرانه فضاهای آموزشی و فرهنگی 
در منطقه و رشد ناموزون آن در حوزه زیرساخت های اجتماعی از یک 
سو و جوان بودن جمعیت منطقه از سوی دیگر منجر به بروز آسیب های 
فرهنگی و اجتماعی خواهد شــد. هم  چنین در شــهرک »گلســتان«، 
»دهکده المپیک«، »زیبادشت« و... با رشد طالق و مشکالت خانوادگی 
مواجه هســتیم. بر اســاس مطالعــات انجام شــده در محله هایی که 
ساخت وســاز در آن رونق دارد، تعداد نفرات کارگران ساختمانی بسیار 
است. هم  چنین به دلیل حاشیه بودن و تعداد زمین های رها شده فراوان 
در منطقه که مالکان آنها تمایلی به حصار کشــی ندارند یا فاقد ملکیت 
دقیقی هستند، تعداد فضاهای بی دفاع شــهری رو به افزایش است. با 
وجود اینکه تعداد نفرات کارتن خواب، متکدی و دچار اعتیاد در منطقه 
22 در مقایســه با دیگر مناطق تهران بســیار اندک است اما در برخی 
محله ها نظیر »سرو آزاد« و »پیکان  شهر« شاهد تعداد بیشتری از افراد 
معتاد هســتیم. هم  چنین مشــکالتی از قبیل کاهش درآمد خانواده، 
مسائل اقتصادی، بیکاری، بیماری »کرونا«، تعطیلی مدارس، مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی و... منجر به افزایش خشونت خانگی شده اند که یکی 
از مهم ترین آنها خشــونت با سالمندان و زنان است. از سویی در ناحیه 
4 منطقه و محله پیکان  شــهر به دلیل قدمت ساختمان  ها و واحدهای 
کوچک 30 و 40 مترمربعی، تعدد آســیب های مختلف از جمله اعتیاد، 

معلولیت در خانواده های کم برخوردار، فقر و محرومیت و از همه مهم تر 
هجوم تعداد باالیی از مهاجران غیر ایرانی را شاهد هستیم. این موضوع 
منجر به افزایش آسیب ها از جمله تعدی و تعرض به کودکان، تصادف و 
فوت کودکان، جراحت های بدنی در اثر عدم مراقبت خانواده ها، فضاهای 
نامناســب و بســیار محقر برای چند خانــواده در یک منزل کوچک و 

نداشتن وسایل اولیه و ضروری زندگی شده است.« 

 راه حلی برای مهار آسیب ها
مدیر اداره آســیب های شــهرداری منطقه22، راهکارهای کاهش 
و کنترل مســائل و آســیب  های اجتماعی را راه اندازی پایگاه خدمات 
اجتماعی )دفتر مددکار شهر(، جذب خّیران، مددکاران و روان شناسان 
در منطقه می داند: »خدمات ارائه شده در پایگاه های خدمات اجتماعی، 
اجتماع محور اســت. گروه های هدف برنامه، به همه ســاکنان به ویژه 
افراد در معرض آســیب یا آسیب دیده اجتماعی شامل زنان و دختران 
در معرض آســیب، افراد فاقد مهارت های زندگــی، کودکان خیابانی، 
کودکان در معرض آزار، بدسرپرست و بی سرپرست، بازمانده از تحصیل، 
بچه های طالق، کودکان دارای والدین معتاد و سایر افرادی که به نوعی 
با بحران هــای فردی، خانوادگی و اجتماعی روبه رو شــده اند، معطوف 
می شود. هم  چنین طی 3 ســال گذشته با اجرای طرح های پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی و کاهش آسیب برای حساس سازی و آموزش 
خانواده های ساکن در منطقه، اقدامات چشمگیری انجام شده است. از 
ســویی با شناسایی فضاهای بی دفاع شهری و رفع مشکالت بسیاری از 
این فضاها با رویکرد ایجاد امنیت شهری برای شهروندان، اقدام دیگری 
در زمینه کاهش آســیب صورت پذیرفته است. اداره خدمات اجتماعی 
منطقه با بهره گیری از مشــارکت ســمن ها و خّیــران منطقه در قالب 
برنامه های زیر به ارائه خدمات به افراد در معرض آســیب و آسیب دیده 
اجتماعــی می پــردازد. راه اندازی پایــگاه خدمــات اجتماعی منطقه، 
اجرای طرح های پیشــگیری و کاهش آســیب های اجتماعی، تجهیز و 
نگهداری زیرســاخت های خدمات اجتماعی در راستای خدمت رسانی 
به آســیب دیدگان اجتماعی )مددســرای آفتاب نیلوفری، کمپ ترک 
اعتیاد زنان، کمپ های ترک اعتیاد آقایان(، برگزاری جلســات مجمع 
خّیران و سازمان های مردم نهاد، اقدامات  ترویج مشارکت های اجتماعی 
)کار داوطلبانــه(، کارآفرینی و توانمندســازی افــراد عالقه مند به کار، 
آموزش های فنی و حرفه ای و اخذ مجوز مشاغل خانگی و حساس سازی 
مردم محله نســبت به آسیب های اجتماعی نظیر مهاجرت اتباع بیگانه 
بــه یک محله، از جمله اقدامات انجام شــده در حوزه مهار و کنترل و 

پیشگیری از آسیب  ها است.«

 نقاط آسیب دیده یا آسیب خیز اجتماعی
پایانه مسافربری غرب، حاشیه روخانه کن، حاشیه رودخانه 
فرحزاد، دره فرحزاد، اطراف باغ  های کن، زمین های بی دفاع 
شهری در مسیر جاده امامزاده داود)ع( و شهران. 

 نقاط آسیب دیده یا آسیب خیز اجتماعی
محدوده صنعتی کارخانه ها، شهرک استقالل، شهرک آزادی، زمین های 
بایر در وردآورد، چیتگر جنوبی و بلوار ایران خودرو، بزرگراه فتح، شهید 
لشکری و جاده مخصوص. 

 نقاط آسیب دیده یا آسیب خیز اجتماعی
برخی از نقاط در محله استادمعین، زیرگذر بزرگراه یادگار امام)ره(، بوستان معلم، 
کوچه پسکوچه های محله شهید دستغیب حاشیه دیوار فرودگاه بین المللی مهرآباد، خیابان 
سی متری جی، خیابان امامزاده عبداهلل)ع(، سه راه آذری پشت درمانگاه، اطراف بوستان 
شمشیری و برخی از کوچه های محله فتح صنعتی و بلوارهای خیابان 45متری زرند. 

 نقاط آسیب دیده یا آسیب خیز اجتماعی
 زمین ها و ساختمان نیمه کاره محله های پیکان  شهر، سرو آزاد، شهرک راه آهن و برخی نواحی 
دورافتاده محله وردآورد. 

تعدد فضاهای بی دفاع شهری

علیرضا خامسیان
معاون فرهنگی و 

اجتماعی شهرداری 
منطقه9

فرشته کوشکی  
مدیر اداره اجتماعی 
شهرداری منطقه22

پرویز جاویدنیا
مدیر اداره آسیب های 

اجتماعی منطقه21
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در محلهمحله به محله

 اهالی تهرانسر غربی از مشکالت  اهالی تهرانسر غربی از مشکالت 
کارخانه تولید مواد غذایی در محله می گویندکارخانه تولید مواد غذایی در محله می گویند

همسایه
»زمانی که عضو شورایاری بودم در خصوص این 
مشکالت به شــهرداری نامه نوشتم و مدتی این 
موضوع را پیگیری کردم. که به راه حل روشــنی 
نرســیدم. هم  چنین با صحبت هایی که با مدیران 
کارخانه داشتم، قول دادند که مشکل انتشار بوی 
بد را برطرف کنند. اما هیچ تغییری حاصل نشد. 
این در شــرایطی است که مشــکل بوی بد این 
کارخانه از طریق نصب »فیلتر« قابل رفع است.«

 فیلترهایی که نصب نشد
»مســعود رضایــی«، دبیر شــورایاری محله 
تهرانسر غربی، درباره بوی نامطبوعی که از سوی 
یکی از صنایع منطقه منتشــر می شــود و سبب 
آزار و اذیت شــهروندان شــده اســت، این گونه 
توضیح می دهد: »در دهه های گذشته 
این محدوده در حاشــیه شــهر قرار 
داشت. همجواری صنعت و سکونت و 
مشکالتی که امروز شاهد آن هستیم، 
ثمره توســعه تهران است. به یاد دارم 
در یکی 2 جلســه ای که با مسئوالن 
ایــن کارخانه مبنی بــر آزاردهندگی 
بوی نامطبوع برگزار کردیم، آنها برای 
حل این مشــکل وعــده و قول هایی 
دادنــد و تأکید کردند کــه این بوی 
نامطبوع به زودی برطرف خواهد شد. 
مســئوالن این کارخانه در آن جلسه 
گفتنــد که قرار اســت از فیلترهای 
خاصی در این زمینه اســتفاده کنند 
تا جلو انتشار بوی نامطبوع را بگیرد. 
پس از آن جلسه، برای مدت کوتاهی 
این بوی بــد که بــه فرایند تصفیه 
روغن بر می گردد، کم شــده بود، اما 
فیلتر ظرفیتــی دارد و پس از مدتی 
اثر گــذاری آن از میان مــی رود، در 
نتیجه باید تعویض شود. البته در این 
میان وزش باد نیز بی تأثیر نیســت. 
وزش بــاد از غرب به شــرق موجب 
می شود که این بوی نامطبوع بیشتر 
به ســمت محله های ما بیاید و واقعًا 
آزار دهنده اســت. با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور، شــرایط کارخانه ها 
و صنایع مقداری پیچیده شده است 
و اگر بخواهیم به آنها فشــار زیادی 

بیاوریم شاید کار درستی نباشد.« 

 انجمن ها می توانند 
 نقش مهمی ایفا کنند

رضایی فعــال نبــودن گروه ها و 
تشــکل های مردم نهــاد در زمینــه 
محیط زیســت و حقــوق شــهروندی را یکی از 
مشــکالت منطقــه می داند و بر این باور اســت 
اگــر چنین گروهــی وجود داشــت، مزاحمت و 
آالیندگــی صنایع با مذاکــره، پیگیری و مطالبه 
مردمی کاهش پیدا می کرد: »بوی نامطبوع اغلب 
از 12 شب تا اوایل صبح، بیشتر می شود. معمواًل 
مشکالت مربوط به آالیندگی صنایع اغلب در این 
بازه زمانی اتفاق می افتد که بوی بد این کارخانه 
هم همین گونه است. گمان می کنم اگر شهرداری 
به صورت جدی پیگیر این موضوع باشــد، مشکل 
بوی بد این کارخانه نیز کمتر می شــود. از سوی 
دیگر، متأســفانه در زمینــه انجمن های مردمی 
بسیار ضعیف هســتیم. برای مثال اگر بخواهیم 
اعتراض و پیگیری درباره مسائل زیست محیطی 
داشته باشیم، تشــکل مردم نهادی وجود ندارد 
که مذاکره و رایزنی کند تا شــاید این مشکالت 
با صحبت و پیگیری مســتمر و منظم رفع شود. 
بسیاری از مشکالت با مذاکره قابل برطرف شدن 
است، اما متولی و مسئول مشخصی که در زمینه 
محیط زیســت و حقوق شهروندی فعال باشد، در 

منطقه 21 وجود ندارد.« 

 شهرداری مزاحمت صنایع برای مردم را 
 پیگیری کند

»علیرضــا مرتضی پور«، از معتمدان و ســاکنان 
قدیمی تهرانسر غربی، درباره مشکل بوی نامطبوعی 

که در این محدوده وجود دارد و ســبب 
ایجاد مزاحمت برای مردم شــده اســت، 
به همشــهری محله می گویــد: »اغلب از 
شرکت صنعتی حاشــیه بزرگراه فتح که 
مواد خوراکی تولید می کنــد، در فرایند 
تولیــد »روغن«، بوی مشــمئز کننده ای 
در فضا منتشــر می شــود که برای اهالی 
محله هــای اطراف از جمله شــهرک  های 
»هواپیمایی«، »مســکن ویژه« و »دریا« 
و در مجمــوع محله هایی کــه به موازات 

بزرگراه فتح قرار دارند، به شــدت آزار دهنده است. 
این بوی بد ســال  ها است که از این کارخانه منتشر 
می شــود. ســاکنان این محدوده اقدامات مختلفی 
انجــام داده اند که تاکنون به هیــچ نتیجه  قطعی و 
عملی نرسیده اند. به باور من مشکالتی از این دست 
جزو مواردی اســت که شهرداری ها باید به آن ورود 

کنند. شهرداری متولی سالمت، پاکیزگی شهر است 
و مســئولیت دارد از شــهروندان در مقابــل چنین 
اتفاقاتــی حمایت کند. برای مثال، در منطقه 21 به 
دلیل پروازهای مکرر و بی وقت و خارج از استاندارد 
ســالیان  »مهرآباد«  فرودگاه  هواپیماهای 
زیادی اســت که خواب عمیــق و راحت 
نداریم، همین موضوع ســبب بیماری های  
مختلف در انسان می شــود، اما اینکه چه 
کســی باید به این معضل رسیدگی کند، 
مشخص نیســت؟! در زمان شهردار سابق 
منطقه، نامه ایی در این باره برای ســازمان 
هواپیمایی کشور ارسال کردیم اما با رفتن 
ایشــان این مســئله به حال خود رها شد 
و هیچ کــدام از شــهرداران بعدی حتی به 
آن ورود هم نکردند. در زمینه مشــکالت مربوط به 

صنایع نیز چنین شرایطی وجود دارد.«

 پیگیری از نماینده مجلس
مرتضی پور دربــاره بخشــی از پیگیری های که 
با کمــک دیگران معتمــدان محله بــرای رفع این 

مشــکل انجام داده است اشــاره می کند و می گوید: 
»مدتی قبل »زهــره الهیان«، نماینده مجلس، برای 
بازدید به منطقه آمد، مزاحمت های صنایع از جمله 
همین بوی نامطبوع شرکت تولید کننده مواد غذایی 
با ایشــان مطرح شــد. او گفت که به دنبال قانونی 
برای حل این مشکالت هستند.« این ساکن قدیمی 
محله درباره قوانینی کــه در این زمینه وجود دارد 
می گوید: »براســاس قانونی که در ســال 1346 به 
تصویب مجلس وقت رسیده، ساخت وساز کارخانه در 
شعاع 120 کیلومتری تهران ممنوع است. اما شاهد 
هستیم که همه صنایع به ویژه صنایع آالینده در این 
شعاع و چسبیده به شــهر تهران قرار دارند و حتی 
در ســال های گذشته، توسعه و گســترش نیز پیدا 
کرده اند. این هم جزو مواردی اســت که شهرداری 
باید به آن ورود پیدا کند و پیگیر اجرای آن باشد.«

 راهکار؛ نصب فیلتر 
عضو سابق شــورایاری تهرانسر غربی از پیگیری 
این موضوع در سال های گذشته و وعده های مدیران 
این کارخانه برای حل مشــکل بوی بــد می گوید: 

مسعود رضایی
دبیر شورایاری محله 

تهرانسر غربی

علیرضا مرتضی پور
از معتمدان و ساکنان 
قدیمی تهرانسر غربی

  همجواری با کارخانجــات و قرار گرفتن در 
اهالی  برای  مختلفی  حاشیه شهر، مشــکالت 
منطقه 21 به وجــود آورده اســت، از رفت و 
آمد تریلی ها و خودروهای سنگین در محله ها تا 
مشکالت های زیست محیطی و انواع آالیندگی ها 
که کام ســاکنان این محدوده از پایتخت را تلخ 
کرده است. یکی از این موارد به محله »تهرانسر 
غربی« بر می گردد که تا حاشیه بزرگراه »فتح« 
)جاده قدیم( امتــداد پیدا کرده اســت و به 
نوعی با صنایع و کارخانه هایی که در آن ســوی 

چند  گرفته اند،  قرار  بزرگراه 
متر بیشــتر فاصلــه ندارد. 
همسایه  صنایع  نزدیک ترین 
ایــن محله کارخانــه تولید 
مواد غذایی است که به دلیل 
استفاده از روغن های مختلف 
و مواد شــیمیایی بوی بسیار 
محله  در  آن  از  نامطبوعــی 
متأسفانه  می شــود.  منتشر 
اعتراض های  و  پیگیری هــا 
شهروندان و شــورایاری نیز 
نتوانسته گره ای از این مشکل 
باز کنــد. اهالــی این محله 
امیدوارنــد در دوره مدیریت 
جدید شهرداری با پیگیری ها 
این  برای  راهــکاری  بتوانند 

معضل محله پیدا کنند. 

  بانک مرکزی آمار رشد اجاره بها را در شهریور 1400 نسبت به ماه مشابه سال گذشته 42/8 درصد اعالم کرد. 
براساس مشــاهده میدانی خبرنگار و اطالعات بنگاهای امالک غرب تهران، مالکان این بخش بیش از 50درصد 
نرخ اجاره بها خانه ها را افزایش داده اند. همین موضوع باعث شده است تا توان اجاره ملک در محل سکونت فعلی 

مستأجر امکان پذیر نباشد. اکنون فقط با 70میلیون وام اجاره مسکن نمی توان در غرب تهران خانه ای 
رهن کرد. به همیــن خاطر آنها به مناطق 

پایین دســت یا شهرســتان های 
حریم غربی تهران نقل مکان 
به  گزارش  این  در  می کنند. 
سراغ مســتأجران و دفاتر 

تا  تهران رفتیم  امالک غرب 
این  اجاره نشینان  از وضعیت 

محدوده مطلع شویم.

مهدی اسماعیل پور

بـدبـوبـدبـو

قانــون می گویــد تا 
اعالم  از  ماه پس  ســه 
رسمی پایان کرونا هیچ 
بدون شــروط  مالکــی 
بر اساس  اعالم شده که 

آن می تــوان حکــم تخلیــه 
بــرای صدور  نمی تواند  گرفــت، 
حکم اقــدام کند. به طور مثال اگر 
مالــک نرخ اجاره بهــا را در تهران 
مســتأجر  داد،  افزایش  30 درصد 
می تواند نپذیرد و به شــورای حل 
اختالف شــکایت کند. با توجه به 
مصوبه ســتاد ملی کرونا شورای 
حل اختالف بــه هیچ عنوان حق 

برای مســتأجر  صدور حکم تخلیه 
ندارد. ضمن اینکه مستأجران مکلف 
هستند حقوق مالک را رعایت کنند، 
اما این فقط یک روی ســکه اســت. 
»آریا مرکدی« جوان 36ساله ای است 
که همراه همسرش در امالکی در محله 

طرشــت به دنبال ســقفی با توان مالی اش 
می گردد. او از قیمت هایی که کارشناس 

امالک می گوید بهت زده است و 
هرچه حســاب و کتاب می کند با 

مبلغی که دارد باید رخت ســفر ببندد و در 
محله دیگری اتــراق کند. مرکدی، می گوید: »این ها 
همه قانون اســت. وقتی صاحبخانــه ودیعه و اجاره 
خانه آپارتمان 60متری که در آن ســکونت داشتم 
را به یکباره 2برابر کرده اســت به ناچار من مستأجر 
مجبورم به دنبال خانه دیگری باشــم و اسباب کشی 
کنم. اکنون با حقوق کارمندی و اضافه کار که ماهانه 
به6میلیون هم نمی رسد، چطور ماهی 5میلیون اجاره 

و 80میلیون پول پیش بدهم. حتی اگر تا 
آخــر ماه نان خالی هــم بخوریم باز قبض 
آب، برق و... را از چه منبعی پرداخت کنم. 
به همین خاطر باید به مناطق حاشــیه ای 
و مجاور منطقه5 کــوچ کنم. هرچند که 
قیمت برخــی از محله های منطقه9 مانند 
اســتادمعین و دکتر هوشــیار نیز با این 

مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد. 
بر این اساس به مستأجران در تهران 70 میلیون تومان 
وام اجاره با نرخ سود 13 درصد تعلق می گیرد، اما به 
اعتقاد مستأجران غرب نشــین این وام هم دردی از 
آنها دوا نمی کند. »مرضیه لطفی« از ساکنان منطقه9 

درباره وضعیت اجاره بهــا در این محدوده 
می گوید: »اجاره نشینی در تهران دشوارتر 
از همیشه شده است و حاال نه تنها برخالف 
روال سال های گذشته روند رو به رشد نرخ 
اجاره بها متوقف نشده و مستأجرهایی مانند 
من برای اجاره واحدهای زیرزمینی هم باید 
برای  اکنون  بپردازند.  اجاره بهای سنگینی 
اجاره خانه در محله ســی متری جی باید 
حداقل 100میلیون پــول ودیعه و ماهانه 

منطقه تفاوت آنچنانی نــدارد، اما به توصیه امالکی 
شاید با این مبلغ در محله مهرآباد و سرآسیاب بتوانم 

آلونکی برای شب را به صبح رساندن پیدا کنم.«

وام روی وام
وضعیت بــازار اجاره بها به گونه ای اســت که هر 
ساله شاهد رشــد قیمت اجاره بها هستیم. این رشد 
در بســیاری از موارد نامتعارف بوده است 
و به دالیل متعــددی که یکی از آنها نبود 
توازن بین عرضه و تقاضا است که در کنار 
تورم عمومی حاکم بر کشــور مشکالت را 
برای مستأجران دو چندان برابر کرده است. 
برهمین اساس دولت برای کمک به اقشار 
اجاره نشین از سال گذشته تسهیالت ودیعه 

حدود3میلیــون اجاره پرداخت کــرد. پرداخت این 
مقدار اجاره برای اغلب اقشــار این محله که کارگر و 
از نظر توان مالی و اقتصادی ضعیف هســتند، بسیار 

دشوار و دور از باور است.«

 افزایش نامتعارف اجاره ها 
به دلیل افزایش نرخ های اجــاره در غرب تهران، 
مقصد جدید مســتأجران شهرستان قدس، شهریار، 
کرج، محمدآباد و گرمدره شــده است. این درحالی 
است که افزایش اجاره بها نیز در این شهرستان ها هم 
قابل توجه و با رشــد چند برابری روبه رو بوده است. 
»موســی کاظم زاده« کارشــناس امالک منطقه22 
درباره وضعیت اجاره بها و مســتأجران در این منطقه 
می گویــد: »قیمت اجاره نامتعــارف افزایش یافته و 
فشــار زیــادی را بر مســتأجران 
تحمیل کرده اســت. از ســوی 
دیگر مســتأجران که دهک های 
ضعیف و متوســط جامعه هستند رشد 
حقوق و درآمد متناســب با رشد اجاره بها نداشته اند 
و این عوامل موجب شــده است تا مستأجران گله و 
انتقاد کنند، اما این صداها به هیچ جایی نمی رســد. 
یکی از مهم ترین عوامل افزایش قیمت اجاره، افزایش 
نرخ مسکن اســت. وقتی نرخ خرید و فروش مسکن 
باال می رود، اجاره بها نیز مانند سونامی رشد می کند. 
به همین دلیل اکنــون اجاره چندین برابر 
نرخ های گذشته است و مالکان نیز با توجه 
بــه این وضعیت توقع آن را دارند که اجاره 
خود را افزایش دهند. به همین دلیل برخی 
از مستأجران به واحدهای کوچک تر رفتند 
یا به مناطق جنوبی شهر نقل مکان کردند. 
همچنین برخی از آنها به حاشــیه شهرها 
کشیده شــدند به این دلیل که درآمدشان 

کفاف رشد اجاره بها را مهیا نکرده است.«

دردسرهای افزایش بی ضابطه 
نرخ اجاره بها در مناطق 5و9و22

مستأجران 
به حاشیه رانده شدند

 ایست افزایش قیمت 
در بازار مسکن در نیمه دوم سال

معمواًل تا قبل از دوران شــیوع ویروس کرونا تب و تاب نقل و انتقال مســتأجران تا قبل از 
بازگشــایی مدارس فروکش می کرد، اما در این دوســال این اپیدمی به فصول ســرد سال هم 
سرایت کرده اســت. به اعتقاد »مصطفی قلی خســروی« رئیس اتحادیه مشاوران امالک رشد 
اجاره بها در پاییز هم ادامه دار است. او در این باره می گوید: »امسال به دلیل آنالین بودن مدارس 
و همچنین صعود قیمت ها و بالتکلیف بودن بســیاری از مستأجران، تقاضا در بازار پاییز کاهش 
نداشته و قیمت ها همچنان افزایش دارد. با صعود قابل توجه اجاره بها، موج مهاجرت مستأجران 
از تهران ادامه دارد و بسیاری از اجاره نشین ها ناگریز از مهاجرت به کرج، اشتهارد و سایر مناطق 
حومه پایتخت شده اند و مستأجران کم توان حومه شهر به جمعیت حاشیه نشین ها پیوسته اند.« 
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشــاوران امالک ارائه آمار و اطالعات غلط به ستاد ملی 
کرونا و تعیین ســقف افزایش 25 درصدی برای اجاره بهای مسکن باعث شد تا اختالفات مالکان 
و مستأجران بیشتر شود چون این سقف تا پیش از این مصوبه در مورد بسیاری ازمناطق تهران 
حاکم نبود و با توافق اندکی به اجاره ها افزوده می شود اما مصوبه ستاد ملی کرونا موجب شد تا 
عالوه بر قیمت مســکن، بازار اجاره نیز دســتخوش تغییرات قیمتی قابل توجه شود. بسیاری از 
مالکان در مناطق دیگر نیز سقف 25 درصدی را کف افزایش 
قیمت اجاره محســوب کردند و اجاره ها را تا 60 و 70 درصد 
افزایش دادند. درخواست ما از دولت این است بازار مسکن 
را به حال خود رها کنید و از مداخله در نرخ گذاری پرهیز 
کند چون این مداخله نفعی به حال مستأجران و خریداران 
ندارد.  در زمانی که ما براســاس مشاهدات میدانی کاهش 
قیمت تا 15 درصدی مسکن را شاهد بودیم و اطالع رسانی 
کردیــم. مرکز آمار افزایش قیمت 2. 7 درصدی برای بازار 

انتظــارات مســکن را اعالم می کرد و باعث  تا  شــد 
تورمی دیگــری در این بازار 

شــکل بگیرد.« بــه گفته 
او در نیمه دوم امســال 
مطلقا افزایش قیمت در 

بازار مســکن وجود 
نخواهد داشت.

آریا مرکدی

موسی کاظم زاده
کارشناس امالک 

منطقه22

ثریا روزبهانی
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نگار عسگری
 8 ساله، کالس دوم

مقام سوم مسابقات جهانی مالزی 2۰21
 اول به ریاضی عالقه دارد و بعد هم به »قایم باشــک بازی«. عالقه به ریاضی را از پدرش به ارث برده و 
می خواهد با کمک چرتکه به آن تسلط پیدا کند. در لیگ های گوناگون داخلی شرکت و مقام های بسیاری 
کسب کرده است. آخرین این مقام ها به مسابقات جهانی مالزی باز می گردد که »نگار« در آن توانست ظرف 
مدت کوتاهی بیش از 150 ســؤال ریاضی را پاســخ دهد. مربیانش از او به عنوان یکی از استعدادهای تازه 
شناسایی شده یاد می کنند که قرار است افتخارات بسیاری را کسب کند. نگار در رشته ورزش »فوتبال« نیز 

مقام های استانی بسیاری را از آن خود کرده است. 

بچه های منطقه 5 در مسابقات مالزی خوش درخشیدند

 چرتکه بازان کوچک
بر سکوی جهانیبر سکوی جهانی

سحر جعفریان 

  واژه »چرتکه« که به گوش مان می خورد، ذهنمان همان وسیله چوبی قدیمی با آن مهره های یک 
در میان سیاه که در اغلب مغازه ها بر روی میز دکان داران برای محاسبه قیمت ها قرار می گرفت، 
تصور می کند. اما آن وســیله این روزها یا در انباری جای گرفته یا در برخی از موزه ها که ارتباط 
موضوعی دارد، به نمایش گذاشته می شود. اکنون چرتکه برای نسل جدید، مفهوم دیگری دارد. 
مفهوم گره خورده ایی با محاسبات ذهنی اعداد و ارقام که حافظه را توسعه می دهند و خانواده ها 
به کمک آن می خواهند آینده کودکشــان را )رده سنی 5 تا 14 سال( تضمین کنند. هر سال نیز 
مسابقات جهانی آن در کشورهای مختلف برگزار می شود. امسال این مسابقات به میزبانی کشور 
»مالزی« و به صورت آنالین برگزار شد که تعدادی از کودکان منطقه 5 در آن خوش درخشیدند. در 

این گزارش به گفت وگویی کوتاه و صمیمی با آنها پرداخته ایم. 

یسرا سلیمانی
14 ساله، کالس نهم دوره اول متوسطه

مقــام اول مســابقات جهانــی 
مالزی 2۰21

از همان ابتدا، مطالعات فراوان و شــوق زیاد به 
دانستن موجب شــد تا فراتر از کالس های درسی 
خود ظاهر شــود. معلمان این موضــوع را با مادر 
یسرا در میان گذاشتند تا از ظرفیت های او به نحو 
احسن بهره برداری شود. از 9 سالگی در کالس های 
چرتکــه ثبت نام کــرد و در کوتاه ترین زمان ضمن 
فارغ التحصیلی به مقام های نخست ملی و بین المللی 
برای 5 سال پیاپی دست یافت. کسب این عناوین 
افتخارآفرین و اتمام همه دوره های آموزشی الزم در 
این زمینه ســبب شد تا از او به عنوان »پیشکسوت 
چرتکه« در محله نیز یاد شــود. همچنان که یسرا 
در برخــی کالس های آموزشــی چرتکه نیز کمک 
مربی است و به دوستان و همسن و سال هایش یاد 
می دهد که با اســتفاده از تکنیک های چرتکه، از 2 
نیم کره مغز خود بهترین اســتفاده را کنند. او قرار 

است در آینده »فضانورد« شود. 

آدرینا پروی
10 ساله، کالس چهارم ابتدایی

مقام سوم مسابقات جهانی مالزی 2۰21
از طریق یکی از اقوام با چرتکه آشنا شد و از 8 سالگی دوره های آموزشی آن را در همین سرای 
محله »اباذر« ســپری کرد. آدرینا که می خواهد پزشک متخصص قلب شود با جدیت دوره های 
آموزشــی چرتکه را می گذراند تا در مسابقات جهانی ســال آینده »امارات« حضور یابد. حتی از 
آموزش چرتکه به دوستان و هم مدرسه ای های خود هم غافل نمی شود. چراکه بر این باور است 
با یادگیری تکنیک های محاسبه ذهنی می توان به پویایی مغز رسید و در همه کارها موفق بود. او 
در این رشته، مخترع و مبدع چرتکه یعنی پروفسور »دینوونگ« )مالزی( را الگوی خود قرار داده 

است و به فارغ التحصیلی در سیستم محاسبات ذهنی ریاضی جهانی فکر می کند. 

محسن فراهانی
10 ساله، کالس پنجم ابتدایی

مقــام ســوم مســابقات 
جهانی مالزی 2۰21

 4 ســالش که بود به اعداد عالقه مند 
شد. پدر و مادرش خیلی اتفاقی متوجه این 
عالقه شدند و آن را با ثبت نام فرزندشان در 
دوره های آموزشی چرتکه، پیگیری کردند. 
دوره های آموزشــی را یکی پس دیگری 
گذراند تا به فارغ التحصیلی رسید. اکنون 
ریاضــی برای او یکــی از لذت بخش ترین 
درس ها اســت که حل مســائل آن را در 
کوتاه تریــن زمان ممکن انجــام می دهد 
و می خواهنــد که از اصول چرتکه ســر 
دربیاورنــد. او هم هیچ کم نمی گذارد و تا 
می توانــد از فواید بــه کارگیری ریاضی و 

اعداد بر حافظه می گوید. 

سامیار کریمی پور
11 ساله، کالس پنجم ابتدایی

مقام سوم مسابقات جهانی مالزی 2۰21
ابتدا چرتکه را به عنوان سرگرمی در روزهای گرم و بلند تابستان 
انتخاب کرد. اما خیلی طول نکشــید که به آن عالقه مند شــد و 
خواســت که به طور جدی چرتکه را ادامه دهد. برای همین راهی 
ســرای محله اباذر شــد که به ارائه آموزش های دقیق و تخصصی 
چرتکه شــهرت فراوان داشــت. البته همراهی هــا و حمایت های 
همیشگی پدر و مادرش را فراموش نمی کند که اگر آن پشتیبانی ها 
نبود نمی توانســت در این مسیر گام بردارد و استعدادهای مختلف 
خود از فوتبال تا پژوهش را کشــف کند. مهم ترین ویژگی چرتکه، 
توسعه ذهنی و افزایش تمرکز است که سامیار می خواهد با کمک 

این ویژگی به رویاهای بزرگ خود مانند خلبانی دست پیدا کند. 

درسا روشن پور
10 ساله، کالس چهارم

مقام سوم مسابقات جهانی مالزی 2۰21
یکــی از رازهای دوام و موفقیت در چرتکه، آغاز آن در ســنین پایه 
اســت. مانند »درسا« که از 7 سالگی آن را آغاز کرده است و هیچ گاه از 
سختی های پیش آمده در فرایند یادگیری، دلسرد نشده است. با پشتکار 
ادامه داد چراکه می دانســت ذهنش در حال توسعه است و این توسعه 
او را بهتر و ســریع تر به مقصد یعنی »دندانپزشک« شدن می رساند. او 
مطالعه در این زمینه را نیز فراموش نمی کند تا شیوه ها و سیستم های 
مختلف آن آشنا شود. درسا در این مطالعات گسترده به خوبی فرا گرفته 
که حرکات دست، تمرکز شنیداری و دیداری بسیار حائز اهمیت است و 

می تواند سرعت و کیفیت کارش را باال ببرد. 

آرین جاللی
10 ساله، کالس پنجم ابتدایی

جهانــی  مســابقات  دوم  مقــام 
مالزی 2۰21

توصیه مادر برای غنی ســازی اوقــات فراغت او در 
تابســتان 2 ســال پیش سبب شــد تا در کالس های 
آموزشــی چرتکه ســرای محله »اباذر« شرکت کند. 
دوره ها را یکی پس از دیگری با اشــتیاق ســپری کرد 
و تجربه حضور در لیگ های داخلی و مسابقات جهانی 
مختلف را از سر گذراند تا باالخره توانست در مقام دوم 
مسابقات جهانی مالزی 2021 را کسب کند. این ِسری 
از مسابقات که به صورت آنالین برگزار می شد، فرصت 
رقابت بین 176 شــرکت کننده از 80 کشــور را برای 
چرتکه بازان فراهم کرد. جاللی از مهارت محاسبه ذهنی 
ریاضیات در ارتقای کیفیت درس هایش استفاده می کند 

تا بتواند به شغل دلخواه خود یعنی »معماری« برسد. 

رها کریمی
10 ساله 
کالس پنجم ابتدایی

مقام سوم 
مسابقات جهانی 
مالزی 2۰21

از 7 سالگی به یادگیری 
چرتکه پرداخت و پس از 
گذراندن یک ترم توانست 
به تیم های منتخب استانی 
تهران وارد شود. قهرمانی 
در مسابقات کشوری نیز 
در کارنامه فعالیت های 
او به ثبت رسیده است 
و می خواهد جراح مغز 
شود. برای همین باور دارد 
باید حسابی مغز خود را 
با ورزش ذهنی و مهارتی 
مانند چرتکه، آماده کند. 
از کمترین فرصت ها برای 
تمرین ضرب، تقسیم، جمع 
و تفریق استفاده می کند. 
آنقدر اعداد را در ذهن خود 
کنکاش می کند که اغلب 
درس های خود را پیش 
از آموزش معلم، به صورت 
خودآموز، فرا گرفته است. 

عطیه رازقی
مدرس

       کودکان با چرتکه، توانمندتر می شوند
مهم ترین ویژگی چرتکه، بالفعل کردن فعالیت های همزمان نیم کره راست و نیم 
کره چپ مغز است. توانایی که اغلب در افراد به آن توجه نمی شود و همین بی توجهی 
میزان کارایی آنها را کاهش می دهد. کودکانی که دوره های تخصصی و مطمئن چرتکه 
را گذرانده اند در مقایسه با سایر کودکان، توانمندتر، آگاه تر و سریع تر در انجام امور 
ظاهر می شــوند. این کودکان در گذر زمان چون از سطح اعتماد به نفس باال و قدرت 
مدیریت زمان برخوردار می شــوند، موفقیت های بزرگ را تجربه می کنند. حتی اگر 
دوره های محدودی از چرتکه را گذرانده باشند یا دوره ها را نیمه کاره رها کرده باشند. 

تفاوت کودکان چرتکه باز با دیگر کودکان کاماًل قابل مالحظه است. 

زهرا سادات محمدی
مدرس

         سطح علمی و آموزشی مربیان اهمیت دارد
سطح علمی و آموزشی، مربیان به اندازه اصول و تکنیک های چرتکه، قابل اهمیت 
اســت. به همین دلیل، هر ساله، ســطح علمی و مهارتی آموزش مربیان چرتکه در 
آزمون های مختلف از ســوی مؤسسه های معتبر سنجیده می شود. این سطح سنجی 
آموزشگران، بر تربیت چرتکه بازان طالیی، اثری مستقیم دارد که خدا را شکر تاکنون 
گروه های آموزشی مناطق غربی پایتخت در کیفیت بخشی آن کوشیده اند و به نتایج 
مثبت دســت یافته اند. البته در کنار این مهارت در آمــوزش )ویژه مربیان( باید به 
مهارت برقراری ارتباط با کودکان نیز اشــاره کرد که چه بسا اگر این مکمل مهارتی 

وجود نداشته باشد، فرایند آموزش دچار نقصان است. 

زهرا سروش
مربی

        تفریحی که تمرکز و دقت را افزایش می دهد
چرتکه، تفریحی است که با آموزش همراه است. شاید همین ویژگی برای پرداختن 
به توانایی محاســبه های ذهنی ریاضی کافی باشد تا کودکان در سایه آن بتوانند به 
مهارت های شگفت انگیزی دست یابند که پیشرفت های گوناگون آینده شان را از آن 
وام دارند. با این ورزش ذهنی می توان با دقت و تمرکز بیشتری نسبت به باقی افراد 
بر هر مسئله ای )فردی، اخالقی، مهارتی، شغلی، گروهی، علمی و عملی( مسلط شد 
و درصدد حل و رفع آن برآمد. آن هم در زمانه ای که بسیاری از افراد به دالیل مختلفی 
تمرکز پایینی دارند. بنابراین حتی به افرادی که می خواهند در سریع ترین زمان ممکن 

به بیشترین سطح از تمرکز و دقت دست یابند توصیه می شود دوره هایی از چرتکه را بگذرانند. 

آزاده مالدار
مربی

         چرتکه، تجسم سازی را افزایش می دهد
تمرین و تکرار در محاســبه های ذهنی ریاضی، سهولت درک قوانین اعداد را به 
ارمغان می آورد. در واقع با کمک چرتکه می توان زبان اعداد را فراگرفت. زبانی که با 
توجه به پیچیدگی های ساختاری و ظاهری، ممکن است کودکان را در حین تحصیل 
با مشــکالتی از جمله استرس و اضطراب روبه رو کند. با کمک چرتکه می توان ضمن 
افزایش قدرت تجسم سازی و ایجاد تفکر منطقی از میزان این استرس و اضطراب های 
بازدارنده، کاست. این جاست که می توان نتیجه گرفت علوم ریاضی و علوم انسانی از 

یکدیگر منفک نیستند. 

فاطمه سروش
کارشناس ارشد 

گروه های آموزشی 
چرتکه در غرب تهران

         بهره گیری از استعدادها برای توسعه پایدار
»چرتکه« یک ابزار و روش برای محاسبه اعداد است که از دیرباز در جهان از آن بهره گرفته 
می شد. امروزه نیز با پی بردن به نقش و اثر آن در تکنیک های آموزشی نوین ریاضی، استفاده از 

آن با استقبال از سوی خانواده ها، مراکز علمی و آموزشی و کودکان و نوجوانان مواجه 
شده است. طوری که شهرداری و اداره آموزش و پرورش منطقه 5 با هدف گسترش 
علــوم پایه و برخورداری از پیامدهای مثبت آن، ماننــد افزایش تمرکز و یادگیری، 
تقویت حافظه، ارتقا ســطح خالقیت و ایده پردازی در همکاری با یکی از معتبرترین 
مراکز آموزشــی چرتکه، اقدام به برپایی دوره های تخصصی محاسبه ذهنی ریاضی 
)آنالین و حضوری( ویژه کودکان پرداخته اند. این دوره ها به حضور فارغ التحصیالن 
چرتکه در مســابقات ملی و بین المللی منتهی می شــود که در حال حاضر کودکان 
چرتکه باز منطقه 5 با توجه به کیفیت آموزشی مطلوب در سراهای محله، در رده های 
جهانی خوش درخشیده اند. ســاالنه نزدیک به 250 کودک 6 تا 13 ساله را پذیرش 
داریم که در 80 درصد موارد به کسب عناوین و افتخارات جهانی نایل می شوند. این 

آمار تحســین برانگیز بیانگر 2 مطلب مهم است. نخســت اینکه کیفیت آموزشی در منطقه 5 
که البته با منطقه 22 به سبب اشــتراک در مدیریت حوزه آموزش و پرورش، از استانداردهای 
جهانی بهره مند است که می توان در بلندمدت به قطب علمی چرتکه در تهران نیز تبدیل شود. 
دوم اینکه، ظرفیت های انسانی و استعدادهای توانمندی در مناطق غربی پایتخت وجود دارد که 
باید مرکز توجه مســئوالن مربوطه در برنامه ریزی های آموزشی و فرهنگی قرار گیرند. این امر 
می تواند در توســعه پایدار از محله تا شهر نیز اثزبخش باشد. چراکه واضح است، پرورش نسلی 
آگاه، با قدرت فهم و درک توســعه یافته، مســتعد در طراحی ایده های گوناگون و حل مسئله، 
شهر را در همه ابعاد در مسیر پیشــرفت قرار می دهد. این ابعاد در مهم ترین سرفصل ها شامل 
موضوعات فرهنگی، شهری و اقتصادی هستند. در این گذار نباید از نقش خانواده ها غافل ماند که 
بدون حمایت و پشتیبانی آنها و البته فرهنگسازی از سوی نهادها برای آنها، کسب موفقیت های 

روزافزون در این زمینه مقدور نیست. 
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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

حسنی

هویت

 از شکارگاه قجری 
 تا شهرک کارکنان شرکت نفت 

در منابع تاریخــی، اطالعات چندانی درباره تهرانســر 
وجود ندارد. گفته می شــود این محدوده در زمان حکومت 
»قاجار«، شکارگاه سلطنتی و محل تفرج شاهان، شاهزادگان 
و درباریان بوده اســت و در دوران »احمد شاه« فردی به نام 
»خلیل معنوی« بخشــی از این زمین ها از جمله چشمه ای 
در محــدوده بزرگــراه »آزادگان« امروزی قرار داشــت، از 
»فرمانفرما« که از نوادگان »ناصرالدین شــاه« بود به مبلغ 
گزاف و قابل توجه 13 هزار تومان خریداری کرد. با تشکیل 
روستایی به نام »ســلیمان خانه« یا »قلعه سلیمان خان« 
چند خانواده که اهل تویسرکان همدان بودند در اطراف این 
چشمه ساکن و به کشــاورزی و باغ  داری مشغول شدند. تا 
اینکه در حوالی سال 1332 شرکت تعاونی کارمندان شرکت 
نفت برای ســاخت منازل مســکونی، زمین هایی را در این 
بخش خریداری و ساخت وساز شهرک محصوری را در آنجا 
آغاز کرد. به همین ترتیب در ادامه، شــهرک هواپیمایی در 
دهه 50 و کارخانجات »ارج«، »جنرال«، »الیاف«، »مینو«، 
»ایران خودرو« و »زیمنس« در دهه 60 و در قسمت جنوبی 
تهرانســرراه اندازی شدند. ســال 1363 هم شهرک »دریا« 
برای کارکنان »نیروی دریایی ارتش« ســاخته شــد. دیگر 
محله ها نیز از جمله »تهرانسر غربی«، شهرک »استقالل« 
و »تهرانسر شرقی«، پس از انقالب به وجود آمده اند. در آن 
زمان، از ســوی حاکم شرع زمین هایی به اعضای افراد فاقد 
مســکن واگذار می شد تا برای خودشــان خانه و سرپناهی 
بســازند. از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 تهرانسر شروع به 
پوست اندازی کرد و ساختمان ها، بناها، معابر اولیه و قدیمی 
آن به مرور تخریب شد و کم کم به شکل امروزی در آمد. هم 
اکنون جز چند ساختمان معدود و انگشت شمار، از بناهای 

دهه های 30 تا 50 پنجاه، اثری باقی نمانده است. 

 باغ گیالسی و باغ اناری
»داود حاج اســفندیاری« از ســاکنان قدیمی تهرانسر 
اســت که در چند دوره اخیر، مسئولیت دبیر شورایاری این 
محله را نیز برعهده دارد. حاج اســفندیاری درباره تاریخچه 
و شــرایط تهرانسر در چند دهه گذشته به همشهری محله 
می گوید: »100 ســال پیش تهرانسر محلی بود که در آنجا 
کشت و زرع صورت می گرفت و محصوالتی مانند »خیار«، 
»گوجه فرنگی«، »کاهو«، بادمجان و در مجموع صیفی جات 
و سبزیجات می کاشــتند. موقعیت تهرانسر نسبت به شهر 
تهران چیزی شــبیه به موقعیت »شهریار« نسبت به تهران 
امروزی بود. در شهرک اســتقالل و پادگان های اطراف آن 
یعنی »شهید بروجردی« و »پانزده خرداد«، باغ های میوه و 
به ویژه »گیالس« زیاد بود برای همین به آنجا »باغ گیالسی« 
می گفتند. مانند »وردآورد« که به »باغ اناری« شهرت داشت. 
آن زمــان محله ها را با توجه به باغ ها و محصولی که در آن 
تولید می شد، نامگذاری می کردند. مالکیت این زمین ها در 
آن دوران با فردی به نام »داود معنوی« بود. در ســال های 

گذشته چشــمه ها و قنات های معروفی در این محدوده از 
جمله در شهرک »کاظمیه« و نقطه ای که امروز ساختمان 

شماره 2 شهرداری در آن قرار دارد، وجود داشت.«

 نخستین بانک و نخستین مدرسه تهرانسر
حاج اســفندیاری که خودش متولد تهرانســر اســت 
ازنخســتین بانک و مدرســه محله می گوید که ساختمان 
آنها هنوز هم وجود دارد و این بنا ها پابرجا اســت: »حوالی 
ســال1333 شرکت نفت این زمین ها را در قالب 18 قطعه 
مجزا که هرکدام هم یک سند داشت و مجموع مساحت آنها 
به یک میلیون و چهل هزار متر می رسید خریداری کرده و 
به شرکت تعاونی ساختمانی کارمندان شرکت نفت واگذار 
می کند تا برای کارکنان شــرکت مسکن بسازد. بعد از آن 
یک شــعبه بانک صادرات در تهرانسر تأسیس می شود که 
ساختمان آن هنوز وجود دارد و امروز تبدیل به مغازه ای به 
نام پیتزا باران شــده است. برای ریختن اقساط و واریز پول 
خرید خانه ها در شــهرک از این بانک استفاده می شد. این 
بانک تا ســال ها و حدود 25 ســال قبل تنها بانک تهرانسر 
بود. امروز این شــعبه جابه جا شــده و به بلوار نیلوفر رفته 

است. مدرسه ای هم در آن سال ها برای 
ساکنان شهرک ساخته شد که بهنام نام 
داشت و راهبه ها آن را اداره می کردند و 
دختران و پســران در کنار هم تحصیل 
می کردند. این مدرســه که بعدها به 22 
بهمن تغییر نام داد امروز به نام مدرسه 
دخترانه هاجر فعال است و ساختمان آن 
وجود دارد. ویژگی دیگر تهرانسر این بود 

که اغلب کارکنــان و کارگران کارخانجات برای نزدیکی به 
محل کارشان در تهرانسر ساکن می شدند. پدر خودم کارمند 
شــرکت مینو بود. در آن زمان کار فراوان بود و خیلی ها از 
شهرستان برای کار به تهران می آمدند و در همین محدوده 
خانــه اجاره یا خریداری می کردند. این محدوده تا ورد آورد 
بافت کاماًل صنعتی داشت و این اطراف غیر از تهرانسر محله 
مســکونی دیگری نبود. یکسری خانه های دوبلکس توسط 
آلمانی ها در تهرانسر ساخته شده بود که تا حدود 15 سال 
پیش هم وجود داشــت و بعد ها تخریب و نوســازی شدند. 
در آن زمان محدوده تهرانســر از ورودی شهید لشکری به 
سمت میدان آغاز می شد و تا کوچه بیست و دوم بلوار اصلی 
ادامه داشــت و بعد از آن دیگر کوچــه و خیابانی در محله 
نداشتیم. همچنین نماد یکی از دستگاه های حفاری چاه نفت 
هم در ورودی تهرانسر قرارداشت. چند خانه هم در محدوده 
تهرانسر شرقی وجود داشــت که یکی از آنها خانه پدر من 
بود. در مجموع جمعیت محله در آن سال ها به هزار نفر هم 
نمی رســید. از اوایل دهه شصت و اوایل دهه هفتاد بود که 
تغییرات گسترده در تهرانسر شروع شد و بلوار ها و کوچه ها 
و خیابان های جدیدی ساختند و آپارتمان سازی ها چهره و 

جمعیت محله را متحول کرد.« 

 اسب سواری و چوگان در محله قدیمی 
ذبیح اهلل  ذبیح پور متولد سال 1321 در تویسرکان همدان 
بازیگر و بدلکار قدیمی و باســابقه سینما و تلویزیون یکی 
از معدود ساکنان قدیمی تهرانسر است. البته شناخت او از 
این محله فقط به حدود 40 ســال قبل که ساکن تهرانسر 

شــد بر نمی گردد و به واسطه حضور در 
فیلم هایی که در این محدوده ســاخته 
شــده، تهرانســر را در دهه های چهل و 
پنجاه هم به چشم دیده و خوب به خاطر 
دارد. ذبیح پور درباره ویژگی های محله در 
آن سال ها به همشهری محله می گوید: 
»آن وقت ها تهرانسر محله خوش آب و هوا 
و خوش نشــین خارج از محدوده شهر 

تهران بود که به واســطه رودخانه هاو مسیل های فصلی که 
در اطراف آن جریان داشت و همچنین سرسبزی اش پاتوقی 
برای ییالقی بود. ســاکنان اینجا در ابتدا همه از مهندس و 
کارمندان شــرکت نفت بودند که وضع مالی خوبی داشتند 
و به اصطالح محله ای مرفه و با کالس به حســاب می آمد. 
آنوقت ها تهرانسر کلی درخت و یک نهر پر آب داشت و یک 
میدان چوگان هم در ضلع شــمالی اش بود. محدوده ای در 
آنسوی بزرگراه شهید لشکری و شهرک فرهنگیان که امروز 
با نام بلوار چوگان شناخته می شود. در این زمین اسب سواری 
و سوارکاری هم می کردند. هرانسر تا همین حدود 40 سال 
قبل که خودم ســاکن این محله شــدم ایــن همه خانه و 

آپارتمان و مغازه نداشت.«

  تاریخچه »تهرانسر« به عنوان یک محله مسکونی به اوایل دهه 30 برمی گردد. روزگاری که شرکت 
تعاونی مسکن »کارکنان شــرکت نفت« با خریداری زمین اقدام به ساخت مسکن برای مهندسان و 
کارمندان این شرکت کرد و همان زمان نام این محله را تهرانسر یا همان »سر تهران« گذاشت. با این 
حال تا پیش از اواخر دهه 50، تهرانسر به دلیل فاصله ای که از مرکز شهر داشت، پیش از آنکه محله 
مسکونی دائمی باشد، حالت ییالقی و تفرجگاهی داشت. در واقع از دهه 60 به مرور سکونت در این 
محدوده تقویت شد و تهرانسر به عنوان یک محله مسکونی پر جمعیت توسعه پیدا کرد. در گفت وگو 
با 2 نفر از ساکنان قدیمی تهرانسر، تاریخچه این محله که در منابع عمومی اطالعات کمی درباره آن 

وجود دارد بررسی کرده ایم. 

مهدی اسماعیل پور

مرور تاریخچه 
شکل گیری محله 70 ساله و پرجمعیت منطقه 21 
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کسب و کار

آرزوی کسب و کار اختصاصی
بــا او در رســتورانش کــه در یکی از 
انتهایی تریــن کوچه هــای محله شــهید 
دســتغیب جــای دارد، قرار گذاشــته ایم. 
رستورانی که از سال 1397 فعالیت خودش 
را آغــاز کرده و حتی در روزهای کســادی 
همه رســتوران ها و کافه ها به سبب شیوع 
وفادار  کووید 19، همچنان مشــتری های 
خود را دارد. بعد از استقبال گرم و پذیرایی 
با شربت خانگی و زعفرانی خنک، نصراللهی 
مقابلمان می نشیند و با حوصله، سؤاالتمان 
را پاســخ می دهد. این بانــوی کارآفرین از 
ســال های کودکی و روستای محل تولدش 
در شبســتر آذربایجان شرقی می گوید که 
باعث شد عالقه او در آشپزی به وجود بیاید. 
او می گوید: »روستای »کافی الملک« یکی 
از خــوش اب و هواترین روســتاهای ایران 
است که به سرســبزی، فراوانی محصوالت 
کشــاورزی شــهرت دارد. همین فراوانی و 
کیفیت محصوالت کشــاورزی ســبب شد 
تا به اشــپزی عالقه مند شوم. همیشه دلم 
می خواست کســب و کار خودم را در این 
حوزه داشته باشــم تا در کنار آن کسب و 

کار، سفره چند نفری هم باز باقی بماند.«

با منقل کبابی خانگی شروع کردم
با نزدیک  صدای تلفن های آشــپزخانه 
شــدن به ســاعت های ظهرگاهی بیشــتر 
شنیده می شود. این بانوی کارآفرین، ادامه 
می دهد: »در رشــته نوین »مدیریت غذا و 
نوشــیدنی« ادامه تحصیل دادم تا کسب و 
کارم را با علم و تجربه رونق ببخشم. زمان 
گذشــت و به پیشــنهاد یکی از دوستانم 
ســال 1397 بعد از قبولی در آزمون عملی 
آشپزی، مسئولیت راه اندازی کترینگ محلی 
را به عهده گرفتم. تقریبًا با 3 میلیون تومان 
کــه یک و نیم میلیون ســهم من و یک و 
نیم میلیون دیگرش سهم همسر برادرم بود، 
کار رســتوران داری در ساختمان »پردازش 
فناوری های هوشــمند« شهرداری منطقه 
9 )ویــژه کارآفرینان محلــی( آغاز کردم. 
آن روزها، نیروی کمکی چندانی نداشــتم. 
برای همین، خودم آســتین هایم را باال زدم 
و تراکت پخش کــردم، خرید کردم، ظرف 
شســتم و مدت ها در کسوت گارسونی هم 
فعالیت کردم. با امکانات کم شــروع کردم 
حتی »منقل کبابی« رستوران، خانگی بود 
نه صنعتی! زمان گذشت و کسب و کارمان 

به سبب کیفیت و ایده پردازی های جانبی، 
رونق گرفت. طوری که برای حدود 20 نفر 
به صورت ثابت و دوره ای، اشتغالزایی کردم. 
این اشتغالزایی در دوران شیوع کرونا به رغم 
تصور خیلی ها، رونــد صعودی هم به خود 

گرفت.«

اشتغالزایی برای بانوان سرپرست 
خانوار در روزهای کرونایی

کرونا بــرای کارآفرینی نصراللهی که در 
منوی انواع سوپ هایش به خوش طعم بودن 
شــهرت دارد، به منزله توفیق اجباری بود 
تا ایده راه اندازی خط تولید »  صنایع غذایی 
ارگانیک« را اجرایی کند. ایده ای که بانوان 
سرپرســت خانواده را در منزل به کســب 
درآمد رساند. او در این باره توضیح می دهد: 
»نمی خواســتم آنهایی که به کسب درآمد 
از کســب و کار من امیدوار شــده بودند، 
ناامید شوند. برای همین تصمیم گرفتم از 
مزرعه کشاورزان در روستایمان، محصوالت 
ارگانیک تهیه کنم تا هم آنها به نوعی سود 
کنند و هم کسب و کار من ضمن تضمین 
کیفیت، وارد مرحله جدیدی شــود. مربا، 
ترشی، سبزیجات خشک، بسته های آماده 
قرمه ســبزی، انــواع عرقیجات، لواشــک، 
میوه های خشــک، کمپوت هــای طبیعی، 
شــربت ها، دمنوش هــای گــرم و ســرد، 
مشــتقات صنایع غذایی از بادنجان ســرخ 
شــده تا کرفس های تازه و انواع رب همگی 
با اســتقبال خوبی از ســوی مشتری ها و 

اهالی مواجه شــد. آنقدر که بانوان بسیاری 
در منــزل به واســطه همین خــط تولید، 
مشــغول به کار شــدند. یکی از غرفه های 
بازارچه »جنت« در محله جنت آباد مرکزی 
را هم برای عرضه بیشتر محصوالت، اجاره 

کردیم. تولید صابون های گیاهی با 
تأییدیه های بهداشــتی و پزشکی 
نیز از دیگر اقدامات در حال بررسی 
است که به زودی به اجرا می رسد. 
از سویی دیگر، برگزاری تشریفات 
در مراسم های مختلف و همکاری 
با هتل هــا و مراکز گوناگون را هم 
به خدمات خود اضافه کردیم تا به 
نوعــی از تهدیدهایی مانند کرونا، 

فرصت های طالیی بسازیم.«

خوراک مهربانی تا آموزش رایگان
او کــه سرآشــپز تقدیر شــده کنگره 
بین المللی غذا در 1399 اســت به رســم 
مهــروزی نیز پایبند بوده و اغلب در صورت 

فراهم بودن شرایط، بسته های 
غذایــی بیــن کــودکان کار و 
نیازمندان در محله ها و مناطق 
محروم توزیع می کند. نصرالهی 
در این باره نیز می گوید: »کسب 
و کار باید برکت داشــته باشد. 
بایــد با دعای خیــر و آرامش 
همراه باشد. یکی از شیوه هایی 
که من برای رسیدن به برکت 
و آرامــش در نظــر گرفته ام، 

توزیع خوراک خوشــمزه بیــن کودکان و 
افراد آسیب دیده در کمپ ها است. تاکنون 
چندین مرتبه این فرصت برایم فراهم شده 

و من نیز با توجه به شرایط 
رفته ام.  اســتقبالش  بــه 
دوره های  هم  گاهی  البته 
آموزشی تخصصی آشپزی 
برای عالقه مندان به صورت 
رایــگان برگــزار می کنم؛ 
بــرای عالقه مندانــی که 
بضاعت مالی مناسبی برای 
گذراندن دوره های آشپزی 
ندارنــد. در ایــن محله و 
منطقه افرادی که استعداد 
خوبــی بــرای کارآفرینی 
باشند بســیار است اما به 
کمی مهربانی برای رشد و 

پیشرفت نیاز دارند.«

سرآشپز و کارآفرین برتر منطقه ما 
از نیازمندان و کودکان کار غافل نیست

پخت و پز 
با چاشنی محبت

از تخصص گرایی 
تا ُحسن اخالق

بانوی  موفقیت  دالیل  از  یکی 
کارآفرین هم محله ای در کســب 
و کار، بهره منــدی از نیروهــای 
متخصص و باتجربه است. »بهرام 
ارجمنــد«، سرآشــپز و مدرس 
آشــپزی یکی از همین نیروهای 
از  ماهی  چند  که  اســت  کاربلد 
فعالیتــش در رســتوران بانوی 
می گوید:  او  می گذرد.  کارآفرین 
و  بهداشــت  واقعی  »رعایــت 
و  ارگانیک  اولیه  مواد  از  استفاده 
سالم از مهم ترین ویژگی های خانم 
نصراللهی در کار اســت که من با 
توجه به فعالیتم در رستوران های 
بزرگ و معــروف پایتخت، با این 
اصل مهم و ثاتیرگذار آشــنایی 
تا  اقتصادی  نظر  از  شاید  داشتم. 
این اندازه اهمیت دادن به کیفیت 
به صرفه نباشد اما از نظر مدیریتی 
بسیار پسندیده و در بلند مدت، 
خواهد  برندشــان  بخش  اعتبار 

شد.«
کارشناس  آزاد«،  »رقیه 
مســئول  حســابداری، 
رســتوران  روابط عمومی 
اســت. او نیــز می گوید: 
»جدیت و عالقه مندی خانم 
نصراللهی به کار، به گونه ای 
است  وقتی  چند  که  است 
من را نیز بــرای پرداختن 
سر  آشــپزی  به  حرفه ای 
ذوق آورده اســت. برای همین از 
کمترین فرصت ها استفاده می کنم 
تا در این زمینه آموزش های الزم 
را دریافــت کنم. ایشــان هم با 
مهربانی دانش و تجربه هایشان را 

در اختیارم می گذارند.«
»طاهــره میرزایی«، کمک 
آشــپز رســتوران می گوید: 
نصراللهی  خانم  خوب  »اخالق 
در کار، برای من الگو اســت. 
شد  باعث  خوب  اخالق  همین 
تا ما هم شغل و درآمدی داشته 
باشــیم. حتی در شرایطی که 
کرونا خیلی از کســب و کارها 
را از رونق انداخت. اگر پشتکار 
ایشــان نبود شــاید ما هم االن 

درآمدی نداشتیم.«

طاهره میرزایی
کمک آشپز رستوران

رقیه آزاد
 کارشناس حسابداری

 راه اندازی کسب و کار 
اختصاصی در حوزه صنایع 

غذایی، رویایی بود که 
»بتول نصراللهی« 49 ساله، 

کارشناس مدیریت غذا و 
نوشیدنی ها، کارآفرین برتر 
منطقه 9 و سرآشپز تقدیر 

شده کنگره بین المللی 
غذا به آن دست یافت. به 
گفته خودش، هر چند با 

تأخیر اما باالخره به واقعیت 
پیوست. نصراللهی به عنوان 

بانویی نوآور و خالق برای 
توسعه کسب و کارش از 

هیچ کوششی دریغ نکرد و 
تجربه های بسیاری از آشپزی 

در بوفه مدرسه و گارسونی 
در رستوران را پشت سر 

نهاد تا کسب و کار خودش 
را راه اندازی و برندی سالمت 

محور ثبت کند. او در این 
مسیر پر پیچ و خم برای تعداد 

زیادی از بانوان سرپرست 
خانواده منطقه، فرصت های 

آموزشی و شغلی فراهم کرد 
تا هم خوراک اصیل ایرانی 

را به سفره ها بازگرداند و هم 
معاش به خطر افتاده بسیاری 

از بانوان در شرایط شیوع 
کرونا را نجات بخش باشد. 

به گونه ای که می توان گفت 
مهربانی ویژگی بارز این بانوی 

هم محله ای شده است. با 
این بانوی کارآفرین در یکی 

از روزهای پاییزی مالقات 
کرده ایم که شرح آن را با هم 

می خوانیم. 

سحر جعفریان



 دوشنبه  3 آبان 1400   شماره 825 

خبر کوتاه

سنجش بینایی در غرب تهران
طرح »ســنجش بینایی کودکان 3 تا 6 ســال« به 
تازگی در مراکز مختلف شهر تهران آغاز شده است. 
ســنجش کودکان از آن جهت اهمیــت دارد که کنترل 
نکردن بیماری های چشــمی در دوران کودکی از سوی 
والدین سبب دوربینی و نزدیک بینی می شود و می تواند 
تأثیرات منفی زیادی در آینده کودک داشــته باشد. در 
محدوده غرب تهران هم مراکز بهداشــت شمال غرب و 
غرب تهــران مجموعه های زیر را برای انجام ســنجش 
معرفی کرده اند. والدین کودکان می توانند با همراه داشتن 
شناسنامه فرزندان 3 تا 6 سال خود به این مراکز مراجعه 

کنند. 

منطقه 5
مرکز بهداشت سردارجنگل: سه شنبه ها یک هفته 
در میان ساعت 9 تا 12. نشانی: خیابان سردارجنگل، 
خیابان اردیبهشت غربی، روبه روی پارک شاهد. شماره 

تماس: 44405144. 
مرکز بهداشت سازمان برنامه: دوشنبه ها یک هفته 
در میان ســاعت 9 تا 12. نشــانی: جنت آباد جنوبی، 
خیابان الله غربی )کبیرزاده(، نبش گلستان، پالک 11، 

ساختمان سهیل. شماره تماس: 46049831. 
مرکز بهداشت شهرزیبا: چهارشنبه ها یک هفته در 
میان ساعت 9 تا 12. نشانی: انتهای شهرزیبا، خیابان 

آشوری، بلوک 11. شماره تماس: 44311888. 
مرکز بهداشــت غفاری: شنبه ها ســاعت 9 تا 12. 
نشــانی: اکباتان، فاز 2، مجتمع تجــاری گلها، طبقه 

همکف. شماره تماس: 44667559. 

منطقه9:
مرکز بهداشت تقی نیا: شــنبه ها ساعت 9 تا 12. 
نشانی: خیابان قزوین، خیابان 16 
متری امیری، خیابان جرجانی. 
شماره تماس: 66698384. 

منطقه 21:
مرکز بهداشت تهرانسر: 
چهارشنبه ها ساعت 9 تا 
12. نشانی: خیابان نیلوفر 
تهرانســر،  خیابان  غربی، 
دســتغیب،  خیابــان 
شماره  روبه روی تره بار. 
تماس: 44525343. 

هویتپیشخوانپیشخوان

»دویاِزی ُمن« محله ای با 12 ایوان 
پیش از احداث »جاده ســولقان« تنها راه ارتباطی اهالی سولقان، سنگان، رندان، کیگا و 
کشار به کن از طریق راهی مال  رو که نزدیک پیرداود )َگل ِمِدَر( بود. سپس افراد وارد کوچه 
باغ های کن می شــدند و با عبور از روی پل »حــاج محمدعلی کنی« )پل آجری( و کوچه 
باغ ها به محلی به نام»دویاِزی ُمن« می رســیدند. این محل درختان ســر به فلک کشیده با 
نهر آب و آسیاب بزرگی داشت که در کنار آن اتاق هایی از خشت و گل برای اتراق در شب 
ســاخته بودند. جلو هرکدام از اتاق ها ایوانی برای استراحت و نوشیدن چای و.... قرار داشت 
که تعدادشــان به 12 می رسید. در قســمت جنوبی محدوده دویاِزی ُمن طویله هایی وجود 
داشت که از آنها برای نگهداری مال  ها )قاطر و االغ( استفاده می کردند و میوه ها و لوازم مورد 
نیاز اهالی توسط این مال ها جابه جا می شد. تا اواخر دهه ٣0 این  ترددها و استراحت کردن 
رهگذران در این محل و مسیر ادامه داشت. اما پس از آن با روند نوسازی محله این محدوده 
تغییــر هویت پیدا کرد. تاجایی که اتاق ها تخریب شــدند و اکنون به جز باغ ها و دیوارهای 
کاهگلی باغ ها و تعداد کمی درخت سر به فلک کشیده، دیگر خبری از آن ایوان ها نیست. 
عبداهلل درویش ـ ساکن قدیمی کن

بلواری با مشکالت متعدد
منطقــه5  بلــوار الغدیــر منطقه 5 
شباهتی به بافت شهری ندارد. با عبور 
از بزرگراه شــهید همت و ورود به این 
بلوار، گویا به روســتایی وارد شده ای 
که در آن انواع معضالت شهری دیده 
می شــود. سرتاسر بلوار به دلیل وجود 
تعمیرگاه هــا، خودروهــا دوبله پارک 
می کننــد و در هر کوچــه و کناری 
داخل قفس ها مرغ و خروس به فروش 
می رســد. کاش به ایــن محدوده هم 

رسیدگی شود. 
سعید فرجی ـ محله کن 

موتورسیکلت سواران در 
پیاده رو

منطقه9   مشــکالت خیابان شــهید 
نوری نیارکی گویــی تمامی ندارد. در 
این محــدوده عالوه بــر وجود موش 
و ترافیــک بــه دلیــل پــارک دوبل 
خودروها،  تردد موتورسیکلت ســوارها 
ســبب شده تا آســایش اهالی از بین 
بی محابا  موتورسیکلت ســوارها  برود. 
در این خیابان ویراژ می دهند و حتی 
وارد پیاده روها می شــوند. در گذشته 
نرده های یــو شــکل در معابر نصب 
می شد، کاش در این مکان همچنین 

نرده هایی نصب شود. 
علی قهرمانی نژاد ـ محله 
دستغیب

بوستانی با وسایل بازی 
شکسته

منطقه21  وسایل بازی کودکان پارک 
خیابــان رجایی جنوبی بــا گذر زمان 
شکسته شــده است. تاپ ها ایمنی الزم 
را ندارند و با یک زنجیر وصل شــده اند 
و از سویی وسایل بازی به شدت کثیف 
هســتند. در حالی که این بوســتان در 
مقابل چند مدرسه و سرای محله یاس 
قــرار دارد و در روز عــالوه بر کودکان 
ساکن محله، مراجعه کنندگان به مدارس 
و سرا نیز از وسایل آن استفاده می کنند. 
سیما سحرابی ـ محله تهرانسر

کمبودهای بوستان 
بازنشستگان

منطقه22   بوســتان بازنشستگان در 
محدوده شهرداری ناحیه 6، از داشتن 
کمترین امکانات محروم اســت. 2 ماه 
بازدید مدیران شــهری  پیش هنگام 
از محله، درخواســت کردیم تا از این 
بوســتان نیز بازدید کننــد و حداقل 
چند نیمکت در آن قرار دهند. اگرچه 
شــهردار ناحیه در همان زمان دستور 
پیگیــری داد اما تاکنــون خبری از 
نیمکت ها نشــده اســت. از مسئوالن 
شــهرداری منطقــه و ناحیه تقاضای 

رسیدگی داریم. 
شهرک  وند ـ  ســپه  آســیه 
امیددژبان

اخبار فرهنگی

بازگشایی دوباره کتابخانه 
نجم آبادی

سالن مطالعه کتابخانه »شیخ هادی نجم آبادی« 
فعالیتش را از سر گرفت. 

به گزارش خبرنگار همشهری محله، کتابخانه  شیخ 
هادی نجم آبادی فرهنگســرای »معرفت« با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی کار خود را از سر گرفت. 
ایــن کتابخانه با 30 درصد ظرفیت از ســاعت 7:30 
تا 14:30 پذیرای اعضای کتابخانه اســت. هم  چنین 
بخش هــای امانت کتــاب، و کــودک و نوجوان این 
کتابخانه فعال است. عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشتر می توانند به فرهنگســرای معرفت در میدان 
شــهرزیبا، بلوار شهران، بعد از زیرگذر بزرگراه شهید 
همت مراجعه کنند و برای کســب اطالعات بیشتر با 

شماره 44304858 تماس بگیرند. 

تماشای 36۰ درجه پایتخت از ارتفاعات کوهسار
غرب پایتخت یکی از بهترین مکان های تهران برای گشــت وگذار و تفریحات جذاب اســت که 
توجه توریست ها را به خود جلب کرده است. در این میان پارک جنگلی »کوهسار« به عنوان یکی از 
پارک های قدیمی تهران، امکان تماشــای پایتخت را به صورت 360 درجه برای افراد فراهم می کند. 
گردشگران می توانند با خودرو تا بام کوهسار بروند، جایی که چشم انداز زیبایی دارد. از این بوستان که 
سال 1381 تأسیس شده به عنوان بزرگ ترین پارک جنگلی تهران نام برده شده است تا از زمین های 
دامنه جنوبی البرز در برابر وســیع تر شدن باغ ها حفاظت کند و فضای سبز سازگار با محیط زیست 
را در تهران گســترش دهد. وســعت این پارک 5700 هکتار که 700 هکتار آن درختکاری شــده 
اســت و عمده آن بافتی کوهستانی دارد. هر سال حدود 100 هکتار به جنگلکاری این مکان اضافه 
می شود. پارک جنگلی کوهسار تهران عالوه بر آرامش منحصربه فردی که دارد، به سبب قرارگرفتن 
در ارتفاعــات، مرکز بســیاری از تفریحات هوایی تهران اســت. ورزش هایــی مانند »چتر نجات«، 
»پاراگالیدر«، »کایت سواری« و »بالن سواری«، هم  چنین آموزش های الزم برای ساخت و طراحی 
»بالن«، »بومرنگ« و »پرتاب« آنها در این پارک انجام می شود. این پارک چون در منطقه کوهستانی 
واقع شده است، پوشش گیاهی متنوعی ندارد و تنها درختان »سرو« و »کاج« در آن دیده می شود. 
رودخانه »حصارک« هم از میان این پارک می گذرد. در پارک جنگلی کوهســار آرامگاه 5 »شهید 
گمنام« قرار دارد که در مناسیت ها در کنار این آرامگاه، مراسم برگزار می شود. باشگاه »سوارکاری«، 
میز »پینگ پنگ«، زمین »بدمینتون«، »استخر« و »سونا« از امکانات ورزشی این بوستان است که با 

عضویت در این سالن های ورزشی می توان از خدمات آن بهره مند شد. 
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