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گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:

محله ،مسافر ،استانها ،فرهنگ شهر ،دوچرخه ،حقوق،
عمرانشهر ،ری ،شمیران ،اقتصاد شهر و 125

نشانی :خیابان ولیعصر(عج)نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک14
صندوق پستی193955446 :
کد پستی196665338 :
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

عکس نوشت
نشریه محلی مردم تهران  ،هر محله یک همشهری

صدای محله خود را به گوش ما برسانید
روابط عمومی 88 93 47 60
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صاحب امتیاز :موسسه همشهری
مدیرعامل و مدیر مسئول :مهدی ذاکری
مدیر گروه نشریات ضمیمه :محمدرضا زمردیان
سردبیر نشریات همشهری محله :محسن مهدیان
دبیر همشهری محله :2زکیه سعیدی
دفتر همشهری محله :سعادت آباد ـ میدان کاج ـ سرو غربی بلوار شهرداری  -خیابان سیزدهم غربی  -پالک17
صندوق پستی 1335:ـ 13185
تلفن 22368384 :نمابر22368384 :
پست الکترونیکیinfo@hamshahrimahalleh.com :
صفحه آرا :داوود محرابی

چند تصویر از حال و هواي نخستين فصل سال
در تكه دوم پايتخت

بهار اومد لباس نو
تنم كرد
مریم زارع نودهی
عکس :رضا نوراله  -امیرپناهپور

از اين بهتر نميش�ود .درست است كه هنوز
منطقه ما از نظر گس�تردگي زيستمحيطي به
ش�رايط مطلوب نرس�يده ،اما براساس جدول

اي��ن روزها سرس��بزيها و هواي مطبوع منطقه فرصت خوبي را براي ورزش��كاران و ورزش دوس��تان
فراهم كرده اس��ت تا در بوس��تانها و محلهها ورزش كنند .طبق اعالم اداره تربيتبدني ش��هرداري
منطقه تعداد شهروندان شركتكننده در ورزش صبحگاهي فصل بهار حدود 12درصد افزايش يافته.
درست است كه اين هوا فرصت بسيار ايدهآلي را فراهم كرده ولي بايد مواظب باشيم درست ورزش
كنيم و براي ورزش كردن با مربي مستقر در بوستان هماهنگ شويم.

هش�تم ش�اخصهاي توس�عه در ميان مناطق
بيستودوگانه ش�هر تهران از نظر گستردگي
زيس�تمحيطي رتبه دوم را به خود اختصاص
داده است .جلوههاي زيباي بهاري كه جذابيت
محلههاي جنوبي و ش�مالي منطقه را حسابي
متفاوت ك�رده اس�ت .در محلهه�اي جنوبي،
باغها ش�كوفه دادهاند و در محلههاي شمالي
بوس�تانهايي مث�ل نهجالبالغه ،پرديس�ان،
پاركه�اي جنگلي ش�هرك ق�دس و فرحزاد
منظرههاي دلانگيزي ايجاد كرده است.

وجود 27مترمربع فضاي س��بز ب��راي هر نفر
از ش��هروندان يكي از مهمترين ش��اخصهاي
فيلتري منطقه ما در برابر آلودگي هوا و عامل
بسيار مؤثري در سرسبزي اين روزهاي گذرها
و خيابانهايمان شده است .اگر همه ما پابهپاي
مس��ئوالن ب��راي حفظ محيط س��الم كمك كنيم
ميتوانيم شرايط مناس��بي را براي زندگي در
اختيار داشته باشيم و آن را به آيندگان هديه
دهيم .وقتي تصميم بگيريم ساختوسازهاي
برجها و ساختمان سر به فلك كشيده را كمتر
كنيم و آلودگيهاي زيس��تمحيطي را كاهش
دهيم ميتوانيم محيطي طبيعي و دلنش��ين را
در محله داشته باشيم.

كارگران ش��هرداري براي داشتن فضاي سبز زيبا زحمت بسياري ميكشند كه اين كار و تالششان
در فصل بهار خيلي بيش��تر از فصلهاي ديگر س��ال نمود دارد .البته اين بدان معنا نيس��ت كه
درديگر روزهاي سال بهويژه پاييز و زمستان درختان و فضاي سبز به حال خودشان رها ميشوند،
بلكه از مراقبتهاي دائمي همين كارگران شهري است كه ما بهار زيبايي را تجربه ميكنيم.

آي��ا تاكنون از خودتان پرس��يدهايد كه اگر ما محيط طبيعيمان را حفظ نكني��م و در آن زباله بريزيم چه
اتفاقي ميافتد؟ بدون شك تصور اينكه همه كوچهپسكوچههايمان را زباله فرا بگيرد فضاي نامطلوبي
را در ذهنمان ايجاد ميكند .اگر زبالههايمان را در طبيعت رها كنيم يا در آن آتش برپا كنيم آسيبهاي
جبرانناپذيري به چرخه طبيعت وارد كردهايم و آن هنگام نه فضاي سبزي براي تفريح و ورزش داريم
و نه آيندگان ميتوانند از زندگي مطلوبي برخوردار باشند.

خوب يا ب��د بايد بپذيريم كه در س��الهاي
اخير بوستانها منطقه به يكي از مكانهاي
پر تردد خانوادههاي پايتختنشينان
تفريحي 
تبديل شده است .آمارها نشان ميدهد در
فص��ل بهار بيش 4ميليون نفر تهراني براي
تفري��ح و گذراندن اوقات فراغت به منطقه
ما ميآيند .البته از حق نگذريم برنامههاي
وي��ژهاي كه معاون��ت فرهنگ��ي و اجتماعي
ش��هرداري منطقه در بيش��تر بوستانهاي
منطق��ه برگ��زار ميكن��د در مي��زان حضور
شهروندان تأثير بااليي دارد.

