
بررسى ويژگى مناطق 4، 8، 13، 14 و15 به بهانه روز ملى جمعيت

در همين  درست  سال گذشته 
روزهــا کــه کارت اهدای عضو 
خود را به مادرش نشان داد، هيچ کس 
باورش نمی شــد کــه ۲ روز بعد اين 
کارت در بيمارســتان به کار بيايد و 
اعضای بــدن «محمدصالح حق نياز» 
بعد از ايست قلبی و فوت، به ۴ بيمار 
زندگی دوباره ببخشد. با گذشت يک 
ســال از پرواز آســمانی ايــن طلبه 
نوجوان و به مناسبت بزرگداشت روز 
به شــهرک  جهانی«اهــدای عضو» 
«شــهيد فالحی» لويــزان رفتيم تا 
ســاعتی مهمان خانواده اش باشيم. 
دلتنگ  خانواده،  مادر  ترسا»  «اعظم 
در آغوش کشيدن فرزند، با بغضی در 
گلو و نم اشــکی در چشم، خاطرات 
زندگی کوتــاه اما پرخيــر و برکت 
برايمان  را  ۱۶ ســاله اش  نوجــوان 

مرور می کند...

در آستانه روز اهداى عضو به ديدار 
خانواده  نوجوانى رفتيم كه 4 عضو بدنش به بيماران نيازمند زندگى بخشيد

محمدصالح به آرزويش رسيد

صفحه ۴

روايت «فريبا قدرتى» مجرى و تهيه كننده 
تلويزيون از تدريس در مدارس محله

نظام آبادى ها مهربان 
و همدل هستند

نخستين ســال های جوانی به خدمت 
ارتش درآمده و بعد از چندين سال در 
تخته ســياه  پای  معلــم  قامت خانــم 
مدرسه ای در تهرانپارس ايستاده است. 
سپس به دليل عالقه اش به اجرا، به 
جام جم رفته و تا امروز در کسوت 
گزارشــگر، مجری، کارشــناس و 
تهيه کننده در شبکه های خبر، قرآن 
و همچنين شبکه های يک و دو و... 
ظاهر شــده اســت. خودش معتقد 
اســت از هر عرصه دنيايــی تجربه 
اندوخته و با سال ها مطالعه گره زده 

تا فرمول خوشبختی را...
صفحه ۷
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صفحه ۸

رشد نسبى جمعيت درمناطق شرق پايتخت
شــايد برای شــما هم سؤال برانگيز يا جالب باشــد که بدانيد منطقه ای که در آن ساکن هســتيد، چه ويژگی های جمعيتی دارد؟ توزيع و 
پراکندگی جمعيت در آن به چه شکل است و چند نفر در اطراف تان زندگی می کنند و چه تعداد آنها را زنان و چه تعداد را مردان تشکيل 

می دهد و حتی کدام محله ها بيشترين و کمترين جمعيت را در دل خود جای داده  است؟ يا خيلی سؤال های ديگر...
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هشدار! به پاتوق معتادان 
نزديك مى شويد

چوب كرونا الى چرخ تاكسيرانان
ويروس كوويد 19 

دومين پايانه تاكسيرانى پايتخت را سوت و كور كرده است

صفحه ۱۴

صفحه ۱۲

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعيد غفورى

شــايد برای شــما هم سؤال برانگيز يا جالب باشــد که بدانيد منطقه ای که در آن ساکن هســتيد، چه ويژگی های جمعيتی دارد؟ توزيع و 
پراکندگی جمعيت در آن به چه شکل است و چند نفر در اطراف تان زندگی می کنند و چه تعداد آنها را زنان و چه تعداد را مردان تشکيل 

می دهد و حتی کدام محله ها بيشترين و کمترين جمعيت را در دل خود جای داده  است؟ يا خيلی سؤال های ديگر...
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 روز بعد اين 
کارت در بيمارســتان به کار بيايد و 
اعضای بــدن «محمدصالح حق نياز» 
 بيمار 
زندگی دوباره ببخشد. با گذشت يک 
ســال از پرواز آســمانی ايــن طلبه 
نوجوان و به مناسبت بزرگداشت روز 
به شــهرک  جهانی«اهــدای عضو» 
«شــهيد فالحی» لويــزان رفتيم تا 
ســاعتی مهمان خانواده اش باشيم. 
دلتنگ  خانواده،  مادر  ترسا»  «اعظم 
در آغوش کشيدن فرزند، با بغضی در 
گلو و نم اشــکی در چشم، خاطرات 
زندگی کوتــاه اما پرخيــر و برکت 
برايمان  را   ســاله اش 

۴

نظام آبادى ها مهربان 
و همدل هستند

نخستين ســال های جوانی به خدمت 
ارتش درآمده و بعد از چندين سال در 
تخته ســياه  پای  معلــم  قامت خانــم 
مدرسه ای در تهرانپارس ايستاده است. 
سپس به دليل عالقه اش به اجرا، به 

ظاهر شــده اســت. خودش معتقد 
اســت از هر عرصه دنيايــی تجربه 
اندوخته و با سال ها مطالعه گره زده 

تا فرمول خوشبختی را...

هشدار! به پاتوق معتادان هشدار! به پاتوق معتادان 

چوب كرونا الى چرخ تاكسيرانان

۱۲صفحه ۱۲صفحه ۱۲

شيوع کرونا دخل و خرج زندگی بسياری 
از مردم به ويژه آنها که درآمدشــان 
در گرو فعاليت  روزانه شــان بود، را 

بر هم زد. در ماه های اسفند و 
دورکاری  قرنطينه،  فروردين، 

 کارمندان و خلوت شــدن شهر، 
معيشــت رانندگان تاکســی که گذران 

زندگی شان با حضور مردم در خيابان های شهر...
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22 پروژه ابنيه اى منطقه8 كه در 
مرحله اجــرا قرار دارد، نيمه اول 

امسال به بهره بردارى مى رسد. 
استقامتى» شــهردارمنطقه 8  «مهناز 
در حاشيه بازديد «الهام فخارى» عضو 
و نايــب رئيس كميســيون اجتماعى 
شوراى اسالمى شهر تهران كه باهدف 
از رونــد پروژه هاى  بيشــتر آگاهــى 
منطقه 8 برگزارشــد، دراين باره گفت: 
«هر يك از اين 22 پــروژه در مرحله 
اجرا قــرار دارد و با توجه به امكانات و 

درخواست هاى شهروندان تعريف شده است.» او ادامه داد: «در كنار اينها، 
طرح هــاى كوچك مقياس با تعداد قابل توجهــى برگرفته از نياز محله و 

شهروندان نيز در دستور كار قرار دارد.» 
او افــزود: «تمام تالش ما در منطقه اين اســت كه در حوزه هاى مختلف 
اجتماعى، خدمات شــهرى، عمرانى و ترافيكى براى رفاه حال شهروندان 

گام برداريــم و قطعــاً در اين زمينه ها 
محله هاى كم برخوردار منطقه اولويت 
بازديد  استقامتى در  دارند.» همچنين 
از مركز رشــد نيز گفت: «در اين مركز 
زنان سرپرســت خانــوار روزانه تعداد 
قابل توجهى ماســك و لبــاس ايزوله 
توليد و بعد از آن استريل و بسته بندى 
مى كنند تــا وارد چرخه بهداشــتى و 
درمانــى شــود.» در اين ديــدار نايب 
رئيس كميسيون اجتماعى شوراى شهر 
تهــران به همراه شــهردار منطقه 8 با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى از طرح هاى مسيردوچرخه سوارى، هايپر گل 
بوســتان آب، هايپر معلم، پاركينگ زير سطحى شهيد مدنى، باغ ايرانى، 
بوســتان مســيل باختر، مخزن 1100 مترمكعبى، مركز توليد ماســك و 
ميدان حضرت قمربنى هاشم بازديد كرده و از نزديك در جريان پيشرفت 

كارها قرار گرفت. 

تيتر يك

22 پروژه منطقه 8 در آستانه بهره بردارى

بازسازى جوى هاى معابر منطقه15
جوی های معابر محدوده شــهرداری منطقه۱۵ مرمت و کانيو ســازی می شود. «عليرضا 
حالجيــان» معاون فنی و عمران شــهردار منطقه ۱۵دراين باره گفت: «ماه گذشــته اجرای 
۷۲۰ متــر طول جدول بنــدی نهر و جوی های منطقه ۱۵ به پايان رســيد. اقداماتی از جمله 
تغيير مقطع نهر، بازسازی و تغيير شکل به کانيو يا بالعکس برای جمع آوری آب های سطح و 
آبگرفتگی معابر و رفع مشکالت زيست محيطی انجام می شود.» او ادامه  داد: «از ابتدای امسال 
فرايند جدول بندی معابر منطقه برحســب ســه نوع عمليات تک جدول، کانيو و نهر به اجرا 
درآمده  اســت.» تاکنون اين طرح در محدوده شهرداری ناحيه يک در خيابان انورزاده، ناحيه 

۳ در خيابان صالحی و در ناحيه ۶ نيز انجام شده است. 

نصب آبگرمكن خورشيدى در بوستان پژوهش
آبگرمکن خورشــيدی برای حفظ انرژی های فسيلی 
در بوســتان پژوهــش نصب شــد. «الهــام نوری نژاد» 
رئيس اداره محيط زيســت و توســعه پايدار شهرداری 
منطقه۱۴دراين باره گفت: «حفظ و نگهداشت انرژی های 
فســيلی برای استفاده نســل های آينده از دغدغه های 
کارشناسان محيط زيست است. از اين رو همه تالش خود 
را در ايــن زمينه به کار می گيريم.» او افزود: «از آنجاکه 
سوخت های فســيلی رو به اتمام است، يکی از راه های 
حفظ آنها احيا کردن انرژی خورشيدی است. کاری که 
اداره محيط زيســت منطقه ۱۴ در اين زمينه با انجام اقدامات مختلفی از جمله نصب تعداد 
زيادی پنل خورشــيدی در بوستان ها انجام داده و از انرژی دريافتی آنها برای روشنايی معابر 
استفاده می شود.» او ادامه داد: «نصب آبگرمکن خورشيدی در بوستان ها به صورت پايلوت در 

بوستان پژوهش، بوستانی ويژه شهروندان کم توان و جانبازان، انجام شد.»

خورشيدى در بوستان پژوهش
چهره

معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهردار منطقه4:

خيابان كوهستان 
دوطرفه مى شود

يادداشت

مشاركت شهروندان 
در مديريت بحران

منطقه4

منطقه8

منطقه4

منطقه8

حــوادث قهــری و غيرمترقبــه که گاه 
می توانــد باعــث باليای بی شــماری در 
ســکونتگاه های انســان در محيط هــای 
مختلف شود، متأسفانه هميشه در کمين 
اســت و اگر اقدامات پيشگيرانه و به موقع 
در اين زمينه انجام نشــود، چه بسا ممکن 
اســت جان و مال شــهروندان بــا تهديد 
جدی مواجه شــود و اين موضوع همواره 
نگران کننده اســت. به ويژه در شــهرهای 
بزرگ و کالنشهرها که اغلب جمعيت چند 
ميليونــی را در خود جای داده و در برخی 
مناطق وضعيت بناها و همچنين مسيرهای 
ورودی نيروهای امدادی از شرايط مطلوب 

و استاندارد برخوردار نيست. 
در اين ميان، شــکی نيســت که به هر 
ميزان وســعت و جمعيت شهرهای بزرگ 
گســترش يابد به همان ميزان خســارت 
باليای طبيعــی يا اتفاق هــای ناگوار هم 
افزايش می يابد و اکنــون اين موضوع در 
کالنشهر تهران هم به يکی از دغدغه های 
شــهروندان و مديريــت شــهری تبديل 
شــده اســت. از اين رهگذر تشکيل ستاد 
مديريــت بحــران در شــهرداری تهران 
کــه فعاليت های گوناگون و گســترده ای 
در مناطق دارد، شــايد پاســخی باشد به 
بخشــی از دغدغه ها ونگرانی های مديريت 
شــهری در مواجهــه احتمالی بــا باليای 
طبيعی و حوادث پيش بينی نشــده که هر 
لحظه ممکن اســت روند طبيعی زندگی 
شــهروندان را به مخاطره بيندازد. ساخت 
ســوله های بحران که اقدام پيشگيرانه ای 
برای مواقع بحرانی است و در حالت عادی 
از آنها به عنوان اماکن ورزشــی اســتفاده 
می شــود، بخشــی از اقدامات انجام شده 
در اين زمينه است. در اين ميان محدوده 
مناطق شــرقی پايتخت هم به سهم خود 
از اين امکانات برخوردارنــد و پايگاه های 
متعددی در مناطــق پنج گانه، ۴، ۸، ۱۳، 
۱۴ و ۱۵، نقاط ايمنی برای ســاکنان اين 
مناطق محسوب می شود. البته با توجه به 
موقعيت کنونی برخی مناطق شرق تهران 
کــه در مواردی درصد بااليی از بخش های 
مسکونی آنها را بافت های فرسوده تشکيل 
می دهد، لزوم ســاخت سوله های بحران 
و اقدامات پيشــگيرانه ديگر بيش از پيش 
احساس می شــود. با اين حال، مسئوالن 
ســتاد بحران در شــهرداری های مناطق 
را  متعــددی  پيشــگيرانه  فعاليت هــای 
همزمان شروع کرده اند که مقاومت سنجی 
ســاختمان ها در برابر زلزله و ساير باليای 
طبيعی هــم يکی از اين اقدامات اســت. 
برای پيشــرفت در اين زمينــه همکاری 
تنگاتنگ شــهروندان با مســئوالن ستاد 
مديريــت بحــران الزامی اســت، چراکه 
کارشناسان اين ســتاد در وهله اول فقط 
موقعيت ســاختمان ها را مورد ســنجش 
قــرار می دهند و بخش اعظمی از اقدامات 
الزم را به مالکان آن ساختمان ها يادآوری 

می کنند. 

توزيع كاور رايگان در بين تاكسيرانان
کاور فاصله گذاری ميان راننده و مســافر با طراحی 
جديد به رانندگان جديد تاکســی های منطقه۱۳اهدا 
شد. «مرتضی رحمان زاده» شهردار منطقه۱۳دراين باره 
گفت: «با هدف پيشــگيری از شيوع ويروس کرونا و با 
توجه به در معرض خطر قرار داشتن رانندگان تاکسی، 
کاور های طلقی (ســلفون) با طراحی جديد ميان ۴۰۰ 
راننده تاکسی خطوط منطقه رايگان توزيع و اهدا شد.» 
او افزود: «شــفافيت الزم، قابل مشاهده بودن آينه های 
کنار خودرو توسط راننده، پيش بينی ايجاد فضايی برای 
جداســازی فاصله بين مسافران حتی راننده و مسافر ی که در صندلی شاگرد می نشيند از 

ويژگی های کاورهای اهدايی در فاصله گذاری فيزيکی در تاکسی های منطقه است.

توزيع كاور رايگان در بين تاكسيرانان

 با انجام اصالحات هندســى، خيابان 
كوهســتان، محور جنوبى ورودى باغ 
پرندگان، ايمن مى شــود. «مهدى انارى» 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار منطقه4 
دراين بــاره مى گويد: «براى ايمن ســازى، 
كاهش ترافيــك و صرفه جويى در مصرف 
سوخت، خيابان كوهســتان ايمن سازى و 
دوطرفه مى شــود.» او مى افزايد: «در حال 
حاضر تقاطع كوهستان و بلوار استقالل به 
شمال    تردد يكطرفه است و رفت وآمد خالف 
جهت برخى خودروها محور را ناايمن كرده 
اســت، از اين رو كمى باالتــر و در محدوده 
خيابان «كوهستان يكم» با انجام اصالحاتى، 
خيابان كوهستان دو طرفه مى شود. به طورى 
كه يك اليــن به تقاطع خيابــان هنگام ـ 
استقالل و چراغ زمان دار منتهى مى شود و 
يــك الين ديگر با نصب چراغ راهنمايى به 
تقاطع كوهستان و استقالل مى رسد.» انارى 
ادامــه مى دهد: «اكنون اجــراى اين پروژه 
عمرانى ـ ترافيكى 70 درصد انجام شــده و 

مى شود  پيش بينى 
آينده  تا 2هفته 
نيــــــز بــه 
بهره بــردارى 

برسد.» 

على اهللا سليمى
دبير تحريريه

 10
معبر سواره رو منطقه 
4 به طول بيش از 10 
هزار متر درزگيرى و 
بهسازى شد.به گفته 
«مهدى پورشاسب» 
معاون فنى و عمرانى 

شهردار منطقه، اين طرح 
در خيابان هاى واالئيان، 
شمشاد، آزادى، مولوى، 
شادالويى، شبسترى و... 

نيز انجام مى شود. 

 450
بسته بهداشتى از سوى 

اداره سالمت منطقه14به 
معلوالن جسمى و ذهنى 
اهدا مى شود. به گفته 

«ليال اسمى» مدير اداره 
سالمت هدف از انجام 
اين طرح حفظ سالمت 

شهروندان كم توان در 
برابر ابتال به بيمارى 

كرونا است. 

استاديوم تختى ثبت ملى شد
استاديوم تختی که در محدوده منطقه۱۴قرار دارد، به دليل قدمت 
و معماری چشمنوازش در فهرست آثار ميراث فرهنگی قرار گرفت. 
«ســعيد تيموری» معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ۱۴ 
دراين باره گفت: «استاديوم تختی از جمله مکان های ديدنی تهران 
است که معماری منحصربه فردی دارد. اينجا پنجمين ورزشگاه بزرگ 
ايران در شرق تهران قرار است.» او افزود: «اين مجموعه ورزشی به 
غير از اجرای برنامه های ورزشــی و مسابقات کشوری و بين المللی، 
می تواند محلی برای گردشــگری باشــد.» او ادامه داد: «مجموعه 
ورزشی تختی سالن های متعدد و پيست دوچرخه سواری و امکانات 
خوبی برای ورزش و تفريح شــهروندان شرق تهران دارد.» تيموری 
گفت: «ساخت اين مجموعه به ۵۵ سال پيش برمی گردد. استاديوم 
تختی تنها ورزشگاه سرپوشيده ايران است که برای برگزاری بازی های آسيايی ۱۹۷۴ ساخته 
شــد.» اين مجموعه را «جهانگير درويش» از آرشــيتکت های بنام دوران و به شکل يک تاج 

ساخته  است. 

اجراى طرح فوريت نگهداشت شهر
مشــکالت معابر و محله های محدوده شهرداری منطقه۱۳با اجرای طرح فوريت نگهداشت شهر برطرف 
می شــود. «مرتضی رحمان زاده» شهردار منطقه۱۳دراين باره گفت: «اين طرح با هدف ارتقای خدمت رسانی 
شــهری و افزايش رضايتمندی شــهروندان و کاهش پيام های مردمی اجرا می شــود و طبق روال گذشته، 
خدمات فوريتی در زمينه های مختلف ارائه و با قوت بيشتر ادامه می يابد.» او افزود: «بر اين اساس اليروبی 
کامل نهرهای روبســته و روباز، پاکسازی باغچه ها و فضای ســبز، شست وشوی المان ها و فضاهای شهری، 
کيوسک های مطبوعاتی، نرده های ترافيکی، نظافت و پاکسازی معابر، رفع سدمعبر، تعمير مخازن معيوب و... 

تنها گوشه ای از اقدامات مورد توجه در طرح فوريت نگهداشت شهر است.» 
او ادامه داد: «عالوه بر اينها لکه گيری آسفالت، رفع نقص تابلوهای ترافيکی، حذف زوائد فيزيکی، پاکسازی 
برچسب های تبليغاتی، کاشت درختچه و نهال، رنگ آميزی ديواره ها با لحاظ رنگ در شهر از ديگر موارد مورد 
توجه در اجرای طرح نگهداشت شهر است.» شهردار منطقه۱۳ تأکيد کرد: «در اين راستا، بازديدهای مستمر 
از نواحی چهارگانه و محله ها و معابر انجام شده و رفع به هنگام مشکالت، کاهش چشمگير پيام های۱۳۷ و 
۱۸۸۸ و همچنين رضايتمندی حداکثری شهروندان از فعاليت های اجرايی منطقه را به دنبال داشته  است.» 
شهردار منطقه۱۳ گفت: «از اين رو در سلسله برنامه های اجرايی طرح فوريتی نگهداشت شهرکه تاکنون در 
نواحی مختلف اجرا شــده با آماده باش کارگران و استقرار ادوات و تجهيزات در محور های منتخب و تعيين 
شده همراه بوده  است.» اين طرح تاکنون در محدوده ناحيه ۲ خيابان پيروزی و در محدوده ناحيه ۳ نيز در 

حوالی خيابان های سی متری نيروی هوايی و امامت اجرا شده  است. 

پليس افتخارى راهور شويد
راهنمايی و رانندگی منطقه ۴، ازبين آقايان عالقه مند به فعاليت 

در پليس افتخاری عضو می پذيرد. 
ســرهنگ ۲ «ليال باقری» مســئول آموزش راهــور منطقه ۴ 
دراين باره گفت: «عالقه مندان واجد شرايط می توانند با همراه داشتن 
مدارک شناســايی، ۲ ســری کپی کامل کارت ملی، شناسنامه و 
آخرين مدرک تحصيلی(حداقل ديپلم)، روزهای شنبه تا چهارشنبه 
در وقــت اداری به راهنمايی و رانندگی منطقه ۴ مراجعه کنند.» او 
افزود: «داوطلبان پذيرش شــده ابتدا يک دوره آموزشــی را سپری 
کرده و سپس در صورت واجد شرايط بودن، کارت پليس افتخاری 
دريافت می کنند.» به گفته مسئول آموزش راهور منطقه ۴ اين طرح 
با هدف کمک به پليس راهنمايی و رانندگی در افزايش نظم و امنيت 
اجتماعی و هدايت وسايل نقليه و نظام بخشی به عبور عابران پياده و جلب مشارکت مردمی اجرا 
می شود. پليس راهور منطقه۴ در ضلع غربی بوستان پليس، خيابان توحيد، ميدان قرآن قرار 

دارد و ۲۱۸۶۷۳۳۱ و ۲۱۸۶۷۳۲۷ شماره های تماس اين مرکز است. 

نصب مخازن زباله 3 قلو
مخازن سه قلوی تفکيک پسماند در معابر و مراکز پرتردد محدوده 
شهرداری منطقه ۸ جانمايی شــد. «ناصر رضاپور» معاون خدمات 
شهری و محيط زيست شهردار منطقه ۸ دراين باره گفت: «با توجه 
به اهميت طرح تفکيک پسماند از مبدأ در راستای اجرای طرح کاپ 
و ســهولت تفکيک پسماند برای شهروندان، اداره مديريت پسماند، 
مخازن ســه قلو را تأمين و نصب کرده است.» او درباره ويژگی اين 
مخازن افزود: «مخازن ۳ قلو برای تفکيک فلزات، پت، پالستيک و 
کاغذ در نظر گرفته شــده و در مراکز پرتردد و مجتمع های تجاری 
فعال در منطقه جانمايی شــده  اســت.» او ادامه داد: «تاکنون اين 
مخازن در ۱۰ قســمت از منطقه ۸ از جمله ميدان نبوت، مجتمع 
سون سنتر، سرسبز و چهارراه تلفنخانه و.... نصب شده  است.» معاون 
خدمات شــهری و محيط زيست شهردار منطقه ۸ گفت: «جانمايی مخازن ۳ قلوی پسماند از 

اسفند ماه آغاز شده و تا پايان ماه ادامه دارد.»
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خيابان امام خمينى(ره) منطقه14
محله رضويه تاريك است

برخی از معابر محله رضويه 
با مشــکل تاريکی روبه رو 
اســت و با توجــه به قرار 
داشتن اين محله در مجاور 
اين  خاوران،  مددســرای 

مشکل به حضور معتادان در اينجا دامن می زند. 
«عبدالرضا امينی» دبير شوراياری محله رضويه 
دراين باره گفت: «خوشبختانه طرح های کوچک 
مقياس که در منطقه ۱۵ در حال انجام اســت، 
گام مثبتی برای افزايش رضايتمندی شهروندان 
محسوب می شود. اما برخی مشکالت هم مربوط 
به حوزه اختيارات شــهرداری نيســت و نياز به 
دخالت ســازمان های مختلف از جمله اداره برق 
دارد.» او ادامــه داد: «در حــال حاضــر خيابان 
امــام خمينی(ره) حدفاصل خيابان اســکندرلو 
تا خيابان شــهيد مطهری با مشکل کمبود نور 
مواجه است. شــايد در نگاه اول تاريکی مشکل 
بسيار ساده ای به نظر برسد اما تبعات آن بسيار 
جدی و جبران ناپذير است.» او درباره مشکالت    
تردد بانوان و افراد سالمند در اين معبر نيز گفت: 
«بانوان برای    تردد از اين معبر با مشــکل مواجه 
هســتند و با توجه به اينکه تاريکی باعث ايجاد 
فضای دنج و ســاکت برای معتادان و ســارقان 
می شود، بانوان با رعب و وحشت از اين معبر عبور 
می کنند.» امينی تأکيد کرد: «از اين رو نياز است 
مســئوالن اداره برق با شناسايی نقاط خاموش 
محله به ويژه خيابــان امام خمينی(ره) امنيت و 
آرامش را برای اهالی محله رضويه فراهم کنند.»

منطقه15شورايارى

نمايشگاه مجازى«چهل آينه» را ببينيد
نمايشگاه مجازی «چهل آينه» با همکاری موزه ملک و فرهنگسرای 
گلستان داير اســت.  «ســعيد رنجبريان» مدير فرهنگسرای گلستان 
دراين باره گفت: «نمايشگاه چهل آينه با آثار منتخب قرآن نگاری با موضوع 
خوشنويسی و تذهيب سوره های قرآن کريم از گنجينه موزه ملک مربوط 
به ســده های اوليه قرون هجری تا قرون معاصر اســت.» او افزود: «آثار 

اين نمايشــگاه در قالب ۲۰ اثر نفيس خوشنويسی با خط کوفی، نسخ، 
نســتعليق و آثار تذهيب قرآنی اســت و عالقه مندان می توانند تا پايان 
ماه رمضان به صفحه اينستاگرام فرهنگسرای گلستان سر بزنند و از اين 
نمايشگاه مجازی بازديد کنند.» بازديد از اين نمايشگاه از طريق نشانی

golestan. farhangsara امکان پذير است.

منطقه13

عمرانى ـ ترافيكى 70 درصد انجام شــده و 
مى شود  پيش بينى 

آينده  تا 2هفته 
نيــــــز بــه 
بهره بــردارى 

برسد.» 
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وارد اتاق پذيرايی که می شــويم، نگاهمان 
بــه نــگاه «محمدصالح» کــه در قاب عکس 
بزرگــی روی ميز تکيه داده، گــره می خورد. 
پســر نوجوان در قاب عکس مصمم و اســتوار 
ايستاده؛ درست مثل روزهايی که با شوروشوق 
همراه دوســتانش راهی اردوهــای راهيان نور 
می شد، مثل آن ۲باری که به عشق زيارت امام 
حســين(ع)، در پياده روی اربعين شرکت کرد. 
مثــل همان روز که با آرزوی پوشــيدن لباس 
روحانيت در حوزه دارالســالم قدم گذاشــت 
يــا روزی که تصميم گرفت بــا دريافت کارت 
اهدای عضو بعد از مرگش، زندگی  ببخشــد.... 
مــادر اما رنجور و دردمند، قــاب کوچکی که 
عکس فارغ التحصيلی پســرش از دبيرستان را 
در بــر دارد، نگاه و ناباورانه بــا بغضی در گلو 
خاطــرات کودکــی فرزند دلبنــدش را مرور 
می کنــد: «۸ ســال بعــد از ازدواجمان خدا 
«محمدصالــح» را بــه ما داد و ۲ ســال بعد 
هم پســر کوچکم «محمدطاها» به دنيا آمد. 
محمدصالح از بچگی در هيئت و مسجد بزرگ 
شــد و کارها و حرف هايش بــا همه بچه های 
همســن و سالش فرق داشــت. بعد از کالس 
نهم برای ادامه تحصيل به حوزه رفت. عاشــق 
امام حسن مجتبی(ع) بود و هميشه 
به هيئت امام حسن مجتبی(ع) 
کــه دور ميدان شــهرک 
دلش  می رفت.  است، 
می خواســـــت 
مدافع حرم 
شود. از 

بچگی می گفت دعا کنيد در ماه رمضان شهيد 
شوم. وقتی از او می پرسيدم چرا؟ می گفت «در 
ماه رمضان درهای جهنم بسته است.» آخرش 
هم به آرزويش رسيد و در ماه رمضان پارسال، 
درست شب تولد آقا امام حسن مجتبی(ع) پر 

کشيد و دل ما را آتش زد.»

 چرا به من ايراد مى گيرى 
مــادر  بی تــاب  دل 
با گذشــت يک ســال 
هنوز  فرزنــد،  رفتن  از 
يادآوری  و  نشــده  آرام 
خاطــرات آن روزها که 
يکبــاره در خانه  مرگ 
را زد و نوجوان رعنايش 
را با خود  بــرد، برايش 

سخت و جانکاه اســت. هر کلمه حرف هايش 
با بغض و غمی عميق پيوند خورده، بغضی که 
هر بار می شــکند و پهنــای صورتش را خيس 
می کند. بــا اين حال خاطرات آخرين روزهای 
زندگی پســرش را مرور می کند: «ماه رمضان 
بود و حوزه در مصالغرفه داشــت. محمدصالح 
هم در غرفه می ايســتاد و چــون خيلی هوای 
بــرادرش را داشــت، گاهی او را هــم با خود 
می برد. پدرشان خيلی از اين موضوع خوشحال 
بود و می گفت خدا را شــکر «محمدطاها تنها 
نيســت و حامی دارد» آن شب هم برادرها با 
هم به اســتخر و مصال رفتند و اتفاقًا خيلی به 
آنها خوش گذشــته بود. آخر شب که آمدند. 
محمدطاها زود خوابيد، امــا محمدصالح آمد 
کنار من نشســت تا دير وقــت با هم صحبت 
کرديم. انگار دلــش نمی آمد بخوابد. صبح که 
بيدار شد رفت دســت و صورتش را شست 
و بعد ديــدم که دير کــرد. دنبالش رفتم 
ديدم توی راهرو جلو دستشويی روی زمين 
افتاده و... توی بيمارستان دکترها گفتند ايست 
قلبی کرده اســت.» قلب فرزند که می ايستد 
زمان برای مادر، همانجا در راهروی همان خانه 
می ايســتد. مادر ديگر تاب آن راهروی خالی 
را نــدارد و چند ماه بعد به يــک بلوک ديگر 
اسباب کشی می کنند، اما خاطرات فرزند همه 
جــا همراه مادر اســت: «۲ روز قبل از فوتش 
کارت اهدای عضو گرفته بود. وقتی کارت را به 
من نشــان داد، ناراحت شدم و گفتم «با اجازه 
کی کارت گرفتی؟ » به رويم لبخند زد و گفت 
«مگر خودت هميشــه نمی گفتی بعد از مرگ 
اعضای بدنت را هديــه کنيم، حاال چرا به من 

ايراد می گيری؟ »

 ايست قلبى و اهداى 4 عضو 
 به بيماران 

مــاه رمضان اســت و مــادر با زبــان روزه 
نمی تواند بغــض گلويش را با جرعه ای آب فرو 
بنشــاند، نفســی تازه می کند و از آن روز تلخ 
می گويد: «من و پدرش شــوکه شــده بوديم 
و نمی خواســتيم آنچه را که اتفاق افتاده باور 
کنيم. يکی از دوســتان کــه از ماجرای کارت 
اهدای عضو خبر داشت، گفت «در ايست قلبی 
هم می شــود بعضی از اعضای بــدن را تا ۲۴ 
ساعت اهدا کرد.» در بيمارستان هم پرستارها 
دور و بر ما بودند و می خواستند همين موضوع 
را بــه ما بگويند ولــی     ترديد داشــتند و اين 
پا و آن پا می کردند. آخر همسرم به آنها گفت 
«مــا برای اهدای اعضا رضايت داريم چون اين 
خواســت خودش بوده و کارت اهدا دارد.» آنها 
هم قرنيه چشم، کشــکک زانو، استخوان های 
پاومغز اســتخوانش را برداشــتند و به ۴ بيمار 
پيوند زدند. هيچ کدام از بيماران را نمی شناسم، 
فقط متوجه شــدم که مغز اســتخوان را برای 
يک ســرباز که سرطان داشــت، می خواستند. 
اميدوارم که ســالمتی اش را به دســت آورده 
باشــد.» مادر نم اشــکش را پــاک می کند و 
يادگاری هايی کــه از محمدصالح به جا مانده 
را برايمــان می آورد؛ آلبوم عکســی که در هر 
برگــش عکس های محمدصالح و دوســتانش 
در کالس های حوزه، مراســم اعتکاف، اردوی 
راهيــان نــور و... نقــش بســته، تمرين های 
خوشنويســی که در صفحه های آخر خواناتر و 
شــکيل تر شده و در آخر برگه وصيتنامه فرزند 
که يک سال قبل از فوت با خط خوش نوشته: 
«.... . من راضی نيســتم مادرم در مراسم زياد 
گريه کند و جلو چشــم زنان و مردان باشد و 
همچنين پدرم چون من به خانه ابدی رفتم و 

خوشحال باشيد....»

 فالفلى كه طعمش از ياد نمى رود 
نه  «محمدطاهــا»، 
تنها بــرادر کوچک که 
همدم روزها و شب های 
برادر بوده و از کوچکی 
شيرين  و  تلخ  خاطرات 
زيادی با او تجربه کرده 
اســت. وقتی بــه اتاق 
شــوق  با  مادر  می آيد، 

ســراپای پســرش را نگاه می کند و می گويد: 
«ببينيد چقدر شــبيه برادرش شــده.» دوباره 
به قاب عکس نگاه می کنم، پســر نوجوانی که 

با متانت و حجب و حيا روبه رويمان نشســته، 
نه تنها چهره اش شبيه عکس توی قاب است؛ که 
با شرکت در جلسات هفتگی هيئت باب الحوائج 
و حلقه آسمانی مســجد محله و شوقش برای 
ثبت نام در حوزه، پيداســت که ميراث دار برادر 
هم شــده است. «محمدطاها» از البه الی انبوه 
خاطرات مشــترکش با برادر، از روزی می گويد 

که بهترين سمبوسه عمرش را خورده: «برادرم 
همه جا مرا می برد و خيلی هوايم را داشــت، 
برايم خوراکی می خريد و مراقبم بود. آن شب 
آخر که با هم به اســتخر و مصال رفتيم، خيلی 
بهمون خوش گذشت، برای شام هم ساندويچ 
فالفــل برايم خريد و تا روزی که زنده باشــم 
مزه اش از يادم نمــی رود.» اين را که می گويد 
قدری مکث می کنــد و ادامه می دهد: «برادرم 
خيلی مهربان و هميشــه مراقــب همه بود تا 
کسی دلش نشــکند. يک شــب ديگر که در 
مصالبوديم برای افطار مقداری باميه خريد. اما 
گفت بيا برويم جای ديگر بخوريم، بعد کلی راه 
رفتيم تا يک جای خلوت پيدا کرديم و باميه ها 
راخورديــم. وقتی دليلش را پرســيدم، گفت 
«نبايد هر خوراکی خوشــمزه ای را در شلوغی 
خورد، شــايد بعضی پول نداشته باشند بخرند 
و دلشــان بشکند.» اين درسی بود که در کنار 
همه حرف ها و نصيحت هايش برای هميشه در 

ذهنم می ماند.» 

 بدرقه باشكوه 
صالحــی»  «زينــب 
قديمــی  دوســتان  از 
خانم ترســا که او را در 
ايــن گفت وگو همراهی 
از  برايمــان  می کنــد 
باشــکوه  تشــييع  روز 
پيکــر «محمدصالــح» 
«باورتــان  می گويــد: 

نمی شود مراســم تشــييع به اين عظمت آن 
هــم برای يک نوجوان ۱۶ ســاله را تا به حال 
نديده بودم. با توجه بــه اينکه پدرش کارمند 
ارتش اســت، ارتشی های زيادی در اين مراسم 
شرکت کرده بودند، تشييع بسيار باشکوهی با 
حضور همه دوســتان و معلمان محمدصالح از 
مدرســه ابتدايی، دبيرستان و هم دوره ای های 
حــوزه گرفته تا همه اهالی شــهرک که انگار 
داغدار فرزند خودشان بودند، برگزار شد و همه 
سنگ تمام گذاشتند.» حرف هايش که به اينجا 
می رســد، نگاهی به قاب عکــس محمدصالح 
می کند و می گويد: «اين خانواده بسيار مذهبی 
و با اخالق هســتند، خوش به سعادتشــان که 
چنين فرزندانی تحويــل جامعه داده اند، البته 
تعجبی هم نــدارد چون مادرشــان در دوران 
بارداری «محمدصالح» در حوزه درس می خواند 
و دائم کتاب قرآن و دعا دستش بود، نتيجه اش 
هم تربيت فرزندانی اين چنين معتقد و مؤمن 

می شود.» 

دريافت كارت 
اهداى عضو

در گذشــته کارت هــای اهدای 
عضو بعــد از چنــد مــاه از زمان 
با  اما  درخواســت صادر می شــد، 
راه اندازی ســامانه اهــدا، در حال 
حاضر اين کارت ها به صورت روزانه 
و آنی صادر می شــود. برای دريافت 
کارت اهــدای عضــو در ســامانه
می شــويد  وارد   www.ehda.ir
و اطالعات شناسنامه ای تان را وارد 
می کنيــد. از روی کد ملی ســاير 
اطالعات به صورت آنالين بررســی 
می شــود و در صــورت صحت آنها 
کارت اهــدای عضو صادر شــده و 
متقاضی می تواند همان لحظه کارت 
خود را ذخيره و چاپ کند. همچنين 
اگر کارت فيزيکی بخواهيد، بعد از 
ثبت نام در سامانه اهدا، به صفحه ای 
هدايت می شويد که عکس کارکنانی 
و کارت ملی خــود را آپلود و مبلغ 
۱۰هــزار تومان برای آماده ســازی 
و پســت کارت پرداخت می کنيد. 
سپس کارت جديد عکس دار خود 
را از نزديک ترين شــعبه بانک ملی 
زندگی خود دريافت  نزديک محل 
چون  کارت هــا  ايــن  می کنيــد. 
کارت  به عنوان  عکس دار هســتند 
شناســايی معتبر هم کاربرد دارند. 
طبق قانون کشورمان، برای اهدای 
عضو حتی با وجود داشــتن کارت 
اهــدا، رضايت اوليــای دم ضروری 
اســت. با اين حال تجربه نشــان 
داده، کارت اهدای عضو که نشان از 
رضايت قبلی فرد متوفی از اهدای 
اعضايش است، می تواند در رضايت 

خانواده اش مؤثر باشد. 

انجمن 
اهداى عضو ايرانيان

جهــان  کشــورهای  بيشــتر  در 
ســازمان های مردم نهاد به کمک دولت 
آمده و با استفاده از نيروهای متخصص، 
امکان پيشــرفت هرچه سريع تر اهدای 
عضــو و پيوند اعضا را در آن کشــورها 
فراهــم می کننــد. در کشــور مــا هم 
«انجمن اهدای عضو ايرانيان» با هدف 
اهــدای عضو، حمايت  فرهنگ  ارتقای 
از خانواده های اهداکننده و... در ســال 
۱۳۹۴ تشــکيل شــد تا بــا در ميان 
گذاشتن توان و تجربه خود برای نجات 
هرچه بيشتر بيماران نيازمند پيوند در 
کشــور تالش کنند. دفتــر اين انجمن 
در خيابــان ولی عصر(عــج)، بعد از پل 
همت، روبه روی خيابان دهم، ساختمان 
۷۹۰ قــرار دارد و شــماره تمــاس آن 

۰۲۱۵۷۷۵۰ است. 

در کشور ما هر ۳ ساعت يک بيمار 
نيازمند پيوند عضو جان خود را از 

دست می دهد. 

هر ۱۰دقيقه يک نفر به ليست انتظار 
پيوند اعضا اضافه می شود. 

 فردی که مرگ مغزی شده است 
می تواند جان ۸ انسان را نجات دهد. 

 کليه، قلب، کبد، شش، روده، 
لوزالمعده و چشم مهم ترين اندام های 

پيوندی به شمار می روند. 

 بيشتر موارد مرگ مغزی در بازه 
سنی ۲۰ تا ۴۰سال اتفاق می افتد.

اعظم ترسا
مادر خانواده

محمدطاها
برادر

زينب صالحى
دوست خانوادگى

مــادر اما رنجور و دردمند، قــاب کوچکی که 
عکس فارغ التحصيلی پســرش از دبيرستان را 
در بــر دارد، نگاه و ناباورانه بــا بغضی در گلو 
خاطــرات کودکــی فرزند دلبنــدش را مرور 
می کنــد: «۸ ســال بعــد از ازدواجمان خدا 
«محمدصالــح» را بــه ما داد و ۲ ســال بعد 
هم پســر کوچکم «محمدطاها» به دنيا آمد. 
محمدصالح از بچگی در هيئت و مسجد بزرگ 
شــد و کارها و حرف هايش بــا همه بچه های 
همســن و سالش فرق داشــت. بعد از کالس 
نهم برای ادامه تحصيل به حوزه رفت. عاشــق 
امام حسن مجتبی(ع) بود و هميشه 
به هيئت امام حسن مجتبی(ع) 
کــه دور ميدان شــهرک 
دلش  می رفت.  است، 
می خواســـــت 
مدافع حرم 
شود. از 

خاطــرات آن روزها که 
يکبــاره در خانه  مرگ 
را زد و نوجوان رعنايش 
را با خود  بــرد، برايش 

سخت و جانکاه اســت. هر کلمه حرف هايش 
با بغض و غمی عميق پيوند خورده، بغضی که 
هر بار می شــکند و پهنــای صورتش را خيس 
می کند. بــا اين حال خاطرات آخرين روزهای 
زندگی پســرش را مرور می کند: «ماه رمضان 
بود و حوزه در مصالغرفه داشــت. محمدصالح 
هم در غرفه می ايســتاد و چــون خيلی هوای 
بــرادرش را داشــت، گاهی او را هــم با خود 
می برد. پدرشان خيلی از اين موضوع خوشحال 
بود و می گفت خدا را شــکر «محمدطاها تنها 
نيســت و حامی دارد» آن شب هم برادرها با 
هم به اســتخر و مصال رفتند و اتفاقًا خيلی به 
آنها خوش گذشــته بود. آخر شب که آمدند. 
محمدطاها زود خوابيد، امــا محمدصالح آمد 
کنار من نشســت تا دير وقــت با هم صحبت 
کرديم. انگار دلــش نمی آمد بخوابد. صبح که 
بيدار شد رفت دســت و صورتش را شست 
و بعد ديــدم که دير کــرد. دنبالش رفتم 
ديدم توی راهرو جلو دستشويی روی زمين 
افتاده و... توی بيمارستان دکترها گفتند ايست 
قلبی کرده اســت.» قلب فرزند که می ايستد 
زمان برای مادر، همانجا در راهروی همان خانه 
می ايســتد. مادر ديگر تاب آن راهروی خالی 
را نــدارد و چند ماه بعد به يــک بلوک ديگر 
اسباب کشی می کنند، اما خاطرات فرزند همه 

جــا همراه مادر اســت: «
کارت اهدای عضو گرفته بود. وقتی کارت را به 
من نشــان داد، ناراحت شدم و گفتم «با اجازه 
کی کارت گرفتی؟ » به رويم لبخند زد و گفت 
«مگر خودت هميشــه نمی گفتی بعد از مرگ 
اعضای بدنت را هديــه کنيم، حاال چرا به من 

ايراد می گيری؟ »

  سال گذشته درست در همين روزها که کارت اهدای عضو خود را به مادرش نشان داد، هيچ کس 
باورش نمی شد که ۲ روز بعد اين کارت در بيمارستان به کار بيايد و اعضای بدن «محمدصالح حق نياز» 
بعد از ايست قلبی و فوت، به ۴ بيمار زندگی دوباره ببخشد. با گذشت يک سال از پرواز آسمانی اين 
طلبه نوجوان و به مناسبت بزرگداشت روز جهانی«اهدای عضو» به شهرک «شهيدفالحی» لويزان 
رفتيم تا ساعتی مهمان خانواده اش باشيم. «اعظم ترسا» مادر خانواده، دلتنگ در آغوش کشيدن 
فرزند، با بغضی در گلو و نم اشــکی در چشــم، خاطرات زندگی کوتاه اما پرخير و برکت نوجوان 

۱۶ ساله اش را برايمان مرور می کند. 

پريسا نورى

در آستانه روز اهداى عضو به ديدار خانواده  نوجوانى رفتيم كه 
4 عضو بدنش به بيماران نيازمند زندگى بخشيد

محمدصالح 
به آرزويش رسيد
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  در ۱۸ سالگی وارد ارتش شديد، 
اما قبــل از آن کار و فعاليت اجتماعی 
فعاليت  از شروع  را شروع کرديد. کمی 

اجتماعی تان بگوييد. 
کارم را خيلی زود شروع کردم. ۱۵ سالم 
بود که در مسجدجامع نارمک کتاب های 
استاد مطهری را تدريس می کردم و چون 
به ارتش عالقه داشــتم در ۱۸ ســالگی 
در مدرســه بهياری نيروی زمينی ارتش 
مشــغول شدم. بعد از مدتی ازدواج کردم 
و بــه خاطر شــرايط زندگــی ام و هم به 
دليل اينکه دلم می خواست تجربه کار در 
جاهای مختلف را داشــته باشم، شغلم را 
عوض کردم و معلم دبيرستان «آگاهی» 

تهرانپارس شدم. 
قديمی تان،  شاگردان  گفته  به    
پرباری در تدريس دبيرستان  کارنامه 
باعث شد  داشتيد. چه چيزی  آگاهی 

از دبيرستان برويد؟ 
بله اتفاقًا در همان سال اول تدريس 
ســال ســومی ها را کــه معلم شــان از 
دست شــان قهر کرده و رفته بود را به 
من ســپردند. بچه های سختی بودند و 
فقط ۵ ســال از خودم کوچک تر بودند 
اما با تجربه ای که از تدريس و مديريت 
داشتم، ســعی کردم با تک تک بچه ها 
همدلــی کنم و درخواست هايشــان را 
ببينم و خوشــبختانه جزو موفق ترين 
معلم های مدرسه شدم. بعد از ۶ سال 
کار در دبيرســتان آگاهــی ديدم به 
تکرار رســيدم و به دبيرستان ديگری 
در نظام آبــاد رفتــم و مدتــی معلم 
بچه های بــا صفا و با معرفت نظام آباد 
شــدم. خاطره های خوبی از آن روزها 
دارم چون انصافًا نظام آبادی ها خيلی 

مهربان و همدل بودند. 
پرورش  و  آموزش  از    چطور 
وارد صدا و سيما شديد و به عنوان 
ظاهر  تلويزيون  قاب  در  گزارشگر 

شديد؟ 

هميشــه روحيه ام با تکــرار در تضاد بود 
دلم می خواســت کار جديد و نو انجام دهم؛ 
از طرفی بــه کار اجرا و گويندگی هم عالقه 
داشتم و به پيشنهاد همسرم که گفت صدای 
خوبی داری به شــبکه قرآن رفتم و تســت 
گويندگــی دادم و قبول شــدم. البته کار به 
همين راحتی ها هم نبود اوايل کارم ســخت 
بود افــرادی بودند که اذيتم کردند به طوری 
که ۳ بار خواستم قيد کارم را بزنم، اما ماندم 
و برای کار و عالقه ام تالش کردم تا بعد از آن 
در شبکه های مختلف در برنامه های مختلفی 
در حــوزه خانواده، کارآفرينی زنان، ســبک 
زندگــی، ورزش و... کار کردم و چون قبل از 
هر اجرا چندين ساعت مطالعه می کردم روی 

آنتن هيچ وقت گاف ندادم. 
  با توجه بــه اينکه تحصيالتتان در 
و  وضعيت  اســت،  خانواده  و  زنان  حوزه 
جايگاه زنان در خانواده و مشارکت شان را 

در جامعه چطور ارزيابی می کنيد؟ 
واقعيت اين اســت که زنان محور اصلی 
زندگی هستند و بايد حالشان خوب باشد تا 
انرژی خوب را به بچه ها و همسرشان منتقل 
کنند. اما در ارتباطاتم با زنان در کارگاه هايی 
در حوزه خودشناسی متوجه شدم که گاهی 
افسردگی در جامعه به ويژه در بين برخی از 
زنان ديده می شود، گاهی حتی خودشان هم 
خبــر ندارند. زندگی پر از ســختی و فراز و 
فرود اســت اما گاهی زنــان در فرودها و در 
گذشــته گير کرده اند، بايد مهــارت عبور از 
گذشــته را ياد بگيرنــد و درلحظه زندگی 

کنند. مادران مربی فرزندانشــان هستند 
بايد روی خودشان کار کنند، خودشان 

را بــا همــه نقــاط قــوت و ضعف 
بشناسند و رشــد کنند تا جايگاه 

را  ارزشــمند خودشان  و  واقعی 
در خانه و جامعــه پيدا کنند. 
اما در مورد مشــارکت زنان در 
فعاليت هــای مدنی نســبت به 
بهتر شده. من  گذشــته خيلی 
زن های زيادی را می شناسم که 
با وجودی که سن شــان باالست 
امــا دنبال کارهــای عام المنفعه 

هستند؛ مثًال خانه شان را به محلی 
برای دور همی اهالی و جمع آوری 
جهيزيه و... تبديل کرده اند و اين 

اتفاق خوبی است. 
  به عنــوان بنيانگــذار 
خوشــبختی»  «مهندســی 
فرهنگســراها  کارگاه هايی در 
برگزار می کنيد، چه چيزی باعث 

شد که 

به فکر خلق و ارائه تکنيک «مهندســی 
خوشبختی» باشيد؟ 

زمانی که در حوزه کارم مطالعه و تحقيق 
می کردم متوجه ۲ نکته شــدم؛ يکی اينکه 
گروهی از مــردم اغلب احســاس بدبختی 
می کنند و دوم اينکه ايجاد حس خوشبختی 
در همه جــای دنيا آموزش داده می شــود 
از اين رو تصميم گرفتــم اين تکنيک را در 
فرهنگسراها تدريس کنم که خوشبختانه با 
استقبال زيادی مواجه شد و حتی از يکی از 
دانشگاه ها برای تدريس پيشنهاد داشتم که 

به بعد از بحران کرونا موکول شد. 
  در زندگی شــخصی تان چقدر از 
بهره  تکنيک «مهندســی خوشبختی» 

 گرفته ايد؟ 
با کمک ايــن تکنيک، بــا وجود همه 
ســختی ها و مشــکالتی کــه در زندگی 
شــخصی و کاری ام داشــته ام سعی کردم 
همه لحظــات زندگی ام را به معنای واقعی 
زندگی کنــم، و اين را به بچه هايم هم ياد 

بدهم.
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  خانه باصفای دوست اينجاســت. امامزاده ای دنج در البه الی تپه های سرسبز روستای 
زيبای«همه سين». صاحبش مردی است از تبار رسول خدا(ص) و مورد ارادت اهالی شرق 
تهران. طبق شجرنامه ای که بر ديوار شبستان امامزاده خودنمايی می کند، نسبش به حضرت 
زين العابدين(ع) می رسد. بقعه اين امامزاده تا چند سال پيش با ديوار خشتی محصور شده 
و ضريح آن هم مقبره ای سنگی بود. اما حاال به لطف اهالی روستای«همه سين» شبستان 
و بارگاهی دارد و يک ضريح فلزی حصار مقبره شده است. امامزاده عبداهللا(ع) سرگذشت 

جالبی دارد که شنيدنش خالی از لطف نيست.  

مژگان مهرابى

آستان امامزاده عبداهللا(ع) 
نگين درخشان روستاى «همه سين»

خـانه
دوست اينجاست

آخــر پارک جنگلی ســرخه حصار، به يک خيابان 
فرعی می رسد که هم يکی از ورودی های پارک است 
و هم راهی است برای رفتن به روستای«همه سين». 
ابتدای خيابان تابلويی به چشــم می خورد که مسير 
رفتــن به امامزاده عبــداهللا(ع) را نشــان می دهد. از 
آنجــا تا ديــدن گنبد طاليــی امامــزاده، بيش از ۷ 
کيلومتــر بايد راه رفت. مســيری پــر و پيچ و خم با 
زيبايی های چشــمنواز. تپه های بلند و کوتاه آن ديار 
انگار که لباس مخمل ســبزی پوشيده باشند، زيبا و 
خواســتنی اند. زيباتر از آن دشــت پر از سبزه زارهای 
آنجاســت که با وزش باد بهاری به اين ســو و آن سو 
می روند و رقص شان هر رهگذری را به وجد می آورد. 
نرسيده به روستای همه سين، سمت راست خيابانی 
بن بســت است که در انتهايش آســتان امامزاده قرار 
دارد. خيابانی خاکی که هنوز آسفالت نشده است. سر 
در آســتان تابلوی بزرگی با اين نوشته ديده می شود: 
«امامــزاده عبداهللا بــن زين العابديــن(ع)». در فلزی 
سفيد رنگ امامزاده به دليل شيوع بيماری کرونا بسته 
اســت و فعًال اجازه زيارت به زائران داده نمی شود. با 
هماهنگی «ســيدمرتضی موســوی» متولی امامزاده 
داخل صحن و ســرای قدســی می شــويم. امامزاده 
حياط بزرگی داردکه در يک ســوی آن باغچه بزرگی 
با درختچه های شمشــاد و نهال هايی که برای به بار 
نشســتن زمان زيادی نياز دارند وجود دارد. در سوی 
ديگرش هم کوهی از مصالح ســاختمانی اســت که 
نشان می دهد در اينجا عمليات عمرانی انجام می شود. 
صحن کمی بلندتر از حياط اســت و برای ورود به آن 
بايد ۶ ـ ۷ پله را باال رفت. شبســتان بزرگ اما خالی 
از زائر است و همين هر بيننده ای را دلتنگ می کند. 
ديوارهای شبســتان، ساده و عاری از آينه کاری است 
اما قرار اســت به زودی تبديل به صحن و سرای زيبا 

و مجللی شود. 

 كشف هويت امامزاده عبداهللا(ع) 
دربــاره کشــف هويــت امامــزاده روايت هــای 
زيــادی از اهالی نقل می شــود. اما حجت االســالم 
مســجد  امــام جماعــت  «علی اکبــر خراســانی» 
حضرت صاحب الزمان(عج) و از قديمی های روســتای 
همــه ســين معتبرتريــن آنهــا را عنــوان می کند: 
«نقل قول های زيادی برای پيدا شدن هويت امامزاده 
نقل می کنند. بعضی می گوينــد در ابتدای امر اينجا 
فقط يک مقبره بوده و از قــرار معلوم خانواده ای هم 
آنجا زندگی می کردند. تا اينکه مادر خانواده در خواب 
سيد جليل القدری را می بيند. سيد به زن می گويد که 
من از اوالد رســول خدا(ص) هستم و در اينجا دفن 
شده ام. زن اعتنا نمی کند. تا اينکه چندبار اين خواب 
را می بيند و با خود می گويد چوب نيم ســوخته ای را 
در خاک می کنم و اگر سبز شد خوابم راست است.» 
از قرار معلوم اين اتفاق می افتد و چوب نيم ســوخته 

سبز می شود. به گفته حجت االسالم خراسانی روايت 
ديگری هم هست که بعضی می گويند مرتب نوری را 
دور قبر می ديدند وبعد از پيگيری متوجه شدند اينجا 

مزار يک امامزاده است. 

 8 واسطه تا امام زين العابدين(ع)
بوميان روســتای همه ســين، ابتدای امر اعتقاد 
داشتند نسب اين امامزاده به حضرت موسی کاظم(ع) 
می رســد اما برای مشــخص شــدن اين امر، عده ای 
بــرای تحقيقات بيشــتر راهی قم می شــوند. ســيد 
«مرتضی موسوی» متولی امامزاده در اين باره می گويد: 
«بعــد از خواب ها و روياهايی که بعضی از اهالی ديده 
بودند، کم کم مردم روســتا به اين باور می رســند که 
اينجا امامزاده ای مدفون اســت. از ايــن رو اتاقکی را 
دور قبر می ســازند و برای زيارت بــه آنجا می آيند.» 
بقعــه امامزاده تــا دهه ۸۰ به صورت خشــتی بود تا 
اينکه رئيس وقت اداره اوقاف برای بازديد از امامزاده 
گذرش به روستای همه سين می افتد. او دستور احراز 
هويت امامزاده را می دهد و پيرو خواســته او جمعی 
از اهالی راهی قم شــده و برای مشخص کردن نسب 
اين امامزاده به مؤسسه آيت اهللا  مرعشی نجفی مراجعه 
می کنند. بعد از چند ماه تحقيق مشــخص می شود، 
امامزاده عبداهللا(ع) با ۸ واسطه به امام زين العابدين(ع) 

می رسد. 

 امامزاده در قرق شاهان قاجار 
اينکــه چرا از چند صد ســال پيــش تاکنون اين 
امامزاده کم زائر بوده خود ســؤالی است که خراسانی 
به آن پاســخ می دهد.:«اين روســتا در واقع شکارگاه 
آقامحمدخان قاجار بوده است. از اين رو اسب سوارهای 

آقامحمدخان برای زندگی همين جا 
ســکونت داشــتند و به اين طريق 
روستا شکل می گيرد. اما از آنجايی 
که شکارگاه شاه قاجار بوده، کمتر 
کســی اجازه رفت وآمد به روستای 
همه سين را داشته و قطعًا جز خود 
برای  کسی  قجری  شــاهزاده های 
زيارت نمی آمده است. اين موضوع 
حتــی در کتاب خواجه تاجدار هم 

آمده است. ناصرالدين شاه هم به اين امامزاده می آمد 
و دعا می کرد.» حتی شــاه پهلوی هم در مدت زمانی 
اينجــا را قرق خود کرده و اجازه رفت وآمد به اينجا را 

نمی داد و همين باعث شد امامزاده گمنام بماند. 

 قطب فرهنگى و مذهبى شرق تهران 
بعد از مشــخص شدن شــجره نامه امامزاده، ديوار 
خشــتی جای خود را به صحن و سرای زيبا می دهد. 
به گفته خراسانی مسئوليت ســاخت و     آبادانی بنای 
امامــزاده را گروه جهادی ســپاه محمد رســول اهللا  
برعهــده دارد. او می گويد: «در اين چند ســال اخير 
خّيران محلــی و زوار تهرانی اقدامــات زيادی برای     
آبادانــی امامزاده انجام داده انــد. ضريح فلزی هم که 
در آن وجود دارد با کمک مردم ســاخته شده است. 
با تغيير و تحول های انجام شــده، صحن و شبستان 
فعلــی امامزاده به ۸۰۰ مترمربع می رســد.» امامزاده 
گنبدی طاليی دارد و قرار اســت ۲ منــاره زيبا هم 
برای آن ساخته شود. خراسانی می گويد در نظر دارد 
تــا اين مکان معنوی را به قطــب فرهنگی و مذهبی 
تبديــل کند. او بــرای تحقق هدفش همه تالشــش 
را به کار گرفته اســت. اين روحانــی ادامه می دهد: 
«اينجا هم می تواند قطب مذهبی شــرق تهران شود 
مثــل امامزاده داود(ع) که مکان زيارتی و ســياحتی 
غرب تهران است. شــهروندان تهرانی می توانند برای 
زيارت به اينجا بيايند و از فضای بکر و مذهبی روستا 
و امامزاده اســتفاده کنند.» او اشــاره می کند پشت 
روستای همه سين قلعه ای است که به زمان ساسانيان 

بر می گردد و می تواند جاذبه گردشگری ايجاد کند.

آقامحمدخان برای زندگی همين جا 
ســکونت داشــتند و به اين طريق 
روستا شکل می گيرد. اما از آنجايی 
که شکارگاه شاه قاجار بوده، کمتر 
کســی اجازه رفت وآمد به روستای 
همه سين را داشته و قطعًا جز خود 
برای  کسی  قجری  سيدمرتضى موسوىشــاهزاده های 

متولى امامزاده

           اطالعات فورى 
 نام:  فريبا قدرتی

 تحصيالت:  کارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده
 شغل:  گوينده، کارشناس و تهيه کننده تلويزيون

 اطالعات شخصی:  مادر ۳ فرزند پسر ۳۱، ۲۷ و ۱۷ ساله
 محل تولد و سکونت:  نارمک

 فعاليت بدنی:  پياده روی حرفه ای، شنا
 ويژگی ها:  شاداب، پرانرژی، بانشاط

 فعاليت:  نويسنده کتاب «خوشبختی»، برگزارکننده 
کارگاه هايی با موضوع خودشناسی و خوشبختی

  نخســتين ســال های جوانی به خدمت ارتش 
درآمده و بعد از چندين سال در قامت خانم معلم پای 
تخته سياه مدرســه ای در تهرانپارس ايستاده است. 
ســپس به دليل عالقه اش به اجرا، به جام جم رفته 
و تا امروز در کسوت گزارشــگر، مجری، کارشناس 
و تهيه کننده در شــبکه های خبر، قرآن و همچنين 
شــبکه های يک، دو و... ظاهر شــده است. خودش 
معتقد اســت از هر عرصه دنيايی تجربه اندوخته و با 
ســال ها مطالعه گره زده تا فرمول خوشبختی را پيدا 
و بنيانگذار تکنيک «مهندسی خوشبختی» در ايران 
شود. ســاعتی با «فريبا قدرتی» مجری، کارشناس و 
تهيه کننده تلويزيون و بنيانگذار و مدرس «مهندسی 
خوشــبختی» که در دهه پنجاه زندگی اش سرشار از 
انرژی، طراوت و جوانی اســت در يکی از بوستان های 

محله نارمک همکالم شديم. 

پريسا نورى

روايت «فريبا قدرتى» مجرى و تهيه كننده 
تلويزيون از تدريس در مدارس محله

نظام آبادى ها 
مهربان و همدل هستنـد

           خوشبختى يك انتخاب است
اغلب مردم فکر می کنند اگر اوضاع درســت شــود، خوشحال می شوند درحالی که در 
کارگاه های «مهندسی خوشبختی» متوجه می شويم که اگر خوشحال باشيم و از زندگی، 
داشته ها و خودمان احساس رضايت کنيم، اوضاع درست می شود. خوشبختی يک انديشه 
و انتخاب اســت و برای اين انتخاب بايد خودمان را بشناســيم. اســتعدادها، ظرفيت ها و 
رنج هــای خودمان را پيــدا کنيم و با يادگيری تکنيک های الزم بهترين نســخه خودمان 
شــويم. از رنج هايمان به گنج برسيم. اين يک تفکر و سبک زندگی نو است که جايش در 
آموزش های ما هميشــه خالی بوده و در نتيجه آدم ها اغلب در زندگی احســاس ناکامی و 
شکســت کرده و خودشان را مدام سرزنش می کنند. مهندسی خوشبختی به انسان کمک 
می کنــد که اين افــکار منفی را از ذهن بيرون بريزد، ياد می دهد که از دل ســختی های 
زندگی، زيبايی بيافرينند و با هر آنچه که دارند احســاس خوبی داشــته باشند. البته اين 
موضوع درباره افرادی اســت که از متوسط زندگی برخوردار باشند و درباره کسانی که زير 
خط فقر هســتند صدق نمی کند؛ چون قطعًا در حالی که گرســنه ای يا فرزندت گرسنه 
اســت، نمی توانی احساس رضايت يا خوشبختی داشته باشی، اين افراد بايد دنبال مهارت 

کارآفرينی برای خودشان بروند که موضوعش متفاوت است. 

حضور فريبا قدرتى در مجموعه فيلم هاى كليد زندگى شبكه قرآن
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بررسى ويژگى 
مناطق 4، 8، 13، 14 و15 به بهانه روز ملى جمعيت

رشد نسبى جمعيتــ 
در مناطق شرق پايتخت

آمارنامه آمارنامه

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

  شايد برای شما هم سؤال برانگيز يا جالب 
باشد که بدانيد منطقه ای که در آن ساکن 

هستيد، چه ويژگی های جمعيتی دارد؟ توزيع 
و پراکندگی جمعيت در آن به چه شکل است 
و چند نفر در اطراف تان زندگی می کنند و چه 

تعداد آنها را زنان و چه تعداد را مردان تشکيل 
می دهد و حتی کدام محله ها بيشترين و کمترين 
جمعيت را در دل خود جای داده  است؟ يا خيلی 

سؤال های ديگر. از اين رو به بهانه «روز ملی 
جمعيت» که در تقويم رسمی کشورمان امروز 
۳۰ ارديبهشت به اين نام سند خورده، نگاهی 
داشته ايم به وضعيت مناطق شرق پايتخت؛ ۴، 

۸، ۱۳، ۱۴و۱۵ در اين زمينه و ويژگی های آنها را 
به کمک داده های «سالنامه آماری شهر تهران» 

که چند سالی است توسط سازمان فن آوری 
اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران، تهيه و 

منتشر می شود، به روايت اعداد و ارقام بررسی 
کرده ايم. گزارش زير از بازه زمانی سال ۱۳۸۵تا 

۱۳۹۵ است. 

 پروانه بهرام نژاد

رشد نسبى جمعيتــ 

15

8

14

4

13
2 ميليون و 743 هزار و 928 نفر 

در مناطق پنج گانه شرق تهران سكونت دارند

رشد نسبى جمعيتــ رشد نسبى جمعيتــ 
در مناطق شرق پايتختدر مناطق شرق پايتخت

رشد نسبى جمعيتــ 

15

8

14

4

1313
 نفر 

در مناطق پنج گانه شرق تهران سكونت دارند

درصد جمعيت زنان و مردان در سال 1385تا 1395 

۱۳۹۰

48/151/9

۱۳۸۵

48/651/4

۱۳۹۵

49/550/5

تعداد جمعيت کل 
مناطق شرق تهران در 

سال۱۳۸۵:
۲ميليون و ۵۷۰ هزارو 

۳۲۸ نفر

تعداد جمعيت 
در سال۱۳۹۰:

۲ميليون و ۷۳۸ هزارو 
۴۹۸ نفر

سال  قبل از ميالد، براساس اسناد و 
مدارک تاريخی در کشورهای بابل، 

چين و مصر سرشماری های جمعيت 
انجام شده است. 

شمسی سرشماری يک روزه 
در ۶۳ شهر کشور شروع 

شده اما ناتمام مانده است. 

آخرين سرشماری نفوس و مسکن در 
ماه های مهر و آبان اين سال و همچنين 

به صورت اينترنتی انجام شده  است. 

شمسی نخستين سرشماری جمعيتی 
تهران در زمان ناصرالدين شاه به صورت 

محدود انجام شد. 

خورشيدی با تصويب «قانون 
سجل احوال» دولت به انجام 
سرشماری هر۱۰ سال يکبار 

موظف شده است. 

نخستين سال سرشماری 
علمی عمومی نفوس و مسکن 

ايران است. 

نفر برآورد جمعيت تهران در سال ۱۲۴۶ 
است که در اين سرشماری تهران به 
۵ محله ارگ، عودالجان، چال ميدان، 
سنگلج و بازار تقسيم بندی شده بود. 

تعداد جمعيت 
در سال۱۳۹۵:

۲ميليون و ۷۴۳ هزار 
و ۹۲۸ نفر

تراكم جمعيت در هر هكتار سال 1395

400

300

200

100

0
منطقه 

15
منطقه 

14
منطقه 

13
منطقه 

8
منطقه 

4

149نفر

232نفر
197نفر

336نفر

238نفر

تراکم 
جمعيت در 

منطقه ۱۴ بيشترين 

تعداد و در منطقه۴ 

کمتر از بقيه 
است.

ديپلم
كاردانى

كارشناسى/ليسانس
كارشناسى ارشد/دكتراى حرفه اى

دكتراى تخصصى/فوق دكترا
علوم حوزوى از مقدماتى تا خارج

منطقه 4 منطقه 8 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15

250,000

200,000

150,000
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16
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3
15
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5
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36
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12

32
3
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52

45
5

13
05
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28

12
0

71
23

8
18

17
0

16
17
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19

13
68

44
26

63
2

53
67

5
99

68
56

6
97

2

4450703439104432148508539537963410461687494653546560160013518234084166575
81218610924101101044711922168522178818107137961211895227496567513296
133610333327318453219133953480016024851665412313832130441234641769937396
145101746402425664059946403664167523962992482354179833324278912134637052
151817717542167481734118975253292979825524213871988821597812282892620517
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6 ب
5

65
6تا

0

59
5تا

5

54
5تا

0

49
4تا

5

44
4تا

0

39
3تا

5

34
3تا

0

29
2تا

5

24
2تا

0

19
1تا

5

14
1تا

0

ال
9س

5تا

ال
4س

0تا

قه
نط

م

درصد نرخ رشد جمعيت 
مناطق به تفکيک زن و مرد در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

نــرخ رشــد جمعيــت در ســال های ۹۰ تــا ۹۵ در منطقه۱۳ 
منفــی بوده و در ســاير مناطق شــرق تهران افزايش داشــته اســت

1/36

2/40

2/04ـ

1/27

0/12

1/25

2/35

2/04ـ

1/16

0/04

2/34

1/24ـ

1/19

3/39

2/18

منطقه
4

منطقه
13

منطقه
15

منطقه
8

منطقه
14

خانوار

سرشماری نفوس و 
مسکن از سال های 

۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ انجام 
گرفته است. 

سال فاصله اجرای 
سرشماری در کشور ما 

است که قبل از سال 
۱۳۹۰اين موضوع هر۱۰سال 

يکبار انجام می شد. 

درصد جمعيت 
منطقه۴ براساس آمار 
سال ۱۳۹۵ باالی ۶۵ 

سال هستند. 

درصد جمعيت 
منطقه۸ براساس آمار 
سال ۱۳۹۵ باالی ۶۵ 

سال هستند. 

درصد جمعيت 
منطقه۱۳براساس 

آمار سال ۱۳۹۵ باالی 
۶۵ سال هستند. 

جمعيت منطقه۱۵ 
براساس آمار سال 

۱۳۹۵ باالی ۶۵ سال 
هستند. 

 درصد جمعيت 
منطقه۱۴براساس آمار 
سال ۱۳۹۵ باالی ۶۵ 

سال هستند. 

نفر به جمعيت مناطق شرق تهران از 
سال ۱۳۸۵تا ۱۳۹۵ افزوده 

شده است. 

 درصد جمعيت 
ارامنه تهران 
در منطقه ۸ 

سکونت دارند. 

1395 جمعيت به تفكيك رده سنى در سال 

بيشترين دارندگان مدرك تحصيلى 
ديپلم به باال از منطقه4 هستند كه 

جمعيت ديپلمه هاى اين منطقه نسبت به 
ساير مدارك هم بيشتر است. منطقه15 
هم كمترين تعداد جمعيت داراى مدرك 

دكتراى تخصصى و فوق دكترا است.

ميانگين بعد خانوار در مناطق 
در سال 1395

منطقه4

منطقه8

منطقه13

منطقه14

منطقه15

۳نفر

۲/۹نفر

۳نفر

۳نفر

۳/۲نفر

بيشترين: 
مناطق ۴و۱۵

کمترين: 
مناطق۸ و۱۳ 

كم جمعيت ترين محله هاى شرق تهران: 

پر جمعيت ترين محله هاى شرق تهران: 

وضعيت جمعيت دانش آموزى

کاالد (منطقــه۴)، لشــکر (منطقه۸)، 
ســرخه حصار (منطقه۱۳)، قصرفيروزه 

(منطقه۱۴)، مسگرآباد (منطقه۱۵) 

تهرانپارس  (منطقه۴)،  تهرانپارس غربی 
(منطقه۸)، حافظيه (منطقه۱۳) پرستار 

(منطقه۱۴)، مسعوديه (منطقه۱۵)
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

تنهايى و اخراج از مدرسه
بارهــا وقتی از خيابــان نبرد جنوبی گذر می کردم تصوير شــهيد 
شاهرخ ضرغام را ديده بودم، مردی با هيبت و درشت جثه با اسلحه ای 
بر دوش و کاله سبزی به سر که لبخند کمرنگی روی لب هايش نقش 

بسته است. 
شــاهرخ در سال ۱۳۲۸ متولد می شــود. پدرش کارگر ساختمانی 
بــود و خيلی زود او را در ســن نوجوانی تنها گذاشــت. با رفتن پدر، 
شــاهرخ روز به روز گوشه گيرتر شــد و ديگر جنب وجوش گذشته را 
نداشــت. او دانش آموز نمونه ای بود اما به دليل رفتار نادرســت معلم 
درس و مدرســه را کنار گذاشــت و کارش به خالف کشيد. برادرش 
عليرضا می گويد: «شاهرخ ۱۲ ساله بود که معلمش امتحان می گيرد. 
او متوجه می شــود به دانش آموزان نورچشــمی و آقازاده ارفاق کرده 

اســت. اعتراض می کند و معلم در جواب کشيده ای در 
گــوش او می زند. بعد هم او را بــه بهانه توهين به معلم 
اخراج کردند.» اين رفتار معلــم تأثير منفی در رفتار او 
گذاشت به گونه ای که شــاهرخ زرنگ و کوشا وقتش را 
به بطالت ســر چهارراه ها می گذراند. نبود پدرش از يک 
طرف و اخراج از مدرســه او را دچار ســرخوردگی کرد. 
عليرضا تعريف می کند: «شاهرخ کم کم با دوستان ناباب 
آشنا شده و هيکل تنومندش باعث شد خيلی زود اراذل 
محله دوروبرش را بگيرند. پاتوقش ســر چهارراه ها شده 
بود. هرچه مادرم می گفت که اين کارها عاقبت ندارد او 

توجهی نمی کرد.» 

نايب قهرمان كشتى ايران 
در دوره ای هيچ کس از دست شاهرخ راضی نبود، مادر 
از دســت او به ســتوه آمده بود و ديگر نمی دانست با او 
چه رفتاری را بايد در پيش بگيرد. يکی از اقوام پيشنهاد 
داد برای اينکه شــاهرخ سربه راه شــود، او را به کالس 
کشتی بفرســتند. برادرش می گويد: «شاهرخ خيلی زود 
توانســت خود را در اين حرفه نشان دهد و موفقيت های 
زيــادی را از آن خود کند. تا اينکه در ســال ۵۵ موفق 

به کســب مدال طالی جوانان نايب قهرمانی استان تهران شد. حتی 
برای مسابقات مونيخ هم انتخاب شد اما کميته فنی کشتی در حقش 
کم لطفی کرد و ورزشــکار ديگری را به جای او عازم آلمان کردند.» با 
اين کار، شــاهرخ کشتی را بوسيد و کنار گذاشت. او که برای خودش 
اسم و رسمی پيدا کرده بود، از سوی يکی از مراکز تفريحی شهر برای 
نگهبانی انتخاب شــد. برادرش می گويد: فردی به نام ناصر در خيابان 
شــکوفه يک مرکز تفريحی داشت که فعاليت های آن مغاير با شئونات 
جامعه اســالمی بود. برای اينکه افراد مست دعوا راه نيندازند، شاهرخ 
را به عنوان نگهبان انتخاب کرد. البته شــاهرخ برخالف چهره خشن و 

هيکل تنومندش، خيلی مهربان بود.»

تلنگر حاج آقا مجتبى تهرانى
گاهــی اوقات يک تلنگر زندگی آدم ها را از اين رو به آن رو می کند. 
مثــل تلنگر حاج آقــا مجتبی تهرانی که شــاهرخ را از خواب بيدار و 

سربه راه کرد. برادر شاهرخ تعريف می کند: «در زمان حکومت پهلوی 
برگزاری هيئت مذهبی در ماه محرم با محدوديت مواجه بود. يکی از 
اهالی به حاج آقا مجتبی تهرانی گفته بود شــاهرخ می تواند اين کار را 
بکند و اجاره برگزاری مراســم را بگيرد. شاهرخ را خبر کردند که نزد 
حاج آقا مجتبی تهرانی برود. رفتن همانا و شيفته اين مرد خدا شدن 
همانا. حاج آقا از او خواســته بود از کالنتری مجوز بگيرد و شــاهرخ 
گرفتــه بود. همين پای او را به جلســات حاج آقــا مجتبی باز کرد.» 
شاهرخ بعد از اين جلسات متحول شد و به پابوسی امام رضا(ع) رفت. 
در آنجا توبه کرد که فرد ديگری شــود. برای همين وقتی از مشــهد 

برگشت ديگر به محل کار قبلی خود نرفت. 

شركت در تظاهرات دوران انقالب
در بحبوحه انقالب شــاهرخ به دســته تظاهرات کننده پيوســت 
و همراه با دوســتانش به ميان مــردم رفت تا در انقالب 
اسالمی شــرکت کنند. هر جا به کمک او نياز بود حاضر 
می شــد و از همه توان خود برای نابودی حکومت پهلوی 
و پيروزی انقالب اسالمی استفاده می کرد تا هرچه زودتر 
حکومت پهلوی ســرنگون و انقالب اســالمی پيروز شود. 
بــرادرش می گويد: «او گاهی تا صبــح در کنار مردم بود 
و به آنها کمک می کرد. ماشــين پيکانی را هم که داشت 
فروخــت و در ايــن راه خرج کــرد. روز ۱۲ بهمن هم به 
همراه چند کشــتی گير تنومند از سوی رئيس فدراسيون 
کشتی انتخاب و در فرودگاه مستقر شدند. امام(ره) که از 
پله های هواپيما پايين آمد، شــاهرخ هم همراه جمعيتی 
که در آنجا بود با خوشــحالی به اســتقبال امام(ره)رفت 
و همواره به اين لحظــه تاريخی افتخار می کرد.» پس از 
پيروزی انقالب، به درخواســت آيت اهللا  جاللی خمينی در 
کميته مشــغول فعاليت شــد. عليرضا می گويد: «شاهرخ 
در کردســتان با شهيد چمران آشنا شد.» با شروع جنگ 
تحميلی، اوبا ۷۰ تن از دوســتانش راهی اهواز شــد. بعد 
از آنجا به سوســنگرد و سپس به دشت ذوالفقاريه    آبادان 
رفــت. عليرضا می گويد: « من هم با او بودم. شــاهرخ به 

مدت ۳ ماه در جبهه حضور داشت.» 

شهادت در دشت ذوالفقاريه
آذر ماه ســال ۵۹ بود، عراقی ها دشت ذوالفقاريه را محاصره کرده 
بودند. رئيس جمهور وقت نيروی کمکی نمی فرســتاد و توپخانه لشکر 
۷۰ هم کار نمی کرد. شاهرخ برای اينکه جلو دشمن را بگيرد در سنگر 
ماند و از همانجا به ســوی دشــمن آر.پی.جی شليک می کرد. حدود 
ســاعت ۱۰ صبح بود که روی خاکريز ايســتاد تا آر.پی.جی شــليک 
کند، که ناگهان تير به ســينه اش اصابت کرد و شــاهرخ روی زمين 
افتاد. حاج قاســم صادقی از همرزمان شــهيد می گويد: «پيکر شهيد 
ضرغام در دشت ذوالفقاريه باقی ماند. بعد از شکست حصر    آبادان گروه 
تفحص برای يافتن پيکرش خيلی تالش کرد اما متأسفانه نتوانست او 
را بيابد.» حاج قاســم برای گراميداشت دالوری های شاهرخ ضرغامی 

سنگری نمادين در ذوالفقاريه ساخته است. 

نبود مجموعه ورزشى، دغدغه اهالى
محدوده ناحيه يک شهرداری منطقه ۱۵ به دليل 
قدمت باالی برخی بناها و بافت فرســوده با کمبود 
سرانه های خدماتی روبه رو است و در اين ميان، تراکم 
جمعيــت در اين ناحيه و نبود مکان های ورزشــی 
استاندارد باعث شده شهروندان درخواست ساخت 
مجموعه های تفريحی و ورزشــی را داشته باشند. 
«عصمت جمال لو» يکی از اهالی قديمی اين محله 
درباره کمبود مراکز ورزشی و تفريحی در اين بخش 
از منطقه می گويد: «حدود ۲۵ ســال است در اين 
محله زندگی می کنم و صاحب ۲ فرزند پسر هستم. 
هر ســال با فرارسيدن فصل تابستان، تأمين بهينه 
اوقات فراغت فرزندانم برايم به يک مشکل جدی و 
دغدغه تبديل می شود چون محله از امکانات تفريحی 
و ورزشی مطلوبی برخوردار نيست. هر سال مجبور 
هستيم برای استفاده از امکانات مناسب ورزشی به 
محله نبرد برويم تا فرزندانم را در کالس های ورزشی 

ثبت نام کنند.» 

زمين خالى در محله نداريم
در سال های گذشته تعداد زيادی مجموعه ورزشی 
در برخی از محدوده های منطقه ۱۵ ساخته شده اما 
گروهی از شهروندان معتقدند برخی از محله ها به ويژه 
محله هــای کم برخوردار امکان و ظرفيت ســاخت 
مجموعه ورزشی را ندارند. «حسن ميرزايی» يکی از 
قديمی های محله که در صنف مشاور امالک فعاليت 
دارد، دربــاره محدوديت های محله برای ســاخت 
پروژه ها می گويد: «مشــکل اصلــی در زمينه نبود 
مجموعه های ورزشــی اين است که محله ما بسيار 
قديمی است و امکان و ظرفيت ساخت مجموعه های 

متعدد با امکانات مختلف را ندارد.» 
او با اشــاره به کمبود زمين در اين 
محلــه می گويد: «بــه دليل بافت 
قديمی، کمبود زمين و نبود فضای 
خالــی، در طول چند ســال اخير 
اماکن ورزشی جديدی در اين محله 
ساخته نشده است. در واقع بايد يک 
زمين و فضای خالی در محله باشد 
که شــهرداری با تملک آن بتواند 
فضای ورزشــی در خوری در محله 
بسازد. نمی شود که خانه ها را خراب 
کرد و به جای آن مجموعه تفريحی 
و ورزشی ساخت. شــهروندان اگر 
درخواستی هم در خصوص ساخت 
مراکز ورزشی و تفريحی دارند ابتدا 
بايد نگاهی هم به ظرفيت های محله 
داشته باشند که آيا جوابگوی ايجاد 

مراکز جديد هست يا نه.»

ركود پروژه ها با شيوع كرونا
مانند بســياری از مشاغل که از 

اسفند ماه سال گذشته تاکنون تحت تأثير بيماری 
کرونا قرار گرفته اند، برخی پروژه های ســاختمانی 
هم در زمان شــيوع اين ويــروس به حالت تعطيل 
درآمده اند. «ســميه قضاتی» يکــی از فعاالن حوزه 
ورزش در محلــه مظاهری دربــاره رکود پروژه های 
خرد و کالن در زمان شيوع بيماری کرونا می گويد: 
«مجموعه ورزشــی مظاهــری در روزهای ابتدايی 
اســفند بيش از ۴۰ درصد پيشرفت فيزيکی داشت 
و اگر کرونا اپيدمی نمی شد، اين مجموعه زودتر به 

پايان می رسيد اما با شيوع کرونا همه 
پروژه های خرد و کالن به صورت راکد 
ماند و هيچ پيشرفتی نکرد.» قضاتی 
ادامه می دهد: «اين رکود در پروژه ها 
فقط مربوط به پروژه های شــهرداری 
نبود و حتی ملک های شــخصی در 
حال ساخت هم از اين وضعيت تأثير 
گرفته اند وبيشتر کارگران ساختمانی 
بيکار شــده اند و عــده ای از کارگران 
که در اين نوع پروژه ها فعاليت دارند 
از ترس کرونا به شــهر و واليت خود 

بازگشته اند.»

بهره بردارى از مجموعه در 
اواسط تابستان

مســئوالن حوزه فنــی و عمران 
شهرداری منطقه ۱۵ با تالش بی وقفه 
مشغول اتمام پروژه مجموعه ورزشی 
مظاهری هستند. «عليرضا حالجيان» 
معاون فنی و عمران شــهردار منطقه 
۱۵ با يادآوری اين موضوع می گويد: 
«در خصوص اينکه شهروندان تصور می کنند پروژه 
مجموعه ورزشی مظاهری قدری طوالنی شده بايد 
بگويم که در فصل زمستان بارش های متعدد، شيوع 
ويروس کرونا، کمبود نقدينگی و مسائل مختلف مالی 
باعث شد روند کار کمی کند شود اما در حال حاضر 
مسائل مالی برطرف شده و پروژه به بيش از ۷۰ درصد 
پيشرفت فيزيکی رسيده است. در صورت نبود مشکل 
جديد اين پروژه در اواســط تابستان تکميل خواهد 

شد.» 

دالور 
دشـت 

ذوالفقاريه

به مناسب سوم خرداد
سالروز شهادت«شاهرخ ضرغام» 

زندگى او را مرور كرديم

اهالى چشم انتظار افتتاح

اغلب  را    شهيد «شاهرخ ضرغام» 
اهالی منطقه ۱۴ خوب می شناســند 
را  و جسارتش  دالوريها  داســتان  و 
غيور  شنيده اند.  نبرد  ميدان های  در 
مــردی که شــجاتش در جبهه های 
جنوب زبانزد عام و خاص و شجاعت 
و هيبتش ترس را بــه دل عراقی ها 
کسانی  جمله  از  بود. ضرغام  انداخته 
بود که دعای خير مادرش او را عاقبت 
به خير کرد. کسی که کارش نگهبانی 
در يک مرکز غيراســالمی بود. با اين 
حال، شــاهرخ به تلنگــر عارفی از 
خواب غفلت بيدار شد و يک شبه ره 
صد ساله را پيمود. عاقبت هم در راه 
دفاع از دين و ميهن شهيد شد. قصه 
زندگی اش شنيدنی است و هر انسان 
خفته ای را هوشــيار می کند. به بهانه 
سوم خرداد، سراغ «عليرضا ضرغام» 
برادر شهيد و سردار «قاسم صادقی» 

رفته و با آنها گفت وگو کرديم. 

مژگان مهرابى

در بحبوحه انقالب 
شاهرخ به دسته 

تظاهر كننده ها 
پيوست و همراه با 
دوستانش به ميان 

مردم رفت تا در 
پيروزى انقالب 
اسالمى شركت 
كنند. هر جا به 

كمك او نياز بود 
حاضر مى شد

  يکی از اين بخش های کم برخوردار منطقه ۱۵، محله مظاهری در ناحيه يک است که از سال 
گذشته پروژه مجموعه ورزشی مظاهری در آن کليد خورده، اما روند کند عمليات عمرانی اين 
مجموعه باعث شده پيشرفت قابل توجهی در آماده ســازی آن ديده نشود. عده ای از اهالی 
اين محله معتقدند زمان ساخت اين پروژه از حد معمول طوالنی تر شده و از اين بابت گله مند 
هســتند. مسئوالن پروژه عوامل مختلفی از جمله بارش های زمستانی، شيوع ويروس کرونا و 
کمبود نقدينگی را عامل طوالنی شدن روند ســاخت اين مجموعه می دانند.  در گزارش زير 

عواملی را که باعث تأخير تکميل پروژه مجموعه ورزشی مظاهری شده پيگيری کرديم. 

 سارا جعفرزاده

طوالنى شدن روند ساخت  
مجموعه ورزشى مظاهرى باعث نارضايتى ساكنان محله شده است

هفت حوض جاى 
پارك ندارد

کمبــود جــای پــارک در معابر و 
ساکنان  مشــکالت  از  يکی  کوچه ها، 
سال هاست  که  است  هفت حوض  محله 
با آن دســت به گريبان هستند. محله 
هفت حوض يکی از بخش های پرجمعيت 
منطقه ۸ اســت و وجود مراکز خريد و 

متعدد  تفريحی  مراکز 
باعث  آيت  خيابان  در 
برای  که  افرادی  شده 
خريد و گشــت وگذار 
پايانی  روزهــای  در 
هفته بــه اين خيابان 
برای  می کنند  مراجعه 
خودروهای  پــارک 
مواجه  مشکل  با  خود 
پايتخت  در  شــوند. 

بيشــتر مراکز خريد پارکينگ طبقاتی 
دارند اما در خيابان آيت به ندرت مرکز 
پارکينگ  که  می شود  مشاهده  خريدی 
خود  طرفی  از  باشــد.  داشته  طبقاتی 
اهالی با مشکل پارکينگ مواجه هستند 
مختلف  نقاط  از  و حضور شــهروندان 
که  پايانی هفته  پايتخت در روزهــای 
بــا خودروهای شــخصی خود  اغلب 
می آيند به اين مشــکل دامن می زند. 
«رضا چگينی» دبير شــوراياری محله 
در  پارکينگ  معضل  درباره  هفت حوض 
حاضر  حال  می گويــد:  «در  محله  اين 
يکی از مشــکالتی که باعث نارضايتی 
اهالی شــده کمبود پارکينگ در محله 
هفت حوض اســت. ايــن روزها برخی 
خانواده ها بيش از ۲ خودرو دارد و همين 
موضوع باعث می شــود که خودروهای 
خود را در معابر اصلی يا در کوچه پارک 
کنند.» چگينی ادامه می دهد: «درست 
اســت که در منطقه ۸ با کمبود زمين 
و فضای خالی مواجه هســتيم که اگر 
غير از اين نبود قطعًا مســئوالن فکری 
به حال رفع اين مشــکل می کردند اما 
اين منطقه مکان های متروکه و رها  در 
شــده ای هم وجــود دارد که می توان 
به عنوان ظرفيت مناســبی بر ای ايجاد 
پارکينگ طبقاتی در نظر گرفت. يکی از 
اين مکان ها در روبه روی مجتمع تجاری 
سون سنتر در نبش ميدان هفت حوض 
قرار گرفته است که مالکيت آن مربوط 
به بانک ملی است.» چگينی می افزايد: 
گلخانه  يک  مکان  اين  حاضر  حال  «در 
متروکه است و مساحت آن حدود بيش 
البته مديريت  است.  از ۲ هزار مترمربع 
تملک  خصوص  در   ۸ منطقه  شــهری 
کرده  بســياری  تالش هايی  ملک  اين 
زمين شخص  اين  مالک  چون  اما  است 
می شود.  پيچيده  کمی  موضوع  نيست 
در صورتی که ارگان های مختلف به ويژه 
با شــهرداری منطقه ۸ در  بانک ملی 
موافقت  ملک  ايــن  واگذاری  خصوص 
کنند، امکان ايجاد پارکينگ طبقاتی در 

ميدان هفت حوض ميسر می شود.»

نيم نگاه

رضا چگينى 
دبير شورايارى محله 

هفت حوض

 اســت و وجود مراکز خريد و 

رضا چگينى

مجموعه 
ورزشى 

مظاهرى در 
يك نگاه

مجموعه ورزشی 
مظاهری در زمينی 

به مساحت هزار 
و ۲۰۰ مترمربع 
در ضلع غربی 

بوستان مظاهری 
قرار گرفته است. 
در اين مجموعه 

سوله ورزش های 
توپی با زير بنای 

۸۸۲ مترمربع و يک 
ساختمان با زير 

بنای ۷۵۶ مترمربع 
در ۳ طبقه با سازه 
فلزی و امکاناتی از 

جمله سالن ورزشی، 
سرويس بهداشتی، 

بخش اداری و 
موتورخانه در حال 

ساخت است. 



13 سه شنبه  30 ارديبهشت 1399   شماره 752 12  سه شنبه  30 ارديبهشت 1399   شماره 752 

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 
15

  1
4 

13  8  4 مناطق  گزارش ويژه گزارش ويژه

  شيوع کرونا دخل و خرج زندگی بسياری از مردم به ويژه آنها 
که درآمدشــان در گرو فعاليت  روزانه شان بود، را بر هم زد. در 

ماه های اسفند و فروردين، قرنطينه، دورکاری  کارمندان و خلوت 
شدن شهر، معيشت رانندگان تاکســی که گذران زندگی شان با 

حضور مردم در خيابان های شهر مرتبط است را نشانه گرفت 
و پس از آن حذف طرح ترافيک و اجرای فاصله گذاری 

اجتماعی در تاکســی ها بدون جبران ضرر و زيان 
آنها، وضعيت معيشــت اين قشر آسيب پذير را 

به مراتب ســخت تر کرد. برای تهيه گزارشی 
پايانه  بزرگ ترين  به  تاکسيرانان،  از مشکالت 
تاکسيرانی شمال شرق تهران در ضلع شمالی 
ميدان رســالت رفتيم و ساعتی پای درد دل 

جمعی از رانندگان خطوط تاکسی پايانه رسالت 
نشستيم. 

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

ويروس كوويد 19 دومين پايانه 
تاكسيرانى پايتخت را سوت و كور كرده است

كاهش دو سوم درآمد به دليل كرونا
نزديک ظهر به پايانه تاکســيرانی در ضلع شــمال 
غربــی ميــدان رســالت می رســيم، صــف طوالنی 
تاکســی های زرد در خطوط ۲۲ گانه پايانه رسالت از 
دور پيداســت. راننده ها در دسته های چندتايی دور و 
اطراف ايســتگاه جمع شده و مشــغول صحبتند و به 
دنبال هر مسافری که وارد پايانه می شود به اميد اينکه 
مســافر خط آنهاست چشم می دوانند و خيلی هايشان 
نااميدانــه رو برمی گرداننــد. پايانــه خلوت اســت و 
تک و توک مســافر پيدا می شــود به طوری که هر نيم 
ساعت يک تاکســی پر از مسافر پيروزمندانه از پايانه 
خارج می شود. البته نبود مسافر برای رانندگان تازگی 
ندارد و از نخستين روزهای شروع کرونا وضع به همين 
منوال است. «اســماعيلی» از رانندگان خط رسالت ـ 
شــهرک غرب که با ماسک و دســتکش پشت فرمان 
در انتظار مسافر نشســته، معتقد است بی رونق ترين 

روزهای کاری اش را در ۱۵ ســال گذشته، می گذراند: 
«از ســاعت ۷ صبح تا ۱۱ فقط ۲ سرويس رفتم و با 
اين وضع تا شــب نهايتًا ۶۰ هزار تومان کار می کنم، 
در حالــی که قبًال دخل روزانه ام ۱۸۰هزار تومان بود. 
يعنی درآمدم يک سوم شده است.» او در ادامه کرونا 
و نبود طرح ترافيک را عامل اين مشــکالت می داند: 
«از وقتی طرح ترافيک حذف شــده مــردم از ترس 
کرونا با ماشــين شخصی شان بيرون می روند و کسی 

سوار تاکسی نمی شود. در واقع هرکسی ماشين 
دارد اين روزها با ماشــين خودش می رود، 

اين موضوع هم باعث ترافيک خيابان ها 
شده و هم مســافران ما را کم کرده 

يعنی همين ۴ تا مسافر را هم که 
جابه جا می کنيم بايد ۴ ساعت 

در ترافيک بمانيم.»

از افزايش كرايه ها خوشحال نيستيم
هر سال افزايش کرايه  ناوگان حمل ونقل عمومی از اول 
ارديبهشت ماه اعمال می شد، ولی امسال به دستور ستاد 
ملی مقابله با کرونا، افزايش نرخ کرايه ها با يک ماه تأخير 
يعنی از اول خرداد اجرايی می شود. از اين رو طبق مصوبه 
شورای شهر تهران، از ۲ روز ديگر برچسب کرايه های جديد 
با افزايش ۲۵ درصدی بر پيشــانی تاکســی ها می نشيند 
تا بخشی از مشکالت معيشــتی  اين قشر آسيب پذير را 
برطرف کند. امــا برخالف انتظار افزايش کرايه ها چندان 

برای رانندگان تاکسی خوشايند نيست. 
«رجبی» راننده خط ونک ـ رسالت در اين باره می گويد: 
«همه فکر می کنند ما از زياد شــدن کرايه ها خوشحال 
می شــويم در حالی که اين طور نيســت چــون افزايش 
کرايه ها، باعث کم شــدن مسافر می شــود.» رجبی به 

خطوط اتوبوسرانی تجريش، ونک، ميدان صنعت و... در 
خيابان های مجاور پايانه رسالت اشاره کرده و می افزايد: 
«اينجا هــم اتوبوس دارد و هم متــرو؛ پس وقتی کرايه 
تاکســی گران شــود مردم ترجيح می دهند با اتوبوس و 
مترو بروند چون برايشــان نمی صرفد.» راننده جوانی که 
تازه سر خط رسيده و شاهد گفت وگوی ما بود، در تأييد 
صحبت های همکارش می افزايــد: «افزايش ۲۵ درصدی 
کرايه هم با توجه به تورم ۴۰ درصدی منصفانه نيســت. 
بايــد حداقل ۴۰ درصــد کرايه تاکســی ها افزايش پيدا 
کنــد، اما همان طور که همکارم گفت در اين صورت هم 
مسافران کمتر می شوند و هم ما بيکار می شويم، پس تا 
تورم مهار نشود حتی اگر کرايه دو برابر شود باز وضع ما 

درست نمی شود.» 

گرانى لوازم يدكى و دغدغه نوسازى تاكسى 
«پرايــد ۹۰ ميليونی و حباب بازار خودرو» موضوع 
گفت وگوی داغ رانندگان خط پاسداران است. فرهادی 
يکی از رانندگان ميانســال خط پاسداران که به گفته 
خودش  فارغ التحصيل مهندسی عمران دانشگاه شريف 
است و ســال ها قبل چندين پروژه عمرانی از جمله 
نخســتين پل عابرپياده در جاده قيامدشــت، 
مخازن آب صالح آباد، ورزشــگاه بهار در 
منطقــه ۱۹ و... را طراحــی کرده و 
از بد روزگار بــه داليلی مدرک و 
سابقه کارش را بی خيال شده و 
۲۰ سالی است که خرجش را 
از تاکسی درمی آورد، درباره 
تأثيــر گرانی خــودرو بر 
کســادی کار تاکسيرانان 
قيمت  «وقتی  می گويد: 
می شود،  نجومی  خودرو 

لوازم هم بی دليل گران می شــود مثًال ديسک تا چند 
روز پيش جفتی ۹۰ هزار تومان بوده حاال شــده ۲۱۰ 
هزار تومان، تسمه تايم شده ۳۵۰ هزار تومان و ديسک 
صفحه به يک ميليون رســيده، بــا اين حال درآمد ما 
کمتر از نصف شده، پس طبيعی است که خراب شدن 
ماشــين کابوس اين روزهای همه رانندگان تاکســی 
است.» اين راننده ميانسال که دوستانش او را مهندس 
صدا می زنند، موبايلش را نشــان داده و می گويد: «در 
اين آشــفته بازار خودرو و کسادی کار، برايمان مسيج 
آمده که برای نوســازی تاکســی، ۲۰ ميليون تومان 
بدهيــم تا وام ۵۰ ميليونی بگيريــم، اما نه پول پيش 
را داريــم و نه با اين وضع درآمدها از پس اقســاطش 
برمی آييم.» مهندس در ادامه با ناراحتی می گويد: «تا 
حاال جايی نگفته ام اما اگر شــرايط اين طور ادامه پيدا 
کند توان پرداخت شــهريه دانشگاه فرزندم را ندارم و 

ناچار بايد ترک تحصيل کند.» 

رعايت پروتكل بهداشتى
عالوه بــر کمبود مســافر 
و ترافيــک خيابان هــا، يکی از 
نگرانی هايی که رانندگان تاکســی 
به دليل    تردد زياد در شــهر و سروکار 
داشــتن با پول خرد بيش از ديگران با آن 
مواجهند، خطر آلوده شدن به ويروس کروناست. 
از اين رو برای مقابله با اين ويروس، بايد پروتکل های 
بهداشــتی از جمله نصب کاور پالســتيکی، اســتفاده از 
دستکش و ماســک و مواد ضدعفونی را رعايت کنند. اما 
رعايــت اين پروتکل هزينه بر اســت و از عهــده راننده ها 
خارج. از اين رو اتحاديه تاکسيرانان و شهرداری موظفند با 
تأمين و توزيع امکانات بهداشتی مثل ماسک و دستکش و 
محلول ضدعفونی تاکسيرانان را حمايت کنند. «فاضلی» 
راننده تاکســی خط ميدان قدس که محاسن سپيدش را 
با ماسک سياهی پوشانده است، در اين باره می گويد: «يک 

بــار از طرف اتحاديه آمدند و بيــن رانندگانی که در پايانه 
بودند ماسک و دستکش و ژل ضدعفونی و کاور پالستيکی 
توزيع کردند، اما آن ســاعت مــن و خيلی از همکارانم در 
پايانه نبوديم و چيزی عايدمان نشد.» او درباره الزام استفاده 
از ماسک و دســتکش و ضدعفونی خودرو می گويد: «من 
و خيلی از همکارانم ماســک پارچه ای که قابل شست وشو 
است، استفاده می کنيم، دستکش پالستيکی هم تا جايی 
که بتوانيم تهيه می کنيم، اما محلول ضدعفونی گران است 
و بعد از هر ســرويس نمی شود اســتفاده کرد، از اين رو به 
ناچار هر شب بعد از آخرين سرويس يکبار دستگيره های 
ماشين را با اسپری ضدعفونی می کنيم. کاور هم نداريم و 
شهرداری قول داده است که برايمان تهيه کند.» او در ادامه 
می گويد: «خوشبختانه با رعايت اصول بهداشتی، تا جايی 
که می دانم هيچ کدام از رانندگان تاکسی منطقه ۴ به کرونا 

مبتال نشده اند.»

پايانه رسالت در انتظار سقف
ساعتی از ظهر گذشته و آفتاب تا وسط آسمان باال آمده 
و راننده ها برای فرار از گرمای هوا، در سايه ديوار سرويس 
بهداشتی و نمازخانه در شرق پايانه ايستاده اند. با وجودی 
که اينجا بعد از پايانه آزادی، بزرگ ترين پايانه تاکســيرانی 
پايتخت اســت، اما هنوز سقف و سايبان ندارد. «بيگدلی» 
يکی از رانندگان خط آزادی با گاليه از مسقف نبودن پايانه 
رسالت می گويد: «به نظر من يکی از بزرگ ترين مشکالت 
اين پايانه نداشتن سقف و سايبان است، چراکه مسافران و 
رانندگان اين پايانه مجبورند در زمستان زير برف و باران و 
در تابستان زير برق آفتاب بايستند.» او در حالی که دستش 
را ســايه بان صورتش کرده، در ادامه می گويد: «هنوز بهار 
است و هوا خيلی گرم نشده اما در فصل تابستان مسافرها 
از اينکه صندلی های تاکســی  زير برق آفتاب داغ می شود 

گاليه می کنند.» 

«دليری» يکی ديگــر از رانندگان خط کوهک با تأييد 
صحبت های همکارش به پايانه تاکســيرانی ضلع جنوبی 
ميدان رســالت که در منطقه ۸ شــهرداری واقع شــده، 
اشــاره کرده و می گويد: «آن پايانــه از اينجا کوچک تر و 
تاکسی هايش هم کمتر اســت اما سال هاست که مسقف 
شــده، اما اينجا با وجود قول های تاکسيرانی و شهرداری 
هنوز سقف و سرپناه ندارد.» او در توضيح بيشتر می گويد: 
«حدود ۲ ســال پيش عده ای مهندس از طرف شهرداری 
آمدند و از اينجا بازديد کردند و گفتند می خواهند ســقف 
و مجتمع ايستگاهی بزنند و تاکسی ها سروسامان بگيرند 
اما هيچ خبری نشــد. بعد از يک مدت هم دوباره چند نفر 
ديگر آمدند و گفتند برای پايانه سقف درست می کنند، اما 
هر وقت اين موضوع را از اداره تاکســيرانی پيگيری کرديم 

گفتند فعًال خبری نيست.» 

كرايه مسافر چهارم از جيب مسافر يا راننده؟ 
«خانوم! تجريش می ری بيا، داريــم راه می افتيم! » 
اين را راننده تاکســی خط تجريش کــه جلو در نيمه 
باز تاکســی منتظر يک مسافر ايســتاده با صدای بلند 
می گويد. نزديک می روم و داخل تاکسی را نگاه می کنم 
يک مســافر جلو و يک مســافر عقب سوار کرده است. 
خــودم را معرفی می کنم و می گويــم: «چه خوب که 
فاصله اجتماعی را رعايت می کنيد و با ۳ مسافر حرکت 
می کنيد.» دستش را روی سقف ماشين گذاشته، آهی 
کشــيده و می گويد: «اجباره اگه بيشتر سوار کنيم ۵۰ 
هزارتومن جريمه می شــيم.» ســپس نگاه کوتاهی به 
مســافران داخل ماشين انداخته و بالفاصله در تصحيح 
حرفش می گويد: «البته برای حفظ ســالمتی مسافرها 
و خودمان هم بد نيست کرايه نفر چهارم را هم تقسيم 

کنيم تا به کسی فشار نياد...» حرفش هنوز تمام نشده 
که مرد جوانی که صندلی جلو نشسته سرش را از پنجره 
بيــرون آورده و خطاب به راننــده با دلخوری می گويد: 
«آقا رو من حســاب نکن، چرا بايــد کرايه اضافه بدم؟ 
گفتن تا خرداد کرايه ها نبايد زياد بشــه. منم پول زور 
نمی دم. يعنــی ندارم که بدم...» راننــده با دلخوری از 
حاضرجوابی مسافر رو به او می گويد: «حاال شما خودتو 
ناراحت نکن با هم کنار ميايم. اگه راضی نيستی هم نده، 
اصًال کرايه اتو هم مهمون ما باش...» سپس غرغرکنان، 
زير لب نجوا می کند «مــا هم آدميم خرج زن و بچه و 
زندگی داريم...» و رو به من می گويد: «می بينيد! با اين 
طرح ها و برنامه هاشون از جيب راننده ها می بخشن و ما 

و مسافرها رو به جون هم ميندازن! » 

مسقف شدن پايانه تاکســيرانی رسالت خواسته 
بجا و چندين ساله رانندگان و مسافران تاکسی اين 
پايانه اســت و حرف جديدی نيســت. از چند سال 
پيش در شهرداری منطقه حرف و حديث هايی برای 
ساماندهی و مسقف کردن اين پايانه مطرح شده اما 
هنوز هيچ کدام به مرحله اجرا نرسيده است. چرايی 
اين موضــوع را از «مهدی اناری» معاون حمل ونقل 
و ترافيک شهردار منطقه ۴ جويا شديم که در پاسخ 

از امکان اجرای طرح پالزای شــهری در ميدان 
رسالت پرده برداشــت. او گفت: «در حال انجام 
مطالعات اوليه هســتيم که در راســتای توسعه 
قلمرو شهری، محدوده پايانه رسالت مانند آنچه 
کــه در ميدان هفتم تير ايجاد شــده، تبديل به 
پالزای شــهری بشود که در اين صورت پايانه به 
زير زمين منتقل می شود.» معاون حمل ونقل و 
ترافيک شــهرداری منطقه ۴ در توضيح بيشتر 

افزود: «تا ۴ يا ۵ ماه آينده طبق نظر کارشناسان 
که بر پيوســت های اقتصادی، اجتماعی، و... اين 
طرح مشــغول مطالعه هســتند، به يک نتيجه 
قطعی می رسيم که پالزا ايجاد کنيم يا فقط پايانه 
را مســقف کنيم، اگر قرار بر ساخت پالزا باشد 
که چون پروژه بزرگی است حداقل ۴ سال طول 
می کشد اما در صورتی که قرار بر مسقف کردن 
پايانه شود شايد تا پايان همين سال انجام شود.» 

است و ســال ها قبل چندين پروژه عمرانی از جمله 
نخســتين پل عابرپياده در جاده قيامدشــت، 
مخازن آب صالح آباد، ورزشــگاه بهار در 

منطقــه 
از بد روزگار بــه داليلی مدرک و 
سابقه کارش را بی خيال شده و 

نگرانی هايی که رانندگان تاکســی 
به دليل    تردد زياد در شــهر و سروکار 
داشــتن با پول خرد بيش از ديگران با آن 
مواجهند، خطر آلوده شدن به ويروس کروناست. 

حضور مردم در خيابان های شهر مرتبط است را نشانه گرفت 
و پس از آن حذف طرح ترافيک و اجرای فاصله گذاری 

اجتماعی در تاکســی ها بدون جبران ضرر و زيان 

تعيين تكليف 
براى ايجاد 
پالزا يا سقف 

چرخ تاكسيرانان
چوب كرونا الى 
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دستگاه تاكسى در خطوط داخلى 
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تاش

هشـدار! 
به پاتوق معتادان 
نزديك مى شويد

پارك جنگلى 
توسكا در 

قرق معتادان
اهالی  که  مدت هاست 
حضور  از  کيانشهر  محله 
زندگی  در  معتــاد  افراد 
سکونت شــان  محــل 
گله مند هستند. بارها اين 
مشــکل را به شهرداری 
منطقه ۱۵ انعکاس داده  و 
خواستار رسيدگی به اين 
پارک  شــده اند.  مشکل 
جنگلی توســکا چندان 
شــباهتی به پارک ندارد 
گفت  می توان  واقع  در  و 
از امکانات بوســتان های 
ديگر محروم است. همين 
برای  بهانــه ای  موضوع 
حضور افراد معتاد در اين 

بوستان است. 
«صديقه آشوری» يکی 
کيانشهر،  محله  اهالی  از 
می گويــد:  دراين بــاره 
 «بارها من و همسايه ها به 
شهرداری ناحيه ۳ مراجعه 
کرده ايم که فکری به حال 
وضعيت اين بوستان کنند 
است.  بوده  بی نتيجه  اما 
نبود  ما،  فعلی  مشــکل 
بوستان  اين  در  روشنايی 
اســت که باعث می شود 
مــکان دنــج و تاريکی 
برای افــراد معتاد فراهم 
از  متأسفانه عده ای  شود. 
افراد  اين  به  محله  اهالی 
در فصل سرما پتو، لباس 
و  می دهند  گرم  غذای  و 
بد  باعث  موضــع  همين 
شــده  افراد  اين  عادتی 
است.» آشوری می افزايد: 
به  مسئوالن  است   «بهتر 
جای اينکه تمرکز خود را 
معتادان  جمع آوری  روی 
را  بوستان  اين  بگذارند، 
تجهيز کنند. اين بوستان 
مبلمان  روشنايی،  به  نياز 
آبخوری  شــير  شهری، 
و وســايل بازی کودکان 
دارد. ايــن روزها نگرانی 
اين است که  اهالی محله 
با شــروع فصل تابستان       
بچه ها  و  تردد شهروندان 
بيشتر  بوســتان  اين  در 
دارد  امکان  و  می شــود 
تقاضا  شود.  بدتر  اوضاع 
داريم تجهيز اين بوستان 
در اولويت شهرداری قرار 

بگيرد.»

مصرف گروهى مواد مخدر در پل بسيج 
منظره ناخوشايندى به ورودى جنوب شرق پايتخت داده است

فضــای دنج و تاريک زير پل بســيج يعنی 
درست همانجايی که تصورش را هم نمی کنيد 
کســی بتواند آنجا       تردد کند چه برسد که آنجا 
زندگی کند، اين روزها مهمان های ناخوانده ای 
را در خــود جای داده اســت. مهمان هايی که 
حــرف و تحقيرهــای زمين و زمــان را برای 
لحظه ای نشئگی به جان می خرند. صحبت از 
معتادان اســت، معتادانی که درباره شان بارها 
شنيده ايم مجرم نيستند و بيمار هستند. حاال 
مشکل اينجاست که اين افراد تصوير نازيبايی 
از ورودی منطقه را ترســيم می کنند. «رسول 
مالقلی» يکی رانندگان اتوبوس های مسافربری 

که اغلب از سمت سمنان مسافران را به سه راه 
افســريه می آورد، در اين باره می گويد: «بارها 
وقتی مســافران را در ســه راه افســريه پياده 
می کنــم از برخی از آنها می شــنوم که اينجا 
ديگر کجاست؟ چقدر معتاد و کارتن خواب در 
اين جا       تردد دارند. متأسفانه معتادان به صورت 
کامــًال عادی در ميان مــردم       تردد می کنند و 
در فضای سبز پل بسيج مشغول مصرف مواد 
می شوند. حتی همين جا شب را روز می کنند 
و اين در حالی است که هيچ مسافری دوست 
نــدارد به محــض ورودش به شــهر مقصد با 

معتادان مواجه شود.»

     منظره     منظره بد در ورودى شهر

مددســرای خــاوران که ويــژه نگهداری 
معتادان در جنوب شرق تهران است در محله 
رضويــه و نزديک به مرکــز منطقه ۱۵ واقع 
شــده و معتادان پس از خــروج از گرمخانه 
بــه راحتــی وارد مرکز منطقه يعنــی پايانه 
مسافربری خاوران می شوند. «طيبه محبی» 
يکی از اهالی محله هاشم آباد که هر روز برای 
رفتن به محل کار از اتوبوس های تندرو پايانه 
خاوران استفاده می کند، در اين باره می گويد: 
«روزی نيســت که در اين پايانه مســافربری 
معتــادان را نبينم انگار اين مــکان به عنوان 
وعده گاه هميشــگی آنها شناخته شده است. 

هر روزعده ای از معتادان البته مرد و زن فرق 
نمی کند بــه اين پايانه مســافربری می آيند 
و موادمخــدر، ســرنگ، لبــاس و خنزر پنزر 
بين خودشــان رد و بــدل می کنند.» محبی 
می افزايد: «شــايد در نگاه اول همه اين افراد 
معتاد به نظر برســند اما برخی از آنها سارق 
هم هستند و چندين بار ديده ام که کيف قاپی 
می کنند. واقعًا نظارتی در اين نقطه از منطقه 
۱۵ نيســت و مســئوالن بايد فکری به حال 
مسافران اين پايانه مســافربری بکنند چون 
تجمع و       تردد اين افراد امنيت و آرامش خاطر 

مسافران و عابران را به مخاطره می اندازد.»

     پايانه خاوران وعده گاه معتادان     پايانه خاوران وعده گاه معتادان

اين روزها محال اســت از پل بســيج عبور کنيد و گروه های مختلف 
معتادان را که به صورت دســته دســته در اين مــکان تجمع می کنند 
نبينيــد. زمان و مکان برای ايــن افراد فرقی نــدارد و از چندی پيش 
قســمت زيرين پل بسيج را به محل زندگی دائمی خود تبديل کرده اند. 
«نصرت... احمدوند» يکی از کارگران خدمات شــهری که رسيدگی به 
فضای ســبز پل بســيج را برعهده دارد، در اين باره می گويد: «به خاطر 
اينکه قســمت زير پل فضای تاريک و دنجی است معتادان دوست دارند 
ســاعت ها در اين مکان باشــند و موادمخدر مصرف کنند. گاهی اوقات 
هم به خاطر مواد بــه جان هم می افتند و اغلب هم در خواب و بيداری 
به ســر می برند.» او ادامه می دهد:  «معتادان در قسمت زير پل بسيج در 
فضايی که ســتون های پل قرار گرفته، وسايل شان را نگهداری می کنند. 
آنهــا هرکدام معموًال يک پتو مندرس، گونی پر از لباس های کهنه و گاز 
پيک نيکی به همراه دارند و بدترين قســمت ماجرا اين است که عده ای 
از رهگــذران حس همدردی شــان گل می کند و به ايــن افراد پول هم 
می دهند. در اين شرايط، دنيا به کام اين معتادان می شود؛ به خاطر اينکه 

هزينه موادشان هم تأمين شده است.»

     هواخورى در زير پل بسيج     هواخورى در زير پل بسيج

مسئوالن معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۱۵ 
هم دغدغه حضور معتــادان را دارند و بارها پيگير 
مشــکالت مربوط به افراد آســيب ديده شده اند. 
«اکبر مختاری» معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار 
منطقه در اين باره به خبرنگار همشهری می گويد: 
«حضور افراد معتاد يک معضل و مشکل فرامنطقه ای 
است و نياز به دخالت سازمان های مختلف از جمله 
سازمان خدمات اجتماعی شــهردار تهران دارد. با 
توجه به اينکه شــهرداری منطقه ۱۵ ملکی را در 

محدوده شريف آباد در اختيار اين نهاد گذاشته انتظار داريم از       تردد اين افراد در 
منطقه کاسته شود. تا جايی که در حوزه اختيارات ما باشد سعی داريم معتادان 
را جمع آوری کنيم و به مددسرای خاوران انتقال دهيم اما دقيقًا فعاليت همين 
مددسرا معضل بزرگی برای منطقه ما شده که به نظرم بايد به خارج از شهر 
انتقال پيدا کند.» مختاری می افزايد: «با توجه به اينکه شخصًا به صورت مستمر 
در نقاط مختلف منطقه       تردد دارم، به محض مشــاهده کلونی افراد معتاد با 
سازمان خدمات اجتماعی برای افزايش گشتزنی ها توسط نيروهای اين سازمان 
مکاتبه می کنم اما ظاهراً هر روز به تعداد افراد معتاد اضافه می شود. با اين حال، 
اگر سوله ای که در شريف آباد در اختيار سازمان خدمات اجتماعی شهرداری 
قرار گرفته توسط اين سازمان تجهيز شود ديگر شاهد       تردد و حضور اين حجم 

از معتادان در محله ها از جمله پل بسيج نخواهيم بود.»

     معتادان، معضل فرامنطقه اى هستند     معتادان، معضل فرامنطقه اى هستند

اكبر مختارى
معاون اجتماعى و 

فرهنگى شهردار منطقه

  محدوده پل بسيج در منطقه ۱۵ به نوعی دروازه ورودی تهران در جنوب شرق محسوب می شود و 
مسافرانی که از استان ها و شهرهای شمال شرقی کشور وارد پايتخت می شوند در ابتدا به اين نقطه 

می رسند. با توجه به اينکه روزانه تعداد زيادی مسافر از 
اين مسير ترانزيتی وارد منطقه می شوند، يکی از نخستين 
تصاويری که با آن مواجه می شوند حضور معتادان در پل 
بسيج و فضای ســبز اطراف آن است. شرايط در زير پل 
بسيج به گونه ای اســت که گويی معتادان در آنجا شهر 
کوچکی برای خود ساخته اند که آن گونه آزادانه در هم 
می لولند و به زندگی متفاوت خود ادامه می دهند. در زير 
پل و چمن های اطراف آن دســته دسته کلونی تشکيل 
داده اند و به استعمال مواد مشغول هستند. مرد و زن هم 
فرق ندارد اتفاقًا تعدادی از جمعيت شان را زن های معتاد 
تشــکيل می دهند. در يک روز جمعه سری به اين پل و 
اطراف آن زديم تا از نزديک شــاهد زندگی معتادان در 
اين محدوده و تصوير ناخوشايند اين حضور در ورودی 

جنوب شرق پايتخت باشيم. 

 مناطق شرق پايتخت جاهای تاريخی و فرهنگی کم 
ندارد و يکی از آنها، فرهنگســرای اشراق در خيابان 
جشنواره فلکه دوم تهرانپارش است. مکان فرهنگی و 
تفريحی در شرقی ترين نقطه منطقه ۴ که در سال های 
اخير به دليل برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری 
مختلفی مانند“ صد دانه ياقوت » و «اقوام» مورد توجه 
ساکنان شــرق تهران و حتی مناطق ديگر شده است. 
اين مجموعه فرهنگی در دل يک باغ باصفا و وســيع 
قرار گرفته که مراجعه  کنندگان به اين مکان را سرشار 
از انرژی و ســرحال می کند. اين مجموعه فرهنگی که 
اکنون به عنوان يکی از مکان های هويتی در شرق تهران 
محسوب می شود، تاريخچه خواندنی دارد که در ادامه با 

بخش هايی از آن آشنا می شويم. 

سارا جعفرزاده

مينا اصغرنژاد

آشنايى با فرهنگسراى اشراق در فلكه دوم تهرانپارس

روزى روزگارى باغ داماد ناصر الدين شاه
در دل فرهنگسرای اشراق، بناهای تاريخی متعددی 
وجــود دارد که يکــی از آنها، ســاختمان اصلی اين 
مجموعه است. قدمت ساختمان اصلی در اين 
مجموعه به ۱۰۰ سال پيش بر می گردد و 
باغ بزرگی که در آن واقع شده است 
۲۰۰ ســال قدمت دارد. در برخی 
ســاختمان  شــده  گفته  منابع 
قديمی اين مجموعه را يکی از 
داماد های ناصر الدين شــاه بنا 
کرده است. از ديگر بخش های 

تاريخی و ارزشمند اين مجموعه، بادگيرهای قديمی آن 
اســت که معماری خاص خود را دارد. بــه بيان ديگر، 
نمونه هايی از زيباتريــن و بزرگ ترين بادگير های ايران 
در اين مجموعه قــرار دارد. اما اگر از بناهای تاريخی و 
بادگيرهای زيبای اين مجموعه بگذريم، به باغ باصفای 
آن می رســيم که آن هم با معمــاری ويژه ای طراحی و 
ساخته شــده اســت. ارزش های تاريخی اين مجموعه 
فرهنگی بر کســی پوشيده نيست، چراکه از نظر قدمت 
تاريخــی، باغ و محوطه و ســاختمان قديمی متعلق به 

زمان قاجار است. 

درباره افــرادی که در دوره های تاريخی گذشــته 
هرکــدام در مقطعــی صاحب اين مجموعــه بوده اند 
هم نقل و قول های متعددی وجــود دارد. يکی از اين 
نقل و قول ها می گويد، مهــدی ارباب يزدی که يکی از 
خان هــای اين ناحيه و از وکالی مجلس بود اين باغ را 
از داماد ناصرالدين شــاه خريداری کرد. او معماری اين 
بنا را به ســبک دوره پهلوی تغيير داد و بناهايی مثل 
استخر مرکزی و مجسمه اسب و تمساح را به آن افزود. 
حوض های هفت گانه که به صورت پله ای به هم متصل 
هستند، از مشهور ترين قسمت اين باغ است. پس از مرگ 
مهدی ارباب در سال ۱۳۴۸ اين مجموعه به همراه باغ و 

ساختمان های 
آن در اختيــار 

پهلــوی  دربــار 
در  گرفت.  قرار  دوم 

آن زمان ايــن باغ به دو 
قسمت چارک جواديه و باشگاه 

شــهرداری تقســيم و به عنوان باغ ملی اعالم شد. اين 
باغ بعد از پيروزی انقالب اسالمی تبديل به شهرداری 
شد و در ســال ۱۳۷۴ تحت پوشش سازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران در آمد و از آن زمان به عنوان 

فرهنگسرای اشراق نام گرفت. 

با وارد شــدن به اين مجموعــه فرهنگی و تفريحی، 
قبل از استفاده از امکانات آن، در مسيرهای مختلف اين 
مجموعه شــاهد بخش های ديدنی هستيم. جويبارهای 
کوچکی که در گوشــه و کنار باغ جاری اســت، نشان از 
روزگاری دارد که چشمه های آب روان در اين قسمت از 
شرق تهران وجود داشته است. در نقل و قول های قويمی 

منطقه آمده است، دو دهنه قنات که از سرخه حصار و تلو 
سر چشمه می گرفته در سال های گذشته در اين باغ وجود 
داشته که يکی از آنها به دليل اليروبی نکردن خشک شده 
اســت، اما اين آب قنات تلو است که هنوز جاری است و 
باعث سرسبزی و شادابی اين باغ و تبديل شدنش به يکی 

از ديدنی ترين فرهنگسراهای تهران شده است. 

پوشش 
گياهى متنوع

يکی از زيبايی های محوطه 
فرهنگسرای اشراق، پوشش گياهی زيبا و 

تماشايی آن است که هر ببينده ای را مجذوب 
خود می کند. به ويژه در فصل بهار که گل های 

رنگارنگ در باغ فرهنگسرا جلوه گری می کنند. 
محوطه باغ فرهنگسرای اشراق ۱۵۰ گونه گياهی 
دارد که از ميان آنها می توان به توت، توسکا، 

درختچه های گل يخ، گل شرابی، کاج، 
انجير، بلوط و درخت انار اشاره 

کرد. 

كتابخانه 
شيخ اشراق

کتابخانه شيخ اشراق بيش 
از ۳۷۰۰۰ جلد کتاب در زمينه های 

مختلف دارد و برای کودکان هم بخش 
مجزا دارد. در اين محل دو سالن مطالعه 
مجزا برای خواهران و برادران دارد که 

در تمام روزهای هفته از ۷ صبح تا 
۱۰ شب پذيرای شماست. 

تنديس ها 
و سرديس ها

 ۲۱ سرديس و ۴ تنديس از عرفا 
و انديشمندان حکمت اسالمی ـ ايرانی 

از قبيل شيخ اشراق، مالصدرا، فارابی و... 
توسط استاد سياوش سليمی، از پيشکسوتان 

مجسمه سازی، ساخته و در محوطه 
فرهنگسرای اشراق نصب شده است. وقتی 

از درب جنوبی وارد می شويد، شيخ 
اشراق حتمًا به شما خوش آمد 

خواهد گفت! 

تاريخچه فرهنگسراى اشراق

دست به دست شدن در دوره هاى تاريخى

قنات هايى كه ازسرخه حصار و تلو سرچشمه مى گرفت

دسترسى آسان به 
فرهنگسراى اشراق

براى رسيدن 
به فرهنگسراى 

اشراق كه يكى از 
فرهنگسراهاى 

تهران و واقع 
در شرق پايتخت 

است، بهترين راه 
استفاده از مترو 

است، براى اين كار 
كافى است سوار 

خط 2 مترو شويد و 
در آخرين ايستگاه 

يعنى ايستگاه 
فرهنگسرا پياده 

شويد، و با گذر 
از پل هوايى روى 

خيابان جشنواره 
به اين مجموعه 

خواهيد رسيد. اگر 
بخواهيد از خطوط 
بى.آر.تى استفاده 

كنيد مى توانيد 
سوار بى.آر.تى هاى 

مسير آزادى  ـ 
تهرانپارس شده 

و خود را به فلكه 
دوم تهرانپارس 

برسانيد و از آنجا 
با يك تاكسى به 
خيابان جشنواره 

رفته و خود را 
به فرهنگسراى 

اشراق برسانيد. 
اگر هم خواستيد 

كه با خودرو 
شخصى به اين 

فرهنگسرا برويد 
از بزرگراه هاى 

ياسينى و رسالت 
مى توانيد استفاده 

كنيد. 
نشانى: فلكه دوم 

تهرانپارس، انتهاى 
خيابان جشنواره، 

فرهنگسراى 
اشراق

شيخ اشراق كيست؟ 
در هنگام ورود به فرهنگسرای اشراق با تنديس يکی از 
مشاهير بزرگ ايران آشنا می شويد که نام فرهنگسرا از نام 
اين فيلسوف بزرگ ايرانی برگرفته شد است. شهاب الدين 
سهروردی مشــهور به «شيخ اشراق» در سال۵۴۹ قمری 
در روستای سهرورد، يکی از روستاهای شهرستان خدابنده 
استان زنجان به دنيا آمد و عمر کوتاه ۳۶ ساله اش، خيلی 
زود تمام شــد. او در روزگاری زندگی می کرد که مردم از 
درک افــکار او ناتوان بودند و به هميــن دليل، عده ای از 
فقيهان شــهر حلب (ســوريه) او را به کفر متهم کردند تا 
سرانجام، سال ۵۸۵ قمری زندانی شد و به دليلی نامعلوم از 
دنيا رفت. برخی شاگردانش که عقيده داشتند او را به قتل 

رسانده اند، سهروردی را «شيخ شهيد» خواندند. 
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خبر كوتاه

امكان سنجى ساخت 
تصفيه خانه فاضالب منطقه13  

امکان سنجی ساخت تصفيه خانه شرق تهران در 
منطقه ۱۳ با حضور جمعی از مسئوالن شهری 
انجام شد. در اين بازديد روند اجرای طرح با تأکيد بر 
شــرايط نحوه انتقال فاضالب و رعايت اصول ارزيابی 
اثــرات محيط زيســتی مورد بررســی قــرار گرفت. 
«مرتضی رحمان زاده» شهردار منطقه۱۳ضمن تأکيد 
بر ضــرورت صرفه جويی در منابع آب و بهره مندی از 
ظرفيت آب های تصفيه شــده فاضالب برای آبياری 
فضاهای سبز شهری آمادگی شهرداری منطقه برای 

پيشبرد اجرای اين طرح را اعالم کرد. 
او گفت: «برای ساخت تصفيه خانه کانال سرخه حصار 
در نظر گرفته شده که قرار است اجرای اين طرح در 
دســتور کار قرار بگيرد.» در اين بازديد که با حضور 
دکتر قربانی، مشاور معاونت خدمات شهری شهرداری 
تهران، مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان تهران و 
شرکت مشاور برگزار شد، شرايط و راهکارهای اجرايی 

طرح بررسی شد. 

هويتپيشخوانپيشخوان

ايستگاه«سيد» يادگار پيرمرد خوشرو 
تقاطع خيابان های شــهيد آيت و فرجام در ميان اهالی محله نارمک هنوز به ايستگاه «سيد» 
معروف است. چرايی آن هم به گفته قديمی های محله، به پيرمرد سيد و خوشرويی برمی گردد که 
آنجا قهوه خانه داشته و هميشه کاله سبزی به سر و با يک استکان چای، خستگی رانندگان خطی 
را از تنشان به در می کرد. ماجرا به سال های دور برمی گردد. ۶۰ شايد هم ۷۰ دهه پيش که شرکت 
واحد تازه رونقی پيدا کرده بود. سر خط اتوبوس های مسير فرجامـ  ميدان امام حسين(ع) فعلی در 
ابتدای خيابان فرجام قرار داشت. همين باعث شده بود سيد برای راحتی رانندگان همانجا قهوه خانه 
داير کند. البته نه مثل ديگر قهوه خانه های شهر که سقفی باالی سر داشته باشد و با ميز و صندلی 
نونو ارش کرده باشــند. قهوه خانه سيد در واقع يک چادر برزنتی که گوشه پياده رو و کنار نهر آب 
برپا شــده بود. هر صبح ســيد ميز و صندلی ها را از داخل چادر بيرون می آورد و همراه همسرش 
بساط پذيرايی از رانندگان را فراهم می کرد. شب ها هم بعد از راهی شدن اتوبوس ها به پارکينگ 

شرکت واحد سيد ميز و صندلی ها را داخل چادر می گذاشت و می گويند همانجا هم می خوابيد. 

خبرخطى

 منطقه۴   «زهرا مســتعدی» پرســتار ۴۳ ســاله 
بيمارســتان شــهيد لبافی نژاد پاســداران و فرزند 
شهيد «عليرضا مستعدی»، بر اثر ايست قلبی ناشی 
از خســتگی کار، درگذشــت. اين پرســتار باسابقه 
در روزهــای گذشــته همپای ديگر پرســتاران اين 
بيمارســتان در خــط مقدم مبارزه بــا کرونا تالش 

می کرد.

 منطقه۸   طعمه گــذاری برای کنتــرل جانوران 
موذی در خيابان شــهيد بخت آزاد و سراسر محله 
وحيديه با هدف کنترل اين جانوران انجام شد و در 

محله های۶ گانه مستمر ادامه دارد. 

 منطقه۱۳   شهردار منطقه ۱۳و معاونان و مديران 
شــهری در قالب پويش سه شنبه های بدون خودرو 
هر هفتــه با دوچرخه از محله هــا و نواحی مختلف 
بازديد و نحوه خدمت رسانی به شهروندان را بررسی 

می کنند. 

 منطقه۱۴   اداره آموزش های شهروندی برنامه های 
آموزشــی در کانون کودکان ســراهای محله برگزار 
کرد. در اين برنامه کودکان آداب وضو گرفتن، اقامه 

نماز و... را ياد گرفتند. 

 منطقــه۱۵   اماکــن  توزيــع رايــگان محلــول 
ضدعفونی کننده در محله کيانشهر افزايش يافت. در 
حال حاضر در مســاجد امام رضا(ع)، المهدی(عج)، 
حضرت رقيه(س) و مقبره شــهدای گمنام به عنوان 

مراکز توزيع کننده فعال هستند. 

منطقه13

مژگان مهرابى منطقه4

عشق تنها حقيقت زندگى
کتاب پيشنهادی برای مطالعه در اين هفته، «عشق تنها حقيقت زندگی» اثر بهاره رحمتی، از 
سوی انتشارات خردگان منتشر شده است. در اين کتاب چکيده ای از مطالب متنوع روان شناسی 
ارائه شده تا مخاطبان با مباحث مهم روان شناسی آشنا شوند. انتشار اين کتاب در راستای رويکرد 
تازه ای است که طی آن، در برخی از دانشگاه های کشورهای پيشرفته، دانشجويان، استادان يا 
عالقه مندان کوشيده اند کتاب های مختلفی را که می خوانند در کتاب های کوچک تر و به صورت 
خالصه عرضه کنند تا افراد بيشتری بتوانند از آن استفاده کنند. با توجه به حوصله افراد و فرصت 
کمی که امروزه، به دليل دغدغه های فراوان، برای بشــر وجود دارد و به نوعی اقتضای زمانه پر 
از هياهوی امروزی است، فرصت مطالعه آثار به صورت کامل برای همه خوانندگانی که دوست 
دارند کتاب را به صورت کاغذی بخوانند وجود ندارد. انتشار سلسله کتاب های اخير، پاسخی به 
اين نياز مخاطبان است. استفاده از اين کتاب های کوچک، عالوه بر خوانندگان عام، به ويژه به 
دانشجويان و عالقه  مندانی که درصدد نوشتن مقاله و انجام پژوهش هستند کمک می کند تا در 

صورت تمايل و نياز، کتاب اصلی را تهيه کنند. 

كتاب هفته

كاسب محله نيكنام مروج قرآن كريم است
كالس درس در مغازه دنج «عمو فاضل»

«فاضل درخشان» کاسب خوشنام محله نيکنام، 
از سال ها پيش وقت و مالش را وقف   ترويج قرآن 
کرده است. او برای تشويق کودکان و نوجوانان به 

فعاليت های قرآنی در مغازه کوچک تعمير مبلمان، 
کالس درس برگزار می کند. اما شيوه آموزش او 
با کالس های قرآنی ديگر منطقه، فرق می کند. 

درخشان به هر دانش آموزی که سوره ای از قرآن 
حفظ يا تحقيق دينی انجام دهد، جايزه می دهد. 

اين کاسب، فعاليت خود را از سال ۱۳۹۴شروع کرده و حاال در دفترش نام ۲هزار و۵۰ قرآن آموز را ثبت 
کرده است. او می گويد: «در اين روزها که مدارس به دليل شيوع بيماری کرونا تعطيل است، برای اينکه 

بچه ها وقت خود را به بطالت سپری نکنند، برايشان تحقيق علمی و قرآنی تعيين کرده ام.»

ويترين

ضيافت سحرى براى پاكبانان منطقه13 
گسترده شد. در اين شب پاكبانان 

با همكارى شهردارى منطقه و مجمع 
خيّران و مركز لقمه مهربانى، در سالن 
پذيرايى همدم مهمان شدند و ضمن 

اكرام، اقالم بهداشتى به آنها اهدا شد. 

ساخت وساز غيرمجاز شبانه
در خيابان ۱۹۶ يک واحد  منطقه 4
ساختمانی شــبانه و غيرمجاز، پارکينگ 
خانه اش را به مغازه تبديل کرده اســت. 

لطفًا رسيدگی کنيد. 
 علی حشمتی ـ ساکن تهرانپارس 
غربی

با هرگونه ساخت وساز  پاسخ مسئول
غير اصولــى و فاقــد مجوز بــا جديت 
برخورد مى شــود. شهروندان مراتب 

تخلف را به 137 اطالع دهند.   
رامين صباغى ـ شهردار ناحيه 5 شهردارى 
منطقه4

برخورد با تخلفات ساختمانى
ســازندگان  از  برخــی  منطقه 8
طرح های ساختمانی در خيابان جانبازان 
غربی منطقه ۸ به صورت غيرمجاز، طبقه 
اضافه می سازند که اين موضوع در آينده 
برای اهالی دردسر ســاز خواهد شد. چرا 

مسئوالن بيشتر نظارت نمی کنند؟  
 يوسف مراديان، ساکن خيابان 
جانبازان غربی

پاسخ مسئول تخلفات ساختمانى در 
ناحيه 3 به ويــژه در خيابان جانبازان 
غربــى به اطــالع همــكاران در اداره 
شهرســازى و معمــارى رســيده و از 
ادامــه تخلفــات ســاختمانى توســط 
مسئوالن اداره شهرسازى ناحيه 3 و 

شهربان جلوگيرى شده است.  
بهرام مظفرى، شهردار ناحيه 3 شهردارى 
منطقه8

دردسر زمين هاى خاكى
شــهرداری  محدوده  در  منطقه 14
ناحيــه ۶ تعداد زيادی شــهرک نظامی 
وجــود دارد که اطراف اين شــهرک ها و 
مجتمع هــای مســکونی فضــای باز و 
زمين های بدون استفاده ای وجود دارد که 
ســگ های ولگرد از آنجا به راحتی وارد 
شهرک ها شده و برای شهروندان به ويژه 
کودکان خطرساز باشند. خواهشمندم به 

اين مشکل رسيدگی کنيد. 
 عطيه کامروا، ساکن محله قصرفيروزه

از محلــه قصرفيروزه  پاسخ مسئول
بازديد شده و اداره ساماندهى ناحيه 
را  محــدوده  ولگــرد  ســگ هاى   6

جمع آورى خواهد كرد.  
مهدى اتحاد، شهردار ناحيه 6 شهردارى 
منطقه14

ضدعفونى خاورشهر
با توجه به مراجعه روزانه  منطقه 15
تعداد زيادی از اهالی به مرکز بهداشت و 
درمان خاورشــهر، نياز اســت مسئوالن 
ضدعفونی مستمر اين مرکز را در دستور 

کار قرار دهند. 
 مونا صدری ـ ساکن محله خاورشهر

تــا پايان عادى ســازى  پاسخ مسئول
وضعيــت ويــروس كرونــا بــا هدف 
افزايــش ضريب ايمنــى در مقابله با 
مركــز  يكبــار  هفتــه اى  ويــروس، 
بهداشــت و درمــان محله خاورشــهر 

ضدعفونى مى شود.  
سيد سعيد دادگستر، شهردار ناحيه 7 
شهردارى منطقه15

الو محله
2 3 0 2 3 4 6 7

منطقه14چهره هفته


