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ازخانهبیروننیایید
خریدتانبامـا

ازاسفندماهسالگذشتهکهشیوعویروسکرونادرابعادجهانیظاهرشد،
تصمیماتمختلفیتوسطمدیریتشهریپایتختبرایکنترلویروس

کرونادرمحلههاگرفتهشد...

طرح خرید تبعات تعطیلی مهدکودک های  مناطق شرقی پایتخت را  بررسی کرده ایم
و مایحتاج روزانه سالمندان در منطقه8
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دردسرهایکرونا
برایمادرانشاغل

مهدکودکهاجزونخستینمراکزیبودندکهدرهمان
روزهایاولاسفندوباشیوعبیماریکووید19تعطیل
شدند.تعطیلیمهدهابرایحفظسالمتکودکانوقطع

زنجیرهاینبیماریمنحوسضروریبود..

همینکــهنزدیککانکسآبیرنــگداخلفلکــهدومنیرویهوایی
میشــود،گربههادواندوانخودرابهاومیرســانندواطرافشجمع
میشــوندوبرایشدمتکانمیدهند.»سهیالسهیلیان«بانویجوانی
اســتکهبهحیواناتعالقهمنداســتوازچندســالپیشباهزینه

شخصیبرایگربههاوپرندگان...

مدارس مناطق شرق تهران 
بعد از 3 ماه تعطیلی حال و هوای متفاوتی پیدا کرده است
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کلنــگســاختنهمیــنپایگاه
مدیریتبحــرانمنطقه4درضلع
شمالیبزرگراهشهیدزینالدینبهزمین
میخــورد.»محمدعلیفیــاض«رئیس
ستادمدیریتبحرانمنطقه4دراینباره
گفت:»باتوجهبهنبــودپایگاهمدیریت
بحراندرمحدودهشــهرداریناحیه7،
زمینیبهمساحت3هزارمترمربعدرضلع
شــمالبزرگــراهشــهیدزینالدیندر
محدودهناحیه7برایســاختپایگاهو
نظــر در بحــران مدیریــت ســوله

گرفتهشدهاست.«جانشینشهردارمنطقه4درستادمدیریتبحرانافزود:
»درحالحاضرمنتظرجوابآزمایشمکانیکخاکوبررسینبودگسلدر
آنمحدودههســتیمودرصورتتأییــداینآزمایشهاواطمینانازایمن
بودنمحدوده،احتمااًلدراوایلتابستانکلنگساختنهمینپایگاهمدیریت
بحراندرمنطقه4بهزمینمیخوردوطبقبرآوردهاواگرمشکلوشرایط

خاصیپیشنیاید،تاتابستان1400این
پایگاهبهبهرهبرداریمیرســد.«فیاض
ادامــهداد:»جانمایــیوموقعیتپایگاه
مدیریتبحرانشهرداریناحیه7بسیار
مناســباســتوعــالوهبــراینکهبه
بزرگراههایشــهیدزینالدیــن،خیابان
هنگاموبلواراســتقاللدسترسیدارد،
بخششــمالیمحلهشــمیراننوراهم
پوشــشمیدهد.«رئیسستادمدیریت
بحــرانمنطقهتأکیدکــرد:»پایگاههاو
ســولههایمدیریتبحراندرهمهجای
دنیاتعریفمشــخصیداردوبرایفرماندهی،مدیریتوپشتیبانیبحران،
نگهداریاقالملجستیکی،توزیعتجهیزاتامدادیو...ایجادمیشوند،ولی
برخیشهروندانبهاشــتباهفکرمیکنندپایگاههایمدیریتبحرانبرای
اســکانشــهرونداندرهنگاموقوعزلزله،سیلودیگرحوادثهستند،در

صورتیکهاینتصوردرستنیست.«

تیتر یک

جانمایی محل پایگاه مدیریت بحران 

»داستان نیمه تمام« در فرهنگسرای اخالق 
مسابقه»داستاننیمهتمام«ویژهکودکانونوجوانانازسویفرهنگسرایاخالقبرگزارمیشود.
»ملوکســیدآبادی«مدیرفرهنگسرادراینبارهگفت:»مطالعهوکتابخوانیباعثپرورشذهنو
تقویتقوهتخیلانسانمیشود.ازاینروسلسلهمسابقاتیباعنوانداستانهاینیمهتمامدرنظر
گرفتیمتاکودکانونوجوانانذهنخودرابرایادامهداستان،درگیرکنند.«اوافزود:»اینسلسله
مســابقاتهفتگیوبامشارکتکانون»زنگداستان«برگزاروهرهفتهیکداستاننیمهتماماز
طریقشــبکههایمجازیدرپیامرسانهایداخلیمنتشرمیشود.«اوادامهداد:»عالقهمندانبا
توجهبهروحیاتخودبایدباقیداستانراکاملکردهودردایرکتصفحهاینستاگرامفرهنگسرای
اخالقبــهنشــانیAkhlagh. farhangsaraیاازطریقشــماره09354455314بهپیام
رسانهای"واتسآپ"یا"روبیکا"ارسالکنند.بهترینداستانهرهفتهانتخابومعرفیمیشود.«

مراسم »سوگ آنالین« در منطقه13 
مراسم»سوگآنالین«برایخانوادههایداغدیدهساکن
منطقه13باهدفبزرگداشتوتکریمدرگذشتگانناشی
ازبیمــاریکروناوابرازهمدردیبابازماندگانآنهابرگزار
میشود.»سجادســبحانی«معاوناجتماعیوفرهنگی
شهردارمنطقه13دراینبارهگفت:»باتوجهباشیوعویروس
کروناولزومرعایتپروتکلهایبهداشتیمبنیبربرگزار
نشدنهرگونهمراسموگردهمایی،معاونتاموراجتماعی
وفرهنگیمنطقه13،مراسمسوگآنالینبرگزارمیکند.«
اوادامهداد:»اینمراسمزندهوازطریقصفحهاینستاگرام
شهرداریمنطقهmuncipality. Tehran .region13(13(برگزارمیشود.«شهروندانبرای
برگزاریمراســمعزیزانخودمیتوانندبهخانههایســالمتمحلههایخودمراجعهکنندیابا

دبیرخانه»سوگآنالین«ازطریقشمارههای٩٦٠٣٩٥٠٩و٩٦٠٣٩٥٣٦تماسبگیرند.

چهره
شهر دار منطقه 8 خبر داد

جمع آوری تفکیک کنندگان 
غیرمجاز پسماند

یادداشت

 لزوم توسعه 
سرانه های سالمت

منطقه8

منطقه4

داشتنســالمتجسمی،فکریوروحی،
یکیازآرزوهایمشــترکهمهانسانهاست
وگاهشرایطیپیشمیآیدکههمینمسئله
بهمهمترینآرزویانســانتبدیلمیشــود.
مثلشرایطفعلیکهشــیوعویروسکرونا،
بیشازهرزماندیگریسالمتیشهروندان
رابــهمخاطرهانداختــهاســت.بهویژهدر
شــهرهایبزرگیهمچونتهــرانکهدرآن
اجتماعاتانســانیگاهفراتــرازحدمعمول
اســتوطبعًاکنترلآنبهمراتبســختتر
ودرمــواردیاگرشــهروندانپروتکلهای
بهداشــتیرارعایتنکنند،خطــربیماری
بیشازهرزماندیگریسالمتیشهروندان
راتهدیدمیکند.درچنینشرایطی،زندگی
درجایــیمانندتهــرانالزاماتــیداردکه
یکیازآنها،تأمینســالمتشــهرونداندر
بخشهایگوناگوناســتتانشاطوشادابی
ساکنانشهردرمحیطهایگوناگونشهری
وعرصههایمختلفاجتماعیتضمینشود.
دریکتعریفکلی،تأمینرفاهکاملجسمی
وروانــیواجتماعــیشــهروندان،موضوع
سالمتیاتندرستیراشاملمیشودکهدر
صــورتتحققهمهجنبههــایآن،میتوان
ادعاکردســاکنانشــهرازسالمتکاملدر
محیطهایشهریبرخوردارندوطبعًابازتاب
آنرامیشــوددرحضورپرنشاطشهروندان
درانــواعفعالیتهایاقتصــادیواجتماعی
دید.ازمنظردیگروبراساستعریفسازمان
تنهانداشتن بهداشــتجهانی،تندرســتی
بیمارییانواقصدیگردربدننیســتبلکه
نداشتنهیچگونهمشــکلروانی،اجتماعی،
اقتصادیوســالمتجســمانیبرایهرفرد
جامعهاســت.بنابراین،برایتأمینسالمت
شهرونداندرشهرهایبزرگیهمچونتهران،
نیازبهبسترســازیچندسویهبرایبرآوردن
نیازهایجسمی،روحی،اجتماعیواقتصادی
همهشــهرونداناستتادرمحیطیبانشاط
وعــاریازهرگونهتنــشونقصاندرحوزه
سالمت،ساکنانشهربهفعالیتهایروزمره
اقتصــادیواجتماعیبپردازند.تأملیبراین
مسئلهدرمحدودهمناطقشرقیتهراننشان
میدهدتاحدودیبسترهایالزمبرایتأمین
نیازهایشــهرونداندرحوزهسالمتفراهم
اســت.هرچندباتوجهبهروبهرشــدبودن
جمعیــتدربرخــیمناطقشــرقیتهران،
نیازبهتوســعهامکاناتبهداشــتیودرمانی
دراینمناطقهموارهاحســاسمیشــودتا
سقفنیازهایشــهرونداندرحوزهسالمت
بامجموعامکاناتدرایــنبخشهمخوانی
الزمراداشتهباشد.بهویژهاینکههر5منطقه
پهنهشــرقیپایتختجزومناطقحاشیهای
پایتختمحسوبمیشوندوبهدلیلتوسعه
برخیشــهرکهایمسکونیدراینمناطق،
آمارجمعیتدراینبخشهاهموارهدرحال
افزایشبودهوهمینمســئلهلزومتوســعه
همزمانامکاناتبهداشــتیودرمانیدراین
مناطــقرامیطلبدتاتوازننیازهاوامکانات
همچنــانحفظوســالمتیشــهرونداندر

حوزههایگوناگونتأمینوبرقرارشود.

استعدادیابی شهروندان در خانه فرهنگ پامچال
برنامههایاســتعدادیابیویژهشهروندانمحلههای
رضویهومشیریهبرگزارمیشود.»اکبرمختاری«معاون
اجتماعیوفرهنگیشــهردارمنطقه15دراینبارهگفت:
»خانهفرهنگپامچالدربســترفضایمجازیاقدامات
ویژهایبرایشناســاییومعرفیاستعدادهایفرهنگیو
مذهبی،ورزشی،علمیوهنریدرمیانساکنانمحلههای
مشــیریهورضویهانجاممیدهد.«اوافزود:»دراینزمینه
جمــعآورییاتولیدمحتواهایمجــازیدرقالبفیلمو
ویدئوکلیپتوسطخانهفرهنگپامچالانجامخواهدشد
وشهروندانیکهمهارتیااستعدادخاصدارند،میتوانندازاینفرصتبهرهمندشوند.«اوگفت:
»اینمرکزآمادگیتصویربرداریازفعالیتهایقابلارائهمانندبازیهایخانگی،موسیقی،شعبده
وتئاتررادرفضایخانهفرهنگدارد.«عالقهمندانمیتوانندباشماره33451000تماسبگیرند.

عامالن تفکیک غیرمجاز پســماند 
در منطقه 8 جمع آوری می شوند. 
»مهناز استقامتی« شــهردار منطقه 8 
دراین باره می گوید: »در راستای اجرای 
مصوبــات ســتاد بیماری کرونــا، برای 
پیشــگیری از شــیوع بیماری اقدامات 
زیســت محیطی و اعمال قانون درزمینه 
عوامل غیرمجاز تفکیک پسماند صورت 
می گیرد.« او ادامــه می دهد: »در حال 
حاضر فعالیت کتفی کولی ها وجمع آوری 
و نگهــداری غیرمجاز پســماند موضوع 
مهمی اســت که باید به آن رســیدگی 
شود و در این زمینه برای جلب رضایت 
شــهروندان، اداره مدیریت پســماند با 
همــکاری کالنتــری 127 نارمک طرح 
جمع آوری ایــن افراد را اجــرا خواهد 
»اقدامات  می افزاید:  اســتقامتی  کرد.« 
پیشــگیرانه ای در این طــرح از جمله 
اسقاط چرخ دســتی های حامل پسماند 
خشک، پلمب مراکز غیرمجاز جمع آوری 
پسماند، جلوگیری از تفکیک پسماند و 
دپو آنها با مشارکت گروه های اجرایی و 
کالنتــری 127 نارمک انجــام خواهد 

شد.« 

مجله خبری

ساخت 2 نیروگاه خورشیدی در بوستان های جنگلی
دونیروگاهخورشــیدیدربوستانهایجنگلیشــمالشرقتهران
ایجادمیشود.»حمیدرضافرخی«معاونخدماتشهریومحیطزیست
شهردارمنطقه4دراینبارهگفت:»ساختنیروگاههاباهدفصرفهجوییدر
مصرفبرقواستفادهازانرژیهایپاکوکاهشمعضالتمحیطزیستی

وآلودگیهــا،اصالحالگویمصــرفوجایگزینیانرژهایتجدیدپذیردر
بوستانهایجنگلییاسفاطمیوتلودردستورکارقراردارد.«اوافزود:
»درایــننیروگاههابرقباحداقل60کیلوواتتولیدمیشــودکهبرای
روشناییبوستان،سرویسهایبهداشتیو...مورداستفادهقرارمیگیرد.«
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مقاوم سازی و تکمیل مدرسه نیمه کاره در محله حکیمیه
مدرسهنیمهکارهمحلهحکیمیهکهدردستبازسازیومقاومسازی
قراردارد،تااولمهرماهبهبهرهبرداریمیرســد.»محسنحمزهپور«
دبیرشورایاریمحلهحکیمیهدراینبارهگفت:»ساختماننیمهکاره
مدرسهدرکویدانشگاهکهمتعلقبهتعاونیدانشگاهامامحسین)ع(
بوده،ازمدتیپیشبهتملکآموزشوپرورشدرآمدهوفعالیتهای
عمرانیمقاومسازیوتکمیلآنشــبانهروزدرحالانجاماست.«او
افزود:»بهگفتهمدیرانآموزشوپرورشاینمدرســهتااولمهرماه
تکمیلشــدهودراختیاردانشآموزانقرارمیگیــرد.«اوادامهداد:
»دراینمحلهدبیرســتاندولتیپســرانهوجودنداردودانشآموزان
ناچارندهرروزمسافتزیادیطیکنندوبهدبیرستانهایمحلههای
تهرانپارس،نوبنیادوحتیرسالتبروندودرصورتیکهباصالحدید
مدیرانآموزشوپرورشاینمدرسهبهعنواندبیرستانپسرانهفعالیتکند،مشکلکمبودمدرسه
رفعمیشود.«درحالحاضرپسراندبیرستانیبهمدارسمحلههایاطرافمیروندکهباساخت

دبیرستانپسرانهاینمشکلبرطرفخواهدشد.

تجهیز سوله های بحران منطقه 13
امکاناتمقابلهباحوادثغیرمترقبهوسولههایبحرانمنطقه14آمادهوتجهیزهستند.»علیزیاری«
مدیرستادمدیریتبحرانشهرداریمنطقه14دراینبارهگفت:»زلزلهاخیرتهرانزنگهشداریبرای
همهماپایتختنشــینهااست.ازآنجاکهوسعتچشمگیریازمنطقه14رابافتفرسودهفراگرفتهو
همینموضوعنیازمندایناســتتانیروهایســتادمدیریتبحرانتالشخودرابرایحفظسالمتو

جانشهروندانبهکارگیرند.«
اوافزود:»اکنونمنطقه14دارای5ســولهبحران،بیشاز80بوستانوورزشگاهاستکههرکدام
ازآنهاآمادگیپذیرششــهرونداندرشــرایطبحرانیرادارند.همچنینتعدادیازمدارسمنطقههم
کهازامنیتکافیبرخوردارهستند،برایاینکاردرنظرگرفتهشدهاند.«اوادامهداد:»ستادمدیریت
بحرانهمیشــهآمادهباشاستودرشــرایطعادیمکانهایبحرانزارابررسیکردهوتذکراتالزم
برایایمنســازیبهمالکانآنهامیدهد.«مدیرستادمدیریتبحرانشهرداریمنطقه14تأکیدکرد:
»باتوجهبهزلزلهاخیر،بازگشاییسرویسهایبهداشتیوهمچنینرفعمشکالتروشناییبوستانها
ازدیگرفعالیتهایاینبخشاســت.ازدیگراقداماتستادمدیریتبحران،مستقرکردنخودروهای
137نواحیششگانهوتانکرهایآبدرمعابرومحلههااستکهدرصورتلزومشهروندانبتواننداز

خدماتآنهابهرهمندشوند.«
زیاریگفت:»برایکنترلبحران،هماهنگیهایالزمباسرکالنتریششم،پلیسراهور،ایستگاه8
آتشنشــانیواورژانسشرقتهرانانجامشدهوبهشهروندانمنطقه14اطمینانخاطرمیدهیم،در

حدتوانحافظجانوسالمتآنهاهستیم.«

ساماندهی غرفه های بازیافت منطقه 8
غرفههایبازیافتمحدودهشهرداریمنطقه8ساماندهیخواهدشد.
»ناصررضاپور«معاونخدماتشهریومحیطزیستشهردارمنطقه
8دراینبارهگفت:»باتوجهبهاینکهغرفههایبازیافتدرزمانشیوع
ویروسکروناتعطیلاستامابرنامههایمدونیبرایساماندهیاین
غرفههادرنظرگرفتهشدهاست.«اوادامهداد:»درحالحاضراقداماتی
ازجملهســاماندهی،رنگآمیزیوتعمیردردستورکارقراردارد.«او
افزود:»ازآنجاکهزنجیرهارتباطیادارهمدیریتپسماندباشهروندان
ازطریقغرفههایبازیافتاســت،ایناقدامبرایرضایتشهروندان
وایجادمنظرزیبایشــهریتوسطگروهعملیاتیدرهمهغرفههای
بازیافــتمنطقه8درحالاجرااســت.«رضاپورگفت:»رنگآمیزی
غرفههایبازیافتبااستفادهازرنگهایپوشاننده،تعمیرخرابیهای
بدنه،پنجره،درونردهها،ســاماندهیسیستمبرقوروشناییو...ازجملهاقداماتدرنظرگرفته

شدهبرایاینغرفههااست.«

اجرای طرح های کوچک مقیاس در محله ها
طرحهایکوچکمقیــاسدرمحلههایمنطقه15باجدیت
پیگیــریواجــرامیشــود.»وحیدرضامحمدی«شــهردار
منطقه15دراینبارهگفت:»اینطرحهادرراستایسیاستهای
شــهردارتهرانبرایافزایشمیزانرضایتشهروندانطراحی
شــدهودرمدتزمانکوتاهودرمحلههاانجاممیشــود.در
ایــنپروژههــایمحلیضمنتأمیــنرضایتشــهرونداناز
مشــارکتحداکثریآنهاوهمچنینشــورایارانبرایتوسعه
محلیبهرهگرفتهوشــعارمدیریتشــهری»تهران،شــهری
برایهمه«مدنظراســت.«اوادامهداد:»فعالیتهایعمرانی
محلهها،باهدفارتقایکیفیتزندگیشــهروندانمنطقهدر
حالاجرااستکهشاملمواردیچونآسفالتریزیوبهسازی
معبر،جدولگذاریوپیادهروســازیاســتکهالبتهبراساسنیازمحلهودرخواستهای

شهرونداندرمحلههامتفاوتاجرامیشود.«

میز خبر

چه خبر از شهر؟
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  1۶
تن آسفالت به همت اداره فنی 

وعمران ناحیه 2 شهرداری 
منطقه15 در معابر مختلف محدوده 

توزیع شد. این اقدام با هدف 
رسیدگی به درخواست شهروندان 
و بهسازی و ترمیم روکش آسفالت 

معابر انجام شد. 

 ۶۰
اثر گرافیکی شامل پوستر و 

تصویرسازی کتاب های داستان 
و بروشورها از سال های134۰تا 
1343شمسی برای نمایش در 
نمایشگاه مجازی موزه گرافیک 

آماده می شود. این نمایشگاه قرار 
بود اسفندماه حضوری برگزار شود 

که به دلیل کرونا عقب افتاد. 
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مدرسه منطقه 14 همزمان با 

بازگشایی آنها در یک طرح جهادی 
ضدعفونی شدند. این اقدام 

برای حفظ سالمت دانش آموزان و 
معلمان از سوی اداره خدمات شهری 

انجام شد که شامل شست وشو و 
ضدعفونی فضای مدارس بود. 

ساماندهی بافت های 
فرسوده محله صفا

خانههــای معضــل
مجردیمحلهصفادرحال
برطرفشدناستامااهالی
خواســتارسرعتبخشــی
بهاینمشــکلهســتند.

»رحیممیرزاپــور«دبیــرشــورایاریمحلهصفا
دراینبــارهمیگوید:»مدتیاســتباهمکاری
سازمانهاییازجملهشهرداری،نیرویانتظامی
ودادستانیشرقتهران،خانههایمجردیدرحال
تخلیهوجمعآوریاستامااینموضوعهمچنان
درصدرمشــکالتمحلهماقرارداردوامیدواریم
بهزودیشاهدرفعصددرصدیاینمعضلازمحله
صفاباشیم.«اومیافزاید:»خانههایمجردیکه
دربافتفرسودهوخانههایکلنگیاینمحدوده
فعالیتدارند،برایسایرساکناندردسرسازاست.«
بهگفتهمیرزاپوروسعتبافتفرسودهمنطقه13،
حــدود6درصدکلتهراناســتکهبیشــتردر
محلههایصفا،زاهدگیالنیوشــهیداسدیقرار
دارد.اومیافزاید:»یکیازدیگرمشــکالتمحله
صفاوجودبافتفرسودهاستکههمینخانههای
مجردیهمدرداخــلآنمیگنجند.درصورت
افزایشتســهیالتوطرحهایتشــویقیبرای
نوسازیبافتفرسودهمحله،بیشکاینمشکلو
سایرمعضالتمحلهبرطرفخواهدشد.مثاًلوجود
جانورانموذیوسوســکباوجودنظافتمستمر
محله،مشــکلیاستکهســاکنانباآنمواجه
هستندواینمشکلنیزازوجودخانههایکلنگی

وفرسودهنشئتمیگیرد.«

منطقه13شورایاری



 سه شنبه  6 خرداد 1399   شماره 753 4

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 

پلههایفرهنگســرایخــاورانرادرحالیباال
میرویمکهازدورصدایچرخهایخیاطیبانوان
فعــالداوطلبدرکارگاهتولیدماســکبهگوش
میرسد.بارســیدنبهکارگاهماسکبااستقبال
گرممسئولکارگاهمواجهمیشویم.فضایکارگاه
مملوازپارچههایســفیدماســکولباسایزوله
است.بانوانبازبانروزهدرگروههایسنیمختلف
همهپشــتچرخهایخیاطینشســتهومشغول
کارهســتند.دراینمیان،عدهایدرحالدوخت
ماســکوعدهایدیگرهمدرحالدوختلباس
ایزولههســتند.درایــنکارگاهازفعالیتبانوان
سالمندکههرکداممشــکالتخاصخودشانرا

دارندهمنمیتوانچشمپوشــیکرد.
یکیازبانوانســالمندباپادردیکه
داردخیلیآهســتهقدمبرمیداردو
دائــمازیکطــرفکارگاهبهطرف
دوخته ماســکهای تا میرود دیگر
شدهراجمعآوریکند.دراینمیان
صدایفرزندخردســالیکیازبانوان
رامیشکند. شاغل،ســکوتکارگاه
پســرککوچکیکــهازمادرشآب

براینوشیدنمیخواهد.

 شروع کار با 6 چرخ خیاطی
قرارگاهجهادیحضرتزینب)س(
درفرهنگسرایخاورانبااستفادهاز
ظرفیتکالسهــایخیاطیآغازبه
کارکــرد.»امیدقدمیــاری«معاون
آفرینشواجرایفرهنگسرایخاوران
بایــادآوریاینموضوعمیگوید:»با
توجهبهشیوعکرونا،قرارگاهجهادی
حضرتزینب)س(درفرهنگســرای

خاورانمستقرشــدودرادامهنیروهایداوطلب
جهــادیماننــدبانــوانمحلهها،بســیجیهاو
نیروهایفعالدرمســاجدهمبرایهمکاریدر
اینقرارگاهاعالمآمادگیکردند.کاراینقرارگاه
درکالسهایخیاطیوبا6دستگاهچرخخیاطی
آغازشــدکهدرنهایتافزایشپیــداکرد.«اوبا
اشــارهبهفعالیتکارگاههایمتعددتولیدماسک
زیــرنظرقرارگاهجهادیحضــرتزینب)س(در
سراسرتهرانادامهمیدهد:»درحالحاضر185
کارگاهتولیدماسکدرنقاطمختلفپایتختزیر
نظراینقرارگاهدرحالفعالیتهستند.ازجمله
درشــمالتهرانمحدودهازگلدرغربمحدوده
چیتگر،درشــرقهمفرهنگســرایخاورانودر

جنوبهمپایگاهشهرریفعالاست.«

  ایزوله با اشعه گاما
داوطلباندرقرارگاهجهادیحضرت
زینــب)س(بعدازدوخــتلباسهای
ایزولهآنهارابســتهبندیکردهوبرای
ایزولهنهاییبهسازمانانرژیهستهای
ارســالمیکنند.قدمیاریدراینباره
میگویــد:»بعدازاینکــهکاردوخت
لباسهایایزولهتماممیشودباتوجه
بــهاینکهامکانــاتایزولــهدراختیار
نداریم،باهماهنگیهاییکهباسازمان
انرژیهستهایانجامشده

اینلباسهابهآنجافرستادهمیشود
تادرمراحلتخصصیترتوسطاشعه
گامــاایزولهشــوند.«اودرخصوص
لباسهاوماســکها نهایــی مقصد
هممیگوید:»بعــدازاینکهلباسها
توسطاشــعهگاماایزولهشدمجدداً
دربستهبندیهایمجزابهفرهنگسرا
ارسالمیشودودرنهایتشخصیاز
وزارتبهداشتبهمامراجعهکردهو
مأمورتحویلاینلباسهامیشــودو
درنهایتخودشانتصمیممیگیرند
کهاینلباسهابرایمراکزدرمانیو

کادردرمانارسالشود.«

با عشق داوطلب خدمت شدند
درحــالحاضرمکانــیبهعنوان
قــرارگاهجهــادیدرفرهنگســرای

بهعنــوانمحل خــاوران
توزیعمواداولیهمشــغول
فعالیتاســتومکانیهــمبهعنوان
کارگاهدوختماســکوگان.»سهیال
نوریملکی«مســئولکارگاهجهادی
دوختماســکدراینبــارهمیگوید:
»ازروزوالدتحضــرتعلــی)ع(کار
تجهیزکارگاهراآغازکردیموآموزش
بهبانوانداوطلبهمشــروعشــد.با

توجهبهاینکهدرداخلفرهنگسراعالوهبرکارگاه
دوختماسک،یکقرارگاهجهادیدیگرهمفعال
اســت،پارچههایماســکبهصورتبرشخورده
توســطاینقرارگاهدراختیارماقرارمیگرفت.«
بهگفتهوی،بااطالعرســانیکــهدراینزمینه
صورتگرفته،بهمرورکارگاههایزیادیزیرنظر

قــرارگاهجهادیفعالشــدهاندوهمچنانپابرجا
مشــغولفعالیتهستند.«نوریملکیبااشارهبه
تولید»گان«ادامهمیدهد:»ازاواخراســفندماه
سالگذشــتههمنمونهگاندراختیار
بانوانقرارگرفتودرنهایتشــروعبه
تولیداینمحصولبهداشتیکردیم.تمام
پارچههابهصورتبرشخوردهدراختیار
مــاقرارمیگیــردودرنهایــتدوخته
میشــود.بانوانداوطلبازاســفندماه
بدونهیچگونهچشمداشــتیدرشرایط
کرونا،ایامنــوروزوحتیدرحالحاضر
کهدرمــاهمبارکرمضانقرارداریمدر
اینمکانحاضرمیشــوندوباعشقکار

دوختماسکوگانراانجاممیدهند.«

خدمت به مدافعان سالمت
»صغریعابدینی«بانوی53سالهایاستکه
توسطیکیازدوستانشبهفرهنگسرامعرفیشده
ودرحالحاضرمشــغولدوخت»گان«است.او
دربارهانگیزهشــخصیاشبرایکارداوطلبانهدر
کارگاهدوختماسکمیگوید:»همانطورکهدر
دورانهشتسالدفاعمقدسهمسروفرزندانمان
درخــطمقدممیجنگیدندومادرپشــتجبهه
بهپایآنهامقاومــتمیکردیم،االنهمنوبتما
استکهواردمیدانشویمودرپشتجبههحامی
مدافعانسالمتباشیم.«اوبااشارهبهارزشباالی
اینکارداوطلبانهادامهمیدهد:»اینکهســاعتها
ازخانهوفرزندانماندوربمانیمشایددرنگاهاول
کمیســختبهنظربرســداماکمکبهمدافعان
سالمتلذتخاصیداردواینکهبراینابودیکرونا
همهباهمبجنگیمارزشــمنداست.«به
شکرانهسالمتیامداوطلبشدم.شرایط
برایبانوانداوطلببهاینگونهنیســت
کهبرایگــذراناوقاتفراغتحاضربه
کاردرایــنکارگاهشــوندبلکههرکدام
ازاینافرادمشــغلههایخــودرادارند
اماعشــقبهخدمتبــههمنوعانهمه
مشکالترادرنظرشانکوچکمیکند.
»راضیهتیموری«بانوی32سالهایاست
کهبرخیازروزهابافرزندخردســالشدرکارگاه
دوختماســکحاضرمیشود.اودربارهحضورش
دراینکارگاهمیگوید:»بهشــکرانهســالمتیام
خودموخانوادهامحاضرشدهایمساعاتیازروزرا
دراینمکانمشــغولبهکارشویم.هدفماینبود

کهبهمدافعانسالمتکمککنم.«
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تعداد کارگاه های قرارگاه 
جهادی حضرت زینب)س( به 180 رسید

تمام قد در کنار
 مدافعان سالمت

  اواسط اسفند ماه سال گذشته درســت زمانی که برای در امان ماندن از خطر شیوع ویروس کرونا 
خودمان را قرنطینه کرده بودیم، قرارگاه جهادی حضرت زینب)س( در فرهنگسرای خاوران استقرار 
یافت تا برای مدافعان ســالمت در بیمارســتان ها اقالم بهداشــتی تولید کند. درست در روز میالد 
حضرت علی)ع( این قرارگاه با فعالیت عده ای از شهروندان داوطلب شروع به کار کرد و دوخت ماسک 
و لباس ایزوله در دستور کار فعاالن این گروه جهادی قرار گرفت. کار ابتدا با ظرفیت کالس های خیاطی 
در فرهنگسرای خاوران آغاز شد اما حاال همان یک کالس خیاطی ساده تبدیل به 185 کارگاه در کل 
شهر تهران شده است. اکنون دیگر کمتر کسی است که قرارگاه جهادی حضرت زینب)س( را نشناسد. 

سری به فرهنگسرای خاوران زدیم و از نزدیک شاهد فعالیت این قرارگاه جهادی شدیم. 

امید قدمیاری
معاون آفرینش و 

اجرای فرهنگسرای 
خاوران

سهیال نوری ملکی
مسئول کارگاه جهادی

سارا جعفرزاده
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مداوا در بیمارستان خصوصی
گربه،ســگ،قمــری،کفتر
وگنجشــگبرایــشفرقی
نــدارد.اوهرجــاحیوانی
ببیند، کمــک نیازمند را
برایمداوایشپیشــقدم
میشــودوحتــیآنرا
حیوانات بیمارســتان به
بانوسهیلیان میرســاند.
کهبارعایتنکاتبهداشتی

بهحیوانــاتخیابانینزدیک
میگوید: دراینباره میشــود،

»بارهادرخیابانگربهیاپرندهای
رادیــدهامکهآســیبدیدهوبه
کمکاحتیاجداردونتوانستهام
بیتفاوتازکنارشــانردشوم
وآنرابــهکمــکهمســرو
بیمارستان به ســریع دخترم
مخصوصرساندهایم.یادماست
یکبارگربــهایرابرایمداوابه
بیمارســتانیبردیمکهآنرااز
طبقــاتباالییک
آپارتمانبیرون
انداخـــــته
بودنــد.مــا
انجام بــرای
و عکـــــس
ســونوگرافی
گربه، آن و...
از500 بیش
هــزارتومــان

هزینهکردیم.«

در محله

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

سهیال سهیلیان، حیوانات درمانده را 
با هزینه شخصی درمان می کند 

آنها محبت را 
می فهمند

کمک ساده
اینروزهاکهشــیوعویروسکرونا
کاروکاســبیرستورانهاوفروشندگان
موادغذایــیراکســادکــرده،ایــن
موضــوعرویحیوانــاتخیابانیهم
اثرداشتهاســت.ازاینروبانوسهیلیان
توصیهمیکند:»لطفانسبتبهحیوانات
بیتفاوتنباشیداینروزهاکهخوراک
برایاینگروهکمشده،خوباستبه
فکرآنهاهمباشــیم.مثاًلبسیاریازما
وقتیدرخانهغذامیخوریم،بخشــی
ازآنرابیــرونمیریزیــم.درحالیکه
میتوانیــمآنرادریــکظرفغذای
یکبارمصــرفوکمجاقــراردهیمو
وقتیازخانهبیرونمیآییم،آنرابرای

حیواناتبریزیمتاتغذیهشوند.«

حس مادرانه 
مقطع در سهیلیان بانو
کارشناسیرشتهتکنولوژی
و خوانده آموزشــیدرس
شاغلاســتویکدختر
دارد.اوازوقتیمادرشده،
نگاهمتفاوتــیبهحیوانات
پیدا فرزند دارای بیپنــاه
ایــنروزها کردهاســتو
عــالوهبررســاندنغذابه
گربهای به محل، حیوانات
کمــکمیکندکــهیک
چشمنابیناداردوقسمتی
ازبدنشکندهشدهوچند
بچهتازهمتولدشــدهدارد.
ســهیلیانبرایآنهاشــیر
وغــذامیبــرد.میگوید:
»شــایدازحــسمادرانه
نشئتمیگیردونمیتوانم
حیوانات باشــم. بیتفاوت
رفتــارمــارامیفهمندو
آن مثاًل میدهند. پاســخ
گربهمادر،باوجودنابینایی،
النهشان نزدیک من وقتی
میشــومومیخواهــمبه
بچههایــشغــذابدهــم،
و رفتارممیشــود متوجه
قدرداناست.«اومیافزاید:
»کمــکبهحیوانــاتکار
که است خداپســندانهای
آرامش و آسایش موجبات

مارافراهممیکند.«

  همین که نزدیک کانکس آبی رنگ داخل فلکه دوم 
نیروی هوایی می شود، گربه ها دوان دوان خود را به 

او می رسانند و اطرافش جمع می شوند و برایش 
بانوی  سهیلیان«  »سهیال  می دهند.  تکان  دم 
جوانی است که به حیوانات عالقه مند است و 

از چند ســال پیش با هزینه شخصی 
پرندگان  و  بــرای گربه هــا 

حتی  و  غذا  پیروزی  محله 
بیمار  حیوانــات  بــرای 
ویتامین  و  آنتی بیوتیک 
تهیــه و زخــم آنها را 

پانسمان می کند. 

پروانه بهرام نژاد
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعید غفوری

 سالمندان سرمایه های جامعه هستند 
اززمانشــیوعویروسکروناتابهحالاینجمله
رازیادشــنیدهایمکهسالمندانبهدلیلکهولتسن،
شــرایطجســمانیوعواملمتعدددیگر،بیشــتردر
معرضابتالبهکروناقراردارند.ایندرحالیاستکه
باتکیهبرهمینموضوع،مدیریتشــهریمنطقه8
تصمیمگرفتترددسالمنداندرمحلههارابهحداقل
برساند.»مهنازاستقامتی«شهردارمنطقه8دراینباره

میگوید:»ســالمندانسرمایههایجامعه
هســتندوحضورشانمایهبرکتوآرامش
اســت.اودربــارهطرحانجــامخریدهای
روزانهسالمندانتوسطداوطلبانسالمت
میگوید:»همزمانباپدیدارشدنبیماری
کروناتماممحلههایمنطقه8بهدقترصد
وســالمندانشناساییشدهاندوباتوجهبه
اینکهریســکحضوراینافراددرشرایط
کرونادرجامعهباالاســت،ایــنگروهدر
معرضخطربیشترینسبتبهسایرینقرار

گرفتهانــدبههمیندلیلطرحانجامخریدومایحتاج
روزانهاینافرادباهمکاریمدیرانمحلههاوکانونهای

سالمندانباجدیتدنبالشد.«

 انجام خریدهای روزانه فقط با یک تماس 
شرایطسالمندانجامعهبهگونهایاستکهبرخی
ازآنهــایاتنهــازندگیمیکنندیادربســتربیماری
هســتندوامکانخروجازخانهبرایشانسختاست.
طبعًاســالمندانمنطقه8همازاینقاعدهمســتثنا
نیستندواینروزهاشرایطزندگیآنهادرحالوهوای
کروناوقرنطینهرنگوبــویمتفاوتیبهخودگرفته
اســت.ازطرفیبرایخریدهــایروزانهبایدبهبیرون

ازمنزلبرونــدوازطرفی،ترسو
بهکرونا ابتــال از واهمه

نگرانشانکردهاست.
درایــنشــرایط

انجامخریدهایروزانهتوســط
داوطلبــانســالمت،خبــر
خوشیبرایسالمنداناست.
بــادیزاده« میرآ ا »جعفر
میگوید:»درشــرایطیکه
همــهدرقرنطینــهبودند،
سالمندانراتنهانگذاشتیم
وچوناطالعاتیازوضعیت
معیشت و سالمت

سعی داشــتیم آنها
کردیممشکالتحاصل

ازکرونــارابرایاینگروه
ازجامعههموارکنیم.اساس

کاربــهاینصورتبــودکهتمام
خریدهــاومایحتــاجروزانهســالمندان

توسطداوطلبانسالمتانجاممیشدوهر
سالمنددرصورتداشتنخریدمیتوانست
باســرایمحلهتماسبگیردودرارتباطبا
مدیرمحلهخریدهایروزانهخودراســفارشدهدتا
داوطلبانســالمتآنراتهیهکنند.اینکاربرایهر
ســالمندهفتهاییکبارانجاممیشودوهمزمانبههر
سالمندیکپکبهداشتیشاملمایعضدعفونیکننده،

دستکشیکبارمصرفوماسکدادهمیشود.«


 هوای معلوالن را داریم 
طرحخریدمایحتاجروزانهســالمندانشاملحال
گروههایپرخطرمحلهازجملهمعلوالنهممیشــود.
مسئوالنخانههایسالمتدرطرحغربالگریسالمت
اهالــیمحلهها،هــوایمعلوالنراهمدارندوســعی
میکنندباارتباطتلفنیوحضــوریازحالاینافراد
مطلعشــوند.»موناشاهآبادی«
محله ساکن معلول بانوی
لشکرکهازناحیهپادچار
درباره اســت، مشکل

اطالعازوضعیتســالمتخود
توسطمسئوالنخانههایسالمت
میگوید:»ازهمانابتدایشیوع

کرونامسئولکانونمعلوالندائمبا
مندرتماسوجویایاحوالمبود.من

شاغلهستمودرایامکرونابرایمبسیار
سختبودکهبهدلیلشرایطموجودازمنزل

خارجشوم.بههمیندلیلبعدازاینکهشرایطدورکاری
برایمفراهمشد،چندبارمایحتاجروزانهامراداوطلبان

سالمتتهیهکردندوبهدستمرساندند.«

 گذران دوره نقاهت کرونایی ها 
درمنطقه8عالوهبرسالمندانوگروههایپرخطر،
برایافرادمبتالبهکرونــاهمخدماتیدرنظرگرفته
شدهومدیریتشــهریاینمنطقهشرایطیرابرای
گــذراندوراننقاهتاینافراددرمنطقهفراهمکرده
است.استقامتیدربارهاینموضوعمیگوید:»یکمرکز
سولهبحراندرمنطقهبرایاقامتبیمارانبهبودیافتهاز
بیماریکرونابرایسپریکردندوراننقاهتاختصاص
یافتهوبا60تختتجهیزشــدهواینسولهبحرانبا
حضوربسیججامعهپزشکیادارهمیشود.«استقامتی
میافزاید:»اینسولهبحراندرمحدودهتهرانپارسقرار
داردوباهدفپیشــگیریازشــیوعویروسکرونادر
جامعهتدارکدیدهشــدهوبهمدتحداکثر10روز
بیمارانکروناییمیتواننددوراننقاهترادراینمکان

سپریکنندوازخدماتمختلفبهرهمندشوند.«
بــاتوجهبهاینکهخانوادهافرادمبتالبهکرونابعد
ازاعزامبیماربهبیمارســتانقرنطینهمیشوند،این
تمهیداتبــرایآرامشخاطربیماروخانوادهاشدر
نظرگرفتهشــدهتا10روزبعدازپایانبیماریهم
بیمارتحتنظرباشــدتاباآرامــشخاطردرکانون

خانوادهحضوریابد.

طرح خرید و مایحتاج 
روزانه سالمندان در منطقه8

  از اسفند ماه سال گذشــته که شیوع ویروس کرونا در ابعاد جهانی ظاهر شد، تصمیمات مختلفی 
توسط مدیریت شهری پایتخت برای کنترل ویروس کرونا در محله ها گرفته شد. شاید در ابتدا کنترل 
این ویروس در محله ها تقریبًا غیر ممکن به نظر می رسید اما با تالش و برنامه ریزی مسئوالن اقدامات 
مختلفی در این زمینه صورت گرفت تا شهروندان عالوه بر گذران زندگی عادی، در مورد این بیماری 
اطالعات و آگاهی هم کسب کنند و هوشیار باشند تا کمتر در معرض ابتال به این بیماری قرار بگیرند. در 
این زمینه، اقدامات مختلفی در حوزه سالمت شهروندان صورت گرفت. از توزیع مواد ضدعفونی کننده 

گرفته تا غربالگری ســالمت شــهروندان که در محله ها صورت می گیرد. یکی از این اقداماتی 
که بازتاب مثبتی در میان شــهروندان منطقه 8 داشت، برعهده گرفتن خرید های روزانه 

سالمندان و افراد پرخطر از لحاظ سالمتی در ایام شیوع کرونا بود. 

سارا جعفرزاده

»داوطلبان سالمت« 
فرشته نجاتم 

شدند
یکی  همتــی«،  »معصومه 
از ســالمندان محلــه نارمک 
سالمت  داوطلبان  است  معتقد 
فرشــته   مانند  روزها  این 
او  هســتند.  نجــات 
دربــاره انجام طرح 
روزانه  خریدهای 
داوطلبان  توسط 
مت  ســــــال
مـــــی گوید: 
بیماری  »مـن 
قلبـــی دارم و 
داروی خاصـــی 
می کنم.  مصــرف 
خارج  فرزندانم  تمام 
و  هســتند  کشــور  از 
همسرم مدت هاست فوت شده 
و مــن تنها زندگــی می کنم. 
کرونا که آمد به شــدت نگران 
در  چون  و  شدم  خود  سالمتی 
خانه  از  و خروج  بودم  قرنطینه 
با ترس و لــرز برایم همراه بود، 
نگــران این بودم کــه چگونه 
داروهایم را کــه در حال تمام 
شدن اســت دوباره تهیه کنم. 
تماس  محله  ســرای  از  وقتی 
گرفتند و طرح خریدهای روزانه 
ســالمندان را برایــم توضیح 
دادند، خدا را شــکر کردم که 
در این شــرایط تنها نیستم و 
کسانی هســتند که داروهایم 
را تهیه کننــد. فردای آن روز 
و  گرفتم  تماس  محله  سرای  با 
مقداری دارو و خریدهای روزانه 
را سفارش دادم که خوشبختانه 
خیلی سریع به دستم رساندند. 
در حالی کــه آخرین دانه های 
را مصــرف می کردم  قرصــم 
داوطلبــان ســالمت آن روز 

فرشته های نجاتم شدند.«

 تهیه دارو در اولویت بود 
کرونابربازارداروهاهمتأثیرگذاشتو

سالمندانوعدهزیادیازبیمارانبرایتهیهداروهای
خودبامشکلمواجهشدند.بیشترینتقاضایسالمنداندر

طرحخریدهایروزانهمربوطبهتهیهدارواست.بهویژهداروهایی
کهدرحالتعادیکمیابهستندوحاالباآمدنکرونانایابشدهاند.

»سکینههاشمی«بانویسالمندساکنخیابانجانبازانکهمدتهاستبا
بیماریسرطاندستوپنجهنرممیکند،درایامکرونابرایتأمینداروهایش

بامشکلمواجهشدهاست.اودربارهتأمینداروهایشتوسطداوطلبان
سالمتمیگوید:»برایکنترلبیماریامقرصیرامصرفمیکنمکهبسیار

کمیاباست.وقتیمتوجهشدممیتوانمعالوهبرمایحتاجروزانهام،
داروهایمراهمبهمدیرانمحلهاطالعبدهمخیلیخوشحالشدم.
درتماممدتدورانقرنطینهداوطلبانسالمتجویایاحوالم

میشدندوازمنمیخواستنددرصورتنیازبهدارو
آنهارامطلعکنموهرگزازمنزلخارج

 سالمندان برای نشوم.«
 دور ماندن از 

 محیط های آلوده به 
 ویروس کرونا و دریافت 

 بسته های بهداشتی می توانند 
 با معاونت اجتماعی 

شهرداری تماس 
بگیرند. 

جعفر امیرآبادی زاده 
معاون اجتماعی 

منطقه8

ازخــــانه بیرون نیایید
  خـریدتان با مـا
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنی

کــویزینبیــه،محلــهایقدیمی
استکهدرگوشــهشرقیمنطقه13
واقعشــدهوشــکلگیریآنبهدهه
40برمیگــردد.تقریبًامیتوانگفت
قدمتــیقریــببه60ســالدارد.از
آنجــاکهاینمحلهبیــنبزرگراههای
دوران باقــری، شــهیدان پرپیچوخم
ویاســینیمحصورشــده،بهترینراه
برایرفتــنبهآنجا،داشــتنخودرو

شخصیاســت.متأســفانهبرایرفتوآمداهالی
وســیلهنقلیهعمومیدرنظرگرفتهنشدهاست.
ورودیاصلیکویزینبیهازبزرگراهشهیدباقری
اســت.جاییکهمعمواًلاهالیشهرکرفتوآمد
میکنند.بــرایورودبایدازدژبانجلودراجازه
گرفت،بدونهماهنگیبادژبانورودیشــهرک
امکانداخلشدنبهمحوطهشهرکوجودندارد.
خیابانهایشــهرکاغلبعریضندوبهجزچند
مجتمعبلندمرتبهباقیســاختمانهایمسکونی،
آپارتمانهــای2طبقههســتند.نمایرنگورو
رفتهخانههافرسودگیشــانرابهرخمیکشدو
آشــفتگیظاهرســاختمانهاتویذوقمیزند.
درکــویزینبیهاجازهعکاســیدادهنمیشــود
ازاینرونمیشــودکهنگیرخســاراینشهرک
قدیمیرابهتصویرکشــید.ســرهنگنوروزیان
دربارهشــهرکميگوید:»وســعتاینشهرک
حــدود59هکتاراســتوجمعیتیبیشاز10
هــزارنفررادرخودجایدادهاســت.البتهاین
شهرکپیشترمساحتبیشتریداشتهوبخش

وســیعیازآنبرایســاختبازارمیوه
وترهبارپیروزی،باشگاهورزشیآفتابو
بوستانورزشبهشهرداریمنطقه13
واگذارشدهاســت.«ازقرارمعلوماین
شهرکدردورانحکومتپهلویمتعلق
بــهنیروهایگاردبودهوبعدازپیروزی
انقالباســالمیازآننیــرویزمینی

ارتششدهاست.

 معابر ناهموار، آسفالت نامناسب 
بانوروزیانگشتیدرشهرکمیزنیمتاازنزدیک
وضعیتبزرگترینمعضلاینجاراکهنامناســب
بودنروکشآســفالتاستببینیم.حقبااوست؛
سطحخیابانهاوپیادهراههاناهمواراست.چالههای
زیادیدرمعابردیدهمیشودکههرکدامشانکافی
اســتتاماشــینیراروانهتعمیرگاهکند.»کاظم
دالوری«یکیازســکنهشــهرک،مارابهسمت
گودالــیهدایتمیکندکهمیانخیابانجاخوش
کردهاست.فلکهشــیرآبیهمازآنبیرونزدهکه
وجودشمیتواندحادثهناگواریرارقمبزند.دالوری
میگویــد:»ازاینچالهوگودالهــادرخیابانهای
شهرکزیاددیدهمیشودكهمیتوانندهنگامشب
حوادثجبرانناپذیــریراایجادکنند.تصورکنید
کودکیدرهنگامبازییادوچرخهسواریداخلاین
گودالهابیفتد،شــکنکنیدکهراهیبیمارستان
میشود.«نوروزیاندرادامهصحبتهایدالوریبه
نکتهمهمیاشــارهمیکندواینکهازابتدایایجاد
اینشهرکتاکنونآسفالتمعابرمرمتنشدهاست.

 جای خالی حمل ونقل عمومی 
امــامعضلدیگریکــهاهالیشــهرکباآن
مواجهند،ســختیرفتوآمدبهبیرونازشــهرک
است.دراینجاتاکسیخطیواتوبوسوجودندارد
واهالییاباوسیلهنقلیهشخصيیاتاکسیسرویس
بایدترددکنند.درحینگشتزنی،ایستگاهاتوبوس
فرســودهایرامیبینیمکهمشــخصنیستچه
زمانيایجادشدهاست.ازایستگاه،فقطچهارچوب
فلزیآنباقــیماندهکهبهدلیلزنگزدگیحتی
امکاننشســتنروینیمکتشهموجــودندارد.
نوروزیــانمیگوید:»ایکاشیکیازاتوبوسهای
شــرکتواحدازداخلشــهرکعبــورکندودر
اینجاهمایســتگاهیباشد.نکتهدیگراینکهچون
بزرگراههایشــهیددورانوشــهیدباقریازکنار
شهرکردمیشود،اهالیبرایعبورازبزرگراهباید
ازپلعابرپیادهعبورکنند.شهرداریرویبزرگراه
شهیددوراناســکلتپلعابرپیادهنصبکردهاما

هنوزخبریازنصبپلههایشنیست.«

 امکانات عمومی شهرک زینبیه 
باتوجهبهمشکالتعنوانشده،شهرکزینبیه،
یککلینیک،12مدرســه،2مرکزآموزشی،یک
ایســتگاهآتشنشــانیویکجایگاهبنزیندارد.
ســرایمحلههمازسویشــهرداریمنطقه13
برایساکناناینشهرکساختهشدهکهبهگفته
نوروزیان،اینسرادربوستانورزشساختهشدهو
ازدسترساهالیشهرکدوراست.برایهمینبه

سختیمیتوانندآنجاترددکنند.«

  باورش کمی ســخت است، در شهری که روز به روز در حال گسترش است و برای آبادتر شدنش در هر گوشه ای از آن کارگاه عمرانی برپاست، دغدغه 
اهالی یک محله، روکش آسفالت معابرشان باشد. محله ای که نه در حریم شهر است و نه دورافتاده، بلکه در پایتخت جا خوش کرده است. احتمااًل نامش 
را شنیده اید، »شهرک یا کوی زینبیه«، که در انتهایی ترین قسمت شرقی منطقه 13 قرار گرفته است. تا یکی 2 سال پیش عنوان »محله« را با خود یدک 
می کشید و دبیر شورایاری داشت ولی حاال آن را هم ندارد. اهالی این شهرک از پیش پا افتاده ترین امکانات شهری بی بهره اند و با مشکالت زیادی دست 
و پنجه نرم می کنند. تا جایی که جمعی از معتمدان محله از خبرنگار همشهری محله خواستند تا سری به شهرک مهجور افتاده آنها بزند و صدای اعتراض 

اهالی را به گوش مسئوالن شهری برساند. »حسن نوروزیان« معتمد محله و عضو هئیت امنای شهرک زینبیه ما را در تهیه این گزارش یاری کرد. 

مژگان مهرابی

کـوی زیـنبیه
عباس عالی، شهردار ناحیه 4: 

رسیدگی به شهرک ها 
در حوزه وظایف 

شهرداری نیست 
مشکالتشهرکزینبیهرابا»عباسعالی«
شهردارناحیه4منطقه13درمیانمیگذاریم.
اینکهاهالیشهرکزینبیههمازشهرونداناین
منطقههستندوحقدارندازخدماترفاهیو
شهریشهرداریبهرهبگیرند.عالیدربارهاین

موضوعمیگویــد:»درضوابط
شــهرکهاآمدهکهشهرکها
چونمحصورهستند،ازاینرو
هیئتامنابایدعوارضخدماتی
کــهازاهالیمیگیرندراصرف
آبادانیشــهرککنند.بنابراین
تأمینخدماترفاهیوشهری
شــهرکهادرحــوزهوظایف
شهردارینیســت.بااینحال

برایجمعآوریپســماندوارائهخدماتفضای
سبزتسهیالتیرابرایآنهادرنظرگرفتهایم.«
عالیدرادامهصحبتهایشبهوجودکارواش،
آتشنشــانی،مراکزتجاریوجایگاهســوخت
شهرکاشــارهمیکندکهباهزینهخوداهالی
شهرکایجادشدهاند،اومیگوید:»امادرمورد
آســفالتکاریبایدمتذکرشوم،اهالیشهرک
زینبیهازشــهرداریانتظاردارندکهاینکاررا
مدیریتشهریمنطقه13برایشانانجامدهد.
درصورتــیکهخیلیازامکاناتشــهرکرابا
هزینهخوداهالیفراهمکردهاند.تأمینهزینه
مرمتآسفالتاینجاباخودهیئتامنایشهرک
اســت.بااینحالسالگذشتهبعضیازمعابر
آنراروکشآسفالتکردیمواینکارهزینهای
بالغبر220میلیونتوماندربرداشــت.«عالی
ازکملطفیهیئتمدیرهشهرکگلهمنداست
ومیگویدکهســرایمحلــهوزمینچمنرا
شهرداریمنطقه13درشــهرکایجادکرده
اســتونکتهجالبایناستکهبعدازافتتاح
سرایمحله،هیئتامنایشهرکعذرکارمندان

شهرداریراازسرایمحلهخواستند.

گالیه اهالی یکي از شهرک هاي 
منطقه 13 از نامناسب بودن آسفالت 

معابر و نبود حمل ونقل عمومی 

را دریابید!

عباس عالی
شهردار ناحیه 4 

منطقه 13

حسن نوروزیان
معتمد محله و عضو 
هئیت امنای شهرک
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعید غفوری

     مدارس از نخســتین مراکزی بود که در همان روزهای 
ابتدایی شــیوع ویروس کرونا تعطیل شد. با توجه به اینکه 

5 ماه از ســال تحصیلی گذشــته بود و بیش از 
60 درصد کتاب های درســی تدریس شده 

بود اما باز هم نگرانی هایی در این زمینه 
آن سیستم  از  پیش  داشــت.  وجود 
آموزشــی کشــور تجربه تعطیلی 
مدارس در اوج آلودگی هوا را داشت 
اما موقتی بود و گذرا، اما حاال کرونا 
را  مدارس  که  اســت  حدود 3ماه 
تعطیل کرده است. در ابتدا والدین 
و دانش آمــوزان و همچنین کادر 
شده  سردرگمی  دچار  آموزشی 
برای  تصمیماتی  اینکه  تا  بودند 
درســی  عقب ماندگی  جبران 
مبنی  شد  گرفته  دانش آموزان 
شبکه  توسط  دروس  اینکه  بر 
آموزش در رسانه ملی تدریس 

از آن کمی  بعد  اما  شود 
تخصصی تــر بــه این 
موضوع پرداخته شــد 

و پای نرم افزار شــاد به 
که  بماند  آمد. حــاال  میان 

زیرســاخت هایش برای برخی 
اما  نبود  فراهم  دانش آموزان  از 
بود  باقی  باز هم جای شکرش 
دروس  به  دانش آمــوزان  که 
حاال  می رســند.  عقب مانده 

3ماه از تعطیلی مدارس می گذرد و 
مسئوالن تصمیم گرفته اند مدارس 

فعالیت خود را آغاز کنند و دانش آموزان 
به صــورت اختیاری در مــدارس حاضر 

شوند. در این شــرایط کرونا از یک طرف 
و نگرانی های والدین برای احتمال به خطر 
افتادن سالمت فرزندانشان از طرف دیگر و 

امتحاناتی که نحوه برگزاری آن در هاله ای از 
ابهام مانده، همه اینها از مسائلی است که 
را  این روزها  موضوع فعالیت مدارس در 

کمی پیچیده تر کرده است. 

سارا جعفرزاده

معلمان حاضر
دانش آموزان غایب!

مدارس مناطق شرق تهران 
بعد از 3 ماه تعطیلی حال و هوای متفاوتی پیدا کرده است

اینروزهابخشــیازنگرانیهــایوالدینبهدلیلعقبماندگیدرســی
دانشآموزانوبخشــیهممربوطبهحضورآنهادرمدارساســتامادراین
میانعدهایازوالدینهمنگرانــیآیندهرادارندومیخواهندبدانندتکلیف
امتحاناتباشــرایطکروناچهمیشــود.»سعیدشــهریاری«مدیرآموزشو
پرورشمنطقه15دراینبارهمیگوید:»باتوجهبهاینکهازگذشــتهتاکنون
برگزاریامتحاناتبهصورتحضوریدرسیســتمآموزشیکشورمرسومبوده
اســتقطعًاوالدینودانشآموزانبهشرایطقبلعادتداشتهاندامادرزمینه

برگزاریامتحاناتدانشآموزاندرشرایطفعلیهیچنگرانیوجودندارد.«
شهریاریبااشارهبهچگونگیبرگزاریامتحاناتدرشرایطکروناادامه
میدهد:»امتحاناتمقطعابتداییبهصورتارزشــیابیتوصیفیبرگزار
میشــودکهازاینبابتهیچنگرانیوجودندارد.درواقع،بخشــیاز
اینارزشیابیبهعهدهوالدین،بخشیبهعهدهدانشآموزانوبخش
دیگربهعهدهمدیرومعلمدرخصوصچگونگیحضوردانشآموزدر
نرمافزارشاداست.«اوبااشارهبهبرگزاریامتحاناتنهاییبارعایت

وقتیمدارسازهمانروزهایابتداییاســفندسال
گذشتهتعطیلشــدوتنهاحدودنیمیازکتبدرسی
توســطدبیرانتدریسشــدهبود،ایــننگرانیوجود
داشــتکهباالخرهچهمیشود.شــبکهآموزشطبق
برنامهریزیقبلیاقدامبــهتدریسدروسدانشآموزان
کرداماآموزشهاهممشــکالتخاصخودراداشت؛از
ناهماهنگیزمانگرفتهتاعدمآشــناییدانشآموزانبا
شیوهتدریسدبیراندراینشبکهوهمهوهمهدست
بهدستهمدادندتاعماًلدانشآموزانبهنوعیدچار
سردرگمیشوندتااینکهنرمافزاریبهعنوان»شاد«
ایجادشــدتاهردانشآموزتوســطمعلمخودش
آموزشدادهشود.شایددرابتداایجادایننرمافزار
تنهاگزینهرویمیزبرایجبراندرسدانشآموزان
بوداماشــروطیداشتکهالزمهاشفراهم
دانشآموزی بود. زیرساختها کردن
و نداشت هوشــمند گوشــی
دانشآموزدیگردسترسی
بهاینترنــت.حاالهمه
اینهاراهــمکهکنار
از برخی بگذاریــم،
باســابقه معلمــان
هنــوزبــرایحضور
درچنیــننرمافزاریدر
فضایمجازیآموزشندیده
بودنــد.والدینهــمدراین
میاننظارهگراینوضعیت
بودندوهمچنــاننگران.
درمجموع،ازمعلمووالدین
گرفتهتادانشآمــوزانهمهبهنوعی

سردرگمبودند.

 حال و هوای کرونایی 
مدارس 

برایمشاهدهحالوهوایاین
روزهایمدارسســریبهیکیاز
مدارسدورهابتداییدرمنطقه15
زدیم.مدرسهابتداییامامحسین)ع(که
درمهرماهسالگذشــتهافتتاحشده
ودرمســعودیهقراردارد.اینمدرسه
بعداز3روزازبازگشــاییمدارسحال

وهوایمتفاوتــیدارد.درمقابلدرورودیتعدادیاز
والدینرامیبینیمکهبانگاههایینگرانفرزندانشــان
راراهیحیاطمدرســهمیکنندوعدهایازوالدینهم
درگوشهایجمعشــدهاندودربارهامتحاناتصحبت
میکنند.دانشآموزانیکبهیکبارعایتفاصلهگذاری
اجتماعیواردحیاطمدرسهمیشوندوبرایخروجهم
ازدردومحیاطمدرسهاستفادهمیکنند.همینطورکه
درحیاطمدرسهقدممیزنیممادریکیازدانشآموزان
اصــراردارددرکنارفرزندشدرکالسحضورداشــته
باشدتامراقبفرزندشباشداماتالشهایاوبیفایده
است.درقســمتورودیکالسهاشــخصیازکادر
آموزشیمدرسهمحلولضدعفونیکنندهبهکفدست
دانشآموزانمیزندومحلولدیگریرابهکفپایآنها
اسپریمیکند.تمامکادرآموزشیباماسکودستکش
درمدرسهحضورپیداکردهاندودانشآموزانهمملزم

بهاستفادهازایناقالمبهداشتیشدهاند.

 بازگشایی مدارس ضرورت داشت 
ایجادنرمافزارشاددرشرایطکروناتصمیمدرستی
محسوبمیشدوباتوجهبهامکاناتایننرمافزاربهنظر
میرســیدکهدانشآموزانبتوانندعقبماندگیدرسی
خودراجبرانکنند.حالســؤالاینجاستکهچرابا
وجودنرمافزارشــاد،تصمیمبربازگشــاییمدارسدر
شرایطکروناگرفتهشد؟»عذراحیدری«مدیرمدرسه
خیریامامحسین)ع(دراینبارهمیگوید:»ایجادنرمافزار
شادبرایشرایطبحرانیمانندآلودگیهوا،برودتهواو
برایایجادارتباطبیشتروالدینبامعلمهاحرکتمثبتی
تلقیمیشود.درواقعمیتوانگفتآموزشوپرورش
بهچنینابزارینیازداشتامااینکهدرشرایطکرونایی
بدوناینکهایننرمافزارازقبلمعرفیشودونیازسنجی
صورتبگیرد،بهصورتزودهنگامدانشآموزانراملزم
بهاســتفادهازایننرمافزاربکنیمقدریشتابزدهعمل
شدهاست.درواقعمیتوانگفتزیرساختهایآموزش
آنالینمیاندانشآموزومعلمفراهمنیست.«حیدریبا
اشارهبهسطحپایینسواددرمیانوالدیندانشآموزان
ادامهمیدهد:»اولیایدانشآموزانمناکثراًبیســواد
هســتندوباخانوادههاییســروکاردارمکهسهماه
اســتحتیکتابفرزندخودرابازنکردهاندکهپیگیر
درسششوند.درنهایتبهایننتیجهمیرسیمکهواقعًا

بازگشاییمدارسضرورتداشت.«

 نرم افزار شاد برعکس جواب داد
نرمافزارشاداینامکانرابرایوالدینفراهممیکرد
کــهدروسفرزندانخودراارزشــیابیکنندودرواقع
نمراتتوصیفــیبرایآنهادرنظــربگیرند.حیدریبا
اشــارهبهعدمهمکاریبرخیازوالدیندرارزشــیابی
دانشآموزاندرایننرمافزارمیافزاید:»باتوجهبهاینکه
همکارانمندرایامکرونا4ساعتدرطولروزازطریق
نرمافزارشــادبادانشآموزاندرارتباطبودندو4ساعت
دیگرهمتولیدمحتوامیکردند،امابااینوجودنرمافزار
شــادآنچیزیکهبایدباشدنیست.اکثریتوالدیندر
شبکهشادارزشیابیدرستیازفرزندخودارائهنمیدادند.
بهعنوانمثالدرارزشیابی،امالءهمهدانشآموزانعالی
بودیامثاًلهمهدانشآموزاندردرسریاضیعالیبودند.
ایننشــانمیدهدکهارزشیابیدرستیتوسطوالدین
صورتنگرفتهاســت.حاالدرنظربگیریدباپیشینهای
کهازارزشــیابیوالدینداشتیموباتوجهبهحساسیت
تدریسدرپایهاولابتداییتصمیمگرفتیمدانشآموزان
بهصورتگروههای8نفرهواردکالسشوندوآنهارامورد
ارزشیابیقراردهیمدرنهایتبعدازارزشیابیوسنجش
توســطدبیرانمتوجهشدیمکهدانشآموزاندردروس

ضعفدارندوانتظاراتمابرآوردهنشدهاست.«

 دسترسی نداشتن والدین به نرم افزار شاد 
عدهایمعتقدندکهقبلازتدارکنرمافزارشــادباید
زیرساختهایآندرمیاندانشآموزانبهویژهدرمیان
دانشآمــوزاننیازمندوکمبرخوردارایجادمیشــدتا
نتیجهبهتریراشاهدباشیم.»میناراویزاده«مادریکی
ازدانشآموزاناولابتداییدرمنطقه13)محلهامامت(،
دربارهعدمدسترســیخودبهنرمافزارشــادمیگوید:
»مسئوالنیکشبهتصمیممیگیرندکهنرمافزارآموزشی
ایجادکنند.ازوقتیمدرســهتعطیلشددردسرمنهم
بادرسدخترمشروعشد.منکهسواددرستوحسابی
ندارمبماند،حتیگوشــیهوشمندنداشتم.برایخرید
گوشــیبهبازاررفتمووقتیقیمتهــارادیدمازخرید
منصرفشدم.مجبورشدمهرروزدراینشرایطبیماری
کرونا،دخترمرابهخانههمکالسیهایشببرمتاآنهاکه
دسترسیبهنرمافزاردارند،درسرابرایدخترمتوضیح
دهند.هرچنــدخیلیمؤثرنبودامابــازبهتربود.«این
مادردرادامهمیگوید:»ایکاشمســئوالنشرایطیبه
وجودمیآوردندکهحداقلتبلتدانشآموزیدراختیار

سعید شهریاری
مدیر آموزش و پرورش 
منطقه15:

اولیا نگران برگزاری 
امتحانات نباشند
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سردبیر روزنامه

امضا
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دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعید غفوری

کارشناس سالمت

ازتماممحدودیتدرمورددسترسیبهامکاناتآموزشیکهبگذریمموضوعی
کهذهنبیشــتروالدینرابهخودمشــغولکرده،ســالمتدانشآموزاناست.
»محبوبهدربانی«کارشــناسمسئولسالمتوپیشگیریازآسیبهایاجتماعی
آموزشوپرورشمنطقه8دربارهبازگشاییمدارسوبااشارهبهرعایتپروتکلهای
بهداشتیدرمدارسمیگوید:»طبقمصوبهستادملیکرونادستورالعملمراقبتو
پیشگیریازبیماریکرونابهمدارسمنطقه8ابالغشدهکهطبقایندستورالعمل
صرفًامدارسعادیبازگشــاییشدهاستکهقبلازبازگشاییکلیهسطوحطبق
پروتکلهایبهداشتیضدعفونیشدهاند،کالسهایمدارسازلحاظفاصلهگذاری
اجتماعیآمادهشــدهاندوازوجوداقالمبهداشــتیدرمــدارسازجملهمحلول

ضدعفونیکنندهدستاطمینانحاصلشدهاست.«

حضور دانش آموزان اجباری نیست
درمدارسمنطقه8دانشآموزانوکادرآموزشیباتکمیلفرمهایخوداظهاریدر
خصوصثبتوضعیتسالمتخوددرسامانهسالمتاقدامکردهاند.دربانیمیگوید:
»بهدانشآمــوزانووالدیناطمیناندادیمکهحضوردانشآموزاندرمدارساجباری
نیستودانشآموزانیکهازآموزشمجازیدورماندهاندمیتواننددراینایامبهمدرسه
مراجعهکنند.درزمانبازگشاییمدارساستفادهازماسکودستکشبرایدانشآموزان
ومعلماناجباریاســتوهمهآنهاملزمبهرعایــتفاصلهگذاریاجتماعیوکاهش
تماسهایچهرهبهچهرههستند.برایحضوردانشآموزانسعیکردهایمازبزرگترین
فضایموجوداســتفادهکنیمودرمدارسیکهبامحدودیتفضامواجههستندتالش
کردیمساعتفعالیتمدرسهکوتاهتربشودبهنحویکهبرایهرپایهدرسی3روزدر

هفتهکالستشکیلبشودکهبیشترمربوطبهمقطعمتوسطهدوماست.«

امتحانات انفرادی برای دانش آموزان بیمار
طبقدســتورالعملارســالیوزارتآموزشوپرورشدرمنطقه8همشرایط
ویژهایبرایبرگزاریامتحاناتبرایدانشآموزانبیمارفراهمشدهاست.اومیگوید:
»دانشآموزانیکهبیماریهایزمینهایازجملهبیماریهایقلبیوعروقی،دیابت،
فشــارخون،مشکلتنفسیدارندیاحتیبرایدانشآموزانیکهنقصایمنیدارند
یاتحتدرمانبادارویکورتونوشیمیدرمانیهستندشرایطیایجادشدهکهدر
صورتتأییدپزشکانآزمونآنهابهصورتانفرادیگرفتهشودتاکمتردچارمشکل
شوند.همچنیندرحوزههایامتحانیدانشآموزانقبلازورودغربالگریمیشوند
وازورودافرادمشکوکبهبیماریکروناممانعتمیشودودانشآموزانیکهدارای
عالئماینبیماریهســتندبهصورتجداگانهدرفضاییمجزاازآنهاآزمونگرفته
میشــودیاآزمونآنهابهزماندیگریموکولمیشود.حوزههایامتحانیقبلاز

ورودوبعدازخروجدانشآموزانضدعفونیمیشوند.«

مدارس منطقه امن است، نگران نباشید
ازهفتههایقبلکهزمزمهبازگشــاییمدارسدرمنطقه8مطرحشــد.مراقبان
سالمتومشاوراندرمنطقه8محتواهایآموزشیرادرخصوصمدیریتاسترسدر
قالبهایمختلفمتناسبباگروههایسنیمختلفازطریقشبکههایمجازیبرای
دانشآموزانارسالکردهاند.اینکارشــناسسالمتدرخصوصراهکارهایمقابلهبا
استرسدانشآموزاندرایامامتحاناتدرشرایطکروناتأکیدمیکند:»راهکاراصلیبرای
کنترلاســترسرعایتنکاتبهداشتیاستاگردانشآموزبداندکهچطورازخودش
مراقبتکند،میتوانداسترسخودشراکاهشبدهد.همچنینازدبیراندرستفکرو
زندگیکهمباحثدرسیآنهامربوطبهکنترلخشمواضطراباست،خواستهشددر
اینخصوصآموزشهایبیشتریدرشبکهشادداشتهباشندودراینایاممشاورانبا
دانشآموزاندرارتباطهستند.«دربانیبااشارهبهنگرانیوالدینمیگوید:»مدرسهاز
قدیمخانهدومدانشآموزانبودهوتمامتالشماایناستکهمحیطامنیرابرایآنها
ایجادکنیموبهاولیاایناطمینانرامیدهیمکهمدارسمنطقهماامنهستند.هرچند
استرستاحدیبرایمامفیداستازاینلحاظکهباعثمیشودخودمراقبتیبیشتری
رابــهعملبیاوریمامابهوالدینایــناطمینانرامیدهیمکهدرصورترعایتنکات
بهداشتیتوسطدانشآموزانسالتحصیلیراباموفقیتپشتسرخواهیمگذاشت.«

تدابیر ویژه ای برای حضور دانش آموزان در مدارس و 
حوزه های امتحانی در منطقه 8 اعمال می شود

تا شکست کرونا 
همراه دانش آموزان هستیم
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برگزاریامتحاناتدانشآموزاندرشرایطفعلیهیچنگرانیوجودندارد.«
شهریاریبااشارهبهچگونگیبرگزاریامتحاناتدرشرایطکروناادامه
میدهد:»امتحاناتمقطعابتداییبهصورتارزشــیابیتوصیفیبرگزار
میشــودکهازاینبابتهیچنگرانیوجودندارد.درواقع،بخشــیاز
اینارزشیابیبهعهدهوالدین،بخشیبهعهدهدانشآموزانوبخش
دیگربهعهدهمدیرومعلمدرخصوصچگونگیحضوردانشآموزدر
نرمافزارشاداست.«اوبااشارهبهبرگزاریامتحاناتنهاییبارعایت

پروتکلهایبهداشــتیمیافزاید:»برگزاریامتحاناتنهاییپایهدوازدهم
وپیشدانشــگاهیبارعایتفاصلهگذاریاجتماعیالزامیاســتومحل
برگزاریامتحاناتازقبلضدعفونیخواهدشدواقالمبهداشتیدراختیار
دانشآموزانقرارمیگیرد.مابهدلیلشرایطکروناتعدادحوزههای
امتحانیوحتیمدتزمانامتحاناتراافزایشدادهایم.یعنیتعداد
حوزههایامتحانیدوبرابرشدهوبهعنوانمثالاگرامتحاناتدر

11روزبهپایانمیرسیداینبازهزمانیدوبرابرشدهاست.«

 نرم افزار شاد برعکس جواب داد
نرمافزارشاداینامکانرابرایوالدینفراهممیکرد
کــهدروسفرزندانخودراارزشــیابیکنندودرواقع
نمراتتوصیفــیبرایآنهادرنظــربگیرند.حیدریبا
اشــارهبهعدمهمکاریبرخیازوالدیندرارزشــیابی
دانشآموزاندرایننرمافزارمیافزاید:»باتوجهبهاینکه
همکارانمندرایامکرونا4ساعتدرطولروزازطریق
نرمافزارشــادبادانشآموزاندرارتباطبودندو4ساعت
دیگرهمتولیدمحتوامیکردند،امابااینوجودنرمافزار
شــادآنچیزیکهبایدباشدنیست.اکثریتوالدیندر
شبکهشادارزشیابیدرستیازفرزندخودارائهنمیدادند.
بهعنوانمثالدرارزشیابی،امالءهمهدانشآموزانعالی
بودیامثاًلهمهدانشآموزاندردرسریاضیعالیبودند.
ایننشــانمیدهدکهارزشیابیدرستیتوسطوالدین
صورتنگرفتهاســت.حاالدرنظربگیریدباپیشینهای
کهازارزشــیابیوالدینداشتیموباتوجهبهحساسیت
تدریسدرپایهاولابتداییتصمیمگرفتیمدانشآموزان
بهصورتگروههای8نفرهواردکالسشوندوآنهارامورد
ارزشیابیقراردهیمدرنهایتبعدازارزشیابیوسنجش
توســطدبیرانمتوجهشدیمکهدانشآموزاندردروس

ضعفدارندوانتظاراتمابرآوردهنشدهاست.«

 دسترسی نداشتن والدین به نرم افزار شاد 
عدهایمعتقدندکهقبلازتدارکنرمافزارشــادباید
زیرساختهایآندرمیاندانشآموزانبهویژهدرمیان
دانشآمــوزاننیازمندوکمبرخوردارایجادمیشــدتا
نتیجهبهتریراشاهدباشیم.»میناراویزاده«مادریکی
ازدانشآموزاناولابتداییدرمنطقه13)محلهامامت(،
دربارهعدمدسترســیخودبهنرمافزارشــادمیگوید:
»مسئوالنیکشبهتصمیممیگیرندکهنرمافزارآموزشی
ایجادکنند.ازوقتیمدرســهتعطیلشددردسرمنهم
بادرسدخترمشروعشد.منکهسواددرستوحسابی
ندارمبماند،حتیگوشــیهوشمندنداشتم.برایخرید
گوشــیبهبازاررفتمووقتیقیمتهــارادیدمازخرید
منصرفشدم.مجبورشدمهرروزدراینشرایطبیماری
کرونا،دخترمرابهخانههمکالسیهایشببرمتاآنهاکه
دسترسیبهنرمافزاردارند،درسرابرایدخترمتوضیح
دهند.هرچنــدخیلیمؤثرنبودامابــازبهتربود.«این
مادردرادامهمیگوید:»ایکاشمســئوالنشرایطیبه
وجودمیآوردندکهحداقلتبلتدانشآموزیدراختیار

قــرار خانوادههــا
میدادندومبلغآن

راقســطیازمامیگرفتندتابچههایماازدرسعقب
نمانند.«

 تا پاسی از شب بیدار می مانیم 
برایمقابلهباکروناهرکسیبهشیوهخودشبرخورد
کردوعکسالعملنشــانداد.یکیازاقشاریکهاین
روزهاخودشــانراوقفدانشآموزانکردهاندمعلمان
هستند.هرچنداستفادهازنرمافزارشادبرایمعلمانیکه

سابقهتحصیلیبیشتریدارندوباسیستمسنتی
آشــناییدارندکمیسختبوداماهرطورشده

خودشانراباشــرایطجامعهوقفدادند
امــادراینمیانتجربــهدبیرانتازه
نفسهمشــنیدنیاست.»مرضیه
مهربانفر«دبیرجوانمقطعابتدایی
درمنطقه15درمدرســهخیری
امامحسین)ع(معتقداستآموزش
مجــازیهرگزکیفیــتآموزش
حضــوریرانــداردودراینبــاره

میگوید:»شرایطفعلیدانشآموزان
ازلحاظدرسیاصاًلراضیکنندهنیستو

بیشاز90درصددانشآموزاندراین3ماهدچار
افتتحصیلیشدهاند.ایندرحالیاستکهمدت

سهماهاستکهمنودیگرهمکارانمتمام
زندگیمانراوقــفآموزشمجازی
دانشآمــوزانکردهایم.امابهدلیل
محدودیتهایــیکهدانشآموزان
برایدسترســیبهنرمافزارشاد
آموزشمجازی معتقدم داشتند،
هرگــزجایآمــوزشحضوریو
چهرهبهچهــرهرانخواهدگرفت

چوندانشآموزاندرطولســالبه
معلمخودعادتمیکنندحتیوابســته

هممیشــوندوشمادرنظربگیریدمنزمانیرا
کهدرکالسحضوردارممدامبانقاشــیوکاردستیو
اشکالمختلفدرسرابرایدانشآموزتفهیممیکنم
امادرآموزشمجازیاینامکانوجودندارد.اومیافزاید:
»بااینوجودمندرحالحاضرتاپاســیازشببیدار
میمانموبــرایآموزشمجازیکلیــپ،پاورپوینت

تدارکمیبینمکهدانشآموزان
بیشتروبهتربامفاهیمدرسی

آشناشوند.«

 مبالغ اردوهای مطالعاتی عودت شود 
دغدغههایوالدیندردیگرمدارسمناطقپهنهشرق
هممربوطبهســالمتدانشآموزانوسیستمآموزشی
است.درمنطقه4تعدادیازوالدینکهفرزندانآنهادر
مقطعدوازدهمدرمدارسغیرانتفاییتحصیلمیکننداز
بازگشاییمدارسدرشرایطفعلیچندانراضینیستند.
ماجراازاینقراراســتکهوالدیندانشآموزان
مقطعدوازدهم،برایبرگزاریاردوهایمطالعاتی
برایدانشآموزانکهســالآیندهکنکور
دارند،مبلغیرابــهمدارسپرداخت
کردهاندکــهحاالاولیامعتقدندکه
اینمبالغبهدلیلبرگزارنشــدن
اردوهایمطالعاتیبایدعودتشود.
»نازنینســاعدی«والدینیکیاز
دانشآموزانمقطــعدوازدهمدر
منطقه4استودراینبارهمیگوید:
»مــدارسبایــدمبالغــیراکهبابت
اردوهایمطالعاتــیازمادریافتکردهاند
عودتکنند.بازگشــاییمــدارسهمتصمیم
درســتینبودهبهایندلیــلکهکالسهافقط
بهصورترفعاشکالاستواگرکالسهای
مجازیواقعًابرایجبرانعقبماندگی
درسیدانشآموزانکفایتمیکرد
نیازیبهبازگشاییمدارسبهاین
صورتدرشــرایطکرونــانبود.«
ســاعدیمیافزاید:»بــاتوجهبه
اینکهاکثــرمدارسغیرانتفاییدر
منطقه4بهصورتخانههایکلنگی
قدیمیاست،فضایکالسهاچندان
بزرگنیســتکهفاصلهگذاریاجتماعی
معناپیداکند.حاالتصورکنیددراینشــرایط
دانشآموزانازصبحتاغروبدرکناریکدیگربایدحضور
داشتهباشندکهرفعاشــکالدرسیصورتبگیرد.اگر
کسیناقلویروسکروناباشدچهبرسرفرزندمامیآید
منخودمدراینشــرایطراضیبهحضــورفرزندمدر

مدرسهنیستمحتیبارعایتفاصلهگذاریاجتماعی.«

95
 درصد کادر آموزشی در روزهای 

ابتدایــی بازگشــایی مدارس 
منطقــه 15 حضــور  در 

داشتند

3
درصد دانش آموزان در منطقه15 

در کالس هــای درســی حاضر 
شده اند
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مژگان مهرابی

خیابانخــاورانازیکی،2ماهپیشدرگیر
عملیاتعمرانیاســت.حضــورکارگرانیکه
مشغولحفاریزمینهستندعرضکمخیابان
خاورانراباریکترکردهاست.آنهااز8صبحکار
خودراآغازکردهوتاغروبهمفعالیتمیکنند.
هدفازبیوقفهکارکردنشــانایناستکه
ســریعترعملیاتعمرانیرابهپایانبرسانند.
»عمادکاشفی«کاسبخیابانخاورانمیگوید:
»ازچندماهپیشاینجاکارگاهعمرانیبرپاشده
است.کارگرانسرعتعملباالییدارند.حتی
درروزهاییهمکهشهرقرنطینهبودوبایددر
خانهمیماندیمآنهادرحالکارکردنبودند.«
اواشارهمیکنداززمانیکهمغازهتراشکاریاش
رادرخیابــانخاوراندایرکــرده،اینمعبربا
مشکالتزیادیمواجهبودهاست.کاشفیادامه
میدهد:»خاوران،خیابانپررفتوآمدیاست.
ازیکســوراهارتباطیشــرقتهرانبهبازار
استوازسویدیگربیشترمغازههایصنعتی،
تراشکاری،لوازمیدکیوتعمیرگاهدراینجاقرار
دارد.بنابراینشــهروندانزیادیازاینخیابان
عبورمیکنند.امانکتهمهمایناستکهعرض
خیابانخاورانجوابگویحجممســافرانیکه
درآنترددمیکنندنیســتوباکوچکترین
مشکلیترافیکشدیدیدراینخیابانایجاد

میشود.بهطورمثالدرفصلبارندگی،حتیاگر
نمبارانیببارد،دراینخیاباندریاچهایایجاد
میشودکهرفتوآمدشــهروندانراباسختی

همراهمیکند.«

 دیگر آب داخل خانه ها نمی آید! 
»حمیدپناهی«کاسبدیگرخیابانخاوران
درتأییدصحبتهایهمســایهاش،میگوید:
»چندماهپیشکهبارانشــدیدیباریدآباز
داخلنهربهمغازههایمانسرریزشد.بهخصوص
مغازهبقالیکــهّآبآلودهبرنجهایشراخراب
کردوکلیخســارتدید.«پناهیخوشــحال
ازایجــادکانالزیرزمینــیدرخیابانخاوران
میگوید:»ازاینبهبعددیگرشاهدآبگرفتگی

نخواهیمبود.«
»کبریالوندی«شهرونددیگریاستکهاز
تغییروتحوالترخدادهدرمحلهابرازرضایت
میکندومیگوید:»وقتیاینجاآبجمعمیشد
دیگرکسینمیتوانستآنسویخیابانبرود.
آباضافینهــرهمراهباکوهــیاززبالهوارد
خانههاییکهبرخیابانقرارداشــتندمیشد.«
اینکانالزیرزمینــیمزیتدیگریهمداردو
آنبرطرفشدنبویبدناشیازتجمعزبالهدر
نهرهاستکهدرفصلگرماآزاردهندهتراست.

ایجاد کانال زیرزمینی
مشکالت محله گذرپایین دوالب را رفع می کند

پایان مشکل 40 ساله 
خیابان خاوران

  در روزهای اخیر خبری در محله خاوران پیچید که برای ساکنان این بخش از منطقه قابل 
توجه بود. »مشکل 40 ساله خیابان خاوران برطرف شد.« خبر خوشی برای اهالی و کاسبان 
خیابان خاوران و محله گذرپایین دوالب که از دیرباز منتظر شــنیدنش بودند. ساماندهی 
نهرهای خاوران و ایجاد کانال عرضی و زیرزمینی برای جمع آوری آب های ســطحی که در 
هر بارندگی، با جمع شدن شان در سطح خیابان دریاچه کوچکی را ایجاد می کردند. در واقع 
عملیات عمرانی انجام شــده، نه تنها مشکل آبگرفتگی در فصل بارندگی را رفع کرده بلکه 
از این پس اهالی بوی تعفن زباله در فصل گرما را استنشــاق نخواهند کرد. اما اتفاق خوب 
دیگری هم در محدوده ناحیه 4 رخ داده و آن ایجاد حوضچه زباله گیر در تقاطع خیابان های 
خاوران و مخبر جنوبی اســت که به حذف زباله در معابر کمک می کند. این اقدام عمرانی 
شهرداری رضایت شهروندان را به دنبال داشته است. درباره آن با جمعی از اهالی و »مجید 

قنادزاده« شهردار ناحیه 4 صحبت کردیم. 

رضا عباسی شهردار منطقه14
حوضچه زباله گیر در تقاطع خیابان های خاوران 

سراغ»رضاعباسی«،شهردار
منطقه14میرویمتادربارهطرح
لولهگــذاریدرخیابانخاوران
بیشتربرایمانبگوید.اوبابیان
اینکهاقدامــاتعمرانیخیابان
خاورانرابرایرفاهشــهروندان
انجامدادهایــم،میگوید:»همه
نهرهایمحدودهناحیه4شرقی
غربیاســت.بهجــزخیابانمخبرکهشــمالی
جنوبیاســت.نهرهایعرضیمعابــرناحیه4
داخلنهرخیابانمخبــرریختهوازآنجابهنهر
خیابانخاورانســرریزمیشد.چوننهرخیابان
خــاورانگنجایشکافینداشــت،حجمزیادی
ازآبآلــودهراروانهاینخیابــانمیکرد.برای
همیندراغلبروزهایبارندگیخیابانخاوران

بامشــکلآبگرفتگیمواجهمیشــد.«بهگفته
عباســیبهترینراهبرایرفعاینمشکلایجاد
کانالزیرزمینیبودکهکشــشپذیرشّآبهای
سطحیراداشتهباشــد.ازاینروعرضخیابان
خــاورانحفاریوکانالیبــهقطریکمترونیم
ایجادشد.بهگفتهشهردارمنطقه،کانالخاوران
یککیلومترطولویکمترونیمعرضدارد.آب
نهرهایناحیه4بهســویآنهدایتشدهواز
آنجاراهیدشتهایورامینمیشود.همچنین
برایکاهشحجــمزبالهدرنهرهاومعابرمحله
گذرپاییندوالب،نهرهایخیابانخاورانراکانیو
کــردهوحوضچهزبالهگیردرتقاطعخیابانهای
خاورانومخبرجنوبیایجادکردیم.باوجوداین
حوضچهدیگرهیچزبالهایداخلکانالآبنشده

وروانهخیاباننمیشود.«

7کانال،5حوضچهزبالهگیرو2مســیلدر
منطقه14برایجمعآوریآبهایســطحیدر
نظرگرفتهشدهاند.بهگفته»محمودقلعهنویی«
کارشــناسادارهمســیلهاوقنوات،منطقه14
نخستینمنطقهایاستکهدرسال86حوضچه
زبالهگیــررادرتقاطعبزرگراهشــهیدمحالتیو
بوســتاننســترنایجادکرد.اومیگوید:»وقتی
بارانبهشدتمیباردزبالههاوضایعاتازنهرهای
مناطقشــمالیواردجویهایمنطقهمیشود.
برایاینکهبتوانیممانعورودضایعاتوزبالههای
شناوربهنهرهایمنطقهشویم،حوضچهزبالهگیر
ایجادکردیم.نخســتینحوضچــهایکهنصب
کردیمبازتابخوبیداشــتوهمیندلیلیشد
تادردیگرنقاطمنطقهکهحجمزبالهبیشــتری
جمعآوریمیشد،حوضچهزبالهگیرایجادکنیم.«
اومیافزایــد:»دیگرحوضچههــایزبالهگیردر

شمالمیدانمالکاشتر،تقاطع
خیابانهایخاورانوشیرازی،
محالتی-بوستاننسترن،امام
علــی)ع(وبزرگــراهمحالتی،
کوثروخیابانخســرویقرار
دارنــد.«بهگفتــهقلعهنویی،
وقوع احتمال کانالهــا وجود
سیالبرابهحداقلمیرساند.
اوعنوانمیکند،درمحلههای

تاکســیرانی،آیتاهللسعیدی،اصفهانک،حبیبی،
هجرت،پارکســوارمحالتیوتونلکمکیبلوار
ابوذرکانالساختهشدهاســت.اوادامهمیدهد:
»منطقهما2مســیلابوذروسرخهحصاررادارد
کهآنهاهمکمکزیادیبــهجمعآوریآبهای
سطحیمیکنند.اینمسیلهامرتبالیروبیشده

تابسترمناسببرایانتقالآبداشتهباشند.«

رضا عباسی 
شهردار منطقه14

محمود قلعه نویی
کارشناس اداره 

مسیل ها و قنوات، 
منطقه 14

ساخت حوضچه های آبگیر برای کنترل آب های سطحی 
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گشت و گذاری در بوستان پلیس بعد از 
مدت ها تعطیلی به خاطر شیوع ویروس کرونا

تفـریح 
با فاصله گذاری

مینا اصغرنژاد

  بازگشایی بوستان های شهر بعد از یک دوره نسبتًا طوالنی که به خاطر شیوع ویروس کرونا، تعطیل شده بودند، دوباره شرایطی 
را به وجود آورد که شــهروندان در این فضاهای ســبز و تفریحی حضور پیدا کنند و از امکانات متعددی که در این مکان های 
عمومی قرار دارد استفاده کنند. این در حالی است که هنوز سایه ویروس کووید 19 از سر شهر و شهروندان دور نشده و هر گونه 
بی احتیاطی در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند دوباره باعث دردسر شود و به نوعی زحمات مسئوالن بهداشتی و 
مدافعان سالمت را بر باد دهد. برای مشاهده حال و هوای این روزهای بوستان های محدوده شرق تهران، همراه با عکاس همشهری 

محله به بوستان پلیس در منطقه 4 رفتیم و حاصل مشاهدات در قاب دوربین عکاس همشهری محله ثبت شده است.  

این هم محله ای هم بعد از مدت ها خانه نشینی به خاطر در امان ماندن از خطر 
ویروس کرونا، اکنون با فرزند خردسالش به بوستان آمده اما متأسفانه او هم ماسک 
و سایر لوازم بهداشتی استفاده نکرده است. 

در بخش جنوبی بوستان پلیس فضای سقف داری وجود دارد که در شرایط عادی 
بسیاری از گروه های اجتماعی برنامه های فرهنگی و اجتماعی خود را در بخش 
برگزار می کنند. 

اکثر شهروندانی که بعد از بازگشایی بوستان های شهر به این مکان های تفریحی آمده اند، از ماسک و سایر 
لوازم بهداشتی استفاده می کنند و مشاهده چنین افرادی تا حدودی خیال دیگران را راحت می کند تا آزادانه 
در محیط های عمومی قدم بزنند. 

امکانات ورزشی بوستان هم 
 مخاطبان خود را پیدا 
کرده است.

زمین بازی بچه ها میزبان بچه هایی است 
که فارغ از دغدغه های دنیای بزرگسالی 
بازی می کنند. 

عده ای از جوانان هم تصمیم گرفته اند 
بساط شام را بردارند و بیاورند در گوشه ای 
از فضای سبز بوستان پلیس پهن کنند.

کار و بار چرخ و فلکی هم با حضور 
 بچه هایی که به بوستان می آیند، 
دوچندان می شود. 
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تبعات تعطیلی مهدکودک های  مناطق شرقی پایتخت را 
بررسی کرده ایم

دردسرهای کرونا برای
مادران شاغل

پریسا نوری

مهدها در چه 
شرایطی بازگشایی 
می شوند؟ 
باوجودیکه
بیشترمهدکودکها
زیرنظربهزیستی
فعالیتمیکنند
امازمانبازگشایی
مهدهامنوط
بهمجوزستاد
ملیکرونااست.
مدیراناین
سازمانمیگویند
بابازگشاییکلی
مهدهایکودکبا
رعایتپروتکلهای
بهداشتیموافقند،
امابایدستادملی
کرونامجوزالزمدر
اینخصوصراصادر
کند.

بیکاری مادران
مهدکودکها آمد، که کرونا
تعطیلشــدوبســیاریازاداراتدورکار
شدندکهایندورکاریتاپایانتعطیالت
نــوروزهــمادامهداشــت،اماباشــروع
ســالکاریجدیدبســیاریازکارمندان
بهویــژهکارکنانبخشخصوصیبهناچار
بهسرکاربرگشتندواینموضوعدردسر
تازهایراپیــشرویمادرانیکهتاپیش
ازایــندرســاعاتاداریوکاری،فرزند
کــودکوخردسالشــانرابهمهدکودک
میسپردند،گذاشــتوحتیبهبیکاری
برخیمنجرشــد.»مینــاجعفری«مادر
آرین5سالهدراینبارهمیگوید:»ازوقتی

آرین2ســالهشــداورابه
مهدکودکیدرخیابان

سپردم پاســداران
وچونلیســانس
داشتم بازرگانی
کمــک بــرای
تأمیــن در
هزینههــای
در زندگی

بخش

بازاریابییکشــرکتخصوصیمشغول
کارشدم.همسرمهمحسابداریکشرکت
خصوصیاســت.اســفندکهمهدکودک
تعطیلشــدبهخیالاینکهاینتعطیلی
موقتاســتبــاموافقتمدیرشــرکت
چندروزدورکاریکــردموچندروزهم
باهمســرمبهنوبتمرخصــیگرفتیمو
درخانــهماندیم.البتهبــاتوجهبهاینکه
اســتخدامرسمینیســتیمونمیتوانیم
مرخصــیطوالنــیبگیریممیدانســتم
کــهدیریازودبااینشــرایطعذرمانرا
میخواهند.اتفاقًاهمینطورهمشــدواز
روز5فروردینمدیرمانگفتکارهاعقب
افتادهوبایدبهسرکاربرگردمدرغیراین
صورتکارمراازدســتمیدهم.خیلی
ناراحتبودمچــونازاقوامنزدیک
کسیدوروبرمنبودکهبچهامرابه
اوبسپارم،پسبهناچارباوجودی
کهبهدرآمدمبســیارنیازداریمو
بخشــیازهزینههایزندگیرابا
آنتأمینمیکنیم،تاعادیشدن
شرایطوبازشــدنمهدکودکها

بیخیالکاربیرونخانهشدم.«

 کودکان در خانه اقوام 
مــادر رســتگار« »فهیمــه
آترینای3ســالهکه10سالاستکارمند
یکشرکتنیمهخصوصیاستوفرزندش
رااز6ماهگــیبــهمهدکودکیدرخیابان
ازدردســرهای پیروزیســپردهاســت،
تازهایکهتعطیلیمهدکــودکبرایشبه
وجــودآورده،اینطورمیگوید:»خانوادهام
شهرســتانزندگیمیکنند،امــاخالهو
خواهرهایهمسرمتهرانهستند،ازاینرو
باتعطیلیمهدکودکناچارشدمدخترمرا
بهنوبتبهمنزلخالهوخواهرهایهمسرم
ببرم.«اینمادردرادامهمیافزاید:»البتهآن
بندگانخداانتظاریندارندامابرایاینکه
ازخجالتفامیلدربیایم،بعضیروزهاکه
ســراغدخترممیروم،یکبستهشکالت،
یایــککادویکوچکمثل
گاهی میبرم، روســری یک
همغذامیپــزمویکقابلمه

میبرمتادســتخالینباشــمبااینحال
بازهــممعذبمچونیکی،2روزنیســت،
آدمخجالــتمیکشد.«رســتگاردربــاره
ضرورتاشتغالشدربیرونخانهمیگوید:
»مامســتأجرهستیموچندسالپیشبه
پیشنهادهمسرممسکنمهرثبتنامکردیم
وقرارشداقساطشراباحقوقمنبپردازیم،
درآمدهمسرمهمزیادنیستوچندقسط
دیگرهــمداریم،ازایــنرونمیتوانمقید
کارمرابزنــم.«اینمادردرادامهبهموضوع
جدیدیاشــارهمیکند:»چندروزپیشاز
مهددختــرمتماسگرفتندکهمیخواهند
بارعایتپروتکلبهداشتیفعالیتشانرابا
حضــورتعدادکمیازبچههــاآغازکنندو
خواســتندآترینارابهمهدببرماماراستش
دلمراضینمیشــودکهبااینشرایطیکه
کروناتمامنشدهوبچههاهممبتالمیشوند،

دخترمرابهمهدببرم.«

 مهدکودک  ها جزو نخســتین مراکزی بود که در همان روزهای اول اســفند و با شیوع بیماری کرونا 
تعطیل شدند. تعطیلی مهدها برای حفظ سالمت کودکان و قطع زنجیره این بیماری منحوس ضروری بود 
اما این موضوع دردسرهای جدیدی پیش پای مادران شــاغل و خانواده هایی که از روی اجبار و اضطرار 
فرزندانشــان را برای ساعاتی از روز به مهدکودک می سپردند، تراشــید. چراکه دورکاری کارمندان که 
دولت از آن به عنوان راه حلی مؤثر برای قطع زنجیره کرونا توصیه کرد، در بســیاری از شرکت ها و مراکز 
خصوصی اجرا نشــد و تعطیلی مهدکودک ها و ضرورت حضور مادران در محیط کار، موجب سردرگمی و 
بالتکلیفی خانواده ها شــد. در گزارش پیش رو به این چالش از نگاه مادران شاغل و مدیران مهدکودک ها 

پرداخته ایم. 
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درخواست 
شهریه 

بی اساس 
است

از آنجا که مهدها و مراکز 
پیش دبستانی مستقر 
در سراهای محله زیر 

نظر بهزیستی و آموزش 
و پرورش نیستند و با 

نظارت معاونت فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری 

فعالیت می کنند، 
چگونگی دریافت شهریه 

در این مراکز را از 
»سیدمرتضی حسینی« 
مدیر ستاد شورایاری ها 

و سراهای محله جویا 
می شویم. حسینی 

می گوید: از آنجایی که 
این مراکز در دوران 

تعطیلی آموزش آنالین 
داشته اند در صورتی که 

شهریه راقباًل دریافت 
کرده  باشند، چون 

حقوق کارکنانشان را 
پرداخته اند نمی توانند 
شهریه را به خانواده ها 

برگردانند، اما اگر والدین 
شهریه ای برای این 2 ماه 

پرداخت نکرده باشند هم 
ملزم نیستند که بپردازند 

و درخواست برای 
دریافت شهریه درست 

نیست.«

سیدمرتضی حسینی
مدیر ستاد شورایاری ها 

و سراهای محله

مهد قرآنی زیر نظر نواحی بسیج مناطق شرقی 97
تهران )ناحیه بسیج کربال در منطقه 4، ناحیه 

شهید بهشتی در منطقه 8، ناحیه بسیج کمیل 
در منطقه 14، ناحیه بسیج شهید محالتی 

در منطقه 14 و ناحیه بسیج مالک اشتر در 
منطقه15( دایرند. 

مهدکودک در مناطق شرقی 116
پایتخت با مجوز سازمان 

بهزیستی دایر است.

خانه و مهدکودک در سراهای 89
محله های مناطق شرقی پایتخت 

فعالیت می کنند.

مهدکودک های 
مناطق شرقی 
پایتخت به 
روایت آمار

افزایش آگهی های بدون مجوز
»بهیکخانمباحوصلهومهربانزیر
40سالتمیزوباسلیقهجهتنگهداریازدوبچه
3سالهنیازمندیمساعتکاریاز9صبحتا6بعداز
ظهرحقوقروزانه120هزارتومان«،»فوریـفوری:
بهیکنفرپرستارخانممهربان،ترجیحًامادر،جهت
نگهداریازپسربچه5سالهازساعت8صبحتا5
عصرنیازمندیم،حقوقتوافقی«،»درمحیطامنو
بدونرفتوآمد،پرستارکودکدوسالهنیازمندیم.
برگهگواهیسالمتالزامیاست.حقوقاز3تا4و
نیممیلیونتومان«اینهابخشیازآگهیهاییاست
کهازاسفندماهوهمزمانباتعطیلیمهدکودکها
درسایتهایمعروفوحتیسایتهایاستخدامی
بهطورقابلتوجهیافزایشیافتهونشانازچالش

پیشرویخانوادههادارد.دربیشــتراینآگهیها
ســابقهکاردرمهدکودکالزامیاســتوساعت
کارپرســتارهمانساعتاداریاست.صرفنظراز
دستمزدهایتوافقی،حقوقتعیینشدهازیکونیم
میلیونتا5میلیونمتغیراست.هرچندکهبهگفته
پلیسفتاانتشارایناگهیهادرصورتیکهمحتوای
مجرمانهنداشتهباشدجرمنیست،اماکارشناساناز
عاقبتاستخدامپرستارازطریقسایتهاهشدار
دادهانــدومعتقدندفعالیتاینافرادبدونمجوز
انجمنپرســتاریغیرقانونیاست،ازاینروبرای
پیشــگیریازکودکآزاریو...استخدامپرستار
خانگیبرایکودکان،صرفًابامجوزانجمنپرستاری

ایرانبایدانجامشود.

درخواست بازگشایی مهدها با ظرفیت محدود
ســردرگمیمــادرانازتعطیلــی
مهدکودکهافقــطیکرویماجراســت.روی
دیگرشمهدکودکهاهســتندکهبــاتعطیلی
چندماههجزومشــاغلزیاندیدهازکروناقرار
گرفتهوبعضادرآســتانهورشکستگیقراردارند.
مدیرمهدکودکیدرخیاباناســتادحسنبناکه
نخواســتنامشفاششــود،گفت:مهدکودک
مااستیجاریاســتواجارهوحقوقکارکناناز
شــهریهماهانهتأمینمیشــود.باتوجهبهاینکه
مهدکودکهاقراراستحاالحاالهاتعطیلبمانند
ناچارشــدمبابرخیازمربیهــاقطعهمکاری
کنم.«اودرتوضیحبیشترمیگوید:»البتهحقوق

اسفندراکاملپرداختکردمتاشبعیددستشان
خالینباشــد.«اینمدیرمهددرادامهمیافزاید:
»اگرایــنوضعیتتایکی،2ماهدیگرادامهپیدا
کنــد،ازپساجارهاینجــابرنمیآیموبایدبا11
سالســابقه،مهدکودکراتعطیلکنم.«سپس
بــهآرامیمیگوید:»گاهیبرخــیوالدینبامن
تماسمیگیرندوخواهانبازگشــاییمهدحتی
درشرایطفعلیهستند،اماقبولنکردم.درحالی
کهخواســتهآنهامنطقیاســتمامیتوانیمبا
پذیرشمحدود،بارعایتپروتکلهایبهداشتی
مهدرابازگشاییکنیمتاهمبیشازاینمتضرر
نشویموهمخانوادههاازسرگردانیدربیایند.«

مهدکودک »مادربزرگ« 
شــدن طوالنی با
پایان و تعطیلیمهدکودکهــا
شــاغل، مــادران دورکاری
خیلیهاباســپردنکودکانبه
مادربزرگهــاوپدربزرگهااین
ســنتدیرینهوتقریبًافراموش

شدهرااحیاکردند.
»نگارتقوی«مادرشاغلیکه
هرروزقبلازرفتنبهســرکار
دختر4سالهاشراچندخیابان
باالتربهمنــزلمادرشمیبرد،
دراینبــارهمیگویــد:»مادرم
65ســالداردوخیلیحوصله
ســروکلهزدنبابچههاراندارد
بهخصوصاینکهبچههادرســن
کودکیخیلیپرحرفوشــلوغ
هستندبااینحالمنوخواهر
وبرادرمکــهآنهاهمیکدختر

ویکپســر2و6سالهدارند،از
وقتیمهدتعطیلشدهبچههارا
بهخانهمادرممیبریموخانهبه
نوعیتبدیلبهیکمهدکودک
خانوادگیشــدهاســت.«اودر
ادامهمیگوید:»مادرمباوجودی
کهخیلیحوصلهنــداردامابه
بچههاخوبرســیدگیکردهو
حتیگاهیباآنهابازیمیکند
بهطــوریکهعصرهــاکهبرای
بــردنبچههابهمنــزلمادرم
میرویمبهقدریبهآنهاخوش
گذشــتهکهحاضرنیســتندبا
مــابیایند.«اینمــادردرادامه
کنار فرزندم »وقتــی میگوید:
مادرماستخیالمخیلیراحتتر
استوخداراشکرفعاًلدغدغه

تعطیلیمهدراندارم.«

برای آموزش مجازی شهریه نمی دهیم
روزهـــــــای در
تعطیلیمهدکودکها،برخیکه
عالوهبرمهد،کودکان6سالهرا
دردورهپیشدبســتانیپذیرش
خود آموزشهای بودنــد کرده
رابهصورتمجــازیارائهدادند،
امابهنظرمیرســد،کموکیف
ایــنآموزشهاازنظــرمادران
رضایتبخــشنیســت.»زهــرا
اقدم«کهپســر6سالهاشدوره
پیشدبستانیرادرخانهکودک
یکیازســراهایمحلهمنطقه4
میگوید: اینباره در میگذراند،
»حدودیــکماهبعدازتعطیلی
مهد،مربییــکگروهباحضور
مادراندرواتســاپدرستکرد
وهرچنــدروزیکبــارازمادرها
خواندن و نوشــتن میخواست

حروفالفبارابهترتیببابچهها
مرورکننــدویااینکهیکمتن
شعردرگروهمیگذاشتوازما
میخواســتآنرابرایبچهها
تکرارکنیمتاحفظشــوند.اما
مــنوخیلــیازمادرهایاوقت
نداشتیم را تکالیف این آموزش
ویابچههادرخانهحرفشنوی
نداشتند،بههمینخاطرآموزش
نیمهکارهرهاشــد.بااینحال
چندروزپیشمدیرمهددرگروه
پیغامگذاشتهکهشهریهاسفندو
فروردینراپرداختکنید.حاال
ســؤالمنایناســتکهوقتی
پیشدبســتانیتعطیــلبودهو
بچههاازآموزشهایدســتو
چرا نبردهاند، بهرهای پاشکسته

بایدشهریهبدهیم؟«
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنی

درســالهایپیششایدســدمعبروانتیهای
میوهفروشبهدالیلیچندانبهچشمنمیآمدامابا
گذشتزمانکسبوکاراینوانتیهارنگمعضل
بهخودگرفتهاست.ازترافیک،سدمعبروکمفروشی
گرفتهتااشــتغالافرادغیرموجــهوعرضهجنس
نامرغوبهمهوهمهدستاوردفعالیتاینوانتیهای
میوهفروشاستکهاهالیمحلهراشاکیکردهاست.
البتهشــهرونداننوکپیکانرابهسمتمسئوالن
گرفتهاندوانتظاردارندآنهاباجمعآوریوانتیهای
میوهفــروشآرامشرابهمحلــهبازگردانند.بااین
حال،فعالیتاینوانتیهــایمیوهفروشالیههای

پنهانیهمدارد.

 فعالیت افراد غیر موجه 
یکــیازنکاتیکهطیاینســالهادرشــغل
دستفروشــیمیوهباوانتدرخیابانشهرزاداتفاق
افتاده،حضورافرادغیرموجهیاســتکهبهعنوان
صاحبــانوانتیابهاصطــالحصاحبانبارمعرفی
میشــوند.»مهدیاسترابی«شــهردارناحیهیک
شهرداریمنطقه15دراینبارهمیگوید:»قباًلدر
خیابانشهرزادحدود150وانتیمیوهفروشفعالیت
میکردندکهبااقداماتشهرداری،تعدادیازآنهابه
خیابانهایوفاورســتگارمقدمانتقالدادهشدند.
برخیازصاحبانوانتهااشخاصیهستندکهپرونده
قضاییدارندوبهعنوانمجرمانباســابقهشناخته
میشــوند.اینافرادهرروزبایدخودرابهمقامات
قضاییمعرفــیکنند.درنظربگیریدمســئوالن
شــهرداریبااشخاصیطرفهســتندکهباهیچ

نیســتند حاضر منطقی
دستازسدمعبربردارند

یــاحداقــل

بهمکاندیگریبروندوباعثنارضایتی
شهروندانشدهاند.«

اســترابیمیافزاید:»موضوعفقطبه
اینجاختمنمیشــود.بهغیــرازمیوهو
سبزی،موادغذاییدیگرازجملهمرغو
ماهیوهمچنینانواعالبســهوپوشاک
دستدومهمدراینمیانتوسطعدهای
ازافرادسودجوعرضهمیشودوقسمت
بدماجرافعالیتاتباعیاســتکهبدون

مجوزواردچرخهاقتصادیشدهاندکهطبعًاتبعات
متعددیدارد.«

 سود کالن شغل کاذب 
درنگاهاولشــایدشــغلدستفروشیوبساط
کــردنازوجههاجتماعیخوبیبرخوردارنباشــد
امابایدگفتســودکالنیدارد.شهردارناحیهیک
شــهرداریمنطقه15میگوید:»یکیازمشکالت
ماباافرادیکهدرخیابانشــهرزاددستفروشــی
میکنندایناســتکهمیگوینددغدغهنانشبو
بهپــولاینکارنیازدارند.ایندرحالیاســتکه
حدود70درصدازصاحبانبارخودشــانباالیسر
کارنیستندوشخصیرابهعنوانشاگردبرایفروش
بارخوددرنظرگرفتهاند.اینموضوعنشــاندهنده
آناســتکهاینافراددغدغهنانشبندارندوبه
فکرســودکالنهستند.«اومیافزاید:»بهدلیلدر
حاشیهقرارگرفتنمنطقه15ووجودشهرکهای
اقماری،اینجابهعنوانمقصداولبرخیازمهاجران
شناختهمیشــودوبهدلیلارزانقیمتبودنملک
درشــهرکهایاطراف،اینمنطقهرابرایسکونت
انتخابمیکنندویکوانــتاوراقیوازردهخارج
میخرندوبارمیفروشند.درواقعدستفروشیکاری

استکهسرمایهاینمیخواهد.«

 نیاز به همکاری دستگاه های قضایی
طبققوانینشهر،شهرداریمتولینظارتبرامور
شــهراستومهارپدیدهسدمعبرودستفروشی
همجزءوظایفاینســازماناستاماموضوع
اینجاستکهیکدستصدا
ندارد.شــهردارناحیه
شــهرداری یــک
منطقــــــه15
بــههمــکاری
دســـتگاههای
یی قضـــــــا
انتــــــظامی و
بــاشــهرداریدرمهار
شهرزاد خیابان سدمعبر
اشــارهمیکندومیگوید:

»درمواجههباســدمعبردرحدوســیع
مانندســدمعبرخیابانشــهرزادنیازبه
دخالتمجموعهایازسازمانهاازجمله
دستگاهقضاییونیرویانتظامیوپلیس
راهوراست.«استرابیدربارهوضعیتفعلی
سدمعبرخیابانشــهرزادمیافزاید:»در
حالحاضرسدمعبرخیابانشهرزادتوسط
شــهرداریناحیهکنترلمیشودامارفع
کاملمعضلســدمعبرنیازمندهمکاری
تنگاتنگدســتگاهقضاییویگانانتظامیدرکنار
شهرداریاستالبتهشهرداریهمچنانپیگیررفع

اینمعضلاست.«

 عرضه میوه های نامرغوب 
اجناسیکهتوسطوانتیهاعرضهمیشودمعمواًل
مشــتریهایزیادیداردوهمینصفهایطوالنی
شــهرونداندرمقابلاینوانتیهادیگرشهروندان
راترغیببهخریدازاینافرادمیکند.البتهپشــت
پردهقضیهکمیمتفاوتاست.»مهریثابتی«یکی
ازاهالیخیابانشــهرزاد،دربارهاجناسنامرغوبو
کمفروشیصاحبانوانتیهامیگوید:»منقباًلخودم
یکیازمشــتریانپروپاقرصوانتیهابودمومیوه
مصرفیروزانهامراازاینطریقتهیهمیکردم.ابتدا
فکرمیکردمقیمتمیوههایعرضهشدهتوسطاین
افرادارزانترازترهباریامیوهفروشیهایدیگراست
امایکباربهاینموضوعشــککردمومجبورشدم
میوهایراکهخریدهبودمباترازویمیوهفروشــیدر
محلــهامتحانکنمومتوجهشــدمکهمیوهایکه
خریدهامکمترازمیزانیاستکهپولشرادادهبودم.«

 ترافیک طوالنی و کالفه کننده 
ترافیــکطوالنــیدرخیابانشــهرزاد،یکیاز
پیامدهایحضوروانتیهایمیوهفروشدراینمعبر
اســتکهدرسالهایاخیربسیاریازساکناناین
خیابانراگلهمندکردهاست.اینمعضلگاهتاپاسی
ازشــبادامهدارد.کافیاســتساعت7شبقدم
بهخیابانشــهرزادبگذارید.قدمبهقدموپشتسر
هموانتیهایمیوهفروشتوقــفکردهاند.ترافیک
کیلومتریهمهراکالفهکردهاســت.آنهاییکهاز
اینمسیرمواصالتیبرایرسیدنبهمنزلاستفاده
میکننددرساعاتاولیهوحتیپایانیشببامعضل

ترافیککالفهکنندهمواجههستند.
ازمحدودهقبلازپلبســیجاینترافیکدیده
میشــودتامحدودهمیدانشــوشکــهدرقرق
وانتیهایمیوهفروشاست.جالباستکهصاحبان
ایــنوانتیهابدونتوجهبهایجادترافیکســخت
مشغولکسبوکارهستندوتوجهچندانیبهگلهو

شکایتشهروندانندارند.

  ایجاد ســدمعبر در خیابان شهرزاد از سوی 
وانتی های میوه فروش این روزها به معضل جدی 
برای ســاکنان این معبر تبدیل شده و نیازمند 
همکاری همه جانبه مجموعه ای از ســازمان های 
اجرایی، انتظامی و قضایی اســت تا این مشکل 
حل شود. البته سابقه ســدمعبر در این خیابان 
به 20 سال پیش برمی گردد یعنی زمانی که بازار 
میوه و تره بارمرکزی در میدان شوش قرار داشت. 
با آینکه بازار میوه و تره بار شــوش تغییر مکان 
داده امــا وانتی هایی که ایــن روزها در خیابان 
شهرزاد سدمعبر می کنند، به نوعی ادامه فعاالن 
آن بازار هســتند که حاال در کنار خیابان میوه 

می فروشند. 

فهیمه شیرازی

گالیه ساکنان یک خیابان قدیمی 
از مزاحمت میوه فروش های سیار

شهرزاد
از سدمعبر کالفه است

مهدی استرابی
شهردار ناحیه یک 

شهرداری منطقه 15

منطقه15
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  محله مجیدیه یکی از بخش های معروف و محبوب شــمال شرق تهران 
است، که به دلیل همجواری با شریان بزرگراهی از همه جای شهر دسترسی 
مناســبی دارد، اما در اواخر دوره قاجار این محدوده محبوبیت چندانی 
نداشت، چون بیابانی خارج از شهر بودکه کشاورزی در آن رونقی نداشت. 
از این رو مورد توجه اعیان و شاهزادگان قرار نگرفت و در آن آثار و بنای 
تاریخی قابل توجهی ســاخته نشده است. تنها میراث تاریخی این محله 
یک عمارت و باغ قدیمی است که به مرور زمان تخریب شده و امروز اثری 
از آن نیست، با این حال رد خاطرات آن باغ و عمارت، در حافظه مشترک 
اهالی دیده می شود. حاج »احمد دیانتی« 80 ساله یکی از ساکنان قدیمی 
محله اســت که در جوانی از بروجرد به تهران آمده و جایی در خیابان 
شــهید کرد فعلی زمینی به قیمت متری 10 تومان خریده و ساکن شده 
اســت. احمدآقا حافظه خوبی دارد و سینه اش گنجینه خاطرات قدیمی 

اهالی مجیدیه است که بخشی از آن را برایمان روایت می کند.

پریسا نوری

سرگذشت محله مجیدیه 
به روایت یکی از ساکنان قدیمی

داریوش شهبازی 
تهران شناس و تاریخ پژوه

مجیدیه، یادگار 
شاهزاده های قجری

نــام»مجیدیــه«منصــوببهســلطان
»عبدالمجیدمیرزا«استکهیکیازشاهزادههای
قاجاری،فرزندسلطاناحمدمیرزاعضدالدوله
ونوهفتحعلیشــاهقاجاربــودهواینجاباغی
داشتهکهبهباغشــازدهمعروفبودهاست.او
کهبعدهاازمظفرالدینشاهلقب»عینالدوله«
میگیرد،صدراعظم3پادشــاهقاجاریهاســت.
)مظفرالدینشــاه،محمدعلیشــاهودرآخر
احمدشــاه(عینالدولــهرادرنوجوانــیبرای
تحصیلبهدارالفنونفرســتادند،امادرسخوان
نبودوبهدلیلبازیگوشــیازمدرســهاخراج
شــدودیگرادامهتحصیلنداد.بااینحالدر
هماندورانجوانیازطرف»مظفرالدینشاه«
بهصدارتمنصوبشد.بهگواهتاریخاودردوره
طوالنیصدارتشبســیارتندخوبودوبهمردم
آزارمیرســاندویکیازعواملشــورشمردم
کهبهصدورفرمانمشــروطیتمنتهیشــد،
همینتندخوییوظلموستمعینالدولهبود.
اودرســالهایپایانیعمرشورشکستهشدو
امالکشراطلبکارهابهجایطلبشانمصادره
کردند.باغشــازدههمبه»ظلالسلطان«پسر

ناصرالدینشــاهرسیدکهدرآن
عمارتوقناتساخت،سپسبه
پسرش»یمینالسلطنه«رسید،
این به »یمینالسلطنه«خیلی

باغعالقهنشــاننمیدادو
رسیدگینمیکرد.ازاینرو
پهلوی دوره در عمــارت
مخروبهشــدهوباغهم
و شــده قطعهبنــدی
فروختهمیشود.پساز
آندرختانکهنسالباغ

توسطمالکانجدیدقطع
شدهودرهمهآنزمینها

ساختمانسازیمیشود.

دردورهقاجاریــهمجیدیهفعلییکدهخارج
ازمحدودهشــهروبیابانبودوفقطباغسرسبزو
بزرگیبادرختانچنار400سالهداشتکهجزو
اموالشــاهزادگانقاجاربودوبرایهمینبهباغ
شازدهمعروفبود.اینباغازبزرگراهرسالتکنونی
آغازمیشدوتامیدانسربازمیرسید.قناتیهم
دروسطباغوجودداشــتکهباآبآندرختان
راآبیاریمیکردنــد.چوندورواطرافبیابانیو
تقریبًابیدارودرختبوداینباغبرایاهالیآبادی
حکمتفرجگاهراهمداشتوبیشتراهالیتهران،

روزسیزدهبهدربهاینجامیآمدند.
صاحبباغکهیکیازشاهزادههایقاجاربودبه
قدریملکوامالکداشتکهدرقیدوبنداینباغ
نبودونگهبانآنکه»اصغر«نامداشتوهمشهری
مابودوهمهبهاسم»اصغرلره«صدایشمیزدند
هوایاهالیراداشــتودرباغرابازمیگذاشتتا
مردمبهداخلبروندوتفریحکنند.دردورهپهلوی
عمارتاعیانیباغکمکمازبینرفتوعدهایهم
آمدندودرختهاراخشکوزمینباغرابهقطعات
300متریتقسیمکردندوبهمردمفروختند.ما
آنزمانرفتیمجلواســتانداریوانجمنشــهر
اعتراضکردیمکهباغوسرسبزیمیخواهیم،آنها
همآمدندبازدید،ووقتیدیدنددرختهایباغاز
بینرفته،قسمتباالیباغکهیکزمینمسطح
بودراآبادکردندوپارکمجیدیهفعلیراساختند.

 تعطیلی کارخانه محله 
بهجزعمارتوباغسرســبزشــازدهیکیاز
جاهاییکهدردورهقاجارمجیدیهراسرزبانها
انداختهبودکارخانهآبجوسازیبود.اینکارخانه
درســتکنارباغشــازدهقرارداشت.حاالچرا
کارخانهآبجوسازیرادراینبیاباندرستکرده
بودنــد،دلیلشاینبودکهاینجاخارجازتهران
بــودوزمینارزانوحداکثــرمتری10تومان
بود.کارگرهایکارخانههمازقشرهایمختلف

بودند.
آنهاچندنفــریدرخانههایکاهگلیاطراف
باغشازدهکهبرایسکونتکارگرهایشهرستانی
ســاختهشــدهبودندزندگیمیکردند.آنزمان
اینخانهبه»خانهکارگری«معروفبود.سال57
همزمانباپیروزیانقالباسالمیمردمریختندو
کارخانهآبجوسازیراتخریبکردندوشیشههای
مشروبراداخلرودخانهخالیکردندوکارخانه
برایهمیشهتعطیلشد.االنزمیناینکارخانه

دراختیاریکیازسازمانهاینظامیاست.
تایــادمنرفتهبگویمکهماســهمجیدیههم
معروفبود.چونسیالببارانبهاریازمحلههای
باالدستدراینمسیلجاریبودتابهجنوبشهر
میرسیدووقتیســیالبتماممیشد،ماسهها
تهنشینمیشدوکارگرهاآنهاراسرندکردهوبه
آنهاکهدرکارساختمانسازیبودندمیفروختند.

 کدخداها و نخستین مساجد محله 
ســاکنانقدیمیدهمجیدیهدودستهبودند،
لرهاوترکهاوهردستههمبرایخودشانیک

کدخداانتخابکردهبودند.
کدخداهاآدمهایشــریفیبودندکهامورات
دهکــدهومشــکالتاهالــیرارتــقوفتــق
میکردندوهرکســیهرمشکلیداشتبهآنها

مراجعهمیکرد.
آنزمانبسیاریازمشکالتودعواهاییکه
گاهیبیناهالیپیــشمیآمدیاحتیدعوای
زنوشوهرهاباکدخدامنشیحلوفصلمیشد.
کدخــدایلرها»قلیــجایرانیــان«وکدخدای
ترکها»علیآذری«نامداشــت.کدخداهاهر
دوآدمهــایمذهبیوباخداییبودندوباکمک

اهالینخستینمساجدرادرمحلهساختند.
»علیآذری«درمجیدیهپایینمســجدی
ســاختبهنــاممســجد»محمدیــه«کهبه
مسجدترکهامعروفشــدو»قلیچایرانیان«
هــمروبــهرویایــنمســجد،درآنطــرف
خیابانمســجدیبرایلرهاســاختبهاســم

»عزیزحجت«.
اینمســاجدمحلدورهمــیقومیتیبودو
همهتصمیماتمهمدرآنگرفتهمیشد.هردو
مســجددرمجیدیهجنوبیساختهشدکهالبته
هنوزهمبرقرارند.ولیمجیدیهشمالیکهباالی
45متریرسالتحسابمیشد،مسجدنداشت.
کالمجیدیهجنوبیچونبهشــهرنزدیکتر

بود،آبادتربودوامکاناتبهتریداشت.
منهــمآنزماندرارتشبــودموبعدها
کارآزادداشــتموخداراشکردستمبهدهانم
میرســید،پسسعادتینصیبمشدکهمسجد
»قمــربنیهاشــم)ع(«رادربخششــمالی

مجیدیهبسازم.
روزیکهمســجدراافتتاحمیکردمگفتم
اینجانهبرایلرهاونهترکهاســتبلکهبرای
همهاســت.بعدازمســجدقمربنیهاشم)ع(،
مســجدحضرتحجتومسجدسربازو...هم
ساختهشدچونبافتمحلیمذهبیبودومردم

خیلیازساختمسجداستقبالمیکردند.
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خبر کوتاه

 طرح ضربتی مبارزه 
با جانوران موذی 

طــرحضربتیمبــارزهباجانــورانموذیدر
منطقه8اجرامیشود.»ناصررضاپور«معاون
خدماتشــهریومحیطزیستشــهردارمنطقه8
دراینبارهگفت:»اینطرحباهدفکاهشجانوران
موذیوآلودگیزیستمحیطیدرمنطقه،حفظو
تأمینبهداشتورعایتمســائلزیستمحیطیبا
توجــهبهدرخواســتشــهرونداندرحــالانجام

است.«
اوافزود:»دراینطرحابتداکلونیجانورانموذیدر
معابرمختلفمنطقهشناساییوطعمهگذاریبرای
امحاوکاهشجانورانمضرشهریتوسطگروهاداره
ساماندهیصنایعومشاغلمنطقهدرمعابرمختلف

انجاممیشود.«
معاونخدماتشــهریومحیطزیســتشــهردار
منطقه8ادامهداد:»شهرونداندرصورتمشاهده
جانورانموذیازجملهموشمیتوانندباســامانه
137تمــاسبگیرندتابرایامحاومبــارزهباآنها

اقدامشود.«

هویتپیشخوانپیشخوان

آرام و ساکت، چون آرامستان زرتشتیان
آرامســتانزرتشــتیانازبناهایتاریخیمنطقه14درمحدودهشهرداریناحیه6قرار
دارد.قدمتاینآرامستانبهچندصدسالپیشبرمیگردد.البتهقدیمیترینسنگقبری
کهدرآنجادیدهمیشــودمربوطبه»رودابهگاسؤاال«استکهتاریخ1314رویآننوشته
شدهاســت.اینطورکهدرکتابتاریخزرتشــتیاننوشتهشده،آنهادرسالهایدوراجساد
عزیــزانخودرادردخمههارهامیکردندچراکهتدفینامواتراباعثآلودهشــدنخاک
میدانستند.تااینکه83سالپیش»اربابکیخسروشاهرخ«اینروشراتغییردادهوحاال
امواتخودرادرآنجادفنمیکنند.رویهرسنگقبر»بهناماهورامزدا«نوشتهشدهاست.
پایینهرســنگهمعلتدرگذشترامینویســند.همچنینروبهرویهرمزارجاییبرای
روشنکردنآتشوعودجانماییشدهاست.ازمشاهیردفنشدهدرآرامستان،»دکترپرویز
شــهریاری«ریاضیدان،ارباب»هرمزجمشید«مؤســسمحلهتهرانپارسو»ماهخورشید

پارینه«نخستینمعلمورزشایراناست.

خبرخطی

منطقه۴ »کیانابهجــت«دانشآموزپایهچهارم
دبستانشــهیدمنصورنفرمحلهگلشندرمنطقه4
رتبهبرترقصهگوییشــاهنامه)کــودکونوجوان(
کشورراکسبکرد.اینمسابقاتهمزمانباسالروز
بزرگداشتفردوسیوپاسداشتزبانوادبفارسی
مجازیدرصفحهرسمیبنیادفردوسیبرگزارشد.
منطقه8 میدانهاللاحمربهانواعگلآراســته
شد.باهدفزیباسازیمنظرشهریتوسطادارهفضای
سبزشهرداریناحیه2منطقهباگلکاریهایمتنوع

لطافتوسرزندگیبهاینمحدودهبخشیدهشد.
منطقه13 معابرونهرکوچههای»هوشــمند«
و»هاشــمیان«نظافــتوالیروبیشــد.بهگفته
»محمدمعما«شــهردارناحیهیــکمنطقه13این
طرحباهدفکاهشآلودگیهایزیســتمحیطیو

نگهداشتشهرانجامشد.
منطقه1۴ ســدمعبروانتیهایمحلهشیوارفع
شد.بهگفته»حسینگودرزی«سرپرستشهرداری
ناحیه2منطقه14اینطرحبرایرفاهشهروندانو
تسهیلرفتوآمددرخیابانهایلرستان،شاهآبادی

ومحبیانجامشد.
منطقــه15 آموزشهــایمجــازیتوســط
صفحهفرهنگســرایخاوراندرشــبکههایتلگرام
واینستاگرامدرشــرایطکروناهمچنانادامهدارد.
اینآموزشهاشــاملخیاطی،نقاشی،زبانخارجی

و...است.
منطقه۴ تابلویورودممنــوعدرخیابانهای
جمالیووفامنشمحلهمبارکآبادنصبشــد.این
اقدامبرایســهولتدرترددشــهروندانوکاهش

ترافیکاست.

منطقه8

مژگان مهرابی منطقه14

توصیه ورزشکار هم محله ای برای روزهای کرونایی
تمرین در خانه را جدی بگیرید

»محمدرضااصالنی«ورزشکار24سالهمحلهرضویهاستکهدر
رشتهکیکبوکسینگودفاعشخصیفعالیتمیکند.اوباشگاه

ورزشیداردو230ورزشکارزیرنظرشفعالیتمیکنند.اصالنیکهافتخاراتبسیاریدر
)imao(اینرشتهازجملهسابقه5سالهمربیگریدررشتهکیکبوکسینگسبک

ودفاعشخصی،کسبمقاماولمسابقاتقهرمانیکشوریکیکبوکسینگ
)imao(،کسبمقاماولمسابقاتاستانیوکشوریدفاعشخصیو
همچنینداوریمسابقاتاستانیوکشوریدفاعشخصیرادارد،این

روزهاباپیوستنبهکمپین»درخانهبمانیم«شاگردانشرابهماندندر
خانهتشویقکردهودراینبارهمیگوید:»اززمانشیوعویروسکرونا

سعیکردمشاگردانمراضمنرعایتنکاتبهداشتیبهماندندرخانه
تشویقکنموباتعطیلیباشگاهتمرینهایورزشیراازطریقفضای

مجازیدراختیارآنهاگذاشتهامومدامفعالیتهایورزشیآنهارا
کنترلمیکنم.توصیهمیکنمتمریندرخانهراجدیبگیرید.«

لزوم مرمت آسفالت خیابان
آســفالتخیابانشهید منطقه 4
پایدارفردازمعابرمهممحلهپاسداران،
بهترمیمنیازداردوچالههایبهوجود
آمــدهدراینجــا،بــرایراننــدگان
آزاردهندهاست.لطفًارسیدگیکنید.
حمید آقاجانی ـ ساکن محله پاسداران

بــرای حفــظ ایمنــی و  پاسخ مسئول
ســهولت در  تــردد وســایل نقلیه و 
شهروندان به زودی لکه گیری و مرمت 
آســفالت خیابــان شــهید پایدارفرد 

انجام می شود. 
   محمد صادق میری، رئیس اداره عمران 
شهرداری ناحیه 3 منطقه 4

پوسترهای مزاحم 
که تبلیغی پوســترهای منطقه 13
بدوناجازهساکنانرویدرودیوارهای
خانههاومعابرخیاباننیرویهوایینصب
میشــود،موجــبنازیبایــیبصــری
شدهاست.بهاینموضوعرسیدگیکنند.
 ترانه معنوی
ساکن خیابان نیروی هوایی

دیــواره  پوســترهای  پاسخ مسئول
خیابان نیروی هوایی مســتمر درحال 
پاکســازی اســت و اخیــراً نیــز برای 
کاهــش آلودگی بصری این مشــکل 

برطرف شده است.   
عیسی ملکی، شهردار ناحیه2 
شهرداری منطقه13

دردسر نبود پارکینگ 
باتوجهبــهبافتمتراکم منطقه 14
محلهشیواوسکونتجمعیتزیاددراینجا،
بهدلیــلنبودپارکینگهرروزشــاهد
درگیریمیاناهالیبرســرجایپارک
هستیم.چندباراینمشکلراباشورایاری
محلههمدرمیانگذاشتهایمولیتاکنون

اقدامیصورتنگرفتهاست.
 محسن عسگری 
 ساکن خیابان داورپناه

اقداماتــی برای تغییر  پاسخ مسئول
کاربری زمین روبه روی سرای محله و 
تبدیل آن به پارکینگ انجام شده اما 
از آنجــا که ملک معارض دارد، بعضی 
از همســایه ها به انجــام این موضوع 
تمایــل ندارند و بــدون رضایت آنها 

چنین کاری میسر نیست.    
حسین گودرزی، سرپرست شهرداری 
ناحیه 2 منطقه14 

نبود سرویس بهداشتی 
رانندگانپایانهتاکسیرانی منطقه 14
پلبسیجبامشکلنبودسرویسبهداشتی
مواجههستند.ازمسئوالنخواهشمندمدر
اینزمینهاقداماتالزمراانجامدهند.
 اصغر فرهادلو - راننده تاکسی

قرار اســت فضایی  پاسخ مسئول
پایانــه  در  نمازخانــه  به عنــوان 
تاکسیرانی بســیج ایجاد شود که در 
کنار دفتر مسئول خط استقرار خواهد 
یافت که دارای دو چشــمه سرویس 

بهداشتی نیز خواهدبود.     
مسعود لواف زاده، معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار منطقه15 

الو محله
2 3 0 2 3 4 6 7

منطقه15چهره هفته

ویترین

تصویری از یک نوجوان که چند روزی 
است جنب بوستان صلح و دوستی 

حکیمیه دست به این اقدام خطرناک 
می زند. درخواست می کنیم این 

محدوده را با نصب نرده بازدارنده 
ایمن سازی کنند. 


