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درباره آمار باالی شیوع کرونا در این بخش از پایتخت

صدرنشینی مناطق 
شرقی نگران کننده است

بختک کرونا، انگار تمامی ندارد. از بهمن ماه گذشته، گریبان کشورمان 
را گرفته و از قرار معلوم خیال ندارد آن را رها کند. روز به روز هم بیشتر 
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به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان 
با 3 فعال این حوزه در مناطق شرق پایتخت دیدار کردیم

و  خوش  خاطرات  شــهروندان  از  بسیاری 
خیال انگیــزی از دوران کودکی و نوجوانی 

دارند که بخشی از آن را...

خاطره های خوب 
برای بچه های خوب

دیدار خادمان آستان قدس رضوی 
با بیماران بیمارستان مردم

برای یک بیمار هیچ چیز بهتر از نسخه 
را  حالش  که  نســخه ای  نیست.  شفا 

خوب کند... صفحه 12
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و  احیا  منطقــه13  قنات های 
»مرتضی  می شــود.  بازسازی 
منطقه13  شــهردار  رحمــان زاده« 
دراین بــاره گفت: »پــس از احیا ی 
قنات  و ترقــی،  عزیزیه  قنات هــای 
سلیمانیه به طول ۴۰۰ متر احیا شده 
و به بهره برداری می رســد.« او افزود: 
»در راستای احیا، حفظ و نگهداری از 
قنات ها به عنوان میراث بر جای مانده 
از گذشتگان و با هدف استفاده از آب 
قنات در آبیاری فضای سبز با توجه به 
کمبود منابع آبی، عملیات بازسازی و 

احیای قنات سلیمانیه از خیابان پیروزی تا میدان مادر در محدوده ناحیه 
2 اجرا می شــود.« او ادامه داد: »این طرح به همت اداره آب راه ها و قنوات 
معاونت خدمات شهری و محیط زیست از سال گذشته با شناسایی کوره و 
میله های قنات آغاز شــده و اکنون در دســت اجراست و تا دستیابی به 

حصول نتیجه و رسیدن به سر منشأ 
ادامه می یابد.« او درباره اقدامات انجام 
احیای قنات سلیمانیه  برای  شــده 
گفت: »با توجه به شناســایی دقیق 
مســیر قنات، سه عدد آب بند نیز در 
خیابان هــای 22/1 و23/1 برای رفع 
خطر از منازل مسکونی باالدست در 
عمق 3۰ متــری رفع و این طرح به 
سمت خیابان های باالدست تا خیابان 

28/1 ادامه یافت.«
 شــهردار منطقه دربــاره تمهیدات 
صورت گرفته برای اســتفاده از آب 
قنات در میــدان مادر نیز افزود: »اکنون یک عدد میله در میدان مادر به 
عمق 32 متر و ایجاد کوره به طول 1۰ متر به ســمت خیابان 2۴/1 برای 
آبگیری از قنات انجام و بعد از حفر کوره و کول گذاری مسیر، مخزن برای 

آبگیری ساخته می شود.« 

تیتر یک

قنات  سلیمانیه احیا می شود

سفر به استان های ایران با فرهنگسرای هنگام
کلیپ و فتوکلیپ هــای ایرانگردی با هدف بازدید از 
نقاط مختلف کشــور در صفحات مجازی فرهنگسرای 
هنــگام بارگذاری شده اســت. »فریبا ســجادی« مدیر 
این فرهنگســرا گفت: »هر سال در فصل تابستان موج 
سفرهای تابســتانی شروع می شــد اما امسال به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا این موضوع کاهش داشته است. از 
این رو فتوکلیپ های گردشگری برای بازدید از استان های 
مختلف کشور تولید و برای انتشار در فضای مجازی تهیه 
شده اســت.« او افزود: »محتوای کلیپ ها اغلب معرفی 
صنایع دستی، هنرهای محلی و کاربرد آن در آداب و رسوم شهرها و استان های مختلف ایران 
اســت که همراه با موسیقی محلی آن استان ضبط شــده و به جذابیت اثر افزوده است.« به 
گفته سجادی از جمله مواردی که در این فتوکلیپ به آنها پرداخته شده معرفی چاپ قلمکار 
اصفهان، گالبتون دوزی هرمزگان، ملیله دوزی زنجان و... و در صفحه اینستاگرام فرهنگسرای 

هنگام به نشانی farhangsarahengam قابل مشاهده است. 

چهره
شهردار منطقه1۴ خبر داد

شمارش معکوس 
برای افتتاح بوستان 

وثوق الدوله

یادداشت

کودکان را 
با کتاب آشتی دهیم

منطقه1۴

منطقه13

بســیاری از ما در دوران کودکی و نوجوانی 
کتاب هــای ویــژه این گروه ســنی را خوانده 
و از آنهــا خاطرات زیادی داریــم. کتاب های 
اغلب کم حجم اما با تصاویر رنگی و شــعرها 
و قصه های خیال انگیــز که روح کودکانه ما را 
به ســرزمین های خیالی پــر راز و رمز می برد 
تا رویاهای شــیرین دوران کودکی در آن ایام 
حالمان را خــوب کند. آن روزهای شــیرین 
و خیال انگیز بــرای ما که به مــرور از دوران 
کودکی و نوجوانی عبور می کردیم گذشــت و 
بنابر اقتضای طبیعت، فرصت زیســتن در آن 
دنیای شــاد و رویاپردازی های شیرین آن ایام 
خاطره انگیــز را به کــودکان و نوجوانان خود 
واگــذار کردیــم و قدم به دنیای بزرگســالی 
گذاشــتیم. حاال کودکان و نوجوانان ما وارث 
آن دوران شــاد و خیال انگیز هستند و مطالعه 
کتاب های کودکان و نوجوانان پلی برای عبور 
آگاهانه از آن دنیای شــیرین و خاطره انگیز به 

دنیای جدی بزرگسالی است.
 اما آیا شــرایط این روزهــای جامعه ما به 
گونه ای هســت که این کــودکان و نوجوانان 
امروزی هم مانند هریک از ما در آن دورانی که 
سپری کرده ایم، لحظه های شاد و خیال انگیزی 
را بــا کتاب های مــورد عالقه خود ســپری 
کنند و مطالعــه کتاب های غنی از تجربه های 
بکر زندگــی، آگاهی های آنها دربــاره دنیای 
پیرامون شــان را افزایش دهــد؟ واقعیت این 
اســت که آن فرصت طالیی از اغلب کودکان 
و نوجوانان امروزی تا حدودی گرفته شــده و 
بیشــتر خانواده های امروزی ترجیح می دهند 
فرزندان شــان لحظات و اوقات فراغت خود را 
در کالس های مختلف زبان و برنامه های کمک 
آموزشــی و در نهایت ورزشی سپری کنند تا 
ســراغ ادبیات و کتاب های مورد عالقه شــان 
بروند. در این میان، مهجوریت کتاب های ادبی 
که اســاس و پایه ادبیات کودک و نوجوان را 
تشــکیل می دهد، قابل توجه و تأمل اســت. 
کارشناســان این حوزه معتقدند به هر میزان 
کودکان و نوجوانان از مطالعه در سنین کودکی 
و نوجوانی دور نگه داشته شوند به همان میزان 
از اشــتیاق و عالقه آنها به مطالعه در ســنین 
بزرگســالی کاســته می شــود و این خسران 
بزرگــی در حوزه فرهنگ اســت کــه تبعات 
منفی آن دامن کل اجتمــاع را می گیرد و در 
مواردی جبران ناپذیر است. شاید برای جبران 
این نقیصه اســت که مســئوالن و دلسوزان 
فرهنگ عمومــی در جامعه ما، روزی را به نام 
ادبیات کودک و نوجــوان نامگذاری کرده اند 
تا به خانواده ها یــادآوری کنند که کودکان و 
نوجوانــان هم به ادبیات خاص خود نیاز دارند 
تا به رشــد فکری و اندیشه ای آنها کمک کند 
و دنیای این آینده سازان خالی از بار فرهنگی 
الزم نباشــد. در این شــماره از نشریه بخش 
ویژه ای به این موضوع اختصاص یافته و ســه 
نفر از فعاالن ادبیات کودک و نوجوانان که در 
همسایگی ما در مناطق شرقی تهران سکونت 
دارند، دربــاره ویژگی های ادبیــات کودک و 
نوجوان و جایگاه آن در مراکز فرهنگی و هنری 
مناطق شــرق پایتخت گفته اند که بسیاری از 

حرف هایشان قابل توجه و تأمل است. 

بهره برداری از مزرعه خانواده در محله هاشم آباد
پنجمین مزرعه خانــواده منطقه15با حضور رئیس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر 
تهران و شــهردار منطقه 15 در محله هاشم آباد افتتاح 
شد. »نادر لطفی« سرپرســت معاونت خدمات شهری 
و محیط زیســت منطقه 15 دراین بــاره گفت: »مزرعه 
خانواده محله هاشــم آباد در قالب طــرح محله پویا به 
ابتکار شــهردار ناحیه 2 و بــا همکاری مرکز تحقیقات، 
آموزش و مشاوره فضای سبز در زمینی به مساحت هزار 
و 6۰۰ مترمربع به بهره برداری رسید.« او ادامه داد: »این 
مجموعه با هدف ارائه خدمات آموزشی فضای سبز به شهروندان، تأمین اوقات فراغت اهالی، 
نهادینه کردن فرهنگ کاشــت و نگهداری گیاهان ایجاد شده است.« او افزود: »دراین مزرعه 
اقداماتی از جمله  علف زنی، نخاله کشی، شخم زمین توسط تراکتور و کرت بندی و فنس کشی 
در اطراف  این زمین  انجام شده اســت.« لطفی تأکیدکــرد: »عالوه براینها کالس های آموزش 

 اصول کاشت گیاه  و انواع سبزی های مناسب فصل گرم توسط کارشناسان برگزار می شود.«

بوســتان وثوق الدوله شــهریور ماه 
امسال به بهره برداری می رسد. »رضا 
عباســی« شــهردار منطقه 1۴دراین باره 
می گویــد: »بــاغ وثوق الدولــه یکــی از 
قدیمی ترین باغ های  منطقه 1۴ است که 
قدمت آن به بیش از 1۰۰ پیش می رسد. 
این باغ تا ســال پیش در تملک ســازمان 
بنیاد مســتضعفان بود که با پیگیری های 
زیاد مدیران شــهری منطقه 1۴ از سوی 

شهرداری تهران خریداری شد.« 
او می افزایــد: »بعد از آن، ســازمان 
بوســتان ها و فضای ســبز شــهرداری 
تهران وارد عمل شــده و محوطه سازی و 

زیباسازی آن را به دست گرفت.«
 او در ادامــه با بیــان اینکه عملیات 
محوطه ســازی بــاغ وثوق الدوله تاکنون 
پیشرفت چشمگیری داشــته و کمتر از 
3۰ درصد کار باقی مانده ، ادامه می دهد: 
»از آنجــا که عمــارت وثوق الدوله ارزش 
هویتی دارد، کار مرمت و بازســازی آن 
از سوی کارشناســان میراث فرهنگی و 
گردشــگری انجام می شــود. با اقدامات 
انجام شده، این باغ به یکی از مکان های  

گردشگری منطقه تبدیل خواهدشد.«
 به گفته شــهردار منطقه1۴با تالش 
کارشناسان ســازمان بوستان ها و فضای 

سبز شهرداری تهران، 
پیش بینی می شود 

بــاغ و عمــارت 
تا  وثوق الدولــه 
به  شــهریورماه 

ری  بهره بــردا
برسد. 

مجله خبری مجله خبری

بازسازی شبکه آبرسانی محله ها
یازده کیلومتر از شبکه آب منطقه ۴ بازسازی و تعویض می شود. 
»کیارش کیانفر« معاون فنی و مهندســی شــرکت آب وفاضالب 
منطقه 2دراین باره گفت: »با توجه به اینکه بخش زیادی از هدررفت 
آب در منطقه ۴ مربوط به ترکیدگی لوله های فرسوده است، با کمک 
ستاد بازآفرینی شهر تهران که بافت فرسوده شهر را رصد می کنند، 
در بافت های فرسوده با تعویض لوله های آب، شبکه لوله گذاری آب 
را بازسازی و ترمیم می کنیم.« او افزود: »سال گذشته 3۴ کیلومتر 
از شبکه لوله آب در این منطقه را تعویض کردیم اما امسال بودجه 
برای بازسازی 11/8 کیلومتر توسط شورای شهر مصوب شده که در 
صورت افزایش بودجه قادریم بیش از این مقدار از لوله های فرسوده 
را احیا کنیم.« به گفته او درحال حاضر بخشــی از هدر رفت آب در 
منطقه ۴ به ویژه در محله های حکیمیه، گلشن، شمیران نو و خیابان استخر مربوط به ترکیدگی 
لوله های فرســوده ای است که توان آب فشار قوی را ندارند و با تعویض این لوله ها از هدررفت 

آب جلوگیری  می شود. 

بهسازی 45 هزار مترمربع از معابر
بهســازی و مرمت 6 معبر اصلی و بزرگراهی منطقه13 درحال 
انجام اســت. »رضا جوان« معاون فنی و عمرانی شــهردار منطقه 
13دراین باره گفت: »پیاده روسازی و تراش و روکش آسفالت معابر 
اولویتی است که براساس نیاز محله ها و درخواست شهروندان که از 
طرق مختلف با ما در میان می گذارند، اجرا می کنیم که بر این اساس 
خیابان های کلینی، محوی، خشکبارچی، مسیل جاجرود و تقاطع 
خیابان دماوند و بزرگراه شــهید دوران بهسازی می شود.« او افزود: 
»این طرح در خیابان های محدوده شهرداری ناحیه یک بیش از سایر 
نواحی منطقه اجرا می شود. این میان در محدوده شهرداری نواحی 
3و۴ نیز دو معبر تراش و روکش آسفالت خواهدشد.« او درباره انجام 
روکش آســفالت بزرگراه شهید یاسینی نیز گفت: »تراش و روکش 
آسفالت بزرگراه یاسینی به عنوان یکی از خواسته های مردم در حال اجرا است. این طرح حدود 

8 کیلومترمربع وسعت دارد که قرار است تا ماه های آبان و آذر به پایان برسد.« 

محله شاهد، صاحب شهری برای کودکان می شود
مرکز فرهنگی دوســتدار کودک در بوســتان کودکان راه اندازی 
می شود. »حسن براتی« مسئول امور سرمایه گذاری و مشارکت های  
مردمی شهرداری منطقه1۴ دراین باره گفت: »این مرکز در بوستان 
کودکان ایجاد شــده و فضای آن به گونه ای اســت که بچه ها یک 
روز شــاد را تجربه می کنند.« او ادامه داد: »پروژه فرهنگی دوستدار 
کودک از طرح های  تأثیرگذار و فرامنطقه ای است که عالوه بر اهالی 
منطقه 1۴بقیه شــهروندان هم می توانند از تسهیالت آن استفاده 
کنند.« او با بیان اینکه فضای فرهنگی و ورزشی این مرکز با توجه 
به نیاز کودکان طراحی شده است، افزود: »زمین بازی چند منظوره، 
زمین بازی کودک، آمفی تئاتر روباز، آب نما و غرفه های  نمایشگاهی 
و المان های  آموزشــی از جمله امکاناتی است که در مرکز فرهنگی 
دوستدار کودک ایجاد شده است.« براتی گفت: »همچنین سیستم برق رسانی خورشیدی برای 
آموزش کودکان نیز از دیگر ویژگی های طراحی شده این مجموعه  است.« شهروندان زمستان 

امسال شاهد بهره برداری این مرکز در محله شاهد خواهند بود. 

2600  میز خبر
تعداد پیام های ثبت شده 

شهروندان منطقه13 در خردادماه 
امسال در سامانه 137 است 
که همه آنها با تالش حوزه های 
اجرایی بدون نارضایتی اقدام  
و پاسخگویی و منجر به کسب 

رضایت100 درصدی و رتبه اول 
این سامانه شده است. 

2250
 متر نرده مازاد با هدف افزایش 

ایمنی و آراستگی معابر از 
بزرگراه های شهید سردار سلیمانی 

و شهید زین الدین و خیابان های 
هنگام، دماوند، حجربن عدی، 

چهارراه تیرانداز و میدان رسالت 
در منطقه4 جمع آوری شد. 

500
متر از فضای شهرک گل سرخ به 

همت معاونت حمل ونقل و ترافیک 
منطقه14با حفاظ بتنی محصور 

شد. این اقدام برای ایجاد امنیت 
برای عابران پیاده و جلوگیری از 

پارک وسایل نقلیه در مسیر  تردد 
شهروندان صورت گرفت. 

 کمبود بازار میوه و تره بار 
در محله تسلیحات

کمبــود بــازار میــوه 
و تره بار در محله تسلیحات 
باعث نارضایتی شهروندان 
شده اســت. »باقر ربیعی« 
محله  شــورایاری  دبیــر 

تسلیحات دراین باره می گوید: »کمبود بازار میوه 
و تره بار در محله تسلیحات باعث نارضایتی اهالی 
شده و از طرفی همین موضوع دلیلی برای  تردد و 
توقف وانتی های میوه فروش در میدان تسلیحات 
است.« او می افزاید: »در محله تسلیحات 2 مغازه 
عرضــه میوه با عنوان »حاجی ارزونی« داریم اما 
این مغازه ها نیز جوابگوی نیاز شــهروندان محله 
نیســتند. از طرفی خرید از مغازه های معمولی 
میوه فروشــی هم برای اهالی با درآمد متوسط 
و پایین، مقــرون به صرفه نیســت.« او درباره 
سوء استفاده برخی از اشخاصی که با وانت میوه 
و سبزی عرضه می کنند نیز می گوید: »این افراد 
عالوه بر کم فروشــی و گران فروشــی مشکالت 
بسیاری را برای محله به وجود آورده اند از جمله 
اینکه بقایای میوه و ســبزی خود را در خیابان و 
جوی ها رها و ســدمعبر ایجاد می کنند.« ربیعی 
ادامه می دهد: »نزدیک ترین بــازار میوه و تره بار 
در محله های فدک و ســبالن مستقر است که 
عماًل برای اهالی طی این مســافت دشوار است. 
در صورتی که مسئوالن ساخت بازار میوه و تره بار 
در این محله را در دستور کار قرار دهند، عالوه بر 
خرید ارزان و دسترسی آسان، بساط وانتی های  
میوه فروش از محله تسلیحات برچیده می شود.«

منطقه8شورایاری

»نسل نو« به کمک محله های منطقه15 می آید
طرح »نسل نو« در محله های منطقه 15 برگزار می شود. »اکبر مختاری« معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار 
منطقه 15 دراین باره گفت: »در صدد هستیم که استعدادها و چهره های محلی را در حوزه های مختلف شناسایی 
کنیم. به عنوان مثال ما چهره های مطرح بسیاری را در حوزه های هنری، فرهنگی، علمی، ورزشی و موسیقی داریم 
که هیچ وقت شناسایی نشده اند و این درحالی است که هرکدام از این افراد در حوزه خودشان خوش درخشیده اند 
و مطرح هستند و به عنوان گنجینه های منطقه به حساب می آیند.« او درباره ظرفیت های مراکز علمی و فرهنگی 
در معرفی استعدادها ادامه داد: »ما در منطقه 15 مراکز علمی و فرهنگی بسیاری از جمله فرهنگسرای خاوران و 
پژوهش سرای ابن سینا را داریم که با استفاده از این ظرفیت ها می توانیم به راحتی استعدادهای برتر را شناسایی 
کنیم.« او درباره استعدادیابی در محله های کم برخوردار نیز گفت: »استعدادیابی را در حد کالن پیگیری خواهیم 
کرد و درحال حاضر در محله های کم برخوردار از جمله اتابک و هاشم آباد این طرح اجرا می شود. اکنون در پاتوق 
محله »درخشــان« شرایطی فراهم شده که شــهروندان از خدمات مشاوره و استعدادیابی هم بهره مند شوند.« 
مختاری ادامه داد: »استعدادیابی در میان شهروندان عادی و حتی کودکان کار هم قابل اجرا است.« او گفت: »در 
حال حاضر بانک اطالعاتی از چهره های مختلف از جمله قاریان قرآن، موسیقیدان ها، نخبگان علمی، هنرمندانی 
حوزه های نقاشی و خطاطی و پژوهشگران تهیه شده و در صددیم از این افراد در مناسبت های مختلف در حوزه 

تخصصی شان استفاده و حتی این چهره ها را به سازمان های دیگر معرفی کنیم.« 

منطقه15چه خبر از شهر؟

منطقه۴

منطقه1۴

منطقه13

ایجاد کلینیک گیاه پزشکی در محله کرمان
مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره گل وگیاه منطقه 8 
در محله کرمان افتتاح شد. »مهناز استقامتی« شهردار 
منطقه 8 دراین باره گفــت: »مرکز تحقیقات، آموزش و 
مشــاوره گل وگیاه در منطقه 8 بــا توجه به روند رو به 
رشد فضای سبز شــهروندان، شناسایی آفات، امراض و 
درمان گیاهان و ایجاد ارتباط مستقیم با شهروندان ایجاد 
شــد.« او افزود: »در این مرکز اقداماتی با هدف باالبردن 
حس مسئولیت، آگاهی و اطالعات عمومی شهروندان و 
جلب مشارکت آنها برای نگهداری فضای سبز، برگزاری 
دوره های آموزشــی رایگان، پایگاه اطالعاتی برای کارشناســان فضای سبز، ارتباط با مدارس 
و مهدکودک ها، تورهای علمی و تفریحی، دوره های آموزشــی متعدد و... انجام می شود.« او 
ادامه داد: »مرکز تحقیقات، آموزش و مشــاوره گل وگیاه منطقه، ۴ شــعبه در منطقه8 دارد 

و شهروندان می توانند برای ارتباط با این مراکز با شماره ۰922677۴196 تماس بگیرند.«

علی اهلل سلیمی
دبیر تحریریه
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صفحه آرا
حسنی

حدود ســاعت 1۰ صبح بــه جنوبی ترین بخش 
خیابان اســتخر یعنی تقاطع آن بــا زیرگذر بزرگراه 
شــهید زین الدین که به پل اســتخر معروف است، 
می رسیم. فضای وســیعی از بخش غربی زیر پل، از 
حصاری آبی رنگ پوشیده شــده و روی آن تابلوی 
کارواش نصب شــده است. بخش شرقی محوطه زیر 
خودروهای  پارکینگ  به  پل، 
ســواری تبدیل شــده و حد 
کارواش  و  پارکینــگ  فاصل 
تا چشــم کار می کنــد انواع 
کامیــون، خــاور، جرثقیل و 
ماشین های سنگین به چشم 
می خــورد که رانندگانشــان 
یا داخــل ماشــین در حال 
اســتراحتند یا همان اطراف 
پرســه می زنند. کمــی دورتر کارگــران فصلی هم 
روی جدول هــا بتنی زیرپل، در انتظار کار نشســته  
و با نگاهشــان عابران و خودروها را دنبال می کنند. 
»ســعید آبنیکی« دبیر شــورایاری محله مجیدآباد 
بــه بانوی جوانــی که همراه با کودک خردســالش 
از ال بــه الی کامیون ها به دنبــال راهی ایمن برای 
عبور می گردد، اشــاره کرده و می گوید: »معبر زیر 

پل عــالوه بر   تــردد خودروها، محل گــذر عابران 
و خانواده هایی اســت که از بلوار شــاهد و محدوده 
جنــوب پل می خواهنــد به خیابان اســتخر بروند. 
آنهــا ناچارند از میان انبوه کامیون ها، ماشــین های 
ســنگین و محل تجمع کارگران فصلی عبور کنند 
و گهگاه مزاحمت هایی برایشــان ایجاد می شــود.« 
آبنیکی در ادامه می افزاید: »ما در این ســال ها بارها 
از مدیریت شــهری درخواست ســاماندهی محوطه 
زیر پل را داشــتیم اما تاکنون به نتیجه نرسیدیم « 
دبیر شورایاری مجیدآباد با اشاره به حصار آبی رنگ 
کارواش می گوید: »چند ســال پیش اینجا را برای 
کارواش بــه بخش خصوصی اجــاره دادند در حالی 
که انتظار داشــتیم محوطه زیر پل اســتخر مانند 
پل خاقانی، زیباسازی شــده و به عنوان زمین بازی 
یا ورزشــی در اختیار اهالی قرار بگیرد، اما در حال 
حاضر به فضای بی دفاع شهری و نقطه ضعف محله 

تبدیل شده است.«

 سد معبر تعمیرکاران در پیاده رو
در مسیر جنوب به شمال به باالی خیابان استخر 
می رویم. بافت اصلی خیابان مسکونی و تجاری است 
و در دو طــرف انواع مغازه هــای خدمات خودرو از 

کارواش، صافکاری، رنگکاری، 
و...  تعمیرگاه  روغن،  تعویض 
مشــغول فعالیت هســتند و 
را  خودروهای مشتریانشــان 
خیابان  عریــض  پیاده رو  در 
پارک کرده انــد. این موضوع 
دومین دردســر اهالی محله 
و ســاکنان خیابان اســتخر 
محمدی«  »جعفــر  اســت. 
دبیر شــورایاری محله کوهسار در این باره می گوید: 
»مغازه های خدمات خودرو حاشــیه خیابان استخر، 
عــالوه بر ایجاد آلودگی و ســروصدا، عرض پیاده رو 
را با خودروهای تعمیری اشــغال کرده  و رفت وآمد 
برای اهالی و ســاکنان دشوار شده است.« محمدی 
در حالی که به پیاده رو عریض خیابان استخر اشاره 
می کند می گوید: »عرض این پیاده راه حدود 3۰ متر 
است و قابلیت این را دارد که بخشی از آن به کندرو 
و کنارگذر تبدیل شــود درست مانند مانند خیابان 
196 تهرانپارس.« دبیر شورایاری کوهسار در ادامه 
می گویــد: »با تبدیل پیاده رو به کنــار گذر، از یک 
طرف دسترســی محلی برای ســاکنان ایجاد شده 
و از ترافیــک خیابان کم می شــود و از طرف دیگر 

تعمیرگاه ها هم ناچارند بساطشان را از پیاده رو جمع 
کنند.« او در ادامه می افزاید: »این موضوع هم بارها 
در جلســه با مدیران شهری مطرح شده و قول هایی 
برای اجرای این طرح داده اند که هنوز اجرایی نشده 

است.« 

 زمین بایر در دل بافت مسکونی
بــه تقاطع بلــوار اســتقالل و خیابان اســتخر 
می رسیم. در ضلع شــرقی خیابان خبری از خانه و 
مغازه نیســت و در عوض تاچشم کار می کند زمین 
بایری اســت که با علف های هرز و خشک پوشیده 
شده و با بافت شهری محله تناسبی ندارد. محمدی 
می گویــد: »این زمین به دلیل اینکه متعلق به یکی 
از خبرگزاری هــای دولتی اســت در بین محلی ها 
به زمین خبرگزاری معروف اســت و سال هاســت 

همین طور متروکه و بایر رها شده است.«
دبیر شورایاری کوهسار به چاله هایی دود گرفته 
از آتش و ســاختمان نیمه کاره ای در وســط زمین 
اشــاره کرده و می افزاید: »رها شدن این زمین بایر 
در وســط بافت مسکونی و وجود این ساختمان که 
چند سال پیش آن را نیمه کاره رها کرده اند، موجب 
دردسر اهالی محله شده به طوری که اکنون اینجا به 

محل تجمع معتادان و کارتن خواب ها تبدیل شــده 
است.« در ضلع شــرقی زمین خبرگزاری و حاشیه 
خیابان بختیاری، زمین بایر دیگری دیده می شــود 
که به گفتــه محمدی چون متعلق به بانک ســپه 
اســت به زمین های ســپه معروف است. این زمین 
حصارکشی شــده و کانکس نگهبانی دارد و دور تا 
دور آن تــک وتوک درختان چنار که بیشترشــان 
خشک شده اند دیده می شود. دبیر شورایاری محله 
کوهســار که از ساکنان قدیمی محله است و دوران 
کودکی را در این خیابان گذرانده با دیدن درختان 
نیمه خشــک آهی کشیده و می گوید: »یادش بخیر 
اینجا باغ بزرگی پر از درختان سرســبز بود. ما بچه 
که بودیم در اینجا فوتبال بازی می کردیم. ســال ها 
پیش مالــک دور زمیــن را حصار کشــید و از آن 
موقع تک تک درختان که قدمت حداقل 7۰ ســاله 
داشتند خشک و قطع شــدند. فقط همین چند تا 
درخــت باقی مانده که همان طور که می بینید اینها 
هم به زودی خشــک می شوند.« محمدی می افزاید: 
»در دوره مدیریت قبلی شهر قرار بود بخشی از این 
زمین هــا طبق توافقی با مالک برای ســاخت ادامه 
بلوار استقالل در اختیار شــهرداری قرار بگیرد، اما 

این طرح اجرا نشد.«

 سرعتگیر و پل عابرپیاده می خواهیم
بیش از 2 ساعت از گشت وگذار در خیابان استخر 
گذشــته و حاال به ضلع شــمالی خیابان در تقاطع 
بزرگراه بابایی رســیده ایم. جایی که خودروهایی که 
بزرگراه بابایی را گذرانده اند با ســرعت وارد خیابان 
اســتخر می شــوند. آبنیکی دبیر شــورایاری محله 
مجیدیه در این باره می گوید: »این خیابان سرازیری 
است و ماشین ها با سرعت حرکت می کنند، پس الزم 
است چند ســرعتگیر برای ایمنی عابران درخیابان 
نصب شود اما فقط یک سرعتگیر در نزدیک کانکس 
راهور داریــم. در نتیجه نبود ســرعتگیر و به دلیل 
شیب زیاد خیابان، گاه کنترل ماشین از دست راننده 
خارج شــده و هــر از گاهی تصادف های شــدیدی 
اینجا رخ دهد.« آبنیکی در ادامه امتداد شــمال به 
جنوب خیابان را نشان داده و می گوید: »همین طور 
کــه می بینید با وجودی که خیابان عریض اســت و 
دو طرفش مســکونی و تجاری است پلی برای عبور 
عابران پیاده در این خیابان نیست و اهالی ناچارند از 
عرض خیابان عبور کنند که خطرناک است.« او در 
ادامه می افزاید: »ساخت سرعتگیر آسفالتی و نصب 
یک پل عابرپیاده بــرای افزایش ایمنی   تردد عابران 

پیاده هم جزو مطالبات چند ساله اهالی است.« 

  خیابان استخر از بزرگ ترین معابر شمال شرق پایتخت است که از شمال به بزرگراه بابایی و جاده لشکرک 
و از جنوب به بزرگراه شــهید زین الدین منتهی شده و یکی از مهم ترین ورودی های شمال شرق تهران و 
اصلی ترین شــریان  ارتباطی با لواسان، جاجرود و بومهن محسوب می شود. اما این خیابان به فراخور قد و 
قواره بزرگش مشکالت ریز و درشت بسیاری دارد که کم توجهی به آنها، دردسرهای فراوانی برای ساکنان 
محله های مجیدآباد و کوهسار که در همسایگی این خیابان واقع شده اند، به وجود آورده است. از این رو برای 

بررسی مشکالت این خیابان با دبیران شورایاری محله های مجیدآباد و کوهسار همراه شدیم. 

منطقه۴

پریسا نوری

به درخواست اهالی محله های کوهسار و مجیدآباد
مشکالت یک معبر را بررسی کرده ایم

اسـتخر
غرق در مشکل

ن  بــا خیا
بزرگ شــمال محله تهرانپارس 

که درتابلوهای شهری »سیدعلی« نامگذاری 
شــده، به خیابان استخر معروف است. اهالی قدیمی 

و تهرانشناســان درباره چرایی این نامگذاری می گویند این 
خیابــان در دهه۴۰-3۰ بخشــی از باغ اربــاب هرمز بانی محله 

تهرانپارس بوده که آبراهه وسیعی در آن جاری بوده که زمین های 
باغ مجیدآباد با آن آبیاری می شــده و حتی گردشگرانی که از سایر 
نقاط تهران برای تفریح و هواخوری یا تماشای فیلم در درایوین سینما 
بــه اینجا می آمدند با قایق از آن عبور می کردند. خیابان های اطراف 
این آبراه هم که حاال پوشیده از ساختمان های کوتاه و بلند است، 

همه باغ و سرســبزی و محل تفریح اهالی بوده. بعدها ارباب 
هرمز محدوده آبراه یا همان اســتخر را به جای مالیات 

بــه اداره دارایی واگذار می کنــد و از همان زمان 
خیابان منتهی به این باغ به اســتخر 

معروف می شود.

وجه تسمیه خیابان استخر 
برخورد جدی با اصناف مزاحم

مشکالت مربوط به خیابان استخر را با »حامد قاسمی« شهردار قبلی ناحیه 
9، »مهدی اناری« معاون حمل ونقل و ترافیک و »مهدی پورشاســب« معاون 
فنی و عمرانی شــهردار منطقه ۴ در میان گذاشــتیم. شهردار ناحیه 9 درباره 
پلمب واحدهای صنفی متخلف، رفع ســدمعبر خودروهای تعمیری از پیاده رو 
گفت: »این طرح در روزهای آخر ســال گذشته هنگام بازدید میدانی شهردار 
منطقــه از این خیابان مطرح و مصوب شــد. در حــال حاضر موضوع تجاری 
بودن امالک در دست بررسی است که نتیجه به زودی ابالغ می شود. همچنین 
برخورد با اصناف متخلف در دوره های گذشته کم و بیش اجرا می شده اما در 
مدتی که بنده به عنوان شــهردار ناحیه در خدمت اهالی هستم این موضوع را 
با جدیت بیشــتری دنبال کرده ام و چند مــورد را برای اجرای بند 2۰ معرفی 
کرده ام. مواردی هم پلمب شــده که مالک بدون اذن قانون فک پلمب کرده و 
پرونده قضایی تشکیل شده. در این مورد خألهای قانونی داریم اما قبول دارم 

که کاستی هایی در اجرا وجود داشته که باید رفع شود.« 

 زیر پل استخر، میدانگاه می شود
اما بهترین خبر برای ســاماندهی محدوده زیر پل استخر را از زبان 
معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه شنیدیم. »مهدی پورشاسب« که به 
تازگی سکان معاونت فنی شهرداری منطقه را به دست گرفته با تأکید 
بر اینکه فضای زیر پل استخر آشفته و نابسامان است و منظر شهری را 
خراب کرده گفت: »به زودی کامیون ها از زیر پل می روند و این محل با 
ایجاد میدانگاه تبدیل به پیاده راه مناسب برای عبور شهروندان می شود.« 
پورشاسب در توضیح بیشتر افزود: »قرار است با جانمایی آبنما، فضای 
بازی کودکان، تجهیزات و ست ورزشی بزرگساالن و فضاسازی مناسب، 
توقفگاه مناسبی برای اهالی در زیر پل ایجاد کنیم.« پورشاسب در پاسخ 

به خبرنگار همشهری محله درباره تعیین زمان اجرای این طرح هم گفت: »قول 
می دهم حداکثر تا ۴ ماه آینده یعنی اواخر مهرماه فضای زیر پل استخر با منظری 
بهره بــرداری  آمــاده  زیبا 
شود.« معاون فنی و عمرانی 
درباره جمــع آوری کارواش 
مســتقر در زیر پل گفت: 
»2 ســال از مهلت قرارداد 
کارواش با شهرداری مانده و 
پس از پایان قرارداد با توجه 
به نیازسنجی محلی درباره 
کاربــری آن فضــا تصمیم 

می گیریم.«

طرح کندرو در کمیسیون سازمان ترافیک
موضوع ســاخت معبر کندرو و جانمایی پل عابر و ســرعت کاه را از معاون 
حمل ونقل ترافیک شــهردار منطقه جویا شــدیم. »مهدی انــاری« به ایجاد 
معبر کندرو در بخشــی از پیاده رو برای دسترسی محلی و کاهش بارترافیک 

خیابان نظر مســاعدی دارد. او گفت: »این طرح خوبی است اما چون 
صرفًا ترافیکی نیســت ما آن را برای بررســی به کمیته ای در سازمان 
حمل ونقل ترافیک شــهرداری مرکز فرســتادیم که پس از بررســی 
نتیجه اعالم می شــود.« او در پاســخ خبرنگار همشهری محله درباره 
زمان اعالم نتیجه هم گفت: »از اسفند ماه به دلیل کرونا جلسات این 
کمیته لغو شده بود که به تازگی دوباره برگزار می شود از این رو مقدار 
موضوعات مناطق زیاد است اما این موضوع هم در اولویت قرار دارد و 
از آنجایی که بنده هم عضو این کمیته هســتم همه تالشم را می کنم 
که رأی بیاورد و کارهای اجرایی این طرح به زودی انجام شود.« معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه درباره افزایش ایمنی   تردد عابران 

با ایجاد سرعت کاه و پل عابرپیاده هم یادآوری کرد: »در این خیابان ۴ سرعت 
کاه روبه روی کانکس پلیس، پایین تر از باشــگاه دارایی و خیابان های یازدهم 
و دوازدهم داریم و ایجاد ســرعت کاه بیشتر برای رانندگانی که پایبند قانون 
هستند و با سرعت مطمئنه حرکت می کنند مزاحمت ایجاد می کند. همچنین 
با هدف تبدیل شهر خودرومحور به انسان محور و قانونمند شدن رانندگان در 
رعایت ســرعت داخل شهر که بین 5۰ تا 6۰ کیلومتر در ساعت است، در کل 
مناطق 22 گانه ابالغ شــده که بجز معابر بزرگراهی نباید در هیچ خیابانی پل 
عابرپیاده نصب شود. از این رو نه تنها پل جدیدی درخیابان نصب نمی شود بلکه 
به زودی پل های عابرپیاده خیابان های هنگام و استقالل هم برچیده می شوند.«

پاسخ مسئول 

پاسخ مسئول 

مهدی پورشاسب
معاون فنی و عمرانی 

شهردار منطقه 4

مهدی اناری
معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار 

منطقه 4

سعید آبنیکی
دبیر شورایاری محله 

مجیدآباد

جعفر محمدی
دبیر شورایاری محله 

کوهسار

در شهر
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  برای یک بیمار هیچ چیز بهتر از نسخه شفا نیست. نسخه ای که حالش را خوب کند 
و به دردش خاتمه بخشد. آن هم به دســت طبیبی حاذق که طبابتش هر تن رنجوری 
را سالم می کند. این طبیب سرش شلوغ اســت و خانه اش یک لحظه خلوتی ندارد اما 
برای همه وقت می گذارد. برایش فرقی ندارد که بیمار داراســت یا ندار، کرامتش اجازه 
نمی دهد دســت رد به سینه کسی بزند. هر سال موعد میالدش دل شکسته های زیادی 
برای دیدنش راهی دیار طوس می شوند و امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا کمتر کسی 
توانســته به پابوسی اش برود. اما او آنقدر رئوف اســت که هیچ بیماری را بدون نسخه 
نمی گذارد. هفته گذشته به یمن خجسته میالد حضرت امام رضا)ع(، عده ای از خادمان 
آستان قدس رضوی راهی بیمارســتان مردم شدند تا نوشدارو برای بیماران بیاورند. ما 

هم همراه با اهالی منطقه 14 و کادر درمانی بیمارستان مردم به استقبال شان رفتیم. 

مژگان مهرابی

دیدار خادمان آستان قدس رضوی 
با بیماران بیمارستان مردم

آمده است 
شاه پناهت دهد!

مسافرانی از 
مشهد الرضا

ســاعت ۴ عصــر را نشــان می دهــد. 
جنب وجوشــی در خیابــان کرمــان دیده 
می شود. کاسبان و اهالی محله با ایستادن در 
پیاده رو و خیابان انتظار کسانی را می کشند 
که مســافرانی از مشــهد مقدس هستند. 
عــده ای هم جلو بیمارســتان مردم حضور 
دارند. غیر از آنها کادر درمانی بیمارســتان 
هــم حضــور دارنــد. جمعیت بــا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی منتظر مهمان های 
عزیزی هســتند کــه از راه دور می آیند. از 
مشــهد. خدام امام رضا)ع( هســتند که به 
یمن میالد با ســعادت آقا برای سرسالمتی 
به بیماران نســخه شــفا می آورنــد. »رضا 
بیمارستان  روابط عمومی  علیزاده« مسئول 
مردم بیشــتر از همه در تکاپوســت. سعی 
دارد برنامه استقبال به نحو احسن و درخور 
مهمان ها برگزار شود. یک جا بند نمی شود 
و مرتب بــه داخل بیمارســتان می رود و 
برمی گردد. مراقب است چیزی کم و کسر 
نباشد. به یکی از همکارانش می گوید: »کرم 
آقا را ببین. هر سال روز میالد امام رضا)ع( 
در بیمارستان جشن می گرفتیم. امسال به 
دلیل شــیوع بیماری کرونا مقدور نشد این 
کار را انجام دهیــم. تصمیم گرفتیم چند 
پرچم به در و دیوار بیمارستان نصب کنیم. 
چه فکر کردیم و چه شد؟ آقا شرمنده مان 
کرد و خدامش را فرستاد.« برای پرستاران 
و پزشکان این بیمارستان که ارادت خاصی 
به ســاحت مقدس امام رضا)ع( دارند این 

بهترین رخداد کاری شان است. 

بوی خوش 
حرم امام رضا)ع(

فضای بیرون گرم است و اهالی بی اعتنا 
به آن، منتظر آمدن مهمان ها هســتند اما 
من بــرای فرار از گرما داخل بیمارســتان 
می روم. ســالن انتظار آذین بندی شــده و 
صدای مدیحه سرایی فضا را پر کرده است. 
»آمده ام شــاه پناهم بده....« حال خوشــی 
اســت اینجا. حتی همراهان بیماران هم به 
وجــد آمده اند. چند دقیقــه بعد یکی صدا 
می زند: »آقای علیزاده، مهمان ها رسیدند! « 
دکتر تقی زاده، رئیس بیمارستان و علیزاده 
با شــتاب بیــرون می آینــد. 5 مهمان با 
لباس های خادمی. خادمــی که جلو همه 
حرکــت می کنــد روحانی اســت و پرچم 
حرم امام رضا)ع( را روی دســت دارد. کادر 
بیمارستان همراه اهالی به استقبال می روند. 
خدام مدیحه سرایی کرده و با نوایی زیبا از 
کرم امام رضا)ع( می خوانند. عطر خوشــی 
خیابان کرمان را پر کرده، رایحه بهشــتی 
است. بوی خوش حرم امام رضا)ع(، پرچم 
گنبد طالیی آقا برای اهل این محله حکایت 
پیراهن یوسف را دارد که لمس آن دل را تا 

رضوان روانه می کند.

دست عنایت 
بر سر بیماران 

در سالن انتظار کسی نیست که از دیدن 
خدام دل شکســته نشود و اشک به دیده اش 
نیاید. پرچم حرم امام هشتم)ع( یعنی دست 
عنایت آقا که بر سر بیماران کشیده می شود. 
نخســتین جایی که دکتر تقی زاده پیشنهاد 
می دهد، پرچم برده شود، بخش icu کودکان 
است. بچه های بدحالی که نیاز به مراقبت ویژه 
دارند. خادمان امام رضا)ع( پشت در برایشان 
از رافت آقا می خوانند. و اینجاست که مادران 
و پرســتاران دست به دعا شــده تا نوزادان 
هرچــه زودتر به آغوش مادرشــان برگردند. 
دکتر تقی زاده رئیس بیمارســتان مهمانان را 
راهنمایی می کند تا به همه بیماران ســری 
بزنند. طبقه دوم بخش بلوک زایمان اســت. 
اتاق هــا مملو از مادرانی اســت که تازه فارغ 
شــده اند. با دیدن خدام امام رضا)ع( اشــک 
شوق به دیده شان می آید. یکی از مادربزرگ ها 
نوه اش را در آغــوش گرفته و زیر پرچم امام 
رضا)ع( می آید. نوزاد را از زیر پرچم رد می کند 
تا همیشه در پناه امام رضا)ع( باشد. مادر نوزاد 
می گوید: »به برکت وجودی آقا اسم پسرم را 
رضا می گذارم.« از حال و هوای این مراســم 
هرچه گفته شــود باز کم است. باید دید و از 
خود بی خود شد. بیماران شوری که در حرم 
آقا تجربه داشــتند را حاال در بیمارستان زیر 
پرچم سبز امام رضا)ع( تجربه می کنند. یکی 
از پرستارها می گوید: »برای رفتن به حرم آقا 
دلم تنگ شده بود. من هر سال دهه کرامت 
به مشهد می رفتم اما امسال به دلیل بیماری 
کرونا نتوانستم آنجا باشم. من نتوانستم بروم 
اما امام رضا)ع( برکتش را برای من فرستاد.«

قرعه دیدار به نام 
اهالی منطقه 14 افتاد

عیادت از بیماران و احوالپرســی با آنها 
بیش از ســاعتی طول می کشد. دست آخر 
مهمان ها به سالن کنفرانس دعوت می شوند 
تا خســتگی راه گرفته و پذیرایی شــوند. 
علیــزاده می گوید: »ماجــرای آمدن خدام 
امام رضا)ع( به بیمارســتان مردم بیشتر به 
یک حکایت شــیرین می ماند. ما هر سال 
بیمارســتان را آذین بندی کرده و جشــن 
می گرفتیم. امسال یکی از دوستان پیشنهاد 
داد از خــدام امام رضــا)ع( دعوت کنید به 
اینجا بیایند. چند نفــری را به من معرفی 
کردند که بــا کمک آنها با خــدام ارتباط 
بگیریم. یکی نامه می خواست و یکی جواب 
درســتی به ما نداد. خالصه دل شکسته به 
دوستان گفتم که فقط می توانیم آذین بندی 
کنیم. تا اینکه ریاســت بیمارستان خبرم 
کرد که از آستان قدس رضوی اعالم کردند 
کــه تعدادی از خدام آقا به بیمارســتان ما 
می آیند. گفتم امکان ندارد چون نامه نگاری 
ما نتیجه ای نــداد. دکتر تقی زاده گفت که 
آســتان قدس خبر دادند که هر ســال به 
یکی از بیمارســتان ها می روند و امسال هم 
بیمارستان مردم را انتخاب کردند.« با ذکر 
صلوات مــداح، علیزاده به ســخنش پایان 
می دهد. مداح از امــام رضا)ع( می خواند و 
خیــر مقدم به خدام آقــا. در پایان یکی از 
خادمان امام هشــتم)ع( شیشه گالبی که 
با آن ضریح را تمیز می کنند را به ریاســت 

بیمارستان می دهد.
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  ساختمان اداری مدیریت بیمارستان شهید دکتر لواسانی، یک عمارت تاریخی است که شهرداری منطقه 1۳به دنبال تبدیل آن به موزه یا 
مرکز فرهنگی و امکان بهره مندی از آنجا به نفع شهروندان است. عمارتی که داخل باغ قجری قرار گرفته و درست مثل چندین بنای دیگری 
که در قلمرو نهادهای مختلف قرار دارد، امکان بازدید مردم از آنجا مهیا نیست. با توجه به قرارگرفتن این بناها در محدوده جغرافیای منطقه1۳ 

متولیان شهری درصدد هستند با انجام رایزنی های مختلف این موضوع محقق و از این اماکن به نفع شهروندان بهره برداری شود. 

پروانه بهرام نژاد

مدیریت شهری پیگیر عمومی شدن یک بنای قجری 
در سرخه حصار است

کاخ یاقوت موزه طب می شود؟

اخیراً جلســه ای مشترکی میان مسئوالن شــهرداری منطقه 13 و 
مدیران ســازمان تأمین اجتماعی در زمینه تعامل و راهکارهای اجرایی 
بهره برداری از کاخ یاقوت به نفع شــهروندان برگزار و تبادل نظر شد  که 
در این جلسه »مرتضی رحمان زاده« شهردار منطقه 13 اعالم کرد: »56 
پروژه برای تأمین کمبود سرانه های فرهنگی، اجتماعی و... شرق تهران در 
قطب گردشگری بوستان جنگلی سرخه حصار تعریف شده که با تبدیل 
کاخ یاقوت به موزه یا یک مکانی فرهنگی، گامی دیگر در جبران کمبود 
ســرانه های فرهنگی و خدماتی شرق تهران به نفع شهروندان برداشته 
خواهد شــد. از این رو تشکیل کارگروه تخصصی با زمانبندی مشخص، 
متشــکل از نمایندگان شهرداری، ســازمان تأمین اجتماعی، اداره کل 
حریم و میراث فرهنگی برای بهره مندی هرچه سریع تر شهروندان از این 
مکان تاریخی الزامی اســت. چراکه کاخ یاقوت میراث فرهنگی و تمدن 
ایران است و باید در حفظ، صیانت و معرفی آن کوشا باشیم.« همچنین 
»هادی زبده« معاون مالی اداری سازمان تأمین اجتماعی ضمن تجلیل از 
شهرداری منطقه 13 در توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهروندان، 
ابراز امیدواری کــرد با تعامالت صورت گرفته در آینده نزدیک امکانات 

این ساختمان تاریخی و فرهنگی مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد. 

 تغییر کاربری بنای قجری
معاونت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه13 از سال گذشته 
پیگیر این موضوع است. »سجاد سبحانی« معاون اجتماعی و فرهنگی 
شهردار منطقه13دراین باره می گوید: »ما در این منطقه چند مجموعه 
تاریخی داریم که در اختیار سازمان های مختلف است و در حال تالش 
برای استفاده شهروندان از آنها هستیم که البته فرایند اداری آنها زمانبر 
و پیچیده اســت. یکی از مجموعه ها، عمارت تاریخی کاخ یاقوت است 
که درحال حاضر به عنوان ســاختمان اداری بیمارســتان شهید دکتر 
لواســانی مورد اســتفاده قرار می گیرد. این بیمارستان زیر نظر سازمان 
تأمین اجتماعی است و برای همین با »هادی زبده« معاون مالی و اداری 

ســازمان جلساتی داشته ایم و قرار شد یک کار مشارکتی انجام و از این 
بنا به عنوان موزه مورد بهره برداری قرار گیرد.« او می افزاید: »پیشــنهاد 
شــده در کاخ یاقوت موزه طب را ایجاد کنیم و پیگیر این موضوع و در 
حال تعامل با ســازمان تأمین اجتماعی هستیم چون شرایط تملک و 
جایگزینی ساختمان اداری بیمارستان و بحث های حقوقی که وجود دارد 
و خود ساختمان که االن جزو اموال سازمان تأمین اجتماعی و سهامی 
عام است و مردم سهام دارند، پیچیدگی حقوقی و اداری دارد اما تالش 
می کنیم آنجا را به فضای فرهنگی تهران و در سیزدهمین منطقه شهر 

اضافه کنیم.«

 اجرای طرح زمانبر است 
عمــارت 2طبقه ای بــا ایوان و ســتون های متعدد در میان ســایر 
ساختمان های قدو نیم قد و فرسوده این مجموعه، برای همه آنهایی که 
گذرشان به بیمارستان شهید لواسانی یا سرخه حصار افتاده، آشناست. 
همان ساختمانی که درست وسط بیمارستان قرار گرفته و اکنون از آن 
به عنوان ســاختمان اداری و دفتر مدیریت بیمارستان استفاده می شود 
و حاال پیش بینی شــده به مجموعه فرهنگی یا موزه تبدیل شود. دکتر 
»سیدعلی جمالیان« رئیس بیمارستان شهید دکتر لواسانی دراین باره 
معتقد است: »هنوز مســتندات قانونی این طرح تکمیل نشده و چون 
اینجا مثل همه ساختمان های تأمین اجتماعی حق الناس است، چنین 
تصمیماتی باید در هیئت امنا و هیئت مدیره مصوب شــود و در اختیار 
من و متکی به فرد نیســت که این تصمیم را با شهرداری انجام دهند. 
این موضوع باید در هیئت امنای ســازمان تصویب شــود چون باالخره 
ملکی از ســازمان که می خواهد در تصرف سازمان دیگری قرار بگیرد، 
نیازمند بررسی بیشتر است. فعاًل پیشنهاد از سوی شهرداری مطرح شده 
و اجرایی و عملی شدن آن زمانبر است چون در برابر این موضوع یکسری 
تعهدات الزم است و چیزهایی به سازمان ارائه یا تهاتر انجام شود چراکه 

این ساختمان برای کل کشور ارزشمند است.«

کاخ یاقوت را بیشتر بشناسیم
ردپای »بادمجان دور 

قاب چین ها« در قصر یاقوت
قدمت عمارت »قصر یاقوت« به دوران پادشاهی 

ناصرالدین شاه قاجار و سال 1262 خورشیدی 
برمی گردد که درباره تاریخچه این مجموعه 
آمده است: »این قصر در سی و نهمین سال 

پادشاهی او ساخته شده آن زمان این قصر که از 
کوشک بیرونی و حرم خانه کاخ سلطنتی تشکیل 
شده و حدود 2۰۰ اتاق داشته، عالوه بر تفرجگاه 

ناصرالدین شاه، محلی برای آشپزهای دربار هم 
بوده است. عالوه بر کاخ اصلی، ساختمان های 

دیگری مانند کاروانسرا، سربازخانه و گرمابه در 
این باغ وجود داشت که امروز اثری از آنها باقی 

نمانده است. برای ساخت این کاخ در سال 1262 
خورشیدی نزدیک به 15 هزار تومان هزینه شده 

 است. در دوره قاجار این کاخ دچار آتش سوزی 
شد اما دوباره بازسازی کرده اند. گفته می شود 

این کاخ سرآغاز ضرب المثل هایی مانند »بادمجان 
دورقاب  چین«، و »یه آشی برات بپزم که یک 

وجب روغن روش باشه« است که در آن زمان و در 
آشپزخانه این کاخ پدیدار شده بود. ساختمان این 
قصر نخستین بنای ایران است که هیچ تأثیری از 

معماری ایرانی نگرفته است. این بنا ایوانی در باالی 
در ورودی دارد که در معماری اروپایی ویژه معرفی 
شدن اشخاص مهم )مانند ملکه انگلستان یا پاپ( 
و ابراز احساسات به مردم است. این قصرکه از آن 
به نام هایی چون عمارت قصر یاقوت، کاخ یاقوت، 
کاخ سرخه حصار و کاخ ناصری هم یاد می شود، 
در سال 1336 با تصویب مجلس شورای ملی به 

سازمان تأمین اجتماعی واگذار و بیمارستان ریوی 
در آن ایجاد شد. اما در دهه های بعد بخش های 

روانی و جراحی نیز به آن اضافه و در سال 1355 
با تصویب مجلس شورای اسالمی به بیمارستان 
و مرکز فوق تخصصی قلب دکتر لواسانی تبدیل 
شد.« این عمارت تاریخی در یکم مهرماه سال 

1382 با شماره 1۰۴12 به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده  است. بازسازی و باززنده سازی 

این ساختمان در سال 1387 آغاز و در سال 
1389پایان یافته  است.

منطقه13
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صدرنشینی مناطق شرقی
 اتفاق نظر پزشکان و کارشناسان سالمت مناطق 1۴ و ۴
درباره آمار باالی شیوع کرونا در این بخش از پایتخت

  بختک کرونا، انگار تمامی ندارد. از بهمن ماه گذشته، گریبان کشورمان 
را گرفته و از قرار معلوم خیال ندارد آن را رها کند. روز به روز هم بیشتر 
می شود به گونه ای که طبق تحقیقات کارشناسان بهداشت و درمان هر 
10 دقیقه یک ایرانی به بیماری کرونا مبتال می شود. ابتدای امر فقط سرفه 
خشک و تنگی نفس از عالئمش بود و حاال هر عالمتی می تواند خبر از ابتال 
به کرونا بدهد. هرچه هست تهران در وضعیت بحرانی قرار دارد. وضعیت 
قرمز. بدتر از آن خبری است که اخیراً در رسانه ها منشر شد و اینکه 
مناطق 4 و 14 با بیشترین میزان شیوع بیماری کرونا مواجه هستند. چرایی 
بحرانی بودن تهران خیلی عجیب نیست چون به عنوان پایتخت اداره ها و 
نهادهای زیادی را در خود جای داده و جمعیتش بیش از دیگر شهرهای 
کشور است. اما در مورد مناطق 14 و 4 باید گفت، این موضوع نیاز به 
 بررسی و تحقیق دارد. از این رو موضوع بحران کرونا در مناطق 4 و 14 
 را از دیدگاه پزشکان و کارشناسان سالمت مناطق مذکور 

بررسی کردیم

مژگان مهرابی

نگران کننده است

منطقه ۴ در بین مناطق 22 گانه، رتبه اول را به 
خود اختصاص داده البته نه برای کســب موفقیت، 
بلکه برای ابتال به شیوع بیماری کرونا. آمار دیگری 
که از ســتاد مقابله با کرونا به دســت آمده شیوع 
چشــمگیر این بیماری در محله تهرانپارس است. 
وســعت زیاد و جمعیت فراوانی که این منطقه در 
خود جای داده می تواند یکی از دالیل شیوع کرونا 
باشد اما وقتی این موضوع بررسی می شود و اینکه 
منطقــه ۴ تنها منطقه پرجمعیت و وســیع تهران 
نیست، عالمت ســؤالی در ذهن ایجاد می شود که 

چرا این منطقه در صدر قرار گرفته است؟ 
زهــرا علی اکبری، مدیر اداره ســالمت منطقه 
۴ در این باره می گوید: »منطقه ۴ وســعت زیادی 
دارد و نزدیــک به یک میلیــون نفر جمعیت را در 
خود جای داده اســت. وجود 3 مجتمع قضایی در 
حکیمیــه، میدان هروی و فلکه چهارم تهرانپارس، 
بورس پوشــاک و کیــف و کفــش در تهرانپاس، 
بــازار مبل در دالوران و شــمیران نو، مرکز خرید 
و فروش خودرو در حکیمیه، مرکز شــماره گذاری 
در خیابان اتحــاد، تعمیرگاه ها در خیابان وفادار و 
اســتخر و باالی هنگام باعث شــده روزانه بیش از 
2 میلیــون نفر، عالوه بر ســاکنان محله برای کار 
یــا خرید به این محدوده شــهری رفت وآمد کنند 
همچنین این منطقه در مرز بین شهرهای شمالی 
و لواسان قرار گرفته و از سوی دیگر در همسایگی 
شهرهای حاشیه ای تهران است. از این رو مسافران 
زیادی بــه منطقه ۴   تــردد می کننــد.« اما نکته 
دیگری که علی اکبری به آن اشــاره می کند، تنوع 
اقتصادی و فرهنگی محله های این منطقه اســت 
که دلیل دیگری برای شــیوع کرونا شده است. او 
ادامه می دهد: »محله های خاک ســفید، شمیران نو 
و گلشــن از محله های کم برخــوردار این منطقه 
هســتند و نکات بهداشــتی در این محله ها کمتر 

رعایت می شود.« 

دکتــر »بهمــن قدســی« پزشــک درمانگاه 
1۴معصوم، دلیل شیوع باالی کرونا در منطقه۴ را 
مهاجرپذیر بودن آن می داند و می گوید: »شهروندان 

زیادی از شــهرها و روستاهای 
حاشــیه تهــران بــرای کار یا 
زندگی بــه منطقه ۴ رفت وآمد 
می کننــد. عالوه بر آن به دلیل 
اجاره ها  قیمــت  بــودن  ارزان 
افــراد کم درآمــد و ضعیف در 
ساکن  برخوردار  کم  محله های 
هستند و چون درآمد مناسبی 
ندارنــد لذا وســایلی که برای 
بهداشت نیاز است مثل ماسک، 

مــواد ضدعفونی را آن طور که باید نمی توانند تهیه 
کنند. اغلب دستفروش یا کارگر هستند و به صورت 
پنهانی یا علنی کسب و کار خود را انجام می دهند. 
این افراد می توانند ناقالن خوبی برای بیماری کرونا 
باشــند.« دکتر قدســی در ادامه به جدی نگرفتن 
بیماری از ســوی برخی شهروندان منطقه ۴ اشاره 
می کند و ادامه می دهد: »اغلب تصور می کنند این 
اتفــاق برای آنها نمی افتد یا بــه دلیل نبود آگاهی 
عالئم بیماری ها خیلی توجــه نمی کنند. بیماران 
زیادی بــه درمانگاه چهارده معصــوم)ع( مراجعه 
می کنند ولی تعداد انگشت شــماری از آنها ماسک 
می زننــد.« او یکی دیگر از دالیل شــیوع بیماری 
کرونا در منطقه ۴ را بازارهای متعددی که در این 

محدوده وجود دارد می داند. 

دکتر»فاطمه حسن نیا« پزشک عمومی درمانگاه 
مهر تهرانپارس اســت. او با قاطعیــت، یکی از دالیل 
شــیوع باالی بیماری کرونا در منطقه ۴ را وجود بازار 
عیدانه ای می داند که در اســفند ماه سال گذشته در 

محله تهرانپارس برپا شد. او برای 
گفتــه اش دلیل مــی آورد: »هر 
ســاله بازار بهاری بین فلکه دوم 
تا ســوم برگزار می شــود. جالب 
اینکه امســال با توجه به تأکید 
زیاد مسئوالن بهداشت و درمان 
و بسته شدن خیلی از اصناف این 
بازار باز بود. دستفروش ها با فاصله 
کم از هم بســاط کــرده بودند. 
جمعیت چشمگیری از شهروندان 

بدون رعایت فاصله اجتماعی در کنار هم قرار داشتند. 
متأسفانه هیچ نهاد یا سازمانی فعالیت دستفروش های 
این بازار را ممنوع نکرد. همین حجم جمعیت می تواند 
تعداد زیادی از شهروندان را آلوده کند.« او با بیان اینکه 
بیماری کرونا به صورت شــاخه ای منتقل شده و یک 
فرد بیمار می تواند تعداد زیادی از افراد را مبتال کند، 
ادامه می دهد: »مکان دیگری که می تواند عامل عمده 
انتقال ویروس کرونا باشــد، فروشگاه های زنجیره ای 
است که تعداد آنها در منطقه ۴ کم نیست. من بارها 
فروشگاه رفاه فلکه دوم تهرانپارس را دیده ام که هنگام 
حراجســتون چه حجمی از جمعیت به آنجا مراجعه 
می کنند و متأســفانه اغلب بدون ماسک و دستکش 
هستند.« به گفته این پزشک اغلب بیماران وقتی ملزم 
به انجام آزمایش برای بیماری کرونا می شوند، موضع 

گرفته و با کادر درمانی برخورد می کنند. 
او می گوید: »بارها شده به فرد تذکر می دهیم که 
مشــکوک اســت اما جدی نمی گیرد. بعضی هم گله 
می کننــد که آزمایش داده اند ولــی به رغم پرداخت 
2۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان آزمایشگاه به آنها گفته جواب 
آزمایش شــان درست نیست و باید اسکن بدهند. من 
تأکید می کنم تست سرولوژی سندیتی برای تشخیص 
کرونا ندارد. ما معمواًل بعد از گرفتن شرح حال بیمار 
به او تست PCR و اسکن از ریه را سفارش می کنیم. 
کرونا خود را با عالئم مختلف نشان می دهد. تاول هایی 
که انتهای حلق دیده می شود یا عفونت یکطرفه گوش 
می تواند زمینه ابتال به کرونا باشد. حتی داشتیم جوانی 
که با حمله قلبی از دنیا رفته و مشخص شده ویروس 
قلب او را گرفتار کرده است.« این پزشک هم محله ای 
توصیه می کند چه خوب که شهروندان اخبار رسانه ها 

را مرتب دنبال کنند و آگاهی خود را باال ببرند. 

به اعتقاد دکتر »سمیه بروجردی« درباره دالیلی 
که می تواند آمار شــیوع کرونا را در منطقه 1۴ باال 
برده باشد نمی توان با قطعیت صحبت کرد. او یکی از 

عواملی که باعث افزایش تعداد 
مبتالیان به کرونا در این منطقه 
شــده را بافت ســنتی منطقه 
می دانــد. او می گویــد: »ایــن 
منطقه بافت سنتی دارد. ضعف 
اقتصادی سبب شده برخی زنان 
زندگی  سکان  خانوار  سرپرست 
را به دســت گرفته و برای کار 
یا دستفروشــی بیرون از منزل 

بیایند. گاها در مترو فعالیت می کنند. از سوی دیگر 
اهالی منطقه 1۴ نــگاه خاصی دارند و برای همین 
دید و بازدیدها در این منطقه شاید به طور جدی کم 
نشده باشد. دیگر اینکه این موضوع برای شهروندان 
عادی شده است. اما نکته مهمی که بروجردی به آن 
اشاره می کند، دیدن نیمه پر لیوان است. او می گوید: 
»منطقــه 1۴ در مورد مبارزه با کرونا رتبه اول را در 
بین دیگــر مناطق از آن خود کرده و می توان گفت 
مسئوالن خیلی جدی به این موضوع پرداخته اند. با 
افزایش آگاهی شهروندان آنها ترغیب شده اند برای 
انجام آزمایش به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه 
کنند و همین امر می تواند آمار مبتالیان را افزایش 

دهد.« 

»لیال اســمی« مدیر اداره ســالمت منطقه 1۴ 
درباره چرایی شــیوع کرونا در این منطقه به نکات 
قابل توجهی شاره می کند. او می گوید: »منطقه 1۴، 

بافت متراکمــی دارد و همین 
می تواند دلیلی بر شــیوع کرونا 
باشــد. برای بررســی علت این 
موضوع بارها با کارشناسان مرکز 
بهداشت شرق رایزنی کرده ولی 
متأسفانه پاسخ درستی دریافت 
نکــرده ام. او در ادامه می گوید: 
دوالب  حســین آباد  محله  »در 
دادگســتری، دادگاه خانــواده، 
احوال  ثبت  اداره  اداره پســت، 

و دانشــگاه و بازار گل واقع شــده است. همین بس 
که روزانــه جمعیت زیادی از شــهروندان از اقصی 
نقاط تهران بــرای انجام کار یا خرید به منطقه 1۴ 
بیایند و باعث انتقال ویروس کرونا شوند. شما تصور 
کنید یک محله چقدر می تواند ناقل بیماری باشــد. 
غیر از آن بازار پوشــاک در خیابان پیروزی و بورس 
موتورفروشی در خیابان 17شهریور واقع شده است. 
البته حضــور کارتن خواب هایی کــه در زمین های 
بی دفاع شــهری زندگی می کنند هم می تواند مزید 

بر علت باشد.«

دکتر »علی آغاســی« رئیس درمانگاه ابن الرضا)ع( معتقد است هر جا کلونی داشته 
باشــیم و بهداشت صورت نگیرد آنجا می تواند شیوع کرونا بیشتر باشد. او می گوید: »در 
منطقه 1۴ بافت فرســوده داریم باز شــدن مســاجد و تاالرها و اماکن عمومی خود به 
این امر دامن می زند. جلو بستنی فروشــی ها و چلوکبابی ها شــهروندان را می بینیم که 
ایســتاده اند. خوب این نشان دهنده این اســت که تصور می کنند بیماری کمرنگ شده 
اســت. مثل کمربند ایمنی که تا اجباری نشــد کمتر کســی این کار را می کرد. وجود 

بازارهــای خرید در خیابان پیروزی، اغذیه فروشــی ها خود دلیل دیگری اســت.  ای کاش در تبلیغاتی که 
در تلویزیون درباره خرید مواد غذایی نشــان می دهند این تبلیغ با ماســک باشد. شما به فروشگاه ها بروید 
می بینید که تعداد انگشت شــماری ماســک زده اند.« به گفته این پزشــک، منطقه 1۴ شلوغ و پر تراکم و 

مهاجر پذیر است. 

دکتر بهمن قدسی
پزشک درمانگاه 14 

معصوم / خیابان سراج

دکتر فاطمه حسن نیا
پزشک عمومی درمانگاه 

مهر تهرانپارس

رتبه اول از آن محله 
تهرانپارس است 

رعایت نکردن بهداشت 
در محله های کم برخوردار

بازار عیدانه متهم اصلی 
شیوع کرونا در منطقه 4 

کرونا برای شهروندان  
عادی شده است

دکتــر »ســید احمــد آل داود« تراکــم باالی 
جمعیت در منطقه 1۴ را از عوامل شــیوع بیماری 
کرونا می داند. انگشــت اتهام او به ســمت وسایل 

نقلیه عمومی است و می گوید: 
شایعی  مکان  مترو  »ایســتگاه 
برای انتقال کروناســت. 3 خط 
مترو از منطقه ۴ می گذرد و غیر 
از آن خطوط اتوبوسرانی آن قابل 
توجه است. وسایل نقلیه در این 
منطقه معمواًل دیر به دیر می آید 
و همیشه مملو از جمعیت است. 
یکــی در میان  باید  صندلی ها 

باشد که متأسفانه کســی رعایت نمی کند. منطقه 
1۴ مرز بین شــرق تهران و بازار است. افراد زیادی 
برای رفتــن به بازار از منطقــه 1۴ عبور می کنند. 
از این رو شــانس ابتال به کرونا را افزایش می دهند. 
در بافت متراکم منطقه مثل خیابان شــکوفه تعداد 
زیادی فروشگاه زنجیره ای وجود دارد که در فاصله 
نزدیــک از هم قرار دارند. خیابــان پیروزی گله به 
گله اغذیه فروشی و فست فودی است. فاصله گذاری 
اجتماعی باید رعایت شود که در تهران به 11 درصد 
کاهش یافته اســت. بازشدن مغازه ها این پیام را به 
شهروندان القا کرده که شهر و منطقه به حالت عادی 

برگشته است؛ در صورتی که این طور نیست.« 

ایستگاه مترو، مکانی مناسب 
برای انتقال ویروس کرونا

رفت و آمد زیاد شهروندان 
به نهادهای دولتی 

 منطقه 14 
مهاجر پذیر است

دکتر سمیه بروجردی
پزشک عمومی

سید احمد آل داود
پزشک

لیال اسمی
مدیر اداره سالمت 

منطقه 14

دکتر علی آغاسی 
رئیس درمانگاه ابن 

الرضا)ع(

دکتر»مهرنــاز رســولی نژاد« فوق تخصص 
بیماری  یــک  را  کرونا  بیماری هــای عفونی، 
تنفسی می داند و معتقد است تماس با قطرات 
تنفسی ناشی از سرفه، عطسه، صحبت کردن، 
خندیدن می تواند باعث انتقال بیماری شود. او 
می گوید: »کرونا االن تبدیل به یک بحران شده 
و با آمدن فصل سرما، ما شیوع سرماخوردگی 

و آنفلوآنزا را هم داریم. بنابراین تنها راه ایمن 
ماندن از بیماری کرونا این اســت که بهداشت 
را به خوبــی رعایت کنیم. ایــن امر در مورد 
افراد سالم و بیمار فرقی نمی کند. زدن ماسک 
جلوگیری  برای  که  است  اقدامی  ضروری ترین 
از ابتال به کرونا می توان گفت.« او معتقد است 
یکــی از دالیلی که بیمــاری کرونا در جامعه 

ما روند رو به رشــدی گرفتــه رعایت نکردن 
»وقتی  می گوید:  او  است.  از شهروندان  بعضی 
مسئوالن درباره زدن ماسک توضیح می دهند 
بدنشان مقاوم است و  بعضی ها تصور می کنند 
بارها دیدم که  بیماری مبتال نمی شوند.  این  به 
شهروندان سوار بر وسایل نقلیه عمومی ماسک 
نمی زنند یا در پارک هســتند و رعایت نکات 
بهداشــتی را نمی کنند.« به گفته این پزشک 
شســتن دســت ها با آب و صابون یا محلول 
الکل دار نکته دیگری است که شهروندان باید 

رعابت کنند. عطســه یا سرفه باید در آستین 
باشد. اما نکته مهم اینکه مردم به جای شستن 
دست ها از دستکش اســتفاده می کنند و این 
دســتکش آلوده را به همه جا می زنند. و دیده 
شده که اســپری الکل را به دستکش می زنند. 
این امر هیچ کمکی به ایمن شــدن از بیماری 
نمی کند. او دســتکش را عامل انتقال بیماری 
می داند. و متذکر می شــود مردم باید آگاهی 
خود را باال ببرنــد. خوردن زنجبیل و لیمو هم 

نمی تواند کمکی به مبتال نشدن کند. 

زدن ماسک، راه حل مناسب و کم هزینه
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

یکی از مشکالتی که در محله هایی با 
بافت های فرسوده و کم برخوردار مشاهده 
می شود وجود زمین های خالی و رها شده 
اســت که در اصطالح مدیریت شــهری 
به آنها»فضاهای بی دفاع شــهری« گفته 
می شــود. وجود این فضاها در محله های 
مختلف از جمله رضویه، اتابک و هاشم آباد 
باعث مشکالت متعددی مانند حضور افراد 

معتاد و کارتن خواب، به مخاطره افتادن امنیت محلی 
و به نوعی بی نظمی و هرج و مرج در محله می شــود. 
مختاری«  »اکبر 
اجتماعی  معاون 
فرهنگــی  و 
منطقه  شهردار 
می گویــد:   15
محله هایی  »در 

با بافت فرسوده و کم برخوردار با فضاهای 
بی دفاع شهری مواجه هستیم که طبعًا نیاز 
به تغییرات دارند. مدیریت شهری تالش 
کــرده در این فضاها بــا توجه به کاربری 
محله هــا مکان هایی را با عنــوان پاتوق 
محله ایجاد کند تا اهالی از این ظرفیت ها 

بهره برداری داشته باشند.«

واگذاری پاتوق های محله به شهروندان
با توجه به اینکه شــهرک رضویه از بخش مرکزی 
منطقه 15 کمــی فاصله دارد، امکانــات فرهنگی و 
تفریحــی چندانی در ایــن محله وجود نــدارد و به 
نوعی با کمبود تقریبی سرانه های ورزشی و تفریحی 
مواجه اســت. مختاری می گوید: »هــدف ما از ایجاد 
ایــن پاتوق ها در محله های منطقه 15این اســت که 
شــهروندان خودشــان در امور محله مشارکت کنند 

  در چند ســال اخیر مدیریت شــهری منطقه 15 با ایجاد فضاهایی در محله ها با عنوان»پاتوق 
محله« در صدد جبران کمبود ســرانه های تفریحی و ورزشی به ویژه در محله های کم برخوردار که 
بافت فرسوده هم دارند برآمده است. این اقدام بیشتر از آن جهت است که اهالی این محله ها برای 
گذراندن اوقات فراغت خود و فرزندان شان مجبور نباشند به مناطق مجاور و گاه دورتر بروند و بتوانند 
با کمترین هزینه و بدون طی کردن مسافت طوالنی از امکانات تفریحی و ورزشی محله خود استفاده 
کنند. از این منظر، افتتاح نخستین پاتوق محله در شهرک رضویه که هفته گذشته صورت گرفت، 
اتفاق فرهنگی قابل توجهی در این بخش از شهر بود که با استقبال خوب اهالی این محله روبه رو شد. 
. در یک روز گرم تابستان به محله رضویه رفتیم تا از نزدیک با حال و هوای محله پس از افتتاح پاتوق 

محله بیشتر آشنا شویم.  

سارا جعفرزاده  

 ایجاد نخستین پاتوق محله در شهرک رضویه
حال و هوای این بخش از منطقه 15 را تغییر داده است

احیای دوباره دورهمی همسایه ها
و به نوعی خودشــان وارد عمل شوند. هرچند ایجاد 
پاتوق های محله در فضاهای بی دفاع موقتی اســت و 
حالت مســکن را دارد اما این امــکان هم وجود دارد 
که به مرور زمان و نیــاز محله، امکانات این پاتوق ها 

ارتقا یابد.«

افتتاح پاتوق امید در رضویه
محله  پاتوق  نخســتین 
رضویه در حالی افتتاح شد 
منتظر  بی صبرانه  اهالی  که 
ایجاد فضایی بــرای گذران 
از  اوقات فراغت خــود بعد 
گذشــتن از دوران قرنطینه 
بودند. »وحیدرضا محمدی« 
در   15 منطقــه  شــهردار 

این باره می گوید: »اینجا با هدف قدم برداشــتن در 
مســیر پروژه های کوچک مقیاس در محله رضویه به 
بهره برداری رســیده است. این پاتوق محله در زمینی 
به مساحت 2 هزار مترمربع برای فراهم کردن فضای 
بازی های بومــی و محلی و انجام ورزش های مختلف 
ســاخته شده اســت. محمدی با اشــاره به امکانات 
این پاتــوق محله می افزاید: »در پاتــوق محله امید، 
جاده ســالمتی به طول ۴۰۰ مترمربع، زمین والیبال 
اســتاندارد، زمین فوتبال، وسایل ورزشی و... طراحی 
و اجرا شــده است. همچنین طراحی بازی های بومی 
و محلی روی این زمین از جمله مار و پله، ایســتگاه 
تندرســتی، بازی دایره و سنگ برای تمامی رده های 
ســنی تدارک دیده شده اســت.« به گفته او، ایجاد 
فضای ســبز، جانمایی آالچیق و نیمکت هم در این 
پاتوق با مشارکت شهرداری ناحیه ۴ انجام شده است. 

منطقه15

از آپارتمان به پاتوق های 
محله پناه می بریم

پاتوق محله امید در خیابان انیســی 
شــهرک رضویه واقع شده است. از دور 
می شویم  نزدیک  محله  پاتوق  این  به  که 
جمعیــت زیادی از شــهروندان به ویژه 
را می بینیم که  نوجوانــان  و  کــودکان 
هرکدام مشــغول بازی هستند. »مژگان 
صابــری« یکی از اهالــی محله رضویه، 
دربــاره حضورش در ایــن پاتوق محله 
می گوید: »من در یک آپارتمان 50 متری 
بزرگی  چندان  فضای  که  می کنم  زندگی 
برای بازی فرزندم ندارد. هر روز پســرم 
بهانه می گیرد که با دوچرخه اش به کوچه 
برود که من ممانعت می  کنم. از یک طرف 
به فرزندم حــق می دهم که حق بازی در 
فضای آزاد را داشــته باشد از طرفی این 
او  برای من وجــود دارد که  نگرانی هم 
در محیط کوچه آســیبی ببیند. در واقع 
چند روزی اســت که ما از محیط محدود 
آپارتمان به پاتــوق امید پناه می آوریم. 
پســرم به راحتی در این مکان مشغول 
بازی می شــود و خودم هم ســاعتی را 

پیاده روی می کنم.«

مهیا شدن بساط 
دورهمی های ساده 

در گذشته وارد هر کوچه ای که می شدید 
محال بود که خانم های همسایه را در حال 
معاشــرت و گفت وگو در گوشه ای از کوچه 
نبینیــد. این موضــوع در مناطق جنوبی 
شهر بیشتر دیده می شد. البته سال هاست 
خبری از این نــوع دورهمی های بانوان در 
کوچه ها نیست اما اخیراً با ایجاد پاتوق های 
محله در محله های منطقه 15 دوباره بساط 
سالمند  بانوان  به ویژه  بانوان  دورهمی های 
فراهم شده است. »اشرف سادات حسنی« 
یکــی از بانوان ســالمند محله رضویه در 
این بــاره می گوید: »همین کــه مکانی در 
ساعتی  می توانیم  که  شــده  ایجاد  محله 
فارغ از دغدغه های زندگی با همسایگان به 
گفت وگو بنشینیم جای شکرش باقی است. 
از همسایه ها  قدیم ها در مقابل منزل یکی 
زیر اندازی می انداختیم و ساعت ها وقت مان 
به سبزی پاک کردن و صحبت می گذشت. 
انگار  و  شــد  ماشــینی  زندگی ها  کم کم 
یادمان رفته بود که همســایه ای هم داریم 
که می توانیم در کنارش ســاعتی را خوش 
با ایجاد پاتوق های  باشیم. خدا را شکر که 
محله بساط دورهمی های ساده دوباره مهیا 

شده است.« 

اکبر مختاری

وحیدرضا محمدی

 پاتوق محله 
در منطقه 15 تاکنون 
ساخته شده است. 

پاتوق محله در محله رضویه و اتابک 
از ابتدای سال جاری تاکنون به 

بهره برداری رسیده است. 

مترمربع جاده سالمتی برای انجام 
پیاده روی در پاتوق امید تدارک 

دیده شده است. 

 5 2 ۴00

می
ست

ر ر
می

: ا
س

عک

دوالب

آقا شــیخ علی متبحری، عالم و روحانی بود. 
پدرانش محمد علی، مال محمدتقی و مال علی اصغر 
هــم روحانی بودنــد. این طور کــه اهالی تعریف 
می کنند، از وقتی مسجد بقیه اهلل)عج(  شکل گرفته 
امامت آن را نسل به نســل این خاندان عهده دار 
بودند. متبحری می گوید: »پدربزرگم سال 13۰۰ 
از دنیا رفته اســت. این طور که می گویند در زمان 
وفات 8۰ ســال داشته اســت. در واقع می توانیم 
بگوییم تولد او به 17۰ ســال پیش برمی گردد. او 
در خانواده ای مذهبی تربیت شــده بود و خودش 

هم فرد مؤمن و عالم فرزانه ای بود. 
از این رو همه تالشش را می کرد تا بتواند گره ای 
از کار کســی باز کند. این طور که از پدرم شنیدم 
خانه پدربزرگم محل حل دعــاوی مردم بود. آقا 
شیخ علی برای اهالی دوالب حکم قاضی و معتمد 
را داشــت. مردم امانات خود را به دست او 

می سپردند. 

خطبه عقــد خیلی از دوالبی هــا را او خوانده 
است. همین االن به اداره ثبت بروید. امضا و مهر 

او را پای اسناد و قباله های ازدواج می بینید.«

 شیخ سفره دار  
آقا شــیخ خیر بود و سفره دار. خودش نهایت 
قناعــت را رعایت می کــرد اما بــرای مردم کم 
نمی گذاشــت. هرچه عایدش می شــد به اندازه 
نیــازش بر می داشــت و باقی را وقــف می کرد. 
متبحری تعریف می کند: »در زمان جنگ جهانی 
آشــفتگی خاصی ایجاد شــده بود. قحطی بیداد 
می کرد و مردم برای معیشت در عسرت و سختی 
بودند. آقا شیخ علی خانه اش را محل تجمع آذوقه 
کرده بود تــا به مردم مایحتاج خوراکی شــان را 
برساند. نیازمندان را پناه می داد و مایحتاجشان را 
فراهم می کرد حتی اگر خودش هم نداشت دست 
دیگران را می گرفت.« آقا شــیخ علی، زمین های 
کشاورزی زیاد داشــت که به گفته متبحری، 

آنها را وقف کمک به مردم کرده بود. 

 آقا شیخ علی متبحری را همه دوالبی ها می شناسند و برایش احترام زیادی قائلند. هنوز هم بعد از 100 
سال از درگذشتش از او به خوبی یاد می کنند. به احترام خدماتی که در مسجد 800 ساله بقیه اهلل)عج( 
 انجام داده، حتی این مکان معنوی را مسجد آقا شیخ علی می نامند. از قدیمی های محله دوالب درباره 
او بپرسی می گوید آقا شیخ علی مرد خدا بود. امین و غمخوار همه، نه فقط برای دوالبی ها. از دوشان 
تپه و عضدیه تا سلیمانیه و دوالب هرکسی گره به کارش می افتاد می دانست بهترین کسی که می تواند 
بار زمین افتاده اش را بردارد آقا شــیخ علی است. این طور که اهالی تعریف می کنند، در خانه او فقط 
شب ها بسته می شد، باقی روز باز بود تا کسی برای داخل شدن خجل و شرمنده نشود. آقا شیخ علی به 
غیر از امین بودنش، واقف به نام دوالب هم هست. زمین های زیادی را برای خدمت به خلق وقف کرده 
است. 4 مدرسه که امروز در خیابان تکیه اکبر آبادی واقع شده به همراه تعداد زیادی مکان فرهنگی 
و خیریه محله دوالب از صدقه جاریه ایست که او از خود به یادگار گذاشته است. داستان زندگی این 

مرد شنیدنی است. نوه اش »محمدعلی متبحری« برایمان نقل می کند.

مژگان مهرابی

عالم محله دوالب 
زمین های خود را وقف مدرسه سازی کرد

ور
دپ

سی
د 

حم
: ا

س
عک

منطقه1۴

یادگارهای جاودانه 
آقا شیخ علی

حجت االسالم 
محمدباقر علم الهدی

واقفان
خیراندیشان ماندگار

وقف یا صدقه جاریه، سنت زیبایی 
اســت که در جامعه اسالمی از اهمیت 
زیــادی برخوردار اســت. حســنه ای 
که بعد از انســان هم ماندگار اســت. 
والمســلمین محمدباقر  حجت االسالم 
الهــدی، دربــاره اهمیــت وقف  علم 
می گویــد: »وقف مهم تریــن مقوله ای 
اســت که باعث جاودانگی نام انســان 
می شــود. در واقع نوعــی جهاد با مال 
اســت. فرد برای یاری دیگران بخشی 
از امــوال خود را بــرای انجام کار خیر 
می بخشد. همین می تواند عاملی برای 
توسعه اقتصادی باشــد. اوج ایثار و از 
خودگذشتگی را می توان در وجود یک 
فرد وقف کننده دید چراکه برای رضای 
خدا از مــال و دارایی خود می گذرد.« 
به گفتــه این روحانــی، از آنجایی که 
اســاس و اصول گزاره های دینی ما بر 
اســاس مهر و همکاری استوار شده و 
ریشه در تعامل اجتماعی دارد. یکی از 
جریان های سازنده وقف کمک به حل 
مشکالت اقتصادی اســت. او در ادامه 
می افزاید: »وقف نــام واقف را جاودانه 
می کند. خیلی از این افراد سال هاست 
از دنیا رفته انــد اما به دلیل چیزی که 
از خود به یــادگار گذاشــته اند هنوز 
نامشــان بر سر زبان هاســت. در واقع 
هستند.«  ماندگار  خیراندیشان  واقفان 
علم الهدی معتقد است، در منطقه 1۴ 
بــه دلیل بافت مذهبــی که دارد وقف 
زیاد انجام شده و می شود. او می گوید: 
»مردم این منطقه همیشــه در انجام 
کار خیر از دیگر مردم پیشی گرفته اند. 
نمونه آن مرحوم مریم بیگم اســت که 
زمین های زیادی را در محله اصفهانک 
وقف کرده اســت. مصداق آن مسجد 

حضرت قاسم بن الحسن)ع( است.« 

او ســود حاصل از کشاورزی را برای 
رفع مشــکالت اهالی دوالب اســتفاده 

می کــرد. متبحری تعریف می کنــد: »پدربزرگم 
خودش اهل علم بود و به این مقوله خیلی اهمیت 
می داد. آن زمان که مدرســه ای در کار نبود علوم 
دینی را در مساجد یاد می گرفتند. البته دوالب 2 
مکتبخانه داشته و بچه ها در آن درس می خواندند. 
از آنجا که آقا شــیخ علی به کســب علم خیلی 
اهمیــت می داد، فروش محصوالت کشــاورزی را 
برای تحصیل بچه ها که در مساجد علوم دینی یاد 

می گرفتند اختصاص داده بود.« 

 ساخت مدرسه در زمین های وقفی 
بعد از شکل گیری ساختار آموزش و پرورش 
و ساخت مدرسه در تهران، ورثه آقا شیخ علی به 
این فکر افتادند که زمین های وقفی پدرشــان را 
برای ساخت مدرسه در نظر بگیرند. این اتفاق رخ 
داد و حاال در خیابان تکیه اکبرآبادی ۴ مدرسه 
دخترانه از موقوفات آقا شیخ علی است. متبحری 
می گوید: »هدف پدربزرگم رفع نیازهای جامعه 
بود. در آن زمان محله دوالب مدرســه نداشت و 
همین دلیلی شد که پدر و عموهایم برای ایجاد 
مدرســه اقدام کنند. عالوه بــر آن تعداد زیادی 
خیریــه و مراکز فرهنگی از موقوفات آقا شــیخ 
علی اســت.« اما ویژگی دیگری از آقا شیخ علی 
که متبحری به آن اشــاره می کند، دادرسی به 
ستم دیده ها اســت. او به وصیتنامه پدربزرگش 
اشــاره کرده و آن را می خواند: »وصیت می کنم 
به فرزندان و انوار چشــمان خــود، که به امور 
مــردم برســید و رعایت حال ضعفــا را کنید.« 
او در آخریــن لحظات هم به فکــر دیگران بود. 
همچنین به خشنود کردن خویشان و همسایه ها 

و بیگانگان تأکید کرده بود.« 

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا
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ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعید غفوری
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ــاطره های خوب  خ
به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان 

با 3 فعال این حوزه در مناطق شرق پایتخت دیدار کردیم
یاد

نگاه

»مهدی آذریزدی« 
که بود؟

چند ســالی می شــود که از سوی شورای 
عالی انقالب فرهنگی و بنابر پیشنهاد شورای 
فرهنگ عمومی، 18 تیر و ســالروز درگذشت 
»مهدی آذریزدی« به عنوان روز رسمی ادبیات 
کودک و نوجوان در کشور اعالم شده است. او 
یکی از پرتیراژترین نویسندگان ادبیات کودک 
و نوجوان بود که ســبک و سلوک خاصی در 
زندگی داشت. »محمدعلی اسالمی ندوشن« 
در نوشــتاری او را »جوان لق لقی، الغر اندام، 
بــا قبای بلند و ریش نودمیده و ســر نمره دو 
زده« توصیف می کند که در یک کتابفروشــی 
واقع در بــازار »میر« یــزد کار می کند. او در 
این کتابفروشــی، نــه تنها کار، کــه زندگی 
می کند و کتــاب می خواند. او با همین رویه و 
سلوک، نزدیک به پنجاه سال در چاپخانه ها و 
کتابفروشی ها کار کرد و خواند و نوشت. ثمره 
این تالش بی وقفه، تألیف بیش از بیست عنوان 
کتــاب فاخر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان 
است. مجموعه هفتگانه »قصه های خوب برای 
بچه های خــوب« از معروف ترین کتاب های او 
است که در ذهن و خاطره چند نسل از فرزندان 

این خاک ماندگار شد. 

امروزه اهمیت پرداختن به ادبیات کودک و نوجوان 
بر کسی پوشــیده نیســت و به نظر می رسد مراکز 
فرهنگی، ادبی و فرهنگسراها در این حوزه فعال باشند. 
اما با چند جست وجوی ساده و تماس با مراکز فرهنگی 
شمال شرق تهران متوجه شــدیم با وجود برگزاری 
انواع کالس های هنری، ورزشی، مذهبی، سرگرمی و... 

فرهنگسراهای اشراق، هنگام، گلستان، امید و خاوران 
که جزو مراکز فرهنگی بزرگ و مهم پایتخت هستند 
و در مناطق ۴، 8، 13 و 15 فعالیت می کنند، کارگاه 
آموزشی برای تربیت شاعران و نویسندگان کودک و 
نوجوان یا بزرگساالنی که به فعالیت در حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان عالقه دارند، وجود ندارد. مســئول 

یکی از خانه های فرهنگ در منطقه 13 این کمبود را 
به دلیل نبود متقاضی در این حوزه می داند و می گوید: 
»تابستان سال گذشته کارگاه آموزش داستان نویسی 
برای کودکان را در ســالن 6۰ نفــره دایر کردیم، اما 
فقط 3 مخاطب داشــت، پس برگزار نشد.« او معتقد 
اســت خانواده ها از داستان نویســی کودک استقبال 

نمی کنند و دلشان می خواهد بچه هایشان به کالس 
زبان یا ورزشی و... بروند.« به نظر می رسد برای رشد و 
تعالی ادبیات کودک و نوجوان، این ذهنیت که بچه ها 
باید بــه کالس های زبان یا ورزشــی بروند و ادبیات 
در اولویت نیســت، باید تغییر کنــد و ادبیات هم در 

برنامه ریزی های خانواده ها برای فرزندان لحاظ شود. 

جای خالی ادبیات کودک در مراکز فرهنگی

خوش قول اســت و رأس ســاعت مقرر به 
محل مصاحبه در میــدان صدم محله نارمک 
و روبه روی مدرســه قدیمــی اش آمد، جایی 
کــه برایــش تداعی کننده خاطــرات خوش 
دوران کودکی و شــیطنت های دوران مدرسه 
اســت. »تهمینه حدادی« نویسنده و خبرنگار 
نامــی حوزه کودک و نوجوان و ســاکن محله 
نارمک است و تألیف ده ها جلد کتاب داستان 
کودکانه و ســال ها کار خبرنگاری در نشریات 
»دوچرخه«، »رشد کودک«، »سروش نوجوان« 

و »همشهری بچه ها« را در کارنامه اش دارد. 
این نویسنده جوان که جدیدترین اثرش با 
عنوان »دگمه های گربه ای« هفته پیش توسط 
انتشارات سروش منتشر شد، در بیشتر آثارش 
از جمله همین کتاب، از کلیشه ها فاصله گرفته 
و با داســتان های فانتــزی و خیالی اش ذهن 
بچه ها را به دنیای رنگارنگ خیال های شیرین 
کودکانه پرواز می دهد. همراهی با بچه ها برایش 
لذت بخش است، درست همان قدر که بچه ها از 
خواندن کتاب هایش لذت می برند. او خبرنگاری 
در حــوزه کــودک را رســالتی می داند که بر 
دوشــش اســت تا به بچه ها کمک کند که از 
زاویه دیگری به موضوعات اطرافشان نگاه کنند. 
نخستین داســتان حدادی به نام »بازی 7 
نفره« وقتی 15 ســاله بود با تأیید »مصطفی 
رحماندوست« در نشــریه »سروش کودکان« 

چاپ شد. انتشار این داستان که اتفاقًا بازخورد 
خوبی هم داشت اراده  نویسنده نوجوان را برای 
نوشتن بیشتر کرد، به طوری که در 19 سالگی با 
چاپ نخستین کتابش»شهرهای بدون نردبام« 
به دنیای حرفه ای نویسندگی کودک و نوجوان 
پا گذاشت. این نویسنده فعال که فارغ التحصیل 
رشته خبرنگاری اســت به دلیل عالقه اش به 
کودکان ســال ها در حوزه خبرنگاری کودکان 
قلــم زده، کاری کــه به نظــر خیلی ها جدی 
نیست. او می گوید: »هم دانشگاهی هایم که در 
سرویس سیاست و اقتصاد کار می کردند وقتی 
می دیدند که من در مجله ها بچه ها می نویسم 
تعجب می کردند و کارم را جدی نمی گرفتند؛ 
در صورتی که به نظر من تولید محتوای خوب 
برای نشریات بچه ها بســیار مهم و ضروری و 

جدی است.« 
حدادی که ساکن محله نارمک است، معتقد 
اســت امکانات محله های شــرق تهران برای 
پرورش تفکر و اســتعداد کودکان و نوجوانان 
کم است، اما برای والدینی که جست وجوگرند، 
کفایت می کنــد: »در نارمک یک مرکز کانون 
پرورش فکری کــودکان را داریم که والدینی 
که دغدغه شــان تأمین خوراک فکری مناسب 
برای کودکشان اســت می توانند به این مرکز 

یا دیگر مراکز کانون در سایر 
اما  کنند.  مراجعه  محله ها 

که  اســت  این  موضوع 
عده کمــی این دغدغه 
را دارند خیلی ها به بهانه 
برای  بودن کتاب  گران 

کتاب  کودکشان 

نمی خرنــد اما می بینیم تبلت یا یک گوشــی 
گران قیمت دست فرزندشان است.« او که به 
دلیل نوع فعالیتش در کتابفروشــی کانون هم 
حضور دارد، درباره تأثیر کرونا بر کتاب کودک و 
نوجوان می گوید: »با شیوع کرونا و خانه نشینی 
خانواده ها، فروش اســباب بازی زیاد شــد، اما 
برعکس فروش کتاب کودک خیلی کم شد.« 

او به جوانانی که می خواهند برای کودکان 
بنویســند توصیه می کند: »نویســنده حوزه 
کودکان باید دنیای کودک امروز را بشناســند 
و داستان های کودکانه زیادی خوانده باشد. 
با بچه ها زندگی کند، سفر برود و از دنیای 
بچه ها ایده بگیرد.« این نویسنده پشتکار و 
صبر را هم الزمه نویسندگی می داند: »برای 
چاپ کتاب »سیب و درخت کودک« چند 
ســال صبر کردم و کتاب را پیش 8 ناشر 

بردم تا باالخــره یکی قبول کرد آن 
را چــاپ کنــد و اتفاقًا آن 
کتــاب در نمایشــگاه، 
کتاب  پرفروش تریــن 

غرفه شد.« 

شاید چهره »محمدکاظم اخوان« برای اهالی محله 
تهرانپارس و مخاطبان برنامه های تلویزیونی و کودکان 
و نوجوانان آشــنا نباشد، اما بی  تردید خیلی از پدرها 
و مادرها در کودکی و نوجوانی لحظات شــادی را با 
تماشــای برنامه های تلویزیونی که به قلم او نگاشته 
شده، ســپری کرده  و او را به نام آثارش می شناسند. 
مجموعه »قصه های تابه تا« یا همان عروسک صورتی 
با گوش های تا به تا که به »زی زی گولو« معروف بود و 
با لحن شیرینش، کوچک و بزرگ خانواده را صبح های 
جمعــه پای تلویزیون می نشــاند، یکی از همین آثار 
ماندگار اســت. اخوان درباره نوشتن فیلمنامه این اثر 
تلویزیونی می گوید: »آن زمان مثل االن در تلویزیون 
جای برنامه های عروسکی فانتزی و تخیلی خالی بود؛ 
برای همین این کار را نوشتم و خانم برومند هم قبول 
کردند که آن را کارگردانی کنند و خوشبختانه با تیم 
خوبی که به عنوان سازنده شــکل گرفت کار جذاب 
 و مخاطب پســندی از آب درآمد.« به اعتقاد اخوان، 

زی زی گولو در تلویزیون دهه 7۰، یک ساختارشکنی 
بود: »آن زمــان روال این بود که عروســک ها لحن 
کلمــات را بد ادا کنند، یا اشــتباه حــرف بزنند تا 
بامزه شــوند و مخاطب را بخندانند، اما زی زی گولو 
این ســنت را شکســت و خیلی کتابی و ادبی حرف 
مــی زد برای همین قبل از تولید خیلی ها گفتند این 
ساختارشکنی خوب نیست و کار شکست می خورد، 
اما برعکس نتیجه خیلی خوبی داشت.« استاد اخوان 
که از 3۰ ســال پیش ســاکن تهرانپارس است و به 
خاطر عالقه اش به بچه ها ارتباط خوبی با آنها داشته، 
درباره ارتباطش با همسایه ها می گوید: »خیلی ها مرا 
به چهره نمی شناسند فقط می دانند که نویسنده ام و 
این موضوع برایشان اهمیتی ندارد، اما وقتی می فهمند 
که ســریال زی زی گولو یا »قورباغه سبز« یا »سیاه، 
سفید و خاکستری« را من نوشــته ام گل از گلشان 
می شکفد و می گویند که کلی خاطرات خوش از این 
برنامه ها دارند و همین واکنش خوب، برایم شیرین و 

لذت بخش است.« 
این نویســنده مجموعه های تلویزیونی که ده ها 

جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوان نوشــته است، 
درباره تأثیر کرونا بر نویســندگان می گوید: »شــاید 
به عنوان نویســنده چون در خانه کار می کنم به نظر 
برسد کرونا بر شغلم تأثیر نگذاشته اما بی  تردید این 
موضوع بر نشر و توزیع کتاب و همین طور بازخوردش 

تأثیر منفی می گذارد.« 
 اخوان معتقد اســت کرونــا روح و روان آدم ها و 
به ویژه کودکان را هم نشانه گرفته و مراکز فرهنگی و 
ادبی محله باید برای مقابله با تأثیر کرونا بر کودکان 
و نوجوانان فعالیت کنند: »در این فضای ایزوله کرونا 
زده، کودکان هم مانند بزرگســاالن ممکن است به 
مشکالت روحی مبتال شوند. فرهنگسراها می توانند 
با مشارکت کارشناسان و اهل فن فضایی برای خروج 

از این بحران درســت کنند.« این هنرمند مردمی، 
آمادگی اش را برای همکاری با فرهنگسراها و مراکز 
دولتی اعالم می کند: »هر چند فرهنگسراها سراغی از 
ما فعاالن حوزه ادبیات کودک و نوجوان نمی گیرند، 
اما با هدف پیشگیری از آثار سوء کرونا بر روح و روان 
بچه ها، بــرای تولید محتوای جذاب و مناســب در 

فرهنگسراها آماده ام.« 

تهمینه حدادی؛ نویسنده و خبرنگار حوزه کودک

افزایش فروش اسباب بازی و کاهش فروش کتاب در قرنطینه

محمدکاظم اخوان؛ نویسنده و شاعر کودکان و نوجوانان

حاضرم با فرهنگسراها برای عبور از بحران کرونا همکاری کنم

پریسا نوری

  بسیاری از شهروندان خاطرات خوش و 
خیال انگیزی از دوران کودکی و نوجوانی 
دارند که بخشی از آن را مدیون آثار ادبی 
خوب و ماندگار ویژه این دوران می دانند. 
اینجا، حرف از ادبیات کودکان و نوجوانان 
است و روزی که به این موضوع اختصاص 
یافته است. هجدهم تیرماه سال 1۳88 
نویســنده  آذریزدی«  »مهدی  که  بود 
مطرح کودک و نوجوان چشم از جهان 
فرو بســت و از آن سال تاکنون سالروز 
درگذشــت این نویسنده شهیر و خالق 
برای  »قصه هــای خوب  ماندگار  کتاب 
بچه های خوب« در روزشمار کشورمان به 
نام ادبیات کودک و نوجوان ثبت شد. در 
آستانه فرا رسیدن این روز سراغ ۳ نفر 
از فعاالن حوزه ادبیات کودک و نوجوان 
که از اقبال بلندمان در همسایگی  ما و 
در شرق تهران زندگی می کنند، رفتیم 
و ضمن مرور کارنامه فعالیت شان، درباره 
به  نوجوان  و  کــودک  ادبیات  وضعیت 

گفت وگو نشستیم. 

محمدکاظم اخوان 

متولد: 1339 تهران
ساکن: محله تهرانپارس 

فعالیت: نویسندگی مجموعه های تلویزیونی برای 
کودکان و نوجوانان، کتاب، نمایشنامه و شعر

سابقه: انتشار ده ها کتاب و نویسندگی برای مجموعه های 
تلویزیونی و نمایشنامه در حوزه کودک و نوجوان 
از میان آثار او می توان به مجموعه های تلویزیونی 
»قورباغه سبز«، »قصه های تا به تا«، »سیاه سفید 
خاکستری«، »جزیره  جادو«، »کاتی و کوتی«، 

»ماهان و ماهور« و »می خواهم قصه 
بنویسم« اشاره کرد.

»سید حسام الدین طباطبایی« از هنرمندان 
معاصر و صاحب ســبک در عرصه تصویرگری 
کتاب کودک است که با تصویرگری حرفه ای در 

این حوزه، قصه ها را برای کودکان جذاب تر، 
شــیرین تر و خواندنی تــر می کند. 
طباطبایی در همسایگی ما در محله 
ابــوذر زندگی می کنــد و با اینکه 
آثــارش بارها در جشــنواره های 
داخلی و خارجی برگزیده شده 
و شهرتش فراتر از مرزها رفته، 

اما در میان همسایه ها گمنام است. 
ایــن هنرمند متواضــع روحیه لطیفی 

دارد کــه حاصل ســال ها زندگی در طبیعت 
اســت: »وقتی 5 ســاله بودم پدرم کارمند 
اداره فرهنگ بود و با یک جیپ به روستاها 

می رفت تا برای مردم فیلم پخش کند؛ من هم 
همراهش می رفتم و در این سفرها همیشه محو 
طبیعت زنده و بکر روســتاها می شدم و از این 
فضاها ایده می گرفتم. بعدها که بزرگ تر شــدم 
برای زنده نگه داشتن ذهنیتم و خلق آثار زنده 
و اتصال به طبیعت، سال ها در روستایی نزدیک 
تفــرش زندگی کردم.« حاصل ســال ها تالش 
و همزیســتی با فرهنگ عامــه و طبیعت ابداع 
سبک »قهوه خانه ای کودکانه« است، سبکی که 
اهل فن را در همه جا به یاد اســتاد طباطبایی 
می اندازد. این هنرمند تصویرگری 22۰ کتاب را 
در کارنامه اش دارد که برخی از آنها مثل »کوچه 
روزبه« و زندگینامه پیامبران در چندین کشور از 
جمله ترکیه، چین، آلمان و کشورهای آفریقایی 

منتشر شده اند. 
از او کــه تــا قبل از شــیوع کرونــا کارگاه 
و  تصویرگری  آمــوزش 
را  داستان نویســی 
آموزشــگاه های  در 
خصوصــی برگــزار 
دربــاره  می کــرد، 
تأثیر کرونا بر ادبیات 

کودک و نوجوان می پرسیم که می گوید: »درباره 
بازخورد کرونا بر ادبیات کودک االن نمی شــود 
صحبــت کرد چــون کرونا هنوز ادامــه دارد و 
معلوم نیســت کی تمام شود. باید به وقتش در 
این باره پژوهش میدانی شود.« طباطبایی که پدر 
3 فرزند اســت، اعتقاد دارد تعطیلی کارگاه های 
آموزشی به دلیل کرونا فرصتی را فراهم آورده تا 
او در دوران قرنطینه خانگی زمان بیشتری برای 
بودن کنار فرزندانش پیدا کند و زوایای شخصیت 

آنها را بیشتر بشناسد. 
این هنرمند از میان آثاری که تصویرگری و 
تألیف کرده، کتاب »داستان پیامبران« که روایت 
زندگی 22پیامبر اســت و بــه 5 زبان زنده دنیا 
ترجمه و چاپ شده و کتاب »کوچه روزبه« که 
داســتان کوچ عشایر و حاصل تجربه زندگی در 

میان آنهاست، را بیشتر از بقیه دوست دارد. 
طباطبایی که ســال ها ســابقه تدریس در 
ورک شــاپ ها را دارد، معتقــد اســت خیلی ها 
تصویرگری کودک را نمی شناســند و الزم است 
برای شناساندن این هنر، کارگاه های آموزشی با 
حضور استادان مجرب و دلسوز در فرهنگسراها 
و مراکز دولتی برپا شود؛ ولی متأسفانه جای این 
هنر و هنرمندان نامی این حوزه در اغلب مراکز 

هنری و فرهنگی خالی است.« 

حسام الدین طباطبایی؛ تصویرگر کتاب کودک و نوجوان

تالش 20 ساله برای ابداع سبک »قهوه خانه ای کودکانه«

سید حسام الدین طباطبایی 

متولد: 1352 تهران
ساکن: محله ابوذر

تحصیالت: فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک از دانشکده 
هنر و معماری

فعالیت: تصویرگر، نقاش، مجسمه ساز و مدرس هنر و 
تصویرگری و عضو انجمن تصویرگران و انجمن تجسمی 

هنرمندان
سوابق هنری و افتخارات: تصویرسازی 220کتاب در حوزه 

کودک و نوجوان و مدیریت هنری مطبوعات کودک و 
نوجوان، شرکت در نمایشگاه های تصویرسازی در 
کشورهای ایران، هند، صربستان و ایتالیا و برنده 

بیش از 20 جایزه در جشنواره های 
داخلی و بین المللی

برای بچه های خوب

تهمینه حدادی 

ساکن: نارمک
متولد: 1365

فعالیت حرفه ای: تألیف و تصویرگري 23 جلد كتاب 
)تألیف 7 جلد و تصویرگري 16 جلد( در حوزه كودك 

و نوجوان، خبرنگار حوزه کودک  
از میان آثار او می توان به تألیف کتاب های»شهرهای 

بدون نردبان«، »قشنگ ترین لباس دنیا«، 
»فرهنگنامه مشاغل« و تصویرگري »نفس 

جادویي« و »هفت سین غولي« 
اشاره کرد.
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سعید غفوری

مدرسه فوتبال»ستارگان آریایی شکری« در بوستان بسیج فعال است

تربیت حرفه ای 
فوتبالیست های آینده

مدیریت مدرسه فوتبال»ســتارگان آریایی شکری« را در 
حال حاضر »وحید شکری« برعهده دارد. او از سال 139۴ این 
مدرسه فوتبال را تأسیس و ساالنه حدود 1۰۰ بازیکن تربیت 
کرده است. دســتاور بزرگی که قابل توجه است و می تواند 
به عنوان کارنامه ورزشی پرباری در شرق تهران مطرح باشد. 

تمرین، بازی و تفریح
یکی از ویژگی های مدرسه فوتبال ستارگان آریایی شکری، 
مساحت زیاد آن اســت که باعث می شود کودکان و نوجوانان 
به راحتی به تمرین های خود بپردازند. این مدرسه بالغ بر یک 
هزار مترمربع مساحت دارد. همجواری آن با بوستان بسیج باعث 
شده بچه ها در کنار ورزش بتوانند ساعتی را هم به تفریح و بازی 

در پارک بگذرانند. 

بهره گیری از مربی های زبردست
برای آموزش صحیح کــودکان و نوجوانان در زمینه ورزش 
فوتبال، استفاده از مربیان حرفه ای و کاربلد مهم است و برای این 
منظور، وحید شکری در مقام مدیریت این مدرسه، برای آموزش 
فوتبالیســت ها از مربی های زبردســت و پایه دو مثل »حسن 

روبالی« و »سامان شریفی« کمک گرفته است تا بچه ها به شکل 
بهتری آموزش ببینند. 

دوره آموزشی در 2 ماه و نیم
دوره آموزشی فوتبال در مدرسه ستارگان آریایی شکری 2ماه 
و نیم است. کالس ها در 2 نوبت روزهای زوج ویژه کودکان زیر 1۰ 
سال و روزهای فرد برای نوجوانان 1۰ تا 16 سال برگزار می شود. 
فوتبالیســت ها در کنار بازی و تمرین فوتبال، اصول این بازی را 
به صورت تئوری یاد می گیرند. شیوه ای که مورد استقبال کودکان 

و نوجوانان قرار گرفته است. 

آموزش تغذیه سالم و اخالق حرفه ای
 از دیگر دوره های آموزشــی که در این مدرسه برپا می شود، 
تغذیه سالم و اخالق حرفه ای است. اما نکته حائز اهمیتی که این 
مدرسه فوتبال را منحصربه فرد کرده، برگزاری دوره آموزش زبان 
انگلیسی برای بازیکن ها اســت. یادگیری زبان انگلیسی همراه با 
فوتبــال به کودکان و نوجوانان این امکان را می دهد تا در صورت 
پیشــرفت و انتخاب برای تیم ملی مشکلی برای بازی با تیم های 

خارجی را نداشته باشند. 

مدرســه فوتبال»ستارگان آریایی شکری« در بوستان بسیج برای بسیاری از کودکان و نوجوانان شرق تهران 
مکان آشــنایی اســت چون قرار اســت کودکان و نوجوانان امروز که امیدهای آینده این سرزمین هستند، با 
آموزش هایی که در این محل می بینند به اســطوره های فوتبال در آینده تبدیل شوند. این مدرسه فوتبال زمین 
چمن بزرگی دارد که در همســایگی بوستان بسیج قرار دارد. مجهز به انواع امکانات ورزشی، رختکن و سرویس 
بهداشتی است تا کودکان و نوجوانان هنگام آموزش و تمرین هیچ گونه کم و کسری در این زمینه نداشته باشند. 

گــزارش آگهی

اهدای گواهینامه 
به بازیکن های فوتبال

این مدرسه به بازیکن ها کوله، توپ 
و لباس را با هزینه کم عرضه می کند. 
بد نیست بدانید در پایان هر دوره به 

بازیکن ها لوح تقدیر و گواهینامه 
اهدا می شود.

مدرسه فوتبال
ستارگان آریایی شکری

نشانی:  بزرگراه شهید محالتی، جنب 
بوستان بسیج
شماره تماس:

 ۰912۴72۴51۴ 
 338۴۴73۰ 

  اگر از میدان خراســان به سمت خیابان 
خاوران قدم بزنید، نرسیده به خیابان مخبر، 
فضایی پیش چشــم تان نمایان می شود که 
مکانی  پیوند«.  »ســینما  نوشته  آن  در  سر 
که یادآور ســال ها خاطره فرهنگی اســت. 
سینمایی که روزگاری حال و هوای متفاوتی 
داشــته و حــاال کمتر کســی آن را به یاد  
می آورد. این ســینما در سال 1۳48 ساخته 
شده و سال ها گیشه موفق و پررونقی داشته 

است اما اکنون وضع خوبی ندارد. 

سارا جعفرزاده

منطقه15

سینما پیوند در سال 1377 توسط شخصی خریداری 
شــد و متأســفانه از همان زمان به بعد کار و بار سینما 
از ســکه افتاده و در نهایت مالک سینما با صرف اندکی 
هزینه توانست به این ســینما سروسامان بدهد اما این 
وضعیت پایدار نبود تا جایی که مالک ســینما خواست 
آن را مشــارکتی بسازد که آن هم میسر نشد. در نهایت 
این سینما در سال 1392 تعطیل شد. از آن زمان به بعد 
این مکان فرهنگی سابق اکنون به عنوان مکانی متروکه 
در قلب خیابان خــاوران درآمده و این روزها فقط از آن 

به عنوان پاتوق معتادان و ضایعات فروشانِ یاد می شود. 

 خاموش و متروکه 
این روزها کمتر کســی است که از مقابل این سینما 
رد شــود و بند و بساط معتادان را در قسمت ورودی آن 
نبیند، این در حالی است که تماس های مکرر شهروندان 
با سامانه 137 برای جمع آوری این افراد تاکنون بی نتیجه 
مانده است. اهالی می گویند بعد از اینکه معتادان به صورت 

موقتی جمع آوری می شوند دوباره به محل متروک سینما 
باز می گردند و روز از نو روزی از نو. 

»یاور انصاری« دبیر شورایاری محله طیب دراین باره 
می گویــد: »با توجه به اینکه ســینما پیوند مدت زمان 
طوالنی تعطیل شده و مالک آن هم در دسترس نیست، 
عده ای از معتادان و کارتن خواب ها از متروکه بودن این 
مکان سوءاستفاده می کنند و با نفوذ به داخل سینما این 
مکان را به سرپناه خود تبدیل کرده اند. جالب اینجاست 
که در مقابل ســینما نیوجرســی قرار داده شده اما باز 
هــم این افراد همچنان   تردد دارنــد و به کار خود ادامه 

می دهند.«

 ادعای مالکیت ضایعات فروشان  
چند مغازه ضایعات فروشــی اطراف سینما پیوند را 
احاطه کرده اند. در بخشی از ورودی سینما در گوشه ای 
مقادیر زیادی قطعات آلومینیوم و چدن و خرده ضایعات 
دپو شــده  و تا می خواهیم وارد ســینما شــویم مردی 

از دور با فریاد ســعی می کند جلــو ورودمان را بگیرد. 
»خانم کجا میری اینجا ملک شــخصی اســت.« از او 
می پرســم مالک اینجا چه کسی است؟ می گوید: »من 
مالک اینجام، نمی بینی؟! وســایلم را اینجا گذاشته ام.« 
و مانع ورود می شــود. »صفایی« کاسب میوه فروشی که 
در حوالی سینما پیوند مغازه دارد، درباره حس مالکیت 
دروغین سینما توسط توسط ضایعات فروشان می گوید: 
»به دلیل اینکه ضایعات فروشــان اکثراً در این راســته 
مغازه هــای کوچک و باریکی دارنــد، ترجیح می دهند 
وســایل اضافه خود را در قســمت ورودی سینما قرار 
دهند. همین موضوع باعث شده که هرگونه اعتراضی از 
جانب اهالی و دیگر کاسبان با ادعای مالکیت توسط این 
افراد فرصت طلب همراه شود. من 3۰ سال است در این 
خیابان کاسب هستم، چطور نفهمیدم ضایعات فروشان 
مالک ســینما هستند پس یک جای کار ایراد دارد و ما 
خبر نداریم. امیدوارم به این ســینما رسیدگی کنند و 

اوضاع سامان یابد.«

سینمای پیوند
را دریابید

سینمای متروکه خیابان مخبر 
در انتظار احیا و بازسازی
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خبر کوتاه

مخازن زباله 
تعمیر و تعویض می شود

مخازن زباله منطقه 1۴ نونوار می شود. »رحمان 
پارســا« معاون خدمات شهری و محیط زیست 
شــهردار منطقه 1۴ دراین باره گفت: »یکی از وظایف 
اصلی شــهرداری رســیدگی به نظافت و دور کردن 
آلودگی از فضای شــهری اســت چراکــه نازیبا بودن 
جداره ها و المان های شهری و مستهلک بودن مخازن 
زباله از مهم ترین نکاتی است که می تواند تأثیر نامطلوبی 
در روحیه شهروندان داشته باشد. از این رو مخازن زباله 
منطقه را نوسازی می کنیم.«  او افزود: »2هزار و 6۴5 
مخزن زباله در منطقه 1۴ وجود دارد که تاکنون هزار و 
5۰۰ مخزن نوسازی شده و تا پایان نیمه اول امسال نیز 
هزار مخزن دیگر نوســازی خواهدشد.«  او با تأکید بر 
ارتقا ی کیفی و کمی خدمات رسانی امور شهری افزود: 
»نوسازی مخازن زباله عالوه بر زیباترشدن نمای شهر، 
به کاهش آلودگی های محیطی هم کمک خواهد کرد.« 
پارسا با بیان اینکه شهرداری برای رفاه شهروندان همه 
تالش خود را به کار می گیرد، ادامه  داد: »هدف ما جلب 
رضایت شهروندان است مشروط بر اینکه اهالی هم در 
حفظ و نگهداشت مخازن همکاری کرده و مانع تخریب 

اموال عمومی  شوند.«

هویتپیشخوانپیشخوان

عمارت کاله فرنگی فرح آباد
انتهای بزرگراه شــهید یاسینی، عمارت زیبایی به چشم می خورد که به عمارت کاله فرنگی 
فرح آباد مشــهور است. قصری بسیار زیبا که از دوره قاجار به یادگار مانده است. این طور که در 
کتب تاریخی آمده زمان ســاخت عمارت کاله فرنگی به سال 1322 هجری قمری برمی گردد. 
دستور ســاخت آن را هم مظفرالدین شاه به مهندس فرانسوی داده که قصری درخور شاهان 
قاجاری طراحی کند اما کار ساخت وســاز عمارت را به دست معماران زبده ایرانی سپرده است. 
مهندس فرانســوی معماری این بنای تاریخی را به سبک معماری اروپایی و با الهام گرفتن از 
قصر »تروکادرو« پاریس به صورت نیم دایــره با گنبد فیروزه ای رنگ و ایوان های  روباز طراحی 
کرد. این عمارت روی دوشــان تپه بنا شد و کار ساخت آن هم 2 سالی طول کشید. اما اینکه 
چرا به آن عمارت فرح آباد می گویند، دالیلی دارد که یکی نشاطی است که پادشاهان قاجار با 
سکونت در این قصر پیدا می کردند یکی هم وجه تسمیه مجاورت این قصر با قریه فرح آباد پیش 
از توسعه تهران امروزی است. بعد از پایان ساخت عمارت کاله فرنگی، درباریان تاالرهای آن را با 
تابلوهایی از کمال الملک و فرش های  نفیس زینت دادند که زیبایی قصر را دوچندان می کرد. بعد 
از مظفرالدین شاه، عمارت وضعیت دیگری پیدا کرد. در روزگار محمدعلی شاه قاجار به دلیل 
بی توجهی شاه و درباریان، شکوه خود را از دست داد اما دوباره در زمان احمدشاه، جالل از دست 
رفته اش را باز می یافت و مامن ســلطان جوان و غمزده قاجار شد. بعد از پایان سلطنت قاجار 
و روی کارآمدن حکومت پهلوی، محمدرضا شــاه دستور مرمت و بازسازی آن را داد و عمارت 
کاله فرنگی در سال 1355 به ثبت ملی رسید. با پیروزی انقالب، نیروی دریایی سپاه پاسداران 
مالکیت آن را برعهده گرفت تا از آن به عنوان منطقه ای استراتژی و نظامی استفاده کند. درحال 

حاضر این عمارت تبدیل به موزه نیروی دریایی شده است. 

دنیای قهرمان
کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثری 
با عنوان»دنیای قهرمان«نوشته مرتضی صالح آبادی است 
که از سوی مؤسسه انتشاراتی خاتم به چاپ رسیده و درباره 
مفهوم»شــخصیت قهرمان« در آثار داستانی و سینمایی 
است. قهرمانان آثار داستانی و سینمایی که همه خاطراتی 
از آنهــا در مراحل مختلف زندگی داریــم و گاهی دلمان 
می خواهد درباره شکل گیری و ماندگاری آنها در آثار ادبی 

و هنری بیشتر بدانیم. در این خصوص، کتاب»شخصیت قهرمان« کوششی برای فراهم آوردن 
مجموعه ای از نظرات مرتبط با موضوع شخصیت قهرمان و بایسته های قهرمان پردازی در سینما 
و ادبیات داســتانی است که در آن، نویســنده تالش کرده تا دیدگاه منسجم تری را از مفهوم 
شخصیت قهرمان پیش روی خوانندگان بگشاید. کتاب دنیای قهرمان، در هشت فصل و حدود 
صد و چهل صفحه با آوردن نمونه ای از آثار شاخص سینما و ادبیات داستانی و با نگاهی به کهن 
الگوها سعی کرده است تا به مفهومی چند وجهی از قهرمان پردازی دست پیدا کند. در فصل 
جمع بندی کتاب به این موضوع اشاره شده است که »بیشتر اسطوره شناسان و صاحب نظران به 
مطالعه قهرمان و کهن الگوها پرداخته اند و آن را در بافتی اسطوره ای مورد بررسی قرار داده اند. 
این کهن الگو میراثی اســت که از گذشتگان به ما ارث رسیده است و در دوره معاصر و مدرن 
نیز ادامه دارد. درباره قهرمان نمی شود به سادگی صحبت کرد چراکه مرز بین شخصیت اصلی 
و قهرمان همیشــه مرز مشخصی نیست. بیشتر نویسندگان شخصیت اصلی را همان قهرمان 
داســتان می دانند و اصطالح قهرمان و شــخصیت اصلی را به یک معنا و در کنار هم به کار 
می برند.«مرتضی صالح آبادی، دانش آموخته دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوان است و در 
دانشگاه صداوسیما و در مقطع کارشناسی ارشد نویسندگی رادیو خوانده است. او سابقه فعالیت 

در حوزه خبرنگاری و برگزاری نشست های نقد فیلم و کتاب هم دارد. 

کتاب هفته
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 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 مدیر مسئول: مهران کرمی
 سردبیر:  افشین امیرشاهی

 مدیر هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرایی: محمدرضا محمدی تاش/ سعید غفوری/ علی حسنی 

میالد رفاقتی
 حروفچینی و تصحیح: منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان

 نشانی: خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک1۴  کد پستی: 196665338  صندوق پستی: ۴5956-19666  تلفن:23۰231۰۰   دورنگار:23۰23۴88

 دبیر تحریریه: علی اهلل سلیمی
 تحریریه:  پروانه بهرام نژاد
پریسا نوری/ سارا جعفرزاده

مژگان مهرابی / فهیمه شیرازی

خبرخطی

منطقه۴   چهاردهمین رالی خانوادگی شــهر تهران 
روز جمعه 2۰ تیر ساعت 7 صبح در پارکینگ بوستان 
حدیدچی برگزار می شــود. حضــور خودروها در این 
رالی آزاد و  رایگان و همراه داشــتن ماسک برای همه 
شرکت کنندگان الزامی است. عالقه مندان برای کسب 
اطالعات بیشتر می توانند با شماره 77188958 تماس 

بگیرید. 

منطقه8  فیلم های روز ســینما برای خانواده های کم 
برخوردار با حفظ پروتکل های بهداشتی در سرای محله 
فدک نمایش داده می شود. عالقه مندان واجد شرایط 
می توانند به ســرای محله فدک در میدان هالل احمر 

مراجعه کنند. 

منطقه13   نمایشــگاه مجازی مینــاکاری با عنوان 
»پیچک آبی« توسط فرهنگسرای امید برگزار می شود. 
این نمایشــگاه با بهره منــدی از آثار اســتاد »اعظم 
رســتمی« هنرمند و کارآفرین عرصه صنایع دســتی 
برگزار می شود و عالقه مندان می توانند از طریق رایانه و 
تلفن همراه و مراجعه به صفحه اینستاگرام فرهنگسرای 
امید به نشانی farhangsara_omid@ از این آثار 

بازدید کنند. 

منطقه1۴   اهالی محله گذرپایین دوالب می توانند از 
خدمات معاینه رایگان بهره مند شــوند. دکتر »حبیب 
جعفرزاده« پزشک خیری است که دوشنبه ها ساعت 
9 صبح در خیابان خاوران، خیابان امیرسلیمانی، کوچه 
شهید گل شناس، حســینیه انصارالعباس بیماران را 

رایگان معاینه می کند. 

منطقه15 کالس های آموزش شطرنج برای کودکان در 
سرای محله ابوذر تدارک دیده شده است. این کالس ها 
توسط مربیان مجرب و داوران بین المللی اداره می شود. 
سرای محله ابوذر در پل پنجم بلوار ابوذر، خیابان هانی 

قرار دارد. 

الو محله

طبق مصوبه سازمان  پاسخ مسئول
حمل ونقل و ترافیک و در راســتای 
ایجاد شهر انسان محور، جانمایی پل 
عابــر به جز در بزرگراه ها در ســایر 
معابر و خیابان ها امکان پذیر نیست 
هــم  فعلــی  پل هــای  ضــرورت  و 
بازنگری شــده و در صــورت لزوم 

جمع آوری می شوند. 
 مهدی اناری، معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهردار منطقه 4

شهروندان می توانند  پاسخ مسئول
مشکالت نظافت مخازن را با سامانه 
137 در میــان بگذارنــد. بــه این 

موضوع  سریعاً رسیدگی می شود. 
  ناصر رضاپور، معاون خدمات شهری و 
محیط زیست شهردار منطقه 8

مــورد  ایــن موضــوع  پاسخ مسئول
بررســی قــرار گرفته و بــا هماهنگی 
یــگان نیــروی انتظامــی تعــدادی از 
خودروهــای بارفــروش بــه پارکینگ 

انتقال داده شدند. 
 مهدی اتحاد، سرپرست ناحیه 6 
شهرداری منطقه 14

سرپرســت  بانــوان  پاسخ مسئول
خانوار با مراجعه به اداره امور بانوان 
شهرداری منطقه می توانند در مراکز 
کوثر مشغول به کار شوند. این بانوان 

باید واجد شرایط اشتغال باشند. 
 اکبر مختاری ـ معاون اجتماعی و فرهنگی 
شهردارمنطقه15

لزوم جانمایی پل عابرپیاده
از  شــهروندان  عبــور  منطقه ۴
خیابان هنگام حدفاصل میدان رسالت 
تا خیابان فرجام به دلیل سرعت باالی 
خودروها و عریض بودن خیابان، دشوار 
و خطرســاز اســت. با توجه به بافت 
تجاری و مسکونی و در نتیجه  تردد زیاد 
عابران پیاده در این خیابان، بهتر است 
در این مکان پل عابرپیاده نصب شود.  

شهین تقوی ـ ساکن خیابان هنگام 

مخازن زباله را نظافت کنید
مخازن مکانیزه زباله محله  منطقه  8
کرمان مدتی است که به خوبی نظافت 
نمی شود. به  این مشکل رسیدگی کنید. 
مژگان صابری ـ ساکن محله کرمان

وانتی های مزاحم
خیابان  معضالت  از  یکی  منطقه  1۴
شهید رحیمی وجود وانتی هایی ست که 
برای فروش اجناس خود در این خیابان 
سدمعبر می کنند. توقف وانت بارها در کنار 
خیابان، عالوه بر کندکردن  تردد خودروها 
مسئوالن  از  می شود.  راهبندان  باعث 
می خواهم به این موضوع رسیدگی کنند. 
آرش جمشیدی 
ساکن خیابان رحیمی

اشتغالزایی برای  بانوان 
زنان سرپرست خانوار در  منطقه  15
محله اتابک در ایام کرونا با مشکالت 
مسئوالن  از  هستند.  روبه رو  معیشتی 
را  آنها  اشتغال  شرایط  خواهشمندم 

فراهم کنند. 
معصومه کبیری، ساکن محله اتابک


