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بازگشايى غرفه هاى بازيافت و اجراى يك طرح جديد

كاهش پسماند با
«كـاپ»

ســبک زندگی مان با شــيوع کرونا تغيير کرد. اماکن عمومی، تعطيل و 
خريدهايمان هم آنالين شد. غرفه های بازيافت هم...
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گفت و گو با جوانى كه 11 نفر را 
از آتش سوزى مركز درمانى سينا نجات داد

مشاركت شهروندان در اداره شهر به روايت ايرج افشار سيستانى 
نويسنده و ايران شناس

قبل از آتش ســوزی هفته گذشته مرکز درمانی سينا، فقط دستفروشان 
و کاســبان تجريش او را می شناختند؛ جوان رامهرمزی که هرچند وقت 
يکبار سر بازارچه پيدايش می شد و بساط کفش های دست دومش را زير 
سايه ديواری پهن می کرد و روز و شبش را همانجا می گذراند. «عنايت 
آزغ» ۲۹ساله حاال بعد از آتش ســوزی چهره ای آشناست. اغلب او را 

می شناسند و خيلی ها که شب حادثه به تماشا رفته بودند...

دکتر « ايرج افشار سيستانی» نويسنده، 
پژوهشگر و ايران شناس از چهره های پرکار 

فرهنگی است که بيش از ۴۰سال...

دستفروش قهرمان

صفحه ۸

گفت و گو با «محمد هادى مالكى» 
كودك 11 ساله اى كه دستى بر هنر نقالى دارد

صفحه ۷

كنون رزم 
سهراب و رستم شنو

تعلق خاطر به محله 
كمرنگ شده است

صفحه ۵

ســبک زندگی مان با شــيوع کرونا تغيير کرد. اماکن عمومی، تعطيل و 
خريدهايمان هم آنالين شد. غرفه های بازيافت هم...
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۵ ســالن ســينما برای توسعه 
مراکز تفريحی، گردشــگری و 
خدماتــی مناطق شــمالی تهران به 

بهره برداری رسيد. 
«سيد حميد موسوی» شهردار منطقه 
يک درباره ساخت پرديس سينمايی 
شــميران ســنتر گفــت: «پرديس 
سينمايی شميران با ۵ سالن از شنبه 
هفته گذشــته به طور رسمی فعاليت 
خود را در محله اقدسيه آغاز کرد. هر 

ســالن اين پرديس با ۴ سئانس (بعدازظهر تا شب) براساس شيوه نامه های 
بهداشتی اعالم شده از سوی ســتاد کرونا آماده ارائه خدمات شده است.» 
وی افزود: «جمعيت فعلی منطقه يک بسيار بيشتر از جمعيت پيش بينی 
شــده در طرح تفصيلی است و اين نشانگر کمبود سرانه فرهنگی است. بر 
همين اســاس می طلبد مديريت شهری ساخت وســازهای مسکونی را به 
حداقل برســاند و ســرمايه گذاری در بخش گردشگری و خدماتی توسعه 

يابد.» موسوی افزود: «تعداد سالن های 
سينمايی منطقه يک، محدود و برخی 
از آنها فرسوده بودند که در اين دوره، 
مديريت شهری منطقه آنها را نوسازی 
کرد و اکنون درصدد توسعه فضاهای 
فرهنگی، اقامتی و ســالن های روباز 
نمايشــی در منطقه يک هستيم.» او 
درباره ويژگی های پرديس شــميران 
گفت: «بــا آغاز به کار اين ســالن ها 
دسترسی مردم شمال شرق تهران به 
سالن های سينمايی فراهم می شود. اين پرديس سالن قرمز با ۱۵۴ صندلی، 
سالن نارنجی با ظرفيت ۹۲ صندلی، سالن آبی با ۴۹ صندلی، سالن سبز با 
ظرفيت ۳۸ صندلی و سالن وی آی پی با ظرفيت ۳۳ صندلی دارد. سالن های 
اين پرديس از سيستم صوتی دالبی بهره مند هستند. مناسب سازی حرکتی 
برای کم توانان جسمی و حرکتی و ايجاد فضاهای سبز در بخش های مختلف 

مجموعه از ويژگی های اين مجموعه است.»

تيتر يك

افتتاح « شميران سنتر» با 5 سالن سينما

تابستانى متفاوت با شادستان
برنامه هــای فرهنگی، هنری و تفريحی شادســتان با هدف غنی ســازی اوقات فراغت در 
شــرايط کرونايی برای تابستان امسال در منطقه ۲ به صورت مجازی برگزار می شود. «يوسف 
مزارعی» معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه با بيان اين خبر گفت: «برگزاری 
جشنواره های فرهنگی و هنری برای ايجاد نشاط و شادی بين خانواده ها در حوزه های مختلف 
در قالب جشنواره، مســابقه، معرفی کتاب و تورهای مجازی برگزار می شود. شعر، موسيقی، 
تئاترهای خانگی، هنرهای تجســمی و نقاشــی در منزل، انجام بازی های سنتی خانوادگی با 

عنوان جشنواره محلی و مسابقات قرآن از جمله برنامه هاست.»

اهداى جوايز «داود رشيدى» به موزه سينما
خانواده «داود رشــيدی» بخش عظيمی از جوايز و 
يادگاری های او را در ســالروز تولــدش به بخش امانت 
موزه ســينما اهدا کردند. «ســپيده حيدرآبادی» مدير 
روابط عمومــی مــوزه ســينما بابيان ايــن خبر گفت: 
«يادگاری ها، لوازم شخصی، نامه های او به ليلی، جوايز و 
عکس های شخصی داود رشيدی، ۲۵ تيرماه در سالروز 
تولدش برای نخســتين بار در ويترين اختصاصی کنار 
ويترين شــخصی عزت اهللا  انتظامی رونمايی می شود.» 
وی افزود: «طی يک ســال اخير با خانواده پيشکسوتان 
حوزه سينما موفق شده ايم وسايل فعاالن بزرگان سينمای ايران از جمله عباس کيارستمی، 
محمدعلی کشــاورز، جمشيد مشايخی و داود رشــيدی را به مجموعه اضافه کنيم. پيش از 
اين وسايل هنرمندانی از جمله عزت اهللا انتظامی، پوران درخشنده، فاطمه معتمدآريا، خسرو 
سينايی، پيمان ابدی، رخشان بنی اعتماد و چند تن ديگر از فعاالن در اين مجموعه به نمايش 

گذاشته شده بود.»

چهره
«مجتبى مظفرى»

 عكاس جوان خيابان شريعتى: 
تهران پر از سوژه 

عكاسى است

يادداشت

كاهش خشونت رفتارى
 با افزايش نشاط اجتماعى

منطقه3

منطقه1

خشــونت رفتاری طی چند دهه اخير در 
جامعه  ما رشد پيدا کرده و در بين پرونده های 
قضايی معموًال جزو ۳ نوع پرونده  دارای فراوانی 

باالست.
 پرسش اينجاســت که در اين شرايط چه 
بايد کرد؟ اگر می خواهيم در جامعه ای خشونت 
نباشد، بايد نشاط اجتماعی بيشتر و نگرانی و 

استرس مردم کمتر شود.
 براســاس پژوهشــی که چند سال پيش 
وزارت بهداشت در راستای سياست های کلی 
سالمت ســفارش داده بود، مشخص شد در 
بيــن ۳۰ عاملی که موجب فشــار روانی در 
ميان مردم می شود، نگرانی در رتبه اول قرار 

دارد. 
طبيعتًا آدم های نگران افراد شادی نيستند. 
از ســوی ديگر طبق پژوهشی ديگر مشخص 
شــده که در جامعه  ما طی چند ســال اخير، 
دو هيجــان در حد باال در رفتــار مردم ديده 
می شود؛ يکی خشم و ديگری اندوه و برعکس 

شادی ميزان کمی دارد. 
در چنين شــرايطی نبايد انتظار داشت که 
خشونت درصد کمی داشــته باشد. طبق آمار 
وزارت بهداشت ۲۳ تا ۲۵ درصد مردم حداقل 
يک اختالل روانی دارند. مردم نسبت به آينده 
نگرانند. نمی خواهم بگويم خشونت تنها نتيجه 
ناکامی اســت، اما بعضی از شرايط بستری را 
فراهم می کنند که رفتار خشونت آميز جايگزين 

رفتار مهربانی در جامعه شود. 
در کشــوری کــه ســالمند آزاری، کودک 
آزادی، معلول آزاری و... دارد، طبيعتًا خشونت 
تنها در محيط اجتماع رخ نمی دهد؛ بلکه حتی 
در بســتر آموزش و پرورش هم اين مســئله 
مشاهده می شود. در واقع خيابان تنها بخشی 
از اين مســئله را دربرمی گيرد و محل ظهور و 

بروز خشونت است. 
همچنين ضعف مهارت های ارتباطی موجب 
می شود رفتارهای خشونت آميز نمود بيشتری 
داشته باشد. بخشی ديگر ناشی از ناکامی های 
زندگی است. اما بايد به اين نکته توجه داشت 
که عوامل خشونت الزمًا فردی نيست. بچه ای 
که در خانواده رفتار خشــونت آميز را به کرات 
می بينــد و تجربه می کنــد، احتمال اينکه در 
آينده عامل به رفتار خشــونت آميز باشــد به 

مراتب بيشتر است. 
بنابرايــن فاکتورهای اجتماعــی در کنار 
عوامل فردی اهميت زيادی دارند؛ مانند امنيت 
اجتماعی، مهارت های ارتباطی و حتی امنيت 

اقتصادی. 
فرامــوش نکنيــم کــه در جامعــه ای که 
خشـونت به اشکال مختلف وجود داشته باشد، 
امنيت روانی اجتماعی هم آن گونه که بايسته و 
شايسته يک زندگی سالم و رضايتبخش است، 

نخواهد بـود.
 بــه همين دليــل انتظار مــی رود از همه 
ظرفيت ها بــرای باال بردن ســـواد اجتماعی 
مـــردم، فراگير کردن مهـــارت تاب آوری و 
مهارت کنترل خشـــم و ســاير مهارت های 
زندگی و ارتباط اجتماعی، نشـاط اجتماعی و 
در نهايت ارتقای ســـالمت روانی و اجتماعی 

استفاده شود. 

راه اندازى پاركينگ عمومى در خيابان شهيد مجيدپور
پارکينگ عمومی برای تأمين پارک خودرو در ناحيه 
يک منطقه ۳ ســاخته شد. «غالمحسين خدابخشيان» 
شــهردار ناحيه يک با بيان ايــن خبر گفت: «پارکينگ 
عمومی در خيابان شــهيد مجيدپــور با گنجايش ۲۰۰ 
خودرو بــا هدف رفاه شــهروندان، کاهــش معضالت 
ترافيکی، تأمين پارک خودرو ســاکنان محدوده ونک، 
دانشــگاه الزهرا(س) و عموم شــهروندان و بهينه سازی 
فضای شهری ساخته شــد.» وی افزود: «مساحت اين 
پارکينگ ۴هزار و ۲۰۰مترمربع اســت. برای اســتفاده 
بهينه از اين فضا ۹۰۰ مترمکعب خاکبرداری و ۴۰۰ مترمربع فضای سبز در آن ساخته شده و 
برای همسطح سازی زمين ۷۲۰ تن تراشه و در نهايت ۱۸۰ متر نيوجرسی به کار رفته است.»

راه اندازى پاركينگ عمومى در خيابان شهيد مجيدپور

تاکنــون ۳ نمايشــگاه عکاســی در 
فرهنگسراهای ارسباران و آفتاب در 

منطقه ۳ برگزار کرده است. 
«مجتبی ظفری» ساکن خيابان شريعتی 
از سال ۱۳۹۰ عکاسی از طبيعت را به طور 
حرفه ای شــروع کرد و اکنون بيش از ۱۰ 
هزار قطعه عکس در آرشيو دارد. او می گويد: 
«همه شهرهای ايران، همه جاده های ايران، 
درياچه ها و حتی همه محله های تهران پر 
از سوژه برای عکاسی است و تا هر زمان که 
امکان مالی و فرصت پيدا کنم سفر می روم 
و ايــران را به تصوير می کشــم.» می گويد 
کمتر از بافت شــهری عکس می گيرد اما 
در عــوض نمی تواند از عکاســی از فضای 
ســبز و بوســتان های تهران چشمپوشی 
کند: «پل طبيعت نزديک منزلمان است. 

بيشــتر اوقات بــه پل طبيعت 
مــی روم و از ۴فصــل اين پل 

عکس دارم.» ظفری می گويد: 
«نمايشــگاه در فضــای 
مجازی تجربه خوبی بود 
اما هنوز فرهنگ بازديد 
از گالری هــا در فضای 
مجازی رواج پيدا نکرده 
اســت. هــر هنرمندی 
برای حرفه ای شدن نياز 

نمايشگاه های  برپايی  به 
مجــازی و حضــوری دارد؛ 
اگر شــرايط کرونايی  حتی 

نباشد.»

مجله خبرى مجله خبرى

منطقه يك سبزتر شد
سرانه فضای سبز عمومی شمال تهران برای جلب رضايت شهروندان 
بيــش از ۴ هزار مترمربع افزايش يافت. «شــهرزاد مهرمند» رئيس اداره 
فضای ســبز شهرداری منطقه يک با بيان اين خبر گفت: «در اين طرح 
بيش از ۴هزار مترمربع به سرانه فضای سبز منطقه اضافه شد. در اجرای 
اين طرح گونه های گياهی مختلف در برخی از خيابان های نواحی ۵، ۶، 

۷ و ۹ کاشــته شد.» او افزود: «اين کار در خيابان های دکتر شريعتی در 
ناحيه ۷ به مســاحت ۵۶۰ مترمربع، تقاطع پل شــهيد صياد شيرازی و 
بزرگراه امام علی(ع) در ناحيه ۹ به مساحت هزار و ۸۰۰  مترمربع، بزرگراه 
امام علی(ع) در محدوده ناحيه ۶ به مساحت ۸۰۰ مترمربع و خيابان ۳۵ 
متری افتخاری به مساحت ۸۷۰ مترمربع در ناحيه ۵ انجام شده است.» 
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«روى خط زندگى» در كتابخانه رحماندوست
کتابخانه «مصطفی رحماندوست» در منطقه ۳ با برگزاری بيش از 
۱۵ عنوان فعاليت فرهنگی آمادگی ارائه خدمات فرهنگی به صورت 
مجازی است. «مريم داودی» مدير اين کتابخانه گفت: «همزمان با 
فرا رسيدن فصل تابستان برنامه های متنوع و جذابی با عنوان روی 
خط زندگی با هدف بهينه سازی اوقات فراغت شهروندان در تابستان 
برگزار می شــود.» او افزود: «بيشتر برنامه ها طی تابستان امسال به 
دليل رعايت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی اما با مشارکت 
فعاالنه شــهروندان انجام می شود. يک فنجان چای داغ، تشکيل و 
راه اندازی کانون گويندگان، برگزاری مسابقه داستان نويسی، معرفی 
عمارت های قديمی تهران، معرفی نويسندگان معاصر، مشارکت با 
خّيران در حوزه افزايش منابع کتابخانه، جام باشگاه ها، کتابگردی، 
گشــتاور تورهای مجازی، جلسه نقد و بررسی کتاب و ساير برنامه ها با نظرسنجی مخاطبان 
و اعضای کتابخانه مصطفی رحماندوست، تابستان برگزار خواهد شد.» عالقه مندان می توانند 

برای کسب اطالعات بيشتر با شماره ۲۲۷۸۰۰۶۱ تماس بگيرند. 

 درختان مجتمع هاى مسكونى شناسنامه دار مى شوند
طرح پالک کوبی و شناســنامه دار شــدن درختان مجتمع های 
مسکونی برای حفاظت و صيانت از فضای سبز و باغ ها در منطقه ۲ 
اجرا می شود. «رسول کشت پور» شهردار منطقه ۲ از شناسنامه دار 
شدن درختان اين منطقه گفت: «اجرای طرح پالک کوبی درختان 
به اســتناد تبصره ۳ و ماده ۱۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز 
شهر تهران در منطقه ۲ اجرا می شود. شناسنامه دار شدن درختان 
و پالک کوبی آنها را با هدف امکان پايش درختان و نظارت از طريق 
ســامانه GIs انجام می دهيم. برای اجرای اين طرح بين شهرداری 
منطقه و هيئت مديره مجتمع مســکونی باغ بهشت با بيش از ۱۲ 
هزار اصله درخت در منطقه ۲ تفاهمنامه ای منعقد شد.» وی افزود: 
«درخت عالوه بر آثار زيست محيطی و ايجاد هوای پاک می تواند در 
زيبايی و تلطيف محيط شهری تأثيرگذار باشد. هويت بخشی به درختان می تواند برای توجه 
شهروندان به حفاظت از آنها تأثير چشمگيری داشته باشد. اجرای اين طرح با مشارکت ساکنان 
مجتمع های بزرگ منطقه ۲ به زودی در ساير مجتمع های مسکونی در منطقه آغاز می شود.»

45  ميز خبر
كيلومتر مسير آبى در منطقه يك 
وجود دارد كه غير قابل جداسازى 
از محيط طبيعى است و با توجه به 

فضاهاى اقامتى كه در بستر رودخانه 
شكل گرفته، آسيب پذيرى اين 

مكان ها را كه در محله هاى گالبدره، 
دربند و امامزاده قاسم(ع) واقع شده 

افزايش داده است. 

300
هزار نفر جمعيت منطقه 2 با ساخت 
و تكميل ايستگاه هاى خطوط 6 و 7 

مترو جابه جا خواهند شد. شهردارى 
منطقه با هدف افزايش استفاده 
شهروندان از حمل ونقل عمومى و 

كاهش ترافيك در خيابان هاى منطقه 
به زودى اقدامات الزم براى ساخت 

خط 10 مترو را عملياتى مى كند. 

4500
پيام از سوى شهروندان منطقه 3 در 
خرداد ماه در سامانه 137 شهردارى 

منطقه 3 ثبت شده است. اين 
سامانه به دليل كسب رضايتمندى 
99. 6 درصدى و اختالف 4ساعته 

در كمترين زمان پاسخ دهى پيشتاز 
مناطق 22 گانه شد. 

بازگشايى زورخانه هاى 
شميران

 ســالن های ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
شــميرانات و مناطق شمال تهران فعاليتشان 
را با رعايت پروتکل های بهداشتی آغاز کردند. 
«علــی قاســمی» رئيس هيئــت ورزش 
زورخانه ای و پهلوانی شــميرانات با بيان اين 
خبر گفت: «ســالن های زورخانه در مناطق 
شــمالی تهران با هدف افزايش رونق ورزش 
پهلوانــی بــا در نظــر گرفتــن پروتکل های 
بهداشــتی و رعايت فاصله گــذاری اجتماعی 

بازگشايی شده اند.» 
او افزود: «مديران ورزشــی هرچهارشنبه 
از ســالن ها و نحوه آموزش به ورزشکاران با 
لزوم رعايت قوانين بهداشتی بازديد می کنند. 
برای بازديــد در دوره اول ۷زورخانه ميگون، 
فرحزاد، ونک، جماران، پاســداران، لواسان و 
مينی ســيتی در دســتور کار قرار داده شده 

است.» 
 قاسمی اضافه کرد: «شميرانات و مناطق 
شــمالی تهران ۱۲ سالن زورخانه فعال دارد. 
اين سالن ها مانند ساير ورزشگاه های پايتخت 
به دليل شــيوع کرونا و قطع زنجيره ويروس 

غيرفعال بودند.»
جوانان و عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بيشــتر و تســت اســتعداديابی می توانند به 
هيئــت ورزش هــای پهلوانــی و زورخانه ای 
بــه نشــانی ميدان چيــذر، جنــب امامزاده 
علی اکبــر(ع)، زورخانه چيذر مراجعه کنند يا 

با شماره ۲۲۶۸۶۴۴۱ تماس بگيرند. 

بيشــتر اوقات بــه پل طبيعت 
فصــل اين پل 

عکس دارم.» ظفری می گويد: 
«نمايشــگاه در فضــای 
مجازی تجربه خوبی بود 
اما هنوز فرهنگ بازديد 
از گالری هــا در فضای 
مجازی رواج پيدا نکرده 
اســت. هــر هنرمندی 
برای حرفه ای شدن نياز 

نمايشگاه های  برپايی  به 
مجــازی و حضــوری دارد؛ 
اگر شــرايط کرونايی  حتی 

خبر ويژه
منطقه1

سيد حسن موسوى چلك
رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران

يادداشت
سيد حسن موسوى چلك
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فعال محيط زيست محله قلهك در روز بدون پالستيك
كيسه پارچه اى دست شهروندان مى دهد

كيسه پالستيكى كمتر
زمين پاك تر، زندگى بهتر

با نامگذاری يک روز بدون پالستيک صد در صد موافقم. 
شــايد همين نامگذاری باعث بشود در حد يک روز هم که 
شــده به خودمان بياييم و ببينيم با طبيعت چه کرده ايم. 
کشورهای پيشرفته اروپايی برنامه هايی دارند که پالستيک 
را از چرخــه خريد حذف کنند. به همين دليل اگر خريدار 
تقاضای نايلون کند، مبلغی بين ۵ تا ۱۰ هزارتومان برای يک 
کيسه پالستيک بايد بپردازد تا خريدهايش را در آن بگذارد. 
در حالی که در جامعه ما فروشنده رايگان کيسه پالستيک 
را در اختيار خريدار می گذارد و ما خود را ملزم به اســتفاده 

افتاده اســت. بارها در طبيعت شاهد بوده ام که چگونه 
نهنگ ها، پرندگان و ماهی ها به دام پالستيک هايی که 
ما به دامن طبيعت می ريزيم، افتاده و جان شان را از 
دست داده اند. طبيعت نمی داند با اين حجم زباله ای 
که بر سرش می ريزيم چه کند. اميدوارم نامگذاری 
يک روز برای زيستن بدون پالستيک فقط در حد 
يک روز نباشــد و بتوانيم استفاده از پالستيک را 
از زندگی مان حذف کنيم تا طبيعت را ســالم به 

دست نسل آينده بسپاريم. 

از کيسه های پارچه ای نمی بينيم. کيسه های پالستيکی فقط 
از زمان خريد اقالم از فروشگاه تا خانه برای ما کارايی دارند 
و بعد از آن ســربار طبيعت می شــوند. بر حسب حدس و 
گمان می گوييم تجزيه پالســتيک در طبيعت ۷۰۰ سال 
طول می کشــد. شايد هم از اين بيشــتر باشد. هنوز هيچ 
ويروس و باکتری وجود ندارد که پالستيک را بخورد. حتی 
اين کرونای بدجنس هم کاری به پالستيک ندارد.  ای کاش 
پالستيک را می خورد و هضم می کرد. معضل پالستيک هايی 
که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود به جان ما و طبيعت 

مناســبت های تقويم فقط تلگنری هستند تا 
يادمان باشــد که رويدادهای مهم منحصر به يک 
روز نيســتند. اما اين قدر مهم هستند که در يک 
روز تمام هم و غم مان را روی آن موضوع بگذاريم. 
ميوه چی، فعال محيط زيست محله قلهک درباره 
روز بدون نايلکس می گويد: «اســتفاده نکردن از 
کيسه های پالستيکی که بالی جان مان شده، روز 
و ماه و سال نمی شناسد و هميشه بايد حواس مان 
به آن باشــد. با اين حال همين يک روز هم برای 
ما محيط زيستی ها غنيمت است تا درباره مضرات 
يکبارمصرف  و ظروف  کيســه های پالســتيکی 
آموزش های الزم را به شــهروندان بدهيم و آنان 
را به اســتفاده از کيســه های پارچه ای به جای 

نايلکس تشويق کنيم.» 

كيسه هاى پارچه  اى تميز و قابل 
شست وشو

او کــه در ســرای محله قلهک 
هم فعاليت های زيــادی در رابطه 
با آموزش های محيط زيستی دارد 
و بنيانگذار گروه «سفيران سبز» 
است می گويد: «امسال که کرونا 
نگذاشــت تا جمع مــا دور هم 
جمع شود و کيسه های پارچه ای 
بدوزيم. ولی پارسال به مناسبت 
روز بدون پالستيک با همکاری 
منطقه،  خّيــران  و  داوطلبــان 
پارچه ای  ۵۰۰کيســه  و  ۲هزار 
دوختيــم و بين اهالــی محله، 
مغــازه داران و نانوايی هــا توزيع 

کرديم تا با ايــن حرکت نمادين 

آن هم برای سالمت خودمان و هم برای طبيعت 
آگاه باشيم، هميشــه برای خريد روزمره کيسه 
پارچه ای همراه خود می بريم. خوبی کيسه های 
پارچه ای اين اســت که قابل شست وشو است و 
بهداشــت هم از اين طريق رعايت می شــود. با 
شست وشوی کيســه های پارچه ای برای خريد 

دفعه بعدی تميز و بدون آلودگی اند.»

هنرمندان پاى كار بيايند
امســال هم از ســوی اداره محيط زيســت 
شــهرداری منطقــه بــه مناســبت روز بدون 
پالستيک، کيســه های پارچه ای بين شهروندان 
توزيع می شود. ميوه چی می گويد: «سال گذشته 
که کرونا اين فاصله را بين  ما نينداخته بود برای 
تمام همســايه ها کيسه پارچه ای بردم 
و از آنها خواســتم موقــع خريد از 
کيسه پالســتيک استفاده نکنند. 
هم  گرجستانی  سيروس  مرحوم 
يکی از همســايه های ما در اين 
ساختمان ۸۳واحدی بود. يادم 
است از اين حرکت استقبال 
است  معتقد  ميوه چی  کرد.» 
که برای نهادينه شدن فرهنگ 
و  نايلون  از  اســتفاده کمتــر 
هنرمندان  بايــد  پالســتيک 
پــای کار بيايند: «موضوعاتی 
از اين دســت که به شدت به 
بدون  دارد  نياز  فرهنگسازی 
مشارکت رسانه های جمعی و 
حضور فعاالنه هنرمندان به 

نتيجه نمی رسد.»

اسماعيل کهرم، فعال محيط زيست و مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 

تلگنرى براى استفاده نكردن از پالستيك 
افتاده اســت. بارها در طبيعت شاهد بوده ام که چگونه 
نهنگ ها، پرندگان و ماهی ها به دام پالستيک هايی که 
ما به دامن طبيعت می ريزيم، افتاده و جان شان را از 

كودكان جامعه هدف ما هستند
«برای حفظ محيط زيســت بايد به 
آموزش بها داد.» «سميه سادات تارا» 
اداره محيط زيســت شهرداری  رئيس 
«آموزش های  می دهد:  ادامه  منطقه۳ 
حضــوری به دليــل شــيوع ويروس 
کرونا محدود شــد. بــه همين دليل 
آموزش های مجازی را با جديت دنيال 
می کنيــم. صفحات مجازی ســراهای 
محله از ۱۴تيرماه آموزش درباره حفظ 
و احترام به طبيعــت با کمتر مصرف 
کردن نايلون و پالستيک را برگزار می کنند. همچنين 
از آنجايــی که جامعه هدف ما کودکان هســتند با 
برپايی تئاتر و نمايش از طريق شــبکه های مجازی، 
آنــان را با اهميت محيط زيســت و حفظ ســالمت 
خودمان با کنار گذاشــتن کيســه های پالستيکی، 
بيشتر آشــنا می کنيم.» اگر از آن دسته شهروندانی 
هســتيد که هنوز برای خريد از کيسه پالســتيکی 
استفاده می کنند می توانيد امروز با مراجعه به ميدان 
ميوه و تره بار اختياريه در ميدان اختياريه يا فروشگاه 
شهروند در خيابان نفت شمالی يا بوستان آب و آتش، 

کيسه پارچه ای رايگان دريافت کنيد. 

نانوايى هاى دوستدار 
محيط زيست و اهداى كيسه  

پارچه اى

«امســال ۲نانوايی در محله ســوهانک و شهرک 
الله در روز بدون نايلکس در طرح نانوايی دوســتدار 
محيط زيســت فعال هستند و کيســه های پارچه ای 
را رايگان در اختيار مراجعان قرار می دهند.» «آســيه 
اقدســی» مديــر اداره محيط زيســت ادامه می دهد: 
«کيسه های پالســتيکی، نان را سرطانی می کند در 
حالی که بسياری از شهروندان از اين موضوع بی اطالع  
هستند.» او يکی از موارد استفاده زياد و غيرضروری از 
کيسه های پالستيکی را هنگام خريد نان بر می شمرد 
و درباره مضرات ايــن کار می گويد: «غذاهای داغ در 
ظروف يکبارمصرف پالستيکی سرطانزاست. کيسه های 
نايلونی نيز در اثر حرارت زياد نان داغ مواد سرطانزا را 
به نان منتقل می کنند. کيســه های پارچه ای از الياف 
طبيعی است و هيچ نوع رنگی هم در آن به کار نرفته تا 
سالمت نان به خطر نيفتد. اميدواريم شهروندان بيش 
از پيش به محيط زيست اهميت بدهند و روزانه کمتر از 
کيسه های پالستيکی استفاده کنند.» توزيع کيسه های 
پارچه ای امروز در منطقه يک در ميدان ميوه و تره بار 

شهيد لواسانی انجام  می شود.

سميه سادات تارا 
رئيس اداره 

محيط زيست شهردارى 
منطقه3

ما محيط زيستی ها غنيمت است تا درباره مضرات 
يکبارمصرف  و ظروف  کيســه های پالســتيکی 
آموزش های الزم را به شــهروندان بدهيم و آنان 
را به اســتفاده از کيســه های پارچه ای به جای 

كيسه هاى پارچه  اى تميز و قابل كيسه هاى پارچه  اى تميز و قابل 

او کــه در ســرای محله قلهک 
هم فعاليت های زيــادی در رابطه 
با آموزش های محيط زيستی دارد 

کرديم تا با ايــن حرکت نمادين 

امســال هم از ســوی اداره محيط زيســت 
شــهرداری منطقــه بــه مناســبت روز بدون 
پالستيک، کيســه های پارچه ای بين شهروندان 
توزيع می شود. ميوه چی می گويد: «سال گذشته 
که کرونا اين فاصله را بين  ما نينداخته بود برای 
تمام همســايه ها کيسه پارچه ای بردم 
و از آنها خواســتم موقــع خريد از 
کيسه پالســتيک استفاده نکنند. 
هم  گرجستانی  سيروس  مرحوم 
يکی از همســايه های ما در اين 

ساختمان 
است از اين حرکت استقبال 
است  معتقد  ميوه چی  کرد.» 
که برای نهادينه شدن فرهنگ 
و  نايلون  از  اســتفاده کمتــر 
هنرمندان  بايــد  پالســتيک 
پــای کار بيايند: «موضوعاتی 
از اين دســت که به شدت به 
بدون  دارد  نياز  فرهنگسازی 
مشارکت رسانه های جمعی و 
حضور فعاالنه هنرمندان به 

نتيجه نمی رسد.»

آنها را به اســتفاده نکردن از کيســه های نايلونی 
برای خريد تشــويق کنيم.» برخی شهروندان از 
مضرات گذاشــتن نان گرم در کيسه پالستيکی 
بی خبرند و به قول خودشــان ســريع به منزل 
می رســند و نان را داخل سفره می گذارند. غافل 
از اينکه سفره پالستيکی برای نان داغ مضر است 
و باعث بيات شــدن آن هم می شــود. ميوه چی 
می گويد: «استفاده از کيسه های پالستيکی هم 
سبک است و هم در دسترس. اما اگر به مضرات 

زرى ميوه چى
فعال محيط زيست 

و دبير كانون 
محيط زيست شهردارى 

منطقه 3

  هنوز از خاطرمان نرفته که مادر و مادربزرگ برای خريد حتمًا زنبيل با خود می بردند و نان را در پارچه می پيچيدند. مغازه دارها 
هم ميوه و خشــکبار را در پاکت می ريختند و دست مشتری می دادند. اما درســت يادمان نيست که از چه زمانی کيسه های 
پالســتيکی جای زنبيل و کيسه پارچه ای و پاکت را گرفت و بالی محيط زيست مان شد. آمارها می گويد که هر شهروند تهرانی 
به طور متوسط روزانه ۳ کيسه پالستيکی وارد چرخه محيط زيســت می  کند. هر کيسه پالستيکی برای تجزيه کامل به صدها 
ســال زمان نياز دارد. اگر هر خانواده در هفته يک کيسه پالستيکی کمتر مصرف کند در سال از مصرف حدود ۸ميليون کيسه 
پالستيکی جلوگيری می شود. کيسه های پالســتيکی که بی محابا مصرف می شود به همين اندازه خطرناک هستند. ۲۱ تير ماه 
به نام «روز بدون نايلکس» نامگذاری شده اســت تا دست کم يکبار در سال يادمان باشد که با مصرف کمتر پالستيک به طبيعت 
آسيب کمتری می زنيم. به همين بهانه با «زری ميوه چی» فعال محيط زيست و دبير کانون محيط زيست شهرداری منطقه ۳ همراه 

شديم. او از توزيع کيسه های پارچه ای و لزوم استفاده از آن بيشتر برايمان می گويد. 

راحله عبدالحسينى 

چهره محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

بيش از ۷ ســال است که برقکاری ساختمان انجام 
می دهد. از همان ماه هــای اولی که برای کار به تهران 
آمد با يک شرکت پيمانکاری همراه شد و از نورپردازی 
درياچــه چيتگر تا برج های آن حوالــی و برقکاری در 
فرودگاه امام خمينی(ره) و ديگر طرح های شهر را انجام 
می داد. فاصله پايان هر پروژه و آغاز کار جديد ســری 
بــه تجريش می زد و همانجا چند روزی دستفروشــی 
می کرد تا امورش بگذرد. آزغ می گويد: «از همان سال 
اولی که به تهران آمدم امامزاده صالح(ع) را می شناختم. 
گاهی که به کارم گرهــی می افتاد نمک يا غذايی نذر 
امامزاده می کردم و بــرای ادای دين به آنجا می رفتم. 
وقتی شــرکت پروژه ای برای انجام نداشت به تجريش 
می رفتم و مدت کوتاهی دستفروشی می کردم. شب ها 
هم در پارک آرزو می خوابيدم؛ همان نزديک امامزاده.» 
چند ماهی بود که گرانی هر روزه قيمت ســيم برق و 
لوازم برق کشــی، دســت کارفرمايش را از خريد لوازم 
مورد نياز کار کوتاه کرده بود و همه کارگرانی که با اين 
شــرکت همکاری می کردند را بيکار. آزغ هم ۳ ماهی 
می شــد که روزها را در بازار تجريش به دستفروشــی 
می گذراند و شب ها گوشه ای از پارکی در همان حوالی 
می خوابيد: «پولی نداشتم تا وسيله بخرم و در بساطم 
بفروشــم. به همين دليل چند جفت کفش دست دوم 
ارزان می خريدم و همان ها را می فروختم. خرج روزانه ام 
به زحمت درمی آمد. شــب ها هــم در پارک می ماندم. 

پتويی، پارچه ای پيدا می کردم و گوشه ای می خوابيدم 
تا صبح شــود. زمستان ها تعدادمان کم بود. هوای آنجا 
ســرد است و آدم زير گرمای پتو هم دوام نمی آورد. اما 
تابستان خوب است. تعدادمان بيشتر هم می شد. اغلب 
معتاد هستند. اما من هميشه حواسم بوده گرفتار دود 
و اعتياد نشوم. حال و روزشــان را از نزديک می ديدم. 

نمی خواستم به آن وضع دچار شوم.»

نجات از آتش
شب آتش سوزی حوالی ساختمان سينا بساط کرده 
بود. ۳جفت کفش دست دوم داشت که نونوارشان کرده 
بود اما از صبح چيزی نفروخته بود. بوی دود و صدای فرياد 
مردم تقريبًا همزمان بلند شد. خودش را به ساختمان 
رساند. بساط را فراموش کرده بود: «وقتی به ساختمان 
رسيدم صدای فرياد و کمک بلند شده بود. مردم مشغول 
فيلمبرداری بودند. شيشه های پنجره ساختمان را يکی 
يکی می شکستم و از آن باال می رفتم. دومين شيشه را 
که شکستم پوست دستم زخمی شد و خون ريزی کرد. 
خودم را به طبقه چهارم رساندم. يک زن باردار به همراه 
يک زن و کودک فرياد می زدند. همراهان مردی بودند 
که تازه از اتاق عمل بيــرون آمده بود. آنها را به همراه 
تعدادی ديگر از افرادی که آنجا گرفتار شــده بودند به 
سمت پشت بام بردم. دوباره به ساختمان برگشتم. اين 
بار به طبقه پنجم. وقتی رســيدم کسی در اين طبقه 

زنده نبود. صحنه تلخی بود. سريع خودم را به بيرون از 
ساختمان رساندم. دود همه جا را گرفته بود. به آستانه 
در که رسيدم از شدت دود سرم گيج می رفت.»  دودی 
که در اين مدت به ريه هايش روانه شده بود او را پس از 
امدادرسانی به بيمارستان کشاند. چند ساعتی بيهوش 
بود. بعد که حال و روزش کمی بهتر شد بيمارستان را 
ترک کرد و راهی خانه ای شد که نداشت: «قبًال هم در 
رامهرمز شاهد يک آتش سوزی بودم. آن موقع هم برای 
نجات جان آدم هايی که در ساختمان گرفتار شده بودند 
به دل آتش زدم و نجاتشــان دادم. اما آنجا ســاختمان 
يک طبقه بود ولی آتش سوزی تجريش در ساختمانی 
۵ طبقه. همان موقع که من به داخل ســاختمان رفتم 
يکی از نگهبانان بيمارستان شهدای تجريش هم همراه 
من آمد و کمک کرد تا مردم را به پشــت بام ببريم. بعد 
هم آتش نشان ها از راه رسيدند و آتش را مهار کردند.» 
وقتــی فردای حادثه به بازار تجريش برگشــت خبری 
از بســاطش نبود. در عوض کاسبان و دستفروشان آن 
حوالی حسابی تحويلش می گرفتند. ديده بودند که شب 
آتش ســوزی چطور پنجره ها را يکی يکی باال می رود. 
وقتی در بيمارستان بستری بود چند نفر از افرادی که 
نجاتشان داده بود به ديدنش آمده بودند: «وقتی بيهوش 
بودم ظاهراً چند نفر از کسانی که نجاتشان داده بودم به 
ديدنم آمدند. کاســبان تجريش هم حسابی از خجالتم 
درآمدند. حتی اهالی روستايمان هم که فيلم مرا ديده 

بودند به من زنگ می زدند.»

 از فرداى خودم خبر ندارم
بيــکاری بزرگ ترين مشــکل اين روزهــای عنايت 
آزغ و برادرش اســت. او از وعده شــهردار تهران برای 
استخدام در آتش نشانی استقبال کرده است. می گويد: 
«بعد از اين اتفاق شــهردار تهران از من دعوت کرد تا 
به ديدنش بروم. در اين جلســه آقای حناچی گفت که 
اگر بخواهم می توانم به عنوان آتش نشان استخدام شوم. 
البته بايد آزمون آتش نشــانی بدهم. من از اين موضوع 
اســتقبال می کنم. نجات دادن جــان آدم ها برای من 
خيلی ارزشمند است و به من حس مفيد بودن می دهد. 
چه کاری بهتر از اينکه به عنوان آتش نشــان در خدمت 
مردم باشــم و به آنها کمک کنم.»  او چند روزی است 
که بــه رامهرمز رفته. اما نه برای ســر زدن به خانواده 
و دوســتان؛ بلکه برای شرکت در مراسم ترحيم يکی از 

نزديک ترين دوستانش. 
می خواهد از رامهرمز دوباره به بازار تجريش برگردد 
و تا زمان محقق شــدن وعده شهردار تهران پای همان 
بساط کوچکش بنشــيند: «روزهای زيادی بود که در 
تجريش سرگردان بودم. نه پولی داشتم و نه غذايی برای 
خوردن. يک شب از کنار ديوار کيسه ای پيدا کردم که 
داخلش پر از نان خشــک شده بود. از شدت گرسنگی 
نان ها را می جويدم و با خودم می گفتم خدا می داند اين 
نان ها از کجا از گوشــه خيابان سر درآورده. درباره فردا 
هم همين نظر را دارم. از فردای خودم هيچ خبر ندارم.»

  قبل از آتش سوزی هفته گذشــته مرکز درمانی سينا، فقط دستفروشان و کاسبان تجريش او را 
می شناختند؛ جوان رامهرمزی که هرچند وقت يکبار سر بازارچه پيدايش می شد و بساط کفش های 
دســت دومش را زير ســايه ديواری پهن می کرد و روز و شبش را همانجا می گذراند. «عنايت آزغ» 
۲۹ساله حاال بعد از آتش سوزی چهره ای آشناست. اغلب او را می شناسند و خيلی ها که شب حادثه به 
تماشا رفته بودند در خاطر دارند که چطور از وسط جمعيت خود را به طبقات باالی ساختمان رساند و 
۱۱نفر از افراد گرفتار در آتش را نجات داد. آزغ وقتی آن شب با چهره خسته و دودگرفته سر بساطش 

برگشت ديد خبری از کفش های دست دومی که برای فروش روی زمين چيده بود، نيست.  

مرضيه موسوى

گفت و گو با جوانى كه 11 نفر را 
از آتش سوزى مركز درمانى سينا نجات داد

دستفروش قهرمان

رسيدم صدای فرياد و کمک بلند شده بود. مردم مشغول 
فيلمبرداری بودند. شيشه های پنجره ساختمان را يکی 
يکی می شکستم و از آن باال می رفتم. دومين شيشه را 
که شکستم پوست دستم زخمی شد و خون ريزی کرد. 
خودم را به طبقه چهارم رساندم. يک زن باردار به همراه 
يک زن و کودک فرياد می زدند. همراهان مردی بودند 
که تازه از اتاق عمل بيــرون آمده بود. آنها را به همراه 
تعدادی ديگر از افرادی که آنجا گرفتار شــده بودند به 
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گفت وگو با «محمد هادى مالكى» 
كودك 11 ساله اى كه دستى بر هنر نقالى دارد

كنون رزم سهراب و رستم شنو

يکباره کالغ عروســکی را در دســت می گيرد و با او شــروع به مشاعره می کند. بعد از 
مشــاعره با عروسک چوب نقالی را برمی دارد و سوار بر اسب می شود و نقالی را بازی بازی 
با خودش تکرار می کند. او پيشــنهادی برای همه بيمارستان های کودکان دارد: «پيشنهاد 
می کنم همه بيمارســتان ها برای بچه ها مهدکودک يا کتابخانه داشــته باشــند تا بيماران 
بازيگوش مثل من حوصله شــان سر نرود و کلی چيزهای جديد ياد بگيرند. تيم پزشکی که 
روی غددم کار درمان انجام می دهند در بيمارســتان حضرت علی اصغر(ع) اســت. من اين 
بيمارســتان را خيلی دوســت دارم. چون آنجا يک مهدکودک پر از اسباب بازی و کتاب های 
خوب و خواندنی دارد و هيچ وقت آنجا حوصله ام سر نمی رود. دوستانی که آنجا بستری هستند 
اسباب بازی و کتاب ها را به هم، امانت و بازی هايی را که بلد هستند به همديگر ياد می دهند. 
مــن هم معموًال اگر حالم خوب باشــد کمی نقالی می کنم. جالب اينکــه بچه ها خيلی مثل 

بزرگ ترها عالقه نشان نمی دهند و بيشتر بزرگ ترها گوش می دهند.» 

 بيمارستان حضرت على اصغر(ع) را دوست دارم

مادر از او می خواهد کمی آرام شود و يک جا بنشيند تا بتوانيم بيشتر با او درباره استعدادهايش 
صحبت کنيم اما مجال نمی دهد. دســتانش را با الکل ضدعفونی می کند و می گويد: «هميشــه 

دوســتانم از من می پرسند که من با توجه به تعداد دفعاتی که در بيمارستان بستری 
شده ام چگونه فرصت کرده ام اين همه هنر ياد بگيرم. جوابی که می دهم اين است؛ 
مادرم ۲۴ ســاعته حواسش اســت که من چه استعدادی دارم. هميشه بعد از انجام 
تکاليف مدرسه برای فعاليت های هنری و ورزشی مورد عالقه ام برنامه ريزی می کنيم. 

يکــی از تفريحات من، مــادرم و خواهرم رفتن به کوه های دارآباد اســت. در کوه ها 
مشــاعره و نقالی را تمرين می کنيم. بعد از اين تمرينات با بچه های کوچه مســابقه 

دوچرخه سواری داريم.» دوباره خنده حرفش را قطع می کند. می گويد: «من با دوچرخه 
خواهرم مســابقه می دهم. دوچرخه او گل گلی اســت. حتمًا بايد يک دوچرخه پسرانه 

بگيرم.»

 تمرين مشاعره و نقالى در كوه

 تنها حامی محمد هادی شــما هستيد. از سختی هايی که به جان 
خريده ايد تا محمدهادی در زندگی مثل بقيه افراد معمولی باشد بگوييد. 
محمدهادی از بدو تولدش دچار ســندرم راســل ســيلور بــود. در اين 
اختالل نادر با محدوديت رشــد داخل رحمی آی. يو. جی. آر رشــد پس از 
تولد ضعيف می شود. اين کودکان معموًال سرهای بزرگ، صورت های مثلثی 
شکل، برجسته شدن پيشانی، متقارن نبودن بدن و مشکالت تغذيه ای دارند. 
اين بيماری به صورت مادرزادی در رشــد اندام هــا و مهارت ها اختالل ايجاد 
می کند و برخی از بچه ها کم هوش می شــوند يا تأخير حرکتی دارند. زمانی 
که خدا محمدهادی را با اين ويژگی ها به من داد دور ســرش ۳۴ سانتيمتر 
و دور بدنش ۱۰ ســانتيمتر بود. به اندازه يک عروسک بود. اما خودم را برای 
امانت داری خدا آماده کردم. خوشــبختانه پســرم مشکل هوش و تأخير در 
حرکت و گفتار ندارد. هرچند او تا سال گذشته فقط قادر به گفتن ۱۲ حرف 
از حروف الفبا بود و با تمرينات بسيار مربيان و خواهرش و من حاال مشاعره 
و نقالــی را مثل بلبل انجام می دهد. همه پدرها و مادرها می دانند که بزرگ 
کردن کودک سالم چه سختی هايی دارد، چه برسد به کودکی که درگير 
نوعی بيماری هم باشــد. مشکالت اين کودکان در جامعه نبود امکانات 
آموزشی، تفريحی و حمايت های مالی است. اکنون محمدهادی با توجه 
به هوش خوبش در مدرسه با دانش آموزان سالم مشغول تحصيل است. 
اما با توجه به رفت وآمد و مراقبت چندان به بوستان های شلوغ نمی رويم 

و معموًال پاتوق ما کوه های دارآباد است تا بتواند بلند بلند نقالی کند. 
 تالش های شما و اطرافيان اعطای موفقيت به زندگی او بوده است! 
محمدهادی هم مثل همه بچه هايی که اين عارضه را داشــتند االن نبايد 
به اين راحتی و ســهولت صحبت کند يا شعر بخواند. چون او هم از اين امر 
مستثنا نبوده است. وقتی به دنيا آمد رشد او توقف داشت اما از بدو تولد تحت 
نظر پروفسور غدد خانم دکتر مريم رزاقی آذر تحت درمان قرار گرفت. پسرم 
بزرگ شده بيمارستان حضرت علی اصغر(ع) است و در حقيقت نگاه پزشک 
خــوب به بيماران نقش مهمی به انگيــزه دادن اطرافيان دارد. دکتر عليرضا 
ناطقيان هميشه به من می گفت: محمد هادی مردی محکم و توانمند و پر از 
استعداد است. کمکش کنيد تا بزرگ شود. من هميشه قدردانی کادر درمانی 

اين بيمارستان و مربيان هنری پسرم هستم و از آنها تشکر می کنم. 
 برای برطرف شدن مشــکالت چه انتظار و توقعی از مسئوالن 

داريد؟ 
اين کودکان را نبايد دســت کم گرفت. مســئوالن برای شناخت بهتر 
اســتعدادها مراکز اســتعداديابی راه اندازی کنند و بــا هدايت و حمايت 
برنامه ريزی بلندمدت برای آينده آنها را در نظر بگيرند. محمدهادی ظرف 
۳ روز توانست ۱۰۰ بيت حفظ شود و در مشاعره رتبه دوم را کسب کند. 

گفت وگو با «وحيده لواسانی» مادر کودک هنرمند: 

محمدهادى بزرگ شده بيمارستان 
حضرت على اصغر(ع) است

يکباره کالغ عروســکی را در دســت می گيرد و با او شــروع به مشاعره می کند. بعد از 
مشــاعره با عروسک چوب نقالی را برمی دارد و سوار بر اسب می شود و نقالی را بازی بازی 
با خودش تکرار می کند. او پيشــنهادی برای همه بيمارستان های کودکان دارد: «پيشنهاد 
می کنم همه بيمارســتان ها برای بچه ها مهدکودک يا کتابخانه داشــته باشــند تا بيماران 
بازيگوش مثل من حوصله شــان سر نرود و کلی چيزهای جديد ياد بگيرند. تيم پزشکی که 
روی غددم کار درمان انجام می دهند در بيمارســتان حضرت علی اصغر(ع) اســت. من اين 
بيمارســتان را خيلی دوســت دارم. چون آنجا يک مهدکودک پر از اسباب بازی و کتاب های 
خوب و خواندنی دارد و هيچ وقت آنجا حوصله ام سر نمی رود. دوستانی که آنجا بستری هستند 
اسباب بازی و کتاب ها را به هم، امانت و بازی هايی را که بلد هستند به همديگر ياد می دهند. 
مــن هم معموًال اگر حالم خوب باشــد کمی نقالی می کنم. جالب اينکــه بچه ها خيلی مثل 

 بيمارستان حضرت على اصغر(ع) را دوست دارم

مادر از او می خواهد کمی آرام شود و يک جا بنشيند تا بتوانيم بيشتر با او درباره استعدادهايش 
صحبت کنيم اما مجال نمی دهد. دســتانش را با الکل ضدعفونی می کند و می گويد: «هميشــه 

دوســتانم از من می پرسند که من با توجه به تعداد دفعاتی که در بيمارستان بستری 

يکــی از تفريحات من، مــادرم و خواهرم رفتن به کوه های دارآباد اســت. در کوه ها 
مشــاعره و نقالی را تمرين می کنيم. بعد از اين تمرينات با بچه های کوچه مســابقه 

دوچرخه سواری داريم.» دوباره خنده حرفش را قطع می کند. می گويد: «من با دوچرخه 
خواهرم مســابقه می دهم. دوچرخه او گل گلی اســت. حتمًا بايد يک دوچرخه پسرانه 

اختالل نادر با محدوديت رشــد داخل رحمی آی. يو. جی. آر رشــد پس از 
تولد ضعيف می شود. اين کودکان معموًال سرهای بزرگ، صورت های مثلثی 
شکل، برجسته شدن پيشانی، متقارن نبودن بدن و مشکالت تغذيه ای دارند. 
اين بيماری به صورت مادرزادی در رشــد اندام هــا و مهارت ها اختالل ايجاد 
می کند و برخی از بچه ها کم هوش می شــوند يا تأخير حرکتی دارند. زمانی 

که خدا محمدهادی را با اين ويژگی ها به من داد دور ســرش 
و دور بدنش 

امانت داری خدا آماده کردم. خوشــبختانه پســرم مشکل هوش و تأخير در 
حرکت و گفتار ندارد. هرچند او تا سال گذشته فقط قادر به گفتن 

از حروف الفبا بود و با تمرينات بسيار مربيان و خواهرش و من حاال مشاعره 
و نقالــی را مثل بلبل انجام می دهد. همه پدرها و مادرها می دانند که بزرگ 
کردن کودک سالم چه سختی هايی دارد، چه برسد به کودکی که درگير 

و معموًال پاتوق ما کوه های دارآباد است تا بتواند بلند بلند نقالی کند. 

محمدهادی هم مثل همه بچه هايی که اين عارضه را داشــتند االن نبايد 
به اين راحتی و ســهولت صحبت کند يا شعر بخواند. چون او هم از اين امر 
مستثنا نبوده است. وقتی به دنيا آمد رشد او توقف داشت اما از بدو تولد تحت 
نظر پروفسور غدد خانم دکتر مريم رزاقی آذر تحت درمان قرار گرفت. پسرم 
بزرگ شده بيمارستان حضرت علی اصغر(ع) است و در حقيقت نگاه پزشک 
خــوب به بيماران نقش مهمی به انگيــزه دادن اطرافيان دارد. دکتر عليرضا 
ناطقيان هميشه به من می گفت: محمد هادی مردی محکم و توانمند و پر از 
استعداد است. کمکش کنيد تا بزرگ شود. من هميشه قدردانی کادر درمانی 

اين بيمارستان و مربيان هنری پسرم هستم و از آنها تشکر می کنم. 

داريد؟ 

اســتعدادها مراکز اســتعداديابی راه اندازی کنند و بــا هدايت و حمايت 

جليقــه ای بزرگ تر از جثه اش به تن دارد. مدام آن را مرتب 
می کند. گاهی هم موهای فرفری اش را روی پيشــانی می ريزد. 
همين که لب به سخن باز می کند با صدايی کودکانه، خودش را 
شمرده شمرده معرفی می کند و می گويد: «آخرين روز شهريور 
ماه ۱۲ ســاله می شــوم و بايد در کالس چهارم ثبت نام کنم. 
کارهای هنری زيادی در مدرسه ايمان با تشويق خانم حسينی، 
خانم مقدم و دوستانشــان ياد گرفته ام. امســال در نقالی رتبه 
اول، مشــاعره رتبه دوم و هنر نمايشــی رتبه سوم را دريافت 

کرده ام. برخــی از همکالس هايم به دليل جثه کوچکم چندان 
تمايل به دوســتی با من ندارند اما دوســتان خوب زياد دارم. 
دوســتان زيادی هم در کوچه و محله مــان در دارآباد دارم که 
با آنها يک گروه دوچرخه ســواری تشکيل داده ام.» با نمکی که 
در صحبت هايش دارد پشت مادرش پنهان می شود و می گويد: 
«چون رئيس گروهم حق دارم برايشــان شــعر بخوانم. با يکی 
دو نفر از دوســتانم چند بيت شعر را می خوانيم. اين مشاعره ها 

بازی بازی است.»

 كمى مشاعره و بازى

مــادرش جليقــه را روی شــانه هايش مرتــب می کند و از 
محمدهــادی می خواهد که خيلی ورجــه وورجه نکند تا لباس 
از شــانه چپش به پايين کج نشــود. او با خنده می گويد: «اين 
جليقه برای دوســتم است که به خاطر امروز از او امانت گرفتم. 
چون جليقه اش آينه کاری شــده، قيمتش باالســت. اما به زودی 
برای نقالی يک جليقه و يک کاله مناسب از بازار تهيه می کنيم. 
اگــر خريد داروها اجازه بــده!  » ۳ حلقه رنگی را که روی زمين 
افتاده برمی دارد و با ۲تا از آنها را شروع به چرخاندن می کند و از 
مادرش می خواهد که حلقه سوم را از گردنش به آنها اضافه کند. 
وقتی حلقه می زند شــروع به خنديــدن می کند و می گويد: «از 

اين حرکات نمايشــی زياد بلدم. فقط کسی چشم نزند.» دوباره 
می خندد و می گويد: «خنده خيلی خوب اســت. همه بخنديد و 
يک زنجيره از خنده درســت کنيد تا مامان من هم بخندد؛ اگر 

مامان بخندد من باز هم می خندم.» مادرش با 
شيرين زبانی های محمدهادی همه فکر و 

خيال ها از ذهنش پاک می شود و برای 
دقايقی فــارغ از هر آنچه که فکرش 

را مشــغول کرده اســت مادرانه 
نگاهش می کند و می خندد. 

 چشم نزنيد 

  قد و قواره اش به ســن و سالش نمی خورد اما در عوض توانايی هايش بی شــمار و جذاب است؛ عروسک گردان است. تبحر 
خاصی در نقالی دارد. صداپيشــگی می داند. مشاعره می کند و حرکات نمايشی با وسايل ورزشی را بلد است. اينها ويژگی های 
«محمدهادی مالکی» کوچک مرد ۱۱ ساله است. اين هنرمند محله دارآباد از بدو تولدش تاکنون در حال دست و پنجه نرم کردن 
با بيماری سندرم راسل ســيلور است اما اجازه نداده بيماری مانع حضورش برای شرکت در مسابقات دانش آموزی شود. کسب 
رتبه اول محمدهادی در هنر نقالی بين دانش آموزان مدارس آموزش و پرورش منطقه يک باب آشنايی ما با او شد. شنيدن رمز 

موفقيتش در هنرهای مختلف با اين سن کم دليلی شد تا با او و مادرش به گفت وگو بنشينيم.

  ســبک زندگی مان با شــيوع کرونا تغيير کرد. اماکــن عمومی، تعطيل و 
خريدهايمان هم آنالين شــد. غرفه های بازيافت هــم از تيررس اين ويروس 
ناخوانده در امان نماندند و کرکره غرفه های بازيافت پايين کشيده شد. تفکيک 
زباله هم به دليل امکان گســترش ويروس تعطيل شد. بعد از گذشت ۳ماه که 
رعايت اصول بهداشتی را تمرين کرديم و ياد گرفتيم چطور بايد با اين ويروس 
کنار بياييم تا جان ما و ديگران به خطــر نيفتد، غرفه های بازيافت با رعايت 
پروتکل های بهداشتی باز شدند و اجرای طرح کاهش پسماند(کاپ) از سر گرفته 
شــد. در اجرای اين طرح، منطقه۲ در بين مناطق گوی سبقت را ربوده است و 
شهروندان  همکاری  با 
طــرح کاپ در نواحی 
اين  در  می شود.  اجرا 
گــزارش بــا فعاليت 
بعد  بازيافت  غرفه های 
اجرای  و  بازگشايی  از 
طرح کاپ بيشتر آشنا 

می شويم.

  مادر اســت، شش دانگ حواسش به خواب، خوراک، درس، داروهای 
سر وقت و بازی محمدهادی است تا پسرش مرد شود. «وحيده لواسانی» 
۱۵ روز قبل از آنکه محمدهادی را به دنيا بياورد همســرش را به دليل 
عارضه سرطان از دست می دهد و او می ماند تا برای دخترش و پسرش 
محمدهادی هم مادر باشد و هم پدر. اما محمدهادی با همه نوزادانی که 
در بيمارستان به دنيا آمده بودند فرق داشت. او از همان روز تولد پسرش 
را روی چشم هايش بزرگ کرد و اکنون با تربيت مادرانه او بهترين ها برای 

جگرگوشه اش رقم خورده است. 

زهرا كريمى

فعاليت ۶۶ غرفه  بازيافت در شمال پايتخت
غرفه هاى بازيافت از هفته دوم خرداد ماه فعاليت خود 

را آغاز كردند و ساعت 9 تا 15 يكسره باز هستند. 

قيمت خريد پسماند خشک در غرفه بازيافت
قيمت خريد به ازاى نوع پسماند

هر كيلوگرم (تومان)
700نان خشك

1300كاغذ و روزنامه
1000مقوا و كارتن

1800انواع پالستيك
2800پت (سفيد و رنگى)

300شيشه (سفيد)
1200آهن سبك (حلبى و قوطى)
1600آهن سنگين (ميلگرد و...)

بازگشايى غرفه هاى بازيافت 
و اجراى يك طرح جديد

كاهش پسماند با
كـاپ

طرح کاپ بــه معنای کاهش پســماندی 
اســت که هر شــهروند روزانه توليد می کند. 
اداره محيط زيســت  «معصومه رضايی» مدير 
شهرداری منطقه۲ می گويد: «کاهش پسماند 
يکی از مهم ترين استراتژی های دنيا در زمينه 
پسماند است. اين طرح با عنوان طرح کاپ به 
مناطق ۲۲گانه ابالغ و اجرايی شــد.» رضايی 
در توضيح بيشــتر کاهش پســماند می گويد: 
«توليد کمتر پســماند از مبدأ هدف اين طرح 
اســت که در کنــار طرح های ديگــر از جمله 
تفکيک پسماند اجرا می شود. مديريت صحيح 
پســماند در دنيا به اين شيوه است که پسماند 
کمتری توليد شود. به اين معنا که شهروندان با 
آموزش و آگاهی بدانند چه کااليی را بخرند که 
پســماند کمتری به جا بگذارد. بعد از آن زباله 
را آبگيری و رطوبت گيری کنند. در نهايت هم 
شيوه تفکيک پسماند را بدانند و اقالم مختلف 
زباله های خشــک را از هم جــدا کنند و با هم 
در کيسه زباله نگذارند. زباله های خشک را در 

سطل های مخصوص زباله خشک بگذارند يا به 
غرفه های بازيافت تحويل دهند.»

آسيب كمتر به محيط زيست
طرح کاپ يا همان کاهش پســماند يکی از 
۳ رويکرد جهانی مديريت پســماند اســت که 
با عنوان 3R آن را می شناســيم: Recycle ـ 
Recovery ـ Reuse بازيافت، دوباره استفاده 
کردن، بازيابی. اين موارد می تواند تأثير بسزايی 
در کاهش ميزان پسماند برای دفن و به دنبال 
آن کاهش هزينه های جمع آوری، حمل و دفع و 
از همه مهم تر آسيب  های وارد بر محيط زيست 
داشته باشد. بخشی از اين روال سال هاست در 
کالنشهر تهران اجرا می شود. اما به گفته مدير 
اداره محيط زيست شهرداری منطقه۲ مهم ترين 
بخش آنکه اين روزها از ســوی آموزشگران در 
حال اجراســت توليد کمتر پسماند يا کاهش 
پســماند اســت که حرف اول را می زند. زيرا 
مديريت پسماند يکی از محورهای توسعه پايدار 

محسوب می شود. 

اجراى موفق طرح با همكارى 
شهروندان

بــه گفته «صدرالدين عليپــور» مديرعامل 
ســازمان مديريت پسماند شــهرداری تهران 
آمــار توليد زباله از روزانه ۷ هــزار و ۵۰۰ تن 
به ۵ هــزار و ۳۰۰ تن کاهش پيدا کرده که به 
جرئت می توان ادعا کــرد بخش مهمی  از اين 
کاهــش به دليل اجرای طــرح کاپ يا کاهش 
پسماند است. گرچه اين آمار نشان از همکاری 
شــهروندان و اجرای موفق اين طرح دارد اما تا 
رسيدن به نقطه ايده آل همچنان فاصله زيادی 
هســت. مدير اداره محيط زيســت شهرداری 
منطقه۲ می گويد: «طبق بند ۳ماده ۳۸ برنامه 
توسعه اقتصادی اداره ها موظف هستند گواهی 
مديريت ثبت داشــته باشــند. اين گواهی به 
اداره هايی که کارکنانشــان در دوره آموزشــی 
طرح کاپ شــرکت کنند از ســوی شهرداری 
داده می شــود. منطقه ما نخســتين منطقه ای 
اســت که اين دوره آموزشــی را در اداره ها و 
وزارتخانه هــای منطقه برگــزار  می کند. هفته 
آينده برنامه آموزشــی بــرای کارکنان وزارت 
کار برگزار خواهد شد.» دانش آموزان به عنوان 
مهم تريــن مخاطب ايــن طرح با بازگشــايی 
مــدارس، در جريان آموزش هــای الزم برای 
کاهش پســماند قرار می گيرند. رضايی درباره 
مشــارکت شــهروندان منطقه در اجرای طرح 
کاپ می گويد: «خوشبختانه شهروندان منطقه 
ما در اجرای طرح کاپ با مشارکت ۴۰درصدی 
حاضر شدند و با مشــارکت بيشتر شهروندان 
شــاهد اتفاق خوبــی در اين زمينــه خواهيم 
بود. شــهروندان ديگر قبول دارند که وقتی از 
پسماند حرف می زنيم از سرمايه حرف می زنيم 
و شهروندان در چرخه ميانی هستند که شرايط 

بازگشت سرمايه را امکان پذير می کنند.»

با اينکه برای تحويل پسماند خشک می توانيد در 
طول هفته به غرفه های بازيافت مراجعه کنيد اما با 
استفاده از اپليکيشن های جمع آوری پسماند خشک 
هم می توانيد به راحتی پســماند خشک را تحويل 
دهيد و نيازی نيســت از خانه خارج شويد. «به زی» 
يکی از اين اپليکيشن هاست که جمع آوری پسماند 
خشک در تهران را برعهده دارد. اين برنامه از طريق 
گوگل پلی و کافه بازار قابل دانلود روی گوشــی های 
هوشمند اســت. با نصب اين برنامه و انتخاب محل 
می توانيد درخواست بدهيد تا در زمان مشخص شده، 
برای دريافت و جمع آوری پسماند خشک از محل کار 
يا منزل شــما اقدام کنند. به اين ترتيب ديگر نگران 
کمبود جا برای نگهداری پســماند خشک نخواهيد 

بود. اپليکيشن ديگر «جاروب» نام دارد که می گويد: 
«پسماند خشک ارزشمند است. پس: تفکيک کن، 
جاروب کن، ما خريداريم.» اپليکيشــن ها به کمک 
شــما می آيند تا نــه تنها در سيســتم جمع آوری 
پسماند همکاری کنيد بلکه همان طور که پسماند را 
به غرفه های بازيافت تحويل می دهيد و در ازای آن 
وجه نقد يا کاال دريافت می کنيد با تحويل پسماند از 
طريق استارت آپ ها نيز اين امکان برای شما فراهم 
است. برای نصب اپليکيشن جاروب نيز می توانيد از 
طريق نرم افزارهای دانلود در گوشی همراه تان و هم 
از طريق وب سايت اقدام کنيد. «صدرالدين عليپور» 
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران 
بــا تأکيد بر اينکه احتمال مــی رود در آينده تعداد 

به  مربوط  اپليکيشــن های 
جمــع آوری پســماندهای 
خشــک در تهران افزايش 
می گويــد:  کنــد  پيــدا 
«برنامه ريــزی شــده تا با 
آغاز فعاليت اپليکيشن های 
بــه زی و جــاروب حدود 
۲۰ دســتگاه خودرو حمل 
پسماند خشــک به ناوگان 

فعلی افزوده شــود که اين امر ســرعت بيشتری در 
جمع آوری و حمل پســماند را به همراه دارد. هدف 
از اجرای اين طرح کاهش توليد پسماند، بهينه سازی 
روش های جمع آوری پسماندهای خشک، مقابله با 

زباله گردی و حمل پسماند خشک کمتر به مجتمع 
دفن زباله اســت. نتيجه اين امــر هم کاهش دفن 
پســماند خشــک و افزايش کيفيت کمپوست های 

توليدی در آرادکوه است.»

تفكيك كن، جاروب كن، ما خريداريم

مختصر و 
مفيد درباره 

«کاپ»
طرح «كاپ» به 

معناى كاهش 
پسماند است. 

آموزشگران 
به مخاطبان 
اين موارد 
را آموزش 
مى دهند: 

كاهش توليد 
پسماند، 

تفكيك پسماند 
خشك و تر، 

كم حجم سازى 
پسماند 

خشك، آبگيرى 
پسماند تر، 

ذخيره سازى 
جداگانه پسماند 

خشك و تر. 

غرفه بازيافت در منطقه 2 29
فعال است. 

غرفه بازيافت در منطقه 3 14
فعال است. 

غرفه بازيافت در منطقه يك 23
فعال است. 

راحله عبدالحسينى 
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مناطق   1   مهمان محله مهمان محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

جامعه شناسان محله را وســيله رفاهی می دانند 
که ســاکنان خود را از آســيب های شــهری و 
شهرنشــينی محفوظ نگه می دارد. بنابراين توجه 
بــه محله ها راهــکاری افزايــش کيفيت زندگی 
شهروندان اســت و دســت اندرکاران و مديران 
شهری بايد در حل مشکالت و آسيب های شهری 

به محله ها توجه کنند. 
 اهالی يک محله چه نقشی در زمينه حل 

مشکالت يک شهر می توانند ايفا کنند؟ 
 محلــه يکــی از مســائل بنيانی اســت که 
تشکيل دهنده شهرک، شــهر و استان است. در 
واقع تعدادی از ريش ســفيدان و بــزرگان اقوام 
در يک نقطه جغرافيايی جمع می شــوند و محله 
را تشــکيل می دهند که با نفوذشان و اعتمادی 
که ســاکنان به آنها دارنــد می توانند به نماينده 
دولت کمک کنند. مشــکالت را منتقل کنند و 
راه حل هايی را هم پيشــنهاد بدهند که به بهبود 

محله کمک کند. 
 به نظر می رســد با مدرن شدن شهرها، 
موضوعی به نام ريش سفيدهای محله فراموش 

شده است؟ 
 اين موضوع تا حــدود زيادی به تعلق خاطر 
ســاکنان يک محله مرتبط اســت. در تهران هم 
برخــی محله های قديمی و اصيــل را می توانيم 
پيدا کنيم که ســاکنانش نســبت به موضوعات 
شــهری و فرهنگی محلــه بی تفاوت نيســتند. 

در محله شــهرک غــرب منطقه 
۲ انجمنــی داريم که مــن همراه 
تعــدادی از بانوان و آقايــان محله در آن 
عضو هستيم. اين انجمن کارآيی بسياری در حل 
مشکالت محله دارد. اعضای آن با تقسيم وظايف 
با مســئوالن شــهرداری، راهنمايی و رانندگی، 
کالنتری و... مرتبط هستند. اگر در خيابانی پارک 
دوبله زياد اســت يا زباله ها جمع آوری نمی شود 
خيلی زود به مسئوالن مربوطه گزارش می دهند. 
حتی آنهــا را برای تعامل و پاســخگويی به اين 
انجمن دعوت می کننــد و عکس و فيلم هايی را 
که از مشــکالت محله تهيــه کرده اند در اختيار 
مسئوالن قرار می دهند. اعضای اين انجمن حکم 
همان ريش سفيدان محله های قديمی را دارند و 
همان کار را انجام می دهند. اين انجمن از ســال 
۱۳۶۰ تاکنون فعاليت های انجام شده را در قالب 
نشــريه ای ۴صفحــه ای به اهالی ارائــه می دهد. 
نشريه با عنوان «  نامه خبری» شهرک غرب چاپ 
می شــود که طی چند ماه اخير به دليل شــيوع 
ويروس کرونا برگزاری جلســات انجمن متوقف 
شده بود و االن دوباره با شروع انتشار اين نشريه 
شــرح کارهای انجمن به اطالع اهالی می رســد. 
متأســفانه برخی بــه محله بی تفاوت هســتند. 
درحالی که اگر بی تفاوت باشــيم ممکن اســت 
مسئوالن محلی و منطقه ای هم در حل مشکالت 
محله ترتيب اثر ندهند. اين ارتباط بايد دوســويه 
و بين مردم و مســئوالن برقرار باشد. محله ها و 
شهرک ها بايد زنده و پويا و اهالی نسبت به محله 
خودشان تعلق خاطر داشته باشند و بی تفاوت از 
کنار اتفاقات محله نگذرند. در شهرستان ها هنوز 

مردم نســبت به محله هايی که زندگی می کنند 
تعلــق خاطر دارند امــا در تهران ايــن موضوع 

کمرنگ تر شده است. 
 آشنايی با آداب و سنن اقوام مختلف تا 
اجتماعی  به رفع آسيب های  چه حد می تواند 

کمک کند؟ 
فرهنگ محلی می تواند از درون جامعه شــکل 
گيرد و با شناســايی و رفع آســيب های اجتماعی 
محله هــا رضايت شــهروندان را بيشــتر می کند. 
شوراهای محله برای جلب مشــارکت مردم برای 
ياری رســاندن به شــهرداری و انتقال مشکالت و 
بيان پيشنهادها برای تصميم گيری ها کوشش خود 
را آغاز کردند، اگرچه از چند ســال پيش تاکنون 
دفتر همياری و مشــارکت مردمی شهرداری ها با 
حضور شــهردار محله تا حدودی توانســته زمينه 
افزايش مشارکت های محلی را فراهم کند ولی بايد 
اين نهاد اجتماعی در جايگاه اصلی خود قرار گيرد. 
 چه بايد کرد تا بســتر مشارکت بيشتر 

مردم فراهم شود؟ 
اصل هفتم و صدم قانون اساسی، شورای محله 
را در راستای شورای اسالمی شهر و يکی از ارکان 
تصميم گيری اداره شهر و کشور می داند. بنابراين 
شوراهای اسالمی بايد به ايجاد نهادهای اجتماعی 
اقــدام کنند که اين پشــتوانه قانونی شــوراهای 
محله است و افزايش اختيارات و واگذاری وظايف 
محلی انگيزه ای برای مشارکت گسترده مردم در 
شوراها خواهد شد. شــوراهای اجتماعی محله ها 
با جــذب مشــارکت مــردم در تصميم گيری ها 
و همچنيــن انتقال مشــکالت و پيشــنهادها به 
مجموعه شهرداری ها می توانند بازوان قدرتمندی 

برای مديران شــهری باشند. احيا و تقويت نقش 
محله و معتمدان آن زمينه دسترســی آســان به 
خدمات شــهر، تأمين و توزيع عادالنه امکانات و 
جلب توجه مشــارکت مردم در گزينش اولويت ها 
و نيازهای عمرانی و اجتماعی محله ها می شــود و 
به همين داليل محله محوری در سياســتگذاری 
مديريت مدرن شهری ارزش پيدا می کند. فرهنگ 
جامعه های شــهری و جامعه هــای کوچک مانند 
محله ها ابزاری توانمند برای مديريت شهری است 
که به توســعه اجتماعی، بازسازی ميراث شهری، 
هويت تاريخی و ساخت وســاز معماری درســت 

شهری و محلی می انجامد. 
 اگر مســئول فرهنگی يک محله بوديد 

نخستين کاری که انجام می داديد چه بود؟ 
نسبت به بزرگان محله بی تفاوت نبودم. بزرگان 
محلــه را دعوت می کردم و به آنها بها می دادم. از 
آنهــا تقاضای کمک و همفکــری می کردم و اگر 
مشــکلی حتی از نظر معيشــتی داشتند همراه 

همديگر برای حل آن مشکل تالش می کرديم. 
 در کارنامه فعاليت های شما قريب به ۵۰ 
می شود.  مشاهده  گردشگری  زمينه  در  کتاب 
با توجه بــه پژوهش هايی که در زمينه مناطق 
انجام داده ايد فکر می کنيد چقدر  گردشگری 
از ظرفيت های گردشگری تهران استفاده شده 

است؟ 
مــا در ايــران از ۴ فصــل برخورداريم که از 
اين نظر متنوع ترين کشــور جهان هستيم. ولی 
متأســفانه گردشگری ما روز به روز پسرفت دارد. 
متأســفانه در بحث گردشگری ضعيف عمل شده 

است. 

و  هستم  سيســتان  عشاير  از  من 
پــدرم از بزرگان سيســتان بود. من 
و  در سيســتان  که  زمــان  همان  از 
مسائل  به  می کردم  زندگی  بلوچستان 
مردم شناسی و اجتماعی عالقه داشتم 
و وظيفه خود می دانستم درباره ايران و 
آداب و رسوم اقوام تحقيق کنم. نخست 
کتاب سيستان و بلوچستان را نوشتم و 
بعد تحقيــق و پژوهش درباره زندگی 
با سران  را شروع کردم.  ايالت عشاير 
عشاير و خود عشاير مالقات داشته ام 
و درباره آداب و رســوم، موسيقی ها و 
کرده ام  تحقيق  و...  عروسی هايشــان 
کــه در ۲ جلد کتاب چاپ شــد. بعد 
از آن ۱۳۷جلــد کتاب نوشــته ام که 
اکثرشان چاپ شده و سال گذشته هم 
قراردادی با بنياد ايران شناســی برای 
تهيه کتاب هايی مرتبط با اســتان های 
ايران منعقد کــرده ام. ۳۱ جلد کتاب 
ايران در مورد  به اســتان های  مربوط 
آيين ها، جشن ها و هنرهای مردم ايران 
جمع آوری شــده است. تاکنون ۳جلد 
مربوط به استان های آذربايجان غربی، 
آذربايجان شرقی و اردبيل آماده شده 

و زير چاپ است.»

  دکتر « ايرج افشار سيســتانی» نويسنده، پژوهشگر و ايران شناس از چهره های پرکار فرهنگی 
است که بيش از ۴۰سال به پژوهش علمی، نگارش، ويرايش، داوری و پديد آوردن آثار علمی بسياری 
در زمينه های جغرافيايی، تاريخی، سياســی، فرهنگی و اجتماعی پرداخته است. افشار به واسطه 
پژوهش در مردم شناسی اقوام شناخته می شــود و می توان او را ايران شناس برجسته ای دانست 
که آثار ارزشمندی از خود به يادگار گذاشــته است. او در همه آثارش تالش کرده فرهنگ، هنر و 
جاذبه های گردشگری ايران را معرفی کند. او پرداختن به محله را تنها راهکارکاربردی برای برطرف 
کردن مشکالت شــهرهای بزرگ می داند. می گويد: «محله ها و اجتماع های محلی، نقش سازنده و 
حمايتی دارند. به همين دليل برخی از جامعه شناســان محله را وسيله رفاهی می دانند که ساکنان 
خود را از آســيب های شهری و شهرنشينی محفوظ نگه می دارد.» در منزل مسکونی او در شهرک 
غرب، قفسه های کتاب بيش از هر چيز ديگری به چشم می آيد. با اين چهره فرهنگی درباره اهميت 

حفظ هويت محله ها گفت وگو کرديم.  

شهره كيانوش راد

منطقه2

فرحزاد منطقه 
گردشگری بوده که 
اکنون شهرداری 
طرحی را برای 

نجات از آسيب های 
اجتماعی و اعتياد 

پيشنهاد داده و قرار 
است اين منطقه به 
دهکده گردشگری 
تبديل شود. به نظر 

شما برای اجرای 
اين طرح چه 

کارهايی در اولويت 
قرار دارد؟ 

من هم اين خبر 
را شنيده ام و 

در مالقاتی که با 
شهردار منطقه 
۲ داشتم بر اين 
موضوع تأکيد 

کرده ام که ادامه 
بدهند تا اين 

طرح اجرا شود. 
شهرداری می تواند 

باغ های محله را 
بخرد تا از خطر 
نابودی نجات 

پيدا کنند. بعد 
مناسب سازی آن را 
با هدف گردشگری 

انجام دهند و 
فرهنگسرا، سينما 

و مجموعه فرهنگی 
بسازند تا جوانان 
و نوجوانان محله 

بتوانند برای تفريح 
و ورزش و مطالعه از 
آن استفاده کنند. 
حتی به جوانانی 
که گرفتار اعتياد 

شده اند کمک کنند 
تا بتوانند در مراکز 
بازپروری اعتياد 

خود را ترک کنند. 
ساخت کتابخانه 
می تواند زمينه 

حضور چهره های 
فرهنگی، 

دانشجويان و 
نويسندگان به آن 

محله را فراهم کند. 
وجود کتابخانه 
در همه محله ها 
تأثيرات مثبتی 
با خود به همراه 
دارد و نمی توان 
گفت که چون 

مراجعه کننده ای 
ندارد پس آن 
کتابخانه بايد 

تعطيل شود. بايد با 
اجرای برنامه هايی 

مانند مسابقات 
کتابخوانی و 

برنامه های فرهنگی 
جذب مخاطب 

کرد و اين برعهده 
مسئوالن فرهنگی 
يک محله و منطقه 

است. 

دكتر ايرج افشار 

سيستانى متولد سال 1319 در 

زابل است و از چهره هاى پركار فرهنگى 

به شمار مى آيد. از او بيش از 150 عنوان كتاب 

در حوزه هاى جغرافيايى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى و 

اقتصادى منتشر شده كه كتاب 2جلدى او با نام «ايل ها، 

چادرنشينان و طوايف عشايرى» در سال 1367 كتاب سال 

ايران شناخته شده است. همچنين اين كتاب به عنوان كتاب 

برتر در گنجينه طاليى بزرگ لنين مسكو به  ثبت رسيده 

است. از ديگر افتخارات افشار سيستانى مى توان از 

برترين نويسنده و پژوهشگر صنعت گردشگرى ايران 

در سال 1384، دريافت نشان ادبى تاجيكستان در 

سال 1387 و چهره ماندگار از سوى شهردارى 

تهران و كميسيون ملى يونسكو در ايران 

در سال جارى نام برد. 
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در محله شــهرک غــرب منطقه 
۲ انجمنــی داريم که مــن همراه 
تعــدادی از بانوان و آقايــان محله در آن 

مردم نســبت به محله هايی که زندگی می کنند 
تعلــق خاطر دارند امــا در تهران ايــن موضوع 

کمرنگ تر شده است. 
آشنايی با آداب و سنن اقوام مختلف تا 

برای مديران شــهری باشند. احيا و تقويت نقش 
محله و معتمدان آن زمينه دسترســی آســان به 
خدمات شــهر، تأمين و توزيع عادالنه امکانات و 

  دکتر « ايرج افشار سيســتانی» نويسنده، پژوهشگر و ايران شناس از چهره های پرکار فرهنگی 
سال به پژوهش علمی، نگارش، ويرايش، داوری و پديد آوردن آثار علمی بسياری 

 در 
زابل است و از چهره هاى پركار فرهنگى 

 عنوان كتاب 
در حوزه هاى جغرافيايى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى و 

جلدى او با نام «ايل ها، 

 كتاب سال 
ايران شناخته شده است. همچنين اين كتاب به عنوان كتاب 

برتر در گنجينه طاليى بزرگ لنين مسكو به  ثبت رسيده 

است. از ديگر افتخارات افشار سيستانى مى توان از 

برترين نويسنده و پژوهشگر صنعت گردشگرى ايران 

، دريافت نشان ادبى تاجيكستان در 

 و چهره ماندگار از سوى شهردارى 

تهران و كميسيون ملى يونسكو در ايران 

 شما در زمينه جغرافيايی و مردم شناسی 
پژوهش هــای بســياری را انجــام داده ايد. 
مردم شناسی در يک محله چگونه مفهوم پيدا 
می کند. اصًال آيا مــا می توانيم در يک محله 

مردم شناسی انجام دهيم؟ 
مردم شناســی به هر حال ريشــه يــا بنيان 
يک محله يا يک شــهر را تداعــی می کند و اگر 
مردم شناسی انجام نشود يا مسائل اجتماعی ديده 
نشــود درواقع ما از کارهايی که الزم است برای 
يک شهر انجام دهيم دور شده ايم. برای پژوهش 
در زمينــه مردم شناســی بايد آداب و رســوم، 
صنايع دستی، جشــن ها و خيلی مسائل ديگر را 
بررســی کنيم و اين کار ارزش بسيار بااليی دارد 
که بايد در ايران بيشــتر به آن بهــا داد و البته 

بايد توجه کرد که مردم شناسی اقوام و شهرهای 
مختلف نيازمند تحقيق و ســفر به اســتان ها و 

شهرهاست. 
رشــد شهر نشــينی و شــکل گيری   
محله ای  و  از رشد شــهری  تازه  مقياس های 
تهران،  به ويژه در شهر  اخير  طی ســال های 
روبه رو  تازه ای  با چالش های  را  شهر نشــينی 
کرده. شــايد يک دليلش اين باشد که بافت 
تغيير کرده اســت.  محله های قديمی تهران 

برای احيای هويت محله ها چه بايد کرد؟ 
پرداختن به محله تنهــا راهکارکاربردی برای 
برطرف کردن مشکالت شــهرهای بزرگ است. 
محله هــا و اجتماع هــای محلی، نقش ســازنده 
و حمايتــی دارنــد. بــه همين دليــل برخی از 

 شــما کتابخانــه ای در منطقه محروم 
سيستان و بلوچستان داير کرده ايد. از تجربه 
خود در اين زمينه بگوييد. اگر از شما بخواهند 
برای تجهيز کتابخانــه ای در منطقه همکاری 

کنيد پاسخ شما چيست؟ 
تاريخ گشايش کتابخانه تخصصی ايران شناسی 
موقوفــه دکتر افشــار به ۲۶ آبان ســال ۱۳۸۸ 
برمی گردد. اين کتابخانه در ســاختمان مديريت 
اســناد و کتابخانه ملی سيستان و بلوچستان در 
ميدان امام رضا(ع) زاهدان به بهره برداری رسيد. 
کتابخانه تخصصی شامل انواع کتاب ها، مقاله ها، 
عکس هــا و بيــش از ۱۴ هزار اقــالم فرهنگی 

تاريخی و مستند است. 
اين کتابخانه شــرق ايران را پوشــش داده و 
عالقه مندان و دانشــجويان و اســتادان از کويته 
پاکستان، بيرجند و افغانستان برای فيش برداری 
به اين کتابخانه مراجعه می کنند. تشــويق های 
مردم و اهالی آنجا موجب شــد تــا برای برپايی 
دومين و سومين کتابخانه در اين استان محروم 

اقدام کنم. 
ساخت کتابخانه در اين منطقه محروم، بافت 
آن محلــه را تغيير داده. اگر در محله فرحزاد که 
قرار است دهکده گردشــگری شود کتابخانه ای 
تأسيس شــود من حاضرم کتاب هايی را به اين 
کتابخانه اهدا کنم و اميدوارم طرح گردشــگری 
فرحزاد با توجه به مســائل فرهنگی عملی شود 
و به عنــوان الگويی موفق در مناطق ديگر هم به 
شمار آيد. مردم و اهالی محله هم بايد مطالبه گر 
باشــند و پيگيری کنند تا اين طــرح به نتيجه 

برسد. 

عالقه به ايرانشناسى به روايت افشار

استاد ايرج افشار 
سيستانى در مدتى 
كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا در خانه 
مانده بود و فعاليت هاى 
خارج از خانه خود را 
تعطيل كرده بود بيكار 
ننشست. او درباره 
نخستين هاى ايران 
شروع به پژوهش و 
در اين زمينه از ميان 
كتابخانه شخصى اش 
شروع به فيش بردارى 
كرد و هر آنچه در 
ايران براى نخستين بار 
اتفاق افتاده و ثبت و 
جمع آورى كرده است. 

افشار به پاس پژوهش و نگارش كتاب 2جلدى «ايل ها، چادرنشينان و طوايف عشايرى ايران» كه سال 1367 
كتاب سال ايران شناخته شد از سوى آيت اهللا  خامنه اى رئيس جمهور وقت ايران تجليل شد. در تقديرنامه او 
آمده است: «تالش موفق شما در فراهم آوردن كتاب مقدمه اى بر شناخت ايل ها، چادرنشينان و طوايف عشايرى 
ايران كه اجابت تكليف الهى همه عالمان روشن فكران و نويسندگان جامعه انقالبى ماست بر شما و مردم ما 
مبارك باد و من به نام ملت ايران از شما به خاطر سهمى كه در اين واجب بزرگ پذيرفته ايد قدردانى مى كنم». 

حضور دكتر «رسول كشت پور» شهردار منطقه 2 و 
جمعى از مسئوالن فرهنگى و اجتماعى منطقه به مناسبت 
روز قلم در منزل استاد ايرج افشار سيستانى و تجليل 
از خدمات ارزشمند اين چهره ماندگار

نى
را

ته
ن 

سي
 ح

س:
عك

مشاركت شهروندان در اداره شهر 
به روايت ايرج افشار سيستانى 

نويسنده و ايران شناس

تعلق خاطر به محله 
كمرنگ شده است
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مناطق   1   محله ايمنمحله ايمن

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2
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يك شب آتش در بازارچه فتاد
که  «ضــرری  می گويد: 
آتش سوزی ۲ماه گذشته به 
کســب و کار ما زد، کرونا و 
تعطيلی بازار نزد.» کاسبان 
خريد  مرکز  پررونق تريــن 
آتش ســوزی   ،۲ منطقــه 
آخــر فرورديــن مــاه اين 
آتش سوزی  تنها  را  پاســاژ 

ماه های گذشــته نمی دانند. «مــژگان وطن خواه» 
از مغــازه داران بازار ســنتی ســتارخان می گويد: 
«بازار سنتی مشــکالت ايمنی فراوانی دارد. يکی 
از مهم ترين مشــکالت آن اتصال ســيم های برق 
است. اينجا به سيستم اطفای حريق مجهز نيست 
و هشــداردهنده هم ندارد. تقريبًا هر يکی دو ماه 
يکبار در اين بازارچــه حريق اتفاق می افتد. وقوع 
حريق در اينجا آنقدر عادی شــده که اگر صبح به 
پاســاژ بياييم و ببينيم مغازه ای آتش گرفته است 
تعجب نمی کنيم. اما حريق آخر فروردين ماه يکی 
از ســنگين ترين حريق های اين پاســاژ بود که به 
دليل ايمن نبودن اينجا رخ داد. انبار بســياری از 
مغازه ها در طبقه دوم پاســاژ قــرار دارد. اجناس 
زيادی از کاسبان در چشــم به هم زدنی سوخته 
بود.» ۱۳ مغازه در آتش سوختند و مغازه هايی که 
از حريق دورتر بودند دچار دودگرفتگی شــدند. از 
ســقف کاذب طبقه دوم سيم های برق و کابل های 
سوخته آويزان است و مغازه های سوخته در آتش 

با گونی پالستيکی پوشانده شده اند. 

مالك به هشدارها بى توجه است
بيش از ۲ماه از آتش سوزی 
بازار ســنتی گذشــته است. 
مغازه داران زيــان ديده بدون 
دريافت خسارت، کجدار و مريز 
به کســب و کار خــود ادامه 
شيرزادی»  «هادی  می دهند. 
از کاسبان اين پاساژ می گويد: 
«اينجا بارها برای رعايت ايمنی 

ساختمان از طرف آتش نشانی هشــدار دريافت کرده 
اســت. ولی مالک حاضر نيست هزينه ای برای اين کار 
انجام دهد. هر مغازه حداقل ماهی ۶ ميليون تومان در 

اين پاساژ اجاره پرداخت می کند و در هر فاز بازار سنتی 
صدها مغازه وجود دارد. با اين حال شهرداری به عنوان 
مالک حاضر به پرداخت هزينه ايمن سازی نيست. حتی 
بعد از آتش سوزی هم هيچ خسارتی به کاسبان آسيب 
ديده پرداخت نشــد.» درهای دفتر هيئت مديره بازار 
ســنتی بسته است و کسی در آن به چشم نمی خورد. 
شيرزادی می گويد: «دفتر هيئت مديره پاساژ هميشه 
بسته است و کسی در آن نيست تا جوابگو باشد. حتی 
اعضای هيئت مديره هم کاری برای دريافت خسارت های 
ما انجام نمی دهند يا پيگير ايمن ســازی اين بازارچه 
نيســتند. بازار سنتی محل فروش لوازمی مثل کيف و 
کفش و لباس و ديگر وســايل است و رخ دادن حريق 

کوچکی در آن می تواند به ســرعت همه جا را شعله ور 
کند. اما مغازه ها نه بيمه هستند و نه اصول ايمنی برای 

برق و اطفای حريق آن رعايت شده. است»

كم كارى هاى اداره برق
بازار تجريش از پر رفــت و آمدترين مراکز تجاری 
منطقه هم وضعيت چندان مطلوبی ندارد. آتش سوزی 
در ايــن بازار هــم قدمتی ديرينــه دارد و چند باری 
در ســال دامن کاســبان ايــن بازارچــه را می گيرد. 
«سيد عباس صالحی» از کاسبان قديمی بازار تجريش 
می گويد: «مهم ترين دليل آتش سوزی در بازار تجريش 
سيم های برق فرسوده اســت. آتش نشانی بارها از اين 
بازارچه، بازديد و نکات امينی را به همه گوشــزد کرده 
اســت. اغلب کاسبان سيم کشــی برق داخل مغازه را 
تعويض کرده اند اما بيرون مغازه تعويض اين سيم های 
برق برعهده اداره برق است. تعويض کابل های بيرونی 
با سرعت بســيار کمی اتفاق می افتد و هنوز بسياری 
از بخش های بازار تجريش ســيم های برق نوســازی 

گزارشى از كمبود ايمنى در اماكن عمومى پهنه شمال

آتش در كمين 
بازارهاى سالخورده 

  ماهی نيست که خبر آتش سوزی در گوشه ای از مراکز خريد و ساختمان های تجاری و عمومی 
پهنه شمال به گوش نرسد ؛ از بازار تجريش تا بازار سنتی ستارخان و حتی ساختمان های درمانی 
و بيمارستان ها. سيم کشی برق فرسوده و نبود سيستم هشدار حريق و اطفای حريق، استفاده 
از مواد قابل اشتعال در ساختمان از مهم ترين داليل آتش سوزی در اين مراکز است؛ اتفاقی که 
گاهی ســرمايه مادی افراد را به خطر می اندازد و گاهی جان افراد بی خبری را که در اين مراکز 
در رفت وآمد هستند. اغلب اين ساختمان ها عمری بيش از ۲۰ سال دارند و گاه با اندکی هزينه 
می توان ايمنی آنها را تأمين کرد. با اين حال به نظر می رسد همکاری نکردن مالک و مستأجران 
در پرداخت هزينه های ايمن سازی و تجهيزات فرسوده برق در ساختمان ها چرخه باطلی است 

که اين مراکز را شعله ور می کند. 

مرضيه موسوى

نشــده اســت.» صالحــی از 
گاليه کاسبان بازارچه از اداره 
بــرق می گويد کــه زحمات 
و هزينه هــای آنهــا را بر باد 
می دهد و با وجــود تعويض 
سيم کشــی بــرق در داخل 
مغازه ها، احتمال وجود خطر 
اتصال برق در بيرون از مغازه ها 

همچنان وجود دارد: «وقتی هنوز سيم کشی بيرون از 
مغازه ها نو نشــده است هرقدر هم که کاسبان برای نو 
کردن سيم کشــی های برق اقدام کنند بی فايده است. 
چون اتصالی کوچکی بيــرون از مغازه ها باز هم منجر 
به آتش سوزی بزرگی می شود. بيشتر آتش سوزی ها در 
بازار قديمی تجريش هنگام تعطيلی بازار رخ می دهد. 
يعنی زمانی که کســی در بازار نيســت تا زود متوجه 

اتصالی شود و جلو آتش سوزی را بگيرد.» 

ايمنى فقط داشتن كپسول آتش نشانى نيست
تجريش  بــازار  مشــکل 
تنها ســيم های برق فرسوده 
نيســت و کم بودن معابر اين 
بازارچــه، قرار دادن وســايل 
و اجنــاس مغــازه در معابر، 
نداشتن سيستم اطفای حريق 
و... از مواردی اســت که برای 
تأمين ايمنی پاساژها و معابر 

عمومی و ساختمان هايی مثل مرکز درمانی سينا بايد 
به آن توجه شــود. يکی از مهم ترين معضالت ايمنی 
در اماکــن عمومی در مناطق يــک و ۲ و ۳ کم عرض 
بودن معابر است. پاساژهای چند طبقه و مراکز درمانی 
و بيمارســتان ها و مــدارس در کوچه های کم عرضی 
جا گرفته اند که مســير دسترسی خودروهای امدادی 
و آمبوالنس به آن بســته است. «جعفر يزدانی» دبير 
شــوراياری دروس می گويد: «ساختار محله ها در حال 
تغيير اســت و بسياری از بافت مســکونی محله های 
قديمــی به بافت تجــاری و اداری تبديل می شــوند. 
پاســاژهای چنديــن طبقــه در معابــر باريک محله 
دروس شــکل گرفته اند که جمعيت زيادی را به اينجا 
می کشند. هرچند اين پاساژها موارد ايمنی را به خوبی 
رعابت کرده باشند، ممکن است در زمان وقوع حادثه 
دسترسی آسانی به اين مکان ها وجود ندارد. به تازگی 
قرار است بيمارســتانی در دروس افتتاح شود. به نظر 
می رســد با توجه به بافت پرترافيک و پرتراکم منطقه 
جانمايی درستی برای اين بيمارستان انجام نشده است. 
مدارســی که در محله دروس قــرار دارند هم همين 
وضعيت را دارند. تأمين ايمنی برای اماکنی مثل مراکز 
درمانی و آموزشی و ديگر اماکن عمومی تنها تجهيز به 
کپسول آتش نشانی نيست و به تدابير بيشتری نياز دارد. 
اکنون اگر در بسياری از کوچه های اين محله ها اتفاقی 
رخ دهد آمبوالنس و آتش نشانی امکان رسيدن به اين 
نقاط را ندارند.»  اين مشــکلی است که در پاساژهای 
قديمی مثل پاساژ قائم هم به چشم می خورد ؛ نه تنها 
افراد ناآشــنا بلکه ســاکنان محله تجريش هم گاهی 
مســير خروج از اين پاساژ را گم می کنند و برای پيدا 
کردن راه های خروجی در راهروهای اين پاساژ قديمی 

سردرگم می شوند. 

معاون پيشگيرى و حفاظت از حريق 
سازمان آتش نشانى شهر تهران: 

بيش از 3 هزار 
ساختمان تهران در حال 

ايمن سازى هستند
بازديــد از ســاختمان های شــهر، اعــالم 
هشــدارهای الزم بــه ملک هــای ناايمن، تهيه 
دستورالعمل های ايمنی ســاختمان ها و صدور 
تأييديه ايمنی در ساختمان های نوساز از اقدامات 

آتش نشــانی برای ايمن ســازی ساختمان  های شهر اســت. تراکم باالی 
ســاختمان های مسکونی و تجاری و اداری و... در تهران باعث شده تا در 
هر ســال تنها ۲ بار بازديدهای دوره ای از ساختمان ها انجام شود. نتيجه 
اين بازديدها آموزش ها و توصيه های حضوری است و ارسال اخطاريه های 
رسمی توسط شهرداری به ساختمان های ناايمن. «محمود قديری» معاون 
پيشگيری و حفاظت از حريق سازمان آتش نشانی شهر تهران می گويد: 
«اخطاريه هايی که برای ســاختمان ها صادر می شود در بسياری از موارد 
کارگشاست و نتايج خوبی از آن به دست آمده. در ماه های گذشته ۲۲۰ 
ساختمان بعد از دريافت اخطاريه ها ايمن سازی شده اند و بيش از ۳ هزار 
ساختمان هم در حال تکميل فرايند ايمن سازی هستند.» او وقوع حوادثی 
مثل پالسکو و آتش سوزی مرکز درمانی سينا در تجريش را حوادث تلخی 
می داند که به مردم برای ايمن سازی ساختمان ها تلنگر می زند و اهميت 
ايمن سازی را بيش از گذشته برای آنها روشن می کند: «تجربه نشان داده 

بعد از وقوع حوادث بزرگی مثل پالســکو و آتش سوزی مرکز سينا، مردم 
بيشــتر به فکر تأمين ايمنی ساختمان ها می افتند. چنين تجربه هايی به 
آنها يادآوری می کند که هزينه های ايمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها 
هزينه های غيرضروری نيستند و بايد به آن توجه کرد. بسياری از اقدامات 
برای ايمن ســازی هم معموًال بعد از چنين حوادثــی اتفاق می افتند. ما 
به عنوان کارشناسان آتش نشــانی هيچ قدرت اجرايی در زمينه برخورد 
با ســاختمان های ناايمن نداريم. شهرداری هم به جز معدود مواردی که 
می تواند با قرار دادن نيوجرســی مقابل ســاختمان مالک را تحت فشار 
بگذارد، طبق قانون قدرت اجرايی ندارد. شايد در اين زمينه نياز به اصالح 

قانون و بازنگری در آن داريم.»
قديرياز ســاختمان های دولتی می گويد که اخيراً توجه بيشــتری به 
ايمن ســازی دارند و اغلب به دنبال تأييديه های آتش نشــانی هســتند: 
«در گذشته اداره ها و ســاختمان های دولتی کمتر به ايمن سازی توجه 

می کردند. اما خوشبختانه امروزه اين مسئله برای آنها اهميت بيشتری پيدا 
کرده است. ايمن سازی ساختمان برای اداره ها و مراکز دولتی به موضوعی 
حيثيتی تبديل شــده است و بسياری از اين مراکز به دنبال تأييديه های 
ايمنی هســتند تا هم از وقوع حوادث بــزرگ جلوگيری کنند و هم در 
صورت وقوع هر حادثه ای کمترين خســارت را داشته باشند.» به گفته 
قديری ايمنی در ساختمان های قديمی و مراکز بزرگ گاهی نيازمند زمان 
است و يک شــبه نمی توان به آن دست پيدا کرد: «ايمن سازی و تجهيز 
کامل ســاختمان ها به خصوص مراکز بزرگ نياز به زمان و هزينه دارد و 
يک شبه نمی توان به آن دست پيدا کرد. بررسی وضعيت ساختمان های 
تهران نشــان می دهد امروز وضع نسبت به ۱۰ سال گذشته تغيير بسيار 
زيادی کرده و ســاختمان های زيادی ايمن سازی شده اند. ساختمان های 
زيادی هم هســتند که در حال تکميل اين فرايند هســتند و گاهی تا 

۸۰ درصد از کار را انجام داده اند.»

قانونى كه به داد 
ساختمان هاى در حال 

ساخت رسيد
کميته ايمنی در هــر منطقه با حضور 
و  آتش نشانی  و  ناحيه  نماينده شهرداری 
برگزار  معاونان مربوطه شهرداری مناطق 
آتش نشانی  اين جلســه  در  می شــود. 
عمومی،  اماکن  از  بازديد  از  گزارش هايی 
ناحيه اخطارهای  ارائه و شــهرداری هر 
الزم را به مالــکان ابالغ می کند. «عباس 
فخارمنــش» معاون خدمات شــهری و 
منطقه ۳ می گويد:  محيط زيست شهردار 
مراکز  و  پاســاژها  مثل  «ساختمان هايی 
خريد و... که خدمــات مختلفی به مردم 
ارائه می کنند از طرف آتش نشانی بازديد 
می شــوند. طبق گزارش های آتش نشانی 
اخطارهايی توســط شــهرداری به اين 
شهرداری  اما  می شود.  ابالغ  ساختمان ها 
از نظر قانون اجــازه پلمب اين اماکن را 
ندارد. مگر اينکــه تخلفاتی طبق قانون 
مــاده ۱۰۰ و بند ۲۰ در اين ســاختمان ها 
مشاهده شود. اين تخلفات شامل تغيير در 
کاربری ساختمان می شود و مزاحمت های 
فيزيکی ســاختمان برای ساختمان های 
ديگر. بنابراين برای ســاختمان هايی که 
مالک خصوصی دارنــد قدرت اجرايی از 
طرف ما برای پلمــب وجود ندارد و تنها 
می توانيم اخطاريه الزم را به مالکان ارائه 

کنيم.»
از ســاختمان های قديمی می گويد که 
اغلب با مشــکالت بزرگی مثل کم عرض 
بودن راه پله اضطراری و استاندارد نبودن 
سازه روبه رو هستند ؛ مشکالتی که اکنون 
به ســادگی نمی توان آنها را برطرف کرد: 
«مثًال يکــی از معروف ترين پاســاژهای 
راه پله  بودن  کم عرض  مشکل  با   ۳ منطقه 
اضطــراری مواجه اســت. هرقدر هم که 
اخطاريه آتش نشــانی برای اين ساختمان 
راه پله  کردن  عريض  امکان  شــود  صادر 
وجود نــدارد. اما اين مالــکان می توانند 
بــا رعايت ســاير نــکات ايمنی ضريب 
خطــر را کمتر کنند. تا چند ســال پيش 
ســاختمان ها برای دريافت پايان کار بايد 
آتش نشــانی  تأييديه  مرحله  آخرين  در 
دريافت می کردند. امــا اصالح اين قانون 
کمک زيادی به ايمنی در ســاختمان های 
نوســاز کرده اســت. اکنون برای شروع 
ساخت وســاز و پروانه ساخت نقشه بايد 
تأييديه آتش نشانی را دريافت کند. اصالح 
اين قانون باعث شــده تا مشکالتی مثل 
استاندارد نبودن راه اضطراری و آسانسور 
و... پيش از ســاخت برطرف شــود. اما 
همچنان ســاختمان های قديمی تر با اين 

مشکالت روبه رو هستند.»

يادداشت

هادى شيرزادىمژگان وطن خواه
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در ميان فعاليت های گســترده مؤسسه مهر و ماه 
کــه ۴۰۰ خانواده محله فرحزاد را پوشــش می دهد، 
کميته مددکاری و روان شناسی مؤثرترين نقش را در 
شناســايی و حل مشکالت کوچک و بزرگ خانواده ها 
دارد. همــه مددجويان مؤسســه، از کودکانی که نياز 
به حمايت تحصيلی دارند تــا زوج های جوان، مادران 
سرپرست خانوار، جوان هايی که به دنبال شغل مناسب 
در کالس های حرفه آموزی شرکت می کنند و... پيش از 
پذيرش در مؤسسه توسط تيم مددکاری روان شناسی 
اين مرکز، ارزيابی و مشکالت شــان به دقت بررســی 
می شــود. حوالی ظهر که کارگاه ارتباط مؤثر زوجين 
تمام می شود سراغ «افســانه جليليان» مدير داخلی 
و سرپرست کميته روان شناســی مددکاری مؤسسه 
می رويــم. او از خدمــات اين کميته بــه مددجويان 
می گويد: «همه فعاليت های مؤسســه خانواده محور 
است. اگر کودکی از تحصيل بازمانده يا قربانی خشونت 
می شود يا بيکاری، اعتياد و پيامد های آن، رابطه يک 
زوج جــوان و اعضای يک خانواده را بــه مرز نابودی 
رسانده است، ما برای نجات آن خانواده تالش می کنيم. 
پس از مصاحبه و ارزيابی اوليه توســط روان شناسان 
و مددکاران، بازديد از منزل انجام می شــود. ســپس 
براساس نوع مشکل، اقدامات درمانی و تخصصی الزم 
انجام شــده و برای مراجعان کارگاه های پيشگيری از 
خشونت، ارتباط مؤثر زوجين، فرزندپروری، مداخله در 

بحران، حرفه آموزی، کاريابی و... برگزار می شود.»

 وقتى ترس و اضطراب از زندگى دور شد
مددکاران و روان شناسان مرکز برای حل مشکالت 
بســياری از خانواده هــا و زوج های جــوان قدم پيش 
می گذارند. جليليان ماجرای زوجی را تعريف می کند 
که اگرچه زندگی شــان در آســتانه فروپاشی بود اما 
مشاوره های دلسوزانه مددکاران، روزهای بهتری برای 
اعضای خانواده رقــم زد: «زن جوان بغض کرده بود و 
بی توجه به حرف های من اشــک می ريخت. دليلش را 
که پرســيدم گريه امانش نمی داد. از او خواستم بعد از 
کالس ارتبــاط مؤثر زوجين به صورت خصوصی با هم 
گفت وگو کنيم. ۱۲ سال از ازدواجش می گذشت و يک 

دختر ۷ ســاله داشت؛ ۱۲ سالی که هر روزش با ترس 
و اضطراب گذشته بود. او و دخترش اجازه نداشتند از 
خانه بيرون بروند و گاه و بيگاه قربانی خشونت همسر 

می شدند. اين ميان، اعتياد هم 
گريبان همسرش را گرفته بود 
و زن جوان ديگر اميد چندانی 
نداشت.»  رابطه شان  بهبود  به 
جليليان مکثی می کند و ادامه 
می دهد: «از آنها خواستيم در 
جلسات مشاوره شرکت کنند. 
راهکارهايی برای بهتر شــدن 
رابطه پيش پايشان قرار داديم. 
اگرچه در جلســه اول مشاوره 
مرد جــوان بــا عصبانی روی 

ميز می کوبيد و می گفت طالق تنها راه حل آنهاســت. 
اما در پايان جلســات آرامش در چهره  هر دو نفرشان 
موج می زد. مرد جوان، بــرای رهايی از اعتياد مصمم 
شــده بود و ديگر نشانی از آن رفتارهای خشونت آميز 
نداشت. چند سالی از آن روزها می گذرد و نه تنها آنها 
زندگی خوبی دارند، بلکه زن جوان گاهی برای انتقال 
تجربياتش به ديگــر بانوان کالس به مددکاران کمک 

می کند.» 

 بچه مهندس محله ما
شور و نشاط بچه ها و صدای خنده های بی امانی که 
فضای کالس را پر کرده، نتيجه دلســوزی و مهربانی 
مددکاران و معلمان داوطلب مؤسسه است. مربيان در 
همين کالس های کوچک تالش می کنند با برگزاری 
کالس های تقويتی و آموزشــی تحصيلی، کودکان را 
برای ساختن آينده ای بهتر آماده کنند. هرچند شماری 
از ۴۲۰ کودک تحت پوشــش مؤسســه مجبورند به 
دليل وضعيت نامناسب اقتصادی خانواده کار کنند اما 
مسئوالن مؤسســه می خواهند استعداد و توانايی اين 

کودکان در مسير درست قرار بگيرد. 
قصه کودکان کار، مــددکاران مرکز را به ياد يکی 
از نوجوان های ســرزنده و با انگيــزه محله می اندازد؛ 
نوجوانی که اگرچه يک روز به دليل خشــونت خانگی 

پدر و شرايط نابسامان زندگی، اميد و آرزوهايش بر باد 
رفته بود اما امروز به منبع الهامی برای ديگر کودکان 
محله تبديل شده است. جليليان می گويد: « در جلسه 
نخست مشاوره می گفت خانم! من نمی خواهم بزرگ 
شوم. بيشــتر ســکوت می کرد و حرفی برای گفتن 
نداشــت. دانش آموز کالس چهارم بود اما افسردگی 
شديد باعث افت تحصيلی اش شده بود. مديران مدرسه 
او را به مؤسسه معرفی کردند. چند جلسه طول کشيد 
تا راضی به حرف زدن شــود و از مشــکالتش بگويد. 
وقتی از او پرســيديم که چرا نمی خواهد بزرگ شود 
گفت: اگر بزرگ شوم بايد ازدواج کنم و بعد از آن زن 
و بچه هايم را کتک می زنم. نمی خواهم اين اتفاق برای 
من بيفتد.» حرف ها که به اينجا می رسد يکی ديگر از 
مددکاران مؤسسه ادامه ماجرا را تعريف می کند: «پس 
از چند جلســه مشاوره فهميديم پسر باهوشی است. 
دوست دارد درس بخواند. کيف مدرسه و نوشت افزار 
هم نداشــت. همه چيز برايش تهيه کرديم. از روش 
هدفمند کردن زندگی برای اميد دادن به او استفاده 
کرديم. از او خواستيم درباره شغل آينده اش فکر کند. 
در جلسات بعد با شور خاصی گفت می خواهد مهندس 
شود. روزی که کارنامه اش را آورد فراموش نمی کنيم. 

نمرات مهندس آينده محله ما باورکردنی نبود.»

 كارگاهى براى خودباورى و درآمدزايى
در گوشــه ای از محوطه مؤسسه صدای چرخ های 
خياطــی از کارگاه انتهای حياط به گوش می رســد. 
کارگاهی که خانه اميد بســياری از بانوان محله بوده 
است. از سال ۱۳۹۲ که بخش کارآفرينی مؤسسه مهر 
و ماه راه اندازی شد، شمار زيادی از بانوان هم محله ای در 
حوزه های مختلف پس از توانمندسازی و مهارت آموزی 
وارد بازار کار شــده اند و هزينه هــای خانواده خود را 
تأمين می کنند. اگرچه بانوان در کالس های خياطی، 
توليد ســنگ های زينتی، چرخ صنعتی، چرم دوزی، 
پته دوزی، قاليبافــی و... آموزش می بينند اما مربيان 
مؤسسه تنها به آموزش اکتفا نمی کنند. هدف کميته 
کارآفرينی مرکز، گرفتن ســفارش و درآمدزايی برای 
بانوان است. اکنون بسياری از بانوان با راه اندازی کارگاه 
خانگی کســب درآمد می کنند و گروهی نيز پس از 
مهارت آمــوزی جــذب بازار 
کار شــده اند. «آرزو ديداری» 
يکی ديگر از مسئوالن مرکز 
می گويد: «يکی از ظرفيت های 
اقوام مختلف  فرحزاد، حضور 
در محله است. همين مسئله 
زمينه هــای کارآفرينی را در 
صنايع دســتی  انــواع  حوزه 
و توليــد مــواد غذايی فراهم 
می کنــد. به عنوان مثال در گــروه مهرچين که برای 
توانمندسازی بانوان و درآمدزايی از راه توليد مواد غذايی 
تأسيس شده، بانوان گروه با فروش آنالين محصوالت 
غذايی خانگــی به درآمدزايی رســيده اند. همچنين 
عالوه بر کاريابی، مؤسسه با تهيه چرخ خياطی، ابزار و 
تجهيزات اوليه ساخت صنايع دستی، مسئوليت گرفتن 
سفارش و بازاريابی برای بانوان را هم برعهده دارد. يکی 
از مهم ترين اهداف مؤسســه از توانمندسازی مادران، 
خارج کردن کودکان کار از چرخه کار و هدايت آنها به 

تحصيل و شناسايی استعدادهاست.» 

 نهضت سوادآموزى هنوز ادامه دارد
فقط چند دقيقه نشســتن در کالس سوادآموزی 
مؤسسه مهر و ماه کافی است تا به شور و شوق وصف 

نشدنی بانوان برای يادگيری مهارت خواندن و نوشتن 
پی ببريم. جليليان می گويد: «کالس های سوادآموزی 
مرکز از پايه اول تا هشــتم برگزار می شود. به عنوان 
مثال امسال ۱۲۰ نفر ورودی داشتيم. از اين تعداد ۵۰ 
نفر در پايه اول پذيرفته شدند و در پايان سال تحصيل 
مهارت خواندن و نوشتن را کسب کردند. برای آقايان 
هم کالس ســوادآموزی داريم که با توجه به شــاغل 
بودن بيشتر آقايان در ســاعت های بعدازظهر برگزار 
می شــود.» اين ميان، شور و اشــتياق وصف نشدنی 
مادربزرگ ۶۰ ساله ای که چند روز در هفته، شيب تند 
کوچه عمويی را برای رسيدن به مؤسسه و حضور در 
کالس های سوادآموزی پشت سر می گذارد ستودنی 
است. مادربزرگ می گويد: «احساس می کنم هنوز هم 
نياز دارم مهارت های زندگی را ياد بگيرم و به نوه هايم 
آموزش بدهم. در کالس های مختلف مؤسسه شرکت 
می کردم اما بعضی از مباحث نياز به مطالعه و خواندن 
کتاب دارد. متأســفانه از کودکی فرصتی برای درس 
خواندن نداشــتم. حاال به خوبی می توان بخوانم و از 
ديگر کالس های آموزشی مؤسسه هم استفاده کنم.» 
حرف ها که به اينجا می رسد، ديداری می گويد: «هدف 
ما از ســوادآموزی فقط آموزش خواندن و نوشــتن 
نيست. به ويژه برای بانوان جوانی که از تحصيل محروم 
بودند، ياد گرفتن ســواد به معنای مشارکت جدی تر 
در کالس های فرزندپروری، روان شناســی و مطالعه 

کتاب های مرتبط با اين حوزه است.»

 تحصيل سهم همه كودكان است
متأسفانه وجود برخی آســيب های اجتماعی در 
فرحزاد، مشکالت شــديد مالی خانوارها و کارکردن 
گروهی کودکان برای تأميــن مخارج خانواده، باعث 
بازماندن کودکان از تحصيل شــده اســت. با وجود 
اين، مؤسســه مهر و ماه بــرای حمايت تحصيلی از 
اين کودکان بازمانــده از تحصيل خدمات متعددی 
ارائه می کند. امســال هم مهر و ماه ميزبان کودکانی 
بــود که به داليل مختلفی از جمله باال رفتن ســن، 
مهاجرت و نداشتن اوراق هويتی قادر به تحصيل در 
مدارس نبودند. ديداری می گويد: «فرايند آموزشــی 
کــودکان بازمانده از تحصيل به صورت مشــترک در 
مؤسســه و مدارس رهيار زير نظر آموزش و پرورش 
پيگيری می شود. مهر سال گذشته، مؤسسه ميزبان 
۶۴ نفر از کودکان بازمانده از تحصيل بود که همچنان 
مشغول تحصيل هستند. حمايت تحصيلی از کودکان 
کم بضاعت با کمک حاميان و خّيران مرکز يکی ديگر 
از فعاليت های مهر و ماه اســت. ديداری می گويد: «با 
کمک مالــی حاميان و خيران، گروهــی از کودکان 
کم بضاعت فرحزاد در پايه های اول تا دوازدهم تحت 
پوشش برنامه های حمايت تحصيلی قرار گرفته اند که 

شامل پرداخت هزينه تحصيلی آنها می شود.» 

 به ياد پسرم... 
موفقيت کودکان بازمانده از تحصيل و زنان 

سرپرست خانواری که پس از مهارت آموزی 
به درآمدزايی رســيده اند تــا حد زيادی 
مرهون تالش های دلسوزانه داوطلبانی 
اســت که بدون هيچ چشمداشــتی 
مهارت ها، دانش و توانايی های خود را 
وقف اقشار محروم فرحزاد کرده اند. 
«ســودابه حاجی حسينی» يکی از 
همان داوطلبان و مربيانی است که 
به شوق آموزش کودکان بازمانده 
از تحصيل فرحزاد سال هاست با 

مؤسســه مهر و ماه همکاری 
می کنــد. حاجی حســينی 
می گويــد: «آشــنايی من با 
کودکان مهر و ماه پس از يک 
حادثه تلخ رقم خود؛ ۴ سال 
پيش پسر ۲۹ ســاله ام را در 
اثر يک حادثه از دست دادم. 
روزهای پــس از اين جدايی 
بســيار سخت بود. من ســال ها در يکی از مؤسسات 
فرهنگی، هنری در گروه های روان شناسی، مددکاری 
و مشاوره به گروه های سنی مختلف کمک می کردم. 
يک روز با خودم گفتم بايد خود من به آموزش هايی که 
سال ها به ديگران داده بودم عمل کنم. آگهی مؤسسه 
مهر و ماه را در يکی از گروه های مجازی ديدم و چند 
ساعت بعد برگه داوطلبی مؤسسه را پر کردم.» حاجی 
حسينی مکثی می کند و ادامه می دهد: «حاال عالوه 
بر اينکه کــودکان بازمانده از تحصيل فرحزاد کمک 
می کنم تا با کنار زدن مشکالت زندگی، به تحصيل و 
آينده شغلی شان فکر کنند با تأسيس گروه مهرچين 
برای بانوان فرحزادی کالس آشــپزی و درآمدزايی و 

امکان فروش محصوالت غذايی برگزار می کنم.»

 كمك به معيشت خانواده هاى كم بضاعت
ايــن روزها اما با شــيوع ويروس کرونــا و توقف 
فعاليت بسياری از اين کسب و کارها، آسيب جدی به 
معيشت خانوارهای کم بضاعت محله وارد شد. با وجود 
اين، خّيران با کمک مؤسسه مهر و ماه، خانواده های 
نيازمند محله را تنها نگذاشــتند. جليليان در اين باره 
می گويد: «همه ۴۰۰ خانوار تحت پوشــش مؤسسه 
را با توجه به وضعيت اقتصادی و معيشــتی به چند 
سطح تقســيم کرده ايم. همچنين عالوه بر اين ۴۰۰ 
خانــواده، ۵۰ خانواده در محلــه فرحزاد هم به دليل 
شرايط اقتصادی اين روزها با معرفی شوراياری سبد 

ارزاق قرار گرفتند.» 

 يك روز مدرس موسيقى مى شوم
صدای خوش دف نوازی که از ســاختمان مؤسسه 
در کوچــه می پيچد، بــرای چند لحظــه توجه هر 
رهگذری را به خود جلب می کند. کالس موسيقی و 
شناسايی استعدادهای اين حوزه در کنار کالس های 
نقاشــی، طراحی، سرود، زبان انگليســی و... يکی از 
فعاليت های هنــری خانه فرهنگ مؤسســه مهر و 
ماه اســت. وارد کالس که می شويم يکی از دختران 
هنرمند کالس دف نوازی می گويد: «در اين کالس نه 
تنها هنر دف نوازی می آموزيم، بلکه مربی زحمتکش  
ما عاشقانه به ما مهارت زندگی هم ياد می دهد. همين 

که هر هفتــه داوطلبانه يک 
مسير طوالنی را برای 

به  مــا  آمــوزش 
می آيد  فرحزاد 

ما هم  يعنی 

بايد بدون هيچ چشمداشتی 
مهــارت و هنرمــان را بــه 
ديگران ببخشيم. می خواهم با 
پيشرفت در اين رشته هنری، 
يک روز به عنــوان مربی اين 
هنر را به ديگر دختران محله 
حرف ها  بدهم.»  آموزش  هم 
که به اينجا می رســد «لعيا 
حسنينی» مدرس دف نوازی 

مهر و ماه که ســابقه طوالنی در آموزش اين رشــته 
موسيقی دارد از موفقيت کودکان هنرمند فرحزاد در 
اين رشته هنری می گويد: «اشتياق کودکان هنرمند 
فرحزاد به يادگيری موسيقی، تابستان و زمستان مرا 
عاشــقانه به فرحزاد می کشاند. چند ماه پيش وقتی 
بچه های کالس در جشن بهزيستی و در يک اجرای 
رســمی برای مردم موسيقی زنده اجرا کردند نتيجه 

زحماتم را گرفتم.» 

 در انتظار كالس اول
يکی از مهم ترين فعاليت های آموزشی مؤسسه 
مهر و ماه برگزاری کالس های پيش دبستانی برای 
کودکان فرحزاد، پيش از ورود به پايه اول تحصيلی 
اســت. اين مؤسســه تابستان شــرايطی را فراهم 
می کند تا کــودکان محله در صورت تمايل بتوانند 
در کالس های بــا من بخوان، آمــوزش رياضی از 
طريق خواندن و بازی و کالس های نقاشی شرکت 
کننــد. نکته جالــب توجه دربــاره کالس های 
از  اســتفاده  پيش دبستانی 

مربيان محلی است. 
  اينجا در ســاختمان مؤسسه «مهر و ماه» شــور زندگی در چهره بچه ها و مادران موج می زند. 
بچه ها مشکالت شان را پشت ديوار ساختمان کوچک مؤسسه جا گذاشته و مادران هم برای ساختن 
زندگی بهتر به مهربانی و مشــاوره مددکاران و روان شناسان مرکز اميد بسته اند. چراغ خانه اميد 
مادران و کودکان فرحزاد سال هاست که با دستان مهربان داوطلبان، خّيران و مسئوالن نيک انديش 
اين مؤسسه مردم نهاد روشن شــده و به همت آنها مشکالت بسياری از اهالی محله حل می شود. 
اکنون نه تنها کودکان کم بضاعــت فرحزاد، کودکان کار و افراد بازمانده از تحصيل، دغدغه کمتری 
برای تحصيل دارند، بلکه در کارگاه های حرفه آموزی و کارآفرينی مهر و ماه، مادران بسياری پس از 
توانمندسازی به درآمدزايی رسيده اند و آرزوهای خود را آرام آرام به واقعيت تبديل می کنند. سری 
به اين مؤسسه زده و در گفت وگو با مددکاران، مسئوالن مرکز، داوطلبان و اهالی فرحزاد، خدمات 

اين مرکز مردم نهاد را بررسی کرده ايم. 
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مؤسسه مردم نهاد مهر و ماه 
براى كودكان و مادران محله فرحزاد 

آينده بهترى مى سازد

مدارس نبودند. ديداری می گويد: «فرايند آموزشــی 
کــودکان بازمانده از تحصيل به صورت مشــترک در 
مؤسســه و مدارس رهيار زير نظر آموزش و پرورش 
پيگيری می شود. مهر سال گذشته، مؤسسه ميزبان 
 نفر از کودکان بازمانده از تحصيل بود که همچنان 
مشغول تحصيل هستند. حمايت تحصيلی از کودکان 
کم بضاعت با کمک حاميان و خّيران مرکز يکی ديگر 
از فعاليت های مهر و ماه اســت. ديداری می گويد: «با 
کمک مالــی حاميان و خيران، گروهــی از کودکان 
کم بضاعت فرحزاد در پايه های اول تا دوازدهم تحت 
پوشش برنامه های حمايت تحصيلی قرار گرفته اند که 

شامل پرداخت هزينه تحصيلی آنها می شود.» 

موفقيت کودکان بازمانده از تحصيل و زنان 
سرپرست خانواری که پس از مهارت آموزی 
به درآمدزايی رســيده اند تــا حد زيادی 
مرهون تالش های دلسوزانه داوطلبانی 
اســت که بدون هيچ چشمداشــتی 
مهارت ها، دانش و توانايی های خود را 
وقف اقشار محروم فرحزاد کرده اند. 
«ســودابه حاجی حسينی» يکی از 
همان داوطلبان و مربيانی است که 
به شوق آموزش کودکان بازمانده 
از تحصيل فرحزاد سال هاست با 

که هر هفتــه داوطلبانه يک 
مسير طوالنی را برای 

به  مــا  آمــوزش 
می آيد  فرحزاد 

ما هم  يعنی 

در کالس های بــا من بخوان، آمــوزش رياضی از 
طريق خواندن و بازی و کالس های نقاشی شرکت 
کننــد. نکته جالــب توجه دربــاره کالس های 
از  اســتفاده  پيش دبستانی 

مربيان محلی است. 

        بچه هاى مهر و ماه را تنها نگذاريم
هزينه  ارائه خدمات متعدد مؤسســه مهر و ماه با کمک های مردمی تأمين می شود. اگر 
شما هم هنر و مهارت خاصی دارد و می خواهيد در اين کار خير داوطلبان و مسئوالن اين 
مرکز را همراهی کنيد می توانيد پس از تماس با شــماره ۲۲۰۷۹۹۰۵ يا مراجعه به صفحه 
اينستاگرام مؤسسه مهر و ماه به نشانی mehromahngo از نيازها و خدمات مرکز مطلع 

شويد و در اين کار خير سهم داشته باشيد. 

منطقه2

افسانه جليليان
مدير داخلى و 

سرپرست كميته 
روان شناسى 

مددكارى مؤسسه

سودابه حاجى حسينى
مربى موسسه مهر و ماه

لعيا حسنينى
مدرس دف نوازى 

مهر و ماه

آرزو ديدارى
مربى موسسه مهر و ماه
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مناطق   1   عكس نوشت

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنى

مجتمع آموزشى 
دوره اول و دوم متوسطه 

ساختمان مجتمع آموزشی مطهر سال هاست که مهمان اهالی محله طرشت است. اين 
مؤسسه آموزشی که سال ۱۳۷۲ توسط «محمد ساروق فراهانی» تأسيس شد در ۲دوره 
متوسطه اول و دوم، دانش آموز می پذيرد. کارنامه موفق دانش آموزان اين مدرسه پسرانه 
در مقاطع مختلف تحصيلی، گواهی بر زحمات و دلســوزی کادر آموزشی مجرب اين 
مدرسه است. با اين مجتمع آموزشی، امکانات، ويژگی ها و شرايط ثبت نام در دوره های 

مختلف تحصيلی آن آشنا می شويم. 

اسامى دانش آموزان برتر خرداد ماه سال تحصيلى 98 ـ 99
 پايه يازدهم  پايه دهم  پايه نهم  پايه هشتم  پايه هفتم 

امير حسام زينلى
شاگرد ممتاز

شايان آفتاب سوارامير حسام زينلى
شاگرد ممتاز

اميرعباس زينلىشايان آفتاب سوار
شاگرد ممتاز

عرشيا امينىاميرعباس زينلى
رتبه اول

سپهر غفارىعرشيا امينى
رتبه اول

سپهر غفارى

ابوالفضل قربانى
شاگرد ممتاز

امير جمشيدىابوالفضل قربانى
شاگرد ممتاز

حسين ندافيانامير جمشيدى
شاگرد ممتاز

اميرمحمد رضايىحسين ندافيان
رتبه دوم

مهدى حسينمردىاميرمحمد رضايى
رتبه دوم

مهدى حسينمردى

اميرحسين زينلى
شاگرد اول

محمد طاها عبادىاميرحسين زينلى
شاگرد اول

على رجب پورمحمد طاها عبادى
شاگرد اول

على شجاع الدينىعلى رجب پور
رتبه سوم

بنيامين عرب عامرىعلى شجاع الدينى
رتبه سوم

بنيامين عرب عامرى

محمدمهدى باقرنژاد
شاگرد دوم

ميالد على وندمحمدمهدى باقرنژاد
شاگرد اول

شايان بى باكميالد على وند
شاگرد دوم

شايان بى باك

مهدى كمره يى
شاگرد دوم

مهدى كمره يى

اميرعلى الوندى
شاگرد دوم

اميرعلى الوندى

اميررضا شادمانى
شاگرد دوم

اميررضا شادمانى

اشكان جوهركش
شاگرد سوم

اشكان جوهركش

شايان سعادتى فر
شاگرد سوم

على عباسىشايان سعادتى فر
شاگرد دوم
على عباسى

عليرضا باقرى
شاگرد سوم

شايان سهرابىعليرضا باقرى
شاگرد سوم

شايان سهرابى

 فضاى آموزشى مجزا براى دوره هاى اول و دوم متوسطه 
کيفيت فضای آموزشــی کالس ها، تجهيزات علمی و آموزشــی و حتــی امکانات رفاهی و 
ورزشی نقش مهمی در موفقيت تحصيلی دانش آموزان دارد. اگرچه مجتمع آموزشی مطهر در 
هر ۲دوره متوســطه اول و دوم دانش آموز می پذيرد اما مسئوالن مدرسه با جداسازی فضاهای 
آموزشــی دوره های اول و دوم متوسطه، شرايط را برای افزايش کيفيت آموزش مهيا کرده اند. 
«محمد فراهانی» مدير و مؤســس مجتمع آموزشــی مطهر می گويد: «براساس دستورالعمل 
آموزش و پرورش، فضای آموزشی دانش آموزان متوسطه اول و دوم را جدا کرده ايم تا کالس ها 
در محيطی آرام تر برگزار شــود و دانش آموزان و معلمان هم تمرکز بيشــتری داشته باشند. از 
طرفی به جز امکانات ورزشی و زمين چمن که به صورت مشترک استفاده می شود، ديگر امکانات 
مدرسه مانند بوفه، محوطه، سرويس های بهداشتی و... به صورت مجزا برای هر ۲دوره متوسطه 

اول و دوم تعبيه شده است.»

 رشد علمى و اخالقى 
مديران مجتمع آموزشی مطهر برای باال بردن کيفيت آموزش و موفقيت تحصيلی دانش آموزان، 
شرايط خاصی برای پذيرش دانش آموز در نظر گرفته اند. فراهانی می گويد: «عالوه بر شرط حداقل 
معــدل ۱۷ برای دانش آموزان هر ۲دوره متوســطه اول و دوم، دانش آمــوزان پيش از ثبت نام در 
مصاحبه حضوری شــرکت می کنند. در دبيرســتان مطهر، معيارهای اخالقی به اندازه استعداد و 
توانايی تحصيلی دانش آموزان اهميت دارد.» معلمانی که مسئوليت کالس های مدرسه را برعهده 
دارند هم از ميان معلمان دلسوز و کاربلد آموزش و پرورش گلچين شده اند. مدير مجتمع آموزشی 
مطهر ادامه می دهد: «همه معلمان مجتمع آموزشی از نيروهای رسمی آموزش و پرورش هستند 
و عالوه بر مصاحبه ورودی، کارنامه  آنها در مدارس قبلی به دقت بررســی شــده است. همچنين 
برای ايجاد فضای رقابتی ميان معلمان، در هر دوره دبير نمونه مدرسه که دانش آموزانش موفقيت 

بيشتری کسب کرده اند انتخاب و معرفی می شود.»

 قبولى 50 درصدى در دانشگاه هاى دولتى 
طی سال تحصيلی جاری، مجتمع آموزشی مطهر در دوره اول و دوره دوم متوسطه دانش آموز 
داشته  است. فضای آرام کالس ها هم در کنار حضور دبيران مجرب، يکی ديگر از عوامل موفقيت 
دانش آموزان به ويژه در مقاطع باالتر و قبولی در کنکور سراسری بوده است. فراهانی از برنامه ريزی 
ويژه مدرســه برای کنکوری ها می گويد: «تعداد مناسب دانش آموزان کالس ها به ويژه در پايه های 
يازدهم و دوازدهم زمينه کسب معدل باال را فراهم کرده است. همچنين برای موفقيت دانش آموزان 
کنکوری عالوه بر همکاری با مؤسسات مختلفی که آزمون های آزمايشی برگزار می کنند، جلسات 
فوق برنامه تســت زنی با بهره گيری از سيستم هوشــمند کالس ها برگزار می شود. طی سال های 
اخير آمار خوبی از قبولی دانش آموزان در کنکور سراســری داشــتيم که گاهی اين آمار به قبولی 

۵۰ درصدی دانش آموزان پايه دوازدهم در دانشگاه های دولتی رسيده است.»

 هزينه هاى ثبت نام در مدرسه مطهر 
هزينه ثبت نام در مجتمع آموزشی مطهر براساس شهريه مصوب آموزش و پرورش برای مدارس 
غيردولتی تنظيم شده است. اگرچه شهريه هر سال با توجه به نرخ اعالمی آموزش و پرورش تغيير 
می کند اما اوليای دانش آموزان هيچ هزينه ديگری در طول سال به مدرسه پرداخت نخواهند کرد. 

 تجليل از مالك محترم ساختمان 
مجتمع آموزشــی مطهر از سال ۱۳۷۵ در 
ســاختمان کنونی اش در خيابــان چوبتراش 
مشغول فعاليت است؛ ساختمانی استيجاری با 
زيربنای هزار مترمربع به مالکيت «آقای موسی 
متين پناه». مدير مجتمع آموزشــی با قدردانی 
از مالک ســاختمان می گويد: «اگر در شرايط 
اقتصادی اين روزهای کرونايی، مالک ساختمان 
مدرسه با مديران و معلمان همدل نبود، مدرسه 
ما هم به سرنوشت بسياری از مدارس استيجاری 
دچار می شد. نگاه خير خواهانه و فرهنگ دوست 
مالک محترم و مساعدت در زمينه مسايل مالی 

و اجاره بها موجب قدردانی و سپاس است.»

مـطـهر

ارتباط 
با مجتمع آموزشی 

مطهر
نشانی: شمال بزرگره شيخ 

فضل اهللا نوری، بعد از پل يادگار 
امام(ره)، نبش زيرگذر طرشت، 

پالک ۹
تلفن: ۴۴۲۳۵۳۹۱ 

۴۴۲۰۸۵۹۳
  وارد فضای رستوران خودرويی که می شوی انگار به دنيای پوسترهای خودروهای قديمی پا گذاشته ای؛ از 
توليدات قديمی کمپانی پورشه تا تراکتورهای قديمی و نخستين ماشين الکتريکی جهان و... در اين محوطه 
کنار هم جمع شده اند. نخستين رستوران خودرويی کشور به نام «باغ غذا» در اراضی عباس آباد افتتاح شده 

است تا لذت غذا خوردن در کنار اتومبيل هايی که به تاريخ پيوسته اند را به عشق ماشين ها بچشاند.  

مرضيه موسوى 

افتتاح نخستين مجموعه رستوران خودرويى كشور 
در اراضى عباس آباد

پاتوق عشق ماشين ها

براى رفتن به نخستين 
رستوران خودرويى كشور بايد 

به اراضى عباس آباد و ضلع 
غربى باغ كتاب برويد. اكنون به 

دليل شيوع كرونا فعاليت هاى 
اين مجموعه ساعت 18:30 تا 

24 انجام مى شود. فروشگاه 
مواد غذايى و ارائه خدمات 

تغذيه و سالمت هم از ديگر 
رخدادهاى اين باغ است. 

20 خودرو در اين رستوران با اندكى تغيير، به محلى براى سرو غذا 
تبديل شده اند. مثالً براى خوردن غذا مى توانيد فضاى داخلى يكى از اين 

خودروها را انتخاب كنيد. باغ غذا هم فضاى مسقف دارد و هم فضاى 
روباز و گوشه گوشه آن با الهام از فضاى خودروها طراحى شده است. 

چهارمين بخش باغ غذا مخصوص كودكان است؛ نمايش هاى عروسكى، 
برنامه هاى آموزشى از برنامه هايى است كه براى اين بخش در نظر 

گرفته شده است. بزرگ ترين پيست بازى هاى كنترلى كشور هم در 
همين بخش قرار دارد. 

باغ غذا در 4بخش طراحى شده. بخش هاى يك تا 3 كاربرى هاى 
رستورانى، كافه و فودكورت دارد. در اين بخش ها عالوه بر سرو غذا 

مى توانيد سراغ سرگرمى هاى مختلف و دستگاه هاى بازى را بگيريد.

مجتمع آموزشى 
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مناطق   1  
هويتپيشخوانپيشخوان

پل خوشمرام كجاست؟
تا به حال برايتان پيش آمده که اســامی برخــی از کوچه ها، معبرها و محله ها نظرتان را 
به خود جلب کند؟ مثل خيابان کيهان، کوچه شــهيد تفنگسازان يا پل خوشمرام در محله 
فرحزاد. «احمد فرحزادی» دبير شــوراياری محله فرحزاد درباره پل قديمی خوشــمرام در 
محله اش می گويد: «از زمانی که خودم را شــناخته ام اين پل به اســم خوشمرام بين اهالی 
شــناخته می شد. دليل نامگذاری پل هم وجود باغ مرحوم حاج آقا خوشمرام در ضلع شمال 
شــرقی پل اســت. قديم ها اهالی برای    تردد زائران تهرانی به امامــزاده داود(ع) اين پل را با 
ســنگ های بزرگ به صورت سنگچين ساختند. هر ســال اين پل قديمی با مشارکت اهالی 
مرمت می شود و گاهی شــهرداری چند نيوجرسی برای حفاظت از پل اطرافش می گذارد و 
قرار اســت شــهرداری پل جديد و محکمی را در محله بسازد.» او می گويد: «پل ذوالفقار در 
همين مسير ۵۰۰ متر جلوتر ساخته شده که خاطرم است سال های خيلی قديم زير اين پل 

غسالخانه بود و از آب استخر باال برای شست وشوی اموات استفاده می کردند.» 

آشنايى با تازه هاى كتاب
يکــی از رويدادهای خوب اين روزها 
در کتابخانه اميرکبير فرهنگسرای ملل 
اهدای کتاب به اين کتابخانه است. اين 
کتابخانه بخشی دارد به عنوان تازه های 
کتاب کــه اخيراً بيــش از ۴۰۰ عنوان 
کتاب به آن اضافه شده. کتاب های جديد 
از جمله کتاب هايی اســت که کتابخانه 
ملی و پايــگاه مبادله کتاب به کتابخانه 
اميرکبيــر اهدا کرده انــد. اين کتاب ها 
برای گروه های سنی بزرگسال و کودک 
با موضــوع علمی، ادبيات و داســتانی 
و کميک استريپ اســت. عالقه مندان 
می تواننــد با رعايت قوانين بهداشــتی 

کتاب مورد نظر را امانت بگيرند. 

شعرخوانى در ابن سينا
گاهی لذتی که در تفســير اشــعار 
هســت در روخوانــی بيت ها نيســت. 
عالقه مندی برخی شــهروندان به اين 
ادبيات باعث شــد فرهنگسرای  حوزه 
ابن سينا کارگاه تفسير مثنوی معنوی را 
در فضای مجازی اجرا کند. اين کارگاه 
۲۶تيرماه در قالب ويدئو کليپ با موضوع 
اخالق و رفتار شهروندی برگزار می شود. 
اگر به تفسير مثنوی معنوی موالنا عالقه 
داريد در کارگاه نيســتان شرکت کنيد 
و برای کسب اطالعات بيشتر با شماره 

۸۸۳۶۶۳۶۶ تماس بگيرند. 

عصرانه هاى كتاب 
شهروندانی که قبل از شيوع ويروس 
کرونــا و در شــرايط عــادی در برنامه 
عصرانه های کتاب فرهنگســرای آفتاب 
فعاليت فرهنگی داشــتند می توانند اين 
برنامــه را به صورت مجــازی از صفحه 
کارگاه ها  کننــد.  دنبــال  اينســتاگرام 
بــا حضــور «ميتــرا اصالنلــو» مربی 
داستان نويســی و دبير کانون بانوی قلم 
با هدف آموزش قصه گويی و آشــنايی با 
قالب های مختلف قصه و داستان برگزار 
می شــود. عالقه مندان بــرای حضور در 
دوره هــای مجازی می توانند به نشــانی 
aftabfarhangsara@ مراجعه کنند. 

كتابخوانى «مداد آبى»
کتابخانه عالمه طرشــتی باشــگاه 
کتابخوانی مداد آبی را با هدف آشنايی 
کودکان با زندگی نويسندگان به صورت 
مجازی با همکاری کتابداران کتابخانه 
برگزار می کند. اين باشگاه قبل از شرايط 
کرونايی در روزهای دوشــنبه با حضور 
پرشــور اهالی و کــودکان و نوجوانان 
برپا می شــد اما در شــرايط کنونی با 
درخواســت اوليا و مشارکت کتابداران 
در فضــای مجازی بــا برنامه های ويژه 
قصه خوانی، شــرح حــال مختصری از 
زندگی نويسندگان و معرفی آثارشان به 
همراه خوانش بخشی از کتاب نويسنده 
اجرا می شــود. عالقه مندان برای کسب 
اطالعــات بيشــتر می توانند به صفحه 
مجازی کتابخانه طرشــتی به نشــانی 

tarashatilib2@ مراجعه کنند. 

خبرفرهنگى

بازديد شبانه از موزه انقالب اسالمى و دفاع مقدس
موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس برای تأمين رفــاه بازديدکنندگان داخلی و خارجی 

بازديد شبانه دارد. 
«قاســم يکله» مدير روابط عمومی و امور بين الملل موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
با بيان اين خبر گفت: «درياچه هورالعظيم، يادمان شــهدای گمنام(ميدان سالم)، آبنماها، 
باغ راه، تاالرهای هفتگانه (موزه اصلی)، سالن های آمفی تئاتر، سراسرنمای مقاومت و کتابخانه 
تخصصی انقالب اســالمی و دفاع مقدس، زيپ الين و موزه روباز ادوات و تجهيزات نظامی و 

هواپيماهای جنگی از جمله بخش های اين موزه است. 
عالقه مندان با همراه داشــتن وسايل بهداشــتی و رعايت پروتکل های بهداشتی در ايام 
تعطيل و روزهای پنجشــنبه و جمعه تا ســاعت ۲۲ می توانند از ايــن مرکز بازديد کنند.» 
برای دسترسی به موزه می توانيد به ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقانی، انتهای خيابان سرو، 

روبه روی بوستان طالقانی برويد. 

منطقه3گردشگرى

زهرا كريمى منطقه2

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مدير مسئول: مهران کرمی
 سردبير:  افشين اميرشاهی

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ سعيد غفوری/ علی حسنی 

ميالد رفاقتی
 حروفچينی و تصحيح:  منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان/ فهيمه شيرازی

 نشانی: خيابان ولی عصر(عج) نرسيده به پارک وی کوچه تورج پالک۱۴  کد پستی: ۱۹۶۶۶۵۳۳۸  صندوق پستی: ۴۵۹۵۶-۱۹۶۶۶  تلفن:۲۳۰۲۳۱۰۰   دورنگار:۲۳۰۲۳۴۸۸

 دبير تحريريه:  مهدی عليپور
 تحريريه:  شهره کيانوش راد/ زهرا کريمی

مرضيه موسوی/ راحله عبدالحسينی
سحر رمضانعلی پور/ حسن حسن زاده

ميز گفت وگو

«عباس يافتيان» دهيار نمونه استان تهران
 شهرستان شميرانات، بخش لواسان، روستای 

نيکنامده:
روستا بايد شهرنشينان را 

جذب كند
مهيا شــدن امکانات به روز زندگی و ارائه خدمات 
رفاهی به روستانشــينان از داليل بقای روستاها در 
دوره فعلی زندگی است. ايجاد چنين امکاناتی برای 
افزايش رضايت زندگی در روســتا منوط به تالش 
و انجام وظيفه دهياران اســت و بس. رضايت اهالی 
روســتای نيکنامده از «عباس يافتيان» دهيار اين 
روستا باعث شد که در اســتان نمونه شود. درباره 
فعاليت هــا و عملکرد او در دوره ۴ســاله دهياری 

گفت وگو کرده ايم. 

 ۳ ســال از دوره ۴ســاله دهياری شما در 
روستای نيکنامده گذشــته. از فعاليت هايی که 
رضايت ساکنان روســتا را به همراه داشته است 

بگوييد. 
روســتای نيکنامده با ۵هزار سال قدمت در منطقه 
لواســان بزرگ بين کوه های شــميران با ۳هزار و ۴۴۱ 
نفر جمعيت و بيش از هــزار و ۵۰۰ خانوار در روزهای 
تعطيل و فصل گرم ســال ميزبان بيــش از ۸ هزار نفر 
گردشــگر است. طی اين ۳ سال همه توجه ها به تأمين 
زيرساخت های عمرانی، آموزشی و فرهنگی روستا بوده 
است. تاکنون ۵۰ هزار مترمربع زيرسازی و اجرای مکانيزه 
آسفالت آسفالت، ساخت ۲ کيلومتر بلوار با نام شهيد حاج 
قاسم سليمانی، اجرای ۶۰ درصد فيبر نوری، ساماندهی 
حمل ونقل عمومی، ساخت ۲واحد اداری مستقل برای 
دهياری، هوشمندســازی مدارس روستا، ساخت سرای 
محله با پيشرفت ۶۰ درصد و اصالح شبکه آب آشاميدنی 
روستا به طول ۱۰ کيلومتر لوله گذاری، قرارداد و تعامل 
با ســازمان تربيت بدنی برای فعاليت ورزشی روستاييان 
در ورزشگاه شــهدای نيکنامده، اطفای بيش از ۷ مورد 
حريق در کوهستان و طبيعت، شناسايی بافت فرسوده 
روســتا و صدور ۱۵ جواز ســاخت انجام شده و هزار و 
۵۰۰ خانواده تحت پوشش بيمه حوادث قرار گرفته اند. 
شاخصه اصلی روستا هوشمندسازی و اجرای فيبر نوری 

و هوشمندسازی مدارس است. 
 برنامه شما طی يک سال پيش رو چيست؟ 

روستا طی سال های اخير با امکاناتی که در 
آن ايجاد شــده روز به روز توسعه پيدا کرده 
اســت. اين عامل منجر به افزايش جمعيت 
در روســتا شــد. اين موضوع می طلبد تا 
بار ديگر طــرح هــادی، بازنگری و 
برحسب جمعيت ساکن اصالح شود. 
همچنين در تالش هستم طی يک 
ســال باقی مانده روستا به دوربين 
هوشمند برای افزايش امنيت مجهز 
شود و نقاط حادثه خيز، شناسايی 
و اقدامــات مهندســی در خيابان ها 
اجرايی شــود. اکنون فاز يک زمين 
چمن با مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع 
در حال ساخت است که تاکنون ۳۰ درصد 
پيشرفت داشته. ساخت بوستانی به مساحت 
۵ هزار مترمربع، زيباسازی خيابان های روستا 
و ايجاد امکان برای کسب درآمد ثابت و پايدار 
برای دهياری و ايجاد اشــتغال بــرای جوانان 

روستا از برنامه های امسال است.

آن ايجاد شــده روز به روز توسعه پيدا کرده 
اســت. اين عامل منجر به افزايش جمعيت 
در روســتا شــد. اين موضوع می طلبد تا 

در حال ساخت است که تاکنون 
پيشرفت داشته. ساخت بوستانی به مساحت 
۵ هزار مترمربع، زيباسازی خيابان های روستا 
و ايجاد امکان برای کسب درآمد ثابت و پايدار 
برای دهياری و ايجاد اشــتغال بــرای جوانان 

روستا از برنامه های امسال است.


