
در آستانه روز بهزیستی، با مسئول مرکز مداخله در بحران 
شهید نواب صفوی گفت وگو کردیم

بهزیستی فقط 
حامی معلوالن نیست

وقتی نام سازمان بهزیستی برده می شود، نخستین موضوعی که به ذهن 
می رســد، مجموعه ای اســت که ضمن نگهداری از معلوالن جسمی و 

ذهنی از آنها حمایت هم می کند...
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قهرمان نابینای تیم ملی دوو میدانی 
در همسایگی ما زندگی می کند

 او قهرمان اســت. نه به دلیل مدال های زیادی که به دست آورده 
و موفقیت هایی که از آن خود کرده اســت، بلکه از این جهت که 

توانسته یک تنه به مصاف مشکالت زندگی...

فتح میدان های 
ورزش و زنـدگی

طرح »برخورد با تخلفات عابران پیاده و راکبان موتور سیكلت« توسط 
پلیس راهور در معابر پر تردد منطقه 8 اجرا می شود

یکی از عوامل تصادفات در تقاطع ها، تجاوز موتورسیکلت ها و خودروها به حریم 
عابرپیاده اســت. حریم عابرپیاده همان خط کشی های سفیدی است که عابران 

قرار است با آسودگی خاطر از روی آن عبور کنند... صفحه 7

صفحه 6

 اجرای طرح»محله پویا« 
در یکی از محله های منطقه 15 اهالی را سر ذوق آورده است

ایـست! 
اینجا گذرگاه عابرپیاده است
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دسترســی جدید برای اهالی 
خیابــان اهلل اکبــر در محلــه 
شــهدای گمنــام ایجاد می شــود. 
و  فنی  معاون  »محمد ظرافتی کیا« 
عمران شهردار منطقه 14دراین باره 
بازگشــایی خیابان  گفت: »طــرح 
اهلل اکبــر از مهم تریــن پروژه هــای 
اجرایی منطقه است که در زمین بایر 
و بزرگی که در انتهای خیابان اهلل اکبر 
قرار داشــت و باعث بن بست شدن 
این خیابان شده و رفت وآمد اهالی را 
با دردســر همراه کرده بــود، ایجاد 

می شود.« او با بیان اینکه بروز مشکل    تردد شهروندان به دلیل بی توجهی 
ســرمایه گذاری اســت که در این خیابان مجتمع 300 واحدی ساخته، 
افزود: »چندی پیش یکی از سرمایه گذارها قطعه بزرگی از زمین بایر را 
خریداری و بدون در نظر گرفتن گذر، ســاختمان 300 واحدی بنا کرده 

است. شــهروندان راه عبور ندارند و 
باید از داخل زمین بایر    تردد کنند. 
زمینی پر از چاله و کلوخ که امکان 
راه رفتن را سخت می کند. همچنین 
این زمیــن محل تجمــع جانوران 
مــوذی اســت و نمــای خوبی هم 
»معاونت  گفت:  ظرافتی کیا  ندارد.« 
فنی و عمــران شــهرداری منطقه 
14برای رفع معضل    تردد اهالی این 
مجتمع مسکونی در نظر دارد زمین 
بی دفاع و وســیعی که جلو مجتمع 
قرار دارد را به یک بلوار 3 باند تبدیل 
کند.« او خاطرنشان کرد: »رایزنی های الزم برای تغییر کاربری زمین به 
خیابانی عریض انجام شــده و بــه زودی گذری به عرض 30 متر با رفیوژ 
میانی در امتداد خیابان اهلل اکبر ایجاد خواهدشد که در واقع باعث خروج 

این خیابان از بن بست می شود.«

تیتر یک

خیابان»اهللاکبر«بازگشاییمیشود

ساماندهی و جمع آوری بی خانمان های منطقه 8
طرح جمع آوری کارتن خواب  هــا و بی خانمان ها در 
منطقه 8 اجرا می شــود. »جعفر امیرآبادی زاده« معاون 
اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 8 دراین باره گفت: 
»با توجه به وضعیت کنونی و شیوع مجدد ویروس کرونا، 
طرح جمع آوری افراد بی خانمان و کارتن خواب در این 
منطقه با جدیت انجام می شود.« او افزود: »این طرح با 
هدف ایجاد محیطی امن برای شهروندان وجلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا در منطقه 8 درحال اجرا است.« او 
ادامه داد: »این طرح توسط سازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران و مشارکت نواحی 3 گانه در منطقه اجرا خواهدشد.« امیرآبادی زاده گفت: 
»شــهروندان در صورت مشاهده افراد بی خانمان یا کارتن خواب در بوستان ها، معابر، مراکز 
درمانی و... می توانند با سامانه 137 تماس بگیرند تا برای جمع آوری این افراد اقدام شود.« 
بــه گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه 8 این طرح بــه مدت یک ماه ادامه 

خواهد داشت. 

داستان کوتاه بنویسید، جایزه بگیرید
جشــنواره مجازی داستان کوتاه در سرای محله های 
20گانه منطقه 4 برگزار می شود. »مرتضی نظری« مدیر 
اداره فرهنگی شــهرداری منطقه4 دراین باره گفت: »در 
راستای اجرای برنامه شادستان تهران برای اوقات فراغت 
شهروندان، جشنواره داســتان کوتاه در فضای مجازی 
برگزار می شــود.« او افزود: »این رویــداد فرهنگی در 
قالب جشنواره داستان کوتاه با عناوین »قلم برای همه«، 
»جمله زیبای من«، »سینما برای همه« و »شهر هنر« 
از آغاز تابســتان در فضای مجازی ســرای محله ها آغاز 
شــده و تا 2۵ مردادماه ادامه خواهد داشــت.« او ادامه داد: »عالقه مندان می توانند ویدئوی 
یک دقیقه ای معرفی خود و آثار تولید شده را به تلگرام اداره فرهنگی شهرداری منطقه 4 به 
نشانی http://t.me/farhangi4  ارسال کنند تا پس از جمع آوری و داوری نهایی، آثار برتر 

انتخاب و به برگزیدگان جوایز اهدا شود.«

چهره
شهردار منطقه13 خبر داد

اجرای طرح های ترافیکی 
در نواحی چهارگانه

یادداشت

گذران اوقات فراغت 
در دوران کرونایی 

منطقه13

منطقه14

شرایطی که امسال به دلیل شیوع ویروس 
کرونــا در جامعه پیــش آمده و بســیاری از 
برنامه هــای روزمره و عــادی به ویژه در مراکز 
فرهنگــی و هنــری را برهــم زده، بــر اغلب 
فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی تأثیــر 
گذاشــته و در مواردی باعث اختالل در برخی 
از برنامه های فرهنگی و آموزشــی شده است. 
از جملــه در بخش اوقات فراغت دانش آموزان 
در فصل تابســتان که ایــن روزها اثرات آن را 

می شود در گوشه و کنار محله ها دید. 
به بیان دیگر، این روزها و در شرایط دشوار 
متأثر از شــیوع ویروس کرونا، عالوه بر گرمای 
روزهای داغ تابســتان، نداشتن برنامه مشخص 
برای گذرانــدن اوقات فراغــت فرزندان، بیش 
از پیش بعضی از خانواده هــا را کالفه و نگران 
کرده است. اگر به این مسئله مشکالت شغلی 
سرپرســت و نان آور خانواده را هم اضافه کنیم 
آن موقع وضعیت به مراتب پیچیده تر می شود، 
چراکه معمواًل برنامه ریــزی برای گذران اوقات 
فراغت فرزندان خانــواده با موقعیت اقتصادی 
آن خانــواده ارتباط مســتقیم دارد. به ویژه در 
بخش هایی مانند محدوده مناطق شرق پایتخت 
که برخی از ســاکنان آن را قشرهای متوسط 
و گاه کم درآمد تشــکیل می دهند. کارشناسان 
امور اجتماعی هم که توجه به بعد اقتصادی در 
برنامه ریزی اوقات فراغت جوانان را بسیار مهم 
می دانند، به امکانات محدود تفریحی، ورزشی 
و فرهنگــی و  همچنین باال بــودن هزینه های 
استفاده از همین امکانات که گاهی برای جوانانی 
از قشر متوسط و ضعیف جامعه غیر ممکن است، 
اشــاره دارند. در واقع برنامه ریــزی برای اوقات 
فراغت تحت تأثیر اشــتغال است و با توجه به 
شرایط دشوار اقتصادی که این روزها گریبانگیر 
بسیاری از خانواده هاست، برخی خانواده ها توان 
مالی برای ساماندهی و نظم بخشیدن به اوقات 
فراغت دانش آموزان را ندارند و نمی توانند برای 
برخی برنامه های تفریحی و آموزشی برنامه ریزی 

اقتصادی داشته باشند. 
در چنین شــرایطی معمواًل فرزندان به ویژه 
نوجوانان جذب گروه همساالن می شوند و اوقات 
فراغتشان را بیرون از فضای خانواده و با دوستان 
ســپری می کنند و به جرئت می توان گفت که 
یکی از مهم تریــن عوامل مؤثر در بــروز انواع 
آسیب های اجتماعی مربوط به نداشتن مدیریت 
و برنامه ریزی صحیح برای بهینه ســازی اوقات 
فراغت فرزندان است. بنابر این، به لحاظ اینکه 
اوقات فراغت مطلوب نقش مؤثری در پیشگیری 
از انواع آســیب های اجتماعی و بزهکاری های 
نوجوانــان و جوانــان دارد، برنامه ریزی صحیح 
برای اوقــات فراغت این افراد ضروری اســت، 
چراکه تحقیقات کارشناسان نشان داده افرادی 
که اوقات فراغت مفید و مطلوبی دارند از لحاظ 
اقتصــادی بازده مطلوب تــری دارند. چگونگی 
گذرانــدن اوقــات فراغت بر ابعــاد اجتماعی، 
فرهنگی فرد تأثیرگذار اســت. بــه نحوی که 
گذراندن اوقات فراغت مطلوب منجر به افزایش 
سطح شعور، آگاهی و تبادل افکار می شود. عالوه 
بر آن چنانچه افراد اوقات فراغت مفید و مطلوبی 
داشــته باشند، نگاه و بینش اجتماعی آنان هم 

تقویت می شود. 

تولید اقالم پزشکی در مراکز کوثر
مراکــز کوثر منطقــه 1۵همزمان با شــیوع مجدد 
ویروس کرونا اقالم پزشــکی مانند گان، ماســک، کاله 
و ملحفــه تولید می کننــد. »اکبر مختــاری« معاون 
اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 1۵دراین باره گفت: 
»درحال حاضر 3 مرکز مهارت آموزی کوثر در ایام شیوع 
ویــروس کرونا اقالم پزشــکی تولیــد می کنند که این 
مراکــز پیش از این در زمینه تولید عروســک و دوخت 
لباس تریکو فعالیت داشــتند امــا درحال حاضر بانوان 
سرپرست خانوار در این مراکز مشغول کمک به مدافعان 
ســالمت هستند.« مختاری درباره تعداد بانوان شاغل در مراکز کوثر نیز افزود: »اکنون 980 
بانوی سرپرســت خانوار، بدسرپرست و نیازمند عضو سامانه اداره امور بانوان و در این مراکز 
مشــغول کار هستند.« معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه 1۵ ادامه داد: »با شیوع 
ویروس کرونا مرکز کارآفرینی شــکوفا غیرفعال شده بود که با همکاری شهرداری شرایطی 

برای فعالیت مجدد بانوان برای تولید اقالم پزشکی در این مرکز فراهم شد.«

طرح  ده ها  و  مسیردوچرخه ســواری 
ترافیکــی با هدف افزایــش ایمنی و 
روان ســازی ترافیک در نواحــی چهارگانه 
اجــرا  می شــود. »مرتضــی  منطقــه۱۳ 
رحمان زاده« شــهردار منطقه ۱۳دراین باره 
ویــژه  مســیر های  »توســعه  می گویــد: 
دوچرخه ســواری با هــدف ارتقای فرهنگ 
دوچرخه سواری میان شهروندان با محوریت 
خیابان پیروزی به طول ۴ کیلومتر آغاز شده 
و در سایر معابر از جمله بزرگراه شهید دوران 
نیز در دســتور کار قرار دارد.« او می افزاید: 
بازارچــه  محــدوده  در  »پیاده راه ســازی 
شهرستانی در ناحیه یک و همچنین خیابان 
دهقــان در ناحیــه دو از دیگــر طرح های 
ترافیکی است که به زودی اجرایی می شود.« 
او ادامه می دهــد: »تقویت زیرســاخت های 
ترافیکــی و توجه به اصــول ایمنی نقش 
بســزایی در تأمین ایمنی    تردد شهروندان 
دارد که براین اســاس، معاونت حمل ونقل 
ترافیک شهرداری منطقه، خدمات مختلف 
ترافیکی ارائه می دهد که ترسیم خط کشی ها، 
نصب تجهیزات ترافیکی، ساخت سرعتکاه ها 
و اجرای طرح های اصالح هندسی در معابر 
موردنظــر و منتج از مطالعــات ترافیکی از 
جملــه تقاطع خیابــان امامت و مســیل 
منوچهری، تقاطع خیابان پیروزی  ـ بزرگراه 
امام علی)ع(، بزرگراه شــهید یاســینی و 
محدوده پل شهید باقری از جمله آنهاست.« 
به گفته شهردار منطقه۱۳ساماندهی شبکه 
معابــر و تنظیــم جهت حــرکات یکی از 
ابزار های مدیریت ترافیکی است و از این رو با 

رفــع معضــالت  هــدف 
ترافیکی و تسهیل در    تردد 
وسایل نقلیه، با هماهنگی 
پلیــس راهــور منطقــه 

۱۳جهــت حرکت 
معابر در نواحی دو 
دســت  در   ۳ و 
بررسی و اصالح 

قرار دارد. 
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اخطار به رستوران های متخلف
شهروندان موارد تخلفات بهداشتی رستوران ها و رعایت نشدن 
فاصله گذاری فیزیکی در غذاخوری های عمومی را به سامانه 190 
اطالع دهند. »رضا روحی« کارشناس واحد بهداشت محیط مرکز 
بهداشــت شمال تهران گفت: با توجه به بازگشایی رستوران ها در 
شرایط شــیوع ویروس کرونا، نظارت کارشناسان واحد بهداشت 
محیط شمال افزایش یافته تا به سالمت از این بحران عبور کنیم.« 
او افزود: »تا زمان فعالیت رستوران  ها به صورت بیرون بر، نگرانی ها 
کمتر بود اما در شرایط فعلی، رستوران ها موظفند تعداد میزها را 
کــم و فاصله آنها را زیاد کنند تــا خطر انتقال ویروس به حداقل 
کاهش پیدا کند.« کارشناس واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت 
شــمال با بیان اینکه کافه ها با اینکه باز هستند اما مجاز به عرضه 
قلیان نیســتند ادامه داد: »بازرسان ما در روزهای گذشته به 7 رستوران سنتی در محدوده 
منطقه 4 که غیرقانونی قلیان عرضه کرده بودند اخطار دادند و رستوران هایی که این اخطار 

را نادیده بگیرند با حکم قضایی پلمب می شوند.«

دانش آموزان »پاتوق زاهدگیالنی« را کاشیکاری می کنند
دیواره های پاتوق محله زاهدگیالنی با مشــارکت دانش آموزان 
منطقه13زیباســازی و کاشیکاری می شــود. »سجاد سبحانی« 
معــاون اجتماعی و فرهنگی شــهردارمنطقه 13دراین باره گفت: 
»این طرح با همکاری اداره آموزش های شــهروندی شــهرداری 
منطقه و مشارکت 7 نفر از دانش آموزان مدرسه »فاطمه تعلیمی« 
در پاتوق محله زاهدگیالنی درحال انجام اســت.« او افزود: »این 
کار کــه در راســتای اجرای طرح رنگ در شــهر و تلطیف نمای 
شهری انجام می شود، حدود دو مترمربع وسعت دارد و قرار است 
طرح »پروانه و  گل« بر دیوارهای پاتوق کاشیکاری شود.« او ادامه 
داد: »مشــارکت کنندگان در این طرح ضمن رعایت پروتکل های 
بهداشــتی با تجهیزاتی که در اختیــار دارند، این طرح را اجرایی 
می کنند و بعد از اینجا هم انجام طرح های مشارکتی ادامه دار خواهدبود.« ایجاد پاتوق های 
محله یکی از فعالیت های مدیریت شهری برای ساماندهی نقاط بی دفاع است که در افزایش 
نشاط جمعی شهروندان تأثیرگذار اســت. پاتوق محله زاهدگیالنی یکی از این مراکز است 
و امکاناتی نظیر فضای ســبز و مبلمان شــهری دارد. این پاتوق در خیابان دماوند، خیابان 

زاهدگیالنی ایجاد شده است. 

اجرای طرح فاصله گذاری در بوستان ها
طرح فاصله گذاری اجتماعی در بوستان های منطقه14 با هدف 
حفظ سالمت شهروندان اجرا می شود. »حامد فتحی« سرپرست 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهردارمنطقه14 با بیان اینکه طرح 
فاصله گذاری اجتماعی در بوستان سمیه اجرا شده است، افزود: »با 
بازگشایی بوستان ها در شرایطی که تهران در وضعیت بحرانی به 
سر می برد، برای اینکه شهروندان در فضایی سالم و بدون آلودگی 
تفریح کنند، این طرح را در این بوســتان اجرا کردیم.« او افزود: 
»طــرح فاصله گذاری در قالب رنگ آمیزی کفپوش های بوســتان 
سمیه برای رفاه و حفظ سالمت ورزشکاران و رعایت فاصله الزم از 
هم انجام شده است.« او ادامه داد: »این طرح برای حفظ سالمت 
شهروندان در سایر بوستان های منطقه نیز اجرا خواهدشد.« فتحی 
تأکیدکرد: »خوب است شهروندان توصیه کارشناسان بهداشت را جدی بگیرند و به جز امور 

ضروری از خانه خارج نشوند.«

میز خبر

  50
نوعروس نیازمند منطقه13با 

دریافت 15کاالی اساسی از قبیل 
یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق 
گاز، فرش، سرویس های قابلمه، 

چینی و وسایل آشپزخانه و... 
صاحب جهیزیه کامل شدند. این 

افراد از طریق معتمدان شناسایی 
شده و با کمک سرای محله 

پیروزی و خیّران فعال، جهیزیه  
خود را تحویل گرفتند. 

17
مخزن آب اضطراری تا پایان سال 
در بوستان های منطقه 4 جانمایی 
می شود. به گفته معاون فنی و 
مهندسی شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 این مخازن با ظرفیت 
100 مترمکعب برای تأمین آب 
شرب اهالی در هنگام وقوع 

بحران ایجاد می شوند. 

دردسر خانه های متروکه
و  خانه هــای متروکه  
رهــا شــده ای در محله 
اتابــک وجــود دارد که 
این روزها موجب دردسر 

اهالی شده است. 
»علیرضــا حجتی« دبیر شــورایاری محله 
اتابــک دراین باره گفت: »از ســال ها پیش که 
تملک امالک در محله اتابک به صورت نیمه کاره 
رها شــد و تعدادی ملــک متروکه بدون اینکه 
تخریب شــوند در محله باقی ماندند که وجود 
این امالک در محله باعث مشــکالت بسیاری 
شــده و نارضایتی اهالی را در پی داشته است.« 
او ادامه  داد: »در ســال های اخیر شاهد حضور 
معتــادان و کارتن خواب هــا در ایــن خانه ها 
بوده ایم و با توجه بــه اینکه این خانه ها اکنون 
مالکیت مشــخصی ندارند، این افراد از فرصت 
سوء اســتفاده و از این مکان به عنوان ســرپناه 
استفاده می کنند.«او افزود: »بیشتر این امالک 
داخل بافت مســکونی قــرار دارد و معتادان با 
اســتعمال موادمخدر و به جا گذاشتن بقایایی 
از جمله سرنگ باعث وحشــت اهالی شده اند. 
از طرفی آلودگی زیســت محیطی و انباشــت 
زباله های خشک و تر در این خانه ها باعث انتشار 
بیماری و ویروس می شود.« حجتی تأکید کرد: 
»بارها برای حل این مشکل به مراجع مختلف 
مراجعه کرده ایم که متأســفانه بی نتیجه مانده 
است. اگر مســئوالن این معضل را رفع کنند، 
دیگر شاهد حضور کارتن خواب ها و معتادان در 

محله اتابک نخواهیم بود.«

علی اهلل سلیمی
دبیر تحریریه

هوشمندسازی شبکه آبرسانی میدان ها و معابر
شــبکه آبرسانی سنتی منطقه 8 در آینده نزدیک با تغییراتی روبه رو می شود و جای خود را به شبکه های 
آبرسانی هوشمند می دهد. »ناصر رضاپور« معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه 8 دراین باره 
گفت: »از همان سال های تشکیل بلدیه تا سال گذشته 33 درصد منطقه از طریق نهرها آبیاری می شد که به 
دلیل دخالت عامل انسانی و به روز نبودن ابزار این کار، خطاهای بسیاری در این زمینه رخ می داد.« او ادامه داد: 
»با پیگیری هایی که شهردار منطقه انجام داد، هوشمندسازی آبیاری میدان های منطقه 8 را در دستور کار قرار 
داده ایم و قرار است به روش های آبیاری قطره ای و بارانی انجام شود که در آن عامل انسانی حذف شده و از طریق 
سنسور رأس ساعت معین آبیاری به صورت هوشمند انجام می شود.« او افزود: »از سال گذشته تاکنون آبیاری 
10 میدان به صورت هوشمند در حال انجام است و تا پایان سال آبیاری تمام میدان های منطقه به این روش 
انجام می شود.« رضاپور درباره ذخیره سازی آب در منطقه 8 نیز گفت: »همچنین مخازن ذخیره آب در منطقه 
8 که گنجایش ذخیره 1300 مترمکعب آب را داشــت، درحالی که نیاز روزانه منطقه 4هزار و600 مترمکعب 
است و ظرفیت مخازن با نیاز روزانه خیلی فاصله داشت، از همین رو جانمایی مخازن در دستور کار قرار گرفت.« 
او افزود: »از این رو یک مخزن هزار و 300 مترمکعبی در تقاطع خیابان های مسیل باختر و شهید ثانی و یک 
مخزن با گنجایش 700 مترمکعب هم در میدان 11 جانمایی خواهدشد.« او تأکیدکرد: »تکمیل شبکه آب خام 
و آبیاری هوشمند در تمام میدان ها و معابر امسال به پایان می رسد و آبیاری به صورت سنتی حذف خواهدشد.«

منطقه8چه خبر از شهر؟

منطقه4

منطقه14

13

منطقه15شورایاری

منطقه
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صفحه آرا
تاش

رانندگان پایانه تاکسیرانی رسالت در روزهای گرم تابستان شرایط سختی دارند

تعیین تکلیف پایانه بیسایهبان،زیرتیغآفتـاب
تا 3 ماه دیگر

موضوع چرایی تأخیر در مســقف 
شــدن پایانه رســالت 
اناری«  »مهــدی  از  را 
معــاون حمل ونقــل و 
ترافیک شهردار منطقه 
می شــویم.  جویــا   4
می گویــد:  انــاری 
»میدان رسالت یکی از 
قدیمی ترین میدان های 
شــرق تهران است و ما 
تجهیز  بــر  عالوه  باید 
و مســقف کردن پایانــه باید به فکر 
زیبایی بصری میدان هم باشــیم از 
ایــن رو درصددیم ایــن محدوده که 
وســعتش 30 هزار مترمربع است را 
به یک پالزای شهری تبدیل کنیم.« 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
منطقه در توضیح بیشــتر می افزاید: 
»در طرحی که پیش رو داریم عالوه 
بر زیباســازی قرار است سهم بیشتر 
معبــر در اختیار عابران پیــاده قرار 
بگیــرد و پایانه بــه زیرزمین منتقل 
شده و ساماندهی شود.« به گفته اناری 
مطالعات جامع طرح پالزای شهری 
دردست انجام است و تا 3 ماه آینده 
تکمیل و تکلیف پایانه رسالت مشخص 
می شــود: »قبول داریم که رانندگان 
به خاطر مسقف نبودن پایانه خیلی 
سختی کشــیده اند اما تا 3 ماه آینده 
قطعًا شــاهد اتفاقات خوبی خواهند 
بود.« معاون ترافیک درتوضیح بیشتر 
می گوید: »اگر در کارشناســی طرح 
تأیید شــود کلنگ ســاخت پالزا در 
پاییز به زمین می خورد که نتیجه اش 
قطعًا این محدوده را متحول می کند 
و در صــورت تأییــد نشــدن طرح، 
پایانه حداکثر تا پایان ســال مسقف 

می شود.«

در محدوده منطقه 4، 4 پایانه تاکســیرانی )رسالت؛ 
علــم و صنعت، مغان، زین الدین( وجــود دارد که به جز 
یکی )پایانه مغان درپاســداران( بقیه پایانه ها مســقف 
نیستند. احصایی مدیر اداره تاکسیرانی منطقه در این باره 
می گوید: »پایانه های علــم و صنعت و زین الدین خیلی 
کوچکند و فقط چند خط تاکســی دارند و    ترددشــان 
محدود اســت از این رو مسقف شدن آنها ضروری نیست 

و در حال حاضر فقط ســاماندهی پایانه رسالت به عنوان 
بزرگ ترین پایانه منطقه ضــرورت دارد.« عالوه بر پایانه 
تاکسی ها، ساخت ســقف برای پایانه اتوبوسرانی افق در 
محله حکیمیه هم از ســال ها پیش نیمه کاره رها شــده 
اســت. »حامد حجازی« عضو شورایاری محله حکیمیه 
در این باره می گوید: »حدود 8 سال پیش قرار شد پایانه 
افق مسقف شــود و حتی ســتون هایش را هم زدند اما 

کار را نیمه کاره رهــا کردند.« معاون حمل ونقل ترافیک 
شــهرداری منطقه درباره چرایی ایــن موضوع می گوید: 
»این پایانه کوچک اســت و فقط 2 خط اتوبوس دارد و    
تــردد چندانی در آن صورت نمی گیــرد از این رو نیاز به 
سقف ندارد و مســقف کردنش اشتباهی بود که مدیران 
آن زمان می خواســتند انجام دهند اما خیلی زود متوجه 

شدند و کار را ادامه ندادند.«

3 پایانه
بی سقف داریم

ساعت ها انتظار زیر آفتاب 
نزدیــک ظهر پایانه خلوت اســت و در هر خط 
تاکسی، صف طوالنی پژو و سمندهای زردرنگ که 
منتظرند نوبت مسافرگیری شــان برسد، به چشم 
می خورد. راننده های بخش شرقی پایانه، تاکسی ها 
را رها کرده و در پناه سایه کوتاه جعبه برق کوچک 
روی بلوک سیمانی نشســته اند. »محسن« که از 
10 سال پیش راننده خط ولی عصر)عج( – رسالت 
اســت درحالی که خودش را با مقوای بزرگی باد 
می زند با گالیه از مســقف نبودن پایانه می گوید: 
»این روزها به خاطر کرونا مســافر کم شــده و در 
این هوای گرم ما باید مدت بیشتری منتظر بمانیم 
تا ماشینمان پر شــود و زیر تابش مستقیم آفتاب 
هم مغزمان جوش می آورد و هم ماشینمان.« او که 
ماســکش را تا زیر چانه پایین کشیده با دلخوری 
می گویــد: »هر بــار از تاکســیرانی می آیند تذکر 
می دهند که ماسک و الکل بزنید اما به خواسته مان 
که درست کردن یک سایه بان یا سقف برای پایانه 
اســت توجهی نمی شــود.« »علــی« راننده خط 
پاسداران در تکمیل حرف های همکارش می گوید: 
»یکــی از همکارانمان چند ســال پیش ناراحتی 
پوســتی گرفت. دکتر گفت به خاطر تابش شدید 
آفتاب اســت، برای همین مجبور شد تاکسی اش 
را بفروشد.« او دستش را ســایه صورتش کرده و 
ادامه می دهد: »ما فقط برای خودمان نیســت که 
سایه بان می خواهیم. ماشین در زیر نور آفتاب مثل 
یک کوره داغ می شــود و مسافر وقتی در تاکسی 

می نشیند اذیت می شود.«

کالفگی و دعوا به دلیل گرما
پایانه تاکسیرانی رسالت توسط بزرگراه رسالت به 
دو بخش شــمالی و جنوبی تقســیم شده و برخالف 
قســمت شــمالی آن که ســقف و ســایه بان ندارد، 
بخش جنوبی آنکه در منطقه 8 شــهرداری قرار دارد، 
بیش از 10 سال است که مسقف شده است. »وحید« 

یکــی از رانندگان خــط آزادی در این باره 
می گوید: »بــا وجودی کــه پایانه جنوبی 
خیلی از اینجا کوچک تر است و تاکسی های 
کمتری دارد، اما مسقف است.« او که انگار 
چیز جدیدی یــادش آمده صدایش را بلند 
کــرده و می گوید: »در ســید خندان فقط 
3 خط تاکســیرانی است و حتی اسمش را 
نمی شود پایانه گذاشت اما آنجا هم چند ماه 
پیش ســقف زدند و لی اینجا با بیش از 20 

خط سقف ندارد و بالتکلیف است.« راننده میانسالی 
که حاجی صدایش می کنند با دست به اطراف پایانه 
اشــاره می کند و می گوید: »از شانس بد ما این پایانه 
وســط دو خیابان پهن قرار دارد و در اطراف آن هیچ 
ساختمانی نیست که بشود در سایه اش پناه گرفت.« 
حاجی ادامه می دهد: »ما از 6 صبح تا 8 شب اینجاییم، 
اول صبح و غروب اوضاع بهتر اســت اما از ساعت 11 
تا 4 و ۵ عصر واقعًا از گرما کالفه می شــویم.« حاجی 
که 62 ســال دارد و از 1۵ سال پیش در خط آزادی 
مسافرکشی می کند، می گوید: »گرما طاقت آدم را کم 
می کند و در تابستان دعوای بین مسافرها و راننده ها 
بر سر پول خرد و روشن کردن کولر و اینجور چیزهای 

الکی زیاد می شود.« 

رانندگان حق دارند
گالیه رانندگان تاکسی را با »حسین احصایی« مدیر 
اداره تاکسیرانی منطقه در میان می گذاریم. احصایی با 
بیان اینکه از همه این مشــکالت خبر دارد و رانندگان 
حق دارند گالیه داشته باشند، می گوید: »سال گذشته 
چندین بار از طریق مدیریت ســازمان تاکســیرانی با 
شــهرداری مکاتبه کردیم تا پایانه را مسقف 
کنند پاسخشــان این بود کــه برنامه هایی 
تــدارک دیده اند و در بودجه ســال 99 این 
موضوع لحاظ شــده است اما متأسفانه االن 
که چند ماه از ســال می گذرد هنوز خبری 
نشــده.« مدیــر اداره تاکســیرانی منطقه 
می گوید: »متأسفانه مطالبات ما از راننده ها 
یکطرفه اســت از آنها انتظــار داریم طبق 
مقــررات و قوانین عمل کننــد اما خودمان 
نتوانســتیم امکانات و خدمات مناسب در اختیارشان 
بگذاریم و در آفتاب داغ تابستان و برف و باران زمستان 
ســرپناهی برایشان درســت کنیم.« احصایی که چند 
ســال مدیر اداره تاکسیرانی منطقه 8 بوده درباره ضلع 
جنوبی این پایانه رسالت می گوید: »بخش جنوبی این 
پایانه در منطقه 8 خیلی کوچک تر است اما چند سال 
پیش مســقف شد و سروسامان گرفت ا ما اینجا خیر.« 
او در ادامه می گوید: »چند روز پیش به دلیل قراری که 
داشتم مجبور شدم چند ساعتی در پایانه بمانم و از گرما 
و آفتاب خیلی اذیت شدم و متوجه شدم که رانندگان 
چقدر سختی کشیده اند که این شرایط را تحمل کرده اند 
از این رو تمام تالشم را می کنم که موضوع مسقف کردن 

پایانه را پیگیری کرده و به نتیجه برسانم.« 

مهدی اناری
معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار 

منطقه 4

حسین احصایی
مدیر اداره تاکسیرانی 

منطقه

  در این روزهای آخر تیر که تب گرمای هوا در پایتخت به شــدت باالســت، اگر در وقت ظهر یا عصر گذرتان به خیابان بیفتد، عابران پیاده را می بینید که 
عرق ریزان به دنبال راه فرارند تا خودشــان را به سایه بان یا جای خنک برسانند. اما این میان کسانی هســتند که ناچارند برای به دست آوردن لقمه ای نان 
ساعت های طوالنی با صورت های سرخ شده از گرما، زیر تیغ آفتاب سر کنند. ساعت ها انتظار زیر تابش مستقیم آفتاب، وضعیت این روزهای رانندگان تاکسی 
پایانه رسالت است که هر سال هم تکرار می شود. پایانه ای که با 22 خط تاکسیرانی و 1200 تاکسی عنوان دومین پایانه بزرگ پایتخت را یدک می کشد، اما حتی 
یک سایه بان ندارد و این موضوع رانندگان و مسافران این پایانه به ویژه آنهایی که در این هرم گرما، ترس از کرونا ماسک بر چهره شان نشانده را حسابی کالفه 
کرده است. هفته گذشته به این پایانه رفتیم و بعد از گفت وگو با چند نفر از راننده ها، چرایی مسقف نشدن این پایانه 16 ساله را از مدیران اداره تاکسیرانی و 

معاونت حمل ونقل شهرداری جویا شدیم.

پریسا نوری

جوادیه
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  در گوشه و کنار مناطق شرقی پایتخت، سینماهای غیرفعال متعددی وجود دارد که به ساختمان های 
متروکه تبدیل شده و نیازمند توجه ویژه هســتند. مراکزی که ظرفیت راه اندازی پرده نقره ای را دارند 
تا دوســتداران هنر هفتم در نزدیک ترین جا به محل سکونت شــان به آنها دسترسی داشته باشند و از 
امکاناتش بهره مند شوند. مراکزی که پیگیری حال آنها نه نیازمند قرار داشتن در آستانه روز سینماست 

و نه مناسبت تقویمی دیگری است. 

مژگان مهرابی

سینماهای متروکه مناطق شرق پایتخت 
در انتظار احیا و بازسازی

اکرانطوالنیسکوت

منطقه14

»آسمان آبی« در حسرت اکران فیلم
دِر سینما»آســمان آبی«مدت هاســت به روی اهالی محله جوادیه بسته است. 
ســینمایی قدیمی که در کنج میدان بروجردی جا خوش کرده  و اگرچه از 6 ـ 7 
ســال پیش دیگر فیلمی در آن اکران نمی شود اما هنوز سردر »آسمان آبی« روی 
آن خودنمایی می کند. به گفته اهالی محله جوادیه، در ســال های نه چندان دور 
این ســینما پاتوق اهل هنر بود و اهالی روزهای تعطیل و غیرتعطیل برای گذران 
اوقات فراغت راهی آن می شــدند. »فاطمه غنی پور« شورایار محله جوادیه درباره 
این سینما می گوید: »از چند سال پیش سینما تعطیل شده و بدون استفاده مانده 
اســت. ساختمان آن اگرچه قدیمی اما هنوز سرپاســت و می توان از آن به عنوان 

مرکز فرهنگی استفاده کرد.« 
او می افزاید: »محله جوادیه از داشــتن سرانه فرهنگی در مضیقه است و به جز 
ســرای محله، مکان دیگری برای تفریح و ســرگرمی ندارد. این سینما موقعیت 
خوبی در محله اســت و می تواند فضای ســالم و مناسبی برای تفریح و سرگرمی 
اهالی به ویژه جوانان باشــد. برخی از جوانان محله به ناچار وقت خود را به بطالت 
می گذرانند چون حتی فضای ســبز هم در محله نداریم که بخواهند برای اوقات 

فراغت به آنجا بروند.«

بهره برداری به نفع اهالی
از قرار معلوم مدیران شــهری ناحیه 2 شــهرداری و همچنین معتمدان محله 
جوادیه برای تعامل با صاحب ســینما اقــدام کرده اند اما او تمایلی برای فروش یا 
رونق دادن به ســینما را ندارد. به گفته غنی پور، در حال حاضر تنها کسی که در 
ســینما حضور دارد سرایدار آن است که در واقع واســطه پیام رسانی بین اهالی 
و صاحب ســینما هم محسوب می شود. شــورایار محله جوادیه می گوید: »بعد از 
کلی دوندگی توانســتیم اجازه برگزاری مراســم مذهبی و ملی در ســینما را از 
صاحب آن بگیریم. محله جوادیه امکانات فرهنگی ندارد و از سینما به عنوان سالن 
اجتماعات استفاده می کنیم. هرازگاهی هم برای فیلمبرداری سریال ها و فیلم ها به 
عوامل فیلمسازی اجاره داده می شود.« غنی پور پیشنهاد می دهد: »صاحب سینما 
می توانــد این مکان را در اختیار زوج های جوان قرار دهد که قادر به تأمین هزینه 

جشن عروسی نیستند.«
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  او قهرمان است. نه به دلیل مدال های زیادی که به دست آورده و موفقیت هایی که از آن خود 
کرده اســت، بلکه از این جهت که توانسته یک تنه به مصاف مشکالت زندگی برود و بی آنکه 
کسی کمکش کند بارها بر ســکوی افتخار جاخوش کند. با خواندن جمله باال، شاید در ذهن 

تک تک آدم ها این ذهنیت پیش بیاید که از این دسته افراد در جامعه ما کم نیستند. کسانی که 
بدون حمایت دیگران مدارج علمی را طی کرده یا در جامعه فرهنگی و ورزشی از جایگاه باالیی برخوردار 

هستند. اما »هاجر تکتاز« کمی فرق دارد. چراکه قهرمان ملی پوش محله ابوذر از نعمت بینایی محروم است، با 
این وصف بارها در مسابقات کشوری، آسیایی و جهانی شرکت کرده و به مقام برتر دست یافته است. او حتی 

برای امرار معاش و برآورده کردن نیازهایش، خود را بر قامت فرتوت پدر تکیه نداده و با فروش ترشی و لباس 
درآمدزایی می کند. سبک زندگی اش می تواند برای خیلی ها الگو باشد. صبح یک روز گرم تابستانی او را در 

روی مسیر نابینایان باشگاه آفتاب انقالب مالقات و گفت وگو کردیم.
نایستید! 

وقتی به ایستگاه مترو نیروی هوایی می رسیدیم. هاجر 
تکتاز با احتیاط از قطار پیاده می شود و می گوید: »این 

ایســتگاه خط مخصوص نابینایان ندارد و باید خیلی 
مراقب باشم. البته اغلب ایستگاه های مترو مسیر ویژه 
نابینایان را دارد اما دیگر مسافران روی آن می ایستند 

وقتی اعتراض می کنم که اینجا مسیر   تردد ماست 
و اگر شــما ایستاده باشید امکان سقوط ما هست 

دلخور می شوند. می طلبد که مأموران مترو به این 
دسته افراد بی توجه تذکر بدهند.«
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درآمدزایی 
با فروش لباس 

تکتاز هر از چندگاهی به یکی از شهرهای 
عرضه کننده انواع لباس ها ســفر می کند. این 
کار را برای درآمدزایی انجام می دهد. او از آن 
شهر لباس می آورد و اینجا می فروشد. البته در 
این سفرها مادرش همراهی اش می کند. باقی 
ماجرا را از زبان خودش می شــنویم: »در بازار 
قیمت لباس ها و طیف رنگ ها را از فروشــنده 
می پرســم. مثاًل می گویم از رنگ قرمز 10 تا 
زرد ۵ تا به این گونه خرید می کنم. مادرم مدل 
لباس ها را برایم توصیف می کند و من با لمس 
آنها جنس لباس را تشخیص می دهم. ناگفته 
نماند در کنار فروش لباس همراه مادرم ترشی 
و سبزی خشــک هم درست می کنم. خالصه 
همه فن حریفم.« مشــتری ها برای خرید به 
خانه اش می آیند. رگال بزرگی در اتاقش است 
و لباس ها را با لمس دست تشخیص می دهد. 

جالب اینکه همه قیمت ها را می داند. 

قهرمان نابینای تیم ملی دوو میدانی 
در همسایگی ما زندگی می کند

فتحمیدانهای
ورزشوزنـدگی

ورود به فعالیت های 
اجتماعی با ورزش

آرام دور زمین می دود. عینک دودی 
به چشم دارد و دســت در دست دختر 
جوانــی که همراه اوســت، جلو می آید. 
صورتش خیس عرق و نفس زنان نزدیک 
می شود. ســالم کرده و خودم را معرفی 
می کنم. او حواســش را بــه صدای من 
می دهد و می گوید: »خانم خبرنگار؟« با 
شــنیدن بله، دست از دویدن می کشد و 
با چند نفس عمیق به سوی نیمکتی که 
کنار زمین است می رود. مسلط است به 
همه چیزهایــی که در اینجا وجود دارد. 
انــگار جانمایی آنهــا را در ذهنش ثبت 
کرده باشــد. با طمأنینه بطری آبی را از 
کیفش بیرون آورده و گلویی تر می کند. 
بعد هم بی مقدمه می گوید: »ســال ۵۵ 
متولد شــدم. مادرم در زمان حمل من 
به بیماری ســرخچه مبتال شــده بود و 
برای همین کم بینا به دنیا آمدم. به رغم 
این امر، دختر پر شــر و شوری بودم. در 
مدرسه دوران خوشی را با همکالسی ها 
داشتم. هیچ چیز نمی توانست خنده را از 
روی لبهایم محو کند. تا اینکه در ســن 
18 سالگی کال نابینا شدم و همین باعث 
شد کمی گوشه گیر شوم. خوب قبولش 
کمی برام تلخ بود. معلم ورزشم از دیدن 
این وضعیت ناراحت بود و نمی توانســت 
ســکوتم را ببیند برای همین به من که 
از ورزش کردن فراری بودم پیشنهاد داد 
عضو تیم دوومیدانی شــوم. از خانواده ام 
هم خواست تا زمینه ورزش را برای من 
فراهم کنند.« او از »عاطفه حاجی زاده« 
به خوبی یاد می کند و می گوید معلمش 

سال گذشته از دنیا رفته است. 

مدال طالی پرتاب 
دیسک

دختری که همراهش می دوید قصد رفتن دارد، 
هاجر با او خداحافظی کرده و می گوید: »نامش 
مرجان فیاضی اســت. با هم تمرین می کنیم. او 
کم بیناست. از قوانین دو و میدانی نابینایان این 
اســت که ورزشکارانی که نابینای مطلق هستند 
باید هنگام دویدن یک نفر همراهی شــان کند. 
خیلی وقت ها هنگام آمدن به ورزشگاه با هم در 
ایستگاه مترو قرار می گذاریم.« این را می گوید و 
بعد ادامه می دهد: »ســال 8۵ سراغ پرتاب وزنه 
و دیســک رفتم. مربی این طور از من خواســت. 
می گفــت جثه ام درشــت اســت و می توانم در 
مسابقات پرتاب دیســک مقام بیاورم. حق با او 
بود. در مسابقات کشوری مدال طال گرفتم. سال 
97 هم در مسابقات آسیایی جاکارتا چهارم شدم. 
صحبت های او به پایان رسیده و برای رفتن آماده 
می شود. عصای سفیدش را به دست گرفته و راه 
مترو کالهدوز را پیــش می گیرد. می گوید: »تا 
وقتی باشگاه شهید کشوری در میرداماد می رفتم 
پدرم من را می برد. بعد باشگاهم را عوض کردم 
و به یاس ســفید در خیابان مولوی رفتم. دیگر 
پدرم نمی توانســت من را ببرد چون در محدوده 
طرح ترافیک قرار داشت. با خودم گفتم هاجر از 
امروز خودت می روی اگر موفق شدی که ورزش 
را ادامــه می دهی اگر نــه در خانه بمان. به خدا 
تــوکل کردم و از خانه بیرون آمدم. ســوار مترو 
شدم. کمی نگران بودم اما باالخره توانستم موفق 
شوم. از آن روز به بعد خودم رفت وآمد می کنم.«

مدال های جورواجور 
حاصل 24 سال 

تالش بی وقفه
با پیشــنهاد معلم ورزش، پدر و مادر 
هاجر برایش سنگ تمام گذاشتند. پدر هر 
روز او را به زمین ورزش می برد تا هاجر 
ســاعتی بدود و شاد باشد. تکتاز تعریف 
می کند: »مدتی از این ماجرا گذشــت تا 
اینکه یک روز خانــم حاجی زاده به من 
گفت یکی از بچه هــای تیم دوومیدانی 
بیمار شــده و دکتر اجازه مســابقه به او 
نداده است. بعد هم از من خواست جای 
او در مســابقه شــرکت کنم. شرکت در 
مسابقه همانا و ماندگار شدنم در دنیای 
ورزش هــم همانا. دیگر نمی توانســتم 
از ورزش دل بکنــم. چراکــه ورزش به 
من آرامش می داد. آرامشــی که پیش تر 
انگیزه ای  بودم. همیــن  نکــرده  تجربه 
شــد تا در ســال 77 در آزمون دانشگاه 
شــرکت کنم و رشته روان شناسی قبول 
شــوم.« حاصل 24 ســال ورزش کردن 
او، به دســت آوردن 34 مدال قهرمانی 
کشــوری، 2 مدال قهرمانی آسیایی، 2 
مدال نقره پارا آسیایی است. البته تکتاز 
موفقیت های دیگری هم داشــته که به 
آنها اشــاره می کند: »سال 82 که برای 
مسابقات جهانی به کانادا اعزام شدم در 
رشته دوومیدانی نخستین بانوی نابینایی 

بودم که مدال آوردم.« 

مژگان مهرابی
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وعده اهالی در مزرعه خانوادگی 
در یک روز گرم تابســتان حوالی ساعت 6 عصر 
راهی محله هاشم آباد می شــویم. بعد از طی کردن 
خیابان های شلوغ و پر  تردد به انتهای خیابان عباس 
کاشــی می رویم. در مســیر از پیرمردی می پرسیم 
مزرعه خانوادگی کجاست؟   با کلی ذوق و خنده به 
انتهای خیابان هدایتمان می کند. کمی بعد به مدرسه 
شهید مطهری می رسیم درست مقابل مدرسه، زمین 
فوتبال خاکی واقع شــده و پشت این زمین، مزرعه 
خانوادگــی قرار دارد. از فنس کشــی های دور تا دور 
زمین ناگفته پیداســت که مقصد را درست آمده ایم. 
وارد مزرعه می شویم. زمین بزرگی را می بینیم که به 
قطعات کوچک تبدیل شده و برای کاشت انواع سبزی 
و گل وگیاه در اختیار اهالی محله هاشم آباد قرار گرفته 
است. بانوان و آقایان محله همراه که برخی از بانوان 
کــودکان خود را هم همراه دارند، در حالی که آبپاش 
کوچکی در دســت دارند به ســمت مزرعه می آیند. 
شورونشــاطی در این مزرعه برپاست. حس نشاط و 
طراوت در میان جمعیت به ویژه اهالی میانسال موج 
می زند. یکی از آنها مشغول رسیدگی به سبزی هایی 
است که در باغچه کوچکش کاشته و دیگری مشغول 
آب دادن به کدوهایی است که در زمین خود کاشته 
اســت و دیگری بساط پای زغالی اش را برپا می کند. 

اینجا حس زندگی جاری است. 

پاتوق معتادان که مزرعه شد
اهالی می گویند مزرعه خانوادگی زمین خالی و 
بی دفاعی در انتهای خیابان عباس کاشــی بود که   
تردد افراد معتاد و کارتن خواب در این مکان باعث 
نارضایتی در بین ساکنان هاشم آباد به ویژه آن گروه 
از اهالی که پنجره خانه شــان به سمت این زمین 
خالی باز می شــد، شده بود. »مهری براتی« یکی از 
ساکنان محله هاشم آباد در این باره می گوید: »پیش 
از ایــن محوطه مزرعه خانواده یک زمین خالی بود 
که به پاتوق افراد معتاد تبدیل شــده بود. این افراد 
با رها کردن ســرنگ های آلوده باعث آلودگی این 
محیط می شدند. خوشبختانه شهرداری ناحیه این 
زمین را در اختیار اهالی هاشم آباد قرار داد تا عالوه 
بــر جلوگیری از   تردد افراد معتاد، بتوانیم فضایی را 
به عنوان تفریحگاه داشته باشیم.« براتی می افزاید: 
»وضعیــت این بخش از محله بــه گونه ای بود که 
سارقان اکثر اوقات در این مکان بودند و زورگیری 
می کردنــد و اهالی گاهی جرئت نداشــتند در این 

بخش از محله   تردد کنند.«

کاشت سبزی خوردن و فلفل 
مزرعــه خانوادگــی حال و هــوای خوبی دارد. 
اهالی مشــغول رســیدگی به ســبزی های کاشته 
شــده هستند و خوشحالند که ســاعتی را فارغ از 

  وجود فضاهای بی دفاع شــهری در محله هایی که بافت فرســوده و کم برخوردار دارند، یکی از 
معضالتی اســت که اهالی ساکن در این محله ها با آن دست و پنجه نرم می کنند اما اخیراً طرحی در 
منطقه 15 و محله هاشم آباد با عنوان »محله پویا« توسط شهرداری اجرا شده که با استقبال اهالی این 
محله روبه رو بوده است. در این طرح، زمینی که انتهای خیابان »عباس کاشی« پیش از این به عنوان 
فضای بی دفاع شهری و پاتوق افراد معتاد و کارتن خواب بود، به مزرعه خانوادگی با هدف تأمین اوقات 
فراغت اهالی و جلوگیری از   تردد افراد معتاد تبدیل شده است. این مزرعه در حال حاضر قطعه بندی 
شده و در اختیار اهالی محله هاشم آباد قرارگرفته تا در این مکان طبق میل و سلیقه خود به کاشت 

انواع سبزی و گل و گیاه بپردازند. 

سارا جعفرزاده

کالس های آموزشی 
اصول کاشت سبزی ها

مزرعه محله هاشم آباد در قالب طرح 
»محله پویا« به ابتکار شــهردار ناحیه 2 
و با همکاری مرکــز تحقیقات، آموزش 
ومشاوره فضای سبز به بهره برداری رسید. 
»نادر لطفی« سرپرست معاونت خدمات 
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 
1۵ در این بــاره می گویــد: »این مزرعه 
خانواده با هدف ارائه خدمات آموزشــی 
در حوزه فضای ســبز و محیط زیســت 
به شهروندان، اســتفاده بهینه از اوقات 
فراغت و نهادینه کرن فرهنگی کاشــت 
و نگهداری گیاهان ایجاد شــده است.« 
لطفی با شــاره به اقدامات انجام شــده 
در این مزرعه ادامه می دهد: »اقداماتی 
برای آماده سازی این مزرعه انجام شده 
اســت از جمله علف زنی، نخاله کشی، 
شخم زنی توسط تراکتور، کرت بندی و 
همچنین فنس کشــی اطراف زمین. در 
حال حاضر به هر شــهروند کرت های 4 
تا 6 مترمربعی داده شده تا انواع سبزی، 
و نشــای صیفی جات توسط شهروندان 
کاشــته شــود.« او می افزایــد: »برای 
شهروندان عالقه مند کالس های آموزشی 
اصول کاشت انواع سبزی مناسب فصل 
گرم تدارک دیده شــده است که توسط 
کارشناســان مرکز تحقیقــات، آموزش 
و مشــاوره فضــای ســبز آموزش ها به 

شهروندان ارائه می شود.«

 اجرای طرح»محله پویا« 
در یکی از محله های منطقه 15 اهالی را سر ذوق آورده است

مزرعهخانوادگیهاشمآبادیها
دغدغه های زندگــی و روز مرگی گرد هم آمده اند. 
براتی می گوید: »بذر و نشا به صورت رایگان از طرف 
شهرداری در اختیار اهالی قرار گرفته است. حدود 
80 خانوار در این مزرعه فعالیت می کنند و به نوعی 
برای این افراد سرگرمی و فراغت ایجاد شده است. 
در حال حاضر سبزی خوردن، فلفل و کدو در این 
زمین کاشــته ایم و کم کم در حــال آمادگی برای 
کاشت صیفی جات و دیگر گیاهان هستیم.« براتی 
با اشاره به اســتقبال اهالی می افزاید: »در روزهای 
ابتدایی اهالی هرگز تصــور نمی کردند که بتوانند 
برای خود باغچه کوچکی داشته باشند و محصولی 
بکارند و برداشــت کنند. حــاال اغلب اهالی با ذوق 
تمام نزدیک ظهر و اکثر آنها عصر هنگام به مزرعه 
می آیند و ســاعتی را با گل و گیاهان می گذرانند. 
حس سرزندگی و نشاط در تک تک این افراد دیده 

می شود.«

تشکیل گروه مجازی مزرعه محله 
از اســفند ماه که کرونا جزئــی از زندگی مان 
شــد، همه چیز رنــگ و بوی متفاوتــی به خود 
گرفت. »نرجــس خاتون کالیی« یکــی از اهالی 
محله هاشــم آباد در این باره می گوید: »کرونا تمام 
حال وروزمان را تحت تأثیر قرار داد و نیاز به تغییر 
در محیط زندگی خود داشــتیم که خوشــبختانه 
این مزرعه ایجاد شد. حال و روز فعلی این مزرعه 
با قبل قابل مقایســه نیســت. قباًل هر سازنده ای 
نخاله های ســاختمانی خــود را در این زمین رها 
می کرد. بعد از ایجاد مزرعه خانواده روحیه خیلی 
خوبــی پیدا کرده ام و عصرها با اغلب همســایه ها 
بــه این مزرعــه می آییم. در حــال حاضر در این 
مزرعــه کار آبیاری را خودمــان انجام می دهیم و 
این خودش لذت بســیاری دارد. از طرفی گروهی 
در فضای مجازی با عنوان »  مزرعه محله« تشکیل 
شده که هر کســی تجربیات خودش را از مراحل 
کاشت سبزی در این گروه به اشتراک می گذارد و 

این موارد بسیار مؤثر و کاربردی است.«

مترمربع مساحت مزرعه خانوادگی 
در محله هاشم آباد است.

خانوار در حال حاضر در مزرعه 
خانواده باغچه های کوچک دارند. 

تا 6 مترمربع مساخت کرت هایی 
است که در اختیار اهالی محله 

هاشم آباد قرار گرفته است. 

ایجاد مکان تفریحی 
» روح اهلل کرمی« جانشین دبیر شورایاری 
محله هاشم آباد درباره تغییرات مثبت محله 

می گوید: »قبال این مکان پاتوق معتادان و غیر قابل 
استفاده بود. اکنون تغییرات مثبتی در این بخش از محله به 
وجود آمده و اهالی از طرح مزرعه خانوادگی استقبال کرده 
و به نوعی نظارت این بخش از محله را خودشان به عهده 
گرفته اند. اگر مسئوالن امکانات دیگر از جمله منبع آب، 

تأمین روشنایی، مسیر دوچرخه  در اطراف زمین برای 
فراغت کودکان و نوجوانان، جانمایی مبلمان شهری و 

آالچیق تدارک ببینند، می توانیم اهالی بیشتری را 
به این بخش از محله جذب کنیم و به نوعی 

قطب تفریحی در محله داشته 
باشیم.«

منطقه15
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بهزیستی
فقطحامی

معلوالننیست
  وقتی نام ســازمان بهزیستی برده می شود، 
می رســد،  به ذهن  که  موضوعی  نخســتین 
مجموعه ای است که ضمن نگهداری از معلوالن 
جسمی و ذهنی از آنها حمایت هم می کند ولی 
در واقع، دایره خدمت رســانی این نهاد بسیار 
وسیع اســت. اما آنچه موضوع گزارش ماست، 
بخش ویژه ای از فعالیت های بهزیســتی است 
که در این چند ســال اخیر چشمگیرتر شده و 
توانسته با فرهنگسازی در جامعه آمار خشونت 
خانوادگی را کاهش دهد. حمایتگری که مأمور 
شــده تا به داد افراد آســیب دیده برسد و آن 
»اورژانس اجتماعی« است. نهادی اجتماعی که 
جای خالی آن در جامعه ما احســاس می شد و 
حاال با شکل گیری اش گام بزرگی برای کاهش 
و ریشه کن شــدن کودک آزاری، همسرآزاری، 
سالمندآزاری، خودکشی و غیره برداشته شده 
است. به مناسبت روز بهزیستی سری به مرکز 
مداخله در بحران نواب صفوی واقع در منطقه 
14 زدیم و با »مهدیه اخگری« مسئول این مرکز 

گفت وگو کردیم. 

مژگان مهرابی 

در آستانه روز بهزیستی
با مسئول مرکز مداخله در 
بحران شهید نواب صفوی 

گفت وگو کردیم

طبق اطالعات به دست آمده از دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی 
در 3 ماه نخست سال روزانه به طور میانگین حدود 3 هزار و 800 تماس با اورژانس 
انجام شــده اســت. که از این تعداد 300 مورد اعزام به محل انجام شــده است. به 
گفته »محمود علیگو« رئیس اورژانس اجتماعی تهران، خدمات فوریت 123 رایگان و 
شبانه روزی است. او می گوید: »از آنجا که خدمات اجتماعی دغدغه شهروندان نیست 
برای همین در هنگام بحران با سامانه 110 تماس می گیرند.« علیگو متذکر می شود، 
شماره های 1480 صدای مشاور، 09628 خط ملی اعتیاد، 129 مشاوران حقوقی در 
کنار سایر شماره های اضطراری به مردم پیشنهاد می شود. او ادامه می دهد: »در سال 
96 با تکنیک های به کار رفته از ســوی کارشناســان اورژانس اجتماعی از بیش از 8 
هزار و 400 مورد خودکشــی پیشگیری شــده است. در سال 97 بالغ بر یک میلیون 
و 80 هــزار تماس تلفنی و در نیمه اول ســال 98 بیــش از 15 هزار تماس منجر به 

تشکیل پرونده در اورژانس اجتماعی ثبت شده است.« 

دکتر »سارا نوروزی« ماه پیش به عنوان 
مددکار نمونه کشور انتخاب شد چون تمام 
هــم و غم خود را برای یاری افراد آســیب 
دیده گذاشته اســت. او می گوید: »روزانه 

حوادث زیادی در شــهر اتفاق 
می افتد. نزاع، سرقت، قتل و... 
که بــرای هرکــدام از جرم ها 
مرجــع قضایی تعریف شــده 
اســت. در واقع مردم می دانند 
برای شــکایت کجا بروند. اما 
از کنــار بعضــی از اتفاق ها به 
رغــم تلــخ بودنشــان راحت 
می کنند  تصــور  و  می گذرند 

این امر طبیعی اســت. مثل همسرآزاری، 
کودک آزاری و مراقبت نکردن از سالمندان 
کــه ایــن کار را حمل بر کــم لطفی فرد 
می گذارنــد. در صورتی کــه این رخدادها 
ســالمت جامعــه را به خطــر می اندازد.« 
به باور نــوروزی واژه »آزار« یعنی هر گونه 
آســیب عمدی یا غیر عمدی که به روح و 
روان و جســم فرد وارد شود. او در ادامه با 
بیان اینکه در مورد کودک آزاری نخستین 
چیزی که در ذهن شــکل می گیرد تنبیه 
بدنی است در صورتی که هر گونه بی توجهی 
والدین می تواند کودک آزاری تلقی شــود. 
می افزاید: »مــادری که به تغذیه فرزندش 
اهمیت نمی دهد و کودکش را ســاعت ها 
گرســنه می گذارد مصداق کــودک آزاری 
است. حتی اگر والدین لباس مناسب فصل 
گرما و سرما به کودکشــان نپوشانند یا او 
را تحقیر کنند یعنی کودک آزاری کرده اند. 
در مورد ســالمند آزاری هــم همین طور. 
سالمندان معمواًل مورد بهره کشی اقتصادی 
قرار می گیرند یا مورد بی توجهی پرستار یا 
فرزندان شــان قرار می گیرند.« او از اینکه 
اغلب شهروندان با فوریت اورژانس اجتماعی 
آشنا هستند ابراز خوشحالی می کند و ادامه 
می دهد: »متأسفانه در سال های اخیر شاهد 
بروز برخی خشونت های خانگی هستیم. از 
این رو با همسرآزاری زیاد مواجه می شویم. 
البته همیشه زن نیست که آسیب جسمی 
و روحی می بیند، گاهی اوقات خانم ها در 
حق شــوهر خود کم لطفــی کرده و مرد 
خود را مورد ضرب و شــتم قرار می دهند. 
اما در حالت کلــی، مردها به طور فیزیکی 
و زن هــا بــا کالم، همســر خــود را آزار 
می دهند.« به گفته نــوروزی، والدآزاری، 
معلــول آزاری، خواهر و بــرادر آزاری هم 
از جملــه رخدادهایی اســت که اورژانس 
اجتماعــی پیگیــری می کنــد. او متذکر 
می شود موانعی بر سر راه این فوریت است 
کــه می تواند خللــی در عملکرد اورژانس 
123 وارد کنــد. ایــن مــددکار توضیح 
می دهــد: »از آنجا که مردم این فوریت را 
خوب شناخته اند انتظار دارند به پیامشان 
رسیدگی شود. گاها اعتراض می کنند، که 
چندین بار تماس گرفته اند اما ماشین های 
گشت نیامده اند. یا اگر مورد کودک آزاری 
اعالم شــود. کارشناســان از خود کودک 
می پرســند که آیا کتک خورده یا خیر و 
براســاس آن پرونده سازی می کنند. قطعًا 
کودکی که آســیب دیده حقیقت ماجرا را 
تعریف نمی کند چراکــه باید به آن خانه 
بازگــردد و مطمئنًا با خشــونت والدین 

مواجه خواهند شد.« 

 دکتر سارا نوروزی
مددکار نمونه کشور:

هنگام بروز آسیب 
اجتماعی کجا برویم؟ 

سارا نوروزی 
مددکار نمونه کشور

 راه اندازی اورژانس 123
 در 20 سال پیش

مرکز مداخله در بحران »شــهید نواب 
از اصلی تریــن پایگاه های  صفوی« یکــی 
اورژانس اجتماعی شهر تهران است که 
در انتهای خیابان عجب گل قرار گرفته 
اســت. جایی که برای حمایت از افراد 
آسیب دیده جامعه راه اندازی شده تا در 
هنگام بروز مشکل به یاری شان بشتابد. 
جانمایی این مرکز خیلی خوب نیســت 
چون در همسایگی شان کارگاه عمرانی 
مترو مستقر شــده و همین رفت وآمد 
شــهروندان به این مرکز را سخت کرده 
اســت. مرکز اورژانس اجتماعی وسعت 
زیادی دارد و با فضای ســبز زیبایی که در 
حیاطش ایجاد شده، دلباز بودنش بیشتر به 
چشم می آید. اتاق »مهدیه اخگری« مدیر 

این مرکز، روبه روی در ورودی است، جوان 
است و پرتالش، خیلی خوب به اوضاع مرکز 
احاطه دارد. بــه فعالیت های اورژانس 123 
اشــاره می کند و اینکه چه زمانی راه اندازی 

شده است. 
او می گوید: »20 ســالی می شــود این 
فوریت از سوی بهزیســتی فعالیت خود را 
آغاز کرده است. متأسفانه اغلب مردم تصور 
می کنند بهزیســتی فقــط حامی معلوالن 
اســت و بــرای همین تا چند ســال پیش 
کمتر کســی می دانست اورژانس اجتماعی 
چه نهادی اســت اما حاال بیشتر شهروندان 
از نوع عملکــرد آن باخبرند و مرتب با این 
سامانه تماس می گیرند.« به گفته اخگری 
بیشترین پیام های ارجاعی این مرکز درباره 
کودک آزاری اســت و او از اینکه در جامعه 
فعلــی ما این مشــکل پررنگ اســت ابراز 

تأســف می کند. می گوید: »کودک آزاری یا 
توســط والدین صورت می گیرد یا سیستم 
آموزشی که در هر 2 مورد به آنها رسیدگی 
می شود.« او اســتفاده از موادمخدر و فشار 

اقتصادی را از عوامل این امر می داند. 

4 خودرو گشت سهم مرکز نواب 
داخــل حیاط 2 خــودرو اورژانس 123 
قــرار دارد که از قضا 2 خــودرو دیگر برای 
انجام مأموریت بیــرون رفته اند. اخگری به 
خودروها اشــاره می کنــدو می گوید: »هر 
خودرو یک کارشــناس اورژانس اجتماعی، 
یک مــددکار و یک روان شــناس دارد. به 
هنگام تماس شــهروند ماشین گشت اعزام 
می شــود. در آنجــا به موضوع رســیدگی 
می کننــد در صورت صحــت این موضوع 
برای بررسی های بیشــتر اقدام می کنند. با 

هــر تماس بعد از 20 تا 30 دقیقه گشــت 
اورژانس از راه می رســد.« هر ماشــینی در 
روز ممکن اســت 4 مأموریت داشته باشد 
و این طور که اخگر می گوید بین 12 تا 16 
مأموریت را درشبانه روز می روند. او در ادامه 
اشاره می کند که 4 خودرو مربوط به مرکز 
نواب با توجه به حجــم پیام های تلفنی به 
اینجا پاســخگوی نیاز شــهروندان نیست 
و متذکر می شــود: »بهزیســتی با حداقل 
امکانات بیشترین خدمات را به شهروندان 
ارائــه می دهد.« اخگــری دیگر بخش های 
مرکز را نشــان می دهد. اتاق های مشاوره، 
روان شناســی و مددکاری در کنار هم قرار 
دارند. او در حین گشتزنی می گوید: »بعضی 
از مددجوها از ســوی مؤسســه آموزشی 
یا نهادی معرفی می شــوند اما عده ای هم 
خودشــان به اینجا می آیند تا کمک شــان 
کنیم. ابتدای امر مشــاور به یاری او می رود 
و در صورت نیاز روان شــناس و مددکار هم 
همراهی می کنند.« از دیگر بخش هایی که 
در طبقه اول قرار دارد آشــپزخانه و سالن 
غذاخوری اســت که به دلیل کرونا خیلی 
رونق ندارد و فقط در هنگام صرف غذا افراد 
با رعایت نکات بهداشتی و به نوبت در سالن 

حاضر می شوند. 

دخالت در بحران 
آنچه مسلم است مرکز مداخله در بحران 
با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
ایجاد شده است. پیش از این با هر شکایتی، 
پای نیــروی انتظامی به میان می آمد و کار 
تــا جایی پیــش می رفت که نــزاع فیصله 
پیــدا کند اما فوریت 123 به چرایی بحران 
می پردازد تا آن را به طور کلی ریشه کن کند. 
اخگری خاطرات تلخــی از پرونده هایی که 
به آنها رســیدگی کرده به یاد دارد و بازگو 
می کند: »دختربچه 3 ساله ای را داشتیم که 
در مشاجره پدر و مادر پرتاب شده و دستش 
شکسته بود. او را به مرکز بهزیستی ارجاع 
دادیم و بعد از آرام شــدن شرایط خانواده 
دختر را به پدرو مادرش بازگرداندیم. اما بار 
دوم به ســمت او کنترل تلویزیون را پرتاب 
کردند که باعث ضربه مغزی و هیدروسفال 
شــدنش شــد. یا دخترخانم 9 ساله ای که 
پدر و مــادر از هم متارکه کــرده بودند و 
پدر دخترش را مجبــور به خرید و فروش 
موادمخدر می کرد. از این دســته آسیب ها 
هســت و خوشحالیم که شــهروندان برای 

اطالع رسانی با ما همکاری می کنند.« 

جایی امن برای درماندگان 
طبقه دوم مرکز نــواب صفوی خوابگاه 
دختران و زنان آســیب دیده است. اخگری 
برای بازدیــد از آنجا همراهــی ام می کند. 
مکانی امن و آرام برای کســانی که روزگار 
سرناســازگاری با آنها داشته است. در واقع 
2 واحد آپارتمانی اســت که اتاق هایشان به 
هم راه دارند. همه چیز تمیز و مرتب است. 
مبلمان های زیبا که باسلیقه چیده شده اند. 
در اینجا از رنگ های شاد استفاده شده که 
خــودش انگیزه زندگی را در افراد بیشــتر 
می کنــد. تعدادی تختخــواب با کمدهای 
هم رنگشــان در کنار هم قرار دارند. اخگر 
می گوید: »اینجــا 19 نفر ظرفیت دارد. اما 
گاهی پیش می آید تعداد مراجعه کنندگان 
بیشتر اســت. 20 روز مهمان ما هستند تا 
شرایط زندگی را برایشان مهیا کنیم و اگر 
نشــد 20 روز دیگر هم می مانند تا مقامات 
قضایی درباره شان تصمیم بگیرد. خوابگاه ها 
با توجه به اینکه فرد شــرایط خارج از عرف 

داشته یا خیر به 2 قسمت تقسیم می شود. 
چند نفر به عنــوان مراقب در اینجا فعالیت 
کرده و ســعی در ایجاد نظــم و آرامش در 
خوابگاه هــا دارند.« اما این طور نیســت که 
کســانی که بــه اینجا مراجعــه می کنند 
وقتشــان به بطالت سپری شــود. در چند 
روزی که مهمان مرکز نواب هســتند دوره 
مهارت آموزی یا صنایع دستی به او آموزش 

داده می شود. 

 الو 123... 
اما چه کسانی می توانند 

اورژانــس  خدمــات  از 
کمــک  اجتماعــی 
بگیرند؟ اخگری پاسخ 
»زوجیــن  می دهــد: 
طــالق،  متقاضــی 
اختالف  دارای  افــراد 

شــدید خانوادگی، زنان 
و دختــران آســیب دیده، 

کودکان کار و خیابان، همسران 
و کــودکان آزار دیــده، مبتالیــان به 

اختالل هویت جنســی، دختران و پسران 
فــراری از منــزل، ســالمندان و کودکان 
افــراد بی خانمان،  آزاردیــده، معتــادان، 
بیمــاران روانی مزمن جامعــه هدف این 

فوریت هستند«
به گفته این مســئول، اگر فردی دچار 
بحران شــد می تواند با سامانه 123 تماس 
بگیرد و مشکل خود را با کارشناسان مستقر 
در مرکــز در میان بگذارد. کارشناســان 
اورژانس تلفنی به او مشــاوره می دهند اما 
اگر مشــاوره تلفنی کارســاز نبود، خودرو 

اورژانس در محل حاضر می شود.« اما این 
تصور پیش می آید شاید شخص بحران زده 
نتواند خودش درخواســت کمک کند در 
این صورت همسایه ها می توانند با فوریت 
123 تماس گرفته و از نیروی امدادرسان 

کمک بگیرند. 

حمایت از بیماران خاص
یکی دیگر از فعالیت های فوریت 123، 
کمــک بــه بیمــاران دارای اختالل 
جنسی است که به اصطالح به 
آن طــرح تی اس می گویند. 
که شــاید کمتر کسی با 
آن آشــنا باشد. اخگری 
در این بــاره توضیحات 
می دهــد:  بیشــتری 
»بعضــی از افــراد بــه 
لحــاظ روانی احســاس 
جســم  در  می کننــد 
به طور  افتاده اند.  اشــتباهی 
مثال فردی که خانم است و فکر 
می کند مرد اســت و در کالبدی اشتباه 
افتاده، از این رو احساس نارضایتی می کند. 
روان شــناس با او صحبــت می کند و در 
صورتی که فرد مجاب نشــد اقدامات الزم 
برای درمان او فراهم می شــود. متأسفانه 
ابتال به این بیماری منشأ روانی دارد و در 
اثر تربیت نادرست و بی توجهی والدین به 
وجود می آید. اما گاهی اوقات بیمار هویت 
جنسی مشخصی ندارد. که به آنها ترانس 
ســکچوال می گویند. مرکز نــواب از این 
دسته از افراد حمایت کرده و به آنها مجوز 

تغییر جنسیت می دهد.« 

اگر فردی دچار بحران اجتماعی 
شد می تواند با سامانه 123 

تماس بگیرد و مشکل خود را با 
کارشناسان مستقر در مرکز در 

میان بگذارد

تعداد قابل توجهی مرکز بهزیستی در مناطق ۵ گانه شرق تهران)4، 8، 13، 
14و 1۵( قرار دارد که به جز تعداد انگشت شــماری باقی غیر دولتی هســتند. 
فعالیت اغلب این مراکز نگهداری و آموزش به معلوالن جسمی و ذهنی است. 
مرکز خیریه و توانبخشی وحدت در خیابان پاسداران، مجتمع خدمات بهزیستی 

نارمــک در محله دردشــت، مرکز 

توانبخشی معلوالن ذهنی وحدت در خیابان جشنواره، مرکز شادی در خیابان 
قنات کوثر، مرکز شهدای انقالب در خیابان نبرد شمالی، مرکز شهید اندرزگو 
درخیابان تکیه اکبرآبادی و آهنگ در بزرگراه محالتی و عرفان در خیابان دماوند 
از این دسته مراکز هستند. اما مرکز شهدای افسریه، حر در خیابان مدنی، طلیعه 
و ایرانی از جمله مراکزی هستند که جامعه هدفشان مراقبت از خانواده است. 
به طور مثال مرکز شهدای افســریه از دختران بی پناه و کودکان کار که فضای 

مناسبی در خانواده برای نگهداری شان وجود ندارد، مراقبت می کند. 

فعالیت های متنوع سازمان بهزیستی
فعالیت هایی مانند سروسامان دادن به زنان و کودکان محروم و نگهداری 
از ســالمندان نیازمنــد حمایت تا ارائه خدمــات به کودکان 
بی سرپرســت و توانبخشــی معلوالن، مشــاوره های 
ژنتیکــی برای کاهــش بیماری هــای وراثتی، 
پیشــگیری  اعتیاد،  ترک  فرزندخواندگی، 
از تنبلی چشــم، اطمینان از سالمت 

شــنوایی کودک، خدمات مشــاوره قبل از ازدواج و هنگام طالق، ستاد ازدواج 
و جهیزیه، نظــارت بر کارکرد مهدکودک ها از مهم ترین برنامه های ســازمان 

بهزیستی برای حمایت از مددجویان است. 

مراکز بهزیستی شرق تهران

 تماس های شهروندان به روایت آمار

مهدیه اخگری
مدیر مرکز مداخله 

در بحران

منطقه14
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13  8  4 مناطق  حمل ونقل خیّر محله

نیم نگاه

پرشورترین مراسم کلنگ زنی در تهرانپارس
اگر گذرتان به تهرانپارس افتاده 
باشد در مســیر فلکه دوم تا سوم 
مجتمع آموزشــی امت پسران را 
دیده اید. مدرســه ای که 3۵ سال 
پیــش درســت در همیــن روزها 
توســط خّیران بنا شد و چگونگی 
ســاخت و مراســم کلنگ زنــی آن 
حکایت شیرینی دارد که مرد نیکوکار 
برایمــان نقل می کند: »ســال 64 زمین 
بالمعارض حدود 3 تــا 4 هزارمترمربع در 
حدفاصل فلکه دوم و ســوم بود که تصمیم 
گرفتم بــا کمک مردم در ایــن زمین یک 

مدرسه بسازم. برای مراسم کلنگ زنی آقای قرائتی 
آمد که آن زمان نهضت سوادآموزی را راه انداخته 
بود. همین طور یک گروه ارکســتر آوردم و چون 
تیرماه و هوا گرم بود یک کامیون بســتنی برای 
پذیرایی از اهالی ســفارش داده بودم. نزدیک به 
هزار نفر از اهالی آمدند و مراسم با صدای موزیک 
و خوردن بســتنی و... خیلی با شور و حال برگزار 
شــد. همانجا به مردم گفتیم این مدرسه را قرار 
است با کمک شــما بســازیم. یک خانمی بلند 
شــد و گفت من پسرم خلبان است و از سال ۵9 
همان اوایل جنگ اســیر شــده و در این ۵ سال 
من حقوقش را نگرفته ام، شــما که خودتان هم 

در نیروی هوایی هســتید بروید و حقوق پسرم را 
بگیرید و برای ســاخت مدرسه خرج کنید. یک 
آقایی هم که آهنگر بود بلند شد و گفت من هم 
در و پنجره اینجا را می سازم. دیگری در کار چوب 
بود گفت من نیمکت برایش می سازم. یکی که بنا 
بود گفت من هم کمک می کنم و خالصه هرکسی 
یک گوشه کار را گرفت و حقوق آن خلبان جوان 
که اسیر بود حسابی برکت داشت و بقیه پول هم 
خیلی زود جور شد و توانستیم یک مدرسه پسرانه 
با 20 کالس بســازیم. هنوز هم این مدرسه با نام 
»امت پسران« برقرار است و تاجایی که می دانم به 

مجتمع آموزشی تبدیل شده است.« 

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

سعید غفوری

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

سعید غفوری

طرح برخــورد با تخلفات 
عابران پیاده و راكبان متخلف  
در نقــاط پرتردد چه از لحاظ    
ترددعابــران پیــاده و چه از 
لحاظ   تردد موتورسیکلت ها و 
خودروها در حال اجرا اســت. 
ســرهنگ »جعفــر صبا« در 
توجه  »با  می گویــد:  این باره 
به تعــدد تصادفات جرحی و 
فوتــی که عمدتــًا مربوط به 
راکبان موتورسیکلت وعابران پیاده است، تدابیری 
از ســوی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و ریاست 
پلیس راهور فاتب درخصوص کنترل و ساماندهی 
گذرگاه هــای عابرپیاده و بهبود رفتــار ترافیکی 
راکبان موتر سیکلت در نظر گرفته شده که طرحی 
با عنوان »برخورد با تخلفات عابران پیاده و راكبان 
موتورسیكلت« در معابر پر  تردد و حادثه خیز اجرا 
ادامه می دهد:  می شود.« سرهنگ صبا 
»در حــوزه اســتحفاظی مــا در 
منطقه 8 این طرح  در سه نقطه 
از جمله خیابــان دماوند و خیابان 
آیت، تقاطع دماوند و خیابان 
نیروی هوایی، تقاطع شهید 
ثانی و خیابان آیت درحال 
اجرا اســت. این 3 نقطه 
پایلوت  نقاط  به عنوان 
انتخاب شده و هدف 
کلــی از اجرای این 
نظم بخشــی  طرح 
بــه عبــور و مرور 
عابران پیاده است و 
در حال حاضر عوامل پلیس 
راهور به صورت پیاده و سواره 
مشغول نظم بخشــی به   تردد 
عابــران و موتورســیکلت ها و 
خودروها هستند و هرگز به آنها 
اجازه تجاوز به حریم عابرپیاده 
را  عابرپیاده  گذرگاه هــای  در 

نمی دهند.«

 کاهش تصادفات فوتی و جرحی 
 در 2 ماه ابتدایی امسال در منطقه 8 با کاهش 
تصادفات جرخی و فوتی روبه رو بوده ایم. ســرهنگ 
صبا در این باره می گوید: »خوشــبختانه با عملکرد 
خــوب نیروهای پلیس راهور منطقــه 8 و نظارت 
صورت گرفته در 2 ماه نخســت امســال با کاهش 
تصادفات فوتی و جرحی مواجه بوده ایم.« او با اشاره 
به آموزش هــای ترافیکی چهره به چهره می افزاید: 
»آموزش های چهره به چهره توســط کارشناسان 
ترافیک حــوزه پلیس راهور به صنــوف مختلف، 
شهروندان در سراهای محله، تاکسیرانی و اتوبوسرانی 
ارائه شــده و همواره نیروهای پلیس راهور در تمام 
ساعات روز در این زمینه تالش می کنند. امید داریم 
که شهروندان منطقه 8 با تداوم همکاری با پلیس 
راهور ما را به سر منزل مقصود که همان   تردد ایمن 
و بدون حادثه است، برسانند و همواره شاهد کاهش 

تصادفات باشیم.« 

 تغییر رفتار عابران پیاده 
عابرپیاده،  گذرگاه های 
نقطــه برخــورد عابران و 
ودرست  اســت  رانندگان 
اســت  نقطه  همیــن  در 
که راکبان موتورســیکلت 
رفتار  بایــد  راننــدگان  و 
داشــته  صحیح  ترافیکی 
»محیا  ســرگرد  باشــند. 
زکــی زاده« رئیــس دایره 
تصادفــات پلیــس راهور 
منطقه8 در این باره می گوید: »هدف ما از اجرای 
طــرح برخورد با تخلفات عابران پیــاده و راكبان 
موتورسیكلت در این 3 تقاطع تغییر رفتارکاربران 
راه و انضباط بخشی به عبور و مرور است. متأسفانه 
به دلیل عــدم اطالع کافی عابــران، رانندگان و 
راکبان موتورســیکلت از برخی قوانین ما همواره 
شاهد معضالتی هستیم که باعث ایجاد تصادفات 
و نادیــده گرفتن تخلفات می شــود. یکی از این 
موارد گذرگاه های عابرپیاده هســتند که به عنوان 
اصلی ترین و مهم ترین خط کشی عرضی یک معبر 

شناخته می شــوند و متأسفانه این خط کشی 
در برخی موارد توســط کاربــران راه بی اهمیت 
تلقی می شــود در صورتی که قوانین محکمی در 
این زمینه داریم. ماده 141 آیین نامه به صراحت 
بیان می کند که اگر تقاطع گذرگاه عابرپیاده فاقد 
چراغ راهنمایی باشــد، و راننده ای با عابرپیاده در 
این گذرگاه برخورد کند، به دلیل عدم رعایت حق 
تقدم عابرپیاده، راننده مقصر شــناخته می شود و 
مطابق با قوانین كیفري در نظر گرفته شــده در 
قانون مجازات اســالمي، مجازات برخورد با عابر 
پیاده روي گذرگاه عابر پیاده، همردیف با مجازات 
فردي است كه فاقد گواهینامه یا به دلیل مصرف 
مشروبات الكلي از حالت عادي خارج شده باشد. 
مطابق این قانون باالي دو ســوم مجازات تعیین 
شــده در قانون مجازات اســالمي متوجه راننده 
متخلف خواهد بود. اما متأسفانه از این قوانین در 
اکثر مواقع هر دو طرف تصادف بی اطالع هستند.«

 اختصاص یک فاز چراغ راهنمایی 
خیابــان دماوند مهم تریــن، پــر  تردد ترین و 
عریض ترین محور منطقه 8 اســت و 2 تقاطع مهم 
نیروی هوایی و آیت در این محور واقع شــده است. 
زکی زاده می گوید: »تقاطع های آیت و نیروی هوایی 
عریض هســتند و امکاناتی پیشرفته ای برای   تردد 
عابرپیاده نداریم. ما با بررســی تقاطع آیت به این 
نتیجه رســیده ایم که امکان جانمایی پل عابرپیاده 
در این تقاطع وجود ندارد و در نهایت ما توانستیم با 
ایمن سازی این گذرگاه و نصب بنرهای اطالع رسانی 
به عابران پیاده در خصــوص تغییر رفتار ترافیکی 
اقدام کنیم.« زکی زاده با اشاره به اختصاص یک فاز 
از چراغ راهنمایی به عابران پیاده می افزاید: »در حال 
حاضر تقاطع خیابان آیت و خیابان دماوند توســط 
کارشناســان تحت مطالعه قرار گرفتــه تا بتوانیم 
راهــی برای اختصاص یک فاز از چراغ راهنمایی به 
عابران پیاده پیــدا کنیم. این فاز بندی به دلیل باال 
بردن اهمیت   تردد عابر در نظر گرفته شــده است 
که میانگین مدت زمانی که که عابرپیاده برای طی 
کردن عرض سواره رو از یک جدول تا جدول دیگر را 

طی می کند، محاسبه کنیم.«

  »احمــد هوشــنگی« ســال 1351 
از اصفهــان به تهران آمــد و در محله 
تهرانپارس ساکن  شــد. آن زمان محله 
نوساز بود و برخی خیابان ها هنوز آسفالت 
نداشــت و اهالی ناراضی از این وضعیت 
به شــهرداری وقت گالیــه می کردند. 
هوشــنگی که آن زمان یک جوان 25 
ساله بود، یک روز ســاکنان خیابان را 
جمع کرد و گفت: »به جای اینکه منتظر 
را آسفالت  تا شــهرداری کوچه  باشیم 
کند، خودمان دست به کار شویم.« آنها 
پولشــان را روی هم گذاشتند و خیلی 
زود با مشــارکت اهالی کوچه و خیابان 
آسفالت شد. این تجربه شیرین مشارکت 
مدرسه  چندین  ساخت  سرآغاز  جمعی، 
و بیمارســتان و... در سال های بعد شد. 
هوشنگی 3 سال بعد از آسفالت کوچه، 
نخستین مدرسه  اهالی محله  با حمایت 
تهرانپارس ساخت  را در  خیرساز کشور 
و بعد از مدتی هم با مشــارکت جمعی 
از خّیران و نیکــوکاران، انجمن خّیران 

مدرسه ســاز را پایه ریزی کرد. با این 
شــهروند نیکوکار که حاال یکی 

است  پاسداران  محله  اهالی  از 
و به پاس قدردانی از زحماتش 
در مدرسه سازی نامش را با آب 

طال در مجمع خّیران مدرسه ساز 
 NGO بزرگ ترین  که 

است،  خاورمیانه 
عالوه  و  نوشته اند 
و  عضویت  بــر 

ی  ر ا نگــذ بنیا
مجمع،  ایــن 
یــت  یر مد

حمایت  انجمن 
بیمــاران  از 
و  صعب العــالج 
حامی  خیریــه 

کارنامــه  در  را 
دارد،  پربــارش 

گفت وگو کردیم. 

پریسا نوری

خّیر مدرسه ساز
به بیماران صعب العالج و 

نیازمندان هم کمک می کند

منطقه4

خانهاتآباد
ــمدآقا اح

در 18 سالگی به استخدام ارتش در آمد، سپس 
بورســیه تحصیلی گرفت و برای گذراندن دوره های 
تخصصی نیروی هوایی به آمریکا و انگلستان رفت. 
پس از بازگشت به ایران، همزمان با خدمت در نیروی 
هوایی با کمک نیکوکاران و اهالی محله 2 مدرســه 
»امت پســران« و »اولیا« را در تهرانپارس و میدان 
هروی ساخت. سپس ســنگ بنای تشکیل مجمع 
خّیران مدرسه ســاز را گذاشت. این مرد 71 ساله با 
لهجه شــیرین اصفهانی می گوید: »من خودم افسر 
نیروی هوایی بودم، درآمدم خوب بود اما نه آنقدر که 
بتوانم به تنهایی مدرسه بسازم، آن زمان هم مدرسه 
خیلی کم بود و زمان جنگ بود و آموزش و پرورش 
توان ساخت مدرسه را نداشت. پس با حمایت چند 
نفر از دوســتان و آشنایان که دســتی در کار خیر 
داشتند تصمیم گرفتیم مدرسه بسازیم. یادم است 
در آن ســال، ما مدرســه »اولیا« را به کمک اولیای 
دانش آموزان در خیابان گلزار میدان هروی ساختیم 
و به آموزش و پرورش واگذار کردیم. خانه بزرگی هم 
بود در تهرانپــارس که مربوط به یکی از نمایندگان 
دوره قبــل از پیروزی انقالب اســالمی بود که بعد 
از پیروزی انقالب اســالمی آن فرد به خارج رفته و 
این خانه پلمب شده بود. با نامه نگاری و رفت وآمد و 
رایزنی ســند این خانه را برای ساخت مدرسه به نام 
آموزش و پرورش زدیم. در همان سال ها با حمایت 
اهالی تهرانپارس کلنگ ساخت مدرسه 20 کالسه 
»امت پســران« را به زمین زدیم. خدا را شــکر این 

مدارس هنوز هم دایرند.«

 ساخت مدرسه ای با طرح »متریک« 
 هوشــنگی پس از مدتی در محله لویزان ساکن 
شد و برای ثبت نام دخترش به نزدیک ترین مدرسه 
دخترانه در پاســداران رفت که با جواب منفی مدیر 
روبه رو شــد. او در این باره می گوید: »یک روز برای 
ثبت نام دخترم به مدرسه »عباس وزان« رفتم. مدیر 
گفت جا نداریم. گفتم شما دختر مرا ثبت نام کنید، 
قول می دهم طبقه دوم مدرسه را بسازم، 
آنها هم قبول کردند و من هم به قولم 
عمل کردم و بــا کمک خّیران طبقه 

دوم را ساختیم. چند سال پیش هم با کمک خّیران 
منطقه 4 در ساخت مدرسه ای با طرح »متریک« در 
محله نارمک مشارکت کردیم که این مدرسه امسال 

افتتاح شد.«

 کمک به بیماران نیازمند 
قرار گفت وگو بــا احمد هوشــنگی را در محل 
کارش یعنــی دفتر انجمن حمایت از بیماران خاص 
و صعب العالج و خیریه حامی که از چند سال پیش 
در طبقه همکف ســرای محله مبارک آباد اســت، 
گذاشــتیم جایی که خانه امید بیماران صعب العالج 
و نیازمندانی است که برای تهیه داروهای ضروری و 
تأمین معاششان نیاز به حمایت دارند. یکی درمانده 
از تهیه داروی فرزند سرطانی اش با یک پوشه مدارک 
پزشــکی از راه می رسد و بعد از گفت وگوی کوتاه و 
بررسی مدارک، ثبت اطالعاتش و تشکیل پرونده در 
فرم با خوشحالی از دفتر می رود، دیگری برای گرفتن 
ســبد ارزاق آمده و آن یکی که دختر دم بخت دارد 
آمده تا جهیزیه ارزان ببرد. هوشنگی به عنوان مؤسس 
و مدیرعامل »انجمن بیماران صعب العالج و خاص« 
و خیریه »حامی« از چگونگی شکل گیری این انجمن 
و خیریه می گوید: »چند ســال پیــش با همراهی 
چند تن از دوســتان و خّیرانی که همواره پای ثابت 
فعالیت های خیرخواهانه بودند به ســاخت و تجهیز 
بیمارستان »نورافشــار« در شمیران کمک کردیم. 
»خانم مافی« فرماندار وقت شمیران که می دید این 

کارهــا را انجام می دهیم بیماران 
صعب العالج و افراد بی بضاعت را 
به ما معرفی می کرد تا به کارشان 
رســیدگی کنیم. بعــد از مدتی 
هم به ما پیشــنهاد داد تشکل و 
خیریه ای برای حمایت رسمی از 
این افراد پایه ریزی کنیم و ما هم 
انجمن حمایت از بیماران خاص 
و صعب العــالج را در ســال 83 
به ثبت رســاندیم و سپس برای 
اینکه بتوانیم خانواده هایشــان را 
تحت پوشش قرار بدهیم خیریه 

»حامــی« را راه اندازی کردیم که دفتر هر دو خیریه 
و انجمن همینجاســت. البته در دو سه جای تهران 
هم شهرداری دفتر به ما داده اما چون بیشتر اعضای 
هیئت مدیره این انجمن و خیریه ســاکن پاسداران 

هستند، پاتوقمان اینجاست. 

 انجمن حامی بیماران خاص و صعب العالج 
انجمن حمایــت از بیماران صعب العالج و خاص 
و خیریه حامــی در حال حاضر هزار و 200 بیمار و 
خانواده شان را از سراسر استان تهران تحت پوشش 
دارد و عالوه بر تأمین داروهای ضروری، سبد ارزاق، 
تأمین جهیزیــه، وام بدون کارمزد، برای مددجویان 
و خانواده هایشــان امکان ســفرهای رایگان زیارتی 
و ســیاحتی به مشهد مقدس و شــهرهای شمالی 
کشور را فراهم می کند. مدیرعامل انجمن درباره این 
خدمــات می گوید: »من یک عضو کوچک از جامعه 
بزرگ خّیران کشــورم که اساســنامه مان بر مبنای 
کمک به ایجاد اشــتغال، ازدواج، درمان و تحصیل 
نیازمندان بنا شده اســت. او درباره مشارکت مردم 
در امور خیر می گوید: »ما مردم خیلی خوبی داریم 
که هر وقت برای کمک دســتمان را دراز می کنیم 
حمایتمان می کنند. در موضــوع کرونا هم مردم با 
وجود مشــکالت زیاد بیکار ننشستند و با راه اندازی 
کارگاه های دوخت ماســک و لباس بیمارستان و... 
هر کاری از دستشان برآمد انجام دادند و باز هم ثابت 

کردند در مشارکت و کار خیر همتا ندارند.« 

طرح »برخورد با تخلفات عابران پیاده و راکبان موتور سیکلت« 
توسط پلیس راهور در معابر پر تردد منطقه 8 اجرا می شود

منطقه8

احیا ی خط کشی های 
عابرپیاده و استفاده از مواد 

مرغوب در خط کشی ها
یکی از عواملی که باعث شده تا طرح برخورد با 
تخلفات عابران و راكبان موتورسیكلت   در تقاطع 
خیابان نیروی هوایی اجرا شود، درواقع تداخل دو 
تقاطع پشت سر هم اســت. زکی زاده در این باره 
این گونه توضیح می دهد: »تقاطع نیروی هوایی در 
واقع یک تقاطع نیست بلکه کمی جلوتر با تقاطع 
خیابان گلشن دوست تداخل دارد که این تداخل 
مشــکالت ترافیکی را به وجود مــی آورد و جایی 
برای اصالح هندســی ندارد ودرسال گذشته هم 
مصوبه ای بــرای ایجاد روگذری برای عبور خودرو 
در این تقاطع در نظر گرفته شــد که متأسفانه به 
دلیل مشکالت اقتصادی انجام نشده است. در حال 
حاضر در تقاطع نیروی هوایی مشــکل هندسی 
وجود ندارد وتمام خط کشــی های آن احیا شده و 
فقط نیاز به یک اصالح هندسی بلندمدت دارد که 

تداخل آن بر طرف شود.« 
ایــن میان بــا توجه به اهمیــت گذرگاه های 
عابرپیاده، اســتفاد از مواد مرغوب برای خط کشی 
خطوط عابرپیاده از اهمیت باالیی برخوردار است. 
زکی زاده معتقد است که مسئوالن مربوطه در این 
زمینه باید به صورت مطالعاتی و با کارشناسی وارد 
عمل شود و در این باره می گوید: »خوشبختانه با 
شــهرداری تعامل خوبی داریم ولی انتظار می رود 
به صورت کارشناســی و با مطالعات دقیق نسبت 
به خط کشــی گذرگاه های عابرپیاده اقدام کنند. 
به عنــوان مثال، در مواردی خط کشــی عابرپیاده 
انجــام می دهنــد و واقعًا خطوط واضــح و احیا 
می شــوند اما ظرف مــدت 2 هفته خطوط کاماًل 
تیره و تار می شوند. این نشان دهنده استفاده از مواد 
نامرغوب در رنگ این خطوط است. در واقع کار در 
این حوزه انجام می شود اما مواد و مصالح استفاده 
شده جوابگوی نیاز ما نیست. از طرفی می توان در 
گذرگاه هایی که با کمبود نور مواجه هســتیم از 
خطوط عابرپیاده ای که به سیستم رفلکتور نوری 
مجهز هستند استفاده کنیم که کمبود نور جبران 
شود همه این موارد قابل اجرا است در صورتی که 
مطالعات دقیق و کارشناسی روی آنها انجام شود.« 

ایست!
اینجاگذرگاه

عابرپیادهاست

  یکی از عوامل تصادفات در تقاطع ها، تجاوز موتورسیکلت ها و خودروها 

به حریم عابرپیاده است. حریم عابرپیاده همان خط کشی های سفیدی 

است که عابران قرار است با آسودگی خاطر از روی آن عبور کنند اما 

چه بسیار تصادفاتی که در همین حریم ایمن اتفاق می افتد. از همین 

رو طرحی توســط پلیس راهور در منطقه 8 با عنوان »برخورد با 

تخلفات عابران پیاده و راكبان موتور سیكلت« در حال اجرا است. 

اســاس این طرح باال بردن اهمیت   تردد عابرپیاده و گذرگاه های 

عابرپیاده اســت تا راکبان موتور ســیکلت و رانندگان با دیدن 

عابرپیاده و خطوط گذگاه عابرپیاده بدانند که چه نوع رفتار ترافیکی 

باید داشته باشند. از طرفی در این طرح رفتار ترافیکی عابران پیاده هم 

رصد می شود. در ادامه با جزئیات بیشتری از این طرح آشنا می شویم.

سارا جعفرزاده

محیا زکی زاده 
 رئیس دایره تصادفات 

پلیس راهور منطقه8

جعفر صبا 
رئیس پلیس  راهور 

منطقه8
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بازارگرمخانهسازی

شهرسازی شهرسازی

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

سعید غفوری

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

سعید غفوری

  در شــرایطی که مدیرکل اداره تدوین 
ضوابط و صدور پروانه ساختمانی شهرداری 
تهران خبر از کاهش صدور پروانه ساخت در 
شهر تهران طی 14 ماه اخیر می دهد، منطقه 
15در این زمینه رتبه نخســت را در میان 
تهران کســب کرده است.  مناطق 22 گانه 
این منطقه که در جنوب شرقی پایتخت قرار 
دارد، 6 درصد بافت فرســوده دارد و از سال 
گذشته تاکنون در خصوص تجمیع در بافت 
فرسوده هم رتبه نخست را در شهر تهران 
کسب کرده اســت. برای آشنایی بیشتر با 

راهی  این دستاوردها  و کیف  کم 
شهرداری منطقه 15 در خیابان 
پای  ساعتی  و  شدیم  خاوران 
صحبت های»مهدی صفدری« 
و معماری  معاون شهرسازی 

شهردار منطقه نشستیم. 

سارا جعفرزاده

منطقه15

نیم نگاهنیم نگاه

بهسازی محیطی با نوسازی توأم استساخت وسازهای مدرن
امروزه در بخش هایی از منطقه 1۵ شــاهد 
ساخت وسازهایی در بافت های فرسوده هستیم 
که پیش از این تحرک چندانی برای نوســازی 
امــالک فرســوده در آن صــورت نمی گرفت. 
شدت فرســودگی در برخی از این محله ها، به 
حدی بــود که در نگاه اول به نظر می رســید 
ایــن بخش هــا قابل ســکونت نیســت، اما با 
تالش هایی که از ســوی مدیریت شهری برای 
نوسازی بافت های فرسوده صورت گرفته است، 
بخش های فرســوده قبلی اکنون چهره نوساز 

و تــازه ای به خود گرفته که قابل مقایســه با 
گذشته این محله ها نیست. 

»خدیجــه رضایی«مدیر بافت فرســوده و 
کارشــناس شهرســازی و معماری در حوزه 
معاونــت شهرســازی شــهرداری منطقه 1۵ 
در این بــاره می گویــد: »پیشــرفت در زمینه 
ساخت وســاز، اســتفاده از مصالح استاندارد و 
مدرن در ساخت ســاختمان های جدید باعث 
شــده که مرز باالی شــهر و پایین شــهر تا 
حدودی از بین برود. درست است که کیفیت 

زندگــی در برخی مناطق تهران بهتر اســت، 
امــا به عنوان مثال در محلــه طیب در منطقه 
1۵ کــه دارای بافت فرســوده اســت، اکنون 
ساختمان هایی در حال ساخت است که مطابق 
با نیازهای شهروندان است. تأمین پارکینگ به 
شکل استاندارد صورت می گیرد، دسترسی به 
بزرگراه ها آســان است، سیستم اطفای حریق، 
آسانسور و ده ها نوع امکانات دیگر تعبیه شده 
کــه ارزش ســاختمان را باال بــرده و کیفیت 

زندگی شهروندان را افزایش می دهد.«

پانزدهمین تکه پایتخت با 64 درصد تجمیع 
پالک در ســال 98 و 90 درصد تجمیع پالک 
در 2 ماه نخست سال جاری از کل پالک های 
نوســازی شده موفق به کسب رتبه نخست در 
میان مناطق 22 گانه شده است. این در حالی 
اســت که تنها 6 درصد این منطقه دارای بافت 
فرسوده اســت. رضایی در توضیح این مسئله 
می گوید: »یکی از دالیلی که باعث شــده در 
زمینه تجیع بافت فرســوده پیشــرفت خوبی 
را شــاهد باشیم این اســت که در منطقه 1۵ 

بهســازی محیطی در بافت فرسوده با نوسازی 
توأم اســت و به صورت برابر و یکســان پیش 
می رود. وقتی شهروندان در این منطقه شاهد 
این هســتند کــه کیفیت زندگــی و محیط 
پیرامونشــان باال می رود ترجیح می دهند در 
همان محله بمانند و نوســازی ملکشان را به 
نقل مکان به جــای دیگری ترجیح بدهند. به 
همین دلیل اســت که بافت فرســوده در این 
حالت تنزل پیدا نکرده و بلکه روز به روز اوضاع 

بهتری پیدا می کند. 

منطقه 15رتبه نخست صدور پروانه ساخت 
در میان مناطق 22 گانه را کسب کرده است

ناحیه یک و بخشی از ناحیه 2 بافت فرسوده داریم و 
در مقایسه با مناطق دیگر می توان گفت اوضاع بهتری 
داریم. حدود 6 درصد از این منطقه را بافت فرســوده 
تشکیل می دهد. این درحالی است که مساحت بافت 
فرسوده در مناطق دیگر به مراتب بیشتر از این میزان 
است. شــاید مالکان بافت فرســوده انگیزه و تمایل 
بیشتری نسبت به سایر شهروندان برای نوسازی داشته 
باشند اما این موضوع در افزایش صدور پروانه به تنهایی 

دخیل نیست. 
 باالترین تعــداد اخذ پروانــه و تجمیع 
پالک های فرسوده در کدامیک از محله های منطقه 

صادر شده است؟ 
از لحاظ صدور پروانه و تجمیع پالک های فرسوده 
محله طیب بیشــترین آمار ا به خود اختصاص داده 

است. 
 تعریف معاونت شهرسازی در خصوص بافت 
فرسوده چیست و یک ساختمان چه فاکتورهایی 

باید داشته باشد تا فرسوده نامیده شود؟ 
تفســیر بافت فرسوده محدود به فرسودگی خود 
ملک نمی شــود بلکه بافت فرســوده باید 3 فاکتور 
همزمان داشــته باشــد؛ نفوذناپذیری، ریزدانگی و 
ناپایداری بنا. هر بنایی که این 3 ویژگی را داشــته 
باشــد بافت فرســوده نامیده می شود. در خصوص 
نفوذناپذیری باید به کوچه های باریک، با عرض کم 
اشــاره کنم که نمی توان خدمات شهری را در آنها 
ارائه داد. یعنی خودروهای آتش نشانی و آمبوالنس 
نمی تواننــد داخــل کوچــه برونــد و در خصوص 
ریزدانگی منظور امالک کلنگی است که متراژ های 
بســیار پایین دارند و در نهایت بنای ساختمان هم 

استحکام الزم را ندارد. 
 چه تســهیالتی برای تجمیــع در بافت 

فرسوده توسط شهرداری ارائه می شود؟ 
تسهیالت مختلفی برای تجمیع بافت فرسوده در 
نظر گرفته شده است. از جمله اینکه از مالکی که در 
بافت فرسوده ملک خود را تجمیع و نوسازی می کند 

شــهرداری  عوارض 
دریافــت نمی شــود 

است و فقط هزینه های 
را  ناظــر  مهندســان 

شــرایط  این  با  می پردازند. 
که حتی کمک هزینه مهندســی 

هم برای آنها در نظر گرفته شــده اســت. از طرفی با 
تشــکیل کمیته نما، برای نمای مصوب شــده کمک 
هزینه اجرای نما را تقبل می کنیم. در واقع کمیته نما 
در زمینه اجرای نما در بافت فرســوده تصیم گیرنده 
است و ما به مالک ابالغ می  کنیم که نمای ساختمان 
را مطابق با رأی کمیته نما اجرا کند و شهرداری تهران 
در این زمینه بودجه ای را در اختیار ســازمان نوسازی 
قرار داده تا شهروندان مبلغ هزینه نما را از این سازمان 

دریافت کنند. 
 باتوجه به اینکه منطقه 15 رتبه نخست در 
صدور پروانه را دارد اما باز هم خألهای نوسازی در 
بافت فرسوده این منطقه دیده می شود. به نظر شما 
چه مانعی بر سر راه نوسازی در بافت فرسوده وجود 

دارد؟ 
یکی از مهم ترین موانع بر سر راه نوساز ی بافت های 
فرســوده، دیدگاه مالکان اســت. مــا وقتی صحبت از 
نوســازی می کنیم با مالکانی از فرهنگ های مختلف و 
دیدگاه های متفاوت روبه رو هستیم که به عنوان مثال، 
60 سال از عمر خود را در یک خانه کلنگی 60 مترمربعی 
گذرانده انــد و حاال باید با تجمیع صاحب یک آپارتمان 
60 متری شوند و در نهایت فضایی با عنوان حیاط را از 
دست می دهند. خود مالکان در بافت فرسوده به سختی 
راضی به تجمیع و نوسازی می شوند که در این شرایط 
کار دفاتر توسعه محله هم سخت می شود چون ساعت ها 
برای راضی کردن مالک باید وقت بگذارند. اغلب مالکان 
در بافت فرســوده شرایط اقتصادی مناسبی ندارند که 
هزینه ســاخت را برعهده بگیرند و در این شرایط باید 
ســازنده و پیمانکاری پیدا شود که کار ساخت ملک را 

برعهده بگیرد که در حال حاضر تعداد سازندگان در 
بافت فرسوده بسیار اندک است و تمایلی به ساخت 

در بافت فرسوده ندارند. 
 در شــرایطی که برخی از ســازندگان 
تمایلی به ساخت وساز در بافت فرسوده ندارند، 

راهکار مناسب چیست؟ 
شخصًا طرحی را قباًل به شهرداری منطقه دیگری 
ارائه داده بودم مبنی بر اینکه چه کاری انجام دهیم 
که ســازندگان صرفًا مناطق شمال شهر را برای 
نوســازی انتخاب نکنند و ما در جنوب شــهر 
هم به همان نسبت نوســازی و ساخت وساز 
داشته باشــیم. طرح ارائه شده به این صورت 
بود که ســازنده را ملزم می کرد در صورتی که 
پروانه ساخت یک ملک 1000 مترمربعی را در 
شمال شهر را دریافت می کند به ازای آن باید در 
مناطق جنوبی چند پالک فرســوده را نوسازی کند. 
البته نه به صورت رایگان بلکه مبلغی را هم دریافت کند 
یا حتی مشــارکت در ساخت داشته باشد تا ما شاهد 
توازن ساخت وساز در شــمال و جنوب تهران باشیم. 
البته این طرح اجرایی نشد اما طرحی است که به نظر 

من در صورت اجرا نتایج مثبتی دارد. 
 در بافت فرســوده به ویــژه محله اتابک 
تعدادی ملک و زمین خالی متعلق به ســازمان 
نوسازی است و به صورت رهاشــده باقی مانده، 

برنامه ای برای این قطعات رها شده دارید؟ 
تعداد  نوســازی  در گذشته سازمان 

زیادی امالک ریزدانــه را خریداری 
و تخریب کرد اما با گذشــت زمان 
با کمبــود بودجه مواجه شــد و 
با تغییر مدیریــت رویکردها هم 
تغییر می کرد. خوشبختانه با تعامل 
خوبی که با سازمان نوسازی داریم 
پیشــنهاد ارائه جواز ساخت برای 
امالک ریز دانه و قطعات زمین رها 

شده که مالک آنها سازمان نوسازی 
اســت را به مســئوالن این سازمان 

داده ایم تا وضعیت بافت فرسوده را بهبود 
ببخشــیم. در حال حاضر تعــداد زیادی پروانه 

ساخت برای این سازمان در حال صدور است. 
 برای بهبود وضعیــت زمین های خالی در 
بافت های فرسوده پروژه های خاصی تعریف شده 

است؟ 
ما برای زمین های خالی که متعلق به شــهرداری 
منطقه و ســازمان نوســازی بوده مطابق با استاندارد 
ســرانه های خدماتی پروژه تعریــف کرده ایم که جزو 

مصوبات ســتاد باز آفرینی است. به عنوان مثال، پروژه 
ســاخت کالنتری در محله اتابک، ســاخت درمانگاه 
در محله مینابی و اتابک در دســتور کار قرار دارد. به 
این روش، دیگر زمین خالی باقی نمی ماند و از طرفی 
سرانه های خدماتی برای شهروندان تأمین می شود. در 
واقع، ما به دنبال اجرایی کردن بسته تشویق نوسازی 

محله ها هستیم. 
بیشتر  نوسازی  تشــویقی  بسته  درباره   

توضیح دهید؟ 
شهرداری همیشــه به دنبال این بوده و هست که 
برای هر محله ای بسته تشویقی مختص همان محله 
را تهیه کند. البته تا یک جایی این طرح پیش رفت و 
در نهایت متوقف شد. در حال حاضر ما به دنبال نوعی 
از بسته های تشویقی نوسازی بافت فرسوده هستیم که 
برای هر محله به طور جداگانه تعریف شود. این تصور 
که هر محله بسته تشــویقی خود را می خواهد کاماًل 
درست و منطقی است و ما باید به این نتیجه برسیم 
که هر محله گنجایــش و ظرفیت محدودی از لحاظ 
جمعیت دارد. به عنوان مثال، اگر الگوی تجمیع در یک 
محله را ۵ پالک در نظر بگیریم، و مالکان ۵ پالک برای 
تجمیع موافقت کنند، مجوز ساخت یک طبقه اضافه 
به مالک داده می شود تا صرفه اقتصادی داشته باشد. یا 
مثاًل در یک محله دیگر مالک را تشویق به عقب نشینی 
و عریض کردن گذر می کنیم، که تسهیالت ویژه برای 
مالــکان در نظر گرفته می شــود. در محله دیگر این 
امکان وجود دارد که گشایشی در طبقات ایجاد 
شود. بهترین گزینه این است که با افزایش 
طبقات فضای زمین را آزاد کنیم و شاهد 

کوچه های کم عرض و باریک نباشیم. 
 آیا مجوز ســاخت بلند 
مرتبه سازی در منطقه 15 صادر 

می شود؟ 
مــا در منطقــه 1۵ بلنــد 
مرتبه سازی نداریم و در واقع به 
غیر از چند شهرک مسکونی که 
سال ها قبل ســاخته شده در حال 
حاضر شاهد بلند مرتبه سازی نیستیم. 
در واقع منطقه 1۵ تراکم جمعیت باالیی دارد 
و ما جمعیــت مازاد داریم. در حال حاضر بین 230 تا 
2۵0 نفر در هکتار جمعیت داریم و این در حالی است 
که سرانه جمعیتی استاندارد 1۵0 نفر در هکتار است. 
در واقع ما به دنبال بهســازی محیط هستیم. به عنوان 
مثــال، وقتی ملکی در 2 طبقه فرســوده در محله ای 
داریم، بهترین راه این است که به 6 یا 7 طبقه تبدیل 

شود تا زمین بیشتری آزاد شود. 

کســب  برای   
زمینه  در  نخست  رتبه 
صدور پروانه ســاخت در 
شــهر تهران، شــهرداری 
منطقه 15 چه اقداماتی را در 
بخش شهرسازی انجام داده 

است؟ 
پروانــه  صــدور  فراینــد 
ســاختمانی تقریبًا پیچیده  است 
و بخشــی از آن برعهــده معاونت 
شهرســازی و بخش دیگر برعهده 
مالک است. در کسب رتبه نخست 
در صدور پروانه ساخت، تالش های 
مالکان را نمی توان نادیده گرفت. در 
روند اخذ پروانه ساخت ممکن است 

پرونده مالــک ایرادات و 
نواقصی داشته باشد 

کــه بــا ضوابط و 
مقررات شهرسازی 
همخوانــی ندارد 

اما خوشبختانه مالکان در این منطقه دستورالعمل ها 
را رعایت و به ســرعت با راهنمایی کارکنان ما و دفاتر 
توســعه محله نواقص را برطــرف می کنند. از طرفی 
کارکنان معاونت شهرسازی همکاری کامل را با مالکان 
دارند. همکاران ما هم در دفاتر توســعه محلی و دفاتر 
تسهیلگری بافت فرســوده و همچنین در نواحی در 
این زمینه همکاری الزم را دارند. پیشرفت شهرداری 
منطقه 1۵ نه تنهــا در زمینه صدور پروانه بوده بلکه 
در ارزیابی های مختلف هم نتایج مثبتی گرفته ایم. از 
جمله کسب رتبه نخست در ستاد باز آفرینی در شهر 
تهران، رتبه نخست تجمیع پالک های فرسوده، هم از 
نظر تعداد پروانه هایی که در اثر تجمیع بافت فرسوده 
صادر شده و هم از نظر میانگین قطعات تجمیع شده 
و در خصوص شــاخص توسعه محلی هم رتبه دوم را 

کسب کرده ایم. 
 میزان صدور پروانه در سال گذشته 
و همچنین سال جاری چه تعداد بوده و 
پروسه صدور پروانه معمواًل چند روز 

طول می کشد؟ 
در  معاونت شهرســازی  حوزه 

سال گذشــته تعداد 1008 
پروانــه ســاختمانی و در 3 ماه 

نخست سال جاری هم به رغم رکود حاصل از کرونا و 
رکود ساخت وساز تعداد 296 پروانه ساختمانی صادر 
کرده  اســت. از زمانی که مالک ساختمان تصمیم به 
تشکیل پرونده در خصوص ساخت می گیرد تا زمان 
اخذ پروانه ساخت حدود ۵4 روز طول می کشد. البته 
این پروسه می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 
شود. به شرط اینکه مالکان زمان را مدیریت کنند و 
تمــام کارهای اداری را به صورت دقیق و منظم انجام 
دهند. به عنوان مثال برخی از مالکان پراخت عوارض را 
به تعویق می اندازند و اینجاست که پرونده وارد روندی 
با عنوان در انتظار مالک می شود. بخشی از مدیریت 
زمان هم مربوط به کارکنان معاونت و دفاتر خدمت 

الکترونیک است که باید جدی گرفته شود. 
 با توجه به اینکه منطقه 15 بافت فرسوده 
هم داردآیا این مسئله بر روند صدور پروانه ساخت 

تأثیر گذاشته است؟ 
شــاخص فرســودگی دلیلی برای افزایش صدور 
پروانه در منطقه 1۵ نیســت. در منطقه 1۵ فقط در 

 اجرای پروژه های محرک توسعه 
اخیراً اعالم شده قرار است پروژه های محرک توسعه در منطقه 15 کلید بخورد. اهداف این 

پروژه ها، دستیابی بازآفرینی شهری است. رویکردی که به عنوان یک راهبرد جامع، برای ایجاد 
تغییر در یک مکان با نشانه های زوال به کار می رود. »مهدی صفدری« معاون شهرسازی و معماری 

شهردار منطقه 15در این باره بیشتر توضیح می دهد و می گوید: »پروژه های محرک توسعه، 
طرح های اجرایی هستند که شرایط منطقه 15را بهبود می بخشند و تصور اینکه در جنوب شهر قرار 

گرفته اید از بین می رود. این پروژه در حال حاضر در قالب مجتمع تفریحی، توریستی، اقامتی 
و فرهنگی در زمینی به مساحت 8 هزار مترمربع در محله کیانشهر کلید خورده است. پروژه های 

محرک توسعه دیگری هم قرار است در این منطقه در آینده کلید بخورد.«

ملک در منطقه 
15 در بافت فرسوده و 

غیر فرسوده در طول یک 
سال نوسازی می شود

3500

پروانه ساختمانی 
در سال 98 توسط 

معاونت شهرسازی و معماری 
صادر شده است. 

1008

پروانه ساختمانی 
در 3 ماه نخست سال 

جاری در ایام کرونا صادر 
شده است

296

 درصد از تجمیع 
پالک از کل پالک های 
نوسازی شده در 2 ماه 

نخست سال 99 انجام شده 
است

90
 درصد تجمیع 

پالک از کل پالک های 
نوسازی شده در سال 98 

صورت گرفته است

64

فقره پرونده در 
کمیته نما از ابتدای سال 
جاری بررسی شده که 40 

فقره مورد تأیید قرار گرفته 
است

60
روز از زمان 

تشکیل پرونده توسط 
مالک در معاونت شهرسازی 
منطقه 15 تا صدور پروانه 

زمان می برد

54

پالک به صورت 
میانگین در هر پروانه 

ساختمانی در بافت فرسوده 
تجمیع می شود
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پرآب ترین قنات
محــدوده قنات کوثر به دلیل داشــتن قنات های 
فراوان به این نام خوانده می شد، یکی از پرآب ترین این 
قنات ها که برخالف بقیه هنوز هم خشک نشده و در 
حال حاضر فضای سبز بخش شمالی محله )شهرک 
امید( را ســیراب می کند، درســت از جلو خانه حاج 
رمضان )بلوار کوثر فعلی( می گذشت و به پایین دست 
سرازیر می شد. به گفته حاج رمضان، مردم در گذشته 
به مطهر بودن این آب اعتقاد خاصی داشتند: »مردم 
این قنات را بهشتی و آب آن را محترم می دانستند و از 
ده های اطراف مثل قاسم آباد و ده نارمک و روستاهای 
دورتر برای آشــامیدن و بردن آب این قنات به اینجا 

می آمدند.«
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آقا رمضان از دهه ۵0 ساکن تهرانپارس شده اما 
از 1۵ سال قبل به واسطه شغلش که بنایی بوده به 
تهرانپارس رفت وآمد داشته است. به هرحال آن زمان 
محله تهرانپارس در حال شــکل گیری بوده و مردم 
برای ساخت خانه بیشــتر از هر چیز به بنا احتیاج 
داشتند. بنای جوان هم هر روز با موتور گازی اش از 
چهارراه لشکر تا تهرانپارس می آمد که اتفاقًا در یکی 
از این رفت و آمدها صاحب خانه و مغازه شــد. خود 
می گوید: »آن زمان تهرانپارس فقط یک بنگاه امالک 

داشت. یک روز صبح که برای بنایی به 
تهرانپارس آمده بودم دیدم جلو بنگاهی 
خیلی شــلوغ است. از موتور پیاده شدم 
و رفتم داخل دیدم یک نقشــه بزرگی 
به دیــوار زده اند که رویــش پر از خط 
است و هرکسی می رود نگاهی به نقشه 
می کند و یک ضربدر می کشد و می آید 
با صاحــب بنگاه حرف می زند. فهمیدم 
زمین می خرند. من هــم که به تازگی 

خانه ام را در مجیدیه فروخته بودم و پول داشتم رفتم 
جلو و گفتم من هم زمین می خواهم. صاحب بنگاه 
که بعدها فهمیدم مباشــر و نماینده ارباب جمشید 
مهربانی است و به درخواســت ارباب زمین ها را به 
کوچه های عریض 10 متری و قطعات 300 تا 1200 
متری تفکیک کرده بود تا بفروشد از لهجه اصفهانی ام 
خوشــش آمد و گفت تو همشهری مادرم هستی و 
من چون مادرم را خیلی دوست دارم یکی از بهترین 

قواره های زمین را به تو می دهم. خالصه یک زمین 
300 متری را به قیمــت 120 هزار تومان برایم در 
نظر گرفت و همان روز 10 هزار تومان بیعانه دادم و 

قرار شد بقیه پول را در محضر بدهم.«

 ساخت خانه و راه اندازی 
 نخستین بنگاه قنات کوثر

آن زمان ارباب جمشید که بیشتر در آمریکا ساکن 
بــود برای فروش زمین هایش به ایران آمده بود و کار 
فروش زمین و انتقال سند به ساکنان اولیه 
قنات کوثرکه بیشترشــان از اهالی نارمک، 
مجیدیه و اطراف تهران و اقوام صاحب بنگاه 
در اصفهان و کاشــان بودند، در عرض چند 
روز و بدون دردســر انجام شد. حاج رمضان 
در این باره می گویــد: »فردای آن روزی که 
در بنگاه بیعانه داده بودم، به محضر رفتیم 
و آن زمین را که 300 متر بود خریدم 120 
هزار تومن. یعنی متری 400 تومن و ارباب 
جمشــید ســند را به نامم زد و چون خودم بنا بودم 
با کمک چند کارگر بالفاصله شروع کردم به ساخت 
خانه. با توجه به اینکه عیالوار بودم و ۵ تا بچه داشتم 
دلم می خواست خانه دو طبقه بسازم اما از شانس بد، 
شــرایط تغییر کرد. مصالح گیر نمی آمد و اگر هم بود 
خیلی گران شده بود. به هر زحمتی بود توانستم یک 
طبقه بسازم و زن و بچه ام را به اینجا بیاورم. اما حاال 
خانه داشتم و کار نداشتم. چون وقتی مصالح نباشد بنا 

بیکار می شود. با همفکری برادر خانمم که او هم بیکار 
بود فکرهایمان را روی هم گذاشتیم و تصمیم گرفتیم 
دو تا میز و صندلی بگذاریم در یکی از اتاق های خانه 
و کار بنگاه امالک را انجام دهیم. مدتی بعد هم جواز 
کسب گرفتیم و این شــد که نخستین بنگاه محله 

قنات کوثر را راه انداختیم.«

 آب و برق نداشتیم
در دهــه 30 و 40، بــرق بخشــی از خانه ها و 
خیابان های محدوده شــمال شــرق تهران توسط 
کارخانه برق شخصی که برای ارباب های زرتشتی 
بود تأمین می شد، اما خانه های نوساز برق نداشتند، 
آب لوله کشی هم هنوز به خانه ها نرسیده بود، پس 
اهالی قدیم تهرانپارس چه می کردند؟ حرف ها که 
به اینجا می رســد حاج رمضان با خنده می گوید: 
»خانه مان وســط بیابان بود، نه برق داشتیم و نه 
آب، اما خیابان برق داشــت، لوله آب اصلی هم از 
خیابان می گذشت، ولی سیم کشی و لوله کشی در 
کار نبود. اوضاع خوب نبود و ما هم انتظار نداشتیم 
به این زودی آب و برق به ما بدهند. پس خودمان 
دست به کار شدیم و برق و آب را از خیابان آوردیم 
تا خانه ها. یعنی به کسی پول دادیم که سیم برق 
را از تیر خیابان به خانه برساند و از لوله آب اصلی 
هم که در محدوده بزرگراه باقری فعلی می گذشت، 
تا جلو خانه لوله کشــیدیم. البته کمی که گذشت 
برایمان هم لوله کشی کردند و هم سیم کشی برق.«

  خیلی ها شــمال شرق پایتخت را به نام محله تهرانپارس می شناسند، اما در این محدوده که جزئی از منطقه 4 شهرداری تهران است، حداقل5 محله 
وجود دارد که داســتان شکل گیری هرکدام از آنها به نوبه خود جذاب و خواندنی است. یکی از این محله های خوش آب و هوا که در غرب بزرگراه بابایی 
قرار دارد، »قنات کوثر« است. این محله که به واسطه داشتن قنات های فراوان از قدیم به این نام خوانده می شد، تا سال 1356 بیابانی بود که فقط چند 
قنات داشت و توسط مالک آن »جمشید مهربانی« یکی از اربابان زرتشتی قطعه بندی و به مردم فروخته شد تا کم کم محله قنات کوثر فعلی ساخته شد. 

برای شنیدن روایت شکل گیری »قنات کوثر« با حاج »رمضان اصالحچی« پیرمرد 82 ساله ای که از نخستین ساکنان این محله است همراه شدیم.  

پریسا نوری

روایت شکل گیری محله  قنات کوثر
از زبان یکی از ساکنان قدیمی 

قناتهایپرآب
یادشبهخیر

رمضان اصالحچی
ساکن محله

منطقه4

وقتی تلفن 
گران تر از خانه بود

ماجرای تلفن دار شــدن نخســتین بنگاه 
محله هم که پیرمرد خوش صحبت با ته لهجه 
شــیرین اصفهانی اش برایمان تعریف می کند 
بســیار شــنیدنی و البته کمی عجیب است. 
او می گویــد: »بنگاه را که بــا برادر خانمم راه 
انداختیم گفتیــم »ای وای حاال تلفن نداریم. 
بنگاه بی تلفن به چه درد می خورد؟« آن زمان 
مخابرات هم فیش نمی فروخت. رفتم ســراغ 
یک نفر در فلکه چهارم که می دانســتم چند 
تا فیش تلفــن دارد. گفتم »تلفن داری بده به 
ما.« گفت »برای چی می خوای؟« گفتم »بیکار 
شــدیم 2 تا خانواده بنگاه زدیــم تلفن الزم 

داریم.«
گفت: »من یک فیش تلفن دارم می فروشم 

۵00 هزار تومان، پولت آماده است؟« 
گفتم: »خیلی زیاد است.«

 خالصه با هزار بدبختی و کلی چک و چانه 
بــا 400 هزار تومان راضی شــد تلفن را به ما 
بدهد. شــما فکر کن 300 متر زمین را 120 
هزار تومان خریده بــودم و یک خط تلفن را 
400 هزار تومان خریدم. آن زمان تلفن خیلی 
کم بود و برای همین خیلی گران بود. من هم 
شماره تلفن را به شیشه زدم و دردسرم شروع 

شد. 
همه اهالــی محلــه از دور و نزدیک صف 
می کشــیدند و می خواستند تلفن بزنند. یکی 
می گفت به بچه ام که ســرباز است زنگ بزنم. 
یکی می گفت بچــه ام خارج اســت. خالصه 
هرکســی یک خواسته داشــت. من هم رویم 
نمی شــد بگویم نه. به پیشــنهاد برادر خانمم 
برای اینکه از این دردســر خالص شویم یک 
تلفن قلکی گرفتیم و هرکســی می خواســت 
زنگ بزند باید ۵ ریال در قلک می انداخت. ولی 
باز هم سرمان خلوت نشد. رفتیم و یک تلفن 
قلکی یک تومنی گرفتیم. آن زمان یک تومان 
خیلی بــود فکر می کردیم با این کار کســی 
ســراغمان نمی آید ولی باز هــم برای همین 
تلفن یک تومانی صف می کشیدند و تا سال ها 
بعد که مخابــرات تلفن واگذار کرد و خیلی ها 
صاحب تلفن شــدند همنیطور سرمان شلوغ 
بود. البته بعدش هم در بنگاه عالوه بر معامله 

زمین، خط تلفن هم معامله می کردیم.« 

کوچه عابدینــی در میانه خیابان صفا واقع شــده 
اســت. کوچه ای طویل و پر پیچ و خم که شــهروندان 
زیــادی در آن زندگی می کننــد. دیوارهایش منقش 
به تصویرهای زیبایی اســت که هرکدام دنیایی حرف 
برای گفتن دارنــد. از نقش حافظیه و میدان آزادی تا 
حــرم امام رضا)ع( و گل بته هــای رنگی. کمی جلوتر 
حال وهوای کوچه عوض می شــود. دیوار هر خانه ای به 
یک رنگ است. صورتی، سبز، زرد، آبی و.... آنقدر تنوع 
رنگ ها به کوچه جلوه بخشیده که دوست نداری کوچه 
تمام شــود. روی دیوارها گلدان های رنگی با گل های 
 ریزودرشــت که زیبایی آنجا را دوچندان کرده اســت 
دیده می شــود. »اعظم مریوانی« از سکنه قدیمی این 
کوچــه که به قول خودش بیش از ۵0 ســال ســاکن 
این کوچه اســت، می گوید: »زیباسازی این کوچه کار 
بچه های دفتر نوســازی است. خیلی زحمت کشیدند. 
اینجا شبیه خرابه ها شــده بود. وقتی مهمان برایمان 

می آمد خجالت می کشیدیم. دیوارها سیاه و 
دودگرفته بود. از یادگاری تا ناسزا، همه جور 
نوشــته ای روی آن دیده می شد.« به گفته 
مریوانی عصرهــا اهالی کوچه در جایی که 
این روزها پاتوق محلی شده جمع می شوند 
و با هم از خاطرات گذشــته می گویند. او با 
اشاره دســت پایین کوچه را نشان می دهد 

که تبدیل به پاتوق محله شده است. 

 پاتوق محله 
پاتوق محله کوچه گلدانی فضای دلنشــینی دارد. 
اگرچه کوچک است اما جذابیتش باعث شده این روزها 
دل آدم ها به هم نزدیک تر شود. در پاتوق محله تعدادی 
نیمکت نصب شــده و مزین به فضای سبز است. چند 
پایه روشنایی هم در آنجا وجود دارد که کوچه و محله 
را روشن می کند. »ابراهیم شهسواری« همسایه دیگری 
از کوچــه عابدینی می گوید: »اینجا 
قبــاًل زمین مخروبــه  ای بود که به 
زباله دانی محله تبدیل شــده شده 
بود. انواع جانوران موذی و حشرات 
دور زباله ها جمع می شدند. از بوی 
تعفن زباله حالمان بد می شد.« حقی 
گفته های پیرمرد را تکمیل می کند 
و می گوید: »ایــن زمین در تملک 
شــهرداری است. با توجه به کمبود 
ســرانه فضای ســبز در محله های 
صفا و زاهدگیالنی، پیشنهاد دادیم 
زمین های بی دفاع را در اختیار دفتر 
توسعه نوسازی قرار دهند. در حال 

حاضر 7 پاتوق محلی درست کرده ایم. شاید 
مساحت کمی داشــته باشد اما جایی برای 
تفریح و استراحت اهالی شده است. گذشته 
از آن وجود این پاتوق به امنیت محله کمک 
می کند. پیش تر ســارقان و افــراد ناباب از 
تاریکی کوچه سوء اســتفاده کرده و اقدام به 

مردم آزاری و سرقت می کردند.« 

 نقش های زیبا روی دیوار کلنگی
حقی از سختی کار برای زیباسازی کوچه می گوید 
که راضــی کردن همســایه ها بــرای مشــارکت در 
زیباسازی خیلی هم راحت نیست. او توضیح می دهد: 
»ســال گذشته کارگروه محلی تشــکیل دادیم. یعنی 
همسایه های فعال محله را به مشارکت دعوت کردیم. 
اهالی خیلی خوب اســتقبال کردند. طرح اولیه ما این 
بود که خاطرات همسایه ها را روی دیوار نقاشی کنیم. 
از آزادسازی اسرا، سالی که برف زیادی آمد. نخستین 
نفری که به حــج رفته بود و... همــه موافقت کردند. 
درســت در زمان اجرا یکی از همسایه ها اعالم کرد که 
راضی نیســت روی دیوارش نقاشــی کشیده شود. در 
پی آن بعضی هم گفتند تصاویر دیگری برای نقاشــی 
دیواری انتخاب شــود. از این رو تصاویری که خاطرات 
جمعی را نشــان می داد ترسیم کردیم.« به گفته حقی 
اعتبار طرح از سوی ســازمان نوسازی تأمین شده اما 
هزینه نقاشی دیواری را خود اهالی پرداخت کرده اند. او 
ادامه می دهد: »بعد از این اتفاق شــهرداری ناحیه یک 
تعداد زیادی گلدان به اهالی این کوچه اهدا کرد که به 
دیوارها نصب کردیم. هر همسایه گلدان های خودش را 

آب می دهد و رسیدگی می کند.«

  کوچه زیبا و دلنوازی است. میان بافت فرسوده یک محله قدیمی با زیبایی هایش خودنمایی می کند. به جرئت می توان گفت در محله صفا، تنها کوچه ای 
است که رنگ و رخی گلگون دارد. نامش پیشتر عابدینی بوده و حاال به کوچه گلدانی معروف شده است. آنقدر در بین کوچه های دود زده و سیمانی محله 
صفا جلوه گری کرده که با دیدنش هر رهگذری حال خوشــی پیدا می کند. البته کوچه گلدانی هم تا چند وقت پیش به این شکل و شمایلی که االن هست 
نبود و مثل ده ها کوچه محله صفا غبار گرفته و فرســوده بود. تا اینکه دست اندرکاران دفتر توسعه نوسازی محله صفا ـ زاهدگیالنی گذرشان به آنجا افتاد 
 و طرحی ارائه دادند و از اهالی خواستند آســتین همت باال بزنند تا کوچه شان رخ دیگری به خود بگیرد. »مهدی حقی« مدیر دفتر توسعه نوسازی محله 

صفا – زاهد گیالنی برای دیدن این کوچه همراهی مان کرد و درباره چگونگی اجرای طرح گفت. 

منطقه13

مژگان مهرابی

زیباودلنوازمثلکوچهگلدانی

          خاطره بازی 
در کوچه های قدیمی

زیباسازی کوچه های فرســوده، طرحی است 
که دفاتر توسعه نوســازی با مشارکت شهروندان 
انجام می دهنــد. این اقدام عالوه بر زیبایی بصری 
بازتاب خوبی در روحیــه اهالی دارد. در این باره با 
»زهرا حاجی زاده« کارشناس امور شهری گفت وگو 
می کنیم. به باور حاجی زاده، وقتی کوچه یا خیابانی 
زیبا می شود، شــهروندان حس بهتری پیدا کرده 
و عادت های اشــتباهی که قباًل انجــام می دادند 
را ترک می کنند. او می گوید: »شــما تصور کنید 
وقتی مادر خانه باســلیقه باشد، نظم به خوبی در 
خانه رعایت می شود. این امر در مورد محله و شهر 

هم صادق اســت. وقتــی کوچه ای 
نونوار و زیبا می شــود، شــهروندان 
تمایلی به ریختن پسماند در کوچه 
را ندارند. ســعی می کنند نظافت را 
رعایت کنند. اگر کســی هم تخلف 
کرد به او تذکر می دهند. همه برای 
تمیزی کوچه تالش می کنند. وجود 
چند همســایه خوش ذوق می تواند 
برای دیگــران انگیزه ایجــاد کند. 

به طور مثال کوچــه ای را دیدم که به همت دفتر 
نوســازی و اهالی نونوار شده بود. همسایه ای که تا 
دیروز پای درختش زباله می گذاشت. دور درخت 
را حصار کشــیده و نرده هــا را رنگ آمیــزی کرده 
بود.« حاجی زاده معتقد است، موضوع دیگری که 
شــهروندان را ترغیب به این کار می کند، زیبایی 
بصری است که تأثیر زیادی در روحیه اهالی دارد. 
او ادامه می دهد: »فرد با حســی خوب وارد خانه 
می شــود یا برای کار بیرون از خانه می رود. محل 
سکونتش را دوست دارد. در یکی از کوچه هایی که 
پاتوق محلی درست شده بود. همسایه ها به سبک 
قدیــم دوباره عصرها زیرانداز انداخته و با هم میوه 
و چای می خوردند و خاطره تعریف می کردند. این 
خیلی خوب است. فضای زیبا و تمیز حس امنیت 
و آرامش را به شــهروندان القا می کند. در صورتی 
که اگر کوچه ای در بافت فرســوده باشــد و ظاهر 
کلنگی داشته باشــد قطعًا اهالی برای   تردد حس 
خوبی ندارند. بزهکاران در چنین کوچه هایی بیشتر 
رخنه می کنند. انگار آن فضا را مساعدتر برای انجام 
خالف می دانند.« او حق شهروندان تهرانی می داند 
تا از فضایی که زندگی می کنند لذت ببرند و توصیه 
می کنــد،  ای کاش این طرح ها در همه کوچه ها و 

محله ها انجام شود.
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خبر کوتاه

در ایستگاه های اتوبوس صورت می گیرد
 LED نصب سیستم روشنایی

سیستم روشنایی ایستگاه های اتوبوس منطقه8 
به المپ های LED مجهز می شوند. 

»حامــد میرزابیگی« معاون حمل ونقــل و ترافیک 
شهردار منطقه 8 دراین باره گفت: »نصب سیستم های 
روشــنایی LED با هدف کاهــش 90 درصدی برق 
در ایســتگاه های اتوبــوس در حال انجام اســت. با 
اســتفاده از این سیستم روشــنایی، مصرف برق به 
طرز چشــمگیری کاهش خواهدیافت.« او ادامه داد: 
»اکنون در ایستگاه اتوبوس سامانه تندرو) brt( نبوت 
به متراژ 44 متر طول، از المپ کم مصرف اســتفاده 
و همچنین ســقف این ایســتگاه نیز بــا کامپوزیت 
مرمت شده است.« او افزود: »اجرای تغییر سیستم 
روشــنایی پرمصرف مزایای بسیاری دارد که مصرف 
بســیار کم انرژی برق، ضد سرقت بودن و طول عمر 
زیاد آنها اشــاره کرد.« معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهردار منطقه 8 گفت: »قرار اســت این طرح در 
آینده در سایر ایســتگاه های اتوبوس در منطقه هم 
انجام شــود.« میرزابیگی تأکید کرد: »شــهروندان 
می توانند هرگونه مشکل و نقص را در زمینه تاریکی 
و کم نور بودن ایستگاه های اتوبوس را به سامانه 137 
اطالع دهند تا کارشناسان برای رفع مشکل در اسرع 

وقت اقدام کنند.«

هویتپیشخوانپیشخوان

 عبدالمحمد ،همسایه نام آشنا ی چهارصددستگاه
»عبدالمحمــد آیتی« فرهیخته علم و ادب، مردی کــه از مفاخر دوران خودش بود و در 
دنیای معرفت در جایگاه ویژه ای قرار داشــت در ســال 130۵در شــهر بروجرد به دنیا آمد. 
مــادرش برای یادگیری علوم دینــی عبدالمحمد را که طفلی خردســال بود، به مکتبخانه 
»آغاباجی« فرســتاد و او توانســت خیلی زود جزءهای 30 و یک را حفظ کند. استاد آیتی 
بعد از گذران دوره دبســتان و دبیرســتان، در آزمون دانشگاه شرکت کرد و جز 10 نفر اول 
دانشگاه پذیرفته شد. او آنقدر مقام علمی باالیی داشت که از دانشگاه فارابی برایش دعوتنامه 
فرســتادند و از او دعوت به همکاری کردند. پس از پایان دوره تحصیل در دانشگاه نیز برای 
تدریس به شــهر بابل رفت و همانجا ازدواج کرد. اما بخت با اســتاد یار نبود و همســرش را 
خیلی زود از دســت داد. از این رو برای اینکه فرزندانش اذیت نشوند تا پایان عمرش ازدواج 
نکرد. اســتاد آیتی در کنار تدریس در دبیرســتان و دانشگاه، ترجمه هم انجام می داد. آوازه 
دانش او به جایی رســید که در ماهنامه آموزش و پرورش از مطالب او درباره نقد شعر و نقد 
ترجمه استفاده می شــد. مدتی هم به عنوان سردبیر ماهنامه آموزش و پرورش انتخاب شد. 
اســتاد آیتی سال ۵9 بازنشسته شد و تا زمان حیاتش همه وقت خود را برای انجام کارهای 
تحقیقی و ترجمه هزینه کرد. از ویژگی های دیگر استاد آیتی، تواضع و ساده زیستی اوست و 
اینکه بیش از 60 سال از عمر 87 ساله اش را صرف تحقیق و نگارش کرده است. از دانشمند 
گمنام محله چهارصددســتگاه، آثار زیادی به جا مانده که مشهورترین آنها ترجمه و تفسیر 
قرآن، نهج البالغه و صحیفه ســجادیه است. اکنون تندیسی از این مرد فرزانه نیز در یکی از 
میدان های شهر بروجرد نصب شده است. فرزندان استاد، بنا به وصیت او کتاب های نفیسش 

را به کتابخانه بزرگ شهر بروجرد اهدا کردند. 

لشکر خوبان 
کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثری با عنوان»لشکر خوبان« خاطرات 
مهدی قلی رضایی، از روزهای پر شــور دوران دفاع مقدس اســت که معصومه سپهری، کار 
مصاحبه و تنظیم و نگارش متن کتاب را انجام داده است.  نویسنده روایت کتاب را از ماجرای 
اعزام مخفیانه مهدی قلی رضایی، نوجوان آن سال ها به جبهه آغاز می کند. مهدی قلی بعد از 
حضور در عملیات فتح المبین و مسلم بن عقیل، با یک اتفاق ساده وارد واحد اطالعات لشکر 
31 عاشــورا می شود. از اینجاست  که پرده از کار نیروهای اطالعات در بخشی از جنگ کنار 
می رود و شرحی از شناسایی ها و جزئیات نابی از عملیات های والفجر مقدماتی، بدر، والفجر 
8، کربــالی 4، کربالی ۵، بیت المقدس 2 و 3 و مرصاد روایت می شــود تا در نهایت کتابی 
شکل بگیرد که اکنون با نام لشکر خوبان سر زبان هاست. کتاب از 27 فصل تشکیل شده که 
به ترتیب زمانی، فصل ها در کنار هم قرار گرفته است. روایت از تبریز شروع می شود و نویسنده 
همراه راوی عازم مناطق جنگی می شــود تا 70 ماه حضور مهــدی قلی رضایی در مناطق 

عملیاتی با جزئیات هرچه بیشتر روی کاغذ جاری شود. جانباز 70 درصد همه مختلــف 
آنچه را که از همراهی رزمندگان لشکر خوبان در ذهن 
داشته برای نویسنده کتاب تعریف می کند و سرانجام 
کتاب 808 صفحه ای»لشکر خوبان« شکل می گیرد. 
در این کتاب، نویسنده حس و حال و دیده های کسی 
را روایت کــرده که با 70 ماه حضور در جبهه، جانباز 
هفتاد درصد است. این اثر در دهمین دوره کتاب سال 
دفاع مقدس در بخش خاطرات شــفاهی برگزیده شد. 
اما بزرگ ترین افتخار کتاب لشکر خوبان، تقریظ مقام 
معظم رهبری بر این کتاب بود که در فروردین 1392 

اتفاق افتاد. 
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خبرخطی

منطقه4   بنر »من ماســک می زنم« و »ماسک من 
از تو محافظت می کند و ماســک تو از من محافظت 
می کند« با هدف تشویق شــهروندان به استفاده از 
ماســک و باالبردن آگاهی افراد بر روی خودروهای 
اجرایی 137شــهرداری منطقه 4 نصب شــد. این 

خودروها مستمر در محله ها گشت می زنند. .  

منطقه8  طرح زیباسازی در خیابان لشکر حدفاصل 
خیابان های گلبرگ غربی تا شــهید مدنی در حال 
اجرا است. این طرح شامل حذف شاخه های مزاحم، 

علف زنی، پاجوش و سرجوش و... است. 

منطقه13   آمــوزش مجازی هنرهای دســتی و 
خانگی توســط خانه فرهنگ حافظیه ارائه  می شود. 
ایــن آموزش ها که با مشــارکت کانون کارآفرینی و 
مهارت آموزی ایــن مرکز اجرا می شــود، به صورت 
کلیپ های کوتاه و بــا حضور کارآفرینان تولید و در 
صفحه اینســتاگرام خانه فرهنگ حافظیه به نشانی: 
این  kh.f.hafeziyeh@ منتشــر می شــود. در 
کلیپ ها کارآفرینان با روش های ساده، مهارت هایی 
چون ســاخت گردنبند، دستبند، مصنوعات چرمی، 

شمع سازی و... را آموزش می دهند.

منطقه14   میدان شهدا در آینده نزدیک بهسازی و 
ساماندهی می شود. به گفته »رضا عباسی« شهردار 
منطقه 14 ســاماندهی این میدان قدیمی تهران، از 
طرح های ملی بوده و تحقیقات الزم برای اجرای آن 

انجام شده است. 

منطقه15 کالس های آموزش فوریت های پزشــکی 
در ســه دوره تئــوری، پراتیــک و دوره های عملی 
بیمارســتان در ســرای محله ابوذر برگزار می شود. 
عالقه مندان برای شــرکت در این دوره ها می توانند 

به بلوار ابوذر، خیابان هانی مراجعه کنند. 

الو محله

تأمیــن  متأســفانه  پاسخ مسئول
روشــنایی این معبر میان مسئوالن 
شــهرداری  می شــود.  پــاس کاری 
می گوید تأمیــن برق بــا اداره برق 
است ولی اداره برق این موضوع را 
نمی پذیــرد، با این حال شــورایاری 

پیگیر رفع این موضوع است. 
 مهدی کریمی

شورایار محله شمیران نو 

قرار اســت به زودی  پاسخ مسئول
از فضــای بی اســتفاده کارخانجات 
بــرای ایجاد فضای ســبز در خیابان 
دماوند اســتفاده شــود تا شــاهد 
بــرای  ســبز  فضــای  افزایــش 

شهروندان باشیم. 
 مهناز استقامتی، شهردار منطقه 8 

کاهــش  هــدف  بــا  پاسخ مسئول
آلودگی های زیست محیطی، مخازن با 
همــکاری واحــد خدمــات شــهری 
شست وشو و گندزدایی می شود که 
نظافــت مخــازن خیابــان اقبال هم 

مستمر درحال انجام است. 
محمدمعما

شهردار ناحیه یک منطقه13 

ایجاد مسیر دوچرخه   پاسخ مسئول
طبق قوانین خاصی صورت می گیرد 
که در این زمینه کارشناسان پس از 
بازدید از محل تصمیم می گیرند. در 
محله هاشم آباد اگر زیرساخت های 
ایجــاد مســیر دوچرخه را داشــته 

باشیم ،اقدام می کنیم. 
مسعود لواف زاده

معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهردار منطقه 15 

دردسر تاریکی معبر
شــهید  بزرگراه  کندرو  منطقه 4
در شمال محله شمیران نو  زین الدین 
چند سال پیش راه اندازی شده اما تیر 
چراغ برق ندارد و تاریکی معبر موجب 

ناامنی و بروز تصادف شده است. 
علی کاشی ـ ساکن شمیران نو

افزایش فضای سبز
به عنوان  دماوند  خیابان  منطقه 8
اصلی ترین معبر منطقه 8 فاقد فضای 
سبز اســت. از مسئوالن خواهشمندم 

در این زمینه اقدام کنند. 
منصوره رضایی
ساکن خیابان کیاشمشکی

ضدعفونی مخازن
خیابان  زباله  سطل های  منطقه 13
و  نیازمنــد ضدعفونی  اقبال الهوری 
گندزدایی مستمر است. خواهشمندم 
باتوجه به افزایش ویروس کرونا به این 

موضوع بیشتر رسیدگی کنید. 
 ساره یزدخواه ـ ساکن محله

توسعه مسیر دوچرخه
اهالی محله هاشم آباد به  منطقه 15
ندارند.  دسترســی  رفاهی  امکانــات 
ایجاد مسیر دوچرخه   با  خواهشمندم 
سواری امکان ورزش و تفریح کودکان 

و نوجوانان را فراهم کنند. 
مهری براتی
ساکن محله هاشم آباد


