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غيرمجاز را برچيد

شــهرداری منطقه۱۸ در راســتای تحقق شــعار«تهران، شهری برای 
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در اين مركز كارآفرينى
روزانه 2هزار ماسك بهداشتى توليد مى شود

وضعيت ايمنى مراكز بهداشت و درمان منطقه19 
مورد ارزيابى كارشناسان قرار گرفت

زمان زيادی از آتش سوزی کلينيک «سينا اطهر» نمی گذرد؛ حادثه ای 
در شــمال پايتخت که بار ديگر اهميت آمادگی پيش از بحران را به ما گوشزد 

کرد. در روزهايی که با وجود شيوع ويروس کرونا...

دست دردست هم  براى 
شكست كرونا

پيشگيرى ازتكرار 
يك حـادثه

گزارشى از مركزى كه محل نگهدارى 
دختران بى سرپرست و بدسرپرست است 

صفحه ۴

«حنان» خانه اميد وآرزو

دست دردست هم  براى 
پس از شيوع موج دوم همه گيری ويروس کرونا و 
به خطر افتادن جان خيلی از شهروندان، فعاليت 

صفحه ۱۲مرکز کارآفرينی شهرداری منطقه۱۶...
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مشــكالت ترافيكى كه به دليل 
ســدمعبر وانتى ها در محدوده 
نواحى يــك و 4 منطقــه20 وجود 
داشــت، با حكم دادســتانى از سوى 
نيروى انتظامى و شــهردارى منطقه 
رفع شد. «رضا معلم» معاون خدمات 
شــهرى و محيط زيســت شــهردار 
منطقــه20 در اين بــاره گفــت: «در 
راستاى اجراى طرح انضباط شهرى و 
با هدف رفع ســدمعبر و جلوگيرى از 
اخالل در نظم عمومى به دليل ايجاد 
ترافيك توسط تعدادى از خودروهاى 

وانت بار در چهارراه خط راه آهن و صفاييه، با دستور قضايى دادستانى رى و 
همكارى نيروهاى انتظامى و شهردارى منطقه20 اقدام به رفع سدمعبر از اين 
محــدوده كرديم.» وى با بيان اينكه جمــع آورى وانت بارها با حضور پليس 
راهور، نيروى انتظامى، پليس امنيت و نماينده شــركت شهربان و معبربان 

انجام شــد، افزود: «با تمهيدات اتخاذ 
شده، گره ترافيكى چهارراه خط آهن 
(حدفاصل خيابان شــهيد غيورى تا 
ميدان شهيد بروجردى)، خيابان شهيد 
اردســتانى (ابتداى فلكه اول تا سوم 
دولت آباد) و خيابان شهيد علينواز رفع 
و      تردد خودروهاى عبورى تســهيل 
شــد.» معــاون خدمات شــهرى و 
محيط زيست شهردار منطقه 20 ادامه 
داد: «با رفع اين معضل، درخواست هاى 
مكــرر ســاكنان ايــن محله هــا در 
سامانه137 مبنى بر شكايت از ايجاد 
ترافيك و آلودگى صوتى در اين نقاط كاهش چشمگيرى داشته است.» رضا 
معلم در بخش پايانى صحبت هاى خود به نقش آفرينى و مشاركت شهروندان 
در اداره امور شهر، كاهش مسائل و مشكالت شهرى، باال بردن كيفيت زندگى 

شهروندان و عمران و    آبادانى محله ها تأكيد كرد.

تيتر يك

روان سازى ترافيك با رفع سدمعبر وانتى ها 

اهداى كتاب به نوآموزان در ستادهاى ثبت نام
ستادهای ثبت نام آموزش و پرورش منطقه ۱۷ طرح اهدای کتاب به نوآموزان را اجرا می کنند. 
«طاهره پورمحمود» سرپرســت معاونت پرورشی و تربيت بدنی منطقه ۱۷ با اعالم اين خبر گفت: 
«اين طرح برای ايجاد شور و نشاط کتابخوانی و افزايش سرانه مطالعه در دانش آموزان مقطع ابتدايی 
اجرا می شــود.» وی توضيح داد: «به دانش آموزان مقطع ابتدايی که همراه والدين شان برای انجام 
مراحل ســنجش و ثبت نام در مدرسه، به ســتادهای ثبت نام آموزش و پرورش منطقه۱۷مراجعه 
می کنند، کتاب های علمی و داستانی اهدا می شود.» پورمحمود تأکيد می کند که کتاب های اهدايی 

از بهترين نويسندگان و ناشران انتخاب شده تا برای مخاطبان خود سودمند باشند.

ساخت 12كيلومتر پياده راه تا نيمه اول سال
شهردار منطقه۱۸ از ساخت ۱۲کيلومتر پياده راه بتنی 

و بوستان تخصصی دوچرخه تا نيمه اول امسال خبر داد. 
«سيد محمد فياض» با اعالم اين خبر گفت: «قدم های 
قابل توجهی برای ارتقای کيفيت زندگی ســاکنان، بهبود 
ســيمای بصری در محله ها، تشــويق و ترغيــب مردم به 
پياده روی و کاهش استفاده از وسايل نقليه شخصی صورت 
گرفته که از جمله آنها می توان به ايجاد پياده راه های بتنی، 
مســيرهای دوچرخه سواری و ســاخت بوستان تخصصی 

دوچرخه اشاره کرد.»
وی ادامه داد: «عمليات ايجاد پياده راه بتنی همراه با مسيرهای ويژه دوچرخه و بوستان تخصصی 

دوچرخه تا نيمه اول امسال به پايان می رسد و دراختيار شهروندان قرار می گيرد.»
به گفته شهردار منطقه۱۸، درکنار بهره برداری از اين طرح ها که باعث افزايش سرانه های مورد 
نياز شهروندان می شود، کمپين سه شنبه های بدون خودرو نيز که از ابتکارات مديريت شهری است، 

با قوت بيشتری اجرا خواهد شد.

كيلومتر پياده راه 
چهره

قهرمان آسيا در رشته پرورش اندام 
ساكن شهرك ولى عصر(عج):

با ورزش كرونا را 
شكست دهيم

يادداشت

آينده پرابهام رسانه ها

منطقه18

منطقه20

تا اطالع ثانوی تعداد صفحات روزنامه 
را کم می کنيم. شــايد اين جمله برايتان 
آشنا باشد. جمله ای که در دو سال گذشته 
بارها آن را شــنيده ايم. چند ســالی است 
که رســانه ها به خصوص نشريات چاپی با 
مشکالت فراوانی روبه رو هستند. مشکالتی 
جديدتر و البته جدا از مشــکالت قبلی و 
قديمی. مشــکالتی که گريبان رسانه ها را 
گرفته است و ول هم نمی کند. خصوصی 
و دولتی هم ندارد. همــه را گرفتار کرده 
اســت. روزنامه نگاران پيش از اين همواره 
درگير مســائلی چون سانسور و مميزی، 
اعتمــاد مخاطــب، احضار و بازداشــت، 
دشواری های کسب خبر، دستمزد پايين، 
مشکالت بيمه ای، امنيت شغلی، مديريت 
غيرمطبوعاتی هــا، رانت آگهی های دولتی 
و.... بوده اند. پس از مدتی نيز با يک رقيب 
قدرتمند به نام شبکه های اجتماعی روبه رو 
شدند. رقيبی که البته هم می تواند تهديد 
باشــد و هم فرصت. اکنون اما رســانه ها 
درکنار مشکالت قبلی با مسائل جديدتری 
روبه رو شــده اند. نابسامانی های اقتصادی، 
بحــران کاغذ، گرانی کاالها و مســائلی از 
اين دست که آينده ای مبهم را پيش روی 
روزنامه نگاران ترسيم کرده است. به طوری 
که حتی اين ســؤال را مطرح می کند که 
آينــده مطبوعــات در ايران چــه خواهد 
بــود؟ آيا اميدواری برای نجات رســانه ها 
به خصوص روزنامه ها از شرايط فعلی وجود 

دارد؟ 
بخــش مهمی از آينــده مطبوعات به 
سياســت های حکومتی درباره رســانه ها 
بر می گردد. مدت هاســت که رسانه ها به 
حال خود رها شده اند و هيچ تدبير مؤثری 
برای برون رفت از اين وضعيت به چشــم 

نمی خورد. 
امــا در ميــان انــواع تهديدهايی که 
رسانه ها را احاطه کرده، يک موضوع چند 
سالی است که اهميت بيشتری پيدا کرده 
اســت. موضوع کاغذ و شــيوه های تأمين 
آن که با فســاد گســترده نيز درآميخته 
اســت. نحوه واردات کاغــذ، فروش چند 
برابــری آن، توزيــع کاغذ، کنتــرل بازار 
بــا شــيوه های عجيب، نظــارت ضعيف 
وزارتخانه های ارشــاد و صمت بر توزيع و 
واردات کاغــذ، عملکــرد پرابهام کارگروه 
کاغذ، جوالن دالالن و واسطه ها جملگی 
نفس مطبوعات را به شماره انداخته است. 
رسانه ها  قبال  در  سياســت های کشــور 
در همه ســال های گذشــته وضــع را به 
اينجا رســانيده اســت. نتيجه اينکه هيچ 
چشــم انداز روشــنی برای خروج از اين 
بحران مشــاهده نمی شود. عافيت طلبی و 
گفتاردرمانی هم شــيوه مقابله مديران با 
بحران اين روزها بوده است. غافل از اينکه 
بازنده مــرگ مطبوعات نه فقط مردم که 
همه خواهيم بود. اکنون و در اين شرايط 
ناگــوار تنها می تــوان در روز خبرنگار به 
همه اهالی رســانه که اين شرايط سخت 
را تحمل می کنند و همچنان حرمت قلم 

و آگاهی را پاس می دارند تبريک گفت. 

دستفروشان شناسه دار مى شوند
با هدف ســاماندهی بساط گســتران منطقه، سامانه 
«ســامان بازار» راه اندازی می شود. «معصومه غالمعلی» 
مسئول اداره ساماندهی صنايع و مشاغل منطقه۱۷با بيان 
اين مطلب گفت: «اطالعات دستفروشان و بساط گستران 
بازار جليلی، بازار پوشاک امامزاده حسن(ع) و روزبازارهای 
منطقه جمع آوری و در سامانه ای با عنوان «سامان بازار» 
ثبت می شــود.» غالمعلی اين اقدام را موجب شناســه 

دارشدن دستفروشان عنوان کرد و ساماندهی بازارهای 
منطقه را از نتايج اجرای آن برشمرد. غالمعلی از 
آثار و برکات اجرای اين طرح وي  ژه در منطقه ۱۷ صحبت کرد و گفت: «مســلم اســت 
که با شناســه دار شدن همه دستفروشان و بساط گســتران و ثبت اطالعات فردی هر 
يک، شناســايی و رديابی آنها در زمان های ضروری امکان پذير بوده و در واقع به صورت 

غير مستقيم از بروز برخی ناهنجاری ها از جمله دعوا و نزاع و... جلوگيری خواهد شد.»

«سعيد خليلى» از چهره هاى ورزشى 
شــهرك ولى عصر(عج) اســت كه در 
آلبــوم افتخــارات ورزشــى اش، مدال ها و 
نشان هاى طاليى بســيارى وجود دارد كه 
نمونه آن قهرمانى در رشته پرورش اندام آسيا 
در چندين دوره و حتى دريافت كاپ اخالق 
در مســابقات كشورى اســت. اين قهرمان 
هم محله اى با يــادآورى بحــران كرونا كه 
محدوديت هايــى را نيــز در عرصه ورزش 
به وجود آورده، مى گويد: «شــاهد بوديم كه 
همزمان با موج دوم شيوع كرونا بسيارى از 
باشگاه ها و مجموعه هاى ورزشى در محله ها 
تعطيل شدند تا به نوعى از انتقال و شيوع اين 
بيمارى به ديگران جلوگيرى شود. اما حتى 
در چنين شرايطى نبايد ورزش كردن را به 
تعويق بيندازيم و حداقل در محيط خانه مثل 
ســالن پذيرايى، حيــاط خلــوت و حتى 
پشــت بام ها ورزش كنيم.» قهرمان پرورش 
اندام ســاكن شــهرك 
عقيده  ولى عصر(عج) 
دارد كه شكست كرونا 
و  بــا ورزش كردن 
قــوى ســاختن 
جسم و جان در 
س تر  ســتر د

است. 

افشين اميرشاهى
سردبير

مجله خبرى مجله خبرى

منطقه16 در اجراى طرح «كاپ» پيشتاز است
شــهردار منطقه۱۶ از اجرای طرح «کاپ» با هدف آگاهی بخشی 
به شــهروندان درخصوص پيشگيری از آلودگی های زيست محيطی و 

بهبود منظر شهری خبر داد. 
«پيمــان پورنصر» با بيــان اينکه منطقه۱۶ مســکونی و تجاری 
شــناخته می شود و طبيعی است درصد توليد پسماند خشک و تر در 

آن بيشــتر از مناطق ديگر باشد، گفت: «خوشبختانه اين منطقه در 
اجرای طرح«کاپ» پيشتاز است. البته تجربه نشان می دهد مشارکت 
نهادهای اداری و اهالی به ويژه شوراياران در محله ها در اجرای چنين 
طرح هايی بيشــتر تأثيــر دارد. بنابراين تــالش می کنيم که چنين 

طرح هايی دقيق و جامع با کمک مردم اجرا شود.»

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

سعيد غفورى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

سعيد غفورى

ورود به دنياى نانو با يك تماس 
طرح تابســتانی «دنيای نانو با يک تماس» در پژوهش ســرای 
امام هادی(ع) برگزار می شــود. «  زهرا مروتی» مدير پژوهش سرای 
امام هــادی(ع) با بيان اين مطلب توضيح داد: «انجمن نانوفن آوری 
اين پژوهش ســرا مخاطبان و اعضای زيادی دارد. پس از شــيوع 
ويــروس کرونا و لزوم رعايت فاصله گذاری اجتماعی، دوره های اين 
انجمن به صورت کارگاه ها و ســمينارهای آنالين، جلسات پرسش 
و پاســخ مجازی و... تداوم پيدا کــرد.» مروتی طرح «دنيای نانو با 
يک تماس» را يکی از فعاليت های تابســتانی انجمن نانوفن آوری 
مرکز عنوان کــرد و ادامه داد: «در اين طــرح، دانش آموزان همه 
دوره های تحصيلی می توانند با برقراری تماس تلفنی با دکتر علی 
پور(اســتاد نانو فن آوری دانشــگاه تهران) پاسخ پرسش های خود 
پيرامون موضوعات تعريف نانو تکنولوژی، انواع ســاختارهای نانو، ساخت موادنانويی، مراحل 
ساخت وعملکرد مواد نانويی، کاربرد نانو تکنولوژی در پزشکی، صنعت، ساختمان سازی و علوم 
آزمايشگاه نانو ربات ها.... . را دريافت کنند.» او ساعت۱۰تا۱۲روزهای دوشنبه و چهارشنبه را 

زمان برگزاری اين دوره های آموزشی آنالين اعالم کرد.

برپايى كارگاه آموزشى اطفاى حريق براى كارگران
معاونت خدمات شهری و محيط زيست شهرداری منطقه۲۰ اقدام 
به برپايی کارگاه آموزشی اطفای حريق و نحوه استفاده از کپسول 

آتش نشانی (خاموش کننده ها) برای کارگران فضای سبز کرد. 
براساس اين خبر، کالس آموزشــی اطفای حريق طبق برنامه 
زمانبندی شده و به مدت ۲۰ســاعت آموزشی به صورت تئوری و 

عملی و با رعايت کامل پروتکل های بهداشتی برپا شد. 
با توجه به قرارگيری در فصل تابســتان و گرمای شــديد هوا و 
احتمال وقوع آتش سوزی در سطح عرصه ها و جنگلکاری ها، کالس 
آموزشی اطفای حريق با هماهنگی و حضور کارشناسان آتش نشانی 
و ايمنی، برای کارگران عرصه های جنگلکاری در مرکز تحقيقات، 

آموزش و مشاوره فضای سبز و در سطح نواحی برگزار شد. 
گفتنی است؛ کارگران اداره فضای سبز در اين دوره آموزشی با مباحثی از جمله نحوه کنترل 

و مهار حريق مراتع، خاموش کننده های دستی و نحوه کار با آن آشنا شدند. 

260  ميز خبر
نفراز شهروندان منطقه19 با 
توجه به شيوع بيمارى كرونا و 
تبعات روانى ناشى از ابتال به 

اين بيمارى از ابتداى سال جارى 
از طريق تماس تلفنى مشاوره 

دريافت كرده اند.

 640
مترمربع از معابر ناحيه5 

منطقه20 لكه گيرى و آسفالت 
شد. در اين اقدام 140تن 
آسفالت با هدف تسهيل در 

رفت وآمد شهروندان در خيابان ها 
توزيع شد.

1200
جلد كتاب از سوى پايگاه بسيج 

شهيد «ابراهيم زقر» با همكارى 
اداره اجتماعى ناحيه2 و دبير و 
اعضاى شورايارى محله صادقيه 
به كتابخانه سراى محله صادقيه 

اهدا شد.

اشغال 44 هكتار از اراضى 
با دكل هاى برق فشار قوى

«حاجی تاروردی» ازشوراياران 
باســابقه محله علی آباد جنوبی 
و دبيرکارگــروه محيط زيســت 
و  تعيين  منطقه۱۶  شــوراياری 
تکليف دکل های برق فشار قوی 

را پس از چند دهه، مهم ترين خواســته شهروندان 
عنــوان می کند و می گويد: «دکل های برق فشــار 
قوی مســاحتی بالغ بر ۴۴ هکتار از اراضی نواحی 
۳و ۵ را تحت اشغال خود درآورده و به همين دليل 
امکان هرگونه بهره برداری مناسب را از اين زمين ها 
را از مردم و مسئوالن شــهری گرفته است. وجود 
اين دکل ها که از جنــوب بزرگراه بعثت تا آزادگان 
قابل ديدن است ازلحاظ محيط زيست مشکل آفرين 
و برای سالمت شهروندان بسيار خطرناک است. اگر 
کارشناسان حوزه ســالمت و بهداشت به محدوده 
اســتقرار دکل های برق فشــار قوی در دل بالفت 
مسکونی مثًال در محله علی آباد جنوبی بيايند و حرف 
شهروندان را از نزديک بشنوند با مواردی از بيماری 
و صدمات جســمی و روحی از جمله سقط جنين 
مواجه می شوند که به گفته پزشکان با انتشارامواج 

مغناطيسی اين دکل ها بی ارتباط نيست.» 
تاروردی ازجديت وپيگيری اين مســئله توسط 
شــهردار منطقــه ۱۶ تقديرمی کنــد و می گويد: 
«درچندماه گذشته ۴ جلسه همفکری و چاره جويی 
با حضور رؤسای شرکت برق، شهرداری و شوراياری 
برگزار شده که نتيجه روشنی نداشته و متوليان فقط 
بــا دادن وعده و قول می خواهند اين مشــکل را بر 

طرف کنند.» 

شورايارى

با هدف ســاماندهی بساط گســتران منطقه، سامانه 
«ســامان بازار» راه اندازی می شود. «معصومه غالمعلی» 
با بيان 
اين مطلب گفت: «اطالعات دستفروشان و بساط گستران 
بازار جليلی، بازار پوشاک امامزاده حسن(ع) و روزبازارهای 
منطقه جمع آوری و در سامانه ای با عنوان «سامان بازار» 
ثبت می شــود.» غالمعلی اين اقدام را موجب شناســه 

دارشدن دستفروشان عنوان کرد و ساماندهی بازارهای 

اندام ســاكن شــهرك 
عقيده  ولى عصر(عج) 
دارد كه شكست كرونا 
و  بــا ورزش كردن 
قــوى ســاختن 
جسم و جان در 
س تر  ســتر د

است. 

منطقه16
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مستقل دارند. خانم ضيايی از جلو ساختمان اداری 
با ديدن «نازنين» دســت تکان می دهد و با هيجان 
می گويد: «نازنيــن مامان! مهمان داريم ها. من االن 
با دوســتم می آيم پيش شــما.» فقط چند دقيقه 
پس از نازنين وارد آپارتمان می شــويم. همه آنها با 
موی آب و شــانه زده و صورت های شسته به گرمی 
به اســتقبال مان می آيند. بچه هــا مانند خانم های 
کدبانو تعــارف می کنند: «خيلی خــوش اومدين، 
خوشــحالمون کردين...» خانم مدير از آبروداری و 
کدبانوگری دختران خردســالش ذوق زده شده و با 
فخرفروشی مادرانه اتاق های آراسته آنها را نشان مان 
می دهد. روتختی و روبالشتی های رنگارنگ دختران 
مرتب اســت و در چيدن اســباب بازی ها و وسايل 
بچه ها ســليقه ای خانمانه به کار رفته است. مربيان 
جوان خانه پذيرايــی از مهمانان را تمام و کمال به 

بچه ها سپرده اند. 
هم سفرگى با گرگ هاى بيابان 

وقتــی «ليــال» و «زهرا» با بســاط پذيرايی به 
 هال می آيند و مشــغول چيدن ميوه و شربت روی 
ميز می شــوند، خانم مدير و مربيان با حظ و لذت 
تماشايشــان می کننــد. ليالی۱۰ســاله فقط يک 
ســال از زهرا بزرگ تر است، اما از خواهرش و ديگر 
دختــران خانه فرزتر و فلفلی تر اســت. ليال و زهرا 
فرزند پدری و مادری هســتند که به اجبار سنت ها 
در ۱۵ ســالگی و ۱۳ سالگی با هم ازدواج کرده اند. 
آنها پس از چند ســال زندگی مشترک از هم جدا 
شدند و دختران۳و۴ساله خودرا در ترمينال جنوب 
رها کردند. ليال و خواهرش در طول چند سالی که 
در شــيرخوارگاه های بهزيســتی زندگی می کردند 
با رفتارهای عجيب و غريبشــان امان همه مربيان 
را بريــده بودند. آنها با ديدن غــذا آرامش خود را از 

دست می دادند و نمی توانستند مانند کودکان 
معمولی غذا بخورند. آســيب زدن به 

اســباب بازی ها و همبازی هايشــان 
تفريح شــان بــود و در حالــی که 
کودکان همسال شــان تــازه زبان 

حنان
خانه اميد و آرزو
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گزارشى از مركزى كه 
محل نگهدارى دختران بى سرپرست و بدسرپرست است 

مستقل دارند. خانم ضيايی از جلو ساختمان اداری 
با ديدن «نازنين» دســت تکان می دهد و با هيجان 
می گويد: «نازنيــن مامان! مهمان داريم ها. من االن 
با دوســتم می آيم پيش شــما.» فقط چند دقيقه 
پس از نازنين وارد آپارتمان می شــويم. همه آنها با 
موی آب و شــانه زده و صورت های شسته به گرمی 
به اســتقبال مان می آيند. بچه هــا مانند خانم های 
کدبانو تعــارف می کنند: «خيلی خــوش اومدين، 
خوشــحالمون کردين...» خانم مدير از آبروداری و 
کدبانوگری دختران خردســالش ذوق زده شده و با 
فخرفروشی مادرانه اتاق های آراسته آنها را نشان مان 
می دهد. روتختی و روبالشتی های رنگارنگ دختران 
مرتب اســت و در چيدن اســباب بازی ها و وسايل 
بچه ها ســليقه ای خانمانه به کار رفته است. مربيان 
جوان خانه پذيرايــی از مهمانان را تمام و کمال به 

بچه ها سپرده اند. 
هم سفرگى با گرگ هاى بيابان هم سفرگى با گرگ هاى بيابان 

وقتــی «ليــال» و «زهرا» با بســاط پذيرايی به
 هال می آيند و مشــغول چيدن ميوه و شربت روی 
ميز می شــوند، خانم مدير و مربيان با حظ و لذت 
تماشايشــان می کننــد. ليالی۱۰ســاله فقط يک 
ســال از زهرا بزرگ تر است، اما از خواهرش و ديگر 
دختــران خانه فرزتر و فلفلی تر اســت. ليال و زهرا 
فرزند پدری و مادری هســتند که به اجبار سنت ها 
۱۳ ســالگی و ۱۳ ســالگی و ۱۳ سالگی با هم ازدواج کرده اند.  در ۱۵
آنها پس از چند ســال زندگی مشترک از هم جدا 
دختران۳و۴ساله خودرا در ترمينال جنوب  شدند و
رها کردند. ليال و خواهرش در طول چند سالی که 
در شــيرخوارگاه های بهزيســتی زندگی می کردند 
با رفتارهای عجيب و غريبشــان امان همه مربيان 
را بريــده بودند. آنها با ديدن غــذا آرامش خود را از 

دست می دادند و نمی توانستند مانند کودکان 
معمولی غذا بخورند. آســيب زدن به 

اســباب بازی ها و همبازی هايشــان 
تفريح شــان بــود و در حالــی که 
کودکان همسال شــان تــازه زبان 

حنان
خانه اميد و آرزو

حنان
خانه اميد و آرزو

حنان
گزارشى از مركزى كه 

محل نگهدارى دختران بى سرپرست و بدسرپرست است 
در بــزرگ و آهنی آن تابلو و عنوانی ندارد. مانند 
همه خانه ها بايد زنگش را بزنی و اگر صاحبخانه در 
را به رويت باز کرد وارد شــوی. حياط خانه بزرگ و 
دلباز است. انبوه گل ها و سبزه ها و درختانی که در 
باغچه ها کاشته شــده، حياط را به زيبا شبيه کرده 
اســت. تعداد وســايل بازی حياط آنقدر هست که 
الاقل ۲۰کودک بدون انتظار کشيدن برای رسيدن 
نوبتشان يک دل ســير تاب بخورند و سرسره بازی 
کنند. ســاختمان اداری به فاصله کمی از آپارتمان 
بچه ها قرار گرفته و به دفتر جلســات هيئت مديره، 
سالن آمفی تئاتر و اتاق روان شناس خالصه می شود. 
آپارتمان بچه ها شبيه خانه ای پرجمعيت است که با 
ورود هــر مهمان تازه وارد از هر اتاق آن چند دختر 
بچه قد و نيم قد سرک می کشند. خانه حنان برای 
نگهداری دختران۷تا۱۲ساله پا گرفته، اما دختران 
بزرگ خانه پس از گذراندن اين سن دوست نداشتند 
خانه را ترک کنند و آنجا ماندگار شــدند. آپارتمان 
دختران زير۱۲سال به آپارتمان دختران بزرگ خانه 
راه دارد، اما از هم مجزا هســتند و هرکدام ورودی 

  آهو از ديروز که فهميده 
پدرش خمار و تنها در يکی از 

دنيا  از  شهرری  اطراف  بيابان های 
رفته، اشــک چشمش خشک 

نمی شود. آهو روزهايی را که 
پدرش با کمربند و سيخ 
داغ به جان او و مادرش 

می افتاد از ياد نبرده، ولی از 
هر  حنان»آمده  «خانه  به  وقتی 

شب خواب می بيند که حال پدرش 
خوب شــده و دنبال او آمده است. آهو در 
خانه حنان هر چيزی را که سال ها نداشته 
غذای  قشنگ،  لباس های  آورده؛  دست  به 
خوب، خاله هايی که مثل مادرش غمگين و 
کم حوصله نيستند، عمو فدايی که برخالف 
پدرش صبور و مهربان اســت و خواهرانی 
که حــرف دل او را می فهمند، ولی باز هم 
در حســرت خانه و آغوش پدر و مادرش 
است. آهو تنها دختر پرحسرت خانه حنان 
نيســت. در ايــن خانه۳۱دختر کوچک و 
بزرگ زندگی می کنند که سرنوشت هريک 
حکايتی دارد. «الهــه ابراهيم پورضيايی» 
رئيس هيئت مديره خيريه «پژوهش حنان» 
می گويد: «بزرگ ترين آرزوی دختران حنان 
اين اســت که در يک خانواده گرم و سالم 
شــوند.»  پذيرفته  فرزندخوانده  به عنوان 
خانه حنان يکی از پالک های محله۱۳آبان 

درشهر ری است. 

رابعه تيمورى

باز کرده بودند، آنهــا الفاظ معمول در بگومگوهای 
کوچه بــازاری را خوب بلد بودنــد. حاال ليال حکم 
خواهــر بزرگ تر دختران خانــه را پيدا کرده که در 
شيطنت های کودکانه آنها ميانجيگری می کند و آرزو 
دارد روزی يک خانم مهندس آی.تی شــود. ضيايی 
می گويــد: «ليال و زهرا هنوز باور نکرده اند که پدر و 
مادرشان رهايشان کرده اند و هر شب خواب زندگی 
با آنها را می بيننــد.» «مريم» مانند همخانه هايش 
برای نشان دادن کدبانوگری و توانايی هايش اصراری 
ندارد و با بی تفاوتی بروبيای آنها را تماشــا می کند. 
مريم و مادرش سال ها در بيابان های شهرری و زير 
سقف غاری نمور و تاريک زندگی کرده اند. مريم بارها 
ديده که مادرش پنهانی و با حسرت به غذا خوردن 
گرگ و روباه های بيابان چشــم می دوخت و انتظار 
می کشيد تا شايد قطعه ای از شکار حيوان بر زمين 
بماند و او با آن شــکم خودش و مريم خردســالش 
را ســير کند. حتی يک شب شاهد بوده که مادرش 
چطور با شغالی گرسنه گالويز شده تا جان دخترش 
را حفــظ کند. مربيان خانه حنــان مادر مريم را به 
کمپ ترک اعتياد برده اند تا اعتيادش به موادمخدر 
را ترک کند. آنها می خواهند خانه و وسايل زندگی 
در اختيارشان قرار دهند تا بتوانند در کنار هم و به 

خوبی زندگی کنند. 

خواهران غريب خانه حنان
گويا سونيا صبح شيطنتی کودکانه کرده و نگران 
است که هنوز هم خانم مدير از او دلگير باشد. سونيا 
بــا هر جمله حکيمانه ای که می گويد زيرچشــمی 
به مربيانش نگاه می کنــد و با ديدن لبخندهای پر 
از تحســين آنها خاطرجمع می شود برای به دست 
آوردن دل خانم مدير محبوب خود راه خطا نمی رود. 
وقتی خانم مدير او را در آغوش می گيرد و می بوسد، 
لبخند روی صورت معصوم سونيا پهن می شود. پدر 
سونيا ســال ها پيش آنها را ترک کرده و برادر 
خردسالش هم گم شده است. مادر سونيا با 
زباله گردی زندگی خود و دخترش را اداره 
می کرد. سونيای۷ساله 
که از خوابيدن 
البــه الی 
زباله های 

بدبو و خوردن غذاهای ته مانده داخل ســطل های 
زباله خسته شده بود به صحن حضرت عبدالعظيم(ع) 
پناه برده و خادمان حرم او را به بهزيستی سپردند. 
سونيا پس از آنکه عضو خانه حنان شد، در مسابقات 
ورزشی مختلف شــرکت و در يکی از اين مسابقات 
از ســر اتفاق برادر گمشــده اش را پيدا کرد. او اين 
روزها فقط منتظر مهمانی است که برای پيدا کردن 
يک فرزندخوانده در خانه حنــان را بزند و او مانند 
«آن شرلی» يک دختر خوشبخت شود. آشپزخانه 
نزديک آپارتمان دختــران نوجوان قرار گرفته، ولی 
بوی خورشــت جاافتاده تا حياط هم کشيده شده 
اســت. بعضی از دختران خردســال خانه که غذای 
ناهار را دوســت ندارند بــه آپارتمان آبجی بزرگ ها 
سرکی می کشــند تا اگر در آشپزخانه جمع و جور 
گوشــه آپارتمان برای خودشان سيب زمينی سرخ 
کرده اند تا با ســس کچاپ فراوان بخورند شــريک 
ســفره آنها شــوند، اما دختران نوجوان خانه حنان 
امــروز دل و دماغ پخت و پز ندارند. امروز وقتی آهو 
به مادرش زنــگ زد فهميد که پدرش خمار و تنها 
از دنيا رفته و غصه دار است. همخانه های آهو هم که 
حکم خواهران نداشته اش را دارند، در غم او شريک 
هستند. دختران نوجوان حنان سال ها در اين خانه 
و کنار هم زندگی کرده اند و گاهی ســنگ صبور و 
غصه خور هم می شــوند، گاهی هم با قيل و قال و 
بگومگوهای خواهرانه شــان خانه را روی ســر خود 
می گذارند. اين روزها يک نگرانی بزرگ بار غصه های 
دختران نوجوان خانه حنان را سنگين تر کرده است. 
آهو و دختران شنيده اند دست خانم مدير و مسئوالن 
خانه حنان برای تأمين مخارج بچه ها تنگ شده و اگر 
نتوانند از پس هزينه های خانه برآيند، اينجا تعطيل 
و آنها در مراکز بهزيستی مختلف تقسيم می شوند.... 

نفت  شرکت  پژوهشــگاه  بازنشستگان 
چگونــه در يک گروه مردم نهــاد با زمينه 

آسيب های اجتماعی دور هم جمع شدند؟ 
فدايی: ســابقه فعاليت مؤسسه خيريه 
پژوهش حنان به ســال ۷۰برمی گردد. آن 
زمان که در پژوهشگاه نفت همکار بوديم 
نسبت به سرنوشت کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرســت دغدغه داشتيم و 
اين کودکان يک  به  برای کمک 
گروه مردم نهاد خيرخواهانه 
تشکيل داديم. اين گروه 
سال۹۴ثبت  اسفند 

شــد و تا ارديبهشــت۹۶فعاليت آن درکمک به 
خانواده های آســيب ديده متمرکز شده بود. وقتی 
سازمان بهزيســتی تصميم به واگذاری مراکز شبه 
خانــواده را به بخش خصوصی گرفــت، عده ای از 
دوستان به ما که در اين زمينه شناخته شده بوديم 
پيشنهاد کردند اداره شبه خانواده شهيد ضرغامی 
را بپذيريم. اين مرکز به دليل سن حساس کودکان 

پذيرفته شده از اهميت خاصی برخوردار بود. 
چرا در نام خيريه حنان، عبارت«پژوهش» ذکر 

شده است؟ 
ضيايی: ما در پژوهشگاه شرکت نفت عمری را 
به تحقيق و پژوهــش گذرانده ايم و حتی در مورد 

مديران حنان از دشواری های تأمين بودجه می گويند

نگرانى شديد از كاهش كمك هاى مردمى
  ســنگ بنای «خانه حنان» در پژوهشــگاه شرکت نفت گذاشته شده اســت. تعدادی از اعضای 
هيئت مديره خانه حنان حدود۳دهه پيش در اين پژوهشگاه همکار بودند و به تحقيق و پژوهش درباره 
صنعت نفت می پرداختند، اما تنها اتفاقی که خستگی آزمايش ها و پژوهش های علمی را از تن و روح شان 
می تکاند، مرهم گذاشتن بر زخم های دل کودکان آسيب ديده بود. ماجرای پا گرفتن خانه حنان و خدمات 
اين خانه را از زبان اعضای هيئت مديره «مؤسســه خيريه پژوهش حنان» بشنويد. «مصطفی فدايی»، 
«فريبا راه حق»، «الهه ابراهيم پورضيايی»، «مرضيه حسنی»، «محمود ولی زاده»، «فرشته حسن آبادی» 

و «علی اکبر تقويان» اعضای هيئت مديره اين خيريه هستند. 

آســيب های اجتماعی هم جست وجويی محققانه 
داريم و به موازات تــالش برای بهبود زندگی افراد 
آسيب ديده، شــناخت علل و کاهش آسيب های 
اجتماعــی را هم از وظايف خــود می دانيم. کلمه 
برای ماست که رسالت خود در  «پژوهش»تلنگری 
پيشگيری و درمان آسيب های اجتماعی را فراموش 

نکنيم. 
بزرگ تريــن دســتاورد خيريــه را چه چيزی 

می دانيد؟ 
راه حق: ما به کــودکان حنان يادآوری می کنيم 
که شــما فقط در برابر موقعيت و نعماتی که اکنون 
در اختيار شماست مسئوليت داريد و اگر بتوانيد از 
امکانات موجود برای رسيدن به زندگی سالم استفاده 
کنيد بايد سرتان را باال بگيريد و به خودتان افتخار 
کنيد. بسياری از دختران حنان به اين باور رسيده اند 
و اعتماد بــه نفس پيدا کرده اند. حتی بعضی از آنها 
به دوستانشان می گويند که در خانه حنان زندگی 
می کنند و احساس خجالت و شــرم ندارند. بارها 
عده ای به ما خرده گرفتند و گفتند چرا هزينه ای را که 
می توان برای بهبود معيشت چند خانواده خرج کرد، 
صرف نگهداری۳۱دختر بی سرپرست و بدسرپرست 
می کنيد. در حالی که ما به اين خانه به عنوان مرکز 
پرورش۳۱نسل می نگريم. کمک های مالی و معيشتی 
نگرش و شخصيت ها را تغيير نمی دهد. تقريبًا همه 
دختران حنان وقتی به اينجا آمدند دوست داشتند 
بازيگر يا خواننده يا ارايشگر شوند، ولی حاال فقط 
به شغل هايی که هويت کاذب ايجاد می کند گرايش 
ندارند و بســياری از آنها آرزو دارند پزشک، معلم، 
مهندس يا هنرمند شــوند. االن۴دختر ما در هنر 
معرق و کاشــی مدرک فنی و حرفــه ای دريافت 
کرده اند و در بازارچه های کارآفرينی محصوالت خود 

را عرضه می کنند.  
مرکــز شــهيد ضرغامــی بــرای نگهداری 
دختران۷تا۱۲ســاله تأسيس شــده، ولی دختران 

نوجوان هم اينجا زندگی می کنند. 
حسن آبادی: يکی از مشکالت سيستم بهزيستی 
در نظرگرفتن سن۱۸سال برای مستقل و جدا شدن 
بچه ها از خانواده بهزيستی است. بسياری از جوانان 
در اين سن آمادگی الزم برای ورود به جامعه را ندارند 
دختران  می شوند.  اجتماعی  آســيب های  دچار  و 
بزرگسال خانه حنان در همين مرکز بزرگ شده اند و 
رسيدن به سن انتقال از اين مرکز باعث نگرانی آنها 
شده بود. ما برای ايجاد آرامش در کودکان خانواده 
حنان مکانی را برای زندگی دختران بزرگسال خانه 
در نظر گرفتيم تا فرزندانمان احســاس کنند اينجا 
خانه آنهاســت و مانند هر خانه ديگری بچه ها فقط 
پس از ازدواج و تشکيل خانواده از آن جدا می شوند. 
نوجوانان مجموعه نگران مشکالت مالی خيريه 
هستند. اين مشکالت ممکن است به تعطيلی شبه 

خانواده بينجامد؟ 
تقويان: خّيران زيادی بــا خانه حنان همکاری 
می کنند که به برکت کمک های آنها در زمينه تهيه 
خوراک، پوشاک و نوشت افزار بچه ها هيچ مشکلی 
نداريم، ولی اين خّيران تمايلی ندارند کمک های آنها 
صرف مواردی مانند پرداخت اجاره بها به بهزيستی 
شود. اصًال فلسفه دريافت اجاره بها از مراکز خدماتی 
واگذارشده بهزيســتی که فعاليت اقتصادی ندارند 
واقعًا جای سؤال دارد و قابل توجيه نيست. خيريه 
در تأمين نقدينگی برای پرداخت اجاره بهای مرکز 
و حقوق مربيان و کارکنان با محدوديت های زيادی 

روبه رو است.  
کدام يک از آسيب های اجتماعی در بی خانمان 

شدن کودکان سهم بيشتری دارند؟ 
ولی زاده: افزايش ازدواج های موقت آمار کودکان 
بی خانمان و بدسرپرست را به شدت باال برده است. 
بســياری از زنانی که به عقد موقت در می آيند و 
صاحب فرزند می شــوند، پس از پايان زمان زندگی 
زناشــويی خود از حمايت مالی و عاطفی برخوردار 
نيستند و به دليل ناتوانی در تأمين نيازهای اقتصادی 

و اجتماعی فرزندانشان آنها را رها می کنند.  
کــودکان عضو خانــه حنان چگونــه پذيرش 

می شوند؟ 
حسنی: خيريه با مديريت بخش خصوصی و زير 
نظر بهزيستی اداره می شود و فقط مجاز به پذيرش 
کودکانی است که پس از طی مراحل قانونی از سوی 

بهزيستی به اين مرکز سپرده می شوند. 

كارنامه 

پرو پيمان خيريه حنان

خدمات مؤسسه خيريه «پژوهش حنان» به نگهداری 

از کودکان بی سرپرست خالصه نمی شود و با همت بانيان خيريه 

ه در مراکز بهزيستی زندگی می کردند، با توانمندسازی 
تاکنون۴۳کودک ک

خانواده های آسيب ديده يا طی مراحل فرزندخواندگی به آغوش خانواده 

بازگشتند. توانمندسازی خانواده های آسيب ديده با روش های مختلف مانند تأمين 

مسکن و مايحتاج زندگی، آزادی والدينی که به دليل ارتکاب به جرائم غيرعمد در 

خانواده و... انجام شده است. اين۴۳ 
فراد معتاد 

زندان به سر می بردند، ترک اعتياد ا

کودک در زمينه های درمانی، آموزشی و دريافت مستمری ماهانه از حمايت خيريه 

برخوردارند. ارائه خدمات و امکانات توانبخشی به معلوالن و حمايت تحصيلی از 

کودکان بازمانده از تحصيل از ديگر فعاليت های خيريه حنان است. اين خيريه در 

چند سال متوالی عنوان مرکز نمونه و موفق در اجرای طرح ازدواج آسان را 

ت. گروه مردم نهاد حنان در هنگام بروز حوادث طبيعی 
دريافت کرده اس

مانند سيل و زلزله برای کمک به هموطنان آسيب ديده پيشقدم 

ن گروه در 
س کرونا اعضای اي

است. در دوران شيوع ويرو

ضد عفونی محله های شهرری و ورامين با بسيج 

محله ها همکاری داشتند.  ۱۶
سال سن بزرگ ترين دختر 

خانه حنان است. 

۳۱
دختر در خانه حنان زندگی می کند که 

سن۲۰تن از اين دختران ۷تا۱۲سال 

است و۱۱دختر۱۲تا۱۶سال 

دارند. 

۲
کودک خانه حنان سال گذشته 

به عنوان فرزندخوانده 

پذيرفته شدند. 

۹۰
ميليون ريال اجاره بهای ماهانه خانه حنان 

است که مديران خيريه به سازمان 

بهزيستی می پردازند وتأمين آن 

فشار مالی سنگينی بر خيريه 

تحميل می کند. 

مصطفى فدايى
عضو هيئت مديره خيريه

الهه ابراهيم پورضيايى
رئيس هيئت مديره خيريه

مى
ست

ر ر
مي
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

  قرار گرفتن بخش قابل توجهی از بافت فرســوده 
تهــران در کوچک ترين منطقه اين شــهر موضوع 
پراهميتی اســت که نمی توان به سادگی از آن عبور 
کميته  رئيس  اخير«زهرا نژادبهــرام»  اظهارات  کرد. 
شهرسازی شورای شــهر تهران هم تلنگری است که 
اين مشکل و زخم کهنه منطقه۱۷را يادآوری می کند. 
او در نشست خبری مجازی اخير خود عنوان کرد: «با 
وجود سهم۵/۳درصدی بافت فرسوده از کل مساحت 
تهران، ۱۵درصــد جمعيت تهــران را منطقه ۱۷ در 
بافت فرسوده  از۵۰درصد  بيش  خود جای داده است. 
شهر تهران در منطقه۱۷ و۳ منطقه ديگر قرار گرفته 
است.» اين اظهار نظر بهانه ای شد که پای صحبت های 
«مهدی يوسفی» معاون شهرسازی و معماری شهردار 
منطقه۱۷بنشــينيم و ميزان پيشرفت طرح نوسازی 
بافت فرســوده محله ها را جويا شــويم. يوســفی، 
مديريت  رويکردهای  از  را  فرسوده  بافت  کيفی سازی 

شهری منطقه در اجرای اين طرح می داند. 

منطقه17

رابعه تيمورى

كيفى سازى بافت فرسوده و رعايت طرح تفصيلى 
در گفت وگو با معاون شهرسازى منطقه 17 

امتياز هاى ويژه به سرمايه گذاران در بافت فرسوده 

  طرح نوســازی بافت فرســوده منطقه به چه 
مرحله ای رسيده و چند درصد از اين بافت نوسازی شده 

است؟ 
۳۰درصد از مساحت منطقه در بافت فرسوده قرار دارد 
که تاکنون حدود ۴۲درصد از اين بافت نوسازی شده است. 
  در نوســازی بافت فرســوده به چه اندازه به 
کيفی سازی و رعايت اصول شهرسازی توجه شده است؟ 
شــکل گيری برخی از محله ها در مناطق شهر تهران به 
گونه ای است که با ضوابط و معيارهای شهرسازی و معماری 
امروزی مغايرت دارد. اغلب محله های منطقه۱۷چنين ويژگی 
دارند. بافت فرسوده اين محله ها به مرور زمان فرسوده تر شده 
و عالوه بر بناها، شبکه تأسيسات شهری که در اين محدوده 
قرار گرفته کهنه و کاربردهای شهری خود را از دست داده اند. 
در طرح نوســازی بافت فرسوده، افزايش کارايی و بهره وری 
اماکن و تأسيسات شهری و بازگرداندن حيات شهری به اين 
بافت دنبال می شــود. در معاونت شهرسازی منطقه تالش 
کرديم با مديريت محلــی ظرفيت های جديدی برای بافت 

فرسوده ايجاد و با حرکت در چارچوب طرح تفصيلی، 
کيفی سازی بافت فرسوده را از اولويت های اجرای 
اين طرح قرار دهيم. برای رســيدن به اين هدف 
در طرح تفصيلی بازنگری شده و تعريض معابر و 
ساخت وساز بناها بر اساس ضوابط طرح تفصيلی 
و با رعايت استانداردهای ايمنی انجام می شود. در 

اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده به رعايت 
آيين نامه ها و مقررات ملی ســاختمان 
اهميت زيادی قائل هستيم که فقط با 
مشارکت شهروندان امکان پذير است. 
در دفاتر تسهيلگری منطقه اهميت 
کيفی ســازی بافت فرســوده برای 
اهالی بيان می شــود تا با افزايش 
مشــارکت شــهروندی به نتايج 

بهتری دست پيدا کنيم. 
بافت  نوســازی  آمار    
فرســوده منطقه در مقايسه 
تغييراتی  با سال گذشته چه 

داشته است؟ 
در ۶مــاه ابتدای امســال 
با مدت مشــابه  درمقايســه 
سال گذشــته، نوسازی بافت 

فرسوده رشــد مناسبی داشته 
است. خوشبختانه با فرهنگسازی 

و تشويق شــهروندان که در دفاتر 

تسهيلگری انجام شده، شــهروندان به تجميع پالک های 
ريزدانه تمايل بيشتری نشان می دهند و امسال آمار صدور 
پروانه واحدهای ساختمانی تجميع شده پالک های ريزدانه 

افزايش قابل توجهی پيدا کرده است. 
  با توجه به توان اقتصادی اهالی سرعت بخشيدن 
به طرح نوســازی بافت فرسوده فقط با در نظر گرفتن 
تسهيالت و مشــوق های ويژه برای شهروندان ميسر 
می شود. برای اهالی چه مشوق هايی در نظر گرفته ايد؟ 

تســهيالت تشــويقی بافت فرسوده که شــامل اهالی 
اين منطقه می شــود تسهيالت مناســبی هستند. اعطای 
طبقه تشــويقی، در نظر گرفتن نيم واحد تا نيم پارکينگ 
مشوق هايی برای تجميع پالک های ريزدانه است. برای تمام 
واحدهــای پالک های ريزدانه هم نيــم واحد پارکينگ در 
نظر گرفته می شود. بخشودگی عوارض خدمات مهندسی 
و انشعابات آب و گاز رايگان از خدمات ديگری است که به 
ساکنان بافت فرسوده داده می شود. اعطای وام های وديعه 
مســکن و کاهش مبلغ عوارض کسری پارکينگ هم برای 
افزايش توان مالی شهروندان در نظر گرفته شده است. 
  برای رسيدن به نمای شهری استاندارد 
درمحله ها بــر اجرای نمای بناهــای در حال 

نوسازی چگونه نظارت می شود؟ 
در کميتــه نمای معاونت شهرســازی منطقه 
طرح های نمای ساختمان ها پيش از اجرا بررسی 
و با اصول و استانداردهای شهرسازی انطباق 
داده می شــود. بــرای ســهولت کار 
شهروندان و طراحی نمای مناسب، 
خدمات  تســهيلگری  دفاتــر  در 
محضــری طراحی نمــا در بافت 

فرسوده ارائه می شود. 
مهم تريــن  از  يکــی    
بافت  نوســازی  پيامدهــای 
تراکم  افزايــش  فرســوده 
برای  محله هاســت.  جمعيت 
پس  محله ها  سرانه های  بهبود 
چه  نوســازی  طرح  اجرای  از 

برنامه ای داريد؟ 
ازآن جا که رونـد ساخت وساز و 
نوسازی بافت فرسوده مناطق فقط 
در چارچوب طرح تفضيلی پيگيری 
می شود، مطالعات طرح بافت به طور 
دقيق شناسايی شــده و در افق طرح، 
مسائل جمعيتی و تراکم پذيری جمعيت 

محاسبه شده است. در طرح تفصيلی خدمات يازده گانه با 
کاربری هايشــان برای رفع کمبود سرانه ها پيش بينی شده 
و کارشناســان معاونت شهرســازی منطقه نيز د ر اجرای 
طرح اهتمام ويژه دارند. از ســوی ديگر با مطالعات کيفی 
در محله ها و تعريف پروژه های کوچک مقياسی محلی برای 
تکميل طرح و متعادل سازی سرانه ها اقدام کرده ايم. اجرای 
اين پروژه ها در بهبود کيفيت زندگی و خدمت رســانی به 

شهروندان نقش مؤثری ايفا می کند. 
  چه پروژه هايی برای افزايش ســرانه های بافت 

فرسوده منطقه اجرا شده است؟ 
مديريت شــهری منطقه با اعطــای امتياز های ويژه از 
سرمايه گذاران بافت فرسوده حمايت می کند تا سرمايه های 
بخش خصوصی به عنوان محرک نوســازی فرسوده نقش 
کليــدی خود را ايفا کند. ســاخت چنــد مجتمع تجاری 
اداری فرهنگــی در محور زمزم، اجرای چند پروژه تجاری 
در محور آيت اهللا  ســعيدی، شناسايی و تملک گرمابه های 
قديمی برای ايجاد فضای ســبز در محله های مقدم، ابوذر 
غربی و ســجاد از جمله طرح هايی است که با همين نگاه 
و با حمايت و تسهيلگری مديريت شهری اجرا شده است. 
طرح نيلوفری هم که در حريم آزاد شــده خط زيرزمينی 
راه آهن تهران  ـ تبريز اجرا می شــود از جمله اين طرح ها 

به شمار می آيد. 
  چه موانعی بر ســر اجرای طرح نوسازی بافت 

فرسوده منطقه وجود دارد؟ 
افزايش بی رويه قيمت مصالح و جهش آنی قيمت ملک 
کلنگی شهروندان را برای نوسازی امالک فرسوده خود دچار   
ترديد و تعلل می کند. سياست های جديد شهرداری تهران 
برای کاهش تراکم انگيزه ساخت وساز را در سازندگان پايين 

آورده است. 
  بيشترين و کمترين ميزان بافت فرسوده منطقه 

در کدام محله ها واقع شده است؟ 
محله های زمزم، زهتابی، مقدم و ابوذر غربی بيشــترين 
و محله های باغ خزانه، ســجاد جنوبــی و خيابان بهبودی 

جنوبی کمترين حجم بافت فرسوده را دارند.

نگاهى به فعاليت هاى 
كميته نماى معاونت 

شهرسازى و معمارى 
منطقه

طرح هاى منطبق 
بر معمارى 

ايرانى واسالمى 
حمايت مى شود
نما بخش عمومی ساختمان 
است و کالبد و روح حاکم بر 
فرهنگ عمومی شهر را نشان 
می دهد. هماهنگی نسبی بين 
نمای ساختمان ها در هر دوره 
همبستگی جمعی برای بهبود 
روابط انسانی و ضابطه مندی 

زندگی شهری در آن برهه 
زمانی را مشخص می کند. 

مديريت شهری منطقه ۱۷ برای 
به وجود آوردن يکپارچگی و 
نظم بخشيدن به نمای شهری 

منطقه، کميته ۶ نفره ای مرکب 
از استادان دانشگاه، معاونت 

شهرسازی شهرداری منطقه و 
ديگر مسئوالن و کارشناسان 

اين حوزه تشکيل داده که طی 
جلسات متعدد به راهکارهايی 

برای تحقق معماری اصيل 
ايرانی و اسالمی در نمای 
شهری منطقه رسيده اند، 

البته شهروندان در اجرای اين 
طرح ها الزام و اجبار ندارند و 
کارشناسان کميته نما تالش 

می کنند با تفاهم و تعامل به اين 
هدف دست پيدا کنند. نمای 
سازه های چند بر، امالکی که 

دارای بر بيشتر از ۶ متر هستند، 
ساختمان های با متراژ بيشتر 

از ۲ هزار مترمربع و بيشتر از ۵ 
طبقه يا بناهايی که در معابر 

ورودی منطقه قرار گرفته باشند 
به صورت ويژه در اين کميته 
مورد بررسی قرار می گيرند 
و برای طراحی بنای سازه 

ميان مالک و سازنده و اعضای 
اين کميته همکاری جامعی 
انجام می شود. فرهنگسازی 

برای استفاده از نمای منطبق 
بر اصول معماری ايرانی و 

اسالمی از وظايف کميته نما 
به شمار می آيد. به کار بردن 

طرح های هجو و زائد در نمای 
ساختمان ها بر خالف اصول 

معماری ايرانی و اسالمی است 
و اشکال نامشخص، ترکيب های 

هندسی نامتقارن و نشانه های 
غير بومی و منطبق بر فرهنگ 

بيگانه جزء اين طرح ها محسوب 
می شوند. در مقابل از طرح هايی 

که دارای قوس و قعر هستند 
و نمای جدار اصلی از اشکال 

متقارن و خطوط پر و خالی به 
وجود آمده است استقبال و با 

اعطای بسته های تشويقی مالک 
و سازنده حمايت می شوند.

بافت فرسوده يعنى... 
محله هايــى كــه 50 درصــد بلوك هاى 
شــهرى وســعت زيــر 200 مترمربــع 
دارند يا به اصطالح ريزدانه هســتند، 
عرض معابر كمتر از 6 متر و به اصطالح 
نفوذناپذيــر اســت و ســاختمان ها در 
مقابــل زلزلــه غير مقاومنــد و اصطالح 
ناپايدارى در مورد آنها به كار مى رود. 

تقى آباد

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
 جناب

محمدى تاش

تقی آباد،  اراضی  پايانه مترو در  محل ساخت 
در نزديکی ۲محلــه پرجمعيت يعنی محله های 
است.  ولی عصر(عج) جنوبی  و  رجايی  شــهيد 
«امير محمدی» شــهردار ناحيه۲ منطقه۱۸ در 
اين باره می گويد: «با ساخت پايانه خط۳ مترو و 
در ادامه با ســاخت و راه اندازی فروشگاه بزرگ 

زنجيره ای (هايپــر)، امکانات رفاهی و خدماتی 
شــهروندان به نحو قابل قبولــی افزايش پيدا 
می کند. از اين نکته نمی توان گذشت که عالوه 
منطقه،  ساکنان  افزايش ســرانه حمل ونقل  بر 
اجرای پروژه های جانبی آن باعث بهبود وضعيت 
و کيفيت زندگی ساکنان شده و همچنين امالک 

شهروندان ســاکن در محله های همجوار ارزش 
افزوده پيــدا می کند که مهم تريــن دليل آن 
نزديکی به ايســتگاه مترو، فروشگاه زنجيره ای 
و... اســت.» وی تأکيــد می کنــد که کاهش 
ناهنجاری های اجتماعی و برقراری نظم و امنيت، 

از ديگر آثار اين طرح خواهد بود. 

آينده روشن براى 
اهالى منطقه

اگربه اســناد مالکيت و مدارک موبوط به اراضی 
تقی آباد رجوع کنيد، متوجه می شويد که کاربری اين 
زمين ها کشــاورزی بوده و بنابر قانون، انجام هرکاری 
جز زراعت و کشــاورزی در آنها غيرقانونی تلقی شده 
ومستوجب اعمال قانون و اجرای احکام مقام قضايی 
توسط شــهرداری می شود، اما متأسفانه درچند دهه 
گذشــته، بخشی از ارضی کشاورزی تقی آباد در سايه 
ســودجويی و منفعت طلبی برخی هــا به چند بلوک 
تقسيم بندی و با ســاخت چند کارگاه و سوله توليد 
مبل و صنايع چوبی، فعاليت غيرقانونی آنها آغاز شد. 

هدف اصلى؛ حفظ و صيانت از اراضى 
كشاورزى

ســفرکوتاه مان بــه زمين های کشــاورزی محله 
تقی آباد را از بلوار الغديرآغاز می کنيم؛ محدوده ای 
کــه تا پيــش از اجرای طرح ضربتــی تخريب و 
جمــع آوری کارگاه هــا و ســوله های غيرمجاز، 
زمين هــای آن به پاتــوق برخی افــراد برای 
استعمال موادمخدرتبديل شــده بود. حاال که 
قدم در اين محدوده می گذاريم، زمين ها عاری 
از معتادان و کارتن خواب ها شــده اند. در دل اين 

محوطه که به تازگی ســاماندهی شده، قرار است 
ايســتگاه خط۳ مترو، پايانــه حمل ونقل عمومی و 

فروشگاه زنجيره ای ساخته شود. به گفته «سيدمحمد 

و همچنيــن حضــور نيروهای يگان ويــژه و عوامل 
اجرايی شهرداری منطقه اســت. جمع آوری بيش از 
۲۵سوله غيرمجاز در تقی آباد، به واقع چهره اين محله 

را دگرگون کرده است. 

جلوگيرى از به تأخير افتادن اجراى پروژه
چندماه پيش شهردار تهران به همراه «سيدمناف 
هاشمی» معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار تهران، 
در بازديــد از منطقه۱۸ در جريــان موقعيت اجرای 
پروژه پايانه خط۳ مترو قرار گرفتند. شهردار منطقه 
می گويد: «در آن بازديد تأکيد شد که اراضی تقی آباد 
که در نقشه اجرای پروژه پايانه خط۳ مترو قرار گرفته، 
بايد هرچه زودتر تعيين تکليف شــود و به همين 
دليل «اميرمحمدی» شهردار ناحيه۲ منطقه۱۸ 
مأموريت پيدا کرد تا ضمن بررسی و تحقيق 
ميدانی از زمين های تقی آباد، فضای مناسب 
برای اســتقرار کارگاه ساختمانی و اجرای 
پروژه را آماده کند. البته مشــخص شــد 
که در طول چند دهه گذشــته، بخشــی 
از زمين هــای کشــاورزی بــه کارگاه ها و 
سوله های مبل سازی و صنايع فلزی تبديل 
شده و از اين طريق سود زيادی نيز دراختيار 
صاحبان آنها قرار گرفته اســت. اين اقدام آنها 
غيرقانونی بوده و اين اراضی به دليل قرارگرفتن 
در طرح پايانه مترو خط۳ تهران، بايد هرچه زودتر 
تعيين تکليف می شــدند. البته اين کار چندان ساده 

فياض» شــهردار منطقه۱۸، اين طرح ويژه با هدف 
احقاق حقوق شــهروندان، برقــراری نظم و انضباط 
شــهری، جلوگيری از هرگونه ناهنجــاری و فعاليت 
غيرمجــاز وغيرقانونی در اين بخــش از منطقه اجرا 
شده اســت. ناگفته نماند اجرای موفقيت آميز طرح 
ساماندهی و آزادسازی زمين های کشاورزی تقی آباد 
از دست سودجويان و زمين خواران، مديون حمايت و 
پشتيبانی شهردارتهران، رأی دادستانی و مقام قضايی 

نبود و موانع زيادی در مســير آزادسازی اين 
زمين ها وجود داشــت.» فيــاض ادامه 
می دهد: «متأســفانه بيشترمالکان، 
زمين هــای کشــاورزی خود را 
به ديگران اجــاره داده بودند 
و آنها با ســاخت ســوله و 
کارگاه غيرمجاز، به صورت 
فعاليــت  غير قانونــی 
می کردند. در اين مرحله 
نوبت به توافق با مالکان 
کشــاورزی  زمين های 
ساخت  پروژه  تا  رسيد 
وارد  مترو،  پايانه خط۳ 
فــاز عملياتی و از تأخير 
در اجــرای آن جلوگيری 

شود.»

مالكان از 5ماه قبل اخطار 
گرفته بودند

کشاورزی  زمين های  مالکان  وقتی 
متوجه اجرای پروژه ســاخت پايانه مترو در 
اين اراضی شــدند، تصور کردند که شهرداری بايد 
بــرای اين اراضی کاربری تجــاری در نظر بگيرد، اما 
غافــل از اينکه کاربری اين زمين ها به طور صددرصد 
کشــاورزی بوده و تعيين قيمت زمين ها نيز براساس 
کاربری کشــاورزی اراضی است، نه تجاری. مشخص 
اســت که با روشن شدن موضوع، برخی مالکان برای 
واگذاری زمين های معــارض در طرح خط۳ مترو به 
مخالفت پرداختند و مانع تراشــی کردند. شهرداری 
منطقــه۱۸ نيز طبق قانون، از ۵ماه قبل همه مالکان 
را در جريــان اجرای پروژه مترو قــرار داد و به آنها 
تأکيد کرد هرچه زودتر نســبت بــه تعيين تکليف 
کارگاه هــای غيرمجاز مبل ســازی و صنايع فلزی در 
اراضی کشاورزی خود اقدام و برای توافق با شهرداری 
و واگذاری زمين ها همکاری کنند، در غير اين صورت 
بايــد عواقب آن را بپذيرند. صــدور پی در پی اخطار 
کتبی به مالــکان زمين های تقی آباد تا چندی پيش 
ادامه داشت تا اينکه مهلت قانونی برای تعيين تکليف 
زمين ها به پايان رسيد. در اين مرحله شهرداری طبق 
قانون و با کسب اجازه از مقام قضايی، دستور تخريب 
۲۵سوله و کارگاه غيرمجاز مبل سازی و صنايع فلزی 
را گرفــت و در يــک اقدام ضربتی بــه اجرای طرح 
پرداخت. از آنجا که مالکان و مســتأجران واحدهای 
غيرمجــاز توليــدی در جريان اجــرای تخريب اين 
ساختمان ها قرار گرفته بودند، محل کار خود را ترک 
و سوله ها و کارگاه های خالی شده بود. بنابراين عوامل 
اجرايی و کارشناسان شهرداری منطقه با ماشين آالت 
و تجهيزات مختلــف اقدام به تخريــب کارگاه های 

غيرمجاز و پاکسازی محل کردند. 

تقسيم بندی و با ســاخت چند کارگاه و سوله توليد 
مبل و صنايع چوبی، فعاليت غيرقانونی آنها آغاز شد. 

ســفرکوتاه مان بــه زمين های کشــاورزی محله 
تقی آباد را از بلوار الغديرآغاز می کنيم؛ محدوده ای 
کــه تا پيــش از اجرای طرح ضربتــی تخريب و 
جمــع آوری کارگاه هــا و ســوله های غيرمجاز، 
زمين هــای آن به پاتــوق برخی افــراد برای 
استعمال موادمخدرتبديل شــده بود. حاال که 
قدم در اين محدوده می گذاريم، زمين ها عاری 
از معتادان و کارتن خواب ها شــده اند. در دل اين 

محوطه که به تازگی ســاماندهی شده، قرار است 
 مترو، پايانــه حمل ونقل عمومی و 

فروشگاه زنجيره ای ساخته شود. به گفته «سيدمحمد 

در بازديــد از منطقه
پروژه پايانه خط

می گويد: «در آن بازديد تأکيد شد که اراضی تقی آباد 
که در نقشه اجرای پروژه پايانه خط

بايد هرچه زودتر تعيين تکليف شــود و به همين 
دليل «اميرمحمدی» شهردار ناحيه

مأموريت پيدا کرد تا ضمن بررسی و تحقيق 
ميدانی از زمين های تقی آباد، فضای مناسب 
برای اســتقرار کارگاه ساختمانی و اجرای 
پروژه را آماده کند. البته مشــخص شــد 
که در طول چند دهه گذشــته، بخشــی 
از زمين هــای کشــاورزی بــه کارگاه ها و 
سوله های مبل سازی و صنايع فلزی تبديل 
شده و از اين طريق سود زيادی نيز دراختيار 
صاحبان آنها قرار گرفته اســت. اين اقدام آنها 
غيرقانونی بوده و اين اراضی به دليل قرارگرفتن 

در طرح پايانه مترو خط
تعيين تکليف می شــدند. البته اين کار چندان ساده 

 شهرداری منطقه۱۸ در راستای تحقق شعار«تهران، شهری برای همه» و همچنين با هدف ارتقای 
کيفيت زندگی شهروندان و ايجاد امکانات مناسب و ضروری در محله ها، طرح ضربتی جمع آوری 

و تخريب ۲۵سوله و کارگاه غيرمجاز صنايع مبل سازی در اراضی کشاورزی تقی آباد را در دستورکار 
خود قرار داد. به گفته «سيدمحمد فياض» شــهردارمنطقه۱۸، قرار است به زودی در بخشی از اراضی 

آزادشــده تقی آباد، ايستگاه جديدی از خط۳ مترو تهران راه اندازی شــود که بدون   ترديد اين پروژه در 
تسهيل رفت وآمد و افزايش رفاه و آسايش شهروندان تأثيرگذار خواهد بود. 

مريم قاسمى

نبود و موانع زيادی در مســير آزادسازی اين 
زمين ها وجود داشــت.» فيــاض ادامه 
می دهد: «متأســفانه بيشترمالکان، 
زمين هــای کشــاورزی خود را 
به ديگران اجــاره داده بودند 
و آنها با ســاخت ســوله و 
کارگاه غيرمجاز، به صورت 
فعاليــت  غير قانونــی 
می کردند. در اين مرحله 
نوبت به توافق با مالکان 

پايانه خط
فــاز عملياتی و از تأخير 
در اجــرای آن جلوگيری 

شود.»

مالكان از مالكان از 
گرفته بودندگرفته بودند

کشاورزی  زمين های  مالکان  وقتی 
متوجه اجرای پروژه ســاخت پايانه مترو در 
اين اراضی شــدند، تصور کردند که شهرداری بايد 

 در راستای تحقق شعار«تهران، شهری برای همه» و همچنين با هدف ارتقای 
کيفيت زندگی شهروندان و ايجاد امکانات مناسب و ضروری در محله ها، طرح ضربتی جمع آوری 

سوله و کارگاه غيرمجاز صنايع مبل سازی در اراضی کشاورزی تقی آباد را در دستورکار 
، قرار است به زودی در بخشی از اراضی 

 مترو تهران راه اندازی شــود که بدون   ترديد اين پروژه در 

منطقه18
تخريب25كارگاه غيرقانونى در اراضى كشاورزى 

مترو سوله هاى
غيرمجاز را برچيد
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  زمــان زيــادی از آتش ســوزی کلينيــک 
در شــمال  نمی گذرد؛ حادثه ای  «ســينا اطهر» 
پايتخــت که بار ديگر اهميــت آمادگی پيش از 
بحران را به ما گوشــزد کــرد. در روزهايی که 
بهداشت  مراکز  کرونا،  ويروس  وجود شــيوع  با 
و درمــان از مکان های پررفت و آمد محســوب 
بهداشت  مرکز  مديريت  درخواست  به  می شوند، 
مراکز  ايمنی  ارزيابی  برای  تهران، طرحی  جنوب 
اين  به اجرا درآمده است. در  بهداشت منطقه۱۹ 
طرح گروهی با مشــارکت ستاد مديريت بحران، 
معاونت شهرســازی و واحد پيشگيری سازمان 
آتش نشــانی در منطقه۱۹ شــکل گرفته که به 
اين مراکز می پردازند. در  ايمنی  بررسی وضعيت 
يکی از مأموريت ها که شــامل بازديد از ۵مرکز و 
پايگاه بهداشت ناحيه يک منطقه۱۹ است، با اين 

گروه همراه شده ايم. 

زهرا بلندى

وضعيت ايمنى مراكز بهداشت و درمان منطقه19 
مورد ارزيابى كارشناسان قرار گرفت

پيشگيرى ازتكرار 
يك حـادثه

ســاعت ۹صبح اســت؛ نه حادثه ای رخ 
داده و نه بحرانی پيش رويشــان است. جمعی 
که اغلب در لحظات دشــوار با اســترس يکديگر را 
مالقات می کنند، اکنون خونسرد و آرام برای اجرای 
مأموريت پيش از بحران دورهم جمع شده اند. رئيس 
ســتاد مديريت بحران شهرداری منطقه۱۶ به عنوان 
مجری اصلی اين طرح بی ســيم در دســت گرفته، 
لباس مبدل به تــن دارد و با چهره ای جدی و آماده 
جلوتر از همه ايســتاده است. کارشناس آتش نشانی 

ليســت مراکزی را که قرار اســت امروز 

بازديد شوند، بررســی کرده و درحال مرور آنها، 
خود را به جمع می رساند تا روانه نخستين مقصد 
يعنی پايگاه ســالمت شهری شماره۳ امام حسن 
مجتبی(ع) شــوند. با ورود به اين پايگاه که داخل 
بوستان واليت در ساختمان سرای محله خانی آبادنو 
شمالی قرار گرفته است، رئيس ستاد مديريت بحران 
شــهرداری منطقه به عنوان مجری اصلی اين طرح 
شــروع به صحبت کردن می کند. «محسن آلمانی» 
با بيان اينکــه اين طرح با حضور کارشــناس واحد 
پيشــگيری منطقه۷ عمليات ســازمان آتش نشانی، 
کارشناســان بحران و شهرســازی نواحی پنجگانه 
و عوامل ســتاد مديريت بحران شهرداری منطقه با 

تقاضای مرکز بهداشت جنوب تهران به اجرا درآمده 
است، می گويد: «تاکنون وضعيت ايمنی همه مراکز و 
پايگاه های بهداشــت نواحی۲، ۳، ۴ و ۵ مورد ارزيابی 
قرار گرفته و ناحيه يک، آخرين ناحيه ای است که از 
اين طرح بهره مند می شــود. بعد از بازديد، نتايج اين 
ارزيابی ها از طريق ســازمان آتش نشانی به شهرداری 
ارسال و سپس برای مديران و اختصاصًا برای رئيس 
مرکز بهداشت هم ارســال می شود تا نسبت به رفع 
موارد ناايمن اقدام شود. اين درحالی است که تذکرات 
و آموزش هــای الزم بــرای ارتقای سيســتم ايمنی 
ســاختمان ها به صورت حضوری در طول بازديد به 

مسئوالن مراکز ارائه می شود.» 
وارد ســاختمانی شــده ايم کــه بيــش از 
۳۰ســال قدمــت دارد، اما فضــای داخلی آن 
نوسازی شــده است. ظاهراً نقش سرای محله را ايفا 
می کنــد، اما ۲اتاق انتهايی طبقــه همکف به پايگاه 
بهداشــت اختصاص داده شده اســت. بعد از بازديد 
از همه نقاط، از معماری تا سيســتم های برقی اين 
ســاختمان، کارشناســان درباره وضعيت ايمنی آن 
به مباحثه می پردازند. رئيس ســتاد مديريت بحران 
شــهرداری منطقه با جمع بندی نکات مطرح شــده 
توسط کارشناسان می گويد: «باتوجه به وضعيت های 
اضطــراری که امــکان دارد در مراکز بهداشــت به 
وجود آيد، برای ايمنی بيشتر بهتر است در گام اول 
ساختمان ســرای محله و پايگاه بهداشت از يکديگر 
جدا شــوند يا تا حدامکان ديوارهای مقاوم بين آنها 
ايجاد و راه های خروج و دسترســی از همديگر جدا 

شود.» 
نوســازی فضای داخلی ســاختمان با استفاده از 

ديوارپوش پی. وی. ســی و سازه های جديد، 
موضوعی اســت که آلمانی با اشــاره به آن 
يا  می گويد: «همــه ســاختمان های جديد 
بازســازی شــده بــا مصالحی که اســتفاده 
می کننــد، به دليل مباحث انــرژی، برق و... 
خطر آتش سوزی را نسبت به ساختمان های 
قديمی افزايش می دهنــد و ضرورت رعايت 
مســائل ايمنی را بيشتر می کنند.» وی ادامه 
می دهــد: «با وجــودی  که اين ســاختمان 
ســال۱۳۹۰ با بهره برداری از بوستان واليت 

مقاوم ســازی شــده، بازهم به دليل تعداد زياد ارباب 
رجوع نياز اســت تعــداد ورودی و خروجی های آن 
بيشتر شده، سيستم های آتش نشانی و خاموش کننده 
تکميل شــود، سيســتم های برق مــورد بازنگری و 
آموزش به کارکنان و پايش مکرر آن در دســتورکار 

قرار بگيرد.» 

بازنگرى در معمارى و مباحث ايمنى 
ساختمان

برای رسيدن به پايگاه ســالمت شهری شماره۲ 
آيــت به کوچه آذربايجان در خيابان شــهيد لطيفی 
می رويم. ايــن ملک يک طبقه با بيش از ۴۰ســال 
قدمت شــبيه يک واحد مسکونی است ، اما به شکل 
يک پايگاه بهداشــت و درمــان درآمــده و به ارائه 
خدمات سالمت می پردازد. به محض ورود، هريک از 
کارشناسان گروه دفترچه و خودکار در دست گرفته و 
ضمن نکته برداری از عوامل ناايمن موجود توضيحاتی 
را به کارکنان اين پايگاه ارائه می دهند. آلمانی ضمن 
بررسی انفرادی، نتايج را از کارشناسان دريافت کرده 

و با اســتناد به صحبت های کارشناس 
پيشگيری از بحران سازمان آتش نشانی 
می گويد: «يکی از مهم ترين عوامل در 
شروع آتش سوزی برق است و به دليل 
قدمت باالی اين ســاختمان، بازنگری 
سيســتم های برقی آن جــزء اقدامات 
دارای اولويت به شــمار می رود.» برش 
گرد شيشه که روی پنجره ايجاد شده، 
محل نصب لوله بخــاری را در فصول 
سرد ســال نشــان می دهد. آلمانی با 
اشــاره به آن می گويد: «اين کار عالوه بر اينکه لوله 
را به صورت مســتقيم وارد هوای آزاد می کند، ممکن 
اســت موجب شکستن شيشه شــده و اتصاالت لوله 
دودکش را هم دچار شکستگی کند.» بافت فرسوده 
ساختمان موضوع مورد بحث ديگری است که رئيس 
ســتاد مديريت بحران با اســتناد به گفته کارشناس 
شهرســازی و معمــاری می گويــد: «اســکلت اين 
ساختمان فلزی اســت، اما سقف آن مقاومت الزم را 
نــدارد و امکان ريزش وجود دارد. بازنگری معماری و 
ايمنی اين ساختمان موضوع مهمی است که به صورت 

مکتوب به مديران مربوطه ابالغ خواهد شد.»

ساختمانى ناايمن در مواقع بحرانى
نشانی سومين مقصد، ما را به کوچه شانزدهم در 
خيابان ميعاد می رساند. پارکينگ ساختمانی مسکونی 
که بيش از ۴۰ســال قدمت دارد، به پايگاه ســالمت 
شهری شــماره يک امام حسن مجتبی(ع) اختصاص 
داده شــده اســت. اشــارات غيرکالمی کارشناسان 
خوشايند به نظر نمی رسد. بی وقفه نقاط خطرساز اين 

واحد را رصد و نکاتی را روی کاغذ يادداشت می کنند. 
رئيس ســتاد مديريت بحران با اشاره به بررسی هايی 
که در حوزه شهرســازی و معماری انجام شده است، 
می گويد: «بافت ســاختمان نســبتًا فرسوده است و 
در موقعيت هــای بحرانی از ايمنــی کافی برخوردار 
نخواهد بــود.» نصب پکيج ديــواری دودکش دار در 
محوطه داخلی مرکز، موضوع ديگری اســت که اين 
مقام مسئول با اشاره به آن می گويد: «در نصب پکيج 
ديواری و همه وسايلی که گازسوز هستند، بايد محلی 
انتخاب شــود که امکان نصب دودکش در آن مکان 
وجود داشته باشــد. نياز است که برای اين محدوده 
تهويه مناســب در نظر گرفته شده و در زمان روشن 

بودن آن، پنجره کمی باز نگه داشته شود.»
در  کپســول های خاموش کننده  تعــداد  کمبود 
بيشــتر مراکز ديده می شــود. آلمانی با اشــاره به 
اهميــت اين موضــوع می گويد: «اســتفاده از انواع 
خاموش کننده های پودری در اطفای حريق مايعات 
قابل اشتعال همچون، الکل، بنزين و...، خاموش کننده 
آب در خاموشی حريق ناشی از جامداتی مثل صنايع 
چوبــی و... و خاموش کننده co2 برای اطفای حريق 
وســايل برقی نيازی است که بايد در همه اين مراکز 

به آن توجه شود.»
او دربــاره روش تهيــه و نصــب اين کپســول ها 
می گويــد: «کپســول ها را می توان از شــرکت های 
زيرنظر سازمان آتش نشانی که در پايگاه اينترنتی اين 
سازمان مشخص شده، تهيه کرد. در ضمن نياز است 
اين کپســول ها در ارتفاع يک متر از زمين، روی ديوار 
نصب شــود تا در مواقع نياز راحت تر مورد اســتفاده 

قرار بگيرند.»

استيجارى بودن، دليل تغييرات محدود
پايگاه ســالمت شــهری شــماره۲ امام حسن 
مجتبــی(ع) در طبقه دوم يکی از ســاختمان های 
کوچه ششــم شــهرک بســتان قرار گرفته است. 
اينجــا با حدود ۱۲ســال قدمت، جديدتــر از ديگر 
ســاختمان هايی اســت که بازديد کرده ايم. رئيس 
ستاد مديريت بحران بعد از بررسی تيمی می گويد: 
«سيســتم آتش نشــانی، راه خروج و حوزه بندی تا 
حدودی در اين مرکز درســت رعايت شده است.» 
او با اشــاره بــه اينکه راه خروج اين پايگاه نســبت 
به جمعيت مراجعه کننده آن نســبتًا کافی اســت، 
می گويد: «مراکزی بــا بيش از ۵۰مراجعه کننده در 
ســاعاتی خاص از روز نيازمند ۲در خروج هستند، 
اين در حالی است که اگر مرکزی دارای مراجعان با 
مشــکالت حاد باشد، بايد مجهز به آسانسور بيماربر 
باشــد يا به طور کلی در طبقات همکف و بدون پله 

قرار بگيرد.» 
جابه جايی لوله بخاری که از شيشه پنجره خارج 
شــده، موضوعی اســت که مجدداً در اينجا توسط 
کارشناسان مطرح شده و آلمانی درباره آن می گويد: 
«در چنين شــرايطی، وقتی بخاری روشن می شود، 
محيط به شدت نيازمند اکسيژن است که برای رفع 
آن بهتر اســت جای بخاری تغيير کرده يا دست کم 
تهويه ای مناســب برای آن در نظر گرفته شــود.» 
اســتيجاری بودن بيشــتر اين مراکز موضوع مهم 
ديگری اســت که آلمانی با اشــاره به آن می گويد: 
«ســازوکار برخی از اين ساختمان ها از ابتدا با مرکز 
بهداشت تناسب نداشته و از سوی ديگر اعمال تغيير 

و تحوالت جدی هم در آنها امکان پذير نيست.» 

آگاهى از خطرات 
سيلندرهاى اكسيژن

آشنايی با خطرات ناشی از سيلندرهای اکسيژن، 
از نکات مهمی است که کارکنان مراکز بهداشت بايد 
از آنها آگاه باشــند. کارشناس پيشــگيری از بحران 
ســازمان آتش نشــانی با بيان اين موضوع می گويد: 
«به هيچ عنوان شــير و دهانه سيلندرهای اکسيژن 
نبايد چرب شود، در اين صورت بدون هيچ حرارت و 
شعله ای، سوپاب عمل کرده و افزايش فشار داخل آن 

باعث انفجار می شــود.» «روح اهللا ابراهيم زاده» به اهميت محل نگهداری، دپو، 
حمل ونقل و استفاده صحيح از اين وسيله اشاره کرده و می گويد: «سيلندرها 
و متعلقــات آن بايــد دور از منابع آلوده نگهداری شــوند. هــوای انبار برای 
نگهداری از آنها بايد دارای تهويه مناســب باشد و برای حمل اين کپسول ها 

بايد از چرخ مخصوص استفاده شود.»

روح اهللا ابراهيم زاده 
كارشناس پيشگيرى 

از بحران سازمان 
آتش نشانى

نصب كپسول هاى اطفاى 
حريق در هرطبقه

يکی ديگر از ســاختمان های مــورد بازديد 
که در خيابان ميعاد قرار گرفته، مرکز ســالمت 
جامعه شــهری امام حســن مجتبی(ع) است. 
ســاختمانی با حدود ۱۹ســال قدمت که در هر 
۳طبقه و زيرزمين آن خدمات بهداشت و درمان 
به شهروندان ارائه می شــود. اينجا به دليل ارائه 
خدمات گسترده تر نسبت به ديگر مراکز شلوغ تر 
است. کارشناسان به ترتيب از همه طبقات بازديد 
و ضمن يادداشت برداری، مواردی را به کارکنان 
مجموعه گوشــزد می کنند. تعبيه کپسول های 
اطفای حريــق به صورت مجزا بــرای هريک از 
طبقات موضوع مهم و ضروری اســت که توسط 
سرگروه عنوان شده و در ادامه می گويد: «توجه 
به تاريخ شارژ مجدد اين کپسول ها حائز اهميت 
است. کپســول هایco2 تا حدود ۵سال نيازمند 
شــارژ مجدد نيستند، اما کپســول های پودری، 
بايد هر ســال شارژ شــود.» عاری بودن راه های 
خــروج مجموعــه از هرگونه وســيله، بازنگری 
سيستم های برق آن و رفع اتصاالت احتمالی در 
سه راهی ها و قرارگرفتن دستگيره روی شيرهای 
گاز، موضوع های قابل اهميتی هستند که رئيس 
ستاد مديريت بحران از آنها ياد کرده و با اشاره به 
خطرات نشت گاز می گويد: «برای اتصال وسايل 
گازســوز بايد از شــيلنگ های الستيکی تقويت 
شــده(چند اليه) استفاده شود که مخصوص گاز 
ســاخته شــده و طول آنها نبايد حداکثر از يک 
و نيم متر بيشتر باشــد.» او به آبگرمکن ديواری 
داخل يکی از اتاق های ۱۲متری اشــاره کرده و 
می گويد: «آبگرمکن ها به دليل حجم اکسيژنی که 
می سوزانند، نياز است در فضای حداقل ۶۰متری 
نصب شوند. با وجود قرارگيری آن در اتاقی با اين 
مســاحت، حتمًا بايد تهويه مناسب برای آن در 
نظر گرفته شود.» استفاده از عالمت شب نما برای 
نشان دادن مسير خروج هم موضوع مهمی است 

که در مرحله پايانی به آن اشاره می شود. 

محسن آلمانى 
رئيس ستاد مديريت 

بحران منطقه19

استفاده كمتر از سه راهى برق 
يكى از موضوع هاى مهم كه طى 
همه بازديدها توسط كارشناسان 

مطرح مى شود، استفاده نكردن از 
سه راهى هاى متعدد است كه ايجاد 

اتصالى در آنها مى تواند موجب خطر 
شود. «روح اهللا ابراهيم زاده» كارشناس 

واحد پيشگيرى از بحران منطقه7 
عمليات سازمان آتش نشانى در اين باره 
مى گويد: «سعى كنيد از سه راهى هاى 

كمترى استفاده كنيد چراكه سه راهى ها 
عمومًا يك تا 2سال بعد از استفاده دچار 

اتصاالت شده و به خصوص در ساعاتى كه 
كسى در مركز حضور ندارد، مى توانند 
خطرآفرين باشد.» وى ادامه مى دهد: 

«قرارگيرى اين سه راهى ها با فاصله 2متر 
از اجسامى مثل پرده، تخت و... مى تواند 

مانع از بروز آتش سوزى شود.»

منطقه19
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پيشگيرى ازتكرار 
يك حـادثه

ســاعت ۹صبح اســت؛ نه حادثه ای رخ 
داده و نه بحرانی پيش رويشــان است. جمعی 
که اغلب در لحظات دشــوار با اســترس يکديگر را 
مالقات می کنند، اکنون خونسرد و آرام برای اجرای 
مأموريت پيش از بحران دورهم جمع شده اند. رئيس 
ســتاد مديريت بحران شهرداری منطقه۱۶ به عنوان 
مجری اصلی اين طرح بی ســيم در دســت گرفته، 
لباس مبدل به تــن دارد و با چهره ای جدی و آماده 
جلوتر از همه ايســتاده است. کارشناس آتش نشانی 

ليســت مراکزی را که قرار اســت امروز 

بازديد شوند، بررســی کرده و درحال مرور آنها، 
خود را به جمع می رساند تا روانه نخستين مقصد 
يعنی پايگاه ســالمت شهری شماره۳ امام حسن 
مجتبی(ع) شــوند. با ورود به اين پايگاه که داخل 
بوستان واليت در ساختمان سرای محله خانی آبادنو 
شمالی قرار گرفته است، رئيس ستاد مديريت بحران 
شــهرداری منطقه به عنوان مجری اصلی اين طرح 
شــروع به صحبت کردن می کند. «محسن آلمانی» 
با بيان اينکــه اين طرح با حضور کارشــناس واحد 
پيشــگيری منطقه۷ عمليات ســازمان آتش نشانی، 
کارشناســان بحران و شهرســازی نواحی پنجگانه 
و عوامل ســتاد مديريت بحران شهرداری منطقه با 

تقاضای مرکز بهداشت جنوب تهران به اجرا درآمده 
است، می گويد: «تاکنون وضعيت ايمنی همه مراکز و 

پايگاه های بهداشــت نواحی
قرار گرفته و ناحيه يک، آخرين ناحيه ای است که از 
اين طرح بهره مند می شــود. بعد از بازديد، نتايج اين 
ارزيابی ها از طريق ســازمان آتش نشانی به شهرداری 
ارسال و سپس برای مديران و اختصاصًا برای رئيس 
مرکز بهداشت هم ارســال می شود تا نسبت به رفع 
موارد ناايمن اقدام شود. اين درحالی است که تذکرات 
و آموزش هــای الزم بــرای ارتقای سيســتم ايمنی 
ســاختمان ها به صورت حضوری در طول بازديد به 

نوسازی شــده است. ظاهراً نقش سرای محله را ايفا 
می کنــد، اما 

بهداشــت اختصاص داده شده اســت. بعد از بازديد 
از همه نقاط، از معماری تا سيســتم های برقی اين 
ســاختمان، کارشناســان درباره وضعيت ايمنی آن 
به مباحثه می پردازند. رئيس ســتاد مديريت بحران 
شــهرداری منطقه با جمع بندی نکات مطرح شــده 
توسط کارشناسان می گويد: «باتوجه به وضعيت های 
اضطــراری که امــکان دارد در مراکز بهداشــت به 
وجود آيد، برای ايمنی بيشتر بهتر است در گام اول 
ساختمان ســرای محله و پايگاه بهداشت از يکديگر 
جدا شــوند يا تا حدامکان ديوارهای مقاوم بين آنها 
ايجاد و راه های خروج و دسترســی از همديگر جدا 

شود.» 
نوســازی فضای داخلی ســاختمان با استفاده از 
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صفحه آرا

رفاقتى

راه اندازى اپليكيشن بازيافت درغرفه ها
اين طور که مدير اداره پسماند شهرداری منطقه۱۸ 
عنوان می کند ۱۶غرفه بازيافت پسماند خانگی و صنفی 
در اين منطقه راه اندازی شــده که اغلب ساکنان با آنها 
آشنايی دارند، اما مدتی است که به ابتکار اداره پسماند 
شهرداری منطقه، نوع فعاليت اين غرفه ها با تفاوت هايی 
همراه شده است. «سيد محمدجواد بهشتی» در اين باره 
توضيح می دهد: «برای اينکه شهروندان بيشتر با مقوله 
و فرهنگ بازيافت و پسماند آشنا شوند و از سوی ديگر 
بيش از گذشته، نوع فعاليت و خدمات غرفه های بازيافت 
در محله ها را بشناسند، تصميم گرفتيم تا برای نخستين 
بار در شــهر تهران، اپليکيشــن بازيافت را در غرفه ها 
راه انــدازی کنيم. بدين صورت که شــهروندان هنگام 
مراجعه به غرفه های بازيافت و تحويل پسماند خانگی، 
می توانند از طريق تلفن همراه خود و اسکن بارکد، اين 
اپليکيشن را نصب کنند و در جريان مشخصات و نشانی 
غرفه های بازيافت منطقه، ساعت کاری آنها، نرخ خريد 
انواع پسماندهای خشــک از قبيل نان خشک، کاغذ، 
مقوا، آهن آالت، پالستيک و... قرار بگيرند. ضمن اينکه 
شهروندان با نصب اين اپليکيشن بازيافت به عضويت 
افتخاری کانون دوستداران محيط زيست درمی آيند و 
می توانند از برنامه های جانبی اداره پسماند نيز استفاده 

کنند.» 

خدمت بزرگ به محيط زيست با يك سامانه 
يکــی ديگر از ابتکارات اداره پســماند شــهرداری 
منطقه۱۸ راه اندازی سامانه ای است که تاکنون نمونه ای 
نداشته و هرچند ساده به نظر می رسد، اما بسيار کارساز 

و در حفظ محيط زيست بيشترين کارايی را دارد. 
بهشــتی ابتدا به رونق ساخت وســاز در محله ها و 

افزايش ميزان نخاله های 
در  ســاختمانی 

زمــان 

تخريب ساختمان های فرسوده اشاره می کند و می افزايد: 
«متأسفانه در زمان تخريب بناهای فرسوده، بخشی از 
پسماندهای قابل بازيافت در بين ضايعات و نخاله های 
ســاختمانی به خارج از شهر برده شده و دفن می شود. 
بنابراين يکی ازعلت هايی که باعث شــده تا ســامانه 
جمع آوری پسماندهای ساختمانی را راه اندازی کنيم، 
رسيدن به اين مقصود و هدف بود که اين گونه پسماندها 
را قبل از تخريب ساختمان ها، از نخاله های ساختمانی 
جدا کنيم.» وی عنوان می کند که يکی از پسماندهايی 
که در زمان تخريب ســاختمان ها جداسازی نمی شود، 
شيشه در و پنجره هاســت که در بيشتر مواقع توسط 
کارگران خرد شده و با ديگر نخاله های ساختمانی مثل 
ســنگ و خاک ادغام می شــود.  به گفته بهشتی دفن 
شيشــه همراه با خاک و نخاله آثار جبران ناپذيری بر 
محيط زيست می گذارد، بنابراين با راه اندازی اين سامانه 
از بروز چنين حوادث محيط زيستی جلوگيری می شود. 
او می گويد: «برای صيانت و حفظ محيط زيست، سامانه 
جمع آوری پسماندهای ساختمانی با شماره۶۶۲۲۱۶۲۳ 
راه اندازی شــده تا شهروندان قبل از تخريب ساختمان 
و ملک فرســوده خود، از کارشناسان اين حوزه دعوت 
کنند تا ضمن مراجعه به محل، پسماندهايی مثل شيشه 
در و پنجره را با حفظ موارد ايمنی، جداســازی کرده 
و از طريــق خودروهای ويژه به محل بازيافت و تبديل 
مواد انتقال دهند. بدون  ترديد اين کار تأثير زيادی در 
حفظ محيط زيست و همچنين افزايش ميزان بازيافت 

مثل شيشه دارد.»پسماندهايی 

جلوگيرى قاطعانه با زباله گردى كودكان
از ديگر برنامه های اداره پسماند شهرداری منطقه۱۸ 
تالش برای حذف زباله گردی توســط کودکان است. 
بهشتی در اين باره توضيح می دهد: «با توجه به اينکه 
مشاغل پرريسک از جمله زباله گردی در منطقه۱۸ به 
دليل وضعيت اقتصادی برخی از خانواده ها رواج دارد 
و در اين نوع فعاليت، کودکان کم ســن به وفور ديده 
می شوند، اداره پسماند شهرداری منطقه، فرهنگسازی 
درزمينه منع بــه کارگيری کــودکان در جمع آوری 
پسماندهای داخل مخازن را در دستورکارخود قرار داده 
است.» وی می افزايد: «زباله گردی عالوه براينکه دوران 
شــيرين کودکی را با چالش جــدی روبه رو می کند، 
صدمه های جبران ناپذيری در روح و روان آنها می گذارد. 
همچنين ممکن است اين کودکان در زمان زباله گردی 
به بيماری مبتال شده و حتی می توانند به عنوان ناقل 
در شهر پراکنده شوند. اين مسائل از پيامدهای منفی 
زباله گردی کودکان اســت.» کارشناسان اداره پسماند 
شــهرداری منطقه، همه پيمانکارهای حوزه بازيافت 
در سطح محله ها را شناسايی و آنها را مکلف کرده اند 
تــا از به کارگيری کودکان بــرای جمع آوری ضايعات 
و مواد بازيافتــی از مخازن و تفکيک پســماندها در 
کارگاه ها خودداری کنند. بهشتی درباره اهداف اصلی 
اجرای اين برنامه ها در محله ها می گويد: «فرهنگسازی 
برای کاهش حجم زباله ها، برگشت پسماند به چرخه 
بازيافت، تخليه مســتمر مخازن زباله، کم حجم سازی 
زباله هــای دفنی، جلوگيری از فعاليــت زباله گردها و 
منع کودکان از کار و... اين حوزه با 

جديت دنبال می کنيم.»

  امروزه در مديريت شــهری کاهش زباله های 
شــهری(دفنی) و برگشت پســماند به چرخه 
بازيافت از اهميت ويژه ای برخوردار است که اين 
وظيفه برعهده اداره مديريت پسماند شهرداری 
گذاشته شده است. البته اداره مديريت پسماند 

شهرداری منطقه۱۸ برای رسيدن 
به اين اهــداف و همچنين حفظ 
اقدام های  به  محيط زيست دست 
خالقانه و ابتکاری زده اســت که 
برای نخستين بار در شهر تهران 
ودوگانه  بيســت  مناطق  بين  و 
«سيدمحمدجواد  می شود.  اجرا 
پسماند  اداره  مدير  بهشــتی» 

شــهرداری منطقه۱۸ که خودش از جوانان نخبه 
دانشگاهی کشور است در اين زمينه حرف هايی 
برای گفتن دارد. او و همکارانش بيش از هرچيز 
دغدغه صيانت و حفظ محيط زيست دارند و اين 
موضوع باعث شده تا بخشــی از اوقات خود را 
صرف مطالعه و تحقيق در اين رابطه کند تا شايد 
راهکار و مســير تازه ای برای حفظ محيط زيست 

بيابد.  

مريم قاسمى 

منطقه18

اپليكيشن دوستـدار 
محيط زيست

ابتكار و خالقيت شهردارى 
منطقه18 براى جمع آورى زباله هاى 

خانگى و نخاله هاى ساختمانى

ساعت 
کار غرفه های 

بازيافت ۸ تا ۱۵ است 
و شماره ۶۶۲۲۱۶۲۳ برای 

پاسخگويی به سؤاالت 
شهروندان در نظر گرفته 

نشانى شده است. 
غرفه هاى 
بازيافت 

منطقه18 
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محمدى تاش

به بهانه روز خبرنگار
چشم و گوش محله

خبرنــگار محلی بــودن برای 
خــودش عالمــی دارد. از در هر 
پالک و خانه ای می گذری، دنيايی 
خاطره برايت زنده می شــود و به 
خاطر می آوری کــه وقتی برای 
شــنيدن حرف و سخن شــان به 
اهالی  از  سراغ شان رفتی، هريک 
آن خانــه چه غصــه و درددلی 
داشــتند. اميدها و آرزوهای آنها 
را  انتظاراتشــان  و  می دانــی  را 
می شناسی. مثل يک «بچه محل» 
بــا بــزن بهادرهــا و لوطی ها تا 
محله  معتمدان  و  سرشــناس ها 
دمخور هســتی و از دغدغه ها و 
دلواپسی های هريک باخبری. اين 
نزديکی و ندار شــدن، هم لذت 
دارد و هــم مســئوليت می آورد. 
لذت از يکی شــدن با کســانی 
که برايشــان می نويسی و نگران 
می شوی از اينکه نتوانی انتظارات 

آنها برای پيگيری 
ن  ت شــا مشکال
بــرآورده کنی.  را 
حرف  بايــد  تــو 
به گوش  را  آنهــا 
برسانی  مسئوالنی 
برخی هايشان  که 
عــادت کرده انــد 

موضوعات را کلی و کالن ببينند 
و برای حل آنهــا افق های دور و 
بعيد تعيين کنند. عادت کرده اند 
از های و هوی رسانه های سراسری 
مخاطبــان  و  ببرنــد  حســاب 
را جــدی  محلــی  رســانه های 
نمی گيرند، اما اين يک روی قضيه 
است، روی ديگر قضيه سرسختی 
و ســماجتی اســت که تعصب و 
نزديکــی به اهالــی در خبرنگار 
محلی به وجود می آورد. سماجتی 
که سخت يا آســان مسئوالن را 
پيگيری  و  پاســخگويی  به  وادار 
مشکالت محله ها می کند؛ چنان 
که بارها همين خبرنگاران محلی 
پای مســئوالن را بــه نقاطی باز 
کردند که شــايد تــا پايان دوره 
مسئوليت شــان نام آنجــا را هم 
نمی شنيدند. بارها به روزنامه های 
سراســری نقاط فراموش شــده 
اين شهر را نشــان دادند و آنها 
را با خــود همصــدا کردند. اما 
شــايد وقت آن رسيده باشد که 
مســئوالن بيش از گذشــته به 
دنيای خبرنگاران محلی ســرک 
بکشــند و از اين ظرفيت مغفول 
برای ســردرآوردن از گوشــه و 
کنار اين شهر درندشت استفاده 
کنند. اگر بپذيريم که بســياری 
از حوادث تلخ اين شــهر از سر 
بی خبری از زير پوســته محله ها 
اتفــاق افتــاده، بــاور می کنيم 
شنيدن ناگفته های مردم از زبان 
اين چشــم و زبان هــای آگاه و 
دلســوز، کم هزينه تر از اتفاقاتی 
اســت که بر اثــر بی خبری آنها 
به جــار و جنجــال و هياهوی 

رسانه ای تبديل خواهد شد. 

نگاه

اســتفاده از زبان هنــر در آموزش 
به  پيام  انتقال  و  اجتماعــی  رفتارهای 

شهروندان تأثير غيرقابل انکاری دارد. 
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه۱۹ 
بــا بيان اين موضــوع می گويد: «برای 
رعايت  به  شــهروندان  حساس سازی 
پروتکل های بهداشتی و جلب مشارکت 
آنها يکــی از هنرمنــدان تئاتر را به 
منطقه دعوت کرديم تا با پوشــش مرد 

نقره ای ماسک و شــيلد به صورت زده و با اجرای 
نمايش غيرکالمی و گرفتن پالکاردی که پيام های 
بهداشتی روی آن نوشــته شده شهروندان را به 

زدن ماسک تشويق می کند.» 

هنر در خدمت آموزش به شهروندان

محسن فريدى
معاون اجتماعى و 

فرهنگى منطقه19

مرد نقره اى شهروندان را به زدن ماسك تشويق مى كند

كليـد شفـا
در دستان ماست

اين برنامه را معاونت اجتماعى شهردارى منطقه 19 اجرا كرد

سرتا پا نقره ای است. عينک به چشم دارد و ماسک 
و شيلد صورتش را پوشانده است. مقابل در شماره ۳ و 
خروجی چهارم بزرگ ترين بازار ميوه و تره بار خاورميانه 
ايستاده است. پالکاردی که در دست دارد به شهروندان 
نشــان می دهد و با ايما و اشاره به تفسير آن می پردازد. 
سعی می کند شست وشوی مکرر دست، فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک را به عنوان «کليد شفا» در 
قالب نمايش نشــان دهد. از رانندگان کاميون و خاور تا 
خودروهای سواری در حال عبور از اين محدوده دست کم 
چند ثانيه به مرد نقره ای خيره می شوند. اغلب گروهی 
که ماســک بر صورت دارند حين عبور از کنارش به او 
دســت تکان می دهند، گروهی در جست وجوی توزيع 
ماســک رايگانند و عده ای هم بی تفــاوت از کنارش رد 
می شوند. بازخورد آدم ها، چه مثبت چه منفی، تغييری 
در عملکرد او ايجاد نکــرده و بدون معطلی حرکات را 
اجرا می کند. صدای جاروی رفتگری که دقايقی اســت 
در حال جارو زدن اين محدوده اســت، قطع می شــود. 
برای اينکه نفسی تازه کند درست روبه روی مرد نقره ای 
ايســتاده و بعد از چند لحظه تماشا به آرامی ماسک را 
از جيــب در آورده و به صورتش می زنــد. وقتی درباره 
دليل کارش از او ســؤال می کنيم. می گويد: «هميشه 

ماســک همراهم است، اما در 
ســاعات گرم روز و حين کار 
واقعًا  تحمل آن روی صورت 
سخت می شــود. وقتی دور و 
برم خلوت باشــد گاهی آن 
را از روی صورتم برمی دارم. 
می دانم که درآوردن ماسک 

حتی برای مدت اندک هم کار 
درســتی نيســت و نبايد اين کار را 

انجام بدهم.» 
مرد نقره ای بعد از دقايقی سراغ 
فروشــندگان مــی رود. همــه برای 
لحظاتی دســت از کار می کشــند و 
مشغول تماشای او می شوند. بخش 
زيادی از آنها که ماســک به صورت 

ندارند گرما و سخت بودن کار را 
دليلی برای نزدن ماسک می دانند 
و برخی ديگر از نداشتن آن حرف 
می زنند و تقاضای ماسک رايگان 

می کنند. 

 مرد نقره اى در بازار بزرگ احسانى
ظهر شده است. همراه او به بازار بزرگ احسانی 
می رويــم؛ بازاری که روزانه هزاران نفر در آن  تردد 
می کنند و رعايت پروتکل های بهداشتی در چنين 
شــرايطی در کنترل ويروس کرونا نقش به سزايی 
دارد. از بدو ورود شــبيه يک آدم آهنی راه می رود 
تــا نظر خريداران و فروشــندگان را به خود جلب 
کند. با عطســه ها و ســرفه های نمادين وارد يک 
مغازه می شود و فروشنده ای را که ماسک به صورت 
نــدارد به نگاه کــردن به پالکارد و زدن ماســک 
تشــويق می کند. به ترتيب بيشتر کاسبان از داخل 
مغازه بيرون می آيند و دســت به سينه به تماشای 
او می ايســتند. پيرمردی که روی چهارپايه بيرون 
مغازه اش نشســته حرکات مرد نقره ای را با دقت 
دنبال می کند. بعد از چند لحظه دستش را به نشانه 
تأييد روی چشــمانش گذاشته، وارد مغازه شده و 
با ماســکی که روی صورتش است برمی گردد. مرد 
نقره ای نه تنها سراغ افرادی که ماسک ندارند، بلکه 
پيش آنهايی که ماسک زده اند هم می رود. با مشت 
گره کرده عالمت قلب را نشان می دهد و در مقابل 
آنها چون حافظ ســالمتی خود و ديگران هستند، 
سرتعظيم فرود می آورد. برخی نوجوانان و جوانان 
از ايــن حرکت فيلم می گيرند و عده ای هم او را با 
نگاه تمسخرآميز پس می زنند يا با ابراز بی اعتنايی 
به ماســک نزدن ادامه می دهند. مرد نقره ای بدون 
احساس خستگی اين روند را تا اواسط خيابان ادامه 
می دهد به اين اميد که حضور او حتی در تشــويق 
عده محدودی به ماسک زدن کارساز باشد. 

 هرلحظه بر شــمار جانباختگان ويروس کرونا اضافه می شود. اين درحالی است که بعد از ماه ها زندگی در چنين شرايطی هنوز برخی حضور اين ويروس منحوس را 
به رسميت نمی شناسند و پروتکل های بهداشتی را آن طور که بايد رعايت نمی کنند. درحالی که رعايت اين دستورالعمل ها به ويژه زدن ماسک يکی از اقدامات ضروری 
در مقابله با ويروس کرونا محسوب می شود، معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه۱۹ از يک هنرمند تئاتر برای حضور در بازار مرکزی ميوه و تره بار و بازار بزرگ احسانی 

دعوت کرد تا ضمن اجرای نمايشی بی کالم شهروندان را به پيروی از اين قوانين تشويق کند. 

زهرا بلندى

منطقه19

ماســک همراهم است، اما در 
ســاعات گرم روز و حين کار 
واقعًا  تحمل آن روی صورت 
سخت می شــود. وقتی دور و 

حتی برای مدت اندک هم کار 
درســتی نيســت و نبايد اين کار را 

مرد نقره ای بعد از دقايقی سراغ 
فروشــندگان مــی رود. همــه برای 
لحظاتی دســت از کار می کشــند و 
مشغول تماشای او می شوند. بخش 
زيادی از آنها که ماســک به صورت 

ندارند گرما و سخت بودن کار را 
دليلی برای نزدن ماسک می دانند 
و برخی ديگر از نداشتن آن حرف 
می زنند و تقاضای ماسک رايگان 

از ايــن حرکت فيلم می گيرند و عده ای هم او را با 
نگاه تمسخرآميز پس می زنند يا با ابراز بی اعتنايی 
به ماســک نزدن ادامه می دهند. مرد نقره ای بدون 
احساس خستگی اين روند را تا اواسط خيابان ادامه 
می دهد به اين اميد که حضور او حتی در تشــويق 
عده محدودی به ماسک زدن کارساز باشد. 

رابعه تيمورى
خبرنگار

می شوی از اينکه نتوانی انتظارات 

رابعه تيمورى

کشــور برای خريد و فروش بار به آنجا مراجعه 
تابستان  روزهای  که  است  اين درحالی  می کنند. 
وانتی ها و دستفروشان زيادی هم به اينجا می آيند 
که در نقاط مختلف شهر پراکنده شده و به دليل 
مراوده بســيار با شهروندان می توانند خود عامل 

مهمی برای انتقال ويروس کرونا باشند.»
حضور مرد نقره ای در بازار احســانی موضوع 
ديگری است که اين مقام مسئول به آن اشاره کرده 
و می گويد: «ايــن بازار يکی از مهم ترين بازارهای 
منطقه است که بازديدها نشــان داده متأسفانه 
بســياری از کاســبان آن خود را ملزم به رعايت 
دليل  همين  به  نمی دانند،  بهداشتی  پروتکل های 
اجرای چنين طرحی در اين محدوده ضروری بود.»

«محسن فريدی» در ادامه به مضمون 
پالکارد «کليد شــفا» که در دست مرد 
نقره ای است اشــاره کرده و می گويد: 
«حرف «ش» برگرفته از شست وشــوی 
مکرر دســت ها، «ف» نشئت گرفته از 
فاصلــه اجتماعی و «الــف» تداعی گر 
سازمان  که  اســت  ماسک  از  استفاده 
تأکيد  از آن  پيروی  به  بهداشت جهانی 

دارد.»
فريدی درباره دليل اجرای اين برنامه در ميدان 
مرکزی ميوه و تره بارمی گويد: «بزرگ ترين ميدان 
ميوه و تره بــار خاورميانه به عنوان ويترينی از کل 
از همه شهرهای  شــهر عمل می کند که روزانه 
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کمپين «من ماســک می زنم» چند وقتی اســت 
که در شــهر به راه افتــاده و نيروهای فعال در مرکز 
کارآفرينی شهرداری منطقه۱۶ می خواهند با توليد و 
پخش ماسک باکيفيت و البته ارزان قيمت بين مردم، 
اين فرهنگ را بين خانواده ها بيشــتر جا بيندازند که 
حين خروج از منزل، حتمًا از ماسک استفاده کنند تا 

به سالمت اين بحران را پشت سر بگذارند. 
خيابــان شــهيد پرســتويی را به ســمت پايانه 
مسافربری جنوب پيش می رويم. ساختمان «حاميان 
انديشه رشاد» مرکزی شناخته شده در زمينه حمايت 
و توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در منطقه۱۶ 

است که باعث می شود خيلی زود آن را پيدا کنيم. 
به ورودی ساختمان که می رسيم، صدای چرخ های 
خياطی از راه پله زيرزمين شــنيده می شود. از پله ها 
پاييــن می رويــم و درمقابل خود با ســالنی مواجه 
می شــويم که محل توليد ماســک و البته در بخش 
ديگری از آن پوشــاک توليد می شــود. همه مشغول 
به کار هســتند و صدای چرخ خياطی لحظه ای قطع 

نمی شود. 

 شروع كار 
 فقط با رعايت پرتكل هاى بهداشتى 

در کارگاه توليدی ماســک مرکــز کارآفرينی که 
زيرنظر مرکز جامع رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری 
منطقه۱۶ فعاليت می کند، برای ۲۶ شهروند به صورت 
مســتقيم و برای ۶۰ نفر ديگر به صورت غيرمستقيم 
اشتغال ايجاد شده است. از اين نکته نبايد گذشت که 
کار اصلی اين کارگاه توليدی در روزگار قبل از کرونا، 
فقط توليد پوشاک بود، اما از زمان شيوع اين ويروس، 
بخش اعظــم کار خود را به توليد ماســک موردنياز 
شــهروندان تغيير داده و البته درکنار اين کار اجازه 

ندادند توليد پوشاک از رونق بيفتد. 
«محمــد صادقی» کارآفرين و مديــر اين کارگاه 
توليدی، تجربه چندســاله خود را به کار گرفته تا در 
شرايط کرونايی که شهروندان نيازمند ماسک مناسب 
و باکيفيت هســتند، از عهده اين مسئوليت به خوبی 
برآيد. او از ابتــدای روز تا غروب در مجموعه حضور 

دارد و همپــای ديگران تــالش می کند. اين موضوع 
باعث شــده تا کارکنان اين کارگاه توليدی، با شوق 
بيشتری پشــت ميز کار و دستگاه های چرخ خياطی 

بنشينند و از کار کردن خسته نشوند. 
در کارگاه توليد ماسک مرکز کارآفرينی شهرداری 
منطقه۱۶، همه پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی رعايت شــده و همه کارکنــان مقيد به به 
کارگيری دستورالعمل های بهداشتی از جمله استفاده 
از ماسک، ضدعفونی کردن محل کار و شست وشوی 

مکرر دست ها هستند. 

 ضرباهنگ كار و تالش براى مقابله با كرونا
شــنيدن صــدای چرخ هــای خياطــی در مرکز 
کارآفرينی شــهرداری منطقه۱۶ آهنــگ و ملودی 
زيبايی دارد که هيچ گوشی را به درد نمی آورد چون 
اين ضرب آهنگ برای شکست کرونا به صدا درآمده 

است. 
به گفته صادقی، يکــی از افتخارات کارکنان اين 
مجموعه کارآفرينی در شرايط کرونايی، توليد روزانه 

۲هزارعدد ماسک بهداشتی در ۳نوع ساده، پرستاری 
و نانو اســت. درواقع از زمانی که رهبر معظم انقالب 
از همــه ارگان ها و نهادها خواســتند تا کمبود اقالم 
بهداشــتی از جمله ماســک را در کشور رفع کنند و 
اين محصول به سادگی دراختيار مردم قرار گيرد، اين 
سفارش، چراغ راه اين توليدکنندگان قرار گرفت و با 
اينکه راه اندازی کارگاه توليد ماسک برای آنها تجربه 
جديدی بــود، اما با توکل به خدا توانســتند در اين 

زمينه به موفقيت بزرگی برسند. 
صادقی می گويد: «شــايد در اوايل کار و روزی که 
تصميم بــه راه اندازی بخش توليد ماســک گرفتيم، 
نمی دانســتيم چه آينده ای پيش روی ماســت، اما 
پيام رهبر معظم انقــالب، برای همه ما حجت بود و 
نشــان می داد که می توانيم در کارمان موفق شويم و 
ماسک توليد کنيم. بنابراين با انگيزه و اعتماد به نفس 
باال، چرخه توليد ماســک بهداشتی را در اين کارگاه 
توليدی به راه انداختيم و با عنايت و لطف پروردگار و 
تالش کارکنان و کارکنان، توانستيم به توليد ماسک 

باکيفيت بپردازيم.» 

شــايد در نگاه اول توليد روزانه ۲هزارعدد ماسک 
ساده به نظر برسد، اما با کمی تأمل متوجه می شويد 
کــه اين توليدات ملی می تواند روزانه جان ۲هزار نفر 
از شــهروندان را از ابتال به ويروس کرونا نجات دهد 
و البته نقــش مهمی در قطع زنجيــره اين ويروس 

منحوس داشته باشد. 

 به دنبال كسب سود و نفع اقتصادى نيستيم
ازابتدای بحران کرونا تاکنون اتفاقات تلخ و شيرين 
بســياری را در شهر شــاهد بوده ايم. مثًال زمانی که 
عده ای سودجو و فرصت طلب، شيوع ويروس کرونا را 
بهانه ای قرار داده بودند تا با احتکار و گرانفروشی اقالم 
بهداشــتی از جمله ماســک و موادضدعفونی کننده، 
کام شــهروندان را تلــخ کنند، امــا در نقطه مقابل 
درهميــن محله ها با آدم هايی روبه رو می شــديم که 
به معنای واقعی کلمه، انســانيت، نوعدوســتی، ايثار 
و از خودگذشــتگی را بــا کار و اعمــال خود ترجمه 
کردند. از پزشــکان و پرستاران بيمارستان ها و مراکز 
درمانی گرفته تا جوانانی کــه به ميل و اختيار خود 
بسته های ماسک را تهيه کرده و با حضور در ميدان ها 
و خيابان های پررفت و آمد و ورودی ايستگاه متروها 
و اتوبوس، ماسک رايگان بين عابران پياده و رهگذران 
توزيع می کردند. اين صحنه های غرورانگيز باعث شد 
تا مديريت و کارکنان اين مجموعه کارآفرينی، انگيزه 
بيشتری برای کار و تالش برای توليد ماسک موردنياز 
شــهروندان پيدا کنند و با نيت نجات جان انسان ها، 
هر سختی و مشقتی را به جان بخرند. صادقی عنوان 
می کنــد: «کارکنان اين مجموعه از تغيير خط توليد 
پوشاک به ماسک به دنبال کسب سود و درآمد نبوده 
و نيســتند که اگر خدايی ناکرده چنين بود، جز ضرر 
حاصلی نداشــت. در واقع حس همکاری که در اين 
مرکز شاهد هســتيد را افراد قديمی در دوران جنگ 
و دفاع مقدس تجربه کرده اند. آن زمان پيرو جوان در 

  پس از شــيوع موج دوم همه گيری ويروس کرونا و به خطر افتادن جان خيلی از شهروندان، فعاليت 
مرکز کارآفرينی شهرداری منطقه۱۶ به ســمت توليد حداکثری ماسک وعرضه آن بين مردم با قيمت 
بسيار پايين رفت. اکنون ۳نوع ماسک شامل ساده، پرستاری و نانو به کوشش هم محله ای های شاغل در 
اين مرکز توليد و دراختيار اقشار مختلف قرار می گيرد. کارگاه توليدی مرکز کارآفرينی شهرداری منطقه 
درطبقه زيرين ساختمان «حاميان انديشه رشاد» واقع در محله خزانه بخارايی جنوبی، فلکه اول عباسی، 
انتهای خيابان شهيد پرستويی قرار گرفته است. با راه اندازی اين کارگاه توليدی ۱۹آقا و ۷خانم به عنوان 
خياط مشــغول کار و فعاليت برای کسب روزی حالل شده اند. به اين کارگاه توليدی رفتيم تا از نزديک 

تالش هم محله ای ها برای افزايش توليد ملی و شکست کرونا را ببينيم. 

منطقه16
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در اين مركز كارآفرينى
روزانه 2 هزار ماسك بهداشتى توليد مى شود

دست دردست هم  براى شكست

كرونا

صحنه حاضر بودند و هر کاری ازدستشــان بر می آمد 
انجــام می دادند. حاال هم که به نوعی با بحران کرونا 
مواجه هستيم و به عبارتی شــرايط دوران جنگ را 

تجربه می کنيم، بايد با همان روحيه عمل کنيم.» 

 توليد هر ماسك
 جان يك نفر را نجات مى دهد

وقتی در ســالن توليد ماسک چشم می چرخانيم، 
متوجه «اصالن شجاعي» ۵۵ ساله يکی از خياط های 
چيره دســت و باتجربه اين مرکز کارآفرينی می شويم 
که ســرگرم دوخت ماســک اســت. به کارش دقت 
دارد و کمتر حرف می زند. فقط زمانی دســت از کار 
می کشد که کار مهمی داشــته باشد. چند دقيقه از 
چرخ خياطی فاصله می گيرد تا از گوشه سالن پارچه 

سفيد بياورد و برش بزند. در اين فاصله از حس 
و حالش می پرســيم که جواب می دهد: «تا 
بــه حال اين قدر از کاری کــه انجام می دهم 
لذت نبــرده ام. وقتی که پارچه را روی چرخ 

خياطی می گذارم تا ماســک بــدوزم، به 
ايــن فکر می کنم که اين ماســک جان 
يــک نفر را نجــات می دهــد. همين 
طرز فکر باعث می شــود با اشــتياق 
زيادی کار کنم. شــايد کسی که از 

اين ماســک ها استفاده می کند، از 

نزديکان، اقوام يا بستگان خودم باشد. به همين دليل 
خيلی خوشحالم که خدا اين توفيق را به من داده تا 
با اين کار بتوانم جان تعدادی از شــهروندان را نجات 
دهم. شعار من اين است که با توليد هرعدد ماسک، 

جان يک نفر را نجات می دهيم.»
همه کارکنــان اين کارگاه توليــدی مثل همين 
خياط باسابقه از خودگذشته و بامحبت هستند و برای 
رضــای خدا و خدمت به مردم آســتين باال زده اند و 
نيتشان اين است که تا زمان شکست کرونا، در ميدان 

توليد ماسک باقی بمانند. 

معاون امور اجتماعى و فرهنگى شهردارمنطقه 16 از آثار و بركات 
كارگاه توليد ماسك مى گويد 

مقابله با كرونا
و اشتغالزايى براى بانوان سرپرست خانوار

کارآفرينــی  مرکــز  توليــدی  کارگاه 
شهرداری منطقه۱۶ که در روزهای نخستين 
شــيوع ويروس کرونا، خط توليد ماســک 
ســاده را راه اندازی کرده بود، به مرور زمان 
و با کسب تجربه توانست توليد ماسک های 
بيمارســتانی از نوع پرستاری و نانو را پيش 
بگيرد و با اين کار توانســت بخشی از نياز 
مراکــز درمانی و بيمارســتان های مناطق 
جنوب شــهر را تأمين کنــد. اما همه اينها 
گوشــه ای از آثار اين کارگاه توليد ماسک 
است. «ابوذر اهللا کرمی» معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهردار منطقــه۱۶ در اين باره 

برای ما صحبت می کند. 
نخســتين نکتــه ای کــه معــاون امور 
اجتماعــی و فرهنگی شــهردار منطقه۱۶ 
به آن اشــاره می کند، نحوه عرضه و توزيع 
ماســک های توليدی اين مرکز کارآفرينی 
اســت. «ابوذر اهللا کرمــی» می گويد: «همه 
ماسک های توليدی در بسته بندی مناسب 
و بهدشتی دراختيار بانوان سرپرست خانوار 
منطقه قرار می گيرد تــا در محل هايی که 
تعيين شده به شهروندان بفروشند و از اين 

طريق کسب درآمد داشته باشند.»
قيمت ماســک های توليــدی در مرکز 
بســيار  منطقه۱۶  شــهرداری  کارآفرينی 
ارزان اســت و اين موضوع باعث می شــود 
تا بانوان سرپرســت خانوار آنها را در مدت 
کوتاهی بفروشــند. وی تأکيد می کند که 
هميشــه يک نفر رابط يا کارشناس مرکز 
کارآفرينی شــهرداری منطقه همراه بانوان 
سرپرست خانوار در اين محل ها حضور دارد 
تا شــهروندان با خيال راحت از آنها ماسک 
مورد نيازشان را خريداری کنند. اين کار با 
هماهنگی معاونت های اجتماعی و فرهنگی 
و حمل ونقل و ترافيک شــهرداری منطقه 
انجام می شود و کارشناسان واحد کارآفرينی 
و فروشــندگان کارت شناســايی دارند تا 
شهروندان آنها را به راحتی شناسايی کنند. 
در واقع توليد ماســک در مرکز کارآفرينی 
شــهرداری منطقــه آثــار زيادی داشــته 
کــه می توان بــه مقابله با ويــروس کرونا، 

اشــتغالزايی و حمايت از بانوان سرپرست 
خانوار و خانواده آنها اشاره کرد. 

 توزيع ماسك در نقاط پررفت و آمد
کارشناســان حوزه اجتماعی و فرهنگی 
در بازديــد ميدانــی از محله ها، چند نقطه 
پررفت و آمد را برای استقرارعرضه کنندگان 

نظر  در  بهداشتی  ماسک های 
گرفته اند.  اهللا کرمی در اين باره 
می گويد: «پس از بررسی های 
به عمل آمده، مشخص شد که 
محله باغ آذری، پايانه جنوب، 
ميدان شــهيد محــرم ترک، 
محلــه علی آباد جنوبی، پايانه 
مترو  ايســتگاه  و  اتوبوسرانی 
ياخچی آباد،  محلــه  علی آباد، 
اتوبوســرانی و بوستان  پايانه 

برای عرضه  بهترين محل ها  ۱۷شــهريور، 
ماسک های بهداشتی هستند. در اين مدت 
بانوان سرپرســت خانوار بــه نوبت و طبق 
زمان بندی مشــخص، همراه با کارشناسان 
واحد کارآفرينی در اين نقاط حاضر شده اند 
و به عرضه ماســک بين شهروندان مشغول 
هســتند. آنها از اينکه می توانند با اين کار 
منبع درآمدی داشــته باشــند و روی پای 
خود بايســتند، احساس عزت نفس و غرور 
می کنند. اين مسئله جای خوشحالی دارد 
که يک مرکز کارآفرينی بتواند از يک سو در 
زمينه توليــد ملی قدم بردارد و نياز کنونی 
کشــور را برآورده ســازد و از سوی ديگر با 
ايجاد اشتغال برای اقشار خاص به آنها اين 
فرصت را بدهد تا به مــرور زمان از چرخه 
حمايت ارگان هــا و نهادهايی مثل کميته 
امداد و بهزيســتی خارج شــوند و بتوانند 
توانمندی و اســتقالل خودشــان را نشان 

دهند. 
اهللا کرمی درپايــان صحبت هايش ابراز 
نزديک  اميدواری می کند کــه درآينده ای 
توليــد ماســک در کارگاه توليــدی مرکز 
کارآفرينی شهرداری منطقه۱۶ از مرز ۳هزار 

عدد در روز خواهد گذشت.

عده ای سودجو و فرصت طلب، شيوع ويروس کرونا را 
بهانه ای قرار داده بودند تا با احتکار و گرانفروشی اقالم 
بهداشــتی از جمله ماســک و موادضدعفونی کننده، 
کام شــهروندان را تلــخ کنند، امــا در نقطه مقابل 
درهميــن محله ها با آدم هايی روبه رو می شــديم که 
به معنای واقعی کلمه، انســانيت، نوعدوســتی، ايثار 
و از خودگذشــتگی را بــا کار و اعمــال خود ترجمه 
کردند. از پزشــکان و پرستاران بيمارستان ها و مراکز 
درمانی گرفته تا جوانانی کــه به ميل و اختيار خود 
بسته های ماسک را تهيه کرده و با حضور در ميدان ها 
و خيابان های پررفت و آمد و ورودی ايستگاه متروها 
و اتوبوس، ماسک رايگان بين عابران پياده و رهگذران 
توزيع می کردند. اين صحنه های غرورانگيز باعث شد 
تا مديريت و کارکنان اين مجموعه کارآفرينی، انگيزه 
بيشتری برای کار و تالش برای توليد ماسک موردنياز 
شــهروندان پيدا کنند و با نيت نجات جان انسان ها، 
هر سختی و مشقتی را به جان بخرند. صادقی عنوان 
می کنــد: «کارکنان اين مجموعه از تغيير خط توليد 
پوشاک به ماسک به دنبال کسب سود و درآمد نبوده 
و نيســتند که اگر خدايی ناکرده چنين بود، جز ضرر 
حاصلی نداشــت. در واقع حس همکاری که در اين 
مرکز شاهد هســتيد را افراد قديمی در دوران جنگ 
و دفاع مقدس تجربه کرده اند. آن زمان پيرو جوان در 

که ســرگرم دوخت ماســک اســت. به کارش دقت 
دارد و کمتر حرف می زند. فقط زمانی دســت از کار 
می کشد که کار مهمی داشــته باشد. چند دقيقه از 
چرخ خياطی فاصله می گيرد تا از گوشه سالن پارچه 

سفيد بياورد و برش بزند. در اين فاصله از حس 
و حالش می پرســيم که جواب می دهد: «تا 
بــه حال اين قدر از کاری کــه انجام می دهم 
لذت نبــرده ام. وقتی که پارچه را روی چرخ 

خياطی می گذارم تا ماســک بــدوزم، به 
ايــن فکر می کنم که اين ماســک جان 
يــک نفر را نجــات می دهــد. همين 
طرز فکر باعث می شــود با اشــتياق 
زيادی کار کنم. شــايد کسی که از 

اين ماســک ها استفاده می کند، از 

نظر  در  بهداشتی  ماسک های 
گرفته اند.  اهللا کرمی در اين باره 
می گويد: «پس از بررسی های 
به عمل آمده، مشخص شد که 
محله باغ آذری، پايانه جنوب، 
ميدان شــهيد محــرم ترک، 
ابوذر اهللا كرمى محلــه علی آباد جنوبی، پايانه 

معاون امور 
اجتماعى و فرهنگى 
شهردارمنطقه 16
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رفاقتى

طرح پاکســازی محله ها از وجود معتادان و 
کارتن خواب ها از ابتدای سال تاکنون ادامه دارد و 
حتی با شيوع ويروس کرونا و وقوع اين بحران در 

جامعه، به تعويق نيفتاده است. 
برخــی از شــهروندان از زمين های حاشــيه ای 
محله شــهيد رجايی، رمپ و لوپ های پل شــهيد 
ســروری و کوره های آجرپزی به عنــوان خوابگاه و 
استراحتگاه معتادان و کارتن خواب ها ياد می کردند، 
امــا از زمان اجرای طرح ضربتی جمع آوری معتادان 
و کارتن خواب هــا، امنيت و آســايش بــه اين نقاط 
برگشته است. «حسين هوشمند» مدير مرکزجامع 
رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری منطقه۱۸ با بيان 
اينکه تجمع و خواب معتــادان در محله ها در زمان 
تعطيلی کســب و کارها و تاريک شــدن هوا بيشتر 
ديده می شد، می افزايد: «شهروندان در زمان خروج از 
منزل يا در زمان بازگشت به خانه، با حضور معتادان 
و کارتن خواب هــا در محله هــای خــود به خصوص 
زمين های باير و حاشــيه بزرگراه ها مواجه می شدند. 
گاهی اوقــات تعداد معتــادان آنقدر زياد می شــد 
که شــهروندان به راحتی نمی توانســتند از چنين 
محل هايی  تردد کنند و ســرو کله کارتن خواب ها و 
معتادان از البه الی شمشــادها و فضاهای سبز پيدا 
می شد که برای رهگذران به ويژه بانوان ترس آور بود، 
امــا اکنون پاتوق و خوابگاه معتادان و کارتن خواب ها 

به طور کامل در اين نقاط برچيده شــده 
است.» 

جمع آورى معتادان از 
كوره پزخانه ها 

کوره پزخانه های شمس آباد و گلدسته 
در محــدوده ناحيه۷ منطقــه۱۸ از نقاط 
جرم خيز و درگير بــا معضالت اجتماعی 
بود. افراد معتاد و بی خانمان، شــب ها به 
ســمت کوره های آجرپزی می رفتند و به 
هرگوشــه از اين کوره پزخانه ها می رفتيد، 

کارتن خواب ها را درحال اســتراحت يــا معتادان را 
در حال مصرف موادمخدر می ديديد. هوشــمند که 
از سال های دور با مشــکالت و دغدغه های ساکنان 
منطقه آشــنايی پيدا کرده، تداوم اين وضعيت را به 
نفع اهالی نمی دانســت. بنابراين با طرح مســئله و 
کســب تکليف از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری منطقــه و همچنين پيگيــری از طريق 
مراجع قضايی و دريافت مجوز الزم، طرح جمع آوری 
معتــادان و افــراد بی خانمان را با همــکاری نيروی 
انتظامی در محــدوده کوره پزخانه ها به اجرا درآورد.  
مدير مرکز جامع رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری 
منطقه۱۸ می گويد: «شــهروندان برای درک و حس 
ارتقای کيفيت زندگی خود در محل زندگی، بيش از 

هرچيز به امنيت اجتماعی و محله ای امن نياز دارند. 
بنابراين در اين زمينه کوتاه نمی آييم و در حد توان و 
اختيارات قانونی خود برای برقراری امنيت اجتماعی 

اهالی تالش می کنيم.»

كاهش زورگيرى در حاشيه بزرگراه آزادگان
 به هر حال ســاکنان منطقه۱۸ به ويژه کسبه ای 
که در محدوده نقاط جرم خيز فعاليت می کنند، حق 
دارند از  تردد معتادان و افراد معلوم الحال گاليه مند 
باشند، چراکه بارها مورد زورگيری از طرف معتادان و 
کارتن خواب ها به خصوص در حاشيه بزرگراه آزادگان 
قرار گرفته اند. شــهروندان در گذشــته شــاهد اين 
معضالت در حوالی ميدان شهيد سروری هم بوده اند. 
متأسفانه تعدادی از اهالی هم در زمان حمله معتادان 
و کارتن خواب ها برای سرقت اموالشان، مصدوم شده 
و آسيب ديده اند. هوشمند فضای باز و گسترده برای 
حضور معتادان و کارتن خواب ها، عدم ديد و نظارت 
کافی و بی توجهی برخی شهروندان را ازعوامل اصلی 
بروز ناامنی در حاشيه بزرگراه ها و معابر اصلی منطقه 
می داند و می گويد: «رهگذران حق دارند با آسودگی 
خاطر و آرامــش از اين معابر اســتفاده کنند. برای 
همين با تالش کارشناسان اين مرکز، اين گونه نقاط 
در طرح مســتمر جمع آوری معتادان و بی خانمان ها 
قــرار گرفته انــد. جالــب اينکــه طبق اعــالم نظر 
کارشناســان دايره اجتماعی کالنتری ها، 
ميزان کيف قاپــی و زورگيری در مبادی 
ورودی منطقه به ويژه بزرگراه های آزادگان 
و شــهيد آيت اهللا  ســعيدی به نحو قابل 

توجهی کاهش پيدا کرده است.»
او همچنين از شــهروندان و کاسبان 
تقاضا می کند که از  تــردد در نقاط فاقد 
روشــنايی خودداری کننــد و در صورت 
مشاهده افراد مشــکوک در اين محل ها، 
موضــوع را به شــماره های ۱۳۷ يا ۱۱۰ 

اطالع دهند. 

شناسايى كلونى هاى آسيب زا 
شايد جوان ها و ورزشــکاران به دليل قوای بدنی 
و جســمانی بتوانند از محدوده هــای آلوده و پاتوق 
معتادان عبور کنند، اما افرادی وجود دارند که اموال 
آنها در اين نقاط ســرقت شده اســت. هوشمند در 
اين باره می گويد: «رهگذران، به ويژه بانوان و همچنين 
سالمندان به دليل شرايط سنی و جسمی که دارند، 
آرام و آهسته قدم برمی دارند و به همين دليل بيشتر 
در معرض ســرقت قرار می گيرند. تصور کنيد با اين 
وضعيت بخواهند در تاريکی هوا از زيرگذر استفاده يا 
معابری  تــردد کنند که معتادان و کارتن خواب ها در 
آنها حضور دارند. به همين دليل کارشناســان مرکز 

جامع رفاه و خدمات اجتماعی شــهرداری منطقه با 
درک اين معضالت، نقــاط جرم خيز از جمله محل 
تجمع معتــادان و کارتن خواب ها را شناســايی و با 
جمع آوری کلونی های آســيب زا در محله ها، تالش 
می کنند احتمال وقوع هر نوع بزه از جمله زورگيری، 
سرقت و آزار و اذيت شهروندان را به صفر برسانند.»

گرچه تعداد معتادان نســبت به ســال گذشته 
بســيار کاهش يافته، امــا بازهــم در نقاطی مثل 
حاشــيه خط زيرزمينی راه آهن تهران – تبريز و در 
محله های فــردوس، تختی و توليددارو، افراد معتاد 
ديده می شــوند. مدير مرکز جامــع رفاه و خدمات 
اجتماعی شــهرداری منطقه۱۸ عنوان می کند که 
پــس از اجرای طرح ضربتی جمــع آوری معتادان، 
اين افــراد ديگر هيچ جايی در بوســتان های مهم 
منطقــه۱۸ از جملــه قائم(عج)، ســپيده، ارکيده، 
بنفشه، شهيد لواسانی و... ندارند، اما گاهی اوقات در 
نوارحاشيه ای خط آهن تهران ـ تبريز ديده می شوند 
که بايد گفت اين پديده دائمی نيست. در واقع پس 
از چندين مرحلــه اجرای طرح جمع آوری معتادان 
در ايــن نقاط، اين افــراد می دانند که اين محدوده 
برای حضورشان ناامن اســت و دستگير می شوند، 
اما با اين حال شايد به شکل موردی و انگشت شمار 
ديده شوند که به شهروندان قول می دهيم شناسايی 
وجمــع آوری معتادان را در برنامه هــای اولويت دار 

محله قرار دهيم.»

تداوم اجراى طرح ضربتى در محله هاى آسيب خيز 

معتادان رفتند
  امنيت برگشت

  اوايل امسال بود که طرح ضربتی جمع آوری معتادان و کارتن خواب ها در محله های آسيب خيز آغاز 
شــد و تاکنون و طی چند مرحله، بيش از ۳هزار نفراز نقاط آسيب خيز منطقه۱۸ مثل حاشيه شرق به 
غرب بزرگراه آزادگان، زمين های باير محله شهيد رجايی، رمپ و لوپ پل شهيد سروری، زمين های باير، 
کوره های آجرپزی شمس آباد و گلدسته، اراضی تقی آباد و... جمع آوری شده اند. اجرای طرح جمع آوری 
افراد معتاد و کارتن خواب در نقاط آسيب خيز، با تالش شبانه روزی مسئوالن و کارشناسان مرکز جامع 
رفاه و خدمات اجتماعی شــهرداری منطقه۱۸ به واقع چهره اين محله ها را دگرگون کرده و اهالی در 
تماس با سامانه های۱۳۷ و ۱۸۸۸ از اين بابت ابراز رضايت کرده اند. «حسين هوشمند» مدير مرکز رفاه و 

خدمات اجتماعی شهرداری منطقه۱۸ در اين باره بيشتر توضيح می دهد. 

مريم قاسمى

منطقه18

۳۵۰۰

 ۱۱۴

 ۱۶۰۰

معتاد از منطقه۱۸ جمع آوری شد. در طرح 
ضربتی جمع آوری معتادان و کارتن خواب ها 
که از زمستان سال گذشته تاکنون در چند 

نوبت اجرا شده، ۳هزارو ۵۰۰معتاد از محله های 
جرم خيز منطقه جمع آوری شدند که از اين 

تعداد ۲۵۰ نفر خانم و مابقی آقا بوده اند. 

تبعه افغانستانی در ميان معتادان بودند. 
اين افراد از بين معتادان و کارتن خواب های 
جمع آوری شده در طرح ضربتی شناسايی 

شدند. 

نفر از معتادان جمع آوری شده شهرستانی 
بودند. براساس خوداظهاری معتادان، اين 

افراد به قصد پيدا کردن کار به اين محدوده 
آمده اند که بنا به گفته خودشان، بعد از مدتی 

در دام اعتياد گرفتار شده اند.

حسين هوشمند
مدير مركز رفاه و 
خدمات اجتماعى 

شهردارى منطقه18
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