گفتوگو با دو مدیر شهری درباره مالحظات شهرداری
(عج)
در طرح جمعآوری دستفروشان چهارراه ولیعصر
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چند سالی است که دستفروشان چهارراه ولیعصر(عج) را که از آن با عنوان
ویترین فرهنگی پایتخت نام برده میشود ،قرق کردهاند .این بساطگستران
صفحه 4
قانون شهرداری مبنی بر آزاد بودن مسیر رفتوآمد...

یکشنبه
 19مرداد 1399
سال شانزدهم /شماره764
16صفحه

نبرد با آسیبهای اجتماعی
به مدد راهاندازی  6کارگاه تولیدی در دروازه غار

عکس :زینب زینالزاده

کارآفرینی پایدار
در هرندی
صفحه 8

گفتوگو با عضو یک گروه مستقر
در سرای محله امجدیه که گردشگران را به قلههای مشهور ایران میبرند

اهالی محله راهآهن و مدیران شهری یک دستگاه ماشین لباسشویی به
کارگر خدمات شهری هدیه دادند

در ســرای محله امجدیه گروهی فعالیت میکنند که در واقع یک آژانس
مسافرتی هستند .نه برای سفر به پاریس ،نه برای تور دو شب و سه روز در
کیش یا گشت شهری در شیراز.
صفحه 10

انتخاب پاکبانان بهعنوان چهرههای منتخب
مردمی از ســوی شهردار تهران حکایت از
توجه ویژه مدیریت شهری...
صفحه 7

به رخ کشیدن شکوه
دمــاوند

خدا قوت
پاکبان محله!
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نـانبساطگستران
آجر نمیشود!
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نشانههای تغییر بزرگ
در عصر کرونا

با شیوع بیماری «کووید »19دو جهان
پیش روی ما پدیدار شده است .جهان اول،
عرصــه روزهای کرونایــی و رعایت فاصله
اجتماعی و پروتکلهای بهداشــتی اســت.
و جهــان دوم ،روزگار تحــت تأثیر زندگی
کرونایی اســت .البته ضرورتی که به دنبال
آنها پیش میآیــد و آن اینکه باید خود را
برای جهــان پســاکرونا و دنیایی متفاوت
آماده کنیم .به هر حال این دنیاهای جدید
ویژگی و مختصاتی را به ما تحمیل کرده و
خواهد کرد.
پیش از همــه اینکه در دنیای کرونایی
مرزها معنایــی ندارد ،چــون این بیماری
درد مشــترک همه جهانیان اســت و هیچ
ســرزمینی برای فرار از آن در دســترس
نیســت .بیماری «کووید »19نشان داد که
هنوز علم از کشــف بسیاری از ناشناختهها
عاجز است و احتمال دارد که باز هم جهان
درگیر بیماری ناشــناخته و مهلک دیگری
شود.
دوم اینکه مناســبات انسانی در جامعه
و محل اجتماعات بشری از جمله در محل
کار و منزل تغییر کرده است .خانه تا پیش
از شــیوع این بیماری برای بسیاری نقش
خوابگاه را داشــت .امــا در جهان کرونایی
اینکه متراژ خانه چقدر باشد یا اینکه فضای
آن چگونه باشد ،مهم است؛ چون از این به
بعد مدت زمان بیشتری در خانه میمانیم.
پس فضا و نحوه چیدمان آن مهم میشود.
در این جهان برای ایجاد شــادابی و نشاط
قطعــاً از گل و گیاه اســتفاده میشــود و
همزیستی مسالمتآمیز با اعضای خانواده،
افزایــش میزان صبر و حوصله و مواســات
مورد توجه قرار میگیرد.
رفتارهــای اجتماعی ســنتی از جمله
گردهمایــی برای مراســم عزا یا شــادی
دوســتان و خویشــاوندان متحول شــده
اســت همچنین برخی رفتارهای فرهنگیـ
مذهبی .برای مثال در دوران کرونا اگر قرار
باشــد در دوران کرونا نذر کنیم ،دیگر نذر
ما حلوا و خرما نخواهد بود ،بلکه حتی نوع
نذر کردن هم تغییر میکند و نذر ماسک و
دستکش و اقالم بهداشتی بیشتر میشود و
قطعاً این روند در جهان پساکرونا هم ادامه
پیدا میکند.
اما مهمترین تحول این است که کووید
19باعث شــد فضای مجازی به ســرعت
با زندگــی روزمره عجین شــود و به غلبه
مدرنتیه بر ســنت سرعتبخشید .بسیاری
از برنامهها در همین دوران شــکل گرفت.
از جمله طراحی و راهاندازی اپلیکیشنهای
مختلــف و بهطور نمونه برنامه شــاد برای
آمــوزش از راه دور دانشآموزان .همچنین
احراز هویــت عاله بر ثبت اثر انگشــت از
طریق تلفن همراه به وسیله مردمک چشم.
در واقــع باید گفت که بیمــاری کرونا
مقاومتها بــرای ورود به دنیای مجازی را
در هم شکســت و به بســیاری از تحوالت
مورد نیــاز بــرای ورود به دنیــای مدرن
سرعتبخشید.

«ما» به ضلع شرقی بوستان الله رفت

شروع فاز دوم پیادهراه شهریار

بازارچــه صنایعدســتی و در نزدیکی
مــوزه هنرهای معاصر قــرار گرفت».
مجســمه از ســیمان و بتن ســاخته
شده اســت و در اثر باد و باران دچار
تخریب شــد .بنابراین پس از گذشت
 3ســال نیاز بــه مرمت داشــت که
مدیران شهری منطقه  6از این فرصت
استفاده کردند و آن را به ضلع شرقی
بوســتان الله منتقل کردند .به گفته
«داود دانشور» رئیس اداره زیباسازی
شهرداری منطقه  6کار مرمت مجسمه
«ما» شروع شده است و پس از پایان
مرمت کنار این مجسمه شناسنامهای هم با ذکر همه مشخصات آن نصب
میشــود .دانشور با تأکید بر حفاظت از «ما» در بوستان الله گفت« :این
مجســمه به یکی از المانهای بوستان الله تبدیل شده است و قطعاً اجازه
نمیدهیم کسی آن را تخریب کند یا از بین ببرد».

آبنمای پارک میرزای شیرازی پرآب شد

آبنمای محلی پارک میرزای شیرازی در کوچه ششم
پس از چند ماه بیآبی با تالش رئیس اداره فضای سبز
شهرداری منطقه  ،6پر آب و فوارههای آن روشن شد.
به گفته رئیس اداره فضای ســبز شهردار منطقه ،از
دیرباز آبنماها در شهرها نمادی از رودها و چشمهسارها
بودند و یکی از اجزای معماری ایرانی بهویژه در طراحی
باغ ایرانی محسوب میشدند.
«مهدی کاوه» با اشــاره به اهمیــت وجود آبنما در
بوســتانها و پاتوقهای محلی گفت« :آبنما و تماشای
جریان آبی که از فوارهها ســرازیر میشود و صدای دلنشینی ایجاد میکند در جامعه شهری
مدرن امروزی سبب آرامش و شادی میشود».
کاوه ادامه داد« :بوستانها و پاتوقهای محلی این روزها با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی به
مرکز تفریح و وقتگذرانی شهروندان تبدیل شده است .بنابراین رفع نواقص چنین فضاهایی و
جریان یافتن آب در آبنماها و کاشت گیاهان زیبا و چشمنواز در بوستانها در شرایط بحرانی
کنونی به کاهش استرس و اضطراب شهروندان کمک میکند».

ارگ تهران مقاومسازی میشود

عملیات مقاومســازی و مرمت مســجد ارگ تهران که از اردیبهشت ماه شروع شده بود
در مراحل پایانی قرار دارد.
«صفا صبوری دیلمی» معاون فنی و عمران شــهردار تهران با اعالم این خبر گفت3« :
چشــمه سرویس بهداشتی در ضلع شــرقی زیرزمین مسجد ساخته شده است و اکنون در
مرحله سنگکاری ستونها قرار داریم».
به گفته او نصب درهای شبستان مردانه و زنانه به پایان رسیده است« :نصب تأسیسات
برقی در حال انجام است و تالش میکنیم همزمان با فرا رسیدن ایام محرم عملیات عمرانی
مسجد ارگ هم به پایان برسد».
کفســازی بخشی از حیاط مسجد ،ســاخت چاه برای جمعآوری آب باران و فاضالب،
ســاخت باالبر ،ایجاد راهپله در ضلع شمالی و ایمنسازی سقف حیاط مسجد ارگ با هدف
رفع خطر و افزایش ایمنی ،اقدامات انجامشده هستند.

پیشرفت 60درصدی در ساخت چهلمین شعبه شهروند

عملیات ساخت فروشگاه شهروند شهید علی اکبری
در محله ســهرودی به مرز 60درصد پیشــرفت رسیده
است.
مدیرعامل ســازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
در بازدید از این پروژه بــا ابراز رضایت از روند عملیات
عمرانــی گفت« :عملیات ســفتکاری و بتنریزی کف
پارکینگ تمام شــده اســت و کارگران مشغول نصب
تجهیزات و تأسیسات برقی هستند».
به گفته «سیدمجید غمخوار» ساخت این فروشگاه
آبان ســال گذشته به سازمان عمران مناطق واگذار شده اســت« :همهگیری بیماری کرونا
سبب تعطیلی کارگاههای ساختمانی شد و عملیات ساخت فروشگاه را به تأخیر انداخت ،اما
نیروهای سازمان عمران تالش میکنند در کوتاهترین زمان عملیات عمرانی فروشگاه به پایان
برسد و امیدوارم بهزودی شاهد بهرهبرداری از آن باشیم».
فروشگاه شهروند شهید علی اکبری چهلمین شعبه فروشگاه شهروند است که در زمینی
به مساحت 1400مترمربع ساخته میشود.

چهره
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منطقه

کوروش خرد /معاون امور شهری و
محیطزیستشهردارمنطقه11

لزوم مشارکت
شهروندان در «کاپ»

طرح کاپ با هدف کاهش پسماند
بهصورت پایلوت در برخی از مناطق
تهران از جمله منطقه  6اجرا میشــود و
منطقه ما در لیســت مناطق پایلوت قرار
ندارد .با توجه به فراهم بودن زیرساختها
درخواست اجرای این طرح در منطقه را
دادهایم .ســالهای گذشته طرح تفکیک
زباله از مبدأ و طرح ســمپا با مشــارکت
خوب شهروندان اجرا شد و نتایج مطلوبی
هم به دست آمد .بنابراین عالوه بر فراهم
بودن زیرســاختها برای اجرایی شــدن
طرح کاپ ،مطمئن هستیم با مشارکت و
همراهــی شــهروندان در ایــن طــرح
میتوانیم نتایج مطلوبی به دستآوریم و
در مدت زمان کوتاهی شاهد جمعآوری
مخــازن زبالــه از معابر عمومــی بهویژه
خیابانهای ولیعصر(عج) و کارگر باشیم.
البته در فاز اول نمیتوان طرح کاپ را در
همــه محلههــای منطقه اجــرا کرد .به
همیــن دلیــل بــا همفکری
شورایاران در صورت تأیید
اجرای این طرح در منطقه
اهالی کوچه مقدســی در
محله راهآهن ،خیابان کلهر
در محـــــــــــله
حشمتالدوله و
بخــــــشی از
ســــاکنان و
کا ســـــبا ن
خیا بـــــا ن
جمهوری در
آن مشارکت
میکنند.

فاز دوم عملیات اجرایی ســاخت پیادهراه خیابان شهریار در پهنه
رودکی از خیابان رازی تا تئاتر شهر بهزودی آغاز میشود .ایجاد پهنه
فرهنگی رودکی طرحی است که توسط سازمان زیباسازی شهر تهران
بــا هدف احیا و ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری قابل دســترس برای
شــهروندان در محدوده منطقه  11اجرا میشود .محدوده این پهنه به
گونهای است که از شمال به خیابان انقالب ،از جنوب به خیابان نوفل
لوشــاتو ،از شــرق به خیابان حافظ و از غرب به خیابان ولیعصر(عج)
منتهی میشــود .فاز اول آن در خیابان شهریار با عنوان پهنه هنرهای
نمایشی و موسیقی اردیبهشت امسال بهرهبرداری شد« .نصرالهآبادیان»
شــهردار منطقه  11از شروع عملیات اجرایی فاز دوم این طرح توسط
سازمان زیباسازی شهر تهران خبر داد و گفت« :پهنه رودکی بهعنوان
پهنه هنرهای نمایشی و موسیقی در برنامه پنجساله دوم توسعه تصویب و اجرایی شده است .محور
خیابان شهریار به دلیل وجود عناصر شاخص فرهنگی در پهنه رودکی حائز اهمیت است و برنامههای
متنوع هنری در کنار کاربریهای فرهنگی با تقویت دسترســیها برای کنترل حرکت خودروها و
نیز دسترسی عابرپیاده اجرا خواهد شد ».او ادامه داد« :دلیل اجرای پروژه پهنه رودکی با محوریت
خیابان شهریار وجود تاالر وحدت و دیگر حوزههای هنری و فرهنگی در این قسمت بوده است که
البته متولیان تالش کردهاند با حفظ بافت مسکونی تغییری در ساختار جمعیتی و سبک زندگی
اهالی ایجاد نکنند ».به گفته شهردار منطقه  11افزایش حضورپذیری
مردم بــا ایجاد کاربریهــای خدماتی مورد نیــاز در محله ،توجه به
کاربریهای مسکونی ،تشویق به سکونت هنرمندان در پهنه رودکی در
افق بلندمدت و توجه به جریان زندگی ضمن تقویت افزایش سکونت
شهروندان در محدوده پهنه رودکی ،کمک میکنند تا این پهنه خالی
از سکنه نشود .شهردار منطقه با اشاره به اهداف اصلی اجرای فاز اول
پهنه رودکی در خیابان شــهریار گفت« :هدف اصلی در طرح پیادهراه
شــهریار با توجه به سابقه فرهنگی و تاریخی کاربریهای واقعشده در
این محور ،توسعه فضاهای پیادهروی و ایجاد فضاهای مکث برای عابران
است که با ســاماندهی دیوارهها ،نصب مبلمان شهری ،پیادهراهسازی
و ایجاد عرصههای فرهنگی و هنری امکانپذیر شــده است ».پیادهراه و
گذر فرهنگی استاد شهریار که مجموعه تئاترشهر را به تاالر رودکی مرتبط میسازد ،هسته مرکزی
این پهنه راتشکیل میدهد که با محوریت این گذر برای سایر محورهای همجوار هویت فرهنگی و
هنری تعریف خواهد شد.
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یادداشت
دکتر محمدرضا جمالی
مدیر فرهنگی هنری مراکز منطقه10

میز خبر

منطقه

تیتر یک

مجســمه ســنگی «ما» که در
هفتمین دوساالنه مجسمهسازی
ارائه شد و مقابل موزه هنرهای معاصر
قرار گرفت ،پس از  3سال تغییر مکان
داد و اکنون در ضلع شــرقی بوستان
الله قرار گرفته است.
هفتمین دوســاالنه مجسمهســازی
شــهریور ســال  96برگــزار شــد و
«شاهین صیقلی» مجســمه «ما» را
طراحی و ارائــه کرد .به گفته صیقلی
هنرمنــد از خالقیتش برای خلق آثار
هنری اســتفاده میکنــد ،اما مردم
میتوانند برداشــتهای متفاوتی از آثار هنری داشــته باشــند .به گفته
خلــق اثر «ما» ،نشــان دادن اتحاد و پایداری هدف اصلی او بوده اســت:
«کلمه «ما» را طراحی کردم و پس از ساخت و ارائه در هفتمین دوساالنه
مجسمهسازی براســاس صالحدید متولیان هنری ،مجسمه مقابل ورودی

6

م

2

مجله خبری

یکشنبه  19مرداد  1399شماره 764

یکشنبه  19مرداد  1399شماره 764

مجله خبری

ناط

ق6

07

ق6

07

۱۷۱۶

ملک ناایمن و  ۲۷مرکز درمانی پرخطر
در منطقه  12وجود دارد« .علیمحمد
سعادتی» شهردار منطقه  12با
اعالم این خبر گفت« :با توجه به
اخطارهای صادرشده در چندین نوبت
و پیگیریهای به عمل آمده از سال
گذشته تا کنون ،حدود  ۱۵۰ملک
اقدام به شروع عملیات ایمنسازی
کردهاند».

10000

ماسک در مجموعه شهربانوی
مرودشت منطقه  7تولید شد.
«الههسادات بدری» مدیر اداره
بانوان شهرداری منطقه گفت« :با
شیوع موج دوم بیماری کرونا و لزوم
استفاده از ماسک برای جلوگیری از
انتقال ویروس کووید  19به دیگران،
واحد خیاطی مجموعه شهربانو اقدام
به تولید  10هزار ماسک کرد».

۱۳۶

سرای تجاری به اصالح شبکه برق
خود اقدام کردند که در همین راستا
 ۹۴۲۳کنتور برق درسراهای بازار
تهران با تأییدیه اداره برق اصالح
شده است .این کار با هدف افزایش
ایمنیسراهای تجاری و کاهش
حوادث ناشی از اتصال برق انجام
شده است.

خبر

از سرای محله ارامنه
تخفیف بگیرید

این روزها اگر صفحه اینســتاگرام سرای
محلــه ارامنه را دنبال کنیــد ،میتوانید از
تخفیف 5درصــدی در خریدهــای روزانه
استفاده کنید.
«فرشــته بختیاری» مدیر سرای محله
ارامنــه میگویــد« :به دلیل شــیوع کرونا
و خطرآفریــن بودن خریدهــای روزانه ،با
همــکاری فروشــگاههای محلــه از جمله
ســوپرمارکتها ،فروشــگاههای خشکبار و
تولیدکنندگان ســبزیهای خشک ،اقدام
به ایجاد دسترســی برای خریــد اینترنتی
کردیــم .به اینترتیــب اهالــی میتوانند
خریدهایشــان را از طریــق اینســتاگرام
ســرای محله انجام دهند .عــاوه بر آن تا
پایان تابستان میتوانند از 5درصد تخفیف
استفاده کنند».
برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره
 88427665ســرای محلــه ارامنه تماس
بگیرید.
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نـان بساطگسترانآجر نمیشود!
زینب زینالزاده

چند سالی اســت که دستفروشــان چهارراه
ولیعصر(عج) را که از آن با عنوان ویترین فرهنگی
پایتخــت نام برده میشــود ،قــرق کردهاند .این
بساطگستران قانون شــهرداری مبنی بر آزاد بودن
مسیر رفتوآمد عابران پیاده را زیر پا گذاشتهاند و
با ســد کردن معابر عمومی ،قانون شکنی میکنند.
آنها حتی در روزهای کرونایی هم کسب و کارشان را
تعطیل نکردند و البته در این میان پروتکلی هم برای
آنها تعیین و ابالغ نشد .مدیریت شهری بارها و بارها
طرح جمعآوری و ساماندهی دستفروشان را در این
محور اجرا کرده ،اما به دلیل مقطعی بودن نتیجهای
نداشته و آنها کارشان را دوباره شروع کردهاند .حاال
و با شــیوع موج دوم کرونا مدیریت شهری مصمم
ی تردد عموم
شده است به 2دلیل آزادسازی معابر برا 
شهروندان و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا ،یکبار
دیگر طرح جمعآوری و ســاماندهی دستفروشان
چهارراه ولیعصر(عج) را آغاز کند.

گویا این بخــش از پایتخت تافته
ســدمعبر را با جدیت پیگیری کنند.
جدابافتهای اســت که قوانین خاص
رفع ســدمعبر یک ســوی ماجراست
خــودش را دارد و ایــن قوانین تنها
و ســوی دیگر عمل به دســتور ستاد
توسط عدهای وضع میشود و مدیران
مقابله با کرونا و جلوگیری از تجمعات
شهری هم حریفشــان نمیشوند .در
غیرضروری و گسستن زنجیره انتقال
گذشته عصرها میآمدند و بساطشان
کرونا.
را پهــن میکردنــد ،امــا با شــیوع
ایــن روزهــا دیگــر خبــری از
بیمــاری کرونا و کم شــدن برخی از
دستفروشــان نیســت و شــهرداری
پالکاردهــای بزرگــی بــا مضمــون
نظارتها ،دیگــر پایبند زمان نبودند مفاخریان:سامانهای
و از صبح میشــد آنها را در خیابان
دستفروشــی برابر اســت با تجمع و
ولیعصر(عــج) از تقاطع جمهوری تا برای شناسایی
تجمع مساوی است با انتقال گسترده
بیمــاری کرونا نصب کرده اســت .هر
چهــارراه ولیعصر(عج)دید .کرونا که دستفروشان طراحی
شیوع پیدا کرد ،ستاد مقابله با
ســاعتی از روز که بروید دیگر اثری از
کرونا شده است که بهزودی
بــرای همه مردم ،ارگانهــا ،نهادها،
دستفروشان نیست و اگر سراغشان را
سازمان و خالصه همه و همه پروتکل دستفروشان میتوانند
از مأموران ســبزپوش بگیرید با جمله
«جمعآوری شدند» مواجه میشوید.
صادر کرد ،اما دستفروشــان از نگاه اطالعاتشان را در آن
مسئوالن ستاد مقابله با کرونا
معاون امور شــهری و محیطزیست
پنهان ثبت کنند و پس از
ماندنــد و در موج اول ،کووید  19در
در توضیح طرح اجراشــده ،میگوید:
بساطشان حراج میشد.
تأیید نهایی در روزبازار «این طرح بهصورت مشارکتی توسط
شــهرداران مناطق  6و  11و شهربان
مــوج دوم کرونا بــا افزایش آمار یا شببازارهای
مبتالیان و مرگ ومیرها شــروع شد
شــهر تهران عملیاتی شــده اســت و
و گویــا ایــن بار این موج به بســاط شهرداری مشغول کار
مهمترین هدفش و آنچــه برای همه
دستفروشــان چهارراه ولیعصر(عج) شوند
متولیان طرح اهمیت دارد ،جلوگیری
هم رســید و مدیران شهری را برآن
از شــیوع بیرویــه بیمــاری کرونا و
داشــت تا مــاده  55قانون شــهرداری مبنی بر رفع کاهش تعداد مبتالیان بوده است».

«علیرضا علی بخشــی» در ادامه به ســاماندهی
و اســتقرار دستفروشــان در خیابان برادران مظفر
اشــاره و عنوان میکند« :زمین مناسبی در خیابان
برادران مظفر ،نبش کوچــه نیکویی وجود دارد که
ســالها قبل بهعنوان بازارچه نوروزی از آن استفاده
میشــد و از نظر موقعیت جغرافیایی محل مناسبی
برای اســکان دائمی دستفروشان است که بهزودی
با زیرســازیهای انجام شــده حتماً این کار انجام
میشود».
«ســیدعلی مفاخریــان» مدیرعامــل شــرکت
ســاماندهی صنایع و مشاغل شــهر تهران ،چند روز
پیش در بازدید از محور چهارراه ولیعصر(عج) زمین
نبش کوچه نیکویی را که توسط شهرداری منطقه 6
به دستفروشــان اختصاص داده شــده است ،مناسب
ارزیابی و با این طرح موافقت میکند .در گفتوگوی
تلفنــی بــا مفاخریــان او میگویــد« :جمــعآوری
دستفروشان و رفع سدمعبر وظیفه شرکت ساماندهی
و صنایع مشــاغل شهر تهران نیســت ،اما ساماندهی
آنها قطعاً برعهده ماســت و تالش میکنیم این کار با
شرایط خوب و مطلوب انجام شود ».او ادامه میدهد:
«معضل حضور دستفروشان در چهارراه ولیعصر(عج)
به هر حال باید رفع شود .زمینی که شهرداری منطقه
 6به استقرار و ساماندهی دستفروشان اختصاص داده
است ،وضعیت مطلوبی دارد و با تبدیل آن به روزبازار
یا محلی برای کســب و کار دستفروشان میتوان این
معضل پایتخت را رفع کرد».
ثبت اطالعات دستفروشان
به گفته مدیرعامل شرکت ســاماندهی مشاغل و
صنایع شهر تهران ،فقط کسانی میتوانند در بازارهای
شــهرداری مشغول کار شــوند که دستفروش واقعی
باشــند و از این راه امرار معاش کننــد .او میگوید:
«ســامانهای برای شناســایی دستفروشــان طراحی
شــده اســت که بهزودی با رونمایــی و بهرهبرداری
از آن ،افــرادی که دستفروشــی میکنند ،میتوانند
اطالعاتشــان را ثبت کنند و پس از کارشناسیهای
الزم و تأییــد نهایــی در روزبازار یا شــب بازارهای
شهرداری مشغول به کار شوند».
مفاخریان ادامه میدهد« :قطعاً با انجام این کارها
هم معضــل ســدمعبر پایتخت رفع میشــود و هم
دستفروشــان دیگر دغدغه معیشت نخواهند داشت
و میتوانند در یک محیط امن به کســب و کارشــان
بپردازند».

بازگشایی معابر
در سایه همدلی

برابر ماده  55قانون شهرداری،
مسدود کردن معابر عمومی که جزئی
از حقوق شهروندی محسوب میشود،
خالف است و طبق قانون باید با
متخلفان برخورد شود .در همین قوانین
شهرداری ذکر شده که رفع سدمعبر
باید در چهارچوب قوانین وضع شده و با
حفظ کرامت انسانی و توسط نیروهای
شهربان انجام شود .طرح جمعآوری
دستفروشان چهارراه ولیعصر(عج)هم
طبق همین قوانین و البته اضافه شدن
تبصرهای که شامل پروتکل ستاد مقابله
با کروناست ،انجام شده است .مدیرعامل
شرکت شهربان شهر تهران در گفتوگو
با خبرنگار ما توضیحات بیشتری ارائه
میدهد« :چهارراه ولیعصر(عج)توسط
دستفروشان تصاحب شده است .نکته
مهم این است که عدهای دستفروشند و
از این راه ارتزاق میکنند ،اما برخی هم
سودجو هستند« ».سید امیرفتاحیان»
میگوید« :وجود چندگانگی در میان
دستفروشان چهارراه ولیعصر(عج)
سبب شده نتوانیم در طرحهایی که اجرا
میکنیم به نتایج مطلوبی برسیم .بنابراین
در طرحی که به تازگی شروع شده
است ،قصد داریم با مشارکت شرکت
ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری
تهران ،دستفروشان واقعی را که بیشتر
آنها کمبضاعت هستند و از این راه امرار
معاش میکنند ،شناسایی کنیم و برای
همیشه به معضل دستفروشی در چهارراه
ولیعصر(عج)پایان دهیم ».فتاحیان ادامه
میدهد« :تجربه نشان داده است اجرای
هر طرحی اگر با زور و جبر همراه باشد،
نتیجه خوبی نخواهد
داشت .بنابراین در
شرایط کنونی که
مردم از نظر اقتصادی
در وضعیت بحرانی
قرار دارند ،تالش
سید امیرفتاحیان
میکنیم تا طرح به
مدیرعامل شرکت
شهربان شهر تهران گونهای اجرا شود که
هم به پروتکلهای
ستاد مقابله با کرونا عمل کنیم ،هم
معبر را برای رفتوآمد مردم باز کنیم.
ضمن اینکه معیشت دستفروشان هم
دچار خدشه نمیشود ».او در توضیح
بیشتر میگوید« :براساس این طرح
دستفروشان از ساعت  9تا  21نمیتوانند
در خیابان ولیعصر(عج)فعالیت کنند،
اما بعد از ساعت تعیین شده با رعایت
پروتکل مقابله با کرونامیتوانند به
کسب و کارشان بپردازند .تأکید میکنم
پروتکلهای ستاد مقابله با کرونا
باید توسط دستفروشان و خریداران
رعایت شود .در غیراین صورت از
ادامه فعالیتشان جلوگیری میشود».
فتاحیان در پایان با ابراز رضایت از نتیجه
طرح اجراشده میگوید« :امیدوارم از
طریق سامانهای که شرکت ساماندهی
مشاغل و صنایع راهاندازی کرده است،
دستفروشان واقعی شناسایی و در
بازارهایی که توسط شهرداری دایر
میشود ،اسکان داده شوند و ماجرای
بساطگستری در پیادهروها و معابر
عمومی برای همیشه تمام شود».

ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با اجرای پروژههای
کوچک مقیاس در منطقه 11
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درباره مالحظات شهرداری در طرح جمعآوری دستفروشان چهارراه ولیعصر(عج)
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نقاط هویتی در ناحیه 2

درنگی دلـپذیر
در مراکز محلی

در ناحیــه  2منطقــه
 11پروژههــای مرکــز
محلــی در خیابانهایی
الله قیاسی
شهردار ناحیه 2
اجرا میشود که هرکدام
منطقه 11
قصهای برای شنیدن دارد.
شــهردار ناحیه  2منطقه
 11میگویــد« :تمامــی
پروژههای کوچک مقیاس یا مرکز محلی ناحیه
در قالب سند توسعه محلهها تعریف شده است».
«الله قیاسی» در ادامه به پروژه مرکز محلی
فاطمه عسگری نیا
محله فروزش اشــاره میکند و میگوید« :این
پــروژه در چهارراه معروف به چهارراه حاج رضا
تغییر رویکرد شهرداری تهران در اجرای پروژههای توسعه شهری از پروژههای بزرگ مقیاس و کالن به پروژههای
در خیابان فروزش ،نبش تشکری اجرا میشود».
کوچک مقیاس و محلی یکی از اتفاقات خوبی اســت که این روزها شهروندان تهرانی شاهد آن هستند .پروژههایی
نقطهای که قیاسی از آن سخن میگوید یکی از
که محله به محله در مناطق 22گانه شــهر تهران اجرا میشــود تا کیفیت زندگی شهروندان تهرانی ارتقا یاید .در
نقاط پ ر تردد شــهری ناحیه است .او میگوید:
گفتوگو با شهرداران نواحی 4گانه منطقه  11درباره این پروژهها صحبت کردیم .پروژههای کوچک مقیاسی که قرار
«با ساماندهی ترافیک ،بهبود سیمای شهری ،کاشت گل وگیاه زینتی و استقرار گلدانهای شهری
میکوشــیم محیطی آرام برای اهالی محلی ایجاد کنیم ».در محله امیریه هم پروژه مرکز محلی
است در کوچهپسکوچههای هرمحله اجرا شود ،این روزها بهعنوان پروژه مرکز محلی شناخته میشود .مرکز محلی،
قراراست در خیابان ژیان پناه و تقاطع شیبانی اجرا شود یعنی درست در حدفاصل کارگر جنوبی
پ ر ترددترین نقطه هر محله اســت که با مسائل و مشکالت شهری مختلفی دست و پنجه نرم میکند ،از مشکالت
و ولیعصر(عج) .شهردار ناحیه  2میگوید« :در این نقطه میدانگاهی کوچک قرار دارد که در میان
ترافیکی گرفته تا فضای سبز و سیمای شهری نامناسب .شهرداری منطقه  11قرار است با تمرکز بر مراکز محلی ضمن
اهالی به میدان بونصر مشــهور است و پیشبینی میشــود با نصب پایه چراغ ،ایجاد روشنایی ،و
مناسبسازی این نقاط بستری فراهم کند تا کیفیت زندگی شهروندان در هر محله ارتقا یابد.
فضای سبز به زیبایی این کوچه جذاب و دیدنی که در برگیرنده خانه معروف شیبانی ،تنها پارک
امیریه و آتشکده پیروان زرتشت است ،افزوده شود».
شــهردار ناحیــه  2منطقه  11در ادامه بــه پروژه مرکز محلی منیریه اشــاره میکند که قرار
 5مرکز محلی در ناحیه 4
اســت در چهارراه معروف حاج محراب اجرا شــود .او میگوید« :چهارراه حاج محراب در تقاطع
ولیعصر(عج) و وحدت اســامی قــرار دارد .در این خیابان هــم جاذبههای هویتی قابل توجهی
ناحیــه  4در منطقــه  11یکی از نواحی دارای بافت متراکم و ریزدانه اســت که
داریم ،از قدیمیترین دبیرستان پسرانه تهران گرفته تا یک سقاخانه
این ویژگی شــرایط ایجاد خیلی از زیرساختهای شهری اعم از بوستان و پارکینگ
و زورخانه قدیمی ».به گفته قیاسی همجواری مراکز محلی ناحیه
و ...را سخت کرده اســت ،اما شهرداری ناحیه میکوشد با اجرای طرحهای کوچک
با جاذبههای گردشــگری و تاریخی ناحیه باعث میشــود تا
مرکز محلی ،پر ترددترین نقطه
محمدرضا فراقتی
«محمدرضا
مقیاس یا همان مراکز محلی بخشی از نیازهای شهروندان را تأمین کند.
اهالی محل یا حتی گردشــگران کمی در این نقاط مکث کنند
شهردار ناحیه 4
هر محله اســت که با مسائل و
فراقتی» شــهردار ناحیه  4منطقه میگوید« :در هر محلــه از ناحیه  4منطقه 11
و بــه روایت قصههای محله با هم بپردازند .او میگوید در محله
مشکالت شهری مختلفی دست
شــهروندان شــاهد اجرای یک مرکز محلی خواهند بود ».او با اشاره
قلمستان هم اهالی شاهد اجرای یک پروژه مرکز محلی خواهند
و پنجه نرم میکند و قرار اســت
به بهســازی آســفالت کوچه ریاحی
بود که در تقاطع قلمستان و مدرس اجرا میشود .شهردار ناحیه
با مناسبسازی این نقاط بستری
پور ،کانیوبنــدی نهر در محله
 2منطقه  11ادامه میدهد« :تقاطع قلمستان و مدرس بهعنوان
فراهم شــود تا کیفیت زندگی
هاللاحمر و ســاخت بازارچه
مرکز محلی انتخاب شده است و در آن شاهد تعویض سنگفرشها،
شهروندان ارتقا یابد
میــوه و ترهبــار در محلــه
نصب پایه چراغ و افزایش فضای سبز خواهیم بود».
راهآهن بهعنــوان پروژههای
مرکز محلی ناحیه 4 ،میگوید:
«حصارکشی بوستان هاشمی در
 4مرکز محلی در ناحیه 3
محلــه انبار نفت و افزایش امنیت
این بوســتان به درخواست اهالی
در  4محلــه ناحیه  3شــهرداری منطقه  11هم  4مرکــز محلی با هدف افزایش
محله یکی دیگر از پروژههای مرکز
کیفیت زندگی شهروندان ایجاد میشود« .فرشاد داودی» شهردار ناحیه  3در اینباره
محلی خواهد بود».
میگوید« :این مراکز محلی در محلههای مخصوص ،جمهوری ،حشــمتالدوله و حر
فرشاد داودی
ایجاد میشــود ».داودی معتقد اســت از آنجا که پروژههای مرکز محلی با همفکری
شهردار ناحیه 3
مردم و شورایاری در هر محله پیشبینی و اجرا میشود ،میتواند رضایت شهروندان
از مدیریت شهری را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
محله انقالب و شیخ هادی در ناحیه یک
او بیان اینکه وقتی شهروندان اثرات مثبت پروژههای کوچک مقیاس را در زندگی خود لمس میکنند ،از
آرامش روحی و روانی مطلوبتری بهرهمند میشوند ،ادامه میدهد« :در پروژههای مرکز محلی پیشبینی
شــهردار ناحیه یک منطقه  11با اشاره به پروژههای مرکز محلی در ناحیه تحت
شده در ناحیه ،بخش قابل توجهی از مشکالت محلی مردم که هر روز با آنها سرو کار دارند ،حل میشود.
مدیریت خود میگوید« :در ناحیه یک 2محله انقالب و شــیخ هادی را داریم .تقاطع
خیلی از این مسائل و مشکالت محل مناقشات هر روزه شهروندان است .از جمله ترافیک در هم پیچیده
که تردد
جامی و شیخ هادی محل اجرای پروژه مرکز محله شیخ هادی است؛ نقطهای 
علیاصغر طاهری
میدان حر که پیشبینی کردهایم در طرح مرکز محلی میدان حر از بین برود».
شهروندان در آن زیاد است و امیدواریم با اجرای طرح مرکز محلی و آرامسازی ترافیک
شهردار ناحیه یک
منطقه 11

در کنار بهســازی پیادهراه ،ســاماندهی آبهای سطحی ،روکش آسفالت و نهرکشی
رضایت شهروندان را در این نقطه فراهم کنیم».
«علیاصغر طاهری» در ادامه با اشاره به محله انقالب و پروژه مرکز محلی این محله
هم میگوید« :در محله انقالب هم تقاطع خیابان هاشمیفر با خیابان رازی برای اجرای این طرح در نظر گرفته
شده است که قطعاً بعد از آرامسازی و ایجاد فضای سبز و نورپردازی میتواند به
محل مکث دلچسبی برای شهروندان در
محله تبدیل شود ».شهردار
ناحیه یک منطقه  11معتقد
است اجرای پروژههای مرکز
محلی بیش از پروژههای بزرگ
مقیاس و کالن میتواند زمینه
رضایــت شــهروندان را فراهم
کند ،از ایجاد یک نهر گرفته تا
جدارهســازیهای معابر شهری،
آنجا که میتواند تأثیر مستقیمی
بر کیفیــت زندگی شــهروندان
بگذارد.
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اهالی محله راهآهن و مدیران شهری
یک دستگاه ماشین لباسشویی
به کارگر خدمات شهری هدیه دادند

دریچه

خـداقوت

نظافت محلهها متحول
شده است

پاکبان محله!
فاطمه عسگرینیا

6

انتخاب پاکبانان بهعنوان چهرههای منتخب مردمی از سوی شهردار

منطقه

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مأموران خدمات شهری
نواحی ششگانه بهصورت ضربتی  2ساعته و با استفاده از
تمامی امکانات و تجهیزات اقدام به نظافت محلهها میکنند
زینب زینالزاده

شستوشو ،رفت و روب ،جمعآوری زبالهها و خالصه کارهای مربوط به نظافت و پاکیزگی شهر حاصل تالش
و زحمت پاکبانانی است که قبل از طلوع خورشید کارشان را شروع میکنند و با غروب آفتاب جاروی نظافت
را به دست همکار شیفت شب میدهند .پاکیزگی شهرمان را مدیون زحمات شبانهروزی آنها هستیم .کسانی
که حتی روزهای آخر هفته به جای حضور کنار خانواده و گذراندن اوقات فراغت برای نظافت معابر عمومی البته
بهصورت ویژهتر و خاصتر برنامهریزی میکنند .این گزارش روایت زحمات و تالش مدیران شهری و نیروهای
پاکبان شهرداری منطقه  6است که روزهای چهارشنبه وپنجشنب ه خدمترسانی میکنند.

چهارشنبه پاک محله
کارشــان تعطیلبردار نیست و تمام روزهای هفته
و ســاعات روز مشغول خدمترسانی هستند .هرکدام
وظیفه مشــخصی دارد ،اما روز چهارشنبه همه متحد
میشــوند و بــه معبــر و مکانی که توســط مدیران
شهری تعیین شــده است میروند .همه آنها میدانند
«چهارشنبه پاک» روزی اســت که کارها جهادی ،با
سرعت و البته با دقت و بهصورت ویژهتر انجام میشود.
ساعت  6و  30دقیقه همه در محل کارشان حاضر
میشــوند و لباس به تن میکنند و ماسک میزنند و
دســتکش میپوشــند .با توجه به وظیفهای که دارند
یکــی جارو برمیدارد و دیگری بیــل و آن یکی هم با
خودروهای حمل زباله و سرشــاخهها همراه میشود.
میدانند وقت زیادی ندارند و کارها باید تا ســاعت  8و
 30دقیقه تمام شود .هر هفته یک محور یا معبر عمومی
برایشان تعیین میشود و از شب قبل میدانند که صبح
باید کجا مشغول شــوند .به مقصد که میرسند بدون
معطلی آستینها را باال میزنند و کار را شروع میکنند.
نهرها را پاکسازی میکنند ،زبالهها را تخلیه و مخازن و
زیرمخزنی هارا میشویند ،سرشاخههای اضافی درختان
را قطع و جمعآوری میکنند و زبالههای رهاشــده در
پیادهروها را جارو میکنند .اگر الزم باشد بنا به دستور
مدیران شــهری زوائد فیزیکی ماننــد تابلوها و موانع

ترافیکی را هم برمیدارند .البته فضاهای سبز را فراموش
نمیکنند و زبالههای بوســتانها و فضاهای ســبز را
جمعآوری و درختان و گیاهان را آبیاری میکنند .حتی
پوسترهای تبیلغاتی نصب شده روی دیوارها و المانهای
شــهری را پاکسازی میکنند و خیابانها را میشویند.
خالصه هرکاری که مربوط به خدمات شــهری است و
برای نگهداشت شهر الزم است ،انجام میدهند .ساعت
 8و  30دقیقه کار تمام میشــود و بــا تأیید مدیران
شهری به محل اسکانشان باز میگردند .کمی استراحت
میکنند و به وظایف روزانهشان میپردازند.

این قشــر در این روزهای سخت اســت؛ پاکبانانی که در طول  6ماه
عکس:محمد عباس نژاد

هفته ،پاکیزه تمام میشود

تهران حکایت از توجه ویژه مدیریت شهری به نقش و خدمات ارزنده

و حفظ پاکیزگی آن جزء وظایف شــهرداری اســت.
این وظیفــه به گفته «علیرضا علی بخشــی» معاون
امور شهری و محیطزیست شــهردار منطقه  ،6همه
روز انجام میشــود« :نیروهای خدمات شهری حتی
روزهای تعطیل هم در معابر حضور دارند و مشــغول
خدمترسانی هستند ».طرح «چهارشنبههای پاک»
به این معنا نیســت که نظافت شــهر فقــط روزهای
چهارشــنبه انجام میشــود و روزهای دیگر نیروهای
خدمات شهری وظیفهای ندارند و بیکارند .علی بخشی
میگویــد« :در طول هفته کارهــای مربوط به حوزه
خدمات شــهری مانند شستوشــوی معابر و نهرها،
نظافت کوچهها و خیابانها ،جمعآوری زبالهها ،هرس
درختان و پاکسازی بوستانها توسط نیروهای خدمات
شهری در نواحی ششگانه منطقه انجام میشود».
او ادامه میدهد« :چهارشنبهها این کارها بهصورت
ناحیهمحور و ویژهتر انجام میشود .چهارشنبه هر هفته
پر تردد و شاهراهی
شــهردار ناحیه ،یک محور مهم ،
تعیین میکند و تمامی نیروهای خدمات شــهری با
استفاده از تجهیزات ،محور مورد نظر را نظافت میکنند.
کار بزرگی که شاید انجامش یک روز طول بکشد ،روز
چهارشنبه با حضور همه نیروها در مدت  2ساعت به
بهترین نحو انجام میشود و به پایان میرسد».

خدمترسانی با  200کارگر
بسیج همگانی در پنجشنبههای پاک
«پنجشــنبههای پــاک» منطقه محور
برای
فردا که از راه برســد روز متفاوتی
اســت .معاون امور شهری و محیطزیست
چراکه
نیروهای خدمات شــهری اســت،
شهردار منطقه  6این جمله را بیان میکند و
بار
ن
ای
دارند.
«پنجشــبنه پاک» را پیش رو
در توضیح بیشتر میگوید« :چهارشنبههای
تعیین
مکان
نه در محل کارشــان ،بلکه به
پاک به دلیل ناحیهمحور بودن با حداقل 15
شده توسط مدیران شهری در ناحیه دیگری علیرضا علیبخشی
تا  20نیرو انجام میشود ،اما پنجشنبههای
معاون امور شهری و
میروند .پنجشنبههای پاک منطقه محور محیطزیست شهردار پاک منطقه محور اســت و قطعــاً نیاز به
پر تردد و حتی منطقه 6
است و در یکی از معابر مهم ،
نیروهای بیشــتری داریم و این کار حداقل
شود.
ی
م
انجام
راستههای تجاری و بزرگراهی
با  200کارگر و تمام تجهیزات نواحی مانند
را
تجهیزات
و
کنند
ی
م
تن
آنهــا مثل روز قبل لباس به
ماشین جدول شوی ،واترجت ،خاور ،مخزن شور ،تانکر
روند.
ی
م
شده
اعالم
قبل
شب
برمیدارند و به محلی که از
و نیســان انجام میشود ».پنجشــنبهها اختصاص به
شود
ی
م
تعیین
هریک
وظیف
نیروها به خط میشوند و
یک محور بزرگ و مهم دارد .علی بخشــی میگوید:
2
شوند.
ی
کارم
مشغول
شــدند،
و پس از اینکه توجیه
«پنجشــنبهها نظافت محورهای مهمی چون خیابان
ساعت نفسگیر برای کارگران زیر چشمان ناظر مدیران ولیعصر(عج) ،بلوار کشــاورز و بزرگراه مدرس ،انجام
شــهری میگذرد و ساعت  8و  30دقیقه نفس راحتی میشــود .با توجه به حساس بودن محورها ،کار بسیار
میکشند و به محل اسکانشان در نواحی بر میگردند و دقیقتر و با حساسیت بیشــتری پیگیری میشود».
بعد از کمی استراحت دوباره در معابر عمومی مشغول به گفته معاون امور شــهری و محیطزیست شهردار
خدمترسانی هر روزهشان میشوند.
منطقه ،طرحهای چهارشنبه و پنجشنبه پاک با هدف
چهارشنبهها ،خدمترسانی ناحیهمحور است
داشتن محلهای پاک و زیبا یکی از حقوق شهروندی
محســوب میشــود و به همین دلیل نگهداشت شهر

خدمترسانی بهتر به شهروندان و نگهداشت مطلوب
شهر و همچنین ایجاد فضای مطلوب و مناسب برای
مردم و البته ایجاد زیبایی بصری در معابر عمومی انجام
میشود.

گذشته پا به پای کادر پزشکی بهصورت شبانهروزی فعالیت کردند و با
ضدعفونی معابر شهری و وسایل حملونقل عمومی اجازه ندادند سالمت
شهروندان بیش از این به خطر بیفتد .آقا صفیاهللباغچقی یکی از این
پاکبانان زحمتکش و جوان در محله راهآهن است که اهالی محله تصمیم
گرفتند با هدیهای از این پاکبان محلی خود قدردانی کنند.

بعــد از اینکــه شــهردار تهران
پاکبانان را بهعنــوان چهره مردمی
انتخاب کــرد و از نقــش مؤثر آنها
در روزهــای کرونایی بر ســامت و
بهداشت شــهر گفت ،نگاهها اندکی
به سمت پاکبانان شهر جلب
شد ،اما در محله راهآهن
ماههاســت شــهرداری
ناحیــه  4منطقــه 11
با همکاری شــورایاری
محلــه یــک روز در
هفتــه پــای درددل
پاکبانان مینشینند و
ضمن شنیدن مسائل
و مشــکالت این گروه
میکوشد تا از بهترین
پاکبانهــای محلــه
قدردانی کنند.
همزمــان بــا اعیــاد
ذی الحجــه ،اهالــی محل
تصمیم گرفتند در یک
همدلــی و همراهی
صمیمــی از آقا

کالفگی مشتریان و اهالی
ســاکنان محله راهآهن هم معتقدند پاکبانان شهرچهره مردمی
منتخب خواهند بود« .زهره اشــتری» یکی از اهالی محله راهآهن
میگویــد« :پاکبانان زحمتکشترین اقشــار جامعهاند که با درآمد
کمی که دارند ،بیشــترین تأثیر را بر زندگی هریک از شــهروندان
میگذارند ».او هم معتقد است پاکبانان چهرههای منتخب مردم در
شهر هستند؛ افرادی که زحماتشان کمتر دیده میشود .این شهروند

صفیاهللباغچقی یکــی از پاکبانان جوان
محلــه خود که از  2ســال پیش تاکنون
در محله راهآهن مشــغول به کار اســت،
قدردانی و تشکر کنند .او اصالتا بجنوردی
است ،اما بعد از ازدواج به همراه همسرش
ساکن تهران شده است .صفیاهللمیگوید:
« 11سال است در تهران زندگی میکنم
و قبل از اینکه در شــهرداری مشغول به
کار شوم بهعنوان پیک موتوری در محله
فعالیت میکردم».
وقتی صفیاهللموتورسیکلت خود را در
جریان یک زورگیری از دست میدهد ،به
سمت پاکبانی روی میآورد .او در اینباره
میگوید« :ابتدا ذهنیت خوبی نســبت به
این شغل نداشتم ،اما کمکم عقیده و نظرم
تغییر کرد».
صفیاهللاز شبهایی برایمان میگوید
که مجبور است در خیابان وحدت اسالمی
به نظافــت خیابان بپــردازد .او کارش را
نوعی عبادت میداند و معتقد است« :کار
شبانه خســتگی و سختیهای خودش را
دارد ،امــا وقتی محصول این شــب زنده

داری ،شهری پاکیزه و تمیز است ،دل ما
هم آرام میشود».
آقا صفی  34ســاله و جــوان دارای 3
فرزند اســت و نکته قابــل توجه احترام
خانواده او به شــغل شــریف پدرخانواده
است.
«اعظــم امینی» همســر آقــا صفی
میگویــد« :از روزی که همســرم لباس
پاکبانی را به تن کرد ،تأثیرات این شــغل
را کمکم در زندگی خودمان هم احساس
کردیم .توجه بــه تفکیک از مبدأ زبالهها
در خانــه و توصیه به ایــن امر به تمامی
اقوام و خویشان ،پرهیز از ریختن زباله در
فضاهای شــهری و رعایت نظافت شهری
موضوعاتی اســت که بهطور جدی دنبال
میکنیــم ،چرا که میدانیــم پاکبانان با
درآمد اندکی که دارند ،چه زحماتی برای
شهر و شهروندان میکشند».
همســر این پاکبان محلــه راهآهن با
تشــکر از قدردانی اهالی محله از خدمات
همســرش میگوید« :چنین رفتارهایی
باعث قوت قلب خانواده پاکبانان میشود».

ادامــه میدهد« :ما
اهالــی محله در
پویش مجازی
ز یستمحیطی
که در محله راهآهن به راه انداختهایم ،با همراهی یکدیگر میکوشیم
تا به بهانههای مختلف از زحمات پاکبانان زحمتکش محله قدردانی
کنیــم ».پوریــا یکی دیگــر از اهالی محله راهآهن هــم میگوید:
«پاکبانی یکی از شغلهای مهم و ضروری در شهر است ،اما جایگاه

پاکبانان ،رکن اصلی
نگهداشت شهر
ارتباط دوســتانه و صمیمی مردم محله با
پاکبان محله و شهر ،از قدیم در فرهنگ شهری
ایرانیها وجود است و در گذشته پاکبانان امین
مــردم محله هم بودنــد« .علیاصغر فراهانی»
دبیر شورایاری محله راهآهن با بیان این مطلب
میگوید« :ما در تالشــیم تا پاکبان را به مردم
محله ،مردم محله را به شــورایاری و شورایاری
را به شهرداری ناحیه وصل کنیم ،چراکه ایمان
داریم تنها در این صورت است که میتوان امید
داشت مســائل و مشکالت شهری هر محله به
موقع شناسایی و حل شود».
او با اشاره به طرح قدردانی از پاکبانان محله
راهآهن در سال جاری میگوید« :از ابتدای سال
تاکنون بهصورت هفتگــی از پاکبانان فعال در
محله راهآهن با هدایایی قدردانی کردهایم .همین
برنامه را هم برای آقا صفی داشتیم که از زمان
حضورش در خیابان وحدت اسالمی تا به امروز
باعث تغییرات چشمگیری در نظافت این نقطه
شده است .اما وقتی متوجه شدیم او قصد خرید
اقساطی یک دستگاه ماشین لباسشویی را دارد،
همه اهالی محله و مدیران شهری ناحیه دست
به دست دادند تا این ماشین لباسشویی را برای
قدردانی از زحماتش به او هدیه کنند ».فراهانی
میگوید« :پاکبانان رکن اصلی شهرداری تهران
هستندکه نبودشــان فاجعهای بزرگ در شهر
رقــم خواهد زد ».او با بیــان اینکه در طول 6
ماه گذشته پاکبانان و کارگران خدمات شهری
دوشــادوش کادر درمان برای حفظ ســامت
شهر و جامعه بیدریغ زحمت کشیدهاند ،اظهار
داشت« :به درستی که چهرههای منتخب مردم
همین پاکبانان هســتند و باید از زحمات این
قشر بهطور شایسته قدردانی کرد».

واقعی این شغل در جامعه ما مشخص نیست .این مسئله ریشه در
نوع نگاه مدیریت شــهری به پاکبانان دارد .اگر در مدیریت شهری
برای زحمتکشــان این حوزه امکانات معیشتی مشابه کارمندان در
نظر گرفته میشــد ،چه بسا بســیاری از جوانان بیکار ما به سمت
این شغل میرفتند .ما امروز به همان اندازه که به پزشک ،مهندس
و پرســتار و ...نیاز داریم ،به پاکبانان هم نیاز داریم .کافی است یک
روز پاکبانها کار را تعطیل کنند تا ضرورت و اهمیت این شــغل در
شهر به چشم آید».

عکسها :فاطمه عسگرینیا

تالش مدیران شــهری خدمترســانی
مطلوب به شهروندان است و رضایت مردم
ســبب دلگرمی آنها میشــود .طرحهای
«چهارشنبه پاک» و «پنجشنبه پاک» در
کنار خدمترســانیهای روزمره نیروهای
خدمات شــهری ،قطعاً در راستای بهبود
وضعیت شــهر اســت و عالوه بر مدیران
شــهری ،مردم ،کاسبان و حتی شورایاران
از اجرای این طرحها ابراز رضایت دارند.
«محســن جنــگ رودی» از کاســبان
قدیمی خیابان شــهید قرنــی در خصوص
نظافت شهری میگوید« :نیروهای خدمات
شهری ناحیه یک هر روز زحمت میکشند و
برای پاکیزگی معابر عمومی تالش میکنند.
نظافت خیابان شــهید قرنی در مقایسه با
گذشته خیلی خوب شــده است و مدیران
شــهری همواره نظارت دارند و اگر موردی
باشد در اسرع وقت پیگیری میکنند».
«جمشید رحمانی پناه» عضو شورایاری
و ساکن محله یوسفآباد هم تالش مدیران
شهری در نگهداشت شهر را خوب ارزیابی
میکنــد و میگوید« :مدیران شــهری در
حد تــوان برای پاکیزگــی محلهها تالش
میکننــد ،اما شــهروندان هــم باید پای
کار بیایند و به شــعار «شهر ما ،خانه ما»
عمل کنند و با نیروهای خدمات شــهری
همراهی کنند .با این کار قطعاً شاهد محله
پاکیزهتری خواهیم بود».
«نجمه اصغری» ســاکن خیابان کارگر
شمالی ،شاهد نظافت خدمات شهری بوده
است و میگوید« :صبحها نیروهای خدمات
شــهری را دیدهام که مشغول شستوشو
هستند ،اما مشکلی که در محله وجود دارد
موشها هستند که اگر این معضل هم حل
شود ،محله مشکلی نخواهد داشت».
«سیامک سمنانینژاد» عضو شورایاری
و ســاکن محلــه امیرآبــاد هــم عملکرد
شــهرداری در حــوزه خدمات شــهری و
نظافت را خوب ارزیابی میکند و میگوید:
«شــهرداری در مقایســه با گذشــته در
تمام حوزهها بهتر عمل کرده اســت و در
دیدارهایی که با شهروندان داشتهایم ،این
موضوع بارها مطرح شــده اســت .نضافت
محلهها هم به خوبی انجام میشــود و اگر
موردی باشد شــهروندان از طریق سامانه
 137اطالع میدهند».
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کارگاه محصوالت چرم

میچسبانند تا محصوالت زیبایی برای عرضه
و فــروش آماده کنند .آنها پیــش از اینکه به
ایــن مجموعه بیاینــد در کارگاهی کوچکتر

تولید کیفهای برند
از ریســمانهای میانه سالن تولید ،چرمهای
رنگارنگ آویزان اســت .مردان در یک سو و زنان
در سوی دیگر کارگاه مشغول به کارند .تولیدات
ی و برند
کارگاه که شــامل کیفهای زنانه چرم 
است روی میز جلو در ورودی خودنمایی میکند؛
محصوالتی که با خیلی از نمونههای خارجی در
حال رقابت است .هرچند برای رعایت پروتکلهای

بهداشتی جمعیت این کارگاه در  3شیفتکاری
مشــغول کارند ،اما باز هم با این شــرایط تعداد
شاغالن کم نیســت .امروز بالغ بر  17نفر در این

کارگاه تولیدی لباس
عکسها :زینب زینالزاده

مجتمع رویش یامرکز خدمات پایدار محله شــهید
هرندی در خیابان شــوش ،انتهای بنبست رخشان قرار
دارد؛ کوچــهای که از ابتدا تا انتهایش خان ه مســکونی
دیده نمیشود ،اما فعالیت کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان ،یک مســجد و یک دبستان اینجا را به یک
کانون فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی تبدیل کرده است.
نگهبان مستقر جلو ســاختمان ما را به داخل مجموعه
راهنمایی میکند .وارد محوطه که میشــویم درختان
سرســبز زیتون دور آبنمای زیبای محوطه چشمنوازی
میکند و لوازم ورزشــی قطارشده
پشــت ســر هم امــکان ورزش
در فضایــی امــن را بــرای بانوان
محمد اسماعیلی :تمامیطرحهای ساماندهی
مراجعهکننده فراهم کرده اســت.
محله هرندی بدون حرکت از مسیر توانمندی
برای رسیدن به دفتر مدیریت باید
از کنــار کارگاههــای فعال در این
زنان ،جوانان و اشتغالزایی برای آنها ،با شکست
مجموعه بگذریــم .از بوی خوش
مواجه میشود ،چون بیشتر آسیبهای اجتماعی
سبزیجات تازه و غذای روز گرفته
که این روزها در محله هرندی سایه انداخته است،
تا صدای قیژقیژ چرخهای خیاطی
و سمبهکوبی کارگاههای چرم همه
ریشه در فقر ،اعتیاد و بیکاری دارد
و همه حکایت از دمیده شدن روح
زندگی در این مجموعه دارد.
مدیــر مرکز خدمات پایــدار محله شــهید هرندی
که حاال بعد از گذشــت حدود یک ســال از آمادهسازی
زیرساختهای الزم برای حضور کارآفرینان در این نقطه،
شــاهد تحقق بخشی از اهداف تعریفشده برای مجتمع
رویش است ،میگوید« :مرکز خدمات پایدار محله شهید
هرندی با هدف ارتقای توانمندیهای زنان سرپرســت
خانوار ،بدسرپرست و در معرض آسیب ایجاد شد .اگرچه
هدف اولیه ما تحت پوشــش قــرار دادن مددکاران این
محله و منطقه اســت ،اما امیدواریم در بلندمدت شاهد
پذیرش مددجویان از تمامیمناطق تهران در کارگاههای
اشتغالزایی باشیم».
“فرزانه زمانینیا» که تا قبل از تصدی مدیریت مرکز
خدمات پایدار محله هرندی سکان امور بانوان شهرداری نبرد با آسیبهای اجتماعی به مدد راهاندازی
منطقه  12را در دســت داشته اســت ،به خوبی از وفور  6کارگاه تولیدی در دروازه غار
برخی آســیبهای اجتماعی در محله هرندی خبر دارد
و میگوید« :بزرگترین نیــاز امروز بخش قابل توجهی
از ســاکنان این محله رهایی دادن آنها از فقر اســت و
این میسر نمیشــود مگر با تقویت توانمندیهای زنان
سرپرســت خانوار ،در معرض آســیب و بدسرپرست که
معاونــت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه  12با
راهاندازی مرکز خدمات پایدار محله هرندی در دســتور
فاطمه عسگرینیا
کار خود قرار داد».
حدود یک دهه پیش مجموعهای برای ساماندهی زنان در معرض آسیب و آسیبدیده محله هرندی
او ادامه میدهــد« :فعالیتهای مرکز خدمات پایدار
شروع به کار کرد ،اما بعد از تغییر مدیریت شهری چراغش خاموش شد .این ساختمان سالها بال تکلیف
محلــه هرندی در قالــب  3فاز کارآفرینی ،ســامتی و
آموزش تعریف شــده و تاکنون به جز فاز آموزش  2فاز
و رهاشــده بود تا اینکه با تالش مسئوالن حوزه اجتماعی شهرداری منطقه  12دوباره درهایش به روی
دیگر فعالیتهای خود را آغاز کردهاند».
اهالی محله هرندی باز شده اســت ،اما این بار بهعنوان مرکز خدمات پایدار محله شهید هرندی .این
بــه گفتــه زمانینیا در فاز ســامت ،اهالی محله از
مجموعه امروز در بخشهای مختلف سالمت ،اشتغالزایی ،آموزش و توانمندسازی اهالی محله بهخصوص
خدمات بهداشتی و درمانی اعم از معاینه توسط پزشک
عمومی ،چشمپزشکی ،دندانپزشــکی ،معرفی به مراکز
زنان مشغول کار است و توانسته لبخند رضایت را بر چهره اهالی هرندی بنشاند .گزارشی از این مجموعه
درمانی پیشــرفتهتر برای انجام مراحل درمان از جمله
را با هم میخوانیم.
آزمایشــگاهها ،مراکــز عکســبرداری و در صورت لزوم
بستری در بیمارستانهای منطقه بهرهمند میشوند .او
میگوید« :در فاز کارآفرینی نیز امروز شــاهد فعالیت  6معرفی افــراد جویای کار برای اشــتغال در کارگاههای هــم راهاندازی کنند .زماننیا میگوید« :در منطقه 12
کارگاه کارآفرینــی در مجموعه خدمــات پایدار هرندی ایــن مجموعه اقدام میکنند و مــا امیدواریم با تقویت بیمارســتانهای زیادی وجود دارد که هر روز میزبان
هســتیم که فعالیت این کارگاهها زمینه اشتغال را برای توانمندی زنان محله و منطقه بتوانیم شاهد خودکفایی بیمارانی از شــهرهای دیگر هســتند و همراهان آنها
حدود  60زن سرپرست خانوار ،بدسرپرست و در معرض آنها و زدودن غبار فقر از زندگی آنها باشیم ،چراکه اغلب مجبورند به دلیل غربت در تهران شــبها را در معابر
آسیب و پســران جوان محله و منطقه  12فراهم کرده این افراد به دلیل اعتیاد همسرانشان وضعیت اقتصادی شــهری این منطقه یــا محوطههای بیمارســتانی و...
است».
نامناسبی دارند».
سپری کنند .به همین دلیل کوشیدیم فضایی را در این
تالش
به
اشــاره
با
هرندی
پایدار
خدمات
مرکز
مدیر
هرندی
پایدار
خدمــات
مرکز
خدمات
و
هــا
ت
فعالی
ســاختمان به همراهسرای بیماران اختصاص دهیم».او
برای راهاندازی واحدهای کارگاهی و اشــتغالزایی بیشتر به ایــن موضوعات ختم نمیشــود ،بلکــه مدیران و ادمه میدهد« :این همراهســرا با ظرفیت پذیرش 110
در ایــن مجموعه میگوید« :تمامیســراهای محله در دســتاندرکاران آن کوشــیدهاند با اختصاص فضایی نفــر در روز هماکنون مراحــل پایانی تکمیل و تجهیز
منطقه و حوزههای اجتماعی شــهرداریهای نواحی به در این مجموعه نخســتین همراهسرای منطقه  12را امکانات را پشت سر میگذارد».

بوی چسب و تینر نخستین چیزی است که
وقتی وارد کارگاه محصوالت چرم میشــویم،
به استقبالمان میآید .کارگران مشغول کارند
و گاهگاهی صدای ســمبههایی کــه بر پیکر
چرمهــا میکوبند ملودی زیبایــی در کارگاه
به راه میاندازد .جوانها پشــت میزهای بلند
مشــغول کارند و تکههای رنگی چرم را به هم

کارآفرینی پایدار در هرندی
مشابه این مرکز در تهران وجود ندارد
«محمــد اســماعیلی» رئیس اداره امــور اجتماعی
ناحیــه  5شــهرداری منطقه  12هم که مــا را در این
بازدید همراهی میکند ،با اشــاره به ضرورت راهاندازی
این مرکز به همشــهری محله میگوید« :مرکز خدمات
پایدار محله هرندی یکی از مراکز تخصصی توانمندسازی
زنان و پیشگیری از آسیبهاست که مشابه آن را با این
وســعت و کارایــی در تهران نداریم ».او بــا بیان اینکه
تمامیطرحهای ساماندهی محله هرندی بدون حرکت
از مسیر توانمندی زنان ،جوانان و اشتغالزایی برای آنها،
با شکست مواجه میشود ،میگوید« :بیشتر آسیبهای
اجتماعی که این روزها در محله هرندی ســایه انداخته
است ،ریشه در فقر ،اعتیاد و بیکاری دارد ».رئیس اداره
امور اجتماعی ناحیه  5شهرداری منطقه  12با تأکید بر
ضرورت راهاندازی کارگاههای کوچک و اشتغالزاییهای
خرد در منطقه  12و حمایت از آنها میگوید« :ما سعی
کردهایم با حمایت از کارآفرینان ،بستر اشتغالزاییهای
محلی را در ناحیه  5فراهم کنیم و این کار بازخوردهای
خوبی هم داشته اســت ».به گفته اسماعیلی هر ناحیه

وارد کارگاه تولیــد لباسهــای خانگــی که
میشویم ،نخستین چیزی که به چشم میخورد
دنیای رنگارنگتریکوهایی است که روی میزهای
چرخ خیاطی رها شــده اســت .بانویی مشغول
اتو کشــیدن لباسهای تولیدشــده و بستهبندی
آنهاست و در گوشهای دیگر بانوان پشت چرخهای
خیاطی نشســته و مشــغول دوخت ودوزند .این
کارگاه قبل از اســتقرار در مرکــز خدمات پایدار

محله هرندی در خیابان جمهوری فعالیت داشته
اســت؛ اما اجارههای کمرشــکن امکان ادامه کار
را از مدیر این کارگاه گرفته اســت .بانوان شاغل
در ایــن کارگاه تولیدی امروز از فعالیت در چنین

تولیدماسکوگان بیمارستانی

از شــهرداری منطقه در معرفی جویندگان کار به مرکز
خدمات پایدار محله هرندی ســهم دارد و باید با معرفی
این افراد بستر پویایی این مجموعه را فراهم کنند».
هدف کارآفرینی در محله است
«مهدی شریفی» کارشــناس مرکز خدمات پایدار
محله هرندی هم که از مهرماه گذشــته تا به امروز برای
شــروع به کار ایــن مجموعه زحمات زیادی کشــیده،
میگوید« :در این مجموعه هریک از نیروها فارغ از پست
سازمانی که دارند ،برای راهاندازی بخشهای مختلف این
مرکز خدمت میکنند».
او با اشاره به وضعیت این ساختمان در زمان تحویل
بــه مدیریت جدید میگوید« :کارشناســان و کارکنان
محدود این مجموعه فارغ از جایگاه اجتماعی و شــغلی
خود تنها با در نظر گرفتن اهداف پایگاه خدمات پایدار
ســعی کردهاند تا با تجهیز کارگاهها زمینه اشتغال زنان
سرپرست خانوار را در این فضا فراهم کنند .لبخندی که
بر چهره بانوی سرپرست خانوار مینشیند خستگی را از
تن ما بیرون میکند».

در روزهایی که کرونــا بیرحمانه میتازد،
محصــوالت کارگاه تولید ماســک وگانهای
بیمارســتانی فعال در مجموعه خدمات پایدار
هرندی ،بخــش قابــل توجهــی از نیازهای
شــهروندان را تأمین میکنــد .در این کارگاه
 57قلــم انواع محصــوالت مرتبــط با حوزه
بهداشــت و درمان در بخش ماســک و گان
تولید میشود .کارگاه تولید ماسک وگانهای

بیمارستانی زمینه اشتغال  26نفر را بهصورت
مستقیم و  89نفر را بهصورت غیرمستقیم در
مجموعه خدمات پایــدار هرندی فراهم کرده
است .بخشــی از آنها بانوان در معرض آسیبی

آشپزخانه گلزار
یکــی از واحدهای اشــتغالزایی مجموعه
خدمــات پایــدار محله هرنــدی کترینگ یا
همان آشــپزخانه گلزار خانم است .این بانوی
سرپرست خانوار ســالها کار تهیه سبزیجات
آماده و غذاهــای نیمهآماده را در منزل انجام
مــیداده و امروز توانســته با جمــع کردن
تعدادی از زنان سرپرســت خانــوار در کنار
خــود این آشــپزخانه را راهانــدازی کند و با
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سفارش گرفتن از رستورانهای بزرگ تهران
پایههای کســب و کار خود را محکم کند .در
آشــپزخانه گلزار خانم روزی یک وعده غذای
گرم تهیه میشــود و در کنار آن ســبزیجات

در خیابان شوش مشــغول کار بودند که نه امنیت
این فضا را داشــت و نه برایشان مقرونبهصرفه بود.
تعــداد کارگران این کارگاه  5نفر اســت که یا اهل
شــهرری هســتند یا خود را از دولتآباد به محل
کارشان میرسانند ،اما بهزودی جوانهایی از محله
هرندی به این مجموعه اضافه میشوند .این قول را
«مجتبی قدیمی» مدیر کارگاه ،میدهد و میگوید:
«تعهد دادهایم نیروی کار مورد نیاز خود را از میان
اهالی محله تأمین کنیم .درســت اســت همکاران
ســابق ما همه آقا بودهاند ،اما بــرای جذب نیروی
جدید حتماً زنان سرپرســت خانــوار و در معرض
آسیب ساکن محله در اولویت قرار دارند».
کارگاه تولیــدی کیفهای برند زنانه مشــغول کارند،
اما بخشــی از کار هم در منازل توسط زنان سرپرست
خانوار و یا معتادان در حال درمان در کمپهای ترک
اعتیاد انجام میشود« .مصطفی وارسته» مدیر این واحد
تولیدی که  30سال ســابقه کار در این حوزه را دارد،
میگوید« :حمایت از زنان سرپرست خانوار و جذب نیرو
از میان این قشر از تعهدات حضور ما در این مجموعه
اســت .ضمن اینکه در حال حاضر حتی از محلههای
دیگر منطقه  12هم زنان سرپرســت خانوار برای کار
به مجموعه خدمات پایدار هرندی میآیند ».او با ابراز
رضایت از ایجاد چنیــن مجموعهای در محله هرندی
میگوید« :اینجا خانه امید خیلیها شده است».
مجموعهای ابراز رضایــت میکنند و معتقدند امنیت،
راحتی و نزدیکی به محل زندگی همه و همه از امتیازات
اشتغال در مجموعه خدمات پایدار محله هرندی است.
به گفته آنها بانوانی که تا پیش از این امکان اشتغال در
هیچ مجوعهای را نداشتند ،امروز فارغ از هر دغدغهای
در کارگاههای این مجموعه مشــغول کارند« ».عبداهلل
ساالرزاده» مسنترین نیروی کار این مجموعه است .او
در  52سالگی همچنان با شور و هیجان مشغول برش
زدن لباسهای رنگارنگ است و میگوید« :حمایتهای
صورتگرفته از کارفرمایان در مجموعه خدمات پایدار
باعث شده تا در شرایط اقتصادی امروز چراغ کارگاههای
تولیدی خاموش نشود .ضمن اینکه اهالی محله هرندی
هم از برکت این کار بهرهمند میشوند».
هستند که امروز با وجود داشتن بچه آسوده خاطر
مشــغول کار و درآمدزایی در این کارگاه هســتند.
«رقیه نبوی» یکی از بانوان ساکن در محله هرندی
اســت که  6فرزند دارد و تــا قبل از این امکان کار
در بیرون از منزل را نداشته است ،اما با وجود مرکز
خدمــات پایدار میتواند با اشــتغال در این کارگاه
و کســب درآمد بخــش قابل توجهــی از نیازهای
خانوادهاش را رفــع کند« .محمدرضا فرامرزی» از
مســئوالن این کارگاه تولیدی میگوید90« :درصد
کارکنان ما را اهالی محله هرندی تشکیل میدهند،
چراکه بنیان تولیدی ما بر حمایت از زنان سرپرست
خانوار ،بدسرپرســت و در معرض آسیب بنا نهاده
شده است».
آماده ،پیاز داغ ،ترشــی ،بادمجان ســرخ کرده و...
نیز فراهم میشود .خیلی از تازه عروسهای تهرانی
امروز مشــتری پروپاقرص این کترینگ هســتند
و محصــوالت مورد نیــاز یخچال خــود را از این
مجموعه فراهم میکنند« .گلزار دهقان» میگوید:
«کار در خانه به دلیــل محدودیتهایی که وجود
داشــت ،خیلی ســخت بود .از فضای کم گرفته تا
نبــود امکانات .امــا امروز در این آشــپزخانه همه
امکانات فراهم است و توانستهایم بانوان سرپرست
خانوار دیگر را هم ســر سفرهای که پهن کردهایم،
با خــود همراه کنیم .اینجا هم امنیت فضا برای ما
تأمین است و هم فضای کار بزرگ و خوب است و
قدردانش هستیم».
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منطقه
همسایه ما در محله کارون
در فضای مجازی نکات کلیدی تستزنی کنکور را آموزش میدهد

کنکورتنها آزمون زندگی نیست
بهاره خسروی

7

«مهرناز احمدی» از همســایههای کنکوری ما در خیابان طوس است .مهرناز در این روزهای ویژه
کرونایی و تعطیلی مراکز آموزشــی برای دانشآموزان پایه دوازهم مقطع متوســطه و کنکوریها

منطقه

یک گروه آموزش زبان انگلیســی در فضای مجازی راهاندازی کرده اســت .یک گروه رفع اشکال با

گفتوگو با عضو یک گروه مستقر
در سرای محله امجدیه که گردشگران را به قلههای مشهور ایران میبرند

کلیترفندهای آموزشی که به افزایش ســرعت و مهارت تستزنی در جلسه کنکور کمک میکند.

به رخ کشیدن شکوه دماوند
شقایق عرفینژاد
در سرای محله امجدیه گروهی فعالیت میکنند

که در واقع یک آژانس مسافرتی هستند .نه برای

ســفر به پاریس ،نه برای تور دو شب و سه روز در
کیش یا گشت شهری در شیراز .آنها برگزارکننده
تورهای ماجراجویانه در کوهستانند و مشتریانشان
گردشگران خارجی هستند که برای کوهنوردی به
ایران سفر میکنند .مهدی بیگدلی ،مدیر داخلی

آژانس متولد  1370است .لیسانس آی.تی دارد و
از سال  84بهطور حرفهای کوهنوردی میکند .او

البته حاال مربی کوهنوردی و ســنگنوردی و برف

و یخ است .از ســال  93هم به عضویت تیمملی
کوهنــوردی درآمده و با این تیــم چند اعزام به

خارج از کشور داشته است .با او درباره این گروه
در سرای محله امجدیه صحبت کردهایم.

چه مدت است در سرای محله امجدیه
فعال هستید؟

حدود  6ســال اســت که بهصورت تخصصی
در قالب آژانس کار میکنیم .اما با شــروع کرونا
دفتر ما هم تعطیل شد .مدتی دنبال دفتر بودیم
تا باالخره ســرای محله امجدیــه را پیدا کردیم.
تورهایــی که در این مدت برگــزار کردهایم ،هم
بهصــورت ورودی بوده و هم خروجــی .به این
معنا که هم گردشگرانی از خارج کشور به ایران
آوردهایم و هم برای ایرانیان تورهایی به هیمالیا،
کوههای آرژانتین ،روسیه و اروپا داشتهایم.
همه اعضای آژانس و گروه کوهنوردند؟

بله .همه افراد گروه از اعضای قدیمی تیمملی
کوهنــوردی و هیمالیانــوردی و در واقع مربی
هســتند .ما به چنــد قله مرتفــع جهان صعود
کردهایم و سمتهایی هم در فدراسیون آسیایی و
جهانی کوهنوردی داریم.
خودتان هم راهنمای تور هستید یا فقط
کار دفتری میکنید؟

نــه .من راهنما هســتم و با گردشــگران به
کوه میروم .بقیه اعضا هم که تور به کوهســتان
میبرنــد ،کارت دارنــد و راهنمــای تخصصی
کوهستان هستند.
در باره تورها بگوییــد .زمان خاصی
برگزار میشوند؟

اصــوالً تورهای کوهپیمایی فصلی هســتند.
فصل کوهنوردی در دماوند ،ســبالن و علم کوه
که کوههای مرتفع ایران هستند ،سه ماه تابستان
است .فصل اسکی هم از اسفند شروع میشود و تا
خرداد ادامه دارد .البته تورهای کویرنوردی هم در
فصل پاییز برگزار میکنیم.

است؟

استقبال غیرایرانیها از این تورها چطور

به نظرم خیلی خوب است .در هر تور از  8نفر
تا  15نفر شــرکتکننده داریم که همه خارجی
هستند .البته در کنارش برایشان تورهای شهری
هم میگذاریم .مث ً
ال بعد از صعود به دماوند ،آنها
را بــه تهران میآوریم و یک روز در شــهر با آنها
هستیم .ممکن اســت بعد از آن هم به شیراز و
اصفهان برویم.
این افراد چطور با گروه شــما آشــنا
میشوند؟

ما با شرکتهایی در آســیا و اروپا در ارتباط
هستیم و در ضمن در نمایشگاههای بینالمللی
گردشــگری هم شــرکت میکنیم و خودمان را
معرفی میکنیم .بخشی از این افراد هم از طریق
سایت ما با ما آشنا میشوند.
اصوالً تمام افرادی که به کوهســتان
میبرید ،کوهنورد حرفهای هستند؟

خیر .لزوماً حرفهای نیســتند .ممکن اســت

آماتور باشــند .بعضی از آنها خودشان برنامهای
تنظیم میکنند و به ما میگویند میخواهند در
ایران به چند کوه مشــخص بروند .بعضی دیگر
برنامه خاصی ندارند و از ما میخواهند برایشــان
برنامهریزی کنیــم و آنها را به کوهســتانی که
خودمان پیشنهاد میدهیم ،ببریم.

کدام کوهســتان را به آنها پیشنهاد
میکنید؟

دماوند را به خاطر باشــکوه بــودن و ارتفاع
زیادش .همینطور علم کوه را برای ویژگی فنی
صعود.
این گردشگران بیشتر از کدام کشورها
هستند؟

بیشــتر از کشــورهای اروپایی مثل فرانسه،
آلمان ،ســوئیس گردشــگر داریم .همینطور از
سنگاپور ،هند ،نپال و روسیه.
گروه شــما تورهای طبیعتگردی هم
برگزار میکند؟

بله .ولی خیلی کم .چون تعداد کســانی که
فقط برای دیدن طبیعــت ایران به اینجا بیایند،
کم است .همانطور که گفتم بیشتر کسانی که
با این تورها به ایران ســفر میکنند ،اروپاییاند.
بنابراین در کشورشان طبیعت بکر و زیبا فراوان
دارند .اما بسیار عالقه مندند قله دماوند را بهعنوان
بزرگترین آتشفشــان دنیا ببیننــد .این قله 5
هزارمتر است که در کل اروپا نظیرش وجود ندارد.
آنها را بــا فرهنگ ایران هم آشــنا
میکنید؟

بله .وقتی وارد تور میشوند از فرهنگ ایرانی با
آنها صحبت میکنیم و وقتی به شهر میبریمشان
خودشان در برخورد با آدمها با فرهنگ ایران آشنا
میشوند .ضمن اینکه با غذاهای ایرانی آشنایشان
میکنیم.
واکنش آنها چیست؟

بیشترشان متعجب میشوند .چون از فرهنگ
مردم ایران و طبیعتش تعریف دیگری برایشــان
شده اســت .برای همین وقتی از نزدیک با ایران
مواجه میشــوند ،تعجب میکنند .کام ً
ال حس
رضایــت دارند و برای دوستانشــان هم از مردم
و طبیعــت ایران با هیجــان و به خوبی صحبت
میکنند .از این بابت بسیار احساس غرور میکنیم
که فرهنــگ و جغرافیایمان را بــه غیرایرانیها
معرفی میکنیم .بهویژه وقتی شکوه دماوند را به
آنها نشان میدهیم.
اتفاق خــاص و جالبی در این تورها در
کوهستان افتاده است؟

هــر توری ماجرای خــودش را دارد و خاطره
اســت .ممکن است هوا به هم بریزد یا مشکالت
دیگر به وجــود بیاید .بهخصــوص در صعود به
دماوند احتمال اینکه با هوای بد مواجه شــویم،

آوازه گروه واتساپی مهرناز میان بســیاری از کنکوریها بهویژه در این روزهای داغ برگزاری کنکور
پیچده اســت و هر روز به تعداد اعضای گروه اضافه میشود .همســایه ما این کار را زکات علمش
میداند .هرچند مطمئن است با ارائه نکات کلیدی تستزنی تعداد رقیبان کنکوریاش افزایش پیدا
کند .در این گزارش با «مهرناز احمدی» این دختر فعال دهه هشتادی درباره گروه مجازی و خدمات
توگو کردیم.
آن به کنکوریها گف 

بسیار است .این اتفاقات برای گردشگران جالب
اســت .چون در حالی که پیش از این در شهر در
هوای گرم و زیر کولر روشن بودهاند ،اینجا با هوای
برفی مواجه میشوند.

برنامههــای کوهنــوردی کهترتیب
میدهید ،سنگین هستند؟

روی قله دماوند نمیشــود بیشــتر از
ده دقیقه توقف کرد .تجهیزات زیادی
میخواهد که بتوانید در آن شبمانی
کنیــد .ولــی همین مــدت کوتاه حس
شــگفتانگیزی در شما ایجاد میکند.
کوهــی اســت که همه ما بــه آن عرق
داریــم .کوهــی اســت افســانهای و
مانــدن در ایــن ارتفــاع اســطورهای
لذتبخش است.
نه .چون بیشتر بهصورت توریستی میآیند،
دنبال برنامههای فنی و تکنیکال نیســتند .اگر
کسی دنبال برنامههای تکنیکال کوهنوردی باشد،
تور نمیگیرد .خودش این کار را میکند.
است؟

کرونا فعالیتهایتــان را متوقف کرده

مدتی متوقف شد .ولی االن دو باره فعالیتمان
را بهصــورت محدود شــروع کردهایــم .در این
روزها بیشــتر برای خارجیهای مقیم ایران مثل
کارمندان ســفارتخانهها تور برگــزار میکنیم.
در بیشــتر مواقع هم اکوکمــپ داریم .به معنی
اقامتگاهی بدون ساختوساز در کوهستان .در این
شرایط چادر میزنیم و امسال که مسافر خارجی
کم بــود با تعداد محدود ایرانیــان و غیرایرانیان
را به کمپ میبریم .بــه دلیل کرونا کوهنوردان
بیشــتر تمایل دارند اکوکمپ بزنیم تا اینکه در
پناهگاههای سربسته کوهستان بمانیم که امکان
ســرایت کرونا وجود دارد .هر نفر را در یک چادر
اسکان میدهیم تا امکان ابتال وجود نداشته باشد.
ضمن اینکه زمانی که گردشــگران در ماشــین
هستند ،ماسک دارند ،اما در فضای باز کوهستان
نیاز به این کار نیست.

حاال که بــرای ایرانیها هم تور برگزار
میکنید ،آیا تســهیالتی برای اهالی محله و
اعضای سرای محله دارید؟

بله .ما با صحبتهایی که با شهرداری و سرای
محله داشتیم ،تصمیم گرفتیم تورهای کوهنوردی
ساده و همینطور تورهای شــهری برای اهالی
محل با تسهیالت و تخفیف ویژه برگزار کنیم.

«مهرناز احمــدی» متولد آبان ماه
سال  1380است و خرداد ماه امسال
در رشــته علوم تجربی فارغالتحصیل حس کمک به
شــده .او این روزها حســابی سرگرم دیگران برایم
درس خواندن برای کنکور اســت .اما بهترین پاداش
با تمــام دغدغهای که بــرای یکی از
زکات علم
مهمترین آزمونهای زندگیاش دارد ،زندگی است
مهرناز معتقد اســت هــر چیزی
از انجــام کار خیر و کمک به دیگران که از قبولی در
زکاتی دارد و بــا راهاندازی این گروه
به اندازه بضاعت و توانش غافل نیست .کنکور هم مهمتر زکات علمــش را میدهــد .همچنین
مهرنــاز دربــاره شــروع فعالیتهای
تکرار و تمرین بیشــتر بــه او کمک
آموزشــیاش در فضــای مجــازی است
میکند تا بیشــتر بیامــوزد .تعطیلی
میگوید« :ازسال  92تا  97دورههای
مــدارس به دلیل کرونا بهانهای شــد
زبان را در آموزشگاه گذراندم و مدرک
تا پای فعالیتهای آموزشــی مهرناز
دیپلم آموزشگاهی را دریافت کردم .عالوه بر این به فضــای مجازی هم باز شــود .او میگوید« :از
ســال گذشــته مدرک معلمی زبان را گرفتم و  2اســفند ماه که بیماری کووید  19شیوع پیدا کرد
ترم در آموزشگاه سابقه تدریس دارم .اما به دلیل و مدارس تعطیل شد ،کار ما کنکوری سخت شد.
تداخــل با درس و مدرســه و آماده شــدن برای هرچند همه چیز مجازی شــد و به تعبیری کسی
کنکور از تدریس در آموزشــگاه صرفنظر کردم .از خانه بیرون نمیآمد و فرصتی خوبی برای درس
از همان پایه هفتم ،همیشــه برای آموزش و رفع خواندن فراهم شد ،اما برای بچههای کنکوری که
مشــکالت درسی دوستانم پیشــقدم بودم .چون نیاز به تستزنی و رفع اشکال با حضور معلم دارند،
مهارت و تسلط بیشتری نسبت به هم کالسیهایم کار پیچیدهتر شــد .برای اینکه دوستانم از درس
به درس زبان داشــتم ســعی میکردم تا در حد عقب نمانند ،در اینستاگرام به همه پیام دادم که
توانم با کمک به دوستانم آرامش خاطر آنها فراهم تصمیم به راهانــدازی یک گروه در واتساپ برای
کنم .در دوره دبیرستان همین روال ادامه داشت آموزش و رفع اشکال درس زبان دارم .خوشبختانه
و اغلب زنگهای تفریح و ســاعتهای بیکاری در
دوســتانم استقبال خوبی
مدرسه با بچهها زبان کار میکردم».
کر د ند .
بــه گفتــه مهرنــاز ،امتحــان نهایی درس
زبان انگلیســی در خرداد ماه امســال یکی از
ســختترین امتحانات بود که باعث اعتراض
بســیاری از دانشآموزان و خانوادههای آنها
شد .اما مهرناز این درس سخت را با نمره 20
قبول شد .او در اینباره میگوید« :بسیاری از
نکات مورد نیاز امتحان را در گروه برای
دوستانم نوشــته بودم .جالب اینجا بود
که تقریبــاً همان نکتهها در امتحان هم
بود .نمــره بچهها با توجه
آ ز مو ن
سختی که برگزار شده بود ،بد نبود و
بیشترشان به تکرار بعضی مباحث در
گروه و تشابه آن با سؤالهای امتحانی
اشاره میکردند».
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ابتدای کار آموزشهایم برای بچههای پایه دوازهم
و برای امتحان نهایی بود .اما به مرور دیدم بچهها
نیاز به نکتههای مهم تســتزنی در کنکور دارند.
برای همه مقدور نیست در آزمونهای گرانقیمت
آموزشــگاهها و برندهای کنکوری شرکت کنند یا
بسته تستزنی و آموزشی بخرند .به همین دلیل
به فکر آمــوزش نکتههای طالیی تســتزنی در
کنکور افتادم».
اعضــای گروه مهرنــاز  50نفر از دوســتان و
آشنایانش هســتند .البته به گفته خودش در این
میان کسانی هم برای رفع اشکال درسی به گروه
سر میزنند و از همســایه ما راهنمایی میگیرند
که غربیهاند .او قصــد دارد حتی تا بعد از کنکور
هم این گــروه را برای عالقهمنــدان به یادگیری
زبان انگلیســی حفظ کند« :بعد از کنکور هم این
گروه را بهصورت تخصصیتــر برای دانشآموزان
مقاطع متوسطه اول و دوم اداره میکنم .آموزش
درسهای تخصصی و مورد نیاز پایه هفتم ،هشتم
و همه مقاطع متوســطه دوره دوم و تســتهای
کنکــوری را در برنامــه دارم تا فرصت اســتفاده
از امکانات آموزشــی بــرای همــه دانشآموزان
بــا طبقههای مختلــف اقتصادی فراهم شــود و
دانشآموزان مستعد بیبضاعت هم بتوانند از این
فرصت استفاده کنند».
حس خوب کمک به دیگران
بسیاری از دوستان و آشنایان مهرناز معتقدند
آموزشهــای او در فضای مجازی پرورش رقیبان
کنکوری است و با این کار رقابت تنگتر میشود،
اما مهرنــاز نظری متفــاوت دارد و میگوید« :به
دندانپزشــکی عالقهمند بودم و بــه همین دلیل
رشــته تجربــی را انتخاب کردم .امــا عالقهام به
زبان انگلیســی و تدریس باعث شــد تا امســال
برای کنکور فقط در رشــته زبان انگلیسی شرکت
کنم .من نخســتین بار اســت که کنکور میدهم
و چنــد روز دیگر مهمترین امتحــان زندگیام را
تجربه میکنم .میدانم بچههای کنکوری حسابی
در تالطم هســتند .بســیاری من را از آموزش در
فضای مجازی در این شــرایط ویژه منع
میکننــد و میگویند بــا هرترفند
آموزشــی که در گروه به بچهها یاد
میدهم ،شــانش قبولــی خودم را
کم میکنم ،امــا کنکور تنها آزمون
زندگی نیســت تا همــه زندگیام را
بــه آن معطوف کنم .همه تالشــم
را بــرای موفقیت انجام میدهم،
اما همیــن کــه میتوانم با
نکتههای آموزشــی که در
گروه میگــذارم،کاری
انجــام دهــم و باعث
شــادی و خوشــحالی
دوستان و عزیزانم شوم،
حس خوبــی میگیریم.
این حــس برایــم بهترین
پاداش زندگی اســت که از
قبولــی در کنکور هم مهمتر
است».

نگاهی به فعالیتهای ویژه
دارالقرآن مرکزی تکه دهم
پایتخت در فضای مجازی

«صبح بشارت»
مهمان خانه اهالی

روزهای کرونایی و رعایت فاصله اجتماعی و
خانهنشینی فرصت خوبی برای مطالعه است .از
جمله مطالعه و تحقیــق در موضوعات مذهبی
و دینی که شــاید تا پیش از به
دلیل مشغلههایکاری فرصتش
فراهــم نبود .بــه همین دلیل
از ســوی دارالقــرآن مرکــزی
برای ترویج
تکه دهــم پایتخت 
فرهنــگ مطالعــه و آشــنایی
الهه حیدری
شــهروندان بــا مباحث عمیق
مدیر دارالقرآن
دینی مطرحشده در کتابهای
مرکزی منطقه 10
«نهجالبالغــه» و «صحیفــه
ســجادیه» یک گــروه مجازی
با عنوان «صبح بشــارت» راهاندازی شده است.
ایــن گروه بیش از  2هزار عضو دارد که تعدادی
از آنها از خارج کشــور برنامههای مجازی صبح
بشارت را دنبال میکنند .با «الهه حیدری» مدیر
دارالقرآن مرکزی درباره فعالیتهای آموزشی و
توگو نشستیم.
فرهنگی گروه به گف 
«فرهنگ دینباوری بخش غبارگرفته زندگی
شهری مدرن اســت .همین فراموشی و غفلت
سرآغار بسیاری از ناهنجاریها و بروز رفتارهای
اشتباه اجتماعی در زندگی است .در صورتی که
در کالم و سبک و سیره زندگی ائمه معصومین
بارها به اهمیت رفتارهای مناســب اجتماعی و
نقش آن در تحکیم جامعه اشاره شده است».
مدیر دارالقرآن مرکزی پازل دهم پایتخت با
بیان این مطلب میگوید« :بخش مهم برنامههای
مذهبی و قرآنی ما در این مراکز در واقع نهادینه
کــردن فرهنــگ دینمداری در زندگی اســت.
ترویج این فرهنگ با مطالعه عمیق و آشــنایی
بــا کتابهای معتبری که کالم بزرگان اســت،
حاصل میشود .به همین بهانه در این روزهای
کرونایی خانهنشینی یک گروه واتساپی با عنوان
««صبح بشارت» تشــکیل دادیم و فرازهایی از
مطالــب ،توصیههــا و خطبههــای کتابهای
«نهجالبالغه» و «صحیفه ســجادیه» با تشریح
چهرههای مطرح حوزه دین
در منطقه  10برای مطالعه
عالقهمنــدان در گــروه
بارگذاری میشود».
حیدری ترویج فرهنگ

مطالعه متون دینی ،آشنایی
با کتابهای دینی معتبر و
همچنین پژوهش و تحقیق
را از مهمتریــن اهــداف
راهانــدازی گــروه صبــح
بشارت عنوان میکند.
مخاطبان خارج از کشور «صبح بشارت»
بــه گفته حیــدری ،امکان گفتمــان دینی
برای تبادل افــکار و افزایش آگاهی و اطالعات
اعضا یکی از مهمتریــن خدمات فرهنگی برای
مخاطبان اســت .او در ادامــه میافزاید« :آوازه
مطالب و موضوعات فرهنگی و آموزشــی گروه
صبح بشــارت از میان شــهروندان منطقه 10
پا فراتر نهاده اســت .در حــال حاضر این گروه
مجازی بیش از  2هزار مخاطب از روســتاهای
دورافتاده ایران گرفته تا کشورهای کانادا ،یونان،
آلمان و آمریکا دارد».
به گفته این مدیر ،معرفی کتابهای مذهبی
از نویسندگان معتبر ،اجرای برنامههای فرهنگی
در مناسبتهای مذهبی ،پاسخگویی به شبهات
دینی و آموزش احکام از دیگر خدمات فرهنگی
این گروه برای مخاطبان در فضای مجازی است.

12 11 1

13

12 11 1

م

م

ناط

11

مشارکت

یکشنبه  19مرداد  1399شماره 764

یکشنبه  19مرداد  1399شماره 764

مشارکت

ناط

12

ق6

07

ق6

07

منطقه

توگو با مدیرعامل مؤسسه خیریه بینالمللی زنجیره امید
گف 
در خصوص ساخت بیمارستان  540تختخوابی فوقتخصصی
در میدان راهآهن

آجرهای امید
زینب زینالزاده

همیار معتمد کیست؟

ناجیکودکان بیمار

چــه ضرورتی برای ســاخت بیمارســتان
فوقتخصصی کودکان در یکی از مناطق جنوبی تهران
وجود داشت؟

ایــن تصمیم در زمان وزارت «سیدحســن قاضیزاده
هاشــمی» و به دلیل کمبود تختهای بیمارســتانی در
رشــتههای فوقتخصصی اطفال گرفته شــد و مؤسسه
زنجیــره امید که وظیفــه اصلیاش خدمترســانی به
خیران عهدهدار
کودکان بیمار اســت ،البته با مشارکت ّ
ســاخت این بیمارستان شــد .این بیمارستان با ارزیابی
ی و طبق نیاز کشــور طراحی شده و نخستین مرکز
علم 
توانبخشی بستری و نخستین مرکزترومای کودکان نیز
در آن پیشبینی شده است.
آیا با توجه به وضعیت پیشآمده و شــیوع
کرونا پایان سال میتوانیم شاهد افتتاح آن باشیم؟

طبق قراردادهای منعقدشده با پیمانکاران ،تا پایان
امســال ساخت این بیمارستان باید به پایان برسد و در
اختیار مؤسسه قرار گیرد.
عملیات عمرانی بیمارســتان اکنون در چه
مرحلهای قرار دارد؟

درمانی و بیمارســتانی به کندی انجام شــده است ،اما به
همت مؤسســه زنجیره امید از اردیبهشــت تاکنون 193
کودک جراحی شدهاند و روند درمان را طی میکنند.
کودکان هم از ویروس کووید  19در امان نیستند.
در این مورد چه خدماتی به مددجویان میدهید؟

تمــامکودکانی که برای دریافت خدمات به مؤسســه
مراجعه میکنند توسط پزشــکان معاینه میشوند و اگر
مورد خاصی باشــد به مراکز درمانی ارجاع داده میشوند.
البته تاکنون موردی از کرونا مشاهده نشده است .همچنین
برای جلوگیری از شیوع کرونا در کودکان و عمل به شعار
«در خانه بمانید» تمام جلسات فیزیوتراپی (شامل حرکات
ی و کاردرمانی ذهنی
کششی و نرمش) و کاردرمانی جسم 
کودکان بهصورت آنالین برگزار میشود.
برنامههای آتی مؤسسه با توجه به شیوع کرونا
چیست؟

در این شــرایط که در تمام نقاط دنیا کســب و کارها
دچار رکود شــدهاند ،بزرگترین هنر زنجیره امید این بود
که کارها و برنامهها را طبق روال گذشته و البته با رعایت
پروتکلهای ســتاد مقابله با کرونا پیش برد .مهمترین آن
ساخت بیمارســتان  3500تختخوابی زنجیره امید است
خیران این کار سرعت
که امیدوارم با مشارکت ّ
بیشتری بگیرد.

بعد از همهگیری بیماری کرونا کارگاه ساختوساز
بیمارســتان هم برای مدتی متوقف شد ،اما
بعد از برداشته شــدن محدودیتها کارگاه
عمرانی از اردیبهشــت ماه آغاز به کار کرده
است .روند پیشــرفت کارهای عمرانی را با
ی کرونا خوب ارزیابی
توجه به شرایط اپیدم 
میکنیم و به اینکه در زمان وعده دادهشده
مریم مرعشی
به بهرهبرداری برسد ،امیدوار هستیم.

خ ّیران چگونه میتوانند در ســاخت
بیمارستان زنجیره امید مشارکت کنند؟

خیرانی که قصد دارند بهصورت کالن
بــرای ّ
در پروژه مشارکت داشــته باشند ،بهطور کلی
قراردادی با عنوان «توافقنامه پشتیبانی مالی»
مدیرعامل مؤسسه
بسته میشــود .در این توافقنامه زنجیره امید
شما کودکان بیمار کمبرخوردار را
خیریه بینالمللی
متعهد میشــود تا تمامکمکهای دریافتی را
تحت پوشش دارید .این روزها وضعیت زنجیره امید
در ساخت بیمارستان و تهیه تجهیزات پزشکی
درمانی آنها را چگونه پیگیری میکنید؟
بیماری از کســی اجــازه نمیگیــرد و خبر هم هزینه کند.
عالوه بر ســرمایه یا کمــک کالن ،تدابیری
نمیدهد .اکثر کــودکان مددجو دچار بیماری قلبی
هســتند یا نیاز به خدمات ارتوپدی و ترمیمیدارند .اندیشــیدهاید تا عموم مردم هم بتوانند در این کار
بنابراین ارائه این خدمات به کودکان بیمار در شرایط مشارکت داشته باشند؟
بله .برای جلب مشــارکت مــردم کمپین «آجر امید»
ی کرونا ســخت و خطرآفرین است .از
سخت اپیدم 
ســوی دیگر نمیتوان درمان کــودکان را به تعویق را راهاندازی کردهایم که شــهروندان میتوانند با پرداخت
انداخت و منتظــر نابودی کرونا بود .بنابراین درمان حداقــل صد هزار تومان در این کار مشــارکت کنند .آنها
و خدمترســانی به کودکان بیمــار ادامه دارد و با با مشــارکت در این کمپین میتوانند آجری را امضا کنند
رعایت پروتکلهای بهداشتی آنها را به مراکز درمانی و جملهای از خود برای آینــدگان به یادگار بگذارند .این
و بیمارســتانی ارجاع میدهیم و تا بهبودی کامل دستنوشتهها جمعآوری و در موزه بیمارستان یا در بنای
آن نمایش داده میشود.
پیگیر وضعیت سالمتیشان هستیم.
آیا آمــاری از کودکانی کــه در دوران
کرونا از مؤسسه زنجیره امید خدمات دریافت
کردهاند ،دارید؟

بایــد بپذیریم کرونا همه محاســبات را به هم
ریخت و وضعیت درمان خیلــی از مردم از جمله
کــودکان را تحت تأثیــر قرار داد .از اواخر ســال
گذشته تا اوایل امسال پذیرش کودکان در مراکز

چگونه میتوان هزینه درمان یک یا چند کودک
را تقبل کرد؟

نیکوکارانی که مایل به حمایت از درمان یک یا چند کودک
خاص هســتند ،میتوانند به وبســایت مؤسسه به نشانی
 www.zanjirehomid.comمراجعــه کنند یا از طریق
تماس با واحد حامیان مالی مؤسسه با شماره 22744808
کودکان بیمار را از فهرست انتظار ،انتخاب کنند.

عکس:حسین تهرانی

ساخت بیمارســتان  540تختخوابی فوقتخصصیـ آموزشی کودکان در میدان راهآهن بهترین خبری بود که
اواخر سال گذشته منتشر شد .کلنگ ساخت این بیمارستان مرداد  ۹۶در ضلع غربی بیمارستان بهارلو و در زمینی
به مساحت  ۲۶هزارمترمربع به زمین زده شد که در  12طبقه روی زمین و  3طبقه زیرزمین ساخته خواهد شد .بعد
از  ۲سال عملیات خاکبرداری ،بهمن  98عملیات عمرانی شروع شد و به گفته «مریم مرعشی» مدیرعامل مؤسسه
توگو با
خیریه بینالمللی زنجیره امید ،پایان امســال بیمارستان در اختیار مؤسسه قرار میگیرد .مرعشی در گف 
خبرنگار ما اطالعات بیشتری از روند ساخت بیمارستان و لزوم راهاندازی آن میدهد.

دستاورد زنجیره امید

1
2
3
4
5
6
7

جراحی اصالحی انحراف باالی  100درجه ستون فقرات با استفاده
از دستگاه بررسی سیستم عصبی حین جراحی
جراحی بیماران مبتال به ســینه قیفی بــا وارد کردن تجهیزات
اختصاصی
جراحی فلج زایمانی دست با روش پیوند عصب دست و استفاده از
چسب بیولوژیک به جای نخ بخیه
انجام عمل پیوند انگشت شســت پا به دست ،برای کودکانی که
دستشان بدون انگشت است
درمان و جراحی بیماران مبتال به شــکاف کام و لب با استفاده از
پروتکل درمانی و همکاری تیم فوقتخصصی
راهاندازی پروژه کاهش مرگ و میر قلبی نوزادان و مراقبتهای ویژه
بعــد از عمل جراحــی در مرکز طبی کودکان که ســبب کاهش
چشمگیر مرگ و میر نوزادان بر اثر مشکالت قلبی از  %23به  %3/8شده است
راهاندازی و تجهیز خانه کودکان زنجیره امید با ظرفیت  200نفر
در ماه

1000

بسته معیشتی ویژه روزهای کرونایی :زنجیره
امید در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با
کمک خیّران مؤسسه در حدود هزار بسته
معیشتی شامل برنج ،ماکارونی ،خرما ،رب،
روغن ،گوشت قرمز و مرغ ،تهیه کرده و در
اختیار خانوادههای کودکان تحت پوشش
مؤسسه قرار داده است.

13300

کودک در زنجیره امید :از
ابتدای تأسیس زنجیره امید
یعنی از سال  1386تاکنون
 13300کودک تحت پوشش و
جراحی و درمان قرار گرفتهاند
و هر ساله حدود  1500نفر
به این آمار افزوده میشود.
مسئوالن مؤسسه زنجیره امید
از لحظه پذیرش تا بهبودی کامل
وضعیت کودکان را پیگیری
میکنند.
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مؤسسه خیریه داراالکرام بیش از  18سال است
که دانشآموزان بیبضاعت را بورسیه میکند

س بخوان
در 
غمت مباد!

آذر سال  1380بود که آســتینها را باال زدند و دستانشان را به سوی دانشآموزان بازمانده از تحصیل دراز
کردند؛ دانشآموزانی که به دلیل مشــکالت اقتصادی مجبور به ترک تحصیل شــدند تا کمک خرج خانواده
شــوند .وقتی به مهر،بانی مهر شدند و دانشآموزان را بورسیه کردند و به مدرسه فرستادند ،نور امیدی در دل
خانوادههای دانشآموزان تابید و به آینده فرزندانشــان امیدوار شدند .اعضای مؤسسه خیریه داراالکرام قدم
پیش گذاشتند تا آیندهسازان در مسیر تحصیل و علم گام بردارند .دکتر «مصطفی میراحمدزاده» درباره مسیر
مؤسسه داراالکرام و خدماتی که به دانشآموزان ارائه میدهد ،در مقام مدیرعامل توضیح میدهد.

به حساب آنها واریز میشود ».با توجه به مقطع
«ما یک مؤسسه خیریه و مردمنهاد هستیم
تحصیلی کمک هزینه ماهانه  150تا  250هزار
که تالش میکنیم فارغ از مذهب،نژاد ،ملیت
تومان است .دانشآموزان در قبال بورسیه شدن
و قومیت و البته با حفظ کرامت انســانی به
تعهد میدهند خوب درس بخوانند و اگر بنا به
دانشآمــوزان بازمانــده از تحصیل خدمت
هر دلیلی موفقیتی در تحصیل نداشته باشند ،از
کنیــم ».مدیرعامــل مؤسســه دارالاکرام
چرخه حمایت خارج میشوند .میراحمدیزاده
صحبتهایــش را بــا ایــن جمله شــروع
میکند و میگویــد« :وظیفه ما حمایت از مصطفی میراحمدزاده در این مورد میگوید« :حامیان تعهد میکنند
مدیرعامل مؤسسه
کمک هزینه تحصیلــی دانشآموزان را تقبل
دانشآموزان بازمانده از تحصیل است که به
داراالکرام
کنند و دانشآموزان هم متعهد میشوند درس
دلیل نداشتن سرپرست یا وجود مشکالت
اقتصــادی درس و مدرســه را ترک کــرده و برای بخوانند .وضعیت تحصیلی دانشآموز بهطور مســتمر و
تأمین معاش خانواده راهی بازار کار شــدهاند ».البته منظم توســط مددکار اجتماعی رصد میشود و اگر در
خدمترسانی این مؤسسه شامل همه دانشآموزان ترمهای مختلف افت تحصیلی داشــته باشد و برای بهتر
نمیشــود و به گفته میراحمدیزاده ،دانشآموزانی شدن تالش نکند ،براساس تعهدات انجامشده ،از بورسیه
میتوانند از بورسیه و خدمات این مؤسسه بهرهمند حذف میشود».
شوند که به تحصیل و درس عالقه داشته باشند.
چتر حمایتی بر سر بیش از  5هزار دانشآموز
مؤسســه از ســال  1380که فعالیتــش را با هدف
حمایت تا پایان تحصیل
دانشآموزانــی کــه تحت حمایت و بورســیه حمایت از دانشآموزان شــروع کرده است تاکنون 21
مؤسسه خیریه داراالکرام قرار میگیرند ،میتوانند شعبه فعال در کشور دارد و دانشآموزان را در  65شهر
با خیالی آســوده از مقطع ابتدایی تا هر مقطعی حمایت میکند .به گفته مدیرعامل مؤسسه در مدت 20
که دوســت دارند تحصیل کنند .میراحمدیزاده سال حدود  5618دانشآموز بورسیه شدهاند و در حال
میگویــد« :دانشآمــوزان از طــرق مختلف به حاضر  4270دانشآموز خدمات دریافت میکنند« :در
مؤسسه معرفی میشوند و سپس همیاران معتمد این مدت برخی از دانشآموزان به دلیل عالقه نداشتن
یا کارشناسان مؤسسه وضعیت آنها را بررسی و به تحصیل حمایت مؤسسه را از دست دادهاند و تعدادی
پس از تأیید ،قرارداد بورسیه بسته میشود ».در فارغالتحصیل شــدهاند ».ســوق دادن دانشآموزان به
مؤسسه به هر دانشآموز یک مددکار اختصاص ســمت و ســوی رشــتههای فنی و حرفهای از اهداف
داده میشــود تــا در تمام مراحــل تحصیل دیگر این مؤسسه اســت که میراحمدیزاده درباره آن
وضعیت دانشآموز بررســی شود و اگر نیاز به میگوید« :تالش میکنیم با بورسیه کردن دانشآموزان
کمــک و راهنمایی داشــت ،خدمات دریافت زمینه تحصیل را برایشان فراهم کنیم و در نهایت هم به
کنــد .مدیرعامل مؤسســه در خصوص نحوه سمت و سوی رشته فنی و حرفهای سوق داده میشوند
ارائه کمک هزینه تحصیلی میگوید« :کمک تــا بعد از اتمام تحصیل بتوانند براســاس رشــتههایی
هزینه تحصیلی دانشآموزان تحت پوشــش کــه فراگرفتهانــد ،وارد بــازار کار
توسط حامیان تأمین و ماهانه بهطور منظم شوند».

همیار معتمد ،نیکوکاری است
که بخشی از وقت و مهارت خود
را در چارچوب منشور مؤسسه
داراالکرام ،بهصورت داوطلبانه
برای توسعه مهربانی اختصاص
میدهد .این افراد در منطقه
تحت پوشش خود به نمایندگی
از مؤسسه اقدام به معرفی،
شناسایی و تأیید دانشآموزان
واجد شرایط میکند.

مددکار کیست؟

مددکار ،نیکوکاری است با
تجربه مددکاری که نظارت،
پشتیبانی معنوی و همراهی با
دانشآموز را بهصورت مستمر
برعهده میگیرد .این فرد
همچنین مسئول برقراری ارتباط
بین خانوادهها و سازمان است
و دستاوردها و نیازهای آنها را
جهت ارائه خدمات بهتر به اطالع
سازمان میرساند.

خدمات پنجگانه

عالوه بر بورسیه تحصیلی
مؤسسه داراالکرام خدمات
پنجگانه دیگری هم ارائه
میدهد و هزینهها و امکانات
معیشتی ،آموزشی ،فرهنگی،
استعدادیابی و مهارتآموزی
را تأمین میکند .قیمت این
خدمات از  50هزار تومان تا یک
میلیون تومان است که توسط
حامیان تقبل میشود.
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نگاهی به زندگینامه و خدمات بزرگمرد
صنعت کامیونسازی ایران مرحوم «اصغر قندچی»

«مـاک» با برند

اوستا اصغر
محمدرضا محمدیتاش

«برخالف عالقه پدرم به درس و تحصیل علم ،من به کارهای فنی عالقه داشــتم و درس و مدرسه را رها کردم.
کارم را از پادویی ،آهنگری و تعمیر اتومبیل آغاز کردم .آنقدر عالقهمند کار فنی بودم که از صبح تا غروب در یک
دکان و از غــروب به بعد هم در دکان دیگری کار میکردم .میان مکانیکها به «اوس اصغر» معروف بودم ».این چند
سطر بخش کوتاهی بود از مصاحبه مرحوم «اصغر قندچی» پدر صنعت کامیونسازی ایران که کارخانه ایرانکاوه را در
خیابان قزوین حوالی دوراهی قپان راهاندازی کرد؛ مردی که در دوران جنگ تحمیلی در انتقال تانک و ماشینآالت
سنگین به جبههها خدمات ارزشــمند و حیاتی برای رزمندگان انجام داد .قندچی در سال  1395تندیس و نشان
ن اول رئیسجمهوری بهعنوان بنیانگذار شرکت ایرانکاوه و
کارآفرین برتر موســوم به امینالضرب را از دست معاو 
پدر کامیونسازی ایران دریافت کرد .در این گزارش نگاهی به زندگی این کارآفرین هممحلی داریم.

طفل گریز پای درس و مدرسه
اصغر قندچی ســال  1307در محله
قناتآباد تهــران حوالی میدان اعدام
ســابق و میدان امام خمینی(ره)
در یک خانــواده  8نفره دیده به
جهان گشود .خاندان قندچی از
بازاریهای اصیل تهران بودند و
پدر اصغر وکیل دادگستری بود.
اصغر فرزند سوم و پسر ارشد در
میان  5پسر و  3دختر بود .بالطبع
پدر و مادر برای پســر ارشد خانواده
آرزوها و برنامههای زیادی داشــتند تا
او هــم راه پدر را ادامه دهــد و حرفه پدر را
انتخاب کند و وکیل سرشناسی شود .درس خواندن و
تحصیــل برای خانواده قندچی یک ارزش بود .در روزگاری
که تحصیل برای دختران رسم نبود ،خواهران اصغر همگی
درس خوانده بودند و برادرانش دارای تحصیالت عالی بودند
که معروفترین آنها «احمد قندچی» ،دانشــجوی دانشگاه
فنی و یکی از  3شهید معروف روز  16آذر  1332در جریان
اعتراض دانشــجویان علیه سفر نیکسون به تهران بود .اما
اصغر با همه هوش و اســتعداد و ذهــن فعال و پویایی که
داشت طفل گریز پای درس و مدرسه بود .عالقهای به درس
خواندن و نشستن پشت میز و نیمکت مدرسه را نداشت و
قصه فرارهایش از درس و مدرسه نقل محافل همه دوستان
و آشنایان و اقوام بود.
خیابان قزوین ،پاتوق ماشینهای چپی
اصغر هر اندازه از درس و مدرســه گریزان بود ،به همان

اندازه شیفته کار بود .او در کودکی پدرش
را از دســت داد و پدربــزرگ و عموها
عهدهدار مخارج خانواده آنها شدند.
به همین دلیل به اجبار تا کالس
هفتــم بیشــتر درس نخواند و
خیلی زود درس و مدرســه را
رها کرد و وارد بازار کار شد .اما
اینکه چطور به حرفه مکانیکی
قدم گذاشــت ،حکایت جالبی
دارد .او روزی از ســر کنجکاوی
با مستأجر خانه پدریاش به محل
کار آقای همســایه که گاراژ مکانیکی
بود ،مــیرود و از همانجا شــیفته پیچ و
مهــره و آچار و حرفه مکانیکی میشــود .مرحوم
قندچی در یکی از مصاحبههایش تعریف میکند« :برخالف
عالقه پدرم به درس و تحصیل علم ،من عالقهمند کارهای
فنی بودم و درس و مدرســه را رها کردم».او بعد از مدتی
شاگردی ،در کارگاه بزرگتری با تکنسینهایی از جمهوری
چک و روسیه و آلمان همکاری میکند .اما درپایان جنگ
جهانی دوم زمانی که هنوز  16سال بیشتر نداشت ،کارگاه
تعطیل شد.
تعطیلی کارگاه فرصت خوبی شــد تــا اصغر نوجوان با
راهاندازی گاراژ کوچکی در خیابان قزوین همه آموختههایش
را روی دایره بریزد و مکانیکی منحصربهفردش را راهاندازی
کند .بعد از جنگ جهانی دوم خودروهای اسقاطی امریکایی
استفادهشــده در جنگ که در کشــورهای هند ،پاکستان،
مالزی ،چین ،و ژاپن رها شــده بودند ،پس از اوراقشــدن،
بهدســت واســطهها و داللها به ایران فرستاده میشدند.

بخشــی از این خودروها از خرمشهر و آبادان راهی پایتخت
و گاراژ «اوس اصغــر» در خیابان قزوین میشــدند .اصغر
مکانیک سرشناسی بود و آهنگری را هم در کنار مکانیکی
آموخته بود و به واسطه مهارتی که داشت ،بعضی از قطعات
را میساخت یا کیفیت آنها را ارتقا میداد .آوازه هنر و گاراژ
اوستا اصغر حسابی همه جا پیچید .گاراژ اوستا اصغر پاتوق
ماشینهای سنگین تصادفی و چپکرده بود.
از وصله پینه تا راهاندازی خط تولید کامیونهای
ماک
به گفته مرحــوم قندچی او روزهای نخســت کارش
م کــردن قطعات ســالم خودروهای
وصلهپینه و ســر ه 
اســقاطی را انجام میداد تا اینکه کمکــم بر اثر تجربه و
قوه خالقیتی که داشت ،توانست تغییراتی در کامیونهای
خارجی متناسب با شرایط و اقلیم جغرافیایی ایران ایجاد
کند .برای نمونه رادیاتورهای کامیونها را بزرگتر میکرد
تــا در جادههــای طوالنی و گرم و کویــری ایران جوش
نیاورند .موتوری با قدرت  150اسببخار را روی کامیونی
ب بخار میبست و تقویتش میکرد .یا
با قدرت  120اســ 
در شرایطی که پمپهای بنزین در جادههای کشور فاصله
زیادی از هم داشتند ،برای حل مشکل سوخت کامیونهای
ماک ،باکی با ظرفیت بیشــتر روی این خودرو سوار کرد
تا دیرتر نیاز به سوختگیری پیدا کنند .به واسطه کسب
چنین مهارتهایی دایره فعالیتهای قندچی گسترده شد
و دکان 3مترمربعــی او به تدریج توســعه پیدا کرد و به
15متر و 30متر و 100متر و 500مترمربع رسید .در دل
همیــن گاراژ خیابان قزوین ،خط تولید کامیونهای ماک
مناسبسازیشــده در کشــور را راهاندازی کرد .این خط
تولید و این همه مهارت و نبوغ باعث تحســین بسیاری از
تولیدکنندگان آمریکایی شد.
ایرانکاوه در دل کارونسراهای خیابان قزوین
در اوایل دهه  40شمسی دولت وقت برای اجرای برخی
سیاستهای اقتصادی و توسعه کشور به فکر راهاندازی خط
تولید کامیون در کشــور میافتد .اما کلید شروع کار دست
استاد اصغر بود تا با مهارتی که در طراحی و ترکیب قطعات
کامیون داشــت ،فوت کوزهگری را برای راهاندازی کارخانه
بدمد« .رضا نیازمند» معاون وقت وزیر صنایع و مسئول اجرای
پروژه ،با هیئتی راهی خیابان قزوین و راســته تعمیرکاران
کامیون میشود .انگشــت اشاره همه به سوی استاد
اصغر قندچی جوان میرود و آنها پرسانپرسان
به ســرنخ اصلی ماجرا میرسند .حاال نوبت
استاد اصغر است تا با شرح هنرش باعث
تحسین و حیرت معاون وزیر صنایع و
هیئت همراهش شود.
همین موضوع بهانهای میشــود
تا قندچی جــوان یک کارخانه تولید
کامیــون را در کشــور مدیریــت و
راهاندازی کند .شــرکت ایرانکاوه در
واقع کارخانهتولیــد کامیونهای ماک
مناسبسازی شده با شرایط ایران بود.

در دوران جنگ تحمیلی
قندچی به دعوت شهید
سرلشکر فالحی ،فرمانده
نیروی زمینی ارتش،
به دفتر او میرود تا در
روزهای سخت کوران جنگ
تحمیلی ،از بزرگترین
بحران فرماندهان جنگ
گرهگشایی کند .به گفته
تیمسار فالحی ،در آن روزها
مهمترین نیاز کشور تانکبر
بود که تانکهای ارتش را به
منطقه برسانند .ارتش برای
ساخت تانکبر از قندچی
کمک میخواهد و او اعالم
میکند که ارتش 560
تانکبر دارد .ارتش پاسخ
میدهد که همه تانکبرها
از کار افتادهاند .قندچی هم
قول مساعد راهاندازی مجدد
همه تانکبرهای خراب و
ازکار افتاده را میدهد .صبح
روز بعد همراه همکارانش
به مقر تانکبرهای
اسقاطی ارتش میرود و
بعد از چندین ساعت کار
بیوقفه همراه همکارانش
دهها خودرو تانکبر را راه
میاندازد و تحویل ارتش
میدهد و بدینترتیب امکان
انتقال تانکها و تجهیزات
سنگین ارتش به جبهه
فراهم میشود.

نشان افتخار

پدر صنعت کامیونسازی
ایران ،اصغر قندچی ،در 23
بهمن  1395به پاس خدمات
ارزنده حرفهای در روزهای
سخت کشور و خدمت به
صنعت ،تندیس و نشان
کارآفرین برتر موسوم به
«امینالضرب» را از دست
معاوناول رئیسجمهور
حسن روحانی دریافت
میکند .مرحوم قندچی
بنیانگذار شرکت ایرانکاوه
در هفتم مرداد  ۱۳۹۸در
سن  91سالگی به آسمان
ابدیت پرواز میکند ،اما
نام و خدمات او در صنعت
کامیونسازی ایران همیشه
ماندگار است.
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عواطف کودکان را
هدف قرار ندهیم

بررسی علت خشونت در خانوادهها

بنفشه حیرت نگاری

*

دو هفته گذشته درباره خشونت صحبت کردیم .هفته نخست خشونت را تعریف کردیم و انواع
آن را برشــمردیم .هفته دوم هم بر موضوع خشونتهای خانگی رایج اعمال شده بر کودکان و اشکال
گوناگون آن متمرکز شدیم و گفتیم رفتار خشونتآمیز علیه کودکان حول چهار محور آزارهای جسمی،
جنســی ،غفلت و آزارهای عاطفیـ روانی اتفاق میافتد که در مورد آزارهای جسمی و جنسی صحبت
کردیم .این هفته در مورد آزارهای مربوط به غفلت و آزارهای عاطفی و روانی بحث میکنیم.

برخی اوقات مشــاهده میشود که کودکان مورد بیتوجهی یا
غفلت والدین ،مراقبان و یا مربیان خود قرار میگیرند .این بیتوجهی
میتواند در اشــکال مختلف نمود پیدا کند ،ولی در کل به معنای
پاسخ ندادن به نیازهای حیاتی است .از جمله مصادیق این خشونت
میتوان به تأمین نکردن نیازهای تغذیهای ،پوشاک ،خانه و سرپناه
مناسب ،همچنین نبود توجه و رسیدگیهای مطلوب که متضمن
حفظ بهداشت و سالمت و آموزش کودک است ،اشاره کرد .این یک
نوع آزار است و ممکن است در همه خانوادهها وجود داشته باشد.
آزار از نوع غفلت به شــکلهای مختلف نمود پیدا میکند که
مهمترین آنها عبارتند از:
بیتوجهی و غفلت جســمانی :این نوع آزار هرگونه رفتار
غفلتآمیز را که موجب آســیب جســمانی کودک شود؛ شامل
میشود .کارهایی مانند ترک کردن کودک ،رها کردن به حال خود،
تغذیه نامناسب و غیره.
بی توجهی بهداشتی و پزشکی :بی توجهی و
اهمال در رســیدگی به کودک هنگام بروز بیماری از
جمله تأخیر در مراجعه به پزشک که میتواند منجر به
تأخیر در مداوا و حاد شدن بیماری و حتی در مواقعی
از دست رفتن کودکشود.
غفلت عاطفی و هیجانی :نادیده گرفتن یا کم
توجهی به نیازهای عاطفی و هیجانات کودک در زمره خشونتهای
خانگی قــرار دارد .رفتارهایی مانند ابراز نداشــتن محبت کافی،
بدرفتاری شدید یا مزمن با همسر خود در حضور کودک یا برخورد
نامناسب با دیگر اعضای خانواده که همگی ممکن است کودک را در
معرض خطرات شدید عاطفی قرار دهد ،همچنین قراردادن کودک
در شرایطی که بترسد یا به گریه بیفتد از جمله این موارد هستند.
غفلت در تعلیم و تربیت :این نوع از غفلت عبارت اســت از
توجه و رســیدگی نکردن به وضعیت آموزشی و تحصیلی کودک،
ناآگاهی از ضعفها و ناکامیهای احتمالی در این زمینه ،اختصاص
ندادن وقت مناســب برای آموزش مــوارد تربیتی و انجام تکالیف
درسی
طرد :شــدیدترین شکل غفلت طرد اســت .در برخی مواقع
کودکان به دلیل ناتوانایی والدین در فراهم کردن امکانات مناسب
معیشتی و حمایتی به دلیل فقر اقتصادی ،مشکالت برخاسته از
دچار بودن والدین به آسیبهای اجتماعی ،فقر فرهنگی ،مشکالت
قانونی و . ....طرد میشــوند .گاهی اوقــات طرد با این امید انجام
میشود که با این کار کودکشان تحت حمایت افراد یا مؤسساتی
قــرار بگیرد که توانایی نگهداری کودک در شــرایط مناســب و
مطلوبتر را داشته باشند.
نوع دیگری از خشــونت علیه کودکان ،آزارهای روانی اســت.

بایدها و نبایدها در آموزش موسیقی به کودکان

7

انتخابساز بر اساس عالقه کودک

کنفرانــس بینالمللی ســوءرفتار روانی
،1983
با کــودکان و نوجوانان در ســال
پوریا شیرینگو*
بدرفتــاری روانی با کــودکان را اینگونه
هفتههای گذشــته مطالبی در مورد استعدادیابی ،شیوه آموزش ،شرایط کودک برای یادگیری
تعریف میکند« :هرگونــه رفتار با کودک
کــه طبق اســتانداردهای اجتماعی و نظر
و وظایف مربی و خانواده در یادگیری کــودک یا هنرجو مباحثی مطرح کردیم .این هفته بهطور
متخصصان و از نظر روانشناختی آسیب زا
تخصصی در موردساز و انتخابساز مناســب برای کودک صحبت میکنیم .البته نکته مهم این
باشد ».یعنی هرگونه رفتاری که بر عملکرد
است که مباحثی که در هفتههای گذشته بیان شده ،نباید فراموش شود؛ چراکه همه موارد مانند
رفتاریـ شناختی و عاطفی و جسمی کودک
با
تأثیر سوءداشــته باشــد ،بدرفتاری روانی
تکههای پازل وقتی درست و اصولی در کنار هم قرار بگیرند ،نتیجه مطلوب حاصل میشود.
کودک خوانده میشــود .خشونت روانی علیه
کودکان به چند شکل نمود مییابد. :
یکــی از مســائل متــداول
کودک به یکساز باید انجام دهد ،این
به
نســبت
رفتار و نگرشهای منفی
خانوادهها انتخابســاز مناسب
است که با خانواده هنرجو صحبت کند؛
کودک بهصورت کالمی مانند سرزنش مداوم،
برای کودک اســت که توجه به
چراکه پس از انتخابساز این خانواده
به کار بردن الفاظ زشــت در صحبت
عالقــه کودک بهتریــن و تنها
اســت که بایدســاز را تهیه کند و در
با کودکان و شوخیهای منفی مکرر با
گزینــه مناســب در این مورد
اختیار کــودک قرار دهد .بنابراین باید
کودک که همگی سبب میشود کودک
است .کشــف عالقه کودک به
میان انتخابســاز و توان مالی خانواده
توهین
خود را واقعاً بیارزش و مستحق
یکســاز خاص باید توســط
برای تهیه آن ،توازن برقرار شود.
را
کودک
بداند .این احســاس بیارزشی
مربی متخصص کودک شناســایی و در
فرض کنیمســاز مورد عالقه کودک انتخاب و
جمله
از
روانی
مســتعد انواع اختالالت
مسیر درست هدایت شود.
توســط خانواده تهیه شد .این تمام ماجرا نیست و
کند.
افسردگی و اضطراب می
مربی با معرفی درستسازها میتواند کودک برای یادگیری نیاز به مربی متخصص دارد.
انتظارات نامناسب با سن کودک و مقایسه
به کــودک کمک کنــد تا بــا آگاهی گاهی اوقات ممکن اســت خانواده نتواند کالس یا
کودک با همساالنش باعث فشارهای روحی و روانی
بیشترســاز را متناســب بــا عالقهاش مربی متخصص درســاز مورد عالقه هنرجو را پیدا
شدید بر کودک میشود
انتخاب کند.
کند که ایــن موضوع خانواده و کــودک را دچار
اعمال مقررات و کنترل شــدید نسبت به
بســیاری از مواقع مربی آنطور که چالش میکند .بنابراین عالقه کودک بهساز ،توان
کودک ،ترساندن او از تنبیه سخت بدنی ،تهدیدهای
باید و شایدسازها را به کودک معرفی مالی خانواده و دسترسی داشتن به کالس آموزشی
برقراری
متداول مانند دوست نداشتن کودک ،ممنوعیت
نمیکند و به همین دلیل هنرجو در یا مربی متخصص کودک برای آموزشســاز مورد
برای
گیری
ارتباط با دیگران و حتی اظهارنظر و تصمیم
انتخابساز دچار سردرگم 
ی میشود نظر باید ماننــد تکههای پازل در کنــار هم قرار
همه کارهای کودک که او را عم ً
محروم
انتخاب
ال از حق
ً
وگاه اصــا نمیداند به کدامســاز گیرند.
میکند و مانع رشد احساس فردیت و استقالل در کودک
عالقه دارد .مربی باید با نشان دادن
موضــوع دیگری که در زمینه آموزشســاز به
میشود
انواعســازها اجازه دهد کودک آنها کــودک مطرح میشــود و یکــی از دغدغههای
به خدمــت گرفتن کــودک در جهت ارضای
را لمس کند و تشــخیص دهد که خانوادهاســت ،ســخت و آسان بودنســاز است.
نیازهای عاطفی خود :گاهی اوقات والدین ،کودکان را
کدامساز را دوســت دارد .اگر این خانوادهها گمــان میکنند برخی ازســازها برای
مورد
در مقام قضاوت قرار میدهند و از آنها میخواهند در
مراحل طی شــود قطعــاً کودک یادگیری کودک ســخت هستند و به همین دلیل
ناعادالنه بودن وضعیت زندگیشان اظهارنظر کنند.
میتواند در یادگیریســاز مورد ممکن اســت مانع انتخابساز مورد عالقه کودک
خوبی
امانتداران
کودکان امانتهای الهیاند و والدین باید
عالقهاش موفق شود.
شوند .در این مورد به صراحت میگویم اگر کودک
پایان
به
شماره
این
باشند .بحث خشونت علیه کودکان در
ً
نکتــه دیگری کــه اهمیت بهساز انتخابشده عالقه داشته باشد ،قطعا تمرین
میرســد .هفته آینده مبحث جدیــدی را درباره تأثیرات و
دارد ایــن اســت کــه کودک و یادگیری برایش ســخت نخواهد بود و با تمرین
عوارض روانشناختی اعمال خشونتآمیز نسبت به کودکان
گاهی اوقات به دنبال سازهای و تالش قطعاً در یادگیریســاز مورد عالقه موفق
مطرح میکنیم.
جدید اســت و اینگونهسازها میشود.
*روانشناس بالینی و فیلم درمانگر
برایــش جذابیت دارنــد .در
انتخاب ســازهای پایهای برای کودک بهترین
چنین مواردی با مشاورههای گزینه اســت .چراکه کــودک اگر آمــوزش را با
تخصصی و کارشناسی مربی سازهای ریتمیشروع کند و بعد سازهای ملودیک
میتواند تشــخیص دهد آیا را بیاموزد ،حتماً موفقتر خواهد بود.ساز پیشنهادی
این عالقه واقعی است یا یک من برای کودک در مراحل ابتدایی یادگیریســاز،
انتخاب هیجانی .بنابراین در تنبک اســت که یادگیری آن ســاده است و چون
چنین موارد مربی متخصص صدای خوشــی هم دارد ،قطعاً سبب عالقهمندی
کودک بــا صحبت کردن کودک میشود.
میتواند به کودک را کمک
بهطور کلی بهتر اســت کودک ابتدا ســازهای
ک را بیاموزد و در ســنین نوجوانی و جوانی
کند تاساز مورد عالقهاش ریتمی 
را بــه دور از هیجانــات ســراغ ســازهای ملودیک برود .این روش او را به
زودگذر انتخاب کند.
مسیری سوق میدهد که در آینده میتواند نوازنده
موضــوع دیگری که موفق و مجربی شود.
مربی متخصص کودک
*رهبرارکستر کوبهای و کارشناس
استعدادیابی کودکان
پس از شناسایی عالقه
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هویت
پیشخوان
موزه ملک

بهاره خسروی

سلسله قاجار و کالغهای بدشگون

حمله کالغها به پرچم دولتی در ماههای آخر سلسله قاجار از آن دست اتفاقاتی است که تهرانیها
آن را به فال بد گرفتند .بسیاری معتقد بود این کالغها برای سلسله قاجار خوشیمن نبودند و باعث
ن شدند .اما ماجرای حمله این کالغهای بدشگون چه بود؟ «داریوش شهبازی» در کتاب
سرنگونی آ 
«برگهایی از تاریخ تهران» با یادی از این ماجرا نوشته است« :حمله کالغها به پرچم دولتی در روز
پنجشنبه سیام آذرماه سال  1287اتفاق افتاد .به فاصله کمی از این حمله طومار این سلسله بیهنر
پیچیده شد و به تاریخ سرد و گرم چشیده این مرز و بوم پیوست .ماجرای کالغها از این قرار بود که
روزی از روزها تعداد زیادی از کالغهای پایتخت انگار به نمایندگی از مردم سراسر ایران به  2پرچم
دولتی که بر فراز عمارت بلند شمسالعماره به اهتزاز در آمده بود ،حمله و آنها را پارهپاره کردند.گویی
در تظلم و دادخواهی مردم گیالن ،آذربایجان ،خراســان ،اصفهان ،خوزســتان ،کرمان ،کردستان،
مازندران و ...حرف دل ایشان یعنی «زیر بار ستم نمیکنیم زندگی» را با قارقار خشمگنانه خود بر
فراز کاخ شاهی سردادند .گفتوگو پیرامون این اتفاق مدتها نقل مجالس مردم بود».

آموزش نقاشی پشت شیشه

ایــن روزهای فاصله اجتماعــی بهترین فرصت
بــرای دنبال کردن و یادگیــری هنرهای اصیل
ایرانی از طریق فضای مجازی اســت .به همین بهانه
«مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک» کارگاه آموزش
نقاشــی پشــت شیشــه را در فضای مجازی برگزار
میکند .در این گارگاه آموزشی پر نقش و نگار ،استاد
«مهرنوش بشــارت» نقاشی پشت شیشه و آینه را به
دوســتداران هنرهــای ایرانــی آمــوزش میدهد.
عالقهمندان برای تماشــای این برنامه و بهرهمندی از
مزیای آموزشی آن میتوانند به فضای مجازی مؤسسه
کتابخانه و موزه ملی ملک مراجعه کنند.

فضای سبز

عملیات نگهداشت درختان چنار

بــرای پیشــگیری از بیماری و ضعیف شــدن
درختــان چنــار و همچنین نابــودی و خزان
زودرس ،عملیات نگهداشت درختان چنار در تکه دهم
پایتخت اجرا شد .رئیس اداره فضای سبز منطقه 10
با اعالم این خبر افزود« :مطابق با دستورالعمل سازمان
بوستانها و فضای سبز شهر تهران ،عملیات نگهداری
از درختان چنار در نواحی سهگانه تکه دهم پایتخت
اجرا شــد .در این عملیــات اقداماتــی مانند حذف
شــاخههای خشــک ،حذف تنهجوش یــا پاجوش،
آزادســازی طوقه ،بازسازی تشــتکها ،کندوکوب و
سیخکزنی انجام شد».
به گفته «شــهریار غالمی» محلولدهی به ریشه
توشــوی تنــه درختان بــا محلول
گیاهــان و شس 
بردوفیکــس از دیگر اقدامات مهم انجامشــده برای
نگهداری درختان چنار بود که با حضور کارشناســان
انجام شد.

فیلم

زندگی زیباست

اگر عالقهمند تماشای فیلمهای روانشناسی و
خانوادگی هســتید ،برنامه نقد و بررســی فیلم
«زندگی زیبا» در فرهنگســرای خانواده را به شــما
توصیه میکنیم .این برنامه  25مرداد ماه به مناسبت
روز خانواده ساعت  19بهصورت ویدئو در اینستاگرام
فرهنگســرای خانواده برای عالقهمندان به هنر هفتم
پخش میشــود .برای تماشای این فیلم و استفاده از
نشــانی
بــه
کارشناســان
نظــرات
@ FARHANGSARA_KHANEVADE
فرهنگسرای خانواده سر بزنید.

فرهنگسرای قرآن

ارتباط مؤثر

یکی از راههای حفظ تحکیم بنیان خانواده و ارتباطات فردی داشتن روابطعمومی قوی است.
برای آشنایی شهروندان با روانشناسی و علم برقراری ارتباط مؤثر ،فرهنگسرای قرآن دوره آموزشی
«ارتباط مؤثر» را با حضور «استاد شهال حاجیزاده» روانشناس و مشاوره خانواده بهصورت مجازی
برگزار میکند .این برنامه برای عالقهمندان به موضوعهای روانشــناختی و کســب مهارتهای
اجتماعی تدارک دیده شــده است و سهشــنبهها از ساعت  11تا  12در اینستاگرام فرهنگسرای
قرآن قابل مشاهده اســت .عالقهمندان میتوانند برای نامنویسی و تماشای این برنامه به نشانی
 http://Edu.farhangihonari.irمراجعه کنند .همچنین برای کسب اطالع از جزئیات اجرای
برنامه میتوانند با شماره  55788534تماس بگیرند.

سرگرمی

بازی دستمال
فلســفه بیشــتر بازیهــا و
ســرگرمیهای کودکانه در تهران
قدیم ،آشــنایی بــا زندگی جمعی
و ایجــاد روحیــه مشــارکت بود؛
مفهومــی که ایــن روزهــا از آن
بهعنوان آموزشهای شهروندی یاد
میشود .یکی از بازیهای جالب و
تقریباً فراموششده در تهران قدیم
بازی دســتمال است .در این بازی،
شــرکتکنندگان به  2گروه مســاوی تقسیم
میشــوند .بازیکنان در  2صف بــه فاصله ده
قدم در مقابل هم قرار میگیرند .اســتاد بازی
یک دستمال میان  2صف میگذارد ،به نحوی
که فاصله آن از  2دســته به یک اندازه باشد .با
فرمان استاد نفرات اول هر  2صف باید بهسرعت
دستمال را بردارند .بازیکنی که زودتر دستمال را

برداشت و به جای خود رسید ،برنده بازی است.
البته ب ه شرطی که طرف مقابل او نتواند دست
خود را به بدن او بزند .بعد از  2نفر اول ،نوبت به
نفرات دوم صف میرسد و بههمینترتیب بازی
تا پایان نفرات  2صف ادامــه پیدا میکند .در
پایان گروهی که تعداد بازیکنان برنده آن بیشتر
باشد ،بهعنوان تیم برنده اصلی معرفی میشوند.

سالمت

گیاهان شفابخش
و مفید در برابر
«کووید»19

حفظ سالمتی و باال بردن مقاومت
و ایمنــی بــدن در مقابــل بیماری
«کوویــد  »19یکــی از دغدغههای
مهم این روزهای کرونایی شهروندان
اســت .موضــوع تغذیه
سالم و اینکه چه بخوریم
تا ســامت و مصون از
کرونا باشیم ،نقل محافل
اســت .به همیــن بهانه
«نگار هاشمی» مسئول
نگار هاشمی
مسئول مرکز تحقیقات
مرکز تحقیقات و آموزش
و آموزش فضای سبز
و مشــاوره فضای ســبز
تکه دهــم پایتخت چند
گیاه شفابخش دارویی مقاوم در برابر
«کوویــد »19را معرفی میکند که
نقش مهمی در افزایش ضریب ایمنی
بدن دارد.
زنجبیل
پادشــاه گیاهــان
مفید برای دســتگاه
گوارش زنجبیل است.
این گیاه دارویی حالت
تهــوع و اســتفراغ را
تسکین میدهد ،معده را آرام میکند
و ناراحتیهــای ناشــی از گاز و نفخ
را از بیــن میبرد .زنجبیل برای رفع
حالت تهوع بعد از جراحی و عوارض
جانبی شیمیدرمانی معجزه میکند.
این گیاه خاصیت آنتیاکســیدانی،
ضدباکتریایــی ،ضدویروســی و
ضدالتهابــی دارد .ادویــه زنجبیــل
مرهمی بــرای درمان ســردردهای
میگرنی ،آرتریتها و آسم است.
دارچین
دارچیــن باعــث
ایجــاد تعــادل در
قندخــون میشــود.
همچنیــن از جهش
ناگهانی و افزایش ســریع قندخون
بعد از غذا پیشــگیری میکند .این
امر حساســیت بدن را به انســولین
بهبود میبخشد و ریسک فاکتورهای
پیشدیابت را کاهش میدهد .ادویه
دارچین برای معالجه سرطان مفید
اســت و باعث کندی خونرسانی به
تومورها میشود.
فلفل قرمز
فلفــل قرمــز به
تقویت سیستم ایمنی
بدن کمک میکند و
باعث افزایش سالمت
قلب میشــود .همچنین فلفل قرمز
به کاهش فشارخون کمک میکند.
عالوه بــر این خطر حملــه قلبی را
پایین میآورد و باعث رقیق شــدن
اخالط میشود و عبور و مرور آنها را
در طول ریهها تسهیل میکند.

