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طرح«كمك هاى مؤمنانه» 
در محله ها براى حمايت از آسيب ديدگان كرونا اجرا مى شود

نواى خوش همدلى 
در شرق پايتخت

کرونا که آمد، فکر  کرديم فقط ســالمتی و جانمان را نشــانه گرفته، اما 
وقتی ماندگار شــد و بسياری از کســب و کارها را تعطيل کرد، رد پای 

مخربش بر اقتصاد و معيشت خانواده ها هم پديدار شد....
سه شنبه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره ۷۶۴
۱۶ صفحه
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حمايت شهردارى از صنايع خرد و كسب و كارهاى كوچك مقياس و خانگى
شاغالن اين بخش را اميدوار كرده است

يکی از اقدامات مديريت شــهری در مناطــق مختلف تهران 
در شــرايط فعلی که شــيوع ويروس کرونا بسياری از کسب و 

کارها را تحت تأثير خود قــرار داده، حمايت از صنايع خرد و 
کســب و کارهای کوچک مقياس و خانگی 

است. صنايع خرد عمومًا در محله ها 
به صورت...

چراغ كارگاه ها روشن است
مناطق شرقى تهران بيشترين آمار تصادفات را 

به خود اختصاص داده است 

اگر بگوييم شرق تهران يکی از پرحادثه ترين 
نکرده ايم.  اغراق  اســت  پايتخت  بخش های 

طبق آمار پليس راهور تهران بزرگ...

صفحه ۱۴

پنجمين ورزشگاه 
بزرگ ايران در منطقه 14 تهران قرار دارد

تصادف 
در بزرگراه ها

صفحه ۱۰

كشتى جهانگيرخان 
به گل نشسته است! 

حمايت شهردارى از صنايع خرد و كسب و كارهاى كوچك مقياس و خانگى
شاغالن اين بخش را اميدوار كرده است

از اقدامات مديريت شــهری در مناطــق مختلف تهران از اقدامات مديريت شــهری در مناطــق مختلف تهران 
فعلی که شــيوع ويروس کرونا بسياری از کسب و فعلی که شــيوع ويروس کرونا بسياری از کسب و 

و را تحت تأثير خود قــرار داده، حمايت از صنايع خرد و را تحت تأثير خود قــرار داده، حمايت از صنايع خرد را تحت تأثير خود قــرار داده، حمايت از صنايع خرد و و 
کســب و کارهای کوچک مقياس و خانگی کســب و کارهای کوچک مقياس و خانگی 

خرد عمومًا در محله ها خرد عمومًا در محله ها خرد عمومًا در محله ها 
کســب و کارهای کوچک مقياس و خانگی 

خرد عمومًا در محله ها 
کســب و کارهای کوچک مقياس و خانگی 

چراغ كارگاه ها روشن است

صفحه ۴

صفحه ۱۲
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طرح های ترافيکی عمرانی متعددی 
در راستای تبديل بوستان جنگلی 
ســرخه  حصار به قطب گردشگری شرق 
تهران، در محدوده بوستان اجرا می شود. 
شــهردار  رحمــان زاده»  «مرتضــی 
«اجرای  گفــت:  منطقه۱۳دراين بــاره 
طرح هــای ترافيکی- عمرانــی با هدف 
تأمين آســايش و رفاه گردشــگران در 
محدوده بوستان جنگلی سرخه حصار در 
دســتور کار قــرار دارد.» او افــزود: «با 
نيازســنجی صورت گرفته، فضای پارک 
خودرو برای توقف شهروندان با ظرفيت 

پارک هزار دســتگاه خودرو، طراحی و اجرا شد.» او ادامه داد: «همچنين با 
همــکاری معاونت های حمل ونقل و ترافيک و فنی و عمرانی، برای رفاه حال 
گردشــگران، در نظر داريم حدود هزار واحد پارکينگ حاشــيه ای ديگر نيز 
امسال ايجاد کنيم.» او يکی از برنامه های پيش رو اين منطقه را، اجرای ديوار 

مالون در خيابان های جنگل سرخه حصار 
برشــمرد و افــزود: «اين طــرح برای 
پيشگيری از ريزش آب و خاک به سطح 
معبر در دست اجرا است. همچنين تراش 
و روکش اساسی آســفالت خيابان های 
محدوده بوســتان جنگلی سرخه حصار 
اجرا می شــود.» رحمان زاده درباره ديگر 
برنامه آينده منطقه۱۳ گفت: «پيســت 
دوچرخه سواری محدوده بوستان جنگلی 
ســرخه حصار به صورت کامل آسفالت و 
جدول کاری کنار پيســت نيــز اجرايی 
می شود. همچنين۴ در اصلی برای ورود 
به بوســتان جنگلی سرخه حصار ســاخته و نصب شده و در پنجم هم نيز از 
سمت بزرگراه شهيد ياسينی در حال ساخت است.» او خاطرنشان کرد: «عالوه 
براينها بازسازی سرويس های بهداشتی بوستان و ساخت سرويس های جديد 

از ديگر برنامه های منطقه امسال است.»

تيتر يك

ساخت هزار پاركينگ حاشيه اى در بوستان جنگلى سرخه حصار 

مشاوره تلفنى در خانه هاى سالمت
طرح «ســاعات طاليی با روان ياران» در منطقه۱۴ اجرا می  شود. «ليال اسمی “ رئيس اداره 
سالمت شهرداری منطقه۱۴دراين باره گفت: «يکی از برنامه های پرطرفدار خانه های سالمت، 
مشــاوره خانواده بود که اين روزها به دليل شــيوع ويروس کرونا برگزار نمی شــود. از اين رو 
بســياری از شهروندان با مشکل مواجه شده اند.» او افزود: «برای بهره مندی از امکان مشاوره 
و گفت وگو با روان شناســان، طرح «ساعات طاليی با روان ياران» را در نظر گرفته ايم که قرار 
است اين طرح در همه خانه های سالمت منطقه اجرا شود.» او ادامه داد: «اکنون خانه سالمت 
محله های مينا، پرستار، شهدای گمنام و شکوفه به عنوان پايلوت انتخاب شده اند و شهروندان 

می توانند تلفنی يا مجازی، روزهای يکشنبه تا سه شنبه از مشاوران منتخب کمک بگيرند.»

ايجاد ميدانگاه و پياده رو زير پل خيابان استخر 
پروژه ســاخت ميدانگاه و ايجاد پياده راه مناسب در زير 
پل شهيد قائمی  در محدوده خيابان استخر (سيدعلی) آغاز 
شــده و در پاييز با منظری زيبا آماده بهره برداری می  شود. 
«محمد احمدلو» شهردار ناحيه ۹ منطقه۴دراين باره گفت: 
«بهسازی زير پل استخر با پاکسازی ضايعات و نخاله ها شروع 
و خاکريزی، خط کشی و نقشه برداری ها انجام شده است.» او با 
با بيان اينکه اين پروژه با هدف رفع فضاهای بی دفاع و ساخت 
منظر زيبا و ايمن شهری وايجاد پياده راه مناسب برای عبور 
شــهروندان اجرا می  شود، افزود: «قرار است در اين محدوده 
آبنما، فضای بازی کودکان، تجهيزات و دستگاه های ورزشی بزرگساالن جانمايی و با پياده راه سازی 
و ايجاد ميدانگاه، توقفگاه و معبر ايمن و مناسبی برای     تردد شهروندان ساخته شود.» پروژه بهسازی 

و ايمن سازی به مساحت يک هزار مترمربع و حدفاصل کارواش و پارکينگ خودروها اجرا می  شود. 

 ميدانگاه و پياده رو زير پل خيابان
چهره

معاون اجتماعى و فرهنگى 
شهردار منطقه 15 خبر داد

رونق تورهاى مجازى 
گردشگرى 

يادداشت

زيرساخت هاى اجتماعى و 
بحران كرونا

منطقه15

منطقه13

ويــروس کرونا منطق خــود را دارد. از 
نقطه قوت آدم هــا که ارتباطات و تعامالت 
اجتماعی است استفاده کرده و به سالمت 
آنهــا حمله کرده اســت. در نتيجه جوامع 
مجبور شــده اند تا با سياســت هايی برای 
محدود کــردن تعامــالت و گردهمايی ها 
به مقابله با شــيوع ويروس کرونا برخيزند. 
سياســت هايی که سرعت شيوع ويروس را 
کند می کند اما ممکن است جامعه را دچار 
بحران های جدی ماننــد تضعيف روابط و 
ازدياد بيماری های روانــی کند. اما در اين 
شــرايط چه کارهايی می تــوان انجام داد؟ 
اگرچه اکنون در وســط اين بحران هستيم 
و بــه احتمال زياد تمامی ابعاد و ســطوح 
رويداد برای ما شــناخته شــده نيست اما 
می توان با بهره گيری از تجربه های داخلی و 
جهانی راهکارهايی را برای کاهش صدمات 
اجتماعی دنبال کرد. برای مثال بايد راهبرد 
انســجام اجتماعی در کنــار فاصله گيری 
اجتماعــی همزمان اجرا شــود. آنچه جان 
آدميــان را در برابــر باليا حفــظ می کند 
پيوستگی اجتماعی آنهاست نه فاصله آنها 
از يکديگــر. از ايــن رو، در عين توصيه به 
فاصله گيری بايد با استفاده از زيرساخت و 
ابزارهای مدرن مانند شبکه های اجتماعی، 
اجازه قطــع تعامالت اجتماعــی را نداد و 
افراد جامعه را تشويق به مراقبت از يکديگر 
کرد. از همين رو توسعه ظرفيت شبکه های 
اجتماعی مجازی برای جايگزينی شبکه های 
اجتماعــی واقعــی در هنــگام بحران های 
بيولوژيکی يک مســئله ضروری است. بايد 
به فکر حمايت از گروه های آسيب ديده در 
جريان بحران با ابتکاراتی مانند تشــکيل 
صندوق حمايت از آســيب ديدگان و بانک 
مــواد غذايی محلی بود کــه در اين زمينه 
دولت، شهرداری ها و تشکل های غيردولتی 
می تواننــد نقش مهمی داشــته باشــند. 
همچنين تشکيل گروه های داوطلب محلی 
برای رسيدگی و مراقبت از افراد پير، ناتوان، 
از کار افتاده و تنها، يک مسئله حياتی است. 
بايد ظرفيت های توسعه محلی تقويت شود 
و اجتماعات محلی به عنوان يک سطح مهم 
ميانجی ميــان زندگی خصوصی و عمومی 
به رسميت شناخته شوند. بخش مهمی از 
سياست قرنطينه در مقابل باليا و رسيدگی 
به وضعيت را تشکل های محله مبنا می توانند 
انجــام دهند. جامعه سرشــار از امکانات و 
دارايی است که می توان از آنها برای کمک 
و حمايت استفاده کرد. دانشگاه ها و مدارس 
بخشی از زيرســاخت اجتماعی جامعه ما 
هســتند که در اين شرايط می توانند نقش 
مهمی برعهده گيرنــد. برای مثال می توان 
به شرکت های دانش بنيان مأموريت داد تا 
برای طراحی مدل های رفتاری ويژه شرايط 
بحران و يا ساخت ابزارهای و داروهای جديد 
تالش کنند يا می توان با تشکيل گروه های 
دانش آموزی و دانشــجويی بــرای آموزش 
مهارت های ارتباطی ديجيتال به سالمندان 

کوشيد. 

باغ سازور با 70 درصد فضاى سبز ايجاد مى  شود 
باغ ايرانی در محله زرکش با ۷۰ درصد فضای سبز ايجاد 
می  شود. «مهناز استقامتی» شــهردار منطقه ۸ دراين باره 
گفت: «برای ايجاد باغ ايرانی ســازور زمينی تملک شد تا با 
ساخت آن بتوانيم سرانه فضای سبز را در محله زرکش ارتقا 
دهيم.» استقامتی ادامه داد: «با توجه به اينکه اين ملک قبًال 
کاربری باغ داشته ۷۰ درصد از اين باغ ايرانی را فضای سبز 
تشکيل می  دهد. اين بوستان۳هزار مترمربعی در حال ساخت 
است که عالوه بر محوطه سازی به امکاناتی از جمله آبنمای 
۹۰ متــری، زمين بازی برای کــودکان، زمين ورزش برای 
بزرگساالن، ۶ چشمه سرويس بهداشتی و آالچيق برای فضای پاتوق های محلی مجهز می  شود.» او 
افزود: «در برخی از محله های منطقه ۸ با کمبود فضا، بافت متراکم جمعيت و کمبود زمين مواجه 

هستيم. به همين دليل سعی کرديم از ظرفيت های موجود در محله ها استفاده کنيم.» 

باغ

جاذبه هــای گردشــگری منطقه۱۵ 
فراغت  اوقــات  غنی ســازی  بــرای 
شــهروندان در بحــران کرونــا در فضای 
مجازی معرفی می  شــود. «اکبر مختاری» 
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 
۱۵ دراين باره می  گويد: «طرح گردشگری 
مجازی با هدف آشنايی شهروندان با جاذبه 
و ظرفيت های گردشگری منطقه در صفحه 
اجتماعــی فرهنگی  اينســتاگرام معاونت 
منطقه اجــرا و نقاط گردشــگری معرفی 
می  شــوند.» او ادامه می  دهــد: «از اين رو 
مسابقه عکاســی «جاذبه گردشگری محله 
مــن» اجــرا خواهدشــد و عالقه منــدان 
می  توانند از نقاط گردشــگری محله خود 

عکس تهيه کنند. شرکت عموم 
شــهروندان منطقه ۱۵ در 
اين مســابقه آزاد اســت و 
طريــق  از  عالقه منــدان 
اينستاگرام و کانال  صفحه 

تلگرام شــهرداری 
منطقــه 

خود  عکس های 
را ارسال کنند 
از  پايان  در  و 
برگزيــدگان 
رويداد  ايــن 

با  گردشــگری 
جوايــز  اهــدای 
نفيــس تجليــل 

می  شود.» 

مجله خبرى مجله خبرى

ممنوعيت زباله گردى كودكان
فعاليت کــودکان زباله گرد در منطقه۱۳ ممنوع شــد. همزمان با 
ارسال ابالغيه شــهرداری تهران مبنی بر ممنوعيت زباله گردی برای 
کودکان و نظارت بر عملکرد پيمانکاران شــهرداری، مديريت شهری 
منطقه۱۳ با تشــکيل جلســه اين موضوع را در دستور کار خود قرار 
داد. در اين زمينه براساس هماهنگی های انجام شده فعاليت کودکان 

زباله گرد ممنوع و هماهنگی و برنامه ريزی های الزم برای ســاماندهی 
اين موضوع در منطقه۱۳با معاونت های اجتماعی و فرهنگی، خدمات 
شهری و محيط زيست و شهرداران نواحی چهارگانه انجام و دستورات 
الزم صادر شــد و براين اســاس با پيمانکاران متخلف برخورد قانونی 

می شود. 
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استفاده از ظرفيت مغفول 
ميدان هفت حوض

ميــدان هفت حوض 
از  يکــی  «نبــوت» 
ميدان های  مهم تريــن 
اســت که  منطقــه ۸ 
تجمع  محــل  قديم  از 

اهالی محله بوده  و بهتر اســت شــهرداری در 
اينجا شــرايط تأمين اوقات فراغت شهروندان 
را فراهم کند. «رضا چگينی» دبير شــوراياری 
محله هفت حــوض دراين بــاره می  گويد: «در 
شمال ميدان هفت حوض  اين امکان وجود دارد 
تا تمهيداتی از ســوی شــهرداری منطقه برای 
اوقات فراغت شــهروندان صورت بگيرد. در اين 
بخش ســکوهايی برای استراحت اهالی از قبل 
تعبيه شــده و از فضای ســبز خوبی برخوردار 
است. پيشــنهاد می  شود شهرداری يک جايگاه 
برای اجرای برنامه های مختلف فرهنگی تدارک 
ببينــد.» او ادامه می دهد: «اگــر در اين مکان 
آبنمای موزيکال يا آبنمــای آب و آتش را هم 
تعبيه کنند، شــاهد استقبال بيشتری خواهيم 
بــود. البته بســتر جانمايی اين آبنمــا تا قدر 
زيادی فراهم اســت.» چگينی درباره ضرورت 
ســاخت يک کالنتری ديگر در محدوده محله 
هفت حوض نيز می گويد: «با توجه به گسترش 
شهرنشينی  و افزايش جمعيت در منطقه، يک 
کالنتــری جوابگوی نياز و امنيت شــهروندان 
نيســت. چون در بخش غربی منطقه کالنتری 
نداريم و در صورت وقوع جرم و مشــکل در اين 
بخش بايد از کالنتری ميدان هفت حوض نيرو 
اعزام شود که وقت گير است.» او می افزايد: «در 
صورتی که شهرداری ملکی را در ميدان نظام آباد 
برای ساخت کالنتری اختصاص دهد، شاهد نظم 

و امنيت بيشتری در محله ها خواهيم بود.» 

شورايارى  110
مخزن زباله و كارتن 

پالست در مجتمع هاى 
مسكونى، ساختمان هاى 

تجارى منطقه4 
توزيع شد. به گفته 
«حميدرضا فرخى» 

معاون خدمات 
شهرى و محيط زيست 
شهردارمنطقه اين 

اقدام با هدف افزايش 
مشاركت مردمى  و     ترويج 
فرهنگ تفكيك زباله از 
مبدأ انجام شده است. 

25
مقطع خط كشى طولى، 

روى سرعتگير و عرضى 
در معابر منطقه 8 از 
جمله بزرگراه شهيد 

باقرى، ميدان نبوت و 
خيابان هاى شهيد مدنى، 
كرمان و جانبازان توسط 
پليس راهورمنطقه 8 

انجام شده است. 

 970
دانش آموز در 

سومين «وبينار» 
قطب كشورى نانو در 

پژوهش سراى ابن سينا 
منطقه15شركت كردند. 
هدف از برگزارى وبينار 
نانو، فراهم كردن بستر 
مناسب براى شناسايى 
دانش آموزان مستعد و 

پژوهشگر است. 

18
 درصد تخفيف از آن 
كاسبان خوش حسابى 

مى شود كه عوارض كسب 
و پيشه سال 1399 را تا 
آخر مرداد ماه بپردازند. 
عالوه براين، 10 درصد 

بخشودگى معوقات هم به 
شهروندان خوش حساب 

تعلق مى گيرد. كافى است 
از كد دستورى 731#* 
يا سامانه تلفنى 137 
 tax. يا درگاه اينترنتى

tehran.ir استفاده كنيد. 

توزيع كيسه هاى پارچه اى و نصب مخزن هاى سه گانه
فعاليت هــای بازيافتی منطقه ۱۳ در ۲ ماه اخير، با توزيع کيســه های 
پارچه ای، آموزش شهروندان و نصب مخزن های سه گانه ادامه داشته است. 
«ســيد مهدی صالح زاده» معاون خدمات شــهری و محيط زيست شهردار 
منطقه۱۳ دراين باره گفت: «آموزش های الزم در زمينه تفکيک پسماند به 
بيش از ۵ هزار شهروند در راسته های تجاری، مسکونی و بوستان ها ارائه و 
نيازسنجی از آنها درباره آغاز مجدد فعاليت طرح تفکيک در محله ها با توجه 
به بيماری کرونا انجام شــد.» او افزود: «با توجه به اجرای طرح نانوايی های 
دوســتدار محيط زيســت، هزار و ۳۳۰ کيســه پارچه ای در فروشگاه های 
شــهروند، بازارهای ميوه و تره بار پيروزی و محله ها توزيع شــد.» او ادامه 
داد: «با توجه به اجرای طرح های مديريت سبز و کاهش پسماند، کارکنان 
اداره ها، بانک ها و ساختمان های شهرداری برای پيشبرد بهتر طرح آموزش 
ديدند.» صالح زاده گفت: «برای تفکيک پسماند، تعدادی دستگاه مخزن سه گانه در بوستان پيروزی، 

سرای محله های حافظيه و آشتيانی و ساختمان  شهرداری ناحيه چهار و... نصب و جانمايی شد.»

آمادگى مدارس منطقه 4 براى بازگشايى در شرايط كرونايى
مدارس منطقه ۴ برای بازگشايی در وضعيت قرمز، زرد و سفيد آمادگی دارند. «محمدحسين لونی» مدير آموزش 
و پرورش منطقه ۴ دراين باره گفت: «هماهنگی و برنامه ريزی الزم برای بازگشايی مدارس در وضعيت های قرمز زرد و 
سفيد انجام و سعی شده تا تمام تمهيدات الزم انديشيده شود.» او افزود: «برای بازگشايی مدارس در ۱۵ شهريور ماه، 
تابع تصميمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستيم، اگر شرايط سفيد بود که مانند سال های گذشته، کالس ها به صورت 
حضوری برپا می  شود اما در صورتی که ويروس کرونا مهار نشده و شرايط قرمز بود، همه کالس ها از طريق نرم افزار 
شــاد و به صورت غيرحضوری برگزار می  شود.» او ادامه داد: «در صورتی که با وضعيت زرد به لحاظ شرايط کرونايی 
دچار باشــيم، آموزش به صورت ترکيبی (حضوری و آنالين) می  شــود يعنی نيمی  از دانش آمــوزان روزهای زوج و 
نيمی  ديگر روزهای فرد به صورت حضوری در کالس حاضر می  شــوند و دانش آموزانی که آن روز در خانه هســتند، 
به صورت مجازی و آنالين آموزش داده می  شوند.» مدير آموزش و پرورش منطقه ۴ تأکيد کرد: «درحال حاضر همه 
دستورالعمل های الزم تهيه شده و ما با توجه به شرايط فعلی گام به گام پيش می  رويم و اميدواريم بتوانيم در شرايط 
مطلوبی سال تحصيلی جديد را آغاز کنيم.» لونی خاطرنشان کرد: «اوليا نگران سالمتی دانش آموزان نباشند، چون 
در صورت برگزاری کالس های حضوری حتی وقتی که شــرايط عادی و ســفيد باشد، رعايت پروتکل های بهداشتی 
ضروری است و دانش آموزان بايد با ماسک در کالس حاضر شوند. همچنين کالس ها قبل و بعد از حضور دانش آموزان 

ضدعفونی می  شود.»

محله هاى منطقه 14 «دوستدار كودك» مى شود
طــرح «محلــه دوســتدار کــودک» در منطقــه ۱۴ اجرا می  شــود. 
«سعيد تيموری» معاون اجتماعی و فرهنگی شهردارمنطقه ۱۴ دراين باره 
گفت: «ايجاد فضايی شــاد و امن برای کودکان۲ ويژگی مهم بروز خالقيت 
کودکان و امکان رشــد فکری و جســمی  آنهارا فراهــم می کند.» او ادامه 
داد: «حــوزه فرهنگی و اجتماعی منطقه۱۴ در نظــر دارد، چنين فضايی 
را داخل محله ها با رعايت نکات اســتاندارد جهانی ايجاد کند. برنامه ريزی  
الزم برای ايجاد زيرساخت های  محله دوستدار کودک انجام شده است.» او 
افزود: «به زودی اين طرح در همه محله ها حتی محله های کم برخوردار اجرا 
خواهدشد.» به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهردارمنطقه ۱۴، ايجاد 
بوستان امن برای بازی کودکان، وسايل بازی متناسب با سن بچه ها، عبور 
و مرور امن آنها از خيابان، نصب مبلمان شــهری برای کودکان و دسترسی 
آسان به امکانات ورزشی از برنامه های طرح دوستدار کودک است که در کنار برگزاری مراسم شاد و 

مفرح برگزار خواهدشد. 

پويش فرهنگى«اين يك دعوت است» 
پويش «اين يک دعوت است» به همت اداره فرهنگی شهرداری منطقه 
۱۵ آغــاز به کار کرد. «وحيدرضا محمدی» شــهردار منطقه ۱۵دراين باره 
گفت: «برنامه «اين يک دعوت اســت» با هدف غنی ســازی اوقات فراغت 
شــهروندان تا هفته کتاب و کتابخوانی ادامه خواهدداشــت.» او ادامه داد: 
«اين پويش هر هفته به معرفی يک کتاب ارزشمند در زمينه های مختلف 
پرداختــه تا عالوه بــر     ترويج فرهنگ کتاب و کتابخوانی شــهروندان را به 
اهتمام ورزی به شعار «برای مقابله با ويروس کرونا در خانه بمانيم» تشويق 
کند.» او افزود: «در اين زمينه تالش شــده تا هر هفته يک کتاب شاخص 
و ارزشــمند را در حوزه های متنوع به شــهروندان معرفی کنيم و کتاب ها 
مطابق با گروه های ســنی مختلف در نظر گرفته شــده  تا همه شهروندان 
بتوانند در اين پويش شــرکت و از کتاب به عنوان يار مهربان در شــرايط 
حســاس کنونی بهره مند شوند.» شهروندان می  توانند با مراجعه به کانال معاونت اجتماعی از طريق 

http. //t. me/ejf۱۵در اين پويش شرکت کنند. 

ميز خبر

چه خبر از شهر؟

اخبار خطى

منطقه13

منطقه14

منطقه15

منطقه4

منطقه8

منطقه۴ به مناســبت روز خبرنــگار کتابخانه 
«شــقايق» در محلــه شــميران نو بــه نــام 
«روح اهللا رجايی» نامگذاری شد. زنده ياد رجايی، 
خبرنگار و دبير سابق نشريه همشهری محله، 
روزنامه همشــهری و سردبير روزنامه جام جم 
بــود که در ۳۰ تيرماه بر اثــر ابتال به ويروس 

کوويد ۱۹ درگذشت. 
منطقه ۸ خط کشی پارکينگ ويژه معلوالن در 
خيابان شهيد رودباری، نبش کوچه پيشوايی 
توسط معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداری 
منطقه ۸ انجام شد. اين طرح با هدف تسهيل 

در عبور و مرور اين افراد بود. 
منطقه۱۳ به مناســبت روز جهانی عکاســی 
مسابقه هنری ويژه شهروندان برگزار می شود. 
اين مسابقه با اعالم فراخوان در شبکه مجازی 
برای رقابت  محله های سيزده گانه منطقه۱۳، 
سالم ميان شــهروندان برگزار و به برگزيدگان 

مسابقه، جوايزی اهدا می  شود.  
منطقه۱۴ مجموعه ورزشــی تختــی  برنامه 
تفريحی «ســينما ماشين» را در اين ورزشگاه 
برگزار کرده است. شهروندان می  توانند روزهای 
فرد و دوشنبه ها با حضور در ورزشگاه تختی از 
ساعت۲۰:۴۵ تا ۲۲:۴۵ فيلم مورد عالقه خود 
را از داخل خودرو همراه با خانواده تماشا کنند. 
منطقه ۱۵ ضدعفونی مکان های عمومی  محله 
مســعوديه در دستور کار شــهرداری ناحيه۶ 
منطقــه۱۵ قــرار گرفته اســت. در اين طرح 
مکان های عمومی  از جمله بوستان ها، مساجد و 

مراکز پر    تردد مستمر ضدعفونی شدند. 

شــهروندان منطقه ۱۵ در 
اين مســابقه آزاد اســت و 
طريــق  از  عالقه منــدان 
اينستاگرام و کانال  صفحه 

تلگرام شــهرداری 

خود  عکس های 
را ارسال کنند 
از  پايان  در  و 
برگزيــدگان 
رويداد  ايــن 

با  گردشــگری 
جوايــز  اهــدای 
نفيــس تجليــل 

دكتر حسين ايمانى جاجرمى
جامعه شناس  و عضو هيئت 

علمى دانشگاه تهران
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يکی از اقدامات مديريت شــهری در مناطق مختلف تهران در شرايط فعلی که شيوع ويروس کرونا بسياری 
از کسب و کارها را تحت تأثير خود قرار داده، حمايت از صنايع خرد و کسب و کارهای کوچک مقياس و خانگی 
است. صنايع خرد عمومًا در محله ها به صورت اشتغال های کوچک مقياس در جريان است. جامعه هدف صنايع 
خرد و کســب و کارهای کوچک مقياس بيشتر بانوان سرپرست خانوار، بدسرپرست و نيازمند است که در واقع 
منبع درآمد ثابتی ندارند و از طريق مهارت خود دست به کارهای توليدی در مقياس کوچک می زنند. در محدوده 
مناطق شــرق پايتخت، حمايت از صنايع خرد از طريق اطالع رسانی کسب و کار در فضای مجازی، ايجاد بازار 
فروش در بازارچه های خود اشــتغالی، اختصاص غرفه در مراکز مهارت آموزی، حمايت از استارت آپ ها، تغيير 
شغل و توليد ماسک در شرايط فعلی، آموزش به صورت آنالين، استفاده از ظرفيت سراهای محله در حال انجام 
اســت. در آستانه روز حمايت از صنايع خرد، گزارشی از وضعيت اين صنايع در مناطق شرق تهران تهيه کرديم 

که در ادامه می خوانيد.

سارا جعفرزاده

حمايت شهردارى از صنايع خرد و كسب و كارهاى كوچك مقياس و خانگى
شاغالن اين بخش را اميدوار كرده است

چراغ كارگاه ها

      ضرورت حمايت مسئوالن 
براى رشد كارآفرين 

کارآفرينی  بــازار  روزهــا  اين 
در گوشــه وکنار شــهر داغ است 
و اگر حمايت مســئوالن شــامل 
حال کارآفرينان شــود، اين افراد 
می توانند شــرايط اشــتغال برای 
تعداد زيــادی از افراد جويای کار 
را ايجاد کنند. «زهرا مرادی» يکی 
از افراد کارآفريــن در منطقه ۱۵ 
است که توانسته برای تعدادی از 
نيازمند  و  بانوان سرپرست خانوار 
در محلــه مظاهری و مســعوديه 
اشــتغالزايی کنــد. او در اين باره 
می گويد: «من ايده های نوينی در 
زمينه خياطی دارم که خوشبختانه 
توانسته ام ايده اخيرم را ثبت کنم. 
در حــال حاضر به دليل شــرايط 
کنونی و شــيوع کرونــا در زمينه 
يکبارمصرف  چادرهــای  توليــد 
اقدام کــرده ام. اين چادرها قيمت 
بسيار مناســبی دارد و در اماکن 
و ســفرهای مذهبی بسيار کاربرد 
دارد. اگر مسئوالن از ايده استقبال 
کننــد، من می توانم بــرای تعداد 
زيادی از بانوان اشــتغالزايی کنم. 
فقط کافی است مســئوالن از ما 
حمايت کنند. به نظرم کارآفرينان 
متولــی صنايع خــرد و کوچک 
هستند که در صورت حمايت همه 
جانبه به صنايــع کالن و در حد 

وسيع تبديل می شوند.» 

      تغيير رويكرد مطابق 
با نياز جامعه 

کارآفرينی  صفــری»  «عبداهللا 
اســت که قبــل از شــيوع کرونا 
در زمينــه توليد پوشــاک مردانه 

می کرد  فعاليــت 
اما بعد از شــرايط 
کنونــی تصميــم 
توليدات  تغيير  به 
است.  گرفته  خود 
اين بــاره  در  او 
«بــا  می گويــد: 
شهرداری  حمايت 

منطقه۱۵ توانستم از اواخر اسفند 
ماه در زمينه توليد ماسک اقداماتی 
را انجام بدهم. ملزومات اوليه مانند 
برخی از دستگاه های برش و مواد 
اوليه را خودم تهيه کردم اما بازديد 
مســئوالن از کارگاه من و تشويق 
آنها برايم بســيار مؤثر بود. شرايط 
برای کارآفرينان بايــد به گونه ای 
باشــد که مطابق با نيــاز جامعه 
بتوانند توليــدات را تغيير بدهند. 
در اين راه الزم است مسئوالن نگاه 
به کار آفرينان و مشــاغل  ويژه ای 
کوچک داشــته باشــند. در حال 
حاضر، در کارگاه من بيش 
از ۱۰۰ نفر متشکل از 
بانوان و آقايان مشغول 
توليد ماسک هستند.»

روشن است

منطقه ۴ با داشــتن ۲ مرکــز کوثر و 
۲ بازارچــه اشــتغالزايی در زمينه حمايت 
از مشــاغل خــرد و کســب و کارهــای 
خانگــی همچنان فعال اســت اما اين نوع 
کســب و کارها هم بعد از شيوع کرونا دچار 
رکود شــد و صاحبان مشاغل هم متحمل 
ضرر شــدند. «حديثه رفيعی» مدير اداره 
امور بانــوان منطقه ۴ در اين باره می گويد: 
«اداره امور بانوان و شهرداری 
منطقــه ۴ در هر شــرايطی 
حامی صنايع خرد و مشاغل 
کوچک بوده و هست. در ايام 
کرونا ســعی کرديــم تبليغ 
توليدات بانوانی که در زمينه 
مشاغل خانگی فعال هستند 
را در کانال سراهای محله قرار 
دهيم. با ايــن کار، دو هدف 
را دنبــال می کنيم؛ ابتــدا اينکه محصول 
توليد شده توســط بانوان را معرفی کنيم 
و از طرفی در فضــای مجازی برايش بازار 
فــروش ايجاد می کنيــم. از طرفی با ديده 
شدن محصول و کار، بانوی شاغل انگيزه ای 
بيشتری برای ادامه کارش خواهد داشت.»

 او بــه اختصــاص بســته های کمک 
معيشــتی به بانوان نيازمند اشاره می کند 
و می گويــد: «در نواحی ۶ و ۷ ما با کمک 
خّيران توانستيم بسته های کمک معيشتی 
شامل اقالم ضروری از جمله گوشت و مرغ 
را بــرای بانوان نيازمنــد فراهم کنيم و در 
اين ميان توزيع ماسک و دستکش و اقالم 
بهداشتی هم در ميان آنها صورت گرفت.» 

 فعاليت 135 بانو 
 در بازارچه هاى اشتغالزايى

در حال حاضر بازارچه های اشــتغالزايی 
در منطقه ۴ فعال اســت و بانوان همچنان 
مشــغول فــروش توليــدات خانگی خود 
هســتند. رفيعی در اين باره می گويد: «در 
شــرايط فعلی هــم بازارچه اشــتغالزايی 
در منطقــه ۴ فعال اســت و تعــداد ۱۳۵ 
بانــوی سرپرســت خانوار، بدسرپرســت 
يــا نيازمنــد در زمينه فــروش تجهيزات 
پزشکی، منســوجات چوبی، کارهای هنری 
و دست ســازه های زينتی، مواد خوراکی از 
جمله سبزی، ترشی، لوازم تزيينی فعاليت 
می کنند و اغلب کاالهايی که توســط اين 

بانوان به فروش می رســد از توليدات خود 
آنهاست.» او به اشتغال باغبان های بانو در 
بوستان بانوان اشــاره می کند و می گويد: 
«تمام باغبان ها در بوســتان بانوان از ميان 
بانوان سرپرســت خانوار و نيازمند انتخاب 
شده اند و در اين مکان مشغول کار هستند. 
مــا در اين ايام بــرای اين افــراد آموزش 
رعايت پروتکل های بهداشتی را ارائه داديم 
و تجهيزات بهداشــتی در اختيار آنها قرار 

گرفته است.» 

 آموزش آنالين قاليبافى 
يکی از مراکزی کــه در منطقه ۴ برای 
حمايت از کسب و کارهای خانگی همچنان 
در ايام کرونا فعال است، مرکز قاليبافی است 
که مربيان آن قبًال در مراکز کوثر به بانوان 
آموزش هــای قاليبافی را ارائــه می دادند. 
رفيعــی می گويد: «اين مرکز در حمايت از 
بانوان و اشــتغال های کوچک بسيار موفق 
عمل کرده و توانســته با آموزش قاليبافی 
به بانوان عالقــه مند، آنها را به خودکفايی 
برســاند و نکته جالب توجه اينجاست که 
در اين ايام آموزش های قاليبافی به صورت 
آنالين کامًال حرفه ای به بانوان ارائه می شود. 
بــرای آنها بازار فروش هم آماده می شــود 
تــا با گذر از مرحله آمــوزش به راحتی به 
مرحله بافت تابلو فرش برسند و در نهايت 
خودکفا شــوند.» در حال حاضر در منطقه 
۴ يک مرکز خياطی که توســط يک بانو و 
آقا اداره می شــود هم در جهت حمايت از 
اشتغال های خرد فعاليت می کنند و تعداد 
۱۱ نفر از افراد نيازمند و جويای کار در اين 

مرکز مشغول کار شده اند. 

 حمايت هاى انجام شده 
 از صنايع خرد 

۱. تبليغ محصوالت توليد شــده توسط 
بانوان سرپرست خانوار در کانال های سرای 

محله و ايجاد بازار فروش
۲. فعاليــت بازارچه های اشــتغالزايی و 
ايجاد اشــتغال برای ۱۳۵ بانو و ايجاد بازار 

فروش محصوالت در غرفه های بازارچه 
قاليبافی در  آناليــن  آموزش هــای   .۳

شرايط کرونا 
۴. ايجاد اشتغال در مرکز خياطی برای 

بانوان جويای کار 

تبليغ كسب و كار در فضاى مجازى
منطقه4

حديثه رفيعى
مدير اداره امور 
بانوان منطقه 4

منطقــه ۱۵ به عنوان يکی از مناطق جنوب شــرق پايتخت در حــوزه حمايت از صنايع 
خــرد کمی متفاوت عمل کرده و قدم در راه حمايت از اســتارت آپ ها يا همان کســب و 
کارهای نوين برداشته و در اين زمينه شهرداری بستری برای افراد فعال در اين زمينه ايجاد 
کرده اســت. «اکبر مختاری» معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ۱۵ 
در اين باره می گويد: «همان طور که از اســم اســتارت آپ ها پيداست، خيلی 
نمی توانيم آنها را در زمره صنايع خرد به حساب آوريم و در واقع بايد بگوييم 
که استارت آپ ها کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر تکنولوژی های نوين است 
که عمومًا مقياس پذير نيســت و پايداری برای اعضای آن دغدغه اصلی است. 
در حال حاضر ما در مرکز اداره خدمات اجتماعی شهرداری منطقه ۱۵ فضايی 
را به اســتارت آپ ها اختصاص داده ايم. در اين فضا حدود ۳۵ شــغل توسط 
توسط افراد مختلف به ويژه جوانان اداره می شود.» مختاری به جزئيات مشاغل 
استارت آپ ها اشــاره می کند و می افزايد: «در حال حاضر استارت آپ ها در 
حوزه های مختلف در اين مرکز فعاليت می کنند. از جمله توليد و بسته بندی 
گياهان دارويی و فروش محصوالت پزشــکی که توســط خود جوانان شاغل کشف و ثبت 
شده است. از جمله فروش داروی ترميم زخم و فروش انژکتور برای کاهش مصرف بنزين.» 

منطقه15

حمايت از كسب و كارهاى نوين

منطقه ۱۳ هم يکی از بخش های شــرقی 
پايتخــت اســت که بــا داشــتن محله های 
کم برخوردار، بازار مشــاغل خانگی در آن داغ 
اســت. «اصغر اکبــری» مديــر اداره خدمات 
اجتماعی شــهرداری منطقــه ۱۳ در اين باره 
می گويد: «در اين منطقــه هم با صنايع خرد 
در حوزه کارآفرينی و مشــاغل خانگی روبه رو 
هستيم. در واقع، در اين منطقه تعداد محدودی 
توانسته اند  که  داريم  کارآفرين 
نيروی  محــدودی  تعداد  برای 
انسانی اشــتغال ايجاد کنند.» 
اکبــری بــا اشــاره بــه نقش 
مهم سراهای محله برای ارتباط 
کارآفرين و فرد جويای کار ادامه 
می دهد «در حال حاضر سراهای 
ارتباطــی  بازوهــای  محلــه 
کارآفرينــان و افراد جويای کار 
هستند. به عنوان مثال، در همين ايام کرونا، زنان 
بی سرپرست  بدسرپرست،  سرپرســت خانوار، 
و نيازمند از طريق ســراهای محله می توانند به 
کارآفرينان وصل و مشغول کار شوند.» وی در 
خصوص ايجاد ۲ مرکز اشتغالزايی هم اين گونه 
توضيح می دهد: «در محدوده ۳۰ متری نيروی 
هوايی ما فضايی را به وسعت ۲۵۰ متر در اختيار 
داريم که صحبت هــای اوليه در خصوص عقد 
قرارداد با يــک کارآفرين صورت گرفته که در 
صورت اتمام اين مرحله قرار اســت ۵۰ نفر از 
اهالی در اين مرکز مشغول کار شوند. اين مرکز 
در زمينه توليد ماســک و گان فعاليت خواهد 

کرد و ساختمان ديگری هم در بزرگراه شهيد 
دوران با مساحت ۴۰۰ مترمربع در زمينه توليد 

البسه به کارآفرين واگذار خواهد شد.» 

 اشتغال بانوان ساكن محله هاى 
 كم برخوردار 

در منطقه ۱۳ هم مانند اغلب مناطق تهران، 
در محله های کم برخوردار با اقشار کم درآمدی 
نسبت به ساير محله ها روبه رو هستيم. اکبری با 
اشاره به محله هايی که بانوان سرپرست خانوار 
در آنجا شــاغل هســتند می افزايد: «در حال 
حاضر در ناحيه يک و محله شهيد اسدی حدود 
۱۰۰ نفر از بانوان در کار هنری منجوق دوزی 
روی لباس فعال هســتند. در محله آشتيانی 
هم تعــداد ۳۰ نفر در زمينه توليد پوشــاک 
و تريکو دوزی فعاليــت می کنند. همچنين در 
محله سرخه حصار، تعداد ۶ نفر در زمينه توليد 
ماســک فيلتر دار کار می کنند. در محله زاهد 
گيالنی هم در زمينه دوخت کيف و کفش چرم 
و تعــدادی از بانوان هم در ســرای محله صفا 
در زمينه خياطی مشغول کار هستند.» مدير 
اداره خدمات اجتماعی شــهرداری منطقه ۱۳ 
می گويد: «برخی از اين کارگاه های اشتغالزايی 
يا در ســرای محله مستقر هســتند و بانوان 
برای کار به سراهای محله مراجعه می کنند يا 
با تصميم کارآفرين، آنها در منزل خودشــان 
کار را انجام می دهند. البته در شرايط فعلی و 
برای جلوگيری از تجميع افراد، بانوان شاغل در 

منزل مشغول کار هستند.»

استفاده از ظرفيت سراهاى محله
منطقه13

هستيم. در واقع، در اين منطقه تعداد محدودی 

اصغر اكبرى
مدير اداره خدمات 
اجتماعى شهردارى 

منطقه 13

اخيراً در منطقه ۱۴ برای حمايت از کسب و کارهای 
خرد و صنايع کوچک، مرکز مهارت آموزی فاطيما افتتاح 
شــده است تا شــايد در شــرايط کرونايی امروز جامعه 

مرهمی بر دل افرادی که نان شــان را از 
دل هنر و مهارت شان به دست می آورند 
باشــد. «زهره عابدی» مديــر اداره امور 
بانوان شــهرداری منطقه ۱۴ در اين باره 
می گويد: «يکی از مشکالتی که افراد در 
مشــاغل خانگی يا خود اشتغالی دارند، 
در اختيار نداشتن فضايی به عنوان بنگاه 
کســب و کار است. به همين دليل برای 
حمايت از اين نوع کسب و کارها، مرکز 

مهارت آمــوزی فاطيما را ايجاد کرده ايــم. در اين مرکز 
که وســعت آن ۲۲۰ مترمربع است، ۱۶ غرفه به آموزش 
و توليد کارهای هنری از جملــه مکرومه بافی، خياطی، 

قالب بافی، توليد زيورآالت اختصاص داده شده است.»

 غرفه هاى بدون اجاره براى بانوان خود اشتغال 
عدم دريافت اجاره غرفه ها از افراد خود اشــتغال يکی 
ديگــر از ويژگی های مرکز مهارت آموزی فاطيما اســت. 
عابــدی در اين باره می گويد: «ايــن مرکز حدود يک ماه 
پيش افتتاح شــده و ما برای اينکه حمايت خود را از اين 
کســب و کارهای خرد را نشــان بدهيم، حدود ۶ماه تا 
يک ســال غرفه ها را رايگان دراختيار بانوان خود اشتغال 
قــرار می دهيم تا اين افراد بتوانند بازار کار خود را پيدا و 
مشتريان خود را تثبيت کنند.» او می افزايد: «بانوان خود 
اشــتغال می توانند در بازارچه ای که در مجاورت شهربانو 
ايجاد شده، محصوالت خود را در معرض ديد عموم قرار 
بدهند و کســب درآمد کنند. البته ناگفته نماند در مرکز 
مهارت آموزی فاطيما کار فروش انجام نمی شود بلکه فقط 
مهارت آموزی و توليــد صورت می گيرد.» در حال حاضر 
بيــش از ۲۰ بانو در ۱۶ غرفه مهارت آموزی مرکز فاطيما 
فعال هستند. اين مرکز در بلوار ابوذر، کوچه عليمردانيان، 

جنب شهربانو واقع شده است. 

حمايت از مشاغل و صنايع خرد بعد از 
شيوع کرونا در منطقه ۸ هم شکل ديگری به 
خود گرفت. قبًال تعدادی از بانوان در مراکز 
رشد، کوثر و شهربانو در حوزه های مختلف 
مشغول کار بودند و حاال حمايت از آنها با 
تغيير رويکرد و توليد ماسک همراه است. 
و  اجتماعی  معاون  «جعفراميرآبادی زاده» 
فرهنگی شهردار منطقه ۸ با يادآوری اين 
موضوع، می گويد: «با همکاری ۲ کارآفرين 

و ۱۰۰ بانوی شاغل، روزانه حدود ۲۰ هزار ماسک در 
مراکز رشد، کوثر و شهربانو توليد می شود. البته 
اين مراکز به صورت رايگان در اختيار اين افراد 

قرار گرفته و مبلغی به عنوان اجاره در شرايط 
کنونــی از اين بانوان دريافت نمی شــود. 
بخشــی از ماســک ها برای تأمين اقالم 
بهداشــتی مراکز و کادر درمانی توليد و 
بخشی هم ميان نيازمندان محله توزيع 

می شود.»

اكبر مختارى
معاون اجتماعى و 
فرهنگى شهردار 

منطقه 15

افتتاح مركز 
مهارت آموزى فاطيما

توليد روزانه 20 هزار 
ماسك توسط بانوان 

شــده است تا شــايد در شــرايط کرونايی امروز جامعه 
مرهمی بر دل افرادی که نان شــان را از 
دل هنر و مهارت شان به دست می آورند 
باشــد. «زهره عابدی» مديــر اداره امور 
 در اين باره 
می گويد: «يکی از مشکالتی که افراد در 
زهره عابدىمشــاغل خانگی يا خود اشتغالی دارند، 

مدير اداره امور 
بانوان شهردارى 

منطقه 14

در زمينــه توليد پوشــاک مردانه 
می کرد  فعاليــت 
اما بعد از شــرايط 
کنونــی تصميــم 
توليدات  تغيير  به 
است.  گرفته  خود 
اين بــاره  در  عبداهللا صفرىاو 

كارآفرين

حمايت از مشاغل و صنايع خرد بعد از 
 هم شکل ديگری به 
خود گرفت. قبًال تعدادی از بانوان در مراکز 
رشد، کوثر و شهربانو در حوزه های مختلف 
مشغول کار بودند و حاال حمايت از آنها با 
جعفراميرآبادى زادهتغيير رويکرد و توليد ماسک همراه است. 

معاون اجتماعى و 
فرهنگى شهردار 

منطقه 8

منطقه14

منطقه8

برای کارآفرينان بايــد به گونه ای 
باشــد که مطابق با نيــاز جامعه 
بتوانند توليــدات را تغيير بدهند. 
در اين راه الزم است مسئوالن نگاه 
به کار آفرينان و مشــاغل  ويژه ای 
کوچک داشــته باشــند. در حال 
حاضر، در کارگاه من بيش 
از ۱۰۰ نفر متشکل از 
بانوان و آقايان مشغول 
توليد ماسک هستند.»

فرهنگی شهردار منطقه ۸ با يادآوری اين 
۲موضوع، می گويد: «با همکاری ۲موضوع، می گويد: «با همکاری ۲ کارآفرين 

و ۱۰۰ بانوی شاغل، روزانه حدود ۲۰ هزار ماسک در 
مراکز رشد، کوثر و شهربانو توليد می شود. البته 
اين مراکز به صورت رايگان در اختيار اين افراد 

قرار گرفته و مبلغی به عنوان اجاره در شرايط 
کنونــی از اين بانوان دريافت نمی شــود. 
بخشــی از ماســک ها برای تأمين اقالم 
بهداشــتی مراکز و کادر درمانی توليد و 
بخشی هم ميان نيازمندان محله توزيع 

می شود.»

فرهنگى شهردار 
8منطقه 8منطقه 8
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13  8  4 مناطق  مديريت بحران

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

سردبير روزنامهصفحه آرا

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

ســيزدهمين تکه پايتخــت به دليــل موقعيت 
جغرافيايی اش، از ظرفيت خوبی برای امدادرسانی در 
مواقع بحران مثل زلزله و ســيل و... برخوردار اســت. 
از اين رو شــهردار منطقه۱۳ در ايــن ديدار که در دو 
بخش برگزار شــد، ضمن تأکيد بــر ظرفيت های اين 
منطقه ادامه داد: «اين منطقه با تمام پتانســيل ها و 
امکانات، آماده انجام مأموريت ها و دســتورالعمل های 
سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران برای 
پيشــگيری، کاهش خطرپذيری و افزايش تاب آوری 
و همچنين آمادگی و مقابلــه با بحران های احتمالی 
اســت.» او ادامه داد: «اين ميان ساخت راه بند خروج 
اضطراری در بزرگراه های شــهيد ياســينی و شهيد 
زين الدين برای مواقع بحران در اين محدوده از شــهر 
ضروری است.» از اين رو در اين جلسه با هماهنگی های 
انجام شده، پيگيری اتصال پايگاه ويژه بحران منطقه 
به شبکه شــهرداری تهران و ســاخت راه بند خروج 
اضطراری در بزرگراه های شــهيد ياســينی و شهيد 
زين الدين و ســاخت مخزن آب اضطراری در منطقه 

در دســتور کار پيگيری و حمايت 
سازمان پيشگيری و مديريت بحران 

قرار گرفت.»

 طرح هاى پيشگيرانه
در بخــش جنبــی ايــن ديدار 
تعــدادی از پروژه هــای مديريــت 
بحران، بوستان جنگلی سرخه حصار 
و محــل اســکان های اضطــراری 

منطقه۱۳بازديد شد که «رضا کرمی محمدی» رئيس 
ســازمان پيشــگيری و مديريت بحران شهر تهران 
ضمن تشــکر از اقدامات شــهرداری منطقه ۱۳ در 
زمينه پيگيری ســاخت پايگاه مديريت بحران ناحيه 
يک، همچنين ساخت مجموعه اسکان اضطراری در 
بوستان جنگلی سرخه حصار و چندين پروژه مرتبط 
ديگر، خواستار همکاری بيشتر ميان سازمان و منطقه 
شــد. اکنون طرح های بزرگ و کوچکــی در زمينه 
مديريت بحران در اين منطقه درحال اجرا اســت که 

ساخت سوله بحران در محدوده شهرداری ناحيه يک، 
يکی از آنها است. «رضا جوان» معاون فنی و عمرانی 
شهردار منطقه ۱۳دراين باره گفت: «ناحيه يک منطقه 
۱۳ سوله بحران ندارد که با پيگيری شهردار منطقه، 
تملک سوله بحران به اتمام رسيده و سال گذشته ما 
آن را برای سازمان مشاور برای انجام طراحی، ارسال 
کرديم و اخيراً با پيگيری ها نقشــه های سوله را تهيه 
کرده ايم. زمين تملک و طراحی ســوله انجام شده و 

به زودی وارد فاز ساخت می شود.»

 ساخت مخزن آب اضطرارى
مخــازن ذخيــره آب اضطــراری بــرای 
بهره مندی در مواقع بحران يکی از طرح های 
درحال ساخت و اجرا در گوشه و کنار پايتخت 
اســت که سيزدهمين تکه پايتخت نيز از آن 
مســتثنا نبوده و اکنون مخــزن ۱۰۰ هزار 
ليتری ذخيره آب اضطراری بوستان دوکوهه 
در بزرگــراه شــهيد دوران، در حــال انجام 
است. شهردار منطقه۱۳ دراين باره گفت: «با 
توجه به مشارکت ســتاد بحران شهرداری منطقه ۱۳با 
ســازمان آب منطقه ای تهران، مخزن ۱۰۰ هزار ليتری 
درحال اجراست که مطابق توافقات انجام شده، چندين 
مخزن ديگر نيز در نقاط مورد نياز شــهروندان ساخته 
خواهد شــد. اين مخازن در زمان زلزله ظرفيت تأمين 
آب آشــاميدنی يک محله را به مدت ۷۲ ساعت دارد.» 
براســاس آخرين اعالم دست اندرکاران، عمليات ساخت 
مخزن آب اضطراری بزرگراه شــهيد دوران رو به پايان 

است و پيش بينی می شود به زودی افتتاح شود.

  با هدف مديريت بحران و تقويت تعامالت کاری بين شــهرداری منطقه ۱۳و سازمان پيشگيری و مديريت 
بحران شــهر تهران، چندين طرح در ســيزدهمين تکــه پايتخت اجرا می شــود. در آخرين ديداری که 
«مرتضی رحمان زاده» شــهردار منطقه۱۳ و «رضا کرمی محمدی» مدير سازمان پيشگيری و مديريت بحران 

تهران و جمعی از مسئوالن شهری داشتند، ضمن بازديد از پروژه های قطب گردشگری شرق 
تهران و اسکان اضطراری منطقه، بر لزوم افزايش همکاری ميان اين دو نهاد تأکيد شد. 

منطقه13

پروانه بهرام نژاد

سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران 
و شهردارى منطقه 13 برنامه هاى تعاملى دارند

تقويت طرح هاى پيشگيرانه

حسين آباد دوالب

يكى از معابر منطقه 14 بعد از سال ها مسدود بودن از بن بست 
خارج مى شود 

شمارش معكوس براى  بازگشايى 
خـيابان اهللا اكـبر

مژگان مهرابى

بازگشــايی خيابان اهللا اکبــر از جملــه 
طرح های مهــم و تأثيرگذار منطقه ۱۴ 
است که از چند ماه پيش آغاز شده و در 
آينده ای نزديک به بهره برداری می رسد. 
اينکه چه زمانی اهالــی خيابان اهللا اکبر 
به آرزوی خود می رســند و محله آنها 
از بن بســت خارج می شود را از «محمد 
ظرافتی کيا» معاون فنی و عمران منطقه 
۱۴ جويا می شــويم. او می گويد: «اين 

باير و  طرح در زمين هــای 
بدون استفاده خيابان اهللا اکبر 
انجام می شــود. پيش از اين 
باريکی وجود داشت که  راه 
فقط يک خودرو می توانست 
عبور کند. متأسفانه سازنده 
ايــن مجتمع ها گذری برای 
رفت وآمــد ســکنه در نظر 
نگرفتــه بود. بــرای همين 
شــهروندان هنگام  تردد به 

دردسر می افتادند. برای آنها راه عبوری 
تعريف نشــده بود و بايــد از زمين باير 
عبور می کردنــد. از اين رو اقدامات الزم 
بــرای عريض کــردن خيابــان و مهيا 
کردن مسيری برای عبور اهالی را انجام 
داديم.» او در ادامه می افزايد: «کارهای 
تأسيســاتی و معارضات بــرق و گاز و 
تيرهای چراغ برق انجام شــده و اگر کار 
کمی طول کشــيده به دليل اخذ 
تأييديه مجوز برای ايجاد شــبکه 
معابر اســت و در هفتــه آينده 
فعاليت عمرانی خود را شــروع 
می کنيم.» خبر خوش ديگری 
که ظرافتی کيا می دهد، اين 
است که نقشه طرح تفصيلی 
و زيرســاخت های بلوار ۳۰ 
است.  شده  طراحی  متری 
او می گويــد: «تــا قبل از 
شروع پاييز در نظر داريم 
کار را به پايان برســانيم 
و با ايــن کار خيابان از 
حالت بن بســت خارج 

خواهد شد.»

معاونت فنى و عمران
 منطقه 14:

زيرساخت هاى 
تعريض خيابان انجام 

شده است

تيرهای چراغ برق انجام شــده و اگر کار 
کمی طول کشــيده به دليل اخذ 
تأييديه مجوز برای ايجاد شــبکه 
معابر اســت و در هفتــه آينده 
فعاليت عمرانی خود را شــروع 
می کنيم.» خبر خوش ديگری 
که ظرافتی کيا می دهد، اين 
است که نقشه طرح تفصيلی 
و زيرســاخت های بلوار ۳۰

است.  شده  طراحی  متری 
او می گويــد: «تــا قبل از 
شروع پاييز در نظر داريم 
کار را به پايان برســانيم 
و با ايــن کار خيابان از 
حالت بن بســت خارج 

خواهد شد.»

خيابان اهللا اکبر از خيابان شــهيد شاه آبادی آغاز 
می شــود و اين طور که اهالی می گويند قرار اســت
 با گذر از خيابان های ۳۵ متری حسينی و سيد عباس 
حســينی به بزرگراه ده حقی ختم شود. اما آنچه در 
حال حاضر ديده می شود، اين است که اين خيابان تا 
مرز خيابان ۳۵ متری حسينی روکش آسفالت دارد 
و باقی آن خاکی است. ضلع شرقی خيابان، تعدادی 
آپارتمان و خانه وياليی وجود دارد و با نزديک شدن 

به ضلع غربی خيابان تعداد زيادی مجتمع 
مسکونی به چشــم می خورد. ۱۰ مجتمع 
مسکونی شايد هم بيشتر که در کنار هم جا 
خوش کرده اند که البته نمای يک شــکلی 
ندارند. ســاختمان ها بيــن ۹ تا ۱۰ طبقه 
هستند. با يک حساب سرانگشتی می توان 
تخمين زد در اين قسمت از خيابان اهللا اکبر، 
نزديک به ۵۰۰ واحد مسکونی وجود دارد. 
«مرتضی قاســمی» دبير شوراياری محله 
حســين آباد دوالب در اين بــاره می گويد: 

«قسمت زيادی از محدوده خيابان اهللا اکبر زمين های 
زراعی بود که در آن سبزی و صيفی کشت می شد. 
چند ســالی هم به صورت بدون استفاده و باير ماند 
تا اينکه با تغيير کاربری به چند مجتمع مســکونی 
تبديل شد.» به گفته قاســمی، کلنگ ساخت اين 
مجتمع های مسکونی سال ۹۵ بر زمين خورده است. 
او در ادامــه می افزايد: «در حــال حاضر عده زيادی 
از شــهروندان در ساختمان های ساخته شده ساکن 
شــده اند و می توان گفت بيش از دو سوم مجتمع ها 

سکنه دارند.» 

روياى شيرين آسفالت شدن خيابان 
 قاسمی همين طور که به مجتمع های مسکونی 
نزديک می شود می گويد: «از آنجا که فقط قسمت 

خيابان اهللا اکبر  ابتدايی 

آماده رفت وآمد است، ساخت مجتمع های مسکونی 
در قسمت غربی خيابان، دردسرهايی را برای اهالی 
ايجاد کرده بود. خاکی بودن و بن بست بودن خيابان 
باعث دشــواری  تردد اهالی می شد. از اين رو گاليه 
خود را با شــوراياری در ميان گذاشتند و ماحصلش 
اقدام معاونت فنی و عمران برای بازگشــايی مسير 
خيابان اهللا اکبر شد.» دبير شوراياری محله حسين آباد 
دوالب پيشــنهاد می دهد برای دانســتن اينکه چه 
مشــکالتی پای اهالی خيابان اهللا اکبر را 

به معاونت فنــی و عمران 
شــهرداری منطقه کشانده 
مجتمع های  اهالی  ســراغ 
مســکونی برويــم. «فريبا 
خوانساری» ساکن مجتمع 
عرش می گويد: «۲ ســالی 
می شود به اينجا نقل مکان 
کرده ايــم. با هــر بارندگی 
خيابان گل و الی می شود و 
امکان  تردد برای ما وجود ندارد. عالوه بر 
آن از دست جانوران موذی و سگ های 
ولگرد در امان نيســتيم. بســياری از 
شهروندان از ديگر محله ها هم کم لطفی 
کرده و نخاله های ساختمانی يا زباله های 
خود را در زمين های باير اينجا می ريزند 
که اين مهم حضــور جانوران موذی را 
پررنگ تر می کند. با آسفالت شدن اين 
خيابان ديگر از اين پس با چنين مشکالتی 

روبه رو نخواهيم شد.» 

اجراى زيرسازى 
«الهه توانا» شــهروند ديگری است که در ادامه 
صحبت های همســايه اش می افزايد: «با رفت وآمد 
ماشــين ها گــرد و خاک در هوا پخش می شــود و 
روی وسايلمان می نشــيند. بايد هر روز خانه تکانی 
کنيم.» از ديگر مشکالت اين خيابان، مسدود بودن 
آن اســت که به گفته توانا، بــرای رفتن به بزرگراه 
امام علــی(ع) يــا ده حقی بايد اهالی مســير خود 
را عــوض کرده و در نخســتين دوربرگردانی که در 
خيابان شاه آبادی است دور بزنند. چند 
همســايه ديگر هم از راه می رسند. از 
اين تغيير و تحول خوشــحالند و آرزو 
می کنند تا قبــل از آمدن پاييز خيابان 
محل سکونت شان آسفالت شود. قاسمی 
دبير شوراياری محله حسين آباد دوالب، 
بــه آنها مژده می دهــد، معاونت فنی و 
عمران زيرســاخت های اوليــه را انجام 
داده و بــه زودی روکش آســفالت هم 
ايجاد خواهد شــد. او می گويد: «بعد از 
بازگشــايی خيابان اهللا اکبر،  پايان طرح 
از خيابانــی به عــرض ۳۰ متر بهره مند 
خواهيم شد. معبری که با رفت وآمد در 

آن، نه گــرد و خاکی به هوا بلند و نه 
مسيری طوالنی می شود.» 

  خيابان«اهللا اکبر» در مقايسه با چند هفته پيش خيلی فرق کرده و شلوغ و پر رفت وآمد شده است. دليلش هم مستقر شدن يک کارگاه عمرانی است 
که کار بهسازی اين خيابان را برعهده دارد. اين معبر پيش تر وضعيت آشفته ای داشت. خيابان در نيمه راه مسدود و به زمين های باير و بدون استفاده منتهی 
می شد. همين مسئله، دردسرهای زيادی را برای اهالی ايجاد کرده بود، گردوخاک، بن بست شدن مسير  تردد، وجود جانوران موذی و سگ های ولگرد از جمله 
معضالتی بود که شهروندان اين خيابان با آن مواجه بودند. اما حاال به همت معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه راه خيابان اهللا اکبر باز شده و قرار است 
تا بزرگراه «ده حقی» امتداد يابد. اين تغيير و تحول برای سکنه اين خيابان مزيت بزرگی به شمار می آيد. برای همين خواستار آن شدند با تهيه گزارشی از 
عملکرد حوزه معاونت فنی و عمران به نوعی قدردانی خود را به اطالع مسئوالن شهری برسانند. «مرتضی قاسمی» دبير شوراياری محله حسين آباد دوالب 

برای تهيه گزارش از اين خيابان و گفت وگو با اهالی، خبرنگار همشهری محله را همراهی کرد.  

مرتضى قاسمى
 دبير شورايارى محله 

حسين آباد دوالب

محمد ظرافتى كيا
 معاون فنى و عمران 

منطقه 14

خيابان اهللا اكبر 
از خيابان شهيد 

شاه آبادى 
آغاز مى شود 
و اين طور كه 

اهالى مى گويند 
قرار است با گذر 

از خيابان هاى 
35 مترى 

حسينى و سيد 
عباس حسينى به 
بزرگراه ده حقى 

ختم شود

منطقه14
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

روســتای هاجر آباد در همســايگی روســتای 
همه ســين قرار دارد. از اين رو برای رفتن به آنجا 
بايد مســير روســتای همه ســين را طی کنيم. 
جاده ای پر پيچ و خم با زيبايی های منحصربه فرد 
خــودش، ديدن کوه های بلنــد و کوتاه با پيراهن 
زردی که گل های سبز و سرخ روی آن نقش بسته 
حال را خوش می کند. نسيمی که می وزد به همراه 
ســکوتی که در جاده حکفرماست حسی خوبی را 
منتقل می کند به گونه ای که دوست نداری به اين 
زودی ها به مقصد برسی. اما ۱۰ دقيقه بعد از بزرگراه 
ياســينی ورودی روستا ديده می شــود. ميدانگاهی 
کوچک که يک ســوی آن به روســتای همه سين و 
ســوی ديگرش روســتای هاجرآباد را نشان می دهد. 
برخالف خيابان های تو در توی همه ســين، هاجر آباد 
فقط يک خيابان عريض و طويل دارد که معبر اصلی آن 
به شمار می آيد. باقی همه کوچه های باريکی است که 
به اين خيابان منتهی می شــود. ابتدای جاده هاجرآباد 

ساختمان دهياری واقع شده و قرارمان با «الهه کرمی» 
دهيار اين روســتا همين جاســت. کرمی همراهی مان 
می کند. از ابتدا تا انتهای خيابان اصلی روستا، خانه های 
بــزرگ و وياليی وجود دارد. خانه هايــی که ديوارهای 
بلند و کنده کاری های روی درها قصر پادشــاهان توی 
قصه ها را بــرای ما تداعی می کنــد. اينجا حتی پرنده 
هم پر نمی زند. خلوت اســت و آرام، نه کســی می آيد 
و نه کســی می رود. هر تازه واردی را به شک می اندازد 
نکند، روستا عاری از ســکنه باشد؟ فقط از هر ازگاهی 
ماشينی عبور می کند و با رد شدنش گردوخاک به هوا 
بلند می شــود. کرمی به قدمت باالی هاجرآباد اشــاره 
می کند و می گويد: «اين روســتا هم قدمت روســتای 
همه ســين اســت و همه تحت عنوان ترکمن ده بوده 
و بعد کد روســتايی گرفته اند. اين موضوع به ۱۵ سال 
پيــش برمی گردد. هاجر آباد هم مثل بيدک و چمن آب 
و درابه محله های ترکمن ده بوده که بعدها برای گرفتن 

تسهيالت بيشتر کد روستايی گرفته اند.» 

ساخت وساز پنهانى در هاجرآباد
کرمی اشاره می کند هاجر آباد به جزيره ای می ماند که 
حريــم ندارد و از وقتی که طرح هادی در آن اجرا شــده 
رنگ و رخی به خود گرفته است. «هاجرآباد در چند سال 
پيش بافت روســتايی داشته و بيشــتر زمين بوده است. 
به خاطر محدوديت های شــهرداری و نبود طرح هادی، 
کسی اجازه ساخت وساز نداشته اشت. برای همين عده ای 
به طور شــبانه و به دور  از چشــم ايست بازرسی که سر 
بزرگراه ياسينی اســت مصالح می آوردند و پنهانی شروع 
به ساخت وساز می کردند.» کرمی می گويد: «برای همين 
قبل از اجرای طرح هادی اغلب خانه ها مقاوم نبودند. ديوار 
و حصار مشخصی بين زمين ها نبود. اهالی برای مشخص 
کردن مرز زمين ها بين آنها درخت کاشته يا ديوار کوتاه 
ايجاد می کردند. تا اينکه طرح هادی در روستای هاجرآباد 
اجرا شد و مردم توانستند رنگ و لعابی به خانه های کلنگی 
خود بدهند. در واقع خانه ها را تخريب و از نو ساختند. هر 

اتاقکی جای خود را به ويالهای الکچری داده است. 

ويالهاى چند قلو
اما آنچه هنگام گشــتی زنی جلــب توجه می کند، 
ويالهايی اســت که ظاهرشــان شــبيه هم است انگار 
برادران چند قلويی که کنار هم ايســتاده باشند. کرمی 
می گويد: «ساختمان هايی که شبيه هم هستند معموًال 
يک نفر مالکشــان اســت که زمين خود را به قطعات 
کوچک تر تقســيم و بين فرزندان خود تقســيم کرده 
اســت. برای همين نمای ظاهری ويالها را شــبيه هم 
ســاخته اند.» به گفته کرمی ويالنشــين های هاجرآباد 
اغلب ســرمايه دار هستند که در سال های پيش قطعات 
بزرگ زمين هــا را خريداری کرده و بعد از اجرای طرح 
هــادی در آن ساختمان ســازی کرده انــد. او می گويد: 
«تعداد انگشت شماری ثابت در روستا زندگی می کنند 
و باقی محل کارشــان در تهران اســت و شب ها برای 
اســتراحت می آيند. عده ای هم تعطيالت آخر هفته به 
اينجا می آيند.» کرمی ۲ نفر از قديمی های اين روستا را 
معرفی می کند که آبا و اجدادشان از ۳۰۰ ـ ۴۰۰ پيش 

در اينجا ســاکن بوده اند. می گويــد: «کوچه های اول تا 
سوم شــرقی مربوط به طايفه نورمحمدی است. طايفه 
حبيبی هم در قسمت غربی روستا ساکن هستند. مادر 
آقای حبيبی دخترکدخدای روســتا بوده و پدرش هم 
در مزارستان روســتا دفن شده است.» به گفته کرمی، 
ســال ها پيش حکومت وقت به دليــل اينکه عواملش 
روستای هاجرآباد را تفرجگاه خود کرده و برای شکار و 
خوشگذرانی به اينجا می آمدند، دستور تخليه روستا را 
می دهد. همه زمين ها را تصرف کرده و خانه ها را خراب 
می کنند. باقی ماجرا را دهيار هاجرآباد توضيح می دهد: 
«تنها کســانی که از روســتا نمی روند و زمين خود را 
تحويل نمی دهند، خانواده نورمحمدی و حبيبی بوده اند. 
عوامل حکومت وقت هم به جز مســجد و امامزاده همه 
چيــز را اينجا از بين می برند. حتــی درختان را. بعد از 
پيروزی انقالب همه کســانی که رفتــه بودند دوباره به 
روســتا بازگشــتند و زمين های خود را پس گرفتند و 

دوباره ساکن شدند.» 

چند نكته منفى براى هاجرآباد
به انتهای خيابان اصلی روســتا نزديک می شــويم. به 
ديدن «داود حاجی» يکی از اهالی روستا می رويم. خانه و 
کارگاه چوب بری اش در يکی از کوچه های فرعی قرار دارد. 
حاجی وسايل چوبی می سازد و وجودش برای اهالی روستا 
نعمت به شمار می آيد. حاجی از زندگی و کسب و کار در 
هاجرآباد راضی اســت و می گويد که برای آرامش بيشتر 
در اينجا ســاکن شده است. او به کمبودهای روستا اشاره 
می کند: «متأسفانه روستا از داشتن آسفالت محروم است. با 
توجه به حفاری هايی که از طريق اداره های آب و گاز مرتب 
انجام می شــود. رفت وآمد در روستا با دردسر همراه است. 
از ســوی ديگر هنگام بارندگی همه جا گلی شده و خيلی 
سخت می شود    تردد کرد. معضل ديگر نبود امکانات درمانی 
است اگر ديرهنگام مشکلی برای کسی پيش بيايد کسی 
نيست که به دادش برسد. اينجا حتی اورژانس هم ندارد. و 
نزديک ترين مرکز درمانی به ما بيمارستان شهيد لواسانی 

است که فاصله اش تا اينجا حداقل ۱۰ کيلومتر است.» 

روســتای هاجر آباد در همســايگی روســتای 
همه ســين قرار دارد. از اين رو برای رفتن به آنجا 
بايد مســير روســتای همه ســين را طی کنيم. 
جاده ای پر پيچ و خم با زيبايی های منحصربه فرد 
خــودش، ديدن کوه های بلنــد و کوتاه با پيراهن 
زردی که گل های سبز و سرخ روی آن نقش بسته 
حال را خوش می کند. نسيمی که می وزد به همراه 
ســکوتی که در جاده حکفرماست حسی خوبی را 
منتقل می کند به گونه ای که دوست نداری به اين 

زودی ها به مقصد برسی. اما 
ياســينی ورودی روستا ديده می شــود. ميدانگاهی 
کوچک که يک ســوی آن به روســتای همه سين و 
ســوی ديگرش روســتای هاجرآباد را نشان می دهد. 
برخالف خيابان های تو در توی همه ســين، هاجر آباد 
فقط يک خيابان عريض و طويل دارد که معبر اصلی آن 
به شمار می آيد. باقی همه کوچه های باريکی است که 
به اين خيابان منتهی می شــود. ابتدای جاده هاجرآباد 

گشت و گذار در يك 
روستاى خوش آب و هوا كه در

همسايگى تهران قرار دارد

  «هاجر آباد»، روستای الکچری نشينی است که تا تهران 
۷ کيلومتر فاصله دارد. در همسايگی روستای«همه سين» 

قرار گرفته اما ظاهر آن با  آبادی همجوارش زمين تا 
آسمان فرق می کند. نه اينکه روستای همه سين وضعيت 

نامطلوبی داشته و از امکانات رفاهی بی بهره  باشد. نه، بافت 
مسکونی هاجرآباد است که به روستا نمی ماند. قدم زدن 

در آن کوچه پسکوچه های محله های شمالی پايتخت را 
تداعی می کند. اغلب خانه هايش نوساز و وياليی است و از 

ظاهر مجلل شان می توان حدس زد مالکشان سرمايه دار 
باشد. هرچه هست بافت آن را بيشتر ويالهای بزرگ پر 
کرده و فقط تعداد اندکی زمين های صيفی کاری و باغ ها 

کشاورزی در حريمش ديده می شود. همه هنر روستا 
گفته شد و بد نيست که عيبش هم گفته شود. اين روستا 

با مساحتی بالغ بر ۳۰ هکتار مربع و ۴۸۰ نفرجمعيت از 
داشتن فروشگاه و مرکز خريد بی بهره  است و اهالی آن 

برای تهيه مايحتاج خود بايد به روستای همجوار يا تهران 
بروند. همراه با «الهه کرمی» دهيار روستای هاجرآباد راهی 

اين  آبادی شده و در آن گشت زديم.  

حباب قيمت در 
روستاى قديمى تهران 

با توجه به زيبايی های اين روستا، شايد خيلی ها ترغيب شوند 
سری به روستای الکچری نشين تهران بزنند. به گفته يکی از اهالی 

هاجرآباد، قيمت هر مترمربع آن تا ۱۲ ميليون هم معامله می شود. کرمی می گويد: 
«متأسفانه هاجرّآباد بعد از اجرای طرح هادی با معضل حباب قيمت مواجه است. 

متری ۱۲ ميليون اغراق است و عرف آن بين ۸ تا ۸/۵ ميليون خريد و فروش می شود.» 
به گفته کرمی اين آبادی ۴۸۰ نفر جمعيت دارد و به اشتباه در سامانه بخشداری، ۲۳۰ 

نفر ثبت شده است. از اين رو تسهيالتی که روستا دريافت می کند برای ۲۳۰ نفر در نظر 
گرفته شده است. صحبت های ما به انتها می رسد. نگاهم به مخزن بزرگی می افتد که در 

کنار دهياری قرار دارد. کرمی توضيح می دهد: «آب روستا از چاه است و اهالی برای شرب 
از آب معدنی استفاده می کنند. قرار است مخزنی را در اينجا نصب کنيم اگر سازمان آب 
آن را تحويل بگيرد، تصفيه اش با خود اوست و اگرنه بايد به طور دستی کلر بزنيم.»  او 

هنگام خداحافظی انگار موضوعی يادش آمده باشد، اشاره می کند: «زمستان های 
اينجا سرد است و مردم در فصل سرما برای گرم کردن خانه هايشان به دردسر 

می افتند. هاجر آباد هم مثل همه سين از لوله کشی گاز بی بهره است و اهالی 
برای گرمايش از سوخت گازوئيل استفاده می کنند. بخشداری با شرکت 

نفت رايزنی کرده و از طريق آن به روستای ما گازوئيل می دهند. 
البته گاهی اوقات گازوئيل را دير به دست ما می رسانند 

و اهالی واقعًا اذيت می شوند.»

نبود مركز خريد 
«بهجت خاتونی» يکی ديگر از ساکنان 

هاجرآباد است. او دستگاه چاپ روی نايلون 
در طبقه زيرين خانه اش گذاشته و در اين مکان 

فعاليت می کند. خاتونی زندگی در اينجا را دوست 
دارد اما نبود مرکز خريد را امتيازی منفی برای روستا 
می داند. می گويد: «در اينجا هيج مغازه ای وجود ندارد 

و اهالی برای خريد بايد به تهران يا همه سين 
بروند. اين در حالی است که روستای همه 
سين فقط يک نانوايی دارد و جوابگوی 

نياز خود همه سينی ها هم 
نيست.» 

هاجر آبادكيلومتر تا بهشت يك استكان چاى لب سوز 7 
مهمان حسين آقا

قديمی ترين  از  يکی  «حسين حبيبی» 
اهالی اين روستاســت. پدرانــش از چند 
صدســال پيش در ايــن روســتا زندگی 
می کرده اند. خود او کشــاورز اســت و در 
زمين صيفی کاری اش کار می کند. کرمی 
من را نزد او می برد تا درباره تاريخچه روستا 
صحبت کند. از آنجا که هنگام روز سر زمين 
کشاورزی حضور دارد برای ديدنش به آنجا 
می رويم. مردی ميانســال، کاله حصيری 
روی سر دارد و مشغول چيدن گوجه فرنگی 
اســت. کرمی با دســت به او اشاره کرده و 
می گويــد: «اين هم آقای حبيبی. باغداری 
هم می کند. البته همه محصوالت باغ های 
به خصوص  منحصربه فرد هستند  هاجرآباد 
زردآلو و شاتوت.» حبيبی با ديدن ما دست 
از کار کشــيده و به سوی مان می آيد. کنار 
زمين زيراندازی است. روی آن می نشينيم 
و حبيبــی از گذشــته برای مــان صحبت 
می کند. می گويد: «اين روستا در سال های 
دور مربوط به مسگرآبادی ها بوده است. تا 
اينکه طايفه ما ۴۰۰ ســال پيش بخشی از 
زمين های آن را خريده و ماندگار شــدند. 
شغل شان هم کشــاورزی و دامداری بوده 
اســت. خود ما زمين گندم کاری داشتيم. 
گندم ها را برای آسياب به لتيان می برديم. 
آرد روســتا را تأمين می کرديم. حاال فقط 
همين زمين صيفــی کاری را دارم و البته 
باغداری هم می کنــم.» چای زغالی او لب 
ســوز و لب دوز اســت. طعم خوشی که در 
آشــپزخانه های شــهری پيدا نمی شــود. 
چقــدر بی ريــا و بی تکلــف مهمان نوازی 
می کنــد. ادامه می دهــد: «در هاجرّآباد و 
همه ســين کشــاورزان زيادی هستند که 
زعفران کاری می کنند. محصول خوبی هم 
به عمل می آيد.» ای کاش مسئوالن اهميت 
بيشــتری به امر کشــاورزی دهند. در اين 
صورت از سبزی ها و ميوه های تازه بيشتری 
برخــوردار خواهيم بود. حبيبی در ادامه به 
نام ديگر هاجر آباد اشــاره می کند: «پيشتر 
اينجا به اســم کهنه قنات معروف بوده، در 
سند روستا هم همين نام منظور شده است. 
برای اين به آن کهنه قنات می گفتند چون 
قديمی ترين قنات اين منطقه در هاجر آباد 
اســت. به تازگی آن را احيا کرده ايم.» ما را 
به سر قنات می برد. حجم زيادی آب از زير 
زمين سرريز می شــود. صدای شرشر آب 
آرامشــی می دهد که لذت آن را با زندگی 
در شــهر نمی توان تجربه کرد. او در پايان 
به اقدام زيبايی که در روســتای هاجرآباد 
فرهنگســازی شــده اشــاره می کند و آن 
کاشــت درخت است. می گويد: «اگر کسی 
بنا به داليلی درختی را کند بايد چند نهال 
جــای آن بکارد. اين کار باعث شــده اين 

روستا پوشش گياهی قوی داشته باشد.» 
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بزرگراه ياسينى متهم رديف دوم 
حوادث رانندگى

منطقه ۱۳ بعد از منطقه ۴ صدرنشــين حوادث رانندگی در 
شرق تهران اســت. علت اين ادعا، وجود بزرگراه شهيد ياسينی 
است که بيشترين ميزان تصادفات جرحی شهر تهران را به خود 
اختصاص داده است. يکی به دليل اينکه بزرگراه شهيد ياسينی، 
مسير ارتباطی شمال شرق با شرق، جنوب و غرب تهران به شمار 
می آيد و ديگر اينکه از جاده های برون شهری خودروهای سبک و 
سنگين وارد اين بزرگراه می شود. به گفته سرگرد «حسين خانی» 
رئيس تصادفات سرکالنتری شــرق تهران بزرگراه ياسينی زير 
نظر پليس راه اســت که با مستقر کردن نيرو و دوربين توانسته 

آمار تصادفــات را کاهش دهــد. او درباره 
ديگر نقاط حادثه خيز منطقه ۱۳ می گويد: 
«يکی از خيابان های شريانی و پر رفت وآمد 
منطقه۱۳ خيابان پيروزی است که ۲ عامل 
باعث پرحادثه شدن آن می شود. يکی عابران 
پيــاده ای که برای خريد بــه مراکز تجاری 
اينجا می آيند و ديگر دســتفروش های که 
شب بساط کرده و ايجاد راهبندان می کنند. 
البته دستفروش ها با کمک شهرداری منطقه 

و کالنتری جمع آوری و ســاماندهی شده اند. از سوی ديگر برای 
کاهش تصادفات جرحی و فوتی اقدام به نصب نرده های حفاظ 
در وســط خيابان کرده ايم تا    تردد عابران از عرض خيابان را به 
حداقل برسانيم.» از ديگر معابر شلوغ و پرحادثه منطقه، خيابان 
نيروی هوايی است. به گفته خانی شيب راه باعث سرعت گرفتن 
خودروها می شــود. او می گويد: «در اين خيابان اصالح هندسی 
صورت گرفته و حادثه خير بودن معبر را به حداقل رسانده است. 
در سال ۹۷، ۱۲ تصادف فوتی داشته ايم و امسال آمار آن به ۹ نفر 
کاهش پيدا کرده است. اما معاونت حمل ونقل و ترافيک منطقه 

که برای ايجاد ايمنی تالش زيادی کرده است. 

 كاهش 11 نقطه پرحادثه به 5 نقطه
 به گفته «ســيدرضا تربت جو» معاون 
حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه ۱۳، 
۱۱ نقطــه حادثه خيــز در منطقه بوده که 
تعــداد آنها به ۵ نقطه کاهــش پيدا کرده 
است. او می گويد: «اصالح هندسی خيابان 
پيروزی تقاطع بزرگراه امام علی(ع)، خيابان 
نيروی هوايی تقاطع مســيل منوچهری در 
دست اجراســت. در خيابان نيروی هوايی 

تقاطع خيابان شــهيد ســربی چراغ راهنمايی و 
رانندگی نصب می شــود. از ميدان امامت 
تا خيابان هشتم با نصب وفيوژ ميانی 

ايمن سازی می کنيم.» 

نيروی هوايی تقاطع مســيل منوچهری در 
دست اجراســت. در خيابان نيروی هوايی 

تقاطع خيابان شــهيد ســربی چراغ راهنمايی و 
رانندگی نصب می شــود. از ميدان امامت 
تا خيابان هشتم با نصب وفيوژ ميانی 

ايمن سازی می کنيم.» 

مناطق شرقى تهران 
بيشترين آمار تصادفات را 

به خود اختصاص داده است 

تصادف 
در بزرگراه ها

مژگان مهرابى

  اگر بگوييم شــرق تهران يکــی از پرحادثه ترين بخش های 
پايتخت اســت اغراق نکرده ايم. طبق آمــار پليس راهور تهران 
بزرگ، ۳ بزرگراه بابايی، ياسينی و امام علی(ع) که از پرخطرترين 
بزرگراه های پايتخت به شــمار می آيند در محدوده شرق تهران 
قرار دارند. بزرگراه های بســيج و امام رضــا(ع) هم که مقام دوم 
حادثه خيــز بودن را به خود اختصاص داده اند، باز هم در شــرق 
تهران واقع شــده اند. از اين جمله می تــوان نتيجه گرفت، تکه 
شرقی پايتخت بيشتر از تکه های ديگر شهر، با تصادفات جرحی، 
خسارتی و فوتی مواجه اســت. البته آمار به دست آمده از سوی 
پليس راهور تهران بزرگ هم دليل بر اين ادعا است. اينها را گفتيم 
که شــهروندان بدانند هنگام رفت وآمد در شهر با چه خطراتی 
روبه رو هستند و نهايت دقت را در رانندگی به خرج دهند. اما آنچه 
حائز اهميت است و در اين گزارش به آن پرداخته ايم، معرفی نقاط 
پرحادثه شــرق تهران و همچنين عملکرد پليس راهور و معاونت 
حمل ونقل وترافيک مناطق ۴، ۸، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ شــهرداری تهران 
برای کاهش تصادفات است. اقداماتی که توانسته در يکی، ۲ سال 
گذشته آمار تصادفات را حداقل ۳۰ درصد کاهش دهد. با معاونان 
حمل ونقل و ترافيک و مســئوالن راهور مناطق ۴، ۸، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ 

در اين باره گفت وگو کرده ايم. 

آمار تصادفــات را کاهش دهــد. او درباره 
 می گويد: 
«يکی از خيابان های شريانی و پر رفت وآمد 
 عامل 
باعث پرحادثه شدن آن می شود. يکی عابران 
پيــاده ای که برای خريد بــه مراکز تجاری 

حسين خانى
رئيس تصادفات 
سركالنترى شرق 

تهران

 به گفته «ســيدرضا تربت جو» معاون 
 ،
 نقطــه حادثه خيــز در منطقه بوده که 
 نقطه کاهــش پيدا کرده 
سيدرضا تربت جواست. او می گويد: «اصالح هندسی خيابان 

معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردار 
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معبر پرحادثه  دماوند 
۲ شــريان پررفت و آمد و پرحادثــه در منطقه ۸ قرار دارد؛ 
خيابان دماوند و بزرگراه شــهيد باقــری. باقی معابر اين منطقه 
امن به نظر می رسد. «حامد ميرزابيگی»، پرحادثه ترين معبر اين 
منطقه را خيابان دماوند عنوان می کند و می گويد: «منطقه ۸ هم 
مثل ديگر مناطق شــهر تهران دارای نقاط پرحادثه است. اما از 
آنجا که مشکلشان زيرساختی نيست. رفع آنها از عهده مديريت 

شــهری خارج است. بر اساس آخرين آمار به 
دســت آمده بيشــترين تصادفات در خيابان 
دماونــد رخ می دهد. از ۲ ســال پيش برای 
کاهش آمار تصادفات اقدام کرده ايم. يکی به 
دليل عرض زياد خيابان و ديگر وجود چهارراه 
تهرانپارس، نقاط پرحادثــه خيابان دماوند با 
خيابان های شاهد، پروين و چهارراه تهرانپارس 
ايمن سازی شده اســت. زير پل ها نرده کشی 
شده و البته در نظر داريم مرکز معاينه فنی را 

تغيير دهيم.» او رفع مشکل ترافيکی و حادثه خيز بودن خيابان 
دماونــد با خيابان های طاهری، نيروی هوايــی و عليپوری را از 
اولويت های معاونت حمل ونقل و ترافيــک می داند و می گويد: 
«بعضی از نقاط معارض ملکی يا فضای ســبز دارد. به طور مثال 
برای رفع مشکل خيابان عليپور ۳ سال درگير هستيم تا بتوانيم 
مشکل معارض فضای سبز آن را برطرف کنيم. اما اتفاق مهمی 
کــه در منطقه ۸ رخ داده اينکه بــرای کاهش خطر در تقاطع 
خيابان آيت ـ دماوند چراغ راهنمايی ويژه عابران پياده نصب شده 
که عالوه بر فازهای شــمال به جنوب و شرق به غرب، يک فاز 
برای عبور عابران پياده در نظر گرفته شــده است وچهار طرف 

چهارراه برای    تردد عابران مهيا می شود.»

شــهری خارج است. بر اساس آخرين آمار به 
دســت آمده بيشــترين تصادفات در خيابان 
 ســال پيش برای 
کاهش آمار تصادفات اقدام کرده ايم. يکی به 
دليل عرض زياد خيابان و ديگر وجود چهارراه 
تهرانپارس، نقاط پرحادثــه خيابان دماوند با 

حامد ميرزابيگى
معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردار 

منطقه8

منطقه13

منطقه8
محصور بين بزرگراه هاى شلوغ

منطقه ۱۴ بين بزرگراه ها و شــريان های پر رفت وآمد محصور شده است. به 
بــاور «حامد فتحی» معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه، بزرگراه های 
امام علی(ع)، بسيج، شهيد محالتی بيشتر از ديگر معابر منطقه حادثه ساز هستند. 
او در اين باره می گويد: «در بزرگراه بسيج اصالحات هندسی در نقاط مختلف آن 
انجام داده ايم. عرض هايی که مشکل ســاز بوده را به حد استاندارد رسانده ايم. اما 
در مورد بزرگراه امام علی(ع) با توجه به سرعت باالی خودروها با ساخت پهلوگاه 
و نظارت تصوری ســعی در کاهش حادثه در اين معبر داشــته ايم. اما در مورد 
بزرگراه شهيد محالتی چون جهت شرقی ـ غربی دارد ميل به سرعت زياد است. 
با نصب عالئم هشداری و دوربين کنترل سرعت اقدام به کاهش حوادث ناشی از 
رانندگی کرده ايم. فتحی متذکر می شود در سال های ۹۷ و ۹۸ با انجام اصالحات 
هندسی ميزان تصادفات فوتی ۲۳ درصد کاهش پيدا کرده است. سرهنگ يداهللا 
جهان تاب، رئيس پليس راهور هم نظر موافقی با حامد فتحی معاون حمل ونقل 
و ترافيک دارد. او می گويد: «بزرگراه بســيج صبح ها از ساعت ۶ تا ۹ و عصرها از 
ســاعت ۴ تا ۸ با پيک ترافيک مواجه است. با هماهنگی های انجام شده ترافيک 
روانی داريم و همين سبب شده تصادفات خسارتی کاهش 
پيدا کنــد. روزهای تعطيل با ترافيک سرســام آور خيابان 
۱۷شهريور مواجه هستيم که به دليل رفت وآمد شهروندان 
به بازار گل اســت. اما از نظر پرحادثه بودن اين خيابان بايد 
متذکر شوم    تردد موتورسيکلت ها و تخلف در موتورسواری 
منجر به حوادث جرحی و فوتی می شــود. در مورد بزرگراه 
محالتی بيشــتر راکبان موتور و عابــران پياده که از عرض 
بزرگراه عبور می کنند دردسرســاز هستند.» به گفته اين 
مسئول در سال ۹۸ از ۲۹ تصادف منجر به فوت ۵۰ درصد 
عابرپياده و ۴۵ درصد راکب موتورسوار بوده اند. فتحی معتقد است با فرهنگسازی 

می توان اين آمار را به حداقل رساند. 

حامد فتحى
معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردار 

منطقه14

منطقه14
صدر نشين تصادفات فوتى 

منطقه ۴ با وســعت قابل توجهی که دارد، بزرگراه های شــهيد سليمانی، 
شــهيد بابايی، شهيد صياد شيرازی، شــهيد باقری و امام علی(ع) و ۲ محور 
شــريانی هنگام و فرجام را در خود جای داده و حجــم بااليی از خودروهای 
پايتخت از آنها    تردد می کنند. طبق اطالعات به دســت آمده از ســوی پليس 
راهــور تهران بزرگ، آمار تصادفات در بزرگراه بابايی بيش از ديگر بزرگراه ها و 
شبکه معابر اين منطقه است. دليلش هم عريض بودن اين بزرگراه است که در 
ورودی شهر تهران قرار گرفته و همين باعث سرعت گرفتن خودروها می شود. 

در ســه ماهه اول ســال ۹۹ منطقه ۴ با کسب ۱۰ درصد از 
ميزان تصادفات شهر تهران رتبه نخست تصادفات فوتی را 
به خود اختصاص داده اســت که البته معاونت حمل ونقل و 
ترافيک منطقه ۴ برای کاهش اين آمار همه توان خود را به 
کار گرفته است. به گفته «مهدی اناری» معاون حمل ونقل و 
ترافيک منطقه، هر ساله پليس راهور اطالعاتی درباره نقاط 
پرحادثه ارائه می دهد که طبق آن هرکدام از ايرادها مربوط 
به معاونت ترافيک باشــد از ســوی مديريت شهری رفع و 
باقی برعهده خود پليس راهور است. او در اين باره می گويد: 

«بعضی از حوادث از ســوی عوامل انسانی رخ می دهد. سرعت غير مجاز، اليی 
کشيدن، عدم رعايت فاصله، تخلف عابرپياده از جمله مواردی است که پيکان 
تقصير را به ســمت شهروند نشــانه می برد.» اناری در ادامه متذکر می شود، 
منطقه ۴ در سال ۹۸، ۱۰ نقطه پرحادثه داشت که ۸ مورد آن تاکنون برطرف 
شــده است. اما نکته مهم اينکه خيابان های فرجام و هنگام به عنوان ۲ شريان 

اصلی و پر   تردد هميشه حادثه ساز بوده اند.

ورودی شهر تهران قرار گرفته و همين باعث سرعت گرفتن خودروها می شود. 
 درصد از 
ميزان تصادفات شهر تهران رتبه نخست تصادفات فوتی را 
به خود اختصاص داده اســت که البته معاونت حمل ونقل و 
 برای کاهش اين آمار همه توان خود را به 
کار گرفته است. به گفته «مهدی اناری» معاون حمل ونقل و 
مهدى انارىترافيک منطقه، هر ساله پليس راهور اطالعاتی درباره نقاط 

معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردار 

منطقه4

منطقه4

رتبه سوم اصالحات هندسى 
منطقــه ۱۵ به دليل قرار گرفتــن در ورودی 
شــرقی تهران يکی از پر رفت و آمد ترين مناطق 
پايتخــت به شــمار می آيــد. وجــود ۵ بزرگراه 
امام علی(ع)، امام رضا(ع)، بسيج، آزادگان و بعثت 
همين بس که ميزان تصادفات خسارتی، جرحی و 
گاهًا فوتی را افزايش دهد. اما «مسعود لواف زاده» 
معاون حمل ونقل و ترافيک نويد می دهد، اين تکه 

از پايتخــت توانســته با اجرای 
سوم  رتبه  هندســی  اصالحات 
ترافيکی  در کاهش تصادفات و 
را از آن خــود کند. او می گويد: 
«در ۴ســال گذشــته نمــودار 
تصادفات در ايــن منطقه روال 
نزولی داشته و ۲۶ درصد کاهش 
تصادفات فوتی داشته ايم. از ۲۴ 
نقطه پرحادثه منطقه ۲۳ نقطه 

آن اصالح شده اســت. يک نقطه جا مانده که در 
حال اجرای اصالحات هندسی هستيم. در ميدان 
آقانور پل موتور رو با عرشــه ای به طول ۱۰۰ متر 
و عرض ۳ متر قرار اســت ايجاد شود.» به گفته او 
آمار تصادفات در بزرگراه و جاده امام رضا(ع) زياد 
اســت او می گويد: «بزرگراه امام رضا(ع) تا سه راه 
ســيمان در محدوده منطقــه ۱۵ و بعد از آن به 
اداره راه مربوط می شود. برای کاهش تصادفات ۳ 
سرعتگير جلو بازار گل امام رضا(ع) و کمپ افاغنه 
ايجاد کرده ايم. بزرگراه بعثت شــريان جمع کننده 
و بســيج پر   تردد و امام رضا(ع) پرحادثه است که 
در يک نقطه با هم تالقی می کنند و به آن مثلث 
خطر می گويند. برای کاهش تصادفات در محدوده 

مثلث خطر همه توان خود را به کار گرفته ايم.»

 معتادان عامل اصلى تصادفات فوتى 
اما آنچه برای پليس راهور مهم اســت کاهش 
آمار تصادفات اســت. سرهنگ «محمد پوستی» 
رئيس پليس راهور می گويد: «بيشترين تصادفات 
فوتــی در بزرگراه امام رضــا(ع) رخ می دهد و به 
دليل    تردد معتادان اســت. آنها معموًال به دليل 
نشــئگی يا خماری شــرايط مناســبی ندارد و 
بی محابا از عرض بزرگراه رد می شــوند و همين 
امر حوادث تلخی را رقم می زند. راننده در شــب 
يا هنگام ســحر با آنها برخــورد می کند. البته ۲ 
تيم پليس در اين بزرگراه مســتقر هســتند که 
وجودشان باعث کاهش سرعت خودروها می شود 
اما با اين وصف شــاهد تلفــات جانی در بزرگراه 
امام رضــا(ع) هســتيم.» او وجــود گرمخانه در 
بزرگــراه امام رضا(ع) را عامل اصلی اين دردســر 
می داند ســرهنگ پوستی ادامه می دهد. معتادان 
برای جور کردن هزينه موادمخدر خود تجهيزات 
ترافيکی را سرقت و در هاشم آباد می فروشند آنها 
به گاردريل و نرده هــم رحم نمی کنند و همين 
کار معاونــت حمل نقل و ترافيک شــهرداری را 

چند برابر می کند.»

معاون حمل ونقل و ترافيک نويد می دهد، اين تکه 
از پايتخــت توانســته با اجرای 
سوم  رتبه  هندســی  اصالحات 
ترافيکی  در کاهش تصادفات و 
را از آن خــود کند. او می گويد: 
ســال گذشــته نمــودار 
مسعود لواف زادهتصادفات در ايــن منطقه روال 

معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردار 

منطقه 15

منطقه15
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح
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رفاقتى

طرح«كمك هاى مؤمنانه» 
در محله ها براى حمايت از آسيب ديدگان كرونا اجرا مى شود

نواى خوش همدلى 
در شرق پايتخت

  کرونا که آمد، فکر  کرديم فقط ســالمتی و جانمان را نشانه گرفته، اما وقتی ماندگار شد و 
بسياری از کســب و کارها را تعطيل کرد، رد پای مخربش بر اقتصاد و معيشت خانواده ها هم 
پديدار شد. هرچند بعد از فروکش کردن موج اول شيوع اين ويروس خطرناک، به ظاهر کسب و 
کارها به راه افتاد اما اوضاع مثل سابق نشد. چراکه هنوز بسياری از مراکز پرخطر مثل سينماها، 
مهدکودک ها، رستوران ها ، تاالرهای پذيرايی، آرايشگاه، استخر و... يا تعطيل هستند يا مشتری 
چندانی ندارند، از اين رو، برخی از اين مراکز و مکان ها ناچار به اخراج تعدادی از کارکنان شان 
شــده اند. همچنين گروه هايی از دستفروش ها و کارگران روزمزد، خانه نشين شده و در تأمين 
مايحتاج اوليه زندگی شــان مانده اند. در چنين شرايطی، اجرای طرح«کمک های مؤمنانه» در 
محله ها برای حمايت از آسيب ديدگان کرونا تا حدودی التيام بخش زخم های افرادی است که از 
ويروس خطرناک کرونا زخم خورده و تاروپود زندگی و معيشت شان در معرض خطر قرار گرفته 

است. گزارش پيش رو، گوشه هايی از اين اقدامات خداپسندانه را نشان می دهد.  

پريسا نورى

رســيدگی به وضع معيشت خانواده های نيازمند است. 
با اين حال، «فريبــا پرويزی» از اعضای خيريه و مدير 
محله لويزان معتقد است مهم تر از اهدای بسته ارزاق، 
ايجاد شــغل برای اين افراد است. او در اين باره توضيح 
می دهد و می گويد: «در روزهای اخير، با معرفی اعضای 
خيريه امام محمدباقر(ع)، بالغ بر ۱۰ زوج که شغل آنها 
دستفروشی بوده و به دليل کرونا بيکار شده بودند برای 
شغل سرايداری خانه ها دعوت به کار شدند، همچنين 

چند تن از کارگران ســاختمانی و روزمزد 
که هرکدام نــان آور خانواده بودند 

و اين روزهــا کار و درآمدی 
نداشتند، به عنوان شاگرد 

کار  مشــغول  مغازه 
شــدند. عــالوه بر 
اينهــا کارکنان و 

مربيان مهدکودک هايی که تعطيل شدند بعد از گرفتن 
تأييديه ســالمت و با ضمانت خيريه، به عنوان پرستار 
کودک يا ســالمند به خانه ها اعزام شــده اند.» به گفته 
پرويزی اين خيريه کمک به دانش آموزان خانواده های 
کم بضاعت که به دليل دسترسی نداشتن به اينترنت يا 
گوشی هوشمند از آموزش آنالين مدارس جا مانده اند را 
هم فراموش نکرده است و با همکاری معلمان نيکوکار، 
کالس های آموزشی نيمه خصوصی حداکثر با ظرفيت 
۲ يا ۳ نفر و با رعايت پروتکل های بهداشــتی برای اين 

دانش آموزان برپا کرده است. 

نيازمندان واقعى را شناسايى كرديم 
از حــدود ۲ ماه پيــش گروه نيکــوکاری «ارمغان 
همدلی» به همت خّيــران محلی و با هدف حمايت از 
آســيب ديدگان کرونا در محله کرمان منطقه ۸ شکل 
گرفــت و فعاليتــش را با توزيع بســته های ارزاق بين 
نيازمندان آغاز کرد. دقت و حساسيت اعضای گروه برای 
پيدا کردن نيازمندان واقعی و توجه ويژه به حفظ عزت 
نفس و کرامت انســانی افراد قابل توجه است. «روح اهللا 
گلشــنی» از بانيان و اعضای فعــال ارمغان همدلی از 
شناسايی نيازمندان محله می گويد: «برای پيشگيری از 
موازی کاری بين گروه هــای خيريه ما به دنبال افرادی 
بوديم که نيازمند واقعی هستند، اما به داليلی از جمله 
حفظ آبرو دستشان را جلو کسی دراز نکرده اند از اين رو 
کار شناسايی وقت گير و زمانبر بود، اما در نهايت بانک 
اطالعاتی جامع و ارزشمندی از اين افراد آماده کرديم.» 
گلشنی در ادامه از نحوه شناسايی افراد می گويد: «ابتدا 
به بقالی ها، سوپرمارکت ها و قصابی های محله رفتيم و 
سراغ کسانی که حساب دفتری دارند را گرفتيم، سپس 
چندين روز به طور نامحســوس مراقب سطل های زباله 
بوديم و افرادی که زباله ها را به دنبال غذا و... جست وجو 
می کردند شناسايی کرديم؛ در بازار ميوه وتره بار محله 

که هــم افرادی کــه خريدار ميوه  پالســيده  )
معموًال جدا و بــا قيمت ارزان تر 

عرضه می شود) بودند را شناسايی کرديم و خالصه بعد 
از صرف زمان زيادی موفق شــديم نيازمندان آبرومند 
واقعی را شناسايی کنيم.» اين خّير هم محله ای با بيان 
اينکه بيشتر نيازمندان واقعی آبرودارند و بايد عزت نفس 
و آبرويشان حفظ شود، می گويد: «آدم ها آبرويشان را که 
از سر راه نياورده اند، خيلی مهم است که طوری کمک 
کنيم که عزت نفس و آبروی افراد حفظ شود. گاهی که 
برای بردن بسته ارزاق به در خانه ها هماهنگ می کنيم، 
افرادی هســتند که می گويند سر کوچه منتظر باش تا 
خودمان بياييم بســته را بگيريــم. يک مورد خانمی با 
بچه اش در سطل زباله ميوه جدا می کردند، چندين روز 
تالش کرديم تا موفق شديم اعتمادش را جلب کنيم که 
نام و آبرويش محفوظ می ماند، اين افراد با اينکه نيازمند 
واقعی هســتند اما تا به حال مددجوی هيچ خيريه ای 

نبودند.» 

گرانى، كرونا و افزايش 4 برابرى مددجويان 
خّيــران محله فدک در شــرق پايتخــت هم از 

نخستين روزهای شيوع کرونا برای حمايت از اهالی 
محله دســت به کار شده اند. اين گروه که اغلب از 

نمازگزاران مسجد محله هستند از سال ها پيش 
با محوريت دفتر آستان مقدس امام رضا(ع) 

در منطقه ۸ با توزيع ســبد ارزاق، تأمين 
هزينه دارو و درمان، تهيه جهيزيه، کمک 

هزينه تحصيــل و... هوای نيازمندان 
محله را داشتند و کاالهای اهدايی 

را با عنوان «هديه امام رضا(ع)» 
به در خانه شــان می رساندند. 

امســال اما با شيوع کرونا 
اين فعاليت ها گسترده تر 

شــده  متنوع تــر  و 

اســت. «روح اهللا صادقــی» از معتمــدان محله و عضو 
گــروه نيکوکاری فدک در اين باره می گويد: «اين روزها 
ماسک و لوازم ضدعفونی دست و سطوح هم جزو لوازم 
ضروری خانواده هاســت، از اين رو عالوه بــر راه اندازی 
ايستگاه صلواتی توزيع ماسک و ضدعفونی کننده، اين 
کاالها همراه با سبد ارزاق، به دست نيازمندان می رسد. 
البتــه همه خّيران از تمکن بااليی برخوردار نيســتند، 
مثــًال ما معلمی داريم که هر مــاه يک مبلغ ولو اندک 
کمک می کند.» عضو گروه نيکوکاری محله فدک درباره 
شناســايی افرادی که در بحران کرونا شغلشــان را از 
دســت داده و به صورت مقطعی نيازمند کمک هستند 
می گويد: «متأســفانه آمار افرادی که در محله نيازمند 
دريافت بسته های حمايتی و معيشتی هستند نسبت به 
قبل از کرونا حدود ۴ برابر شــده است. بيشتر اين افراد 
قبًال در پيک يا آژانس يا رستوران کار می کردند يا اينکه 
دســتفروش بودند. امااالن مدت هاست 
بيکار شده  و هيچ درآمدی ندارند. 
برخی از اين افراد خودشان يک 
زمانی به خيريه کمک می کردند. 
مثــًال چند نفــر از رانندگان 
بودند که  نيت کرده  آژانس 
هرهفته پول يک سرويس 
را به خيريــه بدهند، اما 
بيــکار  االن خودشــان 
ارزاق  ســبد  محتاج  و 
اينکه  به ويژه  شده اند، 
بحران کرونا با گرانی 
و  اجناس  يکبــاره 
کاالهــا همــراه و 
وضع معيشت  را 

به هم ريخت.» 

خيزش سازمان هاى مردم نهاد و خيريه ها
ويروس کرونا بر زندگی خيلی ها تأثير گذاشــته 
و افــرادی را نيازمند کمک های خّيران و نيکوکاران 
کرده که پيش از شــيوع ويروس کرونــا، اين افراد 
خودشــان از خّيران و نيکوکاران محله و شهر خود 
بوده اند. در اين زمينه، يکــی از مديران خيريه های 
مردم نهاد در شــرق تهران می گويد برخی از افرادی 
که تا پيــش از بحران ويروس کرونــا جزو حاميان 
خيريه بوده و ماهانه هرچند اندک به خيريه کمک 
می کردند، حاال خودشان نيازمند و محتاج کمک های 
خيريه شده اند و اين بسيار تلخ و نگران کننده است. 
اما خوشبختانه در کنار اين رخدادهای ناخوشايند، 
سازمان های مردم نهاد و خيريه ها در سراسر 
کشور بيکار ننشسته اند و با جمع آوری 
کمک های انســان دوســتانه، به 
نيازمند  خانواده های  ياری 
از  وآســيب ديده 
شيوع ويروس 
نا  و کر

شــتافته اند تا کمی از اين تلخی ها کــم کنند. در 
مناطق شرق پايتخت هم سيلی از مهربانی با همدلی 
نيکوکاران و ســازمان های مردم نهاد به راه افتاده و 
توزيع بسته های معيشتی، جهيزيه، گوشت قربانی، 
غــذای گرم، پرداخت تســهيالت از جمله اقداماتی 
است که توسط اين نيکوکاران برای نيازمندان و افراد 
آســيب ديده از بحران ويروس کرونا در حال انجام 

است. 

كارآفرينى براى آسيب ديدگان كرونا
مرکز نيکوکاری امام محمدباقر(ع) در شمال شرق 
پايتخت از جمله مراکزی است که از همان روزهای 
ابتدای ورود ويروس منحوس به کشــورمان با توليد 
و توزيع ماســک، آبميوه و سوپ در بيمارستان ها به 
حمايت از کادر درمان و بيماران کرونايی شــتافت. 
دفاتــر اين مرکز که در محله های لويزان، شــيان و 
ولی عصر(عج) منطقه ۴ اســت بــا همراهی مدير و 
شــوراياران و معتمدان محله اداره شده و اين روزها 
عالوه بــر مددجويانی کــه از ســال ها پيش مورد 
حمايــت خيريه بودند، فعاليت هــای متنوعی برای 
کمک به خانواده های آســيب ديده از بحران ويروس 
کرونا انجام می دهد. توزيع مداوم سبد ارزاق و 

بسته معيشتی شامل حبوبات، برنج، 
گوشت و... از جمله اقدامات 
ايــن خيريــه بــرای 

خيرخواهانه  فعاليت های  و  مؤمنانه  کمک های 
افراد نيکوکار در محله پيروزی منطقه ۱۳ به دليل 
شيوع کرونا، بيشــتر از گذشته و فرامحلی شده 
اســت. توزيع يک هزار و ۱۰۰ سبد کاال در ۵ نوبت 
بين نيازمندان محلــه  و محله های مناطق جنوب 
پايتخت که به دليل بحران کرونا در ماه های اخير، 
معيشت شــان به خطر افتاده، بخشی از اقداماتی 
است که اين گروه با حمايت هيئت ثامن االئمه(ع)، 
شوراياری و بسيج مســاجد محله انجام داده اند. 
نيازمند  خانواده های  نگرانــی  دليل  به  همچنين 
از چند برابر شــدن قيمت لوازم خانگی و ناتوانی 
در خريد جهيزيه، ۵۰ ســری جهيزيه شامل ۱۶ 
قلم کاالی اساســی، تهيه و در دهه کرامت به اين 
خانواده ها اهدا شده است. «حسين رضا سراج» از 
خّيران محلی و دبير شوراياری محله پيروزی درباره 
شناسايی نيازمندان محله می گويد: «نيازمندان را 
شوراياری های شــهر تهران، ائمه جماعت  ستاد 
مســاجد، کالنتری و حتی پليس راهور منطقه به 
ما معرفی کرده اند و بيــش از ۷۰ درصد اين افراد، 
خانواده هايی هســتند که نان آورشان به داليلی 

مانند بيماری، معلوليت، کرونا و... بيکار شــده اند. 
مثًال چندين مورد زنانی که که نان  آور و سرپرست 
خانواده هســتند تا پيش از شيوع کرونا به عنوان 
کارگر منازل فعاليت می کردند اما به دليل شيوع 
ويــروس کرونا دعوت به کار نشــدند. همچنين 
دستفروشانی  يا  ساختمان  کارگران  مورد  چندين 
که کرونا بساطشان را به هم ريخت جزو مددجويان 
جديدی هستند که حداقل تا عادی شدن شرايط و 
پيدا شدن شغل، نيازمند سبد معيشتی هستند.» 
به گفته ســراج تداوم کمک ها تا پايان سال ادامه 
دارد: «به همت خّيران تا پايان سال ۵ سری سبد 
کاال و ۱۰ ســری جهيزيه آماده و توزيع می شود.» 
توزيع مداوم ماســک و محلــول ضدعفونی بين 
رانندگان تاکسی و اتوبوس پايانه شهيد براری از 
جمله ديگر فعاليت های اين گروه خيريه است: «با 
توجه به اينکه پايانه شهيد براری در محله ماست 
و رانندگان هم جزو اقشار ضعيف جامعه هستند 
که اغلب توانايی خريد ماسک و موادضدعفونی را 
ندارند ۲۰ هزار عدد ماسک و محلول ضدعفونی در 

چند نوبت به رانندگان هديه داديم.» 

تأمين جهيزيه 50 نوعروس 

هزار ماسک و 
محلول ضدعفونی توسط 

خّيران محلی بين رانندگان 
پايانه براری و نيازمندان 

منطقه پيروزی توزيع 
شده است 

پرس غذای گرم 
هر هفته در خيريه 

ارمغان همدلی طبخ و 
بين مددجويان توزيع 

می شود. 

سری جهيزيه شامل 
۱۶ قلم کاالی اساسی 

تا پايان سال توسط خّيران 
منطقه ۱۳ و هيئت ثامن االئمه 

تهران تهيه و به نوعروسان 
نيازمند اهدا می شود

هزار سبد کاال در ۸ 
مرحله توسط نيکوکاران 

محله فدک و خادمان 
امام رضا(ع) در منطقه ۸ 

بين نيازمندان توزيع 
شده است. 

گوسفند نذری از آغاز 
بحران شيوع ويروس کرونا 

توسط خيريه امام محمدباقر(ع) در 
محله لويزان، شيان و ولی عصر(عج) ذبح 
و گوشت قرمز بين نيازمندان توزيع شده 
است. در اين خيريه هر ۲۰ روز يک بار، 

۶۰ سبد ارزاق شامل حبوبات، برنج، 
گوشت و... به مددجوها عرضه 

می شود. 
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سردبير
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دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

هويت محله

يكى از محله هاى شرق تهران از تركيب سه روستا شكل گرفته است

ردپاى وحيد سلطان در وحيديه

با قدم زدن در برخی محله های قديمی تهران خاطرات 
بســياری برای افراد زنده می شود. محله وحيديه، يکی از 
بخش های قديمی تهران است که اکثر اهالی ساکنان در 
آن به اين بخش تعلق خاطر دارند. هرچند اين روزها برخی 
مشکالت شــهری و اجتماعی در اين محله ديده می شود 
اما نمی توان از حس و تعلق خاطر اهالی آن نسبت به اين 
محله چشمپوشــی کرد. کوچه ها و خيابان های کم عرض 
و باريک، خانه هــای اغلب کلنگــی و مغازه های قديمی 
که برخی از مالکان  اصلی آنهــا حاال ديگر در قيد حيات 
نيستند، همه و همه خاطرات خوب گذشته را برای اهالی 
اين محله تداعی می کند. «محمد ســرابی» يکی از اهالی 
قديمی، درباره قدمت اين محله می گويد: «در گذشته های 
نه چنــدان دور محله وحيديه فعلی وجود نداشــت و در 
اين محدوده چند روســتا با نام های قصطانک، جوقين و 
شــفيع آباد بود که بعد ها اين روستاها با هم ادغام شدند و 

محله وحيديه کنونی را شکل دادند.»

آب انبارهاى و گرمابه ها
يکی از معيارهــای انتخاب محله برای اهالی تهران در 
گذشــته های نه چندان دور، وجود منابع آب 
بود. «علی ربيعی» يکی از ســاکنان قديمی 
محله وحيديه در اين بــاره می گويد: «من در 
سال ۱۳۳۶ از اصفهان به تهران آمدم و در محله مجيديه 
ملکی را قولنامه کردم. بعد از 
چند روز از اين کار پشــيمان 
شدم و متوجه شدم که فشار 
آب در محله مجيديه کم است 
و در عوض در محله وحيديه 
فشــار آب زيــاد اســت و در 
آنجا چندين حمام عمومی و 
آب انبار و تلمبه های فشــاری 
ساخته شده است. همين امر 
علتی شد تا من قولنامه ملک 
در محله مجيديه را فسخ کردم 
و به جای آن در محله وحيديه 
ملکی را خريدم. هرچند امروز 
ديگــر اين محله حال و هوای 
گذشته را ندارد اما تعلق خاطر 
من و همســن و ساالنم 

اجــازه نمی دهد به محله ديگــری نقل مکان 
کنيم.»

150 سال قدمت 
روستاهای قصطانک، جوقين و شفيع آباد از 
قدمت بااليی برخوردار بودند و قدمت وحيديه 
هم به ۱۵۰ ســال پيش و بــه دوره قاجار باز 
می گردد. «محمد ســرابی» با يــادآوری اين 
موضوع، درباره گذشــته محله وحيديه ادامه 
می دهد: «محدوده وحيديــه در دوره قاجار، 
يکی از مهم تريــن و اصلی ترين معابر تهران 
شناخته می شده و شــخصی به نام «وحيد 
ســلطان» در آن دوره مالک زمين های اين 
محدوده بوده که بــرای رونق و    آبادانی اين 
محله بسيار تالش کرده و نام فعلی اين محله 
هم از نام او برگرفته شده است.» او می افزايد: 
«محله وحيديه نسبتًا هويت و قدمت تاريخی 

خود را حفظ کرده است. وجود خانه های قديمی و کلنگی 
و وجود آب انبارها گواه اين ادعاســت. تا چند سال پيش 
معروف ترين حمــام اين محدود ه يعنی حمام مرمر فعال 
بود که امروزه توسط شهرداری تملک شده و قرار است به 
بوستان تبديل شود. البته هنوز هم چند گرمابه قديمی در 

محله وحيديه فعال است.»

معيار انتخاب، نزديكى به دماوند 
در گذشته معيارهای انتخاب محله برای پايتخت نشينان 
کمی متفاوت تر از حــال بود. «مهری روحين پو» يکی از 
بانوان ساکن محله وحيديه درباره انتخاب اين محله برای 
زندگی می گويد: «من اصالتًا اهل دماوند هســتم و بعد از 
ازدواج به دليل شغل همسرم مجبور به سکونت در تهران 
شدم. خاطرم هست که يکی از داليلی که محله وحيديه 
را برای ســکونت انتخاب کرديم، نزديکی به دماوند بود تا 
بتوانيم هر هفته به خانواده خود سر بزنيم. به همين دليل 
در آن زمــان خيلی از مهاجران دماوندی به دليل نزديکی 
محله های شــرق تهران به دماوند و روستاهای اطراف، به 
وحيديه و مجيديه می آمدنــد. هرچند بماند که وحيديه 
فعلی هيچ شــباهتی به آن محله ای که روزگاری با ميل 
و رغبت در آن ســاکن شــديم ندارد اما روزگاری برای ما 

بهترين انتخاب و محله بود.»

اراكى ها و سبزوارى ها نخستين ساكنان 
در هــر محله ای ردپايــی از اقوام مختلف 
ديده می شود که اکثريت جمعيت آن محله را 
تشکيل می دهند. «علی ربيعی» با يادآوری اين 
موضوع، درباره ساکنان محله وحيديه می گويد: 
«خاطرم هست که در زمان شکل گيری محله 

وحيديه، تعداد زيادی از شهرســتان های مختلف از جمله 
اراکی ها و ســبزواری ها برای پيدا کردن شغل مناسب به 
تهران می آمدند و به دليل اينکه خانه های محله وحيديه 
قيمت نسبتًا پايينی نســبت به نقاط ديگر تهران داشت، 
در وحيديه ساکن می شدند. بعد از ازدواج و بچه دار شدن 
چشــم باز می کردند و می ديدند که کًال ســاکن وحيديه 
شــده اند. آن زمان از سبزوار و فراهان و اصفهان هم تعداد 
زيادی از مردم به تهران کوچ کردند و در اين محله ساکن 
شدند.» او می افزايد: «جمعيت اين محله بعد از کودتای ۲۸ 
مرداد در سال ۱۳۳۲ بيشتر شد.» در حال حاضر اين محله 

۴۰ هزار نفر جمعيت دارد. 

مساجد و حسينيه هاى فعال
وجود مساجد و حسينيه های مختلف 
در محله وحيديه و برگزاری مراسم ايام 
محرم و اعياد در اين بخش از تهران آوازه 
ديرينه ای دارد. از مهم ترين مساجد اين 

محله می توان به مسجد انصار الحسين(ع)، مسجد مسلم 
بن عقيل(ع)، حســينيه اراکی  ها، حســينيه سبزواری ها 

و حسينيه ارمغانی اشــاره کرد. در اين محله اصناف 
مختلفی از جمله صافکاری و نقاشی و واحدهای ارائه 
خدمات خودرو فعال هستند. همچنين بخش اندکی 

از جمعيت اين محله را ارمنی ها تشکيل 
می دهند. خيابان های اصلی محله وحيديه 
اغلب باريک است و عرض شان به زور به 

۸ متر می رســد که همين موضــوع در حال 
حاضر مشکالت بســياری را برای اهالی اين 

محله به وجود آورده است. 

اجــازه نمی دهد به محله ديگــری نقل مکان 

روستاهای قصطانک، جوقين و شفيع آباد از 
قدمت بااليی برخوردار بودند و قدمت وحيديه 
 ســال پيش و بــه دوره قاجار باز 
می گردد. «محمد ســرابی» با يــادآوری اين 
موضوع، درباره گذشــته محله وحيديه ادامه 
می دهد: «محدوده وحيديــه در دوره قاجار، 
يکی از مهم تريــن و اصلی ترين معابر تهران 
شناخته می شده و شــخصی به نام «وحيد 
ســلطان» در آن دوره مالک زمين های اين 
محدوده بوده که بــرای رونق و    آبادانی اين 
محله بسيار تالش کرده و نام فعلی اين محله 
هم از نام او برگرفته شده است.» او می افزايد: 
«محله وحيديه نسبتًا هويت و قدمت تاريخی 

بهترين انتخاب و محله بود.»من و همســن و ساالنم 

سارا جعفرزاده

منطقه8

  محله«وحيديه» از بخش های قديمی و نام آشنا در شرق پايتخت است که تاريخچه آن فراز و نشيب های زيادی دارد. اين محله در منطقه ۸ شهرداری 
تهران قرار گرفته و شــکل گيری آن بنا به گفته ساکنان قديمی محله، به ۱۵۰ سال پيش باز می گردد. اين محله ۶۹ کيلومتر مساحت دارد و از شمال 
به خيابان شــهيد مدنی و از جنوب به خيابان دماوند راه دارد. در شرق و غرب اين محله هم به ترتيب خيابان های وحيديه و سبالن قرار گرفته است. 
وحيديه در نزديکی محله های زرکش و تسليحات واقع شده و مانند برخی از محله ها که نام خود را از نام يک شخص تأثيرگذار در آن محله وام گرفته، 
اين محله هم سرگذشت مشابه دارد. همان طور که از نام محله وحيديه هم پيداست نام اين محله هم برگرفته از نام شخصيت معروفی در آن محله است 

که چگونگی اين نامگذاری و سرگذشت محله را به روايت ساکنان قديمی محله مرور می کنيم.    
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از پل هجرت که سرازير می شوی، بنای تاج مانند 
مجموعه ورزشــی تختی از دور به خوبی پيداســت. 
ورزشگاه بزرگی که ابتدا و انتهای آن به چشم نمی آيد. 
«رضا حسين پور» مدير مجموعه تختی برای گشتزنی 
در اين ورزشــگاه همراهی مان می کنــد. ابتدای امر 
استاديوم را نشــان مان می دهد. فضای سرپوشيده ای 
که به کشتی يا تاج شبيه است. او درباره شکل گيری 
آن توضيح می دهد: «تاريخ ساخت آن به سال ۱۳۴۵ 
برمی گردد. در خرداد ماه سال ۴۵ جهانگير درويش که 
در معماری اسکلت های ويژه در ايتاليا مهارت داشت 
ايــن پروژه عمرانی را به دســت گرفت. معماری اين 
ورزشکاه در نوع خود بی نظير است و از سيستم کابلی 
استفاده شــده است. جهانگير درويش در حال حاضر 
مسافرت است و اگر بود حتمًا امروز برای گفت وگو از 
او دعوت می کردم.» حسين پور اشاره می کند درويش 
يکی از ۷ معمار برتر دنياست که چنين اثری را از خود 

به يادگار گذاشته است. 

طراح ورزشگاه بزرگ و زيبا
حســين پور درباره معمار اين مجموعه اطالعاتی 
دارد و در اختيارمــان می گــذارد. او تعريف می کند: 
«ســال تولد جهانگيرخان به ۱۳۱۲ برمی گردد. ۸۷ 
ســال دارد. اصالتا ورامينی است. پدرش سعداله خان 
درويش از مبارزان تأثيرگذار نهضت جنگل بوده است. 
جهانگيرخان بعد از پايان دوره دبيرســتان برای ادامه 
تحصيل در رشــته معماری راهی ايتاليا شــده است. 
اين طور که خودش می گفت تنهــا فردی بوده که از 
ايران برای تحصيل معماری به رم رفته بوده است. او 
درســش را آنجا می خواند و در سال ۱۳۴۱ موفق به 
اخذ مدرک دکترا می شــود. در سال ۴۵ برای مدتی 
به تهران می آيد. حاال برای تفريح و اســتراحت بوده 
يا کاری داشــته را نمی دانم. همان زمان يکی از افراد 
دربار از طريق مجله ای با او آشــنا می شود و پيگيری 
می کند که جهانگيرخان را مالقات کند. به او می گويد 
ايران ميزبان بازی های آســيايی اســت و می خواهد 
که نقشه يک ورزشــگاه زيبا و بزرگ را طراحی کند. 
تربيت بدنی را هم موظف می کند که امکانات الزم برای 
اين کار را فراهم کند. در آن زمان ۱۹۰ ميليون تومان 
برای ساخت اين ورزشــگاه هزينه می شود.» درويش 

موافقت می کند و از قــرار معلوم انتخاب زمين برای 
ساخت ورزشگاه به خودش محول می شود. 

مجموعه تختى مكانى مناسب براى 
گردشگرى

حسين پور باقی جاهای استاديوم را نشان می دهد 
و می گويد: «ويژگی اينجا را هيچ کدام از استاديوم های 
ايران ندارند. ســه راه جــدا بــرای ورود بازيکن ها و 
تماشــاگران و افراد برجسته کشــوری در نظر گرفته 
شــده است. جايگاه هرکدام جداســت. حتی ورودی 
تيم هــای رقيب هم جداگانه در نظر گرفته شــده تا 
بازيکن ها قبل از بازی يکديگر را مالقات نکنند. سال 

۱۳۴۵ کلنگ آن به زمين خورده و ۳ سال و نيم بعد 
هم فاز اول آن تمام شــده است.» سازه اين ورزشگاه 
کابلی است برای اينکه دهانه آن بزرگ باشد. ستون ها 
بيرون از اســتاديوم و جلو چشــم نيستند و خاصيت 
ديگر اينکــه همه نور روی کابل منعکس می شــود. 
حســين پور می گويد: «اينجا يک سوم استاديوم های 
ديگر پروژکتور نصب شده اما نور توليد شده به اندازه 
کافی است. چراکه معماری استاديوم به اين گونه است. 
محلی روی سقف وجود دارد که می توان پروژکتورها را 
تميز کرد. سقف استاديوم در مقابل باد با سرعت ۲۰۰ 
کيلومتر در ســاعت هم مقاوم است. به طور کلی سازه 
اين ورزشگاه در برابر زلزله ۹ ريشتری هم مقاوم است. 

و اگر به آن بها داده شــود می تواند يکی از مکان های 
گردشگری منطقه باشد.» 

بزرگ ترين زمين پتانك كشور در مجموعه 
تختى

بعد از اســتاديوم نوبت به ديگر فضاهای ورزشی اين 
مجموعه می رسد. حسين پور اشاره می کند: «اينجا دارای 
استخر، مدرســه فوتبال، سالن رزمی، سايت تيروکمان، 
پيست موتورسواری است. که البته پيست موتورسواری 
آن در نوع خود بی نظير است. بزرگ ترين زمين پينت بال 
به وســعت ۸هزار مترمربع در اين مجموعــه قرار دارد. 
بزرگ ترين زمين استاندارد پتانک هم در اينجا واقع شده 
است.» پتانک (بازی با گوی) از جمله رشته های ورزشی 
جديدی اســت که تحت نظر فدراســيون های بيليارد و 
بولينگ فعاليت می کند. حسين پور ادامه می دهد: «پتانک 
را می توان خانوادگی بازی کرد. يک بازی مهيج که به غير 
از تفريح تأثير روانی خود را روی افراد خانواده دارد و باعث 
همبستگی آنها می شــود.» او سالن های توپی مجموعه 
تختی را نشان می دهد. رشــته های واليبال، بستکبال، 
بدمينتــون در آنها آمــوزش داده می شــود. می گويد: 
«اســکيت، بدنســازی، جامپينگ، کراس ليست (رشته 
ورزشــی بدنســازی همراه با نرمش)از ديگر رشته های 

ورزشی است که در اينجا آموزش داده می شود.» 

جايى براى ورزش معتادان 
اما ۲ برنامه مهم و تأثيرگذار که در مجموعه ورزشی 
تختی اجرا می شود، يکی استعداديابی و ديگری فراهم 
کردن امکانات ورزشی برای معتادان کنگره ۶۰ است. 
حســين پور درباره آنها توضيح می دهد: «کنگره ۶۰ 
معتادان يعنی معتادانی که موادمخدر را ترک کرده اند. 
در اينجا ورزش می کنند تا سم از بدنشان خارج شده 
و ديگــر به موادمخدر روی نياورند. اما اســتعداديابی 
برای کسانی است که در کالس های بدنسازی شرکت 
می کنند و مربی با توجه فرم اندامشان توصيه می کند 
ســراغ کدام ورزش بروند. بسياری از والدين فرزندان 
خود را برای استعداديابی به اينجا می آورند.» از ديگر 
مزايای اين مجموعه وجود جاده تندرســتی است. ۳ 
کيلومتر فضا که برای پياده روی و دوچرخه سواری مهيا 

شده است. 

پنجمين ورزشگاه بزرگ ايران در منطقه 14 تهران قرار دارد

كشتى جهانگيرخان 
به گل نشسته است! 
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  پنجمين ورزشگاه بزرگ ايران در شــرق تهران و در منطقه ۱۴ قرار گرفته است؛ مجموعه ای 
بزرگ با معماری چشمنواز که در نوع خود بی نظير است. اما مهم تر آنکه بگوييم ورزشگاه تختی در 
همسايگی ساکنان منطقه ۱۴ قرار گرفته و از امکانات خوبی برخوردار است. اين ورزشگاه و هويتش 
امروز بخشی از تاريخ محله، منطقه يا شايد هم شهرمان به شمار می آيد. ورزشگاه تختی در سال 
۱۹۷۴ برای ميزبانی بازی های آسيايی ساخته شده و تنها استاديوم سرپوشيده ايران است. در دل 
اين مجموعه بزرگ به غير از استاديوم، سالن های توپی، مدرسه فوتبال، استخر، پيست موتورسواری 
و... وجود دارد. تعداد برنامه های ورزشی مجموعه تختی به قدری زياد است که نوشتن آنها طومار 
بزرگی می خواهد. اما به رغم همه امکانات خوبی که در دل آن نهفته، اين ورزشگاه مهجور و مظلوم 
واقع شده و خيلی هم به چشم مسئوالن نمی آيد. همراه با «رضا حسين پور» مدير ورزشگاه تختی 

گشتی در اين مجموعه زده و گزارش زير را تهيه کرديم. 

مژگان مهرابى 
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خبر كوتاه

مناسب سازى بزرگراه ها و معابر 
سواره رو منطقه 4

طرح بهسازی و مناسب سازی معابر سواره رو و 
بزرگراه های منطقه ۴ با هدف تسهيل در     تردد 
خودروها اجرا شد. «مهدی پورشاسب » معاون فنی 
و عمرانــی شــهردار منطقه۴دراين بــاره گفت: «از 
ابتدای تيرماه امسال ۵ هزار و ۷۰۰ مترمربع از معابر 
منطقه بــا پخش حــدود يک هزار تن آســفالت، 

لکه گيری و مناسب سازی شد.» 
او افــزود: «با توجــه به فرا رســيدن فصل گرما و 
مساعد بودن شــرايط جوی برای انجام فعاليت های 
عمرانی، بهســازی و لکه گيری هندســی آسفالت 
معابر بزرگراهی و ســواره رو انجام شــد و همچنين 
مناسب ســازی مســير     تردد عابران پيــاده، مرمت 
کفپوش ها، جدول کاری، همسطح ســازی دريچه، 
لکه گيری هندســی معابر و مرمــت نهرها در معابر 

پياده رو انجام شد.» 
به گفته معاون فنی و عمرانی شــهردار منطقه۴، با 
توجه به فرسودگی آســفالت معابر محله حکيميه، 
بيشترين آسفالت منطقه ۴ با پخش حدود ۲۴۶ تن 
آسفالت به ناحيه ۸ اختصاص يافته است. شهروندان 
می توانند نياز محله خود را در اين زمينه در تماس 

با سامانه ۱۳۷ در ميان بگذارند. 

هويتپيشخوانپيشخوان

محله زاهد گيالنى زمانى باير بود
«مفت آباد» نام عجيبی اســت اما در ســال های دور عنوان محله ای بوده که حاال از آن زمان 
فرســودگی اش باقی مانده اســت. امروزی ها آن را به نام محله «زاهد گيالنی» می شناســند اما 
سالمندانی که ۷۰ يا ۸۰ سال از خدا عمر گرفته باشند هنور از آن با اسم «مفت آباد» ياد می کنند. 
ايــن ميان برخی هم به اين محله «زمين های مصدقی» می گويند. شــکل گيری اينجا به اوايل 
دهه۲۰ برمی گردد. زمانی که حکومت قاجار برکنار شد و دولت پهلوی روی کارآمد. اين طور که 
قديمی  های محله تعريف می کنند، زاهدگيالنی يا مفت آباد در دهه۲۰ و ۳۰ اراضی باير و خاکی 
بوده است. تا اينکه در زمان مصدق دولت موقت اعالم می کند زمين ها رايگان است و همه می توانند 
صاحب خانه شوند. علتی که به اراضی باير زمين های مصدقی يا مفت آباد می گويند، هم همين 
است. همين دليلی می شود که افراد کم درآمد جامعه برای سکونت در اين محله سوق داده شوند. 
از سوی ديگر پای مهاجران آذری زبان از روستاهای سراب، کلخوران و آذربايجان شرقی به اينجا 
باز شود. اما نحوه تملک زمين در اراضی مفت آباد داستان ديگری است. از قرار معلوم هرکسی با 
توجه به قدرت و نفوذی که داشته زمين بيشتری را صاحب می  شده است. روش مشخص کردن 
محدوده زمين هم به اين گونه بوده که فرد سنگی را پرتاب و با توجه به آن حيطه ملکش را تعيين 
می  کرده است. کم کم محله رنگ و رخی به خود گرفته و تک تک خانه ای در آن بنا شده تا امروز 
که جمعيت چشمگيری در کوچه و خيابان محله ساکن هستند اما در کتاب تاريخ تهران دراين باره 
آمده اســت: «محله زاهدگيالنی يا مفت آباد تا سال ۱۳۱۱ بخشی از روستای قاسم آباد بوده و در 
واقع خارج از حصار شهر به شمار می آمد. پس از دوره قاجار و با روی کارآمدن پهلوی، رضا خان 
اغلب نمادهای حکومت قاجار را از بين برد. مصداقش دروازه شهر بود که ديوار ناصری به دستور 

رضا خان برداشته شد. اين شد که زمين های باير هم جزو شهر حساب شدند.»

راهنما

 منطقه 4 خانه  سالمت سراهای محله  منطقه 
۴ با رعايت پروتکل های بهداشتی از جمله 

ضدعفونی کردن سرا و کالس ها به صورت هفتگی، 
توزيع مواد بهداشتی و ضدعفونی در ميان 
مسئوالن خانه های سالمت بازگشايی شد. 

 منطقه 8 کيسه های تهيه شده از الياف 
طبيعی به جای کيسه های پالستيکی در 

مجتمع های مسکونی منطقه۸ توسط آموزشگران 
بازيافت توزيع شد. اين طرح با هدف حفاظت از 

محيط زيست و تفکيک پسماند بود. 
 منطقه 13 همزمان با دهه واليت، 

ويژه برنامه های مختلفی در منطقه ۱۳ 
اجراشد. با توجه به شيوع بيماری کرونا و ادامه 

فعاليت های اجتماعی و فرهنگی، بيشتر اين 
برنامه ها در فضای مجازی و توليد و پخش محتوا و 

پادکست های مربوط به دهه واليت انجام شد. 
همچنين فضاسازی محيطی دهه واليت، جشن 

عيد غدير در قالب سخنرانی و مداحی با مشارکت 
هيئت ها، آنالين از طريق اينستاگرام منطقه برگزار 

شد. 
 منطقه 14 کانال هدايت آب های سطحی در 

معابر ناحيه ۶ منطقه۱۴ توسط اداره نگهداری 
مسيل ها و قنوات ساخته  می شود. از آنجاکه معابر 
منتهی به ميدان شهيد مطهری و خيابان آتوت، 

هنگام بارندگی با آبگرفتگی مواجه می  شد، با ايجاد 
کانال هدايت آب های سطحی در اين محدوده و 

اتصال آن به کانال خيابان هجرت از اين پس اهالی 
با تجمع آب در معابر مواجه نخواهندشد. 

 منطقه 15 اداره فرهنگی شهرداری منطقه 
۱۵ با راه اندازی چالش «شاعرشو» سعی بر 
تأمين اوقات فراغت شهروندان دارد. اين چالش 

مربوط به حوزه شعر و شاعری است و عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره 

۳۳۱۴۸۰۰۸ تماس بگيرند. 

برخورد نزديك از نوع آخر
کتاب پيشــنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، رمان 
«برخورد نزديک از نوع آخر» نوشــته علی منتخبی اســت 
که انتشــارات عطر کاج آن را چاپ و منتشــر کرده اســت. 
ايــن کتاب درباره آشــفتگی های ذهنی يک هنرمند اســت 
که با تمرکز بر نيروی درونی بر نابســامانی فکری خود غلبه 
می کند. شــخصيت«هامون» قهرمان اين داستان، که با يک 
گروه موسيقی همکاری دارد، به خاطر آگاهی از بيماری خود، 
انسجام فکری برای همراهی گروه را ندارد و خود را به ايستگاه 
آخر زندگی نزديک می بيند. او همواره به سه ماه فرصت باقی 
مانده تا پايــان زندگی اش فکر می کند و تصميم می گيرد در 

اين فاصله زمانی بــه آرزوهای تحقق نيافته خود جامه عمل بپوشاند. ســاز مورد عالقه اش، 
سه تار را تهيه و مقدمات سفر به سرزمين های مورد عالقه اش را فراهم می کند اما با شرکت 
در اجرای يک گروه موسيقی، مسير زندگی اش تغيير می کند. او که از گزينه های خود برای 
زندگی مشترک فاصله گرفته، در يک سفر رويايی که با بيماری او ارتباط مستقيمی دارد، به 
کشــف و شهود تازه ای برای ادامه زندگی دست می يابد و در اين راه ديدگاه هايش نسبت به 
شــريک زندگی اش تغيير می کند. پيوند عاطفی مستحکمی با «آروشا»، عضو گروه موسيقی 
برقرار می کند و آن را دستاورد سفر روياگونه اش در عالم خلسه می داند که پنجره های تازه ای 
به روی او گشوده و به يکباره ذهن آشفته اش را به سمت عشق و آرامش سوق داده است. در 
اين رمان، نويسنده به نيروی قدرتمند ذهن و افکار درونی انسان اشاره دارد که قادر است به 
اشکال مختلف سرنوشت آدمی را تغيير دهد. از بخش های قابل توجه اين اثر، گذار آرام از يک 
شرايط روحی آشفته و بحرانی به يک فضای آرام و دلنشين همراه با احساس و عاطفه است. 
نويسنده برای پردازش داستانی اين گذار موفقيت آميز، از تکنيک های مختلف روايی بهره برده 

و در نهايت اثر خواندنی به مخاطب ارائه کرده است. 
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الو محله

اقدامات عمرانى در  پاسخ مسئول
خيابان بــرادران محمودى در حال 
انجــام اســت و بــه زودى و با حفظ 
اولويت به وضعيت ديگر خيابان ها 
از جملــه الهيجانى و... رســيدگى 

مى  شود.   
 عباس يوسفى، شهردار ناحيه2 
منطقه4 

ضرورت ترميم آسفالت 
معابر محله مجيديه

آســفالت  وضعيــت  منطقه 4
کوچه های حسين پور و شهيد آيينی 
در محله مجيديه مناســب نيســت. 
خيابــان الهيجانی هم نياز به روکش 
آسفالت دارد. لطفًا رسيدگی کنيد.  

عبدالحميد اسماعيلی ـ دبير 
شوراياری محله مجيديه

قرار اســت يك فاز  پاسخ مسئول
چــراغ  زمان بنــدى  ســيكل  بــه 
راهنمايى تقاطــع خيابان دماوند و 
آيت اضافه شــود كه به مدت20 
ثانيه در هرچهار طرف اين تقاطع، 
خودروهــا ايســت كامــل داشــته 
باشند و عابران به راحتى از تقاطع 

عبور كنند.
سرهنگ جعفر صبا، رئيس پليس 
راهور منطقه 8

ساماندهى تقاطع خيابان 
دماوند و آيت  

و  تقاطع خيابان دماوند  منطقه ؟
آيــت به دليــل عريض بودن بســيار 
حادثه آفرين است و عابران پياده در اين 
تقاطــع با وحشــت از خيابــان عبور 
می  کنند. از مسئوالن خواهشمندم کاری 

کنند.
مونا حسام الدين 
ساکن خيابان دماوند

حق با شهروند است  پاسخ مسئول
و طوالنــى شــدن اين طــرح باعث 
دلخورى اهالى شــده اما اقدامات 
عمرانى تونل با شــهردارى منطقه 
14 نيســت ولى بــراى جمع آورى 

معتادان اقدام خواهيم كرد.
 مهدى رضايى، شهردار ناحيه يك 
منطقه14

دردسرهمسايگى با تونل  
اميركبير

تونل  عمرانــی  کارگاه  منطقه 14
اميرکبير ۱۰ســالی می شــود که در 
محله شکوفه برپا شده و اهالی محله 
بــه دليل همســايگی بــا آن درگير 
معضالت متعدد هستند. سر و صدای 
ناشــی از فعاليــت کارگاه عمرانی و 
همچنين آلودگی ايجاد شده در محل 
واقعًا غيرقابل تحمل شده و عالوه بر 
آن حضور معتادان هم افزايش يافته 
است. از مسئوالن خواهشمنديم برای 
رفع مشــکالت محله شکوفه تدبيری 

بينديشند. 
 مرضيه رستگاری ـ ساکن 
خيابان شکوفه


