
کانون کهربای تعزیه منطقه 14 
نمایش های آیینی اجرا می کند

رزم علمدار 
در بوستان »سمیه«

این جا مجلس بی ریای امام حســین)ع( اســت؛ جایی برای همدردی 
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دردهای اهل بیت)ع( و اسرای شام را به تصویر بکشند. 
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صفحه 7

تکیه بر همت بلـند
 یکی از کوتاه قامت ترین 
مردان ایران ساکن تهرانپارس است 

مسقف سازی دومین پایانه بزرگ حمل ونقل و مسافربری پایتخت 
در منطقه 15 آغاز شده است

پایانه خاوران به عنوان دومین پایانه بزرگ پایتخت در منطقه 15 واقع شــده و در حوزه حمل ونقل 
درون شهری به شهروندان خدمات ارائه می دهد. این پایانه درون شهری در مرکز منطقه قرار گرفته و 
روزانه هزاران مسافر از طریق آن سفرهای درون شهری خود را انجام می دهند. از مدت ها پیش بحث 
ساماندهی و مسقف سازی این پایانه توسط شهرداری مطرح شده بود که این روزها عملیات اجرایی 

مسقف سازی آن آغاز شده است.

چتری بر سر مسافران و رانندگان

صفحه 10

به بهانه روز آتش نشان پای خاطرات 
چند تن از آتش نشانان شمال شرق تهران نشستیم

از شــروع روزهای شیوع کرونا در کشــورمان قانون دورکاری ادارات در تهران و خیلی از شهرها 
برقرار شد و بســیاری از کارمندان از مزایای این قانون برای دور ماندن از شر این ویروس بهره مند 
شدند. این میان ذات برخی مشــاغل خدمات رسان مثل آتش نشانی و امداد و نجات، با دورکاری و 
رعایت قرنطینه جور درنیامد و آتش نشان ها در روزهای کرونایی پایتخت نه تنها مانند سایر مردم در 

صفحه 12قرنطینه نماندند، بلکه در کنار مأموریت های امداد و نجات...

مأموریت جدید؛ مهار شعله های کرونا
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نخســتین پایــگاه اورژانــس 
منطقه 14 در مجموعه ورزشی 
تختی افتتاح شــد. این پایگاه هفته 
گذشــته با حضور جمعی از مدیران 
شهری منطقه همراه با کارشناسان و 
مســئوالن اورژانــس تهــران بــه 
بهره برداری رســید که »حمیدرضا 
ورزشی  مجموعه  مدیر  حسین پور« 
تختی دراین باره گفت: »منطقه 14 
بین بزرگراه های  پــر رفت وآمد قرار 
گرفته و همیشــه با حجــم باالی 
ترافیک روبه رو است. از سوی دیگر 

پایگاه اورژانسی در این منطقه و نه در نزدیکی آن وجود ندارد که بتواند 
به موقع امدادرســانی کند.« او ادامه داد: »همچنین با توجه آمار باالی 
تصادفات در بزرگراه بسیج و اینکه خیلی وقت ها به دلیل راهبندان نیروی 
امدادرسان نتوانسته اند به موقع در محل حادثه حضور پیدا کنند، ایجاد 

این پایگاه ضرورت داشت.« او افزود: 
»عــاوه براینها محدوده افســریه، 
نقطه کوری است که امدادرسانی به 
آن بــه ســختی انجام می شــود.« 
حسین پور گفت: »با توجه به تحقیق 
و بررسی کارشناســان با راه اندازی 
پایگاه اورژانس در مجموعه ورزشی 
امدادرســان 10  نیروهــای  تختی 
دقیقــه زودتــر بــه محــل حادثه 
می رسند.« « مدیر مجموعه ورزشی 
تختــی درباره امکانــات این پایگاه 
افزود: »برای این پایــگاه اورژانس، 
یک دســتگاه آمبوالنس و یک دستگاه موتورالنس و یک دستگاه موتور 
چهارچرخ در نظر گرفته شــده است.« او خاطر نشان کرد: »با ایجاد این 
مرکز، به غیر از منطقه 14، در واقع به محله های  افســریه و مشیریه هم 

خدمت رسانی خواهدشد.« 

تیتر یک

ایجاد پایگاه اورژانس در ورزشگاه تختی

برگزاری دور ه های توسعه کارآفرینی 
دوره توســعه کارآفرینی و کسب و کارهای اجتماعی 
به میزبانی منطقه 8 برگزار شد. »جعفر امیرآبادی زاده« 
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 8 دراین باره 
گفت: »دوره هــای طرح توانمندی هــای برنامه ریزی و 
تسهیل گری در حوزه کارآفرینی با هدف ارتقای بهره وری 
و توسعه کسب وکارهای خرد و کوچک محلی به میزبانی 
منطقه 8 اجرا شــد.« او ادامــه داد: »اجرای پروژه های 
توسعه کسب و کار از قبیل ایجاد شبکه های کسب و کار 
محلی، ایجاد و ارتقا شــبکه های کارجویان، برنامه ریزی 
مشــارکتی توسعه کســب و کارهای خرد محلی و ارتقای زنجیره های ارزش کسب و کار از 
مواردی است که در 84 ساعت به مخاطبان این دوره ها آموزش داده شد.« او افزود: »در منطقه 
8 از ایده افراد کارآفرین و اشتغالزا استقبال می شود و این افراد می توانند در دوره های مختلفی 

که اکنون به صورت آناین برگزار می شود، شرکت کنند.« 

کاهش مصرف انرژی در منطقه 13 
 کاهــش مصرف ۵ تا 1۵ درصدی انــرژی با رعایت 
مدیریــت الگــوی مصــرف در منطقه13محقق شــد. 
»حلیا ســادات حســینی« رئیس اداره محیط زیســت 
شهرداری منطقه13بهینه ســازی مصرف انرژی را یکی 
از اولویت های  منطقه دانســت و گفت: »این موضوع در 
همه ساختمان های  شهرداری منطقه و بوستان ها با رصد 
میزان مصرف آب و برق پیگیری و برای کاهش مصرف 
انرژی و انجام اقدامات مختلف اجرا می شــود.« او افزود: 
»عاوه بر رصد میزان مصرف انرژی در ســاختمان های  
اداری، شهرداری نواحی، معاونت ها، سرای محله ها و بوستان ها هر ماه، با استفاده از روش های  
مدیریــت انــرژی و نصب تجهیزات، الگوی مصــرف را کاهش می دهیــم.« او با بیان اینکه 
هوشمندسازی چاه های  آب و نصب میکرو خازن ها و میکروکنتور ها از جمله اقدامات منطقه 
13برای کاهش مصارف برق و آب است، ادامه داد: »پس از جمع آوری قبوض تمام اطاعات با 
استفاده از نرم افزار محاسبه و معمواًل مصارف با کاهش ۵ تا 1۵ درصدی انرژی همراه است.«

چهره

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
 منطقه۴ خبر داد  ؛

افزایش مرگ و میر 
معتادان در بزرگراه

یادداشت

ظرفیت های پیدا و پنهان 
محله محوری

منطقه۴

منطقه1۴

فراهــم کــردن زمینه ای برای مشــارکت 
شــهروندان در اداره امور محل سکونت شان، 
یکی از اهداف راهبردی مدیریت شــهری در 
پایتخت اســت که برای تحقق آن، طرح های 
شهری زیادی اجرایی و انتخاب مدیران محله 
در این زمینه تعریف شده است. جایگاه مدیر 
محله در رویدادهای محلی از چند جهت قابل 
توجه اســت. اول، به دلیل آشنایی این افراد با 
محله ها است که باعث می شود اشراف بیشتر 
به موقعیت محله در مقایسه با تحوالت شهری 
داشته باشند. دوم، حضور مستمر آنها در محله 
که باعث می شود حتی کوچک ترین اتفاق های 
محلی از چشــم این مدیران محلی دور نماند. 
نکته بعدی، ارتباط دائمی و دو سویه این افراد با 
شهروندان و مسئوالن شهری است که همواره 
به عنوان پل ارتباطی در این زمینه نقش آفرینی 
می کنند. مدیران محله در برگزاری برنامه های 
فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در محله ها هم 
معمواًل دســت باال را دارنــد، چون با نیازهای 
شــهروندان در مقاطع مختلف آشنا هستند. 
بنابرایــن، با تقویت جایــگاه مدیران محلی از 
سوی مسئوالن و همچنین مشارکت شهروندان 
در ایــن زمینه می توان به آینده تأثیرگذار این 
مدیــران محلی بیش از پیش امیــدوار بود و 
از دانــش، تجربه و مهارت آنها برای ســاخت 
محله های آباد بهره برد و گام های اساسی برای 
توســعه همه جانبه محله ها برداشت. اهمیت 
این مســئله بیشتر از آن جهت است که محله 
به عنوان کوچک ترین واحد تقسیمات شهری 
و سلول های تشــکیل دهنده بافت شهری در 
نظام برنامه ریزی شــهری نقش ویژه و خاصی 
را ایفــا می کند. از آنجایی که محله ها در کنار 
همدیگر به شــهر معنا و هویت می بخشــند، 
امروزه در بسیاری از شــهرها با پدیده بحران 
هویت به ویژه در کانشهرها روبه رو هستیم که 
با مشارکت آگاهانه ساکنان محله ها و واگذاری 
کار شهروندان به خودشان و نوسازی و رشد و 
توســعه هر محله و منطقه به وسیله مدیران و 
ســاکنان آن، می توان این خأل را برطرف کرد. 
از این طریق عاوه بر هویت بخشــی بیشتر به 
محله ها، با شــناخت عوامل محیطی و تغییر 
آنها، مقدمات تغییر و تحول ساختاری فراهم 
می شــود. در این زمینه، اقدامــات و فعالیت 
مدیریت شــهری پایتخت در سال های اخیر 
در جهــت اجرایی کردن تفکر ناحیه محوری و 
محله محوری و همچنین واگذاری امور محله ها 
در قالب مشــارکت اجتماعی در این چارچوب 
ارزیابی می شــود. ایــن رویکرد مهــم بیانگر 
گام های اساســی و بنیادی در این مسیر است 
و این امر نشــان دهنده اعتقاد جدی مدیریت 
شهری به این نگرش و تحول در ساختار اداری 
و اجرایی شهرداری در راستای مشارکت بیشتر 
شهروندان و اداره مطلوب شهر تلقی می شود. 
اجرای مناسب این نگرش در محله ها عاوه بر 
دستاوردهای فوق و پیامدهای مثبت و اساسی 
در شــهر تهران از سوی دیگر الگویی مناسب 
برای دیگر شهرها به ویژه کانشهرها در شیوه 
مدیریت شــهری خواهد بود و در این زمینه، 
هریک از محله های شهر تهران از ظرفیت های 

باالیی برخوردار هستند. 

تأمین روشنایی بزرگراه شهید نجفی رستگار
روشــنایی پروژه بزرگراهی شهید نجفی رستگار در 
محدوده جنوبی محله مشیریه در منطقه 1۵ تأمین شد. 
»علیرضا حاجیان« معاون فنی و عمران شهردار منطقه 
1۵ دراین باره گفت: »پروژه بزرگراه شهید نجفی رستگار 
یکی از مهم ترین پروژه های منطقه 1۵ است که ماهیت 
فرامنطقه ای نیز دارد و بهره برداری گسترده از این پروژه 
باعث ایجاد تحوالت عظیم در شبکه حمل ونقل منطقه 
می شــود.« او افزود: »از این رو به درخواســت اهالی و 
شورایاری محله مشــیریه و به همت سازمان مهندسی 
عمران شــهر تهران و معاونت فنی و عمران شهرداری تهران روشنایی این بزرگراه در بخش 
جنوبی محله مشــیریه تأمین شده اســت.« او ادامه داد: »این بزرگراه هنوز به صورت رسمی 
افتتاح نشده اما در حال حاضر 10 پایه روشنایی جدید در محدوده خیابان پیامبر اعظم، در 
ضلع جنوبی محله مشــیریه جانمایی شده و تأمین روشنایی به صورت مطلوب صورت گرفته 

که باعث رضایت ساکنان شده و امنیت در این نقطه برقرار است.«

بیش از 60 درصد فوتی های تصادفات 
ماه گذشته در شــمال شرق تهران 

مربوط به معتادان متجاهر بوده است.
 ســرهنگ »بردیا دریکوند« رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگــی منطقه 4دراین باره 
می گوید: »متأسفانه آمار تصادف معتادان 
متجاهر در بزرگراه هــای منطقه به دلیل 
مصــرف موادمخــدر و نداشــتن تمرکز 
باالست، به طوری که در مردادماه گذشته 
60 درصــد تصادفات منجر بــه فوت را به 

خود اختصاص داده اند.«
 او با بیان اینکه این تصادف ها بیشــتر از 
همه در بزرگراه شــهید باقــری رخ داده، 
می افزاید: »معتادان در شمشادهای میان 
بزرگراه پنهان شــده و موادمخدر مصرف 
می کنند و وقتی می خواهنــد از بزرگراه 
عبور کنند به دلیل مصرف مواد و نداشتن 
تمرکز بــا خودروهای عبوری که عمدتًا با 

سرعت در حرکتند، برخورد می کنند.«
 به گفتــه دریکوند، ایجاد ســرعتکاه در 
نقاطــی از بزرگراه که شــیب تند دارد و 

جمع آوری معتادان 
محدوده  متجاهر 
شهرداری  توسط 

و سازمان های 
در  ذی ربــط 
این  کاهــش 

مؤثر  آمار 
است.  
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انتقال مددسرای خاوران 
را جدی بگیرید
مشــکاتی  از  یکــی 
رضویه  محلــه  اهالی  که 
سال هاســت با آن مواجه 
هستند، فعالیت مددسرای 
خــاوران در این محدوده 
امینی«  »عبدالرضا  است. 

دبیر شــورایاری محلــه رضویــه دراین باره 
می گوید: »با شــروع فصل پاییز و زمســتان 
فعالیت مددســرای خاوران بیش از فصل های 
دیگــر افزایش پیــدا می کند و معتــادان و 
کارتن خواب هایی که سرپناه ندارند، به این مرکز 
پناه می آورند. به همین دلیل این نگرانی برای 
اهالی تشدید می شود که همچنان با   تردد افراد 
معتاد در محله مواجه خواهندشد. البته   تردد 
این افراد همواره در این  محله دیده می شود.« 
او با تأکید بر ضرورت انتقال مددسرای خاوران 
می افزاید: »ما قبول داریم مددسرای خاوران از 
ابتــدای فعالیتش در محدوده خارج از منطقه 
واقع شــده اما با گسترش فضای شهرنشینی 
و مسکونی منطقه 1۵، این مددسرا به تدریج 
در بافت مســکونی قرار گرفته و معضاتی از 
قبیل   تردد شبانه روز معتادان و کارتن خواب ها، 
روشن کردن آتش در معابر و کوچه  ها و مصرف 
موادمخدر در معرض دید عموم، سرقت، ناامنی 
و... برای اهالی به وجود آورده اســت.« او ادامه 
می دهد: »انتقال مددســرای خاوران نیازمند 
همکاری مســئوالن شــهرداری مرکز است و 
شــهرداری منطقه تاکنون اقداماتی مانند در 
نظر گرفتن مکانی برای فعالیت این مرکز در 
خارج از شــهر انجام داده اما باقی اقدامات به 
عهده مسئوالن شهرداری است که برای حفظ 
آرامش اهالــی، امیدواریم مقدمات انتقال این 

مرکز فراهم شود.«

خبر شورایاری

خبر خطی

   9
مدرسه در ناحیه 2 

شهرداری منطقه 8 در 
سال تحصیلی جدید 

ایمن سازی شد. این طرح 
در محدوده مدارس در 
زمینه احیا خط کشی های 

عابرپیاده منتهی به 
مدارس صورت گرفته 

است. 

  17
غرفه پسماند در منطقه 
13 فعال است و شما 
می توانید نان خشک، 
انواع کاغذ، پالستیک، 

شیشه، آهن و... خود را 
به آنجا ببرید و تحویل 

بدهید و در ازای آن پول 
بگیرید. 

   22
مسیل عبوری و کانال 
سرپوشیده و روباز 

منطقه4 در آستانه بارش 
باران های پاییزی الیروبی 

شد. همچنین کالورت 
بزرگراه یاسینی به عنوان 
یکی از سیالب گیرهای 
اصلی پایتخت و مسیل 

خشایار به صورت مکانیزه 
رسوب برداری شد. 

  250
تن آسفالت برای مرمت 

و بهسازی میدان شهدای 
تفحص استفاده شد. به 
گفته معاونت فنی عمران 
منطقه 14 هدف از این 
کار پیشگیری از ایجاد 
آبگرفتگی معابر، رفع 
ناهمواری ها و تسهیل 
رفت وآمد شهروندان 

است. 

عرضه هنرهای دستی بانوان در مرکز الغدیر
نمایشگاه دائمی دستاوردها و توانمندی کارآفرینان مرکز الغدیر پذیرای 
بانوان هنرمند و کارآفرین منطقه 14 می شود. »زهره عابدی« رئیس اداره 
امور بانوان دراین باره گفت: »نمایشــگاه های  دائمی دستاوردها و توانمندی 
کارآفرینان با هدف رشــد و ارتقای زندگی بانوان آسیب دیده و سرپرست 
خانوار راه اندازی شــده و بازتاب خوبی در محله داشته است. این نمایشگاه 
به بانوان کارآفرین کمک می کند تا هنرهای دستی خود را در اینجا عرضه 
کنند.« او افزود: »مرکز دستاوردها و توانمندی های  کارآفرینان الغدیر عاوه 
بر تأمین بازار فروش برای بانوان کارآفرین باعث توانمندی اســتعداد آنها 
نیز می شــود.« او ادامه داد: »با توجه به آســیب پذیری این قشر از جامعه 
نبود شــغل و درآمدزایی می تواند مشکات زیادی در جامعه ایجاد کند که 
مهم ترین آن آســیب های  اجتماعی است که دامنگیر خانواده ها می شود و 
شــرایط را بیش از پیش برایشان ســخت می کند. از این رو اشتغالزایی مهم ترین هدف ما است که تا 
اندازه زیادی توانسته ایم در این زمینه موفق باشیم.« مرکز الغدیر در خیابان پاسدار گمنام قرار دارد. 

نصب شیرهای آتش نشانی در بافت فرسوده منطقه 13 
با هدف افزایش ســرعت امدادرسانی در مواقع بحران، شیرهای آتش نشانی )هیدرانت( در محدوده بافت فرسوده 
منطقه13نصب شــد. »مرتضی رحمان زاده« شــهردار منطقه13دراین باره گفت: »3۵ شیر هیدرانت آتش نشانی در 
بافت فرسوده این منطقه نصب شد اما با توجه به نیازسنجی صورت گرفته، حدود ۵0 نقطه دیگر هم به این شیر ها 

تجهیز می شوند.« 
او با بیان اینکه 3۵ مورد شــیر هیدرانت آتش نشــانی با هماهنگی سازمان آتش نشانی و برای تسریع در آبگیری 
خودروهای آتش نشانی و جلوگیری از اتاف وقت در هنگام وقوع آتش سوزی در محله های اسدی، صفا و زاهد گیانی 
نصب شده است، ادامه داد: »در نظر داردیم، حدود ۵0 نقطه حساس و مهم دیگر منطقه را با توجه به انجام طرح های 

مطالعاتی و معیارهای مورد نظر سازمان آتش نشانی به این امکان مجهز کنیم.« 
شهردار منطقه 13 افزود: »با توجه به امکان نداشتن استقرار ایستگاه آتش نشانی و امکانات و تجهیزات در برخی 
نقاط حساس و پر جمعیت، این شیرهای آتش نشانی به منزله استقرار دائم خودرو اطفایی بوده که از لحاظ انجام کار 
مأموران امدادی آتش نشــانی در زمان وقوع حوادث و اقدام به موقع برای حفظ جان و مال شــهروندان حاضر در این 
نقاط، بســیار مؤثر است.« رحمان زاده ادامه داد: »با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته، شیرهای جدید براساس 
وسعت و تراکم جمعیت، جانمایی و نصب خواهد شد.« او تأکید کرد: »شیرهای ایستاده آتش نشانی در مسیر پرفشار 
شــبکه اصلی آب شهری برای تأمین آب خودروهای آتش نشــانی و استفاده مستقیم در صورت نزدیک بودن محل 

حریق نصب می شوند.«

طراحی یادمان شهدای غواص در بوستان مجیدیه
بوســتان مجیدیــه در منطقه 4 تا پایان ســال به یکــی از فاخرترین 
یادمان های شهدا مزین می شود. »مهدی پورشاسب« معاون فنی و عمرانی 
شــهردار منطقه4 دراین باره گفت: »با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
شهدای گمنام غواص و همچنین حمایت از ایده های برتر دانشجویی، یکی 
از زیباترین بناها و یادمان های  مذهبی با طراحی و اجرای دانشــجویان در 
بوســتان مجیدیه منطقه 4 ساخته می شــود.« او افزود: »در مراسم هفته 
دفاع مقدس شهریور ماه سال گذشته، فراخوان طراحی یادمان شهدای گمنام 
غواص در این بوستان به مســابقه گذاشته شد و طی آن شرکت کنندگان 
طرح های خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کردند و پس از داوری در 
نهایت 3 طرح برتر انتخاب شــد.« به گفته معاون فنی و عمرانی شــهردار 
منطقه4در روزهای آینده قــرارداد طراحی به صورت پیمانکاری با نفر اول 

مسابقه طراحی بسته خواهد شد و در نهایت طرح تا پایان سال اجرا می شود. 

پلمب واحدهای غیرمجاز نگهداری و فروش دام 
واحدهای غیرمجاز نگهداری و عرضــه دام در 3 محله منطقه 8 پلمب 
شــدند. »مهناز اســتقامتی« شــهردار منطقه 8 دراین باره گفت: »یکی از 
مشــکاتی که در سال های اخیر در محله های بخش غربی منطقه 8 وجود 
داشــت، مربوط به فعالیت غیرمجاز واحدهای نگهــداری و فروش دام بود 
که در این زمینه با بازدیدهای مستمر و پیگیری های شهرداری منطقه در 
نهایت دادستان دستور پلمب این واحدها را صادر و پلیس امنیت فاتب این 
کار را انجام داد.« او درباره مشــکات به وجود آمده به واسطه فعالیت این 
واحدها افزود: »فعالیت 3 واحد غیرمجــاز نگهداری و فروش دام باعث به 
وجود آمدن مشکاتی برای اهالی محله های کرمان، سبان و وحیدیه شده 
بود که آلودگی های صوتی و زیســت محیطی، ذبح دام در بافت مسکونی از 
جمله آنها بود که با پلمب این واحدها این مشــکات خاتمه یافت و باعث 
جلب رضایت اهالی شــد.« شهروندان در صورت مشاهده فعالیت مجدد واحدهای غیرمجاز عرضه و 

نگهداری دام می توانند با سامانه 137 تماس بگیرند. 

میز خبر

منطقه13چه خبر از شهر؟

منطقه15

منطقه۴ آنتن اپراتــور همراه اول بر روی دکل 
ایرانســل در خیابان سازمان آب محله حکیمیه 
نصب شد. این اقدام با پیگیری شورایاری محله 
حکیمیــه برای رفع معضــل آنتن دهی در این 

محله، به سرانجام رسید. 

منطقه 8 پاکسازی نما، رنگ آمیزی جداره های 
شــهری و حذف آلودگی های بصری در خیابان 
گلســتان انجام شــد. این طرح از سوی اداره 
خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 منطقه 8 با 

هدف زیباسازی و آرامش بصری اجرا شد.
منطقه13 محتوای آموزشی نگهداری از گیاهان  

آپارتمانی با عنوان »باغبان امید« توســط خانه 
فرهنگ مهرآور با مشــارکت مرکــز تحقیقات 
آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه 13 تولید 

و در فضای مجازی منتشر شد.  

 منطقــه1۴ »خیابــان ورزش« در منطقه برپا 
می شــود. به گفته معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری منطقــه 14 این برنامــه با رعایت 
پروتکل های  بهداشــتی در قالب ایســتگاه های  
ورزشــی، بازی فکــری، اعصاب ســنجی، گل 
کوچــک، پرتاب حلقه، تنیس روی میز، فوتبال 

روی میز و دارت برگزار می شود. 

منطقه 15  تعدادی ســبد کاال میــان بانوان 
سرپرست خانوار منطقه 1۵ با همکاری خّیران 
توزیع شــد. این سبد توسط اداره امور بانوان به 

بهانه فرا رسیدن ماه مهر اهدا شد. 

علی اهلل  سلیمی
دبیر تحریریه
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صفحه آرا
توکلی

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

 معابر شــهری هر روز شاهد   تردد خودروها و 
عابران بی شماری است که در این میان، گریزی 
از برخی تصادفات رانندگی نیست و کارشناسان 
دلیل اصلی ایــن اتفاق های ناگوار در خیابان ها و 
میدان های شــهری را در برخی عوامل انسانی 
و  راهنمایی  کارشناســان  گفتــه  به  می دانند. 
از دالیل اصلی  انســانی یکی  رانندگی، عوامل 
وقوع تصادفات در معابر شــهری است که دایره 
وسیعی را شامل می شود. البته این روزها تصادف 
در پایتخت مختص یک منطقه خاص نیســت و 
باعث  مختلف شهری  نقاط  در  انســانی  خطای 
وقوع تصادفات می شــود. با این حال، در برخی 
هستیم.  رانندگی  تخلفات  شاهد  بیشتر  مناطق 
از جمله در محدوده منطقه 8 در شرق تهران که 
آمار تصادفات قابل توجه است. در این خصوص، 
طبعًا کار مأموران پلیس راهــور به دلیل وجود 
معابر پر  تردد از جمله خیابان دماوند، تا حدودی 
 سخت است. برای بررسی این موضوع با سرگرد 
»محیا زکی زاده« رئیــس دایره تصادفات پلیس 
راهور منطقه 8 گفت وگــو کرده ایم. او به صورت 
تخصصی و علمی در این زمینه مطالعه داشته و 
معتقد اســت: حدود 80 تا 90 درصد تصادفات بر 

اساس عامل انسانی رخ می دهد. 

سارا جعفرزاده

 حادثه  خیز ترین معابر منطقه 8 کدام  یک 
از بخش های این قسمت از پایتخت است و چرا؟ 
یکی از حادثه خیزتریــن معابر منطقه 8، خیابان 
دماوند است که با توجه به وسعت، وجود تقاطع های 
متعدد و فعالیت خطوط اتوبوس تندرو تصادفات فوتی 
و جرحی در آن بســیار اتفاق می افتد. بعد از خیابان 
دماوند، معابر جانبازان، شهید آیت و باقری و ثانی به 
دالیل شــرایط مختلف جزو معابر حادثه خیز منطقه 
8 هســتند که تاکنــون اقدامات مختلفــی از جمله 
ایمن سازی و اصاحات هندسی مختلف در این معابر 

صورت گرفته است. 
 چند  درصد از مجموع تصادفات منطقه 8 

در خیابان دماوند اتفاق می افتد؟ 
حدود 40 درصد از تصادفــات منطقه 8 در محور 
دماوند اتفــاق می افتد که هم مربــوط به تصادفات 
موتورسیکلت و هم عابرپیاده است. متأسفانه شرایط 
در خیابان دماوند به گونه ای اســت که به دلیل وجود 
تقاطع های بســیار و   تــردد باال ما بــا مجموعه ای از 
تخلفات روبه رو هستیم. بخشی از تخلفات مربوط به 
راکبان موتورســیکلت، بخشی رانندگان و بخشی هم 

مربوط به عابران پیاده است. 
 بیشترین تخلفات حادثه ساز در منطقه 8 

در چه زمینه ای است؟ 
یکی سری از تخلفات حادثه ساز مربوط به تخلفات 
راکبان موتورســیکلت اســت. از جمله انجام حرکات 

اینکه عابران پیاده از البه الی شاخ و برگ درختان وارد 
مســیر خودرو نشــوند، به خط های ویژه وارد نشوند، 
فقط زمانی که چراغ عبور عابرپیاده روشــن است   تردد 
کنند، در گذرگاه و آزادراه ها از حاشیه راه عبور نکنند، 
ابتدا وارد آزادراه نشوند، از گذرگاه های مجاز از جمله 
زیرگذر و پل عابرپیاده برای حرکت اســتفاده کنند و 
وارد میدان ها نشــوند. جالب اینجاست که با این همه 
تدابیر برای عبور ایمن عابرپیاده، باز هم شــاهد   تردد 
عابران پیاده در قسمت هایی که محدودیت   تردد برای 
آنها تعیین شــده هســتیم. به ویژه در زمانی که چراغ 
راهنمایی و رانندگی برای   تردد خودروها رنگ سبز را 

نشان می دهد و عبور عابرپیاده ممنوع است. 
برای کاهش تصادفات در معابر شــهری، 
رانندگان چه وظایفی در برابر عابران پیاده در 

معابر دارند؟ 
راننــدگان هم در خصوص عابران پیاده یکســری 
وظایفی دارند. مطابق با آیین نامه راهنمایی و رانندگی 

این  قانون در  آیا  تصادفات مؤثر است، 
زمینه وظایف مشخصی را برای عابران 
در هنگام عبــور از معابر تعیین کرده 

است؟ 
بلــه، تصادفاتی که مربوط بــه عابرپیاده 
اســت، کارشناســانی که در صحنه تصادف 
حضور پیدا می کنند، جوانب مختلف را باید 
در نظر بگیرند تا بتوانند مقصر اصلی تصادف 
را مشــخص کنند. ما 4 مستند قانونی داریم 

که با اســتناد بــه آنها می توانیم عابرپیــاده را مقصر 
حادثه اعام کنیم. یکی از این موارد، ماده 333 قانون 

فنی در وقوع تصادفات اســت. در بررســی علل فنی 
هم 4 مورد عامل انســانی، شرایط راه، شرایط اقلیمی 
و محیطی و شرایط وســایل نقلیه مورد بررسی قرار 
می گیرد. البته این علل فنی وقوع تصادفات هر سال 
از طرف ناجا و استان ها مورد بررسی قرار می گیرد که 
هر ســاله به این نتیجه می رسند که غالبًا بین 80 تا 
90 درصد عامل انســانی، 7 تــا 8 درصد عامل راه و ۵ 
تا 7 درصد عامل شــرایط وسیله نقلیه باعث تصادفات 
است. در نهایت به این نتیجه می رسیم که هر چقدر 
هم که عامل راه شرایط استاندارد را نداشته باشد، در 
صورتی که راننده با سرعت مجاز رانندگی کند می تواند 

وسیله نقلیه خود را کنترل کند. 
 در صحبت هایتان به عامل ســرعت هم 
اشــاره کردید، این مسئله چه تأثیری در وقوع 

تصادف دارد؟ 
سرعت تأثیر بســیاری در وقوع تصادف در شرایط 
یکسان دارد. در محیط آزمایشگاهی با شرایط یکسان 
به 2 شخص که حالت عادی دارند و 2 وسیله یکسان 
داده شــود و یک مانعی بر سر راهشان قرار بگیرد که 
یکی سرعتش زیاد و دیگری سرعتش کم باشد متوجه 
خواهید شــد که سرعت در اینجا به چه صورت عمل 

نمایشــی، مارپیچ و عبــور از چراغ قرمــز به ویژه در 
تقاطع هــای 30 متری نیروی هوایی و شــهید آیت 
که بســیار انجام می شود ماه گذشــته عبور از چراغ 
قرمز در تقاطع شــهید آیت منجر به فوت یک راکب 
موتورسیکلت شــد. این درحالی اســت که تخلفات 
حادثه ساز در تمام مناطق اتفاق می افتد اما بیشترین 
آمار تخلفــات حادثه ســاز در منطقــه 8 مربوط به 
خیابان های دماوند، جانبــازان، آیت و تا حدودی هم 

خیابان ثانی است. 
 با توجه به اینکه بی احتیاطی برخی عابران 
پیاده در هنگام عبور از معابر هم در وقوع برخی 

و ماده 141 که مربوط به رعایت حق تقدم اســت، در 
گذرگاه هایــی که چراغ راهنمایی ندارد رانندگان باید 
حق تقدم عابرپیاده را رعایت کنند که اگر چنین نکنند 
جزو مواردی اســت که در قانون اشد مجازات را دارد. 
در قانون مجازات اســامی، ماده 718 برای رانندگان 
تعیین تکلیف شده که آنها در ۵ حالت مقصر در حادثه 
تشخیص داده می شوند. از جمله رانندگی بدون داشتن 
گواهینامه، رانندگی درحالت غیر عادی، داشتن سرعت 
بیش از حد و سبقت غیر مجاز یا علم به اینکه وسیله 
نقلیه نقص دارد و عــدم رعایت مقررات عابران پیاده 
در گذرگاه ها که در این شــرایط قاضی موظف است 
به بیش از حد دو سوم مجازات تعیین شده در قانون 
مجازات اسامی راننده را محکوم کند در واقع رعایت 
حق تقدم عابرپیاده از نظر قانونگذار بسیار اهمیت دارد. 
 در بررسی تصادفاتی که در منطقه 8 رخ 

می دهد، علل فنی چقدر تأثیر دارد؟ 
کار اصلی کارشناسان پلیس راهور، تشخیص علل 

مجازات اسامی است که به صراحت اشاره 
شــده اگر کوتاهی از طــرف عابر صورت 
بگیرد که منجربه تصادف شود، عابرپیاده 
صد در صد مقصر در حادثه اســت. البته 
این درحالی اســت که راننده تمام شرایط 
رانندگی را داشــته باشد از جمله مدارک 
مجاز رانندگی، حالت عادی و سرعت مجاز 
داشته باشــد. ماده 4 ایمنی راه و راه آهن 
هم که مربوط به آزادراه است در این مورد 
تأکیــد دارد. همچنین ماده 21۵ آیین نامه در 10 بند 
تمام وظایف عابرپیاده را مشخص کرده است. از جمله 

می کند. شخصی که سرعتش زیاد است با مانع برخورد 
می کنــد و عاوه بر آن خودش هم آســیب می بیند 
شخصی که ســرعتش کم است بدون برخورد با مانع 
خودرو را کنترل می کند و خودش هم آسیب نمی بیند. 

سرعت در تمرکز راننده دخیل است. 
با سرعت  رانندگی  اینکه شــاهد  برای   
غیر مجاز در معابر شهری نباشیم، به نظر شما چه 

باید کرد؟ 
بــا توجه به اینکه ســرعت غیر مجــاز دلیل وقوع 
بسیاری از تصادفات اســت و از طرفی اکثر جوان ها با 
خودروهای لوکس عاقه مند هستند که با سرعت باال 
رانندگی کنند، اغلب شاهد تصادف در چنین مواقعی 
هستیم. علت دوردورهای شبانه در خیابان های تهران 
هم به همین دلیل اســت اما یک جوان متوجه نیست 
که معابر ما ظرفیت سرعت باال را ندارد. به عنوان مثال 
در بزرگراه هایی که تقاطع های متعدد دارد با ســرعت 
باال رانندگی می کنند و اتفاقات ناخوشایندی گریبانگیر 
آنها می شــود. اگر جای متصدیــان امر بودم فضایی را 
به عنوان پیست برای این افراد در نظر می گرفتم و البته 
ایمن سازی شده که این افراد بتوانند نیرو و انرژی جوانی 

خود را در این مکان به وسیله رانندگی تخلیه کنند. 

در علــل وقوع تصادفات رانندگی عوامل بســیاری نقش دارند که در این میان عامل انســانی 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سرگرد »محیا زکی زاده« در این باره می گوید: »بر 
اســاس بررسی های که هر ساله پلیس راهور انجام می دهد، حدود 80 تا 90 درصد تصادفات بر 
اســاس عامل انســانی رخ می دهد. یکی از این عوامل انسانی مربوط به شرایط راننده است که به 
عوامل مختلفی بســتگی دارد. مورد اصلی شــرایط جسمی و فیزیکی راننده است. در نظر بگیرید 
راننده ای که چشمانش ضعیف است باید حتماً هنگام رانندگی از عینک استفاده کند یا راننده ای 
که دستان کوتاهی دارد باید قربیلک فرمان او متفاوت باشد و یا اشخاصی که معلول هستند باید 
خودروشان مجهز به تجهیزات خاصی باشد. البته باید بدانید که این افراد شرایط شان به گونه ای 
هســت که اجازه رانندگی در شــهر را دارند اما با اســتفاده از تجهیزات خاص. راننده ای که این 
مشــکالت را دارد و اگر بدون اســتفاده از تجهیزات رانندگی کند و تصادف اتفاق بیفتد، شرکت 
بیمه خســارتی را به شــخص پرداخت نمی کند به دلیل اینکه راننده بدون داشــتن شرایط کافی 

رانندگی کرده است. 

شرایط جسمی راننده ها در تصادفات موثر است

پلیس راهور همواره تأکید بسیاری در استفاده از کمربند ایمنی 
توسط رانندگان دارد. بماند که عده ای رعایت نمی کنند. جالب است 
دلیل تأکید پلیس که ریشه علمی دارد را بدانید. وقتی یک وسیله 
نقلیه در حال حرکت اســت بدن شــما هم به همان میزان در حال 
حرکت اســت. به عنوان مثــال، در اتوبوس نشســته اید و راننده 
ترمز می کند بدن شما به سمت جلو حرکت می کند و مجدد به عقب 
برمی گردد که به آن »اینرســی، یا تمایل جســم بــه ادامه حرکت 
قبلی« گفته می شــود. همه رانندگان باید بدانند که اگر ســرعت 
وسیله نقلیه شان 40 کیلومتر است بدنشان هم همان سرعت را 
دارد. در یک محیط آزمایشگاهی 2 راننده یکی با کمربند و دیگری 
بدون کمربند با سرعت 45 کیلومتر بدون ترمز حرکت می کنند تا با 
مانع برخورد کنند. فردی که کمربند بسته و با مانع برخورد می کند 
بدنش با ســرعت 45 کیلومتر به جلو می رود و به وســیله کمربند 
بدنش مجدد به عقب برمی گردد و کمربند قفل می شــود. در این 
حالت خودرو آسیب می بیند ولی راننده به وسیله کمربند سرجای 

خود قرار گرفته است. و راننده دیگری که کمربند نبسته با سرعت 45 کیلومتر به مانع برخورد 
می کند و بدن با همان سرعت به جلو می رود اما کمربندی وجود ندارد که راننده را به عقب بکشد 
به همین دلیل بدن راننده با شیشه خودرو برخورد می کند و بسته به سرعت حوادث ناگواری در 

انتظار راننده خواهد بود از جمله پرت شدن از شیشه خودرو به بیرون. 

کاهش تصادفات با رعایت مسائل ایمنی 

یکی از مســائلی که در زیر مجموعه عوامل انســانی در بروز تصادفات جای می گیرد، شرایط 
روحی و روانی راننده هنگام رانندگی اســت. ســرگرد زکی زاده در این باره می گوید: »شرایط 
رانندگان به صورت کلی هر روز یکسان نیست و ممکن است راننده ای بر اثر مشکالت شخصی 
حالت مناســبی از لحاظ روحی نداشته باشد. به عنوان مثال، راننده خشمگینی که روز گذشته 
می توانســت با 100 کیلومتر ســرعت رانندگی کند و هیچ اتفاقی نیفتــد. باید خودش بداند 
کــه در حالت عصبانیت امکان دارد با این ســرعت احتمال وقوع تصــادف باال برود.« زکی زاده 
به اســتفاده از دارو توسط برخی 
و  می کنــد  اشــاره  راننــدگان 
می افزاید: »برخــی از رانندگان 
داروهای خاصی مصرف می کنند 
نه صرفاً »قــرص روان گردان«. 
داروهــای  مثــال،  به عنــوان 
می کننــد،  اســتفاده  خــواب آور 
ســردردهای عصبــی و میگــرن 
دارند. اینها جزو مواردی اســت 
که در آیین نامه مطرح و ذکر شده 
که اگر راننده ای چنین شــرایطی 
دارد، بــا توجــه بــه شــرایطش 
سرعت مطمئنه را انتخاب بکند. 
این موارد دســت در دست هم 
می دهــد تــا عامــل انســانی در 

تصادفات پررنگ جلوه کند.«

مسائل روحی وروانی را دست کم نگیریم 

عامل راه، یکی از عوامل فنی بروز تصادفات رانندگی است که البته دلیل درصد کمی از تصادفات است. زکی زاده درباره عامل راه این گونه توضیح 
می دهــد: »بــا توجه بــه اینکه عامل راه، درصد کمی از تصادفات را به خود اختصاص داده یکی از وظایف ما رســیدگی به وضعیت جاده ها و مســیرها 
است. باید به اصطالح کاری کنیم که »جاده بخشنده شود« یعنی تاوان کسی که دو دقیقه پشت فرمان می خوابد و غفلت می کند مرگ نباشد. در واقع 
بایــد روی همــان 7 تا 8 درصد عامل راه که علل تصادفات اســت به قدری کار 
کنیم که مشکالت برطرف شود و عالوه بر آن تجهیزات نصب شده در جاده ها یا 
معابر باید به گونه ای باشد که اگر اشتباهی از راننده سر زد، راننده دوباره به 
ســمت جاده هدایت شود. به عنوان مثال، گارد ریل های نصب شده در جاده ها 
و معابر باید به صورت کابلی شکل باشد که اگر راننده با آن برخورد کرد، مجدد 
به ســمت جاده باز  گردد اما اگر گارد ناایمن باشــد، خودش باعث مرگ راننده 
می شود.« زکی زاده به تعریف گاردها هم اشاره می کند و می گوید: »گارد ریل ها 
یک اســتانداردی دارند که ما مالک های عملی به شهرداری در این زمینه ارائه 
داده ایــم که به عنوان مثــال، گاردریل هایی که در بزرگراه ها نصب می شــوند 
باید 3 موج باشــند که در صورت برخورد وســایل نقلیه ســنگین با آنها، باعث 
کنترل وسیله شوند. در هر صورت تجهیزات ایمنی ما باید به گونه ای باشد که 

رانندگان با شرایط مختلف در مسیرها به صورت ایمن   تردد کنند.«

هر گونه نقص عامل راه، قابل رفع است

پلیس راهور منطقه علت 90 درصد 
تصادفات را عامل انسانی می داند

شهروندان؛ 
متهم ردیف اول 

محیا زکی زاده
 رئیس دایره 

تصادفات پلیس 
راهور منطقه 8

منطقه8
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 شناسایی نیازهای محلی توسط اهالی 
مدتی است مدیریت شــهری با اجرای طرح های 
کوچک مقیاس درصدد رفع مشــکات محلی برآمده 
تا بهره مندی شــهروندان از اجرای پروژه ها بیشــتر 
و در نتیجه منجر به توســعه محله ها شود. از این رو 
در منطقــه 13 هم این موضوع در دســتور کار قرار 
گرفتــه و طرح های مختلفــی درحال اجرا اســت. 
به طوری که برخی از آنها هفته گذشــته افتتاح شــد 
و حاال شــهروندان از آنها بهره مند هستند. »مرتضی 
رحمان زاده« شهردار منطقه 13در مراسم رونمایی از 
این طرح ها درباره ضرورت پیگیری و اجرای پروژه های 
توسعه محلی گفت: »بنا به رویکرد شهردار تهران برای 
ایجاد »شــهری برای همه« و تغییر نگاه از پروژه های 
بزرگ مقیاس شــهری به سمت پروژه های محله ای، 
اجرای این پروژه ها به عنوان یکی از سیاست های اصلی 
منطقه 13 در امســال، براساس سند توسعه محله ها 
و مطالبات مردم در دســتور کار قــرار گرفت.« او با 
بیــان اینکه درحال حاضر تعداد زیادی از این پروژه ها 
در نواحی چهارگانه منطقه 13 تکمیل و در آســتانه 
بهره برداری اســت افزود: »این پروژه ها شامل افتتاح 
بازار میوه و تره بار آشــتیانی، رنگ در شهر، بهسازی 
محیطی و... اســت. نکته حائز اهمیت در این زمینه  
این است که در اجرای این پروژه ها، ضمن شناسایی 
نیازهای محله از طریق شورایاران، نظرات شهروندان 
دریافت و خواسته های آنها اعمال شده است.« او ادامه 
داد: »این میان تعدادی دیگــر از پروژه های کوچک 
مقیاس منطقه در حال ســاخت اســت.« همچنین 
»حامد مظاهریان« معاون برنامه ریزی و توسعه شهری 
و امور شورای شهرداری تهران نیز گفت: »مرحله دوم 
پروژه های محلی مناطق در حال جمع بندی اســت و 
منطقه 13 نیز باید نسبت به معرفی پروژه های محلی 
اقــدام کند. در این منطقه پیشــرفت خوبی در روند 
پروژه های محلی حاصل شده  که نشانگر بهبود عملکرد 

منطقه در6 ماه اول امسال است.«

 نمود مشارکت مردم 
پروژه پیاده روســازی و روکش مکانیزه آســفالت 
خیابان پرواز، بــازار میوه و تره بار آشــتیانی، ایجاد 
مسیر دوچرخه در بوستان پیروزی و ترسیم نقاشی 
دیواری شــهیدان افراســیابی بخشــی از طرح های 
کوچک مقیاسی اســت که آیین بهره برداری از آنها 
برگزار شد. معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور 
شورای شهرداری تهران در این دیدار ضمن قدردانی 
از تاش های مدیران منطقه13برای اجرای پروژه های 
توســعه محلی، بر لزوم توجه به وصــول مطالبات 
شهرداری منطقه برای ارتقای وضعیت عمرانی منطقه 
و انتصاب جوانان و بانوان در مجموعه براساس مصوبه 
شورای شهر تأکید کرد و گفت: »توجه به محله های 
شــهری یکی از شــاخص های اصلی توسعه شهر به 
شمار می رود، جایی که مشارکت شهروندان در اجرای 
پروژه های محلی با کمک نهادهای محلی امکان پذیر 
می شود.« او ادامه داد: »پروژه های توسعه محلی باید 
سه شاخص محله ای بودن، دخیل بودن شهروندان در 
انتخاب پروژه و مشارکت آنها در اجرای پروژه را داشته 
باشند.« مظاهریان با بیان اینکه مشارکت شهروندان 
در اجرای پروژه، تضمین  نگهداشــت آنهاست، افزود: 
»اعمال نظرات و سلیقه شهروندان در اجرای پروژه ها 
نه تنها هزینه اضافه ای به شهرداری تحمیل نمی کند 
بلکه توجه به نیازهای آنها، حس مشــارکت مردم را 
در نگهــداری از پروژه ها تقویت و نهادینه می کند.« 
معاون شــهردار تهران، مجموعه اقدامات شهرداری 
منطقه 13را در اجرای پروژه های توسعه محلی مثبت 
و رضایت بخش دانست و گفت: »این پروژه ها نشانگر 
توجه شهرداری منطقه به فرهنگ مشارکت عمومی 
است.« به گفته او، با توجه به فرایندی که پروژه ها در 
لزوم ارتباط با مردم دارند تعریف طرح و کفایت اسناد، 
نسبت به سایر پروژه های شهری معمواًل از اعتبارات 
عقب هستند که نیازمند ارتباط تنگاتنگ میان ستاد 
و منطقه است تا این پروژه ها رو به  جلو حرکت کند. 

 رونمایی از طرح نقاشی دیواری 
طرح نقاشــی دیواری جدید و تمثــال خانواده 
شهیدان افراسیابی یکی از طرح هایی بود که با حضور 
خانواده شــهیدان رونمایی شد. شهردار منطقه13 
گفــت: »با توجه بــه لزوم احیای نقاشــی دیواری 
شــهیدان افراســیابی در خیابان پیروزی، ترسیم 
دوباره چهره این شــهیدان به عنوان نماد شــهدای 
مردم شهید پرور این منطقه با طرحی نو در خیابان 
پیروزی اجرا شد. بازپیرایی و ترسیم نقاشی دیواری 
شــهیدان افراسیابی به مساحت 600 مترمربع نبش 
خیابان فجر اجــرا و تکمیل و در هفته دفاع مقدس 
به بهره برداری رسید.« رحمان زاده مستندسازی های 
هنری و خاقانه، وظیفه ای برای پاسداشت رسالت 
مجاهدت های جنگ برشمرد و تأکیدکرد: »شهیدان 

افراسیابی به عنوان نماد شــهدای مردم شهید پرور 
منطقه 13 شناخته می شوند و این میان با آسمانی 
شــدن پدران، مادران و حتی همســران و فرزندان 
شهدا، نباید راه شــهیدان مغفول بماند، بلکه نسل 
شهدا باید مدافعی مجاهد برای حفظ، عمل و انتقال 
فرهنگ ایثارگری ها، رشــادت ها و ارزش ها باشند.« 
در بخش جنبی این مراســم نیز لــوح تقدیری به 
مادر شهیدان افراسیابی از سوی معاون برنامه ریزی، 
 توســعه شــهری و امور شورای شــهرداری تهران 

اهدا شد. 

  هفته گذشــته تعدادی از پروژه های توسعه محلی ســیزدهمین تکه پایتخت با حضور »حامد مظاهریان« معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورای 
شهرداری تهران به بهره برداری رســید. طرح های کوچک مقیاسی که در قالب پروژه های توسعه محلی منطقه 13 محسوب می شود و شامل پروژه های محلی 

متعددی مانند اجرای نقاشی دیواری تا مرمت روکش آسفالت بود و همگی در   آبادانی محله ها اثرگذار و برای مشکالت ساکنان آنجا گره گشا هستند. 

منطقه13

پروانه بهرام نژاد

هـــدف؛ توسعه محله ها

پروژه های کوچک 
مقیاس متعددی 

در سیزدهمین تکه 
پایتخت افتتاح شد

بیت هر شهید 
یک حسینیه 

ویژه برنامه »بیت هر شهید یک حسینیه« در منطقه13 
نیز در حال اجرا اســت که هفته گذشــته این مراســم در 
حیاط منازل خانواده شــهیدان »غضنفر شــیخ سفلی« و 
»محمودرضا آقاجانی« برگزار شــد. در این مراسم پر فیض 
کــه به همت اداره ایثارگران منطقه13 برگزار شــد، ضمن 

روضه خوانــی و عزاداری شــهادت امام حســین)ع( ویاران 
باوفایش، از مادر شــهیدان شیخ ســفلی و آقاجانی، توسط 
شــهردار منطقه تجلیل شــد. در این روز حاضران با قرائت 
فاتحه و ادای احترام به روح مطهر شهدا، با آرمان های واالی 

شهدای دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

دریچه

پروژه های 
شاخص محلی

همزمان با حضور معاون شهردار 
با  تهران در منطقه13 نشستی هم 
شرکت معاونان و شهرداران نواحی 
و... برگزار شد که شهردار منطقه13 
ضمن معرفی مشخصات، ویژگی ها و 
موقعیت کلی منطقه، اماکن شاخص 
و همچنیــن نقاط قــوت و ضعف 
منطقه13، گزارش کامل و جامعی 
عمرانی،  فعالیت هــای  زمینــه  در 
و  اجتماعی  شهرســازی،  ترافیکی، 
ارائه کرد  فرهنگی، خدمات شهری 
که در ادامه با برخی از این اقدامات 

شاخص منطقه13 آشنا می شوید. 

  ارتقــای عملکــرد درآمدی و 
دســتیابی به جایگاه مناســب این 

منطقه در بین مناطق 22 گانه
  ایجاد بستر مناسب برای ارتباط 
مناسب با شورایاران و ائمه جماعات
  نوســازی بافــت فرســوده در 
قالــب پروژه هــای کوچک مقیاس، 
ایجــاد پاتــوق محلــه، رنــگ در 
شــهر، پیاده روســازی و آســفالت 
چراغ برق  تیرهــای  جمــع آوری   و 

مزاحم و...(
و  اصنــاف  ســدمعبر  رفــع    

دستفروشان در خیابان شهرستانی
  جمــع آوری پاتوق معتادان در 
محدوده شــهرداری ناحیه یک در 

راستای زیست پذیرکردن محدوده 
  اجرای طرح ضربتی ساماندهی 

جگرفروشی ها و دستفروشان 
  اجرای طرح های مختلف رنگ 
در شهر با مشــارکت دانش آموزان 

هنرستان ها 
  احیای شبکه قنات ها

  رفــع آبگرفتگی هــا به صورت 
زیربنایی

  ساخت میادین میوه و تره بار
  تراش و روکش آسفالت بوستان 

جنگلی سرخه حصار
  اجـــــرای سـه شنــــبه های 

بدون خودرو 
  ایجاد ســاختمان های دوستدار 

دوچرخه 
  مزیــن کــردن همــه اصناف 

منطقه به پرچم تا سال آینده
  اجرای طرح موزه نیروی هوایی

  توزیع 30هزار ماسک در میان 
معلوالن شهر تهران

  تجلیل از مدافعان ســامت در 
راستای مقابله با ویروس کرونا 

  اجــرای طــرح نانوایی هــای 
دوســتدار محیط زیســت با توزیع 

کیسه های پارچه ای 
  ایجاد امکان ســاخت پارکینگ 

مکانیزه در اماک ریزدانه
  رسیدگی به پیام های مردمی 

  تعریــف و طراحــی حــدود 
۵6 پــروژه در بوســتان جنگلــی 

سرخه حصار
  تهیــه، تدویــن و واگــذاری 
پارک  بهــره وری  مدیریت  دفترچه 

سرخه حصار به شهرداری

مهران که در جمع خانواده و دوســتان، رضا 
صدایش می کنند آخرین فرزند خانواده اســت 
و بــه دلیل کوتاه قامتی اش کــه حاصل ازدواج 
فامیلی و مادرزادی است، جزو معلوالن جسمی 
و حرکتــی با درجه معلولیت 9۵ درصد اســت. 
در  مــادرش،  گفته  به 
دوران کودکــی 
با  و نوجوانــی 
پای پیــاده به 
مدرسه می رفته اما 
حاال چند سالی است که حتی در خانه هم برای 
راه رفتن به کمک اطرافیان نیاز دارد. با این حال 
این موضوع او را خانه نشــین و منزوی نکرده و 
با پشــتکار فراوان و اراده قوی عایقش را دنبال 
کرده به طوری که حاال جزو فعاالن اجتماعی و از 
اعضای ثابت »باشگاه کوتاه قامتان ایران« است. 
او در این بــاره می گوید: »در باشــگاه یک جمع 
دوســتانه از کوتاه قامتان ایران هستیم که دور 
هم جمع می شــویم و درباره موضوعات مختلف 
و مشکاتمان صحبت می کنیم.« سپس با مکثی 
کوتاه ادامه می دهد: »کوتاه قامتان بسیار بااراده و 
اجتماعی هستند و دلشان می خواهد در جامعه 
حضور پررنگی داشته باشند، اما رفت و آمدشان 
در شهر سخت است؛ مثًا نمی توانند به راحتی 
سوار اتوبوس یا تاکسی شوند و نیاز به همراهی 
و حمایت دارند.« او درباره برخورد شهروندان با 
این دسته افراد می گوید: »خوشبختانه مردم هم 
همیشه به ما لطف دارند و نگاهشان در کوچه و 
خیابان صرفًا از روی کنجکاوی و محبت اســت 

نه تمسخر.«

 دستان کوچک کارهای بزرگی می کند
مهران یک اســتقالی دو آتشــه و طرفدار 
آبی هاســت. بازی هــای تیمــش را بــا دقت و 
حساسیت دنبال می کند و تا قبل از دوره کرونا 
در بیشتر تمرینات تیم محبوبش شرکت کرده 
و عکس های زیادی با »فرهاد مجیدی« و دیگر 
بازیکنــان آبی پوش دارد. شــوخ طبع و بذله گو 
اســت و دوســتان زیادی هم در فضای مجازی 
و هم بین اهالی محله و همســایه ها دارد. او در 
این بــاره می گوید: »اهالی محله و همســایه ها 
خیلی صمیمی و با محبت هستند. خوشبختانه 
دوســتان خوبی هم دارم. تا پیش از دوره کرونا 
با دوستانم قرار می گذاشتیم برای دیدن فوتبال 
به اســتادیوم می رفتیم و حتی مرا تا کنار زمین 
همراهی می کردند. اما حاال به خاطر کرونا از خانه 

بیرون نمی روم و بیشتر در فضای مجازی سرگرم 
هســتم.« تبلتش همیشــه همراهش است و با 
دقت همه موضوعات اجتماعی را رصد می کند 
و دانش اجتماعــی و اطاعات عمومی اش را به 
روز نگه می دارد. او یکی از فعاالن دنیای مجازی 
است و با انتشار پست هایی در صفحه مجازی اش 
برای جمع آوری پول یا جذب حامی به خیریه ها 
کمک می کند.« این شهروند که با وجود دستان 
کوچــک، دل بزرگــی دارد و نمی خواهد راجع 
به فعالیت های خیرخواهانــه اش صحبت کند، 
می گوید: »کرونا گرفتاری و مشــکات مردم را 
بیشتر کرده است و در این شرایط باید هر کاری 
از دستمان برمی آید انجام دهیم تا باری از دوش 

نیازمندان و گرفتاران برداریم.« 

 به خوش لباسی اهمیت می دهد
»طاهــره اســتیری« 67 ســاله از اهالــی 
قدیمی تهرانپارس اســت. یک پسر و دو دختر 
بزرگش را به خانه بخت فرستاده و بعد از فوت 
همســرش به همراه رضا در یکــی از برج های 
فرهنگیان ساکن شده است. مهربانی و صبوری 
در چهــره اش موج می زند و پیداســت که این 
سال ها با همه ســختی ها از هیچ تاشی برای 
آسایش فرزندش دریغ نکرده است: »مهران  از 
بچگی خیلی مریض می شد. همیشه یک پایم 
در مطب دکتر بود. به ســن مدرسه که رسید 
تا دیپلم در مدرســه عادی درس خواند و فقط 
یک میز و صندلی کوچک برایش می گذاشتند. 
چون خیلی به درس عاقه داشــت به دانشگاه 
رفــت. از ابتدایی تا دانشــگاه خودم می بردم و 
می  آوردمش. دانشــگاهش در منطقه 22 و دور 
بود، صبح می رفتیم می ایستادم پشت دانشگاه 
تا کاسش تمام شود و برگردیم. درسش خیلی 
خوب بود لیســانس که گرفت، می خواســت 
فوق لیسانس بگیرد که گفتم مادر من دیگر پیر 
شــدم و توان گذشــته را ندارم. همین قدر که 
خواندی بس است.« طاهره خانم نگاه پرمهری 
به فرزندش می کند و در حالی که مثل خیلی از 
مادران فرزندش را حتی در بزرگســالی »بچه« 
می نامد، می گویــد: »این بچه با وجودی که به 
تنهایــی نمی تواند راه برود و دســتان کوچکی 
دارد، اما سعی می کند همه کارهای شخصی اش 
را خودش به تنهایی انجام دهد. البته خودم هم 
در حد توانم کمکش می کنم. به خوش پوشــی 
و مرتب بودن خیلــی اهمیت می دهد من هم 
لباس های مناســبی که طرحش بچگانه نباشد 

برایش می خرم، می شکافم و آستین و قدش را 
کوتاه می کنم تا اندازه شود و...« 

 تیمش برنده شود چلوکباب می دهد
مادر فنجان چای را جلو دست رضا می گذارد، 
لبخند می زنــد و مثل همه مادرها از روحیات و 
اخاق پسرش این طور تعریف می کند: »این بچه 
همراه و مونس من است. خیلی خوش صحبت 
اســت و در جمع های خانوادگــی و مهمانی ها 
همه جــذب اخاق و رفتارش می شــوند. البته 
وقتی تیمش گل می خــورد حوصله ندارد ولی 
وقتی تیمش برنده می شود به همه ما چلوکباب 
می دهد.« می خندد و ادامه می دهد: »این روزها 
که به خاطر کرونا خانه نشــین هستیم بیشتر با 
هم حرف می زنیم و چون اختاف سلیقه داریم، 
گاهی کارمان به دعوا هم می کشد.« طاهره خانم 
که چند سال پیش به بیماری سختی مبتا شده 
و در حال حاضر دوره کنترل بیماری و بهبودی را 
می گذراند می گوید: »از خدا می خواهم به خاطر 
این بچه به من ســامتی بدهد تا بتوانم در حد 
توانم مراقبش باشم و هر کاری از دستم برمی آید 

برایش انجام دهم و خدا از من راضی باشد.«

 گالیه از بی توجهی مسئوالن
 طاهره خانم دل پردردی از کمبود خدمات 
شــهری بــرای حمل ونقل معلــوالن دارد و در 
این باره می گوید: »شهرداری یک ماشینی در نظر 
گرفته برای حمل ونقــل این بچه ها، ولی باید از 
2 روز قبــل آن هم صبح خیلی زود زنگ بزنیم 
و رزرو کنیم و گاهی که کاری فوری پیش بیاید 
باید خودمان ماشین بگیریم.« او درباره حمایت 
بهزیســتی از معلوالن می گوید: »بهزیستی هم 
ماهانه 120 هزار تومان مستمری می هد که این 
رقم با هزینه های االن اصًا جور در نمی آید. این 
بچه با وجــود 9۵ درصد معلولیت بیمه تکمیلی 
ندارد.« او درباره خدمات انجمن کوتاه قامتان هم 
می گوید: »قبًا خدمات انجمن بهتر بود هر ماه 
بچه ها را به لواسان و جاهای گردشگری می بردند 
و یــک روز دور هم خوش بودند، اما حاال آن هم 
خیلی وقت است این برنامه ها برگزار نمی شود.« 
او در ادامــه آهی می کشــد و می گوید: »خدا را 
شکر ما دســتمان به دهانمان می رسد و نیاز به 
حمایت مالی نداریم ولی خیلی از خانواده هایی 
که معلول دارند، مشکات مالی فراوانی دارند و 
الزم است نهادهایی مثل بهزیستی و شهرداری به 

آنها کمک کنند.«
  33 سال سن و چهره ای کاماًل مردانه دارد اما قد 
و قامتش به اندازه یک کودک خردســال است و با 
90 سانتیمتر قد سال ها رکورددار کوتاه قامت ترین 
مرد ایران بوده اســت. »مهران امیــری« از اهالی 
تهرانپارس و جزو کوتاه ترین مردان ایران است، اما 
به طوری  بلندی دارد  برخالف قامت کوتاهش همت 
که با همه مشکالت و محدودیت ها به دانشگاه رفته 
و فار غ التحصیل مدیریت بازرگانی است. او حاال در 
فضای مجازی عالوه بر فعالیت تبلیغاتی و بازرگانی، 
دســتی درکارهای خیر دارد و در جمع آوری کمک 
برای نیازمندان پیشگام است. هفته گذشته با او و 
مادرش »طاهره استیری« که در همسایگی ما زندگی 

می کنند، هم کالم شدیم. 

پریسا نوری

 یکی از کوتاه قامت ترین مردان 
 ایران ساکن تهرانپارس است 
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وضعیت سرویس های بهداشتی مناطق شرقی تهران 
زیر ذره بین همشهری محله

توالت های عمومی کابوسی برای رهگذرانی 
است که گذرشان به این مکان های نه چندان 
تمیز می افتد؛ دستگیره های کثیف، شیرهای 
خراب و روشویی های زهوار در رفته. حاال هم 
کووید 19 ســر و کله اش پیدا شــده و دلهره 
شــهروندان برای اســتفاده از سرویس های 
بهداشتی بیشــتر شده اســت. طبق نظریه 

پزشکان با کشیدن ســیفون قطره های بلند 
پرتاب شده از درون کاسه توالت ممکن است 
تا یک متر به باال پرتاب شــوند. باقیمانده های 
ویروس کرونا در مدفوع از این طریق به روی 
سطح توالت راه یابند. یا در هوای مجاور شناور 
بماننــد. همین می تواند عاملــی برای انتقال 
بیماری کرونا باشــد. بــه گفته دکتر »مجید 

نودســت« اســتفاده از ســرویس بهداشتی 
عمومی اجتناب ناپذیر اســت. و از آن جا این 
مــکان می تواند عاملی بــرای انتقال بیماری 
باشد چه خوب که شهروندان نکات بهداشتی 
را رعایــت کنند. او می گوید: »زدن ماســک 
مهم ترین اقدامی اســت که باید انجام دهید. 
دست هایتان را پس از استفاده از توالت به طور 

کامل با آب و صابون بشــویید. خشک کردن 
دســت ها خیلی مهم اســت چون دست های 
مرطوب می توانند ذرات ویروســی باقیمانده 
روی دســت را در محیط منتشــر کنند. اگر 
از توالــت فرنگی اســتفاده می کنیــد حتمًا 
نشــیمنگاه توالت را با مواد ضدعفونی کننده 

تمیز کنید.« 

دستشویی کجاست؟

هر 18 هزار نفر یک چشمه سرویس بهداشتی
حس بدی اســت وقتی کسی بیرون از خانه نیاز به 
سرویس بهداشتی داشــته باشد و آن را نیابد. اگر هم 
بعد از کلی پرس وجو و پیاده روی سرویس را پیدا کند 
و شانس یارش باشد که در سرویس بسته نباشد، آنقدر 
کثیف است که رغبت نمی کند از آن استفاده کند. این 
اتفاق برای اغلب ما پیش آمده که با سرویس بهداشتی 
عمومی بســته یا آلوده ای مواجه شده باشیم. اما نکته 
حائــز اهمیت دیگر، تعداد ســرویس های بهداشــتی 
اســت که به جز منطقه 1۵ مناطق 4، 8، 13 و 14 با 
کمبود آن مواجه هســتند. بیشتر از همه منطقه 4 با 
این معضل روبه روست. این منطقه با توجه به وسعت 
زیاد و جمعیت 920 هزار نفری که در خود جای داده 
تقریبًا به بیش از 900 چشمه سرویس بهداشتی نیاز 
دارد. یعنی هر هزار نفر یک ســرویس بهداشــتی. اما 
متأسفانه سهم منطقه 4 از سرویس های بهداشتی، ۵0 
چشمه اســت. یعنی هر 18 هزار نفر می توانند از یک 
چشمه استفاده کنند. به طور مثال یکی از محله هایی 
که وجود سرویس بهداشــتی عمومی در آن ضروری 
اســت، محله اوقاف و بازار مبل دالوران اســت که به 
رغم مشتریان زیادی که به آن جا رفت وآمد می کنند 
از داشتن سرویس بهداشــتی بی بهره است. البته خود 
مغازه ها دارای ســرویس بهداشتی هستند که فقط به 

مشتریان خود اجازه استفاده از آن را می دهند. 

سرویس های از رده خارج
منطقه 8، وسعت کمی دارد و تنها بازار پر رفت وآمد آن میدان هفت حوض است. کاسبان 
بازار این محله، از وجود سرویس بهداشتی که در میدان هفت حوض قرار دارد راضی هستند 
اما انتظار دارند بیشتر به نظافت آن رسیدگی شود. »پیام برغمدی« از کاسبان این راسته 
بازار می گوید: »بیشتر کاسبان میدان هفت حوض از این سرویس استفاده می کنند. با توجه 
به جمعیت زیاد تعداد سرویس ها کافی نیست. از سوی دیگر سرویس بهداشتی در زیر زمین 
قرار گرفته و امکان اســتفاده برای سالمندان و معلوالن وجود ندارد.« با پرس وجویی که از 
اهالی منطقه 8 داریم، بیشــتر آنها از وضعیت بهداشت توالت های عمومی راضی نیستند. 
»اصغر میرترابی« شورایار محله تسلیحات درباره تنها سرویس بهداشتی این محله که در 
بوستان تسلیحات واقع شده، می گوید: »درهای سرویس بهداشتی سوراخ شده و شیرهای 
آب وضعیت بدی دارند. از شــیلنگ ها آب چکه می کند. سرامیک های اینجا هرکدام یک 
شکل و نقش دارند و نمای بدی به سرویس بهداشتی داده اند.« او معتقد است پیمانکارهایی 
که برای نگهداشــت سرویس های بهداشتی انتخاب می شوند انتظار دارند، با حداقل اعتبار 

بیشترین بازدهی را داشته باشند که این امر میسر نمی شود. 

سرویس های زیرزمینی
ســرویس بهداشتی دیگری که از آن بازدید می کنیم، 
سرویس بهداشتی زیرپل خاقانی و داخل بوستان شقایق 
اســت. »اصغر امام جمعه« یکی از راننده می گوید: »این 
سرویس زیرزمینی اســت و به جز راننده ها کس دیگری 
متوجه آن نمی شــود. اغلب در ســرویس بســته است. 
روشنایی اطراف آن کافی نیســت. از این رو پاتوقی برای 
افراد ناباب شده است. اگر این سرویس روی سطح زمین 
ایجاد می شــد احتمال خطر و جرم کاهش پیدا می کرد. 
اینجا نگهبان دارد اما متأسفانه گاهی معتادان به نگهبان ها 
حمله ور شــده و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.« 
آخرین مکان سرویس بهداشتی میدان قمربنی هاشم)ع( 
اســت که به دلیل تازه ســاز بــودن از وضعیت مطلوبی 

برخوردار است. 

بزرگ ترین مرکز خرید شرق تهران سرویس بهداشتی ندارد
منطقه 13 در کنار بافت مســکونی اش، مراکز خرید زیادی را در خود جای داده اســت. خیابان های اول 
و پنجم نیروی هوایی بورس مانتو هســتند و از پررفت و آمدترین خیابان های این منطقه به شمار می آیند. 
خیابان دهقان یا چهارراه کوکاکوال هم بورس پوشــاک اســت و روزانه شهروندان زیادی برای خرید به آنجا 
مراجعه می کنند، اما متأســفانه این معبر پررفت و آمد از داشتن ســرویس بهداشتی محروم است. »ناصر 
دیوان ساالری« یکی از کاسبان این خیابان می گوید: »بارها تقاضای خود را برای ساخت سرویس بهداشتی 
به شــهرداری مطرح کرده ایم، می گویند فضای کافی برای ایجاد آن را نداریم. هنگام ظهر در مساجد فقط 
یک ساعت باز است و ما می توانیم به آنجا برویم باقی ساعت ها باید از سرویس بهداشتی عمومی فلکه دوم 
نیروی هوایی استفاده کنیم. مشتریان ما اغلب با بچه می آیند اگر کودکی نیاز داشت باید او را کجا ببرند؟« 
بوستان های بزرگ این منطقه مثل دیگر مناطق دارای سرویس بهداشتی است. که البته در بعضی از مواقع 
در آنها بســته است و امکان اســتفاده وجود ندارد. از اینها که بگذریم سرویس بهداشتی تازه سازی در روی 
مســیل منوچهری ایجاد شــده که به رغم مفید بودنش صدای اعتراض اهالی را در آورده است. مقدم، دبیر 
شــورایاری محله امامت می گوید: »بخاطر شرایط بد این سرویس بهداشتی کسی رغبت نمی کند داخل آن 
شود. متأسفانه خیلی از شهروندان و بیشتر افراد بی خانمان رعایت بهداشت را نمی کنند.« او به میدان امامت 
اشاره می کند که از میدان های پررفت و آمد منطقه است و پایانه اتوبوس در آنجا قرار دارد و نبود سرویس 
بهداشتی باعث شده بسیاری از شهروندان از خیابان پشت اداره برق به جای سرویس بهداشتی استفاده کنند. 

متولی سازمان زیباسازی شهرداری تهران است
اعتراض اهالــی را به گوش »ناصر رضاپور« معاون خدمات شــهری 
منطقه 8 می رسانیم. او می گوید: »286 چشمه در منطقه 8 وجود دارد. 
طبق بررسی های سازمان زیباسازی تهران در 2 نقطه دیگر باید سرویس 
بهداشــتی ایجاد شــود. یکی در چهارراه تهرانپارس که پایانه تاکســی 
قــرار دارد و دیگری چهــارراه تلفخانه.« او متذکر می شــود هر هفته از 
سرویس های بهداشتی بازدید شده و اگر ایرادی باشد برطرف می شود. اما 
در مورد وضعیت بد سرویس بوستان تسلیحات می گوید: »این سرویس 
بیش از 20 ســال است که ساخته شده اســت. از این رو می توان گفت 
وسایلش فرسوده شده اما نه آنقدر که قابلیت استفاده نداشته باشد. اهالی 
انتظار دارند آن را کا نوساز کنیم که در شرایط فعلی جزو اولویت های ما 
نیست. در 2 سال گذشته 84 سرویس بهداشتی ایجاد کرده ایم. سرویس 
بهداشتی میدان قمربنی هاشــم مجهز به آبگرمکن خورشیدی است. 7 

بوستان دیگر منطقه هم از انرژی خورشیدی استفاده می کنند.« 

محله شیوا سرویس بهداشتی عمومی ندارد
با گشــت وگذاری که در منطقه 14 انجام می دهم، کمتر کسی از وضعیت 
نظافت سرویس های بهداشتی اعتراض می کند. »غامرضا حاجی قربانی« دبیر 
دبیران شــورایاری منطقه 14، تعداد سرویس های بهداشتی را کافی دانسته 
و ادعا می کند همه آنها تمیز هســتند و پیمانکارهای مسئول سرویس های 
بهداشــتی خیلی خوب به نظافت آنها رسیدگی می کنند. او می گوید: »بازار 
گل یکی از مکان های پر  تردد منطقه اســت کــه دارای تعداد قابل توجهی 
سرویس بهداشتی است. در خیابان پیروزی هم که بورس تجاری است شاید 
ســرویس بهداشتی وجود نداشته باشد امابیشــتر مراکز تجاری این خیابان 
دارای ســرویس بهداشــتی عمومی بوده و جوابگوی نیاز شهروندان هستند. 
در میدان سرآســیاب به زودی سرویس بهداشتی برای رانندگان خطی ایجاد 
می شود. در محله شاهد هم که پمپ گاز وجود دارد سرویسی در حال ساخت 
اســت.« به گفته شاهانی، تنها محله ای که سرویس بهداشتی عمومی ندارد، 
محله شیواست. او در این باره می گوید: »به دلیل بافت متراکم این محله امکان 
ایجاد سرویس بهداشتی در آن وجود ندارد.« اما اهالی محله شکوفه گله مند 
هستند نظافت سرویس های داخل بوستان های گلزار و شکوفه به خوبی انجام 

نشده از این رو کسی رغبت نمی کند از آنها استفاده کند. 

ضدعفونی سرویس های عمومی در 4 نوبت
منطقــه 1۵ به رغم جمعیت زیادی کــه دارد با کمبود 
سرویس بهداشتی مواجه نیست. حسین زاده، دبیر شورایاری 
می گوید: »تا قبل از شــیوع کرونــا می توان گفت خیلی به 
بهداشــت آنها رســیدگی نمی شــد اما حاال خیلی خوب 
سرویس ها را ضدعفونی می کنند. حسین زاده متذکر می شود 
که روزانه در 4 نوبت ســرویس های بهداشــتی ضدعفونی 
می شــود. او ادامه می دهد: »در ناحیه 3 بیشــترین وسعت 
فضای ســبز را داریم و سرویس های بیشتری در آن جا قرار 
دارد. در چندماه اخیر 2۵ سرویس بهداشتی ساخته ایم. تنها 
بوستانی که سرویس ندارد بوستان نرگس محله والفجر است 
که در طرح های کوچک مقیاس جزو برنامه های عمرانی قرار 
گرفته است. 2 ســرویس هم در تفرجگاه مسگرآباد که ماه 
آینده ساخته می شــود.« اما در مورد سرویس های عمومی 
پایانه ها، حســین زاده متذکر می شود: »به جز پایانه خاوران 
در هیچ کدام از پایانه های اتوبوس و تاکسی مستفر در منطقه 
سرویس بهداشــتی وجود ندارد. مثل پایانه ثامن الحجج)ع( 
در میدان آقانور و پایانه شهرک رضویه. در خاوران هم خیلی 
تمیز نیســت و دلیلش هم حضور افراد بی خانمان و معتاد 
اســت.« یکی از محله هایی که نیاز ضروری برای ســاخت 
سرویس بهداشــتی دارد، 20 متری افسریه است. به دلیل 
وجود بازار البته 2 پاســاژ بزرگ در این محدوده هست که 

رهگذران از آنها استفاده می کنند. 
ماحصل گشــت گذار در مناطق شرقی تهران، برای تهیه 
گزارش از ســرویس های بهداشــتی این بود که همچنان با 
کمبود سرویس بهداشــتی مواجه هستیم و آنهایی هم که 
داخل بوســتان ها یا معابر پر رفت وآمد قــرار دارند از نظر 
نظافت وضعیــت مطلوبی ندارند. و ایــن می طلبد با توجه 
به شیوع کرونا بیشــتر به پاکیزگی سرویس های بهداشتی 

اهمیت داده شود. 

 ساخت 30 چشمه 
 در آینده نزدیک

»رحمــان پارســا« معــاون خدمات 
شهری از وضعیت سرویس های بهداشتی 
راضی اســت و می گوید: »دستورالعمل 
ایجاد سرویس های بهداشتی با توجه به 
مکان یابی است که ســازمان زیباسازی 
شــهرداری تهــران انجــام می دهد. در 
منطقه 244 چشــمه سرویس بهداشتی 
وجود دارد که برای رســیدن به ســقف 
استاندارد 30 چشمه دیگر نیاز است. در 
میدان ســعیدی 7 چشمه ایجاد شده و 
سرویس های بهداشتی بوستان تعاون هم 
رو به اتمام است. در بزرگراه امام علی)ع( 
تقاطع شهید محاتی و خاوران جانمایی 
شــده و در آینــده نزدیــک ســرویس 

بهداشتی ساخته می شود.« 

سرویس بهداشتی محله پاتوقی برای معتادان
 محله شــمیران نو هم همین مشــکل را دارد و به 
جز سرویس بهداشــتی عمومی که در انتهای بوستان 
شــقایق قرار گرفته ســرویس دیگــری در این محله 
دیده نمی شــود. از آنجا که این محله بورس پوشاک، 
کفش و لوازم خانگی است، وجود سرویس بهداشتی از 
ضروریات شهری آن به شمار می آید. »حمید کاشفی« 
یکی از کاسبان این بازار می گوید: »بسیاری از مشتریان 
که برای خرید به اینجا می آیند با مشکل نبود سرویس 
بهداشتی مواجه می شوند. اغلب با بچه هایشان می آیند 
و دور بودن ســرویس بهداشتی عمومی از مرکز خرید 
آنها را به دردسر می اندازد.« البته اگر بخواهیم منصف 
باشیم داخل خیابان اصلی محله شمیران امکان ایجاد 
سرویس بهداشــتی وجود ندارد، اما همانی هم که در 
بوستان شقایق قرار گرفته اغلب اوقات و بعداز نظارت 
نیروی انتظامی به گفته اهالی پاتوق افراد ناباب شده و 

کسی تمایل ندارد از آن استفاده کند. 

پایانه های بدون سرویس بهداشتی
از این 2 مقوله که بگذریم ســرویس بهداشــتی در 
اغلب پایانه هــای منطقه 4 وجود ندارد. همین موضوع 
راننده ها و مســافران را دچار مشکل می کند. به گفته 
»عطیه نجارحیدری« یکی از ساکنان خیابان درختی، 
نبود سرویس بهداشــتی عمومی در این خیابان باعث 
شــده بعضی از افراد بی مباالت از دیوار مترو فرهنگسرا 
به جای ســرویس اســتفاده کنند. همین بوی بدی را 
منتشــر می کند. کرامتی، دبیر شــورایاری مجیدآباد 
تأکید می کند همه بوستان های منطقه دارای سرویس 
بهداشتی هســتند و نگهبان از ساعت 7 صبح تا شب 
برای نظافت در آنجا حضور دارد. او می گوید: »بوستان 
پلیس ۵1 چشمه سرویس بهداشــتی دارد که مرتب 
شست وشو می شود. اما بعضی از شهروندان کم توجهی 
کرده و باعث آلودگی سرویس ها می شوند.« اما در مورد 
محله قنات کوثر، »داود اصاحچی« دبیر شــورایاری 
محله می گوید: »محله ما یک سرویس هم ندارد. میدان 
امید نبش خیابان 12 فضایی را برای ساخت سرویس 
به شهرداری معرفی کردیم و موافقت هم شد اما هنوز 
اقدامی برای ایجاد ســرویس بهداشتی عمومی نشده 
است. خیابان مطهری در این محله از معابر پررفت و آمد 
است. چند ایستگاه تاکســی و اتوبوس هم دور میدان 
مســتقر هســتند. راننده ها ناگزیرند از سرویس های 

بهداشتی داخل شهرک امید استفاده کنند.« 

منطقه۴

منطقه8

منطقه1۴

منطقه15

منطقه13

توالت عمومی
کابوس بحران کرونایی

 ســرویس بهداشتی عمومی، از نیازهای جامعه شهری اســت که وجودش مانند بسیاری از تسهیالتی که 
شهرداری برای شــهروندان در نظر می گیرد ضروری است. تعداد ســرویس های بهداشتی باید با توجه به 
جمعیت شــهروندان و میزان رفت و آمد شان در محله ها در نظر گرفته شود و از آن مهم تر نظافت و پاکیزگی 
این مکان هاست که ســالمت مردم را تضمین می کند. اما در شهر ما سرویس های بهداشتی عمومی به گونه 
دیگری هستند. اغلب شان ساختمانی کهنه و فرسوده دارند. نه وضعیت بهداشت شان مطلوب است و نه نمای 
ظاهری شــان چنگی به دل می زند. برای همین با بردن نام سرویس بهداشتی عمومی نخستین چیزی که در 
ذهن پایتخت نشین ها شکل می گیرد مکانی نازیبا و آلوده است که گوشه ای از شهر را اشغال کرده و دیدنش 
حس بدی را به شهروندان القا می کند. سرویس های بهداشتی عمومی یکی از عوامل انتقال دهنده بیماری های 
عفونی هســتند اگر نظافتشان جدی گرفته نشــود با توجه به اینکه حاال هم که ویروس کووید ـ 19 مهمان 
ناخوانده شهرمان شده، می توانند خود عاملی برای شیوع بیماری کرونا باشند. اینکه در مناطق شرقی تهران 
تعداد سرویس های بهداشتی به اندازه کافی است و آیا به نظافتشان خوب رسیدگی می شود یا خیر موضوع 

گزارش ماست.

مژگان مهرابی
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

  پایانه خــاوران به عنوان دومین پایانه بزرگ پایتخت در منطقه 15 واقع شــده و در حوزه حمل ونقل 
درون شهری به شهروندان خدمات ارائه می دهد. این پایانه درون شهری در مرکز منطقه قرار گرفته و روزانه 
هزاران مسافر از طریق آن سفرهای درون شهری خود را انجام می دهند. از مدت ها پیش بحث ساماندهی و 
مسقف سازی این پایانه توسط شهرداری مطرح شده بود که این روزها عملیات اجرایی مسقف سازی آن آغاز 
شده است. با انجام این طرح، در آینده نزدیک با نمای متفاوتی از پایانه خاوران مواجه خواهیم بود و قطعًا 
ساماندهی آن در جذب مسافران و جلب رضایت آنها تأثیر بسزایی خواهد داشت. به محل پایانه خاوران 
در قلب منطقه 15 رفتیم تا از جزئیات اجرای این طرح بیشتر بدانیم. گزارش زیر، حاصل حضور خبرنگار 

همشهری محله در محل پایانه خاوران و گفت وگو با مسافران و راننده های این پایانه است. 

منطقه15
سارا جعفرزاده  مسقف سازی دومین پایانه بزرگ حمل ونقل و مسافربری پایتخت 

در منطقه 15 آغاز شده است

چتری بر سر 
مسافران و رانندگان

از پل بسیج که وارد خیابان خاوران می شویم 

نخستین مکانی که پیش چشم مان خودنمایی 

می کند پایانه مســافربری خاوران اســت که 

درست در مقابل شــهرداری منطقه 1۵ واقع 

شده اســت. این پایانه از مسیر غرب به شرق 

و شــرق به غرب خیابان، ورودی های مختلفی 

دارد که شــهروندان از نقاط مختلف می توانند 

وارد پایانه شــوند. برای رفاه حال شهروندان، 

یک دســتگاه پل عابرپیاده مکانیزه از خیابان 

مسلم بجستانی به سمت پایانه جانمایی شده و 

در نقاط دیگر پایانه هم برای سهولت در      تردد 

عابران، پل عابرپیاده معمولی جانمایی شــده 

اســت. داخل محوطه پایانه، در فضای بزرگی 

پایه هایی برای مسقف سازی قرار داده شده که 

نشــان از آغاز عملیات مسقف سازی این پایانه 
مسافربری دارد. 

 نارضایتی مسافران و رانندگان 

یکی از مشــکاتی که همــواره رانندگان 

تاکسی و مسافران در پایانه خاوران در فصول 

مختلف سال با آن مواجه هستند قرار گرفتن 

در معــرض ســرما و گرما، آن هــم به صورت 

مستقیم اســت. »غامرضا مجتهدی« یکی از 

رانندگان تاکســی در پایانه خاوران در این باره 

می گوید: »در فصل ســرما مســافران مدت ها 

زیر برف و باران در انتظار تاکســی می ایستند 

و این موضــوع باعث ناراحتی آنها می شــود 

که در نهایت وقتی ســوار تاکســی می شوند 

نارضایتی خود را به ما منتقل می کنند. همین 

موضــوع در فصــول گرم هم بــه نوعی دیگر 

تکرار می شود و مســافران و رانندگان تاکسی 
را آزار می دهد. در تابســتان هم مسافران باید 
دقایق طوالنی در انتظار تاکسی زیر نور آفتاب 
بمانند یا بالعکس رانندگان منتظر باشــند تا 
ظرفیت تاکسی تکمیل شود.« او به لزوم ایجاد 
رضایت مسافران اشاره می کند و ادامه می دهد: 
»باتوجه به اینکه در ایــن پایانه روزانه تعداد 
زیادی مســافر      تردد می کنند، امکانات باید در 
این محل برای مســافران به گونه ای باشد که 
مســافر از سفر با وســایل حمل ونقل عمومی 

رضایت داشته باشد.«

 زیباسازی پایانه اهمیت دارد 
بــا توجه به اینکه پایانه خــاوران در مرکز 
منطقــه 1۵ و در خیابان خاوران واقع شــده 
است، زیباسازی آن به عنوان یکی از قطب های 
حمل ونقل عمومی در منطقه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. »مژده ثابتی« یکی از مسافران 
دائم این پایانه حمل ونقل اســت. او در این باره 
می گوید: »ســال ها اســت که در منطقه 1۵ 
ساکن هســتم و در طول هفته هم به وسیله 
تاکسی و اتوبوس های این پایانه در شهر      تردد 
می کنم. وضعیت فعلــی پایانه خاوران چندان 
مطلوب نیست. درست است که ماهیت پایانه 
مســافربری را دارد اما الزم است مسئوالن به 
ظاهر این مجموعه هم سرو سامانی بدهند تا 
مسافران دقایقی را که در این مکان در انتظار 
تاکسی یا اتوبوس هستند در آرامش خاطر به 
سر ببرند.« او به مسقف سازی این پایانه اشاره 

به نگرانی مسافران و راننده ها دامن می زند.«بی خانمان و معتاد به این محل تا حدود زیادی تأمین امنیت این مکان است، چون      تردد افراد البته بعد از مسقف سازی به نظرم مسئله مهم اگر مسقف شود مسافران در امان خواهند بود. قطعًا در زیبایی آن تأثیر بسزایی خواهد داشت. اســت این پایانه مسقف شــود که این مسئله می کند و می افزاید: »اخیراً متوجه شــدم قرار 
 مسقف سازی دومین پایانه بزرگ تهران 

منطقــه 1۵  شــهرداری 
مسقف سازی پایانه حمل ونقل 
در  خــاوران  مســافربری  و 
منطقه را 1۵بــه تازگی آغاز 
رضا  »وحیــد  اســت.  کرده 
منطقه  شــهردار  محمدی« 
1۵ دربــاره شــروع اقدامات 
ســازی می گوید:  فضایــی امن و زیبا از منظر شــهری در حال جلب رضایت شــهروندان و تبدیــل پایانه به رو، مسقف ســازی این پایانه بــا هدف ارتقا و درون شهری خود را انجام می دهند. از همین شــهروندان بســیاری از این طریق، سفرهای تهران در جنوب شــرق پایتخت است و روزانه یکــی از بزرگ ترین پایانه های درون شــهری »پایانــه حمل ونقــل و مســافربری خاوران مســقف 

پیمانکار اباغ شــده و تحویل زمین و تجهیز اعتباری بالغ بــر ۵ میلیارد تومان منعقد و به محمــدی ادامــه می دهد: »ایــن طرح با انجام است.«

کارگاه هم انجام شــده اســت.« او می افزاید: 
»در حال حاضر کانکس های عملیات اجرایی 
این پروژه و داربست های فلزی جانمایی شده 
و طبق زمان بندی پروژه هــا از طرف معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تاش بر 
این است که این پروژه در آذر ماه سال جاری 

به پایان برسد.«

 80 درصد پیشرفت فیزیکی 
در حال حاضر کارهای اجرایی مسقف سازی 
پایانه خاوران در حال انجام اســت و پیشرفت 
فیزیکی قابل ماحظه ای داشته است. »مسعود 
لــواف زاده« معــاون حمل ونقــل و ترافیک 
شــهردار منطقه 1۵ درباره پیشرفت فیزیکی 
این مجموعه می گوید: »مسقف ســازی پایانه 
خاوران یکی از مهم ترین اقداماتی اســت که 
باید هرچه سریع تر در این مکان انجام می شد. 
بــه این دلیل که مســقف نبودن ایــن پایانه 
مشکاتی را برای مسافران ایجاد کرده بود. در 
حال حاضر پــروژه روند خوبی را طی می کند 
و تاکنون 80 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
اســت.« او به فعالیت خطوط مختلف اشــاره 

می کنــد و می افزایــد: »در 
پایانه خاوران در حال حاضر 
3 خــط تاکســی، 23 خط 
تندرو  اتوبوس  فیدر و4 خط 
)بــی. آر. تی( به مســافران 
خدمات ارائه می دهند. عاوه 
بر مســقف کــردن، فضایی 
در حــدود 7۵00 مترمربــع 
از پایانــه خاوران به وســیله 

ساندویچ پنل مجهز و اقدامات دیگری از جمله 
رنگ آمیزی، تأمین روشنایی با نصب پروژکتور 

هم در آن انجام می شود.«

وحید رضا محمدی
شهردار منطقه 15

مسعود لواف زاده
معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار 

منطقه 15

هنر آئینی

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

توکلی

 بوســتان ســمیه میزبان افرادی است که به هنر 
تعزیه و روایت های عاشــورایی عاقه مند هســتند. 
جمعیت آرام و پشــت سرهم به ســوی میدانگاهی 
بوســتان می روند. طنین صدای شیپور و طبل باعث 
شده به میدانگاه بروند. پیرمردی روی نیمکت نشسته 
و در عوالم خود ســیر می کنــد. از این  تردد این همه 
آدم تعجب کرده و از پسر جوانی می پرسد: »چه خبر 
است؟ مردم کجا می روند.« پسر جوان پاسخ می دهد: 
»صدای شیپور را نمی شنوید؟ قرار است تعزیه برگزار 
شــود.« پیرمرد هم تشویق می شود با جمعیت همراه 
شود. می گوید: »خیلی سال است که تعزیه ندیدم.« با 
اینکه نیم ساعت مانده به اجرای تعزیه، اما در پله های 
میدانگاه افراد عاقه مند به انتظار نشسته اند. عده ای که 
امور تدارکاتی را برعهده دارند، در حال چیدن صندلی 
هستند. یک نفرشان هم با دستگاه تب سنج ایستاده تا 
در صورت سامت شهروند اجازه ورود به میدانگاهی 
را بدهد. همه نکات بهداشتی در اینجا رعایت می شود. 
حتی روی میز تعداد زیادی ماسک نذری وجود دارد 
که رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد. صدای 
سرد و طنین انداز شــیپور، حال را منقلب می کند و 

کوبش طبل صحنه نبرد را تداعی می کند. 

روضه علمدار 
ساعت 4 را نشان می دهد که تعزیه شروع می شود. 
خسروآبادی لباس اولیا خوان را به تن دارد. او همزمان 

با آماده شــدن برای اجرای نقش بــه امور برگزاری 
نمایش هم نظارت می کنــد. می گوید: »در ماه صفر 
معمواًل ماجرای اســارت اهل بیــت)ع( نمایش داده 
می شود. اما مردم به دلیل ارادتی که به امام حسین)ع( 
و حضرت عباس)ع( دارنــد این نمایش ها را هم اجرا 
می کنیم. امــروز هم رجزخوانی حضرت عباس)ع( به 
نمایش گذاشته می شــود.« تن پوش و حتی پر کاه 
اولیا خوان ها به رنگ سبز است. اشقیا خوان ها هم لباس 
قرمز به تن دارند. خسروآبادی و ابوالفضل منبت کار که 
اشــقیا خوان است روی سن می روند. رجز می خوانند. 
صدای خشــن و هیبت خشمگین منبت کار ترس به 
دل می اندازد. شمشــیرها به هم می خورند و در این 
حین دست علمدار جدا می شود. نوحه خوانی و اجرای 
نمایش اشک را به دیده تماشاگرها آورده است. حال 
خوشی اســت اینجا. مجلس بی ریای امام حسین)ع( 
باشکوه تر از همیشــه برگزار شده و همین خستگی 

تعزیه خوان ها را از تن به در می کند. 

ارادت شهروندان 
»محبوبــه مریــدی« از اهالی بلوار ابوذر اســت. 
می گوید: »امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا آن طور 
که باید نتوانســتم در مجالس عــزاداری حضور پیدا 
کنم. اما حاال با اجرای تعزیه در پارک ســمیه عقده 
دل وا کردم.« او از اینکه نکات بهداشتی رعایت شده 
بود ابراز خرسندی می کند و متذکر می شود تا پایان 

مراسم برای تماشا به اینجا می آید. »هاشم خواجوی« 
یکی از سالمندان محله ابوذر است. او از متولیان این 
برنامه تشکر می کند و می گوید: »من در کودکی همراه 
پدرم به تعزیه رفته بودم. یاد و خاطره آن روزها برایم 
تداعی شد. اصولی و مودبانه ایفای نقش کردند. اشعار 

بی محتوا در این مجلس خوانده نشد.« 

تعزیه، یادگاری به جا مانده از گذشتگان
تعزیــه، نمایشــی آیینی اســت که از 
گذشــتگان برای ما به یادگار مانده اســت. 
هنــری که به یــاری آن غربت و مصائب به 
تصویر کشیده شــده و مظلومیت اهل بیت 
ملموس تر درک می شود. چند سالی است، 
ایــن هنر آیینی در جای جای تهران برگزار 
می شود و بانی آن کانون کهربای تعزیه است. 
کانون در دل فرهنگسرای اخاق جاخوش 
کــرده و تاکنون بیــش از 800 هنرجو در 

آن هنر تعزیه را یاد گرفته اند. »مجید خســروآبادی« 
مسئول این کانون از نحوه شکل گیری این گروه هنری 
می گوید: »من از 6 ســالگی تعزیه می خوانم. این هنر 
را نــزد پدرم یاد گرفتم. عاقه زیــادی به آن دارم. از 
این رو تصمیــم گرفتم کانونی برای پرورش و نهادینه 
کردن فرهنگ تعزیه راه اندازی کنم. این اتفاق سال 92 
در فرهنگســرای اخاق رخ داد. از پیشکسوتانی مثل 
ابوالفضل منبت کار، علی صیادی، سید محسن هاشمی 
کمک گرفتم. دکتر علیرضا مقیمی هم حامی مالی مان 

کانون کهربای تعزیه منطقه 1۴ 
نمایش های آیینی اجرا می کند

رزم علمدار
در بوستان سمیه

اینجا مجلس بی ریای امام حسین)ع( اســت؛ جایی برای همدردی با خاندان عصمت و طهارت. قرار 
اســت عده ای تعزیه خوان، مصائب و دردهای اهل بیت)ع( و اسرای شــام را به تصویر بکشند. کار هر 
سال شــان است در گوشه و کنار این شهر نمایش اجرا می کنند. حاال هم به بوستان سمیه آمده اند تا در 
اینجا تعزیه برپا کنند. غریبه نیستند. از اهالی همین منطقه اند. درست تر بگوییم؛ تعزیه خوان های کانون 
کهربای تعزیه اند که این هنر آیینی را از سال ها پیش به طور اصولی یاد گرفته و با جدیت دنبال کرده اند، 

در حرفه شان آنقدر تبحر پیدا کرده اند که باعث شده اند، منطقه 14 به مهد تعزیه تهران تبدیل شود. 

مژگان مهرابی

 اشقیا خوان بی همتای تعزیه 

»میرزا ابوالفضل منبت کار« اشــقیا خوان است. منبت کار لقبی است که به سبب 
حرفه اش به او داده اند ولی در واقع نام خانوادگی اش کبابیان است. 61 سال دارد و از 
18 سالگی هنر شبیه خوانی را دنبال کرده است. تعزیه خوان شدنش را این گونه بیان 
می کند: »پسرعمویی داشــتم اهل تعزیه بود. چند باری با ایشان در تعزیه شرکت 
کردم و کم کم عاقه مند شــدم.« او عاشــق مخلص امام حسین)ع( است اما درباره 
اینکه چطور قبول کرده در نقش شــمر باشــد توضیح بیشتری می دهد: »در ابتدا 

موافق خوان بودم. در تعزیه حضرت فاطمه)س( به من نقش جبرائیل را داده بودند. مرحوم 
هاشــم فیاض که به معین البکا معروف 
اســت من را دید و پیشنهاد داد مخالف 
بخوانم. البته اســتاد حیدری هم در این 
زمینه من را خیلی یاری کرد. راســتش 
را بخواهیــد به خاطر اینکه صدایم خوب 
نبود.« او در مخالف خوانی همتا ندارد. در 
تعزیه ها بعد از اینکه نقشش را خوب ایفا 
کند همپای مردم برای مظلومیت امامش 

گریه می کند.

میرزا ابوالفضل منبت کار 
اشقیا خوان

شد.« به گفته خسروآبادی، در این کانون، تعزیه خوانی 
به صورت اصولی آموزش داده می شود. نوجوانان بعد از 
گذراندن 12 ترم تعزیه خوان حرفه ای می شوند. او ادامه 
می دهد: »از سال 92 تاکنون در حدود 800 تعزیه خوان 
حرفه ای آمــوزش داده ایم. نزدیک به 2000 تعزیه هم 
اجرا کردیم.« خسروآبادی به دیگر فعالیت های کانون 
کهربای تعزیه اشــاره می کند: »یکــی از کارهای مهم 
بخش پژوهش تعزیه اســت. به شهرهای مختلف مثل 
شهرکرد، قزوین، اصفهان، نطنز و تفرش و تهران سفر 
کرده و همه نوارهای صوتی و اشــعاری که مربوط به 
دهه هــای 40 و ۵0 بوده جمع آوری کردیم و به صورت 
نرم افزار درآوردیم. به گونه ای که بچه ها با اشعار تعزیه 
در ۵0 ســال پیش آشنا شوند. بسیاری از اشعاری که 
االن در تعزیــه می خوانند تغییر ســبک داده و همین 
لطمــه زیادی به هنــر آیینی تعزیه می زنــد.« تولید 
نرم افزارهای نوای موسیقی ماندگار تعزیه، مانند اشک 
کیانی و برگزاری ســوگ آزادگی از دیگر اقدامات این 
کانون است. خســروآبادی توضیح می دهد: »نرم افزار 
اشــک کیانی در واقع 20 مجلس تعزیه است و 2000 
شعر رجزخوانی که استاد منبت کار آنها را سروده است. 
اما برگزاری سوگ آزادگی که بازتاب خیلی 
خوبی داشــت، در بوستان آب و آتش اجرا 
شد. در ســال های دور گروه ارکستری در 
تکیه دولــت حاضر می شــد و نوازندگی 
می کرد. تا اینکه تا اینکه تعزیه به روستاها 
رفت و هر شهر و دیاری موسیقی خودش را 
برای تعزیه اجرا کرد. به طور مثال شهرهای 
شمالی با سرنا و شهرهای جنوبی با دمام. 
با گذشت زمان، تعزیه دستخوش تغییرات 
شد و  ســاز ترومپت آمد که ساز غربی بود. از آن جا که 
نمایش ایرانی با ســاز غربی همخوان نیســت، تصمیم 
گرفتم از سازهای ایرانی استفاده کنم. این شد که متن 
موســیقی را فریدون خلعتبری نوشتند. از 16 نوازنده 
حرفه ای دعوت کردم که موسیقی تعزیه را اجرا کنند. 
تعزیه با 120 ســیاهی لشکر اجرا شد و بازتاب خیلی 
خوبی داشــت.« به باور خســروآبادی این هنر آیینی 
ماست که هویت ملی ما را به رخ می کشد، از این رو باید 

اصولی آموزش و اجرا شود. 

مجید خسروآبادی 
مسئول کانون کهربای 

تعزیه

منطقه1۴
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به بهانه روز آتش نشان پای خاطرات 
چند تن از آتش نشانان شمال شرق تهران نشستیم

مأموریت جدید؛ 
مهار شعله های کرونا

اطالعات فوری
میثم نصیرآبادی 
متولد:
1360

سابقه فعالیت در 
آتش نشانی:

15 سال 

وقتی آتش نشان هم به کمک احتیاج دارد!

»میثــم نصیرآبادی« 1۵ ســال اســت که در 
ایستگاه های شمال شرق پایتخت به امداد و نجات 
شــهروندان مشغول است. او در پاسخ به این سؤال 
که آتش نشــان ها این روزهــای کرونایی را چطور 
می گذراننــد و آیا آنها با حفــظ فاصله اجتماعی و 
با ماسک به سرکار می روند، می گوید: »راستش را 
بخواهید به قدری ســرعت در کار ما مهم است که 

خیلی وقت ها یادمان می رود ماسک بزنیم. مثًا ساعت 2 نصفه 
شــب زنگ مأموریت به صدا درمی آید و ما با عجله از ایستگاه 
بیرون می آییم و به فکر پیدا کردن نشــانی و سریع رسیدن به 
محل حادثه هستیم و وقتی می رسیم و مأموریت تمام می شود 
تازه می فهمیم که ای بابا ماســک نداریم! « نصیرآبادی خوش 
صحبت است و خاطرات زیادی از مأموریت هایش دارد که یکی 
از بامزه ترین شان را برایمان گلچین می کند: »یک بنده خدایی 
درخت بلند و کهنســالی در حیاط خانه اش داشت که مدت ها 
بود خشــک و خطرساز شــده بود. برای همین به آتش نشانی 
زنگ زده بود. به مأموریت اعزام شــدم و داوطلبانه برای قطع 
شاخه های خشــک به باالی درخت رفتم و با اره دستی و تبر 

به جان شاخه ها افتادم. ساعتی که گذشت دیدم ای 
بابا همه شاخه ها را بریده ام و دیگر نمی توانم پایین 
بیایم. اوضاع خنده دار شده بود... مأمور آتش نشانی 
خــودش باالی درخت گیر کرده بــود و احتیاج به 
کمک داشت... خاصه همکاران به ایستگاه بیسیم 
زدند که ماشین نردبان دار بفرستند و...« نصیرآبادی 
که پدر یک کودک ســه ســاله است از نجات یک 
کودک چند ماهه به عنوان یکی از دلچسب ترین خاطراتش یاد 
می کند: »هفته گذشــته مادری گریه کنــان زنگ زد و گفت 
در خانه بســته شــده و کودکش داخل مانده. وقتی به محل 
رســیدیم متوجه شدیم در ضد سرقت اســت و به آسانی باز 
نمی شــود. همکاران همراه مادر به محوطه رفتند تا از طریق 
بالکن همســایه ها وارد خانه شــوند. من با وجودی که تجربه 
زیادی در باز کردن در ضد ســرقت نداشتم تاشم را کردم و 
به طور معجزه آسایی در باز شد. وارد خانه شدم و با بچه شیرین 
و بانمکی رو به رو شــدم که به مــن لبخند می زد. بچه را بغل 
کردم و تا مادر و بقیه سر برسند، با هم بازی کردیم و حسابی 

خستگی ام در رفت.«

اطالعات فوری
مرتضی حجازی

متولد:
1359

سابقه فعالیت در 
آتش نشانی:

11 سال 

اطالعات فوری
مرتضی موحدی نیا

متولد:
1359

سابقه فعالیت در 
آتش نشانی:

17 سال 

تلخ و شیرین حادثه پالسکو

»مرتضی حجازی« به دلیل عاقه اش به شغل 
آتش نشــانی و نجات مردم از 11 ســال پیش در 
ســازمان آتش نشانی مشــغول کار شده و معتقد 
است چون شغل آتش نشــانی با آتش و حادثه و 
امداد و نجات گره خورده خاطرات تلخ و شــیرین 
زیادی دارد. حجازی در حادثه پاسکو اپراتور یکی 
از نردبان های ۵۵ متری بود که برای خارج کردن 

مصدومان و آتش نشــانان تا ثانیه های آخر تاش کرد و شاهد 
فرو ریختن پاســکو بود. او از این حادثه این طور یاد می کند: 
»در ثانیه های آخر حادثه پاسکو 3 نفر از آتش نشان ها داشتند 
ســوار سبد نردبان من می شــدند تا از ساختمان خارج شوند، 
همان لحظه ســاختمان با صدای مهیبی فرو ریخت و غبار و 
خاک همه جا را گرفت. خیلی ناراحت شــدم، فکر کردم سبد 
نردبان همراه آوار کنده شده، که ناگهان فریاد »یا زهرا« و »یا 
حسین« شنیدم و متوجه شدم آنها موفق شدند سوار شوند و 
سبد هم هنوز کنده نشده. فوراً سبد را به طرف چپ هدایت و 
تا حدودی از مهلکه دور کردم و متوجه شــدم خوشبختانه هر 

3 همکارم را توانســتم از ساختمان بیرون بیاورم.« 
این آتش نشان که با یادآوری این خاطره متأثر شده، 
در ادامه می گوید: »شــیرینی این نجات خیلی زود 
تلخ شــد چون بافاصله متوجه شدم که عده ای از 
همکارانم نتوانســتند به موقع از ســاختمان خارج 
شوند و متأســفانه شهید شــدند.« مواجه شدن با 
خمپاره در وسط شهر یکی دیگر از خاطرات پرخطر 
و به یادماندنی این آتش نشــان است که برایمان نقل می کند: 
»چند ســال پیش کارگران هنگام حفر تونل مترو با تعدادی 
خمپاره دوران جنگ مواجه شــده بودند و به آتش نشانی زنگ 
زدند. فوری عازم محل شدیم. گروه خنثی کننده مواد منفجره 
هم آمده بودند و قرار شــد ما خمپاره ها را از دل خاک بیرون 
بیاوریم تا آنها خنثی کنند. خاصه این مأموریت به من محول 
شــد و از خدا که پنهان نیست از شــما چه پنهان فاتحه ام را 
خواندم و با ترس خمپاره ها را یکی یکی درآوردم. خدا را شکر 
هیچ کدام از خمپاره ها منفجر نشد ولی در آن مأموریت مرگ را 

خیلی نزدیک به خودم حس کردم...« 

خاطره ای با طعم شیرینی ناپلئونی 

آتش نشانان به فراخور شغلشان که با حادثه و 
خطر ســروکار دارند خاطرات تلخ زیادی دارند اما 
در کنار اینها خاطرات شیرین هم کم نیستند. اما 
شیرین ترین خاطره را که طعم شیرینی ناپلئونی 
می دهد، »مرتضی موحدی نیا« مدیر روابط عمومی 
منطقه 3 آتش نشانی برایمان می گوید: »چند سال 
پیش در ایستگاه 71 با اعام حادثه انفجار گاز به 

مأموریت رفتیم. وقتی رســیدیم متوجه شدیم که انفجاری در 
کار نیست و فقط پکیج گاز به دلیل مشکل فنی صدای بلندی 
تولید کرده و چون فقط 2 خانم ســاکن خانه بودند، ترسیده 
بودند و با آتش نشــانی تماس گرفته بودند. فرمانده به خانم ها 
توضیح داد که خطری وجود ندارد و با تعمیرکار تماس بگیرید. 
یکی از خانم ها که از لهجه و صحبت کردنشان پیدا بود عراقی 
هســتند، برای تشکر یک تراول ۵0 هزار تومانی آورد. فرمانده 
قبول نکرد و توضیح داد خدمات ما رایگان است. ولی آن خانم 
دست بردار نبود و اصرار داشت که با پرداخت پول جبران کند. 

برای اینکه زودتر خاص شویم و به ایستگاه برگردیم 
فرمانده گفت اگر خیلی اصرار دارند که تشکر کنند 
یک جعبه شــیرینی برای بچه های ایستگاه بگیرند. 
چند روز بعد یک آقایی آمد و یک بنر خیلی بزرگ 
برای قدردانی از زحمات آتش نشــان ها جلو ایستگاه 
نصب کــرد. ما فکر کردیم که بچه های شــیفت به 
عملیات رفته اند و کار بزرگی کرده اند و این بنر برای 
تشــکر از زحمات آنهاســت. چند دقیقه بعد آن خانم با یک 
ماشــین پر از جعبه شیرینی وارد ایســتگاه شد و گفت بنر را 
او ســفارش داده است. در ماشین را باز کرد و 4۵ جعبه بزرگ 
شــیرینی ناپلئونی بین کارکنان ایستگاه تقسیم کرد. صد بار 
گفتیم الزم نبود این کارها را بکند و همان یک جعبه شیرینی 
و تشــکر لفظی کافی بود.« این آتش نشــان در ادامه با لبخند 
می گوید: »این موضوع تا مدت ها بین بچه ها سوژه بود و بارها 
با خودمان و به شوخی گفتیم کاش تراول را گرفته بودیم تا آن 

بنده خدا آنقدر به خرج نمی افتاد.«

فعالیت 10 ایستگاه 
آتش نشانی در شمال 

شرق تهران
در مجموع 8 منطقه عملیاتی آتش نشانی 
کانشــهر تهران را پوشش می دهد. منطقه 
3 عملیات آتش نشــانی یکی از بزرگ ترین 
مناطــق عملیات آتش نشــانی اســت و 9 
ایستگاه در محدوده شمال شرق تهران دارد: 

این ایستگاه قدیمی ترین ایستگاه آتش نشانی 
منطقه است که در خیابان هنگام؛ نرسیده به 
میدان الغدیر قرار دارد. منطقه عملیاتی این 

ایستگاه از شمال و جنوب به بزرگراه های شهید 
زین الدین و رسالت و از غرب و شرق به بزرگراه 

امام علی)ع( و خیابان سراج محدود می شود. 

ایستگاه 
شهید حسین 

ابراهیمی

ایستگاه 17
شهید 

شمیرانی

23

بزرگ ترین ایستگاه 
منطقه در خیابان مجیدیه 
شمالی باالتر از بوستان 

مجیدیه قرار دارد. 
محدوده عملیاتی این 

ایستگاه از شمال و جنوب 
به بزرگراه های شهید 
زین الدین و رسالت 
و از شرق و غرب به 

بزرگراه های امام علی)ع( و 
شهید صیاد شیرازی منتهی 

می شود. 

ایستگاه 
شهید 

اسفندیاری

54

ایستگاه 54 واقع در 
خیابان هنگام باالتر 
از 35 متری استقالل 
و ورودی بوستان 
جنگلی لویزان قرار 
دارد و محدوده جنگل 
لویزان و بزرگراه های 
شهید بابایی، 
شهید زین الدین 
و امام علی)ع( را 
پوشش می دهد. 

چرا 7 مهرماه »روز 
آتش نشانی« نام گرفت

40 سال پیش درست در روزهای آغاز 
جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه 
کشورمان، وقتی جنگنده های دشمن 

پاالیشگاه بزرگ     آبادان را بمباران 
کردند، بالفاصله آتش نشانان     آبادان 

و شهرهای اطراف جانشان را کف 
دستشان گرفتند و برای مهار آتش وارد 

پاالیشگاه شدند، اما در حین عملیات 
خاموش کردن آتش، هواپیماهای دشمن 
بعثی دوباره پاالیشگاه را بمباران کردند. 

این اتفاق تلخ آسمانی شدن 21 تن از 
آتش نشانان قهرمان را به همراه داشت. 

سال ها بعد، سالگرد این روز یعنی 
هفتم مهرماه به یاد حماسه آفرینی و از 

خودگذشتگی آتش نشانان کشورمان در 
دفاع مقدس به نام »روز ملی آتش نشانی 

و ایمنی« نامگذاری و در تقویم ملی 
کشورمان ثبت شد. این روز، روز تجلیل 
و پاسداشت جایگاه دلیرمردانی است که 

ابراهیم وار کارشان بدل کردن آتش به 
گلستان است.

ایستگاه 
شهید عراقی

ایستگاه 97
تهرانپارس 

غربی

103

این ایستگاه در خیابان شریف محله خاک  سفید 
و جنب کارخانه چوب قرار دارد. منطقه عملیاتی 
ایستگاه 92 از شمال و جنوب به بزرگراه شهید 
زین الدین و خیابان دماوند و از شرق و غرب به 
خیابان های اتحاد و حجربن عدی منتهی می شود. 

در تقاطع خیابان های گیالن و شهید عراقی 
قرار دارد و محدوده عملیاتی آن از شمال 

و جنوب به خیابان مغان و بزرگراه رسالت و 
از غرب و شرق به خیابان های پاسداران و 

مجید افشاری )ساقدوش( است. 

 ایستگاه 103 در مسیر جنوب 
به شمال بزرگراه باقری؛ نبش 
خیابان 166 متری قرار دارد و 
محدوده عملیاتی آن از شمال 
و جنوب به بزرگراه های شهید 
زین الدین و رسالت و از غرب و 
شرق به بلوار شاهد و بزرگراه 
شهید باقری منتهی می شود. 

ایستگاه 
شهید فکری

92 ایستگاه 
شهدای 
خبرنگار

ایستگاه 75
شهرک امام 
خمینی)ره(

26 ایستگاه 
شهید سعیدی

ایستگاه 56
شهید فالح

57

شرقی ترین ایستگاه منطقه است که 
در خیابان سازمان آب محله حکیمیه 

قرار دارد که محدوده عملیاتی آن از 
شمال و جنوب به بزرگراه های شهید 
بابایی و دماوند و از شرق و غرب به 
تلو و خیابان احسان محدود می شود. 

 ایستگاه دو منظوره )حریق و نجات( 
است که در خیابان وفادار غربی؛ 
خیابان صاحب الزمان)عج( جنب شهرک 
فرهنگیان واقع شده است. محدوده 
عملیاتی این ایستگاه از شمال و 
جنوب به بزرگراه شهید بابایی و 
خیابان 196 و از غرب و شرق به 
بخش شمالی خیابان هنگام و خیابان 
شهید رجایی منتهی می شود. 

 این ایستگاه در پایین میدان هروی 
قرار دارد و منطقه عملیاتی آن از شمال 
و جنوب به بزرگراه های شهید بابایی و 
شهید زین الدین و از غرب و شرق به 
بزرگراه های شهید صیاد شیرازی و امام 
علی)ع( محدود است. 

با 500 مترمربع مساحت 
کوچک ترین ایستگاه منطقه است 

که در بزرگراه شهید بابایی؛ 
شهرک امام خمینی قرار دارد 
و جاده دماوند و تلو تا ابتدای 

جاجرود را پوشش می دهد. 

 از شــروع روزهای شیوع کرونا در کشــورمان قانون دورکاری ادارات در تهران و 
خیلی از شهرها برقرار شد و بسیاری از کارمندان از مزایای این قانون برای دور ماندن 
از شــر این ویروس بهره مند شــدند. این میان ذات برخی مشاغل خدمات رسان مثل 
آتش نشانی و امداد و نجات، با دورکاری و رعایت قرنطینه جور درنیامد و آتش نشان ها 
در روزهای کرونایی پایتخت نه تنها مانند سایر مردم در قرنطینه نماندند، بلکه در کنار 
مأموریت های امداد و نجات، بار مسئولیت ضدعفونی روزانه معابر شهر، اماکن عمومی، 
مراکز تجاری و... را به دوش کشــیدند و برای مهار آتش کرونا آســتین باال زدند. فرا 
رسیدن 7 مهر روز ملی آتش نشانی و ایمنی بهانه ای شد تا قدردان زحمات شان شویم 
و ساعتی پای صحبت ها و خاطرات شنیدنی چند تن از آتش نشانان باسابقه و پرتالش 

شمال شرق تهران بنشینیم.

پریسا نوری
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

یکی از نخستین مراحل  ترویج تفکیک پسماند تر 
و خشــک، ارائه مخازن تفکیک زباله به مجتمع های 
مسکونی است. »ناصر رضاپور« معاون خدمات شهری 
و محیط زیست شهردار منطقه 8 در این باره می گوید: 
»طرح کاپ با هدف ایجاد محله پاک به صورت ویژه در 
مجتمع های مسکونی اجرا می شود. ما سعی کرده ایم 
با جانمایی مخازن ویژه پســماندهای تر و خشک، در 
شــهروندان انگیزه ایجاد کنیم تــا زباله های خود را 
تفکیک کنند. در واقع بستر این کار را فراهم کرده ایم 
و بدون شــک اقدامات تکمیلــی از جمله آموزش و 
اطاع رسانی هم در این زمینه صورت گرفته و همچنان 
ادامــه دارد.« بــه گفته وی، این حرکــت تاکنون در 
مجتمع هایی مانند گلبرگ، پارسیان، آسمان و شاهد 
اجرا شده اســت. رضاپور ادامه می دهد: »اجرای طرح 
کاپ در محله پاک و مجتمع های مســکونی منتخب، 

شنبه ها و سه شنبه های بدون پسماند اجرا می شود.«

 آموزش به گروه های مختلف 
در ارائــه آموزش تفکیک پســماند به 
گروه هــای مختلف از تمــام ظرفیت های 
منطقه 8 استفاده شــده است. رضاپور در 
این باره توضیح می دهد و می گوید: »آموزش 
به گروه های هدف و استفاده از تمام ظرفیت 
عوامل اجرایی و آموزشی طبق دستورالعمل 
سازمان مدیریت پسماند و هماهنگی های 
الزم با این مراکز از برنامه های در حال اجرای 

این اداره به صورت جدی و مستمر است. آموزش چهره 
به چهره با رعایت پروتکل های بهداشتی، ارائه مخزن، 
جمع آوری پسماندها در روزهای مشخص شده، نظافت 
و شست وشوی مستمرمخازن، ارائه کیسه های آبی به 
خانوارها، نظارت بر عملکرد شهروندان و اجرای هرچه 
بهتر این طرح در منطقه 8 از اهداف معاونت خدمات 

شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 8 است.«

 اماکن عمومی به عنوان جامعه هدف 
یکی از مکان هایی که باید تفکیک زباله 
در آنهــا جدی گرفته شــود، ادارات دولتی 
اســت. »پیمان نصیر نژاد« سرپرست اداره 
مدیریت پســماند شــهرداری منطقه 8 در 
این باره می گویــد: »ترویج فرهنگ تفکیک 
پسماند میان شهروندان اهمیت ویژه ای دارد 
و از همین رو ارائه آموزش در این زمینه در 
ادارات پر تردد از جمله بانک های منطقه آغاز 
شده است. در این طرح، آموزش گران بازیافت به صورت 
چهره به چهره در بانک ها حاضر می شوند و آموزش های 
الزم در زمینه تفکیک پســماند را به کارکنان اداری و 
خدماتی بانک ارائه می دهند. همچنین ادارات دیگر از 
جمله اداره برق، آموزش و پرورش و شرکت های بیمه 
هم در این طرح شــرکت داده شــده اند. در این مراکر 
بروشورهای اطاع رسانی، کیسه های آبی ویژه تفکیک 

پسماند خشک و کارتن پاست توزیع شده است و این 
اقدام همچنان ادامه دارد.«

 جمع آوری پسماند در اماکن مذهبی 
اجرای طرح کاپ فقط به مجتمع های مســکونی 
و ادارات منطقه محدود نمی شــود بلکه از ابتدای ماه 
محرم ارائه خدمات به حسینیه ها و هیئت های مذهبی 
هم آغاز شده است. نصیر نژاد در این باره می گوید: »با 
توجه به قــرار گرفتن در ایام محــرم و صفر و حجم 
باالی  تردد شهروندان در مساجد و هیئت های مذهبی، 
اداره مدیریت پسماند با شناسایی مساجد و هیئت ها 
و حســینیه های بزرگ، اقدام بــه تحویل مخازن آبی 
رنگ به این اماکن کرده است. در این طرح شهروندان 
تفکیک پسماند را به صورت اصولی آموزش می بینند. 
تاکنون هیئت ها و مساجد ناحیه 2 در اجرای این طرح 

همکاری داشته اند.«

  این روزها معاونت خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری منطقه 8 با تمرکز بیشتری طرح »کاپ« 
را در سراســر این منطقه اجرا می کند. کلمه کاپ مخفف عبارت »کاهش پسماند« است که این طرح با 
هدف نهادینه کردن فرهنگ تفکیک پســماند و ترغیب و تشویق شهروندان به این امر و از همه مهم تر 
آموزش اصول و روش های صحیح تفکیک پسماند در محله های منطقه 8 اجرا می شود. این طرح که دایره 
گسترده ای را شامل می شود، در اصناف، ادارات پر تردد، اماکن مذهبی، مساجد، مجتمع های مسکونی و 

تعداد دیگری از مکان های با تراکم جمعیت باال اجرا می شود. 

منطقه8

سارا جعفرزاده

طرح کاپ با هدف کاهش پسماند در منطقه 8 اجرا می شود 

شنبه ها و سه شنبه های 
بد ون پسماند

ناصر رضاپور
معاون خدمات شهری 

و محیط زیست شهردار 
منطقه 8
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صفحه آرا
نوکلی

 در یکی از خیابان های محله نارمک ساختمان 5 طبقه ای با نمای زیبا 
و کاربری متفاوت قرار دارد که به خاطر نوع مراجعانش، گاهی توجه و 
کنجکاوی رهگذران را جلب می کند. اگر چند دقیقه جلو ساختمان 
بایســتید انواع پرنده، ســگ، گربه، خرگوش، همستر و حتی مار و 
الک پشــت را می بینید که داخل سبد مخصوص حمل حیوانات، یا با 
پای خودشان به داخل ساختمان می روند و.... اینجا یکی از مجهزترین 
بیمارستان های دامپزشکی شرق تهران است که با داشتن بخش های 
داخلی، جراحی، اورژانس، رادیولوژی، ســونوگرافی، آزمایشــگاه، 
داروخانه، دندانپزشکی، آی. سی. یو، سرم تراپی،  ام.آر.آی و... چیزی 
از یک مرکز درمانی تخصصی انســان ها کم ندارد. فرا رسیدن روز 

دامپزشک بهانه ای شد تا برای تهیه گزارش به این مرکز سر بزنیم.  

پریسا نوری

گفت وگو با چند دامپزشک 
هم محله ای در روز دامپزشک

مردم با حیوانات مهربان شده اند

 کرونا از حیوان
 به انسان منتقل نمی شود

در ماه های اول شیوع کرونا خبرهای ضد و نقیضی درباره 
انتقال این ویروس توســط حیوانات منتشر می شد. رفیعی 
با رد این خبرها دربــاره ارتباط حیوانات با کرونا می گوید: 
»چند ماه قبــل به دلیل ترس از بیمــاری کرونا خیلی ها 
حیوانات خانگی شــان را رها کردند امــا کرونا در حیوانات 
بســیار به ندرت دیده شده و آن هم بسیار خفیف است. از 
طرفی تحقیقات علمی جدید نشان می دهد کرونا از انسان 
به حیوان قابل انتقال اســت اما از حیوان به انسان منتقل 
نمی شــود. یعنی حیوانات برای ما خطرناک نیستند، بلکه 
این ما هســتیم که اگر ناقل باشیم آنها را بیمار می کنیم.« 
او درباره آمار بیماران کرونایی مرکز می گوید: »در این چند 
مــاه فقط یک یا دو مورد گربه مبتا به کووید 19 به مرکز 

آوردند.« 

شغل پراسترس
دامپزشــک جوان معتقد اســت برخاف تصور عموم که فکر 
می کنند دامپزشکان فقط واکسن می زنند یا قرص انگل به حیوانات 
می دهند، دامپزشــکی شغل بسیار سختی است چون حیوان زبان 
ندارد که بگوید کجایش درد می کند و پزشک باید با معاینه دقیق 
درد را تشخیص داده و درمان کند. او می گوید: »حیوانات هم مانند 
انســان ها انواع بیماری های عجیب و غریب دچار می شوند. گاهی 
بیمار یک جســم خارجی در شــکمش فرو رفته یا آسیب مغزی 
دیده و باید بافاصله جراحی شــود و این کار پراسترســی است.« 
او که می گوید گاهی شــب ها خواب عمل جراحــی که فردا باید 
انجام دهد را می بینید، معتقد است با همه این استرس، دامپزشکی 
شــغل پردرآمدی نیست و دامپزشکان حاذق و پرکار میانگین 10 

تا 1۵ میلیون تومان درآمد دارند. به گفته دامپزشک جوان، چون 
بیمــه درمانی حیوانات نداریم، هزینه  درمان در بیمارســتان های 
دامپزشکی نسبتًا باالســت و مراجعان این مراکز اغلب قشر مرفه 

یا متوسط هستند. 

طبقه همکف، سالن بزرگی است که در آن چند سگ، گربه، خرگوش 
و پرنده همراه صاحبانشان منتظرند تا پذیرش و ویزیت شوند. مسئول 
پذیرش، سن و جنسیت، وزن و دلیل مراجعه شان را می پرسد و بعد از 
دریافت مبلغ معینی بابت حق ویزیت، برایشان پرونده تشکیل می دهد. 
خانمی که قفس بزرگ کاسکو را به سختی حمل می کند درباره دلیل 
مراجعه اش با نگرانی می گوید »نمی دانم چرا از صبح چشــم راســتش 
متورم و قرمز شده، شاید دچار حساسیت فصلی شده است«؛ نفر بعدی 
دختر جوانی است که گربه سفید و پشمالویی در آغوش دارد و معتقد 
است »این بچه حال ندارد و کم اشتها شده«، مراجعه کننده بعدی دختر 
بچه ای است که به همراه مادرش آمده تا پانسمان دست گربه اش را باز 
کند و... در باز می شــود و یک زن میانسال سبد به دست وارد می شود 
و به مســئول پذیرش می گوید: »خرگوشــم از درد دندان بی قرار شده 
و موهایــش را می کند، لطفًا دکتر اورژانــس را خبرکنید...« در انتهای 
سالن تابلوی بخش های داخلی، رادیولوژی، سرم تراپی، دندانپزشکی و 

آزمایشگاه دیده می شود. 

مردم نسبت به حیوانات مهربان شده اند
»طاها رفیعی« متخصص داخلی و دامپزشــک جوانی اســت که از 
6 ســال پیش در این مرکز کار می کند و انواع و اقســام حیوانات اهلی 
و غیراهلــی را ویزیت کرده. او در حالی که چشــم یک گربه را معاینه 
می کند، می گویــد: »روزانه حدود 1۵0 بیمار در بخش داخلی پذیرش 
می شــود که اغلب سگ و گربه و پرندگان هســتند. گاهی خرگوش، 
الک پشت و خوکچه هندی و مار هم می آورند. البته من میمون و راکون 
هــم اینجا ویزیت کرده ام، اما به صاحبان این حیوانات می گویم که این 
حیوانات را در خانه نگه ندارید و به باغ وحش بسپارید، چون نمی توانید 
شــرایط مناسبی برای نگهداری شــان فراهم کنید و ممکن است برای 
سامتی تان هم مضر باشــند.« به گفته دامپزشک جوان، بیماران این 
مرکز حیوانات خانگی هســتند، اما گاهی حیوانــات خیابانی را هم به 
اینجا می آورند: »خوشبختانه در سال های اخیر مردم نسبت به حیوانات 
خیابانی مهربان تر شــده اند و بارها پیش آمده افراد مهربان در خیابان 
حیــوان مجروحی را دیده و با وجودی که عجله داشــته اند، بی تفاوت 
نگذشته اند و آن حیوان را به مرکز درمانی رسانده اند. مثًا یکبار شیفت 
شــب بودم یک آقایی ساعت 4 صبح یک سگ خیابانی که در بزرگراه 
رســالت، تصادف کرده بود به بیمارستان آورد. شکم حیوان پاره شده و 
خونریزی داخلی داشــت، ولی با درمان به موقع بعد از چند روز حالش 
خوب شــد.« رفیعی درباره هزینه درمان این حیوانات می گوید: »این 
موارد جزو بیماران حمایتی هســتند و ما هزینه ویزیت یا حق الزحمه 
و جراحی نمی گیریم.« این دامپزشک که پیداست عاشق کارش است، 
در ادامه می گوید: »حیوانات هم مثل ما احســاس دارند وقتی حالشان 
را خوب می کنیم قدردانی می کنند، یادم است یکبار حیوانی را که درد 
می کشید درمان کردم، وقتی دردش کم شد برای ابراز محبت، نیم خیز 

شد و دو دستش را روی شانه ام انداخت.« 

فروشگاه، آرایشگاه و پانسیون حیوانات
طبقه زیرهمکف به داروخانه و فروشگاه مخصوص حیوانات اختصاص 
داده شــده اســت. جایی که در آن عــاو بر دارو، انواع اســباب بازی، 
قاده های رنگارنگ، خاک مخصوص حیوانات، لوازم بهداشتی و آرایشی 

لوکــس، ظروف غذاخوری، غذاهای متنــوع و مکمل های غذایی، انواع 
جلیقه و لباس  مارک دار، جای خواب، کیف حمل، دستگاه ماساژور و.... 
عرضه می شود. بیشتر از همه جعبه های غذای خشک در قفسه ها چیده 
شــده است. قیمت یک پاکت غذای خشک بسته به وزن و محتویاتش 
از 4۵ تا 220 هزار تومان اســت، در بخش پوشــاک تنوع زیاد اســت؛ 
جوراب، کت و شلوار، جلیقه، پاپیون، پیراهن، تی شرت، پلیور، سارافون، 
دامن، کاپشــن و حتی عینک آفتابی مخصوص حیوانات در اینجا پیدا 
می شود. طبقات دوم و سوم بیمارســتان مخصوص اتاق های جراحی، 
MRI، اکوی قلب و بخش بیماران سرطانی و ایزوله است و فقط پزشکان 

و همراهان بیمار که اغلب چشــمانی مضطرب و صورتی غمگین دارند 
در رفت و آمدند. اما برخاف این طبقات، طبقه چهارم شــاد و متفاوت 
اســت. اینجا با داشتن 3 میز مخصوص شست وشــو و اصاح و ماساژ 
حیوانات یکی از لوکس ترین قسمت های بیمارستان است. روی یکی از 
میزها گربه ســفیدی که از نژاد پرشین است لم داده و آرایشگر پس از 
سشوار کشیدن با برس مخصوص موهایش را مرتب می کند. روی میز 
کناری ســگ پاکوتاهی با گوش های آویزان منتظر است تا ناخن  هایش 
را کوتاه کنند و... هزینه شست وشــو، سشوار، اصاح مو و ناخن و ماساژ 
از 1۵0 تا 2۵0 هزار تومان متغیر اســت. اما مرفه ترین طبقه این مرکز 
پانســیون مخصوص نگهداری حیواناتی است که صاحبانشان به دلیل 
مسافرت آنها را به اینجا ســپرده اند. در این پانسیون که بی شباهت به 
هتل نیســت حیوانات در محفظه های پاکیزه و جدا نگهداری می شوند 
و بنا به ذائقه شان با غذای گرم یا سرد پذیرایی می شوند. حمام، ماساژ، 

هواخوری و گردش روزانه و کلبه بازی هم از خدمات پانســیون است. 
هزینه نگهداری حیوانات در پانســیون برای یک شــب بســته به نوع 

خدمات دریافتی از 100 تا 200 هزار تومان است.«

منطقه۴
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خبر کوتاه

بهره برداری 
از مسیر ۴۵ کیلومتری دوچرخه 

4۵ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری شمال شرق 
تهــران در منطقــه4 تا پایــان آبــان ماه به 
بهره برداری می رســد. »مهدی پورشاســب« معاون 
فنی و عمرانی شــهردار منطقه 4 با اعام این خبر 
گفت: »پروژه ایجاد مســیر دوچرخه سواری با هدف 
ایمنــی مســیرها و دوچرخه ســواران در معابــر و 
از   ،4 منطقــه  محله هــای  اصلــی  خیابان هــای 
اردیبهشــت ماه امسال آغاز شده و تاکنون بیش از 6 
هزار متر از این مســیر آمــاده و برای تجهیز و نصب 
عائــم ترافیکــی در اختیار معاونــت حمل ونقل و 
ترافیــک منطقه قرار گرفته اســت.« او افزود: »این 
پــروژه اکنون در معابــر اصلی محله هــای مهران، 
نارمــک، تهرانپارس غربــی، حکیمیــه، جوادیه و 
قاســم آباد و در ۵ محور خیابان های خواجه عبداهلل 
انصاری حدفاصل خیابان شــریعتی تا خیابان شهید 
عراقی، بزرگراه شــهید سردار ســلیمانی حدفاصل 
بزرگراه شــهید باقری تا خیابان حیدرخانی، خیابان 
جشــنواره و خیابان برادران محمودی، بلوار شهید 
عباســپور بین خیابان های احسان تا خیابان نشوه و 

خیابان استخر در حال انجام است.«

هویتپیشخوانپیشخوان

هفت گود یا هفت حوض 

تاریخ محله نارمک به سال 1330 برمی گردد، یعنی زمانی که فرانسوی ها برای اسکان فرهنگیان 
شــکل محله و خانه های  آن را طراحی کردند. بعد از شکل گیری نارمک، خانواده ها یکی یکی در 
این محله ساکن شده که بیشترشان از طبقه متوسط جامعه بودند. وجه تمایز این محله با دیگر 
محله های  منطقه 8 وجود میدان های  سرســبز و زیبای آن است. این میان میدان هفت حوض یا 
نبّوت هم بزرگ ترین میدان نارمک به شــمار می آید که به نوعی پاتوق محله محسوب می شود. 
این طور که در کتاب های  تاریخ نوشته شده، میدان هفت حوض حدود ۵0 سال پیش ساخته شده 
و خانه ها و مغازه های  اطرافش بعد ها ایجاد شده اند. اینجا فضای بزرگی با هفت گود یا حوض پرآب 
بود که محلی برای تفریح و آبتنی بچه ها به شــمار می آمده است. از قرار معلوم چشمه ای هم در 
وسط زمین میدان وجود داشته که با جوشیدن آب از دل زمین، حوض هارا پرآب می کرده است. 
قدیمی های  محله می گویند، در همان سال ها سینمای مونت کارلو در ضلع غربی میدان ساخته 
شده که عصرها محل تفریح اهالی بوده است. بعد از پیروزی انقاب اسامی، آن سینما جای خود 
را به مسجد النبی)ص( داده که از مهم ترین مساجد منطقه به شمار می آید. اما این روزها میدان 
هفت حوض، بعد از چندبار بهسازی تبدیل به فضایی برای گفت وگو، ورزش، گردهمایی و گذران 
اوقات فراغت شهروندان شده است. همین باعث شده فضاهای تعاملی و تعلق محلی در نارمک بسیار 
قوی باشد و میدان هفت حوض، با وجود سرسبزی، حوضچه ها، نورپردازی زیبا، آبنماها، مسیرهای 
ایمن برای عابران پیاده بیشتر به پارک شباهت داشته باشد. اطراف این میدان بزرگ، تعداد زیادی 
مرکز تجاری، رســتوران و مغازه های  فروش پوشــاک و همچنین شهرکتاب وجود دارد که روزانه 
جمعیت زیادی را راهی این محله می کند. با این حال میدان هفت حوض با خیابان های  اطرافش 

با توجه به نوسازی و ساختمان سازی زیادی که داشته، توانسته فضای سنتی خود را حفظ کند. 

گمشده در غبار
کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این 
هفته، رمان »گمشده در غبار« نوشته فاطمه 
فراهانی است که از سوی انتشارات روشا منتشر 
شده ودرباره فراز و نشیب های زندگی زوج ها در 

سال های اول زندگی مشترک آنهاست. 
خوشــی ها و لذت های زندگی مشترک در 
سال های اولیه دائمی نیست و هر آن، ممکن 
است با خطای نادانســته و تکرار آن از دست 
برود. این را کسانی بهتر درک می کنند که از 
این ناحیه ضربه خورده و از موهبت عشق دور 
مانده  باشند. مانند شخصیت »ماهرخ افضلی« 
در رمان گمشده در غبار که کابوس لحظه های 
اکنون او، حسرت  لحظه های شیرین و عاشقانه 
در گذشــته است. جذابیت این داستان بیشتر 
به خاطر طرح و پیرنگ مســتحکم آن است؛ 
گره افکنی اصولی و در ادامه، گره گشــایی های 
مرحله به مرحله که حس کنجکاوی مخاطب 
را بر می انگیزد تا ســطرهای پایانی داســتان، 
ماجراهــا را دنبال کند. توصیــف حالت های 
حسرت بار شخصیت ماهرخ در ابتدای داستان 
که مدام از گذشته ای پر فراز و نشیب می گوید، 
از سایه سنگین گذشــته ای حکایت می کند 
که پیکره نحیف این دختر تنها و دردکشیده 

لرزانــده  بارهــا  را 
حسرت های  است. 
ابتدای  در  ماهــرخ 
داســتان حــس و 
نوســتالژیک  حال 
دارد امــا رفته رفته 

پای یک احساس عاطفی هم به میان می آید 
و معلوم می شــود آنچه روح و روان این دختر 
رنج دیده را همواره آزار می دهد، اتفاق ناگواری 
است که عشق را از حریم زندگی او دور کرده 
اســت. شروع داستان در زمانه اکنون است که 
سال ها از زمان وقوع بسیاری از وقایع تأثیرگذار 
داستان گذشته است، ماهرخ در ابتدای داستان 
شــخصیت تنها و بی انگیزه ای است که امید 
چندانی به بازســازی زندگی سرد و کسالت بار 
خود ندارد اما با ورود یک شــخصیت فرعی، 
»محلقا« که قصد دارد ماهرخ خسته و منزوی 
را به زندگی عادی و بانشاط برگرداند، به مرور 
تحریک و پویایی به زندگی ماهرخ راه می یابد. 
محلقا فضایی فراهم می کند که ماهرخ سکوت 
طوالنی خود را بشکند و از گذشته ای بگوید که 
لحظه های اکنون زندگی اش را سرد و بی روح 

کرده است. 

کتاب هفته

مژگان مهرابی منطقه8

منطقه۴

خبرخطی

منطقه۴ طرح فاصله گذاری اجتماعی در 2۵6 
بوستان محلی و 10 بوستان جنگلی منطقه 4 
اجرا شــد. در این طرح در بیــش از 4 هزار نیمکت 

برای اجرای طرح فاصله گذاری خط کشی شد. 

منطقه8 کلیپ های آموزشی در قالب بازی های 
کودکانه در منطقه8 منتشر شد. این برنامه های 
آموزشــی با هدف توسعه و رشــد مهارت ها و ایجاد 
سرگرمی برای کودکان توسط معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگــی شــهرداری منطقــه 8 تــدارک دیده 

شده است. 

منطقه13 شهردار منطقه 13 از طریق سامانه 
سامد به مشــکات شهروندان پاسخ داد. برای 
تکریم شهروندان »مرتضی رحمان زاده« با حضور در 
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد(، از 
طریق ســامانه 111، پاســخگوی درخواســت ها و 
مشکات ساکنان شــد. در پی تماس شهروندان با 
ســامانه 111مکالمات آنها به نامه تبدیل و یک کد 
رهگیری صادر شــد تا تماس گیرندگان بعد از چند 
روز بتواننــد با کــد دریافتی، درخواســت خود را 

پیگیری کنند. 

حوزه  آموزشــی  وبینار  نخســتین  منطقه1۴ 
حمل ونقل و ترافیک با عنوان »هشــت ترفند 
خاقانه« برگزار می شــود. ایــن وبینار با هدف ارائه 
راهکارهــای علمی و کم هزینه برای ارتقای فرهنگ 
دوچرخه ســواری رایگان در فضای مجازی منتشــر 

می شود. 

به  ورزشــی  دوشــنبه های  پویش  منطقه15 
میزبانی اداره ورزش شــهرداری منطقه 1۵ در 
بوســتان شــهدای گمنام با رعایــت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شد. 

الو محله

افزایــش  بــرای  پاسخ مسئول
روشنایی بوستان پلیس به زودی 12 
پایــه نوری جدیــد در این بوســتان 

نصب می شود. 
روابط عمومی اداره فضای سبز 
شهرداری ناحیه 9 منطقه4

افزایش روشنایی بوستان پلیس
از  بوســتان پلیس یکی  منطقه ۴
پارک های پر طرفدار منطقه 4 است و هر 
شب گردشگران زیادی از نقاط مختلف 
منطقــه به ایــن بوســتان می  آیند. اما 
متأسفانه روشنایی پارک کم است. لطفًا 

رسیدگی کنید. 
ناهید کرمی ـ ساکن مجیدآباد

طــرح ویــژه عبورعابر  پاسخ مسئول
پیاده براســاس مطالعات کارشناسی 
صورت گرفته که طبعاً 2 ثانیه توقف 
خودروها در هرچهار جهت باعث عدم 
تخلیه بار خودروها در مسیر شده و 
برای رفع این مشکل اقدام تکمیلی 

درآینده انجام می شود. 
سرگرد محیا زکی زاده، رئیس دایره 
تصادفات پلیس راهور منطقه 8 

ترافیک در خیابان دماوند
تغییر در شــیوه عملکرد  منطقه 8
چراغ راهنمایی در خیابان دماوند و تقاطع 
خیابــان آیت، باعث ایجــاد ترافیک در 
خیابان دماوند شده است. خواهشمندم به 

این مشکل رسیدگی کنید. 
مینا دارابی
ساکن خیابان دماوند

ملزومــات  از  یکــی  پاسخ مسئول
خیابان گلشــناس وجود پارکینگ در 
نزدیکی بازارگل است. در صدد آن 
هستیم پارکینگی در این محله ایجاد 

کنیم. 
محمد ظرافتی کیا، معاون فنی و 
عمران شهردارمنطقه 14

بازار گل دردسرساز
محاتی  شهید  گل  بازار  منطقه 1۴
یکی از شــلوغ ترین مراکز خرید منطقه 
14 اســت که روزانه جمعیت زیادی را 
راهی محله حسین آباد دوالب می کند. 
نبود پارکینگ در اطراف بازارگل باعث 
دردســر اهالی و کاســبان شده اســت. 
درحالی که زمین های  بدون استفاده در 
این محدوده زیاد است و مدیریت شهری 

می تواند در آنجا پارکینگ ایجاد کند. 
کامران اردشیری 
ساکن خیابان گلشناس

به تازگی قرار اســت  پاسخ مسئول
یــک مجموعــه بــزرگ گردشــگری، 
تفریحی و تجاری در منطقه 15 ایجاد 
شــود که منجر به ایجاد فرصت های 

شغلی نیز خواهدشد. 
وحیدرضا محمدی
شهردارمنطقه 15

کمبود امکانات
و  فرهنگــی  مجموعــه  منطقه 15
تفریحی جامعــی در منطقه 1۵ وجود 
نــدارد، درحالی که ایــن منطقه فضا ی 
بسیار برای ایجاد چنین امکانی را دارد. 
میترا حسینی 
ساکن منطقه 15
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امضا
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