
موزه گرافيك ايران ميزبان آثار خاطره انگيز شده است 

 سفر به دهه طاليى 
در عمارت قجرى

از پوسته سبز رنگ آدامس خروس نشان و حلبی روغن نباتی قو گرفته تا 
تبليغات کاغذی صابون عروس، چای شــاه پسند و پودر شوينده برف و 
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چرخ ها عليه 
كـرونا چرخيدند

مركز كارآفرينى شكوفا 
در منطقه 15، توليد ماسك را 

جايگزين لباس مردانه كرده است

آوازه هنر منبت و معرق «پرويز عبدى» 
از مجيديه تا آن سوى مرزها رفته است

درهاى باغ قديمى 
محله زركش به روى شهروندان باز مى شود

قديم ها با تعطيلی مدارس و شــرو ع فصل 
اينکه بچه ها  برای  تابستان، پدر و مادرها 

وقت بيکاری در کوچه و...

مديريت شهری منطقه ۸ نيمه دوم امسال را با توسعه و  آبادانی محله های منطقه 
آغاز کرده و يکی از اقدامات قابل توجه در اين زمينه، توسعه و  آبادانی محله 

زرکش با ايجاد باغ ايرانی در اين بخش از شهر است. «باغ سازور» نام  آشنايی 
برای اهالی منطقه ۸ در قلب محله زرکش است. مديريت شهری منطقه با 

فعاليت های مستمر توانسته برای تملک اين باغ اقدام کند و حاال مقدمات ساخت 
باغ ايرانی در محل اين باغ فراهم شده است. باغ سازور با معماری و طراحی...

جادوى استاد 
سلمانى با چوب

صفحه ۷

صفحه ۴

تعطيلی مدارس و شــرو ع فصل تعطيلی مدارس و شــرو ع فصل 

سلمانى با چوب
باغ ايرانى ميزبان شماست

صفحه ۱۱

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 



3 سه شنبه  29 مهر 1399   شماره 774 2  سه شنبه  29 مهر 1399   شماره 774 

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 
15

  1
4 

13  8  4 مناطق  مجله خبرى مجله خبرى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

کلنگ ساخت مددســرا و گرمخانه 
فرامنطقه ای در شــمال شرق تهران به 
زمين زده می شــود. «مجيد سمنانی» 
اجتماعــی  خدمــات  مرکــز  رئيــس 
شــهرداری منطقه۴ دراين بــاره گفت: 
«اين مددســرا در زمينی به مســاحت 
۲هزار و۵۰۰ مترمربع در خيابان هنگام، 
چهارراه استقالل، کندروی بزرگراه شهيد 
زين الدين برای اسکان کارتن خواب ها و 
بی خانمان ها ساخته می شود.» او افزود: 
«ظرفيت مددســرا ۲۵۰ تخــت و ويژه 

آقايان و قرار اســت به عنوان مددسرای عمومی  و فرامنطقه ای مورد استفاده 
قرار بگيرد يعنی آمادگی پذيرش معتادان، کارتن خواب ها، بی خانمان ها را از 
مناطق همجوار هم داشــته باشد.» او درباره وضعيت ساخت مددسرا گفت: 
«در حال حاضر زمين را تحويل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران 
داديم و قرار اســت معاونت عمران شهرداری تهران پس از بررسی های اوليه 

و تأييد طرح ها و نقشه ها، پروژه عمرانی 
ســاخت بنا را آغاز کنــد.» رئيس مرکز 
خدمات اجتماعی شــهرداری منطقه ۴ 
ابراز اميدواری کرد: «ساختمان مددسرا 
که يک طبقه و به صورت سوله ای ساخته 
می شود تا پايان سال آماده بهره برداری 
خواهد بود.» چندی پيش طرح ساخت 
۵ مددســرای فرامنطقــه ای در مناطق 
مختلف پايتخت از جمله منطقه ۴ و ۱۶ 
به تصويب شورای شــهر رسيد و قرارشد 
اين مددســراها با جانمايی مناســب و 
رعايت فاصله از فضاهای مسکونی برای کاهش نگرانی های شهروندان از   تردد 
آسيب ديدگان اجتماعی در محله ها، معماری متناسب با کاربری های حمايتی 
و ايجاد فضاها و ابنيه متناســب با نيازهای يک گرمخانه استاندارد، تجهيز 
مناسب اين فضاها متناسب با آخرين ضوابط و استانداردها با نظارت متمرکز 

شهرداری تهران ايجاد شود. 

تيتر يك

مددسراى فرامنطقه اى در خيابان هنگام ساخته مى شود

ورزشگاه تختى ميزبان مسابقات قهرمانى «پتانك»
نخســتين دوره مسابقات ليگ قهرمانی رشته ورزشی 
پتانک، در ورزشگاه تختی برگزار شد. «حميدرضا حسين 
پور» مدير مجموعه ورزشی تختی دراين باره گفت: «پتانک 
در واقع بازی با گوی و از جمله ورزش های نوپايی اســت 
که طرفداران زيادی دارد. اين رشته ورزشی امکان رقابت 
ســالم و با نشاط را برای بازيکنان فراهم می کند و قدرت 
تمرکز را افزايش می دهد.» او افزود: «رشته ورزشی پتانک 
زير نظر فدراسيون های بيليارد و بولينگ فعاليت می کند 
و می تــوان آن را خانوادگــی و گروهی هم بازی کرد.» او 
ادامه داد: «در اين سری از مسابقات آقايان و بانوان در ۲ گروه جداگانه با هم رقابت می کنند که 
از ميان شرکت کنندگان، خديجه ترکمان، شيوا حاتمی و فاطمه بيگی از گروه بانوان و مرتضی 
صدقی، محمد عبداللهی و مهدی عليخانی از گروه آقايان موفق به کسب مقام اول تا سوم شدند. 

بزرگ ترين و مجهزترين زمين پتانک استان تهران در اين مجموعه قرار گرفته است. 

آماده سازى نخستين مخزن آب اضطرارى منطقه13
شــهرداری  اضطــراری  آب  مخــزن  نخســتين 
منطقه۱۳به صــورت دفنــی نصب و برای زمــان زلزله 
آماده بهره برداری است. «مرتضی رحمان زاده» شهردار 
منطقه۱۳دراين باره گفت: «باتوجه به انعقاد تفاهمنامه ای 
بين شــهرداری منطقه ۱۳ و سازمان آب، برای ساخت 
مخزن آب اضطراری، عمليات نصب و تعبيه اين مخزن 
۱۰۰ هزار ليتری به اتمام رســيد.» او با بيان اينکه اين 
مخزن به زودی به بهره برداری می رسد، افزود: «عملکرد 
اين مخزن به گونه ای است به محض اينکه زلزله بيايد، 
ورودی و خروجی مخزن بسته می شود و از ۳ تا ۵ روز، آب تازه برای شرب خواهيم داشت.» او 
ادامه داد: «اين مخزن مجهز به شير برق است و می توان آب را در شرايط اضطراری به صورت 
گالنی ميان شهروندان توزيع کرد.» او گفت: «نخستين مخزن منطقه ۱۳ مختص ناحيه۴ در 
بزرگراه شهيد دوران، جنب CNG تعبيه شد که برای تأمين نياز فوری آب در بخش شرب، 

با هماهنگی سازمان آب، نواحی ديگر نيز به اين مخازن تجهيز می شود.»

چهره خبر

معاون شهردار منطقه8 خبرداد
اهداى دوچرخه در 

شنبه هاى بدون پسماند

يادداشت

معمارى تهران 
وارداتى است 

منطقه8

منطقه4

تهــران به عنوان پايتخت ايران اســالمی 
و پرجمعيت تريــن شــهر کشــور از يک 
طــرف نماد   آبادانی و ســبک زندگی در 
کشــور اســت و از طرف ديگر به عنوان 
الگو برای ديگر شــهرهای کشور، مطرح 
است. پيشــرفت ها و   آبادانی هايی که در 
چند دهه گذشته در تهران انجام گرفته، 
باعث شده تا اين شهر ديگر قابل مقايسه 
با سال های گذشته اش نباشد. البته هنوز 
فاصله زيادی تا تهران ايده آل وجود دارد. 
يکی از مسائل مهم که از چند سال قبل 
مــورد تأکيد رهبر معظم انقالب اســت 
مســئله معماری و نما در تهران اســت 
که هنوز هم تحــول جدی در اين حوزه 
صورت نگرفته اســت. معمــاری چيزی 
فراتر از ساخت وســاز های معمول اســت 
که در شــهر و اطراف محل زندگی خود 
شاهد آن هســتيم. آنچه که بيش از هر 
چيز به معماری اهميت می بخشــد اين 
است که بتواند به وضوح گويای فرهنگ 
و تفکر و تاريخ يک کشــور باشد و فردی 
خارجی که پيشــينه و شناختی از کشور 
مربوطه را ندارد با ديــدن معماری ويژه 
آن منطقه، شــناختی ابتدايــی از بافت 
فرهنگی و عقيدتــی آن پيدا کند. امروز 
تهران شاهد هجوم انواع معماری وارداتی 
است؛ معماری  های نما شيشه ای يا نمای 
رومی و ســاير سبک های معماری، ظاهر 
شــهر را ناهماهنگ و ناموزون ساخته و 
هويت تاريخی و فرهنگی تهران را از بين 
برده است. اين معماری و نمای يک شهر 
اسالمی نيست و شهرداری و شورای شهر 
بايد اين موضوع را از جدی ترين مســائل 
خود بدانند. بايد محيط زندگی شــهری 
به گونه ای طراحی و ســاخته شــود که 
تحقق ســبک زندگی اســالمی راحت تر 
امکان پذير باشــد. از ســوی ديگر تمام 
ديوارهــا و حتی اتوبوس هــا، با تبليغات 
کاالهای تجاری پر شده است، زيباسازی 
شــهر با عقايد ســرمايه داری و تفکری 
که زيبايــی را در تبليغــات و برپاکردن 
ســازگار  می بيند  تجــاری  مجتمع های 
نيســت. مســئله مهم ديگری که بايد به 
آن توجه داشت مســائل فرهنگی است، 
شهرداری ها بجز فعاليت های معمول مثل 
ساخت وســاز و نظارت و نظافت شهر و... 
بايد در   ترويج مسائل فرهنگی نيز فعاليت 
بايد محيطی  باشــند.  بيشتری داشــته 
فراهم شــود تا روح دينــداری و اخالق 
در شهر جاری شــود. اين کار باعث حل 
بسياری از مشــکالت در جامعه می شود. 
ريشه بســياری از مشکالت مردم در دور 
شدن از مســائل دينی و فضايل اخالقی 
اســت، هرچه از فضايــل اخالقی فاصله 
زندگی  گره هــای  و  بگيريم، مشــکالت 
پيچيده تر و بيشــتر خواهد شد. استفاده 
هنرمندانــه از امکانــات و مجموعه های 
فرهنگی شهرداری در   ترويج اين معارف و 
اخالقيات در حل مشکالت جامعه بسيار 

کمک کننده خواهد بود. 

رفع ترافيك معابر منطقه 15 با اصالحات هندسى 
اصالحات هندسی معابر مهم منطقه ۱۵با هدف تسهيل   
تردد شــهروندان انجام شــد. «مســعود لواف زاده» معاون 
حمل ونقــل و ترافيک شــهردار منطقه۱۵دراين باره گفت: 
«اصالحات هندسی با هدف افزايش ايمنی و کاهش تعداد 
تصادفات ناشــی از سرعت غيرمجاز در منطقه اجرا شد که 
اصالح هندسی تقاطع خيابان های هاشم آباد و شهيدرضايی 
بــا ۸ هزار مترمربع و اصالح هندســی بلــوار خاتم االنبياء 
(قصرفيروزه) با خيابان ۱۵ متری دوم افسريه با هماهنگی 
معاونت فنی و مهندســی ســازمان ترافيک شهر تهران به 
مساحت ۲ هزار مترمربع انجام شد.» او ادامه داد: «همچنين انجام اصالح هندسی تقاطع پل بعثت 
تا تقاطع مسير کندروی خيابان رجب نيا به تندرو خيابان رجب نيا به طول ۷۰ متر برای رفع سدمعبر 
وانتی ها و جمع آوری آب های ســطحی در بارندگی ها انجام شــد.» او افزود: «عالوه براينها ايجاد 
دوربرگردان مقابل مسجد سيدالشهدا به مساحت ۶۰۰ مترمربع با هدف تسهيل دسترسی اتوبوس ها 

به الين کندرو بزرگراه امام رضا(ع) و کاهش مسير رفت وآمد خودروها نيز اجرا شده است.»

رفع

مرحله نهايی مشارکت در طرح 
شــنبه های بــدون پســماند و 
دريافــت  قرعه کشــی  در  شــرکت 
دوچرخــه در منطقــه ۸ کليد خورد. 
«ناصر رضاپور» معاون خدمات شهری 
منطقه۸  شــهردار  محيط زيســت  و 
دراين باره می گويد: «طرح «شنبه های 
با سياســت های  پســماند»  بــدون 
تشــويقی شــهرداری تهران مبنی بر 
برگزيدگان  بــه  دوچرخــه  اهــدای 
قرعه کشی برای جذب مشارکت بيشتر 
شــهروندان همراه می شود. اين طرح 
بيش از يک  ماه است که از سه طريق 
اپليکيشــن  بازيافــت،  غرفه هــای 
جمع آوری پســماند خشک (جارو) و 
خودروهــای ملــودی دار بازيافت در 
منطقه اجرا می شــود.» او می افزايد: 
«طرح شــنبه های بدون پسماند نيز 
مدتی بعد از طرح سه شنبه های بدون 
خودرو فعاليت خود را شروع کرد و با 
انتخــاب  تشــويقی،  سياســت های 
برگزيدگان و اهدای دوچرخه به مسير 
خود ادامه خواهدداد. برای نخســتين 
بار مرحله تکميلی اين طرح يعنی ارائه 
کد پيگيری به شهروندانی که پسماند 
خشــک خود را به غرفه های بازيافت 
تحويــل می دهنــد در منطقه۸ اجرا 
شــد.» او می افزايــد: «دارندگان کد 
پيگيــری، آن را تــا اعــالم نتايــج 
قرعه کشی ســازمان مديريت پسماند 
نزد خود نگه می دارند و منتخبان نيز با 

دوچرخه  کد،  ارائه 
اهدايی سازمان را 
فــت  يا ر د

می کنند.»
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سراى محله حافظيه 
آسانسور ندارد 

حافظيه  محله  سرای 
آسانسور  و  است  کوچک 
بــرای  تــردد  و    نــدارد 
شــهروندان در اين مرکز 
«محمود  اســت.  دشوار 
حســنی» دبيرشوراياری 

محله حافظيه دراين بــاره می گويد: «فضای 
ســرای محله حافظيــه کوچــک و نيازمند 
رسيدگی بيشــتر در اين شرايط است. البته 
قرار اســت قســمت مهد را خــراب کنند و 
به ســرای محله افزوده شــود. با اين اقدام 
بخشی از مشــکالت فعلی برطرف می شود. 
همچنين به دليل نبود آسانسور   تردد مردم 
در طبقات سخت اســت و اکنون در شرايط 
کرونايی که حضور شــهروندان در مراکز کم 
شــده ، باز هم اين مشــکل وجود دارد.» او 
می افزايد: «ما مســتمر با شــهروندان محله 
ارتباط داريم و از ظرفيت مسجد حسنی هم 
نيازمندان محله را شناسايی  بهره می گيريم. 
کرده ايم و در زمان شــيوع ويروس کرونا، در 
کنار حمايت های مالی، بسته های ارزاق ميان 
آنها توزيع کرديم که اقالم بهداشتی و ماسک 
هم به آنها اضافه شده است.» او ادامه می دهد: 
«اعطای وام قرض الحســنه بــه نيازمندان و 
حمايــت از بيماران يکی ديگــر از کارهايی 
اســت که مســتمر انجام می دهيــم.» دبير 
شوراياری محله حافظيه تأکيد می کند: «در 
محله حافظيه بازديدهــای روزانه و هفتگی 
داريم و گوش شــنوای مردم و پل ارتباطی 
ميان آنهــا و مســئوالن ارگان های مختلف 
هستيم. از پيگيری آسفالت و درست کردن 
نهر کوچه گرفته تا گره گشــايی از مشکالت 
ترافيکی همه با شناسايی و رصد و پيگيری 

شوراياران محقق می شود.»

خبر شورايارى

خبر خطى

    12000
ماسك از سوى ستاد 

مديريت بحران منطقه 
14ميان شهروندان 
توزيع شد. اين طرح 
با هدف حفظ سالمت 

شهروندان در مقابل با 
شيوع بيمارى كرونا تا 

پايان ريشه كنى ويروس 
كوويد  ـ 19 ادامه دارد. 

   1320
متر طول از گاردريل هاى 

بزرگراه امام رضا(ع) 
در منطقه 15 با هدف 
ايمن سازى بزرگراه ها 
و جلوگيرى از حوادث 

رانندگى بهسازى و مرمت 
شد. 

   48
خودرو فرسوده رها 
شده در معابر ناحيه 
2 منطقه 8 شناسايى 

شده است كه با هدف 
جلوگيرى از بروز 

مشكالت و خطرات ناشى 
از آتش سوزى، آلودگى 
بصرى و زيست محيطى 
تعيين تكليف شدند. 

   4
ايستگاه مترو با اجرا و 
راه اندازى خط 4 مترو 
به ايستگاه هاى منطقه 

4 افزوده مى شود. 
اين ايستگاه ها در 

بزرگراه شهيد باقرى، 
خيابان 196، فلكه سوم 

تهرانپارس و ميدان 
شاهد ساخته مى شوند. 

 

   7
هزار متر طول ريسه و 
كتيبه مشكى، سيماى 

منطقه 13 را سياهپوش 
كرد. اين اقدام با هدف   

ترويج شعائر اسالمى 
در ميادين، معابر اصلى، 
ساختمان هاى ستادى، 
نواحى و معاونت هاى 
شهردارى منطقه و 

بزرگراه امام على(ع) 
انجام شد. 

 

مهران«محله سبز» مى شود
محله مهران در بين محله های ۲۰ گانه شمال شرق تهران، برای اجرای 
طرح «محله ســبز» انتخاب شــد. «حميدرضا فرخــی» معاون خدمات 
شــهری و محيط زيســت شــهردارمنطقه ۴ دراين باره گفت: «با انتخاب 
محله مهران به عنوان محله ســبز، فضاهای ســبز اين محله با محوريت 
خيابان خواجه عبداهللا انصاری توسعه يافته و وضعيت زيست محيطی اين 
محله بهبود می يابد.» او درباره معيارهای انتخاب محله سبز گفت: «برای 
انتخاب محله سبز موضوعات مختلفی از جمله حجم توليد سرانه پسماند، 
تفکيک زباله از مبدا، رضايت و دسترســی آسان شهروندان به حمل ونقل 
عمومی، وجود معابر مناســب برای پياده روی، پوشش مناسب مسيرهای 
دوچرخه ســواری و رضايت ساکنان از پاکيزگی کلی محله، وجود نانوايی 
دوســتدار محيط زيست و... است.» معاون خدمات شهری و محيط زيست 
شــهردارمنطقه ۴ ادامه داد: «سپس با در نظر گرفتن اين موارد و پس از گزينش و غربالگری های 

زيست محيطی آن محله به عنوان يک محله سبز انتخاب می شود.» 

استقرار كانكس امداد و نجات در مدرسه جهاد
کانکس امداد و نجات در مدرسه جهاد منطقه ۱۵ به همت ستاد مديريت بحران منطقه با هدف ارتقای آمادگی 
در رويارويی با حوادث و ســوانح احتمالی مستقر شد. «علی يزدانی» دبير و مسئول هماهنگی ستاد مديريت بحران 
شــهرداری منطقه ۱۵ دراين باره گفت: «اين اقدام با هدف واکنش سريع در برابر حوادث و کاهش خسارات جانی و 
مالی به اجرا درآمده اســت.» او درباره اينکه مجهزبودن شــهروندان به اقالم مورد نياز در ساعات اوليه پس از وقوع 
حادثه تا رســيدن نيروهای امدادی بسيار حائز اهميت اســت ادامه داد: «کارشناسان سازمان پيشگيری و مديريت 
بحران شــهر تهران با هماهنگی و همراهی ســتاد مديريت بحران منطقه ۱۵ از مدارس منتخب بازديد کرده و در 
نهايت دبســتان جهاد پسران و دختران، واجد شــرايط دريافت کانکس امداد و نجات تشخيص داده شد.» او ادامه 
داد: «ايــن اتاقک فلزی در ابعاد ۲در ۲ بــا امکاناتی نظير تجهيزات امدادی، درمانی و دارويی برای کمک به مدارس 
در مواقع اضطراری جانمايی شــد. طرح مدرسه آماده از ۴ سال گذشته آغاز شده و برگزاری اردوهای نيم روزه برای 
دانش آموزان، گروه بندی آنها در گروه های دوام دانش آموزی برای امدادرســانی در مواقع بحران، تشــکيل و حضور 
کميته ای از آتش نشانی در مدارس برای بازديد اجزای سازه ای و غيرسازه ای، شناسايی و معرفی نقاط ايمن مدرسه به 
دانش آموزان، شناسايی نقاط ضعف و ارائه راهکار برای رفع آنها از بخش های اين طرح است.» او گفت: «سال گذشته 
۲۰ مدرسه در طرح مدرسه آماده قرار گرفتند که بيش از ۸ هزار دانش آموز و کارکنان از آموزش های مبانی بحران 

بهره مند شدند و در مجموع ۱۱۰ مدرسه منطقه تاکنون زير پوشش اين طرح قرار گرفته اند.»

87 پروژه آماده افتتاح
۸۷ پروژه قابل افتتاح نيمه دوم امســال به بهره برداری می رسد. «مهناز 
استقامتی» شهردار منطقه ۸ دراين باره گفت: «درحال حاضر ۸۷ پروژه در 
منطقه ۸ آماده افتتاح است و ساير پروژه ها نيز تا پايان سال به بهره برداری 
می رســد.» او افزود: «اولويت ما در منطقه ۸، افزايش سازندگی است و اين 
توسعه و ســازندگی را با توجه به درخواست های شهروندان منطقه پيش 
می بريم.» او به ارائه نظرهای کارشناســی اشاره کرد و ادامه داد: «هر نظر 
کارشناســی از سوی هر نهادی با هدف توســعه منطقه ارائه شود از سوی 
شهرداری منطقه قابل پذيرش است و همچنين پيشنهادهای شهروندان و 
شوراياران اين منطقه مورد پذيرش خواهد بود.» او درباره پروژه های کوچک 
مقياس افزود: «در شــهرداری تهران توجه ويــژه ای به پروژه های کوچک 
مقياس شــده است از اين روشــهرداری منطقه با در نظر گرفتن نيازهای 
منطقه و درخواست های شهروندان و شوراياران ليستی از پروژه ها را تهيه کرد و اين پروژه ها براساس 

اولويت ها اجرايی خواهدشد.»

تقويت رابطه دونسل در برنامه  «باور كنيم»
فلش کارت های آموزشــی «باور کنيم» با هــدف ايجاد روابط صميمی  
ميان نســل جوان و ســالمندان از سوی خانه فرهنگ شــهيد اندرزگو و 
مديريت فرهنگی و هنری منطقه۱۴ تهيه و منتشر شد. «مرضيه خسروی 
بروجنی»مدير فرهنگی هنری منطقه۱۴ دراين باره گفت: «متأسفانه جامعه 
ما به ســمتی پيش می رود که سالمندان کمتر مورد توجه هستند. جوانان 
عالقه مند به زندگی مدرن بوده و بيشتر ترجيح می دهند در فضای مجازی 
سير کنند. در صورتی که سالمندان دل بسته به سنت های قديمی هستند.» 
او ادامه داد: «در راستای تکريم سالمندان و احترام به آنها، طراحی و توزيع 
فلش کارت های آموزشــی را انجام داديم.» او افزود: «اين فلش کارت ها با 
محتوای نکات دينی و اخالقی تهيه شــده و بيشتر به فوايد روابط عاطفی 
ميان پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و نسل جوان پرداخته است.» عالقه مندان 
برای تهيه و اســتفاده از اين فلش کارت ها می توانند با مراجعه به اينستاگرام فرهنگسرای اخالق به 

نشانی akhlagh. farhangsara@ آنها را دريافت کنند. 

ميز خبر

منطقه15چه خبر از شهر؟

منطقه13

منطقه4 ســاختمان اســکان کارگــری محله 
مجيديه بعد از ســال ها تجهيز و راه اندازی شد. 
قرار اســت در اين ســاختمان کارگران خدمات 
شهری نواحی ۲ و ۳ شهرداری منطقه ۴ اسکان 

داده شوند. 
منطقه 8 دســتگاه های ورزشی بوستان نخجير 
در محله دردشــت تعمير و مرمت شد. با هدف 
حفظ ايمنی و اجرای طرح نگهداشــت شــهر، 
اداره فضای سبز شهرداری ناحيه يک اين اقدام 

را انجام داد. 
منطقه13  عمارت کاله فرنگی در محدوده نيروی 
دريايی سپاه پاســداران احيا و درهای بخشی از 
آن به روی شــهروندان باز خواهدشد. مديريت 
شــهری ســيزدهمين تکه پايتخت و شــورای 
اسالمی شــهر تهران به دنبال تحقق اين موضوع 

برای بهره مندی شهروندان هستند. 
منطقه14 اداره آموزش شــهروندی شــهرداری 
منطقه ۱۴ بــا همکاری اپليکيشــن «طاقچه» 
به کــودکان و نوجوانان کتــاب هديه می دهد. 
عالقه منــدان می تواننــد با مراجعه به نشــانی 
اينترنتی https://taaghche.com کتاب های 
الکترونيکی ويژه کــودکان و نوجوانان را رايگان 

مطالعه و دانلود کنند. 
منطقه15 اداره اجرای احکام شهرداری ناحيه ۲ 
منطقه۱۵ واحدهای تجاری و غيرتجاری دارای 
رأی کميسيون ماده ۱۰۰ را پلمب کرد. فعاليت 

اين واحدها بر خالف مقررات شهرسازی است. 

ورزشگاه تختى ميزبان مسابقات قهرمانى «پتانك»

على خضريان
نماينده تهران در مجلس شوراى اسالمى 

دوچرخه  کد،  ارائه 
اهدايی سازمان را 
فــت  يا ر د

می کنند.»
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

موزه گرافيك ايران ميزبان آثار خاطره انگيز 
شده است 

 سفر به دهه طاليى در عمارت قجرى
از پوسته سبز رنگ آدامس خروس نشان و حلبی روغن نباتی قو گرفته تا تبليغات کاغذی صابون عروس، چای 
شاه پسند و پودر شوينده برف و پوستر فيلم های سينمايی.... دور هم جمع شده اند تا بيننده را سوار بر ماشين زمان 
کنند و به ۶۰ سال قبل يعنی اوايل دهه ۴۰ ببرند. روزگاری که از کامپيوتر، گوشی تلفن همراه و انواع نرم افزارهای 
پيشرفته گرافيکی خبری نبود و تصويرســازی مجله ها و کتاب ها و تبليغات تجاری و سينمايی با ذهن خالق و 
دستان توانمند طراحان و گرافيست های گمنام و نامی چون مرحوم «مرتضی مميز»، «مجيد بلوچ» و... بر روی کاغذ 
نقش می بست. اگر می خواهيد چند ساعتی فارغ از حال و هوای اين روزهای کرونايی شويد و با تصويرسازی های 
گرافيکی، پوســتر فيلم های سينمايی و آگهی های تبليغاتی ۶۰ ســال پيش خاطره بازی کنيد کافيست قدم به 
ساختمان تاريخی موزه گرافيک بگذاريد. جايی که اين روزها گنجينه ای از برترين آثار گرافيکی سال های ۱۳۴۰ تا 
۱۳۴۳ را به نمايش گذاشته است. هفته پيش برای تماشا و معرفی اين نمايشگاه، به موزه گرافيک رفتيم و با «فرييا 

سليمانی» سرپرست موزه و کارشناس موزه داری همراه شديم. 

پريسا نورى

نمايش 352 طرح گرافيكى
از ميان درختان سروناز محوطه باز موزه می گذريم 
تا به ســاختمان دو طبقه برســيم. در کنار طبقه اول 
پله های چوبی ما را به طبقه دوم و ســالن اصلی موزه 
هدايت می کند، تابلوی راهنمای نمايشگاه نصب شده 
است. با مرور سريع تابلو متوجه می شويم که در اينجا 
۳۵۲ اثر گرافيکی شــامل پوستر فيلم های سينمايی، 
تبليغات تجاری، تصويرســازی جلــد و صفحه آرايی 
مجله ها و کتاب های درسی و.... که در سال های ۴۰ تا 
۴۳ شمسی طراحی و اجرا شده اند، به تفکيک موضوع 
و محتوا به نمايش گذاشته شده است. سليمانی با بيان 
اينکه اين نمايشگاه حاصل ۲ سال کار پژوهشی انجمن 
گرافيک ايران اســت، درباره چگونگی جمع آوری اين 
آثار می گويد: «بيشــتر آگهی های تجاری و سينمايی 
در مجله های قديمی پيدا و اسکن و بزرگ چاپ شده 
اما ۵۳ اثر نفيس که ارزشــمندترين آثار اين نمايشگاه 
هستند، «آرت ورک» است يعنی اصل و اورجينال کاری 
کــه طراح آماده و به روزنامه يا مجله ارائه داده و فقط 
يک نســخه از آنها موجود اســت. آثار آرت ورک ارائه 
شده در اينجا را آژانس تبليغاتی «آوازه» که آن روزها 
در کار تبليغات تجاری بوده و با گرافيست های معروف 

هم کار کرده به موزه هديه داده است.»

حفاظت از آثار كمياب و منحصربه فرد
بنــای اوليه ســاختمان مــوزه گرافيــک در دوره 
قاجار و به سبک و ســياق خانه های اعيانی آن روزها 
با پنجره های فراوان ســاخته شده که از هر طرف نور 
آفتاب به داخل می تابد. اين ويژگی اگرچه دلچســب 
اســت ولی چندان مناسب حال اين نمايشگاه نيست. 
از اين رو پرده ها کامل کشــيده شــده تا نور به داخل 
ســاختمان درز نکند و فضا با چند المپ LED روشن 
می شود. ســليمانی می گويد: «اين آثار عالوه بر اينکه 
منحصربه فرد و کمياب هستند، روايتگر سبک زندگی 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم آن دوره اســت و 
هرکدام دنيايی حرف دارند. از اين رو نگهداری صحيح 
آنها بســيار اهميت دارد، اگر نور آفتاب يا حتی فلش 
دوربين عکاسی به آنها بخورد رنگشان می رود. از اين رو 
بايــد برای مراقبت از آنها دقت کنيــم.» بر ديوارهای 
ســالن اصلی و اتاق هــای تو در توی مــوزه ۳۵۲ اثر 
گرافيکــی در ۵۶ تابلو نقش بســته اند. در اينجا همه 
جور کار گرافيکی از پوســتر فيلــم تا آگهی تجاری و 
آرم و نماد کاالهای آن روزها و تصويرســازی کتاب اثر 
هنرمندان بنامی چون مرتض مميز و پرويز کالنتری... 
به چشم می خورد اما تعداد کارهای تبليغاتی به مراتب 
بيشتر از بقيه است. سرپرست موزه گرافيک در اين باره 
می گويد: «از آنجا که دهه ۴۰ آغاز شکوفايی اقتصادی 
در کشــور بود، تبليغات معرفی کاالها خيلی زياد بود، 
از اين رو حجم کارهای تبليغاتی اين دهه بســيار زياد 
است به طوری که ما نتوانســتيم همه را در نمايشگاه 
جا دهيم و قرار شــده هر ســه سال را در يک دوره به 

نمايش بگذاريم.» 

خاطره بازى با آثار نمايشگاه
نمايشگاه آثار گرافيکی از اوايل شهريور ماه افتتاح 
شــده و قرار است تا پايان اســفند ادامه پيدا کند. از 
ســليمانی درباره اســتقبال مخاطبان عام و خاص از 
نمايشــگاه می پرســيم که می گويد: «با وجودی که 
گرافيک يک کار تخصصی اســت و به نظر می رســد 
مخاطبــان خــاص خــودش را دارد، امــا اين طــور 
نمايشگاه ها مخاطبان بســياری در ميان مردم عادی 
دارد.» او می افزايــد: «در حــال حاضر به خاطر کرونا 
بازديد گروهی نداريم ولی اين نمايشــگاه خيلی مورد 
استقبال اهالی محله و هنرمندان، کارشناسان گرافيک 
و... قرار گرفته اســت.» سرپرســت موزه گرافيک در 
ادامه با اشاره به پوســتر تبليغاتی پودر شوينده برف 
که با پودر سفيد شوينده چون دانه های برف می ريزد 
و شــعری با اين مضمون «  دشــمن چرک و لک فقط 
برفه؛ خونه دار می دونه باقيش حرفه» رويش نوشــته 
شده می گويد: «تماشای تبليغ اين کاالها که از ديرباز 
مردم آنها را می شناسند با آن خاطره دارند، خوشايند 
اســت به ويژه اينکــه نام طراح و ســال طراحی اثر و 
توضيحات کنار آن نوشــته شده و مردم با عالقه اين 
نوشــته ها را هم می خوانند. در واقع کسانی که سن و 
سالشان بيشتر اســت به اينجا که می آيند هر تصوير 
و تابلو لبخند به لبشــان می نشاند و آنها را به گذشته 
و خاطراتشــان می برد. کوچک ترها هم که اين کاالها 
را در خانــه پدربزرگ و مادربزرگ ها ديده اند، از ديدن 

تصوير و پوستر آنها در اين نمايشگاه لذت می برند.» 

منطقه4

گرافيک در دو مفهوم قديم(ســنتی) و 
جديد(نوين) متمايز می شود که در مرز بين 
اين دو پديده چاپ قرار دارد. منظور از چاپ 
انواع و اقســام چاپ است. گرافيک (قديم) 
يا همان ســنتی شامل خطاطی، نقاشی دو 
بعدی، کنده کاری است که بيشترين شکل 
آن در آرايش کتاب هاست که محصول کار 
نقاش، خوشــنويس، تذهيب کار و جلدساز 
اســت. اما گرافيک (نويــن) يا مدرن عالوه 
بر کتاب آرايی در قسمت تبليغات تجارتی، 
اعالنات ديــواری و مطبوعاتی و نشــان ها 
(لوگوها) وغيره اســت و حتی در سينما و 
تلويزيون هم کاربرد دارد. مثل عنوان بندی 
فيلم و تصاوير متحرک طراحی شــده. هنر 
گرافيک نوين با مسائل ارتباط محيطی هم 
تداخــل دارد، پس اين هنر عالوه بر خط و 
رنگ، به عناصر بصری ديگری چون حجم 
و نــور کمک می گيرد. گرافيک حيطه ای از 
هنرهای تجسمی است و کاربردهای متنوع 
و گســترده ای دارد. گرافيــک يا به عبارت 
بــه کارگيری  کامل تر طراحــی گرافيک، 
تکنيک هــای مختلف خلق آثــار دوبعدی 
بر روی ســطوح مختلف نظير کاغذ، ديوار، 
بوم، فلز، چوب، پارچه، پالستيک، نمايشگر 
رايانه، سنگ و... است که در جهت رساندن 
پيامی خــاص به بيننده انجــام بپذيرد. از 
جمله اين تکنيک ها می توان به عکاســی، 
اچينگ، نقاشــی، روش های مختلف چاپ 
اشــاره کــرد. در هنر طراحــی گرافيک از 
طراحی(مداد،  مختلف  تکنيک های  عکس، 
کنته، زغال، پاســتل گچی، پاستل روغنی، 
قلــم و مرکب، مداد رنگــی)، تکنيک های 
مختلف نقاشــی (رنگ و روغــن، آبرنگ، 
گــواش، رنگ های آکريليــک)، کالژ، انواع 
روش های چاپ دســتی (سيلک اسکرين و 
باتيک) و هرنوع روش خلق تصوير استفاده 
می شود. در يک تعريف جامع می توان گفت 
گرافيک يک اثر هنريســت که می خواهد 
پيامــی را از طريق بصــری در کوتاه ترين 
زمان ممکن به مخاطب برساند. در طراحی 
گرافيک، حيطه ها و تخصص های مختلفی 
وجود دارد. از جمله در بخش ارتباط بصری 
می توان به انواع طراحی های پوســتر، جلد، 
عالمت، نشــان، حروف، آگهــی تبليغاتی، 
صفحه آرايی برای کتاب و نشريه، صفحات 
وب، چاپ برای بســته بندی اشــاره کرد. 
طراحــی تبليغاتــی هم شــامل کاتالوگ، 
بروشــور، فلدر، اوراق اداری و... می شــود. 
در بخــش تصويرســازی هم می تــوان به 
تصويرســازی بــرای کتاب هــای کودک، 
کتاب های علمی و آموزشی و تصويرسازی 

برای نشريات و طراحی نقشه اشاره کرد. 

آشنايى با هنر گرافيك 

تصوير و پوستر آنها در اين نمايشگاه لذت می برند.» 

در شمالی ترين بخش پارک پليس در باغ اناری تهرانپارس به ساختمان 
قديمــی و زيبايی بر می خوريــم که متعلق به دوره قاجاريه اســت. موزه 
گرافيک ايــران ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳با حضور تعدادی از هنرمندان و نمايش 
۶۰ اثر گرافيکی از گرافيست های مطرح ايران در اين مکان افتتاح شد. بنا 
بر شواهد و مستندات تاريخی، عمارت مجيد آباد يا ارباب هرمز، بنايی بوده 

که در قريه  ای به همين نام قرار داشته است. 
نخســتين بار در منابع تاريخی مربوط به دوره قاجــار با نام مجيد آباد 
برمی خوريــم؛ با اين حال احتمال اينکــه احداث اين قريه به پيش از دوره 

ی  صر بازگردد زياد است. درباره قريه مجيد آباد در منابع آمده است که نا
مجيدآبــاد از شــمال به قوچک و از جنوب به جاده تهــران به دماوند و از 
غرب به اراضی تهرانپارس و قاســم آباد نو از شرق به جاده تهران به لواسان 

محدود می شود.
 دو رشــته قنات بــزرگ و آب فراوان دارد. يک باغ بــزرگ اناری دارد. 
مالک مجيد آباد، هرمزخان زرتشتی است. از آن زمان به بعد به دليل تغيير 
مداوم ســکنه و حتی متروک ماندن بنا، برخی تخريب ها، آسيب ها و دخل 
و تصرفات در بنا صورت گرفته اســت. به همين دليل ظاهر بنا دستخوش 

خانه اى كه تبديل
 به موزه شد

تغيير شد به ويژه بخش داخلی ساختمان که از عمارتی مجلل به 
ساختمانی عادی تبديل شده است.

 اما در سال های اخير با همت انجمن صنفی طراحان گرافيک 
ايران و همکاری سازمان زيباســازی شهر تهران اين بنا مرمت 
شــده و اکنون به عنــوان موزه گرافيک ايــران در اختيار عموم 
هنردوستان قرار گرفته است. در بدو ورود به محوطه باز موزه، با 
حوض بزرگی که در جلو عمارت قرار دارد و به زيبايی آن افزوده 
اســت، روبه رو می شويد. سپس پله های عمارت را باال رفته تا به 

طبقه اول موزه می رسيد. طبقه اول شامل يک سالن نمايش آثار 
هنری است و ساير اتاق ها به بخش اداری، کتابخانه، کالس های 
آموزشــی، موزه داری و مرمت، فروشــگاه کتاب و صنايع دستی 
اختصاص دارد. طبقه دوم هم شامل ۸ سالن است که به فضای 
نمايشــگاهی و موزه اختصاص داده اشــده است. آثار هنری در 
اين ســالن ها به صورت قاب شده، بخشــی روی ديوار و بخشی 
روی پانل های مخصوص بدون هيچ گونه آسيب و صدمه به بنای 

ساختمان و بر اساس مختصات بنا نصب شده است. 

در کنــار بســياری از آثــار گرافيکی 
تبليغاتی که در موزه به نمايش گذاشــته 
شده، نام «مجيد بلوچ» گرافيست صاحب 
نام اين حوزه به چشم می خورد و يکی از 
آثار اين هنرمند هم که در سال ۴۳ جايزه 
فستيوال بين المللی تبليغات نيويورک را 
از آن خود کرده است، به معرض نمايش 
گذاشته شده اســت. به بهانه برپايی اين 
نمايشگاه با اين هنرمند که در همسايگی 
مــا و محله تهرانپــارس زندگی می کند 
گفت وگو کرديم. مجيد بلوچ عضو انجمن 
طراحان گرافيک ايــران و يکی از بانيان 

برپايی نمايشگاه است. 
  نمايشــگاه اخير آثار گرافيکی 
اوايل دهه ۴۰ را به نمايش می گذارد؛ 
درســت زمانی که اوايــل فعاليت 
حرفه ای شماست، به اين دليل خيلی 

از آثار شما را در اينجا می بينيم. 
بله من کارم را سال ۳۸ شرو ع کردم 
ولی اين نمايشــگاه يک پيشينه هم دارد 
که مربوط است به آثار گرافيکی دهه های 
۲۰ و ۳۰. اين پيشينه دو، سه سال پيش 
در مــوزه گرافيک به نمايــش درآمد. در 
واقع هدف اين موزه روايت گرافيک ايران 
از زمان شــکل گيری تا االن اســت و در 
حال حاضر دومين بخش از اين مجموعه 
يعنی آثار گرافيکــی اوايل دهه ۴۰ برای 

عالقه مندان برپا شده است. 
  به بــاور عمــوم گرافيک يک 
عالقه مندان  و  نخبه گراســت  هنر 
آثار گرافيکی صرفًا دانشــجويان و 
هنرمندان اين رشته هنری هستند. 

اين تعبير را قبول داريد؟ 
هنر گرافيک بســيار نزديک به مردم 
اســت. از خانه که بيــرون می آييم تمام 
تابلوهــا، پالکاردهــا که می بينيــم، اثر 

گرافيکی اســت. در سوپرمارکت که وارد 
می شــويم طراحی و بســته بندی همه 
محصــوالت کار گرافيکــی اســت. پس 
گرافيک وســط زندگی مردم اســت. در 
اين نمايشــگاه پژوهشی هم عالوه بر آثار 
گرافيکی، تاريخ اجتماعی آن ســه سال 
(۴۰ تا ۴۳) و روزشــمار اتفاقات و وقايع 
مهم تاريخی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی 
و... بر روی تابلويی نوشــته شــده و آثار 
گرافيکی که به اين مناسبت  اين وقايع و 
اتفاقات پديد آمده هم نمايش داده شده 
تا مردم درک بيشتری از وقايع آن روزگار 
داشته باشــند و راحت تر با آثار گرافيکی 
ارتبــاط بگيرنــد. در روز افتتاح موزه هم 
ارتباط خوبی که مردم با نمايشگاه برقرار 

کرده بودند را ديدم. 
   شــما بــه دليــل تالش ها و 
راه اندازی  برای  مستمر  پيگيری های 
ايران، پــدر موزه  مــوزه گرافيک 
گرافيک لقب گرفتيد. چه شــد که 
موزه ها  برخالف ساير  گرافيک  موزه 
که در وسط يا شمال شهر هستند، در 
پايتخت  شرق  شمال  در  ساختمانی 

افتتاح شد؟ 
دوستان به من لطف دارند ولی واقعيت 
اين اســت که برای تأســيس اين موزه 
خيلی هــا تالش کردند و نقش داشــتند 
و حاصــل کار جمعی بود. مــن هم آن 
زمان سرپرست کميته ای بودم که پيگير 
تأســيس موزه بوديم و دنبال ساختمانی 
می گشتيم که آثار گرافيکی و سير تاريخ 
گرافيک ايران را در آن به نمايش بگذاريم 
و اتفاقی ساختمان عمارت ارباب هرمز که 
تازه بازسازی شــده بود را پيدا کرديم و 
خيلی خوشــحالم که اين موزه در شمال 

شرق تهران داير شد. 

مجيد بلوچ، گرافيست ساكن تهرانپارس 

خوشحالم موزه گرافيك 
در شمال شرق تهران داير شد

مجيد بلوچ متولد آبان ماه 
1316 كارشناس جامعه شناسى 

از دانشگاه تهران، از نسل 
دوم طراحان گرافيك ايران 

است، گرافيك را خود آموخته 
است و از سال 1338 تا به 

امروز بى هيچ ادعايى به فعاليت 
حرفه اى در زمينه طراحى 

گرافيك اشتغال دارد، به گفته 
زنده ياد «مرتضى مميز» زمانى 

كه بسيارى از طراحان پيشه هاى 
ديگرى را تجربه كرده اند، مجيد 

بلوچ همچنان كار گرافيك انجام 
مى داد. نام او در كنار نام پر 

آوازه ترين آژانس هاى تبليغاتى 
ايران چون يونيورسال، كانون 

آگهى زيبا، سازمان آوازه، 
كاسپين و... ديده مى شود. 

 مجيد بلوچ را بيشتر بشناسيم 
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مجيد بلوچ متولد آبان ماه 
1316

از دانشگاه تهران، از نسل 
دوم طراحان گرافيك ايران 

است، گرافيك را خود آموخته 
است و از سال 

 مجيد بلوچ را بيشتر بشناسيم 

نشانى موزه 
گرافيك ايران

فلكــه چهــارم تهرانپارس، ضلع شــمالى 
پــارك پليس، بــاغ انارى، مــوزه گرافيك 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

  کرونا که آمد بيشتر کسب و کارها کساد شد و عده  زيادی بيکار شدند. شرايط اقتصادی وخيم فشار 
زيادی بر مردم وارد کرده اســت. يکی از مشاغلی که از شرايط کرونا تأثير پذيرفت، بنگاه های کوچک و 
بزرگ اقتصادی و مراکز توليدی بود. اين در حالی است که سال گذشته در منطقه ۱۵، يک مرکز کارآفرينی 
با هدف ايجاد شــغل برای اهالی محله های مسعوديه، مشيريه و رضويه ايجاد شده بود که بيشتر بانوان 
سرپرســت خانوار و بدسرپرست و نيازمند در آنجا مشــغول دوخت لباس مردانه بودند. با شيوع کرونا 
در اســفند سال گذشته اين افراد بيکار شدند، اما در ادامه، «عبداهللا صفری» مدير اين مرکز با همکاری 

شهرداری منطقه و تغيير نوع توليد از لباس مردانه به ماسک نگذاشت کارمندانش بيکار بمانند.  

سارا جعفرزاده

مركز كارآفرينى شكوفا در منطقه 15، توليد 
ماسك را جايگزين لباس مردانه كرده است 

 

چرخ ها عليه 
كـرونا چرخيدند

انگار همين ديــروز بود که خبر راه اندازی مرکز 
کارآفرينــی شــکوفا در منطقه ۱۵ به گوشــمان 
رسيد؛ مرکزی که توسط شهرداری در اختيار يک 
کارآفريــن قرار گرفت و قرار بود تعــداد زيادی از 
بانوان نيازمند و سرپرســت خانوار در آنجا مشغول 
کار شــوند که همين طور هم شــد؛ عده زيادی از 
بانوان و حتی آقايان در مرکز شــکوفا مشغول کار 
شــدند و پيراهن و شــلوار مردانه توليد می کردند. 
عبداهللا صفری که با هزينه شخصی خود اين مرکز 
را تجهيز کرده بود، به عنوان يک برند لباس مردانه 
در صنعت پوشاک مطرح و زبانزد بود. از طرفی بازار 
خوبی برای توليدات او فراهم بود و اجناس کارگاه 
توليدی او در اين صنعت حرفی برای گفتن داشت. 
بيش از ۹۰ نفر در اين کارگاه مشغول کار بودند تا 
اينکه خبر شوم شيوع کرونا همه را غافلگير کرد. در 
آن زمان، روز ۱۲ اسفند که قرار شد مرکز تعطيل 
شود، می توانســت آخرين روز کاری کارمندان اين 
مرکز باشد که خوشبختانه اين گونه نشد و مجدداً 
در اواخر اســفند آنها به سر کار خود باز گشتند اما 
اين بار نه برای توليد لباس بلکه برای توليد ماسک. 

سخت ترين تصميم كارى ام را گرفتم
اســتفاده از پارچه مرغوب، ماشين آالت مدرن 
و نيروی کار متخصــص، يکی از رمزهای موفقيت 
برند لباس  مردانه با عنوان «طراحان نامی» بود که 
در مرکز کار آفرينی شکوفا توليد می شد. صفری در 
اين باره می گويد: «با شيوع کرونا ديگر نتوانستيم به 
کار خود ادامه بدهيم و در واقع صنعت پوشاک در 
آن شــرايط يک صنعت ورشکسته توصيف می شد 
چون محدوديت جدی در روند توليد ايجاد شــده 
بــود. برای همين، ســخت ترين تصميــم کاری ام 
را گرفتــم و تمام حق و حقوق نيروهــا را دادم و 
به آنها گفتم فعًال تا ريشــه کن شــدن کرونا کاری 
نمی توانيم انجام بدهيم. وقتی می گويم سخت ترين 
تصميم کاری اغراق نمی کنم. من چطور می توانستم 
با نيروهايی تســويه کنم که بيش از ۱۰ ســال با 
آنها کار کــرده بودم.» او در ادامــه به رايزنی های 
خود با شــهرداری در خصوص تغييــر نوع توليد 
اشــاره می کند و می گويد: «رايزنی هايی با معاونت 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه انجام دادم و 
گفتم اگر به دليل شرايط فعلی ماسک نياز داشته 
باشــيد من حاضر هســتم که اين کار را به عهده 
بگيرم و شهرداری هم در اين زمينه بسيار همکاری 

کرد.»

نمى خواستم نيروهايم را از دست بدهم
اينکــه مدير يک مرکز توليدی در محله  ای کم 
برخوردار، به دليل کرونا کسب و کارش دچار رکود 
شود اما باز هم دغدغه معيشت کارمندانش را داشته 
باشــد تحسين برانگيز اســت. صفری در خصوص 
دعوت مجدد از کارمندانش به کار اين گونه توضيح 
می دهد: «در نهايت با موافقت شهرداری در ۲۵ 
اسفند سال ۹۹ با ۴۰ درصد ظرفيت کارمندان، 
کار توليد ماســک را آغاز کرديــم اما باز دلم 
راضی نبود چون نمی خواستم بقيه نيروهايم را 
از دست بدهم و می خواستم با تمام ظرفيت 
کارمندان به توليد ماســک بپردازم. قبل از 
شيوع کرونا ۹۳ کارمند داشتم و با افزايش 
توليد ماسک اين تعداد را در اواخر فروردين 
ســال ۹۹ به ۱۲۷ نفر رســاندم و در حال 
حاضر با تمام قوا مشــغول توليد ماسک 
هستيم و ماسک ســازمان های مختلف 
از جمله شــهرداری منطقه و مرکز، امور 
بانوان، متــرو، شــرکت گاز و اداره برق و 

دادگستری را تأمين می کنيم.»

اشتغالزايى براى بانوان 
با توجه به اينکه ملزومات اوليه توليد ماسک از 
جمله چرخ خياطی در اين مرکز فراهم بود اما باز 
هم نياز به خريد يکســری دستگاه ها بود. صفری 
در اين زمينه می گويد: «من برای توليد ماســک 
يکســری ماشــين آالت جزئی خريداری کردم از 
جمله دســتگاه برش، پرس و چين انداز که بتوانم 
کار را به درستی پيش ببرم. در حال حاضر عالوه بر 
کارمندانی که در مرکز شکوفا مشغول کار هستند، 
عده ای ديگری از بانوان هم به صورت غير مستقيم با 
ما همکاری می کنند و در واقع نان ماسک سر سفره 
آنها هم می رود. از جمله اينکه در حال حاضر ۲۰۰ 
بانوی سرپرســت خانوار، بد سرپريست و نيازمند 
در مراکز کوثر با مواد اوليه که در اختيارشان قرار 
می گيرد مشغول توليد ماسک هستند و عده ای از 
بانوان هم که چــرخ خياطی دارند در منازل خود 
ايــن کار را انجام می دهند و در نهايت ماســک ها 
پرس، ايزوله و بسته بندی و به مراکز مختلف ارسال 

می شوند.»

پروتكل هاى بهداشتى رعايت مى شود
در حال حاضر در مرکز کارآفرينی شکوفا تمام 
پروتکل های بهداشــتی رعايت می شود. صفری با 

اشاره به اهميت ســالمت کارمندانش می افزايد: 
«کارمندانم برايم در حيطه کار از همه چيز مهم تر 
هستند و هميشــه نمی توان هر چيزی را با واحد 
پول ســنجيد. به همين دليل، با هزينه شخصی 
خودم برای اين مرکز دستگاه تونل استريل خريدم 
تــا کارمندان به محــض ورودشــان داخل تونل 
استريل بروند و ضدعفونی شــوند و از طرفی هر 
روز صبح کارمندان تب سنجی می شوند و محلول 
ضدعفونی کننده در اختيارشــان قرار می گيرد و 
حتی برای حفظ ســالمت کارمنــدان وعده ناهار 
را در همين مجموعه بــرای آنها تدارک ديده ايم 
و هيچ کارمندی اجازه ندارد از بيرون ناهار همراه 
خود بياورد.» صفری به حاشيه سود پايين ماسک 
اشاره می کند و می گويد: «در مقايسه با سود توليد 
لباس مردانه، توليد ماســک سود پايينی دارد اما 
بايد با شــرايط فعلی ســاخت. برای من اولويت 
اين بود که نيروهای قديمی ام را از دســت ندهم 
و شاهد بيکار شدنشان نباشــم و راضی بودم که 
تعداد بيشــتری از اين افراد در اين مکان مشغول 

کار شوند.»

توليد روزانه 110 هزار ماسك در مركز شكوفا
«اکبر مختاری» معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ۱۵ درباره 

توليد ماسک در مرکز کارآفرينی شکوفا می گويد: «تغيير رويکرد توليد 
را با مدير مرکز کارآفرينی شکوفا مطرح کرديم و با همکاری و پيگيری 
خوشــبختانه توانستيم خط توليد ماســک را در اين مرکز راه اندازی 
کنيم. هدف اصلی ما از اين اقدام اين بود که از شــرايط فعلی کمال 
استفاده را ببريم که هم برای بانوان و حتی آقايان اشتغالزايی صورت 
بگيرد و هم کااليی که نياز جامعه اســت را توليد کنيم. خوشبختانه 

نيروهای کار اين مرکز بيکار نماندند و به ســرعت در کار توليد ماسک 
خبره شدند. در حال حاضر روزانه بين ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار ماسک در اين 
مرکز توليد می شود که هم جوابگوی نياز شهرداری منطقه است و هم 

برای سازمان های ديگر ارسال می شود.»

 هزار ماسك در مركز شكوفا
 درباره 

توليد ماسک در مرکز کارآفرينی شکوفا می گويد: «تغيير رويکرد توليد 
را با مدير مرکز کارآفرينی شکوفا مطرح کرديم و با همکاری و پيگيری 
خوشــبختانه توانستيم خط توليد ماســک را در اين مرکز راه اندازی 

نيروهای کار اين مرکز بيکار نماندند و به ســرعت در کار توليد ماسک 
 هزار ماسک در اين 
مرکز توليد می شود که هم جوابگوی نياز شهرداری منطقه است و هم 

110
هزار ماسك 

روزانه در مركز 
كار آفرينى شكوفا 

توليد مى شود. 

127
نيروى كار 

در مركز شكوفا 
ماسك توليد 

مى كنند. 

200
بانوى سرپرست 
خانوار به صوت 
غير مستقيم در 

زمينه توليد ماسك 
همكارى مى كنند.
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دسترسى اهالى محله به باغ قديمى
کمتر کسی از ســاکنان محله زرکش است 
که باغ سازور در اين محله را نشناسد؛ باغی که 
سال هاســت در دل محله جا خوش کرده و اين 
اواخر کمتر کسی اميد به ماندگاری باغ داشت. 
ساکنان محله می گويند در اين مدت عده ای از 
افراد ســودجو در پی تملک اين باغ برای ايجاد 
برج های بلند مرتبه بودند که خوشبختانه تالش 
ايــن افراد بی نتيجــه مانده اســت. از طرفی با 
توجه به اينکه در محله زرکش با کمبود فضای 
سبز و بوســتان مواجه هستيم، نياز به فضاهای 
ســبز ملموس بود و مديريت شهری منطقه ٨ 
توانســت مقدمات تملک اين باغ را فراهم کند. 
حاال برای اين باغ چنــد ورودی در نظر گرفته 
شــده تا افراد از نقــاط مختلف محله زرکش به 
داخل باغ دسترسی داشته باشند. مديران شهری 
منطقه می گويند مديريت شهری منطقه همواره 
برنامه های ويژه ای برای افزايش ســرانه فضای 
سبز در محله های مختلف منطقه در دست اجرا 

دارد که تا پايان سال اجرايی خواهد شد.

توسعه فضاى سبز
مکان فعلی بــاغ ايرانــی را اهالی محله 
زرکش به عنوان باغ سازور می شناسند که 
مالک خصوصی داشــت و مديريت شهری 
منطقه ٨ بــرای تملــک آن فعاليت های 
گســترده ای انجام داد. «مهناز استقامتی» 
شــهردار منطقه درباره ايجاد بــاغ ايرانی 
در ايــن منطقه می گويد: «بــرای ايجاد باغ 
ايرانی، باغی به نام سازور در يکی از محله های 
کم برخوردار منطقه تملک شــد تا با ســاخت 
بوستان بتوانيم ســرانه فضای سبز را در محله 
زرکش ارتقا بدهيم.» استقامتی ادامه می دهد: 
«با توجه به اينکه ايــن ملک قبًال کاربری باغ 
داشته، ٧٠ درصد از اين باغ ايرانی را فضای سبز 
تشــکيل می دهد. اين بــاغ در محله زرکش با 

معماری سنتی و ايرانی و٣ هزار مترمربع 
مســاحت در حال ساخت است و عالوه 
بر محوطه ســازی به امکاناتی از جمله 
آبنمــای ٩٠ متری، زميــن بازی برای 
کودکان، زمين ورزش برای بزرگساالن، 
٦ چشمه ســرويس بهداشتی و آالچيق 
برای پاتوق های محلی مجهز می شود.» 
اســتقامتی با تأکيد بر افزايش ســرانه 
فضای سبز در منطقه ٨ می افزايد: «در 
ايــن منطقه در برخی محله ها با کمبود 
فضــا، بافت متراکــم جمعيت و کمبود 
زميــن مواجه و به هميــن دليل برای 
ايجاد فضای ســبز بــا محدوديت هايی 
روبه رو هســتيم. به همين دليل سعی 
کرده ايــم از ظرفيت هــای موجــود در 
محله که غالبًا رها شده و بدون استفاده 

هستند استفاده کنيم.»

جلوگيرى از ساخت برج و بارو 
با توجه به اينکه اين روزها شــاهد ســاخت 
برج و بلند مرتبه ســازی های متعدد در پايتخت 
هستيم، مديريت شــهری منطقه ٨ با تکيه بر 
ظرفيت های مغفــول مانده محله اقدام به ايجاد 
باغ ايرانی کرده است. «معصومه حيدری پارسا» 
مديــر روابط عمومــی شــهرداری منطقه ٨ با 
يادآوری اين موضوع، می گويد: «باغ سازور ريشه 
در گذشــته دارد و مديريت شهری منطقه برای 
احيای آن تالش کرد تا برج و بارويی 
در اين باغ ساخته نشود و شهروندان 
بتوانند از اين باغ قديمی لذت ببرند 
و از امکانات آن بهره مند شوند. زمين 
باغ ايرانی در اسفند ماه سال گذشته 
خريداری شده و همزمان ساخت آن 
کليد خورد و با توجه به اينکه سرانه 
فضای سبز در اين محله پايين است، 
بدون شــک می توانــد پاتوقی برای 
اهالی محله باشد و از طرفی با توجه 
به اينکه ماهيت اصلی اين زمين باغ 
بوده، سعی شده فضای سبز آن دست 
نخورده باقی بماند و فقط به امکانات 
مختلفــی مجهز شــود.» بــه گفته 
حيدری پارســا، بدون شک با افتتاح 
اين پروژه کيفيــت زندگی در محله 

زرکش تغيير خواهد کرد. 

درهاى باغ قديمى محله 
زركش به روى شهروندان باز 

مى شود

ميزبان شماست
 تأمين امنيت باغ بـاغ ايـرانى

اولويت دارد 
ايرانی در محله ســازور  باغ  ايجاد 
حرکت مثبت و خوبی تلقی می شــود 
اما اين نگرانی وجود دارد که امنيت در 
اين باغ به مخاطره بيفتد. «ســيد باقر 
معصومی» دبير شوراياری محله زرکش 
ايرانی  باغ  «ايجاد  اين باره می گويد:  در 
با هدف افزايش ســرانه فضای سبز در 
محله زرکش بســيار مورد توجه اهالی 
قرار گرفته است. مديريت شهری منطقه 
برای تملک اين باغ و تبديل آن به باغ 

ايرانی تالش های بســياری کرده اما در صورتی اين 
طرح موفق خواهد بود که امنيت در اين باغ به مخاطره 
نيفتد. واقعًا حيف است پس از تالش های شبانه روزی 
شــهرداری منطقه در اين بوستان شاهد  تردد افراد 
معتاد و کارتن خواب باشيم.» معصومی می گويد: «اگر 
امنيت اين باغ وسيع تأمين نشود، زمينه  تردد افراد 
معتاد و کارتن خواب در نقاط مختلف اين باغ فراهم 
می شود.» او به جانمايی کانکس نيروی انتظامی اشاره 
با کالنتری داشته ايم  می کند و می افزايد:  «جلساتی 
و پيشــنهاداتی در خصوص جانمايی کانکس نيروی 
انتظامی از سوی شوراياری محله زرکش مطرح شده 

است که اميدواريم به نتيجه برسد.»

 ظرفيت هاى فرهنگى و 
اجتماعى باغ ايرانى 

رونق  برای  از درخواست های شــهروندان  يکی 
بيشتر باغ ايرانی در محله زرکش، انتقال ساختمان 
سرای محله زرکش به اين باغ است. «مونا محسنی» 
يکی از ســاکنان محله زرکش در اين باره می گويد: 
«باغ ايرانی قطعًا با اســتقبال خوبی از طرف اهالی 
محله زرکش روبه رو خواهد شد و بهتر است مسئوالن 
مقدمات انتقال ساختمان سرای محله زرکش را که در 
يکی از کوچه های فرعی اين محله قرار دارد فراهم 
کنند. در واقع با ســاخت يک ساختمان در انتهای 
اين باغ می توان رونق اين بوستان را بيشتر کرد و از 
طرفی ايجاد يک فضای فرهنگی و اجتماعی در دل 
يک باغ ايرانی می تواند اين امکان را برای شهروندان 
دلخواه و دلپذير کند که پاتوق دنجی در محله داشته 
باشند و از طرفی اوقات فراغت سالمندان، کودکان و 

جوانان تأمين می شود.»

سيد باقر معصومى
دبير شورايارى محله 

زركش

مکان فعلی بــاغ ايرانــی را اهالی محله 
زرکش به عنوان باغ سازور می شناسند که 

توسعه فضاى سبزتوسعه فضاى سبز

زرکش به عنوان باغ سازور می شناسند که 

گســترده ای انجام داد. «مهناز استقامتی» 
شــهردار منطقه درباره ايجاد بــاغ ايرانی 
در ايــن منطقه می گويد: «بــرای ايجاد باغ 
ايرانی، باغی به نام سازور در يکی از محله های 
کم برخوردار منطقه تملک شــد تا با ســاخت 
بوستان بتوانيم ســرانه فضای سبز را در محله 
زرکش ارتقا بدهيم.» استقامتی ادامه می دهد: 

سارا جعفرزاده

مهناز استقامتى
شهردار منطقه

معصومه حيدرى پارسا
مدير روابط عمومى 
شهردارى منطقه 8

 مديريت شهری منطقه ۸ نيمه دوم امسال 
را با توسعه و  آبادانی محله های منطقه آغاز 
کرده و يکی از اقدامــات قابل توجه در اين 
زمينه، توسعه و  آبادانی محله زرکش با ايجاد 
باغ ايرانی در اين بخش از شــهر است. «باغ 
سازور» نام  آشنايی برای اهالی منطقه ۸ در 
مديريت شهری  اســت.  زرکش  قلب محله 
منطقه با فعاليت های مســتمر توانسته برای 
تملک اين باغ اقدام کنــد و حاال مقدمات 
ســاخت باغ ايرانی در محل اين باغ فراهم 
شده است. باغ ســازور با معماری و طراحی 
ســنتی و ايرانی در حال ساخت است و به 
گفته مسئوالن شــهرداری منطقه تا ابتدای 
آبان ماه امســال به بهره برداری می رسد. در 
ادامه گزارش با جزئيات بيشتری درباره اين 

باغ آشنا می شويم.

منطقه8
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سردبير
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دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

غير مجاز امالک مســکونی توسط برخی مالکان 
اســت. در خيابان های ابراهيمی، امامی و صالحی 
خانه های وياليــی وجود دارند کــه مالکان آنها 
پارکينگ يا زيرزميــن خود را به صنوف مختلف 
از جمله قهوه خانه ها، کارگاه های خياطی و صنوف 
پر سر و صدا اجاره داده اند. همين تغيير کاربری 
غير مجاز ضريب ايمنی ساختمان ها را کاهش داده 
و همسايگان را هم درگير حوادث احتمالی کرده 
است. اين درحالی است که يک زيرزمين در يک 
طبقه منفی ظرفيت تبديل شدن به يک قهوه خانه 
را ندارد، چون در صورت بروز حادثه امداد رسانی 

به آن مکان دشوار است.»

بيفتد.» اين شهروند در ادامه 
يادآوريم می کند: «خاطرم هست چند سال پيش در 
يکی از همين قهوه خانه های زيرزمينی آتش سوزی 
اتفاق افتاد. مسئوالن مربوطه بايد به صورت جدی بر 
تغيير کاربری ها نظارت داشته باشند تا شاهد اتفاقات 

جبران ناپذير نباشيم.» 

تخلف اضافه بنا 
يکــی از مواردی کــه در شــهرداری به عنوان 
تغييــر کاربــری غير مجــاز از آن يــاد می شــود 
تخلفات ساختمانی يا اضافه کردن بنا توسط مالک 
اســت. «مهدی عبدالحسينی» شــهردار ناحيه ۲ 
شهرداری منطقه ۱۵ در اين باره می گويد: «در ناحيه 
۲ موارد زيادی از تغيير کاربری مشــاهده می شود. 
از جملــه تغيير کاربری از مســکونی به 
تجــاری، تجاری به مســکونی، اما مورد 
ديگری کــه از آن هم به عنــوان تغيير 
کاربری ياد می شــود، اضافه کردن يک 
طبقه؛ نيم طبقه يا يک اتاق روی ســازه 
اصلی ســاختمان اســت.  طبعًا در اين 
شــرايط ما از اين اقدامات غير اصولی با 
ابالغ چند بار اخطار جلوگيری می کنيم. 
متأسفانه عده ای از شهروندان در هنگام 
جلوگيــری از اقدامات غير اصولی آنها به 
نيروهای شــهرداری می گويند ملک شخصی است 
و خودمان در ايــن زمينه تصميم گيرنده 
هســتيم. اين تصور و برداشــت با 
استانداردها و اصول شهرسازی 
همخوانی ندارد و شهروندان 
بايــد در هنــگام تغيير 
کاربری ها، به مسئوالن 
شهری  کارشناسان  و 
اطالع دهند و از نظر 
شهری  کارشناســان 
قوانين  همچنيــن  و 
پيــروی  شهرســازی 

کنند.» 

مشكالت قهوه خانه هاى زيرزمينى 
«معين همراهی» يکی از اهالی محله کيانشهر 

درباره فعاليــت قهوه خانه هــا در محله 
کيانشهر و پيامدهای آن می گويد: «وقتی 
فعاليت برخی قهوه خانه ها در امالکی که 
تغيير کاربری غير مجاز داده اند، به شکل 
زيرزمينی ادامه پيدا می کند و کمتر کسی 
متوجــه فعاليت آن می شــود، عالوه بر 
موضوع ناايمن بودن اين مکان ها، مسئله 
نگرانی برخی خانواده ها را هم در پی دارد 
چــون آنها از تبعات حضور فرزندان خود 
در چنين مکان هــای زيرزمينی چندان 
آگاه نيســتند و ممکن است هر حادثه 

ناگواری در چنين مکان های 
دور از چشم اهالی اتفاق 

يکی از اقداماتی که ســازمان آتش نشانی برای 
ايمن سازی ساختمان ها و جلوگيری از بروز حوادث 
انجام می دهد شناســايی اماکن و ســاختمان های 
ناايمن در شهراســت. در منطقه ۱۵ هم به همين 
صورت کار شناسايی ساختمان ها و اماکن انجام شده 
است. «علی يزدانی» رئيس ستاد بحران شهرداری 
منطقه ۱۵ در اين باره می گويد: «برای کاهش حوادث 
و حريق، سازمان آتش نشانی اماکن و ساختمان های 
ناايمن اين منطقه را شناســايی کــرده که بعد از 
اين مرحله، برای آنها «دستورالعمل ايمنی» صادر 
می شود. اين دستورالعمل به ستاد بحران ارجاع شده 
و در نهايت ما آن را در اختيار شهرداران نواحی قرار 
می دهيم که از طريق کارشناسان مستقر در نواحی 
اين دستورالعمل را با هدف رعايت موارد ايمنی به 
مالکان يا ذينفعان ابالغ می کنند.» يزدانی می افزايد: 
«۳ اخطار برای ايمن ســازی و رفع خطر به مالک 
ابالغ می شود که اگر مشــکالت ايمنی ساختمان 
در يک بازه زمانی مشــخص رفع نشده باشد، اقدام 

حقوقی صورت می گيرد.»

بافت فرسوده و حوادث
منطقــه ۱۵، ۷ ناحيــه شــهرداری دارد که در 
برخی از آنها امکان بــروز حوادث مختلف بيش از 
نواحی ديگر است. يزدانی با اشاره به بافت فرسوده 
در برخی نواحــی اين گونه توضيح می دهد: «ما در 
نواحی يک و ۲ منطقه ۱۵ با بافت فرســوده روبه رو 
هستيم. همچنين در ناحيه يک به دليل نوع خاک، 
امکان فرونشســت زمين و فروريزش ساختمان ها 

تا بتواند امورات خود را بگذراند. البته 
ما با اين اقدام موافق نيســتيم، چون 
در صورتی کــه حادثه ای رخ دهد تمام 
ارگان ها به خاطر يک غفلت از ســوی 

يک مالک درگير خواهند شــد امــا بالطبع نواحی 
نسبت به اين موضوع اشراف دارند و بايد با جديت 

در اين زمينه اقدامات پيشگيرانه را انجام دهند.» 

مشكل تبديل و تغيير كاربرى در صدر 
بيشــترين پيام ثبت شده در ســامانه نظارت 
همگانی ۱۸۸۸ شــهرداری منطقه ۱۵ در ســال 
گذشــته مربوط به مشــکالت ايجاد شــده برای 
شهروندان توســط مالکانی است که تغيير کاربری 
به صورت غير مجاز انجام داده اند. بنا به گزارش های 
ميدانی، بيشــترين تغيير کاربری در نواحی ۳، ۲ و 
يک ديده می شــود. در اين ميــان، يکی از مواردی 
که شــهروندان در ناحيــه ۳ از آن همواره گله مند 
هســتند، فعاليت صنوف زيرزمينی است. در واقع، 
برخی از مالکان خانه های وياليی در نقاط مختلف 

وجود دارد.» رئيس ستاد بحران شهرداری منطقه 
۱۵ با اشاره به وجود ساختمان های ناايمن در ناحيه 
يــک به دليل قدمت و فرســودگی بناها می گويد: 
«ناحيه يک شــهرداری منطقه ۱۵ به دليل قدمت 
و فرسودگی ساختمان های قديمی و ناايمنی دارد 
که همواره در حال شناســايی آنها هستيم. يکی از 
معابری که ســاختما ن های قديمی و ناايمن دارد، 
خيابان شهرزاد اســت که ايمن سازی آن به دليل 
وجود کارگاه های ســنگبری، بيمارســتان مهديه، 
مراکز مختلف تجاری و حجم  تردد باالی خودرو و 
شهروندان از اهميت بااليی برای ما برخوردار است.»

كاهش ضريب ايمنى ساختمان 
يکی از مواردی که ضريب ايمنی ساختمان های 
مســکونی را کاهش می دهد، تغييــر کاربری های 
غير مجاز توســط برخی مالکان اســت. يزدانی در 
اين باره می گويد: «تغيير کاربری غير مجاز در ايجاد 
حوادث نقش زيادی دارد که شــهرداران نواحی و 
معاونت شهرسازی در صورت مشاهده تغيير کاربری 

غير مجاز با اين موضوع به صورت قانونی 
برخورد می کننــد. اما از طرفی 

بحــث اقتصــاد را هم در 
اين مسئله بايد در نظر 

گرفت. تصــور کنيد 
مالکی که راهی برای 
ندارد  معاش  امرار 
مجبور می شود که 
طبقه منفی ملک 
مسکونی خود را به 
کارگاه يا هر صنفی 

ديگری اجــاره دهد 

کيانشــهر زيرزمين يا پارکينگ ملــک خود را به 
صنوف مختلف اجــاره داده اند. «کامران همايونی» 
رئيس ســامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ شــهرداری 
منطقه ۱۵ در خصوص تغيير و تبديل کاربری های 
غيرمجاز می گويد: «تغيير و تبديل کاربری غير مجاز 
از مهم ترين مشکالت اين منطقه است و بيشترين 

پيام ها در اين زمينه ديده می شود.»

تغيير كاربرى، بالى جان كيانشهر 
يکی از محله هــای منطقه ۱۵ کــه با موارد 
زيــادی از تغيير و تبديل کاربری مواجه اســت، 
محله کيانشهردر ناحيه ۳ شهرداری منطقه ۱۵ 
اســت. «نورالدين باقرفام» دبير شوراياری محله 
کيانشــهر جنوبی در اين بــاره می گويد: «يکی 
از مشــکالتی که سال هاســت اهالی کيانشهر با 
آن دســت و پنجه نرم می کننــد، تغيير کاربری 

سارا جعفرزاده

 ســتاد مديريت بحران شهرداری منطقه 
۱۵ اين روزها با جديت در مسير شناسايی 
برمی دارد  ناايمن قدم  اماکن  و  ساختمان ها 
و در اين راه موفقيت هايی را هم به دســت 
آورده است. براساس استانداردهای سازمان 
آتش نشانی، هر ساختمانی بايد استاندارهای 
الزم ايمنی را داشــته باشــد تا بتوان آن 
دليل،  به همين  دانست.  ايمن  را  ساختمان 
بحران  ســتاد  همکاری  با  ســازمان  اين 
شــهرداری مناطق، برای ســاختمان های 
ايمنی» صادر می کند  ناايمن «دستورالعمل 
که مالک و ذينفع را مجاب به رعايت موارد 
ايمنی می کند. در اين خصوص، در محدوده 
منطقه ۱۵ يکی از عواملی که باعث کاهش 
شده،  ســاختمان ها  برخی  ايمنی  ضريب 
موضوع «تغيير و تبديل کاربری غير مجاز» 
اســت که اکنون مديريت شهری به صورت 
جدی با آن برخورد می کند. در گزارش زير، 
تغيير کاربری در منطقه  با مصاديق  بيشتر 
۱۵آشنا می شــويد که اين روزها به يکی از 
معضالت در اين بخش از شهر تبديل شده 

است. . 

تعاريف كاربرى 
و تغيير كاربرى 

در تعريف مختصر به نحوه استفاده از يک ملک، 
کاربری می گويند. تغيير کاربری يا تغيير بهره برداری هم 
عبارت است از استفاده از ساختمان، بعد از ساخت، غير از 
آنچه در محتوای طرح و پروانه ساختمان قيد شده است. 

رايج ترين تخلفات تغيير کاربری مربوط است به داير 
کردن واحدهای تجاری در مناطق غيرتجاری 

و بهره برداری از ساختمان های مسکونی 
به صورت اداری يا تجاری. 

 سهل انگارى 
در اعالم تغيير كاربرى 

در حالت عادی هر مالکی که ملک مسکونی اش طبقه منفی 
يا پارکينگ دارد نمی تواند تغيير کاربری بدهد و بايد با مراجعه به 
شهرداری اعالم تغيير کاربری کند تا کارشناسان با بازديد از ملک 
تشخيص دهند که ملک قابليت تغيير کاربری دارد يا خير. البته در 

شرايطی هم که يک ملک قابليت تغيير کاربری داشته باشد، به دليل 
اينکه مالک بايد مجوز تغيير کاربری از مسکونی به تجاری بگيرد و 
متحمل هزينه شود، از اين کار امتناع می کند و ترجيح می دهد 

به صورت غير قانونی تغيير کاربری غير مجاز انجام دهد و 
کاربری ملک خود را از مسکونی به تجاری تبديل کند. در 
صورتی که شهرداری نواحی متوجه تغيير کاربری ملک 

شوند بعد از ابالغ چند مرحله اخطار، به صورت 
حقوقی و قضايی پرونده تغيير کاربری پيگيری 

می شود و در نهايت منجر به پلمب بخش 
تجاری ملک می شود. 

فعاليت 
كارگاه هاى عروسك سازى و 

خياطى
شهرداری به دليل مسائل ايمنی روی موضوع تغيير کاربری در محله های 

بافت فرسوده حساس تر است. عبدالحسينی با يادآوری اين موضوع، تأکيد 
می کند شهرداری ناحيه در محله هايی از جمله اتابک و هاشم آباد با تغيير 

کاربری بسياری مواجه است. او با اشاره به صنوفی که در واحدهايی با کاربری 
غير مجاز فعاليت می کنند، می افزايد: «در محله هايی که بافت فرسوده و 

قديمی دارند، از جمله اتابک و هاشم آباد تغيير کاربری به صورت غير مجاز 
زياد ديده می شود. امالک مسکونی که طبقات منفی يا پارکينگ خود را به 
کارگاه های عروسک سازی، خياطی يا کارگاه های توليدی مختلف اجاره 

می دهند و با توجه به قديمی بودن ساختمان، مسائل ايمنی در آنها 
رعايت نمی شود. اغلب اين ساختمان ها سيستم اطفا حريق 
ندارند و در نهايت با يک بی احتياطی کوچک هزاران اتفاق 

در اين واحدها از جمله آتش سوزی، اتصال برق 
و... اتفاق می افتد.» 

 شناسايى ساختمان هاى
 ناايمن و اماكن پرخطر

ســاختمان های ناايمــن و پرخطــر در 
محدوده منطقه ۱۵ طی ۲ ماه گذشته برای 
پيشــگيری از خطرات احتمالــی و اجرای 
تمهيدات الزم شناسايی شده است. «علی 
يزدانی» دبير و مســئول هماهنگی ســتاد 
بحران شــهرداری منطقــه ۱۵ در اين باره 
می گويد: «ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی شهرداری تهران با هدف ايمن سازی 
ســاختمان های مســکونی، تجاری، اداری 
و خدماتــی نا ايمن و پر خطر شــهر، ۲۵۶ 
دســتورالعمل ايمنی صادر کرده اســت.» 
او ادامــه می دهــد: «برای رفــع خطرات 
احتمالی، کارشناســان امور بحران نواحی 

ايمنی  ۷ گانه، دستورالعمل های 
را برای رعايت موارد ايمنی در 
۳ مرحله به صورت اخطار برای 
رفع خالف بــه مالک يا ذينفع 
ابالغ کرده انــد.» يزدانی درباره 
عدم تمکيــن برخی مالکان در 
اماکن  اين باره می افزايد: «برای 
دســتورالعمل  از  کــه  تجاری 
ارسالی تمکين نکنند، از طريق 
اداره حقوقی شــهرداری نسبت 

به توقــف فعاليت اخطار صادر می شــود. 
همچنين برای ســاختما ن های مســکونی 
اين موضوع از طريق معاونت شهرســازی و 
معماری به صورت جدی پيگيری می شود تا 
از صدور مفاصا حساب نوسازی و پايان کار 
جلوگيری شود.» يزدانی به اقدامات صورت 
گرفته برای شناسايی ساختمان های ناايمن 
هم اشــاره می کند و می گويــد: «برگزاری 
جلسه کميته ايمنی و تشکيل کميسيون، 
برگــزاری مانورهــای متعدد بــا همکاری 
اورژانس، آتش نشــانی و ديگر سازمان های 
زيربط، برگزاری دوره های آموزشی مديريت 
بحــران برای شــهروندان و اجــرای طرح 
مدرســه آماده با محوريت مقاوم ســازی و 
آموزش دانش آموزان از اين جمله اقدامات 

ستاد بحران شهرداری منطقه ۱۵ است.»

مهدى عبدالحسينى 
شهردار ناحيه 2 

شهردارى منطقه 15 

ايمنی   گانه، دستورالعمل های 
را برای رعايت موارد ايمنی در 
 مرحله به صورت اخطار برای 
رفع خالف بــه مالک يا ذينفع 
ابالغ کرده انــد.» يزدانی درباره 
عدم تمکيــن برخی مالکان در 

على يزدانى 
دبير و مسئول 

هماهنگى ستاد بحران 
شهردارى منطقه 15

منطقه15 تغيير كاربرى هاى غير مجاز، ضريب ايمنى
 برخى ساختمان ها را كاهش داده است

استقبال از خطر با  تخلفات زيرزمينى!
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تاريكى هوا و شيطنت كاميونداران 
گود آبعلی يکــی از دو محل نخاله های پايتخت اســت که 
به طور ميانگين روزانه حدود ۵۰ هزار تن نخاله های ساختمانی و 
پسماندهای عمرانی را در دل خود جا می دهد و اين حجم عظيم 
از نخاله با بيش از ۳ هزار کاميون به اين مرکز حمل می شود. اين 

کاميون ها که بيشتر از مناطق شرق، شمال و مرکزی 
پايتخت به مقصد آبعلی می آيند، بايد مسير غرب به 
شرق بزرگراه شهيد بابايی را تا انتها طی کنند و وارد 
جاده آبعلی شــوند و پس از حدود ۲ کيلومتر بارشان 
را در گود خالی کنند، اما برخی از راننده ها شيطنت 
کرده و برای کوتاه شــدن مسير راهشان را به سمت 
محله حکيميه کــج می کنند. «حامد حجازی» عضو 
شــوراياری حکيميه در اين باره می گويد: «متأسفانه 
برخــی از راننــدگان بی توجه به نتيجه کارشــان به 
جای اينکه نخاله را تا گود آبعلی ببرند، در مســير و 
در کوچــه و خيابان های محلــه حکيميه و جاده تلو 
آن را خالــی می کنند تا بتوانند زودتر برگردند و يک 
سرويس بيشتر ببرند.» او با اشاره به اينکه اين تخلف 
معموًال نيمه شــب يا صبح خيلی زود و با سواستفاده 
از تاريکی هوا انجام می شــود، می گويد: «نتيجه اين 
تخلــف تصادف و چپ شــدن خودروها و در بهترين 

حالت مسدود شدن معبر است.» 

برخورد با تپه نخاله در وسط جاده
خيابان های شــهيد خلعتبری (جاده تلو)، ارکيده، چمن آرا، 
شــاهين، شکوفه، شــيدايی، کوی دانشــگاه و... از جمله معابر 
که  هســتند  حکيميه 
بارهــا با تخليــه نخاله 
مسدود و برای رانندگان 
خودروهای عبور ناايمن 
شده اند. «علی صبوری» 
يکی از اهالی حکيميه و 
از افرادی اســت که به 
دليل تخليــه نخاله در 
ايــن معابر دچار حادثه 
شده است. او می گويد: 
صبح  پيش،  ماه  «چند 
زود قبــل از اينکه هوا 
کامًال روشــن شــود با 
جاده  طــرف  به  موتور 
تلو در حرکت بودم که 
ناگهان با يک تپه نخاله 
وسط جاده مواجه شدم 
و پيــش از اينکه بتوانم 
عکس العمل نشان دهم با آن برخورد و سپس به کنار جاده پرتاب 
شدم و کتف و پايم مصدوم شد.» شورايار حکيميه که مديريت 
کانال اطالع رســانی محله را هم برعهــده دارد، با بيان اينکه به 
دليل اين تخلفات تعــدادی از اهالی حکيميه دچار مصدوميت 
شــده اند، با ابراز نگرانی از افزايش اين دست تخلفات می گويد: 
«تقريبــًا هر روز يک مورد تخليــه غيرقانونی نخاله در کوچه و 
خيابان های محله داريم که اهالی از آن عکس می گيرند و برای 
کانال خبری محله ارســال می کنند. ما هم با انعکاس عکس و 
خبر در کانال به اهالی هشدار می دهيم با احتياط بيشتری در آن 
معبر  تردد کنند.» او می افزايد: «راهکار پيشگيری از اين تخلف، 

نصب چند دوربين در مســير و افزايش گشت های شبانه پليس 
است که اميدواريم به زودی محقق شود.» 

پاكسازى 11 هزار تن نخاله از منطقه
عالوه بر معابر محله حکيميه، ساير معابر همجوار با بزرگراه 
شــهيد بابايی از جمله شــمال خيابان های هنگام و 
اســتخر هم گاهی مورد عنايت متخلفان نخاله بر قرار 
می گيرد. «حميدرضا فرخی» معاون خدمات شهری 
و محيط زيست شهردار منطقه ۴ می گويد: «به دليل 
اينکه منطقه ۴ در مسير گود آبعلی قرار دارد، روزانه 
حدود ۳۰۰۰ کاميون از بزرگراه های اين منطقه عبور 
می کنند، که برخی از رانندگان اين کاميون ها بارشان 
را در معابر تخليه می کنند.» او با بيان اينکه در سه ماه 
اخير حدود ۱۱ هزار تن نخاله از معابر و بزرگراه های 
منطقه جمع آوری شــده، می گويــد: «ريختن نخاله 
عالوه بر نقض حقوق شــهروندی، ســالمت روان و 
زيبايی شــهر را مختل کرده و مشکالت زيادی برای 
شهر و شهروندان به وجود می آورد از اين رو با افزايش 
گشت و کنترل مستمر معابر درصدديم اين تخلفات را 
کاهش دهيم.» معاون خدمات شهری و محيط زيست 
شهردارمنطقه ۴ از اهالی می خواهد برای پيشگيری از 
بروز اين دست تخلفات همکاری کنند: «شهروندان در 
صورت امکان از کاميون هايی که در حال تخليه نخاله در معابر 
عمومی هســتند، عکس يا فيلم تهيه کنند تا با همکاری پليس 
راهور با اين متخلفان برخورد شود. همچنين معابری که با تخليه 
نخاله مســدود شده را به ســامانه ۱۳۷ اطالع دهند تا مأموران 
شهرداری برای پاکسازی سريع و رفع خطر معبر اقدام کنند.» 

توقيف كاميون هاى متخلف
تخلف ريختن نخاله در معابر شهری از ۳ دهه اخير و همزمان 
با افزايش ساختمان ســازی در شــهر به وجود آمده و از اين رو 
سال هاست قانونی برای بازدارندگی آن تصويب شده است. طبق 
ماده ۲۰ قانون مديريت پســماند در صورتی که خودرو ها اقدام 
به تخليه پسماند در مکان ها غير مجاز کنند، به مدت يک تا ده 
هفته توقيف خواهند شــد. در تبصره اين ماده قانونی آمده اگر 
محلی که خودرو اقدام به تخليه نخاله و پســماند در آنجا کرده 
اســت معابر شهری و يا بين شهری باشــد، پليس راهور مجاز 
است حداکثر زمان توقيف خودرو را برای متخلف در نظر بگيرد. 
رئيس پليس راهور منطقه ۴ درباره وقوع اين تخلفات در منطقه 
می گويد: «به طور ميانگين هرهفتــه حداقل يک مورد کاميون 
متخلف را جريمه و توقيف می کنيم.» او می افزايد: «معموًال اين 
افراد پالک کاميون را درمی آورند که شناسايی نشوند.» سرهنگ 
«برديــا دريکوند» از چگونگی شناســايی متخلفــان اين طور 
می گويد: «از آنجايی که بيشــتر اين تخلفات در ســاعات اوليه 
صبح و قبل از روشــن شــدن هوا اتفاق می افتد، ما يک گشت 
سيار در ابتدای جاده تلو مستقر کرده ايم تا کاميون های عبوری 
را رصــد کنند. امــا به دليل گســتردگی و تاريکی معبر دنبال 
راه حل مناسبی برای پيشگيری از اين تخلفات هستيم.» او که 
معتقد است متخلفان از تاريکی معبر تلو سوءاستفاده می کنند، 
می گويد: «برای افزايش روشــنايی و برق کشی معبر درخواست 
داده ايم تا بتوانيم با نصب دوربين مسير را کنترل کنيم. البته تا 
آن زمان هم از شهروندان درخواست می کنيم موارد تخلف را با 
ذکر شماره پالک يا تهيه مستنداتی مانند عکس به پليس راهور 

اطالع دهند.» 

پديده«خاك 
فرار» از 

نگاه مديران 
شهرى

«اصغر عطايی» 
مديرکل خدمات 
شهری شهرداری 
تهران می گويد: 
«تخلف ريختن 

نخاله های ساختمانی 
توسط کاميون درحال 
حرکت «خاک فرار» 

ناميده می شود و 
بيشتر در بزرگراه های 

شمالی شهر، 
سرچشمه رودخانه 
کن و معابر شرق 

تهران و محدوده گود 
آبعلی رخ می دهد.»

«محمدحسين 
بازگير» رئيس پيشين 

اداره محيط زيست 
شهر تهران هم معتقد 

است: «کاميون های 
حمل نخاله های 

ساختمانی می بايست 
ساماندهی و مجهز به 
GPS شوند تا مسير 

رفت وآمد آنها مشخص 
شود و امکان تخليه 

آشغال در هر نقطه ای 
را نداشته باشند.»

مراكز 
پسماند 

نخاله 
پايتخت

مرکز آبعلی بزرگ ترين 
مرکز دفع پسماندهای 

ساختمانی و عمرانی 
تهران است که از 

سال ۶۹ برای تخليه 
قسمت اعظم خاک 
و نخاله و آوارهای 

ساختمانی شهر مورد 
استفاده قرار گرفت. 

دومين مرکز دفع 
پسماند عمرانی شهر، 

آرادکوه در جنوب 
تهران است. در حال 
حاضر تجهيزات الزم 
برای بازيافت شن و 

ماسه ازخاک و نخاله 
در هر دو مرکز وجود 

دارد. 

گاليه اهالى حكيميه 
از تخليه ضايعات ساختمانى 

در معابر محله

 تپه هاى نخاله 
شبانه سبز مى شود!

پريسا نورى

 گود آبعلــی، جايی در ابتدای جاده آبعلی و 
۲ کيلومتری پل بزرگراه شــهيد بابايی است. 
اين مرکز که بيش از ۳ دهه است به قبرستان 
آوارهای ســاختمانی پايتخت نشينان تبديل 
شــده، برخالف نامش نه تنها گود نيست، که 
به دليل انباشــت نخاله های ساختمانی شبيه 
کوه شده اســت. کوهی بدمنظر که اجزايش 
ســنگ و کلوخ، ميلگرد، آجر و... شکســته 
است. اصلی ترين مسير دسترسی به اين گود، 
بزرگراه شهيد بابايی است و نزديکی اين مسير 
به محله حکيميه مشــکالتی را برای اهالی به 
وجود آورده که مهم ترين آن تخليه نخاله های 
ساختمانی توسط برخی رانندگان کاميون در 
معابر اصلی و فرعی اين محله اســت. گزارش 
پيش رو بررســی اين موضوع از نگاه اهالی، 
شوراياران، معاون خدمات شهری شهرداری و 

رئيس پليس راهور ۴ است.

 قديم ها با تعطيلی مدارس و شــرو ع فصل تابستان، پدر و مادرها برای اينکه بچه ها وقت بيکاری در 
کوچه و خيابان نچرخند، آنها را دســت يک استاد کار آشنا می سپردند تا هم سرشان گرم شود و فن و 
حرفه ای ياد بگيرند و هم خرج درس و مشق شــان را در بياورند. همين کار اجباری تابستانه از «پرويز 
عبدی» کودک بازيگوشــی که دلش می خواست از صبح تا شب در کوچه پسکوچه های محله مجيديه با 
دوستانش فوتبال بازی کند، يک استاد تمام عيار ساخت. استادی که دستانش با تلفيق هنر منبت و معرق 
جادو می کند و به تکه چوبی خشک، جان می بخشد. برای آشنايی با هنرمند هم محله ای که آوازه هنرش 

از محله مجيديه تا آن سوی مرزها هم رفته است، گزارش پيش رو را بخوانيد.

منطقه4

حامد حجازى
شورايار محله حكيميه

حميدرضا فرخى
معاون خدمات شهرى 

شهردار منطقه 4

آموزش از كودكى
متولد و ســاکن شرق تهران اســت اما اصالتش به 
روســتای «کری بزرگ» از توابــع اردبيل برمی گردد 
جايی که به گفتــه خودش ۷۰ درصد از ســاکنانش 
هنرمند منبت کار هستند و او اين هنر را از کودکی نزد 
آنها آموخته است. «در بچگی تابستان  که می شد پدرم 
مرا پيش دو تا از هنرمندان اين روســتا به نام استادان 
«صالح و صابر سلطانی» که پسر عمو بودند، می برد تا 
منبت ياد بگيرم. ابتدا عالقه ای به اين کار نداشــتم اما 
کم کم که اين هنر را ياد گرفتم، عالقه مند شدم و از ۱۴ 
ســالگی به صورت آماتور و بعد حرفه ای منبت کاری و 
سپس معرق کاری را انجام دادم. بعدها هم داماد استاد 

صالح شدم.» 

آرايشگرى شغل اولم است
اين هنرمنــد که از نوجوانی تا حاال که ۵۷ ســاله 

ولی نتيجه کار قطعًا متفاوت می شود.»

آموزش اهالى در سلمانى 
مغازه ســلمانی اســتاد عبــدی در محله مجيديه 
به نوعی آموزشــگاه هم هســت. او ارتبــاط خوبی با 
همســايه ها و اهالی دارد و هنرش را به رايگان آموزش 
می دهد: «در اين ســال ها به خيلــی از اهالی محله و 
حتی مشــتری های غريبه که با تماشای تابلوهايم در 
مغازه به اين هنر عالقه نشــان دادند، آموزش داده ام. 
اگر هم اســتعداد و پشــتکارش را داشته اند کمکشان 
کرده ام رشــد کنند يا کارشان را کامل و اشکاالتشان 
را رفع کرده ام.» او که سلمانی اش يکی از قديمی ترين 
مغازه های محله مجيديه است، به تازه دامادهايی که از 
بچگی مشتری اش بوده اند هم هديه می دهد.:«خيلی از 
مشتری هايم که يک زمانی بچه بودند و برايشان تخته 
می گذاشتم تا مويشان را کوتاه کنم، برای اصالح موی 
دامادی شان پيش خودم آمدند و من هم برای کادوی 
عروســی يکی از تابلوهای «وان يکاد» را به آنها هديه 

می دهم.» 

است تابلوها و آثار زيبايی از منبت و معرق خلق کرده 
معتقد است معاش هنرمند صرفًا نبايد در گرو هنرش 
باشد. از اين رو در جوانی به آرايشگری رو آورده و مغازه 
سلمانی اش در محله مجيديه که «هنر+هنر» نام دارد، با 
وجود ده ها تابلو و اثر هنری کوچک و بزرگ، بی شباهت 
به گالــری هنری نيســت. عبدی درباره شــروع کار 
آرايشگری می گويد: «حدود ۴۰ سال پيش يک روز در 
مجيديه با بچه ها فوتبال بازی می کرديم که يک غريبه 
که بعداً فهميدم ســلمانی دارد آمد و همبازی ما شد. 
با هم دوست شــديم و رفتم کنار دستش سلمانی ياد 
گرفتم و از آن روز سلمانی شغل اصلی ام شد. چون يک 
منبع درآمد نسبتًا خوب و به اصطالح نقدی بود. همين 
موضوع که دغدغه نان نداشــتم باعث شد کار منبت و 
معرق را دلی و با حوصله انجام دهم. گاهی ساعت ها به 
يک تابلو نگاه می کنم تا طرح جديد بزنم، شايد يک تابلو 
که کار ۲۰ روز اســت، دو ماه و حتی بيشتر زمان ببرد 

فرهنگسراها هنرهاى دستى را 
به جوانان بشناسانند

عبدی در ســال های گذشــته 
آثارش را در ده ها نمايشگاه داخلی 
و خارجی از اروميه تا کشــورهای 
ترکمنســتان و برزيــل به نمايش 
گذاشــته و به ســهم خــود هنر 
زيبــای معرق و منبــت را به دنيا 
معرفی کرده است. او معتقد است 
فرهنگسراها و مراکز هنری محله 
آن طور که بايد جوانان را با اين هنر آشــنا نمی کنند. 
عبدی در اين باره می گويد: «ســاعت فراغت جوان ها 
را بــا آموزش هنری بايد پر کرد. فرهنگســراها مراکز 
خوبــی برای آموزش اين هنر و ســاير هنرهای بومی 
و صنايع دستی هســتند، ولی برای جذب مخاطبان و 
آمــوزش هنر به آنها چنــدان پررنگ عمل نمی کنند. 
به طــوری که خيلی  از اهالی بــا مراکز فرهنگی محله 
بيگانه اند.» اين هنرمند به خاطره ای در اين باره اشاره 
می کند: «چند ســال پيش صبح ها بــرای ورزش به 
بوســتان صدف در محله مبارک آباد می رفتم و با عده 
زيادی از اهالــی ورزش جمی می کرديم. همان موقع 
هم نمايشــگاهی از کارهای من و برخی هنرمندان در 
خانه فرهنگ که داخل اين بوستان است برپا بود. ولی 
متأســفانه می ديدم که اهالی که سال هاســت ساکن 
محله انــد و هر روز برای ورزش به پــارک می  روند، از 
نمايشگاه خبر ندارند و در واقع ارتباطی با خانه فرهنگ 

ندارند.» 

آثار هنرى كادو بدهيم
اين هنرمند که در طول سال ها شاگردان بسياری 
را به رايگان آموزش داده اعتقاد دارد اگر هنرمندان نوپا 
و تازه کار حمايت و ديده نشــوند، از انجام کار هنری 
دلزده می شــوند. او در توضيح بيشتر می گويد: «االن 
خيلی از جوان هــا و نوجوان ها اين هنر را ياد گرفته و 
تابلو و کاری درست کرده اند که قابل قبول و حتی خوب 
اســت. کلی هم خرج کرده اند. من دلم می سوزد اگر 
مشتری خوبی برای کارشان پيدا نشود، چون اسپانسر 
و سرمايه ای ندارند و بايد کارشان را بفروشند تا بتوانند 
با پولش لوازم کار بعدی را تهيه کنند.» عبدی در ادامه 
می گويد: «من يادم است برای عروسی مان، ۱۳ ساعت 
ديواری کادو گرفتيم. کاش اين فرهنگ در خانواده ها 
و فاميل رايج می شــد که با خريدن صنايع دســتی از 
هنرمندان داخل فاميل حمايت کنند. اگر عادت کنيم 
بــه جای اين کادوهای تکراری يــک اثر هنری هديه 
بدهيــم کمک بزرگی به هنرمندان و آثار هنری بومی 

کشورمان کرده ايم.» 

10 سال است با دوچرخه در شهر    تردد 
مى كنم

اســتاد عبدی همانقدر که هنرمند قابلی اســت، 
شهروند قانونمداری هم هســت و معتقد است بايد 
با شــهر محلی زندگی مان مهربان باشيم و هر کاری 
از دســتمان بربيايد برای اينکه حال شــهرمان بهتر 
شــود انجام دهيم. از اين رو سال هاست بجای خودرو 
شــخصی با دوچرخه    تردد می کند «وسيله شخصی 
من يک دوچرخه اســت که از ۱۰ سال پيش با آن 
بــه همه جا می روم و خوشــحالم که می بينم تعداد 
دوچرخه سواران نسبت به گذشته بيشتر شده است.» 
او که در مسير خانه به مغازه معبر پياده روی خيابان 
نظام آبــاد را رکاب می زنــد، در ادامــه يک گاليه از 
شــهرداری دارد: «پياده روهای خيابان نظام آباد پهن 
و مناسب دوچرخه سواری است. اما با وجودی که در 
اين مسير به تازگی آســفالت را کندن و سنگفرش 
کردند با نخســتين بارندگی که چنــدی پيش بود 
ســنگ ها لق می زنند، پيداســت که مصالح زيرش 
شسته شده، از شهرداری انتظار دارم نظارت بيشتری 
بر اجرای کار پيمانکاران داشته باشد.» او در ادامه از 
شهروندان هم می خواهد بيشتر هوای شهر را داشته 
باشــند و حداقل زباله نريزند: «من می بينم کارگران 
شــهرداری از داخل جوی ها و کانال ها زباله و ظرف 
يکبارمصرف و ماسک درمی آورند تا راه آب باز شود؛ 
شرمنده می شوم، کاش ياد بگيريم که در شهر زباله 

نريزيم.»

جادوى استاد سلمانى 
با چوب

آوازه هنر منبت و معرق «پرويز عبدى» از مجيديه 
تا آن سوى مرزها رفته است

اطالعات فورى
 پرويز عبدى 

 متولد سال 1342
 ساكن محله مجيديه 

 سابقه فعاليت: 43 سال كار هنرى در زمينه معرق و منبت 
 نوع آثار هنرى: خطاطى، رئال، مينياتور

 افتخارات: حضور در چندين نمايشگاه داخلى از جمله نمايشگاه 
قرآن و ميراث فرهنگى و شركت در 10 نمايشگاه خارجى، كسب 

رتبه اول فستيوال هنر در عشق آباد تركمنستان و دريافت ديپلم 
افتخار و... 

پريسا نورى
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

عرضه محصوالت چرمى با قيمت مناسب 
در غرفــه بعــدی «مليکا 
کيف  دوخت  مشغول  حجاز» 
چرمــی اســت. او هنرمنــد 
قابلــی اســت و محصــوالت 
دست ســازش در بازار حرف 
را می زند. می گويد: «زير  اول 
و  کارآفرينی  گــروه  مجموعه 
هستم.»  همياری  اشتغالزايی 
مســئول اين زيــر مجموعه، 

مادرش، خانم انيس الدوله است که از کارآفرين های 
برتر و نمونه کشور به شمار می آيد. 

او می گويــد: «چرم دوزی را از مــادرم ياد گرفتم 
و بعــد در آموزشــگاه فنی حرفه ای آزمــون دادم و 
مدرک گرفتم. يکســری از صنايع دســتی را خودم 
طراحی می کنم. کوچک ترين هنرجوی من ۱۱ سال 
دارد. از کار کــردن در اين فضــا لذت می برم چراکه 
می توانــم آنچه می دانــم را به ديگران يــاد بدهم.» 
به بــاور اين بانوی هنرمنــد، اگــر ارگان يا نهادی 
مردمی درباره کار در مرکز مهارت آموزی و مشــاغل 
خانگــی، تبليغ کنــد، مطمئنًا افراد بيشــتری برای 
آموزش و خريد بــه اينجا مراجعه می کنند. حجاز از 
چرم فروشی های بازار سفارش کار گرفته و به کسانی 
که بــا او کار می کنند نمونه کار می دهد تا در منزل 
درســت کنند. می گويد: «قبــل از بيماری کرونا در 
بازارچه خوداشــتغالی نمونــه کارهای خود را عرضه 
می کرديم.» حجاز مهندس عمران اســت اما به جای 
بهره گيری از تحصيالت دانشگاهی، به هنر رو آورده 
و از آن کســب درآمد می کند. او معتقد اســت چه 
خوب که دانش آموزان و دانشجويان کاری بلد باشند 
و با کمک آن هم ســرگرم شــوند و هم درآمدزايی 

کنند. 

16 غرفه در فضاى صميمى
بلوار ابــوذر، بين پل دوم و ســوم، نبش خيابان 
علــی مراديان، تابلوی مرکز شــهربانو نصب شــده 
است. نرســيده به انتهای خيابان، ســاختمان بلند 
شهربانو ديده می شــود. در کنار آن در شيشه ای به 
چشــم می خورد که روی آن نوشته شــده، «مرکز 
مهارت آموزی و مشــاغل خانگی کوثر». اما پشت در 
شيشه ای خبر ديگری است. آنچه به چشم می خورد، 
فضای نســبتًا بزرگی اســت که با پارتيشــن چوبی 
قسمت بندی شده و روی هم رفته ۱۶ غرفه را ايجاد 
کرده است. بيشــتر به بازاری می ماند که مغازه های 
آن با نظم و ترتيب کنار هم جاخوش کرده اند. درون 
غرفه ها همه جور هنردستی از خياطی و سفال گری 
تا بافتنی و چرم دوزی، ديده می شــود. بانوان مستقر 
در غرفه هــا و هرکدام بنا بــه توانمندی و هنری که 
می داند، مشغول کار هستند. جز صدای قژقژ چرخ ها، 

صدای ديگری شنيده نمی شود. 

هنردستى الزمه زندگى بانوان
نخستين غرفه مربوط به «اکرم بی مثل» است که 
آثار هنری قالب بافی و بافتنی های آن چشــمنوازی 
می کنــد. عالوه بــر آن، از وســايل دورريــز خانه 
پادری های زيبايی درست کرده که هر کدام شان اوج 
سليقه اين بانوی کارآفرين را به رخ می کشد. بی مثل، 
معتقد است، داشتن مهارت در هنرهای دستی الزمه 
زندگی بانوان اســت. چراکه با انجــام آن، بانوان به 
اقتصاد خانواده کمک کرده و عالوه بر آن حس مفيد 
بودن را به ايــن گروه از بانوان القا می شــود. بانوی 
هنرمند محله ابوذر می گويــد: «از کار در اين مکان 
راضی هســتم. صميميتی در اينجا حکفرماست که 
در ديگر بازارچه ها ديده نمی شود. همه با هم همراه 
و يک دل هســتند و برای محصوالت هم بازار گرمی 
می کنند تا محصول بيشتری فروخته شود.» بی مثل 
خود بانوی سرپرســت خانوار اســت و درآمدزايی با 
هنردســتی را افتخاری برای خود می داند. روتختی، 
روبالشــی، زير ليوانی، کيف و کفش قالب بافی شده 
از جمله وسايلی است که در غرفه او ديده می شود. 

از 9 سالگى خياطى مى كنم
به  مربــوط  بعدی  غرفــه 
«ســهيال عطــار» اســت. او 
می گويــد از ۹ ســالگی تــا 
االن کــه به دوره ســالمندی 
پا گذاشــته خياطی می کند: 
«خياطــی را از مــادرم يــاد 
گرفتم. در توليدی های زيادی 
فعاليت کردم از لباس بچگانه 
تــا مانتــو و شــلوار دوختم. 

از وقتی هم که در اينجا مســتقرم ســرويس خواب 
می دوزم.» او از شــرايط کار در اينجا راضی اســت. 
به خصــوص که اجاره بهايی بــرای غرفه اش پرداخت 
نمی کنــد. عطار ادامــه می دهد: «بــا کمک فضای 
مجازی بــازار کار پيدا می کنــم. نمی توانم بيکار در 
خانه بمانم چراکه احساس بيهودگی می کنم. به همه 
بانوانی که دوست و آشنا هستند هم سفارش می کنم 
پی حرفه ای بروند. هميشه چرخ زندگی به وفق مراد 
آدم ها نمی چرخد. ممکن اســت در برهه ای از زمان 
اوضاع اقتصادی خانواده خوب نباشــد از اين رو يک 
خانم می تواند ســکان زندگی را به دســت گرفته و 

مشکالت مالی را تا حدی مرتفع کند.» 

در اينجا حس امنيت مى كنم
همجــوار غرفه چــرم دوزی 
حجاز، غرفه عروسک های نمدی 
غرفه،  ويتريــن  داخل  اســت. 
عروســک های رنگارنگی چيده 
شده که ديدن شــان هر انسان 
اهل ذوقــی را به وجد می آورد. 
از پشت شيشه ويترين به خوبی 
می تــوان داخل غرفــه را ديد، 
درست  مشغول  نوجوانی  دختر 

کردن عروسک نمدی است. خودش را «زهرا شيرعلی» 
معرفی می کند و می گويد که از ۹ سالگی چرم دوزی و 
ساخت عروسک های نمدی را در کارگاه های کارآفرينی 
خانم انيس الدوله ياد گرفته است. شيرعلی می گويد: «از 
طريق فضای مجازی اجناس خود را می فروشم. کار در 
منزل هم دارم. چرم را از مــادرم ياد گرفتم و حاال در 
کنار تحصيل اوقات فراغتم را با انجام هنرهای دســتی 
می گذرانم. چه خوب که دختران همســن و سال من 
به هنرهای دستی رو بياورند. اينکه در دوران نوجوانی 
درآمدزايی کنی حس خوبــی را القا می کند. در اينجا 

همه خانم هستند و امنيت زيادی دارم.» 

غرفه خياطى مريم بانو
غرفه ۱۰ مربوط بــه کارگاه خياطی «مريم ابراهيم 
پور» اســت. داخل کارگاه ۵ ـ ۶ چــرخ خياطی ديده 
می شــود که با فاصله کــم از هم قرار دارنــد. از آنجا 
که امروز، روز نظافت کارگاه اســت، به جز ابراهيم پور 
بانــوی ديگری در غرفه ديده نمی شــود. او همراه با ۸ 
بانوی ديگر ســری دوزی می کنند. ابراهيم پور می گويد: 
«سال هاســت خياطی می کنم. ۳ سال به عنوان خياط 
نمونه انتخاب شــدم. تا اينکه با سرای محله ابوذر آشنا 
شــدم و در کنار آموزش خياطی، منجوق دوزی را ياد 

گرفتم و ســعی کــردم از اين 
هنر هم اســتفاده کنم. بعد با 
خودم تصميم گرفتم کارگاهی 
نخســتين  کنــم.  راه انــدازی 
کارگاهــم در خانــه ام بود. يک 
اتاق ۶ متری چرخم را گذاشته 
بــودم و کار می کــردم. بعــد 
کارگاه خياطی در شهر پرديس 

راه اندازی کردم شــرايط خوب بــود اما به دليل دوری 
مســافت کارگاه را تعطيــل کردم. مدتــی بعد با اين 
مرکز آشــنا شــدم. االن در کنار ۸ بانوی ديگر فعاليت 
می کنم و خيلی خوشــحالم.» ابراهيم پور شلوار اسلش 
می دوزد و با چند توليدی همــکاری می کند. او ادامه 
می دهد: «راه اندازی چنيــن مرکزی يکی از مهم ترين 
اقدامات شهرداری است. اينکه فضای خوبی برای کار و 
تالش بانوان ايجاد شده می تواند کمک شايانی به رونق 

اقتصادی خانواده ها کند.» 

خياطى را از مددجوها ياد گرفتم
غرفــه  همســايگی  در 
ابراهيــم زاده، کارگاه خياطــی 
«رقيــه عبداهللا زاده» اســت. او 
هم شــلوار اســلش و ماسک و 
گان توليــد می کند. ۱۱ بانوی 
عبداهللا زاده  با  خانوار  سرپرست 
همکاری می کننــد. اين بانوی 
کارآفريــن تعريف می کند: «در 
از خياطی  امر چيــزی  ابتدای 

نمی دانستم و از آنجا که به عنوان مددکار بانوان فعاليت 
می کردم ســعی کردم، خياطی را ياد بگيرم تا بهتر به 
آنها کمک کنم.» او نمونــه کارهای برش خورده را به 
بانوانی می دهد که امکان حضور در مرکز مهارت آموزی 
را ندارند تا در خانه شــلوارها را آماده کنند. عبداهللا زاده 
می گويد: «با توجه به شــناختی که از بانوان سرپرست 
خانوار دارم، هيچ کاری بــه اندازه اينکه روی پای خود 
بايســتند به آنها انرژی نمی دهد. از اينکه ديگر محتاج 
نيستند و دست نيازشان جلو کسی دراز نيست، خيلی 

خوشحالند.» 

كرونا، فرصت هم هست 
پارتيشــن بعــدی، غرفــه 
زيورآالت است که آن را «مرجان 
بانوی  اداره می کند.  بين»  حق 
جوانــی که ســاخت زيورآالت 
را از فضــای مجازی ياد گرفته 
است. حق بين اهل ذوق است 
و با ارزان ترين وسايل، زيباترين 
وسايل زينتی را درست می کند. 
می گويد: «ايــن هنر طرفداران 

زيادی دارد که بيشتر جوان هستند. هنرجوهای زيادی 

برای آموزش به من مراجعه می کنند. ســاخت وسايل 
زينتی عــالوه بر پر کردن اوقات فراغــت، بازار فروش 
خوبی دارد.» ۵ بانوی باســليقه بــا حق بين همکاری 
می کنند. ملزومات اوليه ســاخت زيورآالت را به خانه 
برده و با آن وســايل زينتی درست می کنند. حق بين 
می گويد: «تا قبل از شــيوع کرونا بازار خوبی داشتيم، 
االن کمتر می توانيم اجناس خود را بفروشيم. البته حاال 
هــم نبايد فقط به تهديد های بيمــاری کرونا نگاه کرد 
چراکه در خانه ماندن بهترين فرصتی اســت که بانوان 

پی يادگيری هنری بروند و با آن سرگرم شوند.»

نقش و نگار زيبا روى سفال هاى گلى
تنها غرفه ســفالگری مرکز 
مهارت آموزی و مشاغل خانگی 
شــهربانو، را «زکيــه صفری» 
اداره می کنــد. او ايــن هنــر 
را در آموزشــگاهی واقــع در 
محلــه تهرانپارس ياد گرفته و 
حاال خودش يکــی از مربيان 
زبده منطقه اســت. می گويد: 
«۶ ســال اســت مينــاکاری 

روی ســفال انجام می دهم. ايــن کار آرامش خاصی 
به هنرمنــد منتقل می کند. چــون از ظرافت خاصی 
برخوردار است.» او معتقد اســت بانوان با کمک اين 
هنر می تواند درآمدزايی داشــته باشــند و غير از آن 
ســرگرم شوند. به گفته خودش ۱۲ بانو با او همکاری 
می کنند. صفری می گويد: «ســفال ها را از الله جين 
همدان خريده و ميناکاری آن را خودم و بانوان همکار 
انجام می دهيم و بعد در کوره ای که در پارکينگ خانه 
ايجــاد کردم آن را پخته و بــرای فروش به مغازه ها و 

بازارچه ها عرضه می کنم.» 

دوخت ساق و هدبند با پارچه هاى 
دورريختنى 

«اکــرم اکبرپــور» بانــوی 
ديگــری اســت کــه در اين 
می کند.  فعاليــت  مجموعــه 
او از پارچه هــای مازاد ســاق 
دست و هدبند درست کرده و 
می فروشد. می گويد: «نخستين 
بار هدبند برای مادر همســرم 
درســت کــردم و از ايــن کار 
انرژی زيادی گرفتم. همين شد 

کــه کارم را ادامه دادم. ابتدای امر نمونه کارهايم را در 
مدرسه دخترانه می فروختم و استقبال خوبی شد. بعد 
روســری از بازار تهيه کرده و دور آن را يراق می دوزم و 
ارزش روسری چندبرابر می شود. اين کارها سرمايه زياد 
نمی خواهد کافی اســت کمی خالقيت را چاشنی هنر 
کنی و بازتاب خوبی خواهد داشــت. هر لباسی هم که 
می دوزم مازاد پارچه را تبديل به ساق دست می کنم.»

مركز مهارت آموزى و مشاغل خانگى 
امكان درآمدزايى براى بانوان محله ايجاد كرده است

روى پاى خودمان 
ايستاده ايم

  در همين نزديکی محل ســکونت ما در منطقه ۱۴، مرکزيوجود دارد که با هدف آموزش 
مهارت های هنری و مشــاغل خانگی راه اندازی شده است. جايی که بانوان توانمند بتواند 
برای رونق اقتصادی شــهر و محله شان آســتين همت باال زده و همه تالش خود را به کار 
گيرند. قرارشــان اين اســت هنری که می دانند را به ديگران آموزش داده و با آن کسب 
درآمد کنند. از قرار معلوم در اين کار موفق هم بوده اند چراکه در مدت زمان کمی که مرکز 
مهارت آموزی و مشاغل خانگی کوثر راه اندازی شده، توانسته جای خود را در محله باز کند 
و بازتاب خوبی داشته باشد. اين مرکز در همسايگی و ديوار به ديوار مرکز شهربانوی شماره 
يک منطقه ۱۴ واقع شده و از ۲ ماه پيش فعاليتش را شروع کرده است. در اين مرکز انواع 
هنرهای دستی از قالب بافی و خياطی تا چرم دوزی و سفالگری برای آموزش و درآمدزايی 

وجود دارد.  

مژگان مهرابى

و مشاغل  مرکز مهارت آموزی 
خانگی ۲ ماهی می شــود که در 

شهربانوی  مرکز  دل 
شکل  يک  شــماره 
گرفته اســت. جايی 
برای آموزش و کسب 
هنرهای  از  درآمــد 
خانگی که اين روزها 
ن  گا جعه کننــد ا مر
زيــادی دارد. «زهرا 
مديــر  پاســدار» 
شهربانوی  مجموعه 

می گويد:  اين باره  در  يک  شماره 
فضای  شــهربانو  مجموعه  «در 
۳۰۰ مترمربعی وجود داشــت که 
بدون استفاده مانده بود. از آنجا 
که يکی از وظايف مديريت شهری 
اشتغالزايی زنان سرپرست خانوار 
مهارت آموزی  مرکز  ايجاد  است. 
کوثر در فضای بدون اســتفاده 
را به شــهردار منطقه پيشنهاد 
اين  با  داديــم. دکتر عباســی 
طــرح موافقت کردنــد. چراکه 
اقتصادی  رونق  ديدگاه خودشان 
خانواده ها به خصوص خانواده های 
کم درآمد اســت. اين شد که در 
مدت زمان کمی فضای مذکور به 
مرکز مهارت آموزی تبديل شد.» 
اينجا ۱۶ زير مجموعه دارد که در 
هنرهای مختلف فعاليت می کنند. 
محصوالت دســتی و هنری هم 
آموزش داده می شود و هم امکان 
وجود  به  برايشــان  اشتغالزايی 
«برای  می گويد:  پاسدار،  می آيد. 
بانوان  کردم  سعی  غرفه ها  اداره 
توانمندی هايشان  به  توجه  با  را 
انتخاب کنيم. کسانی که بتوانند 
خوب آمــوزش دهند و به بانوان 
اين  دهند.  آمــوزش  هم  ديگر 
اقدام فرصتی برای رونق مشاغل 
خانگی اســت و تاکنون بازتاب 
خوبی هم داشــته اســت.» در 
همســايگی مرکز شهربانو، بازار 
و مدرسه دخترانه  تره بار  و  ميوه 
قرار دارد و همين باعث شــده، 
يا  خريد  بــرای  زيــادی  افراد 
آموزش بــه اينجا مراجعه کنند. 
پاسدار در ادامه به ديگر امکانات 
مرکز شهربانو اشاره می کند: «در 
اين مرکز سالن رزمی، بدنسازی، 
ســالن چند منظوره و سونا قرار 
و  تفريح  بــرای  مکانی  که  دارد 
مزيت  است.  شده  بانوان  ورزش 
ديگر شهربانو وجود آتليه عکس 
اســت که بهتريــن خدمات را 
ارائه می دهــد. از ديگر امکانات 
ايــن مجموعه خانــه کودک و 
مکان  که  اســت  پيش دبستانی 
و سرگرمی  تفريح  برای  مناسبی 
کودکان اســت. کالس آشپزی، 
موسيقی، نقاشــی، پيکرتراشی 
شهربانو  آموزشی  برنامه های  هم 
زيادی هم  هستند که طرفداران 

دارند.»

«شهربانو» 
جايى براى 

آموزش و سرگرمى 

زهرا پاسدار 
مدير مجموعه 

شهربانوى شماره يك

 ماهی می شــود که در 

زهرا پاسدار 

مليكا حجاز
هنرمند

زهرا شيرعلى
هنرمند

مريم ابراهيم پور
هنرمند

رقيه عبداهللا زاده
هنرمند

مرجان حق بين
هنرمند

زكيه صفرى
هنرمند

اكرم اكبرپور
هنرمند

سهيال عطار
هنرمند

اد
نژ

س 
عبا

د 
حم

: م
ها

س 
عك
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نظارت
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امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

از يکســری خدمــات رايگان يــا تخفيف های ويژه 
در اســتفاده از امکانــات مراکــز فرهنگی، هنری و 
ورزشی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مثل سالن های 
ســينما، ورزش و استخرهای زير پوشش سازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهــران، کتابخانه ها، 
حمل ونقــل عمومــی، کالس های آموزشــی و... 
بهره مند می شــوند. مدير فرهنگی هنری منطقه 

۱۳ دراين بــاره می گويد: «در اين طــرح تعدادی 
از پذيرنــدگان منتخــب چون تله کابيــن توچال، 
ماديران، مجتمع فنی تهران، مبتکران و... به صورت 
حضوری و برخی ديگر مانند اســنوا، فيليمو، ديجی 
کاال، تپ سی و... هم به صورت غير حضوری خدمات 

ارائــه می کنند.» دوســتی 
می افزايد: «برای استفاده از 

خدمات نويــن کارت منزلت، 
ســالمندان پــس از دريافت اين 

کارت بــدون پرداخــت هزينــه از 
خدمات اين باشــگاه با تخفيف مناسب 
او دربــاره هزينه  بهره مند می شــوند.» 
صدور اين کارت هم می گويد: 
«هزينه کارت تنها يک بار از هر 

فرد دريافت می شود و اين کارت 
برای ارائه خدمات مادام العمر ســازمان 

فرهنگی و هنری شهرداری تهران است.» 

ثبت نام غيرحضورى
بهره منــدی از مزيت هــای ايــن طرح 
بــرای همه زنان و مردان باالی ۶۵ ســال 
پايتخت امکان پذير اســت. مدير فرهنگی 
و هنری منطقه۱۳ درباره چگونگی اســتفاده از اين 
خدمات و ثبت نام غيرحضوری در اين طرح می گويد: 
«جهانديدگان، همزمان بــا ثبت نام و دريافت کارت 
منزلت، عضو باشگاه فرهنگ و هنر ايرانيان می شوند. 
 club. farhangsara.ir فقط کافی است به نشانی
مراجعه و مشخصات خود را تکميل کنند و از دريافت 

تخفيف صدها پذيرنده بهره مند شــوند.» دوســتی 
می افزايد: «کارت منزلت ويژه افراد باالی ۶۵ ســال 
با تابعيت ايرانی و ساکن يکی از مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران است که می توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتی 
 https://manzelat.farhangihonari.ir
ثبت نــام کنند. بعــد از تکميل ثبت نــام و پرداخت 
حق عضويت، کارت متقاضی از طريق پســت ارسال 
می شــود.» همچنيــن متقاضيــان می توانند برای 
کسب اطالعات بيشــتر در اين زمينه با شماره های 
۳۳۳۰۳۸۴۱ و ۳۳۳۰۳۸۴۴ (تلفــن گويــا) تماس 

بگيرند. 

دبيرخانه کارت منزلت پايتخت در فرهنگســرای 
اميد مستقر است و از اين رو مديريت مراکز فرهنگی 
و هنری منطقــه ۱۳برای افزايش مزيــت دارندگان 
ايــن کارت فعاليت های متعددی انجــام داده بوده و 
توانسته با مشارکت و همکاری باشگاه فرهنگ و هنر 
ايرانيان، درکنار خدمات قبلی، امکانات جديد ويژه به 
دارندگان کارت منزلت ارائه دهد. «پروانه دوســتی» 
مدير فرهنگی هنری منطقه ۱۳ و رئيس فرهنگسرای 
اميد در اين باره می گويد: «از ســال ۱۳۸۳ پرداختن 
به هويت ســالمند در فعاليت های فرهنگسرای اميد 
(ســالمند ســابق) منجر به صدور کارت منزلت ويژه 
جهانديگان و ســالمندان باالی ۶۵ سال شهر تهران 
شده است. باتوجه به استقبال بی نظير از اين طرح بر 
آن شديم تا با مشارکت و همکاری باشگاه فرهنگ و 
هنر ايرانيان عالوه بر خدمات گذشته، نسبت به ارائه 

خدمات جديــد و ويژه به دارندگان کارت 
منزلت اقدام کنيم.» او می افزايد: «خدمات 
در نظر گرفته شده در اين کارت، رايگان يا 
همراه با تخفيف در مراکز فرهنگی، هنری 
و ورزشی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ارائه 
می شــود. همچنيــن در اين طــرح تمام 
افرادی کــه کارت منزلت دريافت کرده اند 
و افرادی که به تازگی قصد دريافت کارت 
منزلــت را دارند می تواننــد از خدمات و 
امکانات تخصصی گسترده باشگاه فرهنگ 

و هنر ايرانيان ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری 
تهران استفاده کنند.»

از مترو تا تله كابين با يك كارت
با هدف تکريم سالمندان، دارندگان کارت منزلت 

فرهنگسراى اميد دبيرخانه 
اجراى طرح كارت منزلت پايتخت است 

خدمات نوين 
براى رفاه سالمندان

  سالمندان باالی ۶۵ سال که کارت منزلت دارند يا می خواهند برای دريافت آن اقدام کنند، از اين پس 
می توانند از خدمات بيشــتر و متنوع تری بهره مند شوند. چراکه مدتی است فرهنگسرای اميد در شرق 
تهران به عنوان دبيرخانه صدور کارت منزلت پايتخت، با همکاری باشگاه فرهنگ و هنر ايرانيان خدمات 
جديد به افراد دارای کارت منزلت ارائه می دهد. براساس تفاهمنامه ميان اين دو ارگان، عالوه بر خدمات 

گذشته، امکانات ويژه ای برای دارندگان اين کارت در نظر گرفته شده است.  

پروانه بهرام نژاد

منطقه13

پروانه دوستى
مدير فرهنگى هنرى 
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حالجيان» معاون فنی و عمران شهردار منطقه 
۱۵ در اين بــاره می گويــد: «طرح بهســازی و 
تعريض پيــاده راه خيابان ذوالفقــاری با هدف 
اجــرای پروژه هــای توســعه محلــی، افزايش 
رضايتمندی شهروندان، ايجاد فضای حرکتی  و 
مکث، ارتقای کسب و کار و فضای عمومی انجام 
شده اســت.» به گفته اين مقام مسئول، در اين 
پروژه عرض پياده راه ضلع شــرق و غرب خيابان 
ذوالفقاری حد فاصــل خيابان رضايی و بزرگراه 
بعثــت از يــک و نيم متر به ســه متر و نيم متر 
افزايــش يافت و همچنين نهــر روباز اين محور 
تخريب وطرح سر پوشيده کردن نهر با ۳۶۰ متر 
طول و نصب ۵۲ دريچه اليافی بتنی بر روی آن 
برای بهسازی معبر اجرا شده است. در مجموع، 
پياده راه خيابان ذوالفقاری به مســاحت هزار و 

۳۰۰ مترمربع بهسازی و مرمت شده است. 

احياى بازار اقتصادى محله اتابك
فعاليت لوستر فروشــان در خيابان ذوالفقاری 
بر رونــق اقتصادی محله تأثير گذار اســت و از 
همين رو اقدامات عمرانــی در اين محور باعث 
توســعه بازار اقتصادی محله اتابک می شــود. 
«محمــد زمانی» يکی از کاســبان قديمی اين 
خيابــان که در صنف لوستر فروشــی 
اين باره می گويد:  در  فعاليت می کند، 
« درخيابان ذوالفقاری بهترين اجناس 
و لوســترهای برنــزی توليد و عرضه 
می شــود. شــايد يکــی از داليل کم 
رونقی اين بازار به دليل شکل ظاهری 
پياده روهای اين خيابان در گذشــته 
بوده است. به تازگی شهرداری بعد از 
چند ســال اقدام به بهسازی پياده راه 

خيابــان ذوالفقاری کرده اســت. اقدامی مثبت 
که در جذب مشــتری تأثير فــراوان دارد.» اين 
کاســب هم محله ای يــادآوری می کند: «حتی 
اگر لوکس ترين و شــيک ترين ويترين ها در اين 
خيابان باشد، اما پياده راه مقابل واحدهای صنفی 
جايی برای عبور ۲ عابر همزمان نداشــته باشد 
فايده ندارد و مشــتری رغبتی برای خريد نشان 
نمی دهد. احيای اقتصادی راسته لوستر فروشان 
می تواند آينده خوبــی را برای محله رقم بزند و 
در واقع هنوز هم ايــن خيابان جای کار دارد و 
الزم است مســئوالن نگاه ويژه ای به اين راسته 

اقتصادی داشته باشند.»

جاى خالى پاركينگ طبقاتى 
يکــی از مشــکالتی که در حــال حاضر در 
ايــن محور وجود دارد، کمبــود پارکينگ برای 
خودروهای مشتريانی است که در روزهای پايانی 
هفته برای خريد به بازار لوستر فروشــان خيابان 
ذوالفقــاری می آيند. «مصيــب محمدی» يکی 
از معتمــدان محله اتابــک در اين باره می گويد: 
«ما در ايــن محله ظرفيتی ماننــد بازار بزرگ 
لوستر فروشان داريم، حيف است که خودمان با 
دســت خودمان باعث رکود اقتصادی اين بازار 
شــويم. روزهای پايانی هفته با خودروهايی در 
خيابان ذوالفقاری روبه رو می شويم که به صورت 
دوبله توقف می کنند تا از بازار خريدی داشــته 
باشند. در واقع جای پارک مناسبی برای توقف 
پيدا نمی کنند. به نظرم بهتر است در اين شرايط 
يک پارکينگ عمومی در اين محله ايجاد شــود 
که هم آسايش مشتری ها هنگام مراجعه به بازار 
فراهم شــود و هم شــاهد ترافيک و توقف های 

دوبله نباشيم.»

   4000
مترمربع 

پياده روسازى در 
خيابان ناصرى 

انجام شده است. 

  8
معبر مهم در 
منطقه 15 

بهسازى و مرمت 
شد. 

   2500
 مترمربع 

پياده روسازى 
در خيابان بوعلى 
انجام شده است.

   17150
مترمربع 

پياده روسازى در 
طى 6 ماه نخست 
سال انجام شده 

است. 

بهسازى 
معابر منطقه 
15 با اجراى 
پياده رو سازى
بهسازی و مرمت پياده راه 
۸ معبر مهم منطقه ۱۵ 
به مساحت ۱۷ هزار و 

۱۵۰ مترمربع طی ۶ ماه 
نخست سال انجام شد. 

«عليرضا حالجيان» معاون 
فنی و عمران شهردار منطقه 

۱۵ در اين باره می گويد: 
«در ۶ ماه نخست سال، 

۳۵۰ مترمربع پياده رو سازی در 
خيابان شياسی آرانی، ۲ هزار 
و ۱۰۰ مترمربع درضلع غرب 

خيابان نبرد، حدفاصل خيابان 
بقايی تا خاوران، ۵۰۰ مترمربع 

در خيابان ابراهيمی، 
حدفاصل خيابان خوب بخت 

تا بزرگراه امام علی(ع)، 
۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع در 
خيابان احدی و ۲ هزار و 

۵۰۰ مترمربع در خيابان بوعلی 
حدفاصل خيابان شيرودی تا 

کانال سرخه حضار به اجرا 
درآمده است.» حالجيان ادامه 

می دهد: « پياده راه خيابان 
ذوالفقاری به مساحت هزار و 
۳۰۰ مترمربع، خيابان ناصری 

به مساحت ۴ هزار مترمربع 
و نيز خيابان خوب بخت 

حدفاصل خيابان خاوران تا 
خيابان منصور به مساحت 
۴ هزار مترمربع نيز توسط 

سازمان عمران مناطق 
شهرداری تهران بهسازی و 

مرمت شده است. اين اقدامات 
در راستای انسان محورشدن 

پايتخت، افزايش کيفيت 
زندگی، تسهيل در  تردد 

عابران پياده و بازگشت عرصه 
خيابان ها به شهروندان انجام 

شده است.»

رونق به بازار 
لوسترفروشان بازگشت

اگر در گذشــته نه چندان دور مســيرتان به 
خيابــان ذوالفقاری افتاده باشــد حتمًا متوجه 
يکی از بزرگ تريــن معضالت اين خيابان يعنی 
پياده روهای کم عرض و نهرهای روباز  شده ايد و 
با توجه به ظرفيت های اقتصادی بااليی که اين 
محدوده دارد افسوس خورده ايد که چرا مطابق 
با استانداردهای شهری به انواع مبلمان شهری 
لوستر فروشــی  ويترين های  تجهيز نمی شــود. 
اين بازار محلــی در خيابان ذوالفقاری به قدری 
زيباست که چشم هر رهگذری را به خود خيره 
می کنــد. البته در آن زمان، اين همه زيبايی در 
پشت ظاهر نامناســب پياده روهای کم عرض و 
باريک پنهان شــده بود. خيابــان ذوالفقاری در 
جنوب خيابان خاوران واقع شــده و از طريق ۳ 
مسير می توان به بازارلوستر فروشان رسيد؛ يکی 
از مسيرها از سمت شرق به غرب بزرگراه بعثت 
اســت. همچنين از مســيرهای خيابان خاوران 
و بزرگــراه امام علی(ع) هــم به راحتی می توان 
به خيابان ذوالفقاری در محله اتابک رســيد. از 
گذشــته های نسبتًا دور تا اکنون در اين خيابان 
کارگاه های توليدی لوســترهای برنزی فعاليت 
می کنند که بخش عمده ای از لوسترهای خيابان 
الله زار را تأمين می کنند و حتی عمده توليدات 

آنها به شهرستان ها هم ارسال می شود. 

بهسازى خيابان ذوالفقارى 
در ماه های اخير بهســازی خيابان 
ذوالفقــاری در حالی انجام شــد که 
عده ای از شهروندان و حتی مشتريانی 
که به بــازار لوستر فروشــان مراجعه 
می کردنــد از وضعيت پيــاده راه اين 
خيابــان ناراضــی بودنــد. «عليرضا 

عليرضا حالجيان
معاون فنى و عمرانى 

شهردار منطقه 15

سارا جعفرزاده

ساکنان  از  کســی  کمتر   
راسته  که  است  تهران  شرق 
خيابان  در  لوسترفروشــان 
ذوالفقاری را نشناسد؛ محوری 
که بزرگ ترين قطب توليدات 
لوستر و منسوجات برنزی در 
می شود  محسوب   ۱۵ منطقه 

و تعداد زيــادی از کارگاه های توليد محصوالت 
برنزی در اين خيابان و کوچه پســکوچه هايش 
قرار دارد. اين خيابان تــا چندی پيش حال و 
هوای قديمی خود را همچنان حفظ کرده بود. 
وجود نهرهای روبــاز و پياده رو های کم عرض و 
باريک يکی از ويژگی های بارز اين معبر محسوب 
اســتانداردهای  می شــد که ديگر جايی در 
شهرسازی و طراحی معابر ندارد. به همين دليل، 
طرح بهســازی و تعريض پياده راه ذوالفقاری با 
هدف اجرای پروژه های توســعه محلی توسط 
معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه ۱۵ انجام 
شــد و اکنون اين معبر حال و هوای متفاوتی 

نسبت به چند سال قبل پيدا کرده است. 

منطقه15 با اجراى پروژه احياى اقتصادى 
محور ذوالفقارى در محله اتابك
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حمام200 ساله دوالب در گذر تاريخ

جای جای محله دوالب پر از رمز و راز است. در کوچه پسکوچه های آن اگر گز کنيد، قدم 
به قدم بناها و عمارت های قديمی پيدا می کنيد که می تواند شما را به اعماق تاريخ ببرد. يکی از 
آنها حمام ۲۰۰ ساله ای است که در کمرکش خيابان اميرسليمانی قرار دارد. البته خود اهالی 
معتقدند قدمت اين حمام بيشــتر از ۲۰۰ سال است اما زمان دقيق ساخت آن را نمی دانند. 
اين بنا چند سال پيش از سوی سازمان ميراث فرهنگی به ثبت ملی رسيده و از همان زمان 
تاکنون اقدامی برای مرمتش نشــده است. نمای بيرونی حمام، فقط يک ديوار رنگ و رو رفته 
و تــرک خورده دارد که احتمال می رود بــا کوچک ترين تکانی فروريزد. اما درونش، ذهن هر 
مخاطب زنده دلی را به ســال های دور می برد. در ورودی آن کوچک اســت و يک نفر هم به 
زحمت می تواند وارد شود، از جلو در تا رختکن حمام پله های پيچ در پيچی است که   تردد را 
برای آدم ها سخت می کند. در ميان رختکن يا حمام سرد به حوضچه بزرگ است که به گفته 
اهالی، افراد بعد از حمام داخل آن می شدند تا به ياری آب سرد حوض خنک شوند. دور تا دور 
حوض هم کمدهای کوچکی ديده می شــود که در دل ديوار قرار گرفته و برای آويزان کردن 
لباس از آن اســتفاده می شده است. اما حمام گرم آن سال ها حاال اين روزها به محل انباشت 
ضايعات تبديل شــده، دارای ســقف کوتاه ضربی بوده و به رغم فرسودگی اش هنوز از جاذبه 
زيادی برخوردار است. آنطورکه اهالی روايت می کنند، در گذشته های دور، حمام دارای خزينه 
بوده و بعدها برای آن دوش آب در نظر گرفته اند. حمام دوالب با اينکه چند بار از سوی اهالی 
مرمت شده اما درحال حاضر شرايط مطلوبی ندارد. از قرار معلوم حمام مالک دارد اگرچه اهالی 
معتقدند حمام به دســت خّيران ساخته شده است. همين بالتکليفی باعث شده بنای حمام 

فرسوده شود و هيچ نهاد و ارگانی برای   آبادانی اش قدم برندارد. 

يك ربع مانده به آخر 
کتاب پيشنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، رمان 
«يک ربع مانده به آخر» نوشته فائقه درويش، از نويسندگان 
ساکن شــرق تهران است که از ســوی انتشارات پايتخت 
منتشــر شده و درباره کشف استعدادهای درونی در افرادی 
با محدوديت های جســمی و شــکوفايی آن برای افزايش 
انگيزه های زندگی در چنين افرادی است. درباره موضوع اين 
رمان می توان گفت، کشف برخی توانايی ها و استعدادهای 

درونی در شرايط خاص، معموًال انگيزه مضاعفی به افراد می بخشد که بر مشکالت خاص خود 
غلبه کنند و شــرايط بهتری برای خود و اطرافيان شــان فراهم ســازند. اين موضوع دستمايه 
رمان«يک ربع مانده به آخر» فائقه درويش شــده و شخصيت اصلی اين رمان، «نهال» با آنکه 
از يک محدوديت جســمی رنج می برد، اما در برخورد با اطرافيان، طوری برخورد می کند که 
به آنها انگيزه بيشتری برای دوستی و عشق ورزی می دهد. نخستين حضور اجتماعی و اثرگذار 
نهال در جامعه با ورود به دانشگاه محقق می شود که اتفاقات تازه ای برای زندگی آرام و ساکت 
او رقم می زند. هيجان اين شخصيت پيش از ورود به اين مرحله، نشان از آمادگی ذهنی او برای 
چنين لحظه ای در زندگی اش است. در ابتدای رمان، نهال اين روز را مهم ترين و زيباترين روز 
زندگی اش می داند و در ادامه می بينيم پيش بينی او تقريبًا درســت از آب در می آيد. نهال در 
گام اول، طعم شيرين دوستی و عشق پسری جوان، شهاب را می چشد اما با توجه به شرايط و 
روحياتی که خود دارد، عشق شهاب را زمينی و فناپذير می پندارد و در دنيای خود به يک عشق 
الهی می انديشد که در ادامه از سوی استاد عرفان نهال برای او محقق می شود؛ عشقی که بندبند 
وجود او را سرشار از آرامش و رضايت می کند. رمان«يک ربع مانده به آخر» در رديف آثار ادبی 
عاشــقانه قرار می گيرد اما پايان بندی متفاوت آنکه برگرفته از نظريه های عرفانی در باب عشق 

است، اين رمان را به اثری تأمل برانگيز در اين ژانر ادبی تبديل کرده است. 

كتاب هفته

مژگان مهرابى منطقه14

 مدير هنری: کامران مهرزاده
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خبر كوتاه

اصالح هندسى بزرگراه 
شهيد دوران 

حدود ۳ هزار مترمربع عمليات اصالح هندسی 
در بزرگراه شــهيد دوران انجام شــد. «مرتضی 
رحمان زاده» شــهردار منطقه ۱۳دراين باره گفت: «با 
هدف کاهش ترافيکی و   تردد روان وسايل نقليه و نيز 
افزايش ايمنی بزرگراه، ســه طــرح عمليات اصالح 
هندســی به مســاحت تقريبــی ۳ هزار مترمربع در 
بزرگراه شهيد دوران اجرا شد.» او افزود: «در راستای 
ايمن سازی، اصالح حرکات گردشی و بهبود وضعيت 
ترافيکی ميدان شــهيد مهتدی، معاونت حمل ونقل 
ترافيــک منطقه ۱۳ طراحی و اجرای عمليات اصالح 
هندسی در بزرگراه شهيد دوران مقابل ميوه و تره بار 
پيروزی به مســاحت ۲۵۰ مترمربع را انجام داد.» او 
ادامه داد: «ايمن سازی دوربرگردان جنوب به جنوب 
بزرگــراه شــهيد دوران مقابل شــهرک دوکوهه به 
مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع از ديگر اقدامات صورت 
گرفته در امسال است.» شهردار منطقه ۱۳ خاطرنشان 
کرد: «دوربرگردان پروانه ای در بزرگراه شهيد دوران 
مقابل شهرک دوکوهه نيز، در دو جهت غرب به غرب 
و شرق به شــرق به مســاحت هزار و ۵۰۰ مترمربع 

ايمن سازی شد.»

منطقه13

خبرخطى

 منطقه4  بعــد از وقفه ايجاد شــده به علت 
بيماری کوويد۱۹، فعاليت طــب کار در مرکز 
حکيمه آغاز شده است. در اين برنامه از کارفرمايان و 
کارگران برای انجام معاينات دعوت شــد تا عالوه بر 
معاينه پزشــک و کارشناســان بهداشــت حرفه ای، 
آزمايش های مربوطه توســط آزمايشگاه مرکز انجام 

شود. 

 منطقه 8 کارگاه آموزشی آنالين امداد اوليه در 
سوانح رانندگی برای شهروندان منطقه۸ تدارک 
ديده شــده اســت. ايــن کارگاه ها توســط معاونت 
حمل ونقل و ترافيک شــهرداری منطقــه ۸ برگزار 

می شود. 

 منطقه13 زنده گيری ســگ های بی صاحب در 
بوستان جنگلی ســرخه حصار انجام شد. برای 
آرامــش و رضايت شــهروندان و همزمان با شــيوع 
ويروس کوييد ۱۹ و ضرورت بيشــتر ســالمت افراد، 
طرح جمع آوری و زنده گيری سگ های بالصاحب در 
اين بوســتان هر ماه در چند نوبت ادامه دارد. در اين 
طرح سگ های جمع آوری شده پس از واکسيناسيون 
و اقدامات بهداشتی به نقاهتگاه آراد کوه تحويل داده 

می شوند. 

 منطقــه14 مبتاليان بــه بيماری های خاص 
می توانند برای دريافت واکسن آنفلوآنزا به مرکز 
خدمات جامع سالمت شهيد جعفری مراجعه کنند. 
اين واکســن رايــگان در اختيار بيمــاران مبتال به 
تاالسمی، دياليز، سرطان، هموفيلی و پيوند اعضا قرار 
می گيــرد. اين مرکز در خيابان ۱۷ شــهريور، جنب 

ايستگاه آتش نشانی قرار دارد. 

 منطقه 15 کلونی های فعال جانوران موذی در 
نواحی هفت گانه منطقه ۱۵ طی ۶ ماه نخست 
سال طعمه گذاری شــدند. اقدام توســط گروه های 

ساماندهی انجام شد. 

کتاب پيشنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، رمان 
«يک ربع مانده به آخر» نوشته فائقه درويش، از نويسندگان 
ساکن شــرق تهران است که از ســوی انتشارات پايتخت 
منتشــر شده و درباره کشف استعدادهای درونی در افرادی 
با محدوديت های جســمی و شــکوفايی آن برای افزايش 
انگيزه های زندگی در چنين افرادی است. درباره موضوع اين 
رمان می توان گفت، کشف برخی توانايی ها و استعدادهای 

الو محله

بوســتان بانوان در 6  پاسخ مسئول
ماهــه اول از ســاعت 8 تــا 19 و در 
شــش ماهه دوم سال از ساعت 8 تا 
17 بــاز اســت. البته هنوز پيســت 
بوســتان  ايــن  دوچرخه ســوارى 

راه اندازى نشده است. 
نصيبه تواليى
مدير بوستان بانوان منطقه 4 

تعطيلى بوستان بانوان
چند بار با دوستان برای  منطقه 4
تفريح و دوچرخه ســواری به بوستان 
بانوان مراجعه کرديم ولی تعطيل بود. 
لطفًا ســاعت فعاليت اين بوســتان را 

اعالم کنيد.  
فرح امينی ـ ساکن تهرانپارس 

فضــاى  اداره  پاسخ مسئول
سبزشــهردارى ناحيه 2 بــه تازگى، 
خشــكه زنى و ســربردارى درختان 
خشك شــده در ميدان 82 را انجام 
درصورت  شــهروندان  داده اســت. 
وجود مشــكل مى توانند با ســامانه 

137 تماس بگيرند.  
ناصر رضاپور، معاون خدمات شهرى 
و محيط زيست شهردار منطقه 8

بهسازى فضاى سبز ميدان 82
فضای ســبز ميدان ۸۲  منطقه 8
نياز به رســيدگی دارد. در حال حاضر 
فصل خزان درختان است و بايد بيش از 

گذشته به آنها رسيدگی شود.   
محمدرضا اصالنی 
ساکن ميدان ۸۲

نظافت ســرويس هاى  پاسخ مسئول
بهداشــتى مرتــب انجام مى شــود. 
اما بــه دليــل بى مباالتى عــده اى از 
شهروندان، هميشه با سرويس هاى 
آلوده مواجه مى شــويم. امــا درباره 
حضور معتــادان بايد متذكر شــوم، 
مركــز رفاه و خدمات اجتماعى مرتب 
آنها را جمع آورى مى كند ولى نهادهاى 
قضايى بايد براى ساماندهى معتادان 

اقدام كنند.   
مهدى رضايى، شهردار ناحيه يك 
منطقه14

سرويس بهداشتى ناامن
بهداشــتی  ســرويس  منطقه 14
بوستان گلزار يکی از پاتوق های استعمال 
موادمخدر معتادان شــده است و چند 
چشمه اينجا هميشه کثيف و آلوده است.     
محبوبه بهادری ـ خيابان شهيد 
کاظمی ـ محله شکوفه

شــيوع  زمــان  از  پاسخ مسئول
ويروس كرونا وبينارهاى آموزشى در 
حــوزه ســالمت شــهروندان برگزار 
بــه  شــده شــهروندان مى تواننــد 
 salamat_shahrdari15 اينستاگرام

مراجعه كنند.    
اكبر مختارى، معاون اجتماعى و 
فرهنگى شهردار منطقه 15

كارگاه هاى  سالمت محور
بــا توجــه به شــرايط  منطقه 15
کنونی و شــيوع ويــروس کرونا الزم 
است اطالعات و آموزش هايی در حوزه 
سالمت به شهروندان بيشتر ارائه شود.     
مينو احدی ـ ساکن محله اتابک 


