
امام جماعت و نمازگزاران 
مسجد الرضا(ع) از پاكبان ها قدردانى كردند

خدا قوت 
خادمان گمنام شهر! 
محله تختی و شهيد بهشــتی با داشتن ۸۰کوچه و سکونت ۸۰خانواده 
شهيد از محله های اصيل و قديمی در ناحيه۵ شهرداری منطقه۱۶ است. 

مسجد الرضا(ع) تنها مسجد محله تختی و شهيد بهشتی...
چهار شنبه
۷ آبان ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره ۷۷۵
۱۶ صفحه
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گپى با دبير اجرايى 
مجتمع فرهنگى فعال منطقه17 

جمعى از اهالى در بزرگ ترين 
«مزرعه خانواده» تهران سبزى و صيفى مى كارند

ديدگاه های متفاوت مديران شــهری منطقه۱۷، مســئوالن 
باشگاه صنايع دستی يونسکو (زمزم) و اعضای باشگاه مصداق 
بيت «هر کس از ظن خود شد يار من» است. مديران شهری...

روزهای اول از سر کنجکاوی فقط برای گذراندن اوقات فراغتشان 
به اينجا می آمدند، اما به مرور زمان به پرورش و نگهداری گياهان 
خو گرفتند و اين کار به ســبک زندگی شان تبديل شد؛ بانوانی 
که بيشــتر روزهای هفته در مرکز تحقيقات، آموزش و مشاوره 
فضای سبز شهربانو حضور دارند و بعد از بازسازی و افتتاح مجدد 

مزرعه خانواده، اين روزها با پشتکار بيشتری...

باشگاه كم نظير صنايع دستى 
در دسترس شماست

پاتوق سبز بانوان

صفحه ۸ صفحه ۶

تالش كادر درمانى بيمارستان شهداى يافت آباد
در قاب تصوير 

صفحه ۱۵

رزمندگان سپيد جامه 
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حضور دارند و بعد از بازسازی و افتتاح مجدد حضور دارند و بعد از بازسازی و افتتاح مجدد 
۸صفحه ۸صفحه ۸

، مســئوالن 
اعضای باشگاه مصداق اعضای باشگاه مصداق 
يار من» است. مديران شهری...يار من» است. مديران شهری...

باشگاه كم نظير صنايع دستى باشگاه كم نظير صنايع دستى 

۶صفحه ۶صفحه ۶

صفحه ۴

20
 19

18
17 16 مناطق



3 چهارشنبه  7 آبان 1399   شماره 775 2  چهارشنبه  7 آبان 1399   شماره 775 

20
 19

18
17 16 مناطق

20
 19

18
17 16 مناطق

ورزشی  رشــته های  مسابقات 
انفــرادی صخره نــوردی، پله 
نوردی، شوت دارت، فوتبال دستی و 
تنيس روی ميز در منطقه۱۷ برگزار 
می شود. مدير اداره ورزش شهرداری 
منطقه۱۷ با اعــالم اين خبر گفت: 
«بــه دليل شــيوع ويــروس کرونا 
مســابقات و تمرينات رشــته های 
ورزشــی تيمی و ســالنی تعطيل 
شــدند، اما مســابقات رشــته های 
انفــرادی بــا رعايــت پروتکل های 
بهداشتی، در فضاهای باز يا فضاهای 

بسته ای که سقف بلند و تهويه مناسب دارند برگزار می شود.» 
«صــادق بيگدلی» تهيه مقدمات اين مســابقات را از برنامه های درحال 
پيگيری اداره ورزش عنوان کرد و افزود: «برگزاری ليگ اســتعداديابی 
صخره نوردی از جمله اين مسابقات است که برای کودکان دختر و پسر 

کمتر از ۱۰ســال طراحی می شود. 
اين ليگ در فضايی شــاد و علمی 
و زيرنظــر مربيان باتجربــه برگزار 
و کودکان مستعد رشته  می شــود 
آموزش  و  صخره نوردی شناســايی 
داده می شــوند.» به گفته بيگدلی، 
ويدئوهای آموزش مجازی رشته های 
ورزشــی انفرادی هم تهيه می شود 
و دراختيــار شــهروندان منطقــه 
تعــداد ويدئوهای  او  قرار می گيرد. 
آموزشی ورزشی که از ابتدای شيوع 
ويروس کرونا در اداره ورزش منطقه 
۱۷تهيه و در شبکه های مجازی منتشــر شده را ۸۳۶ويدئو ذکر کرد و 
گفت: «اين آموزش ها برای تشويق شهروندان به ورزش در محيط خانه 
و دور ماندن از خطر ابتال به بيماری کوويد۱۹ ارائه می شــود. شهروندان 

منطقه از اين ويدئوهای آموزشی استقبال مناسبی داشته اند.»

تيتر يك

برگزارى مسابقات ورزشى در فضاى باز

اجراى طرح فرهنگى «بارش تأليف » 
طرح فرهنگی «بارش تأليف » توســط مشاوران جوان اداره آموزش و پرورش منطقه۱۸ با 
هدف شناسايی استعدادها و توانمندی دانش آموزان مدارس در داستان نويسی و نگارش کتاب 
به اجرا در می آيد. «عطاء اهللا فروتن» رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۸ در اين باره گفت: 
«در اين طرح ابتکاری که به صورت مشــارکتی با حضورنخبه ها و مشــاوران جوان آموزش و 
پرورش و دانش آموزان فعال مدارس محدوده به اجرا درمی آيد با برگزاری مسابقات مختلف از 
جمله خاطره نويســی، داستان نويسی محلی و همچنين در نشست های تخصصی و ويژه برای 
تأليف کتاب در موضوعات مختلف تالش می شــود.» گفتنی اســت در طرح «بارش تأليف » 
استعدادهای دانش آموزی در زمينه نگارش کتاب، شناسايی و با حمايت کارآمد از آنها زمينه 

رشد و پيشرفت آنها فراهم خواهد شد. 

توسعه خدمات حمايتى براى بانوان سرپرست خانوار 
شهرداری منطقه۱۹ با ايجاد زمينه های اشتغال برای 
بانوان سرپرست خانوار، خدمات حمايتی خود را از اين 
بانوان توسعه داده است. رئيس اداره امور بانوان شهرداری 
منطقــه۱۹ در اين باره گفت: «با هدف حمايت از بانوان 
سرپرســت خانوار، ضمن شناســايی و راستی آزمايی 
بانوانی که دارای شــرايط خاص از جمله بدسرپرست، 
بی سرپرست يا کم برخوردار هستند، معرفينامه اشتغال 
برای آنها صادر می شود.» «خديجه پورعطاکش» با اشاره 
به صدور بيش از ۲۰معرفينامه برای بانوان متقاضی کار 
گفت: «اين بانوان در روزبازارها يا مراکزی همچون کارگاه های توليد ماسک، اقالم بهداشتی، 
خياطی و توليد پوشــاک مشغول به فعاليت می شــوند.» به گفته پورعطاکش، برای کسب 

مهارت های الزم و ارتقای توانمندی اين بانوان، آموزش های الزم به آنها ارائه می شود. 

توسعه خدمات حمايتى براى بانوان سرپرست خانوار 
چهره

اين پهلوان 
درس زندگى مى دهد

يادداشت

دوركارى كارمندان، 
فاصله گذارى را شكست! 

منطقه17

منطقه17

ايجاد فاصله گذاری اجتماعی در کنار 
استفاده از ماسک و شست وشوی مرتب 
دست ها، از اهميت زيادی در جلوگيری 

از شيوع ويروس کرونا برخوردار است. 
در ايــن فاصله گذاری، خــودداری از 
تجمــع افراد در محيط های سربســته و 
فاصلــه حداقل ۲متــر از يکديگر، بارها 
تأکيد شده، اما در کنار اينکه برخی افراد 
به اين موضوع توجه نمی کنند، متأسفانه 
برخی  برنامه ريزی مسئوالن  و  تمهيدات 
از مراکز، به اين معضل دامن زده است. 

پس از شيوع ويروس کرونا، دور کاری 
در بسياری از نهادها و سازمان ها اجرايی 
شــد و به تبع آن، کارمنــدان کمی در 
محــل کار خــود حاضر می شــوند، اما 
اين شــيوه نبايد در همــه مراکز مدنظر 
قرار گيــرد و بايد در برخــی ارگان ها و 
ســازمان ها، به افزايش نيروها نيز نسبت 
به گذشــته توجه داشت. به عنوان مثال؛ 
برای جلوگيری از ازدحــام جمعيت در 
بيمارستان ها و مراکز درمانی که احتمال 
ابتال و ســرايت اين بيماری بيشتر است، 
بايد تعداد نيروها به اندازه ای باشــد که 
کارهــا زودتر انجــام شــده و مراجعان 
باسرعت بيشتری خدمات دريافت و اين 

مراکز را در اسرع وقت ترک کنند.
از  برخــی  در  وجــود،  ايــن  بــا   
کارمند  يک  فعاليت  بيمارستان ها شاهد 
در بخش آزمايشگاه هستيم که در کنار 
پذيرش بيماران، مســئوليت جوابدهی و 
خون گيری از بيماران را هم برعهده دارد. 
افراد زيادی  به همين دليل، گاهــی 
در کنــار هم بدون فاصلــه اجتماعی به 
انتظار می ايســتند تا مسئول مربوطه، از 
نمونه گيری فارغ شده و برای پذيرش يا 

ارائه جواب آزمايش بيماران اقدام کند. 
اين درحالی اســت که بيمارســتان 
غياثی به دليل دريافت حق معاينه کم و 
خدمات مناسبی که دراختيار خانواده ها 
قرار می دهد، هميشــه پرتراکم اســت و 
جنوب شهری ها ترجيح می دهند به اين 

بيمارستان مراجعه کنند. 
همچنين در فروشگاه ها نيز دورکاری 
ايجاد صف های طوالنی  باعث  کارمندان 
در برخــی ســاعات در کنــار باجه هــا 
شــده که می توان چنين مشــکلی را در 
فروشگاه شــهروند خانی آبادنو و بسياری 
از فروشگاه های زنجيره ای مشاهده کرد. 
ايــن شــيوه کار و کاهــش تعــداد 
کارمندان، در کنار اينکه احتمال سرايت 
بيماری را بــه حاضران افزايش می دهد، 
ممکن اســت به بيمار شدن کارکنان نيز 
ختم شود؛ چراکه متأسفانه خيلی از افراد 
در مراجعه به بيمارســتان ها، فروشگاه ها 
و مراکــزی کــه خدمات عمومــی ارائه 
می دهنــد، توجهی به فاصلــه اجتماعی 
نمی کنند و بــا ايســتادن و ازدحام در 
مقابل باجه ها، ســالمت کارمندان را به 
خطــر می اندازند تا زودتــر کار خود را 

انجام دهند. 

پروژه هاى محلى در منطقه 17 شتاب مى گيرد
 شهردار منطقه۱۷ بر تسريع در انجام پروژه ها تأکيد 
کرد و گفت: «الزم است همه همکاران روند توسعه کنونی 
را شتاب دهند و عمليات های عمرانی و پروژه های محلی 
را در کمترين زمان برای بهره برداری آماده کنند.» «داود 
لطفی» که برای بررســی فعاليت های عمرانی در باغ راه 
سالمت، پياده راه شــهيد ناصر ابدام، عمليات نهرسازی 
در خيابان های تشيع، نيازمند و رشيدی جهان و ساخت 
مسير دوچرخه هالل احمر در نواحی مختلف رفته بود، 
بر پيگيری بی وقفه و تسريع در امور تأکيد کرد و ارتقای 

کيفيت عملکردی عوامل و بهبود شرايط نگهداشت محله ها را خواستار شد. 

پروژه هاى محلى در منطقه 

قد و قامتی چهارشــانه و نه چندان 
بلند، با مويی ســپيد و لبی هميشه 
خندان، نشانه های ظاهری پهلوان ۸۰ساله 
محله امامزاده حسن(ع) است. روی تشک 
کشتی شانه حريفان قدر ايرانی و خارجی را 
به خاک رسانده، ســال ها در گود زورخانه 
«هژبــر» ميل و کبــاده زده و شــاگردان 
پرافتخــاری ماننــد مرحــوم «عليرضــا 
سليمانی»، مرحوم «يزدان رجبی» و پهلوان 
«محمدرضا توپچی» را پرورش داده است. 
پهلوان «محمدعلی حســاس» متواضع و 
بی ادعاســت، اما قديمی ها و بزرگان محله 
امامزاده حســن(ع) خوب می دانند او برای 
تربيت پهلوانان نام آور اين محله جنوبی چه 
مرارت هايی کشيده است. مرحوم سليمانی 
درباره استاد ســپيدمويش گفته بود: «آقا 
حساس خيلی برای من زحمت کشيد و به 
نظرم يکی از بهتريــن مربيان پايه بود. آقا 
حساس فقط به ما تمرين کشتی نمی داد 
بلکه از نظر اخالقی هم ما را تربيت می کرد 
و درس اخــالق و زندگی می داد.» پهلوان 
حســاس دهه۴۰ ميان ۴۰مربی زورخانه، 

مربی نمونه شد و در حالی 
که فقط امتياز چند مربی 
بلنــدآوازه باالتر از ۱۰۰ 

بود، امتيــاز او ۲۰۰ 
شد. 

ابوذر چهل اميرانى
دبير تحريريه

مجله خبرى مجله خبرى

شناسايى نقاط حادثه خيز شهررى
شــهردار منطقه۲۰ خواستار شناسايی نقاط حادثه خيز و جانمايی 
پراکنش نقاط پرحادثه به ترتيب جرحی و فوتی روی نقشه راه ها شد و 
بر ارتقای ايمنی راه ها و اجرای برنامه های آموزش شهروندی از سوی 

معاونت حمل ونقل و ترافيک تأکيد کرد. 
«فرهاد افشــار» در جلسه شــورای معاونان که با حضور مديران 

ارشــد، شــهرداران نواحــی و معاونــان وی برگــزار شــد، ضمن
 بررســی اقدامات، دســتاوردها و برنامه هــای معاونت های مختلف، 
خواســتار ارائــه گزارش مکتــوب از وضعيت معابر و نقاط حســاس 
منطقه۲۰ از ســوی شــهرداران شب برای اطالع شــهرداران نواحی 

هفتگانه شد. 
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راه اندازى صندوق خيريه در مؤسسه رعد الغدير
به همت توان يابان مؤسسه نيکو کاری رعد الغدير يک صندوق 
خيريه راه انــدازی و عوايد حاصل از آن صــرف درمان، آموزش، 

توانمند سازی و توانبخشی افراد دارای معلوليت خواهد شد. 
معلوالنی که صاحب شغل و حرفه هستند ماهانه با بخشيدن 
سهمی از حقوق خود به صندوق خيريه، سخاوتمندانه در حمايت 
از آموزش، توانبخشــی و درمان افراد دارای معلوليت مشــارکت 
می کننــد. «معصومه فراهانــی»، مدير روابط عمومی مؤسســه 
نيکــوکاری رعد الغدير يافت آباد با بيــان اينکه توان يابان خير و 
نيکوکار اين مؤسســه هرماه مقداری از حقوق خود برای صندوق 
خيريــه کنار می گذارند، گفت: «ايــن توانيابان نيکوکار روزگاری 
مددجوی اين مؤسسه بودند و با همت و تالش و با حمايت خّيران 
به افرادی توانمند تبديل شــدند و اکنون وظيفه خود می دانند که به شکرانه اين موفقيت 
در کارهای خيرخواهانه که عوايد آن به ديگر معلوالن می رسد سهمی داشته باشند. ضمن 
اينکه اين کار نقش زيادی در نهادينه شــدن فرهنگ نيکــوکاری و حمايت از توانيابان در 

جامعه خواهد داشت.»

جانمايى و نصب يادمان شهيدان اسماعيلى 
يادمان شهيدان اسماعيلی در محله فردوس و بلوار مدائن و در 

نزديکی بازار آهن شاد آباد جانمايی و نصب شد. 
«مرتضی فرهنگ»، فرمانده حوزه مقاومت بســيج شهرداری 
منطقــه ۱۸ با بيان اين مطلــب افزود: «اين پــروژه فرهنگی و 
اعتقادی با هدف حفظ ارزش ها،  ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، و 
گراميداشت ياد و خاطره شهدای گرانقدر انجام شده است. ضمن 
اينکه کار نصب شناسنامه همراه تصاوير شهدای معظم در محله ها 
آغاز شــده و تاکنون درخيابان های شــهيدان «علی داستانی»، 
«قربانعلی زبردست»، «محمد دوابی»، «محمد فوالدی»، «رحيم 
عصمتی»، «ابراهيم زقر» و «فرامرز عقيمی» اين پروژه اجرا شده 
و درماه هــای آينده اين طرح در همه محله ها به اجرا در می آيد.» 
وي اضافه كرد: «يكي ديگر از اقدامات حوزه بسيج شهرداري منطقه ۱۸ تهيه و انتشار آثار 
مكتوب در زمينه خاطرات، وصيت نامه و يادگارهاي شــهداي معظم اســت كه با كمك و 

همكاري شوراياران، امناي مساجد و... در حال انجام است.»

1194  ميز خبر
تن آسفالت در خيابان هاى شهيد 
اسدآبادى، محمد طاهرى و حسن 
نديه در منطقه18 توزيع شد. 

اين اقدام با هدف بهبود در     تردد 
شهروندان، كاهش سوانح رانندگى 
و بروز آبگرفتگى به هنگام بارش 

نزوالت آسمانى انجام و طى آن 6هزار 
و 186مترمربع از خيابان اسدآبادى، 

2هزار مترمربع از خيابان شهيد 
طاهرى و 803مترمربع از خيابان 

شهيد زنديه بهسازى و مرمت شد. 

10000
 شهروند منطقه19 طى 2ماه گذشته 

از آموزش هاى اداره بازيافت و 
تفكيك پسماند بهره مند شدند. اين 
طرح با هدف تحقق اهداف طرح كاپ 

(كاهش پسماند) در شهرك هاى 
فرهنگيان، سهيل، گلسار و وصال 

اجرا شده است. 

10
چشمه سرويس بهداشتى در 

بوستان هاى شهيد رجايى و تختى 
با عمليات گندزدايى نظافت و 

شست وشو شد.

رضايت اهالى 
از طرح هاى كوچك مقياس

کاهش  راه هــای  از  يکی 
و  شــمال  طبقاتی  فاصلــه 
جنــوب پايتخت تــوازن در 
توزيــع بودجه های شــهری 
فرشيدی»  «محمد  اســت. 
دبير شوراياری محله سجاد و 

دبير کارگروه برنامه و بودجه شوراياری منطقه۱۷ 
معتقد اســت تا تحقق اين امر در شهر تهران راه 
درازی در پيش داريم. وی می گويد: «بودجه اغلب 
مناطق شــهر تهران از جملــه منطقه۱۷ صرف 
نگهداشت شهر می شود، البته در مناطق برخوردار 
امــکان درآمدزايــی و افزايش تــوان اقتصادی 
مديريت شــهری وجود دارد، امــا در اين منطقه 

چنين امکانی مهيا نيست.»
 دبير شوراياری محله سجاد اجرای پروژه های 
کوچــک مقيــاس در محله هــا را موجب جلب 
رضايت شــهروندان می داند و می گويد: «نهضت 
نهرســازی که در منطقه جريــان دارد، نمونه ای 
از اين طرح های کوچک مقياس موفق اســت که 
رضايتمندی اهالی منطقه را از خدمات مديريت 
شهری ارتقا بخشــيده است.» او درباره طرح های 
کوچک مقياس محله ســجاد می گويد: «از آغاز 
ســال تاکنون بســياری از نهرهای قديمی محله 
سجاد کانيوبندی شده اســت. بعضی از درختان 
محله که شــاخ و برگ آنها به تيرهای برق تنيده 
شده يا برای رفت وآمد ايمن عابران و عمليات های 
عمرانی محله ها مشــکالتی ايجاد کــرده بودند، 

جابه جا شدند.»

حســاس دهه۴۰ ميان ۴۰مربی زورخانه، 
مربی نمونه شد و در حالی 

که فقط امتياز چند مربی 
بلنــدآوازه باالتر از ۱۰۰

بود، امتيــاز او ۲۰۰
شد. 

شورايارى
منطقه17

منطقه18
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رفاقتى

همراه با امام جماعت مسجد الرضا(ع) به محل 
برگزاری مراســم می رويــم. او در بين راه تعريف 
می کند که در شرايط کرونايی که رعايت بهداشت 
عمومی حرف اول را می زند، پاکبان ها که وظيفه 
پاکيزگی و نظافت شهر را برعهده دارند در معرض 
خطر و آســيب بيشتری هستند. اين افراد گمنام 
هستند و متأسفانه کمتر اتفاق می افتد که از آنها 

يادی شود. 
فضای بيرونی ســرای محله تختی و شــهيد 
بهشــتی آماده برگزاری مراســم است. صندلی ها 
به صورت منظم در فاصله ۲متری کنار هم چيده 
شــده اند تا مهمان ها از راه برسند. پاکبان ها يکی 
يکی از راه می رســند. چهره مهربان و صبورشان 
پشت ماسکی که به صورت زده اند خيلی مشخص 
نيســت،  اما از چشم هايشان می توان حس غرور و 
شــعف را ديد و خوشحالی از اينکه تالش هايشان 

ديده شده است. 
حجت االسالم «مهدی کاشی» برايمان تعريف 
می کند که ۷۲پاکبان در نقاط و محل های مختلف 
اين ناحيه در طول شبانه روز، تعطيالت، شب ها و 
هنگامی که ســاکنان در حال خواب و استراحت 
هســتند، به کار و تالش مشغولند تا زندگی برای 
شهروندان محله و شهر دلنشين و دوستداشتنی 

شود. 

خادمان گمنام سالمت و ارتقاى فرهنگ 
احترام

امام جماعت مســجد الرضا(ع) لباس پاکبانی 
به تن کرده و گوشــه ای ايستاده تا رسم 
مهمان نــوازی را به جــا آورد. می گويد: 
زحمتکــش  شــهروندان  «پاکبان هــا 
و گمنــام شــهرند که بيشــتر از همه 
زحمت می کشــند و کمتر مورد توجه 
قرار می گيرند. هر کســی در هر لباسی 
خدمت کند، مورد احترام جامعه است، 
بنابرايــن ارزش و مقام لباس خدمت در 
جايگاه های مختلف کارگری، روحانيت و 
پزشــکی به يک اندازه است و اين افراد 

نزد پروردگار مقام وااليی دارند.»
او اشاره ای هم به برخی نامهربانی ها 
با خدمتگزاران شهر می کند و می گويد: 
«گاهی وقت هــا رفتارمان با پاکبان های 
زحمتکش شــهرمان مناسب نيست که 
بايد اصالح شــود و بهترين راه برای اين 

کار اجرای برنامه های فرهنگی است.»
وی از نيروهای خدمات شهری به ويژه 
پاکبان ها و افرادی که در ســرويس های 

بهداشتی عمومی مشغول خدمت هستند به عنوان 
«خادمان گمنام سالمت» ياد می کند و می گويد: 

«اين افراد به واســطه مســئوليت و وظيفه ای که 
دارنــد، با انواع آلودگی هــا و بيماری ها مواجه اند، 
به ويــژه از زمان شــيوع ويــروس کرونا زحمت 
چندبرابر  کارشــان  دردســر  و 
شــده اســت. آنها با جمع آوری 
زباله هــای آلوده مثل ماســک، 
دســتمال کاغذی، دستکش و... 
با خطــرات جــدی مواجه اند و 
امکان ابتالی شــان بــه ويروس 
کرونا افزايش يافته است. هرچند 
که نيروهای خدمات شــهری با 
تجهيزات و لوازم مناسب از جمله 
مواد ضدعفونی کننده، ماسک و 
دستکش در محل کار خود و در 
محله ها حاضر می شوند، اما به هر 
آلوده  زباله های  حال جمع آوری 
کار ســاده ای نيست و هر کسی 

اين خطر را به جان نمی خرد.»

برپايى سفره احسان تا 
تقدير از پاكبان ها

جماعــت  امــام  از  وقتــی 
مســجد الرضا(ع) محله تختی و شــهيد بهشتی 
می خواهيم درباره چگونگی تدارک و اجرايی شدن 

اين برنامه توضيخ دهد،  توجه ما را به دفتر خيريه 
کريم آل طاها(ع) که در همين مســجد مستقر 
اســت جلب می کند و می گويد: «ساکنان محله و 
نمازگزاران مسجد هر سال در مناسبت های خاص 
از جمله محرم و صفر سفره احسان و نيکوکاری برپا 
می کردند و در کنار آن ارزاق و بسته هايی دراختيار 
خانواده های نيازمند قرار می گرفت. امســال که با 
بحران کرونا مواجه هستيم، به دليل محدوديت ها 
و اجرای طــرح فاصله گــذاری اجتماعی، بايد به 

طريق ديگری به شهروندان خدمت می کرديم.»
وی می افزايد: «اين موضوع باعث شد تا روش 
ديگری را برای انجــام وظيفه انتخاب کنيم و آن 
برگزاری جشــن تقدير از پاکبان های زحمتکش 
ناحيه۵ بود. برای اين منظور با کمک نمازگزاران 
و اهالی محله تختی و شــهيد بهشتی و با کمک 
مســئوالن ناحيه۵ شــهرداری منطقه۱۶ و اداره 
خدمات شــهری ۷۲پاکبان راکه در اين محدوده 
خدمت می کنند شناسايی کرديم تا جشن ويژه ای 

برای آنها تدارک ببينيم.»
کاشــی برايمان تعريف می کند که اين جشن 
مهمانان ويــژه ای از حرم امام رضــا(ع) دارد و با 
هماهنگی دفتر خيريه کريم آل طاها(ع) ۴نفر از 
خادمان آستان قدس رضوی در اين مراسم حاضر 
شده اند تا هدايای متبرک شده را به پاکبان ها اهدا 

کنند. 

شادم و به شغلم مفتخر 
امام جماعت مســجد الرضا(ع) 
به عنوان نخســتين سخنران روی 
صحنه می رود و دقايقی از اهميت 
کار پاکبان ها در اين روزها می گويد. 
نوبت به اهدای هدايا که می رسد، 
مجری نام پاکبان ها را می خواند و 
جمع با صلــوات مهمانان را بدرقه 

می کنند تا به جايگاه بروند. 
حجت االســالم  که  اين طــور 
کاشی عنوان می کند، از جمعيت 
ناحيه۵  پاکبان هــای  ۷۲نفــری 
را  ۹۰درصد  منطقه،  شــهرداری 
آقايان و مابقی را بانوان تشــکيل 
می دهند. برخــی از آنها همراه با 
برگزاری مراسم  به محل  خانواده 
آمده اند و تعدادی ديگر که محل 
زندگی شــان دور بود، به تنهايی 
در جشن شــرکت کرده اند. همه 
آنهــا از اينکــه امروز در جشــن 

حاضرند خوشحالند و لحظات شادی را به گفته 
خــود تجربه می کنند، مثــل «محمد جاودان»، 

«اصغرعلی محمــدی»، «رضــا زمانی»، «پروين 
کامرانی» و «ربابه احسانی». 

«اصغرعلی محمدی» پاکبان باســابقه ناحيه۵ 
منطقه۱۶ می گويد: «تــا قبل از اين 
فکر می کردم کــه روی صحنه فقط 
جای آدم های بزرگ و مشــهور است 
و افــرادی مثل مــا را راه نمی دهند، 
اما زمانی که برای شــرکت در جشن 
پاکبان ها دعوت شدم و اسمم را صدا 
زدند تا لوح تقدير بگيرم، همه آن فکر 
و خيال ها از بين رفت و تازه فهميدم 
که به تــن کردن اين لبــاس چقدر 
ارزش دارد و بايد بيش از گذشــته به 
مردم خدمت کنم.» «رضا زمانی» هم 
از ديگر پاکبان هاســت که می گويد: 
«ابتدا برای شــرکت در اين جشــن  
ترديد داشتم، چون متأسفانه ديدگاه 
برخی از مردم به شــغل ما درســت 
نيست و بيشتر وقت ها از افرادی مثل 
ما فاصله می گيرند، امــا وقتی ديدم 
که امام جماعت محله لباس پاکبانی 
به تــن کرده و به ايــن لباس احترام 
می گذارد، تغيير کرد و با شوق بيشتری روی يکی 

از صندلی ها نشستم.»

امام جماعت و نمازگزاران 
مسجد الرضا(ع) از پاكبان ها قدردانى كردند

خدا قوت 
خادمان گمنام شهر! 

  محله تختی و شــهيد بهشتی با داشتن ۸۰کوچه و ســکونت ۸۰خانواده شهيد از محله های 
اصيل و قديمی در ناحيه۵ شــهرداری منطقه۱۶ است. مسجد الرضا(ع) تنها مسجد محله تختی 
و شهيد بهشتی اســت که با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی، شهروندان بسياری 
را به سمت خود جذب کرده است. حجت االسالم «مهدی کاشی» از ۶سال قبل امام جماعت اين 
مســجد است و به دعوت او به محله تختی و شهيد بهشــتی رفتيم تا از برنامه ويژه ای که برای 
قدردانی از پاکبان های زحمتکش ناحيه۵ تدارک ديده شــده  گزارشی تهيه کنيم. اين جشن با 

رعايت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.  

رضا نيك نام

پاكبان ها كه 
وظيفه پاكيزگى 

و نظافت شهر را 
برعهده دارند در 
معرض خطر و 
آسيب بيشترى 

هستند. اين افراد 
گمنام هستند و 
متأسفانه كمتر 

اتفاق مى افتد كه از 
آنها يادى شود

نيروهاى 
خدمات شهرى 
با تجهيزات و 
لوازم مناسب 
از جمله مواد 

ضدعفونى كننده 
ماسك و 

دستكش در 
محل كار خود و 

در محله ها حاضر 
مى شوند

مسجد الرضا(ع) سال۱۳۵۳ توسط مرحوم حاج «اکبر تکيه ای» تأسيس 
شد، يعنی در دهه۵۰ زمين اين مسجد با پيگيری او به مسجد تبديل شد و 
شهروندان محله با کمک های مالی خود در ساخت اين مکان مذهبی سنگ 
تمام گذاشتند. حجت االسالم «مهدی کاشی»، امام جماعت مسجد  الرضا(ع) 
به گفته ريش ســفيدان و اهالی بومی محله تختی و شــهيد بهشتی اشاره 
می کند و می گويد: «در تاريخچه پرافتخار اين مسجد ذکر شده که در زمان 
ساخت اين مسجد، همه مردم اعم از زن و مرد، پير و جوان، کاسب و بازاری 
پای کارآمده بودند و هرکســی به هر نحو گوشه ای از کار را می گرفت تا اين 

محله صاحب يک مســجد شــود و بتوانند در آن ضمن عبادت و راز و نياز، 
برای حل مشکالت و گرفتاری های همديگر و محل زندگی شان آستين باال 
بزنند. برای همين هم محله ای هايی که جوشــکار، آهنگر، برقکار، بّنا، گچکار 

و... بودند، برای باالرفتن هر خشت و آجر اين مسجد تالش کردند.» 
وی اضافــه می کند که از آن ســال بــه بعد فعاليت هــای مختلفی در 
مســجد الرضا(ع) انجام و برنامه های گوناگونی در آن اجرا شده است. همين 
موضع باعث شــده تا اهالی محله اين مکان مذهبی را مانند خانه دوم خود 

دوست داشته باشند و مدام در آن رفت وآمد کنند.» 

امام جماعت مســجدالرضا(ع) اضافه می کند: «در طول اين ســال ها در 
مسجد الرضا(ع) فعاليت های اقتصادی مانند راه اندازی توليدی پوشاک زنانه 
و بچگانه که به نوعی فرصت اشتغالزايی برای بانوان سرپرست خانوار شده يا 
برگزاری کارگاه های آموزشی حفظ قرآن، راه اندازی باشگاه ورزش باستانی و 

رزمی راه اندازی شده که با اقبال شهروندان روبه رو بوده است.»
امام جماعت مســجد الرضــا(ع) ادامه می دهد: «اين مــکان فرهنگی و 
مذهبی در زمينه امور خيريه پيشــتاز بــوده و در موضوعاتی همچون تهيه 
دارو و هزينــه درمان، جهيزيه نوعروســان، تهيه و توزيــع ارزاق و ارائه وام 

قرض الحســنه برنامه های خيرخواهانه زيادی انجام داده که همه بودجه آن 
توسط نمازگزاران مسجد و خّيران محله تأمين شده است.»

کاشــی در پايــان عنــوان می کند که مــردم در همه زمان هــا در امور 
خيرخواهانه جلوتر از مســئوالن بوده اند و در اينجا بد نيســت گفته شــود 
که از اســفند سال گذشــته تاکنون کمک های مردمی به مسجد الرضا(ع) 
۹۸۳ميليون تومان بوده که همين موضوع نشــان می دهد که حتی شــيوع 
بيماری کوويد۱۹ هم نمی تواند فعاليت های نيکوکارانه شهروندان را کاهش 

دهد.» 

مسجدى كه با همت 
حاج اكبر تكيه اى و 

اهالى بنا شد 

جشــن تقديــر 
گراميداشــت  و 
پاکبان هــا کــه به 
جماعت  امام  همت 
و  الرضا(ع)  مسجد 
شد،  برگزار  خّيران 
الگــوی  و  نمونــه 
اســت  مناســبی 
از  قدرشناسی  برای 

افرادی که با وجود کار و تالش فراوان 
کمتر ديده می شوند. 

دبير شوراياری محله تختی و شهيد 
اين مطلب می گويد:  بابيان  بهشــتی 
«محله و شــهرمان به اين برنامه های 
فرهنگی نياز مبرم دارد و در حقيقت با 
اين کار باعث افزايش نشاط اجتماعی 
و ارتقــای فرهنگ احتــرام در جامعه 

خواهيم شد.»
نزديک  از  «سيدرضا خرمدره» که 
با تعدادی از پاکبان ها آشنايی دارد، با 
اشــاره به خدمات و زحمات اين افراد 
می گويد: «گاهی وقت ها که با شهردار 
و عوامل خدمات شــهری ناحيه۵ به 
گوشــه و کنار محله ســر می زنيم تا 
مشکالت و نيازهای شهری را شناسايی 
کنيم، با اين پاکبان ها مواجه می شويم 
که چه خالصانــه و متعهدانه کوچه و 
معابر را رفت و روب و پاکيزه می کنند. 
اگر شهروندان در نيمه های شب سری 
به کوچه ها و خيابان ها بزنند، تعدادی 
از ايــن افراد را می بينند که در خلوت 
شب و دور از خانواده شان شهر و محله 
را برای آغاز روز ديگر آماده می کنند تا 
شهروندان روز خود را با شادی و نشاط 

آغاز کنند.»
وی با اشاره به اينکه مسجد الرضا(ع) 
تنها پايگاه مذهبــی در محله تختی 
و شــهيد بهشــتی اســت، می گويد: 
«خوشبختانه سمت و سوی فعاليت ها 
و برنامه های اين مســجد رنگ و بوی 
اجتماعــی و فرهنگی دارد و به خوبی 
نشان داده که مسجد در کنار برگزاری 
نمازجماعــت و برنامه هــای مذهبی 
می تواند کارکردهای ديگری هم داشته 

باشد.»

ناحيــه۵  شــهردار 
منطقه۱۶ که در جشن 
پاکبان هــا  از  تقديــر 
شــرکت کرده، با بيان 
اينکه مساجد از گذشته 
تــا امــروز جايــگاه و 
منزلــت ويــژه ای بين 
بايد  و  دارند  شهروندان 
از ايــن ظرفيــت برای 
اجرای برخــی از برنامه ها و طرح ها 
اســتفاده کــرد، می گويد: «جشــن 
تقديــر از پاکبان هــا کــه به صورت 
خودجوش از طرف دســت اندرکاران 
مســجد الرضا(ع) برگزار شد، نمونه 
خوبی از برنامه های اجتماعی اســت 
که می تواند الگويی باشــد برای ساير 

مساجد منطقه۱۶.»
«ميثــم صمــدی» بــه اهــداف 
شــهرداری در واگــذاری برخی امور 
به مردم صحبت می کند و می گويد: 
«شهر بدون شــهروندانش معنا پيدا 
نمی کند. بنابراين هر قدر در طرح ها 
و برنامه ها از ظرفيت آنها بهره برداری 
کنيم، نتايج درخشــان و آثار مثبت 
بيشتری دراختيار خواهيم داشت.»
وی از بانيــان برگــزاری 
جشــن پاکبان ها قدردانی 
می کند و می گويد: «بدون  
ترديــد اگر ايــن برنامه 
برگــزار  شــهرداری  را 
می کرد، تــا اين اندازه 
تأثيرگذار  نمی توانست 
باشد؛ چراکه پاکبان ها 
خدمات  نيروهــای  از 
و  هســتند  شــهری 
اســتنباط  چنين  اين 
می شد که شهرداری از 
نيروهای خودش تقدير 
خود  وقتی  امــا  کرده، 
مردم دســت به چنين 
کارهايــی می زننــد، 
کار  ارزش 
باالتر  بســيار 

می رود.»

شورايار محله تختى 
و شهيد بهشتى: 

محله به برنامه هاى 
فرهنگى نياز دارد

شهردار ناحيه5 
منطقه16 خبر داد 

حمايت همه جانبه 
از طرح هاى 
مسجدمحور

سيد رضا خرمدره 
دبير شوراياري محله 
شهيد بهشتي و تختي

سيد رضا خرمدره 

ميثم صمدى 
شهردار ناحيه5 

منطقه16

ميثم صمدى 

«اصغرعلی محمدی» پاکبان باســابقه ناحيه۵
 می گويد: «تــا قبل از اين 
فکر می کردم کــه روی صحنه فقط 
جای آدم های بزرگ و مشــهور است 
و افــرادی مثل مــا را راه نمی دهند، 
اما زمانی که برای شــرکت در جشن 
پاکبان ها دعوت شدم و اسمم را صدا 
زدند تا لوح تقدير بگيرم، همه آن فکر 
و خيال ها از بين رفت و تازه فهميدم 
که به تــن کردن اين لبــاس چقدر 
ارزش دارد و بايد بيش از گذشــته به 
مردم خدمت کنم.» «رضا زمانی» هم 
از ديگر پاکبان هاســت که می گويد: 
«ابتدا برای شــرکت در اين جشــن  
ترديد داشتم، چون متأسفانه ديدگاه 
برخی از مردم به شــغل ما درســت 
نيست و بيشتر وقت ها از افرادی مثل 
ما فاصله می گيرند، امــا وقتی ديدم 
که امام جماعت محله لباس پاکبانی 
به تــن کرده و به ايــن لباس احترام 
می گذارد، تغيير کرد و با شوق بيشتری روی يکی 

کنيم، نتايج درخشــان و آثار مثبت 
بيشتری دراختيار خواهيم داشت.»

وی از بانيــان برگــزاری 
جشــن پاکبان ها قدردانی 
می کند و می گويد: «بدون  
ترديــد اگر ايــن برنامه 
برگــزار  شــهرداری  را 
می کرد، تــا اين اندازه 
تأثيرگذار  نمی توانست 
باشد؛ چراکه پاکبان ها 
خدمات  نيروهــای  از 
و  هســتند  شــهری 
اســتنباط  چنين  اين 
می شد که شهرداری از 
نيروهای خودش تقدير 
خود  وقتی  امــا  کرده، 
مردم دســت به چنين 
کارهايــی می زننــد، 
کار  ارزش 
باالتر  بســيار 

می رود.»
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معاون معمارى و شهرسازى منطقه 18 
بر ضوابط انبوه سازى تأكيد مى كند

حركت خارج از ضوابط 
شهرسازى 

8

 چهارشنبه  30 مهر 1399   شماره 774 

9

 چهارشنبه  30 مهر 1399   شماره 774 

20
 19

18
17 16 مناطق

20
 19

18
17 16 مناطق يافت آباد

يافت آباد

سردبير روزنامه
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امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

نخستين جايی که می رويم، خيابان سپيده شمالی 

روبه روی بيمارستان خيريه غياثی است. ساخت پروژه 

مسکونی دهخدا در دوره مديريت شهری سابق کليد 

خورد، اما در چند سال گذشته با ساخت مجتمع های 

مســکونی جديد در کنار يکديگر بــه زمانی نزديک 

می شويم که در اينجا يک سانتيمتر زمين خالی باقی 

نماند و همه اين فضای چند هزار متری به مجتمع های 

مسکونی تبديل شــد. يکی از اهالی که سال ها عضو 

شــوراياری محله بهداشــت بوده و نمی خواهد نامش 

عنوان شــود، می گويد: «اينجا تا ۱۰ســال قبل گاراژ 

متروکه ای بود که برای اهالی هيچ منفعتی نداشــت. 

بنابراين خيلی تــالش کرديم تا ضمن متقاعد کردن 

مالکان، اينجا توسط شهرداری خريداری و به امکانات 

موردنياز شهروندان از جمله مدرسه، مجموعه ورزشی 

و... تبديل شــود، اما در واقع پيگيری شوراياری محله 

بی فايــده بود. پــس از تخريب ديــوار گاراژ متروکه، 

زمين های آن را به قطعه های بزرگ تقســيم شــد و 

آپارتمان ها و مجتمع های مســکونی کنار هم ساخته 

شــدند، بدون اينکه نياز محلی و ايجاد امکانات اوليه 

چنين پروژه هايی را در نظر بگيرند.» 

«نســرين چوپانــی» چند ســالی اســت که در 

آپارتمان هــای پــروژه دهخدا زندگی می کنــد. او از 

وضعيت زندگی در اين بخش از منطقه۱۸ تا اندازه ای 

راضی است، اما مثل خيلی از والدين از کمبود مدرسه 

در اين محله گاليه می کند. چوپانی که جزء نخستين 

خانواده هايی است که در اين محل ساکن شده، به وعده 

سازندگان در زمينه ساخت مدرسه و بوستان در کنار 

اين مجتمع های مسکونی اشــاره می کند و می گويد: 

«زمانــی که هنوز زمين های بايــر زيادی اينجا وجود 

داشت، سازندگان و فروشندگان با وعده های دروغين 

ما را به خريد اين واحدهای مســکونی تشويق کردند. 

يادم هست که آن زمان که واحدها را تحويل می دادند، 

امکاناتی مثل لوله کشــی گاز، برق، آسفالت کوچه و... 

نداشــتيم و با هزار اميد و آرزو اينجا آمديم چون فکر 

می کرديم کم کم امکانات آن اضافه شود و در اين محل 

بوستان، مدرسه و... می سازند، اما همه اينها فقط حرف 

بود.» «اکبر چيره دست» نيز ساکن يکی از بلوک های 

مسکونی پروژه نگين است که در خيابان شهيد بنايی 

و در فاصله کمی از پروژه مسکونی دهخدا ساخته شده 

است. او عنوان می کند که ۶سال پيش ساکن تهرانسر 

بوده و پس از ساخت مجتمع مسکونی نگين به اينجا 

نقل مکان کرده اســت. چيره دست مهم ترين کمبود 

اهالی ســاکن در پروژه نگين را کمبود مدرسه عنوان 

می کند و می گويد: «هر سال برای ثبت نام فرزندانمان 

در مدارس با مشــکل مواجه هستيم. در اين محدوده 

يکی دو مدرســه ابتدايی و متوســطه وجود دارد که 

گنجايش اين تعداد محصــل بومی و جديد را ندارند. 

به خاطر دارم که ســال گذشته قبل از شيوع بيماری 

کرونا و فعاليت مدارس، تعداد دانش آموزان در برخی 

از کالس های درس به ۵۵ تا ۶۰نفر هم رسيده بود.»

سازندگان تعهدى براى ساخت مدرسه 
ندارند! 

يکی ديگر از پروژه های مســکونی انبوه سازی شده 

در محدوده بزرگراه شــهيد آيت اهللا  سعيدی قرار دارد 

که شــهروندان در بلوک های ۱۲۰واحدی ســاکن آن 

شــده اند. «حسين شــعاری» از کارمندان شرکت آب 

و فاضالب اســت که از ســال گذشته ســاکن يکی از 

واحدهای مســکونی اين شهرک تازه تأسيس و بی نام 

شده است. او درباره اينکه اين گونه مجتمع ها بايد چه 

ويژگی هايی داشــته باشــند، می گويد: «مسلمًا وقتی 

پروژه های مســکونی بزرگی در هر نقطه ای از شــهر 

تهران ساخته می شوند، نخستين موضوعی که اهميت 

پيدا می کند جانمايی و تهيه نقشه برای ايجاد امکانات 

رفاهی، خدماتی، آموزشــی و... است چون اگر در اين 

زمينه آينده نگری نشود و فقط به فکر 

ساخت ســاختمان های بلندمرتبه و فروش واحدهای 

مسکونی و به دست آوردن سود و منفعت مالی باشند، 

طولی نمی کشد که کمبودها و مشکالت ساکنان بروز 

پيــدا می کند و در اينجا بيش از همه، حوزه آموزش و 

پرورش اســت که با چالش جدی و فشار مضاعف در 

خدمت رسانی به دانش آموزان ساکن در اين گونه نقاط 

مواجه می شــود. آيا بهتر نيست متوليان امر قوانين و 

مقررات ســختگيرانه تری برای اين گونه انبوه سازان در 

نظر بگيرند تا اين گونه شهرک ها فاقد امکانات آموزشی 
نباشند.»

مجتمع های مســکونی و بهار... واقع در بلوار معلم 

و نزديک به شــهرک صاحب الزمان(عج) نيز وضعيتی 

مشابه دارند. «داود نوری» کارمند يکی از شرکت های 

خودروســازی است که در يکی از واحدهای مسکونی 

پروژه بهــار زندگی می کند. او عنــوان می کند: «اگر 

ساکنان هر واحد مسکونی را فقط ۳نفر در نظر بگيريد، 

به طور ميانگين حدود هزار و ۵۰۰نفر در آپارتمان های 

بلوار بهار ساکن شده اند که هنوز امکانات ضروری مثل 
مدرسه ندارند.»

شــهرک  در  کــه  می کنــد  عنــوان  نــوری 

صاحب الزمان(عج) ۲مدرسه قديمی با نام های شهيد 

قدمــی و صاحب الزمان(عــج) وجــود دارد و با اينکه 

در بلــوار معلم تعــداد ديگری مدرســه، از ابتدايی تا 

مقطع متوســطه اول و دوم وجــود دارد، باز هم برای 

دانش آمــوزان بومی کالس درس به اندازه کافی وجود 

ندارد، چه رســد بــه اينکه دانش آموزان ســاکن در 

مجتمع های مسکونی بهار را بخواهند ثبت نام کنند! 

امثال اين شــهروند بســيارند و برای پيگيری اين 

مشــکل بارها به اداره آموزش و پــرورش منطقه۱۸ 

مراجعــه کرده انــد و تنها کاری که از دســت مديران 

مربوطه برآمــده، صدورمجوز ثبت نام و ادامه تحصيل 

اين دانش آمــوزان در کالس هايی بــوده که ظرفيت 

آنها قبًال اشباع شــده است. نوری به دنبال پاسخ اين 

سؤال اســت که چرا در ساخت مجتمع های مسکونی 

و انبوه ســازی شده، مدرسه ســازی که مهم ترين نياز 

شهروندان به شــمار می رود، حذف و به تعبيری گم 

شده و پيمانکاران و سازندگان به آن توجهی نمی کنند. 

«ابوالفضل بهرامی» يکی از ســازندگان باســابقه 

مسکن اســت که درباره موضوع گزارش ما می گويد: 

«تا آنجا که من اطالع دارم و طبق قانون، انبوه ســازان 

تعهدی نسبت به ساخت مدرســه ندارند، مگر اينکه 

مســئوالن مربوطه از جمله شــهرداری با آنها توافق 

کنند و با در نظر گرفتن تســهيالت و امتيازاتی برای 

ســازندگان در اجرای پروژه های انبوه سازی به اندازه 

کافی زمين رايگان دراختيارشــان قرار دهند، وگرنه 

ســازندگانی که بــرای خريد زميــن و دريافت جواز 

ســاختمانی پول هنگفتی پرداخت می کنند، چرا بايد 

مدارســی بســازند که کلی هزينه دارد و در انتها بايد 

دراختيار اداره آموزش و پرورش قرار دهند.»

  اگر ســری به بعضی از محله های منطقه۱۸ ســر بزنيد، متوجه شــهرک های کوچک و 

بزرگی می شــويد که طی چند سال اخير ساخته شــده اند و اکنون جزء بافت مسکونی به 

شمار می روند؛ مثل پروژه های مســکونی نگين، الغدير، دهخدا، ارغوان، نارون، بهاران و... 

که در نواحی مختلف منطقه۱۸ قرار گرفته اند و جزء طرح های انبوه ســازی مهم اين منطقه 

جنوبی به شــمار می روند، اما نکته ای که در اين بين وجود دارد اين است که آيا سازندگان 

و برج سازان در کنار اجرای چنين پروژه های مسکونی بزرگ به ايجاد زيرساخت ها و تأمين 

امکانات ضروری و موردنياز ســاکنان جديد توجه داشــته اند يا خير؟ در اين زمينه سراغ 

مديران، مســئوالن مربوطه، کارشناســان و شــهروندان رفتيم تا آنها ديدگاهشان را در 

اين باره بيان کنند. در بررســی ميدانی از پروژه های مسکونی و انبوه سازی هايی که بيشتر 

آنها در محله های بهداشــت، ولی عصر(عج)، يافت آباد، شادآباد، هفده شهريور و... اجرايی 

شده اند، مشخص شد که متأسفانه در هيچ يک از اين پروژه ها ايجاد امکانات آموزشی نظير 

مجتمع های آموزشی و مدرسه ديده نشــده، ولی در عوض شهروندان از امکاناتی همچون 

فضای سبز، بوســتان، تفرجگاه محلی، پاتوق و... تا حد معقولی برخوردار شده اند. به گفته 

«عطاءاهللا فروتن» رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه۱۸، هر سال جمعيت دانش آموزان اين 

منطقه ۲و نيم درصد رشــد پيدا می کند که بخش زيادی از اين آمار مربوط به ساکنان جديد 

پروژه های مسکونی بزرگ و انبوه سازی هاست. 

مريم قاسمى

در سال هاى اخير مجتمع هاى مسكونى زيادى  در منطقه18 

ساخته شده، اما تأمين امكانات آموزشى فراموش شده است

انبوه سازى
بدون مدرسه سازى

اهالی ســاکن در پروژه نگين را کمبود مدرسه عنوان 

می کند و می گويد: «هر سال برای ثبت نام فرزندانمان 

يکی ديگر از پروژه های مســکونی انبوه سازی شده 
تهران ساخته می شوند، نخستين موضوعی که اهميت 

پيدا می کند جانمايی و تهيه نقشه برای ايجاد امکانات 

رفاهی، خدماتی، آموزشــی و... است چون اگر در اين 

زمينه آينده نگری نشود و فقط به فکر 

مســئوالن مربوطه از جمله شــهرداری با آنها توافق 

کنند و با در نظر گرفتن تســهيالت و امتيازاتی برای 

ســازندگان در اجرای پروژه های انبوه سازی به اندازه 

کافی زمين رايگان دراختيارشــان قرار دهند، وگرنه 

ســازندگانی که بــرای خريد زميــن و دريافت جواز 

ســاختمانی پول هنگفتی پرداخت می کنند، چرا بايد 

مدارســی بســازند که کلی هزينه دارد و در انتها بايد 

دراختيار اداره آموزش و پرورش قرار دهند.»

منطقه18

کارشــناس  هدايتی»  «منصــور 

باســابقه اداره آمــوزش و پــرورش 

منطقه۱۸ اســت کــه در طول اين 

ســال ها بارهــا به عنــوان نماينده و 

ســخنگوی ايــن اداره در جلســات 

مســئوالن شــهرداری، شورای شهر 

و... شــرکت کرده و در زمينه کمبود 

امکانات آموزشــی و اينکــه چگونه 

می توان اين چالــش را برطرف کرد 

نقطه نظرهايی دارد. او عنوان می کند 

که در قانون و مقررات شــهرداری، 

مصوبــات خوبی در زمينه شــرايط 

انبوه ســازی مسکن وجود  و ضوابط 

اين گونه  سازندگان  اينکه  مثًال  دارد، 

پروژه های بزرگ بايــد چه مقدار از 

زمين های خود را صرف کاربری های 

رفاهی، خدماتی  آموزشی،  مسکونی، 

و حتی فضای ســبز کنند. به عنوان 

مثال قانون ۳۰ به ۷۰ که سازندگان را 

موظف می کند در چنين پروژه هايی 

۳۰درصد بنای مسکونی و ۷۰درصد 

کاربری های ديگر از جمله آموزشــی 

در نظــر بگيرند، امــا در منطقه۱۸ 

کاربری آموزشــی از جمله ســاخت 

مدرسه در کنار اين پروژه های بزرگ 

مسکونی ديده نشده است. 

هدايتــی از پروژه های مســکونی 

بزرگراه شهيد  در  انبوه سازی شــده 

آيــت اهللا  ســعيدی، بلــوار معلــم، 

محله های يافت آباد و شادآباد، خيابان 

شــهيد منصور عمرانــی و... صحبت 

می کنــد و می گويد: «متأســفانه در 

تحقيقاتی که داشــتم، متوجه شدم 

کــه در هيچ کدام از ايــن پروژه های 

بزرگ شهرســازی قرار نيست حتی 

يک مترمربع کالس درس و مدرســه 

ســاخته شود. در اينجا بايد گفت که 

ميان قانــون تا اجــرا فاصله زيادی 

وجــود دارد که بايد ايــن فاصله با 

درايت و توجه مســئوالن به خصوص 

برطرف  شورای شــهر  و  شــهرداری 
شود.»

كارشناس باسابقه اداره 

آموزش و پرورش منطقه 18:

فاصله قانون تا اجرا 
را برطرف كنيد

به گفتــه رئيــس اداره آموزش و 

پرورش منطقه۱۸ پروژه های مسکونی 

بزرگ کــه در اين محدوده ســاخته 

شــده اند يا در حال ساخت 

هســتند، از لحاظ مساحت، 

آپارتمانی  تعداد واحدهــای 

جغرافيايــی  موقعيــت  و 

متفاوت هستند، اما يک درد 

مشــترک دارنــد و آن عدم 

زيرســاخت های الزم  وجود 

و ضروری آموزشی از جمله 
مدرسه است. 

«عطاءالهــم فروتن» با اشــاره به 

جمعيت دانش آموزان و تراکم بيش از 

حد کالس های درس می گويد: «طبق 

اســناد موجود جمعيت دانش آموزان 

منطقه۱۸ از مرز ۷۲هــزار و ۵۰۰نفر 

گذشــته، در حالی که تعداد مدارس 

دانش آموزان  نياز  پاســخگوی  کنونی 
نيست.»

وی به نياز ضروری حوزه آموزش و 

پرورش منطقه۱۸ به ســاخت مدارس 

جديد برای بهبود وضعيت آموزشی و 

تحصيلی دانش آموزان اشاره می کند و 

می گويد: «خوشبختانه در اين منطقه 

زمين ها و فضاهای بسيار خوبی وجود 

دارد و در واقــع ايــن ويژگــی باعث 

شــده تا انبوه سازان مســکن با ميل و 

رغبت زيادی بــرای اجرای پروژه های 

مسکونی بزرگ اعالم آمادگی کنند، اما 

سازندگان و مسئوالن مربوطه فراموش 

واحدهای  نکنند کــه فقط ســاخت 

مسکونی برای سکونت خانواده ها کافی 

نيســت و بايد در کنــار اجرای چنين 

امکانات ضروری  تأمين  به  پروژه هايی 

از جمله ساخت مدرسه اهميت دهند. 

به عقيده من، در شــرايط کنونی برای 

پاسخگويی مطلوب به نياز دانش آموزان 

بايد در کنــار هر پروژه انبوه ســازی 

مسکن بايد ساخت حداقل يک واحد 

آموزشی استاندارد در نظر گرفته شود. 

ناگفته نماند در اين بخش شــهرداری 

منطقــه۱۸ می توانــد تســهيالت و 

انبوه سازان  برای  بسته های تشــويقی 

در نظر بگيرد تا ميل و رغبت بيشتری 

برای مدرسه سازی پيدا کنند.»

رئيــس اداره آمــوزش و پــرورش 

باالی مجمع  پتانســيل  از  منطقه۱۸ 

خّيران مدرسه ساز تهران و نمايندگی 

خّيران مدرسه ســاز در ايــن منطقه 

صحبــت می کند و می گويــد: «يکی 

ديگــر از راهکارها اين اســت که اگر 

انبوه ســازان زمين و فضای مناسب با 

کاربری آموزشــی درکنــار پروژه های 

مسکونی خود دارند، می توانند ساخت 

مدرســه را بــه خّيران مدرسه ســاز 

منطقه۱۸ بسپارند تا گام بلندی برای 

رفع کمبودهای آموزشــی شهروندان 
برداشته شود.»

رئيس اداره آموزش و 
پرورش منطقه18:

هر پروژه انبوه سازى 
حداقل يك مدرسه 

نياز دارد 

عطاءالهم فروتن 
رئيس اداره آموزش و 

پرورش منطقه18

بزرگ کــه در اين محدوده ســاخته 

عطاءالهم فروتن 

منتظر دريافت پاسخ مديران شهردارى هستيم

در هفته اى كه گذشت تالش كرديم توضيحات و پاسخ معاون معمارى و شهرسازى شهردار 

منطقه18 را درباره خواسته ها و مطالبات شهروندان و مديران اداره آموزش و پرورش 

منطقه18 جويا شويم. «حسين حايرى» معاون معمارى و شهرسازى شهردار منطقه18 با بيان 

اينكه براى پاسخگويى به طرح اين مشكل نيازمند وقت بيشترى است، ضمن عذرخواهى 

از شهروندان قول داد كه طى هفته هاى آتى پاسخ جامع و كاملى در اين زمينه ارائه كند. 

بنابراين منتظر پاسخ مديران شهردارى منطقه18 مى مانيم تا به اطالع شهروندان 

و خوانندگان برسانيم. 
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زمين هــای بايــر و بــزرگ در محــدوده 
منطقه۱۸ بسيار است و اين ويژگی باعث شده 
تا پروژه های انبوه سازی بيشتر انجام شود، اما 
آيــا در اين زمينه قوانينی وجود دارد يا خير؟ 
معاون معماری و شهرسازی شهردارمنطقه۱۸ 
با يادآوری قوانين مصوب شــهرداری توضيح 
می دهــد: «طبــق متن اصالحيه پيوســت۳ 
ماده۱۴ قانون زمين های شــهری، سازندگان 
بايــد ۷۰درصــد زمين هــا را برای ســاخت 
ســرانه های موردنيــاز شــهروندان دراختيار 

شــهرداری قرار دهند و براساس کميسيون ماده۵، اين 
ســرانه ها حتمًا بايد تأمين شود و سازندگان نمی توانند 

خارج از آن عمل کنند.»
«حســين حائری» تأکيد می کند: «انبوه سازان بايد 
۷۰درصد از زمين پروژهای انبوه ســازی را به ســاخت 
ســرانه های هفت گانــه اختصاص دهنــد و ۳۰درصد 
باقيمانده را صرف ســاخت واحدهای مســکونی کنند. 
سرانه های هفت گانه شامل خدماتی، فرهنگی، آموزشی، 
مذهبی، فضای ســبز، بهداشتی و ورزشــی است و با 
توجه به مســاحت و موقعيت زمين ها در دســتورکار 

قرارمی گيرد.»
وی می گويد: «طرح امکان ســنجی و تهيه گزارش 
توجيهی به دبيرخانه کميسيون ماده۵ ارسال می شود 

تا به دقت مورد بررســی قــرار گيرد و پس از 
آن نتيجه تصميم گيری کارشناسان کميسيون 
ماده۵ شهرداری برای اجرا به معاونت معماری 
و شهرســازی ابالغ می شــود که در همه اين 
موارد به اجــرای دقيق کاربری های هفت گانه 
در ۷۰درصــد زمين هــا و ساخت وســاز در 

۳۰درصد ديگر تأکيد می شود.»

اجراى طرح مطالعاتى، قبل از اجراى 
پروژه ها 

منطقه۱۸ به دليل وسعت زياد و فراوانی زمين های 
«بافت بــاز» موقعيت خوبی برای ساخت وســاز دارد. 
معــاون معماری و شهرســازی شــهردار منطقه۱۸ با 
بيان اينکه درصد بااليی از ساخت وســازها و پروژه های 
انبوه ســازی در نقاط متراکــم و پرجمعيت اين منطقه 
صورت می گيرد، می گويد: «اکنون ساخت وســازهايی 
که درمحله های شهرک ولی عصر(عج) شمالی و جنوبی، 
فردوس، هفده شهريور، يافت آباد، خليج فارس و... انجام 
می شود، داليل مختلفی از جمله تراکم جمعيتی و وجود 
زمين های بافت باز دارد که باعث می شود سازندگان به 
ساخت بنا در اين زمين ها تمايل بييشتری داشته باشند 

تازمين های بافت بسته.»
درمنطقه۱۸ مساحت برخی زمين ها از جمله زراعی 

و کشاورزی بســيار زياد است. آيا در مورد اين زمين ها 
نيز قانون ۷۰ به ۳۰ اعمال می شود يا تفاوت هايی دارد؟ 
حائری در پاســخ به اين سؤال توضيح می دهد که قبل 
از اجرای پروژه های شهرسازی، طرح های مطالعاتی به 
اجرا درمی آيند تا همه شرايط در زيرپهنه لحاظ شود. 
وی ادامه می دهد: «طبق قانون اصالحيه شــماره۱۰۱ 
تفکيک کاربری شــهرداری ها، اگــر زمين های بزرگی 
که در منطقه وجود دارنــد دارای کاربری های زراعی، 
باغی و کشاورزی باشــند، باز هم اين درخواست برای 
مالکانــی که قيد دارند آن را تغييــر کاربری دهند و... 
در کميسيون ماده۵ شهرداری مطرح می شود تا درباره 
آنها تصميم گيری شود. با توجه به کاربری اين اراضی، 
قانون تکليف اين زمين ها را روشن کرده و امکان تغيير 
کاربری اين زمين ها وجود نــدارد، اما باقيمانده اراضی 
که باير و غير زراعی هســتند، اگر مالــکان و ذينفعان 
تمايل داشته باشند آن را تفکيک کنند و بسازند، طبق 
قانون ۲۵درصد از آن بايد صرف خيابان ســازی کنند و 
۲۵درصد ديگر به ساخت خدمات و سرانه های هفت گانه 
آموزشــی و... اختصاص يابد و باقيمانده زمين دراختيار 

مالکان برای گرفتن پروانه ساختمانی قرار می گيرد.»

پروژه «آرام» نمونه اى از قانونمدارى است
معاون معماری و شهرســازی منطقــه۱۸ درجواب 
اين پرســش که چرا در برخی از پروژه هايی که در اين 
محدوده به بهره برداری رســيده مدرسه سازی که جزء 
سرانه های آموزشی است ديده نشــده عنوان می کند: 
«اکثــر اين مــوارد درگذشــته اتفاق افتــاده و پروانه 
ساختمانی شان مربوط به گذشته است، اما به شهروندان 
اين اطمينان را می دهيم کــه در دوره جديد مديريت 
شهر تهران و به دستور شهردار تهران تأمين سرانه های 
موردنياز شــهروندان با دقت و حساسيت بااليی دنبال 
می شــود و البتــه درهمين مدت زمان شــاهد اجرای 
پروژه های خوبی در منطقه۱۸هستيم که در بارگزاری 
سرانه های موردنياز اهالی، ساخت مدرسه به عنوان يکی 
از نيازهای ضروری ســاکنان پيش بينی شده است.» او 
به نمونه هايی از پروژه هايی که در پروانه ساختمانی آنها 
به ساخت مدرسه توجه شده اشاره می کند و می گويد: 
«پــروژه مســکونی «آرام» نمونــه ای از قانونمداری و 
صيانت واقعی از حقوق شــهروندان اســت که در دوره 
مديريت جديد تهران کليد خورده اســت. در اين پروژه 
که در خيابان شهيد منصورعمرانی و ناحيه۲ شهرداری 
منطقه۱۸ درحال اجراســت، ايجاد ســرانه آموزشی از 
جمله مدرسه لحاظ شده و به جز اين در بزرگراه شهيد 
آيت اهللا  سعيدی و در محدوده محله بهداشت، در خانه 
باغ غياثــی و همچنين در پارکينــگ عزيزی واقع در 
شهرک ولی عصر(عج) با جديت به تأمين سرانه آموزشی 

از جمله مدرسه تأکيد و توجه شده است.»

بسته هاى 
تشويقى براى 
ساكنان بافت 

فرسوده
اين طور که معاون شهرسازی 
و معماری شهردار منطقه۱۸ 

توضيح می دهد؛ صدور پروانه 
ساختمانی، تعداد طبقات و 

تراکم آن به مسائل مختلفی 
بستگی دارد، مثًال صدور پروانه 

ساختمانی ۴طبقه، ۵طبقه يا 
۷طبقه به نسبت قرارگيری 

پهنه آن پالک، وسعت، مساحت 
ملک، عرض گذر، تجميعی بودن 

يا نبودن، قرارگيری در بافت 
فرسوده و ناپايدار و... صادر 

می شود. 
از «حسين حائری» می پرسيم 

که آيا هنوز بسته های تشويقی 
برای ساکنان بافت فرسوده 
وجود دارد يا خير که پاسخ 
می دهد: «خوشبختانه ستاد 

بازآفرينی شهر تهران يکسری 
موارد تشويقی در نظر گرفته و به 

مناطق ابالغ شده تا شهروندانی 
را که تمايل به ساخت وساز در 

بافت فرسوده دارند، به اين کار 
ترغيب کند. به عنوان مثال ارائه 

تخفيف در عوارض صدور پروانه، 
تراکم تشويقی، پرداخت وام 

بافت فرسوده و ارائه تسهيالت 
بانکی، پرداخت وديعه مسکن، 

تخفيف صددرصدی حفاری برای 
انشعاب آب، برق، گاز، تلفن 

و... که با توجه به تقسيم بندی 
يک يا چند پالک فرسوده برای 

هر متقاضی متفاوت است. 
شهروندان می توانند همه روزه 

درساعت های اداری به دفاتر 
توسعه محله يا دفاتر خدمات 

شهرسازی در نواحی هفت گانه 
مراجعه کنند تا در جريان 

جزئيات اين بسته تشويقی قرار 
گيرند.» 

ممنوع!

حسين حائرى
معاون معمارى 

و شهرسازى 
شهردارمنطقه18
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پروانه ساختمانى در سال گذشته و 137پروانه ساختمانى از ابتداى امسال تا پايان 
شهريور صادرشده كه از كاهش ميزان ساخت وساز در منطقه18 حكايت دارد، ضمن 

اينكه شرايط كنونى و بحران كرونا و همچنين افزايش قيمت و تورم در كاهش 
ميزان تقاضا براى دريافت پروانه ساختمانى تأثيرگذار بوده است.

طبقه آپارتمان، حداكثر تعداد تراكمى است كه در 
منطقه18 ديده شده و پروانه ساختمانى آن مربوط به 
سال1388 بوده كه از آن سال به بعد نمونه مشابهى 

نداشته است. 

  درپی گزارش هفته گذشته همشهری محله که با موضوع رونق پروژه های انبوه سازی در منطقه۱۸ و ناديده 
گرفتن برخی سرانه ها و خدمات موردنياز شهروندان به خصوص مدرسه تهيه شده بود، «حسين حائری» معاون 
معماری و شهرسازی شــهردارمنطقه۱۸ اطالعاتی دراختيارمان گذاشت. به گفته وی شرايط ساخت وساز در 
منطقه۱۸ نسبت به مناطق ديگرمتفاوت است و شــايد يکی از مهم ترين داليل آن وجود زمين های زراعی و 
باير در گوشــه و کنار و فراوانی بافت فرسوده در اين بخش از پايتخت باشد، اما اين دليل نمی شود که تأمين 

سرانه های موردنياز شهروندان در اين نوع ساخت وسازها فراموش شود.

منطقه18

مريم قاسمى

 زمزم

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

 چطور شد که محله زمزم را 
برای راه اندازی باشگاه صنايع دستی 

يونسکو انتخاب کرديد؟ 
حدود ۳سال پيش ميان شهردار 
وقت منطقه۱۷ و «حجت اهللا ايوبی» 
يونســکو  کميســيون  کل  دبير 

در ايران توافق شــد که «مرکــز جوانان» 
زيرمجموعه يونسکو در اين منطقه راه اندازی 
شــود. اين اقدام با تأخير در حال انجام بود 
که با دريافت مجوزهای باشــگاه تخصصی 
صنايع دستی همزمان شــد. به دليل اينکه 
منطقه۱۷ قابليت بيشــتری برای راه اندازی 
باشگاه صنايع دستی داشــت و جوانان هم 
کنند،  فعاليت  مرکز  اين  در  می توانســتند 
باشگاه صنايع دستی در اين محل راه اندازی 

شد. 
 گويا مکان اين ســاختمان در گذشته 

مورد استفاده کارتن خواب ها بوده است؟ 
مکان فعلی باشگاه صنايع دستی يونسکو، 
مورداستفاده  بهاران  مجموعه  به عنوان  قبًال 
قرار می گرفت و معتــادان و کارتن خواب ها 
در آن پذيرش می شدند. با توجه به اعتراض 
شــهروندان به فعاليت اين مرکز، معتادان و 
کارتن خواب ها به محل ديگری منتقل شدند 
و راه اندازی باشگاه در اين نقطه مورد موافقت 
قرار گرفت. اوايل اينجا حالت دخمه ای داشت 
و بيش از ۶ماه برای ساماندهی اين ساختمان، 
وقت  قبلی  گروه هــای  تخليه  و  جابه جايی 
ايده آلی  صرف شد. هنوز هم شرايط مکانی 
ندارد، اما تمام تالش مان را می کنيم تا اوضاع 
آن را برای رسيدن اهداف مان نزديک کنيم. 

بين المللی کميسيون ملی  چشم انداز   
يونســکو و نگاه منطقه ای مديريت شهری 

منطقه با هم در تناقض نبود؟ 
مسئوالن  باشــگاه،  راه اندازی  زمان  در 
کميسيون  مسئوالن  و  منطقه۱۷  شهرداری 
يونسکو نگرش های متفاوتی برای فعال شدن 
افراد و هنرمندان در اين باشــگاه داشتند. 
شــهرداری منطقه به دنبــال کارآفرينی و 
اشتغال و تعامالت منطقه ای بود و کميسيون 
ملی يونســکو درصدد بود تــا فعاليت های 
تخصصی باشگاه در اين منطقه دنبال شود. 
اينجا  منطقه۱۷  نگاه مسئوالن شهرداری  از 
کارگاه  ايجاد  و  کارآفرينی  فعاليت های  برای 
تعريف شده، ولی اين نگاه تخصصی باشگاه 
(کميسيون ملی يونسکو) نبود. ما در استان 
تهران به عنوان تنها دفتر باشگاه صنايع دستی 
يونسکو در ايران فعاليت می کرديم و به دنبال 
جذب هنرمندان شاخص از سراسر کشور در 
قالب باشگاه بوديم. ما بايد تعهدات باشگاه را 
می کرديم،  ارائه  ملی  کميسيون  سيستم  به 
اما از ســوی ديگر نگاه مسئوالن شهرداری 
منطقه۱۷ هم منطقی بــود. به همين دليل 
موظف شديم تا در هر ۲حوزه فعاليت کنيم، 
بنابراين تعــدادی از هنرمندان منطقه۱۷ و 
مناطق همجــوار در اتاق ها و مغازه های اين 
باشگاه مشــغول توليد و عرضه کارهای 
هنری شدند و ما هم به موازات فعاليت 

آنها اهداف باشگاه را دنبال کرديم. 
 از ظرفيــت دانشــگاه علمی ـ 
کاربردی که در همســايگی باشــگاه 
راه اندازی شــده به چه ميزان استفاده 

کرده ايد؟ 
بعد از ۶ ـ ۷ماه که از استقرار باشگاه در 
اين محله گذشت، همکاری ما با دانشگاه 
هنر  و  فرهنگ  کاربــردی  علمی ـ  جامع 
واحد۶ تهران شروع شد. اين اتفاق مهمی 
بود که همزمان دانشگاه و باشگاه به توافق 
رسيدند تا مجموعه کارگاهی در اينجا راه 

بيندازند کــه به عنوان يک مرکز 
رشد و شکوفايی و نوآوری معرفی 
شود و صاحبان ايده با ما همکاری 
هنرمندان  مــدت  اين  در  کنند. 
و  کرديم  معرفی  دانشــگاه  به  را 
طرحی پيشــنهاد و توافق شد تا 
دوره های مهارتــی برگزار کنيم. هنرمندانی 
وجود دارند که در حرفه ای که سال ها در آن 
فعالند مدرک دانشگاهی ندارند و اين توافق 
با دانشگاه باعث شد مدارک مهارتی به آنها 
وارد  استاديار  به عنوان  بتوانند  تا  اعطا شود 

دوره های آموزشی و هنری شوند. 
 صنعتگران و هنرمندان باشگاه به بازار 
نياز دارند و عضويت  فروش محصوالت شان 
در باشــگاه را فرصتی برای دسترســی به 
بازارهای فروش می دانند. برای پاسخ به اين 

نياز و خواسته آنها چه برنامه ای داريد؟ 
تجاری.  نه  است،  فرهنگی  مجتمع  اينجا 
و  وظيفه مجتمــع فرهنگی هــم تحقيق 
پژوهش و ايجاد بستر اســت. االن در حال 
طی مسير برای ايجاد فضاهای بازرگانی موثق 
برای کاالهای اســتاندارد هستيم و فروش 
محصوالت هنرمندان جزء اولويت های باشگاه 
نيســت، اما برای حمايت و پاسخ به مطالبه 
آنها با بعضی اســتارت آپ ها توافق کرديم 
و فروش محصوالت هنرمندان  معرفی  به  تا 
بپردازند. نخستين گروهی هم که در اين حوزه 
فعال کرديم، افراد حاضر در طبقه همکف اين 
مجموعه بودند و ۵۷نفر از خرداد امســال 
جذب و ثبت نام شدند. حاال هم به يک توافق 
ملی رســيده ايم تا استارت آپ موردنظر در 
حوزه صنايع دستی و تعاون زنان با ما همکاری 
کند. وزارت کار ايــن توافق را انجام داده تا 
صاحبان  و  صنايع دســتی  هنرمندان  برای 
مشاغل خانگی ۲۵هزار فرصت شغلی ايجاد 
کند. تا االن هم اين تعهد انجام شده و وزارت 
کار هم بسترســازی و اطالع رسانی را انجام 
می دهد. ما دنبال اين هستيم که خالقيت و 
ايده پردازی کنيــم. ايده هايی دريافت کنيم 
که بتواند صنايع دســتی کشــور را زنده و 
بازارهای بين المللی را قبضه کند. شعار ملی 
امســال جهش توليد است. جهش توليد به 
تفکر توليد نيازدارد و نمی توانيم با متد توليد 

۱۰۰سال قبل جهش توليد داشته باشيم. 
 محله زمــزم را به عنوان محل دائمی 
باشگاه يونسکو  يا  نظر گرفته ايد  باشگاه در 
به صورت مقطعی در منطقه۱۷ فعاليت دارد؟ 

منطقه۱۷  در  االن  کــه  مجموعــه ای 
ســاماندهی شــده، جــزء کم نظيرترين 
صنايع دستی  عرضه  و  توليد  مجموعه های 
است. چون هم کارگاه در آن داير است و هم 
آموزش و عرضه و طراحی به صورت همزمان 
راه اندازی يک  برای  معموًال  انجام می شود. 
مرکــز بايد هر تکه آن را در گوشــه ای از 
شــهر پيدا کرد، ولی اينجا کارها به صورت 
همزمان انجام می شود. هنرمندان در اينجا 
در کنار آموزش به توليد مشــغول هستند 
و همين جا هم محصــوالت خود را عرضه 
از سوی شهرداری  می کنند. ساختمان هم 
سازمان  دراختيار  رايگان  به صورت  منطقه 
ملی يونســکو قرار گرفته تا به هنرمندان 
تمام  با  بنابراين  ارائه دهد،  منطقه خدمات 
توان برای حفظ اين باشــگاه در منطقه۱۷ 
تالش می کنيم، اما اين کميسيون، منطقه ای 
فکر نمی کند و تمرکز ملی و بين المللی دارد. 
اگر شــهرداری منطقه۱۷ برای لغو توافق با 
از  باشگاه  کند،  اقدام  باشگاه صنايع دستی 
اين بخش از پايتخت به محل ديگری منتقل 

می شود. 

گپى با دبير اجرايى مجتمع فرهنگى فعال منطقه17 

باشگاه كم نظير صنايع دستى 
در دسترس شماست

  ديدگاه های متفاوت مديران شــهری منطقه۱۷، مسئوالن باشــگاه صنايع دستی يونسکو (زمزم) 
و اعضای باشــگاه مصداق بيت «هر کس از ظن خود شد يار من» اســت. مديران شهری برای افزايش 
ظرفيت های فرهنگی منطقه، ســاختمان سابق بهاران که مختص نگهداری بهبوديافتگان اعتياد بود را 
به باشگاه صنايع دســتی تبديل کرده اند. هدف نمايندگان باشگاه صنايع دستی يونسکو فرامنطقه ای و 
ملی در حوزه صنايع دســتی ايرانی در اين باشگاه بود و توليدکنندگان و صنعتگران عضو باشگاه برای 
برخورداری از نعمت کارگاهی ارزان قيمت و دسترســی به بازارهای عرضه صنايع دستی از اين باشگاه 
سردرآورده اند. ناگفته پيداســت که هريک از اين اهداف و چشم اندازهای متفاوت مثبت است و تالش 
برای تحقق آنها اين مرکز را به ظرفيتی مغتنم و ارزشمند در منطقه۱۷ تبديل کرده است. در گفت وگوی 
زير «خاطره اســتادرضايی» دبير اجرايی باشگاه صنايع دستی و فرش يونسکو. تهران. ايران برنامه های 

اجراشده در اين مرکز برای دستيابی به اين اهداف چندگانه را تشريح کرده است.  

رابعه تيمورى

منطقه17

له
ورا

ضا ن
: ر

س
عك

کارگاه در باشگاه 
صنايع دستی زمزم 

فعال است. 

۳۸

پالک در طبقه 
اول ساختمان، کارگاه 
فعاليت های هنری مثل 
چرم، شيشه، پوشاک 

و... دارد. 

۶

پالک در طبقه همکف 
ساختمان وجود دارد که 
تعدادی از آنها به فروش 

محصوالت هنری 
اختصاص پيدا 

کرده اند. 

۳۲

جذب هنرمندان شاخص از سراسر کشور در 
قالب باشگاه بوديم. ما بايد تعهدات باشگاه را 
می کرديم،  ارائه  ملی  کميسيون  سيستم  به 
اما از ســوی ديگر نگاه مسئوالن شهرداری 

منطقه
موظف شديم تا در هر 

بنابراين تعــدادی از هنرمندان منطقه
مناطق همجــوار در اتاق ها و مغازه های اين 
باشگاه مشــغول توليد و عرضه کارهای 

اين محله گذشت، همکاری ما با دانشگاه 
هنر  و  فرهنگ  کاربــردی  علمی ـ  جامع 

واحد
بود که همزمان دانشگاه و باشگاه به توافق 
رسيدند تا مجموعه کارگاهی در اينجا راه 

کارگاه در باشگاه 
صنايع دستی زمزم 

فعال است. 

۳۸

پالک در طبقه 
اول ساختمان، کارگاه 
فعاليت های هنری مثل 
چرم، شيشه، پوشاک 

و... دارد. 

۶

خاطره استادرضايى
دبير اجرايى باشگاه 

صنايع دستى
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همزمان با افتتــاح مرکز تحقيقات، 
آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری 
منطقــه در ســال۱۳۹۰ بــرای اينکه 
شهروندان در کنار استفاده از دوره های 

آموزشــی تئوری بتوانند از 
کالس های عملی هم بهره مند 
شوند، اين مزرعه با مساحت 
به عنــوان  ۵۵۰مترمربــع 
بزرگ ترين مزرعه خانواده در 

شهر راه اندازی شد. 
تحقيقات،  مرکــز  مدير 
فضای  مشــاوره  و  آموزش 
با  منطقه۱۹  شهرداری  سبز 
بيان اينکه در همان ســال 

لوگوی شهرداری در مزرعه تعبيه شد، 
اما به صورت اصولی اجرا نشــد و به 
مرور زمان از شکل اصلی اش خارج 
آن  «از  می گويد:  اســت،  شده 
از  اينجا  در  بانوان  فعاليت  سال 
به مرور  و  ۴ ـ ۵نفر شروع شد 

زمان به ۳۰نفر رسيد.»
با  پاکراه»  «سوســن 
اينکه سال  به  اشــاره 
گذشــته با راه اندازی 
کــودک،  مزرعــه 
به  را  اينجا  از  بخشی 
دانش آموزان  فعاليت 
اختصاص  کودکان  و 
داديم و امســال هم 
اينکه  بــه  توجه  با 
بزرگ ترين  اينجــا 
يکپارچه تريــن  و 
خانواده  مزرعــه 
است،  تهران  شهر 
گرفتيم  تصميم 
لوگو شهرداری 
در  را  تهران 
پررنگ تر  آن 

کنيم، می گويد: «اينجا به شــکل يک 
مزرعه قطعه بندی شده و برای استفاده 
همه شــهروندان آماده شده است. در 
اين فضا ۴۰قطعه زمين برای کاشــت و 
برداشت محصول ايجاد شده که ۲۶قطعه 
برای اســتفاده شهروندان و مابقی برای 
کاشــت گياهان دارويی، نشــاکاری و 
اســتفاده کودکان است. اوايل کار ۲روز 
در هفته به اينجا می آمدند، اما به دليل 
اهميت آبيــاری و کوددهی، 
اکنون روزهای بيشــتری در 

اينجا حضور دارند.»
او به اقدامات در دست اجرا 
حال  رفاه  برای  است  قرار  که 
شهروندان عملی شود، اشاره 
«درصدد  می گويــد:  و  کرده 
تأميــن منابع آبــی مزرعه 
هستيم. از اين پس قرار است 
ضمن ارائــه زمين، بذر و کود 

نيز دراختيار شهروندان قرار گيرد.»
او با بيان اينکه زمينه انجام عمليات 
بسترسازی و کاشــت سبزی در مزرعه 
شعبه شــريعتی نيز فراهم شده است، 
گفــت: «در اين مزارع بعــد از اجرای 
طرح، شخم زنی، حذف علف های هرز و 
تقويت خاک، انواع بذر سبزی، صيفی و 
گياهان دارويی توسط شهروندان کاشته 

می شود.»
راه های  دربــاره  پايان  در  پاکــراه 
ارتباطی شهروندان با کارشناسان مرکز 
تحقيقات، آموزش و مشاوره فضای سبز 
می گويد: «کارشناسان هر روز از ساعت 
۸تا ۱۴ آماده پاســخگويی به سؤال های 
شهروندان هستند و عالقه مندان عالوه 
تحقيقات،  مرکز  به  حضوری  مراجعه  بر 
آمــوزش و فضای ســبز در مجموعه 
در خيابان  بوستان شريعتی  يا  شهربانو 
شــهيد زلفی می توانند ضمن تماس با 
و ۵۵۴۶۰۸۷  شــماره های ۵۵۸۵۲۱۲۱ 
از مشــاوره تلفنی بهره مند شوند يا با 
عضويت در گــروه واتس آپ «آموزش 
مرکز تام۱۹» به صورت آنالين مشــاوره 

دريافت کنند.»

ارتقاى امكانات مزرعه 

شريعتى  شريعتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا
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سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
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امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

مشاوره فضای سبز شريعتی منطقه۱۹ همچنين امکاناتی 
وجود دارد.» او از عالقه هميشگی اش به گل ها و گياهان 
ياد کرده و می گويد: «در خانه شرايط مناسبی برای انجام 
اين کار نداشتم، اما اين روزها سعی می کنم در خانه هم 
از هر فرصتی استفاده کنم و در گلدان های خانگی سبزی 
بکارم.» اين ســاکن محله خانی آبادنو درباره مزيت های 
حضورش در اين جمع می گويد: «وقتی بذری را در زمين 

می کاريم با جوانه زدن آن می توانيم وجود خدا را بيشتر 
احساس کنيم. از سوی ديگر جمع شدن در کنار دوستان 
بــرای انجام يک کار گروهی باعث می شــود از آرامش و 
سالمتی بيشتری بهره مند شويم که همه اينها نقاط قوت 

منطقه مان محسوب می شود.» 
«زهرا خدارحمی» بانوی ۴۷ســاله ای است که کنار 
ماليی ايستاده و در ادامه صحبت های او به خانه حياط دار 

مزرعه و تغيير شــکل آن به صورت لوگوی شهرداری، 
هــم مزرعه زيباتر شــده و هم تکليــف خانم ها برای 
کار معلوم تر است و هرکســی در زمين مختص خود 
می توانــد بذرهای موردنظرش را بــکارد. من اينجا را 
ماننــد حياط خانه ام می دانم و هــر روز بعد از ورزش 
در مجموعه شــهربانو، برای آبياری به باغچه ام ســر 

می زنم.» 
«ثريا اکبری» ۴۹ساله هم که با بازگشايی اين مرکز 
از ۸سال پيش عضو اينجا شده و در دوره های مختلف 

آن شــرکت کرده است، می گويد: «با يادگيری کاشت 
گل و گياه و سبزيکاری سال هاست که هم بذر می کارم 
و هم محصول برداشت می کنم. به تازگی قطعه زمينم 
را شخم زده ام و چون اصالتًا شمالی هستم، سبزی های 
شــمال و انواع ســبزی خوردن مثل تربچه، جعفری، 
شويد، پونه و... را کاشته ام.» اين بانو درخواست افزايش 
امکانات مزرعه را مطرح کرده و می گويد: «نياز اســت 
وضعيت آبرســانی به زمين ها بهتر شــده و تجهيزاتی 

مثل بيل هم دراختيار بانوان قرار بگيرد.»

پدری اش در گالبدره اشاره کرده و می گويد: «آن روزها 
پدرم هميشه در باغچه خانه مان انواع سبزی و صيفی را 
می کاشت و از آنها محصول برداشت می کرد. بزرگ شدن 
در چنين فضايی عالقه ام را به گل و گياه به همراه داشت. 
از حدود ۲ســال پيش وقتی دختــرم را تا کالس های 
ورزشی مجموعه شهربانو همراهی می کردم با اينجا آشنا 
شــدم.» وی که ســبزی های باغچه اش نسبت به ديگر 
باغچه ها رشــد بيشتری داشته است، از انگيزه اصلی اش 
برای حضور در اينجا می گويد: «به نظر من کار با خاک و 
گياهان در روحيه آدم تأثير مثبتی دارد. گياهانی همچون 
اسفناج، تربچه، شاهی و رازيانه را کاشته ام. هر روز صبح 
بعد از پياده روی در بوستان واليت به باغچه ام سر می زنم 
و به آن رسيدگی می کنم. کاشت و برداشت محصول از 
اين باغچه عالوه بر ارگانيک بودن، اقتصادی هم هست.»

«ربابه عالی نژاد» هم بانوی ۴۰ســاله ای است که به 
تنهايی در گوشه ای از زمين مزرعه خانواده نشسته و در 
حال کاشت بذر است که سراغش می رويم. او با اشاره به 
اينکه از يک سال پيش وقتی فرزندش را برای تفريح به 
مجموعه شــهربانو می آورد با اين مزرعه و امکانات مرکز 
تحقيقات، آموزش و مشاوره فضای سبز آشنا شده است، 
می گويد: «نخستين باری است که در اين مزرعه قطعه 
زمينی گرفته ام و قرار اســت بذر شاهی، سير و... در آن 

بکارم.» 
«مارال عبدی» بانوی ۵۷ســاله ساکن محله جواديه 
نيز درباره حضورش در اين جمع می گويد: «از ۵ســال 
پيش برای اســتفاده از امکانات تفريحی    تردد زيادی به 

مجموعه شــهربانو بوســتان واليت داشــتم و اتفاقی با 
کالس های آموزشــی نگهــداری از گل و گياه و مزرعه 

خانواده آشنا شدم و در دوره های آموزشی 
اينجا سبزيکاری را به خوبی ياد گرفتم.» او 
به مشکل کمبود کود و آب در اينجا اشاره 
کرده و می گويد: «با کاشت تربچه، شاهی، 
کاهو، پيازچه، تره، سير و... و برداشت اين 
محصوالت سبزی مورد استفاده خانواده ام 
تأمين می شود، اما بعضی اوقات با نبود آب 
کافی سبزی ها خشک می شــوند. بعد از 
بازسازی مجدد اين مزرعه، کاش مشکل 

کمبود آب و کود هم رفع شود.»

اينجا بهشت بانوان است
دنبال  خانــه داری  ســال ها  از  «بعد 
تنوعی در زندگــی و انجام کاری جديد 
بــودم. در روزهای شــيوع کرونا که از 
لحاظ روحی اين خأل را بيشــتر از قبل 
احســاس می کردم، تصميم گرفتم برای 
ورزش به مجموعه شــهربانو بيايم و در 
کنار آن بانوانــی را که در اين مجموعه 
مشــغول کاشــت گياهان هســتند را 

همراهی کنم.» اينها بخشــی از صحبت های «صغری 
صارمی» بانوی ۴۵ســاله ای اســت که در محله زمزم 
ســکونت دارد و از ۴مــاه پيش حيــن انجام ورزش 
صبحگاهی و دوچرخه ســواری در مجموعه شــهربانو 

بوســتان واليت با اين فضا آشنا شــده است. صارمی 
با اشــاره به اينکه اينجا بهشــت بانوان محله اســت، 
می گويد: «اوايل تــازه کار بودم و مرتب 
دستم زخمی می شد. به مرور زمان کار را 
به خوبی ياد گرفتم. حس و حالم نســبت 
به چندماه قبل غيرقابل وصف است. هنوز 
هم هر روز در برنامه های ورزشی شرکت 
می کنم و حين حضور در اينجا به باغچه 

هم سر می زنم.» 
بانــوی  هــم  قهرمانــی»  «صديقــه 
۵۸ساله ای است که مانند کشاورزی ماهر 
پای کار ايســتاده و با قــدرت کارش را 
پيش می برد. او که اصالتًا تبريزی است، با 
بيان اينکه از کودکی به دليل اينکه شغل 
پدرش کشــاورزی بود، کاشت گل و گياه 
و نگهــداری از آنها را ياد گرفته و به اين 
کار عالقه مند شده اســت، می گويد: «با 
ابتدا در گلدان های خانگی  اين تجربيات 
به پرورش گياهان می پرداختم تا اينکه با 
اينجا آشنا شــدم. از وقتی به اين مزرعه 
می آيم، ناراحتی قلبی که ۴سال درگيرش 
بودم رفع شده و حال روحی ام خيلی بهتر 

از قبل است.» 
«نرگــس فراهانی» جزو اعضــای اوليه اين مزرعه 
هم با ابراز خرســندی از وجود چنين جايی در يکی 
از محله های جنوبی شــهر می گويد: «با تقســيم اين 

  روزهای اول از ســر کنجکاوی فقط برای گذراندن اوقات فراغتشان به اينجا می آمدند، اما 
به مرور زمان به پرورش و نگهداری گياهان خو گرفتند و اين کار به سبک زندگی شان تبديل 
شد؛ بانوانی که بيشتر روزهای هفته در مرکز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهربانو 
واقع در بوستان واليت حضور دارند و بعد از بازسازی و افتتاح مجدد مزرعه خانواده، اين روزها 
با پشتکار بيشتری مشغول سبزيکاری هستند. برای آشنايی با اين گروه و امکاناتی که مزرعه 

خانواده دراختيار شهروندان قرار می دهد، يکی از روزهای فعاليت شان با آنها همراه شده ايم. 

زهرا بلندى

فضای  مشــاوره  و  آموزش 
منطقه شهرداری  سبز 

بيان اينکه در همان ســال 
لوگوی شهرداری در مزرعه تعبيه شد، 
اما به صورت اصولی اجرا نشــد و به 
مرور زمان از شکل اصلی اش خارج 
آن  «از  می گويد:  اســت،  شده 
از  اينجا  در  بانوان  فعاليت  سال 
به مرور  و  ۴ ـ ۵نفر شروع شد 

زمان به ۳۰نفر رسيد.»
با  پاکراه»  «سوســن 
اينکه سال  به  اشــاره 
گذشــته با راه اندازی 
کــودک،  مزرعــه 
به  را  اينجا  از  بخشی 
دانش آموزان  فعاليت 
اختصاص  کودکان  و 
داديم و امســال هم 
اينکه  بــه  توجه  با 
بزرگ ترين  اينجــا 
يکپارچه تريــن  و 
خانواده  مزرعــه 
است،  تهران  شهر 

بوســتان واليت با اين فضا آشنا شــده است. صارمی 
با اشــاره به اينکه اينجا بهشــت بانوان محله اســت، 

جمعى از اهالى در بزرگ ترين 
«مزرعه خانواده» تهران سبزى و صيفى مى كارند

پاتوق سبز بانوان

حداقــل ۲روز از هفته را همگــی در مزرعه دور هم 
جمع می شــوند تا به محصوالتشــان رسيدگی کنند. از 
بانوان جوان تا ســالخورده در اينجا حضور دارند. هريک 
از آنها در قطعه مخصوص خود ايســتاده و مشغول کار 
هستند. زمين بيل می زنند، بذر می کارند، به بذرهايی که 
کاشته اند آب می رسانند يا به آنها کود می دهند. مزرعه 
خانواده که توسط شهرداری منطقه۱۹ برای رفاه بانوان 
محله راه اندازی شــده اســت، ما را ياد شنيده هايمان از 
مزرعه های قديمی اين منطقه می انــدازد. روزهايی که 
اهالی محل ضمن کار کردن در زمين های کشــاورزی، 
ارتباطات صميمانه ای با يکديگر برقرار می کردند. بانوان 
حين کار با هم صحبت می کنند و صدای خنده هايشان 
در محوطه پيچيده است. بی مقدمه سراغ بانويی می رويم 
که ضمن آبياری زمين خود مشغول کاشت سبزی های 
جديد است. «پروانه خدايی» از ساکنان محله شريعتی 
اســت که با اشــاره به اينکه در قطعه اختصاص اش بذر 
شــاهی، تربچه، اســفناج و تره کاشته اســت، می گويد: 
«هميشه همراه دوستانم برای تفريح به مجموعه شهربانو 
می آمدم و ديدن اين مزرعه خانواده و خدماتی که در آن 
به بانوان ارائه می شود، باعث شد من هم از تابستان سال 
گذشــته عضوی از اين گروه شوم و برای يادگيری نحوه 
نگهداری از گل ها و گياهان در کالس های اينجا شرکت 

و مهارت کسب کنم.» 
او می گويد: «از قديم در پشــت بام خانه ام ســبزی و 
انواع صيفی مثل گوجه فرنگی، خيار و... می کاشــتم، اما 
با حضــور در اينجا کار را اصولی تر ياد گرفتم و می توانم 
با داشتن زمين اختصاصی سبزی های بيشتری بکارم و 

برداشت کنم.» 
«تاج ماه امينی» بانوی ۶۴ســاله حاضر در اين جمع 
است که ضمن قدردانی از ايجاد چنين فضايی برای بانوان 
می گويد: «هميشــه از وقت گذراندن با گل ها و گياهان 
لذت می بردم و خيلی اتفاقی ۵سال پيش با معرفی يکی 
از دوســتانم با اينجا آشنا شدم. آن روزها فضای کارمان 
کافی و حساب شده نبود، اما اکنون با ساماندهی مزرعه 
و قطعه بندی آن هرکســی می تواند در زمين شــخصی 
خودش کشاورزی کند.» امينی با اشاره به اينکه اکنون در 
قطعه زمين اختصاصی خود شاهی، تربچه، تره و... کاشته 
است، می گويد: «به دليل ســکونت در آپارتمان شرايط 
نگهداری از گل ها و گياهان و سبزيکاری را نداشتم. اينجا 
برای امثال من يک نعمت است تا بتوانيم در کمال آرامش 

کار مورد عالقه خود را انجام دهيم.» 
بانويی ســالمند چادرش را دور کمر بســته و بعد از 
محکم کردن ماســک روی صورتش شــروع به آبياری 
قطعه زمين خود می کند. اين بانوی ۷۸ساله ساکن محله 
جواديه که «اعظم عبــدی فر» نام دارد، با بيان اينکه از 
۵ســال پيش همراه يکی از همسايه هايش با اين مرکز 
آشنا شده است، می گويد: «از همان روزهای نخست در 
دوره های آموزشــی گل و گياه شــرکت و در اين زمينه 
مهارت کسب کردم. تا قبل از شيوع کرونا در هفته ۲بار به 
اينجا می آمدم، اما از اواخر سال گذشته به اينجا نمی آمدم 
و از وقتی متوجه شدم زمين ها نظم گرفته، مجدداً ترغيب 
شدم با رعايت اصول بهداشتی به باغچه ام سر بزنم و در 

آن سبزی بکارم.» 
«طاهــره صادقــی» هم جزو اعضــای قديمی مرکز 
تحقيقات، آموزش و مشــاوره فضای ســبز اســت. اين 
بانوی ۵۳ساله ساکن محله جواديه از تقسيم بندی زمين 
سبزيکاری قدردانی کرده و می گويد: «چند ماهی با آغاز 
طرح بازسازی، مزرعه تعطيل شد. با آغاز فعاليت مجدد 
اينجا، اکنون با نظم بيشتر پای زمين هايمان آمده ايم و از 

کار کردن در کنار يکديگر لذت می بريم.»

رفع مشكل كمبود آب و كود
«همه افراد حاضر در اينجا عاشق گل وگياه هستند. 
مگر می شــود عاشق گياهان نباشی و هر روز مسيری را 
پياده روی کنی تا خودت را به مزرعه برسانی.» اين بخشی 
از صحبت های «کلثوم ماليی» بانوی ۵۷ساله و بازنشسته 
وزارت امور خارجه اســت که با بيان آن می گويد: «هنوز 
بازنشســته نشده بودم که حين رفت وآمد به محل کار و 
رد شدن از کنار مزرعه خانواده پارک شهر در منطقه۱۲ 
عالقه مند به استفاده از چنين فضايی شدم. با آغاز دوران 
بازنشســتگی تحقيق کردم و متوجه شدم در مجموعه 
شــهربانو بوســتان واليت و مرکز تحقيقات، آموزش و 

سوسن پاكراه 
مدير مركز تحقيقات 
فضاى سبز منطقه19

در هفته به اينجا می آمدند، اما به دليل شهروندان در کنار استفاده از دوره های 

سوسن پاكراه 

منطقه19 دل
 عا

منا
س: 

عك

هر روز صبح بعد 
از پياده روى در 
بوستان واليت 
به باغچه ام سر 
مى زنم و به آن 

رسيدگى مى كنم. 
كاشت و برداشت 

محصول از اين 
باغچه عالوه بر 
ارگانيك بودن، 

اقتصادى هم 
هست
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تصحيح
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صفحه آرا
تاش

ساخت 2 پل 
مكانيزه در 
اولويت 
معاون حمل ونقل 
وترافيک شهردار تهران 
درباره طرح های ترافيکی 
که قرار است در منطقه۱۸ 
اجرا شود، می گويد: «با 
توجه به بررسی های انجام 
شده، ساخت ۲پل مکانيزه 
تصويب و در اولويت 
برنامه های شهرداری 
منطقه۱۸ قرار گرفته 
است، اما اولويت ما ساخت 
پل مکانيزه مقابل بيمارستان شهدای 
يافت آباد و در مرحله بعد پل مکانيزه عابر 
بزرگراه شهيد آيت اهللا  سعيدی در خط 
مرزی مناطق۱۷ و ۱۸ است. البته هزينه 
اجرای اين پروژه را بخش خصوصی تقبل 
می کند.»
«سيدمناف هاشمی» ادامه می دهد: 
«ساخت مجتمع ايستگاهی (در بلوار معلم، 
خيابان بهار) از ديگر پروژه هايی است که 
شهرداری منطقه۱۸ با جديت آن را دنبال 
می کند.»
وی با اشاره به اجرای طرح «خيابان 
کامل» در بلوار معلم می گويد: «با اجرای 
اين طرح، چهره اين محدوده از شهر 
دگرگون می شود. بلوار معلم به لحاظ 
موقعيت جغرافيايی و فضاهای جانبی، 
قابليت ايجاد مسير دوچرخه سواری و ديگر 
امکانات جانبی را هم دارد.»

گفت وگو با معاون شهردار تهران 
درباره پروژه هاى اجرا شده يا در حال اجرا در جنوب غرب پايتخت

منتظر ورود تراموا 
به منطقه باشيد

راه اندازی ۲خط   همان طور که می دانيــد 
راه آهن تهــران ـ تبريــز و تهــرانـ اهواز در 
اما  داشته،  زيادی  نقش  منطقه۱۸  شــکل گيری 
مشکالتی هم برای ساکنان به وجود آورده است. 
به همين دليل بخشی از مسير ريل آهن تهرانـ 
تبريز به زير زمين منتقل شد. زمزمه هايی هم از 
ساخت ايستگاه های مترو در اين محدوده به گوش 
می رسيد، اما مدتی بعد فراموش شد. آيا در اين 

زمينه برنامه ای داريد؟ 
طبق اسناد موجود و به گفته شهردار منطقه۱۸، 
ايجاد ايســتگاه متــرو در محدوده خــط زيرزمينی 
تهران تبريزمصوبــات و توافقنامه ای دارد که به نظر 

می رســد هزينه کمی دارد. بنابراين اين موضوع را با 
جديت دنبال می کنيم. در برنامه ای که به شــهردار 
تهران و مديرعامل راه آهن ارائه شــده، برای اينکه از 
ايستگاه شهيد نيک پسندی و خط۳ مترو در مسير 
خط راه آهن تهران تبريز نقطه اتصالی ايجاد شــود، 
اقداماتی انجام شــده اســت. البته موضوع راه اندازی 

خط «تراموا» هم مطرح است. 
 دربــاره راه اندازی اين خــط تراموا کمی 

توضيح می دهيد؟ 
ايــن طرح جزء پروژه هايی اســت که مصوبه هم 
دارد. در واقع تراموا نوعی قطار شــهری اســت که 
واگن هــای آن روی ريل هايی کــه در خيابان تعبيه 

شــده حرکت می کند. اگر اين اتفاق بيفتد، 
جز منطقه۱۸، محله تهرانسر در منطقه۲۱ 
و همچنين محله خليج فارس(شــماره ۲) 
خيلی سريع به خط مترو وصل می شوند و 
اين مسئله باعث بهبود وضع زندگی ساکنان 
اين نقطه از شــهر تهران خواهد شد. يکی 
ديگــر از برنامه هايی که در محدوده اراضی 
آزاد شده خط راه آهن تهران ـ تبريز قابليت 
اجرا دارد، اجرای پروژه پالزای ۴کيلومتری 
اســت که می تواند به عنــوان يک «خيابان 
کامل»که ويژگی هايی همچون فضای سبز، 

تفرجگاهی، مسير دوچرخه سواری، پياده رو و... دارد، 
مورد استفاده قرار گيرد. 

 به نظر می رســد پالزايی که شــما از آن 
صحبت می کنيد، همان پروژه های انســان محور 
است که باعث می شود شــهروندان با حضور در 
اين مکان ها از شلوغی، ازدحام و ترافيک خيابان 

رهايی و فرصت تنفس و استراحت پيدا کنند. 

بله، همين طور اســت. چون اکنون نياز شهرمان 
برخورداری از فضايی اســت که شــهروندن بتوانند 
بــا آرامش خاطر در آنجا حضور پيــدا کنند و برای 
ســاعاتی از دغدغه ها و مســائل رومزه زندگی دور 
شــوند. محدوده آزاد شده خط راه آهن تهران ـ تبريز 
اين خاصيت را دارد که به خدمت شهروندان درآيد، 

نه خودروها. 
 يکی از مشــکالتی که در منطقه۱۸ وجود 
دارد کمبود جای پارک خودرواســت. از آنجا که 
وجود برخی امکانات از جمله دادســرای شهيد 
شهدای  غياثی،  خيريه  بيمارستان های  مطهری، 
يافت آبــاد و فياض بخش، بــازار صنايع چوب و 
مبلمان، راسته پوشاک و کيف و کفش ياران باعث 
شده شهروندان از ساير نقاط شهر به اينجا بيايند. 
چگونه می توان حجم ورود خودروهای شخصی را 

مديريت کرد؟ 
در اين زمينه شــهرداری منطقــه۱۸ طرح های 
مطالعاتی خوبــی انجام داده و حتی برای ســاخت 
پارکينگ به شهروندان تسهيالت می دهد. نکته مهم 
در ساخت و راه اندازی پارکينگ عمومی فراهم شدن 
زمين و فضای مناســب است و با توجه به اينکه اين 
زمين هــا و امالک مالک خصوصی دارند و در اختيار 
شهرداری نيستند، مشــارکت و همراهی شهروندان 
می تواند راهگشا باشد، اما اين نکته را هم بايد گفت 
که به همت معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداری 
منطقه يک پروژه منحصربه فردی وجود دارد که برای 
نخســتين بار در تهران اتفاق می افتد و آن ســاخت 

پارکينگ زيرسطحی است. 
 اين پــروژه در کجا اجرا می شــود و چه 

ويژگی هايی دارد؟ 
قرار اســت اين پارکينگ زيرسطحی در خيابان 
وحدت که به بورس صنايع چوبی و مبلمان شــهرت 
دارد ساخته شــود و اکنون دستور نقشه شروع اين 
پروژه صادر شــده اســت. فضايی که برای پارکينگ 
خــودرو انتخاب شــده، زمينی به مســاحت هزار و 
۳۰۰مترمربع و درست سطح زيرين بوستان تير واقع 
اســت. در صورت ســاخت اين پارکينگ طبقاتی تا 
حدودی نياز شهروندان به ويژه افرادی که برای خريد 
به اين محل می آيند برطرف خواهد شــد. ســاخت 
ايــن پروژه به فضای بوســتان و محل بازی کودکان 
لطمه ای وارد نمی کند و ساکنان بهترين 

بهره برداری را از اين مکان می برند. 
 به عنوان سؤال پايانی، به نظر شما 
معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداری 
منطقه۱۸ بايد در چه موضوعاتی بيشتر 

ورود کند؟ 
افزايــش پروژه های کوچــک مقياس 
رانندگی  تصادف هــای  کاهش  ترافيکی، 
در محورهای پررفت و آمد شــهر از جمله 
بزرگراه های شــهيد آيت اهللا  ســعيدی و 
آزادگان، خط کشــی معابــر به ويژه جلو 
مــدارس و مراکز آمــوزش عالی، راه انــدازی پايانه 
تاکســيرانی، اجرای برنامه هــای فرهنگی و ترافيکی 
به صــورت مجازی بــرای ارتقای دانــش و معلومات 
شــهروندان و افزايش مسير ويژه دوچرخه سواری در 
محله ها و تشويق اهالی به اســتفاده از وسايل نقليه 
پــاک و به صرفه، موضوعاتی اســت که اين معاونت 

می تواند ورود و آنها را اجرايی کند. 

سيدمناف هاشمى
معاون حمل ونقل 

وترافيك شهردار 
تهران

 موقعيت جغرافيايی منطقه۱۸ از جمله قرارگيری در شــبکه های بزرگراهی آزادگان، شهيد آيت اهللا 
 سعيدی، فتح، زرند و جاده قديم کرج و همجواری با مناطق۹، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ و همچنين حجم باالی  تردد در 
اين محدوده از شهر باعث شده تا فعاليت معاونت حمل ونقل و ترافيک از اهميت قابل توجهی برخوردار 
باشــد. به بهانه بهره برداری و همچنين آغاز به کار تعدادی از پروژه های ترافيکی در اين بخش از شهر با 
«سيدمناف هاشــمی» معاون حمل ونقل وترافيک شهردار تهران گفت وگو کرديم. وی تأکيد می کند که 
شهرداری منطقه۱۸ در طول سال های اخير کارنامه درخشانی داشته، چراکه برخی از اين پروژه ها برای 

نخستين بار است که در پايتخت اجرا و چهره اين منطقه در سال۱۴۰۰ به طور اساسی دگرگون می شود.
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همين حوالى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

به گفتــه مدير اداره ورزش شــهرداری 
منطقه۱۶ بيشــتر بازی هايی کــه از زمان 
گذشته به نسل امروز به يادگار رسيده سالم، 
پرهيجان و پر تب و تاب هســتند و باعث 
می شوند شهروندان عالوه بر فعاليت بدنی و 
تحرک جســمانی از قوه ذهن و هوش خود 
در رقابتی ســالم و سودمند استفاده کنند. 
«رضا کنگرانــی» عقيــده دارد کودکان و 
نوجوانان که امروز به دليل شــيوع بيماری 
کرونا خانه نشين شده اند و به صورت مجازی 

تحصيــل می کنند، با انجام اين نوع بازی های ســاده 
روحيه تازه ای پيدا کنند و نقش های متنوع اجتماعی را 
بهتر بياموزند.  بر همين اساس يکی از برنامه های ويژه 
اداره ورزش شهرداری منطقه۱۶ طرح احيای بازی های 
بومــی و محلــی در محله ها به صــورت آموزش های 
مجازی با هدف آشــنايی شهروندان با فرهنگ اقوام و 
قوميت های مختلف اســت. نمونه ای از اين برنامه های 
آموزشــی در محوطه بوستان ها ضبط شده و از طريق 
گروه های اجتماعی دراختيار شهروندان قرار می گيرد. 

زنده كردن بازى ها در خانه ها 
 بيشتر بازی های بومی و محلی ابزار و وسايلی 
ســاده و ارزانی دارند مثل پارچه، کش، طناب، 
دســتمال يا تکه ای ســنگ و چــوب تا بتوان 
بازی هايی مثل «يک قل دو قل»، «ترکه بازی 

يا چوب بــازی»، «ترنا بازی 
«کش  کمربندبازی»،  يا 

بازی»، «الک دولک» و 
«هفت سنگ» را انجام 
داد. برخی از بازی های 
ســنتی و قديمی هم 

خيلی ســاده ترنــد و هيچ ابزار و وســايلی 
نمی خواهند، مثل «عمو زنجيرباف»، «گرگم 
به هوا»، «آســياب بچرخ می چرخم»، «باال 

بلندی»، «گرگم و گله می برم»، 
«شــاه و وزير»، «زو يا کبدی»، 
«نجات بازی» و... که البته بين 
نسل کنونی تا اندازه ای مهجور و 
فراموش شده اند. «محمدمهدی 
پورآقايی»، معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهردار منطقه۱۶ 
به افزايش و هجوم انواع اســباب بازی های 
الکترونيکی و رايانه ای در فضای مجازی و 
اينترنت و آثار مخرب آنها اشــاره می کند 
اسباب بازی ها هيچ  و می گويد: «اين گونه 
سنخيتی با هويت و فرهنگ ملت ما ندارند 
و البته باعث بروز مشکالت و آسيب هايی 
هم می شــوند که کم تحرکــی و تنبلی، 
برخورداری از روحيه پرخاشگری و انتقام 

و... از جملــه اين آسيب هاســت. در 
شــرايط کنونی بايد تالش کنيم 
تا بازی های بومــی و محلی را به 
نوعی در خانه و زندگی شهروندان 

زنده کنيم.»

آموزنده و جذاب 
ورزش  اداره  مســئوالن 
شهرداری منطقه۱۶ فضاهای 
ضبــط  بــرای  را  مناســبی 
فيلم هــای کوتــاه از بازی های 
انتخاب می کنند  بومی و محلی 
تــا اهالی ســاکن در محله های 

تالش اداره ورزش براى معرفى 
بازى هاى بومى و محلى به كودكان و نوجوانان

ورود عمو زنجيرباف به دنياى مجازى!
  بازی های بومی و محلی از نســل های گذشته باقی مانده و می تواند نسل نوجوان و جوان را با فرهنگ و 
آيين گذشــتگان آشنا کند. تنوع اين بازی ها که بين اقوام مختلف رواج داشته، به مثابه بخشی از هويت و 
اصالت اقوام ايرانی، در طول زمان از نســلی به نسل ديگر منتقل شده اند. شايد تصور کنيم که بازی های 
بومی و محلی فقط جنبه تفريح و ســرگرمی دارند و در نهايت اوقات فراغت آدم ها را پر می کنند، اما «رضا 
کنگرانی» مدير اداره ورزش شهرداری منطقه۱۶ برخالف اين نظرها تأکيد می کند که کارکرد اصلی اين نوع 

بازی ها ورزش و تندرستی بوده و در وهله دوم برای بهينه سازی اوقات فراغت شهروندان کارکرد دارند.  
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بچه ها، زندگى را
در بازى تجربه مى كنند

شهرداری  روابط عمومی  اداره  مدير 
منطقه۱۶ که سال ها در حوزه ورزش و 
تربيت بدنی تالش کرده و دارای تجربه 
اســت، می گويد: «بازی هــای بومی و 
محلی به عنوان گنجينه ای از فرهنگ و 
تمدن کهــن اقوام ايرانی در دنيا نمونه 
و مشــابهی ندارند. عالوه بر اين نشاط، 
شــادابی و طراوت را به جامعه تزريق 
می کنند. اين بازی ها که از گذشته های 
دور در ميان اقــوام مختلف رايج بوده، 
دارای ارزش های انسانی و اخالقی است 
کــه بايد تالش کنيم به نســل جديد 

انتقال پيدا کند.»
ادامــه می دهد:  «روح اهللا دليــری» 
«بســياری از والدين فکر می کنند که 
بازی فقط برای پرکردن اوقات فراغت 
کودکان و نوجوانان و ايجاد ســرگرمی 
است، اما اين طور نيست چراکه بخش 
زيــادی از تجربــه زندگــی و تجربه 
کودکان و نوجوانان بــا اين بازی ها به 
دســت می آيد. در واقع کــودکان در 
بــازی، نقش های مختلفــی را تجربه 
می کننــد کــه در آينده به دردشــان 
می خــورد، مثل تجربه های شکســت 
و پيروزی، اســتقالل، عزت نفس و به 
اجتماعی،  مهارت های  آوردن  دســت 
احترام به ديگران، کنترل خشم، صبر 
و... از جمله مسائلی است که بچه ها در 

اين بازی ها می آموزند.» 
وی با بيان ايــن نکته که بچه های 
امــروزی بســيار باهوش و مســتعد 
يادگيری هستند می گويد: «معموًال اگر 
اين آموزش ها که به شــکل مجازی يا 
حضوری انجام می شــود، جاذبه داشته 
باشــد، بچه ها اين بازی هــای بومی و 
محلــی را خيلــی زود يــاد می گيرند 
و بــه حافظه می ســپارند مثــل بازی 
«عمو زنجيربــاف»، «دزد و پليــس»، 

«گرگ و گله»، «کش بازی» و...» 
دليری در پايــان صحبت هايش از 
آيين های قديمی  و  اهميت ســنت ها 
صحبــت می کنــد و می گويــد: «ما 
بايــد اين ســنت ها و آيين ها را حفظ 
کنيم زيرا باعث می شــود حس کنيم 
متعلــق به يک فرهنگ و ســرزمين و 
قوميت هستيم. در شــرايط کنونی و 
با تحوالت پرشتاب جهان و همچنين 
توسعه شهرنشينی که منجر به نابودی 
تنوع های فرهنگی و حتی گرايش اقوام 
و گروه های اجتماعی می شــود، احيای 
بازی های بومی و محلی می تواند بسيار 

تأثيرگذار باشد.»

نگاه 

مختلــف بتوانند به راحتی از آنها اســتفاده کنند. 
«نازنيــن جاللــی» از کارمندان بازنشســته اداره 
آموزش و پرورش منطقه۲۰ اســت کــه همراه با 
نوه اش «تينــا باقری» در پياده رو خيابان شــهيد 
وفايی قدم می زند و ديدگاهش را درباره بازی های 
بومــی و محلی اين گونه بيــان می کند: «اين گونه 
آموزش های مجازی که با خــودش بار فرهنگی و 
اجتماعــی دارد، برای همه نســل ها خيلی جذاب 
و آموزنده اســت. متأســفانه فرزندان و نوه های ما 
بازی هايــی مثل «کــش بازی»، «طنــاب بازی»، 
«عمــو زنجيربــاف» و... را فرامــوش کرده انــد يا 
فرصــت و زمانی برای انجام اين بازی های شــادی 
آفريــن ندارند. خيلــی از اين بچه ها 
مدام سرشان به تلفن های همراه گرم 
است و با بازی های اينترنتی خشن و 
بی محتوا وقــت می گذرانند. برگزاری 
مجازی  در شــبکه های  برنامه ها  اين 
باعث می شود تا نسل جديد با چنين 

بازی های سالمی آشنا شوند.»

تقويت روحيه تعاون و همكارى 
«محمــد دانايــی فــرد» يکــی از 
شــهروندان ســاکن محلــه نازی آباد 
می گويد: «زمانی که کودک و نوجوان 
بوديــم، همين بازی هــا را در کوچه يا 
حياط خانه  انجــام می داديم، اما حاال 
همــه خانه ها آپارتمان شــده و بچه ها 
نمی توانند اين بازی ها را در خانه های قوطی کبريتی 
انجام دهند. به عقيده من اجرای چنين برنامه هايی 
می تواند تــا اندازه ای اين کمبودهــا را جبران کند. 
بچه ها با يادگيری و انجام اين بازی ها روحيه تعاون، 
همــکاری و مشــارکت پيدا می کنند کــه در آينده 
اين موضوع خيلی به کارشــان خواهد آمد. اميدوارم 
شيوع ويروس کرونا در کشورمان تمام شود تا دوباره 
بازی هــای بومی و محلی در کوچــه و خيابان ها راه 
بيفتــد.» به عقيده او برپايی جشــنواره های بومی و 
محلــی در محله ها باعث غنی ســازی اوقات فراغت 
شــهروندان و دانش آمــوزان می شــود و آنهــا را از 
بازی هــای مخرب و آســيب آفرين رايانــه ای دور 

می کند. 

 بيشتر بازى هاى 
بومى و محلى 
ابزار و وسايلى 
ساده و ارزانى 

دارند مثل پارچه، 
كش، طناب، 

دستمال يا تكه اى 
سنگ و چوب و...

رضا كنگرانى
مدير اداره ورزش 

شهردارى منطقه16

اد
نژ

س 
عبا

د 
حم

: م
س

عك



13 چهارشنبه  7 آبان 1399   شماره 775 12  چهارشنبه  7 آبان 1399   شماره 775 

20
 19

18
17 16 مناطق

20
 19

18
17 16 مناطق بهشت زهرا(س) بهشت زهرا(س)

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

سردبير روزنامه
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صفحه آرا

گذشته  فوتی های  از  زيادتر 
است و خانواده های بسياری 
اثر ابتال  عزيزان شــان را بر 
ناباورانه  و  ناگهانی  کرونا  به 
از دســت داده اند.» آقازاده 
شــرايط امــروز را ماننــد 
می داند  دفاع مقدس  دوران 
و حــس ســربازی را دارد 
کــه برای خدمت به وطن و 
می کند.  تالش  هموطنانش 
او معتقد اســت بــه خطر 
ديگران  انداختن ســالمتی 
ظلم بزرگی به آنهاســت و 

می گويد: «آشــنايان و اطرافيانم بــا آنکه می دانند 
فوت شــده های مبتال به کرونا را غسل می دهم، از 
من دوری نمی کنند، ولی خــودم مراقبت می کنم 
که در صــورت ابتال باعث بيماری ديگران نشــوم. 
از روزی که کرونا شــايع شــده، به ديدن نزديکانم 
نرفته ام و تلفنی احوال شــان را می پرسم.» آقازاده 
رنج غســل دادن نزديــکان مرحومش را هم تجربه 
کرده و ميت پدربزرگش را غســل داده است. او اين 
اقبال را داشته که همسرش با عشق و عالقه زندگی 

با يک تطهيرکننده را انتخاب کند. 

سن فوت شدگان كمتر شده است
امروز سالن تطهير بانوان حسابی شلوغ 
اســت و «مريم هژبری» بايد با عجله به 
سالن برگردد تا به همکارانش کمک کند. 
صورتی مهربــان و لحنــی مادرانه دارد. 
در طــول صحبت های تلخ و شــيرينش 
ولی  نمی شود،  اشک چشمانش خشــک 

البه الی گريه های بی صدايش لبخند روی لبش گم 
نمی شــود. او هم مثل اميرقلی و آقازاده دلبسته و 
عاشق کارش اســت، اما ۱۳سال پيش که به واحد 
تطهير بهشــت زهرا(س) پا گذاشت، تصور نمی کرد 
روزی به شــغلش چنين حســی پيدا کند. هژبری 
تعريف می کند: «آن زمان سخت به کار نياز داشتم 
و وقتی شنيدم که در بهشت زهرا(س) به نيرو نياز 
دارند، به اينجا آمدم. از کار در واحد تطهير بهشــت 
زهرا(س) هيچ تصوری نداشــتم و نمی دانستم بايد 
چه کاری انجام دهم.» هژبری پس از غســل دادن 
صدها ميت، خاطره نخستين مرحومی را 
که غسل داده از ياد نبرده است. او تعريف 
می کند: «اوايل خلعت بــری می کردم و 
کفن درگذشتگانی را که غسل داده بودند 
آماده می کردم. روزی که برای نخســتين 
بار ميتی را برای غســل به من سپردند، 
گيــج و گنگ بــودم. در تمــام لحظاتی 
که او را غســل می دادم اشک می ريختم 

بهشــت زهرا(س)  تطهير بخش عروجيان  واحد 
حسابی شلوغ است و هر لحظه ميتی که در خلعت 
ســفيد (کفن) پيچيده شــده، از آنجا خارج و روی 
دســت بازماندگان گريانش به سمت خانه ابدی اش 
می رود. در حيــاط و راهروهای بخــش عروجيان 
کمتــر می توان کســی را پيدا کرد که ماســک بر 
صورت نداشــته باشــد. تعداد زيادی از ميت هايی 
که غســل داده شده اند، بر اثر شــيوع کرونا از دنيا 
رفته اند و تعداد انگشت شــماری از وابستگان شــان 
برای تحويل گرفتن ميــت آمده اند. صدای گريه و 
ضجه کسانی که عزيزان شــان را از دست داده اند، 
لحظه ای قطع نمی شــود و قتی مويه هــا و زمزمه 
داغداران به ضجه و شــيون تبديل می شود، لرز تا 
تيره های پشــتت می دود. «حميدرضا» پای سنگ 
تطهيــر بــوده و خســتگی روی صــورت صبور و 
آرامش نشسته اســت. می گويد: «۱۳سال است در 
بهشت زهرا(س) کار می کنم. پيش از آن در شرکتی 
وابسته به پااليشگاه نفت مشغول بودم و با تعطيلی 
شرکت در بهشــت زهرا(س) مشــغول کار شدم.» 
پدرش راننده آمبوالنس و پدر همســرش خاکسپار 
بــوده و خانواده اش با حال و هوای شــغل او غريبه 

نيستند، اما دلش نمی خواهد با فرزندانش 
در مورد کارش صحبت کند. او می گويد: 
«شغلم را دوست دارم، ولی هنوز به دختر 
۱۶ساله و پسر ۷ساله ام نگفته ام در کدام 
می کنم.»  کار  بهشــت زهرا(س)  بخــش 
شــغل حميدرضا و همکارانش ســخت و 
دشوار اســت، اما آنها بيش از کسانی که 
به کار دنيا مشــغولند، وسواس دارند که 

و از خدا می خواســتم برايم روشــن کند که من را 
در چه مســيری قرار داده است. نخستين روزی که 
به عنــوان تطهيرکننده به بهشــت زهرا(س) آمدم، 
خانواده ام می گفتند تو طاقت نمی آوری و ســاعت 
به ۹صبح نرســيده، برمی گردی، ولــی خدا به من 
حس و توانی بخشيد که توانستم اين کار را۱۳ سال 
عاشقانه انجام دهم.» وقتی صحبت از کرونا به ميان 
می آيد، هژبری آه پرحســرتی می کشد و می گويد: 
«از زمان شــيوع کرونا آنقــدر مرگ های ناگهانی و 
ناراحت کننده می بينيم که پس از غســل هريک از 
آنها تا مدت هــا روح و روان ما به هم می ريزد. اين 
بيماری پير و جوان و کودک و زن و مرد نمی شناسد 
و از هر سنی قربانی می گيرد. هر روز تعداد زيادی از 
هموطنان ما بر اثر کرونا مثل برگ خزان از دســت 
می روند و تعداد قربانيان بيشــتر و سن شان کمتر 
می شــود.» او از ديدن اندوه و نااميدی خانواده های 
داغديده که پشــت ســالن تطهير بــه انتظار ميت 
عزيزان شــان نشســته اند، رنج می بــرد و می گويد: 
«کادر درمان بيمارســتان ها به اميد آنکه بيمار را از 
رنج اين بيماری خالص کنند، با اميد و انگيزه تالش 
می کنند و وقتی بيمار به سالمت تخت بيمارستان 
را ترک کرد، خستگی از تن شان بيرون می رود، ولی 

در کارشــان کم نگذارند. او می گويد: «اينجا جنازه 
ســنگين زياد می آيد. ۱۷۰کيلــو، ۲۰۰کيلو، حتی 
ميــت ۲۵۰کيلويی هــم داشــتيم. چرخاندن اين 
متوفيان برای شست وشو به سختی انجام می شود. 
بيشــتر ما تطهيرکنندگان به دليل ساعت ها سرپا 
ايســتادن پادرد وکمردرد داريم، اما در هر شرايطی 
مراحل غســل را کامل انجــام می دهيم و خودمان 
را مديون درگذشــتگان نمی کنيم.» شيوع ويروس 
کرونا کار حميدرضا و همکارانش را سنگين تر کرده 
اســت. او می گويد: «به خاطر شيوع ويروس کرونا 
تعداد متوفيان زياد شــده و هر روز از ســاعت۸ تا 
يک ربع به۱۶ که در سالن تطهير هستيم، لحظه ای 
نمی توانيم از کار دست بکشــيم.» او از کسانی که 
بدون توجه به خطر شــيوع کرونا به ســفر و تفريح 
می روند گاليه دارد و از بی توجهی آنها دلگير است. 

كار ما شيرينى معنوى دارد
 سال ها ايستادن کنار ســنگ تطهير و سروکار 
داشــتن با ميت های خاموش، «ابوالفضل آقازاده» 
را هم کم حرف کرده اســت. وقتی خردسال بوده، 
لحظه از دنيا رفتن پدرش را ديده و شــايد همين 
اتفاق باعث شده برخالف همساالنش با ديدن ميت 
درگذشتگان نترسد. او تعريف می کند: «عموی من 
تطهيرکننده بود و در بهشت زهرا(س) کار می کرد. 
آن زمان همه می توانستند وارد سالن تطهير شوند. 
من پنجشنبه ها که به ســر مزار پدرم می رفتم، به 
عمويم هم سر می زدم و کار او را تماشا می کردم.» 
بزرگ ترين دلخوشــی آقازاده اين است که با تطهير 
برادران مســلمان خود کاری مؤمنانه انجام می دهد 
که خدمت به هموطنانش و ذخيره آخرت اوســت. 
می گويد: «وقتی کسی را غسل می دهم که سينه زن 
امام حســين(ع) بوده، احســاس می کنم 
در کار من عــالوه بر تلخی های فراوانش، 
شــيرينی های معنوی هم وجــود دارد.» 
اين تطهيرکننده جوان بهشــت زهرا(س) 
اهل کار و تر و فرز اســت، ولی تعداد زياد 
قربانيان کرونا او را هم خسته کرده است. 
می گويد: «بعــد از کرونا تعداد فوتی هايی 
که هر روز به بهشــت زهرا(س) می آورند، 

ما اينجا فقط مرگ و مير مبتاليان کرونا را می بينيم 
و از اينکه نمی توانيم غم داغديده ها را کم کنيم، رنج 
می کشيم.» ستاد مبارزه با کرونا، بهشت زهرا(س) را 
در رعايت پروتکل های بهداشتی نمونه ارزيابی کرده، 
ولــی بازهم تطهيرکنندگان از تير و ترکش ويروس 
کرونا بی نصيب نمانده انــد و اغلب تطهيرکنندگان 
بخــش بانــوان و آقايان طعم نــوع خفيف بيماری 
کوويد۱۹ را چشــيده اند. هژبری درباره نگرانی های 
تطهيرکننــدگان می گويد: «اوايل که کرونا شــايع 
شــد، ما از مســئوالن ســازمان بهشــت زهرا(س) 
خواســتيم تطهيرکنندگان را اينجا قرنطينه کنند 
تا بيماری احتمالی آنها به خانواده هايشــان منتقل 
نشود، ولی خدا را شکر به دليل رعايت پروتکل های 
بهداشــتی، شــکل حاد بيماری در همکارانم ديده 
نشده و همه کسانی که مبتال شدند، بعد از گذراندن 
دوره قرنطينه ســالمتی خود را به دست آوردند.» 
دختران اين بانوی تطهيرکننده، بارها به او اطمينان 
داده اند که مادرشان را باعث افتخار و مباهات خود 
می دانند، ولی باز هم نگرانی مادرانه در ذهن هژبری 
جا خوش کرده و می گويد: «خدا کند بچه هايم از ته 
دل اين را بگويند و از اينکه مادرشان تطهيرکننده 

است و شغل مقدسی دارد، ناراحت نباشند.»

مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) خبر داد
محدوديت  تردد در آرامستان بزرگ شهر 

در موج سوم کرونا با هدف رعايت پروتکل های بهداشتی و جلوگيری از ازدحام 
جمعيت، محدوديت های ويژه ای برای  تردد در بهشت زهرا(س) اجرا می شود. 

«سعيد خال» مديرعامل ســازمان بهشت زهرا(س) با اعالم اين خبر گفت: «به 
شــهروندان توصيه می کنم فقط برای خاکسپاری بســتگان درجه يک به بهشت 
زهرا(س) مراجعه کنند.» وی درباره محدوديت های جديد  تردد دربهشت زهر(س) 
گفت: «با توجه به قرارگرفتن در موج سوم انتشار ويروس کرونا و افزايش چشمگير 
تعداد بيماران و فوتی های ناشــی از اين بيماری، ســازمان بهشت زهرا(س) برای 
پيشــگيری از ازدحام جمعيت و قطع زنجيره انتقال بيماری در ميان بازماندگان 
قربانيان، تمهيدات ويژه ای را در نظر گرفته اســت.» خــال از خانواده متوفيان 
درخواســت کرد فقط برای امور ضروری مانند خاکسپاری درگذشتگان، با رعايت 

پروتکل های بهداشتی و به تعداد محدود به بهشــت زهرا(س) مراجعه کنند. وی افزود: «در موج سوم 
کرونا بهشت زهرا(س) فقط پذيرای بستگان درجه يک متوفيان خواهد بود.» مديرعامل سازمان بهشت 
زهرا(س) با اشــاره به لزوم خودداری شهروندان از زيارت اهل قبور در روزهای پايانی هفته افزود: «اگر 
مراجعات غيرضروری محدود نشــود، با حکم قضايی درهای بهشت زهرا(س) رامانند گذشته خواهيم 
بســت.» خال با اشــاره به افزايش نوبت کاری کارکنان بهشــت زهرا(س) و ايجاد امکانات الزم برای 
خاکســپاری متوفيان يادآور شد: «در صورت همکاری مردم خدمت رسانی به مراجعان بهشت زهرا(س)

مختل نمی شود.»

سن فوتى هاى كرونا 
پايين آمده است، مراقب باشيد!

اوضاع اين 
روزهاى آرامستان 

بهشت زهرا(س) 
از زبان 

تطهيركنندگان و 
خاكسپاران 

بســياری از قبرهای آرامســتان بهشــت 
زهرا(س) تازه اســت و در بسياری از قطعات 
آن تدفين کنندگان مشــغول کندن و آماده 
کردن قبر برای درگذشــتگان جديد هستند. 
لباس های مخصوصی که اغلب آنها به تن دارند 
و بسته های آهک کنار خاک ها نشان می دهد 
که تعداد زيادی از تازه واردان آرامستان قربانی 
کرونا هستند. با آنکه اوايل صبح و هوا خنک 
است، عرق از سر و روی «سعيد کريم آبادی» 
می ريــزد. لبــاس مخصــوص خاکســپاری 
کرونايی ها گرم اســت و با وجــود آنها بيل و 
کلنگ زدن آسان نيست. کريم آبادی می گويد: 
«پدرم در واحد تأسيسات بهشت زهرا(س) کار 
می کرد و من هم خدمت سربازی ام را در واحد 
خاکسپاری بهشت زهرا(س) گذراندم. بعد از 
ســربازی هم خاکســپاری را به عنوان شغلم 
انتخاب کردم و ماندگار شدم.» مشکالت شغل 
کريم آبادی و همکارانش به بيل و کلنگ زدن 
در گرما و ســرما و به خاک سپردن ميت های 
سنگين خالصه نمی شود و نامهربانی و تنگ 
حوصلگی بعضی از صاحبان عزا ســختی کار 
آنهــا را دوچندان می کنــد. او می گويد: «ما 
وظيفه داريم مراحل شرعی قرار دادن ميت را 
به درستی انجام دهيم، ولی بعضی از صاحبان 
عزا بــا ما تندی و پرخــاش می کنند و رفتار 

بدی دارند. البته مــا آنها را درک می کنيم و 
چــون داغدارند، توهين و تندی های آنها را با 
سکوت تحمل می کنيم. بعد از شيوع کرونا اين 
مشکالت بيشتر شده و خانواده های متوفيان 
کرونا که نمی توانند مرگ ناگهانی عزيزان شان 
را باور کنند، با خاکسپاران برخوردهای ناحق 
و نامناســبی دارند.» عبرت نگرفتن بعضی از 
افرادی که بر اثر کرونا عزيزان شان را از دست 
داده اند، باعث حيرت کريم آبادی شــده است. 
تعريف می کند: «بسياری از خانواده ها با آنکه 
کرونا چند عزيزشان را گرفته، باز هم در برابر 
اين بيماری از خودشــان مراقبت نمی کنند. 
مدتی پيش به فاصله ۲روز مادر و دختر يک 
خانــواده را که هر۲ قربانی کرونــا بودند، به 
خاک سپردم، ولی باز هم ساير اعضای خانواده 
احتياط نمی کردنــد و به توصيه های ما برای 
دور ايســتادن از کنار ميــت و رعايت فاصله 
ميان خودشان را گوش نمی کردند.» از وقتی 
کرونا شايع شــده، کريم آبادی و همکارانش 
به مرخصی نرفته و روز تعطيلی نداشــته اند 
و چندبرابر گذشــته کار می کنند. او ۲فرزند 
۱۲ و ۶ساله دارد که قدر پدر زحمتکش خود 
را می دانند، ولی کريم آبادی نگران اســت که 
فرزندانش وقتی بزرگ شوند، از شغل پدرشان 

ناراضی شوند. 

تدفين كننده بهشت زهرا(س):
برخى ها عبرت نمى گيرند

  باال و پايين رفتن آمار فوتی های کرونا را بدون شــنيدن از زبان سخنگو و مسئوالن وزارت بهداشت 
حدس می زنند و با چشــم خود می بينند. با شيوع ويروس کرونا مشاغل زيادی دور کار شدند، ولی آنها 
هر روز ســاعت ها کار می کنند تا ميت قربانيان کرونا روی زمين نماند. «حميدرضا اميرقلی»، «ابوالفضل 
آقازاده»، «مريم هژبری» و «سعيد کريم آبادی» از تطهيرکنندگان و خاکسپاران بهشت زهرا(س) هستند. 
آنها درباره کار خود ناگفته هايی دارند و ما برای شــنيدن حرف های آنها به بخش تطهير و خاکسپاری 
بهشــت زهرا(س) رفتيم. گزارش زير نقل ناگفته های اين بدرقه کنندگان مســافران ايستگاه بهشت 

زهرا(س) است. 

سعيد خال
مديرعامل سازمان 

بهشت زهرا(س)

تلنگر

ابوالفضل آقازاده
تطهير كننده

مريم هژبرى
تطهير كننده

رابعه تيمورى

منطقه20
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چند روايت كوتاه از زندگى سردار شهيد حاج «داود كريمى»

كارگرى كه فرمانده شد

نازى آباد را دوست داشت
همســر شــهيد حاج داود کريمی می گويد: «حاجی خيلی 
نازی آبــاد را دوســت داشــت. ازدواج ما قبــل از انقالب بود؛ 
ســال۱۳۴۹. زمانی که ۱۷ســال داشــتم، به عقد حاج داود 
درآمدم. مردی که کارگر ســاده تراشــکاری بود، ولی در عين 
حال روحيات مذهبی قوی داشت. خاطرم هست اوايل عقدمان، 
خيلی پياده روی می کرديم. آن روزها بی حجابی مرســوم بود و 
حاجی هروقت ناخودآگاه نگاهش به يک زن بی حجاب می افتاد، 

به شدت ناراحت می شد.»
«مهری فجــرک» ادامه می دهد: «اگر کاری می خواســتم، 
حتمًا انجام می داد. حتی اگر کاری هم نمی کرد، زبان شــيرينی 
داشت و خودش را عزيز می کرد! ولی با بچه ها خيلی عياق بود. 
هميشه اســم کوچک آنها را با لفظ خانم و آقا خطاب می کرد 
و حتی وقتی وارد اتاق می شــدند، به احترام آنها بلند می شد. 
وقتی می پرسيدم چرا اين کار را می کنی؟ می گفت به بچه بايد 
احترام گذاشــت تا احترام گذاشتن را ياد بگيرد. با اينکه بعد از 
سن مدرســه، خيلی در جريان وضعيت تحصيلی بچه ها نبود، 
ولی قبل از دبستان خيلی با آنها بازی می کرد و بازی محبوبشان 
اسب سواری بود! حاجی اسب بچه ها می شد و خانه پر می شد از 

صدای جيغ و شادی.» 

اداى قرض همكاران
يکی از دوســتان ســردار شــهيد حاج داود کريمی که از 
۱۵سالگی با او دوست و همکار بوده است، می گويد: «در دوران 
نوجوانی همراه يکديگر به باشــگاه کشــتی فــوالد در خيابان 
شاهپور ســابق می رفتيم و ورزش می کرديم. از پدر مرحومش 
يک حمام نمره به جا مانده بود که داود مديريت و سرپرســتی 
آن را برعهده داشت و خرج خانواده را تأمين می کرد. بعد از آن 
به کار صنعتی روی آورد و در يک کارگاه تراشــکاری مشغول 
کار شــد. دورانی که کارش را شروع کرد، بازار قالب چراغ های 
«والور» و «زنبوری» بسيار خوب بود و هرکسی که می توانست 
اين قالب ها را بســازد، پول خوبی به دست می آورد. او مشغول 
ساخت اين مدل از قالب ها شد و پول خوبی هم به دست آورد. 
در آن دوران افــرادی بودند که اگر پولی يکجا به دست شــان 
می رسيد، به خوشگذرانی می پرداختند، اما خوشگذرانی حاجی 
اين بود که يک سوم پولش را به خانواده های زندانيان سياسی 
که عليه طاغوت به پاخاســته بودند می بخشــيد تــا در نبود 
سرپرست، احساس کمبود نکنند. از طرف ديگر به خاطر اينکه 
در کودکی از نعمت پدر محروم شده بود، بخش ديگر پولش را 
صرف تأمين نياز های خانواده های يتيم می کرد. باقيمانده  را هم 
به خانواده اش می داد.» حاج «طاهر دســتاران» ادامه می دهد: 
«همنشــينی خاصی با نهج البالغه داشت و نهج البالغه ترجمه 
«جواد فاضل» را دراختيار جوانان می گذاشــت. بارها شــاهد 
حضــور مأمور با حکم جلب در کارگاه همکاران خودمان بوديم 
که نتوانســته بودند حســاب بانکی خود را برای پرداخت وجه 
چکی که دراختيار ديگران گذاشــته بودنــد، پر کنند. حاجی 
ميانجی می شــد و به کمک ديگر دوســتانش، قرض آنها را ادا 

می کرد.»

افتخار نازى آباد بود
يکی از دوســتان شــهيد می گويد: «شهيد محله 
نازی آباد در طول ۸ ســال دفاع مقــدس و چه بعد از 
آن، به پست و مقام های دنيايی ميلی نداشت و تنها به 
فکر خدمت به مردم بــود. محله نازی آباد بايد به حاج 
داود کريمی افتخار کند. او مردی بود که با مبارزاتش 
هيچ چيزی از دنيا نخواســت، نه پست ، نه رياست و نه 

چيز ديگری او فقط رضای خدا را خواست و بس.» 
«اســداهللا افشــاری» ادامه می دهــد: «در زمان 
جنگ، مدتی غذای کافی به جبهه جنوب نمی رسيد. 
پشتيبانی و تأمين امکانات تعداد زيادی از رزمندگان 
امکان پذير نبود. حاج داود کيســه ای از نان داشت و 
برای اينکه همرزمانش را سير نگه دارد، از اين نان ها 
به آنها می داد. برای اينکه رزمنده ها احســاس غربت 
نکنند و حاج داود را هم در حال نان خوردن ببينند، 
حاجی دست های خالی را به نشانه اينکه نان دارد، به 
طرف دهانش می برد و وانمود می کرد درحال خوردن 
اســت، در حالی که يکی از نزديکانش، اين موضوع را 
فهميد. اين کار حاجی، از جان گذشتگی و ايثار او را 

نشان می داد.»

داستان معافيت سربازى پسر
از سردار شــهيد حاج داود کريمی 
۴فرزنــد بــه نام هــای مريــم، ميثم، 
محمدصــادق و محمدمحمود کريمی 
به يادگار مانده اســت. «ميثم کريمی» 
با نقــل خاطره ای از پــدرش می گويد: 
گفتم: بابا! می شــه فقط يک تلفن کنی 
به آقای.... برای معافی سربازی؟ به من 
گفتن کافيه حــاج داود يک تک زنگ 
بزنــه، مابقی کارهــای اداری را خودم 
پيگری می کنم. گفت: «من رفتم جبهه، 
درســته؟ » گفتم: درسته. گفت: «شما 
می خواهی بری ســربازی، درســته؟ » 

گفتم: درسته. گفت: «به سالمت! »

عزت نفس داشت
يکی از همرزمان ســردار می گويد: «وقتی در دوران مريضی اش به ديدار 
او در خانه اش رفتيم، فکر می کرديم که شايد در اين شرايط سخت مشکلی 
داشــته باشد، اما او به ما پاسخ داد که هيچ نيازی ندارد. او احساس بی نيازی 
به مال دنيا می کرد و عزت نفس داشــت و اين ويژگی  را هم به من ياد داد.» 
حجت االسالم «حسين قيومی» ادامه می دهد: «حاج داود هرگز از مواضع بر 
حق خود تا آخرين لحظه کوتاه نيامد. او بسيار انسان روشن بين و اهل مطالعه 

بود. دنيا را خوب می شناخت و می دانست که هرکسی چه جايگاهی دارد.»

بى رودربايستى حرف مى زد
 سردار «حســين عاليی» نظامی بازنشسته و عضو هيئت علمی 
دانشــگاه امام حســين(ع) می گويد: «من از حاج داود کريمی چند 
چيــز ياد گرفتم. يکی از آنها حريت و آزادمنشــی اســت؛ چراکه او 
از کسانی بود که به تحليل شــرايط می پرداخت و دربرابر مسئوالن 
بدون لکنت زبان، آن موضوع را که به نظرش می رسيد درست است، 
بيان می کرد. عاملی که اکنون در سازمان ها به آن نياز داريم، همين 
ويژگی حاج داود است. معموًال افراد در سازمان ها برای بيان سخنان 
خود ۲دســته می شــوند. يکی از آنان کسانی هستند که آنچه که از 
درون به آن رسيده اند را بيان نمی کنند و مطابق ميل ديگران سخن 
می گويند. افرادی هم هســتند که حرف هــای خود را و آنچه که در 
درون دارند، بيان می کنند. ســردار شهيد حاج داود کريمی مطابق 
ميل برخی مســئوالن حرف نمی زد. او مطابق شناخت خود از حق و 

حقيقت سخن می گفت.»

  شــهيد حاج «داود کريمی» از جمله فرمانده هايی است که ساده زيست و ساده رفت. قبل از شروع جنگ قالب ساز بود و پس از دوران دفاع مقدس نيز به شغل 
قبلی اش برگشت. در جوانی با امام خمينی(ره) آشنا شد و در سال های نخستين دهه۵۰ با عده ای از دوستانش گروه فجر اسالم را راه اندازی کرد که هدف آن انجام 
عمليات چريکی بر عليه حکومت وقت بود. سال۱۳۵۵ به لبنان رفت و با شهيدان دکتر مصطفی چمران و محمد منتظری آشنا و مربی نيروهای چريکی در لبنان شد. 
از اعضای اصلی تشکيل دهنده سپاه پاسداران و نزديک به يک سال فرمانده سپاه تهران بود. مدتی هم در بنياد شهيد فعاليت کرد. درعمليات والفجر۸ شيميايی شد 
و همزمان با پذيرش قطعنامه۵۹۸، درحين مقابله با حمله منافقين، ترکش خمپاره به نزديکی قلب او برخورد کرد. پس از آن در مغازه تراشکاری اش مشغول کار شد 

تا اينکه براثر جراحات ريوی ناشی از استشمام گازهای شيميايی به شهادت رسيد.  

جمشيد عسگرى

كاش روزهايى كرونايى هرچه زودتر به پايان برسد و تخت هاى بيمارستان ها خالى شود. اين آرزوى قلبى 
كادر درمانى و تالشگران عرصه سالمت است. براى اينكه به آن روزها نزديك تر شويم، بايد من و ما به عنوان 

شهروند مسئول و متعهد ماسك بزنيم و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى به كمك كادر درمانى بشتابيم. 

گاهى وقت ها احساس مى كنيم كه خدا خيلى به ما نزديك شده و بدون اغراق يكى از اين جاها بخش 
مراقبت هاى ويژه بيماران كرونايى است كه وضعيت حياتى مناسبى ندارند. تماشاى پرستارانى كه با 
توسل، توكل و قرائت دعا شفاى بيماران را از خدا مى خواهند. اينها صحنه هايى است كه براى هميشه در 
ذهن باقى مى ماند. 

حال و هواى بخش بسترى بيماران كرونايى خاص است. ارتباط اين افراد با دنياى بيرون به طور كامل قطع 
شده و حتى اجازه مالقات با اعضاى خانواده شان را ندارند، اما نزديك ترين آدم ها به اين بيماران، پرستاران 
و پزشكانى هستند كه شبانه روز بر بالين آنها حاضرند. 

پزشكان و پرستاران حتى با وجود مسائل و مشكالت زياد، با چهره اى خندان و پرانرژى بر بالين بيماران خود 
حاضر مى شوند. چه بسا همين روحيه باعث مى شود تا بيماران قدرت و انرژى مضاعفى پيدا كنند و با اين 

بيمارى مبارزه كنند و خيلى زودتر بهبودى پيدا كنند. 

لباس و پوشش كادر درمانى براى پرستارى و مراقبت از بيماران كرونايى به ظاهر ساده، اما در واقع تحمل 
آن براى هر فردى دشوار است. تصور كنيد كه اين پوشش نفسگير را 8 تا 12ساعت به تن كنيم، چقدر 

تاب مى آوريم و تحمل مى كنيم؟ 

تالش كادر درمانى بيمارستان شهداى يافت آباد در قاب تصوير 

 حال و هوای کنونی بيمارســتان ها و مراکز درمانی شــهر، همه ما را به ياد ايثارگری و از خودگذشتگی 
رزمنــدگان در دوران دفاع مقدس می اندازد. امروز خبری از خاکريز و ســنگر، توپ و گلوله نيســت، اما 
صحنه هايی که در بخش بستری بيماران کرونايی ديده می شود، شباهت زيادی به آن دوران دارد. بزرگ ترها 
به ياد دارند که در دوران دفاع مقدس پزشکان و پرستاران وقتی در خط مقدم و زير رگبار گلوله و خمپاره به 
مداوای رزمندگان مجروح می پرداختند، ترس و دلهره ای از به خطر افتادن جانشان نداشتند و چه بسيار بودند 
شهدای سفيد جامه که افتخاری برای جامعه پزشکی شدند. اکنون نيز پزشکان و پرستاران عرصه سالمت با 
همان روحيه ايثارگری و جانفشانی به بيماران کرونايی خدمت می کنند و عقيده دارند اين راهی که انتخاب 
کرده اند مقدس است و مورد رضايت و خشنودی پروردگار. برای همين است که غسل شهادت می کنند و همه 
چيز را به مصلحت پروردگار می سپارند. اينها رزمندگان سپيد جامه اند که تا زمان شهادت شان گمنام می مانند 
و شــناخته نمی شوند. در قاب تصوير اين هفته تالش کرديم تا گوشه ای از زحمات کادرپزشکی بيمارستان 

شهدای يافت آباد در منطقه۱۸ را به تصوير بکشيم. 

 مريم قاسمى

رزمندگان سـپيد جامه 
سردار شهيد حاج داود كريمى 
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خبر كوتاه

تالش يك خيريه براى اشتغالزايى 
سرپرستان خانوار

خيريــه «دارالرحمــن» با تهيــه و اهدای چند 
دســتگاه موتورســيکلت و چــرخ خياطــی به 
سرپرســتان خانوار جويای کار شرايط اشتغال آنها را 
فراهــم کــرد. «اکبر مقــدم» يکی از بانيــان خيريه 
دارالرحمن با بيان اين مطلب گفت: «با کمک خّيران و 
نيکوکاران محله جليلی، برای تعدادی از سرپرســتان 
خانوار که زندانيان آزاد شــده، بانوان بدسرپرســت و 
بی سرپرســت يا بهبوديافتگان سوء مصرف موادمخدر 
بودند، شرايط کار خانگی يا فعاليت در مشاغلی مانند 
پيک موتوری فراهم شد.»وی لوازم اهدايی به اين افراد 
را ۳دســتگاه موتورسيکلت، ۲دستگاه چرخ خياطی و 
دستگاه ســبزی خردکن عنوان کرد و افزود: «اهدای 
سبدکاال و ارزاق و پرداخت هزينه های آب، برق و گاز، 
اجاره بهــا، تهيه جهيزيه، کمک هزينــه درمانی و... از 
خدماتی است که به خانواده های تحت پوشش خيريه 
ارائه می شــود.» او تعداد خانواده های تحت پوشــش 
خيريه را ۱۳۵خانواده ذکر کرد و ادامه داد: «امسال به 
دليل شيوع ويروس کرونا بســياری از خّيران و اهالی 
محله جليلی هزينه نذورات سفره های احسان خود را 
که در سال های گذشته برپا می کردند، دراختيار خيريه 
قرار دادند تا برای گره گشــايی از مشکالت نيازمندان 
مورد استفاده قرار گيرد. به گفته مقدم، برپايی ۷۲ديگ 
حليم از رســوم چندســاله ای بود که هر سال در ايام 
ســوگواری امام حســين(ع) در محله جليلی برگزار 
می شد و امســال هزينه اين مراسم صرف کمک های 
مؤمنانه به افراد نيازمند و فراهم کردن وسايل اشتغال 

افراد جويای کار شد. 

هويتپيشخوانپيشخوان

نازى آباد چطور متولد شد؟
نازی آباد يکی از محله های جنوب شــهر تهران است که بعد از پيروزی انقالب، پايتخت 
سياســی تهران خوانده شــد؛ چراکه يکی از مؤثرترين محله هــا در تمامی حوادث تاريخی 
تهران اســت. اين محله که در دهه۳۰ بنا شــده، بيش از ۷۰ميدان دارد. يکی از مرفه ترين 
محله های جنوب تهران اســت که در منطقه۱۶ قرار دارد. نامگذاری اين محله به ســاخته 
شدن بخشی از آن يعنی چهارصددستگاه توسط آلمانی ها در جنگ جهانی دوم نسبت داده 
می شــود. آن زمان، ايرانی ها همه آلمانی ها را نــازی می گفتند و به همين دليل، اين محله 
به نام نازی آباد معروف شــد. روايت ديگری هم وجود دارد که تأسيســات راه آهن سراسری 
ايران در زمان جنگ جهانی دوم به دست آلمانی ها (نازی  ها) ساخته شد و آنها برای سکونت 
خود و نزديکی آن به مکان راه آهن، در اين محله ســاکن شــدند که از آن به بعد اين محله 
به نازی آباد معروف شــد. البته نقل قول ديگری هم وجود دارد و گفته می شــود زمين های 
ايــن محله در زمان قاجار متعلق بــه يکی از زنان قاجار به نام «نازخاتون» بوده  و به همين 
دليل، نازی آباد نامگذاری شــده است. البته عده ای هم می گويند علت اصلی نامگذاری اين 
محله به پرندگانی کوچک به نام نازی (اليکايی) برمی گردد که نازی آباد زيســتگاه مناسبی 

برای آنها محسوب می شد. 

يادگار صفويان در «رى»
بقعه امامزاده جليل القدر ابوعبداهللا حسين(ع) يکی از ده ها نقطه مذهبی و زيارتی شهرری 
است که در خيابان فداييان اسالم، روبه روی سه راه ورامين قرار دارد. گفته می شود بنای اصلی 
ساختمان بقعه به قرن يازدهم برمی گردد و از آثار دوره صفوی است. تزيينات و ايوان شرقی 
رواق آن توســط «ميرزا کاظم خان نظام الملک» از رجال و درباريان دوره قاجار و پســر اول 
ميرزا آقاخان نوری (صدراعظم ناصرالدين شــاه) در سال۱۲۷۴ قمری ساخته شده و گنبدی 
بزرگ بر فراز آن و ايوانی هم در شــمال حرم دارد. در خاتم بقعه هم توسط همين فرد وقف 
شــده و تاريخ ۱۲۷۴ قمری روی آن نقش بســته است. در کتيبه کاشی خشتی ايوان بقعه، 
اشعاری به خط نستعليق ديده می شود که شامل مدح بانی عمارت است. تعمير و مرمت حرم 
در ســال های ۱۳۲۹ و ۱۳۷۸ انجام شده و از فعاليت های عمرانی سال های اخير می توان به 
ساخت سر در ورودی محوطه بقعه اشاره کرد. ضريح بقعه از جنس فوالد با روکش طالست 
که در ســال۱۳۶۸ ســاخته و نصب شده اســت. اين بقعه به دليل نزديکی به حرم حضرت 
عبدالعظيم(ع) و به خاطر محوطه بزرگ و با صفايش، قبل از شيوع ويروس کرونا، همه روزه 
پذيرای زائران و جهانگردان زيادی بود. اين مکان مذهبی ۱۴ارديبهشت سال۱۳۷۸ با شماره 

۲۳۱۳ به ثبت آثار ملی رسيده است. 

منطقه20گردشگرى

برای آنها محسوب می شد. 

منطقه16

 نشانی: خيابان ولی عصر(عج) نرسيده به پارک وی کوچه تورج پالک۱۴  کد پستی: ۱۹۶۶۶۵۳۳۸  صندوق پستی: ۴۵۹۵۶-۱۹۶۶۶  تلفن:۲۳۰۲۳۱۰۰   دورنگار:۲۳۰۲۳۴۸۸

 دبير تحريريه: ابوذر چهل اميرانی
 تحريريه:  رضا نيک نام/ نصيبه سجادی
مريم قاسمی/ رابعه تيموری / زهرا بلندی

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / ميالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان/ فهيمه شيرازی

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 شورای سردبيری: مهدی  عليپور
                            سروش جنابی
                             زکيه سعيدی

خبر كوتاه

منطقه16  کارگاه آموزشی و مهارتی با موضوع 
«چگونگی مديريت و بهينه سازی مصرف انرژی 
در ساختمان ها»، شنبه ها از ساعت۱۰ تا ۱۲ به صورت 
آناليــن در صفحه مجازی فرهنگســرای بهمن قابل 

استفاده برای عالقه مندان است.

منطقه18 با تعامل مديريت شهری منطقه۱۸ و 
مسئوالن دانشگاه فنی انقالب اسالمی، فرصت 
آموزش و اشــتغال زنان سرپرســت خانــوار و افراد 

بهبوديافته از اعتياد فراهم شد. 

دارای فضای  و لچکی های  منطقه18 ميدان ها 
سبز و پوشش گياهی در محدوده نواحی ۷ گانه 
شهرداری منطقه ۱۸ از سوی عوامل اجرايی معاونت 
فضای ســبز و محيط زيست شهرداری منطقه ۱۸ باز 

پيرايی و مرمت شدند. 

منطقه19 در راســتای غنی سازی اوقات فراغت 
بانوان، پويش «دوشنبه های ورزشی» به صورت 
مجازی برگزار می شــود. هدف از برگزاری اين پويش 
ايجاد تحرک و نشاط در روزهای کرونايی و جلوگيری 

از بی تحرک و عوارض ناشی از آن است.  

منطقه20 طرح نظافت و پاکســازی، اليروبی و 
رسوب برداری از نهرها روباز و روبسته به صورت 
مســتمر اجرا می شود. اين طرح با هدف جلوگيری از 
انتقال ضايعات حاصــل از رفت و روب معابر اصلی و 
فرعی به مجاری روباز و روبســته شــبکه جمع آوری 
آب هــای ســطحی با رعايت مســائل بهداشــتی و 
زيست محيطی به صورت مستمر و روزانه اجرا می شود. 

الو محله

جلسه اى  نخستين  در  پاسخ مسئول
كه با حضــور نماينــدگان اداره برق 
منطقه16 برگزار شود، اين موضوع 
را مطــرح مى كنيــم تا هرچــه زودتر 
براى رفع خاموشى ها در معابر اقدام 
كنند. تا آن زمان هر اقدامى كه الزم 

باشد انجام خواهيم داد. 
ميثم صمدى، شهردار ناحيه5 
منطقه16

طرح جمع آورى نهرهاى  پاسخ مسئول
قديمــى در محله هــاى مختلف ناحيه 
يك درحال اجراســت و اين طرح در 

همه كوچه ها اجرا مى شود. 
ايرج مرشدلو، شهردار ناحيه يك 
منطقه17

در طرح « چهارشنبه  هاى  پاسخ مسئول
نگهداشت شــهر» فعاليت هاى متنوعى 
در حوزه هاى مختلف انجام مى شود. اين 
طرح چهارشنبه گذشته در محله ديلمان 
انجام شد و نيروهاى خدمات شهرى به 
شست وشــوى مخازن و كف تراشــى، 
ترافيكــى،  تابلوهــاى  شست وشــوى 
نظافت مخازن و نهــر و كانيوها، حذف 
پاجوش و تنه جوش از درختان معابر و 
طعمه گــذارى براى مقابله بــا جانوران 

موذى پرداختند. 
 مهــدى فرجــى، شــهردار ناحيــه2 

منطقه20 

كوچه ها روشنايى ندارند
منطقه 16 بيشــتر کوچه هــا مثل 

کوچــه دماوندی در محله ما که معبری 
طوالنی اســت و     تــردد زيــادی دارد، 
روشــنايی کافی ندارد. چند وقت پيش 
مأمــوران اداره برق آمدند و تعدادی تير 
چراغ برق در کوچه هــا نصب کردند، اما 
متأسفانه اين تيربرق ها المپ ندارند و بعد 
از تاريک شدن هوا، جرئت بيرون آمدن از 

خانه را نداريم. 
مونا جعفری
 ساکن خيابان رجايی

به كوچه شهيد كريم نژاد 
رسيدگى كنيد

نهرهای  طرح جمع آوری  منطقه 17

فرســوده پس از سال ها در محله آذری 
اجرا می شود که اقدام ارزشمندی است، 
امــا در اجرای اين طــرح نظم خاصی 
وجود نــدارد و در حالی کــه نهرهای 
کوچه هــای مجاور و روبــه روی کوچه 
شهيد کريم نژاد جمع آوری شده اند، اين 
کوچه از قلم افتاده است. کوچه شهيد 
کريمی نژاد مسير ميانبر محله آذری به 
بازار پوشاک امامزاده حسن(ع) است و 

رفت وآمد زيادی در آن جريان دارد. 
راحله کوچکی
 ساکن کوچه شهيد کريمی نژاد

نظافت مستمر محله ها
محلــه ديلمــان نيازمند  منطقه 20

رسيدگی ويژه مسئوالن شهرداری است. 
اين محله به خصوص در حال حاضر که 
همه گيری ويــروس کرونا اوج گرفته، به 
فعاليت هايی همچون شســت وشــوی 
تجهيــزات شــهری دارد. از مســئوالن 
می خواهيم در اين باره فعاليت هايی انجام 

مصطفی شريعتیدهند. 
 ساکن محله ديلمان

فائزه توكلى


