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زندگى در همسايگى غول هاى برقى
نزديكى دكل هاى برق با خانه هاى ساكنان محله 
شهداى گمنام دردسرهاى زيادى را ايجاد كرده است

سردبير روزنامه
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نظارت

امضا

تصحيح 2
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سردبير
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دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

مراكز ويژه اى براى جلوگيرى 
از شيوع بيمارى كرونا در بين كودكان كار فعاليت مى كنند

بچه ها زير چتر پرتو
صفحه ۸

پويش «كتاب در حركت» منطقه13 مورد استقبال 
عضو شوراى اسالمى شهر تهران قرار گرفت

بخوان و هديه كن
صفحه ۱۱
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گفت وگو با خواهر و برادر ساكن محله مجيديه 
كه دستگاه آسمان نماى قابل حمل را اختراع كرده اند

آسمان را 
15 به زمين آوردند! 
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سفر به آسمان و تماشای اجرام آسمانی هميشه جزو روياهای 
بشر بوده که به جز عده ای معدود، برای بقيه همچنان دست 

صفحه ۷نيافتنی باقی مانده است.
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حدود ۱۲۳ پروژه توسعه محلی در 
نواحــی هفت گانه منطقــه ۱۵ با 
رويکرد «مردم محوری» اجرا می شــود. 
شــهردار منطقــه۱۵ دراين بــاره گفت: 
«۳۷پروژه در فاز نخســت و ۸۶ پروژه در 
فــاز دوم با مجموع اعتبــاری بالغ بر ۵۷ 
ميليارد تومان با هدف جلب مشارکت و 
ارتقای کيفيت زندگی شهروندان به تأييد 
و تصويب نهايی رسيده است.» «وحيدرضا 
محمدی» با بيان اينکه پروژه های ابالغی 
مرحله نخست مربوط به محله های دارای 

بافت فرسوده در محدوده شهرداری نواحی ۱ و ۲ است که توسط مديران دفاتر 
توسعه محله ای شناسايی و احصا شــده است، افزود: «از اين رو ۱۵ پروژه در 
حوزه فنی و عمران، ۸ پروژه در حوزه شهرسازی و معماری، ۳ پروژه در حوزه 
اجتماعی و فرهنگی و ۱۱ پروژه در حوزه خدمات شهری در حال اجراست.» 
او ادامه داد: «در مرحله دوم نيز ۲۲۷ پروژه پيشــنهاد شده که در نهايت ۸۶ 

پروژه به تأييد رســيده که ســهم حوزه 
خدمات شهری و محيط زيست ۳۹پروژه، 
حوزه حمل ونقل و ترافيک ۹پروژه، حوزه 
اجتماعــی و فرهنگی ۲۳پــروژه، حوزه 
معاونت فنی و عمرانی ۱۰پروژه و ســهم 
حــوزه شهرســازی و معمــاری۵ پروژه 
اســت.» شــهردار منطقه۱۵با تأکيد بر 
اهميت رضايت شهروندان گفت: «نگاه ما 
اين است که با تمرکز بر روی پروژه های 
کوچک مقياس در محله ها بتوانيم ضمن 
تأمين رضايت شــهروندان، از مشارکت 
حداکثری آنان و نيز شوراياران برای توسعه محلی بهره گرفته و شعار مديريت 
شهری مبنی بر " تهران شهری برای همه" را محقق کنيم.» محمدی ادامه داد: 
«استفاده از ظرفيت های موجود در محله و منطقه، نياز نداشتن به کدپروژه 
مالی، مشارکت و استقبال شهروندان و شورايان محله از اين پروژه ها و اجرايی 

کوتاه مدت از نقاط قوت پروژه های توسعه محلی است.»

تيتر يك

اجراى 123 پروژه منطقه15 را نونوار مى كند

سايت هاى برف روبى منطقه 8 در آماده باش
سايت های برف روبی منطقه ۸ مستقر و تجهيز شد. معاون خدمات شهری و محيط زيست 
شهردار منطقه ۸ دراين باره گفت: «ما برای زمان بارش برف و يخ زدگی معابر در فصل سرما، 
آمادگی الزم را داريم. براين اساس نقاط بحرانی محله ها شناسايی و مخزن شن و نمک نيز 

در معابر اين منطقه جانمايی شده است.» 
«ناصر رضاپور» درباره اســتقرار تجهيزات الزم و ماشــين آالت ســنگين در سايت های 
برف روبــی نيز افزود: «در فصل های ســرد ســال و زمــان بارندگی، با آمادگــی کامل با 
هدف خدمت رســانی بهينه به شــهروندان و ســهولت   تردد آنان در معابــر منطقه تالش 

می   کنيم.» 
او افزود: «از اين رو تجهيزات نمک و محلول پاشی و برف روبی در اختيار گروه اجرايی قرار 
گرفته و به آنها آموزش های الزم داده شده است. همچنين در تمام رمپ و لوپ ها که امکان 
بارش برف وجود داشته، مخازن زردرنگ شن و نمک تعبيه شده و اين مخازن به طور مرتب 

شارژ می   شوند تا در صورت نياز شهروندان، بتوانند از آنها استفاده کنند.»

افتتاح ساختمان جديد سراى محله گلشن 
ســاختمان جديد سرای محله گلشن به بهره برداری 
رســيد. معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 
۴درباره تکميل مرمت و بازسازی اين ساختمان سرای 
محله گفت: «ســاختمان ســرای محله گلشــن که در 
گذشته به عنوان مرکزخدمات رفاهی مورد استفاده قرار 
می    گرفت، پس از مرمت و بهســازی با کاربری ســرای 

محله در خدمت اهالی است.» 
«محمد خادمی» با بيان اينکه با بازسازی و نوسازی 
ايــن مجموعه، خدمات فرهنگی، اجتماعی شــهرداری 
در اين محله توســعه يافته، افزود: «ســاختمان ســرای محله با وجود پايگاه های امدادی و 
خدمات رسان مانند اورژانس، دفتر توســعه محلی، دفاتر خيريه و سمن ها، مديريت نوآوری 
شــهری و کتابخانه شهيد آوينی، به عنوان يک مرکز جامع نهادهای محلی و اجتماعی مورد 
استفاده قرار می   گيرد.» به گفته معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه۴،   برنامه های 
آموزشــی و فرهنگی سرای محله گلشن مانند ساير سراهای محله بيست گانه منطقه به دليل 

شيوع ويروس کرونا اکنون به صورت مجازی برگزار می   شود.

افتتاح ساختمان جديد سراى محله گلشن 
چهره

شهردار منطقه13 خبر داد
جانمايى مركز تخصصى 

بازيافت در بزرگراه 
شهيد دوران

يادداشت

تحقق سرمايه اجتماعى با 
مشاركت و همكارى جمعى

کوشــش برای تحول، توســعه و تعالی در هر 
ســازمانی با تحليل وضعيت موجود و برنامه ريزی 
برای رســيدن به وضعيت مطلوب آغاز می شود. 
برای آنکه هر سازمانی بداند به کجا خواهد رفت، 
بايد بداند اکنون دقيقًا کجــا قرار گرفته؟ پس از 
آن، آنچه می خواهد باشــد را تعريف و چگونگی 
رسيدن به اهداف و چشم اندازش را مشخص کند. 
تمامی گام های اين فرايند، برنامه ريزی راهبردی 
آن سازمان را تشکيل می دهد. تفکر و برنامه ريزی 
راهبردی از راه های شــکل دهی آينده است که از 
طريق يکپارچه سازی آرمان ها، اهداف، سياست ها و 
نظم دهی به فعاليت ها و عملکردها، مسير و مقصد 
سازمان را تعيين و جهتگيری فعاليت ها را به سوی 
دورنمای ترســيم شــده، هماهنگ می سازد. نوع 
برنامه ريزی راهبردی به شــرايط مادی، اجتماعی 
و فرهنگی هر ســازمان بستگی دارد. با قبول اين 
پيش فرض، منطقًا به اين نتيجه می رسيم که حتی 
در داخل يک کشــور هم، برنامه و روش های آن 
بايد منطبق بر نيازها و تغييرات سازمانی و جامعه 
باشد. از اين رو، الگوی برنامه ريزی و توسعه حتی 
برای يک کشور هم نبايد چهارچوبی انعطاف ناپذير 
داشته باشــد. بنابراين، سازمان های يادگيرنده بر 
اســاس تفکر راهبردی، تهديدهــا و فرصت های 
محيــط پيرامونی  خود را شناســايی کــرده و با 
توجه بــه نقاط قوت و توانمندی خود، تهديدها و 
تالطم های محيطی را برطرف و از فرصت های آن 
بهره می گيرند. همچنين، سازمان ها قبل از موانع 
بيرونی، مســائل بازدارنده درونــی دارند و به هر 
نســبت که در درون آنها تحول جدی روی دهد، 
به همان نسبت قادر خواهند بود، در محيط بيرون 
سازمان اثرگذار باشند. بنابراين، تا چيزی در درون 
سازمان ضرورت پيدا نکند و تا «مشکل» به عنوان 
«مسئله» از سوی متوليان مستقيم آن به رسميت 
شــناخته نشود، در جهت حل آن هم اقدام جدی 
صورت نخواهد گرفــت. از منظر تفکر راهبردی، 
چالش ها و مسائل فراروی سازمان های امروزی– 
به ويژه مسائل کالن و ساختاری ـ پيچيده تر از آن 
هستند که در رويارويی با آنها بتوان با تصميم های 
موضعی به نتيجه رســيد. لذا، اتخاذ سياست ها و 
تصميمات مقطعــی، برنامه ريزی نيســت؛ بلکه 
تجربه های پاره  ـ پاره و تک دانه های در حسرت نخ 
هستند و تا زمانی که هم افزا عمل نکنند، سازمان 
از کوچه های بن بســت خارج نخواهند شد. از اين 
جهت، سازمان های پيشرو برای توفيق و رسيدن به 
مقصد، «تفکر و برنامه ريزی راهبردی» را در تمامی 
ســطوح مجموعه خود جاری می کنند تا با طی 
فرايندی آگاهانه  متکی بر شناخت دقيق و جامع، و 
کوششی ساخت يافته، تصميم های اساسی را برای 
انجام عملياتی که ماهيت سازمان، راهبردها، انواع 
فعاليت ها و دليل انجام آنها را مشــخص می کند، 
اتخاذ کنند. با اين اوصاف، راهبرد ســازمان های 
موفق امروز، تمرکز بر توسعه سرمايه های انسانی 
است؛ چراکه سرمايه های خالق و نوآور، روح، جان 
و انرژی تازه ای به ســازمان می بخشند و از هيچ، 
همه چيز می سازند. کسانی که در زندگی شخصی 
و شغلی، دغدغه مند و دارای هدف هستند، با خلق 
محتوای کيفی و قابل اتکا، به بهســازی مســتمر 
سيســتم کمک می کنند. بنابراين، تحقق برنامه  
راهبردی مســتلزم توجه جدی به مشــارکت و 

همکاری جمعی همه سرمايه هاست. 

حمايت از مشاغل خانگى با «شهروند كار»
ســايت «شــهروند کار» برای حمايت از مشاغل 
خانگــی منطقه۱۴ راه اندازی شــد. مدير مرکز رفاه و 
خدمات اجتماعی شــهرداری منطقــه ۱۴دراين باره 
گفت: «ســايت شــهروند کار، اقدام جديدی از سوی 
مديريت شــهری منطقه ۱۴ است که با رونق گرفتن 
آن صاحبان مشاغل خانگی می  توانند فعاليت بيشتری 

در عرصه فروش محصوالت خود داشته باشند.» 
«ســيد عليرضــا زينی وند» افــزود: «در واقع اين 
ســايت باعث توانمند شدن صاحبان مشاغل می  شود 
و از ســوی ديگر به گســترش مشــاغل خانگی کمک می  کند.» او ادامــه داد: «با ايجاد 
سايت شهروند کار، بستر مناســب برای فروش محصوالت توليدی شهروندان مهيا شده 
و آنها می  توانند دســتاوردهای خود را از طريق فضای مجازی معرفی و بارگذاری کنند.» 
زينی وند تأکيدکرد: «مهارت آموزی شــهروندان به صورت حضوری و غير حضوری از ديگر 
مزايای اين ســايت است که در پايان از ســوی سازمان فنی و حرفه ای به آنها گواهينامه 

اعطا می  شود.»

مرکز تخصصی بازيافت (ام آر اف) با 
هدف جلوگيری از دفن پسماندهای 
ارزشمند و اســتفاده از موادآلی برای توليد 
کود کمپوســت در منطقه ۱۳ جانمايی و 
تأســيس می  شــود. شــهردار منطقه۱۳ 
دراين باره گفت: «برای اجرای مطلوب طرح 
کاپ (کاهــش پســماند) در منطقه۱۳ و 
جانمايی تأســيس مرکز تخصصی بازيافت 
(ام آر اف)، بــه همــراه مهندس نوربخش، 
معــاون هماهنگی و ارزيابــی امور مناطق 
ســازمان مديريت پسماند شهرداری تهران 
ايستگاه بازيافت و مديريت پسماند منطقه 
بازديد کرديم و قرار است اين مرکز تخصصی 
را ايجادکنيــم.» «مرتضــی رحمان زاده » 
 ،(MRF) افــزود: «مرکز تخصصی بازيافت
يک مرکز پيشــرفته اســت که نسبت به 
بازيافت زباله های تفکيک شده از مبدأ اقدام 
می  کند.» او ادامه داد: «همچنين در طرح 
"ام ار آف" ضمن تفکيک حداکثری زباله ها، 
شيرابه ناشی از آن نيز بازيافت می   شود و با 
اســتقرار اين ام ار آف ها در چهار پهنه در 
شــهر تهران ايســتگاه های  ميانی حذف 
خواهند شد.» مرکز بازيافت زباله منطقه۱۳ 

حوالی  در  اکنون 
دوران  بزرگراه 

قرار دارد. 

فرداد محمدى
كارشناس برنامه ريزى سازمان فرهنگى 

هنرى شهردارى تهران 
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مجله خبرى

سرقت و كيف قاپى 
معضل اصلى محله پرستار

محله پرستار، از محله 
منطقه۱۴  رفت و آمــد  ُپر 
و محل ســکونت اقشــار 
همين  و  اســت  پردرآمد 
موجب بروز ناامنی در اين 
گفته  به  شده است.  محله 

دبير شوراياری محله پرستار سرقت و کيف قاپی 
در ايــن محله زيــاد رخ می دهــد و موجب 
اعتراض شهروندان شده است. «عاطفه عباسی» 
دراين باره می گويد: «در اين محله خانه قديمی 
و کلنگی ديده نمی شــود. اغلب خانه ها نمای 
زيبا و معماری چشــمنوازی دارند که خبر از 
تمــول مالی صاحبانش دارند. ســارقان از اين 
موضوع سوء استفاده کرده و خانه ها و خودروها 
را ســرقت می کنند.» او می افزايد: «نکته حائز 
اهميت ديگر، دسترسی آسان معابر اين محله 
به بزرگراه شهيد محالتی است که راه فراری را 
برای آنها ايجاد کرده اســت.» او ادامه می دهد: 
«البته کيف قاپی و ســرقت تلفن همراه هم در 
اين محله زياد رخ می دهد. همين حس ناامنی 
در محله ايجاد کرده به گونه ای که اهالی هنگام 
بيرون آمدن از خانه هر لحظه احتمال می دهند 
ســارقی از کنارشان رد شــده و دارايی شان را 
بدزدد.» دبيرشوراياری محله پرستار می گويد: 
«برای رفع اين مشــکل با مسئوالن کالنتری 
۱۲۱ ســليمانيه رايزنی کرده و پيشــنهاداتی 
ارائه داده ايم تا دسترســی خيابان ها به بزرگراه 
محالتــی را مســدود کنند. برای بوســتان ها 
پارکبان در نظر بگيرند و توصيه های ايمنی برای 
ارتقای آگاهی شهروندان در لوح فشرده  ميان 

شهروندان توزيع کنند.»

نگاه  شورايارى

خبر خطى

 3
مدافع سالمت از 

بيمارستان شهيد دكتر 
لواسانى منطقه13 در 
راه مبارزه با ويروس 
كرونا آسمانى شدند. 
با افزايش فراگيرى 

ويروس كرونا تاكنون 
شهيدان «سيروس 

جهانگيرى»، «كرباليى 
محمود فضل الهى» و 

«سيد على اصغر آستى» 
از بيمارستان شهيد 
لواسانى به شهادت 

رسيدند.

 70
نقطه منطقه 15 به 
مخازن شن مجهز 

شده است. اين اقدام 
در آستانه فصل بارش 
در بزرگراه ها، رمپ و 
لوپ ها، معابر و پل هاى 
عابرپياده است تا در 

زمان بارش شهروندان 
به آنها دسترسى آسان 

داشته باشد.

 416
كتفى، كولى و چرخى كه 
با جست وجو در زباله ها 
و واژگونى مخازن زباله 
اقالم مورد نيازشان را 

از مخازن جدا كرده و در 
مراكز غيرمجاز جمع آورى 

ضايعات مى فروختند 
از منطقه 4 جمع آورى 

شدند. 

1600
 مترمربع از فضاى اطراف 

باغ وثوق الدوله توسط 
معاونت فنى و عمران 

منطقه 14 بهسازى شد. 
اين اقدام براى ايجاد 

زيبايى بصرى و تسهيل   
تردد شهروندان براى 
گشت وگذار در اين باغ 

انجام شد.

افتتاح مسير دوچرخه در بوستان «ساحل»
مسير دوچرخه سواری در بزرگ ترين بوستان محله حکيميه راه اندازی 
شد. عضو شــوراياری محله دراين باره گفت: «طرح ايجاد مسير دوچرخه 
در بوســتان ساحل با هدف افزايش نشــاط اهالی از سال ها پيش توسط 
شــوراياری محله پيگيری و بستر آن هم اجرا شده و نيمه کاره مانده بود 
که خوشبختانه در اواخر آبان ماه اين طرح کامل شد و با حضور جمعی از 

اهالی و دوستداران دوچرخه سواری به بهره برداری رسيد.» 
«حامد حجازی» با بيان اينکه اجرای اين طرح با اســتقبال زياد اهالی 
مواجه شــده، افزود: «کانکسی با عنوان خانه دوچرخه هم در اين بوستان 
داير شــده کــه عالقه مندان می   توانند هر روز از ســاعت ۱۵ از اين خانه 
دوچرخه اجاره کنند و تعرفه اجاره ســاعتی ۱۰ و ۵ هزار تومان اســت.» 
مســير دوچرخه سواری بوستان ساحل دورتا دور اين بوستان امتداد دارد 
و به معابر محله دسترســی ندارد ولی همزمان با بهره برداری از اين طرح، ايجاد مسير دوچرخه در 

معابر محله در دست بررسی است.

كاهش 50 درصدى تصادفات با ايمن سازى معابر منطقه 13 
بــا اصالح و ايمن ســازی ۱۷ معبر حادثه خيز منطقــه ۱۳، تصادفات 
اين بخش۵۰ درصــد کاهش يافته اســت. معاون حمل ونقــل و ترافيک 
شــهردارمنطقه ۱۳ دراين باره گفت: «در راســتای انجام تدابير ايمنی و 
حمل ونقلــی در محــدوده و شناســايی معابر حادثه خيــز در منطقه، با 
هماهنگی پليس راهور، ۱۷ معبر پرخطر و حادثه خيز امسال ايمن سازی 

و مشکالت ترافيکی آن برطرف شده است.» 
«سيدرضا تربت جو» افزود: «با اجرای عمليات های ترافيکی، مشکالت 
و موانع حمل ونقلی اين نقاط حادثه خيز از جمله ميادين شهيد کالهدوز، 
مهتــدی، نقطه گلوگاهی بزرگراه شــهيد باقری، ابتدای بزرگراه شــهيد 
ياســينی، بزرگراه شــهيد باقری حدفاصل خيابان های ســنايی تا صائب 
تبريزی، ســی متری نيروی هوايی نرســيده به ايستگاه پيروزی همچنين 
شمال به جنوب بزرگراه شهيد ياسينی، ورودی شهرک زينبيه، خيابان پيروزی و جاده ده ترکمن 

رفع شده است.» 
او ادامه داد: «مســتمر و با همــکاری پليس راهور، محدوده های حادثه خيز جديد شناســايی و 

عمليات اصالح آن با هدف کاهش تصادفات و حفظ جان رانندگان در دستور کار قرار می  گيرد.»

بوستان مسگرآباد صاحب سرويس بهداشتى مى شود
بــا هدف تأميــن زيرســاخت های محله ها، ســرويس بهداشــتی در 
بوستان مسگرآباد ساخته می شــود. معاون فنی و عمران شهردار منطقه 
۱۵دراين باره گفت: «ســاخت سرويس بهداشــتی در نخستين بوستان 
محله مسگرآباد با پيشرفت فيزيکی ۸۵ درصد در حال اجرا است. اقدامات 
بتن ريزی فونداسيون، اسکلت بتنی، سفتکاری، تأسيسات مکانيکی شامل 
(لوله کشی سرد و گرم و فاضالب)، اجرای سنگ نما، اتمام ايزوگام، کاشی 

سراميک و نصب در و پنجره به اتمام رسيده است.» 
«عليرضــا حالجيان» افزود: «اين پروژه در مرحله اجرای تأسيســات 
برقی و مکانيکی است و اين بنا با ۸ چشمه سرويس بهداشتی در ابعاد ۹ 
در ۹ با اســکلت فلزی و نمای ترکيبی آجر و سنگ به پيشرفت فيزيکی 

۸۵ درصدی رسيده است.» 
او ادامه داد: «بوســتان شهدای محله مســگرآباد در زمينی به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع 
جنب بيمارســتان بيماری های خاص قرار دارد.» او گفت: «ايــن طرح با هدف محروميت زدايی 
يکــی از راهبردهای اصلی مديريت شــهری در توزيع عادالنه خدمات بــا رويکرد محله محوری، 

درحال اجرا است.»

ميز خبر

شناسايى معابر آبگير شرق تهران
نقاط آبگير منطقه ۸ شناسايی و مشکالت احتمالی 
آنها در فصل بارش رفع می   شــود. شهردار منطقه ۸ با 
بيان اينکه اقدامــات الزم برای جلوگيری از آبگرفتگی 
معابر در فصل بارش های پاييزی شروع شده گفت: «با 
توجه به کاهــش دمای هوا و آغــاز بارش ها، از پيش 
تمهيداتی انديشيده شــده تا با شناسايی نقاط درگير 
آبگرفتگی، اين مشــکالت احتمالی را با انجام اقدامات 

الزم رفع کنيم.» 
«مهناز اســتقامتی» افزود: «از اين رو و براســاس 
برنامه ريزی های زمانبندی شــده، اليروبی مسيل  های 
ابراهيم آبــاد، تهرانپارس، باختــر، کانال پروين و کانال 
زيرگذر گلبــرگ به طور مداوم انجام می   شــود.» او با 
تأکيد بر اينکه نوســازی نهرها و روکش آســفالت ها و 

معابر از جمله اقدامات اخير معاونت خدمات شــهری 
اين منطقه در اين زمينه است، ادامه داد: «با امکانات و 
ماشين آالت و تجهيزاتی که در اختيار معاونت خدمات 
شهری است، موضوع بارش باران در فصول سرد سال، 

به صورت ويژه کنترل خواهد شد.» 
شهردار منطقه۸ افزود: «پاکيزه نگه داشتن مسيل ها 
و کانال ها، به غير از تالش بی وقفه گروه خدمات شهری، 
همکاری شــهروندان را نيز می   طلبد، در اين روزها که 
ويروس کرونا شــيوع بيشــتری پيدا کرده، شهروندان 
می توانند با رها نکردن زباله های کرونايی مانند ماسک 
و دستکش در معابر و مســيل ها، به مأموران خدمات 
شــهری ياری رسانند و درصورت مشــاهده مشکل با 

سامانه ۱۳۷ تماس بگيرند.»

چه خبر از شهر؟

منطقه4 به دليل گســتردگی ويــروس کرونا، 
مجموعه تفريحی و گردشــگری بــاغ پرندگان 
که از مدتی پيش بازگشــايی شده بود، تا اطالع 
ثانوی تعطيل و منع ورود خودرو به بوستان های 

جنگلی لويزان، ياس فاطمی   و تلو تمديد شد. 
منطقه 8 مخازن هــزار و ۱۰۰ ليتــری ويژه 
تفکيک پسماند در مجتمع مسکونی بلوار شاهد 
جانمايی شد. اين اقدام با هدف اجرای طرح کاپ 
و   ترويج فرهنگ تفکيک پسماند از مبدأ در نقاط 

مختلف منطقه ۸ درحال انجام است. 
منطقه13  مديريت فرهنگی هنری منطقه ۱۳ در 
هفته کتاب و کتابخوانی با توجه به شرايط حاصل از 
ويروس کرونا، همه برنامه های خود را با بهره مندی 
از ظرفيــت فضای مجــازی اجرا کــرد. کتابت، 
کتاب مان، پيشنهاد کتاب، چهره ها، کتاب راه، نذر 
کتاب و فسقلی ها عنوان برنامه های اجرا شده اين 
مرکز اســت که همچنان در پايگاه اينترنتی اين 

منطقه در دسترس و قابل مشاهده است. 
منطقه14  کالس های پرورش و نگهداری گياهان 
آنالين از سوی مرکز تحقيقات، آموزش و مشاوره 
فضای سبز منطقه۱۴ برگزاری می شود. کاشت 
بذر انواع ســبزی در منزل، روغن گيری گياهان 
دارويی، معرفی دمنوش ها و آشــنايی با بيماری 
گياهان آپارتمانی از جمله برنامه های آموزشی اين 

مرکز است. 
منطقه 15 واحــد آموزش ســرای محله ابوذر 
کالس های درسی تمام مقاطع تحصيلی را برگزار 
می کند. متقاضيان برای شرکت در اين کالس ها 
می توانند به پل ششــم بلوار ابوذر، خيابان هانی 

مراجعه کنند. 

شــهر تهران ايســتگاه های  ميانی حذف 
خواهند شد.» مرکز بازيافت زباله منطقه۱۳

حوالی  در  اکنون 
دوران  بزرگراه 

قرار دارد. 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

صبح يکی از روزهای پاييزی به خيابان جانبازان 
غربی و محله لشکر می رويم. مقصدمان کتابخانه ای 
اســت که قرار اســت به نام دکتر «طوبی کرمانی» 
نامگذاری شود. بعد از وارد شدن به خيابان حيدری 
ازدحامی در محدوده بوستان کوثر و کتابخانه شهربانو 
کــه مقابل آن قرار دارد ديده می شــود. اين ازدحام 
در ســاعات ابتدايی روز مربوط به مراســم ياد بود و 
آيين نامگذاری کتابخانه «طوبی کرمانی» است. وارد 
محوطه کتابخانه که حياط با صفايی است می شويم. 
به دليل رعايت پروتکل های بهداشــتی اين مراسم 
در فضای باز و با رعايت فاصله گذاری اجتماعی قرار 
اســت برگزار شــود. چهره های فرهنگی بسياری به 
چشم می خورند. در بدو ورود به ساختمان کتابخانه، 
عکــس زنده ياد «طوبی کرمانــی» روی ديوار ديده 
می شــود که سادگی و متانت در آن موج می زند. در 
کنار مراســم ياد بود اين بانوی فرهيخته قرار است 
کتابخانه عمومی «شهربانو» به نام «طوبی کرمانی» 

مزين شود. 

دارنده نخستين عناوين در امور فرهنگى
سردی هوا و شرايط خاص اين روزها مانع برگزاری 
مراســم يادبود بانوی فرهيخته، دکتر طوبی کرمانی 
نشده است. بعد از تالوت قرآن کريم، حجت االسالم 
«ميثم امرودی» رئيس ســازمان فرهنگی و هنری 
شهرداری تهران پشــت تريبون دعوت می شود. او با 
گراميداشــت ياد بانو کرمانی می گويد: «ايشان ياور 
امام و رهبری و استاد دانشکده الهيات بود. اين بانو 
به عنوان الگو برای بانوان ديگر مطرح است. به عنوان 
يک بانوی مســلمان و نماينده جمهوری اسالمی در 
بسياری از امور نخستين ها را داشتند. به عنوان مثال، 
اين بانوی فرهيخته نخســتين رايــزن فرهنگی در 
خارج از کشور بود.» امرودی با اشاره به ويژگی های 
بارز اخالقی زنده ياد طوبــی کرمانی ادامه می دهد: 
«دکتر کرمانی نمونه بارز بزرگواری، محبت، اخالق و 
ادب بــود. قدرت کالم و نفوذ اين بانو در رايزنی های 
بين المللی از ســاير شــخصيت های برجسته بيشتر 
بــود که آن هم برگرفته از وجــود مطهر و نورانی او 
بود. اميدواريــم نامگذاری اين کتابخانه باعث   ترويج 

فرهنگ با نگاه به دين و جمهوری اسالمی شود.»

قرابت فلسفه و كودك 
زنده ياد «طوبــی کرمانی» در حالی نخســتين 
بانوی فيلسوف ايرانی لقب گرفت که دارای مدرک 
فوق دکتری فلسفه و فارغ التحصيل فلسفه تطبيقی 
و کالم بود. او نگارش بيش از ۶۰ مقاله و تأليف ۱۲ 
کتاب علمی و اجتماعی و شــرکت در بيش از ۸۰ 
کنگره ملی و بين المللی در داخل و خارج از کشــور 
را در کارنامه فرهنگی خود به يادگار گذاشته است. 
دکتر«پيام شــرقی» فرزند کرمانــی هم که در اين 
مراسم حضور، ضمن قدردانی از سازمان فرهنگی و 
هنری شهرداری تهران برای نامگذاری کتابخانه ای 
بــه نام مادرش، می گويد: «مادرم به فلســفه عالقه 
داشــت و معتقد بود فلســفه در زندگی انسان مهم 
اســت و بايد از فطرت پاک کودکان اســتفاده شود 
و فلســفه را به آنها از کودکی آموخــت. او معتقد 
بود جدال ها و اســتدالل های منطقی در حد بينش 
کودکان، در ذهن آنها حک می شود و در بزرگسالی 

آنها از شبهات مصون می مانند.»

استقبال از تغيير نام كتابخانه هاى 
محلى

رئيــس  رنجبريــان»  «ســعيد 
فرهنگسرای گلستان در حاشيه مراسم 
نامگذاری کتابخانــه طوبی کرمانی به 
خبرنگار همشهری محله می گويد: «بانو 
کرمانی يکی از شخصيت های برجسته 
بودند و با مشاهده سوابق فرهنگی اين 

بانو در می يابيم که در خيلی از موارد رتبه اول را 
داشــتند. از جمله نخستين بانوی رايزن فرهنگی 
در کشور يونان بودند. اين بانو به عنوان يک چهره 
در جامعه زنان توانســته هويت واقعی يک زن را 
نشان بدهد.» او درباره اهداف نامگذاری کتابخانه 
«شــهربانو» به نام «دکتر کرمانی» ادامه می دهد: 

مركزى فرهنگى در منطقه 8 به ياد زنده ياد 
دكتر «طوبى كرمانى» نامگذارى شد

كتابخانه اى به نام 
بانوى فيلسوف

  چندی پيش به مناسبت درگذشــت بانو«طوبی کرمانی» که از او به عنوان يکی از بانوان اهل فضل و 
ادب در سال های اخير ياد می شود، برنامه های گراميداشت متعددی در گوشه و کنار پايتخت برگزار شد 
تا ياد و نام او گرامی داشته شود و از خدمات فرهنگی او به نوعی تجليل شود. به تازگی هم مراسمی برای 
گراميداشت ياد و نام اين بانوی فرهيخته در کتابخانه شهربانو واقع در منطقه ۸ برگزار شد. اين مراسم که 
با حضور رئيس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و جمعی از اهالی فرهنگ برپا شد، بخش های 

قابل توجهی داشت که در ادامه گوشه هايی از آن را با هم مرور می کنيم. 

سارا جعفرزاده 

«با توجه به اينکه کتابخانه «شهربانو» ويژه بانوان 
بود، نامگذاری اين کتابخانــه با اين هدف انجام 
شد که اين الگوی زن مسلمان در جامعه اسالمی 
را به نســل های آينــده معرفی کنيم و 
شيوه زندگی اين چهره فرهنگی را برای 
افرادی که می خواهند الگويی مناســب 
انتخاب کنند، ارائه بدهيم.» او با اشاره 
به تغييــر نام کتابخانه هــای محلی به 
نام بــزرگان فرهنگی اين ســرزمين و 
استقبال بيشــتر عالقه مندان به کتاب 
می افزايــد: «بيشــتر کتابخانه ها به نام 
محله نامگذاری می شوند. در صورتی که 
کتابخانه هــا به نام بــزرگان نامگذاری 
شوند تکاليف بيشــتری برای مجموعه کتابخانه 
ايجاد می شــود که بتوانند اتفاقــات مهم تری را 
رقم بزنند. به ويژه اينکه اگر به نام افراد ارزشــی 
جامعه نامگذاری شود کشــش و جذابيتی برای 
آحاد شــهروندان درباره شناخت اين افراد ايجاد 

می شود.»

زنده ياد«طوبى كرمانى» 
كه بود؟ 
«طوبی کرمانی» در اول بهمن سال ۱۳۲۶ 
به عنوان ششمين فرزند خانواده در يک خانه 
قديمی در اردبيل به دنيا آمد. او استاد برجسته 
دانشکده الهيات و معارف اسالمی دانشگاه 
تهران، نخستين رايزن فرهنگی جمهوری 
اسالمی ايران در يونان، مؤلف ده ها مقاله، 
کتاب علمی و فرهنگی و نيز دبير کل اتحاديه 
جهانی زنان مسلمان بود و بيشتر عمر خود را 
صرف تقريب بين مذاهب گذراند و سرانجام 
در شهريور ماه سال جاری در سن ۷۳ سالگی 
به ديار باقی شتافت. معلمی بزرگ ترين افتخار 
اين بانوی فيلسوف بود و تا آخرين لحظه 
از عمر پربرکت خود از تعليم و تعلم دست 
نکشيد.  او که نخستين بانوی فيلسوف ايرانی 
لقب گرفت، دارای مدرک فوق دکتری فلسفه 
و فارغ التحصيل فلسفه تطبيقی و کالم، دبير 
کل اتحادی جهانی زنان مسلمان و مشاور دبير 
کل مجمع تقريب مذاهب در امور بانوان و عضو 
هيئت مديره مؤسسه آموزش شهر بود و سال ها 
در کسوت استاد دانشگاه به تربيت شاگردان 
انديشمند پرداخت.

سعيد رنجبريان
رئيس فرهنگسراى 

گلستان

يك 
الگوى چند وجهى

«مينو اصالنی» رئيس سابق بسيج 

جامعه زنان و از شاگردان دکتر کرمانی که 

در اين مراسم حضور دارد در اين باره می گويد: 

«اين نامگذاری بسيار شايسته است چراکه اين 

شخصيت بی بديل و الهی فراموش نخواهد شد 

و اين نامگذاری نشان می دهد که مردم کشور 

ما قدردان بزرگان فرهنگ هستند.کرمانی 

يک الگوی چند وجهی از مادر نمونه در 

تربيت اسالمی فرزندان وهمسری 

بی نظير بود.»

در محله

سردبير روزنامه

امضا
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امضا

تصحيح 2
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امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

از بزرگراه شهيد محالتی وارد خيابان ربذه که بشوی، سروکله دکل های برق پيدا می شود. 
يکی يکی پشــت هم قطار شــده و با نظم خاصی در دل زمين جاخوش کرده اند. از ديدن 
کابل های سياه رنگ و ساختار فلزی دکل ها نخستين چيزی که در ذهن تداعی می شود، 
تصوير يک اســکلت قرمز رنگ اســت که معموًال بر مکان های خطرناک نصب می کنند. 
خطر برق گرفتگی. حس ناخوشايندی است که رهگذر تازه واردی با پياده روی در خيابان 
ربذه و به خصوص بوســتان سميه با آن مواجه می شود. نکته مهم حريم دکل های برق 
اســت که بايد فاصله شان تا بافت مسکونی ۵۰ تا ۱۰۰ متر باشد اما در اينجا به ۱۰ متر 
هم نمی رســد. آنچه حائز اهميت است، اينکه خطر سالمت و جان اهالی اين خيابان 
را تهديد می کند. «ابراهيم دالوری» از قديمی های محله اســت و قريب به ۴۰ سال 
می شود که در اين خيابان زندگی می کند. او می گويد: «وقتی به اينجا آمدم، تا چشم 
کار می کرد بيابان بود و زمين لم يزرع. آن زمان دکل ها بودند. خانه ها بعدها ساخته 
شــدند. من جزء نخستين کسانی هســتم که خانه ام را در اين خيابان ساختم. آن 
زمان فکر نمی کرديم اين دکل ها برای مان دردسرســاز می شوند و روزی با مشکل 
مواجه می شويم.» دالوری اشاره می کند اين دکل ها امروز به معضل الينحل محله 
تبديل شده است. او مسئوالن مربوطه را مقصر می داند که اجازه ساخت در حريم 
دکل های برق را داده اند. دالوری ادامه می دهد: «زمانی که برای ســاخت خانه 
اقدام کرديم کسی نگفت اينجا حريم دکل برق است نبايد خانه سازی شود. به 
مــا مجوز دادند. حاال می گوييم معضل را برطرف کنيد می گويند به اداره برق 

مربوط می شود.»

دكل ها را جابه جا كنيد
اهالی خواســتار جابه جايی دکل های برق به زير زمين هستند، اين کار 
عالوه بر صرف هزينه زياد، دردســرهای خودش را دارد. اغلب انتظار دارند 
مســئوالن مربوطه برای رفع مشکل شــان پا جلو بگذارد اما اگر بخواهيم 
منصف باشيم، رفع اين دغدغه به دست مديريت شهری نيست و مجوزی 
برای انتقال دکل ها ندارد. «ايمان صفايی» شهروند ديگری است که لب 
به گله باز می کند. او تکنسين برق است و اطالعات خوبی درباره نيروی 
برق دارد. صفايی می گويد: «امــواج الکترومغناطيس که از دکل های 
برق فشــار قوی صادر می شــود می تواند بر ســالمت شهروندانی که 
در همســايگی دکل ها هستند تأثيرگذار باشد. عمده ترين مشکالتی 
که امــواج الکترومغناطيس برای افراد ايجــاد می کند، بيماری های 
خونی، مغزی و معلوليت اســت.» صفايی معتقد است امواج ايجاد 
شده بيشتر از هر گروه سنی، نوجوانان وکودکان را تهديد می کند 
که می تواند موتاســيون يا جهش خونی را ايجاد کند. به باور اين 
شهروند، حريم دکل ها بايد ۵۰ متر باشد اما در اين خيابان فاصله 
دکل ها تا بافت مســکونی بين ۹ تا ۱۰ متر است. البته در بعضی 

جاها اين فاصله کمتر به چشم می آيد. 

جريان برق در بوستان سميه
برای گشتزنی در محله به سراغ «احسان محمدی» دبير 
شوراياری محله شهدای گمنام می رويم. محمدی می گويد: 
«اداره برق مدعی است زمين های بين دکل ها مربوط به آن 
اداره است و از اين رو شهرداری نمی تواند اقدامی انجام دهد. 
از ســوی ديگر خود اداره برق هم برای رفع مشکل گامی 
برنمی دارد. برای همين فاصله بين دکل ها تبديل به زمين 
بی دفاع شــهری شده اســت.» او در ادامه به نارضايتی 
اهالی اشــاره می کند که مرتب معضل دکل های برق را 
به او گوشزد می کنند و خواستار آن هستند که صدای 
اعتراض شــان را به گوش مسئوالن برسانند. محمدی 
تعريــف می کند: «روزهــای بارانی وقتــی با چتر از 
نزديکی دکل رد می شويم جرقه می زند. جريان برق 
را می توانيم خوب حس کنيم. اين اتفاق برای بچه ها 
خطرناک اســت. نگران شان می کند. خدای ناکرده 
اگر سيمی روی زمين بيفتد می دانيد چه فاجعه ای 
ايجاد می شــود.» اما مشکل ديگری که اين دبير 
شوراياری پيشــنهاد می دهد از آن بازديد کنيم، 
وجود دکل های برق فشارقوی در داخل بوستان 
سميه است. حق با اوست. وجود اين دکل ها به 
اندازه کافی رعب آور است. تصور اينکه کودکی 
در حين بازی يا ســالمندی هنگام پياده روی 

دچار برق گرفتگی شود دردناک است. 

شب نشينى زير دكل ها
در ادامه صحبت های محمدی، «مسيح پرتو» 

يکی ديگر از شهروندان محله به موضوع ديگری اشاره 
می کند، مشکلی که کمتر از برق گرفتگی نيست. پرتو 

می گويد: «فاصله بين دکل ها ۸۰۰ متری می شود. در اين فضای 
۸۰۰ متری شهروندی اجازه ساخت وساز ندارد. يعنی اداره برق 
مجوز اين کار را نمی دهد. بنابراين مکان بکر و بدون استفاده ای به 

وجود آمده است. معتادان شب هنگام زير دکل ها بيتوته کرده و اقدام 
به خريد و فروش و مصرف موادمخدر می کنند. از سوی ديگر سارقان 
از تاريکی محله نهايت فايده را برده و اقدام به سرقت می کنند. اين 
مهم محله را ناامن کرده به گونه ای که با تاريک شدن هوا اهالی 

به خصوص بانوان برای بيرون آمدن از خانه دلهره دارند.» به گفته پرتو اداره 
برق زير دکل ها را مجهز به روشنايی نمی کند و به شهرداری هم مجوز 

اين کار را نمی دهد. او تأکيد می کند، زير دکل ها مأمنی برای 
بزهکاری شده و خواستار آن است که اگر انتقال دکل ها 

امکان پذير نيست حداقل برای روشنايی فضای 
اطراف آنها اقدام شود.

وجود آمده است. معتادان شب هنگام زير دکل ها بيتوته کرده و اقدام 
مسيح پرتو

 شکل و شمايل شــان به غول می ماند. غول هايی از 
جنس آهن. ردپای شــان سرتاسر خيابان ربذه ديده 
می شود. همسايگی شان با خانه های محله دردسرهای 
زيادی برای اهالی درست کرده است. از هرکدام از 
سکنه خيابان ربذه درباره آنها بپرسی، گله می کنند 
و می گوينــد که اين دکل های برق جز دردســر 
عايدی ديگری برايشــان نداشته است. از خطر 
برق گرفتگی و امواج مغناطيسی آنها که بگذريم، 
تاريکی فضای زير دکل ها تبديل به معضلی شده 
که می توان گفت امنيت محله را به خطر انداخته 
است. معتادان متجاهر از نبود روشنايی محيط 
اطراف دکل های برق سوء اســتفاده کرده و 
فضای زير دکل ها را مکانی دنج برای مصرف 
آنها  کنار  موادمخدر کرده اند. در  يا فروش 
ســارقان هم وسايل سرقتی خود را به آن 
جا آورده و تا به اصطالح آب کنند. از قرار 
معلوم اين موضوع بارها از ســوی اهالی 
به شــوراياری و مديران شهری و اداره 
برق گوشزد شده اما هنوز اقدامی برای 
رفع آن انجام نشده است. برای همين 
جمعی از شــهروندان به نمايندگی 
از اهالی با همشــهری محله تماس 
که  آن شدند  و خواســتار  گرفته 
برق  از وضعيت دکل های  گزارشی 

در خيابان ربذه تهيه شود.

نزديكى دكل هاى برق با خانه هاى ساكنان محله 
شهداى گمنام دردسرهاى زيادى را ايجاد كرده است

زندگى در همسايگى
غول هاى برقى 

مژگان مهرابى
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رفاقتى

آسمان نما در مدرسه
«مبينا» فارغ التحصيل رشته فيزيک با گرايش نجوم 
است. او چند سال پيش که به عنوان معلم، دانش آموزان 
را برای برگزاری المپياد نجوم آماده می کرده است، ايده 
ساخت گنبد آسمان نما به ذهنش می رسد: «وقتی سر 
کالس درباره آســمان و صور فلکی صحبت می کردم، 
دلم می خواست يک فضای گنبدی شبيه آسمان داشته 
باشم که به بچه ها در يادگيری درس کمک کند. اين 
دستگاه با قيمت خيلی زياد در خارج از کشور موجود 
بود اما مشــابه ايرانی نداشت. پس دست به کار شدم 
و با کمک برادرم توانســتيم يک نمونه «آسمان نمای 
متحرک» بســازيم و اختراعمان را ثبت کنيم. سپس 
با همراهی پدر و مادرم که هر دو بازنشسته و فرهنگی 
هستند و شناخت خوبی از دانش آموزان دارند، شرکتی 
تأسيس کرديم و چند دستگاهی که توليد کرده بوديم 
را همراه تيم های آموزشــی به مدارس فرســتاديم تا 
بچه ها در کنار يادگيری نجوم، از تماشای اجرام آسمانی 
و زيبايی های کهکشــان هم لذت ببرنــد.» او در ادامه 
می گويد: «خوشبختانه استقبال مدارس و دانش آموزان 
از اين دســتگاه شبيه ساز آســمان خيلی خوب بود و 
توانستيم در بسياری از مدارس مناطق ۲۲ گانه تهران و 

حتی حومه اين برنامه را اجرا کنيم.» 

كرونا كسب و كارمان را تعطيل نكرد
دستگاه «آســمان نمای متحرک» که در سال ۹۴ 
به همت خانواده اميدوند ســاخته شــده است، ظرف 
دو، ســه سال پايش به بسياری از مدارس تهران رسيد 
و ســپس به عنوان ابزار استاندارد کمک آموزشی مورد 
تأييد آمــوزش و پرورش از مرزهای پايتخت هم فراتر 
رفت. «اميرفرهنگ» در اين باره می گويد: «تا اواخر سال 
گذشته از چند شــهر درخواست نمايندگی داشتيم و 
برايشان دستگاه ارسال کرديم. قرار بود تعداد دستگاه ها 
و نيروی کار را افزايش دهيم اما شيوع کرونا و تعطيلی 

مــدارس همه معادالتمان را به هــم ريخت.» از آنجا 
که بيشــترين کاربرد دستگاه آســمان نما در مدارس 
بود، شــيوع کرونا و تعطيلی مدارس کسب و کارشان 
را تعطيــل کرد، امــا خواهر و بــرادر اميدوند، نااميد 
نشــدند و راهی تازه برای ادامه کارشــان پيدا کردند. 
«اميرفرهنگ» می گويد: «وقتی مدارس به دليل شيوع 
کرونا تعطيل شد، دو راه پيش رو داشتيم يا بايد پس از 
تعديل نيرو، شرکت را تعطيل می کرديم و دست روی 
دست می گذاشتيم يا اينکه خودمان را با شرايط جديد 
وفق می داديم. طبيعی اســت کــه راه دوم را انتخاب 

کرديم و آموزش 
آناليــن نجوم را 
جايگزين آموزش 
کرديم.  حضوری 
يعنی شــروع به 
توليــد محتــوا 
آموزش  بــرای 

در  آنالين 

گفت وگو با خواهر و برادر ساكن محله مجيديه 
كه دستگاه آسمان نماى قابل حمل را اختراع كرده اند

آسمان را به زمين آوردند! 
  سفر به آسمان و تماشای اجرام آسمانی هميشه جزو روياهای بشر بوده که به جز عده ای معدود، 
برای بقيه همچنان دست نيافتنی باقی مانده اســت. اگرچه با ساخت آسمان نماها انسان توانست 
در ســفری خيالی پا در کهکشان راه شــيری بگذارد و از زيبايی های صور فلکی لذت ببرد، اما اين 
طاق های گنبدی محدود و دور از دسترس اســت. مثًال پايتخت نشينان برای لذت بردن از اين سفر 
خيالی بايد به گنبد مينا در بوســتان آب و آتش يا سازمان جغرافيا بروند. اما مدتی است که خواهر 
و برادری با اختراع و ســاخت «آسمان نمای متحرک» توانسته اند لذت تماشای زيبايی های منظومه 
شمسی را در هر نقطه از شهر فراهم کنند. با «مبينا» و «اميرفرهنگ اميدوند» که در همسايگی ما و 

محله مجيديه زندگی می کنند، درباره اين اختراع گفت وگو کرده ايم. 

پريسا نورى

آناليــن نجوم را 
جايگزين آموزش 
کرديم.  حضوری 
يعنی شــروع به 
توليــد محتــوا 
آموزش  بــرای 

در  آنالين 

كارآفرينى 
با توليد اساليم

يکی از ويژگی های افــراد موفق تبديل 
اســت. کاری که خانواده  به فرصت  تهديد 
«اميدوند» در اوج بحران کرونا انجام دادند. 
با راه اندازی يک کارگاه توليد «اساليم  آنها 
حرارتی» (ماده خميری و ژله ای که می گويند 
برای تقويت انگشــتان و پرورش خالقيت 
کودکان مفيد اســت) و فــروش اينترنتی 
نفر کارآفرينی  محصوالتشــان برای يازده 
کردند. به دعوت مادر خانواده که سرپرست 
کارگاه است، ســری به کارگاه کوچکشان 
در محله زديم. قابلمــه بزرگی که داخلش 
مواد اوليه توليد اســالمی است روی اجاق 
می جوشد و چند خانم مشغول تهيه اسالمی 
و تزيين بســته ها و آماده کردن آنها برای 
فروش هستند. يکی خميرها را آماده می کند، 
ديگری رنگ ها را ترکيب می کند تا به رنگ 
دلخواهش برســد و آن يکی دستگاه خمير 
آماده کن (که در ابعاد بزرگ تر در نانوايی ها 
ديده می شود) را روشن می کند تا خميرها را 
آماده کند. قبادی، که سال ها مدير پژوهش 
سرای اشراق در منطقه ۷ بوده است، می گويد: 
«يکی از فعاليت های عملی که در آزمايشگاه 
مدارس و پژوهش سرا انجام می شود ترکيب 
مواد آزمايشگاهی و ساخت ماده جديد است. 
اسالمی هم يک نمونه از موادی است که در 
آزمايشگاه ساخته می شود و چون مثل هر 
محصول نوپديد ديگری مورد توجه است و 
بازار خوبی دارد، تصميم گرفتيم آن را توليد 
کنيم. او با اشاره به کارگاه کوچکش می گويد: 
«جايمان خيلی کم اســت و می خواهيم با 
اجاره سوله و به کارگيری کارمندان بيشتر، 
کارمان را توســعه بدهيم.»  به گفته قبادی 
«اميدوند»  خانوادگــی  کارگاه  محصوالت 
به صورت آنالين از طريق ســايت و صفحه 
مجازی شرکت به فروش می رسد اما يکی از 
فروشگاه های مجازی معروف هم مشتری پر 
وپاقرص محصوالت اين کارگاه است و هر روز 
رأس ساعت چند جعبه اسالمی در شکل و 
اندازه و رنگ های متنوع به انبار اين فروشگاه 

ارسال می شود. 

شبکه های مجازی کرديم که خيلی نتيجه بخش بود. 
چون اگر قبًال فقط در ۵ شــهر نمايندگی داشــتيم 
و آموزشــمان مختــص دانش آمــوزان بــود حاال در 
ســطح کشــور عالقه مندان به نجوم در هر رده سنی 

می توانستند از اين آموزش بهره ببرند.»

رصد آسمان از پشت بام 
حتی تصــور اينکه از پشــت بام خانه تان در حلقه 
زيبای ســياره «زحل» و غبار ســياره «مشتری» فرو 
برويد و يا پا در خاک ماه بگذاريد، بسيار جذاب است. 
اين تصوير، بخشی از طرح «رصد در محله» است که 
توســط خانواده اميدوند برای عالقه مندان به نجوم به 
واقعيت تبديل شده اســت. «مبينا» درباره اين طرح 
می گويد: «يکی ديگر از برنامه هايی که با شيوع کرونا 
اجرا کرديم «رصد آنالين در محله» است. يعنی گفتيم 
حاال که به خاطر کرونا قرار اســت شهروندان در خانه 
بمانند، ما به خانه هايشــان برويم. در اين طرح که با 
مجوز سازمان فضايی اجرا می شود با تلسکوپ پيشرفته 
و همراهی کارشناس نجوم، برای عالقه مندان به نجوم 
در پشت بام خانه شان به مدت يک ساعت برنامه رصد 
آنالين اجرام آسمانی و صور فلکی را اجرا می کنيم.» اين 
مخترع جوان از جزئيات طرح و اســتقبال اهالی از آن 
می گويد: «با کمک ابزار و تلسکوپ از بام منازل می شود 
سياره زحل، مشتری و ماه را به خوبی ديد. عالقه مندان 
به نجوم از طريق سايت اينترنتی و شبکه های مجازی 
با فعاليت های ما آشــنا می شــوند. برخی از مشتريان 
«رصد در بام»را برای ساختن 
يک شــب به ياد ماندنی و 
رويايی به عنوان کادوی تولد 
يا دوستشان  به همسرشان 
هديه می دهنــد.» مبينا در 
ادامه می افزايد: «با شــيوع 
کويرگردی  تورهای  کرونا 
و رصد آســمان در 
تعطيــل  کويــر 
و  اســت  شــده 
به  عالقه منــدان 
از  رصد آســمان 
اين طرح استقبال 

می کنند.» 

اميرفرهنگ اميدوند
متولد ۱۳۷۲

کارشناس ارشد کارآفرينی 
از دانشگاه تهران

شبيه ساز  دستگاه  مخترع 
آسمان 

مبينا اميدوند
متولد ۱۳۶۵

فوق ليسانس فيزيک گرايش نجوم
مخترع دستگاه شبيه ساز آسمان 
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پرديــس تئاتر تهران در ۲ ســال اخير 
فعاليت های نمايشــی قابل توجهی در حوزه 

کودکان تدارک ديــده بود اما 
بــا شــروع بيمــاری کرونا 
وقفــه کوتاهــی در اجرای 
ايجاد شــد.  اين فعاليت ها 
مدير پرديــس تئاتر تهران 
«يکی  می گويد:  اين باره  در 

پرديــس  فعاليت هــای  از 
گذشــته،  تابســتان  در  تئاتر 

اجــرای «پويش تئاتر» با حضور 
شهروندان در روستاهای اطراف 
تهران و مناطق کــم برخوردار 
بود  نوجوانان  برای کــودکان و 
و خوشــبختانه ايــن پويــش 
همچنان فعال است و به صورت 
قالب  نمايش هــای کوتــاه در 

اين برنامه هــا در کانال راديو 
دراما در اپليکيشن پرمخاطب 
باکس)  بين المللی(کســت  و 
هم در اختيــار مخاطب قرار 

گرفته است.»

بهره گيرى از گروه هاى 
دانشجويى

برای توليد نمايشنامه های 
راديــو درامــا مجموعه ای از 
همکاری  يکديگــر  بــا  افراد 
تئاتر  پرديس  مدير  می کنند. 
تهران با اشــاره به بهره گيری 
در  دانشــجويی  گروه های  از 
توليــدات نمايشــی می افزايد: «در حــال حاضر چند 
گروه دانشــجويی و چند گروه ديگــر به صورت رايگان 
در توليدات نمايشی همکاری می کنند. هرچند برخی 
از نمايشــنامه ها هزينه جزئی دارنــد، اما همچنان اين 
افــراد به صورت رايگان و داوطلبانه در اين امر فرهنگی 
مشارکت می کنند.» عالم بخش به تدارک نمايشنامه ها 
در مناســبت های مختلف اشــاره می کند و می گويد: 
«همچنين با توجه به مناسبت های شمسی و قمری در 
تقويم توليدات نمايشــی زير ۱۰ دقيقه در دست توليد 
داريم که اميدواريم همچنان با استقبال خوب مخاطب 

همراه باشد.»

انتشار توليدات نمايشى در شبكه هاى راديويى
تا کنون مخاطبان استقبال خوبی از راه اندازی راديو 
درامــا در فضای مجازی داشــته اند. اين جمله را عالم 
بخــش می گويد و ادامه می دهــد: «مذاکراتی در حال 
انجام است تا توليدات نمايشــی در اختيار شبکه های 
راديوی مختلف قرار بگيرد. با توجه به استقبال مخاطبان 
تاکنون شــاهد اتفاقات مثبتــی در اين زمينه بوده ايم. 
درصورت اطالع رســانی صحيح قطعًا در آينده نزديک 
راديو دراما در مرورگرهای مختلف شبکه های اجتماعی 
هم قرار خواهد گرفت.» او به محدوديت های مالی هم 
اشاره می کند و می گويد: «در حال حاضر با سرعت زياد 
نمی توانيم در زمينه توليدات نمايشــی حرکت کنيم. 
به اين دليل که از لحــاظ مالی محدوديت هايی داريم 
و اميــدوارم هنرمندان در حوزه هــای مختلف از راديو 
دراما حمايت و پشتيبانی کنند تا بتوانيم آثار فرهنگی 
درخور شــأن مخاطبان توليد کنيم و از طرفی بتوانيم 

هزينه های گروه های مختلف را تأمين کنيم.»

توليدات راديويی برنامه توليد می کند.» حســين عالم 
بخش، بــه بهره گيری از تجهيزات پرديس تئاتر تهران 
برای توليد نمايشنامه ها اشاره می کند و ادامه می دهد: 
«خوشــبختانه پرديس تئاتر از امکانــات و تجهيزات 
حرفــه ای در زمينه توليد محتوای نمايشــنامه و تئاتر 
برخوردار اســت و ما با بهره گيری از همين تجهيزات 

نمايشنامه های مختلفی را توليد می کنيم.»

راه اندازى راديو دراما 
يکی از فعاليت هــای پرديس تئاتر تهران 
در روزهــای اخير، راه انــدازی «راديو دراما» 
در بخش فضای مجازی اســت کــه با توجه 
به وضعيت درگيــری جامعه و مخاطبان تئاتر 
با بيمــاری کرونا، اين فعاليــت صورت گرفته 
اســت. عالم بخش در اين بــاره می گويد: 
«راديــو دراما بــه همت قــرارگاه 
جهــادی تئاتر کــودک راه اندازی 
شــده و هدف آن توليد و انتشار 
در  راديويــی  نمايش هــای 
فضای مجازی اســت. ۱۵اثر 
نمايشــی برای کــودکان و 
نوجوانان که خمير مايه طنز 
در فضاهــای مجازی  دارند 
پرديس تئاتــر تهران، کانال 
آپــارات اين مرکز به نشــانی 
 apparat.com/alambakhsh
و صفحه اينســتاگرام به نشــانی 
pa rd i s thea t e r t eh ran
همچنين  اســت.  شده  بارگذاری 

اين نمايش ها را    ببينيد

پرديــس تئاتر تهران در ۲ ســال اخير 
فعاليت های نمايشــی قابل توجهی در حوزه 

کودکان تدارک ديــده بود اما 
بــا شــروع بيمــاری کرونا 
وقفــه کوتاهــی در اجرای 
ايجاد شــد.  اين فعاليت ها 
مدير پرديــس تئاتر تهران 
«يکی  می گويد:  اين باره  در 

پرديــس  فعاليت هــای  از 
گذشــته،  تابســتان  در  تئاتر 

اجــرای «پويش تئاتر» با حضور 
شهروندان در روستاهای اطراف 
تهران و مناطق کــم برخوردار 
بود  نوجوانان  برای کــودکان و 
و خوشــبختانه ايــن پويــش 
همچنان فعال است و به صورت 
قالب  نمايش هــای کوتــاه در 

«خوشــبختانه پرديس تئاتر از امکانــات و تجهيزات 
حرفــه ای در زمينه توليد محتوای نمايشــنامه و تئاتر 
برخوردار اســت و ما با بهره گيری از همين تجهيزات 

نمايشنامه های مختلفی را توليد می کنيم.»

راه اندازى راديو دراما راه اندازى راديو دراما 
يکی از فعاليت هــای پرديس تئاتر تهران 
در روزهــای اخير، راه انــدازی «راديو دراما» 
در بخش فضای مجازی اســت کــه با توجه 
به وضعيت درگيــری جامعه و مخاطبان تئاتر 
با بيمــاری کرونا، اين فعاليــت صورت گرفته 
اســت. عالم بخش در اين بــاره می گويد: 
«راديــو دراما بــه همت قــرارگاه 
جهــادی تئاتر کــودک راه اندازی 
شــده و هدف آن توليد و انتشار 
در  راديويــی  نمايش هــای 

فضای مجازی اســت. 
نمايشــی برای کــودکان و 
نوجوانان که خمير مايه طنز 
در فضاهــای مجازی  دارند 
پرديس تئاتــر تهران، کانال 
آپــارات اين مرکز به نشــانی 
apparat.com/alambakhsh

و صفحه اينســتاگرام به نشــانی 
pa rd i s thea t e r t eh ran

همچنين  اســت.  شده  بارگذاری 

پرديس تئاتر تهران 
«راديو دراما» را براى 

روزهاى كرونايى 
تدارك ديده است

آوردن خنده بر 
لب هاى مخاطبان

در اين روزهای کرونايی که تماشای 
تئاتر در سالن های نمايش و رفتن 
به سينما، آن هم بدون دغدغه و 

ترس از کرونا برای عالقه مندان به 
اين هنر آرزو شده است، راديو دراما 

گزينه خوبی برای پر کردن اوقات 
فراغت است. عالم بخش معتقد 

است يکی از وظايف مسئوالن حوزه 
تئاتر در اين شرايط ايجاد روحيه 
شادی و نشاط است. او می گويد: 
«راديو دراما حرکتی از روی شور 

و عشق است و در شرايطی که 
شهروندان با مشکالت مختلفی از 

جمله مشکالت اقتصادی و بيماری 
دست و پنجه نرم می کنند و از 

لحاظ روحی در فشار قرار دارند، 
روحشان نياز به خوراک فرهنگی 
و هنری دارد و هدف ما از ايجاد 

راديو دراما آوردن خنده روی 
لب های شهروندان است. اينکه 

برای دقايقی کوتاه شادی مهمان 
خانه هايشان شود برايمان کافی 

است و ما رسالتمان را انجام داده ايم. 
اميدوارم ارگان ها و دستگاه های 

مختلفی که می توانند در اين زمينه 
حمايت يا اقدامی انجام دهند، پای 
کار بيايند تا در اين روزهای سخت 

در کنار هم برای شادی مردم تالش 
کنيم.»

توليد 15 اثر 
نمايشى 

در توليد آثار نمايشی راديو دراما 
گروه های هنری مختلفی همکاری 

می کنند. گروه های نمايشی از جمله 
کانون راديو جوان سازمان فرهنگی 

و هنری شهرداری تهران، گروه 
الف مثل احساس، گروه نماهنگ و 
گروه نقاره خانه. اعضای اين گروه ها 
همگی از افراد جوان و با استعداد 

و حرفه ای در زمينه تئاتر و نمايش 
هستند و هرکدام از اين افراد 

کارنامه های هنری قابل تاملی دارند 
و در اين روزهای کرونايی تالش 
می کنند خنده را مهمان لب های 

شهروندان کنند. راديو دراما نه 
تنها می تواند همدم اوقات فراغت 
کودکان و والدين آنها باشد بلکه 
فرصتی است تا ميدان در اختيار 

جوانان هنرمند و عالقه مند به تئاتر 
و نمايش قرار بگيرد تا اين افراد هم 

بتوانند استعدادهايشان به عرصه 
ظهور برسانند از طرفی فعاليت 

راديو دراما باعث می شود تئاتر از 
رونق نيفتد و همچنان مخاطبان 
خود را حفظ کند. در راديو دراما 

۱۵ نمايش راديويی از جمله 
«قصه نخودی»، «نازی و 

عروسک ها»، «مهمان سحری»، 
«دوستان مهربان»، «مار بدجنس»، 

«فيل در تاريکی»، «فال کوزه»، «راه 
و بيراه» و... بارگذاری شده است.

 از زمان شيوع کرونا تاکنون بسياری از فعاليت های 
فرهنگی و هنری از جمله تئاتر رو به تعطيلی رفته 
اســت. در ابتدا تصور عموم ايــن نبود که ويروس 
منحوس کرونا اين قدر در جامعه ريشه بدواند و چند 
ماه تمام فعاليت ها را تحت الشعاع خود قرار بدهد. 
با اين حال، اتفاقــی که خيلی ها از آن نگران بودند 
افتــاد و اغلب فعاليت ها از حال عادی خارج شــد 
و برخی حتی تعطيلی ناخواســته را تجربه کردند. 
در اين ميان دســت اندرکاران پرديس تئاتر تهران 
برای بازگشــت فعاليت های تئاتر به شرايط تقريبًا 
عادی و تأمين اوقات فراغت شهروندان، برنامه ای با 
عنوان«راديو دراما» تدارک ديده اند تا در شرايطی 
که تئاتر و ســينما تعطيل اســت و شهروندان در 
قرنطينه قراردارند، توليــدات راديودراما در قالب 
نمايشنامه هايی با موضوعات طنز بتواند اوقات فراغت 
کودکان و همچنين خانواده ها را پر کند. برای اطالع 

از جزئيــات فعاليت راديو دراما پای صحبت های 
«حســين عالم بخش» مدير پرديس تئاتر 

تهران در منطقه ۱۵ نشستيم.

سارا جعفرزاده

بشنويد!
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مراكز ويژه اى براى جلوگيرى 
از شيوع بيمارى كرونا در بين كودكان كار فعاليت مى كنند

بچه ها زير چتر
مراكز ويژه اى براى جلوگيرى 

از شيوع بيمارى كرونا در بين كودكان كار فعاليت مى كنند

زير چتربچه ها زير چتربچه ها زير چتر
منطقه 14 به 
دليل موقعيت 
جغرافيايى و 
همسايگى با 
مناطق جنوبى 
تهران، تعداد 
چشمگيرى 

كودك كار دارد 
كه اغلب شان 
در بازار گل 

شهيد محالتى 
فعاليت مى كنند

كارشناسان 
پرتو مرتب در 
سطح منطقه 
گشتزنى كرده 
و بچه هاى 

آسيب ديده و 
كودكان كار را 
شناسايى و به 
مركز معرفى 
مى كنند. به 
آنها خدمات 
تحصيلى، 

مهارت شغلى و 
هنرى آموزش 

داده مى شود

  کودکان کار، جزو قشــر آسيب ديده در 
جامعه هستند که معموًال مهجور واقع شده اند 
و غربت برخی از آنها به قدری زياد است که 
حتی از ســوی خانواده و سرپرست شان هم 
آن طــور که بايد حمايت نمی شــوند. اغلب 
نامطلوبی روز و شب شــان را  در شــرايط 
ســپری می کنند و اگر در چهره شان دقيق 
شــوی می بينی خيلی از آنها هنوز دســت 
اما  نمی شناســند،  را  راســت خود  و  چپ 
ناگزير به کســب درآمد هستند. از گونی به 
پادويی  و  باربری  تا  و دستفروشــی  دوشی 
می دهند.  انجام  باشد  هرچه  تعميرگاه ها،  در 
نمی کند، مهم  کار خيلی فرق  نوع  آنها  برای 
لقمه نانی اســت که شب به شب بايد بر سر 
ســفره خانواده خود بگذارند. هرچه هست 
دنيا بر آنها ســخت گرفته و زندگی ايده آلی 

که ندارند، به خصوص در اين برهه  زمان  از 
بيماری کرونا جان تک تک 
شهروندان را هدف گرفته 
است. کوويد – ۱۹ سالمت 

پروتکل های  کــه  آنهايی 
بهداشــتی را بــه خوبی 

به  را  می کننــد  رعايت 
چه  می انــدازد  خطر 

برسد به کودکان کار 

غريبی  واژه  برايشــان  معموًال  بهداشت  که 
اســت. اغلب اين بچه هــا نمی دانند چطور 
بايد در شــرايط فعلی از خود مراقبت کنند. 
از اين رو، ممکن است تعداد قابل توجهی از 
آنها مبتال يا ناقل بيماری باشــند بدون آنکه 
خود خبر داشــته باشند. مراکز پرتو وابسته 
به اداره رفاه و خدمات اجتماعی شــهرداری 
تهران، در وضعيتی که آدم های شهر از سايه 
يکديگر هراس دارند، به يــاری اين بچه ها 
آمده و اقدام به انجام تســت کرونا و توزيع 
کرده  کودکان کار  بين  ضدعفونی کننده  مواد 

شرق  پنجگانه  مناطق  بين  در  است. 
تهران، منطقه ۱۴ در اين خصوص 

البته مناطق ۴،  و  بوده  پيشتاز 
۱۳، ۱۵ و ۸ هم اقداماتی انجام 
داده اند کــه در گزارش زير به 

آنها پرداخته شده است. 

مژگان مهرابى 

مرکــز پرتــوی منطقــه ۱۴ در خيابــان 
نبردجنوبــی، نرســيده به بزرگــراه ده حقی 
قــرار دارد. تابلــوی آبــی رنگــش از دور به 
خوبی پيداســت. از راه اندازی اش زمان زيادی 
نمی گذرد اما در مدت يک ســال و اندی که 
فعاليت خود را شروع کرده، 
توانسته خدمات متنوعی به 
کودکان کار ارائه دهد. مرکز 
پرتو خيلی بزرگ نيســت، 
يک ســاختمان ۲ طبقه با 
چند اتاق که هرکدام از آنها 
نظر  در  انجــام کاری  برای 
گرفته شده اســت. به جز 
«عقيل عزتی» مسئول مرکز 
پرتو و يکی ۲ کودک ۱۲ – ۱۰ ســاله، کسی 
در آن جا حضور ندارد. عزتی متذکر می شود، 
بحران کرونا باعث خلوتی اينجا شده است. او 
می گويد: «مرکز پرتو خانــه امن کودکان کار 
و آســيب ديده اســت. در اينجا بــه بچه ها 
آموزش داده می شــود.  کسانی که از تحصيل 
بازمانده اند. در کنار آن مهارت آموزی، مشاوره، 
مسابقات ورزشی و برنامه های تفريحی هم در 
نظر گرفته شــده است. يکی ديگر از اقدامات 
اين جا، پذيرايی از بچه ها اســت. چراکه اغلب 
آنها دچار ســوء تغذيه هستند. در حال حاضر 
کالس های آموزشــی به صورت مجازی برگزار 
می شــود تا بچه ها از تحصيل عقب نمانند.» 
به گفته عزتــی، منطقه ۱۴ به دليل موقعيت 
جغرافيايی و همســايگی بــا مناطق جنوبی 
تهران، تعداد چشــمگيری کودک کار دارد که 
اغلب شان در بازار گل شهيد محالتی فعاليت 

می کنند. 

منطقه 14 پيشتاز براى انجام تست كرونا 
عزتــی و ديگر همکارانش در هفته يکی ۲ 
بار به عنوان خريدار گشتی در بازار گل می زنند 
تا از وضعيت بچه ها باخبر شــوند. او می گويد: 
«اصوًال با کار کردن بچه ها مخالفم اما شرايط 
بــازار گل به گونه ای اســت کــه می توانيم 
کودکان کار را ديده با آنها گپ بزنيم. مهم ترين 
اقدامی که مد نظر ماست جلب اعتماد بچه ها 
است تا بتوانيم آنها را به حضور در مرکز پرتو 
تشويق کنيم. خوشــبختانه در اين امر موفق 
بــوده و تعداد چشــمگيری از آنهــا در حال 
حاضر عضو مجموعه ما هســتند.»  اما اقدام 
خوبی که مرکز پرتو منطقــه ۱۴ انجام داده، 
انجام تســت کرونا است. اين مسئول در ادامه 
می افزايد: «طبق آمار به دست آمده در حدود 
۱۵۰ کودک کار در بازار گل شــهيد محالتی 
فعاليت می کنند. قريب به ۴۰ نفرشــان برای 
انجام تست کرونا به اينجا آمدند. خوشبختانه 
هيچ کدامشــان مبتال به کرونــا نبودند.» او 
تأکيــد می کند ايــن بچه هــا در فضايی کار 
می کننــد که ويروس کوويــد ـ ۱۹ به راحتی 
منتقل می شود. عزتی معتقد است، اين بچه ها 
نيازمند توجه هســتند و پرتو برای حمايت از 
آنها از هيچ کاری مضايقه نمی کند. او می گويد: 
«بچه های زباله گرد بين مناطق ۱۴ و ۱۵   تردد 
می کنند. گاهی برای خوردن غذا يا شرکت در 
برنامه های آموزشی در مرکز پرتو حضور پيدا 
می کنند. خيلی از آنها با کيسه ضايعات خود 
می آيند. از آن جا که اين کيسه ها همه سرمايه 
آنهاست، نزد ما امانت می گذارند و در کالس ها 
حاضر می شوند. ما هم امانتداری کرده و سعی 
می کنيم با اين کار اعتمادشان را جلب کنيم.» 

منطقــه ۱۵ در بيــن ۵ منطقه شــرق 
تهران، بيشــترين تعداد کودکان کار را دارد. 

برخوردار  کم  به  مهم  اين 
بودن منطقــه برمی گردد 
و از آن جــا کــه برخــی 
بخش هــای  ســاکنان  از 
کم  منطقه  اين  حاشيه ای 
درآمــد هســتند، بچه ها، 
جبران  بــرای  ناگزيرنــد 
فقــر اقتصادی به کســب 
مرکز  بياورند.  روی  درآمد 

رفاه و خدمات اجتماعــی منطقه ۱۵ برای 
ســاماندهی بچه های کار و کمــک به آنها 
اقدام به راه اندازی ۵ مرکز پرتو کرده اســت. 
«فاطمــه نيکخواه» رئيــس اداره خدمات و 
رفــاه اجتماعی منطقــه ۱۵ می گويد: «در 
حــال حاضــر ۸۰۰ کــودک کار در منطقه 
شناســايی شده که بيشترشــان بازمانده از 
تحصيل هســتند. از ۶ سال تا ۱۵ سال سن 
دارند و اغلب دستفروشــند البته بعضی شان 
هم در منازل يــا تعميرگاه ها کار می کنند. 
تعــداد قابــل توجهی شــان هــم زباله گرد 
منطقه  پرتوی  مراکز  کارشناســان  هستند. 
بين اين بچه هــا مــواد ضدعفونی کننده و 
ماســک توزيع کرده و از آنها خواســته اند 
پروتکل های بهداشتی را رعايت کنند. درباره 
عالئم بيماری هــم توضيح داده اند.» به باور 
نيکخواه، خطــر کرونا در کمين کودکان کار 
اســت و مراکز پرتوی منطقه آنچه در توان 
داشته برای حفظ سالمت اين بچه ها انجام 
داده و می دهــد. اما نکته حائز اهميت اينکه 
حمايــت از کودکان کار تنهــا برعهده مرکز 
پرتو و اداره رفاه و خدمات اجتماعی نيست، 
بهزيستی سهم زيادی در اين امر دارد و بايد 

با حضور پررنگ تری پای کار باشد. 

خانه امن كودكان كار

5 مركز پرتو ميزبان 800 
كودك كار 

مرکز پرتوی منطقه ۴، در بين مناطق شرقی تهران، دومين پايگاه 
برای حمايت از کودکان کار در برابر بيماری کروناست. در اين مرکز 
شايد امکانات پزشــکی برای انجام تست کرونا وجود نداشته باشد 
اما مســئوالن آن شــرايط آزمايش را برای کودکان کار در درمانگاه 
سيدالشهدا(ع) فراهم کرده اند. «سيد رضا فقهی» مسئول مرکز پرتو 
منطقه ۴ در اين بــاره می گويد: «در حدود ۳۰۰ کودک عضو مرکز 
پرتو هستند اما فقط ۱۴۰ نفر آنها ارتباط تنگاتنگی با ما دارند. برای 
جلوگيری از شيوع بيماری در بين کودکان کار و خانواده هايشان با 
درمانگاه سيدالشهدا(ع) که در همسايگی مرکز پرتو قرار دارد تعامل 
برقرار کرده ايم. تست کرونا به صورت رايگان برای آنها انجام می شود. 
عالوه بر آن به همه کودکان کار آگاهی الزم برای رعايت پروتکل های 
بهداشتی را داده ايم. و از آنها خواسته ايم که خود يا خانواده هايشان 
مواجه  صورت  در 
عالئمی  با  شدن 
ســردرد،  چون 
تــب و تنگــی 
نفس برای انجام 

تســت کرونا به درمانگاه مراجعه کنند. همچنين به کودکان کاری 
که به مرکز مراجعه می کنند مرتب ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
می دهيم. با اقدامات انجام شده، خدا را شاکرم که تاکنون هيچ کدام 

از بچه های کار عضو مرکز پرتو به کرونا مبتال نشده اند.» 

مدرسه يا مركز مهارت آموزى
مرکــز پرتوی منطقه ۴ در ابتدای حکيميه، نرســيده به ميدان 
چمن آرا واقع شــده اســت. به گفته فقهی، کودکان کار عضو اين 
مجموعه، اغلب پی مشاغل صنعتی مثل مکانيکی، صافکاری، تعمير 
موبايــل رفته اند که می توان گفت يادگيــری اين حرفه ها می تواند 
آينده شــغلی آنها را مشــخص کند. او می گويد: «کارشناسان پرتو 
مرتب در ســطح منطقه گشــتزنی کرده و بچه های آسيب ديده و 
کودکان کار را شناسايی و به مرکز معرفی می کنند. به آنها خدمات 
تحصيلی، مهارت شــغلی و هنری آموزش داده می شود. البته اردو 
و مسابقات ورزشی هم داشــتيم که به دليل کرونا تعطيل شد. در 
حال حاضر کالس های آموزشی ما به صورت آنالين برگزار می شود 
و تعداد بچه هايی که گوشی هوشمند نداشتند با کمک خّيران برای 

آنها تهيه شده است.» 

منطقــه ۸ نه مرکــز پرتو دارد و نــه کودک کار، 
تعداد ايــن بچه ها آنقدر کم اســت که خيلی 
به چشــم نمی آيد. با اين حــال اداره رفاه و 
خدمــات اجتماعی هرکدام از آنها را که بر 
ســر چهارراه ها ديده بهشان ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده اهدا کرده 

است. 

تعامل با درمانگاه سيدالشهدا(ع) براى خدمات درمانى رايگان

منطقه 8 
كودك كار ندارد 

منطقه ۱۳ کودک کار ندارد. خبر خوشــی که «اصغر اکبــری» رئيس اداره رفاه و خدمات 
اجتماعی به آن اشــاره می کند. او می گويد: «تعداد اندکی کودک کار در منطقه ۱۳ شناسايی 
شده که آن هم از مناطق جنوبی برای دستفروشی به اينجا می آيند.» اکبری در ادامه می افزايد: 
«منطقه ۱۳ مرکز پرتو ندارد اما NGO همياران مهر افسريه که زير نظر سازمان بهزيستی است 
به وضعيت کودکان کار رســيدگی می کنند.» او برای کسب اطالعات بيشتر «پوران موسوی» 
مسئول NGO را معرفی می کند. موسوی می گويد: «طبق بررسی هايی که انجام داديم ۸ – ۷ 

کودک کار در منطقه ۱۳ وجود دارد. با آنها صحبت کرده و بعد از جلب اعتمادشــان، آنها را به 
مرکز خود دعوت کرديم. بعضی از بچه ها زير نظر افراد سودجو کار می کنند. با توجه به اينکه 
اغلب بی ســوادند، با مرکز پرتو منطقه ۱۵رايزنی کرده و اين بچه های جامانده از تحصيل را به 
آن جا معرفی کرده ايم. اما در مورد بيماری کرونا تنها اقدامی که برای آنها انجام داده ايم اهدای 
ماســک و لوازم ضدعفونی کننده به آنها اســت. همچنين درباره راه های انتقال بيماری به آنها 
آموزش داده ايم.» موسوی متذکر می شود در مرکز همياران روان مهر افسريه امکانات کافی برای 
انجام تست کرونا وجود ندارد. اين NGO در دل پايگاه خدمات اجتماعی منطقه ۱۳ واقع شده 
و موسوی برای کمک به کودکان کار پيشنهاد می دهد، چنانچه شهروندان با کودکان کار مواجه 

شدند می توانند برای ياری او با سامانه ۱۳۷ يا شماره همراه ۰۹۱۲۱۹۴۲۳۶۶تماس بگيرند. 

پرتو

منطقه14
منطقه13 مركز همياران مهر افسريه

حامى كودكان آسيب ديده

منطقه4

عقيل عزتى 
مسئول مركز پرتو

عقيل عزتى 

فاطمه نيكخواه 
رئيس اداره خدمات

تهران، بيشــترين تعداد کودکان کار را دارد. 

فاطمه نيكخواه 

منطقه8

منطقه15
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امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر
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تصحيح
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صفحه آرا

حسنى

پويش«كتاب در حركت» منطقه13 مورد استقبال 
عضو شوراى اسالمى شهر تهران قرار گرفت

بخوان و هديه كن 

احمد مسجدجامعى با 
حضور در ايستگاه  هاى 
مترو شهروندان را به 
پويش كتاب در حركت 

دعوت كرد. 

مكانيك خودرو، فروشنده شيرآالت منزل و كتاب فروش و... 
همگى جزو كسبه اى بودند كه سهمى از اهداى كتاب در قالب اين 

طرح داشتند و متوليان فرهنگى آنها را به مطالعه ترغيب كردند.

حضور عضو شوراى شهر تهران در انتشارات بين المللى حافظ و 
گفت وگو با اعضاى آن و اهداى گل به فعاالن اين عرصه، بخش 

ديگر كتابگردى احمد مسجدجامعى در منطقه 13 بود. 

احمدمسجدجامعى جديدترين كتاب هاى انتشارات محلى را 
تورق و دقايقى را به مطالعه و خوانش كتاب براى حاضران 
سپرى كرد. 

غرفه هاى كتاب مستقر در ايستگاه هاى مترو شهيد 
كالهدوز، نيروى هوايى، نبرد و پيروزى همچنان ميزبان 
دوستداران كتاب است. 

  هفته گذشــته يک پويش متفاوت در ســيزدهمين تکه پايتخت اجرا شد و يک طرح ويژه برای 
نخستين بار در شــهر تهران و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در منطقه ۱۳ کليد خورد. طرحی 
که وقتی آن را با «احمد مســجدجامعی» عضو شورای اسالمی شهر تهران در ميان گذاشتند، از آن 
اســتقبال کرد و به اين منطقه آمد تا از نزديک شاهد اجرای پويش باشد و در اين حرکت فرهنگی 
شرکت کند. براســاس پويش «کتاب در حرکت» تعدادی کتاب در اختيار شهروندان قرار گرفت تا 
بعد از مطالعه آن را به ســاير شهروندان بدهند يا به کتابخانه ملی بازگردانند. همزمان با اجرای اين 
پويش، کتابگردی مســجدجامعی هم اجرا شد. در اين بازديد عضو شورای شهر تهران به غرفه کتاب 
ايســتگاه های مترو و انتشارات فعال در منطقه ۱۳ سر زد. پويش کتاب در حرکت با همکاری معاونت 
امور اجتماعی شهرداری منطقه۱۳ و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران با رعايت 
پروتکل های بهداشتی اجرا شد. براســاس اين طرح دست اندرکاران هزاران جلد کتاب رايگان در ۴ 
ايستگاه مترو اين منطقه به شهروندان هديه کردند. در چند قاب اين صفحه گوشه هايی از اين پويش 

و کتابگردی را می بينيد. 

پروانه بهرام نژاد

افسريه شمالى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

خدمات 24 ساعته 
اورژانس افسريه 

شمالى
در مســير جنــوب 
بزرگــراه  بــه شــمال 
بســيج، قبل از رسيدن 
متری   ۲۰ خيابــان  به 
افســريه کانکســی در 
بزرگراه  راســت  سمت 
اين  می شــود.  ديــده 
اين،  از  پيــش  کانکس 
بود  خون  انتقال  پايگاه 
پايگاه  بــه  اکنــون  اما 

اورژانس تبديل شده است. اهالی از اين تغيير خرسند 
هستند چون معتقدند وجود پايگاه اورژانس در محله 
از اهميت بااليی برخوردار است. اين پايگاه در فضای 
کوچکی که يک کانکس اســت واقع شده اما وجود 
همين يک پايگاه کوچک برای محله ای به وســعت 
افسريه ضروری است. با افتتاح پايگاه اورژانس افسريه 
شمالی ترافيک خدمت رسانی پايگاه اورژانس افسريه 
جنوبــی کاهش پيدا می کند و ايــن پايگاه می تواند 
محدوده خدمت رســانی خود را که شامل محله های 
شهرک والفجر، اسالم آباد، مشيريه و مسعوديه است 
به صورت کامل پوشش دهد. پايگاه اورژانس افسريه 
شــمالی در اين روزهای کرونايی آمادگی کامل برای 

خدمت رسانی ۲۴ ساعته به شهروندان را دارد. 

افزايش مأموريت ها
در شــرايطی که جامعه با کرونا دســت و پنجه 
نرم می کنــد، طبعــًا مأموريت هــای اورژانس هم 
دوچنــدان می شــود. «عدنان احمدی» مســئول 
اورژانس های منطقــه ۱۵ در اين باره می گويد: «در 

عالئم بيماری با اورژانس تماس بگيرند چون گزينه 
مطمئنی است.»

ضرورت توسعه پايگاه هاى اورژانس
در حال حاضر ۲ پايگاه اورژانس در محله افسريه 
مستقر است اما با توجه به شرايط کنونی و جمعيت 
اين محله کمبود يک پايــگاه ديگر در اين محدوده 
احساس می شــود. احمدی با اشاره به پوشش دهی 
پايگاه اورژانس افســريه جنوبی ادامه می دهد: «در 
حال حاضر به غير از پايگاه افسريه شمالی، يک پايگاه 

 شهردار ناحيه 5 
تعدد مأموريت ها در روز 

اول افتتاح
قبل از افتتــاح پايگاه اورژانس 
افسريه شمالی يک پايگاه اورژانس 
ديگر هم در افسريه جنوبی فعاليت 
می کــرد. «رضا فيضی» شــهردار 
ناحيه ۵ شــهرداری منطقه ۱۵ با 
يــادآوری اين موضــوع می گويد: 
در  افســريه  اورژانــس  «پايــگاه 
پارک فجر فعاليــت می کرد اما با 
توجه بــه اينکه فضايی در خيابان 
۲۸ در اختيــار داشــتيم بنــا به 

درخواست های مکرر شــهروندان و شوراياری 
محله اين فضا را برای اســتفاده پايگاه اورژانس 
اختصاص داديم.» فيضی با اشاره به ويژگی های 
اين مرکز ادامه می دهد: «فضای اين مرکز يک 
کانکس ۵۰ مترمربعی است که در حال حاضر 
به يک دســتگاه موتورالنس و يک دســتگاه 
آمبوالنس مجهز است. اين مرکز نياز به خدمات 
اورژانس اهالی افســريه شــمالی را پوشــش 
می دهد و در واقع می تواند به شهروندان ساکن 
در خيابان ۲۸ تا خيابان ۴۵ (شــهيد رحيمی) 
خدمــات ارائه دهد. يکی از نــکات قابل توجه 
افتتاح اين اورژانس تعدد مأموريت ها در ۲ روز 
اول افتتاحيه بود که حدود ۱۲ مأموريت ثبت 
شده است. تمام تالش شــهرداری در شرايط 
فعلی جامعه ارائه خدمات به شــهروندان است 
و در صورتی کــه زمينی در اختيار شــهرداری 
قرار بگيرد امکان دارد فضای بزرگ تری به اين 

پايگاه اورژانس اختصاص بدهيم.»

حــال حاضر روزانه بين ۱۲ تــا ۱۸ مورد مأموريت 
داريم و اين درحالی اســت کــه به صورت ميانگين 
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بيماران به بيمارستان انتقال 
پيدا می کنند.» احمدی بــه افزايش مأموريت های 
اورژانــس در ايام کرونا اشــاره می کند و می افزايد: 
«بنا بر تجربه شــخصی خودم در مراکز ديگر قبل 
از کرونــا، مأموريت هــای ما در ايــام کرونا حدود 
۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش پيدا کرده اســت که البته 
طبيعی به نظر می رســد چون برخی از شهروندان 
در منزل هستند و ترجيح می دهند در صورت بروز 

اورژانس ديگر هم در افسريه جنوبی، ۱۵ متری اول، 
داخل بوســتان فجر قرار دارد. اين درحالی است که 
اين پايگاه بخش جنوبی افسريه يعنی شهرک والفجر 
و اســالم آباد و به صورت کمکی مشيريه و مسعوديه 
را پوشــش می دهد که اين موضوع باعث می شود بار 
ترافيک اورژانس مســعوديه باال برود.» او به ضرورت 
افزايش پايگاه های اورژانس اشــاره می کند و 
می گويد: «اگر بتوانيم يک پايگاه اورژانس در 
شهرک والفجر ايجاد کنيم کمبود اورژانس در 
محدوده رفع خواهد شــد.» احمدی به تراکم 
جمعيت در محله افســريه اشــاره می کند و 
می افزايد: «تراکم جمعيت در محله افســريه 
بســيار زيــاد اســت. وجود ســاختمان های 
متعدد و کوچه های کم عرض باعث می شــود 
خدمت رســانی در برخی از اوقات به سختی 
انجام شود اما ما در هر شرايطی ملزم به ارائه خدمات 

به شهروندان هستيم.» 

شعاع خدمات در 4 جهت افسريه 
با افتتاح پايگاه اورژانس، ساکنان افسريه شمالی 
در ۴ جهت جغرافيايی درمحله افســريه از خدمات 
اورژانس بهره مند می شــوند. مســئول اورژانس های 
منطقه ۱۵ اين جمله را می گويــد و می افزايد: «در 
حال حاضر شــعاع خدمات پايگاه اورژانس افســريه 
شــمالی از قسمت شرقی در محدوده بزرگراه بسيج، 
در قســمت شــمال تا خيابان شــهيد رحيمی، در 
قسمت غرب تا ۱۵ متری چهارم افسريه و در قسمت 
جنوب هم ۱۵متری اول اســت.» او با اشاره به تعداد 
کارکنان شاغل در هر شيفت کاری می گويد: «در هر 
شــيفت کاری ۴ کارکنان فعاليت می کنند. يک نفر 
بــه به صورت دائم در مرکز حضــور دارد، يک راننده 
آمبوالنــس و ۲ نفــر از کارکنان کارآمــداد را انجام 
می دهند. با توجه به تعداد مأموريت ها در اين روزها، 
در واقع می توان گفت ما با کمبود نيرو مواجه هستيم 
که اميدواريم اين مشکل رفع شود.» احمدی به عدم 
ارائه خدمــات اورژانس به مراجعه کنندگان حضوری 
اشــاره می کند و می گويد: «کارکنان پايگاه اورژانس 
افســريه شمالی، صرفًا بيرون از پايگاه امدادرسانی را 
انجــام می دهند و در واقع عمليــات اورژانس بيرون 
از پايگاه صــورت می گيرد. به اين دليل که امکاناتی 
برای پذيرش مراجعان حضوری نداريم. در صورتی که 
فضــای بزرگ تری در آينده در اختيارمان قرار بگيرد 
که بتوانيم تخت معاينه يا تجهيزات ديگری جانمايی 
کنيم، امــکان دارد خدمات اورژانــس به مراجعان 

حضوری هم ارائه شود.»

افتتاح پايگاه اورژانس افسريه شمالى 
سرعت خدمت رسانى در اين محله را افزايش داده است

24 ساعتـه 
در خدمت هم محله اى ها

«ســميه ناظمی» يکی از ســاکنان خيابان ۲۸ افسريه در 
خصوص راه اندازی پايگاه اورژانــس در اين خيابان می گويد: 
«خوشبختانه شــهرداری به اين نتيجه رسيد که شهروندان 
در بخش شمالی افسريه با مشــکل خدمات اورژانس مواجه 
هســتند و در اين زمينه اقدام الزم را انجــام داد. تا پيش از 
افتتاح اين پايگاه اورژانس، اين کانکس پايگاه انتقال خون بود، 
در نگاه اول شــايد وجود پايگاه انتقال خون در محله ضرورت 

داشــته باشــد اما نه به اندازه پايگاه اورژانس. در گذشته هر 
وقــت به اين پايگاه انتقال خون مراجعه می کردم تعطيل بود 
و خدمات خاصی به شــهروندان ارائه نمی شد. در حال حاضر 
حرکت بسيار مثبت و تأثيرگذاری در خصوص راه اندازی اين 
پايگاه انجام شــده اســت و زمانی که جان اهالی به هر دليلی 
در خطر اســت، خيالمان راحت است که اورژانس هميشه در 

صحنه حاضر است.»

قبل از افتتــاح پايگاه اورژانس 
افسريه شمالی يک پايگاه اورژانس 
ديگر هم در افسريه جنوبی فعاليت 
می کــرد. «رضا فيضی» شــهردار 
 با 
يــادآوری اين موضــوع می گويد: 

ترافيک اورژانس مســعوديه باال برود.» او به ضرورت 

رضا فيضى
شهردار ناحيه 5 

شهردارى منطقه 15

خيال اهالى 
محله راحت 
شده است

 در شــرايط فعلی درگيری جامعه با بيماری کوويد ۱۹ يکی از اقدامات مثبت شهرداری منطقه ۱۵ افتتاح 
پايگاه اورژانس در محله افسريه شمالی است. اين محله در بخش های شمالی و جنوبی با تراکم باالی جمعيت 
روبه رو اســت و همين موضوع نياز شــهروندان اين بخش از پايتخت به خدمات مختلف از جمله در بخش 
اورژانس را بيشــتر کرده است. هرچند پيش از اين در افسريه جنوبی پايگاه اورژانس مستقر بود اما بنا به 
درخواست های ساکنان افسريه شمالی و شوراياران محله ايجاد يک پايگاه اورژانس در اين بخش هم ضروری 
به نظر می رسيد. حاال کمتر از يک ماه از افتتاح پايگاه اورژانس افسريه شمالی در خيابان ۲۸ می گذرد و در 

حال حاضر روزانه حدود ۲۰ مورد مأموريت توسط کارکنان اين پايگاه اورژانس انجام می شود.

سارا جعفرزاده
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امروزه با افزايش تراکم جمعيت، ســاخت برج های 
بلند مرتبه بيش از پيش رواج يافته است. برج هايی که 
نياز مبرم به تأمين پارکينگ و مشــاعات دارند. از آنجا 
که اغلب ساخت وســازها و گود برداری ها در مراکز پر 
تراکم شهر و در مجاورت ساختمان ها، معابر و تأسيسات 
شهری انجام می شود، اجرای سيستم های پايدار سازی و 
سازه های نگهبان برای نگهداری ديوارها ضرورت دارد. با 
اين حال اغلب اوقات ريزش ساختمان ها و معابر مجاور 
گودبرداری ها تلفات جانی و مالی غير قابل جبرانی به بار 
می آورد. شهرداری منطقه ۱۵ هم برای رفع خطر گودها 
و افزايش ايمنی همسايه ها و شهروندان اقداماتی را در 

دست انجام دارد. 

 گود مرگ يا زندگى 
هميشه با شــنيدن کلمه «گود برداری» ترسی به 
جانمان می افتد. شايد به اين دليل که در سال های اخير 
گودبرداری های غير اصولی جان عده ای از شــهروندان 
را گرفته اســت. اين گودها می توانند زمينه ساز ايجاد 
پروژه های مســکونی با عظمتی باشــند که با سکونت 
شــهروندان، زندگی در آنها جريان داشــته باشــد يا 
می توانند با بی تدبيری به گود مرگ تبديل شوند. سراغ 
نخستين گود پرخطر در بزرگراه امام علی(ع) می رويم. 
با توجه به اينکه اين گود در محله کم برخوردار مينابی 
واقع شده است، تعدادی از حصارهای فلزی کارگاهی اش 
سرقت شده است. يعنی فاصله اين حصارها تا خود گود 

فاصله بين مرگ و زندگی است و هر لحظه امکان دارد 
خودرويی از مسير منحرف شود و به داخل گود فرو رود. 
گود پر خطر بعــدی در خيابان ذوالفقاری در مجاورت 
بقعه ســيده ملک خاتون واقع شده است. با نگاهی به 
ديوارهای گود می توان دريافت که ديوار مشترک بقعه با 
اين گود فروريخته است. گود بعدی در خيابان انورزاده 
و کوچه هاشــمی واقع شده اســت. اين گود به قدری 
عميق است که به انبار نگهداری وسايل بازی کودکان 
(ست های پارکی) تبديل شده است. بزرگ ترين مشکل 
اين گودها اين است که بيشتر آنها در بافت مسکونی و 
در محل  تردد عابران، کودکان و خودروها واقع شده اند 

که هر لحظه می تواند حادثه ای را رقم بزند.»

 شناسايى گودهاى منطقه 15
يکی از اقداماتی که معاونت شهرســازی و معماری 
در منطقه۱۵ به صورت جدی دنبال کرده، شناســايی 

گودهای رها شــده در منطقه 
پيران»  «حميدرضــا  اســت. 
مســئول پيگيری های معاونت 
شهرســازی در امــور نواحی و 
نگهداشت در اين باره می گويد: 
«در منطقــه ۱۵ تعــداد ۱۴ 
گود رها شــده وجود دارد که 
به صورت مستمر از آنها بازديد 
می شــود. بيشــترين تراکــم 

گودهای رها شــده در ناحيه يک، ۲ و ۳ است. در اين 
زمينه به صورت دوره ای به مالکان اخطار داده می شود 
که در خصوص گودها تعيين تکليف کنند. ما به عنوان 
شهرداری وظايف خود را انجام می دهيم؛ مانند اخطار به 
مالک ساختمان که به ايمن سازی گود زير نظر مهندس 
ناظــر اقدام کنــد. اگر اتفاقاتی از جملــه ريزش ديوار 
مشترک همسايه، سستی خاک و اتفاقات کارگاهی رخ 
دهد مالک ذينفع اســت و شهرداری ديگر مسئوليتی 
در ايــن زمينه نــدارد.» پيران بــه بحث های حقوقی 
در خصوص پر کردن گود اشــاره می کند و می افزايد: 
«يکی از راهکارهای ايمن سازی گودها بحث پر کردن 
آنها اســت که در اين زمينه بايد به صورت حقوقی اين 
موضوع پيگيری شــود چون امکان دارد مالک در اين 

زمينه مدعی و شاکی شود.»

 پيمانكار تعهد ندارد 
مشکالت مالی و بی تعهدی 
پيمانکار و مجری باعث توقف 
پروژه های گودهای رها شــده 
می شــود. «ســعيد فراهانی» 
رئيــس اداره بازديد يکســان 
معماری  و  معاونت شهرسازی 
شهردار منطقه ۱۵ در اين باره 
می گويــد: «مالکيــت ۶ گود 
پرخطــر در منطقه ۱۵ متعلق 

به سازمان نوسازی اســت. عمق اين گودها از ۸ متر تا 
۱۵ متر اســت و مدت توقف پروژه های اين گودها از ۶ 
سال تا ۱۵ سال متغير است. با پيگيری ها و بررسی های 
انجام شــده، اخطارهايی به سازمان نوسازی و پيمانکار 
و مجری پروژه از ســوی نواحی صادر شــده است که 
نســبت به ايمن ســازی گود اقدام کنند که متأسفانه 
تاکنــون اقدامی در اين زمينه انجــام نداده اند. يکی از 
مشکالتی که باعث می شود گودها رها شوند مشکالت 
مالــی و بی تعهدی پيمانکار و مالک بــرای ادامه پروژه 
اســت.» فراهانی به مشکالتی که اين گودها در فواصل 
مختلف برای شهروندان ايجاد می کنند اشاره می کند و 
می افزايد: «غالبا گودها در بافت مســکونی، در حاشيه 
بزرگراه هــا و نقاط پر تردد واقــع و از طرفی عمدتًا در 
نواحی کم برخوردار رها شده اند که حصار کارگاهی  آنها 
سرقت شده اســت و می تواند خطرات جبران ناپذيری 
برای شــهروندان داشته باشد از جمله سقوط از ارتفاع، 
انحراف خودروهای عبوری به داخل گود، فرونشســت 
و فروريزش ســاختمان های همجوار که باعث می شود 

ايمنی گود کاهش پيدا کند.»

 شناسايى مستمر گودهاى رها شده 
معــاون شهرســازی و معماری شــهردار منطقه ۱۵ 
از کنترل ويژه در بحث نگهداشــت شــهر خبر می دهد. 
«مهدی صفدری» در اين باره می گويد: «نگهداشت شهر 
و پاکســازی معابر و گذرهای اصلی از ســدمعبر مصالح 

  هنوز زمان زيادی از تخريب ساختمانی به دليل گودبرداری غير اصولی در يکی از مناطق پايتخت نگذشته که 
شهرداری تهران تصميماتی در خصوص گودهای رها شده در تهران گرفته است. رئيس کميسيون شهرسازی 
شورای شهر به وجود ۲۷۵ گود پر خطر در تهران اشاره و به ضرورت اهتمام شهرداری بر ايمن سازی گودهای 
پر خطر تأکيد می کند. در منطقه ۱۵ هم تعدادی گود رها شــده وجود دارد که می تواند خطرآفرين باشد. با 
توجه به نزديک شــدن به زمان بارش های فصلی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۵ اقدام به 
شناسايی گودهای پرخطر و تعيين تکليف در اين زمينه کرده است. در اين گزارش نگاهی به گودهای رها شده 

در منطقه۱۵ انداخته ايم و نظرات کارشناسان را در اين باره بررسی کرده ايم. 

منطقه15
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شناسايى گودهاى رها شده در دستور كار 
معاونت شهرسازى و معمارى منطقه 15 قرار گرفته است

گودال هاى پرخطر 
زير ذره بين

آمار 3 گود پرخطر بازديد شده در منطقه 15
گود غير فعال خيابان انورزاده كه 6 ســال است پروژه آن متوقف شده و متعلق  به سازمان نوسازى و ارتفاع آن بين 20 تا 23 متر است. 1
گود بزرگراه امام على(ع)، روبه روى بقعه امامزاده سيده ملك خاتون(س) كه مدت  7 سال است پروژه آن متوقف شده و متعلق به سازمان نوسازى است و بين 15 2

تا 18 مترارتفاع دارد. 
گود خيابان ذوالفقارى در خيابان اليقى مقدم كه حدود 8 ســال است پروژه آن  متوقف شده و ارتفاع آن بين 20 تا 25 متر است. 3

ساختمانی و آزاد سازی نهرها و 
حفاظت از اشجار در امالک در 
حال ســاخت در نواحی منطقه 
به صورت هفتگی توسط معاونت 
شهرســازی، دفاتــر خدمــات 
نواحی  شــهرداران  الکترونيک، 
و رؤســای ادارات شهرســازی 
به صــورت مســتمر در حــال 
پيگيری اســت.» صفــدری به 

گودهای رها شــده در منطقه ۱۵ هم اشــاره می کند و 
ادامه می دهد: «گودهای رها شــده به صورت مستمر در 
منطقه۱۵ شناسايی می شوند و در اين زمينه اخطارهايی 
به مالک گود ابالغ می شود که هرچه سريع تر در خصوص 

گود رها شده تعيين تکليف کنند.»

 خطر رها سازى مصالح ساختمانى در معابر 
«حميدرضــا پيــران» مســئول امور نگهداشــت 
نواحــی منطقــه ۱۵ در خصوص افزايــش ايمنی در 
ساخت وســازهای منطقــه ۱۵ می گويــد: «در بحث 
نگهداشت اقدماتی از جمله نصب لفاف کارگاهی، تابلو 
مشخصات، جانمايی حصارکارگاهی، آزاد سازی نهر ها و 
حفاظت از درختان از ســوی نواحی با نظارت و کنترل 
ويژه ای صورت می گيرد.» او با اشاره به خطرآفرين بودن 
رها سازی مصالح ساختمانی در معابر پر تردد می افزايد: 
«با توجه به مشکالت و خطرهايی که مصالح ساختمانی 

رها شــده در معابر بــرای شــهروندان و خودروهای 
در حــال  تردد ايجــاد می کند، بايد توســط مالک يا 
پيمانکارجمــع آوری  شــود. از طرفــی در طرح جديد 
نگهداشت شهر از سوی معاونت شهرسازی و معماری 
منطقه، نواحی به صورت ماهانه بر اساس شاخص های 

نگهداشت بازديد و ارزيابی می شوند.»

 بررسى ايمنى گود «رى فورت» 
گود «ری فورت» در خيابان فداييان اســالم، يکی 
ديگــر از گودهای موجود در منطقه اســت. با توجه به 
اينکه اين پروژه وســعت زيــادی دارد، بحث ايمنی و 
رفع خطر از جداره های آن برای معاونت شهرســازی و 
معماری منطقه ۱۵ از اهميت ويژه ای برخوردار است. در 
اين پروژه گودبرداری انجام شده است و با توجه به اينکه 
ديوار سپرکوبی نشده و بخشی از ديوار همسايه ريزش 
داشــته است و از طرفی همســايه هم در ساخت بنای 
خود تخلف دارد، هر گونــه اتفاقی که رخ بدهد متوجه 
ســازنده فعلی است. به اين دليل که عمليات «نيلينگ 
يا ميخ کوبی» توسط سازنده بايد انجام شود. «نيلينگ» 
يکی از روش های پايدارســازی جداره ها در گوبرداری 
است که اين روش خالقانه نخستين بار توسط مهندسان 
اســتراليايی دردهه ۶۰ ميــالدی برای پايدارســازی 
جداره تونل به کارگرفته شــد. در حال حاضر پيگيری 
پايدارســازی جداره های پروژه «ری فورت» در دستور 

کارمعاونت شهرسازی و معماری قرار گرفته است. 
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يكسان 

تصميم منطقى براى تعيين تكليف گودها
برای رفع مشکالت گودها نياز به برگزاری جلسه ای با رئيس سازمان نوسازی است. 
مليحی اين جمله را می گويد و می افزايد: «به نظر می رسد برای گرفتن نتيجه مطلوب 
بايد جلسه ای با رئيس سازمان نوسازی داشته باشيم و راه حل های مؤثر و مطلوب را 
ارائه بدهيم. اين موضوع بسيار جدی است و در ابتدا تمام هدف ما رفع خطر و افزايش 
ايمنی گودها اســت. برخی از اين گودها حدود ۸ متر عمق دارند و پروژه آنها متوقف 
شده است. هزينه های زيادی برای گودبرداری انجام شده است و به دليل مشکالتی از 
جمله توجيهات فنی، کمبود نقدينگی و عدم تعهد پيمانکار پروژه متوقف شده است. 
شهرداری منطقه می تواند با طی کردن مراحل اداری، حقوقی و صورت جلسه محله 

وبا تکيه بر اسناد و شواهد، اقدام به پر کردن گودهای خطرآفرين رها شده کند.»

اخطار به سازمان نوسازى 
در خصوص تعيين تکليف گودهايی که متعلق به سازمان نوسازی شهرداری تهران 
است بارها اقداماتی از سوی شهرداری منطقه ۱۵ انجام شده است. «محمدعلی مليحی» 
جانشــين معاون شهرســازی و معاری منطقه ۱۵ در اين باره می گويد: «در خصوص 
تعيين تکليف گودها بارها به مديرعامل ســازمان نوسازی اخطار داده ايم. با توجه به 
مشکالتی که اين گودها به لحاظ به مخاطره افتادن ايمنی ايجاد می کنند و خطراتی 
که برای شهروندان، عابران وهمسايگان به وجود می آورند، جلسه ای با شهردار منطقه 
داشــتيم که پيشنهاداتی مبنی بر دخالت مستقيم شهرداری در پر کردن گودها ارائه 
شد. طبق تبصره ۱۴ قانون شهرداری هر جا که شهرداری شاهد اين باشد که خطری 

شهروندان را تهديد می کند می تواند مستقيم وارد عمل شود.»

تعامل سازمان نوسازى با شهردارى
سازمان نوسازی اگر به صورت مستقل نمی تواند در خصوص پرکردن گودها اقدام 
کند، بايد شــهرداری وارد عمل شود. مليحی به تعامل سازمان نوسازی با شهرداری 
اشاره می کند و ادامه می دهد: «با توجه به اينکه سازمان نوسازی زير نظر شهرداری 
تهران اســت، شهرداری می تواند برای پر کردن گودهايی که مالکيت آنها با سازمان 
نوســازی است اقدام کند و سازمان نوسازی با تعامل و تهاتر با شهرداری پروژه ها را 
پيش ببرد. اين درحالی است که اگر شهرداری گودی را پر کند می تواند هزينه های 
پــر کردن را بــه ميزان ۱۵ درصد از مالــک دريافت کند.» او به رفع خطر توســط 
شهرداری در اين گودها تأکيد می کند و می افزايد: «شهرداری تهران بايد در خصوص 
گودها رفع خطر کند يعنی يا مالک را مجاب به ايمن ســازی و يا پر کردن گود کند 
يا خودش مستقيم وارد عمل شود و گود را پر کند. هرچند در ابتدای امر پر کردن 
گودها شايد راه حل اقتصادی به نظر نرسد زيرا اگر زمانی مالک بخواهد پروژه را ادامه 
بدهد بايد هزينه ای برای گود برداری مجدد متحمل شود. در شرايط فعلی پر کردن 

گود، بهترين راه حل به لحاظ ايمن سازی است.» 
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رفاقتى

صيانت از حريم 
وســعت زيادی از محدوده ســيزدهمين تکه 
پايتخت را حريم تشکيل می دهد و اين محدوده 
حدود ۸۰ کيلومترمربع مســاحت دارد و شامل 
روستاهای سرخه حصار، همه سين (ده ترکمن)، 
اراضی موســوم به زيتون، خجيــر و پارک های 
جنگلــی ســرخه حصار، خجير و.... می شــود. از 
اين رو در ســال ها و حتی ماه های اخير در کنار 
موضوعات اصلی شــهر، توجه به حريم و تالش 
برای شناســايی زمين های تصرف شــده توسط 
افراد سودجو، بيش از پيش مورد توجه متوليان 
ايــن حوزه بوده اســت. «مرتضــی رحمان زاده» 

شــهردار منطقه۱۳ دراين باره می گويد: «در راستای 
فراميــن و منويات رهبر معظم انقالب اســالمی در 
صيانت از حريم و جلوگيری از گسترش بی رويه شهر 

تهران، ۲۵ مورد ساخت وســاز غيرمجاز در حريم 
منطقه در ده ســرخه حصار تخريب و آزادســازی 
شده اســت.» او با بيان برنامه ريــزی انجام گرفته 
و عزم شــهرداری منطقه در اين زمينه می افزايد: 
«اين ميزان تخريب و آزادسازی اراضی کشاورزی 
که در دو ماه گذشــته انجام شده، با هدف حفظ 
و صيانــت از حريم شــهر تهــران و جلوگيری از 
و  ساخت وســازهای غيرمجاز صورت گرفته است 
اين روند با جديت همچنان ادامه خواهد داشت.»

نظارت مستمر و آزادسازى هاى پى درپى
بخش حريم منطقه ۱۳در محدوده شهرداری 
ناحيه۴ قــرار دارد و ايــن ميزان تخريــب در اين 
محدوده انجام شــده  و براساس آن ۱۰ هزار مترمربع 
از اراضی کشاورزی تغيير کاربری يافته است. شهردار 

منطقــه دراين بــاره می گويد: «در ايــن زمينه 
۱۰هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و 
به حالت اوليه بازگردانده شده است.» رحمان زاده 
ادامــه می دهد: «پيــش از اين نيــز ۴ هکتار از 
اراضی شــرق تهران بــا تــالش و پيگيری های 

شــهرداری منطقه رفع تصرف و آزادسازی شد.» او 
درباره رويکرد مديريت شهری منطقه۱۳ در برخورد 
قانونی با ساخت وسازهای غيرمجاز نيز معتقد است: 
«ما ضمن نظــارت دقيق بر فعاليت هــا در حريم و 
پيگيری گزارش تخلفات به صورت مســتمر، صيانت 

از حريم و رعايت ضوابــط و قوانين را پيگيری و 
پايش می کنيم و نســبت به اين موضوع کم توجه 
نيستيم.» اين ميان شهروندان نيز می توانند نقش 
مؤثــری در حفــظ حريم ايفا کنند که شــهردار 
منطقــه۱۳ دراين باره ضمن تأکيد بر اين موضوع 
می افزايد: «شهروندان می توانند در صورت مشاهده 
هرگونه ساخت وســاز غيرمجاز، ما را مطلع کنند و با 
ســامانه ۱۳۷ تماس بگيرند و به مجموعه شهرداری 
در پيشگيری و برخورد قانونی با هرگونه تخلف ياری 

برسانند.»

آزادسازى زمين هاى كشاورزى حريم 
منطقه13 از دست زمين خواران ادامه دارد

بازگرداندن10 هزار مترمربع 
زمين به مردم

  ديوارهايی که شبانه باال می روند و سقف های سستی که غيرمجاز شکل می گيرند و در پس آنها تخلفی 
نهفته، از معضالت اساســی در حوزه شهرسازی است که مديريت شهری برای مواجه با آنها همواره تالش 
می کند. در همين راستا، اخيراً ۱۰ هزار مترمربع از زمين های کشاورزی محدوده حريم شهرداری منطقه ۱۳ 
از دست ســودجويان آزادسازی و رفع تصرف و تعداد قابل توجهی ساخت وساز غيرمجاز در اين محدوده 

تخريب شده است. 
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تاش

 هفته پيش از طرف ســازمان پيشگيری 
و مديريت بحران شــهرداری رتبه اول مديريت 
بحران مناطق در نيمه اول ســال ۹۹ به منطقه۴ 
رسيد، در حالی که تا چند ماه قبل اين منطقه در 
جايگاه هفتم قرار داشت. اين صعود ۷ پله ای آن 

هم در طول ۳ ماه چگونه به دست آمده است؟ 
اين موفقيت، کاری نبوده که ۳ ماهه انجام شــود 
و حاصل ســال ها کار گروهی و منســجم و دقت و 
مســئوليت پذيری کارکنان ستاد در وظايف محوله 
از طرف ســازمان بوده که می شود گفت حاال به بار 
نشسته و نتيجه داده است. همين طور تعامل ستاد 
مديريت بحران منطقه با ســاير سازمان ها و از آن 
مهم تر اعتمادی که شــهردار منطقــه به ما دارد و 

بــرای  را  دســتمان 
انجام کار باز گذاشته 
اســت، در کسب اين 
مؤثر  بسيار  موفقيت 

بوده است. 
افزايــش   
ســطح ايمنــی و 
خطر پذيری  کاهش 
شــهر از مهم ترين 
اهداف  و  وظايــف 
ســازمان مديريت بحران شهر تهران است. اين 

هدف در منطقه، چطور محقق می شود؟ 
عوامل دستيابی به اين هدف بسيار وسيع است 
و شــامل موضوعات بسياری اســت. صرفًا در حوزه 
پيشــگيری، مدير يا کارشــناس بحــران وقتی در 
منطقه قدم می زند بايد حواســش به ايمنی معابر، 
وضع کانال ها، کابل های برق، پل های عابر و حتی تر 

و خشک بودن درختان باشد. 
 نزديــک به دو دهه از ســاخت پايگاه ها 
يا ســوله های مديريت بحران در شهر با هدف 
فرماندهی در و وقوع بحــران می گذرد و طبق 
بايد مجهز  ناحيه  قانون ۵ ساله شهرداری ها هر 
به يک پايگاه مديريت بحران باشد، در منطقه ۴ 

چند پايگاه ساخته و تجهيز شده است؟ 
در حال حاضر ۸ پايگاه فعــال در نواحی ۹گانه 
داريم و کلنگ ســاخت نهمين پايگاه هم چند ماه 
پيش در شــمال بزرگراه شهيد بابايی به زمين زده 
شــد که به زودی به بهره برداری می رســد پس از 
برنامه عقب نيســتيم. فقط الزم است يادآوری کنم 
کاربری پايگاه های مديريت بحــران برای نگهدای 
تجهيــزات و هدايت عمليات امداد و نجات به وقت 
بحران اســت و اين اماکن محل اســکان اضطراری 

شهروندان نيست. 
 صحبت از اســکان اضطراری شد، مدتی 
است تابلوهايی در بزرگراه ها نصب شده است که 
شهروندان را به محل اسکان اضطراری در زمان 
وقوع بحران هدايت می کنــد، چه تعداد محل 
اسکان اضطراری در منطقه داريم و اين محل ها 

کجا هستند؟ 
در حال حاضر در هر محله چند محل ايمن برای 
اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است که اغلب 
بوستان ها و مدارس هســتند. با توجه به وسعت و 
جمعيت زياد منطقه، حــدود ۱۰۰ نقطه هم برای 
ايجاد محل اسکان در مواقع بحران در نظر گرفته ايم 
که هالل احمر بايد در آنها سرويس بهداشتی بسازد 

و آبفا هم آب برساند ولی هنوز خبری نيست. 
طبق مصوبه شورای شــهر تهــران هر محله بايد 
يک مخــزن آب اضطراری برای تأمين آب شــرب 
اهالی هنگام وقوع بحران داشــته باشــد. يعنی در 
منطقه ۴ بايد ۲۰ مخزن آب اضطراری داشته باشيم 
اما شواهد نشــان می دهد که حداکثر ۳ مخزن آب 
در منطقه جانمايی شــده و ســرعت ايجاد مخازن 

آبرسانی بسيار کند است. 
گودبرداری و جانمايی مخازن آبرسانی از وظايف 
شرکت آب وفاضالب است که بايد با سرعت بيشتری 
انجام شود. در منطقه ۴ هم در حال حاضر ۲ مخزن 
۱۰۰ ليتری آب در بوستان ولی عصر(عج) و بوستان 
گل واژه آماده بهره برداری است و سومين مخزن هم 
در بوستان احسان ناحيه يک گودبرداری شده است. 
 ۲۲۰ پايگاه اورژانس برای افزايش سرعت 
امدادرسانی در تهران ســاخته شده است. چه 
تعداد از اين پايگاه ها سهم شمال شرق پايتخت 
است و همچنين وضع منطقه از نظر برخورداری 
از ايســتگاه های امداد و نجات و آتش نشــانی 

چگونه است؟ 
 در حــال حاضر ۱۷ پايــگاه اورژانس در منطقه 
داريم اما اين رقم برای وســعت و جمعيت منطقه 
خيلی کم اســت و درصدديم تعدادشــان را بيشتر 
کنيم. اما ۱۰ ايستگاه های آتش نشانی داريم که رقم 
خوبی اســت و با توجه به تعداد نواحی يکی بيشتر 
ازتعداد اســتاندارد اســت. با اين حــال يازدهمين 
ايستگاه آتش نشانی هم در لويزان قرار است ساخته 
شود. عالوه بر اينها ببيش از ۱۲۰ شير آتش نشانی 
در معابر نصب شده است که به کاهش زمان طاليی 

برای اطفای حريق کمک می کند. 
از ۲۰ ســال پيش رئيس ستاد مديريت   
بحران منطقه ۴ هستيد و در اين مدت جانشين 
۱۱ شهردار منطقه در اين ســتاد بوده ايد. پس 
طبيعی است که بهتر از هر کسی به وضع ايمنی 
منطقه در برابر وقوع بحران آگاه هستيد. به نظر 
شما منطقه ما چقدر در برابر بحران آماده است؟ 

کارهای زيــادی برای افزايش تاب آوری و ايمنی 
منطقه انجام شده است اما هنوز آماده وقوع بحران 
نيســتيم و با توجه بــه وســعت ۱۶۰ کيلومتری 
منطقه، راه زيادی در پيش داريم. البته کار تقسيم 
شده اســت و عالوه بر شهرداری ســاير سازمان ها 
مثــل هالل احمر و آبفا هم وظايفــی دارند که بايد 
بــه موازات هم انجــام دهند تا نتيجــه بگيريم. به 
جرئت می توانم بگويم شــهرداری در اين سال ها با 
ســاخت پايگاه ها و ســوله بحران و ايجاد پد بالگرد 
و اختصاص زمين برای ســاخت ايستگاه های امداد 
و نجات و آتش نشــانی و مخازن آب اضطراری و... 
وظايفش را به درســتی انجام داده اســت اما بقيه 
سازمان ها از جمله هالل احمر و آب و فاضالب عقب 

هستند.

دبير و جانشين شهردار در ستاد مديريت بحران منطقه 4:

تاب آورى منطقه 
در مواجهه با بحران كم است

هفته پيش از طرف سازمان پيشگيرى و مديريت بحران 
شهردارى تهران رتبه اول مديريت بحران مناطق در نيمه اول 

سال 99 به منطقه 4 رسيد

محمدعلى فياض
مدير ستاد مديريت 

بحران و جانشين 
شهردار منطقه

پد پالگرد براى افزايش 19
سرعت امدادرسانى در 
كنار بزرگراه هاى منطقه 
ساخته شده كه از اين 

تعداد 14 پد به مرحله 
بهره بردارى رسيده است.

نقطه اسكان اضطرارى 100
براى مواقع بحران در 

منطقه جانمايى شده 
است. 

مخزن آبرسانى اضطرارى 17
براى مواقع بحران بايد 

در محله هاى منطقه 
ساخته شود.

پايگاه مديريت بحران در نواحى 9
9 گانه منطقه داير و فعالند.

پايگاه اورژانس و 10 17
ايستگاه آتش نشانى به 

شهروندان ساكن در 
منطقه خدمات مى دهند. 

 حتمًا يادتان است که سال گذشته با سيل ويرانگری آغاز شد که اگرچه بسياری از شهرها را در نورديد و خرابی های زيادی بر جای گذاشت، اما با پايتخت نشينان 
مدارا کرد و به قولی خطر از بيخ گوش تهران گذشــت. همچنين در ماه های اخير تهران روی حالت ويبره رفته و تکان های وقت و بی وقت گسل های اين شهر، 
زنگ خطر وقوع زلزله را به صدا درآورده است. عالوه بر اينها و هشدار کارشناسان نسبت به فروريزش زمين و ايجاد چاله های ناگهانی عميق، نتيجه می گيريم 
در شــهری زندگی می کنيم که در محاصره انواع مخاطرات زمينی، زيرزمينی و هوايی اســت و اين موضوع نقش سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر و 
ستادهای مســتقر در مناطق را پررنگ   تر می کند. خبر کسب رتبه اول ســتاد مديريت بحران منطقه ۴در بين مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بهانه ای شد که با 
«محمدعلی فياض» مدير باســابقه ستاد مديريت بحران و جانشين شهردار منطقه در اين ستاد، درباره فعاليت های انجام شده برای پيشگيری از وقوع بحران 

در تکه چهارم پايتخت گفت وگو کنيم.

پريسا نورى
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خبر كوتاه

افزايش سرعت اجراى 
پروژه هاى كوچك مقياس

پروژه های کوچک مقياس منطقه۱۴ تســريع 
يافته و رو به اتمام است. شهردار منطقه۱۴ با 
بيــان اينکه ۱۶۷ برنامه برای روان ســازی اقدامات 
حوزه معاونت ها تبيين شــده اســت، گفت: «انجام 
پروژه های کوچــک مقياس با هــدف جلب رضايت 
شــهروندان و ايجاد رفاه شــهری با سرعت زيادی 
پيــش رفتــه و در مدت زمــان کوتاهی بــه پايان 

رسيده است.»
 «کامبيز مصطفی پور» افــزود: «اکنون ۳ پروژه 
شاخص در حال اجراســت و کارشناسان مربوط به 
پروژه های کوچــک مقياس مرتب بــر روند اجرايی 
طرح ها نظــارت دارند.» او درباره ضرورت تســريع 
اجرای پروژه کف ســازی مســيل ابوذر و بهســازی 
خيابان خــاوران نيز تأکيد کرد: «بــا توجه به آغاز 
بارندگی ها، ايــن طرح عمرانی در اولويت پروژه های 
 کوچک مقياس قــرار دارد و در يکی ۲ هفته آينده 
بــه ســرانجام می رســد.» مصطفی پور ادامــه داد: 
«نظافــت نهرها و معابر و رفع گــره ترافيکی نيز از 
ديگر طرح هايی که براســاس نظرسنجی شهروندان 
پيــش رو داريم و در انجام آن ســرعت عمل به کار 

گرفته شده است.» 

هويتپيشخوانپيشخوان

رد پاى بزرگ ترين واقف تهران در بيمارستان مهديه 
بيمارســتان مهديه از جمله مراکز درمانی مجهز و پيشرفته تهران در محله شوش است 
که قدمت آن به بيش از ۵۰ ســال پيش برمی گردد. اين مرکز درمانی ظاهر نونواری دارد و 
اين نشان می دهد که بارها ساختمان آن مرمت شده است. فضای بيمارستان به رغم کوچک 
بودنش امکانات رفاهی مناسبی برای استفاده بيماران و همراهان آنها فراهم کرده است. فضای 
سبز چشمنوازی آن در قسمت جنوبی اش، فضای دلنوازی را برای استراحت همراهان بيماران 
به وجودآورده است. جلو ساختمان مرکزی، سرديس مردی ديده می شود که متعلق به«مرحوم 
مهدی صبوحی» واقف بيمارســتان است. بنای بيمارستان اوايل دهه ۴۰ پايه گذاری شده اما 
شــکل گيری آن ماجرای جالبی دارد. در آن سال ها، مردی به نام «مهدی صبوحی» از تجار 
سرشناس تهران که در بازار از راه پوست فروشی کسب درآمده داشته، برای ساخت بيمارستان 
اقــدام می کند. مرحوم صبوحی بــا همه دارايی و ثروتی که خدا به او عطــا کرده بود اما از 
داشــتن نعمت اوالد محروم بود و همين او را ترغيب می کرد اموالش را در راه درست هزينه 
کند. از آنجاکه اراضی زيادی در خيابان فداييان اســالم داشته قطعه ای از آن را برای ساخت 
بيمارستان وقف می کند. تا مدت ها کســی برای ساختش اقدام نمی کند و مرحوم صبوحی 
وجهی را که برای خريد اتومبيل کنار گذاشــته بوده برای ساخت بيمارستان هديه می کند. 
طراحی بنا را هم به دست استاد لرزاده از معماران به نام تهران می سپارد. در سال ۱۳۴۴ فاز 
اول بيمارســتان به صورت کلينيک ساخته می شود. سپس با توسعه اين بيمارستان در سال 
۱۳۶۲ ساختمان درمانی با ۳۰۰ تخت مصوب به طوررسمی  افتتاح می شود. بيمارستان مهديه 
تنها موقوفه مرحوم صبوحی نيســت او در کنار اين مرکز درمانی، مسجد مهديه، دارااليتام 
و مدرســه علوم دينی را هم ســاخته است. مزار اين مرد بزرگ و خّير در گوشه مسجدی در 

همسايگی بيمارستان قرار دارد. 

خبرخطى

منطقه4  ترسيم نقاشی با موضوع «قدردانی از 
تالش جامعه سالمت در مقابله با بيماری کرونا» 
بر ديوار خارجی بيمارستان رسالت در حال اجراست. 
اين طرح در فراخوانی به همين مناســبت توســط 

سازمان زيباسازی برگزار و انتخاب شده است. 
منطقــه 8  شــاخه چينی و خشــکه چينی 
درختان خشــک منطقه۸ درحال انجام است. 
اداره فضای ســبز شــهرداری ناحيه يک اقدام را با 
هــدف رفع خطــر درختان و جلوگيــری از افتادن 

شاخه ها انجام می دهد. 
منطقه13  منــازل خانواده شــهدا و جانبازان 
منطقه ۱۳ بازسازی و تعمير می شود. اين طرح 
باتوجــه بــه نيازســنجی صــورت گرفتــه و پيرو 
دستورالعمل اجرايی سازمان بسيج شهرداری تهران و 
بــه همت حــوزه بســيج، بــا اســتفاده از ظرفيت 
گروه های جهــادی در منزل ۱۰ خانواده شــهيد اجرا 
می  شــود. در اين طرح فعاليت های عمرانی همچون 
لوله کشــی و تعميرات کــف آشــپزخانه، گچکاری 
ديوارهــا، تعميــر سرويس های بهداشــتی و... انجام 

می  شود. 
منطقه14  اداره آموزش شهروندی منطقه ۱۴ با 
همکاری اداره آموزش و پــرورش، کالس های 
 آموزشــی از طريق ســامانه شــاد برگزار کرده است. 
برنامه های آموزشــی با محتوای فرهنگ شهرنشينی و 
۲۲ مبحث در نظر گرفته شده که با توجه به تشخيص 

مدير مدرسه در سامانه شاد اجرا می شود. 
منطقــه 15 معاونــت شهرســازی و معماری 
شــهرداری منطقه ۱۵ رتبه برتر در رســيدگی 
کيفی به پيام های شــهروندان سامانه ۱۸۸۸ در۶ ماه 
نخست امسال کسب کرد. اين معاونت با کسب امتياز 
۱۰۰ در رســيدگی کيفــی به پيام های شــهروندان 
باالترين ميزان رضايتمندی شــهروندان را به دست 
آورده اســت. در اين ميان رسيدگی به پرونده ها نيز با 
ميانگين زمانی ۶ روزکمترين ميزان انباشت پرونده را 

داشته است.

مژگان مهرابى

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

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان

 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: علی اهللا سليمی
 تحريريه:  پروانه بهرام نژاد
پريسا نوری/ سارا جعفرزاده

مژگان مهرابی / فهيمه شيرازی

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

سه دختر گلفروش
کتاب پيشنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، مجموعه 
داســتان «ســه دختر گلفروش» نوشــته مجيــد قيصری از 
نويسندگان ساکن شرق تهران است که از سوی انتشارات سوره 
مهر منتشر شده و درباره شرايط زندگی شهروندان در سال های 

دوران دفاع مقدس اســت. اين کتاب نامزد جايزه شــهيد غنی پور و جايزه ادبی مهرگان بوده 
اســت و جايزه چهارمين دوره قلم زرين را هم از آن خود کرده اســت. مجموعه داستان سه 
دختر گلفروش، ۲۶ داســتان کوتاه و يک داســتان بلند دارد و نگاه نويسنده اغلب بر دوران 
دفاع مقدس و تبعات آن در ذهن و ضمير نا خودآگاه رزمندگان در جبهه ها و نيز نســل های 
بعدی متمرکز شــده است. قيصری از نويسندگانی اســت که در دوران دفاع مقدس سال ها 
تجربه حضور در ميان رزمندگان را داشته است و نوشته هايش بازتابی از آن حال و هوای آن 
روزهاســت. در بخشی از کتاب ســه دختر گلفروش می خوانيم: «غريق را که از آب گرفتيم، 
زنده بود. ولی  ای کاش مرده بود. انگار آمده بود تنی به آب بزند، ولی آب امانش نداده و لخت 
اســير ما شده بود. بيست و چند سالی داشت. به نظر از آن سربازانی بود که يکی شان را هم 
ما داشتيم؛ سالک، کله شق و احساساتی و بی نهايت عاشق آب و آبتنی و هرچه ما صحبت از 
شرايط و موقعيت منطقه می کرديم، به گوشش نمی رفت. منطقه حاال آرام بود. ولی روزگاری 
در اينجا آتش به پا بوده و آنها که آن طرف شــط، پشــت خاک ريزها و نخل ها ايســتاده اند، 
روزگاری دشــمن. االن روزگار صلح اســت و هيچ تيری درنمی رود. پس حضور ما نشــانه  
چيست؟ اين نيست که اگر می خواستند دوباره سر بجنبانند... برای چه کسی اين حرف ها را 
می زديم؟ سالک بود و آبتنی هر روزش. از بس در شط شنا کرده بود، مثل عراقی ها سياه شده 
بود. درست رنگ پوست غريق را پيدا کرده بود. بهش می گفتيم ماهی دودی. می گفتيم: «يه 
روز از آب می گيرنت!  » سالک می گفت: «من يه کوسه ام.» و دندان هايش را نشان ما می داد و 

می گفت: «من توی تور جا نمی شم. اگر هم گير بيفتم، تور تحمل من رو نداره.»

كتاب هفته

الو محله

بــراى  طعمه گــذارى  پاسخ مسئول
مبارزه با جانوران موذى توسط اداره 
ســاماندهى شــهردارى ناحيه 2 در 
خيابان فرجام انجام شــده اســت. 
شــهروندان در صــورت مشــاهده 
مــوش مى تواننــد با ســامانه 137 

تماس بگيرند. 
اداره خدمات شهرى شهردارى 
ناحيه 2 منطقه4

جوالن موش ها در خيابان فرجام
ابتــدای خيابــان  در  منطقه 4 
فرجام غربــی و در مجاورت بازار روز 
کوهــک موش ها در پياده رو و جدول 
خيابــان فرجام جــوالن می   دهند. با 
توجه به وجود چند اغذيه فروشی در 
اين محدوده اين موضوع نگران کننده 

 است. 
نسترن عباسی، ساکن محله کوهک

مرمت تابلوهاى عالئم  پاسخ مسئول
راهنمايــى و رانندگى بــه تازگى با 
هــدف جلب رضايت شــهروندان و 
رؤيت بهتر رانندگان صورت گرفته 
و همچنيــن موانــع فيزيكــى نيــز 

جمع آورى شده است. 
حامد ميرزابيگى، معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردارمنطقه 8

مرمت تابلوهاى راهنمايى و رانندگى
منطقه 8 تابلوهــای راهنمايی  و 
رانندگی در خيابان گلبرگ غربی خوانا 
و برای رانندگان قابل رؤيت نيســت. 

خواهشمندم آنها را تعويض کنيد. 
مينا ولی اهللا ـ ساکن خيابان گلبرگ

بــا  رايزنــى  بــراى  پاسخ مسئول
صاحب ملك بارها اقدام كرده ايم. 
امــا او نه اقدام بــه واگذارى ملك 
مى كند و نه تمايلى به نوســازى آن 

دارد. 
على نژاد، مدير روابط عمومى  اداره 
آموزش و پرورش منطقه 14 

مدرسه متروك
فرســوده  منطقه 14 ســاختمان 
بزرگی در محله بروجردی وجود دارد 
که قبًال مدرســه بود. اين ساختمان 
اکنون به خرابه تبديل شــده و کلونی 
جانــوران موذی و تجمع زباله اســت. 
خواهشمندم اين مشکل را رفع کنيد. 
اعظم کاشی کار ـ ساکن محله بروجردی

با توجه به درخواست  پاسخ مسئول
شــهروندان محله و دستور معاون 
محيط زيســت  و  خدمات شــهرى 
شهردارمنطقه، در خيابان شهرزاد تا 
خيابان فداييان اســالم در محدوده 
اجــرا  پوششــى  رنــگ  كوه گچــى، 

مى كنيم. 
مهدى استرابى، شهردار ناحيه يك 
شهردارى منطقه 15

نازيبايى هاى خيابان شهرزاد
خيابــان  ديوارهــای  منطقه 15 
شهرزاد تا محدوده کوه گچی، نازيبا و 
آلودگی های بصری دارد. اميدوارم اين 

محدوده را رنگ آميزی کنند. 
محمد قاضی ـ ساکن خيابان شهرزاد

کتاب پيشنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، مجموعه 
داســتان «ســه دختر گلفروش» نوشــته مجيــد قيصری از 
نويسندگان ساکن شرق تهران است که از سوی انتشارات سوره 
مهر منتشر شده و درباره شرايط زندگی شهروندان در سال های 


