
اجراى طرح بهسازى آرامستان هاى پنچ گانه دوالب 
هويت تاريخى محله صاحب الزمان(عج) را زنده مى كند

بازآفرينى يكى از 
جاذبه هاى تهران

بهسازی آرامستان های دوالب، از طرح های کارآمد و تأثيرگذاری است که 
اخيراً شــاهد اجرايی شــدن آن در محله صاحب الزمان(عج) و منطقه ۱۴ 

هستيم. پروژه ای که با به ثمر نشستن...
سه شنبه
۲۳ دی ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره ۷۸۶
۱۶ صفحه
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بيمارستان كـتاب

فرهنگسراى خاوران 
كتاب هاى آسيب ديده شهروندان را

رايگان ترميم مى كند

طرح «موتوريار» با هدف كاهش تخلفات موتورسواران
در چهارراه تيرانداز در حال اجراست 

آموزش در ايستگاه تلنـگر!
شهردارى تهران اجراى يك طرح آموزشى  ـ آزمايشى را 

در مناطق 13، 14 و 15 شروع كرده است

آپارتمان نشــينی پديده ای که تقريبــًا از ۳ دهه پيش روند رو به 
رشدی در تهران داشته و کار را به جايی رسانده است که امروزه 
در بين ساختمان های کوتاه و بلند شــهر به تعداد انگشت شمار 
خانه های وياليی ديده می شــود. مهاجرت مردم از شهرهای دور 
و نزديک به تهران برای داشــتن زندگی بهتر از يک سو و رشد 

صفحه ۱۲فزاينده جمعيت پايتخت از سوی ديگر...

آموزش در ايستگاه تلنـگر!آموزش در ايستگاه تلنـگر!«هم سايه هم» شويم
موتورسوار کاله کاســکت بر سر ندارد، به ناچار با اخطار 
پليس می ايســتد و همين طور که با دست های يخ زده به 

دنبال مدارک موتور جيب هايش را زيرورو می کند، در دل به 
بدشانسی اش لعنت می فرستد و خودش را برای جريمه يا توقيف احتمالی موتور 

آماده می کند. اما بعد از کمی گفت وگو با افسر پليس، اخم هايش باز شده و لبخند 
صفحه ۱۰رضايت بر لبانش می نشيند.

صفحه ۸
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ترويجی آموزشــی ـ     طــرح 
«موتور ســوار خوب» با هدف   
ترويج رفتارهای مناســب در حوزه 
حمل ونقل و ترافيک و فرهنگسازی 
موتورسيکلت  راکبان  ويژه  ترافيکی 

در منطقه ۸ اجرا می شود. 
معــاون امور اجتماعــی و فرهنگی 
شــهردارمنطقه ۸ بــا بيــان اينکه 
شــعار«تهران شــهری برای همه» 
يک ضرورت اســت، گفت: «بخش 

عمده ای از تصادفات مربوط به راکبان موتورسيکلت هايی است که بدون 
رعايت قوانين و مقررات راهنمايی در شــهر   تردد می کنند و جان خود 
و ديگــران را به خطر می اندازند. اين درحالی اســت که آموزش راکبان 
موتورســيکلت بايد جــدی گرفته و در اين زمينــه اقدامات الزم انجام 

شود.»
 جعفر اميرآبادی زاده، ادامه داد: «اين طرح با هدف کاهش رفتار نامناسب 

موتورســواران، آگاهی بخشی درباره 
قانون شــکنی های  و  بی نظمی هــا 
موتورســواران و همچنين تشــويق 
موتورســواران به رعايــت قانون و 
پرهيز از رفتارهای پرخطر ترافيکی 

اجرا می شود.» 
او افزود: «تبليغات شــهری، انتشار 
موارد آموزشــی در گروه های فضای 
مجازی، برگزاری کارگاه های آنالين 
آموزشــی و مســابقه های هنــری، 
اجرای مانور موتورسوار خوب در مسيرهای تعبيه شده در منطقه، اهدای 
گل و پيکسل به موتورسواران و آموزش موتورسواران متخلف با همکاری 
پليس راهور، اورژانس و دستگاه های مرتبط از جمله مواردی است که در 
اجرای اين طرح انجام می شود.» به گفته معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شهردار منطقه ۸ اين پويش از ۲۶ آذر ماه آغاز شده و تا ارديبهشت ماه 

سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. 

تيتر يك

«موتورسوار خوب» به منطقه 8 رسيد

«ساصد» به نفع شهروندان تعيين تكليف مى شود
مجموعه جنگ افزارســازی ساصد در محدوده منطقه ۱۳ به نفع شهروندان تعيين تکليف 
می شود. شهردار منطقه۱۳در جلسه ای که برای هماهنگی و توافقات تعيين تکليف مجموعه 
جنگ افزارسازی ساصد با حضور نمايندگان وزارت دفاع و جمعی از معاونان و مديران منطقه 
برگزار شد، درباره نحوه تملک مجموعه ۱۷هکتاری جنگ افزارسازی "ساصد ، مسائل حقوقی، 
امالک و شهرســازی و مقدمات آزادســازی آن بحث و تبادل نظر کرد. «مجتبی شــکری» 
دراين باره گفت: «بايد هرچه سريع تر با گفتمان مشترک بين اين نهادها و جلسات کارشناسی 
زمينه بهره مندی شهروندان به عنوان ذينفعان اصلی از اراضی ساصد را فراهم کنيم.» او افزود: 
«چنانچه اراضی ساصد آزاد شود بسياری از کمبودهای منطقه در بخش های مختلف فرهنگی، 

ورزشی، خدماتی، فضای سبز و... رفع خواهدشد.»
 او در بازديد از ظرفيت های اراضی ســاصد به همراه نمايندگان وزارت دفاع، از نزديک در 
جريــان فضای کالبدی اين اراضی قرار گرفت و با نماينــدگان وزارت دفاع درباره تعامالت و 

توافقات فيمابين گفت وگو تبادل نظر کرد. 

بانوان فضاهاى بى دفاع شهرى را شناسايى مى كنند
فضاهای ناامن و بی دفاع شــهری برای حضور بانوان 
شناسايی و بهســازی می شــود. مدير اداره امور بانوان 
شــهرداری منطقه۴ دراين باره گفت: «با مشارکت اداره 
اجتماعی نواحی نه گانه، شــوراياران، مديران محله ها و 
افراد تأثيرگذار، نقاط آســيب پذير و بی دفاع محله های 
منطقه۴ که   تردد شهروندان به ويژه بانوان در شهر را به 

مخاطره می اندازد، شناسايی و ايمن می شود.» 
«حديثه رفيعی» افزود: «درحال حاضر نشست های 
مشارکتی نواحی برای شناسايی نقاط بی دفاع انجام شده 

است و پس از تکميل بانک اطالعاتی مجری طرح انتخاب می شود.»
 مدير اداره امور بانوان شــهرداری منطقه۴ با بيان اينکه در طرح شناسايی و ايمن سازی 
فضاهای بی دفاع شهری از مشارکت بانوان ساکن در محله ها بهره مند می شويم، ادامه داد: «در 
محدوده هر شــهرداری ناحيه ۵ تا ۷ نفر از بانوان فعال اجتماعی و تأثيرگذار برای شناسايی 
نقاط آســيب پذير و زوايای تاريک محله ها معرفی شــدند کــه از اطالعات و تجربه های آنها 

بهره  می بريم.»

بانوان فضاهاى بى دفاع شهرى را شناسايى مى كنند
چهره

معاون فنى و عمران شهردار 
منطقه 15: 

سراى محله كيانشهر شمالى 
به زودى بازگشايى مى شود

يادداشت

تأثير روانى كرونا 
در ايام قرنطينه

مدت هاست ميزبان مهمان ناخوانده ای هستيم 
که عالوه بر صدمات جســمانی آسيب های روانی 
بسياری را با خود به همراه داشته است. اين روزها 
ســؤال مهم، ميزان تأثير روانــی ويروس کرونا بر 
زندگی افراد در قرنطينه است؟ و اينکه برای کاهش 
مشکالت روانی ناشی از اين وضع روان شناسان چه 
راهکارهايی را پيشنهاد می کنند؟ هنگام رويارويی 
با بحران هــای همه گير اضطراب و ترس پديده ای 
طبيعی و رايج است. اين ترس ناشی از نگرانی افراد 
برای سالمتی خود و اعضای خانواده، اثرات منفی 
بسياری دارد. در چنين شرايطی ميزان تاب آوری 
و تحمل افراد کاهش می يابد. البته برخالف تصور 
عمومی، ســالخوردگان و ســالمندان در مواجهه 
با قرنطينه صبورتر هســتند و ميزان ســازگاری 
بيشتری از خود نشان می دهند. اما در اين راستا، 
بيشترين آســيب متوجه کودکان است، تعطيلی 
مدارس نکته قابل توجه ديگری اســت که باعث 
افزايش ميزان افســردگی و بيش فعالی و کاهش 
تمرکز در کودکان می شــود. ترس از دست دادن 
نزديکان هم باعث افزايش ميزان اضطراب و تنش 
و ضعيف شدن سيستم ايمنی بدن می شود و افراد 
را بيشتر در معرض ابتال به بيماری قرار می دهد. بر 
اساس نظريه های روان شناسی اجتماعی، کسانی که 
در گذشته ســابقه بيماری روانی داشته اند به طور 
ميانگين بيشــتر در معرض ابتال به اين ويروس و 
بيماری قرار می گيرند. در چنين شــرايطی ميزان 
تاب آوری افراد و مهارت آنها در مديريت اســترس 
و مهارت حل مســئله در زمــان بحران به ويژه در 
کودکان و نوجوانان می تواند باعث کاهش ســطح 
اســترس و اضطراب در افراد شــود. بــا توجه به 
نقش روان شناســان در درمان بيماری های روحی 
و با توجه به اقدامات چشــمگير وزارت بهداشت 
در زمينه درمان جســمانی اين بيماری سخت و 
طاقت فرســا، اما مسائل مربوط به روان شهروندان 
در جامعه مســئله پيشگيری است. می شود گفت 
کارکرد اين ويروس به نوعی اجتماعی اســت و در 
اين زمينه بايد از روان شناسان و متخصصان علوم 
رفتاری و روانپزشکان در خصوص آن بهره گرفت. 
شــهروندان در اين ايام نيــاز دارند حرف بزنند و 
حرف آنها شــنيده شــود. ســبک زندگی شان را 
تغييــر دهند و توجه زيادی به خودمراقبتی دارند 
اما اين مســائل در اين روزها به حاشيه رانده شده 
اســت. با بی توجهی به اين موارد رشد اختالالت و 
آسيب های روانی رشد قابل توجهی می تواند داشته 
باشد. با توجه به تغيير ماهيت اين ويروس در گذر 
زمان، ما هم بايد در سبک زندگی روانی خود تغيير 
ايجاد کنيم و در اين ميان کودکان و ســالمندان 
نيازمند مراقبت های بيشتری هستند. به اين دليل 
که ارزيابی در کودکان با بزرگساالن متفاوت است. 
کودکان تصور می کنند کرونا موضوع مهمی است 
و ديگر نمی توانند به شرايط و زندگی اوليه برگردند 
و قابل کنترل نيست و ترس از دست دادن والدين 
باعــث ايجاد تکانه های رفتاری در آنها می شــود. 
در چنين شــرايطی با توجه به طوالنی شدن ايام 
قرنطينه در کشــورمان و خانه نشينی گروه هايی 
از شهروندان، ســالمت روان همواره از نظر ميزان 
اهميت بعد از ســالمت جســمانی قــرار دارد و 
محدوديت های ارتباطی در ماه های گذشته نشان 
داد سالمت روانی از اولويتی غيرقابل انکار برخوردار 
است که در شرايط کنونی نبايد ناديده گرفته شود. 

كمك به نيازمندان با طرح«مثل حاج قاسم» 
قرارگاه جهادی علمدار برای رســيدگی به مشکالت 
نيازمندان برنامه «مثل حاج قاسم» را اجرا می کند. مدير 
فرهنگــی هنری منطقه ۱۴ با بيان اينکه قرارگاه جهادی 
علمدار در کتابخانه ابن ســينا مســتقر است، گفت: «اين 
قــرارگاه از چند ماه پيش فعاليت خود را شــروع کرده و 
هــدف آن رفع نيازهای مــادی، درمانی و اشــتغالزايی 
خانواده های نيازمند است.» «مرضيه خسروی بروجنی» 
افــزود: «پيش از اين گروه جهادی علمــدار به امور افراد 
بی بضاعت رســيدگی می کرد اما اين بار از شــهروندان و 
خّيــران منطقه ۱۴ دعوت به همکاری کرده اند تا در زمينه های مادی و معنوی همراهی شــان 
کنند.» او ادامه داد: «اين برنامه که با عنوان «مثل حاج قاسم» اجرا می شود، در واقع تلنگری برای 
شهروندان است که راه شهيد سليمانی را با خدمت به ديگران طی کنند.» مدير فرهنگی هنری 
منطقه ۱۴ تأکيد کرد: «فراخوان اين مشــارکت منتشر شده است و عالقه مندان به همراهی در 
اين امور خيريه می توانند برای ياری اين گروه جهادی با شماره ۰۹۱۲۰۸۹۵۳۴۹ تماس بگيرند.»

كمك به نيازمندان با طرح«مثل حاج قاسم» 

بازســازى و مرمــت ســراى محله 
كيانشــهر شــمالى بــه زودى پايان 
مى يابد. معــاون فنى و عمران شــهردار 
منطقه 15 دراين باره گفت: «بازســازى و 
بهسازى ساختمان سه طبقه سراى محله 
كيانشهر شمالى با هدف استفاده مجدد از 
اين بنا براى انجام امور فرهنگى و آموزشى 
توسط شهروندان ساكن محله كيانشهر از 
تير ماه آغاز شــده و اكنون به پيشــرفت 
75 درصــدى رسيده اســت.» «عليرضــا 
حالجيــان» ادامــه داد: «تكميل و نصب 
خرپاهاى سازه آمفى تئاتر، عمليات تكميلى 
نما و نازك كارى شامل اسكوپ و تميزكارى 
نما، رنگ آميزى نما، نصب شيشه و تكميل 
نمــا، بتن ريزى ســقف آمفى تئاتر، نصب 
سنگ كف سالن هاى اصلى، اجراى سقف 
كاذب، رنگ آميزى و نصب حصار پيرامونى 
از جمله ايــن اقدامات اســت.» او افزود: 
تأسيســات  تكميلى  عمليات  «همچنين 
برقى و مكانيكى شامل لوله كشى فاضالب 
ســرد و گرم، كابل كشــى، غالف گذارى و 
نصب ســينى برق، تكميل كانال كشى و 
نصب دريچه هاى ســقفى به پايان رسيده 
اســت.» حالجيان گفت: «ايــن محله از 
ظرفيت هاى بسيار زيادى در حوزه فرهنگى 

تعداد  و  اســت  برخــوردار 
از هنرمندان منطقه  زيادى 
مــا در اين محلــه زندگى 

مى كنند و سراهاى محله  
بســترى براى افزايش 
مشاركت شهروندان در 
اجتماعى  برنامه هاى 
فرهنگى و پل ارتباطى 
بين مديريت شهرى و 
شــهروندان محسوب 
مى شــوند و از اين رو 

نگهداشت و بازسازى آنها 
مهم است.»

حميده آزاد 
روان شناس بالينى

مجله خبرى مجله خبرى
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سراى محله مهران را 
دريابيد 

بيش از دو سال است 
که سرای محله مهران در 
می برد  به سر  بالتکليفی 
و وضــع ساختمان ســرا 
مناســب نيست. «حسن 
دبيــر  شيخ االســالمی» 

شــوراياری محله مهران دراين باره می گويد: 
«نخســتين ساختمان ســرای اين محله در 
خيابان فرهاد، مشــکالت متعددی از جمله 
قطعــی متعدد بــرق به دليل پوســيدگی 
ســيم ها و... داشــت؛ حدود دو ســال پيش 
شهرداری ســاختمانی را در خيابان چگينی 
به صورت موقت در اختيار ســرا قرار داد، اما 
اين ســاختمان هم مشــکالت فراوانی دارد. 
بخشی از ساختمان در اختيار مرکز فرهنگی 
نابينايان اســت و فقط۲ اتاق برای ســرای 
محلــه باقی مانــده که بــه هيچ وجه کفاف 
نيــاز محله و خدمات ارائه شــده در ســرا را 
نمی دهد.» او می افزايد: «از طرفی باتوجه به 
گزارش آتش نشانی ساختمان از ايمنی کافی 
فعلی  نيست. شهرداری ساختمان  برخوردار 
را موقت در اختيار ســرا قرار داده و قرار شده 
ســاختمانی دو طبقه که در خيابان شــهيد 
حقگو که متعلق به شهرداری است، بازسازی 
و تحويل مديريت محله و شــوراياری شود، 
اما اين ساختمان هم با گذشت ۲ سال هنوز 
به ســرا واگذار نشده است.» او ادامه می دهد: 
«درحال حاضر به دليل شيوع ويروس کرونا 
کالس های آموزشــی تعطيل اســت اما در 
صورت داير شــدن کالس ها ساختمان فعلی 
ســرای محله به هيچ وجــه ظرفيت پذيرش 
اهالی را ندارد. اميدواريم تا بازگشايی سراهای 
محلــه و آغاز فعاليت کالس ها، ســاختمان 
مناســبی برای ســرا در اختيار اهالی محله 

مهران قرار بگيرد.»

شورايارى

خبر خطى

 15
تابلو خطرنما تخريب شده 

در بلوار والفجر  ـ بلوار 
باباييان از سوى اداره 

فنى و ترافيك شهردارى 
ناحيه8 منطقه4 در 

راستاى بهسازى نماى 
شهرى و نگهداشت شهر 

تعويض شد. 

      30
عنوان برنامه به مناسبت 
سالگرد شهادت سردار 
سليمانى توسط معاونت 

اجتماعى و فرهنگى 
شهردارى منطقه 8 اجرا 
شدكه برپايى نمايشگاه 
مرد ميدان در بوستان 
فدك، مسابقه نقاشى 
و نامه اى به سردار از 

جمله آنها بود. 

   700
ماسك و بن خريد نان به 
شهروندان كم برخوردار 

ناحيه يك منطقه 15 
اهدا شد. اين طرح با 
هدف بهره مندى افراد 
كم برخوردار از اقالم 
ضرورى توسط خيّران 

اجرا شد. 

     8000
مترمربع از 

خيابان هجرت در 
منطقه14بهسازى 

شد. شهردارى ناحيه 
6 منطقه 14 با هدف 

كاهش تصادف و آسيب 
به خودروهاى عبورى، 
ناهموارى ها  و روكش 
آسفالت اين خيابان را 

مرمت كرد. 

كارگاه نقاشى «مرد ميدان» در خيابان پيروزى
ورک شــاپ تصويرسازی و نقاشــی ســردار دل ها  در خيابان پيروزی، 
جنب ايســتگاه مترو ابن سينا بر پا شد. معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار 
منطقه۱۳ دراين باره گفت: «يکی از برنامه های سالگرد شهادت حاج قاسم 
سليمانی، کارگاه تصويرسازی و نقاشی سردار دل ها  در خيابان پيروزی بود 
که اقشــار مختلف مردم از اين رويداد استقبال کردند.» «سجاد سبحانی» 
درباره برپايی ايستگاه های فرهنگی و هنری در نواحی چهارگانه منطقه۱۳ 
نيز افزود: «اين ايستگاه ها  در بوستان های خيام، پيروزی، دانش آموز و فلکه 
دوم نيروی هوايی پذيرای شهروندان است.» او ادامه داد: «عالوه بر اجرای 
گروه ســرود و همخوانی نوجوانان منطقه و ترسيم تصاوير شهيد سليمانی 
در ايستگاه مترو ابن سينا، غرفه عکس يادگاری با تمثال سردار شهيد حاج 
قاسم ســليمانی نيز برپا شد.» به گفته سبحانی، حرکت کاروان خودرويی 
در خيابان پيروزی و ميادين اصلی منطقه، خودرونويســی با شــابلون شعار «مرد ميدان» در نواحی 
چهارگانه و فضاســازی و تبليغات محيطی برای زنده نگه داشــتن ياد و خاطره ســردار دل ها  از ديگر 

برنامه های فرهنگی منطقه ۱۳ در اين منطقه است. 

به«هميار سبزپوشان» بپيونديم
اهالی منطقه ۱۴ با هدف حفظ محيط زيست به ياری همياران 
سبزپوش می روند. معاون اجتماعی و فرهنگی شهردارمنطقه ۱۴ 
دراين باره گفت: «يکی از اهداف شــهرداری به تحقق رساندن 
شعار تهران برای همه اســت. از اين رو مديران شهری در همه 
حوزه های عمران، ترافيک، خدمات شهری و فرهنگی تالش خود 
را به کار گرفته اند تا تهران را به شهری ايده آل تبديل کنند. اما 

اين کار به فرهنگسازی نياز دارد.» «سعيد تيموری» افزود: «يکی از مشکالت امروز پايتخت، آلوده کردن فضای شهری 
و محيط زيست است که گاهی از سوی بعضی از شهروندان صورت می گيرد.» او ادامه داد: «گام اول را با اجرای پويش 
ياری سبزپوشان برداشته ايم. در واقع چشم انداز اين پويش آگاه سازی شهروندانی است که با انداختن فيلتر سيگار خود 
در فضای سبز به محيط زيست آسيب می زنند و عالوه بر آن نمای شهری را نازيبا می کنند.» معاون اجتماعی و فرهنگی 
شــهردارمنطقه ۱۴ گفت: «در اين پويش شهروندان همراه با گروه سبزپوشان، فيلترهای سيگار از داخل بوستان ها را 
جمع آوری  می کنند.» تيموری تأکيد کرد: «اداره مديريت پسماند شهرداری منطقه نيز در کنار اين افراد حضور دارد و 
با آموزش به شهروندان درباره زباله های دردسرساز اطالع رسانی می کند.» او ادامه داد: «همچنين در راستای کمک به 
محيط زيست، برای نوزادان تازه متولد شده در دارالمؤمنين يک نهال با نام آنها در فضای سبز منطقه کاشته می شود.» 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه دراين باره گفت: «در اين طرح، به ازای تولد هر نوزاد، نهالی برای او و به نامش، 
در نزديک ترين بوســتان محله کاشته می شود که مشخصات کامل فرزند بر روی پالکاردی، در کنار درخت مورد نظر 

ثبت خواهدشد.»

برگزارى روضه هاى مجازى خانگى در ايام فاطميه
هيئت های خانگی در ايام فاطميه به صورت مجازی در منطقه ۸ برگزار 
می شــود. شــهردار منطقه ۸ درباره نحوه برگزاری ايــن  هيئت ها گفت: 
«با توجه به محدود شــدن مراســم ها و مجالس عزاداری به دليل شــيوع 
ويروس کرونا، در تالش هستيم تا با برنامه ريزی مناسب به پررنگ ترشدن 
روضه های خانگی با هدف فرهنگ ســازی دينی و مذهبی کمک کنيم و از 
طرفی از اين ايام پرخير و برکت بهره کافی ببريم.» «مهناز استقامتی» ادامه 
داد: «هيأت های خانگی قرار اســت با اجرای مراسم هايی چون سياهپوش 
کردن منزل، سخنرانی و قرآن خوانی در محيط خانه همراه با خانواده انجام 
شود.»شــهردار منطقه۸ درباره ضرورت اشتراک گذاری مراسم  هيئت های 
خانگی در شــبکه ها و صفحات مجازی نيــز تأکيد کرد و گفت: «همچنين 
شهروندان عالقه مند می توانند از روضه های خانگی خود فيلم و عکس تهيه 
کنند و به نشانی صفحه اينســتاگرامejtemaee. region ۸ ارسال کنند تا شهروندان ديگر هم از 

مراسم آنها در اين ايام بهره مند و در ثواب آن سهيم شوند.»

غربالگرى كرونايى 146 هزار شهروند منطقه15 
در طرح غربالگری «شــهيد قاسم ســليمانی» منطقه۱۵ تاکنون ۱۴۶ 
هزار شهروند غربالگری شــده اند. شهردار منطقه۱۵ دراين باره گفت: «اين 
طرح بــا رويکرد محله محوری برای قطع زنجيره کرونا در حال اجراســت 
که خوشــبختانه در اين منطقه با موفقيت روبه رو بوده است.» «وحيدرضا 
محمدی» افزود: «وجود نام «قاســم ســليمانی» يکی از داليل پيشبرد و 
موفقيت اين طرح و يادش عاملی در کاهش استرس روانی افراد جهادگر و 
شهروندان است.» او ادامه داد: «هزار و۵۰۰ بسيجی داوطلب به همراه کادر 
درمانی پايگاه های بهداشت در اين طرح همکاری دارند و اين گروه تاکنون 
از ميان ۱۸۹ هزار خانوار ساکن، موفق به غربالگری خانه به خانه ۱۴۶ هزار 
خانوار شده اند.» شهردار منطقه ۱۵ تأکيد کرد: «اين طرح بدون هماهنگی 
و همکاری بين بخشی ارگان های شهرداری، بسيج، سپاه و مرکز بهداشت 
امکان پذير نبود. فعاليت گروه جهادی اين طرح در منطقه ما منحصربه فرد بوده و عالوه بر غربالگری 
خانه به خانه، در اماکن پر  تردد از قبيل ميدان های ميوه و تره بار، رستوران ها، مراکز توليدی و اداره ها 

نيز غربالگری انجام شده است.»

ميز خبر

چه خبر از شهر؟

منطقه4 تنديس ســردار شــهيد ســليمانی 
به زودی در ضلع شــمال شرقی ميدان رسالت 
نصب می شــود. اين تنديس با تکنيک کاشی 
شکسته از تمثال اين بزرگوار در بزرگراه سردار 
ســليمانی با حضور جمعی از اعضای شورای 
اسالمی شــهر، مديران شــهری و مســئوالن 

لشکری و کشوری نصب و رونمايی می شود. 
بازی  ايمن ســازی محيط  منطقه 8 با هدف 
کودکان و اجرای طرح «شهر دوستدار کودک» 
وســايل بازی کودکان در بوستان ها تعمير و 

ايمن سازی می شود. 
از  منطقه13 شــهردار منطقــه ۱۳و جمعی 
معاونان و مديران شــهری منطقه از دو پروژه 
عمرانی ســوله انبار، اســکان کارگری سوله 
بازيافت و همچنين ســايت مرکزی برف روبی 
منطقه بازديد کردنــد. در اين بازديد آخرين 
وضع ساخت اســکان کارگری و ســوله انبار 
مورد پايش قرار گرفت و مراحل پيشرفت اين 

پروژه ها بررسی شد. 
منطقه14 دوره های مهارت زندگی از ســوی 
اداره آمــوزش شــهروندی منطقــه ۱۴ برای 
افزايش آگاهی دانش آموزان برگزار می شــود. 
در اين کالس های مجازی و آنالين، کودکان و 
نوجوانان، با راه های مديريت بحران، بازی های 
خانگی در ايام کرونا، اصول آپارتمان نشينی و 

اهميت ورزش کردن آشنا می شوند. 

اســت.» حالجيان گفت: «ايــن محله از 
ظرفيت هاى بسيار زيادى در حوزه فرهنگى 

تعداد  و  اســت  برخــوردار 
از هنرمندان منطقه  زيادى 
مــا در اين محلــه زندگى 

مى كنند و سراهاى محله  
بســترى براى افزايش 
مشاركت شهروندان در 
اجتماعى  برنامه هاى 
فرهنگى و پل ارتباطى 
بين مديريت شهرى و 
شــهروندان محسوب 
مى شــوند و از اين رو 

نگهداشت و بازسازى آنها 
مهم است.»
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ساعت حدود ۱۰ صبح است که به محله اتابک و 
جايی که درمانگاه خاوران در آن واقع شده می رسيم. 
وارد خيابان عباس کاشی شده و سراغ درمانگاه محله 
را از اهالــی می گيريم. آنها اين درمانگاه را به خوبی 
می شناســند و خيلی دقيق راهنمايی می کنند. به 
مقصد می رســيم و وارد محوطه اورژانس ساختمان 
می شــويم. صندلی های اورژانس خالی است و اين 
شرايط يکی از بهترين ساعت ها برای مراکز درمانی 
است، چون نشــان دهنده اين است که بيماری در 
راه نيســت. اما اين دلخوشی ما چند دقيقه ای دوام 
نمی آورد. تعدادی بيمار به اورژانس مراجعه می کنند. 
فضای داخل اورژانس نشان دهنده نظم خاصی است 
که مسئوالن درمانگاه فراهم کرده اند. به طبقات ديگر 
ســاختمان می رويم. به تازگی بخش دياليز به اين 
ساختمان اضافه شده و بيمارانی که از راه دور برای 
دياليز مراجعه می کنند از اياب ذهاب رايگان بهره مند 
می شــوند. در طبقه ديگری کلينيک دندانپزشکی 
مستقر اســت که بنا به گفته اهالی، تعرفه های آن 
قابل مقايســه با ساير مراکز نيست. در فضای خارج 
از ساختمان هم بخش راديولوژی و سونوگرافی قرار 
گرفته تا اهالی مجبور نباشند به مرکزشهر بروند. در 

اين ساختمان هر نوع خدماتی که يک بيمار نياز دارد 
تعبيه شده است. 

شناسايى 1500 شهروند بى بضاعت
درمانگاه مرکزی خــاوران به صورت خيريه ثبت 
نشــده اما اســاس کار اين مجموعــه ارائه خدمات 
درمانی و امکانات پزشــکی به افراد بی بضاعت و کم 
برخوردار منطقه ۱۵ است. دکتر«امين اهللا اهللا ياری» 
مدير درمانگاه خاوران با يادآوری اين موضوع، در باره 
فعاليت های اين مرکز درمانی می گويد: «اين درمانگاه 
توسط تعدادی از خّيران محله ساخته و تجهيز شده 
اســت. با توجه به اينکه به صورت خيريه ثبت نشده 

اما تعرفه های ما به عنوان تعرفه های خيريه 
در نظر گرفته شده است.» دکتر اهللا ياری 
به شناســايی افراد بی بضاعت در محله  ها 
از همان ابتدای ســاخت درمانگاه اشاره 
می  کنــد و ادامــه می دهــد: «يکــی از 
اقداماتی که از همان ابتدا سعی کرده ايم 
در محله های اتابک، هاشم آباد، مينابی و 
محله ها و مناطــق همجوار منطقه انجام 
بدهيم، شناســايی افراد بی بضاعتی است 

کــه دفترچه بيمه ندارنــد. اين افراد شناســايی و 
ثبت نام شده اند و آنها را تحت پوشش تعرفه های 
پزشکی خيريه قرار داده ايم چون اين افراد 
توان پرداخــت تعرفه های خصوصی 
پزشــکی را ندارند. در اين زيمنه، 
که  بی بضاعت  خانــوار   ۱۵۰۰
نيستند،  بيمه  تحت پوشش 

شناسايی شده اند.»

افزايش خدمات 
بهداشت و درمان 

درمانگاه  مســئوالن 
بــا  خــاوران  مرکــزی 
شناسايی افراد بی بضاعت 
در منطقــه چنــد هدف 
مهــم را دنبــال می کنند. 
اين بــاره  در  دکتر اهللا يــاری 
توضيــح می دهــد و می گويد: 
«بخشــی از ســاکنان محله های 
کم برخــوردار را اتباع خارجی به ويژه 

شهروندان افغانستانی تشکيل می دهند. اين افراد به 
دليل اينکه تحت پوشش بيمه نيستند و توان پرداخت 
تعرفه هــای خصوصی درمان را ندارنــد، در صورت 
ابتال به بيماری، اغلــب از مراجعه به مراکز درمانی 
خودداری می کنند، همين موضوع ممکن است باعث 
انتشار بيماری شود و سطح بيماری زايی در منطقه 
باال رود. پس هدف اول ما جلوگيری از افزايش سطح 
بيماری زايی و انتشار بيماری است.» او به بازگشايی 
مدارس و تشديد انتشار بيماری های عفونی 
توسط اين افراد اشــاره می کند می افزايد: 
«در ايام مدارس ما بيشــتر شــاهد انتشار 
بيماری های عفونی هســتيم. به اين دليل 
که کــودکان اتباع با عالئــم بيماری های 
عفونی در مدرسه حضور دارند و در نهايت 
آن بيماری در ميان دانش آموزان ديگر هم 
اپيدمی می شود. پس در واقع هدف دوم ما 
افزايش ســطح بهداشت و درمان منطقه و 
جلوگيری از انتشار بيماری های ويروسی و خطرناک 

است.»

ارجاع بيماران كم برخوردار 
به درمانگاه خاوران 

مســئوالن درمانــگاه مرکزی خــاوران با هدف 
مبارزه با کرونا در سطح محله با امضای قراردادی با 
شهرداری، به شهروندان کم برخوردار و بی بضاعتی 
که از طرف شهرداری به اين مرکز معرفی می شوند 
خدمات درمانی و پزشــکی رايــگان و در مواردی با 
تخفيــف ارائه می دهد. دکتر اهللا يــاری می گويد: «از 
شهرداری درخواست کرده ايم که شهروندان نيازمند 
را به درمانگاه ما معرفی کنند و ما هم در چند گروه 
به ايــن افراد خدمات می دهيم. دســته اول افرادی 
هســتند که بی بضاعت هســتند و هيج تعرفه ای از 
آنها دريافت نمی شــود. و دسته دوم مشکالت مالی 
دارند که بــا تعرفه های حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد و زير 
قيمت تعرفه های مصوب خدمات می دهيم.» وی به 
عدم اجرای طرح های درمانی خيريه اشــاره می کند 
و می گويد: «متأســفانه در بخــش درمان خدمات 

می تواننــد با طــی کمترين مســافت در محله از 
خدمات بخش دياليز بهره مند شــوند.» او می گويد: 
«بخش دياليــز درمانگاه خاوران مجهز به ۱۷ تخت 
تخصصی دياليز است. در اين مرکز از افراد دياليزی 
مبلغی به عنوان ويزيت و فرانشيز دريافت نمی شود و 
فقط برگه ای از دفترچه بيمه فرد کسر می شود که 
بيمه حق ويزيت را پرداخت می کند. راه اندازی اين 
بخش ها می تواند برای ارگان هايی مانند شــهرداری 
و ســاير ارگان ها الگويی باشد تا در بخش درمان در 

محله ها سرمايه گذاری کنند.»

رديابى بيمارى از طريق عالئم بيمار
شــهروندان بســياری از زمان شــيوع کرونا به 
درمانگاه خاوران مراجعه کرده و تعدادی از اين افراد 
عالئم بيماری کرونا را داشتند که پزشکان درمانگاه 
آنها را به صورت دائم تحت نظر داشتند. دکتر اهللا ياری 
در اين باره می گويد: «در طول يک ماه گذشته حدود 
۶۰۰ بيمار داشتيم که تست کرونای اين افراد مثبت 
بود و خوشبختانه در ميان اين افراد مرگ و مير کمتر 
از ۱۰ نفر بود. من و همکارانم بيشتر بيماری ها را از 

طريق عالئم رديابی می کرديم. 
با توجه به اينکه هر ساله با آنفلوآنزای 

فصلی روبه رو هســتيم از اول مهر ماه 
تاکنون با بيمارانی مواجه شده ايم که 

عالئم آنفلوآنــزا که با عالئم کرونا 
مشــابه است را داشتند.» وی به 
يکی از مشکالت در حوزه درمان 
کرونا اشاره می کند و می گويد: 
«مراکــز درمانی ســرپايی در 
مهار کرونا دخالت داده نشدند 
و برای هيچ کــدام از اين مراکز 
پروتکل درمانی وضع نشده بود 

تا بتوانند کرونا را از محله ها مهار 
کنند اما خوشــبختانه ما در محله 

اتابک توانستيم کرونا را در ميان افراد 
مبتال مهار کنيم و در حال حاضر محله در 

اين زمينه وضعيت خوبی دارد.»

خيريه آن طور که بايد جا نيفتاده است. در بسياری 
از کشــورها بخش درمان جزو اولويت هاست و حتی 
ســازمان های مردم نهادی به وجــود آمده اند که در 
بخش ارائه درمان و خدمات پزشکی به صورت خيريه 

فعاليت می کنند اما در کشور ما چنين نيست.»

استفاده از ظرفيت خّيران در بخش درمان
يکــی از اقداماتی که در بخش درمــان بايد در 
اولويت قرار بگيرد استفاده از ظرفيت خّيران محلی 
اســت. دکتر اهللا ياری در اين بــاره تأکيد می کند: «با 
توجه به اينکه رد و پای خّيران در ساخت مجموعه 
درمانگاه خاوارن به چشــم می خورد می توان به اين 
نتيجه رســيد که وقتی درمــان را در اولويت خود 
قرار بدهيم افرادی هســتند که پــای کار بيايند و 
در اين زمينه ســرمايه گذاری کنند. خوشبختانه در 
محله های منطقه ۱۵ افراد خّير کم نيســتند و چه 
بسيارند خّيرانی که نمی دانند ثروت خود را در کجا 
سرمايه گذاری کنند، به نظر شخصی من استفاده از 
ظرفيت خّيران محله در ســرمايه گذاری در بخش 
درمــان به صورت خصوصی می توانــد نتايج مثبتی 
داشــته باشــد.» او ادامه می دهد: «وقتی چند خير 
به صورت شــخصی پا در عرصه درمــان می گذارند 

می توانند خدمات مطلوبی به بيمارارائه بدهند.»

راه اندازى بخش دياليز
يکــی از خدماتــی که کمتر شــاهد ارائه آن در 
درمانگاه های محلی هســتيم، خدمات دياليز است. 
دکتر اهللا يــاری به راه اندازی بخش دياليز در درمانگاه 
خاوران اشاره می کند و می گويد: «درمانگاه مرکزی 
خاوران به عنوان نخســتين درمانــگاه خصوصی در 
منطقه ۱۵ اســت که بخش دياليــز دارد. راه اندازی 
اين بخش هم با کمک خّيران با هدف تســهيل در 
ارائه خدمات به بيماران کليوی و دياليزی در محله 
است. حدود يک ماه است که بخش دياليز درمانگاه 
مرکزی خاوران راه اندازی شده و بيمارانی که مشکل 
کليوی و نياز به دياليــز دارند، ديگر نياز به مراجعه 
به بيمارســتان های شلوغ در مرکز شهر ندارند بلکه 

تجويز داروهاى تقويتى و سرم تراپى 
پزشــکان درمانگاه مرکزی خــاوران با تکيه 
بــر دانش و اطالعات علمی خــود برای مبارزه با 
کرونا پيشقدم شدند و خوشبختانه در اين زمينه 
موفق عمل کرده اند. دکتر اهللا ياری با اشاره به اين 
موضوع، توضيح می دهــد: «در طول دروه کرونا 
هر مريضــی که با عالئم کرونــا و آنفلوآنزا به ما 
مراجعه می کرد، ابتدا به آن شــخص اطالعات و 
آگاهی در خصوص اين بيمــاری می داديم و در 
صورتی کــه از طريق عالئم بيمــار به ابتالی فرد 
به کرونا اطمينان پيدا می کرديم تجويز داروهای 
تقويتی، مکمل های غذايی و ســرم تراپی را آغاز 
می کرديــم و بيمار به مــدت دو هفته در منزل 
قرنطينه می شــد و به صورت مستمر پيگير حال 
بيمار بوديم که يا از طريق تماس تلفنی ميســر 
می شــد يا از خود بيمار می خواســتيم به صورت 

حضوری مراجعه کند.» 

حدود يک ماه است که ارائه خدمات درمانی 
و پزشکی رايگان در برخی از درمانگاه های منطقه 
۱۵ آغاز شده اســت. «فرزانه رسام» مدير اداره 
سالمت شــهرداری منطقه ۱۵ در خصوص ارائه 
اين خدمات می گويد: «درمانگاه هايی در منطقه 
۱۵ فعاليت می کنند که مسئوالن آنها تمايل به 
ارائه خدمات درمانی و پزشکی رايگان و با تخفيف 
در شــرايط کرونا به شــهروندان کم برخوردار 
و بی بضاعت دارند. به همين دليل با شناســايی 
اين درمانگاه ها ســعی کرده ايم راه دسترسی به 

اين خدمات را برای شهروندان تسهيل 
کنيم.» رسام با اشاره به معرفی بيماران 
بی بضاعــت به ايــن درمانگاه ها تأکيد 
می کند: «با توجه به اينکه به واســطه 
فعاليت خانه های ســالمت بــا اهالی 
محله ها در ارتباط هســتيم، مسئوالن 

خانه های سالمت اهالی کم برخوردار و بی بضاعت 
را با يک معرفی نامه به درمانگاهی در محله معرفی 
می کنند و در نهايت يا خدمات درمانی و پزشکی 
به صورت رايــگان در اختيار فرد قرار می گيرد يا 

خدمات با تخفيف ارائه می شود.»

3 درمانگاه داوطلب ارائه 
خدمات رايگان

اين روزها نقش درمانگاه های محلی در ارائه 
خدمات پزشــکی و کنترل کرونا در محله ها را 
نمی تــوان ناديده گرفت شــايد اين درمانگاه ها 
جــزو مراکز درمانی مختص کرونا نباشــند اما 
تالش های کادر پزشــکی و کارکنــان آنها در 
شرايط کرونا قابل تقدير است. رسام در اين باره 
می گويــد: «درحال حاضــر درمانگاه 
مرکزی خــاوران يکی از درمانگاه های 
فعال در ناحيه ۲ اســت که مسئوالن 
ايــن مرکز پيشــقدم در اجرای طرح 
ارائه خدمات پزشکی رايگان هستند و 
از حضور اهالی کــه به هر دليل توان 
پرداخــت هزينه های درمان از ويزيت پزشــک 
گرفتــه تا آزمايــش خون را ندارند، اســتقبال 
می کننــد.» او به اجرای اين طــرح در فاز دوم 
در درمانگاه های ديگر اشاره می کند و می افزايد: 
«قرار اســت ارائه خدمات پزشــکی و درمانی 
رايــگان در درمانگاه جواداالئمه 
امام علی(ع)  افسريه و درمانگاه 
هم اجرا شــود. اميــد داريم با 
اجرای اين طرح اهالی بی بضاعت 
و کم برخوردار بتوانند از خدمات 
پزشکی بهره مند شوند و در واقع 
در اين ميان مســئوالن خانه های 
سالمت به عنوان تسهيلگر، افرادی 
که نياز به درمــان دارند را به اين 

مراکز وصل می کنند.»

مدير اداره سالمت شهرداری منطقه ۱۵:
افراد بى بضاعت را 

براى درمان رايگان معرفى مى كنيم 

يکــی از اقدامات مثبتی که معاونت اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری منطقه ۱۵ در دستور کار 
دارد، شناسايی افراد بی بضاعت در محله ها است. 
«اکبر مختــاری» معاون اجتماعــی و فرهنگی 
شهردار منطقه ۱۵ در اين باره می گويد: «به وسيله 

کارشناسان، افراد معتمد و ريش سفيدان 
محله حدود ۸ هزار شــهروند بی بضاعت 
و کم بضاعــت در محله هــای منطقه ۱۵ 
شناسايی شده است. اين درحالی است که 
اين افراد تحت پوشش کميته امداد امام 
خمينی(ره) نيستند و مسئوالن اين نهاد 

حدود ۳۷۰۰ پرونده مربوط به افراد بی بضاعت در 
محله را در دست دارند و فقط همين تعداد پرونده 
دارنــد و از اين نهاد خدمات دريافت می کنند.» او 
بااشاره به معرفی افراد بی بضاعت به مراکز درمانی 
مستقر در محله اشاره می کند و می گويد: «طبق 
صحبت هايی که با مســئوالن درمانــگاه خاوران 
صورت گرفته اســت، مسئوالن اين مرکز درمانی 

آمادگی پذيرش شهروندان بی بضاعت و 
کم بضاعت را دارند و به اين افراد خدمات 
درمانی و پزشــکی رايگان و در مواردی 
با تخفيف ارائه می دهند تا در شــرايط 
فعلی کرونا شهروندی به دليل نداشتن 

امکانات مالی جانش به خطر نيفتند.»

راه اندازى سامانه سمات
يکی از مهم ترين اقدامت در مسير 
شناسايی افراد بی بضاعت، راه اندازی 
سامانه سمات اســت. مختاری در 
اين باره توضيح می دهد: «ســامانه 

سمات تحت پوشش سازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران شروع به کار خواهد کرد. اساس 
کار اين ســامانه به اين صورت است که اسامی 
افراد بی بضاعت و کم برخوردار محله ها همراه با 
کد ملــی در آن ثبت می شــود و در نهايت اين 
بانک اطالعاتی در شناخت و دسترسی 
بهتر به اين افراد مؤثــر خواهد بود.» 
او به ارائه خدمــات به صورت عادالنه 
و مســاوی ميان افراد کم برخوردار با 
راه اندازی اين سامانه هم اشاره می کند 
و می افزايد: «با راه اندازی سامانه سمات 
يک برنامه ريزی در امــر ارائه خدمات عادالنه و 
مســاوی ميان افراد بی بضاعت صورت می گيرد 
و از طرفی يــک خانواده بی بضاعــت به صورت 
همزمان از چند ارگان حمايت نخواهند شد بلکه 
از خدمات يک ارگان به صورت برنامه ريزی شده 
و دقيق خدمات و هزينه های معيشــتی دريافت 

می کنند.»

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ۱۵  خبر داد

شناسايى 8 هزار شهروند بى بضاعت 

 کمتر شهروندی در محله اتابک است که درمانگاه مرکزی خاوران در خيابان عباس کاشی را نشناسد. 
حدود يک ماه است که مسئوالن اين درمانگاه در اقدامی خيرخواهانه آمادگی خود را در خصوص پذيرش 
رايگان افراد بی بضاعت و نيازمند اعالم کرده اند تا در اين شرايط کرونا اين افراد به دليل نداشتن امکانات 
مالی جان شان به خطر نيفتند. مسئوالن اين درمانگاه با عقد قراردادی از مسئوالن شهرداری منطقه ۱۵ 
خواسته اند تا به کادر پزشکی اين مرکز کمک کنند و افراد بی بضاعت و بيمار محله ها را شناسايی و به اين 
درمانگاه معرفی کنند. اين درحالی است که مسئوالن اين درمانگاه از سال ها پيش تاکنون پذيرای افراد 
نيازمند بوده اند اما اين بار در بحران کرونا اين موضوع رسميت يافته است. در اين درمانگاه پزشکان با تکيه 
بر دانش خود و بدون ارجاع اهالی مبتال به کرونا به بيمارستان ها توانسته اند از طريق روش های درمانی از 
جمله سرم تراپی، تجويز مکمل ها و داروهای تقويتی و قرنطينه بيماران کرونايی، باعث بهبودی افرادی 
زيادی از اهالی مبتال به کرونا شــوند. در گزارش زير، با دکتر«امين اهللا اهللا ياری» مدير درمانگاه خاوران 

گفت وگو کرده ايم.  

سارا جعفرزاده

«قرار اســت ارائه خدمات پزشــکی و درمانی 

پزشکی بهره مند شوند و در واقع 
در اين ميان مســئوالن خانه های 
سالمت به عنوان تسهيلگر، افرادی 
که نياز به درمــان دارند را به اين 

مراکز وصل می کنند.»

آمادگی پذيرش شهروندان بی بضاعت و 
کم بضاعت را دارند و به اين افراد خدمات 
درمانی و پزشــکی رايگان و در مواردی 
با تخفيف ارائه می دهند تا در شــرايط 
فعلی کرونا شهروندی به دليل نداشتن 

امکانات مالی جانش به خطر نيفتند.»

يکی از مهم ترين اقدامت در مسير 
شناسايی افراد بی بضاعت، راه اندازی 
سامانه سمات اســت. مختاری در 
اين باره توضيح می دهد: «ســامانه 

پيشگيرى از شيوع 
كرونا در محله

دکتر اهللا ياری به نکته قابل توجهی در خصوص احتمال 
ابتالی شهروندان به کرونا در برخی مراکز درمانی اشاره می کند 

و می گويد: «به هيج عنوان به بيمارانی که با عالئم کرونا به ما مراجعه 
می کنند پيشنهاد نمی کنيم تست کرونا يا سی تی اسکن انجام دهند مگر 

اينکه خود بيمار اصرار به انجام آن داشته باشد. ما از ارجاع آنها به مراکز درمانی 
ديگر خودداری می کنيم چون امکان دارد فرد در مراکز درمانی در هنگام انجام 

اين مراحل به کرونا مبتال شود.» او به عدم کنترل کرونا به دليل مراجعات 
غير ضروری شهروندان به مراکز درمانی هم اشاره می کند و می گويد: «وقتی 
ما ۷۰ درصد عالئم بيماری کرونا را در يک بيمار می بينيم لزومی به انجام 
تست کرونا نيست. به اين دليل که در اين مرحله بيماری برای ما محرز 

شده و فقط درمان در اين مرحله به کار می آِيد. متأسفانه برخی از 
شهروندان به دليل مراجعات غير ضرروری برای انجام تست 

کرونا و سی تی اسکن در مراکز درمانی به کرونا 
مبتال شدند.»

درمانگاه خاوران 
در قلب محله اتابك

درمانگاه مرکزی خاوران در دل خيابان عباس کاشی، يکی از 
درمانگاه های قديمی محله اتابک اســت که از سال ۸۲ فعاليت خود را 

آغاز کرده و در ســال های اخير مجموعه جديدی به آن اضافه و باعث شده 
اين مجموعه به يک پلی کلينيک جامع تبديل شــود. اين درمانگاه بخش های 

دياليز، آزمايشــگاه، راديولوِژی و ســونوگرافی، دندانپزشــکی، درمانگاه پزشکان 
متخصص، توانبخشــی و اورژانس دارد. با توجــه به اينکه درمانگاه خاوران به عنوان 
خيريه ثبت نشــده اما اســاس کار اين مجموعه ارائه خدمات خيريه است. درمانگاه 
خاوران در ۷ طبقه در زمينی به مســاحت حدود ۲ هزار متر ســاخته شــده است. 
زمين اين ملک توســط چند خير محلی خريداری و با هزينه شــخصی ساخته 
شده اســت. در حال حاضر خدمات اين مجموعه شــامل حال هر شهروندی 

می شود. ۵ خّير در ساخت اين مجموعه مشارکت داشته اند که ۳ نفر از اين 
خّيران پزشک هستند. همچنين درصد زيادی از سرمايه گذاری در اين 

درمانگاه توسط خّيران ديگر که پزشک نيستند صورت گرفته 
است. اين درمانگاه با بيمه های پايه از جمله بيمه های 

تأمين اجتماعی، نيروهای مسلح و... طرف 
قرارداد است. 

 2000

مترمربع مساحت 
درمانگاه مرکزی 
خاوران است. 

اين ساختمان هر نوع خدماتی که يک بيمار نياز دارد 

شهروندان افغانستانی تشکيل می دهند. اين افراد به درمانگاه مرکزی خــاوران به صورت خيريه ثبت 

 1500

خانوار بی بضاعت 
توسط مسئوالن 
درمانگاه خاوران 

در محله ها 
شناسايی شده اند. 

درمانگاه مركزى خاوران در محله اتابك
 به بيماران بى بضاعت خدمات پزشكى رايگان ارائه مى دهد

مـهار كرونا 
 را از محله ها آغاز كرده ايم

امين اهللا اهللا يارى 
مدير درمانگاه خاوران
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

 ايــن روزها که کرونــا کتابخانه ها را هم به 
تعطيلی کشانده است، اهالی کتاب مانند سابق 
در کتابخانه ها حضور ندارند و در واقع می توان 
گفت بخشــی از فعاليت آنها به فضای مجازی 
منتقل شده است. در چنين شرايطی مسئوالن 
را  فضايی  خاوران،  فرهنگســرای  کتابخانه 
به عنوان«بيمارستان کتاب» راه اندازی کرده اند 
تا کتاب های مســتعمل و غيرقابل استفاده 
را ترميم و مجدداً به قفســه های کتابخانه بر 
گردانند تا مورد اســتفاده شهروندان قرار 
بگيرد. از طرفی شــهروندان هم می توانند 
کتاب هايــی که از لحــاظ فيزيکی قابليت 
اســتفاده ندارند را به اين بيمارستان کتاب 
تحويل دهند تا صحافی و ترميم شود. البته 
در اين طــرح کتاب های نفيس مانند قرآن 
کريم، نهج البالغــه و.... رايگان صحافی و 
ترميم می شود. راه اندازی بيمارستان کتاب 
بهانه ای شــد تا در کتابخانه فرهنگسرای 
اين  مدير  طبــرزدی»  «مجيد  با  خاوران 

کتابخانه درباره اين طرح گفت وگو کنيد. 

سحر جعفريان

فرهنگسراى خاوران 
كتاب هاى آسيب ديده شهروندان را

رايگان ترميم مى كند

بيمارستان 
كـتاب

وارد فرهنگســرای خــاوران که 
می شــويم بعد از رســيدن به سالن 
اصلی به سمت جايی که«بيمارستان 
کتاب» نامگذاری شده است راهنمايی 
می شويم. وارد فضای بزرگی می شويم 
که کتاب های متعددی در گوشه و کنار 
آن چيده شده است. بوی چسب فضا 
را پر کرده و تعدادی ميز کنار هم قرار 
گرفته اند. روی يک ميز کتاب هايی قرار 
گرفته که صحافــی و ترميم جلد روی 
آنها انجام شــده است و روی ميز ديگر 
تمام ملزومات ترميم کتاب از گيره، چرم 
و چســب و تعدادی خرده ريز که عصای 

دست يک صحاف اســت، قرار دارد. شخصی 
مشغول انجام ترميم جلد يک کتاب مستعمل 
است که از چرخه استفاده خارج شده و در انبار 
خاک می خورده است و حاال با ابتکار و سليقه 
اين شخص قرار است به چرخه استفاده مجدد 
برگردد و جای خودش را در قفسه کتابخانه پيدا 
کند. او با خوشــرويی با ما برخورد می کند و از 
رفتارش ناگفته پيداست که از انجام اين کار لذت 
می برد. وقتی به قبل و بعد کتاب های مستعمل 
در اين مجموعه نگاه می کنيم به سختی می شود 
باور کرد کتاب هــای کهنه ای که تا مرز از 
بين رفتــن کامل پيش رفته بودند تا اين 
حد ظاهر فيزيکی شــان تغيير  کند و زيبا 

 شود. 

بازگشت كتاب هاى مستعمل به 
قفسه كتابخانه

اگــر گذرتــان بــه کتابخانــه 
باشد  افتاده  فرهنگســرای خاوران 
متوجه خواهيد شــد که اين مکان 
يکــی از کتابخانه هــای درجه يک 
شــهرداری تهران است. کتاب های 
تخصصی و عمومــی زيادی در اين 
کتابخانه وجود دارد. بر اثر گذشــت 
زمان برخی از ايــن کتاب ها به ويژه 
رمان ها فرسوده شده اند که مسئوالن 
کتابخانه در حال ترميم و آماده سازی 
آنها هســتند. «مجيد طبرزدی» مدير 

کتابخانه فرهنگسرای خاوران در اين باره می گويد: «در 
کتابخانه فرهنگســرای خاوران حدود ۱۰۰ هزارجلد 
کتــاب چاپی و فيزيکــی و بالغ بر ۴۰ هــزار کتاب 
الکترونيکی وجود دارد که از مجموع کتاب های چاپی 
حدود ۵۰ درصد آنها مستعمل و نياز به صحافی، ترميم 
و تعويض جلد داشتند. هدف  ما از راه اندازی بيمارستان 
کتاب اين بود که با صرف کمترين هزينه و تجهيزات 
بتوانيم کتاب هــا را مانند روز اول بــه چرخه امانت 
بازگردانيم.» او در خصوص تجهيزات ترميم کتاب ها 
ادامه می دهد: «در اين زمينه ما هزينه خاصی صرف 
نکرديم. برخی از تجهيزات مانند نخ و چسب هزينه بر 
نبودند و برخی تجهيزات ماننده گيره برای پرس کتاب 

را خودمان تهيه کرديم.»

ترميم رايگان كتاب هاى نفيس
ترميــم کتاب هــا در بيمارســتان کتاب مختص 
کتاب های کتابخانه فرهنگســرای خاوران نيســت و 
شــهروندان هم می توانند در اين بيمارســتان کتاب 
خدمــات دريافت کننــد. طبرزدی با اشــاره به ارائه 
خدمات به شهروندان می افزايد: «فراخوانی در خصوص 
راه اندازی بيمارستان کتاب در فضای مجازی منتشر 
شد که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت. در قالب 
اين طرح، شــهروندان می توانند کتاب هايی را که از 
لحاظ فيزيکی مستعمل شــده اند مانند روز اول بلکه 
زيباتر، در کتابخانه خود داشته باشند. کتاب هايی که 
اغلب از جلد جدا شــده اند، جلدشــان از بين رفته يا 
صفحات از يکديگر جدا شــده اند قابليت اين را دارند 
که مجدد به چرخه استفاده بازگردند.» او در خصوص 
ترميم رايــگان کتاب های نفيس و مذهبی هم تأکيد 
می کنــد: «هزينه ترميم کتاب هــای معمولی در اين 
بيمارستان بســيار پايين تر از هزينه ترميم نسبت به 
صحافی های سطح شهر است اما نکته قابل توجه اين 
است که ما در اين طرح کتاب های نفيس، کتاب هايی 
با موضوعات مذهبی از جمله قرآن کريم، نهج البالغه و 

نظير آن را رايگان ترميم می کنيم.»

چراغ كتابخانه ها نبايد خاموش شود
اين روزها کتابخانه ها در ســکوت مطلق هستند 
و برای رعايت پروتکل های بهداشــتی، ســالن های 
مطالعه کتابخانه ها تعطيل است. از طرفی راه اندازی 
بيمارستان کتاب با هدف صرفه اقتصادی و خاموش 
نبودن چراغ کتابخانه انجام شــده است. طبرزدی 
در اين باره می گويد: «همکاران ما برای اينکه چراغ 
کتابخانه خاموش نماند به صورت خودجوش هرکدام 
برای خودشــان کاری تعريف کرده اند. مانند کارمند 
کتابداری که در حال حاضر در بيمارســتان کتاب 
مشــغول ترميم و صحافی کتاب ها است. از طرفی، 
هدف ما از راه اندازی اين بيمارستان صرفه جويی در 
هزينه ترميم کتاب ها بــود. در طول چند ماه اخير 
ما باالی ۵۰ ميليون تومان صرفه اقتصادی داشتيم 
و اگر خودمان دســت به کار نمی شــديم، بايد اين 
کتاب ها از چرخه اســتفاده و امانت خارج و دورريز 
می شــد.» او به ارتقا ی کتابخوانی با راه اندازی اين 
بيمارســتان اشــاره می کند و می گويد: «راه اندازی 
بيمارســتان کتــاب جنبه فرهنگی هــم دارد و ما 
می خواهيــم با تغيير در شــکل ظاهــری کتاب ها 
فرهنگ کتابخوانــی را ارتقا بدهيم و از طرفی اکثر 
کتاب هايی که در حال حاضر فرســوده شده اند در 
بازار ناياب هســتند. به هميــن دليل، حفظ آنها از 

اهميت بااليی برخوردار است.»

کهنگی و فرسوده بودن جلد کتاب ها در کتابخانه های 
شــخصی، يکی از مشــکالت برخی از شــهروندان در 
خصوص کتابخانه های شخصی آنها محسوب می شود که 
حاال اين مشکل توســط مسئوالن فرهنگسرای خاوران 
حل شده و شهروندان هم می توانند به کتاب ها  ی کهنه 

خود سروسامانی بدهند. 

«اســماعيل قضات لو» رئيس فرهنگســرای خاوران 
در اين بــاره می گويــد: «شــکل ظاهــری کتاب ها در 
ايجــاد انگيزه برای خواندن آن کتاب تأثيرگذار اســت. 
در صورتی کــه يــک کتاب شــکل ظاهری مناســبی 
داشــته باشــد خواننده بيشــتر ترغيب به خواندن آن 
می شود. بيشتر شهروندان کتاب هايی را در منزل دارند 

که ارزشــمند هســتند اما به دليل از بيــن رفتن جلد، 
روکش يا قســمتی از آن به فراموشــی سپرده شده اند، 
در ايــن شــرايط می توانند به فرهنگســرای خاوران و 
بيمارســتان کتاب مراجعه کنند تا به شــکل فيزيکی 
کتاب خود ســرو ســامانی بدهند و کتاب را نو تحويل 

بگيرند.»

رئيس فرهنگسراى خاوران: 
كتاب كهنه مى گيريم، نو تحويل مى دهيم

يکــی از اقدامــات در حــال انجــام در 
بيمارســتان کتــاب، اســتفاده از مــواد 
دورريختنی برای ترميم و بازگشت کتاب ها 
به چرخه استفاده است. در اين زمينه سعی 
شــده با اقالم موجود در انبار فرهنگســرا 
کار ترميم کتاب ها انجام شــود. «محسن 
قلی زاده» کتابدار کتابخانه در فرهنگسرای 
خاوران که اين روزها در بيمارستان کتاب 
ترميم کتاب های مســتعمل و  مشــغول 
غير قابل استفاده است، در اين باره می گويد: 
«بيشــتر ابزاری که برای صحافی، ترميم 
جلد و روکش در اين بيمارســتان موجود 
اســت، مواد دورريختنی بوده که شخصًا از 
يک کارگاه توليد کيف بــه اينجا آورده ام. 
صاحــب کارگاه اقــالم اضافــه و غير قابل 
اســتفاده اش را مقابل کارگاهش قرار داده 
بود و می خواست آنها را دور بريزد که من 
از او درخواســت کردم ايــن اقالم را برای 
صحافــی به من بدهد و حــاال با اين اقالم 
دورريختنی کتاب هــا را ترميم می کنم.» 
قلی زاده به عالقه خودش به ترميم کتاب ها 
اشاره می کند و می گويد: «به 
کتاب ها  صحافی  و  ترميم 
عالقه مندم و هرگز تمايل 
ندارم در طول روز کار 
ديگری انجام دهم. 
وقتــی بــا کتاب 
سر و کار دارم با 

نشاط می شوم.»

استفاده از اقالم 
دورريختنى

دورريختنی کتاب هــا را ترميم می کنم.» 
قلی زاده به عالقه خودش به ترميم کتاب ها 
اشاره می کند و می گويد: «به 
کتاب ها  صحافی  و  ترميم 
عالقه مندم و هرگز تمايل 
ندارم در طول روز کار 
ديگری انجام دهم. 
وقتــی بــا کتاب 
سر و کار دارم با 

نشاط می شوم.»

 ايــن روزها که کرونــا کتابخانه ها را هم به 
تعطيلی کشانده است، اهالی کتاب مانند سابق 
در کتابخانه ها حضور ندارند و در واقع می توان 
گفت بخشــی از فعاليت آنها به فضای مجازی 
منتقل شده است. در چنين شرايطی مسئوالن 
را  فضايی  خاوران،  فرهنگســرای  کتابخانه 
به عنوان«بيمارستان کتاب» راه اندازی کرده اند 
تا کتاب های مســتعمل و غيرقابل استفاده 
را ترميم و مجدداً به قفســه های کتابخانه بر را ترميم و مجدداً به قفســه های کتابخانه بر 
گردانند تا مورد اســتفاده شهروندان قرار 
بگيرد. از طرفی شــهروندان هم می توانند 
کتاب هايــی که از لحــاظ فيزيکی قابليت 
اســتفاده ندارند را به اين بيمارستان کتاب 
تحويل دهند تا صحافی و ترميم شود. البته 
در اين طــرح کتاب های نفيس مانند قرآن 
کريم، نهج البالغــه و.... رايگان صحافی و 
ترميم می شود. راه اندازی بيمارستان کتاب 
بهانه ای شــد تا در کتابخانه فرهنگسرای 
اين  مدير  طبــرزدی»  «مجيد  با  خاوران 

کتابخانه درباره اين طرح گفت وگو کنيد. کتابخانه درباره اين طرح گفت وگو کنيد. 

خاک می خورده است و حاال با ابتکار و سليقه خاک می خورده است و حاال با ابتکار و سليقه 
اين شخص قرار است به چرخه استفاده مجدد اين شخص قرار است به چرخه استفاده مجدد 
برگردد و جای خودش را در قفسه کتابخانه پيدا برگردد و جای خودش را در قفسه کتابخانه پيدا 
کند. او با خوشــرويی با ما برخورد می کند و از کند. او با خوشــرويی با ما برخورد می کند و از 
رفتارش ناگفته پيداست که از انجام اين کار لذت رفتارش ناگفته پيداست که از انجام اين کار لذت 
می برد. وقتی به قبل و بعد کتاب های مستعمل می برد. وقتی به قبل و بعد کتاب های مستعمل 
در اين مجموعه نگاه می کنيم به سختی می شود در اين مجموعه نگاه می کنيم به سختی می شود 
باور کرد کتاب هــای کهنه ای که تا مرز از باور کرد کتاب هــای کهنه ای که تا مرز از 
بين رفتــن کامل پيش رفته بودند تا اين 
حد ظاهر فيزيکی شــان تغيير  کند و زيبا 

 شود. 

بازگشت كتاب هاى مستعمل به بازگشت كتاب هاى مستعمل به 
قفسه كتابخانهقفسه كتابخانه

اگــر گذرتــان بــه کتابخانــه 
باشد  افتاده  فرهنگســرای خاوران 
متوجه خواهيد شــد که اين مکان 
يکــی از کتابخانه هــای درجه يک 
شــهرداری تهران است. کتاب های 
تخصصی و عمومــی زيادی در اين 
کتابخانه وجود دارد. بر اثر گذشــت 
زمان برخی از ايــن کتاب ها به ويژه 
رمان ها فرسوده شده اند که مسئوالن 
کتابخانه در حال ترميم و آماده سازی 
آنها هســتند. «مجيد طبرزدی» مدير 

اسماعيل قضات لو 
رئيس فرهنگسراى 

خاوران

در محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاشى جون

رزرو جاى پارك براى مشترى ها
خيابان ۲۴۴ يکی از فرعی های خيابان 
استخر است که يک طرفش به استخر و 
سر ديگرش به خيابان بختياری می رسد. 
ســاختمان سرای محله و دفتر يک مرکز 
خيريه در ابتدای خيابان قــراردارد و به 
رديف تا انتهای خيابان مغازه های نانوايی 
و ميوه فروشی و سوپرمارکت و تعميرگاه 
در البــه الی خانه ها به چشــم می خورد. 
خيابــان عريض اســت و در دو طرفش 
خودروها به صورت عمودی توقف کرده اند. 
با وجودی کــه نزديک ظهــر و خيابان 
نســبتًا خلوت است اما به جز چند فضای 
خالــی جلو مغازه ها، تقريبــًا جای پارک 
پيدا نمی شــود. جلو مغازه ميوه فروشــی 
ابتدای خيابان می ايســتيم تا با فروشنده 
صحبــت کنيم. همين موقــع پرايدی از 
راه می رســد و راننــده که مــرد جوانی 
اســت می خواهد ماشــين را جلو مغازه 
پارک  کند. ميوه فروش که ســرش خلوت 
است از همان داخل مغازه با صدای بلند 
می گويد «آقــا! اينجا پارک نکن! » راننده 
سرش را از شيشه بيرون آورده و می گويد: 
«فقط چند دقيقه، زود برمی گردم...» اما 
ميوه فــروش با اين بهانه کــه اينجا جلو 
مغازه ام است و مشتری  می آيد و... اجازه 
پارک بــه راننده پرايــد نمی دهد و مرد 
جوان بعد از جروبحث و غرولند با کالفگی 

ماشين را سر وته کرده و می رود. 

دردسر وانتى ها و توقف دوبله 
بانــوی جوانی که در پياده رو، شــاهد 
مشــاجره کوتــاه راننــده و ميوه فروش 
اســت، می گويد: «باز خدا خيرش بدهد 
که بی خيال شــد و رفت بعضی ها اعصاب 
ندارند و زود دعــوا راه می اندازند...» از او 
که خودش را «برغمدی» و از ســاکنان 
قديمــی محلــه معرفی می کنــد درباره 
مشــکالت خيابان ۲۴۴ می پرســيم که 
می گويــد: «االن صبــح اســت و اينجا 
خبری نيســت شــما اگر غروب بياييد، 
متوجه می شــويد چه خبر است.» او به 
مغازه های مکانيکی کنار خيابان اشــاره 
می کند و می گويد: «از غروب تا سر شب 
جلو هرکدام از اين مغازه ها چند ماشــين 
به صورت دوبله و سوبله پارک می کنند و 
کال راه را می بندنــد، به طوری که در اين 
خيابان فقط يک راه باريک می ماند. برای 
همين ترافيک و دعوا می شــود و اعصاب 
همه به هــم می ريزد.» برغمدی در ادامه 
می گويد: «بدتر از همه سروکله وانتی های 
ميوه فــروش هم پيدا می شــود، آنها هم 
در هر جای خيابان که دلشــان بخواهد 
می ايستند و کاسبی می کنند.» برغمدی 
نفســی تازه کرده و ادامه می دهد: «چند 
باربا همسايه ها به ۱۳۷ زنگ زديم و اين 
مشکالت را گفتيم اما هيچ فايده ای ندارد. 

پليس راهور هم به اينجا سر نمی زند.» 

نبود بازار ميوه و تره بار
دبير شــوراياری محله کوهسار درباره 
مشکالت ترافيکی خيابان ۲۴۴ می گويد: 
«با اينکه خيابان عريض اســت اما چون 
بافــت غالبش تجاری اســت، بــه دليل 
توقف دوبله مشتريان جلو مغازه ها، عرض 
خيابان کم و غروب ها که   تردد زياد است، 
ترافيک سنگين می شود. همچنين اهالی 
از وجــود تعميرگاه ها که فعاليتشــان با 
آلودگی محيطی و سروصدا همراه است و 
همين طور برخی کاسبان که زباله هايشان 
را در پياده رو و جدول می ريزند، هم گاليه 
دارند.» «جعفر محمدی» درباره اقدامات 
شوراياری برای پيگيری مشکالت خيابان 
می گويد: «در بازديد ميدانی با شــهردار 
ناحيه اين موضوعات مطرح شــده است 
که شــهرداری هم به کاســبان متخلف 
تذکر داده که زباله هايشــان را در مخازن 
بريزند و پياده رو را آلوده نکنند. اما درباره 
بافت تجاری غالب خيابان نمی شود کاری 
کــرد چون اين واحدهــای تجاری اينجا 
همه ســند مالکيت و پروانه کسب دارند 
و فعاليتشــان غيرقانونی نيســت.» دبير 
شوراياری محله با بيان اينکه سر نخ برخی 
از مشــکالت اين خيابــان از جمله تعدد 
ميوه فروشی های ثابت و سيار به نبود بازار 
ميوه و تره بار در محله می رسد، می گويد: 
«از چند ســال پيش شهرداری زمينی را 
در خيابان «بم» برای ســاخت بازار ميوه 
و تره بار به ســازمان ميادين ميوه معرفی 
کرده اما در عمل هنوز کاری انجام نشده 
است و زمين خالی اســت؛ اگر اين بازار 
راه اندازی شود بخشــی از مشکالت اين 

خيابان و محله کوهسار حل می شود.» 

از تخلفات عكس بگيريد
گاليه اهالی از تخلفات ترافيکی خيابان 
۲۴۴ و نبــود نظارت پليس راهور در اين 
محــدوده را با رئيس پليــس راهنمايی 
و رانندگی منطقــه در ميان می گذاريم. 
ســرهنگ «برديا دريکوند» با بيان اينکه 
تيم های پليس راهور پنجشــنبه تعطيل 
هستند و از ساعت ۲۱ تا ۲۴ در محدوده 
خيابان اســتخر حضور دارنــد می گويد: 
«در ساير روزها ماشين های پليس ضمن 
گشــتزنی با دوربين هايی که روی خودرو 
هست از خودروهای متخلف که با توقف 
دوبله يا ساير تخلفات مشکالت ترافيکی 
ايجاد کرده اند، عکــس می گيرد و پيغام 
اخطار و صدور جريمه برای راننده ارسال 
می شــود.» ســرهنگ دريکوند در ادامه 
می افزايــد: «مدتی پيش بــرای کاهش 
ترافيک در محــدوده، فرعی های خيابان 
اســتخر را يکی در ميان يکطرفه کرديم 
و تابلوهای ترافيکــی را نصب کرديم اما 
اهالی برای مخالفت با اجرای طرح، شبانه 
تابلوهــا را رنگ کردنــد.» رئيس پليس 
راهور منطقه با تأکيد بر تداوم گشــتزنی 
پليس در محدوده استخر می گويد: «چون 
پليس هميشه حضور ندارد در ديداری که 
با اعضای شوراياری داشتيم خواستيم از 
خودروهای متخلف عکس بگيرند و همراه 
با زمــان و مکان دقيق تخلــف؛ برای ما 

ارسال کنند.» 

شهردارى زمين مناسب بدهد
وضــع ســاخت و راه انــدازی بــازار 
ميوه و تره بــار در زمين خيابــان بم را از 
مدير بازار روزهای شــرق منطقه ۴ جويا 
می شــويم. رجبی با بيــان اينکه زمين 
خيابان بم مناسب ســاخت بازار ميوه و 
تره بار نيســت، می گويد: «برای ســاخت 
بازار ميوه و تره بار، يک تيم کارشناســی 
از طرف سازمان ميوه و تره بار، موضوعاتی 
مثل ايمنی محل، در دسترس بودن برای 
اهالی، فاصلــه با نزديک ترين بازار ميوه و 
تره بار، داشتن صرفه اقتصادی برای تأمين 
حداقل هزينه های ضروری و... را بررسی 
می کند و در صورت تأييد بازار ســاخته 
می شود اما زمين پيشنهادی شهرداری به 
دليل وجود کابل برق فشــار قوی ناايمن 
اســت و طبق نظر کارشناسان موقعيت 
محلــی آن به گونه ای اســت که توجيه 
تأمين حداقل هزينه های  برای  اقتصادی 
تمام شــده را هم ندارد.» «امير رجبی» 
می افزايد: «سال گذشته بازار ميوه و تره بار 
خيابان استخر به دليل نداشتن مشتری 
جمع شد از اين رو ارزيابی اقتصادی برای 

جانمايی بازار ضروری است.» 

مشكالت خيابان 244
اهالى محله كوهسار را كالفه كرده است

جنگ بر سر 
جـاى پـارك

جعفر محمدى
دبير شورايارى محله 

كوهسار

سرهنگ برديا دريكوند
رئيس پليس راهور 

منطقه 4

امير رجبى
مدير بازارهاى روز 

شرق منطقه 4

زمين مناسب 
نداريم 

وضعيت بازار روز و  تره بار محله کوهسار را از 
شهرداری منطقه پيگيری کرديم. روابط عمومی 

شهرداری با بيان اينکه زمين خيابان بم برای ساخت 
بازار ميوه و  تره بار مورد تأييد سازمان مديريت ميادين 

 تره بار شهر تهران قرار نگرفته، می گويد:  «در حال 
حاضر ساخت بازار ميوه و  تره بار در محله 

کوهسار به دليل نبود زمين مناسب 
منتفی است.»

پاسخ مسئول

 اين روزها مشــکالتی نظير نبود جای پارک، توقــف دوبله و راهبندان نه تنها 
در معابر باريک محله های شــلوغ، که حتی در خيابان های عريض و محله های نه 
چندان شلوغ هم ديده می شــود. مصداق اين سخن، خيابان ۲۴۴ محله کوهسار 
در شــمال شرق پايتخت است که با وجودعريض  بودن، مشکالت متعدد ترافيکی 
دارد. ساکنان خيابان می گويند اين مشکالت ناشی از وجود اصناف مزاحم، فراوانی 
واحدهای تجاری و نظارت ناکافی پليس راهور است و خواستار رسيدگی و رفع آنها 

هستند. هفته گذشته به درخواست اهالی برای تهيه گزارش به اين خيابان رفتيم.

پريسا نورى
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاشى جون

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاشى جون

خيابــان پاســدارگمنام، نرســيده بــه بزرگراه 
امام علــی(ع)، تابلــوی خيابان تاجــری رضايی به 
چشم می خورد. در کمرکش خيابان، دِر بزرگ آبی 
رنگی جانمايی شــده که تا قبل از اجرای عمليات 
عمرانی بهســازی آرامستان ها خبری از آن نبود. از 
شواهد امر معلوم است دِر آبی رنگ فقط در ساعت 
فعاليــت کارگاه عمرانی باز اســت و بعــد از آن به 
روی شــهروندان بسته می شود. از جلو در تا انتهای 
خيابان تاجری که به آرامستان های پنجگانه دوالب 
منتهی می شود، قدم به قدم کپه های خاک و ماسه 
روی هم تلنبار شده است. سطح زمين هم به دليل 
کنده کاری روکش آسفالت، شکل ناهمواری به خود 
گرفته و راه رفتن را برای رهگذران سخت می کند. 
به گفته «قاســم قديمی» دبير شــوراياری محله 
از ايــن وضعيت خيابان  صاحب الزمان(عج)، پيش 
تاجــری به گونه ديگری بود، ايــن معبر به خيابان 
جعفری راه داشــت و محل   تردد شهروندان محله 
به شــمار می رفت. او می گويد: «چند ماهی اســت 
به دليل اجرای طرح بهســازی آرامســتان ها ابتدا 
و انتهای خيابان تاجری مســدود شــده تا فعاليت 
عمرانی به راحتی انجام شــود.» آرامستان روس و 

حداقل می رسد. قديمی ادامه می دهد: «ديوارهای 
بلند آرامســتان ها اطراف خيابان را محصور کرده و 
فضای خوفناکی را ايجاد کرده بود. بارها خفتگيری 
در اينجا رخ داده بود. خوشــحاليم از اينکه تبديل 
به يک ميدانگاه می شــود. بانوان هميشه از خلوتی 
خيابان هراس داشــتند چراکه می ترسيدند سارقی 
به آنهــا حمله کند.» به گفته اين شــورايار، اغلب 
اهالی از ايجاد پياده راه و ميدانگاه در خيابان تاجری 
احســاس رضايت می کنند، چراکه ارزش ملک شان 
بيشتر از پيش می شود. او می گويد: «خانه های اين 
محدوده از قيمت پايينی برخوردار هستند نه کسی 
برای خريد اقدام می کند و نه نوسازی. برای همين 
روز به روز خانه ها فرســوده تر شده و مشکالت شان 

بيشتر می شود. با نونوار شدن محله قطعًا 
وضعيــت امــالک در اين خيابــان بهتر 
خواهد شــد.» اما نکته حائز اهميتی که 
قديمی به آن اشــاره می کند، موضوعی 
اســت که اگر مســئوالن طرح بهسازی 
آرامســتان به آن توجهی نکنند در آينده 
به مشــکل بزرگی تبديل خواهد شــد و 
آن پارکينگ اســت. او می گويد: «بعد از 

همچنين اين آرامســتان ها قابليت آن را دارند که 
به پاتوقی برای گفت وگوی اديان تبديل شوند.» به 
گفته گودرزی، سازمان بهشت زهرا(س) کارفرمای 
اجرای اين طرح است. به اعتقاد اين مسئول، اجرای 
چنين طرحی اهداف زيادی را دنبال می کند، رونق 
گردشگری و اقتصادی، ايجاد تفرجگاه و بازار محلی، 
بهره گيــری از ظرفيت های اديــان و تقويت هويت 
محلــی از جمله مزايای اجرای اين طرح به شــمار 
می آيند. او در ادامه به نکته مهمی اشاره می کند و 
آن برقراری ارتباط صميمی شخصيت های فرهنگی 
و هنری و آشــنايی آنهــا با تاريخچــه محله های 
همســايه اســت. همين باعث افزايش حس تعلق 

محلی در بين شهروندان می شود. 

ضرورت ساخت 
پاركينگ و سرويس بهداشتى

اجرای فاز اول فعاليت های عمرانی پروژه برعهده 
ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهر تهران است 
و فاز دوم را ســازمان نوسازی شــهر تهران انجام 
می دهد. گــودرزی به اتفاق خوبی که قرار اســت 
در آينده نزديک شــاهد آن باشيم، اشاره می کند: 

دوالب گريگوری در قســمت جنوبی خيابان و در 
مجاورت هم قرار دارند. آرامســتان لهستانی ها هم 
در کنار آنهاســت. ضلع غربی خيابان هم آرامستان 
آشــوری ها قرار دارد و در همسايگی اش آرامستان 

ديگری است. 

پايان ناهنجارى هاى اجتماعى در خيابان 
تاجرى

هرچــه هســت ديوارهــای بلند اطــراف اين 
آرامســتان ها اجــازه کنــدوکاو به رهگــذران را 
نمی دهد و کمتر کســی خبــر دارد در دل آنها چه 
شــخصيت های برجسته ای دفن شــده اند. قديمی 
می گويــد: «کســانی کــه در اينجا دفن شــده اند 
آدم هايی هســتند با مليت های مختلف که در دوره 
قاجار گذرشــان به محله دوالب افتاده است. هرچه 
هســت از اهالی همين محله هســتند و به رســم 
همســايگی حرمت شان نگه داشــته می شود. حاال 
قرار اســت از انزوا بيرون بيايند و بين آنها و اهالی 
محله انس و الفتی ايجاد شود.» او اجرای اين طرح 
را يکی از اتفاقات مهــم در محله می داند و معتقد 
است با بهسازی آرامستان ها، معضل ناامنی محله به 

ساخت ميدانگاه مطمئنًا شهروندان و توريست های 
زيادی برای بازديد از آرامستان ها به اينجا می آيند. 
ما قطعًا با کمبود جای پارک مواجه خواهيم شــد و 
اگر در طرح بهســازی پارکينگی تعبيه نشده باشد 

شهروندان با دردسر مواجه می شوند.» 

رونق گردشگرى و اقتصادى در منطقه 14
نظارت و مديريت بر پروژه بهسازی آرامستان های 
دوالب برعهده «حميدرضا گودرزی» اســت. اينکه 
عمليــات اجرايــی و عمرانی پروژه چــه روندی را 
طی کرده تا به ســرانجام رســيده و چه پيامدهای 
مثبتی را خواهد داشت را از او جويا می شويم. مدير 
پــروژه آرامســتان های دوالب می گويد: «مجموعه 
دارند  بااليی  قدمت  دوالب  آرامستان های 
و به زمان قاجار برمی گــردد و از اهميت 
زيســت محيطی و هويت ملــی و جهانی 
برخوردار است. اين آرامستان ها با توجه به 
قدمت و تاريخچه کهنی که دارند، در سال 
۱۳۷۹ به ثبت ملی رســيده اند. قرار است 
فضای آنها بهســازی و تبديــل به مکانی 
برای جذب توريســت و گردشگری شود. 

«تنها ميدانگاه و پياده راهی ايجاد نمی شــود بلکه 
در کنــار آن کاربری های ديگری مثل رســتوران، 
فروشــگاه عرضه محصوالت فرهنگــی و هنری و... 
هم برای اين مکان در نظر گرفته شــده است. اين 
امر بازخــورد اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد.» 
دغدغه اهالــی محلــه صاحب الزمان(عج)مبنی بر 

شــلوغی محله و کمبود جای پــارک را با گودرزی 
در ميان می گذاريم. می گويد: «ســرويس بهداشتی 
و پارکينگ از ضروريات اين طرح است که شهردار 
منطقه ۱۴ هم خيلی بر ايجاد آنها تأکيد دارد. اين 
۲ مهم در طرح لحاظ شــده و مشکلی برای اهالی 

پيش نمی آيد.»

اجراى طرح بهسازى آرامستان هاى پنچ گانه دوالب 
هويت تاريخى محله صاحب الزمان(عج) را زنده مى كند

بازآفرينى يكى از 
جاذبه هاى تهران

احمد مسجدجامعی، عضو 
شورای اسالمی شهر تهران

«بهشت مريم» 
نامى مناسب 

براى اين مجموعه
مســجدجامعی»  «احمــد 
اهالی  بــرای  چهره آشــنايی 
پايتخت است. اين عضو شورای 
اسالمی شهر تهران، برای حفظ 
اهميت  تاريخــی  مکان هــای 
زيادی قائل است. مسجدجامعی 
می گويد:  طــرح  اين  دربــاره 
يکی  ارامنه  «آرامســتان های 
از ســرمايه های تاريخی تهران 
اســت. در اين مکان هــا افراد 

از همه قوميت ها دفن هســتند. اين 
نشــان دهنده آن است که اقوام ديگر 
کشورها در سال های گذشته با امنيت 
و آرامــش در اينجا زندگی می کردند. 
بيش از ۲۵ مليت در اين آرامستان ها 
که جايگاه شان محفوظ  ديده می شود 
است. هر کدامشان هم داستان خاص 
برای  بعضی شان  دارند.  را  خودشــان 
انجــام پروژه های صنعتی و خدمت به 
هم  بعضی شــان  و  بودند  آمده  ايران 
مستشار نظامی بودند. به هر حال بعد 
از مرگ احترام همه شــان بايد حفظ 
شود. برای همين اين امر نمايانگر روح 
فرهنگی ايرانی هاســت که تبديل به 
جاذبه جهانی شده است. هرچه است 
اين آرامستان ها به يک فضای جهانی 
تبديل شــده اســت. می تواند جاده 
ابريشــم را تداعی کند که از شرق و 

غرب به اينجا می آمدند.» 
می افزايد:  ادامه  در  مسجدجامعی 
به  ساماندهی  می کنند  فکر  «بعضی ها 
در صورتی  است  يکسان سازی  معنای 
در  و دخالت  تغييــر  بايد حداقل  که 
باشيم.  داشته  آرامستان ها  ساماندهی 
به جــای کلمه احيا چــه خوب که از 
کلمه بازآفرينی استفاده کنيم. احيا به 
معنای فعاليت دوباره است در صورتی 
که ما می خواهيم ســاختار آن حفظ 
صلح  ميدان  اســم  امر  ابتدای  شود. 
برای آن انتخاب شد. از آن جا که افراد 
بيشتر  آرامستان ها  اين  در  دفن شده 
سربازان جنگی هستند می توان گفت 
اين موضوع ارتباطی به صلح ندارد، اما 
چون همه شان پيرو دين مسيح هستند 
می توانيم نام ميدان را مريم بگذاريم.» 
به گفته اين عضو شورای شهر، به دليل 
وجود مزار اقوام مختلف از کشورهای 
دور و نزديک، می تــوان با راه اندازی 
تاالر ملل، ديپلماسی شهری را در اينجا 
فعال کرد. او می گويد: «بعضی از اقوام 
مثل لهستانی ها در زمان جنگ جهانی 
به ايران پناه آورده اند و خاطرات خوبی 
از ايران دارنــد و بنابراين با همکاری 
وزارت خارجه می توان اين گورستان را 

به يک محل فرا ملی تبديل کرد.» 

احمد مسجدجامعى
عضو شوراى اسالمى 

شهر تهران

«کامبيز مصطفی پور» شــهردار منطقه 
طرح  اجرای  از  ابراز خرســندی  ضمن   ۱۴
آرامســتان های دوالب متذکر  بهســازی 
می شــود: «اين آرامستان ها ۷ و نيم هکتار 
مســاحت دارد و در محدوده دوالب واقع 
که  است  شــخصيت هايی  مدفن  شده اند. 
در عرصه های فرهنگــی و اجتماعی نقش 
بزرگی داشــتند. نقشه اول و دوم اين طرح 
توسط ســازمان بهشــت زهرا(س) تهيه 
توسط سازمان  آن  عمرانی  عمليات  و  شده 
نوسازی شــهر تهران اجرا می شود. اجرای 
اين طرح حس تعلق خاطر به محله را ايجاد 

رايزنی های  اجرايی شدن آن  برای 
زيادی انجام شــده امــا از آن جا 
کــه مليت های مختلفــی در اين 
جلب  هستند  دفن  آرامســتان ها 
رضايت ســفارت ها کار زمان بری 
بود که ســرانجام به نتيجه رسيد. 
و  از متخصصان شهرسازی  برای اجرای آن 
فرهنگی کمک گفته شده تا اين مکان های 
تاريخی به پاتوق فرهنگی تبديل شود.» از 
قرار معلوم طرح به شورای شهر ارجاع داده 
بالغ بر ۵۰ ميليارد تومان در  شده و مبلغی 

نظر گرفته شده است. 

آرامستان های  احياء  کرد.  خواهد 
و  دوالب سند مهم در صلح دينی 
مردم  و دينی  فرهنگی  همبستگی 
ايرانی ها  نوعدوستی  و  است  ايران 
را به رخ می کشد.» او معتقد است 
با اين اتفاق ســرانه گردشــگری 

ارتقاء پيدا کــرده و گام مهمی برای ارتقاء 
دانش تاريخی و فرهنگی محله برداشــته 
ادامه می افزايد:  می شــود. مصطفی پور در 
به  تبديل  و  آرامســتان ها  بهسازی  «طرح 
فضای گردشــگری از ديربــاز مورد توجه 
مسئوالن شــهری منطقه ۱۴ بوده و هست. 

کامبيز مصطفی پور، شهردار منطقه ۱۴ 

گامى براى رونق فرهنگى محله

كامبيز مصطفى پور
شهردار منطقه 14

عضو  ميرزاتومی»  «گريگوری 
هم  ارامنه  خليفه گری  شــورای 
از اجرای ايــن طرح حس خوبی 
دارد و معقتد اســت انجام آن به 
نفع اهالی محله و ارامنه است. او 
می گويد: «ما در اين شهر زندگی 
می کنيم و تابع قوانين هســتيم. 
امــا نکاتی در ديــن و آيين ما 
مجريان  داريم  دوست  که  هست 
اين طــرح به آن توجــه کنند. 

حفظ حرمت و قداســت اين اماکن برای ما 
خيلی مهم است. اموات در نزد ما از جايگاه 
بااليی برخوردار هستند. از نظر باور دينی، 
مسيحيت به درگذشتگان يک وظايفی دارد 
و حداقل سالی چندبار برای زيارت قبور و 
ادای احترام به اينجا می آييم و به اسم روز 
درگذشتگان معروف است. آيين خاصی از 

ســوی روحانی ما انجام می شود 
مثــل تبرک کــردن. همان طور 
که مســلمانان برای اموات خود 
فاتحــه می خوانند. در اين روزها 
حساسيت ما بيشــتر است و از   
تردد بيجا و حضور توريســت ها 
آيين  معتقديم  چراکه  معذوريم. 
با نظم خودش اجرا شود.  بايد  ما 
بايد  مورد طرح ســاماندهی  در 
متذکر شــوم که هدف پاکسازی 
و بهسازی است و بافت آرامستان ها تغيير 
آرامستان  و  خيابان  مرز  نمی شــود.  داده 
نبايد به هــم بخورد. ديوارها برداشــته 
و  دارند  تاريخی  نمی شــود چراکه قدمت 
ميراث فرهنگی هم بر همين موضوع تأکيد 
داشتند. شــهرداری اقدامات ارزنده ای را 

انجام داده و ما سپاسگزار هستيم.» 

گريگوری ميرزاتومی، عضو شورای خليفه گری ارامنه:

به باورها و رسوم ما توجه شود

حميدرضا گودرزى
ناظر و مدير پروژه

گريگورى ميرزاتومى
عضو شوراى اسالمى 

شهر تهران

 بهسازی آرامستان های دوالب، از طرح های کارآمد و تأثيرگذاری است که اخيراً شاهد اجرايی شدن آن 
در محله صاحب الزمان(عج) و منطقه ۱۴ هستيم. پروژه ای که با به ثمر نشستن آن، فضای ساکت و غريب 
آرامســتان ها به قطب گردشگری تبديل شده و سبب باز شدن پای بسياری از عالقه مندان به تاريخ ملی 
به اينجا می شود. از ســوی ديگر پاتوقی می شود برای دورهمی اديان جهان و توريست های خارجی. اين 
تحول بزرگ فرهنگی و هويتی را مديون مديران شهری منطقه ۱۴ هستيم که از ديرباز پيگير ماجرا بوده و 
سرانجام با جلب رضايت سفارت ها و خليفه گری ارامنه آن را به سرانجام رساندند. سازمان بهشت زهرا(س) 
کارفرما و ســازمان نوسازی شهر تهران اجرای اين طرح را در دست دارد. به گفته دست اندرکاران پروژه، 
بهسازی آرامستان های دوالب و ايجاد ميدانگاه صلح در آينده ای نزديک فضای بی روح اطراف آرامستان ها 
را به گذرگاهی تاريخی تغيير شکل خواهد داد و فرصتی پيش می آيد تا شهروندان تهرانی با شخصيت های 
فرهنگی و هنری کشورهای ديگر بيشتر آشنا شوند. در تهيه اين گزارش «حميدرضا گودرزی» مدير پروژه 

آرامستان های دوالب و «قاسم قديمی» دبير شوراياری محله صاحب الزمان(عج) ما را ياری کردند.

مژگان مهرابى
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

چشمه هاى جوشان تپه سرخ
بوســتان جنگلی ۵۴۷ هکتاری سرخه حصار که 
محل گردش و تفريح بســياری از پايتخت نشــينان 
است، در شرق بزرگراه شهيد دوران و محدوده ناحيه 
۴ شهرداری منطقه۱۳ قرار دارد و زيرنظر اداره منابع 
طبيعی و آبخيزداری اســتان تهران اداره می شــود. 
براســاس نوشــته ها، اين مجموعه درگذشته های نه 
چندان دور به دليل داشتن سنگ های سرخ در دامنه 
کوه سر تپه و جنوب شرقی شميران، به اين نام شهرت 
گرفته و آب و هوای معتدل و باغ های ميوه آن هنوز هم 
پابرجا است. آن زمان چشمه های متعدد، باغ های ميوه 
اين محدوده را سيراب می کرده اند و در زمان سلطنت 
فتحعلی شاه قاجار هم اينجا در زمره نقاط خوش آب 
و هوای تهران و محل اســتفاده دربار بوده  اســت. از 
اين رو اينجا را برای تفريح و شــکار انتخاب می کردند 
و به عنوان محل پرورش اســب و چــراگاه و اموری از 
اين قبيل مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنين 
و  ناصرالدين شــاه  دوره  در 
محدوده  ايــن  هــم  پهلوی 
باقی مانده  شکارگاه  به صورت 
است. شــکارگاهی که خارج 
از محدوده بوده و در آخرين 
مراحل رشد و گسترش شهر 
تهران به عنوان پارک شهری 
در محدوده شهر تهران مورد 
توجه قرار گرفته اســت. قبًال 
به عنوان شکارگاه فرحی هم از 
آن ياد می شد که از دو منطقه 
پــارک ملی ســرخه حصار و 
پارک جنگلی ســرخه حصار 

تشکيل شده است. 

حصار سبز شهر
می گويند ســابقه توسعه و شــکل گيری بخش 
غربی ســيزدهمين تکه پايتخت فعلی به زمان شاه 
طهماســب برمی گردد و اين محــدوده از آن زمان 
مــورد توجه بــوده و در طول زمان هــای متمادی 
محدوده شرقی اين منطقه وارد عرصه های شهری 
شده اســت. به نحــوی که اين حرکــت در انتهای 
دوره پهلــوی اول بســيار کنــد بــوده و در دوره 
پهلوی دوم مناطق شــرقی منطقــه ۱۳ تهران نو و 
تهرانپــارس وارد عرصه های کالبدی شــهر شــده 
است. در همين زمان توجه به منطقه سرخه حصار 
به عنوان يک محــدوده پارک ملی آغاز و منطقه از 

حالت شکارگاه خارج شده است. جنگلکاری در 
اين محدوده و ايجاد حصار ســبز شــهری نيز 
مصادف با همين دوران بوده است. جنگلکاری 

در ســرخه حصار همچون پارک چيتگر از 
سازمان  سال های۱۳۴۵ ـ ۱۳۵۶توسط 
جنگل هــاو مراتع در بخش محدودی 
با عنوان «کمربند سبز شهر تهران» 
شروع شده و متعاقبا در سال های بعد 
نيز توســعه پيدا کرده است. براساس 
آنچه در مطالعات شــهرداری تهران 
عنوان شده است اين بوستان تا سال 

۱۳۶۹ زيرنظــر حــوزه معاونت وزارت 
کشــاورزی و به سرپرســتی ســازمان 

جنگل ها و مراتع اداره می شده است و از 
آن به بعد سازمان فضای سبز شهرداری از 

آن بهره برداری می کند. 
از آن زمان تاکنون سرپرســت پارک از 
طريق مديريت ســازمان پارک ها منصوب 
می شــود و انجــام امــور اداری و مالــی و 

کارکنان نيز از طريق اين سازمان صورت می گيرد. 

ملى شدن سرخه حصار در سال 1359
پــارک جنگلی ســرخه حصار تقريبــًا به دليل 
موقعيت مناســب و آب و هوای خوب از زمان های 
قديم مورد توجه بوده است. از روزگار آقامحمدخان 
قاجار هــم منطقه جاجرود به عنــوان قرق انتخاب 
شده و در روزگار فتحعلی شــاه قاجار همه منطقه 
جاجــرود، خجير و ســرخه حصار به صــورت قرق 
درآمد. مدتی بعد با توجه بــه ويژگی ها اين پارک 
در ســال ۱۳۵۹ به عنوان پارک ملی به ثبت رسيد. 
حاال نزديک ۴۱۰ هکتار از اراضی پارک زيرپوشش 
گياهــان مختلــف قــرار دارد کــه نمونه های 
کاشــته شده شــامل انواع گونه های پهن برگ 
خزان کننده، ســوزنی برگان هميشــه ســبز 
و گونه های زينتی و درختچــه ای نيز در پارک 
سرخه حصار کاشته شــده که کاج تهران، 
گنجشــک،  زبان  اقاقيــا،  نقره ای،  ســرو 
زربين، سرو خمره ای، ارغوان، چنار، عرعر 
داغداغان، توت ســفيد و نارون بخشی از 
آن است. اين ميان حيات وحش جانوری 
اين محدوده هم متنوع است و حيوانات 
و پرنــدگان و خزندگانی همچون کل، 
بز، قوچ، ميش، آهو، گراز، کفتار، روباه، 
شغال، گربه وحشــی، تشی، خرگوش 
و ســنجاب در آن زيســت دارنــد. حاال 
مديريت شهری تهران با توجه به ويژگی های 
اين بوســتان جنگلی به دنبال تبديل آن به 
قطب گردشگری شــرق تهران است تا پيش 
از پيــش ايــن مجموعه شناســانده و از آن 

بهره مندی شود. 

جست و جو در پيشينه 
بوستان جنگلى سرخه حصار

 بوســتان جنگلــی ســرخه حصار در 
سيزدهمين تکه پايتخت، روزگاری در قرق 
پادشاهان و درباريان بوده است اما حاال جزو 
ميراث ملی و ثروت ســبز و گرانبهای مردم 
که  جنگلی  بوستان  اين  می شود.  محسوب 
به  ايران  قديمی ترين شکارگاه های  از  يکی 
تاکنون  دور  گذشته های  از  می آيد،  حساب 
از اهميت خاصی برخــوردار و مورد توجه 
بوده است. ردپای گذر تاريخ از اين مجموعه 
ملی را به کمک «مهدی سيف» مدير قطب 
گردشگری شــرق تهران (سرخه حصار) و 
شهرداری  گردشگری  ستاد  پيشين  رئيس 

تهران مرور کرده ايم.  

پروانه بهرام نژاد

ياقوتى در دل حصار سرخ

از شكارگاه همايونى 
تا بوستانى براى مردم

حالت شکارگاه خارج شده است. جنگلکاری در 
اين محدوده و ايجاد حصار ســبز شــهری نيز 
مصادف با همين دوران بوده است. جنگلکاری 

در ســرخه حصار همچون پارک چيتگر از 
سازمان  توسط 
جنگل هــاو مراتع در بخش محدودی 

آنچه در مطالعات شــهرداری تهران 
عنوان شده است اين بوستان تا سال 

 زيرنظــر حــوزه معاونت وزارت 
کشــاورزی و به سرپرســتی ســازمان 

جنگل ها و مراتع اداره می شده است و از 
آن به بعد سازمان فضای سبز شهرداری از 

از آن زمان تاکنون سرپرســت پارک از 
طريق مديريت ســازمان پارک ها منصوب 
می شــود و انجــام امــور اداری و مالــی و 

گياهــان مختلــف قــرار دارد کــه نمونه های 
کاشــته شده شــامل انواع گونه های پهن برگ 
خزان کننده، ســوزنی برگان هميشــه ســبز 
و گونه های زينتی و درختچــه ای نيز در پارک 
سرخه حصار کاشته شــده که کاج تهران، 
گنجشــک،  زبان  اقاقيــا،  نقره ای،  ســرو 
زربين، سرو خمره ای، ارغوان، چنار، عرعر 

مديريت شهری تهران با توجه به ويژگی های 
اين بوســتان جنگلی به دنبال تبديل آن به 
قطب گردشگری شــرق تهران است تا پيش 
از پيــش ايــن مجموعه شناســانده و از آن 

بهره مندی شود. 

در دل محدوده ســرخه حصار يک عمارت قديمی و آثار 
يک کاروانســرا همچنان باقی مانده است که قدمت عمارت 
«قصر ياقوت» به دوران پادشــاهی ناصرالدين شاه قاجار 
و سال ۱۲۶۲ خورشــيدی برمی گردد که درباره تاريخچه 
اين مجموعه آمده اســت: «اين قصر در سی و نهمين سال 
پادشاهی او ساخته شده آن زمان اين قصر که از کوشک 
بيرونی و حرم خانه کاخ ســلطنتی تشکيل شده و حدود 
۲۰۰ اتاق داشته، عالوه بر تفرجگاه ناصرالدين شاه، محلی 
برای آشــپزان دربار نيز بوده است. عالوه بر کاخ اصلی، 
و  کاروانســرا، سربازخانه  مانند  ديگری  ساختمان های 
گرمابــه در اين بــاغ وجود 

داشــت که امروز اثری از آنها باقی نمانده است. برای ساخت 
اين کاخ در سال ۱۲۶۲ خورشيدی نزديک به ۱۵ هزار تومان 
هزينه شده است. اين قصرکه از آن به نام هايی چون عمارت 
قصرياقوت، کاخ ياقوت، کاخ سرخه حصار و کاخ ناصری هم نام 
برده می شــود، در سال ۱۳۳۶ با تصويب مجلس شورای ملی 
به سازمان تأمين اجتماعی واگذار و بيمارستان ريوی در آن 
ايجاد و از ســال ۱۳۵۵ با تصويب مجلس شورای اسالمی به 
بيمارستان و مرکز فوق تخصصی قلب تبديل شده است. اين 
عمارت هم در مهرماه ســال ۱۳۸۲ به عنوان يکی از آثار ملی 
ايران به ثبت رسيده است. همچنين کاروانسرای شاه عباسی 
نيز يکی از ۹۹۹ کاروانســرای معروف و به جامانده از دوران 

صفوی است که به دستور شاه عباس صفوی در ايران و حريم 
منطقه ۱۳ تهران در بوســتان جنگلی سرخه حصار ساخته 
شده اســت. اين بنای تاريخی که در اوايل دوره قاجاريه به 
بهره برداری رسيده است، قدمتی بيش از ۲۲۰ سال دارد و در 
سازمان ميراث فرهنگی هم به ثبت ملی رسيده است. اين 
کاروان ســرا ۶۵۰ مترمربع مساحت و حدود ۶ اتاق داشته و 
زمانی محل اتراق و تجديد قوای کاروانيانی بوده که از دروازه 
شرقی پايتخت وارد تهران می شدند. اما حاال به مکانی برای 
نگهداری و پرورش گاو و گوســفندان تبديل شده است و 
مديريت شهری به دنبال تغيير کاربری و بهره برداری از آن 

به نفع عموم شهروندان است.

حمل و نقل

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاشى جون

اين بار جريمه نمى شوى
ســاعت ۸ ونيم صبــح به تقاطع بزرگراه شــهيد 
سليمانی و خيابان آيت اهللا  خوشوقت که بين محلی ها 

به چهارراه تيرانداز معروف است، می رسيم. 
افسران پليس راهور در ضلع شمال چهارراه 
مستقرند و موتورسواران متخلف را متوقف 
و پس از آمــوزش کوتاه به همکاری دعوت 
می کنند. «حســين» يکی از موتورسوارانی 
است که هم کاله کاسکت ندارد و هم چراغ 
قرمــز را رد کرده. او کــه جوانی حدودا ۳۰ 
ساله و پيک يک رســتوران است، در دفاع 
از تخلفاتــش به پليس می گويد: «چند روز 
پيــش کالهم را دزيدند و هنوز نتوانســتم 

بخرم. امروز هم چون خيلی عجله داشــتم چراغ را رد 
کردم.» مأمور پليس با خوشرويی می گويد: «حيف از 
جوانی ات نيست که اين طوری با جانت بازی می کنی؟ 
اگر چند دقيقه ديرتر برسی بهتر است تا اينکه خدای 
نکرده هيچ وقت نرسی؟ اگر به فکر خودت نيستی، به 
فکر خانــواده ات باش، به فکر امنيت جامعه باش و....» 
حســين که سرش را پايين انداخته می گويد: «حق با 
شماســت جناب سروان اين دفعه را ننويسيد...، ديگر 
تکرار نمی شود و...» مأمور پليس در حالی که گواهينامه 
و کارت موتور را کنتــرل می کند، می گويد: «جريمه 
عبور از چراغ ۲۰۰ هزار تومان و نداشتن کاله کاسکت 
هم ۶۰ هزار تومان است، اما اين بار قرار نيست جريمه 
شوی، فقط کافی اســت ساعتی کنار ما بايستی و به 

راکبان موتور و رانندگان متخلف تذکر بدهی و...» 

همكارى روزانه 20 موتورسوار با پليس
طرح موتوريار از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح يعنی پيک 
ترافيک صبحگاهی در چهارراه تيراندازاجرا می شود. 
ستوان دوم «محمد طيبی» افسر پليس راهور منطقه 
که نحوه اجــرای طرح را به موتورســواران متخلف 
توضيح می دهد، دربــاره تعداد راکبان متخلف و نوع 
تخلفات انجام شده در اين معبر می گويد: «تقريبًا هر 

روز در اين بازه زمانی حدود ۲۰ موتورســوار متخلف 
متوقف می شوند، بيشترين تخلفات هم نداشتن کاله 
کاســکت، پوشاندن پالک موتور و عبور از چراغ قرمز 
است.» ســتوان دوم طيبی درباره برخورد 
راکبان موتور می گويد: «موتورسواران ابتدا 
فکر می کنند قرار است جريمه شوند، برای 
همين ناراحت می شــوند امــا وقتی با آنها 
دربــاره طرح صحبت می کنيم، اســتقبال 
کرده و خيلی خــوب همکاری می کنند.» 
طيبــی درباره نتيجه اجــرای طرح در اين 
مدت می گويد: «خوشبختانه طرح تا اينجا 
موفق بوده و برخی از موتورســواران که در 
روزهای اول به دليل تخلف متوقف و ارشاد 
شده بودند، حاال می بينيم که کامًال قانونمند شده اند، 
اميدواريم که اين موضوع نهادينه شود.» او در ادامه به 
دفتری که مشخصات موتورسواران، نوع تخلف و مدت 
زمان همکاری با پليس در آن نوشته شده، اشاره کرده 
می گويد: «طبق مجوز قضايی پليس می تواند از يک 
تا ۱۲ ساعت افراد را برای فعاليت در کنار پليس نگه 
دارد، اما چون همه موتوســواران همکاری خوبی با ما 

داشتند اکثراً يک ساعت متوقف شده اند.» 
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طرح «موتوريار» با هدف كاهش تخلفات موتورسواران، در چهارراه تيرانداز در حال اجراست 

آموزش در ايستگاه تلنـگر!
با اجراى يك طرح ويژه، موتورسواران 

متخلف به كمك پليس مى آيند

در ضلع شــمال غربی چهارراه تيرانداز چادری 
به نام «ايســتگاه تلنگر» برپاســت. در اين ايستگاه 
کــه به همت اداره شــهروندی معاونــت اجتماعی 
شــهرداری منطقه ۴ برپا شده، افسر آموزش پليس 
راهور بــا نمايش کليپ هــای کوتاه آموزشــی در 
لپ تــاپ، نکاتی را درباره پيشــگيری از تصادفات 
رانندگی به موتورســواران متخلف آموزش می دهد. 
«ابوالقاســم پورميرزايــی» مديــر اداره آمــوزش 
شــهروندی منطقه با بيان اينکه اين ايســتگاه در 

راســتای پويش «موتورســوار خوب» برپا 
شــده، می گويد: «پويش موتورســوارخوب 
با همکاری معاونــت اجتماعی، حمل ونقل 
و ترافيک و پليس راهــور و با هدف  ترويج 
فرهنگ موتورســواری ايمن، آگاهی بخشی 
نســبت به مقررات راهنمايــی و رانندگی 
توســط موتورســواران، از اول دی ماه در 

ســطح منطقه آغاز شده و تا پايان ارديبهشت سال 
۱۴۰۰ ادامــه دارد.» پورميرزايی در ادامه می افزايد: 

آنالين  آموزشی  کارگاه های  «برگزاری 
بــرای موتورســواران، آمــوزش بــه 
پيک های موتوری رستوران ها و...، ارائه 
کليپ هايی با محتوای آموزش ترافيکی 
برگزاری  همچنين  دانش آموزان،  برای 
مسابقات مختلف و توليدات رسانه ای، 
توزيع بسته هايی با محتوای آموزشی و 
بهداشــتی بين موتورسواران و اهدای کاله کاسکت 
به موتورسوار نمونه و... بخشی از اين پويش است.» 

موتورسوار خوب

«مرتضی» جوان ۲۵ ساله ای که به دليل همراه 
نداشتن کاله کاسکت، موتورش متوقف شده، بعد 
از کمــک به پليس و حضور در کالس آموزشــی 
درباره اين طــرح می گويد: «به نظرم طرح خوبی 
اســت، خيلی بهتر از جريمه کــردن تأثير دارد. 
با اينکه ديرم شــده، اما االن بــه خانه می روم و 
کالهم را برمی دارم و ديگر بدون کاله سوارموتور 
نمی شــوم.» اما «آقا ماشاهللا» موتوسوار ميانسالی 
اســت که دل خوشی از کاله کاســکت ندارد. او 
در پاسخ افســر پليس که چرا کاله ايمنی بر سر 
نگذاشتی، می گويد: «وقتی کاله می گذارم، ديدم 

کمتر می شود، نمی توانم با گوشه چشم دو طرفم 
را خوب ببينم. تازه ســرم هم خارش می گيرد 
و حواســم پرت می شــود، به خاطر همين ۲ 
بار تصادف کرده ام.» افســر پليس در پاســخ 
می گويد: «هرکالهی مناســب نيست. اگر از 
کاله استاندارد موتورســواری استفاده کنيد، 

اين مشــکالت پيش نمی آيد.» مرد ميانســال 
در پاســخ پليس نجواکنــان، می گويد: «کاله 
استاندارد گران است. کاش فروشندگان، همراه 
موتــور يک کاله رايگان می دادند يا حداقل يک 

کاله ارزان و استاندارد توليد می کردند.»

هر كالهى را بر سرتان نگذاريد!

محمد طيبى
افسر پليس راهور 

منطقه

ابوالقاسم پورميرزايى
مدير اداره آموزش 

شهروندى منطقه

برخی راکبان موتورسيکلت به دليل تخلفات 
متعــددی که مرتکــب می شــوند، متهم رديف 
اول تصادفات رانندگی هســتند. برای قانونمند 
شــدن اين افــراد و مقابله بــا رفتارهای پرخطر 
موتورســواری، تاکنــون طرح های زيــادی اجرا 
شــده اســت؛ از جمله توقيف موتور و انتقال به 
پارکينگ که ســختگيرانه ترين شيوه  برخورد با 
تخلفات موتورســواری است. اما اين روش هم در 
کاهش آمار تخلفات و تصادفــات تأثير چندانی 
نداشته اســت. حاال به نظر می رسد اجرای طرح 
«موتوريار» که به جای برخوردهای قهری بر پايه 
فرهنگسازی و آموزش بنا شــده در کاهش اين 
آمار مؤثر باشد. سرهنگ «برديا دريکوند» رئيس 
پليس راهور منطقه ۴ درباره کليات اجرای طرح 
می گويــد: «اين طرح بــرای راکبانی که مرتکب 
جرم می شــوند نيست، با آنها مطابق قانون عمل 
می شود؛ اما شامل موتورسوارانی است که مرتکب 
تخلفاتی از جمله نداشــتن کاله کاسکت، عبور 

از چراغ قرمز، مخدوش يا پوشاندن پالک موتور، 
ســرعت غيرمجاز، عبور از پيــاده رو و خط ويژه 
و.... شــوند.» رئيس پليس راهور منطقه ۴ درباره 
جايگزينی اين طرح به جــای جريمه می گويد: 
«پليس می تواند راکبان متخلف را جريمه نقدی 
کنــد يا طبق قانون ۲ هفته تــا ۶ ماه موتور آنها 
را در پارکينگ توقيف کند، اما به دليل مســائل 
اقتصادی و معيشــتی افرادی که بــا موتور کار 
می کنند و کســب درآمد دارند طــرح موتوريار 
جايگزين شده تا فرد متخلف از نزديک با فعاليت 
پليس در حوزه روان ســازی ترافيک آشنا شده و 
مرتکب تخلف نشــود.» او در ادامه با بيان اينکه 
پليس مجوز قضايی برای به کارگيری ۱۲ ساعته 
افــراد متخلف را دارد، می افزايد: «در حال حاضر 
افراد حدود يک تا ۲ ساعت در کنار پليس فعاليت 
می کنند، ولی با توجه به اينکه سوابقشان 
در سيستم ثبت می شود، چنانچه بار 
ديگر اقدام بــه تخلف کنند، جرائم 
ديگــری برای آنهــا در نظر گرفته 
می شود از جمله اينکه بايد به بخش 
بيمارســتان هايی  اورژانس 
پذيرش  را  تصادفی ها  که 
می کننــد برونــد يا در 
مراســم تشييع افرادی 
تصادف  اثــر  بــر  که 
رانندگی فوت شده اند 
بروند تا متنبه شــوند 
و در صــورت تکرار تخلف 
قوانين ســختگيرانه از جمله 
توقيف موتورسيکلت و جريمه 
مالی يا ابطــال گواهينامه و... 

اجرا می شود.»

فرهنگسازى به جاى جريمه

کمتر می شود، نمی توانم با گوشه چشم دو طرفم 
را خوب ببينم. تازه ســرم هم خارش می گيرد 
۲
بار تصادف کرده ام.» افســر پليس در پاســخ 
می گويد: «هرکالهی مناســب نيست. اگر از 
کاله استاندارد موتورســواری استفاده کنيد، 

اين مشــکالت پيش نمی آيد.» مرد ميانســال 
در پاســخ پليس نجواکنــان، می گويد: «کاله 
استاندارد گران است. کاش فروشندگان، همراه 
موتــور يک کاله رايگان می دادند يا حداقل يک 

 درباره کليات اجرای طرح 
می گويــد: «اين طرح بــرای راکبانی که مرتکب 
جرم می شــوند نيست، با آنها مطابق قانون عمل 
می شود؛ اما شامل موتورسوارانی است که مرتکب 
تخلفاتی از جمله نداشــتن کاله کاسکت، عبور 

افــراد متخلف را دارد، می افزايد: «در حال حاضر 
۲افراد حدود يک تا ۲افراد حدود يک تا ۲ ساعت در کنار پليس فعاليت 
می کنند، ولی با توجه به اينکه سوابقشان 
در سيستم ثبت می شود، چنانچه بار 
ديگر اقدام بــه تخلف کنند، جرائم 
ديگــری برای آنهــا در نظر گرفته 
می شود از جمله اينکه بايد به بخش 
بيمارســتان هايی  اورژانس 
پذيرش  را  تصادفی ها  که 
می کننــد برونــد يا در 
مراســم تشييع افرادی 
تصادف  اثــر  بــر  که 
رانندگی فوت شده اند 
بروند تا متنبه شــوند 
و در صــورت تکرار تخلف 
قوانين ســختگيرانه از جمله 
توقيف موتورسيکلت و جريمه 
مالی يا ابطــال گواهينامه و... 

اجرا می شود.»

 موتورسوار کاله کاسکت بر سر ندارد، به ناچار با 
اخطار پليس می ايستد و همين طور که با دست های 
يخ زده به دنبال مدارک موتور جيب هايش را زيرورو 
می کند، در دل به بدشانســی اش لعنت می فرستد 
و خــودش را برای جريمه يا توقيف احتمالی موتور 
آمــاده می کند. اما بعد از کمی گفت وگو با افســر 
پليس، اخم هايش باز شده و لبخند رضايت بر لبانش 
می نشــيند. چند دقيقه بعد هم در حالی که کاور 
پليس به تن و راکت ايست به دست دارد، کنار افسر 
پليس سر چهارراه ايستاده و رانندگان متخلف را 

راهنمايی و ارشاد می کند و... 
اين يک سکانس از طرح «موتوريار پليس» است؛ 
طرحی که از اول دی ماه در ۶۰ نقطه پر تردد پايتخت 
در حال اجراســت و در آن پليس از موتورسواران 
متخلف می خواهد بين توقيف موتور و پوشيدن کاور 
برای کمک به پليس، يکــی را انتخاب کنند. برای 
اطالع از کم و کيف اجرای اين طرح در شمال شرق 
پايتخت، به چهارراه تيرانداز محله تهرانپارس يعنی 

محل اجرای طرح در منطقه ۴ رفتيم.
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صفحه آرا
تاشى جون

شهردارى تهران اجراى يك طرح آموزشى  ـ آزمايشى را 
در مناطق 13، 14 و 15 شروع كرده است

فرهنگ همسايگى را «هم سايه هم» شويم
احيا كنيم

در دوران گذشته البته نه سال های دور، 
همين ۲ ـ ۳ دهه پيش کــه اغلب خانه ها 
رونقی  چنين  آپارتمان سازی  و  بود  وياليی 
نداشت، انگار همسايه ها با هم انس و الفت 
بيشتری داشــتند. اغلب از حال هم باخبر 
بودند و خود را در غم و شــادی هم شريک 
می دانستند. عادت های خوبی بين شان رواج 
داشت. کافی بود همســايه ای از گرفتاری 
همســايه اش باخبر شود، بی تمنا و بی منت 
دست به کار می شــد تا گره ای از کار او باز 
کند. اما حاال اين رفتارها کنجکاوی و دخالت 
بی جا تلقی می شــود. اين طــور که پيش 
می رويم روز به روز همســايه ها از هم دور 
شده و به گونه ای که در بعضی از آپارتمان ها 
سکنه حتی از همسايه کنار دستی شان خبر 
ندارند. ايــن اتفاق البته در مناطق مختلف 
متفاوت اســت. در برخی مناطق شــمالی 
بی خبری از هم، يک نوع کالس و پرســتيژ 
به شمار می آيد اما در مناطق جنوبی وضع 
متفاوت اســت و هنوز هم روابط صميمی 
بين همســايه ها را می توان ديد. اما نکته 
مهمی که جای تأمــل دارد، رعايت قوانين 
آپارتمان نشينی اســت که درصد بااليی از 
شــهروندان تهرانی از آن بی خبر هستند. 
«زهرا حاجی زاده» جامعه شناس در اين باره 
می گويد: «قاعده تحول شهری يا فرهنگی 
اين اســت که ابتدا درباره آن فرهنگسازی 
شود بعد آن تحول وارد جامعه شود اما در 
جامعه ما اول طرحی اجرا شــده و بعد پی 
فرهنگســازی می رويم. به طور مثال، تلفن 
همراه يک وســيله ارتباط جمعی است که 
اغلب ما داريم و اما بعضی فرهنگ استفاده 
از آن را نمی دانيم. يا آپارتمان نشــينی در 
مدت زمــان کمی روند رو به رشــدی به 
خود گرفت و خانه هــای وياليی تبديل به 
آپارتمان شد بدون اينکه با اصول و قوانين 
آن آشنا باشيم. اين امر در مناطق مختلف 
متفاوت اســت. در بعضــی از مجتمع های 
مسکونی خيلی موارد رعايت نشده و حتی 
عايق بندی ديوارها به خوبی صورت نگرفته 
است. به راحتی مکالمه افراد شنود می شود. 
می شود.»  آزار دهنده  بچه ها  ســروصدای 
به باور اين جامعه شــناس، در زندگی های 
اجتماعی  همبســتگی  امروزی  آپارتمانی 
وجود ندارد. بعضی از شهروندان با رويکرد 
بی نظمی  نوع  هــر  اختياری  چهارديواری 
را در خانه خود اجــرا می کنند. از کثيفی 
راه پله شکايت دارد اما خودش هنگام دفع 
زباله خيلی رعايت نمی کند. هر روز ســر 
جای پارک با هم درگير می شوند. با انتخاب 
مدير ساختمان فقط او را مسئول رسيدگی 
به امور آپارتمــان می دانند و هيچ فعاليتی 
نمی کنند. اينها همه از جمله ايرادهايی است 
که می توان عنوان کرد. اين جامعه شناس در 
پايان همبستگی در آپارتمان محل سکونت 
با  مثال می زند که همســايه ها  را  خودش 
هم همکاری کرده و وســايل ضدعفونی در 
آسانسور قرار داده اند تا در بحران کرونا به 

حفظ سالمت هم کمک کرده باشند. 

زهرا حاجى زاده
جامعه شناس

اصول آپارتمان نشينى را 
پاس بداريم

طــرح «هم ســايه هم» در منطقــه ۱۳ هم 
اجرا می شــود. به باور «نســرين فياضی» مدير 
اداره آموزش شهروندی منطقه ۱۳، اين طرح از 
پروژه های مهم حوزه اجتماعی اســت و اجرايی 
شدن آن تأثير زيادی در نهادينه شدن فرهنگ 
آپارتمان نشــينی دارد. او در اين بــاره می گويد: 
«آپارتمان نشينی عمر زيادی در جامعه ما ندارد. 
از ايــن رو هنــوز فرهنگ آن در بيــن برخی از 
شهروندان جای خود را پيدا نکرده است. با توجه 
به رشد بی رويه جمعيت ناگزير از آپارتمان نشينی 

هستيم. بنابراين هر شــهروند قبل از اينکه بخواهد سکونت در 
آپارتمــان را برای خود انتخاب کند بايد اول با حقوق آن آشــنا 
شود.» به گفته اين مسئول، مجتمع های مسکونی و آپارتمان های 
خيابان های شواخ و افســری برای اجرای طرح «هم سايه هم» 
انتخاب شــده اســت. او با بيان اينکه در ۸ کوچه خيابان شواخ، 
۶۰۸ واحد مسکونی وجود دارد می گويد: «در حدود ۱۸۳۵ نفر 
در اين واحدها زندگی می کنند. با توجه به تحقيقات انجام شده، 
بيشتر مشکالت آپارتمان نشينی در منطقه ۱۳ عدم آگاهی برخی 
شهروندان نســبت به قوانين آپارتمان نشينی است. اصلی ترين 
مشکالتی که شــهروندان با آن درگير هســتند رعايت نکردن 
نظافت و بهداشــت و سروصدای کودکان در طبقات و همچنين 
عدم به موقع شارژ ساختمان است. کشيدن سيگار در راه پله هم 
معضل ديگری اســت که کمتر ديده می شود.» او اشاره می کند، 
با اينکه منطقه ۱۳ بافت يک دســتی دارد اما باز هم مشکالت 
آپارتمان نشــينی در محله های آن زياد ديده می شــود. فياضی 
ادامه می دهد: «اغلب شهروندان قصد دلخور کردن همسايه خود 
را ندارنــد. اما به دليل نا آگاه بودن از فرهنگ آپارتمان نشــينی 
ناخواسته اين کار را می کنند. در زمان استراحت ديگران مشغول 
تعميرات هستند يا ميخ به ديوار می کوبد. وقتی اعتراض می شود 

می گويد که در حريم خانه خود اين کار را کرده است.» 

منطقه13

نسرين فياضى
مدير اداره آموزش 
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نه به همسايه آزارى 
منطقــه ۱۵، از جملــه مناطــق وســيع و 
مهاجرپذير تهران است. قرار داشتن اين منطقه 
در ورودی شــرق پايتخت دليلی شــده تا افراد 
زيــادی از شــهرهای دور و نزديک برای زندگی 
به اينجا بيايند. نکتــه ديگر اين که، ارزان بودن 
قيمــت ملک در بعضی از محله ها باعث شــده، 
خيلی ها سکونت در اين منطقه را انتخاب کنند. 
از اين رو منطقه ۱۵، تعداد قابل توجهی آپارتمان 
و مجتمع مسکونی دارد که وسعت شان بين ۴۰ 
تا ۶۰ مترمربع اســت. «محســن صالحی» مدير 

اداره آموزش شــهروندی منطقــه ۱۵ در اين باره می گويد: «در 
قسمت غربی منطقه ۱۵ که محله های شوش و اتابک قرار دارد، 
به دليل بافت فرسوده تعداد خانه ها بيشتر از آپارتمان است. در 
واقع بافت متراکم و ريزدانه محله اجازه نوسازی نداده است. اما 
با پيش روی به قسمت شرقی منطقه، تعداد آپارتمان ها روند رو 
به رشــدی به خود می گيرد به خصوص در محله والفجر، ابوذر، 
مسعوديه و شــهرک بروجردی.» صالحی برای اجرای طرح«هم 
سايه هم» يک مجتمع مسکونی در محله هاشم آباد را به اداره کل 
آموزش شهروندی تهران پيشنهاد داده که مورد موافقت هم قرار 
گرفته است. اين مجتمع ۴۴۲ واحد مسکونی دارد با ۱۳۰۰ نفر 
جمعيــت. او می گويد: «منطقه ۱۵ هم مثل ديگر مناطق تهران 
به دليل کم اطالعی برخی شــهروندان از اصول آپارتمان نشينی 
با مشکالتی مواجه است. البته در اين منطقه به دليل کم بودن 
بضاعت مالی برخی از شــهروندان عمده دردســرها مربوط به 
موقع پرداخت نکردن شــارژ ساختمانی می شود. اگر تأسيسات 
ساختمان خراب شود چون برخی ها امکان پرداخت هزينه تعمير 
را ندارند گاه موتورخانه از کار می افتد يا لوله های فاضالب خراب 
می شــوند. در صورتی که در مناطق شمالی شايد يکی از عمده 
مشکالتشــان، نگهداری حيوانات خانگی باشــد.» او در ادامه به 
موضوعی اشاره می کند و اينکه در آپارتمان های کوچک، فاصله 
يــک واحد با واحد ديگر کم اســت و گاهی اوقات صحبت های 
معمولی هم شنود می شــود و بايد توجه داشت همسايه ها بايد 
رازدار هم باشــند. به باور اين مسئول، رعايت حقوق همسايه ها 
از مواردی اســت که دين اسالم هم به آن سفارش زيادی کرده 
اســت. صالحی می گويد: «بعضی از شــهروندان با اين نگاه که 
اختيار ملک خود را دارند دردســرهايی برای همسايه های خود 
ايجاد می کنند. اين در حالی اســت که اصوًال کســی نمی تواند 
در ملک خود تصرفاتی انجام دهد که به همســايه ضرر برساند. 
همسايه ها در صورتی که به حقوق هم احترام بگذارند می توانند 

حامی هم باشند.» 

منطقه15

محسن صالحى
مدير اداره آموزش 
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انتخاب شهرك گل ها براى اجراى طرح
بخش قابــل توجهی از وســعت منطقــه ۱۴ را 
شــهرک های مسکونی فراگرفته اســت. قريب به ۵۰ 
شــهرک نظامی در محدوده ناحيه ۶ واقع شده که در 
حدود ۵۰ هزار نفر را در خود جای داده اســت. غير از 
آن شــهرک های ديگر هم در منطقه ۱۴ وجود دارد 
که مهم ترين شان شهرک های محله تاکسيرانی است. 

به گفته «مريم رفعتی» مدير اداره آموزش 
شهروندی منطقه ۱۴، شهرک گلها يکی از 
آنهاست، که برای اجرای طرح «هم سايه هم» 
انتخاب شده اســت. او می گويد: «فاز اول 
شــهرک گل ها ۱۶۴ واحد مسکونی و فاز 
دوم آن ۴۰۴ واحد مسکونی دارد.» رفعتی 
در ادامه اشــاره می کند که بــرای اجرای 

بلند و يک شکل مثل مهره های دومينو در کنار هم 
قرار دارند. از تعداد زياد طبقات می توان متوجه شد 
حداقل ۲ هزار نفر در اينجا زندگی می کند. رفعتی 
اشاره می کند: «طبق آمار به دست آمده ۸۷/۷ درصد 
شــهروندان تهرانی با قوانين آپارتمان نشينی بيگانه 
هستند. از ايجاد ســروصدا تا رعايت نکردن نظافت 
در بين اين قوانين ديده می شود.» رفعتی زنگ يکی 
از واحدهــا را می زند و خانمی در آســتانه در ظاهر 
می شــود. رفعتی بعد از معرفی خود و اجرای طرح 
درباره مشــکالت آپارتمان می پرســد. زن سالمند 
که گويا دل پــری دارد می گويد: «از ســروصدای 
بچه های آپارتمان طبقه باال خســته شده ام. مرتب 
بــاال و پايين می پرند و توپ بازی می کنند. ســنی 
از من گذشــته، حوصله اين چيزها را ندارم. هرچه 

اين طرح از چند تســهيل گر کمک گرفته شده است 
که با حضور در مجتمع های مســکونی درباره اصول 
و قوانين آپارتمان نشــينی صحبت کنند و مشکالت 
آپارتمان نشينی را جويا شــوند. او ادامه می دهد: «از 
اطالعات به دســت آمده می توانيــم برآورد کنيم هر 
شهرک يا مجتمع مســکونی با چه معضالتی مواجه 
اســت و برای رفع آنچه کار می توانيم انجام دهيم. در 
واقــع يک کار ميدانی انجــام می دهيم که 

بتوانيم روی نمودار بياوريم.»

مشكالتى كه به نزاع مى انجامد
همــراه با گروه تســهيلگر و رفعتی به 
شــهرک گلها می رويم. شهرک بزرگی که 
۵۶۸ واحد مســکونی دارد. ســاختمان ها 

هم به همســايه تذکر می دهــم می گويد چه کنم؟ 
کروناست بچه ها بيرون نمی توانند بروند در خانه هم 
بازی نکنند؟» «افســر خواجوی» به ديگر مشکالت 
آپارتمان اشــاره می کند. از ريخته شــدن شيرابه 
زبالــه در راه پلــه تا دعوای خانوادگی همســايه ها 
که گاه به نزاع می انجامد. به واحد ديگری می رويم. 
«معصومه ســليمی» مادر ۲ فرزند است. او دلخور 
از ســيگار کشيدن بعضی از همســايه ها در راه پله 
اســت. می گويد: «هنگام کشيدن سيگار بوی بدی 
در ســاختمان منتشر می شــود و همين من را به 
ســرفه می اندازد.» سليمی همسايه کنار دستی اش 
را بی مالحظــه و کم لطف معرفــی می کند و ادامه 
می دهد: «مادر خانواده شــاغل اســت و عصرها به 
خانــه می آيد. در طــول روز پســر جوانش صدای 

موســيقی را بلند کرده و وقتی به او تذکر می دهيم 
می گويد چهارديواری اختياری. يکبار هم درگيری 

بين او و همسرم پيش آمد.» 

مشاركت پذيرى در آپارتمان ها كم است
عدم نظافت، پرداخت نکردن شــارژ ساختمان، 
صدای بلند موسيقی، سيگار کشيدن، رفت وآمدهای 
غيرضروری، نبســتن در ورودی هنــگام رفت وآمد 
و... از جمله مشــکالتی اســت که اغلب شهروندان 
آپارتمان نشــين بــه آن اشــاره می کننــد. رفعتی 
می گويد: «روحيه مشــارکت در برخی ساختمان ها 
به واســطه اينکه حريم خصوصی ديگران اســت از 
بيــن رفته اســت. تعلق و هم بســتگی بين برخی 
همســايه ها کم شده و همه ســعی ما اين است که 

همبستگی را زياد کنيم.» به گفته او رعايت قوانين 
حريم خصوصی، همســايگی و مشــارکت مردم و 
مديريت پسماند از جمله اهدافی است که در پويش 
«هم سايه هم» دنبال می شود. اين مسئول متذکر 
می شــود: «اين طرح از دی ماه شــروع شــده و تا 
شهريور ســال بعد ادامه دارد. با اين اميد که اصول 
و قوانين آپارتمان نشــينی، در بين شهروندان جای 
خود را پيدا کند. بيشتر مشکالت آپارتمان نشينی و 
اختالف بين همســايه ها به دليل آگاه نبودن آنها از 
اصول همسايه داری است. اين امر با دلخوری شروع 
شده و به سردی روابط ختم می شود.» اين مسئول 
به اجرای اين طرح خوش بين اســت چراکه آن را 
حاصل پژوهش و تحقيق يک سال کارشناسان امور 

شهری و جامعه شناسی می داند. 
مريم رفعتى

مدير اداره آموزش 
شهروندى منطقه 14

 آپارتمان نشــينی پديده ای که تقريبًا از ۳ دهه پيش روند رو به رشــدی در تهران داشته و کار را به 
جايی رسانده است که امروزه در بين ساختمان های کوتاه و بلند شهر به تعداد انگشت شمار خانه های 

وياليی ديده می شــود. مهاجرت مردم از شــهرهای دور و نزديک به تهران برای داشتن زندگی 
بهتر از يک سو و رشد فزاينده جمعيت پايتخت از سوی ديگر، باعث شد اين ابرشهر با مشکل 

کمبود خانه و کاشانه مواجه شــود. همين امر دليلی شد تا خانه های بزرگ تک طبقه جای 
خود را به آپارتمان های بلند مرتبه و کوچک بدهند. اين امر آنقدر ســريع پيش رفت که 

می توان گفت قبل از اينکه شهروندان با فرهنگ آپارتمان نشينی آشنا شوند، به زندگی 
در آپارتمان سوق داده شدند. اگرچه اين موضوع در ابتدای امر خيلی دردسرساز نبود 
اما سبز شدن آپارتمان ها يکی پس از ديگری سبب شد تا ناآگاهی برخی شهروندان از 
اصول و مقررات آپارتمان نشينی به چشم بيايد و امروزه به معضلی بزرگ تبديل شود. 
در راستای اين موضوع، اخيراً اداره کل آموزش شهروندی شهرداری تهران، برای رفع 
دردسرهای آپارتمان نشــينی و ايجاد روابط صميمی بين همسايه ها طرحی را با عنوان 

«هم سايه هم» در ۸ منطقه شهر تهران به شــکل آزمايشی به اجرا درآورده که از قضا 
مناطق ۱۳، ۱۴ و ۱۵ هم جزو آنها هســتند. درباره تأثيرگذار بودن يا نبودن طرح با مديران 

اداره آموزش شهروندی اين ۳ منطقه گفت وگو کرديم.

مژگان مهرابى
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  کرونا که آمد؛ مجالس عزا و عروسی و مهمانی ها  تعطيل و کسب وکار گلفروشان و توليدکنندگان گل که محصوالتشان زينت بخش اين مراسم و دورهمی ها بود، 
کساد شد. اين ميان برخی از گل فروشان شرق تهران که در آستانه ورشکستگی بودند، دست به کار شدند تا با اجرای ترفندی نه تنها جلو خسارت را بگيرند، بلکه 
از گلخانه داران و ساير توليدکنندگان گل و گياه هم حمايت کنند. آنها توانستند با حذف تجمالت و واسطه ها، گل را ساده و ارزان به دست مشتری برسانند. با دو 

نفر از فروشندگان و توليدکنندگان گل درباره اين ايده و مشکالتی که پشت سر گذاشته اند، گفت وگو کرده ايم. 

پريسا نورى

گروهى از گل فروشان شرق تهران ايده متفاوتى را 
براى نجات كارشان در اين روزها اجرا مى كنند

بفرماييد گــل ارزان

«مــردم هميشــه گل را دوســت 
دارند؛ به شــرطی که ارزان باشد» 
اين تجربه، پايه شــکل گيری ايده  
فــروش گل ســاده و ارزان شــد. 
«مهدی شاهرودی» از توليدکنندگان 
و گل فروشــان قديمی تهرانپارس که از 
ارديبهشــت ماه ايده فروش «گل ســاده و ارزان با هدف حمايت از 
کشاورزان» را طرح و در مغازه اش اجرا کرده، می گويد: «در فروردين 
که به دستور ستاد کرونا مغازه ها ۲ هفته تعطيل شد، گل ها در گلخانه 
روی دستمان ماند، چون به گل نمی توانستيم بگوييم «رشد نکن!  »، 
هوا گرم شــده بود و هر روز صدها غنچه گل باز می شد و به سرعت 
رشــد می کرد، از طرفی آنها را در انبار هم نمی توانستيم نگه داريم، 
برای همين مجبور بوديم گل ها را دسته دسته به سطل زباله بريزيم 
و از اين کار خيلی ناراحت بوديم، چون ســرمايه مان بود. ارديبهشت 
که مغازه ها باز شد، باز هم مردم رغبتی به خريد گل نداشتند. جامعه 
درگيــر کرونا بود و مردم دل و دماغ گل خريدن نداشــتند. تصميم 
گرفتيم به جــای اينکه گل ها را نگه داريم تا پژمرده شــوند، آنها را 
برای شادی و روحيه دادن به مردم مجانی توزيع کنيم. به اين منظور 
دسته های گل را درسطل های بزرگ چيديم و در پياده رو گذاشتيم تا 
هم مردم ببرند و هم پياده رو رنگ و رويی بگيرد. بعد از چند روز هم 
گل ها را به قيمت خيلی کم يعنی دســته ای ۵ تا۱۰هزار تومان برای 
فروش گذاشــتيم. مردم از اين کار خيلی استقبال کردند و گل ها به 
فروش رفت، خيلی زود آوازه  فروش گل ارزان به همه جا رسيد و حتی 

از آن طرف شهر هم مشتری داشتيم.»

حمايت از 
كشاورزان

به اعتقــاد آقامهدی، فــروش گل به 
ارزان تريــن قيمت، تنهــا راه نجات 
کسب و کار گل فروشان بود، اما اين 
راهکار چگونه عملی شد: «با چند نفر 
از همکاران مشــورت کرديــم و به اين 
نتيجه رســيديم که گل به تنهايی خودش 
زيباست و نيازی به تزيينات اضافی ندارد، برای همين تصميم گرفتيم 
تزيينات گل را حذف کنيم و آن را ســاده به دست مشتری برسانيم.» 
او در توضيح بيشــتر می گويد: «انواع سبد، اسفنج، برگ های تزيينی، 
روبان و کاغذهای رنگی که گل را با آنها تزيين می کنند وارداتی و تحت 
تأثير قيمت دالر حســابی گران هســتند، برای همين اين تزيينات را 
حذف کرديم تا بتوانيم گل ارزان و ساده به مشتری بدهيم. اين موضوع 
موجب شــد شاخه گلی که با تزيين ۳۰ هزار تومان فروخته می شد به 
قيمت ۵ هزار تومان به دست مشتری برسد.» حذف واسطه ها هم يکی 
ديگر از ايده های آقامهدی برای ارزان فروشــی است: «با توليدکنندگان 
گل و فروشــندگان صحبت کرديم که دســت واسطه ها را کوتاه کنند 
و محصوالتشــان را به قيمت تمام شــده و با سود خيلی کم به دست 
ما برســانند تا به همان قيمت برايشان بفروشــيم. خيلی زود ۵۰ تا از 
گلخانه داران اطراف تهران با ما همراه شدند و هر روز گل هايشان را برای 
فــروش به مغازه ما و چند مغــازه ديگر که اين طرح را اجرا می کردند، 
می ســپردند. اين طور هم توليدکننده راضی بود و هم مشتری و کسی 
متضرر نمی شــد.» او در ادامه می گويد: «درست است که اوايل کارمان 
سخت بود و سود خيلی کم داشتيم اما حاال چون تعداد مشتری هايمان 

زياد شده به سودآوری رسيده ايم و درآمدمان مثل قبل شده است.»

تزيينات را 
حذف كرديم 

«مرتضی» از گل فروشــان 
اســت که  فرجام  خيابان 
دليل  بــه  امســال  اوايل 
آستانه  در  بازار  کســادی 
ورشکستگی بود. او که حاال 
يکی از اجراکنندگان ايده فروش 
گل ارزان و ســاده است، درباره کســب و کارش می گويد: 
«هر سال در اســفند و فروردين اوج فروش ما بود، حداقل 
روزی ۲ تا ۳ ميليون تومان فروش داشــتيم، اما از اســفند 
پارســال که مراسم جشن و شــادی و عزا تعطيل شد هيچ 
سفارشــی برای گل، تزيين ماشين و يا دسته گل نداشتيم 
و فروش مان حداکثر به روزی ۲۰۰ هزار تومان رســيده بود 
کــه کفاف کرايه مغازه را هم نمــی داد برای همين تصميم 
گرفتم مغازه را جمع کنم، همان موقع بود که متوجه شدم 
برخی از گلفروشــان طرحی را در مغازه اجرا می کنند که با 
ســود کمتر و بدون تزيينات و تجمالت گل را می فروشند، 
من هم با کمی پرس وجــو و تحقيق، همين کار را کردم و 
حاال درســت است که سودم کمتر است، اما حداقل از پس 
مخارج و هزينه های مغازه برمی آيم.» او در توضيح بيشــتر 
می گويد: «ســودمان خيلی کم شــده، مثًال دسته گل ۲۰ 
تايی را که ۱۰۰ هزار تومان از گلخانه می خريم، ۱۱۰ هزار 
تومان يعنی فقط با ۱۰ هزار تومان سود می فروشيم ولی در 
عوض مشتری هايمان بيشتر شده يعنی قبًال اگر روزی ۲۰ 

تا مشتری داشتيم، حاال ۱۰۰ تا داريم.»

سود كمتر، 
مشترى بيشتر

مخالفانى كه 
همراه شدند

اجــرای طرح «عرضه گل ســاده و ارزان 
بــرای حمايــت از کشــاورزان» مثل همه 
کارهــای تازه و نــو در ابتدا دشــواری ها و 
مخالفانی داشته است. «مهدی شاهرودی» 
درباره مشــکالتی که بر ســر راهشان بوده 
می گويد: «برخی همکاران که می ديدند گل 
را به قيمت زير بــازار عرضه می کنيم، ابتدا 
مخالف بودند و اعتــراض می کردند، ولی ما 
آنها رامجــاب کرديم که تنهاراه ماندگاری و 
نجات کســب و کارمان همين است و از آنها 
هم خواستيم به ما بپيوندند که خوشبختانه 
برخی از آنهــا قبول کردند و االن از اين کار 

راضی هستند.»

برپايى 
نمايشگاه گل 

مغازه آقامهدی کوچک اســت و ظرفيت 
پذيرش همه توليدات گلخانه هايی که به اين 
طرح پيوسته اند، را ندارد از اين رو او درصدد 
اســت با راه اندازی نمايشگاه عرضه مستقيم 
گل بــه توليدکنندگان کمــک کنند: «يک 
ملک مخروبه در خيابان فرجام به مســاحت 
۵۰۰ مترمربــع پيدا کرده ايــم و از صاحبش 
اجازه گرفته ايم که برای حمايت از کشاورزان 
گل  نمايشــگاه  آن  در  توليدکننــدگان  و 
راه بيندازيم. قرار اســت تا پايان ســال و در 
آستانه نوروز، توليدکنندگان خرد محصوالت 
خودشان را از انواع گل و گياه، ماهی و سبزه 

و... عرضه کنند.»

 تشکيل کارگروه پنج گانه در مناطق با هدف 
مقابله با کرونا نخســتين اقداماتی بود که توسط 
مديريت شــهری انجام شد. درباره اين کارگروه و 

اولويت فعاليت های انجام شده بگوييد. 
از اسفندماه سال گذشــته و همزمان با 
شــيوع کرونا در کشــور، کارگروه پنج گانه 
متشــکل از بودجــه، پشــتيبانی، تأمين و 
توزيع ارزاق عمومی، آموزش و فرهنگسازی 
و مشــارکت مردمی، بهداشت محيط و دفع 
پسماند و همچنين کارگروه اطالع رسانی به 
رياست شــهردار منطقه تشکيل شد و بعد 
از تفهيم شــرح وظايف، بالفاصلــه وارد فاز 
اجرايی شديم. هرکدام از اين گروه ها برحسب 
تخصص شان عهده دار مســئوليتی شدند و 
طبق اولويت بندی، ضدعفونی اماکن عمومی، 

منــازل بيماران کرونايی، معابرعمومی و پر  تردد و... آغاز 
شد. در اين برنامه مقرر شــد ضدعفونی منازل بيماران 

کرونايی را بسيج انجام دهد و ما هم با کمک آتش نشانی 
ساير معابر را روزانه چند نوبت ضدعفونی می کرديم. يعنی 
ماشين های آتش نشانی گندزدايی پياده روها را عهده دار 
شــدند و ضدعفونی ســاير مراکز و المان های شهری از 
جمله ايســتگاه های اتوبوس، مخــازن زباله و 
مراکز اســکان کارگری، وسايل بازی و ورزشی 
و نيمکت پارک ها و ضدعفونی روزانه تاکسی ها 
با کارگروه خدمات شهری بود. همچنين توزيع 
مايع ضدعفونی بين رانندگان تاکسی و اتوبوس 
و توزيع ماسک و کاور جداکننده درتاکسی ها، 
توزيع شيلد و ماسک در بازارهای ميوه و تره بار 
و اجبار کارکنان و فروشــندگان اين بازارها به 
استفاده مستمر از اين اقالم هم از اقداماتی بود 

که تا امروز به طور مستمر انجام شده است. 
 يکی از مــواردی که در منطقه ۴ 
مشــهود بود، اجرای زودهنگام محدوديت   تردد 
در بوســتان ها و تعطيلی بوســتان های جنگلی 

لويــزان، تلو و ياس فاطمی بــود. يعنی برخالف 
مناطق همجوار، بوستان های جنگلی اين منطقه 
از اســفندماه تاکنون محدوديــت و ممنوعيت   
اين موضوع هم حاصل مصوبات  تردد داشته اند، 

کارگروه های پنج گانه بود؟ 
بله يکی از فعاليت های ما اين بود که بوســتان های 
جنگلی را با مسئوليت خودمان تعطيل کرديم. فقط پارک 
پليس چون ديوار ندارد باز بود. برای تعطيلی بوستان ها 
هم خيلی حرف  و اعتراض از طرف شهروندان شنيديم، اما 
چاره ای نداشتيم بايد زنجيره کرونا را قطع می کرديم. از 
آنجايی که ويروس کرونا روی سطوح ماندگار است حضور 
مردم در بوستان ها و تماس مستمر با المان ها می توانست 
به گســتردگی کرونــا بينجامد پس ناچــار به تعطيلی 
بوستان ها شــديم. حتی با وجودی که باغ پرندگان جزو 
درآمدهای پايدار منطقه است از فعاليت باغ پرندگان هم 
گذشتيم و آن را تعطيل کرديم چون سالمت شهروندان 

و کارکنان اين باغ برايمان در اولويت است. 

 چند ماه پيش طبق آماری که در رســانه ها 
منتشر شد منطقه ۴ از نظر تعداد بيماران کرونايی و 
مرگ و ميرها در صدر مناطق پايتخت بود. با توجه 
به اينکه جانشــين رئيس کارگروه مقابله با کرونا 

هستيد، اين آمار و خبر را چقدر دقيق می دانيد. 
اين آمار و اخبار درســت نيست، چون تحليل درست 
و علمــی ندارند. منطقه ما يک ميليون و اندی جمعيت 
دارد. مسلم اســت که تعداد بيماران آن از منطقه ای که 
فقط ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارد بيشــتر است. ارائه آمار 
بايد به تناسب جمعيت، موقعيت جغرافيايی و تحليل های 
درست باشد وگرنه صرفًا برای جلب نظر مخاطب است. 
درست مثل اين خبر که می گويند آمار تصادف رانندگی 
در منطقه ۴ باالســت خب در اين منطقه ۱۲۰ کيلومتر 
بزرگراه داريم، عالوه برآن ورودی شــمال شرق پايتخت 
هســتيم و   تردد در اين محدوده باالســت و قياس آمار 
تصادف ما با منطقه ای که هيچ بزرگراه و فضای ســرعت 

ندارد، اشتباه است. 

پريسا نورى

منطقه 4 رتبه برتر مقابله با كرونا ويروس را 
براساس شاخص هاى ارزيابى كسب كرد

زنجيره كوويد 19
را شكستيم

مقابله با كرونا
 به روايت اعداد

21 جلســه كارگــروه بــراى مقابله با 
كرونا تشــكيل شــده و در اين جلســات 
310 موضــوع براى اجرا تصويب شــده 

است. 
1500 پوســتر، بنــر، بروشــور براى 
آگاهى بخشى شهروندان براى پيشگيرى 
از كرونا در سطح شهر و سراى محله ها و 

معابر نصب و توزيع شده است. 
62 هــزار اقــالم بهداشــتى از جمله 
ماسك، دستكش، شيلد در معابر عمومى، 
بازارهاى تره بار، پايانه هاى تاكسيرانى و 

اتوبوسرانى و... توزيع شد. 
3500 ســاعت كارگاه آموزشــى در 
فضاهاى مجازى توســط مراقبان سالمت، 
كارشناسان بهداشــت براى شهروندان 

برگزار شده است. 

 در هفته ای که گذشت، منطقه ۴ به عنوان منطقه پيشتاز در مقابله 
با ويروس کرونا از طرف ســتاد مديريت بحران شهر تهران معرفی 
شد و در جايگاه مناطق برتر کالنشهر تهران در مقابله با کرونا قرار 
گرفت. به اين بهانه با «محمدعلی فياض» جانشين شهردار منطقه 
در ستاد مديريت بحران درباره فعاليت های انجام شده در اين حوزه 

که منجر به کسب اين موفقيت شده است، گفت وگو کرديم.    

محمدعلى فياض 
جانشين شهردار 

منطقه در ستاد 
مديريت بحران
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خبر كوتاه

مبارزه با موش 
در محله هاى منطقه 13

طرح مبارزه با جانوران مضر شهری محله ای در 
منطقه۱۳ اجرا می شــود. شــهردار منطقه۱۳، 
بهداشــت و حفظ ســالمت شــهر را از رويکردهای 
مديريت شــهری برشــمرد و گفت: «عالوه بر تداوم 
اجرای طرح های فوريتی مبارزه با جانوران مضر شهری 
در نواحــی چهارگانه، طرح محله بــه محله مبارزه با 
جانوران مضر شــهری با هدف ايجــاد رضايتمندی 
شــهروندان از جمله اقدامات آتی شهرداری منطقه تا 
پايان سال اســت.» «مجتبی شکری» درباره اقدامات 
صورت گرفته برای کاهش توليدمثل جانوران موذی 
ادامه داد: «تله های چســبی رايگان ميان شهروندان 
توزيع شــده تا در محيط منازل، واحد های تجاری و... 
اســتفاه کنند.» او افزود: «بازسازی ۳۳۶ مخزن برای 
حذف کانون هــای موش، برپايــی ۱۸پايگاه آموزش 
شــهروندی و نصب ۳۲۹ بنر هشــداردهنده از ديگر 
اقدامات صورت گرفته از سوی اداره ساماندهی معاونت 
خدمات شهری و محيط زيست منطقه است.» او تأکيد 
 کرد: «همچنين با اقدامــات صورت گرفته، پيام های 
۱۳۷ در دو ماه گذشــته امسال نسبت به مدت مشابه 
سال ۹۸، کاهش چشــمگيری داشته است که سعی 
می شــود در ماه های آتی نيز اين وضع حفظ و رو به 
بهبود باشــد.» با اجرای طرح های عملياتی مبارزه با 
مــوش در۹ ماهه اول ســال ۹۹، ضمن شناســايی 
کلونی هــا ، بيش از ۱۱ هــزار و ۶۴ منافذ در محدوده 

شهرداری منطقه ۱۳ طعمه گذاری شده است. 

هويتپيشخوانپيشخوان

ضرب سكه در محل كارخانه چلواربافى
محله ضرابخانه، از محله های قديمی  منطقه ۴ در همسايگی خيابان پاسداران قرار دارد. اين 
محله از ضلع های شــمال و جنوب به بزرگراه های شهيد بابايی و شهيد زين الدين راه دارد و در 
سمت شرق و ضلع غربی آن بزرگراه شهيد صياد شيرازی و خيابان پاسداران قرار گرفته است. 
اما شکل گيری ضرابخانه، که به سال ۱۲۹۵ هجری قمری برمی گردد و تا قبل از آن اين محدوده 
باير بوده و فردی به نام «محمودخان ناصرالملک» در سال ۱۲۷۵ کارخانه چلواربافی در آن ايجاد 
کرده بود. ۲۰ سال بعد ناصرالدين شاه دستور داده کارخانه چلواربافی به جای ديگری منتقل و 
مکان آن به ضرابخانه اختصاص داده شود. اين موضوع اتفاق افتاده و از آن زمان تاکنون اين محله 
بنا به وجود ضرابخانه به همين نام مشهور شد. در ابتدای امر پول مسی در آن ضرب می شد و يک 
سال بعد از تأسيس ضرابخانه انواع پول های ديگری هم در اين مکان ضرب می شد. آن طورکه در 
کتاب های تاريخ طهران روايت شده، اين محله از کهن ترين آبادی های اطراف تهران بوده و هيچ 
امکاناتی هم نداشته است. به گونه ای که اهالی آب آشاميدنی خود را بايد از قنات داخل کارخانه 
تأمين می کردند. البته دست اندرکاران ضرابخانه قنات اين مکان را به گونه ای طراحی کرده بودند 
که آب به داخل آب انبار خانه ها  هدايت می شده اســت. نکته ديگر خارج بودن محله از محدوده 
شهر بود که ژاندارمری حفظ امنيت آنجا را برعهده گرفته بود. مدتی بعد برای کارکنان ضرابخانه، 
خانه های سازمانی ساخته شد که بتوانند راحت رفت وآمد کنند. اما نکته مهم تحصيل بچه ها  بود 
که به دليل نبود مدرسه در محله ضرابخانه، دانش آموزان ناگزير بودند مسير طوالنی را طی کرده 
و به مدرسه های قلهک بروند. از آن زمان سال ها  می گذرد اما به دليل هويت تاريخی ضرابخانه، 

اين محله به يکی از مراکز پولی و مالی کشور تبديل شده است.

خبرخطى

منطقه4  تنديس سردار شهيد سليمانی به زودی 
در ضلع شــمال شــرقی ميدان رســالت نصب 
می شود. اين تنديس با تکنيک کاشی شکسته از تمثال 
اين بزرگوار در بزرگراه سردار سليمانی با حضور جمعی 
از اعضای شــورای اسالمی شــهر، مديران شــهری و 
مسئوالن لشکری و کشوری نصب و رونمايی می شود. 

منطقه 8  بــا هدف ايمن ســازی محيط بازی 
کودکان و اجرای طرح «شهر دوستدار کودک» 
وسايل بازی کودکان در بوستان ها تعمير و ايمن سازی 

می شود. 

منطقه13  شهردار منطقه ۱۳و جمعی از معاونان 
و مديران شهری منطقه از دو پروژه عمرانی سوله 
انبار، اسکان کارگری سوله بازيافت و همچنين سايت 
مرکزی برف روبی منطقه بازديد کردند. در اين بازديد 
آخرين وضع ساخت اسکان کارگری و سوله انبار مورد 
پايش قرار گرفت و مراحل پيشرفت اين پروژه ها بررسی 

شد. 

منطقه14  دوره های مهارت زندگی از سوی اداره 
آموزش شــهروندی منطقه ۱۴ بــرای افزايش 
آگاهی دانش آموزان برگزار می شود. در اين کالس های 
مجازی و آنالين، کودکان و نوجوانان، با راه های مديريت 
بحــران، بازی هــای خانگــی در ايام کرونــا، اصول 
آپارتمان نشينی و اهميت ورزش کردن آشنا می شوند. 

منطقه 15  کارگاه هــای قاليبافی، گليم بافی و 
جاجيم در ســرای محله ابوذر تدارک ديده شده 
است. عالقه مندان به شرکت در اين کالس ها می توانند 
به بلوار ابوذر، خيابان هانی، بين پل های ششم و پنجم 

مراجعه کنند. 

طبقه متروك
کتاب پيشــنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، اثری داستانی جديدی با عنوان «طبقه 
متروک» نوشــته امير عربلو است که انتشــارات قصه باران آن را منتشر کرده است. اين کتاب 
در قالب مجموعه داســتان ارائه شــده و تلفيقی از آثار واقع گرا و برخی مفاهيم روان شناختی 
اســت. داستان ها به زبان ساده نوشته شده است. تا جايی که گاه مرز بين برخی از داستان های 
اين کتاب با حکايت های عام و قصه های کهن به حداقل می رسد. داستان اول کتاب، «غريبه» 
در اين تقســيم بندی قرار می گيرد؛ اثری که در نکوهش طمع است و رويکرد پندآموزی دارد. 
داستان بعدی که عنوان کتاب هم از آن برگرفته شده، «طبقه متروک»، اثری درونگرا محسوب 
می شــود که رويکرد روان شناختی دارد؛ شــخصيتی که خود را نويسنده معرفی می کند اما به 
داليل مختلف منزوی شــده است. داستان بعدی، «کيومرث خان»سوژه آشنای ارباب و رعيتی 
دارد و طغيان رعايا بر اثر استمرار ظلم ارباب و توطئه از درون خانواده ارباب که مخاطبان را به 
فضاهای نسبتًا معمول در دهه های گذشته می برد. در داستان«فريب کوچک» هم نويسنده از 
نااهلی برخی فرزندان در خانواده می گويد و تقابل هابيل و قابيل وار دو برادر که در ارادت آنها به 
پدر سنجيده می شود. داستان«هذيان منطقی» هم نوعی واگويه و بيشتر درونگراست که البته 

تلفيقی از واقعيت و خيال اســت. داستان پايانی کتاب، «هويت و درمان» 
تمرکز بيشتری بر جنبه های روان شناختی دارد و راوی داستان، از روی 
نوشته های دختری که بقيه او ديوانه خطاب می کنند به نکته های مهم 
و کليدی درباره مفهوم زندگی دســت می يابد و نگرش های پيشــين 
خودش به زندگی دچار   ترديد می شود. وجه مشترک اغلب داستان های 
ايــن مجموعه، واکنش های متفــاوت و گاه قهرآميز افراد نســبت به 
رفتارهای برخی از اطرافيان شان است. رفتارهايی که معمولی به نظر 
می رسد اما در اثر تفسير نادرست، خصمانه و توطئه وار تلقی می شود و 
در حق آنها مجازاتی با تعريف انتقام تعيين و حتی اجرا می شود. البته 
بعد از اين مرحله، معموًال نوعی واگويه های پشــيمان گونه يا احساس 

گناه هم از سوی افراد عامل مجازات ديده می شود. 
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الو محله

پاسخ مسئول بــه دنبــال پيام هاى 
137 و در پــى نظــارت فضاى ســبز 
ناحيه 3، شــيرآالت و شــيلنگ هاى 
ســرويس بهداشــتى بوســتان هاى 

صدف و تولد تعويض شده است. 
روابط عمومى شهردارى 
ناحيه 3 منطقه4

لزوم تعويض شيرآالت بوستان
شــيرآالت و شــيلنگ  منطقه 4
ســرويس بهداشتی بوســتان صدف 
فرسوده است و بيشــتر وقت ها از آن 
آب چکه می کند. با توجه به ضرورت 
صرفه جويی در مصــرف آب بايد اين 

شيرآالت تعويض شوند. 
اعظم خرم  ـ ساکن ميدان هروی 

ايجــاد  و  بهســازى  پاسخ مسئول
جلوه هاى بصرى در محله زركش يكى 
از اقداماتى است كه انجام مى شود. 
شهروندان هم مى توانند پيشنهادات 
خود را در اين زمينه با ســامانه 137 

در ميان بگذارند. 
مهناز استقامتى، شهردارمنطقه 8

محله زركش نيازمند 
توجه بيشتر 

محله زرکش با توجه به  منطقه 8
قدمت آن نيازمند توجه ويژه  است. از 
رنگ آميزی ديوارهای کوچه های محله 
گرفته تا اقدامات ترافيکی بايد در اين 

محله انجام شود. 
اريک آوانسيان ـ ساکن محله زرکش

مديران شهرى منطقه  پاسخ مسئول
و ناحيــه 4 همــه تالش خــود را براى 
ايجاد رفاه شــهرى بــه كار گرفته اند. 
پاركينگ هــم از ضروريات اين محله 
است اما به دليل تراكم بافت محله و 
نبود فضــاى كافى امكان ايجــاد آن با 
سختى همراه است. با اين حال مشكل 

شهروندان را پيگيرى مى كنيم. 
مجيد قنادزاده
شهردار ناحيه 4 شهردارى منطقه14

نبود جاى پارك
معضــالت  از  يکــی  منطقه 14
مهم محله گذرپايين دوالب، نبود جای 
پــارک خودرواســت که ايــن روزها 
دردســر زيادی را بــرای اهالی ايجاد 
کرده و هر روز شــاهد نزاع و مشاجره 
اهالی بر ســر جای پارک هستيم. اين 

محله نياز به پارکينگ دارد. 
عماد ساالری 
ساکن محله گذرپايين دوالب

پاسخ مسئول اصالحات هندسى در 
پيــاده رو و حاشــيه خيابــان دنــا در 
خاورشــهر در حال اجراست كه بعد از 
اتمــام اين مرحلــه پله هاى پيــاده رو 
مقابل اين بازارچــه تعويض و مرمت 

خواهدشد. 
سعيد دادگستر
شهردار ناحيه 7 منطقه15

بهسازى پياده روها
دنا  خيابان  پياده روهای  منطقه 15
در محله خاورشــهر به ويژه در قسمت 
بازارچــه نيازمند بهســازی و ترميم 

پله های ورودی است.  
 علی نوراللهی ـ يکی از کسبه

پدر سنجيده می شود. داستان«هذيان منطقی» هم نوعی واگويه و بيشتر درونگراست که البته 
تلفيقی از واقعيت و خيال اســت. داستان پايانی کتاب، «هويت و درمان» 

تمرکز بيشتری بر جنبه های روان شناختی دارد و راوی داستان، از روی 
نوشته های دختری که بقيه او ديوانه خطاب می کنند به نکته های مهم 
و کليدی درباره مفهوم زندگی دســت می يابد و نگرش های پيشــين 
خودش به زندگی دچار   ترديد می شود. وجه مشترک اغلب داستان های 
ايــن مجموعه، واکنش های متفــاوت و گاه قهرآميز افراد نســبت به 
رفتارهای برخی از اطرافيان شان است. رفتارهايی که معمولی به نظر 
می رسد اما در اثر تفسير نادرست، خصمانه و توطئه وار تلقی می شود و 
در حق آنها مجازاتی با تعريف انتقام تعيين و حتی اجرا می شود. البته 
بعد از اين مرحله، معموًال نوعی واگويه های پشــيمان گونه يا احساس 


