
مؤلف كتاب«گام به گام گودبردارى و اجراى سازه نگهبان» 
از دغدغه هايش مى گويد

 گودبردارى هاى غيراصولى
 نگرانم كرده است

گودبرداری های غير اصولی، يکی از معضالت در حوزه شهرسازی است که اغلب 
کارشناسان اين حوزه را به فکر واداشته تا راهکارهای اصولی و عملی برای مقابله 
با اين مشــکل را يافته و به گروه های مخاطب ارائه دهند و نقشی در کاهش 

خطرات احتمالی ناشی از وجود اين گودهای غير اصولی...
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دورهمى پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هاى خوش صدا

گروه ُكر سالمندان و ميانساالن 
فرهنگسراى اميد 50 عضو فعال دارد

با تشديد آلودگى هوا، تماس هاى تلفنى با پايگاه هاى 
اورژانس شرق تهران 20 درصد افزايش يافته است 

بی ادعا هســتند و ايثارگر. کارشــان خدمت رسانی به 
شهروندان در مواقع بحرانی است.ناجی های گمنامی اند 
که همه نيرو و توان خود را برای نجات انسان ها به کار 

می گيرند. وقت و بی وقت نمی شناسند، در هر ساعت 
از روز و شب که از آنها کمک بخواهيد...

وضعيت قـرمـز
چند روايت از فعاليت هاى گروه جهادى «شهيد ميرطيبى»

 از حمايت خانواده هاى  نيازمند تا كمك به آزادى زندانيان

همه چيز از يک بيماری شروع شد. بيماری 
مرموزی که ۱۴ ســال پيش به سراغ مرد 

صفحه ۴جوان آمد و او را به کما برد...

آقاى پـليس  در 
لباس جهادگر

۱۴صفحه ۱۴صفحه ۱۴

و مادربزرگ هاى خوش صدا
با تشديد آلودگى هوا، تماس هاى تلفنى با پايگاه هاى 

 درصد افزايش يافته است 

بی ادعا هســتند و ايثارگر. کارشــان خدمت بی ادعا هســتند و ايثارگر. کارشــان خدمت رسانی به رسانی به 
ناجی های گمنامی اند ناجی های گمنامی اند 
توان خود را برای نجات انسان ها به کار توان خود را برای نجات انسان ها به کار 

گيرند. وقت و بی وقت نمی شناسند، در هر ساعت گيرند. وقت و بی وقت نمی شناسند، در هر ساعت 

وضعيت قـرمـز
با تشديد آلودگى هوا، تماس هاى تلفنى با پايگاه هاى 

اورژانس شرق تهران 

بی ادعا هســتند و ايثارگر. کارشــان خدمت بی ادعا هســتند و ايثارگر. کارشــان خدمت 
شهروندان در مواقع بحرانی است.شهروندان در مواقع بحرانی است.

که همه نيرو و که همه نيرو و 
گيرند. وقت و بی وقت نمی شناسند، در هر ساعت می گيرند. وقت و بی وقت نمی شناسند، در هر ساعت می می گيرند. وقت و بی وقت نمی شناسند، در هر ساعت گيرند. وقت و بی وقت نمی شناسند، در هر ساعت 

از روز و شب که از آنها کمک بخواهيد...از روز و شب که از آنها کمک بخواهيد...

وضعيت قـرمـز
چند روايت از فعاليت هاى گروه جهادى «شهيد ميرطيبى»

 از حمايت خانواده هاى  نيازمند تا كمك به آزادى زندانيان
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صفحه ۸

صفحه ۱۰

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 



3 سه شنبه  30 دى 1399   شماره 787 2  سه شنبه  30 دى 1399   شماره 787 

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 
15

  1
4 

13  8  4 مناطق 

گلجای هايی از سر شاخه های 
هرس شــده درختان، مناظر 
منطقه۱۳را چشــمنوازتر  محدوده 
بيان  منطقه ۱۳با  می کند. شهردار 
اينکــه ايــن طــرح بــرای حفظ 
محيط زيست و اســتفاده از عناصر 
طبيعی برای زيباسازی فضای سبز 
منطقه مورد استفاده قرار می گيرد، 
گفــت: «تاکنــون ۶۰ گلجــای و 
پرچين از سرشاخه های هرس شده 
درختان تهيه و ساخته شده که در 
ادامه ســاخت گلجای با شاخه های 

هرس شده، اجرای سازه های نو و خالقانه با دست سازه های طبيعی در 
منطقه تا پايان سال ادامه خواهد داشت.» 

«مجتبی شــکری » افزود: «در حال حاضر ۲۰ عدد گلجای جديد در 
محدوده محله های شهرداری نواحی۲ و ۳ و حوالی بزرگراه های شهيد 
ياســينی و شهيد دوران نصب شده است.» شــهردار منطقه ۱۳درباره 

اشــکال مد نظر برای ساخت اين 
آثــار حجمــی چوبی ادامــه داد: 
«از جمله اشــکال ايجاد شــده با 
سرشــاخه ها تاکنون فنجان، سبد، 
پرنده، کشــتی و ماهی بوده است 
که ايــن اقدام در راســتای حفظ 
محيط زيست و اســتفاده از عناصر 
طبيعی برای زيباسازی فضای سبز 
ســطح منطقه و ايجاد حس نشاط 
وشادابی برای شــهروندان از سال 
گذشته در فصل هرس زمستان در 
محدوده محله های منطقه ۱۳ آغاز 
شده است.» شــکری تأکيد کرد: «طرح ســاخت گلجای هايی از سر 
شــاخه های هرس شده درختان تا پايان امســال ادامه دارد.» او ادامه 
داد: «همچنين کاشــت گل های فصلی و دائمــی داخل و بيرون اين 
گلجای به عنوان يکی از طرح های ويژه استقبال از بهار در برنامه کاری 

منطقه۱۳ قرار دارد.»

تيتر يك

ساخت «گلجاى» از سرشاخه هاى هرس شده درختان

آمادگى واحدهاى تجارى براى اجراى «كاپ»
واحدهای تجاری منطقه۸ با اجرای طرح کاپ آشنا و برای اجرای طرح در محدوده آماده 
می شوند. معاون خدمات شهری و محيط زيست شهردار منطقه ۸ دراين باره گفت: «واحدهای 
تجاری منطقه ۸ تحت پوشــش آموزش تفکيک پسماند و اجرای طرح کاپ قرار گرفتند. در 
اين طرح آموزش گران اداره مديريت پســماند منطقه با مراجعه به اصناف فعال در محدوده 
ضمن آموزش چهره به چهره به متصديان، نيازسنجی کرده و مخزن و کارتن پالست رايگان 
نيز ارائه کردند.» «ناصر رضاپــور» درباره اجرای اين طرح در فلکه اول تهرانپارس نيز گفت: 
«درحال حاضر طرح کاپ در ميان اصناف و صاحبان مشاغل محوده فلکه اول تهرانپارس آغاز 
شده است و با برنامه ريزی انجام گرفته قرار است تمام اصناف منطقه ۸ در اين طرح مشارکت 
کنند.» معاون خدمات شــهری و محيط زيست شــهردار منطقه ۸ تأکيد کرد: «پسماند های 
تفکيک شده اصناف در روزهای مشخص شده توسط گروه های اجرايی اين اداره اطالع رسانی 

و سپس جمع آوری خواهد شد.»

راه اندازى بازارچه محلى دركوهك 
سرای محله کوهک برای حمايت از توليدکنندگان 
خانگی و کسب و کارهای کوچک، بازارهای محلی برپا 
می کنــد. مدير محله کوهک دراين باره گفت: «با توجه 
به اينکه در دوره شيوع بيماری کرونا بسياری از مشاغل 
به ويژه کسب و کارهای خرد، فروش صنايع دستی و آثار 
هنری و... با رکود مواجه شده اســت، درصدد هستيم با 
رعايت پروتکل های بهداشتی بازارچه فروش محصوالت 
و کسب و کارهای خانگی را برای حمايت از اين گروه 
از اهالــی راه اندازی کنيم.» «مهدی شــاکری» افزود: 
«همچنين در کنار برپايی بازارچه، با هدف ارتقای مهارت شــهروندان، دوره های آموزشی 
کارآفرينی و کســب و کار موفق برگزار می شــود.» عالقه مندان برای حضور در بازارچه و 
معرفی کســب و کار خود يا برای شــرکت در دوره های کســب و کار موفق می توانند روز 
سه شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به سرای محله کوهک مراجعه کنند يا با شماره ۷۷۸۰۰۴۹۲ 
تماس بگيرند. ســرای محله کوهک در ميدان رسالت، ابتدای خيابان فرجام غربی، بوستان 

ولی عصر(عج) قرار دارد. 

راه اندازى بازارچه محلى دركوهك 
چهره

معاون فنى و عمران شهردارمنطقه 14 
تأكيد كرد

تسهيل رفت وآمد 
شهروندان در اولويت

يادداشت

مثلث حيات در نگهداشت 
فضاى سبز شهرى

توسعه فضای سبز، شــکل مثلثی را دارد که 
اضالع و قاعده آن شامل طبيعت خام، شهرداری 
و شــهروندان است که هر سه ضلع در نگهداشت 
آن نقش بسزايی دارد. فضای سبز شهر، بخشی از 
فضای باز شهری محسوب می شود که عرصه های 
طبيعی و مصنوعی همچون چمن، درختان، گل ها 
و ســاير پوشش های گياهی بر اســاس نظارت و 
مديريت انسان و با در نظر گرفتن ضوابط، قوانين 
و تخصص های مرتبط برای داشــتن فضای پايدار 
شهری نقش آفرينی می کند. در اين فرايندها بهبود 
شرايط زيستی، زيستگاهی و رفاه حال شهروندان 
يکی از وظايف اصلی مديران شــهری محســوب 
می شود. همچنين استفاده از درختان و گياهانی 
که ساز و کار مهم در شکل گيری اکوسيستم پايدار 
در کاهش آلودگی های صوتی و هوايی دارند و يکی 
از خروجی های مهم سالمت جامعه هستند. البته 
اين امر نيازمند پذيرش و مشــارکت شهروندان 
اســت که حضور مؤثر آنها در حفظ طراحی های 
صورت گرفته و در حال اجرای شهر اثرگذار است. 
از سوی ديگر، همکاری و مشارکت شهروندان در 
حفظه و نگه داشت فضاهای سبز شهری می تواند 
کمک شــايانی برای نيروهای فعــال در خدمات 
شهری باشد که اساس وظايف آنها شامل: استفاده 
درســت از پيکره های فيزيکی بوستان ها(وسايل 
ورزشی، سنگفرش ها و...)، حفظ زيبايی های بصری 
طراحی شده به مناســبت های مختلف فرهنگی 
در سطح شهر و حفظ شاخ و برگ درختان است 
که در تلطيف هوای شــهر نقش بسزايی دارند و 
به محيط زيست پيرامون خود کمک می کنند. در 
سوی ديگر اين موضوع، فضاهای سبز خانگی، هر 
چند محدود قرار دارد که مراقبت و توسعه آنها از 
سوی شهروندان می تواند به گسترش سرانه فضای 
سبز در شهر کمک کند و اصول نگهداشت فضای 
سبز در فصول مختلف سال را برای آنها يادآوری 
کند. طبيعی اســت که هر گونه تــالش فردی و 
گروهی برای حفظ و نگه داشــت فضاهای ســبز 
شهری به تلطيف هوای شهر کمک می کند و در 
اين راه تقريبًا همه شهروندان می توانند مشارکت 
داشته باشــند. البته در اين ميان نقش مسئوالن 
مربوطه هم مهم و تأثيرگذار است وجز با مشارکت 
دو جانبه شــهروندان و مديران شهری موفقيت 
حاصل نخواهد شد. بياييم با بينشی عميق، اول از 
خودمان شروع کنيم و در حل مسائل نگهداشت 
فضای سبز حتی به عنوان يک شهروند مسئول در 
جامعه شهری نقش آفرينی کنيم و بدانيم مديران 
مجموعه شــهرداری با شناختی که از چالش های 
پيش روی موضوع نگهداشــت فضای سبز دارند، 
برای حل ريشه ای اين مســائل تالش کرده و بر 
اســاس قوانين حاکم در مسير شرح وظايف اقدام 
می کنند. در اينجا يک شــهروند آگاه می تواند با 
ايده های تازه خود بينش در ســطوح نگهداشت 
فضــای ســبز را باز کنــد و حتی انديشــه های 
مديريتی را سامان دهد. دقيقًا مثل کودکی که با 
عالقه مندی هايــش، نگاه مادر و پدر را برای ايجاد 
پرورش خودش باز می کند. اين نکته کليدی را هم 
نبايد فراموش کنيم که اجرای طرح های کاربردی 
و علمی در فضای سبز شهری زمانی ميسر می شود 
که همه ما به عنوان يک شهروند آن را بپذيريم و 
به توافق برســيم که فضای سبز پايدار و متفاوت 

باسليقه فردی داشته باشيم. 

معابر خاورشهر اصالح هندسى مى شود
اصالح هندسی و پياده روسازی در معابر خاورشهر با 
جديت انجام می شود. شهردار ناحيه ۸ دراين باره گفت: 
«اصالحات هندسی در خاورشــهر با هدف سهولت در  
تردد شهروندان به ويژه معلوالن در دستور کار شهرداری 
قرار گرفته است. از اين رو در خيابان دنا بازارچه ای وجود 
دارد کــه مقابل اين بازارچه به مســاحت ۳۰۰ مترمربع 
پياده روســازی، اصالح هندسی و مناسب سازی پياده رو 
برای ســهولت در  تردد معلوالن در حال انجام اســت.» 
«سعيد دادگستر» ادامه داد: «اقدامات عمرانی متعددی 
را در خاورشهر را در دستور کار داريم. از جمله پروژه ای مانند المان ورودی خاورشهر که در 
حال حاضر در مرحله فوندانسيون است. همچنين ادامه باغ راه فدک که اسناد آن برای مناقصه 
آماده شده است.» او افزود: «همچنين ساخت سرويس بهداشتی در بوستان ابريشم در خيابان 
الوند که کارهای آن انجام شــده و در مرحله مناقصه است که سعی داريم تا پايان سال اين 

پروژه ها را به پايان برسانيم.»

معابر خاورشهر اصالح هندسى مى شود

از زمانی که «لطيف پنداريان» سکان 
حوزه معاونت عمران شهرداری منطقه 
۱۴ را بــه دســت گرفتــه، مــدت زيادی 
نمی گذرد اما در همين برهه همه توان خود 
را بــه کار گرفتــه تا با تســريع پروژه های 
کوچک مقياس در منطقه رفاه شهروندان را 
مهيا کنــد. او دراين باره  می گويد: «شــهر 
مربوط به شــهروندان اســت. از اين رو بايد 
تسهيالت و خدمات بااليی داشته باشنده و 
بتوانند به سهولت در شهر رفت وآمد کنند. 
برای همين پروژه های محله محور طراحی 
شده اند. شهروندان هنگام  تردد در معابر چه 
کوچه باشد چه خيابان عريض، بايد احساس 
امنيت و آرامش داشته باشد. از سوی ديگر 
مسير پياده راه يا خيابان هايی که به وسايل 
بايد  منتهی می شــوند  حمل ونقل عمومی 
بهسازی شده باشد تا هنگام رفت وآمد دچار 
مشکل نشــوند.» او می افزايد: «پروژه های 
کوچک مقياس در اولويت برنامه های حوزه 
عمران قــرار دارد. ايــن پروژه ها اثرگذاری 
بااليی دارند. مناسب ســازی پياده رو، معابر 
دوچرخــه و معابر حمل ونقــل عمومی از 
اقدامات انجام شده اســت. همچنين مسير 
سامانه تندرو در بزرگراه بسيج بهسازی شده 
کــه اتوبوس هــا روان تر حرکــت کنند و 
همچنين شهروندان برای  تردد به ايستگاه 
مشکلی نداشته باشند. مسير دوچرخه را هم 

بهسازی و توسعه داديم. با اين 
هدف که شــهروندان برای 
نقليه  از وسيله  اســتفاده 
شــوند.  تشــويق  پــاک 

وضعيت معابر منطقه 
بررســی شده و 
چنانــــــچه 
ی  ر ا همــو نا
وجود داشته 
ف  طــر بر

کرده ايم.» 

زينب كيخسروى
كارشناس فضاى سبز
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ضرورت بهسازى آسفالت 
معابر محله كرمان 

يکی از مشکالت معابر 
و کوچه های محله کرمان 
که همواره باعث نارضايتی 
شــهروندان شده اســت، 
وضعيت نامناسب روکش 
اســت.  اينجا  آســفالت 

«روح اهللا گلشنی» دبير شوراياری محله کرمان 
دراين باره می گويد: «با توجه به پررفت و آمد 
بودن و تراکــم جمعيتی باال محله کرمان در 
منطقه ۸، ميزان  تــردد خودروها در معابر و 
کوچه های اين محله باال است. درحالی که معابر 
اين محله روکش آســفالت مناسب ندارد.» او 
می افزايد: «روکش آسفالت بسياری از گذرهای 
اصلی و فرعی محله کرمان فرسوده شده و نياز 
به مرمت و روکش بازسازی اساسی دارد.» او 
ايجاد دست اندازها و چاله های متعدد در معابر 
به دليل فرسودگی آسفالت را از دستارودهای 
اين موضوع می داند و ادامه می دهد: «با توجه 
به اينکه آسفالت ها از مواد اوليه نامرغوبی تهيه 
می شــوند، بر مرور زمان و عوامل محيطی از 
جمله باد و باران و حتی نورخورشيد فرسوده 
می شــوند و همين فرســودگی باعث ايجاد 
چاله ها و دست اندازهای بسياری می شود که 
باعث ايجاد صدمه به جلوبندی و تاير خودرو 
شهروندان می شود.» او تأکيد می کند: «باتوجه 
به اهميت موضوع بهتر است مسئوالن ضمن 
انجام روکش اساسی آسفالت در اين محله، از 
کيفيت آن هم اطمينــان حاصل کنند تا در 
مدت زمان کوتاه شــاهد فرســودگی مجدداً 

آسفالت و هدررفت هزينه نباشيم.»

شورايارى

خبر خطى

3
مجتمع مسكونى و يك 

مجتمع تجارى ناايمن در 
محدوده منطقه4 بر طبق 
ضوابط ايمنى آتش نشانى 

اخطار گرفتند و به 
مالكان آنها فرصت داده 
شد تا موارد نقض ايمنى  

را رفع كنند.

 4
نهال ميوه همراه با 
نصب نام و عكس 

شهدا كنار آنها به ياد 
نوجوانان شهيد منطقه 
در دبيرستان پسرانه 

فروغ شهدا كاشته شد. 
به گفته «محمدرضا 

مالشاهى» شهردار ناحيه 
5 منطقه14هدف از اين 
طرح احياى فرهنگ ايثار 

و ياد شهدااست. 

 30
بسته معيشتى با كمك 
خيّران محلى منطقه15 

توسط سراى محله 
هاشم آباد همزمان 
با فرا رسيدن ايام 

فاطميه ميان نيازمندان 
محله هاشم آباد توزيع 

شده است. 

1750
كارگاه و  كالس 

آموزشى در حوزه 
سالمت منطقه8 برگزار 
شده است. آموزش ها 

در قالب مباحثى از جمله 
پيشگيرى از كرونا، 
سالمت روان، سبك 

زندگى سالم و سالمت 
اجتماعى ارائه شده 

است. 

دلنوشته اى براى «سردار دل ها» 
مديريت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ با هدف  ترويج مکتب شهيد سردار 
قاسم سليمانی مســابقه آثار ادبی و هنری با عنوان «سردار دل ها» اجرا  
می کند. «مرضيه خسروی بروجنی» مدير اين مراکز گفت: «اين جشنواره 
در ۲ بخــش عمومی و تخصصی برگزار می شــود کــه  در بخش عمومی 
خاطره نويســی و دل نوشته شــرکت داده  می شــود. در بخش خصوصی 
هم عالقه مندان  می توانند آثار خود در رشــته های شــعر نو و کالسيک، 
داستان کوتاه، داستانک، نمايشــنامه را به دبيرخانه فرهنگسرای اخالق 
ارســال کنند.» او با بيان اينکه شهيد سليمانی يکی از اسطوره های ملی 
ايران اســت و نســل جوان ما بايد با ســبک زندگی او آشنا شوند، ادامه 
داد: «بــه نفرات اول تا ســوم در بخش عمومی ۵ تــا ۱۵ ميليون ريال و 
در بخــش تخصصی ۱۰ تا ۳۰ ميليون ريال جايزه نقدی اهدا می شــود. 
بــرای آثار نمايشــنامه نيز جايزه ويژه در نظر گرفته شــده و به ۳ نفر برتــر اين بخش ۴۰ تا ۷۰ 
ميليون ريال هديه خواهد شد.»عالقه مندان تا ۳۰ بهمن مهلت دارند آثار خود را به شماره واتساپ 

۰۹۲۱۶۵۴۵۷۸۴ ارسال کنند.

پويش «هم سايه هم» به منطقه4 رسيد
پويش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــينی با شعار «هم سايه هم» از اول بهمن در منطقه۴ آغاز می شود و تا پايان 
شــهريور ۱۴۰۰ ادامــه دارد. معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه ۴ با بيــان اينکه يکی از مهم ترين 
بســترهای ارتباط جمعی در کالنشهر تهران آپارتمان ها هســتند، گفت: «از آنجاکه بيش از ۸۰ درصد شهروندان 
تهرانی در آپارتمان زندگی می کنند، ارتقای فرهنگ آپارتمان نشينی يکی از ملزومات شهرنشينی به شمار می آيد.» 
«محمد خادمی» افزود: «ناآگاهی از اصول همســايه داری و آشــنا نبودن به فرهنگ آپارتمان نشينی موجب ايجاد 
تنش و اختالف ميان همسايگان و سردی روابط آنها می شود، از اين رو پويش هم سايه هم، با هدف ارتقاء فرهنگ 
آپارتمان نشينی از طريق شــناخت و رعايت قوانين و حريم خصوصی، افزايش مسئوليت پذيری اجتماعی، ارتقای 

روحيه مشارکت دستور کار قرار گرفته است.» 
او درباره محورهای اين پويش گفت: «پويش «هم ســايه  هم» ســه محور اصلی «محيط زيســت و کاهش 
پســماند»، «همســايگی و مشــارکت»، «قوانين و حريم خصوصی» دارد و از اين ســه محور منطقه ۴محور 
«همسايگی و مشارکت» را اجرا می کند.» معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ادامه داد: «محتوای 
آموزشــی اين پويش در قالب کليپ، پوستر، اينفوگراف، پادکســت و... با هدف انتشار در شبکه های اجتماعی 
محله ها و نواحی ۹گانه در حال توليد اســت؛ همچنين نصب بنر در ســازه های پرتابلی در نظر گرفته شــده و 
محتوای آموزشــی آنها با استفاده از تجربه و دانش متخصصان جامعه شناسی، روان شناسان و متخصصان امور 

شهری تهيه شده است.»

سربازان دوچرخه سوار مى شوند
با هدف فرهنگســازی دوچرخه ســواری ميان شــهروندان، طرح آموزشی 
ويــژه ۴ هزار نفر از ســربازان و کادر نيروی هوايی توســط اداره آموزش های 
شــهروندی منطقه۱۳ در پادگان شهيد قدس آغاز شــد. معاون اجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه۱۳ دراين باره گفت: «با تاکيد شهردار تهران در ترويج 
فرهنگ دوچرخه سواری، شــهرداری منطقه۱۳ ضمن اولويت قرار دادن اين 
مهم،  امســال برنامه ها و طرح هايی را برای تشــويق شهروندان به استفاده از 
اين وسيله حمل و نقل پاک اجرا کرده است.» . «سجاد سبحانی» اجرای طرح 
آموزشی دوچرخه سواری در منطقه ۱۳ را يکی از برنامه های اصلی اين منطقه 
در۶ماهه دوم سال دانست و افزود: «اولين دوره طرح آموزش دوچرخه سواری، 
با آموزش ۳۰۰ نفر از ســربازان پادگان شهيد قدس آغاز شده است و مستمر 
و تا آموزش کامل سربازان و کادرنيروی هوايی اين پادگان و خانواده های آنان 
ادامه می يابد.» او ادامه داد: «در اين دوره آموزشی،  ضمن برشمردن مزايای دوچرخه سواری، از دوچرخه به 
عنوان بهترين وسيله حمل و نقل پاک نام برده شده است که در روزهای کرونايی می تواند به حفظ سالمت 
شــهروندان کمک کند.» او گفت: «در اين دوره، ضمن تشويق و ترغيب سربازان به استفاده از دوچرخه 

در مسيرهای ايمن و پيش بينی شده ، اصول و آموزش مقدماتی دوچرخه سواری نيز تشريح  می شود.»

آغاز طرح «نهضت درختكارى» در منازل جنوب شرق تهران
طرح «نهضت درختکاری» در قالب کاشــت نهال در منازل شهروندان 
جنوب شــرق تهران آغاز شــد. معاون خدمات شــهری و محيط زيســت 
شــهردار منطقه ۱۵ دراين باره گفت: «اين طرح با هدف توســعه فرهنگ 
محيط زيست و افزايش حس مسئوليت پذيری شهروندان به توسعه و حفظ 
فضاهای سبز شهری تا ۱۵ اسفند ماه ادامه دارد.» «عليرضا جعفری» افزود: 
«شــهروندان می توانند درخواست خود را از طريق تماس با سامانه ۱۳۷ يا 
مرکز تحقيقات، آموزش و مشــاوره فضای ســبز به شماره ۳۳۸۷۴۰۰۰ يا 
مراجعه حضوری به مرکز تحقيقات منطقه ثبت کنند تا در اســرع وقت با 
اعزام کارشــناس و کاشت نهال مناسب در منازل آنها انجام شود.» او بيان 
اينکه انواع نهال درختان ميوه در منازل شــهروندان کاشته می شود افزود: 
«کارشناسان اداره فضای سبز عالوه بر مراجعه به منازل شهروندان و کاشت 
نهال ضمن پاسخگويی به سؤاالت آنها درباره موضوعاتی نظير کاشت، نگهداری از درختان برگه های 

آموزشی هم توزيع می کنند.»

ميز خبر

چه خبر از شهر؟

منطقــه4  هنرمنــدان مجسمه ســاز برای 
طراحی و ساخت تنديس قائم مقام فراهانی و 
نيم تنه مولوی فراخوانده شدند. عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بيشتر و ارائه طرح های 
پيشــنهادی خــود در قالب تصويــر ماکت 
می توانند به نگارخانه برگ در ميدان هروی، 
خيابان جمالــی مراجعه کنند يا با شــماره 

۲۲۹۶۹۷۴۴ تماس بگيرند. 
منطقه8  ايســتگاه های اتوبــوس ناحيه ۲ با 
هدف حفظ بهداشــت محيط و اجرای طرح 
نگهداشــت شــهر و مبارزه با کرونــا، روزانه 

شست وشو و ضدعفونی می شوند.  
برف روبی  ســايت  از۴۰  بيــش  منطقه13  
متناســب با شــرايط منطقه۱۳ بــا نيروها 
و تجهيــزات الزم بــرای خدمت رســانی در 

آماده باش کامل هستند.  
منطقــه14  اداره ورزش منطقــه ۱۴ برای 
حفظ ســالمت کودکان و نوجوانان در دوران 
قرنطينــه کليپ هــای بــازی و ورزش تهيه 
کرده است. به گفته «محســن بهدوز» مدير 
اين اداره، اين برنامه های آموزشــی به بچه ها 
روش بازی هــای خانگی و ســرگرم شــدن 
در خانــه را ياد  می دهــد. عالقه مندان برای 
بهره منــدی از کليپ ها  می توانند با شــماره 

۹۶۰۴۰۲۵۵تماس بگيرند. 
منطقــه 15  طراحی و  ايده پــردازی کوچه 
عابدی در محلــه مظاهری و  کوچه زمانی در 
محله شوش با مشارکت بانوان و کودکان آغاز  
می شود. مقاضيان برای ارائه طرح های خود  و 
کسب اطالعات بيشتر در اين زمينه  می توانند 

با شماره ۹۶۰۲۳۴۷۰ تماس بگيرند.

بهسازی و توسعه داديم. با اين 
هدف که شــهروندان برای 
نقليه  از وسيله  اســتفاده 
شــوند.  تشــويق  پــاک 

وضعيت معابر منطقه 
بررســی شده و 
چنانــــــچه 
ی  ر ا همــو نا
وجود داشته 
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پليس است و بيشــتر وقتش را حين خدمت 
و گشــتزنی در خيابان ها گذرانده و هميشه دلش 
می خواســته برای کودکانی که در زير تيغ آفتاب 
تابستان و ســوز سرمای زمســتان در چهارراه ها 
برای لقمه ای نان پرســه می زننــد، کاری کند. از 
اين رو برگزاری جشن آســمانی برای کودکان کار 
از نخستين فعاليت های گروه جهادی اين ستوان 
پليس است: «با همکاری چند نفر از هنرمندان در 
مناســبت هايی مثل عيد نوروز، شب يلدا يا اعياد 
مذهبی جشنی تدارک می ديديم. سپس با اتوبوس 
بچه های کار را از سر چهارراه ها جمع می کرديم و 
به همراه ايتامی که تحت پوشش خيريه ها بودند، 
بــه اداره راهنمايی و رانندگــی در خيابان رودکی 
می برديم تا اين بچه ها هم سهمی در شادی داشته 
باشند. سپس آنها را با بسته های هديه ای که توسط 
خّيران گروه تهيه شده بود، راهی خانه می کرديم؛ 
گاهی اين جشن ها خيلی شــلوغ می شد و بيش 
از ۴۰۰ کودک در آن شــرکت می کردند.» کم کم 
دامنه فعاليت گروه به برگزاری جشن در گرمخانه ها 
کشيد به طوری که در اين سال ها ۶۶ جشن برای 
کودکان کار و کارتن خواب ها توســط آنها برپا شده 
است. آخرين جشن آسمانی گروه شهيد ميرطيبی 
مربوط به شب يلدای امسال است که در گرمخانه 

خاوران برای افراد بی خانمان برگزار شد.» 

هديه پليس به كودكان سرطانى
پليس ها هميشه قهرمان بچه ها هستند و شايد 
هيچ چيز به اندازه ديدار با يک افسر پليس آن هم 
وقتی يک ماشين پليس اسباب بازی در دستانش 
باشــد، يک کودک بيمار را خوشــحال نمی کند. 
برای همين ســتوان طيبی چند ســال پيش به 
فکر خريد ماشــين پليس برای کودکان سرطانی 
افتــاد: «تصميم گرفتم عصرها که شــيفت کارم 
تمام می شود، در اســنپ کار کنم و از درآمدش 
ماشــين پليس بخرم و برای کودکان بستری در 
بخش سرطانی بيمارستان امام خمينی(ره) ببرم. 
بچه ها وقتی مرا با لباس پليس می ديدند که بعد 
از ســالم نظامی به آنها ماشين آبی رنگ پليس 
راهور هديه می دادم خيلی خوشــحال می شدند، 
وقتی برق شــادی را در چشمان رنجور کودکان 
بيمار می ديدم دلم می خواست تعداد ماشين های 
پليس بيشتری بخرم برای همين موضوع 
را با دوســتانم در گــروه خيريه در ميان 
گذاشتم و سالی چند بار در مناسبت هايی 
مثــل روز کــودک و عيد نــوروز پولی 
جمع می کرديم و تعداد زيادی ماشــين 
می خريديم و به ديدار بچه های 
ســرطانی در بيمارستان امام  
البته  خمينی(ره)می رفتيم. 
امسال به دليل کرونا اجازه 
ندادند به بيمارستان برويم 
برای همين ۴۰ ماشــين 
روز  بــرای  که  پليســی 
کرده  خريــداری  کودک 
بين کودکان کار  را  بوديم 
در خيابان توزيع کرديم.» 

درمان بيماران نيازمند
بيش از يکصد پزشــک 
عضو گــروه جهادی شــهيد 
اين رو يکی  از  ميرطيبی هستند 
از مهم ترين فعاليت های اين گروه 
پيگيری درمان بيمــاران نيازمند 
و خانواده کودکان کار اســت. مدير 
گروه در اين باره می گويد: «اگر در 
بيماری  پوشش  تحت  خانواده های 
نياز به عمل جراحی يا هر گونه دارو 
و درمان داشته باشد و هزينه درمان 
را نتواند بپردازد، نسخه را در گروه 

خّيران به اشــتراک می گذاريــم و داروها را تهيه 
می کنيم و تحويل می دهيم. همچنين با کمک و 
همراهی پزشکانی که در گروه عضو هستند روند 
درمان بيماران نيازمند را پيگيری می کنيم. مثًال 
چند هفته پيش باخبر شديم پسربچه ۸ ساله ای 
در يکی از روســتاهای شيراز به سوختگی شديد 
دچارشــده و خانواده اســتطاعت درمان ندارند. 
فــوری موضوع را در گروه با عکس و مســتندات 
مطــرح کرديم. يکی ازپزشــکان گروه گفت من 
همه کارهای درمان اين بچــه را انجام می دهم، 
فقــط او را به تهران بياوريــد. با کمک خّيران در 
کمترين زمان کودک با خانواده اش با هواپيما به 
تهران منتقل شدند. کودک بستری شد و خّيران 
خانه ای در نزديک بيمارستان برای خانواده اجاره 
کردند. االن با گذشت چند هفته ۶ عمل جراحی 
روی کودک انجام شــده اســت و با لطف خدا و 

کمک خّيران او مسير بهبودی را طی می کند.» 

تهيه جهيزيه و حمل ونقل اثاثيه منزل
تهيه جهيزيه و اثاثيه منزل برای نوعروســان 
و خانواده های نيازمند يکی ديگر از فعاليت های 

اين گروه جهادی است. ستوان طيبی 
دربــاره چگونگی تهيــه جهيزيه 

اساســی منــزل  و کاالهــای 
می گويــد: «گــروه جهادی 

شــهيد 

ميرطيبی با همکاری خّيرانی که درتهيه جهيزيه 
اسان فعاليت می کنند به نوعروسانی که توانايی 
تأمين جهيزيه را ندارنــد کمک می کنند. روال 
کار هم مثل ســاير امور به اين صورت است که 
شــرح وضعيت خانواده عروس خانم را در گروه 
می گذاريم و برای تأمين جهيزيه آســان مبلغی 
حدود ۸ تا ۱۴ ميليون تومان جمع آوری می شود، 
مابقی مبلــغ را گروه خّيرانی کــه در کار تهيه 
جهيزيه آســان هســتند، تقبل می کنند و يک 
جهيزيــه آبرومنــد تهيه و بــه در خانه عروس 
خانم می فرســتند. همچنين اگــر خانواده های 
تحت پوشــش گروه، به صورت موردی اســباب 
منزل احتياج داشــته باشند، مثًال يک يخچال يا 
تلويزيون يا هر وسيله ديگری که اين روزها بسيار 
گران شــده و خريد آن از تــوان اين خانواده ها 
خارج اســت، موضوع را در گــروه می گذاريم و 
معموًال از اعضای گروه يکی، ۲ نفر پيدا می شوند 
که می گويند مازاد آن وســيله را در خانه دارند. 
خّير که پيدا شــد هزينــه حمل ونقل کاال به در 

خانه فرد نيازمند را هم گروه می پردازد.»

پخت و توزيع نذورات 
از آنجايی که اين گــروه خيريه با خانواده های 
کم بضاعت زيادی در ارتباط هســتند، به خّيرانی 
که می خواهند نذوراتشــان را به نيازمندان واقعی 
برسانند، کمک می کنند. ستوان طيبی در اين باره 
توضيح می دهد: «اعضای گروه يا افرادی که به نوعی 
با گروه ما آشــنايی دارند اگر غذای نذری داشــته 
باشــند يا بخواهند برای اموات خيرات بدهند و يا 
گوســفند عقيقه کنند به ما اطالع می دهند. ما در 
آشپزخانه ای 
داريم  کــه 
که  غذايی 

سفارش داده اند را می پزيم و بين خانواده های نيازند 
توزيع می کنيم و عکس و مستندات را برای بانی نذر 
ارسال می کنيم. همچنين اگر اصرار به توزيع غذای 
گرم نداشته باشند، هزينه پرداختی را صرف خريد 
اقالم خشک غذايی کرده و به صورت سبد کاال بين 

نيازمندان توزيع می کنيم.» 

خريد تبلت و بسته اينترنت براى 
دانش آموزان

پرداخت کمک هزينه تحصيلی به کودکان کار 
و فرزندان خانواده های آسيب پذيرهم يکی ديگر 
از فعاليت هــای گروه جهادی شــهيد ميرطيبی 
اســت: «هر سال قبل از شــروع سال تحصيلی 
تحت  که  نيازمندی  خانواده هــای  دانش آموزان 
پوشــش گــروه جهادی هســتند، بســته های 
نوشت افزار و کيف و کفش هديه می گيرند. البته 
امســال با توجه به شــيوع کرونا و آنالين بودن 
کالس های آموزشــی نيازهــای تحصيلی کمی 
متفاوت بود، از اين رو عالوه بر نوشــت افزار، ۱۱ 
دســتگاه تبلت بين دانش آموزان نيازمند توزيع 
شد. همچنين برای ۱۵۰نفر از اين دانش آموزان، 

بسته اينترنتی ماهانه خريداری می شود.» 

گلريزان براى آزادى زندانيان مالى
به گفته ميرطيبی توانمند کردن خانواده های 
تحت پوشــش جزو اولويت های گــروه جهادی 
اســت؛ از اين رو بخش از اقدامات گروه جهادی 
به اين موضوع اختصاص دارد: «گاهی در برخی 
خانواده های آبرومندی که تحت پوشــش گروه 
هستند، پدر خانواده به دليل بدهی مالی ناچيزی 
بيش از يک سال است که به زندان افتاده است. 
اين موارد را از سازمان زندان ها پيگيری می کنيم 
برای  اعضــای گــروه  و ســپس 
آزادی اين افــراد گلريزان برگزار 
می کننــد و پــس از جمع آوری 
پــدر خانواده  نياز  مــورد  مبلغ 
آزاد می شــود.» او در ادامــه 
می افزايــد: «خوشــبختانه 
 ۱۱ گذشــته  ســال  در 
با کمک  سرپرست خانواده 
گلريزان  برپايــی  و  خّيران 
آزاد و مشــغول به کار شدند 
و خانواده شــان نيازی به سبد 
کاالی اهدايی خّيران ندارند.»

 همه چيز از يک بيماری شــروع شد. بيماری مرموزی که ۱۴ سال پيش به سراغ مرد جوان آمد و 
او را به کما برد. دکترها با احتمال بروز معلوليت، فقط برای زنده ماندن بيمار، تيغ جراحی دســت 
گرفتند. از نظر آنها بهبودی کامل به معجزه می مانســت؛ اما در کمال ناباوری شرايطی پيش آمد و 
جوان صحيح و سالمت از بيمارستان مرخص شد. او که پيش از اين بيماری، جزو حاميان کودکان کار 
در گروه های خيريه بود، اعتقاد داشــت، بهبودی اش را مديون دســت های کوچکی است که سر 
چهارراه ها و مخروبه های اين شهر، برای نجاتش به آسمان برخاسته اند؛ از اين رو به شکرانه بازگشت 
ســالمتی، با کمک چند نفر از همکارانش گروه جهادی ويژه حمايت از کودکان کار را راه اندازی کرد. 
در گزارش پيش رو ســتوان دوم «محمد طيبی» معــاون اداری پليس راهور منطقه ۴ و مدير گروه 

جهادی «شهيد ميرطيبی» درباره فعاليت های اين گروه می گويد.  

پريسا نورى

چند روايت از فعاليت هاى گروه جهادى «شهيد ميرطيبى»
 از حمايت خانواده هاى  نيازمند تا كمك به آزادى زندانيان

آقاى پـليس
 در لباس جهادگر

حمايت از 3 هزار خانواده نيازمند
گروه جهادی شهيد ميرطيبی که ۱۴ سال پيش 
به همت اين افســر پليس و چند نفر از دوستانش 
با هدف حمايت از کودکان کار پا گرفته است، حاال 
حدود يک هــزار عضو فعال دارد و بيش از ۳ هزار 
خانواده آســيب پذير را در مناطق مختلف تهران و 
نقاط محروم کشور تحت پوشــش دارد. به گفته 
مدير گروه، نيکوکاران فعال در گروه جهادی لزومًا 
پزشکان و افراد توانمند مالی نيستند بلکه افراد با 
هر تخصص و بضاعتی در فعاليت های خيرخواهانه 
گروه شرکت می کنند: «عالوه بر پزشکان، بازاری ها 
و هنرمنــدان، خيلی از افرادی کــه ما را حمايت 
می کنند از نظر اقتصادی در سطح بااليی نيستند. 
مثًال چند نجار، بنا، خياط، آشپز، معلم و.... درگروه 
داريم که با وجودی که بضاعت مالی چندانی ندارند 
اما درحد توان و تخصصشــان برای امدادرسانی به 

افراد آسيب پذير ما را ياری می دهند.» 

سفرهاى زيارتى 
براى معلوالن و كودكان كار

اعزام کــودکان کار و کودکان معلول به ســفر 
زيارتــی يکی ديگر از فعاليت هــای گروه جهادی 

است  ميرطيبی  شــهيد 
کــه در ايــام پيــش از 
کرونا انجام شــده است. 
مديــر گــروه در اين باره 
عنايت  «بــا  می گويــد: 
آقا امام رضــا(ع) و لطف 
اين ســال ها  در  خّيران، 
بيش از ۳۰ کاروان زيارتی 
به مشــهد مقدس اعزام 
کرديم کــه همگی جزو 
معلوالن  و  کــودکان کار 
بودنــد.» حرف هايش که 

به اينجا می رسد می گويد: «دريکی از سفرها قرار 
بود با عنوان خادم يار به مشــهد برويم. شب قبل 
از ســفر يکی از اعضای گروه تماس گرفت و گفت 
«خانــواده ای که ۳ معلول دارند خيلی به کمک ما 
احتياج دارند، من قول داده ام که فردا به ديدنشان 
برويم.» با وجودی که بار ســفر زيارتی را بســته 
بودم به خاطر قولی که دوســتمان داده بود، سفر 
را لغــو کردم و با خّيران به ديــدار خانواده رفتيم. 
پس از بررسی متوجه شديم سه معلول و مادرشان 
در وضعيــت خيلی بدی زندگی می کنند و نياز به 
کمک های فــوری درمانی و معيشــتی و... دارند. 
مشغول بررســی وضعيت بوديم که متوجه شدم 
يکی از پسرها که معلوليت جسمی و ذهنی دارد، 
تقال می کند چيزی به مــادرش بگويد. به مادرش 
گفتم «ببينيد چه می گويد». مادرش بعد از چند 
دقيقه آمد و گفت «پســرم می گويد ديشب خواب 
ديده امام رضا(ع) با دوستانش به خانه ما آمده اند.» 
اين درحالی بود که آنها از ســفر مشهد ما بی خبر 
بودند. اين اتفاق باعث شد که بفهميم آقا در جريان 
کارهای ما هســت و از اين موضــوع خيلی انرژی 

مثبتی گرفتيم.» 

تا آخرين نفس براى رفع نياز 
ســتوان دوم «محمد طيبی» نام شــهيد 
«ميرطيبی» يکی از همکاران شــهيدش را بر 

روی گروه جهادی گذاشته است.
 او می گويــد: «در دوران جنــگ تحميلی 
شــهيد ميرطيبی که از همکاران پليس راهور 
بود درجبهه شــهيد شــد و من هم به حرمت 
اين شــهيد بزرگوار، اين نــام را بر روی گروه 

گذاشتم.» 
گروه جهادی شــهيد ميرطيبی ۱۴ ســال 
اســت که با شــعار «تا آخرين نفس برای رفع 
نياز» از نيازمندان دســتگيری می کند. طيبی 
معتقد است اين شعار به اعضا يادآوری  می کند 
برای کمــک به خانواده هــای نيازمند از هيچ 

تالشی دريغ نکنند و خسته نشوند. 

توانمندسازى زنان سرپرست خانوار
اجــرای پروژه  هــای کارآفرينی هم از 
جديدترين فعاليت های گروه خيريه برای 
توانمندســازی خانواده های تحت پوشش 
است که با شــيوع کرونا آغاز شده است: 
«از اسفندماه ســال گذشته و همزمان با 
شــيوع کرونا شــهرداری مکانی را برای 
ايجاد کارگاه در اختيارمان گذاشــت. ما 
هم با کمک خّيران پارچه و چرخ خياطی 
خريديــم و آن را به عنــوان کارگاه توليد 
ماســک و گان تجهيز کرديــم و ۵۰ نفر 
از بانوان سرپرســت خانوار يا بدسرپرست 

در اين کارگاه مشــغول به کار شــدند. بعد از آن 
با همکاری ديگر گروه های جهــادی که در توليد 
ماســک فعاليت داشــتند، يک کارگاه بزرگ داير 
کرديــم. در اين کارگاه عالوه بر اشــتغالزايی برای 
بانوان سرپرســت خانوار، روزانه بين ۵ تا ۱۰ هزار 
ماسک توليد می شــد و به صورت رايگان دراختيار 
بيمارســتان های دولتی که بيمــاران کرونايی را 
پذيرش می کردند، مثل بيمارستان امام حسين(ع) 

و اميراعلم و شــريعتی، مراکز نگهــداری معتادان 
و... قــرار می گرفت. حق الزحمه ايــن بانوان را هم 
خّيــران گروه پرداخت می کردند.» طيبی که قصد 
دارد برنامه های کارآفرينی گروه را توسعه دهد در 
اين باره می گويد: «در حال حاضر شهرداری منطقه 
۷ يک ســوله ۵۰۰ متری در اختيارمان گذاشته تا 
کارگاه خياطی برای زنان بدسرپرست اين منطقه 
فراهم کنيم تا به درآمدزايی برســند، قصد داريم 
اين کار را در ديگر مناطق تهران هم اجرا کنيم.» 

بخش سرطانی بيمارستان امام خمينی(ره) ببرم. 
بچه ها وقتی مرا با لباس پليس می ديدند که بعد 
از ســالم نظامی به آنها ماشين آبی رنگ پليس 
راهور هديه می دادم خيلی خوشــحال می شدند، 
وقتی برق شــادی را در چشمان رنجور کودکان 
بيمار می ديدم دلم می خواست تعداد ماشين های 
پليس بيشتری بخرم برای همين موضوع 
را با دوســتانم در گــروه خيريه در ميان 
گذاشتم و سالی چند بار در مناسبت هايی 
مثــل روز کــودک و عيد نــوروز پولی 
جمع می کرديم و تعداد زيادی ماشــين 
می خريديم و به ديدار بچه های 
ســرطانی در بيمارستان امام  
البته  خمينی(ره)می رفتيم. 
امسال به دليل کرونا اجازه 
ندادند به بيمارستان برويم 
برای همين ۴۰ ماشــين 
روز  بــرای  که  پليســی 
کرده  خريــداری  کودک 
بين کودکان کار  را  بوديم 
در خيابان توزيع کرديم.» 

درمان بيماران نيازمند
بيش از يکصد پزشــک 
عضو گــروه جهادی شــهيد 
اين رو يکی  از  ميرطيبی هستند 
از مهم ترين فعاليت های اين گروه 
پيگيری درمان بيمــاران نيازمند 
و خانواده کودکان کار اســت. مدير 
گروه در اين باره می گويد: «اگر در 
بيماری  پوشش  تحت  خانواده های 
نياز به عمل جراحی يا هر گونه دارو 
و درمان داشته باشد و هزينه درمان 
را نتواند بپردازد، نسخه را در گروه 

همه کارهای درمان اين بچــه را انجام می دهم، 
فقــط او را به تهران بياوريــد. با کمک خّيران در 
کمترين زمان کودک با خانواده اش با هواپيما به 
تهران منتقل شدند. کودک بستری شد و خّيران 
خانه ای در نزديک بيمارستان برای خانواده اجاره 

کردند. االن با گذشت چند هفته 
روی کودک انجام شــده اســت و با لطف خدا و 

کمک خّيران او مسير بهبودی را طی می کند.» 

تهيه جهيزيه و حمل ونقل اثاثيه منزلتهيه جهيزيه و حمل ونقل اثاثيه منزل

 سال پيش به سراغ مرد جوان آمد و 
او را به کما برد. دکترها با احتمال بروز معلوليت، فقط برای زنده ماندن بيمار، تيغ جراحی دســت 
گرفتند. از نظر آنها بهبودی کامل به معجزه می مانســت؛ اما در کمال ناباوری شرايطی پيش آمد و 
جوان صحيح و سالمت از بيمارستان مرخص شد. او که پيش از اين بيماری، جزو حاميان کودکان کار 
در گروه های خيريه بود، اعتقاد داشــت، بهبودی اش را مديون دســت های کوچکی است که سر 
چهارراه ها و مخروبه های اين شهر، برای نجاتش به آسمان برخاسته اند؛ از اين رو به شکرانه بازگشت 
ســالمتی، با کمک چند نفر از همکارانش گروه جهادی ويژه حمايت از کودکان کار را راه اندازی کرد. 
در گزارش پيش رو ســتوان دوم «محمد طيبی» معــاون اداری پليس راهور منطقه ۴ و مدير گروه 

تهيه جهيزيه و اثاثيه منزل برای نوعروســان جهادی «شهيد ميرطيبی» درباره فعاليت های اين گروه می گويد.  
و خانواده های نيازمند يکی ديگر از فعاليت های 

اين گروه جهادی است. ستوان طيبی 
دربــاره چگونگی تهيــه جهيزيه 

اساســی منــزل  و کاالهــای 
می گويــد: «گــروه جهادی 

شــهيد 

خانه فرد نيازمند را هم گروه می پردازد.»

پخت و توزيع نذورات پخت و توزيع نذورات 
از آنجايی که اين گــروه خيريه با خانواده های 
کم بضاعت زيادی در ارتباط هســتند، به خّيرانی 
که می خواهند نذوراتشــان را به نيازمندان واقعی 
برسانند، کمک می کنند. ستوان طيبی در اين باره 
توضيح می دهد: «اعضای گروه يا افرادی که به نوعی 
با گروه ما آشــنايی دارند اگر غذای نذری داشــته 
باشــند يا بخواهند برای اموات خيرات بدهند و يا 
گوســفند عقيقه کنند به ما اطالع می دهند. ما در 
آشپزخانه ای 
داريم  کــه 
که  غذايی 

دســتگاه تبلت بين دانش آموزان نيازمند توزيع 
شد. همچنين برای ۱۵۰نفر از اين دانش آموزان، 

بسته اينترنتی ماهانه خريداری می شود.» 

گلريزان براى آزادى زندانيان مالىگلريزان براى آزادى زندانيان مالى
به گفته ميرطيبی توانمند کردن خانواده های 
تحت پوشــش جزو اولويت های گــروه جهادی 
اســت؛ از اين رو بخش از اقدامات گروه جهادی 
به اين موضوع اختصاص دارد: «گاهی در برخی 
خانواده های آبرومندی که تحت پوشــش گروه 
هستند، پدر خانواده به دليل بدهی مالی ناچيزی 
بيش از يک سال است که به زندان افتاده است. 
اين موارد را از سازمان زندان ها پيگيری می کنيم 
برای  اعضــای گــروه  و ســپس 
آزادی اين افــراد گلريزان برگزار 
می کننــد و پــس از جمع آوری 
پــدر خانواده  نياز  مــورد  مبلغ 
آزاد می شــود.» او در ادامــه 
می افزايــد: «خوشــبختانه 

گذشــته  ســال  در 
با کمک  سرپرست خانواده 
گلريزان  برپايــی  و  خّيران 
آزاد و مشــغول به کار شدند 
و خانواده شــان نيازی به سبد 
کاالی اهدايی خّيران ندارند.»

و خانواده های نيازمند يکی ديگر از فعاليت های 
اين گروه جهادی است. ستوان طيبی 

دربــاره چگونگی تهيــه جهيزيه 
اساســی منــزل  و کاالهــای 

می گويــد: «گــروه جهادی 
شــهيد 
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تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

خيابان شــهيد آيت به دليل همجــواری با مرکز 
خريد هفت حوض، يکی از پر  ترددترين معابر منطقه 

اســت و با داشــتن پياده روهای عريض، 
حجم   تردد عابران در اين خيابان بيشتر از 
خودروهاست. اين موضوع يکی از مهم ترين 
داليل انتخاب اين معبر برای اجرای طرح 
خيابان کامل شــده است. البته موضوعات 
ديگری هم در کانديد شدن اين معبر برای 
اجــرای خيابان کامل دخالت داشــته اند. 
معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه 
در اين باره می گويد: «خيابان شهيد آيت به 
دليل داشتن پياده رو عريض، حجم ترافيک 

عبوری در شــبانه روز، وجود ايســتگاه مترو سرسبز 
ودسترســی مناسب به ۲ خط BRT، يکی از بهترين 
معابر منطقه برای اجرای طرح خيابان کامل اســت. 
البته در اين خيابان مشکالتی نظير سرگردانی آب های 
ســطحی، وجود اشجار در وســط پياده رو، ناهمگونی 
بافت تجاری و مسکونی و... ديده می شود که در کنار 
مزايای اين معبر برای اجرای طرح قابل چشمپوشــی 
است.» اناری درباره زمان اجرای طرح توضيح می دهد: 
«در حال حاضر نقشــه های طرح خيابان کامل پياده 
شــده و درحال بررسی است تا پس از تأييد به مرحله 
اجرا برســد. در واقع پيش بينی می شود پس از نهايی 
شــدن طراحی ها از اوايل سال آينده اين پروژه آغاز و 
حداکثر تا نيمه اول سال ۱۴۰۰ تکميل  شود.» معاون 
حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه چشم انداز اجرای 
اين طرح را اين گونه توصيف می کند: «پس از تکميل 
پروژه، خيابان شهيد آيت، فقط معبری برای جابه جايی 
و حمل ونقل نيســت، بلکه قراراست اين خيابان محل 
ديدار، مکث و تعامالت اجتماعی مردم باشد، از اين رو 
به گونه ای طراح می شود که معبری ايمن با جذابيت 

بصری برای حضور شهروندان باشد.»

ايجاد پاتوق محلى 
شايد در نگاه اول به نظر برسد اجرای طرح خيابان 
کامل و انسان محور با هدف حذف سواره رو 
و منع   تردد خودروها همراه است، اما به گفته 
اناری خيابان کامل، خيابانی برای همه است 
و در آن خودروهای شــخصی، افراد پياده، 
دوچرخه سواران و وسايل حمل ونقل عمومی  
می توانند در کنار هم   تردد کنند: «در حال 
حاضر عرض خيابان آيت ۴۰ متر اســت که 
نيمی از آن به   تردد خودروها اختصاص دارد 
و نيمی ديگر به عنوان پياده رو است. در اين 
طرح مسير سواره رو مناسب سازی می شود، 

همچنين قرار اســت مسيری ايمن برای افراد پياده و 
توانيابان، بستری صاف و يکدست با شيب ماليم برای   
تردد دوچرخه سواران در پياده رو ايجاد شود.» برطرف 
کــردن موانع ترافيکی در خيابان و پياده رو، رفع زوايد 
بصری و سدمعبرها، بهسازی جدول ها و نهرها و مهار 
آب های ســطحی، افزايش روشــنايی معبر از جمله 
فعاليت هايی اســت که در برنامه اجرای خيابان کامل 
قرار اســت در معبر شهيد آيت انجام شود. همچنين 
در گام دوم اجرای اين طرح قرار اســت در اين معبر 
بــا هدف افزايش تعامالت اجتماعی بين شــهروندان 
و ايجاد پاتوق محلی، عالوه بر بهســازی فضای سبز، 
نيمکت های مناســب و کافه هايی ســيار و ثابت در 

پياده رو جانمايی شود. 

مشكل خيابان شهيد آيت، 
دستفروشان است

پياده رو، ســدمعبر  به  ورود خودروهــا 
دستفروشــان، وجود ســنگفرش برجسته 
و دشــواری   تردد ويلچر، کســب و کارهای 
ناســازگار در دو ســوی ايــن خيابــان از 
مهم ترين مشکالت اين معبر در اجرای طرح 
خيابان کامل اســت. معضالتــی که از ديد 
کاسبان و اهالی پنهان نمانده و اميدوارند در 
اجرای خيابان کامل رفع و بهســازی شوند. 

«ماشاهللا رعيت» از کاسبان قديمی خيابان آيت درباره 
مشــکالت فعلی معبر شهيد آيت می گويد: «در حال 
حاضر مهم ترين مشــکل خيابان تعدد دستفروشان 
اســت. دستفروشــانی که هر روز از صبح تا شب از 
جلو در ايســتگاه مترو و کيوســک روزنامه فروشی تا 
باالی خيابن بســاط می کنند و از گل طبيعی تا ميوه 
و ســبزی و لباس و کيف و کفش و... می فروشــند.» 
اين شهروند می افزايد: «سد معبر و فروش اجناس در 
پياده رو، عالوه بر زايل شدن حق کاسبان که ماليات 
و اجــاره مغازه و هزينه آب و بــرق و... را می پردازند، 
موجب نازيبايی معبر شــده است.» «سعيد شيری» 
يکی ديگر از کاسبان خيابان شهيد آيت معتقد است 
عالوه بر سدمعبر دســتفروش ها، پارک خودروها در 
پياده رو هم معضل مهمی اســت که بايد رفع شــود. 
او که از طرح خيابان کامل اطالعی ندارد، 
می گويد: «من و ســاير کاسبان اطالعی از 
طرح خيابان کامــل نداريم اما اگر در اين 
طرح مشــکالت اين خيابان رفع شــود و 
فضا برای رفت وآمد شهروندان باز شود، به 
سهم خودمان در اجرای بهتر طرح کمک 
می کنيم و اميدواريم زودتر اجرايی شود.» 

بخش جنوب خيابان شهيد آيت هم 
كامل مى شود

بخش جنوبی خيابان آيت در منطقه ۸ شهرداری 
قرار دارد و به نظر می رسد پروژه خيابان کامل در معبر 
شــهيد آيت در صورتی تکميل می شود که اين طرح 
در امتداد و بخش جنوبی اين خيابان يعنی حد فاصل 
چهارراه سرسبز تا ميدان هفت حوض هم اجرايی شود. 
وضعيــت اجرای اين طــرح را از «حامد ميرزابيگی» 
معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه ۸ جويا 
شديم. ميرزابيگی می گويد: «در منطقه ۸ هم خيابان 
آيت حد فاصل چهارراه سرســبز تا خيابان دماوند به 
طول ۲/۳ کيلومتر برای اجــرای طرح خيابان کامل 
انتخاب شده و پس از تأييد معاونت ترافيک شهرداری 
تهران اين پروژه اجرايی می شود.» به گفته ميرزابيگی 
در اين طرح يک مسير برای   تردد خودروها، يک خط 
برای   تردد اتوبوس تندرو جانمايی شده و بقيه عرض 
معبر برای پياده رو بهسازی می شود.  حدود يک سال 
پيش قرار بود پروژه پياده راه سازی و سنگفرش خيابان 
آيت در دو مسير شــمال و جنوب به طول ۵۰۰ متر 
انجام  شود و در اين محور ورودی خودروها مسدود و 
فقط به خودروهای امدادی و اتوبوس های تندرو اجازه   

تردد داده شود. اما اين طرح لغو شده است.» 

  چندی پيش مديرکل برنامه ريزی و توســعه شهری معاونت حمل ونقل و ترافيک تهران از آغاز اجرای 
طرح «خيابان کامل» در مناطق مختلف شهرداری خبر داد. طرحی که در برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر 
تهران مصوب شده و بر اساس آن شورای شــهر مناطق را مکلف کرده هر سال يک خيابان را بر اساس 
اصول و دســتورالعمل خيابان کامل بازطراحی و اجرا کنند. در شمال شرق تهران و منطقه ۴ هم خيابان 
شهيد آيت حد فاصل چهارراه سرسبز تا ميدان صدم (محدوده بزرگراه سردار سليمانی تا خيابان فرجام) 
به طول ۸۰۰ متر برای اجرای اين طرح در نظر گرفته شده است. «مهدی اناری» معاون حمل ونقل و ترافيک 

شهردار منطقه چهار از کم و کيف اجرای اين طرح در منطقه می گويد.  

پريسا نورى

اجراى پروژه اى جديد در شمال شرق تهران

خيابان شهيد آيت«خيابان كامل» مى شود

مهدى انارى
معاون حمل ونقل 

و ترافيك شهردار 
منطقه 4

حامد ميرزابيگى
معاون حمل ونقل 

و ترافيك شهردار 
منطقه 8
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استاد خوشنويس مشغول آموزش است. کالس درسش 
در يکی از اتاق های خانه موزه اســتادمعين داير می شود. 
دورتادور ديوارهــای کالس، تابلوهای خط نصب شــده 
و همين جذابيت اين عمــارت قديمی را دوچندان کرده 

است. 
جز صدای رقص نی روی کاغذ صدای ديگری از کالس 
شنيده نمی شود. هرچه است با روح و روان بازی می کند. 
تعداد شاگردان استاد زياد نيست دليلش هم شيوع بيماری 
کرونا است که باعث شده حضور فيزيکی هنرجوها کمتر 
شــود. او برای رفع اين مشکل بسياری از کالس هايش را 

به صورت مجازی برگزار می کند. 
نيم ساعتی طول می کشــد تا کالس تمام شود و اين 
معطل شدن می ارزد چراکه ديدن تابلوها حس خوشی را 
القا می کند. کالس استاد تمام می شود و او لب به سخن باز 
می کند. از خودش می گويد که خوشنويسی را از نوجوانی 

يادگرفته است.
 تعريف می کند: «اواخر دوره سوم راهنمايی بودم که به 
خوشنويسی عالقه مند شدم. آن زمان با گچ می نوشتيم و 
از صدای گچ روی تخته لذت می بردم. به خصوص که معلم 
هنری داشتيم که زيبا می نوشت و همين انگيزه ای در من 
ايجاد کرد که مشق خط کنم. ۲ خودکار را با چسب به هم 
وصل کرده و يک پاکن بين شــان می گذاشتم تا فاصله ای 
ايجاد شود. اسم دوستانم را در دفترشان می نوشتم هم آنها 

خوشحال می شدند و هم خودم.» 

شكوفايى ذهن با هنر خوشنويسى
يکی از دوستان ميرحسينی به او کانون فرهنگی ابوذر 
را معرفی می کنــد و او دوره کوتاهی در کانون به آموزش 
رو می آورد. در مدت زمان کمی پيشــرفت زيادی در اين 
هنر پيدا می کند. ميرحسينی می گويد: «به جايی رسيدم 
که بدون آزمون يا حضور در انجمن خوشنويســی توانايی 
آموزش را پيدا کردم. توسط يکی از آشنايان تشويق شدم 
در انجمن خوشنويســی ثبت نام کنم. ســال ۱۳۶۷ عضو 
انجمن شدم و در سال ۱۳۷۱ با درجه ممتاز فاغ التحصيل 
شــدم. از آن زمان تاکنون در آموزشــگاه ها و مکان های 
فرهنگی تدريس می کنم.» ميرحســينی خوشنويسی را 
هنری می داند که باعث شــکوفايی ذهن فرد می شــود و 
او را بــا بزرگان ادب و فرهنگ آشــنا می کند. در اين باره 
توضيح می دهد: «وقتی کســی مشق خط می کند بايد از 
سخن بزرگان يا شــعر استفاده کند. از اين رو به مجموعه 
آثار شعرای بزرگ مثل حافظ، سعدی، موالنا و فردوسی رو 
می آورد. يا از احاديث ائمه معصومين(ع) کمک می گيرد. 
همين چشــم حقيقت بين فرد خوشنويس را باز کرده و 

نگرشش را به دنيای اطرافش تغيير می دهد.» 

كتابت كتاب«الاله االاهللا» 
ميرحســينی اقبال نوجوانــان و جوانان منطقه ۱۴ به 
هنر خوشنويســی را زياد می داند چراکه معتقد است اين 
منطقه دارای بافت تاريخی و هويتی است و استعدادهای 

درخشــانی را در خود جای داده است. او وجود خانه موزه 
اســتادمعين را امتيازی برای اهالــی می داند و می گويد: 
«فضــای خود خانه موزه هر انســان اهل ذوقی را ترغيب 
می کنــد تا عالوه بــر بازديد از فضــای آن از کالس های 
آموزشی اش استفاده کند. در بين هنرجوهايم از ۷ ساله تا 
۷۰ سال برای آموزش به اينجا می آيند. يکی از شاگردانم 
دختر ۸ ســاله ای که توانسته به درجه ممتازی برسد.» او 
در مدت ۳۰ سال تدريسش بيش از ۳۰۰ هنرجو را تربيت 
کــرده که هرکدام از آنها در برهــه فعلی قادر به تدريس 
هستند. از ديگر فعاليت های هنری ميرحسينی، برگزاری 
نمايشــگاه در داخل و خارج از کشــور است. اين هنرمند 
ادامه می دهد: «سال ۱۳۷۶ رباعيات خيام را کتابت کردم 
و ۲ سال بعد گزيده غزليات حافظ را نوشتم. اما خاص ترين 
فعاليتم نوشــتن کتاب ال اله اال اهللا است. اين کتاب توسط 
مرحومه دکتر «نيره اعظم منطقی» نوشته شده و در واقع 
۵۰ آيه از قرآن که در آنها ذکر ال اله اال اهللا برده شده است. 
اين کتاب ۱۳۰ صفحه است. به همراه تفسير و معنا که آن 

را نوشتم و تأثير زيادی در روحيه من داشت. 

تجمل گرايى آفت دنياى هنر 
ايــن هنرمند از تغييــر ذائقه هنری جوانــان امروزی 
به عنوان يک معضــل بزرگ ياد می کند و معتقد اســت 
گرايش نوجوانان و جوانان به فضای مجازی باعث خمودگی 
آنها شده است. او می گويد: «در قديم نوجوان يا جوان پی 
هنــر می رفت و گاها از هنر يا حرفــه ای که ياد می گرفت 
برای کسب درآمد در آينده استفاده می کرد. حاال وضعيت 
فرق کرده است از کودک تا سالمند مشغول گشت وگذار در 
فضای مجازی هستند. جوانان خيلی مشتاق به يادگيری 
هنر نيســتند چراکه از اين کار نمی توانند درآمد خوبی به 
دســت بياورند.» او به جوانان حــق می دهد که عالقه به 
امور هنری نباشند. می گويد: «با توجه به تجمل گرايی که 
آفت خانواده ها شده شــهروندان ترجيح می دهند وسايل 
لوکس در خانه شان بگذارند تا يک تابلوی خط يا نقاشی.» 
ترغيب نســل جوان به انجام کارهــای فرهنگی و هنری 

نياز به تبليغات و فرهنگســازی دارد. چه خوب که 
جداره های شهرمان منقش به نقاشی های زيبا يا 

خط خوش باشد. البته اين کار در سال گذشته 
انجام شد و تعداد زيادی از هنرمندان انجمن 
خوشنويسان اقدام به طراحی و خطاطی در 
جداره های شهر کردند. تأثير خوبی داشت. 
اين کار همت مسئوالن فرهنگی و شهری 

را می طلبد. 

  چه خوش می نويسد استاد خوشنويس، رقص قلمش روی کاغذ چه هياهويی در دل برپا می کند. سال هاست 
نی مونس و يار شفيقش شده و آن را چون جان دوست می دارد. «سيد محسن ميرحسينی» در بين خطاطان 
چهره شناخته شده ای است. ۳۰ سال از عمرش را به آموزش گذرانده و به گفته خودش در کالس درسش بيش 
از ۳۰۰ هنرجو به درجه عالی رسيده اند. او به غير از فعاليت در انجمن خوشنويسان تهران، در موزه استادمعين 
هم مشق خط می کند. استاد ميرحسينی در همين حوالی زندگی می کند، خيابان شيرازی، محله اش را دوست 
دارد و بر اين باور است منطقه ۱۴ بافت تاريخی غنی دارد. در خانه موزه استادمعين با او قرار مالقات گذاشته 

و پای صحبتش نشستيم.  

مژگان مهرابى

هنرمند خوشنويس هم محله اى
 تاكنون 300 هنرجوى ممتاز تربيت كرده است

مشق زيبايى

ساخت محراب 
و كاشيكارى 

سردر مسجد شهدا
پيرمرد درون گرايی است. وقتی 
نگاهش می کنی گويی در افکار خود 
سير می کند. کم حرف است و آرام. 
دســت های هنرمنــدش تابلوهای 
ســفالين درســت می کند. يکی از 
يکی زيباتر. بيش از ۸۰ ســال دارد 
اما هنــوز قبراق اســت و پرتالش. 
بيکاری را آفــت می دارند. خانه اش 
بيشتر به موزه می ماند. ديوارها پر از 
تابلوهايی است به رنگ قرمز و سبز و 
آبی فيروزه ای. «سيد حسين مدنی» 
ساکن بزرگراه شهيد محالتی است و 

در زيرزمين خانه اش کوره ای 
ظروف  پخت  برای 
و تابلوهــای گلين 
درست کرده است. 
می گويد: «۶ ساله 
بودم که پدرم من 
را به دست حسين 
سپرد.  ابراهيم  آقا 
صميمی  دوســت 
صبح  بــود.  پدرم 

قبل از اينکه به مدرسه بروم به مغازه 
اســتاد ابراهيم می آمدم و آن جا را 
آب و جارو می کردم و دوان دوان به 
مدرسه می رفتم. ظهر هم که مدرسه 
تعطيل می شد به مغازه می آمدم و 
تا شــب آن جا بودم. استادم در کار 
تبحر زيادی داشــت و خيلی خوب 
طراحی می کرد و رنگ می ساخت. 
اما تجربياتش را به من ياد نمی داد. 
وقتی از دنيــا رفت خــودم مغازه 
پدری ام را بــه کارگاه تبديل کردم. 
يکی يکی رنگ هــا را امتحان کردم 
تا توانستم روش ساخت شان را ياد 
بگيرم.» استاد مدنی هيچ وقت بدون 
وضو دست به کار نمی شود و معتقد 
اســت با اين کار اثر هنری اش بهتر 
از آب درمی آيد. کاشــيکاری بيش 
از ۶۰۰ حســينيه مسجد و امامزاده 
در جای جای ايران اثر دست استاد 
اســت و اشــاره می کند در منطقه 
ســاخت محراب و کاشيکاری سر 
در مسجد شــهدا را او درست کرده 
است. تعريف می کند: «مسجدی در 
خيابان قيام بود که محرابش نياز به 
مرمت داشــت. وقتی وارد محراب 
شدم حال عجيبی پيدا کردم با اينکه 
کار دست خودم بود اما با ديدنش به 

خدا وصل شدم.» 

پنجره

در زيرزمين خانه اش کوره ای 
ظروف  پخت  برای 
و تابلوهــای گلين 

بودم که پدرم من 
سيد حسين مدنى را به دست حسين 

 ساكن بزرگراه شهيد 
محالتى

فرق کرده است از کودک تا سالمند مشغول گشت وگذار در فرق کرده است از کودک تا سالمند مشغول گشت وگذار در 
فضای مجازی هستند. جوانان خيلی مشتاق به يادگيری فضای مجازی هستند. جوانان خيلی مشتاق به يادگيری 
هنر نيســتند چراکه از اين کار نمی توانند درآمد خوبی به 
دســت بياورند.» او به جوانان حــق می دهد که عالقه به 
امور هنری نباشند. می گويد: «با توجه به تجمل گرايی که 
آفت خانواده ها شده شــهروندان ترجيح می دهند وسايل 
لوکس در خانه شان بگذارند تا يک تابلوی خط يا نقاشی.» 
ترغيب نســل جوان به انجام کارهــای فرهنگی و هنری 

نياز به تبليغات و فرهنگســازی دارد. چه خوب که 
جداره های شهرمان منقش به نقاشی های زيبا يا 

خط خوش باشد. البته اين کار در سال گذشته 
انجام شد و تعداد زيادی از هنرمندان انجمن 
خوشنويسان اقدام به طراحی و خطاطی در 
جداره های شهر کردند. تأثير خوبی داشت. 
اين کار همت مسئوالن فرهنگی و شهری 

شدم حال عجيبی پيدا کردم با اينکه 
کار دست خودم بود اما با ديدنش به کار دست خودم بود اما با ديدنش به 

خدا وصل شدم.» 
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حسنى

  بی ادعا هســتند و ايثارگر. کارشان خدمت رسانی به شهروندان در مواقع بحرانی است.ناجی های گمنامی اند 
که همه نيرو و توان خود را برای نجات انســان ها به کار می گيرند. وقت و بی وقت نمی شناسند، در هر ساعت از 
روز و شب که از آنها کمک بخواهيد، با يک تلفن خود را می رسانند. کمتر کسی قدر کار خوب شان را می داند و 
از زحمات شان خبر دارد. با اين وصف اگر لحظه ای دير به بالين بيمار برسند شماتت هم می شوند. تکنسين های 
اورژانس اين روزها، اوقات پر مشغله ای دارند، مقارن شدن آلودگی هوا و شيوع بيماری کرونا، کارشان را سخت و 
فعاليت شان را بيشتر کرده است. آنقدر که لحظه ای برای ازتن به در کردن خستگی پيدا نمی کنند. طبق آمار به 
دست آمده از پايگاه های اورژانس شرق تهران، اين بخش از پايتخت با وسعتی بالغ بر ۲۱۲ کيلومترمربع و جمعيت 
بيش از ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار نفری، ۴۴ پايگاه اورژانس دارد. اين در حالی است که با وارونگی هوا تعداد تماس های 
تلفنی با اين مراکز ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش پيدا کرده اســت. اينکه در شرايط فعلی تکنسين های اورژانس با چه 

مشکالتی روبه رو هستند و آيا ۴۴ پايگاه برای امدادرسانی در مناطق شرق پايتخت کافی است يا خير؟ 

مژگان مهرابى

با تشديد آلودگى هوا، تماس هاى تلفنى با پايگاه هاى اورژانس شرق تهران 
20 درصد افزايش يافته است 

وضعيت قـرمـز
44 پايگاه اورژانس شرق تهران، بيماران و مصدومان را به بيمارستان

امام حسين(ع) منتقل مى كنند

يادداشت

تماس ها 
4 برابر شده است

روزانــه ۱۲ تــا ۱۵ هــزار تماس با 
اورژانس اتفاق می افتد و با آلوده شــدن 
هوا و همزمان شــدنش با بيماری کرونا 
اين عدد به ۵۰ هزار تماس تلفنی رسيده 
اســت. به گفته «دکتر پيمان صابريان» 
رئيس اورژانس تهران، با توجه به تعداد 
و درخواســت  تلفنی  تماس هــای  زياد 
شــهروندان، زمان استراحت کارشناسان 
به حداقل رسيده است. او می گويد: «به 
دليــل آلودگی هوا، بيشــتر تماس های 
تلفنی از ســوی بيمــاران قلبی و ريوی 
اســت و خيلی از آنها نيــاز به انتقال به 
بيمارســتان دارنــد.» او مصرف شــير، 
ميوه و ســبزی تــازه را عاملی برای کم 
کردن اثــر منفی آلودگی هــوا می داند. 
صابريــان توصيه می کند: «چه خوب که 
شهروندان به اندازه کافی آب بنوشند تا 
با شست وشوی دســتگاه گوارش و رفع 
عطش و خشــکی دهان اثرات ناشی از 
آلودگی هوا کم شــود.» همزمان شدن 
آلودگی هوا با بيماری کرونا باعث شــده 
است شــرايط تهران نسبت به سال های 
قبل وضع حادتری به خود بگيرد. رئيس 
اورژانس تهران توصيه می کند: «بيماران 
مبتال به کرونا قرنطينه را جدی بگيرند. 
بيماری کرونا يک بيماری تنفسی است 
و آلودگی هوا می تواند آن را تشديد کند 
چراکه هر ۲ تأثير مســتقيم بر سيستم 
تنفســی دارند. بنابراين چه خوب که در 
وضع بد هوا شــهروندان به خصوص افراد 
خاص از خانه بيرون نروند.» تماس های 
اورژانــس از زمان شــيوع کرونا تاکنون 
روند رو به رشدی به خود گرفته و طبق 
آمار به دســت آمده ۴ برابر شده است. 
با همه اين دغدغه ها و اطالع رســانی ها، 
صابريان گله می کند که متأسفانه بعضی 
از شهروندان اين سامانه را هنوز وسيله ای 
برای تفريح و سرگرمی می دانند و اقدام 
به مزاحمت تلفنی می کنند. او می گويد: 
«هدف نيروی اورژانس خدمت رسانی به 
شهروندان است اما در اين ميان هستند 
کســانی که بــا کم لطفی خــود چرخه 
امدادرســانی را کند می کننــد. گاه با باز 
نکردن مســير آمبوالنس امدادرسانی را 
با مشــکل مواجه می کنند و گاه به دليل 
دير رســيدن آمبوالنس، تکنســين های 
اورژانس مورد فحاشی و يا حتی ضرب و 
شتم قرار می گيرند. بعضی از شهروندان 
به جای اينکه مســير را باز کنند سپر به 
ســپر آمبوالنس می روند تا به قول خود 
زرنگی کرده و زودتر به مقصد برســند. 
بد نيست بدانيد در صورت رخداد چنين 
موضوعی فرد خاطی مجرم شناخته شده 
و اقدامشــان شــش ماه حبس و جزای 
نقدی در بر دارد. اين حق را به اطرافيان 
بيمار می دهيم که نگران عزيزشان باشند 

اما بايد معاينات اوليه صورت بگيرد.

دكتر پيمان صابريان 
رئيس اورژانس تهران

يادداشت

افزايش 30 درصدى پيام ها

پراكندگى پايگاه هاى اورژانس معضل خيابان هاى پرترافيك و كم عرض

فاصله زياد پايگاه هاى اورژانس با مراكز درمانى 
منطقه ۸ نســبت به ديگر مناطق شــرق تهران 
وســعت کمتری دارد اما به دليــل جمعيت زيادی 
کــه در خود جــای داده از تعداد پايــگاه اورژانس 
کافی برخوردار نيســت. به گفته «محسن فالحی» 
سرپرست منطقه ۸ اورژانس تهران، ۶ پايگاه اورژانس 
سهم منطقه ۸ است در صورتی 
که به تعداد پايگاه های بيشتری 
نياز دارد. اين پايگاه ها با داشتن 
۶ آمبوالنــس و ۱۳ موتورالنس 
کرمــان،  خيابان هــای  در 
خاقانی،  مدنی،  شهيد  جانبازان، 
دردشــت و وحيديه قرار دارند. 
او می گويــد: «منطقــه ۸ هيچ 
بيمارســتانی ندارد. از اين رو اگر 
با بيمار يا مصدوم مواجه شــويم 
او را به نزديک ترين بيمارســتان کــه مرکز درمانی 
امام حسين(ع) است می بريم.» فالحی ادعا می کند 

نيروهای امدادرســان با کمبودهايی مواجه هستند 
و می خواهند شــهروندان برای بيماری های ســاده 
درخواســت آمبوالنس نکننــد. او می گويد: «گاهی 
شده فرد برای يک سردرد يا بدحالی خود درخواست 
آمبوالنس کرده اســت در صورتی که اگر فشارخون 
خود را اندازه گيری می کرد متوجه باال بودن فشــار 
خود می شد. داشتن دستگاه فشارخون يا اندازه گيری 
اکسيژن خون در هر خانه ای ضروری است. چه خوب 
که شهروندان طرزکار با اين وسايل را بدانند. گاهی 
اوقات به دليل اينکه بيمار تب سنج نداشته نيروی ما 
اعزام شده اســت. در صورتی که اگر بيمار به وضع 
خود اشــراف داشته باشد می تواند اپراتور اورژانس را 
در جريان قرار بدهد و از او کمک بخواهد. در صورت 
نياز حتمًا آمبوالنس يا موتورالنس اعزام می شــود.» 
به گفته فالحــی، با وارونگی هوا، تعــداد پيام های 
ارسالی در اين منطقه ۳۰ درصد بيشتر شده است. او 
عنوان می کند: «در حال حاضر برای حفظ ســالمت 

شــهروندان يک آمبوالنس سيار در ميدان رسالت و 
يکی در ميدان هفت حوض مستقر کرده ايم.»

منطقــه ۱۴ به دليل بافت ناهمگونش، امکان امداد رســانی را 
بــرای اورژانس تا حدی ســخت می کند. محصور شــدن آن بين 
بزرگراه ها و خيابان های پر رفت وآمد از يک ســو و داشــتن بافت 
فرسوده وســيع از سوی ديگر باعث گير افتادن 
آمبوالنس ها در راهبندان می شــود. نکته ديگر 
کم عرض بودن خيابان ها در محله های قديمی 
و غربی منطقه است که امکان به موقع رسيدن 
را از نيروهای اورژانــس می گيرد. با اين وصف 
منطقه ۱۴ با داشتن جمعيتی بالغ بر ۵۰۰ هزار 
نفــر، ۷ پايگاه اورژانس دارد که در خيابان های 
شــکوفه، نبرد جنوبی، بزرگراه بســيج، ميدان 
لرســتان و بوســتان های زيتــون و نارنج واقع 
شــده اند. جديدترين پايگاه اين منطقه هم در 

مجموعه ورزشــی تختی قرار دارد که اخيراً راه اندازی شده است. 
«ســيد يحيی هاشــمی» نماينده اورژانس منطقه ۱۴ در اين باره 
می گويــد: «آمبوالنس بايد بين ۶ تا ۸ دقيقه به مصدوم برســد. 
اغلب خيابان های منطقه ۱۴ پر ترافيک و کم عرض اســت. برای 
همين بيش از ۱۰ دقيقه طول می کشــد تــا آمبوالنس در محل 
حادثه حاضر شود. همچنين به دليل جمعيت باالی منطقه، تعداد 
پيام های ارســالی به پايگاه های اورژانس زياد است. اين در حالی 
اســت که در هر پايگاه يک آمبوالنس و يــک موتورالنس وجود 
دارد. اگــر يکی از آنها به مأموريت اعزام شــود زمان زيادی طول 

می کشد تا باز گردد.» 

 استقرار آمبوالنس سيار در خيابان پيروزى 
نماينــده اورژانس منطقــه ۱۴ می گويد: به دليــل آلودگی هوا 

۲۰ درصد تماس های تلفنی ما افزايش پيدا کرده اســت. او در ادامه 
می افزايد: «در خيابان نبردشــمالی و تقاطــع پيروزی آمبوالنس 

سيار مســتقر است. شــهروندان اغلب برای خريد می آيند و به 
دليل آلودگی هوا دچار تنگی نفس يا مشــکل قلبی می شوند 
که نيروهای ما در آنجا مســتقر هستند. همچنين در ميدان 
کالنتری هم يک آمبوالنس ســيار مستقر است. در کنار اين 
حــوادث، گازگرفتگی هم خود معضلی اســت که به پيام های 

اورژانس اضافه شــده است. حضور افراد در خانه به دليل 
کرونا و ســردی هوا و اســتفاده از بخاری های بدون 
دودکش باعث افزايش گازگرفتگی شــده اســت.» او 
معتقد است وضع منطقه ۱۴ از نظر امکانات اورژانسی 
نسبت به مناطق ديگر بهتر است اما می گويد: «اين 

منطقه حداقل به چند پايگاه ديگر نياز دارد.» 

 ۱۳ منطقــه 
نســبت به منطقه 
خــود؛  همجــوار 
۱۴ از وضــع بهتری 
 ۸ اســت،  برخــوردار 
پايــگاه اورژانس دارد و عالوه بر 
آن نيروهای امدادرســان کمتر با 
معضل ترافيــک و راهبندان روبه رو 
هستند. «يحيی هاشمی» عالوه بر منطقه 
۱۴، مسئوليت اورژانس در منطقه ۱۳ را هم 
برعهده دارد. او در اين باره می گويد: «پايگاه های 
اورژانــس منطقه ۱۳ در بزرگراه دوران، شــهرک زينبيه، ترمينال 
شــرق، حافظيه، بوستان پيروزی، ســرخه حصار، نيروی هوايی و 

زاهدگيالنــی قرار دارند. با توجه به وســعت و جمعيت اين منطقه می توان 
گفــت تعداد پايگاه های اورژانس به ايده آل نزديک اســت اما مشــکلی که 
در اينجا وجــود دارد، پراکندگی پايگاه های اورژانس اســت. به طور مثال، 
فاصله بين پايگاه اورژانس حافظيه و بوستان پيروزی ۵۰۰ متر است. اما در 
محله های صفا و ثاراهللا که بافت فرسوده و جمعيت زيادی دارد هيچ پايگاهی 
وجود نــدارد.» در اين منطقه هم نيروهای اورژانس با کمبود مرکز درمانی 
مواجه هســتند. از قرار معلوم تنها مرکز درمانی پذيرای بيماران اورژانسی 
منطقه ۱۳، بيمارستان امام حســين(ع) است. او ادامه می دهد: «از آنجا از 
همه مناطق شــرقی تهران به آنجا بيمار می آورند گاه با کمبود تخت مواجه 
هستيم. امکان پذيرش بيمار نيست چراکه ظرفيت بيمارستان تکميل است. 
البته در اين منطقه بيمارســتان فجر و ســرخه حصار و بوعلی هم هست. 
بيمارســتان فجر نظامی است و بوعلی هم نيمه دولتی، سرخه حصار هم با 

اينکه طرف قرارداد تأمين اجتماعی است خيلی استقبال نمی کند.»

مناطق ۴ و ۱۵ وسيع ترين مناطق شرق تهران هستند؛ 
با جمعيتی بالغ بر يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر. ۱۵ پايگاه 
در منطقــه ۴ قرار دارد و منطقه ۱۵ هم ۸ پايگاه اورژانس 
دارد. از قــرار معلــوم در آينده نزديــک ۲ پايگاه ديگر به 
مجموع پايگاه های منطقه ۴ افزوده می شــود و اين تعداد 
به ۱۷ پايگاه اورژانس می رســد. البته 
فنی  معــاون  معتمدی»  «ســيدرضا 
عمليات اورژانس تهران معتقد اســت 
در محله های تهرانپارس، شميران نو و 
گلشن به ايجاد پايگاه نياز است تا بتوان 
ايده آل  امداد رســانی به طور  ادعا کرد 
انجام می شــود. او در اين باره می گويد: 
«ميدان پروين و فلکه چهارم تهرانپارس 
نقطه کوری برای امدادرســانی است و 
بايد در آنجا هم پايگاه ايجاد شــود. در 
حال حاضر با توجه به پيام های تلفنی به ۱۱۵، آمبوالنس 
ســيار در اين ۲ مکان و همچنين ميدان رسالت و زير پل 

ســيدخندان مســتقر کرده ايم.» او از همکاری شهرداری 
منطقه ۴ ابراز خرســندی کرده و متذکر می شــود، برای 
ايجاد ۲ پايگاه جديد فضای کافی در اختيار اورژانس قرار 
داده اند. معتمدی در ادامه به دغدغه های منطقه ۱۵ اشاره 
می کند و می گويد: «تعداد پايگاه های اورژانس منطقه ۱۵ 
هم باتوجه جمعيت آن کافی نيست. بايد در شهرک کاروان 
و والفجر پايگاه ايجاد شــود. البته افسريه هم نياز داشت 
که با همکاری شــهرداری منطقه ۱۵ در اين مکان پايگاه 
ايجاد شد.» اما مشکلی که در اين ۲ منطقه و ديگر مناطق 
شرقی تهران وجود دارد، کمبود مرکز درمانی است. نکته 
جالب اينکه مناطق ۴ و ۱۵ هم برای انتقال مصدومان خود 
بايد از بيمارستان امام حسين(ع) کمک بگيرند. اين جای 
تأمل است که ۴۴ پايگاه اورژانس از ۵ منطقه شرقی تهران 
فقط با يک مرکز درمانی قرارداد کاری دارند. معتمدی در 
ادامه می گويد: «البتــه در صورت ضرورت پيش آمده که 
بيماران منطقه ۱۵ را به بيمارستان فيروزآبادی در شهرری 
و بيماران منطقه ۴ را به بيمارستان شهدای تجريش انتقال 

داده ايم. خود تصور کنيد بعد مســافت چقدر می تواند در 
نجات فرد مصدوم يا بيمار تأثير بگذارد.» 

منطقه8

منطقه14
منطقه13

منطقه15منطقه4

محسن فالحى
سرپرست منطقه 8 

اورژانس تهران

سيد يحيى هاشمى
نماينده اورژانس 

منطقه 14

سيدرضا معتمدى
معاون فنى عمليات 

اورژانس تهران

115
 درصد تماس های تلفنی ما افزايش پيدا کرده اســت. او در ادامه 
می افزايد: «در خيابان نبردشــمالی و تقاطــع پيروزی آمبوالنس 

سيار مســتقر است. شــهروندان اغلب برای خريد می آيند و به 
دليل آلودگی هوا دچار تنگی نفس يا مشــکل قلبی می شوند 
که نيروهای ما در آنجا مســتقر هستند. همچنين در ميدان 
کالنتری هم يک آمبوالنس ســيار مستقر است. در کنار اين 
حــوادث، گازگرفتگی هم خود معضلی اســت که به پيام های 

اورژانس اضافه شــده است. حضور افراد در خانه به دليل 
کرونا و ســردی هوا و اســتفاده از بخاری های بدون 
دودکش باعث افزايش گازگرفتگی شــده اســت.» او 
۱۴ از نظر امکانات اورژانسی 
نسبت به مناطق ديگر بهتر است اما می گويد: «اين 

منطقه حداقل به چند پايگاه ديگر نياز دارد.» 

منطقــه 
نســبت به منطقه 
خــود؛  همجــوار 
۱۴ از وضــع بهتری 

اســت،  برخــوردار 
پايــگاه اورژانس دارد و عالوه بر 
آن نيروهای امدادرســان کمتر با 
معضل ترافيــک و راهبندان روبه رو 
هستند. «يحيی هاشمی» عالوه بر منطقه 

۱۴، مسئوليت اورژانس در منطقه 
برعهده دارد. او در اين باره می گويد: «پايگاه های 
۱۳اورژانــس منطقه ۱۳اورژانــس منطقه ۱۳ در بزرگراه دوران، شــهرک زينبيه، ترمينال 
شــرق، حافظيه، بوستان پيروزی، ســرخه حصار، نيروی هوايی و 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدى تاش جون

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدى تاش جون

انتقال تخصص و تجربه به عالقه مندان
در صحبت هايــش مدام از گودبرداری هــای غير اصولی ابراز 
نگرانی می کند و به عنوان يک کارشناس ارشد مهندسی عمران، 
وضعيت گودبرداری در شهر تهران را چندان مطلوب نمی بيند. 
«ســيد ولی اله حسينی» برای کاهش خطرات احتمالی در اين 
زمينه دست به کار شده و کتاب «گام به گام گودبرداری و اجرای 
سازه نگهبان»را برای اســتفاده فعاالن اين حوزه و حتی عموم 
شهروندان تأليف کرده است. او در اين باره می گويد: «با توجه به 
اينکه تحصيالتم در ۲ رشته متفاوت زمين شناسی و مهندسی 
عمران با گرايش مکانيک خاک و پی است، در مواردی با ريزش 
گود مواجه می شــدم و سعی می کردم در اين زمينه اطالعات و 
تجربياتی کسب کنم. بعد از مدتی تصميم گرفتم کتابی در اين 
زمينه بنويســم و احساس می کردم جامعه به تجربيات من نياز 
دارد و می توانــم با انتقال دانش اندک خود اطالعاتی در اختيار 
افراد جامعه قرار بدهم. البته به عنوان شــخصی که تحصيالت و 
تجربيات مرتبط در خصوص گودها داشتم هميشه در خصوص 
گودبرداری های غير اصولی دغدغه داشتم و معتقدم در مواردی 
اصول گودبرداری در شــهر تهران رعايت نمی شود. برای همين 
از ســال ۹۳ شروع به نوشتن کتاب کردم که در پاييز ۹۵ کتابم 

به چاپ رسيد. 

گود در مقابل چشمانم فرو ريخت
تجربه تلخ حسينی هنگام بازديد از يکی از گودها در يکی از 
مناطق تهران زمينه ساز انگيزه اصلی او برای نوشتن کتاب«گام 
به گام گودبرداری و اجرای ســازه نگهبان» شده است. حسينی 
در اين بــاره توضيح می دهد و می گويد: «در يکی از بازديد هايم 
از يکی از گودها که به صورت غير اصولی گودبرداری شــده بود، 
ملک مجاور مقابلم چشــم هايم فروريخت که متأسفانه تبعات 
جانــی هم در پی داشــت. البته من در طراحــی و اجرای اين 

گودبرداری نقشــی نداشتم و صرفًا يک بازديد ساده از اين گود 
داشــتم. اين حادثه روزها مــن را آزرده کرد و در اين فکر بودم 
که چرا اين اتفاق بايد بيفتد و مشکل کار کجاست. ذهنم خيلی 
درگير شــده بود. مدام از خودم می پرسيدم چنين پروژه هايی 
در کل دنيا در حال ســاخت است و چرا شاهد چنين اتفاقاتی 
در آنجا نيســتيم. به اين ترتيب بــود که مطالعه عميقی در اين 
زمينه را شــروع کردم.» او هدف اصلی خود از نوشــتن کتاب 
را اين گونه بيان می کند: «هدف 
اصلــی مــن از نوشــتن کتاب 
اين بود کــه مخاطب با مفاهيم 
گودبرداری آشــنا شود و ضمن 
آشــنايی مخاطب بــا مفاهيم، 
بتوانم درجه اهميت گودبرداری 
را يادآوری کنم که اگر قرار است 
گودبرداری در ملکی انجام شود، 
اگر موارد ايمنــی و اصول کلی 
گودبرداری رعايت نشود، تبعات 
خواهد  همــراه  جبران ناپذيری 

داشت.»

نقش سازه نگهبان در 
ايمن سازى گود

برای حفظ جان کارگرانی که 
داخل گود مشغول به کار هستند 
و ساختمان های مجاور ديواره های گود بايد توسط سازه نگهبان 
مهاربندی و پايدار ســازی شود. حسينی با يادآوری اين موضوع، 
در خصوص الزام اجرای سازه نگهبان در گودبرداری ها می گويد: 
«وظيفه اصلی سازه نگهبان، مقاومت در برابر نيروی رانشی خاک 
اســت. وقتی گودبرداری انجام می شود و از تراز صفر خاکبرداری 
صورت می گيرد و به ترازهای پايين تر می رسيم، نيروی رانشی به 
سمت ديواره گود وارد می شود. اگر نيروی رانشی از حد مقاومت 
خاک بيشــتر باشد مسلمًا باعث ريزش ديواره گود به درون گود 
می شود. برای جلوگيری از ريزش خاک الزم است نيروی رانشی 
خاک هنگام گودبرداری را مهار کنيم. يکی از راهکارهای آن ايجاد 
سازه نگهبان است که وظيفه آن انتقال بارهای ناشی از خاک به 
خود ســازه نگهبان است. در واقع سازه نگهبان المان های افقی و 

عمودی است که در ديواره گود جانمايی می شود.»

ارائه مفاهيم تخصصى گودبردارى 
يکــی از نکات کاربردی و مثبت کتاب“ گام به گام گودبرداری 
و اجرای ســازه نگهبان» عالوه بر ديــدگاه تخصصی، جامعيت 
آن است. حســينی در اين خصوص توضيح می دهد و می گويد: 
«مهم ترين سر فصل کتاب، بحث اجرای سازه نگهبان برای مناطق 
شــهری است و عمده مفاهيم مورد اشــاره در کتاب هم از پايه 
و اســاس گودبرداری شروع می شود. از، شــناخت انواع خاک و 
مشــخصات آن، شناخت گود و اينکه کدام گود نياز به مهار دارد 
و کدام نياز به مهــار ندارد. البته کتاب من نگاه تخصصی دارد و 
بيشتر برای سازندگان، مجريان و طراحان ساختمان مناسب است 
و مباحث مربوط به گودبرداری و نه صرفًا سازه مطرح شده است. 
اين موضوعات عمدتًا برای دانشجويان مختلف مهندسی عمران، 
معماری و مديريت ساخت کاربرد دارد اما اگر عموم شهروندان هم 
تمايل به کسب اطالعات مورد نياز خود در خصوص گودبرداری 

داشته باشند می توانند اين کتاب را مطالعه کنند.» 

مؤلف كتاب«گام به گام گودبردارى و اجراى سازه نگهبان» 
از دغدغه هايش مى گويد

 گودبردارى هاى غيراصولى
 نگرانم كرده است

هاشم امير الدوله مالك هاشم آباد 
زمين های هاشــم آباد فعلی يکی از بخش های 
قديمی در جنوب شــرق تهران بود کــه در دوره 
ناصر الدين شــاه به مالک اوليه آن واگذار شــد. 
«درويش ســمندری» يکی از اهالی قديمی اين 
محله اســت و از پدر خود نقل می کند که او هم 
از قديمی های محل شــنيده اســت که در زمان 
ناصر الدين شــاه، زمين های محله هاشــم آباد به 
فردی به نام «هاشم اميرالدوله سميرجانی» واگذار 
شد و با توجه به اينکه او قصد  آبادانی اين زمين ها 
را داشــت محله را به نام خود يعنی «هاشم آباد» 
نامگذاری کرد. البتــه بعد ها اين زمين ها به افراد 
ديگری واگذار شد اما نام محله ديگر تغيير نکرد. 
حاج آقا مواليی و حاج آقا زارع، مالک زمين ها

مانند بسياری از محله های قديمی و حاشيه ای 
شهر در شرق پايتخت، محله هاشم آباد هم در ابتدا 
روســتا بود و از انشعابات سليمانيه که مالک آنها 
شــخص تأثيرگذاری به نام «امير سليمانی» بود. 
البته روستاهای سليمانيه و اتابک به دليل نقش 
امير ســليمان و امير اتابک در تاريخ و مناسبات 
اجتماعی آن زمان، نسبت به هاشم آباد آبادتر بودند 
و مردمی که تازه به اين بخش از شــهر می آمدند 
تمايل داشتند در سليمانيه ساکن شوند. سمندری 
می گويد: «اين محله در سال های ۴۲ و ۴۳ ايجاد 
شد و نخســتين ســاکنان آن در همان سال ها 
ساکن شــدند. زمين های اين محله بعد از مدتی 
به مالکيت «حــاج آقا زارع» و «حاج آقا مواليی» 
درآمد. ايــن افراد نقش قابــل توجهی در  
آبادانی اين محله داشــتند. کم کم 
افراد زيــادی اين زمين ها را از اين 
۲ مالک اصلی خريداری کردند و از 
طرفی در بخش غربی محله هاشم آباد، 
محله اتابک شکل گرفت که شکل گيری 
محله اتابک در رونق و  آبادانی محله هاشم آباد 

بی تأثير نبود.»

تهيه نقشه تفكيكى در سال 1333
يکی از نکات جالب توجه در محله هاشم آباد، 
موضوع نقشه تفکيکی آن است. اين محله از سال 

۱۳۳۳ نقشــه تفکيکی پيدا کــرده و از آن زمان 
شــکل رسمی تری به خود گرفته است. مهم ترين 
اماکن موجود در اين محله، امامزاده ســيده ملک 
خاتون(س)، جاده خراسان و ميدان خراسان است. 
ساخت وساز از سال ۱۳۴۱ در هاشم آباد آغاز شد و 
زمين های آن در محدوده شهری قرار گرفت. تراکم 
جمعيت در اين محله باال است. بافت شهری اين 
محله به گونه ای اســت که ساختمان های ريزدانه 
در آن فراوان به چشــم می خورند. از اصلی ترين 
خيابان های اين محله، خيابان خوب بخت، مسجد 
بنی هاشــم(ع) و رضايی است که نسبت به ديگر 
معابر از عرض بيشتری برخوردارند. نوسازی هايی 
در اين محله صورت گرفته که باعث شده است تا 
چهره جديد و مدرن محله در کنار بافت فرسوده 
تضاد پيدا کند. عبور بزرگراه امام علی(ع) از وسط 
محله اين محله به دو نيمه شرقی و غربی تقسيم 
کرده است اما دسترسی بهتری برای اهالی ايجاد 

شده است. 

اراكى ها بيشترين ساكنان هاشم آباد 
ساکنان محله هاشم آباد قوميت های مختلفی 
دارند اما بيشــترين تعداد ســاکنان اين محله را 
اراکی ها تشکيل می دهند که اين موضوع هم به 
زمانی بازمی گردد که کسب و کار در شهرستان ها 
رکود داشــت و در آن زمان تهران شهر مناسبی 
بــرای پيدا کــردن کار بــود و از طرفی کارخانه 
ســيمان در مشيريه تقريبًا در نزديکی اين محله 
قرارداشت که بيشتر کارگران اين کارخانه ساکن 
محله های اطراف بودند. حضــور اراکی ها در اين 
محله به قدری پررنگ اســت که کوچه ای به نام 
اراکی ها در ايــن محله وجــود دارد. البته اقوام 
ديگر از جمله آذری ها، مشــهدی ها و سمنانی ها 
هم در اين محله حضــور دارند. اين محله بافت 
مذهبــی دارد و وجود مســاجد متعدد از جمله 
مسجد ولی عصر(عج) و مسجد حضرت زينب(س) 
و چند حســينيه و تکيه گواه اين موضوع است. 
بافت شهری محله هاشم آباد به صورت طولی است 
و هميــن موضوع باعث شــده اماکن تفريحی و 

گردشگری چندانی نداشته باشد. 

جست و جو در تاريخچه 
و چگونگى شكل گيرى محله  هاشم آباد

هاشم اميرالدوله  
كه بود؟

 نوسازى، شكل قديمى محله را از بين برده است
«ســميه تاری» يکی از ساکنان محله هاشم آباد است و در خصوص از بين رفتن بافت قديمی 
محله هاشم آباد می گويد: «محله هاشم آباد محله دوران کودکی ام است. آن زمان خانه ها يک يا 
نهايتًا دو طبقه بودند و تعداد آپارتمان ها به اندازه حاال نبود. به نظر شخصی من، يکی از اتفاق های 
رايج در محله های قديمی، شــکل نوسازی است چون هويت محله زير سؤال می رود و اهالی در 
گذشــته و حال معلق می مانند. درست است که خانه های اين محله به مرور زمان فرسوده شده 
اســت اما می توان خانه ها را با متناسب با هويت قبلی بازسازی و مقاوم سازی کرد و مانع از بين 
رفتن بافت و خانه های قديمی محله شد. از طرفی تجميع و نوسازی به صورت ناقص در کوچه های 
هاشــم آباد پيش رفته است که زمينه ساز مشــکالت اجتماعی مختلفی شده است. به نظر من 

نوسازی ظاهر قديمی محله مان را از بين برده است.  

 يکی از قديمی ترين بخش های منطقه ۱۵ محله هاشــم آباد اســت. اين محله از شمال به خيابان 
خاوران، از جنوب به بزرگراه بعثت، از شرق به ميدان بسيج و از غرب به بزرگراه امام رضا(ع) منتهی 
می شود. همچنين اين محله در همسايگی دو محله کوچک اتابک و مينابی قرار گرفته است و جمعتی 
بالغ بر حدود ۲۸ هزار نفر دارد. محله هاشم آباد فعلی در ابتدا روستا و جزو انشعابات روستای سليمانيه 
بوده است. قديمی های محله می گويند يکی از عوامل شکل گيری محله هاشم آباد، شکل گيری محله 

اتابک در مجاورت اين محله بود که در رونق محله هاشــم آباد هم تأثير بسزايی داشت. بافت 
قديمی محله در برخی از خيابان ها همچنان حفظ 
شده اســت و خانه های ريزدانه و دو طبقه زيادی 
در گوشــه و کنار محله ديده می شود. هر چند در 
کنار اين خانه های قديمی، فعاليت های نوسازی هم 
صورت گرفته است اما هنوز وقتی در خيابان های 
محله هاشــم آباد قدم می زنيم رد پايی از گذشته 
را می بينيم و حال و هــوای آن روزها در ذهنمان 

تداعی می شود.

 گودبرداری های غير اصولی، يکی از معضالت در حوزه شهرسازی است که اغلب 
کارشناســان اين حوزه را به فکر واداشته تا راهکارهای اصولی و عملی برای مقابله 
با اين مشکل را يافته و به گروه های مخاطب ارائه دهند و نقشی در کاهش خطرات 
احتمالی ناشی از وجود اين گودهای غير اصولی و گاه رها شده در گوشه و کنار شهر 
داشته باشند. يکی از اين کارشناسان، «سيد ولی اهللا حسينی» نويسنده کتاب «گام 
به گام گودبرداری و اجرای ســازه نگهبان» است که برای کاهش خطرات احتمالی 
ناشــی از وجود گودهای غير اصولی دست به کار شده و حاصل دانش و تجربه خود 
را در قالب کتاب برای مخاطبش ارائه کرده اســت. با اين کارشناس ارشد مهندسی 
ارشــد  کارشــناس  همچنين  و  عمران 
زمين شناسی، درباره کتاب «گام به گام 
نگهبان»  سازه  اجرای  و  گودبرداری 
منطقه  رها شده  گودهای  از  يکی  و 

گفت وگو کرديم.

سارا جعفرزاده

سارا جعفرزاده

امكان ريزش گود خيابان انورزاده
برای کسب آگاهی از وضعيت فنی گودها و سازه های نگهبان 
در منطقه ۱۵، با ولی اله حســينی به يکی از گودهای رها شده 
در منطقه رفتيم تا از نزديک وضعيت گود را بررسی کنيم. مؤلف 
کتاب“ گام به گام گودبرداری و اجرای ســازه نگهبان» درباره گود 
رها شــده در خيابان انورزاده که در مجاورت بقعه امامزاده سيده 
ملــک خاتون(س) قرار دارد، گفت: «در حال حاضر اين گود ســه 
ديوار مشترک با امامزاده ســيده ملک خاتون(س)، گاراژ تفکيک 
پسماند و معبر اصلی يعنی خيابان انورزاده دارد. وضعيت اين گود 
به گونه ای اســت که متأسفانه در مرحله فونداسيون رها و به سازه 
نگهبان هم تجهيز نشــده است. اين درحالی است که اين گود نياز 
به سازه نگهبان دارد.» او به فرسايش خاک در طول زمان هم اشاره 
کرد و گفت: «خاک اين گود بــا مروز زمانبر اثر بارندگی در معرض 
فرسايش و هوازدگی قرار گرفته و تضمينی برای پايداری ديوارهايی 
که تاکنون فرو نريخته وجود ندارد و امکان دارد هر لحظه در معرض 
ريزش قرار بگيرد، چــون ترک ها و تخريب هايی بر ديواره های اين 

گود ديده می شود.»

خاك منطقه چسبندگى مناسبى دارد
اينکه جنس خاک در مقاومت ديواره های گود تأثير گذار اســت را نمی توان 
ناديده گرفت. حسينی با يادآوری اين موضوع در خصوص ميزان مقاومت خاک 
منطقه می گويد: «در مورد خاک نمی توان صد در صد قضاوت کرد اما با توجه به 
مشاهده مقاديری خاک رس، در اين گود چسبندگی مناسب برای خاک ايجاد 
شــده اســت که اگر غير از اين بود، مدت ها پيش اين گود ريزش می کرد.» او 
به بحرانی ترين جبهه گود خيابان انورزاده اشــاره می کند و می گويد: «با توجه 
به قرار گيری اين گود در ســه جبهه امامزاده، معبر و گاراژ تفکيک پسماند و 
پارکينگ می توان گفت بحرانی ترين جبهه اين گود مربوط به گاراژ و پارکينگ 
اســت که هر لحظه امکان ريزش دارد و با توجه به اينکــه در اين پارکينگ  
تردد انواع خودرو سنگين و سبک صورت می گيرد،  تردد آنها می تواند نيروی 
ايســتاتيکی و ديناميکی به ديواره گود وارد کرده و شرايط خطرناکی را فراهم 
کند.» او در خصوص تعيين تکليف اين گود هم می گويد: «با توجه به اينکه رها 
شدن اين گودها بسيار خطرآفرين است مسئوالن بايد در زمينه تعيين تکليف 
گودها به صورت جدی وارد عمل شــوند و هر گونه اقدام از جمله پر کردن گود 
يا ايمن ســازی آن را هرچه سريع تر آغاز کنند تا از خطرات جانی در اين زمينه 

جلوگيری شود.»
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فعاليت هاى اداره هاى پسماند مناطق شرق تهران را در تفكيك زباله زير ذره بين برده ايم

10 درصد كل زباله داستان استخراج طالى كثيـف
تهران در منطقه 4

منطقه ۴ وسعت زيادی دارد. از اين رو 
می تــوان گفت حجم زبالــه ای که در آن 
توليد می شــود نســبت به ديگر مناطق 
شهر تهران بيشتر است. به گفته «منصور 
قوام مسعودی» مدير اداره پسماند منطقه 
۴ روزانــه ۷۰۰ تن زبالــه در اين منطقه 
جمع آوری می شود که ۱۰ درصد کل زباله 
تهران را تشــکيل می دهد. از اين ميزان 
۱۵ درصد زباله خشک است. او می گويد: 
«پسماند خشک بيشتر از منازل و اداره ها 
جمع آوری و معموًال تفکيک از مبدأ انجام 
می شــود. به همه اداره ها مخزن ۳ تايی 
داده ايــم که زباله تر، کاغذ و پالســتيک 
اســت. ۱۰ تا مخزن ۳ قلو که در دانشگاه 
علم و صنعت، ســاختمان های شهرداری 
و دادســرای باهنر و ديگــر مکان های پر 
تردد منطقه جانمايی شده است.» عالوه 
بر مخازن ۳ قلــو، ۴۰ غرفه در منطقه ۴ 
فعال است و به شهروندان خدمت رسانی 
می کند. قوام مســعودی متذکر می شود: 
«اقبال شهروندان برای تفکيک زباله و دفع 
بهداشــتی آن در محله های منطقه با هم 
متفاوت است. محله پاسداران پسماندهای 
خشک خود را به غرفه ها تحويل می دهند 
اما در محله شميران نو شهروندان ترجيح 
می دهند پســماندها و ضايعات خود را به 
عوامل غيرمجاز بفروشند چراکه می توانند 

با اين کار وجهی دريافت کنند.» 

پايان دردسرهاى اهالى حكيميه
يکی از معضالتــی که اهالی حکيميه 
بارها به مديريت شهری گوشزد کرده اند، 
وجــود قطعــه زمين بزرگــی در انتهای 
خيابان ســازمان آب و روبه روی کارخانه 
متروکه آزمايش اســت. از قرار معلوم اين 
مکان محل انباشــت زباله شــده است و 
روزانه تعداد زيادی کاميون پســماندهای 
خشــک و تر را در اينجا تخليه می کنند. 
شــب ها هم زباله هــای تر بــار کاميون 
راهی آرادکوه می شــود. قوام مســعودی 
درباره آن می گويد: «حق با شــهروندان 
محله حکيميه اســت. اما به زودی شاهد 
اتفاق خوبی در اين مکان هســتيم. طبق 
رايزنی های انجام شــده قرار است در اين 
مکان ســوله MRFايجاد شــود. که با 
راه اندازی اين سوله زباله های تر و خشک 
مناطق ۴ و ۷ در اينجا انباشــت شده و با 
اصولی ترين دستگاه های مکانيزه تفکيک 
می شوند. همه دردســرهای اهالی محله 
حکيميه بــه پايان می رســد. اين اتفاق 
در آينــده نزديــک رخ می دهــد.» قوام 
مســعودی، معتقد اســت در حال حاضر 
پســماندها به صورت دستی جدا می شود 
و اگر طرح MRF اجرايی شود، می توان 
گفت بــه اســتانداردهای جهانی نزديک 

شده ايم. 

منطقه4

منطقه13

منطقــه ۱۳ در بين مناطق ۵ گانه شــرق تهران، 
مجهزترين دســتگاه های تفکيک زبالــه را دارد. اين 
دســتگاه ها در يکی ۲ ســال اخير در مرکز بازيافت 
منطقه راه اندازی شده اند. به گفته «خراتيان صفايی» 
معاون خدمات شهری و محيط زيست، منطقه ۱۳ از 
جمله مناطقی است که توانسته در امر جمع آوری و 
تفکيک پسماند به استانداردهای جهانی نزديک شود. 
او معتقد است، در اين منطقه، فرهنگسازی تفکيک 
زباله تر و خشــک خيلی خوب نهادينه شده است و 
شهروندان با معضالت محيط زيستی مواجه نيستند. او 
درباره اين مرکز تازه تأسيس می گويد: «مرکز بازيافت 

منطقه ۱۳، وسعتی بالغ بر ۱۱۵۲ مترمربع دارد و در 
بزرگراه شــهيد دوران واقع شده است. اين مرکز يک 
سوله ويژه جمع آوری پسماند خشک و يک سوله برای 
پسماند تر دارد. پيش تر تفکيک زباله ها در فضای باز 
انجام می شد و انتشار بوی بد آن خاطر شهروندان را 
آزرده می کرد. اما حاال با توجه به سيستم بوگيری که 
در سوله ها وجود دارد، انتشار بوی نامطبوع به حداقل 
خود رســيده است. از سوی ديگر اين مرکز در جهت 
باد (غربی ـ شرقی) طراحی شده است و به همين دليل 
مشــکل بوی بد نداريم.» طبق آمار به دست آمده از 
سوی اداره بازيافت منطقه ۱۳، روزانه در حدود ۱۰۵ 

تنها مرکز بازيافت منطقه ۱۴ در بزرگراه شــهيد 
محالتی قرار دارد. اين مرکز هم دارای نوار نقاله است 
و پسماندهای خشــک آن به صورت مکانيزه تفکيک 
می شــود. «عباس نمدچی» مديــر اداره بازيافت اين 

منطقه درباره اين مرکز توضيــح می دهد: «اقدامات 
ارزنــده ای در منطقه ۱۴ صورت گرفته که با توجه به 
آموزش های داده شده و همکاری شهروندان ۱۲ درصد 
از زباله های منطقه تفکيک شــده اند و اگر همکاری 
شــهروندان بيشــتر شــود اين رقم به ۲۰ درصد هم 
می رســد.» در منطقه ۱۴ تعداد قابل توجهی شهرک 
نظامی و غيرنظامی وجود دارد که ساماندهی پسماند 
آنها برعهده مديريت شهرک هاســت بــا اين وصف 
اداره بازيافــت برای کاهش حجم پســماند، در قالب 
يک تفاهمنامه با مديريت شــهرک ها تعامل برقرار و 

پسماندهای خشک آنها را جمع آوری می کند.» 

 MRF راه اندازى ايستگاه
خبر خوش ديگری که نمدچــی عنوان می کند، 
راه اندازی ايســتگاه MRF در مرکز بازيافت منطقه 
۱۴ اســت که در آن عالوه بــر زباله های منطقه ۱۴، 
پســماندهای مناطق ۱۳ و ۸ هم جمع آوری می شود. 
او در اين بــاره می گويد: «ايجاد ايســتگاه MRF در 
منطقه ۱۴ اتفاقی است که می تواند در منطقه تحولی 
بزرگ ايجاد کند. با انجام اين طرح ايستگاه های ميانی 
تخليه زباله در مناطق حدف می شــود و قاعدتًا نشت 
شيرابه و بوی بد ناشی از زباله هم از بين می رود.» به 
باور اين مسئول، منطقه ۱۴ در جمع آوری زباله ها به 
اســتانداردهای جهانی نزديک شده است و اگر تعداد 
مخازن زباله در سطح محله ها کم شود، می توان ادعا 

کــرد، در امر بازيافت موفقيت صددرصد را از آن خود 
کرده اســت. او می گويد: «وجود مخازن زباله، عالوه 
بر نازيبايی بصری، آلودگی زيســت محيطی و تجمع 
جانوران موذی را به همراه دارد. وقتی شهروندان توليد 
زباله را به حداقل برسانند، خود به خود از تعداد مخازن 
کم می شود. اين امر نياز به فرهنگسازی دارد که اداره 
بازيافت منطقه ۱۴ به طور جدی آن را انجام می دهد. 
به طور مثال با اداره آموزش و پرورش منطقه رايزنی و 
کليپ های آموزشی درباره اهميت پسماند تهيه و در 

سامانه رشد پخش می کنيم.» 

تسهيالت تشويقى در قبال ارائه پسماند خشك
از ديگــر اقدامات اداره بازيافــت منطقه ۱۴ برای 
کاهش پسماند خشک، استقرار ۲۱ غرفه بازيافت در 
محله ها و همچنين جانمايی ۲۰ عدد مخزن ۳ قلو در 
اداره ها و بوستان های منطقه است. نمدچی در ادامه به 
نرم افزار «جارو» به عنوان نخستين اپليکيشن مديريت 
پسماند اشاره می کند و می گويد: «با نصب اين نرم افزار 
در تلفن همراه، شــهروند می تواند حجم تقريبی زباله 
خشک خود را به مرکز بازيافت اعالم و ساعت معينی 
را برای جمع آوری آن تعيين کند. در زمان مقرر شده 
مأموران اداره بازيافت برای جمع کردن زباله خشــک 
اقدام می کنند و در قبال پســماند دريافتی تسهيالت 
ارائه می دهند.» به گفته اين مسئول، شهروندان منطقه 

۱۴ استقبال خوبی از اين نرم افزار کرده اند. 

منطقه ۱۵ بعد از منطقه ۴، وســيع ترين منطقه 
شــرقی تهران به شــمار می آيد. با توجــه به بافت و 
موقعيت جغرافيايی اش، مديريت شــهری، ۲ ســوله 
بازيافت در آن ايجاد کرده اســت. يکی از سوله ها در 
محله کيانشــهر با مساحتی بالغ بر ۶۰۰ مترمربع قرار 
گرفته است. اما ســوله ديگر که وسعت کمتری دارد 
در بزرگراه خاوران اســت. بــه گفته «صالح محمدی 
ســليمانی» مدير اداره بازيافت منطقه ۱۵، سوله های 
تفکيک پسماند اين منطقه از داشتن دستگاه مجهز به 
سيستم نقاله بی بهره است و پسماندها به صورت دستی 
تفکيک می شــوند. او می گويد: «البته مرکز بازيافت 
منطقــه ۱۵ دارای نوار نقاله و سيســتم های مجهز 
تفکيک پسماند هستند اما به دليل آتش سوزی از بين 
رفته اند.» اين مسئول معتقد است در بحث جمع آوری 
و تفکيک از مبدأ با اســتانداردهای جهانی فاصله ای 

نداريم اما در مورد مديريت نهايی پسماند نمی توانيم 
چنين ادعايی داشته باشيم. او در ادامه به مشکالتی که 
بر سر راه مأموران جمع آوری بازيافت وجود دارد اشاره 
می کند و می افزايد: «متأســفانه منطقه ۱۵ با مافيای 
زباله گردی و جمــع آوری غير مجاز پســماند مواجه 
است. تعداد زيادی گاراژ در محدوده خيابان شوش و 
فداييان اســالم وجود دارد که که محل انباشت زباله 
هستند. آنها افراد دوره گرد را برای جمع کردن زباله از 
داخل مخازن به کارمی گيرند. عده ای هم در گاراژ ها 
زباله ها را به طور دستی جداسازی می کنند. شيشه و 
قوطی های فلزی و مقوا از هم تفکيک می شوند و دست 
آخر به کارخانه های ضايعات در جنوب شهر فروخته 
می شــوند. پول خوبی هم به جيب می زنند. پسماند 
خشک و تبديل آنها به مواد بازيافتی درآمد خوبی را از 
آن مديريت شهری می کند اما عوامل سودجو سودی 
که می تواند برای  آبادانی شــهر استفاده شود را از آن 

خود می کنند.»

غرفه پسماند الكترونيك در بوستان فجر
اداره مديريت پســماند منطقه ۱۵، برای حذف 
 MRF مافيای طالی کثيف در نظر دارد ايســتگاه
را در اين منطقه راه اندازی کند. به گفته سليمانی، 

مکان ســاخت آن مشخص شده اســت و به زودی 
ايســتگاه آزادگان مجهز به آن می شــود. او معتقد 
اســت با ايجاد اين دستگاه، زباله های سطح منطقه 
جمع آوری می شــود و چيــزی به عنوان ضايعات به 
دست زباله گردها نمی افتد. با اين تفاسير، می توان 
نتيجه گرفت، حجم پســماند خشک منطقه که در 
حال حاضر بين ۴۰ تا ۵۰ تن در روز است به بيشتر 
از اين مقدار افزايش پيدا می کند. سليمانی در ادامه 
بــه فعاليت غرفه های بازيافت اشــاره می کند که با 
شيوع کرونا به حداقل خود رسيده است. او می گويد: 
«منطقه ۱۵ با داشــتن ۳۲ غرفه بيشــترين تعداد 
غرفه هــای تهران را به خود اختصاص داده اســت. 
پيش از اين شهروندان همکاری خوبی با غرفه های 
ما داشتند و االن اين موضوع کمرنگ تر شده است. 
برای همين به اغلب مکان های اداری و مجتمع های 
مســکونی و تجاری مخــازن جمع آوری پســماند 
خشــک داده ايم. اين مخــازن از ۱۲۰ ليتر تا ۳۶۰ 
ليتر اســت. همچنين يک غرفه پسماند الکترونيک 
در پارک فجر مستقر کرده ايم. شهروندان می توانند 
لوازمی مثل گوشی تلفن همراه، تلويزيون و باتری و 
رايانه، يخچال وکولر که جزو زباله های الکترونيکی 

هستند را به اين غرفه ها تحويل دهند.» 

تن زباله از محله های اين منطقه جمع آوری می شود. 

برخورد قانونى با زباله گردها 
دســتگاه های تفکيک پسماند اين مرکز مطابق 
تکنولــوژی روز عمل می کنــد. در اينجا عالوه بر 
جداسازی زباله های خشک و تر، کمپوست و پرس 
کارتن هم صورت می گيرد. کمپوســت توليد شده 
به صورت کــود برای تقويت فضای ســبز منطقه 
اســتفاده می شــود. از ســوی ديگر نان خشک، 
شيشــه، مقوا و فلز بعد از جداســازی، بسته بندی 
و به کارخانه های مخصوص فرســتاده می شود. از 
ديگر اقداماتی کــه اداره بازيافت منطقه ۱۳ برای 
مديريت پسماند انجام می دهد، جانمايی ۱۰ عدد 
مخزن ۳ قلو در ســاختمان های مهم و مکان های 

اداری منطقــه اســت. به گفته صفايــی، عالوه بر 
آن ۱۷ غرفــه بازيافت هــم در محله ها وجود دارد 
که شهروندان پســماندهای خشک خود را به آنها 
تحويل می دهنــد. او در ادامه به يکی از معضالت 
اين منطقه اشاره می کند و می گويد: «متأسفانه در 
منطقه ۱۳ شاهد مکان های غير مجاز جمع آوری و 
بازيافت و وانتی های دوره گرد هستيم که بيشتر در 
خيابان های شــهيد منتظری و اقبال وجود دارند. 
بارها مديريت شــهری با آنها برخورد کرده است و 
چنانچه با چنين موردی مواجه شود اعمال قانون 
می کنــد. اين ۲ معبر در محــدوده محله های کم 
برخوردار واقع شــده اند و از ايــن رو زباله گردهای 
ســودجود اقدام به خريد ضايعات از شــهروندان 
می کنند و پول قابل توجهی هم به آنها می دهند.» 

تعامل با شهرك هاى نظامىمنطقه14

منطقه15

با استانداردهاى جهانى 
فاصله اى نداريم 

راه اندازى مركز تخصصى بازيافت

 وقتی صحبت از زباله می شود، نخستين چيزی که در ذهن شکل می گيرد، روان شدن شيرابه و بوی 
تعفنی است که مشــام را آزار می دهد. از اين رو بی توجه به اينکه خودمان زباله ها را توليد کرده ايم، تر 
و خشک را روانه مخزن ســر کوچه می کنيم تا به نوعی از شرشان رها شويم. غافل از آنکه بدانيم در 
البه الی اين دوريختنی های دوست نداشتنی و کثيف چه سرمايه ای نهفته است. سرمايه ای که می تواند 
صرف  آبادانی شهرمان شود. علتی که زباله عنوان طالی کثيف را به خود اختصاص داده هم همين است. 
خوشبختانه با فرهنگسازی که از سوی سازمان مديريت پسماند صورت گرفته است اغلب شهروندان از 

اهميت تفکيک زباله های خشک و تر آگاه شده اند و تحول بزرگی در حوزه بازيافت ايجاد شده 
است. به گونه ای که طبق آمار به دست آمده از سوی سازمان مديريت 
پسماند، تهران در امر بازيافت به استانداردهای جهانی نزديک شده 

اســت. اينکه مناطق شرقی پايتخت تا چه اندازه توانسته اند در مديريت 
پسماند موفق باشــند موضوع گزارش ماست. در اين باره با مديران اداره 

بازيافت مناطق ۴، ۸، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ گفت وگو کرديم.

مژگان مهرابى 

خوشبختانه با فرهنگسازی که از سوی سازمان مديريت پسماند صورت گرفته است اغلب شهروندان از 
اهميت تفکيک زباله های خشک و تر آگاه شده اند و تحول بزرگی در حوزه بازيافت ايجاد شده 

است. به گونه ای که طبق آمار به دست آمده از سوی سازمان مديريت 
پسماند، تهران در امر بازيافت به استانداردهای جهانی نزديک شده 

اســت. اينکه مناطق شرقی پايتخت تا چه اندازه توانسته اند در مديريت 
پسماند موفق باشــند موضوع گزارش ماست. در اين باره با مديران اداره 

شده ايم. 
هستند را به اين غرفه ها تحويل دهند.» را در اين منطقه راه اندازی کند. به گفته سليمانی، و تفکيک از مبدأ با اســتانداردهای جهانی فاصله ای 
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تزريق اميد و نشاط به 
سالمندان

استاد پشت پيانو می نشيند و آهنگ را برای حاضران می نوازد و اعضای گروه هم به شيوه 
بيان استاد توجه دارند و سراپا گوش هستند و گفته هايش را تکرار می کند. «عصمت وزيری» يکی 

ديگر از اعضای پيشکسوت و نخستين های گروه کر آواهای ماندگار و متولد سال ۱۳۱۸است. اين مادر 
شهيد که ۱۷ سال از عضويتش در اين گروه می گذرد، دراين باره می گويد: «بعد از فوت همسرم و شهادت 

پسرم، خيلی احساس تنهايی می کردم تا اينکه با اين گروه آشنا شدم و با حمايت بقيه فرزندانم که شاغل 
و کارمند هستند، به اين جمع می آيم. حاال از حضور در اين گروه انرژی می گيرم.» او ادامه می دهد: 

«البته در شرايط شيوع ويروس کرونا، دورهمی ما کم شده اما در فضای مجازی با هم ارتباط و 
گفتمان داريم. گاهی هم برای تمرين به اينجا می آييم.» او می افزايد: «يک کالسور آهنگ دارم. موقع 
ظرف شستن و نظافت منزل و... زيرلب هر لحظه با خودم زمزمه می کنم. وقتی يلدا و نوروز می شود 

برای نوه ها زمزمه می کنم. هديه بيش از يک دهه همراهی و عضويتم در اين گروه اميد و نشاط 
برای من و دوستانم بوده است.» همچنين «رضا عسگری» ۷۶ ساله و بازنشسته بانک درباره 
گروه شان می گويد: «از ۱۴سال پيش که به واسطه يکی از دوستان با اين گروه آشنا شدم، 

حضور در اين جمع تجربه متفاوت و خوبی برايم رقم زده است. دوستان جديد پيدا کرده ام 
و حاال ديگر مثل اعضای يک خانواده شده ايم. يادم هست وقتی مرحوم «پرويز جعفری» از 

اعضای گروه، در بستر بيماری بود، برای تقويت روحيه  به خانه اش می رفتيم. روحش شاد. 
همين اوايل کرونا از بين ما رفت.» او می افزايد: «دوران پس از بازنشستگی با روزمرگی و 

يک نواختی توأم است، حضور در چنين محافلی دستاورد روحی و جسمی بسياری دارد. 
توصيه می کنم افرادی که شرايط ما را دارند شرکت در چنين گروه هايی را در 

برنامه کاری خود قرار دهند.» 

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى
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سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

گروه ُكر سالمندان و ميانساالن فرهنگسراى اميد 50 عضو فعال دارد

خوش صدا
  از چند سال پيش«آواهای ماندگار» پدربزرگ ها و مادربزرگ های شهرمان نه تنها در فرهنگسرای 
اميد بلکه فراتر از اينجا رفته و نغمه های روح افزا و گوش نواز سالمندان و ميانساالنی که از گوشه و کنار 
پايتخت خودشان را به سيزدهمين تکه شهر می رسانند، در مراکز و مکان های مختلف پيچيده است. 
اين دورهمی متفاوت بانوان و مردان اغلب بازنشسته پيش از شيوع ويروس کرونا، هر هفته يکشنبه ها 
برگزار می شد، اما حاال کرونا جمع آنها را هم نشانه گرفته و جمع شان ديگر جمع نيست و تنها هر از 
گاهی به مناسبت های خاص دور هم جمع می شوند و اميدوارند با رفتن کرونا، دوباره همديگر را به طور 

مستمر ببينند و آواز دسته جمعی بخوانند و روی سن برای شهروندان برنامه اجرا کنند. 

پروانه بهرام نژاد

تجربه خاص و متفاوت 
براى زوج ها

يکی از ويژگی های اين گروه، حضور زوج های متعددی 
است که همراه هم در جلسات شرکت می کنند. درست مثل 

«معصومه ابلغ دار» و «حسين حکاکی» که از حدود ۲ سال پيش در 
اين گروه عضو هستند. ابلغ دار می گويد: «اول من با گروه آشنا شدم، 
بعد از همسرم خواستم او هم شرکت کرد و ادامه داد.» حکاکی هم 
در تکميل صحبت های همسرش می افزايد: «حال روحی مان بهتر 

شده و با وجود کرونا بچه هايمان هم ما را تشويق می کنند 
ضمن رعايت مسائل بهداشتی در جلسات شرکت کنيم. 

ويژگی هايی مانند همراهی همديگر در اين گروه و 
اعضای با اخالقش، روحيه مضاعف به ما 

بخشيده  است.» 

14

نغمه خوش فضا را پرکرده و مادربزرگ ها و پدربزرگ هايی 
که در سالن اجتماعات فرهنگسرای اميد با رعايت پروتکل های 

بهداشتی و يک صندلی در ميان کنار همديگر نشسته اند، دفتر 
شعرشــان را به دست گرفته و مشغول تمرين هستند. اول تمرين 

صداســازی می کنند و بعد اجرا آغاز می شــود. اين رسم چندين ساله  
جمع شان است، جمعی که ابتدا با ۱۲ ـ ۱۱ نفر کارش را در اوايل دهه ۱۳۸۰ 
شروع کرده و همچنان پر تالش و پر قدرت فعاليت دارد. «پروين عابدينی» 
متولد سال ۱۳۳۲و دبير کانون آواهای ماندگار فرهنگسرای اميد و يکی از 
اعضای پيشکســوت اين گروه است. او می گويد: «اين گروه در سال ۱۳۸۲ 
با ۱۲ عضو به پيشنهاد خانم طواف و رياست وقت فرهنگسرای اميد، خانم 
شاهرخی فعاليتش را شروع کرد و مورد استقبال قرار گرفت. کم کم از نقاط 
مختلف تهران؛ از شرق، شمال، غرب و مرکز به اعضای اين گروه اضافه شدند. 
من خودم از ۱۷ سال پيش عضو گروه هستم و اکنون به خاطر فعاليت اين 
گروه به اينجا می آيم. يکی از مهم ترين دستاوردهای 
اين گروه برای ما، فارغ شــدن حتی برای لحظاتی از 
دغدغه های روزمره و کشــمکش های خانه است. در 
کنار هم انرژی می گيريم و يک روز خود را متفاوت 
ســپری می کنيم.»  او ادامه می دهد: «اکنون 
گروه مــا ۳ آهنگ اختصاصی برای خودمان 
به نام های «جوانی»، «کشــور ايران من» و 
«مهربانی» داريم که برای گروه ما ساخته 
شــده و هيچ گروه ديگــری اين آهنگ ها 
را نــدارد. ما در محافــل و مقابل مقامات 
مختلف از رئيس جمهور تا شهرداران مناطق 
و مردم شــب های رمضان اجرا داشتيم.» در 
شرايط پيش از شيوع ويروس کرونا برگزاری 
دوره های آموزشــی صداســازی و... جزو 

برنامه های اين گروه برای اعضا بوده است. 

گروه ُکر آواهــای ماندگار از اوايل دهه ۸۰ 
در فرهنگســرای اميد يا همان سالمند قبلی 
کار خود را شروع کرده است. «پروانه دوستی» 
مدير فرهنگسرای اميد و مراکز فرهنگی هنری 
منطقه ۱۳ دراين باره می گويد: «فرهنگسرای 
اميد به طــور تخصصی در حوزه ســالمندی 
فعاليت می کنــد و از جملــه کانال هايی که 
به صورت تخصصی در حوزه سالمندان فعاليت 
دارد، همين گروه کر آواهای ماندگار اســت و 
تقريبًا ۱۰۰ عضو فعال دارد. اين گروه مختص 
منطقه۱۳ نيست و اعضای آن از مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران هســتند و سالمندان می توانند از 
اين ظرفيت استفاده کنند.» او می افزايد: «در 
همين راستا می خواستيم برای ۲۲ بهمن گروه 
۱۰ هزار نفری سالمندان را داشته باشيم تا اجرا 
کنند اما شيوع ويروس منحوس کرونا مانع کار 
ما شد و نتوانستيم در محضر اين عزيزان باشيم 
و فعــًال آموزش ها و تخصص های الزم را برای 
اين گروه و گروه های کر ساير فرهنگسراهای 

شهر تهران ارائه می کنيم.» 

3 آهنگ اختصاصى

آواهاى ماندگار، براى 
همه سالمندان شهر

شما 
هم دعوتيد

درهای عضويت در اين گروه برای عالقه مندان بسته نشده و همچنان 
نامنويسی در گروه کر آواهای ماندگار برای سالمندان و ميانساالن امکان پذير است. 

«شاهرخ شيردوست کسمايی» متولد ۱۳۴۰ که از ۶ سال پيش سرپرست اين گروه است، با 
دعوت از تک تک بازنشستگان دراين باره تأکيد می کند: «همه بازنشستگانی که به موسيقی عالقه 

دارند می توانند در اين گروه عضو شوند. حتی کسی که فکر می کند نمی تواند در اين گروه شرکت کند هم 
می تواند در کنار ما باشد و ما از اوهم دعوت می کنيم به جمع ما ملحق شود. فرهنگسرای اميد در 

پارک خيام ميزبان افراد بازنشسته برای عضويت در اين گروه است.» او ادامه می دهد: «گروه کر 
آواهای ماندگار از قديمی ترين گروه های کر سالمندی تهران است. در اين گروه از فرهنگيان و 

معلمان بازنشسته  تا اداری و بانکی و نظامی داريم. حتی چند سال پيش عضو پزشک هم داشتيم.» 
او می افزايد: «هدف از اجرای برنامه های اين چنينی رسيدن به خودباوری است. اين گروه بايد باور 
داشته باشند که بعد از بازنشستگی همه چيز تمام نمی شود و بلکه آغاز يک شکوفايی جديد است. 

من از مسئوالن می خواهم چنين محافلی را افزايش دهند و بستر اين فضاهای خوب 
و مناسب را برای سالمندان بازنشستگان فراهم کند. چون خيلی از اعضای ما بارها 
گفته اند برای حضور در اينجا لحظه شماری می کنند تا يکشنبه ها خودشان را به اين 

محفل برسانند. وقتی کالس مان تمام می شود تا يک هفته بعد شارژ هستيم و 
انرژی داريم. دوستانی که در اين گروه حضور دارند همواره تأييد می کنند 
حضورشان در اين جمع تأثير بسزايی در روح و روان آنها داشته است.» 
عالقه مندان برای عضويت در گروه کر آواهای ماندگار فرهنگسرای 

اميد می توانند به نشانی ميدان امام حسين(ع)، خيابان ۱۷ شهريور، 
خيابان خشکبارچی، بوستان خيام، فرهنگسرای اميد مراجعه 
کنند يا برای کسب آگاهی بيشتر با شماره ۳۳۳۰۲۵۸۹ 

تماس بگيرند. 

می تواند در کنار ما باشد و ما از اوهم دعوت می کنيم به جمع ما ملحق شود. فرهنگسرای اميد در 
پارک خيام ميزبان افراد بازنشسته برای عضويت در اين گروه است.» او ادامه می دهد: «گروه کر 

آواهای ماندگار از قديمی ترين گروه های کر سالمندی تهران است. در اين گروه از فرهنگيان و 
معلمان بازنشسته  تا اداری و بانکی و نظامی داريم. حتی چند سال پيش عضو پزشک هم داشتيم.» 
او می افزايد: «هدف از اجرای برنامه های اين چنينی رسيدن به خودباوری است. اين گروه بايد باور 
داشته باشند که بعد از بازنشستگی همه چيز تمام نمی شود و بلکه آغاز يک شکوفايی جديد است. 

من از مسئوالن می خواهم چنين محافلی را افزايش دهند و بستر اين فضاهای خوب 
و مناسب را برای سالمندان بازنشستگان فراهم کند. چون خيلی از اعضای ما بارها 
گفته اند برای حضور در اينجا لحظه شماری می کنند تا يکشنبه ها خودشان را به اين 

محفل برسانند. وقتی کالس مان تمام می شود تا يک هفته بعد شارژ هستيم و 

کنند يا برای کسب آگاهی بيشتر با شماره 

«ناصر قبادی» ۵۷ ساله، بازنشسته نيروهای 
مسلح و عضو جديد گروه هم از طريق همسرش 
«نرگس غالمی» با گروه کر آواهای ماندگار آشنا 
و اخيــراً به جمع اين گروه ملحق شده اســت. او 
می گويد: «جلســه دوم حضورم در اين گروه بود 
که بســيار روحيه گرفتم. ارتباط خوبی که ميان 
اعضا وجود دارد و احترام متقابل بسيار قابل توجه 

من  که  است. خوشحالم 
کنارشــان  می توانم  هم 
لحظه هــای فراغت خود 

او  بگذرانــم.»  متفــاوت  را 
به  نوجوانی  «از  می افزايــد: 
موســيقی عالقه دارم. البته 
در دوره جوانی ما شرايط طور 

ديگری رقم خــورد. من و تعدادی 
از دوســتانم با حضــور در جبهه ها 
به وظيفــه دينی و ميهنی خود عمل 
کرديم. در دوران هشــت ســال دفاع 
مقدس، ۵۰ مــاه در مناطق جنگی و 
عملياتــی بودم. بــرای همين فرصت 
پرداختن به عاليقــم را پيدا نکردم.» او 

تأکيد می کند: «بعد از بازنشستگی نبايد در خانه 
نشســت چون در اين صورت احساس رسيدن به 
بن بســت و بی هدفی به فرد دســت می دهد. در 
حالی که با وجود چنيــن مراکز فرهنگی هنری 
می توان اين احساســات را تغييــر داد. اميدوارم 
چنين امکاناتــی افزايش يابد تا حال روحی افراد 
هم تغيير کند. مگر چقدر می توان در خانه ماند؟! »

نه به 
خانه نشينى

ت
بيا

ى 
هد

: م
س

عك

دورهمى پدربزرگ ها و مادر بزرگ هاى
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خبر كوتاه

شناسايى 20 گود پرخطر 
در منطقه4

گودهای پرخطر شمال شرق تهران شناسايی و 
تعييــن تکليف شــدند. معاون شهرســازی و 
معماری شــهردارمنطقه ۴تهران گفــت: «۲۰ گود 
پرخطر و رها شده در سطح منطقه چهار زير ذره بين 
شــهرداری منطقه قرار گرفته و به زودی تکليف آنها 
مشخص می شــود.» «نادر کرمی» با بيان اينکه ۱۵ 
گود پرخطر رها شده و ۵ گود پرخطر فعال شناسايی 
شده، افزود: «از مجموع گودهای پرخطر فعال و رها 
شده اين منطقه، مهلت پروژه ساختمانی ۷ گود تمام 
شــده و بقيه بالتکليــف رها شــده اند از اين رو برای 
مالکان اخطار صادرمی شــود.» معاون شهرســازی و 
معماری شهردارمنطقه تأکيد کرد: «طبق بند ۱۴ ماده 
۵۵ قانون شهرداری ها و مصوبه شورای اسالمی شهر 
با هدف حفظ جان و ســالمتی شهروندان و افزايش 
ايمنی عابران پياده و ســاکنان ساختمان های مجاور، 
نسبت به تعيين تکليف گودهای ساختمانی پر خطر 
که مدت زمان زيادی از گودبرداری آنها گذشته است، 

به صورت قانونی اقدام خواهد شد.»

هويتپيشخوانپيشخوان

ميدانى با 7 دهه قدمت 

ميدان امام حسين(ع)، يکی از بزرگ ترين و پر رفت و آمدترين ميدان های تهران به شمار  
می آيد. اين ميدان قديمی، از زمان شــکل گيری که به دهه ۲۰ برمی گردد تاکنون تغييرات 
زيادی را به چشــم ديده است. اما داستان شکل گيری اش، در کتاب های تاريخ طهران نقل 
شــده به اين صورت بوده است: «در سال های دور که تهران بين دروازه هايش محصور شده 
بود، اين محدوده خارج از حصر ناصری قرار داشــت. جاده خاکی از دروازه شــميران شروع 
و به شهرهای شمالی ختم  می شــد. با روی کارآمدن حکومت پهلوی، رضاخان دروازه ها را 
برداشــت و تهران گسترش پيدا کرد و اين محدوده هم در حريم تهران قرار گرفت. دستور 
ســاخت ميدان در سال ۱۳۲۴ صادر شد. اينکه معمار ميدان قديمی که بوده را کسی خبر 
ندارد و در هيچ کتاب تاريخی نامی از او برده نشده اســت. ميدان زيبا بود. آبنمايی ۳ طبقه 
داشت و ۴ اسب هم در ميانه آن قرار گرفته بود که جلوه اين فضای سبز را دوچندان  می کرد. 
همين باعث شــد اين ميدان تبديل به مکانی برای تفريح و خوشــگذرانی شهروندان شود. 
در اين حين ســينماهای مراد، تهران و رنگين کمان و بازار شهرســتانی هم شکل گرفتند. 
با افزايش جمعيت تهران و توســعه آن، به دليل نبود فضای کافی برای  تردد وسايل نقليه، 
شــهرداری وقت اســب ها را از ميدان حذف و به جای آن زيرگذر ايجــاد کرد تا رفت وآمد 
خودروها راحت تر و ترافيک به حداقل برســد. بعد از پيروزی انقالب اسالمی، اين ميدان به 
نام «امام حســين(ع)» مزين شد و تا دهه ۹۰ شکل خود را حفظ کرد. اما در اوايل دهه ۹۰ 
تحوالتی اساســی در اين ميدان به وجود آمد و ميدان امام حســين(ع) تبديل به ميدانگاه 
آيينی  ـ مذهبی شــد. اين ميدانگاه در حال حاضر مرز بين مناطق ۱۳، ۷ و ۱۲ قرار دارد و 

اهالی اين ۳ منطقه را در امور شهری، اقتصادی به هم ربط  می دهد. 

كرگدن هاى روى ديوار 
کتاب پيشنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، مجموعه 
داستان«کرگدن های روی ديوار» نوشته زهره ميرعيسی خانی 
است که انتشــارات قصه باران آن را منتشــر کرده است. اين 
مجموعه، نمونه جمع و جور و موفق از داستان های کوتاه امروزی 
است که نشان می دهد نويسنده شناخت کافی از ظرفيت های 
اين قالــب ادبی پرمخاطــب در دنيــای ادبيات امــروز دارد. 
ميرعيسی خانی سال هاست در حوزه داستان کوتاه کار می کند و 

از استعدادهای بالقوه در اين زمينه است که با داستان های کوتاه خود در جشنواره ادبی مختلف 
خوش درخشــيده و آثارش جوايز متعددی را برايش به ارمغان آورده است. هفت داستان کوتاه 
گردآوری شده در اين مجموعه، همگی از آثار برگزيده در جشنواره ها و مجموعه های منتخب است 
که در کتاب حاضر يکجا به مخاطبان آثار نويسنده ارائه شده است. مضامين مختلفی دستمايه کار 
نويسنده شده ولی آنچه وجه مشترک داستان های مجموعه «کرگدن های روی ديوار» محسوب 
می شود، دلمشغولی ها و دغدغه های ذهنی افراد است که شخصيت  های داستانی هرکدام به نوعی 
درگير آن هســتند. در داستان اول مجموعه که عنوان کتاب هم از آن برگرفته شده، ذهن راوی 
درگير مشــکالت مادربزرگ است و هنگامی که اين موضوع با مشکالت شخصی او تداخل پيدا 
می کند، مسئله به مراتب بغرنج تر می شود. در داستان بعدی هم راوی تجربه ای از دو مفهوم ترس 
و فرار خود و زندگی فردی که با او برخورد داشته دارد که باعث کابوس هايش شده است. داستان 
ديگری در اين مجموعه، نگاهی خاص به برخی رفتارهای افرادی از جماعت نويســندگان دارد. 
همچنين بافت معمايی و جنايی، ويژگی داستان ديگری از اين مجموعه است. دو داستان کوتاه 
هم از زاويه ای متفاوت به تغييرات و دگرگونی های اجتماعی در پی وقوع انقالب اسالمی می پردازد 
و داستان پايانی کتاب با موضوع تبعات جنگ ايران و عراق است. تنوع موضوعی در کتاب حاضر 
نشــان می دهد برای اين نويســنده محدوديتی در انتخاب سوژه های داستانی وجود ندارد و او با 
تمرکز بر روی موضوعات متفاوت می تواند داستان های خالقانه با امضای خاص خود را خلق کند. 

كتاب هفته

مژگان مهرابى

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

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان

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

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

مژگان مهرابی / فهيمه شيرازی

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 سردبير: مهدی  عليپور

خبرخطى

تجســمی  ســوگواره  و  نمايشــگاه  منطقه4 
ياس کبود ويژه شهادت و والدت حضرت فاطمه 
زهرا(س) اول بهمن در شــهرک امــام خمينی(ره) 
برگزار می شود. عالقه مندان برای بازديد از نمايشگاه 
می توانند فــردا به مســجدجامع انصارالمهدی(عج) 
مراجعه کنند يا برای کسب اطالعات بيشتر با شماره 

۷۷۲۴۸۱۶۸ تماس بگيرند.   

منطقه 8  لکه گيری روکش آســفالت کوچه 
اطلس در خيابان آغميونی از سوی اداره فنی و 
 عمران شهرداری ناحيه ۲ انجام شد. اين طرح با هدف 
کاهش ترافيک و حفظ ايمنی شهروندان هنگام  تردد 

 و اجرای طرح نگهداشت شهر به اجرا درآمد

منطقــه 13   در دومين نشســت شــهردار 
منطقه۱۳ و دبيــران شــوراياری محله ها اين 
نشســت ها به اتاق فکر محله ها تبديل شد. به گفته 
«مجتبی شکری» از دبيران شوراياری خواست تا اين 
نشست ها را به جلسات پيشنهاد، نوآوری و اتاق فکر 
محله ها تبديل کنند تا با هم انديشی و تعامل، به جای 
وعده بــه آينده، به جای اســتفاده از افعال آينده، با 
افتخار اعالم کنيم که چه خدماتی را برای رفاه حال 

شهروندان به نتيجه و ثبت رسانده ايم.

منطقه 14  ايســتگاه مترو شــهيد محالتی در 
آينــده نزديک بــه بهره برداری  می رســد. اين 
ايســتگاه در خط ۷ مترو و محــدوده ميدان آيت اهللا 
 سعيدی قرار دارد. عمليات عمرانی اين ايستگاه رو به 
پايان و طبق وعده داده شده از سوی شرکت مترو در 

بهمن ماه افتتاح  می شود. 

منطقه 15  تفاهمنامه ای برای اجرای طرح کاپ 
توسط پيمانکار منطقه ۱۵ با مسئوالن درمانگاه 
فاطمه الزهرا(س) منعقد شــد. در اين طرح آموزش 
کارکنان برای تفکيک زباله های بيمارستانی و عفونی 

در دستور کار قرار گرفته است.   

الو محله

پروژه جانمايى مخزن  پاسخ مسئول
آب تكميل شده و به زودى محوطه 
توسط پيمانكار پاكسازى مى شود. 
روابط عمومى شركت آبفاى
 منطقه دو 

حصارهاى مزاحم
بخشــی از بوســتان  منطقه 4
ولی عصر(عج) در محله کوهک با کشيدن 
حصار و گذاشــتن چنــد کانکس برای 
نصــب مخــزن آب مســدود کردنــد. 
مدت هاست فعاليت عمرانی پروژه تمام و 
مخزن هم نصب شده اما کانکس و حصار 
برداشته نشده است. لطفًا رسيدگی کنيد. 
اعظم بيات
 ساکن خيابان هفتم آذر 

ايمن ســازى  هدف  با  پاسخ مسئول
و جلب رضايت شــهروندان بهسازى 
فضــاى شــهر و رؤيــت بهتــر عالئم 
راهنمايى و رانندگى تابلوى هشدار 
سرعتگير در خيابان حقيقت و مرمت 
تابلوى خيابان زريــن قبايى تعويض 

شده است. 
حامد ميرزابيگى، معاون حمل ونقل و 
ترافيك شهردار منطقه 8 

مرمت تابلوهاى ترافيكى
راهنمايــی   و  عالئــم  منطقه 8
 رانندگی در خيابان های حقيقت و زرين 
قبايی قابل رؤيت نيست. خواهشمندم 

تابلوهای ترافيکی را تعويض کنند. 
مينا سعيدی 
 ساکن خيابان حقيقت

پاسخ مسئول شــهردارى نمى تواند 
مانع كســب آنها شــود چــون تخلفى 
انجــام نداده انــد. شــهروندان بايد 
خودشــان رعايــت كننــد و از مــواد 
غذايى بدون بســته بندى اســتفاده 

نكنند. 
احمد بابايى، مدير اداره ساماندهى 
شهردارى منطقه 14  

پاسخ مسئول مرحلــه جديــدى از 
شناسايى و پلمب ضايعات فروشان 
با همكارى مقامات قضايى به تازگى 
در محــدوده شــهردارى ناحيه يك 

آغاز شده است 
مهدى استرابى، شهردار ناحيه يك 
شهردارى منطقه 15

فعاليت غير بهداشتى اصناف
بســياری از مغازه هــای  منطقه 14
اغذيه فروشــی و آب ميوه فروشــی های 
خيابان ۱۷شهريور و حوالی ميدان شهدا 
مشغول فعاليت هســتند و بسياری از 
بــه خريــد مواد  اقــدام  شــهروندان 
خوراکی می کنند. اين امر می تواند باعث 
شــود.  کرونــا  بيمــاری  گســترش 
خواهشمنديم به اين موضوع رسيدگی 

کنند. 
راحله اعتمادی
 ساکن محله شکوفه

فعاليت ضايعاتى هاى مزاحم 
فعاليت ضايعات فروشان  منطقه 15
در محدوده شــهرداری ناحيه يک به 

معضل دائمی تبديل شده است. 
سپهر صلح وند
ساکن محدوده


