
ساماندهی کارواش ها در دستور کار 
شهرداری منطقه14 قرار گرفته است

تعطیل 
تا اطالع ثانوی

کارواش چند دهه ای است که جای خود را بین اصناف باز کرده و با توجه 
به افزایش روزافزون خودروها، بازار داغی هم دارد. تعداد شان در شهر تهران 

کم نیست و در منطقه 14، 25 کارواش وجود دارد...
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صفحه 6

خوشحالم خنده 
به لب مردم می آورم

»ابراهیم شفیعی« بازیگر و دوبلور ساکن محله 
حکیمیه این روزها در نقش 
پدر عموپورنگ مهمان خانه های ماست 

 با حضور خانواده های شهدا و عضو شورای شهر تهران 
11 معبر منطقه 13 به نام 11 شهید مزین شد

شهیدان »ابراهیم خلیلی«، »شهرام مســاوات«، »مهدی و محمدتقی 
ســعادت آبادی«، »مصطفی و مجتبی کاشفی«، »سعید صادق منش«، »داود 

غیاث آبادی«، »عباس عمادی«، »نصراهلل رحمان زاده« و »ســیامک گل مریمی « 
جوانان غیور محله های منطقه 13 بودند که روزگاری از دل کوچه پسکوچه های 
این گوشه از شهر راهی جبهه های جنگ شدند و برای بچه محل هایشان افتخار 

آفریدند و حاال نامشان بر تارک خیابان های...

افتخار این کوچه ها شمایید
روش متفاوت دانش آموز نخبه ساکن مبارک آباد 

برای مقابله با ویروس کووید  ـ 19

نخستین بار در ســنین خردســالی بدون اینکه نام و مفهوم رباتیک را 
بداند، فعالیت های رباتیــک را تجربه کرد. وقتی در 5 ســالگی قطعات 
اسباب بازی هایش را جدا کرد و جرثقیل اســباب بازی اش را با کمک یک 
سرنگ به سیستم کنترل هیدرولیکی مجهز کرد؛ یا وقتی با کار گذاشتن 
یک قرقره، ماشین  اسباب بازی کوچکش تبدیل به جرثقیل شد، پدر و مادر 

صفحه 10تصمیم گرفتند او را در دوره آموزش رباتیک ثبت نام کنند.

ساختن شیلد خودکار
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 دسترسی خیابان اهلل اکبر محله 
آینده  در  حســین آباد دوالب 
نزدیک بازگشایی می شود. سرپرست 
معاونــت فنی و عمران شــهرداری 
منطقه 14 دراین باره گفت: »انتهای 
خیابان اهلل اکبر به دلیل همجواری با 
زمین هــای بایــر مســدود بــود و 
کم عرض بودن این معبر نیز منجر به 
عبــور فقط یک خودرو می شــد. از 
ایــن رو از چند ماه پیــش عملیات 

عمرانی ایجاد مســیر   تردد اهالی و بازگشایی خروج خیابان از بن بست 
شروع شده و در حال اجراست.«

 »لطیف پنداریان« افزود: »خیابان اهلل اکبر از خیابان میرهاشــمی شروع 
و به خیابان حســینی منتهی می شــود. این مســیر 280 متری و هزار 
و 120 مترمربع آن پیاده روســازی شده اســت.« او ادامه داد: »همچنین 
برای این خیابان مسیر دوچرخه سواری به طول 560 متر در نظر گرفته 

شده است که امکان ورزش و تفریح 
را بــرای اهالی فراهــم می کند.« او 
گلشناس  خیابان  »حدفاصل  افزود: 
تا خیابان حسینی 10 عدد تیرچراغ 
برق معــارض وجود داشــت که با 
همــکاری اداره بــرق 17شــهریور 
جابه جا شدند و تغییر مکان یافتند.« 
سرپرســت معاونت فنــی و عمران 
شــهرداری منطقه 14 تأکید کرد: 
»همچنین این خیابــان به گونه ای 
طراحی شده اســت که کمترین آسیب به فضای سبز آن وارد شود.« با 
اتمام این طرح رفت وآمد شــهروندان محله حسین آباد دوالب و ساکنان 
خیابان های حسینی و معابر اطراف بوستان زیتون به بزرگراه امام علی)ع( 
تسهیل خواهد شــد. همچنین این خیابان با گذر از خیابان حسینی و 
دسترســی به بزرگراه ده حقی، زمان رفت وآمد اهالی را به بازار و مرکز 

شهر به حداقل می رساند. 

تیتر یک

شمارش معکوس برای بازگشایی خیابان اهلل اکبر

گلجای ها به کمک»شهر رنگی« می آید
گلجای های رنگــی در معابر نواحی چهارگانه منطقه 
13جانمایی می شود. شهردار منطقه13 دراین باره گفت: 
»در راستای طرح »شهر رنگی« و با هدف توسعه فضای 
ســبز و زیباسازی منظر شــهری این طرح توسط اداره 
فضای ســبز معاونت خدمات شــهری و محیط زیست 
شــهرداری اجرا می شــود.« »مجتبی شــکری« افزود: 
»درحال حاضــر،  ایــن گلجای های رنگــی در نقاط کم 
برخوردار منطقه13 نصب شده است تا رنگ و بویی تازه 
به این محدوده ببخشد.« او ایجاد فضاهای شاد و رنگی، 
زیباســازی منظر شهری و افزایش نشاط وشادابی شهروندان در دوران شیوع ویروس کرونا و 
آلودگی هوا را از اهداف ایجاد گلجای های رنگی برشمرد و گفت: »29 گلجای رنگ آمیزی شده 
با کاشــت گونه های برگ بو و بنفشه در خیابان های افروز و شهبازی در ناحیه یک نصب شده  
اســت و این طرح جدید تا پایان ســال در نواحی چهارگانه منطقه13 با توجه به طرح »شهر 

رنگی« در دستور کار اداره فضای سبز منطقه قرار دارد.«

به»سه شنبه های سالمت« بپیوندیم 
»سه شنبه های سالمت روان« عنوان برنامه ای است 
که در محله های منطقه 8 برگزار می شــود. معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 8 دراین باره گفت: 
»با توجه به اهمیت سالمت روان مانند سالمت جسم که 
می تواند تأثیربسزایی در ارتباطات و مشارکت اجتماعی 
افراد در جامعه داشته باشد، سه شنبه های سالمت روان 
با هدف آموزش و توانمندسازی شهروندان در دستور کار 
قرار گرفته است.« »جعفر امیرآبادی زاده« افزود:  معاون 
امــور اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه تأکیدکرد: 
»عالقه مندان برای بهره مندی از این طرح سه شــنبه هرهفته می توانند به صفحه اینستاگرام 

اداره سالمت منطقه به نشانی salamat ـ m8 مراجعه کنند.«

چهره
معاون خدمات شــهری و محیط زیســت 

شهردارمنطقه 4
طراحی و ایجاد فضای سبز 

در حاشیه بزرگراه ها

یادداشت

همدلی مؤمنانه به سبک 
حاج قاسم سلیمانی

ویروس کرونــا گرچــه تلخی هایی را 
برای مردمی که محبت و دســتگیری از 
همنوع را جزئی از وجود خویش می دانند، 
به وجــود آورد اما درس هایــی از اخالق 
محوری، عشــق بــه همنوع، مشــارکت 
معنا دار، همدلی مســئوالنه و... را هم به 
ما یاد داد که چگونه در روزهای ســخت 
همچون ســردار دل ها دســتگیر یکدیگر 
باشیم. با گذشت حدود یک سال از شیوع 
ویــروس منحوس کرونا در کشــور و اوج 
گرفتن آن در کالنشــهر تهران، مدیریت 
شــهری عزم خود را جزم کرد تا شرایطی 
در پایتخــت فراهم کندکه شــهروندان با 
خیالی آسوده به رتق و فتق امور خود در 
کنار خانــواده بپردازند. هرچند که مبارزه 
بــا این ویروس با فراز و نشــیب هایی نیز 
همراه بود اما با مدیریت مناسب شهرداری 
تهــران و با اجــرای طرح هــای مختلف 
پیشــگیرانه و مدیریت مراکز در اختیار از 
جمله بوســتان ها و مراکز ورزشی اتفاقات 
خوبی در شــهر تهران رقم خورد. در این 
میان شــهرداری منطقه 4 هــم همگام با 
ســایر مناطق و ســازمان های شهرداری 
تهران توانســت از ابتدای شیوع ویروس 
کرونــا که مصادف با روزهــای منتهی به 
اســفند 1398 بود، بــا مدیریت مطلوب 
دســتفروش ها که برای فروش محصوالت 
خود در ســطح معابر هجوم آورده بودند 
و همچنین شســت وشــو و ضد عفونی 
معابــر و المان های شــهری با اســتفاده 
از واترجت هــای غول پیکــر و مدیریت و 
ایجاد طرح اســتفاده مناسب و کم خطر 
از بوســتان های محلی و جنگلی اقدامات 
شایســته ای را بــه ثمر برســاند. نا گفته 
پیداســت در دورانی که شــیوع ویروس 
کرونا بســیاری از مشــاغل را تحت تأثیر 
قرار داده و معیشــت مردم را با مشــکل 
مواجه ســاخته بود، شهرداری این منطقه 
رزمایش های مؤمنانه ای را به ســبک حاج 
قاسم سلیمانی طراحی و اجرا کرد. در این 
زمینه، طرح کمک هــای مؤمنانه با هدف 
دســتگیری از نیازمندانی که هیچ گاه درد 
و غم ســفره های خالی خــود را به زبان 
نیاوردند و همواره صورت خود را با سیلی 
سرخ نگاه داشــتند، را با همکاری خّیران 
ایــن منطقه که جمعیت و مســاحت آن 
حدود 10 درصد از کالنشــهر تهران را به 
خود اختصاص داده اســت اجرایی شــد. 
پیشــتازی منطقه 4 تهــران در مقابله و 
پیشگیری از ویروس کرونا را نمی توان یک 
هدف دانست بلکه وسیله ای برای دستیابی 
به اهدافی بزرگ تــر و اجرای"مکتب حاج 
قاسم سلیمانی" و پیشتازی در دستگیری 
از نیازمندان و خانواده هایی اســت که بنا 
به مقتضیات زمــان و تحریم های ظالمانه 
اســتکبار جهانی و هم پیمانانش بر مردم 
قدرشــناس تحمیل شده است و از لحاظ 

معیشتی دچار مشکالت فراوان شده اند. 

هم عهدی با شهدای مدافع سالمت
ویژه برنامه »هم عهدی با شــهدای مدافع سالمت« با هدف تشویق و ترغیب شهروندان به 
رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی فرهنگسرای خاوران اجرا می شود. رئیس فرهنگسرای 
خاوران دراین باره گفت: »در برنامه »هم عهدی با شهدای مدافع سالمت« پاکت هایی با محتوا 
و مضمون عهدبندی شهروندان با مدافعان سالمت میان شهروندان توزیع می شود و شهروندان 
با ذکر نام و مشــخصات هویتی خود این عهدنامه را تکمیل می کنند.« »اسماعیل قضات لو« 
ادامه داد: »این پاکت ها در معابر، مراکز و میدان های پر  تردد شهر که محل   تردد شهروندان 
اســت با همراهی برخی از فرزندان شهدای مدافع سالمت میان شهروندان توزیع می شود تا 

شهروندان به رعایت پروتکل های بهداشتی بیش از گذشته ترغیب شوند.

فضای سبز حاشیه بزرگراه های شمال 
شــرق تهران با هدف افزایش ایمنی 
عبور و مرور شهروندان، استاندارد می شود. 
معاون خدمات شــهری و محیط زیســت 
شــهردار منطقه 4 دراین باره گفت: »طرح 
توسعه و استانداردسازی فضای سبز حاشیه 
بزرگراه ها با هدف تســریع و تسهیل   تردد 
شهروندان در دســتور کار این معاونت قرار 
گرفته اســت.« »حمیدرضا فرخی« با بیان 
اینکه فضای ســبز شهری بخشی از شبکه 
معابر به شمار می رود که در صورت طراحی 
صحیح دارای اثرات اجتماعی، زیباسازی و 
ایمن ســازی ترافیکی در فضاهای شــهری 
است، افزود: »طراحی فضاهای سبز به ویژه 
در مجــاورت شــبکه های بزرگراهی دارای 
ضوابط و استانداردهایی است که اگر هنگام 
برنامه ریزی برای ســاخت معابر و فضاهای 
سبز به آن و اثراتی که بر ترافیک عبوری و 
نقش معابر می گذارند توجه نشود، عالوه بر 
کاهــش زیبایی معابر، مشــکالتی را برای 
ایمنی   تردد نیز ایجاد می کند.« فرخی تأکید 
کرد: »در این راستا طرح توسعه و بازپیرایی 
فضای ســبز ترافیکی در خیابان شهیدان 

بزرگراه  تقاطــع  محمدی 
شــهید زین الدیــن در 

مســاحت حدود 
850 مترمربــع 
اجرا شده است.« 

محمد محمددوست
شهردار منطقه 4

مجله خبری مجله خبری

نصب دیوارنگاره سردار سلیمانی در میدان رسالت
نخستین دیوارنگاره »سردار دل ها« با بهره مندی از تکنیک کاشی شکسته 
در شمال شرق تهران رونمایی شــد. شهردار منطقه4 دراین باره گفت: »اثر 
هنری از تصویر سردار بزرگ اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان 
»سرباز وطن، سردار حرم« در ضلع شمال شرقی میدان رسالت و در مجاورت 
بزرگراه شهید قاسم سلیمانی اجرا شده است.« »محمد محمددوست« افزود: 

»این اثر نخستین دیوارنگاره سردار سلیمانی با تکنیک کاشی شکسته است 
که در نوع خود بی نظیر و تک اســت چراکه از لحاظ اجرا و ساختار خاص و 
چیدمان آن به صورت مجزا و تک رنگ است.«  آیین رونمایی از این اثر هنری 
با حضور »مجتبی سالک« رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران و جمعی از 

خانواده شهدا هفته گذشته در منطقه4برگزار شد. 
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توسعه آبرسانی هوشمند در میدان های نارمک 
شــبکه  آبرسانی هوشــمند در 23 میدان محله های منطقه 8 
توسعه و گسترش می یابد. معاون خدمات شهری و محیط زیست 
شــهردار منطقــه8 دراین باره گفــت: »با هــدف فراهم کردن 
زیرساخت های الزم برای آبرسانی هوشمند فضای سبز این منطقه، 
اجرای گســترده عملیات لوله گذاری و شبکه آبیاری هوشمند در 
23 میدان منطقه 8 توســط کارشناســان و عوامل اجرایی اداره 
فضای سبز اجرا شد.« »ناصر رضاپور« ادامه داد: »برای نگهداری 
علمی و اصولی فضاهای سبز شهری و استفاده مطلوب شهروندان 
و همچنین بهینه ســازی مصرف آب، 2. 6 هکتــار از زمین های 
فضای ســبز زیر پوشش هوشمندســازی قرار گرفتند.« او افزود: 
»با توجه به اینکه توسعه فضاهای سبز در شهر با افزایش نشاط و 
شادی شهروندان ارتباط مستقیم دارد و رسیدن به سرانه های استاندارد فضاهای سبز شهری 
در اولویت اقدامات این مجموعه قرار خواهد داشــت، کاهش نیروی انســانی، جلوگیری از 
هدررفت آب )آبیاری به روش شیلنگی و تانکری دارای بازدهی و راندمان 20 درصد و آبیاری 

قطره ای دارای راندمان 80 درصدی( از اهداف این اقدامات است.«

پویش »هم سایه هم« به محله شورا رسید
محله شــورا به عنوان پایلوت اجرای پویش »هم ســایه هم« در 
منطقه 13 در فاز تســهیل گری و   ترویج گــری انتخاب و تعیین 
شده اســت. معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه13 پویش 
ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی را پاسخی به یک ضرورت عینی 
در فضای اجتماعی تهران دانست و افزود: »تهران با قریب به ٪87 
آپارتمان نشین نیاز به تالشی جدی برای تثبیت مضامین فرهنگی 
و الگوها و سبک های زندگی مسالمت آمیز و پویا در همسایگی در 
فضای آپارتمان نشینی دارد.« »سجاد سبحانی« ضمن بیان اجرای 
پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی با شــعار »هم سایه هم« 
در شــهر تهران، درباره انتخاب محله شــورا به عنــوان پایلوت در 
بخش های تسهیلگری و   ترویج گری گفت: »این پویش در 6کوچه 
خیابان های شــواخ و افضلی در محدوده محله شــورا با 608 واحد مسکونی و جمعیت هزار 
و 835 نفر اجرا  می شــود.« او ادامه داد: »موضوعات اصلی طرح شــامل سه حوزه »قوانین و 
حریم خصوصی«، »همســایگی و مشارکت« و محیط زیست با تأکید بر »کاهش و مدیریت 
پسماند« است که در قالب این پویش، اقدامات مختلفی شامل برنامه های سیاستی، تبلیغاتی،  
ترویج گری و پایدارســازی رفتار با هدف ارتقای روحیه مشارکت و افزایش مسئولیت پذیری 
اجتماعی انجام  می شــود.«  معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه 13 تأکیدکرد: »در 
حال حاضر فعالیت های پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در منطقه 13 با به کارگیری 

ابزارهای تبلیغاتی و مشوق های اجتماعی برای پایدار سازی رفتار آغاز شده است.«

کارگاه های آنالین دانایی در کتابخانه ولی عصر)عج( 
دوره ســوم برنامه های آموزشــی غیرحضوری کتابخانه عمومــی ولی عصر)عج( با عنوان 
»مدرسه زمســتانی دانایی« برگزار می شــود. مدیر کتابخانه ولی عصر)عج( دراین باره گفت: 
»این دوره ها با هدف افزایش مهارت شــهروندان در حوزه ادبیات و با حضور استادان مختلف 
در قالب کارگاه های آموزشــی متنوع از جمله داستان نویسی، شعرخوانی، قصه گویی و.... برپا 
می شود.« »مریم امیدبخدا« افزود: »کارگاه های آموزشی مدرسه زمستانی رایگان است و برای 
گروه های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال از اول بهمن تا پایان اسفند در فضای مجازی برگزار 
می شود.« عالقه مندان برای ثبت نام در این مدرسه زمستانی می تواننند به پرتال کتابخانه های 
عمومی کشور مراجعه کنند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 77896848 کتابخانه 

ولی عصر)عج( تماس بگیرند. 

کمک به ترک اعتیاد در »ققنوس«
انجمــن ترک اعتیــاد »ققنوس« با هدف کمــک به درمان و 
حمایت معتــادان منطقه 14در ســرای محله شــهدای گمنام 
راه اندازی شد. شهردار ناحیه 5 منطقه 14 دراین باره گفت: »برای 
حفظ آرامش محله و شــهروندان انجمن ترک اعتیاد را در سرای 
محله شــهدای گمنام راه اندازی کردیم چون فرد معتاد به غیر از 
آسیب به جسم و روان خود، سالمت و امنیت دیگران را هم برهم 
می زند.« »محمدرضا مالشاهی« افزود: »انجمن ترک اعتیاد برای 
حمایت روحی و معنوی از افراد آســیب دیده کالس های آموزشی 
تــرک اعتیاد برگزار می کنــد.« او ادامــه داد: »در این کالس ها 
مشاوران و روان شناسان، افراد آســیب دیده را با روش های ترک 
اعتیاد و عوارض ناشــی از مصرف موادمخدر آشــنا می کنند.« او 
گفت: »مهارت آموزی، مشــاوره مالی، تحصیلی و شغلی به معتادان و خانواده های این افراد 
از دیگر خدمات این مرکز است. تاکنون 250 معتاد از خدمات انجمن بهره مند شده اند. این 
گروه برای حضور در این کالس ها و بهره مندی از خدمات ســرای محله می توانند با شماره 

33648890 تماس بگیرند.«

میز خبر

چه خبر از شهر؟

  4
شهید گمنام دفاع مقدس در حیاط 
دانشگاه آزاد اسالمی تهران واحد 

شمال، در محله حکیمیه آرام 
گرفتند. پیکر این شهدای گمنام 
با حضور اهالی حکیمیه، شهردار 

منطقه4و جمعی از مدیران شهری 
تشییع شد. 

  19
تن آسفالت با هدف بهسازی، 

استانداردسازی و افزایش ایمنی 
معابر توسط اداره فنی و عمران 
شهرداری ناحیه 2 منطقه 15در 
خیابان های خوب بخت، خاوران و 

مسلم توزیع شد. 

6
درصد از آمار حوادث غیرمترقبه 

و حریق منطقه 14با کوشش 
کارشناسان ناحیه 8 آتش نشانی 
کاهش یافته  است. با افزایش 
13 درصدی نظارت کارشناسان 
از سال گذشته تاکنون حوادث 

مربوط به اصناف، گودهای پرخطر 
و کانال های آبراهی کاهش 

داشته است. 

30000
متر از هندریل های بزرگراه 

امام علی)ع( توسط اداره زیباسازی 
منطقه 13 در راستای حفظ، 
نگهداری و نوسازی فضاهای 

شهری نقره آبی رنگ آمیزی شد. 

ضایعات فروشان محله مطهری 
را ساماندهی کنید

واحدهــای  فعالیــت 
محله  در  فروش  ضایعات 
مطهری یکی از مشکالتی 
است که از مدت ها پیش 
در ایــن محلــه وجــود 

دارد. »ســید صادق کاظمی« دبیر شــورایاری 
محله مطهری دراین باره می گوید: »متأســفانه 
واحدهای ضایعات فروشــی در قلب محله و در 
بافت مسکونی فعالیت می کنند که این موضوع 
باعث نارضایتی اهالی شده است.« او می افزاید: 
»فعالیــت ضایعات فروشــان تنهــا محدود به 
خرید ضایعات آهن نمی شــود بلکه واحدهای 
جمع آوری و تفکیک زباله هم به نوعی ضایعاتی 
محسوب می شوند. انتشار بوی نامطبوع تفکیک 
زباله و مشــکالت زیســت محیطی در کمین 
محله مطهــری در ناحیه یک اســت. درحالی 
که شــهردار ناحیه یک بــا تالش های فراوان و 
با اخذ دســتور قضایی تاکنون چندین بار این 
واحدها را پلمب کرده است اما صاحبان متخلف 
برخی از ایــن واحدها پلمب را فک می کنند.« 
او درباره سدمعبر ناشــی از فعالیت بارفروشان 
نیز معتقد اســت: »بارفروشان اغلب از مناطق 
دیگر در محله مطهــری فعالیت می کنند. این 
افراد با چرخ دســتی، خــودرو و از هر طریقی 
که بتوانند بســاط بار فروشــی خود را در نقاط 
مختلــف محله برپا می کنند و باعث ســدمعبر 
بارفروشان  »این  می شوند.« کاظمی می افزاید: 
که اغلب از اتباع هستند با زورگویی به سدمعبر 
خود ادامه می دهند و کاسبی کاسبان محله را 
کســاد کرده اند و اغلب این افراد کم فروشی نیز 

می کنند.«

شورایاری

خبر خطی

منطقه4 سومین مخزن آب اضطراری در بوستان 
سحر محله مهران نصب شد. این مخزن با گنجایش 
70 هزار لیتر مکعب به شــبکه خطوط اصلی آب 
اتصال دارد و پس از بروز زلزله، ورودی و خروجی 
آن مسدود می شود و تا سه روز آب مورد نیاز محل 

اسکان تأمین خواهدشد.  
منطقه 8 روکش آسفالت خیابان شهید گاراپیدی 
تخریب و مجدد بازســازی شد. این اقدام از سوی 
اداره فنــی و عمران شــهرداری ناحیه 2 با هدف 
نگهداشت شــهر و ایمنی در   تردد شهروندان اجرا 

شد. 
منطقه13 اجرای ویژه برنامه »چهارپایه خوانی« با 
عنوان »بلندا « تا فردا شــب در فرهنگسرای امید 
ادامه دارد. به دلیل اســتقبال شــهروندان از این 
روضه هــای خانگی، ویژه برنامه »بلندا « تا 8 بهمن 
ماه همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین)س( 
برگزار می شود و عالقه مندان می توانند به صفحات 
مجازی مراکز فرهنگی و هنری منطقه 13 مراجعه 

کنند.
منطقه14 واحد HSH شهرداری منطقه 14 نقاط 
ناایمن بوســتان های منطقه را شناسایی کرد. این 
اقدام با مشــارکت شــهروندان انجام شده است و 
اهالــی در صورت رؤیت نقاط غیر ایمن به خصوص 
در زمین بازی کودکان و تجهیزات و مبلمان شهری 
می توانند موارد خطرساز را به صورت تصویری برای 

شماره 09917268446 ارسال کنند. 

بــه چهره  منطقــه15 آموزش هــای چهره 
شــهروندان درباره تفکیک پســماند با هدف 
اجرای طرح کاپ در محدوده شهرداری ناحیه 

5 منطقه 15 ارائه می شود. 
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13  8  4 مناطق  یاد یاران یاد یاران

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
رفاقتی

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
رفاقتی

 با حضور خانواده های شهدا و عضو شورای شهر تهران 
11 معبر منطقه 13 به نام 11 شهید مزین شد

افتخار این کوچه ها
شمـایید

با تصویب کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شهر تهران، 11 معبر منطقه 

13به نام شهدا، نامگذاری شده و به شرح زیر 
تغییر یافته است: 

 ـ کوچه 3۲/۲ در خیابان سوم نیروی هوایی با 
حفظ شماره به نام شهیدان کاشفی تغییر نام 

یافته است. 
 ـ کوچه سروش در خیابان محوی به نام شهید 

سعید صادق منش تغییر نام یافته است. 
 ـ کوچه امیدی در خیابان شهید منتظری به 

نام شهید داود غیاث آبادی تغییر نام یافته 
است. 

 ـ خیابان 3۶/1 در خیابان نیروی هوایی به نام 
شهید عباس عمادی تغییر نام یافته است. 

 ـ خیابان 35/5 در محدوده حدفاصل خیابان 
پنجم وششم نیروی هوایی به نام شهید 

رحمان زاده تغییر نام یافته است. 
 ـ کوچه 35/۶ به نام شهید ابراهیم خلیلی 

تغییر نام یافته است. 
 ـ کوچه غزالی در میدان اطالعات به نام شهید 

شهرام مساوات تغییر نام یافته است. 
 ـ کوچه 3۷/5 به نام شهیدان سعادت آبادی 

تغییر نام یافته است. 
 ـ خیابان 1/30 به نام شهید سیامک گل مریمی

نام کدام  معابر تغییر کرد؟
رشادت آتش نشانان 

پالسـکو 
چهارمین سالگرد شهدای حادثه 
ســاختمان پالســکو در مجتمــع 
فرهنگــی کوثر منطقــه13 برگزار 
شــد. در این مراسم شهردار منطقه 
ضمــن تأکید بــر اشــاعه تفکر و 
اندیشه شهدای آتش نشان، خواستار 
از مســئوالن در  مطالبه گری مردم 
ایمن ســازی اماکن و پیشــگیری از 
این حوادث شد.« »مجتبی شکری« 
»4سال  افزود:  منطقه13  شهرداری 
از آن حادثه تلخ می گذرد؛ شــهادت 
و رشــادت آتش نشــانان را در آن 
لحظه های حســاس عملیات کمتر 
کسی درک کرده اســت و شهدای 
با جان فشانی  آتش نشان پالســکو 
ترجمه  برایمان  را  انســانیت  لحظه 
کردند. همیشــه در قلبمــان به یاد 
این شــهیدان عزیز هســتیم و این 
غرور برای همیشــه بر ســینه مان 
خواهد درخشــید.« او با بیان اینکه 
بزرگداشت حماســه پالسکو از سه 
منظــر قابــل درک و توجه اســت، 
ادامه داد: »بخش اول بزرگداشــت 
شــهدای پالســکو و 16 آتش نشان 
شهید این حادثه که عملی پسندیده 
اســت؛ ولیکن مهم تر از بزرگداشت 
اشخاص، گرامیداشت اندیشه و تفکر 
شهداســت که باعث رشــد جامعه 
می شود. اشــاعه این تفکر و اندیشه 
که افرادی حاضرند جان خود را برای 
سالمت دیگران در راه خدا نثار کنند، 
اهمیتی به مراتب باالتر دارد؛ چراکه 
این تفکر و اندیشــه باالترین سطح 
انسانیت اســت.« شکری پیشگیری 
از وقوع این حــوادث و مطالبه گری 
مردم از مســئوالن در ایمن ســازی 
اماکن شــهری را به عنــوان بخش 
مهــم و حائز اهمیت گرامیداشــت 
حادثه شــهدای پالســکو دانست و 
گفت: »امروز حدود هزار ساختمان 
وجود دارد که ممکن است هر لحظه 
حادثه ای را در حد پالسکو و یا بدتر 
از آن  رقم بزنند و این وظیفه رسانه و 
شهروندان است که با مطالبه گری از 
مسئوالن بخش های مختلف نگذارند 
این حــوادث تکرار شــود. موضوع 
ساختمان پالسکو یک هشدار است 
که همه ما شــاهد ایمنی بیشتر در 
ســاختمان ها، بوســتان ها، معابر و 
بخش های عمومی شهر باشیم و به 
ایــن موضوع توجه کنیــم.« اجرای 
نمایش، اجرای ســرود و همخوانی 
و تجلیــل از خانواده های شــهدای 
آتش نشان حادثه پالســکو از دیگر 

بخش های این مراسم بود. 

پروانهبهرامنژاد

 قاب عکس هایی 
که سخن می گویند

هر خانواده  یک قاب عکس از شــهید عزیزش به همراه دارد و آن را روی صندلی کنار 
دســتی اش قرار می دهد. یکی از مادرها با احتیاط عکس پسرانش را روی دسته صندلی 
می گذارد و گوشه چادرش را روی قاب می کشد و گویی در چشمان و نگاهش هزاران حرف 
نگفته پنهان با آنها دارد. مراســم با ذکر صلوات، عطرآگین می شــود و رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران در جایگاه سخنرانی قرار می گیرد. دکتر 
حق شناس ضمن ابراز رضایت از فضای معنوی که با برگزاری مراسم نامگذاری معابر ایجاد 
شــده است، می گوید: »در3سال و نیم گذشته، کمیســیون نامگذاری معابر شهر تهران، 
500 نام بر معابر شــهر تهران گذاشته اســت که حدود 40درصد این نام ها به شهیدان 
تعلق دارد. متأســفانه تاکنون این خدمات به شــهروندان معرفی نشــده بود، ولی امروز 
خوشــبختانه با ابتکار شهرداری منطقه 13، بخشی از صدها وظیفه مغفول مانده مدیریت 
شهری، زیبا و بی به دلیل به نمایش گذاشته شده است.« او می افزاید: »آیین نامگذاری معابر 
منطقه13نشــان داد که می توان با نگاهی نو به ظرفیت ها، موقعیت های جدید ایجاد کرد. 
مزین شدن معابر شهر به نام شهدا در واقع یکی از نیازهای شهر است تا به محله ها هویت 
ببخشــد. چراکه شهدا برای استقالل، آزادی و اقتدار جمهوری اسالمی ایران از جان خود 
گذشتند و اکنون وظیفه ماست که تا جان داریم در این مسیر گام برداریم و وظایف خود 

را برای  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام دهیم.«

  شــهیدان »ابراهیم خلیلی«، »شهرام مساوات«، »مهدی و محمدتقی سعادت آبادی«، 
»مصطفی و مجتبی کاشــفی«، »ســعید صادق منش«، »داود غیاث آبادی«، »عباس 
عمادی«، »نصراهلل رحمان زاده« و »ســیامک گل مریمــی « جوانان غیور محله های 
منطقه 13 بودند که روزگاری از دل کوچه پسکوچه های این گوشه از شهر راهی 
جبهه های جنگ شدند و برای بچه محل هایشان افتخار آفریدند و حاال نامشان 
بر تارک خیابان های سیزدهمین تکه پایتخت نقش بسته است. شیرمردانی که 
در دوران دفاع مقدس حماســه ها آفریدند و در راه آرمان خود به شهادت 
رســیدند و حاال مدیریت شهری منطقه 13به رسم وظیفه و ادای 
احترام به آنها، تعدادی از معابر این محدوده را به نام این شــهدا 
مزین کرده اســت. ویژه برنامه تغییر نام این معابر به شیوه متفاوت و با حضور خانواده 

این شهیدان برگزار شد.  

سربندهای سبز، سفید، قرمز و زردرنگ آویزان از سقف و در میانه 
گونی و انواع چفیه، تداعی گر سنگرهای جبهه در دوران دفاع مقدس 
است و شرکت کنندگان در مراسم »خیابان شاهد« باید از این مسیر 
بگذرند و خود را به سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی کوثر برسانند. 
جایی که در نخســتین روزهای بهمن ماه حال و هوای متفاوتی پیدا 
کــرد و میزبان مادران، پدران، همســران و فرزندان شــهیدانی بود 
که کوچه هایی از محله شــان به یاد رشــادت های آنها و به نامشان 
نامگذاری شده اســت. این برنامه ابتکاری شهرداری منطقه 13 در 
نامگــذاری و تغییر نام 11 معبر، با رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
فاصله گــذاری اجتماعی و تب ســنجی مهمانــان در ابتدای ورود به 
ســالن برگزار شد و »مجتبی شکری« شــهردار منطقه 13 به عنوان 

میزبــان برنامه پذیرای خانواده  معظم شــهدا، دکتــر »محمدجواد 
حق شــناس« رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر تهران و جمعی از مسئوالن بنیاد شهید و مدیران شهری بود. 
شــهردار منطقه13 ضمن خیرمقدم به حاضران در این برنامه گفت: 
»بار دیگر فرصتی فراهم شــده اســت تا کوچه هــای منطقه به نام 
مبارک10شــهید دفاع مقدس و یک شهید مدافع حرم زینت یابد.« 
شــکری افزود: »تکریم شهیدان و تعظیم در برابر خانواده های صبور 
آنها موجب  ترویج و گسترش فرهنگ ایثار وشهادت در جامعه است 
و خانواده شــهدا الگوهای ایثارگری هستند. من دست پدران شهدا 
و چادر مادران شــهدا را می بوسم و از شــما می خواهم برای ما در 

خدمت رسانی بهتر به شما شهروندان دعا کنید.«

گذر از خیابان شاهد

غبارروبی مزار شهدا 
و پالک کوبی معابر

یکی از قســمت های این مراسم، نمایش ویدئو 
غبارروبی مزار این 11شــهید پیش از پالک کوبی و 
تغییر نام معابر بود که از ســوی اداره روابط عمومی 
شــهرداری منطقه 13چند روز پیــش از برگزاری 
مراسم انجام شد. براین اساس جمعی از نمایندگان 
مدیریت شــهری منطقه با حضور بر مزار شــهدا و 
اهــدای گل و غبارروبــی و گال ب افشــانی، ارادت 
خــود را به شــهدا ابــراز کردند. یکــی از وظایف  
اداره روابط عمومی شــهرداری منطقه، هماهنگی، 
برنامه ریــزی و پیگیری نامگــذاری معابر، کوچه ها 
و خیابان هــا اســت. »کیانــوش جعفــری« مدیر 
روابط عمومی شــهرداری منطقه13و دبیر کمیته 
کارشناســی و نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن 
عمومی منطقــه13 دراین بــاره می گوید: »پس از 
تصویــب تغییر نام، پالک کوچــه و معابری که به 
یاد دالورمردی های این شــهدا تغییر یافته است، 
نصب شــد. او می افزاید: »نامگذاری معابر و اماکن 
به نام شــهدا، یــادآوری عمل مخلصانه آنهاســت 
تا ما مدیون خون شــهدا نباشــیم.« شــعرخوانی 
شــاعر آیینی، روایتگری راویان دوران دفاع مقدس 
و تجلیل از خانواده شــهدا بــا اهدای کتابی به قلم 
مقام معظم رهبری دربــاره مقام و منزلت حضرت 
فاطمه زهرا)س( از بخش های دیگر این مراسم بود 
که با مشــارکت اداره روابط عمومی و معاونت امور 

اجتماعی و فرهنگی برگزار شد. 

محمد جواد حق شناس
عضو شورای شهر

کیانوش جعفری
مدیر روابط عمومی 

شهرداری منطقه 13

مجتبی شکری
شهردار منطقه13
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

 شما قباًل ســاکن محله تهرانپارس 
بودید و بــه تازگی به محلــه حکیمیه 
آمده اید. کدام ویژگی این محله شما را به 

زندگی دراینجا ترغیب کرده است؟ 
من چندین سال در فلکه دوم 
تهرانپارس زندگی کرده ام و از 
آنجا  سروصدای  و  شلوغی 
خسته بودم و دنبال یک 
جای دنج و آرام و خوش 
آب و هوا می گشتم که 
با بودجه ام هم سازگار 
برای همین  باشــد. 
حکیمیــه  محلــه 
را بــرای زندگــی 
انتخــاب کردم و 
پیش  مــاه   5 از 
به همراه خانواده  
بــه اینجا آمدیم. 
هوای خوبی  اینجا 
دارد و نســبتًا آرام 
کنار  در  اما  اســت، 
مشکالتی  محاسن  این 
هم دارد کــه در محله های دیگر به 

ندرت دیده می شود. 
 از دردســرهای زندگــی در 

حکیمیه بگویید. 
مهم ترین آن ضعف مخابرات است. 7 ماه است 
برای خانه ام درخواســت تلفن ثابــت داده ام و با 
وجودی که هفته ای چند بار پیگیری می کنم هنوز 
تلفن خانه وصل نشــده است. همچنین در مواقع 

زیادی بــه دالیلــی از جمله تعمیر 
لوله ها، ســاعت ها آب قطع می شود. 
یک مشکل دیگر هم نداشتن تاکسی 
خطی اســت. مثاًل اگــر بخواهیم از 
اینجا به تهرانپارس یا هر جای دیگر 
برویم باید حداقل نیم ســاعت کنار 
خیابان منتظر تاکســی های عبوری 
و  بایســتیم. جدول ها قدیمی است 
معابر از نظر فضاســازی و زیباسازی 
جای کار بسیاری دارد. اما در عوض 
یک کانــال خبری محلــی دارد که 
مشــکالت محله را رصد و برای رفع 
آن تالش می کنــد و مهم تر از همه 
اهالی بسیار خونگرم و صمیمی دارد 
به طوری که از همان روزهای اول با 
وجودی که ماســک و کاله داشــتم 

مرامی شناختند و محبتشان را ابراز می کردند. 
 از ســال 80 وارد فعالیت های تلویزیونی 
شده اید و نقش های زیادی در مجموعه های طنز 
با کدام  را  بازی کرده اید، مردم شما  تلویزیونی 
نقش هایتان بیشتر می شناسند و چرا در کارهای 

جدی بازی نکرده اید. 
مجموعه»خنــده بــازار« چــون 
انتقادی بــود خیلی مورد  یک طنز 
توجه قــرار گرفت و مردم تا مدت ها 
مرا بــا نقش هایم در ایــن مجموعه 
یاد می کردند، بعــد از آن هم بازی 
درنقش پدر »عمو پورنگ« در برنامه 
کودک اســت که االن 4 سال است 
هر روز ســاعت 7 عصر از شبکه دو 
پخش می شود و مردم از این برنامه 
هم خیلی استقبال کرده اند. به طوری 
که چندین سری از آن ساخته شده 
است و سری جدید هم از نوروز کلید 
می خورد. چون در این برنامه مفاهیم 
اخالقی و فرهنگی با زبان نمایش به 
بچه ها آموزش داده می شــود، خیلی 
مورد توجــه والدیــن و بچه ها قرار 
بازخوردهای خیلی  و  اســت  گرفته 

خوبــی از آن گرفته ایــم و مردم تشــکر می کنند 
که مثاًل بچه ما این مشــکل را داشــت و حرف ما 

 »ابراهیم شفیعی« بازیگر و دوبلور ساکن محله حکیمیه
این روزها در نقش پدر عموپورنگ مهمان خانه های ماست 

 خوشحالم خنده 
به لب مردم می آورم

ابراهیم شفیعی 
متولد: آبان 1354، تبریز 

تحصیالت: لیسانس 
بازیگری از دانشگاه آزاد  

 اراک 
آثار تلویزیونی: 

مجموعه عمو پورنگ، 
خنده بازار، شکرآباد، 

افسانه هزار پایان، 
محله گل و بلبل و 

چندین تله فیلم 
صداپیشه: گوینده 
صدای تئودور در 

انیمیشن »آلوین و 
سنجاب ها«، گوینده صدای 

»پاتریک« در »باب 
اسفنجی« و گویندگی در 

انیمیشن های آناستازیا، 
شیرشاه، دیو و دلبر، 

درجست وجوی نمو، شگفت 
انگیزان و...

  از زیر ماســکی که به چهره زده و کالهی که تا پیشانی پایین کشیده، چهره خندان و آشنایش پیداست. 
می گوید مردم وقتی مرا می بینند، به یاد نقش هایم می خندند و همین که در این وانفســای زندگی، دیدارم 
لبخند به لب شهروندان می آورد، خوشــحالم. با »ابراهیم شفیعی« دوبلور انیمیشن های جذاب و پرطرفدار 
»باب اسفنجی«، »آلوین و ســنجاب ها«، »عشق و هیوال«... و بازیگر مجموعه های طنز »خنده بازار«، »محله 

گل و بلبل« و... که این روزها در نقش پدرعمو پورنگ مهمان خانه های ماست، گفت وگو کرده ایم.  

پریسانوری

را گوش نمی کرد، ولی شــما کــه این حرف را در 
برنامه زدید، قبول کرد و... درباره بازی نکردن در 
نقش های جدی هم دلیلش این است که هیچ وقت 

پیشنهاد خوبی نداشته ام. 
 معمواًل جزو صداپیشگان و بازیگران پرکار 
هستید و کم پیش می آید که صدا یا تصویرتان 
برای مدت زیادی از تلویزیون پخش نشود. در 

دوران کرونا چه کردید؟ 
تقریبًا همه روزها ســر کار بودم. اغلب هم کار 
دوبلــه بود. تیــر ماه بود که در محــل کارم کرونا 
گرفتــم و 20 روز درخانه قرنطینه شــدم و دوره 

سختی را گذراندم. 
 از سختی های ابتال به کرونا بگویید؟ 

ظاهراً ویروس کرونا سیســتم عصبی برخی از 
مبتالیان را ضعیف می کند، برای من هم این گونه 
بــود؛ عالوه بر تب شــدید و درد جســمی، وضع 
روحی خوبی نداشــتم؛ ناراحت بودم به طوری که 
حداقل روزی یک ساعت گریه می کردم. یک دلیل 
ناراحتی ام هم این بود که نگران بودم خانواده ام از 
طریق من مبتال شوند که متأسفانه این اتفاق افتاد 
و همسر و فرزندانم هم کرونا گرفتند که البته خدا 

را شکر خفیف تر بود و زود حالشان خوب شد. 
 یک دختر 10 ســاله و یک پسر 18 ساله 
دارید، آیا بچه های شــما هم به دنبال بازیگری 

رفته اند؟ 
پسرم کسرا از کودکی به کالس پیانو می رفت و 
حاال هم خوب ساز می زند و آواز هم می خواند. اتفاقًا 
3 تا از آهنگ هایش منتشر شده است و تیتراژ یکی 
از ســریال هایی که بازی کرده ام را خوانده اســت. 
دخترم هم که هنوز دانش آموز است و فرصت دارد 

که عالقه اش را پیدا و دنبال کند. 
 به جز مجموعه عمو پوررنگ 
که ایــن روزها پخش می شــود، 

چه کاری در دست دارید؟ 
مشغول فیلمبرداری یک مجموعه 
90 قســمتی طنز به ســبک خنده 
بازار هســتیم که قرار است در نوروز 
از شبکه نسیم پخش شود. هنوز اسم 
مشخصی ندارد برای همین اسمش را 

نمی توانم بگویم. 
 ارتباطتان بــا اهالی محله و 
خاطره ای  است.  چطور  همسایه ها 
از برخورد مــردم برایمان تعریف 

کنید. 
همســایه ها و اهالی محله همیشه 
بــه من لطــف دارند. هر جــا من را 
می بینند لبخند می زنند. اتفاقًا دیروز 
یک آقایی برای تعمیر پکیــج آمده بود خانه مان. 
مشــغول کار بود و همش یواشــکی می خندید. 
پرسیدم »چیزی شــده؟ پکیج ما خنده داره؟ « با 
خنده گفت »نه واال.... شــما را می بینم، نمی توانم 
کار کنــم، یــاد نقش هایتان می افتــم و خنده ام 
می گیــرد.« در کل همیشــه از برخــورد مــردم 
گاهی  فقط  می گیــرم.  مثبت  انرژی 
بعضــی برخوردها خاطــره تلخی به 
جا می گذارد. مثاًل یادم اســت چند 
سال پیش همراه خانواده به فروشگاه 
»شــهر کتاب« میــدان هفت حوض 
رفته بودیم، یــک آقایی آنجا بود که 
تا مرا دید بــا صدای بلند به بچه اش 
گفــت »عه... ایــن همونه که همش 
باال و پایین می پــره، ... بگم بپره...! « 
من خیلی ناراحت شــدم و خجالت 
کشــیدم ولی اصاًل بــه روی خودم 
نیاوردم که شنیده ام. یا گاهی برخی 
که به من می رسند می گویند »بچه ام 
عاشــق توعه... یه کمی از اون اداها 
در بیــار....« اوایل از ایــن برخوردها 
االن می دانم  ناراحت می شــدم ولی 
این برخوردها به این دلیل اســت که 
مردم خودشــان را صمیمــی می دانند و تعارفات 

معمول را کنار می گذارند. 

 مجموعه
»خنده بازار« چون 
یک طنز انتقادی 

بود خیلی مورد 
توجه قرار گرفت 
و مردم تا مدت ها 

مرا با نقش هایم در 
این مجموعه یاد 

می کردند

دنبال یک جای 
 دنج و آرام و 

خوش آب و هوا 
می گشتم که با 

بودجه ام هم سازگار 
باشد. برای همین 

محله حکیمیه 
را برای زندگی 

انتخاب کردم
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ساماندهی کارواش ها در 
دستور کار شهرداری 

منطقه14 قرار گرفته است

تعطیل 
تا اطالع 

ثانوی

 25 کارواش سهم منطقه 14 
برای دانســتن اینکه فقط کارواش های خیابان نبرد تعطیل شده یا 
خیر، راهی خیابان پاســدارگمنام می شــوم. وضعیت 3 ـ 4 کارواشی که 
در این خیابان قرار دارد هم همین اســت. »سلیمان حاجی عبداللهی« 
همســایه کارواش چهارفصل از وجود این صنف در دل بافت مسکونی 
گله می کند و می گوید: »آب آلوده این کارواش ها و مواد شوینده شــان، 
راهی چاه آب یا نهر می شــود. درختان و گل های باغچه های جلو خانه 
من خشــک شده است. غیر از آن، آب در کارواش به طور غیر قابل باوری 
اســراف می شود.« تعداد کارواش های منطقه 14 با توجه به وسعتی که 
دارد قابل توجه اســت. 25 کارواش سهم منطقه ماست که بیشترشان 
در محدوده ناحیه 2 )خیابان نبرد شــمالی( قرار دارند. نواحی یک و 3 
هــم هرکدام 5 کارواش را در خود جا داده انــد. اما ناحیه 4، 2 کارواش 
دارد که در خیابان های عارف و خاوران واقع شــده اند. سهم ناحیه 5 از 
کارواش های منطقه هم فقط یکی اســت. در ناحیه 6 که منطقه نظامی 

محسوب می شود، 3 کارواش جانمایی شده است. 

 اعتراض اهالی به فعالیت کارواش ها
منطقه 14 به قنات های پرآب و چاه های زیرزمینی اش شــهره اســت. از 
معروف ترین قنات های آن می توان به قنات های ســلیمانیه و عزیزیه اشــاره 
کرد که هنوز هم پرآب هســتند. همین دلیلی شــده تا عده ای از شهروندان 
با ایجاد کارواش به کســب و کارشان رونق بدهند. بیشتر کارواش های منطقه 
در خیابان نبرد شــمالی قرار دارد. وارد این خیابان که بشوید به فاصله کمی 
از هم کارواش ها واقع شــده اند. تعدادشان 5 شــاید هم 6 تا باشد. تا چندی 
پیش همه شــان فعال بودند و مشغول شســت وشوی خودرو، اما حاال در این 
کارواش ها پلمب شــده و ایــن موضوع خبر از یک اتفــاق در محله می دهد. 
»اســماعیل دالوری« از سکنه خیابان نبردشمالی در این باره می گوید: »چند 
روزی است که کارواش های محله از سوی شهرداری تعطیل شده اند.« دلیلش 
را نمی داند. به جای او »حامد کامروا« کاسب محله دنباله حرف را می گیرد و 
ادامه می دهد: »این کارواش به دلیل اعتراض اهالی بسته شده است. البته همه 
کارواش های این خیابان پلمب شده اند. فضای اغلب آنها کوچک است و گاهی 
خودروها را در پیاده راه یا کنار خیابان می شــویند. این کار عالوه بر سدمعبر 
باعث آلودگی محله هم می شود.« چند نفر دیگر از اهالی وارد بحث می شوند 
و گفته کامروا را تأیید می کنند و می گویند که بارها این معضل را به ســامانه 

137 اطالع رسانی کرده اند. 

است  اصناف  آالینده ترین  از  یکی  کارواش، 
که باعث به خطر انداختن محیط زیست می شود. 
افزایش روزافزون جمعیت تهران و گســترش 
آپارتمان نشــینی از یک سو و استفاده بیش از 
اندازه وســایل نقلیه شخصی باعث شده است، 

که تأییدیه این کار را ســازمان آب 
از  اســتفاده  دیگر  می دهد. موضوع 
چاه های زیرزمینی است که مجوز آن 
باید دریافت شود. کارواش ها ملزم به 
که  هستند  برزنتی  پرده های  داشتن 
نشود.«  منتقل  بیرون  به  پساب شان 
بــه گفته وی، برخــی از این اصولی 
بهداشتی معمواًل در کارواش ها رعایت نمی شود. 

مهلت 15 روزه برای رفع معضالت 
بهداشتی

 اما نکته قابل تأمل اینکه پساب کارواش ها 
هستند.  محیط زیست  آلوده کننده  مواد  دارای 
اگر هم از واکــس خودرو برای بــراق کردن 
بدنه اســتفاده شده باشــد، از آنجا که واکس 

منازل  در  خودروها  شست وشوی  تا 
کاهــش پیدا کند و شــهروندان به 
چرا  اینکه  اما  بیاورند.  رو  کارواش ها 
اداره  توسط   14 منطقه  کارواش های 
ساماندهی تعطیل شده سؤالی است 
کــه از »احمد بابایــی« مدیر اداره 
ساماندهی شهرداری منطقه 14 جویا 

می شوم. او می گوید: »کارواش جزواصناف زرد 
است یعنی صاحبان کارواش با رعایت یکسری 
اصول بهداشــتی تعیین شده از سوی شرکت 
ساماندهی مشــاغل و صنایع تهران می توانند 
در شــهر فعالیت کننــد. در غیر این صورت 
کارواش آنها پلمب می شود تا رفع ایراد کنند. 
یکی از مــواردی که باید انجــام دهند، نصب 
سیستم پســاب کارواش به اگوی شهری است 

حاوی فلزات سنگین اســت می تواند خطرات 
جبران ناپذیری را به محیط زیســت وارد کند. 
موضوع دیگری که دوســتداران محیط زیست 
را نگــران می کند، اســتفاده از گازوئیل برای 
موتورشویی است که در واقع آلوده ترین بخش 
پساب کارواش به شمار می آید. به گفته بابایی، 
صاحبــان کارواش ها تــا 15 روز مهلت دارند 
که مجوزهای الزم را کســب کنند. او در ادامه 
می افزاید: »کارواش ها جزو مشــاغلی نیستند 
که ملزمبه خروج از تهران باشند. اما در صورت 
بی توجهی به نکات بهداشــتی از فعالیت شان 
جلوگیری می شود. به همه کارواش های منطقه 
ابالغ کرده ایم که دستگاه تصفیه پساب نصب 
کنند. در حال حاضر، فقط یکی از کارواش ها در 

خیابان پیروزی این کار را انجام داده است.«

احمد بابایی، مدیر اداره ساماندهی 
شهرداری منطقه14:

تعطیلی کارواش ها برای 
حفظ سالمت شهروندان 
است

شست وشوی 
کامل یک خودرو در 

تهران 45 دقیقه طول 
می کشد که 38 دقیقه 
بیشتر از استاندارد 

جهانی است. 

طبق آمار به دست 
آمده، میزان آب مصرفی 

برای تمیز کردن یک خودرو 
در تهران به طور متوسط 

245 لیتر است که متأسفانه 
این میزان 4 برابر حجم 

مصرفی در جهان 
است. 

 کارواش چند دهه ای است که جای خود 
را بین اصناف باز کرده و با توجه به افزایش 

روزافزون خودروها، بازار داغی هم دارد. 
تعداد شان در شهر تهران کم نیست و در 

منطقه 14، 25 کارواش وجود دارد که اخیراً 
باخبر شدیم از سوی اداره ساماندهی منطقه 

فعالیت شان تعطیل شده است. »احمد بابایی« 
رئیس اداره ساماندهی منطقه 14 علت این 
کار را اعتراض شهروندان برای واقع شدن 

کارواش ها در بافت های مسکونی و همچنین 
خطرهای زیست محیطی عنوان می کند. اینکه 
آیا کارواش ها برای همیشه پلمب می شوند یا 
قرار است مثل دیگر اصناف مزاحم به خارج 
از شهر نقل مکان کنند موضوع گزارش این 

هفته است.
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آلودگی هوا، معضلی است که این روزها نقل محافل 
شــده و از کودک تا ســالمند دربــاره اش می گویند. با 
اطالعاتــی که روزانه رســانه ها در اختیار شــهروندان 
می گذارند حاال همه می دانند که وسایل نقلیه فرسوده 
و دودزا از علت های اصلی این بحران هســتند. از این رو 
انجام معاینه فنی خیلی جدی تر از سال های قبل انجام 
می شود. بزرگ ترین و مهم ترین مرکز معاینه فنی شرق 
تهران در خیابان ســراج قرار دارد. این مرکز با داشتن 
4 خط مکانیزه روزانه پذیرای 580 تا 610 خودرو است. 
به گفته »حمیدرضا تشیعی« مسئول مرکز معاینه فنی 

ســراج، طبق آمار ثبت شده در سیستم، در 
حدود 35 درصد این خودروها بار اول مردود 
می شــوند و نیاز بــه رفع اشــکال دارند. او 
می گوید: »در کارنامه مرکز معاینه فنی سراج، 
از 35 درصــد مــردودی خودروها، 30 درصد 
آمار مربوط بــه دودزا بودن، 25 درصد نقص 
ترمز، 15 درصد ایــراد کمک فنر و 20 درصد 
هم لنگی میــزان فرمان را نشــان می دهد. 
همچنین10 درصد هم به عیوب ظاهری مثل 
چراغ ها، شیشــه، برف پاک کن و بدنه مربوط 

می شود.« 

شهروندان همکاری کنند
ســاعت کاری مرکز معاینه فنی سراج از 7/30 تا 17 
است یعنی قریب به 10 ساعت. همین 10 ساعت بودن 
در مکانی مسقف با تعداد زیادی خودرو که هر کدام شان 
یــک ایراد دارند و حجم دودی که در این فضا منتشــر 
می کنند می تواند ســالمت کارکنان را به خطر بیندازد 
اما آنها عارضه های احتمالــی را به جان خریده و همه 
سعی شــان را به کار می گیرند تا دیگر شهروندان سالم 
باشــند. پس انصاف نیست با سهل انگاری یا کوتاهی به 
نقص خودروی مان بی توجهی کنیم و به آلودگی شــهر 
دامن بزنیم. تشیعی می گوید: »اغلب شهروندان رفتن به 
معاینه فنی را به دلیل اعمال قانون هوای پاک می دانند 
درصورتی که این بخشــی از اهداف معاینه فنی اســت. 
نقص فنی خــودرو مثل ترمز یا لقــی فرمان می تواند 
حــوادث جبران ناپذیری را بــه بار بیــاورد.« او انتظار 

همکاری از شــهروندان دارد و معتقد اســت ای کاش 
همان طور که شهروندان به حفظ سالمت خود فکر کرده 
و سریع اقدام به درمان می کنند، از سالمت خودرو خود 
هم اطمینان حاصل کنند. طبق آمار به دســت آمده از 
ســتاد معاینه فنی خودرو 30 درصد از تصادف ها مربوط 
به نقص فنی خودروهاســت. 80 درصد آلودگی هوا هم 

مربوط به فرسودگی و دودزا بودن خودروهاست. 

نوبت دهی اینترنتی 
مرکــز معاینه فنی ســراج هیچ وقــت از روز خلوتی 
ندارد. معمواًل بین نیم ســاعت تا 45 دقیقه 
طول می کشــد خودرو وارد سالن شود. البته 
گاهــی مواقع تا 2 ســاعت و نیــم هم طول 
می کشــد. یکی از 4 خط ایــن مرکز مربوط 
به خودروهایی اســت که به صورت اینترنتی 
نوبت گرفته اند. تشیعی می گوید: »این امکان 
وجود دارد که شــهروندان بدون مراجعه به 
محل مرکز، از طریــق اینترنت نوبت بگیرند 
و ســاعت و روز مراجعه را مشخص کنند. در 
این صورت بدون اتالف وقت برای معاینه فنی 
اقــدام می کنند.« صف خودروها تقریبًا طوالنی اســت. 
راننده ها بعد از گرفتن قبض و پرداخت 47 هزار تومان 
وارد ورودی سالن می شوند. ابتدای امر تست آالیندگی 
می شود. اگر از خودرو دود آبی متصاعد شود در لیست 
مردودی ها قرار می گیرد. بعد از آن میزان فرمان، کمک 
فنر و ترمز، چرخ جلو و عقب بررســی می شــود. موارد 
در ســامانه مرکز ثبت شــده و در آن جا قبولی یا ردی 

خودرو مشــخص می شود. تشیعی می گوید: »بعد از رد 
شدن خودرو، راننده 2 هفته مهلت دارد که برای تعمیر 
یا برطرف کردن ایراد ماشــین اقدام کند. اگر در مدت 
مشخص شــده ایراد برطرف شد که بار دوم برای چک 
کــردن خودرو به اینجا می آید و بایــد 10 هزار تومان 
پرداخت کند اما اگر دیرتر از آن مراجعه کرد، باید دوباره 

هزینه کامل معاینه فنی را پرداخت کند.« 

معاینه فنی موتورسیکلت ها
تهران بیش از 3 میلیون موتورسیکلت دارد که اکثر 
آنها کاربراتوری و فرســوده هســتند. این وسیله نقلیه 
بیشتر از یک خودرو هوا را آلوده می کند. از این رو، پلیس 
راهور و وزارت کشــور به یاری مراکز معاینه فنی آمده و 
سالمت موتورســیکلت ها را زیر ذره بین گذاشته اند. به 
گفته تشیعی، 10 خط مکانیزه معاینه فنی موتورسیکلت 
در تهران ایجاد شــده که یکی از آنها در مرکز ســراج 
می گویــد:  او  اســت. 

»میزان مراجعات موتورسیکلت ها برای معاینه فنی کمتر 
از 10 درصد است. تعدادی هم که مراجعه کرده اند اغلب 
پیک موتوری بودند که بــرای فعالیت خود نیاز به این 
برگه داشته اند.« این طرح از اول اردیبهشت ماه تصویب 
شــد و قرار بــود به طور جدی دنبال شــود اما تاکنون 
این اتفاق نیفتاده اســت. تشــیعی می افزاید: »ورودی 
معاینه فنی موتورســیکلت برای بار اول 12 هزار تومان 
و بار دوم اگر نیاز به مراجعه باشــد، 2 هزار تومان است. 
در این جا، سالم بودن چراغ، ترمز، گارد محافظ بررسی 

شده و همچنین تست آالیندگی انجام می شود.« 

توقیف خودروهای دودزا توسط گشت سیار
انجام معاینه فنی برعهده ســتاد معاینه فنی اســت 
و نظــارت بر آن مربوط به پلیس راهور می شــود. همه 
دوربین های ســطح شــهر تهران چه در محدوده طرح 
کاهش و چه دوربین های کنترل ســرعت، چراغ قرمز و 
غیره خودروهای فاقد معاینه فنی را شناسایی می کنند 
و هزینــه جریمه روزانه شــان هم 

50 هزار تومان اســت. با این همه دقت و نظارت پلیس 
راهور و دوربین ها جای ســؤال است چرا باز هم شاهد   
تردد خودروهای دودزا در تهران هستیم. البته شایعه ای 
درباره این موضوع وجود دارد. اینکه بعضی از شهروندان 
به دلیل سختگیری مراکز معاینه فنی تهران به شهرهای 
اقماری رفته و در آن جا با دادن وجه قابل توجهی برگه 
معاینه فنی می گیرند بدون اینکه خودروی شــان قبول 
شده باشد. تشیعی این گفته را رد نمی کند و می گوید: 
»اگر همچنیــن تخلفی باشــد در مراکز خصوصی رخ 
می دهد وگرنه مراکز دولتی که زیر نظر وزارت کشــور 
است به دلیل ثبت در سامانه امکان تخلف وجود ندارد. 
همچنین در سطح شهر گشت های سیاری داریم که در 
صورت رؤیت خودروهــای دودزا آنها را روانه تعمیرگاه 

می کنند.« 

فعالیت مرکز دماوند در تهرانپاس
مرکز معاینه فنی دماوند هم در شرق تهران قرار دارد. 

این مرکز بعد از سه راه تهرانپارس واقع شده و روزانه بین 
370 تا 430 خودرو برای انجام معاینه فنی به این محل 

مراجعه می کنند. 
البته ایــن مرکز خط مکانیــزه مربوط به 
معاینه موتورسیکلت ندارد. به گفته »سیدرضا 
موسوی« مســئول این مرکز، شــهروندان با 
ضرورت معاینه فنی کنــار آمده اند و تا حدی 

برای انجام آن دقت نظر دارند.
 او می گویــد: »در 15 روز اول دی مــاه 
34/2 ضریــب آالینــده داشــتیم. یک درصد 
آالیندگــی افزایــش پیدا کند در بد شــدن 
وضــع هــوا تأثیــر می گــذارد.« او اطالعات 

جامعی درباره آالینده های هوا در اختیارمان می گذارد: 
»هیدروکربن ها فیلتراسیون بینی را از بین برده و باعث 

نقش مؤثر مراکز معاینه فنی خودرو شرق تهران در کاهش آلودگی 
هوا و پیشگیری از تصادفات احتمالی 

نـمره مردودی  درکارنامه 
30 درصد خـودروها
 معاینه فنی خودرو، طرحی که از چند ســال پیش اجرایی شدنش در تهران و دیگر کالنشهرها اجباری 
شــد با این هدف که مانعی باشــد برای رشــد فزاینده آلودگی هوا. دلیلش هم   تردد خودروهایی بود که 
فرسودگی شــان چهره شهر را نازیبا می کرد و دودزایی شان هوا را آلوده. البته تا چند سال اول شهروندان 
معاینه فنی را خیلی جــدی نمی گرفتند و گاه با دور زدن این طرح بی توجه به دودزا بودن خودرو، آن را در 
شهر می چرخاندند. اما با بحرانی شــدن وضع هوای شهر، کم کم به این موضوع رسیدند که اگر مسئوالن 
برای انجام معاینه فنی پافشــاری می کنند به دلیل افزایش روزافزون آالینده های هوای تهران است. با این 
وصف آنچه مهم اســت بدانیم، اینکه بیش از 400 هزار خودرو فرسوده در شهر   تردد دارند که عامل مهمی 
برای آلودگی هوا هستند. در کنار آن وجود موتورسیکلت های کاربراتوری است که 4 برابر خودروهای دودزا 
گازهای آالینده راهی هوای پایتخت می کنند. همین مسئله، جدی تر گرفتن معاینه فنی خودروها را برای ما 
حتمی می کند. خوشبختانه باخبر شدیم، اخیراً طرح معاینه فنی موتورسیکلت ها هم به دیگر وسایل نقلیه 
اضافه شده است. که آن را می توان گامی برای پاک شدن هوا عنوان کرد. از مجموع مرکز معاینه فنی تهران، 
3 مرکز در مناطق شــرقی پایتخت قرار دارد. درباره ضرورت معاینه فنی خودرو و موتورســیکلت و اقبال 

شهروندان از آن با مسئوالن مراکز سراج و دماوند گفت وگو کردیم.   

مژگانمهرابی

همه ما هر ســاله برای تست سالمت 
خودروی مان به مراکز معاینه فنی مراجعه 
می کنیم و شــاید کمتر از تاریخچه این 
مراکز خبر داشته باشیم. اغلب تصورمان 
بر این است که مراکز معاینه فنی در ۲ دهه 
اخیر شکل گرفته غافل از اینکه تاریخچه 
آن به سال 135۲ برمی گردد. ابتدای دهه 
50 برای نخستین بار بحث بررسی میزان 
و وضعیت ســالمت خودروها  آالیندگی 
در ایران به طور رســمی مطرح شد. طبق 
انجام  رانندگــی،  و  راهنمایی  قوانیــن 
معاینه فنی الزامی شــد اما تا سال 13۶9 
این  امر خیلی جدی گرفته نشد. در  این 
سال، ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای 
و  حمل ونقل  معاونــت  نظر  تحت  تهران 
سال  در  و  تشــکیل  شهرداری  ترافیک 
13۷۲ بیانیــه ای تحت عنوان هوای پاک 
تصویب شــد. ۲ ســال بعد هم مجلس 
شورای اســالمی الیحه نحوه جلوگیری 
از آلودگی هــوا را تصویب کرد. از همان 
با  ســال 93 بود که تعمیرگاه های مجاز 
100 دستگاه تســت سنجش آلودگی هوا 
فعالیت خود را شــروع کردند و در سال 
13۷5 هم شرکت گســترش معاینه فنی 

خودرو تأسیس شد. 

بیــش از 4 میلیــون و ۲19 هــزار 
دســتگاه خودرو و 3 میلیون و 500 هزار 
موتورسیکلت کاربراتوری در تهران   تردد 
از  برخی  اســت  ممکن  اینکه  در  دارند. 
آنها آالینده باشــند شکی نیست اما اگر 
خوب توجه کنیم وســایل نقلیه عمومی 
تهران هم از شــرایط مطلوبی برخوردار 
نیســتند و درصد باالیی از این وسایل از 
رده خارج شــده و با این وصف در شهر   
تردد کرده و اقدام به جابه جایی مسافران 
به دســت آمده،  آمار  می کنند. طبــق 
پایتخت  اتوبوسرانی  ناوگان  از  ۶۲ درصد 
تهران  نوی  اتوبوس های  و  است  فرسوده 
هم اگــر خیلی دوام بیاورند تا ۶ ســال 
دیگر در رده فرســودگی قرار می گیرند. 
تهران،  شهر  معاینه فنی  ستاد  آمار  طبق 
5۷8۶ دستگاه اتوبوس در تهران فعالیت 
می کند که از این تعداد 3585 دســتگاه 
اتوبوس فرسوده هستند. بد نیست بدانید 
اتوبوس های دیزلی 10 سال  میانگین سن 
و گازســوز 1۲ سال اســت. در صورتی 
که ناوگان اتوبوســرانی تهران از ســن 
فرســودگی گذشته و عدد 1۲/4 را نشان 

می دهد. 

هوای شــهرمان آلوده است و در این 
شرایط تک تک شــما شهروندان گرامی 
می توانید یــک قدم بــرای کاهش آن 
بردارید. کافی اســت بــرای اطمینان از 
سالمت خودرو خود به یکی از مراکز زیر 

مراجعه کنید. 

تاریخچه معاینه فنی 
خودرو در ایران 

ناوگان اتوبوسرانی هم 
خودرو فرسوده دارد

مراکز معاینه فنی 
شرق تهران

می شــوند ذرات گردو غبار روی ریه بنشیند. خیلی از 
خودروها هیــدرات کربن باالیی دارنــد. به طور مثال، 
اگر شــمع ماشــین خراب شــود موتور آن 
را دودزا می کنــد. چنیــن خودروهایی را به 
ســمت تعمیرگاه هدایــت می کنیم. گاهی 
اوقات شــهروندان همراهــی نمی کنند ولی 
ما موظف هســتیم تذکر بدهیــم. راننده ها 
باید ســالی دوبار خودرو خود را چک کنند. 
بعضی ها قطعه ارزان قیمت و کم کیفیت تهیه 
می کنند. این قطعات عمر کمی دارند و زود 

خراب می شوند.« 

مراحل مختلف تست فنی خودرو
معاینه فنی به غیر از کاهــش آلودگی هوا به حفظ 
ســالمت جان شهروندان هم کمک می کند. موسوی با 
یادآوری ایــن موضوع اضافه می کند: »توقف خودرو به 
علت نقص در حاشیه راه ها عامل ایجاد اختالل در روانی 
ترافیک و به طبع افزایش آلودگی هوا در ســطح شهر 
می شــود. همچنین خرابی ترمز و یا ایراد بسیار جزئی 
خرابی چراغ های ترمز می تواند باعث تصادف و انباشت 
خودرو ایســتاده در یک ترافیک سنگین شود.« طبق 
آمار مرکز دماوند، از بین مردودی ها 21/6 درصد مربوط 
به نقص ترمز و 18 درصد انحراف محور ثبت شــده که 

عددهای بزرگی برای ایجاد تصادف هستند. 
موســوی درباره مراحل معاینه فنی توضیح می دهد: 
»گام اول تســت گازهای خروجی از اگزوز اســت. این 
گازها از احتراق ناقص ایجاد می شود. مرحله دوم سالم 
نبودن شیشه جلو و عقب، چراغ خطر عقب، چراغ دنده 
عقب، اتاق و رنگ خــودرو، روغن ریزی، برف پاک کن، 
شیشه شور صاف بودن آج تایر که گاها منجر به مردود 
شــدن خودرو می شود. هم راســتایی چرخ ها موضوع 
دیگری اســت که بررسی می شود. در صورت هم راستا 
نبودن چرخ ها، میزان ســوخت افزایــش پیدا می کند. 
عامل بعد میزان فرمان اســت. لق زدن فرمان منجر به 
تصادف می شــود. هزینه میزان فرمان خیلی نیست اما 
انجام ندادنش می توانند دردسرهای زیادی را به دنبال 

داشته باشد.« 

مرکز دماوند 
نشانی: بعد از سه راه تهرانپارس، 
بعد از ساختمان ایرتویا، روبه روی 

بیمه ایران
 شماره تماس: 77297673

ساعت کار: 7/30 تا 17

مرکز سراج 
نشانی: میدان رسالت، خیابان 

فرجام، خیابان سراج، جنب پمپ گاز
شماره تماس: 77061199

ساعت کار: شنبه تا پنجشنبه از 
ساعت 7/30 تا 17

مرکز خاوران 
جاده خاوران، بعد از خاورشهر، 

مقابل مرکز تعویض پالک
شماره تماس: 33856464

ساعت کار: شنبه تا پنجشنبه از 
ساعت 7/30 تا 17

مرکز بزرگراه امام رضا)ع(
جاده خاوران، بعد از سه راه سیمان

شماره تماس: 33855600
ساعت کار: شنبه تا پنجشنبه از 

ساعت 7/30 تا 17

کامیون، کامیونت و اتوبوس هم باید برگه معاینه فنی داشته باشند و برای این منظور، 3 مرکز در 
3 نقطه شــهر؛ میدان بسیج، جنت آباد و پایانه آزادی برای انجام معاینه فنی خودروهای سنگین در 
نظر گرفته شده است. البته معاینه فنی خودروهای وانت بار سبک در مراکز معاینه فنی سراج، دماوند 
و خاوران انجام می شود اما رانندگان خودروهای نیسان تا وزن 3400 کیلوگرم برای معاینه فنی وسیله 

نقلیه خود باید به مراکز خودروهای سنگین مراجعه کنند. 

3 مرکز معاینه فنی برای خودروهای سنگین

حمیدرضا تشیعی 
مسئول مرکز 

معاینه فنی سراج

سیدرضا موسوی 
مسئول این مرکز
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

حدود 70 سال پیش کاظم آباد یک روستا از توابع 
شــمیرانات با حدود 120 نفر جمعیت بوده است که 
همه شان باغدار و کشــاورز بودند. همان زمان »حاج 
ســرباز« به کاظم آباد می آید و درست نبش سه راهی 
که امروز نامش ســرباز است، زمین بزرگی می خرد و 
در آن خانه ای ویالیی می ســازد. حاج سرباز عالوه بر 
یک گاراژ بزرگ در شمیران، نماینده شرکت فولکس 
واگن در ایران هم بوده است و اوضاع کسب و کارش 
حســابی رو بــه راه. برای همین زمین هــای اطراف 
خانه اش را می خرد و چندین مغازه می ســازد و همه 
را طبق نیاز روستا به اهالی اجاره می دهد، مثاًل یکی 
را برای نانوایی، یکی قصابی، یکی نفت فروشی و... یک 
مغازه که از بقیه بزرگ تر بوده را هم به آقا شمس برای 
راه انداختن قهوه خانه اجاره می دهد. آن زمان خیلی 
از مردم تلویزیون نداشتند، برای همین قهوه خانه که 
یک تلویزیون کوچک ســیاه و ســفید داشت، پاتوق 
اهالی شــده بود؛ آنها عصرها دور هم جمع می شدند، 
2 ریال می دادند و چای می خوردند و تلویزیون تماشا 
می کردند. مغازه داران اطراف سه راهی همه مستأجر 
حاج ســرباز بودند و سر ماه کرایه شان را برای حاجی 
می بردند. او هم که آدم باخدا و دست و دلبازی بود و 

دستش به کار خیر بود، به مستأجرها می گفت »اگر 
این ماه کاســبی کردی کرایه بده، اگر نه، نمی خواهد 
کرایــه بدهی، ببر بــرای خرج زن و بچــه ات.« تنها 
ماشین آبادی، فولکس واگن حاج سرباز بود. آن زمان 
دکتر و دوا در آبادی پیدا نمی شــد هروقت و بی وقت 
که مریض بدحال می شــد یا زن باردار وقت زایمانش 
می رسید، مردم به خانه حاج سرباز می رفتند و شوفر 

حاجی آنها را به درمانگاه می رساند. 

ساخت مسجد
حکایت نخستین مســجد کاظم آباد که به همت 
حاج سرباز ساخته شد هم شنیدنی است. تا اواخر دهه 
30، محرم که می رســید، مردم در خانه حاج سرباز 
جمع می شدند و عزاداری و سینه زنی می کردند. بعدها 
که جمعیت بیشتر شــد در انتهای حیاط خانه چند 
چادر بزرگ برای آشپزی هیأت و عزاداری برپا  کردند. 
یک سال که محرم با پاییز مصادف شده بود باد و باران 
ســختی گرفت و چادرها و همه بساط عزاداری را به 
هم ریخت. همان شــب حاج سرباز به اهالی می گوید 
»همت کنید همین جا یک مســجد بسازیم که هیچ 
بــاد و طوفانی نتواند مجلس عــزای آقایمان راخراب 
کند. زمین از من، ســاختش با شما. بسم اهلل...« بعد 
هم صندوقی می آورد و کمک های اهالی برای ساختن 
مسجد را جمع می کند و در صندوقچه می گذارد. چند 
روز بعد به خاطر نذری که داشــته همراه خانواده با 
ماشــین فولکس واگنش به کربال می رود و ســفرش 
حدود 2 هفته طول می کشــد. در این مدت پشــت 
سرش حرف می افتد که حاجی پول  مردم را برداشته 
و به کربال رفته.... . وقتــی برمی گردد حرف مردم به 
گوشــش می رســد. مجلس ولیمه ای راه می اندازد و 
بعد از شام صندوقچه را می آورد و از روی کاغذی که 
اسم ها را نوشته بوده یکی یکی همه را صدا می کند و 
کمک هایشان را برمی گرداند. می گوید »اگر بتوانم و 
موال علی)ع( یاری کند خودم مسجد را می سازم و 
اگرنشد که هیچ. .« سال بعد روز عید غدیر بنای 
محله و آقاســید روضه خوان را صدا می کند و با 
سالم و صلوات کلنگ ساخت مسجد را می زنند 
و نام مسجد را امام علی)ع( می گذارند. تا محرم 
سفت کاری مسجد تمام می شــود و شبستان را 
موزاییــک و موکت می کنند تا مراســم عزاداری 
بگیرند و بقیه خرده کاری ها می ماند برای بعد محرم و 
صفر. 3 تا از معتمدان را به عنوان هیأت امنای مسجد 

برای تعیین می کند و به آنها می گوید از هیچ کســی 
مسجد پول طلب نکنید اگر کسی نذری داشت داخل 
صندوق بیندازد »خزانه موال پر اســت!  «. بعد ها کنار 
مســجد 3 قواره زمین 120 متری می خرد ومسجد 
امام علی)ع( حیاط دار می شود یک درمسجد به خانه 
حاجی باز می شود وزن و بچه اش از همان در می آیند 

داخل مسجد. 

روزی که اتوبوس آمد
اوایل دهه چهل هنوز خیابان مجیدیه شــمالی و 
حوالی میدان سرباز همه خاکی بود و اتوبوس شرکت 
واحــد هم به آنجا نمی آمد. مردم برای اینکه به مرکز 
شــهر بروند باید به مجیدیه جنوبی و دروازه شمیران 
می رفتند. یک روز حاجی سرباز در اعتراض به اینکه 
چرا اتوبوس به کاظم آباد نمی آید مردم را جمع می کند 
و می برد جلو شــهرداری تجمع می کنند. خطاب به 
نیک پی شهردار تهران می گوید »این مردم گرفتارند، 
چیز زیادی هم نمی خواهند اتوبوس که می آید، 2 تا 
ایســتگاه باالتر بیاید، آنها را هم سوار کند.« چند ماه 
بعد، شــهرداری خیابان مجیدیه شــمالی را آسفالت 
می کند و چرخ اتوبوس های شــرکت واحد به حوالی 
کاظم آباد  می رسد. حاجی سرباز چند گوسفند می خرد 
و جلو اتوبوس ها قربانی می کند و گوشت گوسفندها 
بیــن مردم و راننده ها تقســیم می شــود. مردم هم 
خوشحال از اینکه باالخره اتوبوس به محله آمده شربت 

و شیرینی می خورند و جشن می گیرند. 

داستان شکل گیری محله کاظم آباد 

»حـاج سرباز« 
محله را آباد کرد

پریسانوری

   اگرگذرتان به شــمال خیابان استاد حسن بنا 
در محله کاظم آباد افتاده باشــد، حتمًا نام میدان 
سرباز را شــنیده اید. شاید شما هم با شنیدن نام 
این میدان، نخستین چیزی که به ذهنتان رسیده 
این بوده است که حتمًا روزگاری در نزدیکی اینجا 
یک سربازخانه و پادگان نظامی قرار داشته است یا 
اینکه در بحبوحه روزهای انقالب اسالمی در سال 
57 سرباز شجاعی که به نیروهای مردمی پیوسته 
در این نزدیکی توســط نیروهای گارد به شهادت 
رسیده و این میدان یادآور نام و رشادت اوست. اما 
همه این تصورات را دور بریزید؛ این میدان که هیچ 
شباهتی به میدان ندارد و فقط یک سه راهی ساده 
است، نامش را از یکی از گاراژداران قدیمی شمیران 
و مدیرعامل شرکت فولکس واگن در ایران، یعنی 
حاج »امن اهلل ســرباز« عاریه گرفته است. اما حاج 
سرباز که بود و چرا اسمش روی این سه راهی مانده 
است. داستان زندگی این مرد و علت این نامگذاری 
را با »محمدرضا رمضانی« از ساکنان قدیمی محله 

کاظم آباد مرور کرده ایم.  

درباره کاظم آباد

کاظم آباد محله ای قدیمی در شمال شرق 
تهران اســت که روزگاری جزو آبادی های 

حومه شمیران به حساب می آمد. 
این آبادی در شــمال مجیدیه و همسایگی 
روستاهای حسین آباد و مبارک آباد و شمس آباد 
قرار داشته و مثل بقیه روستاهای اطراف باغ های 
سرسبز، زمین های کشاورزی و چند چاه و یک 

قنات داشته است. در کتاب جغرافیای 
تاریخی ایران به قلم دکتر منوچهر ستوده 

 درباره این روســتا آمده: دهکده کاظم آباد 
متعلق به ورثه خواجه نوری از صاحب منصبان 
دوره قاجار است و در ســال 1335 جمعیت 
آن 115 نفر بوده که همگی باغدار و کشــاورز 

بوده اند. 

بچه محل
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ـ 19 اختراع متفاوت دانش آموز نخبه ساکن مبارک آباد برای مقابله با ویروس کووید 

ساختن شیلد خودکار

کرونا پژوهش را 
تعطیل نکرد

تحول بنیادین در آموزش و پرورش 
با رویکرد پژوهش محور ایجاد 

شده است تا بتوان دانش آموزانی 
متفکر، پژوهشگر و متخلق به 

اخالق اسالمی تربیت کرد.  ما در 
پژوهش سرای آفرینش بر این 

باوریم توسعه و بالندگی علمی، 
عزت و اقتدار ایران اسالمی در سایه 

اندیشه های واال و پویایی فرزندان 
خوب و شایسته میسر است. بر 

همین اساس با حمایت مسئوالن 
منطقه، همراه و همگام با مدارس 
درجهت کشف، رشد و شکوفایی 
استعدادهای کودکان و نوجوانان 
گام برمی داریم. در پژوهش سرای 

آفرینش با بسیج تمام امکانات 
موجود تالش کردیم در دوره 

شیوع کرونا و تعطیلی فعالیت های 
حضوری، در کنار دانش آموزان 
باشیم و زمینه فعالیت علمی و 

پژوهشی آنها را به صورت آنالین 
و آفالین و البته همراه با ایجاد 

شوق و لذت یادگیری در فضای 
مجازی ادامه دهیم. خوشبختانه در 
منطقه 4 دانش آموزان خوش فکر و 
پژوهشگر متعددی شناسایی شدند 
که با ارائه پروژه های قوی در سطح 
کشور و حتی در سطوح بین المللی 
افتخار آفریدند. »محمد مدینه ای« 
دانش آموز پژوهنده، تالشگر و عضو 
فعال و ثابت پژوهش سرا، تنها یک 

نمونه از این نخبگان است که بسیار 
خالقانه و هوشمندانه با دقت و 

مشاهده عمیق و نیازسنجی موفق 
به اختراع 3 دستگاه هوشمند برای 
پیشگیری از کرونا شد. او ایده های 

ناب دیگر در ذهن دارد و تالش 
می کند در کنار درس و مدرسه 
آنها را عملیاتی کند و نام خود 

را در دفتر مخترعان کشور ثبت 
کند. عالوه بر این نخبه نوجوان، 
دانش آموزان منطقه 4 افتخارات 

زیادی در مسابقات کشوری و 
جهانی کسب کرده اند. از جمله 

در مسابقات طبیعی دانان جوان، 
تیم های اعزامی ما توانستند در 
بین چندین کشور جهان رتبه 

برتر را کسب کنند. در نخستین 
دوره مسابقات بوت کمپ اینترنت 

اشیا و هوشمندسازی هم رتبه 
اول کشوری را کسب کرده ایم. 

افتخارات دیگری هم کسب کرده ایم 
که در اینجا مجال گفتن همه آنها 

نیست. امیدوارم با علم و دانایی 
که اقتدار حقیقی هر مجموعه ای 
است، بتوانیم با تجارب، تخصص 

وتوانمندی های موجود مسیر توسعه 
و تعالی را طی کرده و به سوی 

اهداف ترسیم شده حرکتی شایان 
داشته باشیم. 

اختراع 3 دستگاه برای مقابله 
با کرونا

»محمــد« کــه شــاگرد ممتاز 
دبیرستان احسان است چند ماه پیش 
از فرصت پیش آمده در دوره تعطیلی 
مدارس به دلیل شیوع کرونا، استفاده 
کــرد و بنا به ضرورت و نیازســنجی 
جامعه موفق به ســاخت 3 دستگاه 
ابتکاری بــرای مقابله با بحران کرونا 
شد. نخستین ساخته او شیلد خودکار 
اســت که طلق جلو آن بدون لمس 
کــردن و فقط با تکان دادن دســت 
بــاال و پایین مــی رود. دومین ابداع 
این نوجوان ساخت دستگاه خودکار 
ضدعفونی کننده موبایل اســت، این 
وسیله طوری طراحی شده که وقتی 
گوشــی را روی آن می گذاری، نقاله 
حرکت کرده و دو طرف گوشــی را 
خاموش  سنسور  می کند.  ضدعفونی 
آسانسور  کلیدهای  روشــن کننده  و 
بدون دخالت دســت هم ســومین 
وسیله ای است که این نخبه نوجوان 
هم محله ای ساخته اســت. او درباره 
ابداعــات و ســاخته هایش می گوید: 
»با توجه به اینکه در شرایط فعلی و 
وجود بیماری کرونا همه ما از لمس 
کردن و دست زدن به اشیا خودداری 
می کنیم و ســعی داریــم کمترین 
تماس را با اشیا داشته باشیم به فکر 
ساخت این وسایل افتادم.« به گفته 
»دیبا سعیدی نیا« مدیر فرهنگسرای 
پژوهش در منطقه 4، کارهای اداری 
و مقدمات ثبت اختراعات محمد در 
حال پیگیری اســت و به زودی انجام 

می شود.« 

درخشش در رقابت های بین المللی 
دانش آمــوز پرتــالش هم محله ای که 
در کنــار فعالیت های درســی، دوره های 
برنامه نویســی  و  الکترونیک  مکانیــک، 
رباتیک را گذرانده، بــرای ربات هایی که 
می ســازد، برنامه می نویســد و با آنها در 
مسابقات رباتیک جهانی شرکت می کند. 
کســب رتبه اول مســابقات بین المللی 
»رباتیک و هوش مصنوعــی«، رتبه اول 
مسابقات جهانی »اســتیم کاپ« و رتبه 
دوم رقابت هــای بین المللــی »ربات های 
غول آســا« از افتخارات چند ساله اخیر 
این مخترع نوجوان اســت. او در این باره 
می گوید: »در مســابقات رباتیک و هوش 
مصنوعی یــک ربات دونــده را طراحی 
کرده بودم که در مســابقه دو برنده شد، 
در رقابت های استی کاپ هم یک بازوی 
ربات ســاخته بودم که با آبرنگ نقاشــی 
می کرد، در رقابت ربات های انســان نما، 
ربات من در بخش پله نوردی رتبه دوم را 

به دست آورد.« 

ساخت پرینتر دوستدار 
محیط زیست

ناگفته پیداســت که برای ساخت 
ربــات و وســایل هوشــمندی که 
نمونه شــان در بازار نیست، قطعات و 
وسایل جدیدی الزم است که بیشتر 
آنهــا در هیچ بــازار مــکاره ای پیدا 
نمی شود، اما این موضوع باعث نشد 
که محمد بی خیال ساخت اختراعاتش 
بشود. او معتقد است نیاز مادر اختراع 
و ابتکار اســت. برای همین تصمیم 
گرفت قبل از هر چیز یک دستگاهی 
بســازد که با کمک آن قطعات مورد 
نیازش را با کمترین قیمت تهیه کند. 
»پرینتر سه بعدی« همان چیزی بود 
که محمد الزم داشت پس دست به 
کار شد و نخستین پرینتر سه بعدی 
داخلی دوســتدار محیط زیســت را 
البته برای مصرف شــخصی ساخت: 
»پرینتر ســه بعدی ســاخت داخل 
نداریم، نمونه های خارجی هم بسیار 
گران است برای همین خودم با چند 
قطعه ام.دی.اف یک پرینتر سه بعدی 
ســاختم و با یک نوع پالســتیک از 
جنس نشاسته که برای طبیعت مضر 
نباشــد همه کیت ها و اجزای مورد 

نیازم را با آن می سازم.« 

از فضای مجازی برای رشد 
بهره ببریم

این نوجــوان نخبــه که پایــه دهم 
رشته ریاضی و فیزیک تحصیل می کند، 
در کنــار درس و فعالیت هــای رباتیک، 
روزی 2 ســاعت در فضــای مجــازی و 
صفحــات مرتبط بــا فناوری های جدید 
هوش مصنوعــی می گذراند، و قصد دارد 
تحصیلش را در رشته الکترونیک و هوش 
مصنوعی تا مدارج بــاال ادامه دهد. او به 
نوجوانان عالقه مند به این رشته می گوید: 
»در ســال های اخیر در بیشــتر مدارس 
دوره آمــوزش رباتیک برگزار می شــود، 
از طرفی پژوهش ســراهای دانش آموزی 
برگزار  رباتیک  دوره های تخصصــی  هم 
می کنند، پس عالقه مندان این رشــته به 
راحتی می توانند بــا کمک این دوره ها و 
همین طور ظرفیت فضای مجازی دانش 
و مهارتشان را باال ببرند. من به دوستانم 
توصیه می کنــم کــه از ظرفیت فضای 
مجازی برای رشد استفاده کنند نه اینکه 
با غرق شدن در سرگرمی های این فضا از 

درس و تحصیل هم جا بمانند.«

تا صبح نخوابید 
»اکرم داشــاب« مادر محمــد که در این 

گفت وگــو همراهــی اش می کند، دربــاره تالش 
و پشــتکار فرزندش می گوید: »یک بار برای برگزاری 

مســابقات فیراکاپ به دانشگاه امیرکبیر رفته بودیم. ربات 
انســان نمایی که محمد ســاخته بود یک ایراد فنی کوچک 
داشــت. مسابقه از صبح تا غروب طول کشید و خیلی خسته 
شــدیم. یادم است شب که به خانه رسیدیم محمد با وجود 
خستگی تا صبح بیدار بود تا اشکال کار را رفع کند و موفق 

هم شد. آنجا فهمیدم که خیلی به کارش عالقه دارد. 
من و پدرش هم برای این تالش و پشــتکارش 

ارزش قائلیم و تا آنجا که بتوانیم به او 
کمک می کنیم.«

دیبا سعیدی نیا
مدیر پژوهش سرای آفرینش

 نخستین بار در سنین خردسالی بدون اینکه نام و مفهوم رباتیک را بداند، فعالیت های رباتیک را تجربه کرد. وقتی در 5 سالگی قطعات اسباب بازی هایش را جدا کرد 
و جرثقیل اســباب بازی اش را با کمک یک سرنگ به سیســتم کنترل هیدرولیکی مجهز کرد؛ یا وقتی با کار گذاشتن یک قرقره، ماشین  اسباب بازی کوچکش تبدیل به 
جرثقیل شــد، پدر و مادر تصمیم گرفتند او را در دوره آموزش رباتیک ثبت نام کنند. حاال 10 ســال از آن روزها گذشته و این نوجوان عالقه مند با کسب مهارت و تالش 
فراوان، افتخارات بسیاری در زمینه رباتیک و هوش مصنوعی به دست آورده است. آخرین ساخته های او یک پرینتر دوستدار محیط زیست و شیلد خودکار است. به این 

بهانه به پژوهش سرای آفرینش در منطقه 4 رفتیم و با »محمد مدینه ای« مخترع نوجوان ساکن محله مبارک آباد گفت وگو کردیم.

پریسانوری
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منطقه 15 جزو مناطقی است که هر چند ساخت وساز 
به لحاظ مسکونی مانند سایر مناطق جنوبی در آن صورت 
می گیرد امــا در حوزه ایجاد پروژه های کالن و توســعه 
محور، کمبودهایی هم دارد. در این خصوص، مســئوالن 
و مدیران شهری منطقه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان 
و توسعه شهری را در این منطقه در اولویت قرار داده اند. 
»مهدی صفدری« معاون معماری و شهرســازی شهردار 
منطقه15 در این باره می گوید: »به پیشــنهاد شــهردار 
منطقه، شناسایی گاراژها و زمین های بزرگ در منطقه در 
دســتور کار قرار گرفت و با مالکان این زمین ها مذاکراتی 
در خصوص اجرای پروژه های توسعه محور در این زمین ها 
صورت گرفت تا پروژه های محرک توسعه از جمله ایجاد 
مجتمع های تجاری و اداری اســتارت بخورد.« صفدری 
معتقد است صرف ســاخت مراکز تجاری مانند مال ها و 
مراکز خرید باعث توســعه نمی شود و ادامه می دهد: »از 
نظر ما صرفًا ســاخت مراکز خرید و مال ها ضامن توسعه 
نیست بلکه ما اهداف بزرگ تری را با ساخت مراکز تجاری 
دنبــال می کنیم. از جمله اهداف فرهنگی. ما می توانیم با 
تدارک امکانات فرهنگی در مراکز تجاری از جمله سینما، 
گالری های هنری و کارگاه های آموزشــی گام مثبتی در 

این زمینه برداریم.«

 ایجاد 3 پروژه محرک توسعه 
از ابتدای تصمیم گیــری برای ایجاد پروژه های محرک 
توســعه تاکنون 3 پروژه تدارک دیده شده است. صفدری 
با اشــاره به نتایج مثبت ایجاد پروژه های محرک توســعه 
می گوید: »خوشــبختانه در ظرف مدت 2 ماه توانســتیم 
برای 2 پروژه مصوبه کمیســیون ماده 5 را بگیریم. پروژه 
»چرم امید« و »ری فورت« از جمله این پروژه ها هستند. 
البته یک پروژه دیگر مربوط به »انبار چای« اســت که در 
دست بررسی و اقدام است.« او در خصوص پروژه محرک 
توســعه »ری فورت« می گوید: »این پــروژه مجموعه ای 
است که به جذب سرمایه گذار خارجی کمک می کند. در 
حال حاضر افراد ســرمایه گذار این پروژه افراد خارجی و 
دو تابعیتی هســتند و با توجه به اینکه این افراد تابعیت 
ایرانــی و عراقی دارند، این پــروژه به عنوان مرکز تجارت 
جهانی ایران و عراق نامگذاری خواهد شــد و در آینده با 
جذب ســرمایه های خارجی بیشتری پروژه را به سرانجام 
می رســانیم.« او می افزاید: »حوزه معاونت شهرســازی و 

معماری شــهرداری تهران در خصــوص تصویب پروژه 
»ری فورت« در کمیســیون ماده 5 تالش های بسیاری 
کردنــد و در حال حاضــر ما در مرحله صــدور پروانه 

هستیم.«

 ایجاد مجتمع مسکونی، اداری
 فرهنگی و آموزشی 

زمیــن کارخانه چرم امید این روزها در اختیار 
شــهرداری منطقه 15 قرار گرفته است تا 
برای ایجــاد پروژه های محرک توســعه 
مورد اســتفاده قــرار گیرد. قرار اســت 
در آن مجتمع هــای مســکونی، مراکز 
اداری، فرهنگی و آموزشــی به صورت 
بلوک بندی شــده و البته تأمین سرانه 

فضای ســبز ایجاد شــود. صفدری 
درباره این پروژه می گوید: »در زمین 
کارخانه چرم امید، یکی از پروژه های 
محرک توسعه ایجاد خواهد شد. این 
پروژه در 8 طبقه منزل مســکونی، 
اداری، آموزشــی،  فضای تجــاری، 
مذهبی و اداری تدارک دیده شــده 
اســت و با توجه به اینکه در خیابان 
فدائیان اســالم قرار گرفته می تواند 
پروژه  ای شــاخص و محرک توسعه 
منطقه باشــد.« صفدری با اشاره به 
در  نیازهای شهروندان  تمام  تدارک 
این پروژه ادامــه می دهد: »در واقع 
یک مجتمع مسکونی در این زمین 
ایجاد خواهد شــد که تمام نیازهای 

شــهروندان و ســرانه های خدماتی مختلــف در آن در 
نظر گرفته شده اســت. این پروژه می تواند یک شهرک 

اکباتان کوچک باشد.«

 فصلی تازه در طراحی شهر و تأمین سرانه ها 
برای اســتارت پروژه های محرک توسعه باید بستری 
در شهر فراهم باشد. در این خصوص، با توجه به اینکه در 
منطقه 15 زمین خالی به صورتی که بتوان کاربری های 
مختلف برای آن در نظر گرفت، به ندرت وجود دارد، در 
این زمینه با محدودیت هایی روبه رو هستیم، شهرداری 

منطقه 15 و معاونت شهرسازی این منطقه توانسته اند 
با تکیه بر ظرفیت های موجود، پروژه های محرک توسعه 
را تعریف کنند. »خدیجه رضایی« کارشناس معماری و 
شهرسازی منطقه 15 با اشاره به این موضوع، می گوید: 
»در گذشــته در خیابان فدائیان اســالم کارخانه 
»چرم امید« فعالیت می کرد که این ملک در یکی 
از بحرانی ترین پهنه های شهری منطقه به لحاظ 
فرهنگی و اجتماعی واقع شــده است. با در نظر 
گرفتن ویژگی ها و پتانسیل فراوان آن از 
جمله دسترسی مناسب و وجود قطعات 
درشــت دانه و همچنیــن حمایت از 
مالــکان داوطلب و مســاعدت با آنان 
می توان زمینه تغییر شــرایط ناهنجار 
پهنه هــا را فراهــم کــرد و فصل نو و 
تازه ای در تعریف طراحی شــهری، 
تأمین  تأمین ســرانه های خدماتی، 
اشتغال و ساخت مسکن برای اقشار 

مختلف جامعه رقم زد.«

 تزریق حیات شبانه 
 به خیابان فدائیان اسالم 

کارخانه »چــرم امید« در اجرای 
برنامه انتقال مشاغل و صنایع مزاحم 
از شــهر تهران به چرم شهر ورامین 
منتقل شد و مدت هاست فضای این 
کارخانه بالاســتفاده مانده است. از 
قرار  منطقه15  شــهرداری  رو،  این 
است تحولی در این فضا ایجاد کند. 
رضایی ادامه می دهــد: »با توجه به 
ضعف اقتصادی منطقه و عدم گرایش ســرمایه گذاران 
بــه ســرمایه گذاری در آن، موضــوع در قالــب تغییر 
پهنــه منطبق با طرح موضعی محــدوده و طرح الگوی 
تفکیک مطرح شــد که نمایانگر توسعه توامان سکونت، 
خدمات عمومی پشــتیبان به همراه فضاهای کســب 
اســت. همچنین تعریفی جدید و الگوی ویژه و ممتاز از 
سکونت در این محدوده است که باعث تحول عملکردی، 
کالبدی و اجتماعی در خیابان فدائیان اسالم می شود و 
در نهایت با تزریق حیات شــبانه به این خیابان، باعث 

سرزندگی و رشد روز افزون آن خواهد شد.«

پروژه های محرک توسعه برای افزایش کیفیت زندگی 
شهروندان منطقه 15 کلید خورده است

فصل جدیدی 
در طراحی شهری 

پروژه های تازه در مکان هایی که ظرفیت های فراوان 
دارند اما نشانه های زوال هم در آنها پدیدار است 

اجرایی می شود

  اگر گذرتان به خیابان فدائیان اســالم افتاده باشــد متوجه وجود انبارها، 
کارگاه های صنعتی و کارخانه های مختلفی شــده اید که بخشی از آنها به دالیل 
مختلف متروکه شــده اند  و دیگر فعالیتی ندارند. در واقع، فعالیت اقتصادی در 
این محور صورت می گیرد اما تضمینی برای توسعه و پیشرفت منطقه 15 نیست. 
این زمین ها و کارخانه های متروکه ظرفیت مناسبی برای تغییر کاربری و اجرای 
پروژه های کالن توســعه شهری محسوب می شــوند. در این راستا، اخیراً طرح 
ویژه ای با عنوان»اجرای پروژه های محرک توســعه« توســط شهرداری منطقه 
15 کلید خورده اســت. پروژه های محرک توســعه، در مکان هایی که در آنها 
ظرفیت های مختلف وجود دارد اما نشانه های زوال هم در آنها پدیدار است کاربرد 
دارد و اجرای این پروژه ها می تواند از جهات مختلف برای یک مکان مثبت تلقی 
شود. در حال حاضر هدف از اجرای پروژه های محرک توسعه در خیابان فدائیان 
اســالم، ایجاد مکانی به عنوان تجارت جهانی، تزریق حیات شبانه، اشتغالزایی 
و ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان است. در این خصوص با »مهدی صفدری« 

معاون شهرسازی و معماری شهردار منطقه 15 گفت وگو کردیم. 

ساراجعفرزاده

در پانزدهمین جلسه کمیسیون 
ماده 5 صورت گرفت
تصویب طرح 

محرک توسعه 
منطقه 15 

طرح محرک توســعه منطقه 15 
پانزدهمین جلســه کمیســیون  در 
ماده 5 شهرداری تهران تصویب شده 
است. معاون شهرســازی و معماری 
منطقــه با یــادآوری ایــن موضوع 
می گویــد: »یکــی از سیاســت های 
نوین در توسعه شــهری به طور عام 
و در بازآفرینی بافت های نابســامان 
کارگیری  به  به طور خاص،  شــهری 
اقدامات و طرح های محرک توســعه 
با هدف تســریع و تسهیل فرایند در 
این بافت ها با بهره گیری از مشارکت 
و توان اجتماعی ســاکنان و استفاده 
از ظرفیت موجود اســت. رویکردی 
که به عنوان یک راهبرد جامع، برای 
ایجاد تغییر در یک مکان با نشانه های 
زوال به کار می رود.« مهدی صفدری، 
به تشــریح طرح محــرک اقتصادی 
می پردازد و می گوید: »مجموعه چرم 
امید در عرصه ای به وسعت 7 هکتار 
در مــرز غربی محدوده شــهرداری 
منطقه 15 در محله کیانشهر شمالی 
و در مجــاورت با صنایــع، انبارها و 
کارگاه هــای خیابان فدائیان اســالم 
واقع شــده اســت که این مجموعه 
در ابتــدا به عنــوان کارخانــه تولید 
چرم و ســاالمبور فعالیت داشته که 
در راســتای اجرای برنامه پاکسازی 
محیط زیســت و جمع آوری و انتقال 
مشاغل مزاحم از شهر تهران به چرم 
شــهر ورامین منتقل شــده است.« 
معاون شهرسازی و معماری منطقه با 
اشاره به اینکه کمیسیون ماده 5 شهر 
تهران با طرحی جامع که دربرگیرنده 
مجموعه ای مســکونی به وسعت 2 و 
7 دهم هکتــار و مجموعه ای تجاری 
به وســعت یک هکتار است موافقت 
این  کرد، می افزایــد: »همچنین در 
طرح مســاحتی بیــش از 3 هکتار 
هفت گانه  خدمات  فضاهای  به عنوان 
و فضای ســبز به شــهرداری تهران 
واگذار می شــود که نقش بســزایی 
در ایجاد ســرزندگی محله و ارتقای 
کیفیت شهروندان خواهد داشت. در 
این طرح با اســتناد به ماده 7 قانون 
نوســازی صنایع کشــور و با توجه 
به طــرح بازآفرینی محــور فدائیان 
اســالم و با توجــه بــه ناکارآمدی، 
فقدان سر زندگی، عدم امنیت و نیز 
کاهش جمعیت که ســبب تشــدید 
متروکه شــدن این فضای شــهری 
بی دفاع شــده  افزایــش فضاهای  و 
اســت، با توجه به تنوع عملکردی و 
دسترســی پذیری این مجموعه و در 
راســتای کیفیت زایی و هویت بخشی 
محدوده، در جلسه کمیسیون ماده 5 
شهر تهران به ریاست شهردار تهران 

به تصویب رسید.

تعریف پروژه های 
محرک توسعه

شــاید برای خیلی ها این ســؤال پیش 
بیاید که »پروژه های محرک توسعه« به چه 
پروژه هایی اطالق می شود. »مهدی صفدری« 
معــاون شهرســازی و معماری شــهردار 
منطقــه15 در این باره توضیــح می دهد و 
درباره ماهیت »پروژه های محرک توسعه« 
می گویــد: »در تعریف این پروژه ها ما چند 
هــدف را دنبال می کنیم که یکی از اهداف 
پروژه های محرک توسعه، دستیابی به هویت 
تازه و بازآفرینی شهری است. رویکردی که 
به عنوان یک راهبرد جامع، برای ایجاد تغییر 
در یــک مکان با نشــانه های رو به زوال به 
کار می رود.« یکی از این پروژه های محرک 
توســعه در محدوده منطقه15 پروژه»ری 
فورت« اســت. صفدری در این باره توضیح 
می دهــد و می گویــد: »پروژه های محرک 
توسعه طرح های اجرایی هستند که شرایط 
منطقه15 را بهبود می بخشند. این پروژه در 
حال حاضر در قالب مجتمع چند منظوره 
تفریحی، توریســتی، اقامتی و فرهنگی در 
محله کیانشهر کلید خورده است. پروژه های 
محرک توســعه دیگری هم قرار اســت در 
این منطقه در آینده کلید بخورد که باعث 
تغییرات و پیشــرفت های گســترده ای در 
تمامی ابعاد از جمله شهرســازی، فرهنگی 
و اجتماعی، ایجاد اشــتغال، رشــد و رونق 
اقتصادی می شــود و کیفیــت زندگی در 
جغرافیای منطقه15 را بهبود می بخشــد 
و دیگر شاهد کوچ شــهروندان به مناطق 
دیگر و از بین رفتــن تعلق خاطر در میان 
شهروندان نسبت به محله های این منطقه 

نخواهیم بود.«

70 هزار مترمربع زمین 
برای کاربری های تازه

طبق ماده 7 قانون نوسازی کشور، وزارت 
مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند 
کاربــری اراضی تحت مالکیــت واحدهای 
صنفی)عرصه واحدهــای صنفی( را که در 
محدوده قانونی شــهرها قرار دارند و جهت 
نوســازی به شــهرک های صنعتی مصوب 
انتقال می یابند به کاربری مسکونی تجاری 
یا اداری تغییر دهند. در این راستا، یکی از 
ظرفیت هــای موجود در منطقه که قابلیت 
تغییر کاربری دارند، کارخانه چرم امید است 
که به خارج از بافت مســکونی انتقال یافته 
است. اکنون این ملک به صورت زمین بایر 
و محصور است و مساحت آن مطابق سند 
70 هزار مترمربع است. قرار شده 6 قطعه از 
این ملک به مساحت 11972 مترمربع برای 
کاربری های آموزشــی، ورزشی، درمانی و 
5610 مترمربع به عنوان فضای سبز عمومی 
و 15824 مترمربــع هم به صورت گذرهای 
احداثی و اصالحی معابر در نظر گرفته شود. 

150000
مترمربع مساحت زیر 

بنای پروژه »ری فورت« 
است. 

14000
مترمربع مساحت زمین 

پروژه»ری فورت« است. 

11
طبقه با طراحی زیبا در 

زمینه پروژه »ری فورت« 
ساخته خواهد شد. 

3
طبقه منفی در ساخت 
پروژه »ری فورت« در 
نظر گرفته شده است. 

70000
مترمربع طبق سند 

مساحت زمین کارخانه 
چرم امید است. 

11973
مترمربع از زمین کارخانه چرم 

برای کاربری های آموزشی، ورزشی، 
درمانی و فضای سبز در زمین چرم 

امید در نظر گرفته شده است. 

از ابتدای تصمیم گیری 
برای ایجاد پروژه های 
محرک توسعه تاکنون 

3پروژه تدارک دیده شده 
است. پروژه »چرم امید« 
و »ری فورت« از جمله 

این پروژه ها هستند

انبار چای محله مسعودیه 
هویت تازه ای پیدا می کند

 مرکز بین المللی 
بنکداران مواد غذایی 
یکی از دیگر از ظرفیت های 
موجود در منطقه برای اجرای 
پروژه های محرک توسعه، مجتمع 
انبارهای خاوران )معروف به 
انبار چای( است. رضایی در این 
خصوص می گوید: »انبار چای 
با مساحت 10315۷ مترمربع 
واقع در محله مسعودیه و در 
ناحیه ۶ شهرداری  منطقه 15 
قراردارد که با هدف ارتقای 
کیفیت زندگی، رونق فعالیت های 
سازگار در فضاهای شهری رو 
به توسعه و پهنه های مستعد با 
دسترسی های مناسب، به مرکز 
تجارت بین المللی بنکداران مواد 
غذایی و مجتمع عرضه محصوالت 
دخانی ایران تبدیل می شود که 
شامل بخش های اداری، خدماتی، 
پذیرایی، اقامتی، سردخانه و... 
خواهد بود.« رضایی به اهداف 
تغییر کاربری انبار چای هم 
اشاره می کند و این گونه توضیح 
می دهد: »این مرکز با هدف 
تقویت زیرساخت های شهری، 
ایجاد مرکزی کالن مجهز به 
فناوری و تکنولوژی روز جهت 
ارائه خدمات شهری و بین 
شهری، مبادالت بازرگانی با سایر 
کشورها، نمایشگاه دائمی، بورس 
برندهای معتبر غذایی، برگزاری 
کنفرانس های بین المللی در حوزه 
مواد غذایی، برپایی تورهای 
صنفی و معرفی نمایشگاه های 
بین المللی جهت صادارت و ایجاد 
واحدهای اقامتی )بازرگانان و 
بنکداران سایر استان ها( ایجاد 
خواهد شد و گامی مؤثر در روند 
توسعه هرچه بیشتر این منطقه و 
فصلی نو در فضای تجارت و کسب 
و کار را به همراه خواهد داشت. 
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حسنی

کاشت نهال در سرخه حصار
مراسم کاشت نهال همراه با ده ها برنامه توسط 
اداره های محیط زیســت و آموزش شــهروندی 
معاونت های خدمات شــهری و امور اجتماعی و 
فرهنگی به مناســبت گرامیداشت هفته هوای 
پاک، برگزار شد. در این راستا با توجه به توسعه 
فضای ســبز در کاهش و کنتــرل آلودگی هوا، 
آیین نهال کاری در مدارس و بوســتان جنگلی 
ســرخه حصار به همراه اجرای برنامه فرهنگی، 
ورزشــی ویژه جمعی از دانش آموزان مدارس و 
گروهی از محصالن مدارس اســتثنایی به اجرا 
درآمد. »مجتبی شکری« شهردار منطقه 13روز 
ملــی هوای پاک و گرامیداشــت ایــن هفته را 
فرصتــی برای جلب توجه مــردم به موضوعات 
مربوط به حفظ محیط زیســت و تأمین زندگی 
سالم دانســت و گفت: »هدف از اعالم روز ملی 
هــوای پاک ایجاد حساســیت در بین اقشــار 
مختلف جامعه اســت و از آنجا که کلید اصلی 
کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش 
هماهنگی بین بخشی است این موضوع می تواند 

عامل مهمی در ایجاد این تعامالت باشد.« 

 برپایی آموزش ها و کارگاه های آنالین
برگــزاری کارگاه هــا و آموزش های آنالین با 
بهره منــدی از امکانات فضای مجــازی از دیگر 
برنامه های این هفته در سیزدهمین تکه پایتخت 
بود که این بخــش از فعالیت ها هم با همکاری 
معاونت حمل ونقل ترافیک منطقه، دفتر گل و گیاه 
و مرکز بهداشت شرق اجرا شد. »سجاد سبحانی« 
معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه13 
دراین باره گفت: »این کارگاه ها با موضوعات نقش 
موتورســیکلت در آلودگی هوا و ضرورت انجام 
معاینه فنی، کاشــت نهال و گیاهــان آپارتمانی، 
پیشگیری از آســم و مراقبت از کودکان آسمی 
و... برگزار شد.« او ادامه داد: »همچنین برگزاری 
نشســت مجازی با معاونان حمل ونقل و ترافیک 
و خدمات شــهری و محیط زیست و شهرداران 
مدارس برگزار و راهکارهای برخورداری از هوای 
پاک بررســی شــد.« این میان برگزاری مانور 
»موتورسوار خوب« نیز در تعدادی از مسیرهای 
پر تردد منطقه از جمله خیابان پیروزی به عنوان 
دیگــر برنامه های اداره  آموزش های شــهروندی 

انجام شد. 

 جمع آوری ته سیگارها تا 
دوچرخه سواری گروهی 

یکی دیگر از برنامه های ایــن هفته راه اندازی 
کمپین جمــع آوری ته ســیگارهای رها شــده 
در طبیعت از بوســتان پیروزی بود که توســط 
اداره محیط زیســت و همــکاری دبیــران کانون 
محیط زیست، کارشناسان محیط زیست شهرداری 
نواحی اجرا شــد. این گروه با حضور در بوســتان 
پیروزی ضمن دعوت افراد سیگاری به ترک سیگار، 
ته سیگارها را از میان درختان و کنار بوته ها جمع 
کرده و به گروه پســماند تحویــل دادند. عالوه بر 
اینها برگزاری همایش دوچرخه سواری در بوستان 
جنگلی ســرخه حصار نیز یکی دیگر از برنامه های 
منطقــه13 در هفته هوای پاک بود که این برنامه 
هم با حضــور جمعــی از شــهروندان و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به اجرا درآمد. همچنین 
کمپین سه شــنبه های بدون خــودرو، تجلیل از 
شهروندان و کارکنان دوچرخه سوار، برگزاری وبینار 
تخصصی با موضوع آلودگی هوا و تغییرات اقلیم و 
ورک شاپ نقاشی هوای پاک از دیگر برنامه های این 

منطقه به مناسبت هفته هوای پاک بود. 

شهرداری منطقه 13 با برنامه های متنوع 
به استقبال هفته هوای پاک رفت

پیش به سوی 
آسمان آبی

  در این روزهای زمســتانی که با وارونگی هوا، آلودگی 
هوا هم تقریبًا به اوج خود رســیده است، قرار گرفتن در 
روزهای هفته هوای پاک، معمواًل فرصتی برای فرهنگسازی 
در زمینه توســعه هوای پاک اســت. در این ایام مدیریت 
شهری ضمن غنیمت شــمردن فرصت با اجرای برنامه های 
مختلف ســعی در ایجاد حساسیت میان افراد جامعه دارد 
تا با مشارکت و به کمک شــهروندان برای کاهش آلودگی 
هوا گام برداشــته شود. از این رو امســال هم برنامه های 
مختلفی در این هفته در ســیزدهمین تکه پایتخت برگزار 
شد. از مراســم درختکاری تا همایش دوچرخه سواری که 
البته متناسب با شرایط فعلی و روزهای کرونایی و همراه با 

رعایت پروتکل های بهداشتی بود. 

پروانهبهرامنژاد

در محله
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از چوب خشک نـان درمی آورم!

بانوی هنرمند 
ساکن تهرانپارس با تنه 

خشکیده درختان وسایل 
تزیینی زیبایی می سازد

سختی های کار را با 
جان و دل پذیرفته ام

ماه ها از راه اندازی کارگاه دســت سازه های 
چوبــی می گذرد و محمدی دو نمایشــگاه را با 
موفقیت برگزار کرده است و ناگفته پیداست که 
در شروع کار مشکالتی داشته است. این بانوی 
50 ساله در این باره می گوید: »با وجود عالقه ای 
که به هنر روســتیک داشتم، شــروع کار برایم 
سخت بود و نمی دانستم از کجا شروع کنم، و از 
کجا چوب بخرم و... اما وقتی مادر و سرپرســت 
خانواده باشــید مجبورید در هر شرایطی کار و 
برای موفقیت تــالش کنید. من هم با کمک و 
همراهی همســایه ام که اســتاد نجاری است، 
سختی های اول کار را پشت سر گذاشتم. البته 
خیلی از دوســتان و اطرافیانم با این دلیل که 
جابه جا کردن تنــه و کنده درختان کار مردانه 
و سختی است می خواستند منصرفم کنند. اما 
با وجودی که به دلیل ســختی کار، دستم درد 
گرفته اســت، هیچ وقت گالیه نمی کنم، چون 
با عشــق و عالقــه این کار را شــروع کرده ام و 
ســختی هایش را هم با جان و دل پذیرفته ام.« 
او با تأکید بر اینکه اگر عالقه نباشــد، کســی 
نمی تواند در این کار دوام بیاورد؛ ادامه می دهد: 
»هر روز از 8 صبح تا شــب درکارگاه مشــغول 
کارم، شــب ها هم دائم فکر می کنــم که ایده 
جدیــد و تازه ای پیدا و بــر روی چوب ها پیاده 
کنم، یعنی شــب و روز ذهن و فکرم درگیر کار 
اســت، اما چون به این کار خیلــی عالقه دارم 
خسته نمی شــوم. برای همین به کسانی که از 
کارم می پرســند می گویم صرفًا به عنوان منبع 
درآمد به آن نگاه نکنند، این کار یک هنر است 
که مثل همه کارهای هنری عالقه، عشق و صبر 

و حوصله می خواهد.« 

برگزاری 
نمایشگاه در کارگاه

با گذشت چند هفته چوب های خشک جنگلی 
که قرار بود به زغال تبدیل و خاکســتر شــوند، با 

دستان هنرمند بانو محمدی سرنوشت 
زینت بخش  و  کردنــد  پیدا  متفاوتی 
خانه ها شــدند: »انواع آباژور پایه بلند 
و کوتاه، جاشــمعی، لوستر، صندوق 
چوبی و... بخشــی از وســایلی است 
که با چوب های خشکیده ساختیم.« 
محمــدی کــه معتقد اســت چوب 
طبیعی جنگل وقتی در خانه باشــد 
عالوه بر زیبایی، حس ســرزندگی به 
همراه می آورد، درباره فروش دســت 
کارها  »وقتی  ســازه هایش می گوید: 
آماده شــد، چند قطعه از وسایلی که 
ساخته بودیم را در پیاده رو جلو کارگاه 

گذاشتیم. همســایه ها از این کار خیلی استقبال 
کردند. آنها معتقد بودنــد این کار موجب زیبایی 
و متفاوت شــدن کوچه شده اســت. غریبه ها هم 
بــا دیدن این وســایل از روی کنجکاوی به داخل 
کارگاه می آمدند. نمایشــگاهی کــه همین جا در 
کارگاه برگــزار کردیم خیلی مورد اســتقبال قرار 
گرفت. بیشــتر کارها را همســایه ها خریدند و در 
عرض دو روز همه وســایل بــه فروش رفت.« این 
بانوی هنرمنــد درباره یادگیری هنر روســتیک 
می گوید: »ســاخت وســایل با هنر روســتیک از 
نوجوانی مورد عالقه مــن بود و آن را بدون اینکه 
جایی آموزش ببینم، با تمرین یاد گرفته بودم. هر 
جا چوب خشک و بی اســتفاده ای می دیدم سعی 
می کردم از آن یک وســیله تزیینی چوبی درست 
کنم. در طول این سال ها خانه ام پرشده از وسایل 
چوبی که خودم ساخته ام« حرف هایش که به اینجا 
می رسد به صندوقچه چوبی زیبای روی میز کارش 
اشاره می کند و می گوید: »این صندوق همین طور 
که پیداســت بخشــی از تنه یک درخت است که 
بــدون برش خوردن و فقط با کمی تغییر جزئی و 
اضافه کردن دو لوال، به یک وسیله کاربردی تبدیل 

شده است.« 

تبدیل نجاری 
به کارگاه هنری 

پیدا کــردن کارگاه خانم محمــدی در محله 
تهرانپارس کار سختی نیست. مگر چند خانه پیدا 
می شود که کنارش انبوهی شاخه و تنه خشکیده 
درخت باشد. کارگاهش شــبیه یک نجاری است 
ولــی در آن به جــای چوب های بــرش خورده و 
ورقه شــده، آثار هنری زیبایی به چشم می خورد. 
محمدی درباره راه انــدازی کارگاه می گوید: »این 
کارگاه متعلق به یکی از همسایه هاست. او سال ها 
در اینجــا نجاری می کرد ولی از کســب و کارش 
راضی نبود و به فکر تغییر کاربری اینجا افتاده بود. 
من هم با تعطیلی رســتوران بیکار شده بودم و به 
فکر بودم که به دنبال عالقه دوران نوجوانی ام یعنی 
تبدیل چوب طبیعی به وسایل و دکور خانه بروم؛ 
برای همین از همسایه ام خواهش کردم که اجازه 
دهد در کارگاهش به صورت شــراکتی کار کنیم و 
با چوب طبیعی و برش نخورده وســایل تزیینی و 
هنری بسازیم. آقای اکبری که صاحب کارگاه است 
ابتدا    تردید داشــت، اما من به کارم ایمان داشتم 
و به او قول دادم که کارمــان رونق می گیرد. بعد 
از جلب موافقت ایشان به کارخانه های چوب بری 
اطراف تهــران رفتم و چوب های خشــکی را که 
کاربردی نداشت و قرار بود برای تهیه زغال بفروش 
برســند، خریدم. از آنجایی که در کار روســتیک، 
چوب نباید برش بخورد و باید کاماًل طیبعی باشد، 
قبل از خرید هر تکه چوب  فکر می کردم که به درد 
چه چیزی می خورد، در ذهنم برایش طرح می  زدم 
و آن چیزی را که می خواســتم بســازم مجســم 

می کردم و بعد  خرید می کردم.« 

آموزش رایگان 
برای اهالی 

ایــن بانوی هنرمند که از ســاکنان قدیمی 
تهرانپارس است و ارتباط خوبی با همسایه ها و 
اهالی محله دارد، در کارگاهش به عالقه مندان 
هنر رســتیک آموزش می دهــد، او در این باره 
می گوید: »برخی از همسایه ها با دیدن کارهایم 
عالقه مند به این هنر شــدند و خواستند آن را 
یاد بگیرند؛ من هم اســتقبال کردم و قرار شد 
بــه افرادی که به این هنر عالقه دارند کار را یاد 
بدهم. اتفاقًا یک خانم جوانی آمد که اســتعداد 
خوبی داشت و در زمانی کوتاه کار را تا حدودی 
یاد گرفت، اما به دلیل ابتال به کرونا فعاًل در خانه 
اســتراحت می کند، تا پس از بهبودی دوباره به 
کارگاه برگــردد.« او ادامه می دهد: »کارگاه هر 
روز از 8 صبح باز است و خوشحال می شوم که 
به اهالی محله به ویــژه بانوان عالقه مند به این 

هنر، آموزش بدهم.« 

رستوران های  از  یکی  مدیر  ســال ها   
معــروف تهرانپارس بود و کســب و کار 
خوبی داشــت. ولی سال گذشته با آمدن 
کرونا ورق برگشــت، رستوران تعطیل و 
ورشکســته و او خانه نشین شد. اما این 
بانوی 50 ساله که سرپرست خانوار و مادر 
2 فرزند است، به جای اینکه دست روی 
دست بگذارد و حسرت روزهای گذشته را 

بخورد، سراغ عالقه دوره نوجوانی  اش یعنی 
هنر »روســتیک« رفت و با استفاده از تنه 
خشــکیده درختان و چوب های بی مصرف، 
آثار هنری زیبایی ساخت. »فرهین محمدی« 
که اعتقاد دارد شــرایط فعلی در ایام کرونا 
موجب بروز استعداد و عالیق نهفته اش شده 
است، در ماه های اخیر 2 نمایشگاه با دست 
سازه هایش برگزار کرده است. هفته گذشته 
به محله تهرانپارس رفتیم و سری به کارگاه 

این بانوی هنرمند زدیم.

پریسانوری
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خبر کوتاه

 برگزاری کارگاه نقاشی 
در فضای مجازی

نگارخانه کلک خیال با هدف پر کردن اوقات 
فراغت شــهروندان در روزهای شیوع ویروس 
کرونا کالس های آموزش نقاشی در فضای مجازی 
برگزار کرده اســت. مدیــر نگارخانــه کلک خیال 
دراین باره گفت: »این کالس های نقاشی با تکنیک 
آبرنگ و نقاشــی خط به صورت ویدئو کلیپ تهیه و 
در فضای مجازی به نمایش گذاشــته می شــود.« 
»مهناز انصاف پــور« افزود: »حضور در کالس های 
آموزش نقاشــی باعث می شود شــهروندان زمان 
فراغت خود را به بهترین نحو سپری کنند و عالوه 
بــر آن هنری را یــاد بگیرند.« او ادامــه داد: »در 
هفته های گذشته 5 کارگاه آموزشی نقاشی ـ خط و 
نقاشــی با آبرنگ در فضای مجازی برگزار شــده و 
اکنون در صفحه کلک خیال قابل رؤیت است.« او 
تأکید کرد: »عالقه مندان می توانند برای شرکت در 
نشــانی  بــه  آموزشــی  کارگاه   ایــن 
kelkhial. gallery@ مراجعــه کننــد و برای 
کســب اطالعات بیشتری درباره کالس ها با شماره 

33312300 تماس بگیرند.« 

هویتپیشخوانپیشخوان

یادگار استاد شهیدی در نارمک

»سید جعفر سجادی« ملقب به شهیدی، یکی از شخصیت های سرشناس منطقه 8 است که اهالی 
نارمک همواره از او به نیکی یاد می کنند. تاریخ تولد این پژوهشگر خوش آوازه به سال 1297 هجری 
شمسی برمی گردد. دکتر شهیدی در یکی از محله های قدیمی شهر بروجرد به دنیا آمد، پدرش سید 
ســجاد مرد ی دنیا دیده و اهل علم بود. از این رو فرزندانش را به کســب دانش تشویق می کرد. این 
دانشمند، دوران ابتدایی را در زادگاهش سپری کرد و برای ادامه تحصیل به تهران آمد. بعد از اخذ 
دیپلم برای فراگیری علوم دینی و حوزوی عازم نجف می شود. او استعداد عجیبی در یادگیری دروس 
فقهی و دینی داشت و در مدت زمان کوتاهی توانست به درجه اجتهاد برسد. این مرد فرزانه بعد از 
تکمیل آموخته های خود راهی شهر قم شد و از محضر آیت اهلل  بروجردی و آیت اهلل  خویی بهره مند 
شد. اما به جای پوشیدن لباس روحانیت و خطابه و تربیت طالب اعالم کرد: »احساس می کنم شان 
این لباس آنقدر باالست، که من طاقتش را ندارم.« دکتر شهیدی در وادی دیگری قدم گذاشت و پی 
یادگیری ادبیات فارسی رفت. او توانست در سال 1340 موفق به اخذ دکترای رشته ادبیات فارسی 
و تاریخ شود. با شاگردی در کالس درس استادانی چون »علی اکبر دهخدا« و »بدیع الزمان فروزانفر« 
به مدارج باالی علمی دست یافت و در تدوین فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا همکاری چشمگیری 
با دهخدا و دکتر معین داشــته است. به طوری که بعد از درگذشت دکتر معین او بر کرسی ریاست 
مؤسسه لغتنامه دهخدا تکیه زد. این مرد فرزانه بنیانگذار مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه 
تهران بود و از مهم ترین آثار او ترجمه نهج البالغه و تألیف کتاب های مهدویت در اسالم، جنایات تاریخ، 
چراغ روشــن در دنیای تاریک )زندگینامه حضرت سجاد)ع(( تاریخ تحلیلی اسالم، زندگی حضرت 
فاطمه)س( و... است. اما افتخار به یادگار مانده استاد شهیدی تبدیل خانه مسکونی اش به کتابخانه 
عمومی است. این اقدام در سال 1374 با همکاری شهرداری منطقه 8 صورت گرفت. کتابخانه دکتر 
شهیدی در خیابان مدائن است که بیش از 30 هزار جلد کتاب در آن وجود دارد. یکی از اتاق های این 

خانه هم به محل نگهداری وسایل شخصی استاد اختصاص یافته  است. 

آینه باز 
کتاب پیشــنهادی بــرای مطالعه در پایــان این هفته، 
رمان»آینه باز« نوشــته ناهید فرامرزی است که انتشارات 
هیال آن را منتشــر کرده است. این کتاب، سرگذشت دختر 
جوانی به نام مهرانه را روایت می کند که در سفری نمادین، 

مادربزرگش»زرناز خاتون« را از شــهر تهران تا روستای 
محل زادگاهش در کالتِ َزریوار همراهی می کند. مهرانه 

از کالنشهر شلوغ تهران به روستای ساکت محل زادگاهش بر می گردد و با گذشته ای مواجه 
می شــود که برای مدتی از آن دور بوده است. در مدت دور بودن مهرانه از زادگاهش، بخشی 
از شــخصیت جدید او شکل گرفته است که اکنون با بازگشــت او به روستا دچار تضادهای 
آشکاری در جهان بینی او نســبت به پدیده های پیرامونش می شود. با توجه به اینکه دوران 
کودکی مهرانه در روســتا گذشته و بخشی از مفاهیم دوران کودکی در وجود او نهادینه شده 
و مدتی زندگی در شهر بزرگی چون تهران، شخصیت او را متحول کرده است، او در مرز بین 
دو دنیای متضاد قرار می گیرد که گذشته و اکنون را به هم متصل می کند. با ورود مهرانه به 
روستا، گذشته او مانند آینه ای در مقابلش قرارمی گیرد و نشانه هایی از گذشته این شخصیت 
در برابر چشمانش جان می گیرد و او را دچار چالش های جدی می کند. اینکه گذشته را باید 
کنار گذاشت و از کنار آن گذشت یا گذشته همواره مثل آینه ای در برابر دیدگان ما قرار دارد و 
باید در آن نگاه و تأمل کرد. در بخشی از کتاب آینه باز می خوانیم: »انگار تمام راه را توی خواب 
و رؤیا دویده ام و پشت در رسیده ام. انگار از زمین و زمان جا مانده ام و تازه هوشیار شده ام. خانه 
عین سراب اســت. عین تکه ای میان بودن و نبودن. از دور همان خانه بچگی هاست، با دری 
ساب خورده و بزرگ که مثل زنی ترشرو دست به کمر برده و سرپا ایستاده. هرچه نزدیک تر 

می روم لته های موریانه خورده و پاشنه ساییده اش بیشتر توی ذوقم می زند...«

کتاب هفته
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خبرخطی

 منطقه4 با پیگیری شورایاری محله حکیمیه 
فعالیت مرکزی که با سوزاندن زباله و ضایعات 
موجب آلودگی هوا شده بود، متوقف شد. این مرکز 
که در بلوار شــهید باباییان، جنب جایگاه ســوخت 
شلمچه قرار دارد، از واحدهای زیرمجموعه شهرداری 

منطقه است. 

 منطقه 8 پیــاز گل الله در میدان هالل احمر 
کاشته شد. این اقدام از سوی اداره فضای سبز 
شــهرداری ناحیه 2 با هدف طرح نگهداشت شهر و 

بهسازی فضای سبز اجرا شده است. 

 منطقه13 مسیل ها و کانال های فرعی و اصلی 
منطقه13 به صورت مستمر و منظم پاکسازی 
و الیروبی می شــود. این منطقه، 4 مسیل روباز و7 
کانــال دارد که روزانه حجم قابل توجهی از آب های 
ســطحی شــرق تهران از آن عبــور می کند و برای 
مدیریت بهینه روان آب ها، این مســیل ها و کانال ها 
مرتب الیروبی و پاکســازی می شــود. شــهروندان 
درصورت مشــاهده مشــکل می توانند با ســامانه 

137تماس بگیرند. 

 منطقه14 طــرح کمک رســانی تحصیلی به 
دانش آموزان در سرای محله حسین آباد دوالب 
اجرا می شــود. برای افزایش بهداشت و پیشگیری از 
شــیوع بیماری کرونا، در این طرح بینایی سنجی، 
شــنوایی ســنجی، اندازه گیری قد و وزن، وضعیت 
بهداشت دهان و دندان توسط متخصصان بهداشت 

و درمان در سرای محله انجام می شود. 

 منطقه 15 کارگاه های آموزشــی بیسبال 5 به 
میزبانــی منطقــه 15 ویــژه مربیــان ورزش 
صبحگاهی پهنه جنوب شــرق برگزار شد. بیسبال 5 
یک نسخه خیابانی از بازی های بیسبال و سافت بال 

است. 

الو محله

و  آمــوزش  مدیــر  پاسخ مسئول
پرورش سه شــنبه ها از ساعت 8 تا 
11 برای مالقات بــا اهالی در اداره 
حضــور دارد. برای انجام هماهنگی، 
دوشنبه ها با شــماره 22520005 

تماس بگیرید. 
روابط عمومی آموزش و پرورش 
منطقه4

تــردد  میــزان    پاسخ مسئول
شــهروندان یکــی از مالک های مهم 
برای مکانیزه کردن پل عابر است و 
همــه پل هــای عابرپیــاده قابلیــت 
مکانیزه شدن را ندارند. در خیابان 
دماوند هــم تعدادی از پل های عابر 

مکانیزه شده اند.  
حامد میرزابیگی، معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار منطقه 8

بــا هــدف پاکســازی  پاسخ مسئول
زیباســازی  و  شــهری  جداره هــای 
محــدوده، عملیات برچســب کنی در 
خیابان حاجی فرجی اجرامی شــود و 

این طرح مستمر ادامه دارد.  
شهرداری ناحیه 2 منطقه13

خدمــات  مأمــوران  پاسخ مسئول
شــهری همــواره در حــال جمع آوری 
زباله از محله ها هستند با این وصف 
موضوع ذکر شده بررسی شده و در 

صورت نیاز محزن نصب می کنیم.   
 مهدی رضایی، شهردار ناحیه یک 
شهرداری منطقه 14 

مالقات با مدیر آموزش و 
پرورش 

چندین بار برای دیدار  منطقه 4
با مدیر آموزش و پرورش منطقه و طرح 
مشکالت آموزش آنالین در مدارس به 
اداره آموزش و پرورش سر زدیم اما به 
هر بار به دالیلی مقدور نشد. اولیا چطور 
می توانند مشــکالت را مســتقیم به 
مدیران آموزش و پرورش اعالم کنند؟  
فریبا حقی ـ ساکن تهرانپارس 

لزوم مکانیزه شدن پل ها  
با توجه به دشــواری    منطقه 8
تردد ســالمندان از پل های عابرپیاده، 
ضرورت دارد درخیابان دماوند پل عابر 

مکانیزه نصب شود. 
مژده حسینی 
ساکن خیابان دماوند  

برچسب های نازیبا   
شــرکت ها  از  برخی  منطقه 13
برای تبلیغات خود برچســب هایی را 
منتشــر و بر در و دیوار خانه ها نصب 
 می کنند که منظر نازیبایی به محدوده 
ایــن  در  خواهشــمندم  می بخشــد. 

زمینه کاری انجام دهید.
ماریه امیری 
ساکن خیابان فرجی

کمبود سطل زباله   
خیابان های اقتداری و  منطقه 14
خراسانی در محله سرآسیاب سطل زباله 
مکانیزه ندارد و اهالی مجبورند زباله خود 

را سرکوچه یا کنار باغچه بگذارند.    
 ســیما نوروزی –ساکن محله 
سرآسیاب


