
كميته امداد و ارگان هاى كشورى براى رفع آسيب ها از 
بخش هاى كم برخوردار شرق تهران وارد ميدان شده اند

محروميت زدايى 
به سبك خانه هاى امداد

اين روزها طرحی در کميته امداد با همکاری ارگان ها و سازمان های مختلف در 
محله های محروم در حال اجراست که اساس آن شناسايی شهروندان نيازمند و 
قشر آسيب ديده است. اين طرح در قالب افتتاح «خانه های امداد» در مناطق ۱۴ 

و ۱۵ در جنوب شرق پايتخت کليد خورده است...
سه شنبه
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره ۷۹۳
۱۶ صفحه
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صفحه ۴

خوش آمديد به موزه مشاغل
شهروند خوش ذوق هم محله اى وسايل و ابزارهاى اصناف 

قديمى را در بوستان سهند گردآورى كرده است

«مسعود رنجبريان» 
شهردار منطقه 8:

نوع حمل ونقل در ايســتگاه بی.آر.تی شهيد حيدری در بزرگراه 
امام علی(ع) همزمان با ايجاد پروژه خيالستان زندگی با هدف ارائه 

خدمات و سهولت...

سهولت در    تردد شهروندان 
دغدغه شهردارى است

صفحه ۱۴

بانوان محله در مركز پرورش گل و گياه شمال شرق 
تهران فعاليت چشمگير دارند

مدت هاســت که بســياری از خانه های تهران حياط به معنای 
قديمی ندارد و برای ســاکنان آپارتمان، نوستالژی باغچه های 
پرگل و سرســبز و بوی خاک نم خورده، يک روياست. از اين رو 
چند سالی است که شهرداری قطعات کوچک زمين را به عنوان 
مزرعه خانواده برای کاشــت گل و گياه در اختيار شهروندان 

صفحه ۱۰عالقه مند قرار می دهد...

مزرعه سبز خانوادگى 

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

به معنای به معنای 
های های 
روياست. از اين رو روياست. از اين رو 
کوچک زمين را به عنوان کوچک زمين را به عنوان 
و گياه در اختيار شهروندان و گياه در اختيار شهروندان 

صفحه ۱۰

 ايســتگاه بی.آر.تی شهيد حيدری در بزرگراه  ايســتگاه بی.آر.تی شهيد حيدری در بزرگراه 

سهولت در    تردد شهروندان 

صفحه ۱۲
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نخستين خانه ويلچر و دوچرخه 
پايتخــت در منطقه 14 افتتاح 
مى شود. شــهردار منطقه 14 با بيان 
اينكه اين خانه در همسايگى ايستگاه 
افــزود:  دارد  قــرار  بســيج  متــرو 
«همجوارى ايســتگاه مترو بسيج در 
كنار بزرگ ترين و زيباترين بوســتان 
تهران يكى از امتيازهاى مهم منطقه 
14 به شمار مى آيد. از اين رو مى توان 
گفــت افتتــاح آن پاى بســيارى از 
پايتخت نشــين ها را به منطقه ما باز 
در  مصطفى پور»  «كامبيز  مى كند.» 

ادامه با بيان اينكه بوســتان بســيج از مجموعه هاى تفريحى بنام تهران 
محسوب مى شود گفت: «از آنجاكه افراد كم توان جسمى و حركتى زيادى 
هستند كه به دليل نبود رفاه شهرى، امكان  تردد به مكان هاى تفريحى را 
ندارند، لذا اين خانه ويلچر را در كنار ايستگاه مترو بسيج، راه اندازى كرديم 

تا بتوانند به راحتى از مترو استفاده يا 
در بوستان  تردد كنند.» او ادامه داد: 
«از ديگر اقدامات شــهردارى منطقه 
14، ايجــاد خانــه دوچرخه در جوار 
ايستگاه مترو بسيج است كه اين كار، 
عاملــى براى ترغيب شــهروندان به 
اســتفاده از وسيله نقليه پاك خواهد 
بود.» او تأكيد كرد: «فضاى سبز زيبا 
و چشــمنواز اين بوســتان و وجود 
شــهربازى مجهــز آن، عاملى براى 
فرامنطقه اى شدن اين مركز تفريحى 
است. بنابراين از اين پس شاهد حضور 
چشــمگير شــهروندانى خواهيم بود كه از راه هاى دور و نزديك به اينجا 
مى آيند. چه خوب كه گشت وگذار در بوستان را با دوچرخه انجام دهند.» 
ايجاد خانه دوچرخه و ويلچر، با همكارى حوزه حمل ونقل و ترافيك، فنى و 

عمران و خدمات شهرى منطقه صورت گرفته است. 

تيتر يك

راه اندازى نخستين خانه ويلچر و دوچرخه در مترو بسيج 

توسعه مسير دوچرخه سوارى در خيابان  جانبازان
مســير دوچرخه ســواری خيابان جانبازان حدفاصل خيابان باقری تا خيابان دردشــت توسعه 
می يابد. معاون حمل و نقل و ترافيک شــهردار منطقه ۸ دراين باره گفت: «مسير دوچرخه امسال 
با طول ۱/۸ متر (هر مسير ۹۰۰ متر) به صورت رفت و برگشت در محله مدائن، ضلع شمال خيابان 
جانبازان، حدفاصل خيابان جانبازان تا ميدان نبوت ايجاد می شود.» «حامد ميرزابيگی» درباره ايجاد 
مسير دوچرخه در ميدان هفت حوض نيز گفت: «مسير دوچرخه در محله هفت حوض، دور ميدان 
هفت حوض به طول تقريبی ۶۰۰ متر و عرض ۱/۵ ايجاد می شــود. در ادامه اين مسير، ايجاد مسير 
دوچرخه حدفاصل خيابان شهيد آيت تا خيابان دماوند، به طول تقريبی ۱/۸ کيلومتر و عرض ۱/۵ متر 
در مسير رفت و برگشت (رفت ضلع شرقی و برگشت ضلع غربی) در ناحيه ۲ در دست اقدام است.»

ايجاد امكانات ويژه براى توانيابان
عمليات ساخت، بازسازی و بهسازی ساختمان های 
اداری و ابنيــه منطقه۱۳ با محوريت توجه به توانيابان 

اجرا می شود. 
معاون فنی و عمرانی شــهردار منطقه۱۳ دراين باره 
گفت: «معاونت فنی و عمرانی از ابتدای سال تا کنون، 
به موازات اجرای عمليات بازســازی و بهســازی معابر 
ســواره رو و پياده روها، عزم و تمرکز خود را بر ساخت، 
بازسازی و مرمت ابنيه اداری منطقه قرار داده  و در اين 

مجموعه ها توجه به توانيابان مد نظر بوده است.» 
«رضا جوان» افزود: «در اين پروژه ها عمليات سنگ کاری و کاشيکاری، تعمير تأسيسات 
برقی و مکانيکی، مناسب سازی ســاختمان ها برای استفاده توانيابان و معلوالن انجام شده 
است.» او ادامه داد: «ساخت سوله انبار در دوکوهه، تکميل ساختمان اسکان کارگری سوله 
بازيافت، تکميل مسجد علی اکبر(ع)، بازسازی سرای محله زاهد گيالنی و اشراقی، بازسازی 

آبنماها و بازسازی سرويس های بهداشتی محدوده منطقه از جمله موارد است.»

چهره
شهردار منطقه 4:

پروژه شهر هوشمند 
اجرا مى شود

يادداشت

دقيقه نودى نباشيم 
با نزديک شــدن به روزهای پايانی ســال 
و به رغم شــرايط کرونايی که همانند ســال 
گذشــته محدوديت هايــی را در برخی موارد 
ايجــاد کرده، متأســفانه شــلوغی و ازدحام 
در برخــی نقاط و بازارهــای محلی و مراکز 
خريد بيشتر شــده و معابر شهر هم روزهای 

پرترافيکی را سپری می کند. 
در چنين شرايطی معموًال خيلی ها از اين 
مسئله گله دارند و گاه مسئوالن شهری را در 
اين باره مقصر می دانند، اما واقعيت آن اســت 
که بخش قابل توجهی از اين شلوغی و ازدحام 
در روزهای پايانی ســال، به نبود برنامه ريزی 
مناســب برخی از ما شــهروندان برمی گردد 
که اغلب کارهای خــود را به روزهای پايانی 
ســال موکول می کنيم و با نزديک شــدن به 
پايان ســال، حجم فعاليت های ما دو چندان 

می شود. 
در حالــی که بســياری از کارهايی که در 
ايــن روزهای پايانی ســال انجــام می دهيم 
مختص اين ايام نيست و در ماه های قبل هم 
می شد اين کارها را با سهولت بيشتری انجام 
داد. مثل معاينه فنی خــودرو که مراکز ويژه 
اين خدمات در طول ســال ميزبان مشتريان 
هســتند اما برخی از شهروندان، به بهانه های 
مختلف آن را به روزهای پايانی سال موکول 

می کنند. 
انگار در اين روزهای باقيمانده از سال است 
که يادشــان می افتد قرار است در تعطيالت 
نوروز از خودرو شخصی خود بيشتر استفاده 
کنند. يا خريد برخی لوازم منزل که اين يکی 
هم مختص پايان ســال نيست و می شود در 
ماه هــای قبل هم اين نــوع خريدها را انجام 
داد. طبعًا برای اين نکات يادشده بايد قبل از 
اين ايام فکری می شد اما حاال که به روزهای 
پايانی ســال نزديک و نزديک تر می شويم چه 

کار می شود کرد. 
به نظر می رسد هنوز هم دير نشده و با يک 
برنامه ريزی صحيح می تــوان برخی کارهای 
غير ضروری را به روزها و ماه های ديگر موکول 
کــرد و فقط برای کارهای ضروری اين ايام و 
خريدهای مناســبتی که ويژه روزهای پايانی 
سال اســت اقدام کرد. با اين رفتار سنجيده 
می تــوان تا حــدودی از بــار ترافيکی معابر 
عمومی شهر در روزهای پايانی سال کاست و 
به سهم خود در آرامش عمومی شهر و محله 

نقش داشت. 
بديهی است که تمام رفتارهای ما به عنوان 
عضوی از يک خانواده بزرگ شهری با آرامش 
عمومــی در شــهر ارتباط مســتقيم دارد و 
شايسته است که در همه حال به فکر شهر و 
ســاکنانش که خود هم عضوی از آن هستيم 

باشيم. 
برای اين کار کافی اســت در برخی برنامه 
های کاری خود در روزهای آينده تجديدنظر 
کنيم و هر کاری را که می شــود به روزهای 
بعد از پايان ســال موکول کرد کنار بگذاريم 
و فقــط بــه اولويت های اصلــی و مهم برای 
اســتقبال از ســال نو بپردازيم و در روزهای 
کاری ابتدای ســال جديد کــه طبعا وقت و 
انرژی بيشــتری برای انجام کارها داريم، امور 

معوقه را انجام دهيم.

اجراى طرح انضباط اجتماعى در محله افسريه 
طرح انضباط اجتماعی در معابر محله افسريه آغاز شد. 
شــهردار منطقه ۱۵ دراين باره گفت: «ساماندهی معابر اين 
محله با اطالع رســانی همگانی، همکاری نيروی انتظامی، 
مشارکت ســاکنان و کاسبان افسريه، شــوراياری و هيأت 
امنای کاســبان بيســت متری افســريه آغاز شده است.» 
«وحيدرضــا انارکی محمد » با اعــالم اينکه در اين طرح با 
همکاری کاسبان سدمعبر پياده روها جمع آوری شده، افزود: 
«طرح انضباط اجتماعی از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب به اجرا 
در می آيد تا در روزهای پايانی ســال شــهروندان بتوانند به 
راحتی از پياده روها اســتفاده کنند.» او ادامه داد: «ســد معبر وانتی ها نيز با همکاری اين صنف از 

خيابان های اصلی جمع آوری شد تا معابر برای امدادرسانی و ترافيک روان محلی فراهم باشد.»

اجراى طرح انضباط اجتماعى در محله افسريه 

برای نخســتين بار پــروژه صورت 
پيمان های خدمات شهری  وضعيت 
در شهرداری منطقه۴ الکترونيک می شود. 
شهردار منطقه۴ با بيان اينکه سال ۱۴۰۰ 
عرصــه  در  منطقــه  شــکوفايی  ســال 
می گويد:  بــود،  خواهد  هوشمندســازی 
«تسريع در رسيدگی به امور شهر و کاهش 
با  بــه شــهرداری،  مراجعه شــهروندان 
بهره گيری حداکثری از بســترهای ايجاد 
شده برای خدمت رسانی مطلوب از جمله 
اولويت هــای اين منطقه در ســال آينده 

است.» 
«محمد محمددوست» می افزايد: «تحقق 
برنامه «تهران هوشمند» و ايجاد شفافيت 
در فرايندهــای ادرای و نظامــات مالی از 
اهــداف اصلی ايــن پــروژه در منطقه ۴ 

است.»
 او ادامه می دهد: «پروژه صورت 
وضعيت برای پيمان های خمات 
شــهری منطقه۴ به همت 
معاونان خدمات شــهری 
و محيط زيســت و مالی 
منطقه  اقتصاد شهری  و 
ســازمان  همــکاری  و 
و  پســماند  مديريــت 
سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطــات شــهرداری 
تهران اجرا شــده است که 
نتايج خوب آن مشمول حال 

شهروندان می شود.»

مجله خبرى مجله خبرى

موتورفروشى هاى متخلف خيابان 17 شهريور پلمب مى شوند
موتورفروشی های متخلف خيابان ۱۷شهريور پلمب می شوند. سرپرست 
معاونت خدمات شهری و محيط زيست شــهرداری منطقه۱۴ دراين باره 
گفت: «در محدوده خيابان ۱۷ شهريور، تعداد قابل توجهی موتورفروشی 
وجود دارد که بعضی از آنها قوانين و مقررات شهری را ناديده می گيرند و 
با چيدن اجناس اضافی خود در پياده رو سدمعبر می کنند.» «محمدحسن 

فصيــح» افزود: «در اين خيابان، بيش از ۳۰ مغازه موتورفروشــی وجود 
دارد که اداره ساماندهی شهرداری منطقه ۱۴ به دليل بی توجهی به رأی 
تمهيد و اصرار به بی نظمی در کســب و کار، مانــع از فعاليت ۳۰ مغازه 
شده است.» به گفته سرپرســت معاونت خدمات شهری و محيط زيست 
شهرداری منطقه۱۴، بارها به مغازه دارهای متخلف تذکر داده شده است.  

تغيير نام معابر به درخواست شهروندان
شهروندانی که تمايل به تغيير نام خيابان ها، معابر، ساختمان ها 
و مراکز فرهنگی که فاقد نام يا دارای نام های نامناســب هستند 
دارند، می توانند درخواست های خود را به شهرداری منطقه ۴ ارائه 
دهند. مدير روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ دراين باره گفت: «اين 
افراد بايد با مراجعه به روابط عمومی منطقه ۴ درخواســت خود را 
اعالم کنند. براساس تقسيمات منطقه ای در سال ۹۹ بيش از ۱۵ 
درخواســت درباره تغيير نام معابر و کوچه ها به روابط عمومی اين 
منطقه ارائه شد که ۶ معبر امسال تغيير نام يافت.» ميراسماعيلی 
افزود: «تغيير نام بزرگراه رســالت به نام شهيد سپهبد حاج قاسم 
ســليمانی و برگزاری آيين نامگذاری خيابان سراج به نام شهيد 
مظفری نيــا از مهم ترين مصوبات نامگذاری يک ســال اخير بوده 
اســت که برای ارج نهادن به فداکاری های شــهدای مقاومت و زنده نگاه داشتن ياد ايشان، 
انجام شــد.» او ادمه داد: «همچنين کوچه «درايت» در محله مجيدآباد به نام شهيد مدافع 

حرم «نويد صفری» و بوستان هشتم به نام شهيد «علی غريب پور» و... نامگذاری شد.» 

اجراى پروژه هاى همسو با محيط زيست در منطقه8
توجه به مسائل زيست محيطی در برنامه ريزی ها و فعاليت های 
منطقه۸ قرار می گيرد. شــهردار منطقه۸ در اختتاميه نخســتين 
مميزی مراقبتی استاندارد بين المللی ايزو ١٤٠٠١ ويرايش ٢٠١٥ 
گفــت: «اين موضــوع می تواند گام مؤثری بــرای بهبود وضعيت 
محيط زيست و در نتيجه ارتقای کيفيت زندگی شهروندان باشد.» 
«مســعود رنجبريان» افزود: «موضوعات زيست محيطی فرابخشی 
است و مختص يک واحد و مجموعه نيست؛ بنابراين نبايد صرفًا با 
ديد سازمانی و اداری به آن نگاه کرد و بايد در اولويت فعاليت های 
واحدهای اجرايی، ستادی، ادارات مرتبط و تعامالت بين بخشی قرار 
گيرد.» او اضافه کرد: «تعهد پذيری و مسئوليت پذيری برای اجرای 
برنامه های محيط زيستی موجب بهبود وضعيت و اثر گذاری بيشتر 
برنامه ها می شود و بايد تالش کنيم که اين رويکرد در منطقه ۸ نهادينه شود.» شهردار منطقه۸ 
تأکيد کرد: «اين مميزی ها باعث تقويت نقاط مثبت و برطرف کردن نقاط ضعف مان می شود تا 

بهتر بتوانيم به دنبال کسب رضايت شهروندان باشيم. »

 «طلوع بى نشان ها» صاحب مركز كار آفرينى شد
مرکز کارآفرينی «طلوع بی نشان ها» با حضور جمعی از مسئوالن 
شــهری منطقه ۱۴ و رئيس بهزيستی کل کشور و شهر تهران در 
دارالمؤمنيــن پايتخت راه اندازی شــد. مديرعامل جمعيت طلوع 
بی نشــان ها درباره فعاليت اين مرکز گفت: «اين مجموعه فعاليت 
خود را از ســال ۱۳۸۴ با هدف قرار دادن افراد بی خانمان زير چتر 
حمايتی خود آغاز کرده اســت و با کمک خّيران اين اتفاق محقق 
شــد و بعد از مدتی توانســتيم فعاليت هايمان را گسترش دهيم و 
در مســيرهای ديگری گام برداريــم.» «اکبر رجبی» با بيان اينکه 
پس از ۱۵ ســال تالش بی وقفه حاال مجموعه طلوع بی نشــان در 
حوزه آســيب های اجتماعی و کارآفرينی خانواده های بی سرپرست 
هم خدمــت می کند، افزود: «اين مرکز در حوزه درمان، اســکان، 
کارآفرينی و توانمندسازی افراد آسيب ديده اقدامات ارزنده ای انجام می دهد.»او ادامه داد: «با 
حمايت از خانواده های مشکل دار، می توان ميزان جرائم را به حداقل رساند.» او خاطرنشان کرد: 

«در روزهای پايانی سال بالغ بر ۱۰۰ هزار سبد کاال به نيازمندان اهدا می شود.» 

ميز خبر

  60
نفر از بانوان محله كيانشهر منطقه 
15 در طرح آموزش هاى بوستان 

ترافيك شركت كردند. آنها با 
قوانين فنى دوچرخه سوارى آشنا 

شدند. 

  150
اصله درخت براى اجراى پروژه 

ساخت تقاطع غيرهمسطح در 
بزرگراه شهيد باقرى و خيابان 

فرجام از اين محدوده به حاشيه 
جنگل لويزان منتقل شد. در 

اين روش درختان چندساله را 
بدون آسيب ديدگى ريشه و تنه 
به همراه خاك اطراف آن از محل 
پرورش به مكان كاشت منتقل 

مى كنند. 

1461
مورد ناايمن در بوستان هاى 

منطقه 14 شناسايى و رفع شد. 
اين طرح توسط اداره فضاى سبز 

براى حفظ امنيت در محله ها و رفاه 
شهروندان در96 بوستان منطقه 

14 انجام شد. 

547
هكتار اراضى بوستان جنگلى 

سرخه حصار به مدت30 سال به 
شهردارى تهران واگذار و دفترچه 

بهره بردارى از اين پارك نيز كه 
شامل 54 پروژه گردشگرى، 

توسعه فضاى سبز و نگهدارى 
از گونه هاى جانورى و... نيز از 
سوى شهردارى منطقه13 اخذ 

شد. 

ضرورت رفع مشكالت 
جنگل كارى هاى كيانشهر 

جنگل کاری های انتهای 
مدت ها  از  کيانشهر  محله 
پيش به حــال خود رها و 
اهالی  نارضايتــی  موجب 
شده اســت. فضای دنج و 
تاريک اين محدوده، ايجاد 

آسيب های اجتماعی مختلف برای محله کيانشهر 
را در پی داشته اســت. «قاسم حسين زاده» رابط 
شوراياران منطقه ۱۵ دراين باره می گويد: «مشکل 
عمده  اهالی محله کيانشهر، مربوط به محدوده 
جنگل کاری های کيانشهر است که متأسفانه با 
پيگيری های شوراياران هنوز امنيت کافی برای 
حضور افراد عادی در اين محدوده برقرار نشــده 
اســت.» او ادامه می دهد: «با توجه به اينکه در 
اين محدوده نور تأمين نشده و فضا تاريک است 
و هيچ گونــه بازپيرايی در ايــن جنگل کاری ها 
صــورت نگرفته، به پاتوقی بــرای افراد معتاد و 
اراذل و اوباش تبديل شــده است.» او می افزايد: 
«برای همين اهالی به ويژه بانوان برای عبور از اين 

محدوده احساس ناامنی می کنند.»
 او تأکيــد می کند: «البته مــا برای کاهش 
مشکالت موجود و کمک به شهروندان مشارکت 
بخش خصــوص را وارد کار کرده ايم که چندين 
طــرح بــرای بازپيرايی ايــن جنگل کاری ها به 
شهرداری ارائه شده است اما به دليل قرار داشتن 
موانعی بر ســر راه اين اقدام صــورت نگرفت.» 
حســين زاده می گويد: «در صورتی که شهرداری 
و بخش خصوص بتوانند در اين زمينه همکاری 
الزم را داشــته باشند، وضعيت جنگل کاری های 
محله کيانشــهر مطلوب و از حالت فعلی خارج 
ومنجر به افزايش رضايت شهروندان نيز می شود.»
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خبر خطى

 منطقه4   ســاعت کار مرکز شــماره گذاری و 
تعويض پالک خيابان اتحاد، ۲ ســاعت افزايش 
يافت. شهروندان روزهای شنبه تا چهارشنبه از 
ســاعت ۷ تا ۱۶ و روز پنجشنبه از ساعت ۷ تا 

۱۴ می توانند به اين مرکز مراجعه کنند.  
 منطقه 8  فضای ســبز پيست دوچرخه سواری 
خيابان گلبرگ توســط اداره فضای سبز ناحيه 
يک بهسازی شــد. اين اقدام با هدف نگهداشت 
شــهر و ايجاد روحيه نشاط در ميان ورزشکاران 

به اجرا درآمد. 
منطقه13  امکان ســنجی ســاخت تصفيه خانه 
فاضــالب در منطقه۱۳ انجام شــد. با توجه به 
انعقاد تفاهمنامه بين شهرداری تهران و وزارت 
نيــرو مبنی بر ســاخت تصفيه خانه فاضالب در 
نقاط مورد نياز شــهر تهران از جمله منطقه۱۳، 
اين موضوع در جلســه ای مطرح و ســناريوها و 
مدل های مختلف ســاخت تصفيه خانه ارزيابی و 

بررسی شد. 
برای  امــداد «هميــار محله»  منطقه14 خانه 
حمايت از شهروندان بی بضاعت در سرای محله 
شيوا راه اندازی شد. اولويت برنامه های اين خانه 
امداد کمک به معيشت خانواده ها، توانمندسازی 
و کارآفرينی و بازسازی و کمک به خريد و اجاره 
منزل به شهروندان نيازمند محله های بروجردی 

و شيوا است. 
منطقه15 مســابقات جام زمســتانی در رشته 
آمادگی جســمانی در بوســتان ولی عصر(عج) 
ناحيه يک برگزار شــد. اين مسابقات با رعايت 
پروتکل هــای بهداشــتی اجــرا و از نفرات برتر 

تجليل شد. 

پاتوق معتادان در بافت فرسوده برچيده شد
بيش از ۵۰ خانه و پاتوق معتادان محدوده سيزدهمين تکه پايتخت جمع آوری و پلمب 
شد. شهردار منطقه۱۳دراين باره گفت: «دراين راستا طرح برخورد با خانه های مجردی که به 
پاتوق معتادان و مجرمان تبديل شده بود، به اجرا درآمد.» «مجتبی شکری» با بيان اينکه با 
هدف رفع آسيب های اجتماعی، طرح ضربتی پلمب خانه های معتادان در محدوده شهرداری 
ناحيه يک منطقه۱۳ اجرايی شــد، ادامه داد: «در مرحله  جديــد اين طرح که با همکاری 
شهرداری منطقه۱۳ و شرکت های آب، برق، گاز، تعزيرات و اداره بهداشت اجرايی شد، ۵۸ 
خانه پاتوق معتادان در نقاط آسيب زا پلمب شد.» او افزود: «هدف از اجرای اين طرح کاهش 
معضالت، آسيب های اجتماعی و کسب رضايت شهروندان است.» شهردار منطقه۱۳ تأکيد 
کرد: «در اين طرح خانه هايی که اتاق های داخل آن به چندين واحد تقسيم شده و هر واحد 
نيز به چندين نفر اجاره داده شده بود و در اين فضاها مال خری، مصرف موادمخدر، قاچاق 
و اقدامات مجرمانه ديگر انجام می دادند پلمب شد..» شکری يادآور شد: «همچنين براساس 
اجرای اين طرح ضربتی معتادان متجاهر در اين محدوده جمع آوری شــدند که افراد برای 
ادامــه روند کار به به کمپ های ترک اعتياد و مراکز بازپروری منتقل می شــوند.» محدوده 
شهرداری ناحيه يک منطقه ۱۳ از سال ها پيش با معضل خانه های مجردی و حضور معتادان 
و فروشندگان موادمخدر مواجه است که پاکسازی اين محدوده و ايجاد آرامش در محله در 

برنامه های دست اندرکاران قرار دارد. 

چه خبر از شهر؟

على اهللا  سليمى
دبير تحريريه

مسير دوچرخه در ميدان هفت حوض نيز گفت: «مسير دوچرخه در محله هفت حوض، دور ميدان 
 ايجاد می شــود. در ادامه اين مسير، ايجاد مسير 
۵ کيلومتر و عرض ۵ کيلومتر و عرض ۱/۵ متر 
 در دست اقدام است.»

طرح انضباط اجتماعی در معابر محله افسريه آغاز شد. 
 دراين باره گفت: «ساماندهی معابر اين 
محله با اطالع رســانی همگانی، همکاری نيروی انتظامی، 
مشارکت ســاکنان و کاسبان افسريه، شــوراياری و هيأت 
امنای کاســبان بيســت متری افســريه آغاز شده است.» 
«وحيدرضــا انارکی محمد » با اعــالم اينکه در اين طرح با 
همکاری کاسبان سدمعبر پياده روها جمع آوری شده، افزود: 
 صبح تا ۹ شب به اجرا 
در می آيد تا در روزهای پايانی ســال شــهروندان بتوانند به 
راحتی از پياده روها اســتفاده کنند.» او ادامه داد: «ســد معبر وانتی ها نيز با همکاری اين صنف از 

خيابان های اصلی جمع آوری شد تا معابر برای امدادرسانی و ترافيک روان محلی فراهم باشد.»

اهــداف اصلی ايــن پــروژه در منطقه 
است.»

 او ادامه می دهد: «پروژه صورت 
وضعيت برای پيمان های خمات 

شــهری منطقه
معاونان خدمات شــهری 
و محيط زيســت و مالی 
منطقه  اقتصاد شهری  و 
ســازمان  همــکاری  و 
و  پســماند  مديريــت 
سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطــات شــهرداری 
تهران اجرا شــده است که 
نتايج خوب آن مشمول حال 

شهروندان می شود.»
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خوش آمديد 
به موزه مشاغل

  اينجا موزه مشــاغل 
کوچک تريــن  اســت. 
مــوزه پايتخــت که در 
و  سرسبز  بوســتان  دل 
زيبای ســهند جا خوش 
زيادی  مدت  است.  کرده 
افتتاحــش  زمــان  از 
نمی گذرد بــا اين وصف 
خوب  خيلی  توانســته 
جای خود را در بين ديگر 
موزه های شــهر باز کند. 
«عليرضا  آن  مؤســس 
عسگری» است، شهروند 
خوش ذوقــی که به مدد 
ايران گردی و گشت وگذار 
در شــهرها و روستاهای 
کوچک و بزرگ کشــور، 
را  قديمی  وسايل  و  اشيا 
جمع آوری کرده اســت. 
اين کار را به تنهايی انجام 
شخصی  هزينه  با  و  داده 
خودش. عســگری معلم 
نمونه منطقه ۱۴ است اما 
گردآوری  با  را  فراغتش 
هويت  شده  گم  تکه های 
او  می کند.  سپری  ايران 
تا چنــدی پيش گنجينه 
خانه  در  را  خود  باارزش 
حاال  و  می کرد  نگهداری 
شــهرداری  کمک  بــه 
مکانــی در اختيــارش 
گذاشته شــده تا بتواند 
جايگاه ثابتی برای برپايی 
مــوزه اش ايجــاد کند. 
تا  زديم  او  موزه  به  سری 
بهره مند  تجربياتــش  از 

شويم. 

مژگان مهرابى

شهروند خوش ذوق هم محله اى 
وسايل و ابزار اصناف قديمى را 

در بوستان سهند گردآورى كرده است

داخل بوســتان سهند درســت در فاصله چند 
قدمی آبنمای بزرگ پارک، بنای نوسازی است که 
البته فضای خيلی بزرگی ندارد. ســردر آن تابلويی 
نصب شده به نام «موزه مشاغل». ظاهرش بيشتر به 
يک کتابخانه يا يک کالس آموزشی می ماند تا موزه. 
البته تا کســی پا به درون آن نگذارد باور نمی کند 
که در دل اين بنا چه اشيای باارزشی وجود دارد. با 
اين وصف ديدن تابلوی موزه مشاغل کفايت می کند 
تا هر رهگذر اهل هنری برای ارضای کنجکاوی اش 
هم که شده، سری به داخل بکشد و خبر از احوال 
درون موزه بگيرد. درست همان کاری که ما کرديم. 
داخل موزه ويترين های شيشه ای با نظم و فاصله از 
هم قرار دارند. درون هرکدام از قفسه های شيشه ای 
ابزار شغل های قديمی چيده شده که هر کدامشان 
بيانگر يک پيشــه و حرفه ای هستند که در قديم 
رايج بوده است. «عليرضا عســگری» از راه اندازی 
اين موزه خوشــحال است چراکه آن را عاملی برای 
رونق گردشگری منطقه ۱۴ می داند. او مربی ورزش 
دبستان شهيد نوری است و جمع آوری عتقيه جات 
را برای شادی دل خودش انجام می دهد. می گويد: 
«از بچگی به کارهای هنری عالقه زيادی داشــتم. 
عکاســی می کردم قاليبافی و موســيقی را هم ياد 
گرفتم. جمع آوری کلکســيون هم از تفريحاتم بود. 
آن موقع نامه بهترين وســيله ارتباطی محســوب 
می شــد و الزمه اش تمبر بود. هر جا تمبر می ديدم 
جمع می کردم و در آلبوم می چســباندم. کم کم به 

جمع آوری وسايل قديمی عالقه مند شدم.» 

ارثيه پدربزرگ
ارثيه به جا مانده از پدربزرگ انگيزه ای شــد تا 
عســگری پی جمع آوری عتيقه جات برود و عزمش 
را برای جمع آوری کلکســيون اشيای قديمی جزم 
کنــد. باقی ماجــرا را از زبان خودش می شــنويم: 
«وســايل بنايی و کشاورزی پدربزرگم قديمی بود. 
در بين چيزهايی که داشــت ابــزار گيوه دوزی هم 
ديده می شد. همه شان مربوط به اواخر دوره قاجار 
بودند. آنها را به يادگار برداشتم. خيلی از شهروندان 

رغبتی به نگهداری از اين وسايل ندارند و هر وسيله 
کهنه ای را به زباله دان می ســپارند. اما اين وسايل 
بــرای من جور ديگری بود. هويت محله ام را به رخ 
می کشيد.» بعد از آن نوبت به خانه دوست و آشنا 
رســيد، عســگری هر آنچه کهنه و قديمی بود و 
صاحبخانه تمايلی به نگهداشت آنها نشان نمی داد 
را به مجموعه اش اضافه می کرد. او در کنار وسايل، 
مجموعه بزرگی از کاست موسيقی اقوام محلی دارد 
که می توان گفت در نوع خود منحصربه فرد اســت. 
می گويد: «در اين حين بــا انجمن مجموعه داران 
آشــنا شدم و از آنها چيزهای زيادی ياد گرفتم. آن 
جا بود که روش درست جمع آوری کلکسيون را ياد 
گرفتم. برای تهيه اشيای قديمی به شهرهای زيادی 
ســفر و از موزه های تاريخی شهرهای ديگر بازديد 
کردم. به جز شــهر گرگان به همه شهرهای ايران 
ســفر کرده ام.» حضور در مسابقات ورزشی آن هم 
به عنوان مربی شنا و دووميدانی خود برگ برنده ای 
بود تا او بتواند به راحتی ايران گردی کند. می گويد: 
«بعد از مسابقات، گشتی در شهر زده و ابتدای امر 
از موزه و مکان های ديدنی آن جا ديدن می کردم.» 

از سكه هاى هخامنشى تا كوبه هاى 500 
ساله

موزه گردی با عسگری عالوه بر آشنايی با وسايل 
قديمــی مزيت ديگری هــم دارد و آن مرور تاريخ 
کهن ايران است. او برای اينکه بتواند درباره قدمت 
وســايلی که جمع می کند اطالعاتی کســب کند، 

ســعی کرده با مطالعه کتاب هــای تاريخ به تمدن 
ايران اشراف پيدا کند. می گويد: «ايران گنجينه ای 
از اشــيای قديمی را در دل خود دارد. به طور مثال 
از شهر ســوخته واقع در سيستان، اشيايی کشف 
شده که قدمت ۷۰۰۰ ساله دارند.» همين طور که 
به زندگی مردم در دوران اشــکانيان و هخامنشيان 
اشــاره می کند، نوک پيکانی را نشــان می دهد که 
به قول خودش مربوط به دوره اشــکانيان است. در 
اين باره می گويــد: «با اين پيکان صيد می کردند.» 
در بين عتيقه ها آنچه بيشــتر از همه جلب توجه 
می کند، وجود ســکه های قديمی است. سکه هايی 
که از دوره هخامنشيان به بعد ضرب شده است. در 
بين آنها ســکه ای را بيرون می آورد. ظاهر معمولی 
دارد اما به گفته عسگری مربوط به دوره ای موسوم 
به ايلمايی اســت. يعنی ۱۵۰۰ ســال پيش. اينکه 
چطور سکه های عهد هخامنشی به دست موزه دار 
هم محله ای رسيده، خود جای سؤال است؟ عسگری 
پاســخ می دهد: «سکه ها اغلب از جنس طال و نقره 
هســتند. اما ســکه دوره ايلمايــی از جنس مفرغ 
اســت. پيدا کردن شان کار سختی نيست. آنها را از 
مجموعه دارها و عتيقه فروشــی ها تهيه کردم.» از 
ديگر وســايلی که در موزه مشاغل ديده می شود، 
۱۰۰ نوع کوبه قديمی است که به ۵۰۰ سال پيش 
تعلــق دارند. او توضيح می دهد: «نوع کوبه ها با هم 
فــرق می کرد و از نوع کوبيدن صاحب خانه متوجه 
می شد مهمان مرد است يا زن» با خنده می گويد: 

«کار آيفون های امروزی را می کرده است.» 

حاصل 30 سال زحمت موزه دار
در موزه کوچک شــهروند هم محله ای ابزار همه 
مشــاغل وجود دارد. از مسگری و بنايی و نگارگری 
تا نخ ريســی و گيوه دوزی. به گفتــه خودش ابزار 
کار ۴۵ صنف در اين موزه نگهداری می شود. يکی 
يکی درباره وسايل داخل ويترين توضيح می دهد: 
«اين ها تاس و جاسفيدابی هستند. اين هم جا ليفی 
است. ســال های دور گرمابه ها به شکل خزينه بود. 
هر حمامی دالک داشــت. حمام رفتن آداب خاص 
خودش را داشــت. اين هم تيغ و انواع قيچی که به 
حرفه سلمانی مربوط می شــود.» در کنار ويترين، 
يک کمان لحاف دوزی به ديوار لم داده و خودنمايی 

می کند. عســگری به آن اشــاره کــرده و تعريف 
می کند: «اين کمــان را از يک لحاف دوز دوره گرد 
خريدم. برای پدربزرگش بود. بيش از ۱۰۰ ســال 
قدمت دارد. او قدر اين کمان را نمی دانست اما من 
ارزش هويتی آن را می فهميدم.» او همه وســايل 
قديمی را با هزينه شــخصی خود تهيه کرده است. 
طبق برآورد خودش قريب به ۲ ميليارد برای تهيه 
آنها هزينه کرده است. می گويد: «اين موزه حاصل 
زحمت ۳۰ ساله من است. تک تک وسايلی که در 
ويترين موزه نگهداری می شــود هرکدام حکايت از 
عهد و زمانی می کند. دورانی که مردم با آنها کسب 

درآمد کرده و روزی خود را به دست می آوردند.»

نگارخانه اى از عكس هاى قديمى 
کمی آن طرف تر از ويترين ها، درســت در اتاق 
کنار دستی، عکس های زيادی به ديوارها نصب شده 
اســت. همه آنها تاريخ قديــم منطقه ۱۴ را روايت 
می کنند. از سرآسياب و دروازه دوالب تا گورستان 

و درب های قديمــی. او درباره عکس ها 
توضيح می دهد و می گويد: «اين 

عکس از ايســتگاه درشــکه 
گرفته شده  خيابان شــيوا 

است. می بينيد. درشکه ها 
هســتند  صــف  بــه 
مســافر.  منتظــر  و 
مســافران را به ميدان 
می بردنــد.  خراســان 

ايــن عکس هــم مربوط 
موتورآب  راه انــدازی  به 
عســگری  می شــود.» 

بــه عکس ديگری اشــاره 
می کنــد کــه مراســم عيد 
فطــر در دهه ۴۰ را نشــان 
می دهد. و همچنين افتتاحيه 
نحوه  از  تختــی.  اســتاديوم 
می گويد:  عکس ها  جمع آوری 
با همکاری ســراهای محله  که 

شــده اند.  جمــع آوری 
می گويــد: «در اين راه 

خيلی  محله  مديران 

خوب همراهی کردند. با کمک آنها فراخوانی زديم 
که هرکدام از شــهروندان عکــس قديمی از محله 
دارد اســکن کرده و به ما بدهند. اهالی اســتقبال 

خوبی کردند.» 

راسته بازارهاى منطقه 14 
نوبت به تاريخ محله می رســد. اينکه در منطقه 
۱۴ بيشتر چه مشاغلی رونق داشته است. می گويد: 
«شــغل اهالی منطقه ۱۴ بيشتر کشاورزی بوده و 
اقوام زيادی از کاشــان، اصفهــان، اراک، گلپايگان 
به تهران آمده و در دوالب مســتقر شدند و کم کم 
منطقه ۱۴ گسترش پيدا کرد. در محله سرآسياب 
بيشــتر آشتيانی ها و تفرشی ها ســکونت داشتند. 
چهارراه فرزانه و محله دوالب راســته مســگری ها 
بود. درخيابان جهان پناه بيشتر صنف کاشی سازها 
مســتقر بود که االن به سبک مدرن کار می کنند 
و به نمايشگاه ســنگ تغيير کاربری داده اند.» در 
حال حاضر به دليل شيوع بيماری کرونا موزه فعال 
نيست اما اگر کسی تمايل به بازديد 
داشته باشد با تلفنی که 
او در اختيار شهروندان 
تمــاس  گذاشــته 
عســگری  و  می گيرد 
نفر  يک  بــرای  حتی 
هم که شــده در موزه 
را بــاز می کند. او ايده 
خوبی در ســر دارد و 
ســايت  راه اندازی  آن 
اســت.  پرنده نگــری 
است  معتقد  عسگری 
در بوســتان ســهند 
زيــادی  پرنده هــای 
وجــود دارد که اغلب 
آنها  نام  با  شــهروندان 
بيگانه انــد چه خوب که 
اهالی بــا طبيعت محل 
آشنا  بيشــتر  زندگی شان 

شوند. 

منطقــه ۱۴، از جملــه مناطق 
پايتخت اســت که بافــت تاريخی 

زيادی را در خود جای داده 
اســت، به جز محله دوالب 
که قدمت چند صد ســاله 
دارد، باقی محله های منطقه 
۱۴ بعــد از دوران پهلوی 
شــکل گرفته اند. «عليرضا 
تهران شــناس  زمانــی» 
دربــاره تاريخچــه دوالب 

توضيح می دهد و می گويد: «دوالب 
روســتايی بوده با پيشــينه ۱۲۰۰ 
ســال که شغل اصلی ســاکنان آن 
کشــاورزی بــوده اســت. در اينجا 
عالمان زيــادی زندگی می کردند. از 
اين رو محلــه دوالب بافتی مذهبی 
داشته و دارد. در اين محله مسجدی 
وجــود دارد کــه از معمــاری اش 
می توان تخمين زد که شکل گيری 
آن به دوره سلجوقيان برمی گردد.» 
بــه گفته زمانی، کشــاورزی، حرفه 
اصلی اهالی دوالب بوده است. او در 
ادامه می افزايد: «به دليل قنات های 
پــرآب اين محله اهالــی به زراعت 
رو آورده و بهتريــن صيفی جات در 
اين خطه توليد می شــد. هنوز هم 
در اين محله زمين های کشــاورزی 
وجود دارد. از ديگر شــغل های رايج 
محله دوالب، ميرابی بوده اســت.» 
اين تهران شــناس معتقد اســت، از 
دوره پهلــوی که پای وثوق الدوله به 
شــرق تهران باز شد کم کم محله ها 
باير  و زمين هــای  شــکل گرفتند 
تبديل به ساختمان شد. در دهه های 
۳۰ و ۴۰ گســترش پيدا کرد. او با 
استناد به کتاب جعفر شهری درباره 
اصنــاف قديمی، متذکر می شــود: 
«تهران پنج محله مهم داشــت به 
نام بازار، عودالجان، ســنگلج، غرب 
و چاله ميدان. در بازار اغلب شغل ها 
ديده می شد، راســته مال فروش ها، 
کهنه فروش ها مسگرها، ارسی دوزها، 
صندوق ســازان، توتون فروش هــا و 
بزازی. البته بعضی از بزازی ها پارچه 
را کيلويی می فروختند. شغل عصاری 
هم رايج بــود که کار روغن گيری را 
انجام مــی داد. محمد کاظم عصار از 
شــهره های اين حرفه است. يا لباف 
که لبه های فــرش را می بافتند.» به 
گفته زمانی در هر محله يک سلمانی، 
يک نانوايی، يک ميوه فروشی، قصابی 
و... وجود داشــت که نيــاز اهالی را 
او ادامه می دهد:  برطرف می کردند. 
«بعضی از شــغل ها وقتی به تهران 
آمدند آن را ادامه دادند. به طور مثال 
ارسی دوزها مربوط به کشور روسيه 
بوده که مهاجران بازار ارسی دوزها را 
ايجاد کردند. مثًال تبريزی ها بيشتر 
ارسی می دوختند يا حمامی ها بيشتر 

سمنانی بودند.» 

عليرضا زمانى، تهران شناس:
دوالب، برگى از 

دفتر تاريخ طهران 
قديم است

توضيح می دهد و می گويد: «اين 
عکس از ايســتگاه درشــکه 
گرفته شده  خيابان شــيوا 

است. می بينيد. درشکه ها 
هســتند  صــف  بــه 
مســافر.  منتظــر  و 
مســافران را به ميدان 
می بردنــد.  خراســان 

ايــن عکس هــم مربوط 
موتورآب  راه انــدازی  به 
عســگری  می شــود.» 

بــه عکس ديگری اشــاره 
می کنــد کــه مراســم عيد 
 را نشــان 
می دهد. و همچنين افتتاحيه 
نحوه  از  تختــی.  اســتاديوم 
می گويد:  عکس ها  جمع آوری 
با همکاری ســراهای محله  که 

شــده اند.  جمــع آوری 
می گويــد: «در اين راه 

خيلی  محله  مديران 

داشته باشد با تلفنی که 

آشنا  بيشــتر  زندگی شان 
شوند. 

ارثيه به جا مانده از 
پدربزرگ انگيزه ای شد تا عليرضا 
عسگری پی جمع آوری عتيقه جات 

برود و عزمش را برای 
جمع آوری کلکسيون 
اشيای قديمی جزم 

کند

برود و عزمش را برای 
جمع آوری کلکسيون 
اشيای قديمی جزم 

عليرضا زمانى کند
تهران شناس

پايتخت اســت که بافــت تاريخی 

عليرضا زمانى 
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

ديدار پدران شــهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم 
هميشــه يادآور صبر و استقامت خانواده های شهدا در 
برهه های حساس کشورمان است که با تقديم فرزندان 
رشــيد خود از آرمان های انقالب اســالمی پاسداری 
کردنــد و اکنون نمادهای صبر و پايــداری در جامعه 
اسالمی محسوب می شوند. در اين خصوص، برگزاری 
ويژه برنامه «پدران الله ها» در فرهنگســرای گلستان 
گام کوچکــی برای قدردانی از مقام پدران شــهيد در 
محله های شرق تهران اســت. برای آگاهی از جزئيات 
برنامه راهی فرهنگســرای گلستان در خيابان گلستان 
می شويم. حدود ساعت ۵ بعدازظهر به محل برگزاری 
مراسم می رسيم. ســالن آمفی تئاتر فرهنگسرا ميزبان 
جمعيت است. برای رعايت پروتکل های بهداشتی روی 
صندلی هايی که قرار اســت مهمان ها بنشــينند، يک 
خط در ميان به رسم ادب چفيه ای قرار داده اند و روی 
صندلی های ديگر عکس شــهدا قرار دارد تا هم زينتی 
باشــد و هم کسی روی آن ننشــيند. به ابتدای سالن 
می رويم. پدران شــهدا در انتظار شروع برنامه هستند. 
در چهره برخی از آنها خوشــحالی ديده می شود و در 
چهره برخی از پدران شهدا هم غمی نهفته است.برنامه 
با تالوت آياتی از قرآن کريم و در ادامه پخش ســرود 

جمهوری اسالمی ايران آغاز می شود. 

مديون خانواده شهدا هستيم
مراسم شعرخوانی در مدح حضرت علی(ع) آغازگر 
بخش اول برنامه است. در ادامه، سردار حسين بهشتی، 
فرمانده بســيج محله ها و مساجد پشت تريبون می رود 

  يکی از رويکردهای مهم سازمان فرهنگی و 
هنری شهرداری تهران، اجرای ويژه برنامه های 
مناسبتی در ايام مختلف است و در اين راستا، 

هفته گذشته به مناسبت والدت با سعادت 
حضرت علی(ع) ويژه برنامه «پدران الله ها» در 
فرهنگسرای گلستان برگزار و در آن از ۸۰ پدر 
شهيد مدافع حرم و دفاع مقدس تقدير شد. در 

اين برنامه شهردار منطقه ۸، رئيس فرهنگسرای 
گلستان، فرمانده بسيج مساجد و محله ها، فرمانده 

ناحيه مقاومت بسيج کربال، فرماندهی و شورای 
حوزه ۱۵۱ قدس و خانواده شهدا به ويژه پدران 

شهدا و شهروندان منطقه ۸ حضور داشتند. اين 
برنامه با رعايت پروتکل های بهداشتی و همزمان 

با روز پدر انجام شد و مسئوالن فرهنگسرا با 
يادآوری اينکه جايگاه پدران شهدای دفاع مقدس 

و مدافعان حرم همواره و در همه حال واال و 
ارزشمند است، به تقدير اين اسوه های مقاومت 

پرداختند. 

سارا جعفرزاده

فرهنگسراى گلستان از پدران شهداى دفاع مقدس 
و مدافعان حرم تقدير كرد

به احترام پدران الله ها

و ضمــن تبريک حلــول ماه رجــب و ميالد حضرت 
علی(ع) و عرض ســالم و ارادت به روح امام راحل(ره) 
و خانواده شــهدا، در خصوص خانواده شهدا می گويد: 
«خدا را شــاکر هستم که ســاعتی را خدمت خانواده 
شهدا هستم. از اينکه ايستادگی و سال های دفاع مقدس 
را پشــت سر گذاشته ايم و امروز در يک جزيره امن به 
نام جمهوری اسالمی زندگی می کنيم، مديون خانواده 
شــهدا هستيم. پدران شهدا فرزندانی را تربيت کرده و 
به جبهه های جنگ فرســتادند که حماسه هاآفريدند 
و اکنون اين پدران شايســته تقديرنــد. از همان ابتدا 
دشــمنان برای براندازی نظام اســالمی تالش کردند 
اما مقاومت خانواده شهدا، ايستادگی همه رزمندگان، 
رهبری امام(ره) و جنگ هشــت ساله دست به دست 
هم دادند تا به لطف خدا امروز کشوری ايستاده و مقاوم 
داشته باشيم که دشمن از شنيدن نام آن لرزه به تنش 
می افتد.» او ادامه می دهد: «پدران شهدايی که امروز در 
خدمتشان هستيم، اکثراً فرزندانشان هيچ وقت از خانه 
و کاشانه خود دور نشده بودند و شرايطی پيش آمد که 
از نقاط مختلف به جبهه اعزام شــدند. وقی امام راحل 

فرمودند امروز حضور در جبهه تکليف 
اســت، نخســتين نفر پدران و مادران 
شهدا اســتقبال کردند و گاهی اوقات 
همين خانواده شهدا فرزندانشان را برای 

ثبت نام اعزام جبهه همراه می آوردند.»

دلم برايش تنگ شده است
شــهدا  پدران  معتقدند  بســياری 
همواره مظلــوم هســتند. همين که 
بغض گلويشــان را فــرو می برند و دم 
نمی زنند، گواه مظلوميت آنها اســت. 
مراســم با خواندن دکلمه ای از فرزند 
يکی از شــهدا ادامه پيدا می کند و بعد 
از آن مسئوالن به روی سن می روند تا 
با اهدا هدايايی از پدران شهدای تقدير 
کنند. پدران شهدا يک به يک با قامت 
خميده از پله های سن باال می روند. در 

اين ميان حضور چند پدر شهيد نظر حاضران را جلب 
می کند. پدر شهيدی که با عصا به سختی راه می رود 
و پدر ديگری که گوشــش سنگين شــده و صداها را 
واضح نمی شنود. کنجکاو می شــويم و بعد از مراسم 
تقدير ســراغش می رويم. از او نامش را می پرســيم. 
هيچ نمی گويد. با صدای بلند تر دوباره می پرسيم و باز 
هم سکوت می کند. می پرسيم پدرجان فرزندت کجا 
شهيد شده است؟ باز هم ترجيح می دهد سکوت کند. 
نمی خواهيــم اذيتش کنيم اما لبخند روی لبش ما را 
وادار می کند کنارش باشيم. يکی از همراهان اين پدر 
شهيد که گويا همسايه اش اســت می گويد: «آلزايمر 
دارد و گوش هايش هم ســنگين اســت و فقط گاهی 
جمله ای می گويد.» متأثر می شويم و دلسرد از اينکه 

صحبتی با ما نکرد، اما به يکباره صدايش را می شنويم، 
می گويد: دلم برايش تنگ شده اما رفت که رفت.»

مراسمى براى قدردانى
در پايان مراســم تقدير از پدران شــهدا فرصت را 
غنيمت دانسته و با «سعيد رنجبريان» مدير فرهنگسرای 
گلستان درباره برنامه می پرسيم. او در خصوص هدف 
اصلی اجرای اين برنامه می گويد: «مفتخريم که امروز را 
در کنار خانواده شهدا هستيم. با توجه به مناسبت روز 
پدر در نظر داشتيم ساعاتی را در فرهنگسرای گلستان 
ميزبان پدران شهدا باشيم. بسياری از اين پدران بهترين 
فرزندان و جگر گوشه هايشان را در ۸ سال دفاع مقدس 
و جنگ با داعش از دســت داده اند و با توجه به اينکه 
بيشتر اين پدران کهولت سن دارند، غم از دست دادن 
فرزندشان هميشه بر آنها مستولی می شود. ما در چند 
دوره ويژه برنامه «مادران چشم به راه» را برگزار کرديم 
و من شــخصًا تصميم داشــتم اگر فرصتی پيش آمد 
حتمًا اين بار از پدران شهدا تقدير شود.» او می افزايد: 
«درخانواده ای که فرزند شهيد می شود، پدر هم مانند 
مادر متأثر می شــود و امــا چون پدران 
درون گرا هستند کسی متوجه غم درونی 
يک پدر نمی شود. ما با اجرای ويژه برنامه 
«پدران الله هــا» به دنبال اين بوديم که 
بخشــی از درد و آالم ايــن پدران را کم 
بکنيم و بهترين فرصت، ســالروز والدت 
اميرالمؤمنين(ع) بود که اين پدران ديده 

شوند و از آنها تقدير شود.»

نذر مهربانى 
يکــی از اقداماتی که شــهروندان 
می تواننــد درخصوص نــذر مهربانی 
انجام دهند، رسيدگی به امور خانواده 
شهدا است. در اين خصوص، هستند 
پدران و مادرانی شــهدايی که در ايام 
کرونا نياز به کمــک دارند. رنجبريان 
با اشــاره به ضرورت توجه به خانواده 
شــهدا به ويژه پدران در اين ايام ادامه می دهد: «با 
تبليغات ايــن برنامه به دنبال ايــن بوديم که در 
ذهن افراد چراغی روشــن کنيم تا توجه بيشتری 
به پدران شــهدا داشته باشــند که شامل مالقات 
حضوری با پدران شهدا در منزلشان و انجام دادن 
برخی از امور روزانه اين افراد و بخشی ديگر تقدير 
از آنها در اعياد و مناســبت های مختلف است. در 
اين يک سالی که از شيوع بيماری کرونا می گذرد 
برخی از خانواده ها ممکن است درون گرا و افسرده 
شــده باشند  و ما با اجرای اين برنامه می خواستيم 
بخــش کوچکی از نبــود فرزندان  شــان که برای 
صيانت از خاک وطن رفتند و جان باارزششــان را 

هديه کردند، پر کنيم.»

ويژه برنامه «پدران 
الله ها» در ادامه 
برنامه «مادران 
چشم به راه» 

در فرهنگسراى 
گلستان براى 

قدردانى از مقام 
پدران شهيد برگزار 

شد

فضاى سبز

۵ سال پيش همزمان با روز درختکاری برای گرفتن 
نهــال رايگان به «مرکز نگهداری و پرورش گل و گياه 
باران» آمدم و متوجه شدم که در اين مرکز به اهالی ياد 
می دهند چطور از گلدان های خانه شان مراقبت کنند. 
فردای آن روز گلدان مريض احوالم را با خود  آوردم تا 
از کارشناسان کمک بگيرم. چند روز بعد، وقتی گلدانم 
سرحال و باطراوت  شد، تصميم گرفتم در کالس های 
رايگان پرورش گل و گياه ثبت نام کنم. «شهناز عليپور» 
ادامه می دهد: «هميشه عاشق نگهداری و پرورش گل 
و گيــاه بودم، اما هر بار کــه گلدانی می خريدم بعد از 
چند هفته خراب می شد. تا اينکه با کالس های اينجا 
آشنا شدم و ياد گرفتم چطور از گلدان هايم نگهداری 
کنم. حاال بالکن خانه ام پر از گل است و در اين مزرعه 
کوچک هم چند جور سبزی کاشته ام.» اين بانوی ۵۰ 
ســاله در حالی که تربچه های نقلی را به آرامی از دل 
خاک بيرون می کشد، می گويد: «در اين کرت تا حاال 
گوجه، خيار، کدو، فلفل و انواع سبزی کاشته ام. مهم تر 
از آن اينجا ياد گرفته ام که هر فصل برای کاشــت چه 
سبزی و گياهی مناسب است، مثًال زمستان چغندر و 
اسفناج خوب عمل می آيد.» او در ادامه می گويد: «حاال 
به خاطر کرونا همه کارها مجازی شده است و دورهمی 
نداريم ولی قبل از کرونا هر روز به اينجا می آمديم و به 
مزرعه سر می زديم. همچنين در کارگاه های حضوری 
پرورش گل و گياه شــرکت می کرديم و تجربياتمان 
درباره نگهداری گياهان را با هم در ميان می گذاشتيم.» 

به نوه ها گلدان عيدى مى دهم
در هفتاد و سه سالگی سرزنده و شاداب است و اين 
ســرزندگی را حاصل همنشينی با گل و گياه می داند. 
«مريم فراهانی» که از ۶ ســال پيش و از طريق سرای 
محله با مرکز پرورش گل و گياه باران آشنا شده، حاال 
يکی از فعال ترين بانوان اين مرکز است. او که مشغول 
آماده کردن زمين برای کاشــت سبزی جديد است، 
می گويد: «هفته ای يک روز می آيم تا به مزرعه ام ســر 
بزنم، چون ســروکار داشتن با گل ها و گياهان حالم را 
خوب می کند.» اين بانوی ســالمند می گويد به دليل 
عالقه به باغبانی و گلکاری در يکی از شهرهای شمالی 
يک باغچه کوچــک برای خودش دســت و پا کرده 
است: «در باغچه شمال موز، آناناس و کيوی کاشته ام 
و با راهنمايی کارشناســان اين مرکز مشکالتی مثل 
آفت زدگی و کم باری درختان را رفع می کنم. همچنين 
يــک کار جالبی که به تازگی در کالس های اينجا ياد 
گرفته ام اين است که چطور درختان ميوه مختلف را 

با هم پيوند بزنم و ايــن کار را می خواهم در باغچه ام 
انجام  دهم.» اين مادربزرگ خوش ذوق در مزرعه باران 
گل های تزيينی مثل بنفشــه آفريقايی، سانســوريا و 
آلوئه ورا می کارد تا بعد از تکثير هديه بدهد: «عيدها و 
مناسبت هايی مثل جشن تولد به نوه ها و عروس هايم 
از گلدان هايی که با دست خودم پرورش داده ام هديه 
می دهم و به آنها ياد می دهم چطور از گلدان ها مراقبت 

کنند.»

درآمدزايى با پرورش گل و گياه 
«گاهی که گل يا گلدانی خراب می شود 
برخی می گوينــد «اصًال گل به دســتم 
نمياد! » ما اينجا ياد گرفتيم که اين حرف 
بی اساس اســت و گل هم مثل بچه است 
که بايد بلد باشــی چطور با عشق و عالقه 
و صبــوری آن را پرورش دهــی و به آن 
رسيدگی کنی.» اين بخشی از صحبت های 
«ثريا محمدی» يکــی از اعضای قديمی 

مرکز گل و گياه باران است. او که قبل از آشنايی با اين 
مرکز اطالعی از چگونگی پرورش گل و گياه نداشت، 
حاال عالوه بر کاشت و نگهداری انواع سبزی و گل های 
آپارتمانی، متخصص پرورش بن سای و ساخت تراريوم 
است. محمدی معتقد است آدم ها گل و گياه را دوست 
دارند و گلدانی که با دســت خــودت پرورش داده ای 
می تواند هديه خوبی برای دوستان و فاميل باشد: «از 
وقتی پرورش بن سای و ساختن تراريوم را ياد گرفته ام 
هر وقت خانه اقوام و فاميل می روم برايشــان يکی از 
اين گل ها و گياهان را می برم. هم هديه زيبايی اســت 
و هم قيمتی است. چون ارزان ترين آن حداقل در بازار 
۱۰۰ هزار تومان اســت.» اين بانوی فعال که با توليد 
کمپوســت برای کاشــت گياهان آشناست می گويد: 
«االن گل و گلدان و کمپوست و قارچ بازار خوبی دارد. 
اگر فردی عالقه مند و جويای کار باشــد می تواند در 
کالس های رايگان اين مرکز شرکت کند و با توليد قارچ 
و کمپوست و پرورش گل درآمد خوبی داشته باشد.»

پرورش گل و گياه شــرکت می کرديم و تجربياتمان 
درباره نگهداری گياهان را با هم در ميان می گذاشتيم.» 

به نوه ها گلدان عيدى مى دهمبه نوه ها گلدان عيدى مى دهم

ســرزندگی را حاصل همنشينی با گل و گياه می داند. 
«مريم فراهانی» که از 

محله با مرکز پرورش گل و گياه باران آشنا شده، حاال 
يکی از فعال ترين بانوان اين مرکز است. او که مشغول 
آماده کردن زمين برای کاشــت سبزی جديد است، 
می گويد: «هفته ای يک روز می آيم تا به مزرعه ام ســر 
بزنم، چون ســروکار داشتن با گل ها و گياهان حالم را 
خوب می کند.» اين بانوی ســالمند می گويد به دليل 
عالقه به باغبانی و گلکاری در يکی از شهرهای شمالی 
يک باغچه کوچــک برای خودش دســت و پا کرده 
است: «در باغچه شمال موز، آناناس و کيوی کاشته ام 
و با راهنمايی کارشناســان اين مرکز مشکالتی مثل 
آفت زدگی و کم باری درختان را رفع می کنم. همچنين 
يــک کار جالبی که به تازگی در کالس های اينجا ياد 
گرفته ام اين است که چطور درختان ميوه مختلف را 

بانوان محله در مركز 
پرورش گل و گياه شمال 

شرق تهران فعاليت 
چشمگير دارند

مزرعه سبز خانوادگى 
  مدت هاســت که بسياری از 
معنای  به  حياط  تهران  خانه های 
ســاکنان  برای  و  ندارد  قديمی 
باغچه های  نوستالژی  آپارتمان، 
پرگل و سرســبز و بوی خاک نم 
خورده، يک روياســت. از اين رو 
چند سالی اســت که شهرداری 
قطعات کوچک زمين را به عنوان 
گل  کاشت  برای  خانواده  مزرعه 
و گيــاه در اختيار شــهروندان 
از  يکی  می دهد.  قرار  عالقه مند 
اين مزارع در مرکز پرورش گل و 
گياه «باران» محله حکيميه است. 
کوچک  زمينی  مرکــز،  اين  در 
شبيه گلخانه تجهيز و کرت بندی 
شده است و شــهروندان پس از 
آموختــن روش های پرورش گل 
انواع ســبزی، صيفی و  و گياه، 
هفته  می کارند.  تزيينی  گل های 
گذشــته به مرکز باران در محله 
حکيميه رفتيــم و با چند نفر از 
بانوان که برای سرکشی به مزرعه 
کوچک شان آمده بودند  گفت وگو 

کرديم.  

آموزش نگهدارى گل و گياه تعطيل نيست پريسا نورى
«مرکــز تحقيقات آموزش و پــرورش گل وگياه» 
منطقه ۴، ســال ۸۳ بــا نام کلينيــک «گل و گياه» 
راه اندازی شــده اســت و در حال حاضر ۷ شــعبه در 
نواحی ۸ گانه منطقــه و ۲ مزرعه خانواده در حکيميه 
و تهرانپارس دارد. «فاطمه البرزی» مدير مرکز مشاوره 
گل و گياه منطقه دربــاره مزارع خانواده می گويد: «با 
توجه به ســبک زندگی آپارتمان نشينی و نبود فضای 
سبز و باغچه در منازل، اين مزارع در سال ۸۶ با هدف 
پر کردن اوقات فراغت شهروندان به ويژه بازنشسته ها و 
افراد مسن راه اندازی شد تا در فضايی که در اختيارشان 
قرار می گيرد سبزی و صيفی بکارند.» البرزی می افزايد: 
«در اين مزارع، کاشت و آبياری گياه با شهروندان است 
و شرط واگذاری مزرعه شرکت در کالس های آموزشی 
کاشــت گياه در مرکز مشاوره گل و گياه است.» مدير 
مرکز پرورش گل و گياه منطقه ۴ از آموزش شهروندی 
به عنــوان مهم ترين بخش فعاليت مرکــز نام می برد 
و می گويــد: «در مراکز پــرورش گل و گياه منطقه، 
کارگاه های رايگان آمــوزش نگهداری انواع گل و گياه 
آپارتمانــی، زينتی، درخــت و درختچه و... 
به صورت روزانه و هفتگی با حضور کاشناسان 
مجرب مرکز برای شهروندان برگزار می شود 
که اين کارگاه ها تا قبل از کرونا حضوری بود 
ولی االن با توجه به لزوم رعايت فاصله گذاری 
اجتماعــی و تعطيلی دوره هــای حضوری، 
کارگاه هــا در فضــای مجــازی و به صورت 
مشارکتی برگزار می شود. يعنی شهروندان 
با ارســال عکس می توانند ســؤاالت  خود 
درباره نگهداری و پرورش گياهان شــان را از 
کارشناسان مجرب مرکز بپرسند که خوشبختانه اين 
روش بازخورد خوبی داشته و مورد استقبال شهروندان 
قرار گرفتــه اســت.»  در کنار اســتفاده از تجربيات 
کارشناسان مرکز، شــهروندان می توانند برای آشنايی 
با انواع گل و گياه و شــيوه نگهــداری از آنها، از مخزن 
کتابخانه تخصصی اين مرکز بهره مند شود. البرزی در 
توضيح بيشتر می گويد: «در کتابخانه تخصصی مرکز 
۷۰۰ جلــد کتاب با موضوعات کشــاورزی، باغبانی و 
همچنين کتاب های مرجع اين رشته ها به زبان فارسی 
و انگليســی نگهداری می شــود.» به گفته مدير مرکز 
پرورش گل و گياه منطقه ۴، کاشــت نهال رايگان در 
باغچه شــهروندان هم يکی از فعاليت های اين روزهای 
مرکز باران و ديگر مراکز پرورش گل و گياه منطقه است 
که زير نظر معاونت خدمات شــهری و محيط زيست 
شهرداری اجرا می شود. عالقه مندان برای دريافت نهال 
رايگان يا شــرکت در کالس های پــرورش گل و گياه 

می توانند با شماره ۷۷۱۴۱۰۸۰ تماس بگيرند. 

فاطمه البرزى
مدير مركز مشاوره گل و 

گياه منطقه4

خوب می کند.» اين بانوی ســالمند می گويد به دليل 
عالقه به باغبانی و گلکاری در يکی از شهرهای شمالی 
يک باغچه کوچــک برای خودش دســت و پا کرده 
است: «در باغچه شمال موز، آناناس و کيوی کاشته ام 
و با راهنمايی کارشناســان اين مرکز مشکالتی مثل 
آفت زدگی و کم باری درختان را رفع می کنم. همچنين 
يــک کار جالبی که به تازگی در کالس های اينجا ياد 
گرفته ام اين است که چطور درختان ميوه مختلف را 
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

گزارش ميدانى خبرنگار همشهرى محله از كمبود
 و گرانى بعضى از مواد خوراكى در روزهاى پايانى سال

روزهای اســفند ماه به آخر خود نزديک شده و اهالی محله ها به جای اينکه مثل هر سال با ذوق و شوق در پی 
تهيه و تدارک سور و سات عيد باشند، مســتاصل و دلخور از نبود بعضی از مواد خوراکی از اين فروشگاه به آن 
فروشــگاه می روند. معضل نبود روغن نباتی کم بود که حاال، کمبود روغن مايع هم به آن اضافه شده و طبق گفته 

بعضی از کسبه، باخبر شديم بازار عرضه تخم مرغ، مرغ، آرد هم خيلی وضعيت خوبی ندارد. البته کمبود اين مواد 
خوراکی شايد به اندازه روغن بحرانی نباشد و در مغازه ها کم و بيش پيدا شود اما آنچه مسلم است با قيمت های 
سرآسام آوری به مشتری ها عرضه می شوند. شرايط نامطلوب بازار و دلخوری شهروندان از وضعيت موجود، 
آن هم در آستانه سال جديد باعث شد با گشــت وگذاری در محله ها و گفت وگو با شهروندان، گزارشی از 

فروشگاه ها و مغازه های مناطق شرقی تهران در اين زمينه تهيه کنيم. 

مژگان مهرابى ـ سارا جعفرزاده 

معضل نبود يا کمبــود و گرانی بعضی از 
مواد غذايی اين روزها تبديل به دغدغه جامعه 
شــده و از شهروند تا کاســبان با آن دست و 

پنجه نرم می کنند. 
«صديــف بيک زاده» مديــرکل دفتر امور 
بازرگانــی وزرات صمت مدعی اســت از نظر 
کاالهای اساسی با کمبودی روبه رو نيستيم. او 
می گويد: «از نظر توليد روغن نه تنها کاهشی 
نســبت به سال گذشــته نداشــته ايم بلکه 
توليدمان بيشتر هم شده است. اما متأسفانه 
اين جو روانی از سوی دالالن و سودجوديان 
اقتصادی صورت گرفته و مردم با بحران روغن 

مواجه شده اند.»
 او در ادامه به شهروندان متذکر می شود، 
چنانچه فروشگاه يا مغازه داری خريدار را ملزم 
به تهيه مايحتــاج غيرضروری در ازای عرضه 
روغن کرد، موضوع را به ســامانه ۱۲۴ اطالع 

دهند.»

در خبرهــا آمــده بود که 
ســتاد  دبير  قبادی»  «علی 

روغن نباتی  ارائه  بازار،  تنظيم 
با کارت ملی را تکذيب کــرده و گفته: «اين 
امر صحت ندارد. ميزان مصرف ماهانه 
روغن در کشور ۱۵۰ هزار تن است در 
صورتی که ماه های گذشــته بيش از 
۱۷۰ هزار تن توليد روغن داشته ايم. از 
اين رو کمبود روغن نداريم.» دبير ستاد 
تنظيم بــازار در حالی اين صحبت ها 
را مطــرح می کنــد کــه خبرنگاران 
همشــهری محلــه جــای خالــی 
ظرف های روغن در فروشــگاه ها را 
ديده و هنگامی که پای صحبت های 
شهروندان نشســته اند آنها هم اين 

موضوع را تأييد کرده اند. 

رئيس اتحاديه خواربار فروشان: 
از نظر كاالهاى اساسى با 
كمبودى روبه رو نيستيم

دبير ستاد تنظيم بازار: 
توليد روغن بيش 

از مصرف آن است

بــه غير از شــهروندان، اصنــاف زيادی چون 
اغذيه فروشــی ها، صاحبان رســتوران و قنادی ها 
هم کم و بيش با اين مشــکل دســت و پنجه نرم 

می کنند. 
«احمد ميرزابيگی» يکی از کارکنان رستوران 
شفيعی در خيابان دماوند می گويد: «رستوران ما 
در خيابان دماوند معروف اســت. شــيوع بيماری 
کرونا کم به کســب و کارمــان لطمه زد که حاال 

نبود مــواد خوراکی و گرانی آنهــا مزيد بر علت 
شــده اســت. روغن از ملزومات يک رســتوران 
است. نباشــد چطور غذا دست مشتری بدهيم؟ » 
خواربار فروشــی ها هــم دل خوشــی از وضعيت 

موجود ندارند. 
«شــاهين صمــدی» در خيابان شــهيد ثانی 
مغازه دارد. او می گويد: «مشتری های ما روز به روز 
کم می شــوند برای اينکه به کارمان لطمه نخورد، 

كسادى 
كسب و كار مغازه دارها

از بــازار آزاد مواد خوراکی تهيه می کنيم. 
قيمت ظــرف يک ليتــری روغن ۸۰۰۰ 
تومان کد خــورده و ما خودمان ۱۳ ـ ۱۴ 

هزار تومان تهيه می کنيم. 
مجاز هســتيم ۱۵ تا ۲۰ درصد قيمت 
را افزايش دهيــم.» او گله مند از وضعيت 
موجود با دلخوری متذکر می شــود، پای 
دالالن در ميان اســت و وظيفه تعزيرات 

است که به اين وضع سروسامان بدهد. 
«جمشــيد دلفانــی» در خيابان آيت 
به نکتــه ديگری اشــاره می کند و اينکه 
توزيع کننده روغن کاســبان را مجبور به 
خريد لوازم غير ضروری می کند. می گويد: 
«يک کارتن روغن می دهند و در کنارش 
بايد تن ماهی، شــکالت و مواد خوراکی 

غير ضروری را خريداری کنيم.» 

اين که دســت اندرکاران توليد و 
ادعا  اين  بر  توزيع مواد غذايی همه 
خوراکی  اقالم  نوع  همه  که  هستند 
به خصوص روغن در فروشــگاه های 
شهر مهيا است و با کمبودی مواجه 
نيســتيم، در عمل اين گونه نيست. 

آمارها نشــان می دهد، روغن يک 
کيلويــی ۳۰ هزار تومــان در بازار 
عرضه می شود. در حالی که دی ماه 
قيمت آن ۱۹ هزار تومان بوده است. 
با سال گذشته ـ ۹ هزار  در مقايسه 
۶۳ درصدی  رشــد  تومان ـ   ۳۸۰ و 

داشته اســت. در مجموع، کمبودها 
خيلی خوب به چشم می آيد و آنچه 
شهروندان از مسئوالن انتظار دارند 
اين است که هرچه زودتر و در اين 
روزهای پايانی ســال مشکالت در 

بخش مواد غذايی برطرف شود. 

روغن نداريم، شرمنده! 
گشت زنی در خيابان های شهر برای پيدا کردن ماده 
غذايی که اين روزها شــايع شده در هيچ فروشگاهی 
پيدا نمی شود، کار راحتی نيست، آن هم وقتی مجبور 
شوی فروشگاه به فروشگاه و مغازه به مغازه را سر بزنی 
و ســراغ اين خوراکی ناياب را بگيــری. تعداد زيادی 
فروشــگاه بزرگ و رنجيره ای از خصوصی تا دولتی در 
مناطق شــرقی تهران وجود دارد که سر زدن به همه 
آنهــا امری تقريبًا محال به نظر می رســد و وقت گير. 
از اين رو يکی از خيابان های پر   تردد در شــرق تهران 
را ابتدا تا انتها گز می کنيم و يک به يک فروشــگاه ها 
می رويم تا مصداق مشت نمونه خروار دست مان بيايد. 
از يکی از شعبه های يک فروشگاه معروف و زنجيره ای 
واقع در خيابان ۱۷شــهريور شــروع می کنيم. آن هم 
در لباس خريدار. متصدی فروشــگاه در جواب ما که 
روغن داريد؟ می گويد: «مــی بينيد که نداريم.» حق 
با اوست در قفســه ها حتی يک ظرف روغن هم ديده 
نمی شود. چرايی اش را می پرسيم و اينکه کی قرار است 
روغن توزيع شــود؟ با تندی پاسخ می دهد: «هفته ای 
يکبار روغن می آوريم. اينجا باشيد به دستتان می رسد. 
حضور نداشته باشــيد، شرمنده!  » او کالفه از سؤال و 
جــواب و ما ناگزير خودمــان را معرفی کرده و با ارائه 
کارت خبرنگاری می خواهيم پاسخ واضحی بدهد. مرد 
که تمايلی به معرفی خود ندارد می گويد: «روغن نباتی 
کم شده اســت. عده ای می گويند به دليل نبود حلب 
اســت و می خواهند روغن را به صورت ظرف های يک 
کيلويی عرضه کنند. عده ای هم می گويند روغن توليد 
نمی شود. هرچه هست قفسه های ما خالی از اين ماده 
غذايی است. مشتری تا دم در فروشگاه می آيد و وقتی 

می بيند اين قلم جنس را نداريم می رود.» 

عرضه روغن فقط با كد ملى
متصدی فروشگاه به دالالنی اشاره می کند که 
بيرون از فروشگاه شــهروندان به صف کرده اند تا 
بتوانند اين ماده غذايی را دريافت کنند و بعد هم با 
قيمتی چند برابر به مشتری بفروشند. او پيشنهاد 
می دهد با معاونت اجرايی فروشگاه های زنجيره ای 
تماس بگيريم و علت را خودمان جويا شــويم. بعد 
شماره آنجا را در اختيارمان می گذارد. پس از چند 
بــار تماس گرفتن، موفق به ارتباط با کارشــناس 
معاونت اجرايی فروشگاه های زنجيره ای می شويم و 
او در پاسخ به نبود روغن پاسخ می دهد: «روغن کم 
شده و هربار بين ۱۵ تا ۲۰ عدد ظرف روغن مايع 
در فروشگاه ها توزيع می شود. تعداد کم است و در 
مدت کمی به فروش می رود.» اينکه شــهروندان 
برای دريافت روغن بايــد کارت ملی خود را ارائه 
دهند يا خير ســؤالی اســت که او در ادامه پاسخ 
می دهــد: «برای اينکه مشــتری ها نتوانند از همه 
فروشــگاه ها روغن بگيرند و در بازار آزاد بفروشند. 
ملزم کرده ايم شــماره ملی خود را ارائه دهند.» او 
دربــاره علت نبود اين ماده غذايی چيزی نمی داند 
يا حداقل تمايلی به گفتنش ندارد. قصد عکاسی از 
قفسه های خالی از روغن را داريم که مرد متصدی 
اجــازه اين کار را نمی دهد و متذکر شــده برايش 

دردسر درست می شود. 

جوالن دالل ها 
جلو فروشگاه 

ديگــری  فروشــگاه  بــه 
می رويــم. وضعيت همين اســت و 

مسئول آنجا هم همين حرف ها را می زند. 
اينکه آيا فقط در فروشگاه های وابسته به بخش 

خصوصی اين مشــکل وجود دارد يا فروشگاه های دولتی 
هم با کمبود مواجه مواد غذايی هســتند سؤالی است که 
ذهنمان را درگير می کند. از اين رو به فروشگاهی وابسته 
بــه يکی از ارگان هــای دولتی واقــع در خيابان پيروزی 
می رويم. مشــتريان زيادی از آنجا بيرون می آيند که در 
کيسه هايشان روغن مايع ديده می شود. جای خوشحالی 
اســت که حداقل در اين فروشــگاه می توان روغن پيدا 
کرد. در قســمت عرضه مواد خوراکی، قفســه ها لبالب از 
ظرف های روغن مايع و حتی روغن جامد اســت. متوجه 
می شويم، روغن جامد ۶۵ هزار تومان فروخته می شود اما 
فقط به کسانی که عضو اين ارگان هستند و سهميه دارند. 
«زهره شهسواری» يکی از کسانی است که اقالم خود را با 
کارت حکمت (سهميه) تهيه کرده است. می گويد: «روغن 
مايع را بــه همه می دهند. اما فقط ۲ تــا و با کد ملی.» 
اما بيرون از فروشــگاه وضعيت به گونه ديگری است. نکته 
حائز اهميتی که نظارت مسئوالن را می طلبد و آن وجود 
دالالنی است که جلو فروشــگاه ايستاده اند و روغن را به 
چند برابر می فروشند. يکی از آنها مرد ميانسالی است که 
که حلب ۵ کيلويی روغن را ۱۶۵ هزار تومان می فروشــد. 
گران فروشــی اش را به رخش می کشــيم اما او با تلخی 
می گويد: «خودم ۸۰ هزار تومان خريدم. خريدار نيستی. 
مزاحم نشــو.» او با چرب زبانی مشتری ديگری را جذب 
کرده و قصد فروش جنس خود را دارد. امثال او در اينجا 

کم نيستند و بدتر اينکه کسی مانع کارشان نمی شود. 

دردسر درست می شود. 

وفور نعمت در بازار آزاد
معضل پيش آمده، بيشــتر از همه شهروندان را گرفتار کرده 
و مهم صدای اعتراض آنهاست که از قرار معلوم کمتر به گوش 
مسئوالن می رسد. گزارش را به سمت گفت وگوی مردمی پيش 
می بريم. «نســرين جوزانی» شــهروند خيابان شوش می گويد: 
«روغن نباشد با چه چيز بايد آشپزی کنيم. هر مغازه ای می رويم 
روغن جامد ندارند. اگر هم باشــد برای نور چشمی های شــان 
کنار گذاشــته اند. روغن مايع هم کم است. آن هم با قيمت باال. 
خانواده های کم درآمد که خرج خود را به ســختی در می آورند 
چطور می تواننــد مايحتاج خود را با قيمت های باال تهيه کنند. 
مرغ کيلويی ۲۳ هزار تومان، تخم مرغ شــانه ای ۳۵ هزار تومان 
روغــن يک ليتری ۱۵ ـ ۱۶هزار تومــان. با حقوق های کارگری 
چطور می توان آنها را خريد؟ » حق با اوســت کمی باالتر تقاطع 
خيابان ۱۷ شــهريور، مغازه عمده فروشی است که قيمت های 
خود را پشت شيشه چسبانده است. مرد عبوسی که به زحمت 
حــرف می زند. دليل گرانــی اجناس و نبود آنهــا را می گويد: 
«خودمــان بايد از بازار آزاد تهيه کنيم. مردم فقط گله می کنند 
که جنس را با قيمت باال می فروشــيم. خبر ندارند که خودمان 
هم گران می خريــم. بايد مبلغی را روی جنس اضافه کنيم که 
خرج مان درآيد. پول آب و برق و اجاره را از کجا بايد بپردازيم؟ » 
احتمال می رود اين مشکل بيشتر در محله های کم برخوردار به 
چشــم بيايد اما با پرس وجو کردن از اهالی محله های مناطق ۸ 
و ۴ متوجه می شويم. کمبود مواد غذايی و گرانی بعضی از اقالم 
خوراکی خاص يک منطق و محله نيســت و اغلب شهروندان با 
آن دست به گريبان هستند. «محبوبه پيراسته» ساکن خيابان 
فرجام می گويد: «مغازه های اين محله هرکدام نرخ خودشان را 
دارند. هرکســی بنا به انصافش اجناس خود را می فروشد. محله 
تهرانپارس برويد وضعيت گرانی بيداد می کند. در آنجا با کمبود 
جنس مواجه نمی شــويد اما با قيمت های سرسام آور بايد آنها را 
تهيه کنيد.» بعد هم دلخور از وضعيت موجود می گويد: «بعضی 
از اجناس را اگر تهيه نکنيم اتفاقی در زندگی مان نمی افتد چون 
ملزومات خانه نيستند اما مواد خوراکی را هم می شود نخريد؟ » 

با کارت ملی را تکذيب کــرده و گفته: «اين 
امر صحت ندارد. ميزان مصرف ماهانه 

روغن در کشور 
صورتی که ماه های گذشــته بيش از 

۱۷۰
اين رو کمبود روغن نداريم.» دبير ستاد 
تنظيم بــازار در حالی اين صحبت ها 
را مطــرح می کنــد کــه خبرنگاران 
همشــهری محلــه جــای خالــی 
ظرف های روغن در فروشــگاه ها را 
ديده و هنگامی که پای صحبت های 
شهروندان نشســته اند آنها هم اين 

موضوع را تأييد کرده اند. 

است که به اين وضع سروسامان بدهد. 
«جمشــيد دلفانــی» در خيابان آيت 
به نکتــه ديگری اشــاره می کند و اينکه 
توزيع کننده روغن کاســبان را مجبور به 
خريد لوازم غير ضروری می کند. می گويد: 
«يک کارتن روغن می دهند و در کنارش 
بايد تن ماهی، شــکالت و مواد خوراکی 

ملزومات خانه نيستند اما مواد خوراکی را هم می شود نخريد؟ » 

اين که دســت اندرکاران توليد و 
گزارش ميدانى خبرنگار همشهرى محله از كمبود

 و گرانى بعضى از مواد خوراكى در روزهاى پايانى سال

روزهای اســفند ماه به آخر خود نزديک شده و اهالی محله ها به جای اينکه مثل هر سال با ذوق و شوق در پی 
تهيه و تدارک سور و سات عيد باشند، مســتاصل و دلخور از نبود بعضی از مواد خوراکی از اين فروشگاه به آن 
فروشــگاه می روند. معضل نبود روغن نباتی کم بود که حاال، کمبود روغن مايع هم به آن اضافه شده و طبق گفته 

بعضی از کسبه، باخبر شديم بازار عرضه تخم مرغ، مرغ، آرد هم خيلی وضعيت خوبی ندارد. البته کمبود اين مواد 
خوراکی شايد به اندازه روغن بحرانی نباشد و در مغازه ها کم و بيش پيدا شود اما آنچه مسلم است با قيمت های 
سرآسام آوری به مشتری ها عرضه می شوند. شرايط نامطلوب بازار و دلخوری شهروندان از وضعيت موجود، 
آن هم در آستانه سال جديد باعث شد با گشــت وگذاری در محله ها و گفت وگو با شهروندان، گزارشی از 

فروشگاه ها و مغازه های مناطق شرقی تهران در اين زمينه تهيه کنيم. فروشگاه ها و مغازه های مناطق شرقی تهران در اين زمينه تهيه کنيم. 

روغن نداريم، شرمنده! روغن نداريم، شرمنده! 
گشت زنی در خيابان های شهر برای پيدا کردن ماده 
غذايی که اين روزها شــايع شده در هيچ فروشگاهی 
پيدا نمی شود، کار راحتی نيست، آن هم وقتی مجبور 
شوی فروشگاه به فروشگاه و مغازه به مغازه را سر بزنی 
و ســراغ اين خوراکی ناياب را بگيــری. تعداد زيادی 
فروشــگاه بزرگ و رنجيره ای از خصوصی تا دولتی در 
مناطق شــرقی تهران وجود دارد که سر زدن به همه 
آنهــا امری تقريبًا محال به نظر می رســد و وقت گير. 
از اين رو يکی از خيابان های پر   تردد در شــرق تهران 
را ابتدا تا انتها گز می کنيم و يک به يک فروشــگاه ها 
می رويم تا مصداق مشت نمونه خروار دست مان بيايد. 
از يکی از شعبه های يک فروشگاه معروف و زنجيره ای 
شــهريور شــروع می کنيم. آن هم 
در لباس خريدار. متصدی فروشــگاه در جواب ما که 
روغن داريد؟ می گويد: «مــی بينيد که نداريم.» حق 
با اوست در قفســه ها حتی يک ظرف روغن هم ديده 
نمی شود. چرايی اش را می پرسيم و اينکه کی قرار است 
روغن توزيع شــود؟ با تندی پاسخ می دهد: «هفته ای 
يکبار روغن می آوريم. اينجا باشيد به دستتان می رسد. 
حضور نداشته باشــيد، شرمنده!  » او کالفه از سؤال و 
جــواب و ما ناگزير خودمــان را معرفی کرده و با ارائه 

عرضه روغن فقط با كد ملىعرضه روغن فقط با كد ملى
متصدی فروشگاه به دالالنی اشاره می کند که 
بيرون از فروشگاه شــهروندان به صف کرده اند تا 
بتوانند اين ماده غذايی را دريافت کنند و بعد هم با 
قيمتی چند برابر به مشتری بفروشند. او پيشنهاد 
می دهد با معاونت اجرايی فروشگاه های زنجيره ای 
تماس بگيريم و علت را خودمان جويا شــويم. بعد 
شماره آنجا را در اختيارمان می گذارد. پس از چند 
بــار تماس گرفتن، موفق به ارتباط با کارشــناس 
معاونت اجرايی فروشگاه های زنجيره ای می شويم و 
او در پاسخ به نبود روغن پاسخ می دهد: «روغن کم 
شده و هربار بين ۱۵ تا ۲۰ عدد ظرف روغن مايع 
در فروشگاه ها توزيع می شود. تعداد کم است و در 
مدت کمی به فروش می رود.» اينکه شــهروندان 
برای دريافت روغن بايــد کارت ملی خود را ارائه 

خصوصی اين مشــکل وجود دارد يا فروشگاه های دولتی 
هم با کمبود مواجه مواد غذايی هســتند سؤالی است که 
ذهنمان را درگير می کند. از اين رو به فروشگاهی وابسته 
بــه يکی از ارگان هــای دولتی واقــع در خيابان پيروزی 
می رويم. مشــتريان زيادی از آنجا بيرون می آيند که در 
کيسه هايشان روغن مايع ديده می شود. جای خوشحالی 
اســت که حداقل در اين فروشــگاه می توان روغن پيدا 

اين که دســت اندرکاران توليد و 
ادعا  اين  بر  توزيع مواد غذايی همه 
خوراکی  اقالم  نوع  همه  که  هستند 
به خصوص روغن در فروشــگاه های 
شهر مهيا است و با کمبودی مواجه 
نيســتيم، در عمل اين گونه نيست. 

وفور نعمت در بازار آزادوفور نعمت در بازار آزاد
معضل پيش آمده، بيشــتر از همه شهروندان را گرفتار کرده 
و مهم صدای اعتراض آنهاست که از قرار معلوم کمتر به گوش 
مسئوالن می رسد. گزارش را به سمت گفت وگوی مردمی پيش 
می بريم. «نســرين جوزانی» شــهروند خيابان شوش می گويد: 
«روغن نباشد با چه چيز بايد آشپزی کنيم. هر مغازه ای می رويم 
روغن جامد ندارند. اگر هم باشــد برای نور چشمی های شــان 
کنار گذاشــته اند. روغن مايع هم کم است. آن هم با قيمت باال. 
خانواده های کم درآمد که خرج خود را به ســختی در می آورند 
چطور می تواننــد مايحتاج خود را با قيمت های باال تهيه کنند. 

 هزار تومان، تخم مرغ شــانه ای 
۱۶ ـ ۱۶ ـ ۱۶هزار تومــان. با حقوق های کارگری  ۱۵روغــن يک ليتری ۱۵روغــن يک ليتری ۱۵
چطور می توان آنها را خريد؟ » حق با اوســت کمی باالتر تقاطع 
خيابان ۱۷ شــهريور، مغازه عمده فروشی است که قيمت های 
خود را پشت شيشه چسبانده است. مرد عبوسی که به زحمت 
حــرف می زند. دليل گرانــی اجناس و نبود آنهــا را می گويد: 
«خودمــان بايد از بازار آزاد تهيه کنيم. مردم فقط گله می کنند 
که جنس را با قيمت باال می فروشــيم. خبر ندارند که خودمان 
هم گران می خريــم. بايد مبلغی را روی جنس اضافه کنيم که 

روزهای اســفند ماه به آخر خود نزديک شده و اهالی محله ها به جای اينکه مثل هر سال با ذوق و شوق در پی 
تهيه و تدارک سور و سات عيد باشند، مســتاصل و دلخور از نبود بعضی از مواد خوراکی از اين فروشگاه به آن 
فروشــگاه می روند. معضل نبود روغن نباتی کم بود که حاال، کمبود روغن مايع هم به آن اضافه شده و طبق گفته 

بعضی از کسبه، باخبر شديم بازار عرضه تخم مرغ، مرغ، آرد هم خيلی وضعيت خوبی ندارد. البته کمبود اين مواد 
خوراکی شايد به اندازه روغن بحرانی نباشد و در مغازه ها کم و بيش پيدا شود اما آنچه مسلم است با قيمت های 
سرآسام آوری به مشتری ها عرضه می شوند. شرايط نامطلوب بازار و دلخوری شهروندان از وضعيت موجود، 
آن هم در آستانه سال جديد باعث شد با گشــت وگذاری در محله ها و گفت وگو با شهروندان، گزارشی از 

اين که دســت اندرکاران توليد و 
ادعا  اين  بر  توزيع مواد غذايی همه 
خوراکی  اقالم  نوع  همه  که  هستند 
به خصوص روغن در فروشــگاه های 
شهر مهيا است و با کمبودی مواجه 
نيســتيم، در عمل اين گونه نيست. 

عرضه روغن فقط با كد ملىعرضه روغن فقط با كد ملى
متصدی فروشگاه به دالالنی اشاره می کند که 
بيرون از فروشگاه شــهروندان به صف کرده اند تا 
بتوانند اين ماده غذايی را دريافت کنند و بعد هم با 
قيمتی چند برابر به مشتری بفروشند. او پيشنهاد 
می دهد با معاونت اجرايی فروشگاه های زنجيره ای 
تماس بگيريم و علت را خودمان جويا شــويم. بعد 
شماره آنجا را در اختيارمان می گذارد. پس از چند 

جوالن دالل ها جوالن دالل ها 
جلو فروشگاه جلو فروشگاه 

ديگــری  فروشــگاه  بــه 
می رويــم. وضعيت همين اســت و 

مسئول آنجا هم همين حرف ها را می زند. 
اينکه آيا فقط در فروشگاه های وابسته به بخش 

وفور نعمت در بازار آزادوفور نعمت در بازار آزاد
معضل پيش آمده، بيشــتر از همه شهروندان را گرفتار کرده 
و مهم صدای اعتراض آنهاست که از قرار معلوم کمتر به گوش 
مسئوالن می رسد. گزارش را به سمت گفت وگوی مردمی پيش 
می بريم. «نســرين جوزانی» شــهروند خيابان شوش می گويد: 
«روغن نباشد با چه چيز بايد آشپزی کنيم. هر مغازه ای می رويم 
روغن جامد ندارند. اگر هم باشــد برای نور چشمی های شــان 
کنار گذاشــته اند. روغن مايع هم کم است. آن هم با قيمت باال. 
خانواده های کم درآمد که خرج خود را به ســختی در می آورند 
چطور می تواننــد مايحتاج خود را با قيمت های باال تهيه کنند. 

مرغ کيلويی ۲۳ هزار تومان، تخم مرغ شــانه ای 
۱۶هزار تومــان. با حقوق های کارگری  ۱۵روغــن يک ليتری ۱۵روغــن يک ليتری ۱۵

افزايش قيمت ها را 
نمى شود انكار كرد هميشه پاى دالالن در ميان است

در خبرهــا آمــده بود که 
ســتاد  دبير  قبادی»  «علی 

روغن نباتی  ارائه  بازار،  تنظيم 
با کارت ملی را تکذيب کــرده و گفته: «اين 
امر صحت ندارد. ميزان مصرف ماهانه 

توليد روغن بيش 
از مصرف آن است

بخش مواد غذايی برطرف شود. 

رئيس اتحاديه خواربار فروشان: 
از نظر كاالهاى اساسى با 
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مشکالت ترافیکی محدو
مشکالت 

ترافيکی پمپ بنزين 
تهرانپارس را با «مهدی اناری» معاون 

حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه در ميان 
گذاشتيم. اناری با بيان اينکه بار ترافيک محدوده 

پمپ بنزين تهرانپارس با ايجاد صف کاناليزه کاهش 
می يابد، می گويد: «درصدديم با ايجاد يک صف کاناليزه 

برای پمپ بنزين، ترافيک محدوده را کاهش دهيم.» او در 
توضيح بيشتر می افزايد: «به زودی با پوشاندن جدول، يک 
مسير جدا در خيابان ۱۹۶ درست می کنيم تا راننده ها 

ملزم می شوند برای رسيدن به پمپ بنزين از 
داخل خيابان ۱۹۶    تردد کنند و ترافيک به 

باالی ميدان شاهد پس نزند.» 

افزايش بار ترافيك
بلوار شــاهد يکی از اصلی ترين و بزرگ ترين معابر 
تهرانپارس اســت که از بزرگراه زين الدين تا خيابان 
دماونــد امتــداد دارد و معموًال شــلوغ و پرترافيک 
اســت؛ اما جانمايی پمپ بنزين در اين بلوار، درست 
در چنــد قدمی ميدان پروين، به شــلوغی و ترافيک 

آن دامن زده اســت. «احمد فرهمند» 
از کاســبان قديمی بلوار 

به رديف  اشاره  با 
خودروهايی 

کــه در صف طوالنی پمپ بنزين يــک الين از بلوار 
شــاهد را گرفته انــد، می گويد: «اين بلــوار چندان 
عريض نيست، حاال يک الين از اين بلوار هم به صف 
خودروهای پمپ بنزين اختصاص داده شــده و فقط 
يک راه باريک می ماند که پاسخگوی ظرفيت ترافيکی 
محدوده نيســت.» او امتداد بلوار شــاهد را به طرف 
شمال نشان می دهد و می گويد: «غروب ها ترافيک 
اين محدوده تــا خيابان ۲۱۲ پس 
ماشــين های  و  می زنــد 
در  ساعت ها  عبوری 

اين ترافيک سنگين معطل می شوند.» 

لزوم اصالح هندسى معبر
«اين زمين سال ها خالی بود؛ می گفتند می خواهند 
در آن پاساژ بسازند اما به يکباره به پمپ بنزين تبديل 
شد، ما هم وقتی فهميديم که ديگر کار از کار گذشته 
بود...» اينها بخشــی از حرف هــای «منير گرجی» 
شــورايار محله تهرانپارس اســت. او که معتقد است 
جانمايــی پمپ بنزين در چند قدمی ميدان شــاهد 
و وســط بافت مســکونی متراکم کار اشتباهی بوده 
و مســئوالن مربوطه نبايد مجوز ساخت و راه اندازی 
پمپ بنزين در اين محــدوده را می دادند، می گويد: 
«اين موضوع را از همان ۴ ـ ۵ ســال پيش که پمپ 
بنزين تازه راه افتاده بود بارها با شهرداری و نهادهای 
مرتبط در ميان گذاشتيم اما گوش شنوايی نبود.» اين 
شورايار ادامه می دهد: «حاال که به رغم مخالفت اهالی 
و شــوراياری پمپ بنزين ساخته شــده و مدت ها از 

  سال ها يک زمين متروکه در بلوار شاهد بود که دورش را با گارد ريل محصور کرده بودند، روزی که در آن يک کانکس برای فعاليت کارگاه ساختمانی گذاشتند، شايعه 
شد که قرار است يک مرکز تجاری و پاساژ بزرگ در آن ساخته شود، اما ناگهان ۳ سکو با ۱۲ نازل مثل قارچ در زمين سبز شد و اهالی به جای يک مرکز تجاری، با يک 

جايگاه سوخت رسانی همسايه شدند. همسايه پردردسری که مشکالتی چون شلوغی، ترافيک، بوی بد و نگرانی را برای اهالی به وجود آورده است. 

پريسا نورى

بررسى مشكالت جايگاه سوخت تهرانپارس كه وسط بافت مسكونى جا خوش كرده است 

دردسرهاى هـمسايه بدبو

فعاليتــش هم گذشــته، حداقل می تــوان با اصالح 
هندســی ترافيک معبر را کاهش داد، مثًال با کوچک 
کردن ميدان فضا را بــرای عبور خودروها باز کرد يا 
مقداری از عرض پياده رو را به نفع عريض شدن بلوار 

کم کرد و...»

احساس خطر مى كنيم
پمــپ بنزين تهرانپارس در حــد فاصل دو کوچه 
محمدخانی و حســنلو جانمايی شده و ساکنان اين 
کوچه ها از مشکالت متعدد اين همسايه مزاحم گاليه 
دارند. «ليال حکمت شعار» از ساکنان کوچه حسنلو 
از بوی بد و سروصدای اين همسايه پردردسر شکايت 
دارد؛ او می گويد: «در تابستان  جرئت نمی کنيم پنجره 
را باز يا کولر را روشن کنيم چون به شدت بوی بنزين 
و مواد شيميايی به داخل خانه می آيد و اين بو شب ها 
که پمپ ها را هواگيری می کنند بيشــتر می شود.» او 
ادامه می دهد: «از سروصدايشان هم خواب و آسايش 
نداريــم، چون خيلی وقت ها اينجا بين مشــتری ها 
دعوا می شود و فحاشی می کنند.» همچنين«علی 
برغمدی» از ساکنان قديمی کوچه به ديوار پمپ 
بنزين که به منازل مسکونی چسبيده اشاره کرده 
و بــا نگرانی می گويد: «هيچ کس از ما نپرســيد 
که می خواهيد همســايه پمپ بنزين شويد يا نه، 
در حالی کــه ما از اين همســايگی رضايت نداريم 
و احســاس خطر می کنيــم.» او ادامــه می دهد: 
«اگرخدای نکرده روزی اينجا آتش بگيرد يا حادثه  ای 
پيش بيايــد با وجود هزاران ليتر بنزين چه بر ســر 

ساکنان اين کوچه ها می آيد؟ » 

مسئوالن چه مى گويند؟ 
طبق قانــون جايگاه های ســوخت برای کاهش 
خطرات ناشی از استنشاق گازهای متصاعد شده 
بايد حداقل فاصله ۲۵ متری را تا منازل مسکونی 
رعايت کنند، ولی جايگاه سوخت تهرانپارس بدون 
داشــتن حريم ايمن و همجوار با منازل مسکونی 
قرار دارد. اما چرا شهرداری، آتش نشانی و نهادهای 
مربوطه به اين جايگاه مجوز ساختمانی و فعاليت 
داده اند. «مرتضــی موحدنيا» مدير روابط عمومی 
منطقه ۳ آتش نشــانی می گويد: «شرکت پخش 
فراورده های نفتی برای ايمنی جايگاه های سوخت، 
خودشان کارشــناس دارند و آتش نشانی به اين 

موضوع ورود نمی کند.» 
«مصطفی تيموری» کارشناس 
شهرداری ناحيه ۵ هم می گويد: 
«جانمايی پمپ بنزين در دوره 
انجام  قبلی مديريت شــهری 
شده و ما هر ســال بر حسب 
وظيفــه اين جايگاه را به دليل 
رعايت نشــدن فاصلــه ايمن 
با منازل مســکونی در ليست 
اماکن پرخطر ناحيه به ســتاد 
مديريت بحــران منطقه اعالم 

می کنيم.» 
«محمدعلی فياض» مدير پايگاه مديريت بحران 
و جانشين شــهردار منطقه هم با تأکيد بر اينکه 
اين موضوع در دوره قبلی مديريت شهری رخ داده 
می گويد: «ما در همان زمانی که جايگاه ســاخته 
شد درباه ايمنی آن با شرکت پخش فراورده های 
نفتی صحبت کرديم آنهــا اطمينان خاطر دادند 
که اصــول ايمنی رعايت شــده و ايــن جايگاه 
تأييديه بازرســی فنی را دارد و ما هم اميدواريم 
که همين گونه باشــد.» فياض در ادامه می افزايد: 
«در ناحيــه ۵ زمين خالی برای ســاخت پايگاه 
بحران نداريم و قرار بود اين زمين تبديل به پايگاه 
مديريت بحران شود ولی يکباره متوجه شديم که 
برای ساخت پمپ بنزين به بخش خصوصی واگذار 

شده است و...» 

ديدگاه

«مصطفی تيموری» کارشناس 
 هم می گويد: 
«جانمايی پمپ بنزين در دوره 
انجام  قبلی مديريت شــهری 
شده و ما هر ســال بر حسب 
وظيفــه اين جايگاه را به دليل 

محمدعلى فياض 
مدير پايگاه مديريت 

بحران
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چهره خندان ســردار شــهيد با آن نگاه نافذش در پس زمينه ای 
از غروب خورشــيد، پرواز پرندگان و پرچم ايران، طرحی اســت که 
اين روزها بر ديواری نزديک ميدان رســالت ديده می شود. «منصوره 
خاکی» کارشناس نقاشــی و عضو گروه هنری «هفت رنگ آسمان» 
که بيش از ۱۰ ســال در ساخت المان ها و نقاشی های شهری تجربه 
دارد و ســازه های حجمی و نقاشــی های متنوعی را در نقاط مختلف 
تهران و برخی شهرها اجرا کرده، درباره طرح ديوارنگاره سردار سليمانی 
می گويد: «اين کار ســفارش دفتر شهردار تهران بود که می خواستند 
يک المان خوب از ســردار شهيد سليمانی در تهران داشته باشيم و از 
آنجايی که ما قبًال در مناطق مختلف شهری المان های هنری ساخته 
و اجرا کرده بوديم اجرای آن به ما پيشنهاد شد. طرح اوليه را هم دفتر 
شهردار ارائه داد اما چون مقطع کار و ابعادش متفاوت بود، ما طرح را 
به تناســب تکنيکی که می خواستيم اجرا کنيم و زاويه نور و سايه ها، 
کمی تغيير داديم.» اين هنرمند هم محله ای درباره زمان اجرای طرح 
می گويد: «کار را اوايل مهرماه و بعد از اينکه طرح به تأييد دفتر شهردار 
و بنياد شــهيد سليمانی رسيد شروع کرديم؛ با يک گروه ۱۰ نفره در 
کارگاه روزی ۸ ساعت کار کرديم و ۷۰ روز بعد کاشی ها نقاشی و آماده 
شد و در نهايت بعد از پيدا کردن ديوار مناسب ۱۰ روز طول کشيد تا 

کار روی ديوار چسبانده شود.» 

نخستين تصويرنگاره با تكنيك كاشى شكسته 
ديوارنگاره سردار سليمانی از لحاظ اجرا و ساختار کم نظير و به گفته 
تيم طراحی و مجريان، نخستين نگاره چهره با تکنيک کاشی شکسته 
و بزرگ ترين ديوارنگاره ای است که تاکنون از سردارسليمانی اجرا شده 
اســت. خاکی در توضيح بيشتر می گويد: «تکنيک کاشی شکسته تا 
امروز در يکسری کارهای انتزاعی و نقاشی های سطحی بدون عمق کار 
شده و اين نخستين کار چهره است که با تکنيک کاشی شکسته اجرا 
شــده. اين تکنيک به خاطر نوع چيدمان کار سخت و حساسی است 
و اصًال قابل مقايسه با متريال های ديگر نيست در واقع کنار گذاشتن 
رنگ ها و در نهايت خروجی که می خواهيم از ســايه ها بگيريم در اجرا 
ســخت است و خدا را شــکر ما موفق بوديم.» اين هنرمند از ابعاد و 

جزئيات اجــرای کار اين طور می گويد: «اين کار در ابعاد ۵ در ۷ متر و 
وزن ۵۰۰ کيلوگرم است که بيش از ۲ ميليون قطعه کاشی شکسته با 

۴۱ رنگ متفاوت در آن استفاده شده است.» 

رهگذران و همسايه ها خيلى به ما لطف داشتند
جانمايی اصولی و درست ديوارنگاره ها، يکی از نکات مهمی است که 
به بهتر ديده شدن کار کمک می کند. «فاطمه مسلمی بيدهندی» يکی 
ديگر از اعضای گروه هنری هفت رنگ آســمان که از ۱۰ سال پيش 
خاکی را در طراحی، اجرا و جانمايی المان های شهری و از جمله اين 
اثر هنری همراهی می کند، درباره چرايی اجرای اين طرح در مجاورت 
ميدان رسالت می گويد: «پيدا کردن ديوار مناسب برای نصب و اجرای 
کار بسيار مهم است. يکی از داليلی که اينجا را انتخاب کرديم اين است 
که همجوار با بزرگراهی اســت که همنام سردار سليمانی است، دليل 
ديگر اين است که اين کار بايد دورنما داشته باشد و خيلی روی ارتفاع 
نبايد نصب می شد؛ در نهايت اين ديوار با تأييد بنياد سردار سليمانی، 
دفتر شهردار و ســازمان زيباسازی تأييد و طرح نصب شد.» مسلمی 
ادامه می دهد: «برای پيدا کردن اين ديوار روزها در ســطح شهر پرسه 
زديم و چند ديوار را انتخاب کرديم و به دفتر شــهردار و بنياد سردار 
پيشنهاد داديم که از بين آنها اين مکان از هر جهت مناسب تشخيص 
داده شــد، انتخاب ديوار مناســب بيش از آنچه انتظار داشتيم زمان 
برد؛ برای همين با وجودی کــه قرار بود رونمايی ديوارنگاره همزمان 
با سالگرد شهادت ســردار انجام شــود اما چند روز به تأخير افتاد.» 
اين هنرمند از روزهای نصب کاشــی ها روی ديوار اين طور می گويد: 
«۱۰ روز برای چســباندن کاشی ها باالی ديوار بوديم. بازخورد مردم و 
ماشين های عبوری خيلی متفاوت و جالب بود. خيلی ها رد می شدند و 
تشويقمان می کردند، برخی هم از ما می خواستند ديوارهای محله شان 
را هم نقاشی کنيم و... ناگفته نماند که همسايه ها هم خيلی به ما لطف 
داشتند و هوای ما را داشتند. يکی شان برايمان چای می آورد، يکی شان 
انبارش ار در اختيارمان گذاشــت تا شب ها مجبور نباشيم وسايل را تا 
کارگاه ببريم و... خوشبختانه در آن ۱۰ روز باران و برف نيامد و کار به 

خوبی انجام شد.»

گفت و گو با هنرمندانى كه 
بزرگ ترين ديوارنگاره 

شهيد سليمانى را در ميدان 
2ميليون قطعه كاشى شكسته رسالت اجرا كردند 

چهره خندان و نگاه نافذ سردار دل ها را به نمايش گذاشته است

  اگر از مســير شرق به غرب بزرگراه 
سردار ســليمانی (رسالت) در محدوده 
ميدان رســالت گذر کرده باشيد جايی 
نرســيده به خيابان هنگام ديوارنگاره 
چهره سردار شــهيد قاسم سليمانی را 
ديده ايد. اين ديوارنگاره نخستين نگاره 
چهره با تکنيک کاشــی شکســته در 
کشور است که از ماه پيش با هنر دست 
و عشق گروهی از هنرمندان شهری به 
زيبايی بر ديوار محدوده ميدان رسالت 
نقش بسته است. با دو نفر از هنرمندان 
اين اثر بی نظير کــه عضو گروه هنری 
رنگ آسمان» هستند، گفت وگو  «هفت 

کرديم. 

پريسا نورى

نقاشى ديوارها به شهر جان 
تازه اى داده است 

مدتی است که اجرای طرح «کاربرد رنگ 
در شــهر» همراه با نقاشی تصوير شهدا بر 
ديوارهای معابر شمال شرق تهران، به تکه 
چهارم پايتخت رنگ و بــوی تازه ای داده 
اســت. «حميدرضا فرخی» معاون خدمات 
شهری و محيط زيست شهرداری منطقه ۴ 
از طرح ها و نقش های اجرا شــده در سطح 
از  «۷۰۰ مترمربع  می گويد:  اين طور  منطقه 
ديواره مقابل ايستگاه مترو خواجه عبداله، 
تقاطع خيابان بنی هاشم با الهام از طرح های 
است.  شده  زيباســازی  و  طراحی  آجری 
تالش های  به  نهــادن  ارج  برای  همچنين 
شبانه روزی کادر درمان در روزهای بحران 
ويروس کرونا و احترام به مقام معظم شهدای 
کادر سالمت، ۲۲۰ مترمربع از جداره غربی 
بيمارستان رسالت در بزرگراه شهيد سردار 
سليمانی با رنگ های اکرليک به تصوير اين 
شــهدای معزز مزين شد.» فرخی در ادامه 
می افزايــد: «عالوه بر کاشــيکاری چهره 
سردار شهيد، در يک ماه اخير ديوارنگاره 
ديگری از تصوير حاج قاســم سليمانی به 
رنگ های  از  استفاده  با  ۳۷۰ مترمربع  ابعاد 
اکرليک با نظارت و رضايت خانواده ايشان 
در بزرگراه شــهيد سليمانی شرق به غرب 
نرسيده به بزرگراه شهيد باقری اجرا شده 

است.»  

منصوره خاکی 
متولد: ۱۳۵۹ 

کارشــناس نقاشــی 
و طــراح و مجــری 

المان های شهری 

فاطمه مسلمی 
بيدهندی

متولد: ۱۳۶۲ 
هنر  فارغ التحصيــل 
و طــراح و مجــری 

المان های شهری 

سالم  سردار
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

مدير مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

برای افتتاح خانه امداد در محله اتابک از ظرفيت 
ســرای محله در اين بخش از شــهر استفاده شده 
اســت. در مراســم افتتاح اين مرکز حمايتی که در 
يکــی از محله های پرتراکم منطقه ۱۵ واقع شــده 
جمعی از مســئوالن حضور داشتند. در اين مراسم، 
مديرکل کميته امدادامام خمينی(ره) استان تهران 
برای حاضران صحبت کــرد و و در خصوص افتتاح 
خانه امداد در محلــه اتابک گفت: «امروز چهارمين 
خانــه امداد در محلــه اتابک راه اندازی می شــود و 
ما اميدواريــم راه اندازی اين مرکز در گره گشــايی 
از مشــکالت افــراد نيازمنــد محله مؤثر باشــد.» 

«ســيد ابوالفضل پرپنچی افزود: «کمک به اشتغال 
جوانان، رفع معضل مســکن خانواده های نيازمند و 
فرهنگسازی با مشــارکت مردم محله از محورهای 
اصلی فعاليت های خانه امداد اســت.» وی ادامه داد: 
«طرح توانمندســازی محله های محروم شهرتهران 
با همکاری ســتاد اجرايی فرمان امام(ره)، بســيج، 
امور مساجد، شــهرداری تهران، شوراياران، سازمان 
بهزيســتی، صندوق کارآفرينی اميد، پســت بانک، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هالل احمر و ساير 
ارگان ها با هدف شناسايی نيازمندان و رفع مشکالت 

آنها اجرايی می شود.» 

ورود به خدمات جزيى تر
در بحث افتتاح خانه های امداد وضعيت اجتماعی 
و فرهنگی محله های مناطق بررسی شده و در مناطق 
منتخــب، محله ای که دارای آســيب بيشــتر و کم 
برخوردارتر بوده انتخاب شــده اســت. بر اين اساس، 
در منطقــه ۱۵ هم محله اتابک با توجه به وجود بافت 
فرســوده،  تردد افراد معتاد و کارتن خواب و حضور و 
ســکونت شــهروندان افاغنه برای افتتاح خانه امداد 
انتخاب شده است. در اين ميان، با توجه به ارائه خدمات 
حمايتی توسط کميته امداد مناطق به شهروندان اين 
تصور پيش می آيد که ارائه خدمات توســط خانه های 

خانواده در منطقه ۱۵ تحت پوشــش کميته 
امداد امام خمينی(ره)هستند. 

سرفصل حمايتی و خدماتی برای افراد تحت 
پوشــش کميته امداد امام خمينی(ره) تعريف 

شده است. 

۳۵۰۰
 ۲۲۹

اجرای طرح های حمايتی برای رفع نيازهای شهروندان 
آســيب پذير، از رويکردهای مهم نهادها و ســازمان های 
مســئول در رفــع محروميت از مناطــق و محله های کم 
برخوردار اســت که بــا اجرای طرح خانه هــای امداد در 
جنوب شــرق تهــران و منطقــه ۱۴ و ۱۵ کليــد خورده 
اســت. طرحی که فعاليت های مشابه آن در ساير مناطق 
نتيجه بخش بوده و مســئوالن کميته امداد معتقدند، اين 
طرح در مناطق ۱۴ و ۱۵ با همکاری سازمان ها و شهروندان 
اثــر مطلوبی خواهد داشــت. «ســيد ابوالفضل پرپنچی» 
مديرکل کميته امداد استان تهران با يادآوری اين موضوع، 
درباره جزئيــات طرح توضيح می دهد و می گويد: «افتتاح 
خانه های امداد با هدف رســيدگی بيشــتر به محله های 
آسيب پذير و توانمند سازی خانواده های محروم اين مناطق 
در دســتور کار قرار گرفته و اين طرح با مشــارکت اهالی 
محله ها و شهروندان مناطق به سرانجام رسيده است.» او 
می افزايد: «ما معتقديم مشکالت محله های آسيب پذير را 
با مشارکت مردم برای مردم از ميان برمی داريم. به همين 
دليل تالش کرديم شــورايی در محله ها تشــکيل شود تا 

با شــناخت ظرفيت ها و اســتعدادهای موجود، به تقويت 
اين مناطق و رفع محروميت کمــک کنيم.» او به تجربه 
اجرای اين طرح در محله هرندی اشاره می کند و می گويد: 
«طرح خانه امداد در محله هرندی در قالب ۵ پهنه انجام 
و مقرر شده از طريق رابطان هريک از دستگاه ها برای رفع 
مشــکالت و معضالت در اين محله گام برداريم.» به گفته 
وی، محلــه هرندی به عنوان الگويی برای اجرای اين طرح 
در ســاير محله ها محروم تهران است و همراهی گروه های 
جهــادی و مردم محله های در جهــت رفع نيازمندی ها و 
مشــکالت نيازمندان اين مناطــق، موضوعی محوری در 
اجرای مطلوب و هرچه بهتر اين طرح ها اســت. پرپنچی 
به برنامه جمع آوری کمک های مردمی در آســتانه نوروز 
هم تأکيد می کند و می گويد: «برنامه های پايان ســال در 
قالب جمع آوری کمک های مردمی اســت که هر سال در 
قالب جشــن نيکوکاری انجام می شود. در حال حاضر اين 
طرح آغاز شــده و تالش کرده ايم در طول اين يک سال به 
دليل شيوع بيماری کرونا، دريافت کمک ها و پرداخت های 

آنالين را افزايش دهيم.»

  اين روزها طرحی در کميته امــداد امام خمينی(ره) با همکاری 
ارگان ها و سازمان های مختلف در محله های محروم در حال اجراست 
که اساس آن شناسايی شهروندان نيازمند و قشر آسيب ديده است. 
اين طرح در قالب افتتاح «خانه هــای امداد» در مناطق ۱۴ و ۱۵ در 
جنوب شرق پايتخت کليد خورده است. البته طرح هايی از اين قبيل با 
عناوين مختلف در مناطق ديگر توسط کميته امداد امام خمينی(ره) 
اجرا شــده و مســئوالن اين نهاد حمايتی می گويند خوشبختانه 
نتيجه بخش بوده اســت. «خانه امداد» سومين طرح توانمند سازی 
محله های محروم پايتخت است که با حضور جمعی از مسئوالن اين 
خانه ها در مناطق ۱۴و۱۵ افتتاح شــد. در محدوده منطقه ۱۴، خانه 
امداد در محله های شــيوا و جواديه و در منطقه ۱۵ در محله اتابک 
با حضور افرادی از مجمع تشــخيص مصلحت نظام، مديرکل کميته 
امداد استان تهران، شهردار منطقه ۱۵ و جمعی از اهالی محله های 
ياد شده افتتاح شــد. به محله اتابک در خيابان خاوران رفتيم تا از 

جزئيات خدمات خانه های امداد بيشتر مطلع شويم.

سارا جعفرزاده

امداد و کميته امداد چــه تفاوتی با يکديگر دارند. در 
اين باره مســئوالن کميته امداد يادآوری می کنند که 
اين نهــاد به صورت کلی به شــهروندان خدمات ارائه 
می دهــد و اطالعــات خانوارها را به صــورت کلی در 
اختيار دارد اما با افتتاح خانه های امداد به مشــکالت 
شــهروندان به صورت جزيی تر هم پرداخته می شود و 
خود شــهروندان برای رفع مشکالت يکديگر پای کار 
می آيند. پرپنچی با يــادآوری اين موضوع، می افزايد: 
«مديريت گروهی خانه های امداد توسط کميته امداد 
امام خمينی(ره) در مناطق انجام می شــود. اقداماتی 
از جمله شناســايی نيازمندان، استعداد سنجی شغلی 
و مهارت آموزی و اجرای طرح های راهبردی شــغلی، 
بازســازی و تعميرات مســکن، خدمــات درمانی و 
بهداشتی، کمک های معيشتی از جمله خدمات کميته 
امداد امام خمينی(ره) اســتان تهران در محله اتابک 

است که به وسيله خانه های امداد ارائه می شود.»

با هم و در كنار هم بودن 
برای شــناخت محله های آسيب پذير در جنوب شرق 
تهران دقت و شــناخت ويژه ای انجام شده تا مشکالت 
شهروندان به شکل اصولی رفع شود. «علی آقامحمدی» 
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با يــادآوری اين 
موضوع در مراســم افتتــاح خانه امداد محلــه اتابک، 
درخصوص محله های آسيب خيز گفت: «در حال حاضر 
۲۲۰۰ محله دارای آســيب در کشــور وجــود دارد که 

مسئوالن برای رفع آســيب ها در اين محله ها دست به 
کار شــده اند.» وی افزود: «با توجه به اينکه در گذشته 
محله ای مانند دروازه غار دارای آسيب های مختلفی بود، 
با همکاری مسئوالن و شهروندان بسياری از معضالت اين 

محله در حال حاضر رفع شــده است. من 
معتقدم نبايد ماهی دســت کسی بدهيم 
بلکه بايد ماهيگيری را به افراد آسيب ديده 
آموزش دهيم.» او به انتخاب شــهرداران 
کوچه در انعکاس مشکالت شهروندان هم 
اشــاره کرد و افزود: «در محله هرندی ۵۶ 
کوچه وجود داشت که برای رفع مشکالت 
شهروندان ۵۶ شهردار کوچه انتخاب شد. 
اين رابطان مشــکالت شــهروندان را به 
دســتگاه های مربوطه انعکاس می دهند و 
از اين طريــق ارگان های اجرايی راحت تر 
می تواننــد به شــهروندان کمک کنند.» 
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اضافــه  کرد: «با هــم و در کنار هم بودن 
کليدی ترين بحث در اين اقدام محسوب 
می شــود تا با اين هدف بتوانيم توان افراد 

محروم را ارتقا بدهيم.»

رفع حاشيه نشينى و بافت فرسوده
يکی از داليل و مشــکالت اساســی که در به وجود 
آمدن انواع آسيب های اجتماعی در محله ها نقش بسزايی 

دارد، معضل بافت های فرســوده است. در محله اتابک 
هم اين معضل ديده می شــود. در اين محله با فضاهای 
بسياری به عنوان بافت فرسوده مواجه هستيم که زمينه را 
برای وقوع هر گونه جرم و آسيب فراهم کرده است. وجود 
ساختمان های تخريب شده که به صورت 
ناتمــام رهاشــده، کوچه هــای باريک، 
ساختمان های متروکه و تملک نيمه کاره 
برخی ساختمان ها باعث شده اين محله 
در ليست محله های آسيب خيز قرار بگيرد. 
آقا محمدی با يادآوری اين موضوع گفت: 
«ما در رابطه با رســيدگی به محله های 
آســيب خيز ۲ فاکتور حاشيه نشــينی و 
بافت فرسوده را با هماهنگی دستگاه های 
مربوطه رفع خواهيم کرد.» او با اشاره به 
نامگذاری متفاوت خانه های خدمات رسان 
در هر محله می افزايد: «اکنون يک خانه 
هالل در دروازه غارتوسط هالل احمر، خانه 
احسان در محله شوش توسط ستاد فرمان 
اجرايی امام خمينی(ره)، خانه بهزيست در 
باغ آذری توسط بهزيستی، خانه وقف در 
امامزاده يحيی و خانه امداد در محله اتابک 

راه اندازی شده است.»

سازمان ها همسو با خانه هاى امداد
در ارائه خدمات توسط کميته امداد امام خمينی(ره) 

در اکثر اوقات خّيران شخصی پا به ميدان می گذاشتند 
اما در ارائه خدمات توســط خانه های امداد ارگان های 
و سازمان های مختلف بر اســاس تخصص و امکانات 
موجود خود همکاری خواهنــد کرد. «حميد آرونی» 

مدير کميتــه امداد امــام خمينی(ره) 
منطقــه ۱۵ بــا يادآوری ايــن موضوع 
درباره فعاليت های خانه های امداد گفت: 
«خانه امداد از لحــاظ محروميت زدايی 
و توانمندســازی محله های آسيب پذير 
يک مرکز فرامنطقه ای اســت که لزومًا 
ســاير سازمان ها و نهادها هم با استفاده 
از ظرفيت های خود در اين زمينه ورود 
پيــدا می کنند.» او با اشــاره به جامعه 
هدف برای خدمت رسانی خانه های امداد 
هم افزود: «جامعه هدف خانه های امداد 
صرفًا افراد آســيب ديده و آســيب پذير 
هســتند و برای اين منظور در منطقه 
۱۵ محله اتابک برای شروع کار در نظر 
گرفته شده اســت.» مدير کميته امداد 
امام خمينی(ره) منطقــه ۱۵ يادآوری 
کــرد: «در منطقــه ۱۵ محله های کم 
برخــوردار ديگری هم وجــود دارد اما 

براساس بررســی های صورت گرفته، در استان تهران 
محله اتابک رتبه اول و در کشــور رتبه هفتم از حيث 

آسيب پذيری را به خود اختصاص داده است.»

 همكارى شهرداران كوچه
يکی از سياست های خانه امداد برگزيدن افرادی 
با عنوان «شــهردار کوچه» اســت. اين اشــخاص 
به عنوان افراد مطلع از وضعيت معيشــتی اهالی هر 
کوچه با مسئوالن خانه های امداد همکاری می کنند. 
مدير کميته امداد امــام خمينی(ره) منطقه ۱۵ در 
اين زمينــه توضيح بيشــتری داد و گفت: «افرادی 
با نام شــهرداران کوچه توســط اهالــی هر محله و 
نظارت مســئوالن خانه های امداد انتخاب می شوند 
که اين افراد وظيفه شناســايی خانواده های نيازمند، 
آســيب ديده کوچــه را برعهــده دارند و بــا انتقال 
مشــکالت اهالی به مســئوالن در جهــت رفع آنها 
تالش می کنند. اين رويکرد به اين معنی اســت که 
شــهرداران در هر کوچه آمار زنان سرپرست خانوار، 
زنان خودسرپرســت، افراد معلول و بيمار، سالمندان 
ناتــوان و افراد کم برخوردار از لحاظ مالی را دارند و 
اين آمار را به ارگان ها و ســازمان های مختلف ارائه 
می دهند و در رفع مشــکالت پيشــقدم می شوند.» 
آرونی به مهم تريــن برنامه خانه های امداد و اهميت 
آن هم اشاره کرد و افزود: «مهم ترين موضوعی که در 
مرحله اول برای آن برنامه ريزی صورت گرفته، ايجاد 
اشــتغال و کارآفرينی برای خانواده هايی اســت که 
جوان بيکار دارند يا به هر دليلی شــغلی در خانواده 
تعريف نشــده که امرار معاش صورت بگيرد. در اين 

زمينه به صورت جدی مسئوالن پای کارآمده اند.»

2 محله آسيب خيز در منطقه 14
راه اندازی خانه امداد در منطقه ۱۴ هم همزمان با 
افتتاح خانه امــداد در منطقه ۱۵ انجام 
شــد. در اين منطقه محله های شــيوا و 
جواديه ميزبان خانه امداد هستند. مدير 
امام خمينــی(ره) منطقه  امداد  کميته 
۱۴ در اين بــاره گفت: «با توجه به اينکه 
افتتاح خانه های امداد طبق فرمان مقام 
معظم رهبری صورت گرفته قطعًا شاهد 
نتايح مطلوبی در اين زمينه خواهيم بود. 
همان گونه که در حوادث غيرمترقبه مثل 
ســيل و زلزله با ورود ســپاه پاسداران و 
ارتش شاهد نتايج خوبی بوديم.» شهرام 
رنجبر ادامه داد: «در اين طرح شهروندان 
هم پای کار هستند و نيازهای يکديگر را 
رفع می کنند و در مواردی که شهروندان 
نيازهای خاصی ماننــد نيازهای درمانی 
داشته باشند به مراجع مربوطه از جمله 
هالل احمر ارجاع داده می شــوند.» وی 
افزود: «در هر منطقه آســيب خيزترين 
محله برای ارائه خدمات انتخاب می شود و در منطقه 
۱۴ هم دو محله شــيوا و جواديه به عنوان محله های 

آسيب خيز انتخاب شده اند.»

محروميت زدايى 
به سبك 
خانه هاى امداد

كميته 
امداد و ارگان هاى 

كشورى براى رفع 

آسيب ها از بخش هاى 

كم برخوردار شرق 

تهران وارد ميدان 
شده اند

راه حلى به نام خانه هاى امداد

با افتتاح خانه هاى 
امداد به مشكالت 

شهروندان 
به صورت جزيى تر 

هم پرداخته 
مى شود و خود 

شهروندان براى 
رفع مشكالت 

يكديگر پاى كار 
مى آيند

در هر منطقه 
آسيب خيزترين 
محله براى ارائه 
خدمات انتخاب 

مى شود و در منطقه 
14 هم دو محله 

شيوا و جواديه 
به عنوان محله هاى 
آسيب خيز انتخاب 

شده اند
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

«مسعود رنجبريان» 
شهردار منطقه 8:

سهولت در    تردد 
شهروندان دغدغه 

شهردارى است
نوع حمل ونقل در ايستگاه بی.آر.تی شهيد 
حيــدری در بزرگراه امام علــی(ع) همزمان با 
ايجاد پروژه خيالســتان زندگــی با هدف ارائه 
خدمات و ســهولت در حمل ونقل شهروندان 

تغيير کرده است. 
«مسعود رنجبريان» شــهردار منطقه ۸ با 
يادآوری اين موضوع، در خصوص فعاليت های 
صورت گرفته در اين محل می گويد: «با توجه 
به اينکه پروژه «خيالستان زندگی» قرار است 
بر روی بزرگراه امام علی(ع) ايجاد شــود و در 
حالــی که اين بزرگراه از ســطح همجوار خود 
پايين تر و دارای ارتفاع مناسبی برای ايجاد اين 
پروژه اســت، در اين زمينه نياز به تغييراتی در 
حمل ونقل شــهروندان در ۲ ايستگاه بی.آر.تی 
در اين مسير بود.» رنجبريان با اشاره به تغيير 
نوع حمل ونقل در ۲ ايســتگاه بی.آر.تی شهيد 
حيدری و ســبالن در اين مسير ادامه می دهد: 
«برای آغاز عمليات عمرانی پروژه «خيالستان 
زندگــی» نياز بــه انجام اقدامــات عمرانی در 
بزرگراه و در مسير اتوبوس های بی.آر.تی بوديم. 
از همين رو در ايستگاه شهيد حيدری فعاليت 
اتوبوس ها متوقف و با اختصاص خودروهای ون 
رايگان، مسافران از ســاعت ۷ صبح تا ۸ شب 
می توانند به ســمت ايستگاه سبالن و بالعکس 

جابه جا شوند.» 
رنجبريــان در پايان با اشــاره به مدت زمان 
اجرای حمل ونقل رايــگان با خودروهای ون در 
اين مسير می افزايد: «تأمين ايمنی و سهولت در 
حمل ونقل و    تردد شهروندان يکی از دغدغه های 
مديريت شــهری اســت و تا زمانی که فعاليت 
اتوبوس های بی.آر.تی در اين ايســتگاه ها طبق 
روال سابق شــود، جابه جايی شهروندان توسط 
ون ها به صــورت رايگان انجام می شــود و اميد 
داريم با به ســرانجام رسيدن پروژه «خيالستان 
مثبتی  تحول  زندگی» 
در حوزه محيط زيست، 
گردشگری و تفريحی 
اهالــی منطقه ۸ رقم 

بخورد.»

  کمتر از يک ماه است که شهرداری منطقه ۸ فعاليت اتوبوس های بی.آر.تی در ايستگاه شهيد حيدری را به دليل اجرای کارهای عمرانی پروژه تفريحی 
«خيالستان زندگی» در اين محدوده از منطقه متوقف کرده است. برای اجرای طرح خيالستان زندگی بر روی بزرگراه امام علی(ع)، بخشی از عمليات عمرانی 
و سازه ای در ايستگاه  اتوبوس شهيد حيدری بايد انجام شود. به همين دليل فعاليت اتوبوس های بی.آر.تی در ايستگاه شهيد حيدری متوقف و در نهايت برای 
سهولت در    تردد شهروندان فعاليت خودروهای ون جايگزين اتوبوس شده است تا جابه جايی شهروندان در فاصله ايستگاه شهيد حيدری تا ايستگاه سبالن 
به فاصله طولی ۴۰۰ متر به وســيله سرويس های ون رايگان انجام شود. در خصوص اجرای اين طرح نظر شهروندان را هم جويا شديم و در ادامه با «مسعود 

رنجبريان» شهردار منطقه ۸ که تأمين امنيت و سهولت درحمل ونقل مسافران را دغدغه شهرداری می داند، گفت وگو کرديم.  

ساخت پروژه تفريحى
«خيالستان زندگى» بر روى 

بزرگراه امام على(ع) نوع جابه جايى
 مسافران را تغيير داده است 

اين ون ها را 
رايگان سوار شويد

دريچه

سارا جعفرزاده 

 اطالعى از جايگزينى ون نداشتيم
از مدتی قبل ديگر اتوبوس های بی.آر.تی در 
مســير بزرگراه امام علی(ع) و در ايستگاه شهيد 
حيدری توقف ندارند و شهروندان در حال حاضر، 
حد فاصل ميان ۲ ايســتگاه شــهيد حيدری و 
سبالن به وسيله خودروهای ون جابه جا می شوند. 
«محمد حسنی» يکی از مسافران دائمی ايستگاه 
شــهيد حيدری دراين باره می گويد: «شهرداری 
اقدام درســتی در اين زمينه انجام داده است اما 
بهتر بود اطالع رســانی از يــک ماه قبل با نصب 
بنر در ايستگاه شــهيد حيدری انجام می شد تا 
مسافران غافلگير نشوند.» او ادامه می دهد: «البته 
اتفاق خوبــی افتاده که شــهرداری خودروهای 
ون رايگان برای    تردد شــهروندان در نظر گرفته 
اســت وگرنه روزانه تعداد زيادی از شــهروندان 
ميان ايســتگاه شهيد حيدری و ايستگاه سبالن 
سرگردان می ماندند. درست است که فاصله ميان 
۲ ايســتگاه کم است اما با توجه به اينکه مسير 
بی.آر.تی در وســط بزرگراه امام علی(ع) اســت 
امکان پياده روی تا ايستگاه شهيد حيدری وجود 

ندارد.»

زمان انتظار مسافر طوالنى است
خودروهای ون از ســاعت ۷ صبح تا۸ شب 
به مســافران در ايســتگاه های شهيد حيدری 
و ســبالن طبق يک برنامه زمان بندی شــده 
خدمــات ارائــه می دهند. «مبينــا باقری» در 
اين باره می گويد: «من اغلب اوقات از ايســتگاه 
شهيد حيدری به سمت ايستگاه سبالن می روم 
و در واقع مسافر اين ايستگاه هستم. بار آخری 
که منتظر اتوبوس بودم مــدت زمان زيادی را 
منتظر شــدم که اتوبوس بيايد و بعد از حدود 
۲۰ دقيقــه خودرو ون به ايســتگاه آمد و آنجا 
بود که مطلع شــدم ماجرا از چه قرار اســت. 
شــايد اختصاص ون به جای اتوبوس به صورت 
موقت جوابگوی نياز شــهروندان باشد اما اين 
طرح در بلندمدت جوابگو نيســت و بهتر است 
مسئوالن هرچه زودتر پروژه عمرانی ـ تفريحی 
اين محل را به پايان برســانند تا حمل ونقل به 
روال عادی برگردد.» او می افزايد: «مشکلی که 
در حال حاضر وجــود دارد، زمان بندی حرکت 
خودروهای ون اســت که مسافران مدت زمان 

زيادی در انتظار اين خودروها می ايستند.» 

 استقبال مسافران از جايگزين رايگان!
با توجه به اينکه توقف حرکت اتوبوس های بی.آر.
تی به دليــل کارهای عمرانی شــهرداری منطقه ۸ 
صورت گرفته است، خودروهای ون با هزينه شهرداری 
در اين ۲ ايســتگاه فعاليت می کنند و از شــهروندان 
مبلغی به عنــوان کرايه دريافــت نمی کنند. «محمد 
آذری» يکی از ساکنان خيابان سبالن با يادآوری اين 
موضوع می گويد: «همين که کرايه ای برای جابه جايی 
پرداخت نمی کنيم انگيزه می شــود از طرح جايگزين 
شهرداری بيشتر استفاده کنيم.» او می افزايد: «درست 
است که همه مسافران غافلگير شده اند اما اين موضوع 
را نمی توانيم انکار کنيم که شهرداری می توانست اين 
خودروهای ون را جايگزين کند و مسافران خودشان 
مســئول پرداخت کرايه باشند اما چنين  کاری نکرده 
اســت و همين که اين ون ها به صــورت رايگان ما را 
جابه جا می کنند حرکت مثبتی است.» او به حمل ونقل 
آسان توســط اتوبوس های بی.آر.تی اشاره می کند و 
می افزايد: «با توجه به ظرفيت محدود خودروهای ون 
بايد بگويم که جابه جايی توسط اتوبوس های بی.آر.تی 
به دليل ظرفيت باالی اتوبوس و فضای باز داخلی آن 
راحت تر اســت اما باالخره وجود همين ون ها هم در 

شرايط فعلی غنيمت است.»

داريم با به ســرانجام رسيدن پروژه «خيالستان 
مثبتی  تحول  زندگی» 
در حوزه محيط زيست، 
گردشگری و تفريحی 

اهالــی منطقه 
بخورد.»

بد نيست بدانيد
 ايســتگاه شــهيد حيــدرى به عنوان 
آخرين ايستگاه بى.آر.تى در محدوده 
منطقــه 8 و در مســير بزرگــراه امام 

على(ع) قرار دارد. 
  ايســتگاه ســبالن قبل از ايستگاه 

شهيد حيدرى قرار دارد. 
  فاصلــه طولــى ميــان 2 ايســتگاه 
سبالن و شهيد حيدرى حدود 400 متر 

است. 
 خودروهــاى ون از ســاعت 7 صبــح 
تــا 8 شــب در ايــن 2 ايســتگاه كار 
جابه جايى مسافران را انجام مى دهند. 

استقبال از بهار

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

ابتدايی تريــن گام برای اين ســبز کردن ســبزه، 
انتخاب بذر اســت. الزمی دراين باره می گويد: «گندم، 
عدس، ماش، خرفه و شــاهی، شنبليله و ارزن از انواع 
بذرهايی است که اسفندماه می توان آنها را سبز کرد.» 
او می افزايد: «روش کلی کاشت بذرها به اين صورت 
است که مقداری از بذر دلخواه را برداشته (نه 
زيــاد و نه کم) و در کاســه ای می ريزيد و 
آن  را خوب می شــوييد. ســپس اجازه 
دهيــد با کمی آب که ال به الی بذر ها 
قــرار می گيرد، به مدت ۶ ســاعت 
(يک شــب تــا صبح) بمانــد.» او 
ادامه می دهــد: «دانه های، يونجه، 
شــنبليله، تربچه، کنجــد را بايد 
حدود ۶ تا ۸ ســاعت خيس کنيد 
و مــدت انتظار تــا جوانه زدن اين 
بذرها نيز بين ۱تا ۶ روز متغير است. 
همچنين دانه هايی مثل نخود، عدس، 

مــاش، ســويا، آفتاب گردان، 
گندم و ارزن نيز حدود ۱۰ تا ۱۸ 
ســاعت خيس کنيد که مدت جوانه 
زدن اين گروه نيز بين ۱تا ۵ روز متفاوت 
است. اين ميان برای کاشت خرفه و شاهی 
که زودتر از همه ســبز می شود، می توانيد 
حــدود ۸ روز مانده به عيد دســت به کار 

شويد.»

آبپاشى مستمر اما به موقع
مرحله بعد از خيس کردن بذرها بســيار 
مهم اســت و کارشــناس مرکز تحقيقات، 

آموزش و مشــاوره اداره فضای سبز شهرداری منطقه 
دراين بــاره می گويد: «بذر ها را درون يک آبکش خالی 
کرده و اجازه دهيد آب آن خارج شــود. ســپس يک 
پارچه نازک را زير شير آب خيس کنيد و آب پارچه را 
خوب بگيريد. بذر ها را از درون آبکش در وسط پارچه 
نمناک بريزيــد و پارچه را گره بزنيد و درون کاســه 

بگذاريد. يکی دو روز اجازه دهيد به همين حالت بماند 
تا جوانه بزند. يادتان باشد به آن سر بزنيد و نم دار بودن 
پارچه را کنترل کنيد.» گام بعدی در اين زمينه منتظر 
ماندن تا جوانه زدن بذرها اســت. الزمی با تأکيد اين 
موضوع ادامه می دهد: «بعد از اينکه پارچه را باز کرديد 
و متوجه شديد جوانه های زده شده قوی هستند، بذر ها 
را می توانيد به ظرفی که دوســت داريد منتقل کنيد. 
سپس پارچه را دوباره خيس کرده و آب آن را بگيريد و 
روی سبزه بيندازيد. اين کار را بايد تا سبز شدن کامل 
ســبزه ادامه دهيد و همواره پارچه نمدار روی جوانه ها 

قرار دهيد.» 

كدام بذر را چه موقع بكاريم؟ 
زمان کاشــت ســبزه که تا روز ۱۳ فروردين رشد 
کافی داشــته باشــد، متغير اســت. الزمی دراين باره 
می گويــد: «بــرای گنــدم روز ۲۰ اســفند و عدس 
۱۵ اســفند بايد دست به کار شــويد. همچنين برای 
شــنبليله و ارزن ۱۶ اســفند و مــاش هم 
بايد ۱۸ اســفند اقدام کنيد. خرفه و شاهی 
را هم می توانيد ۲۲ اســفند سبز کنيد.» او 
می افزايد: «فرامــوش نکنيد که در ايام عيد 
هر روز بايد به ســبزه ها آب بدهيد. روزی۲ 
بار (صبح و شــب) ســبزه ها را زير شير آب 
بگيريــد. از کنار ظــرف آب بدهيد که نظم 
ســبزه ها با فشار آب به هم نخورد و بعد آب 
ظرف را خالــی کنيد.» او چند نکته طاليی 
برای پرپشــت شــدن ســبزه عيد نوروز را 
اين طور شرح می دهد: «از ظروف فلزی برای 
سبزکردن ســبزه استفاده نکنيد. استفاده از 
ظروف ســفالی و در درجــه دوم چينی نتيجه بهتری 
خواهد داشــت تا ظروف پالســتيکی. همچنين از هر 
بذری که می خواهيد استفاده کنيد ۲۴ ساعت قبل در 
آب خيس کنيد (کامًال غوطه ور) هرچقدر قطر بســتر 
کمتر باشد عمر ســبزه بيشتر می شود.) بهترين روش 

آبياری غبارپاشی است.»

زمان آماده كردن نماد سرسبزى 
در سفره هفت سين فرارسيده است

روز و روزگارتون 

  کاشت بذر سبزه نوروز که نماد سرزندگی و شادابی است، ميان شهروندان از اهميت ويژه برخوردار 
است و برای همين خيلی ها هنوز هم به جای خريد سبزه، زحمت سبز کردن آن را به جان می خرند و 
لذت آن را می چشند و همين روزها آستين همت را باال می زنند و سبزه عيد را خودشان سبز می کنند. 
اگر شما هم جزو اين دسته هستيد و دلتان می خواهد پرپشت ترين و بهترين را سر هفت سين سال 
نو قرار دهيد، می توانيد فرصت اين هفته را از دست ندهيد و به کمک فوت و فن هايی که «ندا الزمی» 
کارشناس مرکز تحقيقات، آموزش و مشاوره اداره فضای سبز شهرداری منطقه۱۳ آن را آموزش داده ، 

سبزه تان را بکاريد. چراکه بهترين زمان برای کاشت سبزه همين هفته پيش رو است.  

پروانه بهرام نژاد

سبــز

استقبال از بهار

بذرهايی است که اسفندماه می توان آنها را سبز کرد.» 
او می افزايد: «روش کلی کاشت بذرها به اين صورت 
است که مقداری از بذر دلخواه را برداشته (نه 
زيــاد و نه کم) و در کاســه ای می ريزيد و 
آن  را خوب می شــوييد. ســپس اجازه 
دهيــد با کمی آب که ال به الی بذر ها 

قــرار می گيرد، به مدت 

بذرها نيز بين 
همچنين دانه هايی مثل نخود، عدس، 

مــاش، ســويا، آفتاب گردان، 
گندم و ارزن نيز حدود 

ســاعت خيس کنيد که مدت جوانه 
زدن اين گروه نيز بين 

زمان آماده كردن نماد سرسبزى 
در سفره هفت سين فرارسيده است

روز و روزگارتون 
سبــز

ندا الزمى
كارشناس مركز 

تحقيقات، آموزش 
و مشاوره اداره 

فضاى سبز شهردارى 
منطقه13
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خبر كوتاه
ايجاد مزرعه گياهان دارويى 

در بوستان نارنج
 مزرعه گياهان دارويی از 
امور  معاونــت  ســوی 
شــهری و محيط زيســت 
منطقــه ۱۴ با هــدف پر 
فراغــت  اوقــات  کــردن 
همچنيــن  و  شــهروندان 
تشويق آنها به توسعه فضای 
ســبز ايجاد شد. معاون امور 
شهری و محيط زيست شهردار منطقه ۱۴ با بيان اينکه 
مزرعه گياهان دارويی در بوستان نارنج قرار دارد، گفت: 
«منطقه ۱۴ به دليل خاک حاصلخيز و پتانسيل خوبی که 
برای پرورش گياه دارد مکان مناسبی برای کشت گياهان 
دارويی است.» «محمدحسن فصيح» افزود: «عالقه مندان 
به ايجاد فضای ســبز می توانند با حضور در کالس های 
آموزشی مرکز مشــاوره گل و گياه منطقه ۱۴ عالوه بر 
يادگيری شيوه کاشت و برداشت گياهان دارويی با خواص 
آنهــا و انواع دمنوش ها نيز آشــنا شــوند.» او ادامه داد: 
«اولويت استفاده از مزرعه گياهان دارويی با کسانی است 
که در کالس های آموزشی شرکت کنند.» او گفت: «در 
حال حاضــر در اين مزرعه، گياهان رزماری، نعنا فلفلی، 
اسطوخودوس، بومادران، زيره، سياه دانه و آويشن کشت 
می شــود.» عالقه مندان برای کســب اطالعات بيشتر 
می توانند با شماره ۹۶۰۴۰۱۹۲ مرکز مشاوره گل و گياه 

تماس بگيرند.  

هويتپيشخوانپيشخوان

از گورستان مسگرآباد چه مى دانيم؟
فرهنگسرای خاوران، يکی از بزرگ ترين مراکز فرهنگی و هنری تهران در شرق پايتخت و 
منطقه ۱۵ اســت که از امکانات خوبی بهره مند است. عالوه بر فضای آموزشی منحصربه فرد، 
کتابخانــه مجهزی با ۵۰ هزار جلد کتاب و ۵۰۰ نفر ظرفيت ســالن مطالعه دارد که مصداق 
آن را در ميان مراکز فرهنگی کمتر می توان يافت. فرهنگســرای خاوران در فضايی به وسعت 
۸۳ هزار مترمربع شکل گرفته و ۲۴ هزار مترمربع زيربنا دارد. همجواری اش با بوستان فداييان 
اسالم باعث شده، روزانه شهروندان زيادی همراه با فرزندان خود به اين مکان بيايند و هم از 
فضای آموزشی فرهنگسرا استفاده کنند و هم از مکان تفريحی بوستان. از جذابيت اين مکان 
فرهنگی که بگذريم ماجرای شکل گيری آن است که شايد کمتر شهروندی از آن مطلع باشد. 
به گفته اهالی قديمی محله، محل فعلی فرهنگســرا در سال های خيلی دور گورستان بوده و 
اوايل دهه ۷۰ به دســتور شهردار وقت به مکان فرهنگی تغيير کاربری يافته است. طبق آنچه 
در کتاب تاريخ طهران آمده، تا سال ۱۲۹۹ اغلب تهرانی ها اموات خود را در خانه می شستند 
و بعضی از آنها برای کاهش هزينه تدفين، ميت را به گورســتان نبرده و در حياط خانه خود 
به خاک می ســپردند. اين فرهنگ با روی کارآمدن پهلوی اول ورافتاد چراکه رضاخان دستور 
ســاخت گورستانی در شــرق تهران را صادر کرد و برای نخستين بار اداره متوفيات مجهز به 
آمبوالنس شــد. اين ماجرا به ســال ۱۳۰۴ برمی گردد. گورستان عنوان «گلچين» را به خود 
گرفت اما همجواری اش با قريه مســگرآباد باعث شد، با نام گورستان مسگرآباد در ميان مردم 
معروف شــود. دفن اموات در آن تا دهه ۴۰ ادامه پيدا کرد که به دليل اشــباع شــدن زمين 

گورستان، بعد از اين تاريخ ديگر کسی در آن به خاک سپرده نشد. 

باباكوهى
کتاب پيشنهادی برای مطالعه در پايان اين هفته، 
رمانی با عنوان«باباکوهی» نوشــته محمد محمودی 
نورآبادی، از نويسندگان فعال در حوزه ادبيات پايداری 
اســت که اخيراً از ســوی نشــر صاد منتشر شده و 
درباره موضوع دفاع مقدس است؛ موضوع حماسی که 
بستر روايت های سلحشورانه بســياری است و اغلب 
خوانندگان کتاب در اين زمينه خاطره دارند. به بيان 
ديگر، هشت  سال دوران دفاع مقدس روايت های زيادی 

را در دل خود جای داده و ماجراهای رمان باباکوهی بخشــی از اين حماسه های ملی و دينی را 
روايت می کند. بيان داســتانی از مقاومت مردمی و دليرانه در مقابل نيروهای متخاصمی که در 
رزمگاهی نابرابر به مصاف جوانان اين مرز و بوم آمدند؛ موضوع آشــنايی که پيوندی ا ست ميان 
سلحشــوری مؤمنانه و اســطوره های ملی و باعث غرور و افتخار هر ايرانی است. اين ميان قصه 
«باباکوهی» روايت همين پيوستگی دال های ملی و دينی ماست. پيوست جان ها در يک وطن 
مالوف و انســی فراتر از مرزها با مام ميهن، که به مظلوميت مردمان اين ســرزمين گره خورده 
و به انزجار از ظلم پذيری آغشــته است. باباکوهی روايت خاطراتی از جنگ و مبارزات مردم در 
دوران انقالب از زبان يک معلم بازنشســته است. اين داســتان را می توان روايت بومی مردمان 
کشــورمان از رشادت های آن سال های پر از زخم و درد، اما پراز افتخار دانست. از نويسنده اين 
رمان، محمد محمودی  نورآبادی، پيش از اين هم چند اثر در حوزه دفاع مقدس منتشر شده که 
در جشنواره های متعدد تقدير و حائز رتبه شده اند. برای آشنايی با نثر و زبان نويسنده اين اثر، در 
بخشی از رمان باباکوهی را با هم می خوانيم: وقتی هاشم به آنها آب می داد، فروکش کردن صدای 
قلب و لرزش دست هايشان را شاهد بودم. چشم هايشان اما پر از اضطراب بود. حتا در حين آب 
خوردن، چشم از شعله پوش تفنگ ها بر نمی داشتند. فاصله  آنها با مرگ به قدر گرفتن خالصی 
يک ماشه بود که به ثانيه نمی رسيد. اگر در آن بين يکی ديوانگی می کرد و نرمی ماشه  تفنگش 

را می فشرد، زندگی آن دو تمام بود. 
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الو محله

به درخواست اهالى  پاسخ مسئول
و با پيگيرى شورايارى ساماندهى 
ايــن خيابــان و رفع ســدمعبر در 
دســتور كار شــهردارى ناحيــه 2 

قرار دارد. 
افسانه شفيعى، دبير شورايارى 
محله كوهك

بــراى ســال آينــده  پاسخ مسئول
مصوبــه گرفته ايــم كه بــا تعريض 
بخشــى از بزرگــراه امــام على(ع) 
ايستگاه اتوبوس جانمايى مى شود و 
به صورت يكپارچه بــا خط 2 مترو و 

ايستگاه فدك عمل خواهد كرد. 
حامد ميرزابيگى، معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردارمنطقه8 

براى رفاه شهروندان  پاسخ مسئول
محله ابوذر نظافت معابر و اليروبى 

صورت گرفت. 
مهدى اتحاد، شهردار ناحيه 2 
شهردارى منطقه 14  

سرپرســت  بانــوان  پاسخ مسئول
خانوار با مراجعه به اداره امور بانوان 
مى تواننــد   15 منطقــه  شــهردارى 
اطالعات خود را ثبت كنند تا شــرايط 
فعاليــت در روز بازارهــا بــراى آنهــا 

فراهم شود. 
وحيدرضا محمدى، شهردار منطقه 15   

 دردسر اصناف مزاحم
تعميرگاه هــای  تعــدد  منطقه 4
خــودرو و موتور در خيابان ســلمان 
طرقــی ناحيه ۲ معضالتــی از جمله 
ســدمعبر و آلودگی پيــاده رو، کاهش 
عرض معبر و... به همراه داشته است. 

لطفًا رسيدگی کنيد. 
ليال حسينی ـ ساکن محله کوهک

ايجاد ايستگاه اتوبوس
در حد فاصل ايســتگاه  منطقه 8
فرجام،  ايســتگاه  تا  شــهيد حيدری 
ايســتگاه اتوبوس تعبيه نشده است. از 
مسئوالن خواهشــمندم در اين زمينه 

اقدامات الزم را انجام دهند. 
مونا شرفی ـ ساکن محله فدک

 مشكالت بلوار ابوذر
خيابان بهشتی در محله  منطقه 14
ابوذر به دليل منتهی شــدن به مسيل 
ابوذر همواره با معضالت زيست محيطی 
مواجه بوده و مکان مناسبی برای جوالن 
جانوران موذی در محله شده است. اين 
موضوع عالوه بر آلودگی، می تواند عامل 
مهمی برای انتشار بيماری شود. انتظار 
داريم ضمن زيباســازی محدوده و اين 

معضل را برطرف کنند. 
بلوار  ساکن  عطيابی ـ  ريحانی 
ابوذر

 حمايت از بانوان سرپرست 
خانوار

باتوجه به شيوع ويروس  منطقه 15
کرونا بانوان سرپرســت خانواری که به 
کارهايی مانند دستفروشــی مشــغول 
بودند در شــرايط سخت اقتصادی قرار 
گرفته اند. خواهشمندم با اين افراد برای 

تسهيل کسب و کار همکاری کنيد. 
محله  ســاکن  اسالمی ـ  آرزو 
اتابک

خبر خطى

منطقه4  ساکنان محله های حکيميه، ده ترکمن 
و ســرخه حصار می توانند برای تشکيل پرونده 
بهداشــتی به پايگاه بهداشت والفجر حکيميه مراجعه 
کنند. به گفته مدير اين پايگاه واکسن کرونا به تعداد 
پرونده هايی که درخانه بهداشت تشکيل شده به پايگاه 
تعلق می گيرد. برای کسب اطالعات بيشتر می توانيد با 

شماره ۷۷۰۰۹۲۲۷ تماس بگيريد. 
منطقه8  کارگاه های آموزشی امداد در سوانح با 
موضوع احيای قلبی و ريوی در منطقه ۸ برگزار 
می شــود. اين دوره  آموزشی با مشــارکت شهرداری 
منطقه ۸ و آموزش و پرورش اجرا می شود و عالقه مندان 
می توانند اطالعات بيشتر را از اين نهادها پيگيری کنند. 
منطقه13  نقاط ناايمن منطقه۱۳توســط امور   
بانوان شناسايی شد. براين اساس ايمن سازی و 
برقراری هرچه بيشــتر امنيت به ويژه برای بانوان در ۸ 
نقطه ناايمن شناسايی و پيشنهاداتی برای رفع آنها ارائه 
شد که برخی از نقاط پيشنهادی مورد تأييد قرار گرفت 
و قرار شد ساير پروژه ها پس از بازبينی در اين نقاط در 

پروژه های سال ۱۴۰۰ منظور شود. 
سومين جشنواره سراسری موسيقی  منطقه14 
اميرجاهــد در خانــه موزه اســتادمعين برگزار 
می شود. عالقه مندان به شرکت در اين جشنواره، تا ۲۰ 
اســفندماه فرصــت دارند آثار خــود را در بخش های 
دو نوازی و اجرای گروهی و پژوهشی در زمينه موسيقی 
پيــروزی،  بــه خيابــان   CD به صــورت شــهری 
چهارصددستگاه، خيابان بايزيد بسطامی ارسال يا برای 
www. کســب اطالعات بيشــتر به پايگاه اينترنتی

moeenjahed.ir مراجعه کنند. 
منطقه15 اجرای پروژه های توســعه محلی در   
محله های مشيريه و رضويه آغاز شده است. اين 
طرح هــا در حوزه های اجتماعــی، ترافيکی و خدمات 
شــهری با هدف تحقق شعار تهران شهری برای همه 

درحال اجراست. 

در بوستان نارنج


