
برنامه هاى هفته سالمت در مناطق شرقى تهران 
امسال حال و هواى متفاوتى دارد

ويزيت هاى مجازى
ويروس منحوس کوويد – ۱۹ بيش از يک ســال اســت که نظم جهان 
را برهم ريخته و آدم ها را با معضالت زيادی روبه رو کرده اســت. در اين 
مدت به رغم تالش بی وقفه کادر درمانی، برخی از افراد نسبت به ديگران 
زندگی بهتر و دسترسی بيشتری به خدمات بهداشتی و رفاهی داشتند. 

دليلش هم وسع معيشتی آنها بود...

سه شنبه
۳۱ فروردين ۱۴۰۰
سال هفدهم/ شماره ۷۹۸
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صفحه ۴

با دوچرخه در جاده سالمتى
اعضاى گروه«دوچرخه سواران شرق پايتخت» 

هر روز ده ها كيلومتر در شهر ركاب مى زنند 

كارآفرين هم محله اى براى گروهى از بانوان محله 
شغل ايجاد كرده است

بانوی پرتالشــی است. کار برايش نشــد ندارد. از آن دسته 
آدم هايی اســت که به مدد ذهن پويا و عزم راسخ شــان 

پله های ترقی را يکی يکی باال می روند...

من حركت كردم
خدا بركت داد

صفحه ۱۴

گشت و گذارى در موزه ملى هوانوردى كشور 
كه اسناد و ادوات هوايى ارزشمندى را نگهدارى مى كند 

يک فروند هواپيمای جنگنده شرکت کننده در جنگ 
جهانی اول، خودرويی که شــهيد ستاری 

صفحه ۸طراحی کرده...

گنجينه ارتش 
در خيابان پيروزى 

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

كارآفرين هم محله اى براى گروهى از بانوان محله 

نشــد ندارد. از آن دسته نشــد ندارد. از آن دسته 
مدد ذهن پويا و عزم راسخ شــان مدد ذهن پويا و عزم راسخ شــان 

من حركت كردم

۱۴صفحه ۱۴صفحه ۱۴

گشت و گذارى در موزه ملى هوانوردى كشور 
كه اسناد و ادوات هوايى ارزشمندى را نگهدارى مى كند 

هواپيمای جنگنده شرکت کننده در جنگ هواپيمای جنگنده شرکت کننده در جنگ 
شــهيد ستاری شــهيد ستاری 

۸صفحه ۸صفحه ۸

گنجينه ارتش گنجينه ارتش 
در خيابان پيروزى در خيابان پيروزى 

صفحه ۱۲
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معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح
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مدير مسئولصفحه آرا
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نظارت
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سردبير محله
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تصحيح
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صفحه آرا

ويژه برنامه«با رهروان ســحر» در 
ماه مبارک رمضان برگزار و در آن 
تهران،  نيروهــای خدماتی شــهر  بين 
سحری توزيع می شــود. مدير فرهنگی 
هنری منطقه ۱۳ دراين باره گفت: «يکی 
از سنت های پسنديده و رايج در اين ماه، 
اطعام روزه داران اســت که در آموزه های 
دينی ما بارها مــورد توجه قرار گرفته و 
ثوابی عظيم برای آن برشمرده شده است. 
از اين رو فرهنگسرای اميد برای ششمين 
سال پياپی، افتخار ميزبانی از گروه های 

خدماتی شهر تهران را در ماه رمضان پيدا کرده است.» پروانه دوستی، با بيان 
اينکه ويژه برنامه «با رهروان سحر» به دبيری فرهنگسرای اميد اجرا می شود، 
افــزود: «از آنجاکه گروه های خدماتی گســترده ای نظير پاکبانان، کارکنان 
بيمارســتان ها و اورژانس، نيروی انتظامی، آتش نشان ها و... از افطار تا سحر 
مشــغول خدمت رسانی بی وقفه به شهروندان پايتخت هستند، ويژه برنامه با 

رهروان سحر برای تقديم وعده سحری 
به اين خدمتگــزاران در مناطق ۲۲گانه 
تهران برنامه ريزی شده  و به همت بانيان 
خّيــر برگزار می شــود تــا تکريمی از 
تالشگران هميشه ســحرخيز شهرمان 
باشد.» دوستی با تأکيد بر رعايت نکات 
بهداشــتی در توزيع وعده های سحری 
ادامه داد: «وعده های سحری با مشارکت 
شهروندان و بانيان خير تهيه و با رعايت 
و  بهداشــتی  کامل دســتورالعمل های 
به صورت بســته بندی شــده در مراکز 
خدماتی توزيع خواهدشد و شهروندانی که تمايل به همکاری و سهيم شدن 
در اين سنت حســنه را دارند، می توانند به نزديک ترين فرهنگسرای محل 
سکونت خود مراجعه کنند. همچنين برای کسب اطالعات بيشتر می توانند 
با شــماره ۳۳۳۵۵۲۰۴ فرهنگســرای اميد تماس بگيرند.» ويژه برنامه «با 

رهروان سحر» تا ۲۰ ارديبهشت ماه در تهران برگزار می شود. 

تيتر يك

اطعام نيروهاى خدماتى شهر در طرح «با رهروان سحر» 

اجراى پروژه  هاى توسعه محور در محله هاى ارامنه نشين
پروژه های توسعه محله با جديت بيشتری در محله های ارامنه نشين منطقه۸ اجرا می شود. 
شــهردار منطقــه ۸ دراين باره گفت: «منطقه ۸ با بافت منحصر به فــرد خود ميزبان بيش از 
۵۰ درصد ارامنه و مســيحيان شهر تهران است، به همين سبب ما در منطقه نگاهی ويژه به 
ارامنه داريم و در تالش هســتيم خواســته های آنها را در امور شهری لحاظ و محقق کنيم.» 
«مســعود رنجبريان» درباره اجرای طرح های توسعه محله ای در محله های زرکش، وحيديه 
و مجيديه ادامه داد: «بودجه قابل توجهی در اين زمينه اختصاص داده شــده و اين پروژه ها 
با رويکرد محله محوری در دســتور کار مديريت شــهری قرار گرفته است که مصداق بارز آن 
ايجاد بوستان «ترنج زندگی» به مســاحت ۳ هزار مترمربع در محله زرکش است.» او درباره 
همکاری شــهرداری با شورای خليفه گری ارامنه و باشــگاه های فرهنگی ورزشی ارامنه نيز 
گفت: «دراين راستا باشگاه های فرهنگی و ورزشی ارامنه پتانسيل ارزشمندی برای توسعه و 
گسترش ورزش های همگانی است و شهرداری با ساخت زمين های چمن و مراکز ورزشی اين 

ارتباط دوسويه را بيشتر خواهدکرد.» 

موضوعات ترافيكى را آنالين آموزش ببينيد
دوره های رايگان آموزش آنالين موضوعات ترافيکی 
در منطقــه ۴ برگــزار می شــود. معــاون حمل ونقل و 
ترافيک شــهردارمنطقه۴ دراين باره گفت: «اين دوره ها 
با هدف بهبود رفتارهای ترافيکی شــهروندان در قالب 
۱۸ برنامه آموزشــی برپا می شــود.» «مهــدی اناری» 
ترافيک، محيط زيست،  روان شناسی  افزود: «موضوعات 
دوچرخه سواری شــهری، امداد در سوانح، مهارت  های 
فنی خودرو، آمــوزش مفاهيــم TOD، ايمنی راکبان 
موتورسيکلت، قوانين و ايمنی عبور و مرور عابران پياده 
از جمله مفاهيمی است که در اين کالس ها به صورت تخصصی به آنها پرداخته خواهد شد.» 
او ادامه داد: «شهروندان، سازمان  های مردم نهاد، مدارس، مراکز آموزشی و فرهنگی می توانند 
درخواست خود را مبنی بر حضور در اين کالس ها به شماره واتساپ ۰۹۳۸۲۹۴۹۱۲۶ ارسال 
کنند.» معاون حمل ونقل و ترافيک منطقه ۴ تأکيد کرد: «دوره  های آموزش آنالين ترافيکی 
بر روی سامانه « بين جو“ بوده که اينترنت مصرفی آن هم به صورت نيم بها محاسبه می شود.»

چهره

رئيس فرهنگسراى اخالق: 
براى افزايش فرزندآورى

فرهنگسازى مى كنيم

يادداشت

وظيفه شهروندى 
در موج چهارم 

با نزديک شــدن به روزهــای پايانی 
تعطيلی دو هفته ای بــازار بزرگ تهران 
و مشــاغل گروه هــای ۲، ۳ و ۴ هنــوز 
متأســفانه شــرايط پايتخت به وضعيت 
عــادی برنگشــته و اگر در پايــان اين 
مهلت دو هفته ای دوباره بازار و مشــاغل 
روزمره  فعاليت های  يادشــده  گروه های 
خود را از ســر بگيرند، چه بســا ممکن 
شــرايط از اين هم که هست بدتر شود. 
از طرف ديگر، اگــر تعطيلی های بازار و 
مشــاغل گروه هــای ۲، ۳ و ۴ همچنان 
ادامه يابد، وضعيت معيشتی شهروندانی 
که در مشاغل تعريف شده قرار می گيرند 
به مراتب دشــوارتر می شــود و چه بسا 
آســيب های ديگری عالوه  است  ممکن 
بر صدمات فعلی کرونا بر جامعه تحميل 
شود. در چنين شرايطی است که وظيفه 
شــهروندی هريک از مــا حکم می کند 
بيش از پيش پروتکل های بهداشــتی را 
رعايــت کنيم و از هر گونــه حرکتی که 
باعث گســترش بيماری کرونا می شــود 
بپرهيزيــم. تحقق چنين امــری نياز به 
يک همدلی در سطح گســترده دارد تا 
عموم شهروندان خود را موظف به رعايت 
کامل پروتکل های بهداشــتی بدانند و از 
هر گونــه رفتارهای فــردی مغاير با روح 
اين پروتکل های دوری کنند. در روزهای 
اخير که طــرح تعطيلی دو هفته ای بازار 
بزرگ تهران و مشــاغل گروه های ۲، ۳ 
و ۴ در ســطح شهر تهران اجرا می شود، 
متأســفانه برخی از شــهروندان جوانب 
ايــن طــرح را رعايت نکرده و بــا ادامه 
فعاليت های روزمره در مشــاغل خود که 
اغلب هم در رديف مشاغل۲، ۳ و ۴ قرار 
دارند به نوعی ناقض محدوديت ها شده و 
عمًال نوعی دوگانگی در شيوه کسب و کار 
را  محدوديتی  شــرايط  در  شــهروندان 
باعث شــده اند. به طور مثال؛ در راســته 
خيابان هــای پيــروزی و دماونــد که از 
محورهــای اصلــی و پر تردد در شــرق 
اغلب کاسبان  تهران محسوب می شوند، 
در مشــاغل ۲، ۳ و ۴ مغازه های خود را 
باز کرده و همکاری الزم برای قطع کامل 
زنجيره شيوع گســترده کرونا در سطح 
شــهر را عمًال با مانع مواجه کرده اند. در 
حالی که گروه های زيادی از شــهروندان 
در اين مــدت با تعطيلی کســب و کار 
خود در راســتای کنترل و مهار ويروس 
کرونا در شــهر با مسئوالن اجرايی طرح 
همــکاری الزم را داشــتند. بنابــر اين، 
وظيفه شــهروندی هريک از ما به عنوان 
عضوی از خانواده بزرگ ساکنان پايتخت 
حکــم می کند در چنين شــرايط حاد و 
ويژه ای که بيماری فراگير کرونا جان تک 
تک شهروندان را تهديد می کند خود را 
بــه رعايت کامــل پروتکل های  موظف 
بهداشتی و دســتورالعمل های مسئوالن 
مربوطه بدانيم تــا هرچه زودتر وضعيت 

شهر به شرايط عادی برگردد. 

خدمات اداره درآمدهاى شهردارى غيرحضورى شد
ســه خط تلفن ويــژه در اداره درآمد شــهرداری 
منطقه۱۵ همزمان با موج چهارم شيوع کرونا با هدف 
قطع زنجيره اين بيماری برای رسيدگی به درخواست 
شهروندان اختصاص يافت. شهردار منطقه۱۵ دراين باره 
گفت: «اين خط ها برای ســالمت شهروندان در دوران 
کرونا، کاهش   ترددهای غير ضروری و مراجعه حضوری 
به اداره درآمــد، اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و 
تشويق شــهروندان به استفاده از خدمات غيرحضوری 
بــه اجرا در می آيد.» «وحيدرضــا انارکی محمدی» با 
بيان اينکه کارشناســان اين اداره تا پايان ساعات اداری پاســخگوی تلفن هستند، افزود: 
«شهروندان می توانند سؤال ها و درخواست  های خود با موضوع عوارض نوسازی را از طريق 
شــماره ۹۶۰۲۳۱۷۰، سؤاالت در ارتباط با درآمد عمومی و امور مربوط به شهرسازی را از 
طريق شــماره ۹۶۰۲۳۱۶۲ و سؤاالت مربوط به عوارض کسب و پيشه، راهنمايی در تمام 
زمينه  های امور درآمدی، کنترل ميزان بدهی و راهنمای پرداخت با معاون اداره با شــماره 

۹۶۰۲۳۱۷۵ مطرح کنند.» 

 يکی از معضالتی که جامعه ما در 
دهه اخير با آن مواجه شده، کاهش 
فرزندآوری است که اين امر تا چند سال 
آينده کشــور ما را به کشــوری سالمند 
تبديــل خواهد کــرد. از اين رو مديريت 
فرهنگی هنری منطقه ۱۴ برای رفع اين 
مشکل فرهنگسازی را شعار خود قرار داده 
و با تهيه محصوالت فرهنگی گام بزرگی 
در ايــن راه برداشــته اســت. «مرضيه 
خسروی بروجنی» مدير فرهنگی هنری 
منطقــه و رئيس فرهنگســرای اخالق 
دراين باره می گويــد: «باتوجه به کاهش 
حيرت آور نرخ باروری در ۳۰ سال اخير، 
برای   ترويج فرهگ فرزندآوری و رشــد 
آگاهی رســانی  همچنيــن  و  مواليــد 
چالش  های کاهش جمعيت ۷۳ محصول 
مجازی در قالب موشن گرافيک، استاپ 
موشن، مينيمال گرافيک، و پوستر توليد 
کرده ايم.» او می افزايد: «اين محصوالت 
فرهنگی در قالب پويش سه جيم «جنگ 
جهانی جمعيت» از اول ارديبهشت ماه در 
فضای مجازی منتشر می شود.» رئيس 
فرهنگســرای اخــالق ادامــه می دهد: 
«کاهش رشــد مواليــد می تواند بحران 
سالمندی را ايجاد کند. در اين محصوالت 

فرهنگی به معايب تک 
فرزندی و نسل کشی 
به ســبک ســقط 

اشــاره  جنين، 
شــده است.» 
عالقه مندان 
می توانــد با 
مراجعــه به 
نشـــــانی 
 @sejiim
از برنامه  های 
موزشــی  آ
ه منــد  بهر

شوند. 

خيابان دماوند متحول مى شود
ايجاد بســتر الزم برای تغيير و تحول خيابــان دماوند و بازنگری 
و تغييــر در مرزبندی مناطق با حضور معاون شهرســازی و معماری 
شــهرداری تهران در منطقه ۱۳ مورد تأکيــد قرار گرفت. «عبدالرضا 
گلپايگانی» معاون شهرسازی و معماری شهردارتهران، خيابان دماوند 
را شاهراه ارتباطی شرق تهران برشمرد و افزود: «اين خيابان که يکی 
از طوالنی ترين و عريض ترين معابر شهر تهران است در بخش شرقی 
کم برخوردار بوده و می بايست با برنامه ريزی و ارائه طرح  های تشويقی 
اين قســمت دستخوش تحول اساسی شــود.» او ادامه داد: «مناطق 
محدوده پهنه شرق تهران با توجه به شاخصه هايی از قبيل جمعيتی، 
کالبدی، تأمين ســرانه خدماتی و موضوعات فرهنگی و اجتماعی به 
خوبی تقسيم بندی نشده و نيازمند تغيير در نظام مرزبندی است. از اين 
رو، اين موضوع به عنوان يکی از برنامه های جدی معاونت شهرسازی و معماری پيگيری می شود.» 
او با تأکيد بر تســريع در زمان صدور پايان کار در مناطق گفت: «با توجه به دغدغه  های مردم در 

اين زمينه، بايد تمهيدات و راهکار هايی برای تسريع در زمان صدور پايان کار انديشيده شود.»

اجراى پويش «سبز زندگى كنيم» 
پويش «ســبز زندگــی کنيــم» از ســوی اداره آموزش های 
شــهروندی منطقه۱۴ با هدف ترغيب شــهروندان به مشارکت 
اجتماعی، راه اندازی شد. «مريم رفعتی» مدير اين اداره گفت: «با 
شروع سال جديد پويش سبز زندگی کنيم در محله  های ۲۱ گانه 
اجرا شده و بازتاب خوبی هم داشته است.» او ادامه داد: «براساس 
اين پويش شهروندان بايد ضايعات مواد غذايی خود را به حداقل 
برسانند. در واقع با اين کار شهروندان را به سمتی سوق می دهيم 
که به اندازه نياز خانواده خريد کنند. با اين کار هم دورريز و حجم 
زباله کاهش پيدا می کند و هم از اســراف جلوگيری می شود.» او 
افزود: «استفاده از دســتمال پارچه ای به جای دستمال کاغذی، 
خودداری از مصرف بی رويه مواد شيميايی، جلوگيری از هدررفت 
آب و احتــرام به محيط زيســت از ديگر مواردی اســت که در اين پويــش به آن پرداخته 
می شود.» مدير اداره آموزش شهروندی شهرداری منطقه۱۴ تأکيدکرد: «فرهنگسازی يکی 
از چشــم اندازهای مهم اين اداره اســت و اين کار با اجرای برنامه  های آموزشی دربرگيرنده 

مشارکت شهروندان، محقق می شود.»

تماشاى كاكايى ها در بوستان آزادگان 
درياچه بوستان آزادگان در منطقه ۱۵ ميزبان پرندگان مهاجر 
شده و شــهروندان می توانند در اينجا پرنده نگری کنند. شهردار 
منطقه ۱۵ دراين باره گفت: «هرســال با شروع فصل بهار درياچه 
بوســتان آزادگان ميزبان پرندگان مهاجر و بومی می شود که به 
گفته کارشناســان، گونه های مهاجر همه ساله با سرد شدن هوا از 
عرض های شــمالی تر مانند سيبری به عرض های جنوبی تر مانند 
ايران مهاجرت می کنند و تا پايان فصل ســرما در منطقه حضور 
دارنــد و با گرم شــدن هوا به عرض های شــمالی بر می گردند.» 
«وحيــد رضا انارکی محمدی» ادامه داد: «بيشــتر اين پرندگان 
را کاکايی سرســياه، کاکايی خزری، حواصيل خاکستری و اردک 
سرسبز تشکيل می دهند که به راحتی در سطح درياچه آزادگان 
ديده می شوند.» او با بيان اينکه اين پرندگان زيبايی خاصی را به درياچه آزادگان بخشيده اند 
و يکی از جاذبه های گردشگری و جذاب منطقه ۱۵ در اين فصل محسوب می شوند، افزود: 
«اين پرنده ها از اواسط زمستان به اين منطقه می آيند و پس از النه گزينی و تخم گذاری در 

محدوده درياچه آزادگان زندگی و در اواسط بهار اين محدوده را ترک می کنند.»

ميز خبر

  56000
 متر طول خط كشى محورى براساس 
نياز سنجى صورت گرفته در معابر 

منطقه13 انجام و پيش بينى 
مى شود اين ميزان به بيش از 

56هزار متر افزايش يابد. 

 1700
 متر از فاز اول مسير 

دوچرخه سوارى محله كيانشهر در 
منطقه15تا ابتداى ارديبهشت 
ماه با هدف   ترويج استفاده از 

دوچرخه به بهره بردارى مى رسد. 

  1853
نفر از شهروندان منطقه 14 با 
هدف جلوگيرى از شيوع بيمارى 
كرونا غربالگرى شدند. به گفته 
«سعيد تيمورى» معاون اجتماعى 
و فرهنگى منطقه اين اقدام در 

راستاى، اجراى طرح شهيد سردار 
سيلمانى توسط نيروهاى جهادى و 
كارشناسان سالمت و بهداشت در 
محله  هاى 21 گانه منطقه صورت 

گرفت. 

  30
متر كانيو با هدف نگهداشت معابر 

و خدمت رسانى به شهروندان 
در خيابان كرمان، خيابان موسوى 

توسط معاونت فنى و عمران 
شهردارى منطقه 8 انجام شد. 

پروژه هاى كوچك مقياس 
را تكميل كنيد 

سال گذشــته مديريت 
ويــژه ای  تأکيد  شــهری 
پروژه  هــای  اجــرای  بــر 
کوچــک مقياس داشــت 
مناطق  شــهرداری های  و 
شناســايی  به  ملــزم  هم 

نيازها و مشــکالت شهروندان در محله ها شدند 
امــا برخی از اين پروژه هــا در محله ها هنوز به 
ســرانجام نرسيده اســت. «رضا چگينی» دبير 
شوراياری محله هفت حوض دراين باره می گويد: 
«شهرداری از شــوراياری ها ليستی از نيازها و 
مشــکالت محله دريافت کرد و شوراياران هم 
بنا به ضرورت شناســايی مشکالت محله را در 
اولويــت قرار دادند اما اين مشــکالت در قالب 
پروژه هــای کوچــک محور هنوز به ســرانجام 
نرســيده اســت.» او ادامه می دهد: «ما هم در 
محله هفت حوض ليســتی از اقداماتی که بايد 
توســط شهرداری انجام شــود تهيه کرديم که 
شــامل بهسازی آســفالت، ميدان ها و ضرورت 
کاشــت گل و گياه است که متأسفانه به صورت 
جزئی انجام شــده اســت.» او می افزايد: «سال 
تبديــل ميدان  پيشــنهاد  گذشــته شــخصًا 
هفت حوض به تفرجگاه محلــی را ارائه دادم و 
قرار شد با قرار دادن آبنمای آب و آتش زيبايی 
ايــن ميدان قديمــی صد چنــدان و به پاتوق 
شــهروندان تبديل شــود تا اهالی برای اوقات 
فراغت از آنجا بيشــتر اســتفاده کنند که اين 
کار هم متأســفانه انجام نشد.» دبير شوراياری 
محله هفت حوض تأکيد می کند: «بهتر اســت 
مســئوالن با جديت بيشتری پروژه های توسعه 

محله را اجرا کنند.»

شورايارى

خبر خطى

آســتان  فرهنگی  و  اجتماعــی  مرکــز  منطقه4 
امامــزادگان پنج تــن لويزان تا پايــان ماه رمضان 
کالس های آموزش قــرآن و احکام ويژه خواهران و 
برادران در فضای مجازی برگزار می کند. عالقه مندان 
برای کســب اطالع از نحوه شرکت در اين کالس ها 

می توانند با شماره ۲۲۹۴۱۰۴۰ تماس بگيرند. 
منطقه 8 شيشه ســرپناه ايستگاه های اتوبوس در 
منطقه ۸ نصب شــد. در اين طرح نصب و جانمايی 
شيشه های جديد برای سرپناه هايی که شيشه آنها 
شکسته يا فاقد شيشه بودند با هدف تأمين ايمنی 

مسافران انجام شد. 
منطقه13  معابر پرخطر در منطقه۱۳ ايمن سازی 
می شــود. شــهردار منطقه۱۳ از معاونان مربوطه 
خواست تا با شناســايی اين معابر به صورت علمی 
و آگاهانه، برای اصــالح معابر پرخطراهتمام جدی 
داشته باشند و ايمن سازی   ترددها و بهسازی معابر را 
با هدف حفظ سالمت شهروندان و کاهش تصادفات 

با جديت در دستور کار قرار دهند. 
منطقه14  ســرای محله صددســتگاه برای حفظ 
سالمت اهالی، امکانات درمانی در اين مکان فراهم 
کرده است. دکتر «خان محمدی» چهارشنبه ها از 
ســاعت ۸:۳۰ در سرای محله حضور دارد و رايگان 
شهروندان را معاينه می کند. عالقه مندان برای کسب 
اطالعات بيشتر می توانند با شــماره ۳۳۳۶۱۶۶۰ 

تماس بگيرند. 
منطقه 15 پهلوگاه ايمن برای توقف وسايل نقليه در 
مسير جنوب به شــمال بزرگراه امام علی(ع) جنب 
بوســتان آزادگان با هدف افزايــش ايمنی معابر و 
توسط اداره فنی و ترافيک شهرداری ناحيه ۴ ايجاد 

شد. 

ويژه برنامه هاى ماه مبارك رمضان در فضاى مجازى 
ويژه برنامه های فرهنگی، مذهبی تا پايان ماه مبارک رمضان در فضای مجازی منطقه۴ اجرا 
می شــود. مدير فرهنگی هنری منطقه ۴ و رئيس فرهنگسرای اشراق دراين باره گفت: «همزمان 
با شــروع ماه مبارک رمضان، مراکز فرهنگی هنری منطقه برای بهره مندی حداکثری روزه داران 
از ايام ماه مبارک رمضان، ويژه برنامه هايی را در قالب پادکســت ، فتوکليپ، اينفوگرافيک و ويدئو 
کليپ در فضای مجازی منتشر کرده اند که انتشار اين ويژه برنامه تا ۲۵ ارديبهشت ماه و پايان ماه 
رمضان ادامه دارد.» «رضا دوســتعلی» افزود: «گسترش و تعميق شناخت شهروندان از الگوهای 
دينی و علمای اســالم،  ترويج روحيه ايثار، جهاد و شهادت، آشنايی شهروندان با زندگی و تفکر 
مفاخر و بزرگان دفاع مقدس، گســترش فرهنگ احتــرام وصبوری در روابط فردی و اجتماعی،  
ترويج و اقامه نماز، انس با قرآن، تعالی ذائقه هنری شــهروندان، گســترش و تقويت عزت ملی 
و حس تعلق به ســرزمين و... از جمله اهداف ۱۷ گانه اين برنامه در نظر گرفته شده اســت.» او 
ادامــه داد: «همچنين در ايام ماه مبارک رمضان برنامه «محفل انس با قرآن و مناجات خوانی»، 
قبل از اذان مغرب تا يک ساعت بعد از اذان، با رعايت کامل پروتکل های بهداشتی در فضای باز 
eshragh. فرهنگسرای اشراق برگزار می شــود.» عالقه مندان می توانند در صفحه اينستاگرام

farhangsara به اين محتوا دسترسی پيدا کنند.

چه خبر از شهر؟

على اهللا  سليمى
دبير تحريريه

فرهنگی به معايب تک 
فرزندی و نسل کشی 
به ســبک ســقط 

اشــاره  جنين، 
شــده است.» 
عالقه مندان 
می توانــد با 
مراجعــه به 
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صفحه آرا

حسنى

  «دوچرخه سواران شرق پايتخت» نام گروهی  است متشکل از ۱۵۰ زن، 
مرد، پير و جوان که با وجود تفاوت سن، شغل، عقايد و ساليق شان، اما 
سبک زندگی مشابهی دارند. رکاب زنی ويژگی مشترک شان است و هر 
روز کيلومترها رکاب می زنند تا هم به سالمت جسم و روح خود کمک 
کنند و هم قدمی برای  ترويج فرهنگ دوچرخه سواری بردارند. اتفاقًا در 
رســيدن به اين دو هدف موفق هم بوده اند؛ چون از زمان رفاقت شان با 
دوچرخه، تنشان به ناز هيچ طبيبی نيازمند نشده و جمعی از دوستان و 
همکاران و اطرافيانشان را هم پا به رکاب کرده اند. در يکی از بوستان های 

منطقه ۴ با چند نفر از اعضای اين گروه گفت وگو کرديم. 

پريسا نورى

«حســن حاتمی» معروف به «عمو حســن» 
يکی از قديمی ترين اعضا و به نوعی ريش ســفيد 
گروه است. سابقه دوچرخه سواری عموحسن به 
کودکی برمی گردد: «وقتی بچه بودم در نظام آباد 
زندگی می کرديم. آن موقع زمســتان های تهران 
خيلی ســرد بود من بــا دوچرخه به مدرســه 
می رفتم و با وجودی که از ســرما می لرزيدم، از 
دوچرخه سواری لذت می بردم.» عمو حسن عادت 
دوچرخه ســواری را ترک نکرده است و حاال هر 
روز از خانه اش در محلــه نارمک تا مغازه اش در 
ميدان گمرک رکاب می زند. او که در کار طراحی 
و مونتاژ موتورسيکلت اســت با خنده می گويد: 
«مشــتری هايم فکر می کنند بــرای خودم يک 
موتور خيلی ســنگين با حجــم موتور باال جمع 
کرده ام، گاهی سؤال می کنند «خودت چی سوار 
«دوچرخه سوارم»  می گويم  وقتی  می شــوی؟ » 

تعجب می کنند و حرفم را باور نمی کنند....» 
اين پيرمرد ۶۱ ســاله که بيــش از نيم قرن 
رکاب زده اســت درباره تأثير دوجرخه ســواری 
بر زندگی اش می گويد: «بی اغراق بيشــتر از ۲۰ 
ســال اســت که حتی يک قرص هم نخورده ام؛ 
در حالی که برخی همســن و ساالنم اغلب يک 
کيسه دارو همراه دارند و يک پايشان درمانگاه و 

پای ديگرشان آزمايشگاه 
اســت.» ريش سفيد 
گروه، نقــش زيادی 
در تشويق جوان ها به 
دارد  دوچرخه سواری 

و در بين اعضا به «۱۰۰ متری» معروف اســت. 
او بــا خنده می گويد: «بــرای اينکه مبتدی ها از 
طوالنی بودن مسير خسته نشوند، حتی اگر چند 
کيلومتر راه پيش رو داشته باشند، الکی می گويم 
«رکاب بزن... فقط ۱۰۰ متر مونده....» برای همين 
بين بچه هــا به «۱۰۰ متری» معروف شــدم.» 
پيرمرد ورزشــکار همه جا بــا دوچرخه می رود 
و هــر روز ۵۰ تا ۶۰ کيلومتــر رکاب می زند: «با 
وجودی که ۲ تا ماشين کالسيک دارم، اما در ماه 
حتــی ۵۰ ليتر هم بنزين مصرف نمی کنم. همه 
جا با دوچرخه می روم و وقتی از کنار صف پمپ 
بنزين ها رد می شوم خوشحالم که نياز به بنزين 
ندارم.» عموحســن که بارها مسيرهای طوالنی 
در بزرگراه های داخل و خارج شــهر رارکاب زده 
است از رفتار برخی رانندگان گاليه دارد: «برخی 
راننده ها موقع رانندگی حواسشــان نيســت و 
سرشان در گوشی است و اصًال دوچرخه سوار را 
نمی بينند و اين خيلی خطرناک است. برخی هم 
تا دوچرخه را می بينند می خواهند کل کل کنند 
و راه بگيرند و...» نبودن مســير دوچرخه سواری 
مناسب در شهر هم يکی از گاليه های عمو حسن 
است: «يک مسير دوجرخه سواری از سر نيروی 
هوايی تا ميدان امام حســين(ع) زدند که تبديل 
به پارکينگ خودرو کاسبان شده است. در خيابان 
امام خمينی(ره) حد فاصل ميدان حســن آباد تا 
ميدان حر هم مســير دوچرخه درست کرده اند 
اما بيشتر وقت ها اين مسير در قرق موتورسواران 
اســت.»  ريش ســفيد گروه که تبحر زيادی در 
رکاب زدن در جاده و بزرگراه دارد و تا حاال به ۵۰ 
عالقه مند، به دوچرخه سواری ياد داده توصيه ای 
بــه رکاب زنان جوان دارد: «دوچرخه ســواری 
عالوه بر سالمت جســمی روح آدم را 
درمان می کنــد. کاری می کند که 
گاهــی روانپزشــک ها با 
گران ترين  کمــک 
هــم  داروهــــــا 
انجام  نمی تواننــد 

بدهند.» 

20 سال است دارو نخورده ام
«افتخار ميرمحســن» ۶۲ ســاله و «مرتضی 
ميرمحمودی» ۶۷ ســاله زوج دوچرخه ســوار 
گروه هستند. هر دو فرهنگی بازنشسته اند و در 
اوقات فراغتشان رکاب می زنند. اين زوج سالمند 
از بچگی به دوچرخه ســواری عالقه داشتند؛ اما 
برخالف آقــای ميرمحمودی که از کودکی پا به 
رکاب شــده، افتخار خانم دوجرخه ســواری را 
از ۵۵ ســالگی شروع کرده اســت. او درباره اين 
تأخير چند ده ســاله می گويد: «به دليل اينکه 
در قديم دوچرخه سواری خانم ها در جامعه يک 
تابو بود، من عالقه ام را جدی نگرفتم اما از هفت 
ســال پيش تصميم قاطع گرفتم و به همســرم 
گفتم می خواهم دوچرخه ســواری کنم. همسرم 
ابتدا با  ترديــد پذيرفت و بعد که اشــتياق مرا 
ديد همراهی ام کرد.» او ادامه می دهد: «شب ها 
که خلوت بــود، به پارک نزديــک خانه مان در 
خيابــان پيروزی می رفتيم تــا تمرين کنيم، در 
طول تمرين بارها زمين خوردم و حتی دندان ها 
و زانوهايم آســيب ديد، اما منصرف نشــدم و با 
تشــويق همســرم ادامه دادم و حاال تقريبًا يک 
دوچرخه ســوار حرفه ای شــده ام.» خانم معلم 
بازنشســته از تأثير رکاب زنی اين طور می گويد: 

«دوچرخه ســواری آدم را شــارژ 
می کند، غم هــا را از ياد می برد 
و موجب شادابی می شود. من 
االن تنها حسرتی که می خورم 

اين است که کاش سال ها پيش 
وقتــی نوجوان بــودم پا به 

رکاب می شدم.» 
ميرمحمودی»  «مرتضی 
به صــورت  کودکــی  از 
دوچرخه ســواری  تفننی 
کــرده و در نوجوانــی و 

دوچرخه های  بــا  جوانــی 
کورسی، کوهستان و شهری 

بسياری  در 

از مسيرهای شهری جاده و کوهستانی رکاب زده 
است. او هر روز از منزلشان در خيابان پيروزی تا 
بوستان های سرخه حصار، پليس، ياس و شهرهای 
کرج، شــريف آباد و جاده خــاوران، ۴۵ کيلومتر 
رکاب می زند. ميرمحمودی درباره پيوســتن به 
گروه دوچرخه سواران شرق می گويد: «يک روز در 
بوستان سرخه حصار رکاب می زدم که با اين گروه 
آشنا شدم. از آن زمان سعی می کنم با همسرم در 
برنامه های رکابزنی گروهی شرکت کنم چون لذت 
دوچرخه سواری گروهی بيشتر است.» آقا و خانم 
معلم با وجودی که خودرو شخصی دارند، اما همه 
کارها از جمله خريد روزانه، کارهای اداری، گردش 
و تفريح را با دوچرخه انجام می دهند: «مطلقا از 
خودرو شــخصی اســتفاده نمی کنيــم، در واقع 
دوچرخه با زندگی ما عجين شده است و من از اين 
بابت خيلی خوشحالم.» اين فرهنگی بازنشسته 
ادامــه می دهد: «برخی به غلــط تصور می کنند 
که افرادی که دوچرخه ســوار می شــوند، ندار و 
فقير هستند؛ اميدوارم روزی دوچرخه جايگزين 
خودروهای تک سرنشين در خيابان هايمان شود و 
دوچرخه ســواران بدون نگرانی از قضاوت مردم يا 
آزار و اذيــت راکبان خودرو و موتور به راحتی در 

خيابان ها و معابر شهری  تردد کنند.» 

زندگى ما با دوچرخه عجين شده است

گــروه  بانيــان  از  خــاری»  «عليرضــا 
«دوچرخه ســواران شــرق پايتخت» است. اين 
جوان ۳۰ ساله، از ۱۲ سال پيش دوچرخه سواری 
حرفه ای را در پيش گرفته و هر روز مســير ۲۷ 
کيلومتری خانه اش در شــهرری تا محل کارش 
در خيابــان هنــگام را رکاب می زند. خاری در 
اين باره می گويد: «مســير خانه تا محل کارم با 
مترو يک ســاعت و با تاکسی و خودرو شخصی 
يک ســاعت و نيم طول می کشــد، اما من اين 
مسير را با دوچرخه در ۵۰ دقيقه طی می کنم.» 
تناسب اندام و رسيدن به وزن مطلوب نخستين 
دستاورد اين جوان دوچرخه سوار در اين سال ها 
بوده: «يک زمانی ۱۵۰ کيلو وزن داشــتم ولی 
با دوچرخه ســواری در عرض ۲ سال وزنم را به 
۷۰ کيلو رســاندم.» خاری که همه نقاط ديدنی 
تهران را رکاب زده اســت چند سالی است که 
ســفرهای خارج شهری را شــروع کرده: «از ۵ 
ســال پيش رکاب زنی جاده ای را شروع کردم و 
چون خودم بچه شمالم با دوچرخه به شهرهای 

ســاری، رامســر، رشــت، انزلــی رفتم و 
قصد دارم به زودی بــا دوچرخه به همه 
شهرهای ايران سفر کنم.» او در توضيح 

بيشــتر می گويد: «ســال پيش از 
تهرانپارس تا ســاری ۲۲ ساعت 

و تا رامسر ۲۷ ساعت رکاب 
عيد  تعطيــالت  در  زدم. 
امســال هم ۱۹ ساعته 
در طول  رفتم.  آمل  تا 
اين ســفرها چند بار 
در جاده فيروزکوه و 
هراز گرفتار کوالک 
و  لطف  با  که  شدم 
کمــک اهالی موفق 

سالمت  به  شدم 
عبور کنم.»

خاری که کارمند شهرداری منطقه ۴ است، 
در محيط کار همکارانش را به دوچرخه سواری 
تشــويق و حدود ۴۰ نفر را پا بــه رکاب کرده 
است: «تشويقشان می کنم دوچرخه سوار شوند، 
بــرای تمرين هــم به پارک پليس که مســير 
مناســبی دارد می رويم تا برای رکاب زدنی در 

مسيرهای شهری آماده شوند.» 
مســيرهای  اغلب  که  دوچرخه ســوار  اين 
بزرگــراه کــرج و بزرگــراه شــهيد همــت 
رکاب می زنــد، از نبــود پيســت اســتاندارد 
دوچرخه سواری در تهران گاليه دارد: «پيست 
دوچرخه سواری ســرخه حصار از ۳ سال پيش 
تعطيل اســت و پيســت چيتگر هم به خاطر 
شــيب های غيراســتاندارد مناسب نيست، در 
حال حاضر تنها پيست اســتاندارد در تهران، 
پيســت سرپوشيده آزادی اســت.»خاری که 
معتقد است پيست دوچرخه بايد مجهز باشد 
می گويد: «برخی مديران شهری فکر می کنند 
پيســت فقط يک مسير آسفالت شده است در 
حالی که در پيست استاندارد بايد وسايل 
و امکانات الزم برای دوچرخه ســواری 
وجود داشــته باشــد و اگر دوچرخه 
پنچر شــود يا زنجيرش خراب شــود 
از  امکان تعمير و پنچرگيری باشــد. 
طرفی چون دوچرخه گران است 
و خيلی ها ممکن است نداشته 
پيســت ها  در  بايد  باشــند 
جايی برای کرايه دوچرخه 
دوچرخه سوار  باشــد.» 
ادامــه  در  جــوان 
می گويــد: «برای رواج 
دوچرخه ســواری 
مســيرهای  بايــد 
ايجــاد  اســتاندارد 

کرد.»

ايرانگردى با دوچرخه

«يوتــاب» و «آرتميس مافــی» از فعال ترين 
اعضای گروه هستند. اين دو خواهر با وجودی که 
از کودکی به دوچرخه ســواری عالقه داشتند، اما 
مثل خيلی از بانوان برای نشستن بر زين دوچرخه 
مشکالتی را پشت ســر گذاشته اند. «يوتاب» که 
از ۳ ســال پيش عضو ثابت گروه دوچرخه سواران 
شرق شده است، در اين باره می گويد: «از بچگی 
عاشــق دوچرخه ســواری بودم اما وقتی به سن 
نوجوانی رسيدم به خاطر جو جامعه  نمی توانستم 
عالقه ام را ابراز کنم؛ تا اينکه چند سال پيش که 
دوچرخه ســواری خانم ها کمی رايج شــده بود و 
خانم ها تک و توک در پارک ها و خيابان ها رکاب 
می زدند، به همسرم گفتم می خواهم دوچرخه سوار 
شوم. او ابتدا مخالفت کرد و گفت «جواب فاميل 
را چی بدهيم و...» اما مــن پايم را در يک کفش 
کرده و اصرارکردم. او هم که عالقه و اشتياق مرا 
ديــد، کوتاه آمد و هم برايم دوچرخه خريد و هم 

دوچرخه سواری يادم داد. (با خنده) 
ايــن بانوی ۴۳ســاله که روزی ۲ ســاعت از 
پيروزی تا لواسان، چيتگر يا بوستان پليس رکاب 
می زند، درباره تأثير دوچرخه سواری بر زندگی اش 
می گويد: «دوچرخه ســواری هم ورزش اســت و 
هم تفريح و ســرگرمی؛ قبًال مدام در خانه بودم و 
افسردگی گرفته بودم ولی از وقتی دوچرخه سواری 

می کنم روحيه ام خيلی خوب شده است» 

«آرتميس» خواهر کوچک تر و از بانيان گروه 
اســت. او که برنامه ريز گروه اســت، تاريخ تولد 
اعضای فعــال را به خاطــر دارد و برای افزايش 
انرژی گروه، به مناسبت تولد اعضا يک دورهمی 
دوستانه در فضای باز بوستان ها تدارک می بيند. 
اين بانوی ۳۵ ســاله که همراه همســرش يک 
مغازه فــروش لبنيــات را اداره می کند در وقت 
فراغت همراه گروه مســيرهای لواسان، چيتگر، 
ســرخه حصار، دربند و... را رکاب می زند. او از هر 
فرصتی برای تشويق دوستان و اعضای فاميل و 
همسايه ها به دوچرخه سواری استفاده می کند و 
بانوان بســياری را به دوچرخه سواری عالقه مند 
کرده اســت. مدير برنامه گروه «دوچرخه سواران 
شــرق پايتخت» قصــد دارد در اردوی تفريحی 
بعدی رکاب زنان را به تماشــای ديدنی های شهر 

قزوين يعنی شهر محل تولدش ببرد.»
خواهــران مافی که حداقل روزی ۲ ســاعت 
در معابر شــهری رکاب می زنند دل پری از رفتار 
زننده برخی راکبان موتور و ماشــين دارند. آنها 
می گويند: «برخی رانندگان نه تنها فاصله ايمن 
با دوچرخه ســوار را رعايت نمی کننــد، بلکه با 
اذيــت و آزار آنها حاال به هر شــکل ممکن و با 
هر وسيله ای که دم دست دارند، فقط می خواهند 
چند لحظه شاد شوند؛ بدون اينکه فکر کنند اين 
رفتار چه آســيبی ممکن است به سالمت جسم 
و روح دوچرخه سوار بزند.» مافی ها معتقدند 
برای  ترويــج دوچرخه ســواری در جامعه 
کــه کمترين فايده اش کاهــش ترافيک و 
آلودگی شهرهاست، قانون بايد از رکاب زنان 
حمايت کند و فرهنگ احترام به حقوق 
حاکم  جامعه  در  دوچرخه سواران 

شود.»

قانون از ركاب زنان حمايت كند

اعضاى گروه«دوچرخه سواران شرق پايتخت» 
هر روز ده ها كيلومتر در شهر ركاب مى زنند 

با دوچرخه در 
جاده سالمتى

کيسه دارو همراه دارند و يک پايشان درمانگاه و 
پای ديگرشان آزمايشگاه 

اســت.» ريش سفيد 
گروه، نقــش زيادی 
در تشويق جوان ها به 
دارد  دوچرخه سواری 

هوايی تا ميدان امام حســين(ع) زدند که تبديل 
به پارکينگ خودرو کاسبان شده است. در خيابان 
امام خمينی(ره) حد فاصل ميدان حســن آباد تا 
ميدان حر هم مســير دوچرخه درست کرده اند 
اما بيشتر وقت ها اين مسير در قرق موتورسواران 
اســت.»  ريش ســفيد گروه که تبحر زيادی در 

رکاب زدن در جاده و بزرگراه دارد و تا حاال به 
عالقه مند، به دوچرخه سواری ياد داده توصيه ای 
بــه رکاب زنان جوان دارد: «دوچرخه ســواری 
عالوه بر سالمت جســمی روح آدم را 
درمان می کنــد. کاری می کند که 
گاهــی روانپزشــک ها با 

بدهند.» 

چون خودم بچه شمالم با دوچرخه به شهرهای 
ســاری، رامســر، رشــت، انزلــی رفتم و 
قصد دارم به زودی بــا دوچرخه به همه 
شهرهای ايران سفر کنم.» او در توضيح 

بيشــتر می گويد: «ســال پيش از 
تهرانپارس تا ســاری ۲۲ ساعت 

 ساعت رکاب 
عيد  تعطيــالت  در  زدم. 
۱۹ ساعته 
در طول  رفتم.  آمل  تا 
اين ســفرها چند بار 
در جاده فيروزکوه و 
هراز گرفتار کوالک 
و  لطف  با  که  شدم 
کمــک اهالی موفق 

سالمت  به  شدم 

پيســت فقط يک مسير آسفالت شده است در 
حالی که در پيست استاندارد بايد وسايل 
و امکانات الزم برای دوچرخه ســواری 
وجود داشــته باشــد و اگر دوچرخه 
پنچر شــود يا زنجيرش خراب شــود 
از  امکان تعمير و پنچرگيری باشــد. 
طرفی چون دوچرخه گران است 
و خيلی ها ممکن است نداشته 
پيســت ها  در  بايد  باشــند 
جايی برای کرايه دوچرخه 
دوچرخه سوار  باشــد.» 
ادامــه  در  جــوان 
می گويــد: «برای رواج 
دوچرخه ســواری 
مســيرهای  بايــد 
ايجــاد  اســتاندارد 

کرد.»

و روح دوچرخه سوار بزند.» مافی ها معتقدند 
برای  ترويــج دوچرخه ســواری در جامعه 
کــه کمترين فايده اش کاهــش ترافيک و 
آلودگی شهرهاست، قانون بايد از رکاب زنان 
حمايت کند و فرهنگ احترام به حقوق 
حاکم  جامعه  در  دوچرخه سواران 

شود.»

 آرتميس مافى، 35 ساله
 لبنيات فروش، ساكن پيروزى 

 يوتاب مافى، 43 ساله
 خانه دار، ساكن پيروزى 

 عليرضا خارى، 30 ساله
 كارمند شهردارى

بازنشســته از تأثير رکاب زنی اين طور می گويد: 
«دوچرخه ســواری آدم را شــارژ 

می کند، غم هــا را از ياد می برد 
و موجب شادابی می شود. من 
االن تنها حسرتی که می خورم 

اين است که کاش سال ها پيش 
وقتــی نوجوان بــودم پا به 

رکاب می شدم.» 
ميرمحمودی»  «مرتضی 
به صــورت  کودکــی  از 
دوچرخه ســواری  تفننی 
کــرده و در نوجوانــی و 

دوچرخه های  بــا  جوانــی 
کورسی، کوهستان و شهری 

بسياری  در 

آزار و اذيــت راکبان خودرو و موتور به راحتی در 
خيابان ها و معابر شهری  تردد کنند.» 

 افتخار ميرمحسن، 62 ساله 
 فرهنگى بازنشسته و ساكن محله پيروزى 

 مرتضى ميرمحمودى، 67 ساله 
 فرهنگى بازنشسته و ساكن محله پيروزى 

 حسن حاتمى، 61 ساله 
 مونتاژ كار موتورسيكلت و ساكن نارمك
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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
محمدرضا محمدى تاش

نخستين پايگاه ورزش برای ايجاد صلح همزمان 
با روز جهانی صلح در منطقه ۱۵ افتتاح شد. «وحيد 
رضا انارکی محمدی» شهردار منطقه ۱۵ در اين باره 
می گويد: «بــا ورزش می توانيم همه جامعه را فارغ 
از جنســيت،  نژاد و قوميت با تأکيد بر ارزش های 
مشترک برای رســيدن به جامعه ای بهتر در کنار 
هم جمع کنيــم. اتفاق های خوبی در عرصه ورزش 

می افتــد که عرصه هــای اجتماعی ديگر را 
تحت الشــعاع قرار می دهد مانند انجام يک 
زندانيان  َآزادی  برای  فوتبال  خيريه  مسابقه 

يا جمع آوری کمک های بشــر دوستانه برای ياری 
نيازمندان توسط يک قهرمان ورزشی و اين چيزی 
نيست جز آنکه ورزش در خدمت صلح و توسعه در 
آيد.» او ادامه داد: «با افتتاح نخستين پايگاه ورزش 

برای صلح و دوســتی در ساختمان 
مشارکت  با  اجتماعی  خدمات  مرکز 
سمن ها و گروه های داوطلب مردم نهاد 
انتقال  به نوعی سفيران ورزشی، صلح را درجهت 
پيــام اصلی ورزش که همانا دوســتی و مهربانی، 
نشاط و سالمتی و در نهايت صلح است، ساماندهی 

می کنند.»

تالش «خانه ورزش و صلح» مركز خدمات اجتماعى 
شهردارى منطقه 15  براى رهايى زندانيان با كمك ورزشكاران

اين گـره 
به دست ستاره ها باز مى شود؟

10 سال است فرزندم زندان است
به خيابان اعظم نظامی يعنی جايی که خانه ورزش افتتاح شده است می رويم. عده ای از شهروندان در مقابل 
مرکز خدمات اجتماعی جمع شــده اند تا برای آزادی زندانيان خود کمک بگيرند. سراغ يکی از بانوان که نگران 
و مضطرب به انتظار ايســتاده اســت می رويم. «عصمت بهاری» بانوی ۶۰ ساله ای است که مدت ۱۰ سال است 
فرزندش به دليل يک نزاع غير عمد در زندان است. او در اين خصوص می گويد: «پسر۱۸ ساله ام حدود ۱۰ سال 
پيش به دليل حضور در يک درگيری دســتگير شــده و به زندان افتاده اســت اما موضوع اينجاست که در اين 
درگيری يک نفر کشته شده و قاتل در همان لحظه فرار کرده است. پسرم گناهی مرتکب نشده و حاال ۱۰ سال 
است که تمام روزهای من در دادگاه و زندان می گذرد. هر ماه به بهانه های مختلف سراغ خانواده مقتول می روم 
تا بی گناهی پسرم را اثبات کنم اما آنها توجهی نمی کنند. امروز با يکی از چهره های ورزشی می خواهيم به منزل 

خانواده شاکی برويم. اميد دارم رضايت بدهند تا فرزندم از زندان آزاد شود.»

حاضرم كليه ام را براى پول ديه بفروشم
 شــهرداری با افتتاح خانه ورزش و صلح از گروه های داوطلب و مردم نهاد و 
حتی خّيران برای رفع مشــکالت اجتماعی خانواده های زندانيان کمک گرفته 
است. «ماشــاا... نصرت وند» يکی از پدرانی اســت که در مقابل مرکز خدمت 
اجتماعی در گوشه ای ايستاده است تا خبر خوشی به او در خصوص تأمين ديه 
بدهند. او درباره اين طرح می گويد: «واقعًا شــهرداری منطقه کار بسيار خوبی 
برای رفع بخشی از مشــکالت خانواده زندانيان انجام داده است. پسرم در يک 
تصادف غيرعمد باعث فوت شخصی شــده است و حاال بايد ديه آن شخص را 
به خانواده اش پرداخت کنيم تا رضايت بدهند و فرزندم از زندان آزاد شــود اما 
شما بگوييد من بازنشسته چگونه می توانم ديه را تأمين کنم. در نهايت به فکر 
فروش کليه خود بودم که اطرافيان من را منصرف کردند. حدود چند ماه پيش 
به اين مرکز برای برای تأمين ديه مراجعه کرده بودم و اخيراً مطلع شدم که يک 
خيريه مردمی بخشی از مبلغ ديه را می خواهد تأمين کند. خوشحالم شهرداری 

با ارتباطاتی که دارد قدمی برايمان برمی دارد.»

پسرم 2 سال 
ديگر اعدام 

مى شود
قصه خانواده های زندانيان 
در اغلــب مــوارد قابل تأمل 
زندان  در  نفــر  اســت. يک 
است و چند زندگی به خاطر 
اشــتباه يک نفر به دردســر 
حجت»  «مريم  است.  افتاده 
مادر پســر ۱۷ ساله ای است 
کــه فرزنــدش اکنــون در 
ندامتــگاه نوجوانان به دليل 
يک شــوخی کــه منجر به 
مدرسه  در  دوســتش  مرگ 
شده است، به سر می برد. اين 
هم محله ای به تازگی از طرح 
ورزش و صلح مطلع شده و به 
مرکز خدمات اجتماعی آمده 
اســت. او می گويد: «شنيدم 
کــه ورزشــکاران می توانند 
سراغ خانواده شاکی بروند و 
تخفيفی در مجازات زندانيان 
اول  اميــدم  تمام  بگيرنــد. 
به خــدا و بعد ورزشــکاران 
اســت. آخــر می دانيد مردم 
قائل  ارزش  ورزشکاران  برای 
هســتند و اميد دارم شــايد 
خانواده شاکی در صورتی که 
يکی از ورزشکاران ميانجگری 
مجازات  در  تخفيفــی  کند، 
فرزندم بدهند. خانواده شاکی 
فقط قصاص می خواهند و به 
هيچ وجه به ديه و پول راضی 
نمی شوند. شما بوديد چه کار 
می کرديد؟ پسرم ۱۶ سالش 
است و تا ۲ سال ديگر به سن 
قانونی می رســد و زبانم الل 

اعدام می شود.»

امضاى 
تفاهمنامه 
با سازمان 

زندان ها

شــهرداری منطقــه ۱۵ 
ســازمان  با  تفاهمنامــه ای 
خصــوص  در  زندان هــا 
برنامه هــای مناســبتی ويژه 
و  زندانيــان  خانواده هــای 
کــودکان کار امضا کــرده تا 
مناســبت های  در  بتواننــد 
مختلف با کمــک افراد خير 
بخشــی از مشــکالت ايــن 
خانواده هــا را رفــع کننــد. 
معــاون  «اکبرمختــاری» 
فرهنگی شهردار  و  اجتماعی 
منطقــه ۱۵ در اين خصوص 
می گويد: «هــدف ما از ايجاد 
خانــه ورزش و صلح، ترغيب 
برای  ورزشــی  چهره هــای 
حضــور در اين مرکز به بهانه 
رفع مشکالت خانواده های کم 
برخوردار وخانــواده زندانيان 
از ورزشــکاران دعوت  است. 
کرده ايم تــا با رفت وآمد خود 
در خانه ورزش پيام آور صلح 
و دوســتی باشــند و بلکــه 
خانواده های شاکيان به حرمت 
ورزش و زحمــات چهره های 
ورزشــی در مجازات زندانيان 
تخفيف قائل شوند.» مختاری 
می افزايد: «در نهادينه کردن 
فرهنگ صلح و دوســتی در 
منطقه ما نه تنها از ورزشکاران 
بلکه تمامی گروه های داوطلب 
و مردمی، خّيران و ســمن ها 
کمــک گرفته ايم تــا گره از 
کار خانــواده ای بــاز کنيــم 
فعاليت ما  اعظــم  اما بخش 
مربــوط بــه آزادی زندانيان 
اســت که چنديــن خانواده 
تحــت تأثيــر اشــتباه يک 
شــخص قرار گرفته اند. البته 
در اين طرح ورزشــکاران در 
صــورت تمايــل کمک های 
مالی را به صــورت توافقی در 
اختيار خانــواده زندانيان قرار 
می دهند. تاکنون در چندين 
پرونده از چهره های ورزشــی 
و خّيــران کمــک گرفته ايم 
که خوشبختانه ختم به خير 

شده اند.»

 ورزش و ورزشکاران جايگاه ويژه ای  در ميان عموم 
شهروندان دارند. به همين دليل شهرداری منطقه ۱۵ با 
برافراشتن پرچم ورزش به عنوان نماد صلح و دوستی 
در مباحث اجتماعی و فرهنگی وارد ميدان شــده و 
سال ۱۴۰۰ را با يک حرکت فرهنگی در اين زمينه آغاز 
کرده و با ايجاد خانه ورزش و دوستی در مرکز خدمات 
اجتماعی منطقه گام مثبتی در جهت صلح و دوستی 
بين هم محله ای ها برداشــته است. شهرداری با ايجاد 
خانه ورزش می خواهد از تــوان گروه های داوطلب و 
مردم نهاد، سمن ها و مراکز اجتماعی ديگر بهره گيرد تا 
مشکالت اجتماعی خانواده ها از جمله آزادی زندانيان 
و مشــکالت کودکان کار و خانواده های کم برخوردار 
رفع شود. همان طور که از اســم اين خانه پيداست، 
ورزشکاران نامی منطقه در اين خانه عضو شده اند تا با 
پيام ورزش به عنوان يک سفير در منطقه حضور داشته 

باشند و همگان را به صلح و دوستی دعوت کنند.

سارا جعفرزاده

اكبرمختارى
معاون اجتماعى و 
فرهنگى شهردار 

منطقه 15

افتتاح نخستين پايگاه 
ورزش براى صلح 

وحيد رضا 
اناركى محمدى

شهردار منطقه 15

همدلى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

«سوپ فراسودمند کرونا» نامی است که اين گروه 
برای غذايی تهيه می کنند، انتخاب کرده اند. اين سوپ 
که برای تقويت بيماران کرونايی تدارک ديده  شــده، 
حاال بيش از ۱۵ هفته است که پخته و ميان بيماران 
کرونايی توزيع می شــود. «حســين عليزاده» يکی از 
اعضای هيئت امنای مسجدجامع فاطميه و از متوليان 
اين اقدام جهادی می گويد: «اين ســوپ را جمعی از 
پزشکان محله نظير دکتر تاجبخش و همکارانش دکتر 
زنده دل و دکتر خيرانديش و کارشناســان و پزشکان 
تجويــز کرده اند و اقالم موجود در آن مقوی اســت و 
برای بيماران کرونايی که سيســتم ايمنی بدن شــان 
ضعيف اســت و مشکل تنفســی پيدا می کند، بسيار 
مفيد اســت. اين ســوپ را حدود ۱۵ مرحله پخته و 
در مســاجد جامع فاطميه، امام صادق(ع) در تهران نو 
و مســجد امام ســجاد(ع) در خيابان دالوران و ميان 
بيماران کرونايی توزيع می کنيم. به خاطر ارتباطی که 
با اين پزشکان در هيئت داشتيم مسجد ما برای اجرای 
اين طرح پيشــگام شد و حاال طرح سوپ فراسودمند 
توسط گروه جهادی شهدای مسجدجامع فاطميه تهيه 
می شود.» اين سوپ از اقالم متعددی تشکيل شده که 
گوشت بلدرچين، نخود سياه، ماش، لوبيا چشم بلبلی، 
جو و گندم پوســت کنده، ســير، مغز بادام، سيب، به، 
سبزی های گشنيز، تره، اسفناج، برگ چغندر، جعفری، 
شــلغم و هويج زرد بخشــی از آنها اســت. همچنين 
برنج قهوه ای، تخم کرفس، کنجد ســفيد، سياه دانه، 
زردچوبه، نمک دريا، پياز، عرق های يونجه، بومادران، 
بابونه و نعنا و آبليموی تازه بخش ديگر مواد اصلی اين 

مسجدجامع فاطميه(س) 
محله تسليحات، هزاران 

وعده غذايى براى تقويت 
كرونايى ها تهيه مى كند 

يك كاسه 
سـوپ 

مهمان ما

  از همان اواسط شيوع ويروس کرونا، 
جمعی از خّيران و اهالی محله تسليحات 
به کمک  و  زدنــد  باال  آســتين همت 
متوليان مســجدجامع فاطميه و جمعی 
از پزشــکان، برای کمک به مبتاليان به 
تقويتی  ويروس منحوس کرونا ســوپ 
تهيه کردند. ســوپی که حاال بيش از ۱۵ 
بار و هر بار هزاران کاسه پخته شده و به 
دست اين گروه از افراد چه آنهايی که در 
خانه ها بودند و چــه بيماران روی تخت 
بيمارستان ها رســيده  است. اين طرح 
که تاکنون از سوی گروه جهادی پايگاه 
شهدای مسجدجامع فاطميه و جمعی از 
جوانان و ميانساالن محله در آشپزخانه 
مسجد انجام می شد و همچنان هم ادامه 
دارد، در صــورت تأمين بودجه تا پايان 

کرونا ادامه دار خواهدبود. 

پروانه بهرام نژاد

سوپ را تشکيل می دهد. 

شرط سفارش، داشتن بيمار كرونايى 
با توجه به اينکه تهيه اين ســوپ هزينه بر اســت، 
پول آن را تاکنون خّيران داده اند و بخشی از هزينه ها 
هم از سوی مســجدجامع فاطميه تأمين شده  است. 
حجت االسالم والمســلمين «ابوالحسن رضايی» امام 
جماعت مســجدجامع فاطميه دراين بــاره می گويد: 
«موادی که داخل اين ســوپ وجود دارد بسيار مفيد 
اســت و در حجم وسيع پخته می شــود. در هر نوبت 
حــدود ۳ هزار وعده غذايی پخت و پز داريم که تقريبًا 
بيــن ۱۰ تا ۱۲ ميليــون تومان هزينــه  برمی دارد.» 
او می افزايد: «اين ســوپ با هدف حمايت از بيماران 
کرونايی و تقويت جســم آنها در نظر گرفته شــده  و 
تنها در اختيار افرادی قرار می گيرد که بيمار کرونايی 
دارند. متقاضيان شماره تماس می دهند و بعد از آماده 
شدن سوپ در اختيارشان قرار می گيرد.» عليزاده هم 

در تکميل اين موضوع می گويد: «نخستين بار پختن 
اين ســوپ را پاييز سال گذشته شروع کرديم که هر 
مرحله آن حدود ۲روز زمــان می برد. چون هريک از 
اقالم مجزا پختــه و چرخ و در نهايت با همديگر وارد 
ديگ اصلی و مخلوط می شــود. پس از تأمين هزينه، 
دوســتان در ۲ روز اقالم را می خرند و فرايند طبخ را 
انجام می دهند و جمعه به دست افرادی که درخواست 
خود را سفارش داده اند می رســد.» او می افزايد: «در 
فضای مجازی اطالع رســانی می کنيــم. افراد تماس 
می گيرند و پس از آماده شــدن سوپ در اختيارشان 
قرار می دهيم. برخی از افراد خودشــان برای دريافت 
مراجعه می کنند، تعدادی را بچه های بسيج مسجد به 
دستشان می رسانند و در اين ميان برای برخی هم با 

پيک يا اسنپ ارسال می کنيم.»

فعاليت داوطلبانه 
برای تهيه اين سوپ افراد زيادی زحمت می کشند 
که عليزاده دراين باره می گويد: «حدود ۲۰ نفر فعاليت 
دارند و پای ثابت هســتند. اين آقايــان داوطلبانه و 
همدالنه از چهارشــنبه تا جمعه بــرای اين موضوع 
زمان صرف می کنند. پس از پخته شــدن هم سوپ 
را در ظرف هــای يکبارمصــرف دردار آماده می کنند 
و بــرای هر نفر به مقدار ۴ وعــده در ظرف می ريزند 
و ارسال می کنند. سال گذشــته برخی از افراد بيمار 
را در قالب اجرای طرح غربالگری شــهيد ســليمانی، 
شناســايی و ميان شان سوپ توزيع  کرديم.» او تأکيد 
می کند: «پس از تکميل و ارســال درخواست ها، اگر 
ســوپ اضافه بماند، به نمازگزاران اعالم می کنيم اگر 
بيمــار کرونايی در خانواده، همســايگی و اقوام دارند 
از اين ســوپ برای آنها ببرند. همچنين در اين مدت 
يکسری به بيماران بيمارســتان های امام حسين(ع)

و دکتر لواسانی فرستاديم.» امام جماعت مسجد هم 
تأکيد می کند: «يکی از فعاليت های فرهنگی اجتماعی 
مسجدجامع فاطميه تهيه سوپ فراسودمند است که 
اين فعاليت گسترده با استقبال خوبی از سراسر تهران 
مواجه شده اســت. اين ميان جوانان مشارکت خيلی 
خوبی دارند و بسياری از زحمات را جوانان را برعهده 
دارند.»  خانم«شعبانی» يکی از بانوانی است که برای 
تهيه آش به مسجدجامع فاطميه مراجعه کرده است. 
او می گويد: «به واسطه نمازگزاران با اين موضوع آشنا 
شدم. يکی از همسايگانم به کرونا مبتال شده و می دانم 
کســی را ندارد و تنها اســت، به اينجا آمدم تا برايش 

سوپ تقويتی بگيريم.»

با اينکه تهيه اين سوپ بسيار وقت گير 
و هزينه بردار اســت اما گــروه جهادی 
تا  می کنند  تالش  خستگی ناپذير  مسجد 
پايان کرونا آن را ادامــه دهند. عليزاده 
صورت  «در  اســت:  معتقد  دراين بــاره 
تأمين بودجــه آمادگی ادامه کار را داريم 
و مردم می توانند برای مشــارکت در اين 
همچنين  کنند.»  مراجعه  مسجد  به  طرح 
می گويد:  دراين باره  مسجد  جماعت  امام 
«اين کار زحمت دارد و زمانبر اســت اما 
جوانــان همدالنه و داوطلبان آن را انجام 
می دهند. ما هم کنار بچه ها حضور داريم. 
همه مراحل کار هم با رعايت پروتکل های 
با  مثًال حضور  انجام می شــود  بهداشتی 
ممنوع  مسجد  آشــپزخانه  داخل  کفش 
اســت. دمپايی های مخصوص تهيه شده 
و افراد بايــد داخل آشــپزخانه با آنها  
کار دمپايی  اتمــام  از  تردد کنند و پس 
را در جايــگاه مخصوص قــرار دهند و 
خارج شــوند. ما در مسجدجامع فاطمه 
يک آشــپزخانه بزرگ با تجهيزات کامل 
داريم.» حجت االسالم والمسلمين رضايی 
تأکيد می کند: «با توجــه به اوج گرفتن 
مجدد ويروس منحــوس کرونا اگر مردم 
کمــک کنند ما می توانيم اين ســوپ را 
بيشتر بپزيم و در اختيار بيماران کرونايی  
قرار دهيــم. نيروهای ايــن کار همواره 
آماده هســتند و در صورت تأمين بودجه 
تهيه آن را مســتمر انجام می دهيم. اين 
ميان شــهروندان و خّيران می توانند ما 
را در تحقق ايــن موضوع ياری کنند و با 
مشارکت آنها تهيه سوپ محقق می شود.»

مشاركت مردم و 
تداوم طرح 
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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

گشت و گذارى در موزه ملى هوانوردى كشور 
كه اسناد و ادوات هوايى ارزشمندى را نگهدارى مى كند 

گنجينه ارتش 
در خيابان پيروزى 

  يــک فرونــد هواپيمــای جنگنده 
اول،  جهانــی  در جنگ  شــرکت کننده 
خودرويی که شــهيد ســتاری طراحی 
کرده، ماکت انواع هواپيما و هلی کوپترها، 
وصيتنامه ها، اســناد و لبــاس خلبانان و 
سرديس دليرمردانی که برای دفاع از اين 
مرز و بوم جانشان را از دست دادند، تنها 
هوانوردی  «ملی  موزه  ثروت  از  بخشــی 
ايران» در خيابان پيروزی است. موزه ای که 
گنجينه گرانبها از يک قرن فعاليت ارتش 
کشورمان به حســاب می آيد و در اينجا 
می توان سير تشکيل يگان هوايی کشور را 
از نزيک ديد. اگرچه به دليل قرار داشتن 
موزه  در دل يک مجموعه نظامی، اين روزها 
امکان بازديد از آن برای عموم مهيا نيست، 
اما براســاس توافقات انجام شــده ميان 
مديريت شــهری و ارتش، امسال درهای 
موزه به روی شهروندان باز می شود. همراه 
با «سيد ابراهيم مظلومی» راوی موزه ملی 
هوانوردی معروف به موزه نيروی هوايی، که 
از ۱۵ پيش اين مسئوليت را برعهده دارد، 
در ايــن مجموعه قدم زديم و او برای ما از 
تاريخچه اين گنج گرانبها در همسايگی مان 
گفت. مظلومی حافظه خيلی خوبی دارد و 
تاريخچه تک تک بيش از صدها اثر موجود 
در موزه ملی هوانوردی ايران را مو به مو در 

ذهنش ثبت و ضبط کرده است. 

پروانه بهرام نژاد

موزه ملى در همسايگى
ســاختمان ۲ طبقه موزه نهاجا در پشــت ديوارهای 
مجموعه نظامی و در بين نرده های آبی محصور اســت و 
از همان ابتدای ورود به قســمت موزه و محوطه بيرونی، 
انواع هواپيما نظر هر تازه واردی را به خود جلب می کند. 
هواپيماهای واقعی که روزی در آســمان پرواز می کردند 
و حــاال در اينجا جــا خوش کرده انــد. راوی موزه ملی 
هوانوردی می گويد: «ايده تأســيس موزه نيروی هوايی 

ارتش به ســال ۱۳۵۰ برمی گردد و در ســال ۱۳۵۴ به عنوان موزه نيروی هوايی به بهره برداری رسيده است. 
نخســتين موزه در قلعه مرغی قرار داشــت که بعد از ساخت بوستان واليت، از سال ۱۳۹۲به محل جديد در 
خيابان پيروزی انتقال يافت. اين موزه به ثبت ملی رســيده و وســايلی که در اينجا گنجانده شده نزديک به 

يک قرن قدمت دارد.» 

قديمى ترين ها و نخستين ها
در بخش ديگر محوطه بيرونی موزه می توان قديمی ترين 
و نخســتين  هواپيماهــای نيروی هوايی ارتش کشــور را 
در ميــان انواع هواپيما ديد. مظلومــی درباره قديمی ترين 
هواپيمای موجود در اينجا می گويد: «اين هواپيمای آموزشی 
دونفره اســت که بال و بدنه آن هم از ترکيب جنس چوب 
و پارچه ساخته شده است. يعنی داخل آن چوب و روی آن 
پارچه کشی شده و موتورش آهن است. اين هواپيما دو تا ۳ 

ساعت پرواز می کند و سپس بايد نيم ساعت برای سوخت گيری و استراحت آن زمان صرف و دوباره آماده پرواز شود. 
از اين هواپيما برای آموزش خلبانی استفاده می شد.» در انتهايی ترين قسمت محوطه نيز هلی کوپتری قرار دارد که 
نقشه کشورمان روی آن ترسيم شده است. مظلومی درباره اين نيز می گويد: «هلی کوپتر   »يو اچ ۱۹» ساخت کشور 
آمريکا است و نخستين هلی کوپتری است که وارد نيروی هوايی شده اين هلی کوپتر سال ۱۳۴۲ ساخته شده است. 

سرديس هاى استوار
سرديس های اســتوار خلبانان نامی کشورمان يک به يک 
کنار هم بخشــی داخل ويترين و برخی هم در گوشه و کنار 
موزه قرار گرفته اند. در اينجا از سرديس امير سرلشکر خلبان 
شهيد «عباس بابايی»، امير سرلشکر خلبان شهيد «مصطفی 
اردستانی»، امير سرلشکر خلبان شهيد «منصور ستاری»، امير 
سرلشکر خلبان شهيد «عليرضا ياسينی» تا امير سرتيپ خلبان 
«محمد دانشــپور» و سرتيپ۲ خلبان »محمدرضا عطايی» را 

می توان ديد. مظلومی دراين باره می گويد: «دراينجا می توان مجســمه مردان رشيدی را ديد که در ۸ سال دفاع مقدس 
جانانه فعاليت داشتند. همچنين در ميان آنها مجسمه نخستين خلبان و نخستين فرمانده نيروی هوايی «احمد نخجوان» 
هم وجود دارد.» انواع کاله، کارت شناسايی، وصيتنامه، لوح ها و نشان های مختلف در گوشه و کنار موزه به چشم می آيد. 

مظلومی می گويد: «برخی از اين لوح ها اهدايی به فرماندهان نيروهای هوايی هستند که به يادگار مانده است.»

«هاروارد»يادگار جنگ جهانى 
يکی از ده ها هواپيمايی که داخل محوطه موزه ديده 
می شــود، هواپيمای سبز رنگی اســت که رد پای گذر 
تاريخ را بر آن می توان مشاهده کرد. مظلومی درباره اين 
اثر می گويد: «اين هواپيمای واقعی «هاروارد» ســاخت 
کشور آمريکا است که ســال ۱۳۲۹ وارد نيروی هوايی 
شده و در جنگ جهانی اول هم شرکت کرده است.» در 
سوی ديگر اين جنگنده «سوخو ۲۲» ديده می شود که 

راوی موزه ماجرای آن را اين طور شــرح می دهد: «اين جنگنده ســاخت کشور روسيه است که عراق از آنها 
خريداری کرده و زمان جنگ تحميلی عراق عليه ايران برای بمباران گيالن غرب آمده بود که ايرانی ها آن را 
ســاقط کردند و حاال جزو غنائم جنگی محسوب می شود.» در بين هواپيماها چند موردی هم ديده می شود 

که در فيلم و سريال های جنگی نقش آفرينی کرده اند. 

كوچك اما گرانبها
ساختمان اين موزه دو طبقه کوچک است و گنجايش 
کافی بــرای اين گنجينه  عظيم را نــدارد و تعداد آثار با 
مســاحت موزه متناســب نيســت. درهم تنيدگی آثار و 
فشــردگی آنها نيز روشنگر اين موضوع است. به طوری که 
انواع ســرديس و لباس خلبانان نامی و سرشناس در يک 
سو و در بخش ديگر آن انواع ماکت ها، تصاوير، اسناد و... 
جمع آوری شده است. مظلومی دراين باره می گويد: «فضای 

اينجا کوچک و آثار ما زياد است اما در همين فضا سعی شده وسايلی که حدود يک قرن قدمت دارند، گنجانده 
شوند. تعداد آثار ما بيشتر از اينها است.» در بخش ديگر داخل موزه تصاوير فرماندهان نيروی هوايی به نمايش 
درآمده که روای موزه دراين باره می گويد: «اين تصاوير فرماندهان نيروی هوايی را از بدو تأســيس تاکنون که 

امير «نصيرزاده» تشريف دارند نشان می دهد.» 

ماكت هاى يك پانزدهمى
فانتوم، تايگر، تی ۳۳، هايند و فيوری تنها بخشــی از 
انواع ماکت  هواپيماها و هلی کوپترهايی اســت در سوی 
ديگر موزه و ميان اســناد و تاريخچــه و انواع کتاب های 
صنعــت هوايی ايــران و جهان به نمايش درآمده اســت. 
روای موزه ملی هوانوری کشــور دراين باره بيشتر توضيح 
می دهد: «اينهــا ماکت هواپيماهايی اســت که کارخانه 
کشورهای سازنده که نخستين هواپيماها را درست کرده، 

ماکتشان را هم تهيه و در اختيار هر کشوری که آن را فروخته قرار داده است. هيچ يک از اينهايی که می بينيد 
پرواز نمی کنند و يک پانزدهم کوچک تر از اندازه اثر واقعی خود هستند. همه اين ماکت ها اصلی و توليد همان 
کارخانه اند.» مظلومی ادامه می دهد: «بســياری از تصاويری که در اين موزه وجود دارد هم توسط هواپيماهای 

موجود در موزه هنگام شرکت در عمليات ها و... به ثبت رسيده است.»

خودروى شمس شهيد ستارى
داخل اتاقک شيشه ای گوشه حياط، خودرو قرمز رنگی 
روی ســکوی بتنی قرار دارد که گويا شهيد ستاری آن را 
طراحی کرده اســت. مظلومی درباره آن می گويد: «اين 
خودرو «شمس» نام دارد که برگرفته از اسم شهيد منصور 
ستاری، از فرماندگان وقت نهاجا است که می خواست آن 
را به خط توليد برساند که به شهادت رسيد و ادامه نيافت. 
طرح اين خودرو را سال ۱۳۷۰داد و سال ۱۳۷۲ ماشين 

آماده شــد اما موقع بازگشت شهيد ســتاری از اصفهان، هواپيمايش سقوط کرد به شهادت رسيد و توليد اين 
خودرو ديگر ادامه پيدا نکرد.» اين خودرو ۴ نفره با سرعت ۱۶۰ کيلومتر طراحی شده که ۴ سيلندر دارد و ۴۷ 
ليتر گنجايش باک بنزين آن است. همچنين در گوشه ديگر حياط هم خودرو بنزی قرار دارد که گفته می شود 

ماشين حامل امام خمينی(ره) است. 

خريد هواپيمــا با پول 
مردم

يکی ديگــر از تصاوير نقش بســته در 
اينجا، مربوط به هواپيمايی اســت که روی 
آن «مازند» نوشــته شده است. اين تصوير 
نيز حکايت جالبی دارد. مظلومی می گويد: 
«ايــن هواپيما با پــول مــردم مازندران و 
گيالن خريداری شده اســت. سال ۱۳۰۲ 
دستور می دادند شهرهايی که بزرگ هستند 
اختياری پول جمع کنند و به نيروی هوايی 
يا دولت به اســم آن شهر هواپيما می خريد 
و هواپيمای مازند هــم با پول مردم گيالن 
و مازنــدران تهيه شده اســت. در ميان آنها 
اصفهان و تبريــز هواپيماهای اين چنينی 

دارند.»

پرواز بالن فرانسوى در آسمان تبريز
در ميان انبوه تصاوير نقش بســته بر روی ديوارها و ويتر ين های موزه، تصوير 
پرواز نخســتين بالن در آســمان تبريز جلب توجه می کند. مظلومی درباره اين 
عکس اين طور روايت می کند: «اين بالن را فرانسوی ها نخستين بار سال ۱۲۷۰ 
در ميدان توپخانه يکی از ميدان های تبريز به پرواز درآوردند که نيمه راه باال نرفته 
برگشته  است. ظاهراً ايرانی ها که برای تماشای پرواز رفته بودند وقتی سقوط آن 
را می بينند، يک شــعر هم برای آن می سرايند که به اين شرح و مضمون است: 
«فرنگی آمد و بالن هوا کرد/ نشست در توش و تا پيش خدا رفت/ می خواست سر 
در کنه از کار سبحون/ خدا زد تو سرش افتاد تو ميدون.» اين بالن را فرانسوی ها 

سال ۱۲۷۰ به پرواز درآوردند که موفقيت آميز هم نبود.»

خلبان بدون گواهى
تصوير ديگری که در گوشه اين موزه به 
نمايش درآمده متعلق به «کلنل محمدتقی 
خان پسيان» است که روای موزه درباره آن 
می گويد: «او اهل تبريز و رئيس وقت نظميه 
مشــهد بوده اســت. چون کلنل محمدتقی 
خان پســيان، گواهينامه خلبانــی ندارد او 
را نمی توانيم نخســتين خلبان بدانيم ولی 
او در ۳۳ جلســه فنون پرواز شــرکت کرده 
اســت و حتی جلوتــر از احمــد نخجوان 
بوده است. پســيان وقتی برای سپری کردن 
دوره نظامی گری به آلمان رفته بود، در آنجا 
با شــنيدن صدای آموزش از پشــت ديوار، 
عالقه مند می شود و در ۳۳ جلسه، فن و فنون 
خلبانی را هم ياد  گرفته است. حتی پرواز هم 
کرده و فقط يــک دور تا دريافت گواهينامه 
خلبانی اش مانده بود که وقتی برای مرخصی 
آمده توسط عوامل بيگانه کشته شده و مقبره 

او کنار نادرشاه افشار است.»

ايده تأسيس موزه نيروى هوايى ارتش 
به سال 1350 برمى گردد و در سال 

1354 به عنوان موزه نيروى هوايى 
به بهره بردارى رسيده است. نخستين 

موزه در قلعه مرغى قرار داشت كه بعد از 
ساخت بوستان واليت، از سال 1392به 

محل جديد در خيابان پيروزى انتقال 
يافت

ايده تأسيس موزه نيروى هوايى ارتش 

موزه در قلعه مرغى قرار داشت كه بعد از 
به 

در شهردر شهر
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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
محمدرضا محمدى تاش

وجود مراكز خدمات دولتى 
در يكى از معابر شرق تهران زندگى اهالى را مختل كرده است 

نيروى دريايى 
در تصرف خودروها

سنگينى ترافيك 
خيابان نيروی دريايی از ميدان رسالت تا پادگان 
کوهک امتداد و با چندين خيابان فرعی و دو خيابان 
اصلی تقاطع دارد. در ضلع شــرقی اين خيابان حد 
فاصل خيابان فرجام تا ميدان رســالت دفتر پســت 
منطقــه ۱۶ و اداره دارايی بــه فاصله چند قدم قرار 
دارد و از نخستين ساعت های صبح و همزمان با باز 
شدن اين دفاتر، ســيل مراجعانشان به اين خيابان 
سرازير می شوند. اين موضوع موجب ترافيک سنگين 

خيابان می شود. 
«نيما فرهادی» يکی از ســاکنان بخش شمالی 
خيابان نيروی دريايی با گاليه از شــلوغی و ترافيک 
خيابان می گويد: «اين خيابــان يکی از ورودی های 
اصلی ميدان رســالت اســت و همين موضوع برای 
شلوغی يک خيابان باريک کافی است با اين حال به 
خاطــر چراغ قرمز تقاطع فرجام و وجود دفاتر اداری 
در اين خيابان، اين خيابان در بيشتر ساعت ها به ويژه 
ســاعات اداری ترافيک خيابان ســنگين و اعصاب 
خردکن می شود. در برخی ساعات ترافيک به قدری 
سنگين می شــود که مسيری که با پای پياده کمتر 
از ۵ دقيقه راه اســت، با خودرو حدود بيست دقيقه 

طول می کشد .» 

نبود جاى پارك 
در ســال های اخير در محله کوهــک هم مانند 
ســاير محته های تهران با تبديــل خانه های وياليی 
بــه آپارتمان های چند ده واحــدی، معضل کمبود 
جای پارک مشهود اســت؛ به طوری که پيدا کردن 
يک جای پــارک خالی، حکم معجــزه را دارد. اين 
موضوع دردســرهايی برای اهالی بــه وجود آورده 
است. «پيمان خرمی» از ساکنان خيابان جاجرودی 
(يکــی از کوچه هــای منتهــی به خيابــان نيروی 
دريايــی) در اين باره می گويد: «متأســفانه کوچه ها 
و خيابان های محله مــا در روزهای عادی تبديل به 
پارکينگ مراجعان اداره پســت و اداره ماليات شده 
اســت. آنها از صبح زود همه پارک های حاشيه ای را 
اشغال می کنند.» او ادامه می دهد: «برخی مراجعان 
ماشين هايشان را جلو در پارکينگ منازل می گذارند 
و فقط يک شماره تلفن روی کاغذ می نويسند و زير 
برف پاک کــن می گذارند، تا صاحب خانه در صورت 
ضرورت با صاحب ماشــين تمــاس بگيرد.» خرمی 
معتقد اســت راه حل اين مشــکل ساخت پارکينگ 
عمومی است: «اداره پســت يک پارکينگ دارد که 
فقط در اختيار ماشــين های پســتی است و حتی 
کارمندان اين اداره هم خودروهايشــان را در کوچه 
پارک می کنند، همچنين يک زمين خاکی در کوچه 
شــهيد احمدی (رو به روی اداره پست) است که از 
مدتــی پيش به پارکينگ عمومی تبديل شــده، اما 
ظرفيت اين پارکينگ کم است و کفاف خودروهای 
مراجعــان را نمی دهد؛ بايد يــک پارکينگ عمومی 
بزرگ در اين خيابان داير شود تا مشکل رفع شود.» 

لزوم تغيير مسير خيابان هاى فرعى 
به نظر می رســد وجود اداره های پست و دارايی يکی از داليل شلوغی و ترافيک خيابان است؛ به گفته 
دبير شوراياری محله همجواری با پايانه اتوبوسرانی رسالت و توقف اتوبوس های پايانه در حاشيه اين خيابان 
هم به اين موضوع دامن زده اســت. «افســانه شفيعی» در اين باره می گويد: «متأسفانه در بيشتر ساعات 
اتوبوس های پايانه رســالت به جای اينکه در درون پايانه منتظر نوبت مســافرگيری 

باشــند، در حاشــيه خيابان نيروی دريايی پارک می کنند و با توجه به اينکه 
اين خيابان باريک اســت، توقف اتوبوس ها در حاشيه آن موجب باريک تر 

شــدن معبر و در نتيجه افزايش ترافيک می شود.» شفيعی با انتقاد 
از مســير  تردد خودروها در کوچه های منتهی به خيابان نيروی 
دريايی می افزايد: «تا چند ســال پيش مسير  تردد در کوچه 
جاجرودی شــرق به غرب بود و اين موضوع باعث می شد 
برخی از خودروهايی که مسيرشان به سمت غرب است، 
از نيروی دريايی خارج شده و وارد اين خيابان شوند و 
بار ترافيک خيابان کم شود، اما مدتی است اين خيابان 
به طرف شرق يکطرفه شــده و خودروها نمی توانند از 

نيروی دريايی وارد آن شوند. اين موضوع را با شهرداری 
و پليس راهور مطرح کرديم اما هنوز نتيجه نگرفتيم.» 

راه حل؛ تعريض خيابان 
گاليه اهالی و شوراياری از ترافيک خيابان نيروی 
دريايــی را با رئيس پليس راهــور منطقه ۴در ميان 
می گذاريــم. ســرهنگ «برديا دريکونــد» با تأييد 
سنگينی بار ترافيک در اين خيابان می گويد: «عالوه 
بر اينکه اين خيابان يکی از محورهای ارتباطی منطقه 
است، شلوغی اين محور در ساعت های اداری به دليل 
وجود دفتر پست منطقه ۱۶، اداره ماليات و عصرها 
به دليل تاالر عروســی در اين خيابان است.» رئيس 
پليس راهور منطقه درباره توقف در دو سوی خيابان 
می گويد: «در بخش شــلوغ و پرترافيک اين خيابان 
يعنی حد فاصــل خيابان فرجام تا ميدان رســالت 
پارک حاشــيه ای ممنوع است اما خودروها با وجود 
بــودن تابلوی منع توقف پــارک می کنند، مأموران 
ما هم خودروهای متخلــف را جريمه می کنند، اما 
اين کار هم اثربخش نيســت چون مبلغ جريمه که 
۳۰هزار تومان اســت بازدارنده نيســت.» سرهنگ 
دريکونــد می افزايــد: «توقف اتوبوس های شــرکت 
واحد در حاشــيه خيابان ممنوع است، ما آنها را هم 
جريمه می کنيم اما بهتر اســت شوراياری با شرکت 
واحد مکاتبه کند تا اين مشکل ريشه ای رفع شود.» 
رئيس پليــس راهور منطقه ۴دربــاره تغيير جهت 
کوچه های منتهی به خيابــان نيروی دريايی گفت: 
«اين موضوع چند ســال پيش کارشناسی 
و بهترين مســير زير نظر کارشناسان 
تعيين شده است.» سرهنگ دريکوند 
راه حل کاهش ترافيک خيابان نيروی 
دريايی را عريض کردن عرض پياده رو 
می داند و می افزايد: «اين خيابان 
باريک است اما پياده روهای 
عريضی دارد اگر چند متر 
به  پيــاده رو  عــرض  از 
يابد،  اختصاص  خيابان 
به صــورت  موضــوع 
ريشه ای حل می شود. 
را  موضــوع  ايــن  ما 
بــا معاونــت ترافيــک 
ميان  در  منطقه  شــهرداری 
اميدواريم  و  گذاشته ايم 
نتيجــه  بــه 
برسيم.» 

به نظر می رســد وجود اداره های پست و دارايی يکی از داليل شلوغی و ترافيک خيابان است؛ به گفته 
دبير شوراياری محله همجواری با پايانه اتوبوسرانی رسالت و توقف اتوبوس های پايانه در حاشيه اين خيابان 

و بهترين مســير زير نظر کارشناسان 
تعيين شده است.» سرهنگ دريکوند 
راه حل کاهش ترافيک خيابان نيروی 
دريايی را عريض کردن عرض پياده رو 
می داند و می افزايد: «اين خيابان 
باريک است اما پياده روهای 
عريضی دارد اگر چند متر 

ميان  در  منطقه  شــهرداری 

ضرورت با صاحب ماشــين تمــاس بگيرد.» خرمی 
معتقد اســت راه حل اين مشــکل ساخت پارکينگ معتقد اســت راه حل اين مشــکل ساخت پارکينگ 
عمومی است: «اداره پســت يک پارکينگ دارد که 
فقط در اختيار ماشــين های پســتی است و حتی 
کارمندان اين اداره هم خودروهايشــان را در کوچه 
پارک می کنند، همچنين يک زمين خاکی در کوچه 
شــهيد احمدی (رو به روی اداره پست) است که از 
مدتــی پيش به پارکينگ عمومی تبديل شــده، اما 
ظرفيت اين پارکينگ کم است و کفاف خودروهای 
مراجعــان را نمی دهد؛ بايد يــک پارکينگ عمومی 

اتوبوس های پايانه رســالت به جای اينکه در درون پايانه منتظر نوبت مســافرگيری 
باشــند، در حاشــيه خيابان نيروی دريايی پارک می کنند و با توجه به اينکه باشــند، در حاشــيه خيابان نيروی دريايی پارک می کنند و با توجه به اينکه 

اين خيابان باريک اســت، توقف اتوبوس ها در حاشيه آن موجب باريک تر 
شــدن معبر و در نتيجه افزايش ترافيک می شود.» شفيعی با انتقاد 

از مســير  تردد خودروها در کوچه های منتهی به خيابان نيروی 
دريايی می افزايد: «تا چند ســال پيش مسير  تردد در کوچه 
جاجرودی شــرق به غرب بود و اين موضوع باعث می شد 
برخی از خودروهايی که مسيرشان به سمت غرب است، 

دبير شوراياری محله همجواری با پايانه اتوبوسرانی رسالت و توقف اتوبوس های پايانه در حاشيه اين خيابان 
هم به اين موضوع دامن زده اســت. «افســانه شفيعی» در اين باره می گويد: «متأسفانه در بيشتر ساعات 
اتوبوس های پايانه رســالت به جای اينکه در درون پايانه منتظر نوبت مســافرگيری 

باشــند، در حاشــيه خيابان نيروی دريايی پارک می کنند و با توجه به اينکه باشــند، در حاشــيه خيابان نيروی دريايی پارک می کنند و با توجه به اينکه 
اين خيابان باريک اســت، توقف اتوبوس ها در حاشيه آن موجب باريک تر 

شــدن معبر و در نتيجه افزايش ترافيک می شود.» شفيعی با انتقاد 
از مســير  تردد خودروها در کوچه های منتهی به خيابان نيروی 
دريايی می افزايد: «تا چند ســال پيش مسير  تردد در کوچه 
جاجرودی شــرق به غرب بود و اين موضوع باعث می شد 
برخی از خودروهايی که مسيرشان به سمت غرب است، 
از نيروی دريايی خارج شده و وارد اين خيابان شوند و 
بار ترافيک خيابان کم شود، اما مدتی است اين خيابان 
به طرف شرق يکطرفه شــده و خودروها نمی توانند از 

نيروی دريايی وارد آن شوند. اين موضوع را با شهرداری 
و پليس راهور مطرح کرديم اما هنوز نتيجه نگرفتيم.» 

اميدواريم  و  گذاشته ايم 
نتيجــه  بــه 
برسيم.» 

دبير شوراياری محله همجواری با پايانه اتوبوسرانی رسالت و توقف اتوبوس های پايانه در حاشيه اين خيابان 
هم به اين موضوع دامن زده اســت. «افســانه شفيعی» در اين باره می گويد: «متأسفانه در بيشتر ساعات 
اتوبوس های پايانه رســالت به جای اينکه در درون پايانه منتظر نوبت مســافرگيری 

پاركينگ براى اتوبوس ها 
وجود ندارد! 

آمارهــا می گويند روزانه بيش از ۷۰ هزار ســفر 
درون شــهری در ميدان رسالت انجام می شود که حجم 

عظيمی از اين جابه  جايی ها توسط ناوگان اتوبوسرانی شرکت 
واحد انجام می شــود، اين در حالی اســت که ميدان رسالت و 
خيابان های اطراف آن ظرفيــت پذيرش و  تردد اين اتوبوس ها را 
ندارد. به گفته روابط عمومی شــرکت واحد اتوبوسرانی در حال 
حاضر ۱۴۰ دســتگاه اتوبوس در خيابان هــای نزديک ميدان 

رســالت مستقر هســتند که در ۸ خط مسافران را جابه جا 
می کنند اين در حالی است که در ضلع شمالی ميدان 

پايانه ای برای استقرار اين اتوبوس ها وجود ندارد 
و آنها ناچارنــد در خيابان های اطراف 

پراکنده شوند.

نيروی دريايی وارد آن شوند. اين موضوع را با شهرداری 
و پليس راهور مطرح کرديم اما هنوز نتيجه نگرفتيم.» 

 محله کوهک، کوچک ترين محله شمال شرق تهران است، که به دليل همسايگی با بزرگراه هايی 
مثل امام علی(ع) و رســالت بسيار پر  تردد است و نقش زيادی در دسترسی شهروندان منطقه ۴ به 
ساير نقاط پايتخت دارد. عالوه بر اين، از سال ها پيش، ۲ اداره دولتی پرمخاطب در اصلی ترين خيابان 
اين محله فعاليت می کنند که حضور مراجعان شان مشکالت بسياری از جمله سنگينی بار ترافيک، 
نبود جای پارک و... را برای اهالی اين محله و ساکنان اين خيابان به ارمغان آورده است. به درخواست 

اهالی مشکالت اين خيابان را بررسی کرديم.

پريسا نورى

در محله

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

منطقــه ۸ يکی از مناطقی اســت که به شــدت با 
کمبود زمين و فضــای خالی برای اجــرای پروژه های 
شــهری و عمرانی روبه رو است. به ويژه در زمينه اجرای 
پروژه های کالن و وســيع که کمبود زمين، محدوديت 
ايجاد کرده اســت. به همين دليل مديريت شهری اين 
منطقه سعی دارد از ظرفيت های موجود و رها شده برای 
اجرای پروژه های کالن بهره بگيرد. اين درحالی است که 
پروژه های عمرانی کالن از جمله پارکينگ شهيد مدنی، 
بوستان شــهيد مدنی و خيالســتان زندگی اين روزها 
در حال اجرا ســت. در اين ميان، يکی از سياســت های 
شــهرداری بحث نگهداشــت شهر اســت که با اجرای 
پروژه های محلی محقق می شــود. «مسعود رنجبريان» 
شــهردار منطقه ۸ در اين باره می گويد: «امروزه تقاضای 
شــهروندان در خصوص پروژه های عمرانی نســبت به 
گذشــته تغيير کرده است و آنها ديگر از شهرداری توقع 
ساخت مرکز خريد يا پروژه های کالن ندارند، هر چند اين 
موارد هم برای رفاه شــهروندان مهم است اما بينش آنها 
در اين خصوص تغيير کرده و ترجيح می دهند مسئوالن 
شهرداری به سمت بحث های نگهداشت شهر بروند که با 

اجرای چند پروژه محلی محقق می شود.»

 48 خيابان نونوار مى شود
قرار است پروژه های متعددی در بخش غربی منطقه 
۸ که بافت فرســوده دارد و از قدمــت زيادی برخوردار 
اســت اجرا شــود. رنجبريان در اين خصوص می افزايد: 
«خوشــبختانه با تالش های انجام شده و در نظر گرفتن 
اعتبارات خوب توســط شورای شــهر، توانستيم اعتبار 
پروژه های توســعه محلــه را بــرای ۴۸ خيابان در نظر 
بگيريــم.» او به جزئيــات اين پروژه ها اشــاره و تأکيد 
می کند: «عمده پروژه های توسعه محله در نواحی ۳ و ۲ 
در محله های تسليحات، زرکش، وحيديه و لشکر و تعداد 
محدودی هم در برخی معابر ناحيه يک اجرا می شود. اين 
درحالی اســت که بافت ناحيه يک جديدتر و فاقد بافت 
فرسوده بوده و قرار است در ۴۸ خيابان که باالی ۴۰ سال 
قدمت دارند و تاکنون اقدامات خاصی در آنها انجام نشده 
تغيير و تحوالت وسيعی صورت بگيرد؛ تغيير و تحوالتی 

که الزمه زندگی شهری است.» 

 ساماندهى معابر اولويت معاونت فنى و عمران
يکی از مشکالتی که در خيابان ها و معابر نواحی ۳ و 
۲ ديده می شود، کم بودن عرض گذرها است و دربيشتر 
خيابان ها عمًال فضايی برای پياده رو وجود ندارد. رنجبريان 
با يادآوری اين موضوع می گويد: «معابری که برای اجرای 
پروژه های محلی در نظر گرفته شــده اند عرض ۶ متری 

دارند کــه پياده رويی با عرض ۴۰ 
ســانت در آنها تعبيه شده است و 
عمًال عابران برای  تــردد در آن با 
مشکل مواجه هستند و دربيشتر 
خيابان ها اصــًال پياده رويی وجود 
ندارد.» او به مشــکالت اين معابر 
«مشــکل  می افزايد:  و  می پردازد 
اصلــی معابر در بافت فرســوده از 
جمله محله های وحيديه، کرمان، 
لشــکر، مجيديه و زرکش فرسوده 
بــودن نهــر و جوی ها اســت و 
همين امر باعث انباشــت زباله و 
جوالن جانوران موذی می شــود و 
به مشکالت زيست محيطی دامن 
می زند. او همچنين به ساماندهی 
خيابان نبی ئيان در محله وحيديه 
اشاره می کند و می گويد: «وضعيت 
نهرها در خيابان نبی ئيان مطلوب 
نبود. در نخستين قدم نهرهای اين 
خيابان را سرپوشــيده کرديم که 
در اين حالت شاهد جوالن موش 
نخواهيم بــود و از طرفی هدايت 

آب های سطحی راحت تر صورت می گيرد و زير نهرها پر 
شده و لوله گذاری صورت گرفته است.»

 خيابان نبى ئيان آسفالت مى شود
نخستين مشکلی که شهروندان در بدو ورودشان به 
خيابان نبی ئيان با آن مواجه بودند، نابسامانی پياده رو بود. 
خوشبختانه در اين زمينه اقدامات عمرانی مطلوبی انجام 
شده اســت. رنجبريان در خصوص متراژ پياده رو سازی 
انجام شــده در اين خيابان توضيح می دهد و می گويد: 
«پياده روسازی در ۲ طرف خيابان نبی ئيان ايجاد شده 
و عرض پياده روها از ۸۰ سانتيمتر به ۲ متر رسيده است. 
به صورت کلی ۴۴۰۰ متر پياده روســازی صورت گرفته و 
همچنين لوله گذاری در فضای سبز اين معبر برای انجام 
آبياری قطره ای انجام شده است.» رنجبريان در خصوص 
فرسودگی آسفالت اين معبر هم اضافه می کند: «در حال 
حاضر يکی از مشــکالتی که در اين خيابان وجود دارد، 
وضعيت نامطلوب آسفالت است که به دليل دما و آلودگی 
هوا در اين زمينه فعًال اقدامی انجام نخواهد شد. با توجه 
به برودت هوا در شــب هنگام کارخانه های آسفالت، به 
دليل جلوگيری از يخ زدگی آســفالت، توليد ندارند و با 
توجه به آلودگی هوا پيش بينی می کنيم بتوانيم در ماه 
آينده آسفالت اين خيابان را به صورت کامل انجام بدهيم 

و اين خيابان به يک خيابان نمونه 
تبديل خواهد شد.»

 خواسته شهروندان را 
 در اولويت قرار بدهيد

يکی ديگر از مشــکالتی که در 
خيابان نبی ئيان شهروندان با آن 
مواجه بودند، عدم جانمايی مخازن 
مکانيزه در اين خيابان بود. «محسن 
لشکری» ساکن خيابان نبی ئيان در 
اين باره می گويد: «ما سال هاســت 
از شوراياری خواسته ايم مسئوالن 
شــهری را ملزم به ايجاد پياده رو 
در اين خيابان کند که ســرانجام 
محقق شد. با توجه به اينکه عرض 
اين خيابان کم بود هيج پياده رويی 
برای مسير عابرپياده وجود نداشت 
و به هميــن دليل مکانــی برای 
جانمايی مخــازن مکانيزه در نظر 
گرفته نشــده بود. گاهی مشاهده 
می شد که مخازن زير پنجره منزل 
مسکونی  شهروندان قرار گرفته اند 

که مشکالتی را برای اهالی ايجاد کرده بود.» 

 فرسودگى آسفالت 
 در رأس مشكالت شهروندان

با توجه به بررسی پيام های ثبت شده در سامانه ۱۳۷ 
می توان دريافت که بيشترين مشکل شهروندان در حوزه 
فنی و عمران، در خصوص فرســودگی آســفالت است. 
رنجبريان با اشــاره به اين موضوع می گويد: «بيشترين 
پيام های شــهروندان در خصوص فرســودگی آسفالت 
اســت. با توجه به اينکه منطقــه ۸ جزو مناطق قديمی 
و کوچک شهر تهران محســوب می شود و در سال های 
گذشته در خصوص اجرای پروژه های زيرساختی مانند 
مرکز خريد و مجموعه ورزشی اقداماتی در آن انجام شده 
است اما در بحث نگهداشت که دغدغه شهروندان است، 
اقدامات خاصی صورت نگرفته و اين درحالی اســت که 
ســال گذشــته منطقه ۸ در خصوص توزيع آسفالت به 
ميزان ۱۰۵ هزار مترمربع رتبه اول را کسب کرده است. 
اين موضوع خواه ناخواه توقع شهروندان را باال می برد و هر 
شهروندی تمايل دارد آسفالت مقابل منزلش بهسازی و 
شرايط استانداردی برايش فراهم شود اما ما متناسب با 
درخواســت  شهروندان محله ها را در اولويت بندی توزيع 

آسفالت قرار داده ايم.»

پروژه هاى عمرانى 
در 48 خيابان 

منطقه 8 در حال 
انجام است

تغيير چهره  خيابان هاى سالخورده 
نگهداشت شهر مهم ترين درخواست شهروندان 

از شهردارى منطقه8 است

  در آســتانه قرار گرفتن در 
ماه های پايانی سال، پروژه های 
عمرانی کوچک و متعددی برای 
معابر منطقــه ۸ در نظر گرفته 
شده است که در روزهای آينده 
شهرداری  توســط  مرور  به  و 
اجرايی می شــود. اين رويکرد 
در  منطقه  شــهری  مديريت 
مشکالت  برخی  اعالم  راستای 
از ســوی شــهروندان است. 
مشــکالتی مانند نا به سامانی 
فيزيکــی برخــی پياده روها، 
برخی  جانمايی  نبودن  مناسب 
و جوالن  مکانيــزه  مخــازن 
برخی  در  مــوذی  جانــوران 
جوی ها و نهر های روباز که باعث 
نارضايتی شهروندان ناحيه يک 
برای  که  اقداماتی  از  بود.  شده 
می شود،  انجام  معابر  بهسازی 
توســعه  پروژه های  به عنوان 
قرار  که  می شود  ياد  هم  محله 
منطقه ۸  خيابان  در ۴۸  است 
اجرا شود. اين پروژه ها با هدف 
ايجاد  معابر،  در  تحول  و  تغيير 
جلوه بصری، ارتقای سطح کيفی 
زندگی شهروندان، تأمين ايمنی 
و رفاه شهروندان و جلب رضايت 
اين موضوع  اجرا می شود.  آنها 
بهانه ای شد تا پای صحبت های 
«مســعود رنجبريان» شهردار 
منطقه ۸ بنشينيم که به تازگی 
به اين ســمت در اين منطقه 
منصوب شــده و معتقد است 
نتايج  محلی  پروژه های  اجرای 
تأثيرگــذاری در نگهداشــت 
زندگی  کيفيت  ارتقای  و  شهر 
شــهروندان دارد. در ادامه اين 
پروژه های  از  بخشی  با  گزارش 
محلــی در حوزه فنی و عمران 

آشنا می شويم.  

سارا جعفرزاده

 48
خيابان از لحاظ رسيدگى 

به وضعيت نهرها، 
پياده روسازى و توزيع 

آسفالت ساماندهى مى شود.

 1100
متر پياده روسازى در هر 

طرف خيابان نبى ئيان انجام 
شده است. 

105
هزار مترمربع توزيع آسفالت 
در سال گذشته در منطقه 8 

صورت گرفته است. 



13 سه شنبه  31 فروردين 1400   شماره 798 12  سه شنبه  31 فروردين 1400   شماره 798 

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 
15

  1
4 

13  8  4 گزارش ويژهمناطق  گزارش ويژه

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

برنامه هاى هفته سالمت در مناطق شرقى تهران 
امسال حال و هواى متفاوتى دارد

  ويروس منحوس کوويد – ۱۹ بيش از يک سال است که نظم جهان را برهم ريخته و آدم ها را با 
معضالت زيادی روبه رو کرده است. در اين مدت به رغم تالش بی وقفه کادر درمانی، برخی از افراد 

نسبت به ديگران زندگی بهتر و دسترسی بيشتری به خدمات بهداشتی و رفاهی داشتند. دليلش 
هم وسع معيشتی آنها بود. البته اين موضوع فقط خاص يک کشور نبوده و می توان گفت در جای جای 

دنيا رخ داده است. همين امر، بی عدالتی در جهان را نشان داد تا جايی که سازمان جهانی بهداشت بر اين شد تا شعار هفته سالمت امسال 
را با عنوان «جهانی سالم تر و عادالنه تر» پيش ببرد. با اين هدف که تبعيض ها و کاستی ها را جبران کند. اما اتفاق خوشايندی که در پايتخت 
کشــورمان شاهدش بوديم، تالش بی وقفه خادمان سالمت بود که با امکانات موجود و مدد گرفتن از نيروی انسانی، برای خدمت رسانی به 
شهروندان چه دارا و چه ندار، سنگ تمام گذاشتند. مسئوالن خانه های سالمت در سالی که گذشت، روزهای پر تنشی را پشت سر گذاشتند 
و قبل از انتشار شعار «جهانی سالم تر و عادالنه تر» اين مهم را در شهر تهران محقق کرده و از جان مايه گذاشتند. اينکه چه اقداماتی انجام 

داده اند را از مديران اداره های سالمت مناطق ۴، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ جويا می شويم.  

مژگان مهرابى
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برنامه هاى هفته سالمت در مناطق شرقى تهران 

 بيش از يک سال است که نظم جهان را برهم ريخته و آدم ها را با 
معضالت زيادی روبه رو کرده است. در اين مدت به رغم تالش بی وقفه کادر درمانی، برخی از افراد 

نسبت به ديگران زندگی بهتر و دسترسی بيشتری به خدمات بهداشتی و رفاهی داشتند. دليلش 
هم وسع معيشتی آنها بود. البته اين موضوع فقط خاص يک کشور نبوده و می توان گفت در جای جای 

دنيا رخ داده است. همين امر، بی عدالتی در جهان را نشان داد تا جايی که سازمان جهانی بهداشت بر اين شد تا شعار هفته سالمت امسال 
را با عنوان «جهانی سالم تر و عادالنه تر» پيش ببرد. با اين هدف که تبعيض ها و کاستی ها را جبران کند. اما اتفاق خوشايندی که در پايتخت 
کشــورمان شاهدش بوديم، تالش بی وقفه خادمان سالمت بود که با امکانات موجود و مدد گرفتن از نيروی انسانی، برای خدمت رسانی به 
شهروندان چه دارا و چه ندار، سنگ تمام گذاشتند. مسئوالن خانه های سالمت در سالی که گذشت، روزهای پر تنشی را پشت سر گذاشتند 
و قبل از انتشار شعار «جهانی سالم تر و عادالنه تر» اين مهم را در شهر تهران محقق کرده و از جان مايه گذاشتند. اينکه چه اقداماتی انجام 

 و ۱۵ جويا می شويم. 

مجـازىويزيت هاى

روز شمار 
هفته سالمت ملى با شعار 

«جهانى عادالنه تر و سالم تر»

اول 
ارديبهشت

«همراهى با 
مدافعان سالمت 

براى ساخت جهانى 
عادالنه تر و سالم تر»

دوم  
ارديبهشت

«مشاركت اجتماعى، 
همدلى و وفاق ملى 
براى ساخت جهانى 

عادالنه تر و سالم تر»

سوم   
ارديبهشت

«آموزه هاى دينى و 
پيوند نهادهاى مذهبى 

و نظام سالمت براى 
ساخت جهانى عادالنه تر 

و سالم تر»

چهارم    
ارديبهشت

«ارتقاى نظام شبكه 
بهداشتى ـ درمانى و 

مراقبت هاى بهداشتى 
اوليه براى ساخت جهانى 

عادالنه تر و سالم تر»

پنجم     
ارديبهشت

«رسانه ها، آموزش 
و فرهنگسازى براى 

ساخت جهانى عادالنه تر 
و سالم تر»

ششم      
ارديبهشت

«پژوهش، فناورى، 
پشتيبانى و مانع زدايى 

از توليد براى ساخت 
جهانى عادالنه تر و 

سالم تر»

هفتم       
ارديبهشت

«مشاركت هاى بين 
بخشى و مسئوليت 

اجتماعى براى ساخت 
جهانى عادالنه تر و 

سالم تر»

 غربالگرى از طريق سامانه 4030 
در بين مناطق شــرقی تهران، منطقه ۱۴برای کنترل 
بيمــاری کرونا فعاليت های متعددی را در اين مدت انجام 
داده که باعث شده به دليل عملکرد خوب همواره در اين 
زمينه صدرنشــين باشد. «ليال اسمی» مدير اداره سالمت 
منطقه معتقد اســت مسئوالن خانه ســالمت محله های 
۲۱ گانه منطقه همه تالش خود را برای خدمت رســانی به 
شهروندان انجام داده اند. او با بيان اينکه خانه های سالمت 
منطقه، در اجرای برنامه ها از کودک و ســالمند تا بانوان 
و افراد کم توان را مد نظر داشــته و اقدامات شــان خاص 
يک گروه نبوده و نيســت می گويد: «بــه جرئت می توان 
گفت برای خدمت رسانی به شــهروندان عدالت را رعايت 
کرده ايــم. به خصوص خانواده های نيازمند که حتی امکان 
تهيه ماســک را هم نداشــتند. به غير از آموزش، وسايل 
بهداشــتی هم به آنها اهدا شده اســت. البته در اين کار 
خّيــران خيلی به ما کمک کردنــد.» او از تجربه های تلخ 
و شــيرين ســال گذشــته می گويد که چطور مسئوالن 
خانه های ســالمت برای کمک به شهروندان از جان مايه 
می گذاشتند. اسمی تعريف می کند: «يکی از فعاليت های 
شاخص اداره ســالمت منطقه، غربالگری شهروندان بود. 
بيماران مبتال به کرونا شناســايی شــده و توسط کانون 
جوانان و فعاالن محله نياز آنها را برطرف کرديم.» به گفته 
وی، غربالگری از طريق ســامانه ۴۰۳۰ انجام شده است. 
ارائه خدمات مشــاوره ای برای کاهش اضطراب از اقدامات 
ديگر اداره سالمت در اين مدت بوده است. اسمی می گويد: 
«کودکان آسيب پذيرتر بودند و همچنين کسانی که عزيز 
خود را از دست داده بودند. به آنها مشاوره می داديم.» به 
گفته اســمی، خانه های سالمت اگرچه به صورت حضوری 
پذيرای شهروندان نبودند اما برنامه های مؤثری را از طريق 
فضای مجازی برگزار می کردنــد. او در اين باره می گويد: 
«شهروندان با عضو شــدن در کانال محله ها و کانون های 
اداره ســالمت، مشــکالت و دغدغه های سالمتی خود را 
مطرح کرده و کارشناسان ما به آنها رسيدگی می کردند.»

 ايجاد مزرعه سالمندان 
 در بوستان هاى زيتون و گلسار 

اداره سالمت منطقه همانند ســال های گذشته، برای 
امســال هم برنامه هــای متنوعی در نظر گرفته اســت. 
مهم ترين آنها مناسب ســازی بوســتان ها و سراهای محله 
اســت که رفت وآمــد را برای ســالمندان و افراد کم توان 
آسان تر کند. اسمی در اين باره توضيح می دهد: «در سال 
گذشته ســرای محله ابوذر و بوســتان های ابيانه و آالله 
مناسب سازی شــد. اين امر تأثير زيادی در تسهيل  تردد 
ســالمندان و افراد معلول گذاشــت. امسال هم در سرای 
محله مينا، سرآســياب دوالب و شهدای گمنام، اقدامات 
استانداردسازی مثل ايجاد رمپ، حسگر نابينايان، آسانسور 
و سرويس بهداشتی را انجام داده ايم.» اقدام شاخص ديگر 
اين اداره، ايجاد مزرعه سالمندان در بوستان های زيتون و 
گلسار است که در هفته ملی سالمت صورت می گيرد. به 
گفته اسمی در اين مزارع نحوه کاشت و برداشت گياهان 

دارويی و سبزی آموزش داده می شود. 

منطقه14
  برنامه هاى ويژه 

 براى سالمندان و افراد كم توان 
خانه های ســالمت منطقه ۱۳ هم در بحران کرونا از 
همان ابتدای امر پای کار بوده و برای مکان های تجاری 
و اداری و همچنين بخش های مسکونی غربالگری انجام 
دادند. «مهرداد احمدی» مدير اداره سالمات در اين باره 
می گويد: «نيروهای اداره سالمت محله های اين منطقه 
در سال گذشــته برای خدمت رســانی تالش مضاعفی 
داشتند. با اينکه بيشتر اداره ها دورکاری داشتند يا مراکز 
خريد تعطيل بودند، خانه های ســالمت بی وقفه فعاليت 
می کردند. درســت اســت که خانه های سالمت پذيرای 
شــهروندان نبودند اما پشــت پرده، مسئوالن خانه های 
ســالمت برای برنامه ريزی کالس های آموزشی يا وبينار 
شبانه روز کار می کردند.» از جمله اقدامات صورت گرفته 
بارگذاری ۵۳ وبينار در شبکه های اجتماعی است که به 
گفته احمدی برای آموزش از رؤســای بيمارســتان ها و 
استادان دانشگاه شهيد بهشتی کمک گرفته شده است. 
او ادامه می دهد: «در کنار برنامه های آموزشی با مجمع 
خّيران اتحاديه صنوف تهــران هم تعامل برقرار کرده و 
۲۰ هزار ماســک برای معلوالن شهر تهران تهيه کرديم. 
شايد االن ماســک مقوله مهمی نباشد اما در برهه ای از 
زمان بــا کمبود آن مواجه بوديــم.» نکته حائز اهميت 
ديگر در منطقه ۱۳، اينکه مســئوالن خانه های سالمت 
عالوه بر همه وظايفشــان نگاه ويژه ای به ســالمندان و 
افراد کم توان داشــتند. برای اينکه گروه های پرخطر در 
قرنطينه باشــند با تک تک آنها تمــاس گرفته و اعالم 
می کردنــد که اگر کار اداری يــا بانکی و حتی خريدی 
دارنــد به آنها محــول کنند. احمــدی تعريف می کند: 
«پيرمردهــا و پيرزن هــای زيادی بودند که از شــدت 
خوشــحالی به گريه می افتادند و می گفتند در اين مدت 
کســی به سراغشــان نيامده اســت.» بازديد از مشاغل 
پرخطر مثل نانوايی و آرايشــگری و دادن بروشــور های 
آموزشــی به آنها از ديگر فعاليت های اين اداره است که 
برای جلوگيری از شــيوع بيماری صورت گرفته اســت. 
احمــدی با توجه به فعاليت هايی که حوزه ســالمت در 
اين مدت انجــام داده، ادعا می کنــد، منطقه ۱۳ برای 
تحقق شــعار جهانی عادالنه و سالم تر عملکرد مناسبی 
داشته است. او بازگو می کند: «توجه ما فقط به کارکنان 

شهرداری نبوده و کل اهالی را مد نظر داشتيم.» 

 فعاليت هاى فرهنگى در هفته سالمت ملى 
امســال در هفتــه ملی ســالمت قــرار اســت اداره 
ســالمت منطقه ۱۳ از اعضــای کانــون جوانان کمک 
بگيــرد و برنامه های مفــرح و متنوعــی را برگزار کند. 
احمــدی در اين باره می گويد: «اجــرای تئاتر خيابانی با 
رويکــرد هشــدارهای کرونايی در محله هــا، رکاب زنی 
دوچرخه سواران از بيمارستان بوعلی تا بيمارستان شهيد 
لواســانی و همچنين حضور اعضای کانــون جوانان در 
ايستگاه های مترو منطقه و اهدای ماسک به شهروندانی 
که ماســک ندارند از جمله برنامه هايی اســت که اداره 

سالمت انجام خواهد داد.» 

منطقه13

 ويزيت مجازى بيماران ديابتى
منطقه ۴ با توجه به جمعيتی که در خود جای داده از نظر سرانه 
بهداشــتی و سالمت شرايط مطلوبی ندارد. «زهرا علی اکبری» مدير 
اداره ســالمت منطقه اين موضوع را تهديدی برای اهالی می داند. او 
می گويد: با توجه به ظرفيت ها و داشته هايمان در حوزه سالمت سعی 
کرديم به بهترين نحو به ياری شــهروندان برويم. در حال حاضر افراد 
پرخطر و سالمندان را در مرحله اول واکسيناسيون قرار داده ايم.» به 
گفته او پاکبانان نخستين گروهی هستند که واکسينه می شوند. علی 
اکبری متذکر می شود: «پاکبانان از افراد کم برخوردار جامعه هستند 
که شغل پرخطری دارند برای همين حفظ سالمت آنها برای ما مهم 
است. از اين رو اقدام به واکسيناسيون رايگان می کنيم. نکته مهم تر اينکه 
به کســانی که شرايط مالی مساعدی ندارند بيشتر خدمات بهداشتی 
ارائه می دهيم.» به گفته اين مسئول، خانه های سالمت منطقه ۴ هم 

مثــل ديگر مناطق در بحران کرونايی فعال بوده اند. «علی اکبری» به 
يکی از برنامه های تأثيرگذار اداره ســالمت منطقه ۴ اشاره می کند و 
توضيح می دهد: «از اقدامات صورت گرفته، برگزاری برنامه «خداحافظ 
ديابــت» بود که آن را با همکاری کلينيک ديابت رويان انجام داديم. 
پزشکان اين مرکز با بيماران ديابتی در ارتباط بودند و به طور مجازی 
ويزيت می شدند. برنامه ديگر اداره سالمت، مسابقه خاطرات کرونايی 
بود که شــهروندان تجربه های تلخ و شيرين خود را به صورت خاطره 
نوشته و ارسال می کردند. موضوع ديگر برپايی جشنواره من کيستم 
که با هدف بررسی نياز معلوالن برگزار شد و بازتاب خوبی هم داشت.» 
به گفته علی اکبری، فعاليت خانه های سالمت منطقه۴ همچنان ادامه 
دارد و قرار اســت در هفته ملی سالمت، رانندگان ناوگان اتوبوسرانی 

ضمن آموزش چهره به چهره غربالگری شوند.

منطقه4

 تشكيل 72 گروه آگاه سازى 
اين که بگوييم، شــعار «جهانی عادالنه و سالم تر» در 
منطقه۱۵ تحقق پيدا کرده، شــايد خيلی درست نباشد. 
در واقــع می توان گفــت اغراق کرده ايم، امــا اگر بگوييم 
مســئوالن خانه های ســالمت برای اجــرای برنامه های 
بهداشتی و سالمت در بحران کرونا سنگ تمام گذاشته اند 
يک حقيقت محض اســت. «فرزانه رسام» با اشاره به اين 
موضــوع می گويد: «منطقه ۱۵ بافت فرهنگی و اجتماعی 
خاصی دارد و در بعضی از محله های آن متأســفانه هنوز 
برخی از شــهروندان برخی نکات مهم در حوزه سالمت را 
جدی نمی گيرند. با توجه به همه اطالع رسانی هايی که از 
ســوی خانه های سالمت انجام شده باز عده ای استفاده از 
ماســک يا مواد ضدعفونی کننده را جدی نمی گيرند.» به 
گفته رسام، از همان ابتدای شيوع بيماری کرونا، مسئوالن 
خانه های سالمت منطقه، آســتين همت باال زده و سعی 
کردند با افزايش آگاهی شهروندان، سرعت انتقال بيماری 
را کنترل کنند. او توضيح می دهد: «مســئوالن خانه های 
سالمت سعی کردند با محدود شدن فعاليت های حضوری 
اقدامــات خود را به ســمت فضای مجــازی پيش ببرند. 
اين امــر در محله های برخوردار بازتاب خوبی داشــت و 
اســتقبال شهروندان دور از انتظار ما بود. اما در محله های 
کم برخوردار که امکان اســتفاده از فضای مجازی نيست 
يا کًال جــدی گرفته نمی شــود، همزمان بــا غربالگری، 
اطالع رســانی هم صورت گرفته است.» به گفته اين مقام 
مسئول، خانه های سالمت منطقه ۱۵، ۷۲ گروه آگاه سازی 
تشــکيل داده و بيش از ۶۰ عنوان کالس آموزشی برگزار 
کرده اســت. تنوع و پربار بودن برنامه ها نکته ای است که 
شهروندان در نظرســنجی انجام شده به آن اذعان داشته 
و رضايت خود را اعالم کرده اند. رســام درباره وبينارهای 
تشــکيل شده می گويد: «در وبينارها از افراد کليدی برای 
آموزش اســتفاده کرديــم. به طور مثــال، در برنامه ويژه 
معلوالن از خــود معلوالن برای آمــوزش کمک گرفتيم. 
اقبــال از برنامه ها زياد بوده به گونه ای که به غير از اهالی 
منطقه، شهروندان زيادی از ديگر مناطق شهر در وبينارها 

و کالس های آموزشی شرکت کرده و می کنند.» 

 مسابقه نقاشى ديوارى هفته سالمت 
به مناسبت هفته سالمت، مســابقه نقاشی ديواری از 
سوی اداره ســالمت منطقه ۱۵ برگزار می شود. رسام در 
اين باره می گويد: «عالقه مندانی که تمايل به شــرکت در 
مسابقه دارند می توانند به اداره سالمت اطالع دهند. کاغذ 
و لوازم نقاشــی از سوی اين اداره تهيه و در اختيار اهالی 
قرار می گيــرد.» او درباره اين مســابقه توضيح می دهد: 
«شرکت کنندگان بايد يک کاغذ به ديوار چسبانده و امکان 
نقاشی برای بچه ها در کنار پدربزرگ يا مادربزرگ شان را 
فراهــم کنند. ســپس فيلم آن را تهيه و برای ما ارســال 
کنند. از بين آثار ارســال شــده به ۳ اثر برتر جوايزی به 
رســم يادبود اهدا می شود. همچنين از بين اين ۳ اثر هم 
به انتخاب شــهروندان يک اثر ويژه معرفی می شود. هدف 
ازاجرای اين برنامه تقويت روابط اجتماعی بين دونســل 

است.» 

منطقه15
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صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

كارآفرين هم محله اى: 
چرم دوزى را از مادرم 

ياد گرفتم
کارآفرينی،  مرکــز  غرفه های  از  يکی  در 
«مليکا حجاز» مشــغول دوخت کيف چرمی 
است. او هنرمند قابلی است و محصوالتی که 
توليد می کند در بازار حــرف اول را می زند. 
می گويد: «زير مجموعه گــروه کارآفرينی و 
اشتغالزايی همياری هستم.» مسئول اين زير 
مجموعه، مادرش، خانم انيس الدوله است که 
از کارآفرين های برتر و نمونه کشــور به شمار 
می آيد. او می گويد: «چرم دوزی را از مادرم ياد 
گرفتم و بعد در آموزشگاه فنی حرفه ای آزمون 
دادم و مدرک گرفتم. يکسری از صنايع دستی 
کوچک ترين  می کنــم.  طراحــی  خودم  را 
هنرجوی من ۱۱ سال دارد. از کار کردن در اين 
فضا لذت می برم چراکه می توانم آنچه می دانم 
را به ديگران ياد بدهم.» بــه باور اين بانوی 
هنرمند، اگر درباره کار در مرکز مهارت آموزی 

و مشاغل خانگی، تبليغ شود، مطمئنًا افراد 
بيشتری برای آموزش و خريد به اين مراکز 
از چرم فروشی های  مراجعه می کنند. حجاز 
بازار سفارش کار می گيرد و به کسانی که با 
او کار می کنند نمونه کار می دهد تا در منزل 
درست کنند. می گويد: «قبل از بيماری کرونا 
در بازارچه خوداشتغالی نمونه کارهای خود 
را عرضه می کرديم.» حجاز مهندس عمران 

اســت اما به جای بهره گيــری از تحصيالت 
دانشــگاهی، به هنر رو آورده و از آن کسب 

درآمد می کند. او معتقد است چه خوب که 
دانش آموزان و دانشجويان کاری بلد باشند 
و با کمک آن هم ســرگرم شــوند و هم 

درآمدزايی کنند.

۴۰ ســال دارد اما مهارت او در خياطی و اداره 
امور کارگاه نشــان می دهد ســنش بيشتر از اينها 
باشــد. در کارگاهش ۹ چرخ خياطی اســت که با 
فاصله منظم از هــم قرارگرفته اند. جز صدای قژقژ 
چرخ صدای ديگری نمی آيد و بانوان خياط سرشان 
به کار خودشان گرم اســت. به جز فاطمه که ۱۸ 
ســال دارد، بقيه بانوان تقريبًا ميانســال هستند. 
«فاطمه خادم» طراحی دوخت را در هنرستان ياد 
گرفته و بعد از پايان دوره تحصيلی در اينجا مشغول 
فعاليت شده است. او می گويد: «پيش تر در کارگاه 
توليدی ديگری کار می کــردم. در آنجا آقايان هم 
فعاليت می کردند و من راحت نبودم. توســط يکی 
از دوستانم با خانم ابراهيم پور آشنا شدم و مدت ۶ 
ماه است اينجا کار می کنم.» او فضای صميمی اين 
کارگاه را دوست دارد و از اينکه همه هوای همديگر 
را دارند خيلی خوشــحال است. نوع برخورد بانوان 
با ابراهيم پور نشان می دهد ارتباط دوستانه ای بين 
آنها برقرار است. ابراهيم پور به گونه ای رفتار می کند 
که انگار بــا اقوام نزديکش همکار اســت. محيط 
کارگاه خســته کننده نيســت و همين باعث شده 

کارکنان با انرژی باال خياطی کنند. 

وردست پدرم بودم 
ابراهيم پــور قبــل از اينکــه کارآفرين شــود، 
منجوق دوزی و عروسک دوزی می کرده و دلخور از 
رفتار بعضی از کارفرماها که شرايط کارکنان خود 
را درک نمی کنند، سعی دارد بهترين شرايط کاری 
را بــرای آنها فراهم کند. او داســتان زندگی اش را 
اين گونه بازگــو می کند: «من از همــان نوجوانی 
کارکردن و مستقل شــدن را دوست داشتم. پدرم 
کارگاه دوخت کفش داشــت و من ايــن کار را از 
او ياد گرفته بــودم. در زيرزميــن خانه مان چرخ 
صنعتی داشــتيم. تابستان ها پای چرخ می نشستم 
و کفــه کفش می دوختم. روزهای آخر ســال هم 
همين طــور کمک حال پدرم بــودم. وقتی ازدواج 
کردم همســرم تمايلی نداشت در فضای بيرون از 
خانه فعاليت کنم. من هم برای پر کردن فراغتم پی 
هنرهای دستی رفتم. منجوق دوزی می کردم. شايد 
دســتمزد چشمگيری نداشت و چند ماه يکبار هم 
پرداخت می شد، اما حس مفيد بودن به من می داد. 
تا اينکه گذرم به ســرای محله ابوذر افتاد. پســرم 
را برای ثبت نــام کالس زبان به آنجا برده بودم. در 
آنجا با کالس عروسک ســازی آشنا شدم و در اين 
کالس شرکت کردم. نمونه کار می گرفتم و در خانه 

عروسک می دوختم.»

كارگاه رايگان در اختيارم گذاشتند 
مدتی از اين ماجرا نگذشته بود که چرخ خياطی 
او به دليل ضخيم بودن پارچه سوخت و او ناگزير 
چرخ صنعتی تهيه کرد. اما بــه اين فکر افتاد که 
برای خودش کار کند او ادامه می دهد: «کم لطفی 
بعضی از کارفرماهــا من را به اين فکر انداخت که 
خودم کارگاهی راه بيندازم. اما نه ســرمايه داشتم 
و نه مکان. اين شــد که اتــاق کوچک ۶ متری در 
راه پلــه خانــه را به محل فعاليتــم تبديل کردم. 
کالس خياطی رفتــه بودم و مدرک فنی حرفه ای 
را هم داشــتم اين شد که دست به کار شدم. مانتو 
می دوختم. روز به روز مشتری هايم زيادتر شدند و 
فضا جوابگوی کارم نبود. کارگاه را به ســوله ای که 
پدرم در شهر پرديس داشت منتقل کردم. ۱۰ نفر 
در آنجا کار می کرديم. صبح زود پسرم را به مدرسه 
می رســاندم و بعد از آن به پرديس می رفتم. عصر 
هم بر می گشتم و مشــغول خانه داری می شدم.» 
کار ابراهيم پور اگرچه رونــق گرفته بود اما دوری 
مسير مشــکالتی را برايش به وجود می آورد اين 
شــد که به فکر جابه جايی کارگاه افتاد. می گويد: 
«توسط يکی از دوستان با مرکز شهربانو آشنا شدم. 
کارگاهی رايگان در اختيارم گذاشــتند. از ســال 
گذشــته تاکنون در اينجا مشغول خياطی هستم. 
شلوار اســلش می دوزم. کار در اينجا رضايتبخش 
است. اينکه بانوان می توانند روی پای خود ايستاده 
و درآمدزايی کنند برايم خوشــايند است. از بازار 
نمونــه کار برش خورده مــی آورم و بعد از دوخت 
عرضه می کنم. شلوار اســلش می دوزيم و بخشی 
از کار توليدی ما به کشــورهای همسايه هم صادر 

می شود.»

كارآفرينى بدون سرمايه 
«مريم ابراهيم پور» حــاال يکی از برترين های 
کارآفرينی اســت، او هر روز از ســاعت ۸/۳۰ در 
کارگاه حاضر شده و تا ۶ عصر کار می کند. خستگی 
برايــش معنا ندارد او دليل عمــده اين موضوع را 
عشــق به کار و تالش می داند و معتقد است حس 
مفيد بودن بيش از هر چيز انســان را سرشــار از 
نشــاط می کند. ابراهيم پور به بانوان محله توصيه 
می کند: «برای پر کردن اوقات فراغت شان هم که 
شده از کالس های آموزشی سراهای محله يا مراکز 
شهربانو استفاده کنند. او می گويد: «متأسفانه اين 
روزها بعضــی از بانوان بخشــی از وقت خود را با 
گشت وگذار در فضای مجازی سپری می کنند. در 
صورتــی که می توانند از همين فضا هم هنری ياد 
بگيرند و وسايل زيبايی درست کنند. اغلب هم از 
وضــع بد اقتصاد گله می کنند در صورتی که برای 
کمک به معيشت خانواده می شود قدمی برداشت. 
البته دليل شان هم اين است که سرمايه ای ندارند. 
برای اين مشکل هم راهکاری وجود دارد. من بدون 
ســرمايه و بدون اينکه از جايی وام بگيرم کارم را 
شــروع کردم. من حرکت کردم و خدا برکتش را 

داد.» 

كارآفرين هم محله اى براى 
گروهى از بانوان محله شغل 

ايجاد كرده است

من حركت كردم
خدا بركت داد

  بانوی پرتالشی است. کار برايش نشد 
ندارد. از آن دسته آدم هايی است که به مدد 

ذهن پويا و عزم راسخ شان پله های ترقی را 
يکی يکی باال می روند. اين خصلت را از زمانی 

که نوجوان بوده داشته و حاال هم که پا به 
ميانسالی گذاشته دست از تکاپو برنداشته 
و همواره در حال ايده پروری است. «مريم 

ابراهيم پور» برای داشتن زندگی بهتر و کمک 
به اقتصاد خانواده فعاليتش را با منجوق دوزی 
شروع کرده است و بعد از گذشت چند سال 
وقتی ديده آن طور که بايد منفعتی عايدش 

نمی شود، خودش دست به کار شده و کارگاه 
کوچک خياطی داير کرده است. ابراهيم پور 

حاال يکی از برترين کارآفرين های منطقه 
است که درآمدزايی را فقط برای خود 

نمی خواهد و با کمک گرفتن از بانوان محله، 
امکان اشتغالزايی آنها را هم فراهم کرده 

است. شنيدن داستان کارآفرين شدن اين 
بانوی هم محله ای خالی از لطف نيست. با 

او در مرکز شهربانوی عليمراديان گفت وگو 
کرديم.
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هنــوز زمان زيــادی از راه اندازی باشــگاه نوجوانی 
«پيرنگ» در فرهنگسرای اميد نگذشته و اطالع رسانی 
درباره نحوه عضوگيری و فعاليت های اين باشگاه به اخبار 
پراکنده در رسانه های رســمی و شبکه های اجتماعی 
خالصه شده است. اين موضوع را با تعدادی از نوجوانان 
محله در ميان می گذاريــم. «رضا مرادی»، از نوجوانان 
ساکن خيابان ۱۷شهريور از طريق شبکه های اجتماعی 
از راه اندازی اين باشــگاه مطلع شده است. او می گويد: 
«خيلی خوشحالم که اين باشگاه راه اندازی شده است. 
من فقط شــنيده ام اين باشــگاه راه اندازی شــده و از 
جزئيات برنامه های آن خبر ندارم. اگر مسئوالن بيشتر 
اطالع رســانی کنند عالی می شود.» «حسن سعادتی» 
ديگر نوجوان ســاکن اين محله اســت کــه می گويد: 
«اگر اين باشــگاه برای نوجوانان برنامه های تفريحی و 

استعداديابی برگزار کند، من حتمًا شرکت می کنم.»

ايجاد نشاط اجتماعى براى شهروندان
باشگاه نوجوانی «پيرنگ» از سوی مجموعه فرهنگی 
فرهنگســرای اميد ايجاد شده اســت. فرزانه دوســتی 
مدير فرهنگی هنری منطقه ۱۳ و رئيس فرهنگســرا 
دربــاره اين باشــگاه می گويد: «فرهنگســرای اميد به 
واسطه مأموريت کاری خود در سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران برنامه های ويژه ای برای اميدآفرينی و 
ايجاد نشاط اجتماعی در ميان شهروندان دارد که يکی از 
اين اقدامات، راه اندازی باشگاه نوجوانی «پيرنگ» است. 
اين باشگاه محفلی برای گردهمايی نوجوانان در فضايی 
سالم و فرهنگی اســت تا مسير خودباوری و شکوفايی 
استعدادهای نوجوانان را هموارتر سازد.» به گفته وی در 

شكوفايى استعدادهاى نوجوانان 
در فرهنگسراى «اميد»

رايگان عضو باشگاه    
شويد       

  دنيای نوجوانی معموًال با شــور و نشاط همراه است و اگر فضای مساعدی فراهم شود چه بسا ممکن 
اســت همين شور و نشاط باعث بروز برخی استعدادهای نهفته در ميان نوجوانان شود. برای اين منظور، 
باشگاه نوجوانی «پيرنگ» با هدف خودشناسی درونی شخصيتی و شکوفايی استعدادهای نوجوانان در 
فرهنگسرای اميد راه اندازی شده است. اين باشــگاه از چندی پيش عضوگيری از همه نوجوانان شهر 
تهران را شروع کرده و قرار است اعضای باشگاه فعاليت های متعددی در فضای امن و دوستانه انجام دهند 
و محفلی برای گردهمايی نوجوانان در فضای سالم و فرهنگی باشد. البته فعًال به دليل شيوع ويروس کرونا 

عمده فعاليت های باشگاه نوجوانی در فضای مجازی تدارک ديده شده است.  

پروانه بهرام نژاد

اين باشگاه که با هدايت خود نوجوانان شکل می گيرد، 
جمعی از کارشناسان فرهنگی، روان شناسان اجتماعی و 
فعاالن حــوزه نوجوان حضور دارند و کمک می کنند تا 
نوجوانان به شناخت دقيق تری از خودشان برسند. يکی 
از ابعاد اين موضوع، توجه به کشف استعدادهای درونی 
اســت که موجب می شود اين گروه بتوانند برنامه ريزی 
دقيق تــری برای آينده خود داشــته باشــند. عالوه بر 
اين، کنار هم قرار گرفتن نوجوانان باعث می شــود که 
تجربيات شان را به اشــتراک بگذارند و به عبارت ديگر 
اين باشگاه، محفلی را برای گفت وگو و انتقال انرژی های 

مثبت ميان نوجوانان فراهم می کند. 

فعاليت براى 10 تا 15 ساله ها
بســياری از نوجوانان از مراقبت ها و دغدغه هايی که 
والدين برايشان دارند، ابراز نگرانی يا ناراحتی می کنند. 
باشــگاه پيرنگ در فضايی دوســتانه تالش می کند به 
اين نگرانی ها پاســخی دقيق بدهد. دوستی دراين باره 
می گويد: «برای مثال گفت وگوی نوجوانان با دغدغه های 
مشترک می تواند درک آنان نسبت به نگرانی های والدين 
را باالتر برده و يکی از چالش های اصلی بين فرزندان و 
خانواده ها را برطرف کند. عالوه بر اين، مقطع حســاس 
بلــوغ، نيازهای خاصی را برای نوجوانان از نظر فکری و 
شخصيتی ايجاد می کند. اگر بتوان پاسخ های روشن و 

مستدلی به اين نيازها داد از بسياری از آسيب های بعدی 
که يکی از مهم ترين آنها حس نااميدی است، جلوگيری 

می شود.» 

فعاليت باشگاه در فضاى مجازى
به دليل شــيوع ويــروس کرونا و بــرای جلوگيری 
از هرگونــه ايجاد خطــر برای خانواده هــا، فعًال عمده 
فعاليت های باشــگاه نوجوانی در فضای مجازی تدارک 
ديده شده است اما پس از رفع بيماری امکان برگزاری 
برنامه هــا در فضای حقيقی و برگــزاری دورهمی های 

نوجوانی فراهم می شود. 

نحوه عضوگيرى باشگاه
باشــگاه نوجوانی «پيرنگ» ويژه نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ 
ســال اســت که در دو گروه دختران و پسران فعاليت 
خود را آغاز کرده اســت. عالقه مندان برای پيوســتن 
بــه «پيرنگ» می توانند با مراجعه بــه پايگاه اينترنتی 
peyrang. farhangsara.ir آمادگــی خود برای 
عضويــت در اين باشــگاه اعالم کنند و برای کســب 
اطالعات بيشتر باشگاه نوجوانی «پيرنگ» می توانند با 
شــماره ۳۳۳۰۳۸۴۲ فرهنگسرای اميد تماس بگيرند 
يا به نشانی ميدان امام حسين(ع)، خيابان ۱۷شهريور، 

خيابان خشکبارچی، بوستان خيام مراجعه کنند. 

پيرنگ



 سه شنبه  31 فروردين 1400   شماره 798 

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 

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

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان

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

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

مژگان مهرابی / فهيمه شيرازی

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مدير مسئول: نيلوفر قديری

 سردبير: مهدی  عليپور

خبر كوتاه

جشنواره مجازى«عطر قرآن»
جشنواره مجازی «عطر قرآن» به مناسبت ماه 
مبارک رمضان در منطقه ۴ اجرا می شود. معاون 
امور اجتماعی و فرهنگی شهردارمنطقه ۴ دراين باره 
گفت: «با آغاز ماه مبارک رمضان جشــنواره مجازی 
«عطر قرآن» با محوريت تفســير قرآن کريم، تالوت 
تحقيــق، مبانــی قرآنــی بيانيــه گام دوم انقالب و 
همخوانی قرآنی، گلبانک مؤذن و سرودهای قرآنی و 
در دو بخش بزرگســاالن برگزار می شــود.» «محمد 
خادمی» افزود: «در اين جشــنواره گروه های سرود و 
همخوانی می تواننــد آثار خود با موضوعاتی از قبيل، 
ماه مبارک رمضان، مناجات خوانی، قرآن، ميالد امام 
حسن مجتبی(ع) و شهادت امام علی(ع)، ليالی قدر و 
عيد ســعيد فطر را به صورت صوتــی و تصويری به 
دبيرخانه جشنواره ارسال کنند.» او ادامه داد: «پس از 
بررسی، از ارســال کنندگان آثار برگزيده در ايام عيد 
سعيد فطر تقديرخواهد شد.» عالقه مندان می توانند 
بــرای ثبت نام و اطالع از نحوه ارســال آثار از طريق 
عضويــت در کانال عطــر قرآن به نشــانی اينترنتی
etr_quran@ در شبکه  های اجتماعی ايتا و سروش 

اقدام کنند.

هويت محلهپيشخوانپيشخوان

آرامستان «بوراستان» در همسايگى خاورشهر 
در جاده خاوران درســت بعد از کارخانه سيمان، تابلوی گورستان ارامنه تهران يا آرامستان 
«بوراستان» به چشــم می خورد. آرامستانی به وسعت ۲۲ هکتار که در محدوده خاورشهر قرار 
گرفته اســت. تاريخ شکل گيری اين آرامستان به سال ۱۳۵۳ برمی گردد. در واقع می توان گفت 
اينجا چهارمين آرامســتان تهران است که از اوايل دهه ۵۰ تاکنون محل دفن شهروندان ارامنه 
بوده اســت. داخل آن يک بنای آجری با ديوارهای بلند واقع شــده و از صليبی که باالی سقف 
گنبدی شــکل آن جاخوش کرده می توان حدس زد مکان مذکور يک کليســا است. کليسای 
«استپانوس مقدس» فضای بزرگی ندارد و برای انجام مراسم مذهبی قبل از تدفين از آن استفاده 
می شود. داخل آرامستان سنگ مزارهای زيادی ديده می شود که روی هر کدام شان نقش و نگار 
خاصی به چشم می آيد. از قرار معلوم اين نشانه ها عالقه يا شغل متوفی را نشان می دهد. يکی 
ديگر از شاخص های بارز آرامستان «بوراستان» ۷۶ شهيد ارمنی است که در دوران دفاع مقدس 
حماســه آفرينی کرده اند. البته اگر خوب بگرديد در اينجا با افراد ديگری هم آشــنا می شويد، 
«ســاموئل خاچيکيان» (کارگردان)، «آرمان هوسپيان» و «ايرن زازيانس» (هنرپيشه)، «کالرا 
آنکارا»، «برگرونی بغوسيان» (فيلمبردار و مستندساز)، «هراير خاالتيان» (روزنامه نگار)، «ژانت 
الزاريان» (نويسنده و پژوهشگر)، «وارطان هوانسيان» (معمار)، از جمله افراد معروفی هستند که 
در اين آرامستان دفن شده اند. اما نکته حائز اهميتی که هر رهگذری را آزرده خاطر می کند، کم 
توجهی به اين مکان است. واقع شدن اين آرامستان در حاشيه شهر، امکانی را فراهم کرده تا افراد 
سودجو در حوالی آن زباله رها  کنند و همين امر موجب دلخوری خليفه گری ارامنه شده است. 

الو محله

خبر خطى

منطقه۴  مسابقه نقاشی، شعر، داستان کوتاه 
و کليــپ با موضوع «مســواک و نــخ دندان» 
برگزار می شــود. عالقه مندان تا ۸ ارديبهشــت ماه 
فرصت دارند آثار خود را به اداره سالمت شهرداری 
منطقه۴ ارسال کنند يا برای کسب اطالعات بيشتر 

با شماره ۷۷۴۴۵۵۸۳ تماس بگيرند. 

 منطقــه ۸  مخازن آبی ويــژه جمع آوری و 
تفکيک پســماند خشک به مســاجد و مراکز 
مذهبی همزمان با فرا رسيدن ماه رمضان و همچنين 
آموزش های چهره به چهره به هيئت امنای مساجد 

ارائه شد. 

 منطقه۱۳  طرح کنترل امالک و ساماندهی 
و نگهداشت شهر در ناحيه ۳ منطقه۱۳روزانه 
اجرا می شــود. به گفته «حامد حسنی» رئيس اين 
اداره با توجه به شيوع ويروس کرونا روزانه همراه با 
مأموران اجرايی شــهربان مطابق پهنه بندی انجام 
شده گشتزنی و امالک کنترل، تذکرات الزم درباره 
نصب پوســتر جلوگيری از ويــروس کرونا بر روی 
حصــار کارگاهی و رعايت مســائل فنی و ايمنی و 
نگهداشــت شــهر به مالکان ارائه می شود. کنترل 
امالک و نگهداشــت شــهر و نظافــت معابر باعث 
رضايــت شــهروندان محلــه و کاهــش تخلفات 

شده است. 

 منطقه۱۴  ســازمان خدمات و مشارکت  های 
اجتماعی منطقــه ۱۴ با ايجاد ســامانه «دا» 
امکان خدمت رســانی به کــودکان کار را مهيا کرده 
است. عالقه مندان برای ياری کودکان کار می توانند 
با ورود به اين ســامانه تخصص و نوع همکاری خود 
را اعالم کننــد و برای کاهش معضالت اين قشــر 

آسيب ديده گام بردارند. 

 منطقه ۱۵  طرح انضباط اجتماعی و امنيت 
محلــه در دو محــور خيابان شــهيد رجب نيا 
(شهرزاد و ۱۷ شــهريور) از بهمن ماه سال گذشته 
آغاز شده و همچنان با هدف جلب رضايت شهروندان 

همچنان ادامه دارد. 

كتاب پيشنهادى براى مطالعه در پايان هفته
خوش نشين

کتاب پيشــنهادی بــرای مطالعــه در پايان ايــن هفته، 
رمان«خوش نشــين» نوشــته علی مؤذنی اســت که توسط 
انتشارات عصر داستان منتشر شده و درباره زندگی يک خانواده 
خوش نشين است که مرد خانه، تصميم می گيرد به هر شکل 
شده خانه ای بخرد و از مستأجری نجات پيدا کند. در اين رمان، 
با يک کارمند ساده مواجه هستيم که می خواهد خانه شخصی 
بخرد. مهرداد کارمند ســاده ای است که حقوق ماهانه اش به 

ســختی کفاف زندگی روزمره اش را می دهد، اما به تحريک يکی از همکاران اداری خود به نام 
عقيلی، تصميم می گيرد يک واحد آپارتمانی به قول عقيلی، اکازيون را بخرد. با توجه به توصيفی 
کــه از زندگی مهرداد در همان ســطرهای اوليه رمان ارائه می شــود، خانه خريدن مهرداد از 
اتفاق های تقريبًا محال در داستان است که وقتی اصرار مهرداد برای اين کار ادامه پيدا می کند، 
کنجکاوی خواننده هم تحريک می شود که ببيند اين کارمند ساده و بدون پس انداز مالی الزم 
چگونه می خواهد در اين شــهر خانه بخرد. او با همسرش، بهار و مادر همسرش، پری زندگی 
می کند. در کنار اصرارهای بی پشــتوانه مهرداد برای خريدن خانه، همسر و مادر همسرش در 
ابتدا رغبتی به اين کار ندارد و هر دو از در مخالفت وارد می شوند، اما تداوم اصرارهای مهرداد کار 
خودش را می کند و ابتدا بهار و بعد مادر بهار، پری خانم هم برای خريدن خانه خيز برمی دارند. 
بهار مانند همه زن هايی که شوهر کارمند دارند و قصد خريدن خانه هم دارند، فداکاری می کند 
و اجــازه می دهد مهــرداد عالوه بر فروش لوازم خانه مانند يخچــال، تلويزيون، فرش و غيره، 
طالهای او را هم بفروشد. وقتی همه اينها توسط سمسارها و طالفروش محل خريداری می شود، 
تازه متوجه می شوند حتی نصف مبلغ مورد نياز برای خريد خانه هم جور نشده است. البته با 
پول ماشين قراضه مهرداد که قبل از فدارکاری بهار، فروخته شده است. در اين وضعيت سخت 
و ناگوار، پری خانم مانند يک ناجی وارد ميدان می شود و با گرفتن وام بازنشستگی خود، مسير 
را برای خانه خريدن توســط مهرداد هموار می کند و او خانه را باالخره می خرد و اين تازه اول 

ماجراست چراکه مشکالت تازه ای سر راه اين خانواده قد علم می کند. 

كتاب هفته

مژگان مهرابى

مناســب  كفپــوش  پاسخ مسئول 
براى روى مخازن تعبيه نشده است. 
در نخســتين فرصــت و گذاشــتن 
پوشش مناســب حصارها برداشته 

مى شود. 
 روابط عمومى شركت آبفا

حصار كارگاهى مزاحم
منطقه 4 ۳ سال پيش بخشی از 
ابتدای  امام حســين(ع) در  بوســتان 
خيابان فرجام غربی، برای ايجاد مخزن 
آب اضطراری حصارکشی شد، با گذشت 
سه ســال با وجودی که مخزن ساخته 
شده اما کارگاه و حصارها برداشته نشده 
و بخشی از بوستان که محل   تردد است، 

همچنان محصور است. 
ليال غفاری  ـ ساکن کوهک 

پاسخ مسئول خوشبختانه طرح كاپ 
يــا كاهــش پســماند در منطقــه 8 
تاكنون با موفقيت اجرا شده است 
و در حــال حاضــر ايــن طــرح در 
فروشگاه ها از جمله فروشگاه اتكا 

انجام مى شود. 
 ناصر رضاپور، معاون خدمات شهرى 
و محيط زيست شهردار منطقه 8

كمك به كاهش زباله
منطقه 8 فروشگاه های زنجيره ای 
هر روز پسماند زيادی توليد می کنند و 
برخــی از آنها زباله های خــود را در 
جوی ها و پياده رو مقابل فروشگاه  رها 
می کنند، بهتر اســت بــرای کاهش 

پسماند اين فروشگاه ها کاری کنند. 
صادق حسين زاده ـ ساکن منطقه ۸

پاسخ مسئول جانمايى ايستگاه هاى 
دوچرخه به عهده شــهردارى است 
امــا ايــن ايســتگاه ها بــه پيمانكار 
بــراى  اندكــى  و هزينــه  واگــذار 
شــهروندان  از  دوچرخه ســوارى 
دريافــت مى شــود كــه در حــوزه 

اختيارات پيمانكار است. 
مسعود لواف زاده، معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردار منطقه 15

دوچرخه هاى رايگان
منطقه 15 مسيرهای دوچرخه در 
نقــاط مختلف منطقــه درحال ايجاد 
است اما کاش شــرايطی فراهم شود، 
دوچرخه  های ايستگاه دوچرخه رايگان 

در اختيار شهروندان قرار گيرد. 
هوشنگ ترابی ـ ساکن محله کيانشهر

شــهروند  پيــام  پاسخ مسئول 
دريافــت و در اســرع وقــت براى 
بررسى مشــكل ذكر شــده اقدام 

خواهيم كرد. 
احمد بابايى، مدير اداره ساماندهى 
شهردارى منطقه14

زباله هاى سرگردان در جوى ها
منطقه 14 متأســفانه بعضــی از 
کاسبان ضايعات و زباله  های خود را در 
جوی يا باغچه ها می ريزند و با اين کار 
عالوه بر افزايش جانوران موذی، چهره 
محله را نازيبــا می کنند. مصداق اين 
موضوع مغازه ميــوه و تره بار واقع در 

خيابان نبرد شمالی است. 
فرهاد کامروا ـ ساکن خيابان ائمه اطهار(ع)


