
وضع صنعت گردشگرى سالمت 
در بيمارستان هاى مناطق 22 و5 
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دورهمى اتول هاى كالسيك
تابستان 1400 تنها موزه خودروهاى منطقه 21 بازگشايى مى شود 

 مسن ترين بازيكن و نخستين كاپيتان تيم پرسپوليس 
در اثر ابتال به بيمارى كرونا درگذشت

«حميد جاسميان»، ورزشکار پيشکسوت هم محله ای ششم 
ارديبهشت  ماه امسال بر اثر ابتال به «کرونا» درگذشت. او 

سال ۱۳۱۵ در شهر   آبادان متولد شد. جاسميان ورزش 
را از زمين های خاکی شــروع کرد و ابتدا به عضويت 

تيم «شــاهين» درآمد و پس از انحالل اين تيم به 
«پرسپوليس» پيوست.

خـداحافظ كاپيتان

صفحه ۷

گفت وگو با پزشك كارآفرينى كه 
تكنولوژى دستگاه هاى اكسيژن ساز را بومى كرد

جوان است و کارآفرين. از همان کودکی رويای توليد و تخصص داشت. 
آنقدر که از نوجوانی تصميم گرفت پزشک شود. فارغ التحصيل رشته 
پزشکی که ســال ها بعد، رشته «مهندسی پزشــکی» را نيز ادامه 
داد. تحصيل، تجربه اندوزی و رويــای کودکی، او را به عرصه توليد 
و کارآفرينی کشاند. «علی ابراهيمی» ۳۲ ساله، رئيس هيئت مديره 

صفحه ۴يکی از شرکت های دانش بنيان است.

نـذر نفـس 

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

 مسن ترين بازيكن و نخستين كاپيتان تيم پرسپوليس 

حميد جاسميان»، ورزشکار پيشکسوت هم محله ایحميد جاسميان»، ورزشکار پيشکسوت هم محله ای ششم  ششم 
ارديبهشت  ماه امسال بر اثر ابتال به «کرونا» درگذشتارديبهشت  ماه امسال بر اثر ابتال به «کرونا» درگذشت. او . او 

 در شهر   آبادان متولد شد. جاسميان ورزش در شهر   آبادان متولد شد. جاسميان ورزش
 عضويت  عضويت 

 به  به 

خـداحافظ كاپيتان

۷

صفحه ۸

 مسن ترين بازيكن و نخستين كاپيتان تيم پرسپوليس 
در اثر ابتال به بيمارى كرونا درگذشت

«حميد جاسميان»، ورزشکار پيشکسوت هم محله ایحميد جاسميان»، ورزشکار پيشکسوت هم محله ای
ارديبهشت  ماه امسال بر اثر ابتال به «کرونا» درگذشتارديبهشت  ماه امسال بر اثر ابتال به «کرونا» درگذشت

سال سال ۱۳۱۵
را از زمين های خاکی شــروع کرد و ابتدا بهرا از زمين های خاکی شــروع کرد و ابتدا به

تيم «شــاهين» درآمد و پس از انحالل اين تيمتيم «شــاهين» درآمد و پس از انحالل اين تيم
«پرسپوليس» پيوست.«پرسپوليس» پيوست.

خـداحافظ كاپيتان
. از همان کودکی رويای توليد و تخصص داشت. . از همان کودکی رويای توليد و تخصص داشت. 
 از نوجوانی تصميم گرفت پزشک شود. فارغ التحصيل رشته  از نوجوانی تصميم گرفت پزشک شود. فارغ التحصيل رشته 
 که ســال ها بعد، رشته «مهندسی پزشــکی» را نيز ادامه که ســال ها بعد، رشته «مهندسی پزشــکی» را نيز ادامه
داد. تحصيل، تجربه اندوزی و رويــای کودکی، او را بهداد. تحصيل، تجربه اندوزی و رويــای کودکی، او را به عرصه توليد  عرصه توليد 
 ساله، رئيس ساله، رئيس هيئت مديره  هيئت مديره 

۴صفحه ۴صفحه ۴

 22
  2

1 مناطق  5  9



3 دوشنبه  20 ارديبهشت 1400   شماره 801 2 22  دوشنبه  20 ارديبهشت 1400   شماره 801 
  2

1 مناطق  5  9
 22

  2
1 مناطق  5  9

بزرگراه شهيد «آيت اهللا  سعيدی» 
به طول ۴ کيلومتر برای کاهش 
مشــکالت ترافيکی تعريض می شود.  
معان فنی و عمرانی شهردار منطقه ۹ 
با اعالم اين خبر گفت: «طرح تعريض 
بزرگــراه آيــت اهللا  ســعيدی با هدف 
روان ســازی جريان ترافيک و کاهش 
زمان ســفر در اين محدوده و کاهش 
حجم ترافيکی در ميدان «آزادی» آغاز 
شده است و در آن ۴ هزار مترمربع به 
فضای ســواره رو اضافه خواهد شــد. 
هم  چنين ۱۲۰۰ مترمربع طول مسير 

دوچرخه با هدف تکميل شــبکه حمل ونقل پاک ساخته می شود که در آن 
می توان ميدان آزادی را به محله های «فتح»، «شمشيری» و «مهرآبادجنوبی» 
متصل کرد. در ادامه، عالوه بر تعريض محور سواره رو و مسير دوچرخه سواری، 
عمليات ســاخت پياده راه برای پياده روی شــهروندان و فضای سبز اجرايی 

می شود.» «فرزاد فرهاديان» با اشاره به 
اينکه اين طرح از مهم ترين طرح های 
بزرگراهی در غرب پايتخت اســت که 
ســال ها به دليل وجــود معارض های 
تأسيساتی اجرايی نشــده بود، افزود: 
«يکی از مهم ترين اقداماتی که پيش از 
آغــاز پروژه انجام شــد، احداث کانال 
اصلی جمع آوری آب های سطحی در 
ميدان آزادی و بزرگراه آيت اهللا  سعيدی 
بوده که با تکميل اين شــبکه، مشکل 
آب ماندگی ميــدان آزادی هم مرتفع 
شده است.» او در ادامه گفت: «با توجه 
به طول ۴کيلومتری بزرگراه و سقف اعتبارات، پروژه در چند فاز تعريف شده 
است که در فاز نخست آن در محدوده پروژه بزرگراه آيت اهللا  سعيدی از ميدان 
آزادی تا ميدان فتح، در مســير حرکتی شمال به جنوب آغاز می شود. البته 

اميدواريم تا پايان خردادماه به بهره برداری برسد.»

تيتر يك

بزرگراه شهيد «آيت اهللا  سعيدى» به طول 4 كيلومتر تعريض مى شود

ساخت وسازهاى نا ايمن تعطيل مى شود
همه ســاختمان های در حال ســاخت منطقه ۲۱ در صورت رعايت نکردن موارد ايمنی 
و اســتانداردهای کارگاهی، تعطيل می شــود.  شــهردار منطقه ۲۱ با اعالم اين خبر گفت: 
«درخصوص ايمن ســازی و رفع ســدمعبر با کسی تعارف نداريم و شــهرداری در رفع همه 
استانداردهای پروژه های ساختمانی منطقه وظيفه خطيری دارد. به همين دليل به شهرداری 
نواحی تأکيد شــده است تا از امالک در حال ســاخت بازديد کنند و به سازندگان، مواردی 
مانند ايجاد جان پناه، حفاظ کارگاهی، تاورکرين های ايمن، تابلوی مشخصات کارگاه و ساير 
اســتانداردهای الزم برای ادامه فعاليت تأکيد شــود، در غير اين صورت عمليات ساخت وساز 
تعطيل می شوند.» «رضا رجب زاده» افزود: «در برخی نواحی، سدمعبر ساختمانی بيشتر است 

و اين مورد بايد در مديريت نيروهای سدمعبر مدنظر قرار گيرد.»

حل مشكل آب و گاز روستاهاى منطقه 5
طرح های مختلف خدماتــی و فرهنگی برای ارتقای 
زندگی روستاهای حريم منطقه ۵ اجرا می شود.   شهردار 
منطقــه با اعالم ايــن خبر گفت: «حريــم منطقه ۵ از 
اهميت ويژه ای برخوردار است و اگرچه اجازه ساخت وساز 
در آن داده نمی شــود، اما خدمت رسانی به ساکنان آن 
در زمينه های مختلف پيگيری می شــود. به گونه ای که 
۵ مخزن هزار ليتری آب شــرب در بخش های مختلف 
روستا جانمايی شده است تا شهروندان در فصل گرما با 
مشکل آب روبه رو نشوند.» «محمود کلهری» گازرسانی 
به روســتاهای «کيگا» و «تالون» واقع در حريم منطقه را از ديگر خدمات دانســت و افزود: 
«عالوه بر اينها به درخواست ساکنان روستای کيگا، عمليات تجهيز سوله ورزشی و کفپوش اين 
مجموعه انجام شده است تا سرانه فرهنگی و ورزشی اين روستای کم برخوردار ارتقا پيدا کند.»

چهره
دبير كانون «سپاه قلم» شهرك آزادى: 

امكانات فرهنگى شهرك 
كم است

يادداشت

دسترسى ايمن 
با خيابان «كامل»

برنامه ريزی  در  «کامــل»  خيابــان 
شــهری و مهندسی ترافيک، به راه های 
ارتباطی گفته می شــود که برای ايجاد 
دسترســی امن، جــذاب و راحت برای 
همه کاربــران از جمله عابــران پياده، 
دوچرخه ســواران، خودروها و وســايل 
می شــود.  طراحی  عمومی،  حمل ونقل 
بر همين اســاس، اســتراتژی حاکم بر 
ايجاد خيابان کامل، حداکثر شيوه(مد) 
حمل ونقلــی بر اســاس رده عملکردی 
هــر معبر اســت کــه در آن رفاه حال 
شــهروندان تأميــن می شــود. البتــه 
موافقان اين اســتراتژی، باور دارند که 
پيــروی از اين خط مشــی ، منافعی از 
امنيت، کاهش هزينه های  جمله بهبود 
حمل ونقل (شــامل آلودگی، زمان سفر 
ارائه راه حل هــای جايگزين برای  و...)، 
کاربران  تشــويق  خودروهای شخصی، 
به حفظ ســالمت از طريــق پياده روی 
ايجاد حس مکان  و دوچرخه ســواری، 
را  اجتماعــی  بهبــود کارکردهــای  و 
برای شــهرها در پــی دارد. به همين 
دليل شــورای اسالمی شــهر تهران با 
هــدف امنيت همه کاربــران و نه تنها 
سرنشــينان خودروهای شــخصی، در 
يک اقدام همه جانبه دستور به طراحی 
معبری با عنــوان خيابان کامل مطابق 
را صــادر کرد  اســتانداردهای جهانی 
که اجــزای طراحی ايــن خيابان ها بر 
ترافيکی  طراحی هــای  اصول  اســاس 
با توجه به مــکان متفاوت اســت. اما 
در مواردی مانند زيرســاخت پياده رو، 
آرام ســازی ترافيک، پيش بينی مســير 
با شانه های عريض  مخصوص دوچرخه 
و حمل ونقل عمومی مشــترک اســت. 
با توجــه به همين اصــول، معبری در 
محــدوده منطقه ۲۱، بلوار «شــاهد» 
حدفاصــل بلــوار «گلها» تــا بزرگراه 
«آزادگان» انتخاب شــد کــه در حال 
حاضر پياده رو های مناســب، ايســتگاه 
اتوبوس، معبر ســواره، تقاطع های ايمن 
شده را دارد. به ويژه در تقاطع موسوم به 
«صدف» (شــاهد ـ تهرانسر)، اصالحات 
کامل انجام شــده است و ساخت معبر 
دوچرخه حد فاصــل بلوار گلها تا ضلع 
به زودی تکميل  شــمالی «تهرانســر» 
می شــود و ادامه آن امســال در مسير 
بزرگراه آزادگان و برگشــت از آزادگان 
تا گلها اجرا خواهد شد. البته اجرای هر 
طرحی نياز به اعتبار و بودجه   ايی دارد و 
احداث خيابان کامل در حال حاضر تنها 
بر روی کاغذ اعالم شده و هنوز عملياتی 
نشده اســت. اگرچه مسير دوچرخه در 
بلوار شــاهد از گلها تا تهرانسر ساخته 
شده اما بخش باقيمانده اين خيابان که 
در مجموع رفت و برگشــت، ۳ هزار و 
۴۰۰ مترمربع طول دارد، در ۶ماهه دوم 

۱۴۰۰ تکميل می شود. 

ايجاد دسترسى آسان از بزرگراه شهيد حكيم به منطقه 22
مشکالت ورود و خروج به منطقه ۲۲ از بزرگراه «شهيد 
حکيم» به زودی رفع می شود.  معاون فنی و عمران شهردار 
منطقه ۲۲ گفت: «يکی از مهم ترين مشــکالت شهروندان 
به ويژه ســاکنان «مرواريدشهر» و «الهيه غرب» در ورود و 
خروج از بزرگراه حکيم نامناســب بودن مسير بود که پس 
از طرح موضوع و بررســی کارشناســان، عمليات احداث 
معبر و روکش آســفالت در بلوار «کرمانشــاه» به بزرگراه 
شــهيد حکيم به طول ۳۵۰ مترمربع، انجام شد.» «محمد 
امين ساالری پور» افزود: «مســير برگشت اين رمپ يعنی 
ورودی شــهيد حکيم به بلوار کرمانشاه در حال انجام است و با پايان عمليات، امکان   تردد آسان 

شهروندان به اين بزرگراه فراهم می شود.» 

«حليا ســلطانی» ۱۹ ساله، از ساکنان 
شــهرک «نصــر و آزادی» اســت که 
به زودی کتاب های چهارم و پنجمش منتشر 
می شــوند. او از دوران ابتدايــی بــا توجه به 
عالقه اش به نوشتن، داستان های کودکانه را به 
شکل نامه  می نوشت تا اينکه با فنون نگارش 
آشنا شد و نخستين کتابش را در ۱۶ سالگی 
بــا عنوان «دفترچه ای کــه قبل از صاحبش 
تفحص شــد» را منتشــر کرد. پــس از آن 
کتاب های «دستنوشــته های شهيد واالمقام 
ابوالحســن ابراهيمــی» و «  صدمين کتاب 
افتخار آفرينان ايران» از او به چاپ رسيد و اين 
روزهــا به دنبال چاپ کتاب هــای «گياهان 
دارويی» و «عرشــيان» است. سلطانی، دبير 
کانون «سپاه قلم» شهرک آزادی است که زير 
نظر فرهنگسرای «دانش» فعاليت دارد. او و 
دوستانش با وجود شيوع «کرونا» در اين ايام 
بيکار ننشسته است و با شناسايی افراد دهه 
۹۰ و عالقه مند به نوشتن، نوشته هايشان را 

اســت.  جمــع  آوری کــرده 
می گويد: «در شهرک آزادی 
و فرهنگيان دو کتابخانه يکی 

در ســرای محله آزادی و 
در  ديگر  و  فرهنگيــان 
وجود  النبی  مســجد 
امکانات  اين  اما  دارد، 
کافی نيست و اميدوارم 
با توجــه به آمار باالی 
اين  در  عالقه منــدان 
امکانــات  شــهرک 
شــهرک  فرهنگــی 

افزايش يابد.» 

مجله خبرى مجله خبرى

 لطفاً براى ثبت نام واكسيناسيون به پايگاه هاى سالمت مراجعه نكنيد!
افراد واجد شــرايط برای واکسيناسيون به مراکز و پايگاه های سالمت 
مراجعه نکنند.  رئيس مرکز بهداشت شمال غرب تهران گفت: «هم  زمان 
با سراسر کشور، واکسيناسيون «کرونا» برای سالمندان باالی ۸۰ سال در 
مراکز خدمات جامع ســالمت و روستاهای حريم مناطق آغاز شده است 
و به مرور برای ســاير افراد انجام می شود. اما شهروندان بايد توجه داشته 

باشند که برای ثبت نام واکسيناسيون به هيج عنوان نيازی به مراجعه به 
مراکز و پايگاه های ســالمت نيست و مراقبان سالمت براساس اطالعات 
سامانه های سالمت، برای انجام واکسيناسيون تماس می گيرند.» به گفته 
«ماهرخ اعاليی»، تاکنون تعداد واکسن کرونای تزريق شده از سوی مرکز 

بهداشت شمال غرب تهران از مرز ۴۵ هزار واحد گذشته است. 

تجهيز سراها و بوستان ها براى توانيابان
ســراها و بوســتان های منطقه ۲۲ بــرای حضــور توانيابان 

مناسب سازی می شوند. 
شهردار منطقه ۲۲ با اعالم اين خبر گفت: «باتوجه به شرايط 
ويژه شــهروندان توانياب و فراهم کردن شــرايط مناسب   تردد و 
دسترسی عادالنه اين افراد به خدمات اجتماعی و فرهنگی، طرح 
مناسب سازی ســراهای محله آغاز شــد و تاکنــون امکان حضور 
توانيابان در ســراهای محله «کوهک» و «قائم (عج)» فراهم شده 
اســت و به زودی عمليات مناسب ســازی در سرای محله «شهيد 
باقری» آغاز می شود.» «مرتضی رحمان زاده» افزود: «ايجاد رمپ 
در ورودی ســاختمان، تجهيز آسانســور، نصب تابلوی راهنمای 
طبقات به خط بريل و حســگر کف زمين ويژه معلوالن، بهسازی 
سرويس های بهداشــتی، هدايت کفپوش نابينايان در پياده رو، تابلوی پارک ويژه معلوالن، 
احداث پارکينگ، استقرار مترجم برای ناشنوايان و کارشناس آموزش برای ارائه خدمات بهتر 

و بيشتر، نمونه ای از اقدامات مناسب سازی است که انجام می شود.»

محله دكتر هوشيار صاحب «مرزعه خانوادگى» شد
شهروندان محله «دکتر هوشيار» در بوستان «المهدی»(عج) مزرعه 
خانوادگــی راه اندازی کرده اند.  معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار 
منطقه ۹ گفت: «طرح پويش «هم سايه هم» با هدف ارتقای فرهنگ 
آپارتمان نشينی و جلب مشــارکت و دوستی همسايگان از بهمن  ماه 
ســال گذشته به شکل آزمايشی در محله دکتر هوشيار آغاز شد و در 
آن، مديران با شناسايی آپارتمان های محله و برپايی گردهمايی های 
مجازی، عالوه بر آموزش ساکنان، نظرهای آنها را نيز جمع آوری کردند.   
«عليرضا خامسيان» افزود: «يکی از خواسته های ساکنان آپارتمان ها 
توسعه فضاهای سبز بوده است. به همين دليل اداره آموزش شهروندی 
با همکاری اداره محيط زيســت و کلينيــک گل و گياه منطقه، طرح 
کاشــت و نگهداشت مشارکتی گل و گياه در محله را آغاز کرد و با در 
اختيار قرار دادن مزرعه ای کرت بندی شــده در بوستان المهدی(عج) و نشاهای مختلف، آموزش 

تئوری و عملی شهروندان شروع شد که نتيجه اش ايجاد مزرعه خانوادگی برای شهروندان بود.»

ميز خبر

   400
مترمربع عمليات اجرايى براى 

اليروبى حوضچه شمالى بوستان 
المهدى(عج) و كانال نورى نياركى 

است. اين مكان ها با استفاده 
از دستگاه اليروب جنتكس 
براى نخستين بار اليروبى 

شدند. دستگاه جنتكس، يكى 
از ماشين آالت مجهز اليروبى 

مسيل ها و قنوات و كانال ها در 
شهر است. 

3660
تن آسفالت در مساحت 20 هزار 
و 500 مترمربع در معابر منطقه 

21 توزيع شده است. اين مقدار 
بيشترين حجم آسفالت استفاده 

شده در بزرگراه هاى آزادگان، فتح 
و شهيد لشكرى بوده است. 

آموزش صنايع دستى 
در«شهرآموخت» 

خانــه صنايع دســتی  در  ثبت نــام  امــکان 
«شهرآموخت» فراهم شــد.  به گزارش خبرنگار 
همشهری محله، خانه صنايع دستی شهرآموخت 
با هدف   ترويج و حمايت از هنرهای صنايع دستی 
در بســتر کســب و کار خانگی و با برخورداری از 
قابليت هــای متنوع و مربيــان کارآمد در فضای 
آموزشی، فرصت مناسبی را برای عالقه مندان به 
هنر و کارآفرينان و توليدکنندگان صنايع دســتی 
فراهم آورده اســت. در حال حاضر، امکان آموزش 
در ۱۵ دوره صنايع دســتی به صــورت حضوری و 
مجازی در رشــته های چوب (معرق و ســوخت 
نگاری)، رودوزی های الحاقی، صنايع دستی فلزی 
(زيورآالت سنتی و قلمزنی)، صنايع دستی سنگی 
(تراش سنگ های قيمتی و نيمه قيمتی)، طراحی 
و نقاشــی سنتی (تذهيب، نگارگری و نقاشی گل 
و مرغ)، صنايع دســتی چرمــی (توليدات چرمی 
دست دوز، حکاکی و نقاشی بر روی چرم)، بافته های 
غير داری (گليم بافی)، صنايع دستی کاغذی (پاپيه 
ماشه) و پارچه (چاپ باتيک) وجود دارد. هر دوره 
در ۲ ســطح مقدماتی و پيشرفته در ۱۰۰ ساعت 
برگزار می شــود و پس از پايان دوره به هنرجويان 
گواهی نامه ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری 
تهران و اداره کل ميراث فرهنگی و گردشــگری 
داده می شود. هم  چنين عالقه مندان به راه اندازی 
کســب وکار می توانند از مزايا و تســهيالت ويژه 
کارآفرينی (معافيــت از پرداخت ماليات، دريافت 
تســهيالت بانکی و...) استفاده کنند. عالقه مندان 
برای ثبت نام با شماره ۴۴۱۶۱۱۱۹ تماس بگيرند. 

خبر

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

اســت.  آوری کــرده 
می گويد: «در شهرک آزادی 
و فرهنگيان دو کتابخانه يکی 

در ســرای محله آزادی و 
در  ديگر  و  فرهنگيــان 

امکانــات  شــهرک 
شــهرک  فرهنگــی 

محمدرضا سالمى
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردارى منطقه 21
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 ســال ۱۳۹۵ بود که موزه منحصربه فرد «خودروهای تاريخی ايران» برای بازسازی به صورت موقت 
تعطيل شد. با طوالنی شــدن اين تعطيلی که امروز نزديک به ۵ سال از آن می گذرد، اين گمان به 
وجود آمد که قرار نيست فعاليت تنها موزه منطقه ۲۱ که متعلق به بنياد «مستضعفان انقالب اسالمی» 
است، از سر گرفته شــود. در اين سال  ها، عوامل متعددی مانند تغييرات مديريتی و شيوع ويروس 

«کرونا» داليل اين تأخير طوالنی در بازگشايی موزه عنوان شد. اکنون خبر رسيده است که تعدادی 
از خودروهای کالســيک و تاريخی موزه خودرو که در اين مــدت داخل پارکينگ يکی از مراکز بنياد 

مستضعفان نگهداری می شدند، دوباره به جايگاه اصلی و هميشگی خودشان برگشته اند و به زودی امکان 
بازديد از اين موزه معروف و پرطرفدار برای عموم شهروندان به ويژه اهالی منطقه ۲۱ فراهم خواهد شد. باتوجه 
به بازديدی که «رضا رجب زاده»، شــهردار منطقه ۲۱، از موزه خودرو های تاريخی ايران داشت، سراغ يکی از 
مهم ترين مراکز تفريحی و فرهنگی منطقه رفتيم که پس از وقفه ای طوالنی دوباره در سال ۱۴۰۰ فعاليت خود 

را از سر می گيرد.

گذر فرهنگ

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

 همــه خودروها و کالســکه های تاريخی 
کم نظير و بی نظير موزه به طور کامل صحيح 
و ســالم هســتند و پس از بازسازی دقيق و 
حرفه ای، دوبــاره در معرض نمايش عمومی 
قرار می گيرند. مجموعه ای بی نظير که برای 
طرفداران تاريخ و اتومبيل، محبوب و جذاب 
است. اين موزه مابين کيلومتر۱۰ و ۱۱ جاده 
مخصوص کرج (بزرگراه شــهيد لشــکری)، 

داخل خيابان بيست و پنجم قرار دارد. 

موزه چه زمانى بازگشايى مى شود؟ 
پس از يــک دوره انتظار طوالنــی، اکنون مديرعامل 
مؤسســه فرهنگی موزه هــای بنياد مســتضعفان درباره 
تنها موزه منطقه ۲۱ و زمان بازگشــايی آن در تابســتان 
۱۴۰۰ خبر می دهد: «ســاختمان جديد موزه با زيربنايی 
حــدود ۱۱ هزار مترمربع و ويژگی های معماری خالقانه و 
منحصربه فرد از جمله ورودی با شيب معکوس ۴۵ درجه 
به ارتفاع ۱۲ متر، دهانه عريض ۱۷ متری، تيرهای اصلی 
در البی و ساختمان ورودی، سالن های ۴هزار مترمربعی 
نمايش، ســالن اختصاصی رونمايی و نمايشگاه موقت، 
ســالن های وسيع گنجينه و سالن جلسات، همايش و 
ساير فضاهای جانبی با پيشــرفت بيش از ۸۵ درصد، 
در حال طی کردن مراحل نهايی آماده ســازی اســت 
وبا تالش همکاران ما در بنياد مستضعفان، اميد داريم 

تا موزه خودروهای تاريخی ايران از اوايل تابســتان سال 
جاری مورد بهره برداری و خدمت رسانی به عموم هموطنان 

عزيز، عالقه  مندان و بازديدکنندگان خارجی قرارگيرد.»

ساختمان موزه و اتومبيل ها مرمت 
شده اند

بازســازی  درباره  «حشــمت اهللا قنبری» 
موزه خودروهــای تاريخی ايــران، از مرمت 
اتومبيل هــای تاريخی و ارزشــمندی که در 
ساختمان قديمی اين مرکز نگهداری می شدند 
و هم  چنيــن افزايش تعداد اتومبيل های موزه 
می گويد: «با توجه به پيشرفت قابل مالحظه 
پــروژه بزرگ مــوزه خودروهــای تاريخی و 
بررســی های انجام شــده، ضرورت بازسازی 
و آماده ســازی برخی از خودروهــای تاريخی، با هدف 
نمايش در ســالن های اصلی موزه احســاس شد. در 
نتيجه، بی درنگ مطالعــات و پژوهش های الزم ضمن 

بهره مندی از خدمات مشاوران داخلی و خارجی برای 
مرمت، بازسازی و آماده سازی خودروها صورت گرفت 
و در مدت زمانی نزديک به ۱۰ ماه به پايان رســيد. از 
بين آثار مربوط به موزه خودرو، حدود ۴۹ دســتگاه از 
خودروها که در محل ســاختمان قديم موزه در اختيار 
بازديدکنندگان و عالقه  مندان قرار داشت، به عالوه ۱۲ 
خودرو موجود در گنجينه، مــورد مطالعه و پژوهش، 
مرمت و بازسازی قرار گرفت تا در سالن های اصلی موزه 

خودروهای تاريخی به نمايش گذاشته شوند.»

بازسازى خودرو ها مطابق باالترين استاندارد ها 
مديرعامل مؤسسه فرهنگی موزه های بنياد مستضعفان 
از مرمت حرفه  ايــی و فوق تخصصی اتومبيل های قديم 
موزه آن  هم به دست متخصصان توانمند ايرانی می گويد: 
«نکته قابل توجهی که وجود دارد اين اســت که در اين 
پروژه برای برخــی از خودروهای موجود در گنجينه از 
جمله مرســدس بنزهای ســری ۶۰۰، رولزرويس های 
فانتوم در مدل های مختلف، المبورگينی های کانتاش و 
ميورا، پيرس آرو، فراری سوپرفست، بيزارينی، موريس 
آکسفورد، پنتر و کالسکه های تاريخی که سابقه مرمت 
آنها در کشور وجود نداشت يا بسيار نادر و انگشت شمار 
بود، از مشــاوران خارجی استفاده کرديم و برای بخش 
ديگری از خودروها که دانش و سابقه مرمت و بازسازی 
آنها در کشــور وجود داشت، از مشاوران مجرب داخلی 
استفاده شــد. با افتخار بايد اعالم کنيم که همه فرايند 
بازســازی و مرمت اين خودروها بــه همت هنرمندان، 
استادان و متخصصان ايرانی انجام شده است. در مرمت 
اين خودروهای تاريخی از معتبرترين و به روزترين مواد 
و متريال بتونه، آسترهای دوجزيی، مواد زيرسازی، رنگ 
و کلر استفاده شــد. مرمت خودروها مطابق با باالترين 
اســتانداردهای جهانی و با توجه به ويژگی های هر اثر 
از قبيل اينکه جنس بدنه از فــوالد و آهن، آلومينيوم، 
فايبرگلــس، چوب يــا تلفيق آنها بود، صــورت گرفته 
اســت. نوع تزيينات چرم، چوب، پارچه و ساير موارد در 
کارگاه های تخصصی که تنها برای مرمت اين خودروها 

راه اندازی شده بودند، انجام شده است.»

رد پاى تحريم در موزه 
قنبری هم  چنين از تأثيری که تحريم ها بر روی پروژه 
مرمت خودرو های تاريخی گذاشت، می گويد: «در باره 
مرمت برخی از خودروهای آســيب ديده، مذاکراتی با 
کمپانی های سازنده اين خودروها انجام شد که به دليل 
مشخصات رجيستری و شــرايطی که تحريم ها ايجاد 
کرده اند، اين امر ميسر نشد. ما در زمينه کسری و تأمين 
قطعات مورد نياز خودروها نيز با وجود شــرايط تحريم 
و سختی واردات، توانستيم بخشی از قطعات را از بازار 

داخلی و برخی را نيز از ساير کشورها تأمين کنيم.»

تابستان 1400 تنها موزه خودروهاى منطقه 21 
بازگشايى مى شود 

دورهـمى 
اتول هاى كالسيك

موزه اى باارزش 
تاريخى و اعتبارى 

جهانى
مجموعه ای از بهترين  و 

منحصربه فردترين  توليدات تاريخ 
صنعت خودروسازی جهان در 

«موزه خودروهای تاريخی ايران» 
حفظ و نگهداری می شوند. عالوه 
بر اين، تعدادی از اين اتومبيل  ها 

و کالسکه ها دارای ارزش و 
اعتبار تاريخی نيز هستند. اين 

موزه باارزش که در منطقه ۲۱ 
کشور واقع شده است، متعلق به 
مؤسسه فرهنگی موزه های بنياد 

مستضعفان انقالب اسالمی است. 
بعضی از نمونه های موجود در 

اين موزه جزو نمونه های نادر در 
صنعت خودروسازی هستند که 

از جمله می توان به «پيرس آرو»، 
«ليموزين» آب طالکاری شده، تنها 

نمونه «پنتر ليزر» توليد شده در 
جهان، تنها اتومبيلی که حاصل 

کار مشترک کمپانی های «مرسدس 
بنز»، «پورشه» و «فولکس واگن» 
است، مجموعه غنی از مدل های 

«رولز ـ رويس» از جمله رولزرويس 
سيلور گوست «احمد شاه قاجار» 
و مدل افسانه ای «فانتوم ۴» ضد 

گلوله و «فانتوم ۳» اشاره کرد. 
هم  چنين اين موزه دارای مجموعه 

غنی از محصوالت کمپانی مرسدس 
بنز آلمان است که می توان به مدل 
استثنايی«۵۰۰k »، «۶۰۰ ليموزين» 

و «SL ۱۹۰» اشاره کرد. 
بخش ديگری از خودروهای 

موجود در اين موزه اختصاص به 
سوپر اسپرت ها دارد که از آن 
ميان می توان به «المبورگينی 

ميورا» و «کانتاش»، «فراری سوپر 
فست ۵۰۰»، «بيتزارينی»، چند 

مدل «پورشه» مدل ۳۵۶، پورشه 
۹۱۱ توربو و... اشاره کرد. عالوه 
براين، مدل های مختلفی نيز از 

توليدات کارخانه های خودرو سازی 
آمريکايی وجود دارد که برای 

نمونه می توان از «کرايسلر ۳۰۰» 
(با امکانات جانبی خاص از جمله 
يخچال، سيستم پخش کارتريج 
و داشبورد آب طالکاری شده)، 

«کاديالک فلييت وود» و «لينکلن 
کانتيننتال ليموزين» نام برد. 

همان گونه که اشاره شد، تعدادی 
از کالسکه  ها و خودروهای قديمی 
موجود در اين موزه دارای ارزش 

تاريخی نيزهستند. رولز – رويس 
سيلور گوست احمد شاه قاجار 

که هندلی است، از جمله اين 
اتومبيل ها محسوب می شود. از 

کالسکه های اين موزه هم می توان 
به کالسکه سلطنتی «ناصرالدين 

شاه قاجار» که قديمی ترين 
کالسکه موجود در ايران محسوب 

می شود و کالسکه مخصوص 
«تاجگذاری» که هر دو ساخت 

کارخانه معروف «واگن فابريک» در 
کشور «اتريش» است، اشاره کرد.
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اناناا نمنم گذر فرهنگ

اتول هاى كالسيك
موزه اى باارزش 

تاريخى و اعتبارى 
جهانى

حشمت اهللا قنبرى
مديرعامل مؤسسه 

فرهنگى موزه هاى بنياد 
مستضعفان

مهدى اسماعيل پور

بچه محل

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

  جوان اســت و کارآفرين. از همان کودکی رويای توليد و تخصص داشت. آنقدر که 
از نوجوانی تصميم گرفت پزشــک شود. فارغ التحصيل رشته پزشکی که سال ها بعد، 
رشته «مهندسی پزشکی» را نيز ادامه داد. تحصيل، تجربه اندوزی و رويای کودکی، او 
را به عرصه توليد و کارآفرينی کشاند. «علی ابراهيمی» ۳۲ ساله، رئيس هيئت مديره 
يکی از شرکت های دانش بنيان که فعاليت های رسمی خود را از سال ۱۳۹۳ با طراحی 
و توليد دستگاه اکسيژن ســاز در اندازه های خانگی و بيمارستانی آغاز کرد. در اين 
گفت وگو، کارآفرين جوان به کنجکاوی هايمان درباره دستگاه توليدی و فعاليت های 

جانبی شرکتش، پاسخ می دهد.   

فاطمه نصيرى ها

گفت وگو با پزشك كارآفرينى كه تكنولوژى دستگاه هاى 
اكسيژن ساز را بومى كرد

نـذر نـفس 

آغازيك برند كامًال ايرانى
کارآفرين هم محلــه ای برای آغــاز گفت وگو به 
بازگويی بخشــی از خاطــرات خــود، زمانی که در 
يکی از بيمارســتان های پايتخت مشــغول خدمت 
بــود، می پــردازد: «اوايــل ســال ۱۳۹۳ در يکی از 
بيمارســتان های تهران کارورزی می کردم. بيمارانی 
را می ديدم که برای اکســيژن تراپــی مجبور بودند 
ســاعت ها منتظر بماننــد و با آن تن پر دردشــان 
خســتگی را به جان بخرند. فشــار به بيمار، ايجاد 
شلوغی و ازدحام در فضای بيمارستانی، اضافه کاری 
نيروهــای درمانی از جمله اتفاقاتی بود که در پی آن 
رخ می داد. از سويی همان زمان بود که به سبب آغاز 
تحريم های ســنگين عليه ايران، وزارت «بهداشت» 
اعالم نياز کرد و شــرکت های دانش بنيان هم برای 
توليد و بومی سازی يکسری از تکنولوژی های پزشکی، 
آســتين همت را باال زدند. برای همين با جمعی از 
دوستان دست به کار شديم. ابتدا شرکت را تأسيس 
کرديم. طراحی و توليد دستگاه اکسيژن ساز، هدفی 
بود که روزها و شــب ها برايش تــالش کرديم و در 
نهايت بــا توجه به مواد و متريال داخلی، در ســال 
۱۳۹۵ به نتيجه رسيديم. آن زمان بود که توانستيم 
در مرحله نخســت اين تکنولوژی را که زيرمجموعه 
تجهيزات پزشکی  ـ تنفسی بود، در اختيار جانبازان و 
مجروحان شيميايی قرار دهيم؛ آن هم با قيمتی بسيار 
کمتر از وارداتش پيــش از تحريم که هم کيفيت و 
استاندارد الزم را نداشتند و هم خدمات پس از فروش 
نامعتبری به آنها ارائه می شــد. از سويی ديگر، توليد 
دستگاه اکسيژن ساز سبب شد تا چند پروژه طراحی 
تکنولوژی پزشکی مانند دستگاه های اکسيژن ساز ۵ 
ليتری خانگی، دستگاه های اکسيژن ساز آمبوالنسی، 
سيستم مانيتورينگ و هوشمندسازی گازهای تنفسی 
دستگاه های بيمارســتانی، دستگاه های اکسيژن ساز 
۵۰ تا ۶۰۰ ليتری بيمارستانی و دستگاه سنجش يا 
کنترل خلوص و فشــار اکسيژن نيز به مرحله تأييد 
و توليد برسند. ثمره اين بومی ســازی را در شرايط 

«کرونا» زده امــروز، بيش از هر 
زمان ديگری شاهد هستيم. 
به ويــژه با اعتمــادی که 
نسبت به محصوالت ايرانی 
در بــازار ايجاد کرده ايم و 
آگاهی عمــوم را افزايش 

داده ايم.»

مشاركت در كارخير
ايده «نذر نفس» در قالب يک پويش، زمانی شــکل گرفت که دســتگاه اکسيژن ساز توليد شد. 
ابراهيمی در اين باره می گويد: «از همان ابتدا، بيماران نيازمند بســياری را شناســايی کرده بودم تا 
زمانی که دستگاه اکسيژن ســاز ساخته شد، در حد امکان امدادرسان باشم.  ای تصميم سبب شد 
تا خدمات افزون تر و ويژه تری به بيماران نيازمند اعطا کنيم و پزشــکان نيز با مشــاهده تأثيرات 
مثبت دســتگاه بر روی بيماران، با اعتماد بيشتری به ســويمان می آمدند. حاصل اين قضيه در 
گذر زمان به شکل گيری منسجم «نذر نفس» منتهی شد و اکنون خيران، خيريه های پزشکی و 
پزشکان نيکوکار بسياری در اين نذر مشارکت مؤثر دارند. ما نيز با کمترين قيمت و خدمات پس 
از فروش رايگان در خدمت آنها هســتيم. واقعيت اين اســت که در کشور ما کار خير و ثواب به 
خوبی درک شــده و همين مسئله به رونق نذر نفس کمک کرده است. اين ميان خّيران گمنام 
زيادی هم داشــتيم که با يک تماس تلفنی، چندين دستگاه اکسيژن ساز برای بيمارستان ها يا 
مراکز بهداشتی در روستاها خريداری می کنند. اين موارد در روزهای شيوع کرونا بسيار اتفاق 

افتاده است.» او ادامه می دهد: «سال گذشته، در قالب طرح «شهيد قاسم سليمانی»، نهادها 
و ســازمان هايی مانند بنياد «برکت» (بنياد علوی)، ســازمان «هالل احمر»، خيريه ها و 

بيمارستان ها بيش از يک هزار دســتگاه اکسيژن ساز تهيه کردند و در حال حاضر آن 
دستگاه ها بين بيماران کرونايی دست به دست می شود. چراکه عمر مفيد هر دستگاه 

با توجه به پشتيبانی فروش، به چندين سال می رسد.»

مانع زدايى ها و توجه
 به فرهنگ توليد داخلى

نذر نفس در شرکت نفس يار به گونه ای ديگر نيز 
اجرا می شود. ابراهيمی در اين باره می گويد: «آموزش 
تخصص و حرفه ای مرتبط با فعاليت های شرکت، از 
جمله نذرهای ديگری است که به دنبال آن هستيم 
و تاکنون عالقه مندان بســياری را به رايگان به طور 
تخصصی آمــوزش داده ايم. آموزش هايی که شــايد 
برخی بگويند ممکن اســت به قــوت گرفتن رقيب 
می انجامد. اما نکته اين جاست که زکات علم در بازنشر 
و آموختن آن به ديگران است. چراکه توسعه اين علم 
بــه بيماران کمک می کند. تاکنون هم اين گونه بوده 
که هر مجموعه و مرکز بهداشتی و درمانی در ارتباط 
با بيماری های تنفسی، کمکی از شرکت ما خواسته 
است، متعهدانه به آن پرداخته ايم.» او در ادامه با اشاره 
به تشويق افراد متخصص و کارآفرين به توليد ايرانی 
در همه عرصه ها می افزايد: «بــرای بهبود و ترغيب 
به انجــام خدمات توليد ايرانی و اقدامات کارآفرينی، 
نياز به اصالح برخی قوانين دســت و پاگير است که 
براساس فرمايشات رهبری بايد مانع زدايی انجام شود. 
موانعی کــه گاه افراد را دلســرد و بی انگيزه می کند. 
البته نااميدی برای کارآفرينــان به ويژه در صنف ما 
که با جان و ســالمت افراد در ارتباط هستيم، نبايد 
معنايی نداشته باشد. آن اوايل گاهی پيش می آمد که 
خسته شــويم، اما با ديدن بيمارانی که در حال زجر 
تنفسی بودند و به واسطه دستگاه 
ما به آرامش و سالمت 
می رسيدند، دوباره 
شــروع  قوت  با 
از  می کرديــم. 
سويی، اين رويه 
توجه به فرهنگ 
مقابل  در  توليد 
وارداتی  فرهنگ 
بايد همواره وجود 
تا  باشد  داشــته 
رونق  به تدريــج 
اقتصادی به وجود 

بيايد.»

را به عرصه توليد و کارآفرينی کشاند. «علی ابراهيمی» 
يکی از شرکت های دانش بنيان که فعاليت های رسمی خود را از سال 

و توليد دستگاه اکسيژن ســاز در اندازه های خانگی و بيمارستانی آغاز کرد. در اين 
گفت وگو، کارآفرين جوان به کنجکاوی هايمان درباره دستگاه توليدی و فعاليت های 

جانبی شرکتش، پاسخ می دهد.   

«کرونا» زده امــروز، بيش از هر 
زمان ديگری شاهد هستيم. 
به ويــژه با اعتمــادی که 
نسبت به محصوالت ايرانی 
در بــازار ايجاد کرده ايم و 
آگاهی عمــوم را افزايش 

داده ايم.»

مشاركت در كارخيرمشاركت در كارخير
ايده «نذر نفس» در قالب يک پويش، زمانی شــکل گرفت که دســتگاه اکسيژن ساز توليد شد. 
ابراهيمی در اين باره می گويد: «از همان ابتدا، بيماران نيازمند بســياری را شناســايی کرده بودم تا 
زمانی که دستگاه اکسيژن ســاز ساخته شد، در حد امکان امدادرسان باشم.  ای تصميم سبب شد 
تا خدمات افزون تر و ويژه تری به بيماران نيازمند اعطا کنيم و پزشــکان نيز با مشــاهده تأثيرات 
مثبت دســتگاه بر روی بيماران، با اعتماد بيشتری به ســويمان می آمدند. حاصل اين قضيه در 
گذر زمان به شکل گيری منسجم «نذر نفس» منتهی شد و اکنون خيران، خيريه های پزشکی و 
پزشکان نيکوکار بسياری در اين نذر مشارکت مؤثر دارند. ما نيز با کمترين قيمت و خدمات پس 
از فروش رايگان در خدمت آنها هســتيم. واقعيت اين اســت که در کشور ما کار خير و ثواب به 
خوبی درک شــده و همين مسئله به رونق نذر نفس کمک کرده است. اين ميان خّيران گمنام 
زيادی هم داشــتيم که با يک تماس تلفنی، چندين دستگاه اکسيژن ساز برای بيمارستان ها يا 
مراکز بهداشتی در روستاها خريداری می کنند. اين موارد در روزهای شيوع کرونا بسيار اتفاق 

افتاده است.» او ادامه می دهد: «سال گذشته، در قالب طرح «شهيد قاسم سليمانی»، نهادها 
و ســازمان هايی مانند بنياد «برکت» (بنياد علوی)، ســازمان «هالل احمر»، خيريه ها و 

بيمارستان ها بيش از يک هزار دســتگاه اکسيژن ساز تهيه کردند و در حال حاضر آن 
دستگاه ها بين بيماران کرونايی دست به دست می شود. چراکه عمر مفيد هر دستگاه 

با توجه به پشتيبانی فروش، به چندين سال می رسد.»

زيادی هم داشــتيم که با يک تماس تلفنی، چندين دستگاه اکسيژن ساز برای بيمارستان ها يا 
مراکز بهداشتی در روستاها خريداری می کنند. اين موارد در روزهای شيوع کرونا بسيار اتفاق 

افتاده است.» او ادامه می دهد: «سال گذشته، در قالب طرح «شهيد قاسم سليمانی»، نهادها 
و ســازمان هايی مانند بنياد «برکت» (بنياد علوی)، ســازمان «هالل احمر»، خيريه ها و 

بيمارستان ها بيش از يک هزار دســتگاه اکسيژن ساز تهيه کردند و در حال حاضر آن 
دستگاه ها بين بيماران کرونايی دست به دست می شود. چراکه عمر مفيد هر دستگاه 

خسته شــويم، اما با ديدن بيمارانی که در حال زجر 
تنفسی بودند و به واسطه دستگاه 
ما به آرامش و سالمت 
می رسيدند، دوباره 
شــروع  قوت  با 
از  می کرديــم. 
سويی، اين رويه 
توجه به فرهنگ 
مقابل  در  توليد 
وارداتی  فرهنگ 
بايد همواره وجود 
تا  باشد  داشــته 
رونق  به تدريــج 
اقتصادی به وجود 

بيايد.»

۸۲۱۲
هزار دستگاه 

اكسيژن ساز در دوران 
شيوع كرونا توليد 

شده است. 

هزار بار پشتيبانى موفق 
در ارتباط با دستگاه ها 

در يك سال اخير صورت 
گرفته است. 

هزار دستگاه 
اكسيژن ساز، ظرفيت 
توليد ساالنه شركت 

است. 

ور
هپ

پنا
ير 

 ام
س:

عك
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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

حميد جاسميان ســاکن بلوار اشرفی اصفهانی 
منطقه ۵ بود و بارها در برنامه های ورزشــی مانند 
بازی خيرخواهانه در طرح کمک مؤمنانه به جوانان 
روســتای کيگا، مسابقه چالشــی ضربات پنالتی 
ويژه نوجوانــان و جوانان در زمين چمن مصنوعی 
بوستان باصفا و اين اواخر هم در مراسم کلنگ زنی 
مجموعه ورزشــی مراد آباد با وجود کهولت سن و 
بدون چشمداشتی شرکت می کرد چراکه خودش را 
بازنشسته نمی دانست و معتقد بود بايد بين جوانان 
بود. جاســميان فوتبال را از باشگاه شاهين   آبادان 
شروع کرد و در تيم های شــاهين   آبادان، شاهين 
تهران و پرســپوليس تهران توپ زد. نخســتين 
کاپيتان پرســپوليس بود و توانســت سه عنوان 
قهرمانی با پرسپوليس کسب کند. اين پيشکسوت 
فوتبال در پســت دفاع توپ مــی زد و به قدری در 
زمان بازيکنی محکم و به قول ورزشکاران َقَدر بود 
که به وی لقب سيم خار دار را داده بودند. جاسميان 
در کل ۴ سال برای پرسپوليس در پست دفاع آخر و 
با شماره پيراهن ۵ بازی کرد و به سه عنوان قهرمانی 
با اين تيم رسيد و در نهايت با پيراهن پرسپوليس 
از فوتبال خداحافظی کرد. او با حدود ۸۵ سال سن 
مسن ترين بازيکن پرسپوليس محسوب می شد اما 
همچنان در برنامه های ورزشی حضور فعال داشت. 

معرفتى كه بى پايان بود
«سيد قاسم موسوی» رئيس 
اداره تربيت بدنــی شــهرداری 

منطقــه ۵ و بازيکن ســابق تيم شــاهين که به 
واسطه عالقه و ر فتار جاسميان سال ۱۳۷۶ وارد 
تيم شاهين می شود. درباره اش می گويد: «حميد 
جاسميان کهنه ســرباز مبارزی بود که حرکاتش 
هيچ نشان از اين سن و سال نداشت و سراسر اين 
شهر زير پاهايش بود. مهربانی، معرفت، دلسوزی و 
فروتنی او، تحمل از دست دادنش را دشوارتر، دل ها 
را بی تاب و چشم ها را خيس می کند. به راستی که 
جاسميان، همچون همبازيانش، بی همتا و تکرار 
نشــدنی خواهد بود و معرفت بی پايانش بيش از 
حماسه هايی که در زمين فوتبال خلق کردند، به 
ياد همه آنهايی می ماند که شــانس همنشينی و 
هم  کالمی او را پيدا کردند. من از ســال ١٣٧٦، به 
عشق او به شاهين تهران پيوستم و اين مقدمه ای 
شد برای دل  بستن به اسطوره معرفت و مردانگی.»

قدردان پيشكسوت ها نيستيم
موسوی که با فوت اين پيشکسوت فوتبال اين 
روزها اندوهگين است می گويد: :«وقتی دوستان مان 
را از دست می دهيم، تازه می فهميم چه گنجی را 
از دست داديم. بســياری از بزرگان فوتبال ايران 
تکرار نمی شوند. آنها نسلی بودند که فوتبال ايران 
بر اساس اين نســل شکل گرفت. اما متأسفانه ما 

قدردان نيستيم. مگر ما چه تعداد جاسميان، 
«جعفرکاشانی»، «ناصر حجازی» وآقای 
«پورحيــدری» داشــتيم. اينهــا تکرار 
نمی شــوند. بياييد تا زنده هستند قدر 
پيشکسوتان را بدانيم. پيشکسوتان ما 
جز احترام چيــزی نمی خواهند. البته 

ش در شــهرداری منطقه ۵  تال
برنامه های  که  شده 

برای  مختلفــی 
اين افراد برگزار 
حتی  و  شود 
شرايط  اگر 

کرونا آرام شود در نظر داريم به زودی مراسم تجليل 
از پيشکسوتان را برگزار کنيم.»

مردى شريف و بى حاشيه بود 
«ســعيد عزيزيــان»، بازيکن و مربی اســبق 
تيم  های پرســپوليس و «استقالل» و تيم «ملی» 
هــم می گويد: «حميــد خان، مردی شــريف و 
بی حاشــيه بود. واقعًا بزرگ مــردی مانند او را در 
جامعــه فوتبال کم داريم. اما ايــن روزها در کنار 
«مهرداد ميناوند»، «آشتيانی» و «جعفر حيدری»، 
«حجازی» وچهره های ديگر آرام خوابيده اســت. 
اينها افتخارات ما بوده اند که بايد يادشان را گرامی 

بداريم »

فراموش شان نكنيم
«علی اکبــر نــوری» داور ملــی و بين المللی 
فدراسيون فوتبال هم که در مسابقه چالش ضربات 
پنالتی مســئوليت داوری مســابقه را داشت و در 
آنجا شاهد خوشحالی حميد جاسميان از موفقيت 
نوجوانان بوده می گويد: «از مسئوالن می خواهيم 
به بزرگان فوتبال بها بدهنــد، اين چهره ها تکرار 
نمی شــوند. «غالمرضا آســترکی»، مربی اسبق 
تيم ملی وزنه برداری جانبازان و معلوالن هم که در 
بسياری از برنامه های ورزشی منطقه۵ مانند 
جاســميان حضور دارد و در اين ديدارها 
با جاســميان آشنا شــده بود می گويد: 
«اميــدوارم روزی به جايگاهی برســيم 
دغدغه ای  ورزشــی  پيشکســوتان  که 
جز گذر ايام نداشــته باشند و مسئوالن، 
پيشکسوتان ما را فراموش نکنند 
که  نباشد  جوری  و 
تنهــا در زمــان 
برايشان  فوتشان 
ی  تحــه ا فا

بخوانند.»

 مسن ترين بازيكن و نخستين كاپيتان تيم پرسپوليس 
در اثر ابتال به بيمارى كرونا درگذشت

خـداحافظ كاپيتان
  «حميد جاسميان»، ورزشکار پيشکسوت هم محله ای ششم ارديبهشت  ماه امسال بر اثر ابتال 
به «کرونا» درگذشــت. او سال ۱۳۱۵ در شهر   آبادان متولد شد. جاسميان ورزش را از زمين های 
خاکی شروع کرد و ابتدا به عضويت تيم «شاهين» درآمد و پس از انحالل اين تيم به «پرسپوليس» 
پيوست و ۳ سال با شماره ۵ پرســپوليس در پست «دفاع آخر» برای اين تيم بازی کرد. او بين 
فوتباليست ها به «سيم خاردار» معروف بود چراکه مانع گلزنی تيم حريف می شد. جاسميان پس 
از بازنشســتگی در تيم های «پيشکســوتان» بازی می کرد و در برنامه های مختلف حضور فعال 
داشت حتی نيمه دوم فرودين  ماه امسال در مراسم کلنگ زنی مجموعه ورزشی «مرادآباد» منطقه 
۵ شــرکت کرد. در گزارش زير يادی از اين پيشکسوت فوتبال کرده و با دوستانش به گفت وگو 

نشستيم.  

مريم باقرپور

جاسميان در آخرين گفت وگو با همشهرى محله چه گفت؟ 
فروردين ماه امسال، «حميد جاسميان» 
يکی از مهمان های ويژه مراســم کلنگ زنی 
زمين خاکی مرادآباد بود. او در حاشيه مراسم 
در گفت وگو با همشــهری محله گفت: «من 
برای نخســتين بار به محله مرادآباد آمده ام، 
اما در همين زمان کوتــاه ديدم که جوانان 
ورزشکار اين محله با چه مهارتی فوتبال بازی 
می کنند. اين محله بازيکنان با استعداد زيادی 
دارد که می توانند برای آينده اين مرز و بوم 
ارزشمند باشند. پيشکسوتان فوتبال ايران و از 
جمله خودم از همين زمين های خاکی فوتبال 
را شــروع کرديم. مــن در زمين های خاکی   
آبادان زير گرمای شــديد و دمای هوا باالی 
۵۰ درجه فوتبال بازی می کرديم و توانستيم 

به سطح فوتبال ملی راه پيدا کنيم اميدوارم 
با اين ساخت ورزشگاه جوانان اين محله هم 
بتوانند آينده بهتری هم از لحاظ تحصيلی و 
همچنين ورزشی برای خود فراهم کنند.»او 
در ادامه با تأکيد بر اينکه امکانات ورزشــی 
در محله ها در مقايســه با گذشته پيشرفت 
چشمگيری داشته است توضيح داد: «يکی 
از سياست های مديريت شهری اين است که 
هر محله يک زمين چمن داشته باشد و اگر 
اين اين اتفاق بيفتد آثار مثبتش را خواهيم 
ديد. چراکه از اين طريق جوانان دسترســی 
راحتی به امکانات ورزشی دارند و وقت شان 
را با توپ زدن در مستطيل سبز پر می کنند. 
خوشبختانه در ميان اين افراد استعداد های 

بســيار خوبی وجود دارد که آينده خوبی در 
انتظارشان است. فوتباليست های اين منطقه 
استعداد بااليی دارند و طوری در زمين چمن 
کار می کنند که انگار توپ عضوی از بدن آنها 
است. بدون   ترديد اگر حمايت الزم از سوی 
مسئوالن ورزشی انجام شود، در آينده ای نه 
چنــدان دور آنها را در تيم هــای پر طرفدار 

خواهيم ديد که توپ می زنند.»
او حتــی درباره طرح اســتعداديابی هم 
گفت: «مســئوالن ورزشــی در شهرداری 
منطقه بايد به طور مستمر در مدارس منطقه 
به دنبال کشف استعدادهای فوتبالی باشند 
تا با حمايت از آنها به پيشرفت شــان کمک 

کنند.» 

بر اساس اين نســل شکل گرفت. اما متأسفانه ما 
قدردان نيستيم. مگر ما چه تعداد جاسميان، 

«جعفرکاشانی»، «ناصر حجازی» وآقای 
«پورحيــدری» داشــتيم. اينهــا تکرار 
نمی شــوند. بياييد تا زنده هستند قدر 
پيشکسوتان را بدانيم. پيشکسوتان ما 
جز احترام چيــزی نمی خواهند. البته 

ش در شــهرداری منطقه ۵ تال
برنامه های  که  شده 

برای  مختلفــی 
اين افراد برگزار 
حتی  و  شود 
شرايط  اگر 

تيم ملی وزنه برداری جانبازان و معلوالن هم که در 
بسياری از برنامه های ورزشی منطقه

جاســميان حضور دارد و در اين ديدارها 
با جاســميان آشنا شــده بود می گويد: 
«اميــدوارم روزی به جايگاهی برســيم 
دغدغه ای  ورزشــی  پيشکســوتان  که 
جز گذر ايام نداشــته باشند و مسئوالن، 
پيشکسوتان ما را فراموش نکنند 
که  نباشد  جوری  و 
تنهــا در زمــان 
برايشان  فوتشان 
ی  تحــه ا فا

بخوانند.»

در محله

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

با توجه به اقدامات شــهرداری منطقه و دريافت 
مجــوز بــرای راه انــدازی نقاهتگاه در کوهســار، 
زيرســاخت های ايــن مجموعه ماننــد داروخانه، 
کلينيک و فضای نگهداری، تکميل و تجهيز شده 
و به مرحله افتتاح رسمی رسيده است. شهردار 
منطقه ۵ «محمود کلهــری»، درباره راه اندازی 
نخستين نقاهتگاه سگ های بدون صاحب در اين 
منطقه می گويد: «با توجه به وجود تعداد زيادی 
از ســگ های بدون صاحــب در محدوده 
بوستان کوهســار و لزوم رسيدگی به 
وضعيــت آنها، نقاهتگاهــی در اين 
بوســتان برای نگهداری، مراقبت و 
درمان از ســگ های ولگرد ساخته 
شــده اســت و تا پايان بهار به 
بهره برداری می رســد. عمليات 
اجرايی نقاهتگاه سگ های بدون 
صاحب در منطقــه ۵، از اواخر 
پاييز سال گذشته آغاز شد. اين 
مکان در متــراژ ۱۰۰ مترمربع در 
زمينی با فضای باز ۳ هزار مترمربعی 
ساخته شــده که دارای ۹ اتاقک و يک 
حمام است و می توان حدود ۱۰۰ سگ 
را به صورت همزمــان در آن نگهداری 
کرد. در منطقه ۵ فراوانی اين سگ ها در 

ناحيــه يک، ۲ و محله «کن» به دليل نوع محدوده 
که اغلب فضای باز، باغ و جنگل است، بيشتر است. 
به طــور معمول در طول روز، بيــن ۳ تا ۵ قالده در 
اين منطقه جمع آوری می شود که تاکنون به پناهگاه 
«کهريزک» منتقل می شــدند، اما بــا آغاز فعاليت 
اين نقاهتگاه، پس از جمع آوری در مرکز کوهســار 

نگهداری خواهند شد.»

از جمع آورى تا درمان
کلهری بــا بيان اينکه اين نقاهتگاه محل دائمی 
نگهداری اين ســگ ها نيســت و جنبه کلينيکی و 
درمانی دارد، می گويد: «سگ های بدون صاحب که 
بيشتر در محدوده بوستان کوهسار و شمال منطقه 
۵ زندگی می کنند، از سوی اکيپ های «زنده گيری 
سگ»، جمع آوری و به اين کلينيک منتقل می شوند 
تا وضعيت سالمت آنها بررسی شود. در اين کلينيک، 
سگ های بيمار و مشــکل دار در ماشين های سيار 
پزشــکی توسط دامپزشک معاينه می شوند و تحت 
مــداوا و درمــان قرار می گيرنــد. هم چنين پس از 
عقيم سازی، دوباره به مکان قبلی خود باز گردانده 
می شــوند.» يکی از بازوهای اصلی در کمک به اين 
کلينيک، حاميان «حقوق حيوانات» هستند که در 
زمينه غذارســانی به اين نقاهتــگاه کمک خواهند 
کرد. هم چنين شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل، 

سگ هاى بدون صاحب در منطقه 5 
صاحب خانه موقت و مركز درمانى مى شوند

نقاهتگاه كوهسار؛ 

  کوه ها و بوستان های جنگلی فراوانی محدوده غرب تهران را احاطه کرده است. شايد برای همين 
اســت که يکی از مهم ترين مشــکالت و گاليه های اهالی اين محدوده از شهر تهران، پرسه زدن 
سگ های ولگرد و بدون صاحب در نقاط محلی و محدوده های مسکونی است. به باور کارشناسان 
اداره ســاماندهی مناطق، انباشــت زباله در معابر عمومی و به ويژه قرار ندادن آنها در باکس های 
مخصوص و بيرون گذاشتن زباله، غير از ساعت های جمع آوری آن، موجب می شود تا منابع غذايی 
در اختيار حيوانات موذی و ســگ های ولگرد قرار بگيرد و تعداد آنها افزايش پيدا کند. شهرداری 
منطقه برای رفع اين مشکل محوطه ای را با نام «نقاهتگاه کوهسار» در بوستان جنگلی «کوهسار» به 

محلی برای جمع آوری و نگهداری سگ های بدون صاحب اختصاص داده است.  

ثريا روزبهانى حمايت شهردارى از 
حاميان حيوانات 

وقتی ســگ ها وارد محدوده زندگی 
شهری می شــوند، مشــکالتی را برای 
شــهروندان ايجاد خواهند کرد. چراکه 
ممکن است ســگ ها ناقل بيماری های 
مشــترک بين انســان و حيوان مانند 
«هاری» و «بيشــمار» باشند که بسيار 
خطرناک است. اگر سگی هاری داشته 
باشد و فردی را گاز بگيرد، خطر جانی 
آن فــرد را تهديد می کنــد در بيماری 
«بيشــمار»، پوست به طور کامل از بين 
می رود و شبيه «ســالک» می شود. به 
همين دليل وقتی ســگی وارد محدوده 
شــهری می شــود، اين خطــرات را با 
خود به همراه دارد و شــهروندان حق 
دارند اعتــراض کنند. امــا در بعضی 
محدوده ها، حاميــان حيوانات به آنها 

رســيدگی می کنند و غذا می دهند 
تا وارد محدوده نشــوند. 

عــالوه براين شــرکت 
شهرداری  ساماندهی 
تهران هم به حاميان 
کمک می کند تا بهتر 
ســگ ها  از  بتوانند 
کننــد.  مواظبــت 
از  می توانند  حاميان 
طريق تماس با شماره 

اين  از  ۵ـ ۷۷۰۰۹۰۷۱ 
حمايت ها بهره مند شوند. 

کلينيک و فضای نگهداری، تکميل و تجهيز شده 
و به مرحله افتتاح رسمی رسيده است. شهردار 
منطقه ۵ «محمود کلهــری»، درباره راه اندازی 
نخستين نقاهتگاه سگ های بدون صاحب در اين 
منطقه می گويد: «با توجه به وجود تعداد زيادی 
از ســگ های بدون صاحــب در محدوده 
بوستان کوهســار و لزوم رسيدگی به 
وضعيــت آنها، نقاهتگاهــی در اين 
بوســتان برای نگهداری، مراقبت و 
درمان از ســگ های ولگرد ساخته 

مکان در متــراژ 
زمينی با فضای باز 

ساخته شــده که دارای 
حمام است و می توان حدود 

را به صورت همزمــان در آن نگهداری 
کرد. در منطقه 

شــهری می شــود، اين خطــرات را با 
خود به همراه دارد و شــهروندان حق 
دارند اعتــراض کنند. امــا در بعضی 
محدوده ها، حاميــان حيوانات به آنها 

رســيدگی می کنند و غذا می دهند 
تا وارد محدوده نشــوند. 

عــالوه براين شــرکت 
شهرداری  ساماندهی 

اين  از   
حمايت ها بهره مند شوند. 

حاميــان نگهــداری از حيوانات و سمن ســراهای 
تخصصــی در موضوع انتقال، نگهــداری، درمان و 
مراقبت سگ های بدون صاحب با شهرداری منطقه۵ 

همکاری می کنند.»

كنترل جمعيت سگ هاى ولگرد
 در ســال های اخير، شــرکت «ســاماندهی» 
شــهرداری تهران در برخی از مناطق برای رفع اين 
مشکل تدابيری را پيش بينی کرده است. برای مثال، 
«دهکده مهربانی» در بوســتان جنگلی «چيتگر» 
برای جمع آوری و نگهداری سگ های بدون صاحب 
راه اندازی شــده و حدود ۲ سال است که از فعاليت 
اين بخش می گذرد. هم چنيــن با توجه به افزايش 
تعداد ســگ های بدون صاحب، فاز دوم اين دهکده 
نيز در دســت اجرا است. «حبيب ميکائيلی»، مدير 
حوزه کنترل حيوانات شــهری شرکت ساماندهی 
شهر تهران در اين باره می گويد: «قسمتی از بوستان 
جنگلی کوهسار محصور و مجهز به امکاناتی چون 
النه، سرســره و تاب، برای نگهداری از ســگ های 
بالصاحب بوســتان اختصاص پيدا کرد. اين سگ ها 
پس از عقيم ســازی، واکسيناســيون و درمان، در 
نقاهتگاه نگهداری می شوند. سگ های بدون صاحب 
بــا تالش اکيپ های اجرايی آموزش ديده شــرکت 
ساماندهی صنايع و مشاغل شهر در منطقه، به روش 
زنده گيری جمع می شوند. در اين مرکز دامپزشک 
آنها را معاينه می کند و در صورت مريض بودن، آنها 
از ساير سگ ها جدا و قرنطينه می شوند. عالوه بر اين 
بخش ها، فضايی نيز برای دوران نقاهت ســگ هايی 
که عقيم شده اند، در نظر گرفته شده است که پس 
از عمل، دوران بهبودی را در آن مکان پشــت ســر 
می گذارند. در واقع «عقيم کردن» و «واکسن زدن»، 
مهم ترين و مؤثرترين راه حل برای اين کار است. در 
همين راســتا بايد در اغلب مناطق مانند ۵، ۲۱ و 
۲۲ محل های عقيم سازی داشته باشيم. اين محوطه 
امکانــات خوبی برای نگهداری از ســگ های بدون 
صاحب دارد. با نقاهتگاه کوهسار رهاسازی سگ های 
بدون صاحب به حداقل خواهد رســيد. بخش قابل 
توجهی از سگ های بی پناه بوستان جنگلی کوهسار 
و محــدوده منطقه ۵ را پــس از زنده گيری، عقيم 
سازی، واکسيناســيون و درمان در اينجا نگهداری 
می کنيم. تعدادی از آنها هم برای حفظ اکوسيستم، 
رهاســازی می شــوند. چون اگر همه اين سگ ها را 
جمع آوری کنيم، چرخــه اکولوژيک طبيعت به هم 
می خورد و شاهد افزايش حيواناتی همچون روباه در 

اطراف محدوده منطقه خواهيم بود.»
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توريســم درمانی يا گردشــگری ســالمت، سفری 
اســت که بــا هدف درمان به کشــور ديگــری انجام 
می شــود. از داليــل ايــن نــوع گردشــگری، نبود 
شيوه های درمانی مشــابه، هزينه های باال و نبودوجود 
تکنولوژی هــای پيشــرفته درمانــی در کشــور مبدأ 

است. 
از سويی ديگر با توجه به تعرفه های پزشکی مناسب 
کشور نسبت به ساير کشورهای منطقه و ارائه خدمات 
پزشــکی و پرســتاری با کيفيت بين المللــی، تعداد 
زيادی از بيماران خارجی تمايل دارند تا برای دريافت 
خدمات درمانــی به مراکز درمانی پايتخت و کشــور 

سفر کنند.

پذيرش بيماران بين المللى با چند همراه
هرگونه  ســالمت،  گردشگری 
مســافرت برای ارتقای سالمت را 
دربر می گيــرد و به عنوان يکی از 
ابعاد گردشگری، به توسعه پايدار و 
پويايی اقتصاد کشور کمک می کند. 
انواع  شــامل  سالمت  گردشگری 
روان درمانی  پزشکی،  مراقبت های 
و حتی انجــام دوره های ريکاوری 
می شــود. اغلب بيمارســتان های 
غرب پايتخت مانند «ابن ســينا»، 

«پيامبــران»، «عرفان»، «تريتا» و «صــارم» اين بخش را 
در کنار ارائه ســاير خدمات درمانی راه انــدازی کرده اند. در 
اين زمينه بيمارســتان ابن سينا پيشقدم بوده است. «آرش 
انيسيان»، رئيس بيمارستان ابن سينا، درباره فعاليت توريست 
سالمت توضيحات بيشــتری ارائه می دهد: «از سال ۱۳۹۳ 
بخش «آی پی ای» در اين بيمارستان راه اندازی شده و سال ها 
اســت در اين زمينه فعاليت می کند. بيماران غيرايرانی که 
برای درمان مراجعه می کنند، چون از خانه و کشورشان دور 
هستند، ممکن است شرايط اقامتی مناسبی نداشته باشند و 
چندين نفر همراه بيمار باشند. به همين دليل در بيمارستان 
ابن سينا بخشی را براساس ضوابط آی پی دی (IPD)وزارت 
«بهداشــت» که امکانات رفاهی و خدماتی بيشتری نسبت 
به بخش های بستری عادی دارد، راه اندازی کرديم. تا قبل از 

شيوع ويروس کرونا ساالنه بين ۳۰۰ تا۴۰۰ بيمار خارجی 
در اين بيمارستان تحت درمان قرار می گرفتند. اغلب بيماران 
خارجی که بــرای درمان به بيمارســتان های غرب تهران 
مراجعه می کنند متقاضی عمل های جراحی سرپايی هستند. 
جراحی های پيشرفته الپاراسکوپی، فک و صورت، ارتوپدی 
و همين طور ناباروری از جمله بيماری هايی است که بيماران 
بين المللی برای درمانشان مراجعه می کنند. می توان گفت 
بيمارســتان های غرب تهران در زمينه گردشگری سالمت 
حضــور گســترده ای در اين دوره داشــته اند. برخی از آنها 
چون مؤسسشان عرب زبان هستند، توانستند ارتباط بهتر 

و بيشتری با اين بيماران برقرار کنند.»

بازار توريست درمانى در دست دالالن
توانمندی های شــاغالن حرفه پزشکی، تکنولوژی های 
روز و استانداردهای جهانی اقتصاد درمان و هزينه های آن و 
هم چنين مقررات داخلی کشورها از عوامل مهم گردشگری 
سالمت است. انيسيان از بازار آشفته اين تخصص گله دارد و 
می گويد: «متأسفانه اکنون گردشگری سالمت بازار آشفته ای 
دارد. چون ساختار و ساز وکارهای رسمی قدرت کافی ندارند. 
به همين دليل ۹۰ درصد بازار گردشگری سالمت در دست 
دالالن است. همين موضوع سبب شده است تا اين نابسامانی 

لطمه های جدی ای را به حوزه گردشگری  و اعتبار 
نظام ســالمت برای بيمارانی که مراجعه 

می کنند، وارد کند. در کشور انجمنی 
برای ارائه خدمات ســالمت وجود 

دارد که وابسته به اتاق بازرگانی 
اســت. از ايــن رو در تــالش 
هســتيم که ايــن صنعت را 
سر و سامان   دهيم، اما نقش 
ســاختارهای  و  شهرداری ها 
شــهری در ايــن راه بســيار 

برجسته اســت. ساختار اقامتی 
هتل هايمان با ســاختار فرهنگی 

مراجعان خيلی ســازگار نيست. آنها 
بيشتر دوست دارند در خانه های وياليی يا 

به صورت دسته جمعی اســکان و عادات خاص خود 
را مانند نشســتن بر روی زمين و غيره داشته باشند. اين 
رفتارها با ساز و کار هتل ها در تضاد است. به همين دليل 
بايد براساس نيازهای آنها، حال چه توريست های سالمت 
و چه توريســت های گردشگر، زيرساخت های گردشگری 

مناسبی را فراهم کنيم. برای مثال، عالئم شهری  
به زبان عربی هم نوشــته و نصب شود. 

يا تابلوهای اطالع رســانی به زبان 
عربی که شــماره های ضروری 

بر روی آن درج شده باشد تا 
در شرايط بحرانی يا خاص 
بتوانند با کمــک از آنها 
هم چنين  بگيرند.  تماس 
نقشه ای به زبان خودشان 
در اختيار آنها قرار دهيم 
که احساس بهتری داشته 

باشــند و بتواننــد با خيال 
آســوده تری تری به اين شهر 

سفر کنند.»

ارزآورى باالى گردشگر سالمت
صرفه جويی در هزينه يکی از مهم ترين عواملی است 
که سبب شده گردشگری پزشکی به يک تجارت سودآور 
تبديل شود. چون بيمار برای کمتر شدن مخارج درمانی اش 
به دنبال کشورهای متخصص با هزينه کمتر می گردد تا 

برای به دســت آوردن ســالمتی اش به آن سفر 
کند. به همين دليل گردشــگری سالمت، 

يک استراتژی ملی در راستای افزايش 
درآمد کشور محســوب می شود. به 

اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی 
هرگردشگر سالمت به طور ميانگين 
نزديک به ۲هزار و ۵۰۰ دالر برای 
کشور ارزآوری دارد. در واقع درآمد 
اين حوزه سه برابر ساير بخش های 
صنعت توريسم است. و اين موضوع 

نشان دهنده لزوم ساماندهی و توسعه 
اين نوع گردشــگری اســت. «حسن 

اقتصاد و عضو  گلمرادی»دکترای 
هيئــت علمی مؤســس آموزش 
عالی بانکداری بانک مرکزی درباره 
توريســم  اقتصادی  درآمدهــای 
درمانی می گويد: «ســال گذشته، 
متأســفانه به دليل شيوع بيماری 
«کرونا»، تعداد ويزاهايی که صادر 
شــد در مقايسه با سال های پيش 
بســيار اندک بود. بــرای همين 

تعداد بيمارانی که برای درمان مراجعه کردند، بسيار کمتر 
از ســال های گذشته بود. توريست درمانی در شرايط عادی 
خيلی می تواند برای اقتصاد کشــور مفيــد بوده و ارزآوری 
بسياری داشته باشد. باتوجه به اينکه ايران در حوزه پزشکی 
و تجهيزات پزشــکی در مقايســه با خيلی از کشــورهای 
حرفی برای زدن دارد و نسبت به بقيه کشورها از وضعيت 
مطلوب برخوردار است. ايران در مقايسه با کشورهای عراق 
و افغانستان يا تاجيکستان، قرقيزستان و آذربايجان از لحاظ 
پزشکی به صورت نسبی بهتر و هزينه های درمان هم پايين تر 
است. پولی که يک فرد تاجيکی يا آذربايجانی يا حتی عراقی 
می خواهد برود در کشورهای اروپا هزينه کند شايد ده برابر 
هزينه ای باشــد که در ايران برای درمانش صرف می کند. 
اين موضوع قدرت خريد توريست را افزايش داده 
و کاهش هزينه های درمانی را برايش به 
دنبــال دارد. به همين خاطر درمان 
در کشور ما برای بيماران خارجی 
يک فرصت محسوب می شود. 
از ســوی ديگر اين بيمار با 
خود ارز وارد کشور می کند 
و اين ارز می تواند به اقتصاد 
مــا کمک فراوانــی کند. در 
بخــش توريســت درمانی يا 
گردشــگری ســالمت دست 
بيمارســتان های خصوصی بازتر 
است. همچنين امکانات و تجهيزات 
پيشرفته تری دراختيار بيمار قرار می گيرد 
و آنهــا هم بــه دنبال فضايی بــا امکانات هتلی 
هستند که بيمارستان های دولتی فاقد آن است. به همين 
خاطر توريست درمانی در بيمارستان های خصوصی بيشتر 
مشاهده می شود. وقتی ارز وارد کشور می شود ديگر فرقی 
نمی کند در کدام شــهر و روستا به وجود آمده است. چون 
اين ارز داخل کشــور مصرف می شود.  قطعًا اين ارز 
را می توان در توســعه و پيشرفت کشور از 
بيمارستانی که ارز در آن وارد می شود 
تا صنعت گردشگری نقش داشته 
باشــد. بيمارســتان وقتی آن 
ارز را می گيرد ممکن اســت 
باشد  داشته  نياز  تجهيزاتی 
کــه بــا آن ارز می تواند آن 
را تهيــه کند. اگــر بتوانيم 
صادرات خدمات پزشــکی 
افزايش دهيم، يک محل  را 
بــرای ارزآوری ايجاد کرده ايم. 
حتی می توان بيمارســتان های 
جديد با ايــن هدف طراحی کرد و 
اتباع  مخصوص  بيمارســتانی  ساخت. 
خارجی بــا نظارت دولت. با توجه به شــرايط 
اقتصادی کشــورمان، درآمد ارزی اين بخش يک شــريان 
حياتی برای هر مرکز به شــمار مــی رود. به نوعی صادرات 
خدمات است که ارز آوری را با خود به دنبال دارد. بی شک 
اگر تعداد بيماران قابل توجه باشــد، برای 
بيمارســتان نيز تأثيرات جدی و 
قابل توجهی خواهد داشت.» 
اقتصاد  ايــن  گفته  به 
اين  می تــوان  دادن 
ايــده را در غــرب 
تهران که به قطب 
ساخت وسازهای 
بيمارســتان های 
تبديل  خصوصی 
شده است، اجرايی 
کــرد و به آن جامه 

عمل پوشاند. 

وضع صنعت گردشگرى سالمت در بيمارستان هاى مناطق 22 و5 

بازار توريسم درمانى 
در غرب پايتخت داغ است

  «ايران» در مقايسه با ساير کشورهای همسايه به دليل مهارت در دانش پزشکی و ارزان بودن در 
زمينه ارائه خدمات بهداشتی،  درمانی و سالمت از وضعيت بسيار مطلوبی برخوردار است. بنابراين، 
برای جامعه پزشکی و خدمات درمانی کشور و نيز فعاالن اين صنعت در توسعه «گردشگری سالمت» 
فرصت ويژه ای فراهم شــده است. به دليل فراوانی و تعداد زياد مراکز درمانی در پايتخت، «تهران» 
بيشــترين فعاليت های درمانی را در حوزه «توريسم ســالمت» انجام می دهد. چند سالی است که 
پديده «توريس درمانی» يا «گردشــگری ســالمت» و هر نام ديگری با اين محتوا در مراکز درمانی 
غرب پايتخت فعال و بيماران بين المللی زيادی از خدمات درمانی اين مراکز بهره مند شــدند. عالوه 
بر بيمارستان های کنونی، ساخت بيمارستان های جديد و فوق تخصصی در اين بخش، روند صعودی 
داشــتند و به نظر می رسد در آينده ای نه چندان دور غرب تهران می تواند به قطب درمانی پايتخت 

تبديل شود و بيماران خارجی بسياری را به اين سمت بکشاند.  

ثريا روزبهانى

لطمه های جدی ای را به حوزه گردشگری  و اعتبار 
نظام ســالمت برای بيمارانی که مراجعه 

می کنند، وارد کند. در کشور انجمنی 
برای ارائه خدمات ســالمت وجود 

دارد که وابسته به اتاق بازرگانی 
اســت. از ايــن رو در تــالش 
هســتيم که ايــن صنعت را 
سر و سامان   دهيم، اما نقش 
ســاختارهای  و  شهرداری ها 
شــهری در ايــن راه بســيار 

برجسته اســت. ساختار اقامتی 
هتل هايمان با ســاختار فرهنگی 

مراجعان خيلی ســازگار نيست. آنها 
بيشتر دوست دارند در خانه های وياليی يا 

اين موضوع قدرت خريد توريست را افزايش داده 
و کاهش هزينه های درمانی را برايش به 
دنبــال دارد. به همين خاطر درمان 
در کشور ما برای بيماران خارجی 
يک فرصت محسوب می شود. 
از ســوی ديگر اين بيمار با 

بخــش توريســت درمانی يا 
گردشــگری ســالمت دست 
بيمارســتان های خصوصی بازتر 
است. همچنين امکانات و تجهيزات 
پيشرفته تری دراختيار بيمار قرار می گيرد 
و آنهــا هم بــه دنبال فضايی بــا امکانات هتلی 

دارد. مناطق ۵، ۹، ۲۱ و ۲۲ قرار مرکز درمانی در دسترس شهروندان منطقه، تقريبًا به ازای هر ۲۶ هزار نفر يک پايتخت فعال است که با توجه به جمعيت بيمارستان و درمانگاه در محدوده غربی در مجموع ۶۱ مرکز درمانی مجهز شامل درمانى هزار نفر يك مركز 

مناسبی را فراهم کنيم. برای مثال، عالئم شهری  
به زبان عربی هم نوشــته و نصب شود. 

يا تابلوهای اطالع رســانی به زبان 
عربی که شــماره های ضروری 

بر روی آن درج شده باشد تا 
در شرايط بحرانی يا خاص 
بتوانند با کمــک از آنها 
هم چنين  بگيرند.  تماس 
نقشه ای به زبان خودشان 
در اختيار آنها قرار دهيم 
که احساس بهتری داشته 

باشــند و بتواننــد با خيال 
آســوده تری تری به اين شهر 

ارزآورى باالى گردشگر سالمت

اين ارز داخل کشــور مصرف می شود.  قطعًا اين ارز 
را می توان در توســعه و پيشرفت کشور از 
بيمارستانی که ارز در آن وارد می شود 
تا صنعت گردشگری نقش داشته 
باشــد. بيمارســتان وقتی آن 
ارز را می گيرد ممکن اســت 
باشد  داشته  نياز  تجهيزاتی 

افزايش دهيم، يک محل  را 
بــرای ارزآوری ايجاد کرده ايم. 
حتی می توان بيمارســتان های 
جديد با ايــن هدف طراحی کرد و 
اتباع  مخصوص  بيمارســتانی  ساخت. 
خارجی بــا نظارت دولت. با توجه به شــرايط 

هزار نفر يك بيمارستان 
 براساس آخرين سرشماری انجام شده در 
سال ۱۳۹۵، جمعيت ساکن در مناطق ۵، ۹، 

۲۱ و ۲۲ بالغ بر يک ميليون و ۳۹۳ هزار و ۷۸۰ 
نفر است. به اين ترتيب در محدوده غربی تهران 
تقريبًا به ازای هر ۲۰۰ هزار نفر يک بيمارستان 

دولتی يا خصوصی وجود دارد که براساس 
استانداردهای جهانی بايد برای هر ۴۵ 

تا ۵۰ هزار نفر يک بيمارستان 
وجود داشته باشد. 

۲۶

۲۰۰

به دنبال کشورهای متخصص با هزينه کمتر می گردد تا 
برای به دســت آوردن ســالمتی اش به آن سفر 

کند. به همين دليل گردشــگری سالمت، 
يک استراتژی ملی در راستای افزايش 

درآمد کشور محســوب می شود. به 
اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی 
هرگردشگر سالمت به طور ميانگين 
 دالر برای 
کشور ارزآوری دارد. در واقع درآمد 
اين حوزه سه برابر ساير بخش های 
صنعت توريسم است. و اين موضوع 

نشان دهنده لزوم ساماندهی و توسعه 
اين نوع گردشــگری اســت. «حسن 

اگر تعداد بيماران قابل توجه باشــد، برای 
بيمارســتان نيز تأثيرات جدی و 
قابل توجهی خواهد داشت.» 
اقتصاد  ايــن  گفته  به 
اين  می تــوان  دادن 
ايــده را در غــرب 
تهران که به قطب 

شده است، اجرايی 
کــرد و به آن جامه 

عمل پوشاند. 

بيمارستان خصوصى، 
يك بيمارستان دولتى

۹ بيمارستان در محدوده غربی تهران وجود 

دارد. از اين تعداد تنها يک بيمارستان «مهدی 

شريعت رضوی» در منطقه ۹، دولتی است و بقيه با 

تعرفه خصوصی خدمات درمانی می دهند. منطقه 

۲۲ دارای يک بيمارستان خصوصی  است. 

اما در منطقه ۵، ۷ بيمارستان در بخش 

خصوصی فعاليت می کنند. 

 ۸

آغازى براى يك راه بزرگ
در ســال های اخيــر به دليــل وجود 
زمين خالی، موقعيت جغرافيايی و وجود 
بزرگراه ها و مبادی شريانی، بيمارستان ها 
و مراکــز درمانی متعددی در غرب تهران 
از جمله مناطق ۵ و ۲۲ در حال ســاخت 
است. بيمارستان تخصصی مغز و اعصاب 
پروفسور «سميعی» يا بيمارستان «سوانح 
سوختگی» از جمله اين مراکز است. برای 
همين می توان محــدوده غربی تهران را 
به عنــوان «قطب درمانی» و «ســالمت» 
«ليــال خانی»  پايتخــت معرفی کــرد. 
جامعه شناس درباره شرايط درمان در غرب 
تهران می گويد: «اکنون بر اســاس آمار و 
محاســبات انجام شده و اســتانداردهای 
جهانی، تعداد بيمارســتان ها، درمانگاه ها 
و تخت های بيمارستانی در مناطق غربی 
پايتخــت، پايين تر از اســتاندارد جهانی 
است. براســاس آخرين سرشماری انجام 
شــده در ســال ۱۳۹۵، جمعيت ساکن 
در مناطــق ۵، ۹، ۲۱ و ۲۲ بالــغ بر يک 
ميليون و ۳۹۳ هزار و ۷۸۰ نفر اســت. به 
اين ترتيب در محدوده غربــی، تقريبًا به 
ازای هر ۲۰۰ هزار نفر يک بيمارســتان 
دولتی يا خصوصی وجود دارد که براساس 
استانداردهای جهانی بايد برای هر ۴۵ تا 
۵۰ هزار نفر يک بيمارستان وجود داشته 
باشــد. اما نکته قابل تأمل اين اســت که 
اين بيمارســتان ها به بخــش خصوصی 
تعلــق دارند و در محــدوده غرب تهران، 
تنها يک بيمارســتان دولتی در منطقه ۹ 
وجود دارد. اکنون اين سؤال پيش می آيد 
که ســاکنان و شهروندان غرب تهران چه 
سهمی از خدمات درمانی و سالمتی اين 
بيمارستان های پيشرفته و پر زرق و برق 
خواهند داشت. چراکه هزينه های درمان 
در بخش خصوصی با جيب اغلب ساکنان 
همخوانی ندارد. به همين دليل در بخش 
دولتــی نيز بايد به اين حــوزه ورود پيدا 
کرد و در کنــار بيمارســتان های مجهز 
خصوصی، مراکز درمانی و بيمارستان های 
دولتی پيشرفته نيز در اين بخش از شهر 
راه اندازی شــود.» شايد شــرط پروفسور 
ســميعی، جراح باتجربه و مشهور مغز و 
اعصاب، شروع خوبی برای اين راه بزرگ 
و مهم باشــد. بيمارســتان مغز و اعصاب 
پروفســور ســميعی يا مرکز علوم مغز و 
اعصاب ايران، بزرگ ترين بيمارستان مغز 
و اعصــاب در دنيا اســت که به دليل آب 
وهوای مطلوب و وســعت زمينی در غرب 
تهران، در اين محدوده از شــهر در حال 
ساخت اســت.   اين بيمارستان دو و نيم 
برابر بيمارســتان مغز «هانوفر» آلمان و 
دارای ســاختمان ۱۰ طبقه مرکزی و به 
شــکل مغز انســان و ۳ طبقه در اطراف 
اســت. ايده ســاخت اين بيمارستان در 
ســال ۱۳۸۸ از ســوی پروفسور سميعی 
مطرح شــد. ايــن بيمارســتان ۱۴ اتاق 
عمل پيشــرفته دارد. هم چنين دارای ۵۶ 
تخت «آی ســی يو» مغز و اعصاب، ۲۵۵ 
تخت عادی و ۲۰ تخت بســتری نوزادان 
و کودکان اســت. شرط پروفسور سميعی 
برای ســاخت بيمارســتان مغز، خيريه و 
مردمی بودن آن است و واگذارنشدن آن 

به بخش دولتی و خصوصی است.

آرش انيسيان
رئيس بيمارستان 

ابن سينا

حسن گلمرادى
دكتراى اقتصاد
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله
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تصحيح
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صفحه آرا
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امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

  نقاشی ديواری چه تأثيری بر روی فضای 
شــهر و محله ها دارد و چــه تأثيری بر روی 

مخاطب می گذارد؟ 
نقاشی ديواری به عنوان يک اثر هنری به وسيله 
فرم، فضا و معماری با مخاطب ارتباط برقرار می کند 
و يکــی از هنرهای عمومی محســوب می شــود. 
عالوه براين نقاشــی ديواری به عنوان يکی از ارکان 
زيباسازی شــهر و ارتقای کيفيت فضای شهری در 
دســتور کار اداره «زيبا ســازی» منطقه قرار دارد 
که در طرح «اســتقبال از بهار ۱۴۰۰» آغاز شده و 

همچنان در حال اجرا است و ادامه دارد. 
   تعداد و متراژ رنگ آميزی و نقاشی های 

ديواری انجام شده در منطقه چقدر است؟ 
تاکنــون در ۱۰ نقطــه از منطقــه، ۳هــزار و 
۵۰۰ مترمربع نقاشی ديواری اجرا شده است. نقاشی 
ديواری تهرانسر نبش خيابان سرايی، نقاشی ديواری 
تهرانســر نبش خيابان حسينی پور، نقاشی ديواری 
تهرانســر، خيابان بهشتی نبش بوســتان، نقاشی 
ديــواری بلوار اصلی تهرانســر، نبش مدرســه امام 
خمينی(ره)، نقاشــی ديواری بلوار اصلی تهرانسر، 
نبش کوچه دوم شرقی، نقاشی ديوار پل 
شــهيد شوشتری  ـ آزادگان، نقاشی ديوار 
تهرانسر، ميدان کمال الملک، نقاشی ديوار 
بلوار اصلی تهرانسر خيابان اسدی، نقاشی 
ديواری شــهرک فرهنگيان ميدان دانش، 
نقاشــی ديواری ديوار بلــوار گلها نبش 

خيابان ۷۵ از جمله اين نقاشی هاست. 
عالوه براين در راســتای نگهداشــت 
شهر در ماه گذشــته يعنی فروردين ماه، 
۸۵ هزار مترمربــع طــول گاردريل، ۶۵ 
هزار مترمربع هندريل و ۱۵ هزار مترمربع 
جداره ســازی در منطقــه رنگ آميــزی 
شــده و با توجه به ايــن موضوع منطقه 
چهــره تــازه ای به خــود گرفته اســت. 
هم  چنين به مناسبت های ملی و مذهبی، 

کارهايی از قبيل اجرای المان های موقت به صورت 
حروف برجســته در ميدان «کمال الملک» بر روی 
عرشه پل های عابرپياده و سواره رو نصب شده است. 
  در اجــرای ايــن طرح هــا از ظرفيت 
هنرمندان محلی هم اســتفاده می  شود؟ اگر 
استفاده می شــود چه تعداد هستند و شيوه 

همکاری چگونه است؟ 
صالحيــت هنرمندان و طرح های ارائه شــده از 
ســوی آنها، برای اجرا در مناطق مختلف از جمله 
منطقه ۲۱، به همت ســازمان زيباسازی شهرداری 
تهران بررسی، تأييد و ســپس معرفی می شوند. تا 

آنجا که امکان داشــته باشد از توانايی و 
ظرفيــت هنرمندان و حتی اهالی منطقه 
در اجرای نقاشی های ديواری و زيبا سازی 
محله ها اســتفاده می کنيم. کسانی که از 
سوی سازمان زيبا سازی شهرداری تهران 
معرفی می شوند، دانشجويان و هنرمندانی 
هستند که در اجرای نقاشی های ديواری 
مشارکت دارند. هم  چنين در طرح «کوچه 
رنگی» و «کوچه دوستی» از ظرفيت خود 
مردم محله اســتفاده می شود که تاکنون 
در منطقه، يک طرح کوچه دوســتی   و 

يک طرح کوچه رنگی اجرا شده است. برنامه کوچه 
دوستی در محله «پاسداران» و برنامه کوچه رنگی 
در کوچه «قدس هفتم» محله «وردآورد» برگزار و 

اجرا شده است. 
  اين طرح بيشتر در کدام نقاط و محله ها 
اجرا می شود و چگونه اين محله و نقاط انتخاب 
می شوند؟ متر و معياری در اين باره وجود دارد؟ 
برای زيبا ســازی، نقاشــی و رنگ آميزی، همه 
محله را مدنظر قرار می دهيم و اين گونه نيست که 
بخواهيم يک محله يا يک جا را شاخص کنيم. البته 
برای اجرای طرح، يک  سری ويژگی ها و شاخصه ها 

را مد نظر قرار می دهيم. 
برای مثال، بايد فضای مناســبی برای نقاشــی 
ديواری وجود داشــته باشــد. موضوع بعدی ديده 
شــدن اثر است. يعنی بايد کار 

در جايی اجرا شود که تعداد بيشتری از شهروندان 
بتوانند از آن استفاده کنند. 

  بيشــتر از چه نوع طرح ها و رنگ هايی 
برای اين منظور اســتفاده می شود و دليل آن 

چيست؟ 
طرح هايی که اجرا می شــوند همگی از ســوی 
شورای هنری ســازمان زيباسازی شهرداری تهران 
برای ما ارســال می شــود و ما نمی توانيم طرحی را 
از خودمان انتخاب و اجــرا کنيم. اين طرح ها برای 
مناطــق مختلف، متفاوت اســت. طرح هايی که در 
منطقه ۲۱ اجرا شده، اغلب تصوير طبيعت، پرندگان 
و گل ها اســت. انتخاب رنگ هم از سوی 
شورای هنری زيباسازی شهرداری تهران 
انجام می شود. چون اگر بخواهيم هر طرح 
و رنگی را انتخــاب و اجرا کنيم، ممکن 
است تعبير و برداشت های مختلفی از آنها 
صورت بگيرد، اما در شورای هنری همه 
طرح ها مورد بررســی قرار می گيرند و از 
همه فيلترها رد می شوند و برای اجرا به 

دست ما می رسند. 
  برای المان ها و اجسامی که به 
مناسبت های مختلف در معابر منطقه 
جانمايی می شــوند، دســت آخر چه اتفاقی 
می افتــد؟ اين را به اين دليل پرســيديم که 
اکنون تعدادی از اين المان ها و اجسام که در 
مناسب های مختلف در منطقه جانمايی شده 

بودند، به بوستان بانوان منتقل شده اند. 
همان گونه که اشاره کرديد، يک  سری از المان های 
جانمايی شده در معابر منطقه را در بوستان «بانوان» 

نگهداری می کنيم. 
تعــداد ديگری از المان ها که از ســازمان هنری 
شــهرداری تهران گرفته شده بود به آنجا برگردانده 
شــد. المان هايی مانند «تخم  مرغ هــای رنگی» که 
مناسبتی هســتند و امروز ديگر موضوعيت ندارند. 
تعدادی از اين المان ها را خود منطقه ســاخته بود 
که «حاجی فيــروز» و «ننه ســرما» از جمله آنها 
اســت. با توجه به اينکه برای ســاخت اين المان ها 
خودمان هزينه کــرده بوديم و برای 
اينکه بتوانيم دوباره در زمان مناسب 
خودش از آنها استفاده کنيم، همه را 
به بوستان بانوان منتقل کرديم تا هم 
محفوظ بمانند و هــم در اين مدت 
مردم بتوانند از آنها اســتفاده کنند. 
اکنــون ۴ المان در بوســتان بانوان 

نگهداری می شود. 

 چند وقتی است که در و ديوار و کوچه های منطقه 
۲۱، رنگ و لعاب ديگری به خود گرفته و نقاشــی های 
ديواری چشمنواز، ديوارهای سيمانی بی رنگ و روح را 
پوشانده اند. رنگ ها و طرح ها و المان هايی که تماشای 
آن چشم و ذهن آدم را  نوازش می دهد و روح انسان را 
تازه می کند. رنگ و نقاشی موضوعی است که از دير 
باز باســليقه و خلق و خوی ايرانی ها سازگار و عجين 
شده است. افزايش کميت و کيفيت نقاشی های ديواری 
و رنگ آميزی هــای انجام شــده در چند وقت اخير 
نشان می دهد که مديريت شهری نگاه ويژه ای به اين 
موضوع و تأثير گذاری آن بر چهره شهر و حال و هوای 
شهروندان دارد. به همين بهانه گفت وگويی با «مهناز 
زيباسازی شهرداری منطقه  اداره  رجبی»، سرپرست 

۲۱، انجام داديم. 

مهدى اسماعيل پور

سرپرست اداره زيباسازى 
شهردارى منطقه 21: 

شهر با كمك هنرمندان 
محلى زيباتر مى شود

با مشاركت مردم محله را با نشاط مى كنيم
«مصطفی بيگی»، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه 
۲۱، درباره رنگ آميزی و نقاشــی ديواری و اهميت و تأثير آن بر 
روی محله ها و شــهروندان که اين روزها بيش از گذشته مورد 
توجه قرار گرفته است، به همشهری محله می گويد: «در مقوله 
زيبا ســازی، استفاده حداکثری از رنگ و نقاشی را به عنوان يک 
ظرفيت برای نشاط بخشی به کالبد شهری مورد 
توجه قرار داده ايم. هم  چنين در اجرای اين کار از 
ظرفيت و مشارکت شهروندان و به ويژه کودکان 
و نوجوانان در رنگ آميزی محله ها بهره برده ايم 
و بر اين اساس توانسته ايم رنگ آميزی و نقاشی 
را به عنــوان يک رويداد هنــری در محله ها جا 
بيندازيم. اين موفقيت به شــکلی بوده است که 
اکنون اغلب محله های ما درخواست انجام اين 
کار را با عنوان «کوچه دوســتی» دارند. يکی از 
مهم ترين هدف گذاری ما از اين اقدام مشــترک 
با معاونت خدمات شــهری، افزايش احســاس تعلق شهروندان 
به محله اســت. هم  چنين يکی ديگر از اهداف اجرای اين طرح 
محله محور، زيباســازی محله ها از سوی اهالی محله و در ادامه، 
حفظ و مراقبت از اين نقاشــی  ها و رنگ آميزی های ديواری اجرا 

شده، توسط خود مردم است.» 

ديواری وجود داشــته باشــد. موضوع بعدی ديده 
شــدن اثر است. يعنی بايد کار 

اکنون اغلب محله های ما درخواست انجام اين 
کار را با عنوان «کوچه دوســتی» دارند. يکی از 
مهم ترين هدف گذاری ما از اين اقدام مشــترک 
با معاونت خدمات شــهری، افزايش احســاس تعلق شهروندان 
به محله اســت. هم  چنين يکی ديگر از اهداف اجرای اين طرح 
محله محور، زيباســازی محله ها از سوی اهالی محله و در ادامه، 
حفظ و مراقبت از اين نقاشــی  ها و رنگ آميزی های ديواری اجرا 

مصطفى بيگى 
معاون فرهنگى و 
اجتماعى شهردار 

منطقه 21

مهناز رجبى 
سرپرست اداره 

زيباسازى شهردارى 
منطقه 21

  چی شد که به ورزش کاراته روی آورديد؟ 
متولد سال ۱۳۷۷ هستم و از سال ۱۳۸۴ که در حدود 
۷ ســالم بود، ورزش را همزمان با حضور در کالس های 
«ژيمناســتيک» و کاراته آغاز کردم. به لطف استعداد و 
عالقه ای که داشتم، پيشرفتم در کاراته بسيار سريع بود و 
يک سال بعد، يعنی سال ۱۳۸۵ در مسابقات کشوری مقام 
دوم را کسب کردم. پس از اين موفقيت، همه تمرکزم را 
فقط بر روی کاراته گذاشــتم و ژيمناستيک را رها کردم. 
در طول ۱۰ سال فعاليت ورزشی ام و حضور در مسابقات 
مختلف، حدود ۶۰ مدال داخلی و آسيايی به دست آوردم 
که تقريبًا نيمی از آنها را با عنوان قهرمانی و طال کســب 
کردم. در رده های ســنی نوجوانان، جوانان و اميد لباس 
تيم ملی کاراته را برتن کردم و در مسابقات جهانی «۲۰۱۴ 
مالزی» که همه سبک های کنترلی (آزاد) برگزار می شد، 
قهرمان شدم. در بيشتر کشور های دنيا مسابقه دادم و در 
تورنمنت و مسابقات زيادی شرکت کردم و موفق به کسب 
مدال های فراوان استانی، کشوری و آسيايی شدم. با وجود 
ســن کم، ۲ سال در ليگ و ۳ سال در سوپر ليگ کاراته 
کشــور حضور موفق داشتم. سال ۱۳۹۶ پس از قهرمانی 
کشور در شرايطی که خود را برای کسب سهميه المپيک 
آماده می کردم، در يکی از مســابقات از ناحيه مهره های 
کمر آسيب ديدم و پزشکان تأکيد کردند که بايد ورزش 

حرفه ای را کنار بگذارم. 

حريف تمرينی من بودند و نقش برادر را برايم داشــتند. 
همين طور از اســتاد «علی رحيمی» و کسانی که من رو 
بــه خوبی راهنمايی کردند، از خانــم «آقا نجفی»، آقای 
«خلدی»، آقای «جالل حبيبيان» و ديگر دوســتان نيز 
بسيار سپاسگزارم که نقش مهمی در زندگی من داشتند. 
 ورزش را از کدام محله و باشگاه آغاز کرديد؟ 

کاراته را از باشگاه ورزشــی «کوثر» در تهرانسر آغاز 
کردم که باشگاه بسيار خوبی است و امکانات خوبی دارد. 
در مجموع، امکانات منطقه برای رشــته ورزشی کاراته و 
همه رشته های رزمی خوب است. البته يک رزمی کار بايد 
در همه باشگاه ها تمرين کند و مسابقه بدهد. من هم در 
بيشتر باشگاه های تهران تمرين کردم و مسابقه دادم اما 
تعلق خاطرم به باشگاه کوثر که کارم را از آنجا آغاز کردم، 

زياد است. 

 دليل اينکــه از همان ابتدا ســمت کاراته و 
ژيمناستيک رفتيد چه بود؟ 

در دوران کودکــی «بيــش فعال» بودم و حســابی 
شــلوغ کاری و خرابکاری می کردم. خالصه خواهرهايم و 
بچه های فاميل از دست من در امان نبودند با همه سرشاخ 
می شدم. برای اينکه انرژی من تخليه شود، پدر و مادرم 
ابتدا مرا به کالس ژيمناستيک فرستادند اما باز هم همه 
انرژی ام تخليه نمی شد و همچنان در خانه شلوغ می کردم. 
ســپس به اين نتيجه رسيدند که هم زمان به يک رشته 
ورزشی ديگر نيز مشغول شوم. اين گونه شد که من را در 
کالس کاراته ثبت نام کردند. اما تمرينات عادی کاراته هم 
انرژی مرا تخليه نمی کرد. برای همين عالوه بر ســئانس 
عادی، يک سئانس اضافه تر هم تمرين می کردم. پس از 
آن رفتــه رفته کارم جدی تر شــد و ديگر جای کوچه و 

خيابان، همه اوقات فراغتم در باشگاه می گذشت. 
 پس استعدادتان در رشته کاراته اتفاقی کشف 

شد؟ 
در آن مقطع اتفاقی بود، اما اطمينان دارم اگر اتفاقی 
وارد کاراته نمی شــدم، در آينده بی شک سراغ اين رشته 
رزمی می رفتم. چون واقعًا عاشــق مبارزه بودم. از همان 
دوران کودکی عاشــق «بروسلی» و «جکی چان» بودم و 
حســابی با بچه های مردم و به ويــژه ۲ خواهرم به خيال 
خودم با فنون کاراته که از فيلم ها يادگرفته بودم، مبارزه 
می کــردم. چون بــرادر ندارم، خواهرهايــم که از خودم 
بزرگ تر هســتند، همــواره نقش حريف ورزشــی برايم 

داشتند و حسابی هم از من کتک می خوردند. (خنده)
   حتمًا وقتی کاراته کار شــديد و انرژی تان 
تخيله می شد ديگر بچه های فاميل و محله ديگر 

از دستان در امان بودند. 
بله تا پيش از اينکه کاراته را آغاز کنم، مدام با دعوا 
انرژی ام را تخليه می کردم، اما از زمانی که به باشگاه 
رفتم و انرژی ام آنجا تخليه شــد، ديگر حسابی بچه 
آرامی شــده بودم و همه از دستم در امان بودند و 
داخل خانه هم خراب کاری نمی کردم. وقتی انرژی ام 

در باشــگاه تخليه می شد، ديگر الزم نبود در خانه يا 
کوچه آن را خالی کنم. جای گشــتن در خيابان ها 
با رفتن به باشــگاه برای خود هدف گذاری کردم و 
استعداد و توانم را در جهت مثبت به کار گرفتم. در 
اينجا بايد از پدر و مادرم تشــکر کنم که برای من 
در زندگی، تصميمات درستی گرفتند و هميشه 
برای آينده و خوشــبختی ام از جان و دل مايه 

گذاشتند. همچنين از خواهر هايم که همواره 

برخى قهرمان هاى
 منطقه مسافركشى مى كنند! 

 گاليه مربى جوان و قهرمان كاراته كا آسيا 
از بى توجهى مسئوالن

آن مصدوميت 
لعنتى

مربی جوان از روزهای پس از 
مصدوميت برايمان تعريف می کند: 

«پس از آن آسيب ديدگی تلخ، آن هم 
در سن ۱۹ سالگی و در شرايطی که 
خود را برای حضور مسابقات انتخابی 

تيم ملی و کسب سهميه المپيک 
۲۰۲۰ توکيو آماده می کردم، روبه 
مربيگری آوردم. مدرک مربيگری 

کاراته و آمادگی جسمانی گرفتم و 
به بچه های تهرانسر کاراته و آمادگی 
 (TRX) جسمانی و ورزش های معلق

آموزش می دهم. در اينجا بايد 
گاليه ای از مديران ورزشی منطقه 

داشته باشم. غير از من، ورزشکاران 
ديگری هم بودند که در اوج موفقيت 
به دليل آسيب ها و صدمات ورزشی 
مجبور شدند ورزش حرفه ای را کنار 
بگذارند و امروز برای امرار معاش در 
«اسنپ» و «تاکسی» کار می کنند 

و مشغول مسافرکشی و کارهای 
ديگری هستند. اين در شرايطی است 
که مسئوالن و مديران ورزشی منطقه 
ديگر حتی سراغی هم از ما نگرفتند و 
نگفتند طاها شريعتی که داشت برای 

انتخابی المپيک آماده می شد، کجا 
رفته است و چه کار می کند؟ بقيه 

بچه ها همچنين شرايطی دارند و از 
بی توجهی و بی مهری مديران منطقه 
ناراحت و دلسرد هستند. حتی برخی 
از بچه ها به سبب همين بی توجهی ها 
مهاجرت کردند و رفتند. صحبت من 
اين است که بايد به بچه هايی مانند 

من که در منطقه هستند، بيشتر 
توجه شود. حداقل می توانند از من 

۲۴ ساله و ديگر بچه ها با اين رزومه 
ورزشی و نيرو و توان جوانی در 

حيطه ورزش منطقه استفاده کنند. 
با اين وجود ما به بچه های منطقه 

آموزش می دهيم و در اين روزهای 
کرونايی در فضای باز و بوستان ها 

کالس های خصوصی برگزار می کنيم 
تا هم درآمدی داشته باشيم و هم 
اين ورزش را   ترويج کنيم. با توجه 
به اينکه منطقه از ما حمايت 

نمی کرد، برای مدتی از اينجا 
رفتم و در باشگاه های خارج 

از منطقه کار می کردم، 
اما تصميم گرفتم 

دوباره در محله خودم 
فعاليت داشته 

باشم.»

 «طاها شريعتی» جوان کاراته کار محله «تهرانسر»، 
يکی از موفق ترين و آينده دار ترين رزمی کاران ايران 
بود که در ۱۹ ســالگی به اوج موفقيت رسيده بود. در 
شــرايطی که طاها خود را برای رسيدن به المپيک 
«۲۰۲۰ توکيو» آماده می کرد و برای گرفتن اين مدال 
بــاارزش و معتبر، تمرين و تــالش می کرد و خط و 
نشان می کشيد، يک اتفاق غير منتظره همه اهداف و 
آرزوهايش را نقش بر آب کرد. سال ۱۳۹۶ در جريان 
يکی از مسابقات، دچار مصدوميت جدی از ناحيه کمر 
شد و به توصيه پزشکان برای هميشه دست از ورزش 
حرفه ای و حضور در مسابقات کشيد. پس از مدتی به 
مربيگری روی آورد و امروز در قامت يک مربی جوان 
مشغول تربيت شاگردانی است که بتوانند راه نيمه تمام 

او را ادامه بدهند و کامل کنند. 

مهدى اسماعيل پور

تعلق خاطرم به باشگاه کوثر که کارم را از آنجا آغاز کردم، 
زياد است. 

عادی، يک سئانس اضافه تر هم تمرين می کردم. پس از 
آن رفتــه رفته کارم جدی تر شــد و ديگر جای کوچه و 

خيابان، همه اوقات فراغتم در باشگاه می گذشت. 
 پس استعدادتان در رشته کاراته اتفاقی کشف 

در آن مقطع اتفاقی بود، اما اطمينان دارم اگر اتفاقی 
وارد کاراته نمی شــدم، در آينده بی شک سراغ اين رشته 
رزمی می رفتم. چون واقعًا عاشــق مبارزه بودم. از همان 
دوران کودکی عاشــق «بروسلی» و «جکی چان» بودم و 
۲حســابی با بچه های مردم و به ويــژه ۲حســابی با بچه های مردم و به ويــژه ۲ خواهرم به خيال 
خودم با فنون کاراته که از فيلم ها يادگرفته بودم، مبارزه 
می کــردم. چون بــرادر ندارم، خواهرهايــم که از خودم 
بزرگ تر هســتند، همــواره نقش حريف ورزشــی برايم 

داشتند و حسابی هم از من کتک می خوردند. (خنده)
  حتمًا وقتی کاراته کار شــديد و انرژی تان 

داشتند و حسابی هم از من کتک می خوردند. (خنده)
  حتمًا وقتی کاراته کار شــديد و انرژی تان 

داشتند و حسابی هم از من کتک می خوردند. (خنده)

تخيله می شد ديگر بچه های فاميل و محله ديگر 
از دستان در امان بودند. 

بله تا پيش از اينکه کاراته را آغاز کنم، مدام با دعوا 
انرژی ام را تخليه می کردم، اما از زمانی که به باشگاه 
رفتم و انرژی ام آنجا تخليه شــد، ديگر حسابی بچه 
آرامی شــده بودم و همه از دستم در امان بودند و 
داخل خانه هم خراب کاری نمی کردم. وقتی انرژی ام 

در باشــگاه تخليه می شد، ديگر الزم نبود در خانه يا 
کوچه آن را خالی کنم. جای گشــتن در خيابان ها 
با رفتن به باشــگاه برای خود هدف گذاری کردم و 
استعداد و توانم را در جهت مثبت به کار گرفتم. در 
اينجا بايد از پدر و مادرم تشــکر کنم که برای من 
در زندگی، تصميمات درستی گرفتند و هميشه 
برای آينده و خوشــبختی ام از جان و دل مايه 

گذاشتند. همچنين از خواهر هايم که همواره 

ورزشی و نيرو و توان جوانی در 
حيطه ورزش منطقه استفاده کنند. 
با اين وجود ما به بچه های منطقه 

آموزش می دهيم و در اين روزهای 
کرونايی در فضای باز و بوستان ها 

کالس های خصوصی برگزار می کنيم 
تا هم درآمدی داشته باشيم و هم 
اين ورزش را   ترويج کنيم. با توجه 
به اينکه منطقه از ما حمايت 

نمی کرد، برای مدتی از اينجا 
رفتم و در باشگاه های خارج 

از منطقه کار می کردم، 
اما تصميم گرفتم 

دوباره در محله خودم 
فعاليت داشته 

باشم.»
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 گفت و گو با چند هم محله اى كه زندگى شان 
را وقف كمك به مردم و فعاليت هاى نيكوكارى كرده اند

از همان کودکی به سبب داشــتن پدر و مادری خّير با فرهنگ 
مهرورزی و کمک به ديگران مانوس بود. اينکه کســی دست خالی 
از در خانه ات نرود، يک سنت بود که مادر بر آن تأکيد داشت. اينها 
را «کبری وادی زاده» ســاکنان قديمی محله «مهرآباد» می گويد و 
ادامه می دهد: «پس از اخذ مدرک فوق ديپلم، مدتی در يک شرکت 
خدماتی به عنوان مسئول دفتر مشــغول کار بودم. به موجب آن با 
بانوانی آشــنا شدم که شرايط مالی مساعدی نداشتند و با سختی و 
زحمت روزگار خود و خانواده يشــان را می چرخاندند. مدتی هم در 
يک مرکز آموزشــی به عنوان معلم سرگرم تدريس بودم. به ياد دارم 
که همه حق التدريس های آن ســال را به بانوانی که شناسايی کرده 
بودم، اهدا کردم. لذتی وصف ناپذير داشت. دستم خالی شد اما انگار 
به گفته مادرم، دلم از مهربانی و آرامش ُپر شد. يکی از دوستانم که 
االن نيز با هم مشــارکت داريم، از کارم استقبال کرد و پيشنهاد داد 
فعاليت های نيکوکارانــه را در کنار يکديگر ادامه دهيم. از آن زمان 
تا به امروز، ۲۲ ســال می گذرد و ما همچنان به دنبال فعاليت هايی 
هستيم که در نهايت گره از گرفتاری هم محله ای هايمان باز شود.» 
وادی زاده که فرمانده پايگاه بسيج (خواهران) «شهيد صفری است»، 
می افزايد: «به کمک بســيجيان و اهالــی قديمی محله «مهرآباد»، 
خانواده های نيازمند و آبرومند را شناسايی می کنيم. برخی از بانوان 
به تحقيق های نامحسوس درباره صحت و سقم ماجرای زندگی آن 
خانواده ها می پردازند. پس از تأييد، پرونده ای تشــکيل می شود. در 
حال حاضر، ۵۳۰ پرونــده داريم که انواع خدمات به دقت و عدالت 
به آنها ارائه می شــود. توزيع بسته های ارزاق مناسبتی، کارت هديه، 
خدمات متنوع از تعمير لوازم تا بازسازی خانه، آموزش های تخصصی 
و کارآفرينی، تســويه حساب های دفتری، اشتغالزايی، ايجاد شرايط 
ازدواج های آسان، تهيه جهيزيه، اقدامات گروه های جهادی از جمله 
اين خدمات اســت. خّيران بســياری هم در اين مسير همراهمان 
هســتند که از نذورات مادی و معنوی، صدقــات و فطريه ها برای 
مهروزی به ديگران بهره مند می شــويم. بســياری از متخصصان در 
حوزه های مختلف مانند پزشکی و آموزشی اعالم آمادگی کرده اند تا 

در زمان مناسب به صورت رايگان خدمات ارائه دهند.»

كبرى وادى زاده
ساكن محله مهرآباد: 
مهربانى را از 

مادرم ياد گرفتم
از يک نذر ســاده در دوره دانشــجويی آغاز شــد. نذر کرده بود 
اگر پس از طی کردن فراز و نشــيب های تحصيل در رشته پزشکی، 
مطبش را راه انــدازی کند، افراد و خانواده هــای نيازمند را رايگان 
ويزيت کند. «زهرا خرمنگير»، پزشــک متخصــص «بيماری های 
زنان» و کارشناس ارشد «طب سنتی» باالخره مطبش را در ۱۳۷۵ 
در محله شمشــيری راه اندازی کرد و از همان ســال، پای قرارش 
ماند: «سکونت در محله شمشيری سبب شد تا خانواده های بسياری 
را شناســايی کنم که از عهده پرداخت هزينه ويزيت برنمی آمدند. 
بنابراين رايگان معاينه شان می کردم. مدتی که گذشت متوجه شدم 
آنهــا در تأمين هزينه های دارويی نيز مشــکل دارند. از چند تن از 
پزشکان همکار که در داروخانه ها و آزمايشگاه ها مشغول کار بودند، 
درخواست کردم در اين نذر همراهم باشند. اوايل نفرات در گروه مان 
شايد به زحمت به عدد ۵ می رسيد. اما اکنون پس از گذشت سال ها، 
تعدادمان بيش از ۲۰ نفر عضو ثابت است. کانون «سالمت بانوان راه 
ســبز» را تشــکيل داديم تا بتوانيم سطح سالمت جسمی و روحی 
بانوان را افزايش دهيم. ســالمتی  که طی سال ها در مواجهه با انواع 
مشــکالت اقتصادی و خانوادگی به خطر می افتد و معموًال از سوی 
بانوان جدی گرفته نمی شــود تا زمانی که به مشــکلی حاد تبديل 
شود.» پزشک جهادگر هم محله ای در ادامه می گويد: «سالمت بانوان 
می تواند ســالمت خانواده و جامعه را تضميــن کند. مادر و بانويی 
اگر بيمار و رنجور باشــد، حس ناراحتی او به ديگر اعضای خانواده 
نيز منتقل می شود و اين نشــان از قدرت تأثيرگذاری بانوان است. 
اين قــدرت را می توان در مهرورزی بانــوان نيز يافت. به گونه ايی که 
اگر اداره يک گروه يا عرصه هايی از يک شــهر را در دست بگيرند با 
آن سبک مهربانی خود، به طور حتم شرايط زيست پذيری را فراهم 
خواهند کرد. برای همين کانون سالمت محور ما، گستره جغرافيايی 
فعاليت هــای خود را افزايش داد تا با آموزش، ويزيت و مشــاوره در 
روســتاهای محروم اطراف پايتخت، باور تأثيرگــذاری بانوان را به 
آنهــا باز گردانيم. هر ماه يک روز را به اردوی جهادی و بهداشــتی 
اختصاص می دهيم که به لطف خدا با اســتقبال از ســوی مديران 
شهری و شهروندان مواجه شده است. به گمانم «آموزش» کليدواژه 
فراموش شــده در موضوع های مختلف از جمله بهداشــت و درمان 
است. اگر ما پيش از هر چيز ياد بگيريم که چگونه پيشگيری کنيم و 
سبک زندگی سالمی داشته باشيم، کمتر سراغ پزشک و بيمارستان 

خواهيم رفت.»

دكتر زهرا خرمنگير
ساكن محله شمشيرى: 
مهارتم را نذر 

درمان نيازمندان 
كردم

فعاليت هــای نيکوکارانــه اش را از دهه ۷۰ آغاز کرده اســت. از 
نخســتين مبلغ اندکی که به عنوان کمک به يکی از خّيران مسجد 
محلــه مهرآبادجنوبی تحويل داد. «مريم بهرامــی»، بانوی خيری 
است که تاکنون به سبب کارهای خير و الگوسازی در زمينه  ترويج 
فرهنگ نوع دوستی، در برنامه های مختلف تلويزيونی حضور يافته 
و از لذت و برکت مهربانی نســبت به يکديگر گفته اســت. بهرامی 
می گويــد: «با جمع آوری کمک های نقــدی بانوان در دورهمی ها و 
جلســات روضه، صندوق قرض الحســنه ای را راه اندازی و کارهای 
بزرگی کرديم تا اميدی برای افراد و خانواده های نيازمند در روزهای 
مباداشان باشد. تأمين کمک هزينه های وديعه مسکن، اجاره، درمان، 
جهيزيه، سيسمونی، تحصيلی و گره گشايی های خانوادگی از جمله 
مواردی اســت که تاکنون مبالغ صندوق برای آنها خرج شده است. 
از ســويی، افرادی را که تخصص خاصی دارنــد، برای ارائه آموزش 
رايگان و کارآفرينی دعوت می کنيم. حســاب های دفتری بسياری 
را با کمک خّيران محلی تســويه کرده ايم. هزينه های ترک اعتياد و 
بستری در کمپ را نيز تأمين می کنيم. بالغ بر ۱۰۰ مصرف کننده را 
از دام اعتياد به خواست و همت خودش، رها کرديم و شرايط اشتغال 
برايشــان به وجود آورديم. در اين دوران «کرونا» نيز از ســالمندان 
غافل نمانديم. امور روزانه شــان را با هدف خارج نشدن آنها از خانه 
و رعايت پروتکل های بهداشــتی، انجام می دهيــم و گاه با برگزاری 
جشــن های تولد به صورت مجازی، حالشان را خوب می کنيم. البته 
اين جشــن ها پيش از شيوع کرونا، حضوری برگزار می شد و بسيار 
هم مورد اقبال اهالی بود. يکی از اقدامات مهم ما، شناسايی افرادی 
اســت که در معرض انواع آسيب های اجتماعی هستند. افرادی که 
اگر دير دست شــان را بگيريم، ممکن است اتفاق های تلخی برای او 
وخانواده اش رقم بخورد. بنابراين، تيم مشــاوران ما حسابی سرشان 

شلوغ است.»

مريم بهرامى
ساكن محله مهرآباد: 

كارهاى بزرگى 
با صندوق 

قرض الحسنه 
محله كرده ايم

«کوويد ۱۹ » که شــايع شــد، آســتين همت را باال زد و شروع 
به دوختن ماســک های پارچه ای کرد. «فاطمه گل رو»، که ساکن 
محله «شــهيد دستغيب» است، ابتدا با هدف کمک به خانواده های 
نيازمنــد، اين کار را انجام داد. پــس از مدتی تصميم گرفت بانوان 
سرپرست خانواده و بی سرپرست را در کارگاهی جمع و جور، به کار 
و درآمدزايی مشغول کند. ابتدا دوره های آموزشی برای آنها برگزار 
کرد و ســپس با ۱۵ بانو کار را آغاز کرد. گل رو در اين باره می گويد: 
«اوايل سال ۱۳۹۹، ماسک هايی که می دوختيم با حداقل قيمت به 
مراکز درمانی و بهداشــتی تحويل می داديم. بخشی از ماسک ها نيز 
در قالــب نذرهای معنوی بين خانواده های نيازمند توزيع می شــد. 
در کنار اين نذورات، هدف اصلی، اشــتغالزايی برای بانوانی بود که 
به هر دليل به درآمد احتياج داشــتند. اشتغال در محيطی امن که 
کارايی شــان را به حداکثر برساند.» او هم چنين می افزايد: «نزديک 
به ۶ ماه است که توليد ماسک را کاهش داده ايم و به توليد پوشاک 
پرداخته ايم. پيش از اين طراحی پوشاکی را که سفارش می گرفتيم، 
فردی خارج از مجموعه انجام می داد. اما به لطف خيران، دوره های 
آموزشــی طراحی انواع لباس در کارگاه برگزار شد و اکنون صفر تا 
صــد کار را خود بانوان انجام می دهنــد. در حال حاضر با يک برند 
ايرانی باکيفيت محصوالت خود را توليد می کنيم. نکته قابل تحسين 
اين است که همسايه ها و اهالی با معرفی ما و برندمان به ديگران و 

خريد آنها، به نوعی از ما حمايت می کنند.»

فاطمه گل رو
ساكن محله دستغيب: 

كارگاه 
اشتغالزايى با 
حمايت اهالى 
راه اندازى شد

داستان تأسيس مرکز نيکوکاری «باب الحوائج» در محله «دکتر 
هوشــيار» از سوی «سيد سکينه آقايی نيارکی» به حدود سال های 
۱۳۹۶ بازمــی گردد که تا پيش از آن به صورت پراکنده با همراهی 
همسايه ها به جمع آوری کمک های نقدی ويژه خانواده های نيازمند 
و دارای فرزنــد معلول می پرداخت. آقايی می گويد: «در محله تعداد 
بانوانی که بــه دنبال منبع درآمد بودند در حــال افزايش بود و ما 
هم به فکر افتاديم تا کارگاه کارآفرينی راه اندازی کنيم. يک کارگاه 
خياطی که ابتدا در يکی از کارگاه های ســرای محله دکتر هوشيار 
فعال بــود و پس از مدتی مرکز نيکــوکاری باب الحوائج را زير نظر 
کميته امداد «امام خمينی»(ره) راه اندازی کرديم. خياطی و ساخت 
زيــورآالت به بانوان آموزش می داديم و برايشــان بــازار کار فراهم 
کرديم. تهيه ســبد کاال و آزادسازی زندانيان جرائم غير عمد و مالی 
هم از ديگر از اقدامات مرکز اســت که اهالی در به ثمر رسيدن آنها 
بســيار ياری می رسانند.» مؤسس مرکز نيکوکاری محلی می افزايد: 
«گره گشايی های ديگر نيز با توجه به فرهنگ «ريش سفيدی» که از 
ديرباز بين اهالی محله ها به ويژه در جنوب شــهر مرسوم بوده است، 
انجام می شــود. اگر کدورتی به هر دليل بين اهالی به وجود بيايد يا 
اختالفی ســبب جدايی فرد يا افرادی شده باشد تا جايی که حقی 
ضايع نشــود، ورود می کنيم و مشکل را مرتفع می سازيم. کاش اين 
فرهنگ ريش سفيدی در سطوح ديگر جامعه گرامی داشته می شد و 

تعامالت براساس آن پيش می رفت.»

سكينه آقايى نياركى
ساكن محله دكتر هوشيار: 

با كمك اهالى 
گره گشايى 

مى كنيم

نهاد ها و ســازمان های دولتی با حمايــت از انجمن های مردمی 
می توانند ضمن حصول بهترين نتيجه، الگويی مناســب از فرهنگ 
مهرورزی ارائه دهند. «منيــره رضايت»، مددکار اجتماعی و بانوی 
خّير محله «شمشيری» با بيان اين مطلب می گويد: «نزديک به ۱۰ 
سال است که فعاليت های خود را براساس رشته تحصيلی ام در محله 
آغاز کردم. هميشــه دوست داشــتم به ديگران کمک کنم. همين 
احساس و تمايل سبب شد تا در دانشگاه، رشته «مددکاری» بخوانم. 
سال ۱۳۹۲ به ســرای محله «شمشيری» مراجعه کردم و در خانه 
«رفاه» سرا مشغول به کارهای داوطلبانه شدم. بانوان بی سرپرست يا 
بدسرپرست را شناسايی می کرديم و نيازهای طبقه بندی شده شان 
را پاســخ می داديم. به تدريج فعاليت هايمان را سامان داديم و برای 
هــر گروه از خدمات، فردی را به عنوان مســئول تعيين کرديم. کار 
ثواب اتفــاق می افتد اما اگــر حمايت های دولتی و ســازمان های 
باالدســتی باشــد، روال برخی کارها و فعاليت ها تسهيل می شود و 
در کار خدمت رســانی ما هم گرهی نمی افتــد.» هم محله ای خير، 
از کمک هايی می گويد که تاکنون بيشــترين تکرار و فراوانی را در 
ارائه داشــته اند: «بضاعت مالی محدود به سبب نداشتن تحصيالت 
و تخصص ويژه در بازار کار موجب شــده اســت تا اهدای سبد کاال 
در اين محله، بيشترين فراوانی را داشته باشد. به گونه ايی که تقريبًا 
همه کمک های نقدی کــه از خّيران دريافت می کنيم، صرف تهيه 
ســبد کاال می شود. در رتبه دوم، مشاوره و کارگاه های روان شناسی 
قرار دارد که آن هم ريشه در ناآگاهی افراد نسبت به مسائل زندگی، 
از شــيوه ارتباطات و تعامل ها گرفته تا مهارت حل مشکالت، دارد. 
معموًال برای افرادی که از تنهايی در دوران سالمندی رنج می برند و 
به دنبال هم صحبت هســتند، نسخه داشتن يک همراه و همدل را 
می پيچيم. تا جايی هم که امکان داشته باشد برای پيدا کردن يک 
همراه خوب با توجه به معيارهای فرد تنها، جست وجو می کنيم. تا به 

امروز سبب وصلت بسياری از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها شده ايم.»

منيره رضايت
ساكن محله شمشيرى: 

با حمايت، 
گره هاى بيشترى 

باز مى شود

  آذر ماه سال گذشته بود که طرح «بانوان بی نشان شهر» در منطقه ۹ اجرا شد. طرحی 
در شناسايی و تکريم بانوانی که زندگی خود را وقف  ترويج فرهنگ «مهرورزی و مهربانی» 
کرده اند. بيش از ۲۰ بانوی فعال و نيکوکار در محله های منطقه برگزيده شده اند که هريک 
با توجه به موضوع فعاليت های خود از خدمت رسانی به بانوان سرپرست خانواده گرفته تا 
کودکان کار و کارآفرينی، ســال ها تجربه را به دوش می کشند. در اين گزارش با تعدادی از 
بانوان منتخب به گفت وگو نشسته ايم و آنها از فعاليت های نيکوکارانه خود و تأثيراتش در 

محله می گويند.

سحر جعفريان
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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

 افزايش ايمنى با ساخت كندروى 
فتح ـ آزادگان 
رئيس توسعه و نگهداشت فنی و 
جانشين معاون فنی و عمرانی شهردار 
منطقه ۲۱، درباره پروژه کندروی 
بزرگراه فتح و آزادگان از پايان کار و 
افتتاح غير رسمی آن خبر داد: «پروژه 
اولويت دار کندروی فتح  ـ آزادگان تقريبًا 
تمام شد و سيزدهم ارديبهشت  ماه به 
بهره برداری رسيد و به صورت غير رسمی 
افتتاح شد. اين پروژه نزديک به ۱۵۰متر 

طول دارد و اهميت آن از اين جهت است که فتح، 
بزرگراهی است که به دليل وجود مراکز صنعتی، 
نظامی، اداری، خدماتی و کارخانه های متعددی که 
در اطراف و حاشيه قرار دارد، نيازمند الين کندرو 
است و نمی توان از الين اصلی انشعاب گرفت و 
بايد خودروها وارد مسير فرعی شوند و دسترسی 
کاربری داشته باشند. در آن مقطع که بزرگراه فتح، 
کندرو نداشت و هنوز کار به پايان نرسيده بود، در 
اين محور پر  تردد تداخل حرکتی پيش می آمد و 
به لحاظ ترافيکی، مشکالتی را ايجاد می کرد. چون 
معلوم نبود که مسير، الين تندرو و يا الين کندرو 
است و مرزی بين اين دو وجود نداشت که هرکدام 
از آنها را مشخص کند.» 
«رضا زلفی»، درباره زمان آغاز اجرای اين طرح 
هم می گويد: «ساخت اين کندرو که از سال ها پيش 
مطرح شده بود، از اواخر نيمه دوم سال گذشته زده 
شد و قرار بود تا ۲۲بهمن  ماه افتتاح شود، اما به داليل 
فنی و هم  چنين وجود معارض  ها از جمله لوله های 
آب  و گاز و ديگر مسائل پيش بينی نشده ای که در 
حين انجام کار با آنها روبه  رو شديم، سبب شد اجرا 
و تکميل اين پروژه تا ارديبهشت ماه امسال به طول 
بی  انجامد. اين پروژه يک پروژه فرامنطقه ای است که 
موجب باال رفتن سطح ايمنی حمل ونقل می شود 
و نه تنها شهروندان منطقه۲۱ بلکه همه کسانی 
که در مسير غرب به شرق فتح يعنی از «کرج» 
و «باغستانک» و «شهر قدس» وارد اين مسير 
می شوند، از آن منتفع خواهند شد. هم  چنين با توجه 
به اينکه اين کندرو نزديک بزرگراه «آزادگان» قرار 
دارد، از اهميت دوچندانی برخوردار است.»

ضرورت ساخت مسير هاى دوچرخه سوارى 
رئيس توســعه و نگهداشــت فنی و جانشين معاونت فنی 
و عمرانی منطقه ۲۱ از مســير های دوچرخه سواری به عنوان 
پروژه های اولويت دار شهرداری تهران نام می برد که قرار است 
شــهر را از خودرو محور بودن به ســوی انســان محور بودن 
ســوق دهند: «پروژه بعدی اولويت دار، مســيرهای دوچرخه 
اســت. همان گونه که می دانيد سياست سازمان «حمل ونقل» 
شــهرداری تهران اين اســت که شــهر به جای خودرو محور 
بودن به ســوی انسان محور شدن حرکت کند. در اين راستا، 
مسيرهای پياده رو و مسيرهای دوچرخه در اولويت شهر تهران 
قــرار گرفته اند و بايد زيرســاخت های الزم برای عبور و مرور 
شهروندانی که قرار اســت به صورت پياده يا با دوچرخه  تردد 
کنند، فراهم شود. مسيرهای دوچرخه سواری که اکنون در دستور کار ما قرار دارد، مسير دوچرخه بلوار ياس که بخش 
اعظم کار آن انجام شــده است. هم  چنين مسيرهای دوچرخه ســواری بلوارهای «گلها» و «شاهد» و «تهرانسر»، حد 
فاصل بلوارهای «شاهد» و ياس، از ديگر مسيرهای دوچرخه سواری است که در اولويت پروژه های عمرانی منطقه قرار 
گرفته اند و قصد داريم تا اين مســيرها را در ســال جديد و به صورت مقطعی و فازبندی شده  به بهره برداری برسانيم تا 

مشکلی برای شهروندان ايجاد نشود.»

تكميل پروژه بزرگراهى منطقه با «دوگاز» 
پروژه اولويت دار بعدی، پروژه دوگاز است. «رضا زلفی» 

جانشين معاون فنی و عمران شهردار منطقه ۲۱ درباره اين 
پروژه می گويد: «فاز دوم اين پروژه در دست اقدام است. فاز 
نخست اواخر سال ۱۳۹۸ افتتاح شد و از سال گذشته هم 
فاز دوم آن آغاز شده است. اهميت اين پروژه به اين دليل 

است که شبکه بزرگراهی منطقه را تکميل و بزرگراه «شهيد 
لشکری» (جاده مخصوص) را به بزرگراه فتح و درنهايت به 

بزرگراه«شهيد فهميده» (تهران ـ کرج) متصل می کند. تقاطع 
بلوار «کرمان خودرو» با بزرگراه شهيدلشکری 

يا همان جاده مخصوص، تقاطعی است که 
روزانه شهروندان زيادی از شهرک های اقماری 
مانند «شهريار» و باغستان، «انديشه» و کرج 

در اين مسير  تردد دارند و باتوجه به اينکه 
سه راهی بسيار شلوغی محسوب می شود، 
همواره مردم در ترافيک آن می ماندند و 

وجود چراغ قرمز راهنمايی و رانندگی در آنجا 
ترافيک های سنگينی را به ويژه هنگام عصر  

ايجاد می کرد. اهالی محله می گويند گاهی اين 
ترافيک تا ۲کيلومتر امتداد داشت! با احداث 

فاز يک، اين تقاطع غير همسطح و مسير 
حرکتی تسهيل شد، اما اتصالی بين بزرگراه 

شهيد لشکری با بزرگراه شهيد فهميده ايجاد 
نمی شد. فاز دوم پروژه، اتصال غير مستقيم 

بزرگراه شهيد لشکری به بزرگراه شهيد 
فهميده را ايجاد می کند. اين اتصال از طريق 

فاز دوم پروژه دوگاز انجام می شود، به اين 
شکل که فاز يک به خيابان های «ارديبهشت» 
و «داروپخش» متصل و در نهايت وارد بزرگراه 

شهيد فهميده می شود. اهميت ديگر اين 
پروژه در اين است که برای آغاز فاز سوم 

که آن  هم در دستور کار قرار دارد و به زودی 
شروع خواهد شد، ابتدا بايد فاز دوم تکميل 

شود. يعنی پروژه بايد به صورت متناوب و نوبتی اجرا شود. از 
ديگر مواردی که اين پروژه را متمايز می کند، ايمنی  ايی است 

که با افتتاح آن در حمل ونقل منطقه ايجاد می شود.» زلفی 
در ادامه از مراحل پايان اجرای فاز دوم پروژه دوگاز خبر 

می دهد و ابراز اميدواری می کند که تا چند روز آينده، صد 
در صد تکميل و آماده بهره برداری شود: «فاز دوم، نزديک به 
۶۰۰ مترمربع طول و ۲۴ مترمربع عرض دارد و در ۲ باند رفت 
و برگشت شمالی و جنوبی و در يک قسمت، شرقی و غربی 
اجرا می شود. در اين پروژه مانند ديگر پروژه های شهرسازی، 
معارض هايی وجود داشت. از معارض های شخصی و امالک 
گرفته تا معارض های تأسيساتی مانند آب و برق و گاز که با 
تدابير شهردار منطقه اين معارض ها 

رفع شد و پروژه آماده بهره برداری 
است از اين بابت که ۹۵ درصد 

پيشرفت داشته است، هم اکنون نيز 
می توان از آن بهره برداری کرد. اما 

از آنجايی که هدف مان اين است تا 
کار به شکل صد در صدی به پايان 

برسد، منتظر هستيم تا اليه آخر 
آسفالت ريزی نيز به پايان برسد و 
بتوانيم از اين پروژه به طور کامل 

بهره برداری کنيم.»

 وضعيت 3 پروژه مهم غرب پايتخت 
در گفت وگو با جانشين معاون فنى و عمرانى شهردار منطقه 21

اولويت با طرح هاى انسان محور است

رضا زلفى
رئيس توسعه و 

نگهداشت فنى و 
جانشين معاون فنى 

و عمرانى شهردار 
منطقه 21

مهدى اسماعيل پور

 پروژه های عمرانی متعددی 
در منطقه ۲۱ در دست انجام 

است که هرکدام کارکرد و 
تأثير خود را بر روی حوزه های 

حمل ونقل و ترافيک، فرهنگی و 
اجتماعی و معماری و شهرسازی 
و خدمات شهری دارند. از ميان 
ده ها طرح و پروژه ای که در اين 

محدوده تعريف شده است و 
اجرا می شود، «رضا رجب زاده»، 

شهردار منطقه، در بازديدی که از 
۳ پروژه داشت، از آنها به عنوان 

پروژه های اولويت دار نام برد. اين 
پروژه های اولويت دار، کندروی 

بزرگراه «فتح ـ آزادگان»، فاز 
دوم پروژه «دوگاز» و مسير 

«دوچرخه سواری» بلوار «ياس» 
را شامل می شود. در ادامه، ضمن 

بررسی اين موضوع که چه ويژگی 
و کارکردهايی اين ۳ پروژه را از 

ديگر پروژه های منطقه متمايز 
و مهم تر می کند، گزارشی نيز از 

آخرين وضعيت و ميزان پيشرفت 
آنها تهيه کرده ايم.

هويت

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

 ضرورت توسعه سرانه هاى محلى
روند رو به افزايش هجوم انبوه سازان به منطقه ۲۲ و به ويژه محله کوهک، به گونه ای بوده 
است که در اين منطقه تنها ساختمان ها ساخته شده اند و پيمانکاران هيچ گونه تعهدی برای 
تأمين انواع سرانه ها و ساير تعهدات خود نداشته اند. در محله کوهک نيز به سبب نوپا بودن 
آن و ساکن شــدن جمعيت زياد در برج های موجود، از ميان مشکالت متعددی که وجود 
دارد، معضل کمبود ســرانه های خدماتی، فضای سبز و آموزشی پررنگ تر است. با توجه به 
وجود برج های مســکونی بزرگ در اين منطقه، تراکم جمعيت با زيرساخت های اجتماعی، 
عمرانی، فرهنگی تناســبی ندارد و همين چالش های مختلفی را در اين محله ايجاد کرده 
است. افزايش سرانه آموزشی متناسب با جمعيت، اختصاص سرانه های فضای سبز و پاتوق 
محله و نيز افزايش فضاهای ورزشــی از جمله راهکارهای پيشنهادی شوراياری اين محله 
برای رفع کمبودهاســت. البته بايد درباره زيرساخت های خدماتی آن نيز انديشيد. يکی از 
اين موضوع های قابل بررسی، سرعت خدمت رسانی ماشين های آتش نشانی و اورژانس است 
که در صورت دسترسی سخت به اين محله، می تواند برای اهالی به ويژه برج نشينان بسيار 
خطرآفرين باشد. برای مثال، ايستگاه ۳۰ آتش نشانی در قسمت جنوب غربی پارک چيتگر 
قرار دارد و خودروهای آتش نشانی برای رسيدن به اين محله بايد از پارک چيتگر و بزرگراه 
تهران ـ کرج خود را به کوهک برسانند که به دليل طوالنی بودن مسير، ممکن است با تأخير 

برسند. 

مرور داستان شكل گيرى يك محله قديمى در غرب پايتخت

كـوهك 
كوچه بن بست ندارد

  شکل گيری هريک از محله های منطقه ۲۲ تاريخچه و داستانی خواندنی دارند. محله هايی 
که تا پيش از تشــکيل منطقه ۲۲، جزو منطقه ۵ شهرداری تهران يا بخشی از اراضی حاشيه 
شــهر به حساب می آمدند، مستقل شــدند و هويت پيدا کردند. محله «کوهک» هم يکی از 

محله های قديمی اين منطقه اســت که در گذشــته به نام «برادران 
عليمرادی» شهرت داشت. اين محله به دليل مجاورت با جنگل 

«چيتگر» و هم  چنين درياچه «شهدای خليج فارس» از آب و 
هوای مســاعدی برخوردار است. در اين گزارش هويت و 

داشته های اين محله قديمی را با هم مرور می کنيم.  

ثريا روزبهانى

يكى از قديمى ترين محله ها
منطقه۲۲ غربی ترين و وسيع ترين منطقه پايتخت 
محله های مختلفی دارد. آن طور که قديمی های محله 
تعريف می کنند اراضی محــدوده چيتگر و «وردآورد» 
شــمالی، ابتدا متعلق به خانــواده «فرمانفرماييان» و 
«فيروزگر» بود که پس از پيروزی انقالب اسالمی، اين 
اراضی ملی اعالم و بخشــی از آن به ســازمان «زمين 
شهری» واگذار شــد. اما به دليل مشکالت کالن  شهر 
تهران، مسئوالن شهری تصميم گرفتند اين منطقه را 
مطابق با الگوهای شهرسازی نوين به محدوده ای برای 
خدمت رســانی به شــهر تهران و مکانی برای جبران 

کمبودهای رفاهی ديگر مناطق تبديل کنند. 
 محلــه کوهک يکی از قديمی تريــن و اصلی ترين 
محله  های منطقه ۲۲ تهران است. اين محله در گذشته 
جزو محله های کمتر توســعه يافته حاشيه پايتخت با 
امکاناتی بســيار محدود بود. در قديم، اين محله با نام 
خيابان برادران عليمرادی شهرت داشت که در قسمت 

شرق درياچه چيتگر قرار دارد. 

همسايگى خانه هاى وياليى و برج ها
بافت محله کوهک به ۲ قسمت شخصی ساز وياليی 
و برج های مســکونی تقسيم می شود. شهرک «مهر» و 
شهرک «بهاران» از جمله قسمت های وياليی و کم واحد 
محله کوهک به شــمار می رود که با نماهای زيبايی 
از نظر معماری شهرســازی طراحی شــده اند. 
«محمدعلی خدابخش»، دبير شــوراياری 
محله کوهک، درباره اين محله می گويد: 
«اين محله با چشم انداز زيبايی از البرز 
جنوبی در قسمت شــرقی شهرک 
«گلســتان» واقع شــده است و به 
ســبب همجواری با پارک جنگلی 
چيتگــر و قــرار گرفتن در شــرق 
درياچــه خليج فــارس، آب و هوای 
مطلوبــی دارد. هم  چنين قرار گرفتن 
اين محله در کريدور اصلی جريان هوای 
تهران و بعد مکانــی از ترافيک و آلودگی 
شــهر موجب شده اســت تا جزو محله های 
شناخته شــده اين منطقه به شــمار رود. در اين 
محله شــهرکی با همين نام (کوهک) وجود دارد که 
بيش از ۴ هــزار خانوار در آن ســکونت دارند. در 
کوهک نيز مانند ســاير محله های منطقه شاهد 
ساخت وسازهای برج های متعددی خواهيم بود. 
اين محله به صورت تفکيک شده شامل برج های 
مسکونی مختلفی است و غالبًا آپارتمان های رو 
به منظره جنگل چيتگــر و درياچه، طرفداران 
بيشــتری دارند. تمامی ساختمان ها و برج های 
کوهک نوســاز هستند و بافت قديمی و فرسوده 

در اين محله وجود ندارد. 

وجود زمين های بزرگ در کوهک نظر بيشتر سازندگان 
منطقه ۲۲ را برانگيخت تا شــروع به فعاليت و ساخت 
پروژه هــای عمرانی در اين محلــه کنند. هم  چنين در 
طرح شهرســازی محله کوهک، کوچه بن بست وجود 
ندارد و همه بلوارها، خيابان ها و کوچه های آن بر اساس 
استاندارد شهرسازی مدرن ساخته شده است.» به گفته 
خدا بخش تعاونی  های مســکن،   نهادهــا و ارگان های 
دولتی نســبت به بخش خصوصی ســهم بيشتری در 

ساخت وساز در کوهک دارند. 

در جست وجوى فضاى آموزشى
جمعيــت بســياری در محله کوهــک منطقه ۲۲ 
سکونت دارند اما سرانه فضای آموزشی در اين محدوده 
کم اســت و اهالی از کمبود فضای آموزشــی همچون 
مدرسه در اين محله گاليه دارند. دبير شوراياری محله 
کوهک در اين باره می گويد: «هيچ مدرســه ای در اين 
محله وجود ندارد. مســئوالن شهری منطقه می گويند 
۷هزار مترمربع فضای مورد نياز را برای ساخت اين مکان 
آموزشی از سازنده های برج های مسکونی گرفته و حتی 
برای احداث اين فضای آموزشی بانی خير نيز پيدا شده 
اســت، اما اداره آموزش و پرورش برای ســاخت، اقدام 
نمی کند. ســاکنان از اين موضوع گله دارند و مجبورند 
فرزندانشان را در مدارس مناطق ديگر ثبت نام کنند.» او 
در ادامه به راهکار رفع اين مشــکل اشاره می کند: «اگر 
شهرداری بخواهد می تواند زمين ديگری را برای ساخت 
اين فضای آموزشــی اختصاص دهد تا با کمک خيران، 
اين محله هم صاحب مدرســه و فضای آموزش شــود. 
اکنون اغلب دانش آموزان اين محله برای ادامه تحصيل 
به مناطق ديگر از جمله منطقه ۵ می روند که اين رفت 
و آمدها عالوه بر از دســت رفتن زمان، از نظر مالی نيز 

برای خانواده ها دشوار و پرهزينه است.»

وضع حمل ونقل عمومى خوب است
موقعيت مکانی مطلوب و دسترســی سريع محله 
کوهک به چهار بزرگراه اصلی «شهيد همت»، «آزادگان»، 
«تهــران – کرج» و «حکيــم» و همچنين مجاورت با 
ايستگاه مترو چيتگر و پايانه مسافربری اتوبوسرانی سبب 
شــده است تا اين محله در زمينه حمل ونقل عمومی و 
دسترســی، جايگاه ويژه تری نسبت به ديگر محله های 
منطقه داشته باشد. اين محله از سمت شمال به بزرگراه 
شهيد همت  ـ شهيد خرازی از سمت جنوب به بزرگراه 
تهران  ـ کرج و از سمت شرق به آزادگان و غرب به شهيد 
حکيم دسترسی دارد. البته وجود ايستگاه مترو چيتگر 
در خيابان «نسيم ۲» و ايستگاه اتوبوسرانی برای ساکنان 
کوهک امتياز ويژه ای است تا بدون مشکل ترافيک در شهر 

تهران رفت وآمد کنند. 

محله های قديمی اين منطقه اســت که در گذشــته به نام «برادران 
عليمرادی» شهرت داشت. اين محله به دليل مجاورت با جنگل 

«چيتگر» و هم  چنين درياچه «شهدای خليج فارس» از آب و 
هوای مســاعدی برخوردار است. در اين گزارش هويت و 

شهرک «بهاران» از جمله قسمت های وياليی و کم واحد 
محله کوهک به شــمار می رود که با نماهای زيبايی 
از نظر معماری شهرســازی طراحی شــده اند. 
«محمدعلی خدابخش»، دبير شــوراياری 
محله کوهک، درباره اين محله می گويد: 

اين محله در کريدور اصلی جريان هوای 
تهران و بعد مکانــی از ترافيک و آلودگی 
شــهر موجب شده اســت تا جزو محله های 

ت؟ 
بار كجاس

بازار تره 

بازار ميوه تره بار 
محله کوهک در بلوار کوهک، 

بين شهرک های «مهر»، «مبعث» 
و «بهاران»، انتهای خيابان «نسيم ۵» 

قرار دارد. اين موقعيت سبب شده است تا 
شهروندان محله به راحتی بتوانند مايحتاج 
روزانه شان را از اين بازار تهيه و تأمين کنند. 

هم  چنين ايستگاه مديريت بحران منطقه 
در انتهای خيابان «نسيم ۱۶» شرقی 

اين محله واقع شده است. 

شــهر موجب شده اســت تا جزو محله های 
شناخته شــده اين منطقه به شــمار رود. در اين 
محله شــهرکی با همين نام (کوهک) وجود دارد که 
بيش از ۴ هــزار خانوار در آن ســکونت دارند. در 
کوهک نيز مانند ســاير محله های منطقه شاهد 
ساخت وسازهای برج های متعددی خواهيم بود. 
اين محله به صورت تفکيک شده شامل برج های 
مسکونی مختلفی است و غالبًا آپارتمان های رو 
به منظره جنگل چيتگــر و درياچه، طرفداران 
بيشــتری دارند. تمامی ساختمان ها و برج های 
کوهک نوســاز هستند و بافت قديمی و فرسوده 

در اين محله وجود ندارد. 

ايستگاه مترو چيتگر و پايانه مسافربری اتوبوسرانی سبب 
شــده است تا اين محله در زمينه حمل ونقل عمومی و 
دسترســی، جايگاه ويژه تری نسبت به ديگر محله های 
منطقه داشته باشد. اين محله از سمت شمال به بزرگراه 
شهيد همت  ـ شهيد خرازی از سمت جنوب به بزرگراه 
تهران  ـ کرج و از سمت شرق به آزادگان و غرب به شهيد 
حکيم دسترسی دارد. البته وجود ايستگاه مترو چيتگر 
۲در خيابان «نسيم ۲در خيابان «نسيم ۲» و ايستگاه اتوبوسرانی برای ساکنان 
کوهک امتياز ويژه ای است تا بدون مشکل ترافيک در شهر 

تهران رفت وآمد کنند. 

شــهر موجب شده اســت تا جزو محله های 
شناخته شــده اين منطقه به شــمار رود. در اين 
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اى عزيزان همتى
کن چو جسمی گشته بی جان ای عزيزان همتی 
کن پـريشان حـال و حـيران ای عزيزان همتی
خوش زمانی بودوشهرم سبزوُخَرم چون بهشت
کـن فنا گــرديـده ارزان ای عــزيــزان همتی
ـُـر از بـوی ياس درهوايش بانگ بلبل بـود و پ
کــن کـويری گشته سوزان ای عزيزان همتی

از همان ساعت که دستم شد جدا از دست تو
کـن رهـا بـاشد ز دسـتان ای عزيـزان همتی
چون ِبُشد َهـمخانه مـا را کينه جـای َهمدلی

کـن ِبُشد اينگو نه قربان ای عزيزان همتی
همچو کن اطراف تهران بوده اما بی گمان

کـن نِـگينی بـوده بـر آن ای عـزيـزان همتی
از چه رو باشد که در جشن و بـه هنگام عزا
کن شود َپـر َپـر چو مرغان ای عزيزان همتی

چشم شهرداری چرا مـارا نمی بيند ِز ِمـهر
کن مـگــر بـاشد ُمـغيالن ای عزيزان همتی

هر َدم از اطراف ما سر می کَشد ُبرجی ِز خاک
کن خراب وخار و ويـران ای عزيزان همتی

ظمی قــرار رده نـا اَمنی ِز مـا آرام و بی نـَ بـُ
کــن شـده مــأوای دزدان ای عـزيـزان همتی

شاخه را باميوه يکجا می ُبَرندو می َبَرند 
کن نباشد جـای ايـنـان ای عـزيزان همتی

در ميان زادگاه خود غريبـی می کـنيـم 
کن شده شهـر غـريبان ای عـزيـزان همتی 
آنـکه انسان است وبا فهم وشعور و معرفت

َود خواهانش از جـان ای عزيزان همتی کن بـُ
يک طرف کمپ است ويک سونوجوانی بامواد

کن نباشد جـای ايشان ای عـزيـزان همتی
چون يکی گرديم و باشيم هم دل و رأی وزبان

کن شود همچون گلستان ای عزيزان همتی
گر که چون درويش و از دل بِنَگری آگه شوی 

کــن چـو َمـن دارد فراوان ای عزيزان همتی
اميد که با اتحاد و يکدلی اهالی، دست به دست 
هم بدهيم و کن را دوباره آباد کنيم. 
 عبداهللا درويش ـ شهروند ساکن کن

قديمى ترين نانوايى
قديمی ترين نانوايی در بلوار «فردوس غرب»، در 
خيابان «شــبنم» ســازمان برنامه مرکزی قرار 
دارد. ايــن نانوايی از ۳۰ ســال پيش فعال اســت و 
ساکنان محله، نان خود را از اين مکان تهيه می کنند. 
به گفته ساکنان قديمی، شاطر «تقی»، جزو نانوايانی 
بود که با پخت نان با کيفيت و اخالق خوش ســبب 
شــده بود بسياری از اهالی تا مدت ها حتی با کوچ از 
محلــه فردوس، همچنان برای تهيه نان به اين مکان 

مراجعه می کنند.

هويتپيشخوانپيشخوان

تهرانسر، روزگارى شكارگاه سلطنتى بود
محله «تهرانســر» که در محدوده جاده مخصوص کرج در شــمال بزرگــراه فتح، در جنوب 
فرودگاه مهرآباد و در غرب بزرگراه آزادگان واقع شــده اســت از ۴ بخش  شمالی، مرکزی، شرقی 
و غربی تشــکيل می شود و هرکدام از اين بخش ها خود شــامل چند بلوار و خيابان های اصلی و 
فرعی هســتند. برای مثال، بخش شمالی تهرانسر، شــهرک «بازرگان»، ميدان «کمال الملک» و 
«قباد» را در بر می گيرد. اين محله در گذشــته به ويژه در دوران ســلطنت سلسله «قاجار» جزو 
شکارگاه های سلطنتی بوده است. البته وجود چشــمه ای در اطراف بزرگراه «آزادگان»، محدوده 
شهرک «فاطمه  الزهرا»(س)، سبب حضور مردم در آن شد. اوايل قرن سيزدهم و در زمان سلطنت 
«احمد شاه قاجار» شخصی به نام «خليل معنوی» درخواست خريد چشمه می دهد و با پرس وجو 
متوجه می شــود که اين چشمه به شخصی به نام «  فرمانفرما» از نوادگان «ناصرالدين شاه» تعلق 
دارد، خليل معنوی با پرداخت حدود ۱۳ هزار تومان آن چشمه را می خرد و با ساخت خانه هايی 
در اطراف آن و ساکن کردن چند خانواده از اهالی «همدان» و «تويسرکان»، آن ناحيه را تبديل به 
روستايی به نام «سليمان خانه» می کند. او با پرداخت حقوق به ساکنان روستا از آنها می خواهد که 
بر روی زمين های اطراف، کشاورزی کنند و با اين کار خود را مالک همه نواحی اطراف آن چشمه 
می کند. پس از مدتی حدود سال ۱۳۳۱ هجری شمسی، شرکت تعاونی کارمندان «نفت» با هدف 
ساخت منازل مسکونی برای کارکنان شرکت نفت اين ناحيه را انتخاب می کند و پس از مذاکره با 
خليل معنوی، حدود يک ميليون مترمربع از زمين ها را خريداری و شروع به ساخت وساز می کند و 

نام اين محدوده را تهرانسر می گذارد. 

ريسه هاى آويزان از پل
منطقه5  در بزرگــراه تهران  ـ کرج، 
مســير شــرق به غرب، آن دسته از 
افــرادی که می خواهند به شــهرک 
آپادانــا و ميــدان وارد شــوند، بايد 
پــس از دور زدن از زيــر پــل وارد 
اين محدوده ها شــوند. در اين مسير 
عالوه بر ايجاد چند چاله که ســبب 
می شود تا خودروها در آن بيفتند، از 
ماه ها پيش از باالی پل چند ريســه 
تزيينی و طناب آويزان است. اگرچه 
ايــن موضوع مشــکل بزرگی به نظر 
نمی آيد، اما سبب زشت شدن محله 

شده است. 
زهرا مالکی ـ ساکن شهرک آپادانا 

خيابان ها 
در قرق وانتى ها

منطقــه9  خيابان های شمشــيری، 
عبداللهی  و  مهرآبادجنوبــی  توکلی، 
بــا گذر زمان به محل تجمع وانتی ها 
تبديل شــده اند. در ايــن محدوده ها 
وانتی ها در کوچه و کنار خيابان ها و 
به ويژه تقاطع ها پارک کردند و اقدام 
به فــروش ميوه و ســبزی می کنند. 
آنها عالوه بر ايجــاد ترافيک و ايجاد 
مشــکل در   تردد شــهروندان، گاهی 
باعث کثيف شدن محله نيز می شوند. 
چون ضايعات سبزی را در محله رها 
هم  شــهرداری  ساختمان  می کنند. 
در اين محــدوده قــرار دارد. کاش 

مسئوالن توجه بيشتری کنند. 
سيمين کارگزاری ـ محله شمشيری

دستفروشان در بلوار گلها
منطقــه21  بلــوار گلها از ســمت 
تجمع  محــل  به  جاده مخصــوص، 
دســتفروش ها و حضور افراد مختلف 
تبديل شده است. در اين مکان عالوه 
بر استقرار چند خودرو برای ثبت نام 
اينترنتی، فردی «سه تار»  تاکسی ها 
«تبر».  ديگــری  فرد  و  می فروشــد 
تعدادی وانتی در بخش های مختلف 
اين بلوار مســتقر هستند. اين وضع 
نمای بصــری محله را زشــت کرده 
است و سبب می شود که گاه به دليل 
توقــف خودروها در اين بلوار ترافيک 
ايجاد شــود. در حالی که بلوار گل ها 

هميشه پر  تردد است. 
ساالر ميرحسينی ـ محله تهرانسر

دردسرهاى يك خيابان
شــهيدان  بلــوار  منطقــه22  
زينعلــی(کاج)، يکی از معابر پر  تردد 
منطقه ۲۲ است. اما مشکالت زيادی 
دارد. در برخــی از روزهــا به نظافت 
اين معبر توجهی نمی شــود. آسفالت 
اين معبر بســيار بد اســت و نياز به 
توجه ويژه دارد. از مســئوالن شهری 
درخواست می شــود به وضعيت اين 

معبر توجه داشته باشند. 
علی عامری ـ ساکن خيابان زينعلی

شهروند خبرنگار  مريم باقرپور

 شعر

آيا مى دانستيد؟ 

آفت هاى بهاره را پاك كنيم
در فصل بهار، معموًال آفت های گل ها و گياهان داخل ساختمان ها به دليل تنوع نوری، آبياری 
و... افزايش می يابد. در اين زمان اگر گل ها به طور مرتب بازرسی شوند، می توان آفت ها را به سرعت 
از بين برد. نخســتين گام جدا کردن گياه آفت زده از ســاير گياهان است. سپس برگ ها و ساقه 
گل ها را با آب ولرم بشوييد. هنگام شستن، بايد دقت کنيد گلدان کج نشود تا آفت ها داخل خاک 
برود. در ادامه با پنبه الکلی همه گياه را ضدعفونی کنيد تا حشــره ها از بين بروند. اينکار بايد هر 
روز انجام شود، حتی اگر يک تخم حشره باقی بماند همه زحمت  هايتان از بين می رود. پس از يک 
هفته اگر همچنان آفت بر روی گل ها بود، آب پياز را با آب ســير و آب تنباکوی خيس خورده و 
چند قطره مايع ظرفشويی به گياه اسپری کنيد. مرحله آخر و در صورت موفق نشدن بايد سراغ 

سموم شيميايی برويد. 
نکته: پس از دو هفته اگر آفت ها از بين نرفتند با سم «کنفيدور» يا «اتيون» هفته ای يک  بار به 
گياه اســپری کنيد. هم  چنين برای جلوگيری از شته زدگی گل ها، می توان يک عدد سير را درون 

خاک گلدان خاک بگذاريد تا مانع نزديکی شته به گل ها شود. 
نوشين برزگری ـ کارشناس گل و گياه 

آموزشكده محله 


