
زنگ سالمتی
حدود 2 ســالی می شــود که کرونا عملکرد نظام آموزشــی کشــور را 
مختل کرده اســت و در این میان زمزمه هایی از واکسیناسیون دبیران و 
دانش آموزان به گوش می رســد. این درحالی است که وزارت آموزش و 
پرورش اخیراً یک مرکز سنجش سالمت را به صورت پایلوت کشوری در 
منطقه 15 افتتاح کرده اســت و البته در این منطقه مراکز 

سنجش سالمت دیگری هم وجود دارد...
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هنرمند هم محله ای داوطلبانه 
به ماموران خوشنویسی آموزش می دهد 

با وجــودی که برخــاف روزگاران قدیم نامه نگاری 
دستی در ادارات و بین مردم تا حدودی منسوخ شده 

و نرم افزارهای تایپ کامپیوتر...

زکات هنرم را 
می پردازم

صفحه 10

 یک مرکز تولیدی برای نجات بی خانمان ها دست 
به ابتکار تازه ای زده است

کارخانه بزرگی است، مثل صدها کارخانه ای که در دل این 
شهر بزرگ وجود دارد. اما نه، گویی بنیان کاری اش با 
دیگر نهادهای تولیدی و صنعتی شهر فرق می کند 
یا بهتر است بگوییم جنس کارکنانش. حضور در این 

کارخانه، نه نیاز به ضامن دارد و نه پارتی. فقط یک 
صفحه 8شرط برای عضویت دارد...

شرط  استخدام؛ کارتن خوابی!
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دبیر  تحریریه
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تصحیح
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صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

مهر همسایه ها 
قوت قلب من است

گفت وگو با نخستین داور زن ایرانی 
که در رقابت های جام جهانی فوتسال۲۰۲۱ مردان 
سوت خواهد زد

صفحه 4

افتتاح مرکز سنجش سالمت نوآموزان 
در منطقه 15 با استقبال خانواده ها همراه شده است
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منطقه 13 
و داستان نیروی هوایی

آنچــه پیــش رو داریــد مجموعه ای 
از یادداشــت های احمد مســجدجامعی 
تهران است و حاصل  عضو شورای شــهر 
تهران گردی هــای او و گروهی از همراهان 
او در تهران گردی ها و در نوشتن  او. قصد 
این مجموعــه نگاه از نزدیــک به نحوه 
و  مســائل شهری ریز  و  تهرانی ها  زیست 
درشتی اســت که مردم هر منطقه با آن 
درگیر هســتند. مسائلی که از یک منطقه 
به منطقــه دیگر تفــاوت دارد و احتمااًل 
کلی و عمومی نیست. این مجموعه که در 
مورد تمام مناطق تهران نگاشته شده، هم 
برای خوانندگان که مشکات و ارزش ها و 
ظرفیت های منطقه خود را در آن می بینند 
و هم برای مدیران شهری که مسئول حل 
و فصل مشکات مردم و برنامه ریزی برای 

توسعه شهر هستند خواندنی است. 

منطقه سیزده یکی از مناطق شرقی تهران 
است که در سال های اول حکومت پهلوی دوم، 
کسی ســاکن این منطقه نبود، زیرا در بیرون 
محدوده تهران قرار داشــت. این منطقه با به 
سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه قاجار و ساخت 
کاخ هایی به فرمان او، اسم و رسمی یافت. قصر 
دوشــان تپه در بیرون از منطقه ســیزده و در 
شرق بزرگراه شهید عباس دوران امروزی قرار 
داشــت. امروزه این محدوده در مجموعه های 
نظامی شرق تهران واقع است. این قصر شامل 
باغ و عمــارت زیبایی بود که بــر فراز تپه ای 
ساخته شــده بود. البته ناصرالدین شاه که به 
شکارگاه های این منطقه بسیار عالقه مند بود، 
به ســاخت یک قصر بســنده نکرد. او دستور 
ساخت قصر دیگری را در همان حوالی داد که 
به قصر فیروزه معروف است. میرزا مهدی  خان 
شقاقی، طراح و شیر جعفرخان، معمار این بنا 
بودند. امروزه بخشی از شرق بزرگراه بسیج به 
منطقه قصر فیروزه معروف است. بنای این قصر 
نیز در محدوده مناطق نظامی شــرق بزرگراه 
شــهید دوران امروزی قرار داشت. کار احداث 
این قصر در سال 1287 هجری آغاز شد و اتمام 
آن چهار پنج ســالی به درازا کشید. در 1302 
هجری نیز ناصرالدین شــاه دســتور داد قصر 
دیگری در ســرخه حصار بسازند که آن را قصر 
یاقوت نامید. بنای بیمارســتان شهید لواسانی 
در ســرخه حصار، یادگار همین قصر است. در 
1336 خورشــیدی و در حکومت پهلوی دوم، 
بــاغ این قصــر و تأسیســات آن را با تصویب 
مجلس به ســازمان بیمه های اجتماعی واگذار 
کردند که به بیمارســتان ریوی تبدیل شد. در 
دهه بعد، بخش های روانی و جراحی نیز به آن 
افزودند، تا اینکه در 1355 با تصویب مجلس، 
به بیمارستان عمومی تبدیل شد. اکنون همان 
مرکز، بیمارســتان و مرکز فوق تخصصی قلب 
دکتر لواســانی اســت. بخش هایی از بوستان 
جنگلی ســرخه حصار در منطقه سیزده واقع 
شده که در عصر قاجار و حتی در زمان پهلوی 
شکارگاه شاهان و درباریان بود. در 1359 این 
منطقه به پارک ملی تبدیل شــد. این بوستان 
یکی از قدیمی ترین مراکز طبیعی حفاظت شده 

جهان است. 
ادامه را در صفحه 11 بخوانید.

احمد مسجدجامعی
عضو شورای اسالمی شهر

توسعه محلی  پروژه  تعداد 59 
با هدف ارتقای کیفیت زندگی 
و رضایتمندی شهروندان در منطقه 
15 اجرا می شود. این درحالی است 
کــه از پروژه هــای مصوب ســال 
پروژه توسعه محله ای  گذشته، 80 
بــه اتمــام رســیده و در اختیــار 
شهروندان قرار گرفته است. شهردار 
گفــت:  دراین بــاره   15 منطقــه 
پروژه های ســال  از  »در حال حاضر 
با پیشــرفت  گذشــته 9 پــروژه، 
مطلــوب در حــال انجام اســت و 

به زودی به بهره برداری می رســد.« »وحیدرضا انارکی محمدی« افزود: 
»برای این 89 پروژه اعتباری بالغ بر 32 میلیارد تومان اختصاص یافت 
که در تأمین زیرســاخت های محله ها و ارتقای ســرانه های فرهنگی، 
اجتماعی، ترافیکی و تعلق محله ای نقش بســزایی داشت.« او در ادامه 

درباره 59 پروژه مصوب امسال نیز 
گفت: »اعتبار لحاظ شده برای این 
دوره از پروژه ها 87 میلیارد و 500 
اســت که محدوده  تومان  میلیون 
شــهرداری ناحیه یک با 19 پروژه 
بیشترین تعداد پروژه پیشنهادی را 
در میــان نواحــی هفتگانه منطقه 
دارد.« شهردار منطقه 15 با تأکید 
بــر اینکــه در پروژه های توســعه 
محله ای بر رفع کم و کاســتی های 
محله توجه شــده تــا ضمن جلب 
در  شــهروندان  مشــارکت 
تصمیم گیری هــا و تقویت حس تعلق خاطر محله، کیفیت زندگی ارتقا 
داده شود، افزود: »مدیریت شهری به ساماندهی عادالنه تر خدمات در 
محله توجه دارد و اجرای پروژه های محله محور را در دســتور کار قرار 

داده تا شعار »تهران شهری برای همه« محقق شود.«

تیتر یک

اجرای ۵۹ پروژه توسعه محله در جنوب شرق پایتخت

برپایی جشنواره مجازی دانش آموز و ترافیک 
جشــنواره مجــازی دانش آمــوز و ترافیــک در منطقــه 8 برگزار می شــود. معاون 
حمل ونقل وترافیــک شــهردارمنطقه 8 دراین بــاره گفــت: »جشــنواره متفاوتی برای 
دانش آموزان رده ســنی 6 تا ١٨ ســاله در تابســتان 1400 برگزار می شود که در آن 
دانش آموزان می توانند، آثار خود را برای این جشــنواره مجازی ســازمان حمل ونقل و 
ترافیک تهران ارســال کنند.« »حامد میرزابیگی« ادامــه داد: »عالقه مندان می توانند 
بــا مراجعه به پایگاه اینترنتــی traffic -festival.ir در غرفه مجازی ثبت نام و فایل 
آثارشــان را در بخش هــای مربوطه، بارگذاری کننــد.« او افزود: »این جشــنواره در 
قالب عکاســی با موبایل، فیلم با موبایل، نقاشــی و با موضوعــات، احترام به عابرپیاده، 
موتورســوار قانونمند، اســتفاده از حمل ونقل عمومی و دوچرخه اســت که در پایان به 
 آثار برگزیده جوایز نفیســی از طرف سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران اهدا 

می شود.«

ایجاد کمربند حفاظتی برای پیشگیری از حریق 
بــا ایجــاد کمربند حفاظتــی، از حریــق احتمالی 
فضاهای ســبز شمال شــرق تهران جلوگیری می شود. 
معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهردارمنطقه 4 
درباره اقدامات پیشــگیرانه این منطقه برای محافظت 
از عرصه های جنگلی و فضاهای ســبز شهری در فصل 
گرم گفــت:  »ایجاد کمربند حفاظتی و حذف علف های 
هرز و خشک در محدوده ای به متراژ 440 هزار مترمربع، 
افزایش گشــت های موتورســوار و تأمین بیش از 260 
کپسول آتش نشــانی از جمله اقدامات پیش بینی شده 
برای جلوگیری از حریق در فضاهای ســبز این منطقه است.« »مجید رجبی« درباره دالیل 
بروز حریق در فضای ســبز افزود: »افزایش دما، وزش بادهای گرم و عوامل انسانی مهم ترین 
عوامل آتش سوزی  در عرصه های جنگلی است.« به گفته معاون خدمات شهری و محیط زیست 
شهردارمنطقه 4 مناسب سازی معابر منتهی به اراضی سبز با هدف تسهیل   تردد خودروهای 
آتش نشانی، تکمیل ظرفیت مخازن آب، آموزش اطفای حریق به کارکنان پیمانکار و اجرایی 

از دیگر اقدامات پیشگیرانه در این حوزه است.

چهره

شهردار منطقه 13خبر داد

مسجد علی اکبر)ع( 
در آستانه بهره برداری 

افتتاح بازارچه »دوستدار محیط زیست« 
نخستین بازارچه »دوستدار محیط زیست« منطقه14 
در محله تاکســیرانی افتتاح شــد. معــاون اجتماعی و 
فرهنگی دراین باره گفت: »این بازار روز با هدف افزایش 
آگاهی درباره اصناف دوســتدار محیط زیست شروع به 
فعالیت کرده است و با راه اندازی آن در نظر داریم اصناف 
و شهروندان را به رعایت مصادیق محیط زیستی در امور 
روزمره زندگی شــان ترغیب کنیم.« »سعید تیموری« 
ادامه داد: »یکی از مشــکالتی که این روزها ســالمت 
محیط زیســت را تهدید می کند، تغییر ســبک زندگی 
شهروندان است. دورریز مواد غذایی، مصرف بی رویه پالستیک، تفکیک نشدن و دفع اصولی 
پسماند از مهم ترین دغدغه هایی است که محیط زیست را با چالش مواجه می کند.« او افزود: 
»از آنجا که اصناف نقش کلیدی در کاهش آلودگی های محیط زیســتی دارند ســعی کردیم 
با راه اندازی پویش »دوســتدار محیط زیســت« در بازار گلستان، شهروندان و اصناف را برای 

نگهداشت محیط زیست تشویق کنیم.«

پروژه ســاخت و بهسازی تعدادی از 
قابل  پیشرفت  منطقه13  مســاجد 
توجــه داشــته و ایــن میــان مســجد 
علی اکبــر)ع( بــه زودی بــه بهره برداری 
می رســد. »مجتبی شــکری« شــهردار 
منطقه13دراین باره می گوید: »ســاخت و 
توســعه مســاجد در منطقه 13 از جمله 
اولویت های اقدامات فنی و عمرانی اســت 
که در دستور کار قرار دارد.« او می افزاید: 
»عملیات ساخت مسجد علی اکبر)ع( در 
کندراه بزرگراه امام علی)ع( که از چندی 
پیــش آغاز شــده بــود، در 2 طبقه و با 
زیربنــای 800 مترمربع در حال ســاخت 
اســت و همچنین آســفالت پیــاده رو و 
محوطه بیرونی مســجد نیز انجام شــده 
اســت. در حال حاضر این پروژه پیشرفت 
قابل توجهی داشته و در مراحل پایانی قرار 
دارد.« او ادامــه می دهــد: »امیدواریم با 
ساخت مساجد، حسینیه ها و تکایا که به 
می گیرد،  صورت  شــهروندان  خواســت 
نیازهای معنوی شــهروندان  جوابگــوی 
باشیم.« به گفته شهردار منطقه13 در این 
راســتا عملیات لکه گیری آسفالت مسجد 
انبیا، لکه گیری آســفالت و مرمت جدول 
مسجد انصار الحسین)ع(، مرمت سنگفرش 
پیاده رو مســجد قدس، تــراش و مرمت 
سنگفرش پیاده رو حسینیه مکتب ارشاد، 
مرمت نوار حفاری مسجد قمر بنی هاشم 
در ناحیه 2 و همچنین روکش آســفالت 
مسجد حســنی در ناحیه3 و... نیز انجام 

شده است. 

خبر کوتاه
منطقه4  دانش آموزان فعال در کارگاه های 
آموزشی آنالین شهروندی منطقه4 تجلیل 
شدند. در این مراســم که با حضور معاون 
امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه4 
اجرا شــد، »تابــان صیقلــی« دانش آموز 
مدرســه »وزرا« محله تهرانپارس به دلیل 
فعالیت های خالقانه، به عنوان شهردار نمونه 

انتخاب شد. 
با  منطقــه8  وبینارهای تخصص ســالمت 
توجه به شرایط پیک پنجم کرونا با محوریت 
»دور از هم ولی با هم می آموزیم« در زمینه 
موضوعات حوزه ســالمت از جمله مدیریت 

استرس در ایام کرونا برگزار می شود. 
منطقــه13  بیش از هــزار و 200 متر طول 
پیاده رو و مســیر دوچرخه در بزرگراه شهید 

دوران ساخته شد.  
منطقه14  آثار اســتاد »حســین محجوبی« 
باعنــوان »بلنــدای آســمان« در نگارخانه 
کلک خیــال به نمایــش درآمده اســت. این 
نمایشــگاه بــرای تشــویق هنردوســتان به 
فعالیت های هنری دایر شــده و عالقه مندان 
برای تماشای آثار می توانند به نشانی اینترنتی 

kelkhial.gallery@ مراجعه کنند. 
منطقــه15  طرح نگهداشــت شــهر روزانه 
در محله هــای محدوده شــهرداری ناحیه 6 
منطقه 15 انجام می شود. این طرح با هدف 
رسیدگی به وضعیت فیزیکی معابر، الیروبی 

وشست وشوی نهرها درحال اجرا است. 

ویژه برنامه »تبادل دانایی« 
در محله پرستار
محله پرســتار مثل دیگر 
منطقــه14  محله هــای 
کرونا  بحــران  رغــم  به 
و بی رونقــی مکان هــای 
فرهنگــی،  و  آموزشــی 

فعالیت گسترده دارد و برای تشویق شهروندان 
بــه فعالیت هــای اجتماعی و مشــارکت های 
مردمی دســت به اقدامات جالبی زده اســت. 
یکی از این برنامه هــای تأثیرگذار این محله، 
اجرای ویژه برنامه »تبادل دانایی« است که به 
گفته »عاطفه عباســی« دبیر شورایاری محله 
پرستار با هدف اشاعه فرهنگ کتابخوانی انجام 
می شود. او می افزاید: »تبادل دانایی کاری شبیه 
دیوار مهربانی است. یا بهتر بگویم نذر فرهنگی 
که با انجام آن شــهروندانی که توانایی خرید 
کتاب ندارند می توانند صاحب کتاب شــوند.« 
او می افزایــد: »این برنامه دوشــنبه ها برگزار 
می شود و اهالی کتاب های مازادی که در خانه 
دارند را به ســرای محله هدیــه می دهند.« او 
ادامه می دهد: »شــهروندان با توجه به سلیقه 
و نیــاز خــود کتاب های مورد عالقه شــان را 
می برند و نیازی به برگرداندن آن نیست اما ما 
پیشــنهاد می دهیم کتاب را بعد از استفاده به 
فرد دیگــری امانت دهند تا این طرح مداوم و 
پربارتر اجرا شود.« به باور این دبیر شورایاری، 
اهــدای کتاب تأثیر زیادی در ترغیب اهالی به 
مطالعه دارد. او متذکر می شــود: »کتاب های 
رمان و مذهبــی تاریخ انقضا نــدارد و در هر 
زمان قابل اســتفاده است. اما به اهالی گوشزد 
کرده ایم کتاب های کمک درســی و علمی به 
روز را هدیه دهند تا دانش آموزان و دانشجویان 

بتوانند بیشتر بهره ببرند.« 

شورایاری

۲5۰۰۰
 مترمربع آسفالت در بزرگراه 
شهید یاسینی محور جنوب به 
شمال حدفاصل پل های شهید 
زین الدین تا لواسانی و شمال 

به جنوب حدفاصل پل لواسانی 
تا شهید زین الدین غرب انجام 
می شود. این عملیات با هدف 

خدمت رسانی بهتر به شهروندان 
و رفع معایب زیرساختی بزرگراه 
شهید یاسینی در حال اجراست. 

1۰
 درصد تولید پسماند منطقه15 

نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش یافته است. این 
کاهش ناشی از اجرای طرح های 

»کاپ« و »شنبه های بدون 
پسماند« است. 

 ۷۰
پروژه عمرانی، ترافیکی و 

اجتماعی در محله های منطقه14 
به بهره برداری رسید. به گفته 

شهردار منطقه ۷۰ طرح از 1۰4 
طرح در نظر گرفته شده به ثمر 

رسید. 

 ۲
زمین چمن مصنوعی در خیابان 

مرتضوی محله تهرانپارس شرقی 
و بوستان ساحل محله حکیمیه در 

قالب پروژه های کوچک مقیاس 
محلی نوسازی و بازسازی شد. 
سایر زمین های چمن فرسوده 

محله های منطقه4 شناسایی شده 
و تا پایان سال بازسازی می شود. 

بهسازی پیاده روهای بزرگراه شهید سلیمانی و خیابان گیالن 
پیاده راه های شمال شــرق تهران تا نیمه اول سال همسان سازی 
می شود. معاون فنی و عمرانی شهردارمنطقه 4 با بیان اینکه از سال 
گذشــته تاکنون حدود 22 کیلومتر از معابر برای   تردد شــهروندان 
مناسب شده گفت: »ادامه پروژه بهسازی و مناسب سازی معابر شمال 
شرق تهران با هدف تسهیل در   تردد شهروندان به ویژه افراد کم توان 
و معلوالن در دستور کار قرار دارد و تا پایان شهریور تکمیل می شود.« 
»مهدی پورشاسب« ادامه داد: »پیاده رو سازی بزرگراه سردار شهید 
ســلیمانی و خیابان گیالن به عنوان پروژه های در حال اجرا است که 
پیاده راه سازی بزرگراه سردار ســلیمانی تاکنون 80 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و با بهسازی حدفاصل خیابان شهید عبادی تا خیابان 
شهید حیدرخانی به طول حدود 600 متر تکمیل می شود.« او افزود: 
»همچنین معبرســازی محور گیالن، حدفاصل ایســتگاه مترو شهید صیاد شیرازی تا خیابان 

بوستان هفتم به طول 600 متر در دست انجام است و تا پایان شهریور ماه کامل می شود.« 

بوستان های زرتشت و سیمرغ احیا می شود
بوستان های زرتشت و سیمرغ در طرح بازپیرایی، ترمیم و تجهیز 
بوستان ها و فضای ســبز منطقه13 احیا و بازسازی می شود. معاون 
خدمات شــهری و محیط زیست شــهردارمنطقه13 گفت: »بوستان 
زرتشــت کامل بازپیرایی، ترمیم و تجهیز شده و بوستان سیمرغ نیز 
امسال بازسازی می شود.« »احسان خیراتیان صفایی« با بیان اینکه 
بوستان سیمرغ در دستور بازسازی قرار گرفته یادآور شد: »بهسازی 
روشــنایی، کف پوش، آبنما و... بوســتان ســیمرغ برای رفاه حال 
شهروندان در دستور کار قرار دارد.« او درباره بازسازی بوستان زرتشت 
نیز گفت: »معابر این بوســتان به مســاحت 2 هزار و 400 مترمربع 
بازسازی شــده و اقدامات مختلفی شامل نصب دستگاه های ورزشی 
بدنسازی، ساخت باغ راه به طول 200 متر همراه با کاشت 220 اصله 
نهال انجام شــده است.« او ادامه داد: »همچنین فضای سبز این بوستان با جانمایی باکس های 
گل وگیاه، کند وکوب و علف کشی قطعات فضای سبز، کاشت نهال از نوع کاتالپا، اقاقیا، سرو شیراز 
و نقره ای، حذف تشتک درختان و کاشت درختچه در فضاهای خالی بهسازی و ارتقا یافته است.«

جشنواره»شادستان« میزبان شهروندان 
ویژه برنامه »جشنواره شادســتان« با هدف غنی سازی اوقات 
فراغت شــهروندان با رعایت پروتکل های بهداشتی در منطقه15 
اجرا می شود. معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه دراین باره 
گفت: »تابستان امسال چون سال گذشته، شهر، دامنگیر شرایط 
کرونایی اســت اما این موضوع نباید خللی در برگزاری و اجرای 
برنامه هــای اجتماعی، فرهنگی و نشــاط افزا ایجــاد کند بلکه 
می بایست با در نظرگرفتن شرایط برنامه ریزی الزم، بستر فراغت 
و افزایش نشــاط اجتماعی شهر فراهم شــود.« »اکبر مختاری« 
ادامه داد: »از این رو جشنواره شادستان با برپایی کاروان شادستان 
کرامت با اجرای موسیقی زنده سنتی و محلی، نقالی، گروه سرود، 
مولودی خوانی، برپایی مسابقات فرهنگی، هنرهای نمایشی، آیتم 
کــودک، ارائه محصوالت فرهنگی به همراه نورافشــانی و اجرای برنامه نمایش عروســکی 
میزبان شهروندان خواهدبود.« او افزود: »همچنین برپایی ایستگاه خدمات سالمت محور و 
مســابقه دوچرخه سواری لیگ امام رضا)ع( همراه با استیج، تولید محصوالت مجازی شامل 
پادکست های موضوعی، مشاعره، کلیپ، اینفوگراف و پوستر از دیگر برنامه های این جشنواره 

است.« جشنواره شادستان تا 18 مرداد ماه مصادف با آغاز ماه محرم ادامه دارد. 

میز خبر

رصد ۲4 ساعته منطقه برای رفع مشکالت محله ها
با اقدامات فنی و عمران متعددی، تغییرات بسیاری در معابر منطقه 8 درحال ایجاد است. 
معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه8 با بیان اینکه رصد دائم وضعیت معابر تمام محله های 
منطقه انجام می شود، گفت: »از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه در 1٠46 نقطه از منطقه 
عملیات لکه گیری، روکش آسفالت و آسفالت مکانیزه صورت گرفته است. فعالیت های عمرانی 
به طور منظم و دقیق در منطقه برگزار می شــود و با رصد 24 ســاعته منطقه به دنبال رفع 
مشکالت احتمالی هستیم.« »محمد گلپیرا« ادامه داد: »در ادامه فعالیت های معاونت فنی و 
عمران، تراش، روکش و لکه گیری آسفالت مکانیزه و غیرمکانیزه در شبانه روز و ایام تعطیل، 
بی وقفه و پیگیرانه در همه محله های منطقه 8 در حال انجام است.« او افزود: »به طوری که 
لکه گیری آسفالت در بیش از 1٠46 نقطه از منطقه در3 ماهه ابتدای سال و روکش مکانیزه 
طی 2 اقدام در خیابان های شــهیدثانی و پروین صورت گرفته است.« معاون فنی و عمرانی 
شهردار منطقه8 تأکید کرد: »در جریان این اقدام سه ماهه بیش از 2هزار و 960 تن آسفالت 
برای لکه گیری در مساحت 19 هزار و 214 مترمربع از معابر منطقه 8 به کار رفته است که این 
اقدام در بقیه روزهای سال نیز ادامه خواهد داشت.« به گفته گلپیرا، اکیپ اجرایی که مسئول 
نظارت و انجام عملیات پخش و روکش آسفالت در منطقه است، تمام تالش خود را برای جلب 

رضایتمندی شهروندان و زیبایی سیما و معابر شهری به کار گرفته است. 

چه خبر از شهر؟
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حسنی

  »گالره ناظمی« این روزها حســابی نامش بر سر زبان ها 
افتاده و نخســتین داور زن ایرانی تاریخ ساز است که از او 
دعوت شده تا در رقابت های جام جهانی فوتسال مردان 2021 
لیتوانی، قضاوت کند. حاال قرار است به عنوان نخستین بانوی 
ایرانی در این رقابت های پیش رو برای مردان سوت بزند. این 
بانوی افتخارآفرین ساکن محله تهرانپارس است و در این ایام 
کرونایی به رعایت پروتکل های بهداشــتی بسیار مقید و از 
خانه بیرون نمی آید و حسابی دلش لک زده برای پاساژ گردی 
و گشــت وگذار در مراکز عمومی. گفت و گوی ما گالره ناظمی 
غرورآفرین را در ادامه می خوانید که حمایت های خانواده و 
برادرش »کوپال ناظمی« را در موفقیت های خود مؤثر می داند 
و با تکیه بر دانش، تجربه و پشــتکار به این مرحله و آرزوی 

خود دست یافته است. 

پروانهبهرامنژاد

  انتخاب شما برای رقابت های جام جهانی فوتسال مردان 
2021 لیتوانی، موفقیت قابل توجهی است، قبل از پرداختن به 
این موضوع از مراحل ورود و رشدتان در رشته فوتسال و داوری 

می گویید؟ 
قبل ورود به داوری، فوتبال یا به عبارتی فوتسال بازی می کردم 
که از ســال 1378 بعد از دو، سه ســالی فوتسال را ادامه دادم، در 
کالس های داوری شرکت کردم و از آنجا از سال1380 به بعد رسمًا 

به عنوان داور فوتسال قضاوت ها و داوری را شروع کردم. 
  پس شما ورزش را با فوتسال شروع کرده اید، بین پا به 

توپ بودن و سوت زدن و داوری چه فرقی قائل هستید؟ 
آن 3 سالی که پا به توپ بودم، برایم خیلی لذت بخش بود و فکر 
نمی کردم یک زمان به عنوان داور در زمین بازی حضور داشته باشم 
و اصاًل قضاوت لذتی داشته باشد اما بعدها که مجبور شدم بین این 
دو یکی را به عنوان رشته اصلی انتخاب کنم، یادم است در دوراهی 
خیلــی بدی مانده بــودم. اما اصرار و تالش های بــرادرم »کوپال« 
باعــث شــد داوری را انتخاب کنــم. بعد از 
قضاوت هایی که انجام دادم، این مسیر خیلی 
برای لذت بخش شــد. اما سختی های زیادی 
هم داشت ولی به شخصه از قضاوت فوتسال 
و داوری بسیار لذت می بردم و با وجود همه 
مشکالت و ســختی هایی که بود، هیچ وقت 

دوست نداشتم آن را رها کنم. 
  به تاش های برادرتان در این مســیر اشاره کردید، پس 
نقش خانواده در قدم گذاشتن در راه پر فراز و نشیب رشته تان 

پر رنگ بوده است؟ 
واقعًا اگر حمایت خانواده ام نبود، به هیچ عنوان نمی توانستم این 
مســیر را ادامه دهم. یادم اســت در کالس های داوری که شرکت 
کردم هیچ کدام از دوستانم که در کالس درجه داوری بودند، راه را 
ادامه ندادند و من تنها کسی هستم که از آن کالس مسیر را ادامه 
دادم و ماندگار شــدم که یکی از مهم ترین دالیل این موضوع نیز 
حمایت خانواده است. آن زمان ما زیرنظر فدراسیون هم نبودیم و 
هیچ حمایت و امکاناتی را نداشتیم و به مرور هرچه گذشت باز هم 
شرایط مناسب نبود و در آن شرایط قطعًا حضور خانواده و حمایت 
آنها و پشتکار خودم باعث شد تا بتوانم در این مسیر بمانم. خانواده 
همراهم بودنــد و حمایت هم یعنی همیــن همراهی اجازه دادن 
برای داوری اســت. آن زمان چون رشــته فوتسال در تمام مناطق 
تهران نبــود و فقط چند منطقه داشــت آن هم محله هایی که در 

عمرم ندیده بودم. 
  هیچ وقت پدر و مادر مخالف ورزشــکار شــدن شما و 

برادرتان بودند؟ 
خانواده به هیــچ عنوان با ورزش ما مخالف 
نبودند و برعکس بسیار تشویق می کردند و 
دوست داشتند من حتمًا ورزش و داوری 
را ادامه بدهم. یادم اســت کم سن بودم 
و برای داوری به ســالن که می رفتم 
بابــا من را می بــرد و برمی گرداند. با 
وجود دوری راه و سختی ها هیچ وقت 
مخالفت نداشــتند و همیشه از این 
موضوع اســتقبال می کردند. با همه 
شرایط کنار و همراهم و خیلی 
عالقه منــد بودنــد. اگــر 

حمایت آنها نبود مثل خیلی از دوستان و همکارانم که بعد از مدتی 
یا خانواده ها مخالفت کردند)چون مسیر هم سخت بود هم توجهی 
به آن نمی شــد( خودشان هم دلسرد شده و راهشان را رها کردند. 
خود من هم یک جاهایی که فکر می کردم خســته شــدم و انگیزه 
برای ادامه ندارم، اصرار خانواده من را به ادامه راه تشویق می کرد. 

  در خانواده تان »کوپال ناظمی« در انتخاب راه و هدایت 
شما در مسیر داوری نقش کلیدی داشته است؟ 

بله برادرم کوپال خب در انتخاب مســیر اولیه خیلی تأثیر گذار 
بود که من داوری را انتخاب کنم. بعدها در طول مســیری که من 
داوری می کــردم و مخصوصًا 23 ـ 22 ســال پیش که یک ذره هم 
شرایط با االن برام قابل قیاس نیست، واقعًا حضور کوپال و عالقه ای 
که به داوری داشــت، همیشه می گفت: »من این روز را در قضاوت 
و داوری برای تو می دیدم چون توانمند هســتی و می توانی جایگاه 
خوب و هدفت را پیدا کنی و به آن برسی.« بیشترین تأثیر راکوپال 
داشــت خیلی مواقع کمک کرد در مســیرها نمانم و ادامه بدهم. 
همیشــه گفته ام برادرم یکی از کسانی است که خیلی مشوقم بوده 
و خانــواده ای که همه جوره و در خیلی از نامهری ها و مشــکالت 

حمایت کردند. 
  انتخاب شما برای داوری در جام جهانی چطور رقم خورد؟ 
مسابقات زیادی از 2014 قضاوت کردم، از مسابقات سی گیم در 
مالزی شروع شد تا پلی آف ای که به تازگی در دبی برگزار شد و در 
تمام مسابقات تمام تالشم را کردم یک بازخورد خوب و نتایج خوبی 
را که ماحصل این 20 ســال قضاوت بوده، به نمایش بگذارم. برای 
جام جهانی هم فدراسیون ها، داوران مدنظر خودشان را به فیفا اعالم 
کردند، طی چند ماه گذشته ما مرتب کالس های آنالین داشتیم که 
هم کالس بود و هم آزمون و در نهایت اسامی و نفرات مدنظر برای 

جام جهانی اعالم شد. 
  از حس و حالتان لحظه اطاع از انتخاب تان بگویید. 

از اطالع این خبر، خیلی خوشــحال شــدم. همه این 20 سال 
هر لحظه خوبی ها، بدی ها، تلخی ها و ســختی هاش جلو چشــمم 
آمــد و به خودم گفتم واقعًا شــد چیزی که فکــر می کردی بهش 
نرســی، این راه هم آخری داشــته و آخرش رسید. واقعًا اینکه آدم 
می بیند تمام تالش هایی که کرده در نهایت به ثمر و نتیجه رسیده، 
خیلی خوشــحال کننده و خوشایند اســت. منم خیلی خوشحال 
شــدم. از خودم راضی ام. چون خودم بیشتر از هرکسی می دانم چه 
سختی هایی در این مســیر متحمل شدم ولی کوتاه نیامدم. خیلی 
چیزها در من انگیزه بیشــتر ایجاد کرد که این مسیر را محکم تر و 

قوی تر ادامه بدهم. 
  شما در تمام صحبت به ســختی راه اشاره کردید، پس 
اصًا فکر نمی کردید یــک روز به جام جهانی راه بیابید آن هم 

به عنوان نخستین بانوی ایرانی؟ 
خب راهی که ما آن سال ها شــروع کردیم، خیلی سخت بود و 
خیلی جاها دلسرد می شدیم و می خواستیم رها کنیم اما روزی که 
پا به توپ شدم اصاًل فکر نمی کردم همچین اتفاقی برایم رقم بخورد 
اما به تدریج که زیر نظر فدراسیون آمدیم به عنوان داور بین المللی 
در لیســت داوران بین المللی فوتســال قرار گرفتم و همان زمان با 
توجه به اینکه داوران ایرانی همیشه جزو داوران خوب بودند و این 
ذهنیت درباره داوران ایرانی هست که داوران ایرانی باهوش هستند، 
تمام تالشم بر این بود. چراکه نه یه خانم هم می تواند در جام جهانی 
قضــاوت کند و نهایت آرزوهای من هم جام جهانی بود. بعد از بازی 
المپیــک هم که توانســتم به لطف خدا قضاوت قابــل قبولی را به 
نمایش بگذارم، این آرزو برایم جاندارتر شــد و برایش بیشتر تالش 

کردم. 

آینده  راه و  ادامه  برای    برنامه هایتان 
حرفه ایتان چیست؟ 

در داوری می مانم و هســتم. واقعًا دوست 
دارم بــه داوران جوان تر و عالقه مندان در این 
مسیر کمک کنم و حاال که این مسیر باز شده 
و کار راحت تر شده، امیدوارم بتوانیم نمایندگان 
و داوران جوان خوبی داشته باشیم تا در داوری 

پرچم ایران را سرافراز نگه داریم. 
  شــیوع ویروس کرونا چه تأثیری در 
روند فعالیت شما داشــته و این دوران را 

چطور سپری  می کنید؟ 
بیماری کرونا ما را متحمل درد و رنج کرده 
و خیلی از عزیزان را از دست دادیم و سال های 
خوبی نداشتیم. به طبع در زندگی ورزشکاران 
هم بی تأثیر نبود و در شرایطی که مخصوصًا در 
اوایــل ماندن در خانه ضروری بود، ما هم ملزم 
بودیم تمرینات را در خانه انجام دهیم. در تمام 

این مدت با همه ســختی ها و امکاناتی که در دسترس نبود، سعی 
کردم لحظه ای را بدون تمرین نباشــم و ادامه دهم چون مسابقات 
مهمی پیش رو بود و باید آمادگی خودم را نگه می داشتم. امیدوارم 
با واکسینه شدن همه مردم عزیزمان در ایران این بیماری در کشور 
ما ریشه کن شود و شــاهد از دست دادن عزیزانمان نباشیم و همه 
چیز به روال قبل برگردد و بتوانیم بدون فاصله در کنار هم باشــیم 

و لذت ببریم. 
  در دوران پیش از شــیوع ویروس کرونا، برای ورزش و 

گردش به کدام مراکز پایتخت می رفتید؟ 
یکــی از عالقه مندی های مــن در کنار ورزش، تماشــای تئاتر 
و حضور در ســینما اســت که متأسفانه در یک ســال و نیم اخیر 
از رفتن به آنجا محروم شــده ام. این برای من و ســایر عالقه مندان 
خیلی ناراحت کننده است اما سعی می کنم از طریق برنامه هایی که 
وجود دارد، فیلم ها را رصد کنم ولی حضور در سینما و تئاتر با این 
فضا خیلی متفاوت است و ان شاءاهلل هرچه زودتر با ریشه کن شدن 
بیماری بتوانیم در فضای ســینما دوبــاره در کنار هم قرار بگیریم. 
همچنین کوهنوردی جــزو عالقه مندی ها و برنامه هایی تفریحی و 
ورزشــی ام است. این میان خرید و پاســاژگردی که برای خیلی از 
خانم ها جذابیت دارد، برای منم لذت بخش اســت که متأسفانه در 
یک ســال ونیم اخیر بســیار تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته و 

از این لذت پاســاژ گردی و خرید دور هستم و 
به صورت آنالین خرید می کنم. 

  توصیه تان در شرایط خیز پنجم کرونا 
به مردم چیست؟ 

در این شــرایط کــه حضور در خــارج از 
خانه مهیا نیســت، بهتر است همه دستورات 
بهداشــتی را رعایت کنیم و تا جایی که امکان 
دارد جز در مواقع ضروری از خانه خارج نشویم 
تا کمک کنیم هرچه سریع تر این زنجیره قطع 
شود. ان شاءاهلل بتوانیم هرچه سریع تر به روال 

زندگی لذت بخش قبلی برگردیم. 
  شما ساکن محله تهرانپارس هستید 
و همسایگان از انتخاب تان برای جام جهانی 

اطاع دارند؟ 
بله من در محله تهرانپارس زندگی می کنم 
و خیلی از دوســتان و همسایگانی که نزدیک 
هســتند، اطالع دارند و می شناسند. هر موقع 
که با آنها برخورد دارم وجودشــان و حرف هایشــان باعث دلگرمی 
اســت. قوت قلب می گیرم و خیلی خیلی اتفاقی که برام رقم خورد 

خوشحالشان کرد. 
  چه واکنشی به این موضوع نشان دادند؟ 

پیام هایی که از طرف مــردم می گیرم خیلی خیلی باعث قوت 
قلب و خوشــحالیم اســت. چه در المپیک و انتخابی جام جهانی 
واکنش آنها مهری بود که نثارم کردند. مردمان ما بســیار نازنین 
هستند و از موفقیت همدیگر خوشحال می شوند. همسایه های ما 

هم همین طور. 
  شــما اصالت گیانی دارید، کدام اماکن تهران برایتان 

تداعی گر آنجاست؟ 
من متولد تهران هســتم امــا با افتخار پــدرم گیالنی و مادرم 
کرمانشــاهی و کرد هســتند. به همین دلیــل نمی توانم چیزی را 
بگویم که تداعی کننده آنجا باشد چون در گیالن زندگی نکردم اما 
زیبایی هایی که گیالن و خطه شمال داردبرهیچ کس پوشیده نیست. 
به تناســب کاری که داشتم و در سال هایی که در شهرهای مختلف 
قضاوت کردم، دیدم هر شهر و استانی زیبایی های خاص خود را دارد 
و یکی از جذابیت های کار ما هم همین دیدن همه استان های کشور 
است. شاید در هیچ جای دنیا این همه تنوع در استان های مختلف 

وجود نداشته باشد.

مشخصات کوتاه 
 گالره ناظمی 
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قضاوت در مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان
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قضاوت در جام ملت های اروپا

قضاوت در جام باشگاه های جهان
قضاوت در مسابقات پلی آف ای در دبی
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گفت وگو با نخستین داور زن ایرانی 
که در رقابت های جام جهانی فوتسال2021 

مردان سوت خواهد زد

مهر همسایه ها 
قـوت قـلب من است

ناامید نشوید و به آرزوهایتان 
قول رسیدن بدهید

به نظر من اگــر بانویی بخواهد قضاوت و داوری 
را همین امروز شــروع کند، خیلی راه، مســیر و 
شرایط برایش راحت تر شده است. چون 2۳ سال 
پیش شــرایط با االن خیلی متفاوت و امکانات کم 
بود و بانوان دیده نمی شــدند اما به لطف رسانه ها 
و حمایت هایی که همواره می کند، بانوان ورزشکار 
بیشتر دیده شــدند و همین انگیزه خوبی را برای 
خانم ها ایجاد کرده  و اینک نیز شــرایط و امکانات 
برای خانم ها متفاوت است اما نسبت به آن سال ها 
که ما شــروع کردیم، بسیاربســیار این مسیر را 
راحت تر می توان سپری کرد. شاید 2۳ سال پیش 
راهی وجود نداشت که کسی بخواهد مسیر را برود 
ولی شکر خدا با همت و پشتکار خیلی از دوستان 
و همکاران عزیزم کــه االن دارند در همه لیگ ها 
قضاوت می کنند و به پشتوانه همدیگر توانستیم این 
مسیر را حداقل برای خانم ها ایجاد و هموار کنیم. 
االن دیگر رسیدن به جام جهانی این طور نیست که 
مثل برای گاره ناظمی 20 ســال زمان ببرد، چون 
راه هموارتر و راحت تر اســت و با پشتکار و تاش 
می توان خیلی زودتر به هدف و آرزوها رســید. به 
تمام بانوان فوتبال، فوتسال و داوری توصیه ام این 
اســت اگر به این کار عاقه دارید و اگر عاشقانه 
کارتان رادوســت دارید، هیچ جا و هیچ لحظه ای 
نا امید نشوید و فقط بر روی هدفتان و کارتان تمرکز 
کنید. به هیچ چیزی جز اینها توجه نداشته باشید. 
مسیر انتخابی مسیر سختی است از اول بدانید ولی 
هیچ چیز غیرممکن نیســت و می توانیم با تاش 
بیشتر به هدفمان برســیم. پس همت و پشتکار 
می خواهد که برویم و به هدفمان برســیم. باید به 
آرزوهایمان و به چیزهایی که می خواهیم، همیشه 

قول رسیدن بدهیم تا به آن برسیم. 

اگر زودرنج هستید، داور نشوید! 

مهم ترین معیار برای داوری اول از همه عاقه مندی به کار 

است. شما باید این کار را دوست داشته  باشید و اینکه بسیار 

بسیار بسیار بسیار پشتکار داشته باشید. نکته بعدی شناخت 

خود است. اگر آدم ضعیف و حساسی هستید، اگر از شکست زود 

می رنجید، بدانید در این مسیر بی مهری و کم لطفی زیاد است 

و راه سختی پیش رو دارید. اگر با روحیه تان سازگار نیست، 

اگر با یک تلنگر می شــکنید، نمی توانید در این مسیر 

موفق باشید. پس اول خودتان را بشناسید هدف تان 

را بشناسید و یک کفش آهنی به پا کنید و 

برای رسیدن به هدفتان بجنگید. 

یک تشکر ویژه
از همه کســانی که در این راهی که رفته ام، کنارم بودند و از دوستان و 
مسئوالنی که حمایت کردند از تک تک همکارانم که در این مسیر و مدت 
20 سال هرکدام تاشــی برای ارتقای داوری و فوتسال انجام دادند، 
تشکر می کنم و خوشحالم و امیدوارم نماینده شایسته ای برای آنها 
باشم. امیدوارم اتفاق های خیلی خوبی برای فوتسال و بانوان مان 
رقم بخورد. داورها همیشــه جزو مظلوم ترین قشــر ورزشی 
هســتند، مخصوصًا داوران فوتسال و به ویژه بانوان. باتوجه به 
اتفاق های خوبی که در داوری چه فوتبال و چه فوتســال رخ 
داده، امیدوارم به آنها نگاه ویژه تر و حمایت  بیشــتری شود. 
همچنین تشکر می کنم از همه اصحاب رسانه  و بانوان خبرنگار 
ورزشی که به لطف و وجود آنهاست که نامی می ماند و افرادی 
که در ورزش بانوان هســتند به هر نوعی شناخته می شوند و 

تاش ها دیده می شود و از این حمایت  ستودنی ممنونم. 

بیماری کرونا ما را 
متحمل درد و رنج کرده 

و امیدوارم با واکسینه 
شدن همه مردم عزیزمان 

در ایران این بیماری در 
کشور ما ریشه کن شود 
و شاهد از دست دادن 

عزیزانمان نباشیم و همه 
چیز به روال قبل برگردد
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

افتتاح مرکز سنجش سالمت نوآموزان 
در منطقه 15 با استقبال خانواده ها همراه شده است

زنگ سالمتی
6 پایگاه 
سنجش سالمت فعال در 
منطقه 15

افتتاح مرکز سنجش با حضور وزیر 
آموزش و پرورش، رئیس سازمان استثنایی 
کشور، وزارت آموزش و پرورش و سایر 
مسئوالن در مدرسه استثنایی رجاییه افتتاح 
شد. »سعید شهریاری« مدیر اداره آموزش و 

پرورش منطقه 15 در این باره 
می گوید: »درمنطقه 15 در 
حال حاضر، 5 پایگاه سنجش 
سالمت از جمله پایگاه های 
مدارس نرجس، شهید اتقایی، 
صیاد شیرازی، ادب وقربانی 
مطلق مستقر هستند و اخیراً 
هم با توجه به گستردگی منطقه 
از نظر جغرافیایی و اینکه  تردد 
خانواده ها در شرایط کرونا کمتر 

شود، یک پایگاه سنجش در مدرسه استثنایی 
رجاییه افتتاح شد.« او با اشاره به هدف اصلی 
ایجاد مراکز سنجش سالمت و ضرورت اجرای 
این طرح ادامه می دهد: »سنجش سالمت 
با هدف استاندارد سازی آموزش و شناسایی 
دانش آموزان با اختالالت جسمی و حرکتی 
وکم توانی ذهنی صورت می گیرد. در واقع 
همکاران ما شرایطی را ایجاد می کنند که 
مداخله به هنگام صورت بگیرد و قبل از اینکه 
کودک وارد مدرسه شود، مشکلش شناسایی 
و به همراه والدین به مراجع پزشکی ارجاع 
داده و مشکل کودک به صورت تخصصی 
بررسی و پیگیری می شود. البته نوآموزان از 
لحاظ شنوایی، هوش، اوتیسم، گفتاردرمانی، 
توده بدنی، قد و وزن، بیماری های دهان و 
دندان و بیماری های پوستی در پایگاه های 
عمومی ارزیابی می شوند و اگر دانش آموز 
مشکلی داشت به پایگاه های تخصصی ارجاع 
داده می شوند و در این پایگاه های تخصصی 
دانش آموز ریکاور شده و به چرخه آموزش باز 
می گردد.«

سنجش سالمت چیست؟ 
ارزیابی نوآموزان قبل از ورود به مدرســه از لحاظ 
فاکتورهای ســالمتی، سنجش سالمت است و طرح 
سنجش سالمت با هدف حرکت مطابق استانداردهای 
آموزشــی بین المللــی مبنی بر تشــخیص به موقع 
کودکان در معرض خطر برای سازماندهی برنامه های 
آموزشی، جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های مادی 
و معنوی کشور از طریق تشخیص به موقع مشکالت 
کودکان، ارتقای وضعیت بهداشت، پیشگیری و رعایت 
شــاخص های بهداشــتی جامعه و در نتیجه حرکت 
در جهت توســعه و ترقی کشور انجام می شود. تصور 
کنید کودکی قبل از ورود به مدرسه مشکل اوتیسم 
دارد. با توجه به اینکه این بیماری عالئم مشــهودی 
ندارد، خانــواده به راحتی نمی تواند بیماری فرزندش 
را تشخیص بدهد و اگر ســنجش سالمت روی این 
کودک انجام نشــود و با همان بیماری وارد مدرســه 
عادی شود، مشکالت بیشتری را تجربه خواهد کرد و 
درس و مدرسه برایش عماًل نتیجه ای نخواهد داشت 
از همین رو سنجش سالمت برای نوآموزان از اهمیت 

ویژه ای به ویژه در ایام کرونا برخوردار است. 

اهداف برنامه سنجش سالمت 
در شــرایط فعلی آموزشــی، مفاد آموزش برای 
نوآموزان بر اساس توانمندی های کودکان ارائه می شود 
و به همین دلیل، ســنجش سالمت برای این صورت 
می گیرد که دبیر از ســالمت روانی و فیزیکی کودک 
مطلع باشد و مطابق با شــرایط دانش آموز، تدریس 
کند و از او تکلیف بخواهد. طرح ســنجش سالمت با 
اهدافی از جمله پیشگیری از بروز و تشدید بیماری ها، 
کمک به بهبود کیفی آموزش و کنترل بعضی از عوامل 
مؤثر بر افت تحصیلی، بررسی میزان شیوع اختالالت 
جسمانی و روانی کودکانی که وارد مدرسه می شوند، 
تهیه شناســنامه ســالمت الکترونیکی برای تمامی 

نوآموزان و دسترســی به اطالعات جامع آموزشــی، 
بهداشــتی و خانوادگی برای استفاده در برنامه ریزی 
آموزشی و بهداشتی متناسب با استعداد نوآموزانی که 
از مشــکالت جزئی رنج می برند، بررسی ارتباط بین 
متغیرها و فراهم کردن زمینه های مناسب تحقیقاتی 
و پژوهشی و در نهایت کمک به اولیای دانش آموزان 
برای صرفه جویی در زمان و پرهیز از ســردرگمی که 
ایــن امر با متمرکز کردن تمامــی عوامل اجرایی در 

پایگاه های سنجش سالمت تحقق پیدا می کند. 

نوبت دهی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در شــرایط فعلی کرونا، آموزش و پرورش منطقه 
15 شــرایطی را فراهم کرده کــه روزانه فقط 30 تا 
35 نفر در طرح ســنجش سالمت شرکت می کنند. 
6 پایگاه سنجش فعال در 6نقطه از منطقه به صورت 
روزانه فعال هســتند و داخل این پایگاه ها اتاق های 
مختلفی برای ارزیابی تدارک دیده شــده اســت. 

البته دانش آموزان از قبل با مراجعه به ســایت 
آموزش و پــرورش به صــورت اینترنتی نوبت 
دریافت می کنند و به پایگاه سنجش می روند. 
در ایــن مراکز، نوآموزان اتاق به اتاق از نظر 

ارزیابی  مختلــف  فاکتورهای 
می شــوند و هر کارشناس 

می دهد  نمره  ارزیابی  به 
و اگر دانش آموز مشکلی 
حضور  باشد  نداشــته 
پایگاه های  همین  در 
برایــش  عمومــی 
و  می کند  کفایــت 
اگر مشــکل خاصی 
به  باید  باشد  داشته 
تخصصی  پایگاه های 
ارجاع داده شــود. در 

نهایــت پرونــده برای 
مدیر مدرسه ارسال می شد. 

تشخیص به موقع اختالالت نوآموزان
»مینو هنرمند« یکی از والدینی اســت که اخیراً 
فرزندش در طرح سنجش سالمت شرکت کرده است. 
او در این باره می گوید: »برای هر مادری ناراحت کننده 
اســت که فرزندش مشــکل یا بیماری داشته باشد، 
اما اینکه در این زمینه آگاهی داشــته باشــیم بسیار 
ارزشــمند است. به تازگی پســرم را به یکی از مراکز 
سنجش ســالمت برده ام و بعد از سنجش سالمت، 
متوجه شــدم که فرزندم تنبلی چشم دارد، در ابتدا 
کمی برایم درک و پذیرش این موضوع ســخت بود 
اما خدا را شــاکرم که به موقع این مشکل تشخیص 
داده شد و با مراجعه به پزشک متخصص شرایط کمی 
برایمان بهتر شده است در واقع والدین باید بدانند که 
با انجام سنجش سالمت بیماری یا مشکل فرزندشان 
به موقع تشخیص داده خواهد شد و 

روند درمان زودتر 
آغاز می شود 
طرفــی  از 
تکلیف دبیر 

دانش آموزی  با 
تنبلــی  کــه 

چشــم دارد، مشخص 
می شود.«

30 تا 3۵
نفر به صورت روزانه، در طرح سنجش 

سالمت شرکت می کنند

سعید شهریاری
مدیر اداره آموزش و 

پرورش منطقه 15

مدارک مورد نیاز برای انجام سنجش
اصل شناسنامه دانش آموز و والدین

کارت واکسیناسیون تکمیل شده
یک قطعه عکس

وجه نقد

 حدود 2 ســالی می شود که کرونا عملکرد نظام آموزشی کشور را مختل کرده است و در این میان 
زمزمه هایی از واکسیناســیون دبیران و دانش آموزان به گوش می رسد. این درحالی است که وزارت 
آموزش و پرورش اخیراً یک مرکز ســنجش سالمت را به صورت پایلوت کشوری در منطقه 15 افتتاح 
کرده است و البته در این منطقه مراکز سنجش سالمت دیگری هم وجود دارد. هدف از افتتاح مراکز 
جدید، سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان در بدو ورودشان به دبستان است. طرح 
سنجش سالمت نوآموزان مصوبه ای اســت که از سال 75 تاکنون به عنوان اهداف و وظایف سازمان 
آموزش و پرورش در حال اجراست. بر اساس گفته مسئوالن امسال سال تحصیلی طبق روال عادی 
آغاز خواهد شــد و با توجه به اینکه نوآموزان، از لحاظ بررسی وضعیت سالمت نیاز به ارزیابی دارند، 
طرح سنجش سالمت با جدیت در منطقه 15 در حال اجراست و آموزش و پرورش منطقه 15 باتوجه به 
قرارگیری در شرایط کرونا امکان انجام سنجش سالمت را با رعایت پروتکل های بهداشتی و نوبت دهی 

به صورت روزانه و محدود امکان پذیر ساخته است. 

ساراجعفرزاده

در شهر

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

 بوستان ها 
تعطیل نیست

گالیه اهالی از شــلوغی بوســتان پلیس و 
اجرایی نشدن محدودیت های کرونایی در این 
بوســتان را با »علیرضا غمخوار« معاون اداره 

فضای سبز منطقه 4 در میان گذاشتیم. 
غمخوار درباره چرایی فعالیت بوستان پلیس 
به رغــم محدودیت های کرونایــی و تعطیلی 
سایر بوستان ها می گوید: »از اواسط تیرماه که 
اعالم شد بوستان ها باید تعطیل شوند، ورودی 
بوستان های منطقه را بستیم و جلو بوستان ها 
با نصب بنرهایی این موضوع را اطالع رســانی 
کردیم. در بوســتان پلیس هم که در ورودی 
ندارد و از همه طرف باز است، بنر نصب کردیم، 
دور وســایل بازی نوارکشی کردیم و سرویس 
بهداشتی را بســتیم، اما از هفته گذشته اعالم 

کردند که بوستان ها دیگر تعطیل نیست.«
 غمخــوار در توضیــح بیشــتر می افزاید: 
»درســت است که قباًل اعالم شده بود بوستان 
هاتعطیل شوند اما از پنجشنبه هفته گذشته از 
طرف سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
تهران از طریق بیسیم و به صورت شفاهی به ما 
و سایر مناطق اعالم کردند که بوستان ها تعطیل 
نیست، پس نمی توانیم محدودیت و منع  تردد 

در بوستان ها برقرار کنیم.«
 معــاون اداره فضای ســبز منطقه تأکید 
می کند: »با وجودی که ممنوعیتی برای حضور 
در بوســتان ها وجود ندارد، ولی نیاز به گفتن 
نیست که شهروندان باید برای حفظ سالمتی 
خودشان در هنگام مراجعه به بوستان ها، فاصله 
اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی را رعایت 

کنند.« 

پاسخ مسئول 

گردشگران ماسک نمی زنند
بوســتان 50 هکتاری پلیــس از پرمخاطب ترین 
بوستان های فرامنطقه ای شــمال شرق تهران است. 
فضای سبز وسیع و چشمنواز، تعدد امکانات ورزشی 
و تفریحی، وجود پیشــینه تاریخی، دسترسی آسان 
به دلیل همجواری با بزرگــراه زین الدین و... از جمله 
جذابیت هایی اســت که گردشگران زیادی را از نقاط 
مختلف پایتخت برای تفریح به این بوستان می کشاند 
و این موضوع در وضعیتی که کرونای دلتا در پایتخت 
جوالن می دهد موجب دردسر همسایه ها شده است. 
»مریم گلی« از ســاکنان خیابــان توحید در این باره 
می گوید: »چون سایر بوستان ها به خاطر کرونا تعطیل 
شــده، مردم از دور و نزدیک برای تفریح به بوســتان 
پلیس می آیند و بساط کباب و پیک نیک خانوادگی 
هر شــب تا دم صبــح در اینجا برپاســت، و خواب و 
آرامش را از ساکنان این محله گرفته است.« او با ابراز 
نگرانی از افزایش مبتالیان کرونا ادامه می دهد: »چون 
فضای بوستان باز است، متأسفانه اغلب مراجعان فکر 
می کنند که نیاز نیست ماسک بزنند و این بی توجهی 

و ســهل انگاری در این روزها که آمار ابتال به کرونا و 
مرگ و میرها دوباره باال رفته بسیار خطرناک است.« 
این شــهروند با گالیه از اجرا نشدن منع  تردد شبانه 
در محــدوده پارک پلیــس می گوید: »ایــن اطراف 
دوربین نیســت و منع محدویت ها و  تردد شــبانه در 
این محله اجرایی نمی شــود برای همین مردم بدون 
ترس از جریمه شــدن تا نزدیک صبح در خیابان های 
اطراف پارک  تردد دارند؛ البته برخی که در مناطق و 
محله های دورتر زندگی می کنند، برای اینکه جریمه 
نشوند تا ساعت 4 صبح که منع  تردد برداشته می شود 

در پارک می مانند.« 

یک بام و دو هوای تعطیلی بوستان ها
در بخــش غربی بوســتان پلیــس، 2 پارکینگ 
وســیع برای خودرو گردشــگران تعبیه شــده اما به 
نظر می رســد؛ ظرفیت این فضاها با توجه به شلوغی 
بوستان و حجم باالی مراجعات شبانه به این بوستان 
کافی نیســت؛ چون خیلی زود ُپر می شوند و سرتاسر 
خیابان هــای توحید، صاحب الزمان)عــج( و کیش و 

همچنین کوچه های اطراف بوستان به تصرف خودرو 
گردشگران درمی آید. »فرشــته بهرامی« از ساکنان 
خیابان صاحب الزمان)عج( با گالیه از افزایش مراجعات 
شهروندان به بوســتان پلیس می گوید: «طبق آماری 
که بارها از طرف وزارت بهداشــت اعالم شــده محله 
تهرانپارس جزو محله های رکورددار در کرونا اســت. 
در واقع این محله به دلیل تراکم جمعیت و شــلوغی 
از ابتدای شیوع کرونا وضع مناسبی نداشته و به نظر 
من یکی از دالیل باال بودن آمار مبتالیان کرونا در این 
محله وجود پارک پلیس است.« او با اشاره به شلوغی 
بوســتان و ردیف خودروهای گردشگران که سرتاسر 
خیابان پارک شده اند می گوید:  ” با این وضعیت شلوغی 
بوســتان پلیس و حجم مراجعــات از نقاط مختلف 
تهران طبیعی است که رکورددار آمار کرونا در تهران 
باشیم.« این شهروند ادامه می دهد: «در حالی که همه 
بوســتان های پایتخت به خاطر کرونا تعطیل شده اند 
چرا باید بوســتان پلیس به روی گردشگران باز باشد. 

ایــن یک بام و دو هــوا در تعطیلی 
توجیهی  چه  بوســتان ها 

دارد.« 

  از اواســط تیرماه با خیز موج پنجم کرونا، تهران به رنگ قرمز درآمد و طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
محدودیت هایی مانند منع فعالیت برخی مشــاغل، تعطیلی بازارها و مراکز تفریحی برقرار شد. بر همین 
اساس و بنا بر اعالم مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران، بوستان های منطقه ای و 
فرامنطقه ای پایتخت هم به مدت 2 هفته تعطیل شدند. از این رو ورودی برخی بوستان ها به روی شهروندان 
بسته شد و برخی دیگر هم با نوار زردرنگ محصور شدند تا مانع ورود گردشگران شوند. اما به نظر می رسد 
محدودیت های کرونایی شــامل همه بوستان ها نشده و در برخی بوستان های شمال شرق تهران از جمله 
بوستان پلیس، اعمال نشده است. شاهد این ادعا ازدحام گردشگران و دورهمی های خانوادگی شبانه در این 
بوستان است که از اوایل غروب تا پاسی از شب ادامه دارد. این موضوع موجب نگرانی و گالیه اهالی محله 

تهرانپارس و مجیدآباد و ساکنان خیابان های همجوار با این بوستان شده است. 

پریسانوری

 نگرانی اهالی مجیدآباد
  از دورهمی های شبانه 

بوستان فرامنطقه ای محله 

پرسه شبانه کرونا در پارک پلیس! 

جای»سفیران سالمت« 
در بوستان ها خالی است

برخالف انتظار، برخی اهالی مجیدآباد و همسایگان 
بوستان پلیس موافق تعطیلی بوستان نیستند. »علیرضا پورجعفری« 

یکی از آنهاست. او می گوید: »کرونا و مشکالت اقتصادی موجب کاهش 
تاب آوری جامعه شده، از این رو تعطیلی اجباری بوستان ها موجب برخوردهای 

قهری و فیزیکی بین مردم، پلیس و نگهبان های پارک می شود.« این شهروند که 
از فعاالن حوزه مطبوعات است، معتقد است پارک یک فضای تفریحی است و با اجبار 

نمی شود مانع تفریح مردم شد و باید راهکارهای جایگزین پیدا کرد. او در توضیح بیشتر 
می گوید: »به نظرم به جای تعطیلی بوستان ها بهتر است افرادی با عنوان »سفیران سالمت« 
در بوستان مستقر شوند و به افرادی که ماسک نمی زنند یا پروتکل ها را رعایت نمی کنند با 

زبان خوش تذکر داده و ماسک بدهند.« این شهروند می گوید: »در حال حاضر بوستان بسیار 
شلوغ است، خانواده ها و بعضا جوان ها در این بوستان بدون رعایت پروتکل های بهداشتی دور 

هم جمع می شوند و بدون رعایت بساط کباب و قلیان و... تا نیمه شب به راه است، اگر 
سفیران سالمت با عطوفت و مهربانی موضوعات بهداشتی را با آرامش و مهربانی تذکر 

دهند، هم مردم تفریح می کنند و هم چون فضا باز است مشکلی پیش نمی آید.« 
پورجعفری معتقد است با استفاده از ظرفیت سراهای محله، بسیج و 
خانه های بهداشت می شود تیمی از سفیران سالمت تشکیل داد که 

تا پایان کرونا در بوستان های پایتخت مردم را به رعایت 
پروتکل ها ی بهداشتی تشویق کنند. 
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ورودی خیابان تکیه اکبرآبادی شــمالی، ســاختمان 
بــزرگ و نه چندان قدیمی دیده می شــود با نمای آجری. 
روی تابلوی سردر آن نوشته شده »سرای حافظ«. از سال 
پیش به کارخانه تبدیل شده و با تالش یک ساله کارکنانش 
رونقی به خود گرفته است. قراراست »مطهره واعظی پور« 
روابط عمومی سرای حافظ در تهیه گزارش همراهی مان کند 
اما هنوز نیامده اســت. »عرفان« یکی از 2 مأمور حراستی 
که رفت و آمدهــا را رصد می کند، انتظار در اتاق مدیریت 
را پیشــنهاد می دهد. برای رفتن بــه آن جا باید از کریدور 
عریض و طویل و راهروهای پیچ در پیچ گذشت. کنار دیوار 
چند نفری دور هم جمع شده و مشغول گپ زدن هستند. 
رفتارشان با آدم های بیرون از اینجا خیلی فرق می کند. در 
وجودشان ردی از تکبر و بی معرفتی دیده نمی شود. مهربان 
هستند و متواضع. استقبال گرمشان حس دلگرمی می دهد. 
اگر کســی داستان زندگی شــان را نداند یا از گذشته شان 
خبر نداشته باشــد، باورش نمی شود روزی در قعر فالکت 
زندگی می کردند و آواره کوچه و خیابان بودند. »ســلیم« 
کارتن خوابی اســت که سال ها از اعتیاد رنج می برده و حاال 
به عنوان نیروی تدارکات فعالیت می کند. در سینی استیلی 
که خوب آن را برق انداخته یک لیوان شربت و یک استکان 
چای می آورد. می گوید: »هر کدام را دوســت داشتید میل 
کنید.« در صورت پر مهر او جز امید به زندگی نقش دیگری 

نمی توان خواند. 

خانواده 6۰ نفری سرای حافظ
نیم ساعت بعد، واعظی پور از راه می رسد. بانوی جوانی 
که بعد از راه اندازی  سرا در اینجا فعالیت می کند. سرشار از 

نشــاط است و مهارت زیادی دارد تا شادی درونی اش را به 
دیگران انتقال دهد. او با ورودش به مجموعه با تک تک افراد 
احوالپرسی کرده و خبر از حالشان می گیرد. مثل دختری 
که نگران دیگر اعضای خانواده اش باشــد. می گوید: »همه 
کســانی که اینجا کار می کنند از مأمور حراست تا آشپز و 
نیروهای خدماتــی روزی کارتن خواب بودند. زیر پل یا در 
خرابه ها زندگی می کردند. آدم هایی که حتی خانواده هایشان 
هم طردشــان کرده اند. اما به اینجا آمده و ترک کرده اند. 
بعد هم مشغول به کار شده اند. اگر پای درددلشان بنشینی 
برایت می گویند که روزی برای خودشان بروبیایی داشتند و 
از بدعهدی زمانه چنین شرایطی پیدا کرده اند.« اینجا همه 
یکدیگر را به اسم کوچک صدا می زنند. همین صمیمیتی 
بین اهالی سرای حافظ ایجاد کرده است. هرچه هست جز 
صفا و دوستی چیز دیگری در این مکان نمی توان پیدا کرد. 
یک خانواده 50 – 60 نفری که چون خواهر و برادر در کنار 

هم کار می کنند. 

سه شنبه های پربرکت 
اما اینکه چطور این همه کارتن خواب در ســرای حافظ 
جمع شــده اند و بعد از یک سال شــرایط زندگی شان به 
بهترین نحو تغییر کرده خود داستان جالبی دارد. واعظی پور 
تعریف می کند: »روزهای سه شــنبه در آشــپزخانه اینجا، 
مقدار زیادی غذا طبخ می شــود. غذاها را بسته بندی کرده 
و به پاتوق کارتن خواب ها می بریم. ســعی مان بر این است 
اعتمادشــان را جلب کنیم. وقتی احساس امنیت کردند و 
به این موضوع رســیدند که قصدمان یاری آنهاست برای 
ترک پیشــقدم می شوند. سپس ســرای حافظ را معرفی 

می کنیم. خیلی شان از شرایطی که دارند خسته هستند و 
دوست دارند به زندگی عادی برگردند برای همین استقبال 

می کنند.«

افراد خانواده حمایتم نکردند! 
واعظی پور دیدن سوله های تولیدی را پیشنهاد می دهد. 
نخستین سوله، سوله تولید کیف مدرسه است. سالنی بزرگ 
با تعداد زیادی چرخ خیاطی و انبوهی پارچه رنگی که توسط 
مددجویان این سرا قرار است به کیف تبدیل شوند. از آنجا 
که بچه ها بیشتر به شخصیت های کارتونی عالقه دارند، برای 
همین از طرح های شاد و کودکانه استفاده شده است. 7 ـ 8 
نفری می شوند که کار دوخت کیف را انجام می دهند. از بین 

آنها، فقط »احســان« که مسئول سوله است، به گفت وگو 
تمایل نشان می دهد. باقی ترجیح می دهند قصه شان ناگفته 
بماند. احسان سر حرف را باز می کند: »در کارگاه تولیدی 
کار می کــردم چند نفری از همکارهایم اعتیاد داشــتند و 
مــن را برای مصرف موادمخدر تشــویق می کردند. کم کم 
شــروع کردم و آلوده شدم. 19 ساله بودم که کارتن خواب 
شــدم. هیچ کدام از افراد خانواده ام، من را حمایت نکردند. 
شــرایط بدی داشــتم تا اینکه با بچه های طلوع بی نشان 

کمکم  شدم.  کردند و موفق به ترک اعتیاد شدم. آشنا 
شرایط بدی داشتم تا اینکه 
بــا بچه هــای طلوع 
آشــنا  بی نشــان 
کمکم  شــدم. 
و  کردنــد 
به  موفق 

ترک اعتیاد شدم. بعد هم در کارگاه دوخت کیف مشغول 
کار شدم. ســال پیش من را به این کارخانه دعوت کردند. 
حاال مســئول سوله هستم. به دیگران یاد می دهم.« او 28 
ســال دارد و به گفته خودش از ســوی خانواده طرد شده 
اســت. برای همین در سرای حافظ اســکان دارد و حاضر 
نیست تحت هیچ شرایطی دوستانش را ترک کند و از اینجا 

برود. 

داستان شهربانو 
روبه روی ســوله دوخت کیف، سالن بهجت قرار دارد. 
جایی که برش و دوخت روســری انجام می شود. بر عکس 
کارگاه دوخت کیف که همه کارکنان آقا هستند، در سالن 
بهجــت، در کنار آقایان حدود 10 – 12 بانو کار می کنند. 
یک میز مخصوص برش روسری و میز دیگر به بسته بندی 
روسری ها اختصاص دارد. سمت چپ سالن هم چند چرخ 
خیاطی جانمایی شده که ســردوزی دور روسری ها انجام 
می شــود. در بین بانوان، چند دختر جوان مشــغول کار 
هســتند که البته عالقه ای به بازگو کردن سرنوشت خود 
ندارند اما از مهر ســکوتی که به لــب دارند می توان پی 
برد روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند. واعظی پور، 
بانوی میانسالی را معرفی می کند و می گوید: »شهربانو 
دوســت دارد سرنوشتش را برای شما تعریف کند.« به 
نظر می آید زن آســیب دیده، بیشتر از 50 سال داشته 
باشد. به گفته خودش، از اراک راهی تهران شده و بعد از 

ترک اعتیاد در سرای حافظ کار می کند. او تعریف می کند: 
»همســرم اعتیاد داشــت. خیلی با او درگیر می شــدم و 
می خواستم ترک کند. اما او به جای این کار من را هم آلوده 
کرد. جوان بودم. 20 ســال بیشتر نداشتم. وقتی از شدت 
فشار عصبی حالم بد می شد، مصرف مواد را به من پیشنهاد 
می داد. تا اینکه بدجور گرفتار شدم. 28 سال معتاد بودم.« 
7 سالی می شود همسر شــهربانو او را ترک کرده و معلوم 
نیست در کجا زندگی می کند. 3 فرزند این بانوی شکست 
خورده شرایط زندگی مطلوبی ندارند و به گفته خودش هر 
کدامشــان در خانه یکی از اقوام زندگی می کنند. او ادامه 
می دهد: »به دلیل بدهــکاری و پرداخت نکردن اجاره بها، 
صاحب خانه حکم تخلیه خانه را گرفت و بی خانمان شدم. 
تــا اینکه یکی از اقوامم این مرکز را معرفی کرد. از اراک به 
تهران آمدم و بعد از ترک اعتیاد در اینجا مشغول کار شدم. 
شب ها هم در سرای مهر مادری که همین نزدیکی هاست 

اسکان دارم.« 

 یک مرکز تولیدی برای نجات بی خانمان ها دست 
به ابتکار تازه ای زده است

 شـرط استخدام 
کـارتن خوابی!

  کارخانه بزرگی است، مثل صدها کارخانه ای که در دل این شهر بزرگ وجود دارد. اما نه، گویی بنیان کاری اش با 
دیگر مکان های تولیدی و صنعتی شهر فرق می کند یا بهتر است بگوییم جنس کارکنانش. حضور در این کارخانه، 
نه نیاز به ضامن دارد و نه پارتی. فقط یک شــرط برای عضویت دارد و آن کارتن خواب بودن فرد متقاضی است. 
عجیب به نظر می آید، آن هم در جامعه ای که آدم ها برای رسیدن به موفقیت، دیگری را نردبان ترقی خود می کنند. 
اما واقعی است. در این کارخانه آدم هایی که از قعر فالکت برگشته اند کار می کنند. کسانی که نه جایگاهی در بین 
مردم دارند و نه خانه ای برای زندگی کردن. برای همین، سرای حافظ نام گرفته است. در حال حاضر قریب به 60 
انسان بهبودیافته و سالم و سرحال در آن کار می کنند. ماسک، روسری و کیف مدرسه محصوالتی است که در این 
کارخانه تولید می شود. اینکه چطور کارتن خواب ها سر از سرای حافظ در می آورند و برای شاغل شدن چه مراحلی 

را باید پشت سر بگذارند، موضوع گزارش ماست.  

مژگانمهرابی

ســرای حافظ، دهمین مرکز وابســته به 
بزرگراه شهید  در  که  بی نشان  طلوع  جمعیت 
محاتی قرار دارد. شکل گیری جمعیت طلوع 
بی نشان به ســال 1۳86 برمی گردد. مؤسس 
آن »اکبر رجبی« است که برای رفع مشکات 
معتادان و کارتن خواب ها و دیگر افراد آسیب 
دیده، این ســمن مردمی را راه اندازی کرد. با 
این رویکرد که بتواند به افراد درگیر با معضل 
کارتن خوابی کمک کند. او درمان، ســرپناه، 
آموزش، اشتغال، بازگشت به خانواده و جامعه 
را سرلوحه برنامه های خود قرار داد و تاکنون 
داده  انجام  زمینه  این  در  شایسته ای  خدمات 
بهبودیافته  کارتن خواب های  که  رجبی  است. 
او را »عمو اکبر« می نامند، بیشــتر از همه به 
بهبودیافته توجه کرده و زمینه  افراد  اشتغال 
اشــتغال را برای خیلی از آنهــا فراهم کرده 
است. سال گذشته هم سرای حافظ را با چنین 
هدفی ایجاد کرد. در حال حاضر بیش از 60 نفر 

در سرای حافظ مشغول فعالیت هستند. 

»اکبر رجبی« مؤسس جمعیت طلوع بی نشان 
اداره امور ســرای حافظ را به دســت »مهبد 
چشمی« سپرده اســت. چشمی درباره فعالیت 
بی نشــان  مرکز می گوید: »جمعیت طلوع  این 
فعالیت های گســترده ای دارد که مهم ترین آنها 

اسکان، حمایت و اشتغالزایی برای 
است.  معتادان  و  کارتن خواب ها 
سرای حافظ با هدف اشتغالزایی 
تیرماه 99  توانمند ســازی در  و 
سرپناه  جذب  شــد.  راه اندازی 
و درمان و آموزش و اشــتغال از 
پیش تر  اینجاست.  مراحل کاری 
آنها را بــه برای کار به تولیدی ها 
و مراکزی کــه در ارتباط بودیم 
معرفی می کردیــم.« او دلیل نام 
حافظ را این گونه عنوان می کند: 

»اینجا سرای حافظ اســت چراکه در نظر دارد 
حافظ امنیت و آرامش خانواده ها باشد.« از دیگر 
اقدامات این مرکز بازگشــت فرد بهبودیافته به 
کانون گرم خانواده است. چشمی متذکر می شود: 
»وقتی فرد معتاد ترک می کند اگر کسب و کاری 
نداشته باشد به دلیل بی انگیزگی دوباره پی اعتیاد 
می رود. از این رو شرایط اشتغال را برای او فراهم 
کرده و بعد از آن با خانواده فرد صحبت می کنیم 
تا او را بپذیرند.« به گفته چشمی در سرای حافظ 
سوله های تولید ماسک و کیف و روسری ایجاد 
شده اســت. او می گوید: »سال گذشته 8۳970 
کوله توسط کارتن خواب های درمان شده تولید و 
به نقاط صفر مرزی و مناطق فقیر کشور فرستادیم. 
2۳ نفر در کارگاه روسری مشغول فعالیت هستند 
که 10 – 12 نفرشان خانم هستند. در کارگاه کیف 
10 نفر و در کارگاه ماســک هم 10 نفر مشغول به 
کارند. او متذکر می شود بسته بندی ارزاق را هم 
در آینده نزدیک داریم. البته در شرایطی که نیاز 
به ارسال مواد غذایی برای نیازمندان بود 14 هزار 

بسته از سوی همین افراد آماده شد.« 

جمعیت طلوع بی نشان 

ارسال کیف مدرسه به 
نقاط صفر مرزی

 محیط کمپ 
را دوست ندارم

مهبد چشمی
مؤسس جمعیت طلوع 

بی نشان

عکس ها: امیر پناهپور

فــرد  حمیــد 
اســت  دیگــری 
ســالن  در  کــه 
کارش  می کنــد.  کار  بهجــت 
بســته بندی روسری اســت. سن 
و ســالی از او گذشــته و از عمــر 
6۰ و چند ســاله اش، 35 سال را 
موادمخدر مصرف می کرده است. 
می گویــد: »اعتیــاد شــدیدی بــه 
اســتفاده موادمخدر داشتم. برای 
همین قید خانه و خانواده را زدم. 
حســابی آلوده شــده بودم. کم کم 
بــه مرحله ای رســیدم کــه دیدم 
کف خیابان هســتم. از خودم بدم 
می آمــد. یکباره به خــودم آمدم و 
تصمیــم گرفتم اعتیــادم را ترک 
کنم. محیط کمپ را دوست نداشتم 
چراکه رفتار خوبی نداشتند. آنجا 
فقــط اعتیاد را تــرک می دهند اما 
ریشــه یابی نمی کنند چرا شــخص 
در ایــن دام افتاده اســت. افراد 
معتــاد و کارتن خــواب بیشــتر از 
همه به محبت نیاز دارند. آنها هم 
روزی برای خودشان کسی بودند. 
تا اینکه توســط یکی از دوستان با 
سرای حافظ آشنا شــدم. در اینجا 
ترک کردم. در اینجا کسی را وادار 
به ترک نمی کنند. بلکه همراهش 
می شــوند تا خودش را پیدا کند. 
از نظر روحی خیلــی کمکم کردند. 
حاال هم خیــال رفتن ندارم.« بعد 
از آن نوبت به سوله تولید ماسک 
می رســد. واعظی پــور راهنمایــی 
می کنــد. افشــین را که مســئول 
کارگاه اســت صدا می کند. او هم 
و  می گویــد  روزگار  بدعهــدی  از 
اینکه چطور رفقای ناباب آلوده اش 
کردند. تعریف می کند: »نفهمیدم 
کی گرفتار شدم. خانواده همسرم 
تفریحی   تریاک می کشیدند و گاها 
مــن را هــم دعــوت می کردند. به 
دلیل کمبودهای عاطفی که داشتم 
پی کشیدن مواد رفتم. بعد از آن 
هرویین و کراک کشــیدم و دست 
آخر شیشه مصرف می کردم. االن 

19 ماه و۲6 روز پاک هستم.« 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

  با وجودی کــه برخالف روزگاران قدیم نامه نگاری دســتی در 
ادارات و بین مردم تا حدودی منســوخ شده و نرم افزارهای تایپ 
کامپیوتر ده ها خط زیبای نســتعلیق را برای نوشتن نامه در اختیار 

شــما می گذارد، اما هنوز هم داشتن دستخط خوش 
و خوانانویســی در برخی مشــاغل ضروری است و 
بدخطی دردسرساز می شــود. مثاًل اگر پزشک تان 
با خط بد نسخه را بنویســد ممکن است متصدی 
برای  ناچار شوید  یا  بپیچد  داروخانه داروی اشتباه 
اصالح نســخه به مطب دکتر برگردیــد. اما فقط 
پزشکان نیستند که باید خوش خط باشند، مأموران 
پلیس راهورکه برگه های جریمه را می نویسند هم 
باید خط خوب و خوانایی داشــته باشــند تا نوع 
تخلف و در نتیجه رقــم جریمه ها هنگام ورود به 
اما شاید  اشتباه محاســبه شود.  پلیس  سیستم 
رفتن به کالس های خوشنویسی برای این افراد با 
وجود مشغله فراوان، دور از انتظار باشد. از این رو 
»عاطفه حسینی« بانوی هنرمند هم محله ای هر 
هفته داوطلبانه بــه اداره پلیس راهور منطقه 4 

می رود تا به مأموران پلیس به طور رایگان خوشنویسی 
آموزش دهد. برای آشنایی با این هنرمند که همزمان 
استاد 2 هنر نقاشــی و خطاطی است و دستی در 
در  آموزشگاهش  به  دارد،  فعالیت های خیرخواهانه 

محله لویزان رفتیم. 

پریسانوری

هنرمند هم محله ای داوطلبانه به ماموران 
خوشنویسی آموزش می دهد 

زکات هنرم را 
می پردازم

       کمک به نیازمندان 
فعالیت های خیرخواهانه هنرمند محله ای فقط به آموزش رایگان 
محدود نمی شود. او پای ثابت خیریه هایی است که در محله های 

حاشیه ای و محروم شهر فعالیت می کنند. »سمانه سرکشیکیان« 
یکی از هنرجویان قدیمی که سابقه آشنایی 1۷ساله با استادش 

دارد، در این باره می گوید: »خانم حسینی به چندین خانواده 
نیازمند در رباط کریم سرکشی می کند و جویای احوالشان 

است. یکبار خانمی از آن خانواده ها تماس گرفت که همسرش 
تصادف کرده و بیهوش است و بیمه و پولی برای هزینه 

بیمارستان ندارند. با وجودی که صبح روز تعطیل بود، خانم 
حسینی به سرعت خودش را به بیمارستان رساند و پیگیر 

کارهایشان شد و...« این هنرجو که لیسانس نقاشی و 
دکترای جامعه شناسی دارد، و در مدرسه کودکان کار محله 

شوش به بچه ها نقاشی درس می دهد، ادامه می دهد: 
»استاد همیشه مشوق و الگوی ما برای فعالیت های 

خیرخواهانه است.«

آموزشگاه خطاطی و نقاشی بانو حسینی در یکی از خیابان های 
اصلی محله لویزان اســت و سکونت چند ســاله او در این محله 
موجب شده به عنوان شهروندی مسئولیت پذیر برای حل مشکالت 
محله همواره به دنبال راهکار باشــد. او سال گذشته در نامه ای با 
خط خوش پیشنهاداتی برای باز شدن گره ترافیک لویزان نوشت 
و به اداره راهور و شــهرداری ناحیه ارسال کرد و همین نامه پای 
این هنرمند را به عنوان مربی خوشنویسی به اداره پلیس باز کرد. 
او در این باره می گوید:  »نامه ای به اداره راهور و شهرداری نوشتم و 
در آن نامه پیشنهادهایی از جمله یکطرفه کردن خیابان و... برای 
کاهش بار ترافیک مطرح کردم. پس از چند روز، کارشناسانی از 
راهور و شهرداری آمدند تا موضوع را در محله بررسی کنند. خط 
تحریری و نســتعلیق که در نامه به کاربرده بودم مورد توجه شان 
قرار گرفته بود و وقتی فهمیدند خطاطی و خوشنویسی آموزش 
می دهم، درخواست کردند به کارکنان این اداره به ویژه مأمورانی 
که برگه های جریمه را می نویسند خوشنویسی یاد بدهم. ظاهراً 
بد خطی برخی از مأمورانی که برگه های جریمه را می نویســند 
برای  را  دردســرهایی 
اپراتوری که برگه ها 
را وارد سیســتم 
می کند  پلیس 
آورده  وجود  به 

بود. از این رو با روی باز این پیشــنهاد را پذیرفتم و هفته ای یک 
روز یــا گاهی دو روز برای آموزش خوشنویســی به پلیس راهور 

منطقه می روم.« 

 تدریس رایگان به عالقه مندان 
هنرمند هم محله ای که فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشکده 
هنرهای زیباست و دوره های تخصصی خطاطی را هم در انجمن 
خوشنویســان و پیش استادان خوشــنام گذرانده، معتقد است 
زکات هنــر آموزش رایگان به عالقه مندان اســت، از این رو بیش 
از 30سال اســت که به هنرجویانی که بضاعت مالی کافی برای 
پرداخت شــهریه را ندارند، رایگان درس می دهد. او درباره چرایی 
ایــن کار می گوید:  »در یک خانواده پرجمعیت با 7 خواهر و یک 
برادر بزرگ شــدم. در کودکی به نقاشــی عالقه داشتم از پدرم 
خواســتم مرا در کالس نقاشی ثبت نام کند اما چون کارمند بود 
نمی توانســت از عهده شــهریه کالس همه ما بر بیاید. بعدها که 
دیپلم گرفتم در دانشــگاه رشته نقاشی را انتخاب کردم و بعد از 
فارغ التحصیلی تصمیم گرفتم با آموزش رایگان به هنرجویانی که 
مثل خودم عالقه به هنر دارند اما بضاعت مالی ندارند، زکات علم 

و هنرم را بدهم.« 
»ندا« 23 ساله و یکی از هنرجویانی است که با حداقل شهریه 
در کالس های آموزشــگاه شرکت می کند. او در این باره می گوید: 
»مدتی پیش با کالس های خانم حسینی آشنا شدم یکی، 2 جلسه 
آمدم اما به خاطر نداشــتن شهریه خواستم انصراف بدهم. وقتی 
خانم حســینی متوجه شــد اصرار کرد که کالس را ادامه بدهم. 
او از من و خیلی از هنرجویانش شــهریه کمی می گیرد، که عزت 
نفسمان حفظ شود.« ندا که دوره آموزشی اش تمام شده قصد دارد 
مدرس نقاشی شود و مثل استادش هوای شاگردان بی بضاعت را 

داشته باشند.« 

 عبور از مشکالت با پشتکار 
هنرمند هم محله ای معتقد است هنر روح آدم رو جال داده و در 
مقابل مصائب زندگی قوی و محکم می کند. او برخالف خیلی ها 
که فکر می کنند نمی شود با نقاشی یا خطاطی امرار معاش کرد، 
با هنرش درآمد داشته و حتی در برهه ای که همسرش ورشکست 
شــده، هزینه های زندگی مشترک را تأمین کرده است. می گوید: 
»وقتی در کودکی و نوجوانی می خواســتم به کالس نقاشی بروم 
پدرم مخالف بود و می گفت »دختر جان پول را جایی خرج کن که 
بتوانی از آن درآمد داشته باشی، نقاشی برایت نان و آب نمی شود«، 
اما من بــا همه احترامی که برای پدرم قائــل بودم این حرف را 
قبول نداشــتم و در رشته نقاشی وارد دانشگاه شدم. بعد از مدتی 
خاطر انقالب فرهنگی دانشــگاه تعطیل شد و من ازدواج کرده و 
بچه دار شــدم. بعد از باز شدن دانشگاه درسم را ادمه دادم و وقتی 
فارغ التحصیل شــدم در یکی از اتاق های خانه تدریس خصوصی 
داشتم و مدتی که همسرم ورشکست شد همه هزینه ها بر دوش 
من افتاد. اما تدریس در خانه مشکالت خودش را داشت و مزاحم 
آســایش خانواده بود. برای همین عزمم را جــزم کردم که یک 
آموزشگاه برای خودم دست و پا کنم. با پولی که از تدریس جمع 
کرده بودم و گرفتن وام مســکن توانستم یک آموزشگاه کوچک 
بخرم.« حرف هایش که به اینجا می رســد می گوید:  »می خواهم 
بگویم خانم ها خودشــان را دست کم نگیرند و اگر به کاری عالقه 
دارند، بی توجه به مشــکالت و محدودیت ها آن را با پشتکار ادامه 

بدهند تا موفق بشوند.« 
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ادامه از صفحه 2- 
پــس از به قدرت رســیدن دودمان پهلوی، 
اراضی دوشــان تپه و محدوده اطــراف آن نیز 

دستخوش تغییرات زیادی شد. 
رضا شاه دستور داد تا حصارها و دروازه های 
گرداگــرد شــهر را خراب کننــد و خیابان ها و 
میدان های جدیدی در پایتخت بسازند. منطقه 
13 در زمــان رضاشــاه هم بیــرون از محدوده 
تهران بود. رضا شــاه در این ســال ها به ساخت 
کارخانه های بسیاری در اطراف تهران دست زد. 
زمین های منطقه 13 را که از اراضی دوشان تپه 
بودند، برای ساخت برخی از کارخانه ها مناسب 

تشخیص دادند.
در ســال 1317 شمسی نخســتین کارخانه 
بــرق دولتی با نام ژاله )محلــه صفای امروزی( 
راه اندازی شد. تجهیزات این کارخانه را از شرکت 
اشکودای کشور چکسلواکی خریده بودند. بعدها 
تجهیزات بیشــتری به این کارخانه آوردند. قرار 
بود برق این کارخانه برای روشنایی گذرگاه ها و 
سپس منازل اســتفاده شود. محل این کارخانه 
در ضلع شمال شــرقی میدان شهدای امروزی 
قرار داشــت که امروز هم شرکت برق منطقه ای 

تهران در آن واقع است.
همچنیــن موزه صنعــت برق نیــز در این 
مجموعه قرار دارد. این موزه در 1374 راه اندازی 
شــد که در آن، اسناد و اشیا برق از حدود 120 
ســال پیش، به همراه پیشرفت های این صنعت 
در ایــران در معــرض دید عموم قــرار گرفته 
اســت. تقریبًا همزمان با این کارخانه، کارخانه 
هواپیماسازی شهباز نیز در این محدوده )محله 

نیروی هوایی امروزی( راه اندازی شد. 
در این کارخانه وسایل یدکی و اتاق هواپیما 
تولید و ســاخته می شــد. امروزه محدوده این 
کارخانــه و اراضی اطراف آن به ســتاد نیروی 
هوایــی ایران تبدیل شــده اســت. در 1357 

احمدمسجدجامعی/عضوشورایشهر

منطقه13 و داستان نیروی هوایی

مهم ترین بخش از عناصر ساختار فضایی این منطقه 
در لبه آن قرار دارند. محور دماوند مرز شمالی منطقه 
13 را تشکیل داده است. این محور در عین حال منطقه 
13 را به ساختار فضایی شهر تهران متصل کرده است. 
عالوه بر این، میدان امام حسین)ع( و بازار شهرستانی 
به عنوان یک فضای شهری و یک پهنه فعالیتی مهم با 
پتانسیل های فرامنطقه ای در ابتدای محور دماوند قرار 
دارند و نقش غیر قابل انکاری در قسمت غربی منطقه 
13 برعهده دارند. عالوه بر این در بخش جنوبی منطقه 
خیابان پیروزی نقش یک مرز را برعهده گرفته است. 
اگرچه این محور اهمیتی مشــابه محور دماوند ندارد، 
با این حال در مقیاس منطقه ای مهم اســت و امکان 
فعالیت پیاده موجــب رونق فعالیت ها در بدنه خیابان 
شده است. میدان شهدا نیز به عنوان یک گره فعالیتی 
با ویژگی های عملکردی شهری و دارای نقش تاریخی، 
در لبه جنوب غربی این منطقه قرار گرفته اســت. مرز 
غربی منطقه خیابان 17شهریور است که این محور نیز 
دارای ویژگی های مهــم فعالیتی و همچنین تاریخی 

است )طرح تفصیلی منطقه 13، 1385(. 
در لبه شــرقی منطقه پارک ملی سرخه حصار قرار 
گرفته اســت. این پارک یک پتانسیل فرامنطقه ای در 
شهر تهران محسوب می شــود. با این همه به واسطه 
بزرگراه شهید یاســینی ارتباط آن با منطقه 13 قطع 

شده است. در پهنه جنوبی پارک جنگلی سرخه حصار 
نیز اراضــی نظامی قصر فیروزه قــرار دارند که دارای 
ویژگی های زیست محیطی و تاریخی مهمی هستند. در 
عین حال اراضی نظامی نیروی هوایی در میانه منطقه 
گسست عمیقی بین بخش شرقی و غربی منطقه ایجاد 
کرده اند و انسجام فضایی آن را از بین برده اند. کارخانه 
مهمات ســازی نیز از دیگر عناصر درشت دانه نظامی 
اســت که در این منطقه واقع شده است. گسست بین 
دو بخش منطقه و وجود کاربری های درشــت دانه و 
اراضی نظامی منجر شده است تا ساختار پیوسته درونی 
در منطقه وجود نداشته باشد و به عدم شکل گیری یک 
کل واحد منجر شده است )طرح تفصیلی منطقه 13، 
1385(. از جمله موارد مورد اشــاره در طرح تفصیلی 
تأمیــن کمبود خدمات در ابعــاد مختلف و همچنین 
تقویت فضاهای فرهنگی ـ تفریحی اســت. همچنین 
بر توانمندســازی بافــت فرســوده و افزایش متعارف 
تراکم ساختمانی نیز در این طرح تأکید شده است. از 
موارد مهمی که در طرح تفصیلی این منطقه مشاهده 
می  شود جلوگیری از افزایش جمعیت است. سازگاری 
بین کاربری  های شــهری نیــز از معیارهای مورد نظر 
است. با توجه به وسعت محدوده های نظامی، ضروری 
اســت تا در صورت آزادسازی از این اراضی در راستای 
نیازهای منطقه اســتفاده شود )طرح تفصیلی منطقه 

13، 1385(. بر اســاس جدول 14 نرخ رشد جمعیت 
منطقه 13 تا ســال 1375 مثبت بوده است. این نرخ 

همچنین از سال 1390 کاهش پیدا کرده است. 
از مجمــوع 90 برنامــه تهران گردی کــه از تاریخ 
1392/07/19 تــا 1395/12/20، در روزهای جمعه 
انجام شــد )به اســتثنای کتاب گردی هــای روزهای 
پنجشنبه(، یک برنامه کامل به بازدید از منطقه سیزده 
اختصاص یافت. در این برنامه، از دوازده نقطه منطقه 
ســیزده بازدید به عمل آمد و با برخی از ساکنان این 
منطقه گفت وگو شد. پس از این بازدیدها، نظرات مردم 

درباره مســائل مورد بحث در مجموعه شورای شهر و 
گروه های کارشناســی مختلف شورا ارائه شد. گفتنی 
اســت به دلیل اهمیت مسائل و مشــکالت منطقه و 
همچنین ضرورت مشــاهده آنها از نزدیک، در برخی 
از این بازدیدها، مســئوالن دستگاه های دیگر همچون 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهر تهران، مدیرکل میراث 
فرهنگی و گردشگری اســتان تهران، مدیرکل حوزه 
وزارتی ســازمان میراث فرهنگی، معاون برنامه ریزی 
سازمان زیباسازی، به همراه شهردار منطقه و معاونان 

ایشان، نگارنده را همراهی می کردند. 

 مروری بر وضعیت منطقه 13
سال

منطقه شششهر تهران

نرخ رشد شمار جمعیت
نرخ رشد شمار جمعیت)درصد(

)درصد(
ـ209600ـ13554530223
1365605820795/22454476/2

1375675884810/12667008،0

1385781206726/1242575-9،0
1390815405184/027602741،1
139586799365/1253054-7،1

 وضعیت جمعیتی شهر تهران و منطقه 13 و نرخ رشد

 منبع: اطلس تهران 85 و سالنامه های تهران 91 و 96

همافران این مجموعه پس از بیعت تاریخی خود 
با امام خمینی)ره( در مدرسه علوی، با نیروهای 
گارد شاهنشــاهی درگیر شدند. با کمک مردم، 
این پادگان مهم ســقوط کرد و به سقوط دیگر 

اماکن نظامی شهر شتاب بخشید. 
چنان که اشــاره کردیم، تا پایان ســلطنت 
پهلوی اول، هنوز کســی در این منطقه ساکن 
نشــده بــود. در دوره پهلــوی دوم زمین های 
این منطقه کــه غالبًا به فرزنــدان وثوق الدوله 
 اختصاص داشتند، تفکیک و قطعه بندی شدند و 
بیشتر آنها به کارکنان نیروی هوایی ایران داده 

شد. 
بــه این ترتیــب محله نیروی هوایی شــکل 
گرفــت. پیــش از این نیز محلــه صفا در غرب 
منطقه ساخته شــده بود. اراضی این منطقه در 
اواخر دهه بیســت صاحبی نداشت، لذا برخی از 

مهاجران به این محدوده می آمدند و بدون مجوز 
و خرید زمین ها به ســاخت خانه می پرداختند. 
 به همیــن دلیل، ایــن محله بــه مفت آباد آوازه 

یافت. 
بیشتر ســاکنان این محله که بعد از پیروزی 
انقالب صفا نام گرفت، به دستفروشــی مشغول 
بودند. تهران نو از محله هــای خوب این منطقه 
است که در شرق منطقه واقع شده است. اراضی 
این محلــه نیز متعلق به فرزنــدان وثوق الدوله 
بودند. نام بیشتر خیابان های این محله مزین به 

نام شاعران ایران زمین است. 
در تقســیمات شــهری، منطقه 13 به چهار 
ناحیه و سیزده محله تقسیم شده است. مساحت 
ایــن منطقه در حــدود 13 کیلومتر  مترمربع و 
جمعیت آن، بر اســاس سرشماری سال 1395، 

بیش از 250 هزار نفر است. 
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پویش اکسیژن مهربانی 
ایده ایجاد بانک اکســیژن، در آذرماه 

سال گذشــته و بحبوحه موج جدید 
کرونــا و افزایش بیماران تنفســی 
»اکســیژن  پویش  راه انــدازی  با 
حکیمیه  محلــه  در  مهربانــی« 
شــکل گرفت. »حامد حجازی« 
درباره چرایی راه اندازی این پویش 
می گوید: »در پاییز سال گذشته به 

دلیل پر شدن بیمارستان ها و تمام 
شــدن ظرفیت تخت های بستری به 

ناچار بیمارانی کــه دچار تنگی نفس و 
شــرایط حاد تنفسی بودند هم باید در خانه 

بستری می شدند و خانواده بیماران مبتال به کرونا 
عالوه بر رعایت پروتکل های دست و پاگیر و تأمین دارو و درمان 
و مراقبت از بیمار، ناچار بودند کپســول اکسیژن تهیه کنند. از 
طرفی قیمت خرید کپسول به دلیل تقاضای زیاد، افزایش یافته 
بود و خیلی ها توان خرید آن را نداشتند و این موضوع به یکی از 
دغدغه های مهم خانواده بیماران مبتال به کرونا تبدیل شده بود. 
برای همین به عنوان یک شهروند، شورایار و یک فعال اجتماعی 
و به پشتوانه همدلی مردم، تصمیم گرفتیم با راه اندازی پویش 
اکســیژن مهربانی و دعوت از خّیران و نیکوکاران برای تشکیل 
بانک اکسیژن به ســهم خودم قدمی برای حل این مشکل در 

محله حکیمیه برداریم.«

جمع آوری ۱7 کپسول اکسیژن
فراخوان از اهالی محله و درخواســت برای امانت گرفتن 
کپسول اکسیژن، نخســتین قدم برای ایجاد بانک اکسیژن 
محله بــود. حجازی دربــاره چگونگی اجــرای این پویش 
می گوید: »در پویش اکســیژن مهربانــی طی فراخوانی در 
کانال خبری حکیمیه که تقریبًا همه افراد محله در آن عضو 
هستند، از کســانی که کپسول اکسیژن بی استفاده در منزل 
داشتند، دعوت کردیم آن را به امانت به ما بدهند. 
ما کپســول ها را تحویل می گرفتیم و شــارژ 
می کردیم و آن را به مدت 2 هفته به خانواده 
بیماران کرونایی که بیمارشــان در شرایط 
حاد تنفسی به ســر می بردند، می سپردیم 
و خانــواده بیماران فقط ماســک دهانی 
اکسیژن که وسیله ای بهداشتی و شخصی 
است را از داروخانه تهیه می کردند.«   این 
فعال اجتماعــی می افزاید: »چون تعداد 

بیمارانی که نیاز به اکســیژن داشتند رو به 
افزایش بود و کپســول های امانتی کافی 
نبــود، همزمان از نیکــوکاران دعوت 
کردیم تا با اهــدای وجه نقد برای 
خرید کپســول نو ما را همراهی 
کنند، خوشبختانه اهالی مشارکت 
خوبی داشتند به طوری که خیلی 
زود توانســتیم موجــودی بانک 
را به 17 کپســول برسانیم و نیاز 
بیماران کرونایی ســاکن محله به 
کپســول اکســیژن را کاماًل پوشش 
دهیم.« حجازی درباره شرایط واگذاری 
کپسول های اکسیژن می گوید: »همه مراحل 
حمل ونقل و تحویل کپســول به خانواده بیماران 
رایگان اســت تنها شرطی که داریم این است که ما کپسول پر 
کرده و تحویل می دهیم و انتظــار داریم خانواده بیماران پس 
از اســتفاده و رفع نیاز آن را پر کرده و تحویل دهند تا بتوانیم 
به خانواده دیگری تحویل دهیم.« این شــهروند درباره گستره 
پویش اکســیژن مهربانی می گوید: »در حال حاضر این پویش 
فعال شــامل اهالی حکیمیه است و به دلیل اینکه مدیریت این 

فرایند دشوار است نمی توانیم به سایر محله ها تعمیم دهیم.« 

خوشحالم که همسایه های مهربانی دارم 
با گذشــت 7 ماه از آغاز پویش اکسیژن مهربانی و تشکیل 
بانک اکســیژن در محله حکیمیه، بیش از 200 بیمار مبتال به 
کرونا و خانواده هایشــان از این پویش بهره مند شده اند. »علی 
جوهری« یکی از آنهاســت. او در این باره می گوید: »بهمن ماه 
سال گذشته پدر 70 ساله ام به کرونا مبتال شده بود و با وجودی 
که نیاز مبرم به اکسیژن داشت، به دلیل نبود تخت خالی ناچار 
شدیم او را در خانه بســتری کنیم. برای همین عالوه بر تهیه 
دارو و درمان به دنبال تهیه کپســول اکســیژن بودیم. قیمت 
کپســول و مانومتر بین 3 تا 4 میلیــون تومان بود و نرخ اجاره 
روزانه هم بسته به ظرفیت و جنس کپسول بین 40 تا 70 هزار 
تومان. آگهی ها را به دنبال پیدا کردن کپسول مناسب زیر و رو 
می کردم که یکی از همسایه ها اطالع داد که در محله خودمان 
کپسول اکســیژن به رایگان امانت می دهند. موضوع را با آقای 
حجــازی که بانی این کار بودند، مطرح کردیم و همان روز یک 
کپسول 20 لیتری اکســیژن تحویل گرفتیم و حداقل باری از 
دوشــمان برداشته شد.« این شهروند می افزاید: »خوشحالم در 
محله ای زندگی می کنم که مردم مهربانی دارد و آدم ها عالوه بر 

خودشان به فکر رفع دغدغه و مشکالت دیگران هم هستند.«

به یکی از اهالی حکیمیه 
به دلیل راه اندازی نخستین بانک اکسیژن نشان خدمت اهدا شده است

شما هم به پویش اکسیژن مهربانی بپیوندید
نبرد با کرونا

با وجود رعایت پروتکل های بهداشتی، ارتباط 
مستقیم و نزدیک با بیماران مبتال به کرونا و 

خانواده های آنها برای تحویل و دریافت کپسول 
اکسیژن، موجب انتقال ویروس و بیماری این 

فعال اجتماعی شد. او در این باره می گوید: »در 
ارتباط نزدیکی که با خانواده بیماران مبتال به 

کرونا داشتیم با وجودی که سعی کردیم موارد 
بهداشتی را رعایت کنیم مثاًل کپسول ها را قبل 

و بعد از تحویل به خانواده ها ضدعفونی کنیم 
اما متأسفانه مدتی پیش به کرونای شدید مبتال 

شدم و نیمی از ریه ام درگیر ویروس شد.« 
حجازی که دوران بیماری و نقاهت را پشت 

سر گذاشته این روزها با شکل گیری موج پنجم 
کرونا مصمم تر از قبل به بیماران کرونایی خدمت 
می کند. او در این باره می افزاید: »با درگیری ریه 

و وجود مشکالت تنفسی در دوران بیماری به 
لحاظ جسمی شرایط خیلی سختی را پشت سر 

گذاشتم، اما این موضوع موجب شد که بیش 
از گذشته وضعیت بیماران کرونا و خانواده شان 
را درک کنم و برای برداشتن باری از دوششان 

تالش کنم.« 

چه کسانی نشان خدمت 
می گیرند

یکی از برنامه های مدیران شهری در تهران 
1400، برنامه »سالمت در بلدیه تهران« است 

که در آن افراد و سازمان هایی که در ابعاد 
جسمی، روانی و اجتماعی به جامعه و شهروندان 

خدمت می کنند، از سوی شهرداری »نشان 
خدمت« دریافت می کنند. »زینب نصیری« 

مدیرکل اداره سالمت شهرداری تهران در این باره 
می گوید: »به مناسبت یک قرن فعالیت بلدیه 

در تهران، از پیشکسوتان حوزه سالمت و مراکز 
دارای قدمت در ارائه خدمات سالمت محور به 

شهروندان با اهدای »نشان خدمت« تقدیر شده 
است.«

گفتنی است چندی پیش از طرف اداره کل 
سالمت شهرداری تهران نشان خدمت در حوزه 

سالمت به دکتر »عبدالحسین شاهوردی«، 
رئیس پژوهشگاه رویان به پاس 30 سال خدمات 

این پژوهشگاه و دکتر »صادق نیت« رئیس 
مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره( اهدا شد.

نشان خدمت متعلق 
به اهالی حکیمیه است

با وجودی که نشان خدمت در حوزه سالمت 
از طرف شهردار منطقه4 به »حامد حجازی« 

اهدا شده، اما او معتقد است که این نشان برای 
همه اهالی محله است. این فعال اجتماعی که 

عضو شورایاری محله هم است در گفت وگو 
با خبرنگار همشهری محله می گوید:  »بانک 

اکسیژن مهربانی حکیمیه، محصول همدلی و 
مهربانی یکایک اهالی به ویژه خّیران گرامی و 

اعضای شورایاری است. این یک کار گروهی و 
مشارکت محلی است و من به عنوان یک خادم 

افتخاری به عنوان هماهنگ کننده نقش کوچکی 
در این همدلی بزرگ داشتم. پس در واقع این 
نشان متعلق به تک تک عزیزانی است که در 

این فرایند همکاری داشتند، پس آن را به اهالی 
شریف محله و خّیرانی که در شکل گیری این 

بانک زحمت کشیدند تقدیم می کنم.« 

 چندی پیش شهردار 
منطقه 4 در مراسمی 
ضمن تقدیر از فعاالن 
حوزه سالمت در نبرد 

با کرونا، به یکی از 
اهالی محله حکیمیه 

به دلیل راه اندازی 
پویش اکسیژن مهربانی 

و تشکیل نخستین 
بانک اکسیژن رایگان 

کشور با هدف کمک به 
بیماران مبتال به کرونا، 

»نشان خدمت« اهدا 
کرد. به این بهانه با این 

فعال اجتماعی درباره 
کم و کیف این فعالیت 
خیرخواهانه گفت وگو 

کرده ایم.

 اخیراً شهرداری منطقه 15 در سرای محله ابوذر اقدام به راه اندازی خانه محیط زیست کرده که هدف 
از راه اندازی آن،  ترویج اصول حفظ و نگهداری از محیط زیست است. در این مرکز خدمات متنوعی 
به عالقه مندان ارائه می شود که از جمله آنها می توان به ارائه آموزش های الزم در خصوص تفکیک 
پســماند، تعامل و ارتباط با افراد فعال در حوزه زیست محیطی، ارائه آموزش های الزم شهروندان 
داوطلب درزمینه پاکســازی فضاهای باز ازآلودگی، ارتباط با سازمان های مردم نهاد و معرفی آنها 
به افراد دیگر برای جلب مشارکت، تشــویق و ترغیب شهروندان محله های مختلف به شرکت در 

ایجاد  و  زیست محیطی  کمپین های 
به  عالقه مند  افــراد  برای  پاتوقی 
بحث هایی پیرامون محیط زیســت 
اشاره کرد. شهرداری منطقه 15 در 
بسیار  هم  کاپ  آموزش های  زمینه 
فعال ظاهر شــده، سعی بر کاهش 
ادامه  در  دارد.  پســماند  تن   380
خانه  فعالیت های  بــا  گزارش  این 
آشنا  بیشتر  ابوذر  محیط زیســت 

می شوید.

پریسانوری

ارائه آموزش های زیست محیطی
شهروندان زیادی بعد از چند سال آموزش در زمینه 
تفکیک پسماند، امروزه به اهمیت تفکیک پسماند پی 
برده اند اما آموزش در این زمینه باید مســتمر و مکرر 
باشــد. خانه محیط زیست ســرای محله ابوذر در واقع 
 مکانی برای هر گونه آموزش در زمینه محیط زیست است. 
»نجمه صادقی« یکی از اهالــی محله ابوذر در این باره 
می گوید: »آموزشگران بازیافت همیشه به کوچه ای که 
در آن سکونت می کنم می آیند و آموزش های چهره به 
چهره در زمینه تفکیک پســماند را ارائه می دهند، اما 
بــا توجه به زمان محدود این افراد و حوزه کاری شــان 
ما نمی توانیم اطالعات بیشتری در حوزه محیط زیست 
از ایــن افراد بگیریم اما خوشــبختانه با راه اندازی خانه 
محیط زیست در ســرای محله ابوذر می توانیم با افراد 
محله که در حوزه محیط زیست فعال هستند به گفت وگو 
بپردازیم و از اطالعات این افراد استفاده کنیم. به عنوان 
مثال یکی از اهالی محله در زمینه پرورش گل و گیاه و 
تهیه کودهای گیاهی فعالیت می کند و این شخص در 
حال حاضر با حضور در خانه محیط زیست در این زمینه 
بــه اهالی دیگر آموزش های الزم را ارائه می دهد به این 
صورت می توانیم خودمان تغییراتی هر چند کوچک در 

زندگی به ویژه در محله خود ایجاد کنیم.«

مکانی برای تعامل با سازمان های مردم نهاد 
همیشه عده ای از افراد هستند که برای محیط زیست 
بیش از سایر مسئوالن و افراد دیگر نگران هستند و در 
این زمینه خودشان به عنوان افراد داوطلب و سازمان های 
مردم نهاد وارد عمل می شوند. به عنوان مثال، افرادی در 
ســازمان های مردم نهاد مختلف تصمیم بر پاکســازی 
بوستان ها از فیلتر سیگار یا پاکسازی کوه ها و ارتفاعات 
از پالســتیک می گیرند که معمواًل هم در این زمینه با 
تمام قوا ظاهر می شــوند. حضور این افراد در خانه های 
محیط زیســت هر چند که در محله ســاکن نباشند، 
می تواند تجربه خوبی برای اهالی باشد. »مونا شکوری« 
عضو یکی از سازمان های مردم نهاد، در این باره می گوید: 

اهداف سازمان های مردم نهاد و نحوه مواجهه این افراد 
با محیط زیســت تشکیل شود، که باعث می شود اهالی 
در این زمینه شناخت پیدا کنند ونسبت به جزئی ترین 
مشکالت محیط زیســت بی تفاوت نمانند و از همان در 

»بیشتر ســازمان های مردم نهاد در مرکز شهر مستقر 
شده اند و دسترسی اهالی جنوب شرق به این سازمان ها 
دشوار است اما وجود خانه محیط زیست باعث می شود 
که با دعوت از این افراد میزگردی در زمینه شــناخت 

منزلشــان شروع به پاکســازی محله از فیلتر سیگار یا 
پالستیک کنند.«

تغییر سبک زندگی در محله
در گذشــته بیشتر همسایه ها خودشــان در زمینه 
حفاظت از محیط زیســت و پاکسازی محله از آلودگی 
مشارکت می کردند. در محله ها ی قدیمی هنگام صبح 
اهالی کوچــه را می دیدیم که جلو منزلشــان را آب و 
جارو می کنند. البته امروزه هم نمونه های بارزی از این 
شــهروندان در محله ها دیده می شــود. به عنوان مثال، 
افرادی که در کوچه گل و درخت می کارند یا در زمینه 
تفکیک پسماند مشارکت می کنند. »گلنوش مصطفوی« 
یکی از اهالی خیابان نبرد، در این باره می گوید: »همیشه 
آمــوزش می توانــد توام بــا ایده های نو باشــد، وقتی 
شــهروندی در خانه محیط زیســت در زمینه کاشت 
گل و گیاه، تفکیک پسماند، پاکسازی محله و نحوه تهیه 
کمپوســت آموزش ببیند، نمی تواند نسبت به وضعیت 
زیست محیطی محله خود بی تفاوت باشد. اهالی محله ها 
به ویژه در جنوب پایتخت بسیار خالق هستند وفقط نیاز 
به آموزش دارند تا ایده های خود را به اجرا در بیاورند.« 
او می افزاید: »حضور شــهروندان در خانه محیط زیست 
می تواند منجر به تغییر سبک زندگی افراد محله شود 
و در نهایت به حفاظت از محیط زیست منجر می شود. 
به عنوان یک شهروند معتقدم همیشه نباید از شهرداری 
انتظار داشته باشــیم به محله خدمات ارائه بدهد بلکه 
خودمان هم باید دســت به کار شویم و محله خود را از 

هر گونه آلودگی پاکسازی کنیم.«

پاتوقی برای دانش آموزان 
با توجه به شــرایط کرونــا و تعطیلی کالس های 
هنری، خانه محیط زیســت با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی به کار خود ادامه می دهد و امکاناتی برای 
دانش آمــوزان عالقه منــد به پژوهــش و تحقیق در 
حوزه محیط زیست فراهم شــده است. دانش آموزان 
می تواننــد با طرح موضــوع مورد تحقیــق خود از 
نظرات کارشناســان حاضر در این خانه محیط زیست 
بهره مند شــوند و البته نکته جالب توجه اینجاســت 
کــه دانش آمــوزان در مراحل پایانــی تحقیق خود 
بــه ســازمان های مردم نهــاد و متخصصــان حوزه 
محیط زیست لینک می شوند و از نظرات کارشناسی 
این افــراد هم بهره منــد می شــوند. در حال حاضر 
مســئوالن خانه محیط زیســت اقدامات بسیاری را 
برای پاکسازی نقاط مختلف محله از آلودگی در نظر 
گرفته انــد که در فواصل زمانی مختلف با مشــارکت 
شــهروندان، دانش آموزان و اهالی محله آن را انجام 
می دهند. خانه محیط زیســت ابوذر در سرای محله 
ابوذر به نشــانی بلوار ابوذر، بین پل پنجم و ششــم، 
خیابان هانی قرار گرفته اســت وشهروندان می توانند 
هر روز از ساعت 8 تا 14 به این مرکز مراجعه کنند.«

افتتاح خانه محیط زیست 
در سرای محله ابوذر، آموزش های زیست محیطی را افزایش داده است

شروع نجات زمین از محله

وحیدرضا انارکی 
محمدی، شهردار 
منطقه 15

نقش آموزش 
در حفاظت از 
محیط زیست 

در روزهای اخیر نخســتین خانه محیط زیســت منطقه 15 
با حضور مدیرکل محیط زیســت شــهرداری تهران و شهردار 
منطقه 15 در سرای محله ابوذر افتتاح شد. »وحیدرضا انارکی 
محمــدی« شــهردار منطقه 15در خصوص افتتــاح این خانه 
محیط زیســت می گوید: »خانه محیط زیست با مشارکت سرای 
محلــه ابوذر که در بحث موضوع محیط زیســت از پیشــتازان 
محله ها به شــمار می رود، در حالی کار خــود را آغاز کرد که 
تکلیف و مسئولیت اجتماعی همه ما این است تا در نگهداری و 
حفظ محیط زیست و تحویل آن به آیندگان تالش کنیم.« او با 
اشاره به اینکه خانه محیط زیست منطقه همسو با اهداف طرح 
»کاپ« با هدف جلب مشارکت حداکثری شهروندان در موضوع 
کاهش پسماند و محلی برای گفت وگو و فعالیت های داوطلبانه 

اســت، ادامه می دهد: »تفکیک پسماند یکی از محورهای مهم 
در حفاظت از محیط زیســت اســت و این اقدام می تواند باعث 
افزایش مشــارکت شهروندی در تفکیک پسماند شود و افتتاح 
خانه محیط زیست آغاز یک حرکت جدید و فراگیر در محله ها 
است که زیرساخت مناســبی برای نهادینه شدن فعالیت های 
محیط زیستی شهروندان در محله ها را فراهم می کند.« شهردار 
منطقه به اهمیت نقــش آموزش در این حوزه تأکید می کند و 
می گوید: »امیدواریــم آموزش های الزم با کمک افراد داوطلب 
به سازمان های مردم نهاد و اقشار مختلف جامعه پیرامون حفظ 
محیط زیست ارائه شود و در حال حاضر 380 تن تولید پسماند 
داریم که امیدواریم با مشارکت شهروندان بتوانیم این میزان را 

کاهش دهیم.«

ساراجعفرزاده
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حسنی

خیابــان شــکوفه، کوچه صدرعاملی، درســت 
پشــت بازار میوه و تره بار، قطعه زمین بزرگی است. 
یک زمین خاکی که مســاحت زیادی دارد و اهالی 
معتقدند، وســعتش یک هکتاری می شــود. وجود 
خودروهایی که در جای جای آن پارک شده، نشان 
می دهد که همســایه ها از زمین مذکــور به عنوان 
پارکینگ استفاده می کنند. تا این جای ماجرا چیز 
عجیب یا ناراحت کننده ای به نظر نمی رسد. اما وقتی 
اهالی لب به سخن باز می کنند، معلوم می شود که 
زمین خاکی خیلی هم بی دردســر نیست. »اعظم 
شاهی« از اهالی همین محله می گوید: »چند سال 
اســت این زمین به صورت خرابه و بدون اســتفاده 
مانده و بــرای  آبادانی آن اقدامی نمی شــود. بارها 
این موضوع را با شــورایاری در میان گذاشته ایم. از 
شــهرداری هم آمده اند و اینجا را دیده اند. نمی دانم 
چرا وضعیتــش را معلوم نمی کنند.« او با دســت 
کیســه های زباله را نشــان می دهد کــه به دلیل 
کنجکاوی گربه ها پاره شده اند. ادامه می دهد: »گربه 

و مــوش از یــک طرف مگس و پشــه هم از طرف 
دیگر. کالفه شده ایم. متأسفانه بعضی از همسایه ها 
بی مباالتــی کرده و اینجا زبالــه می ریزند.« حق با 
اوست. کنار دیوار به خصوص دیواری که همجوار بازار 
میوه و تره بار است کیسه های زباله دیده می شود. از 
قرار معلوم بعضی از شــهروندان برای دفع پسماند 
خــود راه را کوتاه کرده و آن را به جای گذاشــتن 
در مخازن در زمین متروکه می اندازند. البته گاهی 
هم پیش می آید که از داخل پنجره ها کیسه زباله ای 
روانه زمین شود. هرچه هست با گرم شدن هوا، این 

مشکل بیشتر از پیش نمود پیدا می کند. 

جوالنگاه معتادان و کارتن خواب ها
همسایه ها بیشتر از آلودگی فضای زمین مذکور 
دلخــور از بالتکلیفی آن هســتند. اینکــه از چند 
ســال پیش به حال خود رها شــده و برای  آبادانی 
آن اقدام نمی شــود. »امیرحسین شریفی« از اهالی 
محله متذکر می شود از زیر این زمین مترو رد شده 

 دردسرهای زمین بی دفاع شهری 
در محله شکوفه امنیت و آرامش را از اهالی گرفته است

مصائب آن
  زمین های بی دفاع شهری، همیشه بسترساز بروز آسیب های اجتماعی بوده و هستند. خاص یک 
محله و منطقه هم نمی شــوند. در هر کجای شهر باشند، عاملی می شوند برای دردسرسازی. هرچه 
بیشتر در بافت مسکونی نفوذ داشته باشند مشکالت بیشتری را ایجاد می کنند. از این زمین ها، در 
منطقه 14 کم نیست، فضاهایی که بودنشــان معضالت زیادی را برای شهروندان ایجاد می کند. اما 
جایی که این هفته به ســراغش می رویم، زمین متروکه پشت بازار میوه و تره بار شکوفه است. قطعه 
زمینی بزرگ که به گفته اهالی از ســال ها پیش به حال خود رها شــده و دلیل به وجود آمدنش هم 
اجرای طرح های عمرانی تعریض خیابان کرمان و زیرگذر امیرکبیر است. ریخته شدن زباله، جوالن 
معتادان، نازیبایی بصری و... از جمله دغدغه هایی است که اهالی به عنوان دردسرهای همسایگی با 
زمین متروکه بیان می کنند. از قرار معلوم پیگیری های آنها و اعتراضشــان به مسئوالن مربوطه راه 
را به جایی نبرده و دســت آخر برای تعیین تکلیف زمین مذکور به همشهری محله متوسل شده اند، 
تا گزارشی از آن تهیه شود و شــاید صدای گله مندی شان به گوش مسئوالن برسد. ما هم خواسته 

شهروندان را اجابت کرده و سری به زمین متروکه زدیم. 

مژگانمهرابی

معاون شهردار ناحیه یک: 
همه چیز به جواب 
کمیسیون ماده 5 

بستگی دارد 
شــهروندان گله خــود را از بالتکلیفی 
زمیــن همجوار کوچــه صدرعاملی عنوان 
کردند. خواستار آن هم شدند که مسئوالن 
شــهرداری منطقه 14 برای رفــاه اهالی 
تدبیری بیندیشــند. بــرای اینکه قضاوت 
یکطرفه نکرده باشــیم و موضــوع زمین 
متروکه را با »اســماعیل ســرلک« معاون 

شهردار ناحیه یک در میان گذاشتیم. 
»اســماعیل ســرلک« به عنوان معاون 
شــهردار ناحیه یک، درباره اینکه ملکیت 
زمین از آن شــهرداری است یا اداره برق 
می گوید: »زمین متروکــه باقیمانده طرح 
تعریــض خیابان کرمان اســت. خانه هایی 
که در مســیر طرح تعریض خیابان کرمان 
قرار داشت از سوی شهرداری تملک شده 
اســت. یعنی محوطه ای که االن به عنوان 
زمین بدون اســتفاده تلقی می شــود در 
تملک شهرداری اســت. برای بررسی این 
موضوع استعالم و پیگیری کرده ایم. منتها 
در حال حاضر هیــچ تصمیمی نمی توانیم 
برای  آبادانی یا تغییر کاربری آن بگیریم.« 
او برای این گفته اش دلیل می آورد و بازگو 
می کند: »بعد از متوقف شدن طرح تعریض 
خیابان کرمان، طرح آن به کمیسیون ماده 
5 رفتــه و تا زمانی که جواب کمیســیون 
ابالغ نشود نمی توان فعالیت عمرانی در آن 
جا انجام داد. با این حال در فواصل زمانی 
مأموران  توسط  زمین  آلودگی های  منظم، 
خدمات شهری پاکسازی می شود.« گله ها 
بسیار اســت و هرکدام از شهروندان ایده 
و نظری دارند. عــده ای تقاضای پارکینگ 
دارند و عده ای هم می خواهند اینجا تبدیل 
به پاتوق محلی شــود. اما اینکه کدامشان 
می تواند عملی شــود موضوعی اســت که 
تا ابالغ نشــدن جواب کمیســیون ماده 5 

نمی توان برایش تصمیم گرفت. 

و امکان ساخت وســاز یا ایجاد سازه سنگین مقدور 
نیســت. او می گوید: »این جا قباًل بافت مســکونی 
داشــت با ســاخت زیرگذرامیرکبیر خانه هایی که 
در این محوطه بودند تملک و تخریب شــدند. این 
زمین باقیمانده طرح است. شب ها به پاتوق معتادان 
تبدیل می شود. در فصل ســرما بیایید گله به گله 
تجمع کرده و آتش روشــن می کنند. جای دنجی 
بــرای حضور افــراد الابالی اســت. حرف هایی که 
بین شان ردوبدل می شــود به دور از شان اهالی این 
محله است.« دیوار دودزده و سیاه انتهای زمین، مهر 
تأییدی است بر گفته شهروند شاکی. همین نمای 
کوچــه را نازیبا کرده و دیدنــش توی ذوق می زند. 
شــریفی ادامه می دهد: »اگر ایــن زمین تبدیل به 
فضای سبز می شد یا وسایل ورزشی نصب می کردند 

دیگر شاهد چنین معضالتی نخواهیم بود.« 

آلودگی زیست محیطی
پروانــه محمدی، یکی دیگر از ســاکنان محله، 
در ادامه صحبت همســایه ها به نکته دیگری اشاره 
می کند و می گوید: »درســت است اهالی از فضای 
اینجا به عنوان پارکینگ استفاده می کنند اما چون 
زمین آن خاکی اســت هر ماشــینی کــه جابه جا 
می شــود، گرد و خاک بلند شــده و به ســرفه مان 
می اندازد. به خصوص خانه هایی که همجوار با زمین 
هستند.« محمدی دلیل دردسرهای پیش آمده را 
نامعلوم بودن مالک زمیــن می داند. برای گفته اش 
دلیل مــی آورد: »صحبت های زیادی درباره ملکیت 
زمین بین اهالی شایع است. عده ای می گویند اینجا 
در تملک شــهرداری اســت و عده ای هم معتقدند 
زمین مربوط به اداره برق می شــود. گویا شورایاری 
به اداره برق هم اعتراض کرده و مسئوالن این اداره 
گفته اند مربوط به ما نمی شــود. شهرداری هم که 
اقدامی نمی کند. معلوم نیست کدام نهاد باید پیگیر 
این موضوع باشد. هرچه هست نتیجه ای جز دردسر 

برای ما ندارد.« 

زمین متروکه

 گرما را دریابید
ریحان، گیاهی معطر از خانواده نعناعیان است که از آن 
بیشتر برای چاشنی و معطر کردن غذاها استفاده می شود. 
ریحان در تقویت سیستم ایمنی بدن به دلیل سرشار بودن 
از آنتی اکســیدان مؤثر اســت. این گیاه در هوای گرم رشد 
می کند و خوشــبو اســت. الزمی دراین باره بیشتر توضیح 
می دهد: »کاشــت گیاه یا پیوند آن پس از اینکه خاک گرم 
می شــود، در عرض چند هفته ثمر فراوانی خواهد داشت. 
رایج ترین نوع ریحان، ریحان شــیرین اســت و انواع دیگر 
آن شــامل ریحان بنفش )کم تر از ریحان شیرین(، ریحان 

لیمویی )طعم لیمو( و ریحان تایلندی )طعم شیرین بیان( دارد. کاشت 
ریحان آسان است اما در فصل تابستان فقط در فضای باز و تنها زمانی 
که خاک به خوبی گرم می شــود این گیاه رشد می کند، پس طبق آن 

می توانید در فصل گرم برای کاشت آن برنامه ریزی کنید.«

 کاشت بذر داخل گلدان
آنچه برای پرورش ریحان داخل گلدان یا باغچه باید در نظر گرفته 
شــود، انتخاب بذرهای سالم و استاندارد است که آنها را باید یک روز 
قبل از کاشت در مقداری آب ولرم بریزید. این کارشناس ادامه می دهد: 
»می توانید بذر ریحان را بین 8 ســاعت تا سه روز در آب نگه دارید 
تا کامل متورم شــود. مرحله بعد انتخاب گلدان مناسب است 

کــه باید آن را تا ارتفاع 15 ســانتیمتری با مخلوط 
باغچــه و  خــاک 

خاک برگ پرکنید. ســپس نوبت به کاشت ریحان می رسد، 
در ایــن مرحله ابتدا بذرها را از آب بیرون آورده و روی یک 
پارچــه یا روزنامه قرار می دهید تــا به خوبی نم آنها گرفته 
شــود. بذرها را حداکثر در عمق 0/5 تا 1 ســانتیمتری، با 
فاصله 15 ســانتیمتری روی خاک بپاشــید و روی آن را با 

کمی خاک بپوشانید.«

 خاک ریحان را مرطوب نگه دارید
در این مرحله توجه داشته باشــید که اگر اندازه بذر 2 
میلیمتر باشد، شــما باید حداکثر2 میلیمتر روی آن را با 
خاک بپوشــانید. او تأکید می کند: »بعد از انجام صحیح این مرحله، 
سطح گلدان را با یک روزنامه بپوشــانید تا بذرها کامل زیر روزنامه 
قــرار بگیرد. باید هــر روز 2 تا 4بار روی گلــدان را با یک آب پاش 
کوچک آب بریزید تا ســطح آن کاماًل خیس شود و گلدان را 2تا 5 
روز در گرم تریــن جای ممکن قرار دهیــد. فراموش نکنید که وقتی 
ریحان جوانه زد، نباید اجازه دهید خاک خشــک شود و باید هر روز 
آبیاری کنید. خاک ریحان باید مرطوب باشد چون این گیاه رطوبت 
را دوســت دارد. اگر در یک منطقه گرم زندگی می کنید، از مالچ در 
اطراف گیاهان ریحان اســتفاده کنید، مالچ به مرطوب نگه داشــتن 

خاک کمک می کند.«

 برگ ها را هرس کنید
 بعد از اینکه نخســتین برگ های ریحان رویید، باید آنها را هرس 
کنید. کارشــناس مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره اداره فضای سبز 
منطقه13 دراین باره می گوید: »هر زمان که یک شــاخه 6 تا 8 برگ 
دارد، هرس را ادامه دهید. بعد از 6 هفته، از رویش زودهنگام 
گیــاه جلوگیری کنید. اگر گیاه رشــد می کنــد، فقط آن را 
ببرید.« دقت کنید برگ ها را مرتب در تابستان بچینید تا رشد 
در این فصل افزایش یابد. حتی اگر نیازی به برگ ها ندارید، 
آن  را بچینید و در فریزر بگذارید. بهترین روش برای 
ذخیره سازی ریحان هم فریزکردن است چون مانع 
از دست رفتن طعم آن می شود. کل گیاه را خشک 
کنید و در کیســه های پالستیکی بدون هوا بریزید 
و ســپس در فریزر قرار دهید. یک روش دیگر خشک 

کردن است البته برخی از طعم آن از بین می رود. 

  این روزها که هوا خیلی گرم شــده، با وجود همه ســختی ها و 
طاقت فرســایی هایش، فرصت خوبی برای انجام یکسری کارهاست. 
کاشت گل  و گیاهان ویژه این فصل یکی از همین کارهاست که ضمن 
کمک به گذر زمان های گرما، به تولید یک گیاه و ســبزی خانگی و 
البته مفید منجر می شود. »ندا الزمی« کارشناس مرکز تحقیقات، 

آموزش و مشــاوره اداره فضای سبز شهرداری 
منطقه13 کاشت ریحان را برای این روزهای 
گرم پیشنهاد و آموزش داده است که به کار 

بردنش خالی از لطف نیست. 

پروانهبهرامنژاد

توصیه  کارشناس فضای سبز 
شهرداری منطقه13 برای روزهای گرم تابستان 

ریحان خانگی 
بکارید و بچینید!

ندا الزمی
کارشناس اداره 

فضای سبز شهرداری 
منطقه13
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امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی
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خبر کوتاه

کاروان های شادی در منطقه 14
معاونــت اجتماعی و فرهنگــی منطقه 14 با 
هدف پرکــردن اوقــات فراغت شــهروندان، 
برنامه های تابستانی امسال را با حال و هوای متفاوت 
برگزار می کند. »ســعید تیموری« دراین باره گفت: 
»پیش از شــیوع ویروس کرونا تابســتان هر سال، 
اغلب برنامه های فرهنگی و هنری را با عنوان جنگ 
تابستان یا جشن در فضاهای عمومی مثل بوستان ها 
برگــزار می کردیم. اما حاال که به دلیل بحران کرونا 
امکان چنین فعالیتی میسر نیست، تصمیم گرفتیم 
بــه نحو دیگری بســتر شــادی و تفریــح را برای 

شهروندان فراهم کنیم.« 
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه14 افزود: 
»در کنار کالس های آموزشی مثل رباتیک، خالقیت، 
کامپیوتر و دیگر فعالیت هــای فرهنگی هنری قرار 
است کاروان های شادی در محله ها حضور پیدا کرده 
و لحظات خوشی را برای اهالی ایجاد کنند.« او ادامه 
داد: »همچنین برگزاری مســابقات ورزشی، نقاشی، 
کاریکاتور، کارگاه های آموزشــی ســالمت محور و 
تجلیل از دختــران نخبه منطقه را هم در لیســت 
فعالیت های خود داریم.« بخشــی از این برنامه ها در 
فضای مجازی و بخشی دیگر در مکان های فرهنگی 

با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا می شود. 

هویتپیشخوانپیشخوان

حکیمیه، محله ای جدید با هویتی تاریخی 
محله حکیمیه بر خالف دیگر بخش های قدیمی تهران که قدمت 70 – 80 ســاله دارند، 
بافت نوســازی دارد. شــکل گیری آن به شــکل نوین و امروزی به اواخر دهه 50 برمی گردد. 
اما نکته جالب اینکه هویت آن پیشــینه چند صد ســاله دارد و بــه عهد ناصری برمی گردد. 
موضوعی که شــاید کمتر کسی از اهالی حکیمیه درباره اش اطالع داشته باشد. این محله در 
سال های خیلی دور روستای سرسبز و خرمی به نام »چاهک« بوده و تا پیش از دوران قاجار 
به »میرزا محمد لواســانی« وزیر تعلق داشته و بعد از آن توسط »حکیم الممالک« خریداری 
و به »حکیمیه« تغییر نام پیدا کرده اســت. اما حکیــم الممالک که بود و چطور حکیمیه را 
به وجود آورد، ماجرای جالبی دارد. آنطورکه در کتاب های تاریخ نوشــته شــده، »میرزا علی 
نقی حکیم الممالک« پســر »میرزا اســماعیل خان« بوده است. میرزا اسماعیل خان، در واقع 
پیشخدمتی محمدشاه قاجار را می کرده  است. از آنجاکه حکیم الممالک هم در فضای درباری 
پرورش پیــدا می کند، پی تحصیل می رود و علم طبابت می خواند. بعد هم به عنوان مشــاور 
ســلطان و پزشک ناصرالدین شــاه ادای دین می کند. او به دلیل قابلیتی که در نویسندگی و 
مترجمی داشــته در دیگر فعالیت های دربار ورود پیدا می کند و به عنوان یکی از دولتمردان 
دوره قاجار شــناخته می شود. اما شــکل گیری حکیمیه، ماجرا از آنجا شروع شده که حکیم 
الممالک گذرش به روســتای چاهک می افتد. اراضی این روســتا که تا آن زمان خشک و بایر 
بوده را خریداری می کند و در نخستین گام، قنات ها و کاریزها را احیا کرده و شرایط   آبادانی 
روستا را فراهم می کند. سپس باغ ها و عمارت های زیادی را در روستای چاهک ایجاد می کند 
و نام آن را به حکیمیه تغییر می دهد. در واقع با این اقدامش منزلگاهی برای مسافرانی که قصر 
سفر به شهرهای شمالی و دماوند را داشتند به وجود می آورد. در کتاب »مرآت البلدان« آمده 
است: »در جلگه تهران در مشرق شهر و جنوب البرز، بین راه تهران به مازندران دهی بود بایر و 
خالی از سکنه، متعلق به ورثه میرزامحمد لواسانی وزیر که جناب میرزا علینقی حکیم الممالک 
و پیشخدمت باشی آن را ابتیاع و قنات آن را دایر نمود و باغی و عمارتی و آبادی در آنجا ایجاد 
کرد و حکیمیه اش نامید.« حکیم الممالک در سال 1321و در سن 72 سالگی دار فانی را وداع 

گفته و بعد از فوت او »میرزا زین العابدین امام جمعه« این محله را خریده است. 

راهنما

 منطقه4  دومین جشنواره مسابقه عکاسی 
»محله زیبای من« در شمال شرق تهران 

برگزار می شود. شهروندان تا پایان تیرماه فرصت 
دارند عکس های زیبای محله را از طریق 

پیام رسانان ایتا و واتساپ به شماره 
09126271640 ارسال کنند. 

 منطقه8  شست وشوی مخازن مکانیزه با 
توجه به گرمای هوا روزانه و مکرر در محدوده 

همه شهرداری ناحیه های منطقه8 انجام می شود. 
این اقدام با هدف نگهداشت شهر و رضایت 

شهروندان است. 

 منطقه13  دوره های موسیقی فرهنگسرای 
امید حضوری و آنالین برگزار می شود. این 
دوره ها با هدف ایجاد فرصت آموزشی برابر برای 
عالقه مندان به هنر موسیقی و سازهای مختلف 
نظیر دف، تنبک، سنتور، سه تار، گیتار، ارگ و... 
زیر نظر استادان توانمند است. عالقه مندان برای 

کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های 
33302591 و 33302590 تماس بگیرند. 

 منطقه14  دوره های آموزشی سرای محله 
شاهد با هدف پرورش خالقیت های هنری و 

فرهنگی برگزار می شود. طراحی با خودکارهای 
رنگی و سیاه قلم، پته دوزی، شماره دوزی و 

خالقیت با سفال از جمله کالس هایی است که در 
این مجموعه برپا می شود. عالقه مندان برای کسب 

اطالعات بیشتر می توانند با شماره 33081131 
تماس بگیرند. 

 منطقه15  ویژه برنامه »هفته بدون نایلکس« 
در منطقه 15 با توزیع کیسه های پارچه ای به 
شهروندان در نانوایی ها و میدان های میوه و تره بار 

و آموزش های چهره به چهره اجرا شد. 

مژگانمهرابی

 مدیر هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرایی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / میالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچینی و تصحیح: منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان

 نشانی: خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک14  کد پستی: 196665338  صندوق پستی: 45956-19666  تلفن:23023100   دورنگار:23023488

 دبیر تحریریه: علی اهلل سلیمی
 تحریریه:  پروانه بهرام نژاد
پریسا نوری/ سارا جعفرزاده

مژگان مهرابی / فهیمه شیرازی

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 مدیر مسئول: نیلوفر قدیری

 سردبیر: مهدی  علیپور

الو محله

شناســایی  طــرح  پاسخ مسئول
و  مزاحــم  صنفــی  واحدهــای 
در  زیســت محیطی  آالینده هــای 
محله های۲۰ گانــه اجــرا می شــود. 
شــهروندان مزاحمت های شغلی را 
می توانند به سامانه 13۷ یا 1888 
اطــالع دهنــد تــا در اســرع وقــت 

رسیدگی شود. 
مجید رجبی، معاون خدمات شهری و 
محیط زیست شهردار منطقه4

دردسر واحد صنفی
واحد  یک  فاضالب  آب  منطقه 4
کارواش در نزدیک بوستان پلیس وارد 
خیابان شده و موجب آلودگی محیط 
اطراف و دردســر رهگذران می شود. 

لطفًا رسیدگی کنید. 
لیا فرحبخش
 ساکن خیابان توحید

بــه تازگــی مدرســه  پاسخ مسئول
تابســتانه بــرای کــودکان به ویــژه 
کــودکان بانوان سرپرســت خانوار 
توســط اداره امور بانوان شهرداری 
منطقــه 8 دایــر شــده و متقاضیان 
می تواننــد با شــماره ۷۷491۷83 

تماس بگیرند. 
مسعود رنجبریان، شهردار منطقه8 

مدرسه تابستانه می خواهیم
کودکان در ایام کرونا از  منطقه 8
تفریح و گذران مناسب اوقات فراغت 
محروم شــده اند. خواهشــمندم برای 
تدارک  تابســتانه  مدرســه  کودکان 

ببینند. 
سمیه مهاجر، ساکن محله لشکر

ترمیــم  و  روکــش  پاسخ مسئول
آســفالت خیابــان جــوادی به همت 
اداره عمران و ترافیک ناحیه انجام 

پذیرفت. 
روابط عمومی شهرداری ناحیه یک 
منطقه 14

آسفالت نامناسب
کیفیت آسفالت خیابان  منطقه 14
جوادی از معابر مهم و پر   تردد محدوده 
ناحیــه یک خوب نیســت و به دلیل 
وجود چاله های بزرگ خسارت زیادی 
به خودروها وارد می شود. تقاضا داریم 

به این موضوع رسیدگی کنند. 
امین حاج محمدی ـ خیابان جوادی

طرح ابتکاری گشــت  پاسخ مسئول
موتــوری شــهرداری بــه تازگی در 
ناحیه یک آغاز به کار کرده اســت و 
تمــام مشــکالت یک به یــک رصد، 

شناسایی و رفع می شود. 
مهدی استرابی، شهردار ناحیه یک 
منطقه 15

ضرورت ساماندهی اصناف 
مزاحم 

ناحیه  محــدوده  معابر  منطقه 15
یک منبع مشــکالت مختلف از جمله 
فعالیت ضایعات فروشان  دستفروشان، 
اســت.  کاروانســرایی  خانه هــای  و 
خواهشمندم به مشکالت این محدوده 

به صورت ویژه رسیدگی کنند. 
 علی حمزه، ساکن محله طیب

کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان هفته
اعتراف باز

کتاب پیشــنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، 
اثری با عنوان »اعتراف باز« نوشــته شهال زرلکی، یکی 
از نمونه های فارســی از جنس کتاب هایی با محتوای 
اعترافات اســت که نویســنده در آن کوشیده تا جایی 
که محدودیت های عرفی، اخالقی و قوانین نشر اجازه 
می دهــد، به زوایــای پنهان زندگــی خصوصی خود 

بپردازد. این کتاب از 18 فصل تشــکیل شده که 
نویســنده هر فصل را به صورت مســتقل روایت کرده 

اســت؛ اما تمام بخش ها با یکدیگر ارتباط دارند. زرلکی در ابتدای کتاب نوشــته اســت که 
اعتراف باز شوخی کوچکی است با گونه ادبی مهجور و محبوبم؛ ادبیات اعترافی. در بخش اول 
این کتاب با عنوان دفاعیه اول آمده اســت: اعتراف می کنم من یک اعتراف بازم! یعنی دلم 
می خواهد با کلمه اعتراف بازی کنم. زرلکی در کتاب اعتراف باز خواننده کتاب را مخاطب قرار 
داده و از زندگی شخصی و ویژگی های رفتاری و شخصیتی خود حرف می زند و روایت هایی 
از زندگی شخصی و خانوادگی خود را برای مخاطب به تصویر می کشد. در واقع هدف راوی 
بیان بی پرده خصوصیات و پنهانی هایی  اســت که در زندگی روزمره همه ما هست اما شاید 

بیان آن به زبان ساده و صریح برای هر کسی آسان نباشد. 

کتاب هفته 


