
آشنايى با يكى از مجهزترين 
و بزرگ ترين آرامستان هاى جهان با نيم قرن خدمات رسانى

بهشت زهرا(س) 
50ساله شد

امروز بهشــت زهرا(س) ۵۰ساله شــد. يکی از مجهزترين و بزرگ ترين 
آرامســتان های جهان که با نيم قرن خدمت رسانی بدون وقفه به قطب 

فرهنگی پايتخت تبديل شده است...
چهار شنبه
۲۵ تير ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره ۷۶۰
۱۶ صفحه

17 1619
20

18

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

صفحه ۱۲صفحه ۵ صفحه ۷ ۱۲صفحه ۱۲صفحه ۱۲صفحه ۷۴صفحه ۷صفحه ۵۷صفحه ۵صفحه ۵ ۴صفحه ۴صفحه ۴

مى
ست

ر ر
مي

: ا
س

عك

نگاهى به كارنامه شهردار برتر مدرسه و مشاور شهردار منطقه 
در پايان سال تحصيلى

اين بانوى كارآفرين سال هاست 
در رشته صنايع دستى فعاليت دارد

از افتخاراتش اين اســت که به همه وعده های دوران انتخاباتی اش عمل 
کرده و بعد از انتخاب شــدن، قول و قرارهايش با همکالســی های خود را 
فراموش نکرده اســت. او حاال وظيفه ای فراتر از رسيدگی به امور مدرسه 
و پيگيری درخواست های همکالسی هايش برعهده دارد و به عنوان مشاور 

شهردار منطقه تالش می کند مطالبات شهروندان...

وقتی رشته های نخ و کاموا در دست هنردوستان قرار می گيرد، جان می گيرند؛ 
مثل عروسک های رنگی، روسری، حوله، دستمال، ليف و.... البته کسانی که 

به هنرهای دستی عالقه دارند، در منطقه۱۸ کم نيستند. آنها با اجرای ايده و 
طرح هايی که از ذهنشان نقش می بندد، آثار و کارهای خارق العاده به جا می گذارند. 

«کبری رادی خانقاه سفلی» ۵۲ساله نمونه ای از اين افراد...

به وعده هايم عمل كردم
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 مجموعه زمين های تنيس بوستان 
واليــت که چندی پيش توســط 
شــهرداری منطقه۱۹ احداث شده بود 
به زودی مورد بهره برداری قرار گرفته و به 
مرکز استعداديابی قهرمانان تنيس تبديل 
خواهــد شــد.  اين زمين ها نخســتين 
مجموعه زمين های تنيس خاکی جنوب 
شهر محســوب می شــوند که براساس 
اســتداندارهای الزم بــرای اين رشــته 
ورزشی با هدف توسعه ورزش و پرکردن 
اوقات فراغت شــهروندان در بوســتان 

واليت ساخته شده است.  «داود عزيزی» رئيس فدراسيون تنيس جمهوری 
اســالمی ايران در بازديد از مجموعه زمين های تنيس خاکی بوستان بزرگ 
واليت به پتانسيل های اين مجموعه برای تبديل به يک مرکز همگانی اشاره 
کــرده و گفت: «امکان بهره برداری از اين مجموعــه به دليل قرارگيری در 
فضايی وسيع به دور از تجمعات می تواند ضمن قابليت تبديل شدن به عنوان 

پايگاهی در جنوب غرب تهران می تواند 
به مرکز اســتعداديابی قهرمانان رشــته 
همگانــی تنيــس تبديــل شــود. اين 
درحاليست که با هدف ترغيب شهروندان 
منطقــه به تنيس بايد نــگاه ويژه ای به 
هزينه های آن شود و درهمين راستا نيز 
ما آمادگی کامل را برای ارائه حمايت های 
فنــی و ســخت افزاری داريــم.» «علی 
توکلی»  شــهردار منطقه نيــز طی اين 
بازديــد به امکانــات خــوب مجموعه 
زمين های تنيس خاکی بوســتان اشاره 
کرده و گفت: «اين مجموعه شــامل ۵ قطعه زمين به متراژ ۳۵۰۰ مترمربع 
است که در انتهای پارکينگ شمالی بوستان روبه روی شهربانو احداث شده 
اســت. برای بهره مندی ورزشــکاران از امکانات رفاهی همچون رختکن و 
سرويس های بهداشــتی ابنيه ای به متراژ ۵۰مترمربع در محوطه زمين های 

تنيس احداث شده است. 

تيتر يك

استعداديابى در زمين تنيس بوستان واليت

برپايى نمايشگاه پوشش اقوام ايرانى در جنوب شهر 
نمايشگاه پوشش اقوام ايرانی با رعايت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در 

مدرسه شهيد مفتح منطقه ۱۹ برگزار می شود. 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۱۹با اعالم اين خبر گفت: «اين نمايشگاه با همکاری 
اداره امور بانوان، پايگاه بســيج ناحيه ابوذر و دانشکده شــريعتی در قالب ۲۰غرفه برپا شده 
که ضمن رعايت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی به ارائه محصوالت عفاف و 
حجاب می پردازند.» «محسن فريدی» افزود: «در اين نمايشگاه ضمن ارائه محصوالت پوشش 
اقوام ايرانی که توســط بانوان سرپرست خانوار توليد شده اســت، غرفه های آموزش دوخت 
چادر، شــيوه های بستن روسری، مشاوره مذهبی، کودک خالق، آرزوهای صورتی، آشنايی با 
مســتبصرين، چادری ها فرشته اند، صورت و سيرت و غرفه سقوط تا هبوط هم برگزار خواهد 
شــد.» او در پايان به برگزاری مســابقات قرآنی و کارگاه های آموزشــی اشاره کرده و گفت: 
«تجليل از بانوان محجبه، نشســت صميمی دختران با موضوع حجاب در ســراهای محله ها، 
ارســال پيامک با مضامين عفاف و حجاب، فضاســازی و تبليغات محيطــی و تهيه و توزيع 

بروشوراز ديگر برنامه های فرهنگی است که تا ۲۸تير در همين راستا انجام خواهد شد.» 

معاوضه خانه هاى جديد با فرسوده در منطقه18
طــرح «کليد به کليد» با هدف نوســازی بافت های 
فرســوده و بازگشــايی معابر کم عرض در کوی زينبيه 
منطقه۱۸ درحال اجراســت.   «امير محمدی» شهردار 
ناحيــه۲ منطقه۱۸ پــس از بازديد از امالک فرســوده 
کوی زينبيه گفت: «مديريت شهری منطقه۱۸ براساس 
تفاهمنامه همکاری مشــترک با سازمان نوسازی شهر 
تهــران تالش می کنــد زمينه توافق بــا مالکان امالک 
معــارض واقع در اين معبر قديمــی را فراهم کند تا در 
ازای تحويل امالک فرسوده، کليد واحدهای نوساز را به 
آنها تحويل دهد.»  وی ادامه داد: «بازگشــايی معابر فرســوده همواره دغدغه شهروندان اين 
محله بوده است که رفع آن نيازمند همکاری مالکان امالک معارض است و اگر بنابه هر دليل 
زمانبر شود، مديريت شهری نمی تواند به مطالبات صاحبان اصلی شهر جامه عمل بپوشاند.»

چهره
پيشكسوت فوتبال و زاده نازى آباد:

كاش بتوانم به محله ام 
خدمت كنم

يادداشت

تنگه توحيد 
باالخره باز شد! 

منطقه16

منطقه19

بدون شــک تخريب پاســاژ توحيد 
در منطقــه۱۹ مهم ترين خبر اين هفته 
جنوب تهــران بود کــه می توان گفت 
پاســاژی  را خوشــحال کرد؛  خيلی ها 
کــه با هيکل نتراشــيده و نخراشــيده 
خود، ســال ها در گلوی خيابان شکوفه 
محلــه عبدل آباد گيــر کــرده بــود و 
کســی هم توان بيرون کشــيدن آن را 

نداشت. 
از زمان تعريض خيابان شکوفه بيش 
از ۲۰ســال می گذرد و در اين سال ها، 
تنها ساختمانی که برای ماندن در جای 
خود اصرار داشت، همين پاساژ بود که 
با وجود فرســودگی و نمای نازيبايش، 
محل خريد و فروش جواهرات و پوشاک 
بود. همه شهرداران اين منطقه، تخريب 
پاســاژ توحيد و تعريض کامل خيابان 
شــکوفه را به ساکنان اين منطقه وعده 
داده بودنــد، اما در اين ســال ها هيچ 
قدمی برای انجام آن برداشــته نشــد. 
باعث  توحيد  پاســاژ  عقب نشينی  عدم 
ايجاد تنگه ای در خيابان شــکوفه شده 
بــود که به دليل همســايگی بــا بازار 
شــهيد احســانی که همه روزه هزاران 
نفر را بــرای خريد پذيرايــی می کند، 
معضالت ترافيکی را به محله عبدل آباد 
و محله هــای ديگــر تحميــل می کرد. 
برخی از مالکان در اين سال ها توجهی 
به اخطارهــا نکرده و قدمی برای توافق 
با مديران شــهری برنداشــتند. برپايی 
جلســات متعدد هم راه به جايی نبرد 
و ريش ســفيدی و وســاطت معتمدان 
محله هم کارســاز نشــد، تا اينکه رأی 
تخريب از مراجع ذيربط دريافت و اين 
پاســاژ تخريب شد. با اينکه نحوه توافق 
با مغازه داران اين پاساژ رسانه ای نشده 
و مشــاهده ها نشــان می دهد که آنها 
باالخره تن به رضايت داده و واحدهای 
تجاری خود را خالی کرده اند، اما برخی 
از شــهروندان نگران آنها هستند تا در 
شــرايط اقتصــادی فعلی، آســيبی به 
کســب و کار آنها وارد نشود. چند ماه 
پيش در مقابل اين پاســاژ، مجموعه ای 
شيک برای عرضه جواهرات ساخت شد 
و تاکنــون فعاليت همــه واحدهای آن 
شروع نشده اســت. می توان تمهيداتی 
برای فعاليت کاســبان پاساژ توحيد در 
اين مجموعه اتخاذ کرد تا فقط با فاصله 
چند متری از مغازه های خود، به کسب 
و کار بپردازند و مشتری های خود را از 

دست ندهند. 
به هرحــال، موفقيت مديريت فعلی 
شــهرداری منطقه۱۹ در انجام اين کار 
ستودنی اســت و آثار اجرای اين طرح 
از همان دقايق اوليه بر همگان آشــکار 
شده است. الزم اســت از اين پس نيز، 
طرح های شهری با ســرعت اجرا شود 
تا شــهروندان برای    تــردد در معابر با 

مشکالت ترافيکی مواجه نشوند. 

اجراى طرح كفپوش سكه اى براى معلوالن 
معاون فنی و عمران شــهردار منطقه۱۶ از اجرای 
طرح های مناسب ســازی و کفپوش ســکه ای در معابر 
برای تســهيل در عبور و مرور معلوالن کم بينا و نابينا 

خبر داد. 
«ميکاييــل عليپــور» در اين باره گفــت: «هدف از 
اجرای اين طرح، تسهيل در دسترسی معلوالن کم بينا 

و نابينا به امکانات و خدمات شهری است.» 
وی بــا بيــان اينکه ايــن کفپوش هــا در ورودی 
آسانســورها، اماکــن خدمات رســان و نقاط شــروع 
و پايــان پله ها برای هشــدار به افــراد کم بينا و نابينــا جانمايی می شــود، افزود: «نصب 
تابلو ويژه معلوالن، ترســيم شــابلون محل پــارک ويژه معلوالن، حــذف موانع فيزيکی، 
نصب پل روی نهرها، همســطح ســازی، بهســازی و ايجاد دسترسی آســان به پايانه ها و 
ايســتگاه های حمل ونقل عمومی، ســاخت مســير ويژه نابينايان، همسطح سازی و حذف 
پلــه و دســت انداز در معابر، نصــب باالبر و مناسب ســازی منازل معلــوالن، نصب چراغ 
راهنمايــی عابرپياده و همسطح ســازی گذرگاه هــای عابرپياده، از ديگــر برنامه های اين 

معاونت است.»

 طرح كفپوش سكه اى

« فرشــاد پيــوس» برتريــن گل زن 
پرســپوليس. اين چهره نام آشنا عرق 
خاصی به محله نازی آباد دارد به همين دليل 
با اينکه از سن ۲۶ سالگی از اين منطقه جدا 
شده اما ازاوضاع و احوال اين نقطه از پايتخت 
بی اطالع نيســت. او برای رونق فعاليت های 
ورزشی برای جوانان و نوجوانان محله از هيچ 
کوششی دريغ نمی کند. فرشــاد پيوس، به 
راه اندازی آکادمی استعدادهای فوتبال در اين 
منطقــه اعتقاد زيــادی دارد و بــا اين کار 
می خواهد کار شناسايی استعداد های فوتبالی 
را پيش ببــرد و آنها را بــه مرحله قهرمانی 
برساند. وقتی از فوتباليست نام آشنای منطقه 
می پرسيم چرا در دوره نوجوانی شما از همين 
محله ها تعــداد زيادی چهــره فوتبالی وارد 
تيم های مطرح کشورمان شده اند، می گويد که 
به خاطر اينکه آن زمان تا در هر خانه ای را باز 
می کرديم، در کوچه و پسکوچه ها بچه هايی را 
می ديديم که مشــغول بــازی فوتبال، گل 
کوچک بودند و خودمان هم در کنار آنها بازی 
می کرديــم. آن وقت ها کوچــه و خيابان ها 
آسفالت نبود. امکانات يک بازی فوتبال ساده 
را هم نداشــتيم. ۴ پيت حلبی را پر از سنگ 
می کرديم تا در زمين ســفت شــود و از آن 
به عنوان دروازه استفاده می کرديم در قيد و بند 

لباس و کتانی ورزشی زيبا هم 
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جذب خيّران مدرسه ساز براى حل مشكالت مدارس 
بــه دليل تراکم جمعيت و بافت فرســوده منطقه۱۷، بايد از ظرفيت 
خّيران مدرسه ســاز استفاده کرد تا کمبود فضاهای آموزشی برطرف 
شود.  «مهدی نيک بخت» رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه۱۷ با 
اشاره به ظرفيت های فراوان موجود در اين منطقه و وجود دانش آموزان 
مســتعد و تالشگر، اما کم برخوردار گفت: «حال برخی مدارس شهر 
تهران از نظرامکانات آموزشی و تراکم دانش آموزان نسبت به ميانگين 
کشوری خوب نيســت  و امکانات آموزشی منطقه۱۷ نيز پايين تر از 
ميانگين استانداردهاست، اما می توان با اقداماتی مؤثر از جمله تجميع 
و تحليل اطالعات امکانات آموزشــی و همچنين مستندسازی آن و 
نمايش واقعيت های موجود، فعاليت خّيران مدرسه ســاز را به صورت 
هدفمند به سمت اين منطقه هدايت کرد.»  وی با اشاره به وضعيت 
ساخت مدارس جديد در سال های اخير گفت: «برای نوسازی مدارس نيازمند استفاده از ظرفيت  
خّيران مدرسه ساز هستيم تا بتوانيم درکنار ساخت مدارس دولتی، سهم فضای آموزشی و علمی 
دانش آموزان را افزايش دهيم.» نيک بخت عقيده دارد توانمندی و مشارکت شهرداری در تجهيز 

و نوسازی مدارس ستودنی است.

يافت آباد 200ساله، آبادتر مى شود 
کلنــگ اجرای چند طــرح عمرانی در بافت فرســوده محله 

يافت آباد به زمين خورد. 
«ســيد محمد فياض» شــهردار منطقه۱۸ با اعالم اين خبر 
گفت: «محله يافت آباد با قدمت ۲۰۰ســاله از امکانات نســبتًا 
محدودی برخوردار اســت، به همين دليل در ســال های اخير 
تالش کرده ايم با همفکری شــوراياران و شهردار ناحيه، امکانات 
ايــن بخش از منطقــه را افزايش دهيم که می توان به ســاخت 
ساختمان سرای محله شــهيد رجايی با زيربنای ۴۲۵مترمربع، 
مجموعه چندمنظوره «نارون» با زيربنای بيش از ۲هزار مترمربع، 
پاتوق محله، فضای روباز ورزشــی، پارکينگ خودرو و سرويس 

بهداشتی وي ژه معلوالن اشاره کرد.»
شهردار منطقه۱۸ افزود: «اين طرح ها در قالب پرو ژه های کوچک مقياس اجرا می شود، 

اما اجرای آن خواسته اصلی مردم در طی اين سال ها بوده است.»

88   ميز خبر
پالك فرسوده در كوچه هاى حجاب 
و اميركبير منطقه18 قولنامه اى و 

بى سند هستند و تعيين تكليف آنها 
در دستوركار معاونت شهرسازى 

شهردارى تهران قرار گرفته است. 

 260
مترمربع به فضاى ورزشى محله 
جواديه افزوده مى شود. «پيمان 

پورنصر» شهردار منطقه 16 با اعالم 
اين خبر گفت: «بايد توجه بيشترى 

به ورزش هاى همگانى و توسعه 
فضاهاى ورزشى داشت و به همين 

دليل مديران شهرى به عنوان خادمان 
شهر، تالش خود را براى رفع نياز 

شهروندان انجام مى دهند. 

 19000
كيلوگرم آسفالت در خيابان هاى 
شهيدان طبايى، اميرى، علينواز، 

خوش سير، فالح نژاد، محمدى و گلبن 
ناحيه4 شهردارى منطقه20 توزيع 

شد. 250مترمربع پياده راه سازى هم 
با اجراى كفپوش در خيابان شهيدان 

مرادى ابراهيميان انجام شد. 

دبير شورايارى محله جواديه
حل اختالفات 

آپارتمان نشينى در 
شوراى حل اختالف

حــل  شـــورای 
اختـــــالف منطقه 
۱۶، اختــــــــالف 
ن نشــينی  تما ر پا آ
و  بررســی  را  اهالی 
حل و فصل می کنند. 
دبير  «محمدآزادی» 

شــوراياری محله جواديه با بيان اين خبر 
گفت: «شهروندان می توانند موارد اختالف 
خود با همسايگان پيرامون مسائل مربوط 
به خسارت به آپارتمان، تقسيم انشعابات 
گاز و آب، خرابی تأسيســات ســاختمان 
و چگونگی اســتفاده از فضاهای مشاع و 
مشترک را با شورای حل اختالف منطقه 
در ميــان بگذارند. شــورای حل اختالف 
منطقــه مــا در انتهای خيابــان محقق، 
نرســيده به بلوار بعثت، روبه روی دادگاه 

بعثت واقع شده است.» 
وی اضافــه می کنــد که در گذشــته 
شــهروندان مجبور بودند بــرای دريافت 
اين گونــه خدمات قضايی به مناطق ديگر 
مراجعه کنند که زمان و انرژی زيادی از 
آنها می گرفت، اما اکنون اين خواسته در 
منطقه خودمان در دســترس شهروندان 

قرار دارد.»

شورايارى
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معمــوًال يکجا نمی نشــيند؛ از پايين شــهر به 
باالی شهر، از اين مؤسســه خيريه به آن مؤسسه 
و از شــهری به شهر ديگر ســفر می کند، اما امروز 
بــرای رفع ايرادهــای برخی هنرجويــان در دفتر 
کارش که از ۳ســال پيش در سرای محله شريعتی 
جنوبی راه اندازی شده، حضور دارد. تابلوفرش هايی 
بــا طرح های متنوع روی ديوار نصب شــده و چند 
کار تکميل شــده در گوشــه ای از اتاق قرار گرفته 
است. بانوان روبه روی قالی های نيمه تمام نشسته اند 
و نخ را از تاروپود دارهای کوتاه قامت رد می کنند. 
عزيزی ضمن پاســخگويی به تماس های مکرر 
تلفن همراهش، نکته های مهم را به هنرجويان 
گوشــزد کرده و با اشتياق داســتان زندگی 
پرفراز و نشيبش را برای ما شرح می دهد. اين بانوی 
۳۹ساله که بخش زيادی از روزهای زندگی اش در 
روستای مزرعه خلف مشــگين شهر سپری شده، 
درباره نخســتين گام هايی که در حــوزه قاليبافی 
برداشته، می گويد: «از کودکی به کسب و کار عالقه 
داشتم و هرکاری از دستم بر می آمد برای مستقل 
شدن انجام می دادم. بافت قالی که نسل به نسل از 
اجداد مادری به من رسيده بود تا کمک به پدر در 
مغازه قصابی و خشک کردن برگه و هسته های آلو 
و زردآلو و فروش آنها بين مردم، برخی از کارهايی 
بود که در کودکی انجام می دادم. ۱۳ســال بيشتر 
نداشــتم که ازدواج کردم. بعد از ازدواج برای مدت 
کوتاهی کارم متوقف شــد، اما خيلی زود از بيکار 
ماندن خسته شدم. آن روزها در محيط روستا جلب 
رضايت خانواده برای کار کردن زن ها کار آســانی 
نبود، اما باالخره توانســتم رضايت همسرم را جلب 
کنم.» وی ادامه می دهد: «ابتدا کســب و کارم را با 
آموزش قاليبافی به اقوام و دوستان در منزل خودم 
آغاز کردم. به مرور زمان بانوان باال، وســط و پايين 
روستا هم به شاگردانم اضافه شدند. فعاليتم دهان 
به دهان بين روســتاييان پيچيد و با درخواســت 
ســاکنان روستاهای همســايه، برگزاری دوره های 
آموزشــی در آنجا و ســپس در همه روســتاهای 

مشگين شهر را پيش گرفتم. در منزل يکی از اهالی 
روســتا دور هم جمع می شــديم و ضمن آموزش 
قاليبافی، با تهيه نقشــه و دار برای آنها اشتغالزايی 
ايجاد می کردم. قالی های کامل شــده را به تاجران 
می فروختم و به بانوان بافنده دســتمزد می دادم.» 
عزيزی با اشــاره به روزهايی که در دهه۷۰ با پای 
پياده در گرما و ســرما بين روســتاها  تردد داشت، 
می گويد: «خيلی زود همسرم به توانايی هايم ايمان 
آورد و به حامی اصلی ام تبديل شد. بعد از چند سال 
آموزش و کارآفرينی در روســتاهای مشگين شهر 
کارم را ارتقا دادم و برگزاری دوره های آموزشی در 
شهرهای مشگين شهر، زنجان، اردبيل، قم، تبريز، 

پارس آباد و قزوين را آغاز کردم.»

 گره گشايى از مشكالت بانوان آسيب ديده؛ 
 نذر ستاره

«همه چيز داشــت عالی پيش می رفت؛ کسب 
موفقيت های پی در پی و نزديک شــدن به اهداف 
بزرگی که در سر داشتم، اما وقوع يک اتفاق در زندگی 
من را به نقطه صفر رساند.» عزيزی با بيان اين جمله 
می گويد: «سال۱۳۸۶ متوجه شدم دختر تازه متولد 
شده ام «ســتاره» ناشنواســت. انگار دنيا روی سرم 
خراب شــد. بزرگ ترين آرزويم بهبودی او بود. صبح 
تا شــب او را در بيمارستان های شهر می چرخانديم 
و شــب که به خانه می آمديم قالــی می بافتم تا از 
عهده مخارج پزشکی برآيم. حتی در طول مسير در 
قطار و اتوبوس کارم را بين مسافران تبليغ می کردم 
و ســفارش می گرفتم.» وی ادامه می دهد: «همان 
روزها در حال گــره زدن فرش و خلوتی که با خدا 
داشتم نذر کردم اگر ستاره بهبود پيدا کند هنرم را به 
بانوان سرپرست خانوار، بدسرپرست و آسيب ديده به 
رايگان آموزش دهم و برای آنها اشتغال ايجاد کنم و 

گره ای از مشکالتشان باز کنم.»
عزيزی با اشــاره به اينکه ستاره با عمل کاشت 
حلزون بهبــودی کامل يافت، می گويــد: «بعد از 
بهبودی دخترم، ســال۱۳۹۱ به تهــران و محله 

شريعتی جنوبی نقل مکان کرديم. از نخستين روز 
حضورم در اين محله به سراهای محله سر زدم و به 
معرفی کارم پرداختم. آموزش قاليبافی، اشتغالزايی 
و ادای نــذری که در دل داشــتم با موافقت مدير 
وقت ســرای محله شريعتی جنوبی در اينجا کليد 
خــورد.» اين کارآفرين که تاکنــون برای بيش از 
هزار و ۲۰۰نفر اشــتغالزايی کرده است، می گويد: 
«فعاليتم از ســراهای محله منطقه۱۹ شروع شد و 
بــه مناطق يک، ۵ و ۱۵ تهران و شهرســتان های 
کرج، اسالمشهر و... گسترش پيدا کرد.» دوره های 
آموزشی اين بانوی جوان در حال حاضر به صورت 
متمرکز در تهران انجام می شود، اين درحالی  است 
که با توانمندســازی ۲۳۹خانم و آقــا، ۱۸کارگاه 
توليد فرش در شــهر و روستاهای زنجان، اردبيل، 
تبريــز و قم راه اندازی کــرده و مديريت آنها را به 
عهده دارد. عزيزی با بيان اينکه درخواســت های 
مکرر از شهرهای شــمالی کشور، اهواز، اصفهان و 
خراسان شمالی و جنوبی برای آموزش و راه برپايی 
کارگاه دريافــت کــرده که همکاری بــا آنها جزء 
برنامه های بعدی اش محســوب می شود، می گويد: 
«دوشــنبه ها معموًال به کارگاه های قم سرمی زنم. 
اواخــر هفته آذربايجان می روم و به کارگاه های آن 
محدوده سرکشــی می کنم و باقــی روزهايم برای 
توانمندســازی بانوان منطقه ام در اين اتاق کار يا 
توانمندسازی افراد آســيب ديده در مؤسسه های 
خيريــه ای همچــون مؤسســه خيريــه «علــی 
اصغر(ع)» در شــهرری، «حضــرت ابوالفضل(ع)» 
در محله قلعه مرغــی منطقه۱۷، «جواداالئمه(ع)» 
دراسالمشــهر، «خيريه حافظان کودکان کار» در 
منطقه۱۵ و انجمن حمايت از خانواده های زندانی 
در محلــه هفت تير ســپری می شــود.» او آنقدر 
پيشرفت کرده که ديگر تکفروشی ندارد و توليدات 
کارآموزان را به صورت عمده به ســازمان خدمات 
اجتماعی شــهرداری و تاجران بزرگ فروخته، در 
نمايشگاه ها عرضه کرده يا به کشورهای ديگر صادر 

می کند. 

 حضور در نمايشگاه ها، شروع موفقيت
حضور اين بانوی کارآفرين در نمايشگاه ها عامل 
مهمی برای معرفی او به افراد برجســته اين حوزه 
بوده اســت. عزيزی با اشــاره به اينکه تاکنون در 
بيش از ۷۰نمايشگاه تخصصی و غيرتخصصی ملی 
و بين المللی شرکت داشــته، می گويد: «نخستين 
نمايشــگاهی که تنها با ۵تابلو فرش در آن حضور 
داشتم، نمايشــگاه تخصصی بوستان گفت وگو بود. 
شــايد حضور يک بانوی تازه از روستا آمده در بين 
توليدکننــدگان بزرگ فرش کار راحتی نبود، اما با 
اعتماد به نفس کافی در بخش کوچکی از نمايشگاه 
به فروش کارهــای هنرجويانم پرداختم و کمترين 
دســتاوردی که نصيبم شد آشنايی با کارآفرينان و 
بزرگان اين حرفه بود. به تدريج در نمايشــگاه های 
مهمی مثل نمايشــگاه کاخ نياوران، کاخ سعدآباد، 
بــرج ميالد، مصالی تهران، ســالن حجاب، صدا و 
ســيما، بوستان واليت، نمايشــگاه های بين المللی 
تهران، کرج و قزوين و حتی در نمايشگاه بين المللی 
که به ميزبانی کشور آلمان برگزار شده بود، شرکت 
کردم.» کسب اين موفقيت ها باعث شد تا بانويی که 
تحصيالتش ســيکل بود، تصميم به ادامه تحصيل 
بگيرد و اکنون به عنوان دانشجوی کارشناسی رشته 
مديريت خانواده در دانشــگاه آزاد واحد اسالمشهر 
تحصيل می کند. عزيزی حضــورش در برنامه نما 
دو، ســيمای خانواده و مصاحبه های اختصاصی با 
بيشتر شــبکه های تلويزيونی را عامل مؤثر ديگری 
برای گســترش ارتباطات خود دانسته و در اين باره 
می گويد: «حضور در همايش کل کارآفرينان کشور 
باعث شد تا به عنوان هيئت امنا به مسابقه ميدون 
دعوت شــوم. ايفــای نقش در يکی از قســمت ها 
به عنوان شرکت کننده و بازگويی داستان زندگی ام 
به صورت نمايشــی باعث شــد تا به عنوان برگزيده 
بخش ســرمايه گذار اين مســابقه انتخاب شــوم. 
دريافت تماس از ســرمايه گذاران مختلف داخلی و 
بين المللی نتيجه اين حضور بود تا بتوانم به تعداد 

افراد تحت پوشش و کارآموزانم اضافه کنم.»

  قالی بافی ميراث خانواده مادری اش اســت. از کودکی کنار دســت مادرش قالی می بافت و ۱۴سال بيشتر 
نداشت که آموزش اين حرفه را به بانوان روستايی آغاز کرد. با افزايش تعداد کارآموزان کم کم به کارآفرينی 
روی آورد و موفقيت در اين حوزه به بزرگ ترين هدف زندگی اش تبديل شــد. وقوع يک اتفاق در برهه ای از 
زندگی اين بانوی ۳۹ســاله از روستای «مزرعه خلف» مشگين شــهر باعث شد تا با نذری که داشت، بعد از 
مهاجرت به تهران، از سال۱۳۹۱ به آموزش رايگان و اشتغالزايی برای بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست 
بپردازد. «مهناز عزيزی» اکنون با ايجاد شغل برای هزار و ۲۰۰نفر، عضويت در هيئت مديره برنامه تلويزيونی 

ميدون، راه اندازی ۱۸کارگاه در شــهرهای مختلف، همکاری 
با خيريه ها، شــرکت در نمايشگاه های تخصصی ملی و 

بين المللی، موفقيت در صادرات فرش و... از کارآفرينان 
موفق کشور محسوب می شود که برای آشنايی با او 

به دفتر کارش رفتيم. 

منطقه19

زهرا بلندى

روايتى از موفقيت هاى يك بانوى كارآفرين 
كه آموزش رايگان بانوان سرپرست خانوار را برعهده دارد

نذر سالمتى

معمــوًال يکجا نمی نشــيند؛ از پايين شــهر به 
باالی شهر، از اين مؤسســه خيريه به آن مؤسسه 
و از شــهری به شهر ديگر ســفر می کند، اما امروز 
بــرای رفع ايرادهــای برخی هنرجويــان در دفتر 

کارش که از 
جنوبی راه اندازی شده، حضور دارد. تابلوفرش هايی 
بــا طرح های متنوع روی ديوار نصب شــده و چند 
کار تکميل شــده در گوشــه ای از اتاق قرار گرفته 
است. بانوان روبه روی قالی های نيمه تمام نشسته اند 
و نخ را از تاروپود دارهای کوتاه قامت رد می کنند. 
عزيزی ضمن پاســخگويی به تماس های مکرر 
تلفن همراهش، نکته های مهم را به هنرجويان 
گوشــزد کرده و با اشتياق داســتان زندگی 
پرفراز و نشيبش را برای ما شرح می دهد. اين بانوی 
۳۹ساله که بخش زيادی از روزهای زندگی اش در 
روستای مزرعه خلف مشــگين شهر سپری شده، 
درباره نخســتين گام هايی که در حــوزه قاليبافی 
برداشته، می گويد: «از کودکی به کسب و کار عالقه 
داشتم و هرکاری از دستم بر می آمد برای مستقل 
شدن انجام می دادم. بافت قالی که نسل به نسل از 
اجداد مادری به من رسيده بود تا کمک به پدر در 
مغازه قصابی و خشک کردن برگه و هسته های آلو 
و زردآلو و فروش آنها بين مردم، برخی از کارهايی 

بود که در کودکی انجام می دادم. 
نداشــتم که ازدواج کردم. بعد از ازدواج برای مدت 
کوتاهی کارم متوقف شــد، اما خيلی زود از بيکار 
ماندن خسته شدم. آن روزها در محيط روستا جلب 
رضايت خانواده برای کار کردن زن ها کار آســانی 
نبود، اما باالخره توانســتم رضايت همسرم را جلب 
کنم.» وی ادامه می دهد: «ابتدا کســب و کارم را با 
آموزش قاليبافی به اقوام و دوستان در منزل خودم 
آغاز کردم. به مرور زمان بانوان باال، وســط و پايين 
روستا هم به شاگردانم اضافه شدند. فعاليتم دهان 
به دهان بين روســتاييان پيچيد و با درخواســت 
ســاکنان روستاهای همســايه، برگزاری دوره های 
آموزشــی در آنجا و ســپس در همه روســتاهای 

ميدون، راه اندازی ۱۸کارگاه در شــهرهای مختلف، همکاری 
با خيريه ها، شــرکت در نمايشگاه های تخصصی ملی و 

بين المللی، موفقيت در صادرات فرش و... از کارآفرينان 
موفق کشور محسوب می شود که برای آشنايی با او 

به دفتر کارش رفتيم.

براى ستاره زندگى ام

دختر 13ساله، همراه هميشگى مادر
نمی خواهد پايان دهنده هنری باشــد که نســل به نسل چرخيده و او 
يکی از وارثانش بوده است. «ساناز»، «آی تک» و «ستاره» دختران عزيزی 

هســتند که مهــارت قاليبافی را به خوبی از مادرشــان ياد 
گرفته و اکنون در بســياری از بخش ها به او کمک می کنند. 
آی تک دختر ۱۳ســاله ای که بيشــتر از بقيه در اين زمينه 
مــادرش را همراهی می کند و امروز در کنارش حضور دارد، 
می گويد: «از کودکی از سرکنجکاوی کنار مادرم می نشستم 
و ۷ســاله بودم که از او خواســتم قاليبافی را به من آموزش 
بدهد. تاکنون ۷فرش فرانســوی، شاعر جوان، منظره، گل و 
يک فرش زمين به انــدازه يک متر در يک و نيم متر بافته ام 

و در بخــش فضای مجازی برای دريافت ســفارش و فروش کارها به مادرم 
کمک می کنم.»

خواهرى در حق كارآموزان
بانوان وقتی متوجه شــده اند عزيزی امروز در دفتر کارش حضور دارد يکی 
يکی ســر می رسند. بانوی ميانســالی که همراه فرزندش وارد اتاق شده است، 
ســمت عزيزی رفته و به آرامی خبر تمام شــدن بافت فرشش را می دهد و از 
او می خواهد تا برايش مشــتری پيدا کند. برخی از افراد دوســتانش هستند و 

فقط برای احوالپرســی بــا او به اينجا آمده اند. درک شــرايط 
و محدوديت هــای بانــوان و در مرحلــه بعد کســب رضايت 
خانواده هايشان برای آموزش و راه اندازی کسب و کار موضوعی 
اســت که بيش از هرچيزی برای عزيزی اهميت دارد. «نازيال 
صحبتی» بانوی ۳۸ساله ای که مسئول مهدکودک سرای محله 
شريعتی جنوبی اســت و از ۳سال پيش با اين بانوی کارآفرين 
آشــنا شده و در جريان فعاليت های عزيزی قرار دارد، می گويد: 
«از کودکی به قاليبافی عالقه داشتم، اما هيچ وقت فرصت پيش 
نيامد که بتوانم اين هنر را ياد بگيرم. ۳ســال پيش که متوجه 

شدم اينجا کارگاه قاليبافی راه اندازی شده است، کنجکاو شدم و بعد از آشنايی 
با عزيزی، اين هنر را به صورت کامل از او ياد گرفتم.» صحبتی با اشاره به اينکه 
فرصت کافی ندارد، ولی اگر بخواهد در اين زمينه کار کند به راحتی از عهده اش 
بر می آيد، می گويد: «در بسياری از نمايشگاه ها همراه عزيزی حضور داشته ام و 
به دليل حضورم در سرای محله در جريان کارهايی که او برای بانوان آسيب ديده 
انجام می دهد قرار گرفته ام. نه تنها هرکاری از دستش برآيد برای توانمندسازی 
بانوان انجام می دهد، بلکه هوای همه آنها را دارد و برايشان خواهری می کند.» 

«فرانک تاراج» بانوی ديگر ســاکن محله شريعتی جنوبی است که از چند 
ماه قبل با اين کارآفرين آشنا شده و هنر قاليبافی را از او ياد گرفته است. او با 

اشاره به اينکه نخستين بار در برنامه ميدون با عزيزی آشنا شده 
و بعد از جست وجو در صفحه های مجازی او را پيدا کرده است، 
می گويد: «از نخســتين روزی که او را ديدم جذب شخصيتش 
شدم. بانويی هنرمند، مثبت انديش و فعال که بانوان ديگر را هم 
به داشتن اين صفات ترغيب می کند.» او می گويد: «از کودکی 
قاليبافی را دوست داشتم، اما هميشه فکر می کردم ياد گرفتن 
آن سخت اســت و نمی توانم از عهده اش برآيم . طی يک هفته 
کار را از ايــن مربی ياد گرفتــم و باوجودی که پيش از اين در 

حوزه آرايشــگری کار می کردم، بعد از يادگيری قاليبافی بيشتر زمانم را صرف 
اين کار می کنم. خودم اين کار را به ۲نفر از دوستانم آموزش داده ام و حتی در 
برخی روزها که مربی در اينجا حضور ندارد، رفع و رجوع مشکالت کارآموزان 

را به من می سپارد.»

او می خواهد تا برايش مشــتری پيدا کند. برخی از افراد دوســتانش هستند و 
فقط برای احوالپرســی بــا او به اينجا آمده اند. درک شــرايط 
و محدوديت هــای بانــوان و در مرحلــه بعد کســب رضايت 
خانواده هايشان برای آموزش و راه اندازی کسب و کار موضوعی 
اســت که بيش از هرچيزی برای عزيزی اهميت دارد. «نازيال 
ساله ای که مسئول مهدکودک سرای محله 
نازيال صحبتى سال پيش با اين بانوی کارآفرين 

مسئول مهدكودك سراى 
محله شريعتى جنوبى

هســتند که مهــارت قاليبافی را به خوبی از مادرشــان ياد 
گرفته و اکنون در بســياری از بخش ها به او کمک می کنند. 
ســاله ای که بيشــتر از بقيه در اين زمينه 
مــادرش را همراهی می کند و امروز در کنارش حضور دارد، 
می گويد: «از کودکی از سرکنجکاوی کنار مادرم می نشستم 
ســاله بودم که از او خواســتم قاليبافی را به من آموزش 

آى تك رضا زاده 
قاليباف نوجوان

ماه قبل با اين کارآفرين آشنا شده و هنر قاليبافی را از او ياد گرفته است. او با 
اشاره به اينکه نخستين بار در برنامه ميدون با عزيزی آشنا شده 
و بعد از جست وجو در صفحه های مجازی او را پيدا کرده است، 
می گويد: «از نخســتين روزی که او را ديدم جذب شخصيتش 
شدم. بانويی هنرمند، مثبت انديش و فعال که بانوان ديگر را هم 
به داشتن اين صفات ترغيب می کند.» او می گويد: «از کودکی 
فرانك تاراج قاليبافی را دوست داشتم، اما هميشه فکر می کردم ياد گرفتن 

ساكن محله

ابتدا كسب و 
كارم را با آموزش 
قاليبافى به اقوام و 
دوستان در منزل 
خودم آغاز كردم. 

به مرور زمان 
بانوان باال، وسط 

و پايين روستا هم 
به شاگردانم اضافه 

شدند

فعاليتم از سراهاى 
محله منطقه19 
شروع شد و به 
مناطق يك، 5 
و 15 تهران و 
شهرستان هاى 

كرج، اسالمشهر 
و... گسترش پيدا 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

که  انتخاباتی ات  شعار  مهم ترين   
مدرسه  شــهردار  به عنوان  شد  باعث 

انتخاب شوی، چه شعاری بود؟ 
به بچه ها قول دادم برايشان کالس های 
آموزشی و اردوهای تفريحی رايگان برگزار 

کنم. 
 به وعده هايت عمل کردی؟ 

از  بزرگ تر  صددرصد! حتی کارهايــی 
قول و وعده هايم انجام دادم، مثًال با کمک 
معاونانم و همکاری مسئوالن مدرسه، برای 
دانش آموزان کالس آموزش بازيگری برگزار 
کرديم و شــرکت کنندگان اين دوره ها در 
مســابقات فرهنگی و هنری منطقه رتبه 
سوم را کســب کردند. برای دانش آموزانی 
کــه از نظر تحصيلی شــرايط مناســبی 
نداشــتند، کالس تقويتی برگزار کرديم 

و از دانش آمــوزان درســخوان هر پايه 
خواســتيم به اين دانش آموزان کمک 
کنند تا در درس هايشان پيشرفت کنند. 

چند اردوی داخل شهری هم برگزار 
کرديم و با تدارک برنامه ای به نام 
«سفره ســالمت» که دوشنبه ها 
اجرا می شد، اصول تغذيه سالم 
را در فضايی شــاد و مفرح به 
داديم.  آموزش  دانش آموزان 
از دانش آمــوزان داوطلــب 

و  گرفتيم  هوش  تســت 
اوليايی که در رشــته  با 

خاصی تخصــص و تجربه 
داشــتند، مصاحبــه کرديم تا 
تجربيــات آنهــا را در فضای 
مجازی دراختيار دانش آموزان 

قرار دهيم. 
شهری  مديريت  در   
منطقه چــه نقاط ضعف و 

قوتی می بينی؟ 
شــهردار  کلهــری،  آقــای 
و  خــوب  ارتبــاط  منطقــه۱۷ 
به ويژه  شهروندان  با  صميمانه ای 
نوجوانــان دارند و بــه نظرات و 

خواســته های آنها توجــه می کنند. 

مختلف به همکالسی های خودمان آموزش 
دهيم. يکی از اين برنامه ها تهيه بروشــور 
آموزشــی در مــورد بيمــاری کوويد۱۹ 
و انتشــار آن در فضای مجازی مدرســه 
بود. بــا حضور يــک پزشــک در فضای 
مجازی واتســاپ و گــروه آموزش مجازی 
دانش آموزان (شاد) ويدئو کنفرانسی ترتيب 
داديم تــا نکات الزم بــرای رعايت فاصله 
اجتماعی را به دانش آموزان گوشــزد کند. 
توزيع ماســک، شــيلد و الــکل در ميان 
دانش آموزان پايه نهم از اقدام های ديگری 
بود که برای حفظ سالمتی همکالسی های 
خودمان در ايــام برگزاری امتحانات انجام 
داديم. اين فعاليت هــای متنوع و هدفدار 
مــورد توجه مديران شــهری منطقه قرار 
گرفت و به عنوان مشــاور شهردار منطقه 

انتخاب شدم. 
 دوست داری شــهردار منطقه يا 

تهران شوی؟ 
بله، خيلی دوست دارم شهردار منطقه 

شوم. 
 اگر به آرزويت برسی، برای منطقه 

و محله ات چه خدمتی انجام می دهی؟ 
من در محله گلچيــن زندگی می کنم. 
اين محله بوستان و فضای سبز ندارد. من 
امالک بدون اســتفاده و متروکه محله را 
می خرم و به فضای ســبز تبديل می کنم. 
باشگاه الزهرا(س) امکانات ورزشی مناسبی 
دارد و بانوان و دختران زيادی برای استفاده 
از اين امکانات به باشگاه مراجعه می کنند، 
اما مســير رفت وآمد آنها امن نيست و در 
حوالی اين باشگاه و بسياری از مسيرهای 
دسترسی آن، معتادان و افراد ناباب زيادی 
پرســه می زنند. من اگر شــهردار منطقه 
شوم، به شرايط باشگاه های ورزشی خانم ها 
بيشــتر توجه می کنم و برای آنها محيط 
امنی بــه وجود مــی آورم. افزايش امنيت 
ديگر مکان هــا و معابر منطقه هم اهميت 
دارد و تالش می کنم اين مکان ها را امن و 
ايمن کنم. توزيع بليت رايگان دانش آموزی 
و توسعه امکانات استفاده از دوچرخه 
از  برای حمل ونقــل عمومی هم 
ديگر کارهايی اســت کــه انجام 

می دهم. 
 فعاليتت به عنوان شهردار مدرسه، 

مانع پيشرفت تحصيلی ات نبود؟ 
موقع انتخابات شــهردار مدرسه، خانم 
رحمانی که از مســئوالن مدرســه بودند، 
تأکيد کردند فقط دانش آموزانی که معدل 
بااليــی دارند کانديدا شــوند تا دچار افت 
تحصيلی نشــوند. معدل من باال بود و در 
ســال نهم هم با وجود داشتن مسئوليت 
شهردار مدرسه با معدل ۱۹و۹۸صدم قبول 
شدم و در مسابقات فرهنگی وهنری مانند 
قرآن، تئاتر و فوتسال هم جزو دانش آموزان 

منتخب منطقه بودم. 

طرح های مختلفی هم که در محله ها اجرا 
می شود، بســياری از مشکالت شهروندان 
را رفــع کرده، امــا به بعضــی از محله ها 
ماننــد گلچين، کمتــر از محله های ديگر 
رسيدگی می شود. از مديران شهری منطقه 
می خواهم به درخواست های شهروندان که 
در سامانه۱۳۷ اعالم می شود، توجه  کنند. 
 چــه عاملی باعث شــد از ميان 
شــهرداران مدرســه به عنوان مشاور 

شهردار منطقه انتخاب شوی؟ 
من ســعی کردم در برنامه های مختلف 
شهرداری که برای شهرداران مدرسه برگزار 
می شــد، مشــارکت فعال و مؤثری داشته 
باشــم. يکی از اين برنامه ها درباره راه های 
پيشــگيری  فرهنگ  توســعه 
کرونا  ويــروس  انتقال  از 
بــود. مــن و معاونانم، 
نهم  پايــه  دانش آمــوز 
بوديــم و امتحانات پايان 
حضوری  به صورت  ســال 
می شــد.  برگــزار 
تصميــم  بنابرايــن 
روش های  گرفتيــم 
به  را  خودمراقبتــی 
شيوه های 

نگاهى به كارنامه شهردار برتر مدرسه 
و مشاور شهردار منطقه در پايان سال تحصيلى

به وعده هايم عمل كردم

رئيس اداره آموزش های شهروندی منطقه 
از علت انتخاب شهرداران مدرسه می گويد

پرورش شهروندان مشاركت جو 
مشاور شهردار منطقه از ميان 
شده  انتخاب  مدرسه  ۲۰شهردار 
رئيس  حيدری»  «علی  اســت. 
شــهروندی  آموزش های  اداره 
منطقــه۱۷ می گويد: «با توجه به 
ابتدايی  دوره  دانش آموزان  اينکه 
در مورد مسئوليت های شهرداران 
اشراف و شناخت چندانی ندارند 
و دانش آمــوزان دوره دوم مقطع 
متوســطه مشــغله های درسی 
شهردار  طرح  دارند،  بســياری 
دوره  متوسطه  مقطع  در  مدرسه 

اول اجرا می شود.» 
او از فعاليت ۱۱دانش آموز دختر 
منطقه۱۷  پســر  ۹دانش آموز  و 
به عنوان شــهردار مدرســه در 
طول سال تحصيلی گذشته خبر 
«شهرداران  می گويد:  و  می دهد 
مدارس همانند شهرداران مناطق، 
همکالسی های  ميان  از  ۸معاون 
شهرسازی،  معاون  به عنوان  خود 
خدمات  فرهنگی،  و  اجتماعــی 
کمک  با  و  انتخاب  و...  شــهری 
آنها مشکالت و مسائلی را که در 
محيط مدرسه و شعاع ۵۰۰متری 
دارد  وجود  آنها  تحصيل  از محل 
را شناسايی و برای رفع آنها تالش 

می کنند.»
او تنفيذ اختيارات شــهردار 
منطقــه به شــهرداران مدارس 
فعاليت  از  مرحله  نخســتين  را 
عنوان  مدرسه  شهرداران  رسمی 
می کند و ادامــه می دهد: «برای 
پسر  و  دختر  مدارس  شهرداران 
منطقه در فضای مجازی گروه های 
جداگانه ای ايجاد شــد و هريک 
از شــهرداران مدرسه ويدئوها و 
تصاوير فعاليت های مختلف خود 
را در اين گروه ها منتشر می کردند. 
در اين گروه ها «فاطمه پرکنه» از 
فعاليت هايی  که  بود  شهردارانی 
داشت.» شيوع  و خالقانه  متنوع 
برگزاری  امــکان  کرونا  ويروس 
شهردار  هم انديشــی  جلسات 
شهرداران  با  معاونانش  و  منطقه 
مدرســه را بــا محدوديت هايی 

روبــه رو کــرد. اداره آمــوزش 
اين  رفع  برای  منطقه  شهروندی 
محدوديت، جلســات مجازی را 
برگزار  ويدئوکنفرانس  به صورت 
کرد که در هريک از آنها تعدادی 
مدارس  منتخب  شــهرداران  از 
دخترانــه و پســرانه به صورت 
جداگانه به گفت وگو و ارائه گزارش 
کار به شهردار منطقه پرداختند. 
در  اقدام  «اين  می گويد:  حيدری 
بود  بی سابقه  تهران  مناطق شهر 
و منطقه۱۷ تنهــا منطقه ای بود 
که اين جلســات شهردار منطقه 
به صورت  را  مدارس  شهرداران  و 
مجازی برگزار کرد. در يکی از اين 
بررسی  برای  که  جلسات مجازی 
کرونا  ويــروس  کنترل  راه های 
برگزار شد، شــهرداران مدارس 
که  داشتند  مناسبی  پيشنهادات 
از سوی شــهردار منطقه بررسی 
و نظــرات برتــر در برنامه ريزی 
مديريت شــهری مورد استفاده 

قرار گرفت.»
شهردار  مشاور  انتخاب  برای 
که  مدرسه  منطقه، ۳شــهردار 
مؤثری  و  مناســب  عملکــرد 
آموزش های  اداره  به  داشــتند، 
شهروندی شــهر تهران معرفی 
مصاحبه های  گذراندن  از  پس  و 
تخصصــی، نفر برتــر به عنوان 
مشاور شــهردار منطقه انتخاب 
مدرسه  شــهردار  برترين  شد. 
عنوان  هــم،  مناطــق ۲۲گانه 
مشاور شهردار تهران را دريافت 
می کند که تاکنــون هيچ يکی 
منطقه۱۷  مدارس  شهرداران  از 
برگزيده  مســئوليت  اين  برای 
«در  می گويد:  حيدری  نشده اند. 
و  بيست  سال تحصيلی۹۸ ـ ۹۹ 
يکمين دوره از انتخابات شهردار 
شد.  برگزار  تهران  شهر  مدرسه 
در قالب اين طرح مشارکت های 
آموزش  نوجوانان  به  شهروندی 
داده می شــود و برای مشارکت 
در فعاليت های اجتماعی و مدنی 

آماده می شوند.»

کــه از نظر تحصيلی شــرايط مناســبی 
نداشــتند، کالس تقويتی برگزار کرديم 

و از دانش آمــوزان درســخوان هر پايه 
خواســتيم به اين دانش آموزان کمک 
کنند تا در درس هايشان پيشرفت کنند. 

چند اردوی داخل شهری هم برگزار 
کرديم و با تدارک برنامه ای به نام 
«سفره ســالمت» که دوشنبه ها 
اجرا می شد، اصول تغذيه سالم 
را در فضايی شــاد و مفرح به 
داديم.  آموزش  دانش آموزان 
از دانش آمــوزان داوطلــب 

داشــتند، مصاحبــه کرديم تا 
تجربيــات آنهــا را در فضای 
مجازی دراختيار دانش آموزان 

شهری  مديريت  در   
منطقه چــه نقاط ضعف و 

شــهردار  کلهــری،  آقــای 
و  خــوب  ارتبــاط   
به ويژه  شهروندان  با  صميمانه ای 
نوجوانــان دارند و بــه نظرات و 

خواســته های آنها توجــه می کنند. 

از اين امکانات به باشگاه مراجعه می کنند، 
اما مســير رفت وآمد آنها امن نيست و در 
حوالی اين باشگاه و بسياری از مسيرهای 
دسترسی آن، معتادان و افراد ناباب زيادی 
پرســه می زنند. من اگر شــهردار منطقه 
شوم، به شرايط باشگاه های ورزشی خانم ها 
بيشــتر توجه می کنم و برای آنها محيط 
امنی بــه وجود مــی آورم. افزايش امنيت 
ديگر مکان هــا و معابر منطقه هم اهميت 
دارد و تالش می کنم اين مکان ها را امن و 
ايمن کنم. توزيع بليت رايگان دانش آموزی 
و توسعه امکانات استفاده از دوچرخه 

مانع پيشرفت تحصيلی ات نبود؟ 
موقع انتخابات شــهردار مدرسه، خانم 
رحمانی که از مســئوالن مدرســه بودند، 
تأکيد کردند فقط دانش آموزانی که معدل 
بااليــی دارند کانديدا شــوند تا دچار افت 
تحصيلی نشــوند. معدل من باال بود و در 
ســال نهم هم با وجود داشتن مسئوليت 

شهردار مدرسه با معدل 
شدم و در مسابقات فرهنگی وهنری مانند 
قرآن، تئاتر و فوتسال هم جزو دانش آموزان 

منتخب منطقه بودم. 

پيشــگيری  فرهنگ  توســعه 
کرونا  ويــروس  انتقال  از 
بــود. مــن و معاونانم، 
نهم  پايــه  دانش آمــوز 
بوديــم و امتحانات پايان 
حضوری  به صورت  ســال 
می شــد.  برگــزار 
تصميــم  بنابرايــن 
روش های  گرفتيــم 
به  را  خودمراقبتــی 
شيوه های 

  از افتخاراتش اين است که به همه وعده های دوران انتخاباتی اش عمل کرده و بعد از انتخاب شدن، قول و قرارهايش با همکالسی های 
خود را فراموش نکرده است. او حاال وظيفه ای فراتر از رسيدگی به امور مدرسه و پيگيری درخواست های همکالسی هايش برعهده 
دارد و به عنوان مشاور شهردار منطقه تالش می کند مطالبات شهروندان نوجوان را به اطالع مديران شهری برساند و در تحقق آنها 
به شهردار منطقه کمک کند. «فاطمه پرکنه» از شهرداران مدرسه است که در فصل تابستان و تا آغاز دور بعدی انتخابات شهردار 
مدرسه، به عنوان مشاور شهردار منطقه فعاليت می کند. در پايان دوره مسئوليت پرکنه به عنوان شهردار مدرسه، پای صحبت های او 

نشستيم تا شرح فعاليت های او در اين دوره و برنامه هايش برای انجام مسئوليت مشاور شهردار منطقه را بشنويم. 

رابعه تيمورى

شهرك ولى عصر(عج)

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

سعيد غفورى

   وقتــی رشــته های نخ و کاموا در دســت 
هنردوستان قرار می گيرد، جان می گيرند؛ مثل 

عروسک های رنگی، روسری، حوله، دستمال، 
ليف و.... البته کسانی که به هنرهای دستی 
عالقه دارند، در منطقه۱۸ کم نيستند. آنها 
با اجرای ايده و طرح هايی که از ذهنشان 
نقش می بندد، آثار و کارهای خارق العاده به 
جا می گذارند. «کبری رادی خانقاه سفلی» 

۵۲ساله نمونه ای از اين افراد موفق است که 
نمی تواند هنر را از امور جاری زندگی اش جدا 

کند. او يکی از بانوان کارآفرين منطقه۱۸ است 
که در محله ولی عصر(عج) شمالی زندگی می کند و 

کسب و کار ساده ای راه اندازی کرده است. در ادامه با 
اين شهروند موفق بيشتر آشنا می شويد.

مريم قاسمى

اين بانوى كارآفرين سال هاست در رشته صنايع دستى فعاليت دارد
منطقه18

سخن

نگاه

لزوم شناسايى 
ظرفيت هاى محلى

«بــا تدابيــر و ابتــکارات 
مديريــت شــهری در رفــع 
مشکالت و دغدغه شهروندان، 
هر روز به فکر رفاه و آســايش 
بيشــتر شــهروندان هستيم. 
و  کارآفرينــی  موضــوع  در 
اشتغالزايی هم اين گونه است. 
پــس از تشــکيل و راه اندازی 
اداره کارآفرينــی، موجــی از 

دلگرمی و اميد در ميان شهروندان پيدا شد، 
اما تا رسيدن به هدف نهايی به زمان بيشتری 
نياز است.» «علی اصغرباباخانی» کارشناس 
روابط عمومی با بيان ايــن مطلب می گويد: 
«برای رفع بيکاری نيازمند امکانات بيشتری 
هســتيم، البته می توان بخشی از اين امور را 
به سراهای محله انتقال داد.» او درباره اهميت 
شناســايی پتانســيل های محله برای رونق 
اشــتغال می گويد: «هر قدر مديريت شهری 
اطالعات مناسب و درست از کارآفرينان بومی 
و محلی و همچنين افراد جويای کار و حرفه، 
تخصص و مهارت آنها دراختيار داشته باشد، 
می تواند بــرای رونق بازار کار و جهش توليد 

برنامه ريزی کند.»

حقوق مناسب، شرط 
موفقيت در كارآفرينى

از  «حامد آذرســرا» يکی 
کارشناســان حوزه مديريت 
موضــوع  در  شــهری 
واشــتغالزايی  کارآفرينی 
نکته ای  بــه  محله ها  در 
می کند  اشــاره  متفاوت 
کــه می توانــد درجلب 
مشارکت شــهروندان به 
اين عرصه تأثيرگذارباشد. 

او عقيده دارد که کسب درآمد مناسب، 
شــرط اساســی و مهم در کارآفرينی 
است و می گويد: «متأسفانه در بيشتر 
بنگاه های کارآفرينی و اشــتغالزايی که 
تاکنون راه اندازی شــده، فرد جويای کار 
بــا حقوق ماهانه يک ميليون و ۲۰۰ تا يک 
ميليون و ۸۰۰هــزار تومان بايد زندگی اش 
را بگذراند که راضی کننده نيســت. شايد به 
اين کار تــن در دهد، اما قطعًا مدتی بعد از 
ادامه فعاليت صرفنظر می کند. در حقيقت 
کارآفرينی واشتغالزايی بايد درآمد و حقوق 
مناســبی برای فرد داشــته باشــد وگرنه 

جاذبه ای نخواهد داشت.»

على اصغرباباخانى 
كارشناس 
روابط عمومى

على اصغرباباخانى 

حامد آذرسرا 
كارشناس حوزه 
مديريت شهرى

حامد آذرسرا 

قصه عروسك هاى 
خاله كبرى

عروسك هايى 
كه شخصيت دارند

يکی ديگر از ويژگی های کار و هنر خانقاه سفلی، خلق و ساختن 
عروسک هايی است که هرکدام برای خود قصه ای دارند و او با هنرمندی به 

اين عروسک ها هويت و شخصيت می دهد. اين بانوی هنرمند هم محله ای تاکنون 
بيش از ۵۰هزارعروسک نمايشی و بازی برای کودکان بافته است که هيچ شباهتی به 

هم نداشته اند. او تالش می کند در بافت عروسک ها به تنوع رنگ ها، فرهنگ ايرانی و اسالمی 
و پوشش اقوام اصيل ايرانی توجه خاص داشته باشد. او در اين زمينه به نکته جالبی اشاره 

می کند و می گويد: «درچند ماه اخير که مدارس و آموزشگاه ها تعطيل بودند و خانواده ها بيشتر 
در خانه می ماندند تا از خطر ويروس کرونا درامان بمانند، بازار فروش عروسک های بافتنی خيلی 
بهتر شده است. وقتی ازمشتری ها علتش را می پرسم، جوابشان خوشحال کننده و دلگرم کننده 
است. آنها از اين عروسک ها برای قصه گويی برای کودکان خود استفاده می کنند و خوشحالم 
که با هنرم توانسته ام به خانواده ها کمک کنم تا درخانه بمانند و با قصه گويی برای فرزندان 
خود اين بحران را پشت سر بگذارند.» اين بانوی کارآفرين ۴پسر و يک دختر دارد که اين 

تجربه را در دوران کودکی فرزندانش داشته و عقيده دارد که قصه گويی برای بچه ها 
در رشد فکری و ذهنی و آمادگی آنها برای ورود به جامعه بسيار تأثيرگذار است. 

او که پيش کودکان و نوجوانان محله به «خاله کبری» شهرت دارد، برای 
هرکدام ازعروسک هايی که می بافد اسم و شخصيتی می سازد، مثل 

اميد و آرزو و اميدوار است که روزی بتواند داستان 
عروسک هايش را ثبت کند. 

«دوران کودکی و نوجوانی يادتان هســت. انگار 
همين ديروز بود که با عروســک و اسباب بازی ها 
سرگرم می شــديم و متوجه گذر زمان نبوديم. آن 
ايام بيشتر مادر و مادربزرگ ها در خانه قالب بافی و 
قاليبافی می کردند و ما با کنجکاوی تمام کنارشان 
می نشستيم و به ابزار کارشان نگاه می کرديم. البته 
وقتی حواسشــان پرت می شــد و دقايقی به کار 
ديگری مشغول می شدند، يواشکی ابزار کارشان را 

بر می داشتيم تا مانند آنها ببافيم...» 
«کبری رادی خانقاه ســفلی» با يــادآوری اين 
خاطرات ادامه می دهد: «آن موقع خيلی دوســت 
داشــتيم چيزهــای زيادی يــاد بگيريــم و مانند 
بزرگ ترها هنری داشــته باشيم. وقتی هم که آنها 
متوجــه عالقه ما به اين کارها می شــدند، برايمان 
درباره اين رشــته ها توضيح می دادند، حتی ابزارکار 
مثل ميل بافتنی به دستان ما می دادند تا بافندگی را 
خوب ياد بگيريم.» بانوی کارآفرين هم محله ای، اين 
دوران را سپری کرده و می گويد: «صدای مادرم هنوز 
در گوشم هست که می گفت دخترها بايد هنرمند 
باشند تا بتوانند از هنرشان در زندگی استفاده کنند. 
او معتقد بود کــه دخترها عالوه برتحصيل بايد در 
کالس قالب بافــی، بافتنی و قاليبافی و... دوره هايی 
را بگذرانند. وقتی به گذشــته فکر می کنم متوجه 

می شوم که مادرم چقدر درست می گفت.»

 وقتى با تار و پود مى توان كار ايجاد كرد 
بانوی بافنده منطقه ما هنر را جزو جدانشدنی 
از زندگــی می داند. او طرح هــا و ايده های خود را 
روز به روز تنوع می دهد و توانسته با ارائه کارهای 
متنــوع در بازار بــرای خيلی هــا کار ايجاد کند. 
عروســک های ايرانی، کيف دوشــی، پالتو، کاله، 
شــال گردن و... بــه گونه ای بــا کامواهای رنگی 
درســت می کند و می بافد که بــرای هربيننده ای 
جذاب اســت. ابــزار کارش ميــل بافتنی و ذوق 
درونی اش اســت. مشــوق اصلی اش را همسرش 
«امين هاشــم زاده» می داند و اعتقاد دارد که اگر 
پشتيبانی او در اين سال ها نبود، نمی توانست فرد 
فعال و موفقی شود. اين بانوی هنرمند هم محله ای 
عقيــده دارد که با ابزار ســاده مثل ميل بافتنی و 
کاموا و با انگيزه و اعتماد به نفس می توان شــغل 
ايجاد کرد؛ کارهايی که بتوانيم امرارمعاش کنيم و 

خدمتی هم به شهروندان بدهيم. 

 اتاق فكر باسليقه اهالى مى چرخد 
اين بانو عنوان می کند که شهروندان منطقه۱۸ 
از هنرهای دســتی به ويژه بافتنی های رنگی که به 
فرهنگ ما همخوانی داشته باشد استقبال می کنند و 
اگرتمايلی هم برای خريد نداشته باشند، حداقل مدتی 
پشــت ويترين مغازه ها می ايستند و کارها را خوب 
تماشا می کنند. خانقاه سفلی، خريداران و مشتريان 
کارهايش را بيشــتر بانوان و از اقشارمتوسط جامعه 
می دانــد. در مغازه و کارگاه کوچک بافندگی او اتاق 
فکری وجود دارد که شــهروندان می توانند نظرشان 
را بگويند. او از ســليقه ها و نظرها يادداشت برداری 
می کند تا از آنها در خلق آثارجديدش استفاده کند. 
جالب اســت بدانيد که آثار و صنايع دســتی که در 
اين محل طراحی و بافته می شــود، اکنون در بازار 
مشاغل خانگی طرفدار زيادی دارد. تعدادی از بانوان 
هم محله ای که با هنر و توانمندی او آشنا شده اند و 
می خواهند از اين طريق کسب و کاری برای خود راه 
بيندازند، از راهنمايی و مشاوره او استفاده می کنند. 

 آموختن اين كار چندان سخت نيست 
اين بانوی کارآفرين مثل بســياری از افراد موفق 
مســير پرفراز و نشيبی را طی کرده و به اين مرحله 
رســيده است. خانقاه ســفلی در اين زمينه توضيح 
می دهد که قبل از راه انــدازی کارگاه، جلو در خانه 
ميل بافتنی دستش می گرفت و آثار دستی مختلفی 

خلــق می کــرد. او می گويــد: 
«شهروندان و رهگذران با ديدن 
کار و هنر من جلو می آمدند و 
سؤاالتی می پرسيدند. خيلی ها 
کالس  برايشان  می خواســتند 

کنم.  داير  بافتنی  آموزش 
من هــم بــا لبخند به 
اگر  می گفتــم  آنهــا 

تهيه  کاموا  مقداری 
کنيد و ميل بافتنی 
بگيريــد،  دســت 
می شــويد  متوجه 
که آموختن اين کار 

نيست.  سخت  چندان 
البتــه بــرای موفقيت 
درهر کاری مثل بافندگی 
به جــز ابزار و وســايل 
کار، بايــد ذوق و عالقــه 

هم وجود داشــته باشد تا 
خستگی به سراغتان نيايد.» 
بانــوی هنرمنــد افراد  اين 
بســياری را با اين هنر آشنا 

کرده است که حاال هر کدام شان 
در گوشــه و کنار شهر برای خود 

کسب و کار دارند. 

حقوق مناسب، شرط 
موفقيت در كارآفرينى

کارشناســان حوزه مديريت 

بــا حقوق ماهانه يک ميليون و 
ميليون و 

را بگذراند که راضی کننده نيســت. شايد به 
اين کار تــن در دهد، اما قطعًا مدتی بعد از 
ادامه فعاليت صرفنظر می کند. در حقيقت 
کارآفرينی واشتغالزايی بايد درآمد و حقوق 
مناســبی برای فرد داشــته باشــد وگرنه 

جاذبه ای نخواهد داشت.»

خلــق می کــرد. او می گويــد: 
«شهروندان و رهگذران با ديدن 
کار و هنر من جلو می آمدند و 
سؤاالتی می پرسيدند. خيلی ها 
کالس  برايشان  می خواســتند 

کنم.  داير  بافتنی  آموزش 
من هــم بــا لبخند به 

نيست.  سخت  چندان 
البتــه بــرای موفقيت 
درهر کاری مثل بافندگی 
به جــز ابزار و وســايل 
کار، بايــد ذوق و عالقــه 

هم وجود داشــته باشد تا 
خستگی به سراغتان نيايد.» 
بانــوی هنرمنــد افراد  اين 
بســياری را با اين هنر آشنا 

کرده است که حاال هر کدام شان 
در گوشــه و کنار شهر برای خود 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح
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سردبير روزنامهصفحه آرا

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

ديگری راه دارد. پســاب ها پس از جدا شــدن چربی وارد چاه دوم 
می شود تا برای آبياری فضای ســبز بوستان مجاور مرکز استفاده 
شــود. لجن های انباشــته در چاه اول هم برای مصارف صنعتی به 
فروش می رسد. در همسايگی کترينگ، کارگاه خراش شيشه قرار 
گرفته و ۱۰جوان ساکن منطقه در آن مشغول کار هستند. «حسين 
فالح» اين جوانان را که برای پيدا کردن شــغلی مناسب، مدت ها 
ايــن در و آن در زده بودند را دور خود جمع کرده و با کمک فروتن 
و خوش نيت، کارگاه خراش شيشــه و بلور در اين مرکز راه اندازی 
کرده است. فالح جزو هنرمندان انگشت شماری است که در رشته 
صنايع دســتی مدرک دکترای افتخاری دريافت کرده اســت. او و 
دوستانش وسايل شيشه ای و بلورين ساده وطنی را با تراش ايرانی 
نقش و نگار می دهند و با استفاده از طالی ۱۲عيار، هنرمندانه زينت 
می دهند تا در بازار رقابت با کريستال های وارداتی خارجی يکه تازی 
کنند. اين بلورهای خوش تراش ايرانی دو پوســته دارند که هريک 
با رنگی متفاوت رنگ آميزی شده اند و وقتی رنگ پوسته اول از بين 

می رود، رنگ پوسته زيرين خود را نشان می دهد. 

آلبومى براى نمايش افتخارات
کســی که بــرای راه اندازی کار و حرفه ای پا پيــش بگذارد و در 
اين مرکز را بزند، دســت خالی برنمی گردد. وقتی ۳جوان به فروتن 
و خوش نيت مراجعه کردند و خواســتند که فضايی برای ســاخت 
تابلوهــای تبليغاتی نئون، چلنيوم و... دراختيــار آنها بگذارد، مکان 
خالی در ساختمان مرکز وجود نداشت، اما قسمتی از پارکينگ را با 
ورقه های آلومينيومی و فلزی به کارگاه تبديل کردند و دراختيارشان 

گذاشتند. سالن ساختمان مرکز کارآفرينی شبيه نمايشگاهی است 
که خالصــه ای از فعاليت های مرکز را نمايــش می دهد. در يکی از 
بوفه هايی که در راهروی مرکز به چشــم می خورد، توليدات نفيس 
کارگاه خراش شيشه به زيبايی جلوه گری می کند و در بوفه ديگری 
دست سازه های نگين کاری شده يکی از توليدکنندگان پوشاک چيده 
شده است. شمارش لوح های تقدير و تنديس های اهداشده به بهروز 
فروتن که داخل بوفه ها و روی در و ديوار مرکز به نمايش درآمده اند، 
آســان نيســت و هر جا چشــم بچرخانی، نمونه ای از اين لوح ها و 
تنديس ها خودنمايی می کند. برای هريک از استادکاران و مربيانی که 
در مرکز کارآفرينی شهيدان حسنی برای اهالی و جوانان جويای کار 
منطقه دوره های آموزشی رايگان برگزار کرده اند، گواهينامه تدريس 

صادر شده و گواهينامه ها به سينه ديوار راهرو دوخته شده اند. 

هنرجويانى كه كارآفرين شدند
در ميان دوره های برگزار شده آموزش ساخت زيورآالت، توليدات 
صنايع چوب، آموزش معرق کاری، نقاشی سياه قلم، خطاطی، توليد 
محصوالت ديجيتالی و... ديده می شــود. يکــی از اين مربيان که 
نقاشی رنگ روغن و طراحی نقوش انتزاعی را به اهالی آموزش داده، 
«بهنوش فروتن» فرزند بانی مجموعه است که نمونه هايی از تابلوها و 
آثار او به راهروهای مرکز زينت بخشيده است. خوش نيت می گويد: 
«بســياری از افرادی کــه در اين دوره ها مهارتی کســب کردند، 
توانســتند برای خود و ديگران کسب و کاری راه بيندازند. پيش از 
شيوع ويروس کرونا ۱۲جلسه آموزش رايگان عروسک سازی برگزار 
کرديم و آقای فروتن گونی های پر از ضايعات و دورريز پارچه را که 

رونق اشتغال در محله قلعه مرغى با راه اندازى يك مركز

اين در به روى 
باز است

  کوله بار تجربيات و اندوخته زحمات چندين ساله 
خود را به مراکز کارآفرينی جنوب تهران می برد تا 
فوت و فن روی پای خود ايستادن و ماهيگيری از 
دريای ناآرام زندگی را به جوانان اين گوشه شهر 

بياموزد. او عمری را به کارآفرينی و کسب تجربه در 
صنعت توليد فرآورده های غذايی کشور گذرانده و 

در فراز و نشيب اين راه دراز موسپيد کرده، اما بيش 
از آنکه به برندهای توليدات و سرمايه اقتصادی خود 

ببالد، تربيت ده ها نيروی کارآفرين و خالق را ثمره 
و دلخوشی زندگی اش می داند. «بهروز فروتن» در 

«مرکز کارآفرينی و توانمندسازی شهيدان حسنی» 
با راه اندازی مشاغل مختلف زمينه اشتغال بسياری از 
اهالی منطقه۱۷ را فراهم کرده و با برگزاری دوره های 
آموزشی گوناگون، خالقيت و پشتکار را به کودکان و 

نوجوانان اين منطقه می آموزد.  
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کارآفرين  يک  چگونه  فروتن»  «بهروز   
شد؟ 

من در ۱۰سالگی پدرم را از دست دادم، اما 
يک کالم او را که هميشه می گفت: «انسان بايد 
جوهر کار داشته باشد» آويزه گوش کردم. بعد 
از فوت پدرم، با فــروش فانوس و روروئک و 
بادبادک و شاگردی در تعميرگاه های دوچرخه 
و موتورسيکلت روی پای خودم ايستادم، اما 
وقتی به صورت جدی و بــرای تأمين مخارج 
خانواده ام وارد بازار کار شدم، مشاغل مختلفی 
مانند تدريس در دانشگاه تهران و پيمانکاری 
را امتحان کردم. به صنعت توليد موادغذايی با 
دست خالی و تشويق همسرم وارد شدم و در 
اين مسير مشکالت و فراز ونشيب های زيادی 
را پشت سر گذاشــتم، اما با حمايت همسرم 
منزلم  از پخت غذاهای خانگی در آشپزخانه 
به صادرات محصوالت غذايی به کشــورهای 
اروپايی، آمريکا، ژاپن، کانادا و... رســيدم. در 
گذر از اين مراحل به آدم های زيادی برخورد 

کردم که در شرايطی مانند نقطه شروع من 
قرار داشــتند و برای حرکت نيازمند 
مشاوره صحيح و ايجاد انگيزه بودند. 
من تصميــم گرفتــم به عنوان يک 
کارآفرين يا بهتر بگويم فردی ارزش 
خالق  تفکر  و  ايده پــردازی  آفرين، 

در کســب و کار را به چنين افرادی 
آموزش دهم. 

انگيزه ای  چــه   
باعث شد جنوب تهران 
فعاليت های  بــرای  را 
خــود  کارآفرينــی 

انتخاب کنيد؟ 
ی  کــز ا مر
محله  مانند ســراهای 

کارآفرينــی  و مراکــز 
کــه شــهرداری مناطق 
کرده انــد،  راه انــدازی 
مناســبی  ظرفيت های 
می توانيم  و  هســتند 
اين  از  اســتفاده  بــا 
ظرفيت هــا، اهالی را با 
توانمندی هايشان آشنا 
انديشــيدن  کنيم و 
خالقانــه را در آنها 
پــرورش دهيــم. 
و  انديشــيدن  اين 

کشــف توانمندی ها 
می انجامد.  کارآفرينی  به 
به  جوانان  معمــوًال  االن 
آماده  دنبال يک شــغل 

و کســب درآمد فوری در چنين مراکزی را 
می زنند، اما اگر انديشيدن خالقانه را بياموزند 
و در اين مکان ها مشــاوره و آموزش صحيح 
دريافت کنند، نه تنها مســير کسب درآمد 
خود را پيدا می کنند، بلکه با پيدا کردن اميد و 
انگيزه در زندگی خود و ديگران تغيير و تحول 
به وجــود می آورند. برای من تفاوتی نمی کند 
محل فعاليتم شمال تهران يا جنوب آن باشد و 
هر جا بتوانم به هموطن خود کمک کنم و برای 
سربلندی کشورم قدمی بردارم، با خوشحالی 
خدمــت می کنم. من به پيشــنهاد مديريت 
شــهری منطقه۱۷ تصميم گرفتــم در اينجا 
فعاليت کنم و اميــدوارم با حمايت مديريت 
شــهری بتوانم ايده هايم را اجرا و برای بهبود 

زندگی اهالی قدمی بردارم. 

شما  شخصيت  وجه  جذاب ترين  شايد   
برای يک جوان جنوب شهری که می تواند از 
آن الگو بگيرد، جنگيدن با مشکالت و شروع 
يک راه پرفراز و نشيب با دست خالی و 
بدون حامی مالی است. اين همذات 
پنــداری را در جوانان اين منطقه 

احساس کرده ايد؟ 
من می خواهــم جوانان و همه 
کسانی که به دنبال مسير موفقيت 
و پيــدا کردن يک کســب و کار 
هستند، اين موضوع را بپذيرند 
که کارآفرينی راه اندازی 
بنگاه زودبازده نيست. 
کار  ايجاد  کارآفرينی 
انگيزه  بلکه  نيست، 
کار  انديشه  برای 
وقتی  اســت. 
ارزش آفريــن 
طراح  باشيد، 
نقشه راه مسير 
کسب  و  زندگی 
و کارتان هســتيد. 
توليــد و کارآفرينی را 
فقط منابع مالی تأمين 
بنابراين  نمی کنــد، 
دستش  که  کســی 
راه  بايد  است،  خالی 
انديشه هايش  تبديل 
به عمل را پيدا کند. 
طرز  اين  بتوانم  اگر 
فکــر را در مراجعان 
کارآفرينی  مرکز  اين 
ايجاد کنم، نقش خود را 
ايفا  به عنوان يک کارآفرين 

کرده ام. 

«بهروز فروتن» چطور كارآفرين نمونه صنايع غذايى شد؟

از پخت غذا در خانه تا صادرات به آمريكا

  شــروع او از نقطه زير صفر و رســيدن به اين مرحله از زندگی با دست خالی است. 
«بهروز فروتن» برای آنها نمونه ای واقعی و ملموس است که توانسته مشکالت طاقت فرسا 
را پشت سر بگذارد و به جايگاه اجتماعی و اقتصادی درخور و شايسته برسد. کارآفرين 
برتر کشــور موفقيت خود را نتيجه پشتکار، تواضع و باورهای خود می داند. گفت وگوی 

ما را با او می خوانيد. 

کردم که در شرايطی مانند نقطه شروع من 
قرار داشــتند و برای حرکت نيازمند 
مشاوره صحيح و ايجاد انگيزه بودند. 
من تصميــم گرفتــم به عنوان يک 
کارآفرين يا بهتر بگويم فردی ارزش 
خالق  تفکر  و  ايده پــردازی  آفرين، 

در کســب و کار را به چنين افرادی 

انگيزه ای  چــه 
باعث شد جنوب تهران 
فعاليت های  بــرای  را 
خــود  کارآفرينــی 

ی  کــز ا مر
محله  مانند ســراهای 

کارآفرينــی  و مراکــز 
کــه شــهرداری مناطق 
کرده انــد،  راه انــدازی 
مناســبی  ظرفيت های 
می توانيم  و  هســتند 
اين  از  اســتفاده  بــا 
ظرفيت هــا، اهالی را با 
توانمندی هايشان آشنا 
انديشــيدن  کنيم و 

کشــف توانمندی ها 
می انجامد.  کارآفرينی  به 
به  جوانان  معمــوًال  االن 
می انجامد.  کارآفرينی  به 
به  جوانان  معمــوًال  االن 
می انجامد.  کارآفرينی  به 

آماده  دنبال يک شــغل 

يک راه پرفراز و نشيب با دست خالی و 
بدون حامی مالی است. اين همذات 
پنــداری را در جوانان اين منطقه 

احساس کرده ايد؟ 
من می خواهــم جوانان و همه 
کسانی که به دنبال مسير موفقيت 
و پيــدا کردن يک کســب و کار 
هستند، اين موضوع را بپذيرند 
که کارآفرينی راه اندازی 
بنگاه زودبازده نيست. 
کار  ايجاد  کارآفرينی 
انگيزه  بلکه  نيست، 
کار  انديشه  برای 

و کارتان هســتيد. 
توليــد و کارآفرينی را 
فقط منابع مالی تأمين 
بنابراين  نمی کنــد، 
دستش  که  کســی 
راه  بايد  است،  خالی 
انديشه هايش  تبديل 
به عمل را پيدا کند. 
طرز  اين  بتوانم  اگر 
فکــر را در مراجعان 
کارآفرينی  مرکز  اين 
ايجاد کنم، نقش خود را 
ايفا  به عنوان يک کارآفرين 

کرده ام. 

كارآفرينان

از کارخانه های توليد پارچه جمع آوری می کرد، دراختيار هنرجويان 
می گذاشــت تا بدون صرف هزينه، هنر عروسک سازی را بياموزند. 
در پايان دوره ميان شرکت کنندگان مسابقه ای گذاشتيم که دست 
سازه های هنرجويان زيبايی و کيفيتی باالتر از انتظارمان را داشتند. 
يکی از هنرجويان اين کالس در همين منطقه کارگاه عروسک بافی 
راه انداخته و با همکاری چند بانوی ديگر عروســک های صادراتی 
توليد می کند. هنر فرش بافی با نخ قرقره ابريشم هم که توسط بانوی 
تحصيلکرده هنرمندی به اهالی آموزش داده شد، نتايج قابل توجهی 
داشت و بسياری از هنرجويان اين دوره به بافت تابلوفرش ابريشمی 

صادراتی مشغول شده اند.»

تربيت كارآفرينان آينده
يکی از بزرگ ترين کارگاه های توليدی مرکز کارآفرينی شهيدان 
حســنی کارگاه توليد پوشاک اســت که افراد زيادی در آن آموزش 
ديده اند و مشــغول به کارند. پس از شــيوع کرونــا در اين کارگاه 
فقط لبــاس بيمارســتانی توليد می شــود و از۱۵اســفند تاکنون 
بيــش از۳۰۰هزار لباس بيمارســتانی ويژه بيمــاران کوويد۱۹ در 
آن توليد شــده اســت. خدمات «بهروز فروتن» به اهالی منطقه۱۷ 
به کارآفرينی و فراهم کردن امکان اشــتغال آنها خالصه نمی شــود 
و او تــالش می کند روحيه خالقيت و نــوآوری را در نوجوانان اين 
منطقه پرورش دهد. در يکی از اتاق های مرکز کارآفرينی شــهيدان 
حسنی که اين روزها خلوت و بی سروصداست، پيش از شيوع ويروس 
کرونا ۶۰ تــا ۷۰نوجوان ۱۰ تا ۱۵ســاله در قالب بازی و تفريحات 
هدفدار مشغول يادگيری و تمرين مهارت های مختلف بودند. آشنايی 
با گره های مختلف مانند گره هــای ماهيگيری، دريانوردی و... يکی 
از ســرگرمی های اين نوجوانان است و مربی شان «بهرام سرانجام»، 
رشته های هنری مختلف مانند پتينه کاری، معرق، مجسمه سازی، 
ويترای، اوريگامی و... را نيز به آنها آموزش می دهد. پيش بينی غرفه 
آموزش کمک های اوليه و مهارت های اطفای حريق  بی حکمت نيست 
و آنها اين مهارت ها را نيز به صورت تئوری و عملی آموزش می بينند. 

همسايه هاى پر خير و بركت اهالى قلعه مرغى
پيــش از شــيوع کرونا، روزهــای جمعه اين غرفــه به مطب 
موقــت دکتر «حســين زمانی» تبديــل می شــد و اهالی محله 
قلعه مرغی مقابل آن صف می کشــيدند تا رايگان ويزيت شــوند. 
در پايــان هفته کارشناســان تغذيه، روان شناســان و مشــاوران 
خانــواده هم در مرکز حضور داشــتند و روزهای جمعه از روزهای 
شــلوغ و پربروبيــای پالک۲۲۲ خيابان شــهيدان حســنی بود. 
ايــن ســاختمان پيــش از راه اندازی مرکــز کارآفرينــی، ميدان 
ميــوه و تره بار محله قلعه مرغی بود و فروتن برای آســايش اهالی 
تصميم گرفت در قســمتی از سالن اجتماعات مرکز، هايپر مارکت 
يا ميدان تره بار جمع و جوری راه بيندازد، اما به دليل همسايگی با 
بازار آلومينيوم و قرارگرفتن در بافت صنعتی و تجاری، از اين ميدان 
تره بار استقبال نشد. اين سالن که به امکاناتی مانند سيستم تلويزيون 
مداربسته مجهز است، پيش از شيوع کرونا در مناسبت های مختلف 
محل برگزاری مراسم و اجتماعات اهالی محل بود. خوش نيت که 
تلويزيون مداربسته ۱۵۰اينچ سالن همايش را نصب کرده، می گويد: 
«اين سالن کمبود سالن اجتماعات محله قلعه مرغی را رفع کرده و 
برنامه های سرای محله در اين مرکز برگزار می شود. در اين برنامه ها 
کودکان با ديدن تصاوير خود روی تلويزيون ۱۵۰اينچی حســابی 
ذوق زده می شــوند و لذت می برند.» اين روزها ســالن اجتماعات 
مرکز به عنوان سالن برش کارگاه توليد لباس بيمارستانی استفاده 
می شود. در همسايگی مرکز کارآفرينی بوستان دنجی قرار دارد که 
پيش از شــروع فعاليت مجموعه، محــل تجمع و پاتوق معتادان و 
افراد ناباب بوده، اما با تالش فروتن و همکارانش به بوستان پاکيزه و 
باصفايی تبديل شده و نام «بوستان کارآفرين» را روی آن نهاده اند. 
در اين بوســتان ورزش های دسته جمعی، جشن های مناسبتی و 

آموزش اطفای حريق برای نوجوانان عضو مرکز برگزار می شود. 

 خيابان طوالنی شــهيدان حســنی شلوغ اســت و سروصدای 
گوشخراش برش و جابه جايی تيرهای آهن و آلومينيوم و رفت وآمد 
پرشتاب خودروها لحظه ای قطع نمی شود. ساختمان «مرکز کارآفرينی 
و توانمندســازی شهيدان حســنی» که ابتدای بازار آلومينيوم قرار 
گرفته، به دور از هياهوی اطرافش، در سکوت عميقی فرو رفته است. 
اين سکوت را شيوع ويروس کرونا بر اين مرکز حاکم کرده و بسياری 
از بخش های آن را به تعطيلی کشــانده است. محوطه ورودی مرکز 
چندان بزرگ نيســت و غذاخوری جمع و جوری که برای پذيرايی 
از کاســبان و اهالی آماده شــده، به فاصله کمی از در ورودی مرکز 
قرار گرفته اســت. اين غذاخوری که پيش از راه اندازی تعطيل شده، 
قسمتی از دم و دستگاه عريض و طويل يک کترينگ است. پارکينگ 
ســاختمان برای راه اندازی کترينگ و مرکز تهيه غذا آماده شده و از 
سردخانه نگهداری موادغذايی تا ديگ و اجاق پخت و پز فراهم شده 
است. «مهدی خوش نيت آرام» در مديريت مرکز با «بهروز فروتن» 
همکاری می کند. او می گويد: «دراين کترينگ ظرفيت پخت روزانه 
۳هزار پرس غذا وجــود دارد که به کارخانه ها و کارگاه های صنعتی 
ارسال می شود. با راه اندازی کترينگ ۳۰نفر از بانوان سرپرست خانوار 

و افراد جويای کار منطقه۱۷ صاحب شغل می شوند.» 

رقابت با صنعتگران خارجى
در تدارک وســايل کترينگ به نــکات حرفه ای و ظريفی مانند 
استفاده از کباب پزهای بدون دود و بدون مزاحمت برای همسايه ها 
و طراحی سيستم تصفيه فاضالب توجه شده است. در اين سيستم 
فاضالب پساب های چرب وارد چاهی می شود که با چند لوله به چاه 

منطقه17
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اميرمهدى 
و دنياى ر بات ها

نازى آباد

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

سعيد غفورى

رضا نيكنام

دانش آموز نخبه و دارنده رتبه نخست 
مسابقات رباتيك كشورى ساكن منطقه ماست

در اين دوره از رقابت های سراســری رباتيک 
دانش آمــوزی که بــه ميزبانی دانشــگاه تهران 
برگزارشــد، صدها نوجوان نخبه از سراسر کشور 
شرکت کردند. برخی ها با برخورداری از امکانات 
و تجهيزات پيشــرفته علمی و آموزشی، شانس 
بيشتری برای به دســت آوردن عنوان قهرمانی 
داشتند و با آمادگی کامل در ميدان حاضر شدند. 
با اين حال تعدادی از دانش آموزان جنوب شهری 
مثل «اميرمهدی شيلو» که با حمايت خانواده و 
مســئوالن اداره آموزش و پرورش منطقه۱۶ و با 
همت و تالش خود وارد ميدان شــدند، توانستند 

در بهترين جايگاه علمی کشور تکيه بزنند. 

 تشريح اسباب بازى ها را 
 مى كردم

از وقت نخســتين درسی  اســتفاده مطلوب 
اســت که نوجوان عضو تيم رباتيک اداره آموزش 
و پــرورش منطقــه۱۶ آن را ياد گرفته اســت. 
اميرمهدی شــيلو، متولد سال۱۳۹۱ چند ماهی 
می شود که ۸ســاله شده است. او در کالس دوم 
مدرسه دانش بنيان درس می خواند. اهل مطالعه 
و تحقيق اســت و به کارهــای گروهی و تيمی 

نيزعالقه نشان می دهد. 
تاکنون ۱۵نوع ربات با نام های فوتباليســت، 
جنگجو، حامل، آتش نشــان، امدادگر، تله کابين، 
منجنيق و... ســاخته و به ايــن کارعالقه زيادی 
دارد. او درباره نحوه آشــنايی اش با علم رباتيک 
می گويد که همه چيز از داســتان خراب کردن 
و درســت کردن اســباب بازی هايش شروع شد. 
وقتی پدر و مادر برايش اسباب بازی می خريدند، 
خيلی ذوق می کرد و خوشحال می شد، اما طولی 
نمی کشــيد تا محتوای اســباب بازی ها را بيرون 
بريزد. اميرمهدی خيلی کنجکاو بود و با اين کار 

می خواست سر از کار ماشين ها درآورد. 

 وقتى پدر و مادر 
 همبازى بچه ها مى شوند

يکی از ويژگی هايی که درخانواده شيلو وجود 
دارد، درک رفتارهای کــودکان و اجازه دادن به 
آنها برای بچگی کردن است. به قول معروف، آنها 
ايــن موضوع را قبول کرده اند که فرزندشــان در 
سن حساسی اســت و بايد برخی کارها را تجربه 
کند. تجربه هايی که بيشتر وقت ها منجر به کشف 
و رشد اســتعدادهای نهفته در کودکان می شود. 
برای همين وقتی اميرمهدی اســباب بازی هايش 
را خراب می کرد، پــدر و مادرش هيچ وقت به او 
سرکوفت نمی زدند، بلکه با او همبازی می شدند 

تا اسباب بازی ها را دوباره تعمير و از آنها استفاده 
کند. همين کارهای ســاده در خانه باعث شد تا 
اســتعداد اميرمهدی در زمينه ســاخت ربات ها 

کشف شود و پرورش يابد. 
«ســميه بهزاديان» مادر اميرمهدی، ۳۹ساله 
و خانه دار اســت. او يک پسر ۲ساله ديگر به نام 
مبين دارد که به کار برادرش عالقه زيادی نشان 
می دهد، به طوری که هر وقت اميرمهدی مشغول 
درست کردن ربات می شود، با کنجکاوی حرکات 
برادرش را تماشا می کند تا از او چيزی ياد بگيرد. 
مــادر خانــواده تعريــف می کنــد: «وقتــی 
اميرمهدی ۷ســاله شد، در آموزشگاهی که چند 
کوچه بــا خانه ما فاصله داشــت، زيرنظر «زهرا 
سعادتی» مربی رباتيک، آموزش مقدماتی ديد و 

پله های ترقی را يکی يکی باال رفت.» 

 مدير مدرسه دانش بنيان
 حامى نخبگان دانش آموز

رباتيــک  مســابقات  برگــزاری  اطالعيــه 
دانش آموزی چند وقتی بــود که از طريق گروه 
مجازی مدرســه ابتدايی دانش بنيان منطقه۱۶ 
به اطــالع بچه ها رســيده بود، اما بــروز بحران 
کرونــا و تعطيلی مدارس و آموزشــگاه ها باعث 
شد تا دانش آموزان نخبه سراسر کشور به صورت 
غيرحضوری در مسابقات سراسری رباتيک۲۰۲۰ 

دانشگاه تهران شرکت کنند. 
«حميدرضــا شــيلو» پدر دانش آمــوز نخبه 

منطقــه ما، ۳۹ســاله و شــغلش 
نظامی اســت و مانند همسرش 
برای رشد اســتعداد و پيشرفت 
فرزندش وقــت کافی می گذارد. 

او عنوان می کند: «فرزندمان 

تاکنون تجربه شرکت در چنين رقابت بزرگی را 
نداشت، اما به اين نتيجه رسيديم که اميرمهدی 
در اين مسابقات شــرکت کند و برد و باخت در 
مسابقه اصًال مهم نباشد. بنابراين برای شرکت در 

اين رقابت علمی اعالم آمادگی کرديم.» 
مــادر خانــواده در ادامه صحبت همســرش 
تأکيد می کند که «عادل خالقی» مدير مدرســه 
دانش بنيــان منطقه۱۶ تأثير زيادی در موفقيت 

اميرمهدی داشته است. 
او می گويــد: «وقتی فرزندمان در مســابقات 
سراسری رباتيک دانش آموزی به مقام اول دست 
پيدا کرد، مدير مدرســه برای تشويق او «جشن 
مــدال» برگزار کرد. در اين مراســم که به دليل 
شــيوع کرونا با تدابير ويژه و رعايت پروتکل های 
بهداشــتی با حضور مديران آمــوزش و پرورش 
برگزار شــد، مدال طال به فرزندمان اهدا شــد.» 
خانواده شــيلو عقيــده دارند کــه حمايت های 
معنوی مدير مدرسه از ابتدا تاکنون در ادامه کار 

فرزندشان بسيار تأثيرگذار بوده است. 

 ساخت ربات انبارگردان
 با همفكرى و مشورت

«امير مهدی شــيلو» می گويــد: «تيم های 
دانش آمــوزی در انتخاب نــوع ربات ها از نوع 
امدادگر، فوتباليست، آتش نشان و... آزاد بودند. 

من با همفکری و مشــورت مدير مدرسه و پدر 
و مادرم به اين نتيجه رســيدم که ساخت ربات 
انبارگردان می تواند جالب باشــد، ضمن اينکه 
ســاخت اين ربات در منطقه ما که شــرکت ها 
و توليدی هــای فراوانــی دارد، می تواند کارايی 

داشته باشد.» 
وی ادامه می دهد: «خانواده ام به هر زحمتی 
بود وسايل و تجهيزات ساخت ربات انبارگردان 
را تهيــه کردنــد. پس از برنامه نويســی، انجام 
محاســبات رياضی و... ســاخت ايــن ربات را 
شروع کردم. البته به دليل شيوع ويروس کرونا، 
مســابقه حضوری لغو و ربات های ساخته شده 
به صورت مجازی و غيرحضوری توســط داوران 
دانشــگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت و پس 

از مدت کوتاهی نتيجه آن اعالم شد.» 
ربــات انبارگردانی کــه اميرمهدی طراحی 
کــرده و ســاخته، دارای قابليت هــای ويژه ای 
اســت. اول اينکه برنامه اش را خودش نوشته و 
کامًال بومی و ايرانی اســت. اگر در محيط انبار 
به موانعی برخورد کند، هشــدار می دهد و با به 
صدا درآوردن صدای بــوق، صاحبکار را باخبر 

می کند. 
دوم اينکه در مواقع آتش ســوزی، اين ربات 
به طور اتوماتيــک در محل حادثه قرار گرفته و 
با آبپاش هايی که در آن تعبيه شــده، شروع به 
خاموش کردن آتش می کند. ســوم اينکه اين 
ربات طبــق برنامه ای که برايش می نويســند، 
می توانــد کاالها و اجنــاس را کنار هم در انبار 
بچيند، به نحوی که جای اضافی باقی نماند. اين 
دانش آموز نخبه و دارنده رتبه نخست مسابقات 
رباتيک دانش آموزی کشــور پس از کسب اين 
موفقيت مجاز اســت تا ۱۰ترم را در دانشــگاه 
تهــران و در رشــته رباتيک زيرنظر اســتادان 

برجسته و رتبه های برتر کنکور بگذراند. 

  از بين هزار و ۵۰۰دانش آموز نخبه که از سراسر کشور به دانشگاه تهران آمده بودند تا در مسابقات رباتيک۲۰۲۰ 
شــرکت کنند، «اميرمهدی شيلو» دانش آموز پايه دوم ابتدايی مدرســه دانش بنيان و ساکن محله نازی آباد بود که 
گوی ســبقت را از رقيبان خود ربود و با کسب امتياز باال درســکوی نخست اين دوره از رقابت ها ايستاد. اين دانش آموز 
۸ســاله، خالق، باهوش، ايده پرداز و عالقه مند است تا توانمندی علمی خود را در باالترين سطح نشان دهد. يکی از اعضای تيم رباتيک 
دانش آموزی منطقه۱۶ اســت که تاکنون توانسته ۱۵ربات طراحی کند و بســازد. اين بار هم او با ساخت «ربات انبارگردان» که قابليت جابه جايی و 

انتقال کاال و اجناس مختلف را دارد، در اين رقابت علمی حاضر شد. 

  از بين هزار و ۵۰۰
شــرکت کنند، «اميرمهدی شيلو» دانش آموز پايه دوم ابتدايی مدرســه دانش بنيان و ساکن محله نازی آباد بود که 
گوی ســبقت را از رقيبان خود ربود و با کسب امتياز باال درســکوی نخست اين دوره از رقابت ها ايستاد. اين دانش آموز 
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مدرسه دانش بنيان درس می خواند. اهل مطالعه 
و تحقيق اســت و به کارهــای گروهی و تيمی 

نوع ربات با نام های فوتباليســت، 
جنگجو، حامل، آتش نشــان، امدادگر، تله کابين، 
منجنيق و... ســاخته و به ايــن کارعالقه زيادی 
دارد. او درباره نحوه آشــنايی اش با علم رباتيک 
می گويد که همه چيز از داســتان خراب کردن 
و درســت کردن اســباب بازی هايش شروع شد. 
وقتی پدر و مادر برايش اسباب بازی می خريدند، 
خيلی ذوق می کرد و خوشحال می شد، اما طولی 
نمی کشــيد تا محتوای اســباب بازی ها را بيرون 
بريزد. اميرمهدی خيلی کنجکاو بود و با اين کار 

يکی از ويژگی هايی که درخانواده شيلو وجود 
دارد، درک رفتارهای کــودکان و اجازه دادن به 
آنها برای بچگی کردن است. به قول معروف، آنها 
ايــن موضوع را قبول کرده اند که فرزندشــان در 
سن حساسی اســت و بايد برخی کارها را تجربه 
کند. تجربه هايی که بيشتر وقت ها منجر به کشف 
و رشد اســتعدادهای نهفته در کودکان می شود. 
برای همين وقتی اميرمهدی اســباب بازی هايش 
را خراب می کرد، پــدر و مادرش هيچ وقت به او 
سرکوفت نمی زدند، بلکه با او همبازی می شدند 

مجازی مدرســه ابتدايی دانش بنيان منطقه۱۶
به اطــالع بچه ها رســيده بود، اما بــروز بحران 
کرونــا و تعطيلی مدارس و آموزشــگاه ها باعث 
شد تا دانش آموزان نخبه سراسر کشور به صورت 
غيرحضوری در مسابقات سراسری رباتيک۲۰۲۰

دانشگاه تهران شرکت کنند. 
«حميدرضــا شــيلو» پدر دانش آمــوز نخبه 

منطقــه ما، ۳۹ســاله و شــغلش 
نظامی اســت و مانند همسرش 
برای رشد اســتعداد و پيشرفت 
فرزندش وقــت کافی می گذارد. 

او عنوان می کند: «فرزندمان 

 ساخت ربات انبارگردان
 با همفكرى و مشورت با همفكرى و مشورت

«امير مهدی شــيلو» می گويــد: «تيم های 
دانش آمــوزی در انتخاب نــوع ربات ها از نوع 
امدادگر، فوتباليست، آتش نشان و... آزاد بودند. 

دانش آموز نخبه و دارنده رتبه نخست مسابقات 
رباتيک دانش آموزی کشــور پس از کسب اين 
موفقيت مجاز اســت تا ۱۰ترم را در دانشــگاه 
تهــران و در رشــته رباتيک زيرنظر اســتادان 

برجسته و رتبه های برتر کنکور بگذراند. 
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سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

حوالی ســاعت ۸صبح است و سراسر بزرگراه فتح 
مملو از خودروهای عمومی و شخصی است. تاکسی ها 
و ون های مسافربر هم جای زيادی را برای خود اشغال 
کرده اند و معموًال مقصدشــان به ميدان آزادی ختم 
می شود. ناگفته نماند بخش کناری اين بزرگراه پر تردد 
سال هاست با اجرای طرح زيرزمينی شدن خط آهن 
تهران ـ تبريز آزادســازی شده و زمين آن قراراست در 
طرح «نيلوفری» کارآيی الزم و مناســبی پيدا کند. با 
ايــن وجود، اکنون زمين های راه آهــن که در موازات 
يکی از شــريان های پررفت و آمد جنوب تهران و در 
همسايگی مناطق۹ و ۲۱ قرار دارد، به بوته زار ومحل 

رويش علف های هرز تبديل شده است. 

استفاده از زمين راه آهن براى دسترسى 
محلى

                          بزرگراه فتح در محدوده ميدان شــير پاستوريزه، 
اصلی تريــن و پررفت و آمدترين مســير اســت که 
مسافران از آن برای سفر به نقاط مختلف شهر از جمله 
ميدان آزادی و بزرگراه شهيد آيت اهللا  سعيدی استفاده 
می کنند. «عليرضا متانت» يکی از جوانان تحصيلکرده 
ســاکن محله هفده شهريور، ۸ســالی می شود که با 
خودرو شــخصی مســير خانه تا محل کارش را طی 
می کند. او هر روز از خيابان ۱۵متری ســوم به سمت 
ميدان فتح می رود تا از آنجا به ميدان آزادی و خيابان 
محمدعلی جناح برسد. او که با دغدغه ساکنان محله 
به خوبی آشناست، می گويد: «اهالی دسترسی مناسبی 
به ميدان فتــح ندارند و مجبورند زمان و وقت زيادی 
برای اين کار تلف کنند. تعداد خودروهايی که از اينجا 
به ســمت بزرگراه فتح حرکت می کنند، خيلی زياد 
است و باعث شلوغی، ترافيک و راهبندان می شود، در 
صورتی که فضا و زمين مناسبی برای ايجاد دسترسی 
محلی اهالی ســاکن در محله ۱۷هفده شهريور وجود 
دارد که می توان با ســاخت معبر، اين مسير طوالنی 
را بسيار کوتاه کرد. ضمن اينکه اين کار باعث کاهش 
حجم ترافيک در ميدان شير پاستوريزه و بزرگراه فتح 

تا ميدان فتح می شود.»
او توضيح می دهد که درصد بااليی از اهالی کارمند، 
کارگر يا بازاری هستند و مجبورند هر روز برای رفتن 
به محل کارشان از اين مســير شلوغ استفاده کنند، 
اما هربار گرفتار ترافيک اين خيابان می شوند. متانت 
می گويد: «بزرگراه فتح فرامنطقه ای است و از سراسر 
تهران برای رســيدن به نقاط مختلف از آن استفاده 
می کنند. به همين علت در آغاز و پايان ســاعت کاری 
اداره ها، شــلوغ و پررفت وآمد می شود. بنابراين بهتر 
است که با ايجاد مسير دسترسی مناسب در محله های 
همجوار مثل هفده شهريور، به بهبود وضعيت ترافيک 

در اين محدوده کمک کرد.»

عوارض منفى ترافيك بر روان شهروندان
«کامران تنهايی» از ساکنان خيابان ۱۵متری سوم 
محله هفده شــهريور می گويد: «ترافيک و راهبندان 
عوارض منفی بسياری بر روح و روان شهر و شهروندان 
می گذارد. به عنــوان مثال، بروز تصادف و خســارت 
مالی به ماشين ها و مشــاجره بين راننده ها، باعث بر 
هم خوردن آسايش وامنيت خانواده ها می شود.» او در 
اين زمينه پيشنهادی مطرح می کند و می گويد: «حل 
مشکالت ترافيکی محله هفده شهريور فقط با تالش 
مديريت شهری و همکاری مسئوالن شرکت راه آهن 
امکان پذير اســت. مثًال فضای مناسب و بزرگی که به 
واســطه زيرزمينی شدن مسير ريلی تهران ـ تبريز به 
وجــود آمده، می تواند صرف ســاخت خيابانی جديد 
در اين محله شــود. با اين وجود، متأسفانه مسئوالن 
راه آهن همکاری و مســاعدت الزم را در اين زمينه با 
شــهرداری ندارند. خبردارم و از نزديک شــاهد بودم 
که چندماه قبل مأموران شــهرداری منطقه۱۸ برای 
رفاه و آســايش اهالی محله فردوس می خواســتند 
بخشــی از زمين های حريم راه آهن که آزاد شده بود 
و در آن مشــکالت زيست محيطی به وجود آورده بود 
را پاکســازی، شن ريزی و آسفالت کنند که متأسفانه 

نيروهای شرکت راه آهن مانع شدند.»

گاليه ساكنان محله هفده شهريور 
از دسترسى نامناسب به بزرگراه فتح 

آسايش اهالى 
معطل پشت ترافيك

  خيابان شهيد هاشم سرحدی زاده در محله هفده شهريور منطقه۱۸ جای شناخته شده ای است. 
اگر از اين معبر پررفت وآمد به ســمت خيابان سردخانه پيش برويد، پس از چند دقيقه به تقاطعی 
می رســيد که به ميدان شيرپاستوريزه و ميدان فتح امتداد پيدا می کند. اينجا همان مسيری است 
که ساکنان محله هفده شــهريور و اهالی همجوار از آن به عنوان «بزرگراه خطر» ياد می کنند. البته 
مشــکالتی که اهالی، بيشتر با آن مواجه هستند، به ترافيک و عدم دسترسی مناسب محلی به اين 
بزرگراه مربوط می شود. برای آگاهی از علت گاليه و ناراحتی شهروندان به نزديکی بزرگراه ۴۵متری 

فتح و ميدان شير پاستوريزه در محله هفده شهريور رفتيم.  

مريم قاسمى 

پس ازشنيدن گاليه ها و نظر شهروندان درباره 
مشــکالت ترافيکی محله هفده شهريور، سراغ 
«غالمرضا تدبيری» شــهردارناحيه۴ منطقه۱۸ 
رفتيــم تا از برنامه ها و طرح های شــهرداری در 

اين باره باخبر شويم. 
تدبيــری عنــوان می کند که درگذشــته به 

علــت تالقی خيابان ۱۲متری شــهيد 
ســرحدی زاده بــا حريــم خــط آهن 
تهران ـ تبريز و زيرزمينی شــدن ريل 
راه آهــن، ســطح روی آن و ايــن فضا 
آزاد شــده و مدت هــا به صورت خاکی 
و ناهموار رها شــده بود و شــهرداری 
نيز برحســب وظيفــه و تعهد خدمت 
به شــهروندان، بارها اقدام به پاکسازی 
و همسطح ســازی اين محــدوده کرد، 

ولی هربار نيروهای شــرکت راه آهن مانع اجرای 
کامل اين طرح ها شدند. وی می گويد: «ساکنان 
محله هفده شــهريور و محله های همجوار ازعدم 
دسترســی مناســب به بزرگراه فتح، ترافيک و 
راهبندان اين مســير هميشــه در رنج و عذاب 
بودند و مدام از شــهرداری می خواستند تا برای 
حــل مشــکالت ترافيکی چاره ای پيــدا کنند.» 
شــهردار ناحيه۴ با بيان اينکه اهالی عالوه براين 
با مشــکل ترافيــک در خيابان ۱۵متری ســوم 
(کمالی) در تقاطع راه آهن به سمت معبر معروف 
به خيابان سردخانه مواجه هستند، ادامه می دهد: 
«به دســتور و تأکيد شــهردار منطقه برای حل 
مشکالت ترافيکی ســاکنان محله هفده شهريور 

و ايجاد دسترســی مناسب و استاندارد در محل، 
اجرای پروژه ترافيکی و عمرانی شــهيد هاشــم 
سرحدی زاده، به عنوان راهکار اساسی و همچنين 
يکی از پروژهای کوچک مقياس محلی در دستور 
کار عوامل اجرايــی حوزه فنی و ترافيک ناحيه۴ 

شهرداری منطقه۱۸ قرار گرفته است.» 
ناحيه۴  عملياتــی  اکيــپ  اکنون 
ادوات،  بــا  منطقــه۱۸  شــهرداری 
تجهيــزات و خودروهای ســنگين در 
محل اجرای پروژه شهيد سرحدی زاده 
مســتقر هستند تا مســيری به طول 
۶۵۰متــر را از ابتــدای خيابان هفده 
شــهريور تا ميدان فتح (يعنی از روی 
ريل راه آهــن و خيابان ســردخانه تا 
ميــدان فتــح) را همسطح ســازی و 
آسفالت کنند. تدبيری عنوان می کند که اجرای 
اين پــروژه آثار مثبت زيــادی در کار و زندگی 
ســاکنان اين بخش از منطقه بــه همراه دارد و 
اضافه می کند: «درصورت تکميل و بهره برداری 
از اين مســير، دسترســی اهالــی محله هفده 
شــهريوربه مناطــق۹ و ۲۱ با ســهولت بهتر و 
ترافيــک روان تری صورت می گيــرد و از اتالف 
وقت و انرژی شــهروندان جلوگيری می شود.» 
وی در پايــان می گويــد: «اين پــروژه کوچک 
مقياس محلی می تواند بار ترافيکی خيابان های 
۱۷شهريور، شهيد فرجی و ۱۵متری دوم شمالی 
را نيز کاهش دهد و باعث رفاه و آسايش بيشتر 

شهروندان شود.»

شهردار ناحيه ۴ منطقه ۱۸: 

پروژه شهيد سرحدى زاده 
مشكل  اهالى را رفع مى كند

غالمرضا تدبيرى 
شهردارناحيه4

منطقه18
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   «ما را غســال صدا نزنيد؛ بگوييد تطهيرکننده. برای ما فرق چندانی نمی کند چون با افتخار 
می گوييم که عاشق شغلمان هستيم، اما خيلی ها حتی از شنيدن اسم غسال وحشت 

دارند. خيلی ها حتی از دست  دادن با ما می ترسند.» اينها گوشه ای از صحبت های 
«حميدرضا رياحی» تطهيرکننده جوان ســازمان بهشت زهرا(س) است. او 

و همسرش «مريم قربانيان» شغل شــان را دوست دارند و در کنار زندگی 
عاشقانه شان با افتخار از کارشان يعنی تطهير متوفيان می گويند. 
اين زوج جوان که ۲فرزند دارند با حمايت های سازمان بهشت 

زهرا(س) عزم خود را جزم کرده اند تا نگرش جامعه را به 
اين شغل شــريف تغيير دهند. در ادامه بخش هايی 
از گفت وگوی صميمی ما را با اين زوج تطهيرکننده 
می خوانيــد که اين روزها با شــيوع ويروس کرونا 

کارشان مضاعف شده 
است.

آسمان كاويارى

همراه با زوج تطهيركننده متوفيان كرونايى

شغلمان را از ديگران 
پنهان مى كرديم

چرا مثل كادر درمان از تطهيركننده ها ياد نمى شود؟

«حميدرضــا رياحی» ۴۰ ســاله، در رشــته فنی 
مهارت دارد و پيش از اســتخدام در ســازمان بهشت 
زهرا(س) در کارخانه ای مشــغول به کار بوده اســت. 
می گويد: «پدرم حدود ۳۰ ســال در واحد خاکسپاری 
بهشت زهرا(س) مشغول به کار بود و کار من هم فنی 
و پرس کاری بود. با دستگاه های سنگين هيدروليکی 
در يک کارخانه در شــهر مقدس قم کار می کردم، اما 
به شــغل تطهير عالقه داشــتم و چون پدرم در اين 
حرفه بود، در ســازمان بهشت زهرا(س) ثبت نام کرده 
و سال۱۳۸۸ توانستم وارد بخش تطهير شوم. از کارم 
بسيار راضی هستم و حقوق و مزايای خوبی هم دارم.» 
«مريم قربانيان» هم ۳۲ سال سن دارد و از شروع 
زندگی عاشقانه شان و انتخاب اين شغل می گويد: «من 
و همسرم پسرخاله و دخترخاله هستيم. شوهرخاله ام 
(پدرشــوهرم) در ســازمان بهشــت زهــرا(س) کار 
می کردند، اما هيچ وقت راجع به ســازمان و متوفی با 
کسی صحبت نمی کردند و کسی هم سؤالی نمی کرد، 
اما من خودم به شخصه عالقه مند بودم. قبل از ازدواج 
احترام خاصی برای آقا حميد قائل بودم و هرگز فکرش 
را نمی کردم که قرار اســت روزی من يا همســرم در 

غسالخانه مشغول به کار شويم.»
 

 بايد نگرش مردم به اين شغل تغيير كند 
رياحی معتقد اســت بايد برای تغيير نگرش مردم 
به اين شــغل فرهنگسازی شود و می گويد: 
«وقتی برخــی دوســتان از ما و 
شغلمان خوش شان نمی آمد، 
ناراحــت می شــدم و با 
اين  خــودم می گفتم 
چه شــغلی اســت 
حتــی  دارم.  کــه 
به  نمی توانســتم 
کســی بگويم که 
چه کاره ام. خيلی ها 
حتی از دست دادن 
می ترسيدند  من  با 
در  فرار می کردند.  يا 
مهمانی وقتی به قندان 
را  قندها  می زدم،  دســت 
البتــه جلو  دور می ريختنــد، 
چشــم ما ايــن کار را نمی کردند، اما 
متوجه می شدم که قندان را می گذاشتند روی سينک 
ظرفشويی. مشخص است که جای قندان در کابينت 
است. کم کم متوجه شديم که کجا برويم و کجا نرويم 
يا به چه کسانی درباره شغلمان حرف بزنيم. اينها هم 
جزئی از فرازونشيب کار ماست، اما معتقدم بايد نگاه 
جامعه را نسبت به اين شغل تغيير دهيم. برای مثال، 
همين مصاحبه ها فرصت خوبی اســت تا شغل مان را 
بهتر و درســت تر به مردم معرفی کنيم. خوشبختانه 
ســازمان بهشــت زهرا(س) هم از اين فرهنگسازی 

حمايت می کند.» 

 كرونا خستگى مان را مضاعف كرده 
 اين روزهــا که بيماری کرونا شــيوع پيدا کرده، 
بی شــک کار تطهيرکننده ها سخت تر و خستگی شان 

مضاعف شــده است. قربانيان، از شــرايط و وضعيت 
تطهير متوفيان کرونايی برايمان می گويد: «االن که با 
موج دوم کرونا مواجه شده ايم و کارمان سخت تر و هر 
روز تعداد فوتی های کرونايی بيشتر می شود. بوی مواد 
ضدعفونی کننده ای که به اجساد زده می شود، چشم 
ما را اذيت می کند. خودم از زمان آغاز کرونا فرزندانم 
را بيرون از منزل نبــرده ام و حتی وقتی از محل کار 
برمی گردم، تا وقتی که استحمام نکنم، اجازه نمی دهم 
فرزندانم به  ســمتم بيايند. مردم هم خودشــان بايد 
رعايت کنند و به مکان های شلوغ نروند تا اين مشکل 
مانند دشواری های ديگری که برای کشور پيش آمده 

و گذشته، رفع شود.» 
رياحی در ادامه صحبت های همســرش می گويد: 
«حدود ۳هفته   پيــش آمار متوفيان و مبتاليان کرونا 
در تهــران و شــهرهای ديگر پايين آمــده بود و در 
تهران تعداد فوتی ها ۷ يــا ۸ نفر در روز بود، اما حاال 
نمی دانم چرا در تهران بســيار زياد شده است. البته 
علت اين کار رعايت نکردن پروتکل های بهداشــتی و 
بازگشايی تاالرهای پذيرايی  و.. است. در حال حاضر، 
من به هيچ عنوان بدون ماســک و دستکش از منزل 
خارج نمی شــوم؛ چراکه اگر ناقل باشــم، به ديگران 
ســرايت می کند. فرزندانم نيز ۴ماه است که از منزل 
خارج نشــده اند. اين روزها وقتی با کسانی که رعايت 
نمی کنند، صحبت می کنم، می گويند چنين باليی سر 
ما نمی آيد ، اما اين بيماری همه گير است و همه بايد 
پروتکل های بهداشتی را رعايت کنند. از مردم خواهش 
می کنم در منزل بمانند و فقــط برای انجام کارهای 

ضروری خارج شوند. مسافرت هم نروند.»

 اميدوارم مردم شغل ما را هم ياد كنند 
اين زوج تطهيرکننده در مــاه مبارک رمضان به 
برنامه  مکث در شــبکه دو سيما دعوت شده بودند و 
از توجه کم برخی از شــهروندان به زحمات کارکنان 
بهشــت زهرا(س) در وضعيت شــيوع ويروس کرونا 
گاليه کردند. قربانيــان در اين باره می گويد: «در اين 
ايام از پزشکان و پرستاران قدردانی می شود، اما کمتر 
کســی به ياد ما می افتد. من دوست دارم که همه، 

ما و شــغلمان را بشناســند. قبًال به ما مرده شور 
می گفتند و حاال به لطف مديران سازمان بهشت 

اميدوارم  زهرا(س) تطهيرکننــده می گويند. 
مردم شــغل ما را هم ياد کنند، بشناسند و 

دوست داشته باشند؛ چراکه شغل سخت 
و پرخطری داريم.» رياحی، اما جمالتش 
را بــا قدردانی به پايان می رســاند و 

می گويد: «من هم گاليه همسرم را 
قبــول دارم، اما جا دارد تشــکری 

ويژه از شهردار تهران داشته باشم 
که در زمينه معرفی شغل ما به 

مردم فرهنگســازی می کند. 
دکتر حناچی در برنامه هايی 

از  می شــوند،  دعوت  که 
از  شــغل ما می گويند. 

طــرف کارکنان واحد 
از ايشــان  تطهيــر 

متشکرم.»

   امروز بهشت زهرا(س) ۵۰ســاله شد. يکی از مجهزترين و بزرگ ترين آرامستان های جهان که با 
نيم قرن خدمت رســانی بدون وقفه به يکی از مراکز مهم پايتخت تبديل شده است. جايی که مرکز 
بسياری از اتفاقات بزرگ تاريخی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی کشور است، به مرقد مطهر بنيانگذار 
جمهوری اسالمی ايران، آرامگاه سی و چهار هزار شهيد گلگون کفن انقالب اسالمی و دفاع مقدس، 
يک ميليون و ۵۰۰هزار نفر از اموات مســلمين و ۲هزار و ۵۰۰نفر از مشاهير و بزرگان و نام آوران اين 
سرزمين مزين شده و اين خاک مقدس را به بخشی از تاريخ پر افتخار ايران اسالمی تبديل کرده است. 

در بيست و پنجمين روز از سال۱۳۹۹ نيم نگاهی به تاريخچه و فعاليت های اين آرامستان داريم. 

زهرا بلندى

آشنايى با يكى از مجهزترين 
و بزرگ ترين آرامستان هاى جهان با نيم قرن خدمات رسانى

بهشت زهرا(س) 50ساله شد

 تاريخچه بهشت زهرا(س) 
نخســتين تالش ها برای طراحی، اجرا و احداث 
گورستانی به نام بهشــت زهرا(س) با هدف پايان 
دادن به موضوع تعدد گورستان های شهر تهران در 
سال۱۳۴۵ آغاز شد. قطعه زمينی در مسير تهران ـ 
قم با مساحت ۳۱۴هکتار به اين موضوع اختصاص 
داده شد و برای اجرای فعاليت های 
عمرانی و فضای سبز کليد خورد. 

آرامســتان بهشت زهرا(س) در ســال۱۳۴۹ آماده 
بهره برداری شــد اما با وجود گورستان های فعال 
ديگر در محله های مختلف شهر، روزهای نخست با 
عدم استقبال عمومی برای دفن اموات روبه رو شد 
و سرانجام با دفن نخستين متوفی به نام «مرحوم 
محمدتقی خيــال» در قطعه يــک، رديف يک و 
شماره يک که به خانواده ای ارتشی و متنفذ متعلق 
بود، در ۲۵تير سال۱۳۴۹ رسمًا مورد بهره برداری 
قرار گرفت. با رشــد روز افزون جمعيت و توســعه 
بی رويه شهر تهران و به تبع آن افزايش روند مرگ 
ومير، در بهمن سال ۱۳۷۶ مديران وقت سازمان، 
خريــد و تملک ۱۱۰هکتار از زمين های قســمت 
شــمال و شمال شــرقی آن را در دستور کار قرار 
داده و پس از الحاق آن گورســتان شهر در بخش 
شــمالی توسعه يافت. بخش توسعه شماره يک در 
سال۱۳۸۷ پايان يافت و مديران سازمان با تالش 
فراوان و در نهايت کســب موافقت از مســئوالن 
شهرداری های محلی توانستند زمين های خريداری 
شده در قسمت شرقی به وسعت ۱۶۰هکتار را هم 
به عنوان بخش توسعه شماره ۲ در نظر گرفته و از 

ابتدای مرداد ماه ۱۳۸۸ امر دفن روزانه شهر تهران 
در اين قسمت هم آغاز شد. 

 ويژگى هاى مهم بهشت زهرا(س) 
بهشت زهرا(س) تنها آرامستان متمرکز شهر تهران 
همجوار با آستان ملکوتی حضرت امام خمينی(ره) 
اســت که از ســال ۱۳۷۳ به صــورت خودگردان با 
استقالل مالی زير نظر معاونت خدمات شهری اداره 
می شود. اينجا يکی از بزرگ ترين بوستان های معنوی 
و ســبز شهر تهران اســت که بالغ بر نيمی از آن به 
فضای سبز اختصاص دارد، مرکز بسياری از اتفاقات 
بزرگ تاريخی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی کشور 
است و ميزبانی از حضور رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
و ســران قوا حداقل ۲بار در ســال، وجود نمادهای 
انقالبی «جايگاه جلوس امام خمينی(ره) و سرداران 
شــهيد» از ديگــر ويژگی های مهم آن محســوب 
می شود. بهشت زهرا(س) ســازمانی بدون تعطيلی 
است که در مواقع بحرانی همچون سيل تهران، زلزله 
منجيل، زلزله بم، زلزله کرمانشاه، حادثه منا، سقوط 
هواپيما و بحران کرونا در کنار شــهروندان تهرانی و 
ســاير هموطنانمان بوده و مديريت بحران کرونا هم 
به عنوان نقطه عطفی در تاريخ ۵۰ ساله اين سازمان 
محسوب می شود. جايگاه فرهنگی بهشت زهرا(س) به 
گونه ای است که در طول سال برگزارکننده حداقل 
۱۵مراسم مّلی و دينی همچون تحويل سال، مراسم 
رژه نيروهای مسلح و ارتش، سالگرد رحلت ملکوتی 
حضرت امام(ره)، آيين ملی غبارروبی و عطرافشانی 
مزار شــهدا، زنگ دانش آموز شهيد، شهدای سادات 
و شــب های قدر، دهه فجر انقالب اسالمی، همايش 

ميليونی پنجشنبه و جمعه آخر سال است. 

طرح ها و پروژه هاى 
افتتاح شده در دوره 
مديريت شهرى جديد

 آغــاز طراحی و ســاخت مرکز تطهير 
مجهز و ايزوله با هدف افزايش ظرفيت رتق 
و فتــق اموات در مواقع بحرانی در مجتمع 
عروجيان سازمان بهشت هرا(س) به دستور 

شهردار محترم تهران 
 تعيين مشــاور و انجام کار فشــرده در 
خصوص مکان يابی آرامســتان های آينده 
شهر تهران و تنظيم اليحه ای برای ارائه به 

صحن علنی شورای اسالمی شهر تهران
 تصويــب اليحه ســاماندهی مجموعه 
آرامستان های تاريخی دوالب(۵آرامستان) 
در صحن علنی شورا و آغاز به کار اين پروژه

 تجهيز ســوله های مديريــت بحران و 
ارتقای چشمگير توان بحران سازمان

 راه انــدازی پروژه يادکــد (OR) بر روی 
سنگ مزار شهدا با هدف زنده نگه داشتن 
ياد شهدا، فاز اول بر روی ۳هزار سنگ مزار 

شهدا اجرا شده است. 
 راه اندازی نخســتين تلفن ۴شــماره ای 

۱۵۳۰ سازمان بهشت زهرا(س)
 محصور نمــودن ۱۵هکتــار از اراضی 
لپه زنک) ضلع شــمالی آرامســتان ارامنه 
(درمنطقــه ۱۵ کــه متعلق به ســازمان 
بهشت زهرا(س) بوده است با هدف افزايش 

توان سازمان
 تکميل شبکه آب خام سازمان به مقدار 
۴۲هزار متر طول به عنوان يکی از کارهای 
ماندگار و زيربنايی سازمان بهشت زهرا(س) 
به مبلغ ۶۵ ميليارد ريال از طريق مناقصه 

عمومی
 رايزنی با اداره کل منابع طبيعی استان 
تهران درباره تخصيص ۵۰۰ هکتار زمين به 

سازمان بهشت زهرا(س) 
 آزاد ســازی حدود ۱۱ هکتــار از اراضی 
جنوب سازمان بهشت زهرا(س) متصل به 
حرم حضرت امام خمينی(ره) با پيگيری های 

حقوقی و اجرايی در يک سال اخير
 بازســازی ســالن اجتماعات ســازمان 

بهشت زهرا(س) با عنوان تاالر بهشت
 اختراع دستگاه مکانيزه حفر قبر (قبرکن 
اتوماتيــک) که پــس از گذرانــدن دوره 
آزمايشــی در مرحله نهايی ســاخت يک 

دستگاه از آن قرار دارد 
 نوســازی ۵۰ آمبوالنــس ناوگان حمل 

متوفی
 توسعه و استقرار نخستين مرکز کنترل 

ترافيک شهر تهران در بهشت زهرا(س)
 پوشش محوطه سازمان بهشت زهرا(س) 
با دوربين های نظارت تصويری و سيســتم    

تردد شمار 
 اختراع دستگاه هوشــمند وان و تخت 
متوفــی بــرای نخســتين بــار در تاريخ 
بهشت زهرا(س) برای کمک به تطهير کننده 
با قابليت جايجايی و مصرف برق حداقلی 

۱۲ولتی
 اختراع دستگاه جديد همزن کافور 

 راه اندازی چيلرهــای تهويه مطبوع در 
کليه سالن های تطهير و مجتمع عروجيان

 راه اندازی و افتتاح ورزشگاه چند منظوره 
سازمان بهشت زهرا(س)

 طراحی و اجرای گنبد حســينيه عطر 
يــاس مجتمع عروجيــان با اســتفاده از 

معماری اسالمی و ايرانی 

ساله شد

طرح هاى 
شاخص كه 

رضايتمندى بااليى در بين 
شهروندان دارد

به کارگيری مباشرين برای راهنمايی خانواده های 
داغدار و همراهی در انجام امور پذيرش تا تدفين

تأسيس و گسترش فعاليت کانون 
تطهير کنندگان داوطلب با حضور بسياری 

از چهره های شاخص سياسی و 
فرهنگی کشور

می گوييم که عاشق شغلمان هستيم، اما خيلی ها حتی از شنيدن اسم غسال وحشت 
دارند. خيلی ها حتی از دست  دادن با ما می ترسند.» اينها گوشه ای از صحبت های 

«حميدرضا رياحی» تطهيرکننده جوان ســازمان بهشت زهرا(س) است. او 
و همسرش «مريم قربانيان» شغل شــان را دوست دارند و در کنار زندگی 

«وقتی برخــی دوســتان از ما و 
شغلمان خوش شان نمی آمد، 
ناراحــت می شــدم و با 

مهمانی وقتی به قندان 
را  قندها  می زدم،  دســت 
البتــه جلو  دور می ريختنــد، 

براى 
سالمتى شما دعا 

مى كنيم
برای پيشگيری از ابتالی احتمالی به ويروس کرونا، 

به پيشنهاد اين تطهيرکننده ها از حضور در منزل شان 
منصرف شديم و گفت وگوی ما تلفنی انجام شد، اما 
موقع حضور عکاس در منزل شان، متأسفانه باخبر 
شديم که «مريم قربانيان» با عالئم کرونا مواجه 

شده است و به بيمارستان منتقل شد. 
برای وی آرزوی سالمتی داريم.
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سعيد غفورى

داده شد و برای اجرای فعاليت های 
عمرانی و فضای سبز کليد خورد. 

منطقه20

قدر يكديگر را بدانيم
 بــرای بعضی از تطهيرکننده ها بارها پيش آمده که بعد از شســتن 
متوفی، احســاس سبکی و آرامش خاصی پيدا کنند. حتی برخی معتقدند 
اگر متوفی در زندگی  انســانی خوب، خوش ُخلق و مهربان بوده باشــد، از 

شستن او به آرامش می رسند. 
«مريم قربانيان» می گويد: «خيلی از متوفيان، مانند مادران شــهدا که 

پس از تطهيرشــان و هنگام خواندن زيارت عاشــورا، مــن و همکارانم 
احســاس خوبــی پيدا می کنيم. حــس ســبکی و دوری از دنيا پيدا 

می کنيم که واقعًا حال خوشــی  است. اين شغل يک ويژگی خوب 
دارد و آن اينکه شــما به خوبی درک می کنيد که مرگ چقدر به 

انسان نزديک است و بايد مهربان تر باشيم، بيشتر قدر همديگر 
را بدانيم و حرص دنيا را نخوريم.»
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با كمك شهروندان چند مشكل محلى را 
بررسى كرده ايم

پيگيرى از ما
پاسخ از مسئوالن

پرسش از شما

  اگر در محل زندگی تان با مشکلی مواجه شديد، می توانيد 
با ما در ميان بگذاريد تا به مســئوالن اعالم و خواسته های 
شهری شما را به آنها منعکس کنيم. شما می توانيد شنبه ها 
و دوشنبه ها در ســاعت اداری با شماره ۲۳۰۲۳۴۸۳ تماس 
بگيريد و براساس رسالتی که بر دوش داريم، در اسرع وقت 

پيگير اين مشکالت و درخواست ها خواهيم بود. 

ميترا تيمورى

سوزاندن بوته هاى خشكيده در بوستان
«مسلم جعفری» از شــهروندان ساکن منطقه۱۸ از بروز مشکلی در 
حوزه فضای ســبز بوستان قائم(عج) صحبت می کند و می گويد: «مدتی 
است که کارگران فضای سبز پس از جمع آوری بوته ها و علف های خشک 
آنها را به آتش می کشــند که از يک سو باعث انتشار دود و آلودگی هوا 

و از ســوی ديگر زشــتی محله و ايجاد ناامنی درمسير   تردد شهروندان 
می شود.» وی اضافه می کند: «بارها به کارگران فضای سبزتذکر شفاهی 
داده ايــم، اما اين افراد همچنان به کار خودشــان ادامــه می دهند و به 

اعتراض مردم توجهی نمی کنند.»

اليروبى نهرها با دقت انجام شود
مدتــی قبــل مأموران خدمات شــهری شــهرداری 
نسبت به اليروبی نهرهای شــهرک ولی عصر(عج) اقدام 
کردند، اما متأســفانه اين کار با دقت انجام نشده است. 
«صادق تورانی» شــهروند ســاکن خيابان شهيد رجايی 
(بازرگان) اين مطلب را عنوان می کند و می گويد: «اگر به 
اين محدوده مراجعه کنيد، می بينيد که تعدادی از پل های 
فلزی مقابل خانه های مســکونی دچار آســيب ديدگی و 
شکستگی شــده اند. علت اصلی اين اتفاق انجام عمليات 
اليروبی نهرها بوده است.» وی ضمن درخواست بازسازی 
پل های آهنی آسيب ديده، از متوليان امر می خواهد که 
در زمان اجــرای چنين کارهايی در محله ها بر نحوه کار 
کارگران خدمات شهری نظارت بيشتری داشته باشند.»

توقف خارج از ايستگاه ممنوع! 
«زهــرا غالمی» يکــی از شــهروندان ســاکن در محله 
خليج فارس مشــکلی را درباره خدمات ناوگان اتوبوســرانی 
مطــرح می کند و می گويد: «توقف نامنظم برخی از رانندگان 
اتوبوس خط خليج فارس ـ پايانه شهيد فياض بخش انتقادآميز 
اســت. پياده کردن مسافران اتوبوس درطول مسير و خارج از 
ايستگاه ها باعث نارضايتی و ناراحتی شهروندان می شود.» وی 
اضافه می کند: «درست است که توقف اتوبوس ها درطول مسير 
تعيين شده، بيشتر اوقات به اصرار و خواهش مسافران انجام 
می شود، اما به هرحال چنين رفتاری حقوق ساير شهروندان را 
پايمال کرده و باعث باال رفتن توقع مسافران ديگر ازرانندگان 
می شــود.» اين شــهروند ادامه می دهد: «درچنين شرايطی 
بهترين راه رعايت مقررات است و رانندگان اتوبوس و مسافران 
بايد ملزم به رعايت قانون باشــند. نبايد به دليل راحت طلبی 

تعداد انگشت شماری، حقوق ديگران ناديده گرفته شود.»

ضرورت مكانيزه شدن پل عابر 
انتهای خيابان شهيد نيک ملکی، مقابل مجتمع مدارس و جنب ايستگاه اتوبوس خط 
يافت آباد ـ آذری، يک پل عابر وجود دارد که به دليل تعداد باالی اســتفاده کنندگان از آن 
بهتر اســت مکانيزه شود، درغيراين صورت شــاهد حوادث رانندگی خواهيم بود. «داود 
برادران» يکی از شهروندان ساکن در محله صاحب الزمان(عج) اين کمبود را از اين طريق 
به اطالع مسئوالن مربوطه می رساند و در تکميل خواسته خود می گويد: «اين معبر شلوغ 
و پررفت و آمد اســت. از زمان افتتاح و راه اندازی مجتمع مدارس در بلوار معلم و تقاطع 
خيابان شهيد نيک ملکی،  تردد شهروندان به ويژه دانش آموزان در اين مسير بيشتر شده، اما 
به دليل سختی باالرفتن از پله ها، عابران پياده ترجيح می دهند ازعرض خيابان   تردد کنند 
و خطر تصادف رانندگی را به جان بخرند.» وی اضافه می کند: «شايد نصب پل مکانيزه عابر 
هزينه بر باشد، اما درصورت بروز حوادث رانندگی خسارت مالی و جانی بيشترخواهد بود.» 

ديگر تكرار نخواهد شد
کارشناسان ناحيه۳ از محدوده مورد 

نظر بازديد کردند و به پيمانکار 
مربوطه تذکر الزم داده شد تا از آتش 
زدن علف های خشک جلوگيری کند. 
از اين به بعد اين ضايعات جمع آوری 

و با خودروهای حمل زباله به خارج از 
شهر انتقال داده می شود. بديهی است 

اين کار ديگر تکرار نخواهد شد. 
ابوالفضل كبورانى، شهردار 

ناحيه3 منطقه18

پل هاى فلزى 
غيراستاندارد بود

با توجه به بازديد انجام 
شده ازمحل مذکور، 

مشخص شد که پل های فلزی نصب 
شده مقابل منازل مسکونی غيراستاندارد 

و نامناسب بودند. اين پل ها در زمان 
اليروبی آسيب نديده اند و علت اصلی 

اين اتفاق فرسودگی و جنس پل ها 
بوده است. پل های فلزی بايد تعويض و 

پل های استاندارد نصب شود تا امکان 
اليروبی نهرها فراهم شود. 

حسين شعاعى، شهردار ناحيه يك 
منطقه18

تذكر الزم 
داده شد 
با توجه به 

درخواست اين 
شهروند هم محله ای در زمينه رعايت 

حقوق شهروندان و ايجاد نظم در 
جابه جايی مسافران و توقف در 

ايستگاه ها، کارشناسان حوزه فنی و 
حمل ونقل ناحيه۵، فعاليت ناوگان 
اتوبوسرانی خط خليج فارس ـ پايانه 
شهيد فياض بخش را مورد بررسی 
قرار داده و در زمينه مشکالت ياد 
شده به رانندگان تذکر الزم داده 

شد. 
رحيم سعيدى، شهردار ناحيه5 

منطقه18

درخواست شهروندان در 
دست بررسى است

به استناد گزارش کارشناسان 
مربوطه در حوزه حمل ونقل و 

ترافيک شهرداری منطقه۱۸ تاکنون هيچ درخواستی 
مبنی بر راه اندازی پل مکانيزه عابر در اين محل مطرح 
نشده است. با اين وجود، با توجه به خواسته شهروندان 
مورد بررسی قرارمی گيرد، اما قبل از هر موضوعی بايد 
مشخص و محرز شود که نصب پل مکانيزه در محل تا 

چه اندازه مورد استفاده شهروندان قرار می گيرد. 
فرجاد احمدى راد، معاون حمل ونقل و 

ترافيك شهردار منطقه18
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خبر ويژه

بهسازى و زيباسازى بزرگراه 
امام على(ع) 

عمليات بهسازی و زيباسازی بزرگراه امام علی(ع) 
در مســير جنــوب بــه شــمال و در محدوده 

شهرداری منطقه۲۰ اجرا شد. 
«يوسفعلی دهقان» معاون فنی و عمرانی شهردار 
منطقه۲۰ با بيان اين مطلب گفت: «عمليات مرمت 
آســفالت و زيباسازی فضای ســبز جنوب به شمال 
بزرگراه امام علی(ع)، حدفاصل پل شهدای فاطميون 
تا پل شهيد رستگار اجرا شد.» وی افزود: «در راستای 
بهسازی اين معبر، عمليات مرمت و روکش آسفالت 
به صــورت مکانيزه در مســاحتی بالغ بــر ۱۵هزار و 
۷۰۰مترمربع با توزيع ۳هزار و۳۵۰تن آسفالت انجام 
شــد.» «رضا معلم» معاون خدمات شهری و فضای 
سبز شهردار منطقه۲۰ هم گفت: «در راستای توسعه 
فضاهای سبز شــهری با اجرای عمليات خاکريزی و 
لوله گذاری، احداث فضای سبز در مساحتی به وسعت 
۵/۲هکتار با اســتفاده از گونه های کــم نياز به آب از 

جمله زيتون تلخ، ارغوان و... انجام شد.»
وی ادامه داد: «برای اجرای بهينه عمليات آبرسانی 
فضای ســبز ايجاد شده، عمليات لوله گذاری به طول 
هــزار و ۳۰۰متر و نصب مخــزن ۶۰۰مترمکعبی در 

بوستان گلمهر اجرا شده است.» 
الزم به ذکر اســت؛ عمليات خط کشــی ترافيکی 
هم در اين معبر به طول ۴۰هزار متر از سوی معاونت 
حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه۲۰ انجام شد. 

پازل سراهاى محله منطقه20 
تكميل شد 

کلنگ ساخت ســرای محله حمزه آباد با حضور 
اعضای شــورای اسالمی شــهر تهران، شهردار 
منطقه۲۰، مديران ارشــد شهرداری منطقه و اعضای 

شوراياری محله حمزه آباد به زمين زده شد. 
حمزه آباد تنها محله منطقه۲۰ بود که فاقد سرای 
محله بود و در اين مراسم که با حضور «محمد ساالری» 
رئيس کميسيون شهرســازی و معماری شورای شهر 
تهران، «حســن خليل آبادی» عضو شورای اسالمی 
شــهر، «فرهاد افشار» شــهردار منطقه۲۰ و اعضای 
شــوراياری محله حمزه آباد برگزار شــد، کلنگ آغاز 
عمليات اجرايی اين مجموعه فرهنگی به زمين خورد. 
ســرای محله حمزه آباد با کاربری آموزشی، ورزشی، 
اداری و سالن اجتماعات در ۴طبقه با زيربنای هزار و 
۲۰۰مترمربع در بوستان سنا ساخته می شود. شهردار 
منطقه در اين مراسم گفت: «در راستای برنامه توسعه 
محله ها و تحقق مسئوليت های اجتماعی و فرهنگی و 
افزايش ســرانه فضاهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی 
برای شهروندان، با اجرای عمليات احداث سرای محله 
حمزه آباد، تمامی ۲۰محله منطقه۲۰ صاحب ســرای 

محله می شود.»

هويتپيشخوانپيشخوان

اين خيابان باغى سرسبز بود
«خيابان باغ» از معابر خلوت و کم رفت وآمد محله زهتابی است. اگر پيش از دهه۵۰ وارد اين 
خيابان می شديد، از آسفالت خيابان و پياده رو آن خبری نبود و هر نم باران که به زمين می رسيد، 
همه جا خيس و گلی می شد. آن زمان در ابتدای کوچه منتهی به خيابان زمزم، محلی برای «روده 
شــويی» وجود داشــت، ولی بوی درختان گل و ميوه، مانع منتشر شدن بوی مشمئزکننده آن 
می شد. اما وقتی در دل محله زهتابی روده های گاو و گوسفند را پاک می کردند، بوی نامطبوعش 
همه کارگاه های بزرگ زهتابی را پر می کرد. زهتابان اين روده ها را می شســتند، به وسيله چوب 
خيــزران، نازک و محکم می کردند و با خيس کــردن آن در رنگ روده، طناب محکم و تابيده ای 
درست می کردند که قسمتی از آن به خارج از کشور صادر و قسمت بی کيفيت آن برای زه کمان 
حالجی و نخ بخيه اســتفاده می شد. قاليشــويی شربت اوغلی که اهالی قديمی محله زهتابی آن 
را نخســتين قاليشويی ايران می نامند، در کنار روده شــويی قرار داشت. اکنون در اين خيابان از 
مرغداری خبری نيست، اما در گذشته فردی به نام «شيرمست» در کنار قاليشويی مرغداری راه 
انداخته بود که مرغ های گوشتالود و پرواری آن، محله را از خروسخوان روی سرشان می گذاشتند. 
به گفته اهالی روبه روی روده شــويی، باغ ميوه پربرکتی قرار داشــت که بوستان کوچک ابتدای 
خيابان از همين باغ به جا مانده است. در تابستان شاخ و برگ درختان ميوه باغ، از پشت ديوارهای 
کاهگلــی آن بيرون می زدند و بچه های بازيگوش محله برای پرت شــدن حواس باغبان و چيدن 
ميوه ها ساعت ها کشيک می دادند. هريک از باغ ها سرايدار و باغبانی داشت که اهالی آنها را به نام 

خانوادگی شان نمی شناختند و به شيوه خاصی صدايشان می زدند، مثًال «حميد باغی»

خبر كوتاه

منطقه 20   با هدف افزايش امنيت 
شهروندان، نصب روشنايى در عرشه پل 

عابرپياده و آسانسور خيابان شهيد رجايى (حد 
فاصل كوچه هاى شهريور يك و 2) انجام شد. در 

اين طرح 3پروژكتور براى افزايش روشنايى 
محل عبور و مرور شهروندان نصب شد و براى 

صرفه جويى در مصرف انرژى، استفاده از 
پروژكتور و المپ هاى كم مصرف مدنظر قرار 

گرفت. 

قلعه فراموش شده 2هزار ساله
«قلعه گبری» يکی از محل های تاريخی و گردشگری شهرری است که قدمت آن به ۲هزار 
ســال پيش می رسد. اين قلعه در جنوب شرقی شهرری در شهرک عاليين و محلی به همين 
نام واقع شده  است. قلعه گبری که مساحتی در حدود ۳هزار مترمربع دارد، در دوره ساسانيان 
ساخته شده  است. برج و باروهای اين قلعه طی قرن ها به داليل مختلف از جمله فرسودگی 
و شــرايط جوی تخريب شده و امروزه فقط ديوارهای طوالنی و مرتفع از خشت و گل آن بر 
جا مانده  اســت. پيش از انقالب، از اين قلعه به عنوان کارخانه باروت سازی استفاده می شد و 
پس از فوت صاحب آن، اين قلعه دراختيار آستان حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) قرار گرفت. 
از آنجا که فضای داخلی قلعه از اهميت چندانی برخوردار نيســت و به دليل مرتفع بودن 
ديوارها و قرارگرفتن اين قلعه بر روی تپه، اکنون از آن به عنوان انبار استفاده می شود. جالب 
است بدانيد که «مردآويج زياری» بنيانگذار سلسله آل زيار در اين مکان دفن شده  است، اما 

نشانی از مقبره او در اين قلعه وجود ندارد. 
بنای قلعه گبری، ديواره ای است ناهموار، ولی زيبا که رهگذران را به سوی خود جلب می کند 
تا بر فراز آن ايستاده و پايين دست را نگاه کنند. در گوشه و کنار اين قلعه، سنگ قبرهای قديمی 

ديده می شــود کــه هنگام 
اجرای طرح توسعه و بهسازی 
گورستان های قديمی شهرری 
بــه اين مکان منتقل شــده 
است. روی ســنگ برخی از 
آنهــا هم نام هايــی همچون 
فرمانفرما، مستوفی و... ديده 
می شود. برخی سنگ ها نشان 
از قدمتی ۱۰۰ساله دارد که 
به حال خــود در محوطه باز 

قلعه رها شده اند. 
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پاسخ مسئول پيــرو درخواســت هاى 
شهروندان، اين كوچه به تازگى آسفالت 
و بــه مشــكالت عمرانى آن رســيدگى 
شــده اســت. در تــالش هســتيم بــا 
همكارى مالــك زمين مجاور كوچه، اين 
محل را ساماندهى و ناامنى محل را رفع 

كنيم. 
ايرج مرشدلو، شهردار ناحيه يك

تعيين تكليف زمين رهاشده 
كوچه شهيد سالكى 

منطقه 17 در همسايگی کوچه شهيد 
نجار ســالکی که از معابر فرعی خيابان 
شــهيد محمودزاده در محلــه امامزاده 
حسن(ع) می باشد، زمين وسيعی وجود 
دارد که مالــک آن را رها کرده و محل 
تجمــع معتادان و اراذل و اوباش شــده 
اســت. از مديريت شــهری ناحيه يک 
انتظار داريم به مشکالت اهالی اين کوچه 
رســيدگی و زمين مجاور آن را تعيين 

تکليف کنند. 
اعظم غالمی از اهالی محله امامزاده 
حسن(ع)

پاسخ مسئول طرح «خيابان كامل» در 
بلوار شهداى ايرانيت شهررى در حال 
اجراســت و تــا پايان شــهريور تكميل 
مى شود. اين طرح با هدف اولويت دهى 
به حمل ونقل انســان محور و توســعه 
حمل ونقل پاك در سال جارى آغاز شده 
و تاكنون بيش از 80درصد پيشرفت 

داشته است.  
فرهاد افشار، شهردار منطقه20

تكميل عمليات عمرانى در 
بلوار شهداى ايرانيت 

منطقه 20 چندماهی است فعاليت های 
عمرانی در بلوار شــهدای ايرانيت شروع 
شده و شهروندان ساکن در اين محدوده 
خواستار تسريع در اجرای کارها هستند. 
اين خيابــان که در ضلع شــرقی حرم 
حضرت عبدالعظيــم(ع) قرار دارد، همه 
روزه مورداستفاده شــهروندان و زائران 
زيادی قرار می گيرد و الزم اســت هرچه 
زودتر فعاليت های عمرانی در آن به پايان 

برسد. 
مهدی شکوری، ساکن شهرری

پاسخ مسئول ورزشگاه شهرك مفيد 
در اين محله در حال ساخت است و فاز 
اول كــه داراى زمين چمــن مصنوعى، 
رختكن، پيســت دوچرخه ســوارى و... 
است، تا آخر تابســتان به بهره بردارى 
مى رسد. اين ورزشگاه پاركينگ خودرو 

نيز دارد. 
رحيم سعيدى، شهردار ناحيه5 
منطقه18

ورزشگاه مجهز نداريم
ســاکن محله خليج فارس  منطقه 18 
هســتم. چرا ايــن محله بــزرگ فاقد 
ورزشگاه مجهز است؟ اهالی برای ورزش 
کردن مجبورند به محله های ديگر بروند 
که نيازمند صرف وقت و هزينه بيشتری 
است. مســئوالن برای حل اين مشکل 

اقدام کنند. 
محمدعلی بيگی، ساکن محله 
خليج فارس


