
مرکز نیکوکاری »راه شهیدان« برای 
یتیمان جشن تولد برگزار می کند

تـعبیر 
خواب های رنگی

بعد از ارتحال امام)ره( شــهید »ســعید شــاهدی« همــراه عده ای از 
دوستانش هیئت عشاق الخمینی)ره( را راه انداخت. در سرما و گرما هم 

اجازه نداد هیئت تعطیل شود. خودش روحانی هیئت...
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گشتی در بوستان بازیافت خیام به بهانه 
تولد ۱۶سالگی آن

 همراه با هنرمند هم محله ای که چراغ کم فروغ گالری 
بوستان بانوان را در روزهای شیوع کرونا روشن نگه داشته است

راه اندازی بوستان بازیافت اوایل دهه80 به دنبال استفاده از تجربه های جهانی 
همه گیر شد. مدیران شهری در شهرهای بزرگ با استفاده از ایده ها و 

افکار خالقانه شهروندان بوستان های بازیافت...

4سال بیشتر نداشت؛ وقتی سوزن دوزی را از عمه اش یاد 
گرفت و با کشف استعداد درونی خود به کسب مهارت های 

مختلف هنری پرداخت. آن روزها فقط از سر عشق و عالقه به 
فعالیت هنری می پرداخت و فکرش را نمی کرد روزی مدیریت 

یک گالری و کارگاه هنری را به عهده بگیرد و ضمن تربیت 
هنرجویان در رشته های معرق کاری...

وقتی زبـاله ها 
تماشایی می شوند

کارآفرینی عشق می خواهد
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همــه نیروهــای عملیاتــی و 
فوریتی ســامانه137، خدمات 
شــهری و بحران نواحــی پنجگانه 
شهرداری منطقه19 طی بازدیدهای 
میدانی ســتاد مدیریت بحران مورد 

سنجش قرار گرفتند. 
دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری 
منطقه19 با اعالم ایــن خبر گفت: 
»این طرح با هدف شناخت نقاط قوت 
و ضعف نیروهای سامانه137 نواحی 

پنجگانه در نحوه استفاده از تجهیزات این سامانه به اجرا درآمده تا براساس 
آن بــه نیروهایی که از ضعف اطالعات برخــوردار بودند آموزش هایی ارائه 
شود.« »محسن آلمانی« در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش در پیشگیری 
از خســارت های جانی و مالی ناشــی از بروز بحران ها و سوانح غیرمترقبه 
گفت: »طبق برنامه ریزی انجام شــده آموزش های همگانی در حوزه های 
تخصصی شــهری در زمینه بحران، ایمنی و اثرات مخرب بالیای طبیعی 

و غیرطبیعی از دیگر برنامه هایی است 
که اجرا خواهد شد.« وی بروز رسانی 
امکانــات و ادوات پایگاه های ســتاد 
مدیریت بحران منطقه، شناخت دقیق 
و درست کانون های خطر و هماهنگی 
کامل با بخش های مختلف ســتادی 
و حوزه هــای مختلف شــهری برای 
اقدامات پیشگیرانه مؤثر در خصوص 
کاهش تلفات انســانی در زمان وقوع 
بــروز حادثه را از دیگــر اولویت های 
اجرایی این ســتاد اعالم کرد و گفت: »بازپیرایی گروه های دوام و آموزش 
مجدد آنها، آموزش کارشناسان مدیریت بحران نواحی، برگزاری مانورهای 
مختلف در منطقه، برگزاری کالس های آموزشــی برای نیروهای اجرایی 
نواحی پنجگانه شــهرداری منطقه و متعاقب آن برگزاری آزمون عملی و 
اجرای مانور همزمان از دیگر اقدامات ســتاد مدیریت بحران در راســتای 

پیشگیری از پیامدهای احتمالی حوادث مترقبه و غیرمترقبه است.«

تیتر یک

مهارت سنجی نیروهای عملیاتی منطقه19

برپایی رزمایش همدلی برای کمک به محرومان
قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد خیریه آبشــار عاطفه ها در حرم امامزاده حسن)ع( رزمایش 
همدلی برگزار کرد. »فاطمه چوپانی« مدیر بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها با اعالم این خبر گفت: 
»در ایام سوگواری ساالر شــهیدان)ع( با هدف کمک به نیازمندان مناطق محروم، در آستان 
امامزاده حســن)ع( رزمایش عاشورایی برگزار شد.« وی توضیح داد: »در این رزمایش هزار و 
500سبد کاال به استان های کم برخوردار کشور ارسال شد که شامل لوازم ضروری زندگی و 
اقالم خوراکی بود.« به گفته وی، اقالم اهدایی به وسیله 7خودرو تریلی ارسال شدند و پس از 
رسیدن به مقصد میان خانواده های تحت پوشش بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها توزیع می شود. 

اجرای 7طرح مهم ترافیکی در شهرری
رئیس اداره راهنمایی و رانندگی منطقه20 از اجرای 
7طرح مهم ترافیکی در شــهرری خبر داد. ســرهنگ 
»فرهاد مشــهدی« بــا اعالم این خبــر گفت: »3طرح 
اصــالح هندســی در تقاطع های همســطح خروجی 
بزرگراه آزادگان به سمت خیابان شهید رجایی جنوب، 
خیابان شهیدرجایی )تقاطع کارخانه ترانسفو( و خیابان 
شــهید رجایی )تقاطع خیرآباد( اجرا خواهد شد که به 
دلیل   تردد خودروهای ســنگین خطرات زیادی در این 
محدوده ها وجود دارد.« وی از خط کشــی کامل و نصب 
4دوربین در خیابان شهید رجایی، حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا تقاطع خیابان خیرآباد 
خبر داده و گفت: »انسداد دوربرگردان همسطح بزرگراه کریمی در ایستگاه تراب انجام شده و 
ساخت مسیر دسترسی تندرو به کندرو )بعد از سه راه تقی آباد به سمت ورامین( طرح دیگری 
اســت که باتوجه به مجاورت این محدوده ها با منازل و مجتمع های مسکونی و جلوگیری از 

بروز تصادف های شدید در حال اجراست.«

چهره

یک عمر برصحنه تعزیه

یادداشت

روستانشین های بالتکلیف

منطقه17

منطقه19

منطقه16

وجود روســتاهای متعدد با زمین های بکر، 
هوای دلپذیر و مزارع سرســبز، از ویژگی های 
مناطق جنوبی شــهر اســت و هر زمان که به 
حریم مناطق18، 19 و 20 ســر بزنید، شما را 
به حال و هوای دوران گذشته می برد و احتمااًل 
خاطره زادگاه و روســتای خودتــان را به یاد 

می آورید. 
در این روســتاها که فاصله کمی با شــهر 
دارند، زندگی اهالی ســاده و بی آالیش است 
و مثــل خیلی از ما توقع های زیادی از زندگی 
ندارند، اما هرچه باشــد، آنهــا هم در عصری 
زندگی می کنند که مــا هم در آن قرار داریم. 
از روستانشــین های  اســت کــه  غیرممکن 
محدوده شــهر توقع داشــته باشیم که نیازی 
به تکنولوژی هــای امروزی و برخی از امکانات 
شــهری نداشته باشــند . آنها هم نیازمند آب 
ســالم، راه های آســفالت و ایمن، مدرســه، 
تاکســی، اتوبوس و... هســتند، اما متأسفانه 
برخی از این روستاها و بخش ها متولی معینی 
برای رســیدگی به وضعیت ســاکنان ندارد . 
زباله ها توسط شــهرداری جمع آوری می شود، 
اما ســاخت بناها توســط نهاد دیگری نظارت 
می شود. آب شرب روســتاها را یک منطقه و 
برق خانه ها را منطقــه دیگری تأمین کرده و 
روستانشین ها برای دریافت خدمات بالتکلیف 
هستند و مجبورند از منطقه ای به منطقه دیگر 

مراجعه کنند. 
در این بین، بیشــتر روســتاها گاز شهری 
ندارند و اهالــی نمی دانند برای دریافت مجوز 
ساخت به شهرداری مراجعه کنند یا دهیاری و 
بخشداری. همین موضوع باعث شده درصورت 
تخریب باغ هــا و تبدیل آنها به ویال و خانه ها، 
هر نهادی، دیگری را مســئول و مقصر معرفی 
و خــود را مبرا کند. نمونه ایــن معضل را در 
روستای »مرتضی گرد« شاهد بودیم که چند 
سال پیش، به یکباره و یک شبه، هزاران خانه 
در زمین های اطراف منطقه19 ســاخته شد 
که درکنار از بین رفتن زمین های سرســبز و 
باغ ها، منجر به بروز پدیده حاشیه نشــینی و 
گسترش بی رویه شهر شد. همچنین کمربند 
سبز تهران که در همین محدوده قرار داشت، 
با ساخت منازل از بین رفت و شاهد گسترش 
مهاجرت هــا به این نقطــه از پایتخت بودیم. 
همان زمــان مدیران وقت شــهرداری اعالم 
کردند فقط موظــف به جمع آوری زباله اهالی 
هســتند و نقشــی در کنترل ساخت وسازها 
ندارند. دهیاری و بخشداری هم خود را مسئول 
این اتفاق ندانست و کســی نتوانست مانع از 
سودجویی برخی افراد برای تبدیل زمین ها و 
باغ ها به منازل مسکونی و کارگاه های مختلف 
تولیدی شود. روستانشــین های جنوب شهر 
سال هاســت در این بالتکلیفی به سر می برند 
و ســودجویان و زمین خواران، از این وضعیت 
اســتفاده کرده و روستانشــین ها و مسئوالن 
را به دردســر می اندازند. الزم است تمهیدات 
فوری برای جلوگیــری از این اتفاق ها اتخاذ و 
نهاد خاصی همه مســئولیت های این بخش از 
شهر تهران را به عهده بگیرد. بی شک این گره 
به دست مســئوالن دولتی یا طرح موضوع در 
تصمیم گیری  برای  اســالمی  مجلس شورای 

اصولی باز می شود. 

ساماندهی دستفروشان در بزرگراه سعیدی 
معضل دیرینه اغتشاشــات بصری و ســدمعبرهای 
صنفــی در تقاطع بزرگراه شــهید آیت اهلل  ســعیدی و 
خیابــان 45متری زرند بــا ایجاد  ســاز و کار قانونمند 
به زودی برطرف می شود. »حامد شعاعی« شهردار ناحیه 
یک منطقه18 با اعالم خبر گفــت: »دربازدید میدانی 
جمعی از مدیران شهری منطقه از محور جنوب به شمال 
بزرگراه شهید سعیدی در تقاطع خیابان 45متری زرند، 
معضالت بصری و سدمعبرهای صنفی مورد بررسی قرار 
گرفت و با هماهنگی به عمل آمده و با مشارکت پلیس 
راهور، معبربان ها و یگان حفاظت، طرح ضربتی ساماندهی سدمعبرهای صنفی در دستورکار 
قرار گرفت.« وی ادامه داد: »در این بازدید میدانی موضوع هایی نظیر مشــخص شــدن مرز 

مناطق توسط نیروی انتظامی مورد بررسی قرار گرفت.«

پدر »احمد کالنتری« تعزیه خوانی بنام 
بــود و او در مجالــس تعزیه پدرش، 
دنیای کودکی را پشــت سر گذاشت. احمد 
هم صدایی خوش داشت. یک روز که یکی از 
دوســتان تعزیه خوان آهنگ صــدای او را 
شــنید، در نمایــش طفالن مســلم نقش 
»محمد« را به او سپرد. خاطره اجرای زیبای 
این نقش تحسین اطرافیان در ذهن کالنتری 
ماندگار شد و او را تشویق کرد که خدمت به 
عزاداران حســینی را بــا تعزیه خوانی ادامه 
دهد. کالنتری با آنکه بعد از شبیه خوانی در 
نقش های یزید و شمر، نگاه های سنگین و 
احساس های تلخ تماشــاچیان را احساس 
می کرد، باز هم شبیه گردانی اشقیا را برعهده 
می گرفت. کالنتری معتقد است اجرای همه 
کسانی که در امام حسین)ع( قدم برمی دارند 
یکسان است. او سال ها همراه داوود فتحعلی 
بیگــی )تعزیه خــوان( که از دوســتان و 
همشهریان قدیمی اوســت، در کانون های 
میثم، ابوذر و تاالر محراب مکالمه های موافق 
خوانان و مخالف خوانان را نوشته، تعزیه اجرا 
کرده و آنها را در قالب سی دی های آموزشی 
گردآوری کرده اســت. کالنتری نداشــتن 

فضایی مناسب و ثابت برای 
اجرا و آموزش تعزیه را 
تعزیه  مهم  مشــکل 

خوانان می داند. 

ابوذر چهل امیرانی
دبیر تحریریه

مجله خبری مجله خبری

ساختمان مخروبه نفرآباد تخریب شد
 شــهردار ناحیــه5 منطقــه20 از تخریب ســاختمانی مخروبه که
 به فضای بی دفاع شــهری در محله هاشم آباد ـ نفرآباد تبدیل شده بود، 
خبر داد. حمید گودرزی در این باره گفت: »براســاس بند14 ماده55 
قانون شهرداری ها و با اخذ دستور از مقام قضایی نسبت به تخریب این 

ملک فرســوده اقدام کردیم.«وی افزود: »این فضای بی دفاع شهری به 
محلی برای بروز معضالت و آسیب های اجتماعی متعدد از جمله حضور 
معتادان، کارتن خواب ها و همچنین توزیع موادمخدر تبدیل شده بود و 

تخریب آن همواره جزء مطالبات شهروندان بود.« 
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تأمین امنیت   تردد در ضلع غربی بزرگراه عالمه عسگری 
با هدف افزایش امنیت   تردد در مســیر مواصالتی ضلع غربی 
بزرگراه عالمه عسکری، طرح اصالح هندسی و ساخت دوربرگردان 
در این محدوده اجرا می شود. معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
منطقه19 با اعالم این خبر و با اشــاره به احتمال بروز تصادف در 
محــل دور زدن خودروها در ضلع غربی بزرگراه عالمه عســکری 
)محدوده روبه روی پارکینگ حرم مطهر( گفت: »در ادامه اصالح 
هندسی این بزرگراه، پس از ســاخت 2دوربرگردان در مقابل در 
»باب النعمیم«، اصالح هندسی دیگری با ایجاد الین جدید برای 
احداث دوربرگردان در آینده ای نزدیک صورت می گیرد.« »علیرضا 
مرآتی«وی افزود: »پس از تأمین اعتبار الزم، عملیات اجرایی آن 
شامل جدول کشی و نصب المان های ترافیکی مثل کاشن تانک، 
چراغ و موانع استوانه ای آغاز می شود.«وی در پایان از اجرای طرح اصالح هندسی در ابتدای 
بزرگراه خلیج فارس خبر داده و گفت: »باتوجه به توقف اتوبوس ها و تاکسی ها در این مسیر 
و   تردد زیاد عابران پیاده، ضمن اصالح هندســی در قالب ایجاد ســکوهایی برای توقف این 
خودروها، پل هوایی این محدوده برای افزایش امنیت   تردد شهروندان جابه جا خواهد شد.«

آزادسازی مسیر خیابان موتوری تا خیابان رجایی 
معاون فنی و عمران شــهرداری منطقه 16 از پروژه آزاد سازی 
مســیر خیابان موتــوری تا کندروی خیابان رجایی در راســتای 
ســهولت در عبور و مرور شهروندان و دسترسی به خیابان رجایی 
خبر داد. »میکائیل علیپور« از معابر شهری به عنوان بخش مهمی 
از زیرساخت های شهری یاد کرد و گفت: »همواره معابر به عنوان 
یکی از نیازهای اساســی شــهر برای ارائه خدمات به شهروندان 
مطرح بوده از جمله تســهیل در    تردد، کاهــش ترافیک و ابقای 
نظم و انضباط شــهری و... از این رو یکی از برنامه ها و فعالیت های 
عمرانی که در این زمینه برعهده شــهرداری ها گذاشــته شــده، 
بهســازی و ساخت معابر جدید است که در این زمینه در منطقه 
16 به ویژه در برخی از محله ها از جمله یاخچی آباد اقدامات خوبی 
انجام شده است.« گفتنی است این پروژه عمرانی کوچک مقیاس محله ای به طول 100 متر 

و عرض 16 متر در حال انجام است و به زودی به بهره برداری می رسد. 

میز خبر

   50000 
متر طول خط کشی محوری در خیابان 
رستگار )امین آباد( حدفاصل خیابان 
ورامین تا تقاطع بیمارستان رازی و 
حدفاصل سه راه تقی آباد تا کانال 
عباس آباد منطقه20 انجام شد. 

 700
تاکسیران در 8خط تاکسیرانی 

به اهالی منطقه17 خدمت رسانی 
می کنند. 

110
دستگاه اتوبوس، 4خط اتوبوسرانی 

و11خط عبوری، تجهیزات اتوبوسرانی 
شهرداری منطقه17 را تشکیل 

می دهد. 

3هزار متر نهرسازی 
کفایت نمی کند

بــی حکمت نیســت که 
مدیریت شــهری منطقه17 
بــه  دادن  سروســامان  در 
شــرایط نامطلــوب نهرهای 
فرســوده کمر همت بســته 

اســت. این نهرها در محله بــاغ خزانه که بافت 
فرسوده قابل توجهی دارد مشکالت زیادی ایجاد 
کرده اســت. »محمدتقی وارثی« دبیر شورایاری 
محلــه باغ خزانه می گوید: »ســال گذشــته در 
نهرســازی  بــاغ خزانــه حدود3هزار متر  محله 
داشــتیم، ولی هنوز نهرهای خیابان های شهید 
مهمان نوازان و عبید زاکانی کانیوبندی نشده اند 
و بوی نامطبوع و وجود موش و سوسک اهالی را 
آزار می دهد. به این آلودگی های محیط زیســتی 
باید بوی نامطبوع ســطل های زباله را هم که با 
تأخیر نظافت می شــوند، بیفزاییــم.«  او فضای 
سبزی را که در حریم راه آهن خط تهران ـ تبریز 
ایجاد شده، موجب کاهش آسیب های اجتماعی 
می داند و می گوید: »محله باغ خزانه از شرایط و 
مشکالت بازار آلومینیوم قلعه مرغی متأثر می شود 
و ساماندهی این بازار در آرامش محله باغ خزانه 
نقش زیــادی دارد.« دبیر شــورایاري محله باغ 
خزانــه با بیــان اینكــه در دوره جدید مدیریت 
شهري شــاهد اجراي پروژه هاي كوچك مقیاس 
محلي در نقاط مختلف منطقه 17 هستیم اضافه 
مي كند: »سر و سامان دادن به وضعیت نهرهاي 
فرســوده در محله هــا نیز مي تواند در فهرســت 

پروژه هاي كوچك مقیاس محلي قرار گیرد.«

شورایاری
منطقه17
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حسنی

  برای آنها مرکز نابینایان خزانه فقط یک اداره یا مجموعه نیست. آنها در این مرکز کسانی 
را پیدا می کنند که همدردشان هستند و تلخی هایی مانند نگاه سنگین افراد بینا و شنوا را 
حس کرده اند. برای پذیرفتن و کنار آمدن شرایط خود تجربیاتی دارند و از دیدن موفقیت 
همــدردان خود لذت می برند. مرکز نابینایان خزانه در محله بــاغ خزانه قرار دارد و مرکز 
خدمت رسانی به نابینایان شهر تهران است. معلوالن جسمی ـ حرکتی و ناشنوای منطقه17 
هم به این مرکز ارجاع داده می شوند. در مرکز نابینایان خزانه امثال »فاطمه استیلی« و »آرزو 
مهرپور« کم نیستند و در راهروهای این ساختمان قدیمی توانیابان بسیاری رفت وآمد دارند 
که توانسته اند با وجود محدودیت جســمی خود زندگی موفقی داشته باشند. گزارش زیر 

حکایت زندگی استیلی و مهرپور است. آنها توانیابانی نابینا و ناشنوا هستند. 

منطقه17

رابعه تیموری

مرکز نابینایان خزانه 
خانه امید نابینایان است

این مسیر روشن است

وقتی عمویــش موضوع خواســتگاری جوانی 
کم بینــا را با او مطــرح کرد، »فاطمه اســتیلی« 
نمی دانست »محمدرضا صالحی« همان هنرجوی 
رشــته مهارت های رایانه ای اســت کــه در مرکز 
نابینایــان خزانه با او دیدار داشــته اســت. آنها 
چنــد ســال پیش زندگــی مشترکشــان را آغاز 
کرده اند و وجود »دانیال« کوچک به زندگی شــان 
گرمای بیشــتری بخشیده است. اســتیلی وقتی 
بــه دنیا آمد، مثــل بقیه آدم ها دنیــا را با رنگ ها 
و شــکل های مختلف و جورواجورش می دید، اما 
در ســنین نوجوانی بر اثر اصابت توپ والیبال به 
ســرش، دچار پارگی شبکیه چشم و نابینایی شد. 
قبــول این اتفاق برای فاطمه ســخت و تلخ بود و 
او روزها و شــب های زیادی را به حسرت و گریه 
گذراند، اما با پا گذاشــتن به مدارس اســتثنایی 
و حضور در کنار دخترانی که مشــکلی شــبیه او 
داشــتند، به آینده امیدوار شــد و تصمیم گرفت 
بــرای جبران کمبودش تالش کنــد. مادر فاطمه 
هم که نمی خواســت دخترش ناتوان و وابســته 
بماند، مانند گذشته مســئولیت های زیادی به او 
می سپرد: »فاطمه ناهار امروز با توئه!  « فاطمه در 
رشته ادبیات فارســی تا مقطع کارشناسی درس 

خوانده اســت. او با کمک مادرش هنرهایی مثل 
عروسک ســازی، قالیبافی و مهارت های رایانه را 
یاد گرفت و مربی رشــته های هنری شد. استیلی 
می گوید: »من هنوز دنیای رنگی دوران کودکی ام 
را به خاطر دارم و با ســؤال هایی کــه از دیگران 
می پرســم و عالمت هایی که روی نخ ها و پارچه ها 
می گذارم، می توانم رنگ مناسب برای قالیبافی یا 
لباس عروســک هایم را انتخاب کنم.« اســتیلی و 
همســرش برای آنکه بتوانند زندگی شان را بدون 
کمک دیگــران بچرخانند، از ترفندهای بســیاری 
اســتفاده می کنند که در همه آنها نظم و انضباط 
حــرف اول و آخــر را می زند. فاطمــه مثل همه 
مادران جوان روزهای نوزادی فرزندش را با کمک 
مادرش گذرانده و حاال که او و همسرش به تنهایی 
و با وجود مشغله های کاری باید این وظیفه را انجام 
دهند، بیشــتر از گذشته تالش می کند و به دنبال 
راه هایی است که بتواند از پس مشکالت نگهداری 
پســرش برآید. اســتیلی شــیوه برخورد خانواده 
و اطرافیان بــا معلوالن را بســیار مهم می داند و 
می گوید: »دلسوزی بی جا برای معلوالن شرایط را 
برایشان ســخت تر می کند و توان روبه رو شدن با 

مشکالت را از آنها می گیرد.«

روی تابلو سر در ساختمان قدیمی که از سال ها پیش در 
ابتدای خیابان عبید زاکانی جا خوش کرده، عنوان »مجتمع 
بهزیســتی نابینایان خزانه« به چشم می خورد. این مجتمع 
که مرکز معین اختالالت بینایی بهزیســتی شــهر تهران 
محسوب می شود، بیشترین حجم فعالیت های خود را روی 
خدمت رسانی به نابینایان و کم بینایان متمرکز کرده است، 
اما دیگر معلوالن ســاکن منطقه هم که در بهزیستی شهر 
تهران دارای پرونده هســتند، به این مرکز ارجاع می شوند. 

بســیاری ازمددجویان مرکــز، رفتار مســئوالنه و همراه با 
دلسوزی کادر آموزشــی و اداری این مرکز را سبب تقویت 
روحیه و امید خود می دانند. »مینو یثربی« مدیر بازنشسته 
مرکز نابینایان خزانه می گوید: »در مجتمع خزانه به معلوالن 
مختلف نابینا، ناشــنوا، معلوالن جسمی، حرکتی و کم توان 
ذهنی خدمات رفاهی، درمانی، بینایی ســنجی و مشاوره و 
راهنمایی ارائه می شود. ما در این مرکز امکان تشکیل پرونده 
نداریم و تشکیل پرونده در مراکز معین سازمان بهزیستی که 

برای شناسایی معلولیت های مختلف تعیین شده است، انجام 
می شود. پس از ارجاع پرونده ساکنان معلول منطقه هم به 
مرکز خزانه، از منزل مددجو بازدید و نیازسنجی می کنیم تا 
در صورت نیاز به خدمات پزشــکی، آنها را به مراکز پزشکی 
معین ســازمان ارجاع دهیم.« هر روز تعداد زیادی پرونده 
جدید به حجم مددجویان مرکز افزوده می شــود که شامل 
مددجویان نابینای شــهر تهران و معلوالن ناشنوا، جسمی ـ 

حرکتی و نابینای منطقه17 است. 

خدمات دهی 
به همه معلوالن 

شهر

شروع زندگی با عشق
آرزوی کوچولو پر از انرژی و شر و شور بود، اما با 
آنکه به 2سالگی رسیده بود، هنوز نمی توانست حرف 
بزند. برای پدر و مادر آســان نبود که بپذیرند دختر 
دوستداشتنی آنها نمی تواند بشنود و صحبت کند، اما 
نتایج بررسی های پزشکان این واقعیت را نشان می داد 
و آنها چاره ای جز پذیرفتن آن نداشتند. مادر پس از 
دانستن این موضوع کفش آهنین به پا کرد و به هر 
مرکز توانبخشی موفقی که سراغ داشت، سر می زد. او 
در روزهای بلند ماه رمضان تشنه و روزه دار دخترش 
را در میان مراکز توانبخشــی می چرخاند، اما آرزوی 
کوچک نمی توانســت دلیل این دویدن های مادر را 
بفهمد. آرزوی بازیگوش در انجام تمرینات توانبخشی 
با مادر همراهی نمی کرد و مادر هرچه با خاله بازی و 
گرگم به هوا سعی در به حرف درآوردن او داشت، راه 
به جایی نمی برد. یک روز آرزوی کوچک تشنه بود و 
با ایما و اشاره از مادر آب خواست. مادر لیوان آب را در 
دستش گرفت و به او گفت: »بگو آب تا آب بدهم...« 
در حالی که همه بغض دنیا توی گلوی مادر هوار شده 
بــود، آرزو با ولع به لیوان آب نگاه می کرد و لب های 
خشــکش را به هر طرف می کشاند: »آ...  آب...« این 
تلخ ترین لحظه زندگی مادر، مقدمه ای برای پیشرفت 
آرزو شد و او با ادامه مراحل درمان در حالی که فقط 

10درصد شنوایی داشت، توانست در مدارس عادی 
درس بخواند. مادر »آرزو مهرپور« دوســت نداشت 
دخترش در مدرســه دانش آموزان استثنایی درس 
بخواند و همیشــه به جای او در کالس های تقویتی 
درس هایی مانند ریاضی و فیزیک شرکت می کرد و 
مثل یک دانش آموز پای تخته سیاه می رفت تا بتواند 
با کد و نشــانه گذاری مفاهیم درسی را به دخترش 
انتقال دهد. او اول هر ســال به مدرسه می رفت تا 
به مســئوالن و دانش آموزان راه ارتباط با دخترش 
را بگوید. مهرپــور از برخورد نامهربــان دیگران با 
دخترش که در تکلم مشکل دارد، غمگین و افسرده 
است و از معلوالن ناشنوا به عنوان مظلوم ترین گروه 
معلوالن نام می برد. او می گوید: »ناشــنوایان قدرت 
تکلم ندارند و نمی توانند منظورشــان رابیان کنند. 
دیگران هم به احساســات و حقــوق آنها توجهی 
ندارند و به راحتی آنهــا را تحقیر می کنند.« مادر 
آرزو می گوید: »وقتی دخترم در خانه است، خانه ما 
پر از خنده و سروصدا است. آرزو سربه سر خواهرش 
می گذارد، با هم قهر و آشتی می کنند و...« آرزو در 
دوران مدرسه هر سال در امتحانات خرداد مدارس 
عادی پذیرفته شــده و حاال فارغ التحصیل رشــته 

حسابداری است. 

اول بگو آب

 در محله
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تصویرنگاری از شهید حاج قاسم 
سلیمانی به درخواست ساکنان یک 

زینبیـه محله در منطقه1۸ 
مهمـــان 
عزیزی دارد

به تازگی اداره زیباسازی شهرداری منطقه18 اجرای 
یــک اثر هنری را در قالب دیوارنگاری با موضوع چهره 
سردار شهید سلیمانی و ذکر صلوات را برای نخستین 
بار در این محدوده از شهر تهران اجرا کرده که اقدامی 
ارزشمند و بی نظیر است. »اسماعیل بینایی« از جوانان 
فعــال عرصه فرهنگی و مذهبی که ســاکن شــهرک 
ولی عصر)عج( اســت، 
از  قدردانــی  بــا 
خلق  در  مسئوالن 
ماندگار  هنری  آثار 
در ایــن گوشــه از 
شــهر می گوید: »از 
زمان شهادت سردار 
از  سلیمانی، بسیاری 
هم محله ای ها و اهالی 
کوچه مان در خواست 
داشتند تا به نوعی اثر و نشانی از این شهید در محله مان 
ثبت شــود، حتی بارها از سوی تعدادی از کاسبان این 
درخواســت را با مسئوالن ســامانه های137 و 1888 

در میان گذاشــتیم تا اینکه به خواسته مان 
توجه شد و اکنون تصویری از شهید سردار 
سلیمانی در کوی زینبیه نقاشی شده که به 
جز زیبایی و شادابی محله، عطر خوش ایثار 
و جانفشــانی را در فضای محله مان پر کرده 

است.« 
پــور«  موســی  »داود  حجت االســالم 
نویســنده هم محلــه ای نیــز از اینکه طرح 
تصویرنگاری شهید سردار قاسم سلیمانی در 
کوی زینبیه اجرا شده، ابراز رضایت می کند 
و می گوید: »بسیاری از شهدای مدافع حرم 
منطقه ما از جمله شهید »هادی طارمی« از 
یاران نزدیک ایشان بودند و حتی لحظه های 
پایان عمرشــان را کنار هــم گذراندند. به 
همین دلیل شهید سلیمانی بین شهروندان 
منطقه18، چهره محبوب و شناخته شده ای 
بود و هر کســی به نوعی می خواهد ارادت 

خود را به این شهید نشان دهد؛ از نانوایی هایی که برای 
شادی روح شادی شهید ســلیمانی خیرات می دهند 
تا مسئوالن شــهرداری که با اجرای چنین طرح های 
هنری، روح محله را با فضای معنوی، زیبا و دلنشــین 

کرده اند.«

 استقبال شهروندان از اثر هنری 
»عباس پورراستگو« رئیس اداره زیباسازی شهرداری 
منطقــه18 درباره چگونگی اجرای طــرح دیوارنگاری 
شهید ســلیمانی و ذکر صلوات می گوید: »با توجه به 
درخواســت های متعدد اهالی برای به تصویر کشدین 
چهره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی روی دیوارهای 
منطقه، ضمن بازدید میدانی و بررسی فضاهای موجود 
قرار شد نخستین طرح دیوارنگاری این شهید بزرگوار 
در کوی زینبیه در حدفاصل خیابان شــهید مســلمی 

انجام شود.«
وی درباره دالیل انتخاب این محل برای اجرای این 
پروژه زیباســازی که ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارد، 
می گوید: »با اجرای طرح عقب نشینی در بازگشایی کوی 
زینبیه، فضای مناســبی برای اجرای نقاشی 
دیواری به وجــود آمده بود کــه البته باعث 
زیبایــی و ایجاد جلوه های بصری چشــمنواز 
در این محدوده می کرد. از طرف دیگر شهید 
سلیمانی از محبان و ارادتمندان اهل بیت)ع( 
به ویژه حضرت زینب)س( بود و کوی زینبیه 

می توانست بازگو کننده این موضوع باشد.« 
پورراســتگو بــا بیان اینکه اجــرای طرح 
تصویرنگاری از شهید قاسم سلیمانی در سایر 
محله ها نیز در دست پیگیری است و به مرور 
زمان با شناسایی فضای مناسب اجرا می شود، 
می گوید: »شورایاران و معتمدان محله ارتباط 
خوبی با شهرداری منطقه18 دارند و درپیشبرد 
چنین طرح هایی مشارکت می کنند. امیدواریم 
تا پایان امســال دیوارنگاری های باشــکوه و 
تأثیرگذاری در نواحی و محله های مختلف به 

اجرا درآوریم.«

هویت های 
فرهنگی 

بر جداره ها نقش 
می بندد

»امیر محمدی« شهردار ناحیه2 
می گویــد: »این گونــه پروژه ها که 
ارتباط نزدیکی با هویت فرهنگی و 
جامعه  ارزش های 
دارنــد،  مــورد 
قــرار  اســتقبال 
به ویژه  می گیرند 
به تصویر کشیدن 
یــی  ه ها چهر
شــهید  همچون 
ســردار سلیمانی 
که الگوی تمام عیار برای نسل های 

مختلف بودند و هستند.«
شــهری  جداره هــای  از  وی 
به عنــوان روح و کالبــد شــهر یاد 
می کنــد و می گوید: »وقتی هویت 
فرهنگی، دینی و اعتقادی بر دیوار 
شهر نقش می بندد، ناخودآگاه باعث 
افزایش حس آرامــش روح و روان 
شــهروندان خواهد شــد و این به 
منزله این است که شهر و محله مان 

پویا و زنده است.«
محمدی به محــل اجرای طرح 
دیوارنگاری در کوی زینبیه اشــاره 
و عنــوان می کند: »خیابان ســوم 
شــرقی در کــوی زینبیــه در حد 
فاصل خیابان شــهید مســلمی، از 
معابــر پررفت و آمد منطقه اســت 
که به دلیل نزدیکی به حوزه علمیه 
و همچنیــن فراوانــی هیئت های 
مذهبی و عزاداری در آن، از اهمیت 
زیادی برخوردار است. از طرف دیگر 
به دلیــل اجرای طرح بازگشــایی 
مســیر کوی زینبیه و عقب نشینی 
امالک معارض، اجــرای طرح های 
زیباســازی محیطی و حذف زوائد 
فیزیکی نازیبا در این محدوده مورد 

نیاز بود.«

کار برای شهدا 
لیاقت می خواهد 

استاد »مهدی آســمانی« هنرمند 
در  طوالنی  ســابقه  تهرانــی،  نقاش 
اثر سردار  تصویرگری شــهدا دارد و 
اکنون  که  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
در کوی زینبیه چشم هر بیننده ای را 
جلب  خود  ســمت  به 
از آثار ماندگار  می کند، 
عنوان  آسمانی  اوست. 
برای  کار  کــه  می کند 
می خواهد  لیاقت  شهدا 
او  نصیب  افتخار  این  و 
درباره  وی  است.  شده 
مشــخصات ایــن اثر 
هنری می گوید: »این نقاشی در ارتفاع 
15متری از ســطح زمین و در فضایی 
از  استفاده  با  به مساحت 150مترمربع 
تقریبی  زمان  در مدت  اکریلیک  رنگ 

3هفته کشیده شده است.«

مهدی آسمانی
هنرمند نقاش تهرانی

امیر محمدی
شهردار ناحیه2

عباس پورراستگو
رئیس اداره زیباسازی 

شهرداری منطقه18

حجت االسالم 
داود موسی پور

منطقه1۸

 امسال نخستین محرمی را پشت سر می گذاریم که 
سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی در کنار ما نیست؛ 
شهید واالمقام و شجاعی که راه سید و ساالر شهیدان 
کربال امام حســین)ع( را پیش گرفته بود و در همین 
مسیر الهی به شهادت رسید. شهید سلیمانی محبوب 
دل یک ملت بــود و به خصوص در میــان محله های 
کارگرنشــین و جنوبی تهران ارادتمندان بســیاری 
داشــت. همین موضوع باعث شد تا شهروندان ساکن 
منطقه18 از مســئوالن شهری منطقه بخواهند تا نماد 
و المانی از شــهید سلیمانی در این نقطه از شهر ایجاد 
کنند تا ارادت قلبی شان را به سردار دل ها نشان دهند 
و از طرف دیگر نام و یاد او را زنده نگه دارند. مسئوالن 
شــهرداری منطقه18 نیز بااحترام به نظر و درخواست 
اهالی، نخستین تصویرنگاری از سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی را در کوی زینبیه به اجرا گذاشتند که حال و 
هوای معنوی محرم امسال را با یاد و خاطره این شهید 

واالمقام دوچندان کرد. 

مریم قاسمی

یکی از پیام های 
شهروندی در گروه 
اجتماعی شهرک 

ولیعصر)عج(
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

کره زمین و سرباز 
هخامنشی در 

بوستان بازیافت
از  بهشــتی در بخش دیگــری 
صحبت هایــش اضافــه می کند که 
اگر پسماندها جداســازی نشوند و 
در چرخــه بازیافت قــرار نگیرند و 
مردم به موضوع مدیریت پســماند 
خانگی ترغیب نشوند، عالوه بر نیاز 
به فضای وسیع برای دفن زباله های 
شهری، منابع طبیعی دیگر جوابگو 
نخواهند بود، چراکه به جای استفاده 
از مــواد بازیافتی بایــد از مواد خام 
برای تولید محصوالت نو اســتفاده 
شود، از سوی دیگر بازیافت پسماند 
موجب صرفه جویی در مصرف انرژی 
هم می شــود. وی از احجامی که در 
بوســتان بازیافت خیام وجود دارد 
نام می بــرد و می گوید: »اثرحجمی 
کره زمین با عــرض 2متر و ارتفاع 
یک متــر، ســرباز هخامنشــی با 
عرض 50ســانتیمتر و 2متر ارتفاع، 
ســطل های بازیافتــی بــا عــرض 
30ســانتیمتر و یک متر ارتفاع و... 
از جمله آثــار و المان های حجیمی 
است که در بوستان بازیافت توسط 
معلــوالن رعدالغدیــر و تعدادی از 
جوانان خــالق دهه قبل ســاخته 
شــده اند. قرار است تندیس لوگوی 
طــرح کاپ از مــواد دورریختنی و 
غیر قابل بازگشت ساخته و بر سر در 

بوستان خیام نصب شود.«
بهشــتی عنوان می کند از زمانی 
که شــهرداری منطقــه 23خودرو 
ملــودی دار بازیافــت را در محله ها 
راه اندازی و در هــر ناحیه به تعداد 
محله هــا کانکس تفکیک 
پسماند  بازیافت  و 
ایجاد کرد، تفکیک 
زباله از مبدأ توسط 
شهروندان بهتر انجام 
با  اهالــی  می شــود. 
مراجعه و تحویل اقالم 
زباله های  و  بازیافتــی 
خشک، کاالی مصرفی 
روزانه خــود را دریافت 
انگیــزه  و  می کننــد 
تفکیک  برای  بیشــتری 
زبالــه تر از خشــک پیدا 

کرده اند.«
بازیافــت  بوســتان  در 
دیدنی  و  خــوب  اتفاق های 
بوســتان  این  در  می افتــد. 
در  حجیــم  پســماندهای 
معرض دید عمــوم مردم قرار 
گرفته اســت. در این بوســتان 
جایی برای کودکان و نوجوانان در 
نظر گرفته شده تا مربیان با برپایی 
کارگاه های آموزشی چگونگی تهیه 
کاردستی با مواد بازیافتی را به آنها 
یاد دهند. این کارگاه آموزشی برای 
ارتقــا فرهنگ کــودکان در زمینه 
تفکیک و استفاده مجدد از پسماند 
راه اندازی شده است. در اینجا 
کودکان عــالوه بر بازی 
کردن با مــواد بازیافتی 

آشنا می شوند.

گشتی در بوستان بازیافت خیام به بهانه تولد 16سالگی آن

وقتی زبـاله ها تماشایی می شوند
می شــویم.  بازیافــت  بوســتان  وارد 
از تکه  دراطرافمان احجام و مجســمه هایی 
پاره ها و ضایعات آهنی دیده می شــود. اغلب 
احجــام بازآفرینی شــده به همین شــکل 
مدیر  بهشتی«  هستند. »ســید محمدجواد 
اداره مدیریت پســماند شهرداری منطقه18 
می گویــد: »بیشــتر احجامــی کــه در این 
بوســتان نصب شده فلزی هســتند. یکی از 
علت های آن نزدیکی به بازارآهن شــادآباد و 
فراوانی ضایعات آهنی است. این محله دارای 
دورریزهای قابل توجهی بوده که با خالقیت، 

طراحی و ایده های جوانان به مجسمه ها و احجام پویا 

و جذاب آهنی تبدیل شده اند.«

نشاط و سرزندگی با ساخت 
بوستان های بازیافت

مسئوالن شــهرداری و دست اندرکاران 
با راه اندازی این بوســتان تــالش کرده اند 
تا شــهروندان با مفاهیم علمی و کاربردی 
بازیافت آشنا شــوند و فرهنگ استفاده از 
پســماند میان جامعه نهادینه شود. مدیر 
اداره مدیریت پسماند می گوید: »فضاهای 
بی استفاده زیادی در منطقه وجود دارد که 
می توان با نمایش گذاشــتن آثار بازیافتی سرزندگی و 

نشاط را میان شهروندان محله ها دوبرابر کرد. مثاًل در 
نواحی4، 5، 6 و 7 زمین های خالی وسیعی وجود دارد 
که می توان آنها را به فضاهایی کاربردی، پویا و جذاب 
با موضوع بازیافت و پســماند بدل کرد. در نظر داریم 
از دانشــجویانی که به صورت خودجوش در این زمینه 
فعالیت می کنند یا معلوالن توانمند و هنرمند مؤسسه 
رعدالغدیــر یافت آباد که در ایــن زمینه تجربه خوبی 

دارند استفاده کنیم.«
بهشتی ادامه می دهد: »درگذشته معلوالن هنرمند 
و با ذوق مجموعه رعدالغدیر به کمک مســئوالن اداره 
مدیریت پســماند آمدند و با ساخت تابلوهای خطی، 
احجام و المان های حیوانی و معرق کاری و... آثار خود 
را در بوســتان بازیافت و نقاط دیگر منطقه به نمایش 

گذاشتند. می خواهیم از توان 
و اســتعداد آنها در زمینه 
ساخت المان های بازیافتی 
در نقاط و فضاهای خالی 
کنیم  استفاده  منطقه18 
و آثار هنــری آنها را در 

نمایــش  معــرض 
بگذاریم.«

»شهروندان با تماشــای آثار هنری در بوستان 
بازیافت، اهمیت تفکیک زباله از مبدأ را در زندگی 
خــود بیشــتر درک می کنند. مدیران شــهری با 
نصب این نمادهای حجمی به شهروندان اطمینان 
می دهنــد که مدیریت صحیح پســماند توســط 
شــهروندان ضرورت یک جامعه اســت. باید این 
موضوع مهم ادامه دار باشد تا بتوانیم دیدگاه بصری 
محله ها را زیبا و مناظر شــهرمان را چشــمنواز و 
آرامــش بخش کنیم. البته با صرفه جویی در منابع 
و اســتفاده بهینه از پســماندها کمک بسزایی به 
محیط زیست می کنیم.« مدیراداره مدیریت پسماند 
شــهرداری منطقــه18 با بیان ایــن مطلب ادامه 

می دهد: »فرهنگسازی و ترغیب شهروندان به تولید 
زباله کمتر و تفکیک پســماند از مبدأ با جداسازی 
زباله های خشــک و تر را می توان یکی از مباحث 
کلیدی و حائــز اهمیت در کاهــش آلودگی های 
محیطــی، صرفه جویی در هزینه های جداســازی 
پســماندها، کاهش هزینه هــای هنگفت حمل و 
دفن زباله ها، عدم تخلیه ضایعات در محیط زیست 
شــهری دانست. عالوه بر این شــهروندان تشویق 
می شــوند که از مواد بازیافتی برای خود وســایل 
تزیینی بســازند که در این صورت می توان آنها را 
در نمایشگاه آثار بازیافتی شهروندان در معرض دید 

عموم قرار داد.«

تولید زباله کمتر و تفکیک پسماند از مبدا

سید محمدجواد بهشتی
 مدیر اداره مدیریت 

پسماند شهرداری 
منطقه18

 راه اندازی بوستان بازیافت اوایل دهه80 به دنبال استفاده از تجربه های جهانی همه گیر شد. مدیران شهری 
در شهرهای بزرگ با استفاده از ایده ها و افکار خالقانه شهروندان بوستان های بازیافت را به مناظر تماشایی 
و دیدنی تبدیل کردند تا برای ســاکنان تبدیل به فضایی زیبا و جذاب و البته آموزنده شود. این بوستان ها 
با اســتفاده از خالقیت، عالوه بر ایجاد تغییرات مثبت درفضاهای شهری، آنجا را به فضاهای سرزنده تبدیل 
می کنند. منطقه18 تهران هم از این قاعده مستثنا نیست و دارای بوستان بازیافت است که سال1383 درمحله 

ناحیه4  شادآباد، خیابان شــهید وثوقی درمحدوده 
راه اندازی شده است. درهمان سال ها بود که نخستین 
مجســمه های حجیم و نمادین در این بوستان توسط 
تعدادی از معلوالن مؤسسه رعدالغدیر یافت آباد و چند 
تن از دانشجویان جوان، خالق و خوش فکر ساخته و 
نصب شد. آنها با اســتفاده از آهن پاره ها و ضایعات 
دیگر و با طراحی های هنری توانستند احجامی بسازند 
که عالوه بر زیبایی مناظر شــهری اهالی را ترغیب 
می کند تا عالوه بر جداسازی پسماندهای  تر از خشک 
در اداره امور شهر به کمک مدیریت شهری بیایند. در 
این گزارش به بهانه تولد 16سالگی بوستان بازیافت به 

معرفی آن پرداخته ایم. 

مریم قاسمی
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برای فرزند دوست 
شهیدش پدری کرد

شــاهدی«  »ســعید  شــهید 
شــهرک  محلــه  ســال1347در 
ولی عصر)عج( به دنیا آمد. وقتی جنگ 
تحمیلی آغاز شــد، او 12سال بیشتر 
نداشــت. در آن دوران اهالــی محله، 
شــهید شــاهدی را به عنوان نوجوانی 
دوست داشــتنی، صبور، آرام، مهربان 
و خوش صــدا می شــناختند که در 
مراســم تشییع پیکر شــهدای محله 
عاشــقانه مداحی می کنــد، اما وقتی 
دیدنــد او با همان قامــت ترکه ای و 
ریزه اش لباس جبهه به تن کرده، باور 
کردند نوحه خوان نوجوان آنها زودتر از 
سنش مرد شده است. شهید شاهدی 
تا پایان جنگ تحمیلــی در جبهه ها 
بود و بارها مجروح و زخمی شــد. او 
در جبهــه با رزمنده ای بــه نام »رضا 
مؤمنی« آشــنا شد که 7 ـ 8سال از او 
بزرگ تر بود. دوستی شهید شاهدی و 
مؤمنی عمیق شــد و از برادران خونی 
به هم نزدیک تر شدند. رضا مؤمنی در 
حالــی که مدت زیــادی از ازدواجش 
نمی گذشــت و منتظر تولد نخستین 

فرزندش بود، به شهادت رسید. 

مدیریت به شیوه شهید شاهدی
پــس از پایــان جنــگ تحمیلی 
خانواده شهید شاهدی تصمیم گرفتند 
برای او آســتین باال بزنند و دامادش 
کنند. شهید شاهدی با همسر دوست 
شــهیدش رضا مؤمنی ازدواج کرد تا 
برای پســر او که پدرش را ندیده بود، 
پدری کند. یتیم نوازی شهید شاهدی 
برای دوســتان و آشــنایانش الگو بود 
و همه می دانســتند او سخت مراقب 
است فرزند رضا به اندازه پسر خودش 
که چند ســال بعد به دنیا آمد، طعم 
محبت پدرانه را بچشد. شاهدی مدتی 
در یک معدن مشــغول کار بود. اوایل 
روزی نبود که میان کارگران و مدیران 
معدن بحثی نباشد و گاهی کارگران از 
ســوی مدیران توبیخ می شدند. برخی 
ازکارگران هم به تالفی از معدن دزدی 
می کردند یــا چوب الی چرخ فعالیت 

معدن می گذاشتند. 
رفتــار احترام آمیــز و پرمحبــت 
شاهدی با کارگران سبب شد آرامش 
به معدن باز گردد و نگاه بســیاری از 
تغییر  کارگــران  منزلت  بــه  مدیران 
کند. او با کارگرانی که زیر نظر او کار 
می کردند، آنقدر عیاق شــده بود که 
سفره دلشــان را برایش باز می کردند 
و می دانســتند مدیر مهربانشان حتمًا 
راهــی برای حل مشــکالت آنها پیدا 
می کند. شــهید شــاهدی در دوران 
فعالیت خود به عنــوان فرمانده پایگاه 
بســیج انصارالحســین)ع( در محلــه 
ســجاد فعالیت های زیادی داشت که 
مشــارکت در راه اندازی هیئت عشاق 
الخمینــی)ره( یکــی از آنهــا بود. او 
دوم دی ســال1374 همزمان با روز 
درعملیات  حســین)ع(  امــام  میالد 
 تفحــص پیکــر شــهدای فکــه بــه 

شهادت رسید. 

مرکز نیکوکاری »راه شهیدان« برای 
یتیمان جشن تولد برگزار می کند

تـعبیر 
خواب های رنگی

  از وقتی کرونا شایع شد، مردم اجازه نمی دادند او برای نظافت پله ها به خانه هایشان برود و دستش حسابی 
خالی بود. محیای کوچک هم از همه جا بی خبر، فقط روزشماری می کرد که زودتر روز تولدش برسد. آن روز از 
صبح محیا یکریز و با ذوق و شوق می گفت: »فردا تولدمه ها! مامان برام عروسک خوشگل بگیر. باشه؟... باشه 
مامان؟ « و او نمی دانست چه جوابی به دختر کوچولوی یتیمش بدهد. هرچه به شب نزدیک تر می شدند، غصه 
مادر و چشم انتظاری محیا بیشتر می شد. نزدیک غروب زنگ خانه به صدا درآمد. محیا به حیاط دوید تا در را باز 
کند. لحظه ای بعد صدای خنده وشادی محیا خانه را پر کرد. عموهای مهربان با کیک تولد ودستانی پر از هدیه 
آمده بودند تا محیا در شب تولدش احساس یتیمی و تنهایی نکند و مادرش شرمنده و غصه دار نباشد. عموهای 
مهربان و گمنام محیا کوچولو، تعدادی از اهالی بسیجی، هیئتی و مسجدی محله سجاد هستند که خیریه ای با 
عنوان »خیریه و مرکز نیکوکاری راه شهیدان« راه انداخته اند و به هم محله ای های نیازمند خود خدمت می کنند. 

گزارش زیر را بخوانید تا درباره این خیریه بیشتر بدانید. 

رابعه تیموری

بعد از ارتحال امام)ره( شــهید »ســعید شاهدی« 
همراه عده ای از دوستانش هیئت عشاق الخمینی)ره( 
را راه انداخت. در ســرما و گرما هم اجازه نداد هیئت 
تعطیل شود. خودش روحانی هیئت را با موتورسیکلت 
مــی آورد و می بــرد. در هیئت هــم مداحی می کرد 
و هم خادمــی. وقتی به هیئت های دیگر محله ســر 
می زد، میانداری می کرد و باعث رونق مراســم عزای 

سیدالشهدا)ع( می شد.
 این هیئت داری باعث شده بود محرم اسرار اهالی 
شود و هرکسی مشکل و گرفتاری داشت، برای او سفره 
دلش را باز می کرد. شــهید شاهدی هم با آنکه دست 
و بالــش باز نبود، آنقدر ایــن در و آن در می زد و آبرو 
گرو می گذاشت تا مشــکل آنها را حل کند. دوستان 
هیئتی شــهید، در پایگاه بسیج انصارالحسین)ع( زیر 
نظر او فعالیت می کردند و آقاســعید فرمانده آنها بود. 
وقتی خبر شــهادت »سعید شــاهدی« در محله های 
ابوذر و ســجاد پیچید، بسیاری از کودکان یتیم محله 
دوباره پدرشان را از دست دادند و دوستانش به یکباره 
جای خالی رفیق، فرمانده، مداح و میاندار هیئت محله 
خود را احساس کردند. مدتی پس از نخستین سالگرد 
شهادت آقاسعید، دوستانش به فکر افتادند با راه اندازی 

خیریه ای راه او و دیگر شهدا را ادامه بدهند. 

حمایتی جامع و گسترده
از روزی کــه »مهدی رضایی«، »علــی قدیانی«، 
»رضا توانلو« و »علی یوســفی« دور هم جمع شدند 
و »خیریــه و مرکز نیکــوکاری راه شــهیدان« را در 
مسجد حضرت امیرالمؤمنین)ع( راه انداختند، 24سال 
می گــذرد و حاال آنهااز 100خانواده آبرودار بی بضاعت 
حمایت می کنند. مهدی رضایی می گوید: »این خیریه 
زیرنظر پایگاه بســیج انصارالحسین)ع( و کمیته امداد 
امــام خمینی)ره( فعالیت می کنــد و با الگو گرفتن از 
شخصیت شهید شــاهدی و همرزمان شهیدش، برای 
فراهم کردن امکانات تحصیل، درمان، ازدواج و اشتغال 
ایتام، کــودکان کار، بیماران خاص و نیازمندان تالش 
می کنیــم. پرداخت وام قرض الحســنه، ایجاد بســتر 
اشــتغالزایی و کارآفرینی، تأمین مسکن و جهیزیه از 
خدماتی است که مددجویان خیریه دریافت می کنند.« 
داشتن روحیه همکاری و کارگروهی بانیان خیریه راه 
شــهیدان سبب شده بسیاری از برنامه های فرهنگی و 
اشتغالزایی آنها با گســتردگی و تأثیرگذاری بیشتری 
انجام شود. یکی از ویژگی های اخالقی شهید شاهدی 

تأثیرگذار بودن بر اخالق و رفتــار اطرافیانش بوده و 
دوستانش هم سعی می کنند خدماتی فراتر از تأمین 
معیشت مددجویان انجام دهند وبا برگزاری برنامه های 
فرهنگی، علمی و مذهبی مختلف اخالق اسالمی را در 

میان آنها  ترویج کنند. 

فرصت همدلی را از دست نمی دهند
اعضای خیریه در کنار حمایت های مادی و فرهنگی 
خود بــه نیازهای عاطفی اعضــای خانواده های تحت 
پوشش خود هم توجه می کنند و در لحظات دلتنگی

آنها کنارشــان هســتند. ســالگرد تولــد ایتام و 
کــودکان نیازمند یکی از فرصت هــای همدلی با این 
خانواده هاست و اعضای خیریه به خوبی از این فرصت 
اســتفاده می کنند. رضایی می گوید: »در شــب تولد 
فرزنــدان خانواده های تحت پوشــش خیریه به ویژه 
ایتام، با سرپرســت کودک تمــاس می گیریم و بدون 
اشاره به برنامه جشن تولد، هماهنگ می کنیم که در 
زمانی خاص در منزل حضور داشــته باشند تا مطابق 
معمول بســته حمایتی خود را دریافت کنند. بعد در 
زمان هماهنگ شــده با لوازم و مقدمات جشــن تولد 
آنها را غافلگیر و خوشــحال می کنیم.« اعضای خیریه 
راه شــهیدان از این جشــن تولدهــای زیبا خاطرات 
شــیرینی دارند. رضایی تعریف می کند: »بسیاری از 
کودکان یتیم تحت پوشش خیریه سال ها در حسرت 
یک جشــن تولد کوچک هستند و با برگزاری همین 
جشــن های مختصر در شــب تولد خود بدون غصه و 
حســرت به خواب می روند. عالوه بر تولد کودکان، در 
شب میالد ائمه)ع( هم در خانه مددجویان یا مکان های 
مختلف جشــن تولد برگزار می کنیم تا بهانه ای برای 
کنجکاوی و آشنایی کودکان در مورد زندگی ائمه)ع( 
باشــد.« اعضای خیریه و مرکز نیکوکاری راه شهیدان 
در دوران شیوع ویروس کرونا روزهای سخت و پرکاری 
را گذراندنــد و همراه اهالی محله های ســجاد و ابوذر 
بــه ضدعفونی معابر، توزیع مواد بهداشــتی و تدارک 

سبدهای غذایی برای نیازمندان پرداختند. 

نگاهی به زندگی
 شهید »سعید شاهدی«

مؤسســه خیریــه و مرکــز نیکــوکاری راه شــهیدان در میدان 
بهاران، خیابان ســجاد جنوبی، کوچه اســالمی، مســجد حضرت 

امیرالمؤمنین)ع( قرار دارد. 
صندوق پستی: 1369944793

شماره تماس: 66213200
@ mraheshahidan :کانال در شبکه های اجتماعی

خانه دوست کجاست؟ 
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مقابل ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
منطقه 20 با هم قرار گذاشته اند تا بعد از دریافت بسته های 
بهداشتی از اداره ســالمت منطقه، مأموریت امروز را آغاز 
کنند. چیزی تا ظهر نمانده. »حمیدرضا احمدنژاد مهابادی« 
نخستین نفری است که سر قرار حاضر شده. نخست یکی 
از عصاهایــش را روی زمین می گذارد تــا با کمک آن از 
خودرو پیاده شــود. سپس بدون معطلی دنبال بسته های 
بهداشتی و ماسک می رود و خیلی زود همراه یک نفر دیگر 
که جعبه های لوازم را برای او حمل می کند برمی گردد. در 
حال جابه جایی این اقالم داخل صندوق عقب خودرو است 
که ســراغش می رویم. این مرد 37ساله با بیان اینکه از 8 
ماه پیش عضو کانون معلوالن منطقه20 شــده و از همان 
روز با شیوع ویروس کرونا مشارکت در فعالیت های جهادی 
مربوط با آن را آغاز کرده است، می گوید: »سال هاست که 
راننده هســتم و با مهارتم در این زمینه ضمن همکاری با 
اداره بهزیستی، انجمن ها و نهادهای مختلف برای تحویل 
نامه هایشان، در فعالیت های جهادی انجمن های مردم نهاد 
به خصوص در توزیع ارزاق بین نیازمندان هم مشــارکت 
داشــته ام.« احمدنژاد با اشاره به حضور فعال ش در سرای 
محله نفرآباد می گوید: »وقتی درجریان عضوگیری کانون 
معلوالن در ســراهای محله قرار گرفتم ضمن عالقه مندی 
برای عضویت در این کانون، پیشنهاد فعالیت به عنوان دبیر 
کانون معلوالن را هم پذیرفتم. ورودم به این گروه همزمان 
با شــیوع ویروس کرونا بود و در این برهه تصمیم گرفتم 
برای یاری بخشیدن به معلوالن منطقه هرکاری از دستم 

بر می آید انجام بدهم. با توجه به مهارت ام 
در رانندگــی کار توزیع بســته های ارزاق، 
مواد ضدعفونی کننده و ماســک را به عهده 
گرفتم و تاکنون در بیش از 5مرحله توزیع 
مشارکت داشــته ام.« دبیر کانون معلوالن 
محله نفرآباد با بیان اینکه این کار برای امثال 
من که دچار محدودیت هایی هستیم مشکل 
است، می گوید: »دیدن لبخند رضایت روی 
لب های معلوالن و خانواده هایشــان وقتی 
این بســته ها را از دست ما می گیرند آنقدر 
لذتبخش اســت که برای تجربه این لحظه 
شــیرین ســختی ها را به جان می خریم.« 
بخشــی از اقــالم بهداشــتی در خــودرو 
حمیدرضا چیده شــده و »ماریا امامی« و 
»رضــا طاهرنژاد« هم دیگــر اعضای فعال 
کانون هستند که در مأموریت امروز حضور 
دارند. همه چیز برای حرکت آماده اســت. 
حمیدرضا نشانی افرادی را که قرار است از 
این هدایا بهره مند شوند در دست گرفته و 

به ماریا  اشاره می کند تا ما را سوار خودرو خود کرده و پشت 
سر او حرکت کند. نخستین خانه در محله غیبی است. به 
محض رسیدن به مقصد هر سه به آرامی از خودروها پیاده 
شــده، اقالم را بین یکدیگر تقســیم می کنند و تا جلو در 
خانه شهروند معلول پیش می روند. مرتضی، 50ساله برای 
قدردانــی از این گروه تا مقابــل در خانه آمده و می گوید: 

»با شیوع ویروس کرونا این چهارمین باری 
است که از کمک های این دوستان بهره مند 
می شویم. در شــرایط سخت کرونا که هم 
همســر و هم خودم دچار معلولیت و بیکار 
هستیم معرفت این دوستان برای رساندن 
اقالم بهداشتی و بسته های حمایتی دلگرمی 
بزرگی است. این درحالی است که این افراد 
دغدغه اشــتغال ما را دارند و برای رفع این 

مشکل هم تالش می کنند.«

 در روزهای سخت 
 ما را فراموش نکرده اند

حین حرکت چندبار بســته ها از بین 
دستانشان سرمی خورد و به زحمت مانع 
افتادن آنها می شــوند. تحمل ماسک زیر 
نور شــدید آفتاب و موانعی که در مســیر 
با آن برخورد می کنند نفس هایشــان را به 
شماره انداخته، اما خم به ابرو نمی آوردند 
و همچنان با بردباری به مســیر خود ادامه 
می دهنــد. به محله 13آبان رســیده ایم. دختری نوجوان 
جلو دری که مقصد بعدی ماســت ایستاده و با دیدن ما 
سرآسیمه وارد خانه شده و عمویش را صدا می زند. چیزی 
نمی گذرد که پسری جوان با واکر جلو در ظاهر می شود. 
لبخند به لب دارد و ضمن قدردانی از محبت های گروهی 
که انگار به خوبی آنها را می شناســد، می گوید: »طی این 

چند ماه اخیر با بهانه های مختلف به منزل ما آمده اند. 
خدا خیرشــان بدهــد که در این شــرایط ما را 

فراموش نکرده اند.« 
»ماریا امامی« شــورایار محله عالئین که از 
حدود 9ســال پیش دبیر کانون معلوالن محله 

حمزه آباد است، می گوید: »از 9ماهگی دچار فلج 
در  اما  اطفال شدم، 

با  خانواده طوری 
من رفتار شد که 
هیچ وقت احساس 
کمبود  و  ضعف 
مستقل  نکردم. 
و  آمــدم  بــار 

خوشبختانه از عهده همه کارهایم 
بر می آیم و کاری نبوده که در 
حسرت انجام آن بمانم.« بانوی 

55ساله که همسرش هم دچار 
معلولیت و صاحب 2فرزند و 2نوه سالم 
است، می گوید: »از سال1373 در مرکز 
جامعــه معلوالن فعال بــودم و به دلیل 

تحصیل در رشته هنر و کسب مهارت های 
هنــری مختلــف وارد حــوزه مربیگری 
معلوالن شدم. 18ســال سابقه فعالیت در 
بهزیســتی به عنوان مربی کــودکان دارای 
معلولیت ذهنــی را دارم و ضمن مربیگری 

در مرکز توانبخشــی کوثر برای 
بچه هــای دارای معلولیت ذهنی 
باالی 14ســال، در مناسبت های 
مختلف همچون هفته معلوالن و... 
نمایشگاه برگزار می کنم. ابتدا به 
آموزش ساخت گل های چینی 
می پرداختم بعد هویه کاری، 
روبان دوزی  مارشال دوزی، 
و گلــدوزی هــم به آن 

اضافه شــد.« این عضو کانون معلوالن ادامه می دهد: »در 
کنار آن عضو کانون معلوالن منطقه هســتم و از 8سال 
پیش به عنوان عضو شورایاری محله عالئین منطقه20 هم 
فعالیت می کنم. طرح توزیع اقالم بین معلوالن هم با شیوع 
کرونا آغاز شد و هربار اداره سالمت شهرداری منطقه اقدام 
به توزیع بسته های بهداشــتی بین معلوالن می کند، اگر 
وقت آزاد داشــته باشــم، با بچه ها همراه می شوم.« او در 
آخر از تالش های شهرداری منطقه در بحث مناسب سازی 
معابــر منطقه به نیکی یاد کرده و می گوید: »هیچ معلول 

یا سالمندی شــرایط رفت وآمد به سرای محله عالئین را 
نداشت، اما با مناسب سازی آن از حدود یک ماه پیش این 

مشکل حل شده است.«

 تالش برای اشتغالزایی معلوالن
به محله اســتخر آمده ایم. روبه روی کوچه ای که تعداد 
زیادی مجتمع مسکونی در آن دیده می شود ایستاده ایم. 
انگار شــخص معلولی که در این کوچه زندگی می کند از 
وضعیت مناسبی برخوردار نیست، در بستر است و توانایی 
آمدن مقابل در را ندارد. حمیدرضا وظیفه تحویل را به عهده 
گرفته و به تنهایی وارد کوچه می شود. »رضا طاهرنژاد« در 
حا ل بررسی بسته های باقیمانده و نشانی های دیگری است 
که باید به بازدید آنها برود. از او می خواهیم تا بیشتر درباره 
خودش بگوید. مدیر 50ساله کانال خبر معلوالن شهرری 
و دبیر کانون معلوالن محله بهشتی با اشاره به اینکه دچار 
فلج اطفال است، می گوید: »همیشه عالقه مند به پیگیری 
مشکالت معلوالن بودم و به همین دلیل چندی پیش یک 
کانال خبر ی برای بیان مشــکالت معلوالن و به طور کلی 
اطالع رسانی درباره دغدغه هایشــان راه اندازی کردم. این 
بسته ها توسط اداره ســالمت تهیه شده و ما هم وظیفه 
شناسایی معلوالن و توزیع آنها را به عهده گرفته ایم.« وی 
با اشاره اینکه انجام این کار هم سختی های زیادی دارد و 
هم لذتبخش است، می گوید: »ما با محدودیت هایی روبه رو 
هســتیم که برای انجام این کار باید صبوری بیشتری به 
خرج بدهیم. به هرحال با عصا، ویلچر و ماسک انجام این 

کار چالش بزرگی اســت، اما با رضایت قلبی آن را انجام 
می دهیــم.« او درباره دیگر تالش هایی که برای رفاه حال 
معلوالن منطقه انجام داده اســت، می گوید: »از تابستان 
سال گذشته 2طرح را برای رفع مشکل اشتغال معلوالن 
در بهزیستی و شهرداری منطقه مطرح کرده ام. پیشنهاد 
اول استفاده از واحدهای صنعتی در قیامدشت، کهریزک، 
شورآباد و... برای اشتغالزایی معلوالن منطقه است. براساس 
این طرح هریک از معلوالن با توجه به توانایی که دارند در 
این کارخانه ها به کارگیری می شــوند یا حتی به صورت 
ماهانه کمک هزینه ای به گروه هایی که معلولیت ذهنی، 
نابینایی و... دارند ارائه می شــود. براساس طرحی دیگر 
کــه به ظرفیت منطقــه در دارا بــودن مراکز مذهبی، 
گردشــگری، زیارتــی و... برمی گردد خوب اســت یک 
بازارچه دائمی برای اشتغال معلوالن ایجاد شود تا بتوانند 
در این فضاها کســب درآمد کنند.« طاهرنژاد با اشــاره 
به اینکه مناسب سازی فضای شهری یکی از تقاضاهای 
همیشــگی معلوالن است، می گوید: »اگر فضای شهری 
برای معلوالن مناسب نباشــد نمی توانند از خانه خارج 
شوند و در نتیجه محدودیت بر آنها غلبه می کند و یک 
جا نشســتن را انتخاب می کنند. ما معمواًل حین  تردد 
در فضاهای شهری خیابان، مترو، ساختمان های اداری 
و... هرجا احساس کنیم نیاز به مناسب سازی دارد از آن 
عکــس می گیریم و در گروهی که متشــکل از نماینده 
اداره سالمت و نماینده شهرداری منطقه20 است عنوان 

می کنیم و خواستار پیگیر آن می شویم.«
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  به رســم روزگار با محدودیت ها زندگی می کنند. ناگزیرند به تحمل ســختی ها، اما مغلوب آن نشده اند. 
بچه های فعال کانون معلوالن منطقه20 با وجود این شرایط ضمن دفاع از حقوقشان، برای رفع موانع پیش رو 
تالش می کنند. آنها برای خدمت رسانی به همنوعان خود همیشه حاضرند و در روزهای شیوع ویروس کرونا 
هم با تالشی مضاعف مشــغول فعالیت هایی همچون جذب خّیران برای کمک به معلوالن نیازمند، دریافت 
بسته های بهداشتی و ارزاق از اداره سالمت و توزیع آنها بین معلوالن نقاط محروم و... هستند. در یکی از این 

روزها حین توزیع بسته های بهداشتی با آنها همراه شده ایم. 

منطقه20

زهرا بلندی

تالش معلوالن برای توزیع اقالم بهداشتی 
در بین توانیابان در روزهای کرونایی

 خانه به خانه 
مشق جوانمردی

ارائه بسته های بهداشتی رایگان به معلوالن
از اواخر ســال گذشته با شــیوع ویروس کرونا بیش از 900بسته 
بهداشتی که شــامل محلول های ضدعفونی کننده و ماسک است با 
مشارکت اعضای فعال کانون معلوالن منطقه20 بین معلوالن منطقه 
توزیع شده است. مدیر اداره سالمت شهرداری منطقه20 با اعالم این 
موضوع می گوید: »در این روزها رســیدگی به گروه های حســاس از 
جمله سالمندان، معلوالن و بیماران دیابتی جزء اهداف مهم این اداره 
محسوب می شــود که برای حمایت از این گروه به خصوص معلوالن 
عالوه بر غربالگری های مکرر طی چند مرحله اقالم بهداشتی و ماسک 
تهیه شده که با مشارکت خوب اعضای کانون معلوالن بین معلوالن 

منطقه که از قبل شناسایی شده اند توزیع می شود.«
»امین افصحی« از ادامه داشتن این روند تا نابودی ویروس کرونا 
یاد می کند و در ادامه به ارائه آموزش های مجازی با به کارگیری بیش 
از 91کانــال و صفحه مجازی و عضویت بیش از 35هزار مخاطب در 
این کانال و صفحه ها اشــاره کرده و می گوید: »این طرح از نخستین 
روزهای شــیوع کرونا شروع شده که براساس آن با مشارکت مربیان 
بهداشت، روان   شناسان و... آموزش های مجازی الزم برای پیشگیری 
از ویــروس کرونا در قالب تصویر، ویدئو، فایل صوتی و... به مخاطبان 

ارائه می شود.«

حامیان معلوالن 
در روزهای کرونایی

بیشــتر هماهنگی ها برای اجرا ی این 
طرح توسط دبیر کانون معلوالن منطقه 
انجام شده اســت، اما به دلیل حضور در 
محل کار امروز در جمع دوستانش حضور 
ندارد و تلفنی پیگیر اقدامات آنهاســت. 
»مریم عبدالوند« بانوی 39ســاله و دبیر 
کانون معلوالن منطقــه20 با بیان اینکه 
147نفر عضو کانون های دهگانه معلوالن 
این منطقه هســتند، می گوید: »معلوالن 
با عضویت در این کانون در فعالیت هایی 
همچون شــناخت و پیگیری مشــکالت 
معلوالن و رفع آنهــا اقدام می کنند و در 
صورت به وجــود آمدن بحران هایی مثل 
کرونا هم برای کمک رســانی به این قشر 
وارد میدان می شــوند.« عبدالوند درباره 
اجرای طرح توزیع بســته های بهداشتی 
بیــن معلــوالن می گویــد: »در روزهای 
شــیوع کرونا با مشــارکت خــوب اداره 
سالمت شــهرداری منطقه20 طی چند 
ضدعفونی کننده  بسته های  زمانی  فاصله 
و ماســک برای معلوالن تهیه شــده که 
بچه های گروه معلوالن با وجود شــرایط 
سختشــان به خصوص در روزهای کرونا، 
وظیفه توزیــع این اقالم بیــن معلوالن 
را خودشــان به عهده گرفته انــد.« او از 
مشــارکت این گروه در جــذب خّیران و 
تهیه و توزیع بســته های حمایتی ارزاق 
بیــن معلوالن نیازمنــد و گروهی که در 
این شــرایط بیکار و متضرر شــده اند یاد 
کرده و می گوید: »حرکــت جالب دیگر 
این  کانــون معلــوالن منطقه  بچه های 
است که با وجود بودجه اندک شان بنری 
برای قدردانی از زحمات کادر  پزشــکی 
بیمارستان فیروزآبادی تهیه و آن را روی 
دیوار بیمارســتان نصب کردند. ما نسبت 
به افراد عــادی توان مالــی ضعیف تری 
داشــتیم، اما دلمان می خواست محبت و 
عالقه خود را به مدافعان سالمت آنهم در 

این روزهای سخت ابراز کنیم.«

دیدن لبخند 
رضایت روی 

لب های معلوالن 
و خانواده هایشان 
وقتی این بسته ها 

را از دست ما 
می گیرند آنقدر 
لذتبخش است 
که برای تجربه 

این لحظه شیرین 
سختی ها را به 
جان می خریم
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حسنی

همه جای فرهنگســرای بهمن رنگ و 
بوی محرم به خود گرفته است؛ از فضاسازی 
و اکــران طرح های فرهنگــی و تبلیغات 
محیطی گرفته تا سیاهپوش کردن، نصب 
طاق نصــرت و طراحی و برپایی خیمه گاه 
حســینی و میزبانی از هیئت ها و عزاداران 
حسینی. رئیس فرهنگسرای بهمن و مدیر 
مراکز فرهنگــی و هنری منطقه16 عنوان 
می کند: »در ایام محرم و تا اربعین حسینی، 
با برنامه های مختلفی در خدمت شهروندان 

هستیم. یکی از این برنامه ها که تاکنون مورد استقبال 
زیاد شــهروندان قرار گرفته، اجرای تعزیه اســت که 
طبق هماهنگی های انجام شده، گزارش تصویری آن 
همزمان و به صورت زنده در ســالن اجتماعات مرکز 

اسالمی بیرمنگام انگلستان روی پرده می رود.«

 برپایی تعزیه با تدابیر وی ژه
شــهروندان در دهه اول محرم، هرشــب از برنامه 
تعزیــه بهره برده انــد، اما خبر خوش اینکــه با توجه 
به درخواســت شهروندان و اســتقبال اهالی از برنامه 
تعزیه خوانــی، این طــرح به صــورت هفتگی، یعنی 
یک روز در هفته در فرهنگســرای بهمن اجرا می شود 
و تا اربعین حسینی ادامه دارد. »علی اصغر خسروی« 
درباره این ویژه برنامه توضیح می دهد: »تعزیه از جمله 
برنامه های پرمخاطب در ســال های گذشته بوده و با 
توجه به این موضوع، امســال با وجود بحران کرونا، با 
تدابیر ویژه بهداشــتی روی صحنه رفته است. طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، شهروندان فقط با رعایت 
نکات بهداشــتی از جمله استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله اجتماعی حداقلی 2متری از سایر افراد، مجاز به 

حضور و استفاده از این برنامه ها هستند.« 
وی تأکید می کند که اجرای همه برنامه ها 
از جملــه تعزیه خوانی و برپایی مراســم 
سوگواری و عزاداری در فرهنگسرای بهمن 
در فضای روباز صورت می گیرد تا سالمت 
شهروندان به طور کامل تضمین شود. ضمن 
اینکه شــهروندان پــس از ورود به داخل 
محوطه فرهنگسرا، با راهنمایی کارشناسان 
از مســیری عبــور می کنند کــه به تونل 
ضدعفونی کننده منتهی می شود. در اینجا 
عزاداران حسینی عالوه بر ضدعفونی شدن، از خدمات 
تب سنجی و وضعیت اکسیژن خون خود بهره مند شده 
و می توانند با همراه داشــتن ماسک در جایگاه هایی 
که از پیش تعیین شده استقرار یابند. شهروندانی که 
تمایل دارند از برنامه های این فرهنگسرا استفاده کنند، 
می توانند شنبه ها با واحد روابط عمومی فرهنگسرای 
بهمن با شماره 5531204 تماس بگیرند تا از زمان و 
ساعت دقیق اجرای برنامه ها از جمله تعزیه، مداحی و 

سخنرانی باخبر شوند. 

 اعضای کانون »کهربای تعزیه« 
 مرزها را شکستند

خسروی عنوان می کند که مراسم تعزیه خوانی با 
رویکرد گســترش و  ترویج فرهنگ عاشورایی، احیای 
فرهنــگ حســینی و تبیین نهضت تاریخ ســاز امام 
حســین)ع( روی صحنه رفته است. اجرای تعزیه در 
فضای رو باز فرهنگسرای بهمن، توسط اعضای کانون 
»کهربای تعزیه« با حضــور و اجرای تعزیه خوان های 
نامی کشور از جمله »میرزا ابوالفضل منبت کار«، »سید 
محسن هاشمی«، »داود آبایی«، »مهدی صیادی« و... 

انجام می شــود و این برنامه هر شب به صورت زنده در 
شبکه اینستاگرام و در سالن اجتماعات مرکز اسالمی 
بیرمنگام انگلســتان از طریق مانیتور پخش می شود. 
در واقع گروه تعزیه خوانی نازی آباد مرزهای زمینی را 

شکسته و توانسته اند در انگلستان 
هنــر و مهارت خــود را در معرض 

نمایش بگذارند. 

  برپایی نمایشگاه هنری 
 »یاد حسین)ع(«

برنامه دیگری کــه مدیر مراکز 
فرهنگی و هنری منطقه16 به آن 
اشــاره می کند، برپایی نمایشــگاه 
»یاد حسین)ع(« است که بخش ها 
و قســمت های مختلفــی دارد و 
شــهروندان تــا اربعین حســینی 
می تواننــد از آن بازدیــد کننــد. 

خسروی توضیح می دهد که نمایشگاه »یاد حسین)ع(« 
و »نگاه گذر عاشــورا« جایی است که آثار هنرمندان 
نقاش و تصویرگر با موضوع اباعبداهلل حسین)ع(، حادثه 
عظیم کربال و مظلومیت خاندان عصمت و طهارت)ع( 
در معرض دید شــهروندان قرار دارد و تا ســاعت22 
میزبان شــهروندان اســت. او در تکمیل این بخش از 
صحبت هایش به یادمان شــهدای منطقه16 اشــاره 
می کند و می گوید: »با همکاری معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری منطقه16 توانســتیم عکس و 
تصویر شــهدای معظم دوران دفاع مقدس و انقالب را 
جمع آوری و در قالب نمایشگاه عاشوراییان به نمایش 
درآوریم تا شــهروندان به ویژه نسل کنونی با فرهنگ 

ایثار و شهادت آشنا شوند.« 

  مسئوالن فرهنگسرای بهمن تا اربعین حسینی ویژه برنامه های متنوعی تدارک دیده اند. البته در همه برنامه ها شرایط خاص حضور شهروندان در نظر 
گرفته شده و با رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی شرایطی فراهم شده تا عزاداران حسینی از لحظه های پرفضیلت این ایام بهره کافی 
را ببرند. برای کسب اطالعات بیشتر درباره برنامه های مناسبتی ایام محرم در این مجموعه، به این مرکز فرهنگی و هنری سر زدیم تا »علی اصغر خسروی« 

رئیس فرهنگسرای بهمن و مدیر مراکز فرهنگی و هنری منطقه16 در این باره توضیح بیشتری به ما بدهد. 

رضا نیکنام

آشنایی با ویژه برنامه های فرهنگسرای بهمن در ماه های محرم و صفر

اجرا در نازی آباد، پخش در بیرمنگام

برپایی نمازجماعت فقط 
با مهر و جانماز شخصی

با تالش مدیریت فرهنگسرای بهمن، نمازجماعت مغرب 
و عشــا همه روزه د راین مجموعه اقامه می شود، اما با در 
نظر گرفتن شــرایط و قوانین خــاص این ایام. »علی اصغر 
خســروی« رئیس فرهنگســرای بهمن تأکید می کند که 
باتوجه به فضای کنونی، در هر نوبت میزبان تعداد مشخصی 
از نمازگزاران هستیم. اهالی می دانند که باید سجاده و مهر 
شــخصی برای اقامه نمازجماعت داشته باشند تا از شیوع 
ویروس کرونا پیشــگیری شــود. قرائت زیارت عاشورا نیز 
هربار با شــور ویژه ای بر گزار می شود و در ادامه در بخش 
ســخنرانی های مذهبی از چهره های شناخته شده به ویژه 
جوان ها استفاده شــده تا در موضوعات مبتالبه جامعه به 
اختصار ســخن بگویند و از طریق این تریبون فرهنگسازی 
کنند. از جمله آنها می تــوان به انتقال مفاهیم و پیام های 
ناب عاشــورای حسینی به نســل جوان و نوجوان، معرفی 
آداب و رسوم برگزاری مراسم عزاداری اقوام ایرانی، معرفی 
جلوه های زیبای قیام حســینی و ایجاد شعور حسینی و... 
اشــاره کرد. در میان ســخنرانی هایی که در خالل برنامه 
صورت می گیــرد، آشــنایی نوجوانان و جوانــان با انواع 
تحریفات و انحرافاتی که امکان دارد در عزاداری ها به وجود 
آید، دنبال می شود. گفتنی است که مداحان اهل بیت)ع( 
از جمله حاج »داود علیزاده اردبیلی«، »شــهروز حبیبی«، 
حاج »غفور جعفری« و... در برنامه های فرهنگسرای بهمن 
همکاری دارند و قرار اســت که در اربعین حسینی برنامه 

ویژه ای تدارک ببینند. 

راه اندازی پویش مردمی 
»لبیک یا حسین)ع(«

فرهنگســرای بهمن همزمان با آغاز مــاه محرم، پویش 
مردمی »لبیک یا حسین)ع(« را راه اندازی کرده و شهروندان 
می توانند عکس های خود را برای انتشار و شرکت در مسابقه 
ارســال کنند. »علی اصغر خســروی« مدیر مراکز فرهنگی 
و هنری منطقه16 و رئیس فرهنگســرای بهمن در این باره 
توضیح می دهــد: »این پویش را با هــدف ایجاد یک موج 
اجتماعی و مذهبی و اعالم وفاداری به سرور و ساالر شهیدان 
کربال، امام حسین)ع( راه اندازی کردیم. در این پویش مردمی، 
مداحان و عموم عزاداران حســینی، در شب های اول تا دهم 
محرم، به ندای »هل من ناصر ینصرنی« لبیک گفتند و بانگ 

»لبیک یا حسین)ع(« هر شب ساعت21 طنین انداز شد تا 
از این طریق حمایت و پشــتیبانی خود را از آرمان های نظام 
اســالمی و ارزش های دینی و الهی اعالم کنند.« خســروی 
ادامه می دهد: »عالقه مندان می توانند با درج هشتگ #لبیک 
یا حســین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در این 
پویش شرکت و مطالب یا تصاویر خود را که منتسب به ایام 
سوگواری ماه محرم است را با این هشتگ منتشر کنند. در 
واقع هرچه مشارکت ها در این پویش ها بیشتر باشد، همدلی 
و تأثیرگذاری بیشــتری خواهد داشت. شهروندان می توانند 
فیلم ها، عکس ها و دلنوشــته های خود را با این موضوع، به 
نشانی اینســتاگرام farhangsara.bahman16 ارسال 
کنند تا پس ار بررسی آمار بازدید کننده ها به نفرات برگزیده 

جوایزی اهدا شود. 

منطقه16

علی اصغر خسروی
رئیس فرهنگسرای 
بهمن و مدیر مراکز 

فرهنگی و هنری 
منطقه16

 محله بهداشت
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تاش

اغلب کوچه های محله بهداشت پیچ و خم و فراز و 
نشیب زیادی دارند تا به خیابان اصلی برسند. آپارتمان ها 
در کنار خانه های آجری همه طول معابر را پر کرده اند. 
برخــالف دیگر محله ها در دل محله بهداشــت هیچ 
فروشگاهی برای عرضه میوه و  تره بار به چشم نمی خورد. 
روزگاری، قبل از رونق ساخت وساز در این محله ، کسب 
و کار و مشاغلی همچون سبزی و میوه فروشی، قصابی، 
بقالی، نانوایی پررونق بــود، اما اکنون فقط خاطره ای 
از آن ایــام باقی مانده و فروشــگاه های پرزرق و برق 
جای آن کســب و کارهای محلی را گرفته اند. همین 
که چهره محله تغییر کرد تعــدادی از اهالی از اینجا 
مهاجرت کردند و رفتند. مغازه های کوچک محلی هم 
در رکود کســب و کار چاره ای جز جمع کردن بساط 
خود نداشــتند. حاال نزدیک ترین بــازار میوه و تره بار 
به محله بهداشــت و کوچه های پیچ در پیچ آن، بازار 
تره بار معلم در خیابان شهید آقایی و مقابل دادسرای 
شهید رجایی است. »لیال سورانی« از بانوان هم محله ای 
کیسه های میوه  را دردستی گرفته و با دست دیگرش 
گوشه چادرش را. آهسته و شمرده طول پیاده رو خیابان 
شهید بنایی را طی می کند تا به خانه اش برسد. او برای 
پذیرایــی از نوه هایش که ماه ها بعد از شــیوع ویروس 
کرونا بــه خانه اش آمده اند، چند  کیلو میوه  تازه خریده 
است. می گوید: »این اطراف هیچ تره باری نیست و ما 

باید برای یک خرید ســاده تا بازار تره بار میدان معلم 
برویم. بعضی از مغازه های این اطراف گرانفروش هستند 
و خرید از وانتی ها هم بی دردسر نیست. مثاًل پیاز را که 
در تره بار معلم کیلویی 2هزار تومان می فروشــند، در 
این مغازه ها باید 2500 تا 3هزار تومان بخریم. میوه و 

سبزی هم همین طور است.«

جوالن وانتی ها درغیاب بازار تره بار
سال هاست وانتی ها در خیابان های محله بهداشت 
مثل شهید بنایی، شــهید رجایی، شهید سلیمانی و 
غیاثی جوالن می دهند و توانسته اند جای خالی میدان 
میوه و تره بار را پر کنند، اما برخی اهالی عقیده دارند که 
ضرر حضور وانتی ها بیش از منفعت آنهاست. شلوغی 
و ســدمعبر در خیابان ها و ترافیک و سر و صدا تا چند 
خیابان آن طرف تر تأثیر می گذارد و باعث می شود این 
ترافیک تا خیابان حیدری شمالی و جنوبی و بلوار یاران 
نیز ادامه پیدا کند. به گفته »محمود سرابی« از اهالی 
قدیمی محله بهداشت، چند وقتی است که شهرداری 
با حضور وانتی ها در معابر و خیابان ها برخورد می کند، 
اما این ســختگیری ها در بعضی از ساعات روز است و 
وانتی ها در زمان عصر و با تاریک شــدن هوا هر جا که 
بخواهند و اراده کنند کسب و کار راه می اندازند. او البته 
می گوید: »وانتی های این محله همه را می شناسند. آزار 

و اذیــت زیادی هم برای اهالی ندارند و تنها مزاحمت 
آنها راهبندان و ایجاد ترافیک در برخی معابر اســت. 
اغلب ساکنان این محدوده سالمند هستند و خودشان 
نمی توانند مسیر زیادی را برای خرید روزانه طی کنند. 
برای همیــن تا زمان راه اندازی بــازار تره بار محلی به 
فعالیت این وانتی ها نیاز داریم و در شرایط کنونی چاره 

دیگری نیست.«

می خواستم به اهالی خدمت کنم! 
در چهارراه سلیمانی با یکی از وانتی های میوه فروش 
روبه رو می شــویم. وانت فرسوده و نفس بریده اش کنار 
کوچه دهخدا پارک شده و 2نفر روی صندلی نشسته اند 
تا مشتری ها از راه برسند. روی در عقب وانت پر است 
از نایلون و یک ظرف محلول ضدعفونی کننده نصف و 
نیمه. پشت وانت هم سیب، هلو، هویج، کلم، شلغم و 
بادنجان دیده می شــود. فروشنده، جوانی است که به 
پرسش های ما جواب سرباال می دهد. اهالی می گویند 
ایــن وانتی ها جنس ها را گران می فروشــند و علتش 
این است که هیچ تره بار و مغازه ای اینجا و جود ندارد. 
خودش می گوید: »راســت می گویند این دور و اطراف 
مغازه میوه فروشی وجود ندارد. کار من هم میوه فروشی 
نیســت و فقط برای اینکه به شهروندان خدمتی کرده 
باشم با این وانت کار می کنم و به مردم میوه و صیفی 
می فروشــم! البته در این راســته وانتی های متعددی 
وجــود دارند که نمی توانم درباره آنها قضاوت کنم، اما 

من گرانفروش نیستم.«

فضای مناسب برای ایجاد بازار وجود دارد
حاال که وانتی ها در خیابان های محله بهداشــت 
جوالن می دهند و هیچ مغازه میوه فروشی  و تره باری 
در ایــن محــدوده به چشــم نمی خــورد، اهالی از 
شــهرداری توقع دایر کردن یک بازار میوه و تره بار، 
حتی کوچک را در این محله دارند. »اکبر کاظمی« 
یکی از اهالی می گوید: »شــهرداری مدت هاست که 
قول داده برای اهالی ایــن محله بازار میوه و تره بار 
دایر کند. مثاًل زمانی قرار بود در زمینی که به کوچه 
دهخدا تبدیل شــده بازار تره بار بســازند، اما بعدها 
این قول فراموش شــد و هر قطعــه از این زمین را 
بــه آپارتمان تبدیل کردند و ماهنوز منتظریم که به 
خواسته مان برسیم. فکر می کنم کار درست این بود 
که اول در این زمین بازار تره بار دایر می کردند و بعد 
آپارتمان می ســاختند چون هم جمعیت محله مان 
بیشتر شــده و هم نیاز محله مان افزایش پیدا کرده 
اســت. محله بهداشــت با همه پرجمعیت بودنش 
فضــای کافی را برای دایــر کردن بــازار تره بار در 
اختیار دارد. این شهروند می گوید: »در این اطراف، 
به خصوص سمت کوچه دهخدا، زمین خالی و فضای 

مناسب برای راه اندازی بازار تره بار وجود دارد.«

گالیه ساکنان محله بهداشت از گرانفروشی دستفروشان

بازار میوه وتره بار 
می خـواهیم

سیدمحمد فیاض
شهردار منطقه18:

درخواست 
شهروندان را 

پیگیری می کنیم
ســاخت و راه اندازی بــازار تره بار 
در محله هــا نیازمنــد انجــام برخی 
کارهاســت و به راحتــی انجام پذیر 
نیست. نخســتین موضوع تأمین فضا 
و زمین مناسب اســت که دراختیار 
و تملک شهرداری باشــد یا اینکه با 
توافــق با مالک خصوصی بتوان آن را 
به تملک شــهرداری منطقه درآورد. 
مســئله  دومیــن 
کارشناســان  تأیید 
ســازمان  ناظران  و 
تره بــار شــهرداری 
محــل  از  تهــران 
پیشنهادی است که 
آنجا را از جنبه های 
مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار 
دهند و به نتیجه برسند. از مهم ترین 
مســائل می توان بــه جمعیت محله، 
دسترســی های محلی، فاصله مکانی 
بین تره بارها، تأمین منابع مالی برای 
ایجاد تره بار و... اشــاره کــرد. در هر 
صورت با توجه به نیاز شهروندان این 
موضوع را در نخستین جلسه مشورتی 
با نهادهای مربوطه در میان می گذاریم 
تــا راهی برای رفع ایــن کمبود پیدا 
کنیم. ضمن اینکه زمین کوچه دهخدا 
در تملک شهرداری نیست و نمی توان 

برای آن تصمیم گیری کرد.

پاسخ مسئول

 محله بهداشــت در منطقه18 و در حصار بافت مسکونی و تجاری از کمبود برخی امکانات رنج می برد 
که نمونه اش سختی ساکنان این محله برای خرید و تأمین نیازهای روزمره خود است. در چنین شرایطی 
راه اندازی بازار میوه وتره بار در این محله می تواند بخشی از مشکالت و کمبودهای اهالی این محله را حل 
کند. شهروندان محله بهداشت به ویژه سالمندان برای انجام خریدهای روزانه خود باید مسیر زیادی را طی 
کنند تا خودشان را به فروشگاه و بازارچه های محله های دیگر برسانند که این کار برایشان بسیار سخت 
و طاقت فرساســت. گالیه های اهالی محله بهداشت از نبود یک بازار روزمحلی بهانه ای است برای سرک 

کشیدن به این محله قدیمی و همکالم شدن با اهالی آن. 

مریم قاسمی
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رفاقتی

تعــداد  کرونــا،  ویــروس  شــیوع  روزهــای  در 
مراجعه کنندگان به گالری هنری بوستان بانوان بسیار 
محدود شــده، برگزاری نمایشــگاه های صنایع دستی 
به صفر رســیده و به طور کلی کســب و کارش با افت 
شدیدی روبه رو شده است. با این وجود »دنیا غفوری« 
هنرمند و کارآفرین 37ساله دست از کار نکشیده و هر 
روز صبــح زود در گالری را باز می کند و مشــغول کار 
می شود. صدای نوحه که از ساختمان گالری به گوش 
می رســد، فضای خلوت بوستان بانوان را معنوی کرده 
اســت. جز کارکنان گالری، کسی در مجموعه حضور 
ندارد. همه چیز ســرجایش قرار گرفته است. کالس ها 
و کارگاه ها مرتب و آثار هنری با نظم و سلیقه ای خاص 
در گوشــه و کنار ســالن چنان چیده شــده که گویی 
آماده میزبانی از گروهی بازدیدکننده است. وقتی برای 
گفت وگو با غفوری در گوشه دنج گالری می نشینیم، با 
اشاره به اینکه از 4سالگی به واسطه عمه اش با هنر آشنا 
شده است، می گوید: »با نشستن کنار عمه و چیزهایی 
کــه او با حوصله بــه من می آموخت، ســوزن دوزی و 
گلدوزی را به طور حرفه ای یاد گرفتم تا حدی که حتی 
دوران ابتدایی اغلب به عنوان هدیه روز معلم، تابلوهای 
ســوزن دوزی خودم را به معلم هایم هدیه می دادم.« او 
با اشاره به ورودش به رشته های دیگر هنری می گوید: 
»10ســاله بودم که در دوره های آموزشی معرق کاری 
فرهنگسرای خاوران شرکت کردم. در کمتر از 2سال در 
این رشته مهارت کسب کردم و با شرکت در مسابقات 
کشوری، طی 3سال به صورت پی در پی موفق به کسب 
مقام اول کشــوری در این رشته شدم. دانش آموز سال 
اول دبیرســتان بودم که دوره های نقاشی رنگ روغن 
و پس از آن دوره های آموزشــی موســیقی سه تار را 

گذراندم.« 

 18سالگی، ورود به دنیای تولید و کار
بــا این حجم از مهارت هنری بیشــتر دوســتان و 

آشنایان اصرار داشتند که او در رشته هنر تحصیل کند، 
اما به دلیل عالقه همزمانش به رشــته ریاضی ترجیح 
داد عــالوه بر دنبال کردن هنــر به صورت حرفه ای، در 
دانشگاه یکی از رشــته های مرتبط با ریاضی را دنبال 
کند. این کارشــناس ارشد رشــته عمران با بیان این 
موضوع می گوید: »10سال است که پروانه اشتغال نظام 
مهندســی را دارم و به عنوان مهنــدس ناظر به صورت 
پروژه ای با سازمان نظام مهندسی همکاری می کنم.« 
او با یادآوری دوران دانشــجویی و تالشش برای کسب 
درآمد می گوید: »ابتدا با گرفتن ســفارش کار معرق و 
نقاشی، تاحدودی کسب درآمد می کردم، اما دنبال کاری 
جدی تر بودم. سال اول دانشگاه شروع کردم به یادگیری 
شمع سازی. با تحقیق و مطالعه، کارم را با ساخت چند 
شــمع شروع کردم و با دریافت ســفارش های متعدد، 
کم کم فعالیتم جدی تر شد و به مرور زمان بین فامیل 
و دوســتان به تولیدکننده شمع معروف شدم.«   او به 
آغاز همکاری اش با توزیع کنندگان شمع در محله های 
مختلــف و بازار می گوید: »آن روزهــا بازار عکس های 
دیجیتالی آنقدر داغ نبود. با توجه به اینکه پدرم عکاس 
بود، از نمونه کارهایم عکس گرفت و برایم یک کاتالوگ 
درســت کرد. آن را در دســت گرفتم و شروع کردم به 
بازاریابی. کارهایم را به مغازه های مختلف شهر معرفی 
کردم و با اســتقبال خوب فروشندگان، در مدتی کوتاه 
سفارشاتم به هفته ای حدود 400شمع رسید. آن روزها 
بخشــی از خانه را به کارگاه اختصــاص داده بودم و با 
همراهی مادرم به تولید شمع می پرداختم. به مرور زمان 
حجم درخواســت ها و به تبع آن تولیدات خیلی زیاد 

شد.«
غفوری با اشاره به اینکه کار کردن با آن شرایط در 
خانه ســخت شد و 2ســال بعد اقدام به راه اندازی یک 
کارگاه تولید شــمع کرد، می گوید: »کارگاهم در محله 
دولت آباد بود و کارمان به صورت 3نفره با همراهی مادرم 
و یک نیروی کار دیگر شــروع شد، اما با افزایش تعداد 

سفارش ها و رســیدن آن به هفته ای حدود 2وانت، به 
تعداد کارکنان کارگاه هم اضافه شد و برای 5نفردیگر 

هم اشتغالزایی کردم.«

از آموزش به عالقه مندان تا کارآفرینی
خودش ســاکن محله کیانشهر اســت، اما به دلیل 
حضور مکرر در خانه پدربزرگش که در محله خانی آبادنو 
قرار دارد، به خوبی منطقه19 را می شناســد. وقتی از 
دلیل آغاز فعالیتش در این محله و مدیریت گالری هنری 
بوســتان بانوان منطقه19 ســؤال می کنیم، می گوید: 
»حدود 5سال پیش همراه نیروهای کارگاه برای تفریح 
یــک روزه به این مجموعه در بوســتان والیت آمدیم. 
در اینجا به صورت اتفاقی یکی از دوســتان قدیمی ام را 

دیدم. او وقتی متوجه فعالیتم شد، مرا به مدیر 
وقت مجموعه معرفی کرد تا گالری هنری 

این مجموعه را فعال کنم و ضمن انتقال 
کارگاهم به گالری هنری بوستان بانوان، 
در جذب نیروی کار از بین بانوان ساکن 
منطقه19 هم اقدام کنــم.« این بانوی 
هنرمند با بیان اینکه از آن پس کودکان 

4ساله تا بانوان میانسال منطقه19 و مناطق 
همجوار آن عضو ثابت این گالری شدند، 
می گوید: »هنرهایی همچون نقاشــی و 
خالقیت کودک، سفال، نقاشی و طراحی 
برجســته، شمع  نقاشی  بزرگســاالن، 
سازی، قالیبافی، سفره آرایی، چرم دوزی، 

ویترای، شیرینی پزی و... در اینجا آموزش 
داده می شود. بسیاری از هنرجویان بعد از گذراندن 
دوره های آموزشی در کارگاه مشغول به کار شده و 
عده ای دیگر شخصًا به تولید و فروش محصوالتشان 
می پردازند. این درحالی است که ما هم با برگزاری 
جشنواره و نمایشگاه در مناسبت های مختلف، آثار 

آنها را برای فروش عرضه می کنیم.«

 همراه با هنرمند هم محله ای که چراغ کم فروغ گالری 
بوستان بانوان را در روزهای شیوع کرونا روشن نگه داشته است

  4سال بیشتر نداشت؛ وقتی سوزن دوزی را از عمه اش یاد گرفت و با کشف استعداد درونی خود به کسب مهارت های مختلف هنری پرداخت. 
آن روزها فقط از سر عشق و عالقه به فعالیت هنری می پرداخت و فکرش را نمی کرد روزی مدیریت یک گالری و کارگاه هنری را به عهده بگیرد 
و ضمن تربیت هنرجویان در رشته های معرق کاری، موسیقی، شمع سازی، نقاشی و ساخت تابلو برای آنها اشتغال هم ایجاد کند. »دنیا غفوری« 
دختر 37ساله ای است که با کسب مهارت در رشته های مختلف هنری، از 10سال پیش محصوالتش را به تولید انبوه رسانده است. با او که هم 

اکنون مدیریت گالری هنری بوستان بانوان در منطقه19 را به عهده گرفته، بیشتر آشنا می شویم.  

زهرا بلندی

از 5سال  ضیائیان« 27ساله،  »هدی 
پیش در این مجموعه مشغول به کار شده 
است. او ضمن ابراز رضایت از فعالیت در 
چنین محیطی می گوید: »دنبال کار بودم 
و کار کردن در گالری هنری، آن هم در 
بوستان بانوان که تا محل زندگی ام فاصله 
ایده آل هایم  از  یکــی  ندارد،  چندانی 
بود که به آن رســیدم. ابتدا به عنوان 
فروشنده کافی شاپ در اینجا مشغول به 
کار شدم، اما با محبت های خانم غفوری، 
طی یک ماه شمع سازی را یاد گرفتم. بعد 
از مدتی کوتاه ساخت تابلوهای برجسته 
را هم یاد گرفتم و بخش عمده کارم به 
فعالیت در بخش تولید تبدیل شــد.« 
ضیائیان با بیــان اینکه فعالیت در این 
محیط بــرای اوآرامش زیادی به همراه 
دارد، می گوید: »در اینجا عالوه بر کسب 
درآمد، مهارت های جدیدی یاد گرفته ام 
که حتی اگر روزی از اینجا هم بروم برایم 

پرکاربرد خواهد بود.«

 فروشنده بودم
اما هنرمند شدم

کارآفرینی

در انتظار نابودی کرونا و بازگشت نیروها
وقتی درباره تعداد نیروهایی که در این مجموعه 
فعالیت دارند سؤال می کنیم، غفوری می گوید: »اینجا 
12مربی مشــغول کار هستند که متأسفانه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، تعداد هنرجویان آنها خیلی کم 
شده است. بیشتر کالس ها مجازی برگزار می شود و 
قاعدتًا نمایشگاه های مناسبتی هم تعطیل است.« این 
بانوی کارآفرین به کارگاهی که در آن شمع، جاشمعی 
چوبی و تابلوهای برجسته تولید شده و برای فروش 
بــه بزرگ ترین توزیع کنندگان شــمع و تابلو عرضه 
می شود، می گوید: »قبل از شیوع ویروس کرونا 4خانم 
اینجا کار می کردند و 6نفر هم در منزل مشغول کار 
تولید شــمع و تابلو بودند، اما با وضعیتی که ویروس 
کرونا به وجود آورده و کاهش تعداد سفارش ها، اکنون 
فقط 2نیروی کار همراه من و مادرم در اینجا مشغول 
کار هســتند.« غفوری به قابلمه های تولید شمع که 
مدت زیادی است دســت نخورده مانده و تابلوهای 
نیمه تمامی که در یکی از کارگاه ها قرار گرفته اشاره 
می کند و می گوید: »تا قبل از شــیوع کرونا، فروش 
بسیار باالیی داشتیم و حتی آمادگی جذب نیروهای 

بیشتر هم برای کارگاه فراهم بود، اما باتوجه به اینکه 
تولیداتمان جزء کاالهای تزیینی اســت و این روزها 
ضرورتی برای خرید آنها وجود ندارد، کسب و کارمان 
تعریفی ندارد و فقط برای عشقی که به هنر داریم، هر 

روز در گالری را باز می کنیم.« 
وی ادامه می دهد: »در گالری به صورت حضوری 
از 8تا 18 پاسخگوی شــهروندان هستم. در صفحه 
اینســتاگرامی هم برای کودکان کالس های آموزش 
رایگان نقاشی برگزار و آنها را به شرکت در مسابقات 
هنری دعوت می کنم. با این حــال امیدوارم هرچه 
زودتر شــرایط به حالت طبیعی برگــردد و با رونق 
گرفتن کارگاه، خدمتگزار نیروهای بیشتری باشیم.« 

همراهان همیشگی دختر
مادر و پدر بزرگ ترین حامی و همراهانی هستند 
کــه این دختر هنرمند بین صحبت هایش از آنها یاد 
می کند. پدر با باور به اســتعدادهای فرزند و مادر با 
همراهی همیشــگی دخترش در موفقیت او تأثیر به 
ســزایی داشــته اند. تمام مدتی که غفوری در حال 
صحبت کردن اســت، مادرش در یکــی از اتاق های 

کارگاه مشــغول تکمیل یک تابلو برجســته است. 
بعد از پایان صحبت با او به ســمت مادرش »طاهره 
کمیجانی« می رویم. این بانوی 59ساله درباره حضور 
در کنار دخترش می گوید: »از کودکی به هنر بافتنی 
و خیاطی عالقه داشــتم و آنها را از مادرم یاد گرفتم. 
از ســال1385 وقتی دخترم تصمیم گرفت در خانه 
شمع تولید کند، این کار را از او یاد گرفتم و به عنوان 
دستیار همراهی اش کردم. بعد از راه اندازی کارگاه هم 
به عنوان نخستین نیروی کار در کنارش مشغول شدم 
و به مرور زمان ســاخت تابلوهای برجسته را هم یاد 
گرفتم.« مادر بــا نگاه بی آالیش و مملو از محبت به 
مهارت نسبی اش در انجام کارهای فنی گالری اشاره 
کرده و می گوید: »اگر اینجا نیاز به انجام کارهای فنی 
باشد، تا حد امکان خودم انجام می دهم و به طور کلی 
در نبود دخترم مدیریت مجموعه با من است.« او با 
خوشحالی از فعالیت در کنار دخترش یاد کرده و در 
این بــاره می گوید: »حضور در اینجا عالوه بر تأثیرات 
مثبت روحی منبــع درآمدی برای خانواده اســت 
و من هم از اینکه در این کار ســهیم هســتم خیلی 

خوشحالم.«

فرصتی برای تولید 
انبوه محصوالت

»ندا حمدی« هنرمند 32ســاله شاغل 
در ایــن مجموعه اســت که با اشــتیاق از 

حضورش  روزهای  نخستین 
و  کــرده  یــاد  اینجــا  در 
نقاشی  »یادگیری  می گوید: 
به صورت  ســال1387  از  را 
جدی آغاز کردم. با کســب 
مــدرک از ســازمان فنی و 
حرفــه ای، کارم را با آموزش 
در  کــودکان  بــه  نقاشــی 

دوره های پیش دبستانی شــروع کردم، اما 
همیشه دوست داشتم در محیطی بزرگ تر 
کار کنم.« این ســاکن محله شــریعتی با 
بیان اینکه همیشــه وقتی بــرای تفریح به 
بوســتان والیت و بوســتان بانوان می آمد، 
حین رد شدن از جلو در بسته گالری دلش 
می گرفت، می گوید: »دوســت داشتم یک 
روز اینجا به یک گالری واقعی تبدیل شود 
و من هم بتوانم در آن مشــغول کار شوم. 
در حوزه آموزش فعالیــت کنم و به تولید 
محصوالت هنری بپردازم.« حمدی با بیان 
اینکه حدود 5سال پیش به عنوان هنرمند و 
تولیدکننده آثار هنری در یکی از غرفه های 
نمایشــگاه بوســتان بانوان شرکت کرده و 
آنجا با غفوری آشــنا شده است، می گوید: 
»از عالقه ام برای کار در گالری هنری به او 
گفتــم. چندماه بعد با من تماس گرفتند و 
از سال1394 فعالیتم در اینجا شروع شد. 
اکنون در اینجا به آموزش نقاشــی کودک، 
خالقیــت، بازی با رنگ هــا می پردازم و به 
هنرجویان نوجوان هم نقاشــی رنگ روغن 
آمــوزش می دهم. حدود یک ســال و نیم 
است که در بخش تولید هم به آماده سازی 
تابلوهــای نقاشــی برجســته و ورقه طال 

می پردازم.«
او درباره مزایای اشــتغال در این گالری 
می گوید: »مزایای کار در اینجا تولید انبوه 
و ارتباط با توزیع کنندگان بزرگ است. این 
درحالی است که اگر قرار بود تنها کار کنم، 
نمی توانستم این حجم از سفارش را دریافت 
کنم که این موهبــت را مدیون ارتباطات 
خــوب خانم غفوری و محبت های ایشــان 
هســتم. همچنین الزم می دانم از همکاری 
اداره امــور بانوان شــهرداری منطقه19 و 
مدیریت بوســتان بانوان قدردانی کنم که 
باعث شدند بانوان زیادی در اینجا آموزش 
ببینند و در رشــته های مختلف مشــغول 

فعالیت شوند.« 

اینجا 12مربی مشغول 

کار هستند که متأسفانه به دلیل 

شیوع ویروس کرونا، تعداد هنرجویان 

آنها خیلی کم شده است. بیشتر 

کالس ها مجازی برگزار می شود و 

قاعدتاً نمایشگاه های مناسبتی 

هم تعطیل است

منطقه19
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صفحه آرا

رفاقتی

شهرری مانند همه مناطق جنوبی شهر تهران در 
برخورداری از امکانات شهری چندان مرفه نیست و با 
صدها مشکل و کمبود دست و پنجه نرم می کند، ولی 
خارج از این محدوده شهری مشکالت و کاستی های 
اساسی تر و برجسته تری به چشم می خورد. »فاطمه 
میرزایی« از ســاکنان روســتای عمادآور اســت. او 
می گوید: »عمادآور با بافت شــهری شهرری فاصله 
زیادی نــدارد، ولی هنوز از امکانــات ابتدایی مانند 
مدرسه، درمانگاه و خط اتوبوســرانی محروم است. 
تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران در همسایگی آن 
تأسیس شده و انواع آلودگی های شهر تهران به اینجا 
سرازیر می شود.« او معتقد است به دلیل قرارگرفتن 
عمادآور در محدوده حریم شــهری به نیازهای آنها 
توجه نمی شــود. »اســماعیل قادری« بــا میرزایی 
هم عقیده اســت. اودر روستای آب اندرمان زندگی 
می کند و می گوید: »سگ های ولگرد جمع آوری شده 
از شهر تهران را در بیابان های شهرری رها می کنند 
و نخاله های ســاختمانی تهران را به حریم شهرری 
می ریزند و صدای ما هم به جایی نمی رسد. اگر این 

تخلف در یکی از مناطق شــهری اتفاق 
بیشتری  قاطعیت  با  می افتاد، مسئوالن 
با متخلفان برخورد می کردند و مانع آنها 

می شدند.«

حریم شهرری هم فرصت است و 
هم تهدید

»انسیه اسماعیلی« دهیار روستاهای 
عماد آور، نســوز و هفت دستگاه بخش 

مرکزی شهرســتان ری بر این باور است که حریم 
روســتاها اراضی ذخیره ونقاط امن آینده شــهرها 
محسوب می شوند. او می گوید: »اگر حریم شهرها 
مدیریت شــود، به فرصتی برای بالندگی 

شهر تبدیل می شوند و اگر برنامه نظارتی قانونمندی 
برای آن لحاظ نشود، معضلی بزرگ برای کالنشهرها 
به شــمار می رود.« اســماعیلی به وجود مشــکل 
حاشیه نشینی در شهرری اشاره می کند و می گوید: 
»حریم شــهرری مهم ترین و حســاس ترین نقطه 
برای توسعه حاشیه نشینی و زاغه نشینی است و اگر 
مدیریت مناسب و منســجمی بر ساخت وسازهای 
حریم شهرها و روســتاها صورت نگیرد، مشکالت 
کالنــی به کالبــد ری تحمیل می شــود. 
حتی بدون اغراق می تــوان گفت ممکن 
اســت در بخش هایی از حریم یک منطقه 
سکونتگاهی ایجاد شود که تخریب یا تأیید 
آن مدیران شهرســتان ری را دچار چالش 
کند. مصداق این معضل روستای »مرتضی 
گرد« از توابع بخش آفتاب است که بر اثر 
نبودن نظارت صحیح بر حریم منطقه19به 
وجود آمده و همچنان بار ســنگین آن بر 

دوش تهران احساس می شود.«

تجاوز دالالن به حریم مناطق شهری
تغییر کاربری اراضی کشــاورزی قصه پرتکرار 

حریم شهرری است. حریم سرسبز این منطقه که 
قرار اســت به عنوان ریه شهر تهران بکر بماند، هر 
روز بــه دالیل متعددی به خانــه و ویال و کارگاه 
و کارخانه تبدیل می شــود. اسماعیلی بی توجهی 
بــه حریم شــهری شــهرری را مهم تریــن دلیل 
تمایل کشــاورزان به ایجاد مکان های مســکونی 
و صنعتی در مزارع کشــاورزان و باز شــدن فضا 
بــرای جــوالن دالل هــای زمین خوارمــی داند. 
درددل هــای شــهروندان و دهیاران روســتاهای 
حریم ری نشــان می دهد ریشــه بخش مهمی از 
این کــم توجهی ها را باید در مدیریت چند پارچه 
حریم شــهرری جست وجو کرد. »میالد سرمدی« 
دهیار روستای اشــرف آباد است. او به محدودیت 
اختیارات دهیاری ها اشــاره می کنــد و می گوید: 
»منشا بســیاری از مشکالت روســتا در خارج از 
بافت روستاســت، در حالی که دهیاری ها در این 
نقاط اختیــاری ندارند.« او به دوگانگی دهیاری و 
شــهرداری در حوزه خدمات شهری اشاره می کند 
و می گوید: »مسائلی مانند الیروبی نهرها، نظافت 
معابــر و... برعهــده شــهرداری بخش 
مرکزی منطقه20 اســت، اما شهرداری 
و اهالــی از دهیاری انتظــار دارند این 
خدمات را انجام دهند.« »شیما عرب« 
دهیار امین آباد معتقد اســت دهیاری ها 
بر مشــکالت روســتاها نظــارت کامل 
و مناســبی دارنــد و بایــد زمین های 
کشاورزی، زاغه ها و حاشیه های خارج از 

این بافت بیشتر نظارت شوند. 

مسئولیت با کیست؟
نســوز  عمادآور،  روســتاهای  دهیار 
و هفت دســتگاه هــم مدیریت چندپارچــه را از 
مهم ترین دالیل بر زمین ماندن کاستی های حریم 
شهرری عنوان می کند. اســماعیلی می گوید: »در 
روستاهای شهرری براســاس قانون، بخشداری ها 
متولی مدیریت اراضی خارج از بافت روستاســت، 
از سوی دیگر شهرداری منطقه20 چون در گذشته 
مدیریت این مناطق را برعهده داشــته، همچنان 
نظارتــی کمرنگ بر حریــم دارد، باتوجه به وجود 
اراضی کشــاورزی، اداره جهاد کشــاورزی هم در 
بخشــی از حوزه ها متولی حریم محسوب می شود، 
اگر در روســتا کانالی وجود داشــته باشــد اداره 
مسیل ها و کانال ها هم بر آن بخش از روستا نظارت 
دارنــد، اداره راه و شهرســازی نیز به نوعی خود را 
مدعــی نظارت بر راه های اصلی روســتا می داند و 
اگر قرار باشــد خدمتی به اهالی روستا انجام شود، 
بیش از 10نهاد خود را مســئول نظارت می دانند و 
اهالی یا دهیاری برای کسب هرگونه مجوزی باید 
هفت خوان رستم را طی کند، اما اگر از آنان خواسته 
شود در راستای وظایفشان خدماتی درحریم انجام 
دهند، هیچ یک از نهادها پیشقدم نمی شود و نبود 
اعتبار و... را بهانه می کنند و بخشداری ها با پیگیری 

و مکاتبات بسیار زیاد باید استعالم های متعددی را 
دریافت کنند تا بتواننــد خدماتی را در حوزه راه، 
برق، آب، بهداشــت و درمان و... به اهالی روستاها 
ارائــه دهند.« این مدیریت چندگانه زمینه را برای 
نبود یک پاســخگو در زمان هــای بحرانی فراهم 
کرده است. اســماعیلی می گوید: »متأسفانه وقتی 
قرار است فعالیتی در حریم روستا انجام شود همه 
نهادها خود را مسئول و متولی می دانند، اما وقتی 
در حریم مشــکلی برای روستاییان ایجاد می شود 
هیچ کدام از ناظران گردن نمی گیرند و مســئولیت 
را متوجه دهیار و بخشــدار می کنند، درحالی که 
ایجاد مدیریت یکپارچه و واگذاری صیانت از حریم 
برعهــده یک نهــاد قانونی تاحدقابــل توجهی بار 

مشکالت حریم را کاهش می دهد.«

بالتکلیفی اهالی 
از دیگــر پیامدهای نبــودن مدیریت یکپارچه 
در حریم شــهرری، سردرگمی ســاکنان حریم در 
پیگیری خواسته هایشان اســت. »مرتضی باقری« 
از اهالی غنی آباد اســت. او می گوید: »در هر کوچه 
غنی آبــاد یک کارگاه جمــع آوری ضایعات فعالیت 
می کند، اما دهداری وظیفه جمــع آوری آنها را بر 
گردن شهرداری می اندازد و شهرداری منطقه20 ما 

را به دهداری ارجاع می دهد.«
 »سمیه کرمی« ساکن روســتای »اشرف آباد« 
است و می گوید: »شبکه توزیع برق روستا فرسوده 
اســت. آب آشامیدنی بی کیفیت روستا مرتب قطع 
می شــود و مخابــرات خط تلفن جدیــد به اهالی 
نمی دهد. به هر جا هم مراجعه می کنیم، می گویند 
حل این مشــکالت در حوزه مسئولیت و اختیارات 
ما نیســت.« پاسخ »حسین توکلی کجانی« معاون 
اســتاندار تهران و فرماندار ویژه شهرســتان ری به 
مثنــوی هفتاد من مشــکالت و دغدغه های اهالی 
حریم شــهرری کوتاه و مختصر است. او می گوید: 
»اگر لــزوم مدیریت یکپارچه حریــم را بپذیریم، 
چه نهــادی باید متولی مدیریت بر حریم باشــد؟ 
شهرداری این وظیفه را بپذیرد یا فرمانداری؟« این 
اظهارنظر روشن می کند برای حل مشکالت حریم 
شهرری باید چشم انتظار روزی باشیم که نهادهای 
متولی مدیریت حریم شهرری و به ویژه فرمانداری 
شهرری و مدیریت شــهری منطقه20 ساماندهی 
حریم شــهرری را به صورت جهادی در ســرلوحه 
فعالیت های خود قرار دهند و با ایجاد تفاهم بر سر 
مدیریــت حریم، اهالی این محدوده را از پیامدهای 

چندگانگی مدیریت حریم حفظ کنند.

حریم منطقه20 ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد

مدیریت چند جانبه 
مشکالت چندگانه

  هویت حریم مناطق شــهری به خودی خود از پیچیدگی ها و حساسیت های بسیاری برخوردار 
است، اما حریم شهری منطقه20 )شهرری( که روزی شهری بزرگ تر از طهران بوده، حکایتی فراتر از 
حریم سایر مناطق تهران دارد. قسمت قابل توجهی از قلمرو پهناور شهرری باستانی، پس از سنجاق 
شــدن به نقشه شهر تهران از محدوده شهری شــهرری جدا و به عنوان حریم مشخص شده است. 
این حریم از 5بخش، 6دهســتان و بیش از 100روستا تشکیل شده و فضاهای آن گستردگی، تنوع و 
فراوانی بسیاری دارد. در گزارش زیر تعدادی از دهیاران و مسئوالن شهرری از مشکالت اداره حریم 

منطقه20 گفته و اهالی از کم توجهی برخی از مسئوالن به نیازهای حریم گالیه کرده اند.  

رابعه تیموری

منطقه20

میکائیل سعید
دهیار روستاهای عماد آور
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رفاقتی

مرکز کارآفرینی »تجلی نور جوادیه« در محله جوادیه 
قرار گرفته و از بزرگراه شهید نواب دسترسی مناسبی 
دارد. وقتی وارد کارگاه آن می شوید، با چهره هایی مواجه 
می شوید که با ذوق و شوق وصف ناپذیری پشت دستگاه 
چرخ خیاطی نشسته اند و بیرق عزاداری امام حسین)ع( 
را می دوزند و تالش می کنند ســهمی در ثواب و اجر 
معنوی این ماه به دســت آورند.  »اکبر سلطانی زاده« 
یکی از افرادی است که در این مرکز کارآفرینی مشغول 
به کار شده و امسال برای نخستین بار است که پرچم 
محرم می دوزد، او می گوید: »تاکنون نمی دانســتم که 
دوخت پرچم برای ایام محرم چه لذتی دارد. باید گفت 
که از این کار هیچ احساس خستگی نمی کنم و هربار 
که پشــت چرخ خیاطی می نشینم، احساس خستگی 
نمی کنــم و متوجه گــذر زمان نمی شــوم.« »صمد 
احمدی« هم از اینکه در محرم امســال در این اجر و 
ثواب ســهیم شده، ابراز خوشحالی می کند و می گوید: 
»بیمــاری کرونا نمی تواند مانــع از عزاداری و کمرنگ 
شدن مراسم سوگواری شهادت امام حسین)ع( شود و 
فقط شکل برگزای مراسم تغییر کرده است. 

هر کسی هم به شیوه خودش این رسم و آیین مذهبی 
را برگــزار می کند.«  این خیاط ماهر به فضای معنوی 
مرکز کارآفرینی اشــاره می کند و می گوید: »هر کدام 
از افرادی که به کار دوخت پرچم مشــغول هستند، به 

نوعی در مراسم عزاداری اباعداهلل الحسین)ع( 
شرکت می کنند. گاهی وقت ها آنهایی که 
صدای خوبی دارند، قطعه ای از اشعار مربوط 
به ماه محرم و شــهادت امام حسین)ع( و 
یارانش را می خوانند که بسیار خاطره انگیز 
اســت.«  وی در حالی که قطعه شعری در 
وصف شهادت امام حسین)ع( به زبان آذری 
می خواند، می گوید: »عــزاداری برای امام 
حسین)ع( در هر جایی ممکن است و حتی 
کارگاه کارآفرینی کوچک ما هم می تواند به 

محفل عزاداری تبدیل شود.«

راه اندازی پویش »ما ملت امام حسین)ع( 
هستیم« 

»ابوذر اهلل کرمــی« معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهردار منطقه16 که مجری طــرح دوخت پرچم 
عزاداری امام حسین)ع( و نصب آن در جلو در منازل، 
خیابان ها و میدان های پررفت وآمد اســت، می گوید: 
»امسال در ایام محرم تصمیم گرفتیم تا از توانمندی 
منطقه برای سیاهپوش کردن محله ها، تکیه ها، مساجد 
و خانه های مردم اســتفاده کنیم و آن تغییر کاربری 
مرکــز کارآفرینی تجلی نور جوادیه بود که قبل از این 
به کار دوخت پوشاک مشغول بود،  اما شاغالن در این 
مجموعه که 43نفر هســتند، اکنون فقط پرچم سیاه 
تولید می کنند تا بتوانیم در همه محله ها این طرح را 
اجرا کنیم.«  وی اضافه می کند: »همزمان با شــروع 

 معاونت اجتماعی شهرداری منطقه16 
طرح دوخت و نصب بیرق عزای حسینی را تا اربعین اجرا می کند 

هر خـانه
  مرکز کارآفرینی »تجلی نور جوادیه« که زیرنظر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه16 فعالیت 
می کند، در این ایام محل اجرای یکی از طرح های فرهنگی و مذهبی شهر تهران شده است. به گفته معاون 
امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه، در کارگاه این مرکز روزانه ده ها پرچم عزای حسینی دوخته می شود 
که پس از توزیع بین اهالی در معابر، جلو در منازل مسکونی و واحدهای تجاری نصب می شود. البته این برنامه 
تا اربعین حسینی ادامه دارد و عموم شهروندان از شورایاران گرفته تا کسبه، معتمدان محلی و جوانان فعال 

در این پروژه فرهنگی با شهرداری منطقه16 همکاری دارند و به قول معرف گوشه کار را به دست گرفته اند.  

 رضا نیکنام

منطقه16 تا امروز بیــش از 20هزار پرچم 
عزاداری امام حســین)ع( در مرکز 
کارآفرینی جوادیه دوخته شده که 
جلو  در  شــهروندان 
و  خیابان ها  منــازل، 
میدان ها نصب کرده اند. 
از این نقــاط می توان 
نازی آباد،  میــدان  به 
صابونیان،  شهید  بلوار 
الشهدای خزانه  مقبره 
بخارایی و... اشاره کرد. 
»مجتبی ده بزرگی« 
نصب  درباره  نازی آباد  محله  معتمد 
پرچم های عزاداری در معابر پررفت 
و آمــد و همچنین ســاختمان ها 
می گوید: »معمواًل شــهروندان هر 
سال در محل زندگی و فعالیت خود 
این قبیل کارهــا را انجام می دهند 
جزو  مذهبی  مناسبت های  اصواًل  و 
همیشه  مردم  که  است  برنامه هایی 
از  جلوتر  و  هســتند  میــدان دار 
ارگان ها حرکت می کنند، اما امسال 
شــهرداری منطقه دست به ابتکار 
جالبی زده و آن استفاده از گفتارها 
و سخنان شهید سردار سلیمانی در 

طراحی و دوخت پرچم هاست.« 
وی با بیان مثالی، تأثیرگذاری این 
کار را توضیــح می دهد و می گوید: 
»وقتی نمونه هایــی از این پرچم را 
در میدان نازی آباد نصب می کردیم، 
آمد  نزدیک  25ساله  حدود  جوانی 
و متن روی پرچم را با دقت خواند. 
پرسید این متن از چه کسی است؟ 
وقتــی فهمید که این بخشــی از 
است،  سلیمانی  سردار  صحبت های 
آن را روی برگه کاغذی یادداشــت 
کرد و رفت. به عقیده من، این همان 
کار فرهنگی است که می تواند روی 

نسل های مختلف تأثیر بگذارد.«

کار فرهنگی روی 
 نسل های مختلف 

تأثیر می گذارد 

ابوذر اهلل کرمی
معاون امور اجتماعی 

و فرهنگی شهردار 
منطقه16

مجتبی ده بزرگی 
معتمد محله نازی آباد

یک تکیه
کار دوخت و دوز پرچم های های عزاداری، پویش مردمی 
»ما ملت امام حسین)ع( هستیم« را راه اندازی کردیم 
که خیاطان و شــاغالن مرکــز کارآفرینی تجلی نور 
جوادیه، جزو نخستین افرادی بودند که به عضویت این 
تشکل مردمی درآمدند و به نوعی این پویش فرهنگی 
را آغــاز کردند.«  از معــاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهردار منطقه16 سؤال می پرســیم که درباره علت 
نامگــذاری این پویش مردمی برای ما صحبت کنید و 
او توضیح می دهد: »با توجه به اینکه امسال نخستین 
ماه محرمی است که سردار سلیمانی کنارمان نیست، 
تصمیــم گرفتیم که با اجرای برنامــه ای، خاطره این 
شهید را در ذهن شهروندان زنده کنیم. به همین دلیل 
با بررسی ســخنرانی ها و متنی که از زبان این شهید 
واالمقام منتشر شده، جمله های کوتاه و تأثیرگذار وی را 
انتخاب و روی پرچم ها حک کردیم که نمونه آن جمله 
معروف سردار سلیمانی در یکی از سخنرانی هایش بود 

که گفته بود ما ملت امام حسین)ع( هستیم.« 

تا آخرین لحظه ادامه دارد 
شاغالن مرکز کارآفرینی جوادیه به صورت مستمر 
در تالش هســتند که در ایــام محرم این 
پرچم ها را آماده کننــد تا همه پالک های 
منطقه16 به پرچم عزای حسینی و منقش 
به صحبت های شهید حاج قاسم سلیمانی 
مزین شود. اهلل کرم به اهدای نخستین پرچم 
دوخته شده در این مرکز به خانواده شهید 
»محرم ترک« اشــاره می کنــد که در این 
منطقه ساکن هستند. سپس ادامه می دهد: 
»شــهید ترک نخستین شهید مدافع حرم 
کشوراست که در مکتبخانه امام حسین)ع( 
رشــد و پرورش یافت. در واقع شــهدای مدافع حرم 
به ویژه سردار ســلیمانی، یک هدف و آرمان را دنبال 
می کردند و آن حفظ دین اســالم و قدم گذاشتن در 
مســیر آزادگی بود که امام حسین)ع( آموزگار آن بود. 
اهدای نخستین پرچم عزاداری سید و ساالر شهیدان به 
خانواده شــهید محرم ترک هم در واقع تجدید میثاق 
شهروندان با آرمان های مقدس آنهاست.«  وی با بیان 
اینکه حجم کار باالســت و و تا اربعین حسینی ادامه 
دارد و البته بــرای اینکه کار دوخت پرچم ها زودتر به 
سرانجام برســد، اعضای مرکز کارآفرینی از همه توان 
خود اســتفاده کرده اند. حتی برخی شــهروندان که 
متوجه اجرای این برنامه شــده اند، بــا اهدای پارچه 
مشکی در اجرای این طرح کمک می کنند. تعدادی هم 
به اصرار خودشــان دوخت و دوز تعدادی از پرچم های 
عزاداری را با چرخ خیاطی خانگی خود قبول کرده اند 

که می خواهند گمنام بمانند.« 
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خبر کوتاه

زمین بوستان ها پویا می شود
طــرح  منطقــه17  شــهرداری  ورزش  اداره   
زمین های بازی پویا را در بوستان ها و معابر کم   
تردد و عریض منطقه اجرا می کند. در این طرح روی 
زمین، صفحــه بازی هایی مانند لی لــی، زیگزاک و 
بازی های پرشی ترسیم می شوند تا شهروندان در این 

فضاها با ورزش اوقات فراغت خود را سپری کنند. 

الیروبی نهرهای 
روباز و روبسته شهرری

عملیــات الیروبی نهرهــای روباز و روبســته 
منطقه20 با هدف جلوگیری از انتشــار بوهای 

نامساعد در هنگام تخلیه کانال ها انجام شد. 
»رضا معلم« معاون خدمات شهری و محیط زیست 
شــهردار منطقه20 با بیان اینکه الیروبی کانال های 
ســطح منطقه هر روز توســط نیروهــای این حوزه 
انجام می شــود تا از گرفتگی کانال ها و انتشــار بوی 
نامطبوع در سطح معابر پیشگیری شود، افزود: »این 
اقدام در برنامه کاری شب اکیپ های الیروب خدمات 
شــهری نواحی هفتگانه منطقه قرار گرفته است که 
به روان سازی آب های سطحی و جلوگیری از انسداد 

نهرها سطح منطقه کمک قابل توجهی می کند.« 

ضدعفونی وسایل بازی 
بوستان کمیل

رئیــس اداره خدمات شــهری و فضای ســبز 
شهرداری ناحیه2 منطقه20 از اقدامات فضای 
ســبز در فصل تابستان و مبارزه با ویروس کرونا خبر 
داد. »علــی قاســمی« گفت: »با توجه به اســتقبال 
شهروندان از فضای سبز بوستان ها در فصل تابستان و 
مبارزه با ویروس کرونا، اداره فضای ســبز شهرداری 
ناحیه2 اقدام به ضدعفونی و سمپاشی وسایل ورزشی 
و بازی کودکان در بوستان کمیل و سمپاشی درختان 

دور فرهنگسرای والء کرد.«

هویتپیشخوانپیشخوان
تعزیه خوانی در امامزاده حسن)ع(

اواخر دهه40 که هنوز محله امامزاده حســن)ع( حالت بیابانی داشت و ساخت وسازها تا 
این حد نبود، در دهه اول محرم تعزیه خوانی »هاشــم فیاض« در اینجا برپا می شــد. فیاض 
تعزیه خوان قدیمی تهران بود و مردم محله های دور و نزدیک برای تماشای تعزیه او به محله 
امامزاده حســن)ع( می آمدند. البته همیشه مأموران شهربانی به بهانه سدمعبر، هاشم فیاض 
را دستگیر می کردند و به شهربانی می بردند. آن زمان در ماه محرم تعزیه خوانان پیشکسوت 
منطقه17 مانند »داود فتحعلــی بیگی« و »احمد کالنتری« به همراه چند تعزیه خوان اهل 
سلطانیه در محوطه پشت حرم امامزاده حسن)ع( تعزیه اجرا می کردند. این محوطه گورستان 
بود و اهالی البه الی قبور به تماشای تعزیه می ایستادند. تعزیه صبح با توبه حر شروع می شد 
و تا غروب یاران امام)ع( به نوبت و با صدای طبل و شــیپور وارد میدان می شــدند. آن زمان 
عده ای از اوباش با حالتی تمسخرگونه، مخالف خوانان را شمر می خواندند و سعی می کردند 
تعزیه را برهم بزنند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، فتحعلی بیگی و کالنتری در کانون ابوذر 
تعزیه اجرا می کردند و هرشب سالن مملو از تماشاچی می شد. کم کم گروه های تعزیه آذری 
زبان در محله های مختلف منطقه17 شکل گرفتند که با گویش و زبان محلی خود این آیین 
را برگزار می کردند. بســیاری از آنها با استفاده از اسب و شتر، نمایش کاملی از واقعه عاشورا 

را ترتیب می دادند. 

زیارت در دل بوستان ها
5مقبره شهدای گمنام در منطقه19 وجود دارد که هریک مدفن 2شهید گمنام از دوران 
دفاع مقدس هستند. شــکل گیری این مقبره ها در مراکز مهم و بوستان های منطقه عالوه بر 
ایجاد فضای معنوی برای شهروندان، محل مناسبی برای اجرای برنامه های مذهبی با رعایت 
فاصله اجتماعی در روزهای شیوع کرونا محســوب می شوند. مقبره شهدای گمنام دانشگاه 
شریعتی و بوستان شقایق در ناحیه یک منطقه19 قرار دارند. مقبره ای دیگر در بوستان امام 
خمینی)ره( ناحیه3 ساخته شده است. ناحیه4 منطقه هم دارای مقبره شهدا در شهرک گلریز 
است و مقبره ای دیگر در ناحیه5 و دانشگاه یادگار امام)ره( قرار گرفته است. مقبره های داخل 
بوســتان ها به صورت هفتگی به خصوص روزهای سه شنبه و پنجشنبه با مشارکت شورایاران 
و بســیجیان محله، به محل اجرای برنامه های مذهبی همچون مراســم قرائت دعای توسل، 
زیارت عاشــورا، دعای کمیل و... هستند و شهروندان به صورت شخصی هم می توانند از این 
فضا استفاده کنند. ساخت مقبره 2شهید گمنام در بوستان 22بهمن به عنوان سومین مقبره 
در ناحیه یک، طرح جدیدی اســت که ساخت آن به تازگی شروع شده و تاکنون 50درصد 

آن اجرا شده است. 

منطقه19پاتوق

رابعه تیموری منطقه17
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مالــک  زمیــن  ایــن  پاسخ مسئول 
شــخصی دارد و برای هرگونه تملک 
و تغییرکاربــری باید بــا او مکاتبه و 
توافق شــود. مکاتبات الزم انجام و 
مالک بــه تعیین تکلیف ورفع ناامنی 

زمین مکلف می شود. 
ایرج مرشدلو 
شهردار ناحیه یک منطقه17

ساماندهی زمین بایر محله
منطقه 17 نبش کوچه شــهید نجار 
ســالکی در خیابان شهید محمودزاده، 
یک قطعــه زمین خالی وجود دارد که 
از ســوی مالک رها شــده و بالتکلیف 
مانده است. برخی از اهالی در این زمین 
خودرو خود را پارک می کنند و شب ها 
پشت خودروها به محل اختفای اراذل و 

اوباش تبدیل می شود. 
محمود بختیاری
 ساکن یافت آباد

مربوطه  کارشناســان  پاسخ مسئول
در گشــتزنی های روزانه مســائل و 
مشــکالت آن را شناســایی و بــرای 
رفــع آن تــالش می کننــد. هرچنــد 
تاکنــون گزارشــی درباره خاموشــی 
بوستان قائم)عج( اعالم نشده، اما با 
توجه به خواسته شهروندان مسئله 
خاموشــی ایــن بوســتان را پیگیری 

می کنیم. 
علیرضا بختیاری، رئیس اداره 
فضای سبز منطقه 18

پاسخ مسئول چنــدی پیــش طــرح 
آســفالت مجدداً با زیرســازی کوچه 
نیلوفر پنجم آغاز شد. تالش ما این 
است که آسفالت این کوچه تا اواخر 
شــهریور به پایان برســد و آسفالت 
خیابــان 20متــری انتهــای شــهرک 
وصال هم از مهرماه در دســت اجرا 

قرار می گیرد. 
میالد اکبری، شهردار ناحیه یک 

 تاریکی بوستان قائم)عج( 
منطقه 1۸ اگرشــب ها بــه بوســتان 
قائم)عج( بیایید متوجه می شــوید که 
بیشــتر قســمت های آن تاریک است 
و بــا این وضعیت شــهروندان با ترس 
و دلهره از آنجــا عبور می کنند. جالب 
اینکه در همه جای این بوســتان پایه 
چراغ روشــنایی وجود دارد و علت این 

خاموشی ها مشخص نیست.  
داود نوری 
ساکن شهرک صاحب الزمان)عج(

آسفالت معابر شهرک 
منطقه 19 یکی از درخواست های مهم 
ما از مســئوالن ناحیه یک شهرداری، 
تسریع در آسفالت کوچه های شهرک 
وصال است. این طرح از سال قبل کلید 
خورد و آســفالت کوچه های2، 3 و 4 
انجام شده است، اما کوچه نیلوفر پنجم 
و خیابان 20متری در انتهای شــهرک 
وصال، هنوز آسفالت نشده اند. به فصل 
پاییز نزدیک می شویم و با بارندگی ها، 
این کوچه و خیابان چهره ناخوشایندی 
پیــدا می کننــد و گل و الی به منازل 

اهالی راه پیدا می کند.  
جمعی از ساکنان 
محله شهرک وصال

خبر کوتاه

منطقه 20     رئیس اداره اجتماعی شهرداری 
ناحیه2 منطقه20 از برگزاری مراسم تجلیل 
از ورزشــکاران صبحگاهی پارک ایثار خبر 
داد. »راضیــه افخــم« در این بــاره گفت: 
»مراســم تجلیل از ورزشکاران صبحگاهی 
پارک ایثار با حضور دبیر و اعضای شورایاری 
محله دیلمان برگزار و در این ویژه برنامه از 

مربیان قدردانی شد.«  

پاکســازی  عملیــات   20 منطقــه 
دیوارنویسی های ســطح محله سیزده آبان 
توسط واحد زیباســازی ناحیه3 شهرداری 
منطقــه20 با هــدف حــذف آلودگی های 
بصری درحال انجام اســت. شهردار ناحیه3 
منطقه20 با بیان این خبر گفت: »همزمان 
با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس 
و آغاز سال تحصیلی، اجرای طرح پاکسازی 
دیوارنویسی و نقاشی های دیواری غیرمجاز 
در معابــر اصلی و معابر واقــع در محدوده 
مدارس محله ســیزده آبان در دســتورکار 

شهرداری این ناحیه قرار گرفته است.«


