
گفت و گو با مؤسس خیریه چرخ گردون که برای 
مددجویان کارآفرینی می کند

قرار مهربانی در مترو
خیریه چرخ گردون هم یک مؤسســه خیریه اســت، هم یک مؤسسه 
کارآفرینی. آن طور که مؤسســش می گوید در واقع این دو کار در کنار 
هم انجام می شوند. »  سمیرا حشمتی« عقیده دارد پرداخت های مالی و 
غیرمالی به مستمندان در واقع عادت دادن آنها به این وضعیت و نوعی 

دامن زدن به تکدی گری است.
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همزمان با اجــرای پروژه های 
کوچک مقیاس محلی عملیات 
بهسازی و رنگ آمیزی در گذر پشت 
بزرگراه شهید نواب صفوی و خیابان 
رنجبر اجرا می شود. معاون خدمات 
شــهرداری  محیط زیست  شــهری 
منطقــه 10 با اعالم ایــن خبر و با 
اشاره به برنامه های شهرداری تهران 
برای اجرای شیوه نامه رنگ در شهر 
و تأثیر رنگ آمیزی چهره شهری در 
ایجاد آرامش روانی و پیشــگیری از 
اعمال ســلیقه های شخصی و بدون 

مطالعه در طراحی و اجرای پالت رنگی شــهر افزود: »برای آراســتگی و 
زیبایی چهره شــهر و همچنین فراهم کردن فضایی با نشــاط و مفرح 
عملیات بهســازی و رنگ آمیزی گذر پشت بزرگراه شهید نواب صفوی و 

خیابان رنجبر در دســتور کار قرار 
گرفته اســت.« به گفته »محمدرضا 
افخم« رنگ ها نقش مؤثری در ایجاد 
شــور و نشــاط اجتماعــی میــان 
شــهروندان در مناطق کم برخوردار 
دارند. به همین دلیل با توجه به بافت 
دیواره و نماهای محور رنجبر عملیات 
رنگ آمیزی و بهسازی 50 پالک به 
وسعت 10هزار مترمربع در 3 فاز اجرا 
می شــود که با تالش عوامل اجرایی 
فاز اول این عملیات در حال اجراست. 
افخــم در ادامه بــه اجرای طرح 
امنیت اجتماعی در گذر پشــت نواب اشــاره کرد و افزود: »با توجه به 
اجرای این طرح، اقدامات زیباسازی در 3 بخش تجهیز مبلمان شهری، 

تقویت روشنایی و همچنین نقاشی دیواری اجرا می شود.«

تیتر یک

معاون خدمات شهری فضای سبز منطقه 10:

گذر پشت بزرگراه نواب رنگ و لعاب می گیرد

پویش اهالی منطقه 7 
برای کمک به آسیب دیدگان کووید19 

معــاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه 7 گفت: »ورزشــکاران، کارکنان و 
شــهروندان ســاکن منطقه 7 برای زنده نگه داشتن منش و اخالق جوانمردی و نوع دوستی 
اقدام به راه اندازی پویش کمک مؤمنانه با هدف کمک رسانی به نیازمندان و آسیب دیدگان 

از ویروس کووید 19 کردند.«
»فائزه دولتی« ضمن اعالم این خبر افزود: »با شیوع ویروس کرونا و به تبع آن تعطیلی 

بسیاری از مشاغل، برخی از شهروندان از نظر اقتصادی دچار آسیب شده اند.«
وی در ادامه عنوان کرد: »این طرح با همکاری ســازمان ورزش شــهرداری تهران از 5 
تا 15 شــهریور برگزار و اقالم مورد نیاز خانواده  های نیازمند از جمله بســته های بهداشتی 
شامل ماســک، محلول ضدعفونی و اقالم خواراکی شامل برنج، روغن، رب، قند، ماکارونی، 
ســویا وچای تهیه شد و از طریق سازمان ورزش شــهرداری تهران در اختیار خانواده های 

نیازمند قرار گرفت.«
معاون شــهردار منطقه 7 تأکید کرد: »این طرح با همکاری ورزشــکاران و پیشکسوتان 
ورزشی که با روحیه پهلوانی و جوانمردی همواره در تمامی مقاطع حساس جامعه پای کار 

بوده اند جمع آوری شد.«

فردوسی در میان گل های داودی
پاییز هزار رنگ بهترین زمان برای کاشــت گل های 
داودی اســت. به همین دلیل با شنیده شدن قدم های 
پاییز کارگران فضای سبز شهرداری ناحیه یک منطقه 
6 دســت به کار شــدند و بوته هــای گل  داودی را در 
میدان فردوســی که نماد فردوسی، ادیب بزرگ ایران 

زمین، در آن نصب شده است، کاشتند. 
»احسان یلوه« شــهردار ناحیه یک در تشریح این 
خبر گفت: »کاشت گل در معابر عمومی  عالوه بر ایجاد 
چشم انداز زیبا سبب آرام سازی محیط می شود و وجود 
گل های رنگی و تماشــای آنها استرس را کاهش می دهد و زمینه تمدد اعصاب شهروندان 
را فراهم می کند. بنابراین با کاشت گل های داودی رنگارنگ تالش کردیم تا زیبایی میدان 

فردوسی را که از میدان های مهم و پر تردد پایتخت است، افزایش دهیم.«

چهره
محمدمهدی ذوالفقاری 

مدیرعامل مجموعه شــرکت هلدینگ 
دانش بنیان ایده پردازی ذوق

توسعه کارآفرینی با 
سرمایه گذاری در بخش 

نیروی انسانی

یادداشت

همه وطن 
براي سرباز وطن

منطقه19

منطقه17

وقتــي هدایاي مردمي بــه جبهه هاي 
نبرد مي رسید، معمواًل نشاني و امضایي از 
فرستنده در آن پیدا مي كردي كه مثاًل از 
كدام شهر، روستا، مدرسه، مسجد یا محله 
فرستاده شــده. در واقع، از سراسر میهن 
پهناورمان هدایایي بسیار متنوع با طیفي 
وســیع از كاالهاي مورد نیاز رزمندگان به 
جبهه ها ارســال مي شــد؛ اما در این بین، 
بسیاري از كاالهاي ارســالي از بازار تهیه 
نمي شدند بلكه از محصوالت همان منطقه 
بودند یا به همت مردم تهیه، پخته، دوخته 

یا بافته مي شدند.
معمواًل یك نوشته محل تهیه و ارسال 
هدایا را مشــخص مي كرد. اما گاهي این 
نوشــته ها غیر از مشــخص كــردن محل 
ارســال، حاوي پیام هــاي كوتاهي بودند؛ 
اندازه چند جمله كه روي یك كاغذ كوچك 
جا بگیرند و معمواًل بیش از محتواي هدایا 
توجه رزمنده ها را بــه خود جلب مي كرد 
به طوري كه آن را با صداي بلند در جمع 

چندنفره سنگرها مي خواندند. 
هر پیــام شــخصیت خود را داشــت 
و مختصــات روحي فرســتنده را تداعي 
مي كــرد. به طــور نمونه، هدایایــي كه از 
یك مدرســه فرستاده شــده بود، معمواًل 
كم قیمــت بودند مثل نخود و كشــمش 
درجــه 3 در بســته بندي هاي كوچك با 
نوشــته هایي به اندازه همان بسته كه در 
آن با منگنه دوخته شــده و معلوم بود با 
پول قلك هاي دانش آموزان تهیه شــده و 
حاوي پیامي ســاده و خودماني بود از یک 
دختر یا پسربچه خطاب به برادر بزرگ تر. 
هدایاي دیگر شامل دستكش و شال گردن 
و بافتني و مربا و ترشي از همان دور بوي 
محبت هاي مادرانه را مي داد و پوشــیدن 
و خوردنشــان فوق العــاده لذت بخــش و 
آرامبخش بود. هدایایي مثل میوه و پنیر و 
اوركت و كفش وقتي به دســتت مي رسید 
احساس امنیت مي كردي كه پدر با دستان 
زمخت و چهره آرام و خشــن، فرزندش را 
در دیار غربت از یاد نبرده و فكر و ذكرش 

هنوز تأمین مایحتاج اهل خانه است.
8 ســال زندگــي در آتــش و خــون 
در نبــردي نابرابــر با وجــود تحریم هاي 
ناجوانمردانــه، كاري اســت كارســتان. 
آنچه این مقاومت را ممكن و اســتقامت 
رزمندگان را دوچندان كرد، گســتردگي 
خطوط دفاعــی ما بود به ایــن معنا كه 
اگر در خطــوط مقدم جنگ، دالورمردان 
به نبرد مشــغول بودنــد، در خطوط دوم 
پدران، مادران، خواهــران و فرزندان این 
مرز و بوم در شــهر، دیار، قصبه و روستا 
و محله هــا با هر چه در تــوان و بضاعت 
داشتند، از سلحشــوران میهن پشتیباني 
مي كردند و به هر نحوي بلد بودند، به آنان 
روحیه مي دادند؛ ولو بــا 100 گرم نخود 
و كشــمش. در آن 8 ســال، سرباز وطن 
در هر ســنگري كه بود، احساس مي كرد 
همه وطن و هموطنان مثل كوه پشــتش 

ایستاده است. 

عملیات کودپاشی درختان چنار 
برای افزایش ســبزینگی و حفظ ســالمت درختان 
چنار عملیات کودپاشــی این درختــان پیش از خزان 
بــا کالت آهن، میکروکامل و NPK در بزرگراه یادگار 
امام)ره(، شــهید نواب صفوی و خیابان آزادی منطقه 

10 انجام شد. 
رئیس اداره فضای ســبز منطقه بــا اعالم این خبر 
افزود: »برای پیشگیری از کلروز و ضعف درختان چنار، 
خزان زودرس و زوال درختان عملیات حفظ و نگهداری 
درختان چنار منطقه تحت نظارت کارشناســان مرکز 
تحقیقات آموزش و مشــاوره فضای ســبز، در چند مرحله از آغاز سال جاری تاکنون انجام 

شده است.«
به گفته »علی مصطفوی« کارشناســان مرکز طبق دســتورالعمل سازمان بوستان ها و 
فضای ســبز شــهر تهران اقدام به نظارت بر عملیات مختلف اعم از محلول پاشی برگ ها با 

کودهای میکرو و ماکرو المنت و کالت آهن کردند. 

حمایت رایــگان از ایده پردازی تا ارائه 
محصول در فضای اســتارت آپی برای 
کشف و پرورش اســتعداد ها در میان افراد 
جویــای کار و کارآفرین یکــی از مهم ترین 
خدمات هلدینگ دانش بنیــان ایده پردازی 
ذوق بــرای اهالــی تکه دهــم پایتخت و 
شهروندان تهرانی اســت. هدف از راه اندازی 
این مجموعه، پرورش اســتعداد و کشــف 

خالقیت افراد خوش ایده است. 
در ایــران مــردم اســتارت آپ را یــک 
فروشگاه اینترنتی یا نهایت پیچ اینستاگرامی  
تصــور می کننــد کــه محصولــی در آن 
فروخته می شــود، اما در واقع استارت آپ ها 
کســب وکارهای هستند که از روز راه اندازی 
تا هــر زمانی کــه فعالیت دارنــد، فروش 
و ســود محصــول آن مســاوی اســت. با 
استارت آپ ها در کمترین زمین به باالترین 
سود می رسیم. به همین دلیل برای توسعه 
فرهنگ کارآفرینی و استفاده از ظرفیت های 
موجود، ســرمایه گذاری بر نیروی انسانی از 
دوران کودکــی باید پایه ریزی شــود. کاری 
که در مجموعه هلدینگ ذوق برای کشــف 
اســتعداد ها انجام می شود، برپایی دوره های 

آموزشی از پایه است. 
بــه همیــن دلیل 
آمــــوزش در مدرسه 
استارت آپـی مجمـوعه 
ذوق برای گروه سنی 

6 تــا 8، 8 تا 11، 
15تا   ،15 تا   11
18 سـال و همه 
افـــــراد دارای 
فکرهای خالقانه 

شده  برنامه ریزی 
است. از این طریق از 
صفر تا صد کار مورد 
حمایت و بررسی قرار 

می گیرد. 
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فرمانده انتظامی  تهران خبر داد
پلمب 135 خانه 

محله هرندی در یک سال گذشته
فرمانده انتظامــی  تهران بزرگ از پلمــب 135 خانه در 
محله هرندی طی یک ســال گذشته خبر داد و گفت: »این 
خانه ها 830 اتاقک داشــتند که محل وقوع جرائم مختلف و 

آسیب های اجتماعی بودند.«
به گزارش روابط عمومی نیــروی انتظامی تهران بزرگ، 
ســردار »حســین رحیمی ” بــا تأکید بر ضــرورت حمایت 
مسئوالن دســتگاه قضایی در رسیدگی به این جرائم، اظهار 
داشــت: »این منازل نبایــد دوباره باز شــوند و توقع داریم 

مسئوالن در این زمینه کمک کنند.«
او در ادامه با اشــاره به اجرای 937 عملیات پلیسی برای 
پاکسازی شوش، مولوی و هرندی از وجود معتادان متجاهر 
اظهار داشــت: »یکی از دغدغه های پلیس پاکسازی شوش، مولوی و دروازه غار است 
و با تالش های صورت گرفته معابر، پارک ها و خیابان های این مناطق از وجود معتادان 
متجاهر پاکسازی شده اســت.« فرمانده انتظامی  تهران با بیان اینکه برای نگهداری 
معتادان متجاهر نیاز به مکانی با ظرفیت 10 هزار نفر داریم، تأکید کرد: » در شهریور 
ماه طی عملیاتی بالغ بر 200 ســارق را که معتاد متجاهر بودند، دســتگیر و حدود 

150 کیلو موادمخدر کشف کردیم.«
ســردار رحیمی ادامه داد: »بالغ بر یک سال و 8 ماه از شروع 
طرح پا کســازی این مناطق می گذرد. پارک هــای این مناطق 
زمانی جوالنــگاه صدها معتاد متجاهــر، تزریقی و خرده فروش 

موادمخدر بود، اما اکنون وضعیت به مراتب بهتر شده است.«
او در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به گالیه های مردمی 
 مبنی بر فعالیت مراکز دی. ای. ســی و متادون درمانی و مراجعه 
روزانــه معتادان بــرای دریافت خدمات از ایــن مراکز به محله 
هرندی، شوش و مولوی اظهار داشــت: »اگر خواهان پاکسازی 
کامل این محله و پایان قصه  تردد معتادان در کوچه پسکوچه های 
آن هســتیم، باید با همکاری دستگاه قضا زمینه جابه جایی این 

مراکز به حاشیه شهر را فراهم کنیم.«

میز خبر

  2000
 متر نقاشی دیواری برای ساماندهی و 
زیبا سازی چهره شهری در پشت گذر 
نواب برای ایجاد تنوع رنگی، شادابی 
و طراوت شهروندان از ساماندهی و 

رفع نقاط بی دفاع اجرا می شود. 

 2713
متر مسیر سبز در منطقه 6 ساخته 

می شود. معاون فنی و عمرانی 
شهرداری منطقه 6 تهران خبر داد. 
عملیات عمرانی ساخت این مسیر 

سبز شروع شده است. 

 4200
متر مربع از زمین مجاور بوستان 

باغ حکیم برای ساخت باغ ایرانی و 
همچنین توسعه بوستان باغ حکیم در 
منطقه 10 با دستور شهردار تهران 

به بوستان حکیم اضافه شد.

نظافت محله 
در کوتاه ترین زمان ممکن

»محله امام خمینی)ره( 
ریزدانــه  بخش هــای  از 
به  که  اســت  منطقه 10 
دلیل وجــود معابر باریک 
کوچه پســکوچه های  و 

بسیار، کار نظافت و پاکسازی معابر آن اغلب با 
تأخیر انجام می شد. اما چند وقتی است که با 
مدیریــت مهندس »محمدرضا افخم« معاونت 
خدمات شــهری فضای سبز منطقه و پیگیری 
مدیر اداره خدمات شهری رسیدگی به نظافت 
محله و جمع آوری زباله ها در کوتاه ترین زمان 

ممکن انجام می شود.« 
امــام خمینی)ره(  دبیر شــورایاری محله 
با بیان ایــن مطلب افزود: »حضــور به موقع 
نیروهای خدمات شــهری در محله و پیگیری 
آنهــا برای حفــظ پاکیزگی در ایــن روزهای 
کرونایی که مردم بیشــتر از همیشــه نگران 
ســالمتی و حفظ پاکیزی شــهر و محله شان 
هســتند، قابل قدردانی اســت. نیروهای این 
معاونت به ویژه مدیر خدمات شهری به صورت 
حضوری به محله ســر می زنند و بر کار عوامل 

اجرایی نظارت دارند.«
»علیرضــا ســلمانی« برقــراری ارتبــاط 
مســتقیم با اهالی از طریق ارسال پیامک در 
صورت نارضایتی از نظافــت محله و پیگیری 
مشکالت محله در کوتاه ترین زمان ممکن را از 
ویژگی های مثبت و درخور توجه برای تأمین 

رفاه حال شهروندان در این محدوده می داند.

شورایاری

سروش جنابی
دبیر تحریریه
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نیم نگاه 

 شورایار محله خواجه نظام 
پیشنهاد می دهد: 

 استفاده از فضاهای خالی
  برای ایجاد امکانات

 ورزشی و فضای سبز
محله خواجه نظام المک طوســی از خیابان شــهید 
آیت اهلل قدوســی که امروز به نام شهید برادران گوهری 
شناخته می شــود؛ آغاز و به خیابان خواجه نصیرالدین 
طوســی و میدان سپاه ختم می شــود. شکل گیری این 
محله پیش از ســال 1310 هجری شمسی شروع شده 
اســت. در آن سال ها اطراف این محله پر از گندمزار بود 
و به تدریج در آن خانه هایی ســاخته شــد و آنها که به 
تهران مهاجرت کرده بودند، در این خانه ها ساکن شدند. 
 رشد محله در آن سال ها به کندی صورت می گرفت 
و حتی تــا دهه 50 هــم هنوز زمین های کشــاورزی 
وجود داشــتند. اما امروز این محله به یکی از محله های 

پرجمعیت تهران و با بافت متراکم تبدیل شده است. 
 محله خواجه نظام هم با مشکالتی روبه رو است که 
محله های مجاور و اصــواًل محله هایی با بافت متراکم با 
آن مواجهند. نخســتین آنها نبود یا کمبود فضای سبز 
است. »علی طالبی« دبیر شورایاری محله خواجه نظام 
در این باره می گوید: »ما در محله با کمبود فضای سبز، 
بوستان و فضای بازی برای بچه ها روبه رو هستیم و فقط 
یک بوستان داریم که تبدیل بیشتر پاتوق معتادان شده 
است.« او از کمبود سرانه ورزشی هم صحبت می کند و 

آن را مختص محله خواجه نظام نمی داند: 
»در تمــام منطقه 7 مشــکل نبود فضای 
ورزشــی وجــود دارد. در کل این منطقه 
تنها مجموعه ورزشی ســاعی را داریم. ما 
حتی یک زمین چمن مصنوعی نداریم تا 
جوان ها بتوانند در آن ورزش و فوتبال بازی 
کنند.«طالبی می گوید نبود زمین ورزشی 
یا فضای سبز در محله در حالی به یکی از 
مشکالت اساسی محله خواجه نظام تبدیل 

شده که فضای ایجاد چنین امکانی در محله وجود دارد: 
»حمام زمان خان یکی از حمام های بسیار قدیمی  تهران 
بود که به دلیل رســیدگی نشدن، تبدیل به خرابه شده 
اســت. حداقل می توان از ایــن زمین برای ایجاد فضای 
سبز یا بوستان استفاده کرد. این اتفاق در محله حشمتیه 
افتاده است. یعنی زمین خرابه ای را که کنار سرای محله 
بود به ســرای محلــه واگذار کردنــد و تبدیل به چمن 
مصنوعی برای بازی و ورزش شد. با این کار هم جوانان 
و بچه های محله دارای زمین بازی شــدند و هم سرای 
محلــه به درآمدزایی رســید.«او پارکی را هم که پایین 
دســت محله خواجه نظام قرار دارد، برای تبدیل به یک 
زمین چمن مصنوعی مناسب می داند و می گوید: »این 
جا پیش از این خیاطخانه ارتش بود که تســطیح شد و 
یک زمین تقریبًا 5 هزارمتری از آن باقی ماند. در دوره ای 
که آقای طلوعی شهردار منطقه بود، موافقت شد که این 
زمین تبدیل به زمین ورزشی شود، اما با تغییر شهردار 
این طرح اجرا نشــد. زمین هم تبدیل به پارک کوچکی 
با چند درخت شــد که حتی بچه هــا نمی توانند در آن 
بازی کنند، چون تبدیل به پاتوق معتادان شده است. اگر 
دســت کم در همین پارک کوچک یک کیوسک پلیس 
وجود داشته باشد، بچه ها می توانند در آن بازی کنند.«

طالبی در ضمن به مشــکل ترافیک سر پیچ خیابان 
پلیس به خواجه نظام هم اشــاره می کند که با مدیریت 
پلیس راهنمایی حل شدنی اســت، اما در بیشتر مواقع 
پلیس حضور ندارد. حضور شبانه معتادان روی پل هوایی 
عابر در بزرگراه صیاد هم مشکل دیگری است که طالبی 
درباره اش صحبت می کنــد و می گوید حضور معتادان 
فضا را برای   تردد دیگران ناامن می کند.  او مشکل نبود 
پارکینگ عمومی  را هم مطرح می کند: »خیابان های این 
محله باریکند و با پارک خودروها در دو ســوی خیابان 

رفت وآمد برای بقیه ماشین ها سخت می شود.«

پاسخ مسئوالن برای رفع 
 مزاحمت تیرهای برق 

به شورایار محله 
عباس آباد و اندیشه: 

 محله عباس آباد و اندیشــه در منطقه 7 یکی از محله های قدیمی  و البته خوش نشین تهران است. این منطقه اما مشکالتی دارد که شورایار 
آن به آنها اشاره می کند. »مهدی اسدی« می گوید بخشی از مشکالت این محله خردند و قسمتی کالن. نخستین مشکلی که او مطرح می کند 
برای ما به فکاهه می ماند و برای ســاکنان خیابان معضل است: »در خیابان علی اکبری کوچه ای به نام شمشیرپناه وجود دارد. این خیابان جزء 
بافت فرســوده و ناپایدار منطقه 7 بود. تعداد زیادی از این خانه ها نوســازی کردند و از آن وضعیت خارج شدند. اما تیرهای برق همانجا و به 
همان شکل باقی مانده و ضمن ایجاد اشکال در    تردد خودروها، امکان بهره مندی کامل از معبر را سلب کرده است. وقتی با شهرداری صحبت 
می کنیم می گویند این مســئله به اداره برق مربوط است. به اداره برق که مراجعه می کنیم می گویند اصاًل پول ندارند! طی جلسه های مختلف 
که برای همین موضوع با شــهرداری و اداره برق فردوسی برگزار کردیم، آخرین چیزی که از مسئوالن اداره برق منطقه فردوسی شنیدیم این 

بود که مردم پول بگذارند و تیر برق بخرند، نیروی کارش را ما تأمین می کنیم! « 

 تیر برق بخرید
ما نصب می کنیم! 

او درباره مشــکالت خرد محله می گوید: »این 
مشکالت گرچه بزرگ نیستند، اما چون اهالی هر 

روز با آنها مواجهند، معترضند.«
 اســدی از جمله مشکالت خرد این منطقه را 
وجود ســرعتگیر نامناسب در خیابان علی اکبری 
بدون عالئم هشــداردهنده قبلی است: »4 سال 
است که برای اصالح عرض این سرعتگیر در حال 
پیگیری هســتیم. ولی اقدامی  از سوی شهرداری 

نشده است.«
 او به معبــری در تقاطع خیابان نقدی و علی 
اکبری اشــاره می کند که پیــش از این گازوئیل 
نشــت کرده از یک دیزل ژنراتور مورد اســتفاده 

حفاری شهرداری به آسفالت آن نفوذ 
کرده و حاال با کمترین بارش تبدیل به 

یک معبر لغزنده می شود. 
اسدی به یک مشکل ترافیکی هم 
اشــاره می کند: »در تقاطــع خیابان 
بهشتی و مفتح که ایستگاه مترو در آن 
واقع شده است، عرض خیابان بهشتی 
به بیشترین حد می رسد. ماشین هایی 
کــه از خیابان قنبــرزاده وارد خیابان 

بهشتی می شــوند و قصد دارند به خیابان مفتح 
بپیچند، ســرعت باالیی دارنــد و به همین دلیل 
تقریبًا هــر روز در این محل تصادف ماشــین با 
عابرپیاده اتفاق می افتــد. در صورتی که صد متر 

جلوتــر پل عابرپیاده بال اســتفاده ای وجود دارد. 
بارها درخواســت داده ایم که این پل عابرپیاده به 
این قسمت منتقل شود، اما هربار با دالیل موجه 

و ناموجه این درخواست رد شده است.« 
مشــکل بعدی که اســدی مطرح 
می کند، مشکل ترافیکی دیگری است: 
»در خیابــان اندیشــه اصلی 3 ملک 
وجود دارد که باید عقب نشینی کنند، 
ولی این اتفاق نیفتاده اســت. در این 
منطقه به علت کم عرض شدن خیابان 
بار ترافیکی زیاد می شود که ادامه اش 
به خیابان بهشتی و شریعتی می رسد. 
امسال وجود این 3 ملک را 
ابرمسئله های  در فهرســت 
شــواریاری  ستاد  به  محله 

اعالم کردیم.«
ابرمشــکل دیگــری که 

اســدی از آن صحبت می کند آسفالت 
خراب خیابان شهید گودرزی و خیابان 
شــهید تقوی اســت که از فرعی های 
خیابان اندیشــه هستند و شیب تندی 
دارند. او می گوید: »آســفالت این خیابان ها بر اثر 
ســرما و گرما از بین رفته و چاله های بزرگی پیدا 
کرده اند. در یخ زدگی زمســتان هم آســیب های 

بیشتری می بیند.«

همین شــیب تند خیابان های اندیشه مشکل 
دیگری است. اســدی می گوید: »صاحبان منازل 
ایــن خیابان جلــو خانه های خــود را به دلخواه 
شیب بندی کرده اند و پله گذاشته اند. در صورتی 
کــه ایــن کار باید با مهندســی و 
نقشه برداری انجام شــود و پیاده رو 

پلکانی با شیب کمتر ایجاد شود.«
مشــکل آخری که اسدی به آن 
اشاره می کند، مشکل اهالی خیابان 
پاکستان اســت: »مهم ترین معضلی 
که در منطقــه داریم و من به عنوان 
کاسب محله بارها از مردم شنیده ام، 
این است که اهالی خیابان پاکستان 
برای نوسازی و تعمیر کلی منازلشان 
با مشــکل مواجهند. این خیابان در 
ضلع غربی مصال واقع شــده اســت 
و در طــرح توســعه مصالســت. به 
همیــن دلیل مالکان 18 کوچه این خیابان اجازه 
ساخت وســاز ندارند. این مســئله عالوه بر اینکه 
مالکان را دچار سردرگمی کرده است، باعث شده 
ارزش زمین در ایــن بخش از محله پایین بیاید. 
این خانه ها باید تعیین تکلیف شــوند و یا توسط 
مســئوالن مربوطه خریداری شوند، یا اگر قدرت 
مالی برای ایــن کار وجود ندارد، بــه آنها اجازه 

ساخت وساز و نوسازی بدهند.«

مهم ترین معضل 
محله ما مشکل 

اهالی خیابان 
پاکستان برای 

نوسازی و تعمیر 
منازلشان است

شقایقعرفینژاد

علی طالبی 
دبیر شورایاری محله 

خواجه نظام

مهدی اسدی
شورایار محله 

عباس آباد و اندیشه

 هالل احمر یکی از محله های قدیمی  تهران است که همدلی 
و همراهی مردمش در روزهای بحرانی زبانزد عام و خاص است. 
کرونــا میدان دیگری بــود تا اهالی با صفــای محله هالل احمر 
همبســتگی و همدلیشــان را به نمایش بگذارنــد. در روزهایی 
که اســتفاده از ماســک جزء الینفک زندگی مردم شده، اهالی 
محله هالل احمر در ســنگر تولید ماسک حاضر شدند و با تولید 
شــبانه روزی این محصول و توزیع رایگان آن در محله کوشیدند 

سهمی  در کاهش شیوع ویروس کرونا داشته باشند. 
زنگ طرح تولید ماســک که از ســوی بچه مســجدی ها و 
بسیجیان محله به صدا درآمد، همه به میدان آمدند، از کودکان 
و نوجوانان گرفته تا زنان سرپرســت خانوار، خّیران و کارآفرینان 
محلــه. »اکبر آذری« عضو شــورایاری محله هالل احمر یکی از 
اهالی پایه کار محل در این طرح خیرخواهانه است. او می گوید: 
»اهالی محله هالل احمر همیشه در جبهه های مختلف مردمی  
حضور پررنگ داشــته اند. 30 سال پیش در جنگ تحمیلی به 
پشــتیبانی از جبهه ها می پرداختند و امروز در میدان نبرد با 

کرونا حاضر شده اند.«
او معتقد است که سرای محله مرکز پویای محله است. به 
همین دلیل همسایه ها تصمیم گرفتند در کنار دوستان خود 

در پویش تولید ماســک شرکت کند. عمو اکبر محله هالل احمر 
می گوید: »همه اهالی در تهیه این ماسک ها مشارکت داشته اند. 
پول های خرد و اندک روی هم جمع شــد تا مقدمات الزم برای 

شروع کار دوخت ماسک ها فراهم شود.«

چراغ کارگاه کارآفرینی محله دوباره 
روشن شد

پارچه ها که خریداری می شود، چرخ های خیاطی 
کارگاه ســابق کارآفرینی محله هم دوباره روشــن 
می شــوند؛ چرخ هایی که مدت ها بی استفاده بودند. 
»ســیمین مدیری« مدیر ســابق کارگاه کارآفرینی 
محله هالل احمر می گوید: »قباًل این کارگاه تولیدی 
و خیاطی فعال بود، اما مدت هاســت تعطیل شده و 
ابزار و لوازم آن بی استفاده مانده بود. تا اینکه شنیدم 
اهالی قصد تولید ماسک را دارند. پس چه کاری بهتر 
از اینکه این ابزارآالت در کار خیر اهالی به کار گرفته 

شود؟«
مدیــری هم اکنون در شــورایاری محله عضویت 
دارد و در کنار دیگر شورایاران می کوشد تا محله ای 
ســرآمد در میان محله های پایتخت داشته باشد. او 
می گوید: »تولید ماسک در محله هالل احمر به بهانه 
کرونا یک تمرین همدلــی و همراهی بود که اهالی 
محل با مشارکت ثابت کردند همه جوره پای محله و 

سالمتی اهالی اش هستند.«

همکاری زنان سرپرست خانوار
در روند تولید 10 هزار ماسک تولیدی در سرای 
محله هالل احمر زنان نقش مهم و بسزایی داشتند؛ 

چــه آنها که با انجام کار در خانه به تولید این ماســک ها کمک 
کردنــد چه آنها کــه در کارگاه به دوخت  و دوز این ماســک ها 

ین پرداختنــد. »معصومه ریحانــی« یکــی از بانوانی که در  ا
طرح مشارکت داشته اســت، می گوید: »همین که شنیدم قرار 
است در سرای محله برای اهالی محل ماسک تهیه و توزیع شود 
دلم طاقت نیاورد و داوطلبانه در این طرح مشارکت 

کردم.«
او یکی از زنان سرپرســت خانوار در محله است و 
معتقد است اهالی محل هوای هم را دارند. مصداقش 
هم همین طرح تولید و توزیع ماسک است. خیلی از 
خانواده ها در محل توان مالی تهیه ماسک را نداشتند، 

اما حاال همه از این امکان برخوردارند. 
»منصوره سادات حسینی راد« یکی دیگر از اهالی 
محله که در کارگاه تولید ماســک مشــغول اســت 
می گوید: »به واســطه پســرم که در مســجد محله 
فعالیت دارد از طرح تولید ماســک در محل خبردار 
شــدم و با پیوســتن به دیگر اهالی سعی کردیم تا 

اقدامی  مثبت در مقابله با کرونا انجام دهیم.« 
او می گوید: »کرونا بنیــان اقتصادی خانواده های 
ضعیف را از هم پاشید و اگر همسایه های یک محل 
هوای همدیگر را نداشته باشند، کسی نمی تواند زیر 

بار این مشکل قد راست کند.«
به گفته او، ماسک ها بعد از تولید در کارگاه و ضد 
عفونی شدن توسط اهالی در محله توزیع می شود و 
بچه های قد و نیم قد محله در این میان سهم بسزایی 
دارند؛ نوجوانانی که همدوش خانواده ها می کوشــند 
تا این طرح مهربانی در محله به بهترین نحو ممکن 
انجام شود. آذری می گوید: »در تکمیل زنجیره تولید 
و توزیع ماســک ها نوجوانان محله را هم ســهیم کردیم تا درس 

مهروزی بیاموزند و یاد بگیرند در امور محله شرکت کنند.«

 تقریبًا 9 ماه از شــیوع ویروس کرونا در شــهرهای مختلف کشور 
می گذرد و هرچه بر ماندگاری این ویروس خطرناک افزوده می شــود، 
مردم بیش از پیش از آزمون همدلی و همراهی در مقابله با آن سربلند 
بیرون می آیند. مصداق عینی این ســخن کارگاه های بزرگ و کوچک 
شکل گرفته در محله های شهر اســت که این روزها ملودی همدلی و 
مهربانی از رج به رج آجرهایشان شنیده می شود. یکی از این کارگاه ها 
مدت هاست در محله هالل احمر شکل گرفته و ماسک های تولیدی آن 

امروز به رایگان بین اهالی محل توزیع می شود.  

فاطمهعسگرینیا

 مشارکت اهالی محله
 در تولید ماسک برای همسایه ها

 نمایش همدلی 
در محله هالل احمر

در روند تولید 
10 هزار ماسک 

تولیدی در سرای 
محله هالل احمر 

زنان نقش 
مهم و بسزایی 

داشتند؛ چه آنها 
که با انجام کار 

در خانه به تولید 
این ماسک ها 

کمک کردند چه 
آنها که در کارگاه 

به دوخت  و دوز 
این ماسک ها 

پرداختند

همه بهره مند از ماسک ها
ماســک هایی که در ســرای محله هالل احمر 
تولید می شــوند، عالوه بر توزیع در بین اهالی، بین 
نمازگزاران مســاجد و اعضای گروه معتادان گمنام 
محله هم توزیع می شــود. حتی در صورت حمایت 
شهرداری منطقه این گروه آمادگی تولید ماسک برای 

دانش آموزان محل و مدارس را هم دارند. 
همدلی و همراه اهالی محله هالل احمر در دوره 
کرونا به اینجا ختم نمی شــود، بلکه خّیران محل 
حواسشان به سفره نیازمندان در روزهای کرونایی 
نیز هست. ســیمین مدیری، عضو شورایاری محله 
هالل احمر می گوید: »توزیــع 71 کارت هدیه بین 
دستفروشــان محله، توزیع رایگان مواد شوینده، 
معاینه رایگان اهالی در اداره بهداشت و توزیع ارزاق 
بین خانواده های نیازمند شناسایی شده در محل از 
جمله اقدامات حمایتی صورت گرفته در محله است.«
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

»شیرین رسولی« همسایه کارآفرین ما حدود 11 سال است که 
در حوزه کارآفرینی و خدمات اجتماعی منطقه 10 فعالیت دارد. اما 

4 یا 5 سال است که بیشــتر فعالیت هایش را در سرای 
محله هاشــمی  و برای اهالی و بانــوان این محله انجام 
می دهد. او درباره مسئولیت هایی که در حوزه کارآفرینی 
پــازل دهــم پایتخــت دارد، توضیح می دهــد: »مربی 
رشته های هنری حکاکی روی چرم، سراج یا چرم دوزی، 
نمددوزی، زیورآالت، نقاشی روی چرم، طراحی و نقاشی 
روی پارچه و شیشــه هســتم. در واقع از سازمان فنی و 
حرفه ای مدرک معتبر آموزش 25 رشته هنری را دارم.«

مدیریت کارگروه صنایع دســتی سمن ها، مدیرعاملی 
شرکت تعاونی چرمینه هنر کیمیا، 10 گواهینامه حضور 

در نمایشــگاه های بین المللی، مدیریت صنایع دســتی خورشــید، 
مدیریت کارآفرینی صنایع دستی حجره در هلدینگ دانش بنیان ذوق 
و کارشناســی برنامه تلویزیونی ایران کاال از مهم ترین فعالیت های 
شــیرین رسولی در حوزه کارآفرینی و توانمندسازی زنان سرپرست 

خانوار و افراد جویای کار است. 

 شاگردی نزد مادر 
رســولی اغلب هنرهای خانگی را در دوران کودکی با شاگردی 
نزد مادر آموخته اســت؛ هنرهایی که این روزها باعث گره گشایی از 
نیاز مالی جویندگان کار می شود. او در این باره می گوید: »من سرد 

و گرم روزگار را چشیده ام. از زمانی که چشم باز کردم 
مادرم پشــت دار قالی کار می کــرد. دارهای قالی  دوره 
کودکی من مانند حاال نبود. برای درست کردن آن باید 
از داربســت باال می رفتید و این رفت وآمد برای مادرم 
کار چندان راحتی نبود. پدرم در دوران دفاع مقدس در 
جبهه بود. به این ترتیب رسمًا مسئولیت خانه و هزینه ها 
برعهده مادر بود. بعــد از جنگ هم پدرم دچار حادثه 
سوختگی شــدید شــد و دیگر نمی توانست کار کند. 
من پابه پای مادر کار می کردم. برادر معلولی داشــتم 
که او را پشــتم می بستم و درس می خواندم و کارهای 
خانه را انجــام می دادم. بعد هم کنار مادر پای دار قالی 
می نشستم. این شد که بسیاری از هنرهایی خانگی را 

از مادرم آموختم.«
رســولی از موفقیت هایش در رشته های هنری در 
روزهای درس و مدرســه می گوید: »به دلیل آشنایی 
بــا هنر های خانگــی در دوره راهنمایی و دبیرســتان 
جوایزی زیادی در مسابقات کسب کردم. در واقع بدون 
مربی و اســتاد در بســیاری از هنر ها تبحر پیدا کردم. 
بعد از دوران تحصیل به فکــر درآمدزایی به ویژه برای 

زنان سرپرســت خانوار و کسانی که وضعیتی مشابه مادرم داشتند، 
افتادم. ابزار چندان زیادی نداشتم. نخستین بار با عقربه های ساعت 
خانه و قوه خالقیتم یک اثر هنری خلق کردم. بعدها به 
فرهنگسرا ها و مراکز هنری و سرای محله ها مراجعه کردم 
و هنرم را ارائه دادم. کم کم کارهایم مورد تأیید و تشویق 
مسئوالن قرار گرفت و توانستم برای بانوان و افراد جویای 

کار اشتغالزایی کنم.«

 کارآفرینی در حجره 
مدیریــت پلتفــرم حجــره در هلدینــگ ذوق یکی 
مســئولیت های مهم رسولی اســت که در آن عالوه بر 
آموزش کســب وکار در فضــای مجازی، اســتعداد ها و 
ظرفیت هــای اهالی منطقه هم شــکوفا می شــود. او درباره نحوه 
فعالیتــش در حجــره توضیح می دهــد: »در واقــع در این پلتفرم 
شــرکت کنندگان با نحوه راه اندازی کســب و کار خانگی در فضای 
مجازی آشنا می شــوند. این برنامه به صورت غیرحضوری و آنالین 
روزهای پنجشنبه ساعت 15 اجرا می شود. آشنایی با نحوه عکاسی 
با موبایل از محصول تولیدشــده و اســتفاده آن در فضای مجازی و 
ریزه کارهایی که برای جذب مخاطب و فروش محصوالت الزم است، 

از مهم ترین برنامه های آموزشی برای مخاطبان حجره است.«
به گفته رســولی برای ارائه خدمات بهینه به اهالی و استفاده از 
این فرصت، یــک صفحه اختصاصی رایگان برای فروش محصوالت 
در اختیار اهالی منطقــه قرار می گیرد که می توانند از 

خدمات آن بهره مند شوند. 

 انگیزه برای کارآفرینی 
شــیرین رســولی این روزها برای ارتقای دانش و 
اطالعاتش در حال تحصیل در رشــته های دی.  ام.  ای 
و ام. بی .  ای اســت. او در وبینارهای مختلف بین المللی 
شرکت می کند و موفق به شرکت در استارت آپ های 
خارجی در حوزه کسب وکار و دریافت مدرک بین المللی 
دمن آلمان شــده اســت. او باورپذیری و انگیزه برای 
راه اندازی کســب وکار را از مهم ترین عوامل خودکفایی 
و توانمندســازی می داند و می گوید: »چند سالی است 
که دوره های آموزشــی مشــاغل خانگی را در سرای 
محله  هاشمی  برگزار می کنیم. من به عنوان آزمونگر از 
هنرجویان برای دریافت مدرک فنی و حرفه ای آزمون 
می گیرم. در حال حاضر 150 هنرجو از شــاگردانم در 
زمینه صنایع دستی و مشاغل خانگی موفق به دریافت 
مدرک فنی و حرفه ای شــده اند و بســیاری از آنها در 

کسب و کارشان موفق هستند.« 

  از زمانی که چشم باز کرد مادر پشت دار قالی بود و پدر در میدان جنگ 
و دفاع مقدس برای حفظ جان و ناموس کشور. در سال های نبود پدر در خانه 
مســئولیت هزینه خانه و فرزندان بر دوش مادر بود. پابه پای مادر پشت دار 
قالی می نشســت، درس می خواند و از خواهــر و برادر های کوچک ترش 
مراقبت می کرد. سرد و گرم چشــیده روزگار شد و خیلی خوب به کمک 
قوه خالقیت و تعلیم های مادر با فوت و فن هنرهای خانگی آشــنا شــد. 
این آشنایی سبب شد تا در بزرگســالی ایده کارآفرینی و کمک به بانوان 
سرپرست خانوار و کسانی که در شرایط مادرش هستند، به سرش بزند. او 
در این کار تا جایی پیش رفت که موفق شد به عنوان کارآفرین در 25 رشته 
فنــی و حرفه ای مدرک معتبر دریافت کند و این روزها به دلیل تالش هایی 
که درحوزه کارآفرینی و توانمندسازی بانوان تکه دهم پایتخت انجام داده 
است، به عنوان کارشــناس در برنامه تلویزیونی ایران کاال فعالیت می کند. 
در این گزارش با »شیرین رسولی« کارآفرین پرتالش محله  هاشمی  درباره 

فعالیت و مسیر رسیدن به موفقیت گفت وگو کردیم. 

بهارهخسروی

همسایه کارآفرین ما در خیابان مرتضوی از راه 
پر فراز و نشیب موفقیت و توانمندسازی بانوان 

تکه دهم پایتخت می گوید

کارآفرینی 
با عقربه های ساعت

شیرین رسولی
کارآفرین محله  

هاشمی

منطقه10

در حال حاضر 
150 هنرجو 
از شاگردانم 

در زمینه 
صنایع دستی و 
مشاغل خانگی 
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 داستان چرخ گردون چیست؟ 
 من مدت ها بــا خیریه های مختلف کار می کردم. 
هیئت مدیــره یکی از خیریه هایی کــه خیلی در آن 
فعال بودم، تصمیم گرفت آن را تعطیل کند. من هم 
خیلی ناراحت شــدم. چون وابسته شده بودم و برای 
آن وقت می گذاشــتم. به همین دلیل تصمیم گرفتم 
خودم یک خیریه تأسیس کنم و جمعی از نیکوکاران 
و مددجویــان آن خیریه هم به خیریه جدید منتقل 
شدند. اول کار طبیعتًا حتی برای اجاره دفتر سرمایه 
نداشتیم و به صورت مجازی کار می کردیم. بعد تصمیم 
گرفتیــم کارگاه خیاطی و دوخت کاالی خواب را راه 
بیندازیم. اما باز هم دفتر نداشتیم. همه چیز به شکل 
قرار در مترو بود. یعنی ما پارچه ها را از بازار خریداری 
می کردیم، در خانه نیکــوکاران برش می خورد و بعد 
آنهــا را در مترو به مددجویان می رســاندیم. آنها در 
خانه پارچه ها را با چرخ هایی که بهشــان داده بودیم، 
می دوختند و دوباره در مترو از آنها تحویل می گرفتیم 
و بازارچه برگــزار می کردیــم و می فروختیم. یعنی 
محصوالتمان را هم به شکل اینترنتی می فروختیم و 
هم در بازارچه ها. کم کم دفتر اجاره کردیم و شکل و 

شمایل کار عوض شد. 
 چطور نیکوکاران شروع به همکاری با شما 

کردند؟ 
محدوده کار ما خیلی کوچک اســت. نیکوکاران 
هم یا دوســتان و فامیل ها هستند یا فامیل دوستان. 
غریبه بین ما نیســت. کمک هایی که به ما می شــود 
کاماًل کمک های مردمی  اســت و از هیچ ارگان و نهاد 
دولتی کمک دریافت نمی کنیم. حتی گاهی شهرداری 
یا بهزیســتی از ما کمک می خواهند و ما هم کمک 

می کنیم. 
 مددجو ها چطور جذب می شوند؟ 

یــا نیکوکاران آنها را به ما معرفی می کنند یا از 
خیریه قبلی هنوز با ما هستند. بعضی هم تابلوی 
خیریه را دیده انــد و در زده اند یا در خیابان آنها 

را دیده ایم. 
 دربــاره کار داوطلبانه ای که االن 

می کنید توضیح دهید. 
کمک هایــی را که به ما می شــد 
به ســمت ایجــاد کارگاه تریکوبافی و 
خیاطــی و کارگاه های دیگر بردیم و 
سعی کردیم این کمک ها را بیشتر 
برای کارآفرینی بــرای افراد تحت 
کنیم.  اســتفاده  خیریه  پوشــش 

می خواستیم به آنها مهارت  بیاموزیم. 
هــدف خیریه مــا اصواًل پیشــگیری 
از آســیب اســت، ولی این هدف را به 
شــکل مهارت آموزی و اشــتغالزایی و 
توانمندســازی انجــام می دهیــم. این 
توانمندسازی هم در حوزه کاری است و 
هم در حوزه های دیگر. به طور مثال ما 
تا پیش از کرونــا عالوه بر کالس های 
اشتغال، جمعه ها  برای  مهارت آموزی 

ضمــن اینکه آدم هایــی که بتوانند خودشــان را در 
چهارچوب قوانین خیریه جای دهند، کم است. 

 چه قوانین و چهارچوبی؟ 
مهم ترینش مهارت آموزی و پیشــرفت است. اگر 
در دوره های چندماهه آموزش متوجه شویم مددجو 
بیشــتر دنبال همان سبد کاال و کمک ماهانه است و 
اشــتغال برایش مهم نیست، خدمت رسانی را متوقف 
می کنیــم. چون این افراد بیشــتر دنبال تکدی گری 
هســتند تا تغییر در زندگی شــان و این اصاًل خوب 
نیســت. البته تعداد زیادی هستند که ما به آنها فقط 
کمک معیشــتی می کنیم؛ چون یا معلولیت دارند یا 
سالخورده اند و یا در شهرهای دیگر زندگی می کنند. 
به عنوان مثال به اطــراف ورامین می رویم و در میان 
خانواده هایی کــه بی ســرپناهند و در بیابان زندگی 

می کنند و بیشترشان هم ایرانی نیستند، 
کمک ها را توزیع می کنیم. 

 کمک ها و کارآفرینی ها فقط در 
همین کارگاه اتفاق می افتد؟ 

نه. ما مجمعی از تمام نیکوکارانی که 
بــه نوعی توان جذب مددجویان ما را در 
مجموعه های خودشــان دارند، تشکیل 
داده ایم. خیلی از اشتغال هایی که ایجاد 
کرده ایم با کمک نیکوکاران و در جاهای 
دیگر بوده است. یعنی با توجه به شناختی 
که از مددجویان داریم، آنها را به جاهای 
مختلفی که می شناسیم معرفی می کنیم. 
مثاًل یک پسر نوجوان افغانستانی داشتیم 
که صدای خوبی داشت و استعداد دوبله 
در او بود. بعد از اینکه آموزش دید، از آنجا 
که بین نیکوکاران ما بچه های فیلمســاز 
وجود داشتند. به آنها معرفی شد و االن 
دارد کار اجــرا و دوبله انجــام می دهد. 

کالس های آموزشــی متنوع از جمله خودشناســی 
و تغذیه داشــتیم. ســعی می کردیم در تمام حوزه ها 
اعضای خیریه را از نظــر دانش و مهارت قوی کنیم. 
ما برای همین توانمندســازی با آمــوزش و پرورش 
بلوچســتان و یکســری مناطق مرزی محــروم کار 
می کنیم و فعالیت های خوبی بــرای تجهیز مدارس 
و باال بردن ســطح آموزش در مدارس انجام داده ایم. 
همین طور در مناطق زلزله زده هم حضور داشــتیم و 
تفاهمنامه هایــی برای تجهیز مراکز فنی و حرفه ای و 
آموزش مردم آن منطقه به خصوص در صنعت 

ساختمان داشتیم. 
 در کنار آموزش و اشــتغال، 
کمک هایی هم بــه نیازمندان ارائه 

می کنید؟ 
مثل تمام خیریه ها در کنار این موارد 
کمک های معیشــتی و سبد کاال هم 
برای مددجویان داریم. ضمن اینکه 
در حــوزه درمان و ســالمت هم 
انجام  مددجویان  برای  اقداماتی 
می دهیم. در مؤسســه حال و 
هوای حمایــت از حیوانات و 
محیط زیست هم جاری است. 
با توجه به اینکه بســیاری از 
گیاهخواران  از  مــا  نیکوکاران 
هســتند، ســبدهای کاالی ما 

کاماًل گیاهی است. 
چنــد  کارگاه  در  االن   

مددجو دارید؟ 
دادن ایــن آمار خیلی ســخت 
است. هیچ وقت دنبالش نبوده ایم. به 
نظرم اصاًل کار اجتماعی کمیت پذیر 
نیست و بیشتر کیفیت مهم است. 

در واقــع داوطلبان ما بــرای کار تخصصی در خیریه 
در قالب چنــد کارگروه به خیریــه کمک می کنند. 
مثل کارگروه مددکاری که مســتقیم با مددجوها در 
ارتباطند یا کارگروه تولید و فروش که در زمینه خرید 
پارچه و فــروش کمک می کند. کارگروهی هم داریم 
که خودمان اســم پشــت صحنه مهربانی را برایشان 
انتخاب کرده ایــم. این کارگروه، کارگــروه تدارکاتی 
ماست و کارهایی مثل کارهای تأسیساتی و ترابری را 
انجام می دهد. بچه های کارگروه تبلیغات هم بچه های 
نویسنده و گرافیست هستند و هدایت فضای مجازی 

را برعهده دارند. 
 درباره آموزش هــا بگویید. گفتید پیش از 
کرونا مهارت های خودشناسی آموزش داده می شد 
یا همین مورد که این پسربچه کار دوبله یاد گرفته 
است. چه کسانی به شما در این کار کمک می کنند؟ 
99 درصد کسانی که در چرخ گردون کار می کنند، 
به صــورت داوطلبانه فعالیت می کنند و انتفاع مالی از 
این کار نداریم. نیکوکاران ما هم همین طور. هرکسی 
هر تخصصــی دارد، آموزش می دهد. مثل کمک های 
اولیه. ما کسانی داشتیم که به خاطر داشتن فشارخون 
باال دیالیزی شــده بودند. به فکر این افتادیم که این 
موارد را در کالس هایی به مددجویان آموزش دهیم. 
پزشــکی داریم که به آنها می آموزد چطور از همین 
مواد غذایی دم دســت به بهترین نحو استفاده کنند. 
خیلی از اینها مشــکل کنترل خشم دارند. به همین 
دلیل به آنها راه های کنترل خشم را می آموزیم. حتی 
گاهی آموزش آداب معاشرت به این مددجویان کمک 
می کند و باعث می شــود اگر جایی برای کار معرفی 
شدند، بدانند چطور باید رفتار کنند. ما سعی می کنیم 

اینها را هم به این افراد یاد بدهیم. 
 بعد از این آموزش ها همه مددجویان مشغول 

به کار می شوند؟ 
نــه. ریزش زیاد داریم. مثــاًل از 10 خانواده ای که 
جذب می شــوند، شاید 2 تا از آنها ماندگار  شوند و در 
این راه تغییر با هم همســفر می شویم. 
بیشــتر آدم هــای نیازمند کــه جذب 
خیریه ها می شوند، برخی این مؤسسه ها 
را فقط محلی برای تأمین مالی می بینند. 
ایــن افراد دیگر عالقــه ای به کار کردن 
ندارنــد. چون عــادت کرده اند هر ماه از 

چند خیریه کمک دریافت کنند. 
 چه چیــزی به شــما انگیزه 

می دهد که این کار را ادامه دهید؟ 
یک جور نقش اجتماعی است. شخصًا 
حس می کنم ایجاد یک تغییر مثبت در 
جامعه حال آدم را خوب می کند. وقتی 
احساس می کنم مسئولیت اجتماعی ام را 
انجام داده ام و دنیا را بهتر از آنچه تحویل 
گرفته ام، تحویــل می دهم، حال خوبی 
پیدا می کنم. ضمن اینکه اگر آسیب های 
اجتماعی کمتری داشته باشیم راحت تر 

در جامعه زندگی می کنیم. 

گفت و گو با مؤسس خیریه چرخ گردون که برای مددجویان 
کارآفرینی می کند

قرار مهربانی در متـرو

99 درصد 
کسانی که در 
چرخ گردون 
کار می کنند، 

به صورت 
داوطلبانه فعالیت 
می کنند و انتفاع 
مالی از این کار 
مد نظر نیست؛ 

نیکوکاران ما 
هم منفعت مالی 

ندارند

 خیریه چرخ گردون هم یک مؤسسه خیریه است، هم یک مؤسسه کارآفرینی. آن طور که مؤسسش 
می گوید در واقع این دو کار در کنار هم انجام می شود. »  سمیرا حشمتی« عقیده دارد پرداخت های مالی 
و غیرمالی به مستمندان در واقع عادت دادن آنها به این وضعیت و نوعی دامن زدن به تکدی گری است. 
او متولد سال 62 است و کارش حسابداری است. حشمتی می گوید در کارگاه کوچکش هیچ وقت دنبال 
کمیت و آمارسازی نبوده اند. این کارگاه در خیابان معلم فعالیت می کند و تا امروز برای عده زیادی شغل 

ایجاد کرده است. 

شقایقعرفینژاد
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بیمارستان بهارلو و جنگ
همســایگی بیمارســتان بهارلو 
با ایســتگاه راه آهن باعث شده بود 
هر روز رزمنده های مجروح زیادی 
مهمان این محله شــوند. خیلی از 
رزمندگانی که به بیمارستان بهارلو 
و ســایر بیمارســتان های تهــران 
منتقــل می شــدند دور از خانواده 
بودند و رســیدگی و سرکشــی به 
این بچه ها را بانوان و مادران ساکن 

در محله راه آهن به نیابت از مادرانشان انجام 
می دادنــد. این حرف هــا را »صغری گنجی« 
یکی از پرســتاران بیمارستان بهارلو برایمان 
نقــل می کنــد و می گوید: »هــر روز جمع 
زیادی از مــادران ســاکن در محله راه آهن 
به بیمارســتان بهارلو می آمدند و بدون هیچ 
چشمداشــتی به رزمندگان مجــروح مانند 
فرزندان خود رسیدگی می کردند. آنها چنان 
دلســوزانه و مادرانه به این کار می پرداختند 
که کمتر کسی پی به غریبه بودن آن مجروح 
می بردنــد.« او همین طور که خاطرات دوران 

جنگ را برایمــان ورق می زند یاد 
می افتد  جنگی  مجروح  فرماندهان 
این  و می گوید: »شــدت جراحت 
فرماندهــان گاه به حــدی بود که 
مجبور بودند بیــن یک تا 3 ماه را 
در بیمارستان سپری کنند. همین 
مســئله باعث می شــد کــه کادر 
درمانی ارتباط نزدیکی با آنها برقرار 
کند و خیلی دور از واقعیت نیست 
اگر بگوییم چیزی شبیه خانواده می شدیم.« 

گنجی ادامه می دهد: »بیمارســتان بهارلو 
بــا وجــود ســاختار قدیمی  و فرســوده اش 
بیشــتر میزبان رزمندگان مجروح با شــدت 
جراحت های زیاد بــود. در میان مجروحان، 
رزمندگانی که دچار قطع عضو شده بودند هم 
کم نبودند. من همیشــه سعی می کردم تمام 
بیماران قطع عضوشده را در یک اتاق بستری 
کنم؛ چراکه این مسئله موجب تقویت روحیه 
بیمــاران و راحت تر کنار آمدن با وضع جدید 

می شد.« 

صغری گنجی
پرستار بیمارستان 

بهارلو

17 شهید مسجد امام رضا)ع(
مســجد امام رضا)ع( در خیابان کمالی 
هم یکی از مســاجد فعال در دوران جنگ 
تحمیلی بــود. از قدیم در این مســجد به 
روی اهالــی محل بــاز بوده اســت. حاج 
»رضا محرمــی«  یکی از نمازگــزاران این 
مســجد می گوید: »تمام این 17 شهیدی 
که عکسشان روی دیوار مسجد جا خوش 
کرده است، از صبح تا غروب در حیاط این 
مسجد پرســه می زدند و قد می کشیدند.« 
او می گوید: »دوران جنگ مســجد محل 
اعزام رزمندگان بود. هرگاه بچه های محل 
می خواستند اعزام شوند، اینجا پر می شد از 
بوی دود اسپند و زمزمه مادرانی که با دعا 
فرزندانشان را راهی جبهه ها می کردند.« حاج 

رضا محرمی نفسی تازه می کند و نگاهش را 
به دوردست ها می دوزد و می گوید: »مسجد 
در روزهای جنگ به خانه دوم اهالی تبدیل 
شده بود. جمع آوری کمک ها برای جبهه ها 
را در این مکان انجام می دادند، بچه هایشان 
را از همین مسجد اعزام می کردند و حتی 
برای استقبال از پیکر شهدای محل به این 
مسجد می آمدند. ما اینجا خندیدیم، گریه 
کردیم و مثل کوه پشــت هم ایستادیم.« 
این مسجد هنوز هم یکی از مساجد فعال 
در منطقه 11 است و بچه های محل برای 
گرفتن مســئولیت های مختلــف در آن با 
هم رقابت می کنند؛ نوجوانانی که شهدای 

مسجد را الگوی زندگی خود قرار داده اند. 

از پسرانم جا ماندم
خیابان ولی عصر)عج( را که به ســمت شــمال حرکت کنیم، 
تابلوی 2 کوچه به نام شــهیدان سخنور چشمنوازی می کند. آنها 
2 برادر نوجوان بودند که همراه پدر عازم جبهه ها شــدند. پاتوق 
شــهیدان حسن و حســین سخنور مسجد شیشــه بود. »احمد 
سخنور« پدر این 2 شهید می گوید: »وقتی جبهه می رفتند سن 
و سالی نداشتند، وقتی هم به شهادت رسیدند هنوز 18 سالشان 
نشده بود.« او مرد 76 ساله ای است که عشق و ارادتش به انقالب 
و ارزش های آن، مســیر زندگی اش را تغییر داد: »من خیاط بودم 
و در تولیدی که داشــتم مشغول به کار بودم. وقتی انقالب شد و 
صحبت از غیرشرعی بودن سرقفلی شد، دلم طاقت نیاورد. مغازه را 
با تمامی  اسباب و اثاثیه فروختم و راهی جبهه شدم. در آن زمان 
3 پسر من یعنی قاســم، حسن و حسین محصل بودند و حریف 
هیچ کدام هم نمی شدم که سر درس و مشقشان بمانند و به جبهه 
فکر نکنند. همگی سر پرســودایی برای رفتن به جبهه داشتیم. 

وقتی به جبهه رفتم آنها مرد خانه شدند. 
تا وقتی که پول مغازه بود، همه چیز خوب 
بود و من می توانســتم در جبهه ها بمانم، 
اما وقتی پول مغازه تمام شد و مشکالت 
مالی دیگر پیش آمد، ترجیح دادم به جای 
جبهه رفتن دین خود به مردم را پرداخت 

کنم. من که برگشتم بچه ها شروع به رفتن کردند.« حرفش که به 
اینجا می رسد، مکثی می کند. در مکث کوتاهش بغض خوابیده در 
گلو را قورت می دهد و ادامه می دهد: »حسن و حسین یک لحظه 
هم از یکدیگر جدا نمی شــدند، هرچند حسن بیشتر بچه آرام و 
محجوبی بود و بر عکس او حسین پر جنب وجوش و بازیگوش بود. 
آنها پای ثابت مسجد شیشه بودند. همه عشقشان بعد از تعطیلی 
مدرســه، رفتن به این مســجد و خدمت کردن در لباس غالمی 
 امام حســین)ع( بود. آنقدر در مسجد می ماندند که مش عباس با 

یک شیلنگ دور حوض مسجد دنبالشان 
می گذاشت تا از مســجد بیرونشان کند. 
کارشان در مســجد خدمت به مردم بود. 
در محرم و صفر هر سال پای دیگ نذری 
بودنــد، از برنج آبکش کردن تا کشــیدن 
غذا. عشــق و اردتشان به حسین)ع( زیاد 
بود. بغض باز در گلویش می پیچد و زیر لب زمزمه کنان می گوید: 

»حسینی بودند و حسینی به شهادت رسیدند.« 
»اشرف شفاعیان« مادر این 2 شهید هم از آخرین اعزام حسن 
برایمان می گوید: »آخرین بار که حســن راهی شــد، دلم طاقت 
نیاورد. پشت سر او برای بدرقه اش راهی شدم. وقتی به محل اعزام 
رسیدیم، دخترم در حالی که کودکش را در بغل و پالکاردی با این 
جمله که »هر که دارد هوس کرب و بال بسم اهلل« در دست داشت، 

سوژه عکاس ها شد تا این عکس سال های سال ماندگار شود.«

احمد سخنور
پدر شهیدان سخنور 

اشرف شفاعیان
مادرشهیدان سخنور

پشت جبهه در دست مادران شهید
از بیمارســتان بهارلــو که بگذریــم بخش قابل 
توجهــی از فعالیت های محلی دوران جنگ تحمیلی 
در مســاجد انجام می شــد. تمامی  مساجد قدیمی  
منطقه 11 در دوران جنــگ تحمیلی عرصه حضور 
پرشور مردم به خصوص مادران، خواهران و همسران 
شــهدا در بخش تدارکات پشت جبهه بود. از مسجد 
توحید در راه آهن گرفته تا مسجد ولی عصر)عج( در 
کارگر جنوبی، مســجد شیشه، مسجد امام رضا و.... 
»گوهر شهراسبی« مادر شهید »مجتبی شهراسبی« 
یکی از این بانوان است که در دوران جنگ فرزندش 
را به جبهه ها فرســتاد و خودش در مساجد مشغول 
خدمــت به رزمنده ها شــد. او می گویــد: »مجتبی 
بچه ای بود که اعتقاد داشــت زمان جنگ هرکســی 
بایــد به نوعی بــه جبهه ها خدمت کنــد. به پدر و 
برادرش می گفت شــما باید بــا جنگیدن در جبهه 
خدمت کنید و به من همیشه سفارش می کرد مادر 
شما که جبهه نمی توانید بیایید، پشت جبهه خدمت 
و برای رزمنده ها مادری کنید. من هم همیشــه این 
حرفــش را آویزه گوشــم کرده بــودم. حتی بعد از 
شهادت مجتبی هم به فعالیت های مسجدی ام ادامه 

می دادم.«
ایــن مادر شــهید با اشــاره به فعالیــت زنان در 
مساجد محل برای خدمت به جبهه ها می گوید: »آن 
روزها هیچ کس در خانه بند نمی شــد، مخصوصًا مادر 
رزمندگان و شهدا. هرکسی سعی می کرد به نوعی به 
رزمندگان خدمت کند. یکی کاله می بافت، آن یکی 
شال می بافت، کسی غذا درســت می کرد و دیگری 

جوراب های رزمندگان را می دوخت.«
او یادآور می شود: »حال و هوای آن سال ها دیگر 
تکرار نمی شــود. همه همدل و همصدا با هم زندگی 
می کردند و رزمندگان با خیال آسوده خانواده هایشان 

را به همسایه ها می سپردند.«
»زهرا شــهربانی«، یکی از ساکنان محله سالمت 
هــم از آن روزهای جنگ و خدمت بانوان در پشــت 
جبهه هــا خاطره های زیــادی دارد. او می گوید: »در 
آن دوران می کوشــیدیم با جمع کردن دارو، دوختن 
ملحفه و سرکشــی به بیمارستان های محل بستری 
مجروحان بیشــتر وقتمان را صرف رسیدگی به آنها 

کنیم.«
همین طــور که زهرا شــهربانی دفتــر خاطرات 

فعالیت های پشت جبهه خود 
یادآوری  می زنــد، گاه  ورق  را 
بمباران  مانند  تلخی  خاطرات 
خیابان رضایی اشک را مهمان 
و گاه  می کنــد  چشــمانش 
یادآوری مشــارکت داوطلبانه 
مردم و حس و حال خوب آن 
روزها لبخنــد را بر چهره اش 
»من  می گویــد:  می نشــاند. 

خیاط بــودم و به همین خاطــر کار دوخت ملحفه 
بــرای رزمندگان را در مســجد راه انداختم. هر روز 
خانم هــای زیادی بــرای کمک می آمدنــد. آنها هم 
که نمی توانســتند ما را در ملحفه دوزی یاری کنند، 
شــال و کاله و دســتکش می بافتنــد. خیلی ها هم 
کمک های دیگر می کردنــد. گاهی اوقات هم دلمان 
طاقت نمی آورد و به دیدن رزمندگان غریب بستری 
در بیمارســتان ها می رفتیم و به امورشان رسیدگی 
می کردیم. بیشتر ما نماینده ای در جبهه داشتیم که 
به یاد آن عزیزان می توانستیم حداقل کمکی به این 

رزمندگان مجروح کنیم.«

گوهر شهراسبی
مادر شهید مجتبی 

شهراسبی

پشتیبانی لشکر 42 مهندسی قدر در مسجد ولی عصر)عج(
مســجد ولی عصر)عج( در محله حشــمت الدوله پشتیبان لشکر 42 مهندســی قدر، یکی از 
بزرگ ترین لشکرهای کشور در زمان جنگ بود. »سیدمحمد حسینی پناه« عضو هیئت امنای این 
مسجد می گوید: »مسجد حضرت ولی عصر)عج( در دوران جنگ ستاد پشتیبانی لشکر مهندسی 
42 قدر بود و معاونت این لشــکر هم برعهده شهید »احمد جوانبخش« از بچه های همین محله 
بود.« او ادامه می دهد: »مسجد ما یک تیم آشپزی قهار دارد. این تیم در دوران جنگ به سرپرستی 

پدرم در جبهه ها حاضر می شد و برای رزمندگان کباب های خوشمزه آماده می کردند.«
حاج »مهدی لباف« یکی از رزمنده های دوران جبهه و جنگ همین مسجد است. او می گوید: 
»مســجد ولی عصر)عج( در دوران جنگ یکی از کانون های مهم اعزام رزمندگان بود و جوان های 

زیادی از محله حشمت الدوله ازهمین مسجد راهی جبهه ها شدند.«

سیدمحمد حسینی پناه
عضو هیئت امنای 

مسجد حضرت 
ولی عصر)عج(

  31 شهریور 59 که ناقوس جنگ با پرواز جنگنده های عراقی بر فراز اسمان ایران پیچید زن و مرد، پیرو جوان 
دست به دست هم دادند تا با پاسداری از این مرز و بوم اجازه تعدی به دشمنان را ندهند. یکی جگر گوشه اش را 
راهی جبهه های جنگ کرد دیگری زن و فرزند را به خدا سپرد و راهی خاکریزها شد و آنها که دستشان از میدان 
جنگ کوتاه بود در شــهرها ماندند و شانه شانه قصه همدلی و همصدایی را برای نسل های بعد نوشتند. مساجد 
خانه دوم مردم شــدند، یک سویش نماز می خواندند ســوی دیگر برای پشتیبانی از جبهه ها تالش می کردند، 
مادران شهید برای رزمنده های غریب در بیمارســتان ها مادری می کردند و پرستاران خسته از کار با مهربانی 
خواهرانه بر بالین رزمنده ها حاضر می شدند. هرکسی به اندازه وسعش گوشه ای از جنگ را گرفته بود. از پیرزنی 
که سهم برنج ماهانه اش را می بخشید تا کاسبی که سرمایه اش را فدای جنگ کرد. پای روایت های اهالی منطقه11 

نشستیم تا برایمان از خاطرات خوش و ناخوش آن روزها بگویند. 

فاطمهعسگرینیا

برادران شهید سخنور
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روایت صبوری و استقامت اهالی بریانک در روزهای تلخ موشکباران تهران 

زمستان سیاه بریانک

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

سردبیر روزنامهصفحه آرا

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

وقتی صدام آتش بس را شکست
»شــنبه شب، دم غروبی دلشوره عجیبی گرفتم. 
آتش بس اعالم شــده بــود، اما همچنــان قانونی 
خاموشــی در تهران به قوت خود پا برجا بود. دلیل 
دلشوره ام را نمی دانســتم. زندگی در حال و هوای 
جنگ و موشکباران این نگرانی ها و دلشوره ها را هم 
اقتضا می کرد. آن موقع من فقط 22 ســال داشتم. 
قرار نبود همه اعضای خانواده دور هم جمع شــویم 

اما...« 
»مرتضی حسین پرست« از اهالی محله بریانک 
و کوچه »بــرادران رزم جومین« این را می گوید و 
خاطره تلخ شــهادت برادرانش را در شــب اصابت 
موشک در محله بریانک تعریف می کند: »یکشنبه 
23 / 12 /66 بــود. هنوز یک ســال از مرگ پدرم 
نگذشــته بود و علت دور هم جمع شــدن ما برای 
تدارک ســالگرد پدر بود. اما آن شــب هیچ قراری 
نداشتیم. ساعت نزدیک 9:30 شب بود که به خانه 
برگشــتم. مادرم تنها بــود. بی برنامه ریزی 2 برادر 
دیگر هم از راه رســیدند. یکی از برادرهایم مجرد 
بود و دیگری هم همراه همسر و فرزند خردسالش 
آمدنــد. در کمتــر از 10 دقیقــه دور هــم جمع 
شــدیم. یکی از برادرهایم به خاطر شــیفت کاری 
غایب بود. به دلیل اعمال قانون خاموشــی معمواًل 
اعضــای خانواده ها زیاد دور هم جمع نمی شــدند 
 یــا اینکــه بســاط مهمانی هــا به ســرعت جمع 

می شد.« 
آقــا مرتضی بنا بــر قاعده روزهــای جنگ این 
دورهمــی  غیرمنتظره را در آن شــب تلخ عجیب 
می دانســت. او ادامه می دهد: »ســفره شام را پهن 
کردیم. مادر برای آوردن شــام به آشپزخانه رفت و 
پســر یک سال و نیمه برادرم روی پایم نشسته بود. 
خانه ما دوطبقه  بود. یکدفعه دیدم ســقف شــکاف 
عمیقی برداشــته اســت. فقط فکر حفاظت از جان 
برادرزاده ام بودم. محکــم در آغوش گرفتمش و به 
کنج اتاق رفتم تا آوار روی سرش نریزد. دیگر هیچ 
نفهمیدم. همــه این اتفاقات چنــد ثانیه هم طول 
نکشید. بعد از یک ساعت متوجه ماجرا شدم. در این 
حادثه 2 برادرم و همسر برادرم شهید شدند. مادرم 
که در آشپزخانه بود، دچار شکستگی استخوان شد. 
زخم جســمی اش خوب شد، اما جراحت روحی اش 

هرگز.«

آقــای کرباســی با اشــاره به همدلــی مردم و 
همســایه ها و بسیج برای امدادرســانی، از ماجرای 
ســرقت از خانه های ویران شــده یاد می کند: »در 
ماجرای موشکباران محله بریانک تعداد 3 شهید در 
بهشت زهرا)س( ثبت شده است. از اول شب تا صبح 
به امید زنده بودن افراد زیرآوارمانده کسی نخوابید 
و همه کشته شدگان را از آوار بیرون کشیدیم. حدود 
7 تا 8 خانه با خاک یکسان شد و از آنها جز تلی از 

خاکستر باقی نمانده بود.«

تا چشم کار می کرد خاکستر و دود بود
مســیر اصابت موشــک به محله بریانک از غرب 
به شــرق بود و بر اســاس یک قاعــده نظامی  اگر 
موشــکی به یک محدوده اصابــت کند، برای دفعه 
بعــد این اتفاق تکــرار نمی شــود. »منوچهر ملکی 
دبیری« از دیگر اهالی کوچه شهید سیار و مسئول 
هیئت امنای مســجد امام حســن عســکری)ع( با 
بیان این مطلب تعریف می کند: »ســاعت 8 شــب 
روز موشــکباران از منزل یکی از بســتگان به خانه 
برگشــتیم. یک دفعه شیشه های آشپزخانه ما خرد 
شــد. به همسرم گفتم موشــک به محله ما اصابت 

وضوی شهادت
31 شــهریور 59 هرگــز فکــرش را نمی کردیم 
جنگی آغاز خواهد شــد که در آن، عزیزان زیادی 
را در کمتریــن زمان چه در میدان های جنگ و چه 
بر اثر موشــکباران شــهرها در مقابل چشمانمان از 
دســت می دهیم. شهید »محمدنقی احمدی« یکی 
از دیگر همسایه های ما در محله بریانک بر اثر موج 
انفجار موشک به فیض شــهید رفیع شهادت نایل 
آمــد. »عباس احمدی« فرزند این شــهید با گفتن 
این جمله ها درباره نحوه شــهادت پدرش می گوید: 

کرده اســت، اما دیگر محله ما بر اساس یک قاعده 
نظامی  موشکباران نمی شــود. مادرم در نزدیکی ما 
ســاکن بود و نگران او شدم. از خانه که بیرون زدم 
تا چشــم کار می کرد، خاکســتر و دود بود. سعی 
کردیــم با همــکاری نیروهایی بســیج و همچنین 
کمک گرفتن از اهالی مسجد امام حسن مجتبی)ع( 
وضعیت محله و همســایه ها را ساماندهی کنیم.«به 
گفته آقای ملکی دبیــری، در این حادثه افرادی از 
خانواده های ســریدار، احمدی، رزم جومین، استوار 

کشاورز و صدیق به شهادت رسیدند. 

شهادت کل یک خانواده
طبق قاعده روزهای جنگ و موشــکباران مردم 
اغلب برای حفظ جان خود به شــهرها و روستاهای 
اطراف تهران ســفر می کردند تا از گزند موشــک و 
بمباران های گاه و بی گاه جان ســالم بــه در ببرند. 
»مسعود ســتوده« از دیگر شــاهدان عینی اصابت 
موشک به محله بریانک و عضو هیئت امنای مسجد 
امام حسن عسکری)ع( می گوید: »ساعت 8 شب به 
تهران رســیدیم. به خیال آتش بس و خاموش شدن 
سر و صدا ها در واقع سر خانه و زندگی مان برگشتیم. 

»آن شــب تلخ هرگز از ذهنم پاک نمی شود. ساعت 
10 دقیقه مانده به 10 شب بود. من و پدر و مادرم 
در خانه بودیم. پــدرم لب حوض رفت تا برای نماز 
خواندن وضو بگیرد، اما موج انفجار موشــک جانش 
را گرفت و خانه مان بر اثر اصابت موشــک تبدیل به 

ویرانه شد.«

 شبی که هیچ کس نخوابید
»شب موشــکباران محله بریانک همراه مرحوم 
پدرم از وارمین به خانه باز می گشــتیم. برای خرید 

پدر مرحومم برای خوابیدن آماده می شد. در فاصله 
چشــم برهم زدنی شیشــه های خانه شکست و در 
چشم پسرم ریخت. به سرعت به بیمارستان منقلش 
کردیم تا آسیب جدی وارد نشود. خانه ما به نسبت 
خانه های ویران شــده محله صدمه کمی  دید و طاق 

یکی از اتاق ها لق شد.«
آقای ســتوده در میان شهدای محله به شهادت 
دسته جمعی خانواده قاجار اشاره می کند و می گوید: 
»خانواده قاجار شب موشکباران جشن تولد داشتند 
و اقوام و آشنایانشان از شهرستان مهمان خانه شان 
بودند. بعد از پایان مراسم جشن تولد که طبق روال 
آن زمان ها به دلیل خاموشــی و موشــکباران زود 
به پایان می رســید، یکی از پسرهای خانواده برای 
تهیه دارو راهی داروخانه می شود که در این فاصله 
با اصابت موشــک به خانه کل اعضای این خانواده 
شــهید می شوند و فقط همین یک پسر از آنها زنده 

می ماند.«

شیشه شکسته بیخ گلوی پسرم 
»وقتی موشــک به محله بریانــک اصابت کرد، 
حال و هوای محله شــبیه فیلم های ترسناک شد. 
در آن لحظــه هیچ چیزی قابــل دیدن نبود. همه 
دستپاچه و مستاصل دنبال راهی برای حفظ جان 
بودیــم.« »عزیزاهلل قنبری« ایــن را می گوید و در 
ادامــه تعریف می کند: »خانه ما شــمالی بود. بعد 
از شکســتن شیشــه های پنجره یک تکه شیشــه 
بزرگ مســتقیم روی پتو زیر گلوی پســرم پرت 
شــد، اما خوشــبختانه اتفاق تلخــی نیفتاد و این 
بال رفع شــد. همدلی مــردم در آن روزها بی نظیر 
بود. برای مثال آقــای ملکی دبیری همراه یکی از 
شیشه برهای محله در همان روزها راه افتاده بودند 
در محله و شیشه های شکسته خانه اهالی را تعمیر 

می کردند.«

خانه رفته بودیم. 48 ساعت بود که آتش بس اعالم 
کرده بودند و خیالمان از بابت موشــکباران راحت 
بود. سوار ماشین حوالی کشــتارگاه )میدان بهمن 
فعلی( بودیم که رادیو آژیر قرمز کشــید و بالفاصله 
اعالم کرد تهران موشــکباران شــده و نخســتین 
موشــک به محله بریانک اصابت کرده است. پدرم 
گفــت: علی گاز ماشــین رو بگیــر زود بریم خونه. 
»علی کرباســی« از اهالی محله بریانک و مســئول 
بسیج مسجد امام حسن عسکری)ع( و برادر شهید 
»دکتر مهدی کرباسی« از شهیدان والفجر 8 که در 
منطقه فاو به شهادت رسید، با بیان این مطلب سر 
صحبــت را باز می کند و می گویــد: »مادر و برادرم 
در خانه بودند و حســابی نگران بودیم. به ســرعت 
خودمان را به چهارراه رضایی رســاندیم. خیابان را 
بسته بودند. طناب کشــیده بودند و به کسی اجازه 
ورود نمی دادند. رفتم جلو گفتم خانه ما در محدوده 
اصابت موشک است. دیدم بخشی از خانه ما خراب 
شده است. جلوتر که رفتم مادرم را دیدم. صورتش 
پر از خرده شیشــه بود. بر اثر موج انفجار در آهنی 
خانه پیشانی برادرم را شــکافته بود و برای درمان 

راهی بیمارستان شدیم.«

سرپرست شهرداری منطقه 10 اعالم 
کرد

ویژه برنامه های متفاوت 
دفاع مقدس در روزهای 

کرونایی 
همزمان با فرا رسیدن چهلمین 
ســالگرد دفاع مقدس و همچنین  
ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت 
میان نسل جدید، ویژه برنامه های 
متنوع فرهنگی و هنری از سوی 
شهرداری منطقه 10 اجرا می شود. 
در این راســتا دومین نشست 
هماهنگــی برنامه هــای هفتــه 
دفاع مقــدس با حضــور فرمانده 

ناحیه مقاومت بسیج مقداد و جمعی از معاونان، 
سرپرست شهرداری منطقه 10 و هیئت همراه 
در ساختمان ناحیه مقاومت بسیج مقداد برگزار 

شد. 
در این نشســت سرپرست شــهردار منطقه 
10 با اشــاره به تقارن ایام محرم و صفر با ایام 
گرامیداشــت یــاد و خاطره ازخودگذشــتگی، 
ایثارگری و رشادت های سربازان اسالم در جنگ 
تحمیلی و دفاع مقدس گفت: »هفته دفاع مقدس 
یــادآور افتخارات، شــهامت ها و رشــادت های 
بزرگمردانــی اســت کــه حماســه آفریدند و 
دالوری های آنهــا در تاریخ به یــادگار ماند تا 
الگوی مناسبی از جریان های فرهنگی در جامعه 

و بین نسل جوان  ترویج داده شود.«
»مجیــد رباطی« در ادامه بر نهادینه کردن و 
تقویت ارزش های دفاع مقدس مانند والیتمداری، 
وحدت و  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای ادامه 
مسیر شهدای انقالب اسالمی  تأکید کرد و افزود: 
»با توجه به شــرایط کرونایی کشــور و خطرات 
ناشی از آن با برنامه ریزی و تمهیدات صورت گرفته 
برنامه های متنوعی برای گرامیداشت این روزها با 
رعایت تمامی  نکات و پروتکل های بهداشــتی در 

دستور کار قرار گرفته است.«
به گفته رباطی، فضاســازی سیمای شهری و 
تبلیغات محیطی میدان ها، معابر، ساختمان های 
ســتادی، نواحی، ســرای محله ها و فضاهای باز 
در اختیار منطقه از جمله زمین چمن شــهدای 
جیحون برای برگزاری نمایشگاه موضوعی انجام 

می شود. 
او همچنین با اشــاره به شهادت سردار قاسم 
ســلیمانی که برنامه های هفتــه دفاع مقدس را 
متفاوت کرده است، ویژه برنامه های این هفته را 
تشــریح کرد: »برپایی خیابان ورزش، مسابقات 
ورزشــی، پویش سه شــنبه های بدون خودرو با 
محوریت هفته دفاع مقدس، رزمایش ضدعفونی 
معابر با همــکاری ناحیه مقــداد و توزیع اقالم 
بهداشــتی و معیشــتی از مهم ترین برنامه های 
تدارک دیده شده به مناسبت هفته دفاع مقدس 

در منطقه 10 است.«
همچنین دیــدار با خانواده معظم شــهدا و 
رزمندگان با عنوان »آبروی کوچه ها«، رونمایی از 
کتاب شهدای محله های دهگانه، برپایی نمایشگاه 
کتاب شــناخت دفاع مقدس، برگــزاری یادواره 
شــهدا و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در 
فضاهای مجــازی، ایجاد گذر خاطره ها، قدردانی 
از خانواده های معزز شــهدا، دیدار با رزمندگان و 
پیشکسوتان 8 سال دفاع مقدس، گل افشانی و 
عطر افشــانی مزار مقدس شهدا، نمایش برترین 
فیلم های دفاع مقدس در بوســتان های منتخب، 
راه اندازی کاروان نمادین رزم و نصب تمثال شهدا 
از دیگر برنامه هایی است که سرپرست شهرداری 

منطقه 10 به آن اشاره می کند. 

 قرار آتش بس بود. روزهای آخر اسفند 66 همه مشغول خاته تکانی شب عید بودند. خانه ها از تمیزی برق می زد. اهالی در تدارک استقبال از جشن باستانی 
نوروز بودند. اما واژه آتش بس فراتر از حد و درک دیکتاتوری صدام بود. او 48 ســاعت بعد از اعالم آتش بس با روانه کردن موشــک هایش به تهران و محله 
بریانک قاعده آتش بس را ناجوانمردانه شکست. شکست این آتش بس شب تلخ و سیاه اهالی محله بریانک را طی چند دقیقه با برجای گذاشتن ده ها شهید 
رقم زد. البته بر اساس آمارهای رســمی،  32 شهید از این محله در همان موشکباران تقدیم دفاع از تمامیت ارضی کشور شد. یکباره محله بریانک تبدیل 
به ویرانه ای شــد و از خانه هایی که برق تمیزی شان چشم را می زد جز تلی از خاکســتر باقی نماند. در این گزارش راهی محله بریانک و مسجد امام حسن 

عسگری)ع( شدیم و با اهالی و کسانی که در جریان موشکباران عزیزانشان به شهادت رسیدند، گفت و گو کردیم. 

مجید رباطی
سرپرست شهرداری 

منطقه 10

مولودی خوانی، پخش سرود و نواهای دفاع مقدس 
توسط شهرداری منطقه صورت گیرد و تبلیغات 
محیطی، نصب اسپیس و بنر، برپایی ایستگاه های 
صلواتی سالمت محور در خیابان انقالب و نمایش 
رزمی  و آیینــی دفاع مقدس به همراه غرفه های 
فرهنگی را نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 

 ایران برعهده بگیرند.«
وی همچنین از برگزاری نمایشــگاه کتاب با 
محوریت دفاع مقدس و اربعین حسینی در محل 
ساختمان مرکزی منطقه خبر داد و گفت: »کمک 
مؤمنانه برای رسیدگی به نیازمندان و محرومان 

که در دوران دفاع مقدس نیز مشاهده می شد، 
با توجه به شــرایط خاص ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا، همچنان با هماهنگی شهرداری 
منطقه و سپاه ناحیه شهید مطهری در هفته 

دفاع مقدس ادامه خواهد داشت.«
کرد:  تأکید  پایان  در   7 منطقه  شــهردار 
تمامی  پروتکل های  رعایت  با  »این  فعالیت ها 
بهداشــتی صورت خواهد گرفت و در پایان 
هفته دفاع مقدس، مراسم اختتامیه به همراه 
آیین تجلیل از ایثارگران و خانواده شهدا در 

دستورکار قرار دارد.«

جلسه هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس 
با حضور شهردار منطقه 7، فرمانده سپاه ناحیه 
شــهید مطهری و مدیران شهرداری این منطقه 

برگزار شد. 
 ،7 منطقه  روابط عمومی  شهرداری  گزارش  به   
حاجوی« شهردار  »سمیه  این جلسه  ابتدای  در 
گرفته شده  نظر  در  برنامه های  به تشریح  منطقه 
برای هفتــه دفاع مقدس در این منطقه پرداخت 
و گفت: »امســال همزمان با هفته دفاع مقدس و 
باتوجه به خطر ناشی از شــیوع ویروس کرونا، 
سپاه پاسداران و شــهرداری منطقه برنامه های 

متفاوتی را برای گرامیداشــت این هفته در نظر 
گرفته است.«

وی ادامه داد: »برگزاری نمایشــگاه یاد یاران 
امام  ویژه هفته دفاع مقدس در میــدان آیینی 
حســین)ع(، باغ موزه قصر، پایگاه   ها و مساجد 
منتخــب منطقه با رعایت کامــل پروتکل های 
برنامه هــای هفته  از مهم تریــن  بهداشــتی، 

دفاع مقدس در منطقه به شمار می رود .«
شــهردار منطقه 7 خاطر نشان کرد: »امسال 
مقرر شد فضاسازی محیطی، آذین بندی منطقه، 
ضدعفونی معابر، برپایی مراســم ســخنرانی، 

در نشست هماهنگی برنامه های هفته 
دفاع مقدس صورت گرفت

برنامه های هفته 
دفاع مقدس در منطقه7

موشک در باغ متروک
به جــز بریانک، محله هفت چنــار هم از 
موشــک های جنگ تحمیلی بی نصیب نماند. 
به فاصله چند روز بعد از اســفند سال 66 در 
فروردین سال 67 موشک ها این بار در محله 
هفت چنار و باغ مرحوم اعتماد در مقابل موزه 
حیات وحش هفت چنار و بوستان اعتماد فعلی 
فرود آمدند. »حسن کریمی« از اهالی خیابان 
گلستانی و شــاهدان ماجرا درباره روز اصابت 
موشک به محله هفت چنار می گوید: »آن زمان 
ساکن خیابان گلستانی بودیم. به دلیل شرایط 
جنگی بیشتر مغازه ها تعطیل و اغلب مردم در 
سفر بودند. ساعت 10 یا 11 صبح بود که صدای 
مهیبی شبیه انفجار آبگرمگن در محله پیچید. 
یک موشک به عمارت متروک اعتماد اصابت 
کرده بود. باغ متروک بود و فقط ســرایدار و 
خانواده اش در آن ســاکن بودند. خوشبختانه 
آســیب جدی به آنها وارد نشد. البته شیشه 
مغازه های اطراف که دیگر اثری از آنها نیست، 
شکست و کرکره هایشان تا شعاع چند متری 
بیرون باغ پرتاب شد.« به گفته کریمی،  بر اثر 
موج انفجار این موشــک مدرسه آیین تربیت 
ســابق و دکتر ترابی، ابتدای کوچه قهرودی 

صدمه دید. 

محمدرضامحمدیتاش
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حسنی

  این روزها که بســیاری از خانه نشین شــده اند و از خانه کار می کنند بیرون 
از خانه هم نمی روند، فرصت خوبی است برای امتحان کارهایی که شاید به دلیل 
مشغله های روزمره کمتر سراغشان می رفتیم. آشتی با گل و گیاه و کشت گونه های 
نایاب گیاهی یکی از این کارهاست. »مهناز فالحی« همسایه فعال و طبیعت دوست 
ما در محله هفت چنار در پازل دهم پایتخت از این فرصت برای پرورش بنفشــه 
آفریقایی در خانه استفاده کرده است. تالش های خانم فالحی برای کشت این گیاه 
آفریقایی نتیجه داده و در حال حاضر بخشــی از خانه اش را به پرورش این گیاه 
اختصاص داده اســت؛ گیاهی که به گفته خانم همسایه در این روزهای پر تنش 

کرونایی در ایجاد آرامش روانی میان اعضای خانواده موثر است. 

  »اصغر لشکری« خواربار فروش محله سلسبیل در خیابان شهیدان )ناصری سابق( از دست آن  کسبه با انصافی است 
که در این روزها هوای مشــتریان به ویژه همسایه ها را دارد.  این کاسب همسایه ما با توجه به نوع شغلش و نیاز مردم 
به تهیه خوراکی های روزانه، معموال قیمت اجناس مغازه  را بر حسب نوسان دالر تغییر نمی دهد و اغلب قیمت ها را رند 
حساب می کند. راهی مغازه آقای لشگری شدیم و درباره کسب وکار و حمایت از نیازمندان در این روزهای همه گیری 

کرونا گفت و گو کردیم. 

فائزهتوکلی

نی
را

ته
ن 

سی
 ح

س:
عک

آشتی با گل و گیاه در روزهای خانه نشینی

همنشیني با  
بنفشه آفریقایی  

کاسب با انصاف محله سلسبیل 
در این روزهای همه گیری کرونا هوای همسایه ها را دارد

نیازمندان واقعي را دریابیم

»اصغر لشگری« کاسب اصالتا قزوینی خیابان شهیدان، 
حدود 8 ســال است که در محله سلسبیل مغازه خواربار 
فروشــی دارد. او معتقد اســت باید هوای همسایه هایی 
را که نیازمند واقعی هســتند در ایــن روزهای کرونایی 
داشــت. او با یادی از زادگاهش سر صحبت را باز می کند 
و می گوید:» در شــهر ضیاآباد به دنیا آمدم و همشهری 
خلبان آزاده و معروف جنگ شــهید »حسین لشگری« 
هســتم. با او در مدرسه همکالسی بودم. حدود 30 سال 

در ایران خودرو مشغول کار بودم و چند سالی 
است که با راه اندازی مغازه خواربارفروشی در 
خدمت همســایه ها هســتم. در این روزهای 
همه گیری کرونا دست بسیاری از خانواده های 
آبرومند تنگ شده است. به همین دلیل سعی 
می کنــم قیمت اجناس را بــا توجه به بودجه 
مالی مشتری ها کم کنم. اگر جنسی را از قبل 
خریداری کرده باشــم با همان نرخ قدیمی  با 
مشــتری حســاب می کنم. ترجیح می دهم به 

جای این که به فکر افزایش قیمت ها بر اســاس نوسانات 
دالر باشم، کاری کنم تا در این روزها  هیچ کس شرمنده 

خانواده اش نشود.«
به گفته اهالی، اصغرآقا در زمان ارائه صورتحســاب به 
مشتری عموما قیمت را رند حساب می کند و پول خرد را 

از مشتری دریافت نمی کند.

 گداپروری نکنیم 
اصغرآقا در کار خیر و شناســایی نیازمندان در محله 

دستی بر آتش دارد. او برای شناسایی نیازمندان واقعی 
و رســاندن کمک هــای مردمی  از قبیل لبــاس و مواد 
غذایــی به خیران کمک می کند و در این باره می گوید: 
»با توجه به شــغلم با مشتریان و شــرایط زندگی آنها 
تا حدودی آشنا هســتم. به همین دلیل سعی می کنم 
تــا با کمک خیران برای آنها اقــالم غذایی تهیه کنیم. 
من چند سالی در ســنگال بودم و آنجام هم به همین 
شــکل کار می کردم و اگر نیازمنــد واقعی را می دیدم، 
حتما کمک می کردم. البتــه معتقدم کمک 
باید غیرنقدی باشــد تا تداوم کمک کردن به 
گداپروری منجر نشــود. اهالی یا خیران هم 
می توانند در این روزها برای ســهیم شــدن 
در کار خیــر کمک های غیــر نقدی خود را 
در قالــب مــواد غذایی به نحوی که شــأن 
خانواده نیازمند حفظ شــود، به دست آنها 
برســانند. یا می توانند اگر فرد مورد حمایت 
نیــاز به کمک نقدی مثال برای پول پیش یا 
پرداخت کرایه خانه دارد، مستقیما با خود صاحبخانه 

صحبت کنند.« 
لشکری معتقد است وقتی پول نقد در اختیار فرد 
نیازمند قرار بگیرد، شــاید نیاز اصلی خانواده تأمین 
نشود و از طرفی فرد این کار را وظیفه خیران تلقی 
کنــد و بــرای کار و فعالیت از خــود میل و رغبتی 
نشان ندهد. اما وقتی کمک غیرنقدی باشد می داند 
که باید برای کســب روزی و تأمین مخارج خانواده 

تالش کند.
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اصغر لشگری
کاسب محله

»مهناز فالحی« از اهالی محله هفت چنار اســت که از ســال 87 با حضور در 
کالس هــای مرکز تحقیقات آموزش و مشــاوره فضای ســبز بوســتان نیلوفر از 
عالقه منــدان به پرورش گل و گیاه آپارتمانی شــد. او در این باره می گوید: »مادرم 
ساکن محله هفت چنار در حوالی بوستان نیلوفر بود و من در کرج زندگی می کردم، 

اما برای شــرکت در کالس ها هفته ای چنــد بار به تهران می آمدم. تا 
این که ســال 92 از کرج به تهران کوچ کردم و در محله هفت چنار 
ساکن شــدم و به صورت مستمر در کالس ها شرکت کردم. بر اساس 
دوره های آموزشی، کاشت و تکثیر گیاهان مختلفی را تجربه کردم. در 
پرورش و تکثیر بیشتر گیاهان موفق بودم. حتی گیاهان نادری را هم 
که نگهداری از آنها در فضای آپارتمانی کار ســخت یا  غیرممکنی بود، 
پرورش دادم.« به گفته همسایه ما، حضور در دوره های آموزشی مرکز 
تحقیقات آموزش و مشــاوره فضای سبز بوستان نیلوفر بهترین فرصت 
بــرای آزمون و خطا در پرورش و تکثیر گیاهان مختلف بود: »چون در 

این دوره ها می توانســتم مستقیم و بی واسطه از راهنمایی کارشناسان استفاده کنم و 
همیــن به افزایش میزان اطالعات و دانشــم در زمینه پرورش و نگهداری گل و گیاه 

کمک کرد.« 

 گیاهان آفریقایی، کنج اتاق 
بنفشــه آفریقایی یکی از همین گیاهان نادری است که »مهناز فالحی «  کاشتش 
را در این روزهای کرونایی در خانه تجربه کرده اســت؛ تجربه موفقی که باعث شد این 
گیاه خوش آب و رنگ آفریقایی مقیم کنج اتاق خانه شود. همسایه طبیعت دوست ما 
درباره فوت و فن تکثیر  این گیاه سرسخت آفریقایی توضیح می دهد: »اسفند گذشته 
تصمیم به کشــت بنفشه آفریقایی در خانه گرفتم. همسرم برای پرورش این گیاه یک 
 )MFD( استند ساخت و برای تأمین نور مورد نیاز بنفشه داخل این استند با المپ های
نورپردازی شد. این گیاه به روش قلمه زنی تکثیر می شود. ریشه بنفشه آفریقایی نسبت 
به آب زیاد حســاس است و دچار پوسیدگی می شود. بهترین زمان برای آبیاری بنفشه 
آفریقایی موقعی اســت كه خاك كاماًل خشــك شده و گل بنفشه احتیاج زیادی به آب 
داشــته باشــد. اگر هنوز خاك خیس اســت، به گیاه آب ندهید. با لمس كردن خاك 
می توانید از خشــكی آن مطمئن شوید. یکی از روش های آبیاری این گیاه از طریق زیر 
گلدانی گود اســت. در این روش    زیرگلدانی را از آب پر كنید. بعد از 15 دقیقه آب از 
راه منفذ كف گلدان جذب خاك می شود. بعد آب اضافی زیر گلدانی را خالی كنید. روی 

برگ ها به هیچ وجه نباید آب ریخته شود.«
 بهترین خاک برای پرورش بنفشــه آفریقایی ترکیبی از خاک  برگ و خاک پرلیت دار 
اســت. فالحی با بیان این مطلــب ادامه می دهد:» البته من برای کشــت گیاه از خاک 
کوکوپیت که از غشای نارگیل است هم استفاده می کنم و همچنین گیاه را در گلدان های 

کوچک استکانی نگهداری می کنم.«

مهناز فالحی
ساکن محله هفت چنار
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 رادیو محله از کــی و با چه 
ایده ای شروع به کار کرد؟ 

با شیوع کرونا بخشی از فعالیت هایی 
که در بوستان ها انجام می شد، لغو شد 
و یــا به صورت خیلــی محدود صورت 
گرفت. یعنــی اگر در مــاه 10 برنامه 
اجرایی داشــتیم، االن یک برنامه اجرا 
می شــود. به همین دلیــل و با توجه 
بــه اینکه همــه فعالیت هــا از جمله 
کلیپ های آموزشــی به صورت مجازی 

انجام می شــود، ســعی کردیم خالقیت داشته 
باشیم. رادیو محله یکی از این کارها بود. در ناحیه 
5 با 3 مدیر محله صحبت کردیم که رادیو محله 
را راه بیندازیــم که هم درباره برنامه های ســرا و 
سمینارها و فرهنگسراها و درمانگاه ها اطالع رسانی 
داشــته باشــیم و هم با اهالی در ارتباط باشیم. 
آقای حسینیان، مدیر محله دبستان هم با توجه 
به صدای خوبی کــه دارد، گویندگی این کار را 
قبــول کرد. از اواخر تیرمــاه و از زمان راه اندازی 
ایــن رادیو 3 برنامه تولیــد کرده ایم، اما در طول 
محرم نتواســتیم برنامه ای داشته باشیم. هرچند 
برنامــه جدید هم به زودی تولید می شــود و در 
اختیــار اهالی قرار می گیــرد. موضوع این برنامه 
کارهایی است که در طول هفته در سرای محله ها 

و شهرداری انجام شده است. 
 منابع خبری شما چیست؟ 

 مــا اخبار را از اداره شهرســازی، عمران و از 
خدمات شــهری درباره اینکه چــه خدماتی در 
کدام خیابان ها انجام شده است، دریافت می کنیم 
و این برنامه هــا را در رادیو انعــکاس می دهیم. 
همین طور در مناســب های مختلف برنامه داریم 

و اطالع رســانی می کنیم. از این پس 
قرار است هر بار یک بحث آموزشی را 
هم مطرح کنیــم. مثاًل چند روز پیش 
مطالب خیلی خوبــی درباره حمایت 
از حیوانــات در کانال های مختلف کار 
کرده بودیم. قرار اســت این مسئله را 
در پادکست ها هم مطرح شود. از طرف 
دیگر در محله چهارشــنبه های پاک را 
داریم که می توانیم این مسئله را هم در 

رادیو محله مطرح کنیم. 
 ضرورت این کار چه بود؟ 

ضرورتش همان گسترش فعالیت های مجازی 
و کار خالقانه است که قباًل در هیچ کدام از نواحی 
منطقه خودمان انجام نشــده بود. می خواستیم 
صدای شهروندان از طریق ما به شهرداری برسد. 

همین  به  رادیــو  فعالیت   
شکل پیش خواهد رفت؟ 

کار ایــن رادیو چند مرحله دارد. 
در فــاز اول تصمیــم گرفتیم فقط 
ناحیه  مختلف  اداره های  برنامه های 
از جملــه اداره اجتماعــی، عمران 
شهرســازی و خدمات شــهری را 
منعکس کنیم. همین طور اقداماتی 
را کــه در زمینه نظافــت خیابان ها 
و در بوســتان ها وفضای سبز انجام 
شده به اطالع شهروندان برسانیم. به 
تدریج وارد فازهای بعدی می شویم 

که ضبط صدای شهروندان است. 
 مردم بــا این رادیو ارتباط 

برقرار کرده اند؟ 
فکر می کنم تا حدودی از این اقدام 

خبر دارند، ولی هنوز ارتباطی که دوست داریم برقرار 
نکرده اند. شــاید هم زود است و باید صبر کنیم. در 
فاز بعدی که صدای شهروندان را در رادیو خواهیم 
داشت، مسلمًا اتفاق بهتری می افتد. وقتی شهروندان 
متوجه شوند صدایشان به گوش شهرداری می رسد، 

حتمًا ارتباط بیشتری برقرار می کنند. 
 این پادکســت ها چه زمانی منتشــر 

می شوند؟ 
روزهای چهارشــنبه هر هفته قســمت های 

جدید این پادکست ها منتشر می شوند. 
 فکر می کنید این کار چقدر می تواند به 

حل معضالت شهری کمک کند؟ 
فکــر می کنم اگــر کار ابتر نمانــد و بتوانیم 
همکاری همه ارگان ها و همراهی مردم را داشته 
باشــیم، اتفاقات خوبــی می افتد. بعــد از کرونا 
فعالیت ســراهای محله ها به صــورت حضوری و 
فیزیکی کمتر شد. گرچه در فضای مجازی فعال 
هستند. انگار وارد یک برهه جدید شده ایم. همه 
چیز را بــه نظرم باید به ســمت فضای مجازی 
ببریــم تا حضور مردم در این شــرایط در اماکن 
عمومی کم تــر شــود. اصاًل کرونا هــم که پیش 
نمی آمد، بــا توجه به گســترش فضای مجازی 
فعالیت هــا خود به خود به همین ســمت پیش 
می رفت. از جمله اســتارت آپ ها. بنابراین رادیو 
محله اقدام خوبی است که می تواند 
تأثیرگذار باشد. به شرط اینکه واقعًا 
کار کنیم و تنهــا تولید یک برنامه 

برایمان مهم نباشد. 
 مردم چطــور می توانند با 
این رادیو همکاری داشته باشند و 

مشکالتشان را مطرح کنند؟ 
اهالــی می توانند در همان کانال 
برایمان پیام بگذارند و مشکلشــان 
را مطــرح کنند یــا آن را از طریق 
شورایاران به گوش ما برسانند. این 
مشکالت را در جلسات هفتگی که 
با شــهردار ناحیه مطرح می کنم و 
مهندس حیدرپور و ســایر مدیران 
ناحیه 5 تا جایی که اعتبارات اجازه 
دهد، برای حل آنها اقدام می کنند. 

گفت وگو با مدیر رادیو محله که به تازگی در منطقه 7 راه اندازی شده است

صدای خود را از رادیو محله می شنوید
سیدامیر حسینیان

مدیر محله دبستان و فعال حوزه 
برنامه سازی

خوراک فرهنگی 
برای اهالی منطقه 7

هدف ما از این برنامه اطالع رسانی 
به مخاطبان بود. به دلیل کرونا بخش 
زیادی از مخاطبان حضوریمان را از 
دســت دادیم و ســعی کردیم این 
شــکاف را کمتــر کنیــم. در عین 
شــهرداری  و  محله  حال ســراهای 
تالششــان را در انجــام وظایفی که 
برعهده دارند، می کنند. ما ســعی کردیم با این برنامه 
هم نیازهای اجتماعی را در زمینه عمران و فرهنگ به 
گوش مسئوالن برسانیم و هم اقداماتی را که مسئوالن 
انجــام داده اند، منعکس کنیم تا اهالی مطلع شــوند. 
در گام دوم ســعی کردیم اخباری را از محله ها داشته 
باشــیم مبنی بر اینکه چه کارهایی در شــهر در حال 
صورت گرفتن است. مثاًل مردم صبح که از خانه بیرون 
می آیند ممکن است متوجه آســفالتی که تازه عوض 
شده، نشــوند. ما این موارد را اطالع می دهیم. این کار 
اصطکاک اجتماعی را کاهش می دهد و مردم را متوجه 
اتفاقاتی که در شــهر افتاده، می کند. هدف بعدی این 
است که به مردم در مورد کارهایی که قرار است انجام 
شود، اطالع رسانی کنیم. بعد هم اگر بتوانیم با اداره ها 
و ســازمان ها ارتباط برقرار کنیم، در مورد فعالیت آنها 
به اهالی خبررســانی می کنیم تا آگاهی داشته باشند. 
به عنــوان مثال اگر اداره برق برنامه جابه جایی تیرهای 
برق را داشــته باشد، ما آن را به اهالی اطالع می دهیم 
تا بدانند در چه روز و ســاعتی با قطعی برق مواجهند 
و بتوانند برنامه ریزی کنند. در حوزه اجتماعی سراهای 
محله  به دلیل کرونا به ســمت فعالیــت در فضاهای 
مجازی پیــش رفته انــد. مخاطب مجازی مــا امروز 
نیازمند یکســری بســته های اطالعاتی است. اگر او را 
رها کنیم، از دستش داده ایم. به همین دلیل باید به او 
خوراک فرهنگی بدهیم. این خوراک فرهنگی از طریق 
پادکست ها می تواند خیلی دلنشین تر باشد. ضمن اینکه 
نشان می دهد شهرداری و سراهای محله ها نگاه سنتی 
ندارند. پادکســت ها گزارش هایی هستند که به اقتصاد 
کالن دنیــا کمک می کنند و باعث می شــود مردم در 
کمترین زمان به بیشترین اطالعات دست پیدا کنند. 
هدف ما هم همین اســت. در ضمن ســعی می کنیم 
از موسیقی های جدید اســتفاده کنیم تا مردم ارتباط 
بیشتری برقرار کنند. می خواهیم در هر قسمت از این 
برنامه با یکــی از نخبگان با قدیمی های محل صحبت 
کنیم. همین طور به معرفی یکی از بناهای هویتی محل 

مثل عمارت کاله فرنگی بپردازیم. 

متقی محسن
مدیر محله حشمتیه

پاتوق مجازی شهروندان و 
مدیران شهری 

به دلیل شــیوع کرونا و کمرنگ 
شــدن فعالیت هــای اجتماعــی و 
شــهروندان  مشــارکت  و  فرهنگی 
تصمیــم گرفتیم با همــکاری اداره 
اجتماعــی ناحیــه 5 و محله هــای 
ســه گانه ناحیه یک رادیوی هفتگی 
راه بیندازیم و فعالیت هایی را که در 
طول هفته انجام می شــود، در قالب پادکست به اطالع 
شــهروندان و اهالی ناحیه برســانیم. قصد داریم برای 
ارتباط بیشتر شــهروندان با این رادیو مشارکت آنها را 
در تهیه این برنامه هفتگی جلب کنیم. قرار است یک 
روز در هفته را مشــخص کنیم که شهروندان پیام های 
صوتی خود را برای ما بفرســتند و اداره های مختلف یا 
شهردار ناحیه پاسخگوی این پیام ها باشند. رادیو محله 
در واقع پاتوقی اســت برای گفت و گوی شــهروندان و 
مدیران شهری و اینکه با برنامه هایی که در طول هفته 

برگزار شده، آشنا شوند.

رادیو محله اقدام 
خوبی است که 

می تواند تأثیرگذار 
باشد به شرط 

اینکه واقعًا کار 
کنیم و تنها 

تولید یک برنامه 
برایمان مهم 

نباشد

سمیه عزتی
معاون اجتماعی 

شهردار ناحیه 5 
منطقه 7

 چند وقتی است که اهالی محله حشمتیه و قصر، دبستان و ارامنه صاحب یک رادیو شده اند. 
رادیو محله یک رادیوی محلی اســت که به تولید پادکســت و فایل های صوتی خبری از محله 
می پردازد. این فایل ها روی کانال تلگرامی  قــرار می گیرند و اهالی می توانند با عضویت در این 
کانال هم به پادکســت ها گوش دهند و هم مشکالتشان را با مسئوالن رادیو در میان بگذارند تا 
به مدیریت شهری منتقل شود. مدیر این رادیو »سمیه عزتی« معاون اجتماعی شهردار ناحیه 5 

منطقه 7 است و مدیران محله های دبستان، حشمتیه و ارامنه با او همکاری می کنند.

شقایقعرفینژاد
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توکلی

فرهنگسرای خانواده ارائه می دهد
 خدمات مشاوره 

 به شهروندان
 در روزهای کرونایی

 
برای ایجــاد آرامش روانــی میان خانواده هــا و همچنین 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی در این روزهای کرونایی 
خدمات مشاوره تلفنی، حضوری و آنالین با حفظ پروتکل های 

بهداشتی از سوی فرهنگسرای خانواده ارائه می شود. 
این روزها با توجه به شــیوع بیماری »کووید 19 « و شرایط 
خاص زندگی و اتفاقاتی مانند از دســت دادن عزیزان و صدمه 
دیدن مشاغل به ویژه در میان اقشار آسیب پذیر مشکالت فراوانی 
در میان خانواده ها به وجود آمده است که برای تسهیل و رفع آن 
نیازمند مشاوره و راهنمایی هستند. رئیس فرهنگسرای خانواده 
با بیان این مطلب درباره ارائه خدمات مشــاوره ای این مجموعه 
این طور توضیح می دهد: »خدمات مشــاوره ای در این مرکز با 
حضور دکتر »عاطفه کامرانی« متخصص روان شناسی تربیتی، 
دکتر »طیبه مالمیر« متخصص روان شناسی عمومی و »شهرزاد 

سپه پور«، متخصص روان شناسی تربیتی ارائه می شود.« 
به گفته دکتر »شــیوا مقدم« این خدمات مشاوره ای شامل 
مشاوره مادر و کودک، مهارت های زندگی، خالقیت و تیزهوشی 
کودک با رویکرد بازی درمانی، روانکاوی کودک و تربیت جنسی 

و فرزندپروری ویژه والدین است. 
رئیس فرهنگسرای خانواده از شهروندان دعوت کرد تا برای 
دریافت این خدمات به نشانی خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی 
)یوسف آباد( خیابان بیست و یکم، بوستان خانواده مراجعه کنند 
و همچنین برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 88712839 

تماس بگیرند. 

در میدان امام حسین)ع( گسترده می شود
 بزرگ ترین سفره نذری 

حضرت رقیه)س( 

همزمان با فرارســیدن سالروز شهادت حضرت رقیه)س( 
مراســم بزرگ ترین سفره نذری حضرت رقیه)س( با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در میدان آیینی امام حسین)ع( اجرا 

می شود. 
این آیین برای ارج نهادن به مقام شــامخ شهیدان واقعه 
عاشــورا و حفظ ارزش های عاشــورایی، همزمان با سالروز 
شهادت این کودک خردسال واقعه عاشورا در میدان آیینی 
امام حسین)ع( از سوی فرهنگسرای عترت برگزار می شود. 

این مراســم با اجرای »ســیدجواد هاشــمی«، مداحی 
کربالیی »حمید علیمی ” و شــعرخوانی »حمیدرضا برقعی« 
سه شنبه اول مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشا اجرا می شود. 

 

حتمًا همه ما در زندگــی روزمره خود 
بارها شــرایطی را تجربــه کرده ایم که در 
وصــف آن بنابــر اطالعات رایــج، اذعان 

کرده ایم زیاد خوب نیســتم و 
استرس دارم. 

ابتــدا و قبــل از بیــان هر 
مطلبی بهتر است درباره مفهوم 
استرس صحبت کنیم. استرس 
تجربه هیجانی همراه با تغییرات 
روان شناختی،  بیوشــیمیایی، 
شــناختی و رفتاری است که 
لزومًا شرایط دشوار و ناگوار را 
شامل نمی شــود. مثاًل ازدواج، 
تغییر محل  نــوزاد،  تولد یک 
زندگی و... می توانند استرس زا 

باشند. 
بنابرایــن هر زمــان که در 
رونــد عادی زندگــی با تغییر 
روبه رو می شــویم یا در مسیر 
رســیدن به هدفی بــا مانع یا 
روبه رو می شویم که  ســختی 
ما را از برنامه ریزی هایمان دور 
می کنــد یا همچنین بنا بر هر 

دلیل ناکامی یا شکستی را تجربه می کنیم، 
دچار استرس می شــویم. مطالعات زیادی 
روی استرس و سالمت جسم و روان صورت 
گرفته است که نتایج آن همه نشان دهنده 
این است که استرس کنترل نشده می تواند 
نقش مهمی در ایجاد بیماری در هریک از 
ما داشته باشد. البته این واقعیت نیز وجود 
دارد کــه همه افرادی که تحت اســترس 
قرار دارنــد، الزامًا بیمار نمی شــوند. آنچه 
موجب مقاومت و استحکام در برابر عوارض 
استرس می شــود نوع مواجهه با استرس و 

چگونگی مدیریت آن است. 

تفاوت استرس با اضطراب
اســترس به طور کلی، تجربه ای موقتی 
اســت. در حالی  که اضطراب مســئله ای 

دائمی درباره  ســالمت روحی و روانی افراد 
اســت. اضطراب یکی از مشــکالت بسیار 
رایجی اســت که بر ســالمت روح و روان 
تأثیــر می گــذارد. در ایــاالت 
متحــده  امریکا، تعداد زیادی از 
بزرگساالن در طول زندگی خود 
بــا اضطراب دســت وپنجه نرم 
بدن  واکنش  استرس  می کنند. 
در برابر تغییرها و چالش هاست 
و از نظر مدت زمان و شــدت، 
در افراد مختلف متفاوت است. 
گاهی مــرز میان اســترس و 
اضطراب بسیار باریک می شود. 
می تواند  استرس  باشد  یادتان 
محرکی بــرای ایجاد اضطراب 
باشــد و اضطــراب می توانــد 
نشانه ای بیرونی از استرس حاد 
شناخته شــود. عالئم مختلفی 
ماننــد تنــش و ناراحتــی در 
ماهیچه ها، افزایش ضربان قلب 
و بی خوابی ممکن است هنگام 
وقوع هــر دو این حاالت نمود 
پیدا کند. بنا به تعاریف علمی 
متخصصان، اســترس یعنی احساس قرار 
گرفتن تحت فشــارهای روانی و احساسی، 
درحالی که اضطراب، احساسی است شامل 
ناراحتی، نگرانی و ترس. بنابراین، می توان 
نتیجه گیری کــرد که از نظــر ماندگاری 
تأثیرات، اســترس نســبت بــه اضطراب 
پدیده ای زودگذرتر اســت. همچنین باید 
بدانید استرس بر اثر عاملی به وجود می آید 
که شما را تحت فشار قرار می دهد، و تداوم 
آن موجب وقوع اضطراب می شود. اضطراب 
حالتی ناخوشــایند از احساسات است که 
به رغم از بین رفتن عامل استرس، همچنان 
با شــما می ماند. حال که بــا این مفاهیم 
بیشتر آشنا شدید و تا حدودی تفاوت آنها 
و عوارض آسیب زایشــان را درک کردید، 
مسلمًا الزم است اهمیت کنترل و مدیریت 

آنها به ویژه در سنین پایین تر و کودکی را 
بدانید. والدین به این نکته اساســی توجه 
الزم را داشته باشند که فرزندان نیز مانند 
خود آنــان وقتی در موقعیــت تغییر قرار 
می گیرند، به نســبت شــدت و موقعیت 
آن تغییر، اســترس را تجربــه می کنند. 
موقعیت هایی چون تغییر منزل و مدرسه، 
امتخانات درسی، ناسازگاری ها و اختالفات 
خانوادگی، ناتوانایــی در برقراری ارتباط با 
دیگــران به ویژه گروه همســاالن، بیماری 
یا فوت یکی از اعضــای خانواده یا اقوام و 
آشــنایان و اتفاقاتی از این دست از جمله 
مواردی هستند که می توانند شرایط تجربه 

استرس را در کودکان فراهم کنند. 
این  بزرگســاالن  ماننــد   همچنیــن 
اســترس های تجربه شــده اگر به درستی 
مدیریت و حل نشوند، می توانند اختالالت 
جســمی و روانــی و ارتباطــی را در آنان 
ایجاد کنند. بنابرایــن حفاظت از آنان در 
برابر صدمات ناشی از استرس و همچنین 
پیشگیری از تبدیل آنها به اضطراب، الزم 
و ضروری اســت. برای مدیریت استرس، 
تکنیک هایی وجود دارد که در شماره آینده 

درباره آنها توضیح خواهم داد. 
* روان شناس بالینی و فیلم درمانگر

 استرس 
 و اضطراب 

یـکی نیستند
 مطالعات زیادی روی اســترس و سالمت جسم و روان 

صورت گرفته است که نتایج آن همه نشان دهنده این است که 
استرس کنترل نشده می تواند نقش مهمی در ایجاد بیماری در 

هریک از ما داشته باشد. 

 چند شماره گذشــته در مورد برقراری ارتباط مؤثر صحبت کردیم و 7 قدم مؤثر یعنی گوش دادن، صداقت و صراحت داشتن، 
همدلی و همدردی، حفظ احترام متقابل و آرامش، ابراز نظر مخالف به روش درست، افزایش شناخت از خود و شناسایی تحریفات یا 
خطاهای شناختی را بیان کردیم. در شرایط کنونی به دلیل بیماری کرونا استرس شهروندان زیاد شده است و همگان گمان می کنند 

استرس همان اضطراب است. به همین دلیل الزم است ابتدا تفاوت این دو را بدانید. 

بنفشهحیرتنگاری*

در دوره قاجار بازار تنها یک پهنه اقتصادی در 
شهر نبود، بلکه یکی از محله های شهر بود که در 
کنار دیگر محله ها اعم از سنگلج، عودالجان، چال 
میدان و... شــاهد زندگــی جمعیت قابل توجهی 
از مردم بود. مهدی یســاولی بــا بیان این مطلب 
می گویــد: »بخش قابل توجهــی از عرصه محله 
بازار در گذشته مسکونی بود و جمعیت زیادی در 
آن زندگی می کردند. خانه های بیشتر بازاریان در 
همسایگی بازار بود و این همسایگی باعث می شد 

بازاریان حس تعلق خاصی به این پهنه 
داشــته باشــند.« او از اتحاد و انسجام 
بازاری ها در اداره امــور بازار و برگزاری 
آیین های ســنتی از جمله عزاداری ماه 
محرم و صفر می گوید و معتقد اســت 
همین مسئله باعث شــده بود تا دولت 
کمترین نقش را در این بخش ایفا کند و 
مردمی  برگزار شدن مراسم حسینی آن 

را از سایر مراسم متمایز می کرد. 
به گفته یســاولی، بازاریان هــم تمکن مالی 
داشــتند و هم از دیدگاه های استوار دینی پیروی 
می کردنــد و این پیوند میان بازاریان و ارزش های 
مذهبــی آنها را مکلف می کرد تا متولی آیین های 
مذهبی و در رأس همه آنها متولی برگزاری آیین 
ســوگواری محرم در تکایا و حســینه ها و برپایی 
بساط نذورات باشند؛ سنتی که از پدران به پسران 

رسیده و همچنان ادامه دارد. 
در بازار تهران که قدم بزنیم موقوفات بسیاری 
می بینیم که بخشــی از درآمــد حاصل از آنها در 
طول ســده های گذشته صرف برگزاری محافل و 
مجالس عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( شده است. 

روزهای عاشورا و تاسوعا هم فعالند و نیاز هیئت ها 
و دسته های عزاداری را مهیا می کنند.« 

بیرق سازان
بیرق سازان هم از گذشــته تا به امروز در بازار 
حضور داشته اند. البته به گفته یساولی قدیمی ها 
بیشــتر بیرق ها را با دست تهیه می کردند و تمام 
نقوش روی پارچه کار دست مردان و زنان هنرمند 
و عاشق  امام حســین)ع( بود، اما کم کم این کار 
هم صنعتی شد و سوزن ماشین ها بر پیکر بیرق ها 

نقش و نگار نشاندند. 
بــه گفته این تاریخ شــناس، بخــش جنوبی 
ناصرخســرو از راســته خیابان مولوی تا خیابان 
15 خرداد، از قدیــم محل فعالیت صنایع محرم 
بوده اند و یکی از مهم ترین ویژگی های کاســبان 
این راســته دائم الوضو بودن آنهاست. آنها همیشه 
معتقد بوده اند با آیــات الهی در ارتباطند و نباید 
دست بی وضو روی این سازه ها بخورد. مشتریانشان 
هم از جنس خودشان هستند؛ مشتران ثابتی که 
هر سال وظیفه تأمین مایحتاج تکیه، حسینیه یا 

مسجد خود را عهده دار می شوند. 

تکایای بازار
همان طور که در ســطور باالتر هم گفته شد، 
اقتصاد بازار در برگزاری سوگواری محرم مستقل 
بود و مالــداران و متمکنین بازار با برپایی تکایا، 
مجالس روضه خوانی و سینه زنی باشکوهی برگزار 
می کردند. ناگفته نماند که بازاریان به جای اینکه 
خــود را درگیر ظواهر عزاداری کنند بیشــتر به 
عمق عــزاداری اهمیت می دادند. به همین دلیل 
مجالس وعــظ و ســینه زنی و روضه خوانی بازار 
هنوز که هنوز اســت زبانزد عام و خاص اســت. 
مهدی یساولی با بیان این مطلب می گوید: »چند 
روز مانده بــه محرم تمامی  بازار ســیاهپوش و 
پرچم های ســیاه از مقابل هرکدام از حجره های 

یســاولی می گوید: »در میان راسته ها و گذرهای 
مختلف بازار امالک بزرگ و کوچکی دیده می شود 
کــه بخش قابل توجهی از درآمــد حاصل از آنها 
صرف مراســم روضه، ســینه زنی و عزاداری ماه 
محرم و صفر می شود و این مسئله یکی از دالیل 
خودگردانی اقتصاد بازار در برگزاری آیین و رسوم 
مذهبی بود. گذشــته از این تشــکل های مردمی  
با کمک هم هزینه های برنامه های ســوگواری را 
تأمیــن می کردند و در این کار مشــارکت جدی 
داشتند. تمامی  فعالیت های آنها نیز بر 
پایه نگاه های مذهبی و عام المنفعه انجام 

می شد.«

صنایع محرمی
ســرآمدی بازار تهران در برگزاری 
مراســم خودجوش محــرم و ماهیت 
اقتصادی آن باعث شد تا کم کم صنایع 
مرتبط با آیین سوگواری ماه محرم در 
این پهنه شکل بگیرد. عالمت سازان شاید نخستین 
گروه از صنعتگرانی بودند که در کوچه پسکوچه های 
بازار بساط فعالیت های خود را گستراندند.  یساولی 
درباره فعالیت این صنف در بازار می گوید: »علم ، 
کتل  و بیــرق  از دوره قاجار به مراســم عزاداری 
اباعبداهلل)ع( راه یافتند. اغلب عالمت  ســازان در 
حوالی بازار و چهارراه ســیروس متمرکزند و عمر 
خیلی  از آنها به چند دهه می رســد.« یساولی از 
چهره های بنام این صنعت برایمان سخن می گوید: 
»کارگاه حاج جــالل رضایی و حاج جواد جوادی 
بیش از 60 ســال است که در منطقه بازار به کار 
عالمت سازی مشغول است. این کارگاه ها حتی در 

بازار آویزان می شــوند. بازاریان با تأمین لوازم و 
مایحتاج مراسم عزاداری از نذورات غذایی گرفته 
تا چای و قند و.... بازار را برای پذیرایی از عزاداران 

اباعبداهلل الحسین)ع( آماده می کنند.«
 از این تکایا می تــوان به تکیه صدرالعلما در 
بازار بین الحرمین اشــاره کرد که در گذشته در 
بازار حلبی ســازها واقع شــده بود. نقاشی های 
منحصربه فرد ســقف این تکیه به حدی زیباست 
که چشــم هر بیننده ای را نــوازش می دهد. این 
تکیه متعلق به اهالی شــرق بازار است. آنها خود 
را مکلــف می دانند در ماه های محرم این تکیه را 

برپا کنند. 

مساجد و امامزاده های بازار
مســاجد و امامزاده های موجود در پهنه بازار 
هم در محرم شــاهد برگزاری مراسم ویژه ای در 
ایام سوگواری ماه محرم هستند. مسجد شاه قدیم 
که امروز به مسجد امام خمینی)ره( مشهور است 
یکی از مهم ترین مساجد فعال ماه محرم در بازار 
است. این مسجد همواره محل وعظ وعاظ مشهور 
تاریخ معاصر بوده است. امامزاده سید اسماعیل و 
امامزاده زید هم از جمله اماکن متبرکه و مقدسی 
هستند که هرساله شاهد برپایی مراسم عزاداری 

ماه محرم هستند. 

چهارپایه خوانی در بازار
برگزاری مجالس روضه و ســینه زنی در کنار 
چهارپایه خوانــی یکی از جاذبه های بــازار در ایام 
سوگواری محرم است. چهارپایه خوانان از گذشته 
تا به امروز از میان ریش ســفیدان و صاحبان فکر 
و اندیشه در میان بازاریان انتخاب می شدند و هر 
کسی در هر جایگاهی حق چهارپایه خوانی نداشت. 
در این مراسم یکی از ریش سفیدان و قدیمی های 
بــازار روی چهارپایه ای می ایســتاد و شــروع به 

نوحه سرایی می کرد. 

 بازار  تهران از دیرباز جذابیت های خاصی برای گردشگران داخلی و خارجی داشته است. اما یکی 
از جاذبه های این مجموعه تاریخی و قدیمی  مراسم سوگواری در محرم است. شیوه عزاداری محرم 
در بازار تهران با همه نقاط دیگر این شهر تفاوت دارد؛ چراکه بازاری ها به سبک و سیاق خود این 
مراســم را تدارک می دیدند و اجرا می کردند. با »مهدی یساولی« پژوهشگر تاریخ در این باره به 

گفت وگو نشستیم. 

فاطمهعسگرینیا

بازار و بازاریان تهران در ماه محرم 

پیوند میان بازاریان و ارزش های مذهبی آنها را مکلف می کرد تا 
متولی آیین های مذهبی و در رأس همه آنها متولی برگزاری آیین 

سوگواری محرم در تکایا و حسینه ها و برپایی بساط نذورات باشند

مهدی یساولی
پژوهشگر تاریخی

استرس به طور 
کلی، تجربه ای 

موقتی است. 
در حالی  که 

اضطراب 
مسئله ای دائمی 
درباره  سالمت 
روحی و روانی 

افراد است

اقتصاد خودگردان
عزاداری متفاوت

هویت
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ماجراهای قورخانه قجری 

قورخانه نخســتین کارخانه اسحله سازی و صنعتی تهران محسوب می شود که در خیابان 
جلیل آباد )خیام امروزی( واقع شــده اســت. بر اســاس بعضی روایت هــا قورخانه در زمان 
جنگ های ایران و روس و در عصر فتحعلی شاه قاجار ساخته شد. اما روایت موثق تری وجود 
دارد که قورخانه در زمان ناصرالدین شــاه ساخته و در دوره رضاشاه تجهیز شد. اما حکایت 
این قورخانه که نامه یک کارگر آن و انتشارش در روزنامه باعث استعفای مشیرالدوله پیرنیا 
شد، مقدمات راه اندازی رادیو در آن تصمیم گیری شد، دروازه باغ ملی در آن ریخته گری شد 
و ابوالحسن صبا کارگر آنجا بود، چیست؟ شاهان قاجار اصالتا ترک بودند و کلمه قورخانه هم 
برگرفته از یک واژه ترکی به معنای زرادخانه یا کارخانه اسلحه ســازی است. در این کارخانه 
در دوره قاجار به جز سالح و مهمات جنگی، وسایل آتش بازی برای نمایش در شب های عید 
و جشــن های مذهبی و ملی تولید می شد. قورخانه در بخش شمالی دارالخالفه ناصری جای 
گرفته بود و از آن به عنوان وزارتخانه قورخانه مبارکه یاد می شد. یکی از معروف ترین وزیران 
این وزارتخانه »رضا خان اقبال الســلطنه« بود. البته این روزها از قورخانه چیزی جز ســردر 

آن باقی نمانده است و همچنین بخشی از بنای آن به مترو امام خمینی)ره( پیوسته است. 

اجرای خط کشی محوری به 
مناسبت بازگشایی مدارس

طبق روال هر سال شهرداری منطقه 
6 برای افزایش ایمنی معابر شهری برای  
تــردد دانش آموزان به انجــام عملیات 
زیرســاختی اقدام کرده اســت. معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهردار منطقه 6 
در این باره به همشهری گفت: »امسال 
مــدارس زودتــر از موعد همیشــگی 
بازگشایی شــدند و به دلیل گرمای هوا 
امکان اینکه پیش از 15 شهریور نسبت 
به خط کشــی معابر اقدام کنیم، وجود 

نداشت.«
»محمــد عندلیــب« بیــان کــرد: 
»عملیات خط کشی مقابل مدارس یا در 
شعاع 250 متری آنها، برای جلوگیری 
از ایجاد ترافیک از 11 شــب تا 5 صبح 
در دســتور کار قرار گرفــت که از 15 
شهریور آغاز شــد. در این طرح بیشتر 
تمرکز ما روی مدارسی بود که خطوط 
عابر مشکل دار داشتند یا خط عابرپیاده 
نداشــتند و یا این خطوط چندان قابل 

دیدن نبودند.«
او ادامه داد: »تاکنون خط کشی های 
محوری 62 مدرســه انجام شده و 34 
مدرســه هم بــا انجام همــه عملیات 
و  ترافیکی  آرام سازی  ترافیکی همچون 
نصب عالئم عمودی و افقی ایمن سازی 

شده است.«
به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهردار منطقه 6، عالوه بر خط کشی 
محــوری 150 نوشــتار »مدرســه« و 
»احتیاط« در نزدیکی مدارس ثبت شده 

است. 
عندلیــب با اشــاره به وجــود 193 
مدرسه در منطقه گفت: »از این تعداد، 
34 مدرســه که به نوعی حادثه خیزتر 
از ســایر مدارس بودند، با کمک پلیس 
راهور شناســایی شــدند و در اولویت 
اجرای عملیات زیرساختی قرار گرفتند 
که شامل نصب تابلو، خط کشی محوری، 
ایجاد سرعتگیر و برخی اقدامات ایمنی 

دیگر بود.«
این مســئول بیان کــرد: »از زمان 
اجــرای عملیات تاکنــون 80 کیلومتر 
اولویــت حریم  با  خط کشــی محوری 

مدارس انجام شده است.«

خبر

موزه صلح 
ایران یکی از کشــورهای قربانی سالح های شــیمیایی است. به همین دلیل با استفاده از 
تجربیات جهانی برای نمایش گذاشتن رنج ها و سختی های بمباران های شیمیایی و پیامدهای 
غم انگیز جنگ و خشــونت و   ترویج فرهنگ صلح و دوســتی میان ملت ها، موزه صلح در دل 
پارک شهر و محله ســنگلج راه اندازی شد. این موزه یکی از موزه های عضو شبکه بین المللی 
موزه های صلح اســت. این موزه شــامل کتابخانه صلح، گالری هنر بــرای صلح، کارگاه های 
آموزشــی، بخش مجازی و استودیوی ثبت تاریخ شــفاهی است. همچنین دارای یک سالن 
اصلی اســت که در آن نمادهایی برای نشــان دادن پیامدهای جنگ در دنیا و عواقب کاربرد 
ســالح های شــیمیایی و اتمی  برای بازدید عموم در معرض نمایش قرار گرفته است. بخش 
اسناد و اشیای منحصربه فرد از جنگ شیمیایی علیه مردم ایران، استودیوی مستندی که در 
آن می توان سرگذشت قربانیان جنگ را به عنوان اسناد تاریخی ثبت و ضبط شده و کتابخانه 
از مهم ترین بخش های موزه صلح اســت. موزه صلح درخیابان وحدت اسالمی، خیابان شهید 

فیاض بخش، در شمالی پارک شهر واقع شده است. 

گردشگری

بهارهخسروی

کتابخوانی 

عشق به زبان جنگ 
همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس 

برای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره دالوری ها و رشادت های 
سربازان وطن، ویدئوکلیپ »عشق به زبان جنگ« 

از سوی فرهنگسرای خانواده در فضای مجازی 
منتشر می شود. در این ویدئوکلیپ به مناسبت 

چهلمین سالگرد دفاع مقدس کتاب »آن طرف پل 
معلق« نوشته »زهره کیانی امینه« معرفی 

می شود. این کتاب روایت عشق همسر یک جانباز 
است که فداکارانه و با عشق کنار او زندگی 

می کند. این مجموعه داستان از 18 داستان کوتاه 
و بلند تشکیل شده و با سبک بدیع و قلم نو 
چهاردهمین مجموعه داستان کوتاه نویسنده 

است. زهره کیانی امینه متولد )1333( از 
نویسندگان اصفهانی است که نویسندگی را از 
دوران دانشجویی آغاز کرده است. از او تاکنون 

کتاب های »مرغ ماهیخوار«، »من شیمیایی 
شده ام«، »مثل بختک«، مجموعه داستان »گریه 

نکن«، »یکی به آخر«، »فقط پنج دقیقه«، »ماهی 
و ماه« و »خدا هم خندید« منتشر شده است. 

شهروندان برای تماشای این ویدئوکلیپ، 
می توانند از 2 مهر ماه به فضاهای مجازی 

 فرهنگسرای خانواده به نشانی 
Farhangsara_khanevade@ و 

Ketabkhanekhanevade@ مراجعه کنند. 

فیلم

دفاع مقدس در چهل قاب 
اگر به تماشای فیلم های ژانر جنگ و 

دفاع مقدس عالقه مند هستید، تماشای 
ویژه برنامه »دفاع مقدس در چهل قاب« فرهنگسرای 
سرو را در فضای مجازی به شما پیشنهاد می دهیم. 
در این برنامه 40 فیلم سینمایی شاخص با موضوع 

دفاع مقدس که طی سال های 1360 تا 1398 
تولید شده معرفی می شود. همچنین در ادامه 

برنامه محتوا و کارگردانی و نکات فنی این فیلم ها 
مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. برای تماشای این 

برنامه کافی است به فضای مجازی فرهنگسرای 
سرو مراجعه کنید. 

یادمان شهدا

چلچراغ در فرهنگسرای عطار 
نیشابوری 

به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد آغاز 
دفاع مقدس و برای انتقال اهداف و ارزش های 

دفاع مقدس به نسل جدید، ویژه برنامه فرهنگی و 
هنری با عنوان »چلچراغ« از سوی فرهنگسرای 

عطار نیشابوری برگزار می شود. این برنامه با هدف 
تکریم خانواده شهدا، بیان دالوری های سربازان 
جان  بر کف در جبهه های نبرد حق علیه باطل، 

بیان تاریخ دفاع مقدس، پاسخ به شبهات جوانان 
درباره دفاع مقدس، روایتگری، نمایش فیلم و 
تجلیل از مادران چشم به راه تدارک دیده شده 

است. همچنین در فضای مجازی برنامه هایی در 
قالب کلیپ، فوتوکلیپ، روایتگری و نماهنگ تولید 

می شود. عالقه مندان به مطالعه و تحقیق درباره 
تاریخچه جنگ تحمیلی برای تماشای این برنامه ها 

می توانند به اینستاگرام فرهنگسرای عطار 
 farhangsara_attar نیشابوری به نشانی 

سر بزنند. 
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