
روستای صالح آباد شرقی محل سرریز معضالت شهر تهران است

مشکالت سهم روستاست 
درآمد؛ سهم شهر 

ســاکنان روســتای صالح آباد شــرقی از ســال ها پیش در همسایگی 
حوضچه ای زندگی می کنند که همه پساب های آلوده پایتخت به سمت 

آن سرازیر می شود. ضلع جنوبی »بازار آهن مکان«...
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تولیدکننده موفق منطقه20 
گام های موفقیت را از مراکز »کوثر« برداشت

این بار جانباز هم محله ای 
در جبهه ای دیگر خدمت می کند

کارگاهی که در آن فعالیت دارد، فضایی حدوداً 300متری اســت و 
در یکی از خیابان های محله عباس آباد قرار دارد. چرخ های خیاطی 
ردیف به ردیف هم چیده شــده و بانوان در حــال دوخت و دوزند. 

عده ای یراق های پرده در دســت دارند و عده ایهم در حال دوخت 
ماسک هستند. »فاطمه ترابی« کارآفرین 40ساله ای...

برایش ســخت و ناخوشــایند اســت که از دالوری های خود در دوران 
دفاع مقــدس و قدم های خیری که برای محله وصفنارد برداشــته صحبت 

کند، اما کارهای خیر اهالی محله و رشــادت های همرزمانش را مفصل شرح 
می دهد. لحنی گــرم و مهربان دارد و وقتی از روزهای دفاع مقدس می گوید، 

دلتنگی او برای حال و هوای باصفای جبهه ها...

هنوز هم رزمنده امتغییر شغل با شیوع کرونا
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3سال تمرین مداوم 
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تسریع در ساخت
76متری سعیدآباد

یکی از مســائل مهم 
ناحیــه4  محــدوده  در 
با مســئوالن  بارها  کــه 
و  منطقه18  شــهرداری 
اعضای شــورای اسالمی 

شهر تهران مطرح کرده ایم، تسریع در اجرای 
پروژه ســاخت 76متری ســعید آباد است که 
حدود 12سال طول کشیده و باعث نارضایتی 

شهروندان شده است. 
»صاحبعلــی اســودی« دبیر شــورایاری 
محه شــادآباد این مطلب را عنوان می کند و 
می گوید: »از مســئوالن شهرداری منطقه18 
انتظار داریم که پروژه هــا را هرچه زودتر به 
پایان برسانند تا رفت وآمد شهروندان تسهیل 
پیدا کند. با ساخت و تکمیل پروژه 76متری 
سعیدآباد، شرق به غرب منطقه18 به یکدیگر 
متصل می شــود و این امر نقــش زیادی در 
کاهش ســوخت خودروهــا، ترافیک معابر و 
محله های  به  سهولت دسترسی شــهروندان 

دیگر دارد.«
اســودي در ادامه از ساماندهي بازار پیچ و 
مهره در امتداد بزرگراه 76 متري سعید آباد و 
نقش سازنده در اقتصاد محله شادآباد و منطقه 
18 صحبت مي كند و مي گوید: »بهســازي از 
كلبه اي كه در این محدوده مســتقر شــده اند 
از ساكنان منطقه هســتند و تا قبل از این به 

صورت پراكنده در شهر فعالیت داشتند.«

شورایاری

ساخت کلینیک درمانی در محله ثامن
در پی امضای تفاهمنامه همکاری میان شــهرداری منطقه17 
و دانشگاه علوم پزشــکی تهران، کلینیک درمانی در محله ثامن 

ساخته می شود. 
شــهردار منطقه17 با بیان این مطلب افزود: »این اقدام برای 
افزایش سرانه های درمانی و بهداشتی محله ثامن پیش بینی شده 
و در فضایی که از عقب نشــینی چند ســاختمان ایجاد می شود، 

کلینیک را بنا می کنیم.«
»محمود کلهری« مساحت این کلینیک درمانی را 600مترمربع 
اعالم کرد و ادامه داد: »تخریب و عقب نشینی این ساختمان ها در 
تعریض ورودی محله ثامن هم تأثیر بســزایی دارد و امدادرسانی 
خودروهای اورژانس و آتش نشان با سهولت و صرف زمان کمتری 

انجام می شود.« 
محله ثامن بخشــی از محله بلورســازی بوده که به تازگی از این محله جدا و تغییر نام 

داده است.

برگزاری مسابقات ضربات پنالتی برای نوجوان ها
نخستین دوره از مســابقات چالشی ضربات پنالتی برای گروه 
سنی کمتر از 16سال، سه شــنبه ها از ساعت15 تا 17 در زمین 

چمن شهید فالحتی برگزار می شود. 
بــه گفته سرپرســت اداره ورزش شــهرداری منطقه16، این 
مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای ورزشی و همچنین ایجاد 
شــور و نشاط در بین نوجوانان و رقابتی سالم و دوستانه به مدت 
یک ماه برگزار می شود و در هر نوبت به برندگان مسابقات ضربات 

پنالتی هدایایی به رسم یادبود ارائه می شود. 
»رضا کنگرانی« افزود: »ســنین پایین، بهتریــن زمان برای 
کشف و پرورش اســتعدادهای ورزشی است. به همین دلیل این 
مسابقات برای افراد کمتر از 16سال در نظر گرفته شده تا پس از 

استعدادیابی، شانس بیشتری برای حضور در تیم های ملی و عرصه های باالتر پیدا کنند.«
زمیــن چمن فالحتی در محله علی آباد جنوبی، خیابان ابریشــم، روبه روی جایگاه پمپ 

بنزین قرار دارد. 

105  میز خبر
بسته ارزاق، 59بسته 

نوشت افزار و 900عدد ماسک 
سه الیه میان نیازمندان منطقه17 
تقسیم شد. این اقدام به همت 
خیریه »راه شهیدان« انجام شد 
و ارزش نقدی مجموع بسته های 
اهدایی 412میلیون ریال بود. 

25
 درصد از پروژه پیاده روسازی و 

مسیر ویژه دوچرخه در منطقه18 
آماده شد. به گفته »سیدمحمد 

فیاض« شهردار منطقه18 
مساحت کل پروژه 13هزار و 

800مترمربع است. 

6
 تن زباله خشک به صورت 

ماهانه از ایستگاه های مترو و 
مراکز نظامی و انتظامی واقع در 
منطقه18 جمع آوری می شود. 

با هدف خودگردانی اقتصاد منطقه 
و عرضه سرمایه و خدمات به اهالی، 
مرکز فروش »خیرخواه شاپ« راه اندازی 

می شود. 
»آرش بخشا« شورایار محله یافت آباد 
با اعــالم این خبــر گفــت: »خیرخواه 
شاپ فعالیتی اســتارتاپی است که برای 
اشتغالزایی و ایجاد بازار فروش محصوالت 

و خدمات اهالی طراحی شده است.«
وی، صنایع دستی و تولیدات مجازی 
را از محصوالتی برشمرد که در این مرکز 

عرضه می شــود و توضیح داد: »در خیرخواه شــاپ خدمات هم عرضه 
می شــود تا مشتریانی که به خدماتی مانند تعمیر خودرو و لوازم منزل، 
مشاوره های حقوقی و خانوادگی، بّنایی و نقاشی ساختمان و... نیاز داشته 

باشند، خدمات موردنظر خود را هم سفارش دهند.«
او نصب نرم افزار »اپ فالح شاپ« را برای استفاده از خدمات این مرکز 

ضــروری خواند و ادامه داد: »براســاس 
مکاتباتی که با مراکز بهزیستی و اداره امور 
بانوان شــهرداری منطقه داشتیم، امکان 
عرضه دست سازه ها و تولیدات هنری و 
محصوالت خانگی بانوان سرپرست خانوار 
در این بازار فراهم می شــود و برای امور 
دفتری مرکز به استخدام توانیابان منطقه 
دارند،  که معلولیت جســمی محدودی 

می پردازیم.«
شــورایار محله یافت آباد این فعالیت 
استارتاپی را محصول ایده پردازی »گروه 
مردمی خیرخواهان فالح« ذکر کرد و افزود: »تعدادی از جوانان منطقه 
هم به عنوان پیک موتورسوار با مرکز همکاری می کنند و وظیفه رساندن 
محصوالت به دســت مشتریان را برعهده دارند.« به گفته وی این اقدام 
سبب گردش سرمایه های اقتصادی در منطقه می شود و اهالی از خدمات 

بومی استفاده می کنند. 

تیتر یک

راه اندازی مرکز فروش »خیرخواه شاپ«

الیروبی نهرهای سرپوشیده و روباز 
رئیس اداره خدمات شهری و محیط زیســت ناحیه2 شهرداری منطقه20 از اجرای طرح 
الیروبی نهرها سرپوشــیده و روباز خبــر داد. »حمیدرضا زغم« در این باره گفت: »با توجه به 
نزدیک شدن به فصل پاییز و بارندگی ها، همچنین رعایت بهداشت شهری، مبارزه با ویروس 
کرونا و پیشــگیری از آبگرفتگی، نهرها سرپوشــیده و روباز توســط نیروهای این اداره انجام 
شــد.« در این طرح جهادی نهرها سرپوشیده خیابان بسیج و روبه روی اداره گذرنامه نظافت 

و الیروبی شد. 

120 مترمربع به امکانات بانوان اضافه می شود
فاز دوم مجموعه شهربانو با ساخت بنایی به مساحت 
120مترمربع با سرعت در حال تکمیل و اکنون پس از 

اجرای سقف آخر به مرحله دیوارچینی رسیده است. 
معاون فنــی و عمران شــهردار منطقــه16 درباره 
ویژگی های فاز2 این مجموعه گفت: »این ساختمان در 
4طبقه و یک زیرزمین در حال ســاخت و شامل سالن 
ســونای خشک و بخار، البی، سالن بدنسازی، آرایشگاه، 
کافی نت، قرائتخانه، آمفی تئاتر با ظرفیت 230نفر، سالن 
جلســات، اتاق بازی کودکان، مزون لباس و... اســت.« 
»میکاییــل علیپور« اضافه کــرد: »با تکمیل و بهره برداری از فاز2 مجموعه شــهربانو، برای 
تعدادی از بانوان شــغل ثابت ایجاد می شــود که قابل تأمل اســت.« گفتنی است؛ مجموعه 
شــهربانو در ناحیه2 و در خیابان شهید علیرضا وفایی، روبه روی ساختمان مرکزی شهرداری 

منطقه16 واقع شده که فاز نخست آن سال1396 به بهره برداری رسید. 

چهره
بانوی فعال حوزه محیط زیست:
با حمایت شهرداری

موفق شدم

یادداشت

یک اتفاق خوب؛ 
انتخاب مدیر از بین اهالی

منطقه18

منطقه17

منطقه17

منطقه16

بی شــک فعالیت یک مدیر یا مسئول 
در محلــه ای که زادگاه یا ســکونتگاه وی 
به شــمار می رود، امتیازهــای زیادی دارد 
که مهم تریــن آنها، تعصــب او به محله و 
ساکنانش اســت. چنین مدیر یا مسئولی، 
به دلیل ســکونت در یک محله یا منطقه، 
به خوبی از مشــکالت و نیازهای آن باخبر 
اســت و می داند انجام چــه فعالیت هایی 
در آنجا ضــروری و دارای اولویت اســت. 
همچنیــن به دلیل  تردد مــداوم در محل 
سکونتش، به خوبی می تواند برای  آبادانی و 
توسعه آن برنامه ریزی کرده و از معتمدان 
محلــه و افــراد فعالــی کــه در محله اش 
می شناســد، برای انجام بهتر کارها کمک 
بگیــرد. ارتباط گرفتن چنین مســئولی با 
ساکنان محله نیز آسان تر از مسئوالن دیگر 
اســت و می تواند به جای صرف وقت برای 
رفتن به محل کار یا بازگشت از آن، همین 
زمان را به گشــتزنی در محله و شناسایی 
معضالت و نقــاط قوت آن اختصاص دهد. 
از ســوی دیگر، شــهروندان نیز با چنین 
مســئولی رابطه بهتری برقــرار می کنند و 
اعتماد اهالی به او و نظراتش بیشتر است. 
چنین مدیری همیشه در دسترس ساکنان 
محله است و شــهروندان می توانند با او به 
جز محل کارش، در مســجد، خیابان ها و 
کوچه هــای محله به گپ وگفــت بپردازند. 
همــه اینها مقدمه خبر ویــژه ای بود که از 
شــهرری به ما رسید. مســئوالن معاونت 
توســعه منابع انسانی شهرداری منطقه20 
برای انتخــاب مدیر یکی از بخش های این 
نهاد مردمــی، به اعالم فراخــوان عمومی 
پرداختنــد. ایــن اقدام قابل تحســین در 
راستای شایسته گزینی برای انتخاب رئیس 
اداره فرهنگی شــهرداری منطقه20 انجام 
شــد و طی آن، افراد عالقه مند نامنویسی 
کردند. در نهایت یکی از شرکت کننده ها به 
دلیل دارا بودن سوابق و تحصیالت مرتبط، 
به عنوان  همچنین قبولــی در مصاحبــه، 
سرپرســت امور فرهنگی معاونت اجتماعی 
و فرهنگی انتخاب شد. این اقدام از 2جنبه 
حائز اهمیت است. اول؛ انتخاب مدیری که 
دارای فعالیت های مرتبط با حوزه موردنظر 
اســت. دوم؛ ایجاد فرصت برای افرادی که 
مایل به خدمتگزاری در محل سکونت خود 
بودند. جدا از این موضوع، ابتکار مسئوالن 
شــهرداری هم در این کار ستودنی است. 
ســال ها پیش انتخاب مدیــران محله هم 
تا حدودی به همین شــکل انجام شــد و 
افراد زیادی توانســتند در محل ســکونت 
خود بــه خدمت بپردازنــد. اگرچه اجرای 
این طــرح نواقصی داشــت و باعث ایجاد 
برخی مشکالت شد، اما ایجاد فرصت برای 
تحصیلکرده  جوانان  به خصوص  شهروندان 
و واگذاری سراهای محله به آنها برای انجام 
فعالیت های آموزشی، فرهنگی و... براساس 
نیاز اهالی، از دستاوردهای مهم آن بود. بد 
نیست مســئوالن نهادهای دیگر نیز از این 
شــیوه برای انتخاب برخی از مدیران خود 

استفاده کنند. 

 ترسیم نقوش اسلیمی روی کوره آجرپزی
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه19 
از ترسیم نقوش اســلیمی روی یکی از کوره های آجرپزی 
در محدوده پارک 180هکتاری ایرانیان خبر داد. »ســعید 
صالح محمود رباطی« با اعالم این خبر گفت: »این اقدام با 
هدف زیباسازی و به عنوان اثری ماندگار متناسب با هویت 
تاریخی کوره های آجرپزی روی میله40متری یکی از این 
کوره ها در محدوده پارک 180هکتاری به زودی اجرا خواهد 
شد.« وی با اشاره به اینکه ارتفاع میله کوره موردنظر برای 
اجرای نقاشی 40متر است، گفت: »طرح تزیینی اسلیمی، 
هنری پویا و ظریف اســت که برای ایجاد فضایی آرامش بخش ترسیم می شود.« رباطی در ادامه 
به بخشــی از فعالیت های صورت گرفته در زمینه زیباسازی محیط شــهری اشاره کرده و افزود: 
»ضمن رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در خیابان های شهید زلفی و شهرک سید احمد خمینی، 
جعبه های برق و مخابرات، پایه تابلوها و نرده های ترافیکی محدوده براســاس دستورالعمل طرح 

»رنگ در شهر« سازمان زیباسازی شهر تهران رنگ آمیزی شد.«

»منیژه مســکینی« 46ساله، ساکن 
منطقــه18 و دارای 2فرزند دختر و 
پسر است. تخصص این بانوی هم محله ای، 
کاشــت و نگهداشت انواع گل ها و گیاهان 
آپارتمانی است و به همین دلیل به تازگی 
شهرداری منطقه از او تجلیل کرده است. 
او این موفقیت را حاصل حمایت مسئوالن 
شــهرداری در راه اندازی گلخانه و مزرعه 
خانوادگی در بوستان قائم)عج( می داند و 
می گوید: »نخســتین روزی که به مرکز 
آموزش گل و گیاه رفتم، فکر نمی کردم که 
کالس های آموزشــی آن رایگان باشــد و 
حتی وسایل و امکانات کاشت گل و گیاه 
برای  بگذارند.  را دراختیــار شــهروندان 
همین مشتاق شــدم و در همه کالس ها 
شرکت کردم.« او با شرکت در کالس های 
تخصصــی آموزش و پــرورش گل و گیاه 
توانســته توانایی خــود را نشــان دهد. 
مســکینی اکنون زمین مناسبی را برای 
پرورش بادام زمینی، ســویا، سیب زمینی، 
نخودفرنگــی و پیاز اختصــاص داده و از 
همین طریق عالوه بر تأمین نیاز خانواده 

خود، کسب درآمد نیز می کند. 
اشتیاق این بانو برای پرورش 

گل و گیاه باعث شــده تا 
فرزندانش هم در 

ایــن زمینــه 
لیــت  فعا

کنند. 

راه اندازی مسیر دوچرخه سواری در بوستان قائم)عج(
معاون فنی و عمران شــهردار تهران در بازدیــد از پروژه های فنی و 
در حــال اجرا در منطقه18، با رکاب زنی در مســیر دوچرخه بوســتان 
قائم)عج(، از استاندارد بودن این گذر ویژه خبرداد. »صفا صبوری« یکی 
از شــاخصه های اصلی پروژه های مطلوب و مناسب را موقعیت مکانی و 
دسترسی شهروندان به آنها عنوان کرد و گفت: »مسیر دوچرخه بوستان 

قائم)عج( ویژگی های منحصربه فــردی دارد که از آن جمله می توان به 
قرارگیری در کنار پیاده رو اشــاره کرد. این کار باعث می شــود تا جان 
دوچرخه ســواران از خطراتی همچون تصادف های رانندگی در خیابان ها 
محفوظ بماند.« گفتنی اســت؛ معاون شــهردار تهران همراه با شهردار 
منطقه18 اقدام به رکاب زنی در مسیر 2 کیلومتری بوستان قائم)عج( کرد. 

یادداشت
ابوذر چهل امیرانی

دبیر تحریریه
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2تولیدکننده موفق منطقه20 
گام های موفقیت را از مراکز »کوثر« برداشتند

از کارگری به کارآفرینی
رسیـدیم

کارگاهــی که در آن فعالیت دارد، فضایی حدوداً 
300متری اســت و در یکــی از خیابان های محله 
عباس آبــاد قــرار دارد. چرخ هــای خیاطی ردیف 
به ردیف هم چیده شــده و بانــوان در حال دوخت 
و دوزند. عــده ای یراق های پرده در دســت دارند و 
عده ایهم در حال دوخت ماســک هستند. »فاطمه 
ترابی« کارآفرین 40ساله ای که مدیریت این کارگاه 
را به عهده دارد، ضمن رســیدگی به کار کارکنان، 
گــذری به دوران جوانــی اش زده و می گوید: »بعد 
از ازدواج به دلیل مشــکالتی که در زندگی ام پیش 
آمد مجبورشدم کار کنم. رشته تحصیلی ام طراحی 
دوخت بود و کارم را در یک کارگاه خیاطی شــروع 
کــردم.« ترابی با بیان اینکه بعد از 3ســال فعالیت 
در کارگاه هــای مراکز کوثــر و یادگیری همه فوت 
و فن های خیاطی، مورد حمایــت اداره امور بانوان 
شهرداری منطقه20 قرار گرفته و کار تولید را آغاز 

کرده اســت، می گوید: »ســال1388 یکی از مراکز 
کوثر دراختیار ما قرار داده شد و با همکاری بانویی 
دیگر، یک مزون راه اندازی و فعالیتمان را با 4نیروی 
کار شروع کردیم. هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی 
بتوانم خودم در عرصه تولید گام بردارم و برای بانوان 
دیگر اشــتغالزایی کنم.« ترابی ادامه می دهد: »بعد 
از یک ســال و نیم فعالیت در آن مزون، مهارتم در 
تولید مورد تأیید اداره امور بانوان قرار گرفت و فضای 
بهتری برای کار به من پیشــنهاد شد. با نقل مکان 
شیوه کار هم تغییر کرد و این بار به تنهایی به مونتاژ 
وســایل جانبی پرده همچون یراق روی آوردم.«این 
بانوی کارآفرین با اشاره به اینکه با گذر زمان تعداد 
نیروهای کارش بیشتر شده، می گوید: »در نخستین 
روزهای فعالیت، کارم را با 4نیروی کار شروع کردم 
و امروز با همکاری 80نفر این کارگاه را اداره می کنم. 
با افزایش تقاضا نیازمند تولید بیشــتر می شویم و 

بالطبع به نیروی کار بیشتری هم نیاز داریم. اکنون 
25نفر به صورت حضوری در کارگاه فعالیت می کنند 
و بــه 60نفر دیگر کار ارائه می شــود تا در منزل به 
آماده سازی آن بپردازند.«او با اشاره به اینکه بیشتر 
افرادی که اینجا مشغول کار هستند بانوان سرپرست 
خانوار یا بدسرپرست هستند، می گوید: »تا جایی که 
در توانم هســت، تالش می کنم از بانوان حمایت و 
برای آنها اشتغالزایی کنم و هدف اصلی ام گسترش 
روزافزون کار و جذب نیروهای بیشــتر است.«او با 
اشاره به اینکه از بهمن سال1398 با شیوع ویروس 
کرونا شروع به تولید ماسک کرده، می گوید: »روش 
دوخت ماســک را بلد نبودم و تاکنون چنین کاری 
انجام نداده بودم، اما با پیشــنهاد یک تولیدکننده، 
کار را طی یک جلســه یاد گرفتــم و با آموزش آن 
به نیروهای کارگاه، تولید ماســک هم در آن روزها 
کلیــد خورد.« او با اشــاره به اینکــه این تولیدات 

دراختیــار تولیدکننده اصلی ماســک قرار گرفته و 
در بیمارستان ها و نهادهای مختلف توزیع می شود، 
می گوید: »کار را با تولید روزانه هزار ماســک شروع 
کردیم و در حال حاضر روزی حدود 50هزار ماسک 
تولید می کنیم. تا یک ماه اخیر، روزانه حدود 3هزار 
شیلد هم تولید می شد، اما به دلیل نبود تقاضا، فعاًل 
تولیــد آن را متوقف کرده ایــم.« او در پایان درباره 
جذب بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست می گوید: 
»بانوان عالقه مند در صورت تمایل می توانند بعد از 
هماهنگی با اداره امور بانوان شــهرداری منطقه20، 
دوره هــای مهارت آموزی را در این مرکز بگذرانند و 
به محض توانمندسازی به صورت حضوری یا کار در 
منزل همکاری خود را با ما ادامه دهند یا شــخصًا 
به تولید بپردازند.« نشــانی این مرکز برای مراجعه 
عالقه منــدان شــهرری، میدان معلــم، عباس آباد، 

خیابان امام خمینی)ره(، پالک26 است. 

توزیع 5هزار ماسک رایگان

»فاطمه عینی«کارآفرینی اســت که در فضایی 
120متــری در یکی از کوچه هــای خیابان مقدم 
فعالیت دارد. پارچه هــای رنگارنگ و گل گلی که 
برای دوخت سرویس های پارچه ای آشپزخانه تهیه 
شده، در یک سمت چرخ های خیاطی قرار گرفته 
و در ســمت دیگر آن پارچه های سفید مخصوص 
دوخت ماســک دیده می شــود. ایــن کارآفرین 
38ســاله درحالی که محصوالت آماده شده را در 
گوشه ای از کارگاه قرار می دهد، می گوید: »برادرم 
در صنــف تولید ســرویس پارچه ای آشــپزخانه 
فعالیت داشــت و من هم با مدرک فنی و حرفه ای 
خیاطــی که داشــتم، از ســال1385 کارم را در 

کنــار او آغاز کــردم. به مدت 7ســال، هم درس 
می خواندم و هــم به عنوان مدیر داخلی در کارگاه 
برادرم کار می کردم.« عینی با اشــاره به اینکه با 
آغاز تحصیل در دوره فوق لیسانس رشته مدیریت 
ورزشــی، برای مدتی کار را کنار گذاشــته است، 
می گوید: »بعــد از آن تصمیــم گرفتم به صورت 
مســتقل کارم را ادامه دهم. با هدف ایجاد شــغل 
برای بانوان سرپرســت خانوار، مشارکت خود را با 
اداره امور بانوان شــهرداری منطقه20 آغاز کردم. 
با حمایت آنهااین کارگاه را درســال1396 تحویل 
گرفتم و با یکی از دوستانم به صورت 2نفره تولید 
سرویس پارچه ای آشپزخانه را شروع کردیم. ابتدا 

کار با 2نفر کلید خورد، امــا بعد از 3ماه فعالیت، 
شــروع به جذب نیرو کردیم.«در این کارگاه افراد 
دوره هــای آموزشــی دوخت ســرویس پارچه ای 
آشــپزخانه را می گذرانند و بعد از کســب مهارت 
مشــغول کار شده یا خودشــان وارد عرصه تولید 
می شــوند. عینی بــا بیان این موضــوع می گوید: 
»در حال حاضــر داخل کارگاه 12نفــر از بانوان 
سرپرســت خانوار، بدسرپرست و دختران دانشجو 
مشغول کار هســتند و 7نفر هم در خانه فعالیت 
می کنند.« این بانوی کارآفرین درباره نحوه فروش 
این محصوالت می گویــد: »ابتدا تولیداتمان را در 
مغازه های کوچک محله شــهرری می فروختم، اما 

اکنون تولیداتمان به حدود 10هزار ســرویس در 
ماه رســیده است که بین فروشندگان بازار تهران، 
شهرهای اراک، اردبیل، گیالن، مازندران، مشهد و 

کشورهایی مثل عراق صادر می شود.« 
عینی درباره آغاز تولید ماســک از اسفند سال 
گذشــته می گوید: »با شــیوع ویروس کرونا، وقتی 
کشور با کمبود ماسک روبه رو شده بود و به خیاط ها 
تقاضای همکاری برای دوخت ماسک داده می شد، 
با مشــارکت نیروهای کارگاه، تولید ماسک را آغاز 
کردیم.« او با اشــاره به اینکــه روزانه حدود 3هزار 
ماســک تولید می کنند، می گویــد: »در این مدت 
حدود 5هزار ماســک را رایگان بین همســایه ها و 

اهالی شــهرری توزیع کرده ایم. این درحالی است 
که ماسک های سه الیه تولیدشده با قیمت مناسب 
برای فروش به وزارت بهداشت تحویل داده می شود 
تا بین متقاضیان عرضه شود.« عینی با بیان اینکه 
بانوان بعد از هماهنگی با اداره امور بانوان می توانند 
از خدمــات ایــن مرکز بهره مند شــوند، می گوید: 
»نشــانی این مرکز خیابان مقدم، کوچه شــکری، 
کوچه هاشــمی، پالک7، طبقه همکف و اول است 
و عالقه مندان با همراه داشــتن معرفینامه از اداره 
امور بانوان شــهرداری منطقه20 می توانند مهارت 
دوخت ســرویس پارچه ای آشــپزخانه را در اینجا 

آموزش ببینند.«

 چه تعداد مرکز مهارت آموزی کوثر در 
منطقه20 شکل گرفته و هریک ارائه دهنده چه 

خدماتی هستند؟ 
نخســتین مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه20 
در سال1389 شــکل گرفت و بعد از آن به تعداد 
مراکز اضافه شده و اکنون 14مرکز در این منطقه 

دایر است. 
 این مراکز در چــه حوزه هایی فعالیت 

می کنند؟ 
بخش قابل توجهی از این مراکز به تولیدی پوشاک اختصاص داده 
شده و مابقی هم در تولید عرقیات گیاهی، تولید سبزی های خشک و 
ترشی، مونتاژ یراق پرده، سرویس پارچه های آشپزخانه و گوهرتراشی 

با دست فعالیت می کنند. 
 بانوان برای اشتغال در این مراکز باید چه شرایطی داشته 

باشند؟ 
بانوان سرپرست خانوار و فرزندان آنها طی 2ماه مهارت موردنظر را 
فرا می گیرند و سپس می توانند در محیط کارگاه مشغول به کار شوند 
یا حتی انجام کارهایی همچون چسباندن، بسته بندی و... را در خانه 
به عهده بگیرند. خوشــبختانه برخی از بانوانی که از این طریق یعنی 
فعالیت در مراکز کوثر شــروع به کار کرده اند، اکنون به تولیدکننده 

تبدیل شده و مراکز را شخصًا مدیریت می کنند. 
 چه تعداد از بانوان منطقه جزو این افراد هستند؟ 

7مرکز کوثر منطقه20 توسط این بانوان اداره می شود. 
 در روزهای شیوع ویروس کرونا، چه تعداد از این مراکز به 

تولید اقالم مورد نیاز مردم روی آورده اند؟ 
بعد از شــیوع بیماری کووید19 و با افزایش تقاضای شهروندان، 
مراکز کوثر تولید شیلد پزشکی، ماسک و مواد ضدعفونی کننده را به 
تولیدات خود  اضافه کردند. در حال حاضر تولید شیلد متوقف شده، 
اما 2مرکز مشــغول تولید ماسک هستند و یکی از آنها به تولید مواد 

ضدعفونی کننده گیاهی می پردازد. 
 برای حمایت از بانوان سرپرست خانوار و آسیب دیده در 

روزهای کرونا، چه طرح هایی اجرا شده یا در حال اجراست؟ 
با مشارکت خّیران بین 800نفر از بانوان سرپرست خانوار سبد کاال 
توزیع شده اســت. این درحالی است که این طرح به صورت مستمر 
در موقعیت های مختلف اجرا خواهد شــد. اهــدای کارت های هدیه 
500هزار تومانی بین 160نفر هم جزء دیگر خدماتی است که چندی 
پیش با هدف حمایت از آسیب دیدگان از شرایط کرونا به اجرا درآمد. 
 اســامی چند بانوی سرپرســت خانوار در سامانه بانوان 

سرپرست خانوار منطقه20 ثبت شده است؟ 
حدود 3هزار بانوی سرپرســت خانوار در سامانه بانوان سرپرست 

خانوار منطقه20 عضویت دارند. 
 برای جلب مشارکت بانوان محله چه طرح ها و برنامه هایی 

در دست اجرا دارید؟ 
با هدف جلب مشارکت بانوان محله طرح »کوچه دوستی« مطرح 
شــده که قرار اســت به زودی اجرایی شود. براســاس این طرح قرار 
اســت با حمایت مالی که از ســوی اداره بانوان انجام می شود، بانوان 
ساکن منطقه در فرایند زیباســازی کوچه های محله با رنگ آمیزی، 
گل آرایی و... مشــارکت کنند. بانوان محله می توانند برای مشارکت 
 در این طرح ایده های خالقانه خود را تا پایان مهر به نشــانی ایمیل
یـــا شمـــاره   Banovan.mantaghe20@gmail.com

09222518371 در پیام رسان واتس َاپ ارسال کنند. 
به روزرســانی سامانه بانوان سرپرست خانوار شهرداری منطقه20 
هم موضوع دیگری است که با هدف شناسایی دقیق بانوان سرپرست 
خانوار، حمایت و جلب مشارکت آنها در دست اجرا قرار گرفته است. 

رئیس اداره امور بانوان منطقه20:

مشارکت حداکثری بانوان محله 
اولویت ماست

خدیجه فتحی
رئیس امور بانوان 

شهرداری منطقه20

نشانینوع فعالیتعنوان مرکز
شهرری، میدان فرمانداری، زیرزمین پاساژ الله، سمت راستخیاطیکوثر3

شهرری، میدان فرمانداری، زیرزمین پاساژ الله، سمت چپخیاطیکوثر10
خیابان مقدم، کوچه شکری، کوچه هاشمی، پالک7، طبقه2خیاطیمرکز کوثر
خیابان مقدم، کوچه شکری، کوچه هاشمی، پالک7، طبقات همکف و3خیاطیمرکز کوثر
خیابان مقدم، کوچه شکری، کوچه هاشمی، پالک 7، طبقات همکف و یکتولید سرویس پارچه ای آشپزخانهمرکز کوثر

سیزده آبان، خیابان رضازاده، داخل بوستان گلگونتولید عرقیات گیاهیکوثر5
سیزده آبان، خیابان رضازاده، ابتدای بوستان گلگونخیاطیکوثر7
سیزده آبان، خیابان رضازاده، داخل بوستان گلگونخیاطیکوثر5
سیزده آبان، خیابان رضازاده، داخل بوستان گلگونگوهرتراشیکوثر5

سیزده آبان، خیابان رضازاده، داخل بوستان گلگونتولید سبزی خشکمرکز کوثر
دولت آباد، خیابان پروین اعتصامی، داخل پاساژاللهخیاطیکوثر4
شهرری، خیابان شهید بهشتی، کوچه سیدجواد رضوی، پالک5خیاطیکوثر9
عباس آباد، خیابان احمد خمینی، جنب آتش نشانیخیاطیکوثر1
شهرری، عباس آباد، کوچه امام خمینی)ره(، پالک 26مونتاژ گل پردهکوثر2

 منطقه20 بــا دارا بودن 14مرکز مهارت آموزی کوثر و ایجاد 
اشتغال برای 280نفر، منطقه ای است که بین مناطق 22گانه 
شهر تهران بیشترین تعداد مراکز کوثر و افراد شاغل در آن را 
به خود اختصاص داده است. برای آشنایی بیشتر با فعالیت های 
این مراکز و اقدامات اخیر اداره امور بانوان شهرداری منطقه20 
با »خدیجه فتحی« رئیس این اداره به گفت وگونشســتیم که 

ماحصل آن را در ادامه می خوانید 

 برای رسیدن به این جایگاه زحمات زیادی کشیده اند. 
با حضور پرتالش خــود در کارگاه خیاطی، صفر تا صد 
کار را یاد گرفته و تجارب زیادی در این زمینه کســب 
کرده اند. »فاطمه ترابــی« و »فاطمه عینی« بانوان 40 و 
38ســاله منطقه20 بعد از کسب مهارت در این زمینه، 
در جایگاه کارآفرینی ایســتاده و به عرصه تولید روی 
آورده اند. تولیدکنندگانی که این روزها مدیریت 2مرکز 
کوثر را بر عهده دارند و به ترتیب در تولید ســرویس 
پارچه ای آشپزخانه و مونتاژ یراق پرده فعالیت می کنند، 
با شیوع ویروس کرونا به تولید ماسک هم روی آورده اند 

که در این گزارش با آنها بیشتر آشنا می شویم. 

زهرا بلندی

منطقه20
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حسنی

مسئول خیریه آبشار عاطفه ها برای اینکه با تاریخچه 
شکل گیری و فعالیت خیریه آشنا شویم، توضیح می دهد 
که این بنیاد خیریه از ســال1380 فعالیت رسمی خود 
را آغاز کرده و اکنون 600شــعبه در سراسر کشور دارد. 
همچنین در شــهر تهــران 110شــعبه از این خیریه 
خدمت رسانی می کند که 5شعبه آن در منطقه18 مستقر 
اســت. وقتی با »فاطمه چوپانی« به قسمت های مختلف 
سالن ورزشــی قائم)عج( می رویم، یکی از اعضای خیریه 
آبشــار عاطفه ها کنار طاقی که با گل و ســبزه آراســته 
شده ایستاده و دانش آموزان دختر و پسر را در نخستین 
روزهای ســال تحصیلی جدید از زیــر قرآن رد می کند. 
بچه ها بالباس مدرســه وارد کالس درسی که چند میز 
و نیمکت چوبی دارد می شــوند و یکی از آنها روی تخته 
سبزرنگی که بر پایه چوبی قرار دارد، جمله »زندگی یعنی؛ 
آبشاری از محبت خّیران به سوی نیازمندان«را می نویسد.  
از چوپانی می خواهیم تا از تعداد بسته ها و نحوه توزیع آنها 
اطالعاتی را دراختیارمان قرار دهد. می گوید: »در رزمایش 
آوای مهر که به میزبانی مؤسســه آبشارعاطفه ها در حال 
اجراســت، 5هزار بسته نوشــت افزار و مایحتاج ضروری 
تحصیل شامل کیف مدرســه، دفتر، جامدادی، خودکار، 
پاک کن، تراش، خط کــش و... دراختیــار دانش آموزان 

نیازمند استان های هدف شامل 
ایالم، بوشهر، کردستان، خراسان، 
بلوچستان،  لرستان، سیستان و 
کهکیلویه و بویراحمد و همچنین 

مهرجویان تحت حمایت مؤسسه خیریه آبشار عاطفه ها 
در تهــران قرار می گیرد.« وی ادامه می دهد: »در مراحل 
خرید اقالم و نوشت افزار دانش آموزان، تعدادی از خّیران 
حضور دارند و با سفارش و دقت نظر آنها نسبت به خرید 
کاالهای باکیفیت و درجه یک اقدام می شــود و ســعی 
می کنیم بهترین وسایل برای دانش آموزان انتخاب شود.«

 رسالت اصلی؛ ارتقای کیفیت زندگی محرومان
این طور که مسئوالن خیریه آبشارعاطفه ها برنامه ریزی 
کرده اند، بسته های اهدایی دانش آموزان باید ظرف 3روز 
به دســت مهرجویان برســد. برای این کار 4هزار نیروی 
داوطلب در سراســر کشور با بنیاد خیریه آبشارعاطفه ها 
همکاری می کنند. توزیع نوشت افزارهای اهدایی با در نظر 
گرفتن آبروی خانواده ها محرمانه و دور از چشم دیگران 
انجام می شود. یکی از اعضای فعال خیریه آبشارعاطفه ها 
که نمی خواهد نامی از او برده شــود، تعریف می کند که 
توزیع این بسته ها بین خانواده های محروم به گونه ای است 
که دانش آموزان متوجه اهدایی بودن وسایل نمی شوند. به 
گونه ای که فکر می کنند والدین خودشان این بسته ها را 
برایشان خریداری کرده اند. وی ادامه می دهد: »رنگارنگ 
بودن کیف ها و نوشت افزار و یک شکل نبودن اقالم نیز به 
همین دلیل است که ردی از انجام این کار خیر باقی نماند 

و این رسالت با موفقیت به انجام برسد.«
مســئول خیریه آبشــار عاطفه ها اضافــه می کند که 
این بنیاد خیریه خدمات متنوع و گســترده ای در زمینه 
محرومیت زدایی و ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیب دیده 
دارد؛ از جمله کمک مادی و معنوی به ایتام بی سرپرست و 

بدسرپرست، معلوالن، خانواده های زندانیان و... 
چوپانی می گوید که بسیاری از افرادی که در فهرست 
مهرجویان خیریه قرار گرفته اند، از کمیته امداد، بهزیستی 
و... خدماتــی دریافت نمی کنند و پرونده ای در این مراکز 
ندارند. در چنین شرایطی وظیفه هر انسانی حکم می کند 
که از راه درست و اصولی به کمک این خانواده ها بشتابد 
تا آنها به زندگی آبرومندانه ادامه دهند و بخشی از درد و 

ناراحتی شان التیام پیدا کند. 

منطقه18

  برگزاری رزمایش مؤمنانه»آوای مهر« از ســوی بنیاد 
بین المللی آبشــار عاطفه ها در باشگاه ورزشی بوستان 
قائم)عــج( و همزمانی آن با بازگشــایی مدارس باعث 
شــد تا به محل گلریزان نیکوکاران برای تهیه مایحتاج 
ضــروری دانش آموزان ســاکن در محله های محروم و 
اینجا ورزشگاه قائم)عج( در  دورافتاده کشــور برویم. 
بوستان قائم)عج( شــهرک ولی عصر)عج( است. وقتی 
وارد سالن می شویم، کیف های رنگارنگ مدرسه که ردیف 
به ردیف هم چیده شــده اند، نگاهمان را جلب می کند. 
کمی جلوتر پرده هایی به رنگ ســرخ، سفید و سبز که 
نماد پرچم کشورمان اســت، به شکل زیبایی با عکس 
شــهید حاج قاسم سلیمانی تزیین شده و آن طرف تر با 
نمایشی  به صورت  که  مواجه می شــویم  دانش آموزانی 
پشت میز و نیمکت نشسته اند. »فاطمه چوپانی« مسئول 
خیریه آبشار عاطفه ها در منطقه18همراهی مان می کند 
تا از قسمت های مختلف محل برگزاری رزمایش مؤمنانه 

بازدید کنیم و در جریان جزئیات برنامه قرار بگیریم. 

تأمین دفتر مشق تا آوای مهر طنین انداز شد
جهیزیه عروس خانم ها 

اعضــای فعــال مؤسســه خیریــه 
آبشارعاطفه ها که وظیفه رساندن اقالم 
و بســته های اهدایی بــه خانواده های 
محروم نقاط مختلف کشور را دارند، در 
صورت مشــاهده مشکالت خانواده های 
تحت پوشــش، آنها را از دیگر خدمات 
می کننــد.  بهره منــد  تســهیالت  و 
»سحر صانع دوســت« یکی از افرادی که 
با مؤسسه خیریه آبشارعاطفه ها همکاری 
می کند، بــرای ما تعریــف می کند که 
بارها پیش آمده هنگام بردن بسته های 
اهدایی به در خانه افراد تحت پوشــش، 
متوجه دیگر مشــکالت آنها شده است. 
ناتوانی خانواده ها برای  مشکالتی مانند 
تهیه جهیزیه مناســب بــرای دختران 
دم بخــت یا تأمیــن داروی افراد بیمار 
چوپانــی«  »فاطمــه  کارافتــاده.  از  و 
مســئول خیریه آبشــار عاطفه ها نیز از 
همکاریمسئوالن شهرداری منطقه18 در 
واگذاری محل اجرای رزمایش آوای مهر 
قدردانی می کند و می گوید: »همچنان 
مانند سال های گذشته نیازمند برگزاری 
تعداد بیشــتری جشــن گلریزان برای 
محرومیت زدایــی  و  خدمت رســانی 
هستیم. متأسفانه مناطق جنوب شهر از 
جمله منطقه18 مهاجرپذیر است و اغلب 
خانواده هایی که در حاشیه این مناطق 
زندگی می کنند، وضع اقتصادی مناسبی 
ندارند. از این رو هر سال تعداد مددجویان 
تحت پوشــش خیریه آبشــارعاطفه ها 
بیشتر می شود. پیش بینی ها این بود که 
با شیوع ویروس کرونا و آسیب به اقتصاد، 
حضور افراد نیکوکار کمرنگ شــود، اما 
این پیش بینی درست نبود و آنها نشان 
دادند که این مشکالت نمی تواند مانعی 
برای حضورشــان در امور خیرخواهانه 
باشد و حتی در چنین شرایطی بیش از 

گذشته احساس وظیفه می کنند.«

تهیه بسته های نوشت افزار 
برای دانش آموزان محروم 

مناطق مختلف کشور

فاطمه چوپانی
مسئول خیریه آبشار 
عاطفه ها در منطقه18

 خانی آبادنو
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رفاقتی

3سال تمرین مداوم برای تبدیل شدن به »فری استایلر« فوتبال

هنرنمایی از بوستان والیت 
تا عصرجدید

  چشم گشودن در خانواده ای اهل فوتبال باعث شد تا از کودکی با عالقه و پشتکار این رشته ورزشی را دنبال 
کند. فعالیت خود را با بازی در تیم های باشگاهی و منطقه ای شروع کرد و به مرور زمان کسب مهارت در اجرای 
تکنیک های فوتبالی همچون روپایی به هدف اصلی اش تبدیل شد. »حمید مهابادی« جوان 33ساله ای است 
که از حدود 3ســال پیش عالوه بر اجرا در جشنواره های مختلف، در محوطه بوستان والیت به اجرای حرکات 
نمایشــی با توپ می پردازد. او این روزها ضمن تالش برای ثبت رکورد و حرکات ابداعی برای حضور در برنامه 

تلویزیونی عصرجدید سعی دارد ساکنان جنوب شهر را هم در یادگیری این تکنیک ها ترغیب کند.  
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زهرا بلندی 

بیشتر روزهای هفته ساعت18 در کیلومتر2 بوستان 
والیت حاضر می شــود. وسایل مخصوص تمرین، لباس 
ورزشــی، بطری آب و انواع و اقســام توپ ها را از ماشین 
خارج کــرده و روی صندلی های بوســتان می چیند. با 
آماده ســازی محیط تمرین، فعالیتش را مقابل دوربین 
تلفن همراهی که روی سه پایه جانمایی شده تا تصویرش 
را ضبط کند، آغاز می کند. بعد از 3ســال فعالیت مداوم 
در این محدوده از بوســتان والیت، تاحدودی بین اهالی 
 شناخته شده است. برخی افراد حین دویدن و پیاده روی به 

»حمید مهابادی« دست تکان می دهند و جویای حالش 
می شوند. عده ای هم که نخستین بار است او را می بینند، 
در حال عبور از کنارش، حدس هایشان را با صدای بلند 
ابراز می کنند: »حتمــًا می خواهد در برنامه عصر جدید 
شــرکت کند!  «گروهی از افراد هم بدون اینکه ســخنی 
بگویند، دقایقی دست به سینه به تماشای او می ایستند. 
این جوان 33ساله ساکن منطقه17، 3سال است بوستان 
والیت را برای تمرین انتخــاب کرده و تقریبًا در تمامی 
روزهــای هفته برای اجرای حرکات نمایشــی فوتبال و 

برگزاری کالس آموزشــی به اینجا می آید. او با اشاره به 
اینکه فعالیت در رشته فوتبال را از 7سالگی با حمایت های 
خانواده اش آغــاز کرده، می گوید: »فعالیت حرفه ای پدر، 
عموها و دایی هایم در فوتبال دلیل مهمی برای گرایشم 
به این رشــته بود. ضمن شــرکت در کالس های فوتبال 
ورزشــگاه صالحان منطقه17، همراه پدرم در تمرین ها و 
مسابقات مختلف شرکت می کردم. به مرور زمان با همه 
پیچ و خم های این رشــته آشنا شــدم، به عضویت تیم 
منطقه ای درآمدم و همراه تیم بارها صاحب مقام های برتر 
منطقه ای و استانی شدم.« مهابادی با اشاره به اینکه یکی 
از دایی هایش همیشــه به او پیشنهاد می کرد تا در کنار 
بازی فوتبال به تکنیک هم اهمیت بدهد، می گوید: »برای 
ارتقای عملکردم در این زمینه، تاجایی که می توانســتم 
تمرینروپایی می کردم. آن روزها مدام کلیپ های مختلف 
مارادونا را تماشــا می کردم و با استعداد خوبی که در این 
زمینه داشتم، هر روز به تعداد روپایی هایم اضافه می شد.«

عضویت در کمیته روپایی کشور
این کارشــناس مدیریت صنعتی و کارشناس ارشد 
فن آوری اطالعات که عالوه بر رشــد فوتبالی، از کودکی 
در رشــته های زبان انگلیسی، کامپیوتر و شنا هم مهارت 
کسب کرده، می گوید: »مقدمات عضویتم در تیم نوجوانان 
باشگاه راه آهن چیده شده بود، اما با اصرارهای خانواده ام 
به تمرکز بیشتر روی تحصیل، حضورم در این تیم منحل 
شــد و با وجودی که قابلیت داشتم، نتوانستم فوتبال را 
به صورت حرفــه ای در تیم های مطرح دنبال کنم. حین 
ادامه تحصیل، مدرک نجات غریــق گرفتم و با آموزش 
حرفه ای زبان انگلیســی در این زمینه هم رشد کردم، اما 
همچنان فوتبال بزرگ ترین هدف زندگی ام بود.« مهابادی 
با اشــاره به اینکه بعد از ازدواج، از 26ســالگی به عنوان 
کارمند فعالیتــش را در بخش فضای مجازی 

عالقه مند به کشف استعدادهای جنوب شهر
راه اندازی آکادمی تخصصی تکنیک فردی یکی از رویاهایش اســت. »حمید 
مهابادی« از عالقه اش به آموزش این رشــته به کودکان و نوجوانان محله های 
جنوبی شــهر یاد کرده و می گوید: »خیلی دوســت دارم برای حمایت از 
آنهاهرچه در زمینه فوتبال و فری استایل یاد گرفته ام، به آنها آموزش 
دهم.« او با اشاره به بسیاری از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام و 
آپارت سراسر کشور که از او تقاضای برگزاری کالس های آموزشی 
دارند، می گوید: »متأسفانه فضای مناسبی برای برگزاری چنین 
کالسی وجود ندارد. با این حال یک سال است در بوستان والیت به 
تدریس تعداد محدودی از بچه محل ها می پردازم و قصد دارم به زودی کالس های 
آنالین برگزار کنم تا حتی ســاکنان شهرهای دیگر که متقاضی هستند، از این 

دوره ها بهره مند شوند.«

در کنار او فوتبال را حرفه ای یاد می گیریم
2نفر از شــاگردان»حمید مهابادی« امروز در کنارش حضور دارنــد و پابه پای او تمرینات را اجرا 
می کنند. »نیما نباتی پور ماســوله« نوجوان 14ساله درباره آشنایی اش با این مربی می گوید: »باتوجه 

به عالقه زیادم به فوتبال از 11سالگی در کالس های فوتبال زمین های مرغوبکار، زمزم، بسیج و... 
شرکت می کردم تا اینکه یک سال پیش در زمین فوتبال میدان بهاران با آقا حمید آشنا شدم 

و برای تقویت تکنیک در کالس های او شــرکت کردم. از وقتی در کالس های او شرکت 
می کنم، امیدم برای رســیدن در تیم ملی چندبرابر شده است.« »یونس بختیاری« 

شاگرد دیگری است که در جمع حضور دارد. این نوجوان 13ساله با اشاره به اینکه 
از 10سالگی شــرکت در کالس های فوتبال را در ورزشگاه صالحان شروع کرده، 
می گوید: »حدود یک ســال پیش آقای مهابادی را حین تمرین انفرادی در زمین 

چمن بهاران دیدم. مشتاق شدم نزد او تکنیک های فوتبال را یاد بگیرم. با موافقت 
ایشان برخی روزهای هفته در جلسات تمرین شرکت می کنم و در کنارش تکنیک های 

فوتبالی را یاد می گیرم.« 

سازمان صدا وسیما شــروع کرده، می گوید: »با عضویت 
در تیم اصلی صدا و سیما، از 4سال پیش به اصل خودم 
که فوتبال بود بازگشتم. طی این سال ها همراه تیم صدا و 
سیما قهرمانی مسابقات کشوری، چند دوره مقام قهرمانی 
و نایب قهرمانی شهر تهران و مقام چهارم کارمندان دولت 
را در اســتان تهران از آن خود کردیــم. البته در دوران 
دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد هم عضو تیم فوتبال 
دانشــگاه پیام نور بودم و یک فصل هم زیرنظر استادان 
بزرگی همچون »ابراهیم شکوری« و»سعید عبداهلل نژاد« 
در لیگ تهران بازی می کردم.« این ورزشــکار با اشاره به 
آغاز فعالیت دوباره اش در بخش تکنیک های فوتبالی و این 
بار با ســاخت کلیپ از حرکت های نمایشی اش می گوید: 
»3سال پیش در یکی از مسابقات نمایشگاهی که توسط 
»مهدی حــب درویش«، مرد اول روپایــی ایران برگزار 
شده بود، خیلی اتفاقی شرکت کردم و با زدن رکورد این 
مسابقه، در کمیته روپایی کشور که برگزارکننده مسابقات 
و چالش های روپایی است، عضو شدم. به واسطه عضویت 
در این گروه با مسابقات مرتبط با آن آشنا شدم و 2بار در 
مسابقات روپایی کشوری جزء 10نفر اول انتخاب شدم.«

تالش برای شرکت در برنامه تلویزیونی
از توپ چهل تیکه فوتبال تا ســاچمه بین وســایل 
ورزشی اش دیده می شــود. داخل حلقه ایستاده و حین 
حرکــت دادن 2حلقه دیگر در دســتانش با انواع توپ ها 
روپایی می زند. اوبا اشــاره به اینکــه محل خاصی برای 
تمرین و اجرای چنین تکنیک ها و حرکت های نمایشی 
وجود ندارد، می گوید: »حداقل یکبار در همه بوستان های 
شهر تمرین کرده ام، اما محیط مناسب بوستان والیت و 
حال و هوای ورزشــی آن باعث شــد تا اینجا را از 3سال 
پیش به عنوان محلی ایده آل برای تمرین انتخاب کنم.« 
وقتــی از هدف نهایی اش برای انجــام روزانه تمرین های 
ســنگین ســؤال می کنیم، می گوید: »با شــروع برنامه 
عصرجدید و آشــنایی با فوتبال فری اســتایل، انگیزه ام 
برای موفقیت و درخشش در بخش تکنیک های فوتبالی 
بیشتر شــد. با تماشــای به روزترین کلیپ های داخلی 
و خارجی، ســعی می کنم ایده بگیرم و به دایره حرکاتم 
اضافه کنــم. با مهارتی که در فیلمبرداری و تدوین دارم، 
از تمریناتم فیلم می گیرم و کلیپ می ســازم و آنها را در 
صفحه اینستاگرام و آپارات منتشر می کنم.« او به کلیپ 
رکورد هزارتایی روپایــی اش با توپ تنیس در 8دقیقه و 
در داخل حلقه که به تازگی منتشر کرده، اشاره می کند 
و می گوید: »با مســئول کمیته ثبت مباحثه ای داشته ام 
و قصــد دارم به زودی رکوردهایی همچون رکورد روپایی 
 بــا تخم مرغ خــام را به ثبت برســانم.« ورزشــکار هم 
محله ای از یک سال و نیم قبل مسئولیت شبکه ورزشی 
اینترنتــی جام را بــه عهده دارد و چندماهی اســت در 
تیم »یاران رســانه« در کنار چهره های ورزشی همچون 
»محمدحسین میثاقی«، »محمد سیانکی« بازی می کند.

مريم قاسمی
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برداشت200کیلو 
گرم زیتون در یک سال 

برداشت زیتون به شیوه سنتی کار سخت و 
زمانبری است. »مریم داداری« کارشناس کارآفرینی 

دفتر توسعه محله باغ آذری در این باره می گوید: 
»به طور میانگین هر درخت بین 3 تا 5کیلوگرم زیتون 
می دهد و از آنجا که هر سال نیمی از درختان به بار 
می نشینند، پیش بینی می شود امسال به همت اهالی 

محله باغ آذری، 200کیلو گرم زیتون خوراکی 
برداشت و به صورت زیتون 

پرورده، روغن، صابون 
و... عرضه شود.«

باغ آذری باغ آذری
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رفاقتی

ضلع جنوب شرقی بوستان میثاق را به 
ســمت باغ زیتون پیش می رویم و پس از 10دقیقه 
پیــاده روی به محل موردنظر می رســیم. چند نفر از 
شهروندان پای درختان مشغول چیدن دانه های سبز 
زیتون هســتند و کــودکان و نوجوانان هم با ذوق و 
هیجان از شاخه های درختان، زیتون می چینند و به 

همدیگر تعارف می کنند. 
کارشناســان دفتر توســعه 
از ســاعت ها  آذری،  باغ  محله 
قبــل خــود را به بــاغ زیتون 
رســانده اند تــا همــه چیز را 
کنند.  شهروندان  حضور  آماده 
»مینــا رحیمی« یکی از بانوان 
هم محله ای با احتیاط از نردبان 
قرمزرنگ کنار یکی از درختان 
زیتون باال مــی رود و دانه های 

زیتــون را با 
صبــر و حوصله، 

یکی یکی از شاخه ها می چیند 
و داخل ســبد ســفیدرنگش می ریــزد. او در طول 
30ســالی که در محله باغ آذری زندگی کرده، حتی 
یکبار هم بــه داخل باغ زیتون نیامده و از وجود این 
درختان خبری نداشــته اســت. او برایمان توضیح 
می دهد که یکی از دالیلی که باعث می شد اهالی به 
این باغ نیایند، حضــور معتادان و کارتن خواب ها در 
بوستان میثاق بوده که از محله های شوش و هرندی 

به اینجا کوچ کرده بودند. 
»جاوید طالب زاده« مدیر دفتر توســعه محله باغ 
آذری صحبت هــای شــهروندان را دربــاره وضعیت 
بوستان میثاق و باغ زیتون تأیید می کند و می گوید: 
»یکی از برنامه های اولویت دار دفتر توسعه محله باغ 
آذری ارتقای امنیت ســاکنان با رویکرد مشارکتی و 
نه صرفًا برخورد قهری بــا عوامل نابهنجار اجتماعی 
است. برای نمونه احیای باغ زیتون و جلب مشارکت 
شهروندان در نگهداشــت درختان و حضور مستمر 

ایــن  در  آنــان 
محدوده باعث می شــود تا 
معتادان و افراد بزهکار احســاس ناامنی 

کنند و دیگر در این فضای سبز جوالن ندهند.«
مدیر دفتر توســعه محله بــاغ آذری از چگونگی 
اجرای طــرح احیای باغ زیتــون صحبت می کند و 
می گوید: »بسیاری از ساکنان بومی از وجود درختان 
زیتون در بوســتان میثاق خبر نداشتند، برای همین 
ســال ها به وضعیت این درختان رســیدگی نشــده 
بــود. طبق مطالعــات انجام شــده و تصاویر هوایی 

اواخردهه70  که  شد  مشخص 
این درختان که تعدادشــان به 
600 اصله می رســد در زمینی 
به مساحت 6هزار و 400مترمربع 
کاشته شده اند، اما به نگهداری این 
درختان توجه کافی نشــده و به دلیل 
نقص در عملیات نگهداشت، میزان باردهی 

درختان کاهش یافته بود.«

تولید فرآورده های زیتون، هنر بانوان 
هم محله ای 

شــهروندانی کــه در آییــن 
مشــارکت  زیتون  برداشــت 
گروه هــای  در  دارنــد، 
هســتند  مختلف  ســنی 
لوازم  البتــه ماســک و  و 
ضدعفونی کننــده همراهشــان 
اســت. »رقیــه آذری« یکی از 
بانوان فعال محله است 
که همراه چند نفر از 
دوســتانش به محل 
برنامه آمده تا سهمی 
در این کار مشــارکتی داشته 
باشــد. آنها می توانند زیتون های 
جمــع آوری شــده را به خانــه ببرند. 
»هیلدا صنعتکار« کارشــناس شهرسازی دفتر 
توسعه محله باغ آذری، ارتباط خوبی با ساکنان دارد 
و در چیدن زیتون بــه آنها کمک می کند. او عنوان 
می کند ســال گذشته که نخســتین آیین برداشت 
محصول را برگــزار کردند، فقط 50کیلو گرم زیتون 
چیده شــد، اما بــا مراقبت و رســیدگی پیش بینی 

می شود که امسال این میزان 
تا چند برابر افزایش پیدا کند. 
صنعتکارمی گوید: »ســال 
گذشته به دعوت دفتر توسعه 
محلــه بــاغ آذری، یکــی از 
از  زیتون  تولید  کارشناســان 
شهرستان منجیل به اینجا آمد 
و در زمینه چگونگی نگهداشت 
و مراقبت از درختان زیتون و 
تولیــد فرآورده هــای زیتونی 

اطالعات مفیدی دراختیار شهروندان گذاشت. برای 
همین توانســتیم محصوالتی چــون زیتون پرورده، 
روغن زیتون، صابون زیتون و... تولید کنیم. امســال 
نیز تولید این فرآورده هــا را دنبال می کنیم و قصد 
داریــم نمایشــگاه کوچکی راه انــدازی کنیم و این 

محصوالت را به سایر شهروندان معرفی کنیم«

در این بیــن »امیررضــا اکبری« 
نوجوانی را می بینیم که تاکنون تجربه 
چیدن زیتون نداشته و اکنون در حال 

لذت بردن از این کار است. 
جاویــد طالب زاده، از بــاغ زیتون 
به عنــوان یــک فرصــت درمحله باغ 
آذری یاد می کند و می گوید: »این باغ 
یکی از جاذبه های گردشــگری محله 
بــاغ آذری و منطقه16 اســت. زمانی 
که شــهروندان به بازار بلور شــوش 
می آیند تــا خرید کننــد، می توانند 
از ایــن تفرجگاه زیبا و سرســبز هم 
دیدن کنند و ضمن بازدید از غرفه ها 
می تواننــد زیتون و فرآورده های مورد 

نیازشان را خریداری کنند.«
یکــی دیگــر از بانــوان در حالی 

که ســبد پــر از زیتون را از روی زمیــن برمی دارد، 
می گوید: »امتیــاز باغ زیتون محله بــاغ آذری این 
است که شــهرداری آن را دراختیار مردم قرار داده 
تــا رایگان زیتون بچینند و به خانــه ببرند. بانوان با 
این کار ســرگرم می شــوند و از چیدن این محصول 
لذت می برند. تعدادی از دوســتانم بــا همان مقدار 
کم زیتون که از درختــان می چینند، فرآورده هایی 
همچون روغن زیتون، صابون و... درســت می کنند 
 کــه البتــه نشــاندهنده خالقیــت و توانمنــدی 

آنهاست.«

مسابقه کالژ برگ زیتون
با حضور کودکان باغ آذری

طبق برنامه ریزی دفتر توسعه محله 
بــاغ آذری، بچه هایــی که در جشــن 
برداشت زیتون حضور داشتند، در یک 
مســابقه جذاب و هنری هم شــرکت 

کردند. 
فیــــا  »ســـو
فریدونی نــــژاد« 
شـــــناس  ر کــا
دفــتر  اجتماعـی 
توســعه محله باغ 
این باره  در  آذری 
می گوید: »یکی از 
علت های برگزاری 
مســابقه  ایــن 
دور کردن بچه ها از احســاس 

خســتگی و کســالت بود، ضمن اینکه می توانستند 
در رقابتی ســالم توانمندی و مهارت خود را ارزیابی 

کنند.«
اوبا اشــاره به اینکه در این برنامه کودکان ایرانی 
و افغانستانی شــرکت کردند، می گوید: »از آنجا که 
درخت زیتون نماد صلح و آشــتی اســت، برگزاری 
مســابقه کالژ روی برگ زیتون بهانه ای اســت تا در 
این محله کودکان ایرانی و افغانســتانی در کنار هم 
دوســتی را به معنای واقعی کلمه حس کنند و این 

رقابت به شــیرین ترین خاطره زندگــی آنها تبدیل 
شود.«

فریدونی نژاد از جمــع آوری آثار هنری بچه ها در 
گنجینه دفتر توسعه محله باغ آذری صحبت می کند 
و می گویــد: »وقتی کودکان و نوجوانان می بینند که 
به هنر و توانمندی آنها توجه شــده، اعتماد به نفس 
بیشــتری پیدا کنند و می توانند با انگیزه بیشــتر از 
مشکالت بگذرند. این بچه ها در زمان برداشت زیتون 
به صورت عملی با معنا و مفهوم مشارکت و همکاری 
آشنا می شــوند و می توانند از این تجربه در زندگی 

خود استفاده کنند.«

آرزوهای کودکانه بر درخت آرزوها 
در بخش دیگــری از آیین 
کارشناسان  زیتون،  برداشــت 
دفتر توســعه محلــه از بچه ها 
آرزوهایشــان  می خواهنــد 
به شکل  که  کاغذهایی  راروی 
 برگ، میوه و گل تهیه شــده، 

بنویسند. 
کارشناس  افشار«  »محسن 
مددکاری دفتر توســعه محله 
»حضور  می گویــد:  آذری  باغ 

کودکان کنار والدین هنگام برداشــت زیتون فرصت 
مناسبی است تا با آنها و دغدغه هایشان آشنا شویم و 
درحد توان برای کاهش مشکالت شان قدم برداریم.«

اومی گوید: »خواســته های کــودکان به درخت 
آرزوها که در دفتر توســعه محله قرار گرفته متصل 
می شــود و به کمک افــراد نیکوکار بــرای برآورده 
شــدن آنها تالش می کنیم. بیشتر کودکان محله باغ 
آذری از ماجــرای درخت آرزوها باخبر شــده اند و با 
اشتیاق آرزوهایشــان را بیان می کنند. آرزوهایشان 
نیز متفاوت اســت و برای داشــتن کفش، عروسک، 
دوچرخه، ســاعت مچی و نابود شدن ویروس کرونا 

آرزو می کنند.«
کارشــناس مــددکاری دفتر توســعه محله باغ 
آذری از افراد نیکوکاری کــه قصد دارند در برآورده 
کردن آرزوهــای بچه های محله باغ آذری ســهمی 
داشــته باشــند دعوت می کنــد تا به بــاغ آذری، 
خیابــان خزانــه بخارایی شــمالی، خیابان شــهید 
زارعی، پالک95، طبقه2، واحــد3 مراجعه کنند یا 
 برای کسب اطالعات بیشــتر با شماره55059284 

تماس بگیرند.

اهالی از بوستان »میثاق« زیتون چیدند

زمـرد سبز
مريم قاسمی

  بدون   تردید باغ زیتون محله باغ آذری از لحاظ توپوگرافی و موقعیت قرارگیری شــباهت زیادی با بوستان ساعی 
دارد، اما ویژگی منحصربه فرد این باغ بزرگ وجود 600اصله درخت زیتون است که پس از سال ها غفلت و کم توجهی، 
اکنون با مراقبت و نگهداشت دفتر توسعه محله باغ آذری به وضعیت مطلوبی رسیده، به طوری که ساکنان محله باغ 
آذری به ویژه گودنشین ها می توانند از این محصول در رنگین کردن سفره خود استفاده کنند. در آیین برداشت زیتون 
از این باغ با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، فقط حدود 25 

نفراز ساکنان گود باغ آذری حضور داشتند، اما همین موضوع باعث شد تا نگاه مسئوالن به این بخش 
از پایتخت معطوف شود و امید می رود در برنامه های آتی خود به این باغ و درختانش اهمیت 

بیشتری بدهند.  

باغ آذری

تالش 
برای راه اندازی 

غرفه های ثابت کارآفرینی 
حضور مسئوالن سازمان نوسازی شهر تهران، مدیران 

شهری و معتمدان محلی در آیین برداشت زیتون در محله باغ آذری 
و همراهی آنها با ساکنان این محله محروم باعث شد تا حال و هوای 

برنامه پرشور و نشاط باشد، هرچند محدودیت های کرونایی اجازه نداد 
تا این جشنواره با حضور افراد بیشتری برگزار شود.  در این آیین افرادی 
همچون دکتر»میترا کریمی« معاون سازمان نوسازی شهر تهران، »نفیسه 

آزاد«کارشناس کمیته اجتماعی ستاد بازآفرینی شهر تهران، »ابوذر اهلل  کرمی« 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه، »عطااهلل حسینی« شهردار 

ناحیه6، »ایوب بوچانی« دبیر شورایاری محله باغ آذری، »رقیه آذری« 
نماینده جامعه محلی و... حضور داشتند.  یکی از نتایج حضور مدیران 

در این برنامه پیشنهاد راه اندازی غرفه های ثابت کارآفرینی برای 
فروش محصوالت و تولیدات بانوان محله باغ آذری مثل زیتون و 

فرآورده های آن، صنایع دستی و... در داخل بوستان میثاق 
بود که قرار شد مسئوالن دفتر توسعه محله باغ 

آذری پیگیری کنند. 

بسیاری از ساکنان 
بومی از وجود 
درختان زیتون 

در بوستان میثاق 
خبر نداشتند، برای 

همین سال ها 
به وضعیت این 

درختان رسیدگی 
نشده بود

شهردار منطقه16 دربازدید 
از باغ زیتون بوستان میثاق، 

احیای این باغ را نمونه 
موفق کار جمعی و همکاری 
گروهی می داند و می گوید: 
»موقعیت مکانی باغ زیتون 

و نزدیکی آن به بازار 
بلورفروشان این قابلیت را به 

وجود آورده که از این فضا 
به عنوان مرکز کارآفرینی و 
گردشگری استفاده شود.« 

»پیمان پورنصر« عقیده 
دارد که احیای 600اصله 
درخت زیتون طی چند 
سال کارساده ای نبوده و 
اکنون ثمره این تالش ها 
با برگزاری جشن و آیین 

برداشت زیتون قابل 
مشاهده است. به گفته وی، 

شهروندان به ویژه بانوان 
در پروژه احیای باغ زیتون 

نقش آفرینی کرده اند و 
اکنون به این باور رسیده اند 
که محله متعلق به خودشان 
است و اگر   آبادانی و عمران 

تحقق پیدا کند سود و 
منفعتش به آنها می رسد.  
شهردار منطقه16 با اشاره 
به برگزاری جشن برداشت 

محصول در روستاها و 
شهرهای مختلف می گوید: 

»معمواًل در این برنامه ها 
خانواده ها، بستگان نزدیک 
و اقوام با یکدیگر همکاری 

می کنند و هنگام مراسم 
سروده ها و اشعاری را 

زمزمه می کنند. به هر حال 
فضا و حال و هوای روستا 

متفاوت از شهر است و 
زمانی که موقعیتی مثل باغ 
زیتون در یکی از محله های 
جنوب شهر ایجاد می شود، 

شهروندان در مراسم 
برداشت محصول شرکت 
می کنند و همان حس و 

حال و شورو نشاط به اهالی 
منتقل می شود که بسیار 

ارزشمند است.«

شهردار منطقه16:

باغ زیتون 
قابلیت 

کارآفرینی و 
گردشگری دارد

پیمان پورنصر 
شهردار منطقه16

هیلدا صنعتکار
کارشناس شهرسازی 
دفتر توسعه باغ آذری

جاوید طالب زاده
مدیر دفتر توسعه 

محله باغ آذری

سوفیا فریدونی نژاد
کارشناس اجتماعی 

دفتر توسعه باغ آذری

محسن افشار
کارشناس مددکاری 

دفتر توسعه باغ آذری

می
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ر ر
می
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از آغاز دوران دفاع مقدس که دشمنان قسم خورده 
و کشورهای غربی به یاری رژیم بعث عراق آمده بودند 
و با ســالح های پیشــرفته و جدید از آنها پشتیبانی 
می کردنــد، ایران درتحریم شــدیدی قرار داشــت. 
بنابراین دانشــمندان و نخبگان ایرانی به این نتیجه 
رسیدند که برای مقابله با ارتش سر تا پا مسلح دشمن 
باید خودشــان دست به کار شــوند و برای آمادگی و 
دفاع دربرابر هجوم بیگانــگان  کاری کنند که نتیجه 
آن ساخت و راه اندازی کارخانه های مهمات سازی برای 

تأمین نیازهای جنگی رزمندگان اسالم بود. 
چندماه از شــروع جنگ تحمیلی نگذشته بود که 
کارخانه مهمات ســازی ایرفو، با اتکا به دانش و توان 
متخصصان و کارشناسان ایرانی، خط تولید و ساخت 

انواع مهمات و ادوات جنگی از جمله خمپاره و گلوله 
توانست بخشی از نیاز رزمندگان در جبهه های جنوب 

و غرب کشور را تأمین کند. 
به گفته برخی از کارگران کارخانه مهمات ســازی 
ایرفو که بازنشسته شده اند، در آن دوران فعالیت این 
مرکز به صورت شبانه روزی درآمده بود تا مهمات مورد 
نیاز جبهه ها تأمین شود. البته کارخانه مهمات سازی 
ایرفو پس از دوران جنگ به کارگاه بزرگ ســاخت و 
عرضه قطعات چدنی و... تبدیل شد. اینجا تنها مرکز 
تاریخی دفاع مقدس درحوزه ساخت وسایل و مهمات 
جنگی در جنوب شــهر است که پس از گذشت بیش 
از 4 دهه فعالیت قرار اســت به مرور زمان از محدوده 

شهری خارج شود. 

 جنگ زده ها هنوز اینجا زندگی می کنند
خونگرم و صمیمی هستند. بین خودشان به لهجه 
عربی صحبت می کنند، اما بعد از گذشت نزدیک به 
4دهه سکونت در منطقه18 کم و بیش زبان فارسی 
و آذری را متوجه می شوند و حتی صحبت می کنند. 
این وصف حال گروهی از جنگ زدگان خرمشــهری 
و جنوبی کشور مثل بوشهر است که پس از تخریب 

خانه هایشان توســط رژیم بعثی با موشک به تهران 
آمدند و در منطقه ما و در جنب بوستان قائم)عج( در 
بلوار معلم ساکن شدند. تعداد جنگ زده های ساکن 
در منطقه18 به بیش از 15خانوار می رســید که به 
مرور زمان و مهاجرت برخی از آنها به زادگاهشــان، 

اکنون به 6خانوار رسیده است. 

 بیمارستان شهید 
فیاض بخش پذیرای 

مجروحان
فیاض بخــش  شــهید  بیمارســتان 
کــه قدیمی ترهــا آن را به نام شــماره2 
می شناســند، ابتدای خیابان خلیج فارس، 
بعد از کارخانه بیسکوییت سازی ویتانا قرار 
دارد. در دوران دفاع مقدس، بیمارســتان 
شهید فیاض بخش یکی از نمایندگی های 
فعــال بنیاد شــهید بود که بــا توجه به 
تخصــص و کادر ویــژه درمان، بیشــتر 
مجروحــان و زخمی های جبهه ها را برای 

مداوا و درمان به آنجا می آوردند. 
فیاض بخش  شهید  بیمارستان  فعالیت 
بــا کادر درمانی آن در دوران دفاع مقدس 
شبانه روزی بود. بیشتر وقت ها پزشکان و 
پرستاران حتی زمان استراحت و صرف غذا 
نداشــتند و به رزمندگان مجروح خدمات 
می دادند. یکی از قدیمی های بیمارســتان 
شهید فیاض بخش نقل می کند، آن دوران 
فردی به نام »امیر ســلطانی« که مددکار 
لباس  بود، شب ها  بیمارســتان  اجتماعی 
را جمع آوری  مجروحان جنگی  خون آلود 
می کرد و به خانه می برد و پس از شســت 
وشــو به رزمندگان تحویل مــی داد تا با 

لباس تمیز به جبهه ها برگردند. 

 دست مریزاد تیربارچی! 
یکی دیگــر از خاطراتی که شــهروندان 
منطقه از دوران دفاع مقدس به ویژه دهه60 به 
یاد دارند، سقوط هواپیمای شکاری عراقی در 
حاشیه پل ســاوه بود که این حادثه شادی و 
نشاط ویژه ای میان شهروندان به راه انداخت. 
این هواپیما که بــرای بمباران منطقه هوایی 
مهرآباد به خاک ایران وارد شــده بود، قبل از 
اینکه به هدف شوم خود برسد، توسط پدافند 
هوایی مهرآباد مورد اصابت قرار گرفت و بعد 
از دقایقی در نزدیکی پل ســاوه و در زمینی 

بایر سقوط کرد. 

جنگ  شــروع  خبر   
تحمیلی چطور به گوش شما 

رسید؟ 
ظـــــهــــر  ز ا بعــــــد
بود  روز31شهریورسال1359 
که نیــروی هوایی عــراق به 
ایران حمله  پایگاه های هوایی 
کــرد. آن موقع مــا در حیاط 
خانه مشغول ذبح قربانی بودیم 
که صدای بمباران را شنیدیم. 
من و اعضای خانواده ام از خانه 
اهالی  و همراه  بیرون دویدیم 
محله به لب جاده ساوه رفتیم 
تا ببینیم چه اتفاقی افتاده. از 

آنجا می توانستیم رد هواپیماهای در حال بمباران را 
ببینیم. فردای آن روز جنگ تحمیلی شروع شد. 

 چطور پای شما به جبهه باز شد؟ 
2ماه از شــهادت برادر همسرم شــهید »عبداهلل 
ســعدی« گذشــته بود که من و باجناقــم تصمیم 
گرفتیم به جبهه برویم. فرزند شــهید سعدی پس از 
شــهادتش به دنیا آمد، ولی با وجود چنین شرایطی 
که در خانواده وجود داشــت، همســرم با رفتن من 
مخالفت نکرد. خانواده و همسران شهدا و رزمندگان، 
قهرمانان پنهان دوران دفاع مقدس هستند که به طور 

شایسته ای به نقش آنها توجه نشده است. 
 یعنی شهادت برادر همسرتان مسیر زندگی 

شما را تعیین کرد؟ 
پدر همســرم از مبــارزان انقالبی بود و وجود او و 
فرزند شــهیدش نه تنها در شــخصیت من، بلکه در 
روحیات و روش زندگی همســرم نیز تأثیر گذاشته، 
اما پیش از شــهادت عبداهلل هم، مســیر زندگی من 
با جریان انقالب همســو بود. من پیش از آغاز جنگ 
تحمیلی و در روزهای پیروزی انقالب اسالمی به عنوان 
پاســدار افتخاری وارد کمیته انقالب اسالمی شدم و 
مدتی بعد به عنوان پاسدار رسمی به عضویت کمیته 
درآمدم. 15ماه در سیســتان و بلوچســتان خدمت 
کردم و در عملیات دســتگیری اشــرار و قاچاقچیان 
موادمخدر از ناحیه ســر، کتف و دست راست جانباز 
شــدم. مدتی حفاظت از مقرهای نظامی داخل شهر 
تهران را برعهده داشتم و در جبهه های جنوب و غرب 
هم خدمت کردم و در جبهه جنوب شیمیایی شدم. 
 از حال و هوای محلــه وصفنارد در دوران 

دفاع مقدس بگویید. 
جنــگ تحمیلی به جزئــی از زندگی اهالی محله 
تبدیل شــده بود و آنهــا در حالی که فرزندانشــان 
در جبهــه بودند، در کنار رســیدگی به امور معمول 
زندگی مانند دید و بازدیدها، برپایی مراسم و اجرای 
برنامه های مختلف، فعالیت های پشــت جبهه را هم 
انجام می دادند. برخالف آنچه در فیلم های تلویزیونی 
می بینیم، آن زمان در محله های ما پناهگاهی وجود 

نداشــت و موقع موشــکباران دشــمن، همه جمع 
می شــدند و خط حرکت موشک را دنبال می کردند. 
حتی در مورد محل اصابت موشک هم حدس می زدند 
و با هم بحث می کردند. مسجد سیدالشهدا)ع( که در 
محله وصفنارد قرار داشــت، در منطقه17 به مسجد 
مادر معروف بود و حجت االسالم اصالنی که مسئول 
مسجد و از روحانیون فعال بود، همسن و ساالن من را 
هدایت و رهبری می کرد. او پس از دوران دفاع مقدس 
30سال امام جماعت مجلس شورای اسالمی بود و از 

سخنرانان مطرح تهران است. 
 شــهادت کدام یــک از بچه محل های تان 

بیشتر روی شما تأثیر گذاشت؟ 
شــهید »اصغر محمدنژاد« بچه محل من بود و از 
کودکی با هم بزرگ شــده بودیم، اما موقع شهادتش 
در محله نبودم و شنیدن خبر شهادتش خیلی برایم 
تلخ بود. با شــهید دهقان هم که جوان دالوری بود، 
از زمان فعالیت در کمیته آشــنا شده بودم و با هم از 
دوســت و فامیل نزدیک تر بودیم، اما وقتی در جبهه 
جنوب و واحد اطالعات لشــکر سیدالشهدا)ع( بودم، 
او به شهادت رســید و به مراسم شهادتش نرسیدم. 
با هریک از شــهدای محله دنیایی خاطره داشــتم و 
تحمل شــهادت همه بچه محل هایم سخت بود، ولی 
جداشدن از محمدنژاد و دهقان بیشتر روی من تأثیر 

گذاشت. 
 پــس از پایان جنگ تحمیلــی و با وجود 
مشــکالت جانبــازی، احســاس نکردید وقت 
استراحت رســیده و باید بیشــتر از گذشته به 

زندگی شخصی تان بپردازید؟ 
خدمت به محرومان و تــالش برای رفع نیازهای 
افراد نیازمنــد آبرودار جزئی از زندگی من اســت و 
هیچ وقت احســاس نکرده ام کاری بزرگ تر از وظایف 
معمول خود انجــام داده ام. در میان مردم منطقه17 
داشــتن چنین روحیه ای معمول است و بسیاری از 
رزمنــدگان دوران دفاع مقدس براســاس مقتضیات 
جامعه و خطراتی که کشــور را تهدید می کند، جبهه 

رزم و وظایف خود را می شناسند. 

این بار جانباز هم محله ای 
در جبهه ای دیگر 
هنوز هم خدمت می کند
رزمنده ام

در جنوب تهران، فعالیت های زیادی 
برای ساخت مهمات و اعزام رزمندگان به مناطق جنگی انجام می شد

کارنامه پرافتخار اهالی 
در دفاع مقدس

 نخستین شهید  ترور 
در دوران دفاع مقدس

شــروع جنگ تحمیلی با حــوادث و رویدادهای 
تلخــی همراه بود. منافقان در داخل کشــور با ایجاد 
ناامنــی و  ترور تالش می کردند به انقالب ضربه بزنند 
و با تضعیف روحیه مردم باعث شکست رزمندگان در 
جبهه های حق علیه باطل شــوند. منافقان افراد فعال 
که پشتیبانی و تدارکات جبهه ها را برعهده داشتند را 
شناسایی و آنها را به شهادت می رساندند. یکی از آنها 
شــهید واالمقام »مناف کــوه زارع« بود که از ابتدای 
جنگ در اعزام رزمنده ها به جبهه ها و تدارکات جنگ 
نقش ویژه ای داشــت و در یکی از روزهای سال1362 
در وقــت اذان ظهر هنگام رفتن به مســجد توســط 

منافقان به ضرب گلوله به شهادت رسید. 

 اعزام رزمنده ها 
 از مساجد محل

مساجد از گذشته تاکنون از مهم ترین پایگاه های 
عقیدتی و مذهبی به شــمار می روند که در تاریخ 
بوده اند. در دوران  ماندگار  نیز جوالنگاه حماســه 
دفاع مقــدس مســئوالن کاروان راهیــان کربال، 
رزمندگان مهم ترین مســاجد منطقه از جمله امام 
جاللی  خیابان  ولی عصر)عج(  شهرک  در  هادی)ع( 
جنوبی، جامع المهدی)عج( در بلوار معلم نرسیده به 

چهارراه یافت آباد، صاحب الزمان)عج( در بلوار معلم، امیرالمؤمنین)ع( در خیابان شــهید نیک ملکی، 
امام حسن عسکری)ع( در شهرک امام خمینی)ره(، مسجدجامع حسینی در خیابان شاد آباد و... بود و 
خانواده از این مکان های مقدس فرزندان و همسرانشان را به جبهه های حق علیه باطل بدرقه می کردند. 
در دوران دفاع مقدس شهیدانی که از مسجد محل زندگی خود عازم جبهه می شدند و به فیض شهادت 
نایل می آمدند، بعد از بازگشت پیکر مطهرشان نمازجماعت در مسجد محله برپا و با حضور چشمگیر 

اهالی به سمت گلزار شهدا در بهشت زهرا)س( تشییع می شدند. 

 هنرستان شهید رجایی با 21شهید دانش آموز و معلم 
دانش آموزان از جمله اقشــار مؤثر در پیروزی انقالب و در دوران مقدس بودند. این گروه 
که شاهد هجوم و تجاوز بیگانگان به مرزهای کشور بودند، نمی توانستند بی تفاوت باشند و با 
اینکه سن چندانی نداشتند، به جای در دست گرفتن قلم درکالس های درس، اسلحه به دست 
گرفتند و با شجاعت به خیل عظیم رزمندگان پیوســتند و بسیاری از آنها به فیض شهادت 
رسیدند. هنرستان شهید رجایی در شهرک فردوس، یادآور شجاعت و ایثار و از خودگذشتگی 
دانش آموزان و فرهنگیان آن روزگار اســت. در آن ایام از این هنرســتان شهید کاروان های 
بسیاری به سوی جبهه ها اعزام شــدند؛ دانش آموزانی که همراه با معلم های خود به جبهه ها 
رفتند و برخی از آنها به شهادت رسیدند. این هنرستان با تقدیم 21 دانش آموز شهید و معلم 

در فهرست ماندگار دوران دفاع مقدس قرار گرفته است. 

حاج »حســین نصــراهلل« در خانه ای رشــد کرده 
که همیشــه در آن به روی نیازمندان باز بود و نه تنها 
جلســات روضه و عزاداری ائمه)ع(، بلکه مراسم ترحیم 
بسیاری از درگذشــتگان محله وصفنارد در آنجا رایگان 
برگزار می شد. خانه پدری حاج حسین قدیمی بود و وقتی 
آن را نوســازی کردند، پارکینگ آن را به حسینیه تبدیل 
و نام بیت الزهرا)س( را روی آن گذاشــتند. این حسینیه در 
اسرع وقت به یکی از پایگاه های خدمت رسانی محله وصفنارد 
تبدیل شد که در مواقع ضروری مانند سیل، زلزله و... در کنار 
پایگاه بسیج و مسجدجامع سیدالشهدا)ع( به خدمت رسانی 
می پرداخت. در مواقع معمول هم این حســینیه بروبیای 
بسیاری دارد و محلی برای خدمت رسانی به محرومان به 
شمار می آید. نصراهلل می گوید: »در رساندن کمک های 
مؤمنانه به دست نیازمندان، همســرم و بانوان فعال و 
معتمــد محله نقش زیادی دارنــد و مراحل تحقیق و 
شناسایی خانواده های آبرودار کم بضاعت را با احتیاط 
انجام می دهند تــا آبروی ایــن خانواده ها به خطر 
نیفتــد. خانواده هایی که نیازمند واقعی هســتند، 
عــالوه بر کمک هــای ماهانه، خدمــات درمانی، 

جهیزیه، پوشاک و... دریافت می کنند.« نصراهلل می گوید: »از آغاز 
دوران شــیوع ویروس کرونا، اعضای حسینیه در ضدعفونی معابر 
و جمع آوری کمک های همدالنه برای آســیب دیدگان کرونا نقش 
زیادی داشــته اند و به پیشگیری از شیوع بیماری در محله کمک 

کرده اند.«
مســئولیت اداره قرارگاه محرومیت زدایــی محله های زمزم و 
زهتابی هم برعهده بانی خیریه و حســینیه بیت الزهرا)ع( اســت. 
نصــراهلل می گوید: »به زودی در این قــرارگاه طرح تعمیر و مرمت 
خانه های فرســوده محرومان آغاز می شود و در کنار فعالیت هایی 
مانند توزیع ارزاق و وســایل بهداشــتی میان ایــن خانواده ها، به 
مرمت و ایمن سازی خانه هایشان می پردازیم.« نصراهلل و دوستانش 
که عادت دارند بدون  جنجال های رســانه ای کار کنند، به تازگی 
محموله امدادرســانی به ارزش 250میلیون ریال کمک مؤمنانه 
اهالی و خّیران محله وصفنــارد را جمع آوری و به مناطق محروم 
زابل و سیستان و بلوچســتان ارسال کرده اند. توزیع بیش از هزار 
ســبد کاال در میان نیازمندان محله های وصفنارد، زمزم و زهتابی 
از فعالیت های دیگری اســت که با کمک بانیان و خّیران قرارگاه 
زمزم و زهتابی و خیریه بنت الزهرا)س( در دوران شیوع کرونا انجام 

شده است.

منطقه17منطقه18

 جهاد در سنگر بیت الزهرا)س(

 برایش ســخت و ناخوشــایند است که از 
دالوری هــای خــود در دوران دفاع مقدس و 
برای محلــه وصفنارد  قدم های خیــری که 
برداشــته صحبت کند، اما کارهای خیر اهالی 
محله و رشادت های همرزمانش را مفصل شرح 
می دهد. لحنی گــرم و مهربان دارد و وقتی از 
روزهــای دفاع مقدس می گویــد، دلتنگی او 
برای حال و هوای باصفای جبهه ها را احساس 
می کنید. حاج »حسین نصراهلل« از جانبازان و 
که جنگ  است  دفاع مقدس  دوران  رزمندگان 
در جبهه های متفاوت را تجربه کرده، اما هنوز 
از پا ننشســته و این روزها در جبهه کاهش 
نیازمندان  به  و کمک  اجتماعی  آســیب های 
جانانــه خدمت می کند. نصراهلل از ســاکنان 
و  اســت  محله وصفنارد  و  منطقه17  قدیمی 
مســئولیت بنیاد شهید و جانبازان شهرری را 
هم برعهده دارد. به بهانه قرار گرفتن در هفته 
دفاع مقدس پای صحبت های او نشستیم تا حال 
و هوای محله وصفنارد در دوران دفاع مقدس را 

نقل کند. 

 اگر ویژگی های منطقه18 در 40ســال گذشته را مرور کنیم، متوجه این نکته می شویم زمانی که هنوز 
خانه سازی در این محدوده حاشیه ای شــهر تهران آغاز نشده بود و زمین های بالاستفاده و بایر فراوانی 
در این منطقه وجود داشــت، برخی کارخانه ها در این محدوده ساخته شــدند که یکی از آنها کارخانه 

مهمات سازی ایرفو در شهرک ولی عصر)عج( بود.

مريم قاسمی

رابعه تیموری



13 چهارشنبه  2 مهر 1399   شماره 770 12  چهارشنبه  2 مهر 1399   شماره 770 

20
 19

18
17 16 مناطق

20
 19

18
17 16 مناطق صالح آباد صالح آباد

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

سردبیر روزنامه
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ساعت                      امضا
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ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

ضلع جنوبــی »بازار آهن مــکان« مرز محله 
سیزده آبان و روستای صالح آباد شرقی است. این 
بازار که چند متری آنســوتر از تابلوی روستا قرار 
گرفته، نقطه شــروع کارگاه های صنعتی فراوان و 
ناشــماری است که البه الی بافت مسکونی روستا 
علم شده اند. نشــانه های پیری و فرسودگی روی 
دیوارهــای قدیمی ضلع جنوبــی بازارآهن مکان 
پیداســت و وجود دیوارهای آجــری فروریخته، 
اتاقک هــای گلی قدیمی و آهن پاره های گوشــه 
و کنار بازار، ورودی روســتای صالح آباد شــرقی 
را زشت و دلگیر کرده اســت. در این بازار تعداد 
زیادی از اتباع مهاجر افغانســتانی و پاکســتانی 
کار می کنند که برای کم کردن مســیر رفت وآمد 
خــود در کوچه پســکوچه های صالح آباد شــرقی 
ســاکن شده اند. میدان شــهید کلهر با بازار آهن 
ندارد. در  فاصله چندانــی 
کلهر تریلری  شهید  خیابان 
آهن ســالنه  بــار  از  پــر 
و  ســالنه جلــو مــی رود 
خودروهای ســواری که به 
دنبال آن ردیف شــده اند، 
ترافیک نیمــروزی عجیب 
و غیرمعمولــی بــه وجود 
آورده اند. »مجتبی لنچی طرقی« از اهالی قدیمی 
روستاست. او می گوید: »رفت وآمد تریلرهای بازار 
آهن مکان در خیابان های روستا روز و شب ندارد 
و باعث ترافیک و راهبندان های طوالنی می شود. 
مرکز دفن پسماندهای شهر تهران هم در نزدیکی 
صالح آباد قــرار دارد و تریلرهای حمــل زباله هر 
شــب در خیابان شهید کلهر در رفت وآمدند. این 
خیابان ظرفیت این حجم از رفت وآمد خودروهای 
سنگین را ندارد و مانند یک بزرگراه همیشه پر از 

ترافیک و سروصداست.«

 خانه های قدیمی و فرسوده
در خیابان شــهید فیاضی که در ضلع شمالی 
میدان کلهر قرار دارد، از آهنگری تا قالب ســازی 
و تعمیرگاه خودرو یافت می شــود و در 2راسته 
خیابان به سختی می توان خانه ای مسکونی پیدا 
کرد. در میــان تعمیرگاه ها و صنوف مختلفی که 
در ضلع جنوبی میدان ردیف شــده اند، آرایشگاه 
مردانه ای وجود دارد که در میان افغانستانی های 

مهاجر شــهرری اسم و آوازه ای دارد و بسیاری از 
شهدای مدافع حرم شهرری، زیر دست پیرایشگر 
این آرایشــگاه بارها سر و رویشان را صفا داده اند. 

از  عباســی«  »حســن 
مشــتریان قدیمــی ایــن 
آرایشگاه است. او می گوید: 
درآمد  از  زیــادی  »بخش 
تهیه  صــرف  مهاجر  اتباع 
آنهــا  مســکن می شــود. 
روستاهایی مانند صالح آباد 
انتخاب  ســکونت  برای  را 
می کننــد تا بــرای اجاره 

خانه مبلغ کمتری بپردازند.« خیابان های سرسبز 
روســتای صالح آباد کوچه های آشتی کنان زیادی 
دارد که عرض آنها به زحمت به یک متر می رسد. 
خانه هایــی که در ســینه دیوارهای این کوچه ها 
جا خــوش کرده اند، الاقل چند دهه عمر دارند و 
روی دیوارهای آجری و ســیمان تگری آنها رنگ 
و رخی نمانده اســت. »وحید ترابی« از کاسبان 
روستاســت. او می گوید: »تعداد زیادی از اهالی 
خانه های قدیمی خود را بــه کارگران بازار آهن 
مکان و دیگر مراکز صنعتی اجاره داده و روســتا 

را ترک کرده اند.«

 گاوداری در همسایگی خانه های مسکونی
 بســیاری از بومیان و اهالی قدیمی روســتا که 
در دیــار آبا و اجدادی خود مانده اند، در گذشــته 
بــه دامداری مشــغول بوده اند، ولی در ســال های 
اخیر دامداری ها به خارج از بافت مســکونی روستا 
منتقل شده و در حریم روستا فعالیت می کنند. از 
دامداری های قدیمی روستا فقط یکی باقی مانده که 
در خیابان شهید فیاضی قرار دارد، اما بوی نامطبوع 
دام تا چند خیابان آنســوتر استشــمام می شــود. 
»علیرضا زارعی« از اهالی روستاســت که می گوید: 
»این گاوداری از حدود 30سال پیش در صالح آباد 
شــرقی فعالیت می کند و با آنکه بقیه گاوداری ها 
به خارج از روســتا منتقل شده اند، این گاوداری با 
حدود 20رأس دام در داخل بافت مسکونی روستا 
فعالیــت می کند و بوی دام، اهالی را آزار می دهد.« 
زارعی از کمبود امکانات رفاهی روســتا هم گالیه 
دارد و می گویــد: »آب ایــن روســتا از چاه تأمین 
می شــود و ما به همین آب چاه هم قناعت داریم، 

ولی این آب فشار کافی ندارد و اهالی برای مصارف 
معمولی خود با مشکل روبه رو می شوند.«

 مدرسه نداریم
بســیاری از نوجوانان روستای صالح آباد شرقی 
پس از گذراندن مقطع ابتدایی و متوســطه دوره 
اول ترک تحصیل کرده اند. زارعی می گوید: »اینجا 
دبیرســتان ندارد و بچه ها باید برای ادامه تحصیل 
به شهرری یا روســتاهای دیگر بروند. بسیاری از 
نوجوانان روســتا پس از پایان دوره ابتدایی درس 
و مشــق را رها می کننــد و در بــازار آهن مکان 
یــا کارگاه های صنعتی روســتا مشــغول به کار 
می شوند.« اغلب ســاکنان کوچه شهید فیاضی از 
بومیان قدیمی روســتا و یزدی تبار یا اهل مشهد 
هستند. این مسئله ســبب شده این کوچه به نام 
»قلعه یزدی ها« یا »قلعه مشهدی ها« شهرت پیدا 
کند. کوچه شــهید سیدحســن جعفرپور که در 
فاصله کمی از خیابان شــهید فیاضی قرار گرفته، 
از آراسته ترین معابر روستای صالح آباد است که در 
حوالی آن از خانه های فرســوده و دیوارهای ترک 
خورده خبری نیست و درختان حاشیه آن فراوان 
و سرســبز هســتند، آالچیقی نقلی هم در وسط 
آن قــرار گرفته و برای افزایــش زیبایی خیابان از 
مجسمه ها و نمادهای رنگارنگ استفاده شده است. 

 حاشیه نشینان مهاجر
 با آنکه بســیاری از اهالی روستا از دامداری و 
کشاورزی دست کشیده و در شهرک های صنعتی 
اطراف شــهرری مشغول کار شده اند، هنوز هم در 
اطراف روســتای صالح آباد شرقی کشاورزی رونق 
دارد. در فاصله این روســتا تا روســتاهای مجاور 
مزارع پربرکتی وجود دارد که بســیاری از آنها را 
دیوارهای گلی کشــیده و برای سکونت کارگران 
مــزارع، آلونک های گلــی ســاخته اند. »عبداهلل 
پرهیزگار« یکی از کارگرانی اســت که در یکی از 
این آلونک ها زندگی می کند. او می گوید: »بسیاری 
از کارگران زمین های کشــاورزی اتباع مهاجری 
هستند که دور از خانواده هایشان در ایران زندگی 
می کننــد و برای کار به اینجــا آمده اند. صاحبان 

مزارع هم در قســمتی 

از زمین کشــاورزی خــود برای آنها 
آلونک می ســازند تا ساعات بیشتری 
کار کنند و مراقب محصوالت مزارع 
حاشیه نشــینان  این  باشــند.«  آنها 
زندگــی روبراهــی دارنــد و به نظر 
می رســد از آلونک های خود ناراضی 
اما البه الی مزارع حاشیه  نیســتند، 
محله صالح آباد شــرقی، بیغوله هایی 
وجــود دارد کــه محل ســکونت و 
زندگی چند خانواده مهاجر پاکستانی 
است. تنها شــباهت این بیغوله ها به 
خانه های مسکونی، داشتن دیوارهای 
بلند کاهگلی اســت، اما در پناه این 
دیوارها نه آشــپزخانه ای وجود دارد 
و نه مهمانخانه و اتاق نشــیمن. تنها 
ســرویس بهداشتی چند خانواده هم 
به فاصله اندکــی از بیغوله ها با چند 
تیر و تخته و بدون آب لوله کشــی و 
سیســتم دفع فاضالب ساخته شده 

است. 

 حوضچه ای که قرار بود 
دریاچه تفریحی شود

فضای پشــت دیــوار بیغوله ها 
مانند مزرعــه ای که کرت بندی 

شده، با چند دیوار کوتاه گلی تقسیم 
شده و لوازم زندگی ساکنان بیغوله ها 
بــه یک دیــگ آهنــی و چند ظرف 
شکســته و قدیمی خالصه می شود. 
زنان  از  یکــی  کاجول«  »کاریســما 
او می گوید:  بیغوله هاست.  این  ساکن 
»مردان ما برای سیر کردن شکم زن 
و بچه هایشــان، هــر روز در محله ها 
و روســتاهای مختلــف زبالــه جمع 
می کننــد. گاهی پســرهای کوچک 
خانواده هم همراه آنها می روند.« این 
بیغوله ها تنها وصلــه ناجور صالح آباد 
شرقی نیست و همسایگی با حوضچه 
زباله گیری کــه 70درصد از آب های 
ســطحی و پســاب های متعفن شهر 
تهــران را در خــود جــای داده، از 
مشــکالت 25ســاله اهالی صالح آباد 
اســت. مســئوالن بارهــا از قابلیت 
تبدیل حوضچه زباله گیر صالح آباد به 
دریاچه ای تفریحــی گفته اند و وعده 
ساماندهی آن را داده اند، اما هیچ یک 
از این وعده ها به ســرانجام نرسیده و 
مشکالت زیست محیطی این حوضچه 
پر از زباله و پساب های بدبو و متعفن 

دامن صالح آباد را رها نمی کند.

  ساکنان روســتای صالح آباد شرقی از ســال ها پیش در همسایگی حوضچه ای زندگی 
می کنند که همه پساب های آلوده پایتخت به سمت آن سرازیر می شود. ضلع جنوبی »بازار 
آهن مکان« بخش قابل توجهی از روســتا را اشغال و پیامدهای نامبارکی به اهالی تحمیل 
کرده است. مشکالت صالح آباد شرقی به این موارد ختم نمی شود و باید مسائل ریز و درشت 
دیگری مانند وجود کارگاه های صنعتی متعدد، حاشیه نشــینی، مهاجرت روزافزون اتباع 
غیرقانونی، تغییر بافت جمعیتی و هزاران تنگنا و کمبود ریز و درشت دیگر را به این فهرست 
بلندباال بیفزاییم. روســتای صالح آباد شرقی از توابع بخش مرکزی شهرری و از روستاهای 
کهن جنوب پایتخت به شمار می آید، اما به موازات افزوده شدن بر عمر آن، مشکالتش هم 
قد کشیدند و حاال به کالف سردرگمی تبدیل شده اند که اهالی را به تنگ آورده اند. گزارش 

زیر شرح حال و روز روستای صالح آباد شرقی است. 
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روستای صالح آباد شرقی 
محل سرریز معضالت شهر تهران است

مشکالت سهم روستاست 
درآمد سهم شهر 

دهیار صالح آباد شرقی: 

حل مشکالت فراتر از 
اختیارات ماست

دهیار صالح آباد شرقی از تقسیم ناعادالنه مشکالت 
و درآمدها میان محدوده شــهری شــهر تهران و 
بافت روستایی حاشــیه مناطق شهری گالیه دارد 
و می گوید: »مشــکالت زیست محیطی، ترافیک و 
پیامدهای منفی مراکزی مانند اداره پسماند و بازار 
آهن مــکان بر دوش اهالی صالح آباد اســت، ولی 
درآمد این مراکز صرف آبادی منطقه20 می شــود 
و صالح آباد از این درآمدهــا بهره چندانی ندارد.« 
»امیرمحمد قلیپور« در گفت وگوی زیر به مشکالت 
روستا پرداخته و اقداماتی را که برای حل آنها انجام 

شده، توضیح داده است. 

  وجود گاوداری در بافت مسکونی روستا باعث 
نارضایتی اهالی شده است. دهیاری برای انتقال آن 

به خارج از بافت مسکونی اقدام کرده است؟ 
مالک این واحد صنفی ســال گذشــته برای تغییر 
کاربری ملک خود اقدام کرده و در بنیاد مسکن استان 

شده  تشــکیل  پرونده  تهران 
اســت. به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، رسیدگی به این پرونده 
زمانبر و تعدادی از جلســات 
ویدئو  به صورت  هم  رسیدگی 
کنفرانس برگزار شد، اما پرونده 
این  به زودی  و  دنبال می شود 

ملک تغییرکاربری می دهد. 
  سکونت غیرقانونی اتباع مهاجر پاکستانی 
در حاشیه روستا چه پیامدهایی برای روستا داشته 

است؟ 
اتباع پاکســتانی در خارج از بافت روســتا سکونت 
دارند. دهیاری نمی تواند بر حریم خارج از بافت روستا 
نظارت داشته باشد و ساماندهی آنها برعهده بخشداری 

و شهرداری است. 
  مکاتبات دهیاری برای انتقال دکل های برق 
کوچه شهید قسمت خانی به چه نتیجه ای رسیده 

است؟ 
دیگــر اداره و مرجع قانونی نمانده که در این مورد 
مکاتبه نکرده باشیم و مسئولی نمانده که از این مشکل 
صالح آباد شرقی مطلع نباشد، اما هنوز مشکل حل نشده 
و باقی مانده است. در این کوچه 64خانواده از بومیان و 
اهالی قدیمی روستا زندگی می کنند که پیش از نصب 
دکل هــا در این کوچه زمین خریدند، اما پس از نصب 
دکل ها خانه هایشــان را ساختند. اگر دکل ها 120متر 
عقب نشینی کنند، به مزارع کشاورزی منتقل می شوند 
و مشکل اهالی این کوچه حل می شود. این اقدام فراتر 
از اختیارات دهیاری، بخشداری و شهرداری است و باید 

مسئوالن استانداری مشکل را حل کنند. 
  برای نوســازی بافت فرســوده روستا چه 

برنامه ای دارید؟ 
در روســتای صالح آباد شرقی پالک های فرسوده 
زیادی وجود دارد، اما تعاریف بافت فرســوده شامل 
بافت این روســتا نمی شــود. دهیاری براساس طرح 
هادی روســتایی عمل می کند و براساس این طرح 
برای هر متقاضی نوسازی، ظرف کمتر از یک هفته از 
تاریخ تقاضا، جواز نوسازی صادر می شود. پالک های 
فرســوده و ناایمن روستا را هم شناسایی و با ارسال 
نامه، مالکان را به نوســازی بنا دعوت کرده ایم. البته 
پیش از صدور جواز از بنیاد مســکن اســتعالم گرته 
می شــود و در صورتی که ملک تحلف نداشته باشد، 
جواز ساخت صادر می شود. اغلب پالک های فرسوده 
روستا ریزدانه است و باید با پالک های مجاور تجمیع 
شــوند، ولی اهالی از طرح تجمیع امــالک ریزدانه 
اســتقبال نمی کنند. بضاعت مالی اهالی روســتا هم 
محدود اســت و برای نوسازی به مشوق ها و وام های 

بلندمدت و کم بهره نیاز دارند. 

مجتبی لنچی طرقی
ساکن قدیمی روستا

امیرمحمد قلیپور
دهیار صالح آباد شرقی

وحید ترابی
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 بسیاری از 
بومیان و اهالی 

قدیمی روستا 
که در دیار 

آبا و اجدادی 
خود مانده اند، 
در گذشته به 

دامداری مشغول 
بوده اند، ولی در 
سال های اخیر 
دامداری ها به 
خارج از بافت 

مسکونی روستا 
منتقل شده و 

در حریم روستا 
فعالیت می کنند

کوچه ای معروف 
برای اهالی و مسئوالن 

بارانی، کودکان روستای صالح آباد  که در روزهای 
امیری می گوید: »در  تهدید می کند.  را  شــرقی 
ورودی خانه ها آهنی است و جریان برق به خوبی 
از آنها عبور می کند. بارها بچه ها موقع دست زدن 
به در حیاط دچار برق گرفتگی شده اند، اما هرچه به 
اداره برق، فرمانداری، دهیاری و... شکایت می کنیم، 

نتیجه ای ندارد.« اهالی کوچه شهید قسمت خانی 
مخالفت مسئوالن مرکز پسماند را دلیل حل نشدن 
مشکل خود می دانند. امیری می گوید: »مسئولی 
نمانده که از این کوچه بازدید نکرده باشد. همه هم 
قول و وعده می دهند که به مشکل شما رسیدگی 
می شود، اما به دلیل اینکه در اداره پسماند از برق 

تأمین  برای  و  استفاده صنعتی می شود  مسکونی 
برق هزینه پایینی می پردازند، با انتقال دکل های 
برق مخالفت می کنند.« اهالی این کوچه به دلیل 
همسایگی با این دکل های غول پیکر نمی توانند آجر 
روی آجر بگذارند و شهرداری مجوز ساخت و اداره 

برق کنتور برق به آنها نمی دهد. 

کوچه شــهید »قســمت خانی« نه تنها برای 
اهالی روســتا، بلکه برای مسئوالنی که گذرشان به 
صالح آباد شرقی افتاده، آشناست. این کوچه قدیمی 
در محاصره 2دکل فشــار قوی برق است که یکی 
در ابتدا و دیگری در انتهای کوچه علم شده است. 
خانه های کوچه قدیمی و فرسوده هستند و انگار از 

سال ها پیش به حال خود رها شده اند. مرکز پسماند 
شهرداری تهران هم در این کوچه قرار گرفته و دکل ها 
از حیاط این مرکز ســردرآورده اند. »مینا امیری« 
از اهالی تحصیلکرده صالح آباد شــرقی اســت. او 
می گوید: »دکل های فشار قوی برق از روی خانه های 
روستا گذشته و ما زیر ســایه این دکل ها زندگی 

می کنیم. کودکان ما هــر روز بارها از زیر دکل های 
فشار قوی برق عبور می کنند و امکان مبتال شدن 
آنها به سرطان خون وجود دارد. ما تحقیق کرده ایم و 
می دانیم که جریان برق و تشعشعات آن روی اعصاب 
افراد تأثیر زیادی می گذارد و باعث مشکالت عصبی 
می شــود.« برق گرفتگی از مشکالت مهمی است 

منطقه20
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شیرجه آپارتمان ها
میالد رفاقتی

  محله استخر )شهید کریمی شیرازی( یکی از محله های بااصالت و قدیمی منطقه20 است. 
این محله درمختصات جغرافیایی شمال به جنوب خیابان 24متری به سمت میدان شهرری 
و شــرق به غرب میدان معلم و فلکه اول واقع شده اســت. بافت مسکونی و شهری محله 
استخر به 2بخش قدیم و جدید تقسیم بندی می شــود. بخش قدیمی تاریخچه و پیشینه 
صدســاله دارد و به تعبیر دیگر هسته اولیه سکونت در محله استخر در اینجا تشکیل شده 
و در بخش جدید خانه ها و بافت شــهری جدیدتر به نظر می رسند. نامگذاری محله به نام 
استخر نیز به 55 تا 60سال پیش مربوط می شود؛ زمانی که نخستین استخر شهرری به نام 
»فیروزه« توسط شخصی به نام دولت آبادی در اینجا ساخته شد. با اینکه سال ها از برچیده 
شدن استخر فیروزه گذشته، اما همچنان شهروندان، این محله را به نام استخر می شناسند و 
حتی شورایاری محله به همین نام انتخاب شده است. به کمک ریش سفیدان محله تاریخچه 
شفاهی محله استخر را جست وجو کردیم. چهره این محله با گذشته تفاوت زیادی پیدا کرده 

و بیش از همه آپارتمان سازی ها رد و نشان احوال قدیم را از بین برده است.  

روزگار علی موتوری 
محله استخر )شهید کریمی شیرازی( بیش از 
9هزار نفر جمعیت دارد. با این حال کارشناسان 
حوزه مطالعــات اجتماعی منطقــه20 عنوان 
می کننــد که این میزان جمعیت با احتســاب 
نفرات غیرســاکن به 9هــزار و 500 تا 9هزار و 
700نفر می رسد؛ چراکه برخی فقط برای انجام 
امور و پرداختن به شــغل و حرفه خود در طول 
روز مهمــان محله اند و در پایــان روز به خانه و 
کاشانه خود و به نقاط مختلف شهر برمی گردند.  
»محمدرضــا آرام« از ســاکنان قدیمی محله 
اســتخر اســت که خانواده اش چند نسل اینجا 
زندگی کرده اند. به همین دلیل اطالعات خوبی 
درباره گذشــته و اکنون محله دارد. وی عنوان 
می کند که بیشــتر جمعیت محله اســتخر را 
آذری ها، اردســتانی ها و شاه عبدالعظیمی های 
بومی تشکیل می دهند. در میان آنها اقوام کرد 
و لر نیز دیده می شود که جمعیتشان نسبت به 
دیگر قومیت ها کمتر است.  لوله کشی آب خانگی 
در محله اســتخر بعد از انقالب اسالمی پس از 
سال1357 اتفاق افتاده و تا قبل از آن شهروندان 
از فلکه فشاری در جاده ها و خیابان های اطراف 
آب مورد نیاز خانواده هایشان را تأمین می کردند.  
این شــهروند به کمبود امکانات مردم در زمان 
گذشته اشــاره می کند و می گوید: »زمین های 
این قسمت از شــهر کشــاورزی بود. مزارع با 
3موتور آب ســیراب می شدند. این موتور آب ها 
در نقاطی همچون خیابــان 24متری، خیابان 
کریمــی شــیرازی کنونــی و در نزدیکی قلعه 
گبری بودند و کشــاورزان به نوبت از آب چاه ها 
برای آبیاری مزارع و کشتزارهای خود استفاده 
می کردند.« وی کودکی 10ساله بوده که همراه 
پدرش به نقاط مختلف محله ســر زده و از آن 
روزگار حکایت هــای جالبی در ذهــن دارد. او 
عنوان می کند که وظیفه حفاظت و نوبت دهی 
به شهروندان برای دریافت آب در اختیار فردی 
به نام »علی موتوری« بود. البته او موتورسیکلت 
نداشــت و با اســب و قاطر به محله رفت وآمد 
داشــت و فقط به دلیل مسئولیتش در قطع و 
وصل کردن دســتگاه »موتــور آب« به این نام 

شهرت پیدا کرده بود. 

پخت آش محلی از سنت های قدیمی 
بافت قدیمی محله استخر مربوط به ابتدای 
خیابان 24متری است. پس از گذشت 100سال، 
دیگر آثار و بقایای زمین های کشاورزی و زراعی 
باقی نمانده و وضعیت بافت مسکونی و شهری 

آن به طور کلی دگرگون شده و ساکنان امکانات 
بیشــتری دراختیار دارند. فروشــگاه شهروند، 
سینما راگا، کالنتری172، ساختمان راهنمایی 
و رانندگی، ســاختمان بســیج و... بخشــی از 
امکانات شــهری محله استخر هستند که باعث 
رشد و توسعه محله شده اند.  به گفته شهروندان 
هم محله ای پس از تخریب اســتخر قصر فیروزه 
که توســط فــردی صاحب نام مشــهور به نام 
»دولت آبادی « بنا شده بود، این مکان به مجتمع 
مســکونی و تجاری بزرگ تبدیل شــد؛ چراکه 
دیگر ساخت وســاز آنقدر رونق پیــدا کرده بود 
که وجود استخر چندان مهم به نظر نمی رسید. 
خانه ها و آپارتمان ها یکی پس از دیگری کنار هم 
بنا شدند تا اینجا تبدیل به محله شود؛ محله ای 
که مردمانش معــروف به آداب و ســنت های 
قدیمی اند. دید و بازدیدهای شــبانه و مراودات 
همسایه ها با یکدیگر تا پهن کردن سفره نذری و 
مراسم پخت آش محلی توسط بانوان محله جزو 

دیدنی های محله استخر است. 

از باغ مشهدی اکبر تا سینما راگا
اگر می توانســتید با گوی جادویی زمان به 
70ســال قبل برگردید، در گوشه و کنار محله 
استخر مناظری می دیدید که با وضعیت کنونی 
قابل تصور نیســت. مثــاًل در خیابان 24متری 
محله اســتخر، باغ بزرگ و سرســبزی بود که 
یک مالک خوشنام داشت. اهالی او را »مشهدی 
اکبر« صدا می زدند. او بــا خانواده اش در اینجا 
زندگی می کرد. درهمین باغ میوه، خانه چوبی 
وجود داشــت و تا زمان مهاجرت فرزندانش به 
خارج از کشــور همین جا زندگی کرد. به گفته 
»احمد باغســتانی« یکی دیگر از شــهروندان 
قدیمی محله پس از فوت مشهدی اکبر، کسی 
به وضعیت باغ رسیدگی نکرد و به همین دلیل تا 
اوایل دهه50 به باغ خشکیده تبدیل شد. جالب 
اینکه ســینما راگا در دل باغ مشهدی اکبربنا 
شده و شهروندان محله در آنجا فیلم سینمایی 
تماشا می کنند. باغستانی در این باره می گوید: 
»در دوران نوجوانی تلویزیون رنگی نداشــتیم و 
خانواده ها به ندرت می توانستند تلویزیون سیاه 
و سفید بخرند. یادم هست که پدر خدا بیامرزم 
وقتی برای خانه تلویزیون سیاه و سفید خرید، 
خیلی خوشــحال شــدیم. کودکان و نوجوانان 
همســایه به خانه ما می آمدند تا فیلم و کارتن 

تماشا کنند.«

هنر ماندگار آهنگرهای استخر 
در روزگار قدیــم یکی از آهنگرهای ماهر و 
مشــهور در محله استخر کسب و کار و زندگی 
داشته اســت. باغســتانی درباره این شهروند 
می گوید: »استاد توانگر جزو آهنگرهای معروف 
شهرری بود که از شــهرهای مختلف مشتری 
داشــت. او با ذوق و شوق زیاد درهای آهنی با 
طرح های برجسته درســت می کرد. طرح ها و 
نقش های گلدار و برگرفته از طبیعت و حیوانات 
چنان در درهای آهنی منازل مســکونی جلوه 
می کرد که گویی ساخته دســت بشر نبود. در 
واقــع عالقه مندی او به هنــر آهنگری با ذوق 
و ســلیقه هایی همراه بود کــه اکنون دیگر در 
این صنف کاربری ندارد و کســی ســراغش را 
نمی گیرد.« اگر در کوچه و پسکوچه های محله 
اســتخر قدم بزنید و سراغ خانه های قدیمی را 
بگیرید، می توانید درهای آهنی ســاخته شده 

دست مرحوم استاد توانگر را ببینید. 

محمدعلی بیات، نخستین شهید محله
خیابان 24متری محله استخر، اوایل انقالب 
اســالمی به نام شــهید »محمدعلــی بیات« 
نامگذاری شده است. در دوران انقالب این جوان 
به همراه دیگر شهروندان در تظاهرات ضد رژیم 

شرکت کرده بود که شهید شد.

 محله قدیمی منطقه20 
در سال های اخیر تغییرات زیادی کرده است 
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ســاختمان قدیمی مرکز جامعه ســالمت نزدیک 
ایستگاه مترو آزادگان قرار گرفته است. هنوز تابلو مرکز 
بر سردر آن حک شده است. با نگاهی اجمالی از البه الی 
نرده هایی که دورتا دور دیوارکشیده شده متوجه متروکه 
بودن محوطه می شویم. اینجا ساختمان مرکز سالمت 
جامعه شهری اسماعیل آباد است که سال1358 مورد 
بهره برداری قــرار گرفت و بعد 
از 38سال فعالیت تعطیل شد. 
طبق گفته های اهالی محل، این 
زمین در سال های دور قبرستان 
بــود. بعد از مدتی شــهروندان 
برای دفن اموات خود، دیگر از 
این قبرســتان استفاده نکردند 
و بــه مــرور زمــان بالتکلیف 
و متروکــه ماند. ســال1358 
قسمتی از آن برای ساخت مدرسه عمار یاسر و بخشی 
دیگر برای ســاخت مرکز ســالمت به مرکز بهداشت 
جنوب تهران تحویل داده شــد. »حیدر مقدم فر« دبیر 
شورایاری محله اسماعیل آباد که در جریان جزئیات این 
موضوع قرار دارد، با بیان اینکه بعد از راه اندازی این مرکز 
به مدت 38ســال عالوه بر ساکنان اسماعیل آباد، اهالی 
محله های دولتخواه شمالی و جنوبی هم از خدمات این 
مرکز بهره مند می شدند، می گوید: »2سال پیش باتوجه 
به فرسودگی بنا و استقبال محدود شهروندان، این مرکز 
تعطیل شد. پس از آن یک پایگاه سالمت در ساختمان 
3طبقه سرای محله دولتخواه جنوبی ساخته شد، اما این 
پایگاه آن طور که باید نمی تواند پاســخگوی نیاز اهالی 
محله باشــد.«او با اشاره به اینکه طی 2 ـ 3سال اخیر با 
ساخت مجتمع های مسکونی بزرگی همچون مجتمع 

مسکونی مرجان، نوسازی واحدهای مسکونی قدیمی، 
افزایــش تعداد مراکز تجاری، کارگاه هــا و... این محله 
صنعتی شده و حدود 15هزار نفر به جمعیت آن اضافه 
شده اســت، می گوید: »طی سال های اخیر متقاضیان 
استفاده از مراکز درمانی بیشتر شده، این درحالی است 
که در اسماعیل آباد هیچ مرکز درمانی، پایگاه بهداشت، 
تزریقــات و حتی داروخانه هم وجود ندارد.« مقدم فر با 
اشاره به اینکه این موضوع را بارها از شهرداری و مرکز 
بهداشــت جنوب غرب پیگیری کرده است، می گوید: 
»مسئوالن مرکز بهداشت جنوب تهران از اینجا بازدید و 
بهره برداری مجدد از این مرکز را تأیید کردند. تقاضای 
ما این اســت که هرچه زودتر برای رفع این مشــکل 
اقدام شــود.« وی درباره جلسه ای که اخیراً در معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری منطقه19 برگزار شده، 
می گوید: »معاون شهرسازی و معماری شهردار منطقه 
ضمن تأکید بر بازسازی مجدد این ساختمان پیشنهاد 
داد کــه تعــداد طبقات آن بیشــتر و خدمات دیگری 
همچون آزمایشگاه، درمانگاه های تخصصی و... هم برای 

آن در نظر گرفته شود.«

 جای خالی مراکز درمانی و بهداشتی
»پیش از تعطیلی مرکز سالمت، جز ساکنان محله های 
اسماعیل آباد و دولتخواه، ساکنان کوره پزخانه ها و اطراف 
آن و شــهرک صادقیه، علی آباد، بهارستان و اسالمشهر 
نیز از این امکانات اســتفاده می کردند.« اینها بخشی از 
صحبت های فردی اســت که از 25سال پیش در این 
محله سکونت دارد. »حسن محمدی« با بیان اینکه بعد 
از راه اندازی ایســتگاه مترو آزادگان و افزایش جمعیت 
این محله، وجود چنین فضایی یکی از ضروریات محله 

محسوب می شــود، می گوید: »چندبار این موضوع را با 
مسئوالن مرکز بهداشت جنوب تهراندر میان گذاشته، 

دریافت  درســتی  جــواب  اما 
نکــرده ام. حتی بــرای تزریق 
واکسن فرزندم نیز با مشکالت 

زیادی روبه رو شده ام.«
»سیدجالل  حجت االسالم 
هاشمی« امام جماعت مسجد 
موســی بن جعفــر)ع( که در 
جریــان مشــکالت اهالی این 
محله قــرار دارد، با اشــاره به 

اینکه وجود این مرکز در محله ای که هیچ مرکز درمانی 
نــدارد، نعمت بزرگی اســت، می گوید: »شــهروندان 
می توانســتند برای دریافت خدمات پزشکی رایگان از 
اینجا اســتفاده کنند، اما با تعطیلی آن از 2سال پیش 
مجبورند به محله های دیگر مراجعه کنند.« وی ادامه 
می دهــد: »گویا مرکزی مشــابه در محلــه دولتخواه 
راه اندازی شــده، اما خدماتشان با یکدیگر قابل قیاس 
نیســت و نمی تواند جوابگوی نیازهای درمانی اهالی 

اسماعیل آباد باشد.«
»جبــار آوج« یکــی دیگر از اهالــی قدیمی محله 
اســماعیل آباد اســت که با اشــاره به اینکه این محله 
ترکیبــی اســت از بافت تجاری، مســکونی و صنعتی 

می گویــد: »بــا شــکل گیری 
کارگاه های تراشکاری، آهنگری، 
آجرپزی،  نجاری،  مبلســازی، 
صنعتی  لباسشویی های  تولید 
و از ســوی دیگر وجود ایستگاه 
متــرو آزادگان، جمعیت حاضر 
در اینجا نیازمند شرایط رفاهی 
بافتی  مناسب است. در چنین 

وجود حداقل یــک درمانگاه یکی از ملزومات اســت. 
باتوجه به اینکه این محله کارگرنشــین است، ارتقای 
فرهنگ شــهروندان، ارائــه خدمات بهداشــتی و... از 
مهم ترین نیازهاست که با متروکه شدن این مرکز هیچ 

خدماتی در این زمینه به شهروندان ارائه نمی شود.«

  قریب به 15هزار نفر جمعیت دارد، اما از وجود مرکز درمانی بی بهره اســت. اسماعیل آباد یکی از محله های 
ناحیه3 منطقه19 است که تا 2سال پیش مرکز سالمت جامعه شهری داشت، اما با تعطیل شدن آن، اهالی برای 
اســتفاده از خدمات درمانی مجبور شدند مسافتی را تا محله های دیگر طی کنند. اکنون راه اندازی مجدد مرکز 
درمانی متروکه به یکی از درخواســت های اصلی اهالی تبدیل شده است. با اهالی محله، رئیس مرکز بهداشت 

جنوب تهران و معاون شهرسازی شهرداری منطقه19 هم صحبت شدیم تا چرایی این موضوع را بررسی کنیم. 

زهرا بلندی

گالیه ساکنان محله  اسماعیل آباد 
از تعطیلی مرکز سالمت جامعه شهری 

چراغ مرکز بهداشت
روشن می شود؟!

منطقه19

مي
ست

ر ر
می

: ا
س

عک

رئیس مرکز بهداشت 
جنوب تهران: 

اجرای طرح 
درمانی به زودی 

کلید می خورد
با توجه به درخواست های مکرر 
با  که  بررســی هایی  و  شهروندان 
هدف نیازسنجی محله انجام شده 
است، مقدمات ساخت مجدد این 

مرکز فراهم شــده 
مرکز  رئیس  است. 
جنوب  بهداشــت 
تهــران با بیان این 
موضــوع می گوید: 
این  »ســاختمان 
دلیل  بــه  مرکــز 
حاصل  فرسودگی 
و  زیاد  قدمــت  از 
رسیدن  حداقل  به 

مراجعه شهروندان تعطیل شد، اما 
با درخواست های مکرر شهروندان 
طی یک سال اخیر برای بازسازی 
و راه اندازی مجدد این مرکز، طی 
بازدیدهای متعــدد، تصمیم هایی 

برای آن گرفته شده است.« 
ندوشن«  »محمدرضا سلمانی 
ادامــه می دهــد: »بــا توجه به 
بررســی های فنی و مهندســی 
انجام شــده، این مرکز شــرایط 
بازســازی را نداشــت و تخریب 
کامل و ساخت مجدد آن راه حلی 
اســت که در نظر گرفته شــده 
است. در حال حاضر یک شهروند 
خیر برای اجرای این طرح اعالم 
آمادگی کــرده و منابع مالی آن 
تأمین شــده اســت. با مشارکت 
هرچه سریع تر  ارائه  و  شهرداری 
مجوزهــا، طرح بــه زودی کلید 

می خورد.«

معاون شهرســازی و معماری 
شهردار منطقه19:

محله نیاز به کلینیک 
تخصصی دارد

با توجــه به کمبود ســرانه های 
خدماتی در محله اســماعیل آباد و 
محله های همجوار آن مثل دولتخواه 
شــمالی و جنوبی، ســاخت مرکز 
درمانی یکی از اتفاقات مهمی است 
که باید انجام شود. »علی داوطلب« 
معاون شهرسازی و معماری شهردار 
منطقــه19 بــا بیان ایــن موضوع 
مرکــز  »خوشــبختانه  می گویــد: 
بهداشــت جنوب تهــران متقاضی 
نوســازی این مرکز شده و طرح در 

دست بررسی است.« 
وی با اشــاره به اینکــه اهالی 
هســتند  فضایی  نیازمند  محلــه 
کــه خدماتــی فراتــر از خدمات 
می گوید:  بگیرند،  ســالمت  مرکز 
»پیشــنهاد ما این است که ضمن 
نوســازی مرکز، به افزایش دامنه 
خدماتآن و راه اندازی یک کلینیک 

تخصصی توجه شود.«

محمدرضا 
سلمانی ندوشن 

رئیس مرکز بهداشت 
جنوب تهران

حیدر مقدم فر
دبیر شورایاری محله 

اسماعیل آباد

حسن محمدی
شورایار محله 
اسماعیل آباد

جبار آوج
ساکن محله
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یادداشت

ضرورت جلب رضایت شهروندان 
در اجرای پروژه های شهری

مردم صاحبان شــهرها هستند و برهمین اساس، در 
اجرای پروژه های شهری می بایست رضایت آنها جلب 
شود. باید کیفیت را به همراه سرعت در پروژه ها مدنظر قرار 
داد تا به موفقیت رسید و ارتقای سطح کیفی پروژه ها نیازمند 
نظارت دقیق بر عملکرد حوزه های مختلف است که این امر 
مهم با بازدید مستمر امکان پذیر می شود. از وظایف مدیران 
شهری، خدمت به مردم و حل مشکالت شهری است و برای 
این منظور باید از تمام تــوان و ظرفیت های موجود اعم از 
متخصصان شهرداری، سمن ها، تشکل های مردمی و... نهایت 
بهره بــرداری در این زمینه را بــرد. از همین رو، پروژه های 
شهری در منطقه16 در زمان های مقرر به بهره برداری رسید 
تا بهره گیری از فضاهای موجود و ظرفیت کارشناسان، امید، 
آرامش، آسایش، زیبایی و پاکیزگی را برای شهروندان منطقه 

به ارمغان آورد. 
در موضــوع محله محــوری و ارائــه خدمات مناســب 
به شــهروندان، با توجه به نیاز شــهروندان ضــرورت دارد 
تکمیل طرح هــای عمرانی برای تأمین رفاه آنان تســریع 
شــود. همچنین در محله های 9گانه منطقه همچون سایر 
محله هــای پایتخت، وجود پاتوق هــای محلی برای ارتباط 
اجتماعی شــهروندان، بیش از پیش مــورد توجه قرار دارد 
و وضعیت منطقه در خدمت رســانی و توسعه محله محوری 
مطلوب ارزیابی شده است. عالوه بر این باید نظارت مستمر 
در محدوده محله ها و منطقه صورت بگیرد و با اولویت قرار 
دادن پیام های شهروندی از طریق سامانه های مردمی137، 
1888 و... مشــکالت را به حداقل رساند. در دیگر بخش ها، 
لزوم توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی محله های قدیمی و 
حفظ هویت آنها، آمادگی شهرداری منطقه با بهره گیری از 
تجربیات مدیران و معاونان متبحر در فصل بارش و نزوالت 

آسمانی از اولویت های این منطقه است. 
مدیریت هزینه و کاهش آن، افتتاح 30پروژه توسعه محور 
در محله ها و افتتاح 4پروژه نوســازی عمرانی در بافت های 
فرسوده، افتتاح 16پروژه ترافیکی و 2پروژه زیست محیطی 
و... از مــواردی اســت که بــه جلب رضایت شــهروندان 
منطقــه اهمیت می دهــد. احداث 4کیلومتر مســیر ایمن 
ویژه دوچرخه ســواران و بحث ایمنی در این مسیر از دیگر 
اولویت های مدیریت شهری منطقه16 است. عملیات احداث 
مسیرهای ویژه دوچرخه سواری با کارشناسی ها و مطالعات 
متعدد در این زمینه برای در نظر گرفتن بهترین و ایمن ترین 
مسیر برای دوچرخه ســوار، عابران پیاده و خودروها در نظر 
گرفته شده اســت. همه مسیرها با روند حرکت خودروها و 
حتی مسیرهای ویژه در پیاده روها، همگی با عالئم جداکننده 
فیزیکی و تابلوها و خط کشی های ویژه مشخص شده و ایمنی 

افراد در این عملیات درجه اول محسوب می شود. 
پروژه های شــاخص منطقه همچون مجموعه ورزشــی 
شــهدای گمنام محله جوادیه، فــاز دوم مجموعه فرهنگی 
ورزشی شهربانو ویژه بانوان، بهینه سازی تمامی ایستگاه های 
اتوبوس و بهینه سازی پیاده روها برای  تردد معلوالن، نخستین 
موزه محلی در محله نازی آباد برای به نمایش گذاشتن آثار 
مفاخر و پیشکسوتان منطقه و... از پروژه های نیمه تمام است 
که تالش می شود تا پایان سال جاری به اتمام برسد. تکمیل 
پروژه های عمرانی ناتمام از اصلی ترین دغدغه های مدیریت 
شهری منطقه است که با افتتاح آنها شهروندان شاهد تحول 
در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی 
خواهند بود. توسعه زیرساخت های فرهنگی ـ ورزشی یکی از 
ضروریات است که در سال های اخیر تالش های بسیاری در 
بهبود شرایط زیرساخت های فرهنگی، تفریحی و مذهبی در 
منطقه شده است. همچنین ایمن سازی و رفع خطر امالک 
ناایمن در منطقه16 در دستورکار قرار دارد و تدبیر شهردار 

تهران نیز، رسیدگی ویژه به این موضوع است. 

هویتپیشخوانپیشخوان

ساعت آفتابی مسافران ری
مسافران و بازرگانانی که در مسیر جاده ابریشم از خراسان تا ری می آمدند، با رسیدن به 
بنای آجری برج طغرل که در شــرق آرامگاه ابن بابویه قرار دارد، به آسانی می توانستند زمان 
دقیق روز را تخمین بزنند. معماری برج طغرل به گونه ای اســت که می توان از آن به صورت 
یک ســاعت طبیعی استفاده کرد. در نمای بیرونی این برج خشتی 24کنگره وجود دارد که 
دور تا دور برج را دربرگرفته اند. هنگام طلوع آفتاب، یکی از کنگره های ضلع شرقی برج روشن 
می شــود و اشعه آفتاب از داخل آن به بیرون می تابد. با برآمدن روز و گذشت هر ساعت، به 
تعداد کنگره های نورانی برج افزوده می شــود و وقتی خورشید روی نصف النهار قرار بگیرد، 
اشعه خورشید به سردر جنوبی برج رسیده است. در هر کنگره برج طغرل 4نیم  دایره وجود 
دارد که هر نیم دایره نشانه یک ربع ساعت است و در گذشته اطالع از زمان را برای کاروانیان 
آســان می کرد. در زمان رونق جاده ابریشم، هنگام شــب در باروهای این برج خشتی آتش 
روشــن می کردند تا کاروانیان مسیر خود را گم نکنند. در این مواقع ساعت آفتابی مسافران 

ری مانند چلچراغی می درخشید و راه را برای گمشدگان روشن می کرد.

بوستان شهید ناظری، پاتوقی خانوادگی است
ساختمان نونوار مجتمع فرهنگی و تجاری امام رضا)ع( در همسایگی بوستان شهید محمد 
ناظری قرار دارد و اگر از خیابان امین الملک وارد خیابان شهیدان صبوری شوید، تا زمانی که از 
مقابل هیکل رشید این ساختمان عبور نکنید، فقط صدای قیل و قال کودکان و مادرانی که در 
محوطه بازی کودکان نشسته اند، به گوشتان می رسد، اما پس از واردشدن به بوستان، پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها و جوانان محله امامزاده حســن)ع( را می بینید که هریک در قسمتی از بوستان 
به اختالط و ورزش مشــغولند. اختالط های عصرانه، سرگرمی محبوب سالمندان محله است و 
گعده ها و دورهمی های آنها در بوســتان به راه است. جوانان هم معمواًل برای استفاده از وسایل 
ورزشی به این بوستان سرمی زنند. بوستان شهید ناظری که در گذشته ساختمانی متروکه در 
اراضی آن وجود داشــت، سرســبز و پردار و درخت است و فضای سبز باصفایی دارد. نهال های 
جوانی که 3سال پیش و در زمان ساخت بوستان کاشته شدند، اکنون درختانی رشید و برومند 
شــده اند. روی تپه های کوچک داخل بوستان هم خرمنی از گل های رز و نرگس های رنگارنگ 
روییده اند و درختان بیدمجنون و چنارهای آن جوان و شاداب هستند. فضای سبز، وسایل بازی 
کودکان، آبنمای پرتابل و وسایل ورزشی بدنسازی، از امکانات بوستان شهید محمد ناظری است. 
واقع شدن این بوستان در تقاطع خیابان های اصلی و پررفت وآمد قزوین و شهیدان صبوری سبب 

افزایش امنیت آن شده و این بوستان را به پاتوقی خانوادگی تبدیل کرده است. 

منطقه17پاتوق

نصیبه سجادی منطقه20
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الو محله

الزم  بررســی های  پاسخ مسئول
بــرای حذف زوائــد ترافیکی معابر 
انجام شــده و تیرهــای برق که در 
عابــران  و  خودروهــا  رفت وآمــد 
مشــکل ایجــاد کننــد، تعویــض یا 

جابه جا می شوند. 
  مهدی نوروزی، معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار منطقه17

تیر برق معارض را 
جمع آوری کنید

در ماه هــای اخیر تعداد  منطقه 17

زیادی از تیرهای برق معارض کوچه ها 
و خیابان هــای ناحیه یک جمع آوری 
شدند، اما هنوز تیر چراغ برق فرسوده 
خیابان شــهید یکتا ثانی جمع آوری 
نشــده اســت. این تیر بــرق مقابل 
پارکینگ یک ساختمان مسکونی قرار 
دارد و رفت وآمــد بــه پارکینگ این 

ساختمان را دشوار کرده است. 
صادق عبداللهی، کاسب و ساکن 
محله امامزاده حسن)ع(

سرای  ســیزدهمین  پاسخ مسئول
محلــه  در  منطقــه19  محلــه 
اسماعیل آباد در حال ساخت است 
پیشــرفت  تاکنــون 60درصــد  و 
فیزیکــی داشــته اســت. در حال 
و  ســفت کاری  فعالیــت  حاضــر 
این مجموعه  دیوارکشی ساختمان 
عملیــات  و  رســیده  اتمــام  بــه 
نازک کاری دیوارهای داخل و نصب 

سنگ پله ها در حال انجام است. 
محمدمهدی گندمی، معاون فنی و 
عمرانی شهردار منطقه19

راه اندازی سریع تر سرای 
محله اسماعیل آباد

منطقه 19 یکی از تقاضاهای مهم 

اهالی محله اسماعیل آباد، داشتن یک 
سرای محله اســت تا بتوانند در آن 
مشارکت بیشتری با اعضای شورایاری 
داشــته باشــند و در جریان اتفاقات 
محله قرار بگیرند. شنیده ایم که این 
ســرای محله در دست ساخت است، 
امــا درخواســت ما این اســت که با 
سرعت بیشــتری مراحل ساخت آن 
انجــام شــده و هرچه زودتــر مورد 

بهره برداری قرار گیرد. 
جمعی از ساکنان محله اسماعیل آباد

طــرح  اجــرای  در  پاسخ مسئول
ابتــکاری کمپین »محله دســترس 
پذیــر« در شــهرری ایــن مشــکل 

برطرف خواهد شد. 
فرهاد افشار، شهردار منطقه20

مناسب سازی معابر 
برای معلوالن

منطقه 20 تــردد توانیاب هــا در 

خیابــان 24متری دشــوار اســت و 
پلکانی بودن پیاده رو در بخش هایی از 
این خیابان، آنها را با مشــکل مواجه 
می کنــد. از مســئوالن شــهرداری 
بــرای  اقداماتــی  می خواهیــم 
تردد آسان  برای    معابر  مناسب سازی 

معلوالن انجام دهند. 
مجتبی خلیلی، ساکن محله جوانمرد

پیمان پورنصر
شهردار منطقه16


