
گشت وگذار در محله ثامن و بررسی 
مشکالت و نیازهای شهر ی اهالی

محله8جانمیگیرد
در طرح ســاخت بزرگراه جوانه )شــهید چراغی فعلی(، بخش جنوبی 
محله بلورســازی که به محله8 شهرت دارد، از منطقه16 جدا و به پیکر 
منطقه17 ســنجاق شده است. این بخش مســکونی پس از قرارگرفتن 
در نقشــه منطقه17 مورد بی مهری قرار گرفته و در طول این سال ها از 

کوچک ترین امکانات رفاهی محروم بوده است.
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این هم محله ای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی زیادی 
در منطقه 17 داشته است

گالیه ملی پوش توانیاب 
از بی توجهی به اشتغال معلوالن

قرار است به زودی در این منطقه گروهی به نام »نیک اندیشان جوان شهر« 
تشکیل شــود تا نوجوانان عالقه مند به فعالیت های اجتماعی دورهم جمع 
شــوند و در کنار یکدیگر و با هدایت بزرگ ترها کارهــای خیرخواهانه و 
عام المنفعه را طراحی، تمرین و اجرا کنند. شــاید بتوان این گروه را که با 

مجوز سازمان ملی جوانان در منطقه17 راه اندازی می شود...

»مریم سلطانی« از بانوان ورزشکار و قهرمانی است که 
نیاز به معرفی ندارد. همه کســانی که در عرصه ورزش 
دستی بر آتش دارند می دانند که او نخستین زن ایرانی 
امارات حریفان  توانسته در مسابقات آسیایی  بوده که 

خود را عقب براند و...

هنوزبیکارمفرزندخلفیافتآباد
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بزرگ تریــن مزرعــه خانواده 
شهربانو  مجموعه  در  پایتخت 
بوستان والیت به بهره برداری رسید. 
رئیس اداره فضای ســبز شهرداری 
منطقه19 با اعــام این خبر گفت: 
»این مزرعه به وسعت 500مترمربع 
بــا طرح لوگــوی شــهرداری، ویژه 
عاقه منــدان بــه کاشــت گل ها و 
گیاهان با مشارکت مرکز تحقیقات، 
آموزش و مشاوره گل و گیاه ساخته 
ابوالفضل  »ســید  اســت.«  شــده 
موسوی« با اشــاره به اینکه در این 

مزرعه شرایط الزم برای کاشت و نگهداری از گیاهان برای بانوان عاقه مند 
به بهره برداری از سبزی های ارگانیک فراهم شده است، گفت: »در این فضا 
40قطعه زمین برای کاشت و برداشت محصول ایجاد شده که 26مورد از 
آنها برای اســتفاده شــهروندان و مابقی برای کاشــت گیاهان دارویی، 

نشاکاری و استفاده کودکان است.«
وی با بیان اینکه خدمات آموزشی 
متنوعــی درخصوص نحوه کاشــت 
گیاهان برای مراجعه کنندگان به مرکز 
در نظرگرفته شده که پس از ثبت نام 
به صــورت مجازی از آنهــا بهره مند 
می شوند، افزود: »مراقبت از گیاهان 
آپارتمانــی، ســبزیکاری، گل هــای 
دارویی،  گیاهان  فصلی، گونه شناسی 
بام سبز، پرورش قارچ، هرس و تکثیر 
درختان و درختچه از عناوین آموزشی 
این مرکز هستند. عاقه مندان عاوه 
بر مراجعه حضوری به مرکز تحقیقات، آموزش و فضای ســبز در مجموعه 
شــهربانو یا بوستان شــریعتی می توانند با شــماره گیری 55852121 و 
5546087 از مشاوره تلفنی بهره مند شوند یا با عضویت در گروه واتساپی 

»آموزش مرکز تام19« به صورت آناین مشاروه دریافت کنند.«

تیتر یک

راهاندازیبزرگترینمزرعهخانواده

بازدید از پروژه های کوچک مقیاس 
شهردار منطقه20 با هدف بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های توسعه محلی، میزان پیشرفت 
پروژه های کوچک مقیاس ناحیه3 را بررسی و دستورهای الزم را صادر کرد. »فرهاد افشار« با بیان 
اینکه 74پروژه کوچک مقیاس و محله ای در منطقه20 اجرایی می شود، گفت: »با بررسی های 
به عمل آمده و شناســایی نیازهای محله ها، 6پروژه کوچک مقیاس در ســطح ناحیه3 اجرایی 
می شود.« وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت فضاهای محیطی و رفع مشکات محله ها از اهداف 
اجرای پروژه های کوچک مقیاس در این ناحیه است، افزایش فضاهای گردشگری و تفریحی با 
نصب المان ها و ایجاد فضاهای مناسب برای استفاده شهروندان در ابتدای خیابان شهید رجایی 
تا بقعه امامزاده ابوالحسن)ع( و ساخت بوستان محلی در خیابان امامزاده را از جمله پروژه های 
توســعه محلی در ناحیه3 عنوان کرد. شهردار منطقه معبرسازی، بهسازی معابر، مناسب سازی 
پیاده روها، پاتوق محله، بازپیرایی و تجهیز بوستان ها، نصب کفپوش و تهیه و نصب وسایل بازی 
کودکان در بوستان ها، مرمت سرویس های بهداشتی، آرام سازی ترافیکی، رنگ آمیزی و نقاشی 
دیواری را از جمله پروژه های توسعه محلی عنوان کرد که تا پایان سال تکمیل و مورد بهره برداری 
شهروندان قرار خواهد گرفت. در این بازدید مراحل اجرای طرح های توسعه محلی باغ راه اندیشه 

و خیابان های شهید رضازاده، شهید عنایتی، امامزاده ابوالحسن)ع( و کوچه پایدار بررسی شد. 

کسب27رتبه برتر کنکور از سوی دانش آموزان منطقه17
دانش آموزان منطقه17 موفق شدند 27رتبه زیر1000 
کنکور سراسری را کسب کنند. »مهدی نیکبخت« رئیس 
اداره آموزش و پرورش منطقه17 با اعام این خبر گفت: 
»دانش آموزان مقطع دبیرستان دوره دوم منطقه توانستند 
6رتبه برتر در رشته علوم تجربی، 7رتبه در رشته ریاضی 
و فیزیک، 11 رتبه در رشــته علوم انســانی و 2رتبه در 
کنکور هنر و یک رتبه در رشته هنر را به خود اختصاص 
دهند.« به گفته نیکبخت، رتبه61 گروه علوم انســانی از 
جمله رتبه های برتر منطقه بوده که توســط دانش آموز 

»مرضیه آشوغ« از دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی الزهرا)س( کسب شده است. 

چهره

تولید کننده کلیپ های 
ورزشی برای اهالی

یادداشت

طفره رفتن از 
استخدام معلوالن

منطقه19

منطقه19

به کارگیری و اســتخدام 3درصدی 
معلوالن در دستگاه های دولتی و اجرایی 
کشــور، از جملــه قوانین ارزشــمندی 
اســت که در کشــورمان وجــود دارد. 
طبق ماده15 الیحــه حمایت از حقوق 
معلــوالن، دولت مکلف اســت حداقل 
3درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، 
پیمانی و کارگری دستگاه های دولتی و 
عمومی را که از بودجه کشــور استفاده 
افراد دارای معلولیت واجد  می کنند، به 
اگرچه ممکن  اختصاص دهد.  شــرایط 
است برخی از توانیاب ها از انجام بعضی 
امور در ســازمان ها، نهادهــا و اداره ها 
ناتوان باشــند، اما در بیــن آنها افرادی 
وجــود دارد که می تواننــد فعالیت های 
مفید و کارآمدی انجام دهند. به همین 
دلیل، اســتخدام آنــان در اداره ها برای 
انجــام اموری که نه تنهــا از عهده آنها 
بــر می آید بلکــه ممکن اســت بهتر از 
دیگران انجام دهند، امری مهم اســت. 
با این وجود، این قانون در بســیاری از 
دستگاه ها به صورت نرم دور زده می شود 
و اقدامی برای اســتخدام و به کارگیری 
نمی شود. همین موضوع  انجام  معلوالن 
باعث می شــود تا هرازگاهی مســئوالن 
بهزیســتی از عدم همکاری سازمان های 
مختلف گایه و حتی شــکایت هایی از 
این ارگان ها طرح کنند. با این حال این 
سازمان امکان تعیین تکلیف یا برخورد 

با وزارتخانه ها و سازمان ها را ندارد. 
مشــکلی که در این بین وجود دارد 
و دور زدن نــرم قانــون بــه آن اطاق 
می کنیم، این اســت که دستگاه ها برای 
اســتخدام معلــوالن شــرایطی در نظر 
می گیرند تا در عمل نتوانند اســتخدام 
شوند. در حقیقت قانون سفت و سختی 
درباره اســتخدام معلوالن وجود ندارد و 
گریزگاه های قانونــی زیادی وجود دارد 
تا برخی از ســازمان ها، شــرایطی وضع 
کنند کــه امکان اســتخدام معلوالن از 
آنها سلب شود. به عنوان مثال، براساس 
شنیده ها بعضی از سازمان ها حتی برای 
چاقی یا الغری توانیاب ها شــرایطی در 
نظر می گیرند که در عمل، نقض حقوق 
شهروندی و بی توجهی به قانون حمایت 
از حقوق معلــوالن و حتی نقض قوانین 

انسانی، اخاقی و اسامی است. 
در چنین شرایطی الزم است سازمان 
اداری و استخدامی وارد عمل شده و جلو 
این اجحاف را بگیرد. همچنین مسئوالن 
اقدامی برای تشــکیل هیئت ناظر انجام 
دهند تا فعالیت اداره ها و ســازمان ها در 
این خصوص ارزیابی و بــا آنها برخورد 
قانونی شــود. سازمان های مردم نهاد هم 
می توانند در احقاق حقوق معلوالن مؤثر 
باشند تا شــاید حقوق توانیاب هایی که 
با این مشــکل روبه رو هستند و در این 
شماره با یکی از آنها در منطقه16 آشنا 

شده ایم، تضییع نشود. 

افتتاح مسیر دوچرخه سواری محله زمزم
مسیر دوچرخه سواری خیابان شهید متین به مرحله 
بهره برداری رســید. شــهردار منطقه17 با بیان این خبر 
گفت: »این مسیر هزار و 300متر طول دارد و در طراحی 
آن استانداردها و نکات ایمنی الزم برای رکاب زنی بی خطر 
شهروندان رعایت شده است.« »محمود کلهری« از افزایش 
خطوط دوچرخه سواری منطقه تا پایان سال جاری خبر داد 
و افزود: »توسعه حمل ونقل پاک و فرهنگ دوچرخه سواری 
از اهداف مدیریت شــهری است که این هدف ها با ایجاد 

زیرساخت ها و آموزش همگانی تحقق پیدا می کند.«

»افســانه فراهانــی« مربی 44ســاله 
ایستگاه تندرستی بوستان والیت است 
کــه در روزهــای شــیوع کرونا دســت از 
فعالیت های ورزشی نکشیده و به روش های 
مختلف بانوان محله را به فعالیت های ورزشی 
ترغیب می کند. این ساکن منطقه19 فعالیت 
ورزشــی خود را از 10ســال پیش با انجام 
ورزش های صبحگاهی انفرادی در بوســتان 
22بهمن آغــاز کرد و بعد از مدتی وارد تیم 
تندرستی این بوستان شده و مربیگری این 
گروه را به عهده گرفت. این بانوی عاقه مند 
بــه ورزش از ســال1396 مدرک مربیگری 
آمادگی جســمانی و به مرور زمان مدارک 
تخصصــی دیگر این حوزه را کســب کرده 
است. او ســال1397 مدیریت خانه ورزش 
سرای محله شکوفه جنوبی را به عهده گرفته 
و ضمن ایجاد یک باشــگاه ورزشی، شرایط 
مناسبی را برای ورزش بانوان محله نیز ایجاد 
کرده بود. با شــیوع ویروس کرونا، فعالیت 
حضوری فراهانی در سرای محله فعًا متوقف 
شده اســت، اما دســت از تاش و تمرین 
نکشیده و این روزها به عنوان مربی ایستگاه 
تندرستی، هر روز از ساعت 7تا 8 در بوستان 
والیت، جنب ایســتگاه ایستگاه آتش نشانی 
حضور دارد. فراهانی فعالیت های ورزشــی 
خود را به صورت مجازی هم ارتقا داده است 
کــه راه اندازی باشــگاه مجــازی، برگزاری 

دوره های ورزشــی مجازی عمومی و 
همچنین برای اقشار خاص مثل 
معلوالن و سالمندان، ساخت 
کلیپ بازی و آموزشی ورزشی 
بــرای کــودکان، ســاخت 

آموزشــی  کلیپ هــای 
برگــزاری  ورزشــی، 
مجــازی  مســابقات 
چالشــی و مهارتی، 
کلیــپ  ســاخت 
اصاحی،  حــرکات 
کلیــپ  ســاخت 
دوشنبه های ورزشی 
و... جــزء مهم ترین 

موارد آن هستند. 

ابوذر چهل امیرانی
دبیر تحریریه

مجله خبری

اجرای طرح 40روضه در 40بیت شهید
پایگاه بسیج مسجد امام سجاد)ع( طرح »40روضه در 40بیت شهید« را اجرا می کند. این 
طرح به مناسبت قرار گرفتن در ماه صفر و با هدف پاسداشت شهدای منطقه اجرا می شود. 
در ایــن طرح مداحان داوطلب به منزل خانواده شــهدا مراجعــه و با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی روضه های خانگی رایگان برگزار می کنند. ایــن روضه ها به صورت خانوادگی و در 

فضای باز منزل خانواده شهدا اجرا می شود.
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برای   آبادانی محله 
لحظه شماری می کنیم

وســعت قابــل توجه 
جریان    فرســوده،  بافت 
آبادانی محلــه جلیلی را 
کنــد کرده اســت. دبیر 
شورایاری محله جلیلی با 
بیان این مطلب می گوید: 

»جلیلی جــزو محله هایی اســت که بخش 
عمده ای از مســاحت آن در بافت فرســوده 
قرار گرفته اســت. در گذشته به کیفی سازی 
بافت فرسوده توجه نمی شد و نوسازی بافت 
فرسوده بدون پیوســت های اجتماعی انجام 
شده است. بنابراین بسیاری از ساختمان های 
بلندمرتبه محله در کوچه ها و معابر 6متری 
ساخته شده اند. این شیوه اجرا رشد جمعیت 
و کمبود سرانه های هفتگانه محله جلیلی را 

به دنبال داشته است.« 
»عبــاس نوروزی« با بیــان اینکه اماک 
متروکه و فرســوده برای اهالی محله جلیلی 
دردسرســاز شــده اند، ادامــه می دهد: »در 
تعییــن اولویت های محله ها و تدوین ســند 
توســعه محله ها، شــورایاران محله جلیلی، 
تملک و تغییر کاربری اماکی مانند گرمابه 
و خشکشــویی متروکه محله را پیشــنهاد 
کردند که مورد موافقت شهردار منطقه واقع 
شــد، اما هنوز در این زمینه اقدامی نشده و 
اهالی با مشکاتی مانند کمبود فضای سبز و 
همسایگی با ساختمان های فرسوده و متروکه 
دســت و پنجه نرم می کنند. شهردار منطقه 
اجرای ســند توسعه محله ها را در دستورکار 
خــود دارد و اهالی محلــه جلیلی در انتظار 
رســیدن قطار   آبادانی منطقه به ایســتگاه 

جلیلی لحظه شماری می کنند.«

شورایاری  35
تمثال شهید در معابر و 

محدوده سکونت شهدای 
منطقه19 نصب شد. 

هدف از این اقدام حفظ 
و انتقال ارزش ها به 

نسل های آینده است و با 
این اقدام شمار تابلوهای 
نصب شده در سال جاری 

به بیش از 80تمثال 
شهید می رسد.

10
عملیات و طرح پاکسازی 

با هدف گندزدایی، 
نظافت و شست وشوی 
سرویس های بهداشتی 

در بوستان های 
شهیدرجایی و تختی 
منطقه16 انجام شد. 
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مترمربع به سرانه های 

فرهنگی منطقه18 
اضافه می شود. این رشد 
سرانه ها با ساخت سرای 

محله در محله شهید 
رجایی اتفاق خواهد افتاد 

که کلنگ ساخت آن با 
حضور مدیران شهری 

منطقه به زمین زده شد. 

840
تیر چراغ برق فرسوده 
منطقه17 تعویض یا 
جابه جا شدند. خیابان 
شهید قدرت پاکی و 

معابر فرعی منتهی به آن، 
خیابان های سجاد شمالی 
و جنوبی و خیابان شهید 
ولی عابدی، محورهای 
ناحیه یک هستند که 
تیرهای برق فرسوده 

آنها جمع آوری شد. این 
طرح در خیابان های شهید 
عیوض خانی، شهید اکبر 
بدری، آل احمد، زمزم 
و حریم بزرگراه شهید 
چراغی در ناحیه2 و 

خیابان های شهید رشیدی 
جهان، شهید شهسوار 

شمالی و جنوبی و خیابان 
شهیدان حسنی در 

ناحیه3 هم اجرا شد. 

بهره برداری از 2پروژه توسعه محله ای 
از بین 11پروژه توســعه محله ای تصویب شده در منطقه19، 2پروژه 

تکمیل شده و آماده بهره برداری شهروندان است. 
معاون برنامه ریزی و توســعه شهری شــهردار منطقه19 با بیان این 
موضوع گفت: »بازپیرایی و ارتقای تجهیزات بوســتان های باران و مرجان 
از پروژه های توســعه محله ای این منطقه اســت که در قالب رفع نواقص 
روشــنایی با نصب 20دستگاه پرژکتور COB، تعویض نیمکت بوستان ها 
و... اجرا شده است. با هدف افزایش رفاه شهروندان، مجموعه وسایل بازی 

این بوستان ها هم تعویض و بهسازی شده است.«
»نیما پروین« در ادامه به پروژه بهســازی 4معبر فرعی در شــهرک 
احمدیه که با هدف تســهیل در   تردد شــهروندان اجرا شده است، اشاره 
کرده و گفت: »ایــن پروژه با اجرای فعالیت هایــی همچون احداث نهر، 
جدول و آسفالت در خیابان شهید عیسی بیگلو و کوچه های مختاری، صاحب الزمان)عج( و جوکار 

رو به اتمام است.«
وی با اشــاره به 2پروژه بهســازی خیابان طالقانی و احداث مرکز کارآفرینی در محله نعمت آباد 
گفت: »عملیات عمرانی این 2پروژه توســعه محله ای که در مرحله طراحی توسط سازمان نوسازی 

است، پس از اباغ از سوی این سازمان آغاز خواهد شد.«

»همیار دانایی« مهمان مجتمع های مسکونی می شود 
کتابخانه شــهید فهمیــده با اجرای طرح »همیار دانایــی« و با هدف   ترویج فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی به 

خانه های ساکنان منطقه١٦ می رود. 
»علی اصغر خسروی« رئیس فرهنگسرای بهمن با اعام این خبر گفت: »در این طرح که با همکاری شهروندان 
منطقه16 اجرا می شــود، 10کتابخانه موقت در مجتمع های مســکونی بزرگ ایجاد می شود تا به ساکنان خدمات 
رایــگان دهد. این طرح در مرحله  نخســت در مجتمع های بیش از یکصد خانوار اجرا می شــود و مدیر و یکی از 
ســاکنان مجتمع با همکای عوامل کتابخانه شــهید فهمیده، از طریق منابعی که دراختیار آنان قرارمی گیرد، به 

ساکنان خدمات فرهنگی رایگان می دهند.« 
خســروی ادامه داد: »طرح همیار دانایی با بهره گیری از مناســبت ها و آیین های همسایگی با تأکید بر فرهنگ 
آپارتمان نشــینی درمجتمع های مسکونی اجرا می شود و هدف آن گسترش فرهنگ مطالعه و ارائه خدمات رایگان 
و قابل دســترس به ســالمندان، بانوان خانه دار و افرادی است که به دلیل مشــغله و کمبود وقت یا خطر ابتا به 
ویــروس کرونا امکان مراجعه به کتابخانه ها را ندارند. در ضمن اجــرای این طرح باعث کاهش هزینه های   تردد و 

ترافیک می شود.« 
آنطــور که مدیر فرهنگی منطقه16 می گوید؛ مخاطبان این طــرح می توانند موضوعات مورد عاقه خود را به 
همیــاران دانایی اعام یا تلفنی از کتابخانه خدمات دریافت کنند. در صورت تمایل نیز با تهیه  خاصه ای از کتاب 
مطالعه شده در مسابقه خاصه نویسی همیار دانایی شرکت کنند. رئیس فرهنگسرای بهمن در پایان صحبت هایش 
افزود: »کتابخانه شهید فهمیده بزرگ ترین کتابخانه عمومی جنوب تهران است وعاقه مندان برای کسب اطاعات 

بیشتر از این طرح و سایر امکانات و خدمات آن با شماره 55058437 تماس بگیرند.«

استقبال پرشور اهالی از همایش دوچرخه سواری 
همایش ویژه دوچرخه ســواری با برپایی خیابان ورزش در بلوار مدرس 

منطقه20 برگزار شد. 
شهردار منطقه20 درباره اهداف برگزاری این همایش گفت: »با توجه 
بــه اهمیت این موضــوع در ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان و   ترویج 
فرهنــگ دوچرخه ســواری و حمل ونقل پاک، خیابــان ورزش با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و تمامی پروتکل های بهداشــتی در خیابان شهید 

مدرس برگزار شد.«
»فرهاد افشــار« با اشاره به استقبال خوب شــهروندان منطقه از این 
همایــش افزود: »برپایــی چنین همایش هایی به ارتقــای کمی و کیفی 
حمل ونقل عمومی و   ترویج و توسعه  دوچرخه سواری و پیاده روی به عنوان 
یک شــیوه  کارآمد جابه جایی در مســافت  های کوتــاه کمک می کند و 
فرصتی اســت تا استفاده از خودروهای شخصی را در سفرهای درون شهری و برون شهری خود به 

حداقل برسانیم و به سامت خود و جامعه کمک کنیم.«
وی برپایی برنامه های فرهنگی و آموزشــی برای جلب مشــارکت شهروندان و پیوستن آنان به 
پویش سه شنبه های بدون خودرو، اســتفاده از ظرفیت گروه های مردم نهاد فعال و آگاهی بخشی و 
آموزش شــهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان از مزایای اســتفاده از حمل ونقل پاک و مخاطرات 

خودرو محوری را از برنامه هایی برشمرد که در حاشیه این همایش برگزار شد. 
برگزاری مســابقه دوچرخه ســواری، پیاده روی، استفاده از وســایل و بازی های ورزشی، برپایی 
غرفه تعمیر دوچرخه، آموزش دوچرخه سواری زیرنظر سرمربی تیم ملی جوانان و نوجوانان، برپایی 
غرفه پلیس راهور، آشنایی حاضران با اپلیکیشن دوچرخه، برپایی مسابقه دوچرخه سواری مهارتی 
برای افراد کمتر از 12ســال و برگزاری مسابقه نقاشی همراه با اهدای جوایز به شرکت کنندگان، از 
فعالیت هایی بود که در حاشــیه این همایش انجام شــد. همایش ویژه دوچرخه سواری با مشارکت 
اداره ورزش معاونت اجتماعی و فرهنگی، بوســتان آمــوزش ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک 
و شــهرداری ناحیه5 با همکاری پلیس راهور برگزار شــد و اعضای انجمــن توان یابان یاران، تیم 

دوچرخه سواری جوانان و نوجوانان شهرری و شهروندان عاقه مند به رکاب زنی پرداختند. 

میز خبر

منطقه16چه خبر از شهر؟

منطقه17

ساماندهی بازار دوم 
نازی آباد با طرح وی ژه 

انضباط شهری 
شــهردار منطقه16 از ســاماندهی بازار دوم 
نازی آبــاد در قالــب طــرح انضباط شــهری با 
همکاری نیروهای انتظامــی و اداره راهنمایی و 
رانندگی خبر داد. »پیمان پورنصر« با اعام این 
خبر گفت: »از آنجا که ایجاد ســدمعبر توســط 
اصناف و کاســبان در معابر و پیاده روها موجب 
اخال در نظــم عمومی و ترافیــک، تصادف و 
نارضایتی شهروندان می شود، شهرداری منطقه 
اجرای طرح ویژه انضباط شــهری را در خیابان 
شهید اکبر مشهدی و میدان بازار دوم نازی آباد 
در دســتورکار قرار داده است.« وی با تأکید بر 
اینکه این طرح با هدف استمرار آرامش اجتماعی 
و انضباط شــهری در معابر اجرا می شود، افزود: 
»شهرداری منطقه آمادگی کامل برای همکاری 
با نیروی انتظامی در ایجاد انضباط شهری و رفع 
سدمعبر و بساط گســتری را دارد تا شهروندان 
احساس آرامش و امنیت بیشتری داشته باشند.«

شهردار منطقه با اشاره به وجود مراکز تجاری 
مهم در محله نازی آباد که باعث شده همه روزه 
جمعیت زیادی به ایــن محدوده مراجعه کنند، 
گفت: »ســاماندهی بساط گستران، جلوگیری از 
توقف موتورسیکلت ها در معابر به ویژه پیاده روها 
از مطالبــات جدی مردم، معتمدان و کاســبان 
نازی آباد اســت که رفع این مشــکات باید در 
دستورکار مسئوالن مربوطه از جمله شهرداری، 

راهور و نیروی انتظامی قرار گیرد.«

خبر ویژه
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علی اصغر باباخانی
کارشناس امور شهری: 

حمایت تولید 
از محله ها آغاز می شود

 نکته اوْل  اگر بازارکار و تولید مناسب باشد 
و کارآفرینان و فعاالن صنایع و شــرکت های 
مختلف با بهره منــدی از توانمندی و مهارت 
خود اجناس و کاالهای باکیفیت، اســتاندارد 
و ارزانقیمت تولید کنند، چرخه اقتصاد کشور 
مناســب و مطلوب خواهد بود و به برکت آن 
بیکاری جوان ها و وابســتگی خارجی از میان 
خواهد رفت. این موضوع در شرایطی اهمیت 
بیشــتری پیدا می کند که متأسفانه بیماری 
کرونا، تحریم و فشــار اقتصادی از یک ســو و 
ورود اجناس خارجی از ســوی دیگر بازار کار 
را دچار بحران کرده است. بدون   تردید هرچه 
بازار تولید کاال در محله ها داغ تر باشد، بیکاری 
جوانان کمتر شده و وضعیت اقتصادی بهبود 

پیدا می کند. 
 نکته دوم  بیشتر تولیدکنندگان از توان مالی 
و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و علت 
اصلی آن وجود هزینه های مختلفی است که 
بر دوش آنها سنگینی می کند. 
تصــور کنید یک شــرکت یا 
که  هرقدر  تولیــدی  کارخانه 
محصــول و کاالی بیشــتری 
مالیات و  بایــد  تولید کنــد، 
بپــردازد،  بیشــتری  عوارض 
اما این موضوع در کشــوهای 
پیشرفته برعکس است، به این 
صورت که اگر تولیدکننده محصوالت بیشتری 
تولید کند، به همان میزان از تخفیف و کاهش 
مالیات بهره مند خواهد شــد و این راز و رمز 
موفقیت اقتصادی در این قبیل کشورهاست. 

نکته سوم  اگر فرد توانمند و خّاقی بخواهد 
برای تولید کاال و اجناس ضروری مردم مغازه 
یا کارگاهی اجاره کند، با بهای سرســام آور و 
سنگین مواجه خواهد شد. اگر در هر محله و 
منطقه امکاناتی برای این افراد در نظر گرفته 
شــود، از یک ســو توانمندی و خاقیت آنها 
بروز پیدا می کند و از ســوی دیگر نیاز مردم 
را به گونه ای مناسب تأمین می کنند و از همه 
مهم تر حس اعتماد و اطمینان مردم نسبت به 

کاالهای داخلی را بیشتر خواهند کرد. 
 نکته چهارم  درسال های اخیر بارها مسئوالن 
و متولیان امر از اهمیــت خرید کاالی ایرانی 
ســخن گفته و مردم شــنیده اند، اما واقعیت 
آن اســت که تا وقتی حمایــت همه جانبه از 
تولید داخلی انجام نشــود، شهروندان نسبت 
به خرید صددرصــدی اجناس داخلی میل و 
رغبت نخواهند داشــت. فعالیت های فرهنگی 
در زمینه رونق بازار داخلی و تشویق مردم به 
خرید اجناس ایرانی باید ابتدا از خود مسئوالن 
آغاز شــود یعنی زمانی که شــهروندان برای 
انجــام و پیگیری امور مختلف به ســازمان یا 
ارگانی مراجعه می کنند، در آنجا با محصوالت 

و کاالهای ایرانی مواجه شوند. 
 نکته پنجم  توجه بــه بنگاه های اقتصادی 
و تولیــدی کان اهمیت دارد، اما به این معنا 
نیســت که به بنگاه های کوچک توجه نکنیم. 
گاهــی وقت ها در دل محله هــا و کوچه ها با 
تولیدی هایی برخورد کنیم که ناشــناخته و 
گمنام هستند و وقتی به آنها مراجعه می کنیم، 
با افرادی آشــنا می شویم که با همت و تاش 
خود گامی بلند درعرصه تولید برداشــته اند و 
اگر از آنها حمایت و پشتیبانی شود، می توانند 
کارهای بزرگی انجــام دهند. به نظر نگارنده، 
حمایــت از تولیــد باید از محله هــا آغاز و به 

منطقه، شهر و کشور تعمیم پیدا کند.

طاهری سرشت فراز و نشیب فراوانی را در عرصه 
کارآفرینی پشت سرگذاشته و اکنون به عنوان بانوی 
تولیدکننده پارچه در منطقه16 به الگویی موفق برای 
دیگر بانوان تبدیل شده است. این بانوی هم محله ای 
توانســته با تولید پارچه مرغوب و باکیفیت بخشی 
از نیاز بازار را تأمین کند تا با اســتفاده از پارچه های 
تولید داخل ارز کمتری از کشــور خارج شود. او در 
کنار تولید و اشــتغالزایی به توانمندســازی بانوان 
جویای کار عاقه مند اســت. به همین دلیل ارتباط 
مســتمری با مؤسســه حمایتی و خیریه »حامیان 
رشاد« و گروه های مردم نهاد منطقه16 دارد و افرادی 
را که از طرف آنها معرفی می شــوند تحت آموزش 

قرار می دهد. 
»معصومه طاهری سرشت« 58ساله، مؤسس یک 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای در محل سکونتش است 
و تاکنون بســیاری از بانوان هم محله ای و محله های 
مختلف را با هنر بافندگی و نســاجی مشغول به کار 
کرده اســت. مانند روز اولی که شروع به کار کرده، 
با شــوق و عاقه در محل کارش حاضر می شود و از 
اینکه وسیله پیشرفت و توانمندسازی دیگران شده، 
شکرگزار اســت. طاهری مثل خیلی از افراد موفق 
مشــکات و موانع زیادی را پشت سر گذشته است. 
کارش را با گلدوزی و بسته بندی اجناس چینی در 
منزل آغاز کرده و تولید کننده پارچه در این منطقه 

جنوبی پایتخت است. 

با او خاطرات گذشته اش را ورق می زنیم. می گوید: 
»از کودکی به خیاطی عاقه داشتم و به همین دلیل 
بیشــتر وقتم را در کاس هــای خیاطی و گلدوزی 
گذراندم. ســال1357 در حالی که 16ســال بیشتر 
نداشــتم ازدواج کردم و در کنــار خانه داری، همراه 
همسرم کارگاه تولیدی لباس زنانه را اداره می کردم 
تــا اینکه واردات کاالهای چینی باعث شــد کارگاه 

تولیدی کوچک مان ورشکسته شود.«
طاهری سرشت سال1370 تصمیم می گیرد که 
ادامه تحصیل دهد و همان سال در دانشگاه تربیت 
دبیر فنی شــریعتی قبول شد و سال1372 توانست 
مجوز تأســیس یک مرکز آموزشــی را از ســازمان 
فنی و حرفه ای بگیرد. او برای شــروع کارش نیاز به 
مقداری پول داشــت و برای همین با کار در منزل و 
سفارش گلدوزی توانست سرمایه اولیه را تهیه کند. 
خودش می گوید که آن ســال ها بــا پس انداز و وام 
دولتی 300هزار تومانی، لوازم و تجهیزات موردنیاز 
را خریداری کرد. طاهری سرشــت با چرخ خیاطی 
ســاده ای کارش را آغاز کــرد و به مرور زمان فضای 
کســب و کارش را توســعه داد. او عنــوان می کند 
روزگاری به خاطر ادامه تحصیل در دانشگاه و بعد از 
آن کار فعالیت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مجبور 
بوده دور از همسر و فرزندانش باشد، اما حمایت های 
خانواده اش به او در رسیدن به اهدافش کمک زیادی 
کرده است. طاهری سرشت 2پسر و یک دختر دارد 

معرفی شده است. 

 برگزاری نمایشگاهی از هنر هم محله ای ها
طاهری سرشــت می گوید: »بافت پارچه یکی از 
مشاغل پایه است و نیاز اولیه اصناف مختلف از جمله 
تولیدی های مانتو، کت و شلوار و... را تأمین می کند.« 
او به عاقه منــدان دوخت انواع پارچه را می آموزد و 
هنرجویــان در کنار آن با هنر طراحی لباس، تلفیق 
پارچه ســنتی با چرم و الیاف گیاهی طبیعی آشنا 

می شوند. 
از افتخارات ایــن بانوی تولیدکننده و کارآفرین، 
دریافت لــوح تقدیر از نهادهــای مختلف از جمله 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری، شورای 
اسامی شهر تهران وشهرداری است. البته طاهری 

سرشــت فقط به تولید پارچه اکتفا نکرده و تاش 
می کند تــا اهالی را با انواع صنایع دســتی از جمله 
جاجیم بافی، تولید کیف دســت دوز و... آشــنا کند. 
او از راه اندازی نمایشــگاهی برای نشان دادن آثار و 
دســتاوردهای بانوان هم محلــه ای صحبت می کند 
و می گوید: »در چند ســال اخیــر با کمک معاونت 
امــور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه16 و 
مؤسسه خیریه حامیان اندیشه رشاد، اقدام به برپایی 
نمایشــگاه های فصلی کردیم. در این نمایشــگاه ها 
شهروندان آثار و دست سازه های خود شامل؛ کیف، 
کفــش، مانتو، کــت و... را در معــرض دید عموم 
قرار دادند و توانســتند  درصد باالیی از این اقام را 
بفروشــند. از طرف دیگر برخی از بازدیدکنندگان با 
هنر بافندگی و رشته های مرتبط با آن آشنا شدند.«

  »معصومه طاهری سرشت« متولد سال1341 در محله خزانه بخارایی است. او کارشناسی ارشد 
رشــته هنر از دانشــگاه علمی و کاربردی دارد و برای بیش از هزار نفر از شهروندان شغل ثابت 
ایجاد کرده است. از دیگر فعالیت های این بانوی هم محله ای تألیف 13عنوان کتاب با موضوع هنر 
طراحی، دوخت، پارچه بافی و نساجی سنتی اســت که در معرفی این هنر بین نسل جوان بسیار 

مؤثر بوده است. 

رضانیکنام

آشنایی با بانوی کارآفرین منطقه16 

تاروپودزندگی
دیدگاه

علی اصغر باباخانی
کارشناس امور شهری 

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح
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صفحه آرا

حسنی

که در کنار همراهــی او، تجربه و مهارت زیادی در 
زمینه تولید پارچه به دست آورده اند. 

 استقبال بانوان هم محله ای از هنر 
طاهری سرشــت برای اینکــه وارد عرصه تولید 
پارچه شود، به شهرهای مختلف سفر کرده تا با هنر 
پارچه بافی آشــنا شــود. همچنین او در این سفرها 
با گفت وگو با صاحبان مشــاغل مختلف نکته های 
بســیاری را جمع آوری و خاصــه این آموخته ها را 
در 13عنوان کتاب گردآوری کرده است. این بانوی 
کارآفرین با اشــاره به استقبال بانوان هم محله ای از 
فعالیت های هنــری می گوید: »روزی نیســت که 
شــهروندان برای آموزش و یادگیــری پارچه بافی با 
من صحبت نکنند و راهنمایی نگیرند. البته شــیوع 

ویروس کرونا تعداد مراجعه کننده ها را کم کرده، اما 
نتوانســته چرخ تولید ما را از حرکت دربیاورد.« او 
عنوان می کند که روزانه 25 تا 30نفر در ساعت های 
مختلف به او مراجعه می کنند و ضمن آموزش، درباره 
راه های راه اندازی یک کسب و کار موفق با او صحبت 
می کنند. ضمــن اینکه در هر فصل به طور میانگین 
100نفر به صورت رســمی در رشــته های طراحی، 
دوخت، ســوزن دوزی، کیف دست دوز و سایر هنرها 

آموزش می بینند. 
کوچک ترین هنرجوی او »محمدطاها فریدنی« 
اســت که اکنون 7ســال دارد و از 5سالگی برای 
یادگیــری هنر بافندگــی به همراه مــادرش به 
کارگاه طاهری سرشــت می آید. به همین دلیل، 
سال1397 به عنوان کوچک ترین نساج شهر تهران 

رامیبافیم

منطقه16
درباره بانوی کارآفرین 

خزانه بخارایی
معصومه طاهری سرشت

 متولد 
1341 

 تحصیالت  
 کارشناسی ارشد هنر اسامی از دانشگاه 
ادیان و مذاهب قم. کارشناســی طراحی 
دوخت از دانشگاه علمی و کاربردی واحد 
چرم. کاردانــی تکنولوژی طراحی دوخت 
از دانشــکده تربیت دبیر فنی شــریعتی. 
کاردانی گرافیــک از واحد فرهنگ و هنر. 
دارای درجه4 هنری در رشته سوزن دوزی 

از سازمان میراث فرهنگی
 سوابق هنری 

 مربی گلــدوزی ماشــینی، گلدوزی 
سنتی، طراحی لباس، خیاطی زنانه، سراج 
سنتی و پستایی دوزی از سازمان فنی و 

حرفه ای
 سوابق اجرایی 

 مــدرس دانشــگاه جامــع علمی و 
کاربردی واحدهای4، 11، 23، 32 و 34 

جهاد دانشگاهی ـ دانشگاه واحد چرم
 مــدرس دانشــگاه پیام نــور )واحد 
حکیمیه شــرق( در رشــته چاپ از سال 

1393 تا 1394
 مدرس انجمن ام.اس در سال1394

 مدرس رشــته طراحی کیف وکفش 
در واحد11 فرهنگ وهنراز ســال1394 

تا 1396
 مدرس دانشگاه آزاد )تهران مرکزی( 

از سال1397 تا 1398
 مدرس دانشــگاه های واحد23، 25 و 

34 علمی و کاربردی در سال1398
 سوابق و فعالیت  های نمایشگاهی 

 حضور در نمایشــگاه های مختلف از 
جمله نمایشــگاه حجاب، نمایشگاه زنان 
توانمند نمایشگاه بین المللی و نخستین، 
سومین، ششــمین و هفتمین نمایشگاه 

مدو لباس. 
 سوابق پژوهشی و تألیفات  

 تألیــف وتدویــن کتاب های ســتاره 
دانش، پیراهن مردانه، پولک ومنجوق دوز، 
بچگانه دوز،  حجمــی،  روش  الگوســازبه 
سراجی سنتی، خیاط لباس کشی، طراحی 

اندام، سوزن دوزی مناطق خاص و... 
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مدیر مؤسسه خیریه حامیان اندیشه رشاد: اجرای بازی تارو پود بین معلوالن 
عزت نفس بانوان را باال ببریم 

حضور کوچک ترین نساج در »اعجوبه ها«
»معصومه طاهری سرشــت« بانوی کارآفرین 
منطقــه16 می گویــد: »در طــول ســال و در 
مناســبت های مختلف با حضور در مراکزی مثل 
بهزیســتی، خانــه ســالمندان و معلــوالن و... 
برنامه های آموزشــی اجــرا می کنیــم. یکی از 
برنامه های پرطرفدار که هر سال در چند نوبت در 
مرکز نگهداری معلوالن کهریزک برگزار می شود، 
بازی تارو پود اســت که هدف اصلــی آن ایجاد 
لحظه های شــاد و مفرح برای این قشر و آموزش 
هنر بافندگی به شکل ساده و قابل فهم به آنهاست. 
در این برنامه های خیرخواهانه مربیان، استادان و 

هنرجویان باسابقه حضورپیدا می کنند.«

مؤسســه خیریه حامیان اندیشــه رشادکه 
سال هاســت با هدف حمایت و توانمندی بانوان 
راه اندازی شــده، در محله خزانــه بخارایی قرار 
دارد. »مهوش صابری منش« مدیر این مؤسسه، 
از جمله افرادی اســت که با شناســایی بانوان 
توانمند و فعــال در محله ها، از آنها برای انجام 
امور خیرخواهانه دعوت بــه همکاری می کند. 
او می گویــد: »باید بیش از اینها به بانوان توجه 
شــود و عزت نفس و جایــگاه اجتماعی آنها را 
باال برد. نخســتین قدم مؤثر در این زمینه هم 

حمایت و پشــتیبانی همه جانبــه خانواده ها از 
بانوان است. راه های دیگری هم برای 
رسیدن به این هدف وجود دارد، مثل 
ایجاد فضای مناسب برای حضور در 
اجتماع و شناسایی استعداد و توانایی 
بانوان که اگر با رضایت خانواده ها اعم 
از همسر، پدر یا مادر همراه نباشد، به 

نتیجه نخواهد رسید.«
مدیر مؤسســه خیریــه حامیان 
اندیشــه رشاد که از نزدیک با بانوان 

جویــای کار صحبــت کرده و مشــکات آنها 
را می شناســد، می گوید: »یکــی از مهم ترین 
موانع بر ســر راه آنها دریافت وام با بهره کم و 
اقساط بلندمدت است. به عقیده من مسئوالن 
بانکــی بایدبــرای بانوانــی که قصد 
بیندازند،  راه  دارند مشــاغل خانگی 
تســهیات بانکــی ویــژه ای در نظر 
بگیرنــد و مدت تشــکیل پرونده تا 
دریافــت وام را بــه کوتاه ترین زمان 
برســانند. وام بانکی مورد نیاز بانوان 
کارآفریــن با توجه به نوع کســب و 
بین  اقتصادی شــان  فعالیــت  و  کار 
5تا100میلیون تومان متغیر است.«

»محمدطاهــا فریدنی« از 5ســالگی توســط 
مادرش »مرضیه عباســی« مربی صنایع دستی، با 
هنر نساجی آشنا شده است. استعداد و عاقه مندی 
این کودک به حدی است که بعد از یکسال فعالیت 
و آموزش، به یکی از هنرجویان ماهر تبدیل شده 
است. او به عنوان کوچک ترین نساج و بافنده کشور 
در برنامه های تلویزیونی مختلف حضور پیدا کرده 
که یکــی از آنها برنامه »اعجوبه ها« با مجری گری 
مهــران غفوریان بــود. او در برنامه های کودک از 
جمله خاله شادونه نیز حاضر شده تا الگویی برای 
بچه ها باشــد و توانسته کودکان همسن خود را با 

این هنر آشنا کند. 

مهوش صابری منش 
مدیر مؤسسه خیریه 
حامیان اندیشه رشاد

دل
 عا

منا
س: 

عک
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به عنوان محله آزمایشی برگــزار شــد، در نهایت محلــه عبدل آباد داشتیم و جلســاتی که با اعضای شورایاری طرح، طی بازدیدهایی که از محله عبدل آباد توجه به انتخاب منطقه19 برای اجرای این در منطقه19 یکی از آنهاست، می گوید: »با در 7منطقه منتخب دیگر که محله عبدل آباد و با اشــاره به اجرای مرحلــه دوم این طرح توسعه شهردار منطقه19 با بیان این موضوع باشــند. »نیما پروین« معاون برنامه ریزی و مهم تریــن معضل تهران و رفع آن ســهیم ســعی می کنند تا در فاز نهایی، در انتخاب می کنند و بــا الیک کردن آرزوهای دیگران سایت، آرزوهای خود را برای شهرشان بیان در شــهرداری برساند. شــهروندان در این تازه و سرراست تر به اطاع مسئوالن مربوطه قرار است این نیازها و خواسته ها را از راهی جمعی آنها برای رسیدن به حل یک معضل، برای ثبت خواســته های مردمی و مشارکت کمپین آرزوهای تهران با راه اندازی وب سایتی مرور زمان در همه مناطق شــهر اجرا شود. یوســف آباد و امیرآباد اجرا کرده، بنا دارد به مرحلــه اول فعالیت خــود را در محله های شهری تشکیل شــده است. این کمپین که ایجاد ارتباطی دوسویه بین مردم و مدیران کمپین »آرزوهای تهران« برای 

کمپیــن آرزوهای تهــران به ثبت و نام این محله برای مشــارکت در در ســامانه تهران من انتخاب شده 
انتخــاب رسیده است.« دلیــل  دربــاره  »محله وی  می گوید:  عبدل آباد  اجتماعی و... باشد معماری و شهرسازی و پســماند، فرهنگی و موضوعات نگهداشت شهر، ترافیک، فضای سبز، آرزوها باید جزء وظایف ذاتی شهرداری همچون بین ســاکنان محله ها جریان دارد. البته این پروژه های محلی و خواســته هایی است که در عبدل آباد عامل مهمی برای شناســایی بهتر اهالــی در این کمپین و اجرای طرح در محله مشارکت جمعی اســت، می گوید: »مشارکت احســاس آرامش و امنیت کنیم نیازمند یک به شــهری که دلخواه ما باشد و بتوانیم در آن معاون شهردار منطقه با بیان اینکه رسیدن این طرح یاری کنند.«بیان آرزوهایشــان، ما را در اجرای هرچه بهتر شــهروندان را به همراه خواهد داشت تا ضمن زیاد مردم از مناطق مختلف مشــارکت بیشتر بودن ایــن محدوده از منطقه و    تردد بســیار احسانی نشــاط و پویایی خاصی دارد. معروف و دارا بــودن بازار بزرگ شــهید عبدل آباد به دلیــل بافت محلی محله 

بهبود محله شان ثبت کنند.« پویش آرزوهای تهران، آرزوهای خود را برای مراجعه کرده و بعد از ثبت محله عبدل آباد در می توانند به ســامانه اینترنتی »تهران من« و کسب اطاعات بیشــتر درباره جزئیات آن »شــهروندان برای پیوســتن به این کمپین مشارکت شــهروندان را باال ببریم، می گوید: مدارس، مساجد، پایگاه های بسیج و... میزان شهروندان و اطاع رسانی در مراکزی همچون مطلوب نیاز اســت که با مشــارکت یکایک وی با اشــاره به اینکه برای حصول نتیجه جلب مشارکت شهروندان آغاز خواهد شد.«شود، اطاع رســانی های منطقه ای هم برای ثبت و جایگاه ثبت آرزو برای شهروندان فعال عبدل آباد در ســامانه پویش آرزوهای تهران طرح اعام کرده ایم. به محض اینکه اسم محله محله موردنظــر را انتخاب و به مجری اصلی فاز نخست این طرح، با مشارکت هیئت امنا، طرح آماده کرده است، می گوید: »در شــرایط را برای اجرای هرچه زودتر که ضمــن معرفی محلــه موردنظر جزء نخستین مناطق منتخب است پروین با بیــان اینکه منطقه ما شهری خارج نباشد.«که تحقق آنهــا از عهده مدیریت 

ساکنان عبدل آباد خواسته های خود را 
در کمپین »آرزوهای تهران« با مدیران شهری در میان می گذارند

محلهدلخواهمن
 شــاید بارها آرزوهایی از جنس    آبادانی محله یا شهر را ناخودآگاه به زبان آورده باشیم بدون اینکه منتظر گوشی شنوا برای 
شنیدن آنها و دستانی معجزه گر برای تحقق شان باشــیم، اما کمپینی مثل کمپین »آرزوهای تهران« که سال گذشته با هدف 
پاســخگویی به آرزوهای شــهروندان شــکل گرفت، می تواند انگیزه مردم را برای بیان هدفمند این آرزوها ارتقا دهد. بعد از 

بهره مندی محله های یوسف آباد و امیرآباد در منطقه6 از این طرح در مهر سال گذشته، اکنون نوبت به محله عبدل آباد منطقه19 
رسیده است تا شنونده آرزوهای ساکنان جنوب شهر باشد.

عضو شورای اسالمی شهر تهران: 

مردم آرزو می کنند، مسئوالن اجرا
 با اجرای کمپین آرزوهای تهران مدیریت شــهری پا پیش گذاشــته تا در حد توان 
مهم ترین خواسته های شهروندان را شناسایی و برآورده کند. در روزهایی که مناطق17، 
18 و 19 به عنوان مناطق منتخب جنوب تهران برای اجرای این طرح انتخاب شده اند 
و منطقه19 فاصله چندانی تا برگزاری آن ندارد، با »زهرا نژادبهرام« عضو هیئت رئیسه 

شورای اسالمی شهر تهران و طراح کمپین آرزوهای تهران گفت وگو کردیم. 
 

  ایده کمپین آرزوهای تهران چه زمانی و با چه هدفی 
مطرح شد؟ 

ایده کمپین آرزوهای تهران با هدف ارتقای میزان همکاری 
شهروندان با یکدیگر و از سوی دیگر با مدیریت شهری، حدود 
یک سال و نیم قبل مطرح شــد. این ایده برگرفته از کتابچه 
»شــهر دلخواه ایرانیان« است که برای اجرای آن با دوستانی 
که در کمپین ملی شــهری ایران فعالیت داشته و طرح شهر 
دلخواه ایرانیــان را اجرا کرده بودند، گفت وگو داشــتم که 

حاصل آن راه اندازی کمپین آرزوهای تهران شد. 
  کمی درباره ســازوکار ایــن کمپین توضیح 

می دهید؟ 
این کمپین قصد دارد مدیران شــهری تهران ســریع، شــفاف و بی واســطه 
خواســته ها و آرزوهایی را که شــهروندان برای بهبــود زندگی و ارتقای کیفیت 
زیست شهری دارند بشــنوند تا با برآورده ساختن آنها، تهران شهری مطلوب تر 
برای شهروندانش شــود. برای رسیدن به این هدف سامانه ای راه اندازی شده تا 
شــهروندان از آرزوهای خود برای بهبود شهر بگویند و با همیاری یکدیگر آرزو 
یا آرزوهایی را برگزینند تا مســئوالن شــهری آنها را برآورده کنند. این طرح 
نخستین بار مهر سال گذشته در محله یوسف آباد و سپس امیرآباد در منطقه6 
اجرا شد که بعد از ثبت آرزوها در این سامانه، براساس بازخوردهای شهروندان 

3آرزوی برتر انتخاب و برآورده شد. 
  شرایط خاصی در نوع آرزوهایی که باید نوشته شوند وجود دارد؟ 
دســتورالعمل هایی برای شیوه مشــارکت شــهروندان در این طرح در 
نظر گرفته شده که در ســامانه پویش آرزوهای شهروندی بارگذاری شده 
اســت. به طور کلی آرزوها باید در حیطه اختیارات مدیران شــهری باشد، 
تأمین کننده منافع شــخصی نباشــد و منافع عمومــی را در نظر بگیرد. 
مثًا رفع پلمب یک مغازه یا ارائه مجوز برای ســاخت  یک ملک شخصی 

نمی تواند وارد رقابت با آرزوهای دیگر شود. 
  اجرای چنین طرحی چه مزایایی می تواند داشته باشد؟ 

یکی از مهم ترین ویژگی های مثبت اجرای این طرح ایجاد پیوستگی 
بین شــهروندان و مدیریت شهری است. باتوجه به اینکه عمومًا ما برای 
چیزی آرزو می کنیم که نسبت به آن حس تعلق داریم، هرچه مشارکت 
ما در آرزو کردن بیشــتر باشــد یعنی تعلق بیشتری نسبت به محل 
زندگی مــان داریم. این کمپین بــا در معرض دید قرار دادن نام محله 
و درخواســت های ساکنان سعی می کند گامی کوچک برای رسیدن 
به آرزوهای جمعی شــهروندان تهران بردارد. این درحالی اســت که 
شــاید عادت به آرزو کردن درباره شــهرچهره شهر را به مرور نرم تر 

و دلنشین تر کند. 
  گروه هدف این طرح بیشتر چه کسانی هستند؟ 

بــا توجه به اینکــه این طرح در فضای مجازی اجرا می شــود، 
طبیعتًا گروه هدف آن بیشتر جوانان و نوجوانان خواهند بود. 

  نحوه انتخاب محله عبدل آباد در منطقه19 برای اجرای 
این طرح چه بود؟ 

بعد از اجرای این طرح در منطقه6، 7منطقه شــهر تهران از 
جملــه مناطــق9، 11، 17، 18، 19، 21 و 22 کــه با توجه به 
پیوندهای همســایگی و محله گرایی پاسخ خوبی برای اجرای 
این طرح می دهند انتخاب شده اند. قرار است هریک از مناطق 
محدوده هایی را که به نظر می رســد برای مشارکت در اجرای 
این طــرح موفق تر عمل می کنند معرفی کنند که منطقه19 
با ارزیابی هایی که داشته، محله عبدل آباد را برای اجرای این 

طرح انتخاب کرده است. 
  اجرای چنین طرحی در محله های جنوبی شهر 
که معمواًل با مشــکالت بیشــتری روبه رو هستند چه 

تأثیری خواهد داشت؟ 
هر یک از ما در هرنقطه از شــهر آرزوهایی داریم و این 
ربطی به ساکنان باال و پایین شهر ندارد. با این حال اجرای 
چنین طرحی در مناطق جنوبــی مثل منطقه19 باعث 
بیشتر دیده شدن معضات آن خواهد شد. وقتی مسائل 
بیشــتر مطرح شده و در معرض دید قرار بگیرد، قابلیت 

رفع بیشتری هم خواهد داشت.

زهرا نژادبهرام
عضو هیئت رئیسه 

شورای اسالمی شهر 
تهران

نیما پروین
معاون برنامه ریزی 
و توسعه شهردار 

منطقه19

زهرابلندی

منطقه19

منطقه17

 چطور شــد که فعالیت در رشته چوب و 
رزین را به عنوان شغل انتخاب کردید؟ 

وقتی بــه دنبال کار می گشــتم، متوجه شــدم 
محصوالت این رشــته بازار فروش خوبــی دارند. به 

همین دلیل این کار را انتخاب کردم. 
 پیش از این انتخــاب، تجربه فعالیت در 

رشته های هنری و صنایع دستی را داشتید؟ 
مــن در بخش تأمیــن تجهیزات پزشــکی یک 
بیمارســتان خصوصی کار می کردم که با تعدیل نیرو 
کارم را از دست دادم. بعد از بیکار شدن نزد دایی ام به 
نقاشی و رنگ آمیزی یراق آالت مشغول شدم. در همان 
دوره با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردم. رنگ آمیزی 
یراق آالت روی ســامتی ریه ام تأثیر گذاشــته بود و 
نمی توانستم به این کار ادامه دهم. بنابراین با تشویق 
همســرم و با هم وارد بازاریابی شــدیم. در بازاریابی 
محصوالت متوجه شدیم که محصوالت چوب و رزین 
بازار فروش مناســبی دارند. یکی از دوستان همسرم 
نیز که به این کار مشغول بود از کارش رضایت داشت. 
من و همسرم هم تصمیم گرفتیم مگنتی و رویخچالی 

می دادیم و با وجود هزینه هــای باالی کار و مخارج 
زندگی هیچ درآمدی نداشتیم. نخستین فروش ما در 
بــازار صالح آباد منطقه19 بــود. آن روز با آنکه الاقل 
6میلیون تومان هزینه کرده بودیم و درآمد فروش مان 
یک میلیون و 200هزار تومان شــده بود، اما خیلی 

خوشحال بودیم! 
 چطور فــوت کوزه گری کارتــان را پیدا 

کردید؟ 
فوت کوزه گری کار ما داشــتن پشــتکار و ناامید 
نشــدن بود که باعث موفقیت ما شد. اغلب مگنت ها 
و رویخچالی های موجود در بازار چســبی بودند، اما 
محصوالت مــا آهنربایی بودنــد و طرح های جدید 
و زیبایی داشــتند، ولــی چون آهنربــا را در محل 
مناســبی نصب نکرده بودیم فروش نداشتیم. من و 
همســرم بارها با پای پیاده بازارهای تهران را گشتیم 
و محصوالت مختلف را دیدیم تا باالخره با راهنمایی 

یک کاسب به نام حبیبی که فروشنده 
لوازم دکوراسیون داخلی منزل بود 

ایراد کار خــود را پیدا کردیم. 
فروش اولیه ما هم در فروشگاه 
او بود که باعــث امیدواری و 

خوشحالی ما شد. 
عضویت  به  چگونه   

باشگاه زمزم درآمدید؟ 
صنایع دســتی  بازار  در 
عودالجــان میــزی کــه 
اجــاره کرده بودیــم کنار 
میــز تولیدکننــده ای بــه 

از  او  بــود.  »فرجــی«  نــام 
تولیدکنندگان چرم این باشــگاه 

اســت و وقتی متوجه شد ما به دلیل 
نداشتن سرمایه کافی در خانه کار می کنیم 

پیشنهاد کرد به مسئوالن باشگاه مراجعه کنیم 
تا کارگاه دراختیار ما بگذارند. 

 عضویت در باشــگاه در پیشرفت 
کارتان مؤثر بوده است؟ 

کار کردن در خانه خیلی ســخت است. 
بــه تازگی فرزند ما هم بــه دنیا آمده و اگر 
کارگاهی نداشــتیم، بوی مواد شــیمیایی 

تولید کنیم. 
 از روزهای آغاز کارتان بگویید. 

روزهای اول خیلی سخت بود. سرمایه ما فقط پول 
فروش سرویس طای همسرم بود. باید اجاره خانه و 
قســط هایی را هم که داشتیم پرداخت می کردیم. در 
خانه کارمان را شروع کردیم و خانه همیشه پر از بوی 
رنگ و وسایل شیمیایی بود. فرش اتاق کثیف می شد 
و چندبار هم فرش را ســوزاندیم! گاهی هم بوی مواد 
شــیمیایی صدای صاحبخانه را درمی آورد. روزهای 

خیلی سختی بود. 
 از ادامه کارتان ناامید نشدید؟ 

بارها! من و همسرم اوایل کارمان تجربه نداشتیم 
و گاهــی مــواد اولیه گران یا خــراب می خریدیم. تا 
مدت ها هیچ فروشــی نداشــتیم. بــار اول با زحمت 
زیــاد و 4 ـ 5میلیون تومــان هزینه، تعــداد زیادی 
مگنــت و رویخچالی تولید کردیم و بــه بازار بردیم. 
فکــر می کردیم فروش خوبی خواهیم داشــت، ولی 
همه می گفتند این مگنتی ها شــبیه لواشــک است 
و چیــزی نمی خریدنــد! مدت ها فقط ضــرر و زیان 

ســامتی نوزادمــان را به خطــر می انداخت. من و 
همسرم برای استفاده از این کارگاه و حضور در اینجا 
فقط شــارژ ماهانه می پردازیم و اجاره نمی دهیم که 
کمک بزرگی اســت. گاهی عاقه مندان و مسئوالن 
حوزه صنایع دســتی ایرانی و خارجی هم از باشــگاه 
بازدیــد می کنند که در افزایش سفارشــات ما تأثیر 

خوبی داشته است. 
 از تجربه کار در محله زمزم بگویید. 

تمام اوقات من و همســرم در کارگاه می گذرد و 
در محلــه رفت وآمد زیادی نداریم، ولی بســیاری از 
تولیدکنندگان باشگاه اهل همین محله هستند که با 
هم دوستی و همکاری نزدیکی داریم. اهالی این محله 
از نظر مالــی توان خرید زیادی ندارند و محله دنج و 

کم رفت وآمد است. 

فرصتی برای هنرنمایی بانوان
آشنایی با بانوی قلمزن باشگاه صنایع دستی یونسکو

گپ وگفتی با 2عضو باشگاه صنایع دستی یونسکو

فوتکوزهگریما
پشتـکاربود

در کارگاه آیینــه کاری مرکــز کارآفرینی و 
صنایع دستی یونسکو)زمزم( آثار قلمزنی »راضیه 
روشــن زاده اصفهانی« جلوه ای خاص دارند. در 
این آثار با استفاده از سبک های نو هنر قلمزنی 
طرح هــای بدیــع و اصیل ایرانــی روی فلزات 
حک شــده و آیینه های شکسته مانند قابی این 
تابلوها را دربرگرفته اند. روشــن زاده جزو بانوان 

هنرمند مرکز کارآفرینی 
صنـــایع دســــتی  و 
است.  یونســکو)زمزم( 
نقــل  زیــر  گــزارش 
این  از زندگی  گوشه ای 

بانوی هنرمند است. 
تماشای  از  همیشه 
زیبایی  رومیزی هــای 
قلم  پدربــزرگ  کــه 
می برد.  لــذت  می زد، 

نقــوش و طرح هــای لطیف و زیبــا خلق کند. 
نمایشــگاه  »راضیه روشــن زاده اصفهانی« در 
سراســری صنایع دستی برای محصوالت گالری 
دهنوی شناسنامه هایی طراحی کرد که در آنها 
ویژگی های محصوالت مانند سبک قلمزنی اثر، 
ارزیابی کارشناسی اصالت طرح و... به زبان های 
فارسی و انگلیسی ثبت شــده بود. این نوآوری 
روشن زاده سبب شد گالری آثار دهنوی به عنوان 
غرفه برتر نمایشگاه انتخاب شود. 
روشــن زاده در این نمایشگاه 
متوجه شــد هنرهای اصیل 
برای  مناسبی  بستر  ایرانی 
و حضور  درآمــد  کســب 
و  اســت  بانوان  اجتماعی 
تصمیم گرفت هنر قلمزنی 
روی فلزات را بیاموزد. او 
با آمــوزش و تمرین 
گل  و  شبکه  سبک 
و مــرغ آغاز کرد و 
پس از آموزش به 
تابلوهایی  خلق 
کــه  پرداخــت 
طرح هــای  در 
آنهــا عناصر نمادین 
ایرانی  هنــر  و  فرهنگ 
مانند سیمرغ و آهو برجسته 

و شاخص بودند. 

وقتی می دید پارچه های کتان و چلوار و کرباس 
سفید با هنر دست پدربزرگ به رومیزی هایی پر 
از گل و بته و نقوش اســلیمی تبدیل می شوند، 
ذوق زده می شــد و دوست داشــت او هم روزی 
بانویی هنرمند شــود. تحصیات دانشگاهی اش 
در رشته باستان شناسی سبب شد با فرهنگ و 
هنر اصیل ایرانی و پیشینه ایرانیان بیشتر آشنا 
شــود، اما تا وقتی مدیریت فروش صنایع دستی 
گالری »حســین دهنــوی« را 

برعهــده نگرفته بود تصور 
نمی کرد روزی او هم 
قلم به دست بگیرد 
فلزهــای  روی  و 
ســخت و زمخت 

بانوی هنرمند اصفهانی بیش از 20نمایشگاه 
مشارکتی با دوستان هنرمندش برگزار کرد که 
در هریک از این نمایشــگاه ها آثار او مورد توجه 
هنردوستان قرار می گرفت. پس از مدتی تصمیم 
گرفت سبک های قدیمی هنر قلمزنی مانند سیاه 
قلم را بیاموزد. سیاه قلم برخاف سبک شبکه و 
گل و مرغ از ظرافت های خاصی برخوردار بود و 
سینه به ســینه آموزش داده می شد. روشن زاده 
یک سال به آموختن و تمرین مداوم این سبک 
پرداخت و توانســت آثــاری بیافریند که مورد 
تأیید استادان هنر قلمزنی بودند، اما این آثار در 
بازار صنایع دستی جزو آثار گرانقیمت محسوب 
می شدند و خریداران زیادی نداشتند. این بانوی 
هنرمند به ضرورت شــرایط بازار به تولید آثاری 
با ســبک عکســی روی آورد کــه در آن انواع 
تصاویر قلمزنی می شــود. این تدبیر روشن زاده 
برای تجــاری کردن هنرش مؤثر بود و ســبب 
شــد در کنار خلق آثار هنری، درآمد مناســبی 
هم به دست آورد. روشن زاده به تازگی به جمع 
هنرمندان باشگاه زمزم پیوسته است. او می گوید: 
»تأمیــن کارگاه از مهم ترین نیاز های هنرمندان 
است و وجود این باشگاه به بقای کار آنها کمک 
زیادی می کند.« روشــن زاده برای افزایش جلوه 
آثارش، بــه ترکیب هنر آینــه کاری و قلمزنی 
پرداختــه و آثاری که او خلق می کند، توســط 
»حمید نوراللهی« هنرمند آینه کار باشــگاه در 

قاب های آینه کاری شده جای می گیرد. 

 کارگاه شان نقلی و جمع و جور است و مگنتی های کوچک و بزرگ زیبا و متنوعی که به دیوار آویخته اند، 
فضای کارگاه را شاد و رنگی کرده است. ابزار کارشان چندان جاگیر نیست و از طراحی تا برش و صیقل 
دادن و... را در کارگاه انجام می دهند. »امیر حسن پور« و همسرش زوج هنرمندی هستند که در یکی از 
کارگاه های باشگاه صنایع دستی یونسکو در خیابان زمزم به تولید محصوالت چوب و رزین می پردازند. با 

خواندن گفت وگوی زیر با این زوج هنرمند بیشتر آشنا می شوید.
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بانی گروه خیرخواهان فالح و نیک اندیشان جوان شهر از ساکنان منطقه17 است

کشف استعداد نوجوانان و جوانان محله
 مقطع کارشناسی رشــته مهندسی صنایع را 
در دانشــگاه صنعتی شــریف گذرانده و در مقطع 
کارشناســی ارشد، رتبه3 این رشــته را به دست 
آورده است. رتبه اول مقطع دکترای رشته مهندسی 
صنایع دانشگاه امیرکبیر را کسب کرده و در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر تدریــس می کند. این افتخارات 
»آرش بخشا« سبب شده درهای باغ سبز فراوانی به 
رویش باز شود و او را برای تدریس در دانشگاه های 
معتبر کشــورهای آمریکا، کانــادا و امارات دعوت 
کنند، اما بخشا در کنار هم محله ای های خود مانده 
تا برای نوجوانان محله اش راه پیشرفت را هموار کند 
و برای محله خود نامی نیک به ارمغان آورد. گزارش 
زیر شرح گوشه ای از زندگی وتاش های این جوان 

نخبه و تأثیرگذار محله یافت آباد است. 
دکتر »آرش بخشــا« کــه اکنــون در جوانی 
هلدینــگ و مجموعه اقتصــادی عریض و طویلی 
را اداره می کند، دوره نوجوانی آســوده و مرفهی را 
نگذرانده اســت. او تعریف می کند: »در 12سالگی 
پدرم را از دســت دادم، ولی مادری کاردان داشتم 
که با تمام مشــغله هایش به ســختی مراقب بود 
استعداد و توانایی های فرزندانش در مسیرهای غلط 
صرف نشــود. من در عالم کودکی سعی می کردم 
کمک حال او باشــم. مثــًا از پایانــه اتوبوس ها 
تخم مرغ شانســی را شانه ای می خریدم و در محله 
به صورت دانه ای می فروختم. از نوجوانی هم معلم 
خصوصی همکاســی هایم بودم.« بخشا هنوز هم 

بعضــی از خاطرات تلــخ دوران نوجوانی خود را از 
یاد نبرده و معتقد اســت این اتفاقات ســبب شده 
نســبت به سرنوشت نوجوانان مســتعد و محروم 
او  هم محله ای هایش احســاس مســئولیت کند. 
تعریف می کند: »شاگرد اول مدرسه بودم، اما چون 
نتوانستم 12تومان هزینه اردوی مدرسه را بپردازم 
به اردو نرفتم. آن روز که همکاســی هایم به اردو 
رفتند و من در خانه ماندم خیلی حال بدی داشتم. 
برای من داشتن وسایلی مانند دوربینی که فاش 
بزند و دکمه داشته باشد یک آرزو بود.« او در جوانی 
و نخستین روزهای ورود به دانشگاه صنعتی شریف 
در کارگاه پرچم ســازی به عنوان کارمند مشــغول 
کار شــد، ولی نبوغش در حل مشکلی که در خط 
تولید پیش آمده بود، باعث شد دوران کارمندی اش 
عمری بیشــتر از 3روز نداشته باشد و مدیر تولید 

کارخانه شود. 

 دغدغه ها و دلمشغولی های بزرگ 
حقوق و مزایای مدیریت کارخانه برای دانشجوی 
جوان محله یافت آباد این امکان را فراهم می کرد که 
زندگی مرفه و دور از حســرت های کودکی داشته 
باشــد، اما نگرانی او برای آینده کودکان مستعدی 
که سرنوشــتی مانند او داشتند رهایش نمی کرد و 
مقدار زیادی از درآمد او برای فراهم کردن امکانات 
تحصیل و معیشــت کودکان بی سرپرســت صرف 
می شد. شرایط این کودکان دغدغه ذهنی همیشگی 

بخشا بود و حتی زمانی که به عنوان دانشجوی برتر 
دانشــگاه علم و صنعت برای گذرانــدن دوره های 
علمی رشــته های نفت و پتروشیمی به کشورهای 
دوبی و ایتالیا سفر کرد، به دنبال تجربه های نو این 

کشورها در حوزه آسیب های اجتماعی و کار کودک 
بود. بخشا در همکاری با گروه های مردم نهاد حامی 
کودکان بی سرپرست تجارب زیادی به دست آورد 
و پس از گذراندن دوره های مهارتی پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعی نزد روان شناسان برجسته، 
»بنیاد خیریه ســرزمین دانش« را تأسیس کرد تا 
با آزادی عمل بیشــتری علم و تجربه و توان مالی 
خود را صــرف زندگی این کودکان کند. این جوان 
نخبه محله یافت آباد راه پول درآوردن و فعالیت های 

اقتصــادی را خــوب می دانســت و در حالــی که 
دانشــجوی مقطع دکترای رشته مهندسی صنایع 
تحصیل بود، مجموعه اقتصادی بزرگی را راه اندازی 
و مدیریت می کرد، امــا وقتی زمان هزینه و توزیع 
ثروت و درآمدش می رسید، دلمشغولی هایش همه 

محاســبات اقتصــادی اش را برهم مــی زد. همین 
دلمشــغولی ها هم او را واداشت که بدون توجه به 
همه قواعد علم اقتصاد در قطعه زمین های چند هزار 
متری در شــرق تهران و شمال کشور 2مرکز شبه 

خانواده کودکان بی سرپرست و خیابانی دایر کند. 

 دینم را هنوز به محله ادا نکرده ام 
جوان نخبه محلــه یافت آباد بــا وجود همه 
فعالیت های ریــز و درشــت علمــی، اجتماعی و 
اقتصادی در گوشه وکنار کشور، احساس می کرد 
به محله خود دینی ادا نشــده دارد. او می گوید: 

»از اینکه محله مــن به عنوان یک محله محروم 
و آســیب پذیر شــهرت پیدا کرده بود احساس 
بدی داشــتم و دلم می خواست برای پیشرفت و   
آبادانی محله ام قدمی بــردارم. من کامًا ایمان 
و اعتقاد داشــتم که بهترین مســیر پیشرفت 
محلــه توانمند کردن قشــر جوان اســت تا با 
توانایی خــود کمبودهای محل زندگی شــان 
را رفــع کننــد. در چنین شــرایطی یکی از 
شهرداران نواحی وقت منطقه به من پیشنهاد 
کرد به عنوان مدیر محله در ســرای یافت آباد 
مشــغول شــوم و من که معتقد بودم سراها 
برای آبــادی محله ها ظرفیت زیادی دارند این 
پیشنهاد را پذیرفتم.« در دوره فعالیت بخشا 
در ســرای محله یافت آباد، این مرکز به محل 
کشف و پرورش اســتعدادهای جوان منطقه 
تبدیل شد و بسیاری از افراد موفق منطقه با 
کمک بخشا مسیر زندگی خود را پیدا کردند. 
حتی دعوت نامه های رنگارنگ دانشگاه های 
معتبر دنیا سبب نشد جوان نخبه، متواضع 
و خوش برخورد محله یافت آباد از محله اش 
دل بکند و بخشا هنوز هم به عنوان شورایار 
محله یافت آباد، جانشــین دبیــر کارگروه 
اجتماعی شورایاران منطقه17،  و  فرهنگی 
دبیر گروه های مردم نهاد ســپاه، بســیج و 
شورای شــهر مناطق9، 10، 11، 17 و 18 

به منطقه و محله خود خدمت می کند. 

  قرار اســت به زودی در این منطقه گروهی به نام »نیک اندیشــان جوان شهر« تشکیل 
شود تا نوجوانان عالقه مند به فعالیت های اجتماعی دورهم جمع شوند و در کنار یکدیگر 
و بــا هدایت بزرگ ترها کارهای خیرخواهانه و عام المنفعه را طراحی، تمرین و اجرا کنند. 
شاید بتوان این گروه را که با مجوز سازمان ملی جوانان در منطقه17 راه اندازی می شود، 
نخستین جمع رســمی جوانان منطقه به شمار آورد، اما پرورش جوانان مشارکت جو و 
فعال اجتماعی در این منطقه اتفاق بی ســابقه ای نیست. بسیاری از فعاالن اجتماعی و 
افراد مؤثر منطقه17 اشخاصی هستند که در دوران نوجوانی در سرای محله یافت آباد 
)صبا( به بالندگی رســیده اند. در آن زمان این مرکز فرهنگی پاتوق نوجوانانی بود که 
مسیر زندگی خود را جســت وجو می کردند. گزارش زیر روایت بروبیای این سرای 

محله در سال های1393 تا 1396 است. 

منطقه17
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این هم محله ای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی زیادی 
در منطقه 17 داشته است

فرزندخـلف
یافتآباد

از پا گرفتن  سراهای محله حدود یک 
دهه می گذشــت و هریک از این مراکز 
با اجرای برنامه های مختلف برای جذب 
مخاطبان تاش می کردند. بسیاری از این 
برنامه ها هم مورد توجه و استقبال اهالی 
قرار گرفت و پای بسیاری از بانوان 
به سراهای  آقایان  از  تعدادی  و 
محله باز شــد. کودکان هم 
همپای مادران شان به سراها 
رفت وآمــد داشــتند و از 
سن  مناسب  برنامه های 
خود استفاده می کردند، 
ولی نوجوانان و جوانان 
محله ها قشر گریزپایی 
بروبیای  در  کــه  بودند 
این مراکز جذابیتی احساس 
نمی کردند. آن ســال ها بوســتان 
صبا مانند بســیاری از بوستان های 
منطقه بــه پاتوق و محــل گذران 
اوقــات فراغت نوجوانــان تبدیل 
شــده بود، اما جوانــان محله تنها 
افرادی نبودند که در این بوســتان 
اراذل  و  معتــادان  و  می پلکیدنــد 
و اوبــاش هم مهمانــان ناخوانده و 
همیشگی بوستان صبا بودند. سرای 
محله یافت آباد در داخل بوستان قرار 
داشت و چرخیدنش بر همان مدار و 
رویه معمول  سراهای محله سبب شده 
بود شب نشینان بوستان صبا نسبت به 
اتفاقات داخل این مرکز بی تفاوت باشند، 
امــا مدیر جوانی که بــه تازگی مدیریت 
ســرای محله را پذیرفته بــود، این رویه 
را بــر هــم زد و با سرکشــی های مداوم 
به داخل بوســتان و هم صحبت شــدن با 
نوجوانان محله آنها را به استفاده از امکانات 
و برنامه های مرکز تشــویق می کرد. 

راه و رســم برخورد با نوجوانان را هم خوب می دانســت 
و حرف هایــش به دل آنها می نشســت: »تــو که این قدر 
صدای خوبی داری، چرا عضو گروه ســرود ســرای محله 
نمی شوی؟... دلت می خواهد پلی استیشن بازی کنی؟ در 
آمفی تئاتر سرا پلی استیشن گذاشته ام. آمفی تئاتر لپ تاپ و 
سیستم رایانه ای هم دارد، با دوستانت بیا در سرا بازی کن. 

اینترنت وای فای هم رایگان است....« 

 امکانات الکچری بچه های یافت آباد
آن زمــان نه تنهــا در محله یافت آبــاد، بلکه در همه 
محله های جنوب تهران اینترنت وای فای، پلی استیشــن 
و لپ تاپ امکاناتی الکچری و کمیاب به شــمار می آمدند 
که مانند آهن رباهایی پرقدرت نوجوانان را به ســوی خود 
می کشیدند. چندان نگذشت که بوستان صبا خالی و سرای 
محله یافت آباد پر از هیاهو و شور و نشاط نوجوانان شد. این 
جاذبه ها فقط نوجوانان ســربه راه محله را به سرای محله 
نمی کشــاند و حتی جوانکی که پیش از آن برای خودش 

یک پــا قلدر بود و از کودکان برای اســتفاده 
از تاب و سرســره های بوســتان صبا کرایه و 
پول زور می گرفت، دیگر از ســرای محله دل 
نمی کند. مدیر محله جوان پرس وجو می کرد و 
به دنبال نوجوانانی می گشت که اوقات فراغت 
خــود را پای بســاط دود و دم قهوه خانه ها یا 
شــرط بندی های لب خط آهن تهــران ـ اهواز 
می گذراندند تا بــا هزار زبان و فوت و فن آنها 
را از آنجا بیرون بکشد. قانون سرای محله این 
بود که هر جوان و نوجوانی با هر تیپ و اخاق 
و ظاهــری می تواند از همه امکانات اســتفاده 
کنــد و میان نوجوانی که بــا ظاهری موجه و 
آراســته به مرکز می آمد تا کسی که بدنی پر 
از خالکوبی و آرایش مو غیرمتعارف داشــت، 
تفاوتی قائل نمی شــد. در ســرای محله صبا 
خط کشی میان محله ها هم فراموش شده بود 
و نوجوانان محله های دیگر منطقه می توانستند 
از خدمــات این مرکز اســتفاده کنند. هزینه 
استفاده از امکانات ســرای محله ناچیز بود و 
 بچه ها در ازای اســتفاده 

از امکانات، پســماندهای خشــک منزل شــان را تحویل 
می دادند. در آن زمان حجم زباله های خشــک جمع آوری 
شده در سرای محله یافت آباد به اندازه ای بود که با درآمد 
فروش آنها 25دستگاه ویلچر و 10تخت مواج برای معلوالن 
محله تهیه کردند. گاهی هم بچه ها در ازای تحویل وسایلی 
مانند قلیان های خود می توانســتند مدتی طوالنی به وای 

فای و وسایل بازی رایگان دسترسی داشته باشند. 

 سرگرمی های سالم 
نوجوانــان بــرای بازی و ســرگرمی به ســرای محله 
می آمدند، ولی همه زمانشــان به بازی نمی گذشــت و با 
تشکیل گروه های هنری مانند ســرود و تئاتر، کانون های 
ادبی شعرخوانی، نویســندگی و... به فعالیت های متعددی 
می پرداختند که ســیل جوایز مسابقات فرهنگی و هنری 
را بــرای آنها به ارمغان می آورد و آوازه نیک ســرای محله 
یافت آباد و نوجوانان مســتعد منطقه را در مناطق مختلف 
شــهر بلند می کرد. پــس از ســاعات اداری 
فعالیت ســراهای محله به پایان می رسید، ولی 
چراغ سرای محله یافت آباد تا نیمه شب روشن 
بود و بچه هــای محله مشــغول فعالیت های 
فرهنگی و هنــری بودند. دیگر نوجوانان محله 
در میــان معتــادان و اراذل واوباش گوشــه و 
کنار بوســتان صبا نمی پلکیدنــد، اما باز هم 
این بوستان برای شب نشــینی خانواده ها امن 
نبود. کشــاندن هیاهوی بچه ها از چهارچوب 
ســرای محله به فضای بوســتان، تدبیر مدیر 
محله برای جمــع کردن خانواده هــا در آنجا 
بود. او دوربین های حرفه ای و سیستم ضبط و 
پخش صوت دراختیار بچه ها گذاشت و گفت: 
»امکانات ســرای محله و تــوان من در اختیار 
شــما. کاری کنید که خانواده ها بوستان صبا را 
پر کنند تا معتــادان و اراذل و اوباش در اینجا 
احســاس امنیت نکنند.« نوجوانان محله هم 
جنگ شبانه ای به نام »رادیو صبا« راه انداختند 
و هر شــب با اجرای برنامه های شــاد و متنوع 
رادیویی، خانواده های چهارگوشه منطقه را به 

بوستان صبا می کشاندند. 

 این راه ادامه دارد
گذشــت زمان جمع نوجوانانی را که در ســرای محله 
یافت آباد گردهم آمدند از هم نپاشیده است. هریک از این 
نوجوانان مسیر زندگی شان را پیدا کرده اند و در گوشه ای 
از منطقه مشــغول کار و فعالیت هســتند، ولی همیشه 
حاضر به یراقند تا برای خدمت به محله ها پاشــنه ها را 

ورکشند. همیشه هم محور این گروه ها و فعالیت های 
دسته جمعی »آرش بخشا« است. بخشا دیگر مدیر 
محله یافت آباد نیســت، ولی هنــوز هم نمی تواند 
به سرنوشــت جوانان و نوجوانان منطقه بی تفاوت 
باشد. او با تعدادی از نوجوانانی که در سرای محله 
یافت آباد قد کشــیدند، گروه »خیرخواهان فاح« 
را تشــکیل داده که در رســیدگی به نیازمندان و 
اجرای برنامه های فرهنگی از پابه سن گذاشته ها 
و گروه های اسم و رسم دار سبقت گرفته اند. گروه 
خیرخواهان فاح در دوران شــیوع ویروس کرونا 
برای ســامتی هم محله ای های خود سنگ تمام 
گذاشتند و از ضدعفونی معابر تا توزیع بسته های 
بهداشــتی، فرهنگــی و موادغذایــی را برعهده 
گرفتند. گروه »نیک اندیشــان جوان شهر« هم 
با همت بخشــا راه اندازی می شود. او می خواهد 
راه و چــاه زندگی ســالم و عزتمند را به نســل 

دیگری از نوجوانان منطقه بیاموزد. 

 چرخه مهربانی را قطع نمی کنیم
من در دفتر خیرخواهان فاح مهارت هایی مانند بازیگری، فیلمبرداری 
و فتوشاپ را که در جاهای دیگر با شهریه های میلیونی آموزش می دهند، 
رایگان می آموزم. دکتر بخشا از کســانی که امکانات دراختیارشان قرار 
داده یا امکان یادگیری مهارتی را برایشــان فراهم کرده، خواسته که این 
چرخه را قطع نکنند و آنها هم به کسانی که استعدادی دارند در شکوفایی 
استعدادشان کمک کنند. 2سال پیش که به دفتر خیرخواهان فاح آمدم، 
»حسین فتحی« آموزش من را برعهده گرفت. او در سرای محله یافت آباد 

و با کمک دکتر بخشا این مهارت ها را آموخته است. 
محمدمهدی کریمی، ساکن محله ابوذر

 به ما فرصت تجربه کردن داد
7ســال پیش و در 13ســالگی با آقای بخشا آشنا شــدم. او با محبت و 
گذشت زیادی با نوجوانان برخورد می کرد و حتی وقتی به وسایل گرانقیمت 
ســرای محله مانند دوربین فیلمبرداری آسیب می زدیم، بدون سرزنش و با 
هزینه خودش آن را تعمیر می کرد. نوع برخورد مســئوالنه دکتر بخشا برای 

نوجوانان محله تازگی داشت و برای پیشرفت به ما انگیزه می داد. 
حسین فتحی، ساکن محله یافت آباد

 حامی بچه های محله بود 
دکتر بخشا نســبت به بچه های محله تعصب و عاقه خاصی داشت و حتی 
بــا نوجوانانی که از فضاهای دیگر طرد شــده بودند، با محبت و احترام برخورد 
می کرد. من ساکن محله گلچین بودم، ولی فضایی که در سرای محله یافت آباد 
ایجاد شده بود، نوجوانان محله های دیگر را مانند مغناطیس جذب می کرد. روزی 
که به ســرای محله یافت آباد آمدم، با فضای رسانه هیچ آشنایی نداشتم، ولی با 
کمک بخشا، االن به مرحله ای رسیده ام که در شکل گیری و فعالیت تعداد زیادی 
از رسانه های محلی نقش دارم. دکتر بخشا همیشه با تمام توانش پشت بچه های 
محله می ایستاد و از آنها حمایت می کرد. در این مسیر آسیب های زیادی هم دید، 

اما مسیرش را عوض نکرد. 
مهدی ثنایی، سردبیر کانال اطالع رسانی محلی »فالح اوشاخالری«

کالس های دانشگاهش را به خاطر محله تعطیل می کرد
دکتر آرش بخشا نسبت به محله اش عرق و تعصب خاصی دارد و از تمام وجودش 
برای پیشــرفت محله خود مایه می گذارد. او شــخصیتی خّاق، پرتاش، دلســوز و 
ایده پرداز دارد و به خوبی نیازها و آسیب های منطقه را می شناسد. بخشا سرمایه های 
فرهنگی و آموزشی زیادی را در منطقه جذب و به کار گرفته و در زمینه پیشگیری و 
کاهش آسیب اعتیاد و طاق اقدامات زیادی انجام داده است. او انرژی و زمان زیادی از 
خودش که می توانست برای رسیدن به موقعیت های سیاسی و اقتصادی استفاده کند، 
صرف حل مشکات نوجوانان محله کرد. بسیار پیش آمده که به دلیل همزمان شدن 
کاس های تدریس دانشــگاه و برنامه های آموزشی سرای محله یافت آباد، کاس های 

دانشگاه خود را تعطیل کند. 
دکتر رضا قاسمی، استاد دانشگاه امام حسین)ع(، ساکن محله یافت آباد

ناگفته های اهالی

گذشت زمان 
جمع نوجوانانی 
را که در سرای 
محله یافت آباد 

گردهم آمدند از 
هم نپاشیده است. 

هریک از این 
نوجوانان مسیر 
زندگی شان را 
پیدا کرده اند و 
در گوشه ای از 
منطقه مشغول 

کار و فعالیت 
هستند
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گالیه ملی پوش توانیاب از بی توجهی به اشتغال معلوالن

هنوز

کارنامه ورزشی 
بانوی قهرمان هم محله ای

 عضویت در تیم ملی دو ومیدانی در رشته پرتاب نیزه از سال1391 تاکنون
 کسب نشان طال و یک نقره در نخستین دوره از مسابقات جمهوری چک در سال2012

 تصاحب مدال طال در رشته پرتاب نیزه از مسابقات دو ومیدانی جوانان مالزی در سال2013 
 کسب مدال برنز در رشته پرتاب نیزه از مسابقات اینچئون در سال2014
 کسب مدال طال از مسابقات دو و میدانی رشته پرتاب نیزه در سال2016 

 کسب سهمیه برای شرکت در مسابقات پارالمپیک ریو در سال2016
 کسب چندین مدال طال و نقره در مسابقات باشگاهی از سال1388 تاکنون 

  »مریم ســلطانی« از بانوان ورزشکار و قهرمانی اســت که نیاز به معرفی ندارد. همه کسانی که در عرصه ورزش 
دستی بر آتش دارند می دانند که او نخستین بانوی ایرانی بوده که توانسته در مسابقات آسیایی امارات حریفان خود 
را عقب براند و گردن آویز طالیی به دســت آورد و به دلیل این موفقیت سهمیه حضور درمسابقات پارالمپیک ریو 
را از آن خود کرد. وقتی به منزلش در محله یاخچی آباد می رویم با مجموعه ای از مدال ها و نشــان های رنگی مواجه 
می شویم که حاصل زحمت و پشتکار او در این سال ها و افتخاری برای مردم و مدیران ورزش کشور است، اما گویی 
ورزش قهرمانی روی خوش به این بانوی پرتالش نشان نداده و او پس از این همه سال، هنوز نتوانسته شغل مناسبی 

پیدا کند و مسئوالنی هم که قول هایی در این زمینه به او داده بودند، به وعده خود عمل نکرده اند. 

منطقه16

مریمقاسمی

»مریم سلطانی« بانوی 25ساله هم محله ای عضو 
تیم ملــی دو و میدانی معلوالن و پارالمپیک ایران 
است و در رشته پرتاب نیزه در جهان شهرت دارد. 
هرچند او قبل از مسابقات برون مرزی در اردوهای 
تیم ملی حضور داشــته، اما از ادامه تحصیل غافل 
نبوده و توانسته مدرک کارشناسی رشته حقوق را 
از دانشگاه تهران بگیرد و همچنین از معدود بانوان 
ورزشکاری است که مدرک مربیگری از فدراسیون 

دو و میدانی ایران دارد. این بانوی قهرمان که عضو 
جامعه توانیابان اســت، از برخی مسئوالن گایه 
دارد و از کارهایی که می توانســتند برای او انجام 
بدهند، اما کاری نکردند گایه دارد. البته این را هم 
می گوید که با کارنامه درخشان ورزشی و مهارت 
و توانایی هایی که دارد، نیاز به دلســوزی ندارد و 
تنها به دنبال اجرای حقوقی است 
البــه الی  در  کــه 

مصوبات و دســتورالعمل های اداری مغفول مانده 
است. 

 وقتی خانه پایگاه قهرمانی می شود
خانه این عضو تیم ملی پارالمپیک کشــور در 
کوچــه الوند یاخچی آباد اســت و همه اهل محل 
می داننــد کــه در این پاک یک بانــوی قهرمان 
زندگی می کند. خانواده سلطانی فضای خانه را به 

پایگاهی برای رشــد و پیشرفت فرزندشان تبدیل 
کرده اند. قابی پر از مدال های رنگی روی دیوار اتاق 
نصب شده که شــمارش تعداد آنها آسان نیست. 
اینها گوشه ای از افتخارات ورزشی سلطانی است و 
به دلیل کمبود جا بقیه نشــان ها و لوح های تقدیر 
در انبار خانه و قسمت های دیگر نگهداری می شود. 
سلطانی فرزند اول خانواده است و این موفقیت ها 
را مدیون حمایت همه جانبه پدر و تشــویق های 
مادرش می داند. گرچه او معلولیت مادرزادی دارد، 
اما هیچ وقت ناشــکر نبوده وعقیده دارد که 
پــروردگار نعمت های دیگری 
به او عطا کرده 

اســت. دوران کودکی اش تاحــدودی مثل همه 
بچه ها گذشــت و زمانی که بزرگ تر شد، با دیدن 
بچه هایــی که در کوچه بازی می کردند، دوســت 
داشت مثل آنها بازی کند و قیل و قال راه بیندازد، 
اما نمی توانست زیرا از ناحیه 2پا معلولیت داشت. 
در دوره نوجوانی اعتماد به نفس خود را از دســت 
می دهد، امــا خانواده آنقــدر حمایتش می کنند 
تا اینکه خودش را پیــدا می کند. وقتی پنجره ای 
به روی او باز شــد، توانســت به همــه ثابت کند 
اســتعدادهای زیادی دارد و می تواند فرد موفقی 

شود. 

 در باشگاه شهید قیانوری قد کشیدم
ســلطانی در طول این ســال ها با وجود همه 
سختی ها و مشکاتی که افراد معلول برای رفت وآمد 
در شهر دارند، حتی یک روز از درس و مدرسه عقب 
نماند. مــادر خانواده از همــان نوجوانی پا به پای 
فرزندش حرکت کرده است. در دوره راهنمایی در 
کاس های ژیمناســتیک و والیبال شرکت کرده و 
در کنار پیدا کردن دوســت، اوضاع جسمی اش را 
بهبود می دهــد. عضو تیم ملی پارالمپیک نوجوانی 
14ســاله بود که از طریق همکاسی اش می فهمد 
در مجموعه ورزشــی شــهید قیانوری افرادی در 
جست وجوی استعدادهای ورزشی هستند. بنابراین 
یک روز با مادرش به آنجا می رود. خیلی از دختران 
نوجوان آمده بودند تا ببینند در چه رشته ورزشی 

نوبت  وقتی  دارند.  اســتعداد 
ســلطانی رســید، مربی از 
او خواســت چند حرکت 

انجام  ســاده  ورزشــی 
دهد. مربی باشــگاه 

تعریــف  او  از 
گفت  و  کــرد 
آمادگی بدنی 
خوبــی دارد 
توجه  بــا  و 
فیزیک  بــه 

ش  نـــــی ا بد
می تـــــــواند در 

رشته های دو ومیدانی 
از جملــه پرتــاب نیزه 
موفق شود. تشویق مربی 
استعدادیاب 

باشگاه ورزشی شــهید قیانوری نور امیدی شد تا 
مریم سلطانی با اعتماد به نفس باال رشته ورزشی 
مناســبش را انتخاب کند. او از سال1388 تاکنون 
در رشــته دو ومیدانی فعالیت می کند و همان طور 
که اســتعدادیابش پیش بینی کــرده بود، قله های 
پیشرفت را با قدم های استوار فتح کرد و در باشگاه 
شهید قیانوری قد کشید. به گفته سلطانی، استاد 
»راد صادقی نیا« از مربیان تأثیرگذار در زندگی او 
بوده است. همیشه او را تشویق می کرد و می گفت 

که می توانی به موفقیت برسی. 

درد دل هایم را فریاد می زنم
بانوی طایی مســابقات آســیایی و انتخابی 
پارالمپیــک ریــو که از ســال1391 تاکنون در 
بسیاری از مسابقات برون مرزی و جهانی صاحب 
عنوان و نشــان های باارزش شده گایه هایش را 
با ما این طور در میــان می گذارد: »طبق قانون، 
ســازمان های مختلف باید در استخدام های خود 
سهمی برای اشتغال معلوالن در نظر بگیرند، اما 
متأسفانه این حق در برخی سازمان ها از جامعه 
معلوالن سلب شده و شاید درصد اندکی موفق به 
کسب این امتیاز در زمان استخدام شوند.« جدا 
از حق ضایع شــده ای که ســلطانی به آن اشاره 
می کند و عقیده دارد که گویا این مصوبه قانونی 
درالبه الی پرونده ها خاک می خورد، از توانمندی 
که  می زند  حــرف  مهارتش  و 
روز  به  برای  تاکنون مجالی 
شدن آن نیافته است. البته 
او عنــوان می کند که در 
افراد  متوجه  شهرداری 
در  که  شــده  معلولی 
قســمت های مختلف 
کار  بــه  مشــغول 
هستند و می خواهد 
را  درددل هایــش 
فریــاد بزنــد تا به 
گوش همه آنهایی که 
برایش  می تواننــد کاری 
انجام دهند، برسد. او دوست 
ندارد به خاطر معلولیتش، حتمًا 
به او شــغلی بدهند که در آن مفید 
هم نباشد، بلکه مایل است توانمندی 
او در فعالیت های اداری و ســازمانی 
ورزشــی  فعالیت هــای  به خصــوص 
محک زده شــده و درصورتی که مثل 
دیگران موفق به طی مراحل استخدام 
 شــود، در جایــی مشــغول به کار 

شود. 
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صفحه آرا
توکلی

بافت مسکونی و تجاری محله باغ ملک 
به هم پیوســته و متراکم است. اکنون پس 
از گذشت ســال ها از زمان شکل گیری این 
محلــه، دیگر فضای خالی و زمین دســت 
نخــورده ای باقــی نمانده که مــورد توجه 
ســازندگان و بنگاه های مسکن قرار گیرد. 
از طرف دیگر نوســازی خانه های فرسوده و 
قدیمی و رونق آپارتمان ســازی در گوشه و 
کنار محله باغ ملک باعث شده تا شهروندان 
تغییرات زیادی را در اطراف خود احســاس 

کنند.
 به گفته »احمد یگانه فر« ســاکن باغ 
ملک، قدمت و سابقه شکل گیری این محله 
با تاریخچه تأســیس باغ صبا در شــمیران 
برابــری می کند. محله بــاغ ملک بیش از 
30هــزار نفر جمعیــت دارد که درصدی از 
آنها را مهاجران خارجی از کشور افغانستان 
تشکیل می دهند. یگانه فرد که عمرش را در 
محله باغ ملک گذرانده، در زمینه تغییرات 
جمعیتی این قسمت از منطقه20 می گوید: 
»خیلی از ریش سفیدان و افراد بومی به یاد 
دارند که تا ســال1320 تعداد خانوارهای 
ســاکن در این محدوده حتی به 50نفر هم 
نمی رسید. شهروندان دیروز محله باغ ملک 
در زمین های کشاورزی و باغ ها مشغول به 
کار بودنــد و در میان آنهــا تعدادی دامدار 
و دامپرور وجود داشــت، اما اکنون در این 
محله تعداد مشاغل از حساب و کتاب خارج 

شده است.« 
مشاغل و حرفه های موجود در محله باغ 
ملک را می توان به 2بخش ســنتی و مدرن 
تقسیم بندی کرد. در کنار کافی نت ها و گیم 

نت ها با مشــاغل سنتی و قدیمی از جمله؛ 
و...  شکســته بندی  قصابی،  لحــاف دوزی، 
مواجه هستیم که خواسته و نیاز اهالی را در 

مواقع ضروری تأمین می کنند. 
این شــهروند قدیمی محلــه باغ ملک 
درباره تأثیرگذاری برخی از مشاغل سنتی 
در رفــاه و آســایش اهالــی می گوید: »با 
اینکه این محله پرجمعیت و شــلوغ شده، 
اما شــهروندان از امکانات موردنیاز شهری 
از جمله بیمارســتان، درمانگاه و کلینیک 
پزشــکی محــروم هســتند. در کوچــه و 
خیابان هــای محله باغ ملــک چند مطب 
وجود دارد، اما اهالی از این وضعیت چندان 
راضی نیستند چراکه هزینه معاینه پزشکان 
خصوصی به مراتب بیشــتر از مراکز دولتی 
اســت و به همین دلیل است که می بینید 
مشــاغلی چون عطاری ها، فروشــگاه های 
گیاهان دارویی و شکسته بندی های خانگی 

پرمشتری شده اند.« 

گودال کوره پزخانه تا گود کشتی 
یکی از جاده هــای قدیمی اطراف حرم 
حضــرت عبدالعظیم)ع( که بــه داخل باغ 
ملک راه داشته، خیابان شهید محمد فدایی 
است که پس از پیروزی انقاب اسامی به 
این نام مزین شده و پیش از این به نام هایی 
چون »ســر کوره « مشهور بوده است. یکی 
از ریش ســفیدان محله باغ ملک در این باره 
می گویــد: »در فاصلــه بیــن خیابان های 
شــهید فدایی، عاصی تهرانــی و محدوده 
اطــراف آن، چند کوره پزخانــه و آجرپزی 
بزرگ وجود داشت. مساحت گودال و چاله 

کوره پزخانه های محله باغ ملک به اندازه ای 
بــود که حدود 500کارگر در آن مشــغول 
قالب گیــری و پخت آجر، کــوزه، قلک و... 

می شدند.« 
پــس از رونــق ساخت وســاز دراواخر 
دهه50 و بعد از آن، کوره های آجرپزی یکی 
پس از دیگری خاموش شــده و از حرکت 
بازایستادند. نمونه آن کوره پزخانه های حاج 
»احمد قوه چــی« از کــوره داران معروف 
روزگار قدیم اســت که اکنون در محل این 
کوره پزخانــه بازار میوه و تره بار، بوســتان، 
مرکــز تجاری و بافت مســکونی جایگزین 
شــده و چهره دیروز محلــه را کامًا تغییر 

داده است. 
به گفته این شــهروند قدیمی، گودال ها 
و چاله هــای کوره پزخانه ها با خاک و نخاله 
پرشده اند. تا زمانی که چراغ کوره پزخانه ها 
در ایــن محدوده روشــن بــود، پهلوانان و 
کشــتی گیران محلی بــرای تمرین و رزم 
از فضــای داخل ایــن گودال ها اســتفاده 
می کردنــد، چون امکانات ورزشــی وجود 
نداشــت. برای احیا و راه اندازی گود کشتی 
پهلوانــان، فردی بــه نام »عبــداهلل زارع« 
هــم زحمت زیادی کشــیده بــود. تعداد 
کشــتی گیران و ورزشــکاران در شهرری و 
محله های اطــراف آن از جمله باغ ملک در 
گذشته آنقدر زیاد بود که در دوره ای اینجا 
را محله دوبندی ها )اصطاحی در کشتی( 
می گفتند. اگر با شهروندان قدیمی محله در 
هر کوچه و خیابــان صحبت کنید، آنها به 
راحتی می توانند یک تا 2نفر از کشتی گیران 

معروف قدیمی را نام ببرند. 

  »باغ ملک« نام یکی از محله های قدیمی و تاریخی شهرری است که در نزدیکی حرم مطهر حضرت 
عبدالعظیم)ع( واقع شده و چگونگی پیدایش و شکل گیری آن برای خود حکایت جالبی دارد. پیدا 
کردن محله باغ ملک چندان دشوار نیست. اگر از سمت راست میدان مدرس و خیابان شهید دانش پور 
حرکت کنید، پس از کمی به کوچه باغ ملک می رسید. کوچه ای که سقاخانه قدیمی دارد و امتداد آن 
ما را به یکی از خیابان های اصلی محله باغ ملک می رساند. خیابان شهید فدایی، نخستین معبر پس 
از شکل گیری محله باغ ملک است که چندین مرتبه تغییرنام پیدا کرده است. خانه ها و آپارتمان های 
چند طبقه، لوکس و شیک جلوه خاصی به محله داده اند. سکونتگاه هایی که به مرور زمان طی چند 
دهه در محدوده تفرجگاه باغ ملک و کوره های آجرپزی اطراف بنا شــده اند و اکنون همچون نگینی 
در دل محله ها می درخشند. تاریخچه شکل گیری این محله و تغییرات باغ ملک را از گذشته تا امروز 

بررسی می کنیم.   

در روزگار قدیــم در اطراف محله باغ ملک 
چند بــاغ سرســبز و خرم وجود داشــت 
که هرکدام برای خود صاحبانی داشــتند. 
از جملــه مالکان ایــن باغ هــا »آقا گل«، 
»حریری«، »معینی« و »جباری« بودند که 
باغ آقاگل در ســمت راست خیابان شهید 
محمد فدایی قرار داشــت. ایــن باغ ها در 
فاصله کمــی از یکدیگر قرار گرفته بودند و 
توسط باغبان ها و نگهبان های ساکن محله 
اداره می شــدند و اکنــون جز چند درخت 
کهنســال در کوچه و خیابان ها اثری از این 

باغ ها باقی نمانده است. 
»اکبر دامغانی نژاد« یکی از ساکنان قدیمی 
محله بــاغ ملک درباره نخســتین امکانات 
ایجاد شده در این بخش از شهرری می گوید: 
»حسینیه حضرت علی اکبر)ع( در محدوده 
زمین ســبزی کاری باغ جباری، جزء اماکن 
مذهبــی و قدیمی محله باغ ملک اســت. 
نخســتین معبری که پس از ســال1357 
آسفالت شــد، خیابان شهید محمد فدایی 
بود که اطراف آن چند خانه کوچک و بزرگ 
وجود داشــت، اما اکنون حدود 350مغازه، 
فروشگاه و کوچه ها و پسکوچه های مختلف 

در اطراف آن دیده می شود.« 
این شــهروند قدیمی از امنیــت محله باغ 
ملک چنــدان رضایت نــدارد و در این باره 
می گوید: »در این محدوده کانتری وجود 
ندارد. درحقیقت درچنین شرایطی نیروهای 
خودجوش مردمی از جمله بســیج وظیفه 
تأمین امنیت محله را برعهده گرفته اند که 
به هــر حال نمی تواند جــای خالی نیروی 

انتظامی را پر کند.« 
دامغانی نــژاد درباره چگونگی تأمین امنیت 
محله باغ ملــک در روزگار قدیم می گوید: 
»وقتی جمعیت بسیار کم بود، تأمین امنیت 
محله به ویژه شــب ها برعهده شبگردها بود. 
آنهــا افــرادی بودند که به نوبــت از محله 
پاسداری و نگهداری می کردند. ابزارکارشان 
فانوس نفتی و یک تکــه چوب از درختان 
گردو و گاهی تفنگ سرپر بود. پاسبان های 
محلی در طول شب در محله گشت می زدند 

و امنیت محله را زیرنظر داشتند.« 

 پاسبانی اهالی 
در محله

نویدفرجو

 مروری بر نحوه شکل گیری
 یکی از محله های قدیمی های شهرری

باغملکباغندارد!
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گشت وگذار در محله ثامن و بررسی 
مشکالت و نیازهای شهر ی اهالی

محله8جـانمیگیرد
  در طرح ساخت بزرگراه جوانه )شهید چراغی فعلی(، بخش جنوبی محله بلورسازی که به محله8 شهرت دارد، از منطقه16 جدا و به پیکر منطقه17 سنجاق شده است. 
این بخش مسکونی پس از قرارگرفتن در نقشه منطقه17 مورد بی مهری قرار گرفته و در طول این سال ها از کوچک ترین امکانات رفاهی محروم بوده است. با آغاز طرح 
نوسازی منطقه17 محله بلورسازی به عنوان محله آزمایشی انتخاب و خانه های فرسوده محله8 به ساختمان های مسکونی بلندقامت و چند طبقه تبدیل شدند. این امر سبب 
شد سیل جمعیت به کوچه و خیابان های این بخش از محله بلورسازی سرازیر و به کمبود سرانه های آن دامن زده شود. مدیریت شهری منطقه برای ساماندهی و افزایش 
سرانه های محله8 به آن هویتی مستقل و جدا از محله بلورسازی داده و برای    آبادانی آن برنامه ریزی جامعی کرده است. محله8 پس از جداشدن از بلورسازی، محله »ثامن« 
نام گرفته است. با همراهی »علی دشتی« دبیر شورایاری محله بلورسازی در محله ثامن گشتی زدیم و داشته ها و نداشته های آن را بررسی کردیم. حاصل این بازدید را در 

گزارش زیر می خوانید.  

  به قول دبیر شورایاری محله بلورسازی، توجه مدیریت 
شــهری کنونی منطقه به محله8 نام این محله محروم و 
فراموش شده را بر سر زبان ها انداخته و هویت این محله 
قدیمی را احیا کرده است. محله8 از محله بلورسازی جدا و 
به عنوان محله ای مستقل حیات شهری خود را از سر گرفته 
است. در گفت وگوی زیر »مرتضی مرادی« شهردار ناحیه3 
منطقه17 طرح و برنامه های پیش بینی شده برای افزایش 

سرانه های این محله را شرح داده است.  

رابعهتیموری

محله ثامن چندان وســیع نیست و به 2خیابان 
اصلی و تعــداد زیادی کوچــه و خیابان های فرعی 
خاصه می شــود. خیابان شــهیدان حسنی جنوبی 
یکی از معابر اصلی محله اســت کــه می توان آن را 
مبدأ محله به شمار آورد. بازدید خود را از این خیابان 
شروع می کنیم. خیابان شهیدان حسنی جنوبی در 
همسایگی بزرگراه شــهید چراغی قرار گرفته است. 
ایــن خیابان برخاف خیابانی که بــه همین نام در 
محلــه قلعه مرغی قــرار گرفته، از هیاهــوی بازارها 
و مشاغل پرسروصدا دور اســت و بروبیای پرشتاب 
وســایل نقلیه بزرگراه شــهید چراغی هم نتوانسته 
آرامش آن را برهم زند. در 2راسته خیابان شهیدان 
حسنی جنوبی، کوچه های 4متری و 6متری فراوانی 
ردیف شــده اند. تقریبًا همه خانه های این کوچه ها 
نوسازی شــده اند و البه الی مجتمع های آپارتمانی 
رشید و نونوار کوچه ها، تک و توک خانه های قدیمی 
به چشــم می خورد. »علی دشــتی« دبیر شورایاری 
محله بلورســازی ما را همراهی می کند. او می گوید: 
»بعد از نوسازی بافت فرســوده محله، جمعیت آن 
چندبرابر شد و حاال 7هزار نفر در این محله کوچک 

سکونت دارند.«

 باغی که بوستان شد
ورزشگاه دهداری در خیابان شهیدان حسنی قرار 
دارد و انتهای خیابان به پل شهیدان حسنی می رسد. 
تنها بوســتان نقلی محله ثامن در مجاورت پل واقع 
شــده و بوســتان »فریناز« نام دارد. دشتی تعریف 
می کند: »این بوســتان از یک باغ بزرگ به جا مانده 
که دیوارهای بلندی داشــت و تا ورزشگاه دهداری 
کشیده شده بود. در موشکباران های دوران 
جنــگ تحمیلی، ایــن باغ و 
دهــداری  ورزشــگاه 
پناهگاه مردم بود.« 
کنــار  در 

بوســتان هم مرکز نگهداری سالمندان امام رضا)ع( 
و حســینیه ثاراهلل)ع( قرار دارد. »منصور روشــنی« 
خادم حســینیه اســت. او می گوید: »این حسینیه 
جزو ملک مرکز امام رضا)ع( اســت. قبًا که پسران 
بی سرپرست و بدسرپرســت در این مرکز نگهداری 
می شــدند، برای تمرین ســرود و تئاتر و برنامه های 
هنری خود به حســینیه می آمدند. این حســینیه 
سال1347 بنا شده و تنها حسینیه محله8 است. این 
محله 3مسجد به نام های سجادیه)ع(، حسینیه)ع( و 

صاحب الزمان)عج( دارد.«

 الین کندرو خط آهن
 شلوغ و پرترافیک است

روی پل قلعه مرغی رفت وآمد چندانی نیســت و 
هرچند دقیقه خودرو یا موتورسیکلتی عبور می کند. 
دشتی می گوید: »نصب این پل باعث جدایی محله8 
از محله جوادیه شــد و آن را به نقطه ای کور تبدیل 
کرد. پل قلعه مرغی در ابتدای ســاخت خود مســیر 
ارتباطی مؤثری بــود، ولی حاال با وجود بزرگراه ها و 
مســیرهای جانبی خود کارآیی زیادی ندارد و حجم 
رفت وآمد خودروها روی پل انگشت شــمار اســت.« 
اهالی محلــه ثامن امیدوارند که روزی این پل جمع 
شود. حتی برای تأمین هزینه های جمع آوری آن هم 

پیشنهاداتی دارند. 
دشــتی می گوید: »بسیاری از پیمانکارانی که در 
محله مشغول ساخت وساز هستند، حاضرند در ازای 
گرفتن سازه فلزی پل، تخریب و همسطح سازی آن 
را انجام دهند.« سمت چپ خیابان شهیدان حسنی 
به الین کندرو حریم خط آهن تهران ـ اهواز می رسد. 
برخــاف پل قلعه مرغــی، این الیــن باریک و 
کم عرض حسابی شــلوغ است و عبور یک عابرپیاده 
کافی اســت که در این الین به اندازه صف ترافیک 
صبحگاهی یک بزرگراه خودرو ردیف شــود! فضای 
خالی زیر پل اگر فضایی مسطح بود، گنجایش پارک 
چند خودرو را داشــت. آثار تجمع معتادان هم روی 

پایه های سیمانی پل پیداست. 

ساختمان های متروکه
 محل تجمع افراد ناباب

دشتی می گوید: »وجود پل قلعه مرغی و بزرگراه 
شهید چراغی، محله ثامن را به یک نقطه کور تبدیل 
کرده و پاتوق های امنی برای تجمع معتادان و افراد 
ناباب به وجود آورده اســت. این محلــه درمانگاه، 
مدرســه، داروخانه، دســتگاه خودپرداز، بازار تره بار 
و حتــی مرکز خرید ندارد و اهالــی مجبورند برای 
دسترســی به امکانــات مختلف از ایــن مکان های 
ناامــن عبور کنند.« بنری که روی در بســته مرکز 
بهداشــتی مهرگان نصب شــده، از انتقــال آن به 
محله ای دیگر خبر می دهد. در همسایگی این مرکز 
زمین خالی وســیعی قرار گرفتــه که در انتهای آن 

2مجتمع ســاختمانی متروکه به چشم می خورد. از 
پنجره های شکسته و دیوارهای خاک آلود 2مجتمع 
می توان حدس زد که ســال ها پیش خالی از سکنه 
شده اند. زمین هم پر است از سرنگ های آلوده تزریق 
نخاله های ساختمانی  زباله،  موادمخدر، شیرابه های 
و....  دشــتی می گوید: »ایــن ملک متعلق به ارتش 
است و این ســاختمان ها از سال ها پیش به همین 
حال و روز رها شــده اند.« در انتهای ضلع شــمالی 
زمین که در تملک شهرداری منطقه است، کارگران 

مشغول کارند. 

شهردار ناحیه3:
محله 8 را احیا می کنیم

 

چرامحله8 از محله بلورسازی جدا و هویت   
محله ای مستقل پیدا کرد؟ 

با ســاخت بزرگراه شــهید چراغی و ایجاد ریل آهن 
تهران ـ اهواز، میان بخش شمالی و جنوبی محله بلورسازی 
گسســت به وجود آمده بود و محله8 که در جنوب نقشه 
محله بلورسازی قرار گرفته بود، با بخش شمالی آن ارتباط 
مؤثری نداشت. با توجه به این شرایط و قدمت محله8، آن 
را به عنوان محله ای مستقل در نظر گرفتیم تا بتوانیم برای 

آن سرانه هایی مانند سرای محله تعریف کنیم. 
 کمبود فضای مناســب، افزایش سرانه های 

محله را با محدودیت روبه رو نمی کند؟ 
در این محله زمین های مناسب برای ساخت مکان های 
فرهنگی، ورزشــی و درمانی بسیار محدود است. از سوی 
دیگر این محله از کمبود ســرانه های فرهنگی، آموزشی و 
درمانــی رنج می برد. ما این مشــکل و تناقض را با جلب 
همکاری و مشــارکت نهادهای مختلف حــل کردیم؛ به 
این صورت که موافقت دانشــگاه علوم پزشکی ایران برای 

تخریب مرکز بهداشــتی مهــرگان را جلب 
کردیــم. توافق الزم برای تخریب حســینیه 
ثاراهلل هم انجام شــده است. پس از تخریب 
این مکان ها، فضای مناسبی به وجود می آید 
که برای ســاخت مجتمعی چند طبقه مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. در ایــن مجتمع با 
همکاری دانشــگاه علوم پزشکی ایران مرکز 
درمانی مجهزی ســاخته و در سایر طبقات 
کتابخانه، ســرای محله و حســینیه ساخته 
می شــود. با این اقدام بــدون تحمیل هزینه 

تأمین زمین به شهرداری، مشکل کمبود سرانه های محله 
رفع و مسیر خودروهای امدادی هم باز می شود. تاکنون با 
رایزنی ها و جلب همکاری های انجام شده، سازمان نوسازی 
شهر تهران در قلب محله ثامن ورزشگاه و بوستانی ساخته 
و به زودی ســازمان آموزش و پرورش شهر تهران ساخت 
مدرسه 10کاســه ای برای دانش آموزان مقطع ابتدایی را 

در کنار این ورزشگاه شروع می کند. 
 چرا این نام را برای محله انتخاب کردید؟ 

این محدوده مســکونی از گذشــته به محله8 شهرت 
داشت و مجتمع خیریه سالمندان امام رضا)ع( هم از مراکز 

قدیمی این محله است.
 بنابراین نــام »ثامن« را برای آن انتخاب کردیم که از 
نام ثامن االئمه)ع( وام گرفته شــده و از نام قدیمی محله 

هم دور نیست. 
 به نظر شما نوسازی بافت فرسوده تنها دلیل 

مهاجرپذیری محله ثامن است؟ 
قرار گرفتن محله8 در حاشیه بزرگراه شهید چراغی و 
دسترسی مناســب این محله به ایستگاهع مترو و وسایل 
حمل ونقل، قیمت پایین اماک و نوساز بودن اماک باعث 
شــده این محله برای سکونت نسل جوان جذابیت داشته 

باشد. 
 با وجود کمبود زمیــن در این محله، امالک 
متروکه ارتش از سال ها پیش رها شده است. برای 

ساماندهی این امالک چه برنامه ای دارید؟ 
قسمتی از این زمین ها تملک شده و در حال مکاتبه و 
رایزنی برای تملک بخش باقیمانده هســتیم. این زمین ها 
برای افزایش سرانه های محله مورد استفاده قرار می گیرد. 

پل قلعه مرغی باقی 
می ماند

درخواست اهالی محله ثامن برای برچیده شدن پل قلعه مرغی 

را با »مهدی نوروزی« معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه17 در 

میان گذاشتیم. او برچیده شدن این پل را در شرایط فعلی میسر نمی داند 

و می گوید: »پل قلعه مرغی مسیر دسترسی محور خیابان شهیدان حسنی به 

خیابان شهید غالمرضایی )محله زمزم( است و با جمع شدن آن، بزرگراه شهید 

چراغی تنها مســیر دسترســی محله8 به محله های دیگر خواهد بود که این امر 

موجب کورشدن و محدودیت مسیرهای دسترسی محله8 می شود.«نوروزی انتقال 

ع را از پیامدهای نامطلوب  بار ترافیکی پل قلعه مرغی به دسترسی محلی خیابان تشی  ّ

جمع آوری پل قلعه مرغــی عنوان می کند و توضیح می دهــد: »این محور عرض 

محدودی دارد و پاســخگوی بار ترافیکی ناشی از جمع آوری پل نیست.« به گفته 

وی، قــرار گرفتن پل قلعه مرغی در حریم خط آهن تهران ـ اهواز از موانع جدی 

جمع آوری پل است و به دلیل فعالیت این خطوط ریلی نمی توان پل را تخریب 

کرد. او می گوید: »زیرگذرهای خط راه آهن مسیرهای ارتباطی محله8 با 

سایر محله هاست. تبدیل یکی از زیرگذرهای پیاده رو عرشه پل به 

زیرگذر ســواره رو از برنامه های پیش بینی شده برای افزایش 

دسترسی این محله است که به زودی اجرا می شود.«

بحران در مسیر خودروهای امدادی
در الین کنــدرو کم عرض حریم خط آهن تهــران ـ اهواز خودروهای 
ســواری باید بااحتیاط و ســرعت الک پشــتی حرکت کنند و رفت وآمد 
خودروهــای امدادی در این الین فاجعه آفرین اســت، اما اداره مدیریت 
بحــران منطقه جزو محله ثامن اســت و چند متری با ســاختمان های 
متروکه فاصله دارد. دشــتی می گوید: »این الین کندرو مســیر مسافران 
ایســتگاه مترو زمزم اســت و آنها باید از مکان های نازیبا و ناامنی مانند 
زیر پل و زیرگذرهای راه آهن عبور کنند.« زیرگذرهای راه آهن در عرشــه 
پل قلعه مرغی و در راســته جنوبی خیابان شهید خوش سیما قرار گرفته 
است. زیرگذرها پیاده رو هستند و قسمتی از آن برای عبور موتورسیکلت 
مناسب سازی شده است. دبیر شورایاری محله بلورسازی فضای تاریک و 
پرپیچ و خم زیرگذر را نشــان می دهد و می گوید: »خانواده های محله از 
این مسیر ناامن و خطرناک رفت وآمد می کنند که از غروب خوابگاه و محل 

تزریق موادمخدر معتادان و کارتن خواب ها می شود.« 

         مرکز محله در انتظار بهره برداری
در حاشیه خیابان شهید خوش سیما، کارگران مشغول آماده سازی خیابان برای 
راه اندازی مســیر دوچرخه هســتند. این خیابان عرض زیادی ندارد و عقب نشینی 
آپارتمان های نوســاز در ضلع شــمالی خیابان، فضاهای خالی و نامنظم زیادی به 
وجود آورده است. کوچه پسکوچه های خیابان شهید خوش سیما برخاف خیابان 
شهیدان حسنی دندانه دندانه و نامنظم است و وسط هر کوچه الاقل یکی، 2پاک 
قدیمی جا خوش کرده است. دلیل نیمه کاره ماندن ساخت »مرکز محله« هم وجود 
چند پاک فرسوده سمج اســت که گویا خیال برخاستن از مسیر طرح را ندارند. 
این مرکز در خیابان شــهید بزمه ای ساخته شــده و به مراحل نهایی رسیده، اما 
وجود 5پاک فرسوده کوچه شهید فهیمی که میان این مرکز و زمین خالی انتهای 
خیابان قرار گرفته اند، مانع به ســرانجام رسیدن طرح شــده اند. دشتی می گوید: 
»مرکز محله پس از بهره برداری به عنوان مرکز فرهنگی و ورزشی مورد استفاده قرار 
می گیرد و بسیاری از کمبودهای محله را رفع می کند، اما هنوز مالکان این پاک ها 
بر سر قیمت اماک خود با شــهرداری به توافق نرسیده اند و طرح به بهره برداری 
نرســیده است.« حفاظی که اطراف ساختمان نوساز مرکز محله برای جلوگیری از 
ورود افراد به داخل آن گذاشته شده، مقداری از فضای خیابان را اشغال کرده است. 
»حســین صفایی« در همسایگی این ساختمان نوساز زندگی می کند. او می گوید: 

»این حفاظ عرض خیابان را کم و رفت وآمد را دشوار کرده است.«

مسیر »کریدور سبز« 
خاکستری است

رفت وآمد خودروهای سنگین و عقب نشینی اماک 
فرسوده به آســفالت کوچه ها و خیابان های محله ثامن 
آســیب زیادی زده اســت. دشتی به شــرایط نامناسب 
آسفالت کوچه شــهید بزمه ای اشاره می کند و می گوید: 
»ایــن کوچه رفت وآمــد زیادی دارد و نامناســب بودن 
روکش آسفالت آن مشکاتی را برای رانندگان خودروها 
به وجود آورده اســت.« نهرهای کوچه شــهید بزمه ای 
کانیو نشــده اند و بوی نامطبوع آنها آزاردهنده است. در 
کوچه ها و خیابان های محله ثامن از فروشــگاه ها و مراکز 
خدماتی متنوع خبری نیست. دشتی نانوایی بربری که در 
اواســط کوچه شهید بزمه ای قرار گرفته را نشان می دهد 
و می گوید: »برای تأمین نان مصرفی 7هزار نفر جمعیت 
این محله، فقط این نانوایی و یک نانوایی پخت نان لواش 
وجود دارد.« پل مکانیزه نبش کوچه شهید بهاری که به 
بزرگراه شهید چراغی مشــرف است، هنوز افتتاح نشده 
و در حالی که قفل بزرگی روی در ورودی آن ســنگینی 
می کنــد، اهالی برای عبــور ایمن از بزرگــراه باید رنج 
پیمــودن پله های فراوان پل را به جــان بخرند. به گفته 
دبیر شورایاری محله بلورسازی، پس از توافق شهرداری با 
پیمانکاری واجد شرایط، این پل مکانیزه افتتاح می شود. 
دشــتی و بعضی از شــورایاران منطقه جانمایی این پل 
مکانیزه را مناسب نمی دانند و معتقدند افتتاح آن هم از 
مشــکات رفت وآمد اهالی گرهی باز نمی کند. در کوچه 
دوم که در مجاورت پل عابر قرار گرفته، از آسفالت خبری 
نیســت و وجود خانه های پیر و فرسوده و فضاهای خالی 
وســیع رها شــده، کوچه را به محله ای ویران و متروکه 
تبدیل کرده است. دشتی می گوید: »این کوچه قرار است 
کریدور ســبز محله شــود و پس از اجرای این طرح به 
خیابان شهید خوش سیما متصل می شود، اما این طرح 
از سال ها پیش بر زمین مانده و اهالی کوچه های واقع در 
طرح کریدور سبز باتکلیف هستند.« در محله ثامن نقاط 
بی دفاع شهری فراوان است و انگار پاتوق نقلی و گلکاری 
شده محله برای شب نشینی معتادان و افراد کارتن خواب 
جذابیتــی ندارد، اما این موضوع باعث نشــده که آنها از 
ســرقت المپ ها و تجهیزات روشنایی پاتوق چشمپوشی 
کنند. این تجهیزات بارها به سرقت رفته اند و پاتوق محله 
بدون نور و روشنایی محل امن و مناسبی برای دورهمی 

اهالی به شمار نمی آید. 

مرتضی مرادی 
شهردار ناحیه3 

منطقه17

ماه، 
زمانی است که 

مدیریت شهری منطقه 
برای اجرای طرح های عمرانی 

محله ثامن پیش بینی و 
برآورد کرده است. 
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حسنی

حفاری تونل خط6 مترو با اســتفاده از دســتگاه 
TBM در منطقــه20 ســرعت گرفت. در نشســت 
نظارت ستادی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
منطقه20 با تأکید عضو شورای اسامی شهر تهران، 
معاون ترافیک شــهرداری تهران و حمایت شهردار 
منطقه، حرکت دستگاه TBM در ری شتاب گرفت. 
در این جلسه که با حضور »حسن خلیل آبادی« عضو 
شورای اسامی شــهر تهران، »سیدمناف هاشمی« 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران و »فرهاد 
افشار« شهردارمنطقه20 برگزار شد، حاضران پس از 
بررسی مسائل ترافیکی منطقه، از پروژه های ترافیکی 
شامل نخستین خیابان کامل شهرداری تهران و خط6 
متــرو بازدید کردند. خلیل آبادی در این نشســت به 
رفع گره های ترافیکی و لزوم مکانیزه شــدن پل های 
عابرپیــاده برای   تردد آســان عابــران از عرض معابر 
اشاره کرد. مناف هاشمی نیز ضمن تقدیر از اقدامات 
شــهرداری منطقه در حوزه ترافیــک و حمل ونقل 
عمومی، برای پاسخگویی به درخواست های مردمی، 

دستورهای الزم را به معاونان خود صادر کرد. 
وی در بازدید از محدوده منطقه، با توجه به وجود 
دوربرگردان همســطح در بزرگراه شــهید آوینی، به 
ایجاد دوربرگردان غیرهمسطح در این بزرگراه تأکید 
کــرد که منجر به کاهش تعداد تصادف های منجر به 
فوت منطقه با ایمن سازی معابر و نصب عائم ترافیکی 

اشاره کرد. 
مناف هاشمی در بازدید از خط6 مترو نیز خواستار 
تسریع در عملیات اجرایی این پروژه شد و از آنجا که 
پیمانکار مشکات مالی را علت اصلی عدم پیشرفت 
قابل قبول پــروژه اعام کرد، مقرر شــد پیمانکار با 
حمایت شهردار منطقه20 با تمام ظرفیت نسبت به 
اتمام پروژه اقدام کند. در این جلســه، افشــار هم با 
بیان اقدامات منطقه در حوزه حمل ونقل و ترافیک، با 
اشاره به موقعیت جغرافیایی منطقه20 و بزرگراه های 
اطراف آن و همجواری این منطقه با شهرهای ورامین، 
قرچک و کهریزک، نســبت به لــزوم انجام مطالعات 

جامع حمل ونقل ترافیکی تأکید کرد.

حفاریتونلمتـرو
درریشتابگرفت

17 شهریور
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توکلی

این توانیاب موفق محله 17 شهریورچند سالی است که گذرش 
بهایســتگاه تندرو بزرگراه شهید آیت اهلل  ســعیدی نیفتاده؛ چرا که 
خاطره تلخی از آنجا دارد. او سال ها قبل به همراه 2نفر از دوستانش 
که سوار بر موتورسیکلت بودند، در این محل با یک دستگاه اتوبوس 
تصادف کردند. در این ســانحه یکی از دوستانش در دم جان باخت 
و او و یکی دیگر از دوســتانش بر اثر شدت حادثه و جراحات به کما 
رفتند. مهدوی از ناحیه پای چپ دچار معلولیت شد و پس از درمان 
به دلیل شــکایت خانواده متوفی، 2ســال از عمرش را در ندامتگاه 

گذراند. پس از آن تصمیم گرفت که کسب و کاری را آغاز کند. 
مهدوی عقیده دارد که 7ســال از عمرش را بیهوده گذرانده است، 
امــا می گوید که قصد دارد باقی عمرش را بــا کار و تاش گره بزند. 
از او می خواهیــم که از کارش صحبت کنــد. می گوید: »وقتی دچار 
معلولیت شــدم، با مؤسســه رعد الغدیر و خدمــات و برنامه های آن 
آشــنا شــدم.« او پس از چند ماه حضور در کارگاه های آموزشی این 
مؤسسه تصمیم می گیرد کارگاه کوچکی برای خودش دست و پا کند 
و مستقل شود که البته کار ساده ای نبود. وقتی مسئوالن مؤسسه 
رعد الغدیر متوجه مهــارت و اعتماد به نفس این توانیاب محله 
17شهریور شــدند، تصمیم گرفتند کمکش کنند و دستش را 

کوچکی دراختیارش بگیرنــد. آنها کانکس 
کــه  گذاشــتند 
کمــی  اجــاره 
نسبت به مغاره ها 
و کارگاه های دیگر 
جوان  این  داشــت. 
پرتاش وقتی با مشکات 

معلوالن آشــنا 

می شــود، همان موقع نیت می کند که اگر کارگاهی راه اندازی کند، 
حتمًا از افراد توانیاب برای کسب و کار استفاده کند. مهدوی می گوید: 
»معلولیت امکان دارد برای هرکسی به وجود آید. این افراد قشر مهمی 

از جامعه هستند و باید به حقوق آنها احترام گذاشت.«

شاه کلید موفقیت؛ پشتکار و توکل 
مهدوی همین طور که در کانکــس اجاره ای اش فعالیت می کرد، 
کســب و کارش رونق گرفــت، طوری که دیگر نمی توانســت آنجا 
پاسخگوی ســفارش های مراجعه کنندگان باشد. فعالیت او با حضور 
چند معلول در رشته قاب سازی، ساعت رومیزی، تابلو فرش و... چنان 
رونقی گرفت که شــهروندان او را به عنوان کارآفرین می شــناختند 
و به خانواده ها و بســتگان خود که در خانه خود توانیاب داشــتند، 
پیشنهاد می کردند که از این کانکس و فضای داخلی آن دیدن کنند. 
شــاید برایتان جالب باشد که تعدادی از توانیابان ساکن منطقه که 
تا آن موقع خانه نشــین بودند، با دیــدن هنر و توانمندی مهدوی و 
توانیابان دیگر، دیدگاهشان را تغییر دادند و با شرکت در کارگاه های 
آموزشی مؤسسه رعدالغدیر، استعدادشان را کشف و در زمره معلوالن 
توانمند قرار گرفتنــد. مهدوی از حمایت خانواده ها از فرزندشــان 
به عنوان شاه کلید موفقیت یاد می کند و عقیده دارد که اگر حمایت 
خانواده توانیابان در کنار تاش و پشتکار و ایمان به خدا قرار گیرد، 

موفقیت شان قطعی است. 

حمایت از تولیدکننده ایرانی، ضرورت ملی
مهــدوی پس از مدتی به این نتیجه می رســد که کار در کانکس 
جوابگوی فعالیت هایش نیســت و باید فضای بزرگ تری را برای کار 
در نظر بگیــرد. او در کارگاه تولیدی جدیدش در یافت آباد، از صفر تا 
صد کار ســاخت قاب و دیگر محصوالت هنری را انجام می دهد و در 
فضای مجازی محصوالت دست ساز و تولیدی خود را به دیگران معرفی 
می کند، طوری که از شهرهای مختلف کشور توانسته سفارش بگیرد و 
چرخ کارگاهش را به خوبی بچرخاند. وی از بازار نابسامان صنایع دستی 
برای ما صحبت می کند که باعث شــده کارگاه های تولیدی آن طور 
که باید پر رونق نباشــد. می گوید: »ســرازیر شدن اجناس چینی به 
بازار از یک ســو و تورم و گرانی از ســوی دیگر باعث شده که درصد 
باالیی از شــهروندان کاالهــای ارزان قیمت 
چینــی را به تولیدات باکیفیت ایرانی ترجیح 
دهند.« مهدوی عقیده دارد که اگر مسئوالن 
از تولیدکننــدگان مالیات وعوارض نگیرند، با 
افزایش تولید محصوالت روبه رو می شــویم و 
دور کاالهای چینی برای همیشه خط  کشیده 
می شود چراکه علت برخی از گرانی ها در بازار 
صنایع دســتی، دریافت اجاره های سنگین و 

مالیات از تولیدکننده هاست. 

»رضا مهدوی« در نوجوانی بانی راه اندازی هیئت ابوالفضلی ها 
در محله 17شهریور بوده است. از زمانی که سن چندانی نداشت، 
در ایام محرم، صفر، اعیاد شــعبانیه و... در این هیئت برنامه اجرا 
می کرد. او مــا را به دوران کودکی اش می بــرد و می گوید: »آن 
ســال ها به همراه چند نفراز دوستانم هیئت کوچکی داشتیم. از 
بین خودمــان مداح و مرثیه خوان انتخاب می کردیم. حاال همان 
کــودکان و نوجوانان محله، هیئت ابوالفضلی ها را تشــکیل داده 
و اداره می کننــد.« مهدوی ادامه می دهد: »برای جذب نوجوانان 
و جوانــان به هیئت، برنامه های مختلفی تــدارک دیده ایم. مثًا 
سرگرمی و بازهای سنتی و قدیمی را راه اندازی کرده ایم تا از این 
طریق بچه محل ها و جوان ها به هیئت بیایند. از جمله این بازی ها 

فوتبال دستی، دارت و... است که گروهی برگزار می کنیم.«
وی در پایان صحبت هایش می گوید: »گر چه ســال ها قبل به 
دلیل یک اشتباه دچار معلولیت شدم، اما با توکل به خدا توانستم 
مســیر درستی در زندگی ام انتخاب کنم و به فردی مؤثر و مفید 

در محله تبدیل شوم.«

راه اندازی هیئت 
»ابوالفضلی ها« 

اشتغالزایی توانیاب  محله  17 شهریور برای معلوالن

شایدبرایشماهماتفاقبیفتد!
  »رضا مهدوی« متولد سال1369 و ساکن محله 17شهریور است که 7سال قبل در یک تصادف رانندگی دچار آسیب جدی شده و از آن سال 
به عنوان یکی از توانیابان منطقه18 روزگار می گذراند. خودش دوســت دارد که ماجرای معلولیت و بعد از آن موفقیت در کسب و کارش را دیگر 
جوان ها بخوانند تا شاید از آن درس بگیرند. مهدوی از اینکه توانسته کارگاهی برای اشتغالزایی خود و چندنفر از شهروندان راه اندازی کند، به خود 

می بالد و امیدوار است که بتواند گوشه ای از زحمات پدر و مادرش را جبران کند.  

مریمقاسمی
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درختان را برای خیابان سازی بریدند
خیابان شهسوار شمالی درختان توت پرسایه ای دارد که هریک از آنها حکایت و پیشینه ای 
شــنیدنی دارند. تنوع قد و اندازه این درختان نشان می دهد هریک از آنها در تاریخ و زمانی 
متفاوت از زمین قد علم کرده و همزمان کاشته نشده اند. در انتهای این خیابان و در مجاورت 
حریم راه آهن، کهنسال ترین و پرسایه ترین درخت توت خیابان قرار دارد. »سیروس کریمی« 
از اهالی قدیمی محله مقدم است. او می گوید: »قبًا از کنج تا حاشیه خیابان پر از خانه های 
مســکونی بود. مرحوم حاج »قربانعلی فیضی« که در یکی از خانه های کنج خیابان زندگی 
می کرد، این درخت توت را کاشــت. او پیرمردی 60 ـ 70ساله بود که در جوانی از الهیجان 
به تهران آمده بود و به دار و درخت عاقه زیادی داشت.« به گفته کریمی، در گذشته خیابان 
شــهید شهسوار شمالی پر از درخت بوده، اما تعدادی از آنها را برای خیابان سازی بریدند و 
به جای آنها درختی کاشــته نشد. او تعریف می کند: »قدیم رسم بود هریک از اهالی مقابل 
 خانــه خود درخــت و گل بکارند. همه درختان این خیابان را هم مــردم پرورش داده اند و 
باقیات صالحات آنها به شمار می آید.« او از »جعفر مرغی« و »مهدی قصاب« نام می برد که 
تعداد زیادی درخت در خیابان کاشته اند. کریمی می گوید: »آن زمان بیشتر از آنکه کسی را 
با نام خانوادگی اش بشناسند، به شغل و حرفه اش می شناختند. پیرمردی به اسم جعفرآقا در 
اینجا زندگی می کرد که سال ها پیش مرحوم شده است. او به پرورش و فروش مرغ مشغول 
بود و اهالی به او جعفر مرغی می گفتند. او تعدادی از درختان خیابان را کاشــته اســت. آقا 
مهدی معروف به مهدی قصاب هم که حاال در کرج زندگی می کند، تعداد زیادی از درختان 

خیابان را کاشته است.«

زیارت در همین حوالی
اگــر قصد داریــد حال دلتــان را خوب 
کنید، پیشــنهاد می کنیم ســری به حرم 
حضرت  عبدالعظیــم)ع( بزنید که زیارت آن 
برابر با زیارت امام حسین)ع( است. اگر هم 
به دلیل محدودیت هــا و فاصله گذاری های 
اجتماعــی نتوانســتید وارد حرم شــوید، 
در محوطــه و نزدیکــی بقعــه می توانید با 
پروردگار خــود راز ونیاز کنید. معماری بنا 
از ســبک ســلجوقی برخوردار اســت و در 
ســقف آن 4گوشــواره )طاق موّرب( وجود 
دارد و در مرکز سقف، یک 8ضلعی و اطراف 
آن یــک 16ضلعــی و گنبد بنــا در باالی 
همیــن 16ضلعی قــرار دارد. حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( که در شــهرری قرار گرفته 
است، گردشــگران بسیاری را به سوی خود 
جذب می کند. بــارگاه تاریخی حضرت هم 
گواه قدردانی مردم ری اســت که همیشه 
به تشــیع و دوستداری خاندان اهل بیت)ع( 
شــهرت داشــته اند. عبدالعظیم حسنی)ع( 
که پســوند »حســنی« را به خاطر نوادگی 
امام حسن مجتبی)ع( به ایشــان داده اند، از 
جــور حکام ظالم زمانه خود به کشــورمان 
هجرت کرد و در شهر شیعه پرور ری ساکن 

شــد. زندگی  پنهانی در این شــهر داشت و 
پس از رحلت و در هنگام غســل دادن وی، 
بــا کاغذی کــه از جیب این بزرگــوار پیدا 
شد، نسب ایشان مشــخص گردید. پس از 
آن قبه ای ســاده برای ایشــان بنا کردند و 
در ســال ها و قرون بعد به خصوص در عصر 
ایلخانان، حرم شاه عبدالعظیم)ع( وسعت و 
شکوه گرفت. آرامگاه حضرت عبدالعظیم)ع( 
از قدیمی ترین و باشکوه ترین بناهای مذهبی 
در کشومان اســت و به راحتی در دسترس 
اهالی پایتخت قــرار دارد. در نزدیکی حرم 
نیز گورســتانی به نــام »باغ طوطی« وجود 
دارد که بزرگان زیادی در آن دفن شــده اند 
که می توان به  ســتارخان )مبارز نامی عصر 

مشروطه(، اشاره کرد. 

منطقه20گردشگری
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نگاه 

فرهنگسازی و اطالع رسانی، کلید 
مبارزه با آلودگی هوا 

اطاع رسانی به شهروندان در مورد آلودگی هوا 
حقوق ابتدایی هر شــهروندی است تا بتواند با 
آگاهی از میزان آالینده ها در شــهر،  تردد کرده یا از 
ســفرهای غیرضــروری بپرهیــزد. ایــن اطاعات 
لحظه به لحظه به شهروندان داده می شود؛ مثًا آلودگی 
هــوا و آلودگی صوتی هر منطقه چه میزان اســت و 
سامت آنها هر روز در چه وضعیتی قرار دارد. با نصب 
نمایشــگر آلودگی هوا و صدا در منطقه18 از جمله 
بزرگــراه آزادگان و بلــوار الغدیــر، اطاعات دقیق و 
کارشناسی میزان آلودگی های هوا و صوتی را صادقانه 
دراختیار شهروندان قرار داده ایم تا 
از   تردد و ســفرهای غیرضروری در 
روزهای آلوده خودداری کنند و به 
این ترتیب کمتر دچار آســیب ها و 
بیماری ها شــوند. اگر شــهروندان 
به صورت دقیق بدانند میزان آلودگی 
نقاط مختلف شهر در هر ساعت از 
شــبانه روز چه مقدار است، تا حد 
امکان سعی می کنند در آن ساعات 
کمتر   تردد کنند که همین موضوع 
می توانــد بــه کاهــش آلودگــی هوا کمــک کند. 
»فرهنگسازی« و »اطاع رســانی« 2رویکرد کلیدی 
حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه در بحث 
آلودگی هوا محســوب می شــود و به نظر می رســد 
بهترین راه مبارزه با هر مشــکلی شناخت مشکل از 
طریق شناســاندن آن به مردم است. به این منظور از 
هر نوع تجهیزات و فن آوری که کمک کند تا این امر 

محقق شود، استفاده کاربردی خواهد شد. 

خبر کوتاه

منطقه16  زنگ ورزش با رعایت نکات بهداشتی 
پنجشنبه ها در بوســتان بهمن ناحیه2 نواخته 
می شود. اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه2 با همکاری 
سرای محله نازی آباد برای افزایش گرایش شهروندان 

به ورزش، این طرح را اجرا می کند. 

منطقه18 ثبت نام تور زیارتی قم - جمکران در 
مسجد چهارده معصوم)ع( شهرک ولی عصر)عج( 
انجام می شــود. عاقه منــدان 3روز قبل از حرکت با 
مراجعه به دفتر مســجد واقع در خیابان شــریعتی، 
روبه روی کوچه میان16 می توانند برای ثبت نام اقدام 

کنند.

منطقــه20 طرح فوریتی نگهداشــت شــهر، 
چهارشنبه گذشته در خیابان صحرایی شمالی و 
جنوبــی محله ســیزده آبان اجرا شــد. در این طرح 
نیروهای خدمات شهری به انجام فعالیت های مختلفی 
از جمله نظافت معابر و المان های شهری پرداختند. 
این طرح با هدف ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری، 
همچنین ارتقای امنیت   تردد و سامت شهروندان در 
حوزه های مختلف شــهری برای اســتفاده مطلوب 

شهروندان از فضاهای شهری اجرا شد. 

منطقه20 جلســه بررســی آخریــن وضعیت 
پروژه های توسعه محلی سال جاری برگزار شد. 
اجرای این پروژه ها تأثیر زیادی در حل مشــکات و 
نیازهای محله ها دارد و اجرای آن فرصت مهمی است 
که در آینده نزدیک شــهروندان از منافع آن بهره مند 

خواهند شد.

منطقه19

الو محله

یکی از مشکالتی که  پاسخ مسئول
با آن مواجه هستیم، تخلیه زباله از 
ســوی برخی شهروندان در ساعات 
مختلف در مخازن زباله اســت. این 
درحالی اســت که بارها اعالم شده 
تخلیه مخازن در ســاعت21 انجام 
می شود. به همین دلیل پیمانکاران 
خدمات شهری در شــبانه روز و در 
چندین نوبت سطل های مکانیزه را 
تخلیه می کنند. اگر شهروندان در 
ساعت مقرر زباله های خود را داخل 
مخازن تخلیه کنند، شاهد انباشت 
زبالــه در ســطل ها نخواهیم بود و 
بوی مشــمئزکننده از آنها به مشام 
نخواهــد رســید. از طــرف دیگــر 
زباله گردهــا نمی توانند برای پیدا 
ارزشــمند،  زباله هــای  کــردن 
پســماندها را در اطــراف مخــازن 
بریزنــد و شــیرابه زباله ها نیز در 

معابر وجود نخواهد داشت. 
حامد شعاعی، شهردار ناحیه یک 
منطقه18  

 تخلیه به موقع مخازن زباله
ســال های زیادی است  منطقه 18

که ساکن میدان شریعتی هستم و از 
مسئوالن شهری به خاطر جانمایی و 
نصــب ســطل های زبالــه در معابر 
قدردانی می کنم ولی چند وقتی است 
کــه این ســطل های زباله ســرجای 
خودشان قرار نمی گیرند یا پر از آشغال 
هستند و شیرابه از آنها سرازیر می شود 
و محله هــا را نازیبــا می کند. همین 
موضــوع باعــث تجمــع حیوانات و 
حشرات موذی می شود. از متولیان امر 
تقاضا دارم به پاکســازی و تخلیه به 
نظارت داشــته  زباله  موقع مخــازن 

باشند. 
فرنگیس طالبی
 ساکن خیابان شریعتی

منطقه  ناایمن  امالک  پاسخ مسئول
شناسایی شــده و معاونت خدمات 
شــهری نســبت به صدور اخطاریه 
اقدام کرده اســت. برای آشــنایی 
شــهروندانی هــم که قصــد خرید 
ملــک یــا بازســازی آن را دارنــد، 
در خصــوص  موردنیــاز  اطالعــات 
مؤلفه هــای ســاختمان های ایمن از 
طریــق کانال هــای مجازی، موشــن 
گرافــی و ابزارهــای مربوطه انجام 

می شود. 
فرهاد افشار، شهردار منطقه20 

رفع خطر از ساختمان های 
فرسوده و ناایمن 

در محله هــای مختلف  منطقه 20

و  قدیمی  ســاختمان های  شــهرری 
فرســوده زیادی وجود دارد که ناایمن 
هســتند و امکان فروریختن آنها زیاد 
است. با این وجود نه تنها اقدامی برای 
تخریب و نوسازی آنها انجام نمی شود، 
بلکه این اماک بــه دیگران فروخته 
می شود. این کار جان خانواده ها را به 
خطر می اندازد و الزم اســت اقدامی 
برای رفع این مشــکل در منطقه20 

انجام شود. 
محسن محترمی
ساکن دولت آباد

فرجاد احمدی راد  
معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار 
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