
اجراى طرح «احياى محله» 
پس از20سال توقف ساخت وساز در يك محله قديمى

نفـرآبـاد دوباره
جان مى گيرد

حکايت توسعه و ســاماندهی اطراف حرم حضرت عبدالعظيم(ع) قصه 
امروز و ديروز نيست. حدود۲۰سال پيش عمليات اجرايی اين طرح آغاز 

شد و بر اساس آن وزارت مسکن و شهرسازی...
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۱۶ صفحه

17 1619
20

18

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
جناب محمدى تاش

صفحه ۴صفحه ۵ ۴صفحه ۴صفحه ۵۴صفحه ۵صفحه ۵

مى
ست

ر ر
مي

: ا
س

عك

اين شهروند ساكن محله آذرى36سال موى سر 
همسايه ها را رايگان اصالح كرده است

خاطره بازى با «مرتضى سرهنگى» 
نويسنده و چهره فرهنگى محله چهارصددستگاه 

۳۶سال اســت که در خانه اش از ســاعت۱۷ تا ۲۱ به روی اهالی باز است. 
خانواده اش می دانند در اين ۴ ســاعت هيچ کاری در خانه انجام نمی دهد و 

هيچ وقت در اين ساعت ها به مهمانی نرفته...

رهبر معظم انقالب «مرتضی سرهنگی» و « هدايت بهبودی» را از چهره های 
شاخص و ماندگار در حوزه ادبيات مقاومت و دفاع مقدس می دانند و بارها 

در جمع نويسندگان و شاعران...

مهمان «حاج  اكـبر» شويد
به شرط يك صلوات

پول جمع مى كردم
كه «كيهان بچه ها» بخرم
صفحه ۷ صفحه ۵

مسابقات آنالين بين قاره اى ژيمناستيك و آكروباتيك 
مدال هاى رنگارنگى نصيب اهالى محله كرد 

صفحه ۱۱

قهرمانان كوچك 
شهرك ولى عصر(عج) جهانى شدند

صفحه ۸

اهالی باز است. اهالی باز است. 
ســاعت هيچ کاری در خانه انجام نمی دهد و ســاعت هيچ کاری در خانه انجام نمی دهد و 

مهمان «حاج  اكـبر» شويد
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مريم قاسمی ـ عوامل اجرايی 
ناحيه ۷ شهرداری منطقه ۱۸، 
در يــک اقدام ضربتــی و هماهنگ 
اقدام بــه جمع آوری فروشــندگان 
غير مجاز پرندگان و حيوانات وحشی 
در بزرگراه آزادگان جنب بازار بزرگ 

پرنده فروشان کردند. 
شــهردار ناحيه ۷ منطقه ۱۸، با 
بيان اينکه عده ای سودجو از فضای 
برای  پرندگان  بــزرگ  بازار  بيرونی 
فــروش غير قانونی انــواع پرندگان 
زينتی و شکاری و حيوانات اهلی و 

وحشــی استفاده می کردند، گفت: «با دستور شهردار منطقه ۱۸، مبنی 
بر پاکســازی به موقع محل و جمع آوری فروشندگان غير مجاز، همراه با 
عوامل اجرايی و پشــتيبانی به محل مراجعــه و ضمن برخورد قانونی با 

متخلفان، اين بازار غير قانونی به طور کامل برچيده شد.»

به  اشــاره  با  «امير محمــدی» 
اقدامــات غير قانونــی و مجرمانــه 
اهلی  پرنده و حيوانات  فروشندگان 
و وحشــی گفت: «حضور اين چهره 
محلــه را ناامن کرده و باعث نگرانی 
شهروندان شــده بود. در اين مدت 
تعــدادی از افراديکه اقدام به خريد 
اين گونه پرنــدگان و حيوانات کرده 
بودنــد دچار ضرر و زيان شــدند و 
نمی توانســتند حق و حقوق شان را 
باز پس گيرند و شکايت شان راه به 

جايی نمی برد.»
تعدادی از فروشندگان غير مجاز در حاشيه بزرگراه آزادگان جنب بازار 
پرنده فروش ها اقدام به فروش انــواع پرندگان و حيوانات ناياب از جمله 
عقاب، سوســمار، گربه وحشــی و... می کردند که با اين اقدام شهرداری 

منطقه بساط شان برچيده شد. 

تيتر يك
شهردار ناحيه ۷ منطقه ۱۸ خبر داد

جمع آورى فروشندگان غير مجاز پرندگان و حيوانات

بهره بردارى از نخستين نيروگاه خورشيدى منطقه19
عمليات نصب سازه پشت بامی نخستين نيروگاه خورشيدی در منطقه۱۹ به پايان رسيده و آماده 
بهره برداری اســت. شهردار منطقه۱۹ با اشاره به اينکه اين نيروگاه در پشت بام ساختمان ستادی 
منطقه قرار گرفته است، گفت: «تحقق اهداف برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر مبنی بر لزوم استفاده 
از انرژی های نو و تجديدپذير در ســاختمان های اداری و نيز تحقق نقشه راه انرژی اين منطقه در 
خصوص تأمين ۴ درصدی ميزان مصرفی ساختمان ها از انرژی های نو جزء اهداف اين طرح است که 

گام مهمی در کاهش مصرف گازهای گلخانه ای و سوخت های فسيلی خواهد بود.»
«علــی توکلی» افزود: «اين طرح از خرداد ســال جاری به اجرا درآمد و فاز نخســت عمليات 
اجرايی ساخت نيروگاه خورشيدی با سازه پشت بامی به ظرفيت ۱۵کيلو وات در ساختمان ستادی 

شهرداری اين منطقه کليد خورد و به بهره برداری رسيد.»

استقبال از پويش «ارتقاى فرهنگ آپارتمان نشينى»
پويش«ارتقای فرهنگ آپارتمان نشينی» مورد استقبال 

اهالی محله های مختلف شهرری قرار گرفت. 
شهردار منطقه۲۰، با ذکر اين مطلب گفت: «اين پويش 
همزمان با ســاير مناطق در منطقه۲۰ با شعار «هم سايه 
هم» برای تغيير رفتار شهروندان در حوزه  آپارتمان نشينی و 

محيط زيست راه اندازی شده است.»
«فرهاد افشــار» با اشاره به استقبال اهالی از اين پويش 
افزود: «هدف از راه اندازی اين پويش از ســوی شــهرداری 
تهران، ايجاد تغيير در رفتارهای شــهروندی با روش های 
آموزشی است تا شــاهد تثبيت مضامين فرهنگی و سبک زندگی مسالمت آميز و پويا در فضای 

آپارتمان ها باشيم.»
 به گفته افشار پويش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشينی از ابتدای دی در منطقه ۲۰ آغاز شده و 
تا شهريور ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. شهروندان شهرری می توانند با مراجعه به صفحات مجازی 

شهرداری منطقه۲۰ در اين پويش شرکت کنند. 

استقبال از پويش «ارتقاى فرهنگ آپارتمان نشينى»
چهره

مخترع جوان شهر رى:
نياز به حمايت براى 

انبوه سازى دارم

يادداشت

احياى محله نفرآباد با 
معمارى ايرانى - اسالمى

بعد از ۲۰ سال شاهد تعيين تکليف خانه ها 
و ساکنان محله نفرآباد هستيم که در محدوده 
طرح گســترش حرم عبدالعظيم حســنی(ع) 
قرار گرفته اســت. طرح گســترش حرم باعث 
عقب نشينی و کوچک شدن محله های اطراف 
شده و ايجاد محدوديت حريم ارتفاعی برای اين 
محله ها موجب خالی از سکنه شدن آنها شده 
که متأسفانه در خصوص محله نفرآباد مشکالت 

ديگری نيز به وجود آمده است. 
 در دهه ۷۰ با پايه گذاری سنت جديد توليد 
فضا مبتنی بر فــروش تراکم در محله کوچک 
نفرآباد که در شــرايط تعليق طرح توسعه حرم 
قرار داشــت، وضعيت متفاوتی ايجاد شــد. از 
آن زمان تاکنون اين محلــه ميان اينکه مورد 
بازآفرينی قــرار گيرد يا خيــر و حذف کامل 
خانه هــای محله و تبديل آن به گورســتان تا 
بازســازی يا تبديل به اختالطی از کاربری های 
تجاری و مسکونی و آپارتمانی در بالتکليفی به 

سر می برد. 
 اين بالتکليفی در اين دو دهه موجب شده 
که روند فرســودگی در اين محله تشديد شود، 
به ويژه آنکه از يک سو اجازه بازسازی و نوسازی 
به ســاکنان داده نشــده بود و از ســوی ديگر 
شهرداری امالک برخی ســاکنان را خريداری 
و تخريب کرده بود کــه به فضاهای متروک و 
بی دفاع شهری تبديل شدند. در چنين شرايطی 
ما بــا محلــه ای مواجه ايم که مردم يــا از آن 
مهاجرت کرده اند يا آنانی که در محله مانده اند 
در خانه هــای فرســوده و با معضــالت فراوان 
کالبدی و بهداشتی با آسيب های اجتماعی قابل 
توجه به زندگی خودشان ادامه داده اند. ساکنان 
حتی امکان فروش زميــن و خريداری خانه يا 
زميــن در يک منطقه ديگر را هم نداشــتند و 

محله در يک بالتکليفی مانده بود. 
از آنجا که رويکرد کميسيون ماده ۵ به سمت 
تعيين تکليف طرح هــای موضعی و موضوعی 
به عنوان وظايف اصلی اين کميسيون تغيير کرد، 
و قرار بر اين شــد که بــا رويکرد برنامه ريزی و 
طراحی شهری و معماری محله نفرآباد اقدامات 

الزم انجام شود. 
سازمان نوســازی شــهر تهران محور اين 
مطالعات و راهبر طرح بود و خوشــبختانه در 
جلســه هفته گذشته کميســيون ماده۵ شهر 
تهــران، باالخره اين طرح به تصويب رســيد و 
قرار شد ســاکنان اين محله بتوانند خانه هايی 
با معماری ايرانی ـ اســالمی به صورت۳ طبقه 
روی زمين بســازند که زيرزمين هم داشــته 
باشد. اقتصاد پروژه در دل اين طرح ديده شده 
و عمًال در اين محدوده شاهد شکل گيری يک 
محله با معماری ايرانی ـ اسالمی برای سکونت 
در مجاورت حرم حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) 

خواهيم بود. 
 يکی از شــاخص های بســيار مهم طرح 
موضعی محلــه نفرآباد، الگوهايی اســت که 
مشاور پروژه برای تک تک بخش های موجود 
در محــدوده طراحــی و عمــًال کار را برای 
ســاکنان و مالکان اين منطقه آســان کرده 
است تا تحقق پذيری طرح مبتنی بر معماری 

ايرانی ـ اسالمی تسهيل شود. 

رى، مروج ارزش هاى اخالقى مى شود
طرح «ری، شهر اخالق» در شهرری به اجرا درمی آيد. 

 معــاون اجتماعــی و فرهنگی شــهردار منطقه۲۰، با 
اعالم اين خبر گفــت: «در اين طرح احاديث و رواياتی از 
حضرت عبدالعظيم حسنی(ع) در فضای مجازی منتشر و 
به صورت پايه های پرتابل تبليغاتی در ورودی های شهرری 
نصب می شود.»  حجت االسالم «شاهين معبودی» هدف 

از اجــرای اين طرح را اســتفاده از ظرفيــت معنوی حرم 
حضرت عبدالعظيــم(ع) برای     ترويج ارزش های اخالقی در 
شــهرری و مناطق همجوار آن ذکر کرد و افزود: «شهر ری 
اهميت ويژه ای در شــکل گيری هويت دينی و اصالت مذهبی پايتخت داشــته و به تعبير مقام 
معظم رهبری «قبله تهران» است.» به گفته وی اين طرح با مشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی 

شهرداری منطقه۲۰ و روابط عمومی آستان مقدس حضرت عبدالعظيم(ع) اجرا می شود. 

رى، مروج ارزش هاى اخالقى مى شود

«رضا مهدی نــژاد» از جوانان موفق 
محلــه دولت  آباد شــهرری اســت 
که۲طرح پژوهشی اش را به عنوان اختراع 
به ثبت جهانی رسانده است. او توانسته با 
استفاده از حرکت دانه  های روغنی دستگاه 
توليد برق ابداع کند و وسيله مبتکرانه ای 
به نام «عينک آکواريومی» بسازد که بدون 
آسيب رساندن به چشم تصاوير اجسام را 
با وضوح بيشــتری نشــان می دهد. اين 
موفقيت های بــزرگ، جــوان نخبه اهل 
شــهرری را در کانون توجه بســياری از 
کشورهای صاحب علم و صنعت قرار داده 
و پيشــنهادهای زيادی برای توليد انبوه 
اختراعاتش داشــته، اما هنوز در شــهر و 
کشورش چندان شــناخته شده نيست و 
فرصتی برای اســتفاده از طرح و ايده های 
خالقانه او به وجود نيامده است. مهدی نژاد 
از برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمی و 
داوران جشـــــنواره 
جابر  علمی پژوهشی 
اميدوار  حيــان  بن 
بــا همراهی  اســت 
برای  مســئوالن 
ی  ز ه  ســا نبو ا
ابداعی  دستگاه 
او در مســير 
انرژی  تأمين 
نـــــی  نورا
کشــــــور 
مؤثری  گـام 

برداشته شود. 

محمد ساالرى
رئيس كميسيون شهرسازى و معمارى 

شوراى اسالمى شهر تهران

مجله خبرى مجله خبرى

مسابقه كتابخوانى در بيمارستان ضيائيان
بيمارستان ضيائيان مســابقه کتابخوانی با عنوان «داوطلب بزرگ» 

برگزار کرد. 
در اين مسابقه که با ياد و خاطره سردار دل ها، حاج قاسم سليمانی، 
برگزار شد سازمان های مردم نهاد، خّيران، استادان، پزشکان و پرستاران 

بيمارستان ضيائيان شرکت کردند. 
سؤاالت اين مســابقه از کتاب «مکتب آسمانی» انتخاب شد و قرار 
اســت ۱۵بهمن ســال  جاری از برگزيدگان در مراسم والدت حضرت 

فاطمه(س) قدردانی شود. 
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فعاليت هاى اجتماعى، اولويت شهردارى در تهران1400
اهداف و برنامه های ســال آينده شــهرداری بر اساس «تهران 
۱۴۰۰» ترسيم می شود و شهرداری عمده بودجه خود را در سال 

آينده معطوف به رويکردهای اجتماعی خواهد کرد. 
معاون فرهنگی و اجتماعی شــهردار منطقــه۱۷ با بيان اين 
مطلــب و اينکه مــردم به عنوان افرادی که در اين شــهر زندگی 
می کنند، بايد در سياســتگذاری ها نقش داشــته باشــند، افزود: 
«يکی از مســائل مهم در سياست های تهران۱۴۰۰ اين است که 

شهرداری با نهادهای مردمی تعامل خوبی داشته باشد.»
«شهريار رشيدعليپور» ادامه داد: «با توجه به مشکالت اقتصادی 
و با بررسی شرايط مختلف، تمرکز بودجه۱۴۰۰ شهرداری بيش از 
فعاليت های عمرانی بر رويکردهای اجتماعی استوار است و البته 
اين گونه نيســت که فعاليت های عمرانی کمرنگ شود، اما بودجه فعاليت های اجتماعی که 
بخشــی از آن در قالب حمايت از اقشار کم درآمد است، افزايش پيدا خواهد کرد تا خألهای 

احتمالی در اين زمينه برطرف شود.»

ايجاد مسير دوچرخه سوارى 
با تالش شــبانه روزی کارگران فنی و عمران شهرداری منطقه 
۱۶، مســير دوچرخه ســواری و نوار عبور و مرور نابينايان خيابان 
شــهيد رضايی عدل، حد فاصل کندرو خيابان شــهيد رجايی تا 

تقاطع مجتمع بندر ايجاد و راه اندازی شد. 
شهردار ناحيه ۴ منطقه ۱۶ با اعالم اين خبر گفت: «اين پروژه 
با توجه به درخواست شــهروندان و پيگيری شوراياران محله در 

اولويت قرار گرفت و ظرف مدت کوتاهی اجرا شد.»
«علی نايبی» درباره مشکالت و امکانات جانبی اين پروژه گفت: 
«در ساخت مسير دوچرخه  و همچنين محل عبور و مرور نابينايان 
از بهترين و باکيفيت ترين مصالح ساختمانی استفاده شده است. 
هنگام ايجاد مســير ويژه روشندالن دقت شده تا اين نوار از نظر 
ايمنی و     تردد دارای باالترين ميزان امنيت باشد و اين افراد در طول مسير با موانع فيزيکی 
و حادثه ســاز برخور نکنند. اين مسير ويژه     تردد موتورســيکلت به هر نحو ممنوع است تا 

شهروندان به راحتی بتوانند از اين فضا برای دوچرخه سواری استفاده کنند.»

9  ميز خبر
دستگاه شيرخط و يك شير برقى 
در مخزن هوايى آب روستاى ده 

نو شهررى نصب مى شود. به گفته 
«مسلم سلطانيان» مدير امور آبفاى 

باقرشهر، اين اقدام براى ارتقاى كمى 
و كيفى آب آشاميدنى اين روستا 

انجام مى شود. 

80
 درصد پروژه ساخت تقاطع 

غير همسطح ميدان جانبازان به پايان 
رسيده و باقيمانده آن به سرعت در 

حال اجراست. 

11
شهروند به صورت تلفنى و حضورى با 
شهردار منطقه17 ديدار و گفت وگو 

كردند. در ديدار مجازى، ساكنان 
منطقه تلفنى به اعالم نيازهاى 

شهرى خود پرداختند و 4 نفر از 
اهالى به دليل اهميت و خاص بودن 
مشكالت شان، با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى حضورى با «داود لطفى» 

گفت وگو كردند. 

مشكل نوسازى
در محله هاى موقوفه اى

يکی از مهم ترين مشکالت 
و دغدغه های ســاکنان محله 
بودن  موقوفــه ای  بهمنيــار 
گروهــی از امــالک تجاری و 
مســکونی اين محله است که 

با ايجاد برخی محدوديت ها به مرور زمان افزايش 
بافت فرســوده را به همراه خواهد داشــت. «رضا 
يوســفی» يکی از اعضای شوراياری محله بهمنيار 
با بيــان اين موضوع می گويــد: «موقوفه ای بودن 
۴شهرک ولی عصر(عج)، پاستور، فرهنگيان و بخشی 
از وصال که در دل محلــه بهمنيار قرار گرفته اند 
دارای معضالتــی همچون پرداخــت هزينه باال و 
صرف زمان زياد برای دريافت مجوز ساخت وســاز 
و نوسازی هستند.» يوســفی با بيان اينکه کمتر 
کســی برای نقل و انتقال و ساخت وساز سراغ اين 
امالک می رود و افراد ســاکن در اين امالک هم به 
دليل موانع موجود از نوسازی امالک خود منصرف 
می شــوند، می گويد: «با راکد شــدن بازار خريد و 
فروش و توســعه تجاری، تراکم بافت فرسوده در 
اين محله بيشتر از مابقی محله ها خواهد بود.» او 
با اشــاره به اينکه برخی امالک مسکونی و تجاری 
اين محله فرسوده شــده اند و نيازمند زيباسازی، 
مقاوم سازی يا تخريب و نوسازی هستند، می گويد: 
«طی اين ســال ها پيگيری زيــادی در اين زمينه 
داشته ايم اما متأســفانه تاکنون نتيجه ای نداشته 
است. امالک موقوفه شرايط و قوانين خاصی دارند 
و برای رفع مشکالت آنها بايد اقدامات زيربنايی از 

سوی مقام های مسئول اجرا شود.»

شورايارى
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اين گزارش شما را با چند شهروند فعال در امر تفكيك پسماند آشنا مى كند

همسايه هاى دوستدار زمين
 عالقه خاصی به محيط زيســت و طبيعت دارند و در تالش برای حفظ آن هســتند. سال هاســت تفکيک پسماند خشک و تر را 
وظيفه شــهروندی خود می دانند و هرکاری از دست شان بر می آيد در اين زمينه انجام می دهند. آغاز طرح کاپ (کاهش پسماند) در 
پايتخت بهانه جديدی شد تا «محمدرضا گودرزی»، «بهروز صبوری» و «عذرا رحمانی» عالوه بر وظايف فردی خود، شرايط تفکيک 
پسماند و حفظ محيط زيست را در محل سکونت شان فراهم و همسايه ها را نيز به انجام اين کار ترغيب کنند. در اين گزارش با چند 

شهروندساکن منطقه۱۹ که در زمينه تفکيک پسماند با اداره پسماند شهرداری منطقه ارتباط مؤثری دارند، آشنا می شويم. 

زهرا بلندى

با حال خوب طبيعت 
حالم خوب مى شود

«عذرا رحمانی» هم يکی ديگر از ســاکنان محله شــهرک 
وصــال و جزو اعضــای هيئت مديــره واحدهای مســکونی 
خيابان هــای نيلوفر۵ و ۶ اســت که در اجــرای هرچه بهتر 
طرح تفکيک پســماند با صبوری تعامل خوبی داشــته است. 
اين دبير بازنشســته اداره آموزش و پرورش با اشاره به اينکه 
بعد از ســال ها دبيــری در محيط فرهنگی مدرســه از اينکه 
در دوران بازنشســتگی هم در امور فرهنگی محل سکونتش 
مشــارکت دارد، لذت می برد، می گويــد: «دوران فعاليتم در 
مدرســه سعی می کردم دانش آموزان را تا حد امکان با مفهوم 
تفکيک پسماند آشــنا کنم. با همراهی همکاران همايش ها و 
دوره های آموزشــی مرتبط با اين موضــوع برگزار می کرديم، 
با دانش آمــوزان به طبيعت می رفتيــم و حين اين گردش ها 
به آنها کيســه زباله می داديم تا زباله های شــان را جمع کنند 
و در نهايت به ســطل زبالــه انتقال دهند. البتــه با توجه به 
اينکه همســرم اصالتٌا الهيجانی اســت زياد به طبيعت گردی 
می رويم و احترام خاصی برای آن قائل هســتيم. حين ســفر 
تــا حدامکان زباله های داخل طبيعت را جمع می کنيم و تمام 
ســعی مان اين است که لطمه ای به آن وارد نکنيم.» او درباره 
تالشــش به جلب مشارکت همســايه ها به اين کار می گويد: 
«در کنــار يک مدير آقا به حضور يــک خانم هم برای جلب 
رضايت بانوان ســاکن محله احســاس می شــد. برای ترغيب 

همســايه هايی که روزهای نخســت مشارکت 
چندانی در اين قضيه نداشتند ابتدا جلسات 
آموزشــی برگزار می کرديم تا آنها را با آثار 
مثبت چنين کاری آشنا کنيم و با جانمايی 
مخازن مخصوص زباله های خشک در جلب 

مشــارکت همســايه ها به انجام اين کار 
نتايج  قدم برداشتيم که خوشــبختانه 

خوبی هم حاصل شــد.» رحمانی در 
ادامه به ديگــر فعاليت هايی که در 
تهيــه گل و گياه و نگهداری از آنها 
انجام شده اســت، اشاره می کند و 
می گويد: «پيگيــری اين امور و 
برقراری ارتباط مســتمر با اداره 
پســماند نه تنها برايم زحمتی 
نــدارد، بلکه احســاس می کنم 
هر انرژی خوبی که به طبيعت 
می دهــم قطعًا انــرژی اش به 
خــودم هم بازمی گــردد. با 
ديــدن مشــارکت خــوب 
هم  من  حال  همســايگان 
خوب اســت تا حــدی که 

جريــان اين انرژی مثبت را در 
زندگی ام احساس می کنم.»

«هميشــه احترام خاصی برای طبيعت 
قائل بــودم، اما آغاز تالشــم برای حفظ 
محيط زيســت به تماشــای يــک کليپ 
تأثيرگــذار در مورد دوســتی بــا زمين 
برمی گــردد.»  ايــن جمله ای اســت که 
محمدرضا گودرزی، مدير ســاختمان های 
مسکونی شهرک هوانيروز محله خانی آبادنو 
بيان می کند و می افزايد: «بعد از ديدن آن 
کليپ آموزنده تصميم گرفتم با حساسيت 
برای حفظ محيط زيست قدم  بيشــتری 
بردارم، به گياهان بيشــتر اهميت بدهم، 

زباله های خشــک و تر را تا حد امکان از 
يکديگر تفکيک کنم و اطرافيانم را هم به 

اين کار ترغيب کنم.»
 اين دکترای رشــته مهندسی مکانيک 
که از حدود يک ســال قبل به پيشــنهاد 
اداره پسماند شــهرداری منطقه با هدف 
اجــرای طرح تفکيــک پســماند در اين 
شــهرک گســتره فعاليت هايش را بيشتر 
اســت، می گويد: «يک صد  کرده 

واحد مسکونی در اينجاست که
آن  در  ۳۵۰نفــر  حــدود 
سکونت دارند. جلب رضايت 
ايــن تعداد شــهروند به 
تفکيک  در  مشــارکت 
پســماند کار راحتــی 
اداره  مشارکت  با  نبود. 
شــهرداری  پســماند 
منطقــه ضمن جانمايی 
پســماند  تفکيک  مخازن 
کالس های  ساختمان ها،  در 
پسماند  تفکيک  آموزشــی 
برگزار کرديــم که به مرور 

انگيزه ســاکنان برای اين 

کار بيشتر شد.» 
وی ادامه می دهد: «مخازن زباله خشک 
را که از شهرداری گرفتم در کنار ورودی 
هريــک از بلوک ها قــرار دادم و هفته ای 
۲بار زباله های خشــک را به مأموران اداره 

پسماند تحويل می دهم.»
گودرزی، ۴۴ســاله که حدود ۵ســال 
است به صورت مستمر کوهنوردی می کند 
و پاکســازی داوطلبانه طبيعت را وظيفه 
که  فعاليت هايی  دربــاره  می دانــد،  خود 
برای حفظ فضای ســبز محلــه اش انجام 
داده اســت، می گويد: «اين شهرک حدود 
هزار و ۷۰۰مترمربع فضای ســبز دارد که 
چند مــاه قبل ضمن کاشــت ۶۰۰ اصله 
درخت در آن، يک منبع آبرســانی برای 

ايجــاد کرديم.  آبياری گياهــان هم 
اکنون هم باتوجه به وسعت زياد 
محوطه فضای سبز، طرحی برای 
بازپيرايی اينجا در نظر گرفته ايم 
کــه قصد داريم بــه زودی آن را 

اجرا کنيم.»

«بهروز صبوری» يکی ديگر از شــهروندان 
فعال در برقراری ارتباط با اداره پسماند شهرداری 
منطقه۱۹ است که ضمن فعاليت های شخصی 
خود در حفظ محيط زيست، همسايه هايش را 
هم به اين کار تشــويق کرده است. اين ساکن 
محله شــهرک وصال که مديريت ســاختمان 
۷۰واحديخيابان هــای نيلوفــر ۵ و ۶ را هم به 
عهــده دارد درباره آغاز فعاليتش در اين زمينه 
می گويد: «سال هاســت در خانه به جدا کردن 
زباله های خشک و تر از يکديگر و تحويل مواد 
خشــک به غرفه های پسماند مشــغولم. سال 
گذشــته به توصيه شهرداری با جلب مشارکت 
ســاکنان اين واحدها فعاليت هايــم رابا هدف 
ترغيب همه ساکنان به انجام اين کار گسترش 

دادم.»
 اين مدير ۴۸ســاله بــه تالش هايش برای 
تبديــل محلــه اش به محلــه ای زيبا اشــاره 

می کنــد و می گويد: «ذاتًا فرد فعالی هســتم 
و از انجــام کارهای فرهنگی لــذت می برم. از 
برگــزاری هيئت های خانگی که با وجود کرونا 
فعًال تعطيل شــده اســت تا جلب مشــارکت 
شهروندان در زيباســازی ساختمان و افزايش 
ايمنی آنها و... را هميشــه مدنظر داشته ام، اما 
طرح ترغيب شــهروندان به تفکيک پســماند 
را بــا تحويل گرفتن ۸مخزن زباله خشــک از 
شهرداری، تهيه کتاب های آموزشی در زمينه 
حفظ محيط زيست، برگزاری جلسات آموزشی 
به صــورت چهره بــه چهره و مجازی شــروع 
کردم و خوشــبختانه اکنــون بخش زيادی از 
ســاکنان محله داوطلبانه در اين کار مشارکت 

می کنند.» 
صبوری با اشــاره به اينکه در هفته حدود 
۳۵کيلو زباله خشــک از واحدهای مســکونی  
جمع آوری و به مأموران پســماند تحويل داده 

می شــود، می گويد: «معموًال زباله های خشک 
جمع آوری شــده را خودم به مأمــوران اداره 
پسماند تحويل می دهم وهزينه ناچيزی را که 
از اين کار دريافت می کنم برای امور فرهنگی 

ساختمان صرف می کنم.»
 اين مديــر واحدهای مســکونی که تمام 
تالشــش حفظ و نگهداری از محيط زيســت 
است، می گويد: «شارژ و هزينه های ساختمان 
را بدون استفاده از کاغذ با استفاده از نرم افزار 
پرداخت می کنيم تا از اين طريق بيشتر حافظ 
محيط زيست باشــيم. گروه های مجازی داريم 
که در روزهای کرونا بيشــتر جلســات مان را 
به صــورت مجــازی در آن برگــزار می کنيم. 
با مشــارکت همســايه ها گياهــان زيبا برای 
ســاختمان و فضای بيرونی آن تهيه کرده ايم 
تا از اين طريق ضمن زيباسازی محله، طبيعت 

را پاس بداريم.» 

جلب مشاركت 350شهروند در تفكيك پسماند
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تأثيرگــذار در مورد دوســتی بــا زمين 
برمی گــردد.»  ايــن جمله ای اســت که 
محمدرضا گودرزی، مدير ســاختمان های 
مسکونی شهرک هوانيروز محله خانی آبادنو 
بيان می کند و می افزايد: «بعد از ديدن آن 
کليپ آموزنده تصميم گرفتم با حساسيت 
برای حفظ محيط زيست قدم  بيشــتری 
بردارم، به گياهان بيشــتر اهميت بدهم، 

 اين دکترای رشــته مهندسی مکانيک 
که از حدود يک ســال قبل به پيشــنهاد 
اداره پسماند شــهرداری منطقه با هدف 
اجــرای طرح تفکيــک پســماند در اين 
شــهرک گســتره فعاليت هايش را بيشتر 
اســت، می گويد: «يک صد  کرده 

واحد مسکونی در اينجاست که
آن  در  ۳۵۰نفــر  حــدود 
سکونت دارند. جلب رضايت 
ايــن تعداد شــهروند به 
تفکيک  در  مشــارکت 
پســماند کار راحتــی 
اداره  مشارکت  با  نبود. 
شــهرداری  پســماند 
منطقــه ضمن جانمايی 
پســماند  تفکيک  مخازن 

رضايت بانوان ســاکن محله احســاس می شــد. برای ترغيب 
همســايه هايی که روزهای نخســت مشارکت 

چندانی در اين قضيه نداشتند ابتدا جلسات 
آموزشــی برگزار می کرديم تا آنها را با آثار 
مثبت چنين کاری آشنا کنيم و با جانمايی 
مخازن مخصوص زباله های خشک در جلب 

مشــارکت همســايه ها به انجام اين کار 
نتايج  قدم برداشتيم که خوشــبختانه 

خوبی هم حاصل شــد.» رحمانی در 
ادامه به ديگــر فعاليت هايی که در 
تهيــه گل و گياه و نگهداری از آنها 
انجام شده اســت، اشاره می کند و 
می گويد: «پيگيــری اين امور و 
برقراری ارتباط مســتمر با اداره 
پســماند نه تنها برايم زحمتی 
نــدارد، بلکه احســاس می کنم 
هر انرژی خوبی که به طبيعت 
می دهــم قطعًا انــرژی اش به 
خــودم هم بازمی گــردد. با 
ديــدن مشــارکت خــوب 
هم  من  حال  همســايگان 
خوب اســت تا حــدی که 

جريــان اين انرژی مثبت را در 
زندگی ام احساس می کنم.»

خشك در هفته
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و پاکســازی داوطلبانه طبيعت را وظيفه 
که  فعاليت هايی  دربــاره  می دانــد،  خود 
برای حفظ فضای ســبز محلــه اش انجام 
داده اســت، می گويد: «اين شهرک حدود 
هزار و ۷۰۰مترمربع فضای ســبز دارد که 
چند مــاه قبل ضمن کاشــت ۶۰۰ اصله 
درخت در آن، يک منبع آبرســانی برای 

ايجــاد کرديم.  آبياری گياهــان هم 
اکنون هم باتوجه به وسعت زياد 
محوطه فضای سبز، طرحی برای 
بازپيرايی اينجا در نظر گرفته ايم 
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متولد سال۱۳۲۷ است و در همدان به دنيا 
آمده، اما تولدش مصادف با کوچ خانواده اش به 
تهران و محله عباسی بوده است. شناسنامه اش 
در تهــران صادر شــده و پــدر مرحومش در 
سال۱۳۲۹ قطعه زمينی در يکی از کوچه های 
محلــه آذری خريد و با تيرک هــای چوبی و 
کاهگل شروع به ساخت خانه کرد. اکبر جوادی 
پارســا در همين محله ادامه تحصيل داد. پس 
از دريافــت مدرک ديپلم به خدمت ســربازی 
اعزام و از همانجا فعاليت های خيرخواهانه اش 
شروع شد. سرباز «سپاه   ترويج» بود که عمده 
توســعه  برنامه های  اجــرای  فعاليت هايــش، 
کشاورزی از جمله توزيع بذر اصالح شده بين 
کشاورزان و واکسيناسيون دام ها بود. پارسا در 
همين زمان با مشکل يکی از روستاهای اطراف 
شهرســتان بيجار آشــنا شــد. دره ای در اين 
روستا وجود داشت که هر از گاهی روستاييان 
در آن ســقوط می کردند و آســيب می ديدند. 
آستين هايش را باال زد و شروع به ساخت پل، 
آن هم با وســايل ابتدايی مثل بشــکه، بتن و 
سنگ کرد. زمانی که بقيه سربازان قصد رفتن 
به روســتای ديگری داشــتند و مأموريت شان 
تمام شــده بود، او همانجا ماند تا ســاخت پل 
تمام شــود و همين باعث شد تا اضافه خدمت 
بخورد، اما از اينکه می ديد روســتاييان بدون 
دغدغــه می توانند بــا پای پيــاده از روی پل 
دست ســازش عبور کنند، اضافــه خدمتش را 

شيرينی بزرگی برای خودش دانست. 

اصالح سر دانش آموزان محله
قديم ها خبری از مــد موهای امروزی نبود 
و ســلمانی ها با ماشــين، موی افراد را کوتاه 
می کردنــد. اندازه موی ســر دانش آموزان هم 
معلوم بود و بايد با ماشــين نمره۴ موهای شان 
را می زدند. خانواده پارســا ماشين اصالح موی 
سر داشتند و پارسا برای اينکه بچه های محل 
به خصــوص خانواده های کم بضاعت پولی برای 
اصالح موی سرشــان ندهنــد، در حياط خانه 
موی شان را می زد. ســربازان هم مشتری اش 
بودند و موی آنهــا را با نمره۸ اصالح می کرد. 
اين کار تا قبل از جنگ تحميلی ادامه داشت. 
همان زمان او خانه قديمی پدرش را بازسازی و 
اتاق کوچکی را در زيرزمين به آرايشگاه تبديل 
کرد. وقتی که جنگ شروع شد، پارسا به دنبال 

راهی برای رفتن به جبهه بود.
 در دوران ســربازی به خاطر اينکه آموزش 
نظامی نديــده بــود و فعاليت هايش به امور 
کشــاورزی مربوط می شــد، نمی توانست در 
عمليات ها کار مفيدی انجام دهد، بنابراين 
به ذهنش رســيد. می گويد:  فکری 
«آن زمان گروهی وجود داشــت 
که افــراد متخصص را داوطلبانه 
به جبهه می فرســتاد، مثًال بنا، 
نانــوا، مکانيک و... کســانی 
در  داشتند کاری  دوست  که 
اين  انجام دهنــد در  جبهه 
گروه نامنويسی می کردند. من 
هم سال۱۳۶۲ خودم را آرايشگر 
جــا زدم. ۴دوره ۴۵روزه به مناطق 
مختلف رفتــم و موی رزمندگان را 
اصالح کردم. به خاطر اينکه قبل از 
آن موی سر سربازان را اصالح کرده 

بودم مشکل زيادی نداشتم، ولی سعی کردم به 
نحوه کار آرايشــگران حرفه ای دقت کنم و کار 
را از آنها ياد بگيرم. آن زمان ۲بار به فاو، يکبار 
به   آبادان و يکبار به ســقز رفتم و هربار ۴۵روز 

در آنجا موی رزمندگان را اصالح کردم.»

توسعه آرايشگاه در خانه
پارســا بعد از ســربازی به عنوان فروشنده 
در شــرکت ملی کفش ايران اســتخدام شد. 
ســاعت۱۶ از کار فارغ می شــد و به ســرعت 
خودش را به خانه می رســاند. يک اســتکان 
چای می خــورد و فوری در خانه را باز می کرد 
تــا بچه محل هــا وارد آرايشــگاهش شــوند. 
سال۱۳۶۳ آرايشــگاه را در زيرزمين خانه اش 
توســعه و چند صندلی در آن قــرار داد. قبل 
از آن نيز کارهايــش را صلواتی انجام می داد، 
اما ۱۲فروردين ســال۱۳۶۳ به صورت رسمی 
تابلويــی جلــو خانه اش نصب کرد و نوشــت: 
«آرايشگاه صلواتی مردانه. ساعت ۵بعد از ظهر 
تا ۹شب». آوازه اش به سرعت در محله پيچيد و 
در مدت کمی مشتری هايی از مناطق همجوار 
و حتی شمال شهر پيدا کرد. شرطی هم برای 
مشــتری ها گذاشت؛ اصالح ســر و صورت، به 
شرط صلوات به روح شــهدا. او حتی يک روز 
هم در اين آرايشــگاه را نبســته و ۳۶سال در 
خدمت اهالی بوده اســت. تجهيزات آرايشگاه 
را از جيب خودش خريده اســت. ماشين های 
اصالح بــرق زيادی مصــرف می کنند و بهای 
آن را بايد بپردازد. هزينه تعمير تجهيزات هم 
باالست و اين سال ها در هيچ مراسمی که بين 
ســاعت۱۷ تا ۲۱ برگزار شــده، شرکت نکرده 
اســت. می گويد: «اين ۳۶سال را در کفه يک 
ترازو بگذاريد و يک قطره از خون يک شهيد را 
در کفه ديگر. مطمئن باشــيد کفه ای که خون 
شهيد در آن است، سنگين تر خواهد بود. همه 
ما به شهدا مديونيم و آنها گردن ما حق دارند. 
در آينده همين شهدا خواهند گفت ما رفتيم و 
جان مان را فدا کرديم، شما چه کرديد. بايد آن 

زمان جوابی برايشان داشته باشيم.»

كاش كرونا زودتر برود
 فعاليت های پارسا از آرايش روزانه موی سر 
۲ تا ۳نفر شــروع شد و سال قبل روزانه حدود 

۳۰نفر به آرايشگاهش مراجعه می کردند. 
در اين ســال ها چنــد نفــر از نوجوانان و 
جوانان محلــه را با فنون کار آشــنا کرده که 
در هميــن آرايشــگاه با نظــارت او به اصالح 
ســر و موی هم محله ای هــا می پرداختند، اما 
حدود ۱۰ماه اســت که وسايل آرايشگاه خاک 
می خورد. اشک در چشمان پارسا حلقه زده و 
می گويد: «تــا عيد پذيرای اهالی بوديم، اما به 
خاطر عمل به توصيه ستاد مقابله با کرونا و از 
طرف ديگر به خاطر اينکه مشــکل قلبی دارم 
و جزو گروه های پرخطر هســتم، در آرايشگاه 
را بســته ام. آرزو می کنم اين ويروس منحوس 
از بين بــرود و باز هم رفت وآمــد اهالی را به 
اين آرايشگاه ببينم. البته قصد دارم به يک نفر 
حقــوق بدهم تا به عنوان مديــر کارها را ادامه 
بدهد. به هرحال ســن من زياد اســت و ديگر 
نمی توانم مثل سابق کار کنم. کارم را به پسرم 
«محمد» ياد داده ام، ولی مســافت خانه اش تا 

اينجا زياد است.» 

  ۳۶سال است که در خانه اش از ساعت۱۷ تا ۲۱ به روی اهالی باز است. خانواده اش می دانند 
در اين ۴ ســاعت هيچ کاری در خانه انجام نمی دهد و هيچ وقت در اين ساعت ها به مهمانی 
نرفته يا برنامه ای نچيده اســت. «اکبر جوادی پارسا» ۱۲فروردين سال۱۳۶۳ همزمان با روز 
جمهوری اسالمی آرايشگاهی در زيرزمين خانه اش راه انداخت و از همان زمان تاکنون، سر و 
صورت بسياری از اهالی را رايگان اصالح کرده است. حتی در همين جا جوانان زيادی با فنون 

سلمانی آشنا شده و برای خودشان کسب و کاری راه انداخته اند. 

ابوذر اميرانى

اين شهروند ساكن محله آذرى36سال موى سر 
همسايه ها را رايگان اصالح كرده است

مهمان «حاج  اكـبر» شويد
به شرط يك صلوات

انتشار دل نوشته در قالب شعر
در و ديوارهــای خانــه و آرايشــگاه اکبر جوادی 
پارســا پر از عکس های امام(ره)، مقام معظم رهبری 
و شــهدايی همچون حاج قاسم سليمانی است و روی 
آينه ها شــعرهای خــودش را نصب کــرده که حاوی 
نکات مفيدی از جمله ارزش خدمت به ديگران است.

 روحيــه لطيفــی دارد و از جملــه افراد باســواد 
قديمی تهران اســت. به گفته خودش زمانی که امام 

خمينی(ره) به رحمت خــدا رفتند، خيلی دل نگران 
شــده و شروع به نوشــتن شــعر در وصف بنيانگذار 

جمهوری اسالمی ايران کرده است. 
اين شــعرها در قالب کتابی با عنوان «از استقبال 
تا بدرقه» منتشر شــد. کتاب دومش «گنج معنوی» 
بود که شعرهايش را برای مادران اين سرزمين سروده 
و کتــاب بعدی اش با نام «شــنگول و منگول» حاوی 

اشعار طنز است. 
 ۳کتاب شعر ديگر هم دارد که اسامی آنها برگرفته 
از يک بيت از شــعرهای او هستند. «صد شاخه گل 
به رسم خوبان، تقديم به مادران ايران»، «تقديم به 
مادر عزيزم، صد شاخه گل به پات بريزم» و «تقديم 
به مادر عزيزم، ســر تا قدمــت گل بريزم» عناوين 

کتاب های او هستند. 

سلمانی آشنا شده و برای خودشان کسب و کاری راه انداخته اند. سلمانی آشنا شده و برای خودشان کسب و کاری راه انداخته اند. 

«محمد» ياد داده ام، ولی مســافت خانه اش تا 
اينجا زياد است.» 

کتاب شعر ديگر هم دارد که اسامی آنها برگرفته 
از يک بيت از شــعرهای او هستند. «صد شاخه گل 
به رسم خوبان، تقديم به مادران ايران»، «تقديم به 
مادر عزيزم، صد شاخه گل به پات بريزم» و «تقديم 
به مادر عزيزم، ســر تا قدمــت گل بريزم» عناوين 

همان زمان او خانه قديمی پدرش را بازسازی و 
اتاق کوچکی را در زيرزمين به آرايشگاه تبديل 
کرد. وقتی که جنگ شروع شد، پارسا به دنبال 

راهی برای رفتن به جبهه بود.
 در دوران ســربازی به خاطر اينکه آموزش 
نظامی نديــده بــود و فعاليت هايش به امور 
کشــاورزی مربوط می شــد، نمی توانست در 
عمليات ها کار مفيدی انجام دهد، بنابراين 
به ذهنش رســيد. می گويد:  فکری 
«آن زمان گروهی وجود داشــت 
که افــراد متخصص را داوطلبانه 
به جبهه می فرســتاد، مثًال بنا، 
نانــوا، مکانيک و... کســانی 
در  داشتند کاری  دوست  که 
اين  انجام دهنــد در  جبهه 
گروه نامنويسی می کردند. من 

هم سال
جــا زدم. 

مختلف رفتــم و موی رزمندگان را 
اصالح کردم. به خاطر اينکه قبل از 
آن موی سر سربازان را اصالح کرده 

 به روی اهالی باز است. خانواده اش می دانند 
 ســاعت هيچ کاری در خانه انجام نمی دهد و هيچ وقت در اين ساعت ها به مهمانی 
 همزمان با روز 
جمهوری اسالمی آرايشگاهی در زيرزمين خانه اش راه انداخت و از همان زمان تاکنون، سر و 
صورت بسياری از اهالی را رايگان اصالح کرده است. حتی در همين جا جوانان زيادی با فنون 
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جناب محمدى تاش

خانواده ای  در  سرهنگی 
مذهبی تربيت يافته است. 
پدرش  سرهنگی»  «بيوک 
گندم  سيلوی  ساده  کارگر 
در خيابان بعثت منطقه ۱۶ 
بود و همواره تالش می کرد 
تا روزی حالل بر سر سفره 
خانــواده ببــرد و «مريــم 
نيز  خوش پــی» مــادرش 
بانويی خانه دار که در تربيت 
او و ديگر خواهر و برادرانش 

نقش زيادی داشته است. 

يك دل سير فوتبال 
گل كوچيك بعد از 

مدرسه
ســرهنگی»  «مرتضی 
کودکــی و نوجوانی اش را 
چهارصددستگاه  محله  در 
گذرانــده، همين جا ديپلم 
گرفته و پس از سربازی در 
همين محله ازدواج کرده و 
تشکيل زندگی داده است. 
او دوره ابتدايی را در مدرسه 
نازی آباد  محله  «شــبلی» 
گذرانــده و پــس از آن در 
برجســته«ماکو»  مدارس 
و «هــدف» در دوره هــای 
دبيرســتان  و  راهنمايــی 

تحصيل کرده است. 
-همه چيز از خواندن 
كتاب و مجله آغاز شد

وقتی سرهنگی دوره ابتدايی را گذراند 
و خواندن و نوشــتن را ياد گرفت با کتاب 
انس ويژه ای برقرار کرد و اين مســئله به 
مرور مسير زندگی اش را تغيير داد. چهره 
شناخته شده محله چهارصددستگاه ما را 
به دوران قديم می بــرد. می گويد: «وقتی 
پول توجيبی ام به ۵ تومان می رسيد برای 
خريد مجله «کيهان بچه ها» به ســرعت 
بــرق و باد خودم را به بــازار دوم نازی آباد 
می رســاندم تا از تنها دکه روزنامه فروشی 
مجله بخــرم. نمی دانيد چطور تا خانه مان 
يکســره مشــغول خواندن مجله تارزان، 
بزرگان و دانشمندان می شدم.  زندگينامه 

آنها را بــا ضبط صــوت کوچکش ضبط 
کند و بنويســد. در اين زمــان در روزنامه 
جمهوری اسالمی ســتونی به نام «اسرار 
جنگ» به روايت اسيران عراقی ايجاد شد 
که سرهنگی آنجا می نوشت. بعدها همان 

نوشته ها در قالب کتاب به چاپ رسيد. 
چهره ماندگار محله چهارصددســتگاه 
می گويد: «خودنگاشــت اســيران عراقی 
در ايران، با نام کتــاب «ده روز محاصره» 
روايتی از يک افســر عراقــی که از حال و 
هــوای ۱۰ روز محاصــره در منطقه کله 
قندی سخن گفته است. حدود ۶۰ عنوان 
کتاب ديگر نيز از خاطرات اسيران عراقی 
در ايران گردآوری کرده ام که چاپ شــده 

است.»
خيلی ها ســرهنگی را استاد برجسته 
ادبيات دفاع مقــدس می نامند، اما خودش 
می گويد: «هنــوز اول راهم. فقط اين قلم 
همين قدر می داند که بايد چند ســطری 
بنويسد و طوری بنويسد که ديگران برای 
خواندن آن لحظه شماری کنند و اينکه ما 
به اندازه تمام زندگی مــان به جوانانی که 
از جان شان برای کشــور و دين گذشتند 
بدهکاريم و هر کســی بايــد دينش را به 

نحوی ادا کند.»

اصًال متوجه نمی شــدم راه 
برگشــت به خانه را چگونه 
خواندن  کــردم.  ســپری 
ايــن مطالب آنقــدر برايم 
لذت بخــش بود که متوجه 

گذرزمان نمی شدم.»
اينکه  بيان  با  سرهنگی 
عالقه به مطالعه زندگی اش 
را تغييرداده، اضافه می کند: 
«همه چيز از ميل و اشتياق 
به خوانــدن کتاب و مجله 
آغاز شــد. از آنجــا که به 
مطالعه و خواندن داستان، 
به ويــژه زندگينامه بزرگان 
علم و دين عالقه داشتم از 
نوشــته ها يادداشت برداری 
تا  اين ماجــرا  می کــردم. 

سال ها ادامه داشت.»
ســال  از  ســرهنگی 
روزنامه  تا۱۳۶۷در   ۱۳۵۸
جمهوری اسالمی قلم زده 
اســت. در دوران جنــگ 
ســرويس  در  تحميلــی 
فرهنگی روزنامه جمهوری 
اســالمی صفحه ای به نام 
«جبهه و جنگ» داشــت 
در  بهبودی»  «هدايت  که 
آن می نوشــت. از همــان 
زمان رفاقــت بين اين دو 
آغاز شد که تا اکنون ادامه 

دارد. 

اداى دين به رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس

سرهنگی با شــروع جنگ تحميلی به 
جبهــه رفت وهويزه نخســتين جايی بود 
که خبرنگار روزنامه جمهوری اســالمی پا 
به آنجا گذاشت و هرچه را ديد، نوشت. او 
جنــگ را با همه وجــود درک کرده بود و 
بــه دنبال راهی بود که بتواند حس و حال 
جبهه ها و رشــادت های رزمندگان را برای 

ديگران بازگو کند. 
نويســنده باســابقه دوران دفاع مقدس 
پس از بازگشــت از جبهه بارها به اردوگاه 
نگهداری اســيران عراقی رفت تا خاطرات 

معرفى فرهنگ ايثار و 
شهادت به نسل جديد

درطول اين سال ها که سرهنگی دردفتر 
ادبيات و هنرمقاومت حوزه هنری 

مشغول به کار شده با خواندن آثار و 
دستنوشته های جوانان به استعداد و 
توانايی بسياری از آنها در نويسندگی 

پی برده و برای رسيدن به هدف 
کمک شان کرده است. او عقيده دارد 

که در کوچه پسکوچه های جنوب شهر 
استعدادهای گمنامی وجود دارند که بايد 

کشف و حمايت شوند. 
نويسنده شناخته شده منطقه ما که 
به محله چهارصددستگاه و نازی آباد 

عالقه زيادی دارد، از ابتکار شهرداری 
منطقه ۱۶ در راه اندازی سامانه هوشمند 
معرفی مفاخر و مشاهير قدردانی می کند 

و می گويد: «بهترين الگو برای نسل 
جديد، شهدای واالمقام و گرانقدر دوران 

دفاع مقدس هستند که خون پاک شان 
را پای ايمان و عقيده خود نثار کردند تا 
کشورمان از گزند آسيب در امان بماند. 

اکنون نيز که از محله ها عبور می کنيم نام 
شهدا بر سر درکوچه ها و خيابان ها نقش 

بسته است تا هيچ گاه مسئوليت و تعهدی 
را که نسبت به شهدا داريم فراموش 

نکنيم.»
سرهنگی به صندوقچه خاطراتش سری 

می زند و می گويد: «يادم هست که در ايام 
جنگ مادران ساکن محله چهارصددستگاه 

خودشان ساک فرزندان شان را می بستند 
و آنها را راهی جنگ می کردند و 

ذره ای در اين راه   ترديد نداشتند و پای 
آرمان های شان ايستاده بودند. به عقيده 
من نوشتن خاطرات مادران و زنانی که 

در اين عرصه نقش بسزايی داشتند، کمتر 
از خاطرات جنگ و شهدا نيست که خود 

سال ها زمان می طلبد.»
به عقيده نويسنده هم محله ای، اکنون بيش 
از هر زمان ديگری نياز به معرفی فرهنگ 

و ايثار و شهادت به نسل جديد داريم و 
سامانه هوشمند معرفی مفاخر و مشاهير 

می تواند در اين راه کمک زيادی کند.

خاطره بازى با «مرتضى سرهنگى» 
نويسنده و چهره فرهنگى محله چهارصددستگاه 

پول جمع مى كردم كه 
«كيهان بچه ها» بخرم

نگاهى به فعاليت هاى 
نويسنده هم محله اى 

 راه اندازى دفتر ادبيات 
و هنر مقاومت با همكارى 

«هدايت بهبودى» در حوزه 
هنرى در سال 67

 مدير دفتر ادبيات و هنر 
مقاومت، مدير مركز مطالعات 
و تحقيقات فرهنگ و ادبيات 

پايدارى
 روزنامه نگار و گزارش نويس 

جنگ 
 جمع آورى و چاپ 60 عنوان 

كتاب از خاطرات اسيران عراقى
 نگارش 8 عنوان كتاب از 
خاطرات اسيران عراقى در 

ايران
 كسب عنوان« مدير علمى 
برتر» در هفته كتاب سال 

1387
 كسب عنوان «چهره 

برترانقالب» در سال 1393
 انتخاب كتاب «اسرار جنگ 

تحميلى به روايت اسيران 
عراقى» به عنوان «كتاب سال» 

در سال 1393
 دريافت نشان درجه 

يك هنر در سال 
1395

 داور 2 جشنواره 
فيلم مستند شهيد 
آوينى در سال هاى 

1386 و 1390
 داور بخش 

مستندنگارى 
جايزه 

ادبى«جالل 
آل احمد» 

در سال 
1396

يك هنر در سال 
1395

 داور 
فيلم مستند شهيد 
آوينى در سال هاى 

1386

 رهبر معظم انقالب «مرتضی ســرهنگی» و « هدايت بهبودی» را از چهره های شاخص در حوزه ادبيات مقاومت و دفاع مقدس 
می دانند و در جمع نويسندگان و شاعران از آنها به عنوان «آدم های خوب» ياد کرده اند. سرهنگی متولد ۱۲ آذر سال ۱۳۳۲ است 
و اکنون در ۶۷ سالگی همچون دوران جوانی عالقه مندبه نوشتن درباره رزمندگان، آزادگان و شهداست. از او تاکنون چندين و 
چند عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس به رشــته تحرير درآمده که از بين اين کتاب ها «اسرار جنگ تحميلی به روايت اسيران 

عراقی» در ۸ جلد جزء پر مخاطب ترين آثارش بوده است. 
سرهنگی از ۷ ســالگی به همراه خانواده اش در محله چهارصددستگاه نازی آباد ساکن شده و از کوچه پسکوچه های زادگاهش 
خاطرات فراوانی دارد. در فرصت کوتاهی که به دســت آورديم با استاد سرهنگی نويسنده برجسته و صاحب سبک هم محله ای 

هم صحبت شديم تا مرور کوتاهی بر زندگی و خاطراتش داشته باشيم.
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يکی از درخواست های هميشگی اهالی مناطق 
جنوبی شهر بهره مندی از فضاهای سبز بيشتر و 
تجهيز بوســتان ها به زمين چمن، وسايل بازی، 
روشــنايی کافی و... بوده و هســت. وقتی درباره 
اقداماتی که در اين زمينه در حال انجام است، از 
معاون خدمات شهری و محيط زيست منطقه۱۹ 

ســؤال می کنيم، می گويــد: «باتوجه 
بــه اين موضوع بخــش قابل توجهی 
از فعاليت هــای اخير معاونت خدمات 
شــهری و محيط زيست منطقه۱۹ به 
اداره فضای سبز مربوط می شود. طرح 
ترميــم، تعويض و نصــب چمن های 
مصنوعی در بوستان های جوانه، جانباز، 
نرگس، ۲۲بهمن، شــقايق، شادی و 
مطهری به متــراژ ۱۰هزار مترمربع در 
حال اجراســت که تا پايان ســال به 

پايان می رسد و مورد بهره برداری شهروندان قرار 
می گيرد.» «مجيد صبــوری» در ادامه به طرح 
تعويض لوازم بازی کودکان بوستان های واليت، 
سهيل، شادی، شريعتی، مطهری و پاتوق انتهای 
کوچه۳۰ شکری و تجهيز همه بوستان های منطقه 
به نيمکت و مبلمان پارکی در آينده نزديک اشاره 
می کند و می گويد: «اين اقدام تاکنون در بوستان 
شريعتی انجام شده است و در بقيه بوستان ها هم 
به ترتيب اجرا خواهد شد. تعويض کفپوش زمين 
بازی کودکان داخل بوســتان ها و جايگزينی آن 
با کفپوش های اســتاندارد تزريقی طرح ديگری 
است که با هدف افزايش ايمنی کودکان در حال 
اجراست.» تجهيز بوســتان هايی که دارای نقاط 
تاريک است به سيســتم روشنايی موضوع مهم 
ديگری است که برای افزايش امنيت شهروندان و 
پاسخگويی به يکی از مهم ترين مطالبات آنها در 
حال اجراســت. صبوری ضمن بيان اين موضوع 
می گويد: «برای رفاه حال معلوالن و افراد کم توان 

طرح نصب ست بدنسازی معلوالن و کم توانان در 
بوستان های شريعتی، بهار، ۲۲ بهمن به اجرا در 
آمده و از سوی ديگر وسيله بازی کودکان معلول 
هم در بوســتان شريعتی و ۲۲بهمن نصب شده 
اســت. اين طرح ها در ديگر بوستان های منطقه 
هم در دســت اجراست که تا پيش از پايان سال 
به پايان خواهد رسيد.» اجرای طرح 
نهضت درختکاری با کاشت درختان 
تنومند در معابر اصلی منطقه موضوع 
مهم ديگری است که اين مقام مسئول 
با اشــاره به آن می گويد: «اين اقدام 
نخستين بار در خيابان ولی عصر(عج) 
انجام شده است. طرح مورد تأييد قرار 
گرفته است و اکنون در مرحله تهيه 
درختان هستيم. بالفاصله بعد از تهيه 
و ارسال درختان به منطقه، پيش بينی 
می شود قبل از پايان سال طرح را اجرايی کنيم.»

ساماندهى دستفروشان بزرگراه 
هاشمى- تا جمع آورى شيطان بازار

ميوه فروشــان  و  گلفروشــان  ســاماندهی 
دستفروش بزرگراه شهيد هاشمی و جمع آوری 
شيطان بازار خالزيل جزء مهم ترين اقدامات اخير 
معاونت خدمات شــهری منطقه۱۹ اســت که 
اجرای آنها به مطالبه های چندين ساله شهروندان 
پاسخ داده است. صبوری با ارائه توضيحات بيشتر 
در ايــن زمينــه می گويد: «يکــی از مهم ترين 
دغدغه های شهروندان در بحث خدمات شهری، 
ساماندهی شيطان بازار بود که بعد از حدود يک 
دهه بحث جمع آوری آن مطرح شــد. اين طرح 
به صورت مســتمر با هماهنگی نيروی انتظامی، 
پليس راهور، اجراييات شــهرداری تهران و همه 
عوامل شهرداری منطقه طی هفته های متمادی 

اجرا شده است و ادامه خواهد داشت.»

 وی درباره ســاماندهی دستفروشان بزرگراه 
شهيد هاشمی نيز می گويد: «گلفروشان بيشتر 
در شــمال به جنوب بزرگراه و ميوه فروشان در 
جنوب به شــمال بزرگراه مستقر هستند که هر 
دو گروه با ايجاد ترافيکی سنگين، در رفت وآمد 
خودروها اختالل ايجاد می کنند و خطرات جانبی 
ديگری بــه همراه دارند. طــرح جمع آوری اين 
دستفروشــان چندی پيش به اجرا درآمد، اين 
درحالی است که کارهای مقدماتی و تکميلی نيز 
در حال اجراســت تا همزمان با جمع آوری اين 

گروه، ساماندهی آنها نيز اجرا شود.»

 افتتاح نخستين هايپر پسماند كشور
 صبوری در ادامه در محله عبدل آباد اشــاره 
می کنــد و می گويد: «وجود چنيــن مکانی در 
منطقه شــهروندان را بيش از پيش به تفکيک 
پسماند ترغيب می کند، چراکه در ازای تحويل 
پسماند خشــک اقالم ضروری روزانه مثل مواد 
شوينده، خوراکی و... تحويل می گيرند. همه اينها 
در حالی است که آموزش تفکيک پسماند، چهره 
به چهره يا در گروه های مجازی به طور مســتمر 

اجرا می شود.»

  بارها برای پيگيری خواسته های مهم شهروندان از ايجاد فضای سبز و تجهيز بوستان ها 
تا رفع مشکالت زيست محيطی و... ســراغ معاونت خدمات شهری و محيط زيست منطقه 
رفته ايم. اين بار اجرای پروژه های شــاخص با هدف پاســخگويی به درخواست های مهم 
شــهروندان بهانه مهمی برای اين مالقات بود. برای کســب اطالع از جزئيات اين طرح ها و 
عملکرد معاونت خدمات شــهری در پاســخگويی به مطالبات شهروندان در اين گزارش با 

«مجيد صبوری» معاون خدمات شهری و محيط زيست منطقه۱۹ همراه شديم.  

 زهرا بلندى

اقدامات شهردارى منطقه19 
در پاسخگويى به مطالبات شهروندان

درخواست از شما 
اجرا با ما

استقرار دستگاه چيپر 
با هماهنگی ســازمان پارک ها قرار است به زودی يک 
دستگاه چيپر برای بازيافت سرشاخه های هرس شده در 
منطقه۱۹ مستقر شود. با وجود اين دستگاه سرشاخه ها 
بعد از قرارگيری در داخــل آن به چيپس چوب تبديل 
می شود و می توان از آنها در صنايع چوبی نئوپان سازی و 

دامداری استفاده کرد. 

راه اندازى نخستين بوستان اكولوژيك
يکی از مهم ترين برنامه های منطقه۱۹ در ســال۱۴۰۰ 
راه اندازی نخستين بوســتان اکولوژيک منطقه در ضلع 
شمال بوستان واليت است. بوستان واليت فضای مناسبی 
برای ايجاد اين نوع بوســتان است که گونه های کمياب و 
مقاوم در برابر کم آبی در آن قرار می گيرند. بررسی های 
مقدماتی در ارتباط با ساخت بوستان اکولوژيک در حال 

انجام است و به زودی اجرا خواهد شد. 

تقويت سيستم آبرسانى فضاى سبز
طرح تقويت سيستم آبرسانی فضای سبز با حفر چاه 
يکی از برنامه های مهمی اســت 
که قرار اســت در آينده نزديک 
به  اين طرح  اجرای  اجرايی شود. 
دليل معضل کم آبی در شهر تهران 
مطرح شده که براساس آن با حفر 
چاه سيســتم آبرسانی فضای سبز 
و  گرم  در فصول  تا  تقويت می شود 
کم آب لطمه کمتری به فضای ســبز 

وارد شود. 

رونمايى از ديوارنگاره نخستين شهيد مدافع 
حرم منطقه 19 

مراســم رونمايی از ديوارنگاره شهيد «سجاد زبرجدی» نخستين شهيد مدافع 
حرم منطقه ۱۹، طی مراســمی با حضور خانواده معزز شــهيد، شهردار و مديران 
شهرداری منطقه، شوراياران، فرمانده ســپاه ناحيه ابوذر، حجت االسالم موسوی 

هشترودی و مديرکل امور ايثارگران شهرداری تهران برگزار شد. 
شهردار منطقه۱۹ با اعالم اين خبر گفت: «اين ديوارنگاره برای زنده نگه داشتن 
ياد شــهيد و  ترويج فرهنگ ايثار و شهادت با مشــارکت اداره زيباسازی و امور 
ايثارگران روی ديوار ملک مشــرف به بزرگراه شهيد تندگويان (در محله شهرک 

بستان) با همکاری سازمان زيباسازی شهر تهران اجرا شده است.»
ـ طبق آخرين ارزيابی انجام شده ميزان مشارکت ساکنان منطقه۱۹ در تفکيک 

پسماند رتبه بسيار خوب را به خود اختصاص داده است. 

مجيد صبورى
معاون خدمات شهرى و 
محيط زيست منطقه19
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در ميدانگاهی کوچک مشــرف به ضلع شــرقی 
هياهو  عبدالعظيــم(ع)  حرم حضــرت 
و جنب وجــوش دلنشــينی به چشــم 
مغازه های  و  می خورد. ســوپرمارکت ها 
ميدانگاهــی  دور  بــزرگ  و  کوچــک 
بی مشــتری نيستند و روی نيمکت های 
چهارگوشــه ميدانگاه تک و توک زائران 
و اهالی محله های اطراف حرم مشــغول 
اختالط هســتند. تعداد قابل توجهی از 
آنها اتباع افغانســتانی هستند و تنفس 
هــوای آلــوده عصرگاهی تهــران را به 
ماندن در خانه ترجيح داده اند. نشــانی 
نفرآباد سرراســت است: «کوچه  محله 
شــهيد داود رحيمی را کــه باال برويد 
به محله نفرآباد می رســيد.» همين که 
ابتدای کوچه شهيد رحيمی  شيب تند 
را پشــت ســر می گذاريم تکيه قديمی 
نفرآباد با حــال و روزی ناخوش مقابل 
ما قــرار دارد. گچ ديوارهــای تکيه فرو 
ريخته و آب باران که از ســقف آن راه 
گرفته به پوسته آجرهای قديمی ديوار 
خزيده اســت. به هريــک از کوچه های 
دراز و باريک اطراف تکيه وارد می شويم 
نم زده  ديوارهای  بــا  قديمی  خانه هايی 
و طبلــه کــرده پيش روی ماســت که 
زمين های خالی البه الی آنها کوچه ها را 

به رديف دندانی کرم خورده شبيه کرده است. تعداد 
خانه هايی که تخريب شــده اند فراوانند و ديوارهای 
گلی و شکســته ای که از تخريب خانه ها به جا مانده  
حال و هوای شــهری زلزله زده را به نفرآباد داده اند. 
اينجا از شــور زندگی و بروبيای اطراف حرم خبری 
نيســت و در ميان اتباع مهاجــری که در کوچه های 
غم زده نفرآبــاد رفت وآمد دارند تــک و توک اهالی 
قديمی محله ديده می شــوند. هوا هنوز کامًال روشن 
است، اما معتادان در گوشه و کنار کوچه های خلوت 
و ســوت و کور نفرآباد مشــغول مصرف موادمخدر 
هســتند. ســياهی که تا کمره ديوارهای شکســته 
خانه های فروريخته باال رفته نشان می دهد اين افراد 
در محلــه نفرآباد روزگار خوش و بــدون مزاحمتی 
را می گذراننــد. تعداد انگشت شــماری از خانه های 
قديمی محله که داالن و هشــتی و حوضچه و باغچه 
داشتند هنوز به زحمت سرپا مانده اند، ولی ديوارهای 
غبارگرفته و قفل های زنگ زده روی درهای چوبی از 

سال ها متروکه بودن شان حکايت می کند. 

3طبقه تراكم به صرفه نيست
شهروندان قديمی انگشت شماری که بالتکليفی و 
اين مشکالت محله را تاب آورده اند و هنوز در محله 
سکونت دارند آزمون و خطاهای مسئوالن برای تعيين 
تکليف محله را از ســر گذرانده اند و هريک از آنها به 
کارشناســی تمام عيار تبديل شده اند که نقاط قوت و 
ضعف طرح «احيای محله» را به خوبی می ســنجند. 

«محســن تقوی راد» نوه ارباب سيف اهللا، 
مغــازه ای را کــه از امــالک پدربزرگش 
ارباب ســيف اهللا  باقی مانده، می چرخاند. 
از مــالکان خوشــنام نفرآباد بــود که به 
دستگيری نيازمندان شهرت داشت. خانه 
بزرگ ارباب در طرح توسعه حرم تخريب 
شده و حاال از او فقط اين مغازه و نامی بر 
تابلو کوچه مجاور مغازه باقی مانده است. 
تقــوی راد از جزئيات طرح احيای نفرآباد 

اطــالع دارد و می گويد: «در اين طــرح فقط مجوز 
ســاخت۳طبقه به مالک داده می شــود و برای هيچ 

طــرح احيای محله نفرآباد اســت. ايرانيان 
می گويد: «اغلب اهالی ايــن محله توانايی 
ســاخت خانه های خــود را ندارند و از پس 
تأمين هزينه های آن برنمــی آيند، اما اگر 
شــهرداری در امالکــی که تملــک کرده، 
خانه سازی کند بسياری از اهالی می توانند 
پالک های قديمی خود را با امالک نوســاز 

شهرداری معاوضه کنند.»

شهردارى مشاركت كند
احمد ايرانيان به کوچک مقياس و موقوفه 
بودن بسياری از امالک محله اشاره می کند و 
می گويد: «اگر شهروندان پالک های ريزدانه 
را تجميع کنند، با شــرايط ســاخت۳طبقه 
مســکونی و يک طبقــه پارکينگ ســهم 
صاحبان پالک ها و بســازبفروش ها بســيار 
ناچيز می شــود.» ايرانيان هم از نفرآباد نقل 
مکان کرده و بــرای چرخاندن مغازه اش به 
اين محله می آيد. چند نسل خانواده ايرانيان 
در اين محله رشــد کرده اند و او و همسرش 
بی صبرانه در انتظار روزی هستند که دوباره 
در محله آبا و اجدادی خود ســاکن شــوند. 
«بتول نــوروزی» به اصالت محلــه نفرآباد 
اشــاره می کند و می گويــد: «اصيل ترين و 
قديمی ترين محله ملک ری اينجاســت، اما به محل 
امنی برای خالفکاران۴ گوشــه شهر تبديل شده که 
دور از چشم قانون انواع تخلفات را مرتکب می شوند.» 
نوروزی حدود۲۰ســال پيش ســاکن نفرآباد شده و 
معتقد است مجريان طرح بايد سنجيده و حساب شده 
عمل کنند تا اعتماد و مشــارکت اهالی جلب شود. او 
می گويد: «وقتی به اين محلــه آمديم دخترم ۶ماهه 
بود. آن زمان به ما گفتند طرح ساماندهی محله اجرا 
می شود و به خانه های قديمی جواز ساخت می دهند. 
حاال نوه ام۱۳ساله شــده و هنوز محله تغييری نکرده 
اســت.» او اجرای اين طرح را موجب پايان بالتکليفی 
مردم می داند و می گويــد: «خانه های اهالی خراب و 
فرسوده شــده و به تعمير اساسی و ساخت وساز نياز 
دارد. آنهــا از ســال ها پيش انتظــار چنين طرحی را 
می کشيدند و اگر شرايط آنها در نظر گرفته شود، حتمًا 

از آن استقبال می کنند.»

سازنده ای نمی صرفد که با اين تراکم ساختمانی برای 
تخريب و نوسازی امالک اقدام کند.» 
او قرار دادن محدوديــت برای تعداد 
طبقات مجاز ســاختمان های محله را 
غيرمنصفانه می داند و می گويد: «چرا 
اين قانون را فقــط برای محله نفرآباد 
تعييــن کرده اند. بســياری از امالک 
نوساز دور حرم حضرت عبدالعظيم(ع) 
را بلندمرتبه ســاخته اند و حتی مجوز 
کاربــری تجاری هم بــرای آنها صادر 
می شــود، ولی به اهالی نفرآباد اجازه 
ساخت بيشتر از۳طبقه را نمی دهند.» 
نــوه ارباب ســيف اهللا قــراردادن اين 
محدوديت را باعث به ثمر نرسيدن اين 
طرح می داند و می گويد: «مرمت آثار 
باســتانی و ساخت نماهای ساختمانی 
با الگوهای ايرانی و اسالمی برنامه های 
خوبی است که در اين طرح پيش بينی 
شده و مردم استقبال می کنند. اهالی 
نفرآباد دوست ندارند افتخار همسايگی 
با حرم ســيدالکريم(ع) را از دســت 
بدهند و اگر امکان نوسازی به صرفه و 

اقتصادی برايشان فراهم شود 
مجبور نمی شــوند خانه های 
خود را با قيمت پايين حراج 

کنند.»

آرزو داريم به محله برگرديم
تعميــرگاه وســايل گازســوز «قاســم 
مشهدی» در همســايگی تکيه نفرآباد قرار 
گرفته است. خانواده مشهدی نسل در نسل 
ساکن محله نفرآباد بوده اند، ولی او به تازگی 
از اين محله نقل مکان کرده است. مشهدی 
با بغض می گويد: «بعد از ۴۰سال زندگی در 
اينجا مجبور شديم به محله ديگری برويم. 
خانه ها را خــراب و کوچه ها را دندانه دندانه 
کرده اند و محله ناامن شــده است.» او هر 
روز شــاهد خفتگيری و سرقت های خرد و 
کالن در گوشه و کنار محله است. مشهدی 
می گويد: «ديروز ســاعت يــک بعد از ظهر 
جلو يک جوان را گرفتند و به زور و تهديد 
گوشــی تلفن همراهش را بردند. نخستين 
بار نيســت که در نفرآباد چنين اتفاق هايی 
می افتد و اراذل و اوباش روز روشــن مزاحم 
بانوان و کودکان می شــوند.» مشهدی خبر 
اجرای طــرح احيای محله نفرآبــاد را باور 
نکرده و می گويد: «شايعه است. باور نکنيد. 

۳۵ ســال اســت می خواهند اينجا را ســر و سامان 
بدهند و هنوز اتفاقی نيفتاده اســت.» او استيجاری 
شــدن بســياری از خانه های نفرآباد را مانعی برای 
اجرای طرح عنوان می کند و می گويد: «کســانی که 
رفته اند خانه های شــان را با قيمت باال اجاره داده اند 
و بدون هزينه درآمد به دســت می آورند. 
بســياری از خانه ها را اتباع مهاجر اجاره 
کرده انــد و چند خانــواده در يک پالک 
زندگی می کنند تا مبلغ اجاره بها برايشان 
به صرفه باشد. اغلب آنها به مشاغلی مانند 
جمع آوری ضايعات مشــغولند.» مشهدی 
آرزو دارد دوبــاره روح زندگــی به محله 
نفرآباد برگردد و او و ديگر اهالی محله که 
مهاجرت کرده اند بــه محله آبا و اجدادی 
خود بازگردند. مشارکت شهرداری در نوسازی محله 
نفرآباد پيشنهاد «احمد ايرانيان» برای اجرای موفق 

اجراى طرح «احياى محله» 
پس از20سال توقف ساخت وساز در يك محله قديمى

نفـرآبـاد دوباره
جان مى گيرد

محسن تقوى راد
نوه ارباب سيف اهللا

قاسم مشهدى
كاسب محله

احمد ايرانيان
كاسب محله

بتول نوروزى
ساكن محله

 تملک دندانه ای امالک محله نفرآباد توسط 
برای  است.  محله شده  ناامنی  باعث  شهرداری 

ساماندهی اين امالک چه برنامه ای داريد؟ 
۴. ۳ هکتار از۱۵هکتار مساحت محله نفرآباد 
از  توسط شهرداری تملک شده است. مقداری 
زمين های تملک شــده برای ايجاد سرانه های 
خدماتــی و رفاهی محله مورد اســتفاده قرار 

می گيرد. در قسمتی از آنها هم با مشارکت شهرداری، سازمان نوسازی 
شهر تهران و صندوق مشارکت های اطراف حرم حضرت عبدالعظيم(ع) 
و با هدف تشويق اهالی به مشارکت، به عنوان الگو، پالک های مسکونی 

ساخته و به متقاضيان محله واگذار می شود. 
 محدوديت تراکم ساختمانی و طبقات مجاز امالک مسکونی محله 
نفرآباد صرفه اقتصــادی طرح را برای صاحبان امالک کاهش می دهد. 
با اين شــرايط پيش بينی می کنيد که اهالی در طرح مشارکت داشته 

باشند؟ 
با توجه بــه قرار گرفتن ايــن محله در مجــاورت حرم حضرت 
عبدالعظيم(ع) و پيشــگيری از مخدوش شــدن نمای حرم، سازمان 
ميراث فرهنگــی ۱۰و نيم متر را به عنوان حداکثــر ارتفاع مجاز برای 
نوسازی امالک در نظر گرفته است. با اين شرايط شهرداری برای ساخت 
طبقه مسکونی در طبقه زير همکف هم مجوز ساخت صادر می کند تا 

تعداد طبقات مسکونی امالک افزايش پيدا کند. 
 برای تأمين پارکينگ محله چه برنامه ای داريد؟ 

کارشناسان طرح، ساخت پارکينگ به تعداد انبوه و متناسب با نياز 
اهالی را در خارج از امالک مســکونی و در چند قطعه زمين پيش بينی 
کرده اند. مالکيت اين پارکينگ های مجزا به صورت دائمی به شهروندان 
واگذار می شــود. عالوه بر آن، در ضلع غربی محله هم يک پارکينگ 
عمومی ساخته می شــود که جزء طرح ساماندهی اطراف حرم است و 

طرح آن در شرف ارسال به کميسيون قرار دارد. 
 در اين طرح به پيوست های اجتماعی و تأمين سرانه های هفت گانه 

محله چقدر توجه شده است؟ 
تعدادی از ســرانه های هفت گانه در محله موجود است که مرمت و 
نوسازی می شود. در قسمت هايی هم که کمبود وجود دارد برای ايجاد 
ســرانه ها اقدام می کنيم. اصالح و ايجاد شــبکه معابر نخستين قدم 

مديريت شهری برای ايجاد زيرساخت های محله است. 
 اين طرح درازمدت اســت و در افق زمانی طوالنی به ســرانجام 
می رســد. با تغييرات حوزه مديريت شــهری منطقه اين طرح مانند 

بسياری از طرح های مشابه بر زمين نمی ماند؟ 
مديريت شهری تنها مجری و تصميم گيرنده برای ادامه طرح نيست، 
ضمن آنکه اين طرح در سامانه ثبت می شود و مانند طرح تفصيلی در 

زمان های مختلف الزام اجرا دارد. 
 چند ملک محله نفرآباد شامل ضوابط ميراث فرهنگی می شود؟ 

اين پالک ها در جريان اجرای طرح مشخص می شود. برای هر پالکی 
که تقاضای صدور پروانه شــود از ســازمان ميراث فرهنگی استعالم 
می گيريــم تا در صورت ميراثی و تاريخی بودن ملک، ســاخت آن با 
رعايت ضوابط ميراث فرهنگی انجام شود. هدف بلندمدت ساماندهی 
محله نفرآباد طراحی محله ای با معماری و هويت ايرانی ـ اسالمی است 

که نما و معماری محله با اصول ايرانی و اسالمی مطابقت داشته باشد. 
 برای نوسازی امالک پروانه تجاری هم صادر می شود؟ 

قسمت اعظم پالک های محله کاربری مسکونی دارند و در لبه های 
طرح که با خيابان های اصلی در ارتباط هســتند امکان صدور پروانه 

مسکونی ـ تجاری وجود دارد. 
 مديريت شهری برای سازندگان چه تسهيالتی در نظر گرفته است؟ 
بخش قابل توجهی از امالک محله در بافت فرســوده قرار گرفته و 
شهرداری برای نوسازی پالک های اين بافت عوارض دريافت نمی کند. 

ايجاد زيرساخت های شهری محله هم برعهده شهرداری است. 

مسئول طرح تفصيلی شهرداری منطقه۲۰:

به نيازهاى محله توجه شده است يكى از اهالى 
نفر آباد: خانه هاى 

اهالى خراب و 
فرسوده شده و 

به تعمير اساسى 
و ساخت وساز 
نياز دارد. آنها 

از سال ها پيش 
انتظار چنين 

طرحى را 
مى كشيدند و 

اگر شرايط آنها 
در نظر گرفته 

شود، حتمًا از آن 
استقبال مى كنند 

 قديمى ترين 
محله رى

محله نفرآباد پهنه وســيعی از يک محله قديمی چندصد 
ساله شــهرری اســت و از اصيل ترين و نخستين محله های 
شــهرری به شــمار می آيد. بوميان قديمی ايــن نواحی از 
بودند. دورتادور  قاجار  و  (نفرداران)شاهان صفوی  شترداران 
محله کاروانســرا و محل اتراق شتربانان بوده و از همان زمان 
به «نفرآباد»معروف شــده اســت. اين محدوده از منطقه۲۰ 
به دليل پوشــش گياهی و فضای سبز و تنوع آب و هوايی و 
همچنين قرارگيری در نزديکی حرم عبدالعظيم حسنی(ع)، 

مکان ييالقی بوده و حتی درباريان به اينجا رفت وآمد داشتند. 
درباريان که اينجا را به محل استراحت خود تبديل کرده بودند، 
برای دريافت خدمات و ايجاد تدارکات الزم برای مجالس خود 
و پذيرايی از مهمان ها، چند نفر می گماشتند تا در طول سال 
مراقب بناهای آنها باشــند که اين امر هم در نامگذاری محله 
بی تأثير نبوده اســت. در آن دوران که اينجا محل رفت وآمد 
درباريان بود کسی نمی توانســت به زمين های اين محدوده 
قدم  بگذارد، حتی زمانی که مهمانی در محله وجود نداشت. 

يکی از کوچه های قديمــی و معروف محله نفرآباد هم کوچه 
شــاه  غالمان بود که نوکران و خادمان شاه و درباريان در آنجا 
زندگی می کردند. بعدها به کوچه شهيد صادقی تغيير نام پيدا 
کرد. در ميان آثار تاريخی محله نفرآباد تکيه ای به نام مرحوم 
حاج نصيری وجود دارد که از اصالت و سابقه ويژه ای برخوردار 
است. اين تکيه۲۰۰ســاله از ديرباز پاتوق پهلوانان و عياران 
صاحب نام بوده و جهان پهلــوان تختی، طيب، هفت کچلون، 

رمضون يخی و... به آن رفت وآمد داشتند.

نفر جمعيت فعلی محله نفرآباد و افق 2243
جمعيتی طرح۳۳۶۴نفراست. 

متر و۸۴سانتيمترمربع مساحت پيش بينی شده برای ايجاد 2
سرانه های جديد محله نفرآباد است.

 حکايت توســعه و ســاماندهی اطراف حرم حضرت عبدالعظيم(ع) قصه امروز و ديروز نيست. حدود۲۰سال پيش 
عمليات اجرايی اين طرح آغاز شد و بر اساس آن وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شهرداری منطقه۲۰ و آستان 
حضرت عبدالعظيم(ع) موظف شدند خانه های فرسوده و قديمی محله های همسايه حرم مانند نفرآباد را تملک و ضمن 
توسعه حرم، برخی سرانه های شهری را برای رفاه حال زائران ايجاد کند، اما اين طرح هم به سرنوشت بعضی از طرح های 
عمرانی و توسعه ای ديگر دچار شد و به دليل کمبود اعتبار سال ها معطل ماند. در اين سال ها نسخه های فراوانی برای 
محله نفرآباد پيچيده شد. در برهه ای تصميم گرفتند محله را کامًال از بين ببرند و به گورستان تبديل کنند و وقتی آن 
را غير عملی ديدند برای تجاری کردن آن طرح و نقشه کشيدند. در اين ميان، مردم نفرآباد سال ها در بالتکليفی گرفتار 
بودند و اين محله اصيل و قديمی هر روز ويران و ويران تر شد. به تازگی مديريت شهری و شورای اسالمی شهر تهران 
با همکاری سازمان ميراث فرهنگی طرحی تصويب کرده اند که حيات و شور زندگی را دوباره به محله نفرآباد برگرداند و 
اهالی آن با رعايت شرايطی برای نوسازی خانه و محله خود اقدام کنند. گزارش زير شرح حال امروز اين محله، جزئيات 

اين طرح و نظر اهالی درباره آن است.

 در طرح احيای محله نفرآباد صدور پروانه نوسازی امالک فرسوده 
پس از۲۰ســال دوباره از سر گرفته می شــود و شهروندان با رعايت 
شــرايطی می توانند برای ســاخت امالک خود اقدام کنند. «فرهاد 
عابدی» مسئول طرح تفصيلی شهرداری منطقه۲۰، معتقد است اين 
طرح با بررسی های کارشناسی و پيوست های اجتماعی طراحی شده 
و مشــارکت شهروندان را به دنبال دارد. در گفت و گوی زير عابدی به 

جزئيات اين طرح پرداخته است.

رابعه تيمورى

له
مح

ى 
هر

ش
هم

يو 
ش

آر
ا: 

س ه
عك



11 چهارشنبه  24 دى 1399   شماره 786 10  چهارشنبه  24 دى 1399   شماره 786 

20
 19

18
17 16 مناطق

20
 19

18
17 16 مناطق چهره محله چهره محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
جناب محمدى تاش

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
جناب محمدى تاش

طاهری فر می گويد: «مهم ترين عامل برای کسب 
موفقيت های ورزشی تمرين است. بچه های شهرک 
ولی عصر(عج) بر همين اساس توانستند در مسابقات 
جهانی ژيمناستيک و آکروباتيک، بين ۳۰۰ ورزشکار 
از ۲۲ کشــور و ۴ قاره، با دريافت يک مدال طال، ۲ 

نقره و يک برنز خوش بدرخشند.»
اين طور که مربی کهنه کار رشــته ژيمناســتيک 
تعريف می کنــد ايــن دوره از رقابت هــا، به دليل 
بحران کرونا و رعايــت فاصله گذاری اجتماعی آبان 
ماه به صورت مجازی و آنالين برگزار شــده و داوران 
پس از بررســی مهارت، آمادگی و سرعت هريک از 

شرکت کنندگان به آنها امتياز داده اند. 
ناصــر طاهری فردر ايــن زمان از شــاگردانش 
می خواهد کــه پس از انجام تمرينات کششــی در 
جايگاه خودشــان قرار گيرنــد و تعدادی از حرکات 
نمايشی و آکروباتيک ژيمناستيک را نشان مان دهند. 
او در اين فاصله درباره چگونگی شرکت شاگردانش 
در مسابقات جهانی بين قاره ايمی گويد: «شاگردانم 

همســرش که مربی ژيمناســتيک بانوان است اين 
مجموعــه را اداره می کند. طاهری  فرد در ادامه از ۲ 
نوجوان قهرمان شهرک ولی عصر(عج) ياد می کند و 
می گويد: «الياس قنبری و پانيذ نقوی در مسابقات 
جهانــی بين قاره ای به ترتيب موفق به کســب يک 
مدال طال، ۲ مدال نقره و يک مدال برنز شــدند.»او 
می افزايد که نقوی در رشته های استقامت، تکنيک 
و سرعت توانست به ترتيب ۲ مدال نقره و يک مدال 

برنز به دست آورد. 

قهرمانى مهم است، مرام قهرمانى مهم تر
طاهری فر از آن دســته مربيان ورزشــی اســت 
که عقيده دارد مســئوالن با حمايت و پشــتيبانی 
می توانند ورزشــکاران را به ادامه راه و تالش بيشتر 
تشــويق کنند. خودش از ۶ ســالگی زير نظر استاد 
«باقر سيار امينی» تمرين کرده و کارنامه درخشانی 
از دوران نوجوانــی و جوانــی اش دارد. طاهری فر از 
مربــی اش ياد گرفته که اخــالق مهم تر از قهرمانی 
اســت، به همين دليل اکنون که خودش در جايگاه 
مربی ايستاده همان روش را پيش گرفته و قبل از هر 
چيز از شاگردانش می خواهد که اول اخالق و رفتار، 
دوم نظم و انضباط، ســوم درس و مدرسه و آخر به 
ورزش اهميت دهند، چراکه به عقيده او ورزشــکار 

بی اخالق و بی انضباط و بی سواد موفق نخواهد 
بود، حتی اگر مدال های قهرمانی رنگينی به 

گردنش بياويزند. 
مربی ژيمناســتيک و آکروبات 
شــهرک ولی عصر(عج) در کارش 

برای شرکت در اين دوره از رقابت ها ماه ها و ساعت ها 
تمرين کرده بودند. آنها طبق ساعت زمانی منطقه ای 
به وقت کشور استراليادر برنامه آنالين حاضر شدند و 

با اقتدار هنر و مهارت خود را نشان دادند.»
شاگردان استاد طاهری فر در 

اين باشــگاه کوچــک از ۳ تا 
۱۲ سال هستند. 
همراه  به  او 

جدی و ســختگير، امــا به همان انــدازه مهربان و 
دلسوز اســت. گاهی وقت ها با کودکان و نوجوانان 
بااستعدادی مواجه می شود که توان مالی و اقتصادی 
خوبــی ندارند و از آنها حمايت می کند و نمی گذارد 
کــه به دليل مســائل مادی و ناتوانــی در پرداخت 

شهريه از آموزش حرفه ای محروم بمانند. 
می گويد: «من از نخســتين استادم «باقر سيار 
امينی» ياد گرفتم که از کودکان و نوجوانان محروم 
غافل نباشم. زمانی هم که باشگاه می رفتم در کالس 
ما بودند بچه هايی که حتی توان خريد لباس ورزشی 
نداشــتند و آن وقت اين مربی به طور رايگان به اين 
بچه ها آمــوزش می داد و حتی بــرای آنها لباس و 
کفش ورزشی می خريد. رفتار و اعمال مربی ام الگوی 
رفتاری من شده و اکنون او نيز در ثواب کارهای خير 

شاگردانش شريک است.»

خّيران محله ها پاى كار بيايند
طاهری فــر، که ۲۰ ســال از عمرش را در عرصه 
مربيگــری گذرانده، به مســئوالن حــوزه ورزش 
پيشــنهاد می دهد کــه با توجه به بحــران کرونا و 
ضوابط و مقررات موجود مسابقات ورزشی از جمله 
ژيمناســتيک را به صــورت مجــازی و آنالين بين 

باشگاه های ورزشی محله ها برگزار کنند. 
او عقيده دارد که قهرمانان اين رشــته ورزشــی 
درعرصه های ملــی و جهانی حرف های زيادی برای 
گفتن دارند و برگزاری منظم مســابقات ورزشی و 
تقدير از قهرمانان اين رشــته باعث می شود که آنها 
اعتمــاد به نفس بااليی پيدا کنند و قدم های بعدی 
را محکم تر بردارند. مربی باسابقه رشته ژيمناستيک 
منطقه ۱۸ در ادامــه از فعاليت های خيرخواهانه با 
هــدف رونق ورزش در محله هــا صحبت می کند و 
در  شــهروندان  «خوشبختانه  می گويد: 
امور خير هميشــه درصف نخســت 
ايستاده اند، اما اين بار می خواستم از 
نيکوکاران تقاضا کنم که در شــهرک 
ولی عصر(عــج) برای ســاکنان باشــگاه و مجموعه 
ورزشی بسازند. اگر محدوده محله های ولی عصر(عج) 
شمالی و بهداشت را بررسی کنيد، متوجه می شويد 
که حتی يک باشــگاه و ورزشــگاه مناســب وچند 

منظوره ندارد.»

قهرمانان كوچك شهرك 
ولى عصر(عج) جهانى شدند

مسابقات آنالين بين قاره اى ژيمناستيك و آكروباتيك 
مدال هاى رنگارنگى نصيب اهالى محله كرد 

«الياس قنبرى»
قهرمان طاليى مسابقات جهانى: 

كاش پرچم كشورم را در جهان به اهتزاز درآورم 
«الياس قنبری» از شاگردان قديمی استاد«ناصر طاهری فر» است که اکنون ۱۲ سال دارد و به تازگی 
در مسابقات جهانی بين قاره ای توانسته مدال خوش رنگ طال را از آن خود کند. او اين مقام را در رشته 
استقامت به دست آورده و آن را مرهون زحمات استاد دلسوز و تشويق خانواده می داند. قنبری می گويد: 
«کاش روزی بتوانم پرچم کشــورم را در نقاط مختلف جهان به اهتزاز درآورم و باعث خوشحالی اهالی 

محل شوم.»

«پانيذ نقوى» 
كودك ورزشكار با 3 مدال جهانى:  

مديون زحمات مربى دلسوزم هستم
«پانيذ نقوی» کودک ۹ ســاله ای که از ۴ سالگی زير نظر اســتاد طاهر ی فر تمرين می کند از اينکه 
توانسته در رقابت های جهانی آنالين ۳ مدال؛ ۲ نقره و يک برنز به دست آورد ابراز خوشحالی می کند و 
می گويد: «هر وقت که مســابقه و رقابتی در پيش باشد، مادرم نخستين کسی است که برای پيروزی ام 
دعا می کند و بعد از او مربی دلسوزم، که مديون زحماتش هستم. من آرزو دارم که بزرگ شوم و بتوانم 

ذره ای از زحمت های اين عزيزان را جبران کنم.»

 وارد خيابان شهيد رجايی می شويم. در ابتدای کوچه شهيد کريمی بنرها و پالکاردهای تبريک توجه 
ما را جلب می کند. اين طور که از نوشته ها بر می آيد چند نوجوان هم محله ای که در مسابقات ژيمناستيک 
وآکروباتيک بين قاره ای شرکت کرده اند با کسب عناوين مختلف و نشان های رنگی باعث خوشحالی اهل 
محل شده اند و تقدير از آنها شده است. بنرها در ساختمانی چند طبقه نصب شده که زيرزمين آن سالن 
آموزش ژيمناستيک است. وارد باشگاه ورزشی می شويم تا از اين مجموعه گزارشی تهيه کنيم. فضای 
سالن کوچک است و تنها چند نوجوان کم سن و سال در حال انجام تمرينات ژيمناستيک و آکروباتيک 
هستند. استاد «ناصر طاهری فر» مربی باسابقه اين رشته ورزشی است که از کسب مدال  در مسابقات بين 

قاره ای رشته ژيمناستيک و آکروبات برای ما صحبت می کند.

مريم قاسمى 

به تازگی از سفر برزيل برگشته و به گفته خودش 
کارهای زيادی برای پيگيری در اداره ها و سازمان های 
مختلف دارد. برای انجام فعاليت های مذهبی به اين 
کشور سفر کرده بود و به محض ورود به کشور و محل 
زندگی اش، يعنی وصفنارد، پيگيری درخواست های 
اهالی را مثل سابق شروع کرده است. جوان است و با 
انرژی. همه روزه چند بار سر تا ته محله را طی می کند 
و از نيازها و مشــکالت هر کوچه با خبر می شــود. با 
هر قشری به زبان خودش مشغول صحبت می شود و 
در اين بين توانســته با جوانان زيادی رفاقت و از آنها 
برای انجام کارهای خداپسندانه و فعاليت در مسجد 
استفاده کند. مشکل فعلی محله وصفنارد را آسفالت 
نامناسب برخی از خيابان ها و کوچه هايش می داند و 
پيگير اين موضوع هم بوده است، اما به او گفته شده، 
هوا سرد است و آســفالت در دمای پايين کيفيت و 
کارايــی الزم را ندارد و در مــدت زمان کمی از بين 
خواهد رفت، بنابراين منتظر فرصت مناســبی برای 

پيگيری مجدد اين قضيه است. 

فعاليت در مسجد 420 ساله
متولد ۱۳۵۵ اســت و در شــهر «زرنق» تبريز 
به دنيا آمده اســت. در کودکی مکبر مسجدجامع 
شهرشــان بــود و در جلســات مذهبی شــرکت 
می کرد. عالقه زيادی به فعاليت های دينی داشــت 
و به هميــن خاطر ســال۱۳۷۴ وارد حوزه علميه 
تبريز شــد. ســال۱۳۸۰ به قم مهاجــرت کرده تا 
در کالس های درس آيات عظام وحيد خراســانی، 
سبحانی و سيد حسن خمينی شرکت کند. افتخار 
بزرگ زندگی اش را شــرکت در کالس های درس 
خارج مقــام معظم رهبــری می داند و ۱۶ســال 
به صورت مستمر به عنوان مبلغ به شهرهای مختلف 
آذربايجان شــرقی رفته است. فعاليت های مستمر 

حجت االســالم ولی نژاد باعث شــد سال۱۳۸۰ 
به عنوان روحانی نمونه در آذربايجان شــرقی 
انتخاب شــود و ســال۱۳۹۲ پس از انتخاب 
به عنوان امام جماعت مســجدجامع وصفنارد، 

از قــم به تهران آمــده و در همين محله 
ساکن شده اســت. می گويد: «افتخار 
بزرگی است که در اين مسجد اقامه 
نماز می کنم چون علمای شــاخص 
آن  امام جماعــت  برجســته ای  و 
بوده انــد. مســجدجامع وصفنارد 
از مساجد بســيار قديمی تهران 
می گويند ۴۲۰ســال  و  اســت 
شــروع  بــا  دارد.»  قدمــت 
فعاليت حجت االســالم ولی نژاد 

وصفنــارد،  مســجدجامع  در 
فعاليت هــای زيادی در اين مکان 
نمونه اش  که  انجام شده  مذهبی 
راه اندازی کانون فرهنگی و هنری 
اسوه بوده اســت. در اين کانون 
متعددی  آموزشــی  کالس های 
جمعی  کــه  می شــود  برگــزار 
وصفنــارد  تحصيلکرده هــای  از 
بدون هيچ چشمداشــتی به رفع 
اشکاالت درســی بچه های محله 
خود مشــغولند. قرائــت روزانه 

قرآن و برگزاری جلسات روضه خوانی در شب های 
جمعه، از ديگر فعاليت هايی است که حجت االسالم 

ولی نژاد در انجام آنها پيشقدم می شود. 

پل مكانيزه مى خواهيم
به رســم خيلی از مســاجد جنوب شــهر، اهالی 
و نمازگزاران پس از اقامــه نماز گرد هم می آمدند و 
درباره مشکالت محله صحبت و برای آنها چاره جويی 
می کردند. حجت االسالم ولی نژاد هم که پيگير امور و 
نيازهای شهری اهالی بود، پای ثابت اين گردهمايی ها 
می شود و برای رسميت بخشيدن به اين پيگيری ها، 
به عنــوان شــورايار محلــه وصفنارد انتخاب شــد. 
درخواســت مکرر اهالی از امام جماعت مسجد اعظم 
وصفنــارد انگيزه و علت اصلی ورود حجت االســالم 
ولی نژاد به نهاد مردمی شوراياری بود و از سال۱۳۹۷ 
در اين تشــکل فعاليت می کند. او همراه با 
اعضای شــوراياری محله مشکالت زيادی 
را پيگيری و حل کرده است که مهم ترين 
آنها، رفع آبگرفتگی و آب ماندگی در معابر 
از جمله خيابان فرخنده است. به همين 
دليــل جــدول خيلــی از کوچه ها 
و خيابان هــا کانيو شــده و ضمن 
جلوگيری از آبگرفتگی ها، به عرض 
باريک محله وصفنارد  کوچه های 
افزوده شــده اســت. زيباسازی 
ورودی محلــه درحال پيگيری 
است و حجت االسالم ولی نژاد 
اهالی مشارکت  است  معتقد 
خوبی در تفکيک زباله و تخليه 
به موقع پسماندها در مخازن 
دارند، امــا با اين وجود، محله 
زباله  نيازمند مخازن  وصفنارد 
بيشتری است. او عنوان می کند 
که دغدغه اش پيــدا کردن راهی 
بــرای ثابت مانــدن مخزن های 
زباله اســت، چراکه برخی اقدام 
به جابه جايی سطل ها می کنند 
تا خودرو خــود را پارک کنند. 
همچنين آرزو دارد در اين محله 
قديمــی زباله گــردی را نبيند 

که برای پيدا کردن پســماندهای خشــک از جمله 
پالستيک، محتويات مخازن را بيرون می ريزد. 

درخواست ديگر حجت االسالم ولی نژاد از مسئوالن 
شهری که اين موضوع را در اولويت پيگيری هايش قرار 
داده، نصب سرعتکاه در خيابان های اصلی، به خصوص 
اطراف مدارس ابتدايی شهيد مطهری و شهيد نوران 
اســت تا خودروها به دليل ســرعت زياد سبب ايجاد 
مشکل برای دانش آموزان نشوند. وقتی از او می پرسيم 
مايل است چه کارهای مهمی در محله وصفنارد انجام 
شــود، می گويد: «اين محله ۲مشــکل اساسی دارد. 
اتوبوس های تندرو در اين محله توقف ندارند و ايستگاه 
نزديک به اينجا در بزرگراه شــهيد آيت اهللا ســعيدی 
و ابتدای خيابان بهاران اســت. به همين دليل اهالی 
مجبورند مسافت زيادی تا رسيدن به ايستگاه اتوبوس 
طی کنند. مشکل ديگر اين محله، مکانيزه نبودن پل 

هوايی در ورودی محله است.»
او می افزايد: «محله وصفنارد از محله های بســيار 
قديمی تهران اســت. زمانی که هنوز بزرگراه شهيد 
آيت اهللا سعيدی (جاده ساوه) ساخته نشده بود، بقعه 
امامزاده زيد(ع) در محدوده اين محله قرار داشت که 
به دليل ساخت اين بزرگراه، به منطقه۱۸ الحاق شده 
اســت. اهالی وصفنارد اموات خود را در اين امامزاده 
دفن کرده اند و برای رفتــن به امامزاده و زيارت قبور 
مجبورند از پل هوايی اســتفاده کننــد. باال رفتن از 
پله های زياد برای افراد مســن دردســاز است و بايد 

اقدامی برای مکانيزه شدن آن انجام داد.»
 در ايــن محله معتادان رفت وآمــد می کنند، اما 
خوشبختانه تعداد آنها کم اســت. استقرار کالنتری 
۱۶۱ابوذر در خيابان مســجد و همکاری هميشگی 
مســئوالن و نيروهــای کالنتــری با شــوراياران و 
مســجدی ها، يکی از داليلی اســت که باعث شــده 
امنيت در اين محله باال باشد. به گفته حجت االسالم 
ولی نژاد، نيروهای کالنتری هر از گاهی در مسجدجامع 
وصفنارد حاضر می شوند و از درخواست ها و مشکالت 
اهالی با خبر می شوند، همچنين در اين محله کمپ 
تــرک اعتياد وجود دارد و حجت االســالم ولی نژاد با 
مسئوالن آن ارتباط خوبی برقرار کرده است، به نحوی 
که اگر فردی را که به اعتياد مبتال شده و بضاعت مالی 
نداشــته باشــد به آنها معرفی کند، به رايگان در اين 

کمپ بستری می شود.

امام جماعت مسجد اعظم وصفنارد اهالى را شايسته زندگى  در محله اى  آباد مى داند

صبور است خدمت به محله در لباس روحانيت
و منتقدان را دوست 

دارد
م  ســال ال حجت ا
ولی نژاد از جمله افرادی 
اســت که منتقدانش را 
بســيار دوســت دارد و 
تا  است  مايل  هميشــه 
ديگران کارهايش را نقد 
مغروری  انســان  کنند. 
نيســت و بــا اهالــی، 
جوانــان  به خصــوص 
ارتباط خوبی برقــرار می کند. برای 
اينکه او را بهتر بشناســيد و بدانيد 
چــه خصوصيــات منحصربه فردی 
دارد، بايد به او نزديک شــويد. يکی 
از ويژگی هايش، ارائه راهنمايی خوب 
به ديگران اســت و من هميشه از او 
برای انجام کارهايم مشورت می گيرم. 
شايد باور نکنيد، اما مدتی پيش که 
برای مأموريــت کاری به برزيل رفته 
بود با او تمــاس گرفتم و از همانجا 
مرا راهنمايی کرد و صبورانه پاســخ 

سؤال ها و درخواست هايم را داد. 

تعصب زيادى 
به محله دارد

در محله وصفنارد به 
دنيا آمده ام و همه اهالی 
را می شناســم. با اينکه 
حجت االســالم ولی نژاد 
نيســت  زيادی  مــدت 
که ســاکن محله شده، 
امــا تعصب زيــادی به 
اينجا دارد و پيگير حل 
اهالی  و  مشکالت محله 
اســت. به هرحال مردم 
به روحانيــون اعتماد دارند و همين 
موضوع باعث شده تا اهالی نيازهای 
و حتی مشکالت خانوادگی  شهری 
خــود را بــا او در ميــان بگذارند. 
برادرشــان هم امام جماعت يکی از 
مســاجد در شهرســتان اسالمشهر 
است و شــنيده ام همين ويژگی را 

دارد و پيگير مشکالت مردم است. 

راه اندازى خيريه 
در مسجد محله

مردمــــــــــداری 
حجت االســالم ولی نژاد 
زبانــزد همه اســت و با 
پيگيری هايش مشکالت 
آسفالت  جمله  از  محله 
نامناســب  جــدول  و 
ايوب  شهيد  کوچه های 
قاسمی و عالمه مجلسی 
حل شــده است. قبل از 
شيوع ويروس کرونا هم 
فعاليت های زيادی در مسجد اعظم 
وصفنارد داشــت که برخــی از آنها 
همچنان ادامه دارد. با کمک او قصد 
داريم خيريه ای در مسجد راه اندازی 
تا خانواده هــای بی بضاعت و  کنيم 
کم بضاعت را شناســايی و به صورت 

مستمر به آنها کمک کنيم. 

ديدگاه

محمود محمدعلى نژاد
ساكن محله

مهدى على اكبر
كاسب محله

على فروزان
عضو هيئت امناى 

مسجد اعظم وصفنارد 

حجت االســالم ولی نژاد باعث شــد سال۱۳۸۰
به عنوان روحانی نمونه در آذربايجان شــرقی 
 پس از انتخاب 
به عنوان امام جماعت مســجدجامع وصفنارد، 

از قــم به تهران آمــده و در همين محله 
ساکن شده اســت. می گويد: «افتخار 
بزرگی است که در اين مسجد اقامه 
نماز می کنم چون علمای شــاخص 
آن  امام جماعــت  برجســته ای  و 
بوده انــد. مســجدجامع وصفنارد 

در اين تشــکل فعاليت می کند. او همراه با 
اعضای شــوراياری محله مشکالت زيادی 
را پيگيری و حل کرده است که مهم ترين 
آنها، رفع آبگرفتگی و آب ماندگی در معابر 
از جمله خيابان فرخنده است. به همين 
دليــل جــدول خيلــی از کوچه ها 
و خيابان هــا کانيو شــده و ضمن 
جلوگيری از آبگرفتگی ها، به عرض 
باريک محله وصفنارد  کوچه های 
افزوده شــده اســت. زيباسازی 
ورودی محلــه درحال پيگيری 

بيشتری است. او عنوان می کند 
که دغدغه اش پيــدا کردن راهی 
بــرای ثابت مانــدن مخزن های 
زباله اســت، چراکه برخی اقدام 
به جابه جايی سطل ها می کنند 
تا خودرو خــود را پارک کنند. 
همچنين آرزو دارد در اين محله 
قديمــی زباله گــردی را نبيند 

 دغدغه هميشگی اش حل مشکالت محل زندگی و آسايش هم محله ای هايش بوده و هست. برای همين از هر فرصتی برای پيگيری نيازهای شهری اهالی 
و اعالم آنها به مسئوالن استفاده می کند. انتخابش به عنوان امام جماعت مسجد اعظم وصفنارد هم کمک بزرگی به او می کند، چون اقشار مختلفی به اين 
مکان مقدس می آيند و با او هم صحبت می شوند. حجت االسالم «علی ولی نژاد زرنقی» در همين مسجد با دردها و مشکالت اهالی باخبر می شود و بالفاصله 
برای پيگيری امور آستين باال می زند. هميشه لباس خدمت به تن دارد و می گويد که شهروندان در کنار نياز به افزايش آگاهی دينی و مذهبی خود، شايسته 

داشتن رفاه و زندگی  در محله ای آباد هستند.

ابوذر چهل اميرانى
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صفحه آرا
جناب محمدى تاش

قدم های مــان را بلندتــر برمی داريم تــا زودتر به 
صحــرا برســيم. اينجــا محــل کار پهلوان«عليرضا 
احمدی» پيشکســوت و مربی رشته فرنگی است که 
عناوين مختلفی همچون قهرمانی آسيا را در کارنامه 

ورزشی اش دارد. 
در طول مسير متوجه بانويی می شويم که گونی کاه 
دســتش گرفته و سمت صحرا می رود و پس از سالم 
و احوالپرسی وقتی متوجه علت حضورمان می شود با 
ادب و احترام خودش و فرزندانش را از انجام مصاحبه 
معاف می کنــد و با لبخندی می گويــد که عليرضا، 

همسرش، به جای همه آنها حرف خواهد زد. 

شروع كار با نام خداى روزى دهنده
پهلوان احمدی از فاصله دور متوجه  ما می شــود و 
جلوتر می آيد و سگ های نگهبان گله را از دور و برمان 
دور می کند. عليرضا احمدی ۴۳ ســال دارد و همراه 
همسر و ۲ فرزندش در اين روستا زندگی می کند. او از 
اينکه می تواند از طريق دامداری امرار معاش کند راضی 

است و آن را لطف پروردگار می داند. 
وقتی از او می خواهيم که درباره حرفه اش بيشــتر 
صحبت کند، می گويــد: «کارمان را با نام خدا، بعد از 
نماز صبح و خوردن صبحانــه آغاز می کنيم و زمانی 
که هوا روبه روشــنی می رود من و همســرم به سمت 
طويله می رويم تا آب و علوفه گوسفندان را بدهيم. اين 

دارد و از گوش شکســته و هيکل ورزشــی اش نيز 
مشخص است که سال ها در اين زمينه فعاليت کرده 

است. 
کمی از حرفه اش فاصله می گيريم تا او از ورزش 
و افتخاراتی که به دست آورده برايمان صحبت کند. 
می گويد: «بــه توصيه پدرم از ۱۲ ســالگی ورزش 
کشتی را شروع کردم و با حمايت خانواده و زحمات 
مربيانم خيلی زود به نتيجه رسيدم. عنوان قهرمانی 
در مسابقات کشتی فرنگی در سال ۱۳۷۳، نفر سوم 
مسابقات کشــوری در سال ۱۳۷۴، عنوان قهرمانی 
در مســابقات آسيايی سال ۱۳۷۷ و همچنين نايب 
قهرمانی در مسابقات کشوری سال ۱۳۷۹ و انتخابی 
تيم ملی کشــتی فرنگی و... مواردی است که در اين 
سال ها به دســت آورده ام.» احمدی زمانی که برای 

زبان بسته ها در طول روز ۴ مرتبه جيره غذايی دارند؛ 
۶ صبح، ۱۲ ظهر، ۵ عصرو ۹ شــب و بعد از آن هم به 

ديگر امور زندگی می رسيم.»
احمدی که ســال ها به اين کار مشــغول است و 
تجربه زيــادی به دســت آورده، می گويد: «در فصل 
سرد ســال که برای دام ها علوفه ای روی زمين وجود 
ندارد به همين صورت شکم شان را سير می کنيم، اما 
فصل های ديگر که هوا خوب است، گوسفندان را برای 
چرا به زمين ها و دشت های سبز فيروزبهرام، احمد آباد 
مستوفی و... می بريم. گاهی وقت ها هم بعد از برداشت 
محصول کشاورزان، زمين های شان را اجاره می کنيم تا 

دام ها باقيمانده محصوالت را بخورند.»

ورود به دنياى كشتى از 12 سالگى 
خانواده احمدی و همســرش هيچ کــدام دامدار و 
کشاورز نبودند وآنها به ميل و اراده خودشان اين کار را 
انتخاب کرده اند. او تعريف می کند که از سال ۹۰ با ۷ 
رأس گوسفند کار دامداری را آغاز کرده و به مرور زمان 
تعداد دام هايش بيشتر شده است و می تواند زندگی اش 

را تأمين کند. 
دامداربا سابقه روســتای گلدسته وقتی صحبت 
می کند از جمالت و اصطالحاتی اســتفاده می کند 
که می توانی حدس بزنی باسواد و تحصيلکرده است. 
عليرضا احمدی مدرک کارشناسی رشته تربيت بدنی 

شرکت در مســابقات در تمرينات آمادگی تيم ملی 
حضور داشــت از ناحيه پا آسيب می بيند که همين 
موضوع باعث می شودبرای مدتی ورزش حرفه ای را 

کنار بگذارد. 
قهرمــان هم محلــه ای در ايــن مــدت تصميم 
می گيرد که تجربه هايــش را در اختيار نوجوانان با 
اســتعداد قرار دهد و از اين زمان به بعد وارد دنيای 

مربيگری می شود. 
وقتی فرزندش، اميرعلی، ۷ ساله می شود پی به 
اســتعدادش در زمينه کشــتی می برد و او را پيش 
استاد «حســين ميرزايی» مربی خودش می برد تا 
آموزش ببيند. حدود يکسال از اين ماجرا می گذرد 
و اميرعلی در مســابقات قهرمانی تهران مقام آورده 
و با اين پيروزی کام خانواده را شيرين کرده است. 

كمبود امكانات و بچه هاى بااستعداد روستاى 
گلدسته

صحبت مان که با چهره ورزشــی و دامدار باسابقه 
روستای گلدسته گرم می شود از مشکالتی که بچه های 
روســتا دارند، می گويد و ادامه می دهد: «روســتای 
گلدسته فيروزبهرام باشگاه ورزش کشتی ندارد، برای 
همين اســتعدادهای کشــتی هيچ وقت فرصت پيدا 

نمی کنند توانمندی شان را نشان دهند.»
وقتی از احمدی سؤال می کنيم شما که سابقه و 
تجربه ورزشی داريد چرا برای بچه های روستا کاری 
نمی کنيد، ســری تکان می دهد و می گويد: «اينجا 
خانواده هــا محروم و کم درآمدند، بــه همين دليل 
نمی توان از آنها انتظار داشــت که فرزندشان را در 
باشگاه های ورزشی خصوصی ثبت نام کنند وهزينه 

دهند و بتوانند حريف شان را شکست دهند. اکنون 
هم به دليل شرايط موجود و سردی هوا ديگر خبری 
از اين کالس های آموزشــی رايگان کشتی نيست و 
شــايدتنها ۱۰ نفر از شــاگردان او در اوقات فراغت 

سراغش را می گيرند تا به آنها تمرين دهد. 
احمــدی نام تعــدادی از نوجوانان با اســتعداد 
روســتای گلدســته و فيروزبهــرام را می برد که به 
گفتــه او در صــورت حمايت آينده درخشــانی در 
اين رشــته خواهند داشــت. «محمــد تختی» در 
وزن ۶۵ کيلوگــرم، «اميرعلــی احمــدی» در وزن 
۳۸ کيلوگــرم، «محمــد ســاالروند» و « محمدرضا 
امانيان» در وزن ۳۵ کيلوگرم که پهلوان روســتای 
گلدســته زحمت زيادی برای آموزش و تربيت آنها 

کشيده است. 

سنگين شهريه را بپردازند.»
البته پيشکســوت کشــتی در اين سال ها دست 
روی دست نگذاشــته و در حد توان خود به کمک 
بچه های روستا آمده است. احمدی تعريف می کند 
که تا قبل از شيوع ويروس کرونا و مساعد بودن هوا، 
حدود ۱۵۰ شــاگرد با اســتعداد نوجوان داشته که 
هر روز در فضای باز روستای گلدسته و فيروزبهرام 
برايشان کالس آموزش کشتی برگزار می کرده است. 
محل تمرين و آمادگی جســمانی اين بچه ها بيشتر 
تپه هــای کوره پزخانه ها و اطــراف آن بوده تا آنها با 
باال رفتن و پايين آمدن از تپه ها قدرت بدنی شان را 
باال ببرند. بچه ها از وسايلی مثل الستيک تراکتور و 
کنده خشــک درختان، کيسه کاه و يونجه استفاده 
می کردند تا اســتقامت بيشــتری روی تشک نشان 

قهرمان جهان تربيت مى كنم اگر... 
اين طــور که احمــدی می گويد ســال ها قبل اداره 
آموزش و پرورش چهاردانگه يک ســالن ورزشــی در 
اختيارش می گذارد تا برای نوجوانان کالس آموزشــی 
کشتی راه اندازی کند. می گويد که پس از مدت کوتاهی 
موفق می شود ۷۰ شــاگرد از روستاهای اطراف بگيرد. 
مدتی به همين منوال می گذرد و نوجوانان بســياری با 
شــور و اشتياق در کالس حاضر می شدند تا اينکه خبر 

می رسد که اين سالن ورزشی بايد تعطيل شود. 
پيشکسوت کشــتی می گويد: «مســئوالن باشگاه 
ضرردهی کالس را بهانه بســتن آن قرار دادند. راستش 
من با درک شــرايط اقتصادی خانواده هــا بچه ها را با 
شهريه بسيار پايين ۵ تا ۱۰ هزار تومان ثبت نام می کردم 
و به اصرار آنها برای افزايش شهريه توجهی نداشتم. اين 
مسأله باعث شد تا سالن کشتی را از ما بگيرند. تعدادی از 
شاگردان به ناچار در جاهای ديگر مشغول تمرين شدند 

و برخی نيز برای هميشه کشتی را کنار گذاشتند.»
قهرمان کشتی فرنگی آسيا تأکيد می کند که اگر از 
طرف نهاد يا افرادی خير ســالن ورزشی در اختيارش 
بگذارند قادر اســت در يک دوره ۵ ســاله قهرمان ملی 
تربيــت کند که در مســابقات جهانی پرچــم ايران را 
باال ببرنــد. همان طور که «محمد ســاالروند» يکی از 
شــاگردانش توانست ســال گذشته با کســب عنوان 
پنجمی قهرمانی جهان برای ساکنان روستای گلدسته 

افتخارآفرينی کند. 

شاكرم خدا را براى داشتن فرزندانى موفق
حاصل زندگــی عليرضا احمدی و همســرش يک 
پسر ويک دختر به نام های اميرعلی و ستايش است که 
جزو دانش آموزان ممتاز هســتند و در زمينه ورزش و 
فعاليت های علمی هم خوش درخشــيده اند. احمدی از 
زندگی اش راضی است و می گويد: «گله داری و دامداری 
سختی های زيادی دارد، اما همين که می بينم با رزق و 
روزی حالل صاحب فرزندانی موفق و شايســته ام، همه 
خستگی ها از تنم بيرون می رود و دغدغه ای ندارم. من به 

خانواده و فرزندانم افتخار می کنم.»
احمدی می گويد: «اميرعلی اکنون ۱۷ ســال دارد 
وچندين دوره قهرمانی کشور را از آن خود کرده است. او 
زير نظر استاد«اکبر فالح» در يکی از باشگاه های ورزشی 
منطقه ۱۶ تمرين می کند. ســتايش نيز ۱۴ سال سن 
دارد و عالوه بر کسب عناوين قهرمانی در رشته کاراته با 
مربيگری استاد «اکرم ماربينی» دارد و در رشته کشتی 
نيز با استعداد است و به دليل اينکه تنها ورزشگاه کشتی 
بانوان در پارک شــهر قرار دارد نمی تواند اين رشــته را 
به صورت حرفه ای دنبال کند. البته دخترم در جشنواره 
خوارزمی نيز صاحب رتبه شــده اســت.» به گفته پدر 
خانواده از کانادا برای ســتايش دعوتنامه فرستاده اند تا 
همراه خانــواده اش برای ادامه تحصيل و زندگی به اين 
کشــور برود، اما آنها مخالف اين پيشــنهاد هستند و 
می خواهند فرزندشان برای کشور خودش افتخارآفرين 
باشــد نه جای ديگر.  احمدی موفقيــت فرزندانش را 
اول لطف وعنايت خدا، دوم رزق و روزی حالل و ســوم 
زحمت های همسرش می داند که هميشه همراهش بوده 

و او را به کار و تالش بيشتر تشويق کرده است. 

قهرمان كشتى آسيا در روستاى گلدسته دامدارى مى كند

خـداقـوت
«عليرضا احمدى» استعداديابى و آموزش كشتى به نوجوانان محله را 

فراموش نكرده است

مـربـى!
دركوره هاى آجرپزى تمرين مى داد

«محمد تختی»، از کشــتی گيران 
شهرک گلدسته است. او که در سال 
۹۸ در وزن ۷۱ کيلوگــرم قهرمــان 
مربی خود  درباره  تهران شده  استان 
می گويــد: «از ۱۰ ســالگی زير نظر 
استاد » عليرضا احمدی» تعليم ديده ام 
و نزديک به ۶ ســال است که هر روز 
با من تمرين می کند. به عقيده من او 
اســتاد صبر و استقامت است و برای 

عبور از کمبودهای ورزشــی همه تالش خود را 

کرد تا در روســتای گلدسته قهرمان 
تربيت کند.»

تختی ادامه می دهد: «مدت طوالنی 
است که سالن کشــتی نداريم اما او 
هيچ وقت دست از تالش بر نداشت و 
با کنده  در دشت و صحراهای روستا 
به  آجر پزی  کوره هــای  در  و  درخت 
ما تمرين مــی داد. او روحيه پهلوانی 
دارد و در اين سال ها سعی کردم از او 

سرمشق بگيرم.»

محمد تختى
از كشتى گيران شهرك 

گلدسته

مى گفت؛ سعى كنيد از داشته هايتان بهترين بهره را ببريد
 «محمد ساالروند» در سال گذشته 
نفر پنجم دنيا در رشــته کشتی آزاد 
شده اســت. او که از ۵ سالگی زير نظر 
شده،  تربيت  احمدی»  «  عليرضا  استاد 
می گويد: «در محله مان يک سالن کشتی 
داشتيم که تبديل به بدنسازی شد اما 
اين موضوع باعث نشد که استاد احمدی 
حمايت های خودش را از ما دريغ کند. 
فراموش نمی کنم که او با هزينه خودش 

ما به مکان های تفريحی مختلف مانند چيتگر يا 
کوه می برد تا هر طور که شده، تمرين داشته باشيم 

و در سکوی قهرمانی بايستيم. قبل از 
اينکه قهرمان شويم درس اخالق را از او 
ياد گرفتيم چراکه او مصداق ضرب المثل 
«گر صبر کنی زغوره حلوا ســازی» را 
به ما نشان داد. او با صبوری و استفاده 
از امکانات ناچيز محله اســتعداد ما را 
شــکوفا کرد. من هنوز يادم هست که 
چطور برای استقامت بدنی در پله های 
طوالنی کوره های آجرپزی ما را تمرين 
می داد و می گفت سعی کنيد از داشته ها بهترين 

بهره را بگيريد.»

محمد ساالروند
از كشتى گيران شهرك 

گلدسته

 براى شاگردانش كفش و دو بنده مى خريد 
«محمدرضا امانيان»، سال گذشته 
در رشته کشتی آزاد، قهرمان استان 
تهران شــده و نفر سوم را از آن خود 
کرده است، وی از شــاگردان استاد 
«عليرضا احمدی» و از ۱۲ سالگی زير 
نظر اين اســتاد پرورش يافته است. 
امانيان از کمبود امکانات در روستای 
گلدسته می گويد: «به بچه های جنوب 
شــهر بها نمی دهند اگر خانه کشتی 

داشــتيم هرکدام از ما با تمرين های خوبی که 

استادمان به ما داده بود می توانستيم 
يکی از قهرمانان جهان شويم.»

اســتاد  می دهد:  ادامه  امانيــان 
الســتيک  با  احمدی»   «عليرضــا 
آموزش  ما  به  روســتا  نقليه  وسايل 
می داد. هميشــه با مخارج خود برای 
شاگردانش برنامه های تفريحی برگزار 
می کرد، برای بچه ها دو بنده و کفش 
آنها  از  و همه جوره  کشتی می خريد 

حمايت می کرد و اين يعنی پهلوانی.» 

محمدرضا امانيان
از كشتى گيران شهرك 

گلدسته

خبرهاى خوشى 
در راه است

بعد از پيگيری های کارشناسان از روستای 
گلدسته و فيروزبهرام، متوجه شديم که استاد 
«عليرضا احمدی» يکی از کشتی گيران دلسوز 
و زحمتکش کشورمان، به کودکان و نوجوانان، 
رشته کشــتی را آموزش می دهد. طبق گفته 
شهروندان و اهالی محله، او بسيار دلسوزانه 
در اين عرصه فعاليــت می کند و همه تالش 
خود را کرده تا آنها را به ســکوی قهرمانی 
برساند. موضوعی که در اين زمينه مورد توجه 
قرار می گيرد اين اســت که استاد احمدی و 
شــاگردانش نياز به يک خانه کشتی دارند و 
الزم و ضروری می دانم کــه در اينجا بگويم 
اگر مجموعه ورزشــی شهدای گلدسته  که 
زير نظر شهرداری منطقه۱۸ قرار گيرد به طور 
حتم يکی از سالن های آن به استاد احمدی و 

شاگردانش اختصاص داده می شود. 

«امير محمدی»
شهردار ناحيه ۷ 

منطقه۱۸:

 سوز و سرمای زمستان کوچه وخيابان های روستای گلدسته را حسابی خلوت کرده و تنها تعدادی از 
اهالی را می توان ديد که برای انجام کاری بيرون از خانه زده اند. از چهره شان می توان حدس زد که با ديدن 

ماچه سؤاالتی در ذهن شان پديد آمده که دوست دارند زود برايش جوابی پيدا کنند. 
اين خاصيت روستاســت که آدم های غريبه سريع شناسايی می شــوند و البته برای ما خيلی بد نشد، 
چراکه به کمک آنها نشــانی مورد نظرمان را راحت تر پيدا می کنيم. «گل بابا» ۵۰ ســاله، از شهروندان 
افغانستانی االصل اين روستاست که همين جا متولد شده و ساکنان محل را به خوبی می شناسد. او جاده 
خاکی کنار خيابان فيروزبهرام را نشان مان می دهد و می گويد: «عليرضاخان در اين ساعت از روز مشغول 
آب و علوفه دادن به گوسفندانش است و می توانيد او را در صحرا پيدا کنيد.»گل بابا نصيحتی پدرانه هم 
می کند که مراقب سگ های گلدسته باشيم و می گويد: «در اين روستا هر خانه چند سگ نگهبان دارد که 

از آدم های غريبه خوش شان نمی آيد.»

مريم قاسمى 
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محله نعيمی از شــمال به حريــم خط راه آهن 
تهــران – تبريز، جنوب به خيابان قزوين، شــرق؛ 
ميدان حق شــناس و غرب به خيابان شهيد شيخ 
محمدی امتداد دارد. اين محدوده در گذشــته های 
دور دهکده ای دورافتاده با کمترين امکانات شهری 
بود. در دهه ۲۰ فردی به نام «نعيمی» اين قسمت 

از منطقه را دچار تحول اساسی کرد. 
نعيمی ابتدا زمين های کوچک و بزرگ بسياری 
را در اين محــدوده خريداری کرد. پس از مدتی با 
به کارگيری افرادی ماهر توانست کشاورزی محله را 
رونق دهد. نعيمی با تالش و همت بسيار بزرگ ترين 
باغ های ســيب و انگور ياقوتی را در حاشيه تهران 

راه انــدازی کرد. «اکبر خوش بيان» از شــهروندان 
قديمی محله نعيمی اســت. وی بــا بيان اينکه در 
ســال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ شکل محله تغيير کرده 
بود، می افزايد: «تا قبل از رونق کشاورزی و باغداری 
تعداد ۲۰ خانواده در اين محله ســاکن بود، اما به 
مــرور زمان بــا مهاجرت ديگر شــهروندان به اين 
محله در دهه ۳۰، جمعيت ساکن در اين محدوده 
از مرز ۸۰ خانوار گذشــت.  اکنون باغ نعيمی مثل 
سابق نيســت و ديگر در اين محدوده هيچ نشانی 
از آن درختان پرثمرديده نمی شود. فقط در حياط 
خانه های قديمــی می توان چند درخــت ميوه را 
مشاهده کرد که يادآور هويت اصيل اين محله است. 

  نعيمی يکی از محله های قديمی منطقه۱۷ است که تاريخچه شکل گيری آن به دهه ۲۰ باز می گردد. 
آن زمان باغ نعيمی يکی از بزرگ ترين باغ های حاشيه تهران بود. در اين محل زمين های بدون استفاده 
بسياری وجود داشت و تنها ۲۰ خانوار در آن زندگی می کردند، اما چهره کنونی محله نعيمی بسيار متفاوت 
از گذشته است. در چند دهه اخير آپارتمان سازی و مهاجرت اقوام مختلف به اين نقطه از شهر به حدی 
بوده که اکنون زمين و فضای خالی به ندرت در آن پيدامی شود. محله نعيمی يک قرن پس از شکل گيری 
پيشرفت زيادی کرده است. در گفت وگو با ساکنان قديمی محله باغ نعيمی، بخشی از هويت فرهنگی و 

اجتماعی اين محله را بازسازی کرده ايم.  

رضا نيكنام

باغ هاى سيب و انگور 
هويت محله نعيمى بودند

«سنگ زاپاس» كارراه انداز وسايل نقليه 
قديمى

در گذشته جاده ها خاکی و ناهموار و تنها وسيله 
حمل ونقل اهالــی چهارپايان بودنــد. خوش بيان 
می گويد: «در محلــه نعيمی جاده خاکی ای وجود 
داشــت که شــهروندان به ناچار برای عبور و مرور 
از آن اســتفاده می کردند، اما اين کار بدون دردسر 
نبود، بارها پيش می آمد که اهالی داخل چاله هايی 
که بر اثر نشســت زمين ايجاد شده بود، بيفتند و 

دچار آسيب شوند.»
به گفته اين شــهروند قديمی محله باغ نعيمی، 
درشــکه چی ها به گودال بين راه «ميدان ســنگ 
انداز» می گفتند که علت اين نامگذاری مشــخص 
بود. در قسمتی از مسير جاده خاکی قنات قديمی 
وجود داشت که مدت ها بود ديگر فعال نبود. زمين 
اين محدوده چنان سست بود که هر از گاهی بر اثر    
تردد چهارپايان و گاری ها نشست می کرد و گودال 

بزرگی در مسير ايجاد می شد. 
وی اضافه می کند: «پس از اين اتفاق شهروندان 
مجبور بودند با ســنگ و خــاک رس داخل گودال 
را بپوشــانند تا با هموار شدن ســطح جاده، برای 
رهگــذران اتفاقی نيفتــد. کم کم با جمع شــدن 

ســنگ ها و خاک، اين قسمت به ميدان سنگ انداز 
شهرت پيدا کرد. آن زمان تعدادی از درشکه چی ها 
هميشــه در کنار وسايل شان مقداری سنگ زاپاس 
به همراه داشتند تا در مواقع ضروری جاده را صاف 
و هموار کنند. اين سنگ زاپاس همان کار الستيک 

زاپاس امروزی را انجام می داد.»

       چراغ كوچه ها با فانوس روشن مى شد
«علی مقدم» از اهالی قديمی محله باغ نعيمی می گويد: «کســب و کار ساکنان باغداری 
وکشــاورزی بود و با اين کار لقمه ای نان سر سفره خود و خانواده می بردند. عده ای هم بودند 

که زمين کشاورزی و باغ نداشتند و به عنوان رعيت در زمين های اهالی کار می کردند.»
مقدم نقبی به گذشــته محله می زند و می گويد: «تا قبل از انقالب در کوچه ها و خيابان ها 
روشنايی وجود نداشت و وقتی هوا تاريک می شد مردم کمتر بيرون می رفتند. خانواده هايی 
بودند که فانوس نفتی مقابل در خانه می گذاشــتند تا کوچه کمی روشــن شود و اهالی در 
مواقع ضروری بتوانند رفت وآمد کنند. هر ماه هم يک خانواده مســئول خريد نفت می شد تا 

فانوس ها خاموش نشوند.»

       «ننه بتول» پزشك دهكده باغ نعيمى
در گذشته های دور اگر فردی به هردليلی دچار حادثه و بيماری می شد خانواده ها 
متحمل هزينه های زيادی می شــدند تا بتوانند بيمارشان را در يکی از درمانگاه ها و 
بيمارســتان های داخل شهر بستری و درمان کنند. در چنين شرايطی وجود فردی 
که بتوانــد تا حدودی نيازهای مردم را در حوزه بهداشــت و درمان برآورده کند، 
نعمت بزرگی بود. «ساسان پيمانی» يکی ديگر از ساکنان محله نعيمی از بانويی به 
نام «بتول نيشابوری» مشــهور به «ننه بتول» ياد می کند. اين بانوی خوشنام اهل 
نيشابور بود و اطالعات زيادی درباره خواص درمانی گياهان دارويی داشت. وی در 
کنار درمان برخی از بيماری های شــايع آن دوران از جمله خارش بدن، درد شکم و 
معده، تب های شديد، موخوره و... شکسته بند و قابله ماهری هم بود که آن طور که 
اهالی قديمی می گويند حتی گاهی از ساير نقاط تهران هم پيش ننه بتول می آمدند 
و او آنها را درمــان می کرد.» به گفته پيمانی پــس از افزايش جمعيت، چند خير 
درمانگاهی در نزديکی محله راه اندازی کردند که امکانات درمانی مناسبی داشت.» 
پيمانی می گويد که حتی پس از ساخت درمانگاهی از سوی هالل احمر در محدوده 

خيابان عارف قزوينی تجويزهای پزشکی ننه بتول همچنان طرفدار داشت. 

سفر به گذشته هاى يكى از محله هاى قديمى منطقه 17 

فضاى سبز و تنوع گل 
و گياه در زمين هاى 
گلدسته و فيروز بهرام 
باعث شده تا پرورش 
زنبور عسل و توليد 
عسل و فرآورده هاى 
آن به يك حرفه 
درآمد زا در ناحيه 7 
تبديل شود

خاك حاصلخيز روستاهاى حاشيه منطقه18 براى كاشت انواع گياهان دارويى مناسب است

رونق بازار مرغدارى ها در فيروز بهرام در روزهاى گرانى مرغ و تخم مرغ

گاودارى هاى گلدسته و فيروز بهرام بخش زيادى از شير و گوشت ساكنان تهران را فراهم مى كنند

پرورش اصيل ترين نژاد اسب هاى ايرانى در فيروز بهرام قدمت200 ساله دارد و همچنان نوه ها و 
نتيجه هاى بزرگان پرورش اسب اين روستا به حرفه ابا و اجدادى شان احترام مى گذارند

 نواحی حاشــيه ای و حريم منطقه ۱۸ ويژگی خاصی دارد و آن وجود روستاهايی است که تاکنون 
اصالت و هويت خود را حفظ کرده و همچنان ساکنان به زندگی روستايی و کار و تالش در جهت توليد 
و خودکفايی مشغولند. «امير محمدی» شهردار ناحيه ۷ منطقه ۱۸ با اشاره به ظرفيت و پتانسيل باالی 
روستاها در توليد و اشتغالزايی عنوان می کند که فيروز بهرام و گلدسته از آن دسته روستاهايی است 
که دارای هويت بومی و محلی اســت و بايد با استفاده از شيوه های مختلف مثال شناسنامه دار کردن 

مشاغل و اصناف مختلف و حمايت از کارآفرينان نمونه از آن محافظت کرد. 

مريم قاسمى

جلوه هاى توليد و اشتغال در روستاهاى منطقه18

بيا بريم آبـادى!
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هويت محله نعيمى بودند
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تريبون

بهره بردارى از پروژه هاى منطقه
با ُمهر 1400

پروژه های کوچک مقياس و بزرگ مقياسی که تا 
پايان ســال يا در ســال جديد بــه بهره برداری 
می رســند، صاحب پالک و مهر 

۱۴۰۰ می شوند. 
شــهردار منطقه ۱۸ با بيان 
اينکــه در ماه هــای پايانی قرن 
هستيم، اضافه کرد: «قصد داريم 
که در مدت باقيمانده شهروندان 
تغييرات  محله هــا  در  ســاکن 
محسوسی را در محل زندگی خود شاهد باشند. ايجاد 
اين تغييرات در حوزه های مختلف خدمات شــهری و 
محيط زيســت، زيباسازی، فنی و عمران، حمل ونقل و 
ترافيک، معماری و شهرســازی در دستور کار معاونان 

و مديران اجرايی در نواحی ۷ گانه قرار گرفته است.»
ســيد «محمد فياض» از ايجاد فضای شــاداب در 
محله ها در قالب رنگ آميزی، نورافشانی و زيباسازی در 
و پيکر شهر، مبادی ورودی، معابر شلوغ و پر رفت وآمد 
صحبت کرد و افزود: «بــرای اجرای اين پروژه ها نظر 
و ديدگاه شــهروندان اولويت دارد، ضمن اينکه قصد 
داريم پروژه هاييرا که تا پايان ســال و يا در سال جديد 
به بهره برداری می رســند با پالک و مهر ۱۴۰۰ ثبت و 
ضبط کنيم.» شهردار منطقه ۱۸ در اين زمينه خبر داد 
که کار ساخت ساختمان سرای محله های شهيد رجايی 
و يافت آباد جنوبی به عنوان پروژه های کوچک مقياس به 

پايان رسيده است. 

جشن گلريزان در محله باغ آذرى
به همت افراد خير محله باغ آذری جشن گلريزان 
برای تهيه جهيزيه نوعروسان نيازمند در مسجد 

اميرالمؤمنين(ع) واقع در ناحيه ۶ برگزار شد.
 بــه گزارش خبرنگار همشــهری محله، اين جشــن 
گلريزان به ۲ صــورت؛ آنالين و حضــوری با رعايت 
اصول بهداشــتی و موازين منطبق با ستاد ملی مقابله 
با کرونا برگزار شد که عده ای از بازاريان و کاسبان بازار 
بلورفروشان و... در آن مشارکت داشتند و ظرف مدت 
کوتاهی پول مورد نياز برای خريد وســايل ضروری و 
امکانات اوليه شــروع يک زندگی ساده تأمين شد. بر 
پايه اين گزارش، از ابتدای شروع کرونا، اين دومين بار 
اســت که به همت افراد خير محله باغ آذری جهيزيه 
نوعروسان تهيه شده و در اختيار خانواده های آبرومند 

قرار گرفته است. 

هويتپيشخوانپيشخوان

زورخانه دليران پارس، يادگار ماندگار حاج ماشاءاهللا 
حدود ۵۰ سال قبل در محله نازی آباد زورخانه معروف و شناخته شده ای وجود داشت که 
خيلی از مرشــدها و پهلوانان رشته باستانی به آنجا رفت و آمد داشتند و در بسياری از مراسم 
گلريزان که برای دستگيری از محرومان و افراد بی بضاعت به راه می افتاد مشارکت می کردند. 
صاحب اين زورخانه پهلوانی تنومند به نام «حاج ماشــاءاهللا» بود که در عين زورمندی و 
قدرت، بسيار مهربان و دلسوز بود. يکی از اهالی تعريف می کند که روزی پهلوان ماشاء اهللا در 
حالی که هوا بســيار سرد بود، لباس گرم خود را از تن درآورد تا آن را تن گدايی بپوشاند که 
از ســرما مانند بيد به خود می لرزيد. ماشاءاهللا خان هر کار نيکی که انجام می داد برای رضای 
خدا بود. رفتن به زورخانه دليران پارس نازی آباد آداب و رســوم خاص خود را داشت. کسی 
بی وضو وارد آن نمی شــد و سادات و ريش سفيدان در قسمت باالی آن و جوان ترها با احترام 
در قسمت پايين مجلس می نشستند. باستانی کاران به محض ورود به زورخانه از مرشد اجازه 

می خواستند و با ذکر صلوات وارد گود می شدند. 
 زورخانه دليران پارســا پس از فوت پهلوان حاج ماشــاءاهللا تعطيل شــد و ديگر کســی 
نتوانســت جای خالی اين چهره ورزشــی را پر کند. پس از مدتی اين زورخانه به باشــگاه 
بدنســازی تبديل شد، البته هنوز ســردر قديمی اين باشــگاه که گنبدی شکل است، بانام 
«زورخانه دليران پارســا»در محله باقی مانده و برای خيلی از افراد قديمی و ريش ســفيدان 

يادآور خاطرات قديمی است. 

خبر كوتاه

منطقه۱۸  طــرح ممنوعيت دفــن اموات در 
قبرستان فيروزبهرام با جديت از سوی مسئوالن 
ناحيه ۷ شهرداری منطقه ۱۸ دنبال می شود. پيش از 
اين اتباع افغانستانی و پاکستانی از اين قبرستان برای 
دفن اموات خود اســتفاده می کردند که با شــکايت 
اهالی اين محل به گلزار شــهدای چهاردانگه انتقال 

پيدا کرده است. 
منطقه۱۷ مراسم يادمان شهيد سردار حاج قاسم 
ســليمانی در آستان امامزاده حســن(ع) برگزار شد. 
در اين مراســم «ابوعقيل الکاظمــی» از فرماندهان 
نيروهای مردمی حشدالشــعبی و رئيس دفتر شهيد 
ابوالمهدی المهندس حضور داشت و درباره شهيدان 
سليمانی و المهندس سخنرانی همچنين بر دوستی 

دو ملت ايران و عراق تأکيد کرد. 

بازارچه خيابان شريعتى، همچنان پرمشترى
در محدوده منطقه ۱۸، بازارچه پوشــاک و لباس و لوازم بهداشتی شريعتی جای شناخته 
شده ای اســت. اگر بخواهيد از مناطق ديگر به اين راسته بياييد بهترين راه استفاده از ناوگان 

حمل ونقل عمومی است.
 از ميدان شمشيرييا ميدان آزادی، اتوبوس های خط شهرک ولی عصر(عج) را سوار شويد و 
به انتخاب خودتان می توانيد در ۲ ايســتگاه بين راهی؛ يعنی تقاطع خيابان حيدری شمالی و 
شــهيدان بهرامی يا در تقاطع خيابان شهيد بهرامی و شريعتی از اتوبوس پياده شويد. بازارچه 
پوشاک و لباس خيابان شريعتی از همه نقاط تهران مشتری دارد، به ويژه در ماه های پايانی سال 
فروشندگان با در نظر گرفتن تخفيف ويژه برای عرضه کاالی خود، پای مشتريان بيشتری را به 
مغازه ها باز می کنند. در اين بازارچه سنتی و قديمی انواع لباس، پوشاک، روسری، مانتو، کيف 
و کفش به شهروندان عرضه می شود که به نسبت مغازه های مرکزی شهر از قيمت مناسب تری 

برخوردار است. 

گردشگرى

رضا نيكنام

مريم قاسمى
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فرهنگسراها

پاسخ مسئول چنــدى پيــش عوامل 
اجرايــى اداره خدمات شــهرى ناحيه، 
پاكســازى زمين هاى باير عيسى بگلو 
در محله شهيد كاظمى و خيابان پيروز 
جنوبــى در محله دولتخــواه جنوبى را 
انجــام دادنــد. قرار اســت اين طرح 
به صــورت مســتمر در نقــاط مختلف 

اجرايى شود. 
محسن آلمانى، شهردار ناحيه3 
منطقه19

 پاكسازى زمين هاى باير
منطقه 19 وجود زباله در زمين های 

باير محلــه دولتخواه جنوبــی يکی از 
مشــکالت مهم ســاکنان اين محدوده 
اســت. درخواســت ما از مسئوالن اين 
اســت کــه به صــورت مســتمر برای 
پاکســازی اين زمين ها که آلودگی آنها 
جمعيت جانوران موذی و شيوع بيماری 

را افزايش می دهد، اقدام کنند. 
مرتضی کريمی
 ساکن محله شهيد کاظمی

از  برخــى  متأســفانه  پاسخ مسئول
كاســبان مقررات بهداشتى را رعايت 
نمى كنند و باعث ايجاد دردســر براى 
اهالى مى شــوند. كارشناســان حوزه 
خدمات شهرى و محيط زيست از محل 
بازديد كرده و ضمن اخطار به متخلفان 
صنفى از آنها مى خواهند تا از ريختن 
ضايعات به شــكل نامناسب به داخل 

سطل هاى مكانيزه خوددارى كنند. 
حامد خداورى، شهردار ناحيه 4 

انتشار بوى بد از مخازن زباله
متأســــــفانه برخــی از  منطقه 16

جگرکی های اطراف ميدان بهمن ضايعات 
گوشت و جگر گوسفندان را داخل مخازن 
زباله می ريزند که باعث آلودگی و انتشــار 
بوی نامطبوع در فضای محله می شــود. 
عالوه بر اين شيرابه مخازن در پياده روها 
سرازير می شود و مشکالتی را برای عابران 

به وجود می آورد. 
کريم فرهمند باقی

 ساکن جواديه 

رويكــرد طــرح جامع و  پاسخ مسئول
تفصيلى در اين است كه هر فضايى به 
نوع كاركردى كه براى آن تعريف شده، 
اختصاص يابد. كميســيون ســالمت و 
بــر  هــم  محيط زيســت شوراى شــهر 
ضرورت توجه به فضاى بوســتان ها و 
كالبد آنها تأكيد دارد و بايد از هرگونه 
ايجاد بناى جديد در بوســتان ها براى 
انجام فعاليت هاى مختلف اجتناب شود. 
زهرا صدراعظم نورى، عضو شوراى 
اسالمى شهر تهران

 ساخت واحدهاى مسكونى 
در بوستان واليت

منطقه 17 بافت منطقــه ما پرتراکم 

است و جمعيت زيادی در محله ها زندگی 
می کنند. اين منطقه فضايی برای ساخت 
بناهای جديد ندارد تــا از گرانی خريد يا 
رهن مسکن کم کند. اين درحالی است که 
بيش از ۷۰ درصد از فضای ۳۰۰ هکتاری 
بوستان واليت که در ضلع جنوبی منطقه 
قرار دارد، خالی اســت و می توان بناهای 

زيادی در آن ساخت. 
مجتبی حشمتی 
ساکن محله ابوذر غربی


