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همسايه ها از جوان ترين 
جانباز مدافع حرم منطقه 18 مى گويند 

گفت و گو با قهرمانى كه بوستان واليت را 
بهترين مكان براى تمرين مى داند

«محســن رفيعی خالدی» از جوانان شهرک ولی عصر(عج) و متولد سال ۱۳۶۷ 
است. او در ۲۶ ســالگی تصميم می گيرد داوطلبانه به سوريه برود و از حرمين 

اهل بيت(ع) و حضرت زينب(س) دفاع کند...

پس از سال ها فعاليت در رشــته های مختلف فوتبال، فول کنتاکت و 
دو کوهســتان، از ســال۱۳۹۵ بعد از ثبت ورزش کانگوجامپ در 

فدراسيون ورزش های همگانی، فعاليت حرفه ای...

افتخار و آبروى 
محله است
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کارگر  به عنــوان  کــه  بانويی 
خدمات شــهری در بوســتان 
شــهيد رجايی ناحيه ۵ منطقه۱۶ 
خدمت می کند، پس از يافتن کيف 
حــاوی مقاديــر زيادی وجــه، ارز 
خارجی و مدارک شناسايی، آن را به 

صاحبش برگرداند. 
شــهردار ناحيــه ۵ منطقه ۱۶ 
به خبرنگار همشــهری  اين باره  در 
بانوی زحمتکش  محله گفت: «اين 
خدمات شــهری هنگام  تــردد در 
محوطــه بوســتان شــهيد رجايی 

متوجه کيف پول و مدارک باارزشی می شود که ۳۰ميليون تومان ارزش 
مادی داشت، بنابراين از همان لحظه به کمک نشانی و شماره تلفن هايی 

که در مدارک وجود داشــت تالش 
کرد کيف و مدارک پيدا شــده را به 
دست صاحبش برســاند که پس از 

چند ساعت موفق شد.»
«ميثم صمدی» بــا قدردانی از 
اقدام خداپســندانه کارگر شــريف 
خدمات شــهری منطقه ۱۶ اضافه 
کرد: «در بررسی ها متوجه شديم که 
اين بانوی زحمتکش با حقوق ناچيز 
کارگری در يک خانه ۳۵ مترمربعی 
با همسر و فرزندانش زندگی کند و 

به رزق و روزی حالل قانع است.»
برپايه اين گزارش، مسئوالن ناحيه ۵ شهرداری منطقه ۱۶ با اهدای 

لوح تقدير و هديه از کارگر خدمات شهری تجليل کردند. 

تيتر يك

كارگرخدمات شهرى كيف ميليونى را به صاحبش برگرداند

پرداخت هزينه درمان تنبلى چشم كودكان كم بضاعت
کودکان کم بضاعت شهرری که در طرح پيشگيری از تنبلی چشم، بينايی سنجی می شوند، در 
صورت نياز به کمک هزينه های پزشــکی و درمانی مورد حمايت بهزيستی قرار می گيرند. «سيد 
عليرضا موحد شريعت پناهی» معاون پيشگيری بهزيستی شهرری با بيان اين مطلب افزود: «طرح 
پيشگيری از تنبلی چشم با هدف کاهش عارضه آمبليوپی و ساير اختالالت بينايی در سنين زير ۵ 
سال انجام می شود.» موحد شريعت پناهی تعداد کودکانی را که از ابتدای طرح بينايی سنجی شده اند 
۱۲هزارو۱۲۰نفر اعالم کرد و ادامه داد: «اين طرح در ســال جاری از ابتدای تيرماه در پايگاه های 
معرفی شده از سوی سازمان بهزيستی شهرری اجرا می شود و در طول سال نيز پايگاه های دائمی 

سنجش بينايی با هدف معاينه کودکان جا مانده از طرح فعال هستند.»

شناسايى نقاط بى دفاع در محله امن
طرح شــهر امن با هدف شناســايی و ساماندهی نقاط 
بی دفاع شــهری و افزايش امنيت شهروندان به ويژه بانوان 
در منطقه۱۹ اجرا می شود. شهردار منطقه۱۹ با اعالم اين 
خبر و اشاره به اينکه تاکنون ۳۰نقطه طی تشکيل شوراهای 
اجرايی و  کســب نظر از معتمدان و شــهروندان شناسايی 
شده اســت، گفت: «براســاس اين طرح نقاطی که دارای 
شاخص هايی همچون تاريکی، ازدحام، خلوتی بيش از حد و 
عدم دسترسی به وسيله نقليه عمومی، آلودگی های بصری 
و... هســتند شناسايی می شوند. اين درحالی است که طی 
ايــن طرح کيفيت و امنيت پياده روها، رؤيت پذيری مکان، ايجاد نظارت اجتماعی و تنوع کاربری 
و فعاليت ها نيز مورد بررســی قرارمی گيرد و پــس ازغربالگری و تأييد نهايی وارد مرحله اجرايی 
خواهد شد.» «علی توکلی» با تأکيد بر اينکه ارتقای امنيت با مشارکت شهروندان محقق می شود، 
گفت: «براساس اين طرح مراحل تسهيلگری از شهروندان و اهالی محله به ويژه بانوان نظرسنجی 
می شود که در کدام محدوده های محله احساس ناامنی می کنند. اين درحالی است که از تعامل با 
نمايندگان و معتمدان محله، NGO ها و دفاتر توسعه محلی، متخصصان حوزه های شهری و... نيز 

برای استخراج و تعيين نقاط ناامن و بی دفاع هم کمک گرفته می شود.»

شناسايى نقاط بى دفاع در محله امن
چهره

گفت و گو با قهرمان كشورى 
رشته تكواندو

در آرزوى كسب 
مدال المپيك

يادداشت

گشودن گره ترافيك 
نازى آباد با استارت آپ ها

محله نازی آباد تهران به واســطه فعاليت مراکز 
خدمات رســان فرامنطقه ای از موقعيت خاص در 
مقايسه با ديگر محله های پايتخت برخوردار است. 
يکی از اين مراکز خدمات رسان، بازار بزرگ عرضه 
و توزيع گوشت و مرغ در محدوده ميدان بهمن و 
خيابان شهيد عليرضا وفايی نژاد است که هميشه 
حجــم فراوانی از عبور و مرور خودروهای دولتی و 

شخصی در آن جريان دارد. 
اکنون نيز به دليل شرايط حاکم بر بازار و تورم 
افسارگسيخته، افزايش    تردد شهروندانی را شاهد 
است که از نقاط مختلف شهر به اينجا می آيند تا 
با خريد اجناس ارزان تر يا همان تنظيم بازاردر اين 
ميدان به دخل و خرج زندگی شــان کمک کنند. 
همه اين مســائل باعث شــده تا ترافيک و حجم 
رفت وآمد خودروها در اين محدوده از شهر افزايش 
پيدا کند. طبق بررســی های انجام شده و گزارش 
پليس راهور منطقه ۱۶، در طول شــبانه روز بين 
۱۵۰ تا ۲۰۰ خــودرو حمل بارکوچک و بزرگ از 
استان های مختلف کشور به اين محل می آيند و به 
نوبت وارد جايگاه می شوند و پس از تخليه بار دوباره 
به سمت کشتارگاه ها و کارخانه های توليد گوشت و 

مرغ در سراسر کشور باز می گردند. 
به استناد گزارش کارشناسان بازار تره بار ميدان 
بهمن، ۶۰ درصد گوشت و مرغ مورد نياز شهروندان 
تهرانی از اين محل توزيع می شود. از آنجا که ميدان 
ميوه و تره بار ميدان بهمن به ۲ صورت عمده فروشی 
و خرده فروشی فعاليت می کند، بخشی از ترافيک 
موجود در اين محل مربوط به خودروهای سنگينی 
است که وظيفه توزيع گوشت و مرغ به فروشگاه ها 
و مراکز مجاز عرضه اين نوع محصوالت در مناطق 

مختلف شهر تهران را برعهده دارند. 
اما ماجرا به همين جا ختم نمی شــود، چراکه 
متأسفانه ترافيک و شــلوغی معابر نزديک ميدان 
تره بار بهمن که ناشــی از حجم باالی خودروهای 
حمل بار از نقاط مختلف کشور و شهر تهران است، 
آثار منفی ای بر نحوه عملکــرد نهادهای مختلف 
ايــن محدوده به جا گذاشــته کــه مهم ترين آن 
اختالل در مأموريت های واحد اورژانس بيمارستان 
اميرالمؤمنين(ع) است که پشت ترافيک می مانند و 
نمی توانند به موقع بيماران بدحال را به بيمارستان 
برسانند. توقف خودروهای حمل بار گوشت و مرغ 
جز ايجــاد راهبندان در محورهای ارتباطی ميدان 
تره بــار بهمن و ايجاد مانع بر ســر راه مراکز امداد 
و نجات از جمله اورژانس، آتش نشــانی و... مسائل 

بهداشتی و زيست محيطی نيز در پی دارد. 
سرازير شدن شيرابه های گوشت و مرغ بارگيری 
شــده در خودروهای سنگين، در سطح معابر جز 
انتشار بوی نامطبوع در محله می تواند باعث مسائل 
زيست محيطی و حتی نفوذ آلودگی به داخل کانال 

سفره های آب زيرزمينی شود. 
 بايــد گفت ترافيک و شــلوغی اطراف ميدان 
تره بار بهمن و مســائل زيست محيطی آن به قدر 
کافی برای ســاکنان محله نازی آباد دردسر ســاز 
شده است. بايد با تصميم درست و انتخاب بهترين 
راه حــل ميزان حضور شــهروندان را به اين محل 
کاهش دهيم. در شــورای راهبــردی منطقه ۱۶ 
پيشنهاد استفاده از ظرفيت «استارتاپ ويژه عرضه 
و توزيع گوشت و مرغ» مطرح شده که در صورت 
موافقت و اجرايی شدن آن شهروندان از اين طريق 
گوشــت و مرغ مصرفــی را در محل زندگی خود 
تحويل بگيرند و از اين آمدن و رفتن ها به ميادين 

تره بار معاف شوند.

برگزارى رزمايش نذر سالمت
بنيــاد بين المللــی خيريــه «آبشــار عاطفه هــا» در 
منطقه۱۷ رزمايش نذر ســالمت برگزار کرد. مدير قرارگاه 
محروميت زدايی بنياد بين المللی خيريه آبشار عاطفه ها با 
اعالم اين خبر گفت: «در اين رزمايش با کمک خّيران ۵هزار 
بسته سالمت شامل مايع ۲ليتری ضدعفونی کننده سطوح، 
ضدعفونی کننده دســت و ضدعفونی کننده لباس همراه با 
۱۰عدد ماسک به نيازمندان منطقه و مددجويان ساير نقاط 
کشور اهدا شد.» «فاطمه چوپانی» ادامه داد: «اين رزمايش 
در آستان امامزاده حسن(ع) برگزار و بسته های بهداشتی به 
مناطق مختلف ارسال شد.» وی با بيان اينکه رزمايش نذر سالمت به مناسبت نخستين سالگرد 
شــهادت سپهبد حاج قاسم سليمانی برگزار شد، افزود: «در کنار ارائه ۱۰۰سبد کاال و ۱۰۰بسته 
فرهنگی بين مددجويان منطقه۱۷، بسته های بهداشتی هم به مددجويان شهرهای مالرد، ورامين 

و قرچک اهدا و جهيزيه چند نوعروس کم بضاعت تأمين شد.»

بــا تشــويق و حمايت های خانــواده از 
۶سالگی فعاليت در رشته تکواندو را آغاز 
کرد و با کســب موفقيت هــای متعدد اکنون 
به عنوان قهرمان کشــوری و جزء استعدادهای 

برتر اين رشته شناخته می شود. 
«شــيدا محمدی» يکی از ساکنان محله 
عبدل آباد است که دوره های مقدماتی تکواندو 
را در باشــگاه ورزشــی محمد بنا سپری کرد. 
او از ســال۱۳۹۶ فعاليت حرفــه ای خود را در 
فرهنگســرای بهمن زير نظر مربی اش«اختر 
کيانی» شــروع کرد و در همين سال با کسب 
مدال طالی اســتان تهران و پس از آن کسب 
مدال برنز مســابقات قهرمانی کشور نخستين 

افتخارات را برای محله اش به ارمغان آورد. 
محمــدی در ســال۱۳۹۷ در رده ســنی 
نونهاالن اســتان تهران مقام اول را کسب کرد 
و ضمن دريافت سهميه مسابقات کشوری، در 
سال اول نونهالی خود توانست قهرمان کشور 
شــود و عنوان «استعداد برتر المپياد ورزشی» 
را از آن خود کند. دانش آموز ۱۳ســاله مدرسه 
نمونــه دولتی زينب کبــری(س) در روزهای 
همه گيــری کرونا با لغو شــدن مســابقاتش 

دست از تمرين نکشــيده و به صورت 
منظم در منزل تمريــن می کند و 
بــا رعايت پروتکل های بهداشــتی 

زيــر نظــر مربــی اش به 
تمرينــات حرفــه ای 
هم می پــردازد. هدف 
اصلی او در سال آينده 

موفقيت در مســابقات 
انتخابی تيم ملی و بعد از 

آن شرکت در مسابقات آسيايی 
و جهانی اســت تــا بتواند برای 
محله و کشــورش افتخار کسب 
کند اين درحالی است که کسب 
مدال المپيک را جزء بزرگ ترين 

آرزوهايش می شمارد.

خبر كوتاه
منطقــه۱۹ مناسب ســازی فضــای داخلی 
ســاختمان ســرای محله خانی آبادنوجنوبی 
برای دسترســی آســان جانبازان و معلوالن 
با مشــارکت معاونت فنی و عمــران و اداره 
سالمت منطقه۱۹ درحال انجام است. به گفته 
«مهدی بصيری» معاون اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری منطقه۱۹ اين طرح با هدف تحقق 
شــعار شــهرداری تهران مبنی بــر «تهران، 

شهری برای همه» به اجرا در آمده است. 
منطقه۱۸ مســئوالن اداره بازرسی شهرداری 
منطقه ۱۸، از ۲ نفر از شهروندانی که در ۱۰ 
ماه گذشــته باالترين آمار پيگيری مشکالت 

شهروندان را داشتند، تقديرکردند. 
منطقه۱۶ به همت اعضای مؤسســه خيريه 
«ندای اميد» مستقر در محله جواديه، کارگاه 
کارآفرينــی خياطی ويژه بانوان سرپرســت 

خانوار راه اندازی شد. 
منطقــه۱۹ يک دســتگاه آمبوالنس با هدف 
ارائه خدمــات اختصاصی به بيماران کرونايی 
در منطقه۱۹ مستقر شده است تا سالمندان 
و افراد کم توان که امکان مراجعه حضوری به 
مراکز بهداشــتی و درمانی ندارند طی تماس 
با مرکز بهداشت آيت به شماره ۵۵۸۵۴۰۰۰ 
درخواســت ارائــه خدمات از قبيل تســت 

پی سی آر کنند. 

پيمان پور نصر
شهردار منطقه 16

مجله خبرى مجله خبرى

ايمن سازى جاده گلحصار
جاده گلحصار با نصب تجهيزات ترافيکی ايمن سازی می شود. 

 بخشــدار کهريزک با اعالم اين خبر گفت: «جاده گلحصار يکی از 
محورهای حادثه خيز شــهرری است که عمليات تعريض اين محور در 
حال اجراســت و برای جلوگيری از بروز حوادث احتمالی و ايمن سازی 

جاده تا پايان پروژه تجهيزات ترافيکی نصب می شود.»
«امين بابايی» نصب سرعتکاه با فواصل و عرض استاندارد را از جمله 
اقدامات ايمن سازی جاده گلحصار برشمرد که توسط پليس راهور اجرا 

می شود. 
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كنترل خطوط انتقال آب به جنوب تهران
يک دستگاه شيرخط ۳۵۰ميلی متری برای ايجاد امکان کنترل خطوط انتقال 

آب به جنوب تهران و حرم امام راحل(ره) در بزرگراه تندگويان نصب شد. 
معاون نظارت بر بهره برداری آبفای منطقه۶ تهران با اعالم اين خبر گفت: «اين 
شيرخط برای کنترل خطوط انتقال لوله آب جنوب تهران به ويژه حرم مطهر امام 
راحل(ره) طبق برنامه های تعمير و نگهداری پيشگيرانه و همچنين وابسته نبودن 
کنترل اين خطوط به شيرهای خروجی مخزن ۸۹ نصب و مورد بهره برداری قرار 
گرفت.» «حسين نامداری» با اشــاره به حساسيت باال و سختی های اجرای اين 
عمليات در مســير جنوب به شمال بزرگراه پر رفت وآمد تندگويان افزود: «بهبود 
خدمات آب رســانی، ايجاد پايداری در شبکه، سهولت قطع و وصل سريع آب در 
زمان های بحرانی و جلوگيری از حوادث احتمالی در شــبکه از مهم ترين اهداف 
و نتايج اجرای اين عمليات اصالح شــبکه و نصب اين شــير خط بود. در آينده 
نه چندان دور با برنامه ريزی انجام شــده و تالش همکاران حوزه بهره برداری در صدد آن هســتيم تا با نصب 

شيرخط های جديد محدوده قطع آب را در مناطق تحت پوشش به ميزان قابل توجهی کاهش دهيم.»
نامداری همچنين يادآور شــد: «با هماهنگی سازمان های مختلف برای تهيه مجوز و استعالم های الزم و 
در نهايت تغيير زون های آب دهی، اين عمليات با آمادگی کامل انجام شد و با توجه به برنامه ريزی های قبلی 
صورت گرفته، در زمان اجرای اين عمليات در تأمين آب آشاميدنی شهروندان هيچ نوع مشکل و وقفه ای ايجاد 

نشد و نصب اين شيرخط بدون قطعی آب به ثمر نشست.»

خاموشى بوستان هاى ناحيه 3 منطقه 18 برطرف شد
سرپرســت ناحيه ۳ منطقه ۱۸ از رفع خاموشی های بوســتان مينا، رودکی، 

مالصدرا، گلستانه و شهدای يافت آباد خبر داد. 
«سروش نعمتی» در اين باره گفت: «تعدادی از پايه های چراغ های روشنايی اين 
بوســتان به دليل نقص فنی از کار افتاده بود که با تالش کارشناسان فنی تعمير 
شدند. به جز اين، همه المپ های سوخته در محوطه بوستان ها تعويض و المپ های 

استاندارد و کم مصرف جايگزين آن شده است.»
سرپرســت ناحيه ۳ منطقه، در ادامه ضمن دعوت از شــهروندان برای حفظ 
و مراقبت از اموال عمومی شــهر افزود: «متأسفانه در بررسی ها مشخص شد که 
تعدادی از چراغ های روشنايی بوستان ها توسط برخی افراد خراب و معيوب شده 
است تا بتوانند در تاريکی هوا به اعمال بزهکارانه بپردازند، بنابراين با عوامل انتظامی 
جلسه ای برگزار کرديم تا تعداد گشت ها در اين بوستان ها زياد شود تا افراد خالفکار 

جرئت نکنند در اين محل ها پاتوق خريد و فروش موادمخدر و... برپا کنند و امنيت محله را از بين ببرند.»
نعمتی اضافه کرد: «شــهروندان در صورت مشاهده تخريب اموال عمومی توسط خالفکاران مراتب را به 

سامانه ۱۱۰ فوريت های پليس اعالم کنند تا اين افراد دستگير و تحويل دستگاه قضايی شوند.»

واگذارى غرفه هاى رايگان به بانوان سرپرست خانوار
بانوان سرپرست خانوار می توانند در بازارروزهای منطقه۱۷ غرفه رايگان بگيرند. 
رئيس اداره ســاماندهی صنايع و مشاغل شهرداری منطقه۱۷ با بيان اين خبر 
گفت: «اين قشر از افراد با تأييد و هماهنگی اداره امور بانوان می توانند در روزبازارها 

که توسط اداره ساماندهی برپا می شود، غرفه رايگان بگيرند.» 
«معصومه غالمعلی» در ادامه به تداوم فعاليت دوشــنبه بازار منطقه و اهدای 
ماســک رايگان بين شــهروندان و غرفه داران در اين بازارچه اشاره کرد و گفت: 
«خوشحاليم که شــهروندان دارالشــهدای تهران بدون دغدغه وارد اين بازارچه 
می شوند و خريد می کنند. اين بازار مکانی مناسب برای خريد روزمره شهروندان 

است.»
وی افزود: «اين دوشنبه بازار در خيابان قزوين واقع در گاراژ محمدی از ساعت۹ 
تا ۱۸ باز است و شهروندان می توانند مايحتاج روزمره خود را با قيمت های مناسب 
از آن تهيه کنند.» غالمعلی در پايان گفت: «از لحظه ای که شهروندان و غرفه داران وارد دوشنبه بازار می شوند، 
نيروهای اداره ساماندهی به توزيع ماسک رايگان بين آنها اقدام می کنند و پروتکل های بهداشتی نيز با دقت 

در اين بازارچه رعايت می شود. همچنين محل  تردد شهروندان در دوشنبه بازار مرتبًا ضدعفونی می شود.»

مسابقه عكس هاى قديمى از محله جواديه

ميز خبر

چه خبر از محله؟ 

  500
واحد مسكونى منطقه19 
از پويش ارتقاى فرهنگ 
آپارتمان نشينى بهره مند 
شدند. فاز  ترويجى اين 
طرح در محله دولتخواه 

و بخش تسهيلگرى 
نيز در شهرك گلسار 

محله دولتخواه جنوبى با 
504واحد مسكونى و 

جمعيتى در حدود هزار و 
650نفر اجرا خواهد شد. 

2
كوچه از كوچه هاى 

ناحيه يك منطقه19 
به نام شهيد «على اكبر 

باقرزاده» و شهيد 
«فرض اهللا خالقى» مزين 

شد. 

5
ميليارد ريال هزينه اجراى 

پروژه احداث رفيوژ 
خيابان سيدالشهدا(ع) 
در محله عالئين است. 

اين طرح با هدف كاناليزه 
كردن معبر، ايجاد تعادل 
خطوط، افزايش ايمنى 

عابران پياده و ساماندهى  
تردد خودروهاى عبورى 

انجام مى شود. 

«رحيم شفقى» 
دبير شورايارى محله سعيدآباد: 

باالخره صاحب سرا شديم
«رحيــم شــفقی» دبيــر 
شــوراياری محله سعيدآباد با 
کلنگ زنی  مراسم  اينکه  بيان 
ساخت سرای محله سعيدآباد 
شهرداری  مسئوالن  حضور  با 

منطقه ۱۸ و اعضای کميته ســالمت شورای شهر 
تهران برگزار شــده و تا چند ماه ديگر اين محله 
صاحب سرا می شــود، می گويد: «ساکنان محروم 
محله ســعيدآباد ســال ها منتظر چنيــن اقدامی 
بودند که خوشبختانه در مديريت کنونی با دستور 
شــهردار منطقه ۱۸ اين اتفاق ارزشــمند افتاد و 

باعث رضايت و خشنودی اهالی شد.»
او به مشــکالتی که ساکنان با آن مواجه بودند 
اشــاره می کند و می افزايد: «موقعيت جغرافيايی 
ســعيدآباد متفاوت از ديگر محله هاست، به همين 
دليل شــهروندانی که قصد داشــتند از امکانات 
اجتماعی و فرهنگی ساير ســراهای محله استفاده 
کنند با دردسرهای فراوانی در زمينه عبور و مرور 
مواجه بودند، اما اکنون با ساخت سرا در اين محله 
اين مشکالت به طور کامل برطرف می شود و اهالی 
می تواننــد از خدمات مورد نيــاز در محل زندگی 

خود استفاده کنند.»
شــفقی از ديگر اقدامــات در حــال اجرا نيز 
صحبت می کنــد و می گويد: «پــروژه ۷۶ متری 
سعيدآباد از جمله طرح هايی است که نقش مهمی 
در تســهيل رفت وآمد شهروندان به نقاط مختلف 
دارد کــه اميدواريم با تالش شــبانه روزی عوامل 
اجرايی و عمران شــهرداری هرچه زودتر به پايان 

برسد.»
از مســئوالن  وی در پايــان صحبت هايــش 
شهرداری منطقه ۱۸ قدردانی می کند و می گويد: 
«در ســال های اخير شاهد تغييرات مثبت فراوان 
در محله های محروم و کم برخــوردار بوده ايم که 
نشــان از عزم جدی مديريت شهری برای تحقق 

شعار«توزيع عادالنه امکانات در محله ها» دارد.»

شورايار

مدير گــروه مجازی «جواديــه» از برگزاری مســابقه 
عکس های قديمی محله جواديــه خبر داد که طی آن 
هر ماه يک نفر به عنوان شــرکت کننده برتر معرفی و با 

اهدای جايزه از او تقدير خواهد شد. 
«علــی چيتگری» فعــال اجتماعی محلــه جواديه 
درباره چگونگی شــرکت شــهروندان در اين مســابقه 
گفــت: «عالقه مندان می تواننــد عکس های قديمی ای 
را کــه از محله جواديه دارند بــه ۲ صورت به دبيرخانه 
مســابقه ارســال کننــد. نخســتين راه تهيــه عکس 
باکيفيت با گوشــی همــراه از روی عکس های قديمی و 
ارســال به ادمين گروه مجــازی جواديــه و دومين راه 
هم مراجعه حضوری به دفتر توســعه محله جواديه واقع 

در خيابان ۲۰ متری جواديه جنب بانک صادرات است.»
وی افــزود: «منظــور از عکس های قديمــی از محله 
جواديــه تصاويری اســت کــه بيانگر هويــت و اصالت 
ايــن محله اســت، مثــًال عکس هايــی که مربــوط به 
ميدان بهمــن، جگرکی ها، زمين های فوتبال، دوســتان 
هم محلــه ای، خيابان هــا و کوچه هــا و هــر تصويــری 
اســت که از حــال و هوای قديم محلــه جواديه حکايت 

دارد.»
چيتگری اضافه کرد: «عکس های ارســالی شهروندان 
پس از انتخاب در صفحه های مجازی منتشــر می شود و 
بر اســاس تعداد بازديدکننــدگان در هر ماه نفر برگزيده 

معرفی و جايزه ای به او اهدا می شود.»

منظم در منزل تمريــن می کند و 
بــا رعايت پروتکل های بهداشــتی 

زيــر نظــر مربــی اش به 

انتخابی تيم ملی و بعد از 
آن شرکت در مسابقات آسيايی 
و جهانی اســت تــا بتواند برای 
محله و کشــورش افتخار کسب 
کند اين درحالی است که کسب 
مدال المپيک را جزء بزرگ ترين 
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طــرح «هميار شــهيد» با هدف گراميداشــت مقــام خانواده 
ايثارگــران به خصوص پــدران و مادران شــهيدان در منطقه۱۷ 
اجرا می شــود.  شــهردار منطقه با بيان اين خبــر گفت: «در اين 
طرح خانواده معظم شــهدا و ايثارگران برای پيگيری امور خود در 

شهرداری از همراه و هميار برخوردار می شوند.»
«داود لطفی» با اشــاره بــه تالش برای تحــول در نحوه ارائه 
خدمــات به ايثارگران گفت: «منطقه۱۷ بــا تقديم بيش از ۴هزار 
شــهيد به دارالشهدا مشهور است و قدمگاه مادران و پدران عزيزی 
اســت که بايد خدمات دهی به آنها متفاوت 

باشد.»
وی طرح هميار شــهيد را سبب افزايش 
ظرفيــت خدمت رســانی بــه خانواده های 
ايثارگــران خواند و افــزود: «در اين طرح 
همکاران حوزه ايثارگران با بررسی نيازهای 
شهری ايثارگران برای رفع و اصالح مشکالت 
قدم برمی دارند و اگر نياز به حضور خانواده 
معزز ايثارگران در شهرداری و پيگيری امور 
مرتبط باشد، يکی از همکاران معاونت توسعه منابع انسانی همراه 

اين عزيزان است و به رفع مشکالت آنها کمک می کند.»
 لطفــی با بيان اينکــه در گام اول همه واحدهــا، معاونت ها و 
شــهرداران نواحی را برای خدمــت به خانواده ايثارگران بســيج 
کرده ايم، گفت: «با نگاهی حســاس توأم با عشق خدمت رسانی به 
قشر معظم ايثارگران و خانواده مکرم شهدا، آماده پاسخگويی ويژه 

با استفاده از ظرفيت های موجود هستيم.»
به گفته لطفی اســتفاده از مزايــای تخفيف های ويژه در حوزه 
شهرســازی، تســريع در روند انجام کار، ضــروری نبودن حضور 
خانواده ايثارگران برای پيگيری درخواســت های شهری در دستور 
کار اداره امور ايثارگران قرار گرفته که توســط هميار شهيد قابل 

پيگيری است. 
لطفی ادامه داد: «معاونت های ترافيک و امور شهری نيز نسبت 
به خدمت رســانی در زمينه بهسازی معابر، توجه به آسفالت مقابل 
در منازل شــهدا، جمــع آوری زباله و شست وشــوی معابر اهتمام 

خواهند داشت.»

«هميار شهيد» عصاى دست خانواده شهدا
ابوذر چهل اميرانى

داود لطفى
شهردار منطقه 17

رفيعی می گويد: «پس از تماشای فيلم پل به مادرم 
گفتم بايد نفس کشــيدن را بر خودمــان حرام کنيم. 
نمی شود که جوان های مردم به سوريه بروند و من اينجا 
راحت زندگی کنم.» ۱۵ بار عکس و اطالعات فردی ام 
را فرستادم تا شانس بيشتری برای رفتن به سوريه پيدا 
کنم. هر جايی که تصورش را کنيد رفتم و فرم پر کردم 

تا اينکه راهی سوريه شدم. 

 شركت در دوره هاى آموزش  رزمى 
محســن ماجرای اعزامش به سوريه را اين طور 

تعريف می کند: «خانــواده ام به خيال اينکه 
دوره آموزش آتش نشانی می بينم، قبول 

کردند تا ســاعت هايی از شــبانه روز 
کنارشان نباشم. خوشحال بودند که 
شرکت  آتش نشانی  دوره های  در 
از تصميم من  بنابراين  می کنم، 
بسيار اســتقبال می کردند. البته 
به آنها هيــچ گاه دروغ نمی گفتم. 

کارهــا خودبه خــود بــرای من جور 
می شــد. برای اعزام از افرادی رضايت نامه 
محضری می گيرند که تک فرزند باشــند 
يا همسر و فرزند داشته باشند. اينجا هم 
قسر در رفتم چون دومين فرزند خانواده 
بودم و همسر هم نداشتم. به قولی از هفت 

دولت آزاد بودم.» 
او ادامه می دهد: «از ترس اينکه حذف نشوم خيلی 
منظم و ســر وقت در دوره ها شرکت می کردم. حدود 
هــزار و ۴۰۰ نفر در گردان ما ثبت نام شــده بودند که 
هرچه جلو می رفتيم نيروها ريزش می کردند. 
تقريبًا ۴۰۰ نفر مانديم. بچه ها آمادگی 
خوبی پيدا کرده بودند. قبل از اجرا همه 
نيروها دور هم جمع شــديم و به امام 
حسين(ع) توســل کرديم. ما را تأييد 
کردنــد و بعد وارد ليســت اعزامی ها 

شديم.» 

 كسب رضايت 
با توسل به 

سيدعبدالكريم(ع) 
را  همــراه  «گوشــی 
در باالتريــن نقطــه خانه 
گذاشتم تا مبادا آنتن ندهد 
و از اعزام جا بمانم.» جوان ترين 
مدافع حرم منطقه ۱۸ می گويد: 
«باالخره تماس گرفتند و خبر 
دادند که بايد چه زمانی برويم. 
انگار تمام خستگی چند ماهه 
از تنــم بيرون رفت. در مرحله 

  «محسن رفيعی خالدی» از جوانان شهرک ولی عصر(عج) و متولد سال ۱۳۶۷ است. او در ۲۶ سالگی تصميم 
می گيرد داوطلبانه به ســوريه برود و از حرمين اهل بيت(ع) و حضرت زينب(س) دفاع کند. روايت اعزام او 
شنيدنی است؛ از تأثير ديدن فيلم مستند«پل» تا شرکت در دوره های آموزشی رزمی و نظامی به جای حضور 
در کارگاه های آموزشی آتش نشانی که قولش را به خانواده اش داده بود.  محسن در خانواده ای مذهبی و انقالبی 
بزرگ شده و فرزند دوم خانواده است. وقتی از طريق رسانه ها متوجه می شود که داعشی ها سمت حرم حضرت 
زينب(س) يورش برده اند خودش را به آب و آتش می زند تا هر طور شده همراه ديگر رزمنده ها به آنجا اعزام 
شــود، اما يکی از شرايط قبولی درخواست اعزام ارائه رضايت کتبی والدين برای مجردها و همسر و فرزندان 
برای جوانان متاهل بود که اين جوان هم محله ای با اعتماد به درستی راهی که انتخاب کرده بود توانست رضايت 
خانواده اش را کسب کند. رفيعی جوان ترين جانباز مدافع حرم در منطقه۱۸ است که اکنون حرف های بسياری 
برای نسل امروز و هم محله ای هايش دارد. از جوان هم محله ای درباره هدفی که به دنبالش بوده، می پرسيم و آقا 

محسن سير تا پياز ماجرای پيوستن به مدافعان حرم را برای مان توضيح می دهد. 

مريم قاسمى

همسايه ها از جوان ترين 
جانباز مدافع حرم منطقه 18 مى گويند 

افتخار و آبروى 
محله است

افتخار مى كنيم
«احمد باباخانی» از شــهروندانی اســت 
که رفيعی جانباز مدافع حرم را می شناســد 
و دربــاره او می گويــد: «اين 
جوان هــا افتخــار و آبــروی 
و سالی  محله اند، گرچه سن 
ندارند، اما نشــان داده اند که 
در مواقع ضروری که آرمان ها 
به خطر  کشــور  مقدسات  و 
می افتد لبــاس رزم به تن و 
سپر  سينه  دشــمنان  مقابل 
می کنند و ترســی از شهادت ندارند، ما بايد 
به همه جوانان انقالبی و شــجاع محله مان 
افتخــار و آنهــا را به فرزندان مــان معرفی 

کنيم.»

الگوهاى نسل هاى امروز
«تقــی قربانی» نيز که بــا اخالق و منش 
جانباز مدافع حرم آشــنايی دارد، می گويد: 
«اگر با اين جوانان هم صحبت 
شــويد پی می بريــد که آنها 
با اخــالق، مهربــان، صبور و 
باايمان هستند و به اين دليل 
جايــگاه ويژه ای بيــن اهالی 
محله پيدا کرده اند. به نظر من 
مناســبی  الگوی  جوانان  اين 
برای نسل امروز هستند و بايد 
همه بدانند که در کشــور ما چنين جوانانی 
وجود دارند که از آرمان های مقدس شــهدا 

پاسداری می کنند.»

يادگاران حماسه سازان 
دوران دفاع مقدس 

«علی حشــمتی» از افرادی مانند جانباز 
مدافع حرم ساکن محله ما به عنوان يادگاران 
دفاع مقدس  دوران  حماســه 
و می گويــد:  يــاد می کنــد 
«اگــر بــه تاريخ تولــد اين 
جوان ها دقــت کنيد، متوجه 
متولدان  اينها  که  می شــويد 
دهــه ۶۰ و ۷۰ هســتند که 
اين گونه شــجاعانه در مقابل 
دشــمن قدعلم می کنند. اين 
رزمنده ها وارثان همــان دوران دفاع مقدس 
هســتند که اين بار برای پاسداشــت حرم 

اهل بيت(ع) به ميدان آمده اند.»

احمد باباخانى

تقى قربانى

على حشمتى

بعدی رضايت پدر و مادر شــرط اصلی بود. بايد کاری 
می کردم تا راضی شوند. تصميم گرفتم که آنها را برای 
زيارت به حرم شاه عبدالعظيم(ع) ببرم. در جنوبی حرم 
شــاه عبدالعظيم(ع) هنوز دست نخورده و مثل سابق 
است و حس خاصی به آدم می دهد. من هم پدر و مادرم 
را از اين ورودی به داخل صحن بردم. بعد از زيارت در 
حالی که همگی رو به حرم بوديم، به پدر و مادرم گفتم: 
«زيارت کرديد؟» گفتند: «بی هوا بود، اما چســبيد و 
بــا زيارت های ديگر فرق داشــت.» دوباره گفتم: «اگر 
اجازه دهيــد يک زيارت هم مرا طلبيده.» پدرم گفت: 
«قراره بری کربال؟ کی انشاءهللا؟» به آنها گفتم: «کربال 
هم می روم، دير نمی شود. اگر خدا بخواهد خواهر امام 
حسين طلبيده است.» کامًال شوکه شده بودند و دائم 
می گفتند در ســوريه جنگ است و راهش بسته شده. 
در پاســخ به آنها گفتم: «قرار اســت ما راه را باز کنيم 
تا زائران حضــرت زينب(س) به راحتی زيارت کنند.» 
پدرم خيلی ناراحت بود از اينکه در جريان کارهايم نبود. 
داخل ماشين ســکوت برقرار بود. مادرم روی صندلی 

عقب ماشين نشسته بود و اشک می ريخت.» 

 خداحافظى با خانواده و اعزام به سوريه 
 جانباز مدافع حرم ادامه می دهد: «مادرم گفت: حاال 
چه زمانی می روی؟ گفتم: اگر خدا بخواهد فردا خودم را 
معرفی می کنم. راضی نيستی بروم؟ گفت: غلط می کنم 
راضی نباشم. امانت حضرت زينب(س) دست مان بوده و 
حاال او را به خودش می سپارم. وقتی به خانواده ام گفتم 
که نمی خواهم کسی از رفتنم مطلع شود، پدرم گفت: 
حداقل بــه مادربزرگ هايت زنگ بزن، حالليت بگير و 
خداحافظی کن. ايــن کار را کردم، اما مادربزرگ هايم 
فاميــل را خبردار کرده بودند و من تقريبًا با همه اهل 

فاميل خداحافظی کردم و به سوريه اعزام شدم.» 

 دعا مى كنم شهدا شفاعتم را بكنند 
«۱۲ نفر از همرزمانم در ســوريه شهيد شدند. من 
در يکی از حمله ها از ناحيه بازوی دست راست زخمی 
شــدم و خونريزی زيادی داشتم. يادم می آيد يک نفر 
باالی ســرم بود و ۲ مشــت محکم به سينه ام زد تا به 
هوش آمدم. صدای کســی را می شنيدم که می گفت: 
برگرد عقب، بلند شو، محاصره شديم و من هر طور که 
شده خودم را سينه خيز به عقب رساندم. بعدها فهميدم 
که او شهيد مدافع حرم«مرتضی کريمی»  بود. اميدوارم 
شفاعت مرا پيش حضرت زينب(س) بکند و دست مرا 

آن دنيا بگيرد.» 
رفيعــی با بيان اينکه ســهمش در دفــاع از حرم 
جانبازی بــوده، می گويد: «همه بچه ها داوطلبانه برای 
رزم آمــده بودند. آدم هايی که از همه چيز و همه کس 
گذشــته بودند. حتی ذره ای ترس را نمی توانستيد در 
وجود آنها ببينيد. وقتی گلوله از فاصله چند سانتيمتری 
از کنارمان رد می شد، هيچ ترس و واهمه ای نداشتيم. 
انگار مدد حضرت زينب(س) به ما غالب شــده بود و 
خيال مان راحت بود که پناه محکمی داريم. اگر هزار بار 
هم قسمت شــود دوباره به سوريه می روم و از حرمين 
شــريفين دفاع می کنم.» جانباز مدافــع حرم درباره 
مجروحيتش اضافه می کند: «چون هرکدام از رزمنده ها 
مرا يک طور در منطقه ديــده بود، يکی «کالهخود» 
مرا که چند گلوله به آن اصابت کرده بود. بعضی ديگر 
دســت و لباس خونين مرا. هرکــدام يک جور روايت 
کرده بود، بنابراين کســی اطالع دقيقی از حال و روز 
من نداشــت.» ۲ هفته ای در بيمارستان بودم. تا اينکه 
اهالی محله و خانواده متوجه مجروحيت من شــدند و 

به عيادتم آمدند.»

رزمنده ها وارثان همــان دوران دفاع مقدس 
هســتند که اين بار برای پاسداشــت حرم 

اهل بيت(ع) به ميدان آمده اند.»

مرا که چند گلوله به آن اصابت کرده بود. بعضی ديگر 
دســت و لباس خونين مرا. هرکــدام يک جور روايت 
کرده بود، بنابراين کســی اطالع دقيقی از حال و روز 
۲من نداشــت.» ۲من نداشــت.» ۲ هفته ای در بيمارستان بودم. تا اينکه 
اهالی محله و خانواده متوجه مجروحيت من شــدند و 

به عيادتم آمدند.»

را فرستادم تا شانس بيشتری برای رفتن به سوريه پيدا 
کنم. هر جايی که تصورش را کنيد رفتم و فرم پر کردم 

 شركت در دوره هاى آموزش  رزمى  شركت در دوره هاى آموزش  رزمى 
محســن ماجرای اعزامش به سوريه را اين طور 

تعريف می کند: «خانــواده ام به خيال اينکه 
دوره آموزش آتش نشانی می بينم، قبول 

کردند تا ســاعت هايی از شــبانه روز 
کنارشان نباشم. خوشحال بودند که 
شرکت  آتش نشانی  دوره های  در 
از تصميم من  بنابراين  می کنم، 
بسيار اســتقبال می کردند. البته 
به آنها هيــچ گاه دروغ نمی گفتم. 

کارهــا خودبه خــود بــرای من جور 
می شــد. برای اعزام از افرادی رضايت نامه 
محضری می گيرند که تک فرزند باشــند 
يا همسر و فرزند داشته باشند. اينجا هم 
قسر در رفتم چون دومين فرزند خانواده 
بودم و همسر هم نداشتم. به قولی از هفت 

هرچه جلو می رفتيم نيروها ريزش می کردند. 
تقريبًا ۴۰۰ نفر مانديم. بچه ها آمادگی 
خوبی پيدا کرده بودند. قبل از اجرا همه 
نيروها دور هم جمع شــديم و به امام 
حسين(ع) توســل کرديم. ما را تأييد 
کردنــد و بعد وارد ليســت اعزامی ها 

شديم.» 

 كسب رضايت 
با توسل به با توسل به 

سيدعبدالكريم(ع) سيدعبدالكريم(ع) 

در باالتريــن نقطــه خانه 
گذاشتم تا مبادا آنتن ندهد 
و از اعزام جا بمانم.» جوان ترين 

مدافع حرم منطقه 
«باالخره تماس گرفتند و خبر 
دادند که بايد چه زمانی برويم. 
انگار تمام خستگی چند ماهه 
از تنــم بيرون رفت. در مرحله 

شهردار منطقه17 از خدمت رسانى ويژه به خانواده ايثارگران خبر داد
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 تيرهاى برق مزاحم را 
جابجا كنيد

ســال ها پيــش تيرهــای چراغ بــرق در معابر 
منطقه۱۷ نصب شده و از آن زمان تاکنون اقدامی 

برای تعويض آنها انجام نشده است. 
در کنار جانمايی نامناسب برخی از اين تيرهای 
برق که در وســط کوچه ها قرار گرفتــه و  تردد را 
برای خودروها ســخت کرده اند، بســياری از آنها 
فرسوده هستند و ممکن است سقوط کنند و منجر
 به آســيب ديدگی عابران، خودروها و منازل اهالی 
شــوند. وقتی در محله های مختلف منطقه۱۷ قدم 
بزنيد، تيرهای قديمی برق را می بينيد که برخی از 
آنها چوبی هستند و به دليل فرسودگی ممکن است 

با وزش باد شکسته شوند. 
الزم اســت برای تعويــض اين تيرهــای برق 
اقدام شــود و در زمان نصب تيرهای جديد، محل 
قرارگيری آنها اصالح شود تا مانع  تردد شهروندان 

و رانندگان نشوند. 
مجتبی محب علی
 ساکن محله زمزم

 شهردار منطقه17:
تعويض 700تير چراغ برق 

فرسوده 
وضعيت تيرهای چراغ برق فرسوده در منطقه۱۷ 
به طور منظم بررسی می شــود و در چند ماه اخير 
بيش از ۷۰۰ تير چراغ برق فرســوده تعويض شده 
است. از ابتدای سال گذشته تاکنون تعويض ۸۶۰ 
تير چراغ برق فرســوده در دســتورکار شهرداری 
منطقه قــرار گرفت و تا پايان ســال ۱۶۰تير برق 

فرسوده باقيمانده هم تعويض می شود. 
بخش زيادی از تير برق های تعويض شده مربوط 
به منطقه برق رودکی بود که شامل تيرهای بتنی 
و چوبی فرســوده و برخی نيز تيرهای برق معارض 
می شــدند. تاکنون حدود ۱۰جلســه برای بررسی 
وضعيــت تيرهــای چراغ برق برگــزار و در نواحی 
سه گانه منطقه برای تعويض تيرهای برق فرسوده 

اقدام شده است. 
داود لطفی
شهردار منطقه۱۷

اولويت اجراى 
طرح هاى شهرى چيست؟ 
چندسال پيش تهران شبيه يک کارگاه عمرانی 
شــده بود و همه جا شــاهد فعاليت های شهری 
بوديم، اما چندی است که از اين فعاليت ها خبری 

نيست.
 آن زمان پل سازی، ساخت بزرگراه، نصب پل 
و... در مناطــق انجام می شــد و پروژه های زيادی 
هم افتتاح شــد. متأسفانه اطالع رسانی چندانی از 
فعاليت های شــهری نمی شود تا شهروندان بدانند 
مســئوالن شــهری در حال حاضر چه کارهايی 
انجــام می دهند و اولويت آنهــا در اجرای طرح ها 

چيست. 
همين عامل باعث شده تا احساس کنيم خيلی 
از کارهــای قبلی انجام نمی شــود و فعاليت های 
مســئوالن شــهری محدود به جمع آوری زباله و 

نظافت معابر شده است. 
احمد گل محمدی
 ساکن محله گلچين 

  رئيس مركز ارتباطات: 
پروژه هاى خردمقياس

 در اولويت است
مديريــت شــهری در دوره جديد بــا رويکرد 
محله محــوری فعاليــت می کنــد و توجــه بــه 
خواســته های مردم و ايجاد رضايــت و باال رفتن 
کيفيت زندگی برای عموم شــهروندان، با اجرای 
پروژه های خردمقيــاس در محله ها که نياز مردم 

آنهاست، در اولويت قرار دارد. 
پروژه هــای متعددی هم در منطقه۱۷ در حال 
اجراســت که می توان به مناسب ســازی معابر تا 
ايجاد فرصت برای فعاليت های تفريحی، فرهنگی 
و ورزشــی و حتــی پروژه های فراتــر از منطقه 
اشــاره کرد. ۵۰ پروژه به صــورت خردمقياس در 
اين منطقه انجام شــده که بخشــی از آنها امسال 
به پايان می رســد و بخشــی هم پس از آن آغاز 

می شود. 
غالمحسين محمدی
 رئيس مرکز ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری تهران

 درخـتان را 
سم پاشى كنيد

چند ماهی اســت که شهروندان به خاطر شيوع 
ويــروس کرونا به بوســتان های منطقه نمی روند و 
فضاهای سبز خالی از جمعيت است. به همين دليل 
فرصت خوبی فراهم شــده تا مسئوالن شهرداری 
رســيدگی ويژه ای به درختان و گياهان بوستان ها 

کنند.
 به عنوان مثال، قبل از اين اســتفاده از سم های 
شيميايی برای مقابله با آفت ها سالمت شهروندانی 
را که به بوســتان ها می رفتند به خطر می انداخت. 
حاال که  تردد و حضور در اين فضاها کم شده، بهتر 
اســت مســئوالن اقدام به هرس شاخه ها و چيدن 
گياهان زائد و سم پاشــی درختــان کنند. اگر اين 
اقدام ها انجام شــود شهروندان بعد از قطع زنجيره 
انتقال کرونا با بوستان هايی سرسبز مواجه خواهند 

شد. 
طاهره وليلو
ساکن محله امامزاده حسن(ع)

 رئيس اداره فضاى سبز: 
رسيدگى به فضاهاى سبز 

با طرح هاى ابتكارى
۲طرح نوآورانه برای کنترل آفات و بيماری های 
گياهی در منطقه۱۷ درحال اجراست. طرح نخست، 
توليد آفت کش گياهی از گياه ابريشم مصری است 
که برای نخســتين بار در دنيا، در اين منطقه اجرا 
می شــود. در اين طــرح که با همکاری مؤسســه 
تحقيقات گياه پزشکی کشور اجرا می شود، ترکيب 
گياهی فرموله شده و کارايی الزم را در فضای سبز 
عليه آفاتی همچون انواع مختلف شــته، شپشک، 

سفيدبالک و سنک دارد. 
در طرح نوآورانه دوم، آزمايشــگاه گياه پزشکی 
منطقه بــا تکثير و توليد انبــوه ۳گونه قارچ مفيد 
به نام «تريکودرما» اســتفاده از سموم شيميايی را 
کاهش داده و درمان بيمــاری گياهان، درختان و 
درختچه ها را تســريع و ســبزينگی آنها را افزايش 

داده است. 
عليرضا فرخی
 رئيس اداره فضای سبز شهرداری 
منطقه۱۷

اكيپ مبارزه با موش
به منازل بفرستيد

در برخــی از نقــاط منطقه، انشــعاب فاضالب 
شهری انجام نشــده و آب مصرفی منازل به نهرها 
ســرازير می شــود. به همين دليل، جانوران موذی 
از جمله مــوش از طريق لوله هــای فاضالب وارد 
خانه ها می شوند و به لوازم زندگی شهروندان آسيب 

می زنند.
 از مســئوالن می خواهيم برای مبــارزه با اين 
جانوران ۲اقدام انجام دهند؛ نخســت اينکه معابر و 
محله ها را طعمه گذاری کنند. درخواست ديگرمان 
اين اســت که افرادی را به خانه اهالی بفرستند تا 
بــه طعمه گذاری اقدام کنند. برخی از شــهروندان 
نحوه مقابله با موش ها را نمی دانند و به همين دليل 
تــالش آنها برای مبارزه با جانوران موذی به نتيجه 

نمی رسد. 
مجتبی خان بيگی
 ساکن محله وصفنارد

 رئيس اداره ساماندهى شهردارى: 
امكان پذير نيست! 

طرح ويــژه و ضربتی مبارزه بــا جانوران مضر 
شــهری در تمامی محورهای اصلی و فرعی آلوده 
منطقه۱۷ اجرا شــد. اين طــرح در ٢فاز عملياتی 
شامل شناسايی محورهای اصلی و فرعی و عمليات 
مبارزه با موش انجام شــده اســت. بــرای افزايش 
اثربخشــی کنترل جمعيت موش ها نيز محل های 
شناسايی شده را با طعمه گذاری صحيح امحا کرديم 
تا رضايت شهروندان جلب شود و شاهد کاهش اين 
جانوران در محله های منطقه باشــيم. بســياری از 
شهروندان خواســتار حضور اکيپ مبارزه با موش 
در منازل شــان هســتند که اين امر به داليلی از 
قبيل آلوده سازی محيط خانه شهروندان و شباهت 
طعمه ها با تنقالت خوراکی امکان پذير نيســت. از 
ســاکنان منطقه می خواهيم از ريختن پســماند و 
زباله در نهرها و اطراف مخازن زباله خودداری کنند 
تا دسترســی جانوران موذی به غذا محدود شده و 

جمعيت آنها کاهش پيدا کند. 
معصومه غالمعلی
 رئيس اداره ساماندهی شهرداری 
منطقه۱۷

  همه ما در قبال محله و شهری که در آن زندگی می کنيم، مسئوليم. در کنار اينکه هرکدام از ما بايد در نگهداری از 
تجهيزات شهری و آباد نگهداشتن محله خود تالش کنيم، الزم است در زمان مشاهده مشکل يا نقصی در اطراف خود 
آن را به مسئوالن اطالع دهيم تا نسبت به حل آنها اقدام کنند. در اين صورت، شهروند مسئولی خواهيم بود و به تبع 
آن مسئوالن نيز پاسخگو خواهند شد. راه های زيادی برای اعالم مشکالت و نيازهای شهری وجود دارد که يکی از آنها 
ســامانه۱۳۷ است. در کنار آن شما می توانيد با شماره ۲۳۰۲۳۴۵۵ هم تماس بگيريد و خبرنگاران همشهری محله را 

در جريان مشکالت قرار دهيد تا ما به نمايندگی از شما مشکل را به مسئوالن اعالم کنيم و پاسخ آنها را بشنويم. 

فرهاد كنكاش براى حل مشكالت محله تان با ما تماس بگيريد

پـيگيرى از ما،
 پـاسخ از مسئوالن

کارگاه نقلی دودزده اش در سينه کش تپه ابتدای 
کوچه شهيد «داود رحيمی» است. اندازه 
کارگاه حــدود۱۲ ـ ۱۳مترمربع به نظر 
می رسد، ولی تنها فضای خالی آن راهرو 
باريک ميان انبوه شــاخه ها و کنده های 

چوب دو طرف کارگاه است. 
داخل کارگاه هر جا چشم بچرخانی 
دسته ای چوب تلنبار شده است. بعضی 
از آنها خرد شــده و به هيزم شــباهت 
دارند، تعداد زيادی هم شاخه و تنه های 
باريــک درختان گــردو و بيد و عناب و 

راش و زبان گنجشک هستند. 
روروئک چوبی و زنگوله های کوچکی 
کــه به ســقف و ديــوار کارگاه آويخته 
شــده، اســباب بازی های قديمياند و در 
ويترين فروشگاه های اسباب بازی پرزرق 
و برق امروزی مشــتری چندانی ندارند. 
سياهی و دوده بخاری هيزمی کارگاه از 
هيکل ديوارهای گچی باال رفته و سقف 
را پوشانده اســت. بخاری دم و دستگاه 
پيچيده ای ندارد و از محفظه مستطيلی 
آهنی نازک و از۲ لوله صاف و خرطومی 

زنگ زده تشکيل شده است. 
روی ميل های باســتانی و پارو و قاشــقک های 
چوبی که جلو در کارگاه رديف شــده اليه ای از گرد 
و خاک نشســته اســت. آقامحســن به اين گرد و 

خاک ها «  غبار فراموشی» می گويد. قاب عکس پدر 
مرحومش که به سينه ديوار روبه روی 
کارگاه دوخته شــده، پاکيــزه و تنها 
وســيله داخل کارگاه است که از اين 

غبار دور مانده. 

ميراث پدرى
آقامحســن ايــن کارگاه و شــغل 
خراطی را از پدر به ارث برده اســت. 
او تعريــف می کند: «ايــن کارگاه از 
۵۰ســال پيش خراطی بوده، ۲۰سال 
پدرم اوستاکارش بود. از۳۰سال پيش 
هم من اينجا کار می کنم.» نخستين 
از چوب  اوستامحسن  که  وســيله ای 
تراشيده، دسته زنجير عزاداری است. 
می گويــد: «وقتی۱۲ســالم بود برای 
نخستين بار پای چرخ خراطی نشستم 
و برای خودم دســته زنجير درســت 
کردم تا در تکيه محــل زنجير بزنم، 
ولی فکر نمی کردم روزی چوب تراشی 
و خراطی کار و حرفه ام شــود.» ديگر 
بوی چــوب جزئی از زندگی اســتاد 
چوب تراش شــده، اما او از سر عالقه 
به اين شغل رو نياورده اســت. کريميان می گويد: 
«آن زمان حرفه های مناسبی وجود نداشت و چون 
نتوانستم به شــغل دلخواهم برسم در کارگاه پدرم 

مشغول شــدم.» نجاران و مبل سازانی که کريميان 
را می شناسند و از وجود کارگاه خراطی او در محله 
نفرآباد اطالع دارند سفارشــات پايــه ميز و مبل، 
وردنه و... را به او می ســپارند، ولی بخش زيادی از 
محصــوالت و دست ســازه های او در بازار تهران به 
فروش می رســد. چوب مناسب هر وسيله را هم يا 
مشتريان تهيه می کنند يا خودش از چوب فروشی ها 
خريداری می کند. اوستامحسن می گويد: «بسياری 
از گردشگران و زائران خارجی و ايرانی که به زيارت 
حرم ســيدالکريم(ع) می آينــد و اتفاقی دکان من 
را می بينند وســايل مختلفی سفارش می دهند که 
برايشــان آماده می کنم، مثًال يکی از ايرانيان مقيم 
کانادا از من خواســت برايش ميل باستانی درست 
کنــم و بــرای ايرانی ديگری کــه در آلمان هيأت 
عزاداری داشت گوشتکوب حليم ساختم. بسياری 
از سرويس های پذيرايی و غذاخوری، گهواره، صفحه 
شــطرنج، تخته نرد و... که تراشيده ام از کشورهای 

دور و نزديک سر درآورده اند.»

 چرخ خراطى ها نمى چرخد
تا يک دهه پيش ســر اوستامحســن و خراطان 
ديگر شــهرری شــلوغ بود و هر روز تعداد زيادی 
کرســی، چرخ  ريســندگی، دوک، چرخونک، نی 
و ميانه قليان، وردنه، دســته تيشــه، چکش و پارو 
سفارش می گرفتند يا مشغول تعمير وسايل چوبی 
خراب بودند، ولی حاال کار و کسب شان رونقی ندارد 
و فقط عادت و عشقی قديمی چرخ خراطی اوستای 
خــراط محله نفرآبــاد را به چرخيــدن وامی دارد. 
کريميان می گويد: «قديم شــغل تعــداد زيادی از 
جوانان و مردم ری خراطی بود، ولی حاال همه آنها 
تعطيل شده و تک و توک کارگاه های چوب تراشی 
که باقی مانده اند بيشتر فروشــگاه وسايل فلزی و 
پالســتيکی هســتند تا کارگاه خراطی.» هنوز هم 
اســکنه و مغار از ابزارهای کار اوستامحسن است و 
بيش از آنکه مانند چــوب تراش های امروزی برای 
فرم و چين و شــکن دادن بــه چوب از مته و گيره 
فلزی و سوهان های کوچک و بزرگ استفاده کند، 
با اســکنه و مغارهای تيز و برنــده به چوب ها فرم 
می دهد. چرخ خراطی اوستامحسن با چرخ پدرش 
تفــاوت دارد و حاال به جای آنکه چرخ را با دســت 
بچرخاند موتور و تسمه دينام و مرغک چرخ خراطی 
فلزی کار تراشيدن پوسته چوب ها را انجام می دهد. 
استاد خراط محله نفرآباد دلتنگ روزهايی است که 
اين محله رونق و حس و حال خوشــايندی داشت. 
او می گويد: «قديم همــه اهالی نفرآباد همديگر را 
می شــناختند و با هم ارتباط صميمانه ای داشتند، 
امــا حاال اغلــب اهالی قديمی از محلــه رفته اند و 
خانه های شــان را به کارگران فصلی و اتباع مهاجر 

اجاره داده اند.»

 گاهی فقط برای تماشای ميل های باســتانی خوش نقش و نگاری که تراشيده، به زورخانه های شهرری 
ســر می زند و گاهی هم به بهانه ای از بازار بزرگ تهران ســر در می آورد تا دست سازه هايش را روی در و 
ديوار ابزارفروشی های بازار تماشا کند. شمار عصاها و دسته های بيل و کلنگ و ديگر وسايل مصرفی که 
تراشيده به کلی از دستش در رفته اســت، اما حتی قوس و چين های بعضی از وسايل هنری را که چند 
دهه پيش ساخته به خوبی به خاطر دارد. بسياری از آثارش هم از ينگه دنيا و خانه های ايرانيان مهاجری 
سردرآورده که در غربت به دنبال تاريخ و هويت سرزمين مادری خود هستند. «محسن کريميان» از چوب 

تراش های انگشت شمار شهرری است که از نسل خراط های قديمی باقی مانده است. 

رابعه تيمورى

دست سازه هاى خراط قديمى محله نفرآباد
 از بازار تهران تا ينگه دنيا را فتح كرده است

 

استاد محسن، ميراث دار
 چـوب تراشان رى

«صنايع دستی» از مهم ترين ميراث به جا مانده 
از گذشــتگان شــهرری و نشــان دهنده ذوق، 
قريحه، هنر و هويت پيشــينيان اين ديار است 
و اصالت و تمدن باســتانی شهرری را به خوبی 
بازگو می کند. در نتيجه کاوش های متعددی که 
در شهرری صورت گرفته آثار و اشيای متنوع و 
فراوانی به دست آمده که با مهارت استادانه ای 
ساخته شــده  و به عنوان پيشــينه ای اثرگذار 
و تاريخی برای ســاخت اشــيا و صنايع دستی 
در مناطق مختلف کشــور مورد اســتفاده قرار 
گرفته اند. تراش شيشــه،  شيشــه گری فوتی، 
نقاشی روی شيشه، هم جوشی شيشه، آبگينه، 
دوخت های سنتی و تزيينی، سرمه، مليله، نوار، 
قيطان، منجوق و پولک دوزی، گليم و تابلوفرش، 
توليد پوشــاک ســنتی، قالب بافــی، دوخت 
لباس های محلی، ســفالگری دستی و چرخی، 
سفال های نقش برجسته و لعابدار، نقاشی روی 
ســفال، حجم سازی ســفال و سراميک، معرق 
چرم،  نقاشــی روی چرم، آينه کاری، آجرکاری، 
چلنگری (آهنگری ســنتی)، ساخت زيورآالت 
ســنتی، قلمزنی، صنايع دستی چوبی، ساخت 
سازهای سنتی، ســوخت روی چوب، مشبک، 
معــرق و منبت چــوب، حجــاری، خراطی، 
حکاکی و احجام ســنگی، سنگ های قيمتی و 
صنايع دستی مستظرفه شامل طراحی سنتی، 
قطاعی و نقاشــی ســنتی از جمله رشته های 
هنری هنرمندان و صنعتگران شــهرری است. 
بخش اعظم فرايند توليد صنايع دستی شهرری 
با ابزار دســتی و نيروی انسانی انجام می شود. 
ظروف سفالينه، تابلوفرش، سرويس های چوب، 
مبلمان، ســرويس های خــواب و ويترين های 
ســاخت شــهرری در داخل و خارج کشــور 
طرفــداران زيادی دارد. «علــی بختياری» در 
رشته شيشــه گری سنتی، «عبداهللا مهری» در 
رشته ســفالگری و «منوچهر زنگنه» در رشته 
معرق، از جمله هنرمندان نام آور و پيشکسوت 
شــهرری هســتند که در پرورش نسل جديد 

هنرمندان ری نقش بسزايی داشته اند. 

صنايع دستى رى
ميراثى ماندگار

در روزگار قديم 
شغل تعداد زيادى 
از جوانان و مردم 
رى خراطى بود، 

ولى حاال همه 
آنها تعطيل شده 

و تك و توك 
كارگاه هاى 

چوب تراشى كه 
باقى مانده اند 

بيشتر فروشگاه 
وسايل فلزى و 

پالستيكى هستند 
تا كارگاه خراطى 
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صفحه آرا
تاشى جون

گزارشى از اين روزهاى پاتوق هاى كارگران فصلى 
در مناطق جنوبى شهر 

خسته از كرونا،
بيكارى و نگاه هاى نامهربان 

پاتوق هاى اصلى كارگران 
فصلى و ساختمانى 

منطقه۱۷
خيابان رضوان در محله امامزاده حســن(ع)، زير پل 

قلعه مرغی، دور ميدان مقدم

منطقه ۱۹
ميدان وصــال، روبه روی بوســتان۲۲بهمن، خيابان 
مکتب العباس(ع)، خالزيل، سه راه شريعتی و خيابان 

شهيد دولتخواه 

منطقه ۲۰
ميدان معلم، روبه روی جام جم، سه راه ورامين، زير پل 
تقی آباد، ميــدان غنی آباد، ابتــدای خيابان۱۳آبان، 

ميدان حمزه آباد

 تمرکز و تجمــع کارگران فصلی در مناطق 
جنوبی نسبت به ديگر نقاط شهر بيشتر است؟ 

طبق آخريــن ارزيابی هايی که قبل از کرونا انجام 
شده است در شهر تهران حدود ۱۲هزار نفر به عنوان 
کارگران فصلی در سامانه ما به ثبت رسيده اند که هزار 
و ۸۰۰ نفر از آنها جزو کارگران منطقه۱۷ هســتند و 
مناطق ۱۹ و ۲۰ هرکدام به ترتيب ۳۰۰ و ۱۰۰کارگر 
فصلی ثبت شــده در اين ســامانه دارند. تراکم باالی 
کارگران فصلی در منطقــه ای مانند منطقه۱۷ نمود 
پيــدا می کند، ولی وضعيت مناطقی مانند منطقه۱۹ 
و ۲۰ از بسياری از مناطق ديگر بهتر است و اصطالحًا 
در ميانه جدول قرار دارند. با اين وجود پاسخ دقيق به 
اين سؤال نيازمند بررسی سرانه جمعيتی اين مناطق 
است. اين درحالی است که اين تعداد فقط مربوط به 
افرادی است که نام شــان در سامانه ثبت شده است 

آماده بــاش و مضطرب روی جدول حاشــيه بلوار 
شــقايق روبه روی بوستان ۲۲ بهمن نشسته اند. اغلب 
کارگران دور بلوار تبعه افغانســتان هستند، اما انگار 
اينجا هم از کار خبری نيســت. تعدادشان زياد است 
و ميان آنها از نوجوان ۱۵ـ ۱۴ ســاله تا مرد۵۰ ـ۴۰ 
ســاله ديده می شــود. عابران بلوار با ديدن کارگران 
افغانستانی نمی توانند احساس ناراحتی شان را پنهان 
کنند، ولی کارگران به اين نگاه های ســرد و نامهربان 

مناطق۵، ۷، ۸، ۱۱ و ۱۹ جزء مناطق دارای سامانه 
کارگران فصلی هستند که تا قبل از شيوع کرونا فعال 
بودند و به ارائه خدماتی مثل ثبت اين گروه در سامانه، 
برگزاری دوره های آموزشــی در حوزه ايمنی در کار، 
بيمــه و... می پرداخت. دفاتری هم برای ســاماندهی 
کارگران فصلی و ســاختمانی در مناطق۴، ۱۰، ۱۵، 
۱۸، ۲۰ و۲۱ وجــود دارند که ســاماندهی اين افراد 
را به عهده می گيرند، اما اصوًال شناســايی صرف اين 
عزيزان و ايجاد يک سامانه به تنهايی نمی تواند گره ای 

از مشکالت آنها باز کند. 
 برای رفع مشــکالت شــغلی و معيشتی 
کارگــران فصلی چه برنامه هايــی پيش بينی 

کرده ايد؟ 
از سال قبل بررســی هايی را در اين زمينه شروع 
کرده ايــم تا از ظرفيت اپليکيشــن ها، مؤسســات و 

ترس کرونا با کارگران نامهربان تر شــده اند. 
ميراحمد می گويد: «مردم می ترسند که ما 
کرونا داشته باشيم و گاهی از صبح تا شب 
که کار می کنيم استکانی چای هم جلو ما 
نمی گذارند.» ميراحمد با ماسک نمی تواند 
کار کند و می گويد: «کار ما ســخت است 
و نفس می خواهد. گاهی نفســم می گيرد و 
مجبور می شــوم ماسکم را بردارم. بعضی از 
مردم خودشــان به ما ماسک می دهند تا در حال کار 
استفاده کنيم، ولی بعضی از آنها اعتراض می کنند که 
چرا ماســک پارچه ای می زنيم و انتظار دارند ماسک 

طبی داشته باشيم.»

و امکان اينکه طی يک ســال اخير در روزهای کرونا 
برخی افراد به دايره آنها اضافه شــده باشند يا از اين 

دايره خارج شده باشند هم وجود دارد. 
 چه موضوعاتی می توانــد در تراکم باالی 

کارگران فصلی در يک منطقه مؤثر باشد؟ 
تحليل دقيقــی از اينکه کارگران فصلی شــامل 
چه طيفی از جامعه می شــوند وجود ندارد. برخی از 
اين افراد جزو مهاجران و برخی ديگر ســاکن تهران 
هســتند و در فصول سرد ســال کار خود را موقتًا از 
دســت می دهند و به کارگــری روی می آورند. دليل 
تراکــم اين افراد در منطقه۱۷ يا مناطق مشــابه آن 
بسيار متعدد اســت و نمی توان به راحتی درباره آن 
نظر داد، اما به طور کلی ميزان ساخت وساز، حاشيه ای 
بودن، نوع فرهنگ اســتفاده از نيروی کار و مذاکره با 
کارگر قبل از انجــام کار و... می تواند در اين موضوع 

عادت کرده و با بی تفاوتی سر جای شان ميخ شده اند. 
«ميراحمــد» از خودرويی که برای بــردن کارگر به 
آنجا ســر زده بود، جا مانده و پکر و ناراحت است. ۲۷ 
ســال سن دارد و برای کار از افغانستان به ايران آمده 
است. می گويد: «يک سال پيش به اينجا آمدم. کارگر 
ساده ســاختمانی هســتم و مهارت خاصی ندارم. از 
هم واليتی هايم شنيدم که کارگران فصلی اينجا جمع 
می شوند و برای کار هر روز صبح زود به اينجا می آيم، 

مجموعه هايی که در بســتر اپليکيشن در حال ارائه 
خدمت و نيازمند نيروی کار ماهر هســتند استفاده 

بــه کنيم. خوشبختانه با يکی از اين اپليکيشن ها 
نتيجــه ای مطلــوب رســيده ايم و 

پيش بينی می شــود تــا يک ماه 
آينــده اين دفتر بــرای حمايت 
از کارگران فصلــی همه مناطق 
شــهر، در منطقه۱۱ شــروع به 
کار کنــد. براين اســاس افرادی 

که در ســامانه های کارگران 
بودند  ثبت شــده  فصلی 
دعوت  مصاحبــه  برای 
که  افرادی  می شــوند، 

و  تخصــص  دارای 
باشند  حرفه خاصی 

نقش داشته باشد. 
 در مناطقی مانند منطقه ۱۷ و ۲۰ اين افراد 
در بافت های مسکونی تجمع دارند که نارضايتی 
برخی شهروندان را به همراه داشته است. برای 

رفع اين مشکل اقدامی انجام شده است؟ 
مناطقــی مانند منطقــه۱۷و۲۰ در مقايســه با 
منطقه۱۹ تراکم جمعيتی باالتری دارند. محدوده های 
تجمع اين کارگران هم محدوده های سنتی و قديمی 
اســت که بر اثر مراجعه مکرر کارگران از گذشته به 
پاتوق تبديل شــده و همان طور باقی مانده اســت. با 
وجود توسعه بافت مسکونی اين محدوده ها به عنوان 
جايی که افراد برای گرفتن نيروی کار به آن مراجعه 

می کنند ثابت مانده اند. 
 سامانه های کارگران فصلی در چه شرايطی 

قرار دارند؟ 

ولی يک روز کار هست و يک روز نيست.» 
ميراحمد می افزايد: «از دوســتانم شنيده ام 
قبــل از کرونا کار خيلی زيــاد بود، اما اين 
روزها گاهی صبح تا شب اينجا می نشينيم 

و کسی سراغ کارگر نمی آيد.»
 حاجی جالل گچکار است و۲ سال پيش 
به ايران آمده اســت. می گويد: «دســتمزد 
روزانه کارگر ۱۵۰تا۲۰۰هزار تومان اســت. 

بعضی ها بيشتر دستمزد می دهند، بعضی ها هم چانه 
می زنند و دستمزدمان را پايين می آورند. ما هم از سر 
ناچاری قبول می کنيم. من۱۰سر عائله و نان خور دارم 
که بايد شکم شان را ســير کنم.» اين روزها مردم از 

و گواهی دوره های آموزشی داشته باشند وارد چرخه 
بانک اطالعاتی اين اپليکيشــن می شوند تا براساس 
همان ســاز و کار اپليکيشن به شــهروندان خدمات 
بدهند و به عبارتی از چرخــه کارگران فصلی خارج 
شــوند. کسانی که مهارتی نداشــته باشند براساس 
عاليق شــان، ما هماهنگی هايی انجــام می دهيم تا 
بتوانيم با ارائه تســهيالتی دوره های آموزشــی را 
بگذراننــد و وارد چرخه کار می شــوند. افرادی که 
جزو هيچ يک از اين گروه ها نباشــند وارد 
اين مجموعه می شــوند  از  چرخه ای 
که نيازمند داشتن مهارت خاصی 
نيست و مشــغول کار می شوند. 
ايــن کار ضمــن حمايــت از 
کارگران فصلی از تجمع آنها در 

معابر عمومی می کاهد.

 مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران: 

استارتاپ ها به كمك كارگران فصلى مى آيند
نتيجــه ای مطلــوب رســيده ايم و 

پيش بينی می شــود تــا يک ماه 
آينــده اين دفتر بــرای حمايت 
از کارگران فصلــی همه مناطق 
 شــروع به 
کار کنــد. براين اســاس افرادی 

که در ســامانه های کارگران 
بودند  ثبت شــده  فصلی 
دعوت  مصاحبــه  برای 
که  افرادی  می شــوند، 

و  تخصــص  دارای 

بدهند و به عبارتی از چرخــه کارگران فصلی خارج 
شــوند. کسانی که مهارتی نداشــته باشند براساس 
عاليق شــان، ما هماهنگی هايی انجــام می دهيم تا 
بتوانيم با ارائه تســهيالتی دوره های آموزشــی را 
بگذراننــد و وارد چرخه کار می شــوند. افرادی که 
جزو هيچ يک از اين گروه ها نباشــند وارد 
اين مجموعه می شــوند  از  چرخه ای 
که نيازمند داشتن مهارت خاصی 

تجمع کارگران در بافت های مسکونی 
باعث نارضايتی اهالی می شود

مشكل به ضرب و زور 
حل نمى شود

منطقه۱۷کوچک تريــن منطقه جنوب تهران 
است، اما رونق ساخت وساز، فراوانی جمعيت 
و... باعث شــده بيشــترين تعداد کارگران 
فصلی جنوب شهر در اين منطقه به دنبال کار 
باشند. گذرهای کارگران فصلی اين منطقه و 
منطقه۲۰در بافت مسکونی قرار گرفته و تجمع 
آنها در محل رفت وآمد اهالی مشکالتی را به 
وجود آورده اســت. «شهين کريمی» ساکن 
محله امامزاده حسن(ع) است. او جمع شدن 
کارگران فصلــی را در خيابان رضوان باعث 
ناامنی محله می داند و می گويد: «اين خيابان 
محل رفت وآمد دانش آموزان است و بچه ها با 
ديدن اين افراد که اول صبح اينجا می ايستند، 
می ترســند. کانون زبان در همين خيابان و 
نزديک منزل ماســت، ولی می ترسم البه الی 
کارگران، افراد خالفکار و اراذل و اوباش پنهان 
شــوند و جرئت نمی کنم دخترم را به تنهايی 
به کالس بفرستم. بهتر است شهرداری محل 
ديگری را برای جمع شــدن کارگران تعيين 

کند تا برای اهالی مزاحمتی نداشته باشند.» 
اهالــی قديمــی  از  آذربــاد»  «حســين 
کارگران  «بيشتر  می گويد:  او  منطقه۱۷است. 
فصلی اتباع مهاجری هستند که بدون مجوز 
قانونی وارد کشور شــده اند و در جايی اسم 
و مشخصات آنها ثبت نشده است. به همين 
دليل شــهرداری هم نمی تواند به خوبی آنها 
را ســاماندهی کند. کارگــران در محل های 
رفت وآمد خانواده ها جمع می شــوند و حتی 
جلو منازل اهالی می ايســتند. مردم با وجود 
اين افراد احســاس ناامنی می کنند.» آذرباد 
برخورد انتظامــی را چــاره کار نمی داند و 
می گويد: «اگر شهرداری در محل های مناسبی 
دهد،  قرار  کارگران  اســکان  برای  کانکسی 
هم محل گذر اهالی امن تر می شود و هم اين 
بندگان خدا از برف و باران حفظ می شــوند. 
با تماس ما  بار  مأموران کالنتری منطقه چند 
به محل آمدند و برای متفرق کردن کارگران 
اقدام کردند، اما مؤثر نبوده و مشــکل حل 

نشده باقی مانده است.»
 «گل صنم چوپانــی» از اهالی محله تقی آباد 
«جمع  می گويد:  مادرانه  او  اســت.  شهرری 
شدن کارگران زير پل تقی آباد برای ما دردسر 
درست کرده، ولی راضی نيســتم آنها را به 
جايی ببرند که نتوانند کار پيدا کنند. جوان ها 
اگر کار نکنند معتاد می شوند، دزد می شوند، 
هزار بال سرشــان می آيد. اول برايشان جای 
خوبی تعيين کنند، بعد آنها را از اينجا ببرند.»

ســاعت ۸ صبح است و هنوز کرکره بسياری از مغازه ها 
و فروشــگاه های رنگارنگ خيابــان امين الملک باال نرفته 
اســت. سوز هوای زمســتانی تا مغز اســتخوان کشيده 
می شود. روی پله پاســاژی که نبش خيابان رضوان قرار 
گرفته، نشسته اند و سرشــان را در کت های نيمدارشان 
فرو برده اند. تعداد کمی از آنها ماســک به صورت دارند. 
گونی سفيدرنگی که گوشــه ای ولو شده، پر از الوارهای 
نازک و وســايل بنايی اســت. با نزديک شدن هر خودرو 
همه از جا می پرند و پيــش از آنکه به راننده فرصت باز 
کردن شيشه خودرو را بدهند جمالتی را طوطی وار تکرار 
می کنند: «کار ســاختمانی، اثاث کشــی، همه کاری انجام 
می دهيم.» يداهللا، بند ماســک پارچه ای را روی انگشــتش 
می چرخاند و فقط وقتی خودرويی ســر می رسد ماسک را 
روی صورتش می زند. عمر يداهللا به۳۰ سال نمی رسد. لهجه 
آذری دارد و از سرما صورت الغر و استخوانی اش به کبودی 
می زند. همان طور که چشمش به خيابان و رفت وآمد عابران 
است، می گويد: «۳ سال اســت آواره اين شهرم. در زنجان 
سيب زمينی می کاشــتم و می فروختم، ولی درآمدم خوب 
نبود. زن و بچه ام گفتند بياييم تهران، شايد دری به روی مان 

باز شــود. بعد از کلــی دربه دری و بيکاری، حاال ســرگذر 
می ايستم تا شايد کاری پيدا شود و لقمه ای نان حالل برای 
زن و بچه ام ببرم. ولی کــو کار؟! از وقتی اين بيماری آمده 
مردم می ترســند کارگر به خانه های شان پابگذارد. مصالح 
هم گران شده و ديگر کسی خانه نمی سازد.» به زحمت 
حريف بغض گلويش می شــود و می گويد: «همه کارگر 
افغانستانی می خواهند که مزد کمتری می گيرد. هر روز 
صبح به اينجا می آيم و غروب شــرمنده و دست خالی به 
خانه بر می گردم. بچه هايم از من نان می خواهند. ۱۰روز 
اســت دختر ۴ساله ام مريض شــده و برای دکتر بردنش 
امــروز و فردا می کنم. به خدا ديگــر روی نگاه کردن به 
زن و بچــه ام را ندارم. می گويند روزی را صبح قســمت 
می کنند. من هم زودتر از بقيه به اينجا می آيم که اگر کسی 
دنبال کارگر آمد، جا نمانم.» يداهللا از مبتالشــدن به کرونا 
واهمه دارد، ولی چاره ای نــدارد و نمی تواند بيکار بماند. او 
می گويد: «هر جا کار باشد کارگر بايد کار کند؛ جای شلوغ، 
خلــوت. چاره ای هم نداريم و بايد از چاه کنی و خاک خالی 
کردن تا کارهای ساختمانی را انجام دهيم. آدم گرسنه کرونا 

نمی شناسد.»

کارگــران فصلــی شــهرری در محله هــا و 
روستاهای مختلف آن زندگی می کنند، ولی برای 
کار پاتوق های مشــخصی دارند. ميدان معلم از 
ســال ها پيش پاتوق کارگران فصلی بوده است. 
ظاهر مرتب بســياری از افــرادی که زير آفتاب 
کم جان دور ميدان نشســته اند، به کارگران سر 
گذر شباهتی ندارد. تعداد زيادی از آنها ميانسال 
هســتند و پا به سن گذاشــته اند. «محمدتقی 

مجيدی» ۴۷ سال از۶۰ سال عمرش را به بنايی و گچکاری 
و کارگری در مزارع گندم و بالل گذرانده است. او می گويد: 
«ساخت وساز خوابيده و کار نيست که لباس بنايی بپوشيم 

و اينجا بنشينيم. اينجا محله ماست و 
همه ما را می شناسند. اگر کسی دنبال 
کارگر بگردد، راحت پيدائمان می کند.» 
«لطيف» کم ســال ترين کارگر دور 
ميدان اســت و تر و فرزتــر از ديگران 
پشت وانت هايی می پرد که برای بردن 
کارگر به ميدان معلم ســر می زنند. او 
کمک خرج خانواده۹ نفره اش اســت و 

می گويد: «هر کس دنبال کارگر بگردد فقط اينجا می آيد و 
اگر جای ديگر بايستيم کار گيرمان نمی آيد. بيشتر کسانی 
هم که به دنبال کارگر می آيند بومی و از اهالی محل هستند 

و اگر آنها به کارگر نياز نداشــته باشند ما بيکار 
می مانيم. در روزهای کرونايی اوضاع مان حسابی 
کســاد اســت. کاش نام مان در جايی به عنوان 
کارگر ثبت شــود تا به شرکت ها و افراد مختلف 
معرفی شويم. ما حتی در برف و يخبندان اينجا 
سرپا می ايســتيم و حتی جايی برای نشستن و 
استراحت نداريم.» لطيف از کم توجهی مسئوالن 
به شرايط کارگران فصلی گاليه دارد و می گويد: 
«به خاطــر کرونا به دستفروشــان و کارگران ديگر کمک 
کردنــد و با دادن کارت هديه و مواد غذايی دست شــان را 

گرفتند، ولی هيچ کس سراغ ما را نگرفت.»

پاتوق سوم؛
ميدان معلم

منطقه20

پاتوق اول؛
خيابان امين الملك منطقه17

پاتوق دوم؛
بلوار شقايق منطقه19

محمدتقى مجيدى
كارگر فصلى

لطيف
كارگر فصلى

ميراحمد
كارگر فصلى

 چشم های فرو رفته اش در 
صورت آفتاب سوخته اش آرام و 
قرار ندارد و مراقب است که اگر 
کسی برای بردن کارگر به آنجا 

سر زد جا نماند. در نگاه مضطربش 
دلواپسی نشسته و نگران است 

که مبادا امروز هم دست خالی به 
خانه برگردد. اين قصه، حکايت 

احمد و ديگر کارگران فصلی 
مناطق کارگرنشين جنوب شهر 

است. اين روزها کرونا غم و 
دغدغه های او و همکارانش را 

بيشتر کرده است. آنها هر روز زير 
سنگينی نگاه معترض و ناراضی 

اهالی خيابان رضوان (منطقه۱۷)، 
ميدان وصال(منطقه۱۹) و 

ميدان معلم(منطقه۲۰)، در اين 
محل ها جمع می شوند تا سفره 
خانواده های شان بی نان نماند. 
راه اندازی اپليکيشنی توسط 
معاونت اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری تهران برای ساماندهی 
کارگران فصلی بهانه ای شد که 

سراغ کارگران ساکن جنوب 
تهران برويم و در اين روزهای 

کرونايی حال آنها را جويا شويم.

 در دوران همه گيری کرونا تعطيلی ســامانه های کارگران فصلی و کاهش تعداد پروژه های ساختمانی 
مشکالت کارگران فصلی را دوچندان کرده است. اين دســته از کارگران بر خالف کارگران کارخانه ها و 
شــرکت ها تشکلی ندارند و در دوران شيوع کرونا مورد حمايت هيچ نهادی قرار نگرفتند. مناطق جنوب 
تهران کارگرنشــين هســتند و تعداد زيادی از کارگران فصلی در اين مناطق کار و زندگی می کنند، اما 
تجمع آنها در مناطق۱۷، ۱۹ و۲۰ بيشتر از ساير مناطق جنوبی است. «سيدمالک حسينی» رئيس سازمان 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران معتقد است مشارکت استارتاپ ها به ساماندهی کارگران فصلی 
کمک می کند. حسينی در گفت وگوی زير به اقدامات شهرداری برای حمايت و ساماندهی کارگران فصلی 

پرداخته است.

رابعه تيمورى ـ زهرا بلندى
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هويت

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

آذری تا قبل از ســال ۴۰ محلــه ای کم جمعيت 
بود. اين گفته  فردی است که اکنون ۸۰ سال دارد و 
بيشتر عمرش را در محله آذری گذرانده است. «نادر 
لهراسبی» از ريش ســفيدان محله می گويد: «حدود 
۶۰ ســال قبل در اين محدوده خانه و مغازه ای وجود 
نداشت. کشاورزان و رعايا در خانه های کوچک آلونکی 
به همــراه خانواده خود زندگی می کردند و سراســر 
محــدوده زمين کشــاورزی و باير بــود.» وی اضافه 
می کند: «سه راه آذری يک جاده خاکی و تاريک بود 
که تنها وســيله رفت وآمد در اين جاده تاريک اسب 
و قاطر بود.» اين شــهروند قديمی درباره مشــاغل و 
حرفه های پــر رونق روزگار قديــم می گويد: «چند 
کارگاه تعمير درشــکه در اين محل وجود داشــت. 
بعضی ها که به داليلی چون بيماری و تصادف اسب يا 
قاطر خود را از دست می دادند ناچار می شدند الباقی 
وسايل مثل درشکه را در اين محل به فروش برسانند 
و طولی نکشيد که اينجا به کوی يا خيابان اوراقچی ها 
تبديل شــد. پس از گذشت ســال ها و آمدن وسايل 
نقليه جديد، خريد و فروش لوازم يدکی خودرو مثل 
الســتيک، چراغ و... در اين محــل رونق پيدا کرد.»  
به گفته تعدادی از شــهروندان، رونق فعاليت صنوف 
مرتبط بــا خودرو از جمله نمايشــگاه های اتومبيل، 
تعميرگاه ها، فروشــگاه های لوازم خودرو و... ريشه در 

تاريخ شکل گيری محله دارد. 

نهر فيروزآبادى و سيالب در محله
محله آذری با مساحتی حدود ۶۱ هکتار در شمال 
غرب ناحيه يک منطقه۱۷ واقع شــده است. اکنون 
در اين قســمت از منطقه در کنار ســاختمان هايی 
با کاربــری صنعتی و خدماتی و امالک فرســوده و 
متروکه، ســاختمان های مسکونی هم ديده می شود. 
به گفته افراد صاحب نظر محلی و ريش سفيدان پس 
از دهــه ۵۰ به ويژه بعد از پيروزی انقالب اســالمی 
رشــد جمعيت در محله آذری روند پرشتابی به خود 
می گيرد و طولی نمی کشــد که تعداد ساکنان محله 
تــا ۲۰ برابر افزايش پيدا می کند. در اين دوره، محله 
آذری تکامل تدريجی و آرام خود را از دســت داد و 
خود را به شکل محله ای پرجمعيت با انواع کمبودها 
و محروميت ها نمايان ساخت. «اکبرفضايلی» شهروند 
قديمی محله آذری برای اينکه شهروندان در جريان 
مشــکالت زندگی مردم در روزگار قديم قرار بگيرند، 
می گويد: «در آن دوران جاری شدن سيل و سيالب 
در ايــن محدوده امری عادی بود، چون رودخانه های 
فصلی از جمله نهر فيروزآبادی از اينجا عبور می کرد. 
بر اثر بارندگی های زياد اين رودخانه طغيان می کرد 
و خســارت مالــی و جانی زيــادی به بــار می آورد. 

وقوع ســيلی ويرانگر باعث شده بود تا همه چاه ها و 
قنات های اين محدوده پر از آب شود. حتی قديمی ها 
می گويند مردم برای اينکه خطری جان شان را تهديد 
نکند به افراد نيرومند و قوی مبلغی می دادند تا آنها را 
از يک سمت خيابان به سمت ديگر ببرند.» وی درباره 
امکانات محله توضيح می دهد: «کارخانه ريسندگی و 
بافندگی و همچنين الستيک سازی از جمله صنوفی 
بودند که جوانان آنجا مشــغول کار می شــدند. برق 
محله از طريق کارخانه برق واقع در خيابان سليمانی 
تأمين می شــد، البته در طول شبانه روز برق خانه ها 
قطع می شــد، چراکه نمی توانســت جوابگوی اهالی 

باشد.» 

يادى از سازمان گوشت و روزگاران كوپن 
هنوز پس از گذشت ســال ها از تعطيلی يکی از 
مراکز تهيه و عرضه گوشــت کوپنی شــهر تهران با 
عنوان ســازمان گوشــت خيلی ها محله آذری را با 
«ســازمان گوشــت» به خاطر می آورند. ساختمان 
مخروبه سازمان گوشت هنوز در خيابان امين الملک 
وجود دارد و شــهروندان قديمی با عبور از کنار آن 
خاطرات صف کشيدن مردم را برای دريافت گوشت 
دولتی و کوپنی در ذهــن مرور می کنند. «قربانعلی 
رضــازاده » از ســالمندان محله آذری اســت که با 
گفته های خود ما را به روزگار قديم می برد. وی ابتدا 
از فردی نيکوکار به نام «خوشــه چين » ياد می کند 
که بانی لوله کشــی و آوردن انشعاب آب به خانه های 
اهالی بود. به گفته رضازاده در آن دوران شهروندان 
تــوان مالی زيــادی نداشــتند. بيشــتر هزينه های 
لوله کشــی آب شــرب محله را «خوشــه چين» به 
عهده گرفــت تا با اين کار خدمتــی به مردم کرده 
باشــد.  وی اضافه می کند: «مــردم از نقاط مختلف 
شهر برای دريافت گوشت کوپنی به اينجا می آمدند. 
گاهی وقت ها صف گوشت آنقدر طوالنی می شد که 
مردم از صبح زود نوبت می گرفتند. گوشت دولتی با 
خودروهای مخصوصی از در اصلی ســازمان گوشت 
وارد سالن فروش می شد و بالفاصله بر اساس کوپن 
خانوار که تعداد اعضای خانواده روی آن حک شــده 
بود گوشت عرضه می شد. سال هاست سازمان گوشت 
تبديل به بازار تره بار شــده اســت.» اين شهروند از 
حمام قديمی و مخروبــه محله نيز صحبت می کند 
و کوچــه ای به نام «حمام» که هنوز وجود دارد. يک 
گاراژ بزرگ هــم در محله آذری وجود داشــت که 
مخصوص اتوبوس های برون شــهری بود که تا اوايل 

دهه ۶۰ فعاليت می کرد و بعد از آن تعطيل شد. 

  محله آذری نامی آشــنا برای شهروندان قديمی است. اگر می خواهيد به محله آذری برويد 
بايد از شمال خيابان امين الملک، جنوب خيابان قزوين، شرق بزرگراه آيت اهللا سعيدی و غرب 
دوراهی قپان وارد اين محله شــويد. به گفته اهالی قديمی هسته اوليه شکل گيری محله آذری 
مربوط به دهه۴۰ و قبل از آن اســت. در اين دوره، عده ای ســودجو از کم سوادی و بی اطالعی 
رعايا و کشاورزان اســتفاده کردند و بيشتر زمين های کشاورزی و باير آنها را به بهای ناچيز از 
چنگ شان درآوردند. پس از چند ســال مالکان بزرگ محل، زمين ها را در قطعه های کوچک و 
بزرگ به مردم فروختند. ساختمان های قناس و چندضلعی و ناهمگونی امروز در بافت مسکونی 
محله آذری برآمده از همان دوران است. در اين دوره تاريخی مهاجرت شهروندان از روستاها به 
تهران رونق پيدا کرد و جمعيت خانواده های مهاجر آذری زبان در اين محدوده بيشتر شد. 

از اين به بعد بود که اين محله «آذری» ناميده شد. 

رضا نيكنام

آذری تکامل تدريجی و آرام خود را از دســت داد و 
خود را به شکل محله ای پرجمعيت با انواع کمبودها 
و محروميت ها نمايان ساخت. «اکبرفضايلی» شهروند 
قديمی محله آذری برای اينکه شهروندان در جريان 
مشــکالت زندگی مردم در روزگار قديم قرار بگيرند، 
می گويد: «در آن دوران جاری شدن سيل و سيالب 
در ايــن محدوده امری عادی بود، چون رودخانه های 
فصلی از جمله نهر فيروزآبادی از اينجا عبور می کرد. 
بر اثر بارندگی های زياد اين رودخانه طغيان می کرد 
و خســارت مالــی و جانی زيــادی به بــار می آورد. 

خانوار که تعداد اعضای خانواده روی آن حک شــده 
بود گوشت عرضه می شد. سال هاست سازمان گوشت 
تبديل به بازار تره بار شــده اســت.» اين شهروند از 
حمام قديمی و مخروبــه محله نيز صحبت می کند 
و کوچــه ای به نام «حمام» که هنوز وجود دارد. يک 
گاراژ بزرگ هــم در محله آذری وجود داشــت که 
مخصوص اتوبوس های برون شــهری بود که تا اوايل 

دهه ۶۰ فعاليت می کرد و بعد از آن تعطيل شد. 

چنگ شان درآوردند. پس از چند ســال مالکان بزرگ محل، زمين ها را در قطعه های کوچک و 
بزرگ به مردم فروختند. ساختمان های قناس و چندضلعی و ناهمگونی امروز در بافت مسکونی 
محله آذری برآمده از همان دوران است. در اين دوره تاريخی مهاجرت شهروندان از روستاها به 
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سجل يك محله قديمى را ورق زده ايم

وقتى «آذرى» 
در سيالب غرق مى شد
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صفحه آرا

رفاقتى

ســاعت ۱۱صبح اســت. کفش هــای فنرمانندی 
کــه کانگوجامپ نام دارد را به پــا کرده و در کيلومتر 
صفر مســير پياده رو بوســتان واليت در حال اجرای 
زنجيره هــای ايروبيک و حرکات فول کنتاک يا دويدن 
اســت که ســراغش می رويم. مدام لبخنــد روی لب 
دارد، اما ســختی اجرای حــرکات را می توان از عرق 
روی پيشــانی اش متوجه شد. وقتی از «علی اشرفی» 
می خواهيم تا دربــاره آغاز فعاليت های ورزشــی اش 
صحبت کند با اشاره به اينکه مانند بسياری از پسرهای 
ديگر از کودکی عالقه مند فوتبال بوده است، می گويد: 
«از ۱۵ســالگی ورزش را با فوتبال چمنی آغاز کردم، 
پــس از آن يک دوره از ۲۰تا ۲۴ســالگی در رشــته 
فول کنتاکت زير نظر مرحوم استاد «فريدون مالکی» 
کار می کردم، حتی تا کمربند سبز هم پيش رفتم، اما 
بعد از فوت اســتادم ديگر آن مســير را ادامه ندادم. از 
ســال۱۳۹۰ رشته دو کوهستان (اسکای ران) را شروع 
کردم. ابتــدا خودم به صورت تفريحی کار می کردم. به 
مرور زمان اين رشته به يکی از مهم ترين فعاليت هايم 

تبديل شد. ضمن شرکت در نخستين ماراتن بين المللی 
کيش در اســفند سال۱۳۹۸، در ۶ مسابقه بين المللی 
ديگر هم شرکت داشــتم و در همه آنها مدال افتخار 

پايان مسابقه(فينيشر مدال) را از آن خود کردم.»

ثبت ركورد در بوستان واليت
 اين کارشــناس ارشد رشــته فيزيولوژی ورزشی 
درباره آغاز فعاليتش در رشــته کانگوجامپ می گويد: 
«از ســال۱۳۹۵ بعد از ثبــت ورزش کانگوجامپ در 
فدراسيون ورزش های همگانی به اين رشته عالقه مند 
شــدم و فعاليت حرفه ای خود را زير نظر فدراســيون 
شــروع کردم.» اشــرفی در ادامه با اشــاره به اينکه 
سال۱۳۹۶ زير نظر فدراسيون ورزش همگانی مسابقات 
کانگوران(دويدن با کفش کانگوجامپ) را ۴روز بعد از 
مسابقه بزرگ کانگوران اروپا، برای نخستين بار در ايران 
و آسيا با ۱۱۰شرکت کننده از نقاط مختلف کشور در 
پارک ملت تهران اجرا کرده است، می گويد: «مسافت 
اين مســابقه ۵کيلومتر بود. بعد از آن تصميم گرفتم 

ی در رشــته ماراتن  ز ا د ه پــر يد ا
کنم.» اين جوان ۴۰ساله که ملقب به پدر کانگوجامپ 
ايران است به عنوان تنها مربی مرد بين المللی در ايران 
و نخســتين دونده کانگوران ايران و جهان در بخش 
ماراتن محسوب می شــود، ۱۳دی سال۱۳۹۹ رکورد 
نيمه ماراتن ۲۱ کيلومتر ايران و جهان را به مســافت 
۲۱کيلومتر يعنی ۴ دور کامل در مدت ۲ساعت و ۲۴ 
دقيقه در بوستان واليت به ثبت رسانده است. اشرفی 
با اشاره به اينکه کفش های کانگوجامپ ۵کيلوگرم وزن 
دارند که دويدن در مســافت زياد با آنها بسيار سخت 
اســت، می گويد: «در چنين شرايطی من ۱۰کيلومتر 
مســافت را در ۵۶ دقيقه به ثبت رســاندم که در نوع 

خودش يک رکورد است.»

امنيت برقرار است
هدف بعدی پدر کانگوجامپ ايران ثبت رکوردهای 
ماراتــن ۴۲کيلومتر در کيــش و ۱۰۰کيلومتر در 
جاده ابريشــم است. ورزشــکاری که برای رسيدن 
بــه اين هدف در هفته چند روز به بوســتان واليت 
محله خانی آباد نو می آيد، با اشــاره به اينکه بعد از 
شيوع کرونا بوســتان واليت به اصلی ترين پاتوقش 
تبديل شــده و بــرای تمرين در هفتــه چند بار به 
اينجا می آيد، می گويد: «باتوجه به شرايط کرونايی 
و خطر تمرين در فضاهای سرپوشــيده، يک ســال 
است که بيشتر در بوستان هايی مثل بوستان واليت، 
پايداری و بوستان زعفرانيه تمرين می کنم. از زمانی 
که تصميم گرفتم رکــورد بزنم مکان های زيادی را 
امتحان کردم، اما برای انجام تمرين ماراتن بوستان 
واليت که از کفی، وســعت بســيار خوب و امنيت 
بااليی برخوردار اســت بهترين گزينه بود. در اينجا 
کانکس های متعدد نگهبانی و گشت های خودرويی 
فعالند که امنيت شــهروندان را در ساعات مختلف 
روز فراهم می کنند، از سوی ديگر بيشتر افراد حاضر 
در اينجا قشــر ورزشکار هستند که انگيزه ام را برای 

رسيدن به هدف ارتقا می دهند.»

تعصب به محله هاى جنوب شهر
 برخی عابران حين رد شــدن از کنار اشرفی به 
او احترام می گذارند و خــدا قوت می گويند. برخی 

ديگر نيــز از او می خواهند تا توضيحاتی درباره اين 
ورزش به آنها بدهد. اين ورزشکار که در حال حاضر 
حدود ۳۵شاگرد از نقاط مختلف شهر دارد، با اشاره 
به کفش کانگوجامپ به عنوان تنها وسيله مورد نياز 
برای يادگيری اين رشته می گويد: «متأسفانه قيمت 
اين کفش خيلی باالست و حتمًا بايد از خاستگاهش 
که اسپانيا و سوئيس است سفارش داده شود با اين 
حال مــن ۱۲ جفت کفش دارم کــه حين آموزش 
در اختيار هنرجويانی کــه امکان تهيه آن را ندارند 
قــرار می دهم تا بتوانند اين ورزش را ياد بگيرند و از 
آن لذت ببرند.» اين ورزشــکار ساکن محله منيريه 
تعصب خاصی به محله های جنوبی شــهر دارد و به 
همين دليل برای ثبت رکورد خود بوســتان واليت 
را انتخاب کرده است. می گويد: «در محله خانی آباد 
قديم به دنيا آمده ام. مدتی پس از آن هم در ميدان 
وطن محله نازی آباد ســکونت داشتيم و اکنون هم 
در منيريــه زندگی می کنم و با افتخار خودم را بچه 
جنوب شهر می دانم. با ارادتی که به مناطق جنوبی 
شــهر و بچه محل هايی که طی تمريــن چند ماهه 
در بوســتان واليت با آنها رفيق شده ام، دارم رکورد 
ملی ام را هم در بوستان واليت منطقه۱۹ ثبت کردم، 
اين درحالی اســت که می توانستم برای اين کار به 

برج ميالد، باشگاه انقالب و... بروم.»

تمايل به آموزش كانگوجامپ در منطقه19
 او در ادامــه از عالقــه نوجوانــان و جوانان اين 
منطقــه بــرای يادگيری اين ورزش يــاد می کند و 
می گويد: «اگر يک ســاعت بخواهم در اينجا تمرين 
کنــم به همــان ميزان زمــان صــرف گفت وگو با 
شهروندان و پاسخگويی به خواسته های شان می کنم. 
بيشتر نوجوانان و جوانان حاضر در پارک پيگير اين 
قضيه هستند و حتی روزی که برای ثبت رکورد در 
اينجا حضور داشتم، چند نفر از اين عزيزان در حال 
دويدن کنارم بودند و مــن را با کفش های معمولی 
همراهی می کردند.» وقتی نظرش را درباره آموزش 
اين رشــته به عالقه مندان منطقه۱۹ در بوســتان 
واليت می پرســيم، می گويــد: «در صورت حمايت 
اداره ورزش منطقــه با کمــال ميل اين کار را انجام 

می دهم.» 

گفت و گو با قهرمانى كه بوستان واليت را 
بهترين مكان براى تمرين مى داند

ثبت ركورد جهانى 
«كانگوجامپ»

  پس از ســال ها فعاليت در رشته های مختلف فوتبال، فول کنتاکت و دو کوهستان، از سال۱۳۹۵ بعد 
از ثبت ورزش کانگوجامپ در فدراسيون ورزش های همگانی، فعاليت حرفه ای خود را در اين رشته آغاز 
کرد. «علی اشــرفی» پدر کانگوجامپ کشور و تنها مربی بين المللی رشته کانگوجامپ در بخش آقايان 
ايران اســت که چندی پيش نخستين رکورد نيمه ماراتن ۲۱کيلومتر ايران و جهان را در بوستان واليت 
منطقه۱۹ به ثبت رســانده است. او اين روزها برای رسيدن به ديگر اهدافش که ثبت رکوردهای ماراتن 

۴۲کيلومتر در کيش و ۱۰۰کيلومتر در جاده ابريشم است، در اين بوستان تمرين می کند.  

زهرا بلندى

كاهش 

وزن با كانگوجامپ

ترشح هورمون اندورفين و ايجاد حس 

سرخوشی و شادابی مهم ترين نتيجه انجام اين ورزش 

است. اين موضوعی است که «علی اشرفی» با اشاره به 

آن می گويد: «اين احساس شادابی به خصوص در روزهای 

کسالت بار کرونا می تواند برای شهروندان خيلی کمک کننده 

باشد.» تقويت عضالت پاسچر کمر و رفع خميدگی اثرات ديگر 

اين ورزش است که اشرفی به آنها اشاره می کند و می گويد: 

«متأسفانه ما ايرانی ها اکثراً خميده هستيم. ورزش مداوم با 

کفش های کانگوجامپ می تواند ستون فقرات ما را به مرور 

در جای اصلی خودش قرار دهد.» او در ادامه از نقش 

پريدن و پرش در کاهش وزن ياد می کند و می گويد: 

«کانگوجامپ تنها ورزش بدون رژيم است که با 

انجام آن در هر ساعت می توان هزار 

کيلوکالری سوزاند.»

کسالت بار کرونا می تواند برای شهروندان خيلی کمک کننده 

باشد.» تقويت عضالت پاسچر کمر و رفع خميدگی اثرات ديگر 

اين ورزش است که اشرفی به آنها اشاره می کند و می گويد: 

«متأسفانه ما ايرانی ها اکثراً خميده هستيم. ورزش مداوم با 

اين ورزش است که اشرفی به آنها اشاره می کند و می گويد: 

«متأسفانه ما ايرانی ها اکثراً خميده هستيم. ورزش مداوم با 

اين ورزش است که اشرفی به آنها اشاره می کند و می گويد: 

باشد.» تقويت عضالت پاسچر کمر و رفع خميدگی اثرات ديگر کفش های کانگوجامپ می تواند ستون فقرات ما را به مرور 
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تاشى جون

امامزاده هاى رى جلوه هاى نابى 
از معمارى و هنر اسالمى است

نگـين 
فيـروزه اى 
پايتــخت

حرم حضرت 
عبدالعظيم(ع) 
ديدن معماری  بی نظير و آينه کاری های زيبای 
حرم حضرت عبدالعظيم(ع) همه را مجذوب خود 
می کند. معماری بنا از سبک سلجوقی برخوردار 
است و در سقف آن چهارگوشواره (طاق موّرب) 
وجود دارد و در مرکز سقف، يک هشت ضلعی و 
اطراف آن يک شانزده ضلعی و گنبد بنا در باالی 
همين شانزده ضلعی قرار دارد. حرم حضرت 
عبدالعظيم(ع) که در شهرری قرار گرفته است، 
گردشگران بسياری را به سوی خود جذب می کند. 
بارگاه تاريخی حضرت هم گواه قدردانی مردم ری 
است که هميشه به تشيع و دوستداری خاندان 
اهل بيت(ع) شهرت داشته اند. 
عبدالعظيم حسنی(ع) که پسوند «حسنی» را 
به خاطر نوادگی امام حسن مجتبی(ع) به ايشان 
داده اند، از جور حکام ظالم زمانه خود به کشورمان 
هجرت کرد و در شهر شيعه پرور ری ساکن شد. 
زندگی  پنهانی در اين شهر داشت و پس از رحلت 
و در هنگام غسل دادن وی، با کاغذی که از جيب 
اين بزرگوار پيدا کردند، نسب ايشان مشخص شد. 
پس از آن قبه ای ساده برای ايشان بنا کردند و در 
سال ها و قرون بعد به خصوص در عصر ايلخانان، 
حرم شاه عبدالعظيم(ع) وسعت و شکوه گرفت. 
آرامگاه حضرت عبدالعظيم(ع) از قديمی ترين و 
باشکوه ترين بناهای مذهبی در کشورمان است و 
به راحتی در دسترس اهالی پايتخت قرار دارد. 

مشاهير مدفون در باغ طوطى
در نزديکی حرم نيز گورستانی به نام «باغ طوطی» 
وجود دارد که بزرگان زيادی در آن دفن شده اند 
که از آن جمله می توان به عباس اقبال آشتيانی 
(تاريخ دان، نويسنده، مترجم و پژوهشگر)، ستارخان 
(مبارز نامی عصر مشروطه)، اميری فيروزکوهی 
(شاعر و پژوهشگر)، طيب حاج رضايی (پهلوان 
شهيد)، علی اصغر حکمت (نويسنده، مترجم، 
پژوهشگر و بانی دانشگاه تهران)، شيخ محمد خيابانی 
(مبارز)، حاج علی رزم آرا (سرلشکر، داماد خانواده  
صادق هدايت)، بديع الزمان فروزانفر (نويسنده، 
پژوهشگر و مترجم) و نصراهللا فلسفی (نويسنده، 
مترجم، مورخ و نخستين مشوق صادق هدايت برای 
نويسندگی) اشاره کرد. 

ابوذر چهل اميرانى

امامزاده عبداهللا(ع)
نسب اين امامزاده به امام سجاد(ع) می رسد. 

همچنين تعداد زيادی از مشاهير مذهبی، علمی، 
ادبی و سياسی در جوار اين آستان متبرکه 
مدفون هستند. گمان می رود بقعه داخلی 

آن مربوط به دوره صفوی باشد. آرامگاه های 
خانوادگی موجود در محوطه اين امامزاده به 

سبک معماری دوره قاجار و پهلوی اول و دوم 
ساخته شده اند و مجموعه گورستان امامزاده 

عبداهللا(ع) ۱۴ارديبهشت سال۱۳۷۸ در فهرست 
آثار ملی کشور ثبت شده است. 

بى بى شهربانو
بی بی شهربانو نام آرامگاهی است در 
شهرری. براساس کتيبه موجود در آن 
و باور مردم، شهربانو همسر امام سوم 
شيعيان حسين بن علی(ع) و مادر 
امام سجاد(ع) است. هسته اصلی اين 
بنا را در دوران ساسانی ساخته اند. 
از ديدگاه معماری، قسمت گوشه 
جنوب شرقی آن مشتمل بر بنای چهار 
گوش منظم و استوار سنگی با پوشش 
ضربی سنگ و آجری و از عهد آل 
بويه است و حرم و اتاق طويل جنوبی 
آن از دوران ساسانی و ديوارهای 
خارجی صحن همزمان با بنای سنگی 
عهد آل بويه و عصر سلجوقيان 
است. گنبد بقعه هم از عهد ديالمه 
است و روی صندوق منبت روی 
قبر، حديث های پيامبر اسالم(ص) و 
لقب های شهربانو و تاريخ ۸۸۸هجری 
قمری و نام بانی و سازندگان آن ذکر 
شده است. 

 گاهی دلمشغولی ها و ناماليمات زندگی باعث 
می شــود تا از خانه و زندگی خود دل بکنيم و 
راهی جايی خلوت شــويم. مکان های مذهبی 
و زيارتگاه ها از مکان هايی هســتند که انسان 
در آنها احســاس آرامش می کند و می تواند با 
پروردگار خود راز و نياز کنــد. با برخی از اين 

مکان های مقدس در شهر ری آشنا می شويد.
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حسنى

نــوه مرحــوم «ميرزامحمد ابوحمزه» اســت که 
معمــاری قابل و جزو مردم باســواد انگشت شــمار 
زمان خودش بود و مردم به او احترام می گذاشــتند. 
ميرزامحمد در جريان ساخت پل «ورسک» در حالی 
که تالش می کرد مانع ريزش سنگ بر روی کارگران 
شود زير آوار ســنگ مدفون شد و از دنيا رفت، اما 
در زمــان حياتش بر زندگی نوه کنجکاوش تأثيرات 
ماندگاری گذاشــت. مرحــوم ميرزامحمد به ديدن 
مکان های باستانی و تاريخی عالقه زيادی داشت و 
نقل های پرلذت و هيجان او از شکوه و عظمت ايران 
باستان احمد خردسال را تشويق می کرد که درباره 

تاريخ کشور بيشتر کنجکاوی کند. 
دســت روزگار آينده و زندگی نــوه ميرزامحمد 
را بــه تاريخی ترين شــهر ايران پيونــد زد و احمد 

ابوحمزه در ســنين کودکی ســاکن شهرری شد. او 
تعريف می کند: «وقتی۸ـ ۷ســال بيشــتر نداشتم 
پدرم در اطراف ميدان نماز شــهرری زمينی خريد تا 
در آن خانه بســازد. آن زمان بسياری از نزديکان و 
خويشاوندان ما در شــهرری زندگی می کردند و ما 
هم پس از ساخت خانه در شهرری ساکن شديم.» 
از تفريحــات مــورد عالقــه دوران کودکــی آقای 
پژوهشگر ســر زدن به جاهای تاريخی شهرری بود 
و روزهايی که همراه خانــواده پای پياده به زيارت 
حرم حضرت عبدالعظيم(ع) يــا امامزاده طاهر(ع) 
می رفت از لحظات لذت بخش زندگی اش بود. در اين 
گشــت وگذارها و بازديد مکان های تاريخی احمد، 
گنج يابانــی را می ديد که در جســت وجوهای خود 
برای پيدا کردن گنج، ظروف سفالی قديمی کشف 
شده در نقاط حفاری شده را می شکستند و تخريب 
می کردند. او با آنکه سن چندانی نداشت و برخورد 
با حفاران غيرمجاز خالی ازخطر نبود، نمی توانست 
بی تفــاوت بماند و برای از بين بردن ســفالينه های 

تاريخی به آنها اعتراض می کرد. 
از  دبيرســتان  دوران  در  ابوحمــزه  احمــد 
دانش آموزان برتر رشته رياضی فيزيک بود و پس از 
گذراندن کنکور در رشــته مهندسی معدن دانشگاه 
اميرکبير پذيرفته شــد، ولی خيلی زود دريافت که 
اين رشــته تحصيلی با روحيات او سازگار نيست و 
دوباره در کنکور رشــته هنر شرکت کرد. ابوحمزه 
رشــته «راهنمای مــوزه و بناهای تاريخــی»را به 

پول سازی  و  متعدد  رشته های 
کند  انتخاب  می توانســت  که 
تحصيــالت  و  داد  ترجيــح 
دانشگاهی اش را در اين رشته 
دانشجويی  دوران  کرد.  دنبال 
به نشســتن پشــت  ابوحمزه 
دانشگاه  و  کالس  نيمکت های 
خالصه نشد و در زمينه مسائل 
تاريخی به تحقيــق و مطالعه 

می پرداخت. 

 تورهاى رى گردى 
مطالعــه کتــاب «ری باســتان» از آثــار دکتر 
«حســين کريمان» ذهن دانشــجوی جــوان را به 
چالش واداشــت. او که در دوره کودکی غربت آثار 
تاريخی شــهرری را احســاس کرده بود با خواندن 
اين کتاب بيش از گذشــته برای حفظ آثار باستانی 
ری احساس مسئوليت می کرد. ديدار خانواده دکتر 
کريمان در آتشکده ری و گفت وگو با او اين احساس 
را دامن زد و سبب شــد ابوحمزه به فکر راه اندازی 
تورهای ری گــردی بيفتد تا ويژگی ها و اصالت های 
اين شــهر پرتمدن را به ديگران بشناساند. ابوحمزه 
می دانست بســياری از ايرانيان و حتی اهالی ری از 
اين پيشينه تاريخی خود بی اطالعند، تصميم گرفت 
تورهای ری گردی را برای عموم مردم برگزار کند. 

آن زمان گذراندن هفت  خان رستم شرط بازديد از 
مکان های تاريخی بود و دانشجوی پرتالش سازمان 
ميراث فرهنگی با حوصله اين مسير را طی می کرد. 
مســيرهای گردشــگری او هم با مبنايــی علمی و 
تاريخی انتخاب می شــد و گردشگران سير تاريخی 
تمدن شــهرری را قدم به قدم و به شکلی تأثيرگذار 
می پيمودند. در دهه های۷۰و۸۰ هنوز بسياری از آثار 
تاريخی ری مانند دژ رشکان حفاری نشده بود و فقط 
نشانه هايی از آنها در سطح زمين به چشم می خورد. 
ابوحمزه در حفاری بســياری از آثار تاريخی شرکت 
داشت و دژ رشــکان که فقط به شکل تپه ای بزرگ 
بود بــا پيگيری های او حفاری شــد. مقاله ابوحمزه 
با عنوان «ری مادر تهران را بشناســيد» در شماره 
۱۳خرداد سال۱۳۷۲روزنامه همشهری از مقاله های 
پرمخاطبی بود که بازتاب زيادی داشت و مسئوالن 
شــهرری مانند ائمه جماعــات، فرماندار وقت و... به 
بی توجهی بــه عظمت ری واکنش نشــان دادند و 
نسخه کپی شده اين گزارش تا مدت ها بر روی تابلو 

اعالنات مساجد و مدارس شهرری باقی ماند. 

 شايسته عنوان رى شناس 
در  ری  ديــروز  و  امــروز  نقشــه  نخســتين 
سال۱۳۷۸توســط ابوحمزه تهيه و چاپ شــد که 
در آن به صورت دقيق و مســتند حدود و مختصات 
جغرافيايی شــهرری مشــخص شــده بــود. اوايل 
دهه۸۰که هنوز ســاخت برنامه های گردشگری در 
صدا و ســيما چندان معمول نبود و برای توليد اين 
برنامه هــا بودجه ای اندک در نظر گرفته می شــد، 
ابوحمــزه پذيرفت که ماه هــا وقت صرف کند تا در 
مجموعه مســتند تلويزيونی به نــام «بازديد» آثار 
تاريخی و بزرگان شــهرری را معرفی کند. «ری در 
قرون نخستين اســالمی» موضوع پايان نامه مقطع 
کارشناســی ارشــد ابوحمزه بود که بــا راهنمايی 
دکتــر «الهيــار خلعتبــری» نگارش شــده و در 
ســال۱۳۸۱به عنوان پايان نامه برتر ســال برگزيده 
شد. او ســال۱۳۸۶عنوان پژوهشگر برتر را دريافت 
کرد و در مراسمی با حضور بزرگان و صاحب نظران 
علم تاريخ «ری شــناس» ناميده شد. از ويژگی های 
قابل توجه مطالعــات و پژوهش های ابوحمزه که او 
را شايســته دريافت اين عنــوان کرده، علمی بودن 

تحقيقاتش درباره تاريخ ری است. 

  از پيشينه و عظمت و تمدن فراموش شده ری 
ساعت ها بدون خستگی می گويد، اما زبان تعريف 
و تمجيد از خودش را ندارد و درباره تالش هايش 
می کند.  متواضعانــه صحبت  ری  فرهنگ  برای 
نام «احمد ابوحمزه» بــا ری گره خورده و در هر 
مقاله و برنامه پژوهشی که درباره گذشته و حال 
شهرری نوشته يا تهيه شود، حتمًا يکی از منابع 
و ماخذ معتبر و مستند تحقيقات و پژوهش های 
اوست. ابوحمزه برای شناساندن تاريخ و عظمت 
بيان ظرفيت های آن تالش های  و  باســتان  ری 
زيــادی کرده و تأســيس مؤسســه فرهنگی 
نقشه  تهيه نخستين  و  راگا»  پژوهشی«مطالعات 
ری قديم و جديد از جمله خدمات او به فرهنگ 
و تاريخ شهرری است. گزارش زير شرح گوشه ای 
از تالش های اين ری شــناس و پژوهشگر تاريخ 

است. 

رابعه تيمورى

«احمد ابوحمزه» براى شناساندن پيشينه رى 
به ايرانيان تالش هاى زيادى كرده است

زبان گوياى ملك رى

اواخر تير ســال۱۳۹۷که بر اساس مصوبه 
شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان ری 
راگا»  «مطالعات  هنری  فرهنگی  مؤسســه 
تأسيس شد «کمک به ارتقای سطح فرهنگ 
و دانــش جامعه، پيوند ميــان فعاليت های 
پژوهشی، فرهنگی، اقتصادی، رصد نيازهای 
فرهنگــی، طراحی و مديريــت تحقيقات 
فرهنگی از منظر آينده پژوهی و آسيب شناسی 
فرهنگی، تعامل ســازنده با دانشــگاه ها و 
مراکز علمی پژوهشی، استفاده از امکانات و 
قابليت های موجود شهرستان ری در توسعه 
تحقيق و پژوهش در ارتباط با تاريخ اجتماعی 
و سياسی و موضوعات فرهنگی و هنری ری» 
اما  به عنوان اهداف اين مؤسسه تعيين شد، 
اين مرکز، معتقد  ابوحمزه، مؤســس  احمد 

است الزمه دستيابی به اين اهداف 

حمايت گســترده از مؤسسه و فعاليت های 
فرهنگی پژوهشی است. او می گويد: «ری از 
پيشــينه تمدنی عظيمی برخوردار است که 
نقطه آغاز تاريخ تهران و حتی کشور است، اما 
متأسفانه شهرری در طول ساليان مختلف و بر 
اثر کم توجهی ها به مجموعه ای از آسيب ها و 
مشکالت مختلف دچار شده و پرداختن به اين 
مشکالت، نهادهای مختلف ری را از اهميت 
مســائل فرهنگی و تاريخی آن غافل کرده 
اســت.» ابوحمزه از حمايت نشدن مؤسسه 
مطالعات راگا از سوی متوليان شهرری گاليه 
می کند و می گويد: «يک دست صدا ندارد و 
اگر بخواهيم در مسير رشد فرهنگ و حفظ 
تاريخ اين شهر باستانی قدم مؤثری برداريم 

بايد نهادهای مختلف به ميدان بيايند.»

 مؤسس مركز مطالعات راگا: 
 يك دست صدا ندارد

است الزمه دستيابی به اين اهداف 

چهره محله

احمد ابوحمزه اولين نقشه رى را تهيه كرد
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قناد جوان هم محله اى قصد دارد شكالت هاى
مهربانى بين كودكان كار توزيع كند

كسب و كـار

  در دوران کودکی شکالت برايش حکم خوشمزه ترين خوراکی 
را داشــت. از خوردن انواع و اقسام آن لذت می برد، اما فکرش را 
هم نمی کرد که روزی خودش به توليد کننده اين خوراکی محبوب 
تبديل شــود. «زهرا مشهدی» دانشــجوی ۲۳ساله رشته صنايع 
غذايی جزو هنرمندان محله شــريعتی منطقه۱۹ است که بعد از 
شــرکت در دوره های آموزش شکالت سازی، گام در عرصه توليد 
اين خوراکی گذاشــته است. او ضمن ساخت شکالت های متنوع و 
مشابه نمونه های خارجی به تهيه کيک تولد می پردازد و با فروش 

محصوالت خود در فضای مجازی کسب درآمد می کند. 

زهرا بلندى

همكارى با «دوباره لبخند»
اختصــاص ۱۰درصــد از ســود کار و ســاخت شــکالت برای 
کودکان کار و کمتربرخوردار طرح جالبی اســت که زهرا مشــهدی 
قصد دارد در برنامه کاری اش قرار بدهد. او در اين باره بيشتر توضيح 
می دهد و می گويد: «حدود ۳سال است که در گروه خيريه «دوباره 
لبخند» عضو هستم و در امور مختلفی مثل جمع آوری کمک برای 
خانواده های نيازمند، بازديد از معلوالن آسايشگاه خيريه کهريزک، 
کوره های آجرپــزی و.... با اين گروه همــکاری می کنم. اکنون نيز 
بــا فعاليت در اين حرفه قصد دارم بخشــی از درآمدم را تبديل به 
شــکالت های مهربانی کنم و آنهــا را در مناســبت ها و اعياد بين 
کودکان کار و نيازمند ساکن محله ام توزيع کنم و برای لحظاتی آنها 

را خوشحال کنم.»

در انديشه كارآفرينى و آموزش
 وقتی به کيک خوش رنگی که آماده تحويل دادن به مشــتری 
اســت اشــاره می کنيم و از او می خواهيم تا درباره مهارتش در اين 
زمينــه صحبت کند، می گويــد: «برای پخت کيــک تولد دوره ای 
نگذرانده ام و اين کار را براســاس تجربيات شــخصی خودم انجام 
می دهم، اما يکی از برنامه هايم در آينده نزديک شرکت در دوره های 
تخصصی کيک پزی اســت.» اين شکالت ســاز جــوان به بردباری 
مادرش در حالی که برای آماده ســازی سفارشــات از آشپزخانه او 
اســتفاده می کند، اشاره می کند و می گويد: «قصد دارم يک کارگاه 
مســتقل برای توليد شــکالت و کيک تولد راه اندازی کنم تا ضمن 
توليد محصوالت بيشــتر، برای ديگر دختران عالقه مند به اين کار 

نيز کارآفرينی کنم.»
 برگــزاری دوره های آموزشــی برای عالقه منــدان به خصوص 
دختران ساکن مناطق جنوبی شهر يکی از اهداف اوست که با اشاره 
به آن می گويد: «در بحث آموزش می خواهم کارم را با آموزش های 
رايگان در صفحه مجازی شــروع کنم، سپس به برگزاری دوره های 
تخصصی خواهم پرداخت. از ساکنان شهرهای ديگر پيام های زيادی 
برای ارسال شــکالت دريافت می کنم، اما به دليل نگرانی از اينکه 
شکالت ها در مسير به دليل ظرافتی که دارند آسيب ببينند اين نوع 
سفارشــات را نمی پذيرم، اين درحالی است که قصد دارم با شروع 
دوره های آموزشی شرايطی را برای آموزش رايگان به شهروندان در 
نقاط مختلف کشور ايجاد و از آنها به عنوان نيروی کار و نمايندگان 

فروش در محل سکونت شان استفاده کنم.»

معمولــی  فروشــگاه های  در 
تنقــالت، به خصــوص در مناطق 
جنوبی شــهر به راحتی نمی توان 
شــکالت های اين بانوی هنرمند را 
پيدا کرد. شکالت های مشابه انواع 
خارجــی که بــا ظرافتی خاص در 
رنگ و طرح های مختلف ســاخته 
شده و در نگاه اول نظر هر طرفدار 
شــکالت را به خود جلب می کنند. 
همه لوازم کار از قالب های قد و نيم 
قد تا همزن حرفه ای و مواد اوليه و... 
را روی اپن آشپزخانه قرار داده است. 
شــکالت های آبی و صورتی رنگ را 
از قالب های شــان در می آورد و کنار 
ترافل های کاکائويی می چيند، سپس 
بدون معطلی مشــغول آماده سازی 
خامــه رنگی برای تزيين کيک نيمه 
آماده تولد می شود. «زهرا مشهدی» 
از آن دســته دخترانی اســت که به 
پخت کيک و شــيرينی های خانگی 
عالقه دارد. او درباره آغاز فعاليتش در 
اين رشته هنری می گويد: «تحصيل 
در رشته صنايع غذايی خيلی اتفاقی 
برايم رقم خورد. با گذشــت زمان نه 
تنها از انتخابم پشــيمان نشدم، بلکه 
انگيــزه ام برای ادامه اين مســير هم 
بيشتر شد و تصميم گرفتم با استفاده 
از مهارت و اســتعدادم در آشــپزی 
و دانشــی که با تحصيل در رشــته 
صنايــع غذايی کســب می کنم برای 
خودم کسب و کاری راه بيندازم.» اين 
دانشجوی ترم هفتم مقطع کارشناسی 
با اشــاره به اينکه راه اندازی يک کافه 
بوده  هميشــگی اش  آرزوی  قنــادی 
اســت، می گويد: «برای تحقق چنين 

خواسته بزرگی بايد اول دوره های 
تخصصی مربــوط به آن 

را می گذرانــدم. همه 
افــکارم متمرکــز 
موضــوع  ايــن 
در  مــدام  و  بود 
حــال تحقيق و 
پرس وجــو بودم. 
کــه  را  افــرادی 
در ايــن حــوزه 
می کردنــد  کار 
اينســتاگرام  در 
و  کــردم  دنبال 

پيگيــر زمان 

برگــزاری دوره های آموزشــی آنها بودم. 
اواسط ســال۱۳۹۸ وقتی متوجه برگزاری 

شکالت ســازی  دوره 
از مدرسان  توسط يکی 
قنــادی شــدم در اين 
دوره شــرکت کــردم. 
بعد از کســب مهارت با 
خوبم  خانــواده  کمک 
کم کم وسايل مورد نياز 
شکالت سازی  و  قنادی 
ابتدا  را  را خريدم. کارم 
از  دريافت ســفارش  با 
بســتگان  و  دوســتان 
آغــاز کــردم و به مرور 
کســب  راه اندازی  ايده 
بــرای  مجــازی  کار  و 
دسترســی به مشتريان 

شکالت های خاص به ذهنم رسيد.»

برگزارى دوره هاى آموزشى 
در آينده نزديك

برای ايجاد کســب و کار ديجيتال بايد 
عالوه بر کســب مهارت در 
هنــر شکالت ســازی، 
درباره شــيوه کار در 
ديجيتالی  فضــای 
هم اطالعات کسب 
می کردم و مقدمات 
اين کار را می چيدم. 
است  موضوعی  اين 
کــه زهــرا در ادامه 
آن  به  صحبت هايش 
و  می کند  اشــاره 
«با  می گويد: 
زی  نــدا ه ا ا ر

صفحــه اينســتاگرامی کارم را از ابتدای 
ســال جاری به صورت جدی آغاز کردم. 
ابتدا تعداد دنبال کنندگانم 
خيلی کم بود، اما به تدريج 
و  خانواده  حمايت های  با 
باال  آنها  تعداد  دوســتان 
رفت و اکنون سفارش های 
زيــادی از نقاط مختلف 
شــهر به خصوص از قشر 
می کنم.»  دريافت  جوان 
کيفيــت  دربــاره  وی 
می گويد:  محصوالتــش 
«مواد مورد نيــازم را از 
فروشگاه های بزرگ لوازم 
اوايل  می خــرم.  قنادی  
خارجی  مواد  هميشــه 
می خريــدم، اما افزايش 
قيمت اين نوع اجناس باعث شد تا مواد 
ايرانی درجه يک را امتحان کنم تا بتوانم 
با قيمتی مناســب تر اين خوشمزه ها را 

برای طرفدارانش آماده کنم.»

صفر تا صد
 با كمك دوستان حمايتگر

اين هنرمند ساکن محله شريعتی، 
عالوه بــر خانــواده از همســايه ها و 
بزرگ تريــن  به عنــوان  دوســتانش 
حاميانش ياد می کند و می گويد: «در 
احســاس می کردم شايد  کار  ابتدای 
اين شکالت ها بين ساکنان محله های 
جنوبی شــهر طرفدار زيادی نداشته 
باشند، اما دقيقًا برعکس اين موضوع 
پيش آمد و اکنون بخش قابل توجهی 
از بســتگان و دوستانم که ساکن اين 
محله هســتند به مشتری های ثابتم 

تبديل شده اند.» 
وی در ادامه با اشــاره به اينکه با 
داشتن دوستانی خوب در انجام هيچ 
يک از مراحل کار به بن بست نخورده 
يادگيری  «بــرای  اســت، می گويد: 
فضای کسب و کار ديجيتال، تبليغ، 
جعبه های  آماده ســازی  عکاســی، 
شکالت و... از دوســتانی که ساکن 
همين محله هســتند کمک گرفتم. 
طراحی لوگو صفحه کاری ام توسط 
يکی از دوســتانم انجام شــد، برای 
نمونــه شــکالت های  از  عکاســی 
دست ســاز خودم از يکــی ديگر از 
گرفتم،  کمک  هنرمندم  دوســتان 
حتی جعبه های شــکالت را هم با 
ديدن چند کليپ آموزشی در خانه 
با همراهی يکی از دوستان درست 
می کنيم و تا جايی کــه بتوانم در 
انجــام کارها خودکفا هســتم يا از 
دوســتان نزديک و کاربلدم کمک 

می گيرم.»

قصد دارم يك كارگاه 
مستقل براى توليد 

شكالت و كيك تولد 
راه اندازى كنم تا ضمن 

توليد محصوالت 
بيشتر، براى ديگر 
دختران عالقه مند 

جنوب شهر نيز 
كارآفرينى كنم

اينجا براى هر سليقه اى 
پرنده دارد. يكى دنبال 
طوطى سخنگوست 
و ديگرى دنبال زرد 
قنارى راسته بازار را 
مى گردد

عالقه به پرندگان 
زينتى پير و جوان 
نمى شناسد

 در اين بخش از منطقه شهروندان از محل هاى دور  و نزديك به اينجا مى آيند تا نمايشگاهى از 
پرنده هاى رنگارنگ  را ببينند.

در اينجا كه قدم مى زنيم صداى  انواع پرنده ها از جمله  قرقاول، طاووس و طوطى به گوش مى رسد 

گاهى اوقات پرنده ها با شيطنت و بازيگوشى توجه همه را به خود جلب مى كنند

تماشاى پرندگان زيبا و رنگارنگ در باغ پرند گان همراه خانواده مى چسبد

 يکی از تفرجگاه های محلی که سال ها قبل به همت شهرداری تهران در محله خليج فارس و 
منطقه ۱۸ راه اندازی شده باغ بزرگ پرندگان است که مخاطبان خاص خود را دارد. اگر ساکن هر 
نقطه از شهر هستيد بهترين مسير برای رفتن به اين باغ استفاده از اتوبان آزادگان به سمت جنوب 

است که البته با تابلوهای راهنمايی مشخص شده است. 

مريم قاسمى

از طوطى شيرين بيان
 تا قـنارى خوش الحان

باغ پرندگان محله خليج فارس 
مشترى هاى خاص خود را دارد

خوشمزه
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خبر ويژه

اخبار كوتاه

مهمان مهمان ها شويم
۵ ســال پيــش در ايــام شــهادت حضرت 
علی بن موســی الرضــا(ع) ۵ شــهيد گمنام 
مهمان ساکنان منطقه۱۷ شدند. اهالی در تدفين 
اين شهدای جوان سنگ تمام گذاشتند و به نيابت 
از خانواده های شــان، مراسم ويژه ای برگزار کردند. 
نخستين شهيد گمنام، ۱۹ساله بود که در عمليات 
والفجر يک در منطقه عملياتی فکه به درجه رفيع 

شهادت نايل آمده بود. 
دومين شهيد ۲۴ســاله و در عمليات والفجر۲ در 
منطقه عملياتی حاج عمران آســمانی شــده بود. 
ســومين شهيد گمنام ۱۷ساله بود که در عمليات 
خيبــر در منطقــه عملياتی مجنون به شــهادت 
رســيده و شــهيد بعدی، ۲۱ســاله در عمليات 
کربالی۴ در منطقه عملياتی ام الرصاص به درجه 

رفيع شهادت نايل آمده بود. 
پنجمين مهمــان عزيز اهالی هم در ۲۱ســالگی 
در عمليــات محرم در منطقه عملياتی شــرهانی 
به شــهادت رســيده بود. پيکر پاک اين شهدای 
گرانقدر در محوطه بوســتان ابوذر آرام گرفت و از 
آن روز تاکنون مقبره آنها پاتوق ســاکنان منطقه 
به خصوص افرادی است که دل شان از روزمرگی ها 
به تنگ آمده يا برای راز و نياز با معبود به اين مکان 
مقدس می آيند. عالوه بر اهالی يک صد پدر و مادر 
شهيد مفقوداالثر منطقه ۱۷، پنجشنبه ها به مزار 
شهيدان گمنام می آيند و با آنها درددل می کنند. 
اينجا پاتوق معنوی ســاکنان دارالشهدای تهران 
است که به ۴ هزار شهيد خود افتخار می کند. قبل 
از شيوع ويروس کرونا، ويژه برنامه های متعددی در 

پاتوق شهدای گمنام برگزار می شد. 

افتتاح كلينيك چشم پزشكى 
در شهر رى

کلينيک فوق تخصصی چشم پزشکی «نور» در 
شــهرری افتتاح شــد. «فرهاد افشار» شهردار 
منطقه۲۰بــا اعالم اين خبر گفت: «اين کلينيک در 
زيربنايی به مساحت بيش از۲هزار و۷۰۰مترمربع و 
در۷طبقه شامل۸درمانگاه در خيابان فداييان اسالم 
احداث شده و خدمات پاراکلينيکی و تخصصی حوزه 

چشم پزشکی به بيماران ارائه می شود.»
 افشــار با اشاره به نقش تسهيلگری مديريت شهری 
در راه اندازی اين کلينيک افزود: «مديريت شــهری 
از ســرمايه گذاری بخش خصوصی در حوزه سالمت 

حمايت می کند.»

تخريب20مورد ساخت وسازه 
غيرمجاز در شهر رى

بــا تخريب۲۰ مــورد ساخت وســاز غيرمجاز 
۳هکتار زمين کشاورزی بخش مرکزی شهرری 

آزادسازی شد. 
«  جبرئيل برادری»مدير جهاد کشــاورزی شهرری با 
اعالم اين خبر گفت: «اين اقدام در راســتای اجرای 
تبصره۲ماده۱۰قانــون اصالحی قانون حفظ کاربری 

اراضی زراعی و باغ ها انجام شد.»
 به گفته برادری اين ساخت وســازهای غيرمجاز در 
روستای اشرف آباد به صورت چهار ديواری در اراضی 

کشاورزی ايجاد شده بود. 

هويت

نان پرزحمت كوره پزخانه
قدمت محله هالل احمر به ســال های پا گرفتن 
شــهرری بازمی گردد و قرار گرفتن سازمان شير و 
خورشيد ســابق در اين خيابان سبب شده که مردم 
در گذشــته آنجا را به اســم خيابان شير و خورشيد 
بشناســند. اين خيابان که از يک سو به در جنوبی 
حرم حضرت شاه عبدالعظيم(ع) و محله نفرآباد و از 
سوی ديگر به محله ولی آباد می رسد، بعد ها با تغيير 
نام ســازمان شير و خورشيد، نام محله هالل احمر را 

به خود گرفته اســت. در نزديکی گورستانی که در سر کوچه شهيد معينی فعلی قرار داشت، 
کوره پزخانه ای بنا شده بود که به سفره بسياری ازخانواده های محله هالل احمر نانی پر زحمت 
می رساند. کوره پزخانه ۳ کوره داشت که وسايل سفالی مانند کوزه و گلدان را که از خاک رس 
می ســاختند، می پختند و روانه بازار بزرگ ری می کردند. آن زمان در جوی باريکی که حاال از 
مقابل ساختمان۱۳۱دو شاخه شده و آبی لجن در آن جريان دارد، آب پاکيزه قنات روان بود. هر 
روز آفتاب نزده زنان محله تشت های پر از رخت را روی سر می گذاشتند و برای شستن رخت ها 
به پای قنات می آمدند. بسياری ازاهالی محله هالل احمر از ساکنان قديمی شهرری هستند و 
هنوز درالبه الی مجتمع های آپارتمانی نوسازی که در کوچه و خيابان های محله قد کشيده اند، 

نشانه هايی از معماری و بافت قديمی محله به چشم می خورد. 

جايگاه فرهنگى آرامستان بهشت زهرا(س)
زهــرا(س)  بهشــت  آرامســتان 
و  مجهزتريــن  از  يکــی  به عنــوان 
بزرگ تريــن آرامســتان های جهان، 
اماکــن شــاخص منطقه۱۹  جــزء 
محسوب می شود. اين آرامسـتان در 
ســـال۱۳۴۹ با مساحت ۳۱۴هکتار 
بعد از دفن نخســتين متوفی به نام 
«مرحوم محمدتقی خيـال» در قطعه 
يـــک، رديف يک و شماره يک رسمًا 

مورد بهره برداری قرار گرفت. با رشـــد روز افزون جمعيت و توسـعه بی رويه شهر تهران و به 
تبع آن افزايش روند مرگ ومير، در بهمن سال۱۳۷۶ مديران وقت سازمان، خريـد و تملک 
۱۱۰هکتار از زمين های قسـمت شـمال و شمال شـرقی آن را در دستور کار قرار داده و پس 

از الحاق آن گورسـتان شهر در بخش شـمالی توسعه يافت.
 بخش توسعه شماره يک در سال۱۳۸۷ پايان يافت و مديران سازمان با تالش فراوان و در 
نهايت کسـب موافقت از مسـئوالن شهرداری های محلی توانستند زمين های خريداری شده 
در قسمت شرقی به وسعت ۱۶۰هکتار را هم به عنوان بخش توسعه شماره ۲ در نظر بگيرند 
و از ابتدای مرداد ماه ۱۳۸۸ امر دفن روزانه شــهر تهران در اين قسمت هم آغاز شد. بهشت 
زهرا(س) تنها آرامستان متمرکز شهر تهران در کنار آستان ملکوتی حضرت امام خمينی(ره) 
اســـت که از ســـال۱۳۷۳ به صورت خودگردان با اســتقالل مالی زير نظر معاونت خدمات 
شهری اداره می شود. اينجا يکی از بزرگ ترين بوستان های معنوی و سـبز شهر تهران اسـت 

که بالغ بر نيمی از آن به فضای سبز اختصاص دارد. 
جايگاه فرهنگی بهشــت زهرا(س) به گونه ای است که در طول سال برگزارکننده حداقل 
۲۵مراســم مّلی و دينی همچون تحويل سال، مراســم رژه نيروهای مسلح و ارتش، سالگرد 
رحلــت ملکوتی حضرت امــام(ره)، آيين ملی غبارروبی و عطرافشــانی مزار شـــهدا، زنگ 
دانش آموز شهيد، شهدای سادات و شـب های قدر، دهه فجر انقالب اسالمی، همايش ميليونی 

پنجشنبه و جمعه آخر سال است. 
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الو محله

و  فنــى  كارشناســان  پاسخ مسئول 
ترافيك ناحيه يك در اســرع وقت از 
خيابان شهيد كيپور بازديد مى كنند و 
كــه  مشــكالتى  تأييــد  صــورت  در 
شهروندان مطرح كرده اند، نسبت به 
مناسب ســازى و ايمن ســازى خيابان 
اقــدام و با ايجاد ســرعتگير و نصب 
عالئم هشداردهنده خواسته اهالى را 

محقق خواهند كرد.  
حامد شعاعى، شهردار ناحيه يك 
منطقه 18

نصب سرعتگير در خيابان 
شهيد كيپور

متأسفانه موتورسيکلت ها  منطقه 18

و خودروها با ســرعت بــاال در خيابان 
شــهيد کيپور حرکت می کنند و باعث 
رعب و وحشت ساکنان به ويژه کودکان 
از مسئوالن  و ســالمندان می شــوند. 
شهرداری تقاضا داريم که در اين خيابان 
سرعتگير مناسب نصب کنند تا آرامش 

و امنيت به محله برگردد. 
نصراهللا رضايی
ساکن محله فردوس

پاسخ مسئول طــى بازديد ميدانى از 
زيرگــذر جواديــه نســبت بــه رفــع 
خاموشى و تعويض المپ هاى سوخته 
اقدام شد. از طرف ديگر عوامل فنى 
مشــكالت  يــك،  ناحيــه  ترافيــك  و 
و  برطــرف  را  فاضــالب  دريچه هــاى 
نسبت به همسطح سازى و رفع موانع 

ترافيكى اقدام كردند.   
حامد خداوردى، شهردار ناحيه يك 
منطقه16

زيرگذر جواديه روشنايى 
ندارد

اگــر شــب ها از زيرگــذر  منطقه 16
جواديه عبور کنيد، متوجه می شــويد که 
روشــنايی کافی نــدارد. از ۱۵ نورافکن 
زيرگذر تنها ۴ چراغ روشن و بقيه خاموش 
اســت. از طرف ديگر در اين مسير چند 
دريچه فاضالب وجود دارد که همســطح 
خيابان نيســت و دست انداز درست کرده 
است. از مسئوالن مربوط خواهش می کنيم 

که به اين مشکالت رسيدگی کنند.
جمعی از اهالی کوچه مهر 
محله جواديه

پاسخ مسئول با هــدف ممانعــت از 
خروج وسايل نقليه از جاده يا سقوط از 
نصــب  و  اصــالح  طــرح  پرتــگاه، 
گاردريل هاى اين محدوده در دستور 
كار قرار گرفته اســت و توسط واحد 
ترافيــك اداره فنــى و عمرانى ناحيه 
انجام شده است. تجهيز و ايمن سازى 
اين محدوده از بزرگراه ضمن كاهش 
خسارات و خطرات احتمالى در كنترل 

ترافيك هم نقش خواهد داشت.    
ميالد اكبرى، شهردار ناحيه يك 
منطقه19

افزايش ايمنى در بزرگراه
از  بخشــی  متأســفانه  منطقه 19

حفاظ های فلــزی کناره ها و ميانه های 
جاده هــا (گاردريل) فرســوده يا خراب 

شده اند. 
مرتضی فراهانی، ساکن محله 
خانی آبادنو


