
پيكر تازه پيدا شده شهيد «ناصر صدقى»  
در امامزاده عبداهللا(ع) شهررى آرام گرفت

38 سال چشمم 
به در بود، مـــادر!

در صورت نجيب و رنج کشــيده مادر غم و خستگی سنگينی نشسته است. 
ناصرش برگشــته، ولی تا وقتی پنهان از چشم همه يک دل سير با پسرک 

خوش خنده خوشرويش اختالط نکند، دلش آرام نمی گيرد...
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گفت وگو با دكتر«عليرضا شريفى يزدى»  جامعه شناس 
درباره پديده مهاجر پذيرى و حاشيه نشينى در جنوب تهران

اين جوان ساكن محله گلچين 5دستگاه طراحى كرده 
كه در انبارى خانه اش خاك مى خورند

قرن جديد پشت درايســتاده و برای آمدن لحظه شماری می کند. بايد 
ديد که در آســتانه قرن ۱۴، شهر و محله مان چه وضعيتی پيدا خواهد 

کرد. از آنجايی که يکی ازمسائل مهم اجتماعی وقوع پديده...

  دلش شکسته و رغبت چندانی برای رفتن به سمت انباری خانه اش 
ندارد. قدم هايش را با  ترديد برمــی دارد چون می داند که به محض 

ديدن دستگاهی که برای ساخت آن خون دل خورده، پول توجيبی هايش 
را خرج کرده، شب بيداری کشيده و با هزاران اميد و آرزو به ثبت اختراع 

رسانده، حال دلش دگرگون می شود... 

راه نجـاتى 
جز تمركز زدايى نداريم

ابداعات در انبارى
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مدير فرهنگى منطقه 16خبر داد
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بوستان  افتتاح  نيكنام-  رضا 
فضای  محوطه  در  دوچرخــه 
سبز فرهنگسرای بهمن، اين فرصت 
برای مخاطبان فراهم شده تا از اين 
وسيله پاک و دوستدار محيط زيست 
اســتفاده کنند. رئيس فرهنگسرای 
بهمن در اين باره گفت: «با همکاری 
شــهرداری منطقــه ۱۶، بوســتان 
دوچرخه در محوطه اين فرهنگسرا 
به بهره برداری رســيد و شهروندانی 
کــه قصــد اســتفاده از کالس ها و 
و  ورزشــی  آموزشــی،  کارگاه های 
هنــری را دارنــد می تواننــد برای 
رفت وآمد تا محل مورد نظرشــان از 

اين دوچرخه ها اســتفاده کنند.» «علی اصغر خســروی» با قدردانی از 
زحمات مســئوالن حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه ۱۶ در زمينه    

دوچرخه ســواری  فرهنگ  ترويــج 
افزود: «فضای سبز و منحصربه فرد و 
گسترده فرهنگسرای بهمن، پوشش 
گياهــی و همچنين امکانات متنوع 
آن باعــث شــده تا ايــن مجموعه 
به ويژه  تهران،  از سراســر  فرهنگی 
محله هــای جنوب شــهر از جمله 
مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ مخاطب 
داشته باشد، بنابراين بهبود امکانات 
آن از جمله بهره برداری از بوســتان 
دوچرخه می توانــد مخاطبان را به 
استفاده از انرژی های پاک از جمله 
خسروی  کند.»  تشــويق  دوچرخه 
اضافه کرد: «آموزش دوچرخه سواری 
به عالقه مندان از جمله برنامه هايی است که پيش بينی شده و شهروندان 

۶ تا ۶۰ سال می توانند به زودی از اين خدمات بهره مند شوند.»

تيتر يك

افتتاح بوستان دوچرخه در فرهنگسراى بهمن 

2 روز هفته در «نگهداشت كوچه به كوچه» 
طرح «نگهداشت کوچه به کوچه» روزهای چهارشنبه و 

پنجشنبه در نواحی سه گانه منطقه۱۷ اجرا می شود. 
معاون خدمات شهری و محيط زيست شهردار منطقه۱۷ 
بــا بيان اينکه در اين طرح وضــع نظافت معابر و محله ها 
بررسی می شــود، افزود: «روزهای چهارشنبه هر هفته در 
هر ناحيه محورهای اصلی و فرعی هر محله توسط نيروهای 
خدمات شهری همان ناحيه بررسی و اقدام هايی همچون 
رفت و روب، شســت وشوی نهرها، اليروبی، برچسب کنی 
و نظافت انجام می شود.» «محمدرضا افخم» با بيان اينکه 
روزهای پنجشنبه نيروهای خدمات شهری برای نگهداشت يک ناحيه بسيج می شوند، ادامه داد: 
«بر اين اساس هر هفته يک ناحيه از منطقه انتخاب شده و عوامل همه نواحی مثل اداره ساماندهی، 
مسيل ها، فضای سبز و... به ارائه خدمات شهری در آن می پردازند. در کنار اجرای طرح نگهداشت 
کوچه به کوچه» نيروهای خدمات شهری هر ناحيه همه روزه ساعت۷ بر اين محورهايی را در نظر 

گرفته و بر وضعيت نظافت و نگهداشت آن نظارت می کنند.»

نگهداشت كوچه 

يادداشت

نسخه شفابخش 
حاشيه نشينى كجاست؟

مهاجــرت خواه با مبدأ داخلــی، خواه با مبدأ 
خارجی برنامه های فرهنگیـ  حتی با ابزار نوسازی 
و زيباسازی کالبدیـ  را با هدف ايجاد حس تعلق 
و مشارکت پذيری اگر نگوييم ابتر،  حداقل کمرنگ 
و روند اجــرای آن را طوالنی و هزينه بر می کند. 
کمترين دليل اينکه مديران شــهری نمی دانند 

دقيقًا برای کدام شهرنشين برنامه ريزی کنند. 
از يــک ســو،  مهاجری ديده می شــود که به 
دشواری فارســی صحبت می کند با فرزندانی که 
غالبا از تحصيل مانده اند و در عين حال، مشخص 
نيســت تا چه زمانی ساکن محله خواهند بود. در 
ديگر سو، شهروند غير مهاجری وجود دارد که از 
چند نسل پيش در محله زندگی و کار می کرده و 
در مناسبات در هم تنيده اجتماعی و محلی حضور 

داشته، اما به داليلی اکنون در محله غايب است.
غيبت ســاکنان قديمــی از محله های اصيل 
بی دليل نيست. بسياری از ساکنان بومی محله های 
اصيل در مدت زمان معلومی به داليل مختلف از 
جمله غلبه جمعيت مهاجر و کمرنگ شدن روابط 
همسايگی و ارزش های ســنتی و مهم تر از همه 
گســترش آســيب های اجتماعی مجبور به کوچ 
اجباری شــده اند در حالی که رخنه و گســترش 
آسيب های اجتماعی نه از جانب جمعيت تازه وارد 
بلکه به دليل گسســت های اجتماعی و فرهنگی 

پديدار شده اند. 
هنوز مهاجــری که چند دهه در ايران زندگی 
می کنــد و صاحب فرزند و عروس هم شــده، از 
دستگيری و اخراج از کشور در هراس دائمی است. 
از اين رو، اينان بيشتر تمايل دارند در سايه زندگی 
کنند و کمتريــن تماس و اصطکاک را با قانون و 
نهادهای رسمی داشته باشند که چنين محله هايی 
بهترين فرصت را برای رخنه بزه و بزهکاری را از 

ساير نقاط فراهم می کند.
 توجه داشــته باشــيم که آســيب زدايی از 
محله هــای مبتال برنامه های مفصــل و هزينه بر 
و زمان بــری می طلبــد. محله هــای نفرآباد در 
شــهرری، باغ آذری در شوش و هرندی در محله 
تختی مثال های روشــنی در اين زمينه اند. البته 
گزارش های ما از کلونی های مهاجران حاشيه نشين 
جز آثار مشهودی که در قامت کودکان زباله گرد و 
متکدی، کودکان بی شناسنامه و بدون تحصيالت 
خودنمايی می کند، اوضاع بغرنج تری را به نمايش 

می گذارد.
در غياب نهادهای رســمی کــه علی القاعده 
بايد برنامه هايی برای فراينــد جامعه پذيری اين 
جوامع همانند ساير کشــورهای جهان، به عهده 
می گرفتنــد، حرکت های خودجــوش و جهادی 
از ســوی جوانان تحصيلکــرده و متعهد در قالب 
گروه های مردم نهاد سراغ فقرزدايی جوامع مهاجر 
و حاشيه نشين رفتند. اينان خوشبختانه به تدريج 
و هوشــمندانه از کمک های معيشتی به ضرورت 
اجرای طرح های تکميلــی از جمله آموزش های 
تحصيلــی و فرهنگی و حرفه آموزی ســوق پيدا 
کرده اند. اين دســت اقدامات جای خوشحالی و 
تقدير دارد، اما فقط به منزله مرهمی بر دردهای 
کهنه و مزمن اســت؛ چرا که نوشــدارو با تالش 
دســتگاه های متولی و مســئول در اين زمينه و 
به ويژه بازنگری در ساختار مهاجرپذيری و قوانين 

مهاجرت و مهاجران امکان پذير خواهد شد. 
صفحه های ۸ تا ۱۱ را بخوانيد.

آزادسازى1700 مترمربع از امالك معارض 
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۱۸ از آزادسازی 
و تخريب ۱۷۰۰ مترمربع از امالک معارض در مسير پروژه 
۷۶ متری شــهيد بروجردی و تسريع در اجرای آن خبر 
داد. «عباس فرشاديان» درباره موفقيت های به دست آمده 
و وضعيــت پروژه در حال ســاخت گفت: «يکی از موانع 
مهم در اجرای پروژه ۷۶ متری شــهيد بروجردی تعيين 
تکليف امالک معارض است که در فاز نخست آن هزار و 
۷۰۰ مترمربع از اين معارضان ملکی آزادسازی شدند که 
باعث ســرعت يافتن اجرای اين پروژه خواهدشد.» او از 
پيشرفت ۶۴ درصدی پروژه شهيد بروجردی صحبت کرد و افزود: «فاز نخست اين پروژه به طول 
۱/۷ کيلومتر در حدفاصل بلوار شهيد مهتدی تا ميدان جانبازان در حال اجراست که در طول 
اين مسير طراحی و جانمايی برای نصب ۵ پل عابر مکانيزه نيز پيش بينی شده است.» فرشاديان 
تأکيد کرد که اجرای اين پروژه نقش ويژه ای در تسهيل عبور و مرور شهروندان، کاهش سوانح 

و تصادفات رانندگی، بهبود شرايط زندگی اهالی منطقه۱۸ دارد.

 مترمربع از امالك معارض 
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برگزارى مسابقه فوتبال گل كوچك پيشكسوتان
به ابتکار اداره ورزش شــهرداری منطقه ۱۶، مسابقات فوتبال 
گل کوچک چند جانبه پيشکسوتان تهران با حضور فوتباليست های 
۴۷ سال و باالتر در زمين فوتبال بعثت برگزار شد. «رضا کنگرانی» 
در اين باره به خبرنگار همشــهری محله گفت: «هدف از برگزاری 
اين دوره از مسابقات باال بردن روحيه شادی و نشاط، ايجاد رقابتی 
دوستانه و صميمانه و جلب مشارکت پيشکسوتان فوتبال در امور 
ورزشــی محله بود که با رعايت نکات بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی در چند روز برگزار شــد.» مدير اداره ورزش منطقه ۱۶ 
از شرکت محدود تيم های ورزشی تهران در مسابقات فوتبال گل 
کوچک با توجه به شرايط کرونايی صحبت کرد و افزود: «در اين 
دوره از رقابت ها ۱۲ تيم فوتبال که ميانگين ســنی بازيکنان آنها 
۴۷ سال بود، شرکت داشتند که از ميان آنها می توان به تيم های فوتبال شهيد عبدی، سردار 
شــهيد ليالچی، شهرداری تهران، شهدای باغ آذری و جوانان خزانه اشاره کرد.» کنگرانی با 
بيان اينکه برد و باخت در اين دوره از مسابقات مطرح نبوده، عنوان کرد که تيم های فوتبال 
شهرداری تهران، سردار شهيد ليالچی، شهيد عبدی و شهدای باغ آذری خوش درخشيدند 

و صاحب عنوان برترين تيم های فوتبال شدند. 

پويش«همسايه خوب من» در 4 محله 
شــهردار ناحيه ۳ منطقه ۱۸ از راه اندازی پويش «همســايه خوب من» در محله های شهرک 
صاحب الزمان(عج)، مســلمين، يافت آباد شــمالی و جنوبی خبر داد. «سروش نعمتی» هدف از 
راه اندازی اين پويش محلی را ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــينی و کاهش تنش ها و مشکالت بين 
همسايه ها و ساکنان آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی عنوان کرد و گفت: «قصد داريم با راه اندازی 
اين پويش در شبکه های اجتماعی در ۳ حوزه مهم؛ شناخت حريم خصوصی، آداب همسايه داری، 

مشارکت و همکاری در بهبود شرايط زندگی و کاهش ناماليمات و تنش ها فرهنگسازی کنيم. 

قرارگاه فرماندهى انتظامى ويژه رى ساخته مى شود
با اختصاص۳و نيم هکتار زمين از ســوی فرمانداری و شهرداری، 
طرح ساخت قرارگاه فرماندهی انتظامی ويژه شهرری اجرا می شود. 
فرماندار شهرســتان ری با اعــالم اين خبر گفت: «طــرح ارتقای 
سرکالنتری شهرستان ری به فرماندهی انتظامی ويژه ری چند سال 
پيش مورد موافقــت فرماندهی ناجا قرار گرفت، اما به دليل موجود 
نبودن زمين مناســب برای ايجاد ساختمان فرماندهی مغفول مانده 
بود.» «حســين توکلی کجانی» ادامه داد: «به تازگی و با هماهنگی 
شهرداری و استانداری تهران زمينی به وسعت۳و نيم هکتار در مرکز 
شهرستان ری تأمين شــده و به زودی ساخت ساختمان فرماندهی 
انتظامی ويژه شــهرری آغاز می شود.» توکلی اعتبار پيش بينی شده 
بــرای اجرای طــرح را ۳۰۰ ميليارد ريال ذکر کــرد و توضيح داد: 
«فرماندهی انتظامی ويژه شهرستان ری با پليس های تخصصی مستقل فعاليت و خدمت رسانی 
می کند، ولی در مديريت کالن زيرنظر فاتب تهران بزرگ اداره می شود.» وی به وسعت ۲هزار و 
۲۰۰ کيلومترمربعی شهرســتان ری و قرار گرفتن۵ بخش و ۶ شهر در اين محدوده جغرافيايی 
اشاره کرد و افزود: «وسعت شهرستان ری، وجود نقاط مهم و حساس و برگزاری مراسم مختلف 
ملی و مذهبی در اين شهرستان ضرورت ارتقای ساختمان انتظامی شهرری را ايجاب می کند.» 
به گفته فرماندار ويژه شهرستان ری به موازات اجرايی شدن اين طرح، تقويت نيروی انتظامی 
هم در دســتور کار متوليان تأمين امنيت شهرری قرار گرفته و در اين راستا در شهرک عالئين 
کالنتری ايجاد می شود. توکلی طرح ايجاد کالنتری در شهرک عاليين را در مرحله تأمين اعتبار 

اعالم کرد و از آغاز عمليات ساخت کالنتری در آينده نزديک خبر داد. 

1500  ميز خبر
كيلوگرم پسماند خشك به طور 
ميانگين طى روزهاى شنبه از 

غرفه هاى بازيافت جمع آورى مى شود. 

  3295
درخت واقع در ناحيه 2 منطقه 18 
شناسايى و صاحب پالك شدند. اين 

كار باعث مى شود كه آمار تعداد 
درختان همواره مورد بررسى قرار 
گرفته و از نابودى فضاهاى سبز 

محله ها جلوگيرى شود. 

7
 ساختمان شهردارى منطقه19 

به دستگاه كمپوستر براى تبديل 
پسماند تر به كود كمپوست مجهز 

شدند. 

15
 واحد دامدارى و گاودارى درمحدوده 

ناحيه 7 شهردارى منطقه 18 
فعاليت دارند كه بخش عمده اى 

از نيازشهروندان تهرانى را تأمين 
مى كنند. 

520
ميليون ريال ارزش ريالى جرائم 
تخلفات فروشگاه هاى زنجيره اى 

شهرستان رى در دى امسال است. 
«لطف اهللا ستاره» رئيس اتاق اصناف 

شهرستان رى، تعداد برگ جريمه 
صادر شده براى اين فروشگاه ها را 
در ماه دى يك صد فقره ذكر كرد و 
توضيح داد: «تبليغات خالف واقع و 
گران  فروشى از جرائم فروشگاه هاى 

زنجيره اى شهرستان رى است.»

 800
مترمربع به فضاى سبز منطقه17 
اضافه شد. اين افزايش فضاى 

سبز با ساخت و تجهيز پاتوق محله 
«ارژنگيان» حاصل شده كه در 

پروژه هاى توسعه محلى قرار داشت. 
ساخت اين پاتوق محلى اوايل تير 

امسال شروع شد. 

افزايش مراكز فرهنگى نياز 
محله ابن بابويه است 

ناامنی بوستان های محله 
اهالی  از مشکالت  ابن بابويه 
«مهدی  اســت.  محله  اين 
شوراياری  دبير  شــيرازی» 
محله می گويــد: «در اغلب 
مانند  محله  بوســتان های 

بوستان مالک اشتر و جواداالئمه(ع) معتادان و اراذل 
و اوباش در ساعات مختلف شبانه روز پرسه می زنند و 

برای اهالی مزاحمت ايجاد می کنند.» 
شيرازی به مقطعی و کوتاه مدت بودن طرح های 
پاکسازی بوستان ها و معابر اشاره می کند و می گويد: 
«نيروی انتظامی با پيگيری شــوراياری بارها برای 
جمع آوری افراد ناباب از بوستان ها اقدام کرده، ولی 
پــس از مدتی اين افراد دوبــاره به پاتوق های خود 
بازگشته اند.» کمبود مراکز فرهنگی مشکل ديگری 
است که دبير شوراياری محله ابن بابويه به آن اشاره 

می کند.
 او می افزايــد: «جوانان و نوجوانان محله مکانی 
برای گذران اوقات فراغت خود ندارند و قهوه خانه ها 
محل تجمع و وقت گذرانی آنهاست که باعث آلوده 
شــدن نســل جوان محله به جرائم و آسيب های 
اجتماعی می شود.» شيرازی تملک و تغيير کاربری 
گاراژهــای متروکه و قديمــی را از نيازهای محله 
ابن بابويه عنوان و پيشنهاد می کند مديريت شهری 
منطقه۲۰، گاراژ جوکارزاده را که از موقعيت مکانی 
و مساحت مناســبی برخوردار است برای راه اندازی 

مرکز فرهنگی محله تملک کند.

شورايارى

خبر خطى

منطقه16 کارگاه های آموزش مجازی فرهنگسرای 
بهمن از عالقه مندان به رشته های هنری از جمله 
خوشنويسی، نوازندگی، طراحی و... ثبت نام می کند. 
 منطقه 18 نخســتين پارکينگ زيرسطحی شهر 
تهران در خيابان شهيد آقايی شهرک ولی عصر(عج) 
مجاور راســته مبل فروشان خيابان وحدت ساخته 

می شود. 
منطقه20  طرح «چهارشنبه های حقوقی» با هدف 
ارائه مشــاوره های حقوقی رايگان به شــهروندان 
در دادگســتری شهرســتان ری اجرا می شود. در 
اين طرح روزهای چهارشــنبه مشاوران و وکالی 
دادگستری در ميزهای خدمت دادگستری مستقر 
شده و به مشــکالت و پرسش های حقوقی اهالی 

پاسخ می دهند. 
منطقه19 ملک معارض خيابان ســبالن پس از 
حدود ۳۰ســال انتظار رفع و اين خيابان تعريض 
شــد. اين ملک معارض، بخشــی از زمين متعلق 
به شــهرداری منطقه به پالک ثبتی ۲۲۷/۱۴ بود 
که توســط شخصی تصرف و در سال های گذشته 
به شکل مســکونی ساخته شــده بود. شهرداری 
منطقه۱۹ برای رفع تصرف اين ملک اقدام به طرح 
دعوای حقوقی در دادگاه کرد و موفق به اخذ رأی 
قطعی، به نفع شهرداری منطقه شد. در نهايت نيز 
با همکاری مجتمع قضايی بعثت رأی اجرا و پس 
از ســال ها انتظار، ملک متصرف تخريب و خيابان 

سبالن تعريض شد. 
منطقه16 تاکنــون بيش از ۳۵ عکس قديمی در 
ادامه فراخوان ارسال عکس با موضوع هويت محله 
جواديه به دبيرخانه انجمن اجتماعی جواديه رسيده 
اســت که پيش بينی می شود در يک ماه آينده اين 

تعداد به ۱۰۰ قطعه عکس قديمی برسد.  
منطقــه 18  زمين چمن مصنوعی بوســتان 
گلســتانه به نورافکن و کانکــس نگهبانی ۲۴ 
ساعته مجهز شده و تيم های فوتبال محلی به 
نوبت از اين فضا برای برگزاری مسابقات ورزشی 

و تمرينات آمادگی استفاده می کنند. 

جمع آورى پسماندهاى شيشه اى قبل از تخريب
از اين پس پســماندهای شيشــه ای ساختمان های 
منطقه۱۹ قبل از تخريب و نوسازی مديريت و جمع آوری 
می شــوند. معــاون خدمات شــهری و محيط زيســت 
منطقه۱۹ بــا اعالم اين خبر و با اشــاره به اينکه حفظ 
سالمت شــهروندان و محيط زيســت دليل اصلی برای 
اجرای اين طرح است، گفت: «با هدف اجرای بهينه اين 
عمليات، اطالع رسانی و آموزش های الزم به کارکنان دفاتر 
الکترونيک شهر به همراه توزيع بسته های آموزشی صورت 
گرفته اســت. برای آشنايی شهروندان با مراحل کار، اين 
بسته ها از طريق اداره های شهرسازی ساختمان های نواحی شهرداری بين آنان توزيع می شود.» 
«مجيد صبوری» در ادامه از پايان يافتن دوره های آموزش بازيافت و تفکيک پسماند به ساکنان 
۵ شهرک در طرح شنبه های بدون پسماند خبر داد و گفت: «طی اين فعاليت بيش از ۴هزار و 
۴۵۰ خانوار مورد آموزش قرار گرفتند که مشــارکت ساکنان شهرک ها در تفکيک پسماندها با 

جمع آوری نزديک به ۴۰۰کيلو پسماند خشک از نتايج اين آموزش ها بوده است.» 

پسمانده جمع

موفقيت 2منطقه جنوب شهر در مقابله باكرونا
مناطق۱۶ و ۱۷ به عنوان مناطــق برتر در حوزه مقابله با کرونا 
معرفی شــدند. سرپرست معاونت ســازمان مديريت بحران تهران 
در اين باره گفت: «براســاس شــاخص های ارزيابی مناطق يک، ۳، 
۴، ۱۰، ۱۱، ۱۶ و ۱۷» از ميــان مناطق بيســت و دوگانه پايتخت 
به عنــوان مناطق برتر در مقابله با کرونا تعيين و معرفی شــدند.» 
به گفته «اســماعيل ســليمی» اين مناطق با بررسی ۱۲شاخص 
ارزيابــی از جمله تعداد برگزاری دوره های آموزشــی، تعداد صدور 
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و راهنماهای ابالغ شده، تعداد اخبار و 
اطالعات ارائه شده در فضای مجازی، توزيع اقالم بهداشتی، ميزان 
مشارکت گروه های مردمی (دوام، سمن ها، بسيج و...) و مواردی از 
اين قبيل به عنوان مناطق برتر معرفی شدند. وی افزود: «گروه های 
داوطلب واکنش اضطراری محله در شهر تهران که به اختصار دوام ناميده می شوند، به شکل 
کامًال داوطلبانه و در هماهنگی با ستادهای مديريت بحران مناطق در پيشبرد اقدامات مقابله 
با کرونا سهم و نقش مهمی ايفا کرده اند. اين اقدامات از ابتدای شيوع بيماری کرونا با تشکيل 
کارگروه های تخصصی پنجگانه ســتاد مقابله با کرونا شامل بهداشت محيط و دفع پسماند، 
آموزش، فرهنگســازی و مشــارکت مردم، تأمين و توزيع اقالم و ارزاق عمومی، اطالع رسانی، 
بودجه، پشــتيبانی و منابع انســانی در حال انجام اســت و همچنان در دستورکار ستادهای 

مديريت بحران مناطق قرار دارد.»

چهره
يادنامه اى براى مرحوم استاد

 «اسماعيل شاه محمدى»
روزى كه پيامك هاى 
تبريكش متوقف شد

البه الى نشريات، نسخ خطى، تصاوير و 
ويدئوهايى كه با دقت و اشتياق در اتاق 
كوچك طبقه پنجم سراى محله دولت آباد 
چيده، مى توان بخشــى از تاريخ معاصر رى 
كهن و باســتانى را تماشــا كــرد. اين اتاق 
كوچك عنوان «موزه مشاهير و مفاخر شهر 
رى» را يــدك مى كشــد كه «اســماعيل 
بــود.  كــرده  راه انــدازى  شــاه محمدى» 
شــاه محمدى نيمى از6دهه عمــرش را به 
جمع آورى تاريخ معاصر شهررى گذراند و در 
اين موزه، گنجينه ارزشــمندى از تاريخچه 
وقايع، شخصيت ها و افراد تأثيرگذار شهررى 
را در دهه هــاى اخير گــردآورى كرد. او در 
ســاعات پايانى جمعه سوم بهمن ناگهانى و 
ناباورانــه از دنيــا رفت و جامعه رســانه اى 
شهررى را سوگوار كرد. مجموعه پيشينه رى 
تنها دســتاورد اين فعال فرهنگى نيست و 
مرحوم شاه محمدى در عرصه فرهنگ و هنر 
شهررى نقشى تأثيرگذار داشت. او در جوانى 
در كنــار مرحوم «كريــم اكبرى مباركه» و 
تعدادى از بازيگران جوان شهررى به بازيگرى 
تئاتر مشغول بود و در همان دوران به دليل 
فعاليت هاى آموزشــى و تربيتــى مؤثر در 
مدارس شهر رى، عنوان مربى پرورشى برتر 

استان تهران را دريافت كرد. مرحوم 
تاريخ  تقويمى،  در  شــاه محمدى 
تولد6 هزار نفر از آشنايان، بستگان 

و دوســتانش را ثبت كرده و 
مورد  مشــغله هاى  از  يكى 
عالقه او اين بود كه هر روز 
صبــح نام كســانى را كه 
ســالگرد تولدشــان فــرا 
رســيده بود از تقويم پيدا 
كرده و با ارسال پيام به آنها 
تبريــك بگويــد. متولدان 

شــنبه4بهمن، صبح سالروز 
تولدشان منتظر پيامك تبريك 
شاه محمدى بودند، اما اين پيام 

هرگز به آنها نرسيد. 

مدارس شهر رى، عنوان مربى پرورشى برتر 
استان تهران را دريافت كرد. مرحوم 
تاريخ  تقويمى،  در  شــاه محمدى 
6 هزار نفر از آشنايان، بستگان 

و دوســتانش را ثبت كرده و 
مورد  مشــغله هاى  از  يكى 
عالقه او اين بود كه هر روز 
صبــح نام كســانى را كه 
ســالگرد تولدشــان فــرا 
رســيده بود از تقويم پيدا 
كرده و با ارسال پيام به آنها 
تبريــك بگويــد. متولدان 

شــنبه4بهمن، صبح سالروز 
تولدشان منتظر پيامك تبريك 
شاه محمدى بودند، اما اين پيام 

هرگز به آنها نرسيد. 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

کار هر روزش بيرون ريختن دل و روده وسايل 
مختلف بود. نه تنها اسباب بازی های خودش، بلکه 
با پيچ گوشــتی و انبردست به جان وسايل خانه 
می افتاد تا ســر از سيستم مکانيکی آنها درآورد. 
پدر و مادرش هم حرفــی به او نمی زدند و فقط 
مراقب بودند به ســمت پريز برق نرود. گاهی هم 
پدرش که کارمند بود و مثل خودش به کارهای 
مکانيکــی و الکترونيکــی عالقه داشــت کمک 
حالش می شــد تا بهتر بتواند پيــچ و مهره های 
وسايل خانه را باز کند و ببندد. بدون اينکه پا در 
کالسی بگذارد به همين شيوه توانست با قطعات 
رايانه آشــنا شود و با باال و پايين کردن بازارهای 
رايانه، قطعات را شناخته و حتی به تعمير رايانه 
بچه های محل و آشناها بپردازد. با اينکه خانواده 
آقامهدی مثل خيلی از ســاکنان جنوب شــهر 
بضاعت مالی زيادی نداشتند، اما حامی اصلی اش 
شدند تا بتواند استعدادهايش را کشف کند و به 
همين خاطر، هر موفقيتی را که در زندگی و کار 
به دست آورده مديون حمايت های آنها می داند. 
ازدواج هم که کرد همسرش در اين راه پشتيبان 

اصلی او شد. 

تحقيق و پژوهش، مقدمه اختراع
۳۶ ســاله اســت. عالقه به کارهای مکانيکی 
هيچ وقت باعث نشــد در خوانــدن درس کاهلی 
کند. اول تا ســوم ابتدايــی را در محله جواديه 
که زادگاهش بود، به آخر رساند و از سال۱۳۷۶ 
که ســاکن محله گلچين شــد، تحصيالتش را 
در مــدارس منطقه۱۷ ادامــه داد. در آزمون 
دبيرســتان نمونه دولتی هدايت قبول شد و 
رشته مهندسی مکانيک را در دانشگاه انتخاب 
کــرد. مدرک فوق ليســانس خــود را هم در 
همين رشــته گرفت، اما جرقه فعاليت های او 
برای ساخت دستگاه های مختلف و اختراعاتش 
از دوران دبيرستان خورد. در اين دوران 
تحقيقاتی  فعاليت هــای  دنبال 
رفت و زمينه ای شــد تا در 
ساخت  به  دانشگاه  دوران 
دســتگاه بپردازد و در 
کنار ثبت اختراعات، 
ی  له هــا مقا
بــه  مختلفــی 
ه ها  ر ا جشــنو
با  دهــد.  ارائه 
مراکز پژوهشــی 
مختلــف  ســازمان 
هــم مثل وزارت دفــاع و مرکز 
تهران  استان  بســيج  تحقيقات 
۵گواهی  است.  داشته  همکاری 
ثبــت اختــراع در حوزه هــای 
مختلف خودروسازی، پزشکی و 

کشاورزی دارد. 

  دلش شکسته و رغبت چندانی برای رفتن 
به سمت انباری خانه اش ندارد. قدم هايش را 
با  ترديد برمی دارد چون می داند که به محض 
ديدن دســتگاهی که برای ساخت آن خون 
دل خورده، پول توجيبی هايش را خرج کرده، 
شب بيداری کشيده و با هزاران اميد و آرزو 
رسانده، حال دلش دگرگون  اختراع  ثبت  به 
می شــود. با اين وجود درخواســت ما را رد 
نمی کند و در انباری را باز می کند. بين وسايل، 
دستگاهی را بيرون می کشد، اما به يکباره در 
جای خود ميخکوب می شود. يکی از پايه های 
دستگاه شکسته و همين عامل باعث می شود 

دل و دماغــی برای عکــس گرفتن از 
دستگاهش در چنين وضعی باقی 

عکس های  به  می خواهد  نماند. 
اختراع  ثبت  گواهی  و  قديمی 
دستگاه های  و  دســتگاه  اين 
ديگرش اکتفــا کنيم. «مهدی 

از ده ها جوان  اله يار» يکــی 
که  اســت  مبتکری 

او  از  حمايتــی 
انبوه  برای توليد 
يش  ه ها ستگا د
بــه  و  نشــده 

درآوردن  اجــرا 
خود  ناب  ايده های 

و  گذاشــته  کنار  را 
سراغ کارهای ديگر 

رفته است. 

ابوذر چهل اميرانى

که ســاکن محله گلچين شــد، تحصيالتش را 
در مــدارس منطقه۱۷ ادامــه داد. در آزمون 
دبيرســتان نمونه دولتی هدايت قبول شد و 
رشته مهندسی مکانيک را در دانشگاه انتخاب 
کــرد. مدرک فوق ليســانس خــود را هم در 
همين رشــته گرفت، اما جرقه فعاليت های او 
برای ساخت دستگاه های مختلف و اختراعاتش 
از دوران دبيرستان خورد. در اين دوران 
تحقيقاتی  فعاليت هــای  دنبال 
رفت و زمينه ای شــد تا در 
ساخت  به  دانشگاه  دوران 
دســتگاه بپردازد و در 
کنار ثبت اختراعات، 

مختلــف  ســازمان 
هــم مثل وزارت دفــاع و مرکز 
تهران  استان  بســيج  تحقيقات 

است.  داشته  همکاری 
ثبــت اختــراع در حوزه هــای 
مختلف خودروسازی، پزشکی و 

کشاورزی دارد. 

دستگاهش در چنين وضعی باقی 
عکس های  به  می خواهد  نماند. 
اختراع  ثبت  گواهی  و  قديمی 
دستگاه های  و  دســتگاه  اين 
ديگرش اکتفــا کنيم. «مهدی 

از ده ها جوان  اله يار» يکــی 
که  اســت  مبتکری 

او  از  حمايتــی 
انبوه  برای توليد 
يش  ه ها ستگا د
بــه  و  نشــده 

درآوردن  اجــرا 
خود  ناب  ايده های 

و  گذاشــته  کنار  را 
سراغ کارهای ديگر 

اين جوان ساكن محله 
گلچين 5دستگاه طراحى 

كرده كه در انبارى خانه اش 
خاك مى خورند

ابداعات 
در انبارى

جلوگيرى از هدررفت آب
سال۱۳۸۴ زمانی که ۲۱سال داشت، نخستين 
دستگاه ابداعی خود را ساخت. وقتی به روستاها 
و اطراف شــهر می رفت زحمت زياد کشاورزان و 
باغبان ها را برای آبيــاری مزارع و باغ ها می ديد، 
اما احســاس می کرد بعضی از گياهان و درختان 
آبياری مناســبی نمی شوند و آب زيادی هم هدر 
می رود. به دنبــال راهی بود تــا باغبان ها برای 
آبيــاری درختان و گياهان بــه زحمت نيفتند و 
آب هم هدر نرود. طراحی هايش را شــروع کرد 
که نتيجه آن ســاخت دســتگاهی برای آبياری 
خودکار مزارع و باغ ها بود. اين دستگاه با عنوان 
«اســتفاده از شــناورهای قطع و وصل آب برای 
آبيــاری خودکار و جلوگيری از ســرريز شــدن 
مخــازن آب» در قوه قضاييه ثبــت اختراع و به 
تأييد سازمان جهاد کشاورزی رسيد. اين دستگاه 
توانايــی انتقال خودکار آب بــه پای درختان در 
زمانی مشخص را دارد و با توجه به سنسورهايی 
که اله يــار در آن تعبيه کــرده، رطوب خاک را 
می سنجد تا پس از رسيدن به حدنصاب، آبياری 
درختان به صورت خودکار قطع شود. دستگاهی 
که رتبه اول را برای او در جشــنواره دانشجويی 
به ارمغــان آورد. اله يار بين ســال های۱۳۸۵ تا 
۱۳۸۶ توانســت ۳طرح خــود را ثبت ملی کند. 
ابتدا طرح ســاخت دســتگاه جک اتوماتيک را 
ســاخت که قابليت استفاده در همه خودروها را 
داشت. دســتگاهی که خودرو را با فشردن يک 
دکمه از زمين بلند و در فاصله های دلخواه نگه 
می دارد. اله يار نخستين شکست روحی خود را 
در هميــن زمان خورد. با وجود ثبت طرحش، 
حمايتی از او برای ســاخت دســتگاه نشد و 
سال ها بعد نمونه مشابه دستگاهش را در چين 

برای استفاده در خودروهای نظامی ديد. 

پيشنهاد همكارى از كشورهاى مختلف 
دارم

آقامهدی دســت از تالش برنداشت و دستگاه 
ديگــری طراحی کرد کــه مخصــوص آبياری 

خودکار گلخانه های کوچک بود. اين دستگاه با 
کنترل بهينه رطوبت محيط و خاک، اقدام 

به پاشــيدن خــودکار آب می کرد. ايده 
ديگر او که به ثبت رســيده، ســاخت 
خودرويی است که با نيروی محرکه 
باد حرکت می کنــد. در اين طرح، 
موتور خودرو حذف شده و خودرو 
در شــارژ اوليه می تواند بين ۸۰ تا 
۱۲۰کيلومتر حرکــت کند، ضمن 
اينکه در طول حرکت باد را ذخيره 

کــرده و می تواند بــه راه خود ادامه 
دهد. دستگاه احيای قلبی و ريوی که 

ســال۱۳۸۷ طراحی کرد و ساخت، اميد 
او را برای رسيدن به آرزوهايش بيشتر کرد، 

اما اين دستگاه سال هاســت در انباری خانه اش 
خاک می خورد. اين دستگاه ماساژ قلبی و شوک 
الکتريکی را به صورت مکانيزه برای بيمارانی که 
دچار ايست قلبی می شوند، انجام می دهد. نکته 
جالب اينجاســت که شوک مورد نياز برای گروه 
سنی خردســاالن، جوانان و کهنساالن به صورت 
مجزا بــرای آن برنامه ريزی شــده اســت. اين 
دستگاه در بيمارستان های لقمان حکيم، رسول 
اکــرم(ص)، خاتم االنبيــا(ص) و... مورد آزمايش 
قــرار گرفت و به تأييد اداره تجهيزات پزشــکی 
وزارت بهداشت رســيد. اله يار برای ساخت انبوه 
اين دســتگاه تا پای قرارداد رفت و کميســيونی 
هم برای آن تشــکيل شد، اما خبری نشد و اين 
جوان خوش ذوق و ايده را نااميدتر کرد. دستگاه 
احيــای قلبی او نزديک به ۳کيلوگرم وزن دارد و 
مهدی حدود ۵ ميليون تومان برای ســاخت آن 
صرف کرده و آن زمان حاضر شــده بود با قيمت 
۷ميليون تومان آن را به توليد انبوه برساند. او با 
همه دلخوری هايی که دارد و پيشــنهادهايی که 
از مراکز تحقيقاتی ژاپن، کانادا و امريکا داشــته، 
به زندگی و فعاليت در کشــورش افتخار می کند 
و چند وقتی است تحقيقات خود را دوباره شروع 

کرده است. 

مراكزعلمى 
در محله مى خواهيم

سرش به تحصيل، اختراع، کار و زندگی اش 
گرم بوده و همين موضوع باعث شده ساکنان محله 

گلچين از فعاليت های پژوهشی و تحقيقاتی اش بی خبر 
باشند. مهدی اله يار امکانات منطقه۱۷ را در رشته های 

علمی و فرهنگی محدود می داند، اما معتقد است مسئوالن 
شهری برای ساخت و تجهيز مراکز ورزشی فعاليت های 

زيادی انجام داده اند، به طوری که ورزشکاران مجبور نيستند 
برای استفاده از امکانات ورزشی به مناطق ديگر بروند. 
او می گويد: «افراد زيادی را در اين منطقه می شناسم 

که تحصيالت بااليی دارند و رتبه های خوبی 
از المپيادهای علمی و پزشکی دريافت 

کرده اند، اما استفاده بهينه ای از 
آنها نشده است.»

پيگير 
مشكالت اهالى

مهدی اله يار از سال۱۳۸۹ در معاونت 
فنی و عمرانی شهرداری منطقه۱۷ مشغول به 

کار شده است. می گويد: «فعاليت های ما در اين 
معاونت منطقه ای است و به همه محله ها توجه يکسانی 

داريم. با اين وجود، به عنوان يک شهروند ساکن در 
محله گلچين اگر نقصی در محله ام ببينم، مثل بقيه 
از طريق سامانه۱۳۷ پيگيری می کنم. همچنين به 
هم محله ای ها برای پيگيری درخواست هايشان 
راهنمايی می دهم، چون کانال های ارتباطی با 

مسئوالن برای بيان مشکالت و نيازهای 
شهری را می شناسم.»

در شهر

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

فرصت بى نظير براى افزايش امكانات
فرصت خيلى خوبى براى مناطق17 و 18 پيش 
آمده تا بــه محل هاى گردشــگرى و تفريحى آنها 
اضافه شود. در دل محله هاى اين مناطق به خصوص 
منطقه17 جايى براى ســاخت پارك هــا، بازارهاى 
تره بار، مراكز تجارى، زمين هاى ورزشــى و... وجود 
نداشت و اگر مسئوالن مى خواستند چنين امكاناتى 
فراهم كننــد، بايد ســاختمان هايى را خريدارى و 
تخريب مى كردند. بدون شــك ايــن كارها هزينه 

زيادى داشــت و ممكن بــود افرادى كه 
خانه هاى شــان در طرح هاى شهرى قرار 
مى گرفت، با رغبت كمى اقدام به واگذارى 
امالك شان به مسئوالن شهرى مى كردند. 
حاال كه خط آهن تهران ـ تبريز زيرزمينى 
شده و فضاى بااليى آن بى استفاده مانده، 
مى توان در آن تجهيزات و امكانات شهرى 

متعددى ساخت. 

نظرخواهى از اهالى
ســاكنان محله هاى مختلفى مثل بــاغ خزانه، 
مقدم، آذرى و يافت آباد، ســال ها با معضل آلودگى 
صوتى قطارها و مشــكالتى كه معموالً در لب خط 
ديده مى شود دست به گريبان بودند. خوشبختانه با 
زيرزمينى شدن خط آهن تهران ـ تبريز، بخش زيادى 
از اين معضالت رفع شده و از همه مهم تر، دسترسى 
آنها به محله هاى ديگر راحت تر شــده اســت، چون 
پيش از اين مجبور به طى مســافت زياد يا استفاده 
از زيرگذرهاى تاريك و خطرآفرين بودند. به نظر من 
بهتر است از ساكنان همين محله ها نظرسنجى شود 
و خودشــان اعالم كنند كه بهتر است در بخش هاى 

آزاد شده اين مسير كه در محله آنها قرار گرفته چه 
كارهايى انجام شود تا بتوانند به نحو احسن استفاده 

كنند و كمبودهاى آنها برطرف شود. 

مترو هم راه اندازى كنيد
كلنگ زنــى طــرح شــارباغ حضرت 
فاطمه الزهــرا(س) توســط معــاون اول 
رئيس جمهور نشان دهنده همكارى خوب 
دولت با شهردارى تهران براى رفع نيازهاى 
شــهرى ســاكنان جنوب شهر 
اســت. بدون شــك در قسمت 

فوقانى تونل قطــار طرح هاى زيادى اجرا 
خواهد شد كه به رفع نيازهاى محله هايى 
كه لب خط قرار داشــتند كمك شايانى 
مى كند. به نظر من بهتر است اين همكارى 
براى استفاده بهينه از تونل هم گسترش 
يابد. در اين تونل 4ريل وجود دارد كه فقط 
از 2ريل براى حركــت قطارهاى تهران ـ 
تبريز استفاده مى شــود. از 2خط باقيمانده مى توان 
بــراى بهره بردارى از خطوط مترو اســتفاده كرد تا 

ســاكنان مناطق17 و18 به جاى طى مسافت زياد، 
در دل محله هاى شان به مترو دسترسى داشته باشند. 

اجراى برنامه هاى اصولى
حاال كه فضايــى 9كيلومترى با عرض 
30متر در دل محله هاى مناطق17 و 18 
آزاد شــده و دست مسئوالن براى افزايش 
سرانه ها و امكانات جنوب غرب تهران باز 
شده اســت، بايد برنامه ريزى اصولى براى 
اســتفاده بهينه از اين فضا انجام شود. در 
اين مسير بايد سرانه هاى متعددى كه نياز 
شهروندان است ايجاد و از ساخت امكاناتى 
كه در اين مناطق بى شــمار است، پرهيز 

شــود. به عنوان مثال بازارچه هايى در اين 
مســير ساخته شــود تا بانوان سرپرست 
خانوار، بهبوديافتــگان اعتياد، هنرمندان 
و دستفروشــان به عرضــه محصوالت و 
دست ســازه هاى خودشــان بپردازند. در 
اين صورت از اين اقشار حمايت مى شود 

و مى توانند مخارج زندگى شان 
را تأميــن كننــد و حمايت از 
آنها مقطعى و به مناسبت هاى 

خاصى از سال محدود نخواهد شد. 

توجه به درخواست هاى مردمى
بــرای طراحی پــروژه شــارباغ که به 
دليل مصادف شــدن مراســم کلنگ زنی 
آن با شــهادت دخت گرامی پيامبر مکرم 

اســالم(ص) به شــارباغ حضــرت فاطمه الزهرا(س) 
تغيير نام داد، از مشارکت شــهروندان برای استفاده 
از طرح های آنها استفاده شده است. مسابقه طراحی 

بازآفرينی اين مسير ۹کيلومتری، در قالب يک فراخوان 
عمومی و بين المللی برگزار شد که ۲۴۷فرد حقيقی و 
حقوقی داخلی و خارجی در آن شــرکت کردند. در 
نهايت يــک طرح انتخاب و به عنوان برنده مســابقه 
اعالم شــد، البته از نظرات شوراياران هم 
برای اجرای بهتر اين طرح و آشنايی با نياز 
محله ها و درخواست های مردمی استفاده 
شــد. اين طــرح در زمينی به مســاحت 
۹۴هزار و ۱۸۰مترمربع اجرا می شــود که 
شامل ۲قطعه است. قطعه اول با ۵۲هزار و 
۲۰مترمربع در منطقه۱۷، حدفاصل ميدان 
شــهدای حرم و امامزاده حسن(ع) يعنی 
محله های ابوذر، مقدم، باغ خزانه، امامزاده 
حسن(ع)، آذری و يافت آباد اجرا می شود و بخش دوم 
نيز با ۴۲هزار و ۱۶۰مترمربع در منطقه۱۸، حد فاصل 
بوستان پانزده خرداد و خيابان آيت اهللا طالقانی يعنی 
توليددارو، شمشيری، سرآسياب مهرآباد،  محله های 
امام خمينی(ره)، فتح و هفده شهريور اجرا می شود و 

در نهايت قبل از روددره کن به پايان می رسد. 

راه اندازى 23كاله(كيوسك) 
فرهنگى

هنوز جزئيات امکاناتی که قرار اســت 
در اين مسير ساخته شــود اعالم نشده، 
ولی شامل بخش های فرهنگی، تفرجی، 
گردشگری و تجاری است و در همه آنها 
به موضوع تفريحی و فضای ســبز تأکيد 
شده است. با اين وجود مسئوالن شهری 
برای اجرای فعاليت هايی همچون دوچرخه ســواری 
و پياده روی برنامه ريزی کرده اند و قرار شــده در اين 
طرح ۲۳کيوسک يا کاله  فرهنگی ساخته شود که از 
آنها به عنوان ايستگاه دوچرخه، موزه، مراکز فرهنگی، 
فضای تجاری، مراکز مخصوص بانوان و... اســتفاده 
خواهد شــد. اين کيوسک ها در فضای سبز طراحی 
و ســاخته می شــود و اين طرح در محدوده آستان 
مقدس امامزاده حسن(ع) مطابق با فضای معنوی آن 
خواهد بود. پروژه شارباغ حضرت فاطمه الزهرا(س) از 
منحصربه فردترين پروژه های شهری در جنوب تهران 
اســت که ضمن افزايش ســرانه های شهری سبب 
کاهش آســيب های اجتماعــی به خصوص معتادان 

متجاهر در اين بخش ها خواهد شد. 

 حضور معاون اول رئيس جمهور و شــهردار تهران در مراســم کلنگ زنی طرح «شارباغ حضرت 
فاطمه الزهرا(س)» حجت را بر همگان تمام کرد و ديگر دغدغه ای برای اجرای اين طرح باقی نگذاشت. 
پس از زيرزمينی شدن خط آهن تهران ـ تبريز و  تردد قطارها در تونلی به طول حدود ۹کيلومتر، فضای 
فوقانی اين تونل بدون استفاده باقی مانده و ساکنان مناطق۱۷ و ۱۸ به خصوص خانواده های ساکن لب 
خط را با مشــکالت عديده ای مواجه کرده بود. مسئوالن شهرداری برای ساماندهی اين فضای خاکی 
که مدت ها به حال خود رها شده بود آستين همت باال زدند، اما از آنجا که اين زمين متعلق به شرکت 
راه آهن بود با محدوديت هايی مواجه بودند تا اينکه «اســحاق جهانگيری» معاون اول رئيس جمهور و 
«پيروز حناچی» شــهردار تهران با حضور در جنوب غرب پايتخت، کلنگ عمليات بازآفرينی فضای 
فوقانی تونل راه آهن تهران ـ تبريز را به زمين زدند و تفاهمنامه ای بين شــهرداری تهران و شرکت 

راه آهن منعقد شد تا شهرداری از اين فضا به نفع مردم استفاده کند. 

فرهاد كنكاش

درخواست اهالى مناطق 17 و 18 از مديران شهرى

نيازهاى محلى را در   
«شارباغ» ببينيد 

پروژه «شــارباغ حضرت فاطمه الزهرا(س)» يکی از طرح های مهم مديريت شــهری پايتخت است که 
عالوه بر تأثيرات مثبت فرهنگی در مناطق کمتربرخوردار منجر به رونق گردشــگری شهری خواهد شد. 
اين پروژه پس از انتقال خط راه آهن تهران ـ تبريز به زير زمين روی بام اين تونل در محدوده ای به طول 
تقريبی ۹کيلومتر از ميدان شــهدای مدافع حرم تا دره رود کن اجرا می شــود. اين پروژه در راستای شعار 
«تهران، شهری برای همه» و برای کاهش شکاف اجتماعی و حرکت به سوی افزايش سرانه های فرهنگی و 
رفاهی مناطق۹، ۱۷ و ۱۸ اجرا می شود و شامل گستره های «فرهنگی، تفرجی»، «گردشگری، تفرجی» و 
«تجاری، تفرجی» با ۹۱درصد فضای سبز و باز در اين مناطق خواهد بود. به گفته معاون اول رئيس جمهور، 
وجه تسميه شارباغ از «شهر باغ» گرفته شده و در محلی اجرا می شود که به لب خط معروف بود و عبور 
قطار در ســاعات مختلف روز، مزاحمت برای شــهروندان ايجاد می کرد. جهانگيری اجرای اين طرح را از 

درخواست های شهروندان به خصوص ساکنان اين محله ها عنوان کرد.

شهرباغ 9 كيلومترى
بدون شــک تا زمانی که مســئوالن دولتی و شــرکت راه آهن در اجرای اين طرح با شهرداری تهران 
همکاری نمی کردند، معضالت فضای فوقانی تونل راه آهن به قوت خود باقی می ماند و ساکنان اين محدوده 
را با چالش های بزرگی روبه رو می کرد، چراکه اين بخش ها پس از زيرزمينی شدن خط آهن تهران ـ تبريز 
به فضای بی دفاع شــهری تبديل شده بودند. خريد و فروش موادمخدر و حضور معتادان، کارتن خواب ها، 
ســارقان و اراذل و اوباش در اين محدوده، اهالی را با معضالت زيادی مواجه کرده بود. شهردار تهران هم 
با اشــاره به همکاری مسئوالن شرکت راه آهن برای اجرای طرح شارباغ حضرت فاطمه الزهرا(س) گفت: 
«از مدير شرکت راه آهن تشکر می کنم که با دست باز اين کار را دنبال کرد. ما هم به تعهدات خود عمل 
می کنيم و ايمن سازی مسير زير و استفاده از ظرفيت پارکينگ های پيش بينی شده در دستور کار است.» 
دکتر حناچی اين مســير را يکی از بزرگ ترين محورهای طراحی شــهری دانست که تأثير خود را روی 

پالک های مجاور يعنی محله ها و مناطق اطراف نشان خواهد داد. 

به تعهدات مان عمل مى كنيم

قهرمان حسينى
شهروند

غالمحسين گل محمد
شهروند

على حبيبى
شهروند

مسلم عبادى
شهروند

 ماكت طرح شارباغ
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اعضای گروه جهادی ناحيه ۷، شامل شهردار و مديران 
اداره اجتماعی، فنی و ترافيک، شهرســازی، سامانه ۱۳۷ 
و... اســت که در طول سال، به طور مرتب به محل زندگی 
خانواده های ســاکن در کوره پزخانه ها مراجعه و برای حل 

مسائل آنها چاره جويی می کنند. 
«امير محمدی» به شرايط ســخت زندگی اين اقشار 
اشــاره می کند و می گويــد: «اغلب ســاکنان کوره های 
آجرپزی مهاجران ايرانی، افغانســتانی و پاکستانی اندکه 
برای پيدا کردن شغل به اينجا آمده و به صورت گروهی در 

کوره پزخانه ها مشغول کار شده اند.»
به گفته مدير جهادی ناحيه ۷، ساکنان کوره پزخانه های 
شمس آباد زندگی کارگری دارند و از آنجا که توانايی مالی 
زيادی ندارند، نمی توانند شــرايط زندگی شــان رابهبود 
ببخشــند. آنها در خانه های فرســوده و کوچک زندگی 
می کنند و فقط به فکر تأمين معاش روزمره و سير کردن 
شکم خود هستند. محمدی که بانی اقدامات خيرخواهانه 
در کوره پزخانه ها بوده، می گويد: 
«از ابتــدای ســال تاکنــون با 
مشارکت عوامل اجرايی، مديران 
شــهرداری  مختلف  اداره هــای 
داوطلبانه  کارهــای   ،۷ ناحيــه 
بســياری انجــام شــده که يک 
مورد از آن تهيه اقالم بهداشــتی 
از جملــه مواد ضد عفونی کننده، 
ماسک و دســتکش و توزيع آنها 
ميان ساکنان کوره پزخانه هاست که البته تالش کرديم کار 
جديدی انجام دهيم و به همين دليل از يک کارشــناس 
تقاضا کرديم به اين محل بيايد و طريقه دوخت ماسک را 
به دختران و بانوان آموزش دهد. استفادهصحيح از ماسک 
و ساير نکات بهداشتی را به طور دقيقبه آنها آموزش داديم 
که به گفته بانوان کوره های آجرپزی، بســيار مفيد بوده 

است.»
شهردار ناحيه ۷ از دغدغه اصلی اعضای گروه جهادی 

در آغاز ســال تحصيلی صحبت می کند و می گويد: «اين 
نگرانی وجود داشت که دانش آموزان ساکن در کوره پزخانه 
به دليل شــرايط نامناســب اقتصادی و نبود امکانات؛ از 
جمله گوشی همراه و تبلت از برنامه های آموزش «شاد» 
دور بمانند، به همين دليــل با همکاری فرماندهی حوزه 
مقاومت بسيج گلدسته و تعدادی از خّيران تعدادی گوشی 
همراه، تبلت و... تهيه شــد و در اختيار همه دانش آموزان 
کوره پزخانه ها قــرار گرفت. تعدادی معلــم هم داوطلب 
شدند تا به صورت چرخشی به اين محل بيايند و با رعايت 
فاصلــه اجتماعی کالس های رفع اشــکال برای بچه های 

کوره پزخانه شمس آباد برگزار کنند.»
اميــر محمدی عنــوان می کند که با تــالش عوامل 
اجرايی ناحيه ۷ مشکالت ساکنان کوره پزخانه ها در زمينه 
سرويس بهداشــتی و حمام مناسب تا حدود زيادی رفع 

شده است. 

 نقاشى كودكانه روى درخت آرزوها
«عباس فالح» معاون ناحيه ۷ 
شهرداری منطقه ۱۸ که در بازديد 
ميدانی از محله ها و کوره پزخانه ها 
اعضای گــروه جهاديرا همراهی 
از  «هــدف  می گويد:  می کنــد، 
ايــن کار خدمت بــه نيازمندان 
و خانواده هــای ضعيــف و کــم 
درآمد اســت و فرقــی نمی کند 
که در لباس خادمان شــهرداری 
باشــيم يا گروه جهــادی. اين گروه به ابتکار شــهرداری 
ناحيه ۷ تشکيل شد و توانستيم ارتباط خوبی با ساکنان 
کوره پزخانه های شــمس آباد برقرار کنيم، موضوعی که تا 
پيش از اين کمتر اتفاق می افتاد. اکنون ساکنان روستاها 
و کوره پزخانه ها با روی باز از عوامل شــهرداری استقبال 
می کننــد، چراکه می دانند هر بار بــا آمدن اعضای گروه 

جهادی گره ای  از مشکالت شان باز می شود.»

«محمــد رحمانی» رئيــس اداره شهرســازی ناحيه 
۷ منطقــه ۱۸ که يکــی از اعضای فعال گــروه جهادی 
اســت، می گويد: «وقتی که با رفتار محبت آميز ساکنان 
کوره پزخانه هــا مواجه و متوجه 
حضورمــان  از  می شــويمکه 
خوشــحال می شــوند، احساس 
خوبــی پيدا می کنيــم که قابل 

وصف نيست.»
رحمانی می گويد که ساکنان 
شــمس آباد  آجرپزی  کوره های 
افراد قانع و آبرومندی هستند و 
از کسی توقعی ندارند. بارها اتفاق 
بهداشتی  بســته های  که  افتاده 
و ارزاق مورد نيازشــان را آورده ايم، اما به دستان ما نگاه 
نکرده اند و با اندک داشــته های خــود مثل چای و آب از 

گروه جهادی پذيرايی کرده اند. 
«کرم عزيزی منش» مديراجتماعی ناحيه۷ شهرداری 
منطقه۱۸ نيز که در اين کار خير مشارکت دارد، می گويد: 
«در بيــن بچه هايی که در کوره پزخانه ها زندگی می کنند 
اســتعدادهايی وجــود دارد که گمنــام مانده اند. يکی از 
برنامه هــای اداره اجتماعــی، اجــرای برنامه های متنوع 
ورزشــی، فرهنگی و هنری است تا اين استعدادها کشف 
و با حمايت شــهرداری و افراد خير فرصتی برای رشد و 

شکوفايی آنها فراهم شود.» 
عزيزی منــش از اجــرای طرح درخــت آرزوها، ويژه 
کودکان و نوجوانــان ســاکن در کوره پزخانه ها صحبت 
می کنــد: «قصد داريــم با همکاری افــراد خير آرزوهای 
کودکان کوره پزخانه ها را برآورده کنيم، به اين صورت که 
برگه هايی در اختيارشان قرار می گيرد که می توانند روی 
آنها آرزوهای شــان را بنويسند و نقاشی کنند. بعد از اين 
مرحله اين نوشــته ها در اختيار افراد خير و گروه جهادی 
قرار می گيرد تا در نخســتين فرصت برای برآورده کردن 

آرزوها اقدام کنند.»

چشم اميد بچه ها به شماست
  ساکنان کوره پزخانه های شمس آباد از پله های گلی باال و پايين می روند. بعضی با لباس های محلی و برخی نيز با پوشش معمولی، نگاه ما را به سمت خود جلب می کنند. 
هرکسی مشغول کاری است. بانوان کارهای ســاده تر و آقايان کارهای سنگين تر را انجام می دهند. کودکان و نوجوانان هم ازقافله عقب نمانده و عصای دست خانواده 
شده اند. با اينکه وضعيت اقتصادی و درآمد مناسبی ندارند به استقبال مان می آيند و رسم مهمان نوازی را خوب به جا می آورند. در فضای چند هزار متری کوره پزخانه ها 
که قدم می زنيم نرمی خاک را زير پای مان احســاس می کنيم. همين خاکی که منبع رزق و روزی اين اقشار شده تا بتوانند لقمه نانی حالل به دست بياورند و سر يک 
سفره بنشينند. در اينجا امکانات زير صفر است. بعضی خانه ها حتی از داشتن حمام و سرويس بهداشتی مناسب محروم است و خانواده ها برای شست و شو و استحمام با 
مشکالت زيادی روبه رويند. از وضعيت تحصيلی بچه های کوره پزخانه ها که بخواهيم صحبت کنيم بايد به ترک تحصيل اجباری بعضی از آنها و اشتغال در کارگاه ها و ازدواج 
زودهنگام دختران اشاره کنيم. همه اين مسائل باعث شده تا گروه جهادی ناحيه ۷ شهرداری منطقه ۱۸، برحسب وظيفه انسانی و تعهدی که نسبت به خدمت رسانی به 

نقاط محروم داردپا به ميدان بگذارد و داوطلبانه به کمک ساکنان کوره پزخانه ها بيايد. 

مريم قاسمى

پرونده

محروميت  زدايى 
از كوره پزخانه ها به روايت 

اعضاى گروه جهادى شهردارى 
منطقه 18

شهروند شاغل در روستاى گلدسته: 

آنها الگوى 
جوانان هستند

بهارلــو»  «يوســف 
در  شــاغل  شــهروند 
شــهرک گلدسته که 
شــاهد  نزديــک  از 
خيرخواهانه  اقدامات 
ناحيه۷  جهادی  گروه 
منطقــه۱۸  شــهرداری 
بــوده، می گويــد: «تــا قبــل از اين به 
توجهی  کوره پزخانه ها  ساکنان  مشکالت 
نمی شــد، اما در چند مــاه اخير اقدامات 
خيرخواهانه و هدفمند آنها باعث شــده 
تا جوانان ســاکن در شــهرک گلدسته 
از آنهــا الگوبرداری کننــد و برای انجام 
فعاليت هايی مشــابه اين گروه در مناطق 

محروم اعالم آمادگی کنند.»

مى خواهم پزشك 
كودكان كار شوم 

ابتدايی هستم،  من کالس سوم 
آرزو دارم که روزی پزشک کودکان 
شــوم و بچه های مريض و بيمار را 

به طور رايگان درمان کنم. 
هانيه يارعلی، دانش آموز 
ساکن کوره پزخانه شمس آباد 

رسيدن به آرزوها 
با كمك «معلم يار»

گاهــی وقت ها به دليــل اينکه 
در کارگاه آجرپــزی مشــغول کار 
هســتيم از درس عقــب می مانيم، 
اما غصه ای نداريــم چون هر هفته 
«معلم يار» بــه اينجا می آيد و به ما 
در درس خوانــدن کمک می کند تا 

به آرزوهای مان برسيم. 
فاطمه احدزاده، دانش آموز 
ساکن کوره پزخانه شمس آباد

بهارلــو»  «يوســف 
در  شــاغل  شــهروند 

ناحيه جهادی  گروه 
منطقــه شــهرداری  امير محمدى

عباس فالحشهردار ناحيه 7
معاون ناحيه 7 

شهردارى منطقه 18

محمد رحمانى
رئيس اداره 

شهرسازى ناحيه 7 
منطقه 18

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

فعاليت انجمن شعرای مهر برای نخستين 
بار سال۱۳۹۷ در فرهنگسرای مهر آغاز شد 
و از يک سال قبل به سرای محله خانی آباد نو 
انتقال پيدا کرده است. شاعران منطقه۱۹ و 
برخی مناطق ديگر هفته ای يکبار در يکی از 
کالس های سرای محله خانی آباد نو دور هم 
جمع می شوند تا ضمن خواندن شعر، برای 
رفع ايرادها به يکديگر کمک کنند. ســاعت 
از ۶ عصر گذشــته. با حســابی سرانگشتی 
حدود ۲۰نفر در شــب شعر حضور يافته اند. 
پيشکســوتان در باالی کالس و شــاعران 
جوان تــر نزديــک در ورودی نشســته اند. 
«عزت اهللا شريفی» دبير انجمن شعرای مهر 
که در جريان جزئيات شــکل گيری انجمن 
اســت، با اشاره به اينکه تشکيل اين انجمن 
حاصل زحمات همه اعضای حاضر اســت، 
می گويد: «منطقه۱۹ انجمن شعری نداشت 
و ما مجبور بوديم برای خواندن شــعر و رفع 
ايرادهای آن در انجمن هــای ديگر مناطق 
شهر شرکت کنيم. به همين دليل با همراهی 
برخی از دوستان برای راه اندازی اين انجمن 
شعر در منطقه۱۹ اقدام کرديم.» اين شاعر 
آيينی آذری زبان و مداح ۶۶ســاله ســاکن 
محله خانی آبادنو که سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ در 

اردبيل و کردستان به عنوان شاعر برتر انتخاب شده و به 
مدت ۴سال در کنگره بين المللی اروميه حضور داشته 
است، می گويد: «سال هاست در اين جمع حضور دارم 
و اعضای اين انجمن به بهترين رفقايم تبديل شده اند. 
با کمک های آنها از شعرهايم در ۴کتاب استفاده شده 
و تاکنون بيشتر از ۲۵۰شعر بلند سروده ام و در تالشم 

آنها را به زودی به چاپ برسانم.» 
«حســن آخوندی» يکی ديگر از شــاعران آيينی 

رشد ادبى در انجمن شعر محلى
اشعارشــان را نوبتــی دکلمه می کننــد و بعد از 
پايان، شعرهای شــان مورد نقد قرار می گيرد. بيشــتر 
شرکت کنندگان هم شاعرند و هم نوحه سرا. صدای شان 

رســا و تأثيرگذار اســت و لهجــه آذری در 
آوای شان وجود دارد. «محمد پيری» ساکن 
۶۳ســاله محلــه نعمت آباد جــزو مداحان 
پيشکسوت اين جمع اســت. اين نظامی و 
جانبــاز ۴۵درصد دفاع مقدس با اشــاره به 
اينکه پدرش هيئت دار بود و او هم با همين 
پيش زمينه از کودکی عاشــق اهل بيت(ع) 
شــده اســت، می گويد: «از کودکی مداحی 
می کردم و شعرهايی را که از دل بر می آمد 

مهمانان صاحب نام
ساکن  حاضر  پيشکســوتان  از  برخی 
منطقه۱۹ نيستند، اما هر هفته برای شرکت 
در اين انجمن به ســرای محله خانی آباد 
به  پورعلی» متخلص  نو می آيند. «علــی 
«جاهد» يکی از همين افراد اســت که در 
رشد ادبی بســياری از اعضای اين انجمن 
نقش داشــته است. اين شــاعر ۷۵ساله 
صاحب رتبه های مختلــف، تاکنون۷جلد 
به  را  از شــعرهای مســتقل خود  کتاب 
چاپ رســانده، در چاپ يک کتاب گلچين 
مشــارکت داشــته و ۲جلد کتاب آماده 
درباره  منطقه۱۶  ســاکن  اين  دارد.  چاپ 
حضــورش در انجمن می گويــد: «من در 
به دليل  انجمن های مختلف حضور دارم و 
هفته ای  منطقه۱۹  دوستان  بی نهايت  لطف 
«جابر  می شوم.»  همراه  گروه  اين  با  يکبار 
ولدپور» متخلص به مژده اردبيلی شــاعر 
۶۹ســاله ساکن محله افســريه است که 
صاحب ۲جلد کتاب شــعر مستقل است، 
۸جلد کتاب آماده چــاپ دارد. او درباره 
شعر آيينی و عاشورايی می گويد: «اردبيل 
جايگاه خاصی در شــعر عاشورايی دارد و 
آذری زبان  افراد  غالب  به سکونت  توجه  با 
در محله های جنوبی شهر اين نوع شعر در 
بين مردمان اين ديار هم بيشــتر طرفدار 
دارد که شکل گيری چنين انجمن هايی در 

مناطق جنوبی را ضروری می کند.»

پيشکســوت اين انجمن اســت که با تأييد 
صحبت های شــريفی می گويد: «مهم ترين 
مزيت شکل گيری چنين انجمنی در منطقه 
اين اســت که می توانيم در اينجا شــاعران 
خوب منطقــه را مالقات کنيم و از ســوی 
ديگر با دعوت از چهره های برجســته دانش 
خود و ديگر شاعران منطقه را ارتقا دهيم.» 
شاعر۶۴ساله ساکن محله خانی آباد نو که در 
ســال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ به عنوان 
برگزيده ادبی انتخاب شــده است، با اشاره 
بــه اينکه در روزهای همه گيری کرونا هم با 
رعايت نکات بهداشتی هفته ای يکبار دور هم 
جمع می شوند، می گويد: «سال۱۳۹۲ کتاب 
شــعرم با نام دلباختگان منتشر شد و همه 

موفقيت هايم را مديون اين جمع هستم.» 
«عزيز صبوری» يکــی ديگر از اعضای 
قديمی اين گروه و ساکن محله عبدل آباد 
اســت که وقتی از او می خواهيم تا درباره 
حضــورش در ايــن گروه صحبــت کند، 
می گويــد: «اصالتــًا اردبيلی هســتم و از 
سال۱۳۶۰ با شاعران آيينی همچون حاج 
آقا جاهد آشــنا شــدم و از آن پس همراه 
او در انجمن های مختلف شــعر شــرکت 
می کنم.» شاعر آيينی ساکن محله شريعتی 
شــمالی که تاکنون ۸جلد کتاب مستقل شعر آيينی 
بــه زبان آذری به چاپ رســانده، ۱۰بــار در کنگره 
شعر عاشورايی مقام برتر کسب کرده و ۴سال پيش 
به عنوان پيرغالم برتر کشــور از او تقدير شده است. 
می گويــد: «عالوه بر حضور هفتگــی در اين انجمن 
با اعضای گروه ارتباط صميمانــه ای دارم و پيش از 
کرونا در هيئت های مناطق مختلف شهر مدام آنها را 

مالقات می کردم.»

روی کاغذ می نوشــتم. اين روزها ضمن سرودن شعر 
آنها را به شکل نوحه در بسياری از هيئت های مذهبی 
می خوانم و برای نقد شــعرهايم در اين انجمن حضور 

پيدا می کنم.»
 «غفــار عليــزاده» متخلص به 
«غريب» ســاکن ۶۲ســاله محله 
عبدل آبــاد اســت. او با اشــاره به 
اينکه حدود ۵۰سال در هيئت های 
اســت،  کرده  مداحــی  مذهبــی 
می گويــد: «اصالتــم بــه يکی از 
روستاهای استان اردبيل برمی گردد. 
از کودکی عاشــق شــعر و مداحی 
بودم و به صورت مستمر در مساجد 
حضور پيدا می کردم. دوره ای در اين 
زمينه نديده ام و اســتادی نداشتم 
و در هيئت هــای متعدد مذهبی و 

انجمن های شعر رشد کردم.»
ســاکن  محمدی»  «عبــاس   
۶۶ســاله محله عبدل آباد با اشاره 
به اينکــه از کودکی بــه مطالعه 
داشــته،  عالقه  شــعر  کتاب های 
پيــش  ۲۰ســال  «از  می گويــد: 

به صورت جدی سرودن شعر را شروع کردم. آن روزها 
شــعرم ايرادهای زيادی داشــت، اما به لطف يکی از 
اســتادان در انجمن های ادبی شرکت کردم و با رفع 
ايرادها به زبان فارسی و آذری تاکنون ۷۰ ـ ۸۰ بيت 

شعر سروده ام .»

حضور در انجمن ها، چاپ كتاب شعر 
ارتبــاط صميمانــه  همــه اعضــای انجمــن با 
پيشکســوتان شــعر و ادب رنگ و بــوی خاصی به 
مجلس بخشيده است. «مهدی فضلی» شاعر ۳۹ساله 
ســاکن محله شريعتی جنوبی يکی از اين افراد است 
که از کودکی به ســرودن اشعار آيينی عالقه داشته 

و از ســال۱۳۹۱ بعد از آشــنايی 
با آخونــدی، در محافــل ادبی و 
انجمن های شــعر شرکت می کند. 
او با اشــاره با اينکه تاکنون بيش 
از هزار بيت شــعر عاشــورايی به 
زبان آذری و فارسی سروده است، 
می گويد: «ضمن خواندن اشعار در 
ارتقای  بــرای  مذهبی  هيئت های 
ســواد ادبی خودم در اين انجمن 
و انجمن های ادبــی مناطق ديگر 

شرکت می کنم.»
متخلص  جعفرپور»  «جبرئيل   
غزلســرای  بــه «صبــا» شــاعر 
۵۱ســاله ای است که با يک جعبه 
شيرينی وارد کالس شده و از چاپ 
منتشــر  پيش  که ۱۰روز  کتابش 
شــده خبر می دهد. شاعر اردبيلی 

ساکن محله عبدل آباد با اشاره به اينکه از سال۱۳۸۶ 
فعاليت ادبــی اش را در انجمن های مختلف شــروع 
کرده اســت، می گويد: «در هيئت هــا و انجمن های 
ادبی مناطق مختلف شــهر حضور پيــدا می کنم و 
شــعرهايی را که به زبان آذری سروده ام، می خوانم 

و بــا اســتفاده از راهنمايی هــای 
اين دوســتان برای ارتقای کيفيت 

شعرهايم تالش می کنم.»
«فرهــاد حيــدری» جوانی که 
اصالتش به شهر زنجان برمی گردد 
و ساکن محله جواديه است در ادامه 
می گويد:  دوســتانش  صحبت های 
«بيش از ۳۰ســال است که استاد 
می شناســم  را  آخوندی 

و حضور در انجمنی کــه او و ديگر بزرگان 
شعر آيينی و عاشــورايی راه اندازی کرده اند 
برای من افتخار بزرگی اســت.» اين مداح و 
شاعر آيينی و غزلسرا می گويد: «کتاب شعر 
مســتقل ندارم، اما تاکنون در مجموعه های 
مختلف شعرهايم چاپ شــده و در کنگره 
شعرهای عاشــورايی در ســال های۱۳۹۱ 

و۱۳۹۲ مقام برتر را کسب کرده ام.»

ياشاسين
شـاعـران مهـر

گزارشى از دورهمى 
هفتگى شاعران 

آذرى زبان در سراى 
محله خانى آبادنو

عزت اهللا شريفى
دبير انجمن شعراى مهر

حسن آخوندى
شاعر

عزيز صبورى
عضو قديمى

محمد پيرى
ساكن 63ساله محله 

نعمت آباد

غفار عليزاده
ساكن 62ساله محله 

عبدل آباد

عباس محمدى
ساكن 66ساله محله 

عبدل آباد

مهدى فضلى
شاعر 39ساله ساكن 
محله شريعتى جنوبى

فرهاد حيدرى
ساكن محله جواديه

جبرئيل جعفرپور
شاعر غزلسرا

 سال های زيادی است که دست به قلم هستند و شعر می سرايند. خود را عاشق اهل بيت(ع) می دانند 
و بيشتر اشعارشان آيينی و به زبان آذری سروده شده است. صحبت از اعضای انجمن شعرای مهر است 
که پس از ســال ها شعرخوانی در انجمن های شعر و هيئت های مختلف شهر، از ۲سال پيش با مشارکت 
يکديگر اين انجمن را در منطقه۱۹ راه اندازی کرده اند. چنين انجمنی نه تنها برای ساکنان عالقه مند به 
اشعار آيينی و عاشورايی منطقه۱۹، بلکه برای عالقه مندان ديگر مناطق شهر هم فضايی صميمانه ايجاد 

کرده است. برای آشنايی بيشتر با اين گروه در يکی از جلسات شعرخوانی همراه شان شديم.
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

به قول «رويا منوچهــری» مدير خانه علم 
جمعيــت امام علــی(ع) حق واقعــی و بدون 
چون و چرای هر کودک اســت که بدون توجه 
بــه مليت، نژاد، طبقه اجتماعــی و... از امکانات 
تحصيلی برخوردار شــود، ولــی از اين واقعيت 
تلخ نمی توان غافل شــد که اگر مهاجرت های 
غيرقانونی به کشور محدود شود، تعداد کودکان 
محروم از تحصيل شهرری به ميزان قابل توجهی 
کاهــش پيدا می کند و ديگر کــودکان بی گناه 
مهاجر در زير سقف های لرزان حاشيه شهرری 
چشــم به راه دستانی معجزه گر نمی نشينند تا 
سرنوشت ناميمونی را که شرايط نامساعد وطن 
و پدران و مادران شان برای آنها رقم زده اند تغيير 
دهنــد. به گفته منوچهری در شــهرری تعداد 
کودکان کار و کودکان محروم از تحصيل ايرانی 
بسيار اندکند و فرزندان اتباع مهاجر افغانستانی، 
بنگالدشی و پاکستانی که غيرقانونی وارد کشور 
شــده اند، جمعيت قابل توجه کــودکان کار و 
کودکان محروم از تحصيل شــهرری را تشکيل 
می دهنــد. شــهرری ســکونتگاه جذابی برای 
مهاجران غيرقانونی است که همسايگی آنها با 
اهالی شهرری پيامدهای زيادی داشته است. در 
گزارش زير به برخی ازداليل رشد حاشيه نشينی 

در شهرری پرداخته شده است. 

 چالش هاى جدى در راهند 
بخــش عمــده ای از مهاجــران غيرقانونی 
شهر تهران در حريم شــهرری سکونت دارند. 
«انسيه اسماعيلی» دهيار روستاهای عمادآور، 
نسوز و هفت دستگاه بخش مرکزی شهرستان 
ری گستردگی حريم شــهرری را از مهم ترين 
داليل ســرازير شــدن جمعيت مهاجر به اين 
شــهر می داند و معتقد است مديريت چندگانه 
و نبــود مديريت و نظارت متمرکــز بر حريم 
شــهر ری، اين محدوده را به مکان مناســبی 
برای زندگی زاغه نشينان و کپرنشينان تبديل 

کرده اســت. اســماعيلی می گويــد: «حريم 
شهرری هم فرصت اســت و هم تهديد. حريم 
روستاها اراضی ذخيره و نقاط امن آينده شهرها 
محسوب می شــوند. اگر حريم شهرها مديريت 
شــود به فرصتی برای بالندگی شــهر تبديل 
می شوند و اگر برنامه نظارتی قانونمندی برای 
آن لحاظ نشود، معضلی بزرگ برای کالنشهرها 
به شــمار می رود.» اســماعيلی به رشد قابل 
توجه پديده حاشيه نشــينی در شهرری اشاره 
می کند و می گويد: «حريم شــهرری مهم ترين 
و حساس ترين نقطه برای توسعه حاشيه نشينی 
و زاغه نشــينی اســت و اگر مديريت مناسب و 
منسجمی بر زاغه و کپرسازی در حريم شهرها 
و روســتاها صورت نگيرد مشــکالت کالنی به 
کالبد ری تحميل می شود. حتی ممکن است در 
بخش هايی از حريم منطقه سکونتگاهی ايجاد 
شود که تخريب يا تأييد آن مديران شهرستان 

ری را دچار چالش های جدی کند.»

 سكونتگاهى جذاب 
 براى مهاجران غيرقانونى

«عليرضا رضوی» درباره داليل مهاجرپذيری 
شهرری می گويد: «شهر ری به داليل زيادی به 
محلی مناســب برای زندگی مهاجران داخلی و 
شــده  تبديل  خارجی 
بودن  زيارتــی   اســت. 
بازارهــای  رونــق  و 
نزديکی  منطقــه،  اين 
پايتخت،  به  شــهرری 
هزينه های  بودن  پايين 
زندگــی نســبت بــه 
تهران از عواملی اســت 
که حاشيه نشــينی در اين شــهر را رونق داده 
است.» اين جامعه شــناس بر اين باور است که 
تکدی گری و دستفروشــی از مشــاغل عمده 
مهاجران غير قانونی و به ويژه کودکان کار است و 

رفت وآمد زائران و گردشگران به شهرری سبب 
شده اين افراد شهرری را برای سکونت و کسب 
و کار انتخاب کنند. مهاجرت بوميان محله های 
همجوار زاغه نشــينان و تغيير بافت جمعيتی 
محله ها، شلوغی و انباشت جمعيت در شماری 
از محله ها، کاهش ســرانه های خدماتی و رشد 
آسيب های اجتماعی از اثرات افزايش بی قاعده 
مهاجرپذيــری و حاشيه نشــينی بی ضابطه در 

شهرری است. 

 سازمان هاى مردم نهاد 
 و كاهش آسيب هاى حاشيه نشينى

«حســين ايمانی جاجرمی» دانشــيار گروه 
مطالعات توسعه دانشگاه تهران آلوده شدن معضل 
حاشيه نشينی به سياســت را از داليل بغرنج و 

اين  شــدن  پيچيــده 
مســئله عنوان می کند 
و دخالت ســازمان های 
مردم نهــاد را در حــل 
معضالت حاشيه نشينی 
مؤثــر می دانــد. ايمانی 
جاجرمی می گويد: «همه 
جای دنيا امور مربوط به 
اســکان های غير رسمی 

و حاشيه نشينی مربوط به نظام مديريت شهری 
است که برای حل مســائل و مشکالت حاشيه 
شــهرها برنامه ريزی می کنند، اما در کشــور ما 
حاشيه نشينی به سياست آلوده شده و تا به حال 
شهرداری ها و شــوراها چنان که شايسته است 
نتوانســتند اين مسائل را حل کنند.» اين استاد 
دانشگاه اســتفاده از ظرفيت نهادهای مردم نهاد 
را راهــی بــرای کاهش آســيب های اجتماعی 
حاشيه نشينی عنوان می کند و معتقد است کثرت 
دستگاه های متولی حاشيه نشينی و نداشتن نگاه 
محلی به اين موضوع از موانع ضابطه مند شدن و 

محدود کردن حاشيه نشينی است. 

رابعه تيمورى

كودكان؛
از حاشيه به متن

  مهاجرپذيری شهرری در رشد آسيب های اين منطقه مانند 
فراوانی کودکان کار چقدر مؤثر بوده است؟ 

براساس مکتب شــيکاگو هنگامی که «ترس از شناخته  شدن» و 
«خودکنترلی» در بين افراد جامعه ای ضعيف باشــد  زمينه بروز انواع 
جرائم و آســيب های اجتماعی شــکل می گيرد. يکــی از داليل بروز 
آسيب های اجتماعی در مناطق حاشيه نشين هم همين عوامل است. 
چون اين مناطق اغلب شــلوغ و پر ترددند و افراد شناختی از يکديگر 
ندارند، بنابراين ترســی هم برای شناخته  شــدن از سوی دوستان و 
آشــنايان ندارند و به همين دليل مســتعد اين امر هستند که به هر 
نوع بزه ای دست بزنند. قرار گرفتن خرده فرهنگ های مختلف در کنار 
يکديگر و ضعف کنترل و نظارت اجتماعی روی حاشيه نشينان باعث 
شــده معنويت در ميان اين قشر کمرنگ شــده و وقوع جرم افزايش 
يابد. اين عوامل باعث شــده آمار آســيب ها و بزه هايی مانند اعتياد، 
سرقت، روابط نامشروع، گورخوابی، قاچاق و توزيع موادمخدر، نزاع های 
دسته جمعی، تن فروشی، کودکان کار و بسياری ديگر از جرائم در اين 

مناطق از شهر به شدت افزايش پيدا کند. 
  ضعف نظارت های قانونی و انتظامی بر اسکان و مهاجرت 
در شهرری را می توان مهم ترين دليل رشد آسيب های اين منطقه 

دانست؟ 
کامًال روشن اســت که کافی نبودن نظارت و افزايش ميزان جرم 
و جنايت رابطه مســتقيم دارند، اما در موضوع حاشيه نشينی واهمه 
نداشتن از شناخته  شــدن مهم ترين عامل وقوع جرم است، به طوری 
که همين افراد اگر در مناطق بومی خود زندگی کنند امکان سر زدن 
بزه از ســوی آنها بسيار پايين اســت. به دليل مهاجرت اين افراد به 
سکونتگاه هايی مانند شهرری تجانس فرهنگی از بين می رود و زمينه 

بروز آسيب های اجتماعی فراهم می شود. 
  فراوانی تعداد کودکان کار در شــهرری بر فرهنگ نسل 

آينده اين شهرچه تأثيری می گذارد؟ 
يقينا بی تأثير نيســت. گروه همســاالن در شکل گيری شخصيت 
کــودکان نقش قابل توجــه و غيرقابل انکاری دارنــد و بی رغبتی به 
تحصيل، تمايل به ورود زودهنگام به بازار کار و بســياری از رفتارهای 
نادرست ارمغان کودکان حاشيه نشــين و مهاجر برای کودکان بومی 

اين شهر است. 
  با چه راهکارهايی می توان پيامدهای منفی مهاجرت های 

غير قانونی به شهرری را کاهش داد؟ 
کنترل و نظارت بر مهاجرت ها باعث می شــود بتوان بستر اسکان 
ســالم و همزيستی مســالمت آميز مهاجران با بوميان را فراهم کرد. 
زمانی که از ورود مهاجران غير قانونی به مناطق مهاجرپذير جلوگيری 
و امکانات الزم برای زندگی با کيفيت مهاجران قانونی پيش بينی شود، 
انگيزه های کوچ به حاشيه مناطق و زاغه نشينی کاهش پيدا می کند. ما 
زمانی که برای فرد مهاجر امکانات اوليه زندگی مانند مسکن و اشتغال 

را تأمين کنيم می توانيــم پذيرش قانون و 
دوری از تخلف را از او انتظار داشته باشيم. 
اگر مهاجرپذيری کشورها قانونمند نباشد 

و امکانــات اوليــه زندگی مانند 
شــغل، مســکن، بهداشت، 
تحصيل و... جمعيت مهاجر 
تأمين نشــود، عــالوه بر 

مهاجران،  آسيب پذيری 
به ويژه کودکان مهاجر، 
مناطــق مهاجرپذيــر 
از  نيز  مانند شــهرری 

رشد آسيب های اجتماعی 
مانند پديده کودک کار در امان 

نخواهند بود.

جمعيت امام على(ع) 
به كودكان مهاجر 

شهررى آموزش 
آنالين مى دهد

  از وقتی چشم باز کرده اند خودشان را زير سقف های لرزانی ديده اند که والدين مهاجرشان برای آنها ساخته  اند. سقف های کوتاهی که اين کودکان در پناه شان قد 
می کشند هيچ شباهتی به خانه ندارد. از داشتن امکانات ابتدايی زندگی مانند حمام و سرويس بهداشتی مستقل هم محرومند، اما اغلب آنها تبلت ها و گوشی هايی 
هوشمند دارند و آنالين درس می خوانند. اين وسايل آموزشی را خاله ها و عموهايی به بچه ها هديه داده اند که با آنها وابستگی خونی ندارند، حتی هموطن شان هم 
نيستند. برای اين خاله ها و عموها، که عضو خانه علم جمعيت امام علی(ع) هستند، تفاوتی نمی کند کودکان محروم از تحصيل اهل کدام سرزمين هستند و فقط 
به حقوق آنها به عنوان يک کودک توجه می کنند. در کنار زيبايی های اين طرز فکر و رفتار انسانی خاله ها و عموهای جمعيت امام علی(ع)، نتيجه ای که آنها در 
بررسی های ميدانی خود از محله های شهرری به دست آورده اند قابل تأمل است: «تقريبًا همه کودکان کار و کودکان محروم از تحصيل شهرری اتباع مهاجری اند که 

غير قانونی وارد کشور شده اند.» گزارش زير به تاريک و روشن زندگی کودکان محروم از تحصيل شهرری پرداخته است. 

  مهاجرپذيری، سياســت ناچار و ناگريز همه کشورهای دنيا از 
جمله ايران اســت، اما پيامدهای نامبــارک اين پديده بر مناطق 
مهاجرپذير مانند شــهرری را هم نمی تــوان ناديده گرفت. دکتر 
«امان اهللا قرايی مقدم» بر اين باور است که اگر زيرساخت های الزم 
برای پذيرش مهاجران فراهم نشــود آسيب های جدی و غير قابل 
جبرانی دامنگير شهرری می شود. اين جامعه شناس و استاد دانشگاه 

در گفت وگوی زير به ابعاد مهاجرپذيری شهرری پرداخته است. 

ديگر از خانه های نوساز و قديمی محله های عاليين و قلعه 
گبری خبری نيســت و وارد جاده ورامين شده ايم، اما هنوز 
در محدوده شهرری قرار داريم. به پمپ بنزين عباس آباد که 
می رسيم، بايد در جاده چشم بچرخانيم تا در مزارع گندم و 
ذرت حاشيه جاده چشم مان به يک کشاورز بيفتد و نشانی 
کپرنشينان پاکستانی را پرس وجو کنيم. رهگذران فراوانی 
سراغ اين همسايه های غريب را از آنها می گيرند و اشاره ای 
کافی اســت که کشاورز ميانســال و خسته متوجه منظور 
ما شــود. با تنگ حوصلگی نشانی می دهد: «کپرها چند متر 
جلوتر هســتند.» از پمپ بنزين چندان دور نشــده ايم که 
چشم مان به رديف زاغه های حاشيه جاده می افتد؛ زاغه هايی 
که تنها در و حجاب آنها پتوهايی چرک تاب هستند و برای 
ساخت ديوارها و ستون های بســياری از آنها به جای آجر 
و آهن و ســيمان تيوپ های تاير کاميون، تکه های نئوپان و 
بلوک های سيمانی به کار رفته است که با يک اليه گچ نازک 
به هم چفت شده اند. سرويس بهداشتی چند خانواده با هم 
مشترک و از کنار هم گذاشتن چند در کوتاه نيم سوخته و 

پارچه های کهنه به وجود آمده است. 

 قول و قرارهايى كه عمل نمى شود 
«نيهاله» در آشــپزخانه دودزده بــزرگ زاغه که يکی 
دو ديگ ســياه چدنی و چند بشــقاب فلزی در گوشه آن 
تلنبار شده، مشــغول درس خواندن است. چشم های سياه 
و زيبايــش را از صفحه تبلت برنمــی دارد و همه هوش و 
حواســش به صحبت های خاله روياست که آنالين رياضی 
درس می دهد. از صورت کودکانه و آفتاب ســوخته نيهاله 
پيداست که سنش به۱۳سال نمی رسد، ولی بهار سال آينده 

به خانه شوهر می رود و همســر «عبدالجبار» می شود که 
همسر اولش مرده و۳پسر جوان دارد. انگار نيهاله سرنوشتی 
را که بزرگ ترها برايش رقــم زده اند باور نکرده و می گويد: 
«من درس می خوانم تــا مثل خاله رؤيا و خاله مريم معلم 
شوم.»رياضی نيهاله خوب اســت و سؤال های خاله رؤيا را 
زود جواب می دهد. «شازيه» و «عليشا» تبلت و تلفن همراه 
ندارند و با نيهاله درس می خوانند. خاله رؤيا مادران و پدران 
بچه هــا را راضی کرده که دخترها و پســرها بعد از کالس 
آنالين ســر کار بروند و موقــع درس در زاغه ها بمانند، اما 
امروز حال مادر شــازيه و عليشا خوش نبوده و آنها به جای 
مادرشان از صبح برای اسپندگردانی به چهارراه های شلوغ 

تهران رفته اند. 

 اعتمادى كه آسان به دست نيامده 
نيهاله و ديگر دختران ساکن زاغه ها در خانه علم شهرری 
زبان فارســی را تا اندازه ای آموخته انــد و حاال با تبلت ها و 
گوشــی هايی که خاله ها و عموهای خانه علم به آنها هديه 
داده انــد، درس می خوانند. تعداد پســرهايی که در زاغه ها 
مانده اند کم است و انگار پدران و مادران شان به قول و قراری 
که با خاله رؤيا گذاشته اند پايبند نبوده اند. «رويا منوچهری» 
مدير خانه علم جمعيت امام علی(ع) نشانی شاگردانش را که 
او و همکارانــش آنالين به آنها آموزش می دهند به ما داده، 
اما تأکيد کرده: «برای جلب اعتماد و آموزش اين خانواده ها 
خيلی زحمت کشــيده ايم و اگر کسی از طرف جمعيت با 
دوربين و دم و دســتگاه خبرنگاری به سراغ شان برود، همه 
زحمات ما هدر می رود.» تعدادی از دانش آموزان خانه علم 
شــهرری که حاال آنالين درس می خوانند در حاشيه محله 

صالح آباد شرقی زندگی می کنند. البه الی مزارع حاشيه اين 
محله بيغوله هايی وجود دارد که محل سکونت و زندگی چند 
خانواده مهاجر پاکستانی است. تنها شباهت اين بيغوله ها به 
خانه های مسکونی ديوارهای بلند کاهگلی آن است، اما در 
پناه اين ديوارها نه آشپزخانه ای وجود دارد و نه مهمان خانه 
و اتاق نشيمنی. تنها ســرويس بهداشتی چند خانواده هم 
بــه فاصله اندکی از بيغوله ها با چند تير و تخته و بدون آب 

لوله کشی و سيستم دفع فاضالب ساخته شده است. 
فضای پشت ديوار بيغوله ها مانند مزرعه ای که کرت بندی 
شــده، با چند ديوار کوتاه گلی تقسيم شده و لوازم زندگی 
ساکنان بيغوله ها به يک ديگ آهنی و چند ظرف شکسته و 
قديمی خالصه می شود. «کاريسما کاجول»يکی از دختران 
دانش آموزی است که پابه پای مادرش گل و دستمال کاغذی 
می فروشد و گاهی هم همراه برادرش«مرتضی» برای آبياری 
زمين های کشاورزی می رود. کاريسما شهر آبا و اجدادی اش 
«شيکارپو» را هرگز نديده و در همين بيغوله ها به دنيا آمده 
است. او با لهجه صحبت می کند، ولی زبان فارسی را خوب 
می فهمد. دخترک مهاجر پاکستانی از اينکه می تواند درس 
بخواند خوشــحال است و می گويد: «اوايل سال چند روزی 
به مدرســه رفتيم و خاله ها به مــا درس دادند. بعد گفتند 
مريضی زياد شده و نبايد به مدرسه بياييد. من درس خواندن 
را خيلی دوســت دارم و از تعطيل شدن مدرسه ناراحت و 
غصه دار شــدم. شــنيده بودم بچه های ايرانــی و بعضی از 
بچه های افغانستانی با گوشی درس می خوانند، ولی ما پولی 
نداشتيم که از اين وسايل بخريم. چند ماه پيش خاله رؤيا و 
معلمان ديگرمان به اينجا آمدند و به ما تبلت و گوشی دادند. 
آنها به ما ياد دادند که با اين وسايل چطور درس بخوانيم.» 

كودكان كار شهر رى، مهمانانى غريب و ناخوانده

سايه روشن حاشيه نشينى

خانه ايرانى 
شهر رى

خانه ايرانی شهرری در 
سال ۱۳۸۹به عنوان يکی از 
مراکز خدمت رسانی خانه ايرانی 
جمعيت امداد دانشجويی  ـ 
مردمی امام علی(ع) در جنوب 
شهر تهران فعاليت خود را آغاز 
کرد. با توجه به باال بودن آمار 
و تعداد کودکان کار و کودکان 
محروم از تحصيل شهرری 
از ابتدای سال ۱۳۹۳ خانه 
ايرانی شهرری فعاليت خود را 
به حمايت از کودکان محروم 
از تحصيل و کودکان کار و 
خيابان متمرکز کرد. خانه ايرانی 
شهرری بيش از۲۰۰ کودک 
محروم از تحصيل محله های 
مختلف شهرری را تحت آموزش  
و خدمات تحصيلی، ورزشی، 
هنری و حمايت های بهداشتی، 
درمانی و روان شناسی و 
مددکاری قرار داده است. 

امان اهللا قرايى مقدم از اثرات مهاجرت هاى بى ضابطه 
بر شهررى مى گويد

آسيب هاى حاشيه نشينى 
بر نسل آينده رى

انگيزه های کوچ به حاشيه مناطق و زاغه نشينی کاهش پيدا می کند. ما 
زمانی که برای فرد مهاجر امکانات اوليه زندگی مانند مسکن و اشتغال 

را تأمين کنيم می توانيــم پذيرش قانون و 
دوری از تخلف را از او انتظار داشته باشيم. 
اگر مهاجرپذيری کشورها قانونمند نباشد 

و امکانــات اوليــه زندگی مانند 
شــغل، مســکن، بهداشت، 
تحصيل و... جمعيت مهاجر 
تأمين نشــود، عــالوه بر 

مهاجران،  آسيب پذيری 
به ويژه کودکان مهاجر، 
مناطــق مهاجرپذيــر 
از  نيز  مانند شــهرری 

رشد آسيب های اجتماعی 
مانند پديده کودک کار در امان 

عليرضا رضوى
جامعه شناس

حسين ايمانى جاجرمى
دانشيار گروه مطالعات 
توسعه دانشگاه تهران

پرونده پرونده

دل
 عا

منا
ها: 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت
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سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح
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صفحه آرا

حسنى

 تهران؛ در طول چند دهه تغييرات و تحوالت 
بســياری راپشت سر گذاشته اســت. در اين باره 
صحبت کنيد وبگوييد در اين زمينه چه مســائلی 

اهميت بيشتری داشته است؟ 
بعد ازاينکه مراکز تجاری وتوليدی در اطراف شهر 
تهران توسعه پيدا می کند، آرام آرام بخشی از جمعيت 
روســتايی از راه های دور و نزديک به تهران ســرازير 
می شوند و به داليل مختلف از جمله مسائل اقتصادی 
که داشتند، شاهد چند موج مهاجرت به تهران بوديم 
البته طی اين مــدت، يکی دو موج مهاجرت معکوس 
را هــم تهران تجربه کرده، مخصوصًا در جنگ جهانی 
دوم و حــول و حوش ســال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ به دليل 
قحطی های که ايجاد شــد. خالصه بحث اين است که 
بــا اين مراکز توليدی و خدماتی، مهاجرت ها به تهران 
صورت می گيرد، اول به صورت حاشيه نشــينی و بعد 
جذب مرکز شــهرمی شوند و از آن جا جمعيت تهران 
افزوده می شــود. بعدها که خدماتی مانند بهداشتی، 
درمانی، اقتصادی، رفاهــی، تفريحی و امثال اينها در 
تهران متمرکز می شــوند جاذبه ای برای تهران ايجاد 
می کند که از مناطق روستايی و شهرهای کوچک به 
ســمت تهران يک جمعيت کثيری سرازيرمی شود به 
شــکلی که بعد از مدتی شاهد تأسيس مراکزی به نام 
شهرهای مهاجر هستيم مثًال اصفهانی های مقيم تهران، 
مشهدی های مقيم تهران و بقيه شهرها و استان هايی 
که وجود داشــته و از اينجا بحث مهاجرپذيری تهران 

و تنــوع فرهنگی در تهران به عنــوان امر نو پديد 
خودش را نشان می دهد که تا قبل از دوره پهلوی 
اول يعنی قبل از ۱۰۰ ســال پيش واقعيت امر 
اين اســت که تهران از يک تنوع فرهنگی خيلی 
بااليی برخوردار نبوده و يکدستی نسبی به لحاظ 

فرهنگی بر تهران حاکم بوده اســت 
اما بعدها به دليل مهاجرت ها اين 
تنوع فرهنگ هم در تهران آرام 
آرام خودش را نشــان می دهد 
که در ســال های بعــد خود 
اين تنــوع فرهنگی، مبنايی 
و  محاسن  يکســری  برای 
آسيب های اجتماعی توامان 

بوده است. 
 در گفته هايتــان 

اشــاره کرديد که پديده 
مکان  نقــل  و  مهاجــرت 

مسئله  در  شهر  به  روستاييان 
بوده  تأثير گذار  تهران  زيســت 

به  روستايی  مردمان  چگونه  است. 
مردمان شهری و شهر نشين تبديل 

شدند؟ 
وقتی افراد از مناطق روســتايی 
به مناطق شهری آمدند در گام اول 
پذيرش زندگی شهری، ارزش ها و 
هنجارهای شهری برای اين گروه از 
افراد طبيعتًا سخت بود اما با ادامه 
زندگی و جذب کسانی که اول در 
حاشيه تهران زندگی می کردند به 
مناطق مرکزی تر، کم کم ارزش های 
شــهری و ســبک زندگی شهری 
جايگزين ســبک زندگی روستايی 
می شــود هم به لحاظ پوشش، هم 
به لحاظ تحصيالت، تغذيه و پخت 
و پز، يعنی هرچيزی که فرهنگ را 

به طور کلی شامل می شود. 
اين تغييــر و دگرگونی يک اتفــاق ديگری را هم 
در پی داشــت و آن اين بود که از هر منطقه، روســتا 
و شــهر وقتی که يک نفربه تهران مهاجرت می کرد، 
طبيعتًا به دليل مســائل اقتصادی، شرايط مادی فرد 
که بهتر می شد، خانه او تبديل می شد به پايگاهی که 
برای جذب گروه های بيشتری از مهاجران، بسان يک 
کاروانسرايی که می آمدند و درآنجا مقيم می شدند برای 
مدتی و بعد می رفتند و مســتقل می شدند و به قول 

معروف زندگی شان شکل می گرفت. 
در ايــن فرايند، آن تأثير پذيری اوليه که 
فرد داشت از ارزش ها، هنجارها و سبک 
زندگی تهرانــی، آرام آرام بــه آنها هم 
منتقل شد و از آنجا شاهد يک دگرگونی 
بوديم چون تهران به عنوان جبهه مقدم 
بود و همه اتفاقاتــی که در مغرب زمين 
می افتاد و به ايران وارد می شدطبيعتًا 
اول در تهران ديده می شــد مثل 
پوشــش، نحوه ســخن گفتن، 
اوقات  گــذران  گرفتن،  ارتباط 
فراغت و چيزهايی شــبيه به 

اين. 
 وقوع حاشيه نشينی 
و ايجاد ســکونتگاه های 
اســکان  برای  جديــد 
فراوانی  داليل  مهاجران 
داشته اما چرا زندگی در 
روستاييان  برای  تهران 
است،  داشته  جذابيت 
چگونه  افــراد  ايــن 
فرهنگ روستايی را به 
شهری تبديل کرده اند؟ 

معموًال اکثر کشــورهای جهان 
سومی، مثل ما هستند اگر به مصر، 
برزيل، آرژانتين، عــراق، ترکيه و... 
نگاه کنيد هميشه قاعده «پيرامون، 
نيمــه پيرامون، مرکز»کــه از نظر 
را  می شود  مطرح  جامعه شناســی 
در کشــور خود اجــرا می کنند که 
اين قاعده در مــورد تهران صادق 
است يعنی تهران مرکز ايران دارای 
قدرت، ثروت و امثال اين هاســت و 
متأسفانه همه امکانات در يکی دو 
شهر متمرکز می شــوند و به بقيه 
شــهرها توجهی نمی شــود. کشور 
ما همين طور است اگر دقت کنيد 
از تهران که خارج می شــويد، بســياری از امکانات را 
عمًال در اختيار نداريد و اين باعث می شــود جذابيت 
مهاجرپذيــری در تهــران باال رود و مــردم هم برای 
درآمد بيشــتر، زندگی راحت در اين نقطه اسکان پيدا 
کنند. عقيده ام اين است که اگرما نتوانستيم تغييراتی 
درســاختار اقتصادی مــان ايجاد کنيــم، يقينا طی 
سال های آينده، نه فقط ۱۴۰۰ بلکه شايد در يکی دو 
دهه آينده هم تهران همچنان با پديده مهاجر پذيری 

مواجه خواهد بود. 
 آيا تهران ۱۴۰۰ باز هم جاذبه مهاجر پذيری 
دارد، اگر اين اتفاق بيفتــد بايد منتظر وقوع چه 

مسائل و مشکالتی باشيم؟ 
واقعيت اين است که تهران از جايگاه بسيار خوبی 
برخورداراســت هم به لحاظ آب و هوا و هم دسترسی 
به امکانات و... به نظر می رســد که توانسته اين حجم 
ســنگين از جمعيت را در خودش جای بدهد. با همه 
دشواری ها عقيده ام اين است که کم کم ظرفيت مناطق 
پرمی شــود و فشــار می آيد به منابع طبيعی و شاهد 
آلودگی هوا، کمبود آب ومشــکالت زيســت محيطی 
می شويم و همه اينها نشان دهنده اين است که کم کم 
تهران به جايی می رسد که ازمهاجرپذيری اش به مرحله 
اشباع می رسد که مرحله خطرناکی است. راه حل اين 
است که برگرديم به مبدا؛ يعنی عمده امکاناتی که در 
تهران متمرکز کرده ايم را به شهر ها، استان ها، روستاها 
و مناطــق ديگر منتقــل کنيم. جالب اســت که در 
کشورهای پيشرفته پايتخت های متعددی وجود دارد، 
يک شــهر پايتخت اقتصادی، شــهر ديگر فرهنگی يا 
اقتصادی و... است. ما در بسياری از کشورهای پيشرفته 
اين نقطه قوت را می بينيم، ما هم راهمان اين است که 

اين روش را پيش بگيريم. 
 به نظر شما با آغاز قرن جديد چه موضوعاتی 
برای حيات و بقای تهران اهميت بيشــتری دارد، 

آينده تهران را چگونه می بينيد؟ 
نخستين و مهم ترين چيزی که بايد برای تهران در 
نظرگرفته شود، تمرکز زدايی است. يعنی بخش هايی که 
واقعًا نياز نيست در تهران تمرکز پيدا کنند از پايتخت 
دور کنيم مانند بســياری از دانشگاه ها، کارخانجات و 
امثال اينها را می توانيم از تهران دورکنيم. نکته بعدی 
بحث پايتخت سياسی ايران است که اگر دولت بتواند 
پايتخت سياســی را به جای مناسب تری منتقل کند، 
شايد تهران بتواند نفس بکشد و نکته سوم، پرداختن 
به مسائل فرهنگی درتهران اهميت دارد، خيلی ها فکر 
می کنند که معيارها و شــاخص های زندگی مرفه در 
تهران نسبت به خيلی از استان ها باالتر است. واقعيت 
اين طور نيســت، تهران به لحاظ آموزشــی نسبت به 
بسياری از اســتان ها دچار مشکل است. درست است 
که بهترين مدارس و دانشگاه ها در تهران قرار گرفته اند 
ولی نســبت به جمعيت تهــران، اتفاقًا يکی از مناطق 
محروم ايران محسوب می شود. به عقيده من مهم ترين 
و اولويت دارترين کاری که بايد برای تهران انجام دهيم، 
پرداختن به مناطق حاشيه ای شهر تهران است، تهران 
يک دايره و يک حاشيه نشينی بسيار بزرگ و خطرناک 
دارد مثل چهاردانگه، شــهريار، شــهر ری، باغ آذری، 
انديشه، اسالمشــهر، رودهن وامثال اين ها. افرادی که 
جذب حاشيه ها شده اند عمدتًا انسان هايی هستند که 
تخصص های پايين ودرآمد کــم دارند و امکان اينکه 
اينها جذب آسيب هايی شوند، زياد است و معموًال در 
مرکز شهر    تردد دارند و اين آسيب ها را با خودشان به 
مرکز شهر می کشانند. در نتيجه به عقيده من مسئوالن 
نخســتين کاری که می توانند برای تهران انجام دهند، 
پرداختن به مناطق حاشيه نشينی و نظم و نسق دادن به 
آن است. در گام دوم مسئله محيط زيست تهران است 
شايد مهم ترين آن آلودگی هوا، صوتی و... ما در تهران 
به شدت شاهد آن هستيم و مسئله تراکم جمعيت که 
متأسفانه شهرداری بدون توجه به کشش مناطق، اجازه 
ساخت وساز بی رويه و... را می دهد. به نظرمن پرداختن 
به آسيب های اجتماعی شهرهای بزرگ و کالنشهرها 

جزو اولويت های شهر تهران محسوب می شود. 
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جمله۱۸، ۱۹ و۲۰ است با دکتر«عليرضا شريفی يزدی» جامعه شناس در اين زمينه گفت وگويی انجام داديم که در ادامه می خوانيد. 

مريم قاسمى

گفت وگو با دكتر«عليرضا شريفى يزدى» 
جامعه شناس درباره پديده مهاجر پذيرى و حاشيه نشينى در جنوب تهران

راه نجـاتى 
جز تمركز زدايى نداريم

ســمت تهران يک جمعيت کثيری سرازيرمی شود به 
شــکلی که بعد از مدتی شاهد تأسيس مراکزی به نام 
شهرهای مهاجر هستيم مثًال اصفهانی های مقيم تهران، 
مشهدی های مقيم تهران و بقيه شهرها و استان هايی 
که وجود داشــته و از اينجا بحث مهاجرپذيری تهران 

و تنــوع فرهنگی در تهران به عنــوان امر نو پديد 
خودش را نشان می دهد که تا قبل از دوره پهلوی 
۱۰۰ ســال پيش واقعيت امر 
اين اســت که تهران از يک تنوع فرهنگی خيلی 
بااليی برخوردار نبوده و يکدستی نسبی به لحاظ 

فرهنگی بر تهران حاکم بوده اســت 
اما بعدها به دليل مهاجرت ها اين 
تنوع فرهنگ هم در تهران آرام 
آرام خودش را نشــان می دهد 
که در ســال های بعــد خود 
اين تنــوع فرهنگی، مبنايی 
و  محاسن  يکســری  برای 
آسيب های اجتماعی توامان 

 در گفته هايتــان 
اشــاره کرديد که پديده 

مکان  نقــل  و  مهاجــرت 
مسئله  در  شهر  به  روستاييان 

بوده  تأثير گذار  تهران  زيســت 
به  روستايی  مردمان  چگونه  است. 
مردمان شهری و شهر نشين تبديل 

برای جذب گروه های بيشتری از مهاجران، بسان يک 
کاروانسرايی که می آمدند و درآنجا مقيم می شدند برای 
مدتی و بعد می رفتند و مســتقل می شدند و به قول 

معروف زندگی شان شکل می گرفت. 
در ايــن فرايند، آن تأثير پذيری اوليه که 
فرد داشت از ارزش ها، هنجارها و سبک 
زندگی تهرانــی، آرام آرام بــه آنها هم 
منتقل شد و از آنجا شاهد يک دگرگونی 
بوديم چون تهران به عنوان جبهه مقدم 
بود و همه اتفاقاتــی که در مغرب زمين 
می افتاد و به ايران وارد می شدطبيعتًا 
اول در تهران ديده می شــد مثل 
پوشــش، نحوه ســخن گفتن، 
اوقات  گــذران  گرفتن،  ارتباط 
فراغت و چيزهايی شــبيه به 

اين. 
 وقوع حاشيه نشينی 
و ايجاد ســکونتگاه های 
اســکان  برای  جديــد 
فراوانی  داليل  مهاجران 
داشته اما چرا زندگی در 
روستاييان  برای  تهران 
است،  داشته  جذابيت 
چگونه  افــراد  ايــن 
فرهنگ روستايی را به 
شهری تبديل کرده اند؟ 

«سيد حسين سجادى» كارشناس رسمى اتحاديه امالك و مستغالت تهران
تورم و گرانى و ارتباط آن با جابه جايى جمعيت 

«معموًال دولت ها برای توقف مهاجرت 
بــه شــهرها از سياســت ها و روش های 
خاصــی اســتفاده می کنند کــه يکی از 
ايــن روش ها بهبود وضعيــت زندگی در 
روستاهاســت که در ســال های اخير نيز 
اقدامات خوبی در اين زمينه انجام شــده 
اســت.» «محمود ســجادی» کارشناس 
رسمی اتحاديه امالک و مستغالت تهران 

با بيــان اين مطلب اضافــه می کند: «در 
۲ ســال گذشــته به دليل گرانی و تورم 
شاهد تغييراتی درحوزه مسکن بوديم که 
از مســتأجران  بود. درصدی  نگران کننده 
ساکن در جنوب شهر که توانايی پرداخت 
اجاره بهای جديد را نداشتند به محله های 
دورتر و حاشــيه مناطق پناه بردند و اين 
موضوع به ساير مناطق تهران نيز کشيده 

شــد. برخی از ســاکنان جنوب شهر نيز 
بــرای گريز از مخارج ســنگين زندگی و 
احســاس رفاه و آرامش خاطر بيشتر به 
روستاها و زادگاه شان مهاجرت کردند که 
آمار دقيق آن را می توان با بررسی تعداد 
ســفرهای خودروهای باربری سنگين از 
تهران به نقاط مختلف کشــور به دســت 

آورد.» 

«حاجى تاروردى» دبيركارگروه محيط زيست شورايارى منطقه16:
مهاجرت به انتهاى خط رسيده است

«بايــد قبــول کرد کــه تهران 
ديگــر گنجايش جمعيــت بيش از 
اين را نــدارد.» «حاجی تاروردی» 
محيط زيســت  دبيرکارگــروه 
شــوراياری منطقه۱۶ بــا بيان اين 
مطلب می گويــد: «اگر به موقعيت 
اقتصادی قطعه شــانزدهم پايتخت 
زمانی  متوجه می شويد  کنيد  دقت 
کــه کارخانه ها و صنايع مختلف در 

اين محدوده پــا گرفتند ناخودآگاه 
باعث شــدند تا عده ای از ساکنان 
روســتاها به شــهر مهاجرت کنند 
و به عنــوان کارگــر در اين واحد ها 
مشغول به کار شــوند. مسلمًا اين 
افراد برای اينکه به محل کارشــان 
نزديــک باشــند نيازمنــد خانه و 
ســرپناهی بودند و به همين ترتيب 
بــود کــه شــهرک ها و محله های 

آن  اغلب ســاکنان  کــه  جديدی 
مهاجر بودند شــکل بگيرد و دامنه 
شهر را گسترده تر کند. اما شرايط 
کنونی شــهر تهران نشان داده که 
ديگر ظرفيت جمعيت بيش از اين 
را نــدارد و به قول معروف در قرن 
جديد مقوله مهاجرت به تهران به 
انتهــای خط رســيده و بايد برای 

گريز از آن چاره جويی کرد.» 

حاجى تاروردى
دبيركارگروه 
محيط زيست 

شورايارى منطقه16

«حسين حائرى» محقق و كارشناس 
ارشد رشته معمارى

نسخه شفابخش؛
افزايش امكانات روستايى 
تهران مهاجرپذير امروز که با وسعت، گستردگی 
و جمعيــت بيــش از حــد همه را نگــران کرده، 
درگذشته های دور روستای کوچکی از شهرری بود. 
در اين فرصت بد نيســت نگاهــی اجمالی به 
تاريخچه شکل گيری تهران قديم داشته باشيم و 
آن را با موقعيت کنونی تهران جديد مقايسه کنيم. 
درکتاب های تاريخی آمده که ۲ قريه (طهران) و 
(مهــران) به دليل آنکه در دامنــه کوه های البرز 
آرميده بودند به اين نام ها شــهرت يافتند. پسوند 
(ران) در آخــر واژگان طهران و مهران به معنای 

دامنه و پايين دســت و به 
همين ترتيب مفهوم «ران» 
معنای  بــه  شــميران  در 
باالدست تهران بوده است. 
طبق اســناد تاريخی و 
گفته مورخان، از قرن سوم 
هجری بــه بعد، طهران در 
کانــون تاخت و تــاز قرار 
داشته و به همين دليل نزد 

پادشاهان و حکمرانان از اهميت ويژه ای برخوردار 
بوده اســت. در ســال ۱۲۸۴ هجــری قمری که 
مراســم افتتاح و نامگذاری محدوده جديد شهر 
طهران (دارالخالفه ناصری) با حضور شــاه قاجار 
برگزار شــد، چال ميدان، چال حصار، عودالجان، 
خانی آباد، ســرپولک و... محله هايی بودند که در 

نقشه جديد تهران جای گرفتند. 
در دوره حکومت فتحعلی شاه قاجار، طهران ۶ 
دروازه، ۳۰ مســجد و ۳۰۰ حمام داشت و در اين 
زمان قلعه ها و روستاهای متعددی نيز در اطراف 
آن شــکل گرفت. از جمله قلعه ها و روســتاهای 
تاريخــی در اين حوزه، يافت آباد، اســماعيل آباد، 
دهشاد، فيروز بهرام، گلدسته، احمدآباد، دهمويز، 
حســن خان و... که بخشی از هويت تاريخی شهر 
تهــران به شــمار می رفتند و به مــرور زمان به 
سکونتگاه های ثابت و دائمی روستاييان مهاجر و 

اقوامشان تبديل شدند. 
يعنی در دوره ای از تاريخ توسعه يافتگی؛ تهران 
با مهاجرانی روبه رو شد که از روستاهای دورافتاده 
کشــور به روستاها و حاشــيه مناطق پناه آورده 
بودند و مهم ترين دليــل برای دوری و هجرت از 
زادگاه اصلی شان را يافتن شغل و حرفه مناسب و 
بهره مندی از موقعيت اقتصادی و اجتماعی عنوان 
می کردنــد کــه البته به مرور زمــان و طی چند 
دهه، با تغيير شرايط زندگی و افزايش خواسته ها 
و نياز ها، محل ســکونت خود را به داخل شهرها 
انتقال دهند و روستاهای تهران با کاهش جمعيت 

مواجه شوند و زنگ خطر به صدا در آيد. 
بايد قبول کرد که نفس هــای تهران امروز به 
دليل اشــباع و تراکم باالی جمعيت به شمارش 
افتــاده و بايد راهــکار اصولی برای گــذر از اين 
بحران پيش بگيريم. يکی از راه هايی که می تواند 
تهران را نجات دهــد، افزايش امکانات و خدمات 
در روســتاها و ايجاد فرصت هــای ويژه از جمله 
اشــتغالزايی و درآمدزايی برای ساکنان و به ويژه 
جوانان اســت که می تواند نسخه شفابخشی برای 

اين بيماری باشد. 

حسين حائرى
محقق و كارشناس 

ارشد رشته معمارى

كارشناس

نخستين ومهم ترين 
چيزى كه بايد براى 
تهران در نظرگرفته 

شود، تمركز زدايى است. 
يعنى اين بخش هايى 

كه واقعًا نياز نيست در 
تهران تمركز پيدا كنند از 

پايتخت دور كنيم

پرونده پرونده

به عقيده من مسئوالن نخستين كارى كه مى توانند براى تهران انجام دهند، 
پرداختن به مناطق حاشيه نشينى و نظم و نسق دادن به آن است
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ناصر هر روز که قد می کشــيد، زيباتر می شد. 
قــد و قامتش هم به اندازه بود. از آن نوجوان های 
ترکه ای قدبلند که مــادر وقتی نگاهش می کرد 
دلش غنج می زد بــرای دامادی اش. حاج محمد 
در کارخانه چيت بافی کار می کرد و دستمزدش 
آنقدری نبود که بچه ها خوب بپوشــند و خوب 
بگردند، ولی ناصــر و برادرهايش با هنر خياطی 
و بافتنی مادر زحمتکش شــان هميشــه ترگل و 
برگل می چرخيدند. آقامحسن پسر بزرگ خانواده 
صدقی بود، بعد از او هم خدا شهيد ناصر و آقاصابر 
و صمــد آقا و حســين  آقا را به حــاج محمد و 
همسرش   بخشيد. همه می دانستند مادر و حاج 
محمد، ناصر نجيب و خوش خنده را جور ديگری 
دوست دارند. تابستان که حاج محمد بچه ها را به 

روستای آبا و اجدادی شان«مياب» می برد، ناصر 
هــر صبح جلوتر از برادرها دنبال گله می رفت و 
به پدربزرگ کمک می کرد. شب هم که خسته 
از صحرا بر می گشــت خنــده از لب هايش گم 

نمی شد. 

كارهاى بزرگ داداش كوچيكه
در تشــکيل انجمــن اســالمی «چهارده 

معصوم(ع)»آقا محســن و ناصر از جوانان 
پيشقدم محله دولت آباد بودند. حاج 

محمد پايــه ثابت راهپيمايی های 
قبــل از انقالب بود.مــادر مظلوم 
بود و کم حرف. وقتی حاج محمد 
و بچه ها برای رفتن به راهپيمايی 
کفش و کاله می کردند او مانع شان 
نمی شد، ولی تا بر می گشتند صد 
بــار می مــرد و زنده می شــد. اين 
وقت ها خودش هم نمی دانست چرا 
برای ناصر بيشتر از بقيه پسرهايش 

دلش آشوب می شود.
 بعد از پيروزی انقالب اسالمی در 
محله دولت آباد بسيج تأسيس شد و 
روز و شــب مردان خانواده صدقی به 

کار دلی و بی حقوق و دستمزد در بسيج 
می گذشت. پســر ترکه ای حاج محمد برای همه 
کارهــای پرزحمت و پرخطر بســيج محله مرد 
ميــدان بود، ولی وقتی برای جبهه رفتن پا پيش 
گذاشت دل حاج محمد، رضا نداد که او را راهی 

ميدان توپ و تفنگ کند.
 آن روز فرمانــده پايگاه همه اعضای بســيج 
را به صف کرد و گفــت: «هر کس می خواهد به 
جبهه برود يک قدم جلو بيايد.» آن لحظه چشم 
آقامحسن فقط به ناصر بود و دعا می کرد داداش 
کوچيکه از ســر جايش تکان نخورد، اما ناصر از 

نخســتين کسانی بود که از صف 
بيرون آمد و اسمش را برای اعزام 

به جبهه نوشت. 

ديدار آخر
مادر هيچ وقــت روی حرف 
حاج محمد اما و اگر نمی آورد، 
ولی همان لحظه ای که ناصر با 
لباس خاکی جبهــه از درگاه 
خانه بيرون رفت انگار قلبش از 
جا کنده شد و همراه پسرکش 
تا جبهه غرب پر کشــيد. مادر 
آن روزها منتظر تولد پسر ته تغاريش حسين 
بود و۳ ماه بعد که ناصر برگشت، حسين به دنيا 
آمد. وقتی ناصر حسين را بغل کرد و گفت: «اين 
بچه را خدا به جای من به شــما بخشيده»رشته 
از ســرتا پای مادر کشيده شد. موقع خداحافظی 
مادر هرچه ناصر را می بوســيد و تماشا می کرد 
سير نمی شــد. دايی احمد که بعد از رفتن ناصر 
به ديدن خواهرش آمد باور نمی کرد خواهر آرام و 

صبورش اين طور بی طاقت شده و او را به پادگان 
امام حسين(ع) برد تا قبل از اعزام رزمنده ها يکبار 
ديگر ناصر را ببيند. مادر باز هم دست دور گردن 
پسرکش انداخت و او را هزار بار بوسيد و بوييد تا 
شايد دلش آرام بگيرد. از وقتی ناصر رفت چشم 
مــادر به در بود. ناصر هم از ايــن بی قراری مادر 
باخبر بود که شــب عمليات فقط با پدر صحبت 
کرد. پشــت تلفن به حاج محمــد گفت آخرين 
مرحله عمليات رمضان در پيش است و او به خط 
مقدم می رود. حاج محمد به مادر چيزی نگفت، 
ولی رگ های متورم شقيقه و بغض گلويش حرفی 
را ناگفته باقی نگذاشــت. ۸ مرداد سال۱۳۶۱که 
عمليات رمضان به پايان رسيد خيال حاج محمد 
آسوده شد که ناصر ديگر زير رگبار توپ و خمپاره 
نيست، ولی وقتی قاصد ســپاه را پشت در خانه 
ديد فهميد خيالش خام بوده است. لحظه ای که 
حاج محمد به مادر خبر داد نيروهای عراقی ناصر 
را اســير کرده اند و روی تپه ای مقابل چشــمان 
همرزمانش به رگبار بسته اند فقط خدا می داند به 

مادر چه گذشت. 

پدرش سال ها پيش به رحمت خدا رفته و برادر 
بزرگش علی هم ازدواج کرده است. بعد از شهادت 
آقا سجاد، برادر بزرگ تر بيش از همه هوای مادر 
و خواهرش را دارد. مادر درحالی که ۲ عکس در 
دست دارد برای استقبال مان تا جلو در می آيد و 
ما را به منزل ساده و صميمی اش دعوت می کند. 
بی وقفه نام سجاد و برادر شهيدش «داود کمانی» 
را بر زبان می آورد و بوســه بر عکس های شــان 
می زند. «صفيه کمانی» ۳۰ســال پيش شــاهد 
شهادت برادرش بوده و ۷مهر سال۱۳۹۵ پسرش 
را تقديم اســالم کرده است. «فيروزه زبرجدی» 
خواهر ۳۱ساله شهيد درحالی که سعی می کند 
مادر را آرام کند، می گويد: «مادرم بر اثر سانحه ای 
در کودکی تکلمش دچار مشکل شده است. خبر 
شــهادت بــرادرش در دوران دفاع مقدس اتفاق 

ديگری بود که وضعيت او را وخيم تر کرد.» 

روايت يك 
صبور بود و مهربان

مــادر خوب می داند برای شــنيدن خاطرات 
پســرش به اينجا آمده ايم. سعی می کند هرچند 
مشــکل اما درباره او حرف بزند و از خوبی هايش 
بگويد. فيروزه که به درســتی متوجه حرف های 
مادر می شــود، می گويد: «بعد از شهادت برادرم 
تکلــم  وضعيــت 

مادرمان بهتر شد. قبًال حين صحبت از سرکالفگی 
جيغ و داد می کشــيد، اما اکنون به راحتی من را 
متوجه منظورش می کند.» من فقط يک سال از 
آقاســجاد بزرگ ترم و اين فاصله سنی کم باعث 
شکل گيری ارتباطی عميق بين ما شده بود. اين 
بخشــی از صحبت های خواهر شهيد است که با 
بيان آن می گويد: «يکی از بهترين خاطرات ما به 
روزهای نوجوانی برمی گردد. روزی که به تنهايی 
از خانی آباد نو تا حرم مطهر امام خمينی(ره) پياده 
رفتيم و برگشتيم. در طول مسير خيلی سجاد را 
اذيت می کردم و مدام غر می زدم، اما او با صبوری 
من را به ادامه مســير ترغيب می کرد و ســعی 

می کرد به من خوش بگذرد.» 

روايت دوم
عزيز دل خانواده و اهل محل

آغاز فعاليت های شهيد مدافع حرم در بسيج 
موضوع مهمی است که خواهر درباره آن می گويد: 
«از کودکی حضوری مســتمر در مسجد حضرت 
ابوالفضل(ع) خانی آباد نو و پايگاه بســيج کميل 
داشت. فيروزه با اشاره به خونگرمی و قلب مهربان 
برادرش می گويد: «همه اهل محل او را دوســت 
داشــتند؛ از کودک ۶ســاله تا پيرمرد ۷۰ساله از 
برقراری ارتباط با او لذت می بردند. با هرکسی به 
اقتضای سن و شرايطش سنجيده رفتار می کرد. 
هر روز وقتی برای نماز به مسجد می رفت 
حواسش به اهل مســجد بود. اگر روزی 
يکــی از اهالی به مســجد نمی آمد برای 
پرس وجوی احوالش تــا جلو در منزلش 
می رفت و اگر مشــکلی داشت برای رفع 
آن پيشقدم می شــد. عضو گروه جهادی 
پايــگاه کميل بود و بــه نيازمندان کمک 
می کرد. هرهفته به خانواده شهدای محله 
خانی آباد نو ســر می زد. ذاکر اهل بيت(ع)
بود و ضمن قرائت دعای جوشــن کبير در 

مسجد حضرت ابوالفضل(ع) به مداحی در هيئت 
عشاق الرضا(ع)هم می پرداخت. از نظر ورزشی هم 
خيلی موفق بود و در رشــته های دفاع شخصی، 
راپل، کيک بوکسينگ و جودو مهارت داشت.» وی 
ادامی دهد: «آقاسجاد هر هفته بر سر مزار شهدا 
می رفت و اگر می ديد رنگ ســنگ مزار شهيدی 
از بيــن رفته با هزينه خــودش رنگ می خريد و 
رنگ آميــزی مجدد آن را به عهــده می گرفت.» 
انجام همه اين کارها باعث نمی شد که آقاسجاد از 
خانواده اش غافل شود. خواهر با بيان اين موضوع 
می گويــد: «تمام قد حامی مــن و مادرم بود. در 

هفته چند بار مادرم را به گردش می برد.»

روايت سوم
به آرزويش رسيد

لباس شــهيد ســجاد زبرجدی هنــوز روی 
چوب لباسی خانه آويزان است. وقتی که خواهر از 

حرف  برادر  خوبی های 
ســمت  مادر  می زند، 
می رود  پسرش  لباس 
آغــوش  در  را  آن  و 
با  فيروزه  می کشــد. 
بيــان اينکه آنها حتم 
دارنــد که آقاســجاد 
زنده اســت، می گويد: 
«برادرم ۲بار به سوريه 
سفر کرد. نخستين بار 
بود. کسی  سال۱۳۹۴ 
خبر نداشت کجا رفته 
اين  بــه من  و تلفنی 
خبــر را داد. آن روزها 
برای برگشــت سجاد 

ختم قرآن نذر کردم. فيروزه به دومين و آخرين 
سفر برادرش به سوريه اشاره می کند و می گويد: 
«سال۱۳۹۵ قبل از رفتن از همه حالليت طلبيد، 
اما تنها من در جريان جزئيات ســفرش بودم. آقا 
سجاد روز عرفه ســال۱۳۹۵ رفت و چندی بعد 
از رفتنش به آرزويش که شــهادت بود، رســيد. 
برادرم جان خودش را در راه دفاع از حرم حضرت 
زينب(س) فدا کرد و ما را به ايشــان ســپرد.» 
فيروزه با اشاره به اينکه حدود ۳هزار و ۵۰۰نفر در 
مراسم تشييع برادرش به عنوان نخستين شهيد 
مدافع حرم منطقه۱۹ حضور داشتند، می گويد: 
«با پيگيری های دوســتان بامعرفت برادرم اخيراً 
توسط شــهرداری منطقه۱۹ تصوير شهيد روی 
يکی از ديوارهای محله نقاشی شده تا ياد برادرم 

برای هميشه زنده بماند.»

پيكر تازه تفحص شده شهيد «ناصر صدقى» 
در امامزاده عبداهللا(ع) شهررى آرام گرفت

38 سال چشمم 
به در بود، مـــادر! 

چند روايت از مرام و مسلك نخستين 
شهيد مدافع حرم منطقه 19

بوسه بر دست و پاى
 مـــادر! 

طرح فرزندان گمنام مادر
 با هدف تکريم مادران و همســران شــهدا طرح «فرزندان گمنام مــادر» در منطقه۱۷اجرا 

می شود. 
«بهروز فتاحی» رئيس اداره امور ايثارگران شهرداری منطقه۱۷با اعالم اين خبر گفت: «دراين 

طرح تعدادی از خانواده های شهيد سادات و شهدای مدافع حرم تجليل می شوند.» 
فتاحی سخنرانی امامان جماعات و«داود لطفی» شهردار منطقه را بخشی از طرح عنوان کرد 
و ادامه داد: «غبارروبی مزار شــهدای گمنام بوســتان ابوذر، مداحی و روضه خوانی اهل بيت(ع)، 
دمام زنی و پرده خوانی از ديگر برنامه هايی است که در طرح فرزندان گمنام مادر اجرا می شود.» به 
گفته فتاحی، اين طرح امروز چهارشنبه همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنين(ع) و روز تکريم 

مادران و همسران شهدا در مقبره شهدای گمنام بوستان ابوذر برگزار می شود. 

بدرقه اى باشكوه
همه آمده بودند تا فرزند گمگشــته مادر 
را تا خانه ابدی اش بدرقه کنند. فرهاد افشار، 
سيدعلی  حجت االسالم  منطقه۲۰،  شهردار 
يزديخــواه نماينده اهالــی ری در مجلس 
شــورای اسالمی، ســرهنگ روح اهللا قنبری 
فرمانده سپاه ناحيه حضرت عبدالعظيم(ع)، 
حســين نصراهللا رئيس بنياد شــهيد ری و 
حسين توکلی فرماندار ويژه ری و صدها نفر 
از اهالی محله های مختلف شــهر ری. پيکر 
شهيد را از فلکه سوم دولت آباد تا آرامستان 
امامزاده عبداهللا(ع) تشييع کردند و سرانجام 
در کنــار قطعه شــهدای مدافع حــرم آرام 
گرفت. شهيد ناصر صدقی يکشنبه۲۸دی و 
همزمان با ســالروز شهادت بانو فاطمه(س) 
به خاک سپرده شد. حجت االسالم«عبدالعلی 
ابراهيمــی» امام جمعه موقت ری بر پيکر او 

نماز خواند. 

درد اهالى محله را درد خود مى دانست
اخالق و منش شهيد ســجاد زبرجدی هرکسی را شيفته خود می کرد؛ من هم يکی از 
همين شــيفتگان بودم. «امير حسينی» بسيجی ۲۷ســاله و يکی از رفقای نزديک شهيد 
ســجاد زبرجدی با بيان اين موضوع می گويد: «در پايگاه بسيج کميل محله خانی آبادنو با 
او آشنا شدم و خيلی زود به يکی از بهترين رفيقانم تبديل شد.» او به کار مشترکشان که 
نصب کولرگازی بود اشــاره می کند و می گويد: «با آقا سجاد با هم اين دوره را گذرانديم و 
مشــغول به کار شــديم. آنقدر امين و مورد اعتماد بود که بسياری از اهالی محل پيگير او 
بودند تا نصب کولرشان را انجام بدهد.» حسينی به حس نوعدوستی شهيد زبرجدی اشاره 
می کند و می گويد: «درد همه اهالی محله را درد خود می دانســت و هرکاری از دستش بر 

می آمد برای رفع شدن مشکالت آنها انجام می داد.»

قبل شهادت «شهيد پايگاه» بود
در پايگاه کميل با لقب «شهيد پايگاه» صدايش می کرديم اما نمی دانستيم که روزی واقعًا به شهادت خواهد رسيد. «سيد 
محمد کوچکی» فرمانده پايگاه کميل محله خانی آبادنو که يکی از دوستان صميمی شهيد زبرجدی هم محسوب می شود با 
بيان اين موضوع می گويد: «از ۱۲سالگی به مسجد می آمد. جزء معدود نوجوانانی بود که به صورت مستمر در صف نمازجماعت 
حاضر می شــد و خيلی زود همه را به خود جذب کرد. آنقدر منش خاصی داشــت و از آرزوی شــهادت حرف می زد که همه 
به او لقب شــهيد پايگاه را داده بودند.» اين ســاکن ۳۶ساله محله خانی آبادنو با اشاره به ارتباط خوب شهيد زبرجدی با همه 
بچه های محل از کودک تا افراد سالخورده اشاره می کند و می گويد: «شوخ طبع و مهربان بود و حضورش در هرجمعی نشاط 
به همراه می آورد. او عالوه بر مشارکت در گروه های جهادی و کمک به نيازمندان در امور فرهنگی مسجد و پايگاه بسيج هم 

فعاليت خيلی زيادی داشت.»

کوچيکه از ســر جايش تکان نخورد، اما ناصر از 

  در صورت نجيب و رنج کشيده مادر غم و خستگی سنگينی نشسته است. ناصرش برگشته، 
ولی تا وقتی پنهان از چشم همه يک دل سير با پسرک خوش خنده خوشرويش اختالط نکند، 
دلش آرام نمی گيرد. بايد از پسر از سفر برگشته اش بپرسد۳۸سال کجا بوده؟ در اين۳۸سال 
به او چه گذشته؟ زير آفتاب مانده؟ گرسنه و لب تشنه شهيد شده؟... مادر به اين اختالط ها و 
خلوت های پنهانی با پسرکش عادت دارد. او۳۸ سال چشم به راه ناصرش بوده و اين سؤال ها 
را بارها و بارها از او پرســيده، اما جوابی نشنيده است. حاال ناصر به آغوش مادر بازگشته تا 
کنار دل خسته او آرام بگيرد. شهيد«ناصر صدقی» شهيد محله دولت آباد شهرری است که 
پيکرش تازه تفحص شده و در روز شهادت حضرت فاطمه(س) به محله پدری اش بازگشته 

است. گزارش زير شرح گوشه ای از مادرانه های بانو «قمر کمالی» و فرزند شهيدش است. 

  خانواده دوست، رفيق شفيق بچه های محل، بسيجی فعال، ورزشکار و جوانی خيرخواه بود که 
از کودکی شيفتگی خاصی به اهل بيت(ع) داشت. در غياب پدر پشت و پناه مادر و خواهرش بود، 
اما دفاع از حرم حضرت زينب(س) را مهم ترين وظيفه خود می دانست و در ۲۴سالگی در اين راه 
به درجه رفيع شهادت رسيد. ۴ سال از روز پرکشيدن شهيد «سجاد زبرجدی» نخستين شهيد 
مدافع حرم منطقه۱۹ می گذرد و عزيزانش با اعتقاد به اينکه او زنده و نزد پروردگار خويش از روزی 
بهره مند است با غم فراغش روزگار می گذرانند. در سالروز وفات حضرت ام البنين(س) و روز تکريم 

مادران شهدا با خانواده وی همراه شده ايم.  

رابعه تيمورى زهرا بلندى
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انانااطط نمنم مادران ياس

پيكر تازه تفحص شده شهيد «ناصر صدقى» 

 سال چشمم 
مـــادر!

 سال چشمم 
مـــادر!

 سال چشمم 
مـــادر!

  در صورت نجيب و رنج کشيده مادر غم و خستگی سنگينی نشسته است. ناصرش برگشته، 
ولی تا وقتی پنهان از چشم همه يک دل سير با پسرک خوش خنده خوشرويش اختالط نکند، 
سال کجا بوده؟ در اين۳۸سال 
به او چه گذشته؟ زير آفتاب مانده؟ گرسنه و لب تشنه شهيد شده؟... مادر به اين اختالط ها و 

لباس شــهيد ســجاد زبرجدی هنــوز روی 
چوب لباسی خانه آويزان است. وقتی که خواهر از 

حرف  برادر  خوبی های 
ســمت  مادر  می زند، 
می رود  پسرش  لباس 
آغــوش  در  را  آن  و 
با  فيروزه  می کشــد. 
بيــان اينکه آنها حتم 
دارنــد که آقاســجاد 
زنده اســت، می گويد: 
بار به سوريه 
سفر کرد. نخستين بار 
بود. کسی   
خبر نداشت کجا رفته 
اين  بــه من  و تلفنی 
خبــر را داد. آن روزها 
برای برگشــت سجاد 

تکلــم  اقتضای سن و شرايطش سنجيده رفتار می کرد. وضعيــت 

می کرد. هرهفته به خانواده شهدای محله 
خانی آباد نو ســر می زد. ذاکر اهل بيت(ع)

بود و ضمن قرائت دعای جوشــن کبير در 
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اناناا مادران ياسنمنم

بوسه بر دست و پاى

 و همسران شهداروز تكريم مادران و همسران شهداروز تكريم مادران

بغض38ساله
پيکر ناصر بر روی تپه های پاســگاه زيد عراق ماند و به ايران بازنگشــت. برايش در روستای مياب 
مراسم ختم هم گرفتند، ولی دل مادر باز هم آشوب و بالتکليف بود. هيچ کس صدای گريه های مادر را 
نمی شنيد، ولی هر روز صبح بالش اش خيس خيس بود. حاج محمد وجب به وجب خاک جبهه غرب و 
جنوب را گشت و روز و شب چشم مادر به صفحه سياه و سفيد تلويزيون بود تا شايد نشانی از ناصر پيدا 
کند. وقتی اسيران آزاد شدند حيرانی آنها بيشتر شد. هر روز غريبه يا آشنايی سر می رسيد و می گفت 
صدايی شــبيه صدای ناصر از راديو عراق شــنيده و مادر با عکس ناصر ميان آزاده ها دوره می افتاد که 
بپرســد کســی او را در زندان عراق ديده يا نه. کم کم مادر از پا افتاد. آرام و پژمرده شد. ديگر آرزويش 
شده بود پاره استخوانی، بند انگشتی، رخت و لباسی از ناصرش به دستش برسد تا برای پسرکش مزاری 
درســت کند. چند روز پيش از سالروز شــهادت حضرت فاطمه(س)همه بچه ها با اهل و عيال شان به 
ديــدن مادر آمدند. دايی ها هم آمدند. اين بار هم آمــدن آنها بی حکايت نبود. دايی احمد نگرانی را از 
چشم های خواهر مظلوم و بی صدايش خواند. فقط هم از او بر می آمد که قضيه را به مادر بگويد. دايی 
احمد کنار خواهر نشست. مادر از دهان دايی احمد چشم برنمی داشت: «آبجی برايت خبر خوب دارم، 
ولی شايد ناراحت هم بشوی. باالخره پيکر ناصر پيدا شد...» بغض۳۸ساله مادر ترکيد... مادر سال ها از 
مادربزرگ و عمه زمينگير بچه ها مراقبت کرد و کســی از او شکوه و گاليه ای نشنيد. داداش محسن و 

داداش صابر اسم۲پسران شان را «ناصر» گذاشته اند تا جای خالی عموی شهيدشان را پر کنند. 

روستای آبا و اجدادی شان«مياب» می برد، ناصر 
هــر صبح جلوتر از برادرها دنبال گله می رفت و 
به پدربزرگ کمک می کرد. شب هم که خسته 
از صحرا بر می گشــت خنــده از لب هايش گم 

در تشــکيل انجمــن اســالمی «چهارده در تشــکيل انجمــن اســالمی «چهارده 
معصوم(ع)»آقا محســن و ناصر از جوانان 

پيشقدم محله دولت آباد بودند. حاج 
محمد پايــه ثابت راهپيمايی های 
قبــل از انقالب بود.مــادر مظلوم 
بود و کم حرف. وقتی حاج محمد 
و بچه ها برای رفتن به راهپيمايی 
کفش و کاله می کردند او مانع شان 
نمی شد، ولی تا بر می گشتند صد 
بــار می مــرد و زنده می شــد. اين 
وقت ها خودش هم نمی دانست چرا 
برای ناصر بيشتر از بقيه پسرهايش 

 بعد از پيروزی انقالب اسالمی در 
محله دولت آباد بسيج تأسيس شد و 
روز و شــب مردان خانواده صدقی به 

نخســتين کسانی بود که از صف 
بيرون آمد و اسمش را برای اعزام 

به جبهه نوشت. 

ديدار آخر

مادربزرگ و عمه زمينگير بچه ها مراقبت کرد و کســی از او شکوه و گاليه ای نشنيد. داداش محسن و 
داداش صابر اسم

در تشــکيل انجمــن اســالمی «چهارده در تشــکيل انجمــن اســالمی «چهارده در تشــکيل انجمــن اســالمی «چهارده 

شهيد ناصر صدقى
نام پدر: محمد 

تولد: 
1343/6/21

شهر رى 
شهادت: 

1361/5/7پاسگاه 
محله: دولت آباد امامزاده عبداهللا(ع)  زيد عراق  مزار: 
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نظارت
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تصحيح 2
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سردبير
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تصحيح
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صفحه آرا
توكلى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

رفيع خواه حــال وهوای منطقــه۱۸ را در 
اين روز غير قابــل توصيف می داند و می گويد: 
«دقايقی پس از انتشار خبر فرار شاه در محله ها 
غوغای بزرگی برپاشــد، انگار مــردم کوچه و 
بازار نمی توانســتند يکجا بند شوند و بی خيال 
بنشينند. قنادی ها شلوغ وپر رفت وآمد شده بود 
و مردم به اندازه بودجه و توان مالی شــان نقل، 
شيرينی وشکالت می خريدند تا بين مردم محل 
پخش کنند. هرکسی به نوعی خوشحالی اش را 
نشان می داد. اين موضوع باعث شده بود تا در 
مدت چند ساعت اجناس شيرينی فروشی های 
تمام شــود.»  شــهروند انقالبی يکی ديگر از 
برنامه هــای فرهنگی شــهروندان منطقه در 
۲۶ دی مــاه ســال ۵۷ را برپايی نمازجماعت 
شــکرگزاری پروردگار پس از اقامه نماز مغرب 
وعشا در بيشــتر مســاجد منطقه۱۸ عنوان 
می کند و می گويد: «نمازگزاران در مســاجد 
ومحافل مذهبی خانگــی به جز خواندن نماز، 
قراعت دعای توسل وزيارت عاشورا در طرح نثار 
هزار صلوات برای ســالمتی آقا امام زمان(عج) 

وحضرت امام خمينی(ره)شرکت داشتند.»

اعتصاب كارگران وكارمندان
تاقبــل از دهه ۵۰ کارخانه شيشــه ميرال 

مســتقر در منطقه۱۸، يکی از 
قطب های توليدی بزرگ کشور 
محسوب می شــد. با گسترش 
فعاليت های انقالبــی مردم در 
سراسر کشورکه پشتوانه اصلی 
ارزشــمند  رهنمود هــای  آن 
امــام خمينی(ره)بود،  حضرت 
دچار  کارخانــه  ايــن  فعاليت 
تغييرات بسياری شد و رنگ و 

بوی انقالبی به خود گرفت. پخش اعالميه امام 
خمينی(ره) در ايــن کارخانه چنان رواج پيدا 
کرده بود که هرکســی به راحتی می توانست 
حتی درحياط و ســالن غذاخوری نسخه ای از 
آن را به دســت آورد اما هرلحظه امکان داشت 
ســاواکی ها از راه برسند و مسئوالن کارخانه را 
مورد بازجويی و باز خواست قرار دهند. بنابراين 
تنها چــاره کار برای مديران کارخانه شيشــه 
ميرال و برای کنتــرل اوضاع، تطميع با اضافه 
حقوق و پاداش وتوزيع ارزاق ضروری خانوارها 

و ياتنبيه با درج در پرونده کاری، کســر 
از حقــوق ماهانه و در نهايــت اخراج کارکنان 
انقالبی بود. شــعبان رفيع خــواه که از 
کارگران ســابق کارخانه شيشه ميرال 
بوده می گويد که فعاليت های انقالبی و 
ضد طاغوتی کارگران محدود به داخل 
دفاتــر اداری و ســالن کار نبودوحتی 
به آشــپزخانه کارخانه کشيده می شد 
امــا با اين حال کســی از اين تهديد ها 
نمی ترسيد. رفيع خواه از آمادگی اهالی 
برای بازگشــت به ميهن و استقبال از 
حضرت امام خمينــی(ره) صحبت می کند و 
می گويد: «من بــه همراه چند نفر از اهالی در 
کميته اســتقبال بوديم. يادم هست که اهالی 
برای خريد گل و شيرينی مراسم گلريزان کرده 
بودند. يکی شان «آالم خانم» مادربزرگ محله 
بود که انگشــترش را به نماينده مسجد محله 
داد تا بفروشد و با آن چند جعبه شيرينی برای 
پذيرايی از مردم در روز استقبال بخرد. محبت 
و مهربانی به اوج خودش رســيده بود. روز های 
باشکوهی بودکه هيچ وقت فراموش نمی کنيم.» 

مرور خاطرات يكى از افراد انقالبى
 دوران ستم شاهى به بهانه آغاز جشن 
تولد42 سالگى پيروزى انقالب اسالمى

ماجراى انگشتر 
«آالم خانم» 

و بازگشت امام(ره) 
 يکــی از شــيرين ترين خاطــرات دوران انقالب فرارشــاه در 
بيست وششمين روز از دی ماه و زمستان سال۵۷ است که پس از آن 
مردم خود را برای استقبال از بت شکن تاريخ حضرت امام خمينی(ره) 
آماده می کردند. رضا پهلوی با دست آويز قراردادن بهانه معالجه ودرمان 
راهی برای فرار از کشــور پيدا کرد و همزبان با انتشار اين خبر چنان 
موجی از شادی وسروردر فضای شهربه راه افتاده بود که حتی مزدوران 
ودرباريان نمی توانســتند مانع آن شوند. «شعبان رفيع خواه»يکی از 
انقالبيون مبارز دوران ستم شاهی ساکن در شهرک صاحب الزمان(عج) 
از فرار شاه در ۲۶دی ماه به عنوان برگ برنده مردم در مبارزات انقالبی 
ياد می کند، چراکه با اين اتفاق مبارک، اميد واعتماد به نفس انقالبيون 
و مردم حق طلب برای ادامه کاربيشترشد. اما رژيم شاهنشاهی باترسی 
که به جانش افتاده بود چاره ای نداشت که باحيله وفريب اين حادثه را 

در جامعه طور ديگری القاءکند، اما در اين کار ناکام ماند.  

راسته فروشندگان گوشت گوسفندی در ناحيه ۲ 
شــهرداری منطقه ۱۶ قرار گرفته و به گفته اهالی، 
فعاليت کاسبان اين بازار از ۵ صبح شروع می شود تا 
شب ادامه دارد. به دليل حجم باالی  تردد خودروهای 
حمل گوشــت در اين محدوده، ساکنان با ترافيک و 
شلوغی خيابان دست به گريبانند که البته اين همه 

ماجرا نيست... 

خجالت زده از مهمان و مهماندارى
خيابان شهيد کارگرسامانی يکی ازمعابر قديمی 
محله نازی آباد اســت که اگردر پياده روهای آن قدم 
بزنيد، متوجه بوی خوشــايند و ناخوشايند گوشت و 
مخلفات آن در فضای محله وجود می شويد. «سيروس 

آقايی» يکی از ساکنان قديمی 
نازی آباد، ۵۰ ســال اســت در 
اين خيابــان زندگی می کند و 
از وضعيت آن ناراضی اســت. او 
به مشــکالتی که فروشندگان 
گوشت گوســفند برای آنها به 
وجود آورده اند، اشاره می کند و 
کشتارگاه  که  «وقتی  می گويد: 
تهران در ميدان بهمن تخريب 
شد اهالی نفس راحت کشيدند 
و فکر کردند وضع محله شــان 
بهتر می شود، اما آنجا که تعطيل 
شد به مرور فروشندگان گوشت 

گوســفندی به داخل خيابان ها و بافت مسکونی راه 
پيدا کردند و از همان موقع دردسرها آغاز شد.»

آقايی ازانتشاربوی تعفن ونامطبوع، ازدياد جانوران 
موذی مثل موش، سوسک، گربه، منظر شهری زشت 
و نامناسب، سرو صدا و شلوغی محله صحبت می کند 
که امان اهالی را بريده و در طول اين سال ها صدای 

اعتراض و گاليه شان به جايی نرسيده است. 
اين شــهروند تعريف می کند که وضع نابسامان 
محله باعث شــده تا بعضــی خانواده ها از محله نقل 
مکان کنند و به جای ديگری بروند. آنها مجبورشدند 
خانه های شــان را با قيمت پايين تر بفروشند يا اجاره 

بدهند تا از اين گرفتاری خالص شوند. 

آقايی به افزايش تعــداد مغازه هايی که به فروش 
و توزيع گوشت گوسفندی مشــغول شده اند اشاره 
می کند و می گويد: «متأسفانه تعداد مغازه های عرضه 
گوشــت گوسفند در ۱۰ سال گذشته ۳ برابر شده و 
اگر اين طــور پيش برود بايد همه ما خانه های مان را 
خالی کنيم تا مغازه های گوشت فروشی جای آنها را 

بگيرند.»
«فرج نيازخانی»همسايه ديواربه ديوارآقايی است. 
وقتی که متوجه حضورمان می شــود راسته خيابان 
را نشــان مان می دهد و می گويــد: «اين محل باعث 
آبروريزی است. بوی نامطبوع گوشت و خون گوسفند 
از هر طرف احســاس می شــود، وقتی مهمان داريم 
خجالت می کشــيم در محله گشت بزنيم و ترجيح 

می دهيم در خانه بمانيم.»

نگران دعوا و درگيرى هاى 
هر روزه

خودروهای حمل گوشت ازنقاط 
مختلف کشــور به اينجــا می آيند 
تا بارشــان را تخليه کنند و بروند. 
تعدادشــان متغير است و نمی توان 
پيش بينی کرد که در کدام روزهفته 
بيشتريا کمترند، اما از ساعت ۸ صبح 
تا ۶ بعد ازظهر خيابان شهيد کارگر 
ســامانی، فاطمی و شــيرمحمدی 
درگير ترافيک و شــلوغی است که 
اين خودروها ايجاد می کنند. « قدرت صولتی» دبير 
آموزش و پرورش منطقه ۱۶ اســت که از ســال ۹۱ 
ساکن خيابان شهيد فاطمی شده تا به محل کارش 
نزديک باشــد. او عنوان می کند که ۱۰ ســال پيش 
وضع محله بهتر از حاال بود، اما اکنون ديگر آسايش 
و رفاهــی در محلــه وجود ندارد. بيشــتر رانندگان 
خودروهای سنگين که از جاهای مختلف به اين محل 
می آيند ساعت ها در خيابان ها منتظرمی مانند تا نوبت 
تخليه بارشان برسند. در اين زمان اگر نياز به سرويس 
بهداشــتی داشته باشند به سمت کوچه های خلوت، 
ديوارهای فرســوده، نهر آب يا فضای ســبز گوشه و 
کنارمحله می روند و باعث آلودگی و انتشار ميکروب 

ساماندهى مشاغل مزاحم اطراف ميدان بهمن خواسته اصلى ساكنان نازى آباد است 

شمارش معكوس براى خروج

عضو شورای اسالمی شهر تهران که چند بار از محدوده ميدان بهمن بازديد 
کرده و درجريان کامل مشکالت شهروندان قرار گرفته است، به اهالی اطمينان 

می دهد که به زودی آسايش و امنيت به محله نازی آباد بازمی گردد. 
«مجيد فراهانی» که خودش سال ها در نازی آباد 
زندگــی کرده و بــا موقعيت هــای اجتماعی و 
فرهنگی آن آشنايی دارد، می گويد: «متأسفانه 
در چند دهه گذشــته بافت مســکونی خيابان 
شــهيدان کارگر ســامانی، فاطمی، شير 
محمدی دچار آســيب جدی شده که 
مهم ترين عامل آن رشــد قارچ گونه 
و بی ضابطه فروشــگاه های عرضه 
گوشــت بــوده 

است.»

عضو شــورای اسالمی شــهر تهران تأکيد می کند که با توجه به نارضايتی 
اهالی و مشکالتی که راسته فروشندگان وعرضه کنندگان گوشت ايجاد کرده اند 
و طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها مبنی بر انتقال مشاغل مزاحم به 
بيرون از بافت مســکونی، اين واحدهای تجاری تعطيل و ضمن اخطار قانونی 
به مالکان ومتصديان، به آنها فرصت داده می شــود تا برای انتقال واحد تجاری 

خودبه بازار ميوه و تره بار مرکزی تهران اقدام کنند.»
 فراهانی از انتقال بازار ميــوه و تره بار ميدان بهمنبه بازارمرکزی تهران در 
منطقــه ۱۹ نيز صحبت می کند و می گويد: «در زمــان معين اين بازار تره بار 
که محل توزيع عمده گوشــت مرغ اســت به جای مناسب منتقل خواهد شد. 
نگرانی هايی در زمينه انتقال اين فروشــگاه ها به داخل بافت مســکونی وجود 
داشت که با اجرای رأی تعطيلی واحدهای تجاری عرضه گوشت در خيابان های 
اطــراف ميدان بهمن، اين احتمال به صفر خواهد رســيد و اهالی ديگر نگران 

نباشند، چراکه امنيت و آسايش دوباره به محله شان باز خواهد گشت.»

«مجيد فراهانى» عضو شوراى اسالمى شهر تهران: 

    آرامش به نازى آباد باز مى گردد 

  اوايل دهه ۷۰ مديريت وقت شهر تهران تصميم گرفت کشتارگاه تهران را تعطيل و آن را به فرهنگسرای 
بهمن تبديل کند. عمده فروشان گوشت گوسفندی که می ترسيدند مشتری های چندين و چندساله شان را از 
دست بدهند مهاجرت معکوس پيش گرفتند و با طرح نقشه ای حساب شده يکی يکی در خيابان های اطراف 
کشتارگاه تهران کســب و کار راه انداختند. خيابان های شهيدان فاطمی و کارگر سامانی در طول ۳۰سال 
گذشته به راســته فروش گوشت گوسفندی تبديل شدند و با رشد قارچ گونه خود آسايش و رفاه ساکنان 

نازی آباد را هدف گرفته و به معضل بزرگ در اين نقطه از شهر تهران تبديل شدند. 

رضا نيك نام

شهردار منطقه 16 :
اصناف مزاحم تا پايان بهمن 

منتقل مى شوند 
اســالمی  شــورای  اعضای  پيگيــری  با 
شــهرتهران، اصناف و مشاغل مزاحم از جمله 
عرضه کنندگان عمده گوشت واقع در ۳ راسته 
فاطمی، شير  خيابان شهيدان  ترافيکی شامل 
محمدی، کارگر ســامانی تعطيــل و به مکان 

ديگری انتقال پيدا می کنند. 
شهردار منطقه ۱۶، با اشاره برخی مشکالتی 
که اصنــاف مزاحم در چند دهــه اخير به بار 
آورده اند، گفت: «ترافيک، راهبندان، شلوغی، 
امنيــت عبور و مرور  آلودگی صوتی، کاهش 
زيست محيطی  و  بهداشــتی  مسائل  عابران، 
محدوده  در  گوشــت فروش ها  فعاليت  حاصل 
ناحيه ۲ منطقه ۱۶ و خيابان شهيدان فاطمی، 
کارگر ســامانی و شيرمحمدی به حدی بود که 
آســايش و رفاه ســاکنان بومی و محلی را از 
بين برده بود، اما خوشبختانه اين بار با جديت 
وقاطعيت اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار 
تهران شاهد رفع يکی از مسائل مهم در سه دهه 
اينکه  بيان  با  پورنصر»  هستيم.»«پيمان  اخير 
تاکنون ۱۷ رأی صادره برای ساماندهی اصناف 
به منطقه ۱۶  از سوی شهرداری تهران  مزاحم 
ابالغ شده، افزود: «تا پايان بهمن همه اصناف و 
مشاغل مزاحم مربوط به عرضه کنندگان گوشت 
تعطيل و به محدوده ميدان تره بار مرکزی تهران 

انتقال پيدا خواهند کرد.»
در  گوشت فروش ها  فعاليت  اســت  گفتنی 
باعث ترافيک شــديد  محدوده ميدان بهمن 
به دليــل  تردد و توقــف انواع 
حامل  ســنگين  خودروهای 
مرغ و گوشت از نقاط مختلف 
شهيدان  خيابان  به  کشــور 
فاطمی، کارگر ســامانيو شير 
حتی  که  بود  محمدی 
راننــدگان  بــرای 
امدادی  خودروهای 
اورژانــس  و 
ن  ســتا ر بيما
اميرالمؤمنين(ع) 
نيز دردســرهای 
همراه  به  فراوانی 

داشت. 

می شوند؛ ضمن اينکه اين افراد در گفت وگو با يکديگر 
از کلمات و جمالت نامناســب استفاده می کنند که 
بــرای رهگذران به ويژه ســالمندان و بانوان غيرقابل 

تحمل است.»
صولتی از تصــرف پياده روهای خيابان توســط 
خودروهــای حمــل گوشــت به عنوان مســئله ای 
مشکل آفرين ياد می کند و می گويد: «اغلب ساکنان 
قديمی محلــه نازی آباد برای پارک خودروشــان با 
دردسر مواجه اند و رانندگان خودروهای حمل گوشت 

هنگام اعتراض اهالی پاسخی ندارند که بدهند.»
اين شهروند از افزايش نزاع و درگيری بين اهالی 
قديمی و رانندگان خودروهای حمل گوشت صحبت 
می کند و می گويد: «روزی نيســت که در اين محل 
شاهد دعوا و درگيری نباشيم. درچنين مواقعی بيشتر 
از همه اعضای خانواده و فرزندان مان آســيب روحی 

می بينند.»

می دهد که به زودی آسايش و امنيت به محله نازی آباد بازمی گردد. 
«مجيد فراهانی» که خودش سال ها در نازی آباد 
زندگــی کرده و بــا موقعيت هــای اجتماعی و 
فرهنگی آن آشنايی دارد، می گويد: «متأسفانه 
در چند دهه گذشــته بافت مســکونی خيابان 
شــهيدان کارگر ســامانی، فاطمی، شير 
محمدی دچار آســيب جدی شده که 
مهم ترين عامل آن رشــد قارچ گونه 
و بی ضابطه فروشــگاه های عرضه 
گوشــت بــوده 

باعث ترافيک شــديد  محدوده ميدان بهمن 
به دليــل  تردد و توقــف انواع 
حامل  ســنگين  خودروهای 
مرغ و گوشت از نقاط مختلف 
شهيدان  خيابان  به  کشــور 
فاطمی، کارگر ســامانيو شير 
حتی  که  بود  محمدی 
راننــدگان  بــرای 
امدادی  خودروهای 

همراه  به  فراوانی 
داشت. 

بيشتر رانندگان 
خودروهاى سنگين 

كه از جاهاى مختلف 
به اين محل مى آيند 

ساعت ها در خيابان ها 
منتظر مى مانند تا نوبت 

تخليه بارشان برسند
 صبح 
 بعد ازظهر خيابان شهيد کارگر 
ســامانی، فاطمی و شــيرمحمدی 
درگير ترافيک و شــلوغی است که 
اين خودروها ايجاد می کنند. « قدرت صولتی» دبير 
۹۱

ساکن خيابان شهيد فاطمی شده تا به محل کارش 
 ســال پيش 
وضع محله بهتر از حاال بود، اما اکنون ديگر آسايش 
و رفاهــی در محلــه وجود ندارد. بيشــتر رانندگان 
خودروهای سنگين که از جاهای مختلف به اين محل 
می آيند ساعت ها در خيابان ها منتظرمی مانند تا نوبت 
تخليه بارشان برسند. در اين زمان اگر نياز به سرويس 
بهداشــتی داشته باشند به سمت کوچه های خلوت، 
ديوارهای فرســوده، نهر آب يا فضای ســبز گوشه و 
کنارمحله می روند و باعث آلودگی و انتشار ميکروب 

و ياتنبيه با درج در پرونده کاری، کســر  اعتصاب كارگران وكارمندانرفيع خواه حــال وهوای منطقــه۱۸ را در 

(ره)

شعبان رفيع خواه
يكى از انقالبيون مبارز

نصيبه سجادى
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آموزش شهروندى

بى خانمان ها را معرفى كنيد
شهردار منطقه١٧ از شهروندان خواست در صورت 
مشــاهده افراد بی خانمان با ســامانه۱۳۷ تماس 
بگيرند تا مقدمات انتقال آنها به گرمخانه منطقه فراهم 
شــود. «داود لطفی» با اشاره به 
کاهش دما و برودت هوای تهران 
و لــزوم رســيدگی بــه افراد 
بی خانمان گفت: «شــهروندان 
تهران  دارالشــهدای  در  ساکن 
می تواننــد پــس از مشــاهده 
بی خانمان ها و کارتن خواب ها با 
شــماره  يــا   ١٣٧ ســامانه 
٥٥٥٢٢٣٢٢ تمــاس بگيرند تا 
اين افراد به گرمخانه منطقه۱۷ در ميدان بهاران، انتهای 
بلوار رادمردان، جنب ترمينال شرکت واحد منتقل شوند.» 
وی ادامه داد: «در يک ماه گذشــته، هر شب گشت های 
ويژه ای برای جمع آوری بی خانمان ها و اســکان آنها در 
گرمخانه ها صورت گرفته و با توجه به سرمای اخير تعداد 
گشت ها افزايش پيدا کرده است. به همين منظور هر شب 
يک خودرو ون توسط معاونت اجتماعی و يک خودرو ون 
ديگر توسط سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران 

در حال گشتزنی در منطقه هستند.»

 اميد به آينده 
را در خانواده زنده كنيم

کرونا سبک زندگی همه ما را تغيير داده است و 
برای گذر از اين بحران چاره ای نيســت جز پيدا 
کــردن راه حلی مناســب. اکنون مهم تريــن دغدعه 
وضعيت  بهبــود  خانواده هــا 
درســی و تضمين ســالمت 
فرزندان شــان  روانی  و  روحی 
اســت کــه طبيعی بــه نظر 
می رسد. نخستين راهکاری که 
می تواند ما را در بهبود شرايط 
تحصيلــی فرزندان مان کمک 
کند پــرورش افــکار مثبت و 
سازنده در نهاد خانواده است؛ 
يعنــی بايد با اعمــال و رفتار 
درست و منطقی اميد به آينده را در خانواده زنده کنيم 
و زنــده نگه داريــم. مــا می توانيم در شــرايطی که 
دانش آموزان مجبورند مدت زيادی را در خانه بگذرانند 
محيطی شاد و پرنشــاط برای آنها بسازيم. مثًال مرور 
خاطرات شيرين از دوران درس و مدرسه و اتفاقات بامزه 
آن دوران می تواند برای رسيدن به اين هدف به ما کمک 
کند. از الفاظ و جمالت مثبت برای تشويق فرزندان مان 
اســتفاده کنيم، حتی اگــر در امتحانات آنالين نتيجه 
خوبی نمی گيرنديا کار اشــتباهی از آنها سر می زند. از 
سرزنش و مقايســه آنها با دانش آموزان ديگر اجتناب 
کنيم و با فرزندان خود همراه شــويم تا خودشــان به 
اشــتباه خود پی ببرند و با انگيزه بيشتری پای کالس 
درس بنشــينند. برنامه ريزی والديــن در دوران کرونا 
اهميت زيادی دارد. اين کار باعث می شود که پدران و 
مادران در کنار امور روزمره، مدت زيادی را برای با هم 
بودن و در ميان گذاشــتن مسائل و موضوعات مختلف 
پيدا کنند. پرداختن به مســائل معنوی از جمله نماز، 
قرائت قرآن و دعا نيز به نوبه خود باعث اعتماد به نفس 
و نشــاط معنوی افراد می شود. تحقيقات روان شناسی 
نشان داده که افراد مؤمن کمتر دچار اضطراب و نگرانی 
می شوند و می توانند راحت تر از شرايط بحرانی و دشوار 

زندگی عبور کنند. 

هويتپيشخوانپيشخوان

ميدان بازار دوم نازى آباد، نماد ايثار و مقاومت
ميدان بازار دوم نازی آباد در منطقه ۱۶ تنها يک ميدان نيست و اگر بخواهيم از هويت و 
اصالت آن سخن بگوييم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. ميدان بازار دوم نازی آباد با طراحی 
و معماری منحصربه فرد الگويی ماندگار اســت که ســاکنان از آن به عنــوان نماد نازی آباد 
ياد می کند. «مجتبی ده بزرگی» دبير شــوراياری محلــه نازی آباد و از يادگاران دفاع مقدس 
می گويــد: «در دوران جنــگ تحميلی ميدان بازاردوم نازی آباد ميعادگاه حماسه ســازان و 
عاشــوراييان بود. بســياری از شــهدای محله مان از همين جا به جبهه اعزام شدند و ديگر 
بازنگشــتند. پدران و مادران بسياری را می شناســم که در اين ميدان با فرزندان خود وداع 
کردنــد و آنها را با دعاو صلوات راهی جبهــه حق عليه باطل کردند، برای همين بايد گفت 
که ميدان بازار دوم نازی آباد يادآور دوران حماسه است.» ميدان دوم نازی آباد به اندازه بازار 
نازی آباد قدمت دارد. وقتی صدای اذان مســجد حضرت رســول اکرم(ص) به آسمان بلند 
می شــد بازاريان دســت از کار می کشيدند و نماز را اقامه می کردند و دقايقی به راز و نياز با 
معبود می پرداختند و آرام آرام به مغازه ها و دکان ها باز می گشتند. هنوز هم کاسبان قديمی 
بازار همان رســم قديم را دنبال می کنند.» نکته ديگری کــه درباره بازار دوم نازی آباد بايد 
گفت اين اســت که اين محل در چند دهه گذشته پاتوق مهمی برای امورخيرخواهانه بوده 
است. خّيران بازار در اين محل جمع می شدند و برای خريد جهيزيه برای نوعروسان نيازمند 
و يا ديگر امور نيکوکارانه آســتين باال می زدند. آنهــا آذوقه و مايحتاج ضروری خانواده های 

بی بضاعت را تهيه کرده و دور از چشم ديگران به دست شان می رساندند.»

آرامگاهى با معمارى بى نظير
آرامــگاه بنيانگذار جمهوری اســالمی ايران در جنوبی ترين نقطــه پايتخت و کنار گلزار 
شهدای بهشت زهرا(س) قرار دارد. امکانات اين مجموعه به خصوص معماری بی نظير آن، نظر 
هر بيننده ای را به خود جذب می کند. مجموع گنبد اصلی و ۴گنبد ديگر، از داخل دارای نماد 

قوسی و سبک معماری اسالمی است و از بيرون دارای نمای هندسی، ساده و مدرن است. 
ابعاد حــرم مطهر امام خمينی(ره) ۱۲۶ در ۱۲۶مترمربع اســت که بــه ۹مترمربع ۴۲ 
در ۴۲ مترمربعی تقســيم شده است. در اطراف شبســتان اصلی ۴صحن وجود دارد. صحن 
غربی(حاج آقا مصطفی)، شرقی(شــهدا) و صحن های شــمالی و جنوبــی با نام های انقالب 

اسالمی و يادگار امام(ره) شناخته می شود. 
بخش های تجاری هم به دليل دور بودن مجموعه از شهر در اين قسمت ها شکل گرفته تا 
پاســخگوی زائران باشد. استقرار همه ساختمان ها رو به قبله، مقاومت بسيار باالی سازه های 
بتونی، وجود موزه مقبره با ۱۵هزار مترمربع مســاحت، پارکينگ، زائرســرا، هتل ۵ســتاره، 
فروشگاه های زنجيره ای، شهربازی، شهرک سالمت، وجود بيمارستان مجهز و فوق تخصصی، 
مجموعه نمايشگاهی شهر آفتاب و... از جمله ويژگی ها و امکانات مهم اين مجموعه است که 

در صحن يا اطراف آن ساخته شده اند. 
حرم مطهر امام خمينی(ره) در ضلع جنوبی منطقه۱۹ و در غرب مجموعه بهشت زهرا(س) 

انقالب  شــهدای  گلزار  مجاور 
اســالمی قرار دارد. برای رفتن 
به حرم مطهر با خودرو شخصی 
بايد از انتهای بزرگراه نواب به 
بزرگراه شهيد کاظمی برويد و 
از طريق بزرگــراه خليج فارس 
وارد حرم شــويد. اســتفاده از 
قطارهای خط يــک مترو هم 
آســان ترين و ارزان تريــن راه 

است که پيشنهاد می شود. 

راهنما

رضا نيكنام
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الو محله

يكى از وظايف پيمانكار  پاسخ مسئول
خدمات شــهرى رســيدگى به نظافت 
سطل هاى مكانيزه زباله است كه بايد 
طبــق برنامه زمانبنــدى به طور مرتب 
انجام شود. در اين زمينه به پيمانكار 

مربوطه تذكر الزم داده مى شود. 
حامد خداوردى، شهردار ناحيه يك 

بوى نامطبوع سطل هاى زباله 
شست وشــوی  و  نظافت  منطقه 16

ســطل های زباله در محلــه جواديه به 
موقع انجام نمی شود. جنب پل جواديه 
مقابل کوچه شــهيد صالح نيا ســطل 
زباله ای وجود دارد که بوی نامطبوع آن 
از چند متــر دورتر به مشــام رهگذران 
می رسد و باعث رنجش اهالی می شود. 
علی قبادی

 ساکن خيابان ۲۰ متری جواديه 

حفــارى  نــوار  مرمــت  پاسخ مسئول
شــركت هاى خدمات رســان از جملــه 
اداره آب و فاضالب برعهده ســازمان 
مربوطه است، اما از آنجا كه شهردارى 
هميشــه بــه خواســته شــهروندان 
احتــرام مى گــذارد، در ايــن زمينــه 
اقدام و در اسرع وقت به اين مشكل 

رسيدگى مى كند. 
حامد شعاعى، شهردار ناحيه 2 
منطقه 18 

و  پيام هــا  براســاس  پاسخ مسئول
گزارش هاى اعالم شده براى جلوگيرى 
داخــل  بــه  موتورســيكلت  ورود  از 
بوســتان بزرگ واليت و از سوى ديگر 
افزايش ايمنى شــهروندان، عمليات 
نصب موانع يو (u) شكل در محل عبور 

عابران پياده به اجرا در آمده است. 
على زارعى، رئيس اداره فنى و 
عمران ناحيه يك منطقه19

چاله  رها شده كوچه شهيد 
رضوانى 

به دليل  قبل  چند هفته  منطقه 18

ترکيدگی لوله آب، کوچه شهيد رضوانی 
را حفــاری کردنــد. پــس از پايــان 
کارکارگران کوچه را به همان وضع رها 
کردنــد و رفتند. از آنجــا که اين چاله 
نسبتًا بزرگ است و احتمال دارد برای 
رهگــذران مشــکل بــه وجــود آورد 
خواهشمنديم هرچه زودتر به مرمت آن 

اقدام کنيد. 
علی محمدی
 ساکن کوچه شهيد رضوانی 

جلوگيرى از ورود 
موتورسواران به داخل 

بوستان واليت
در روزهای کرونا بسياری  منطقه 19

از شهروندان برای ورزش، مسير پياده رو 
بوســتان واليت را انتخــاب می کنند. 
برخــی  ميــان  ايــن  در  متأســفانه 
موتورســواران با موتورسيکلت خود در 
مسير پياده رو   تردد می کنند که امنيت 
شهروندان را مورد تهديد قرار می دهند. 
جلوگيــری از ورود اين افــراد يکی از 
مطالبات مهم ما از مسئوالن شهرداری 

ناحيه يک است. 
جمعی از اهالی محل

داود لطفى
شهردار منطقه17

دكتر ناصر مهران فر
روان شناس و استاد 

دانشگاه


