راهاندازی نخستین آکادمی فوتبال زنان
با تالش کاپیتان سابق تیم ملی
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چهارشنبه
 6اسفند 1399
سال شانزدهم /شماره 792
16صفحه

گزارشی ازاقدام قاطعشهرداری منطقه18
برای جلوگیری ازتغییرکاربری اراضی زراعی

ترفند متخلفان
نقش برآب شد
صفحه 8

هم محله ای ها خاطرات شیرینی
از «سیدخانم» مادربزرگ مهربان محله دارند

من برای
وصل کردن آمدم

شــبیه مادربزرگهای مهربان قصههاست .آن مادربزرگهایی که اگر
ساعتها پای حرفشان بنشینی سیر نمیشوی .در دفتری که حسابی
صفحه 7
از آن مراقبت میکند و به راحتی به کسی نشان نمیدهد...

گفتوگو با زوج کارآفرینی که کارگاه تولیدی
در سرای محله راه انداختهاند

 100نفر از این
سفرهنانمیبرند

مرکز مهارتآموزی و اشتغالزایی را از 9
سال پیش افتتاح کردند .ابتدا کار را با به
صفحه 12
کارگیری تعداد محدودی...

20 19 1

«نیلوفر اردالن» متولد ســال  1364است و بخشی از کودکیاش را در
محله جوادیه گذرانده .چهره ورزشــی هممحلهای که ســابقه پوشیدن
صفحه 5
لباس تیمملی فوتبال بانوان و کاپیتانی آن را دارد.

مناط

دخترانمحله
پا به توپ شدند

ق 7 16
81

20 19 1

میز خبر

تیتر یک
یادداشت
علیرضا صادقی
مدیرکل حریم شهرداری تهران

صیانت حریم؛ نیازمند
مدیریت واحد شهری
در حریــم پایتخت از گذشــته تاکنون با
یکســری موانع و مشــکالتی روبــهرو بوده و
هستیم که به لحاظ قانونی و اجرایی مشکالتی
را هــم بــرای مردمانی که در حریم زیســت
میکنند و هم برای مجموعه شــهرداری که
مکلف است از حقوق حریم پایتخت حفاظت
کند ،به وجود آورده است.
در این زمینه نخستین و مهمترین چالش،
قوانین تقسیمات کشوری است .به دلیل اینکه
در سنوات گذشته شهرهای مختلفی در حریم
پایتخت تشکیل شدند فرمانداریها ،دهیاریها
و شهرداریهای جدیدی نیز شکل گرفتند که
هریک از این نهادها طبق قوانین خود مدعیاند
کــه در حریم پایتخــت اختیاراتی دارند و هر
موقع بخواهند میتوانند از آن استفاده یا برآن
تکیه کنند .بنابراین تصمیمســازیها متفاوت
میشوند و اینگونه تصمیمگیریها باعث بروز
مشکالتی میشــود و سیاست یکپارچگی در
تصمیمگیری و تصمیمسازی را با چالش جدی
مواجه میســازد .برای اینکه مدیریت شهری
بتوانــد از حریــم پایتخت به شــکل مطلوب
محافظت کنــد نیازمند یکپارچهســازی در
حوزه سیاستگذاری و اجراست .موانع دیگری
همچون حاشیهنشینی و اسکانهای غیررسمی
نیز در حریم شهر تهران وجود دارد که میتوان
در ســایه تعامــل و مدیریــت یکپارچه آن را
برطرف کرد .اکنون مدیریت حریم شهر تهران
جز شهرداری تهران ،دهیاریها ،فرمانداریها،
شــهرداریها ،منابع طبیعی و محیطزیســت
ضوابط و مقررات خاص خود را دارند ،اما برای
حل و فصل مدیریت چندگانه در حریم تهران
باید مسئوالن این نهادها با انخاذ یک سیاست
واحد و یکپارچهســازی تصمیمگیریها مسیر
روشــنی را تعیین کنند تا برای همیشه حریم
شهر تهران از چنین چالشهایی رها و صیانت
از آن به نحو شایسته انجام شود.

خبرکوتاه
منطقه 16كودكان و نوجوانان  8تا  18ســال
ســاكن در محلههاي منطقــه  16بهصورت
مجازي از موزه آســتان حــرم عبدالعظيم(ع)
بازديد كردند .اين برنامه به همت اداره آموزش
شهروندي شهرداري منطقه  16برگزار شد.
منطقه 16نخستين نشســت محلي ساكنان
محله جواديه با رعايت پروتكلهاي بهداشتي
با موضوع بررســي مشكالت ســكونت اتباع
غيرمجــاز ،در مســجد صاحبالزمان(عج) با
حضور «حامد خداوردي» شهردار ناحيه يك
و «محمد آزادي» دبير شوراياري محله برگزار
شد.
منطقــه 18بــه همــت مســئوالن معاونت
حملونقــل و ترافيــك شــهرداري منطقه
18سيستم روشــنايي كم مصرف و برج نوري
رنگي در بوستان شهرك آموزش ترافيك نصب
شد كه تأثير بسزايي در افزايش امنيت بوستان
و ساختمانهاي اطراف آن دارد.

ديدار دانشآموزان قديمي با معلم كالس اول پس از  48سال
مریــم قاســمی-
دانشآموزان مدرســه
شــريعتي پس از  48سال به
ديدار «ايــران دخت فرزين»
معلم كالس اول ابتدايي خود
رفتنــد .به گــزارش خبرنگار
همشــهري محله ،تعدادي از
شهروندان ساكن منطقه 16
كه دوره ابتدايي را در مدرسه
شــريعتي گذرانــده بودند،
تصميم گرفتند در يك اقدام
فرهنگي و نمادين و طي يك
فراخوان محلي به ديدار معلم
كالس اول خود بروند و به پاس زحمات و تالشهايي كه براي يادگيري
الفباي زندگي داشته ،از او تجليل كنند.
بر پايه اين گزارش ،دانشآموزان ســابق مدرسه شريعتي كه تعدادشان

به  20نفر ميرســيد پس از ماهها
تــاش و جســتوجو توانســتند
ايراندخــت فرزيــن معلم كالس
اول ابتدايي خود را بيابند و پس از
گذشت  48سال با او مالقات كنند.
ايراندخــت فرزيــن يكــي از
معلمــان قديمــي اداره آمــوزش
و پــرورش منطقه  16اســت كه
 53ســال ســابقه تدريس دارد و
دانشآمــوزان ســابق كالس اول
ابتدايي مدرسه شريعتي اكنون دهه
 50عمر خود را ميگذرانند .ديدار
دانشآموزان با معلــم كالس اول
ابتدايي شــريعتي با رعايت نكات بهداشتي و حفظ فاصله اجتماعي در
مدت زمان كوتاهي انجام شــد .در اين برنامه ايراندخت فرزين با ديدن
شاگردانش ابراز خوشحالي كرد.

خيابان شريعتي رخت نو به تن كرد

عوامل اجرايــي فني و عمران شــهرداري منطقه 18
خيابان شــريعتي ،يكي از معابر پر رفــت آمد ناحيه يك
منطقه ،را آسفالت كردند .شــهردار ناحيه يك در اينباره
گفت« :با توجه به درخواست شهروندان و شوراياران پروژه
اجراي آسفالت و مناسبسازي معابر شلوغ و پر رفت و آمد
در اين محدوده آغاز شــد و طي چند ماه كار شبانهروزي
خيابانهاي شهيد رجايي ،ســليماني ،بنايي ،آقابابائيان و
طالقاني از نعمت آســفالت مناسب و اســتاندارد برخوردار
شدند« ».حامد شــعاعي» در باره دشواريهايي كه زمان
اجراي چنين پروژههايي وجود دارد صحبت كرد و گفت« :پارك خودرو مهمترين عامل كند شدن
آسفالت معابر است .مث ً
ال در خيابان شريعتي كه به بازار بزرگ شهرك وليعصر(عج) منتهي ميشود
حضور مداوم و پارك خودرو جنب خيابان اين كار را مدتي به تعويق انداخت كه با همكاري كسبه
و اهل محل اين معضل برطرف شد و عوامل اجرايي توانستند پروژه را به پايان برسانند».

بهسازي بزرگراههاي جنوب پايتخت

 تردد در بزرگراههاي محدوده منطقه 19با اجراي عمليات عمراني و بهســازي اين معابر
مواصالتي ايمنتر شده است.
«محمدمهدي گندمي» معاون فني و عمراني شهردار منطقه با اشاره به كنترل و نگهداشت
پر تردد گفت« :با توجه به چالههاي ايجاد شده در بزرگراه آزادگان و بروز مشكل
مستمر معابر 
در تردد خودروها ،تدابير اجرايي الزم براي بهسازي اين معبر با مشاركت پليس راهور اجرا شد».


منطقه ،20پيشرو در طرح كاپ

بــراي ترويج فرهنگ

مديريت شــهري منطقــه،20
تفكيك پســماند از مبــدأ طرحهاي متنوعــي را اجرا
ميكند .شــهردار منطقه  20در اينباره گفت« :ميانگين
جمعآوري پســماند خشك و تفكيك از مبدأ در منطقه
 20در حال حاضر4درصد اســت و پيشبيني ميشود با
اجراي طرحهاي كاهش پسماند ،در افقي 5ساله اين رقم
به 30درصد افزايش پيدا كند« ».فرهاد افشار» منطقه20
را از پيشــگامان اجراي طرح كاپ عنوان كرد و توضيح
داد« :براي افزايش مشــاركت شــهروندان در طرح كاپ
و فرهنگســازي در اين زمينه ،طرح شــنبههاي بدون پســماند ،نان و كاپ ،بن و كاپ و طرح
محله پاك در محلههاي منطقه  20اجرا ميشــود ».به گفته وي ،طرح «نان و كاپ» با هدف
جمعآوري سريع ضايعات نان از مراكز توليد نان و جلوگيري از كپكزدگي و مخاطرات آن در
 370نانواني و طرح «بن و كاپ» با هدف ترغيب شهروندان در اجراي صحيح و اصولي تفكيك
پسماند در فروشگاههاي بزرگ مانند شهروند در حال اجراست.

ساخت نخستين اكوپارك پايتخت در بوستان واليت

نخستين اكوپارك پايتخت با اختصاص زميني در بوستان بزرگ واليت ساخته خواهد شد.
«علي توكلي» شهردار منطقه 19با اشاره به اينكه ساخت چنين بوستاني با امكان پرورش نزديك
به 10هزارگونه گياهي فرصتي براي ايجاد سيما و منظر جديد شهري در اين مكان است ،گفت:
«در اين پارك از گياهان بومي شهر تهران استفاده ميشود .اين در حالي است كه امكان پيوند
و پرورشگونههاي غيربومي سازگار نيز در آن وجود دارد .ايجاد مركز بازديد در فضاي اين پارك
و ارائه آموزش به شــهروندان در خصوص مباحث گياهشناسي و انواعگونههاي گياهي از جمله
ظرفيتهاي اين طرح محسوب ميشود».

چهره
خوشنویس و کاتب قرآن کریم:

كاتبان قرآن
را قدر بدانيد

سالها همنشيني و كتابت كالم خدا
آرامش و متانتــي خاص در گفتار و
چهرهاش نشــانده است .ســال  1393از
ميان 300كاتب و فعال قرآني كشور12 ،
نفر شايسته عنوان «خادم قرآن» شناخته
شدند و «رضا وليزاده» يكي از  12نفري
بود كه اين عنوان را از رئيسجمهور وقت
دريافــت كــرد .ولــيزاده از هنرمندان
خوشــنويس و كاتبان ممتاز قرآن كريم
است كه افتخار چندين دوره كتابت قرآن
را در كارنامه زندگي پربركتش ثبت كرده
اســت .رضــا ولــيزاده و بــرادر دوقلوي
هنرمندش سالها در فرهنگسراي بهاران
در كنار هم به كتابت كالم خدا مشــغول
بودند ،ولي حاال جاي برادر هنرمند و فقيد
او خالي است .مرحوم «عباس وليزاده»
برادر دوقلوي اســتاد كاتب ،پنجم اسفند
ســال 96درگذشــت .وليزاده ميگويد:
«كتابت قرآن در زندگي ما بركات و موهبات
معنوي زيادي داشته ،اما در تأمين مخارج
زندگي بامشكالت مختلفي روبهرو هستيم.
برادرم يكي از كاتبان ممتاز و پرسابقه قرآن
كريم بود كه بر اثر فشــار مشكالت مالي
در  52سالگي ســكته كرد .خوشنويسان
و كاتبــان قرآن از ســوي نهادهاي دولتي
حمايت نميشــوند و تنگناهــاي مالي و
شغلي فرصت بروز توان و هنر آنها را محدود
ميكند .مگر تعداد كاتبان كشور چند نفر
است كه به شرايط زندگي
آنها رسيدگي نميشود.
2سال پيش به معاونت
قرآن و عتــرت وزارت
ارشــاد نامــهاي در
قالب درددل و گاليه
نوشــتم ،اما بعد از
مدتها رفتوآمد
و پيگيــري
نتيجــها ي
نگرفتم».

ل فرش شد
پلهاي ورودي جنوب شهر با گ 

در آســتانه بهار ســال 1400پلهاي ورودي جنوب پايتخت با
فرشهاي گل بنفشه تزيين ميشود.
معاون خدمات شــهري و محيطزيســت منطقه 19با اشاره به
آمادهسازي معابر و بوســتانهاي منطقه براي ورود به سال جديد
و اســتقبال از بهار گفت« :با هدف ايجاد چشماندازي زيبا و مفرح
براي شــهروندان و از ســوي ديگر تعديل هواي شهر طرح كاشت
نشاء گل در بزرگراههاي عبوري از منطقه 19تهران به اجرا در آمده
است2 .فرش گل بنفشه كه هر كدام به مساحت 400مترمربع است
در بزرگراه آيتاهلل ســعيدي كاشته شده كه اجراي آن در حاشيه
بزرگراه آزادگان مســير غرب به شرق به اين محور نيز رنگ و بوي
بهاري بخشيده است».
«مجيد صبوري» به ايجاد فرش گل در محور شــقايق حاشيه بوستان بزرگ ايرانيان طي
روزهاي آتي اشاره كرد و افزود« :اين فعاليت تا بهار سال آينده با هدف آراستن شهر و ايجاد
مناظر زيبا استمرار خواهد داشت».
به گفته صبوري در طرح اســتقبال از بهار بيش از  200اصله درخت روتبال در مســيري
به طول يك كيلومتر از ورودي شــهيد كاظمي تا پل شقايق كاشته شده است .كاشت 2هزار
اصله درخت در محور شهيد هاشمي و 4هزار اصله درخت در معابر محدوده منطقه نيز جزء
طرحهايي است كه بهزودي اجرا خواهد شد».

«شهامت» از بنبست خارج شد

با تخريب ديوار مانع اتصال خيابان شــهامت و بوستان واليت
خيابان شهامت از بنبست خارج و به رينگ بوستان واليت وصل
شد.
شــهردار منطقه 19با بيان اينكه ايــن طرح يكي از مهمترين
مطالبات شــهروندان بود ،گفــت« :تخريب اين ديــوار و خروج
خيابان شهامت از بنبست با وجود گره ترافيكي شديد در تقاطع
خيابانهاي لطيفي و ميثاق شــمالي ضمــن اتصال اين معبر به
تسهيل تردد خودروها و

رينگ بوســتان واليت اهميت زيادي در
كاهش ترافيك خيابانهاي اطراف خواهد داشت».
«علي توكلي» با اشــاره به مشــاركت ســازمان امالك براي
تملــك امالك واقع در اين خيابان افزود« :براي اجراي اين پروژه
محدودهاي به مســاحت تقريبي 4هزار و 200مترمربع تملك و در نهايت پس از يك سال
رايزني با ارتش جمهوري اسالمي ايران و توافق صورت گرفته ،ديوار انتهايي خيابان شهامت
تخريب و دسترسي خيابان لطيفي به خيابان برادران شهيد عبدي و اتصال به بوستان واليت
ميسر شد».
به گفته شــهردار منطقه ،با اجراي اين طرح ضمن تعريض خيابان شــهامت300 ،متر
جدول و 450مترمربع پيادهرو ســاخته و 456تن آســفالت در مساحتي نزديك به 2هزار و
يكصدمترمربع پخش شده است».

ایجاد مسیر دسترسي آسان به بقعه بيبي شهربانو

مسير دسترسي شــهروندان به بقعه بيبي شــهربانو از جاده
امينآباد ايجاد شد.
شهردار منطقه ،20با اعالم اين خبر گفت« :عمليات عمراني
مسير دسترسي شهروندان از جاده امينآباد به بقعه بيبي شهربانو
به طول 650و مســاحت 6هزار و500مترمربع با اجراي زيرسازي
و آسفالت انجام شد».
«فرهاد افشار» هدف از اجراي اين طرح را تسهيل دسترسي
شــهروندان به اين بناي تاريخي ذكر كرد و افزود« :در حاشــيه
ت گونههاي
اين مسير فضاي سبز به مساحت هزارمترمربع با كاش 
گياهي مقاوم و سازگار با آب و هوا و اقليم منطقه مانند زيتون تلخ
و بامپاس گراس ايجاد شده است».
وي پيادهروســازي به مساحت 3هزار و 300مترمربع را از طرحهاي ديگري برشمرد كه
به گفته او در دو طرف مسير در حال اجراست.

چه خبر از محله

دانش آموز محله نازيآبادی مدال نقره گرفت

نفرات برتر مسابقات نقاشي «شهري كه من دوست دارم از پشت پنجره خانهمان ببينم»
معرفي شدند.
ي در اين دوره از مســابقات «گيسو حمزهزاده»  14ساله،
به گزارش خبرنگار همشــهر 
ســاكن محله نازيآباد و دانشآموز دبيرستان دخترانه معراج توانست با خلق نقاشي زيبا به
جايگاه دوم تكيه بزند و نشان نقره اين دوره از مسابقات را از آن خود كند.
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2088

مترمربع فضاي بوستان و مجموعه
ورزشي نارون است كه به تازگي به
همت شهرداري منطقه  18افتتاح
شد و در اختيار شهروندان ساكن در
محله يافتآباد قرار گرفت.

24

هزار و600مترمربع فضاي سبز به
فضاي سبز بزرگراه امام علي(ع)
افزوده شد .اين اقدام با هدف
توسعه فضاي سبز بزرگراهي از
سوي معاونت خدمات شهري و فضاي
سبز شهرداري منطقه 20انجام
شد .زيتون تلخ ،ياس شيرواني و
سروگونههاي گياهي هستند كه در
حاشيه بزرگراه امام علي(ع) كاشته
شد.

10

چشمه سرويس بهداشتي در بوستان
شهيد انتظاري واقع در ناحيه 7
منطقه  18ساخته شده است.

425

مترمربع به فضاي فرهنگي محله
يافتآباد با ساخت يك كتابخانه
افزوده ميشود .اين كتابخانه در 2
طبقه در حال ساخت است و اكنون
مرحله بتنريزي آن پايان يافته است.

540

پايه پرچم در محورهاي بزرگراهي
منطقه  19نصب شد كه براي زيبايي
بصري بزرگراهها ،همه آنها با چراغ ال
اي دي روشن ميشوند.

2

دبستان پسرانه شهيد همت و
جمهوري اسالمي در منطقه 19با
اجراي طرح مدرسه آماده از نخستين
كانكسهاي تجهيزات امداد و نجات
بهرهمندشدند.

شورایاری

فضاي سبز؛ مهمترين دغدغه
اهالي شهرک شهيد كاظمي

كمبــود فضاي ســبز و
پاتوق محله يكي از مهمترين
دغدغههاي اهالي شــهرك
شهيد كاظمي است كه دبير
شوراياري اين محله با اشاره
به آن ميگويد« :سالهاست
كه پيگيــر اين موضوع هســتيم و هنوز هم اين
مشــكل رفع نشده و پاســخ قابل قبولي براي آن
دريافــت نكردهايــم .با توجه بــه اينكه فضاهاي
بايــر زيادي در محله ما وجــود ندارد اهالي براي
بهرهمندي از طبيعت مجبورند با استفاده از وسايل
نقليه به بوستانهاي محلههاي ديگر بروند».
«ســيدمصطفي حســيني» در ادامه با بيان
اينكه محله شــهيد كاظمــي داراي 22هزار نفر
جمعيت است ،ميگويد« :وجود دبستان دخترانه
و پســرانه الغدير و دبيرستان پســرانه ميرميران
براي اهالــي محله كافي نيســت و دانشآموزان
دختر مقطع متوســطه مجبورنــد براي تحصيل
به مدارس محلههاي ديگر بروند ».حســيني در
ادامــه از كاهش آتشافــروزي در محله خالزيل
خبــر ميدهــد و ميگويد« :با حضور مســتمر
اكيپهاي ويژه ،آتشافروزيها قطع شــده كه در
كاهش آلودگي هوا مؤثر بوده است ».اجراي طرح
آسفالت نيمي از خيابان خالزيل مركزي در سال
گذشته موضوع مهم ديگري است كه حسيني با
اشاره به آن ميگويد« :با مشاركت خوب معاونت
فني و عمران شهرداري منطقه 19قرار است اين
طرح در باقيمانده اين خيابان هم اجرايي شود».

خبر فرهنگي

تجربه شيرين نويسندگي
در دوران كرونا

اداره فرهنگي شهرداري
منطقــه  18براي كشــف
استعداد شهروندان در حوزه
نويسندگي اقدام به برگزاري
مجازي مســابقه فرهنگي با
موضوع «خاطرات كرونايي» كرده است .مدير اداره
فرهنگي معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه 18
دربــاره اهداف و چگونگي اجراي اين برنامه گفت:
«به دليل شــرايط موجود و پيشــگيري از شيوع
ويروس كرونا خانودهها مجبورند بيشتر وقتشان
را در خانه در كنار فرزندان خود بگذرانند ،بنابراين
ميتوان اين اوقات را به فرصت تبديل كرد و از آن
بهترين استفاده را برد .به همين دليل قصد داريم با
اجراي برنامه مجازي و جمعآوري دستنوشتههاي
«خاطرات كرونايي» شهروندان را با هنر نويسندگي
آشــنا و از ســوي ديگر از بين آنها افراد بااستعداد
را شناســايي كنيم و مورد حمايــت قرار دهيم».
«عيسي بيگدلي» عنوان كرد كه شركت در مسابقه
فرهنگي خاطرات كرونايي بــراي همه گروههاي
سني آزاد است و شهروندان  7تا  70ساله ميتوانند
لحظههاي تلخ و شيرين دوران كرونا را روي كاغذ
بياورند و در اين برنامه فرهنگي مشاركت كنند.
مديــر اداره فرهنگــي منطقــه  18افــزود:
«شــهروندان ميتوانند آثار خود را با ذكر نام و نام
خانوادگي ،شــماره تماس ،محل زندگي از طريق
تلفن همراه به مديران سراي محله ارسال كنند يا
با مراجعه حضوري به دبيرخانه برنامه واقع در بلوار
الغدير ،ميدان جانبازان ،ساختمان مختار سليماني،
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه
 ،18دفتر اداره فرهنگي تحويل دهند».
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رفع ترافیک با ساخت پارکینگ
شکلگیری بازار بزرگ شهید احسانی به همان اندازه که در
شناساندن نام منطقه 19مؤثر بوده ،بر کیفیت زندگی و آسایش
اهالی محله هم تأثیر گذاشــته اســت .خیابان شهید احسانی
خیابانی است که ابتدا کارکرد مسکونی داشت
و فقط جوابگوی تعداد اندکی از مشــتریان و
خریــداران محلی بود ،اما به مــرور به بازاری
بزرگ و فرامنطقهای تبدیل شــد« .حســین
محمدزاده» دبیر شورایاری محله عبدلآباد با
اشــاره به اینکه بروز چنین تغییراتی ضرورت
حسین محمدزاده
ایجاد امکانات رفاهی را دوچندان کرده است،
دبیر شورایاری محله
تنها
میگوید« :شــکلگیری چنین بازاری نه
عبدلآباد
امالک همجــوار این خیابان ،بلکه ســاکنان
خیابانهای سبالن ،بختیاری و ...را هم تحت
تأثیر قرار داده اســت .به سبب این بازار بسیاری از اهالی محل
صاحب شغل شــدهاند ،اما با مشکالتی همچون کمبود جای
پارک ،شلوغی و ترافیک هم روبهرو هستند».

توقف دوبل خودروها و نبود پارکینگ بزرگترین
مشکل بازار شهید احسانی منطقه 19

خـرید

با اعمال شاقه!
زهرا بلندی
راستههای تجاری و بازارها جزء پ ر ترددترین محدودههای هر محلهاند که نه

تنها ساکنان محل ،بلکه شهروندان نقاط مختلف شهر و حتی کشور میتوانند از آن
متأثر باشند .بازار بزرگ محله عبدلآباد منطقه 19یکی از همین دست بازارهاست
که بیش از 2دهه قبل ابتدا به شکل بازار محلی برپا و به مرور زمان به بازاری بزرگ
تبدیل شد .در این گزارش ضمن آشنایی با تاریخچه این بازار به بهانه نزدیک شدن

افزایش ترددهای روزانه در این محدوده ،شرایط این روزها

به ماههای پایانی سال و

و همچنین نیاز مراجعان بازار را بررسی میکنیم.

با وجود محدودیتهای تعیین شده در روزهای کرونایی،
بــازار عبدلآباد هم مانند دیگر راســتههای تجاری خلوت
نیســت .قدمت این بــازار بیش از 2دهه اســت .تا قبل از
دهه  80خیابان شــهید احســانی فقط به محل فروش نخ
و دوک و تکــه پارچههای ارزان معروف بود ،اما به واســطه
بینش اقتصادی برخی کاسبان و حمایت شهرداری ،از سال
1385بهعنوان یک بازار به رسمیت شناخته شد .با راهاندازی
مغازههای مختلف در این خیابان ،تعداد زیادی از کاســبان
پارچه و پرده تجارت خود را به این محدوده انتقال دادند و
از کمترین فضای عبدلآباد برای ایجاد کسب و کار استفاده
کردند.
خیابان شهید احسانی سالهای نخست به بورس پارچه
و پــرده معروف بود ،اما چند ســالی اســت که دهها صنف
متنــوع را در خود جای داده و به محل فروش لوازم خانگی
و پوشــاک هم تبدیل شده اســت .کمکم از 10سال پیش
نفوذ بافت تجاری به بافت مســکونی آغاز شــد و این بازار
تــا خیابانهای اطراف آن از جمله اُحــد ،بدر و انقالب هم
گسترش یافت .امروزه خیابان احد به محل فروش لباسهای
ورزشــی معروف اســت .روزانه جمعیت قابل توجهی برای
خرید به خیابان احد میآیند و خیابان انقالب هم به محل
عرضه پرده و ابزارهای نصب آن شــهرت دارد .طی 2ســال
اخیر با هدف سرو سامان بخشیدن به این بازار پر رفتوآمد
طرحهایی همچون ساماندهی دستفروشان و انتقال آنها به
فضایی دیگر در بوستان شهید مطهری ،یکسانسازی تابلوها
و ســایهبانهای واحدهای تجاری ،نصب مبلمان شــهری،
ســاماندهی کابلهای برق و ســاخت تونل نوری و ...در آن
اجرا شده است.

ساخت پارکینگ در برنامههای آتی شهرداری است
2پارکینگ عمومی با ظرفیت  180و 150خودرو در خیابانهای گلآرا
و ورزش وجود دارد ،اما متأســفانه شهروندان آنطور
که باید از آنها اســتفاده نمیکنند .با این حال ساخت
یک پارکینگ دیگر در نزدیکی بازار شــهید احســانی
جزء برنامههای آینده شــهرداری منطقه است .معاون
حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ،19با بیان این
موضوع میگوید« :در چنین شرایطی استفاده موقت از
علیرضا مرآتی
حیاط مدارس همجوار برای پارک خودرو راهحل خوبی
معاون حملونقل
به نظر میرســد که برای اجرای آن با اداره آموزش و
و ترافیک
منطقه19عبدلآباد پرورش منطقــه 19وارد مکاتبه شــدهایم« ».علیرضا
مرآتی» ادامه میدهد« :خوشبختانه روزهای پنجشنبه
و جمعه این طرح در حال اجراست و در تالشیم تا آن را در دیگر روزهای

هفته نیز اجرایی کنیم».
مسیرهای دسترسی به بازار عبدلآباد
محله عبدلآباد از آن دسته محلههایی است که طرح زوج و فرد برای
آن در نظر گرفته نشده است .ایستگاه اتوبوس عبدلآباد در خیابان ورزش
قرار دارد که به بیشتر محلههای تهران خط اتوبوس دارد .همچنین برای
دسترسی به بازار عبدلآباد میتوانید از پایانه تاکسیرانی نعمتآباد که در
بزرگراه شهید چراغی خیابان نور قرار دارد ،استفاده کنید.
نزدیکترین مترو به این بازار ،ایستگاه مترو خط سه (قائمـ آزادگان)
است که در خیابان ورزش ،با نام ایستگاه عبدلآباد قرار دارد و پساز آن
ک به این بازار
ایستگاه مترو شهرک شریعتی هم دیگر ایستگاه مترو نزدی 
محسوب میشود.

استفاده از ظرفیتهای محله
محمدزاده دربــاره پیگیریهای اعضای شــورایاری برای
راهاندازی پارکینگ در این محلــه میگوید« :پارک خودروها
بهصورت دوبله و سوبله در خیابانهای این محله و نبود پارکینگ
طبقاتی مهمترین دغدغه اهالی محله و خریدارانی است که هر
روزه مهمان این بازار هستند .خوشبختانه چند فضای مناسب
که قابلیت ایجاد پارکینــگ را دارند در محله عبدلآباد وجود
دارد که نیازمند توجه بیشتر مسئوالن و پیگیری این موضوع
اســت ».او به حیاطهای بیش از 10مدرسه که در نزدیکی این
راستههای تجاری در خیابانهای انقالب ،بختیاری ،زنهاری و
سلطانپور قرار گرفتهاند اشاره میکند و میگوید« :استفاده از
حیاط این مدارس برای پارک خودروهای خریداران روزانه بازار
عبدلآباد ،بهخصــوص در روزهایی که به خاطر کرونا مدارس
تعطیل هستند ،میتواند ایده خوبی برای رفع موقتی این مشکل
باشد ».محمدزاده در ادامه از وجود تنها یک سرویس بهداشتی
در خیابان شهید احسانی یاد میکند و میگوید« :با گسترش
این بازار تا خیابانهای همجوار ،ساخت سرویس بهداشتی دیگر
در نزدیکی آن ضروری است».
امنیت بازار ارتقا یافته ،اما...
«حســین مقیمی» یکی دیگر از اعضای شــورایاری محله
عبدلآباد و اهالی قدیمی این محله اســت که ضمن تشکر از
اقدامات شهرداری منطقه طی 2سال اخیر برای ساماندهی این
بازار میگوید« :با جمعآوری بساطگســتران،
یکنواختسازی سردرها ،نصب مبلمان شهری،
استقرار گشــتهای انضباطی و ...امنیت بازار
شــهید احسانی خیلی بیشتر شــده و شرایط
خدمات شهری و محیطزیستی آن ارتقا یافته
است ».مقیمی نیز ترافیک سنگین ،محدودیت
حسینمقیمی
جــای پارک و نبود پارکینــگ طبقاتی را جزء
عضو شورایاری محله
نقاط ضعف این بازار عنوان میکند و میگوید:
عبدلآباد
«بیشتر خودروها بهصورت دوبله در خیابانهای
همجوار شــهید احسانی پارک میکنند و این موضوع عالوه بر
ایجــاد ترافیک درگیریهای همیشــگی را بین اهالی محل و
خریداران به همراه دارد».

مصطفی پالیز دار
رئیس اداره آموزش و
پرورش منطقه16

راهاندازی نخستین آکادمی فوتبال زنان
با تالش کاپیتان سابق تیم ملی

دختران محله
پا به توپ شدند

مریم قاسمی
«نیلوفر اردالن» متولد ســال  1364است و بخشی از کودکیاش را در محله جوادیه گذرانده .چهره
ورزشی هممحلهای که سابقه پوشیدن لباس تیمملی فوتبال بانوان و کاپیتانی آن را دارد ،تربیت دختران
بااســتعداد و فوتبالدوســت را جزء دغدغههایش میداند و برای همین است که  3ماه قبل توانست
نخستین آکادمی تخصصی فوتبال دختران را در منطقه  16راهاندازی کند .اردالن که چندین مدرسه
فوتبال در نقاط مختلف شهر دایر کرده ،عنوان میکند که متأسفانه امکانات ورزشی برای دختران بسیار
محدود و این نخستین بار است که شــهرداری منطقه  16برای راهاندازی مدرسه فوتبال سنگ تمام
گذاشت و این فضا را در اختیار همه دختران عالقهمند به رشته فوتبال شهر تهران قرار داد.

اردالن که صاحب فرزنــد نوجوانی به نام «رادان»
است و او را با خود به زمین فوتبال آورده ،درباره دوران
کودکیاش میگوید« :از وقتی روی پاهایم ایستادم و
توانستم راه بروم و بدوم ،توپ فوتبال کنارم بود .البته
زنگ ورزش در مدرســه ما بیشتر به بازیهایی چون
تنیس روی میز ،والیبال و فوتبال گذشــت و آنطور
که بایــد مربیها از ورزش بچههــا حمایت و از بین
آنها اســتعدادیابی نمیکردند« ».پیروز اردالن» پدر
نیلوفر ،سابقه بازی و مربیگری در تیمهای فوتبال دارد
و بهعنوان دروازهبــان تیمهای ملی ،امید و اکباتان را
همراهی کرده است .او وقتی متوجه استعداد و توانایی
فرزندش در زمینه ورزش میشــود او را به مجموعه
ورزشــی حجاب میبرد و با توجــه به قد و قامتش او
را در رشــته والیبال ثبتنام میکند .از ســال 1375
که رشته فوتســال به دیگر کالسها اضافه میشود،
نیلوفر تصمیــم میگیرد که تغییر رشــته دهد و به
میل و اشــتیاق باطنیاش پاســخ دهد .این انتخاب
مورد حمایت خانواده قــرار میگیرد ،چراکه به گفته
نیلوفر عشــق فوتبال در خانوادهاش ریشه داشت و او
میتوانست در این رشته موفقتر باشد .پدرکه متوجه
عالقه فرزندش به فوتبال میشود ،بیشتر وقتها او را
با خود بــه محل تمریناتش میبرد و گاهی با او بازی
میکند .او که صاحب عناوین مختلف قهرمانی در لیگ
برتر شده ،نیلوفر را مورد تشویق قرار میدهد و این کار
مقدمات پیشرفت او را فراهم میآورد.

رونق ورزش بانوان با حمایت شهرداری
اردالن قدرشــناس اســت و میخواهد در همین
ابتدای کار از مربیانش نام ببرد .از امیر شقاقی ،مظفری،
سلیمانی تا مریم ایراندوست که میگوید تک تکشان
در موفقیت او سهم داشتهاند .او درباره امکانات ورزشی
بانــوان مناطق جنــوب تهران از جملــه منطقه 16
ن تردید شرایط ورزش برای نسل امروز
میگوید« :بدو 
خیلی بهتر شــده ،اما امکانات ورزشی مختص بانوان،
نه تنها در منطقه  ،16که در سراســر تهران محدود
اســت و در این زمینه نیازمند تالش بیشــتر و همت
عالی مســئوالن و متولیان امور هستیم ».این بانوی
ورزشکار کهبانی راهاندازی نخستین مدرسه تخصصی
فوتبال دختران در جنوب تهران است ،ضمن قدردانی
از مسئوالن شهرداری منطقه  16به دلیل حمایتهای
همهجانبه برای رونق ورزش بانوان و تســهیل مراحل
رشد و پیشرفت آنها در رشته فوتبال میگوید« :اکنون
در این مجموعه ورزشــی  40شاگرد از همه ردههای
ســنی از  7تا  14فعالیت دارند .این نکته را هم بگویم
کــه حضور بانوان در این مجموعه محدودیت ســنی
ندارد و آزاد است ».وی توضیح میدهد که درطول 3
ماهی که از افتتاح آکادمی فوتبال گذشته ،خانوادهها
و دختران استقبال خوبی نشــان دادهاند ،اما شرایط
کرونایی باعث شده تا همه عالقهمندان نتوانند ثبتنام
کنند .اردالن عقیده دارد که با آغاز سال جدید و پایان
بحران کرونا ،تعداد دخترانی که در این آکادمی تمرین

کالسهای ورزشی
آنالین را جدی بگیرید

میکنند به چند برابر میرسد.
اینجا کسی ناامید برنمی گردد
محلی که اکنون بانوان عالقهمنــد فوتبال در آن
تمرین میکنند در گذشــته زمین مخروبهای بود که
هیچ منفعتی برای ساکنان نداشت .شهرداری منطقه
 16این فضای بدون اســتفاده را مرمت و به امکانات
مناسبی همچون رختکن ،سالن بدنسازی ،اتاق آنالیز،
پیســت دو و میدانــی ،زمین ســاحلی ،زمین چمن
طبیعی اســتاندارد تجهیز کرده است .نیلوفر اردالن
فع ً
ال روزهای زوج از ســاعت  14تا  16به شاگردانش
تمرین میدهد و قصد دارد در آینده با افزایش تعداد
شــاگردانش کارگاههای آموزشی دیگری دایر کند تا
تعداد بیشتری از دختران عالقهمند به فوتبال را جذب
ورزش کند .اردالن که خودش مادر اســت در زمان
مربیگری حس مادرانهای نســبت به شاگردانش دارد.
او که ســامتی را مهمترین شــرط تشکیل کالسها
در شرایط کرونایی میداند ،میگوید« :خوشبختانه با
رعایت همه نکات بهداشــتی و حفظ فاصله اجتماعی
توانســتیم به موقعیت ایدهآل برسیم و بدون دغدغه
کالسها را تشــکیل دهیم ».مربی باســابقه فوتبال
دختران به آینده شــاگردانش امیدوار است و میداند
که بهزودی شــاهد موفقیت و جذب آنها در تیمهای
مطرح کشــوری و ملی خواهد بود .مث ً
ال «نازنینزهرا
منصــوری» و «دیانــا نــوروزی» که عضــو تیمملی
دختران زیر  15سال هستند یا «حنانه امین» یکی از
شاگردانش که در تیمملی زیر  19سال عضویت دارد.
وی در ادامه میافزاید« :اســاس کار آکادمی فوتبال،
استعدادیابی و هدایت ورزشکاران به مسیر مناسب و
درست است .مســئوالن آکادمی به دنبال درآمدزایی
نیستند و اگر شهریهای از بچهها گرفته میشود بیشتر
صرف بهبود خدمات ورزشــی و امکانات آن از جمله
مشاوره روانشناسی ،تغذیه ،فیزیوتراپی ،البسه ورزشی
و ...میشود .با این حال اگر کسی به اینجا مراجعه کند
و شرایط اقتصادی مناسبی نداشته باشد باز هم مورد
حمایت قرار میگیرد و ناامید از اینجا بیرون نمیرود».

متأســفانه در شــرایطی قــرار گرفتیم
کــه برگــزاری کالسهــای آموزشــی در
مدارس بهصورت حضوری میســر نیست و
دانشآموزان در  13ماه گذشــته از خدمات
آموزشــی و برنامههــای آنالیــن و مجازی
برخوردار شــدهاند .نکتــهای در این زمینه
وجــود دارد و آن توجه بیش از پیش والدین
به تحرک و پویایی دانشآموزان است .والدین
بایــد در برنامهریزی درســی فرزندان خود
ســاعتهایی را برای ورزش در نظر بگیرند
که البته نیازمند همراهی آنان اســت .برای
پرداختــن به ورزش نیاز بــه فضا و امکانات
چندانی نیســت و هرکسی میتواند قسمتی
از خانه و محل زندگیاش را تبدیل به محل
ورزش کنند».
«مصطفی پالیــزدار» رئیس اداره آموزش
و پــرورش منطقه  16با بیــان این مطلب
میگوید« :با همکاری و مشــارکت مدیران
مــدارس کالسهای شــاد از رونــق خوبی
برخــوردار شــده و معلمهــا در این مدت
توانســتهاند ارتباط خوبی بــا دانشآموزان
برقرار کنند .هر چند تجربه جدیدی در حوزه
آموزش و پرورش بود ،اما نتایج بسیار خوبی
به دنبال داشت که میتواند در آینده بیشتر
مورد استفاده قرار گیرد».
پالیــزدار از تهیه شناســنامه ســامت
دانشآمــوزان صحبت میکند کــه در آن
ویژگیهای سنی ،جنسیت ،قد ،وزن و ...مورد
بررسی قرار گرفته تا به کادر آموزش کمک
کند تا با اســتفاده از ایــن اطالعات برنامه
درستی برای آموزش بچهها در نظر بگیرند.
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه 16
عنوان میکند که یکــی از برنامههای مهم
در کالسهای شــاد ،تربیتبدنی اســت که
دانشآموزان با انواع حرکات ورزشــی آشنا
میشوند .آموزش و تکرار این حرکات باعث
میشــود که دانشآموزان حتی در شــرایط
کرونایــی ورزش را در خانه دنبــال و برای
بهبود سالمت خود تالش کنند.
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به حال جوانها غبطه میخورم

«فاطمه حــج» بزرگتریــن عضو گروه
اســت .میگوید« :پیش از آشــنایی با این
مؤسســه در خیریه شــهید ناظری فعالیت
میکردم .وقتــی جمع باصفای این جوانها
را دیــدم به جمع آنها اضافه شــدم و برای
شرکت در برنامهها لحظهشماری میکنم».
فاطمه حج
وی ادامــه میدهد« :ایــن جوانها را مثل
عضو آوای مهر باران
فرزندان خودم میدانم و به حالشان غبطه
میخورم .خوشــحالم در منطقه ما چنین جوانهایی وجود
دارند که برای رســیدگی به مشکالت خانوادههای محروم و
گرفتاران قدم برمیدارند».

حضور رایگان هنرمندان
در برنامهها

جوانان عضو گروه خیریه «آوای مهر باران»
برای کمک به نیازمندان و کارتنخوابها سر از پا نمیشناسند

قرار مهربانی ما؛ دوشنبهها
فرهاد کنکاش
قرارشان روزهای دوشنبه است و هر جای تهران که باشند خود را رأس ساعت به منطقه 17میرسانند تا دیگ غذا و چای داغ را بار خودرو
کنند تا در جمع کارتنخوابها و درراهماندهها حاضر شوند .اسم این روز را «دوشنبههای مهربانی» گذاشتهاند ،اما فعالیتشان به دوشنبهها
خالصه نمیشود .تقویم در دست میگیرند و دنبال مناسبتهای ملی و مذهبی میگردند تا بهانهای برای خوبی کردن به همنوعان خود پیدا
کنند .گاهی به دانشآموزان محروم رسیدگی میکنند ،گاهی بستههای کمک معیشتی به خانوادههای محروم میدهند و گاهی لباس نو بر
تن کودکانکار میکنند .البته به غذای روح نیازمندان هم توجه داشــتهاند ،نمونهاش برگزاری جشن در اعیاد و والدت ائمهاطهار(ع) برای
خانوادههای نیازمند است تا برای ساعتی هم شده از گرفتاریهای زندگی رها شوند و یک دل سیر بخندند و تفریح کنند.

فعالیتشــان دلی است و بدون حمایت هیچ
سازمانی ،هزینهها را خودشان را تأمین میکنند.
بیش از 90درصدشان را جوانها تشکیل میدهند
که شــاید درآمد چندانی هم نداشــته باشند،
اما ســهم نیازمندان را کنار میگذارند و در هر
مناسبت به یاری افراد بیبضاعت میروند .محل
آشپزی برای کارتنخوابها و گردهمایی آنها در
خانهای قدیمی ،اما باصفاست که متعلق به یکی
از اعضای همین گروه خیریه است .آشپزی ،خرید
بستههای غذایی ،بستهبندی و حمل اجناس و...
همگی برعهده خودشان است و برای انجام کارها
از همدیگر سبقت میگیرند« .آوای مهر باران»
نامی است که برای گروه خیریه خود برگزیدهاند
که شــکلگیری آن به 8سال پیش برمیگردد؛
زمانی که «طاهره خانــی» و «مهرداد منعم» با
دیدن خانوادههــای بیبضاعت در منطقه 17به
فکر یاری رســاندن به آنها افتادند .کارشان را با
رســیدگی به چند زن سرپرســت خانوار شروع
کردند و خیلی زود بچههای محل به جمعشان
اضافه شــدند .پس از آن رســیدگی به وضعیت
کودکانکار و ایتام را شروع کردند و طولی نکشید
که به فکر افتادند برای کارتنخوابها غذا آماده و
بین آنها پخش کنند.
رسیدگی به آسیبدیدگان
مناطق مختلف
دوشــنبه اســت و بوی ســوپ در کوچه
پیچیــده اســت .هریــک از اعضــای گروه

مشــغولکاری است تا
هرچه زودتر دیگ غذا
و فالســکهای چای
را ســوار خودرو کرده
و بیــن کارتنخوابها
ببرند« .طاهره خانی»
طاهره خانی
درباره دلیــل انتخاب
یکی از بانیان آوای
روزهای دوشنبه برای
مهر باران
انجام این کار میگوید:
«مــردم و گروههای خیریه زیادی در روزهای
پنجشنبه و جمعه اقدام به توزیع غذا و خیرات
بین کارتنخوابها میکنند و مؤسسه خیریه
«طلوع بینشــانها» هم روزهای سهشــنبه
چنیــنکاری را انجام میدهد .به همین دلیل
تصمیم گرفتیــم روزهای دوشــنبه اقدام به
توزیع غــذا بین کارتنخوابهــا کنیم ».وی
درباره نحوه تأمین هزینهها میگوید« :نه تنها
هزینــه تهیه غذا بــرای کارتنخوابها ،بلکه
تمامی هزینهها از جمله تهیه بستههای غذایی،
لباس ،نوشــتافزار و ...برای زنان سرپرســت
خانــوار ،کــودکان کار ،ایتــام ،دانشآموزان
بیبضاعــت و خانوادههــای محــروم برعهده
اعضــای گروه اســت .در ایــن خیریه 40نفر
عضو هســتند که از مناطــق مختلف مثل،5
 18 ،17 ،13 ،10 ،7و  22بــه اینجا میآیند.
وقتی تصمیم میگیریــمکاری انجام دهیم با
آنها مشــورت میکنیم و هر کسی به میزان
دلخواه در تأمین هزینهها مشــارکت میکند.

گاهی اوقات هم یکی از اعضا نذر کرده و همه
هزینهها را متقبل میشــود ».به گفته خانی
نه تنها بــه کارتنخوابهای منطقه ،17بلکه
آســیبدیدگان مناطق همجوار هم از جمله
مناطق 18و  19رسیدگی میکنند.
یادگار پدر
«مهرداد منعم» که در شکلگیری این گروه
خیریه با خانــی همراه بوده ،خانه پدریاش را
برای فعالیتهای خیرخواهانه و پخت غذا وقف
کرده است .وی درباره دالیل این کار میگوید:
«این رســمی بوده که از پدر مرحومم «احمد
منعم» برای ما به یادگار
مانده است .از کاسبانی
سرشــناس منطقــه
بود کــه نیازمندان را
میشــناخت و کمک
حالشان بود .وقتی هم
مهرداد منعم
که به فکــر راهاندازی
یکی از بانیان آوای
ایــن گــروه خیریــه
مهر باران
افتادیم ،خانه پدریام را
به فعالیت اعضا و پخت غذا اختصاص دادیم و
خوشبختانه اعضای خانوادهام همیشه در انجام
کارهای خداپسندانه با ما همکاری کردهاند».
وی ادامــه میدهد« :در این گــروه خیلی از
جوانها همراه بــا اعضای خانواده خود حضور
و فعالیــت دارند .از پدر و فرزند گرفته تا زن و
شوهر و مادر و فرزند».

«مرتضی رحیم تبریزی» مدیر یک مؤسسه
فرهنگی و هنری اســت که با عقــد قرارداد
با ســازمانها ،اقــدام به اجــرای برنامههای
آنهــا میکند به این طریق کــه از هنرمندان
برای شــرکت در برنامهها دعــوت میکند و
برگزارکننده مراســم در مناســبتهای ملی
مرتضی رحیم تبریزی
و مذهبی برای سازمانهاســت .با این وجود،
عضو آوای مهر باران
فعالیت او در این گروه خیریه رایگان اســت و
میگوید« :وقتی با هنرمندان رشتههای مختلف مثل بازیگران،
مجریــان و ...تمــاس میگیرم و میگویم که قرار اســت برای
خانوادههــای محروم ،کــودکانکار و ...برنامه اجرا کنیم ،بدون
دریافت دستمزد اعالم آمادگی میکنند و بیش از سایر برنامهها
وقت و انرژی میگذارند».

آمادهسازی غذای دلچسب

«امیرحسین ابوالقاسمی» یکی از آشپزهای
گروه است که دوشــنبهها برای آمادهسازی و
توزیع غــذا بین کارتنخوابهــا وقت زیادی
صــرف میکند .حدود یکســال پیش با این
گروه خیریه آشنا شده و از ماه مبارک رمضان
اســت.
امســال پخت غــذا را برعهده گرفته
امیرحسین ابوالقاسمی
میگوید« :دندانهای بیشــتر کارتنخوابها
عضو آوای مهر باران
و معتادان خراب اســت و نمیتوانند غذاهای
پلویی بخورند .به همین دلیل دوشــنبهها سعی میکنیم آش،
سوپ و عدســی بپزیم .البته خوردن این غذاها در سرمای هوا
هم دلچسب است و استقبال زیادی هم میکنند».

لذت کار جمعی

«مهیــار یحیــیزاده» کوچکترین عضو
گروه خیریه اســت که بــرای توزیع غذا بین
کارتنخوابها حضــور دارد .همراه پدرش در
این برنامهها شرکت میکند و خوشحال است
که میتواند با بستهبندی نان و انجام کارهای
کوچک قدمی برای کمک به آســیبدیدگان
مهیار یحییزاده
اجتماعــی بردارد .وقتی از او میپرســیم اگر
عضو آوای مهر باران
پولدار شوی ،دوستداری به تنهایی همه این
کارها را انجام دهی؟» پاسخ میدهد« :خیر .اینجور کارها را باید
با جمع انجام بدهیم چون لذت بیشتری دارد».

شرمنده این جوانها هستیم

«احمد  »...یکی از افراد آســیبدیدهای اســت که با این
جمع آشنایی دارد و 2سال است که دوشنبهها برای خوردن
غذایی که آماده میکنند به خیابان خالزیل میآید .میگوید:
«ایــن جوانهــا ما را شــرمنده کردهاند و هربار کــه آنها را
میبینیم خجالتزده میشــویم .آرزوی همه ما این است که
قــدرت ترک اعتیاد و حضور در جمع خانوادههایمان را پیدا
کنیم تا چنین جوانهایی پول خود را برای رســیدگی به ما
صرف نکنند ».او متولد اســتاد خراسان است و روزگاری دبیر
بوده که متأســفانه به دلیل اعتیاد به موادمخدر کارتنخواب
شده است.

هممحلهایها خاطرات شیرینی
از «سیدخانم» مادربزرگ مهربان محله دارند

من برای
وصل کردن آمدم
رابعه تیموری

شــبیه مادربزرگهای مهربان قصههاســت .آن مادربزرگهایی که اگر ساعتها پای حرفشان
بنشینی ســیر نمیشوی .در دفتری که حســابی از آن مراقبت میکند و به راحتی به کسی نشان
نمیدهد ،اسم و نشانی خانوادههای نیازمند را نوشــته است« .سیدخانم» عاشق کمک به دیگران
است و از تالش برای حل مشــکالت بندههای خدا لذت میبرد .سیدخانم «ربابه موسوی» پیوندیار
خانواده است ،ورزش میکند و خالصه یک لحظه آرام و قرار ندارد .گزارش زیر نقل گوشهای از زندگی
مادربزرگ مهربان محله هاللاحمر است.

سیدخانم یا دقیقتر «ســیدهخانم» بازنشسته
ســازمان استاندارد است .او همان سالهایی که در
شهر رشت بهعنوان مأمورکیفیت سازمان استاندارد
بــه خانهها و مکانهای مختلــف مراجعه میکرد،
با آدمهای زیادی آشــنا میشــد که هریک قصه و
غصهای در ســینه داشــتند .ربابه خانم با شنیدن
حکایــت این آدمها غصهدار میشــد و آنقدر برای
کمــک به آنها ایــن در و آن در مــیزد که گاهی
گرههای زندگی خــودش را فراموش میکرد .ربابه
خانم وقتی همراه خانوادهاش از رشت به تهران آمد،
بازنشسته شــده و  3فرزندش را سر و سامان داده
بود .او که همیشــه در حال تــاش و دویدن بود،
نمیتوانست آرام بگیرد و وقتش را بیهوده بگذراند.
بانوی طبیعت بکر شــمال ،برای پرکــردن اوقات
فراغتش به موزهها و نقاط دیدنی تهران سر میزد،
به پرورشــگاهها میرفت و در نگهــداری کودکان
بیسرپرســت کمک میکــرد یا به آسایشــگاهها
میرفت تا برای کســانی که روزهای پیری را دور
از خانواده میگذرانند ،جای خالی عزیزانشــان را
پر کند .ربابه خانم در سرکشــی به موزههای شهر
با گروه رادیویی موزهگردی آشــنا شد و چند سالی
عضو این گروه بود .حضور پرانرژی سیدخانم در این
گروه سبب میشد که بازدیدکنندگان با کنجکاوی
و توجه بیشــتری یادگارهای تاریخ کشورشــان را
تماشا کنند و به تشویق او افراد زیادی به بازدید و
دیدار موزههای تاریخی عالقهمند شدند.

پیوندیار خانواده
ســیدخانم پیش از این در محله آذری زندگی
میکرد و در ســالهایی که ســاکن این محله بود
در برنامههای خانه تســنیم تا خانــه دوام و کانون
جهاندیدگان محله شرکت میکرد .در این کالسها
ســیدخانم با طبع دلســوزانه و مادرانهاش خیلی
زود برای اعضــای دیگر گروه حکم محرم اســرار
و مشــاوری امین را پیدا میکــرد که عاقالنه راه و
چاه را به آنها نشان میداد .مسئوالنسرا سیدخانم
را بهعنــوان نماینــده اهالی منطقه بــه دورههای
پیوندیاری خانواده شــهر تهران معرفی کردند تا با
گذراندن دورههای آموزشــی و دریافت گواهینامه
پیوندیاری بهتــر و مفیدتر به حفظ و اســتحکام
خانوادههای جوان کمک کنــد .او بعد از گذراندن
دوره پیوندیاری میان در و همســایه و بوســتانها
یــا امامزادهها هر وقت غریبه و آشــنایی میبیند
که در حال لغزش و خطاســت ،با احساس وظیفه
و بــدون بیم آنکه مبادا حرفــش را زمین بیندازد،
برای کمک پیشقدم میشــود .مادربزرگ مهربان
محله هاللاحمر دفترچهای دارد که در آن اســم
و نشــانی افراد زیادی را نوشــته و هر اسم ماجرا و
حکایتی دارد .مرد یک خانه معتاد است و سیدخانم
با تالش فراوان همســر او را کنارش نگه داشته تا
ی کمکش کند.
برای ترک اعتیاد و ســاختن زندگ 
سرپرست خانوادهای دیگر بیمار و زمینگیر است و
زن و بچهاش چشــم به در هستند که کسانی مثل

سیدخانم دستشان را بگیرند .کیسهای پارچهای
که در آن با قیطانی باریک سفت میشود ،همیشه
همراه سیدخانم است .او پولهای جمعآوری شده
برای نیازمندان را داخل این کیسه میگذارد.
نصیحتهایش فرق میکند
«زینــب» از اهالی محله هاللاحمر اســت .او
تعریف میکند3« :ســال پیــش در حالی که 2
فرزند داشتم از خانه و زندگیام دلزده شده بودم،
باالخــره بعد از قهر و آشــتیهای فراوان تصمیم
گرفتم شوهر و فرزندانم را برای همیشه ترک کنم.
مادرم با من مخالفت کرد و من از ســر لجبازی از
خانه پدریام هــم بیرون رفتم .خانهای اجاره و با
شغلی که داشتم زندگیام را اداره کردم .مدتی که
گذشت احساس تنهایی و مشکالت زندگی باعث
شد از رفتارم پشیمان شوم ،ولی حتی مادرم حاضر
نبود من را در جمع خانواده بپذیرد .ســیدخانم با
آنکه آشنایی زیادی با ما نداشت ،وقتی از موضوع
باخبر شــد آنقــدر با خانــوادهام صحبت کرد که
راضی شدند از اشتباهم صرفنظر کنند .از آن روز
من در کنار همســر و فرزندانم زندگی میکنم و
این خوشبختیام را مدیون سیدخانم هستم».
ربابــه خانم وقتی بــه پارک یــا امامزادهای
میرود تا میبیند نوجوانی سیگار گوشه لبش
گذاشــته ،با همان لحن مهربان و بیریایش
جلو میرود و جوان را به مشــتی پسته یا
چند میوه نوبرانه مهمان میکند تا به جای
ســیگار امتحان کند« .آرمیتا قدیری» که
با دوستانش به بوستان محله میآیند ،اول
دنبال مادربــزرگ میگردند تا اگر آنجا
بود دورش حلقــه بزنند و با هم
کلــی اختــاط کننــد .انگار
صحبتهای این مادربزرگ
بــه نصیحتهایــی که تا
به حــال شــنیدهاند هیچ
شــباهتی نــدارد .زهرا
از نوجوانــان محلــه
هاللاحمــر اســت و
میگوید« :ســیدخانم
خیلی دوستداشــتنی
اســت .مــن با آنکــه از
نصیحت بدم میآید حرفهای
او را گــوش میکنــم .یکــی
از دوســتانم بــا صحبتهــای
ســیدخانم از راه نادرستی که
رفته بود پشیمان شد».

مادربزرگ کتابخوان و
ورزشکار
سیدخانم اهل مطالعه است .او آنقدر با
کتابهای مختلف آشناست که مسئوالن
کتابخانهای بــا دادن کارت افتخاری به او،
خواســتند گاهی به کتابخانه سر بزند تا
کتابهای خوب را به دیگران معرفی و آنها
را به مطالعه تشویق کند .ربابه خانم اهل
کوهنوردی است و همراه دوستانش گاهی
به کوه میرود .عضو فعال بســیج پایگاه
 248تاسوعاست و گواهینامه ایمنییاری
سازمان آتشنشانی را دریافت کرده است.
مادربزرگ مهربان محله هاللاحمر72سال
پربرکت از خــدا عمر گرفتــه و همراه
همســرش در آپارتمانی کوچک زندگی
میکند .او با بلندطبعی میگوید« :خدا همه
نعمتهایش را به من داده است3 .بار سفر
حج رفتهام .زیارت کربال رفتهام .بچههایم
را سر و ســامان دادهام .دیگر از خدا چه
بخواهم .حقوق بازنشستگیام چند ماهی
اســت اضافه شــده ،از همان هم خودم
استفاده میکنم و هم به دیگران میبخشم.
من از مال و خوشبختی که فقط مال خودم
باشد لذت نمیبرم ».سیدخانم سالمتی و
برکت زندگیاش را از دعای خیر کودکان
معصوم بهزیستی میداند که دستهای
کوچک ترک خــورده آنها را با مهربانی
وازلین و پماد میمالد یا سالمندان بیمار
و ناامید آسایشگاه که وقتی به دیدارشان
میرود ،مثل پروانه دورشان میگردد.
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یکی از موفقیتهایی که شهرداری منطقه
 18با هــدف صیانت از اراضی کشــاورزی به
دســت آورده ،دریافــت رأی قطعی دســتگاه
قضایی و دیــوان عدالت برای اجرای ماده 100
و تخریب یک باغرستوران واقع
در فیروزبهرام اســت .شهردار
ناحیه  7منطقــه  18میگوید:
«این باغ رســتوران با مساحت
هزار و 800مترمربع در زمینی
که کاربری کشــاورزی داشت،
امیر محمدی
ســاخته شــده بود ســالها
شهردار ناحیه 7
منطقه 18
غیرقانونــی فعالیــت میکرد.
شــهرداری منطقه  18با توجه
به حساسیت موضوع و نگرانی از
افزایش ساختوسازهای غیرقانونی وارد میدان
شد و طی مراحل مختلف توانست با همکاری
دادگاه اسالمشهر و دیوان عدالت مجوز تخریب
این باغرستوران را کسب و در نخستین فرصت
با هماهنگی ضابطان قضایی و مأموران نیروی
انتظامی و عوامل حریمبان شهرداری منطقه 18
نسبت به تخریب بناهای موجود در این محل
اقدام کند و زمین را به حالت سابق برگرداند».
«امیر محمدی» با بیان اینکه برای احقاق حقوق
شــهروندان ذرهای کوتاه نمیآییــم میافزاید:
«افــرادی که به هر طریقی اراضی کشــاورزی
را بهصــورت غیرقانونی تبدیل به ســفرهخانه،
رستوران و ...کردهاند دیگر نباید خواب و خیال
راحت داشــته باشند ،چراکه شهرداری منطقه
 18با جدیت پروندههای ابنــای غیرقانونی را
از طریــق مراجع ذیصالح دنبال و با کســب
دستور مقام قضایی و مجوز مربوط ،رستورانها
و ســفرهخانههای سنتی غیرمجاز را یکی یکی
تخریب میکند و به نفع شــهروندان به بافت
کشاورزی تبدیل خواهد کرد».
هرگونه جواز ساختوساز بیارزش
است
توساز در اراضی
صدور هرگونه جواز ساخ 
کشاورزی مغایر با قانون شهرداری و بیارزش
اســت .شهردار ناحیه 7منطقه  ،18با بیان این
موضوع ادامه میدهد« :متأسفانه افراد سودجو
زمینهــای کشــاورزی چندین هکتــاری را
قطعهبندی و با قیمتهای باال به افراد مختلف
میفروشند با اینترفند که میتوانند برای این
توســاز بگیرند .در صورتی
اراضی جواز ساخ 
که هر نوع تغییر کاربری در اراضی کشــاورزی
در حریــم تهران ممنوع اســت و اگر کســی
بــا صرف هزینه اقدام به ســاخت بنا کند جز
ضــرر و زیان هیچ عایدی برایش ندارد ،چراکه
شهرداری منطقه  18میتواند با دستور قضایی
و با اجرای رأی ماده  100اقدام به تخریب این
بناهای غیرمجاز کند« ».امیر محمدی» توضیح
میدهد که در هفتههای اخیر با دستور قضایی
دادگاه بخش چهاردانگه رفع خالف  2ســوله
غیرمجاز با کاربری صنعتی اجرایی شــده که
با تخریب این سولهها که سالیان سال فعالیت
داشتند ،شهرداری منطقه  18نشان داد که در
راه صیانــت از اراضی کشــاورزی ذرهای کوتاه
نمیآید و نمیگذارد که زمینهای کشــاورزی
نابود شود».
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گزارشی از اقدام قاطع شهرداری منطقه 18
برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی

ترفند متخلفان

نقـشبرآب شد

یکپارچهسازی مدیریت حریم و شهرداری تهران راهحل مبارزه
با ساختوسازهای غیرمجاز است
مریم قاسمی

زمینهای واقع در حریم شهر تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقشی که بهعنوان گلوگاه و
تسهیل تنفس ورودی شهر ایفا میکند ،اهمیت فراوانی دارد .در محدوده خدمترسانی شهرداری
منطقه  ،18ناحیه  6و  7چنین موقعیتی دارند و به دلیل آب و هوای خوب ،پوشش گیاهی و فضای
توساز در حریم ممنوع است،
گسترده مورد توجهاند .طبق قانون شهرداری تهران هر نوع ساخ 
چراکه این اراضی و پوشش گیاهی برای شهروندان خاصیت کاتالیزوری و تنفسگاهی دارد و باعث
جریانسازی هوا ،کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانهای و تلطیف هوای شهر تهران میشود .از
اینرو یکی از برنامههای اولویتدار مدیریت شهری حفظ و پاسداشت این اراضی و جلوگیری از
تغییر کاربری و از بین بردن پوشــش گیاهی و فضای سبز آن است ،البته چالشها و موانعی در
این رابطه وجود دارد که کار شــهرداری را دشوار کرده است .برخی با شناسایی خالهای قانونی
دست به کارهایی میزنند که البته عاقبت خوشی ندارد .به تازگی با پیگیری عوامل اجرایی ناحیه
 7شهرداری منطقه  ،18رأی دیوان عالی و دستور مقام قضایی ،باغرستورانی به مساحت هزار و
800مترمربع تخریب و با متخلف برخورد قانونی شد.

در گــزارش میدانــی از محــدوده فیروزبهرام
و گلدســته به کمــک اهالی وضعیــت زمینهای
کشــاورزی و ساختوســازهای غیرمجاز را مورد
بررســی قرار دادیم .در بررسیهای مادرصد باالیی

از ســاکنان بومی فیروزبهرام از اقدامات شهرداری
منطقــه  ،18با هــدف تثبیــت کاربــری اراضی
کشــاورزی ابراز رضایت میکنند و در نقطه مقابل
عده قلیلی از افرادی که ســالها قبل در زمینهای

کشاورزی اقدام به ساختوساز غیرمجاز کردهاند از
قانونی بودن کارشان صحبت میکنند و گوششان
به این حرفها بدهکار نیست.
تفکیک زمینهای کشاورزی و ساختوساز
غیرقانونی
از ســاختمان مرکزی شــهرداری منطقه  18تا
رســیدن به روســتای فیروزبهرام حدود  20دقیقه
زمــان میبرد .روســتایی تاریخی که  300ســال
قدمت دارد و از روزگار گذشته به دلیل آب و هوای
خوب مورد توجه پادشاهان دوران قاجار بوده است.
وقتی از بزرگراه آیتاهلل سعیدی نزدیک چهاردانگه
میشــوید ،تابلو گلدســته راهنمای خوبی است تا
راهتــان را به دل روســتای فیروزبهرام ادامه دهید.
نخســتین موضوعی که نگاهتــان را جلب میکند
زمینهای کشــاورزی محصور و غیرمحصور است
که در گوشــه و کنار آن وجــود دارد .در این موقع
از سال کشاورزان مشــغول کارند و منطقه حال و
هوای روســتا را تداعی میکند ،اما همین که جاده
فیروزبهرام را به پیش میروید با کوچههایی مواجه
میشوید که هیچگونه شــباهتی با بافت روستایی
ندارند.
«شــعبان قلینــژاد» در یکــی از زمینهــای
کشاورزی مشغول کار است که سراغش میرویم .او
 75ساله است و به گفته خودش حرفه اجدادیاش
را دنبــال میکنــد .از قلینژاد دربــاره زمینهای
کشاورزی و ساختوسازهایی که نزدیک مزرعهاش
انجام شده ،ســؤال میکنیم .میگوید« :متأسفانه
زمینهای کشــاورزی در  20سال گذشته آب رفته
اســت .بعضی زمینهای کشــاورزی چند هکتاری
خود را تفکیک کرده و فروختند تا صاحبان جدید
در آن باغچه ،رستوران و ویالی شخصی بسازند».
این شــهروند عنــوان میکند کــه زمینهای
کشاورزی به نسبت زمینهای دیگر ارزان ترند ،اما
ایــن افراد میدانند که از چه طریق این اراضی را با
قیمت نجومی به مردم بفروشند .قلینژاد در اینباره
توضیح میدهد« :این افراد زمینها را در قطعههای
 2تا چند هزار متــری تفکیک میکنند و از طریق
جهاد کشاورزی یا شــهرداری مجوز حصارکشی با

فنس یا کاشــت درخت را میگیرنــد .بعد از چند تیپ و پوشش این افراد مشخص است که از طبقه
ثروتمند جامعه و برای خوشگذرانی و
مــاه که آب از آســیاب افتاد و اوضاع
تفریح اینجا را انتخاب کردهاند».
آرام شــد داخل زمینهــای محصور
مادر خانواده میگویــد« :تا زمانی
ساختوساز میکنند».
که این زمینها کشاورزی بود و مردم
رئیس اداره
فیروزبهرام و هویت بر باد رفته
در آن کشــت و زراعت داشــتند هیچ
ســاکنان شهرسازی ناحیه :7
با «ســهیلـ الــف» از
نگرانی وجود نداشــت ،امــا از موقعی
قدیمــی روســتای فیروزبهــرام که شهرداری تهران
که پای ســفرهخانهها و باغرستورانها
بــه اینجا باز شــده ،فیروزبهرام هویت
به همراه همســرش به ســمت خانه این محدوده را
میرود در خیابان روبهرو میشــویم.
خود را از دست داده و اهالی احساس
سهیل میگوید« :بیشــتر افرادی که حریم شهر دانسته
خوبــی ندارند .ایــن نگرانــی وجود
در فیروزبهرام ســفرهخانه و رستوران و به همین دلیل
دارد کــه به مــرور دیگــر زمینهای
کشــاورزی نیــز بــه ایــن شــکل از
سنتی دارند ســاکن محله نیستند و هیچگونهمجوزی
بین بروند».
به فرهنگ و خواســته اهالی توجهی
برای ساختوساز
ندارند».
درآمد باغرستورانها از  50تا
این شــهروند ادامه میدهد« :اگر در این اراضی داده
 200میلیون تومان
پنجشــنبهها و جمعهها اینجا بیایید نمیشود
زمینهــای کشــاورزی در فاصله
با چشــمان خــود میبینیــد که چه
کمی تا ســفرهخانه و باغ رستورانها
تعــداد خودرو مدل بــاال و میلیاردی
در کوچههــا و خیابانهــا پارک هســتند .البته از واقع شده ،اما فاصله درآمدی کشاورزان با صاحبان
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این ســفرهخانهها بســیار زیاد اســت .اینطور که
اهالــی برایمان تعریف میکنند ،درآمد یکســاله
یک کشــاورز به زحمت به 50تا  70میلیون تومان
میرســد که آن هم به عوامل بسیاری ،مثل آب و
هوا ،نوع محصول و ....بســتگی دارد و ممکن است
کمتر هم بشــود ،اما افرادی که اقدام به ســاخت
و راهانــدازی باغرســتوران یا ســفرهخانه کردهاند
میانگیــن روزی  50میلیون تومان و در ایام خاص
و مناســبتها تا  200میلیون تومان هم میتوانند
درآمد داشته باشند.
«اکبرـ م» از شــهروندان فیروزبهرام در اینباره
میگوید« :جالب اســت که بیشــتر افرادی که در
زمینهــای کشــاورزی فیروزبهرام ساختوســاز
کردهاند مجوزی از شهرداری منطقه  18ندارند ،اما
در عوض از شــهرداری اسالمشهر و ...مجوز دارند.
یعنی چون روســتای فیروزبهرام چنــد مدیریتی
است اگر شــهروندان از دریافت مجوز ساختوساز
از شــهرداری منطقه  18ناامید شوند به شهرداری
اسالمشــهر میروند و به راحتــی موفق به گرفتن
مجوز میشوند».

«محمد رحمانی» ،رئیس اداره
شهرسازی ناحیه  7منطقه :18

مجوزی
صادر نمیشود،
مگر برای کشاورزی

بــه گفته رئیــس اداره شهرســازی
ناحیه  7شهرداری منطقه  ،18مساحت
حریم در این ناحیــه  26کیلومترمربع
اســت« .محمد رحمانی» از ویژگیهای
بارز حریــم پایتخت صحبــت میکند
و میگویــد« :ناحیــه  7کریدور جنوبی
تهران محســوب میشود و
نقش ویــژهای در پاکیزگی
هوا و کاهــش آالیندگیها
دارد .دربــاره وضعیت بافت
اراضی کشاورزی فیروزبهرام
بایــد گفت که شــهرداری
محمد رحمانی
رئیس اداره شهرسازی
تهران این محدوده را حریم
ناحیه 7منطقه18
شــهر دانســته و به همین
دلیــل هیچگونــه مجوزی
برای ساختوســاز در ایــن اراضی داده
نمیشود».
وی در پاسخ به چگونگی سر بر آوردن
باغرستورانها و سفرهخانههای سنتی و
باغچههای خصوصــی در این محدوده
میگویــد« :این مســئله متأســفانه به
مدیریت چندگانه در این محدوده مربوط
میشود .شهرداری تهران برای اینگونه
اراضی هیچگونه مجوزی صادر نمیکند
مگر در راستای کشاورزی مثل نگهداری
و فنسکشــی .با توجه به تقســیمات
کشوری اینجا جزء شهرستان اسالمشهر
است ،اما از لحاظ راهبردی حریم تهران
محسوب میشــود .متأسفانه شهرداری
اسالمشهر به راحتی به مالکان زمینها
مجوز ساختوســاز میدهد و اینگونه
مسائل را به بار میآورد».
رحمانی در بخش دیگر صحبتهای
خود بــه ارزانقیمت بــودن زمینهای
کشــاورزی اشــاره میکند و میگوید:
«عــدهای پــس از خرید ایــن زمینها
با حصارکشــی دور آنهــا قیمت واقعی
اراضــی را باالتــر میبرنــد و بــه افراد
بیاطالع میفروشند .این افراد زمینهای
کشاورزی را ابتدا به باغ تبدیل میکنند
و پس از مدتی با کاشــت درختان کنار
هم در دور تا دور زمین و پرچین کردن
آن ،زمین را آماده ساخت بنای غیرمجاز
میکنند که نمونه مشابه آن باغرستورانی
بود که به همین شیوه ساخته شده بود».
وی با بیان اینکه شــهرداری منطقه
 18پــروژه تخلفهای ساختوســاز در
اراضــی کشــاورزی را از طریق دادگاه و
دستگاه قضایی دنبال میکند ،میافزاید:
«به تازگی با هوشــیاری عوامل اجرایی
شــهرداری منطقــه 18جلــو یکی از
بزرگترین تخلفات گرفته شــده است.
قرار بود پروژه «شهر سنگ» در بزرگراه
آزادگان و حریم ناحیه  7منطقه  18اجرا
شود و غرفههایی در اختیار فروشندگان
انواع ســنگ در زمینی به مساحت 18
هکتار قرار بگیرد که شــهرداری منطقه
 18وارد عمــل شــد و از طریق مراجع
قانونی این مجوز را باطل کرد».
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فرهنگسرای بهمن با اجرای برنامههای مجازی تالش کرده
مخاطبانش را در دوران شیوع کووید 19تنها نگذارد

این  4دانشآموز ایدهپرداز،
در مسابقات استانی و کشوری خوش درخشیدند

کرونا پشت در
فـرهنگسرا ماند

شما افتخار محلهاید

رضا نیکنام

فرهنگســرای بهمن نخستین فرهنگسرای تهران اســت که فعالیتش را اوایل دهه  70آغاز
بدون تردید

کرده و تاکنون توانســته خدمات خوبی به مردمان ساکن در پهنه جنوب ارائه کند.
دشــوارترین و حساسترین دوران فعالیت فرهنگسرای بهمن از  13ماه گذشته با شیوع ویروس
کرونا بوده ،چراکه این بحران باعث تعطیلی بســیاری از کالسها و کارگاههای آموزشــی این
مجموعه شد .با این حال مسئوالن آن در دوران کرونایی دست از تالش برنداشتند و با راهاندازی
دورههای آموزشی مجازی نگذاشتند مخاطبان و یاران قدیمی فرهنگسرای بهمن از فعالیتهای
مورد عالقهشان عقب بمانند« .علیاصغر خســروی» رئیس فرهنگسرای بهمن در منطقه  16از
مهمترین برنامههایی که در این ایام در اختیار شهروندان قرار گرفته ،صحبت میکند.

با توجه به شــرایط جامعه و ضرورت در خانه
ماندن شهروندان برای گذر از بحران کرونا و نیز
به دلیل حساسیتهای بهداشتی و قطع زنجیره
بیمــاری کرونا در کنار ضــرورت تداوم خدمت
به شــهروندان در حوزههای مختلف آموزشــی،
فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و ...طبق بخشــنامه
ســازمان فرهنگــی و هنری شــهرداری تهران،
کارکنان فرهنگســرای بهمن اقــدام به تولید و
انتشار محصوالت مجازی کردند تا از این طریق
ارتبــاط و تعامل خود را با مخاطبان حفظ کنند.
این نوع تولیدات شــامل ویدئوکلیپ ،فتوکلیپ،
اینفوگرافی ،موشنگرافی ،پادکست و ...است که
از طریق شبکههای مجازی در اختیار شهروندان
قرار میگیرد.
مسابقات والیبال ساحلی با حضور تیمهای تهران

در پل بزرگراه شهیدتندگویان
گذر فرهنگی
من اید ههای بسیاری برای افزایش
فرهنگسرای به
هروندان ساکن منطقه اجرا کرده
امکانات فرهنگی ش
ــدازی «گذر فرهنگی» در فضای
که یکی از آنها راهان
یاده واقع در بزرگراه شهید تندگویان
داخلی پل عابرپ
هنگســرای بهمن و محله جوادیه
در مرز مشترک فر
میگوید« :موقعیت مکانی پل عابر
اســت .خســروی
ـطه حجــم رفتوآمد شــهروندان و
مذکــور به واسـ
یکند تا از
ــی اهالی این فرصت را فراهــم م 
دسترس
بهرهبرداری صورت گیرد .میتوان
این فضا بیشــترین
را به نمایش و عرضه محصوالت و
این گــذر فرهنگی
ختصاص داد .این غرفهها میتواند در
عدســتی ا
صنای 
نهای مختلف کشور قرار گیرد
اختیار هنرمندان استا 
الت خود را بــه نمایش در آورند و
تــا به نوبت محصو
در اجرای این گذر فرهنگی نباید از
بفروشــند ،البته
محلی غافل بود .به این صورت که
تهای بومی و
ظرفی 
در محل ههای منطقه هم بتوانند در
هنرمندان ساکن
می از گذر فرهنگی داشته باشند».
طول روز یا هفته سه
بهمن ادامه میدهد« :شهروندان
رئیس فرهنگسرای
که در اوقات شــبانگاهی پل عابر
بارها عنوان کردهاند
یک است و معتادان در گوشه و کنار
جوادیه ناامن و تار
هند ،بنابراین راهاندازی گذر فرهنگی
آن جوالن مید
و امنیت آن میتواند برای همیشه
و تأمین روشــنایی
را از چنین مشکالتی راحت کند».
مردم

شناسایی نیاز مخاطبان  6تا  80سال
یکی از عواملی کــه باعث موفقیت در اجرای
برنامهها و افزایش رضایت شــهروندان میشود،
شناســایی نیاز مخاطبان و توجه به عالئق آنان
اســت .اینطور که خســروی برایمــان توضیح
میدهــد در برنامهریزیها و اجــرای برنامهها از
اصول 7گانه ســازمان فرهنگی و هنری تبعیت
شده است .این اصول شامل ترویج سبک زندگی
اســامی ایرانی ،قانونگرایی و انضباط شــهری،
اخالق شهروندی ،همسایهداری ،اشاعه فرهنگ
احسان و کرامت ،مشــارکتهای مردمی ،نشاط
و شــادی اجتماعی اســت .رئیس فرهنگسرای
بهمــن تأکید میکند که مخاطبــان برنامههای
این مجموعه فرهنگی از  6تا  80ســال هستند
که طبــق عالئق خود از این برنامهها اســتفاده

آموزش آنالین همه برنامههای فرهنگسازی بهمن

میکننــد ،مثــ ً
ا  3پویش”پــاککار»« ،همیار
کوچــک»« ،قدردانیم» که با هــدف جلوگیری
از انتشــار ویــروس کرونا و تجلیــل از خادمان
حوزه ســامت راهاندازی شــده است .خسروی
در اینباره توضیــح میدهد« :پویش «پاککار»
ویژه اصناف مختلفی اســت که در شهر فعالیت
دارنــد .در این طــرح به کمک شــهروندان و با
حضور میدانی کارشناسان فرهنگسرا در محلهها،
کاسبان با اخالق و متعهد که در شرایط کرونایی
همه مقــررات بهداشــتی را رعایــت میکنند،
شناسایی شده و ضمن اهدای لوح تقدیر با نشان
«پاککار» نام آنها در فهرســت کاســبان نمونه
شهر ثبت میشود .کودکان و نوجوانان در پویش
«همیــار کوچک» در محیط خانــه ناظر رعایت
نکات بهداشتی هســتند و در مواقع ضروری به
اعضای خانوادهشــان تذکر میدهند و در پویش
«قدر بدانیم» در طول ســال و در چند نوبت به
بیمارســتانها و مراکز درمانی سر میزنیم و از
کارکنان بخش بیماران کرونایی با اهدای شاخه
گل قدردانی میکنیم.

با حضور یکصــد دانشآموز در فرهنگســرای
بهمن تشکیل شده و قرار است در زمان برگزاری
کنگره شــهدای دانشآموز منطقه  16که اوایل
سال  1400است ،هنرنمایی کند».
وی در ادامه از راهانــدازی کمپین نذر دانایی
نیز صحبت میکند که در نوع خود جالب اســت.
خســروی میگوید که در ایــن برنامه فرهنگی
شــهروندان کتابهای خوانده شــده خــود را به
فرهنگســرا اهدا میکنند تا پــس از جمعآوری،
بســتهبندی و مرتبســازی شــود و در اختیار
شهروندان ســاکن در نقاط دورافتاده کشور قرار
گیرد .ناگفته نماند در نخســتین مرحله از اجرای
طرح نذر دانایی تعداد هزار جلد کتاب با موضوعات
مختلف جمعآوری و به مناطق محروم ارسال شد.
دست یاری خ ّیران را میفشاریم
فرهنگســرای بهمن پس از ســه دهه فعالیت
نیازمنــد اقدامات فنی و عمرانی اســت تا بتواند
شــرایط مناســبتری بــرای خدمترســانی به
شهروندان داشته باشد .رئیس فرهنگسرای بهمن
گریزی به تاریخچــه راهاندازی این فرهنگســرا
میزند و میگوید« :همانطور که میدانید محل
سابق فرهنگســرای بهمن کشتارگاه بزرگ تهران
بود که پس از تعطیلــی ،بناها و اتاقهایی که در
آن وجود داشــت با کمی تغییــر و مرمت تبدیل
به فضای فرهنگی شــد .پس از گذشــت بیش از
 30ســال تعدادی از این بناها نیــاز به تعمیرات
اساســی دارد تا شهروندان با خیال راحت بتوانند
از برنامههای آن بهرهمند شوند .سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران به تنهایی قادر نیست که
این هزینهها را تأمین کند ».علیاصغر خسروی از
خیران و نیکوکاران محله ،بهویژه کاسبان
جامعه ّ
فعال بازار بلورفروشــان منطقه  16میخواهد که
در اجرای عملیات عمرانــی و بهبود امکانات این
فرهنگســرا آنها را یاری کنند و یادگاری ماندگار
از خود که ثواب و اجر زیادی دارد به جا بگذارند.

فعالیت  24ساعته شد
برنامهریزی ،پشــتکار و همــت عالی  3عامل
مهمی است که از نگاه رئیس فرهنگسرای بهمن
میتواند برای رســیدن به هدف مؤثر باشــد .با
بهرهمنــدی از این عوامل حتــی میتوان بحران
کرونا را پشت سر گذاشت.
خســروی به صراحت عنــوان میکند که در
دوران کرونا نه تنها فعالیت فرهنگســرای بهمن
تعطیل نشــد ،بلکه دامنهکاری آن تا  24ساعت
ادامه یافت .یکی از ویژگیهای بارز دنیای مجازی
و آموزشهای آنالین این اســت که میتواند در
همه ساعتهای شــبانهروز در اختیار شهروندان
قرار گیرد ،بنابراین از همان ماههای اولیه شیوع
ویــروس کرونــا و تعطیلی اجبــاری برنامههای
حضــوری فرهنگســرای بهمن بر آن شــدیم تا
مجموعهای از آموزشها را در موضوعات مختلف
به کمک مربیان و استادان بهصورت ویدئوکلیپ
ضبــط و در شــبکههای مجازی انتشــار دهیم.
برنامههــای مجــازی فرهنگســرای بهمن برای
همــگان رایگان بود و هرکســی در هر نقطه از
شهر میتوانست از این امکانات استفاده کند.
رئیس فرهنگســرای بهمن از مشــارکت
خوب افــراد خیر درهرچه پررونقتر
شــدن برنامههای مجازی صحبت
به گفته رئیس فرهنگسرای بهمن ،شهروندان به راحتی
میکند و میگوید« :خوشبختانه
میتوانند همه تولیدات مجازی خود را از طریق اینستاگرام
تعــدادی از معلمــان خیــر در
این فرهنگسرا به نشانی farhangsara. bahman16
بخــش آموزشهای مجــازی با
ارسال کنند ،ضمن اینکه در صورت هرگونه انتقاد،
فرهنگســرا همکاری خوبی دارند.
پیشنهاد و پرسش در زمینه کالسهای آنالین
در همین مــدت بزرگترین گروه
فرهنگسرای بهمن در ساعت اداری با شماره
فرهنگی
ســرود دانشآموزی سازمان
 55312304تماس بگیرند.

ارتباط
شهروندان با
فرهنگسرای بهمن

در روزهای کرونا پژوهشســرا ســوت و کور با اشــاره به اینکه یکی از دغدغههای همیشــگی
اســت و این دانشآموزان تنها گروهی هستند که و مهم مردم شــهر بهخصوص محلههای جنوبی،
امروز در اینجا حاضر شــدهاند .دور میزی بزرگ آلودگی هوا و آثار منفیاش روی ســامتی است،
در کتابخانه نشســته و دربــاره ایدههای جدیدی میگوید« :دوست داشتیم بتوانیمکاری برای رفع
کــه در ذهن دارند بــا یکدیگر حــرف میزنند .این مشــکل انجام بدهیم .طرح دســتگاه سوخت
«رقیه قاســمی» دانشآموز پایه یازدهم رشــته زیســتی را نخست رقیه پیشنهاد داد و من هم در
ریاضــی فیزیک دبیرســتان جمهوری اســامی ساخت آن مشارکت کردم».
اســت که ضمن درخشش در
این ســاکن محله شــریعتی
همه مقاطع تحصیلی ،امسال
شــمالی ضمــن یــادآوری
افتخاراتش در کســب رتبه یک
در مســابقات مختلفــی مقام این نهادها میتوانند
برتر کشــوری کســب کرده
مسابقات کشوری پژوهشسراها
است .این دانشآموز 17ساله با برگزاری دورههای
و بیوانرژی میگوید« :دبیر درس
علوم ما در دوران متوســطه اول
ســاکن محله خانیآباد نو که آموزشی در ارتقای
در تفکیک پســماند و
خیلی برای شرکت در مسابقات
پرورش دانش قرآنی ،علمی و
گیاهان هم فعال است ،درباره
علمی تشــویقم میکرد تا حدی
آغاز فعالیتهایــش در حوزه هنری بچههای محل
که آن زمان برای نخســتین بار
در مســابقات آزمایشگاه شرکت
پژوهش میگویــد« :به دنبال مؤثر باشند ،اما به نظرم
کنجکاویهــای کودکــیام
کــردم و در مرحله اول پذیرفته
کمکم به این نتیجه رســیدم متأسفانه در این زمینه
شــدم .به مرور طی این سالها
که میتوانــم از کوچکترین عملکردشان گسترده
بــا ایدهپــردازی و شــرکت در
رقابتهــای مختلــف ،بــا گروه
اتفاقــات و چالشهای اطرافم نبوده است
ایدههایی بزرگ خلق کنم .بعد
زیستآپ آشنا شدم».
از موفقیت در مسابقات دانشآموزی ،از طریق این
این دارنده مــدرک بینالمللــی کامپیوتر در
پژوهشســرا با انجمن زیستآپ و قطب کشوری ادامه میگوید« :با وجودیکه تمرکزم روی کنکور
زیســتفناوری آشنا شدم .طرح ســاخت پودر و و قبولی در رشــته پزشکی اســت با عالقهای که
دســتگاه تصفیه شیرابههای ســمی زباله یکی از همگروهــیام رقیه در من ایجاد کــرد ،در حوزه
ایدههایی بود که با ارائه آن در مســابقات «خلق پژوهــش و ایدهپــردازی هم فعالیــت میکنم».
ایده کشوری» و «پژوهشگران برتر استان تهران» موحدی بــا قدردانــی از مدیریت پژوهشســرا
رتبه اول را از آن خود کردم .این درحالی اســت میگویــد« :قبــل از کرونا اینجا پاتــوق اصلی ما
کــه این طرح در کتابچه معرفی آثار دانشآموزان محسوب میشــد و وجود چنین جایی در منطقه
پژوهشگر و فناور برگزیده هم منتشر شده است ».باعث شــد تا با استادان برجســته و انجمنهای
طــرح «ســوخت زیســتی» یکــی دیگر از شاخص این رشــته آشنا شــویم ،اما در روزهای
طرحهای این دانشآموز اســت که سال 1399با کرونا بیشــتر بهصــورت مجازی در شــبکههای
همراهی همگروهیاش «مهســا موحدی» به ثمر
رسانده اســت .عضو فعال پژوهشســرای جوانه
دربــاره این پژوهش میگوید« :با ارائه این اختراع
در سال 1399رتبه یک کشــوری پژوهشسراها
هلیا حاتمی
و رتبه یــک بیوانرژی را از آن خــود کردیم ».او
نرگس ایرانشاهی
با اشــاره به اینکه ایــن اختراع به
مرحله نهایی و کســب رتبه رسیده
و اکنون در مرحله ثبت اداری است،
میگوید« :ایــده جدیدی در حوزه
زیســتفناوری پزشــکی در ذهن
دارم که دوســت دارم ســال جدید
آن را بــه مرحله اجرا برســانم و
افتخاری جدیــد برای منطقهام
ثبت کنم».
پژوهشسرای جوانه؛
پاتوق دانشآموزان
نخبه
دستگاه سوخت زیستی
کــه از 2بطری ســبز رنگ
ســاخته و مــوادی همچون
آب جوش ،نمک ،کاه ،جلبک
و ...داخــل آن ریخته شــده
است ،روبهروی رقیه و مهسا
قرار گرفته اســت« .مهسا
موحــدی» دانشآموز پایه
دوازدهــم رشــته تجربی
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زهرا بلندی
به جستوجو و تحقیق عادت دارند .از دوران ابتدایی با پردازش ایدههای مختلف و شرکت

در مســابقات و جشنوارههای علمی تالش خود را در این زمینه به کار گرفته و اکنون بهعنوان

دانشآموزان فعال و برتر منطقه در حوزه پژوهش شــناخته میشوند« .رقیه قاسمی»« ،مهسا

موحدی»« ،نرگس ایرانشــاهی» و «هلیا حاتمی» دانشآموزان فعال و برتر مقطع متوسطه اول
و دوم منطقه 19هستند که طی یک ســال اخیر در حوزه پژوهش صاحب مقامهای کشوری و

استانی شدهاند .برای آشنایی بیشتر با آنها به پاتوقشان در پژوهشسرای جوانه آمدهایم.

اجتماعی به مباحثه میپردازیم و گاهی برای رفع
اشکال به اینجا میآییم».
برگزاری کالسهای رایگان
در صورت حمایت
از کودکــی خیلی به مطالعــه و کتاب خواندن
عالقه داشــتم و نســبت بــه همســاالنم کمی
رســمیتر صحبت میکــردم .عادتم بــود از بین
درسها و گفتههای معلمانم ســؤال طرح کنم و
به دنبال کشف جواب و تحلیل آن باشم« .نرگس
ایرانشــاهی» دانشآموز پایه نهم مدرســه نمونه
دولتــی زینب کبــری(س) با بیان ایــن موضوع
میگویــد« :یکی از معلمانم که بــه خوبی با این
ویژگــی اخالقی من آشــنا بود تشــویقم میکرد
تــا در المپیادهای علمی شــرکت کنم .طی این
سالها بارها در مســابقات مختلف علمی شرکت
کردم ،برای مثال در آزمونهای اقتدار پایه پنجم
همیشــه در منطقه اول میشدم و پایه ششم هم
در نخستین دوره طرح «نوجوان سالم» مقام اول
را از آن خود کردم».
او به فعالیتهای جدی در حوزه پژوهش که با
همراهی همکالسیاش «هلیا حاتمی» انجام داده
است ،اشــاره میکند و میگوید« :نخستین اقدام
جدی ما ارائه ایده ســاخت یک دستگاه چمنزنی
در پایه پنجم ابتدایی بود .پایه ششم تحقیقاتمان
را روی گیاهان دارویی برای اثربخشــی در ترمیم
فوری زخم شــروع کردیم ،اما به دلیل هزینه باال
و ســن کم نتوانســتیم آنها را بــه نتیجه ایدهآل
برسانیم ».این ســاکن 14ســاله محله شریعتی
شــمالی که در رشــته احکام و تفســیر قرآن و
خوشنویسی مهارت دارد و دورههای کامل آموزش
چرتکه را پشــت سر گذاشــته ،با بیان اینکه یکی
از محدودیتهای همیشگی دانشآموزان مدارس
نمونه کمبود زمان اســت ،میگوید« :شیوع کرونا
رقیه قاسمی
مهسا موحدی

و برگزاری غیرحضوری کالسهای مدرســه باعث
شــد تا فرصت بیشتری برای تمرکز روی پروژهها
و ایدههایمان داشــته باشــیم .در این دوران با
همراهی هلیا در قســمت فیلمســازی مسابقات
پژوهشســراهای اســتان تهران ،گرایش گیاهان
دارویی شــرکت کردیم و با تحقیق و ساخت فیلم
درباره گیاه ثعلب مقام اول اســتانی را از آن خود
کردیم».
ایرانشاهی در پایان به فعالیت محدودسراهای
محله ،مساجد ،پایگاههای بسیج و مراکز فرهنگی
منطقــه 19در حــوزه آموزش اشــاره میکند و
میگویــد« :این نهادهــا میتوانند بــا برگزاری
دورههای آموزشی در ارتقای دانش قرآنی ،علمی
و هنری بچههای محل مؤثر باشــند ،اما به نظرم
متأســفانه در این زمینه عملکردشــان گسترده
نبوده است .اگر شرایط فراهم باشد خیلی دوست
دارم در حوزههایی که مهــارت دارم بتوانم برای
بچههای محلهام کالسهای رایگان برگزار کنم».
ارتقای انگیزه فعالیت
در پژوهشسرای جوانه
«هلیــا حاتمی» دیگــر دانشآمــوز پایه نهم
مدرســه نمونه دولتی زینب کبری(س) اســت.
او بــا عالقهای که از روزهای کودکیاش نشــئت
میگیــرد فعالیت خود را در حــوزه پژوهش آغاز
کرده است .حاتمی با بیان اینکه از دوران دبستان
در جشــنوارههای دانشآموزی شــرکت میکرد،
میگوید« :همیشــه گشــت زدن در آزمایشــگاه
مدرســه و آشنایی با وســایل موجود در آن برایم
جذاب بود و با حمایــت معلمان این کار را انجام
میدادم .کالس سوم دبستان بودم که ایده تولید
کرم ترمیمکننده به ذهنم رسید .با کمکهای پدر
و مــادرم یک کرم با اســتفاده از گیاهان مختلف
تولید کردم و با شــرکت در مســابقه ایدهپردازان
خالق مقام دوم استانی را کسب کردم».
ایــن دانشآموز فعال از پژوهشســرای جوانه
بهعنــوان محیطی برای کشــف اســتعدادهای
دانشآمــوزان یــاد میکنــد و میگوید« :با
حضور در پژوهشســرا ضمن آشــنایی با
دیگــر دانشآموزان پژوهشــگر ،انگیزهام
برای ادامه فعالیتهای پژوهشــی بیشتر
شــد ».دانشآموزی که در رشته والیبال
و نوازندگی گیتــار مهارت خاصی
دارد از عالقــهاش بــرای
آمــوزش ایــن مهارتهــا
در محیطهــای فرهنگــی
و آموزشــی منطقــه بــه
بچههای محله یاد میکند
و دربــاره فعالیتهایی که
با مشارکت همگروهیاش
نرگــس انجــام داده،
میگوید« :با کســب رتبه
اول در مســابقات اخیــر
پژوهشسراهای استان تهران
انگیــزه ما هم بــرای ادامه
این فعالیتها بیشــتر شده
و در تالشــیم دورههــای
الزم علمــی را بگذرانیم تا
به ارائــه ایدههای جدیدتر
بپردازیم».
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معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه:19

مرکز توسعه و تسهیلگری کسب و کار بهزودی افتتاح میشود

خیاطی یکــی از بهترین راههای درآمدزایی بهخصوص برای
بانوان اســت و راهاندازی یک مرکز کارآفرینی خیاطی در سرای
محله خانیآباد نو جنوبی نقش بسزایی در پاسخگویی به یکی از
نیازهای مهم بانوان محله داشته است.
«مهدی بصیری» با بیان این موضوع و با اشاره به اینکه این
نوع کارگاهها بیشتر با هدف حمایت از کارآفرینان ،رونق کسب
و کار و ایجاد شغل برای اقشار آسیبپذیر محله شکل میگیرد،
میگوید« :افراد نیازمند شغل با گذراندن دوره آموزشی کوتاه در
اینجا مشــغول به کار میشوند .در حال حاضر با وجود کرونا در
این کارگاه خیاطی 15نفر بهصورت مستقیم و حرفهای مشغول
کار هســتند و حدود 80نفر هم غیرمستقیم و بهعنوان نیروی
بیرونبر مشغولند که امیدواریم با بهبود وضعیت بازار تعداد این
افراد بیشتر شــود ».معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 19در
ادامــه با بیان اینکه در منطقه3 ،19مرکز توانمندســازی کوثر
وجود دارد که شامل مراکز تولید پوشاک زنانه و بچگانه ،کارگاه

عکس :رضا نوراله

گفتوگو با زوج کارآفرینی که کارگاه تولیدی
در سرای محله راه انداختهاند

 100نفر از این سفره

نان میبرند
زهرا بلندی

مرکز مهارتآموزی و اشتغالزایی را از  9سال پیش افتتاح کردند .ابتدا کار
را با به کارگیری تعداد محدودی کارآموز در فضایی کوچک شــروع کردند و

در طبقه زیرزمین ســرای محله خانیآبادنو جنوبی مستقر شدهاند.
برای رسیدن به این کارگاه تولیدی باید 2ردیف پله را پشت سر بگذاریم.
پردهای که درســت بعد از آخرین پله از ســقف آویزان شده نقش در
ورودی کارگاه را دارد .به محض کنار زدن پرده با کارگاهی بزرگ روبهرو
میشویم .همه چیز در جای خود قرار گرفته و هرکسی گوشهای از کار
را گرفته اســت .تعدادی داخل یکی از اتاقها در حال شمارش تولیدات
آماده شده و بســتهبندی آنها هستند ،چند نفر پشت میز بزرگ برش
ایســتادهاند و از فاصله کمی دورتــر صدای چرخهای خیاطی به گوش
میرسد« .علیاصغر سلطانی» کارآفرین 47ساله که حکم پیشکسوت
و مدیر این مجموعه را دارد ،شــکلگیری چنین جایی برای آموزش و
اشتغالزایی را بهانه میکند تا درباره آغاز فعالیتش در این حرفه صحبت
کند .او با اشاره به اینکه فعالیت در حرفه خیاطی را در تعطیالت 3ماهه
تابستان در 14سالگی آغاز کرده است ،میگوید« :روزهای جنگ بود و
من کارم را از اتوکاری در یکی از کارگاههای خیاطی محله اللهزار شروع

قالیبافی و مرکز توانمندســازی دیگر با کاربری تولید ماســک
میشــوند ،میگوید« :هم اکنون 7واحد کســب و کار فعال در
منطقه داریم کهدرصد قابل توجهی از افراد شــاغل در آنها افراد
بدسرپرست و یا در معرض آسیب هستند».
افتتاح مرکز توســعه و تسهیلگری کسب و
کار در آینده نزدیک طرح مهمی است که معاون
شهردار به آن اشاره میکند و میگوید« :در این
مرکز ،خدماتی از قبیــل آموزشهای تخصصی
در حــوزه کســب و کار و کارآفرینی براســاس
مدلهای روز ،شبکهسازی کسب و کارها ،ایجاد
مهدی بصیری
صندوقهای محلی ،ارائه مشاوره در تهیه پلنهای
معاون امور اجتماعی و
فرهنگی منطقه19
کسب و کار ،مشــاوره و تسهیلگری در دریافت
وامهای خوداشتغالی از صندوق کارآفرینی امید،
مشــاورههای تخصصی و حقوقی در زمینه کســب و کار و ...به
شهروندان ارائه خواهد شد».

کردم .مانند امروز نبود که کارفرما طی 3ماه خیاطی را به هنرجویانش که طی این ســالها در این کار همراه و رفیق همسرش بوده است .او با
آموزش بدهد .من بعد از 2ســال کار کردن بهعنوان اتوکار توانستم کار بیان اینکه تحصیالتش فوق دیپلم ادبیات است ،اما عالقهاش به خیاطی
کردن با چرخ را تجربه کنم .تجربه دلچســب این هنر اجازه نداد دنبال و شوق همکاری با همسر باعث شد تا به این حرفه روی بیاورد ،میگوید:
شغل دیگری بروم».
«راهاندازی یــک کارگاه تولیدی و مرکز مهارتآموزی کار راحتی نبود.
سلطانی با اشاره به اینکه خودش بزرگ شده محله یافتآباد است و اندک ســرمایهای را که داشتیم گذاشتیم وســط و کار را با خرید یک
بعد از ازدواج با همسرش از سال 1373با محلههای بهمنیار و خانیآبادنو میاندوز شــروع کردیم .اندک اندک با خرید اقساطی ،چرخهایمان را
آشنا شده است ،میگوید« :تا سال 1379در تولیدی بهعنوان چرخکار بیشــتر کردیم و تعداد نیروهایمان را افزایش دادیم .روزهای نخست با
کار میکردم و بعد از آن تصمیم گرفتم خودم بهصورت مستقل یک مزون چند شــرکت قرارداد میبستیم تا نمونه کارهای آنها را بهصورت سری
در محله یاخچیآباد راهاندازی کنم .روزهای اول به تنهایی در مزون کار بدوزیم ،اما اکنون به جایی رســیدهایم که ضمن ایجاد اشــتغال برای
میکردم و همسرم فقط برای گرفتن اندازههای مشتریهایی که خانم حدود 100نیروی کار آقا و خانم که 15نفر از آنها مســتقیم در کارگاه
بودند به من کمک میکرد ».ســلطانی با بیان اینکه
مشغول به کار هستند و مابقی کارهای برشخورده
به مرور زمان در محله بهمنیار شناخته شده و عالوه
را از ما میگیرند و در کارگاههای کوچکتر یا منزل
بر رونق کسب و کارش در بین مشتریان ،سریدوزی
میدوزند ،طراحــی و تولید لبــاس را هم به عهده
یک تولیدی را هم قبول کــرده ،میگوید« :افزایش تالش ما این است که
گرفتهایم و کارهایمان را که هرماه به بیش از 5هزار
تعداد مشتریهای تکدوزی از نقاط مختلف شهر و بیشتر از افراد آسیبدیده
مورد میرسند به شــرکتها و فروشندگان خیابان
جمهوری اسالمی عرضه میکنیم».
کشــور باعث شد دیگر فرصت همکاری با تولیدی را و نیازمند حمایت کنیم،
از دست بدهم .از 5صبح تا 2شب بهخصوص روزهای
این بانوی کارآفرین با اشاره به اینکه محدودیتی
پایانی سال کار میکردم ،اما تا کی میتوانستم انقدر با این حال دیگر بانوان
برای جذب نیروی کار در کارگاهشــان وجود ندارد،
میگوید« :تالش ما این اســت که بیشــتر از افراد
ســرحال و جوان باشــم که از پس این حجم از کار و آقایان عالقهمند به
برآیم .پس تصمیم گرفتم کارم را گسترش بدهم و با یادگیری خیاطی و فعالیت آســیبدیده و نیازمند حمایت کنیــم ،با این حال
ایجاد یک کارگاه مهارتآموزی و تولیدی هم خیاطی
دیگر بانــوان و آقایان عالقهمند به یادگیری خیاطی
را به عالقهمندان آموزش بدهم هم برای آنها اشتغال در این حوزه هم میتوانند و فعالیــت در این حوزه هــم میتوانند به این مرکز
مراجعه کنند ».او با اشــاره به اینکه بیشــتر افرادی
ایجاد کنم ».او میافزاید« :نخستین کارگاه تولیدی به اینجا مراجعه کنند
70متریام را در محله بهمنیار با همسرم و 2نیروی
کــه جذب این کار میشــوند بانوان بیسرپرســت
کار دیگر در سال 1390دایر کردم .کمکم تعداد نیروها بیشتر و بیشتر و بدسرپرســت و آسیبدیده هســتند ،میگوید« :عدهای هر روز اینجا
شد و در فضاهای مختلف کار کردیم .مدتی است با حمایتهای خوب حضور دارند و وظایفی مثل برش و دوخت ودوز و بستهبندی را به عهده
شهرداری منطقه ،19مدیر محله خانیآباد نو جنوبی و اعضای شورایاری میگیرند ،عدهای کار خرید وسایل مورد نیاز و ارسال تولیدات را به دوش
در زیرزمین سرای محله خانیآباد نو مشغول کار هستیم».
میکشــند و گروهی دیگر هم پارچههای بــرش خورده را از ما تحویل
میگیرند و در خانه یا کارگاههای شــخصی به دوخت آنها میپردازند».
تولید بیش از  5هزار لباس در ماه
محل ســکونت این زوج کارآفرین در این محله نیست و هر روز مسافت
«از وقتی همســرم مــزون راه انداخت بــرای اندازهگیری کمکش زیادی را طی میکنند و با عشــق و عالقه به اینجا میآیند .این بانوی
میکردم .از ســال 1386تصمیم گرفتم بهصورت جدی کار را از او یاد خوشرو با بیان اینکه دعای خیر افرادی که با رضایت هر روز بعد از پایان
بگیــرم .هدفم از همان ابتدا این بود که بتوانم این هنر را به بانوان دیگر کار آنها را ترک میکنند بیش از هرچیزی حائز اهمیت است میگوید:
یــاد بدهم و برای آنهــا فرصت کار کردن ایجاد کنم ».این بخشــی از «یکی از دغدغههای نیروهای اینجا بیمه اســت که پیگیر هستیم تا در
صحبتهای «فرشته نورینسب عســگرآبادی» بانوی 44سالهای است سال جدید این خواسته آنها را پاسخ بدهیم».

به مرور به گستره کار و تعداد نیروهایشان اضافه شد« .علیاصغر سلطانی»
و «فرشته نوری نسب عسگرآبادی» زوج موفقی که ضمن آموزش این حرفه
به زنان و مردان عالقهمند به خیاطی و نیازمند شــغل برای آنها اشتغالزایی
میکنند ،بعد از ســالها فعالیت در محدودههای مختلف منطقه  ،19مدتی
اســت کارگاه مهارتآموزی و تولیدی خود را به سرای محله خانیآباد نو
جنوبی منتقل کردهاند .اشتیاق این زوج کارآفرین برای جذب نیروهای
جدید از بین اهالی و اشــتغالزایی برای حدود 100نیروی کار بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم بهانهای شد تا در یکی از روزهای پایانی سال با
آنها همراه شویم.

دبیر شورایاری محله خانیآباد نو جنوبی:

تجربهمان را در اختیار دیگران میگذاریم

با توجه به جمعیت غالــب جوانان در محله خانیآباد نو
جنوبی و از ســوی دیگر ضعف مالــی برخی خانوادهها در
جلسات همفکری با شورایاران محله به این
نتیجه رســیدیم که مرکــز مهارتآموزی و
اشتغالزایی را در ســرای محله ایجاد کنیم.
مدیر محله خانیآباد نــو جنوبی با بیان این
موضوع و اینکه با موافقت شــهردار محترم
منطقه ،19همکاری بــا این زوج کارآفرین در
رشته خیاطی آغاز شد ،میگوید« :پیش از این
راضیه شرفی
دبیر شورایاری محله افراد مختلفی در جســتوجوی کار به سرای
خانیآباد نو جنوبی
محله مراجعه میکردند و متأسفانه شرمنده

این عزیزان میشــدیم ،ولی اکنون به لطف خدا میتوانیم
عالقهمندان را به این مرکز هدایت کنیم .زنان سرپرســت
خانوار ،آسیبدیده ،خانهدار و آقایان نیازمند شغل یا حتی
شغل دوم بعد از کسب مهارت در مدتی کوتاه به راحتی در
اینجا مشغول کار میشوند».
«راضیه شرفی» با بیان اینکه عالقهمند است که تجربه
خود را برای تأسیس مراکز مشابه با سایرسراهای محلهها
به اشتراک بگذارد ،میگوید« :یکی از مهمترین ویژگیهای
این مرکز این است که نیروهای کار بعد از مدتی میتوانند
بهصورت مستقل در خانه یا کارگاه شخصی خود این حرفه
را ادامه بدهند و مجدداً افراد دیگری جذب این کار شوند».

صفر تا صد کار را یاد گرفتم

از دوران نوجوانی با خیاطی آشــنا بودم و مدت 7سال در خانه و
کارگاههای مختلف کار کردم ،اما از وقتی به اینجا آمدم خیلی مهارتم
بیشتر شــد .این بخشــی از صحبتهای «پویا
حسینی» بانوی ساکن محله خانیآباد نو است
که با بیان آن میگوید2« :ســال و نیم پیش از
طریق آگهی روزنامه با این مرکز کارآفرینی آشنا
شدم و صاحب شغل شدم .در این مدت صفر تا
صد کار را یاد گرفتهام ،اما وظیفه اصلیام در اینجا
پویا حسینی
چرخکاری و راستهدوزی است ».او میگوید« :با
خیاط
کار کردن در چنین جایی هم تجربیات بیشتری
کسب کرده و هم احساس آرامش بیشتری میکنم».

امنیت شغلی و محیط سالم

«سیداکبر حســینی» خیاط 49ساله که همراه
همسرش در اینجا مشــغول به کار شدهاند با اشاره
به اینکه از نوجوانی فعالیت در حرفه خیاطی را آغاز
کرده اســت ،میگوید« :در زمینــه خیاطی مهارت
داشتم ،اما در یک شرکت خصوصی مشغول کار بودم
که به دلیل ورشکستگی ما را تعدیل کرد ».حسینی
سیداکبر حسینی
با اشــاره به اینکه از 12ســال پیش بهصورت مداوم
خیاط
خیاطی میکند ،میگوید2« :سال و نیم قبل با این
کارگاه آشــنا شدم و به دلیل امنیت شغلی و محیط سالمی که دارد
در اینجا ماندگار شدهام».

زوجی که از
نظرکاری و اخالقی نمونهاند

جزو نیروهای بیرونبر است .تعدادی از کارهایی که آماده شده را
به مدیر کارگاه تحویل میدهد و کارهای جدیدی که باید این هفته
دوختن آنها را آغاز کند در دست گرفته است« .طیبه کبیری» بانوی
52ســاله ساکن محله احمدآباد مستوفی با اشاره به اینکه از 5سال
پیش با این زوج کارآفرین آشنا شده و همکاریاش را با آنها آغاز کرده
است ،میگوید« :همیشــه عاشق خیاطی بودم .تقریباً از 13سالگی
گذراندن دورههای خیاطی را شــروع کردم .پیش از این شخصیدوز
بودم و دوست داشتم کاری ثابت داشته باشم به همین دلیل با این
دوســتان همکاریام را شروع کردم .هفتهای حدود 100کار به خانه
میبرم و میدوزم ».او درباره مزایای فعالیتش در اینجا میگوید« :کار
کردن با ایــن زوج که از نظرکاری و اخالقی نمونه هســتند برایم
رضایتبخش است».

آخرین و بهترین کارگاه خیاطی

«خدیجه رضازاده» جزو بانوان سرپرست خانوار محله عبدلآباد
است که از طریق دوستانش با این مرکز آشنا شده و از 3سال پیش
همکاریاش را با این زوج کارآفرین آغاز کرده اســت .او درباره آغاز
فعالیتش در رشــته خیاطی میگوید« :از سال 1378با اخذ دیپلم
خیاطی فعالیت در این رشته را آغاز کردم .ابتدا با چرخدستی در خانه
کار میکردم ،سپس مشغول فعالیت در مؤسسههای مهارتآموزی
بانوان سرپرست خانوار شدم و اینجا آخرین و بهترین جایی است که
در آن تجربه کار داشــتهام ».میگوید« :با وجودیکه آقایان دیگری
هم در اینجا مشغول کار هستند ،اما در محیط کارم خیلی احساس
راحتی میکنم و امنیت دارم».

دوست دارم روزی خودم
صاحب کارگاه شوم

«مبینا» دختر 19سالهای است که برای کمک به مخارج زندگی
خانواده در این کارگاه مشغول به کار شده است .او با اشاره به اینکه با
معرفی یکی از بانوان خیر محله با این مرکز آشنا شده است ،میگوید:
«پیش از این مدتی در یک مؤسســه انتشاراتی فعالیت داشتم و از
2ماه پیش کارم را در اینجا بهعنوان وسطکار شروع کردهام .در همین
مدت کوتاه تا حدودی با خیاطی آشنا شدهام و خیلی از نظر روحی
حالم خوب اســت ».او میگوید« :دوســت دارم بتوانم آنقدر در این
حرفه مهارت کسب کنم که روزی خودم صاحب کارگاه باشم و برای
افراد دیگر چنین امکاناتی فراهم کنم».
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میرفتم که حکاکی چرم و معرقکاری انجام میداد.
فعالیت در آن مغازه باعث شد در کارم حرفهای شوم و
بعد از خدمت سربازی این کار را ادامه بدهم».

صفوی در اصفهان را سوزنی و گردهزنی میکرد تا روی
آنها با گچ و ســریش نقشهای بیبدیل هنر آینهکاری
را خلق کند .در همان ســالها متولیان بازسازی حرم
حضرت عبدالعظیم(ع) به فکر افتادند از استعداد استاد
جوان برای آینهکاری رواق جلو حرم که به ایوان عتیق
معروف اســت ،اســتفاده کنند .نوید این پیشنهاد را با
جانودل پذیرفت و آینــهکاری حرم را آغاز کرد .او هر
ابزار و دم و دستگاهی را که برای تحویل بهترین اثر الزم
بود ،مهیا کرد و مشغول کار شد ،اما وقتی که داربستها
را نصب میکردند ،ناگهان بخشــی از گچکاری بنا فرو
ریخت و آجرهای کاهی رنگ دیوار نمایان شد.

استاد «محمدرضا نوید» آینهکار
حرم حضرت عبدالعظیم(ع) درگذشت

دلش آینه بود
رابعه تیموری

ابــزار کارش هیچوقت تغییر نمیکرد؛ یک قلم طراحی ،یــک خطکش چوبی ،یک میز
زیردست ،الماس آینهبر و صدها و هزاران قطعه آینه بریده ،ولی نقشی که روی رواق و ایوان
حرم ائمه(ع) خلق میکرد همیشــه متفاوت و بینظیر بود و حال دلش جلوه هنرش را صد
چندان میکرد .استاد «محمدرضا نوید» سقف و ایوان بناهای مشهور زیادی را آینهکاری کرده،
اما آینهکاری حرم حضرت عبدالعظیم(ع) از ارزشــمندترین و فاخرترین آثار هنری اوست.
استاد آینهکار حرم حضرت عبدالعظیم(ع) سهشنبه هفته گذشته در80سالگی چشم از دنیا
فرو بست .گزارش زیر شرح گوشهای از زندگی این مرید هنرمند سیدالکریم(ع) است.

مرحوم محمدرضا نوید در همــان روزهای کودکی
که هنوز ســرش به درس و مشق گرم بود ،همیشه پدر
و داییاش «عبدالکریم نوید تهرانی» را مشــغول کوتاه
و بلنــد کردن و پیچ و تاب دادن آینههای شکســتهای
میدید که برای همساالن او فقط جامهایی خرد شده و
ترک خورده بودند .وقتی بزرگتر شد دیگر این صفحات
نازک جیوهاندود برایش حکم بازیچه نداشتند و احساس
میکرد دوست دارد او هم مانند پدر و دایی آینهکاری را
یاد بگیرد .او بعد از تحصیالت ابتدایی مدرسه را رها کرد
و به شاگردی پدر و داییاش مشغول شد .کمکم نوید در
این هنر اســم و آوازهای به هم زد و رئیس وقت سازمان

برنامه از استاد جوان خواست خانه مجللش را آینهکاری
کند .هنر نویــد مطابق انتظار آقای رئیس بود و چیزی
نگذشت که دوباره دولتمردان سراغش را گرفتند و این
بار به او پیشنهاد دادند تاالر شمسالعماره کاخ گلستان
را با آینه آذین ببندد.
از تاالر برلیان تا حرم سیدالکریم(ع)
پــس از آن نوید ،که خانه ســادهاش در خیابان ری
محله امامزاده یحیی(ع) هیچ نشــانی از زرق و برق دنیا
نداشت ،هر روز دیوار کاخهای اشرافی بناهایی مانند تاالر
برلیان ،تاالر جهاننما در کاخ نیاوران و هتل شاه عباس

خلق کرد که مورد توجه صاحبان ســرمایه قرار گرفت
و حتی دولتمردان کشــور آلمان به او پیشنهاد اقامت و
تأمین هزینــه آثار هنریاش را دادند که نپذیرفت و به
وطن بازگشت.

هنر استاد ناشناخته ماند
غریبههای هنردوست بر خالف مسئوالن کشورمان،
هر روز بیش از گذشته هنرمند آینهکار ایرانی را روی سر
میگذاشتند و از برگزاری نمایشگاه آثارش در وطن خود
اســتقبال میکردند .مرحوم نوید تعدادی از گلدانها،
تابلوها و جامهای خود را در کشورهای اسپانیا و مالزی به
نمایش گذاشت و حتی در سالهای1992و1993عنوان
هنرمند برتر نمایشگاههای مالزی را کسب کرد ،اما هنر
آینهکاری در قتلگاه شهدای کربال
روی آجرهــا با خط کوفی تاریخچه ســاخت حرم بیمانند و عشق محمدرضا نوید به وطنش ،تا پایان عمر
ســیدالکریم(ع) حک شــده بود که باستانشناسان بر پربرکتش در کشــور ما شناخته نشد و مسئوالن هنر و
اساس آن پی بردند قدمت بنا به دوره سلجوقی میرسد صنعت حرمت مویی را که در این راه سفید کرد شایسته
و گویا گچکاری دیوار که در زمان ناصرالدین شاه انجام به جا نیاوردند .قرار نگرفتن هنر آینهکاری در فهرست
شــده ،تاریخچه را پوشانده است .آینهکاری ایوان عتیق دروس دانشگاهی رشته معماری از حسرتهای استاد
نخســتین اثر اســتاد آینهکار در اماکن مذهبی بود که نوید بود و افســوس میخورد که شرایطی فراهم نشده
تا تجربیات خود را در اختیار دانشجویان
در ســال  1346انجام داد ،اما پس از آن
رشته هنر قرار دهد .استاد باور داشت که
او 11هزارمتــر مربع آینــهکاری دیگر از
در آینــهکاری تجربه حرف اول را میزند
حرم حضرت عبدالعظیم(ع) ،بقعه بیبی
شــهربانو ،حرم امامزاده عبداهلل(ع) ،حرم قرار نگرفتن هنر
و کسی پشــت میز و البهالی کتابهای
درســی نمیتواند این هنر را یاد بگیرد.
امامزاده حسن(ع) ،حرم امامزاده جعفر(ع) آینهکاری در
محمدرضا نوید فرزند پسر ندارد که هنر
و ابنبابویــه را هم آینــهکاری کرد.
نوید فهرست دروس
پدر را به ارث ببــرد ،اما دامادش فوت و
که حال و هوای خــوش و معنوی نقش
زدن در ایــن اماکن مقدس را چشــیده دانشگاهی
فن آینهکاری را از اســتاد آموخته و در
طرحهای بزرگی ماننــد آینهکاری حرم
بود ،دلــش میخواســت از هنرش برای رشته معماری
امام حسین(ع) کمک حال او بوده است.
تزیین حرم امامان و پیشــوایان دین که
در دیگر کشــورها دفن شدهاند ،استفاده از حسرتهای
کند .نخستین فرصت رسیدن به این آرزو استاد نوید بود و
آینهکاری ،هنر اصیل ایرانی
در فرهنگ اصیــل ایرانی آب و آینه
در دهه 50برای اســتاد فراهم شد و او در افسوس میخورد
نماد پاکی و روشنایی و راستگویی است
دوران پیش از روی کارآمدن دولت بعث،
همراه کاروان هنرمندان به عراق سفر کرد که شرایطی فراهم و هنر آینهکاری تداعیکننده معنویت
و نشــانه معماری اســامی شــناخته
و ســقف قتلگاه شــهدای کربال را با آینه نشده تا تجربیات
میشود .آینهکاری سبب استحکام بنای
فرش کرد.
خود را در اختیار
ساختمانها میشود و با انعکاس رنگها
دانشجویان رشته
و پدید آوردن شــکلهای هندســی،
قدر دید و بر صدر نشست
زیبایی و شکوه خاصی به معماری داخل
پس از آن حضرت رقیه(س) ،حضرت هنر قرار دهد
بناها میدهد .برخی محققان خاستگاه
زینب(س) و حضــرت امیرالمؤمنین(ع)
هنر آینهکاری را ایران دانسته و قدمت
اســتاد بااخالص آینــهکار را به خدمت
آن را دوره ســامانیان تخمیــن زدهاند.
طلبیدند و او در حرم این بزرگواران هنرش
را ماندگارتر کرد .کمکم آوازه ســبک کار پر از حاشیه و پژوهشگران نخستین نشانههای شکل امروزی این هنر
مقرنس و گرهکشــی و رسمیبندی مرحوم نوید که در را در دیوانخانه شاه طهماسب صفوی پیدا کردهاند که
البهالی آن خطوط قرآنی جلوهگری میکرد ،نه تنها در بهصورت نصب جامهای یکپارچه بر بدنه بنا بوده است.
کشورهای مسلمان که در ینگه دنیا هم طرفدار پیدا کرد بعد از اختراع آینههای شــفاف در اروپا ،از شهر ونیز
و سرمایهگذاران کشورهای مختلف از او خواستند بناهای آینه وارد ایران میشــد که در طول مسیر تعدادی از
تجاریشان را آینهکاری کند .استاد آینهکار در رستوران آنها آسیب میدیدند و میشکستند .صنعتگران ایرانی
هتل«کرانپالس» کویت ،هتل «اکســیدور» امارات و هم برای بهرهگیری از آینههای شکســته این هنر را
رســتوران «داالهو» در آلمان نقشهایی فریبنده و زیبا ابداع کردند.

داستان عجیب زندگی کاسب موفق هم محلهای

کارتن خوابی که
صاحب ویال و خانه شد!
ابوذر چهل امیرانی

قبل از اعتیاد برای خودشــان کســی بودند و خانه ،خانواده و موقعیت مالی و اجتماعی خوبی

داشتند ،اما امروز برای تهیه پول موادمخدر ناچارند زبالهگردی کنند وگاه دست به سرقت بزنند.

منظورمان کارتنخوابها بهخصوص آنهایند که گرفتار اعتیاد شده و خیلی از آنها امیدی به بازگشت

دوباره به زندگی ندارند و خود را بازنده به حساب میآورند .به همین دلیل تالشی برای ترک اعتیاد

نمیکنند و وضع آنها روزبه روز بدتر میشود« .محمد محمدی» چنین وضعی داشته ،اما برعکس

برای نجات خودش دست به کار شده و امروز نه تنها یکی از کاسبان موفق منطقه 17است ،بلکه برای

تعداد زیادی از افرادی که اعتیاد خود را ترک کردهاند ،اشتغالزایی کرده است.

سرما تا مغز اســتخوانش رسوخ کرده و رعشه بر
اندامش انداخته بود .مثل بید میلرزید و آن شب را
آخرین شب زندگیاش میدید .از محله تا نزدیکیهای
میدان ونک را پای پیاده طی کرده بود تا بدنش گرم
شــود و یخ نزند ،مثل حاال خبری از گرمخانه نبود تا
آنجا برود و در جایی گــرم بخوابد .گروههای خیریه
هم مثل حاال وجود نداشــتند کــه غذایی گرم به او
بدهنــد یا لباس گرم بر تنش کنند .به یاد خانه گرم
و کوچــک ،اما باصفایش افتاد .هر شــب که به خانه
میرفت غذا آماده بود و همســرش با مهربانی تمام
چای و میوه جلو او میگذاشت .مغازهاش پر از جنس
بود و هر دقیقه مشــتری وارد میشد و از او کیف یا
کمربند چرمی میخرید .یادآوری خاطرات گذشــته
ســرما را از او دور نمیکرد ،اما امید به زندگی را در
درونش روشن میساخت .تصمیم گرفت اعتیادش را
ترک کند ،اما پشیمان شــد .برای بستری شدن در
کمپهــای ترک اعتیاد محدودی که آن زمان وجود
داشــت باید پول پرداخت میکرد .خانواده هم او را
طرد کرده بود و اگر سراغشان میرفت به حرفهایش
اعتماد نمیکردند ،چون بارها قدم پیش گذاشتند تا
فردی سالم شود ،اما همه هزینههایی که صرف کرده
بودند بر باد رفته بود ،مثل هرشــب برای دور ماندن
از یخزدگــی و مردن به پیادهروی ادامه داد .راهش را
برای رســیدن به منطقه کج کرد و به سمت جنوب
شهر برگشــت .منتظر بود تا خورشــید باال بیاید و
گرمایش را به تن او بتاباند .وقتی به منطقه رســید

بچهمحل خود «محسن آقاجانی» را دید .آقامحسن
مثل بقیه شروع به نصیحت او کرد و محمد که شب
تا صبح به فکر ترک اعتیاد بود از او خواســت کمک
حالش شود .یکساعت بعد خودش را در کمپ ترک
اعتیاد محله دید که بدون دریافت وجه او را با احترام
تمام پذیرا شده بودند.
زاده همین محلهام
متولد سال 1349اســت ،اما به جای اینکه بگوید
50سال دارد ،میگوید سنش نزدیک به 19سال است.
عمرش را از زمانی حساب میکند که اعتیادش را ترک
کرده و به زندگی برگشــته است .با یادآوری خاطرات
گذشــته میگوید50« :سال پیش در همین منطقه و
در محله گلچین به دنیا آمدم .تابستانها برای کمک
به تأمین مخارج خانواده شــاگردی میکردم .کارهای
زیادی تجربه کردم ،اما از تولید صنایعدستی چرم لذت
میبردم .به همین دلیل وقتی مدرسهها تعطیل میشد
سراغ این کار میرفتم تا در این رشته استاد شوم».
محمدی دیپلــم تجربــی دارد و میگوید« :دوره
ابتدایی را در مدرســه خسروان درس خواندم که بعد
از پیروزی انقالب تغییر نام داد .مقطع راهنمایی را به
مدرسهای اطراف میدان فالح رفتم که نامش ابوذر بود.
همان زمان خانوادهام به محله طرشــت کوچ کردند و
مقطع دبیرستان را همانجا در مدرسه شهید کالنتری
درس خواندم .بعد از گرفتن دیپلم به خدمت سربازی
رفتم و بعدازظهرها از محل خدمتم به مغازه پیرمردی

وقتی همه چیز به باد میرود
گرفتــاری محمدی در چنگال اعتیاد به حضورش
در یک کارگاه بر میگردد .میگوید« :متأســفانه آن
زمان بین کارگرها شایعه شده بود که اگر ماده مخدر
مصرف کنند ،بدون نیاز به خواب و استراحت میتوانند
ساعتهای بیشتری کار کنند و حتی کیفیت کارشان
هم بیشتر شود .در کارگاهی هم که من کار میکردم
چند نفر موادمخدر مصرف میکردند و گاهی میدیدم
تا 48ســاعت بدون اســتراحت کار میکنند .من هم
ف تریاک آلوده شدم و زمانی به خودم
کمکم به مصر 
آمدم که گرفتار شده بودم».
محمدی تالش زیادی بــرای موفقیت در کارش
کرده و در کنار خرید خانه ،مغازهای اجاره کرده بود.
همسرش برای موفقیت او خون دلهای زیادی خورد
و همیشــه همراهش بود .در کنار رســیدگی به امور
خانه به مغازه میآمد و کمک حال همسرش میشد تا
اینکه متوجه اعتیاد همسرش شد .برای ترک اعتیاد او
تالش زیادی کرد ،اما محمدی نه تنها نتوانست اعتیاد
خود را ترک کند ،بلکه به مصرف ماده مخدر هروئین
پرداخت .اعتیاد به مواد افیونی باعث شد تا توان کار
کردن را از دست بدهد .مشتریهایش را از دست داد
و برای تهیه موادمخدر شروع به فروش خانه و لوازمش
کرد ،به حدی که فقط یک موکت چند متری و یک
ســماور گازی برایشان ماند که همسرش روی همان
غذا درســت میکرد .کمکم صبر همسرش به پایان
رســید و به خانه پدرش رفت .پول رهن خانهاش نیز
ته کشید و صاحبخانه عذرش را خواست .از همان روز
کارتنخواب شد و برای تهیه یک وعده غذا هم لنگ
ماند .محمدی میگوید« :خیابانخوابی من با پاییز و
ل تریاک و 2سال هروئین
زمستان مصادف شد8 .سا 
مصرف کرده بودم و حدود 6ماه کارتنخواب شــدم.
برای تهیه خوراک و موادمخدر مجبور به جمع کردن
کارتن از معابر و سطلهای زباله شدم و شبها برای
گرم ماندن مسافت زیادی را پای پیاده طی میکردم.
سال 1380که به کمپ ترک اعتیاد رفتم و پاک شدم،
از ترس اینکه مبادا دوباره آلوده شــوم از مســئوالن
کمپ خواستم که اجازه دهند آنجا بمانم .حدود 5ماه
در کمپ شــروع به تولید کیفهــای چرمی و لوازم
چوبی کردم و زمینه برای برگشــت همســرم فراهم
شد ».محمدی پس از آشتی همسرش خانه کوچکی
در اطراف اسالمشهر اجاره کرد و این بار به کار تولید
محصوالت چرمی در خانه پرداخت .ابتدا شــروع به
دستفروشــی کرد و تولیدات خود را فروخت .کمکم
مغازهای در همین منطقه اجاره کرد و مشــتریهای
قبلی سراغش آمدند .حاال حدود 19سال از آن زمان
گذشــته و او که طعم کارتنخوابی را چشــیده و در
حسرت یک زیرپله برای خوابیدن بود ،صاحب خانه و
ویال شده است .مغازه اجارهایاش پر از وسایل چرمی
است که خودش همراه با 2نیرو تولید کرده و دهها نفر
با فروش محصوالتش روزگار میگذرانند .خودش اینها
را هدیه خدا میداند و ایمان دارد که اگر بنده بخواهد
خدا هم کمک میکند .محمدی در حال حاضر پسری
9ساله و دختری 6ساله دارد.
تشویق معتادان به ترک اعتیاد
محمدی که در کمپ ترک اعتیاد مشغول کار شد
به افراد زیادی نحوه تولید لوازم چرمی را یاد داد .این
روند بعد از خروج او از کمپ ادامه یافت و اکنون 5نفر
مثل او مغازهدارند .محمدی از تشــویق معتادان برای
ترک اعتیاد هم غافل نشده و تاکنون حدود 200نفر را
برای بستری شدن در کمپهای ترک اعتیاد همراهی
کرده اســت .خودش نیز در حال حاضر عضو شورای
یکی از کمپهای ترک اعتیاد اســت .میگوید« :هیچ
معتاد و کارتنخوابی از وضعی که دارد راضی نیست،
اما به خاطر اینکه روح آنها خســته نشده ،نمیتوانند
اعتیادشــان را ترک کنند .آنها شاید جسم خستهای
داشــته باشــند ،اما باید روح خود را برای ترک آماده
کنند ،بنابراین اجبار برای ترک اعتیاد کارساز نیست و
نمیتوان کسی را مجبور به ترک اعتیاد کرد».
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هویت
پیشخوان
خبر کوتاه

افتتاح خانه بهزيست
در جنوب تهران

مركز «مخبر» محله باغ آذري شهرســتان ري
صاحب خانه بهزيســت شــد .مدير بهزيســتي
شهرستان ري با بيان اين مطلب افزود« :پروژه راهاندازي
خانه بهزيست براي رفع محروميت ،كاهش فقر ،افزايش
ســطح فرهنگي ،ايجاد اشــتغال و كاهش آسيبهاي
اجتماعي و حمايت توانبخشــي براي اقشــار مختلف
مناطــق كمبرخوردار اســتان تهران اجرا ميشــود و
نخستين خانه بهزيست در محله باغ آذري و به همت
ســازمان بهزيستي راهاندازي شــده است« » .محمد
رضايي اصل» طرح محروميتزدايي مناطق محروم را
جامه عمل پوشاندن به سفارشات مقام معظم رهبري
ذكر كرد و ادامه داد« :طرح محروميتزدايي با بســيج
همهجانبه بيت رهبري و نهادهاي جمعيت هالل احمر،
كميته امداد امــام خميني(ره) ،بنياد مســتضعفان،
شــهرداري مناطق تهــران و مؤسســههاي خيريه و
غيردولتي انجام ميشــود » .گفتني اســت مراســم
افتتاحيه خانه بهزيست محله باغ آذري هفته گذشته با
حضور«علــي آقامحمــدي» عضو مجمع تشــخيص
مصلحت نظام« ،حبيباهلل مســعودي فريد» معاون
امور اجتماعي ســازمان بهزيســتي كشــور« ،مهدي
خانكه» معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران،
«ســيداحمد خادم» معاون امور توانبخشي بهزيستي
استان تهران وشهردار ناحيه يك منطقه  ،۱۶به ميزباني
مركز بهزيستي شهرستان ري برگزار شد.

مريم قاسمی

محله اوقافيها؛ سكونتگاه نخستين مهاجران
محله اوقافيها در منطقه  18و انتهاي شــهرك صاحبالزمان(عج) واقع شده است .علت
نامگذاري اين محل به اوقافيها وقفي بودن زمينهاي محله اســت .اراضي و زمينهاي اين
محدوده در اختيار اوقاف و امور خيريه است ،بنابراين بيشتر خانهها و ساختمانهايي كه در
اين محل وجود دارد سند اوقافي دارند و بهصورت استيجاري در اختيار شهروندان قرار گرفته
اســت .محله اوقافيها حدود  60ســال قدمت دارد و تا قبل از اينكه مهاجران از روستاها و
شهرهاي مختلف از جمله استان مركزي به اينجا مهاجرت كنند بيشتر كشاورزي بوده و به
مرور زمان به شكل يك محله و شهرك درآمده است.
به گفته اهالي ،محله اوقافيها حدود  15هزار نفر جمعيت دارد كه اغلب از اقشار ضعيف
و كم درآمد جامعهاند و در بين مشــاغلي كه در اين محل ديده ميشــود بنايي و گچكاري
از همه بيشتر اســت كه بيشتر بهصورت خانوادگي و گروهي انجام ميشود .در دوران دفاع
مقدس تعدادي از خانوادههاي جنگزده كه از جنوب كشــور به تهران آمده بودند در همين
محل ســاكن شدند كه پس از پايان جنگ تحميلي به زادگاهشان برگشتند .از فضاهايي كه
ي مانده ،ميتوان به زمينهاي كاشت انواع سبزي
در محله اوقافيها هنوز دســت نخورده باق 
و صيفي مثل بادنجان ،كدو و گوجهفرنگي اشاره كرد كه از نقاط مختلف شهر مشتري دارد.
يكي از پروژههايي كه در آينده نزديك ميتواند باعث پيشــرفت و آباداني هرچه بيشــتر
محله اوقافيها شــود پروژه ساخت خيابان بهار اســت كه شهرداري منطقه  18آن را دنبال
ميكند و با اين كار مسير عبور و مرور شهروندان تسهيل و معابر از عرض مناسب و استاندارد
برخوردار خواهد شد.

افزايش جانوران موذي
در نهرهاي آب

منطقه  18يكــي از معضالتي كه در
شــهرك فردوس با آن مواجهيم افزايش
جانوران موذي درون كانالهاي آب است
كه علت اصلــي آن اليروبــي و نظافت
نشــدن نهرها در طول ســال است .اگر
عصرهــا و در زمــان تاريكــي هــوا در
پيادهروهاي كوچههاي رجبلو و داداشي
در شــهرك فردوس قدم بزنيد ،ميبينيد
كه موشها در كنار خيابان رژه ميروند.
جمعي از اهالي
شهرك فردوس
پاسخ مسئول عمليــات اليروبــي و
شست وشوي نهرهاي آب در طول سال
چندين نوبــت انجام ميشــود .بر اين
اســاس بعد از درخواست شهروندان،
كارشناسان مربوط در بازديد ميداني از
محل ،نقاط آلوده را شناســايي و اقدام
به تلهگذاري و طعمهگــذاري كردند تا
رضايت ساكنان فراهم شود.
حامد شعاعي
شهردار ناحيه يك منطقه 18

پل عابر پياده پاتوق معتادان
شده است

منطقه  16متأسفانه مدتي است كه پل
عابر پياده واقع در دشت آزادگان جواديه به
محل تجمع و پاتوق معتادان تبديل شده و
اين افراد در ســاعات مختلف روي اين پل
حضور دارند .اين مســئله باعث شــده تا
خانوادهها با ترس و دلهره از پل عابر پياده
استفاده كنند .لطفاً رسيدگي كنيد.
منصور اسالمي
از خيابان  20متري جواديه

خبر کوتاه

راهاندازي موزه مشاهير و مفاخر
منطقه 16
گردشگری

میترا تیموری

نمادهاي دفاع مقدس در بوستان يادمان شهدا
موزه مشاهير و مفاخر منطقه  ،16كه در مرحله
تجهيز و جمعآوري يادگاريها و آثار چهرههاي
شاخص است ،بهزودي راهاندازي ميشود.
به گزارش خبرنگار همشهري محله ،موزه مشاهير و
مفاخر منطقه  16تهران به ابتكار شهرداري منطقه در
خيابان شهيد عليرضا وفايي ،جنب ميدان ميوه و ترهبار
ميدان بهمن ،در حال آمادهســازي و تجهيز امكانات
است و طبق برنامهريزيهاي انجام شده تا يكماه آينده
امكان بازديد عموم از اين موزه فراهم خواهد شد.
به گفته معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري
منطقه  ،16موزه مشاهير و مفاخر منطقه در فضايي به
مساحت تقريبي يكصدمترمربع در ناحيه  2شهرداري
منطقه  16واقع شده و قرار است كه در اين محل آثار
ارزشــمندي چون يادگاريهاي چهرههاي ورزشــي،
هنري ،علمي ،ادبــي و دوران دفاع مقدس جمعآوري
شود و در معرض ديد شهروندان قرار گيرد.
«محمد پورآقايي» از شهروندان ساكن در محلههاي
مختلف منطقه بهويژه هنرمندان ،بازيگران ،قهرمانان
رشتههاي ورزشي ،نويسندگان و ...خواست تا در تجهيز
اين مكان فرهنگي مشــاركت كنند و حفظ برخي از
دستاوردها و يادگاريهاي خود را به موزه بسپارند تا در
معرض ديد عموم شهروندان قرار گيرد.

فرهنگسراها

بوســتان يادمان شهدا و دفاع مقدس يكي از تفرجگاهها و نقاط گردشگري منطقه  16در
محله خزانه بخارايي روبهروي ميدان ميوه و ترهبار است .اين بوستان طراحي و شكل و شمايل
ويــژهاي دارد .از در ورودي آنكه وارد شــويد نمادهايــي از دوران دفاع مقدس مثل پرچمها،
شعارها ،تجهيزات جنگي و ...را ميبينيد كه تماشاي آن براي هر رهگذري جالب است.
درست در ميانه بوستان به مقبره شــهداي گمنام ميرسيد كه سالهاست ملجاً دلهاي
بيقرار اهالي اســت و شهروندان از اين محل براي برگزاري مراسم زيارت عاشورا و قرائت دعا،
مرثيهسرايي و نوحهخواني استفاده ميكنند .يكي از سنتهايي كه هر سال قبل از نوروز توسط
اهالي ســاكن خزانه بخارايي انجام ميشود ،غبارروبي و عطرافشاني مزار شهداي گمنام واقع
در بوستان يادمان شهدا و دفاع مقدس است كه امسال نيز با تدابير ويژه برگزار خواهد شد.

پاسخ مسئول در نخستين فرصت با
هماهنگي مسئوالن كالنتري جواديه و
پايــگاه خدمــات اجتماعي شــهرداري
منطقه  16اين پل عابر پياده پاكسازي
ميشود و امنيت و آسايش دوباره به
محل باز ميگردد.
حامد خداوردي
شهردار ناحيه يك منطقه 16

رفع مشكالت نهرهاي
فرسوده

منطقه  19برخي از نهرهاي محلههاي
ناحيه يك به مرور زمان فرســوده شده و
نيازمند مرمت و رســيدگي هستند .وجود
چنين مشــكالتي عالوه بر آســيبهاي
زيســتمحيطي ،انباشــت زبالهها ،تجمع
ي را هم
حشرات و جانوران موذي آبگرفتگ 
به همراه دارد .لطفا رسیدگی کنید.
شيوا صبوري
ساكن محله خانيآباد نو
پاسخ مسئول يكــي از اقدامات مهم
در مهــار آبگرفتگيهــا ،شناســايي
نهرهاي قديمي مرمت و تبديل كردن
آنها به كانيو است .با هدف پاسخگويي
بــه درخواســت شــهروندان طــرح
شناسايي و بازسازي نهرهاي فرسوده
در حال اجراست و چندي پيش مرمت
و بازسازي نهر ضلع شمالي بلوار ميالد
محله خانيآباد نو انجام شد.
جواد غفوري
رئيس اداره فني و عمران
شهرداري ناحيه يك منطقه19

