
شبى همراه با گشت اداره آسيب هاى اجتماعى شهردارى 
منطقه17 هنگام اجراى طرح«زمستان گرم»

اصرار به كارتن خوابى 
به چه قيمتى؟! 

درست است که زمستان های امروزی مثل زمستان های قديم نيست، اما 
بيرون ماندن در اين هوا ســخت است و انسان را بيمار می کند. وضع در 

نزديکی های صبح بدتر می شود...

چهار شنبه
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره ۷۹۳
۱۶ صفحه
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۴صفحه ۴صفحه ۴صفحه ۴صفحه ۵

در باشگاه اين پيشكسوت كاراته 
كسى به علت نداشتن شهريه از ورزش محروم نمى شود

همراه با شاعر و نويسنده هم محله اى كه بانى 
راه اندازى محافل ادبى و شعرخوانى در شهر است

يکی از چهره های ورزشی ماندگار منطقه ۱۸، استاد 
و  پيشکســوت  کاراته کای  بهرامی»  «ابوالفضل 

مربی باسابقه متولد سال ۱۳۴۹ است

«حســين صفری سيدآبادی» شــاعر و نويسنده صاحب سبک 
ســاکن محله علی آبــاد جنوبی، عالقه زيادی بــه فعاليت های 

فرهنگی دارد...

اداى دين به محله
روى تاتامى

سرانه مطالعه على آبادى ها 
باالست

صفحه  ۵ صفحه ۱۰

خاطره بازى با كارگرانى كه روزگارى 
از كارخانه هاى نساجى رى نان به سفره هايشان مى بردند

صفحه  ۱۵

سوت چيت سازى 
ديگر به گوش نمى رسد

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

۵صفحه ۵صفحه ۵

كسى به علت نداشتن شهريه از ورزش محروم نمى شود

های ورزشی ماندگار منطقه های ورزشی ماندگار منطقه ۱۸، استاد ، استاد 
و  و پيشکســوت  پيشکســوت 

اداى دين به محله

صفحه ۱۰

سرانه مطالعه على آبادى ها سرانه مطالعه على آبادى ها 

۵

صفحه    ۱۲
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طرح  اميرانی ـ  چهل  ابوذر 
توســعه امامــزاده حســن(ع) با 
حضور مديــرکل اوقــاف و امور 
خيريه اســتان تهران و شهرداری 
منطقه۱۷ بررســی شــد. در اين 
نشســت «مجتبــی عبداللهی» 
قدردانی  ضمــن  اوقاف  مديرکل 
شهرداری  ارزشــمند  اقدامات  از 
طــرح  اجــرای  در  منطقــه۱۷ 
توســعه امامزاده حسن(ع) گفت: 
توســعه  «خوشــبختانه موضوع 
مکان هــای مذهبی مــورد توجه 

مديريت شهری پايتخت قرار دارد و همواره شهرداری برای توسعه فضاهای 
مذهبی گام برداشته است.» وی افزود: «۱۵پالک ملکی مانع روند توسعه 
امامزاده حســن(ع) شده که تســريع در تملک و تخريب اين تعداد ملک 
را پيگيــری خواهيم کرد.» عبداللهی خاطرنشــان کــرد: «در کنار بنای

 حرم امامزاده حسن(ع)، يک مرکز 
تجاری به نام عقيق وجود دارد که 
مجتمع  اين  ايمن ســازی  پيگير 
با هميــاری شــهرداری منطقه 
هستيم.» در اين نشست شهردار 
اطراف  «در  گفــت:  منطقــه۱۷ 
امامزاده حســن(ع) ۲۳پالک بايد 
توســط اداره اوقاف تملک می شد 
که در حال حاضر ۸پالک تملک 
شده و ۱۵پالک باقی مانده است. 
در صورت تملک امالک باقيمانده، 
شــهرداری منطقه برای توســعه 
حرم امامزاده حســن(ع) همکاری خواهد کرد.» «داود لطفی» ادامه داد: 
«نگاه مديريت شهری به افزايش سرانه فضای سبز است. به همين منظور 
شهرداری تهران و منطقه حمايت کامل برای راه اندازی فضای سبز اطراف 

حرم امامزاده حسن(ع) را دارند.» 

تيتر يك

توسعه حرم امامزاده حسن(ع) و افزايش فضاى سبز

اجراى طرح «نگهداشت شهر» تا پايان سال
شــهردار منطقه ۱۶ از برنامه های مفصل و ويژه در 
هفته های پايانی ســال و جديت نواحی در اجرای طرح 
نگهداشــت شــهر صحبت کرد. «پيمــان پورنصر» در 
اين باره به برخی از اقدامات و برنامه ها اشاره کرد و گفت: 
«رنگ آميزی ديوارها، تأمين روشنايی معابر و بوستان ها، 
کاشت نهال و گل های فصلی در ميادين اصلی و مبادی 
ورودی و معابر پررفت و آمــد، حذف زوائد فيزيکی در 
معابــر و پياده روهــا، جمع آوری ســدمعبر و وانت های 
ســيار، نظافت و شست وشوی ايســتگاه های اتوبوس و 
تاکسی، جمع آوری به موقع زباله ها و شست وشو و ضد عفونی کردن مداوم آن بخشی از اين 
اقدامات اســت.» شهردار منطقه ۱۶ ادامه داد: «طی هماهنگی با شهرداران نواحی ۶ گانه در 
طرح نگهداشــت شهر، روزهای چهارشــنبه به نظافت و رفت  و روب کوچه ها و پسکوچه ها و 
پنجشنبه ها به نظافت و رفت و روب معابر و خيابان ها اختصاص پيدا می کند. شهروندان ساکن 
در هر ناحيه می توانند خواسته ها و مشکالت محله خود را با سامانه ۱۳۷ در ميان بگذارند.»

افت فشار آب شهرك فرهنگيان برطرف شد
با اجرای طرح اصالح و بازسازی شبکه آبرسانی، مشکل 
افت فشار آب شــهرک فرهنگيان شهرستان ری برطرف 
شــد. مدير ناحيه۴(شهر ری)آبفای منطقه۶تهران با اعالم 
اين خبــر گفت: «اجرای۲۵متر حفــاری و لوله گذاری به 
قطر۱۱۰ميليمتر و نصب يک دستگاه شيرخط از اقداماتی 
بود که در طرح اصالح و بازســازی شبکه آب انجام شد.» 
«عبداهللا مجاهد» رفع مشکل چندين ساله نوسان و افت 
فشار آب حدود۷۰۰ مشترک شهرک فرهنگيان را از نتايج 
اجرای طرح اصالح و بازسازی شکه آبرسانی برشمرد و افزود: 
«اجرای۲عمليات سه راه گيری و اتصال گيری از خط بزرگراه شهيد رجايی از ديگر اقدامات انجام 
شده در اين طرح بود.» وی گروه های امداد و بهره برداری ناحيه۴(شهر ری) را مجری اين عمليات 
عمرانی ذکر کرد. گفتنی است ناحيه۴(شــهر ری) آبفای منطقه۶تهران در منطقه۲۰شهرداری 

تهران به۵۵ هزار و۵۰۰ مشترک آب و ۴۶ هزار مشترک فاضالب خدمت رسانی می کند. 

چهره
ساعد باقرى، شاعر و نويسنده: 

روح و جان شهر را با عنصر 
فرهنگ طراوت ببخشيم

يادداشت

كارزار مردمى 
پاى كوه بى بى شهربانو

حکايت تراشيدن کوه بی بی شهربانو به 
وسيله کارخانه سيمان و صنايع معدنی قصه 
امروز و ديروز نيســت و بيش از ۹۲ سال از 
دســت درازی قانونی و غير قانونی صاحبان 
سرمايه به اين ميراث طبيعی و گردشگری 
ايرانيان می گذرد. کوه بی بی شــهربانو که 
در گذشــته کوه ری ناميده می شد و محل 
پيدايش و بلوغ تمدن شــهرری باســتانی 
اســت و به عنوان زيستگاه طبيعی پرندگان 
کمياب، ارزش زيســت محيطی ارزشمندی 
دارد، در دهه های اخير در سايه بی توجهی 
مســئوالن ذره ذره خرد و به سيمان و مواد 

معدنی تبديل شده است. 
پيامدهــای اين فاجعه زيســت محيطی 
و فرهنگــی و لزوم توقــف فعاليت و انتقال 
کارخانــه ســيمان بارها از ســوی فعاالن 
فرهنگی و محيط زيستی کشور هشدار داده 
شده، اما توجهی به آن نشده است. اعتراض 
و شکوه های چندين ساله اهالی محله های 
مجاور کوه هم کــه از تنفس گرد و غبار و 
دود کارخانه سيمان رنج می برند، به جايی 
نرسيده است. چشــم طمع سودجويان به 
اين کوه تاريخی و ديگر کوه های کشــور به 
جايی رســيده که مقام معظم رهبری تأمل 

را در اين باره جايز ندانسته اند. 
مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن 
محيط زيست کشور آنها را به برخورد قاطع 
با کوهخــواران توصيه کردند و نســبت به 
آثار زيانبار پديده کوهخواری هشدار دادند. 
بيانات مقام معظم رهبری سبب شد جمعی 
از اهالی و فعاالن محيط زيســت شــهرری 
دلگرم تر و سرسختانه تر از گذشته به ميدان 
آينــد و با پيوســتن بــه کارزار اجتماعی، 
خواســتار تعطيلی کارخانه سيمان تهران و 

نجات کوه بی بی شهربانو شوند. 
تجربــه نشــان داده در هــر بزنــگاه و 
موقعيتی که مــردم با دل و جان به ميدان 
می آينــد و بيانــات مقام معظــم رهبری 
پشــتوانه و قطب نمــای حرکــت جمعی 
آنهاست، دســتاوردهای ارزشمندی را رقم 
می زنند. تاکنون در اين استارتاپ اجتماعی 
امضاهای بسياری جمع آوری شده و فعاالن 
محيط زيست اميدوارند که همه مردم ايران 
و به ويژه اهالی شــهرری با پيوستن به اين 
کارزار، حفــظ ميراث طبيعــی و مقابله با 

کوهخواری را با قاطعيت مطالبه کنند. 
استفاده از استارتاپ اجتماعی «کارزار» 
به عنوان بستری برای هم افزايی خواست های 
مدنی اهالی شهرری انتخابی هوشمندانه و 
مطالبه گری به روز و قانونمند اســت که با 
حرکت جمعی و شرکت پرشور مردم بدون  
ترديد مؤثر خواهد بود. «کارزار»، ۳ اسفند 
ســال جاری آغاز شده و ۳ ارديبهشت سال 

۱۴۰۰ زمان پايان آن اعالم شده است. 
«#نجات_کوی_بی_بی_شــهربانو» 
هشتک رســمی کارزار اســت و همه شما 
می توانيــد با شــرکت در ايــن کارزار در 
چهارچوب قوانين کشــور خواســتار کوتاه 
کردن دست کوهخواران از دامن کوه بی بی 

شهربانو شويد. 

توزيع 4هزار اصله درخت ميوه بين شهروندان
معاون خدمات شهری و محيط زيست شهردار منطقه۱۷ 
از توزيع هزاران اصله درخت ميوه بين شهروندان خبر داد. 
«محمدرضا افخم» با اشــاره به توزيع ۴هزار اصله درخت 
ميوه بين شهروندان در ميدان بهاران و بوستان های ابوذر 
و ســاحل افزود: «يکی ديگر از برنامه هايی که امسال در 
منطقه اجرا خواهد شــد، کاشت درختان چندساله است 
که از مقاومت بيشتری نسبت به نهال درخت برخوردارند. 
اين اقدام در بزرگراه شهيد چراغی به طول يک کيلومتر به 
اجرا درخواهد آمد.» وی ادامه داد: «طرح کاشــت درخت 
ميوه در باغچه منازل مســکونی هم همانند سال گذشته اجرا می شــود. در اين طرح، مالکان 
خانه های مســکونی که تمايل به کاشت درخت ميوه در باغچه خانه خود را دارند، می توانند به 
نواحی شــهرداری يا نيروهای اداره فضای سبز اعالم کنند تا اين اقدام انجام شود. در اين طرح 
آموزش های الزم نيز توســط کارشناسان اداره فضای سبز برای نگهداشت درخت به شهروندان 

ارائه می شود.»

توزيع 

يکی از چهره های شاخص و شناخته 
شــده منطقه ۱۶، «ســاعد باقری» 
شــاعر و نويسنده ســاکن محله نازی آباد 
اســت که نامش در فهرســت مشاهير و 
مفاخر شهر تهران ثبت شده و جز تالش 
بــرای اعتالی فرهنگ و هنــر در جامعه 

دغدغه ديگری ندارد. 
وی نــگاه عميق و دقيقی به اتفاقاتی دارد 
کــه در محله ها روی می دهــد و در اين 
زمينه می گويد: «وقتی صحبت از اهميت 
توجه به جــان و روح، در کنار جســم و 
کالبد شهر می کنيم روشن است که مقوله 
فرهنــگ و هنر به عنوان اصل و بنيان نياز 
به روح و جان تلقی شده و بدون   ترديد با 
ابزار فرهنگ و هنر اســت که می توان به
 اين روح و جان شــهر طراوت و نشــاط 

بخشيد.» 
باقری به توسعه شــهر و اقداماتی که در 
سال های اخير در تهران انجام شده، اشاره 
می کند و می گويــد: «بايد قبول کرد که 
اقدامات فيزيکی و ساختماتی در شهر به 
ميزان بسيار زيادی انجام شده و اکنون وقت 
آن رسيده که با آينده نگری و برنامه ريزی 
دقيق به سمت توسعه و گسترش امکانات 
و زيرســاخت های نرم افزاری در شــهر از 
جمله در حوزه فرهنگ و هنر برويم که در 
اين زمينه مديران شــهری نقش بی بديل 
و تعيين کننده ای دارند.» نويسنده و شاعر 
پيشــرفت  دارد که  عقيــده  هم محله ای 
هر جامعه ای با توســعه و رشــد فرهنگ 
جامعه ارتباط مســتقيم دارد و هر قدر در 
ايــن زمينه تالش کنيم به همان اندازه به 
اعتــالی فرهنگ 
شــهر و جامعه 
خــود کمــک 

کرده ايم.»

خبر كوتاه
منطقه۱۶   با حضور خانواده معظم شــهدا و 
ايثارگران ســاکن در ناحيه ۳، نهالی به ياد 
شــهيد «داريوش فتوحی» در ميدان شهيد 

فتوحی کاشته شد. 
منطقــه۱۷ شــهردار منطقــه و معاونانش 
بــا حضور در ســرای ســالمندان بهشــت

 امام رضا(ع) اقدام به کاشت نهال کردند. 
منطقه۱۸ خاموشــی و قطــع مکرر برق در 
محدوده شــهرک ولی عصر(عج) باعث گاليه 

و ناراحتی اهالی شده است. 
منطقه۱۹  طرح جمع آوری معتادان متجاهر 
با همــکاری شــورای هماهنگی مبــارزه با 
موادمخدر اســتان تهران به زودی در منطقه 

۱۹اجرا می شود. 
منطقــه۲۰ با هــدف کاهش موانــع توليد، 
اعطــای تســهيالت به واحدهــای صنفی و 
صنعتی با سرعت بيشتری انجام می شود. به 
گفته «موســی احمدی» رئيس اداره صمت 
شهرســتان ری برای تحقق اين امر در اداره 
صمــت تيمی متشــکل از افــراد متخصص 

تشکيل شده است. 

رابعه تيمورى
خبرنگار

مجله خبرى مجله خبرى

مسابقه و جشنواره خط نگاره «سالم علوى» 
بــه همت فرهنگســرای بهمن جشــنواره بــزرگ خط نگاره 
«ســالم علوی» شامل مسابقه خوشنويسی با موضوع نام و القاب 
حضرت علی(ع)، جمــالت و حکمت های قصار کتاب نهج البالغه 
در ۲ بخــش خوشنويســی و نقاشــی خط با مشــارکت انجمن 
خوشنويســان تهران برگزار می شود. رئيس فرهنگسرای بهمن با 
اعالم اين خبر گفت: «شــرکت عموم شهروندان در همه رده های 
ســنی در اين مسابقه هنری آزاد است و آخرين مهلت ارسال آثار 
۲۱ اســفند تعيين شده.» «علی اصغر خسروی» با بيان اينکه هر 
شــهروند می تواند حداکثر ۳ اثر خود را به جشنواره ارسال کند، 
افزود: «شــهروندان دقت کنند تا حجم فايل های ارسالی آثارشان 
کمتر از ۱۰ مگابايت باشــد، ضمن اينکه نام و نام خانوادگی با کد 
ملی و شــماره تماس خود را حتمًا ثبت کنند.» رئيس فرهنگســرای بهمن از جوايز نفرات 
اول تا سوم نيز صحبت کرد و گفت: «در اين دوره از مسابقات خوشنويسی به نفر اول يک 
ميليون، نفر دوم ۵۰۰ هزار و نفر سوم ۳۰۰ هزار تومان اهدا خواهد شد.» عالقه مندان برای 
شرکت در جشــنواره آثار خود را به شماره پيام رسان۰۹۲۱۶۱۶۱۶۱۶ ارسال کنند. پس از 

داوری و ارزيابی آثار، ۲۳ و ۲۴ اسفند نفرات برتر معرفی می شوند. 

حمايت از كسب و كار بانوان سرپرست خانوار
شناسايی و ثبت اطالعات بانوان سرپرست خانوار دارای کسب و 
کار با هدف حمايت از آنها در شهرداری منطقه۱۹ انجام می شود. 
شــهردار منطقه۱۹ با اعالم اين خبر گفت: «با مشارکت اداره کل 
امور بانوان و هماهنگی با بخش خصوصی و کارآفرينان، زنان دارای 
حرفه و کسب و کار اعم از دارندگان مشاغل خانگی، فروشندگان 
محصوالت و دســت سازه ها و... شناســايی و به اداره کل معرفی 
می شوند.» «علی توکلی» افزود: «اختصاص غرفه در بازارچه ها و 
نمايشگاه ها و ديگر خدمات حمايتی در مناسبت های مختلف سال 
از جمله اقدامات برنامه ريزی شــده برای ارتقای مهارت و توسعه 
مشاغل اين بانوان محسوب می شود.» توکلی در ادامه با بيان اينکه 
مشــارکت بانوان در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... از 
شــاخص های توسعه پايدار است، گفت: «يکی از محورهای اين توسعه بهره گيری صحيح از 
توانمندی ها و استعدادهای بانوان اســت و بر همين اساس ضرورت دارد فرصت هايی برای 
ايجاد مشارکت عادالنه همه اقشار جامعه به ويژه بانوان سرپرست خانوار فراهم شود.» توکلی 
در پايان گفت: «بانوان دارای حرفه و کســب و کار می توانند با مراجعه به اداره امور بانوان 
منطقه۱۹ يا از طريق تماس با شماره ۵۵۵۴۵۵۵۱ اطالعات الزم را کسب کنند، همچنين با 
 http://samanbazar. tehran.ir ثبت اطالعات خود در سامانه «سامان بازار» به نشانی

از امکانات و مزايای اين طرح بهره مند شوند.»

17   ميز خبر
نفر از شهروندان به صورت 

غيرحضورى با شهردار منطقه17 
ديدار و گفت وگو كردند. در اين 

ديدار كه براى رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى به صورت مجازى برگزار 
شد، اهالى درخواست هاى شهرى 

خود را اعالم كردند و شهردار منطقه 
دستور رسيدگى به آنها را صادر كرد. 

  160
بسته ارزاق كمك معيشتى به همت 
دهيارى و شوراى اسالمى روستاى 
صالح آباد شرقى ميان نيازمندان و 
خانواده هاى كم بضاعت اين روستا 

توزيع شد. 

700
 واحد مسكونى منطقه19 از 

پويش همگانى ارتقاى فرهنگ 
آپارتمان نشينى بهره مند شدند. 

12
 صفحه حجم مطالب نسخه رسمى 

ماهنامه «خادم» است كه نخستين 
نسخه آن را واحد فرهنگى هنرى 

آستان حضرت عبدالعظيم(ع) توليد و 
منتشر كرد. 

70
نقطه در بزرگراه شهيد هاشمى و 

بيش از 30نقطه در بزرگراه شهيد 
تندگويان لكه گيرى و آسفالت شد. 

115
نفر ظرفيت اسكان موقت گرمخانه 

منطقه19 است كه در شرايط 
اضطرارى امكان افزايش آن تا 

140نفر وجود دارد. 

شورايار محله حسينى فردوس 
منطقه18:

قبل از اجراى پروژه ها با 
معتمدان محلى مشورت 

شود
دبيــر شــوراياری محله 
حسينی فردوس منطقه ۱۸ 
پروژه هايی  اجرای  زمينه  در 
که در گوشه و کنار محله ها 
اتفاق می افتد به نکته مهمی 

اشــاره می کند و می گويد: «اگر مسئوالن قبل از 
اجرای پروژه ها از ديدگاه شــوراياران باخبر شوند و 
يا با معتمدان محلی مشورت کنند، نتيجه بهتر و 
مطلوب تری به دست می آيد و خدای ناکرده شاهد 

اسراف و به هدر رفتن بيت المال نخواهيم بود.»
«صادق نوری» که چند دهه از عمرش را صرف 
پيگيری امــور محله فردوس کــرده و از جزئيات 
مشــکالت و همچنين امکانات آن باخبر اســت، 
می گويد: «اهالی فردوس شــاهد بودند که قبل از 
اجرای طرح زيرزمينی شدن ريل قطار تهران ـ تبريز 
چه مسائل و معضالتی در حريم خط راه آهن تهران 
وجود داشت. اجرای اين پروژه خواسته اهالی محل 
بود و مدت ها اين موضوع را از طريق شــهرداری، 
شورای شــهر و شــرکت راه آهن پيگيری کردند تا 
باالخره به نتيجه رســيد. اکنون نيز که مسئوالن 
شــهرداری تهران و قرارگاه سازندگی قرار است در 
اين حريم طرح هايی را اجرايی کنند، بهتر اســت 
که ديدگاه شــوراياران را بداننــد و حرف مردم را 

بشنوند.»
شــورايار باســابقه محله فردوس با قدردانی از 
حمايت های همه جانبه مسئوالن شهرداری منطقه 
۱۸ از شــوراياری ها و اهميت دادن به نظر آنان در 
برنامه ريزی ها و اجرای پروژه ها چنين می گويد: «در 
طول حريم آزاد شــده خط راه آهن تهران ـ تبريز 
چند سوله و ســاختمان نيمه کاره وجود دارد که 
سال هاست به حال خود رها شده و جز آسيب زايی، 
فايــده ای ندارد. اگر بتوان اين ســاختمان ها را به 
مجموعه های ورزشــی و فرهنگــی تبديل کرد و 
مديريت آن را به شــوراياران سپرد با اين کار اقدام 

سازنده ای در کاهش محروميت ها انجام می شود.»

شورايارى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

مدير مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

اجراى طرح «نگهداشت شهر» تا پايان سال

شهروند على آبادى نشان«پاك كار» دريافت كرد  
«حاجی تاروردی» شهروند محله علی آباد جنوبی و مدير مجتمع «شهر نان»، با توجه 
به ارزيابی کارشناســان پويش مردمی همياران سالمت حائز رتبه ممتاز و اليق دريافت 

نشان «پاک کار» و تقديرنامه شد. 
به گزارش خبرنگار همشهری محله، کارشناسان همياران سالمت در ايام شيوع کرونا 
به اصناف مختلف از جمله نانوايی ها ســر می زنند و با بررســی وضعيت خدمت رسانی آنها به 
مشــتريان و ميزان رعايت پروتکل های بهداشتی مطرح شــده از سوی ستاد مقابله با کرونا، 

امتيازی برای هر واحد صنفی در نظر می گيرند. 

تبديل منطقه17 به نماد زيبايى هاى بصرى پايتخت
به زودی منطقه۱۷ به سمبل زيبايی های بصری و المان های 

شهری تبديل می شود. 
مديرعامل ســازمان زيباســازی شــهر تهــران در بازديد از 
دارالشــهدای تهران با اشــاره به بازديدهايی که در گذشــته از 
منطقه۱۷ داشــته است، تأکيد کرد: «با تالش شهرداری منطقه، 
قبل از نوروز ســال۱۴۰۰ اين منطقه از نظر زيبايی های بصری و 

المان های شهری، نماد مناطق شهر تهران خواهد شد.»
دکتر «برزين ضرغامی» ابراز اميدواری کرد که با شــناخت و 
راهنمايی های شــهردار منطقه بتوان بخشی از نيازها، مشکالت و 
برنامه های اين منطقه را برای خدمت رسانی به شهروندان عملياتی 
و برطرف کرد. «داود لطفی» شــهردار منطقه۱۷ هم گفت: «در 
صورت حمايت سازمان زيباسازی و خدمات شهری، خيابان های «سجاد جنوبی» و «متين» 
از نظر نورپردازی، مبلمان شهری و المان های ديگر مورد توجه ويژه قرار می گيرد. همچنين 

قرار است طراحی و نصب المان در ميدان مدافعين حرم انجام شود.» 
رئيس ســازمان زيباسازی شــهر تهران در اين بازديد برای پشــتيبانی از ساماندهی و 

زيباسازی خيابان های سجاد جنوبی و متين قول مساعد داد. 

چه خبر از محله

پيشــرفت  دارد که  عقيــده  هم محله ای 
هر جامعه ای با توســعه و رشــد فرهنگ 
جامعه ارتباط مســتقيم دارد و هر قدر در 
ايــن زمينه تالش کنيم به همان اندازه به 
اعتــالی فرهنگ 
شــهر و جامعه 
خــود کمــک 

کرده ايم.»
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با افتتاح 5 زمين در منطقه 19 

ورزش تنيس
به جنوب شهر رسيد

داود عزيزى، رئيس فدراسيون تنيس:

منطقه19؛ پايگاه قهرمانى تنيس مى شود
امير محسنى، مديرعامل سازمان ورزش شهردارى تهران

تبديل فضاى ورزشى بوستان واليت به دهكده ورزشى

خداداد عزيزى، بازيكن سابق تيم ملى فوتبال

نقش امكانات ورزشى در كاهش آسيب هاى اجتماعى

«داود عزيــزی» رئيس فدراســيون تنيس نيز بــه نمايندگی از 
خانواده تنيس در مراسم حضور دارد.

بــرای  منطقــه۱۹  شــهرداری  از  تشــکر  ضمــن  او   
ايجاد مجموعــه زمين های تنيس خاکی بوســتان واليت 
می گويد: «ســاخت چنين مجموعه هايی در جنوب شــهر 
عالوه بر ايجاد شــور و شــوقی خاص برای ســاکنان آن، 
نقش قابل توجهی در رشد قهرمانان ورزشی خواهد داشت.» 
عزيزی با بيان اينکه براساس آمايش سرزمينی در حوزه 
ورزشکاران، بسياری از قهرمانان متعلق به جنوبی ترين مناطق 
شــهر تهران هســتند، می گويد: «با توجه بــه اين ظرفيت مهم 
ســاخت اين زمين ها در تنوع رشــته های قهرمانی اين محدوده مؤثر 
است و به همين دليل فدراسيون تنيس هم متعهد خواهد شد که اين منطقه را به عنوان يکی از 

پايگاه های قهرمانی بشناسد.»

يکی از اقدامات مهم دوره فعلی مديريت شهری کاهش فاصله شمال 
و جنوب شــهر نه با شعار، بلکه با شکستن ديوارها و سدهای پيش 
رو بوده اســت که راه اندازی مجموعه خاکی تنيس و نوســازی 
۱۰زمين چمن مصنوعی نمونه هايی از اين موارد اســت. اين 
موضوعی اســت که «حجت نظری» عضو شــورای اسالمی 
شــهر تهران با بيان آن می گويد: «شايد تنيس از نظر برخی 
شهروندان ورزشــی لوکس و دست نيافتنی تعريف شود، اما 
مايه خوشحالی است که با راه اندازی اين فضا می توانيم امکان 
تجربه اين رشته را هم برای ساکنان مناطق جنوبی شهر فراهم 
کنيم.» نظری به پيشــنهادش بــرای راه اندازی چنين فضايی در 
ديگر مناطق جنوبی و مرکزی شهر و از سوی ديگر پهنه بندی مناطق 
برای اســتفاده از اين خدمات اشاره می کند و می گويد: «اين اقدام می تواند 
اين تصور را که اين ورزش متعلق به قشر يا طبقه خاصی است از بين ببرد.» او در ادامه با اشاره 
به گاليه ســاکنان مناطق جنوبی شــهر از تحويل زمين های ورزشــی به بهره برداران و دريافت 
شهريه های باال که ساکنان را از استفاده از چنين فضاهايی منصرف می کند، می گويد: «درخواست 
ما اين است که اين زمين ها در اختيار بهره برداران خصوصی قرار نگيرد تا اهالی محله بتوانند به 

راحتی بدون نياز به صرف هزينه های سنگين از امکانات اين مجموعه بهره مند شوند.»

مديرعامل سازمان ورزش شــهرداری تهران از ديگر افراد حاضر در 
اين مراسم است که با بيان اينکه منطقه۱۹ مجهز به ۳۶مجموعه 
ورزشــی و ۱۱زمين چمن بود کــه ۱۰زمين چمن مصنوعی 
و ۵زمين تنيس هم اکنون به تعداد آنها اضافه شــده است، 
می گويد: «با برداشــتن مرزهــا در حــوزه ورزش، ديگر 
کســی به صورت جزيره ای کار نمی کند و در همين زمينه 
شهرداری تهران و شورای اسالمی شهر هم پای کار ورزش 
ايســتاده اند و از اقدامات خوب ورزشی حمايت می کنند، 
چراکه خروجی همه اين اتفاقات اهتزاز پرچم و ســربلندی 
کشور ايران است.» «امير محسنی» در ادامه با ابراز اميدواری از 
تبديل مجموعه زمين های تنيس خاکی بوستان واليت به مدرسه 
تنيس جنوب پايتخت می گويد: «۴۰هکتار فضای ورزشی در ضلع جنوبی 
بوستان واليت هم يکی ديگر از ظرفيت های منطقه۱۹ است و می تواند در آينده به يکی از بزرگ ترين 

دهکده های ورزشی شهر تهران برای ايجاد فضايی مفرح برای خانواده ها تبديل شود.»

«خداداد عزيزی» بازيکن سابق تيم ملی فوتبال جزو چهره های مطرح 
ورزشــی حاضر در مراســم اســت. او با اشــاره به اينکه خواسته 
ســاکنان محله هــای جنوبی شــهر فقط بــه ورزش خالصه 
نمی شــود و رسيدگی به وضعيت امکانات ورزشی بخشی از 
درخواســت های مردم است، می گويد: «ساخت زمين های 
ورزش تنيس می تواند نقش بسزايی در جلب رضايت اهالی 
اين محله و ارتقای سطح فرهنگی آنها داشته باشد. طبيعتًا 
اگر در مناطق امکانات خوبی وجود داشته باشد جوانان به 
جای حضور در مکان های آسيب زا به ورزش روی می آورند 
و اوقات خود را در چنين فضاهايی صرف می کنند.»عزيزی با 
بيان اينکه حدود ۲سال است به دليل ضبط برنامه ستاره ساز در 
اين منطقه   تردد دارد و کم و بيش در جريان دغدغه های اهالی محله 
قرار گرفته است، می گويد: «با توجه به امکانات محدود و وجود مشکالت بيشتر در جنوب شهر، 
امکان وقوع آســيب ها هم در اين محدوده ها بيشتر است. ورزش می تواند راه نجاتی برای جوانان 
و نوجوانان باشــد تا به جای گرايش به آسيب ها به ورزش حرفه ای روی بياورند. هميشه معتقد 
بوده ام که حتی ديدن بازی های فوتبال در استاديوم هم می تواند نقش زيادی در پرکردن اوقات 

فراغت جوانان و دوری آنها از آسيب ها ايفا کند.»

  افتتاح مجموعه تنيس خاکی در بوستان واليت يکی از اتفاقات مهم منطقه۱۹ در هفته های اخير بود. 
مجموعه ای که جای خالی اش هميشه در مناطق جنوبی شهر احساس می شد و نبود آن امکان يادگيری 
ورزش تنيس را از ساکنان گرفته بود. فراهم شدن امکانات اوليه برای يادگيری ورزشی که مخاطبان آن 
بيشتر ساکنان شمال شهر هستند، بهانه ای شد تا ضمن شرکت در مراسم افتتاحيه، اطالعات بيشتری 

درباره جزئيات اين اقدام و مزايای آن برای ساکنان پهنه جنوبی شهر کسب کنيم. 

زهرا بلندى

از مقام های مسئول تا چهره های مطرح ورزشی در 
مراسمی که در مجاورت مجموعه خاکی 
تنيس برگزار شــده، حضور پيدا کرده اند 
و خوشــحالی خود را از راه اندازی چنين 
فضايی در جنوبی ترين نقطه شــهر ابراز 
می کنند. پيش از همه شهردار منطقه۱۹ 
که نقش بسزايی در ساخت اين مجموعه 
داشــته، تريبون را در اختيــار می گيرد و 
می گويد: «افتتاح هر پروژه جديد و پاسخ 

به نياز شــهروندان مايه خوشــحالی قلبی ماست.» 
«علی توکلی» با اشاره به اينکه اغلب تنيس 
ورزشی متعلق به بچه های شمال شهر تلقی 
می شــود، می گويد: «قصد ما از راه اندازی 
چنين زمينی شکســتن اين بــاور غلط و 
فراهم کردن شــرايط تفريحی، آموزشــی 
و حرفه ای برای ســاکنان جنــوب تهران 
به خصوص اهالی منطقه۱۹ بوده اســت.» 
توکلی با بيان اينکه تالش شهرداری منطقه 

اين اســت که اين مجموعه به عنوان مدرسه تنيس 
مورد استفاده قرار بگيرد، می گويد: «اين ۵ زمين به 
مساحت ۳هزار و ۵۰۰مترمربع تحويل سازمان ورزش 
شــهرداری تهران داده می شود تا فدراسيون تنيس 
از آن بهره برداری بهينه کند و ضمن ايجاد شــرايط 
يادگيــری اين ورزش حرفــه ای و خاص برای اهالی 
محله، امکان توسعه آن را در محله فراهم کنند.» وی 
در ادامه به افتتاح ۱۰زمين چمن مصنوعی به وسعت 
۱۵هزار مترمربع در منطقه اشاره می کند و می گويد: 

«طی بازديدهای محلی متوجه شديم زمين چمن های 
موجود همــه از بين رفته اند و بــه همين دليل طرح 
بازســازی و مرمت آنها در اولويت برنامه ها قرار گرفت. 
سال گذشته بودجه آن تأمين شد و ابتدای سال جاری 
در دستور کار قرار گرفت. تاکنون بازسازی ۱۰زمين به 
پايان رسيده و افتتاح شده اند. مراحل بازسازی ۲زمين 
ديگر نيز به تازگی شروع شده و به نظر می رسد تا پايان 
ســال آنها هم به پايان رسيده و مورد بهره برداری قرار 

بگيرند.»

حجت نظرى، عضو شوراى اسالمى شهر تهران: 

مجموعه را به بهره برداران خصوصى نسپاريم

اهالى هواى يكديگر را دارند
حسين صفری سيدآبادی، پس از گذشت چند 
دهه ســکونت در محله علی آباد جنوبی چنان به 
زندگی در کنار ساکنان عادت کرده که حتی در 
دوران کرونــا که فاصله گــذاری اجتماعی، باعث 
کاهش ديد و بازديدها شــده از طريق گروه های 
مجــازی يا تلفن جويای احوال آنان می شــود و 
ارتباطش را حفظ کرده اســت. می گويد: «اينجا 
مردمان بسيار خونگرم و بامحبتی دارد. در طول 
اين ســال ها هر وقت با مشــکلی مواجه شده ام 
همسايه ها و ساکنان محله علی آباد جنوبی بودند 
که زودتر از ديگران به کمکم آمدند، بنابراين من 
هــم به عنوان عضو کوچکــی از جامعه وظيفه ام 

می دانم که در حل مشــکالت و 
خيرخواهانه  فعاليت های  ســاير 
مشارکت داشته باشم و اهالی را 

در شرايط سخت تنها نگذارم.» 
از ســيدآبادی ســؤال  وقتی 
می کنيــم که وضعيــت مطالعه 
علی آباد  وکتابخوانــی ســاکنان 
لبخندی  اســت،  جنوبی چگونه 
می زند و می گويد: «شــايد پيش 
اغراق اســت،  بگوييد  خودتــان 
اما بــاور کنيــد که درصد بااليی 
از ســاکنان علی آباد جنوبی اهل 
مطالعه انــد. ســال های قبل که 
مراکز فرهنگی باز بود، مسئوالن 
علی آباد  محله  ســرای  کتابخانه 
جنوبی به صورت شــبانه روزی و 

۲۴ ساعته به شهروندان خدمت رسانی می کردند، 
اما با شــيوع کرونا کتابخانه شبانه روزی محله ما 
تعطيل شده و عالقه مندان در شبکه های مجازی 
با کتاب های تازه منتشر شــده آشنا می شوند و 
حتی می توانند بخشی از اوقات فراغت خود را به 
خواندن کتاب های الکترونيکی اختصاص دهند.»

جامعه كتابخوان تر، آسيب اجتماعى كمتر
سيدآبادی عقيده دارد که برای اشاعه فرهنگ 
کتابخوانی در محله ها نيــاز به کمی خالقيت و 
نبوغ داريم، مثًال مســئوالن فرهنگی منطقه ۱۶ 
می توانند نويسندگان و شاعران ساکن محله های 
مختلف را شناســايی کننــد و از آنها بخواهند 
آثارشان را در نمايشگاه های محلی در معرض ديد 

شهروندان قرار دهند. 
در اين نمايشگاه ها بايد کتاب با قيمت مناسب 
و بــا حضور نويســندگان در اختيــار مردم قرار 
گيرد. الزمه اين کار هم تبليغات ميدانی اســت. 

مردم خيلی خوب بــود، ضمن اينکه تعدادی از 
کتاب هايم را به شهروندان هديه دادم تا مطالعه 
کنند. اکنون نيز که در شــرايط کرونايی به سر 
می بريم با تشــکيل گروه ادبی در شبکه مجازی 

اين فعاليت ها را ادامه می دهم.»
با  نويســنده هم محلــه ای صحبتــی هــم 
متوليــان فرهنگی دارد. می گويــد: «اگر فضا و 
امکانات در ســراهای محله فراهم باشد، می توانم 
کارگاه های نويســندگی رايگان ويژه کودکان و 
نوجوانان راه اندازی کنم تا خدمتی به اين نســل 

کرده باشم.»

به اين صورت که شهرداری با نصب بيلبوردهای 
تبليغاتــی در مياديــن و معابر پــر رفت و آمد، 
شــهروندان را از برگزاری چنين نمايشگاه هايی 

باخبر کنند. 
ســيدآبادی تأکيد می کند کــه جامعه اهل 
مطالعه کمتر دچار آســيب اجتماعی می شــود، 
بنابراين متوليان فرهنگــی بايد تالش کنند که 
کتاب را وارد سبد خريد خانوار کنند. مثل همين 
کار خوبــی که برخی فروشــگاه های زنجيره ای 
انجام داده اند و در کنــار محصوالت و کاالهايی 
که به مردم می فروشــند چند قفســه کتاب هم 
تعبيه کرده اند. فرامــوش نکنيم که گاهی ورق 
زدن کتاب يا خواندن عنوان آن می تواند افراد را 

تشويق به خريد آن کند. 

منطقه 16 كانون نويسندگان و 
شاعران ندارد

نويســنده و شاعر نام آشــنای محله 
علی آباد جنوبی خــودش مروج فرهنگ 
مطالعه در منطقه ۱۶ است و تا پيش از 
شيوع بحران کرونا محافل ادبی زيادی را 
در محله اش راه اندازی کرده اســت. او با 

توجه به تجربه و شــناختی که نسبت 
به عالئــق ســاکنان دارد، می گويد: 
«جوانان به شــرکت در جلسات نقد 
کتاب عالقه بيشتری نشان می دهند. 

ميانسال ها و سالمندان از کارگاه های 
قصه خوانی و مشاوره و گروه سنی کودک 
و نوجوان نيز از کارگاه آموزش نويسندگی 
و آشنايی با نويسندگان مشهور استقبال می کنند. 
متوليان فرهنگی با توجه به شناختی که از نياز 
مخاطبان خود دارند، می توانند اين گونه برنامه ها 

را تدارک ببينند.»
صفری ســيدآبادی می گويد: «متأســفانه در 
منطقــه ۱۶ که ظرفيت فرهنگــی بااليی دارد، 
کانون نويســندگان و شــاعران وجود ندارد که 
اين افراد به صورت ماهانه يا فصلی نشست ادبی 
بگذارند و ضمن معرفی آثــار جديد خود، برای 
بهبود وضعيت مطالعــه و کتابخوانی در محله ها 

راهکار و طرح ارائه دهند.»
از سيدآبادی می پرسيم شما که تا اين اندازه 
دغدغه اعتالی فرهنگ مطالعه را در جامعه داريد 
تاکنون اقدام مؤثری در اين زمينه انجام داده ايد، 
می گويد: «شــايدکارهايی که من کرده ام آنقدر 
مهم نباشــد و به چشم نيايد. مثًال مدتی قبل در 
زمان برگزاری نمايشگاه بين المللی کتاب، خانه ام 
را به نمايشــگاه کتاب تبديل کردم. اســتقبال 

سرانه مطالعه على آبادى ها باالست
همراه با شاعر و نويسنده هم محله اى كه  بانى راه اندازى محافل ادبى و شعرخوانى است

فعاليت هاى 
فرهنگى حسين 

صفرى سيدآبادى
  نگارش زندگينامه ۸ شهيد 

واالمقام ساکن در روستای سيدآباد. 
مصاحبه، تحقيق، جمع آوری خاطره 

و... حدود ۴ سال زمان برد. 
 نگارش ۴ جلد کتاب با 

عنوان «شميم شاليزار» شامل 
ضرب المثل های اقوام مختلف ايران 

از جمله تالش، کرد، بختياری و... که 
حاوی ۲۱ هزار ضرب المثل و ۵۳ 

هزار واژه بومی و محلی است که به 
دست فراموشی سپرده شده است. 

 همکاری در نگارش کتاب «پياله 
خورشيد» شامل يادنامه شاعر و 
عارف استاد«محمود شاهرخی»

 نگارش ۹ جلد کتاب با موضوع 
زندگينامه شهدای روستای قلعه 

رودخان با عنوان «جاودانگان 
تاريخ»که آماده چاپ است. 

 نگارش ۴ جلد کتاب با عنوان«چه 
زود پير شدم» که واکاوی و تحقيق 

در زمينه زندگی سالمندان از ديدگاه 
اوليا و انبياء الهی، نهج البالغه، 

دانشمندان بزرگ ايران و دنياست. 
  بانی برگزاری محافل ادبی و 

مشاعره، نقد ادبی در محله علی آباد 
جنوبی. 

 «حسين صفری سيدآبادی» شاعر و نويسنده صاحب سبک ساکن محله علی آباد جنوبی، عالقه زيادی به فعاليت های فرهنگی دارد. او يکی از اعضای 
فعال شوراياری محله است و در اجرای برنامه های فرهنگی با شهرداری منطقه ۱۶ همکاری می کند. اين طورکه از زندگينامه نويسنده هم محله ای بر می آيد 
سيدآبادی در دوران درس و مدرسه ذوق نويسندگی داشته و نوشته هايش تشويق معلمان و مديران مدرسه را بر می انگيخته است. زمانی که پا به مقطع 
دبيرستان گذاشت اســتعداد و نبوغش کامًال شکوفا شده بود و برای لحظه ای کاغذ و قلم را رها نمی کرد. متولد سال ۱۳۳۶ است و اکنون که ۶۳ سال 
دارد هنوز با همان عشق و عالقه با قلم و کاغذ خلوت می کند و با نوشتن آرام می گيرد. نويسنده و شاعر محله ما چندين کتاب با موضوعات متنوع به 
رشته تحرير درآورده است. سيدآبادی تعامل خوبی با ساکنان محله علی آباد جنوبی دارد و تا قبل از شيوع ويروس کرونا و تعطيلی مراکز فرهنگی بانی 
راه اندازی محافل ادبی و شعرخوانی در نقاط مختلف شهر بود و در اين برنامه ها هميشه کتاب هايش را به شهروندان هديه می داد.  نويسنده هم محله ای، 
بيشتر ساعات روز را در خانه با نوشتن يا خواندن کتاب های مختلف می گذراند. او به ساکنان منطقه ۱۶ نيز توصيه می کند که تا زمان پايان کابوس کرونا 

کمتر از خانه بيرون بيايند و کتاب بخوانند. 

رضا نيكنام

متوليــان فرهنگی دارد. می گويــد: «اگر فضا و 
امکانات در ســراهای محله فراهم باشد، می توانم 
کارگاه های نويســندگی رايگان ويژه کودکان و 
نوجوانان راه اندازی کنم تا خدمتی به اين نســل 

کرده باشم.»

بنابراين متوليان فرهنگــی بايد تالش کنند که 
کتاب را وارد سبد خريد خانوار کنند. مثل همين 
کار خوبــی که برخی فروشــگاه های زنجيره ای 
انجام داده اند و در کنــار محصوالت و کاالهايی 
که به مردم می فروشــند چند قفســه کتاب هم 
تعبيه کرده اند. فرامــوش نکنيم که گاهی ورق 
زدن کتاب يا خواندن عنوان آن می تواند افراد را 

تشويق به خريد آن کند. 

 كانون نويسندگان و  كانون نويسندگان و 

نويســنده و شاعر نام آشــنای محله 
علی آباد جنوبی خــودش مروج فرهنگ 
مطالعه در منطقه ۱۶ است و تا پيش از 
شيوع بحران کرونا محافل ادبی زيادی را 
در محله اش راه اندازی کرده اســت. او با 

توجه به تجربه و شــناختی که نسبت 
به عالئــق ســاکنان دارد، می گويد: 
«جوانان به شــرکت در جلسات نقد 
کتاب عالقه بيشتری نشان می دهند. 

ميانسال ها و سالمندان از کارگاه های 
قصه خوانی و مشاوره و گروه سنی کودک 
و نوجوان نيز از کارگاه آموزش نويسندگی 
و آشنايی با نويسندگان مشهور استقبال می کنند. 
متوليان فرهنگی با توجه به شناختی که از نياز 
مخاطبان خود دارند، می توانند اين گونه برنامه ها 

صفری ســيدآبادی می گويد: «متأســفانه در 
 که ظرفيت فرهنگــی بااليی دارد، 
کانون نويســندگان و شــاعران وجود ندارد که 
اين افراد به صورت ماهانه يا فصلی نشست ادبی 
بگذارند و ضمن معرفی آثــار جديد خود، برای 
بهبود وضعيت مطالعــه و کتابخوانی در محله ها 

راهکار و طرح ارائه دهند.»
از سيدآبادی می پرسيم شما که تا اين اندازه 
دغدغه اعتالی فرهنگ مطالعه را در جامعه داريد 
تاکنون اقدام مؤثری در اين زمينه انجام داده ايد، 
می گويد: «شــايدکارهايی که من کرده ام آنقدر 
مهم نباشــد و به چشم نيايد. مثًال مدتی قبل در 
زمان برگزاری نمايشگاه بين المللی کتاب، خانه ام 
را به نمايشــگاه کتاب تبديل کردم. اســتقبال 

حاوی ۲۱ هزار ضرب المثل و ۵۳ 
هزار واژه بومی و محلی است که به 
دست فراموشی سپرده شده است. 

 همکاری در نگارش کتاب «پياله 
خورشيد» شامل يادنامه شاعر و 
عارف استاد«محمود شاهرخی»

 نگارش ۹ جلد کتاب با موضوع 
زندگينامه شهدای روستای قلعه 

رودخان با عنوان «جاودانگان 
تاريخ»که آماده چاپ است. 

 نگارش ۴ جلد کتاب با عنوان«چه 
زود پير شدم» که واکاوی و تحقيق 

در زمينه زندگی سالمندان از ديدگاه 
اوليا و انبياء الهی، نهج البالغه، 

دانشمندان بزرگ ايران و دنياست. 
  بانی برگزاری محافل ادبی و 

مشاعره، نقد ادبی در محله علی آباد 
جنوبی. 

اينجا مردمان بسيار 
خونگرم و بامحبتى 

دارد در طول اين 
سال ها هر وقت 
با مشكلى مواجه 
شده ام همسايه ها 
و ساكنان محله 
على آباد جنوبى 

زودتر از ديگران 
به كمكم آمدند

على توكلى
شهردار منطقه19
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یادگاری ها
شهيد 

مجيد نورتقی از کودکی به مسجد امام 
زمان(عج) رفت وآمد داشت و از همين مکان مقدس 

به جبهه اعزام شد. او درس های زيادی از شهيد «حسن قليزاده» 
فرمانده پايگاه بسيج شهيد عبدالهادی گرفت و پا جای پای او گذاشت و 

بعد از شهادت قليزاده، فرماندهی پايگاه بسيج را برعهده گرفت. رفتار و منش او 
به گونه ای بود که مسجد و پايگاه پاتوق جوان های زيادی شد و در برنامه ها شرکت 

می کردند. آنها پای ثابت دعای عرفه ماه ذی  الحجه و دعای جوشن کبير صبح روزهای 
جمعه مسجد امام زمان(عج) شدند و عزاداری ـ های محرم را با شور خاصی برگزار کردند. 
برنامه  های تربيتی، اردويی، قرآنی و اعتقادی پايگاه شهيد عبدالهادی هم بی شمار است و 

نوجوان های بسيجی زيادی به واسطه آن جذب حوزه های علميه شده و ورزشکاران زيادی 
در مسابقات مقام آورده اند. به گونه ای که پايگاه بسيج عبدالهادی ۵ سال متوالی عنوان 

پايگاه اسوه شهر تهران را به خود اختصاص داده است. افرادی هم که با تالش اين 
شهيد و حمايت خيريه دارالرحمن از چنگال اعتياد رهايی يافته اند، در سالروز 

شروع پاکی و ترک اعتياد خود که در ميان آنها به روز تولد دوباره 
بهبوديافتگان شهرت دارد به مسجد می  آيند تا برای شهيد 

نورتقی که بانی اين حرکت بزرگ شد، فاتحه و 
صلواتی هديه کنند. 

ســال۱۳۷۲ که جرقه راه اندازی مؤسســه 
خيريه دارالرحمن زير نظر پايگاه بســيج شهيد 
عبدالهادی به ذهن شهيد مجيد نورتقی و حاج 
اکبر مقدم رســيد فکرش را هم نمی کردند که 
روزگاری بتوانند ۱۳۵خانواده بی سرپرســت يا 
کم برخــوردار منطقه۱۷ را تحت پوشــش قرار 
دهند، اما خدا خواست و در اين مدت هيچ وقت 
بــرای تأمين مايحتاج ضروری اين خانواده ها به 
مشکل برنخورده اند. مقدم، همه اينها را عنايت 
حضرت زهرا(س) می داند و اميدوار است روزی 
در محل زندگــی اش خانــواده محرومی باقی 
نمانــد. او برای مان تعريف می کند که کمک به 
۱۵خانواده محروم از اين مســجد شروع شد و 
کم کم با شناسايی خانواده های بی بضاعت، تعداد 
آنها در حال حاضر به ۱۳۵خانوار رسيده است. 
اين خانواده ها هر ماه بسته های کمک معيشتی از 
مؤسسه خيريه دارالرحمن می گيرند و در طول 
سال و در مناسبت های مختلف هم، بسته هايی 
مثل پوشاک، نوشت افزار و... به آنها اهدا می شود. 

 
هيچ نهادى كمك حال ما نيست

روزی کــه شــهيد نورنقی و مقــدم به فکر 
راه انــدازی مؤسســه خيريــه افتادند، ســراغ 
بچه محل های خود و آنهايی رفتند که دست شان 
به دهان شان می رسيد. از آنها خواستند به 
ميل خــود و هرچه در توان دارند برای 
کمــک به خانواده هــای کم بضاعت 
کنار بگذارند. حاال هم وضع همين 
اســت و همه بسته های غذايی 
و کمک های مالی و کاالهايی 
که از طرف اين مؤسســه به 
خانواده هــای محــروم ارائه 
می شود، با کمک های مردمی 
خريداری می شود و سازمانی 
مؤسســه  بانيان  کمک حال 
نيســت. جالب اينجاست که 
برخی از نهادها نيز، خانواده های 
کم بضاعــت را به اين مؤسســه 
معرفی می کنند تا کاری برايشــان 

انجام دهند. 

مقدم می گويــد: «تعداد زيادی از خّيران که در 
تهيه بسته های کمک معيشــتی با ما همکاری 
می کنند، ســاکن همين منطقه اند. تعداد کمی 
هم در خارج از منطقه زندگی می کنند، اما هر 
ماه و در مناســبت های ملــی و مذهبی، اعياد، 
زمان بازگشــايی مــدارس و... کمک های مالی 
و غيرمالــی خود را به اينجــا تحويل می دهند. 
هيچ يک از اين افراد مايل نيستند اسمی از آنها 
برده شــود و سال هاست که گمنام فعاليت های 
خيرخواهانه دارند.» مقدم نيز مايل نيست اسم 
و عکســی از او در اين گزارش منتشــر شود و 
خود را فقط واســطه بين خّيران و خانواده های 
کم بضاعت معرفــی می کند، در حالی که اهالی 
از او به عنوان ريش سفيدی ياد می کنند که حل 
مشکل نيازمندان نخستين و مهم ترين دغدغه 

اوست. 

وقتى اهالى پاى كارند
از ۸ ســال پيش تاکنون، هر ماه بســته ای 
شامل برنج، روغن، گوشت، مرغ، ماکارونی، رب، 
چای، قند و شکر به ۱۳۵خانواده تحت پوشش 
مؤسســه خيريه دارالرحمن اهدا می شــود، اما 

فعاليت های آن به همين جا ختم نمی شود. 
در اين مؤسســه لباس عيد، اجــاره خانه، 
نوشــت افزار، هزينه دارو و درمان، فراهم کردن 
جهيزيه و هر چيزی که نياز يک خانواده باشــد 
برای نيازمندان تأمين می شــود. اين مؤسســه 
به صورت رســمی فعاليت می کند و بارگذاشتن 
۷۲ديــگ حليم در شــب هفت شــهادت امام 
حســين(ع) که بســياری از اوقات به بيش از 
صد ديگ می رســد، از کارهای ويژه آن اســت. 
داستان برپا کردن ديگ های حليم هم به زمانی 
برمی گردد که شهيد نورتقی و حاج   اکبر به فکر 
افتادند نذر بی بی رقيه(س) ۳ديگ حليم بپزند 
و توزيع کنند. خبر اين کار به سرعت در محله 
پيچيد و در شــب هفتم شهادت ساالر شهيدان 

کربال، ۲۳ديگ حليم بار گذاشته شد. محور همه 
اين فعاليت  ها پايگاه بسيج شهيد عبدالهادی در 
مســجد امام زمان(عج) است؛ همان مکانی که 
در دوره  های مختلــف از جمله دوران انقالب و 
جنگ، مرکز تجمع و ســاماندهی حرکت  های 

مردمی محله جليلی بوده است. 

ياددادن ماهيگيرى فراموش نمى شود
اعضای مؤسسه خيريه دارالرحمن درخصوص 
اشــتغالزايی سرپرســتان خانوار هــم گام های 
بلندی برداشــته اند. آنها با تهيه و اهدای چند 
دستگاه موتورسيکلت، چرخ خياطی و دستگاه 
سبزی خردکن به سرپرستان خانوار جويای کار، 
شرايط اشتغال آنها را فراهم کرده اند که برخی 
از آنها زندانيان آزاد شــده، بانوان بدسرپرست 
و بی سرپرســت يا بهبوديافتگان موادمخدرند. 
امســال به دليل شــيوع ويروس کرونا بسياری 
از خّيران و ســاکنان محلــه جليلی هم، هزينه 
نــذورات ســفره های احســان خــود را که در 
سال های گذشــته برپا می کردند، دراختيار اين 
خيريه قرار دادند تا برای گره گشايی از مشکالت 
نيازمندان مورد استفاده قرار گيرد. اعضای اين 
مؤسســه خيريه برای رهايی معتادان از چنگال 
اعتياد هم قدم برمی دارند و تاکنون چند نفر از 
اهالی و اعضای خانواده های تحت پوشش را که 
در دام اعتيــاد افتاده بودند، در کمپ های ترک 

اعتياد بستری کرده اند. 

گرانى اجناس و مشكالتى كه پيش 
روست

چند ماهی اســت قيمت اجناس به خصوص 
مــواد غذايی افزايش چشــمگيری پيدا کرده و 
حتی برخی اقالم کمياب شــده اســت. همين 
موضوع مشــکالتی پيــش روی اعضای خيريه 
دارالرحمن گذاشته است و برای تهيه مايحتاج 
۱۳۵خانواده تحت پوشــش مؤسسه به دردسر 
افتاده اند. اگر تا چند ماه پيش تهيه بســته های 
غذايی به راحتی با روی هم گذاشتن کمک های 
مردمی فراهم می شــد، اينــک خريد اجناس 
نيازمند پــول هنگفتی اســت. از طرف ديگر، 
خريد برخی اجناس به سختی انجام می شود که 
نمونه اش تهيه روغن برای خانواده هاست. اعضای 
مؤسسه در اين مدت برای تهيه روغن تالش های 
زيــادی کرده اند،  اما به هر حال از آنجا که نيت 
آنها خير بوده، تاکنون اقــدام به حذف اقالمی 
از بســته خانواده ها نکرده اند. يکی از اقدام های 
ماهانه اين مؤسســه، خريد ۳رأس گوســفند و 
توزيع گوشت قربانی بين خانواده هاست. قيمت 
گوســفند زنده هم در اين مدت افزايش زيادی 
داشــته، ولی باعث نشده اين رسم به فراموشی 
ســپرده شــود. اعضای اين مؤسسه دل بزرگی 
دارنــد و با اينکه در حال حاضر بدهی زيادی به 
دليل خريد اجناس به کاســبان محل دارند از 
ادامه کار خود منصرف نشده و به هر نحو شده 
خانواده های کم بضاعت را با دســت پر از پايگاه 

بسيج راهی می کنند. 

مشاركت

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

بازخوانى اتفاقى كه 72سال پيش منجر
 به راه اندازى خيريه اى در محله جليلى شد

135خانواده سر سفره 
احسان يك شهيد

   نمازجماعت تمام شده بود و شهيد «مجيد نورتقی» 
و حاج «اکبر مقدم» در مسجد امام زمان(عج) مشغول 
گفت وگو بودند که بانويی وارد شده و با باز کردن سفره 
دلش، آنها را بــرای انجام يک کار خير مصمم کرد. زن 
برايشان تعريف کرد که برای خريد شير خشک نوزادش 
در تنگنا اســت و برای همين راه مسجد را پيش گرفته 
است. شــهيد نورتقی و حاج اکبر دست در جيب برده 
و او را برای خريد شيرخشــک و مايحتاج زندگی اش 
راهی کردند. آنها آن روز به جای رفتن به خانه، ســراغ 
ريش سفيدها، معتمدها و خّيران محله جليلی رفتند تا 
از آن پس، مبلغی برای کمک به خانواده های کم بضاعت 
کنار بگذارند. حاال ۲۷ســال از آن روز گذشته است. 
آقامجيد ســال۱۳۹۱ بر اثر عوارض شيميايی جنگ به 
ديدار حق رفته، اما حاج اکبر همچنان مؤسسه خيريه 
دارالرحمن را با کمک بچه هــای محله اداره می کند و 
کمک های شــان مقطعی و به مناسبت های سال محدود 

نيست و هميشگی است.  

ابوذر چهل اميرانى

رونا
تالش در روزهای شیوع ک

بــا 
شــيوع ويروس کرونــا اعضای 

مؤسســه خيريــه دارالرحمــن بــه يــاری 
هم محله ای هــا و خانواده هــای کم بضاعت هم رفتند. 

در اين ايام مواد ضد عفونی کننده و ماســک توسط مؤسسه 
توزيع شد و تاکنون ۷۰ هزار ماسک و بسته های ضد عفونی کننده 

بين شهروندان و مستمندان توزيع شــده است. تانکری هم مقابل 
مسجد قرار دادند و هر شب از مواد ضد عفونی کننده سطوح پر کردند 
تا همه بتوانند به آســانی از آن استفاده کنند. اعضای اين مؤسسه از 
دانش آموزان خانواده های محروم هم غافل نشده و به دليل تشکيل 
مجازی کالس های درس، اقدام به تهيه تلفن همراه برای اين قشر 

از افراد کرده اند. پس از شناســايی خانواده های محرومی که 
دانش آموز داشتند، تاکنون ۲دستگاه لپ تاپ و نزديک 

به ۲۰دســتگاه تلفن همراه هوشمند تهيه و 
بين آنها توزيع شده است. 

ید
مج

قا 
د آ

شمن
ی ارز

یادگاری ها

پنجشنبه ها 
شور و حال خاصی در مسجد امام 

زمان(عج) و پايگاه بسيج شهيد عبدالهادی 
به چشــم می خورد. چند سالی است رسم جالبی 

بين ساکنان و خّيران محله جليلی رايج شده که بانيان 
مؤسســه خيريه دارالرحمن پايه گذار آن بودند. در اين روز 
هر کسی چند پرس غذا در خانه پخته و به مسجد می آورد. 
سپس غذاها بسته بندی و بين خانواده های کم بضاعت توزيع 
می شــود. نوع غذا در انجام اين کار شرط نيست و هر کسی 
غذايی که دلخواه اوست يا در توان دارد، پخته و به مسجد 

می آورد. ممکن است خّيران با يک تا ۳پرس غذا در 
اين کار خير مشارکت کنند. به طور معمول هر 

هفته بين ۲۰۰ تــا ۴۰۰ پرس غذا 
توزيع می شود. 

گذر فرهنگ

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

همه اعضای خانواده اش تحصيلکرده هســتند و از 
جايــگاه علمی بااليی برخوردارند؛ از پدری که مترجم، 
نويسنده، شاعر، منتقد ادبی، پزشک عمومی و کارشناس 
ارشد رشته شيمی درمانی است، سابقه ۳۰سال طبابت 

بخــش  خون بيمارستان دکتر شريعتی در 
نخســتين  از  و  دارد  را 
نشــريه  انتشــار  روز 
آذری ســردبيری آن 
تا  شــده  عهده دار  را 
خواهــران و برادرانش 
رشــته های  در  کــه 

مختلف پزشــکی، دکترای فيزيک، شــيمی، حقوق و 
گياه پزشکی تحصيل کرده اند. متأسفانه به دليل شرايط 
کرونا امکان تهيه گزارش خانوادگی از آنها فراهم نبود 

و اين بار به  صحبت با حسين رياضی اکتفا کرده ايم. 
رياضی مهندسی عمران و ليسانس و فوق ليسانس 
رشته حقوق دارد. او کارآموز وکالت و نوازنده حرفه ای 
تار اســت و اصالتش به روستای جمال آباد شهر سراب 
برمی گردد و از بدو تولد در محله شهرک رسالت سکونت 
دارد. می گويد: «پدرم از دوران جوانی برای ادامه تحصيل 
به تهران آمد و بعد از ازدواج در اينجا ماندگار شد. بعد 
از شــهادت عموحســين در دوران دفاع مقدس و آرام 
گرفتنش در آرامستان بهشت زهرا(س) از سال۱۳۵۹ 
پدربزرگ و مادربزرگم برای نزديکی به مزار برادر شهيد 
خانواده در محله شهرک رسالت که نزديک ترين نقطه 
مسکونی به بهشــت زهرا(س) است، ساکن شدند و به 

تبع آن پدر و مادرم هم ساکن اين محله شدند.» 
وقتی از او می خواهيم تا بيشــتر درباره نشــريه اش 
صحبت کند، می گويــد: «فصلنامه آذری نشــريه ای 
فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنری است که از سال۱۳۸۲ 
توســط پژوهشــگران زبان آذری «بهــزاد بهزادی» و 
«حســن رياضی» فعاليت خود را به زبان های آذری و 
فارسی شروع کرد. دفتر نشريه در ميدان انقالب است. 
۱۲نيــروی کار در انجــام امور مجله فعاليــت دارند و 
نويسندگان مطرحی همچون «احمد پوری»، «اردشير 
رســتمی»، «يداهللا مفتون امينی» و... برای اين نشريه 
قلم می زنند.» رياضی دربــاره آغاز فعاليتش در 
اين مجله می گويد: «بعد از فوت استاد بهزادی 
مدتی همســرش مســئوليت نشريه را 
از سال۱۳۹۲  عهده دار شد، سپس 
من به عنــوان مديــر داخلی در 
نشريه مشغول به کار شدم 
ســال۱۳۹۵  از  و 
به عنوان  تاکنــون 
ل  مســئو ير مد

فعاليت می کنم.» 

 شهرك رسالت 
روزنامه فروشى ندارد 

زيادی  تعــداد  ســکونت 
منطقــه۱۹  در  آذری زبــان 
تــا درباره  بهانه می کنيم  را 
اين  از  اهالی محله  استقبال 
نشريه بپرســيم که رياضی 
می گويــد: «ايــن مجلــه 

۲۴۸صفحه ای در کتابفروشی های معتبر تهران، تبريز 
و کرج و توســط انتشارات نشر چشمه، ثالث و اختران 
عرضه می شــود و تاکنون ۴۵شماره از آن منتشر شده 
اســت. بيش از ۳۰۰نسخه از اين نشريه به کشورهايی 
مثل آلمان، فرانسه و انگلســتان ارسال می شود. من و 
پدرم خيلی دوســت داريم اين نشــريه به دست افراد 
برجسته و کتابخوان محله به خصوص آذری زبانانی که 
تعدادشــان در محله های منطقه۱۹ از جمله شــهرک 
رســالت کم نيســت برســد، اما متأســفانه در محله 
شــهرک رسالت نه باجه روزنامه فروشــی وجود دارد و 
نه کتابفروشی و کتابخانه معتبری ديده می شود. برای 
توزيع فصلنامه بيــن آذری زبانــان عالقه مند نيازمند 
حمايت معنوی هستيم. ما انتظار مالی از کسی نداريم 
و تنها نيازمان حمايت های معنوی برای شناساندن اين 
نشــريه به ساکنان محله است که اغلب هيچ شناختی 
از ما ندارند و حتی اگر اين نشــريه را به باجه های ديگر 
محله ها تحويل بدهيم بعيد می دانم کســی سراغ آنها 
برود. اين درحالی است که منطقه۱۹ آذری نشين است و 
می توان برای فعاليت هرچه بهتر نشريه حتی از نخبگان 

آذری زبان منطقه۱۹ هم کمک گرفت.» 

تغييرات و مشكالت يك محله  بومى 
شهرک رسالت طی سال های اخير متحمل تغييرات 
گسترده ای شــده است. محله ای که بافت بومی داشت 
ديگــر رنگ و بوی اصيل خــود را از دســت داده، اما 
همچنان محيط نسبتًا امنی است و آسيب های زيادی 
در آن ديده نمی شود. اين بخشی از صحبت های مدير 
مسئول نشــريه آذری اســت که با بيان آن می گويد: 
«بيشــتر اهالی محله خانواده ما را می شناســند. پدرم 
ســال ها به دليل مهارتش در علوم پزشکی در حد توان 
خود نيازهای پزشکی اهالی محله را پاسخ داده و اکنون 
که ســنی از او گذشته خواهر پزشکم در صورت نياز به 
همسايه ها خدمات پزشکی رايگان ارائه می کند. تا چند 
سال پيش همه اهل محل يکديگر را می شناختند و اين 
محله جزء محله های خوب منطقه۱۹ محسوب می شد، 
اما طی سال های اخير با گسترش بازار در خيابان کلهر با 
مشکالتی مثل رشد ساخت وسازهای غيرمجاز و تجاری، 
افزايش جمعيت، ترافيک سنگين و... روبه رو شده است. 
با تبديل شــدن محله به بازار بالطبع   تردد هم بيشتر 
شــده و کمبود جای پارک و ترافيک معضل مهم اين 
روزهای محله است. وضعيت ۲خط اتوبوسرانی اين محله 
اصًال مناســب نيست و دانش آموزان و دانشجويان برای 
ورود و خروج به محله مشــکالت زيادی را بايد تحمل 
کنند.» رياضی ضمن قدردانی از راه اندازی نخســتين 
ايستگاه آتش نشانی در شهرک رسالت می گويد: «نبود 
درمانگاه شبانه روزی يکی از مشکالت مهم محله ماست. 
در چنين شرايطی اگر کسی وسيله نقليه نداشته باشد 
برای رساندن خود به درمانگاه های ديگر بايد سختی های 

زيادی را به جان بخرد.»

تعطيلى تنها مركز فرهنگى محله
رياضی با اشــاره به تعطيلی «خانه مشق» که تنها 
مرکز فرهنگی محله محسوب می شد و او و خواهرانش 
تجربه برگــزاری کالس های کمک آموزشــی رايگان 
برای دانش آموزان محله را در آن داشــته اند، می گويد: 
«مدتی اســت اين خانه تعطيل شده است. با اين حال 
خواهرانم دست از آموزش نکشيده و در فضای مجازی 
به آموزش داوطلبانه می پردازند. اهالی محله شــهرک 
رسالت اين روزها بين دهياری و شهرداری گير کرده اند 
و کسی پاسخگوی مسائل و دغدغه های آنها نيست. من 
از شــهردار تقاضا دارم با حداقل هزينه اجازه بازگشايی 
مجدد اين خانه مشــق را بدهد تا بچه های بی بضاعت 
از امکانات آن بهره مند شــوند، اين درحالی اســت که 
چهره های برجســته علمی، ورزشی و فرهنگی زيادی 
در شهرک رسالت سکونت دارند که می توانند با حضور 
در اين محيط فرهنگی ظرفيت های خوبی برای ارتقای 
محله باشــند.»  او در پايان از پارک جنگلی افرا که در 
محله قرار دارد ياد می کند و با درخواست ايجاد پيست 
و جايگاه های فرهنگی در اين پارک، می گويد: «با وجود 
همه مشکالت من و خانواده ام اين محله را خيلی دوست 
داريم و دل مان می خواهد هرچه زودتر اهالی خوب اين 

محله شرايط بهتری را تجربه کنند.»

از ماجراى انتشار فصلنامه  «آذرى» تا دغدغه هاى فرهنگى 
براى محله در گفت و گو با «حسين رياضى»  

خانه مشق 
را دوباره به اهالى بازگردانيد!

  عضــوی از يک خانــواده نخبه در 
محله شــهرک رســالت است و ضمن 
ادامه تحصيل در رشــته های مهندسی 
عمران، کارشناسی ارشد حقوق و کسب 
مهارت در هنر موســيقی و نوشــتن، 
مسئول  مدير  به عنوان  ســال۱۳۹۰  از 
در فصلنامــه «آذری» فعاليت می کند. 
نشريه  امتياز  صاحب  رياضی»  «حسين 
فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنری است 
که به زبان های آذری و فارســی منتشر 
که  منطقه۱۹  انگار ساکنان  اما  می شود، 
بخش قابل توجهــی از آنها آذری زبان 
هستند شناخت زيادی از او و نشريه اش 
اين جوان  ندارنــد. در روزهايی کــه 
۳۷ساله محله عالقه مند است فصلنامه 
آذری را به دســت مخاطبان آذری زبان 
منطقه اش برساند و از نقطه نظرات آنها 
در انتشار اين نشريه بهره مند شود، با او 

همراه شده ايم.  

زهرا بلندى

نخســتين  از  و  دارد  را 
نشــريه  انتشــار  روز 
آذری ســردبيری آن 
تا  شــده  عهده دار  را 
خواهــران و برادرانش 
رشــته های  در  کــه 

رشته حقوق دارد. او کارآموز وکالت و نوازنده حرفه ای 
تار اســت و اصالتش به روستای جمال آباد شهر سراب 
برمی گردد و از بدو تولد در محله شهرک رسالت سکونت 
دارد. می گويد: «پدرم از دوران جوانی برای ادامه تحصيل 
به تهران آمد و بعد از ازدواج در اينجا ماندگار شد. بعد 
از شــهادت عموحســين در دوران دفاع مقدس و آرام 

گرفتنش در آرامستان بهشت زهرا(س) از سال
پدربزرگ و مادربزرگم برای نزديکی به مزار برادر شهيد 
خانواده در محله شهرک رسالت که نزديک ترين نقطه 
مسکونی به بهشــت زهرا(س) است، ساکن شدند و به 

تبع آن پدر و مادرم هم ساکن اين محله شدند.» 
وقتی از او می خواهيم تا بيشــتر درباره نشــريه اش 
صحبت کند، می گويــد: «فصلنامه آذری نشــريه ای 

فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنری است که از سال
توســط پژوهشــگران زبان آذری «بهــزاد بهزادی» و 
«حســن رياضی» فعاليت خود را به زبان های آذری و 
فارسی شروع کرد. دفتر نشريه در ميدان انقالب است. 
۱۲نيــروی کار در انجــام امور مجله فعاليــت دارند و 
نويسندگان مطرحی همچون «احمد پوری»، «اردشير 
رســتمی»، «يداهللا مفتون امينی» و... برای اين نشريه 
قلم می زنند.» رياضی دربــاره آغاز فعاليتش در 
اين مجله می گويد: «بعد از فوت استاد بهزادی 
مدتی همســرش مســئوليت نشريه را 

از سال عهده دار شد، سپس 
من به عنــوان مديــر داخلی در 
نشريه مشغول به کار شدم 

ســال از  و 

 شهرك رسالت 
روزنامه فروشى ندارد روزنامه فروشى ندارد 

زيادی  تعــداد  ســکونت 
منطقــه در  آذری زبــان 

تــا درباره  بهانه می کنيم  را 
اين  از  اهالی محله  استقبال 
نشريه بپرســيم که رياضی 
می گويــد: «ايــن مجلــه 

آذری را به دســت مخاطبان آذری زبان 
منطقه اش برساند و از نقطه نظرات آنها 
در انتشار اين نشريه بهره مند شود، با او 

همراه شده ايم.  همراه شده ايم.  

از شهردار تقاضا 
دارم با حداقل هزينه 

اجازه بازگشايی مجدد اين 
خانه مشق را بدهد تا بچه های 

بی بضاعت از امکانات آن 
بهره مند شوند

شهرک 
رسالت نه باجه 

فروش روزنامه  دارد 
نه کتابخانه  معتبر
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تصور مي كرديم عموعباس سن و سال دار و موسپيد 
اســت، ولي «عباس ببا» هنــوز به پيري 
نرسيده اســت. لحني گرم و مهربان دارد و 
متواضع و افتاده صحبت مي كند. جماعتي 
از مسئوالن در محله نفرآباد جمع شده اند 
تا پاتوق محله «عموعباس» را افتتاح كنند 
و عباس ببا به آســودگي مشــغول تعمير 
شيرآالت آپارتمان ساده و نقلي اش است كه 
چند كيلومتري با محله نفرآباد فاصله دارد. 

از خانه پدري خودش و خانه همســايه 
قديمي اش، مشــهدي فرهــاد خاطرات 
زيادي دارد و خوشــحال اســت كه اين 
خانه ها دوباره رونق مي گيرند. او تعريف 
مي كنــد: «خانه پدري ما روبه روي خانه 
مشهدي فرهاد بود و با هم سالم و عليك 
و رفت و آمد همســايگي داشتيم. برادر 
مرحومم، اكبر، هم كه با دختر ننه عشرت 
و مشهدي فرهاد ازدواج كرد، اين رابطه 
گرم تر و محكم تر شــد.» او در باره خانه 
مشهدي فرهاد مي گويد: «خانه مشهدي 
فرهاد مثل همه خانه هاي محله نفرآباد 
گود بود و از در خانه كه وارد مي شديم، 
بايد چند پله پايين مي رفتيم تا به حياط 
برســيم. اتاق هاي كوچــك و بزرگ و 
راهروها هم دور حياط بودند. حياط خانه 
مشهدي درخت توت پربركتي داشت كه 
خودش آن را كاشته بود و حسابي ميوه 
مي داد. تابســتان ها همه با چادر و سبد 
براي توت چيني به خانه مشهدي فرهاد 
مي آمدند. پاييز و بهار هم ننه عشرت زير 
درخت تخت مي گذاشــت و براي چاي 
خوردن و اختالط با همســايه ها قاليچه 
و پشــتي مي چيد. در اين خانه مراسم 
عروسي دختر و پسرهاي فاميل و محل 
برگزار مي شد و هميشه غلغله و پرجنب 

و جوش بود.» 

مهماني هاي خاله جواهر
جواهر خانــم و حــاج عزيزاله ببا 
كه پدر و مادر عموعباس هســتند به 

رحمت خدا رفته اند، ولي تا وقتي بودند خانه آنها از 
همسايه و آشنا خالي نمي شد. عموعباس 
و۴ بــرادرش در دوران جنــگ تحميلي 
رزمنده بودند و برادرش حاج «اكبر» كه 
داماد مشــهدي فرهاد بود، بعد از تحمل 
ســال ها درد و رنج مجروحيت و جانبازي 
به رحمت خــدا رفته اســت. عموعباس 
تعريــف مي كنــد: «آن زمــان خانه هاي 
محله كوتاه بودند و پشــت بام خانه ما به 
حيــاط حرم حضــرت عبدالعظيم(ع) 
مشرف بود. همســايه ها مادرم را خاله 
جواهــر صدا مي زدند. او هر روز غروب 
ســماورش را روي  بام روشن مي كرد و 
جوانــان محله كه از جبهه به مرخصي 
مي آمدند از هر جاي محل خودشــان 
را به پشــت بام خانه ما مي رساندند تا 
چاي لب ســوز خاله جواهر را از دست 
ندهند. كنار بســاط چاي نقل داستان 
جبهه و اتفاقــات محله هم داغ بود. » 
خانه پدري عموعباس ســال ها هيأت 
عــزاداري ماه هاي محــرم و صفر بوده 
«پدرم  مي گويــد:  عموعباس  اســت. 
هيأت كــودكان مســلم بن عقيل را با 
كمــك برادرانم و بچه هــاي محل راه 
انداخت و مجالس عزاداري و آشــپزي 
هيأت در منزل پدرم برگزار مي شــد. 
براي برگزاري برنامه هاي هيأت، اهالي 
محل به خانه پدرم رفت و آمد داشتند 

و خانه او هيچ وقت خلوت نبود.» 

درخت توت باقي ماند
قرار گرفتــن محله نفرآباد در طرح 
عبدالعظيم(ع)  حضرت  حرم  توســعه 
داد. كســي  تغييــر  را  همــه چيــز 
نمي توانســت خانه اش را نوسازي كند 
يا بفروشــد و اهالــي بالتكليف مانده 
بودند. كم كم يكي يكي خانه هاي شان 
را به شهرداري فروختند يا به غريبه ها 
اجــاره دادند و از محــل رفتند. خانه 
مشهدي فرهاد هم فرسوده شده بود و 

اجراي طرح هاي توسعه محله اي به نفرآباد رسيد

سراي عموعباس 
پاتوق محله مي شود

  محل ساخت «سراي عموعباس» مشخص شده و كلنگ ساخت آن هم بر زمين خورده، ولي بسياري از 
اهالي شهر ري حتي نمي دانند عمو عباس كيست و چرا نام او را روي پاتوق محله نفرآباد گذاشته اند. محله 
نفرآباد ۲۰ســال پيش در طرح توسعه و ساماندهي حرم حضرت عبدالعظيم(ع) قرار گرفته، اما با گذشت 
زمان و بر زمين ماندن طرح، سال ها بالتكليف بوده و به محله اي ويران و راكد تبديل شده است. به تازگي 
مديريت شهري و شوراي اسالمي شهر تهران با همكاري سازمان ميراث فرهنگي طرحي تصويب كردند 
كه حيات و شــور زندگي را  به اين محله قديمي و بااصالت  بازگرداند. در اين طرح اهالي محله با رعايت 
شرايطي خانه هاي خود را دوباره مي سازند و مديريت شهري هم در زمين ها و امالكي كه در دهه۸۰تملك 
كرده، طرح هاي توسعه محله اي اجرا مي كند. طراحي پروژه ساخت پاتوق محلي با نام «سراي عموعباس» 
نخســتين قدم مديريت شهري براي آغاز اين طرح بود كه اخيراً كلنگ آن بر زمين خورد. اما عموعباس 
كيست و چرا نام او را روي پاتوق محله نفرآباد گذاشتند؟ در روز كلنگ زني طرح پرسان پرسان خانه گرم و 
ساده عموعباس را پيدا كرديم و پاي صحبت هايش نشستيم تا پاسخ اين پرسش ها را پيدا كنيم. عموعباس 

«عباس ببا» نام دارد و گزارش زير حكايت سراي عموعباس است.  

رابعه تيموري

اگر دستي به سر و رويش نمي كشيدند، زندگي زير 
ســقف و ديوارهاي نم زده و طبله كرده آن بي خطر 
نبــود. ديگر براي اهالي هــم دل و دماغ توت چيني 
و دورهمي نمانده بود و ننه عشــرت توت ها را سبد 
سبد به خانه همســايه ها و هيأت محل مي فرستاد. 
ســن و سال ننه عشــرت كه زياد شد و قوت سر و 
سامان دادن خانه فرســوده اش را نداشت، آن را به 
شــهرداري فروخت و از محله نقل مكان كرد. روزي 
كه بلدوزرهاي غول پيكر ديوارهاي خانه مشــهدي 
فرهــاد را فرو ريختند دل اهالي محله نفرآباد گرفته 
بود، ولــي وقتي ديدند تك درخت پير حياط ســر 
جايش مانده كمي تسكين پيدا كردند. خانه مخروبه 
مدت ها به حال خود رها شــد و خيلي زود به شكل 
زباله داني درآمد كه بوي شــيرابه زباله ها و موش و 
سوسك هاي البه الي آوارها همسايه ها و رهگذران را 
آزار مي داد. عموعباس مي گويد: «روزهاي كودكي و 
نوجواني ما در خانه ننه عشرت گذشته بود و از اينكه 
به مخروبه تبديل شــده بود خيلــي ناراحت بوديم. 
يــك روز با تعدادي از اهالي محل و بچه هاي هيأت 
تصميم گرفتيم اطراف درخت توت را تميز كنيم تا 
از حالــت زباله داني خارج شــود. آنجا را آب و جارو 
كرديم، المپ و ريســه كشــيديم و با سيمان فرش 
كرديم. خاك هايي را هم كه از خراب كردن ديوارها 
مانــده بود در گــودي حياط ريختيم تا همســطح 

شود.»

همه پاي كار بودند
همســايه ها و اهل محل هرچه از دست شــان بر 
مي آمد با دل و جان انجام مي دادند، ولي آباد كردن 

آن مخروبــه به ســرمايه اي قابل توجه نياز داشــت. 
عموعباس در كارخانه ســيمان كار مي كرد و وقتي 
بازنشســته شــد، هم وقتش آزادتر بود و هم پاداش 
پايان خدمتش دســت و بالش را بازتر كرده بود.  او 
اطراف درخت گل هاي رنگارنگ كاشــت و ريسه هاي 
رنگي كشيد، چند صندلي و نيمكت سنگي و سيماني 
هم درست كرد و حوض فيروزه اي بزرگي زير درخت 
گذاشت كه بچه هاي محله بتوانند در آن آبتني كنند. 
عمــو عباس مي گويد: «آن زمان درســت كردن اين 
پاتوق شــور و نشاط خاصي در اهالي به وجود آورده 
بود و هر كس گوشه اي از كار را مي گرفت. مثًال حاج 
«مصطفي نفر»۲ ماشين سيمان آورد و آقا مصطفي 
كــه در ميان اهالي بــه «مصطفي نفتــي» معروف 
بود بنايي پاتــوق را بر عهده گرفــت. حاج «محمد 
ســبزعلي» هم در پر كردن گــود حياط كمك كرد. 
برادرزاده ام حميد و دوســتانش هم هميشه پايه كار 
بودنــد و از رنگ آميزي حوض و برق كشــي پاتوق تا 
علم كردن هيأت را انجام مي دادند.» بچه هاي هيأت 
كودكان مسلم بن عقيل بزرگ شده بودند و ديگر خانه 
حاج عزيزاله براي برگزاري مراسم هيأت فضاي كافي 

نداشــت. آنها به فكر افتادنــد روي درخت و اطراف 
آن را بپوشــانند و هيأت را همانجــا علم كنند. اين 
تصميم كه به سرانجام رسيد روزهاي خوش گذشته 
دوباره زنده شد. شــب هاي عزاداري محرم و صفر و 
جشــن نيمه شعبان حتي كســاني كه از محل رفته 
بودند خودشان را به پاتوق قديمي محله مي رساندند 
تا مانند گذشته ها چند ساعتي دور هم جمع شوند و 

ديدارهاي شان تازه شود. 

بازي هاي دسته جمعي همسايه ها
«حميد ببا» برادرزاده عموعباس تعريف مي كند: 
«خانم هــاي محــل زير چــادر هيأت ســبزي پاك 
مي كردند و بچه ها هم مشغول بازي و آب تني بودند. 
شب هاي اعياد تا نيمه شب بســاط بازي هاي محلي 
بــه راه بود و همه با هم «شــل كن، ســفت كن» و 
«گل يا پوچ » بازي مي كردند. اين روزها و شــب ها 
خيلي باصفا بود، ولــي وقتي محله خلوت بود گاهي 
عمو عباس مجبور مي شــد شــب را در پاتوق محله 
به صبح برســاند تا معتادان و اراذل و اوباشي كه در 
مخروبه هاي محله پنهان شده بودند،  وارد اين پاتوق 
نشــوند. » انتظار عموعباس صبور هــم براي رونق 
گرفتن و تعيين تكليف محله نفرآباد به ثمر نرســيد 
و باالخره ســال۱۳۹۶ همراه خانــواده اش به محله 
ديگري نقل مكان كــرد. با فروش خانه حاج عزيزاله 

به شــهرداري و رفتن فرزندانــش از نفرآباد 
پاتوق اهالي دوباره مخروبه شد. گل ها يكي 
يكــي پژمردند، حوض فيــروزه اي بي آب 

ماند و كف ســيماني پاتوق ديگر براي 
نبود.  مناسب  دورهمي  و  نشســتن 
تصميــم مديريــت شــهري براي 
تبديل زمين خانه ننه عشــرت و 
مرحوم مشهدي فرهاد به پاتوق 
محله نفرآباد باعث شد كه ياد 
آن روزهاي شــاد و پرجنب و 
جــوش دوباره بــراي اهالي 

زنده شــود. ننه عشــرت  
كه۸۰ســال از خــدا 

عمــر گرفته پاي 
رفتــن به خانه 
را  قديمــي ش 
نــدارد، ولــي 
ل  شــحا خو
كــه  اســت 
ديگر  بــار  يك 

ي  يه ها همســا
قديمي زير درخت 
توت خانــه او دور 
هم جمع مي شوند. 

رئيس كميسيون شهرسازي 
ومعماري شوراي اسالمي شهر تهران:

معماري اصيل اسالمي 
به صرفه و اقتصادي است

ساخت پاتوق «سراي عموعباس» گام ارزشمندي است كه مديريت 
شهري براي آغاز طرح بازآفريني محله نفرآباد برداشته، اما بدون   ترديد 
همكاري و همراهي اهالي نفرآباد مهم ترين شــرط به ثمر نشستن اين 
طرح به شــمار مي آيد. اهالي محله هزينه باالي ساخت وساز و به صرفه 
نبودن ميزان تراكم مجاز را به عنــوان معايب طرح عنوان مي كنند. در 
حاشــيه مراســم كلنگ زني پاتوق محله نفرآباد كه با حضور جمعي از 
اعضاي شوراي شهر، مديريت شــهري منطقه، فرماندار شهرستان ري 
و تعدادي از مسئوالن و اهالي برگزار شــد، با «محمد ساالري» رئيس 
كميسيون شهرسازي ومعماري شوراي اسالمي شهر تهران گفت وگويي 
داشــتيم و نظر اهالي را با او در ميان گذاشتيم. ساالري به آينده طرح 
خوشبين اســت و اجراي آن را باعث ارزش افزوده امالك محله نفرآباد 

مي داند. 
 در طول سه دهه گذشته طرح هاي مختلف و حتي متناقضي در محله 
نفرآباد اجرا شــده كه دلسردي و ســردرگمي اهالي را به دنبال داشته 
اســت. طرح بازآفريني نفرآباد به چه انــدازه ظرفيت احياي اعتماد و 

مشاركت شهروندان محله را دارد؟ 
محله نفرآباد با رويكرد تملك براي ايجاد گورستان، بيش از دو دهه 
راكد مانده يا به اصطالح فريز شــده و بر اساس اين رويكرد تعداد قابل 
توجهــي از پالك ها و امالك محله تملك شــدند. يكي از اولويت هاي 
مديريت شهري دوره پنجم تعيين تكليف طرح هايي است كه فريز شده 
و مردم را بالتكليف كرده است. در گذشته كميسيون ماده۵ شهر تهران 
بر بارگذاري هاي انبوه روي قطعات شهري مناطق برخوردار تمركز داشته 
است. اين رويكرد بايد تغيير كند و به سمت طرح هاي محلي پيش برود. 
پرداختن به طرح هاي محلي كه در كيفيت زندگي شــهروندان بســيار 
تأثيرگذارند، رســالت واقعي كميســيون ماده۵ است. طرح بازآفريني 
محله نفرآباد هم در راستاي همين اهداف در اولويت اقدامات مديريت 
شهر تهران قرار گرفته است. مشاوران پروژه مدت ها به مطالعه و بازديد 
ميداني پرداخته و در تبادل نظر با ســاكنان محله تمام ظرفيت ها، نقاط 
ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدها را شناســايي كرده اند و طرح بر پايه 
اين تحقيقات تدوين شده است. بر اساس اين طرح، نفرآباد به گورستان 
تبديل نمي شود و پس از اجراي طرح محله اي با هويت و معماري اسالمي 
ايراني و مبتني بر هويت و تاريخ چند هزار ســاله شهرستان ري ايجاد 

مي شود. 
هزينه باالي ساخت وساز از مشكالت اهالي اين محله است. مديريت 
شهري براي افزايش توان اقتصادي اهالي چه تسهيالتي پيش بيني 

كرده است؟ 
 قرار اســت در محله نفرآباد خانه هايي ســاده و كم 
هزينه با مصالح ســنتي بومي ســاخته شود كه با سبك 
زندگي ايراني اســالمي مطابقت دارد. مديريت شــهري 
براي مشاركت در فرايند ســرمايه گذاري براي نخستين 
بار الزام به تأمين پاركينگ را از دوش مردم برداشته 
و پاركينگ واحدها در فضاهاي زيرســاختي كه قبًال 
شــهرداري تملك كرده تأمين مي شود. اين امر باعث 
نپردازند  را  پاركينگ  كسر  هزينه  مي شود شهروندان 
و زيرزمين ها هم براي نيازهاي مجتمع مســكوني قابل 
استفاده شوند. مديريت شــهري براي افزايش ظرفيت 
جذب سرمايه گذار همه پالك هايي را كه قبًال تملك كرده 
به تأمين سرانه هاي خدماتي اختصاص مي دهد و از محل 
پروژه هاي توسعه محله اي  از  درآمدهاي خود، مجموعه اي 

را اجرا مي كند.  
محدوديت تراكم ســاختماني و طبقــات مجاز امالك 
مسكوني محله نفرآباد سبب نارضايتي اهالي شده است. 

براي اين دسته از شهروندان چه پاسخي داريد؟ 
متأسفانه در عموم شــهروندان و حتي در مديريت 
شهري اين تصور وجود دارد كه دادن مجوز طبقات بيشتر 
خدمت شهرداري به مردم اســت، در حالي كه افزايش 
طبقات ســاختمان ها كاهش كيفيــت محيطي، كاهش 
باالرفتن آمار آسيب هاي  و  افزايش خودرو  و  ســرانه ها 
اجتماعــي را به دنبال دارد. در مقابــل طراحي محله اي 
فاخر با معماري ايراني اسالمي با سرانه هاي خدماتي مناسب 
ارزش افزوده اي بيشتر از ساخت خانه هاي ۵ طبقه به ارمغان 
مي آورد. در تهران محله هايي وجود دارد كه طبقات خانه هاي 
مســكوني آن از۲ و۳ طبقه تجاوز نمي كند، اما ارزش افزوده 

امالك آن بيشتر از ارزش افزوده مجتمع هاي بلند است. 

 ۱۳
هكتار مساحت محله 

نفرآباد است. 

 ۵۶۰
مترمربع مساحت سراي 

عموعباس است. مديريت شهري 
و شوراي اسالمي 

شهر تهران با 
همكاري سازمان 
ميراث فرهنگي 
طرحي تصويب 

كردند كه حيات و 
شور زندگي را  به 

اين محله قديمي و 
بااصالت  بازگرداند. 
در اين طرح اهالي 

محله با رعايت 
شرايطي خانه هاي 

خود را دوباره 
مي سازند و مديريت 

شهري هم در 
زمين ها و امالكي 

كه در دهه80تملك 
كرده، طرح هاي 

توسعه محله اي اجرا 
مي كند

به شــهرداري و رفتن فرزندانــش از نفرآباد 
پاتوق اهالي دوباره مخروبه شد. گل ها يكي 
يكــي پژمردند، حوض فيــروزه اي بي آب 

ماند و كف ســيماني پاتوق ديگر براي 
نبود.  مناسب  دورهمي  و  نشســتن 
تصميــم مديريــت شــهري براي 
تبديل زمين خانه ننه عشــرت و 
مرحوم مشهدي فرهاد به پاتوق 
محله نفرآباد باعث شد كه ياد 
آن روزهاي شــاد و پرجنب و 
جــوش دوباره بــراي اهالي 

زنده شــود. ننه عشــرت  
ســال از خــدا 

عمــر گرفته پاي 

ي  يه ها همســا
قديمي زير درخت 
توت خانــه او دور 
هم جمع مي شوند. 

شهر تهران قرار گرفته است. مشاوران پروژه مدت ها به مطالعه و بازديد 
ميداني پرداخته و در تبادل نظر با ســاكنان محله تمام ظرفيت ها، نقاط 
ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدها را شناســايي كرده اند و طرح بر پايه 
اين تحقيقات تدوين شده است. بر اساس اين طرح، نفرآباد به گورستان 
تبديل نمي شود و پس از اجراي طرح محله اي با هويت و معماري اسالمي 
ايراني و مبتني بر هويت و تاريخ چند هزار ســاله شهرستان ري ايجاد 

مي شود. 
هزينه باالي ساخت وساز از مشكالت اهالي اين محله است. مديريت 
شهري براي افزايش توان اقتصادي اهالي چه تسهيالتي پيش بيني 

كرده است؟ 
 قرار اســت در محله نفرآباد خانه هايي ســاده و كم 
هزينه با مصالح ســنتي بومي ســاخته شود كه با سبك 
زندگي ايراني اســالمي مطابقت دارد. مديريت شــهري 
براي مشاركت در فرايند ســرمايه گذاري براي نخستين 

و زيرزمين ها هم براي نيازهاي مجتمع مســكوني قابل 
استفاده شوند. مديريت شــهري براي افزايش ظرفيت 
جذب سرمايه گذار همه پالك هايي را كه قبًال تملك كرده 
استفاده شوند. مديريت شــهري براي افزايش ظرفيت 
جذب سرمايه گذار همه پالك هايي را كه قبًال تملك كرده 
استفاده شوند. مديريت شــهري براي افزايش ظرفيت 

به تأمين سرانه هاي خدماتي اختصاص مي دهد و از محل 
پروژه هاي توسعه محله اي  از  درآمدهاي خود، مجموعه اي 

را اجرا مي كند.  

مسكوني محله نفرآباد سبب نارضايتي اهالي شده است. 
براي اين دسته از شهروندان چه پاسخي داريد؟ 

شهري اين تصور وجود دارد كه دادن مجوز طبقات بيشتر 
خدمت شهرداري به مردم اســت، در حالي كه افزايش 
طبقات ســاختمان ها كاهش كيفيــت محيطي، كاهش 
باالرفتن آمار آسيب هاي  و  افزايش خودرو  و  ســرانه ها 
اجتماعــي را به دنبال دارد. در مقابــل طراحي محله اي 
فاخر با معماري ايراني اسالمي با سرانه هاي خدماتي مناسب 

ارزش افزوده اي بيشتر از ساخت خانه هاي 
مي آورد. در تهران محله هايي وجود دارد كه طبقات خانه هاي 
مســكوني آن از۲ و۳ طبقه تجاوز نمي كند، اما ارزش افزوده 

امالك آن بيشتر از ارزش افزوده مجتمع هاي بلند است. 

۵۶۰
مترمربع مساحت سراي 

عموعباس است.

عباس ببا
معروف به عموعباس
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

شــهردار ناحيه ۷ منطقه ۱۸ عنوان می کند که 
جمعيت ثابت روستاهای فيروزبهرام و گلدسته ۱۲ 
هزار و ۵۷۰ نفر است که از اين تعداد ۶۵۰ شهروند 
دوره ســالمندی را می گذرانند و شامل ۳۵۰ مرد و 
۳۰۰ زن با ميانگين ســنی ۶۵ تا ۹۰ سال هستند. 
محمدی از جمعيت شــناور ناحيــه ۷ نيز صحبت 
می کند که در شــبانه روز به ۲۰ هزار نفر می رســد. 
اين افراد جزو نيروی کار به شــمار می روند و طبق 
بررســی ها شايد کمتر از ۲ درصد از اين جمعيت در 
رده سنی سالمندان قرار بگيرند که آخرين سال های 
خدمت شــان را در صنايع و کارخانه ها و مؤسسات 

توليدی می گذرانند. 

اميد به زندگى سالمندان باال رفته، اما... 
امير محمدی، شهردار ناحيه ۷ که فارغ التحصيل 
رشــته روان شناســی در مقطع کارشناســی ارشد 
اســت و پايان نامه اش درباره ســالمت سالمندان و 
چگونگی گــذار از اين دوران بوده اســت. می گويد: 
«طبق نظر کارشناســان در چند دهه گذشته اميد 
به زندگی ســالمندان به نحو قابل توجهی باال رفته 
کــه داليل مختلفــی چون بهبود وضعيــت تغذيه، 
بهداشــت و درمان و... دارد، امــا در نقطه مقابل در 
برخی محله ها با معضل انزوا و گوشه گيری سالمندان 
مواجهيم و متأسفانه گاهی وقت ها آسيب هايی چون 
«آزار ســالمندی» البته در حاشيه شهرها بيشتر از 
ديگر جاها ديده می شود.» محمدی به اهميت اجرای 
برنامه هــای فرهنگی و 
طرح هايــی کــه اين 
کاهش  را  آســيب ها 
می کند  اشــاره  دهد، 
«طــرح  می گويــد:  و 
شــاد ـ  ســالمند 
ه  د ا نــو خا

بانشــاط با هدف تکريم اين گروه از شــهروندان در 
نهاد خانواده، فرهنگســازی برای نسل جديد به ويژه 
کــودکان و نوجوانــان و همچنيــن ارتقای کيفيت 
زندگی ســالمندان اجرايی شــده است و موضوعات 
مختلفی را شــامل می شود از تست و معاينه رايگان 
ســالمندان توسط پزشــکان خير، اهدای بسته های 
ارزاق به ســالمندان نيازمند، مرمت و بازسازی خانه 
سالمندان محروم، اجرای برنامه های شاد برای آنان 
مثل نمايش و مسابقه و...»به گفته محمدی، هنگام 
اجــرای برنامه های ســرگرمی و مســابقات اعضای 
خانــواده از جمله فرزنــدان و نوه ها ســالمندان را 

همراهی می کردند. 

مراقبت از سالمندان در دوران كرونا 
بيش از يک سال است که ويروس منحوس کرونا 
وارد کشــورمان شــده و از همــان روز اول تاکنون 
ناچار به رعايت قوانين مختلف از جمله حفظ فاصله 
اجتماعی، حــذف ديد و بازديدهــا، مهمانی ها و... 
شده ايم. شهردار ناحيه ۷ با اشاره به وضعيت زيست 
ســالمندان در روســتاهای حريم تهران می گويد: 
«شــرايط زندگی روستا با شــهر فرق می کند، مثًال 
بعضی از سالمندان روستا با ابزارهای امروزی مانند 
تلفن همراه آشنا نيستند و جز با تلفن ثابت خانگی 
نمی تواننــد با فرزندان خود حــرف بزنند و از حال 
و روزشان باخبر شــوند.» اومی افزايد: «در روستاها 
هيچ گونــه امکاناتی برای ديــد و بازديد تصويری با 
فرزندان از طريق گوشی همراه وجود ندارد و فرزندان 
ناچارند به آنها سر بزنند تا از صحت و سالمت پدران 
و مادران خود مطمئن شوند که کار خطرناکی است 

و امکان دارد در اين رفت و آمدها 
ويــروس کرونا  ناقل  ناخواســته 
شــوند، پس بايد در دوران کرونا 
بيشــتر مراقب سالمندان باشيم. 
در طرح ســالمند شاد ـ خانواده 
بانشاط به اين گروه از شهروندان 
آموزش داده می شود که چگونه 
ايــن دوران را بــدون آســيب 
سپری کنند و به روزهای خوب 

و شيرين پيش  رو فکر کنند.»

سالمندان؛ سرمايه هاى ارزشمند محله ها 
کــرم عزيزی منش، مديــر اداره اجتماعی ناحيه 
۷شــهرداری منطقــه ۱۸، از ســالمندان به عنوان 
گنج های باارزش ياد می کند و می گويد: «در گذشته 
اگر در خانواده و يا در محله ای اختالف و مشکلی به 
وجود می آمد اهالی سراغ ريش سفيدان و سالمندان 
می رفتند تا برای حل و فصل مشکالت از آنها کمک 

بگيرند. 
هنوز در محله ها و روستاها اين رسم 
وجود دارد و حرف ســالمندان به عنوان 
بزرگ محله خريدار دارد، اما به هر حال 
شرايط زندگی تغيير کرده است.» وی با 
اشــاره به تغيير سبک زندگی و افزايش 
امکانات و خواســته ها نسبت به گذشته 
می گويد: «اگر در قديم پدران و مادران 
فرزندان خود را ســرو سامان می دادند، 
بــا همان امکانات اوليه و ســاده زندگی 
مشترک شــان آغاز می شد و حتی زوج 

جوان چند ســال اول زندگی خــود را در کنار پدر 
و مادرشــان می گذراندند، اما اکنون بيشتر جوان ها 
در ابتدای زندگــی خانه مســتقل می خواهند. در 
روســتاهای محدوده ناحيه ۷ نمونه های فراوانی از 
خانه های بزرگی وجود دارد که در گذشــته چندين 
خانــوار در آن زندگی می کردنــد و اکنون يک زوج 
سالمند به تنهايی در آن سکونت دارند و فرزندان در 

نقاط ديگر ساکن شده اند.»

سالمندان فعال، شهروندان توانمند
مدير اجتماعی ناحيه ۷ شــهرداری منطقه ۱۸ 
می گويــد: «طبق آخرين آمار جمعيت ســالمندان 
در اين ناحيه ۶۵۰ نفر است که در شرايط متفاوتی 
زندگی می کنند. گروهی از آنها مستقل و کارآمدند 
و نيازی به کمــک ندارند. گروهی بــه دليل وضع 
نامناســب اقتصــادی نيازمند مراقبــت و توجه اند. 
گروه سومی هم هستند که نه تنها نيازمند خدمات 
نيستند، بلکه خودشان با فعاليتی که انجام می دهند 
بــه ديگران خدمات ارائه می کنند. در اين بين نبايد 
در  فعــال  ســالمندان  از 

 وقتی صحبت از سالمند و دوران ســالمندی به ميان می آيد فرقی نمی کند که منظورمان ساکنان 
کدام نقطه از شهر اســت. نکته مهم شناخت نيازها، خواسته ها و تالش برای بهبود وضعيت زندگی و 
باال بردن حس خوشبختی ميان آنان است. مسئوالن ناحيه ۷ شهرداری منطقه ۱۸ با درک اين موضوع 
دست به اجرای طرح «سالمند شاد ـ خانواده بانشاط» زده اند که هدف اصلی آن تکريم و گراميداشت 
جايگاه ســالمندان در بين خانواده ها و بهبود وضعيت ســالمت و ارتقای کيفيت زندگی آنان است. 
در گزارش پيش رو با کمک «امير محمدی» شــهردار و «کرم عزيزی منش» مدير اجتماعی ناحيه ۷ 

شهرداری منطقه ۱۸ در جريان جزئيات و چگونگی اجرای اين طرح ابتکاری قرار گرفتيم.  

مريم قاسمى

لبخند بزن 
پـدربزرگ!

طرح ويژه اى براى تكريم موسپيدها در 
روستاهاى ناحيه 7 منطقه 18 اجرا مى شود

کــه داليل مختلفــی چون بهبود وضعيــت تغذيه، 
بهداشــت و درمان و... دارد، امــا در نقطه مقابل در 
برخی محله ها با معضل انزوا و گوشه گيری سالمندان 
مواجهيم و متأسفانه گاهی وقت ها آسيب هايی چون 
«آزار ســالمندی» البته در حاشيه شهرها بيشتر از 
ديگر جاها ديده می شود.» محمدی به اهميت اجرای 
برنامه هــای فرهنگی و 
طرح هايــی کــه اين 
کاهش  را  آســيب ها 
می کند  اشــاره  دهد، 
«طــرح  می گويــد:  و 
شــاد ـ  ســالمند 
ه  د ا نــو خا

حوزه های ورزشی، اجتماعی و کارآفرينی غافل شد.»
او به نمونه هايی از ســالمندان توانمند روســتای 
فيروزبهرام و گلدسته اشــاره می کند و می گويد: «در 
اين زمينــه نمونه و مثال فراوان اســت، مثًال «احمد 
احمدی» شهروند ۷۰ ساله اين محله، همه فعاليت های 
بيــرون از خانه را با دوچرخــه انجام می دهد و به قول 
اهالی ۵۰ سال است که کسی او را پای پياده در محله 
نديده اســت. «کبری اشــکذری» نيز يکی 
ديگر از ســالمندان است که در فعاليت های 
خيرخواهانه مشــارکت بااليــی دارد و يکی 
از مســئوليت هايش شناســايی سالمندان 
بی بضاعــت و کمک رســانی به آنهاســت. 
«عليرضــا آقابيگی» هم کــه در بين اهالی 
چهره شــناخته شده ای اســت و مشکالت 
ســاکنان را از طريق شورای روستا پيگيری 
می کند. «ابوالفضل صابــر» اگرچه در دوره 
ســالمندی به ســر می برد، امــا در عرصه 
کارآفرينی برای جوانان افتخارات بســياری 
کسب و در کارگاهش برای بيش از صد نفر شغل ايجاد 

کرده است.»

افزايش آگاهى با موضوع سالمت جسم و 
روان

مديــر اداره اجتماعی ناحيه ۷ شــهرداری منطقه 
۱۸ در پايــان صحبت هايش از تنوع برنامه ها در طرح 
ســالمند شــاد ـ خانواده بانشــاط صحبت می کند و 
می گويد: «در اين برنامه به عالقه و ساليق سالمندان 
توجه شده است، مثًال در زمان ويزيت رايگان پزشکی، 
آموزش پخت غذای ســالم، ويژه ســالمندان نيز در 
دســتور کار قرار دارد تا آنها با تغذيه سالم و کنترل 
فشــارخون، قند و چربی خون درحفظ سالمت جسم 
خود بکوشند. مسابقه انتخاب خانواده برتر با محوريت 
ميزان رضايت ســالمندان يکی ديگر از برنامه هاست 
که طبق آن خانواده های نمونه معرفی و از آنها تقدير 
می شــود. از ديگر برنامه ها مشاوره رايگان با استفاده 
از روان شناســان برای بهبود روابط همسران سالمند، 
جلوگيری از انزوا و گوشــه گيری و ارتباط مناسب با 

فرزندان است.»

كرم عزيزى منش
 مدير اداره اجتماعى 

ناحيه 7شهردارى 
منطقه 18

و مادران خود مطمئن شوند که کار خطرناکی است 
و امکان دارد در اين رفت و آمدها 
ويــروس کرونا  ناقل  ناخواســته 
شــوند، پس بايد در دوران کرونا 
بيشــتر مراقب سالمندان باشيم. 
در طرح ســالمند شاد ـ خانواده 
بانشاط به اين گروه از شهروندان 
آموزش داده می شود که چگونه 
ايــن دوران را بــدون آســيب 
سپری کنند و به روزهای خوب 

و شيرين پيش  رو فکر کنند.»

بــه ديگران خدمات ارائه می کنند. در اين بين نبايد 
در  فعــال  ســالمندان  فرزندان است.»از 

چهره محله

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

نوجوانی ۱۲ ســاله بود که عالقه به کاراته او را 
به باشــگاهی کوچک در محدوده چهارراه يافت آباد 
کشاند. آن سال ها امکانات ورزشی در محله ها چنان 
بود کــه کودکان و نوجوانان گزينه های زيادی برای 
انتخاب رشته های ورزشی، حتی تفريح و سرگرمی 
نداشــتند. بهرامی ما را به حال و هوای دوران قديم 
می برد و می گويد: «تنها دلخوشی بچه های 
قديم مســابقه فوتبال گل کوچيک 
در کوچــه و خيابان بــود که البته 
دردســرهايی هم برايشــان داشت. 
گاهی اوقات با شکســته شدن پنجره 
خانه همســايه ها، بساط بازی فوتبال 
تا مدت ها برچيده می شد.» او با همه 
مشکالت و کمبودهايی که در 
نوجوانی با آن روبه رو 

بود، توانســت در رشته کاراته به جايگاهی شايسته 
برسد و خودش نيز تربيت کننده و مربی ورزشکارانی 
باشــد که در رقابت ها و مســابقات ملی و جهانی 

همواره می درخشند. 

يك تلنگر و آغاز ورزش هاى رزمى 
«نوجوانی کم ســن و ســال بودم که با تماشای 
کــودکان بی دفاع فلســطينی در تلويزيون ناراحت 
و منقلب می شــدم. بچه هايی که با دســتان خالی 
جلو ســربازان اســراييلی سينه ســپر می کردند و 
نمی گذاشتند تا آنها خانه و کاشانه شان را خراب کنند. 

ديــدن صحنــه درگيری 

می برد و می گويد: «تنها دلخوشی بچه های 
قديم مســابقه فوتبال گل کوچيک 
در کوچــه و خيابان بــود که البته 
دردســرهايی هم برايشــان داشت. 
گاهی اوقات با شکســته شدن پنجره 
خانه همســايه ها، بساط بازی فوتبال 
تا مدت ها برچيده می شد.» او با همه 
مشکالت و کمبودهايی که در 
نوجوانی با آن روبه رو 

«نوجوانی کم ســن و ســال بودم که با تماشای 
کــودکان بی دفاع فلســطينی در تلويزيون ناراحت 
و منقلب می شــدم. بچه هايی که با دســتان خالی 
جلو ســربازان اســراييلی سينه ســپر می کردند و 
نمی گذاشتند تا آنها خانه و کاشانه شان را خراب کنند. 

ديــدن صحنــه درگيری 

  يکی از چهره های ورزشی ماندگار منطقه ۱۸، استاد «ابوالفضل بهرامی» کاراته کای پيشکسوت 
و مربی باســابقه متولد سال ۱۳۴۹ اســت. از افتخارات او می توان به کسب مدرک بين المللی 
مربيگری درجه يک، کمربند مشکی دان ۷ رشــته کاراته سبک شيتوريو «سی شين کای» از 
کشور ژاپن اشاره کرد. در طول اين سال ها مجموعه ای از مدال های رنگی و کاپ های قهرمانی اش 
را کنج اتاق خانه نگهداری می کند. بهرامی سال هاســت مربی درجه يک، ممتاز و دبير ســبک 
«سی شين کای» در فدراسيون کاراته و عضو هيئت رئيسه اسپورت سبک«جو جيتسو» است و 
در کنار مربيگری و آموزش کاراته به عالقه مندان در رده سنی نوجوانان و جوانان، خودش نيز در 

رده سنی بزرگساالن در مسابقات جهانی شرکت می کند.  

مريم قاسمى

آموزش مجازى كاراته 
در دوران كرونا

استاد بهرامی بعد از۴۰ سال فعاليت 
در ورزش کاراته، با درک امکانات و نياز 
نســل جديد، کار مربيگری را با جديت 
دنبال می کند تا بتواند قهرمانان ديگری 
را از نســل های مختلف تربيت کند. او 
عالقه زيادی به محله و ساکنان آن دارد 
و در طول اين سال ها با اينکه می توانست 
در مناطق باالی شهر زندگی کند، اما اين 
کار را نکرده اســت. او عقيده دارد هيچ 
کجا محله  خودش که در آن بزرگ شده 
و افتخار کســب کرده، نمی شود و بايد 

دينش را به آن ادا کند. 
اســتاد بهرامی در طی اين سال ها 
از هيچ گونــه حمايت مــادی و معنوی 
از شــاگردانش دريغ نکرده است. همه 
می دانند که او از بچه های با اســتعداد و 
عالقه مند به کاراتــه به صورت تمام قد 
حمايت می کند و کسی را به خاطر ناتوانی 
در پرداخت شهريه پشت در باشگاه نگه 
نمی دارد. اين مربی با اخالق چند کالس 
آموزش کاراته در شهرک ولی عصر(عج) 
دارد که البته در يک ســال گذشته به 
دليل شيوع ويروس کرونا تعطيل شده 
و تنهــا برخی روزها با تعــداد کمی از 
کاراته کاها داير است. بهرامی در اين باره 
می گويد: «برای اينکه شاگردانم پراکنده 
نشوند و انگيزه شان را از دست ندهند از 
همان روزهای اول تعطيلی باشگاه ها برای 
راه اندازی  آنالين  آموزش  کالس  بچه ها 
کردم و خوشبختانه اين جمع ورزشی از 

هم نپاشيد.» 
شاگردان استاد ابوالفضل بهرامی 

در رقابت های کاراته تاجيکستان 
برگزار  آنالين  پيش  مدتی  که 
شد شرکت کرده اند که نتايج 
آن به زودی مشخص خواهد 

شد. 

در باشگاه اين پيشكسوت كاراته 
كسى به علت نداشتن شهريه از ورزش محروم نمى شود

اداى دين به محله روى
اسراييلی ها با کودکان و بچه های فلسطينی خيلی 
ناراحت کننده بود. از همان موقع بود که به فکرم زد 
خودم را قوی کنم تا اگر زمانی دشــمن به کشورم 
حمله کرد بتوانم از آن دفاع کنم. بنابراين به سمت 
ورزش های رزمی رفتم. آن ايام باشگاهی در زيرزمين 
ســاختمانی اطراف چهارراه يافت آباد وجود داشت 
که آنجا نامنويســی کردم و از آن روز به بعد مسير 
زندگی ام تغيير پيدا کرد.» بهرامی از شهريه باشگاه 
ورزشی صحبت می کند و می گويد: «با پرداخت ۵۰ 
تومان به عضويت باشــگاه ورزشی طاهری درآمدم 
و زير نظر اســتادی دلسوز به نام «نصراهللا کاکاوند» 
شاگردی و مشق رزم کردم.» بهرامی عنوان می کند 
که شــهريه ۵۰ تومانی فشــاری به خانواده ها وارد 
نمی کرد و او نيز به همين دليل توانســت اين رشته 
رزمی را دنبال کند. وی در اين باره می گويد: «اگر در 
آن دوران شــهريه باشگاه ورزشی بيش از ۵۰تومان 
بود، شــايد هيچ وقت ســراغش نمی رفتم، چراکه 

خانواده ام نمی توانستند بيش از اين خرج کنند.» 

توكل به خدا و حمايت خانواده؛ فرمول 
موفقيت 

کاراته کای با اخالق منطقه۱۸، هدفش را تشويق 
و ترغيب نسل جديد به انجام ورزش عنوان می کند، 
چراکه به گفته او با اشاعه ورزش در خانواده ها، سالمت 
شهروندان تضمين می شود و چه چيزی باالتر از اين. 
بهرامی برای موفقيت ۳ عامل را مؤثر می داند؛ توکل 
به خدا، خودبــاوری و حمايت خانواده. به قول چهره 
ورزشی ساکن شهرک ولی عصر(عج) اين تنها فرمولی 
است که می تواند منجر به پيروزی افراد در زمينه های 
مختلف زندگی از جمله تحصيل، کار و ورزش شود.  
وقتی بهرامی در باشــگاه طاهری چهارراه يافت آباد 
ثبت نام کرد، کوچک تريــن کاراته کای اين مجموعه 
ورزشی بود، بنابراين حريف های تمرينی او در باشگاه 
سعی می کردند که هنگام تمرين آسيبی به او نرسد، 
اما به هر حال ورزش اســت و احتمال آسيب ديدگی. 
چند ماه بعد هنگام تمرين و مبارزه دچار ضرب ديدگی 
از ناحيه مفصل دست راســت می شود و به سختی 
تالش می کند کــه خانواده از ماجرا بويی نبرند.  او با 
بيان اينکه آســيب ديدگی دستش با مهارت و تجربه 
اکبر قصاب، شکسته بند محله جواديه برطرف شد و 
توانست در مســابقات کاراته استان تهران و کشوری 
خــود را محک بزنــد، اضافه می کند: «درگذشــته 
مسابقات کاراته دانش آموزی وجود نداشت، بنابراين از 
طرف باشــگاه ورزشی محله به مسابقات تهران اعزام 
شديم که تجربه خوبی بود.» بهرامی در سال های ۶۷ و 
۶۸ همواره قهرمان مسابقات تهران در رشته کاراته بود. 

تولد يك خانواده ورزشى بعد از 
قهرمانى 

کسب نخســتين عناوين قهرمانی 
توسط کاراته کای منطقه۱۸ کام خانواده 
را شــيرين می کند. طولی نمی کشد که 
بــرادران کوچک تر به نام های جالل، بهروز 
و سجاد هم به ورزش جذب می شوند و به مرور 
خانواده ای ورزشی شــکل می گيرد.  جواد، مهدی 
و ياســر، فرزندان استاد بهرامی هم از کودکی تحت 
آموزش و تربيت او قرار گرفته و در اين رشته چندين 
عنوان قهرمانی داخلی و خارجی دارند. جواد بهرامی، 
پسر بزرگ تر، در مسابقات جهانی هندوستان که در 
دهلی نو برگزار شد در رده خردساالن قهرمان شد و 
خود اســتاد بهرامی هم در دسته سنگين وزن مقام 
سوم جهان را از آن خود کرد. در اين رقابت ها جواد 
جز کســب نشان طالی رقابت ها، کاپ قهرمانی ۵۰ 

کيلويی را هم به خانه برد. 

تاتامى
كسب عنوان قهرمانى كشور در سال 1398
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شبى همراه با گشت اداره آسيب هاى اجتماعى شهردارى منطقه17 
هنگام اجراى طرح«زمستان گرم»

اصرار به كارتن خوابى 
به چه قيمتى؟!

ساعت از ۲۲گذشــته که نيروهای گشت اداره 
آسيب های اجتماعی شهرداری منطقه۱۷ فعاليت 
خود را از ميدان بهاران شروع می کنند. يک خودرو 
ون همراه با ۲مددکار و کارشناس اداره آسيب ها در 
خودرو حضور دارند. محل هايی که کارتن خواب ها 
در منطقه۱۷ گرد هم می آيند، تا حدودی مشخص 
است و نيروهای گشــت می دانند برای پيدا کردن 
آنها به کجا بروند. نخســتين محل حريم خط آهن 
تهران ـ تبريز است. اين خط آهن چند ماهی است 
زيرزمينی شــده و راه خاکی عريض، اما طويلی در 
دل منطقه۱۷ از خود به جا گذاشــته است. همين 
موضوع باعث شده کارتن خواب ها و معتادها، محل 
امنی برای تجمــع پيدا کنند. اين مســير خاکی 
روشــنايی کافی ندارد و کمتر کســی از آن   تردد 
می کنــد. خيابان خواب ها و معتادها در فاصله هايی 
کوتاه از همديگر، دور آتش جمع شــده و مشغول 
چرت زدن يــا مصرف موادمخدر هســتند. وقتی 
خودرو گشــت اداره آســيب های اجتماعی توقف 
می کند، جمع آنها درصدم ثانيه از هم می پاشد و در 
تاريکی هوا ناپديد می شــوند. نيروهای گشت برای 
پيدا کردن آنها قدم در مسير خاکی می گذارند، اما 
جــز يک نفر، بقيه را پيــدا نمی کنند. هموار بودن 
مســير و وجود زيرگذرهای متعــدد، راه های فرار 
زيادی بــرای معتادها و کارتن خواب ها فراهم کرده 
است. «شايان صميمی» کارشناس اداره آسيب های 
اجتماعی شهرداری منطقه۱۷ می گويد: «زيرزمينی 
شدن خط آهن تهران ـ تبريز از درخواست های مهم 
ساکنان منطقه بوده که طی آن بخشی از مشکالت 

حل شده اســت. با اين وجود ساماندهی 
نشــدن زمين های آزاد شــده مشکالتی 
را بــرای اهالی فراهم کــرده که يکی از 
کارتن خواب ها  و  معتادهــا  آنها حضــور 
در اين نقطه اســت. مسئوالن شهرداری 
منطقه برای ســاماندهی اين مسير طرح 
و برنامه های زيــادی دادند، اما از آنجا که 
ايــن زمين ها متعلق به شــرکت راه آهن 
بود، دست مديريت شهری در اجرای اين 

مقدم، نبش کوچه عاليان به گرمخانه برويم. پيرمرد 
کارتن خــواب و فردی را کــه در حريم خط آهن 
تهران ـ تبريز ســوار خودرو شده اند پياده می کنند. 
پس از تب سنجی و بررسی وضعيت سالمتی شان، 
از آنها خواسته می شود استحمام کند. لباس، حوله، 
شامپو و صابون دراختيارشان قرار می دهند و پس 
از چنــد دقيقه با چهره ای پاکيــزه از حمام بيرون 

زيرزمين و تونل قطار می شــوند و برای خودشان 
شهری زيرزمينی ساخته اند. 

استراحت در زيرگذرها
حريم خط آهن تهران ـ اهواز، دومين مقصد تيم 
اداره آسيب های اجتماعی شهرداری منطقه است و 
پس از آن ســراغ ۱۵زيرگذری می روند که در اين 
بخش از پايتخت وجود دارد. در زيرگذر شــماره۷ 
به پيرمرد کارتن خوابی می رســند که گونی بزرگی 
کنارش وجود دارد. داخــل گونی پر از کارتن پاره 
و پالستيک کهنه اســت که پيرمرد از سطل های 
زباله جمع کرده اســت. از ســرما می لرزد و سعی 
می کند با پيچيدن پتوی کهنــه به دور خود گرم 
شود. نيروهای گشت از او می خواهند سوار خودرو 
شــود و با آنها به گرمخانه بــرود. پيرمرد مقاومت 
می کند و می گويد خانه دارد و کارتن خواب نيست. 
نيروهای گشــت از او نشانی خانه اش را می پرسند 
و می خواهند کليد منزلش را به آنها نشــان دهد. 

را ترک می کردند، اما چند ماهی اســت که به آنها 
اجازه داده شده روزها هم در اينجا بمانند. به همين 
دليل، روزها حــدود ۲۰نفــر در گرمخانه منطقه 
می مانند.» او ظرفيت گرمخانه منطقه۱۷ را ۳۵نفر 
اعالم می کند، اما می گويد امکان استقرار ۵۰نفر در 
اينجا وجود دارد. امکانات خوبی به کارتن خواب ها 
در گرمخانــه داده می شــود و می تواننــد در کنار 
استراحت در محيطی گرم، غذا بخورند و استحمام 
کنند. با اين وجود، برخی از کارتن خواب ها تمايلی 
بــه حضور در گرمخانه ها ندارند و حتی برای آمدن 
به اين مرکز مقاومت می کنند. وقتی اين موضوع را 
با صميمی در ميان می گذاريم، می گويد: «بسياری 
از کارتن خواب ها معتاد هستند و از آنجا که امکان 
اســتعمال موادمخدر در گرمخانه ها وجود ندارد از 

حضور در اين محل امتناع می کنند.»

طرح ها بسته بود تا اينکه چندی پيش توافقنامه ای 
منعقد شد و اکنون مسئوالن شهری در حال اجرای 
طرحی به اسم «شارباغ» در اين مسير هستند که 
ضمن افزايش ســرانه های فضای ســبز، فرهنگی، 
ورزشی و... منطقه، معضالتی همچون کارتن خوابی 
در اين مســير از بين خواهد رفت.» هواکش هايی 
برای تونل خط آهن تهران ـ تبريز ساخته شده است 
تا ضمن تهويه هوای تونل، امکان دسترســی آسان 
مسافران قطار در زمان وقوع حوادث به روی زمين 
آسان شود، اما معتادها از اين هواکش ها 
وارد تونل می شــدند تا شــب را به صبح 
برســانند که احتمال برخورد قطارها با 
کارتن خواب ها و معتادها را در زير زمين 
زياد می کرد، به همين دليل مســئوالن 
شــرکت راه آهن مجبور به مسدود کردن 
راه هــا و هواکش ها شــدند، اما هنوز هم 
می توان کارتن خواب هــا و معتادهايی را 
ديد که از شــکاف ديوار هواکش ها، وارد 

می آيند. ســوپ گرم به آنها می دهند و تختخوابی 
برايشان آماده می کنند تا در محيط گرم گرمخانه 
استراحت کنند. صميمی می گويد: «به افرادی که 
در گرمخانه می خوابند صبحانه هم داده می شــود 
و می توانند صبح ها از اينجا خارج شــوند. شب هم 
می توانند به همين جا برگردند و اســتراحت کنند. 
پيش از اين، همه افــراد می بايد صبح ها گرمخانه 

پيرمرد شــروع به وارسی جيب هايش می کند و در 
نهايت می گويد کليد را جا گذاشته است. صميمی 
می گويد: «رفتار و نوع پوشــش اين پيرمرد نشان 
می دهد که جايی برای زندگی ندارد و در خيابان ها 
و زيرگذرها می خوابــد، اما برای اينکه به گرمخانه 
نــرود دروغ پــردازی می کند.» پيرمــرد به هريک 
از ســؤال های اعضای گشــت جواب می دهد، اما 
وقتی ســؤال های تکراری از او پرســيده می شود، 
پاســخ هايش با قبلی ها فرق دارد. باالخره نيروهای 
گشت او را سوار خودرو می کنند و به راه می افتند. 
صميمــی، حضــور کارتن خواب ها و معتــادان در 
زيرگذرهــا را معضلی مهم در منطقــه می داند و 
می گويــد: «خانواده های زيادی برای دسترســی 
به محله هــای همجوار از اين زيرگذرها اســتفاده 
می کننــد. آنها با ديدن معتادهــا و کارتن خواب ها 
در زيرگذرها احساس ناامنی می کنند، ضمن اينکه 
ممکن اســت معتادها و کارتن خواب ها برای اهالی 
ايجــاد مزاحمت کنند. به همين دليل پاکســازی 
زيرگذرها و جمع آوری معتادها و کارتن خواب ها از 
اين محل ها ضروری اســت و هر شب وضعيت اين 

محل ها بررسی می شود.»

پذيرايى كامل از كارتن خواب ها
اشــتياق مــا برای ديــدن وضعيــت گرمخانه 
منطقه۱۷ باعث می شــود با خــودرو ون به ميدان 
بهاران برگرديم و در انتهای خيابان برادران شهيد 

جمع آورى روزانه 5كارتن خواب
ســاعت حدود ۲بامداد است که به فضای سبز 
حاشــيه بزرگراه شــهيد نواب در تقاطــع ميدان 
۹دی می رســيم. بــه گفته صميمــی، اين محل 
شــب ها به فضای بی دفاع شهری تبديل می شود و 
معتادهــا و کارتن خواب ها در آن جوالن می دهند. 
۳کارتن خواب از اين محل جمع آوری می شــوند و 
از طريق بزرگراه شــهيد چراغی وارد خيابان زمزم 
می شويم. بوستان زمزم و کوچه باغ در اين بخش از 
منطقه، محل تجمع کارتن خواب ها و معتادهاست. 
۲کارتن خــواب ديگر با وجود مقاومت از بوســتان 
زمزم جمع آوری می شــوند و کارشــناس ها از آنها 
می خواهند شــب را در محيط گرمخانه ســپری 
کنند. صميمــی می گويد: «همــه روزه به صورت 
ميانگين ۵کارتن خــواب را از محله ها به گرمخانه 
منتقل می کنيم. کارتن خواب هايی هم هستند که 
هرشب خودشان به گرمخانه می روند، اما تابستان ها 
کمتر کســی رغبت می کند که به گرمخانه برود و 
شــب را در خيابان ها و بوستان ها صبح می کنند.» 
او شغل بيشتر کارتن خواب ها را زباله گردی عنوان 
می کند و می گويــد: «در اين منطقه تعداد زيادی 
از کارتن خواب ها از مهاجران افغانســتانی هستند 
کــه برخی از آنها معتاد و عــده ای هم جايی برای 
استراحت ندارند. آنها هم مثل بقيه در گرمخانه ها 
پذيرايی می شــوند و می توانند از امکانات موجود 

استفاده کنند.»

با توجه به ســردی هوا و ضرورت اسکان افراد بی خانمان و 
کارتن خواب در مددسراها، «شهريار رشيدعليپور» معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه۱۷، مديريت برپايی گشت 
و جمع آوری و ساماندهی آســيب ديدگان اجتماعی را برعهده 

گرفت. 
در اين بازديد و سرکشی شبانه از منطقه، به همت نيروهای 

گشت آسيب های اجتماعی و مددکاران شهرداری، ۵۱نفر از افراد 
بی خانمان و کارتن خواب در مددسرای منطقه اسکان يافتند و 

خدمات حمايتی دريافت کردند. 
عليپور در اين خصوص گفت: «مددسرای منطقه۱۷ هر شب 
پذيرای مددجويان اســت و پس از حضور در گرمخانه اطالعات 

آنها ثبت شده و خدمات حمايتی دريافت می کنند.»

گشت شبانه و جمع آورى 
51كارتن خواب از منطقه

شــهردار منطقه ۱۷ با اشــاره به لزوم رسيدگی به وضعيت 
افراد بی خانمان گفت: «شــهروندان تهرانی به خصوص ساکنان 
دارالشهدای تهران در صورت مشاهده فرد بی خانمان می توانند 
با سامانه ۱۳۷ يا شماره ۵۵۵۲۲۳۲۲ تماس بگيرند تا اقدام الزم 

برای انتقال او به مددسرای منطقه فراهم شود.»
«داود لطفــی» ادامه داد: «در يک ماه گذشــته هر شــب 
گشــت های ويژه برای جمع آوری بی خانمان ها و اسکان آنها در 

گرمخانه ها شــکل گرفته و با توجه به سرمای اخير و همکاری 
سازمان خدمات اجتماعی، تعداد اين گشت ها افزايش پيدا کرده 

است.»
وی گفت: «هر شب يک خودرو ون توسط معاونت اجتماعی 
شــهرداری منطقه۱۷ و يک خودرو ون توسط سازمان خدمات 
اجتماعی شــهرداری تهران به گشتزنی در دارالشهدای تهران 

می پردازند.»

براى ساماندهى افراد 
بى خانمان با سامانه137 
تماس بگيريد

اين خط آهن چند ماهى است 
زيرزمينى شده و راه خاكى عريض، 

اما طويلى در دل منطقه17 از خود به 
جا گذاشته است. همين موضوع باعث 

شده كارتن خواب ها و معتادها، محل 
امنى براى تجمع پيدا كنند

شايان صميمى
كارشناس اداره 

آسيب هاى اجتماعى 
شهردارى منطقه17

 درست است که زمســتان های امروزی مثل زمستان های قديم نيست، اما بيرون ماندن در اين هوا 
ســخت است و انســان را بيمار می کند. وضع در نزديکی های صبح بدتر می شود و سوز سرما تا مغز 
استخوان رســوخ می کند. در چنين شرايطی افرادی وجود دارند که شــب را در خيابان ها به صبح 
می رســانند و صبح ها که از خانــه بيرون می آييم، آثار آتش افروزی آنها را در گوشــه و کنار معابر و 
بوستان ها می بينيم. کارتن خوابی سال هاست که به آســيب و معضلی اجتماعی در شهر و کشورمان 
تبديل شده و تالش سازمان ها و گروه های مردمی برای حل اين معضل هم نتوانسته پديده کارتن خوابی 
را برای هميشه از بين ببرد. شــهرداری هم به عنوان نهادی اجتماعی در اين زمينه وارد عمل شده و 
با ساخت گرمخانه ها ســعی کرده کارتن خواب ها محلی برای استراحت شبانه داشته باشند، اما برخی 
از اين افراد از چنين مراکزی اســتقبال نمی کنند و حاضرند ســرمای طاقت فرسا را به داليل مختلف 
تحمل کنند. با اين وجود، گشــت های ويژه ای در محله ها برپاست تا هرطور شده خيابان خواب ها را به 
گرمخانه ها انتقال دهد. با يکی از اين گشــت ها در منطقه۱۷ همراه شديم تا ببينيم وضع اين منطقه 

جنوبی درخصوص کارتن خواب ها چگونه است.

فرهاد كنكاش
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نظارت
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سردبير محله
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دبير  تحريريه
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تصحيح
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صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

خواسته چندين ساله اهالى خيابان ميثاق شمالى با تملك و تخريب يك ملك محقق شد

خداحافظى با ترافيك خانى آبادنو

به مشــکلی عادی تبديل شــده بود و انگار مردم 
به بودنش عــادت کرده بودند، امــا باالخره چندی 
پيش ملک فرسوده و معارض واقع در خيابان ميثاق 
شمالی، نبش خيابان نصيرزاده تملک و تخريب شد. 
«علی توکلی» شهردار منطقه۱۹ 
با بيان اينکه بــا وجود برگزاری 
جلســات متعدد، مالکان حاضر 
به توافق نشــدند و در نهايت با 
اعمال ماده۹ قانون نحوه تملک و 
با اخذ دستور قضايی از دادسرای 
ناحيه۳۷ تهران اقدام به تخريب 
و تملک آن شده است، می گويد: 
«رفع مشکالت ترافيکی در قالب تعريض معابر از جمله 
اقدامات اولويت دار و مهم شهرداری محسوب می شود، 
به همين دليل تملک اين ملک در طرح تعريض برای 
آزادسازی معبر و بهسازی زيرساخت های شهری در 

دستور کار شهرداری منطقه قرار گرفت.»
 در ادامــه صحبت هــای شــهردار، مدير حقوقی 
شــهرداری منطقــه۱۹ می گويد: «بعد از ۳۰ ســال 
انتظار چندی پيش طبــق ماده۹ قانون نحوه تملک 
اراضــی و ابنيه مورد نياز دولت و شــهرداری ها برای 
طرح های عمرانی، درخواست تملک از طريق شهردار 
تهران به رئيس شورای اسالمی شهر تهران و سپس 
به دادستان تهران ارائه شد. طبق نظر هيأت سه نفره 
کارشناسان رسمی دادگســتری با حضور کارشناس 
منتخب مالکان و توديع بها در صندوق دادگســتری 
بهای کامل ملک ۲طبقه تجاری و مسکونی پرداخت 
شد. سپس با دستور مقام قضايی و همکاری مالکان 
قســمتی از ملک کــه در طرح 
قرار داشــت تخريب شد و برای 
اســتفاده عموم شهروندان مورد 
بازگشايی قرار گرفت.» «شعيب 
اينکه وجود  بيــان  با  حيدری» 
ايــن ملــک معارض عــالوه بر 
نازيبايی در منظر شهری  ايجاد 
مشکالت ديگری را هم به همراه 
داشــت، می گويــد: «قرارگيری 

درمانگاه شــهرداری و ۲مدرســه در ابتدای خيابان 
ميثاق شمالی آن را به مسيری پر تردد تبديل کرده 
اســت. رفع اين معارض ملکی و تعريض خيابان يکی 
از طرح های اولويت دار محسوب می شد که در کاهش 

بار ترافيکی نقش بســزايی دارد. از ســوی ديگر اين 
ملک جزء بافت فرســوده بود که تخريب آن عاملی 
برای جلوگيری از فرونشســت آن طی سال های آتی 

خواهد بود.»

خديجه قراكشلو، دبير 
شورايارى محله خانى آبادنو: 

خيابان 
ميثاق شمالى زودتر 

تعريض شود
يکی از دغدغه های مهم 
اهالی محله خانی آباد 
نو به خصوص ساکنان 
خيابان ميثاق شمالی 

رفع معارض ملکی 
جنب خيابان نصيرزاده بود 

که خوشبختانه با اقدامات خوب 
مديريت شهری منطقه چندی پيش 

به ثمر نشست. 
دبير شوراياری محله خانی آباد 
نو با بيان اين موضوع می گويد: 

«وجود اين ملک معارض نه تنها 
ترافيک سنگينی در اين خيابان و 

خيابان های مجاور به همراه داشت، 
بلکه موجب نازيبايی اين خيابان 

شده بود. با تخريب اين ملک طرح 
تعريض خيابان اجرايی و عالوه بر 

روان شدن ترافيک نمای محله هم 
بهتر خواهد شد.»

«خديجه قراکشلو» ادامه می دهد: 
«اهالی محله از اين اقدام خيلی 
راضی اند و طی اين مدت کوتاه 

نظرات مثبت خود را به ما اعالم 
کرده اند و تنها تقاضای آنها اين 

است که طرح هرچه زودتر به نتيجه 
برسد و خيابان تعريض شود.»

يکی از دغدغه های مهم 

رفع معارض ملکی 
جنب خيابان نصيرزاده بود 

مجيد يحيوى، شورايار محله 
خانى آباد نو

پايان روايت هاى 
ضد و نقيض

طی سال های گذشته 
همه ملک های 

خيابان ميثاق شمالی 
عقب نشينی کرده 

بودند و عقب نشينی 
نکردن اين ملک قديمی 

نارضايتی اهالی محله را به همراه 
داشت. 

شورايار محله خانی آباد نو با بيان 
اينکه اين موضوع باعث ايجاد 

شائبه و انتشار روايت های ضد و 
نقيض بين اهالی محله شده بود، 
می گويد: «اقدام خوب شهرداری 

منطقه باالخره به اين روايت ها پايان 
داد و روزنه اميدی را برای تعريض 

خيابانی پر تردد به وجود آورد.»
«مجيد يحيوی» با بيان اينکه بيشتر 

خودروها برای دسترسی به بلوار 
ميالد، اسفندياری، سه راه شريعتی 

و... به محض ورود به خانی آباد نو از 
اين خيابان عبور می کنند، می گويد: 
«ترافيک عمده ترين مشکل ساکنان 

اين خيابان بود که اميدواريم با 
اجرای طرح تعريض خيابان به زودی 

رفع شود.»

طی سال های گذشته 

نکردن اين ملک قديمی 

على توكلى
شهردار منطقه19

شعيب حيدرى
مدير حقوقى 

شهردارى منطقه19

ميالد اكبرى
شهردار ناحيه يك 

منطقه19 پس از ســال ها انتظار تخريب ملک معارض و به 
اجرا در آمدن طرح تعريض خيابان ميثاق شــمالی 
اتفاق مهم و اميدبخشــی برای ســاکنان منطقه۱۹ 

محسوب می شود. 

شــهردار ناحيه يک منطقه۱۹، با بيان 
اينکه در ضلع غربی خيابان ميثاق شمالی 
عرض پيــاده رو از عرض خيابان بيشــتر 
است و اين موضوع ترافيک سنگينی را در 
اين خيابــان و خيابان های همجوار آن به 
بار مــی آورد، می گويد: «اين ملک معارض 
حدود ۶تا ۸ متر از عرض پياده رو را گرفته و 
اجرای طرح تعريض خيابان ميثاق شمالی 
را با مشــکل روبه رو کرده بود. پس از رفع 

اين معارض ملکی با هدف انتقال درختان و تيرهای 
برق به پياده روهــای ديگر، نامه نگاری با ســازمان 

پارک ها و ســازمان برق بهمن انجام شده 
اســت و با انتقال درختان و تيرهای برق 
عرض خيابان حداقل بــه متراژ ۶تا ۸متر 

افزايش پيدا می کند.»
«ميالد اکبری» با اشاره به اينکه اجرای 
اين طرح ســهم قابــل توجهی در کاهش 
بار ترافيکــی اين خيابــان و خيابان های 
ديگری مانند شهيد لطيفی و ميالد خواهد 
داشــت، می گويد: «اين طرح کليد خورده 
و پيش بينی می شــود تا پايان خرداد سال۱۴۰۰ به 

پايان برسد و مورد بهره برداری قرار بگيرد.»

تعريض خيابان ميثاق 
شمالى تا 4ماه ديگر

زهرا بلندى

 اغلب وجــود ملک های متروکــه و معارض و 
خيابان های کم عرض يکی از دغدغه های ساکنان 
محله های جنوبی شــهر اســت. مشکالتی که 
عالوه بر ايجاد اختالل در منظر شــهری، عوامل 
مهمی برای بروز ترافيک های ســنگين محسوب 
می شوند. تخريب و رفع معارض ملکی قديمی در 
خيابان ميثاق شــمالی و رفع ترافيک محله يکی 
بود  نو  از درخواست های ساکنان محله خانی آباد 
که چندی پيش با پيگيری های مديريت شــهری 

منطقه۱۹ به ثمر نشست. 

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه
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نظارت
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تصحيح
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هويت

خاطره بازى با كارگرانى كه روزگارى 
از كارخانه هاى نساجى رى نان به سفره هايشان مى بردند

سوت چيت سازى 
ديگر به گوش نمى رسد

  خيابان عريض و طويل فدائيان اســالم که در نوع خود بازار مکاره ای است و انواع 
صنايع و مشــاغل صنعتی تا خانه ها و بناهای نو و کهنه و کوره های آجرپزی در گوشه 
گوشه آن به چشم می خورد، روزگاری در قرق ۳ کارخانه چيت سازی ری، ممتاز و تهران 
بود و کارگران اين کارخانه ها رهگذران هر روزه اين خيابان قديمی بودند. از تعطيلی 
اين۳کارخانه سال ها می گذرد و در خيابان فدائيان اسالم (جاده آرامگاه قديم) از اين 

کارخانه ها به جز ساختمان های متروکه و مخروبه نشانی باقی نمانده است. به جای يکی از 
کارخانه های چيت سازی، فروشگاه زنجيره ای مدرن و پرزرق و برق سبز شده و قرار است در 
محل کارخانه های ديگر هم مراکزی تجاری، فرهنگی و خدماتی ساخته شود. تعداد زيادی از 
اهالی شهرری روزگاری جزء هزاران کارگر ايرانی و بنگالدشی اين کارخانه ها بودند و از اين 
خيابان و ساختمان های متروکه کارخانه ها خاطرات زيادی دارند. «ابوالقاسم کريمی» از اهالی 
قديمی ری است که سال های زيادی در کارخانه چيت سازی ری مشغول کار بوده است. او از 

دوران بروبيای کارخانه و تعطيلی و خاموش شدن آن حکايت های شنيدنی دارد.  

رابعه تيمورى

خاطرات کريمی در روزهای جوانی و پس از 
پايان دوره سربازی اش با اتفاقات کارخانه های 
چيت سازی شهرری گره خورده است. او تعريف 
می کند: «دهه ۴۰ که برادران کوروس کارخانه 
چيــت ری را بنا کردند کارخانه چيت ســازی 
ممتاز و بافــکار يا همان چيت ســازی تهران 
فعال بودند. کاظم، حســن و عيسی کوروس 
از ســرمايه گذاران صنعت توليد پارچه کشور 
بودند و «حســن کوروس» سرمايه گذار اصلی 
چيت ســازی ری بود. خانواده مقدم مؤســس 
چيت ســازی ممتاز بودند و چيت سازی تهران 
کارخانه ای دولتی بــود.» کريمی که در اوايل 
دهه هشــتم زندگی اش به ســر می برد، پس 
از خدمت ســربازی بــه اســتخدام کارخانه 
چيت سازی ری درآمده است. کريمی می گويد: 
«۲پســر عموی من در کارخانه چيت ری کار 
می کردنــد و آنها من را به ســرکارگر بخش 
معرفــی کردند. کارخانه های ممتــاز و تهران 
بيشتر از۶هزار کارگر داشتند که تعداد زيادی 

از آنها بنگالدشــی بودند. بســياری از لوازم و 
تجهيزات کارخانه از بنگالدش وارد شــده بود 
و کارگران بنگالدشــی هم به دليل مهارت در 
صنعت توليد پارچه در همان اوايل اســتخدام 
به عنوان ســرکارگر انتخاب می شــدند يا جزو 

کارگران ماهر قرار می گرفتند.» 

حقوق هفتگى460 ريال
در دهه های۳۰و۴۰در خيابان فدائيان اسالم 
بافت مسکونی وجود نداشــت و کارخانه های 
چرم سازی و چيت سازی برای اعالم شيفت های 
صبح، ظهر و شــب از ســوت های کشــدار و 
آژيرمانند استفاده می کردند. کريمی می گويد: 
«آن زمان از دســتگاه های امروزی که ساعت 
حضور کارگران را ثبت کنند، خبری نبود و همه 
اسم خود را در دفتر حضور و غياب می نوشتند. 
کارگر باسوادی هم در هر بخش مأمور می شد 
که اسم کســانی را که سواد نداشتند در دفتر 
بنويسد و از آنها اثر انگشت بگيرد. اگر کارگری 

بعد از صدای ســوت می رسيد از حقوقش کم 
می شــُد البته حقوق بعضی از قسمت ها را بر 
اســاس ميزان توليدات شــان می پرداختند و 
بعضی از کارگران برای دريافت حقوق بيشــتر 
۲شــيفت هم کار می کردند. برای استخدام در 
کارخانه ســن خاصی تعيين نکرده بودند و از 
نوجوان۱۴ســاله تا زنان و مردان ميانسال در 
بخش های مختلف آن کار می کردند.» کريمی 
در صنعت چيت ســازی مو ســپيد کرده و از 
بخش چله دوانی تا رنگريزی و کالف و حالجی 
و ريســندگی تا آزمايشگاه ريسندگی کارخانه 
چيت ســازی ری کار کرده اســت. 
او می گويد: «اوايــل دهه۴۰من که 
يک کارگر ساده بودم هفته ای۴۶۰ 
ريال دســتمزد می گرفتم و کم کم با 
دهه۵۰به عنوان  در  مهارتم  باالرفتن 
اســتادکار دســتمزد هفتگی من به 

۲هزار و۵۳۷قران (ريال) رسيد.»

خريدارانى كه صاحب كارخانه 
نشدند

 برای پيرمرد ســفيدموی محله ابن بابويه 
به خاطــر آوردن اتفاقاتی کــه باعث تعطيلی 
و ســوت و کور شــدن کارخانه چيت ســازی 
شــده، تلخ و ناگوار اســت. او تعريف می کند: 
«بــا آنکه مديران۳کارخانــه رقيب هم بودند، 
دوســتانه کار می کردنــد و رقابــت آنهــا در 
باالبردن کيفيــت پارچه بود. هريــک از اين 
کارخانه هــا روزی۱۵۰تا۱۷۵هزار متــر پارچه 
توليــد می کردند. با پيروزی انقالب اســالمی 
کارخانه به يکی از نهادها(بنياد مستضعفان و 
جانبازان) واگذار شد و مديريت آن تغيير کرد. 
در آن دوران به دليل شرايط جنگ تحميلی و 
تحريم کشور قطعات يدکی برای ماشين آالت 
وارد نمی شــد، کم کم تکنولــوژی جديد هم 
وارد چرخه توليد کارخانه نشــد و کارخانه از 
سودآوری به زيان دهی رسيد. با زيان ده شدن 
کارخانه زمزمه های خصوصی شدن دوباره آن 
شنيده می شد.» بر اساس اسناد تاريخی۲جوان 
طالفــروش ايرانی که ســاکن بحرين بودند، 
کارخانه را خريدند و پيش پرداختی هم دادند، 
اما صندلی مديريت کارخانه چيت ســازی ری 
نصيب شــان نشــد. کريمی می گويد: «وقتی 
روزنامه ها داســتان فــروش ايــن کارخانه را 
نوشــتند، حرف و حديث های زيادی راه افتاد 
و باالخره اين ۲جوان از خريد خود پشــيمان 
شدند و به بحرين بازگشــتند. بعدها ۲معمار 
کارخانــه را خريدند، ولی مديريــت آنها هم 
دوامی نداشــت و کارخانه بــاز هم خصوصی 
نشــد.» بازخريد کارگران آخريــن ضربه را به 
پيکر بيمار و ناتوان کارخانه چيت ری وارد کرد. 

 فاز مطالعاتی طرح موضعی کارخانه چيت 
ری آغاز شــده و قرار اســت برای ساختمان 

متروکه کارخانه کاربری تجاری، 
فرهنگی و خدماتی تعريف شود. 
شهردار منطقه۲۰می گويد: «اين 
با۱۵هکتار مساحت در  کارخانه 
ناحيه صنعتی شــمال شهرری 
دارای طرح موضعی اســت که 
انجام شــده  اوليه آن  مطالعات 
از  اســت. طرح موضعــی پس 

تدوين به کميســيون ماده۵ ارسال و پس از 
بررســی و تصويب در اين کميسيون وارد فاز 
اجرايی می شــود.» «فرهاد افشار» با اشاره به 
توقف فعاليت اين کارخانه در محدوده شهری 
در ســال ۱۳۶۸بنا به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون 
شــهرداری ها، افــزود: «بخش هــای تجاری، 
خدماتــی و فرهنگی با غلبه فضای ســبز در 
طرح موضعی اين کارخانه متروکه لحاظ شده 
اســت.» افشــار درباره ناحيه صنعتی شمال 
ری توضيــح داد: «اين محدوده شــامل۲۰۰ 
هکتــار در راســتای خيابان فدائيان اســالم 
اســت که محدوده جنوبی بزرگراه آزادگان را 
شامل می شــود و طرح مد نظر در اين پهنه 
دارای يکپارچگی با مناطق باالدست به عنوان 
محدوده شمالی بزرگراه آزادگان است.» وی به 
آماده شدن ساختار فضايی طرح بخش جنوبی 
آزادگان اشــاره کرد و افزود: «عملياتی شدن 
طرح ناحيه صنعتی شــمال ری و مشــخص 
شــدن کاربری اراضی اين پهنه که با حمايت 
شــهرداری تهران انجام می شــود، در اقتصاد 
ری و حتی شــهر تهران تأثير بسزايی خواهد 

داشت.»

هزار دوک ريسندگی از 
تجهيزات کارخانه چيت بافی 

ری بود و هر۳مرحله  توليد 
پارچه شامل ريسندگی، 

بافندگی و رنگرزی در اين 
کارخانه انجام می شد. 

هزار کارگر در آمار تعداد 
کارگران کارخانه چيت ری 

به ثبت رسيده، ولی در 
اواخر فعاليت خود با۲هزار 

و۴۰۰کارگر داير بود و 
تاکنون کارخانه ای در حد و 
اندازه  چيت ری در ايران به 

وجود نيامده است. 

 ۵۲

۶

طرح موضعى 
كارخانه چيت رى

فرهاد افشار 
شهردار منطقه20

ری آغاز شــده و قرار اســت برای ساختمان 

فرهاد افشار 

ابوالقاسم كريمى
شهروند قديمى رى
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

هويتپيشخوانپيشخوان

اين خيابان هنوز «باغ» است
 در دل محله زهتابی، که هر روز از خروســخوان سحر تا نيمه های شب صدای گوشخراش 
دســتگاه های صنعتی و سوت های کشدار قطار تهران ـ اهواز به گوش می رسد، کوچه بن بستی 
قرار دارد که روی تابلو ابتدای آن نام «خيابان باغ» نوشــته شــده، اما بيشتراز آنکه به خيابان 
شــباهت داشته باشــد شــبيه کوچه باغی پر از آرامش اســت. قديمی های محله زهتابی در 
خاطره های شــان خيابان باغی را بــه خاطر دارند که با امروزش تفاوت هــای زيادی دارد و پر 
ازحوض و استخرهای پرآب و باغ های ميوه پربرکت بوده است. در دهه های اخير باغ های خيابان 
باغ کوچک و کوچک تر شــد و از حوض و استخرهای پرآب قديم خبری نيست، ولی هنوز هم 
در گوشه و کنار آن می توان نشانه ها و بقايای اين باغ ها را پيدا کرد که برای محله زمخت زمزم 
غنيمت محسوب می شود. يکی از نشانه های گذشته خيابان، بوستان صالحان است که انتهای 
آن قرار گرفته و فضای سبز فراوان و پرسايه ای دارد.  اين بوستان از باغی به جا مانده که محل 
دورهمی های اهالی محله زهتابی بود و اين دورهمی ها با ريش گرو گذاشتن مشهدی اصغر نزد 
مالک باغ برگزار می شد. مش اصغر سرايدار و باغبان باغ بود و از ديدن قيل و قال و شادی اهالی 

محله در زير درختانی که خودش پرورش داده بود، لذت می برد. 

بازار صالح آباد
بازار صالح آباد يکی از مراکز خريد کلی و عمده فروشی شهر است که در ناحيه۵ منطقه۱۹ 
قرار گرفته اســت. اقالمی همچون قاب، مجســمه های تزيينی، تابلو، دکوری، لوازم کادويی، 
لوازم آشپزخانه، ظروف سفالی، پالستيکی و سراميکی، گل های مصنوعی، اسباب بازی و... در 
اين بازار به فروش می رسد. دسترسی مناسب، قيمت خوب، تنوع باالی محصوالت و فروش 
عمده و جزئی از مزايای اين بازار است که اين روزها مشتريان زيادی را از نقاط مختلف شهر 
به خود جذب کرده است. اين بازار به دليل قرار گرفتن در حريم منطقه۱۹ به خريداران اين 
امکان را می دهد تا بتوانند با خودروهای شخصی و وسايل نقليه عمومی به راحتی در آن  تردد 
کنند. بازار صالح آباد در جنوب غرب پايتخت قرار گرفته و برای دسترســی به آن می توانيد 
از بزرگراه آزادگان(غرب به شرق) حد فاصل بزرگراه شهيد کاظمی و بزرگراه شهيد هاشمی 
(صالح آباد غربی)، خيابان کلهر يا انتهای بزرگراه تندگويان، به سمت بزرگراه شهيد هاشمی، 
بعد از پل شهيد صنيع خانی، صالح آباد غربی، خيابان کلهر استفاده کنيد. ناوگان اتوبوسرانی 
ميدان محمديه ـ شهرک رسالت، ايستگاه مترو علی آباد ـ شهرک رسالت و تاکسی های ميدان 
بهمن تا ابتدای صالح آباد غربی خطوطی هستند که با استفاده از آنها به راحتی می توانيد به 
اين بازار برويد. بازار صالح آباد همه روزهای هفته جز روزهای پنجشــنبه و جمعه از ۸:۳۰ تا 

۲۱ باز است. در فصول سرد سال ۹تا ۱۹ساعت کاری اين بازار است. 
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خبر ويژه

ساماندهى ده ها بى خانمان

بــا اجرای طرح «زمســتان گــرم» ده ها نفر از 
بی خانمانان منطقه۱۹ جمع آوری و ساماندهی 

شدند. 
شــهردار منطقه۱۹ با اعالم اين خبر و اشــاره به 
اينکه ســاماندهی افراد بی خانمــان در گرمخانه اين 
منطقه انجام می شــود، گفت: «ايــن طرح همزمان 
با آغاز زمســتان و برودت هوا با گشــتزنی در نقاط 
آســيب پذير اين منطقه همچون زمين هــای باير و 
خرابه هــا، زيرپل ها، ســاختمان های نيمــه کاره و... 

به صورت مستمر انجام شده است.»
«علی توکلی» با اشــاره به ظرفيــت ۱۴۰نفری 
گرمخانه گفت: «افراد شناســايی شده در گشت های 
شــبانه روزی برای اقامت موقت بــه گرمخانه منطقه 
منتقل می شــوند و از امکانــات مختلف آن همچون 
مددکاری، پزشکی، مشــاوره و امکاناتی نظير حمام، 

آرايشگاه، لباس و غذای گرم بهره مند می شوند.»
به گفته توکلی با هدف رفع مشکالت زيرساختی 
اين مرکز، عمليــات بازســازی آن در قالب افزايش 
مســاحت ســالن غذاخوری، رفع نواقــص حمام و 
سرويس های بهداشــتی، نصب يک چشمه سرويس 
بهداشــتی ويژه افراد سالخورده و... نيز در حال انجام 

است.

الو محله 

بازپيرايــى  و  مرمــت  پاسخ مسئول
جــزء  وصــال  جنگلــى  بوســتان 
اولويت هــاى كارى اســفند مــاه بوده و 
تاكنون اقداماتــى در اين زمينه انجام 
شده است، از جمله پخش يك كاميون 
كــود دامى در فضــاى ســبز آن و پاى 

درختان و... 
 على نايبى، شهردار ناحيه 4 
منطقه 16

پاسخ مسئول در 3مــاه اخير بيش از 
يــك هزار و صد نقطه از منطقه17 به 
2شــكل مكانيزه و لكه گيرى دســتى 
آســفالت شده است. آســفالت معابر 
براســاس برنامه ريــزى و مطابــق بــا 
درخواســت ها و نيازهاى اهالى منطقه 
انجــام مى شــود كــه ايــن اقــدام در 
بســيارى از معابــر و كوچه هاى فرعى 
درحال انجام اســت و با همين سرعت 

تا سال آينده ادامه خواهد داشت.  
على رضايى، معاون فنى و عمرانى 
شهردار منطقه17

فضاى سبز بوستان وصال 
نياز به رسيدگى دارد 

وصال  جنگلی  بوســتان  منطقه 16

يکی از تفرجگاه های پر رفت وآمد محله 
ياخچی آباد اســت که شهروندان اوقات 
فراغــت خود را در آنجا می گذرانند و تا 
قبل از شيوع ويروس کرونا بسيار شلوغ 
و پر رفت وآمد بود. به نظر می رســد که 
فضای سبز اين بوستان نياز به مراقبت 

بيشتری دارد. 
احمدی سيارکی 
از ساکنان ياخچی آباد 

 

 آسفالت معابر فراموش 
نشود

بســياری از کوچه هــا و  منطقه 17

خيابان ها نياز به آسفالت دارند، اما انگار 
اين کار فراموش شــده و اقدامی برای 
بهسازی و مناسب سازی معابر منطقه۱۷ 
انجام نمی شود. مســئوالن مربوط چه 
اقدامــی برای آســفالت معابــر انجام 

می دهند. 
سعيد اخوان، ساکن محله 
جليلی

تأمين روشنايى معابر و  پاسخ مسئول
خيابان ها با اداره برق است، اما با اين 
حال برحســب وظيفــه كارشناســان 
خدمات شهرى از اين محدوده بازديد 
مى كنند تا اگر نيــاز به تعويض المپ 
سوخته و يا معيوب بود در اسرع وقت 

انجام دهند. 
«سروش نعمتى» شهردار ناحيه 3 
منطقه 18

خيابان «شهيد مصطفى 
هاشم» شب ها تاريك است 

خيابان شــهيد مصطفی  منطقه 18

هاشم در محله يافت آباد، شب ها تاريک 
و خاموش اســت و رهگذران با ترس و 
دلهره از اين مسير عبور و مرور می کنند. 
کيف قاپی و ســرقت گوشــی همراه و 
ايجــاد مزاحمت برای نواميس از جمله 
مسائلی اســت که باعث شده ساکنان 
يافت آباد از اين وضعيت ناراحت باشند. 
فاطمه بديعی، ساکن خيابان 
شهيد مصطفی هاشم

خبر كوتاه
منطقــه۱۶   ســرکالنتر هفتــم فاتــب 
ســرهنگ «علــی جليليــان» از «ايوب 
بوچانی» دبير شوراياری محله باغ آذری 
و بازار بلورفروشــان به دليــل همکاری 
در افزايش امنيت و کاهش آســيب های 

اجتماعی تقدير کرد. 
منطقه۱۷  المان های شــهری بوســتان 
صبا رنگ آميزی شــد. اين اقدام با تالش 
اداره فضــای ســبز ناحيه يــک با هدف 
افزايش نشاط اجتماعی و توسعه زيبايی 

بوستان ها انجام شد. 
منطقه۱۹  طرح بهســازی ۲۵ بوســتان 
منطقه۱۹ تا پايان ســال اجرا می شــود. 
۲۰بوســتان در قالــب اقداماتی همچون 
نصــب تجهيــزات، نورپــردازی، نصب و 
يــا تعويــض زمين های چمــن، اجرای 
عمليات عمرانی در معابر و... نونوار شــده 
و ۵ بوســتان ديگر نيز در حال بهسازی 

هستند. 
منطقه۱۹ ۷۵پروژه توســعه محله ای در 
فــاز دوم منطقه۱۹ تصويب شــده که از 
ميانگين پروژه های متعلق به ساير مناطق، 
هــم از لحاظ تعداد و هم اعتبار اختصاص 

يافته، باالتر است.


