
محله هاى مركزى تهران همدالنه و نيكوكارانه 
به استقبال از ماه خوب خدا مى روند 

عطر رمضان 
در كوچه پسكوچه هاى 

قديمى پيچيد 
يکشنبه
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گفت وگو با 
«عبدالجبار كاكايى»، شاعر و ترانه سرا

صفحه ۷

   صحبت با شــاعران هميشه دلچسب است و اگر خوش صحبت هم باشند، 
دلچســب تر می شــود. «عبدالجبار کاکايی» يکی از آنهاست. او عالوه بر 

شاعری، ترانه سرا هم هست. کاکايی سال ها پيش ...

شعــرم 
زبان حال خودم است

حال و هواى رمضان هاى سال هاى دور
به روايت نويسنده كتاب «تهران در گذر زمان»

صفحه ۱۱

 «آفتاب که خيال رفتن به ســرش می زد، صدای اذان حاج 
عبــاس خدابيامرز همه اهل محل را راهی خانه زينب خانم 

می کرد. سفره زينب خانم از اول...

صداى خوش اذان حاج عباس؛ 
يادش بخير!

صفحه ۱۴

چاووشى خوانى در قلب تهران
شهردارى منطقه 12 براى اولين بار
 با طرحى جديد به استقبال از ماه رمضان رفت 

مد ير مسئول

امضا

معاون سرد بير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سرد بير محله

امضا

د بير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

صفحه ۱۱

 زد، صدای اذان حاج  زد، صدای اذان حاج 
 راهی خانه زينب خانم  راهی خانه زينب خانم 

صداى خوش اذان حاج عباس؛ 

صفحه ۸
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شهرد ار منطقه 12 از مرمت و 
ســاعت  مجــد د   راه انــد ازى 
شمس العماره، د ر كاخ گلستان، پس از 

سال ها خاموشى خبر د اد . 
شــهرد ار  ســعاد تى»،  «على محمد  
منطقــه، د ر خــالل بازد يــد  از كاخ 
گلســتان گفت: «كاخ گلســتان د ر 
منطقــه 12، تنها اثــر ثبت جهانى 
حوزه ميراث فرهنگى د ر شهر تهران 
است و ما ميراث د ار اين اثر ارزشمند  
هستيم. از اين رو، به د ليل اهميت اين 

مجموعه د ر قالب تفاهمنامه و همكارى هاى متعد د  ميان شهرد ارى منطقه 
12 و مد يريت كاخ گلستان، خد مات متعد د ى مباد له شد ه كه از جمله اين 
قرارها و تفاهم ها اين بود  كه شــهرد ارى منطقه 12 به نمايند گى از طرف 
شهرد ارى تهران بتواند  براى كمك به تعمير و مرمت ساعت تاريخى عمارت 

شمس العماره كه بيش از 150 سال قد مت د ارد ، اقد ام كند .»

او با نويد  اينكه اين ســاعت به د ست 
توانســته  چيره د ســت  متخصصان 
مجــد د اً به حيات خــود  اد امه د هد ، 
افزود : «هم اكنون مــا عمًال د ر حال 
پاســد ارى از اين ميراث ارزشمند  كه 
متعلق به شهر و ميهن ماست، هستيم 
و قرار است كارشناسانى به اين منظور 
آموزش د اد ه شــوند  تا د يگر شــاهد  
خاموشى صد اى ساعت شمس العماره 

نباشيم.»
سعاد تى با اشاره به پيشنهاد  راه اند ازى 
موزه ســاعت د ر شمس العماره و موافقت اد اره كل موزه ها، گفت: «با وجود  
حد ود  400 ساعت تاريخى د ر كاخ گلستان كه بيشتر آنها پيشكش شد ه به 
ناصرالد ين شاه است، مى توان اين عمارت را به موزه ساعت يا زمان تبد يل 
كرد . بر اين اســاس، قرار اســت طرح محتوايى آن آماد ه شود  تا مصوبه را 

د ريافت كند .»

تيتر يك
نخستين ساعت عمومی تهران د ر منطقه ۱۲ پايتخت مرمت و راه اند ازی شد 

بار د يگر، تهران به وقت شمس العماره

ساماند هى پالك اصناف د ر منطقه 6
شــهرد ار منطقه ۶ تهران از ســاماند هی پالک اصناف خبر د اد . «تــورج فرهاد ی» د رباره 
ســاماند هی تابلوهای اصناف د ر خيابان حضرت ولی عصر(عج) تا تقاطع زرتشــت که توسط 
اد اره زيباســازی اين منطقه د ر حال اجراســت، گفت: «برای ســاماند هی تابلوهای اصناف، 
تابلوهايی که د ارای مجوز يا بد ون مجوز هســتند  شناسايی و صد ور و ابالغ اخطار به مالکان 
تابلوهای غيرمجاز انجام شد ه است.» او افزود : «ساماند هی کيوسک های مطبوعاتی و همچنين 
ســاماند هی تابلوهای برخی اصناف د ر محور حضرت ولی عصر(عج) برای شناسايی تابلوهای 
فرسود ه و ساماند هی وضعيت ظاهری اين محور و هد ايت مالکان تابلو به زيباسازی برای اخذ 

مجوز تابلو يا ابقای تابلو انجام شد ه است.»

خانواد ه هاى آسيب پذير منطقه 7 شناسنامه د ار شد ند 
مد ير آسيب ها و خد مات اجتماعی شهرد اری منطقه ۷ 
از راه اند ازی سامانه شناسايی خانواد ه های آسيب پذير تهران 
با عنوان سامانه سمات (سامانه مراکز اجتماعی تهران) د ر 

قالب طرح «حامی» د ر اين منطقه خبر د اد . 
«قاسم بذرافشــان» افزود : «سامانه سمات برای ايجاد  
بستر مناسب برای مشــارکت طبقات مختلف جامعه د ر 
کمک رسانی به نيازمند ان تهران، جلوگيری از موازی کاری، 
همگونی و يکپارچه سازی بانک های اطالعاتی، ايجاد  حلقه 
ارتباطی ميان نيازمند ان و توانمند ان د ر جامعه، استفاد ه 
از ظرفيت های موجود  اقتصاد ی و اجتماعی بالقوه د ر محله ها و نهاد های اجتماعی، شناســايی، 
طبقه بند ی و اولويت بند ی گروه های هد ف با حفظ کرامت انســانی شــهروند ان طراحی شد ه و 

تاکنون اطالعات ۲۸۰ نيازمند  منطقه د ر اين سامانه ويرايش شد ه است.»

خانواد ه هاى آسيب پذير منطقه 
چهره

مد يرعامل يكى از شركت هاى نوپا:
به ترس ها د ر مسير 

كارآفرينى  غلبه  كنيم 

ياد د اشت

فرصت بى نظير 
ماه مبارك رمضان

ابتــد ا حلول مــاه رمضان را بــه مؤمنان و 
هموطنان به ويژه هم محله ای ها تبريک می گويم. 
مــاه مهمانی خد ا، ماه خوبی ها، ماه شــب های 
قد ر، ماه رحمــت و آمرزش و ماه خير و برکت 

مبارکتان باد .
خد ا را شــاکريم که توفيق د رک ماه رمضان 
د يگری را به ما عنايت کرد ه است. بزرگان د ينی 
ما مقيد  بود ند  که روز اول ماه رمضان د و رکعت 
نماز شکر به جا آورند  که زند ه ماند ند  تا يک بار 
د يگر ماه رمضــان را تجربه کنند . اميد وارم اين 
رمضان، ماه ســالمت، امنيت، آرامش، آمرزش 
و پيوند  با واليت باشــد  و خد اوند  ما را مهمان 
ضيافــت بزرگ قرار د هد . اين ماهی اســت که 
همه کتاب های آسمانی د ر آن نازل شد ه؛ َشهر  
َرمضان الذی انزل فيه القرآن و تنها ماهی است 
که اســمش د ر قرآن آمد ه و د ر آن، واجب شد ه 
تا آزمونی برای سنجش اخالص آفريد گان باشد . 
روزه رهاورد  و حکمت هــای فراوانی د ر د ل 
خود  نهفته د ارد . پيامبر اکرم(ص) د ر شب معراج 
از پرورد گارش پرســيد : رهاورد  روزه چيســت. 
فرمود : روزه حکمت می آورد  و حکمت معرفت 
می آورد  و معرفت به يقين می رساند ؛ پس هرگاه 
بند ه به يقين رسيد  د ر اين فکر نيست که چگونه 

صبح کرد ه است با تنگد ستی يا توانگری. 
ماه رمضــان را کــه روزه د ار از خــورد ن و 
آشــاميد ن خود د اری می کند  ماه صبر اســت. 
همچنين ماه تقويت اراد ه و نظم و برنامه ريزی 
اســت. از ســوی د يگر ماه گســترش سفره و 
بهره مند ی از خوان نعمت الهی اســت؛ آن هم 
چه سفره ای؛ رسول خد ا(ص) فرمود ه اند  تاکنون 
کسی چنين ســفره ای ند يد ه، کسی د رباره آن 

نشنيد ه و به ذهن کسی هم خطور نکرد ه...
اما توصيه من به مؤمنان و شــهروند ان اين 
اســت که د ر اين روزگار کرونــازد ه روزه د اران 
به تغذيه ســحر و افطار خود  بيش از سال های 
گذشته توجه و سيستم ايمنی خود  را به گونه ای 
تقويت کنند  که خــد ای ناکرد ه د چار ضعف و 
آسيب و مســتعد  ابتال به بيماری های ويروسی 
نشــوند . چنانچه ســتاد  ملی کرونا اجازه د اد  با 
رعايت پروتکل های بهد اشتی د ر مسجد  و مراسم 
مذهبی شــرکت می کنيــم واال از فرصت های 
رمضان با توجه به اينکه شــهر تهران به لحاظ 
همه گيری کرونا قرمز اعالم شد ه است، د ر خانه 
بهره مند  می شــويم. مهم اين است که فرصت 

آشتی با خد اوند  را از د ست ند هيم.

د ومين جشنواره مؤذنين شهر 
د ومين د وره جشــنواره «مؤذنان شهر» با هد ف کشف 
استعد اد  های نونهاالن و نوجوانان و افراد  خوش صد ا د ر زمينه 
اذان گويی و به مناســبت ماه مبارک رمضان د ر منطقه ۱۰ 
به صورت مجازی برگزار می شود . سرپرست معاون فرهنگی 
و اجتماعی منطقه ۱۰ با اشــاره با بيــان اين خبر گفت: 
«جشنواره مؤذنين شهر برای ۳ گروه سنی برگزار می شود . 
شرکت کنند گان د ر اين جشنواره می توانند  د ر بالکن منزل، 
پشــت پنجره يا د ر پشــت بام های خانه خود  اذان و اقامه 
بگويند  و از آن فيلمی برای ارائه به جشــنواره تهيه کنند . 
د ر پايان پس ارزيابی و د اوری به بهترين اثر ارائه شد ه جوايز ارزشمند ی اهد ا می شود .» «حميد رضا 
الهياری » از شهروند ان د عوت کرد  تا برای شرکت د ر اين مسابقه و کسب اطالعات بيشتر از جزئيات 

جشنواره با شماره ۹۶۰۱۹۵۶۸ اد اره فرهنگی منطقه ۱۰ تماس بگيرند . 

يكى از چالش هاى مهــم بانوان د ر 
با  مســير كار آفرينــى، رويارويــى 

موقعيت هاى د شوار روحى و مالى است. 
به همه پيشنهاد  مى كنم د ر اين مسير قبل 
از هر چيز به فكر ايجاد  و حفظ يك شبكه 
حمايتى از اعضاى خانواد ه د وستان، مربيان 

و افراد  د لسوز باشند . 
از كمك گرفتن خجالت نكشند . فراموش 
نكنند  كه براى اد امه مسيرشــان نيازى به 
تأييد  همه ند ارند  و به توانايى هاى خود شان 
و تالشــى كه براى بهبود  كارها د ارند ، باور 

د اشته باشند . 
ايــن وعد ه خد اوند  اســت كه بعــد  از هر 
ســختى، آســانى را مــى آورد  و اين يك 
تكيه گاه محكــم براى عبــور از روزهاى 
متالطم د ر مسير كارآفرينى است. اميد وارم 
روزى برسد  كه بتوانيم تربيت سرمايه هاى 
انســانى را به بهترين روش براى به د ست 
آورد ن شــغل هاى نوظهور د ر شركت هاى 
نوآور، انجام بد  هيم و به جوانان و مخصوصاً 
بــه د نبال نخســتين  د انشــجويانى كه 
تجربه كارى خود  هســتند ، كمك كنيم تا 
فرصت حضور د ر شــركت هاى شايسته را 

د اشته باشند . 

خبر كوتاه
منطقه۶ شــهرد ار ناحيه۵ منطقه ۶ گفت: د ر 
سال جاری بازد يد  های ميد انی منظم از سطح 
محله ها، برای احصای مســائل و مشــکالت 
مرتبط بــا حوزه های مختلــف عملکرد ی با 
رويکرد  به کارگيری نظرها و ايد ه های شوراياری 
و شهروند ان محله ها برنامه ريزی شد ه است.» 
فرزاد  هنرور افزود : «بهبود  شــرايط موجود  د ر 
محله ها، به خصوص د ر حوزه نگهد اشت شهری 
که مورد  تأکيد  خاص و ويژه شهرد ار منطقه و 

مد يريت ارشد  کالنشهر تهران است.»

حجت االسالم محمد  مختارى
امام جماعت مسجد  صاحب االمر(عج)

مجله خبرى مجله خبرى

پنجشنبه هاى نگهد اشت شهر د ر منطقه 7 
معاون خد مات شــهری و محيط زيست شــهرد ار منطقه ۷ از اجرای 
طرح پنجشنبه های نگهد اشت شهر د ر اين منطقه با هد ف ارتقای سطح 

خد مت رسانی شهری و افزايش رضايت شهروند ان خبر د اد . 
 «عبــاس مافی» افــزود : «با توجه به د ســتورعمل معاونت خد مات 
شهری شهرد اری تهران و تأکيد  بر نگهد اشت شهر، روزهای چهارشنبه 
و پنجشــنبه هر هفته برای نگهد اری محد ود ه، تمامی  اد اره های خد مات 

شــهری بسيج می شوند . د ر اين طرح چهارشــنبه ها نيروهای هر ناحيه 
اقد ام به نظافت، رفت و روب معابر اصلی و فرعی می کنند  معاون شهرد ار 
منطقه ۷ د ر پايان تأکيد  کرد : «نگهد اشــت شــهر و رفــع کمبود ها و 
نابســامانی ها از مهم ترين د رخواست های شهروند ان از شهرد اری است. 
از همين رو، اجرای اين طرح با رويکرد  کاهش شــکايت های مرد می  و 

رضايت شهروند ان د ر رأس اقد امات اين معاونت قرار گرفت.» 

پارك شهر با 40 هزار الله بهارى شد 
 شــهرد ار منطقه ۱۲ از کاشــت ۴۰ هزار الله د ر پارک شهر، 

همچنين گل آرايی د ر منطقه و بقيه بوستان ها خبر د اد . 
«علی محمد  سعاد تی» گفت: «تقارن ارد يبهشت ماه را که فصل 
جلوه گل ها و شکوفه هاســت، با بهار قرآن به فال نيک می گيريم 
و خــد ا را شــاکريم که د ر اين ايام مبــارک، توفيق خد مت برای 

شهروند ان را برای افزايش زيبايی های اين فصل د اشتيم.»
ســعاد تی با ابراز اميد واری از اينکه چنين اقد اماتی، نويد بخش 
شهری پاک و آراسته و ســزاوار شهروند ان خوب و شريف تهران 
باشد ، افزود : «شهروند ان محترم تهرانی از هر جای شهر، قد م زد ن 
د ر نخســتين بوستان شهرشــان را د ر قلب طهران و د ر روزهای 
زيبای بهاری با رعايت پروتکل های بهد اشــتی و فاصله گذاری  از 
د ســت نخواهند  د اد ؛ به ويژه اکنون که با کاشــت ۴۰ هزار اللــه، زيبايی های آن د وچند ان 

خواهد  شد .»
وی همچنين از تملک ۳ باغ متروکه شــهر تهران د ر ســال ۹۹ خبــر د اد  و بيان کرد : 
«باغ هــای عالءالد وله (۲۱۰۰ مترمربع)، باغ کيهانی (۱۷۰۰ مترمربع) و بوســتان ســجاد ی 
(۳۰۰ مترمربع) به مســاحت جمعًا ۴۱۰۰ مترمربع با هزينه ای بالــغ بر ۹۶۰ ميليارد  ريال 
توســط شهرد اری منطقه ۱۲ خريد اری شد . اين باغ ها به زود ی به جمع باغ های شهر تهران 

اضافه خواهد  شد .»
شــهرد ار قلب طهــران، مهم ترين هد ف از اجرای اين برنامه ها را ايجاد  روحيه نشــاط و 
شــاد ابی د ر شهروند ان با تغيير و تحول د ر منظر شــهری بيان کرد  و افزود : «الله کاری د ر 
خيابــان الله زار، فرش گل های منطقه، گل آرايــی از طريق فالورباکس و گل آرايی از طريق 
فالورپل د ر خيابان ها، ميد ان ها و معابر اصلی نيز از جمله اقد امات حوزه فضای سبز به همين 

منظور بود ه است.»
پارک شهر قد يمی ترين بوستان شهر تهران است. اين بوستان که د ر منطقه ۱۲ د ر مرکز 
تهران د ر محد ود ه خيابان های خيابان خيام و شــهيد  فياض بخش قرار د ارد ، د ر بيســت و 
پنجم اســفند  ۱۳۲۹ د ر زمينی که پيش از آن با تخريب بخشــی از محله سنگلج چند ين 
سال خالی ماند ه بود ، گشايش يافت. مساحت اين پارک تقريبًا ۲۵ هکتار است و ۸ ورود ی 
د ارد . د رون اين پارک موزه صلح تهران، آکواريوم پارک شــهر تهران، اســتخر، ورزشــگاه، 
کتابخانه و ســايت پرند ه نگری وجود  د ارد . اين بوستان از جنوب به خيابان بهشت، از شمال
 بــه خيابان فياض بخش، از خاور به خيابان خيام و از باختر به وحد ت اســالمی (شــاپور) 

محد ود  می شود . 

7  ميز خبر
مسجد  د ر شهرد ارى منطقه 6 ناحيه 

6 به مناسبت فرارسيد ن ماه رمضان 
پاكسازى و شست وشو شد . 

 

4500
اصله د رخت و كاشت حد ود  15هزار 
گلد ان و د رختچه د ر حاشيه معابر و 

بوستان هاى منطقه 10 براى افزايش 
ميزان سبزينگى از سوى معاونت 

خد مات شهرى كاشته شد . 

32
پروژه عمرانى، فرهنگى و خد ماتى د ر 

17 محله منطقه 11 اجرا مى شود . 

حمايت هاى شهرد ارى 
منطقه 7 از نيازمند ان 

رئيس اد اره آسيب های اجتماعی معاونت اجتماعی 
منطقه ۷ از حمايت های نقد ی و غيرنقد ی اين منطقه 

به نيازمند ان منطقه د ر سال ۱۳۹۹ خبر د اد . 
«قاسم بذرافشــان» گفت: «با توجه به رويکرد   
ترويج فرهنگ و ســنت کمک رسانی به نيازمند ان 
و اقشــار آســيب پذير و کم د رآمــد ، مرکز خد مات 
اجتماعی منطقه به برگــزاری برنامه های حمايتی 
د ر قالب تهيه و توزيع بسته های حمايتی خوراکی، 
بهد اشتی و آموزشی طی چند  مرحله د ر سال ۱۳۹۹ 
اقد ام کرد .» او د ر اد امه توضيح د اد : «اهد ای ۱۲ هزار 
و ۳۷۴ بســته بهد اشتی، تهيه ۳۵ سرويس جهيزيه 
با هد ف تســهيل و پايد ارسازی ازد واج، اهد ای ۶۵۰ 
بسته نوشت افزار، ۵۰ عد د  گوشی هوشمند  و تبلت 
با مشــارکت مؤسســه مهرآفرين و تعــد اد  ۱۲۰۰ 
ســيم کارت رايگان بخشــی از اقد امات اجراشد ه از 

سوی اين اد اره بود ه است.» 
رئيــس اد اره آســيب های اجتماعــی معاونــت 
اجتماعی منطقه ۷ د ر پايان عنــوان کرد : «بيش از 
هزار د ســت پوشــاک، ۵۴ مورد  حمايت پزشکی از 
جمله د ند انپزشکی (کود کان کار) با مشارکت مؤسسه 
مهرآفرين و خّيران منطقه، اهد ای ۴۳ کارت هد يه و 
کمک نقد ی، اهد ای ۴۹ مــورد  اقالم ضروری منزل 
از جمله يخچال، تلويزيون و بخاری، اهد ای ســنگ 
نمای بيمارستان فوق تخصصی کود کان بهرامی  توسط 
يکی از خّيران اصفهانی و ساخت مرکز د ست آفرين از 
د يگر فعاليت های اين منطقه د ر سال ۱۳۹۹ با هد ف 
حمايت از شــهروند ان آسيب پذير و نيازمند  منطقه 

بود ه است.»

خبر ويژه

مد ير مسئول

امضا

معاون سرد بير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سرد بير محله

امضا

د بير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

مد ير مسئول

امضا

معاون سرد بير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سرد بير محله

امضا

د بير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

د اشته باشند . 

حجت االسالم محمد  مختارى
امام جماعت مسجد  صاحب االمر(عج)امام جماعت مسجد  صاحب االمر(عج)
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10 7 6 مناطق  در شهر

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

فاطمه عسگرى نيا

ســال ۱۳۹۳ بود که با شــروع عمليات اجرايی 
خطــوط ۶ و ۷ مترو بلوار قيام بــه عنوان کارگاه در 
اختيار مترو قرار گرفت. هر چند در روزهای ابتدايی 
شــروع پروژه طبق صورت جلســه تنظيم شده بين 
مديران اسبق شهرداری مقرر شده بود ظرف ۱۸ ماه 
بلوار به شکل سابق برگردد، اما پروژه ۱۸ماهه در ۷۲ 
ماه اجرا شد تا هر روز مردم محله قيام بيرون از خانه 
شاهد اين ديوارهای آهنی آبی رنگ در خيابان باشند. 
صبر ۶ساله مردم محله قيام از وجود کارگاه های مترو 
در ميانه بلوار قديمی و زيبای محله خود ديگر لبريز 

شده بود.
معاون حمل ونقل و ترافيک شــهرداری منطقه 
۱۲ در بــاره اين پــروژه می گويد: «از ســال ۹۳ 
کارگاه های مترو در وســط بلوار، حد فاصل ميدان 
قيام تا خيابان۱۷ شهريور، جانمايی شد. در گذشته 
اين بلواربا رفيوژ ميانی سبزش طراوات و زيبايی به 
محله بخشيده بود. سال ۹۷ با توجه تصويب طرح 
انتقال خط ويژه مولوی به ميانه خيابان از ســوی 
کارشناســان مقرر می شــود پس از اتمام عمليات 
عمرانی مترو ، وسط بلوار قيام به مسير ويژه بی آرتی 
تبديل شود. اين طرح تا مهرماه سال گذشته اولويت 
کار ما در اين نقطــه بود، اما بعد از انجام مطالعات 
اجتماعی متوجه شديم با توجه به بافت محلی بلوار، 
اتصال بافت مسکونی ضلع شمال با جنوب و آسيب 
ديدن دسترسی اهالی به خدمات محله ای، اجرای 
طــرح انتقال خط ويژه به نفع مردم محله نيســت 
و مهم تريــن دليلش کاهش ايمنی عبــور و مرور 

ساکنين محله بود.»
«زينب عبادی» با اشــاره به مطالعات شهرداری 
منطقــه ۱۲ برای اجرای طرحــی که رضايت مردم 
منطقه را هم همراه داشته باشد، می گويد:« تبديل 
ميانه بلوار به مســير ســبز پياده و مسير دوچرخه 
بهترين گزينه برای ارتقای کيفيت زندگی مردم محله 
بود. در اين طرح که بعد از افتتاح رســمی ايستگاه 
مترو قيام در ۱۴ اســفند کليد خورد بلوار قيام، حد 
فاصل ميدان قيام تا خيايان مشهدی رحيم، به يک 
مسير سبز پياده راه و مسيرهای ايمن دوچرخه تبديل 
می شــود که در پايان عالوه بر افزايش سرانه فضای 
سبز محله شاهد ارتقای کيفيت زندگی مردم محله 

نيز خواهيم بود.»
اين مســير ســبز، به گفته معاون حمل و نقل و 
ترافيک شــهرداری منطقــه ۱۲، به همين جا ختم 
نمی شــود و قرار اســت حدفاصل خيابان مشهدی 
رحيم تا ۱۷ شــهريور نيز در فــاز دوم طرح به اين 

مسير اضافه شود.»

 خيابان هاى كامل؛ اولويت شهردارى تهران 
حاال بلوار قيام در كنار خيابان فردوسی قرار است 
به يکی از خيابان های کامل شهر تهران تبديل شود. 
خيابان کامل در راستای استراتژی انسان محور کردن 
شــهر، يکی از اولويت های جدی مديريت شــهری 
تهران اســت و هدف از اجرای طــرح خيابان کامل 
در پايتخت دستيابی به توسعه پايدار محله محور با 
مولفه هايی چون تأمين امنيت عابران پياده، کاهش 

ســوانح رانندگــی، تأمين مســير 
حمل و نقل عمومی و دوچرخه سواری 
و نيز مطلوبيت و جذابيت محيطی 
معابر شــهری اســت تاهمه اقشار 
جامعه بتواننــد به صورت عادالنه از 

معبر شهری استفاده کنند.
«علی محمــد سعادتی»،شــهردار منطقــه ۱۲، 
نيز با ابراز خرســندی از انتخــاب ۲ خيابان قيام و 
فردوسی برای تبديل به خيابان کامل در منطقه ۱۲ 
می گويد:«مديران شهری در تهران چند سال است با 
اتخاذ خط مشی مناسب به ايجاد خيابان های کامل 
به عنوان يک سياست شهری به منظور برون رفت از 
مشــکالت ناشی از تقاضای زياد تردد در شهر توجه 

ويژه دارند.»

 قيام اولين معبر شهرى منتخب بود 
او بــا بيان اين کــه بلوار قيــام در منطقه ۱۲ از 
جمله اولين معابر شــهری تهران اســت که مراحل 
اخذ مصوبــات الزم برای احداث خيابــان کامل را 
در ســنوات گذشــته دريافت کرده اســت، اظهار 
می دارد:«بلوار قيام،با توجه به بافت مسکونی، شامل 
مسير رفت وبرگشــت برای عبور خودروها و خطوط 
حمل و نقل عمومی (تاکســی و اتوبــوس)، تعريض 
پياده روها در طرفين معبر، همچنين مســير سبزی 
در ميانه بلوار ويژه عبور عابران پياده و شــهروندان 
دوچرخه سوار، برای استفاده به عنوان خيابان کامل 

طراحی شده است.»
شــهردار منطقــه ۱۲ بــا بيــان اين که طبق 
دســتورالعمل معاونــت حمل و نقــل و ترافيــک 
شهرداری تهران همه مناطق ۲۲گانه، بايد نسبت 
به امکان سنجی معابر برای تبديل به خيابان کامل 
اقدام می کردنــد، ادامه می دهد:«به همين منظور 
و طــی مطالعات صورت گرفته، خيابان فردوســی 
در منطقه ۱۲ در نظر گرفته شــد که اين خيابان 
يکی از معدود معابری اســت که پس از غربالگری 
اوليه، در فهرســت بلند ۳۶ معبر شــهر تهران به 
طــول ۶۲ کيلومتر به منظور اجرای خيابان کامل 

جای گرفت.»
ســعادتی با اشــاره به اين نکته کــه خيابان 
فردوســی پــس از بازطراحــی صورت گرفتــه با 
توجــه بــه دســتورالعمل ها به معبری مناســب 
برای تردد همه کاربران آن شــامل عابران پياده، 
دوچرخه ســواران، اتوبوس و ساير خودروها تبديل 
خواهد شد، می گويد:«با توجه به وجود ۲ ايستگاه 
پرتقاضای خطوط مترو، شــامل ايســتگاه ميدان 
امام خمينی (ره) و ميدان فردوســی، امکان تردد 
با همه دســتگاه های حمل و نقل در اين معبر برای 

شهروندان فراهم است.»

  سرانجام بعد از گذشت ۷ سال از بسته بودن بلوار قيام به دليل استقرار کارگاه های مترو، در آخرين 
روزهای سال ۹۹ بساط اين کارگاه ها از وسط بلوار برچيده شد تا مردم شاهد اجرای طرحی نو در اين 
خيابان باشــند. بلوار قيام حاال در ابتدای سال ۱۴۰۰در حال تبديل شدن به يکی از خيابان های کامل 
شهر تهران است. اين خيابان در کنار خيابان فردوسی قرار است به خيابان های کامل پايتخت تبديل 

شوند تا مردم بتوانند آسوده و ايمن در محوطه بهسازی شده آنها قدم بزنند. 

توسعه پايدار محله محور با ايجاد جذابيت محيطى 
در معابر شهرى منطقه 12

قيام و فردوسى 
«خيابان كامل» مي شوند

اقدامات انجام شده براي 
بازسازى و آزاد سازى بلوار 

قيام به شرح ذيل است:
  ساخت مجدد پارك حورى به 

مساحت حدود 1000 متر مربع
  آزاد سازى مسير شرق به 
غرب براى وسايل نقليه كه به 
عنوان كارگاه و دپوى خاك در 

دست مترو قرار داشت
  ساخت بازار ميوه و تره بار 
محله قيام به متراژ 250 متر 

مربع
  اجراى رفيوژ ميانى و فضاى 

سبز حد فاصل ميدان قيام تا 
تقاطع زيبا به متراژ 1200 متر

  اجراى لوله كشى آب خام 
براي آبيارى فضاى سبز به متراژ 

2600 متر

مواردى كه براي تكميل 
شدن پروژه در دست 

اقدام است:
  اجراى روكش آسفالت 

ميدان قيام
  اجراى روكش آسفالت 

خيابان ديانى 
  اجراى روكش بلوار قيام
  اجراى مسير دوچرخه از 

ميدان قيام تا خيابان 17شهريور
  اجراى مسير پياده رو از 

ميدان قيام تا خيابان 17شهريور
  اجراى روشنايى بلوار 

قيام از ميدان قيام تا خيابان 
17شهريور

على محمد سعادتى
شهردار منطقه 12

بلد يه

مد ير مسئول

امضا

معاون سرد بير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سرد بير محله

امضا

د بير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

عقد  قرارد اد  با ســازمان فاوا برای اجــرای برنامه های 
شهر هوشمند  سرآغازی برای حرکت د ر اين مسير است. 
فرهاد ی د ر اين باره می گويد : «امسال بررسی و معرفی ۱۳ 
پروژه د ر حوزه هوشمند ســازی د ر د ستور کار قرار گرفته 
اســت. ايجاد  مرکز خالقيت و نوآوری د ر پارک هنرمند ان، 
توســعه و تقويت نوآوری د ر د انشــگاه تربيــت مد رس، 
اختصاص فضايی د ر د انشگاه اميرکبير به کسب و کارهای 

نوآورانه، آماد ه ســازی و مناسب سازی فضاهای 
شهری برای کسب و کارهای د انش بنيان و.... از 
جمله اين پروژه ها هستند . بوستان های ايرانشهر 
و نيلو و نواحی يک و د و د ر منطقه با عنوان پهنه 
هوشــمند  به عنوان فاز اول اجرای طرح انتخاب 
شــد ه اند .»اواخر سال گذشــته مرکز نوآوری و 
کسب وکار جوانه و ناحيه نوآوری مد رس افتتاح 
شــد . فرهاد ی د ر اين بــاره توضيح می د هد : «با 
بهره گيــری از ظرفيت د انشــگاه های منطقه و 
امکانات موجود  د ر شــهرد اری، مرکز نوآوری و 

رشــد  الوند ، مرکز نوآوری تربيت مد رس د ر اختيار کسب 
و کارها و ايد ه هايی با محوريت هوشمند  سازی منطقه قرار 
گرفتــه و تاالر نوآوری د انشــگاه اميرکبير و مرکز نوآوری 

پارک ايرانشهر نيز د ر مرحله آماد ه سازی نهايی هستند .»

مبلمان شهرى و بوستان هاى هوشمند  
شهرد اری منطقه ۶ برای تأمين روشنايی خيابان ويال و 
پارک ايرانشهر هم برنامه هايی د ر د ست اقد ام د ارد . فرهاد ی 

استفاد ه از سلول خورشيد ی هم 
ارائه می شود .»

توسعه فضاهاى عمومى و 
همگانى

شــهرد ار منطقه ۶ با اشاره 
ايجــاد  گذر صنايع د ســتی  به 
نجات اللهی  اســتاد   خيابان  د ر 
د ر راســتای جلــب رضايــت 
«پيمانکار  می گويد :  شهروند ان 
تعييــن و تجهيــز کارگاه  آن 
انجام شــد ه است. عالوه بر گذر 
صنايع د ستی خيابان ويال، بابت 
شــهروند ان  ســالمتی  ارتقای 
امسال برنامه هايی برای گسترش فرهنگ پياد ه روی و ايجاد  
پروژه های پياد ه محور با اولويت عابران پياد ه د اريم. پروژه های 
شاخص د ر اين حوزه ايجاد  گذر فرهنگ و هنر براد ران مظفر 
و توســعه مســيرها و محورهای  ترد د  د وچرخه د ر راستای 
همگانی ســازی فرهنگ د وچرخه ســواری است.»به گفته 
شــهرد ار منطقه ۶، بخشی از قلب پايتخت همواره پذيرای 
جمعيتی شناور است و همين موضوع بار رسالت مهمی را 
بر د وش منطقه می گــذارد . او د ر اين باره توضيح می د هد : 
«با توجه به حضور اين جمعيت شــناور تالش می کنيم تا 
فضاهای شهری قابل زيست و ايمن تری برای همه شهروند ان 
ايجاد  کنيم، چراکه امروز بيش از هر زمان د يگر شهروند ان 
به فضاهای شهری برای گذران اوقات فراغت و مالقات های 
جمعی نيــاز د ارند .»به گفته فرهاد ی، ايجاد  و ســاماند هی 
محورهای پياد ه و پالزاهای شهری مانند  ساماند هی ميد ان 
ســلماس، پالزای شــهری بلوار گل ها تا ميد ان عالی قاپو، 
ساماند هی محور کشــاورز تا کريم خان، پروژه های توسعه 
محله محــور و... از د يگــر برنامه های منطقه د ر راســتای 

گسترش و توسعه فضاهای عمومی و همگانی است. 

می گويد : «د ر ســال جد يد  قصد  د اريم از سيستمی جامع 
اســتفاد ه کنيم که توانايی د اشته باشــد  روشنايی خيابان 
ويال و پارک ايرانشــهر را به صورت خود کار و با استفاد ه از 
تجهيزات هوشــمند ، بر اساس اطالعات د ريافتی از محيط 
(تشخيص حضور شهروند  د ر محل و...) با شد ت و پوشش 
استاند ارد  تأمين کند . با استفاد ه از چنين سيستمی می توان 
به صورت هوشمند  روشنايی مناسبی د ر محيط ايجاد  کرد . 
کاهش مصرف برق و افزايش عمر مفيد  تجهيزات روشنايی 
از مهم تريــن اهد اف اجرای پروژه روشــنايی هوشــمند  
هستند .»عالوه بر روشنايی هوشــمند  د ر پارک ايرانشهر، 
يکی د يگر از پروژه هايی که قرار اســت اجرا شود ، البراتوار 
زنــد ه ســبز (Green Living Lab) اســت. 
فرهاد ی د ر اين باره بيان می کند : «هد ف از اجرای 
البراتوار زند ه سبز تشويق د انشجويان و شهروند ان 
به سمت ســبک زند گی ســالم با آموزش برای 
نگهد اری و پرورش گياهان، ايجاد  کمپوست از مواد  
زايد  غذايی و... است.» با اجرای اين پروژه، محيط 
ســالم تر و پايد ارتری برای ساکنان شهری ايجاد  

می شود . امسال با توجه به اينکه قلب 
پايتخت به سمت هوشمند سازی د ر 

حال حرکت است،
 يکــی د يگــر از پروژه های شــهرد اری 
د ر ســال جاری اجرای مبلمان هوشــمند  
اســت. فرهاد ی د ر اين باره توضيح می د هد : 
«مبلمان هوشمند  بخشی د يگر از المان های 
شــهری هوشــمند  هســتند . د ر مبلمان 
هوشــمند ، ســرويس ها و امکاناتی مانند  
باتری  اينترنت وای فــای رايگان، شــارژ 
موبايــل، روشــنايی محيــط پيرامونی با 

13 پروژه هوشمند سازى د ر د ستور كار 

گفت وگو با 
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د رباره نقشه راه 1400

تد اوم اجراى 
پروژه هاى 

كوچك مقياس
اين نکته را نيز اضافه کنيم که 

مد يريت شهری از سال قبل برای 
افزايش رضايت شهروند ان نسبت 

به  اجرای پروژه های کوچک مقياس 
اقد ام کرد  و آنها را د ر اولويت کارهای 

خود  قرار د اد . شهرد ار منطقه ۶ د ر 
اين باره می گويد : «د ر سال ۱۴۰۰ هم 

با توسعه محله محوری و نگاه محلی 
به شهر، پروژه های کوچک مقياس 
گسترد ه ای طی امسال به تصويب 
رسيد ه است. اقد امات اوليه برای 
اجرای اين پروژ ها قبل از شروع 

سال جد يد  د ر د ستور کار شهرد اری 
منطقه بود .»

کوچه های د وستی يکی از همين 
پروژه های کوچک مقياس است. 
فرهاد ی می گويد : «ايجاد  کوچه 

د وستی د ر بهشهر و بن بست حقيقی، 
پياد ه روسازی خيابان های مختلف 
منطقه ۶ مانند  قرنی، کريم خان، 

جمالزاد ه، فلسطين و....، ساماند هی 
فضای پياد ه رو کنار ورزشگاه شهيد  

شيرود ی از پروژه هايی هستند  که د ر 
سال جاری اجرا می شوند .»
امروز د ر شهرهای بزرگ، 

مناسب سازی معابر و کيفيت 
د سترسی به اماکن و مراکز مختلف 
د ر رفاه و آسايش معلوالن ضرورتی 
مهم است. شهرد اری منطقه ۶ هم 

با توجه به شعار «تهران؛ شهری 
برای همه» می گويد : «با توجه به 

شعار تهران؛ شهری برای همه، 
مناسب سازی فضاهای شهری برای 

معلوالن را د ر برنامه های امسال 
د نبال می کنيم. همچنين ساماند هی 
و بهسازی بوستان های شهری نظير 

الله و ساعی، بازپيرايی مبلمان 
شهری و... بهره برد اری از آنها د ر سال 

۱۴۰۰ محقق می شود .»

شهرد اری منطقه ۶ د ر شــروع سال ۱۴۰۰ به د نبال 
ايجاد  تحوالت بنياد ی و ساختاری د ر منطقه است. د ر 
اين ميان رضايت شــهروند ان به عنوان يکی از اصول 
پايه ای د ر همه برنامه های توسعه شهری مورد  توجه 
شهرد اری قرار د ارد . همگام با تحوالت جهانی به ويژه 
د ر حوزه نوآوری، شــهرد اری اين منطقه قصد  د ارد  
با اقد امات اساســی به ويژه د ر حوزه شهر هوشمند  
گام های جد ی برای ايجاد  تحــول د ر منطقه برد ارد . 
«تورج فرهاد ی»، شــهرد ار منطقه ۶، د ر گفت و گو با 
همشهری محله د رباره اين تغييرات و هوشمند سازی 

شهر د ر سال جاری توضيحاتی د اد . 

معصومه حق جو

گسترش و توسعه فضاهای عمومی و همگانی است.  ســالم تر و پايد ارتری برای ساکنان شهری ايجاد  
می شود . امسال با توجه به اينکه قلب 
پايتخت به سمت هوشمند سازی د ر 

 يکــی د يگــر از پروژه های شــهرد اری 
د ر ســال جاری اجرای مبلمان هوشــمند  
اســت. فرهاد ی د ر اين باره توضيح می د هد : 
«مبلمان هوشمند  بخشی د يگر از المان های 
شــهری هوشــمند  هســتند . د ر مبلمان 
هوشــمند ، ســرويس ها و امکاناتی مانند  
باتری  اينترنت وای فــای رايگان، شــارژ 
موبايــل، روشــنايی محيــط پيرامونی با 
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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

حسنى

  دوســت داريد چه چيزی درباره شما 
بدانيم يا چه چيزی الزم اســت در مورد شما 

بدانيم؟ 
مــن هــم در حوزه شــعر کار می کنــم و هم 
ترانه. در حوزه شــعر تعهدات اجتماعی ام را انجام 
می دهم، ولی احساســات درونی ام را در ترانه هايم 
پيدا می کنيد. بيشــتر يک شاعر اجتماعی هستم. 
وقتی شعر می گويم غالبًا برگرفته از تأثيری است 
که مردم، اجتماع و نيازها و مطالبات اجتماعی بر 
من گذاشته اســت. يعنی آنچه معموًال در بيرون 
گفته می شــود و در فضای مجازی هم می بينيم، 
در شــعرهايم نمــود دارد. ترانه هايم اما بيشــتر 
الهام گرفته از خاطرات شخصی خودم هستند. اين 

دو مسير را در ۱۰ سال اخير دنبال کرده ام. 
  بيشتر از طريق شعرهايتان بشناسيمتان 

يا ترانه هايتان؟ 
هر دو بخشــی از شخصيت من هستند. هر دو 
را بر اســاس حقيقت وجودی خــودم و نگاهم به 
دنيا ســروده ام. کم پيش می آيد که شعری بگويم 
که زبان حال خودم نباشــد. بيشتر با احساسات و 

نيازهای درونی خودم شعر می گويم. 
  اين روزهــا را چطور می گذرانيد؟ برای 

شاعران هم خانه نشينی سخت است؟ 
برای همه دوران ســختی اســت و به تبع آن، 
برای من هم ســخت اســت. ســنت غلط رايجی 
دربــاره شــاعری در ذهن مردم وجــود دارد که 
شاعران نياز به خلوت و دور از جمع بودن دارند و 
دوست دارند در تنهايی شمع روشن کنند و شعر 
بگويند. ولی واقعًا اين طور نيست. بخشی از حيات 
ادبی من در مــراوده، گفت وگو و حضور در ميان 
مردم شکل می گيرد. شــايد بتوانم بگويم يکی از 
لذت بخش ترين لحظات زندگی من زمانی است که 
سوار مترو هستم يا با اتوبوس رفت و آمد می کنم يا 
در خيابــان پياده راه می روم. البته امروز پياده روی 
در خيابان هايی که فقر مردم در آن مشهود است، 
سخت است. صحنه هايی می بينيم که کم کم دارد 
برای همه ما تبديل به عادت می شود. مثل کسانی 
که سر در سطل های زباله می کنند يا دستفروشی 
افراد مســن. اينها آدم را اذيت می کند. بنابراين، 

شــعر برای من الهام گرفته از 
حضور در اجتماع است. 

  کمی به عقب برگرديم. 
از رفتن ورود به دنيای شعر 
اتفاق  اين  چطــور  بگوييد. 
افتاد؟ شما سمت شعر رفتيد 

يا شعر سمت شما آمد؟ 
طرف  از  نمی توانــم  مــن 
شعر حرف بزنم. ولی نياز من 
به شــعر ســال ها پيش شکل 
گرفت. ســال ۶۱ که بمباران 

شهرها شروع شد، در ايالم زندگی می کردم؛ يعنی 
دومين شــهری که بعد از دزفــول مورد حمالت 
شديد قرار می گرفت. ۱۵ساله بودم و در زندگی ام 
تجربه شــنيدن صدای گلوله را هم نداشــتم، اما 
به يکباره شــهرم زيــر بمب های ســنگين زير و 
رو شد. احســاس می کردم آخر دنياست. در اين 
شــرايط چيزی که به ذهنم می رسيد، اين بود که 
احساساتم را بيان کنم. از آنجا که شهرمان محروم 
بود و امکانات نداشت، شــعر در آنجا مرسوم بود. 
به خصــوص که در ســنت خانوادگی و موروثی ما 
هم شاعری وجود داشــت. به همين خاطر شروع 
به نوشتن کلماتی با الهام از غزليات سعدی کردم. 
کم کم اين نوشته ها سر از روزنامه ديواری مدرسه 
درآورد. بعد هم دبيران ادبيات احضارم می کردند 
که «چرا زير اين شعر نوشته ای سعدی؟ » سعدی 
چنين شــعری ندارد. ناگفته نماند چون شعرهايم 
در قالب شعرهای ســعدی بود، زيرش می نوشتم 
سعدی عليه الرحمه! چون اعتماد به نفس نداشتم. 
اما رفته رفته اســمم را زير شــعرهايم نوشتم. بعد 
هــم که به دانشــگاه تربيت معلم تهــران رفتم و 
ادبيات فارسی خواندم. مدتی بعد اجتماع شعرا را 
در تقاطع حافظ و ســميه پيدا کردم؛ يعنی حوزه 
هنری. در اينجا با شــعرايی مثــل قيصر امين پور 

آشنا شدم و کم کم شعر را جدی گرفتم. 
  از آمدنتان به تهران بگوييد. شهری که 

حتمًا خيلی متفاوت از ايالم بوده است. 
دوران تهران نشــينی مــن مصــادف با همان 
روزهای جنگ شــهرها بود و موشکباران. خانه ما 
نزديک فرودگاه مهرآباد بود و صدای موشــک را 
می شنيديم. اما بهترين و نخستين اتفاق در تهران 
برای من آشنايی با محافل ادبی بود. رفته رفته به 
خريدن کتاب عالقه مند شدم و تمام دستمزدم را 
خرج خريدن کتاب می کردم. تهران آغاز آشنايی 
من با استادان ادبيات، مثل دکتر کامل احمدنژاد، 
دکتر علی محمد ســجادی، دکتــر پورنامداريان، 
دکتر دهقــان و دکتر مظاهر مصفــا، بود. تهران 
اصوًال در سرنوشت ادبی و ذوقی من نقش زيادی 
داشت. من به شهرم، ايالم، عالقه نوستالژيک دارم، 
اما شخصيت من در شــعر در تهران و در مراوده 
با دوســتان تهران نشين شکل 

گرفت. 
  کــی به محلــه بهار 

آمديد؟ 
سال۸۲. من در محله قلهک 
ســاکن بودم، بعد بــه پيروزی 
رفتيم و سال ۸۲ اين آپارتمان 
را در بهار شــمالی خريدم که 
پولــش هــم به ســختی جور 
شــد. جای خوبی است. در اين 
زندگی  زيادی  شاعران  خيابان 

کرده اند، از خود ملک الشعرای بهار گرفته تا فروغ 
فرخزاد که در همين خيابان ساکن بود. روبه روی 
خانه مــا هم مؤسســه دل آواز متعلق به اســتاد 
شــجريان قرار دارد. ديواربه ديوار خانه ما هم خانه 
تيمور بختيار واقع شده که از سرشناسان پيش از 
انقالب اســت و بعد هم  ترور شد. خيابان ما هم به 

همين اسم بختيار است. 
  جز اينکه شــاعرانی در ايــن خيابان 
زندگی می کرده اند، ديگر چه ويژگی هايی دارد؟ 
تمــام نيازهای زندگــی آدم، اعم از فرهنگی و 
معنوی تا نيازهای مادی، در اين راسته بهار تأمين 
می شــود. گاهی اوقات دوســتانی که به مالقاتم 
می آينــد می گويند بعد از ايــن ديگر بهار يکی از 
پاتوق هــای مــا خواهد بود. برای مــن هم جايی 
اســت که ديگر نمی خواهم از آن جابه جا شــوم. 
آرامش خوبی در اين محلــه دارم. مرکز خيلی از 
حوادث اجتماعی و سياســی در نزديکی همين جا 
و در ميدان هفتم تير اســت. مسجد الجواد(ع) هم 
اينجاســت که ويژگی های تاريخــی زيادی دارد. 
عالوه بر آن، يک مســجد بی گنبد و مناره اســت 
که جزء نوآوری هايی اســت که در تهران صورت 
گرفته است. پارک های اينجا و عکاسخانه شهر که 
سر خيابان ماست از ويژگی های خوب اين خيابان 

هستند. 
  ويژگی های منفی هــم در اين خيابان 

وجود دارد؟ 
 يکــی از مشــکالتی کــه اهالــی هــم از آن 
ناراضی انــد، تجاری شــدن منطقه اســت که به 
کوچه ها هم سرايت می کند. ساختمان ها يکی بعد 
از ديگری تجاری می شوند و در نتيجه رفت وآمدها 
دشوار می شود. به ويژه در هفتم تير که يک ميدان 
پرنظارت است و ماشين ها و تاکسی ها در بيشتر 
موارد بــه داخل کوچه ها هدايت می شــوند و 
اجازه توقــف داخل ميــدان را ندارند. وقتی 
هم به کوچه هــا می آيند مقابــل پارکينگ 
منازل توقف می کنند. خيلی از تاکســی ها 
در هميــن کوچه ها و مقابــل خانه توقف 
می کنند تــا برای جابه جايی مســافر در 

نوبت باشند. 
  با نهادهايی مثل سراهای محله 

در ارتباط هستيد؟ 
گاهــی از مقابل ساختمانشــان رد 
می شــوم و آن را می بينم. ولی هنوز 
آشــنايی پيدا نکرده ام کــه اميدوارم 

شود.  فراهم  شرايطش 
مــن با فرهنگســرای 
ارسباران ارتباط خوبی 
دارم و پاتوق خوبی هم 
ترانه ســرا  تربيت  برای 
و شــاعر ايجاد شده بود. 
اگــر در محلــه خودمان 
هــم اين پاتــوق در يکی 
برپا  فرهنگــی  مراکــز  از 
بود.  اتفاق خوبی  می شــد، 
بهار شــيراز  و  بهار  خيابان 

و خيابان هــای اطــراف 
فرهنگی اند  محله هايی 
ايجــاد  گنجايــش  و 
را  پاتوق هايی  چنيــن 

دارند. 
اين  می کنيد  فکر    
پاتوق ها مثل فرهنگسراها 
چه  محلــه  و ســراهای 
تأثيــری می تواننــد در 
پيشرفت فرهنگ عمومی  

داشته باشند؟ 
و  فرهنــگ  توليــد 
فرآورده هــای هنــری در 

درازمــدت و کوتاه مــدت تأثير خــودش را دارد. 
ايــن  نظــرم  بــه 
فرهنگـــــــسراها 
آثار  ســطح  بايــد 
در  را  هنری شــان 
پايين  جامعــه  حد 
بياورنــد تــا عموم 
از  بتواننــد  مــردم 
برنامه های  و  اجراها 
اســتفاده  هنــری 
نمی تــوان  کننــد. 

گفت اين فرهنگســراها مراکــز تخصصی هنری 
هستند. جای نمايشــگاه های تخصصی نقاشی و 
جلسه های نقد و بررســی کتاب و فيلم به صورت 
تخصصی نيســتند. می شود مردم را جذب کرد و 
برنامه هايــی اجرا کرد که تأثيرش را در درازمدت 
يــا کوتاه مــدت روی جامعه بگــذارد. خانواده ای 
که پاتوقشــان اين مراکز فرهنگی اســت و کتاب 
می خوانند يا در شــب های شعر شرکت می کنند، 
طبيعتًا در زندگی شان هم متفاوت عمل می کنند 

و شهروند بهتری هستند. 

  صحبت با شاعران هميشه دلچسب است و اگر خوش صحبت هم باشند، دلچسب تر می شود. 
«عبدالجبار کاکايی» يکی از آنهاســت. او عالوه بر شاعری، ترانه سرا هم هست. کاکايی سال ها 
پيش شــهرش، ايالم، را ترک کرده و ساکن تهران شده و در اين شهر درس خوانده و کار کرده 
اســت. می گويد: «محصول هدفی که دنبال کرده ام حدود ۳۰ يا ۴۰ جلد کتاب است که تعدادی 
شعر و تعدادی ترانه است و حضور در محافل آموزش شعر و ترانه و در مطبوعات.» او حاال ساکن 

خيابان بهار است و در گفت وگويی که می خوانيد از زندگی در اين خيابان و محله گفته است. 

شقايق عرفى نژاد

گفت وگو با «عبدالجبار كاكايى»، شاعر و ترانه سرا

شعــرم 
زبان حال خودم است

سر خيابان ماست از ويژگی های خوب اين خيابان 

  ويژگی های منفی هــم در اين خيابان 

 يکــی از مشــکالتی کــه اهالــی هــم از آن 
ناراضی انــد، تجاری شــدن منطقه اســت که به 
کوچه ها هم سرايت می کند. ساختمان ها يکی بعد 
از ديگری تجاری می شوند و در نتيجه رفت وآمدها 
دشوار می شود. به ويژه در هفتم تير که يک ميدان 
پرنظارت است و ماشين ها و تاکسی ها در بيشتر 
موارد بــه داخل کوچه ها هدايت می شــوند و 
اجازه توقــف داخل ميــدان را ندارند. وقتی 
هم به کوچه هــا می آيند مقابــل پارکينگ 
منازل توقف می کنند. خيلی از تاکســی ها 
در هميــن کوچه ها و مقابــل خانه توقف 
می کنند تــا برای جابه جايی مســافر در 

  با نهادهايی مثل سراهای محله 

گاهــی از مقابل ساختمانشــان رد 
می شــوم و آن را می بينم. ولی هنوز 
آشــنايی پيدا نکرده ام کــه اميدوارم 

ترانه ســرا  تربيت  برای 
و شــاعر ايجاد شده بود. 
اگــر در محلــه خودمان 
هــم اين پاتــوق در يکی 
برپا  فرهنگــی  مراکــز  از 
بود.  اتفاق خوبی  می شــد، 
بهار شــيراز  و  بهار  خيابان 

و خيابان هــای اطــراف 

اين  می کنيد  فکر    
پاتوق ها مثل فرهنگسراها 
چه  محلــه  و ســراهای 
تأثيــری می تواننــد در 
پيشرفت فرهنگ عمومی  

و  فرهنــگ  توليــد 
فرآورده هــای هنــری در 

من به شهرم، ايالم، 
عالقه نوستالژيك دارم، 
اما شخصيت ادبى من 
در تهران و در مراوده 

با دوستان تهران نشين 
شكل گرفت

بخشى از حيات ادبى 
من در مراوده، گفت وگو 
و حضور در ميان مردم 

شكل مى گيرد

سراى محله

مد ير مسئول

امضا

معاون سرد بير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سرد بير محله

امضا

د بير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

ســالمند ان با توجه به شرايط جسمی خود  نياز به 
توجه ويژه د ارند  و د ر راســتای شعار «تهران؛ شهری 
برای همه» بايد  از حقوق شــهروند ی بهره مند  باشند . 
هنــرور می گويد : «حد ود  ۲۵۰ هــزار نفر د ر منطقه۶ 
زند گی می کنند  که ۳۷ هزار نفر از آنان باالی ۶۵ سال 
د ارند . به همين د ليــل اين منطقه از پيرترين مناطق 
تهران به شمار می رود . ساخت مکان يا پاتوق سالمند ی 
د ر ســرای محله نظامی گنجوی با هد ف ارائه خد مات 
بهتر به اين قشــر انجام می شود .»شــهرد ار ناحيه ۵ 
توضيح می د هد : «اين پاتوق به گونه ای طراحی شــد ه 
تا ســالمند ان بتوانند  ســاعاتی را فارغ از د غد غه های 
روزانــه د ر کنار هم به گپ وگفــت و تفريح بپرد ازند . 
احد اث باشگاه ورزشی ويژه ســالمند ان د ر فضای بام 
ساختمان سرا هم می تواند  ضمن د رآمد زايی برای سرای 

محله؛ زمينه نشاط شهروند ان را فراهم کند .» 

طرح محور نمونه 
د ر خيابان شهيد  احمد  قصير

هنرور با اجرای مطلوب طرح محور نمونه د ر خيابان 

شــهيد  خالد  اسالمبولی که رضايت شــهروند ان را به 
د نبال د اشــت، قصد  د ارد  اين طرح را د ر ناحيه ۵ هم 

اجرايی کند .
 او د ر اين باره بيان می کند : «خيابان شــهيد  احمد  
قصير به عنوان محور نمونه انتخاب شد ه است. مد يريت 
شــهری د ر اين ناحيــه اقد ام به پايــش مينياتوری و 
شناســايی مشکالت محور شــهيد  احمد  قصير کرد ه 
است. تيم های تخصصی کارشناسی د ر حوزه های فنی 
و عمرانی، ترافيک، خد مات شــهری و محيط زيست با 

کارشناســی های انجام شد ه د ر يک 
برنامه ريــزی مد ون ايــن برنامه را 

عملياتی کرد ه اند .»
 بــه گفتــه شــهرد ار ناحيه ۵، 
ايــن اقد امات شــامل بهســازی و 
يکسان ســازی پياد ه روهــا، اجرای 
د يوارنــگاری، رنگ آميزی جد ول ها 
زوائد   المان های شــهری، حذف  و 
فيزيکی، ساماند هی تابلوهای اصناف، 
بهسازی و خط کشی تمامی خطوط 
پيــاد ه، مرمت  عابــران  مخصوص 
پياد ه راه ها و بهسازی و کاشت فضای 

سبز خواهند  بود . 
شــعاری که امروز د ر شهرد اری بايد  به آن جامه 
عمل پوشاند ه شــود ، تهران شهری برای همه است. 
هنرور هم توجه ويژه به شــهروند ان جانباز و معلول 
و فراهم کرد ن شــرايط مناسب برای   ترد د  آنها را از 
اولويت ها د ر سال جد يد  می د اند : «د سترسی عاد النه 
همه اقشار جامعه د ر راستای تحقق شعار شهرد اری 
تهــران مبنی بر تهران، شــهری برای همه اســت. 
بنابراين د ر راســتای مناسب سازی اماکن و فضاهای 
عمومی برای د سترسی آســان جانبازان و معلوالن، 
خيابان احمد  قصير به صــورت پايلوت برای اجرای 
طرح های بهسازی معابر و اماکن تجاری و اد اری و... 
توسط اد اره فنی، عمران و ترافيک انتخاب و اقد امات 

الزم د ر اين خصوص انجام می شود .»

يكسان سازى تابلوهاى صنفى د ر خيابان الوند 
عناصر شــهری هرکد ام د ر شکل گيری کالبد  آن 
تأثيرگذارند  و بايد  تــوازن و هماهنگی مورد  نياز د ر 

اين عناصر و اجزای سازند ه د ر شهرها رعايت شود .
 شــهرد ار ناحيــه ۵ هم با توجه بــه اهميت اين 
موضوع بيــان می کند : «با ايــن هماهنگی و توازن 
عــالوه بــر رعايت هارمونــی د ر طراحی شــهری، 
د يگر شــهروند ان شــاهد  آلود گی بصری نيستند . با 
کارشناســی ها و برگزاری جلسات مختلف با اصناف 
خيابــان الوند ، نصــب تابلوی تبليغاتــی، صنفی و 
تابلوهای معرف اصناف، به شــکل صحيح د ر محور 

خيابان الوند  ساماند هی و يکسان سازی می شود .»
 

اجراى آبنما د ر معابر محورى ناحيه
آبنمــا يکی از اجــزای معماری ايرانــی به ويژه د ر 
طراحی باغ ايرانی اســت. آبنماها د ر شهرها نماد ی از 
رود ها و چشمه ها هســتند  و د ر فضای مد رن شهری 
می توانند  سرخوشی و شور و هيجان و شاد ی و آرامش 
را جايگزين خشــم، نگرانی و د لواپســی شهروند ان و 

رهگذران کنند . 
هنرور برنامه ريزی برای جانمايی و اجرای آبنما د ر 
معابر محوری ناحيه از جمله بازطراحی و بازســازی 
آبنمــای ميد ان آرژانتين را هم جــزو برنامه های اين 
ســازمان د ر ســال جد يد  عنوان 
می کند : «ايجــاد  کانال زيرزمينی 
بــرای هد ايت آب های ســطحی 
د ر  آبگرفتگــی  از  جلوگيــری  و 
خيابان  سواره روهای  و  پياد ه راه ها 
ولی عصر(عــج) و عمليات هد ايت 
آب بــرای جلوگيری از آبگرفتگی 
حد  فاصل خيابان آبشار تا خيابان 
شــهيد  امينی هم اجرا می شود .» 
می افزايــد :   ۵ ناحيــه  شــهرد ار 
برای    معضالتــی  «آب گرفتگــی 
ترد د  بهينه وســايل نقليه و   ترد د  
هنگام  به خصــوص  شــهروند ان 
بارند گی فراهم می کرد  که با مطالعات کارشناســی، 
هد ايت آب های ســطحی از مســير زيرزمينی انجام 
می شــود . اميد واريم شــهروند ان د يگر شاهد  معضل 
آبگرفتگی د ر اين خيابان نباشــند .» به گفته هنرور، 
طی ســال گذشته، فاز اول بوســتان ارغوان و زمين 
بازی چند منظوره د يد ار به بهره برد اری رسيد : «د ر فاز 
توسعه ای، پس از اتصال فضاهای سبز محله د وستان از 
حاشيه بزرگراه شهيد  همت تا پارک نظامی گنجوی، 
ايجاد  تفرجگاه و پاتوق محلی د ر حاشــيه پارکينگ 
تره بار نظامی گنجوی و باالی منظرگاه تونل رســالت 
برای سال جاری پيش بينی شد ه است که اميد واريم با 

برنامه ريزی های صحيح عملياتی شود .»

 مد يريت شهری برای افزايش رضايت شهروند ان د ر سال ۱۴۰۰، همچون سال گذشته، برای اجرای پروژ ههای 
کوچک مقياس را در اولويت کارهای خود قرار داده اســت. يکی از اين پروژهها ساخت مکانی برای د ورهمی 
سالمند ان د ر ســرای محله نظامی گنجوی است تا بتوان خد مات بهتری به اين قشر ارائه د اد . «فرزاد هنرور» 
شهردار ناحيه ۵، با توجه به اينکه بيشترين ساکنان منطقه ۶ را سالمند ان تشکيل می د هند  و بنا به درخواست 

شوراياران و اهالی، ساخت اين پاتوق را د ر سال جد يد  جزو برنامه ها قرار د اد ه است. 

معصومه حق جو

 سالمند ان  محله نظامى
 صاحب پاتوق مى شوند 

شهرد ارى ناحيه 5
 اجراى پروژه هاى 

كوچك مقياس را امسال 
د ر اولويت قرار د اد ه است

آبنماها د ر روحيه شهروند ان 
تأثير مثبتى د ارد 

«ناصر فياضی» که سال هاســت محل کارش د ر 
منطقه ۶ واقع شد ه، احد اث آبنما را د ر زيباسازی 
فضای شــهری و ايجاد  روحيه د ر شهروند ان مؤثر 
می د انــد : «اگر صد ای خود روها بگذارد  آبنماهايی 
همچون آبنمای واقع د ر بزرگراه مد رس د ر روحيه 
شهروند انی که خسته از محل کار برمی گرد ند  تأثير 

مثبتی د ارد  و گوش نواز است.»
به گفته اين شهروند ، تجربه نشان د اد ه که اگر آب 
د ر اين آبنماها کيفيت خوبی ند اشته باشد  و د ير 
به د ير تعويض شود ، می تواند  د ر بلند مد ت باعث 

تجمع الرو و حشرات موذی 
شــود . بهتر است شهرد اری 
هنگام احــد اث اين آبنماها 
اين موضــوع را مد نظر قرار 
بد هد  و با تصفيه آب از حضور 
ايــن حشــرات و مزاحمت 
برای شــهروند ان جلوگيری 
کند .» «علی احمد ی» يکی 
د يگر از هم محله ای ها، اقد ام 

شهرد اری د ر راستای تبد يل زمين جنب بن بست 
د يد ار به زمين بازی چند منظوره را اقد ام بســيار 
مثبتی می د اند : «يکی از د غد غه های جوانان د ر هر 
محله وجود  زمين ورزشــی است. از سال گذشته 
که اين زمين ايجاد  شد ه و با توجه به شيوع کرونا 
که اغلب افراد  روحيه مناســبی ند ارند  و از طرفی 
مد ام توصيه به ورزش می شــود ، هم محله ای ها، 
به خصوص د ر تعطيالت نوروز، استقبال خوبی از 
آن د اشــتند .»اين جوان هم محله ای ايجاد  چنين 
فضاهايی را د ر کاهش آســيب های اجتماعی هم 
مؤثر می د انــد : «تجمع جوانــان د ر يک محل و 
ورزش د ســته جمعی باعث افزايش ســالمت و 
کاهش بزهکاری و مصرف مواد مخد ر و د خانيات 
می شود . شهرد اری ناحيه ۵ می تواند  د ر اين زمين 
کيوسک  هايی برای امانت د اد ن لوازم ورزشی مانند  
توپ و... احد اث کند  تا افراد  بيشتری برای استفاد ه 

از اين امکانات ترغيب شوند .»

پياد ه روها براى معلوالن و 
سالمند ان مناسب سازى 

شوند 
«همد م مؤذنی» شورايار محله نظامی گنجوی و 
د بير ســالمند ان منطقه ۶، هم بيان می کند : «به 
نظر من با اينکه به مناســبت روز د رختکاری د ر 
پارک د وســتان نهال هايی کاشــته شد ، ولی اين 
تعد اد  کافــی نبود . البته گلگاری زيبايی د ر پارک 
نظامی گنجوی که سرای محله هم د ر اين مکان 

قرار د ارد ، همزمــان با آغاز 
فصل بهار، انجام شد ه است. 
آبنمای اين پــارک هم که 
قبًال ريزش د اشت و نيازمند  
بازسازی بود ، اصالح شد ه و 
به زيبايــی اين پارک افزود ه 

است.» 
نظامــی  محلــه  شــورايار 
می د هد :  اد امــه  گنجــوی 
پياد ه روها  «مناسب ســازی 

برای معلوالن و سالمند ان هم بايد  د ر د ستور کار 
قرار بگيرد . د ر ناحيه ۵ اغلب معابر پله های زياد ی 
د ارند  که   ترد د  را برای ســالمند انی که بيشترين 
جمعيت منطقه را تشکيل می د هند  د شوار کرد ه 
است. از طرفی د ر اکثر خيابان ها و کوچه ها شاهد  
شيب زياد ی هستيم که عالوه بر سالمند ان   ترد د  را 
برای معلوالن هم سخت می کند . کاش شهرد اری 
د ر سال جد يد  برای نصب پله برقی د ر اين معابر يا 

رفع شيب هم اقد ام می کرد .»

پاى صحبت شهروند ان

باشگاه ورزشى ويژه 
سالمند ان د ر فضاى بام 

ساختمان  سرا ضمن 
د رآمد زايى براى سراى 

محله؛ زمينه نشاط 
شهروند ان را فراهم 

مى كند 

نظامی گنجوی که سرای محله هم د ر اين مکان 
قرار د ارد ، همزمــان با آغاز 
فصل بهار، انجام شد ه است. 
آبنمای اين پــارک هم که 
قبًال ريزش د اشت و نيازمند  
بازسازی بود ، اصالح شد ه و 
همد م مؤذنى به زيبايــی اين پارک افزود ه 

شورايار محله 
نظامى گنجوى و د بير 
سالمند ان منطقه 6

احمد  قصيرد ر خيابان شهيد  احمد  قصيرد ر خيابان شهيد  احمد  قصير
هنرور با اجرای مطلوب طرح محور نمونه د ر خيابان 

فيزيکی، ساماند هی تابلوهای اصناف، 
بهسازی و خط کشی تمامی خطوط 
پيــاد ه، مرمت  عابــران  مخصوص 
پياد ه راه ها و بهسازی و کاشت فضای 

سبز خواهند  بود . 
شــعاری که امروز د ر شهرد اری بايد  به آن جامه 
عمل پوشاند ه شــود ، تهران شهری برای همه است. 
هنرور هم توجه ويژه به شــهروند ان جانباز و معلول 
و فراهم کرد ن شــرايط مناسب برای   ترد د  آنها را از 
اولويت ها د ر سال جد يد  می د اند : «د سترسی عاد النه 
همه اقشار جامعه د ر راستای تحقق شعار شهرد اری 
تهــران مبنی بر تهران، شــهری برای همه اســت. 
بنابراين د ر راســتای مناسب سازی اماکن و فضاهای 
عمومی برای د سترسی آســان جانبازان و معلوالن، 
خيابان احمد  قصير به صــورت پايلوت برای اجرای 
طرح های بهسازی معابر و اماکن تجاری و اد اری و... 
توسط اد اره فنی، عمران و ترافيک انتخاب و اقد امات 

الزم د ر اين خصوص انجام می شود .»

محله؛ زمينه نشاط 
شهروند ان را فراهم 

مى كند 

تجمع الرو و حشرات موذی 
شــود . بهتر است شهرد اری 
هنگام احــد اث اين آبنماها 
اين موضــوع را مد نظر قرار 
بد هد  و با تصفيه آب از حضور 
ايــن حشــرات و مزاحمت 

ناصر فياضى 
ساكن محله
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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

حسنى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

محلــه  کوچه پســکوچه های  در 
قديمــی هرندی همــه در تکاپو 
هســتند تا رمضانــی پربرکت را 
برای همديگر رقم بزنند. اين حال 
و هــوا بين بچه های کانون منتظران 
اباصالح(عج) دلنشــين اســت. عده ای 
فضای داخل کانون را برای استقبال از رمضان 
زينت می بندند، جمعی هم مشغول تهيه بسته های ارزاق برای همسايه های 
نيازمند هستند. صحبت از اعضای کانون منتظران اباصالح(عج) در محله 
هرندی است. «فريبا آقايی»، مسئول اين کانون محلی، می گويد: «از ابتدای 
امسال تاکنون که امکان برگزاری محافل مذهبی و روضه خوانی در خانه ها 
وجود نداشت، اغلب اهالی محله مبلغ تعيين شده برای ادای نذرهايشان را 
صرف کمک به نيازمندان کرده اند و ما به مناسبت های مختلف اين مبالغ 
را در قالب اهدای سبد ارزاق بين نيازمندان توزيع کرده ايم.» او با اشاره به 
ماه مبارک رمضان و آيين استقبال از ماه مهربانی می گويد: «اهالی محله 
با کمک های خرد و کالنشان امسال هم امکان تهيه سبدهای کاال را برای 
۴۰۰ خانــوار نيازمند محله فراهم کردند، چراکه معتقدند در ماه مهربانی 
خدا سفره  هيچ يک از همسايه ها نبايد خالی باشد.» ۷ سال از عمر کانون 
منتظران اباصالح(عج) می گذرد و در طول اين سال ها، در سايه فعاليت های 
فرهنگی و مذهبی و خيريه، همدلی و همبستگی ميان همسايه ها شکل 
گرفته است. اهالی محله از حال همسايه های خود غافل نيستند و هرکدام 

می کوشند تا گرهی از زندگی همديگر باز کنند. 

نذرى هاى 
اهالى سبد كاال 

مى شود

هــم  مولــوی  خيابــان  در 
اعضــای  و  ريش ســفيدان 
امام  امنای مســجد  هيــأت 
و  مهربانی  حسين(ع) ســفره 
همدلی را در روزهای نخســت 
ماه مبارک رمضــان پهن کرده اند. 
«سيدمجيد حسينی»، از اعضای هيئت 
امنای مسجد امام حسين(ع)، با اشاره به فعاليت ۴ صندوق خيريه 
شــامل صندوق خيريه بالعوض، صندوق انجمن خّيران و صندوق 
باقيات الصالحات در اين مســجد می افزايد: «مســجد در سال های 
گذشته برای تهيه سبد ارزاق ويژه خانوارهای نيازمند اقدام می کرد، 
اما امسال ترجيح داديم با توزيع کارت هديه بين خانواده های نيازمند 
شرايطی فراهم کنيم تا همه روزه داران و مهمانان ماه الهی با لبخند 
سر سفره افطار بنشينند.» او ادامه می دهد: «بر اين اساس، با توجه 
به تعداد خانوارها اقدام به توزيع کارت های ۲۰۰ هزار تومانی، ۳۰۰ 
هزار تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی کرديم.» حسينی مجموع کارت های 
هديه توزيع شده بين نيازمندان را حدود ۳۰ ميليون تومان برشمرد: 
«در طول دوران شيوع کرونا، زندگی جمعيت زيادی از همشهريان 
مــا به داليل مختلف تحت تأثير قرار گرفت، بيکاری، فقر و بيماری 
بر زندگی خيلی هايشان سايه انداخته و آنها را با چالش های فراوانی 
همراه ســاخته اســت و اگر همراهی و همدلی خّيران با اين افراد 

نباشد، نمی توانند به زندگی عادی خود را ادامه دهند.»

توزيع كارت 
هديه بين 

همسايه هاى 
نيازمند

ولی عصر(عج)  حضرت  مسجد 
در محلــه حشــمت الدوله نيز 
مانند هر ســال، طرح رمضان 
با توزيــع ۱۵۰۰  مهربانــی را 
بسته ارزاق بين نيازمندان از ۱۵ 
تــا ۲۵ فروردين اجرا کرده اســت. 
«سيد محمد حســينی پناه» که بعد از 
پدر مرحومش اين رســم چندساله را با کمک رفقای ريش سفيد پدر 
و ساير خّيران زنده نگه می دارد در اين باره می گويد: «امسال نيز مانند 
هر ســال، از يک ماه قبل از ماه مبارک رمضان، سبد ارزاق نيازمندان 
را تهيه کرديم و موفق شــديم با کمک دوستان هميشه حاضر ۱۵۰۰ 
بســته ارزاق، ۱۴ تن برنج، روغن، گوشت و مرغ و ساير اقالم ضروری 
را برای ماه مبارک رمضان به دســت خانواده های نيازمند برســانيم.» 
بسته ارزاق ماه رمضانی که بزرگان مسجد حضرت ولی عصر(عج) محله 
حشــمت الدوله تهيه کرده اند يک تفاوت با سال های گذشته دارد: «با 
توجه به شيوع کرونا، در کنار مواد غذايی، يک بسته ماسک بهداشتی 
۵۰ تايی هم برای خانواده ها قرار داديم و اميدواريم همه مســلمانان از 
اين بال ســالمت بمانند.» تهيه ارزاق ماه مبارک باعث نشد تا خّيران و 
نيکوکاران مسجد حضرت ولی عصر(عج) از زلزله زدگان سی سخت غافل 
شوند: «در کنار تهيه ارزاق ماه مبارک برای نيازمندان، ۷۰ تخته فرش 
درجه يک ۶متری، ۲۰۰ تخته پتوی گلبافت و ۱۰۰ بســته ارزاق نيز 

برای روزه داران روستای کوخدان سی سخت ارسال کرده ايم.»

توزيع 
1500 بسته 
ارزاق بين 
نيازمندان 
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با خبر شــديم خيريه 
«مرصاد ۱۳۳» سرای 
برای  سليمانی  محله 
به  کمک  و  حمايــت 
بی بضاعت  خانواده های 
و کم برخوردار، به مناسبت 
ماه مبــارک رمضان، ميان آنها 
ســبد کاال و کارت هديه توزيع می کنــد. «زهرا کاظمی»، 
مدير محله ســليمانی، می گويد: «برای ايجاد امنيت روانی 
ميــان خانواده هــای آبرومند و کم درآمــد در اين روزهای 
سخت، سبد کاال شامل گوشت و مرغ و اقالم ضروری، آماده 

کرديم که بين افراد شناسايی شده توزيع شد.»
به گفته کاظمی، هرسال همزمان با ايام والدت امام حسن 
مجتبی(ع) مراسم اکرام ايتام هم برگزار می شد که به علت 
شــيوع «کوويد  ـ ۱۹» و رعايت پروتکل های بهداشتی اين 
مراسم در قالب اهدای کارت هديه در محله سليمانی اجرا 

می شود. 

كارت هديه 
تا توزيع 
ارزاق و 
افطارى

رمضــان فصــل همدلی و 
مهربانــی با هر ســبک و 
ماه  شــرايط  است.  روشی 
مبارک رمضان امســال هم 
مانند سال گذشته، به سبب 
فيزيکی  فاصله هــای  رعايــت 
و پروتکل هــای بهداشــتی، اجــازه 
تدارک سفره های بزرگ افطاری و مراسم عبادات دسته جمعی را 
نمی دهد. بر همين اســاس، بسياری از برنامه ها به حالت محدود 
اجرا می شــود. «فريبا تاجيک»، مدير محله جی، با اشاره به اين 
موضوع از تدارک ديدن مراســم افطاری بيرون بر همزمان با ايام 
والدت امام حســن مجتبــی(ع) خبر می دهــد و می گويد: «به 
مناســبت اين ايام مبارک، ۱۵۰ بســته افطاری برای شهروندان 
تهيه  شــده که بين شــهروندان محله جی به صورت بيرون بر در 
مقابل سرای محله توزيع می شود.» به گفته اين مدير، همچنين 
۱۵۰ بســته مواد غذايی مورد نياز، ميان خانواده های کم درآمد 
و بی بضاعت، از سوی خيران، شــوراياری و مديريت محله جی، 

توزيع می شود. 

افطارى 
بيرون بر 

در ايــن روزهای کرونازده که داســتان 
پرنوســان قيمت مرغ و توزيع مرغ های 
دولتی و صف های طوالنی برای خيلی ها 
حکايت قوزباالقوز شــده اســت، اعضای 
شــوراياری محله بريانک بــه قصد فراهم 
 کردن امکان دسترســی اهالی به اين کاالی 
اساســی دســت به ابتکار جالبی زده اند. «فريسا 
نيکومنش راد»، عضو هيئت رئيســه شــوراياری محله بريانک، با اشاره به اين 
موضوع از توزيع مرغ دولتی بدون صف در ســرای محله بريانک خبر می دهد 
و می گويد: «با توجه  به شــرايط اقتصادی مردم و گران شــدن مرغ و دشواری 
دسترسی به مرغ با نرخ دولتی و همين طور پرخطر بودن ايستادن سالمندان و 
ديگر شهروندان در صف های طوالنی که باعث ادامه زنجيره انتقال «کوويد ۱۹» 
می شود، «محمدحسن ابراهيمی»، دبير شوراياری محله بريانک، با پيگيری های 
شخصی و کمک سپاه محمد رســول اهللا(ص)، توانستند مرغ دولتی و يخچال 
مخصــوص نگهداری آن را تهيه کنند تــا اهالی بدون صف و بدون محدوديت 
از لحاظ تعداد تقاضا در ســرای محله بريانک اين کاال را تهيه کنند.»به گفته 
راد، اين اقدام برای آســودگی خيال اهالی تا پايان ماه مبارک چندين بار انجام 

می شود، تا در اين ايام سفره کسی خالی از مرغ و مواد غذايی اصلی نماند. 

توزيع مرغ 
دولتى بدون 

صف 

منطقه10

«مهســا گودرزی»، مددکار اجتماعی مؤسســه 
«حمايــت از کــودکان بی پناه کمک»، هــم درباره 
فعاليت هــای ويژه مــاه مهمانی خــدا در منطقه ۶ 
می گويد: «۴۰ تا ۵۰ بســته ارزاق بين نيازمندانی که 
شــب عيد بســته ای دريافت نکردند، مخصوصًا آنها که 

جمعيت خانواده شان به گونه ای است که 
در تهيه ارزاق کم توان هستند، توزيع می شود.»  
اين مددکار اجتماعی از به کار بستن يک جور خالقيت متمرکز بر نتيجه  
و به دنبال تأثير مستقيم بر خانواده های نياز مند خبر می دهد که عنوانش 
«قــرارداد بن نان» اســت. او می گويد: «اين قرارداد با نانوايی ها بســته 
می شــود. در واقع، خيراتی که شهروندان پنجشنبه ها برای اموات توزيع 
می کنند، هدفمند شــده است. به جای توزيع يک بسته شکالت يا يک 
جعبه شيرينی و... توسط شهروندان، از آنها خواسته ايم هزينه های نان يک 

خانواده را به هر مبلغی که تمايل دارند، تأمين کنند. بر اســاس هر مبلغی که جمع آوری 
شود، در مناطق محروم با نانوايی ها قرارداد بسته می شود و تعدادی بن نان، طبق مبلغی 
که قرارداد بسته شده، بين خانواده های نيازمندی که شناسايی شده اند توزيع می شود. به 
اين ترتيب، يک تا ۲ ماه می توان نان اين خانواده ها را تأمين کرد. هدف کلی هم اين است 

که در ماه رمضان بين ۲۰ تا ۲۵ ميليون تومان قرارداد بن نان بسته شود.»

توزيع بن نان 
بين نيازمندان 

منطقه6

  ماه خوب خدا در حالی از راه رسيد که هنوز سايه سنگين کرونا بر زندگی مان افتاده و به هرجا که نگاه کنيم محال 
است بی تأثير از حضور اين مهمان ناخوانده مانده باشد. کرونا در اين مدت حسابی کاممان را تلخ کرد و نمی توانيم 

تأثيرش را بر تغيير ســبک زندگی هايمان منکر شويم. با اين همه، شــاهد نکات مثبتی نيز در اين وانفسا 
بوده ايم؛ نکته ای که در اکثر مراکز خيريه نيز به آن اشــاره می  شود. آنها می گويند: «برای دومين بار 

يک رمضان ديگر را در کنار درگيری با کرونا تجربه می کنيم، اما اين مســئله باعث نشده تا 
مردم همدلی و همراهی را در اين ماه فراموش کنند. خيلی از همســايه ها، در 

محله های مختلف پهنه مرکز، معتقدند کرونا دل هايشان را به 
هم نزديک تر کرده است.»  

محله هاى مركزى تهران همدالنه و نيكوكارانه 
به استقبال از ماه خوب خدا مى روند

عطر رمضان 
در كوچه پسكوچه هاى 

قديمى پيچيد

جمعيت خانواده شان به گونه ای است که 
در تهيه ارزاق کم توان هستند، توزيع می شود.»  
اين مددکار اجتماعی از به کار بستن يک جور خالقيت متمرکز بر نتيجه  
و به دنبال تأثير مستقيم بر خانواده های نياز مند خبر می دهد که عنوانش 
«قــرارداد بن نان» اســت. او می گويد: «اين قرارداد با نانوايی ها بســته 
می شــود. در واقع، خيراتی که شهروندان پنجشنبه ها برای اموات توزيع 
مهسا گودرزىمی کنند، هدفمند شــده است. به جای توزيع يک بسته شکالت يا يک 

مددكار اجتماعى

ثاراهللا  خيريه  در 
سال هاســت  کــه 
می کنــد،  فعاليــت 
طــرح «نذر نــان در 
اجرا  مهربانــی»  مــاه 
می شود. «محسن متقی»، 
مدير اين خيريه، طرح را چنين 
تشريح می کند: «با ۲ نانوايی در محله هماهنگ کرده ايم 
تــا طی ماه رمضان به نيازمندان نان رايگان بدهند.» اما 
اين خيريه سبد کاال هم در نظر گرفته است که روز عيد 
فطر به دست صاحبانشان خواهد رسيد. متقی که مدير 
محله حشمتيه و قصر هم هست، می گويد: «مرحله دهم 
کمک هايمان را در عيد فطر با مشارکت شوراياری ها به 
دست نيازمندان می رسانيم که شامل بسته های معيشتی 
است.» قرار است در اين مرحله ۴۰ خانواده پوشش داده 

شوند. 

خيريه ثاراهللا
اين خيريه متعلق به هيئتی با همين اسم است که در محله ارامنه فعاليت می کند 
و کارش را ۴۶ سال پيش شروع کرده و از ۱۵ سال قبل هم کارهای نيکوکارانه را با 
توزيع ۱۷ سبد کاال در پيش گرفته است. «سيد امير آخشيجان»، مدير اين هيئت و 
خيريه، می گويد: «ما به طور منظم و همين طور در مناسبت های مختلف سبدهای کاال 
برای اهالی نيازمند محله و خارج از محله تهيه می کنيم. در سيل سوسنگرد و زلزله سر 
پل ذهاب هم به آسيب ديدگان کمک رسانی کرديم. ماه رمضان هم يکی از مناسبت هايی 
اســت که به ياری نيازمندان می رويم.» او در کنــار گروهش در روزی که اين گفت وگو انجام 

می شود در حال آماده کردن بسته های کاال برای نيازمندان 
هستند که حاال حتمًا به دستشان رسيده است. ۱۱۰ سبد 
کاال در اين خيريه آماده شده که شامل ۱۶ قلم کاال از جمله 
برنج، لپه، دســتمال کاغذی، لوبيا، روغن، ماکارونی، سويا، 
قند، کنسرو لوبيا، تن ماهی، شکالت، رشته و کشک هستند. 
اين خيريه را، آن طور که مديرش می گويد، نزديک به ۱۰۰ 
نيکوکار ياری می کنند. اين خيريه ۴۰ خانوده را زير پوشش 
دارد که شامل خانواده هايی اند که از قبل شناسايی شده اند يا 
خانواده هايی هستند که از کرونا آسيب ديده اند. همين طور 
خانواده هايی که از نظر مالی ضعيفند يا کارگرانی که درآمدی 

ندارند از سوی اين خيريه حمايت می شوند. 

خيريه هيئت 
جوانان 

على اكبر(ع) در 
محله ارامنه

شامل  کاال  تهيه ۳۵ســبد 
روغن،  رب،  ماکارونی،  روغن، 
رشــته،  عدس،  ســويا،  قند، 
خرما، زولبيا و باميه، نان، مرغ 
و گوشــت حاصل کار خانم های 
نيکوکار در خيريه نظام آباد اســت. 
اين گروه از خانم ها، اهالی محله نظام آباد 
هســتند که از سال گذشته کار کمک رسانی به گروه های نيازمند 
را شــروع کرده اند. از ارديبهشت سال ۹۸ که کار توزيع سبد کاال 
در اين خيريه شروع شده اســت، تا امروز ۸ نوبت اين کار انجام 
شده و سبدی که در ماه رمضان به دست نيازمندان رسيده است، 
نهمين مرحله از کمک های اين خانم های نيکوکار اســت. «پروانه 
ترکاشــوند» که شــورايار محله نظام آباد هم است، می گويد: «در 
گروه ما بيشــتر از ۲۰۰ نفر عضونــد، اما ۱۵۰ نفر به صورت مدام 
و به شکل مســتقيم و غيرمستقيم کمک می کنند.»اين گروه در 
نوروز هم به بچه های بی سرپرســت و بدسرپرست لباس نو داده و 

جهيزيه برای نوعروسان آماده کرده است. 

خيريّه 
خانم هاى 
نظام آباد

در  هيئــت  ايــن 
تأسيس  سال ۱۳۳۱ 
شده است. مديرانش 
از همــان اول هم در 
کنار فعاليت مذهبی به 
کمک رسانی  و  خيريه  کار 
پرداخته اند. «محمود طاهری»، 
مدير هيئــت، می گويد: «اين خيريــه نزديک به ۳۰۰ 
نفر را زير پوشــش دارد و تا امروز به خانه ســازی، آزاد 
کردن زندانيان، بســتری بيماران بی بضاعت و پرداخت 
اجاره های عقب مانده نيازمندان پرداخته است.» در اين 
ماه رمضان هم، مثل سال های پيش، سبدهای کاال برای 
نيازمندان در اين خيريه تدارک ديده شده است؛ ۶ هزار 
بسته که هرکدام شــامل برنج، ماکارونی، شکر، چای، 
روغن، رب گوجه و ماسک هستند. صاحبان خيريه در 
شناســايی افراد نيازمند تجربه دارند و به صورت کامًال 

مستقل فعاليت می کنند. 

هيئت 
محبين االئمه(ع)

منطقه7
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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
محمدرضا محمدى تاش

ســاعت ۱۴ يکی از جمعه هــای دل انگيز بهاری، 
دبستان «سامان روستايی» محل اجرای برنامه است. 
از چند قدم مانده به مکان مراســم، صدای موزيک 
و ســرودخوانی نوجوانان کانون فرهنگی و اجتماعی 
بصير توجه هر رهگذری را به خود جلب می کند. در 
همان خيابان کم عرض کارون، تعداد زيادی خودرو 
پارک است و عکس و نام شهدا در مقابل در ورودی 
مدرســه، خبر از اجرای يک برنامه فرهنگی و هنری 
را می دهد. بسته های زردرنگ اقالم خوراکی با نشان 
مرکز نيکوکاری بصير سراســر فضای حياط مدرسه 
ســامان روستايی را پر کرده است؛ بسته هايی که در 
اين روزهای کرونازده می تواند باعث دلگرمی مادران 
و پدرانی شود که دستشان برای تأمين نيازهای اوليه 
خانه و کاشانه شان بسته است. با رعايت پروتکل های 
بهداشتی، مهمانان در مراسم حاضر می شوند و بعد 
از کمــی گفت وگــو جای خود را بــه مهمان بعدی 
می دهند. مهمانانی که در اين جشن بزرگ با هدف 
نهادينه شدن فرهنگ کمک به ديگران و حمايت از 
خانواده های آبرومند به دعوت برای حضور در برنامه 

پاسخ مثبت دادند. 

حمايت از همسايه هاى نيازمند
مرکــز نيکــوکاری بصير در ســال ۱۳۹۶ تحت 
نظــارت کميتــه امداد امــام خمينــی(ره) منطقه 
۱۰ رســمًا فعاليت هايش را آغاز کرد؛ البته ســابقه 
فعاليت هــای نيکوکارانه اين مرکز به ســال ۱۳۹۰ 
می رســد. حمايت از ايتام و خانواده های بی بضاعت 
از مهم تريــن اهداف راه اندازی مرکز نيکوکاری بصير 
اســت؛ مرکزی که اين روزها تبديل به قطب بزرگ 
فعاليت های فرهنگی و هنری و نخبه پروری نه تنها 

از  برنامه های  اجرای  شــدن 
اين  دســت به مثابه تشويق 
مردم به مشــارکت در انجام 
کارهای خير است. اينکه اهل 
 قلم تــالش کنند تا با حضور 
چهره های شناخته شــده در 
مراســم  خيريــه باعث پای  
بسيار  باشند  مردم  کارآمدن 

ارزنده است. همه ما می دانيم که مردم در هر طبقه 
اجتماعی و اقتصادی با اين گرانی ها شرايط سختی 
دارند. اما با همه اين اوصاف، وقتی صحبت از کار خير 
باشــد باز هم مرد ميدان هستند و برای نوع دوستی 
هميشه پيشقدمند. اين اقدام بسيار ارزشمند است.»
به گفته صيادشيرازی، اين اقدام در محله می تواند 
با الگوبرداری تکرار شود و همه می دانيم که از افراد 
کم برخوردار بايد با عنــوان خانواده های آبرومند ياد 

کنيم. 

مسئوالن در كنار مردم
بدانند  وقتــی  «مــردم 
که مســئوالن در شــرايط 
از دغدغه های آنها  ســخت 
از شرايط زندگی  حمايت و 
آنهــا مطلــع هســتند، تا 
حدودی رنج زندگی بر آنها 
همــوار می شــود.» «ايران 
رکن آبــادی»، مديرکل امور 
زنــان و کــودکان مجمــع 
جهانی اهل بيــت(ع)، نيز با 
بيان اين مطلــب می گويد: 

در پازل دهم پايتخت، بلکه در سراســر کشور شده 
اســت. حجت االســالم «محمد ناصری»، مؤسس و 
مدير کانون و مجتمع فرهنگی  ـ آموزشی  ـ اجتماعی 
بصيــر، چنين می گويد و ادامــه می دهد: «روزهای 
نخست که تصميم به راه اندازی اين مرکز گرفتيم کار 
با حمايت ۷  ـ ۸ خانوار شروع شد و بالطبع کمک ها 
هم در حد بضاعت اوليه بــود. اما به  مرور زمان کار 
گسترده تر شد و فعاليت های مرکز هم بيشتر. امروز 
بــه همت خّيران و افراد پــای  کار بيش از ۱۵ هزار 
بســته مواد غذايی در سراسر کشور، به ويژه مناطق 

محروم، توزيع می شود.»
بــه گفته ناصری، در ميان نيازمندان منطقه ۱۰، 
ماهانه به صورت مســتمر و به طــور ميانگين ۱۱۰ 
خانواده را تحت پوشش داريم که در ميان آنها اقالم 
غذايی و بسته های حمايتی توزيع می شود. او اضافه 
می کند: «ســاالنه بيش از ۴ هزار بســته غذايی هم 
ميان نيازمندان کل کشور توزيع می کنيم و در حال 
حاضر هم همزمان با ماه مبارک رمضان ۴۰۰ بسته 
غذايی برای شهروندان تکه دهم پايتخت، اسالم شهر، 

مالرد و قم آماده کرده ايم.»

پاى كار بودن مردم در روزهاى گرانى
«در شــرايط ســختی هستيم؛ شــيوع بيماری 
«کوويد  ـ ۱۹» و دشــواری های ناشی از تحمل اين 
بيماری، تعطيل شــدن بســياری از کسب وکارها و 
بيکاری و مشــکالتی ازاين دســت. اما خوشبختانه 
مــردم هنــوز پای کارنــد و کمک بــه همنوعان را 
نمی کنند.» دکتر «مهدی صيادشيرازی»،  فراموش 
فرزند شهيد سپهبد «علی صيادشيرازی»، مهمانان 
مراســم، با بيان ايــن مطلب می گويد: «رســانه ای 

«ابتکار خوب مؤسســه بصير برپايی جشن و دعوت 
از چهره های مطرح و مسئوالن است. همه می دانيم 
مردم برای تأمين معيشــت خود در رنج و ســختی 
به ســر می برند. همين  که فرد نيازمند در مراسمی 
حضور مسئولی را ببيند می تواند قوت قلب و دلگرمی 
پيدا کند که کســی به فکرش اســت و مسئوالن به 
اتفاقات موجود نظارت دارند. هرچند گرانی های امروز 
فقط برای طبقه کم برخوردار و بی بضاعت دردسرساز 
نيســت و حتی طبقه متوسط به نحوی برای تأمين 
معيشــت خود دچار مشکل شده اســت، اما برپايی 
چنين مراســمی می تواند حس همدلی و کمک به 

ديگران را در همه افراد زنده کند.»

مهربانى بدون مرز
بــرای مهربانی و همدلی نمی تــوان حريم و مرز 
تعيين کرد. در اين روزهای ســخت اســت که قدر 
و ارزش مهربانی بيش از هميشــه نمايان می شــود. 
«مرضيه هاشمی»، خبرنگار پرس تی وی، سخنانش 
را در اين مراســم چنين پی می گيــرد: «اين اقدام 
می توانــد الگوی خوبی بــرای همه مــردم ايران و 
دنيا باشــد. اينکه برای محبت بــه يکديگر از هيچ 
چيز دريغ نکنيم. ياد بگيريم در هر گوشــه دنيا که 
هســتيم به يکديگر محبت کنيم، چراکه انســانيت 
صفت پسنديده همه اديان الهی است. برپايی چنين 
جشــن های خيريه ای می تواند با حضور چهره های 
سرشــناس در ميان همه مردم   ترويج مهربانی بدون 

مرز باشد.»

الگوى رسانه اى 
«تبليغ و معرفی کار خير از طريق رســانه نقش 
مهمی در نهادينه شدن کارهای مشارکتی و خيريه  
ميان شهروندان دارد.» «فاطمه ضرغام»، از مجريان 
راديو قرآن و مجری همين برنامه، با اشــاره به اين 
موضوع می گويد: «هرچه کار خير به مردم بيشــتر 
معرفی شــود به همان اندازه انگيزه و تشــويق برای 
ادامه دادن کارهــای نيکوکارانه در ميان مردم زنده 
می شــود. وقتی خّيران و مهمان از خاطرات خود در 
امور خيريه تعريف می کنند يا چهره ها در مراســم 
و جشــن های خيريه حاضر می شوند، همين حضور 
جرقه ای اســت برای همه مردم تا برای کمک  کردن 
از کارهای به ظاهر ســاده شروع کنند. اين کارهای 
در ظاهر ســاده به مرور تبديل به دريای عظيمی از 
انسانيت و معرفت ميان همه افراد می شود. رسانه ها 
نقش مهمی در زنده شدن و زنده ماندن انگيزه های 

نيکوکارانه ميان مردم دارند.»

اطالع رسانى در منطقه
کمک به همنوعان در اين روزهای سخت اقتصادی 
و درگيری با موج ســهمگين کرونا وظيفه انسانی هر 
فرد است که بايد در تمام مناطق و محله ها انجام شود. 
«مجيد رباطی»، شهردار منطقه، در مراسم «مهمانی 
کريم» دبستان ســامان روستايی با تأکيد بر اهميت 
اجرای اين طرح در همــه محله های ده گانه با هدف 
حمايت از شهروندان بی بضاعت منطقه می گويد: «اين 
طــرح با نصب بنرهای اطالع رســانی در منطقه آغاز 
شــده و از مردم فهيم منطقه برای شرکت در اين کار 
معنوی با هدف رفع مشکالت معيشتی افراد بی بضاعت 
دعوت می شود تا در اين ايام گامی در مسير کاستن از 

مشکالت افراد نيازمند برداشته شود.»

محمد ناصرى
مؤسس و مدير كانون 

و مجتمع فرهنگى  ـ 
ـ اجتماعى بصير آموزشى  

مهدى صيادشيرازى
فرزند شهيد سپهبد 

«على صيادشيرازى»،

ايران ركن آبادى
مديركل امور زنان و 
كودكان مجمع جهانى 

اهل بيت(ع)

مرضيه هاشمى
خبرنگار پرس تى وى

فاطمه ضرغام
از مجريان راديو قرآن

مجيد رباطى
شهردار منطقه

همزمان با فرارسيدن ماه مهمانى خدا مركز نيكوكارى «بصير» 
بيش از 400 بسته غذايى ميان نيازمندان توزيع كرد

 شيوع بيماری «کوويد  ـ ۱۹» در اين يک سال و اندی و حضور جهانی اش آسيب های فراوانی به اقتصاد بيشتر خانواده ها وارد کرد. بسياری 
از همسايه ها و عزيزان ما، بانوان سرپرست خانوار و خانواده های کم برخوردار برای تأمين معاش و ادامه کسب وکارشان در تنگنا قرار گرفتند، 
اما مهربانی بر اين زخم ها مرهم نهاد. مهربانی گوهری واال و جادويی است که می تواند جهانی را دگرگون و سرشار از اميد و شادمانی کند. 

همزمان با ماه مبارک رمضان، مرکز نيکوکاری «بصيــر» در تکه دهم پايتخت، برای حمايت از نيازمندان در قالب کمک های مؤمنانه با 
عنوان «مهمانی کريم»، بيش از ۴۰۰ بســته اقالم خوراکی را برای توزيع در ميان خانواده های بی بضاعت آماده کرد. اين برنامه با حضور 
مسئوالن شهری تکه دهم پايتخت و جمعی از چهره های سرشناس فرهنگی و اجتماعی و سياسی کشور و مهمانان خارجی برگزار شد. 
در اين گزارش، نگاهی داريم به اجرای برنامه يادشــده و ديدگاه مهمانان برنامه برای الگوسازی چنين اقدامات ارزشمندی در روزهای 

سخت مردم.

مهربانى را تقسيم كنيم
بهاره خسروى

ماه رمضان فصل خانه تکانی است. از خانه تکانی دل 
تئاتر و تميز کردن خانه و کاشانه برای پذيرايی از مهمانان 
سفره افطار. «ســيد رســول امينی»، از همسايه های 
قديمی ما در محله سلسبيل و نويسنده کتاب «تهران در 
گذر زمان (محله سلسبيل)»، با اين جمله ها صحبت را 
آغاز می کند: «از چند روز مانده به ماه مبارک، خانم های 
خانه دست  به  کار رفت  و روب و نظافت خانه می شدند. 
اينکه ماه رمضان در چه فصلی باشد، چندان مهم نبود. 
خانــه بايد برای پذيرايی و ديد و بازديدهای ماه رمضان 
تميز و مرتب و آماده می شد. در کنار اين کار، غبارروبی 
مساجد، شست وشوی فرش ها و قاليچه ها و تميز کردن 
شيشه های مسجد «باب الحوائج» از مهم ترين برنامه های 

اهالی در استقبال از ماه رمضان بود.»
به گفته امينی، تهيه آذوقه و اقالم غذايی اوليه برای 
خانواده های بی بضاعت و کم درآمد محله با مشــارکت و 
همياری اهالی و خّيران از ديگر رســم های نيک اهالی 

محله سلسبيل در اين ماه مبارک بود. 

 مناجات هاى سحر حاج عباس 
بيش از ۳۰ سال است که حاج «عباس امين الدوله»، 
از اهالی قديمی و خوش صدای کوچه گلچين، دعوت حق 
را لبيک گفته و به آســمان ابديت پرواز کرده است، اما 
هنوز هم قديمی های کوچه از صفا و صميميت ماه های 
رمضان  قديم و صدای دلنشين اين مرحوم ياد می کنند. 
امينی بــا يادی از مرحوم حاج عباس و اذان گفتن های 
دل انگيز او تعريف می کنــد: «اغلب در ايام ماه رمضان، 

به ويژه وقت ســحر، برای رعايت حال همســايه ها 
صدای بلندگوی مسجد را کم می کردند. در انتهای 
کوچه ما (کوچه گلچين) حاج عباس از همسايه های 

خوش صدای محله بود. او سحرها برای خبر کردن مردم 
از روی خرپشته پشت بام با صدايی خوش اذان می گفت. 

همسايه ها به اذان گفتن او به وقت سحر برای دست 
از غذا کشــيدن و نماز خواندن و هنگام افطارها 

به باز کردن روزه عادت داشتند. خدا رحمت 

کند، مرد خوش مشرب، معتقد و باخدايی بود.»
به گفته اين همســايه قديمی ما، حاج عباس در ماه 
رمضان سال ۱۳۶۸، وقت سحر، در ميانه اذان گفتنش از 
دنيا رفت. او در ادامه تعريف می کند: «طبق عادت، حاج 
عباس رفته بود باالی خرپشته تا اذان بگويد که يکباره 
صدايش قطع شد. همسايه متعجب مانده بودند چرا اذان 
حاجی ناتمام مانده که با صدای شــيون اهل خانه اش 

متوجه شديم از اين دنيا پرواز کرده است.»

 افطارى هاى دلچسب زينب خانم 
بعد از چندين ســاعت تحمل گرســنگی و تشنگی 
خودخواسته، برای انجام يک عبادت جمعی و تزکيه روح 
و نفس، افطار کردن و خوردن خوراکی های خوشــمزه 
حسابی دلچسب است. البته قديم ها مردم چندان اهل 
امتحان کردن و خوردن خوراکی های گوناگون به وقت 
افطار نبودند. در واقع، اغلب سفره های افطاری ساده، اما 
خاطره انگيز بود. ســفره ها به  اندازه پذيرايی از اهل يک 
محله و جمعيت جا داشت. با اينکه خوردنی ها محدود 

بودند، اما لذت بخش بودند و طعمی 
به ياد ماندنی داشتند. امينی اينها 
را می گويــد و يــادی می کند از 

زينب خانم، بانوی دست 
و دلبــاز و مهربــان 

گلچين:  کوچه 

«مستأجری داشتيم به نام زينب خانم. اين بانو شب های 
ماه رمضان سفره اش برای کسبه، همسايه ها و دوست و 
آشــنا پهن بود. آن زمان هم اکثر خانواده ها پرجمعيت 
بودند و رفت وآمد زيادی هم داشتند. زينب خانم بساط 
افطــاری اش را در حياط می چيد. بــرای مردم آن روز 
ســفره زينب خانم يک سفره شــاهانه بود؛ نان و پنير، 
سبزی خوردن، ماست، زولبيا و باميه و يک نوع شام، اما 
آنقدر اين ســفره گيرا و لذت بخش بود که همسايه ها تا 
ساعت ها بعد از افطار دور همين سفره گرم گفت وگو و 

بگوبخند داشتند.»

 بازى هاى شبانه 
رمضان فصل نزديک شدن دل ها و فرصتی برای کمی 
بيشتر در کنار هم بودن اســت که در دل آن خاطرات 
شــيرين فراوانی رقم می خورد. بازی های شبانه بعد از 
افطار و اجرای مراسم گلريزان برای کمک به خانواده های 
آبرومند محله از ديگر ماجراهای جالب شب های رمضانی 
اهالی محله سلســبيل است که همسايه نويسنده ما به 
آن اشاره می کند: «چند ساعتی که از افطار می گذشت 
نوبت بازی های شبانه همسايه ها بود. بعضی از بازی های 
آن روزگار، مانند ترنا و زو، به قول امروزی ها از مدافتاده 
اســت. ما بچه های قديم محله، دلمان به ماه رمضان و 
همين بازی ها خوش بود. معموًال ســر کوچه خودمان، 
گلچين، در خانه استاد «باقر ماليی نژاد» بعد از افطار 
به  اتفاق پدرها و بردارهايمان جمع می شديم 
و می ايســتاديم پای بازی پرهيجان زو. 
خانم ها هم از پنجره با تشــويق 
همســر و فرزندانشان در اين 
بــازی مشــارکت می کردند. 
يــادش به خير! ايــن روزها 
جای بســياری از افرادی که 
در ايــن بازی ها مشــارکت 
می کردند در ميان ما خالی 

است.»

حال و هواى رمضان هاى سال هاى دور
به روايت نويسنده كتاب «تهران در گذر زمان» 

صداى خوش اذان حاج عباس؛
 يادش بخير!

رفتن  خيال  که  «آفتاب    
صدای  می زد،  ســرش  به 
اذان حاج عباس خدابيامرز 
همه اهل محل را راهی خانه 
سفره  می کرد.  خانم  زينب 
زينب خانــم از اول تا آخر 
افطار،  وقــت  رمضان،  ماه 
و  کاسبان  همسايه ها،  برای 
بود.  پهن  اهل محل  خالصه 
ريحان  عطر  خير!  به  يادش 
و سبزی خوردن سر سفره و 
نوستالژی های  داغ  نان  بوی 
دوران کودکــی ام اســت؛ 
سفره ای ساده و بی ريا و پر 
از مهر و صفا؛ جايی که بعد 
از چند ســاعت روزه داری 
و عبادت، همــه اهالی دور 
هــم جمع می شــدند. اما 
جالب ترين  و  مهيج تريــن 
خدا  مهمانی  ماه  اين  بخش 
در محله سلسبيل بازی های 
شبانه تا وقت سحر بود؛ زو 
و ترنابازی  بين بر و بچه های 
سيد  (شهيد  گلچين  کوچه 
علی امينــی امروزی) بازار 
بازی هايی  داشــت؛  داغی 
که فارغ از بــرد و باخت و 
سرگرمی، باعث زنده ماندن 
روحيه همدلــی و مهربانی 
ميان همسايه ها بود به برکت 
اين چند  ماه مهمانی خدا.» 
ســطر روايتی بود از «سيد 
نويسنده  امينی»  رســول 
کتاب «تهران در گذر زمان 
(محله سلســبيل)» درباره 
ماه های رمضان  تهران قديم 
در محله سلسبيل، در پازل 

دهم پايتخت. 

بهاره خسروى

همياری اهالی و خّيران از ديگر رســم های نيک اهالی 
محله سلسبيل در اين ماه مبارک بود. 

 مناجات هاى سحر حاج عباس 
 سال است که حاج «عباس امين الدوله»، 
از اهالی قديمی و خوش صدای کوچه گلچين، دعوت حق 
را لبيک گفته و به آســمان ابديت پرواز کرده است، اما 
هنوز هم قديمی های کوچه از صفا و صميميت ماه های 
رمضان  قديم و صدای دلنشين اين مرحوم ياد می کنند. 
امينی بــا يادی از مرحوم حاج عباس و اذان گفتن های 
دل انگيز او تعريف می کنــد: «اغلب در ايام ماه رمضان، 

به ويژه وقت ســحر، برای رعايت حال همســايه ها 
صدای بلندگوی مسجد را کم می کردند. در انتهای 
کوچه ما (کوچه گلچين) حاج عباس از همسايه های 

خوش صدای محله بود. او سحرها برای خبر کردن مردم 
از روی خرپشته پشت بام با صدايی خوش اذان می گفت. 

همسايه ها به اذان گفتن او به وقت سحر برای دست 
از غذا کشــيدن و نماز خواندن و هنگام افطارها 

به باز کردن روزه عادت داشتند. خدا رحمت 

افطار نبودند. در واقع، اغلب سفره های افطاری ساده، اما 
خاطره انگيز بود. ســفره ها به  اندازه پذيرايی از اهل يک 
محله و جمعيت جا داشت. با اينکه خوردنی ها محدود 

بودند، اما لذت بخش بودند و طعمی 
به ياد ماندنی داشتند. امينی اينها 
را می گويــد و يــادی می کند از 

زينب خانم، بانوی دست 
و دلبــاز و مهربــان 

گلچين:  کوچه 

افطار و اجرای مراسم گلريزان برای کمک به خانواده های 
آبرومند محله از ديگر ماجراهای جالب شب های رمضانی 
اهالی محله سلســبيل است که همسايه نويسنده ما به 
آن اشاره می کند: «چند ساعتی که از افطار می گذشت 
نوبت بازی های شبانه همسايه ها بود. بعضی از بازی های 
آن روزگار، مانند ترنا و زو، به قول امروزی ها از مدافتاده 
اســت. ما بچه های قديم محله، دلمان به ماه رمضان و 
همين بازی ها خوش بود. معموًال ســر کوچه خودمان، 
گلچين، در خانه استاد «باقر ماليی نژاد» بعد از افطار 
به  اتفاق پدرها و بردارهايمان جمع می شديم 
و می ايســتاديم پای بازی پرهيجان زو. 
خانم ها هم از پنجره با تشــويق 
همســر و فرزندانشان در اين 
بــازی مشــارکت می کردند. 
يــادش به خير! ايــن روزها 
جای بســياری از افرادی که 
در ايــن بازی ها مشــارکت 
می کردند در ميان ما خالی 

است.»

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

هويت
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مساجد در ماه رمضان چه برنامه هايى دارند؟ 

دعوت به ضيافت الهى

مســجد مظهری که بايــد آن را يکی ديگر از 
شــاهکارهای معماری اســتاد لرزاده دانست در 
خيابان قزوين، کوچه تفرشــی، واقع شــده 
اســت؛ مســجدی با بنايی گرد و زيبا که 
هنر معماری به کار رفته در آن چشــم هر 
بيننده ای را در نگاه نخســت جذب می کند. ۵ 
ســتون گرد و محکم دورادور محراب زيبا حکايت 
از استحکام و شــکوه اين مسجد قديمی دارد. بنا 
در سال ۱۳۲۸ ساخته شده و روزگار تلخ و شيرين 
محلــه را به چشــم ديده؛ از مبــارزات تاريخی تا 

پشتيبانی اهالی از جبهه های جنگ را. 
اهالی محله می گويند زمين مســجد در ســال 
۱۳۲۸ از سوی فردی به نام مظهری اهدا شد و کار 
ساخت به استاد حسين لرزاده سپرده شد تا يکی 
ديگر از زيباترين مساجد تاريخی ايران را بسازد. به 
گفته «نصراهللا حدادی»، پژوهشگر و تهران شناس، 
که از اين مسجد به عنوان يکی ديگر از شاهکارهای 
تاريخی مسجدســازی لــرزاده يــاد می کند، اين 
مســجد از جمله مساجدی اســت که محراب آن 
اســتهالک و انحرافــی ندارد. حــدادی می گويد: 
«يکی از ويژگی های اين مسجد قرار گرفتن کامل 
شبســتان در زير گنبد آن است؛ اين ويژگی اجازه 
می دهد نمازگران با توجه به اينکه مسجد به سمت 
منبر ســاخته شــده بدون اينکه به سمت جنوب 
غربی بايســتند مستقيم مقابل محراب قرار گيرند 
و مشغول نماز شــوند. همه مساجد ساخته دست 
لرزاده اين گونه است؛ کسی که محراب مساجدش 

را در جهت خانه خدا می سازد.»
 حدادی می گويد: «در کل ســال ۲ روز وقتی 
آفتاب بر خانه خدا می تابد سايه ای 
ديــده نمی شــود. اســتاد 
ساخت  در  هم  لرزاده 
اين  مســاجدش 
را  روز   ۲
برای ســاخت 
ب هــا  ا محر

مالک قرار داده تا مســاجدش مطابق جهت کعبه 
باشد.»

اين مســجد يکی از مســاجد بنــام و فعال در 
دوران مبارزات انقالب است. شايد يکی از علت های 
آن برگــردد به نوع معماری خاص مســجد که به 
مبارزان اجازه می داده تا در آن ســنگر بگيرند و به 
مبارزاتشان ادامه دهند. نقشه پيچ در پيچ راه پله های 

قديمی مسجد حکايت از اين ويژگی دارد.»
نقش و جايگاه مسجد مظهری از ديرباز تاکنون 
در چهــارراه ملک باعث شــده تا همواره چشــم 
نيازمندان محله به اين مسجد برای حل مشکالت 
پيش رويشان باشد. حجت االسالم «عاشق حسينی» 
می گويد: «يکی از مهم ترين اقداماتی که در مسجد 
انجــام می دهيم جمــع آوری کمک های مردمی و 
برنامه ريزی برای هزينه کرد درآمدهای مســجد از 
محــل واحدهای تجاری آن برای حل مشــکالت 
نيازمندان محله بوده و است. البته شيوه کار کمک 
به نيازمندان در مسجد مظهری به گونه ای نيست 
که پول در اختيار افراد قــرار بگيرد، بلکه با توجه 
به رايزنی های صورت گرفته بين مســئوالن مسجد 
و مراکــز خدمات رســانی، مانند مراکــز درمانی، 
داروخانه ها، بقالی ها و مسافرخانه ها، بستری فراهم 
شده که نيازمندان محله با در دست داشتن نامه ای 
از مسجد می توانند از اين خدمات بهره مند شوند.» 
مسجد مظهری را اهالی محله با غبارروبی آماده 
پذيرايی از روزه داران کرده اند، هر چند در ۲ ســال 
اخير، پيرو اعالم ســتاد کرونا در روزهايی که منع 
حضور در مساجد اعالم شــده، مردم از حضور در 
مســجد خودداری می کنند، اما اميدوارند تا پايان 
ماه مبارک وضعيت بهتر شــود و بتوانند با رعايت 
پروتکل های بهداشــتی به عبــادت در اين مکان 
مقدس بپردازند. پايگاه فرهنگی شهيد حججی هم 
برنامه های قابل توجهی برای مسجد انديشيده است؛ 
از ايجاد گروه های مجازی و برنامه های آنالين ويژه 
رمضان گرفته تا دستگيری از روزه داران نيازمند با 

توزيع سبدهای ارزاق. 

رفع 
مشكل 
نيازمندان 
با نامه 
مسجد
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مسجد 
مظهرى

مسجد منشور هم از ديگر مساجد منطقه 
۱۱ اســت که با قدمتی ۷۰ساله تا پيش از 
اين کرونای منحوس پذيرای روزه داران 
رمضان بود؛ مسجدی در گوشه ای از 
خيابان امام خمينی(ره) که ســاليان 
دراز اهالی اين منطقه را همنوا با آوای اذان 
و ذکر راز و نيــاز مهمان خدمات فرهنگی  ـ 

مذهبی خود کرده است. 
اين مســجد در ســال ۱۳۲۰ با ظرافت 
و زيبايی خاصی بنا شــده و در سال ۱۳۳۲ 
تعمير و مرمت شده اســت. اين بنا در حال 
حاضر در فهرســت آثار ملی به ثبت رسيده 
و دارای ويژگی هــای بصری خاصی اســت 
که در کمتر مســجدی در منطقه شاهد آن 
هستيم. مسجدی بدون گنبد و مناره که در 
حياط خود نيم طاق هايی قرينه  را به نشــانه  
ذوق و هنر ســازندگانش حفظ کرده است و 
کتيبه هايی از ادعيه مختلف روی اين طاق ها 
قرار گرفته اند که نمازگزاران را به درون حريم 

شبستان بدرقه می کنند. 
حجت االسالم «رضا فالح»، امام جماعت 
مســجد منشــور، می گويد: «اين مجموعه 
يکــی از پايگاه های فرهنگــی و هنری در 

منطقه ۱۱ اســت که همواره توانســته در 
مناســبت های مختلف اهالــی دل را گرد 
هم جمع کند. درســت اســت که در سال 

گذشته نتوانستيم، مانند سال های پيش از 
آن، پذيــرای روزه داران ماه مبارک رمضان 
باشــيم، اما اين محدوديت ها باعث نشد تا 
ويژه برنامه شــب های قدر بــا حضور مردم 
برگزار نشود. بچه های هيئت تالش کردند 
با فضاسازی روی  بام برای بانوان و محوطه 
مسجد برای آقايان زمينه حضور مردم را با 
رعايت پروتکل های بهداشــتی در اين ايام 

فراهم کنند.»
امسال، مسجد منشور بخش قابل توجهی 
از هزينه های برگزاری برنامه های فرهنگی و 
مذهبی را با توجه به شــرايط شيوع کرونا 
به ســمت کمک به نيازمندان برده اســت: 
«برای نيازمندان محله در فرودين ماه ۱۳۰ 
بســته ارزاق بــه ارزش ۸۰ ميليون تومان 
تهيه و توزيع کرديم و در اين ميان ســهم 
شــهدای  خانواده های  بــرای  قابل توجهی 
مدافع حرم تيپ فاطميون در نظر گرفتيم. 
اين کمک ها در ماه مبارک رمضان هم ادامه 
خواهد داشت و برای اين منظور تاکنون ۱۴ 

ميليون تومان جمع آوری شده است.»
امــام جماعت مســجد منشــور اضافه 
می کند: «درســت است برنامه های افطاری 
مــاه رمضان مســجد 
منشور به خاطر شيوع 
کرونا تعطيل شده، اما 
راه اندازی  با  است  قرار 
در  صلواتی  ايســتگاه 
۸ شــب مــاه مبارک 
رمضان اقدام به توزيع 
افطــاری و غذای گرم 
بين روزه داران کنيم.» 
اينها  عالوه بر همه، 
در طــول مــاه مبارک 
ســاعت  رأس  رمضان، 
۹ شــب، به گفته امام 
جماعت مســجد، نوای 
زيبــای دعای فــرج از 
مسجد  گلدســته های 
پخش می شــود و مردم محله می توانند با باز 
نگه داشــتن پنجره های خانه ها اين دعا را با 

هم زمزمه کنند. 

پخش 
دعاى 
فرج، 
هر شب 
ساعت 
 21

مسجد منشور هم از ديگر مساجد منطقه مسجد منشور هم از ديگر مساجد منطقه مسجد منشور هم از ديگر مساجد منطقه 
۱۱۱۱ اســت که با قدمتی  اســت که با قدمتی 

اين کرونای منحوس پذيرای روزه داران اين کرونای منحوس پذيرای روزه داران 

دراز اهالی اين منطقه را همنوا با آوای اذان دراز اهالی اين منطقه را همنوا با آوای اذان 
و ذکر راز و نيــاز مهمان خدمات فرهنگی  ـ و ذکر راز و نيــاز مهمان خدمات فرهنگی  ـ 

مذهبی خود کرده است. مذهبی خود کرده است. 

مسجد 
منشور

در منطقه ۶ هم مساجد برای ماه رمضان 
آماده اند و رســم غبارروبی مساجد قبل از 
فرارسيدن ماه مبارک انجام شده است. 
مسجد جليلی يکی از اين مساجد 
است. اين مسجد در گذشته باغ بود. 
هر ســال  در ماه های  محرم  و صفر باغی  
که در خيابان  ايرانشــهر جنوبی  قرار داشت 
و متعلق  به  حاج « مهدی  جليلی  فرشچی»  
بود بــه محل برگزاری مجلس  روضه خوانی  
تبديل می شد. پس  از مدتی ، چون  مسجدی  
در منطقه  نبود، به  پيشنهاد شرکت کنندگان  
در برنامه های  عزاداری در فاصله  سال های  
۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹، با هزينه  شخصی ، در اين 
باغ  مسجدی  ساخته  شد که  به  نام  سازنده  
اوليه، جليلی  نام  گرفت  و به  مسجد فرشچی  
نيز معروف  شــد. اين مسجد از کانون های  
اصلی  تجمع  نيروهای  مبارز مذهبی  در دوره  
پهلوی دوم  بود. مســجد جليلی  تا پيروزی  
انقــالب  با امامت  آيــت اهللا «مهدوی کنی » 
فعــال  بود. پــس  از اينکه او، بــا توجه به 
مســئوليت هايی که  در امور اجرايی  کشور 
داشــت، از امامت  جماعت  مســجد دست  
کشــيد، برنامه های  مسجد، به ويژه  خدمات  
اجتماعی  و رســيدگی  بــه  نيازمندان  جزء 

فعاليت های ثابت اين مسجد است. 
«فرشته قادری»، فرمانده پايگاه مقاومت 
بســيج محبان فاطمه(س)، شورايار محله 

ايرانشــهر درباره برنامه هــای رمضانی اين 
مســجد می گويد: «از ابتدای ماه رمضان، 
مسجد جليلی همچون سال گذشته ميزبان 
بانوانی اســت که در دوره آموزش قرآن و 
احکام به صورت حضوری شرکت می کنند. 
اين دوره با رعايت پروتکل های بهداشــتی 
برگزار می شــود و تا آخر ماه مهربانی ادامه 
دارد. طبق روال ســال های گذشــته، هر 
شــب، بعد از نماز، مراسم سخنرانی برای 
نمازگــزاران در مســجد برقرار اســت. در 
شب های قدر و ســوگواری هم برنامه های 

ويژه ای برگزار می شود.»
قــادری اضافه می کند: «امســال برای 
حفظ سالمت هم محله ای ها سفره افطاری 
برپا نمی شود و بسته هايی برای افطار به در 
منازل ارسال و تعدادی هم بين نمازگزاران 
توزيع می شود. گروه جهادی محبان فاطمه 
سالم اهللا عليها در مسجد جليلی، از ابتدای 
شيوع کرونا، در زمينه توليد ماسک فعاليت 
داشــت. با قرمز شــدن وضعيت تهران بار 
ديگر آستين همت را باال زدند و از ابتدای 
رمضان برای دوخت ماســک اقدام کردند. 
خانواده های زيادی هســتند که با ادامه دار 
شــدن پاندمی همچنان وضعيت اقتصادی 
مناسبی ندارند، ولی در ماه مهربانی سعی 
شــده با جمع آوری و توزيــع ارزاق از آنها 

حمايت شود.»

دوره 
آموزش 
قرآن و 
احكام 
براى 
بانوان 

در منطقه در منطقه 
آماده اند و رســم غبارروبی مساجد قبل از آماده اند و رســم غبارروبی مساجد قبل از 
فرارسيدن ماه مبارک انجام شده است. فرارسيدن ماه مبارک انجام شده است. 

هر ســال  در ماه های  محرم  و صفر باغی  هر ســال  در ماه های  محرم  و صفر باغی  
که در خيابان  ايرانشــهر جنوبی  قرار داشت که در خيابان  ايرانشــهر جنوبی  قرار داشت که در خيابان  ايرانشــهر جنوبی  قرار داشت 
و متعلق  به  حاج « مهدی  جليلی  فرشچی»  و متعلق  به  حاج « مهدی  جليلی  فرشچی»  

مسجد 
جليلى

در مســجد کميل منطقــه ۶ هم اين 
روزهــا اهالی مســجد با همه عشــق و 
عالقه ای که به شــب های رمضان و 
برنامه های خاص آن داشــتند به 
اولويت ســالمت روزه داران  لحاظ 
رعايــت پروتکل های بهداشــتی را در 
دستور کار خود قرار داده اند و می کوشند 
با اجــرای برنامه های مجازی يک رمضان 
ديگر را در شــرايط کرونايی تجربه کنند. 

« محمدرضا برادران  حســينی»، مسئول بسيج مسجد کميل، در 
اين باره می گويد: «هر ســال عالوه بر ســفره افطاری در مسجد 
کميل، در آشــپزخانه مسجد تدارک شــام هم ديده يا از بيرون 
تهيه می شــد، ولی اين برنامه امسال به علت کرونا منتفی است. 
طی جلســه با هيأت امنای مسجد مقرر شد بسته هايی به عنوان 
افطاری، شــامل کيک و شير، 
توزيع شــود.  نمازگزاران  بين 
برنامه های مذهبی اين مسجد 
با رعايت پروتکل های بهداشتی 
برگزار می شــود. در شب هايی 
که مراسم در مسجد برپاست، 
بــه نمازگــزاران در ابتــدای 
ورود دســتکش و ماسک داده 
از ضدعفونی  بعد  و  می شــود 
با الکل و با فاصله در مســجد 

حضور می يابند.»

بسته هاى 
افطارى 
براى 
نمازگزاران

در مســجد کميل منطقــه 
روزهــا اهالی مســجد با همه عشــق و روزهــا اهالی مســجد با همه عشــق و 
عالقه ای که به شــب های رمضان و عالقه ای که به شــب های رمضان و 

رعايــت پروتکل های بهداشــتی را در رعايــت پروتکل های بهداشــتی را در 
دستور کار خود قرار داده اند و می کوشند دستور کار خود قرار داده اند و می کوشند 
با اجــرای برنامه های مجازی يک رمضان با اجــرای برنامه های مجازی يک رمضان 

مسجد 
كميل

سال ۱۳۴۲ هجری شمسی، مرحوم «محقق»، 
امام جماعت مســجد حضرت حجت(عج)، حوزه 
علميــه حجت را بنا کرد؛ حوزه علميه ای که 
اين روزها ســنگر مهم تعليمات دينی و 
مذهبی اســت و ساالنه روحانيان و مبلغان 
دينــی فراوانی از همين مرکز به جامعه معرفی 
می شوند. اين مســجد دارای بخش ها و نهادهای 
مختلــف و فعــال از جمله پايگاه بســيج، کانون 
فرهنگی  ـ هنری، کتابخانه، صندوق قرض الحسنه 
و حــوزه علميه (خواهران و برادران) اســت. اين 

مسجد دارای هر ۲ حوزه علميه خواهران و برادران است. 
با توجه به هجوم موج چهارم بيمــاری «کوويد  ـ ۱۹» و افزايش آمار 
مبتاليان، بسياری از برنامه ها و مراسم  مذهبی ماه مبارک رمضان محدود و 
حذف شد. اما اين خانه نشينی فرصت خوبی است تا با آرامش خيال و فراغ 
بال به مطالعه و انجام عبادات معنوی 
ويژه مــاه مبارک رمضــان پرداخت. 
برنامه مجازی تفســير قــرآن يکی از 
برنامه هــای مفيد و قابل اســتفاده ای 
است که از سوی حوزه علميه حجت 
در تکه دهم پايتخت اجرا می شــود. 
آيت اهللا «علی ســيفی»، رئيس حوزه 
علميــه حجت و پيشــنماز مســجد 
توضيح  برنامــه  اين  دربــاره  حجت، 
می دهد: «بر اساس ابالغيه ستاد ملی 
کرونا و به دليل شيوع بيماری کرونا، 
برنامه های عمومی مســاجد و اماکن 
مذهبی تعطيل شــدند. اما شهروندان 
بــرای انجــام فرايض دينــی خود و 
آشــنايی با احکام زالل دين اسالم در 
اين روزهای مبارک رمضان می توانند 
از برنامه تفســير مجــازی قرآن که 
روزهای پنجشــنبه در فضای مجازی 
حوزه علميه حجت منتشــر می شود، 

استفاده کنند.»

تفسير 
مجازى 
قرآن 

سال سال 
امام جماعت مســجد حضرت حجت(عج)، حوزه امام جماعت مســجد حضرت حجت(عج)، حوزه 
علميــه حجت را بنا کرد؛ حوزه علميه ای که علميــه حجت را بنا کرد؛ حوزه علميه ای که 

دينــی فراوانی از همين مرکز به جامعه معرفی دينــی فراوانی از همين مرکز به جامعه معرفی 
می شوند. اين مســجد دارای بخش ها و نهادهای می شوند. اين مســجد دارای بخش ها و نهادهای 
مختلــف و فعــال از جمله پايگاه بســيج، کانون مختلــف و فعــال از جمله پايگاه بســيج، کانون 

مسجد 
حضرت 
حجت(عج)

مســجد محمد مصطفی(ص) در ســال ۱۳۳۸ پايه گذاری شد. البته 
پيش تر از اين تاريخ و زمانی که هنوز مســجد ساخته نشده بود، اهالی 
در زمين مســجد چادر می زدند و به امامت روحانی فاضل، مرحوم 
آيت اهللا حاج شــيخ «منيرالدين حديــدی»(ره)، نمازجماعت را 
برگزار می کردند تا اينکه کم کم ســاختمان مسجد ساخته شد و 
مرحوم آيت اهللا حديدی بيش از ۵۵ سال در اين مسجد فعاليت دينی و 
علمی داشتند و سرانجام به دعوت حق لبيک گفتند. پس از اين روحانی 
عالی قدر، فرزند شان، حجت االسالم دکتر «حسين حديدی»، امام جماعت 
مسجد شدند. مسجد فعاليت های موفقی در حوزه های فرهنگی، علمی و 
اجتماعی در کشــور و محله هفت چنار دارد. فعاليت های مسجد در زمان 
کرونا نيز از مســير تهيه ارزاق و رسيدگی به ضعفا و فقرا به نسبت بيشتر 

شده است. 
برای رعايت حال نمازگزاران و روزه داران در شرايط کرونايی، بسياری از 
فعاليت ها و برنامه های مساجد به حالت تعليق در آمده است. ادای مراسم 
مذهبی امســال، مانند افطاری ها، ختم قرآن و مراســم احيای شب های 
قدر و نماز عيد فطر با رعايت محدوديت ها و پروتکل های بهداشــتی اجرا 
می شود. حجت الســالم دکتر«حســين حديدی»، امام جماعت مسجد 
محمد مصطفی(ص)، از برپايی مراسم احيا با رعايت پروتکل های بهداشتی 
خبر می دهد و می گويد: «ماه رمضان بيشتر برنامه های مسجد برای حفظ 
ســالمتی شهروندان تعطيل است. فقط در شــب های ۲۱ و ۲۳ رمضان، 
به صورت محدود و با رعايت فاصله  گذاری، مراســم احيای شب های قدر 
برگزار می شــود. همچنين اقامه نماز عيد فطر هم در خيابان و فضای باز 

محله هفت چنار اجرا می شود.»

مراسم احيا 
با رعايت 
پروتكل هاى 
بهداشتى

مســجد محمد مصطفی(ص) در ســال مســجد محمد مصطفی(ص) در ســال 
پيش تر از اين تاريخ و زمانی که هنوز مســجد ساخته نشده بود، اهالی پيش تر از اين تاريخ و زمانی که هنوز مســجد ساخته نشده بود، اهالی 
در زمين مســجد چادر می زدند و به امامت روحانی فاضل، مرحوم در زمين مســجد چادر می زدند و به امامت روحانی فاضل، مرحوم 

مرحوم آيت اهللا حديدی بيش از مرحوم آيت اهللا حديدی بيش از 
علمی داشتند و سرانجام به دعوت حق لبيک گفتند. پس از اين روحانی علمی داشتند و سرانجام به دعوت حق لبيک گفتند. پس از اين روحانی 
عالی قدر، فرزند شان، حجت االسالم دکتر «حسين حديدی»، امام جماعت عالی قدر، فرزند شان، حجت االسالم دکتر «حسين حديدی»، امام جماعت 

مسجد 
محمد 

مصطفى(ص)

 محمدرضا برادران  حسينى
مسئول بسيج مسجد 

كميل

فرشته قادرى
فرمانده پايگاه مقاومت 

بسيج محبان فاطمه(س)

حسين حديدى
امام جماعت مسجد

على سيفى
رئيس حوزه علميه 

حجت و پيشنماز 
مسجد حجت

می کند: «درســت است برنامه های افطاری می کند: «درســت است برنامه های افطاری می کند: «درســت است برنامه های افطاری يکــی از پايگاه های فرهنگــی و هنری در يکــی از پايگاه های فرهنگــی و هنری در يکــی از پايگاه های فرهنگــی و هنری در يکــی از پايگاه های فرهنگــی و هنری در 
مــاه رمضان مســجد مــاه رمضان مســجد 
منشور به خاطر شيوع منشور به خاطر شيوع 
کرونا تعطيل شده، اما کرونا تعطيل شده، اما 
راه اندازی  با  است  راه اندازی قرار  با  است  قرار 
در  صلواتی  در ايســتگاه  صلواتی  ايســتگاه 

۸۸
رمضان اقدام به توزيع رمضان اقدام به توزيع 
افطــاری و غذای گرم افطــاری و غذای گرم 
بين روزه داران کنيم.» بين روزه داران کنيم.» 

در طــول مــاه مبارک 
ســاعت  رأس  ســاعت رمضان،  رأس  رمضان، 

جماعت مســجد، نوای جماعت مســجد، نوای 
زيبــای دعای فــرج از 

13

 قبل از اينکه کرونا سايه سنگينش را بر سر شهر و ديارمان پهن کند، رمضان که می شد بساط دورهمی های روزه داران 
در مســاجد پهن بود. حياط مساجد پر می شد از صدای خنده و جســت و خيز بچه ها، هيئتی ها در آشپزخانه ها مشغول 
پخت وپز افطاری و سحری می شــدند و زنان هم در جلسات قرآن خوانی دست به دعا می بردند. حاال ۲ سال می شود که 
کرونا رمضان ها خانه نشينمان کرده است. اما اين مسئله باعث نشده تا بچه مسجدی ها از فعاليت هايشان غافل شوند. در 
اين گزارش سعی کرده ايم، ضمن معرفی چند مسجد بزرگ و قديمی پهنه مرکز، از برنامه های مجازی در رمضان کرونايی 

برايتان بگوييم.
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10 7 6 مناطق  ماه خدا ماه خدا

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

  بيشتر برنامه های فرهنگسراها همزمان با ضيافت 
الهی با توجه به پاندمی کرونا به صورت غيرحضوری 
برگزار می شــوند. يکی از برنامه هايی که تا قبل از 
شــيوع کرونا تقريبًا هر سال برگزار می شد، سنت 
حسنه پهن کردن سفره افطاری بود. اين برنامه از 
سال گذشته، بنابه شرايطی که ايجاد شد، اطعام را با 
توزيع بسته بندی مواد غذايی دنبال کرد. برنامه های 
فرهنگی و برپايی مسابقه های متعدد هم پای ثابت 
فعاليت های فرهنگســراهای خانواده و سرو برای 

کودکان و نوجوانان است.  

فرهنگسراهای سرو و خانواده 
برنامه های ويژه ای برای ماه مبارک 

تدارک ديده اند

بهار دل ها 
در شهر مهربون

فرهنگسراى سرو
 ۱۲ ارديبهشــت: «شــب های قدر»؛ برگزاری 
نمايشگاه عکس مجازی از مراسم احيا و عبادت و 

نيايش در ماه رمضان 
 ۷ و ۸ ارديبهشــت: «کاروان شــادی ۱ و ۲» 
همزمان با شب والدت کريم اهل بيت امام حسن 
مجتبی(ع) پخت و توزيع ۲۰۰ پرس غذای گرم، 
توزيع لباس بين کم بضاعتــان، اهدای جانماز و 
آموزشی  کارگاه  نوجوانان،  و  کودکان  به  تسبيح 
قرائت قرآن به کودکان و نوجوانان (جزءخوانی و 

 ترتيل خوانی)
 ۲۵ فروردين: «شهر مهربون»؛ پخت و توزيع 
۱۵۰ پرس غذای گرم و توزيع بسته های افطاری 
برگزاری کارگاه های فرهنگی و مذهبی و  ساده، 
آموزش جزء خوانی و ترتيل  خوانی ويژه کودکان و 

نوجوانان 
 ۱۸ ارديبهشت: «موج درمان»؛ برنامه ای برای 
معرفی برنامه های غذايی متعادل و متنوع در ماه 
مبارک رمضان تا روزه داران بتوانند با سالمتی اين 

دوره را به پايان برسانند 
 ۵، ۱۲ و ۱۹ ارديبهشت: «در آفرينش» (تزکيه 
نفس با پوشــش اسالمی در ماه مبارک رمضان)؛ 
اين برنامــه با هدف توســعه و  ترويج فرهنگ 
عفاف و حجاب و به روزرسانی پوشش اسالمی با 
پياده سازی شيوه مناسب حجاب اصيل اسالمی 
و ايرانی اجرا می شود تا شــهروندان بتوانند با 
شناخت و خودســازی درونی به مسائل دينی و 

آرمان های انقالب اسالمی دست يابند 
 ۲۵ فروردين تا ۲۵ ارديبهشت: «ماه رمضان در 
قاب نقاشی»؛ برگزاری مسابقه  نقاشی با موضوع 

مسجد برای گروه سنی کودک و نوجوان 
 ۲۶ فروردين: «ماه رحمــت»؛ معرفی آداب و 

رسوم اقصی نقاط کشور در ماه مبارک رمضان 
برنامه ای  ارديبهشت: «کريم اهل بيت(ع)»؛   ۸  
برای معرفــی کتاب «فرشــته های خندان» به 
مناســبت ماه مبارک رمضان و ميالد امام حسن 
مجتبی(ع) برای آشــنايی کودکان و نوجوانان با 

الگوهای دينی 

فرهنگسراى خانواده
 ۲۵ فروردين تا ۲۲ ارديبهشت: «بهار دل ها»؛ 
جزءخوانی و تفســير قرآن با حضور کارشناس 

قرآنی
ارديبهشــت: «تنور  ۲۵فرورديــن، ۷ و ۱۴   

دلگرمی»؛ برنامه ای برای کمک به نيازمندان 
 ۷ ارديبهشت: «افطاری ساده»؛ توزيع افطاری 
به مناســبت والدت امام حسن مجتبی(ع) بين 

نيازمندان يا همراهان بيمار در منطقه
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ماه خدا

شهردارى منطقه 12 براى اولين بار با طرحى جديد 
به استقبال از ماه رمضان رفت

چاووشى خوانى 
در قلب تهران

  صدای نقاره ها از قلب پايتخت به گوش می رسد و نقاره زنها خبر از آمدن ماه مهمانی خدا می دهند. طنين دلنشينی که 
از ســر عشق به معبود ، توسط نقاره زنها و دمام زنان در فضای شهر پيچيده تا مردم با  حالی خوش راهی ميهمانی خدا در 

ماه مبارک رمضان شوند.

مردم با صدای نقاره هايی که در شهر پيچيده 
گرد هم جمع می شــود. چاوش خوان به رســم 
گذشته های دور در ميانه ميدان چاووش خوانی 
می کنــد و دمام زنان در گوشــه ای ديگر نوای 
«رمضان امد» را ســر داده انــد. و اين مهمترين 
اقــدام شــهرداری منطقه ۱۲ برای ايجاد شــور 
و نشــاط معنوی در اســتقبال از مــاه ميهمانی 
خداســت. در باره اين ابتکار جديد برای استقبال 
از رمضان ســراغ علی محمد ســعادتی شهردار 

منطقه ۱۲ رفتيم. 
علی محمد ســعادتی، شــهردار منطقه ضمن 
تبريک به مناســبت حلول مــاه مبارک رمضان 
گفت: بی شــک توفيــق عبادت جمعــی در ايام 
ضيافت الهی به دليــل افزايش همدلی و تقويت 
هويت دينــی، حظ معنــوی و بهره بــرداری از 
اين روزهای مبــارک را دوچنــدان می کند که 

خوشبختانه به دليل اســتفاده از فضای مجازی 
در بحران شيوع کروناويروس با رعايت تمهيداتی، 
اين امکان برای مؤمنان همدل ميسر خواهد شد. 
سعادتی در توضيح فعاليت های حوزه مقاومت 
بسيج منطقه ۱۲ در ماه مبارک رمضان، نخست 
بــه برنامه هايی بــا محوريت اســتفاده از فضای 
مجازی اشاره کرد و افزود: با توجه به اين مطلب 
در طول ايــن مدت به صورت روزانــه، فايل های 
صوتی و متنــی جزءخوانی روزانــه قرآن کريم، 
احکام، ادعيه و مواردی از اين دست در فضاهای 
مجــازی مربوط به منطقه بارگذاری می شــود تا 
به نوعــی روحيه عبادت جمعی بين شــهروندان 

تقويت شود. 
وی از برگزاری مرحله پنجم طرح برکت علوی 
در آستانه حلول اين مبارک در سطح منطقه نيز 
خبــر داد و بيان کرد: در اين طرح، شــهروندان 

با چســباندن تراکنشی روی بنرهای طرح برکت 
علوی در ســوپرمارکت ها، قصابی هــا و نانوايی ها 
بــه نيازمندان آبرومند در ماه مهمانی خدا کمک 
خواهند کرد کــه اين بنرها هم اکنون در بيش از 
۵۰ باب مغازه در سطح منطقه نصب شده است. 
شــهردار قلب طهران با اشــاره به برنامه های 
مناسبتی در اين ايام ادامه داد: همزمان با والدت 
امام حســن مجتبی(ع)، برنامه «کريمانه»، ويژه 
جشــن والدت آن امام همام به صــورت آنالين 
برگزار خواهد شــد و کاروان خودرويی در سطح 
محدوده با طراحــی برنامه های فرهنگی اين ايام 
را جشن خواهد گرفت؛ همچنين در ايام شهادت 
و شــب های  علی(ع)  اميرالمؤمنيــن حضــرت 
پرفضيلت احياء نيز برنامه ســوگ ســاقی اجرا و 
ادعيه و اعمال شب های قدر در فضاهای مجازی 

بارگذاری خواهد شد. 

وی از جمله ديگــر فعاليت ها در اين حوزه را 
برگزاری مســابقه تفسير سوره قدر ويژه فرزندان 
کارکنان معرفی کرد و ادامه داد: تجليل از «روزه 
اولی ها» با اهدای هدايا در طرح نشاط و تعالی نيز 
برای اين عزيزان در نظر گرفته شــده تا مشوقی 

برای نخستين تجربه روزه داری آنان باشد. 
به گفته ســعادتی کمک به  آزادسازی چند 

تن از زندانيــان جرائم غيرعمد 
بــا اولويت کارکنان شــاغل در 
شــهرداری از طريــق خّيــران 
منطقــه در اين ايــام، همچنين 

غبارروبــی از مزار شــهدای گمنام 
ميدان امام حسين(ع)، مسجد فائق 
و مســجد ارگ با حضور بر سر مزار 
آنان در ايــن منطقه صورت خواهد 

گرفت.

 چاووشــی خوانی و نقاره زنــی در روز اول ماه رمضــان در ۸ نقطه از 
ميدان های اصلی منطقه، شــامل برپايــی کاروان خودرويی و پياده در 

کنار سنج و دمام زنی
 معرفــی و برگزاری مســابقه کتابخوانی «ســی روز، ســی آيه» در 

شبکه های اجتماعی محله ها 
 قدردانی از روزه اولی ها مقابل منازلشان 

 محفل قرآنی مجازی در شــبکه های اجتماعی محله ها شامل تالوت 
روزانه يک جزء از قرآن کريم در محفل قرآنی مجازی ســراهای محله ها 

و ختم قرآن کريم
 برگزاری مســابقه مجازی قرآنی در شــبکه های اجتماعی محله ها، 

شامل حفظ و ترتيل و قرائت قرآن کريم
 اجــرای برنامه «فرازی از نهج البالغه»، شــامل بارگذاری مطالبی از 

نهج البالغه در روزهای ماه رمضان در فضاهای مجازی سراهای محله
 حرکت کاروان خودرويی در معابر منطقه، شــامل تزيين خودروها با 

پرچم و بنر و گل و پخش مولودی و سرود 
و تواشيح و نورافشانی به مناسبت 

ميالد امام حسن مجتبی(ع)
مســابقه  برگــزاری   

ســاده ترين افطاری در 
شبکه های اجتماعی 
بارگذاری  و  تهيه   
اعمال  اينفوگرافی 
قــدر  شــب های 
شــب ها  ايــن  در 
شــبکه های  در 
اجتماعی ســراهای 

محله

 مسابقه «پويش ماه مهربانی» ويژه دل نوشته، عکس و فيلم با موضوع 
رمضان، ماه مهمانی خدا و اهدای جوايز به برگزيدگان

 برگزاری جشــن ميالد امام حسن مجتبی(ع) در مسجد طالچيان و 
پخش به صورت زنده از اينستاگرام سرای محله سهروردی

 ارائه مشاوره رايگان تلفنی در سراهای محله و پاسخ به شبهات مذهبی 
و همچنين تغذيه سالم در ماه رمضان و نيز موضوع خانواده 

 کمک هــای مؤمنانه از روز ۱۸ تا ۲۳ماه رمضان در ســراهای محله، 
شامل تهيه بسته های کمک معيشــتی به خانواده های کم برخوردار در 

روزهای شهادت امام علی(ع) 
 تکريم روزه داران در روزهای ۱۴و ۱۵ ماه رمضان در ســراهای محله، 
شــامل تهيه غذای نذری بــرای افطاری و توزيع ميــان کودکان کار و 

خانواده های کم برخوردار در شب والدت امام حسن مجتبی(ع)
 برگزاری ايســتگاه صلواتی در روز هفتم ارديبهشت در ميدان کليم 
کاشــانی و توزيع شکالت و بســتنی به مناســبت والدت امام حسن 

مجتبی(ع) با رعايت پروتکل های بهداشتی
 مشــارکت در برپايی نماز عيد فطر در روز ۲۲ ارديبهشت در معابر 
مقابل مســاجد شــاخص منطقه و اهدای بسته های بهداشتی و 
ماســک و همچنين تدارک مراســم دعای نماز عيد فطر(در 
صورت کسب اجازه برای برگزاری مراسم نماز عيد فطر در 

شرايط شيوع کرونا)
 قدردانی از معلمان و مديران نمونه منطقه 

 پويش «سپاس از معلم» در روز معلم در شبکه های 
اجتماعــی محله هــا و قدردانی از معلمان توســط 

دانش آموزان در قالب پوستر، کليپ و اهدای هديه
 برگزاری وبينار تخصصی تغذيه سالم در ماه رمضان 
و تقويــت سيســتم ايمنــی در روز ۳۰ فروردين در 

شبکه های اجتماعی سراهای محله

  شهرداری های پهنه مرکز در طول ماه رمضان برنامه های مختلف و متنوعی در پيش دارد. اين برنامه ها مطابق با شرايط کرونا و با پرهيز 
از تجمع طراحی شده اند و بسياری از آنها به صورت مجازی برگزار می شوند. در اين برنامه ها افزايش همدلی و توجه ويژه به آسيب ديدگان 
کرونا، تعامل با تشکل های مردم نهاد، دانش آموزی، دانشجويی، کانون های مساجد و محله ها، شوراياری ها و سراهای محله در نظر گرفته شده 

است. اين برنامه ها عبارتند از:  

شهردارى منطقه 7 با برنامه هاى متنوعى به استقبال رمضان مى رود
تكريم روزه اولى ها و توزيع افطارى ميان كودكان كار
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كتابخوانى

پويش

تماشاى قرآن با خط كوفى

 ايــن روزهای خانه نشــينی و رعايت فاصله های 
فيزيکی فرصتی است برای گشت وگذار د ر د نيای 
مجازی و تماشای نمايشگاه ها و آثار ارزشمند  تاريخی. به 
همين بهانه، کتابخانه و موزه مؤسســه ملی ملک برای 
عالقه مند ان به آثار خطی نمايشــگاه مجازی «قرآن به 
خط کوفی» را برگزار می کند . د ر اين نمايشگاه، قرآنی به 
خط کوفی، منسوب به خط امام حسن مجتبی(ع)، که 
روی پوســت آهو نوشته شد ه د ر معرض د يد  عموم قرار 
می گيرد . عالقه مند ان برای تماشای اين اثر ارزشمند  و 
نفيس می توانند  به فضای مجازی مؤسســه و کتابخانه 

ملی موزه ملک مراجعه کنند . 

حاء، سين، نون 
اگر د ر اين روزهای د ل انگيز بهاری برای مطالعه 
به د نبال کتاب های تاريخی و مذهبی هستيد ، 
«بنفشه رحمانی»، مسئول کتابخانه عطار نيشابوری، 
کتــاب «حاء، ســين، نــون» را به قلم «  ســيد  علی 
شجاعی » پيشنهاد  می د هد . اين رمان ۱۶۰ صفحه ای 
د ر ۱۶ فصل نوشــته شــد ه و عناوين هر فصل از آن 
به ترتيب از حروف ســازند ه عبارت «حسن منی و انا 

من حسن» شروع می شود . 
نکته قابل توجه د ر نگارش اين رمان، نگاه نويسند ه 
به بهره مند ی از حــواد ث و رويد اد های تاريخی برای 
ســاخت روايت خود  است. شجاعی برای نگارش اين 
رمان ۵۵ منبع را مطالعه کرد ه و نشان د اد ه است که 
صلح امام د وم شــيعيان با معاويه از ۲ منظر نمايانگر 
پيروزی امام حســن(ع) و شکست معاويه بود ه است. 
اين کتاب از ســوی انتشارات «نيستان» منتشر شد ه 

است. 

همد لى مؤمنانه 
 د ر اين روزهای کرونايی که بسياری از کسب و 
کارها تعطيل و افراد  بســياری خانه نشين و د ر 
تأمين روزی شــرمند ه خانواد ه شد ند ، فرصت خوبی 
است تا با کمک به نيازمند ان گل لبخند  بر چهره آنها 
بنشــانيم. به همين د ليل، همزمان با فرارسيد ن ماه 
مبارک رمضان، فرهنگســرای ســرو برنامه «پويش 
همد لــی مؤمنانه د ر مــاه ضيافت الهــی» را برگزار 

می کند . 
د ر ايــن پويش، کمک هــای نقد ی شــهروند ان 
جمع آوری و با تهيه بســته های حمايتی مواد  غذايی 
و بهد اشــتی د ر ميان نيازمند ان مناطق محروم شهر 
تهران توزيع می شود . شــهروند ان برای سهيم شد ن 
د ر ثواب اين کار خير خد اپســند انه و کسب اطالعات 
بيشــتر می توانند  با شــماره ۸۸۸۸۱۸۷۹ د ر تماس 

باشند . 

هويتپيشخوانپيشخوان

نمايشگاه مجازى
رونق د ست د وم فروشى هاى تهران قد يم د ر ماه رمضان 
ماه رمضان برای اهالی تهران قد يم د ست کمی از حال و هوای نوروز ند اشت. از چند  روز 
ماند ه به آغاز ماه مبارک، مرد م شروع به خانه تکانی و رفت و روب می کرد ند  و رخت و لباس 
و ظروف نو را از گوشــه صند وق خانه و انباری ها بيرون می آورد ند . اما يکی از جذاب ترين و 
پرمشتری ترين بخش های آد اب ماه مبارک رمضان گشت وگذار مرد م د ر حوالی مسجد  امام 
خمينــی«ره» و بازار و خريد  و فروش اجناس نو و د ســت د وم بــود . به تعبيری، اين کار به 
خريد  از تاناکوراهای امروزی شــباهت د اشت، اما با حال و هوای تهران قد يم. مرد م د ر اين 
ايام به مســاجد ، امامزاد ه ها و زيارتگاه ها می رفتنــد  و بعد  از زيارت و عباد ت، د ر اطراف اين 
مراکز می گشــتند  و ســرکی هم به اجناس رنگارنگ بساطی ها می کشيد ند . قد يم ها وسعت 
مســجد  امام«ره» بيشــتر از امروز بود  و به همين د ليل، پاتوق خوبی برای خرد ه فروشان و 
د ست د وم فروشی های به حســاب می آمد . از اول ماه رمضان هرکسی که جنس ارزشمند  يا 
خنزر پنزر د ســت د وم و چند م د اشــت د ر مقابل همين مسجد  بساط می کرد  و می فروخت. 
مسجد  سپهساالر و کوچه پشت آن و صحن امامزاد گان سيد  اسماعيل(ع)، سيد  نصرالد ين، 
يحيی و محوطه ها و کوچه های اطراف آنها د ر ماه های رمضان محل خريد  و فروش اجناس 

مختلف بود  و بيشتر مشتری ها زنان و کاسبان بود ند . 

بهاره خسروى

 د بير تحريريه:  سروش جنابی
 تحريريه:  فاطمه عسگری نيا 
بهاره خسروی/ فاطمه عرفی نژاد 

معصومه حق جو / فرزين شيرزاد ی

 مد ير هنری: کامران مهرزاد ه
 صفحه آرايی: محمد رضا محمد ی تاش/ علی حسنی / ميالد  رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآباد ی/ اعظم آجوربند يان / فهيمه شيرازی

 نشانی: خيابان ولی عصر(عج) نرسيد ه به پارک وی کوچه تورج پالک۱۴  کد  پستی: ۱۹۶۶۶۵۳۳۸  صند وق پستی: ۴۵۹۵۶-۱۹۶۶۶  تلفن:۲۳۰۲۳۱۰۰   د ورنگار:۲۳۰۲۳۴۸۸

كتابخوانى بعد  از افطار
يکی از ويژگی های ماه رمضان د ر تهران قد يم 
فراهم شــد ن فرصت فعاليت فرهنگی خانواد گی 
بود . قد يم ها مثل امروز تفريحات و آثار مکتوب به 
اين ميزان گسترد ه و متنوع نبود . از طرفی، تعد اد  
افراد ی هم که ســواد  خواند ن و نوشتن د اشتند  
بسيار کم بود  و وجود  هر فرد  باسواد  د ر هر خانواد ه 

گنج ارزشمند ی محسوب می شد .
 بــه همين د ليــل، اغلــب از فرصت حضور 
اين افراد  د ر جمع های خانواد گی برای کســب 

اطالعات و کتابخوانی اســتفاد ه می کرد ند . بنا بر 
نوشته «جعفر شــهری»، د ر کتاب طهران قد يم، يکی از 

و رســم های جالب مرد م تهران اجرای مراسم کتابخوانی بعد  از افطار بود . اغلب  خانواد ه هــا 
د وستان و آشنايان به بهانه افطار د ور هم جمع می شد ند  و اين شب نشينی ها معموًال همرا بود ه 

با کتابخوانی، قصه سرايی، نقالی و اتفاقاتی از اين د ست بود . 
عالوه بر تفســير قرائت د ســته جمعی قرآن، د ر ايام ماه مبارک رمضان، شاهنامه خوانی و 
مطالعه د استان حسين کرد  و اسکند رنامه، گلستان و بوستان سعد ی  بازار د اغی د اشت. اغلب 
بزرگان يا افراد  باســواد  خانواد ه روايت هايی را از اين کتاب ها نقل می کرد ند . البته حالوت اين 

شيرينی با خورد ن زولبيا و باميه و خوراکی های ماه رمضان خاطره انگيزتر می شد . 

رسم جالب

آموزش سياه قلم 
سرای محله مخصوص برای عالقه مند ان به هنر نقاشی سياه قلم و رنگ و روغن د وره های 

آموزشی برگزار می کند . 
عالقه مند ان می توانند  راهی نشانی خيابان مخصوص، نبش کوچه يونان، پالک ۱۳۱ شوند  

يا برای کسب اطالعات بيشتر با شماره ۵۵۴۲۳۶۳۸ بگيرند . 

سراى محله

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مد ير مسئول: نيلوفر قد يری

 سرد بير: مهد ی  عليپور

خاگينه مغزد ار
به مــاه مبــارک رمضــان و فصل 
پخت وپزهای خوشــمزه بــرای افطار و 
سحر رسيد يم. د ر اين روزهای کرونايی 
که بايد  به فکر حفظ سالمتی و باال برد ن 
ضريب ايمنی بد ن باشــيم الزم اســت 
حســابی حواسمان به نوع تغذيه و مواد  
غذايی وقت افطار و سحر باشد  و از مواد  
مغذی مقوی اســتفاد ه کنيم. برای اين 
بخش، «محبوبه راعی»، از همسايه های 
مــا د ر محله مخصوص، د ســتورعمل 

«خاگينه مغزد ار» را برای افطار د ارد : 

مواد  الزم 
• آرد : ۷ قاشق غذاخوری

• ماست: ۴ قاشق غذاخوری
• تخم مرغ:۴ عد د 

• وانيل: يک هشتم قاشق چای خوری
• بيکينگ پود ر: ۲ قاشق چای خوری

• شکر: ۲ قاشق غذاخوری

مواد  ميانی
• گرد و خرد شد ه: يک د وم پيمانه

قاشــق  يــک  پــود ر د ارچيــن:   •
چای خوری 

• پود ر نارگيل: يک قاشق غذاخوری
مواد  الزم برای شربت

• آب و شکر: يک ليوان
• آبليمو: يک قاشق چای خوری

روش تهيه: 
ابتد ا شکر، تخم مرغ و وانيل را خوب 
هم بزنيد  تــا تبد يل به مايعی کرم رنگ 
شــود . د ر اد امه، به اين مواد  ماست هم 
اضافه کنيد . بعد  از مخلوط شــد ن اين 
مواد  نوبت به اضافه شد ن آرد  و بکينگ 

پود ر می رسد .
 اين مواد  را د وباره بزنيد . نصف مواد  
آماد ه شد ه را د اخل تابه بريزيد  و با حرارت 
کــم يا با اســتفاد ه از شــعله پخش کن 
حرارت بد هيد . بعــد  از ۱۰ د قيقه مواد  
ميانــی را روی خاگينه بريزيد . بعد  از ۵ 
د قيقه که مواد  ته نشــين شد ، بقيه مواد  
را اضافه کنيد . ســپس وقتی يک طرف 
مواد  سرخ شد  طرف د يگر را سرخ کنيد . 

تهيه شربت: 
شکر و آب و آبليمو را به همراه کمی 
زعفــران د اخل ظرفی بريزيــد  و روی 
حرارت گاز قرار د هيد  تا بجوشــد . برای 
آماد ه شد ن شربت ۴ تا ۵ د قيقه حرارت 
د اد ن کافی اســت. بعد  از ســرد  شد ن 

شربت را روی خاگينه گرم بريزيد . 

هنر د ر خانه


