سراهای محله در شمال شرق پایتخت برای جلوگیری
از بیکاری کارمندان در زمان کرونا خالقیت به خرج دادهاند
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کرونا بخش عمده فعالیت درآمدزایسراهای محله یعنی برپایی کالسهای
آموزشی و ورزشی را تعطیل کرد و کرکره بسیاری ازسراهای محله را پایین
صفحه 10
کشید...

سهشنبه
 21اردیبهشت 1400
سال هفدهم /شماره 800-801
16صفحه

معابر محله «صفا» به دست اهالی
رنگ و بوی تازهای به خود گرفته است

عکس :پروانه بهرام نژاد

قصـههای محـله
بر دیـوارها

صفحه 8

روایت مدرس موسیقی خانه موزه استادمعین از شاگردی استادآواز ایران

دستنوشتهاستادشجریان

باارزشترینداراییاماســت
استاد آواز است و سالها در عرصه موسیقی تالش کرده است.
میگوید از وقتی خیلی نوجوان بوده پی یادگیری این هنر رفته و
معتقد است...
صفحه 11

طرح تفصیلی محله مینابی ،باعث نارضایتی اهالی شده است

خیابانذوالفقاریراستهتجــاری
یامسکونی؟

محلــه مینابی یکــی از بخشهــای قدیمی
منطقه  15اســت کــه از گذشــته های دور
تا اکنون صنوف مختلفی مانند بسیاری از محله های شهر
در آن فعالیت می کنند...
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صفحه 12
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بفـرمایید
نمایشگاهگــل
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13

15 14

میز خبر

تیتر یک
یادداشت
حامد حسنی
کارشناس شهرسازی

ظرفیتهای
معماری پایدار
یکی از عناصر قالب معماری در منطقه 13
وجود بازارچه شهرســتانی با بافتی قدیمی و
سنتی است که با توجه به عملکرد فرامنطقهای
این بــازار و موقعیت مناســب آن در نزدیکی
محور انقالب ،گزینه مناسبی برای بهرهبرداری
مطلوب از ظرفیتهای این بازار است .همچنین
شرکت برق منطقهای که بین سالهای 1305
تا  1320ســاخته شــده ،از ابنیــه و فضاهای
تاریخی این منطقه اســت کــه معماری قابل
توجهــی دارد .مطالعات صورت گرفته نشــان
میدهد منطقه  13در سالهای اخیر بهصورت
پراکنده رشد کرده و بر ایناساس ،میتوان از
الگوی گســترش متمرکز درون بافتی (فشرده
و عمــودی) بهرهگرفت که بــا در نظر گرفتن
زیرســاختهای مناســب میتواند از توسعه
منطقه بهصــورت افقی پراکنــده و نامتراکم
جلوگیری کند و در نهایت منجر به گســترش
بهینه و پایدار شهر شــود .بنابراین در صورت
شــناخت و بهرهگیــری صحیــح از الگوها و
ترکیب مناســب با معمــاری روز میتوان به
معماری پایدار و در عین حال با هویت در این
بخش از شهر دســت یافت .از اینرو براساس
ضوابط شهرســازی در زمینه پیادهراهســازی
و مناسبســازی معابر ،امالکــی که تخریب و
نوسازی میشوند با به کارگیری مصالح مشابه
و هماهنگ با ملکهــای مجاور ،نقش مهمی
در منســجم کردن منظر خیابانی ایفا میکند
و عالمت مشخصی برای یک شهر یا شهرک را
دارد .از دیگر مزایای این حرکت افزایش ایمنی
پیاده و بهبود خدمات در شــهر است که تأثیر
اجتماعی ایجــاد پیادهراهها در مجموع مثبت
و ســازنده اســت و باعث جذب تمام سنین و
اقشار اجتماعی به صحنه شهر میشود و امکان
فعالیتهــای متنوعــی را در فضاهای عمومی
شهری برای شهروندان فراهم میکند .از نکات
قابل توجه در برخــی فعالیتهای عمرانی که
در بخش نوســازی صورت میگیرد ،توجه به
جنبههای مختلف اصول شهرســازی است که
کوتاهی در انجــام بهینه هرکدام از مراحل آن
میتواند به ترکیب و یکدســتی معماری معابر
لطمــه بزند .از جمله ،در عملیات نوســازی و
در مرحله نازککاری کارشناسان هر محدوده
موظف هستند ضمن بازدید و صدور اخطاریه
پیادهراهســازی در زمینه محوطهســازی زیر
نظــر معاونت فنی و عمران اقدام کنند که این
امر یکی از عناصر قالب در این منطقه اســت.
موقعیــت جغرافیایی این منطقــه به گونهای
اســت که در منتهی الیه بخش شرقی تهران
واقع شده و حدود  1283هکتار مساحت دارد
و از این میزان حدود  930هکتار عناصر غالب
بر بافت شهری و مابقی اراضی نظامی ،صنایع،
حریم و ...است.
از  4ناحیــه این منطقه ،ناحیه یک بافت و
کالبدی عمدتاً فرسوده و قدیمی دارد و قدمت
آن بــه دورههای پهلوی اول و دوم برمیگردد.
همچنین نواحی 2و  3عمدتاً امالک مسکونی،
اداری و تجــاری و گذرهای عریض و بافتی نو
دارد و محدوده ناحیه  4هم نقش غیرمسکونی
و عمدتاً به کاربریهــای کارگاهی و صنعتی
اختصاص یافته است.

محلههای هاشمآباد و بروجردی صاحب پاتوق محله میشوند
 2پاتــوق محلــی در محدوده
شــهرداری ناحیههــای  2و3
منطقه  15با هــدف ارتقای کیفیت
زندگی شهروندان و رفاه حال آنان و
تحقق شــعار «تهران شــهری برای
همه» ایجاد میشود .شهردار منطقه
 15دراینباره گفت« :پروژههای ایجاد
پاتــوق محله بــرای ارتقــای میزان
ســامت جســمی و روحی ساکنان
محله و افزایش رضایتمندی اهالی و
تبدیل زمینهای بیدفاع شــهری به
مراکز مورد نیاز شهروندان در دستور
کار قرار گرفته و در حال انجام است« ».وحیدرضا انارکی محمدی» ادامه
داد« :پاتوق محله هاشــمآباد در ناحیه  2در ابتدای بزرگراه بعثت ،خیابان
«عباسکاشــی» ،مقابل کوچه میرزاده با پیادهروسازی به طول۱۸۰متر و
عرض ۶متر انجام میشــود ».او افزود« :قرار است این محدوده بهزودی به

رینگ دوچرخهسواری مجهز شود که
این رینــگ به طول  ۱۵۰متر ،پاتوق
محله هاشــمآباد را به بــاغراه بعثت
متصل میکند تا دوچرخهســواران
مسیر مناســب برای گردش داشته
باشــند ».شــهردار منطقه ۱۵گفت:
«باتوجه به وجود زمین خاکی فوتبال،
رختکن و سرویس بهداشتی برای آن
در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی
آن بهزودی آغاز خواهدشد ».محمدی
درباره ایجاد پاتوق محله در محدوده
شهرداری ناحیه  3هم افزود« :در این
ناحیه ،هزار و 300مترمربع فضای بیدفاع در محله بروجردی ،خیابان امام
خمینی(ره) جنب مدرسه نور وجود داشت که با برنامهریزی تصمیم گرفته
شد این فضا به پاتوق محلی با مبلمان شهری تبدیل شود تا ضمن کاهش
آسیبهای اجتماعی در محله ،رضایتمندی شهروندان نیز فراهم شود».

ساخت  2مدرسه در محله حکیمیه

پروژه عمرانی ســاخت  2مدرســه دوره ابتدایی در
حکیمیه آغاز شد.
خیران مدرسهساز منطقه  4دراینباره
انجمن
نماینده
ّ
گفت« :با توجه به کمبود فضای آموزشــی در محدوده
خیران مدرسهساز و همکاری آموزش
منطقه ،۴به کمک ّ
و پرورش منطقه ،دو مدرســه  12کالســه در شهرک
شهید بهشتی منطقه  ۴ساخته میشود».
«کاظم دلیلی» افزود« :در ســالهای اخیر به دلیل
افزایش ساختوسازها در شهرک شهید بهشتی منطقه
 ۴و جمعیت آنجا زیاد شــده اما به موازات افزایش جمعیت فضای آموزشــی ایجاد نشده و
این موضوع موجب پایین آمدن ســرانه آموزشی و شلوغی کالسهای درس بهویژه در مقطع
ابتدایی شده است بهطوری که برخی کالسها پیش از شیوع ویروس کرونا و حضور فیزیکی
دانشآمــوزان در مدارس ،با میانگین  35تا  40نفر برگزار میشــود ».به گفته دلیلی کلنگ
خیران مدرسهساز
ســاخت دو مدرسه ابتدایی با حضور جمعی از مدیران آموزش و پرورش و ّ
زده شد.

پویش «یکشنبههای علوی» در میدانهای محله

محصول فرهنگی«بر لوح جان» در پویش «یکشنبههای علوی» فرهنگسرای گلستان در
میدانهای اصلی و معابر توزیع میشود.
در ضمن برگزاری این پویش ،محصول فرهنگی برلوح جان شــامل چاپ بخشی از متن
نهجالبالغه و کارت گل طبیعی پرس شده بر روی آن در میدان نبوت و برخی دیگر از معابر
پر تردد شهری توزیع میشود .همچنین گفتوگو با شهروندان و معرفی این پویش از دیگر
بخشهای این برنامه خواهد بود .این طرح با هدف معرفی ،دعوت و پیوستن شهروندان به
این کمپین به همت فرهنگســرای گلستان و با مشارکت شهرداری منطقه  8اجرامیشود.
احسان و دستگیری از نیازمندان ،مهربانی با یتیمان ،گذشت وفداکاری ،جوانمردی و ایثار،
عیادت بیماران و معاشرت با سالمندان ،کمک به محرومان ،صله ارحام و ...از جمله اهداف
یویش یکشــنبههای علوی است .یکشنبههای علوی هر هفته از ساعت  16تا  18در معابر
پر تردد شهر برگزار میشود.

افزایش خشونتهای خانگی در منطقه 14

خشــونتهای خانگی در منطقــه  14افزایش یافته
اســت .مدیر مرکز اورژانس اجتماعی نــواب ،وقوع این
اتفاق را بحران ویروس کرونا دانســت و گفت« :شــیوع
بیماری کرونا عالوه بر تهدید سالمت شهروندان ،لطمه
زیادی به اقتصاد جامعه زده و باعث بیکار شدن جمعیت
قابل توجهی از شهروندان شــده است .از اینرو اکنون
با مردانی مواجه هســتیم که قادر بــه تأمین مایحتاج
زندگی خود نیســتند و همین امرآنهــا را بیحوصله و
عصبی کرده اســت« ».مهدیه اخگری» افزود« :لذا در
برابر خواستههای خانواده بردبار نبوده و با همسر یا فرزندان بداخالقی میکنند .اغلب کارشان
به مشــاجره کشیده یا گاها به برخورد فیزیکی ختم میشود ».او ادامه داد« :با توجه به آمار
مراجعهکنندگان ،خوب است در این شرایط شهروندان آستانه تحمل خود را باال برده و مهارت
گفتاریشــان را ارتقا دهند ».او تأکید کرد« :افرادیکه با آســیبهایی چون همسرآزاری یا
فرزندآزاری مواجه میشوند میتوانند با سامانه  123تماس و از کارشناسان مرکز نواب کمک
بگیرند و درصورت نیاز به مشاوره ،شماره  1480پاسخگوی آنها خواهدبود».

چهره
شهردارمنطقه:13

کیفیت نگهداشت شهر
در منطقه افزایش یافتهاست

ســطح نگهداشت شــهر در حوزه
ساختوســاز ،حفاظــت از معابر و
حریم در منطقه ۱۳افزایش داشتهاست.
«مجتبی شــکری» شــهردار منطقه13
با تأکید بر حساســیتها و ســختیهای
موجــود در حــوزه وظایــف شــرکت
شــهربان ،دراینباره گفت« :نگهداشــت
شهر در حوزه ساختوســاز ،حفاظت از
معابر عمومــی و حریــم در منطقه ۱۳
افزایش داشــته و وضعیــت این منطقه
در زمینههای ســدمعبر ،نگهداشــت و
موضوعات ســاختمانی شناســایی شده
امالک فاقد مجوز در بازه زمانی سالهای
 ۱۳۹۷تــا  ۱۴۰۰بهترتیــب بــا کاهش
۴۴درصدی۶۸ ،درصــدی و ۳۹درصدی
روبــهرو بــوده و تغییر مطلوبی داشــته
است».
او ادامــه داد« :همچنیــن حفظ کرامت
شــهروندان و دستفروشــان از ســوی
شهربانان ،حریمبانان و معبربانان مستقر
در ایــن منطقه و انجام مأموریتها بدون
حتی یک مورد تنش ،از دیگر موضوعات
قابل تقدیر در منطقه  ۱۳است».
در جلســه نظارت ســتادی و بررســی
مســائل ،نیازها و موضوعــات در حوزه
شهربان و حریمبان منطقه۱۳بر همکاری
بســیار نزدیک و کارشناســانهای میان
شهربان و شــهرداری منطقه  ۱۳تأکید
شد .نگهداشت شهر در حوزه ساختوساز،
حفاظــت از معابر عمومــی و حریم در
منطقــه ۱۳از درخواســتهای اصلــی
شهروندان در تماس با نشریه همشهری
محلــه بــود که با
مسئوالن شهری
منطقه در میان
گذاشته شد.

افتتاح مرکز «فرآموز» در شمال شرق تهران

مرکز پرورش خالقیت کودکان «فرآموز» در منطقه  ۴افتتاح شد.
شــهردار منطقه  4دراینباره گفت« :این مرکز با طراحی بازیهای
خالقانه و حرکتی و با هدف پرورش خالقیت در کودکان و همچنین
آشــنایی خانوادهها با الگوهای رفتاری فرزندانشــان راهاندازی شده
ن دوران
اســت« ».محمد محمددوســت» افزود« :متأســفانه در ای 
کم تحرکی کودکان و گرایش آنها به اســتفاده بیش از حد از تلفن
همراه ،تبلت ،تلویزیون و بازیهای کامپیوتری منجر به ایجاد برخی
مشکالت فیزیولوژیکی بهویژه چاقی در کودکان شده است ،از اینرو
این مرکز فنآموز در این ایام با رعایت پروتکلهای بهداشتی پذیرای
کودکان  3تا  12سال است ».او ادامه داد« :همچنین مرکز «فرآموز»
با برگزاری کارگاههایی برای ارزیابی مشکالت رفتاری و رشد حرکتی
کودکان عالوه بر ایجاد تفکر خالق ،به شادابی و سالمت جسم و روان کودکان کمک میکند».
مرکز فرآموز منطقه ۴در خیابان هنگام ،نرسیده به میدان الغدیر ،بوستان الغدیر و جنب سرای
محله شمیراننو ایجاد شدهاست.

تعریض خیابان پیروزی با آزادسازی پالکهای باقیمانده

طــرح تعریض خیابان پیروزی با آزادســازی  ۱۹پالک باقیمانده
اجرایی میشود .شــهردار منطقه ۱۳دراینباره گفت« :این اقدام در
راســتای رویکرد شهرداری تهران در طراحی فضاهای شهری با نگاه
انسان محوری ،حفظ نظم شهری و تسهیل در رفتوآمد شهروندان،
انجام میشود« ».مجتبی شکری» افزود« :این  ۱۹پالک در قسمت
شــمالی خیابان پیروزی منطقه۱۳با مجوز اداری ،تجاری و مسکونی
وجود دارد که عقبنشــینی در آنها انجام نشدهبود ».او ادامه داد« :با
تعریض قسمت شمالی خیابان پیروزی ،ضمن تسهیل در رفتوآمد
وســایل نقلیه و کاهش ترافیک و ایمنســازی این محدوده ،منظر
شهری بهسازی و به لحاظ زیباییشناسی متحول میشود ».او درباره
مشخصات و مساحت پالکهای باقی مانده و راهکارهایی برای ترغیب
مالکان برای توافق و درخواست پروانه ساخت ،اظهار داشت« :نصب بنرهای اطالعرسانی در خیابان
پیروزی و استفاده از تسهیالت مصوبه کرونا برای تسریع و تسهیل در این روند از راهکارهای ارائه
شده برای این  ۱۹پالک است».

پیشرفت ۸۵درصدی سازه مقبره الشهدا

سازه مقبره شــهدای گمنام بوســتان گلزار در محله مطهری با
نصب گنبد به پیشرفت فیزیکی85درصدی رسید .معاون اجتماعی و
فرهنگی شهردار منطقه  15دراینباره گفت« :این طرح با نصب گنبد
و اتمام عملیات سیمانکاری گنبد و آغاز عملیات کاشیکاری آن در
چند قدمی بهرهبرداری قرار دارد« ».اکبر مختاری» ضمن قدردانی از
خیران منطقه  ۱۵در همکاری برای ساخت این مقبره
شــورایاران و ّ
بــا صرف کمترین هزینه ادامه داد« :هدف از جانمایی این ســازه در
بوستان گلزار ،فراهم شــدن فضایی درخور شهروندان و زائران برای
قرائت فاتحه و اقامه نماز بر سر مزار شهدای واالمقام است ».او با بیان
اینکه دو شــهید گمنام گرانقدر از سال  ۱۳۹۵و همزمان با روز وفات
پیامبر اکرم(ص) در این مکان آرمیدهاند ،افزود« :ایجاد چنین یادبودی
در منطقهای که تعداد زیادی از شــهدای دفاعمقدس را به خود اختصاص داده اســت ،میتواند
میعادگاه عاشقان و نیز مکانی برای برگزاری مراسمهای فرهنگی محسوب شود».

چه خبر از شهر؟

رزمایش همدلی در منطقه 8

ماه رمضان رو به پایان است اما در گوشه و کنار شهر همچنان
رزمایشهای همدالنه درحال اجراست .از اینرو در منطقه  ۸هم
ایــن رزمایش با تهیه و توزیع  ۸۰۰ســبد کاال میان خانوادههای
نیازمندان و۲هزار و ۵۰۰بسته افطاری ساده در رزمایش همدلی
در منطقه  8انجام شــد .شهردار منطقه  8درباره توزیع بستههای
کمک حمایتی و معیشــتی به خانوادههــای نیازمند گفت« :در
رزمایش همدلی کریم اهلبیــت(ع) و با همراهی ناحیه مقاومت
بسیج شهید بهشتی و همچنین گروههای جهادی منطقه از جمله
گروه جهادی ثامن الحجج(ع) حدود  ۸۰۰بســته ارزاق حمایتی
به خانواده نیازمندان و ۲هزار و ۵۰۰بسته افطاری ساده در میان
خانوادههای نیازمند و آسیب دیده ناشی از ویروس منحوس کرونا
توزیع کردیم« ».مسعود رنجبریان» درباره حضور و همراهی گروههای مردمی و جهادی در
کنار مدیریت شــهری منطقه افزود« :هر سال شاهد اهدای بستههای حمایتی و کمکهای
مؤمنانه توســط شــهرداری و گروههای مختلف در ماه مبارک رمضان بودیم اما امســال با
شناســایی گروههای جهادی منطقه و برنامهریزی منسجم تالش کردیم تا فعالیتهای این
گروهها در قالب یک طرح با عنوان «مرکز فعالیتهای جهادی و حمایتی ثامن الحجج(ع)»
ساماندهی و هدفمند شود تا همه با هم و بهصورت یکپارچه برای خدمترسانی به شهروندان
گام برداریم».
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  ۱۱

کوچه برای اجرای طرح «کوچه
دوستی» در منطقه  ۴انتخاب
شدند .به گفته معاون امور
اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه
این کوچهها بعد از بازدیدها
و مطالعات میدانی کارشناسان
درلیست پروژههای اجرایی قرار
دارند تا بعد از عمران و بهسازی
با مشارکت اهالی بهویژه بانوان
مناسبسازی شود.

۲۳۰

پاکبان منطقه  13در برابر کرونا
واکسینه شدند .با توجه به
ماهیت شغلی پاکبانان و مواجهه
آنها با زبالهها و پسماندهای
عفونی و برای پیشگیری از
ابتالی آنها به کرونا ،مرحله اول
واکسیناسیون  230پاکبان
منطقه ۱۳در پایگاه ویژه مدیریت
بحران اجرا شد.

   ۳۰۰

خانوار میدان  21منطقه  8در
آموزشهای طرح کاپ شرکت
کردند .آنها در این آموزشها
اصول تفکیک پسماند خشک
از مبدأ را آموختند و برگههای
اطالعرسانی و کیسههای ویژه
جمعآوری پسماند خشک میان
شهروندان توزیع شد.

۵۰۰

سبد ارزاق توسط گروههای
جهادی محله شهید بروجردی تهیه
و میان نیازمندان محله ،توزیع
شد.

۱۲۳۴

مترمربع به فضاهای ورزشی
منطقه  ۱۴افزوده شد .با احتساب
وسعت اضافه شده حاال این
منطقه ۲۲ ،زمین چمن مصنوعی به
متراژ  ۳۴هزارمترمربع دارد.

شورایاری

وضعیت مسیل پر دردسر
ابوذر نامطلوب است

محله ابــوذر ،یکی از
محلههــای جوان منطقه
 14بــه شــمار میآید و
در ضلع شــرقی آن واقع
شده اســت .عبور مسیل
از میــان این محله یکی از شــاخصههای آن
محسوب شده که به گفته «حسین جواهری»
دبیر شــورایاری محله ابوذر مهمترین دغدغه
آن هم تلقی میشــود .او دراینباره میگوید:
«آلودگی آب مســیل مشــکلی اســت که از
دیرباز به آن پرداخته و به مســئوالن شــهری
هم متذکر شدهایم .انواع زبالهها در آب مسیل
پیدا میشــود و همین باعث شــده روزانه با
حجم زیادی آلودگی در مسیل مواجه شویم».
او از نظافت نشــدن و الیروبی به موقع مسیل
گالیــه دارد و میافزایــد« :ایــن موضوع به
افزایــش جانوران موذی و حشــرات در محله
دامن زده اســت ».جواهری تأکید میکند« :با
گرم شــدن هوا هم تعداد موشها زیاد شده و
هم بوی بدی در محله منتشر میشود ».دبیر
شورایاری محله ابوذر از وجود مشکل دیگری
کــه در صورت رفع نشــدن میتواند خطرات
جبرانناپذیری رقم بزند ،میگوید« :متأسفانه
پلهای عابری که روی مســیل وجود دارد و
مســیر تردد اهالی هســتند اســتحکام کافی
ندارند .بارها شــهروندان ایــن موضوع را به ما
گوشزد کردهاند چراکه به هنگام عبور از روی
پل هر آن احتمال میدهند ،پل فروریخته و به
داخل مسیل سقوط کنند».

خبر خطی
منطقه ۴طرح «کارآفرین شــو» با هــدف افزایش
مهارتهای فردی و توسعه کســب و کارهای خرد
و مشــاغل خانگی برای بانوان توســط اداره بانوان
شهرداری اجرا میشود .عالقهمندان برای شرکت در
این طرح و کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره
 77491179تماس بگیرند.
منطقه  8رســیدگی به وضعیت مســجد حضرت
ابوالفضل(ع) در ناحیه  3در دستور کار معاونت فنی
و عمران شهرداری منطقه ۸قرار گرفت .براین اساس
اقداماتی از جمله زیباســازی ،مرمت و سیمانکاری
مسجد انجام شد.
منطقه ۱۳پنج مرحلــه کمک مؤمنانه و جشــن
گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد با همکاری
ناحیه مقاومت بســیج کمیل در منطقه ۱۳برپا شد.
حــدود هزار و  ۱۰۰بســته معیشــتی در  ۵مرحله
خیران محلی ،اداره رفاه،
کمک مؤمنانــه با همکاری ّ
خدمــات اجتماعی و ناحیه مقاومت بســیج کمیل
میان محرومــان منطقه ۱۳توزیع شــد .همچنین
طرح آزادسازی زندانیان با اولویت بانوان ،کارگران و
پاکبانان جرائم غیرعمد درحال اجرا ست.
منطقه ۱۴سرای محله مینا با هدف رفاه توانیابان و
تسهیل تردد آنها مناسبسازی شد .به گفته «کامبیز

مصطفی پور» شــهردار منطقــه ،۱۴ایجاد رمپ در
ورودی ساختمان سرا ،تجهیز آسانسور ،تصب تابلوی
طبقات به خط بریل و حســگر کف زمین ،بهسازی
سرویس بهداشتی ،ساخت پارکینگ و استقرار مترجم
برای ناشنوایان از جمله اقدامات انجام شدهاست.
منطقه  15گام چهــارم پویش «ارتقــای فرهنگ
آپارتماننشــینی» در مجتمع مبعث هاشمآباد اجرا
شــد .این طرح با هدف ایجادحس مسئولیتپذیری
و مشارکت ســاکنان با رویکرد ورزش و همسایگی
ومدیریت بحران درحال انجام است.

15 14

شناسنامه محله نبی اکرم(ص)
محلــه نبی اکــرم(ص) یکی از محلههای قدیمی و اصیل منطقه  14اســت .رد کهنگی در آن دیده
نمیشود و وسعت زیادی ندارد .از چهار طرف بین خیابانهای داودآبادی ،مونسان ،نبرد و دهم فروردین
محصور است .طبق آمار به دست آمده از ستاد شورایاری 15165 ،هزار نفر جمعیت دارد .دارای  4مسجد
و  7مدرســه است .مهمترین مسجد آن نبی اکرم(ص) و قدیمیترین آن مسجد حضرت علی اصغر(ع)
اســت .سرانه فرهنگی آن به سرای محله بسنده میشود .مجموعه ورزشی ،بوستان ،مرکز درمانی ،بازار
میوه وترهبار از جمله امکانات رفاهی اســت که در اینجا وجود ندارد .با این وصف محله نبی اکرم(ص)،
به دلیل بافت مذهبی و مردم خونگرم و متعهدی که دارد ،از شــرایط مطلوبی برخوردار اســت و به جز
مشکالت کوچکی که دلخوری اهالی را سبب شده موضوع حاد و خاصی به چشم نمیخورد.

رونق کشاورزی در گذشته محله با قنات سلیمانیه
یکی از ویژگیهای گشتوگذار در محلههای قدیمی ،آشنایی با پیشینه آن است .همراه با بندعلیان و
اصالحی به سراغ کسی میرویم که تاریخ محله را خوب میداند« .محمود استیری» از ساکنان قدیمی
محله نبی اکرم(ص) در خیابان مونســان مغازه صافــکاری دارد .او میگوید« :محله نبی اکرم(ص) در
سالهای دور به سلیمانیه معروف بوده است .در واقع اینجا بخشی از اراضی وثوقالدوله به شمار میآمده
است .اهالی روی زمینهای کشاوری وثوقالدوله کار میکردند .سبزی و گندم و صیفی میکاشند .دلیل
رونق کشــاورزی در اینجا هم وجوده قنات سلیمانیه بوده که هم اکنون در میدان تفحص قرار دارد .در
قسمت غربی محله که االن محله شاهد نام گرفته هم باغ و عمارت ییالقی خود وثوقالدوله بوده است.
اینطور که پدران ما تعریف میکردند .در محله نبی اکرم  2باغ وجود داشته که یکی به باغ اناری مشهور
بوده و تبدیل به بوستان سهند شده و دیگری به باغ آمریکاییها معروف بوده و اروپاییها و آمریکاییها
به آن رفتوآمد داشتند و گلف بازی میکردند».

زورخانه شیر ،یادگاری از قرن گذشته
تنها مکان ورزشــی محله به عبارتی شاخصترین مکان ،زورخانه شیر است که در آن سالی یکبار آن هم به مناسب
روز ورزشهای باســتانی باز میشود .بندعلیان زورخانه شیر را نشان میدهد .در تابلوی باالی سردر آن تاریخ 1300
نوشته شــده است .او میگوید« :این زورخانه میتوانند مکانی برای پرورش ورزش باستانی باشد .اما از آن جایی که
مسئوالن حمایت نمیکنند ،اینجا خیلی رونق ندارد .زورخانه شیر بخشی از تاریخ هویتی محله است که مهجور واقع
شده و استقبالکنندهای ندارد ».اما شکلگیری زورخانه شیر ،از قرار معلوم ،مرشد علی در محله نیکنام زورخانهای را
بنا میکند و نامش را شیر میگذارد .بعد از مدتی زورخانه رونق گرفته و افراد زیادی برای ورزش به آن جا میآیند .از
آن جا که فضای بزرگی نداشته ،مرشد علی تصمیم به تغییر مکان میدهد .بعد از او پسرش زورخانه را اداره میکند
و از 30ـ  40سال پیش هم این کار برعهده حاج علیاکبر افتاده است.

محلهگردی یک روزه ،ویژگیهای سکونت
در محله نبی اکرم(ص) منطقه  14را روایت میکند

امکانات هست

اما کـم است
مژگان مهرابی

هیچ چیز به اندازه محلهگردی آن هم در کوچهپســکوچههای شهر ،نمیتواند برای یک خبرنگار جذاب باشد .آن هم زمانی که معتمدان شهر همراهیاش
میکنند تا از داشتهها و نداشتههای محله با خبر شود .پای صحبت اهالی نشسته و از خواستههایشان بپرسد .بهخصوص جاهایی که ممکن است از زیر ذره
بین مسئوالن جامانده باشد و ساکنان آن تصور کنند که هیچوقت نه مسئولی صدای گلهشان را میشنود و نه کسی به دیدنشان میآید .این جاست که حس
اعتمادشان بیشتر از پیش میشود و خوشــحال از اینکه باالخره روزنهای برای رفع مشکالت محلهشان پیدا شده است .اما مزیت دیگر محله گردی ،دیدن
مکانهای شاخص یا شنیدن سرگذشت و تاریخچه محله به روایت قدیمیها و پیشکسوتان است .از اینرو قرار است هر هفته به سراغ یکی از محلههای شرق
تهران برویم و گزارشــی تهیه کنیم .نخستین قرعه به نام محله نبی اکرم(ص) در منطقه  14افتاده است .همراه با «صادق بندعلیان» دبیر شورایاری محله و
سمانه اصالحی ،مدیر محله گشتی در معابر این محله زده و پای صحبتهای اهالی نشستهایم.

محله نبی اکرم(ص) ،بــر خالف دیگر محلههای
منطقه خیلی وســیع نیســت« .صادق بندعلیان»
دبیر شــورایاری محلــه وســعت آن را بیش از 31
هکتار عنوان میکند .نخســتین جایی که به سراغ
ســاکنانش میرویم ،خیابان نبی اکرم(ص) است ،یا
بــه عبارتی زیباترین خیابان محلــه ،در این معبر 2
میدانگاه کوچک با فاصله 500ـ 600متر از هم قرار
دارد .رفیوژ میانی خیابان سرسبز و مزین به بوتهها و
درختچههای کوتاه و بلند است .همین جلوه خاصی
به خیابان داده و قشنگی آن را دوچندان کرده است.
قــدم زدن در پیادهروی عریض آن حس خوبی را به
مخاطب منتقل کرده و او را سرشار از نشاط میکند.
در میانه خیابان مسجد بزرگی با منارههای بلند دیده
میشود .از قضا بزرگترین و مهمترین مسجد منطقه
اســت که و فعالیتهای شاخص آن ورد زبانهاست.
انتظار میرود باقی معابر محله هم مثل خیابان نبی
اکرم(ص) باشــد اما آنچه در گشتزنی دستگیرمان
میشود اینکه دیگر خیابانها و کوچههای محله ،بافت
متفاوتتری دارند .اغلب خیابانها باریک ،کمعرض و
طویل هستند .فضای سبزی در اینجا دیده نمیشود.
حتی یک باغچه .چراکه اص ً
ال پیادهرویی وجود ندارد.
کوچههــا که دیگر جای خود دارد .با این حال محله
نبی اکرم(ص) به رغم قرار داشتن در محدوده بافت
فرســوده ،نمای کهنهای نــدارد .اغلب خانهها ظاهر
نونواری دارند و همین کلنگی بودنشــان را پنهان
کرده است .البته تعداد آپارتمانهای نوساز محله هم
نیستند .با این وصف نازیبایی که به مذاق رهگذران
بیاید در معابر آن دیده نمیشود.
کمبود مخزن زباله
به جز ســطح ناهموار پیادهروها ک ه تردد را برای
افراد معلول و سالمند سخت میکند ،معضل خاصی
به چشم نمیآید .البته در جای جای محله وضعیت
نظافت کوچههــا و معابر خیلی مطلوب نیســت و
همین باعث دلخوری اهالی شــده اســت« .عباس
خداوردیــان» از قدیمیهای محله ،دبیرشــورایاری
را خوب میشناســد .او باز هم گله گذشته را تکرار
میکند و از آلودگی نهرها میگوید« :مدتهاســت
جویها الیروبی نشــدهاند .پیشتر هر از چندگاهی
آب داخل نهرها رها میشــد و آلودگیها را با خود
میبرد اما حاال مدتی است این اتفاق نیفتاده و بوی
بد لجن محله را برداشــته اســت .چند وقت دیگر
هم که هوا گرم شــود با هجوم پشه و مگس مواجه
میشــویم ».از قرار معلوم نظافت محلهها به دست
پیمانکارهاســت و قصور در امر رفت و روب به آنها
برمیگردد .با ایــن وصف بندعلیان قول میدهد که
این موضوع را پیگیری کرده و به گوش مســئوالن
میرســاند .او میگوید« :در بحث دفع زباله مشکل
داریم .محله ما با کمبود مخزن مواجه اســت .البته
بعضی از شــهروندان هم کم لطفی کرده و به دلیل
دور بودن مخــزن زباله خود را در کنار درخت یا در
پیادهراه میگذارند ».این دبیر شــورایاری مرتب در
محله حضور دارد تا اگر با کم و کاســتی مواجه شد
برای رفع آن با مسئوالن ذیربط در میان بگذارد.
سرای محله تنها امکانات فرهنگی محله
خیابان اســماعیلی ،خیابان طویلی است که یک
ســرش به خیابان نبرد و ســر دیگــرش به خیابان
شــاهآبادی راه دارد .مردی که باغچه جلو خانهاش را
آبیاری میکند ،با دیدن ما از نبود امنیت در محله گله
میکند« .کاظم بیدگلی» میگوید« :روزی نیست که
در این خیابان سرقتی رخ ندهد .کیفقاپ زیاد است.
خیابانهای این محله درازای زیادی دارند و سارقان
از این مسئله سوءاســتفاده میکنند ».از قرار معلوم
این مشکل به کالنتری  121سلیمانیه اطالعرسانی
شده اســت« .پروین جمالی» همســایه دیگری که
متوجه گفتوگوی ما میشود گفته بیدگلی را تأیید
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کرده و میگوید« :چنــد روز پیش کیف یک دختر
جوان را در اینجا ســرقت کردند 2 .تا موتورســوار
بودند .در چشم بههم زدنی کیفش را بردند .موبایل
میدزدند .خفتگیری میکنند .نیروی انتظامی باید
بررســی کند ».صحبت از سرانههای محله میشود،
از قرار معلوم به جز ســرای محلــه فضای فرهنگی
دیگــری در محله وجود ندارد .اصالحی دنباله حرف
را میگیرد و میگوید« :مراجعهکنندگان به ســرای
محله ما زیاد هســتند بهخصوص اکثرشان توانیاب
هســتند .در این مکان ســازمان مردم نهاد زندگی
مثبت را راهاندازی کردهایم و دکتر میرشرفالدین که
خود از اهالی این جاست درباره خوب زندگی کردن
به معلوالن مشاوره میدهد ».یکی از دیگر از دالیل
مراجعهکنندگان زیاد ســرای محله وجود کتابخانه
اســت .به گفته اصالحی ،در ایــن کتابخانه که تنها
کتابخانه محله هم به شــمار میآید بیش از  7هزار
جلد کتاب وجــود دارد .او ادامه میدهد« :کتابها
با تنــوع موضوعات علمی ،تاریخــی ،رمان و ...تهیه
شده اســت .نوجوانان و جوانان با توجه به سلیقه یا
نیاز خود کتاب مورد نظرشــان را انتخاب میکنند.
کتابخانــه  400عضو فعال دارد .البته در حال حاضر
به دلیل بیماری کرونا از سالن آن استفاده نمیشود و
فقط اهالی برای گرفتن کتاب میآیند».
جای خالی وسایل ورزشی در محله
محله نبی اکرم(ص) عالوه بر وســایل تفریحی و
ورزشــی ،بازار میوه وترهبار ندارد و اهالی برای خرید
باید به محله صددســتگاه بروند و از بــازار خیابان
قرهیاضی خرید کنند .اصالحــی در ادامه به کمبود
مراکــز درمانی در محله اشــاره میکند و میگوید:
«تنهــا درمانگاه این جا ،درمانگاه طوبی اســت ».در
ادامه گشــتزنی با «فرزین تاجداری» یکی از جوانان
محله آشنا میشــویم .او از نبود امکانات ورزشی در
محله گلهمند اســت و میگوید« :جایی برای ورزش
نداریــم .برای گذران وقت و تفریح باید به محلههای
همجوار برویم .بوســتان سهند و سلیمانیه در محله
شاهد یا بوستان گلنما در محله صددستگاه ».حق با
اوست چند باشگاه ورزشی محله خصوصی هستند و
فقط وســایل بدنسازی دارند .از اینرو میتوان گفت
محله با فقط امکانات ورزشی مواجه است .اصالحی
با تأیید گفتههای این شــهروند میگوید« :متأسفانه
بانوان محله جایی برای ورزش ندارند .از اینرو طبقه
اول سرای محله را برای ورزش آنها در نظر گرفتهایم
که بتوانند با هزینه خیلی کم در فضایی سالم نرمش
کنند ».البته به دلیل شیوع بیماری کرونا این مکان
فعال نیست.
سنت خوب همسایه داری
دست آخر ســری به کوچهپسکوچههای جنوب
محله میزنیم .این بخش هنوز بافت ســنتی خود را
مثل گذشته حفظ کرده است« .عصمت کاشی کار»
از قدیمیهای کوچه دوستی است .کیسههای میوه
را به زحمت حمل میکنــد میگوید« :این جا بازار
میوه وترهبار ندارد .بایــد برویم از خیابان قره یاضی
خرید کنیم .یا اینکه از مغازهدارهای محله با قیمت
بیشــتر بخریم ».کاشی کار  50سالی میشود که در
کوچه دوستی ســاکن است و به قول خودش تحت
هیچ شرایطی دوســت ندارد به محله دیگری برود.
میگوید« :محلهمان خوب است .شلوغ نیست .خوب
هرکسی سرش به کار خودش است .البته مثل قدیما
نیســت که همه همسایهها از حال هم با خبر بودند.
آن زمان عصر که میشــد زیرانــداز میانداختیم و
سبزی پاک میکردیم .همسایهها مثل یک خانواده
بودند .اگر کسی بیوقت مهمانی از شهرستان یا راه
دور داشت رختخواب یا مایحتاج خوراکی خود را از
همسایه میگرفت .برای عروسی یا عزا خانههای خود
را در اختیار هم میگذاشتند».

خدمات آیتاهللضیاءالدین نجفی
به محله
یکی از چهرههای شــاخص محلــه نبی اکرم(ص)
آیتاهللضیاءالدین نجفی اســت که امامت مسجد نبی
اکرم(ص) را هم برعهده دارد .این عالم برجسته کتابها
و مقالههای زیادی را نوشته و از اقدامات مهم دیگرش
راهاندازی حوزه علمیه در جوار این مسجد است .تاریخ
تولد آیتاهللنجفی به سال  1325برمیگردد .خاندان
او از مفاخر نامداری هســتند که بیان زندگینامه آنها
کتــاب قطوری میخواهد .پدر آیــتاهللنجفی خود از
روحانیون فرهیختهای بود که نزد استادانی چون سید
ابوالحسن اصفهانی ،آیتاهللخویی ،آیتاهللقاضی و....
تلمذ کرده بود .در زمان زعامت مرحوم آیتاهللالعظمی
بروجردی از نجف به تهــران آمده ،و به تربیت طالب
مشغول شد .آیتاهللنجفی هم دنباله رو پدر ،اقدامات
ارزندهای را در مسجد نبی اکرم(ص) انجام داده است.
او خود نزد اســتادانی چون آیتاهللگلپایگانی ،آیتاهلل
حاج میرزا هاشــم آملی و آیتاهللحاج مرتضی حائری
یزدی بهرهعلمی بــرده و تألیف  4جلد کتاب تقریرات
درس اصول و  6جلــد تقریرات درس فقه و  90مقاله
از آثار اوست.

داستان شکلگیری
مهمترین مسجد منطقه
مســجد نبی اکرم(ص) از مساجد بزرگ و مهم منطقه
به شــمار میآید و به دلیل وجــود حوزه علمیه نقش
مهمی در انتشار علوم دینی و مذهبی دارد .این مسجد
خیلی قدیمی نیست با این حال نقش پررنگی در دوران
جنگ تحمیلی داشته و  170شهید تقدیم میهن کرده
است« .مجید رمضانی» از هیأت امنای مسجد داستان
شکلگیری این مکان معنوی را تعریف میکند« :زمین
مسجد را آقای جنتی یکی از مشاوران وثوقالدوله وقف
کرد .آقای حاج محمد ســعیدینژاد هم آن را در سال
 44یا  45ســاخت .پدر خود من روی زمین کشاورزی
وثوقالدولــه کار میکرد .برای ســاخت مســجد هم
کارگری کرده است .اینجا به روستا شبیه بود و تقریباً
هیچ امکاناتی نداشــت نه آبی و نه برقی .بعد از ساخت
مســجد آیتاهللفلســفی خطبه مســجد را خواندند.
نخستین پیشنماز مســجد حجتاالسالم کماری بود.
بعد از آن ســید علی بطحایی امام جماعت شــد .بعد
از مرحوم شــدن او به قم رفتیم و از آیتاهللگلپایگانی
درخواست کردم امام جماعتی برای مسجد ما بفرستند
که آیتاهللنجفی را معرفی کردند .ماجرا به سال 1360
برمیگردد ».به گفته رمضانی ،آیتاهللنجفی با آمدنش
به محله تحولی را ایجــاد کرد .او ابتدای امر رونقی به
برنامههای مســجد داد .باقی را از زبان خادم مســجد
میشــنویم« :دیوار به دیوار مســجد یک مکان بزرگ
بود .آیتاهللنجفی همراه با چند خیر ،آن را خریداری
کرده و تبدیل به حوزه علمیه کردند .بعد هم ساختمان
قدیمی مسجد را باســازی کردند ».مسجد مساحتی
قریب به 800مترمربع دارد و در  3طبقه خالصه شده
اســت .یکی از طبقات آن به کتابخانه مســجد تعلق
دارد .رمضانی میگویــد« :نفیسترین و کمیابترین
کتابهای مذهبی در کتابخانه یافت میشود».
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حفظ شأن و کرامت
انسانی بانوان زندانی

در حال حاضر مجموعه کوثر شــهرداری
منطقــه  8توســط کارآفرینان برتــر اداره
میشــود و این کارآفرینان با ارتباط مؤثری
که بــا بــازار کار دارند ،ابزار اشــتغال برای
بانوان سرپرســت خانوار را مدتها است که
ایجاد کردهاند« .مســعود رنجبریان» شهردار
منطقه  8با یادآوری ایــن موضوع میگوید:
«ما با اشــتغال بانوان زندانی چند هدف مهم
را دنبال میکنیم .از جمله آزادی یک انسان
دربند ،حفظشــان و کرامت بانوان ،بازگشت
افــراد زندانی بــه کانون خانــواده و از همه
مهمتر ،ارائه آموزش و در نهایت اشــتغالزایی
برای این بانوان .در سنوات گذشته در مراکز
کوثر صرفاً بانوان سرپرســت خانوار اشتغال
داشتند اما در ســال گذشته توافقاتی با قوه
قضاییه صورت گرفــت و هماهنگیهای در
این زمینه انجام دادیم و برای نخســتین بار
بانوان زندانــی دارای محکومیت را بهصورت
رأی باز در مراکز کوثر پذیرفتیم و برایشــان
اشتغالزایی کردیم ».رنجبریان با اشاره به روند
اشــتغال بانوان زندانی در مرکــز کوثر ادامه
میدهــد« :با هماهنگیهای صورت گرفته با
قوه قضاییه شرایطی فراهم شده تا بانوان بعد
از اتمام ســاعتکاری خود در مرکز کوثر ،به
کانون خانواده خود بروند .این درحالی است
که با انجام این کار ما به دنبال حفظشــان و
وجهه بانوان زندانی و خانواده آنها هستیم».
شهردار منطقه با تأکید بر چگونگی انتخاب
بانوان زندانی برای کار در این مرکز میافزاید:
«انتخاب بانوان توسط ســازمان زندانها بر
اســاس فاکتورهای مختلف از جمله حسن
رفتار ،توانایی انجام کارهای هنری و دارا بودن
شــرایط اشتغال انجام شــده است .از طرفی
هم مراکز کوثر بهعنــوان مهمترین ظرفیت
اشــتغالزایی شهرداری تهران است و خرسند
هســتیم که برای نخستین بار در مرکز کوثر
شهرداری منطقه  8ایده جدیدی را در زمینه
به کارگیری بانوان زندانی اجرا کردهایم .امید
داریم که این بانوان در طول دوره محکومیت
خود با آموزشهــای الزم در زمینه کارهای
هنری ،نقاشــی و خیاطی و اشــتغال در این
مرکــز به خودکفایی برســند چــون بانوان
سرپرست خانوار بسیاری بعد از مدتی اشتغال
در مراکز کوثر ،توانستند کسب و کار خود را
راهاندازی کنند».

بانوان زندانی با «رأی باز» توسط شهرداری منطقه 8
در مراکز «کوثر» مشغول به کار شدهاند

معجزه آزادی
از زندان بهکارگاه
سارا جعفرزاده

در روزهای اخیر و همزمان با ماه مبارک رمضان که ماه مهمانی و مهربانی است ،شهرداری منطقه  8در

یک اقدام متفاوت و خداپسندانه شرایط اشتغال بانوان زندانی را در مراکز کوثر فراهم کرده است .شرایط
اشتغال به گونهای است که این بانوان در طول دوره محکومیت خود میتوانند در مرکز مهارتآموزی و

اشــتغالزایی کوثر مشغول به کار شوند و شب را در کانون گرم خانواده خود سپری کنند .در این مراکز

که از مدتها قبل بانوان سرپرست خانوار مشغول به کار بودهاند ،کارهای هنری مانند نقاشی ،خیاطی و

مونتاژ لوازم تزیینی انجام میشود .در حال حاضر مرکز کوثر در منطقه  8توسط کارآفرینان برتر کشور
اداره میشود .در واقع این کارآفرینان با یک تیر چند نشان زدهاند ،هم اشتغالزایی کردهاند و هم در یک
امر خداپسندانه شریک شده و از طرفی از تولید خود هم جا نماندهاند.

به خاطر اینکه مهر زندان روی پیشانیشان هست
برخی از آنها از خانواده طرد شــدهاند ،شاید بانوان
زندان رفته را بشود جزو افراد مظلوم و حساس جامعه
دانست؛ قشری که زندان بر شخصیت اجتماعی آنها
تأثیر گذاشته و نسبت به گذشته حساستر شدهاند.
حاال حدود  20نفر از آنها بعد از گذر از بحران حبس
و محکومیت روزگار خود را در مرکز توانمندســازی
کوثر میگذرانند .پای صحبتهایشان که مینشینیم
هم ه آنها یک حرف مشترک دارند و آن هم این است
که چوب اعتماد بیجایشان به دیگران را میخورند.
اکثر آنها جوان هســتند و در اوج جوانی با یک دنیا
آرزو به زندان رفتهاند و حاال بزرگترین آرزویشــان
این است که به چهار

دیواری زندان باز نگردند .داســتان هرکدام شنیدنی
است .یکی پشت چک دیگری را امضا کرده و دیگری
متهم به نزاع و شــکایت شاکی خصوصی است .هر
کدامشان حدود بین  2تا  8سال و بلکه بیشتر حبس
کشیدهاند و حاال به خاطر حسن رفتارشان در زندان،
توسط سازمان زندانها به شهرداری منطقه  8برای
کار معرفی شــدهاند و یکبار دیگــر فرصت جبران
گذشته را به دست آوردهاند.
خودم را تسلیم قانون کردم
وقتی وارد مرکز توانمندسازی کوثر شدیم چهره
رنج کشــیده دختر جوانی جلــب توجه میکرد .در
چشــمانش استرس موج میزد اما خودش میگفت
حال روحیاش خوب است« .ز .ح» بانوی جوانی بود
که دسته چک خود را در اختیار همسرش قرار داده
و همسرش با جعل امضای او ،چک بیمحل در بازار
خــرج کرده در نهایت او وقتی از این موضوع با خبر
شده خود را تسلیم قانون کرده است .میگوید« :من
میتوانستم به خانه مادرم در شهرستان بروم و دست
هیچکس به من نرسد ،اما خودم را در حالیکه باردار
بودم تســلیم قانون کردم و در نهایت حدود دو سال
در زنــدان ماندم ،هیچ چیز به اندازه این موضوع من
را رنج نمیداد که هیچکس شنوای حرفهایم نبود
و با هیچ عذرخواهی نمیتوانستم گذشته را جبران
کنم و بدترین قسمت ماجرا این بود که فرزندم را در
زندان به دنیا آوردم .همه آن روزها گذشت اما حداقل

دلخوش هستم به اینکه اکنون در مرکز کوثر خیاطی
میکنم و شأن خود و خانوادهام حفظ میشود».
برای زندگی بهتر تالش میکنم
در جامعه ما هســتند کســانیکه از ســادگی و
معصومیــت برخی بانوان سوءاســتفاده کرده و آینده
روشنی را برای آنها ترسیم میکنند اما غافل از اینکه
برایشان دردسر بزرگی را ایجاد میکنند« .ن .م» یکی
از همین بانوان اســت که فریب دیگران را خورده و با
جاساز کردن  30گرم موادمخدر در منزل خود ،روانه
زندان شده است .او که بسیار فن بیان و روحیه خوبی
دارد ،در اینباره میگوید« :هیچ ترســی از این ندارم
که بگویم من اشــتباه کردهام و واردکاری شــدم که
صاحبکارم به من وعده زندگی رویایی را میداد اما من
با دستان خودم ،آیندهام را خراب کردم .دخترم حدود
 8سالش بود که روانه زندان شدم و در طول مدتی که
زندان بودم همسرم فوت کرد .حاال بعد از  7سال آزاد
شــدم و قرار است یک سال باقی مانده از محکومیت
خودم را در این مرکز به کارهای هنری از جمله نقاشی
بپردازم .خوشحالم که در این مرکز مشغول به کار شدم
و روز به روز برای زندگی بهتر تالش میکنم و خدا را
شاکرم که فرزندم شاهد تالش من است».
توانمندسازی اساس کار است
یکی از محاسن اشــتغال بانوان در مرکز کوثر،
بحث توانمندســازی ایــن بانوان اســت« .مهوش
صابری» مدیرعامل خیریه حامیان اندیشــه رشاد
که بهعنوان کارآفرین برتــر مدیریت مرکز کوثر را
هم برعهده دارد ،درباره هدف خود از ایجاد اشتغال
برای بانوان زندانی میگوید« :ما ایده بسیار جدیدی
را در بــه کارگیری بانوان زندانی اجرا کردیم .بعد از
بازدید از زندان بانوان در شهرری با همکاری سازمان
زندانهــا و قــوه قضائیه و کمکهای شــهرداری
توانستیم لیستی از بانوانی که در زندان حسن رفتار
دارند را تهیه کنیم و در این زمینه اقداماتی از جمله
تهیــه وثیقه و کارهــای اداری را انجام دادیم و این
افراد را به قید وثیقــه و بهصورت رأی باز در مرکز
کوثر مشــغول به کار کردیم اما تمام هدف ما این
اســت که این بانوان بتوانند بیرون از محیط زندان،
خودشــان را پیدا کنند ،با دیگران تعامل کرده و از
همه مهمتر توانمند شوند و درآمدی داشته باشند.
چون وقتی یک بانو توانمند باشــد به راحتی تن به
کارهای خالف و غیرعرف نمیدهد .خوشبختانه در
حــال حاضر  20بانو در این مرکز مشــغول به کار
هستند که بعد از پایان ساعت کار به کانون خانواده
میروند و همین برای ما جای شــکرش باقی است
کــه یک مادر پشــت میلههای زنــدان و از آغوش
خانوادهاش محروم نیست».

خرید مشارکتی زمین
حدود ســه دهه پیش ،کاســبان خیابان
بنیهاشــم مثل بازاریهای قدیم سر ظهر
و وقت مغــرب کرکــره مغازههــا را پایین
میکشــیدند و برای خواندن نمازجماعت به
مسجد میرفتند .آن زمان نزدیکترین مسجد
به این خیابان ،مســجد امام علی(ع) در میدان
ســرباز بود که در اعیاد مذهبی و مناسبتهایی
مثــل دهه محــرم و ماه رمضان خیلی شــلوغ
میشد و جای سوزن انداختن نبود و کاسبان
بنیهاشــم در مناسبتهای مذهبی مثل
عاشورا و تاسوعا وسط خیابان خیمه
میزدند و عزاداری میکردند.
برای همین تصمیم گرفتند
در این خیابان حسینیهای برپا
کنند که هم از نمازجماعت
جــا نمانند و هــم جایی
بــرای برگزاری مراســم
مذهبی داشته باشند .اما
خریــد زمین بزرگ برای
ســاخت حسینیه در این
خیابان کار آســانی نبود.
«ابراهیم میرزایی» عضو
هیــأت امنای حســینیه
«مکتب قرآن» در اینباره
میگویــد« :یــک زمیــن
 700متــری پیــدا کردیــم
امــا خیلــی گران بــود و تهیه
هزینــه خریــد آن از عهده یکی
دو کاســب بر نمیآمد .برای همین
قبــض تهیــه کردیــم و دوره افتادیم
بین کاسبان.
میگفتیم «زمین متری فالن مقدار اســت
شــما چندمتــر میتوانی پول بدهــی؟» یکی
میگفــت یکمتر و یکی میگفــت 10متر و...
خالصه با مشــارکت کاســبان زمین حسینیه
خریداری شــد .بالفاصله بخشی از آن را سقف
زدند تا برای برپایی نمازجماعت و زیارت عاشورا
و دعای ندبه و ...آماده شــود و کمکم حسینیه
مکتب قرآن با مشــارکت کاســبان بنیهاشم
راهاندازی شد».

توزیع سبد ارزاق
حســینیه مکتــب قــرآن در ســالهای اول
شــکلگیری ،فقط محل برگــزاری نمازجماعت
و مراســم مذهبی بــود ،اما از ســال  90هیأت
امنای حســینیه تصمیم میگیرنــد از این مرکز
برای فعالیتهای خیرخواهانه هم استفاده کنند
و نخســتین قدم کمک بــه نیازمندان محله بود.
میرزایی میگوید« :اهالــی محله کاظمآباد همه
از قدیم اینجــا زندگی میکردنــد و همدیگر را
میشــناختند ،برای همین میدانســتیم کدام
خانواده دستش تنگ است یا وضع مالیاش خوب
نیست .در واقع حدود  100خانواده در این محله
زندگی میکردند که نیاز به کمک مالی داشتند.
تصمیم گرفتیم در این حســینیه برای آنهاکاری
انجام دهیم .در نخستین قدم کاسبان در حسینیه
جمع شدند و برای خرید برنج و حبوبات و گوشت
و ...پول روی هم گذاشتند 100 .سبد ارزاق تهیه
کردیم و بین خانوادههای نیازمند محله تقســیم
کردیم .از آن زمان ،توزیع ارزاق ســالی چند بار
ادامــه دارد با این تفاوت که تعداد ســبدها زیاد
شــده بهطوری که عید و ماه رمضان امسال به 5
هزار سبد کاال تهیه و توزیع کردیم .البته بخشی
از آن بین نیازمندان محله تقسیم شد و بقیه آن
در ورامین و محلههای حاشیهای و محروم تهران
توزیع شد».
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پتو و هزاران قوطی کنســرو و بسته حلوا
شــکری و دیگر اقالم خوراکی خریداری
و ارســال شــد .بعد هم که اعالم کردند
درمانــگاه پلدختر و تعــدادی از خانهها
تخریب شــدهاند ،به همت کاسبان چند
کامیون ســیمان و کاشــی و سرامیک و
شیرآالت راهی مناطق سیل زده شد».

دورهمی 30ساله کاسبان بازار کاشی
و سرامیک در «مکتب قرآن»

دستهای مهربان
بنیهاشم
پریسا نوری

کمتر کسی است که تا به حال گذرش به راسته فروش شیرآالت و کاشی و سرامیک
در خیابان بنیهاشم محله کاظمآباد نیفتاده باشد .این راسته بعد از خیابان شیراز ،دومین

کارآفرینی برای بانوان
سرپرست خانوار
محورفعالیتهــای
مکتــب
اهالــی
قــرآن کمــک به
نیازمندان ورامین
محلههــای
و
حاشــیهای شهر
اســت و عــاوه
بــر کمکهــای
مــوردی و تهیــه
ارزاق و ســبد کاال
بــه دنبــال کارآفرینــی
بــرای اهالــی ایــن محلهها
هســتند .میرزایــی معتقد اســت
با آمدن کرونا خیلی از مشــاغل از دســت رفت
و خیلیهــا بیــکار شــدند ،امــا در محلههای
محروم اوضاع معیشــت خیلی بدتر از گذشــته
شده است.
او میگوید« :در محلهها حاشــیهای به دلیل
بیکاری سرپرست خانوار بســیاری از خانوادهها
درآمدی ندارند و شاید هفتهای یکبار هم غذای
گرم نخورند .برای همین سال گذشته در جلسه
اعضای هیأت امنای مکتب قرآن قرار شــد برای
سرپرســتان خانوار شغل درســت کنیم .به این
منظور یک ســوله در ورامین
اجــاره کردیم و بــا  70چرخ
خیاطــی تجهیز کردیم و از 6
ماه پیش  70بانوی سرپرست
خانوار در آن مشــغول به کار
ابراهیم میرزایی
هســتند .از تولیدیهای بازار
از کاسبان قدیمی
پارچه و الگو برای این کارگاه
خیابان بنیهاشم
فرستاده میشــود و آنها پس
از بــرش و دوخــت بــه بازار
ارسال میکنند و اجرت میگیرند ».عضو هیأت
امنــای خیریه مکتب قرآن ادامه میدهد« :طبق
نیازسنجی که انجام شده به یاری خدا قرار است
10کارگاه دیگر شبیه همین در نقاط حاشیهای
تهران دایر کنیم».

بورس بزرگ تجهیزات داخلی ســاختمان در تهران است و در آن تا چشم کار میکند
فروشگاه تجهیزات آشپزخانه و سرویس بهداشتی و شیرآالت و کاشی و سرامیک دیده
میشود .در پس انبوه مغازههای کوچک و بزرگ این خیابان ،فضای بزرگی شبیه حسینیه
به چشم میخورد که بر سر در آن نوشــته شده «مکتب قرآن» .اینجا از  30سال پیش
محل دورهمی کاسبان خیابان بنیهاشم برای انجام کارهای خیریه است؛ از تهیه ارزاق
برای همسایههای نیازمند تا ارسال کاشی و سرامیک و شیرآالت به خانههای زلزله و سیل
زده در دورترین نقاط کشــور« .ابراهیم میرزایی» از کاسبان قدیمی خیابان بنیهاشم از
چگونگی شکلگیری این مکتب میگوید.

ارسال کاشی و سرامیک
به مناطق سیلزده
در یکــی دو ســال اخیر که زلزله و ســیل
هرکــدام به نوعــی بخشهایی از کشــورمان
را نواختند و خســارات زیادی به بــار آوردند،
کاسبان بازار بنیهاشــم و اعضای مکتب قرآن

بیــکار نمانده و کمکهایشــان را راهی مناطق
آســیب دیــده کردنــد .میرزایــی در اینباره
میگویــد« :یک گروه واتســاپ داریم که همه
کاســبان و اعضای خیریه مکتــب قرآن در آن
عضو هستند در ماجرای سیل لرستان و پلدختر
از تلویزیون اعالم شــد که پتــو و چادر و مواد
غذایی مثل کنســرو و ...الزم است بالفاصله در
گروه اعالم و پول جمعآوری شــد و هزار تخته

آبگوشت نذری
تا همین چنــد ماه پیش و قبل از دوره کرونا
روزهای پنجشنبه هر هفته ،بوی خوش آبگوشت
حسینیه مکتب قرآن بلند میشد و تا چند خیابان
آن طرفتر مشــام رهگذران را نوازش میداد .د ِر
حســینیه باز و ســفرهای پهن بود تا هرکسی از
راه میرسد از آبگوشــت نذری بینصیب نماند.
میرزایی درباره آبگوشت نذری اینطور میگوید:
«یکی از کارهایی که با شــکلگیری خیریه در
حســینیه باب شد پخت آبگوشت نذری هفتگی
بود .به این شکل که هر هفته روزهای پنجشنبه
یکی از کاســبان به نوبت گوســفندی را قربانی
میکنند و با گوشــت آن در حسینیه یک دیگ
بزرگ آبگوشــت بار میگذارند .در حسینیه هم
باز اســت و حدود  800نفر از کســبه ،کارگران
مغازه ،رهگذران و ...مهمان هستند .البته االن به
خاطر کرونا آبگوشت پزون تعطیل است و گوشت
قربانی گوســفند بین خانوادههای نیازمند توزیع
میشود».
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معابر محله صفا به دست اهالی رنگ و بوی تازهای
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با توجه به رویکرد شهرداری تهران در تغییر چهره پایتخت
از فضای شهر خاکستری به شهر رنگی ،طرح زیباسازی کوچهها
و معابر بافت فرسوده با هدف ایجاد سرزندگی ،نشاط و امید در
میان ساکنان  ،در دستور کار قرار گرفته است« .محمد معما»
شــهردار ناحيه یک منطقه  ۱۳دراینباره میگوید« :این طرح،
ابتدا در کوچ ه عابدینی محله صفا در ناحیه یک با مشــارکت
شهروندان اجرا و سپس در کوچه حلیمی که در بافت فرسوده
واقع شــده و با داشتن  ۱۹پالک با مشــارکت شهروندان به

مساحت هزارو  ۸۰۰مترمربع به شکل متنوعی توسط شهرداری
ناحیه یک منطقه رنگ آمیزی شــد ».او میافزاید« :در حال
حاضر ،عملیات جداره سازی در کوچه حلیمی و دیگر کوچههای
ناحیه یک به مساحت هزار و  ۲۰۰مترمربع اجرا شده و بهزودی
عملیات رنگ آمیزی آن نیز به مرحله اجرا در میآید .نهر میان
این کوچهها نیز تعویض شــده تا رفت و آمد در این محدوده
تسهیل شــود .همچنین گلدانهایی به دیوار کوچهها نصب و
نگهداری از آنها به عهده ساکنان کوچه است».

پروانه بهرام نژاد

زرد ،قرمز ،سبز و نارنجی رنگهای جایگزین شده بر روی دیوارهای خاکستری محله صفا هستند .دیوارهای
د ماه پیش نقشها و رنگها و گلدانهای متنوع ،به کمکشان آمده و زینتبخش
فرسوده از گذر زمان که از چن 
معابری در دل بافت فرسوده سیزدهمین تکه پایتخت شــدهاند که نه نای مقاومت در برابر زلزله را دارند و نه
پیش از این زیبایی بصری داشتند .این طرح که با مشارکت دفتر توسعه محل ه صفا ،شهید اسدی و زاهدگیالنی
و به همت اهالی محقق شده ،حاال به یک الگو برای سایر معابر این محدوده درآمده و قرار است در بقیه کوچه
و خیابانهای بافت فرسوده نیز اجرا شود .طرحی که برگرفته از هویت محله و احیای خاطرات اهالی است.

کوچههای
باصفای محله صفا

از همان ابتــدای ورود به کوچه عابدینی
در محله صفا ،تفاوت ظاهری آن در مقایسه
با کوچههای مجاور ،چشــ م هر رهگذری را
به خــود خیره میکنــد .دیوارهای رنگی با
طرحهای متنوع که کاشــیهای سورمهای
رنگ بــر بلندای آنها جاخوش کردهاســت
و نقوش هنــری زیباییاش را افــزون .اگر
خطوط قرمز روی دیوارهــا را دنبال کنید،
امتداد این خیابان بــه گلدانهای رنگارنگ
و نقش و نگارهایی منتهی میشود که انگار
تابلوهای نقاشی قدم و نیمقد ردیف به ردیف
به خط شــدهاند« .معصومه رضایی» بانوی
 ۷۰ساله ساکن کوچه عابدینی درباره تغییر
جدید محلهشــان میگوید« :پس از سالها
دســتی به ســر و روی کوچ ه ما کشیدهاند
و کوچــه عابدینی خیلی زیبا شدهاســت .از
دیدن این گلدانها ،حالمان خوب میشود.
برای ما در این سن باز کردن چشمانمان هر
صبح به روی گل و گلدانهای رنگی بســیار
لذتبخش اســت .این کار قشنگ را خیلی
دوست داریم .کوچهمان صفا گرفته است .از
خانم حبیبی و همکارانش که برای محله ما
خیلی زحمت کشیدند و حال و هوای تازه به
اینجا بخشیدهاند ،تشکر میکنم».

گلدانهای رنگارنگ

گلهای گندمی و ناز اصلیترین گونههای
گیاهی کاشته شده در گلدانهای زرد ،قرمز
و سبزرنگ ،جلوهویژه به دیوارهای محدوده
بخشیده اســت .گلهایی که سراسر کوچه
عابدینی با فاصلــه از هم روی دیوارها نصب
شده تا زیبایی این معابر دوچندان شود .این
کوچه در دل بافت فرســوده محله صفا جان
دوباره گرفته و حــاال جای خود را به کوچه
زیبای ســیزدهمین تکه پایتخت دادهاست.
«فاطمه حبیبی» کارشناس اجتماعی دفتر
توســعه محله هــای صفا ،شهیداســدی و
زاهدگیالنی دراینباره میگوید« :ما طرحمان
را با تشــکیل یک کارگروه افزایش احساس
تعلق خاطر مردم به محله صفا شروع کردیم.
این کارگروه هویت محلی چند جلســه کار
کرد تا در نهایت یکی از کوچههای محله صفا
که کوچه آسیبخیزی هم بود و دیوارههای
مستعد نوســازی داشت را انتخاب کردیم تا
بهسازی محیطی انجام دهیم ».او میافزاید:
«در ایــن کارگروه از کســانی کــه دغدغه
هویت محلی داشــتند ،دعوت کردیم حضور
پیدا کردنــد .پس از برگزاری چند جلســه
کوچههای عابدینــی و حلیمی را به صورت
پایلوت انتخاب کردیم تا با استفاده از عناصر
بومی و محلی رنگ آمیزی کنیم».

نقشهایی از دل
خاطرهها

پشت بسیاری از تصاویر و نوشتههایی که
در کوچه عابدینی دیده میشود ،قصهای پنهان
اســت .قصهای که تعدادی از اهالی آن را در
جلسههای خاطرهگویی کارگروه هویت محلی
مطرح کردهاند .حبیبــی دراینباره میگوید:
«دو جلسه خاطرهگویی یکی در پاتوق محله
و دیگری هم در خانــه بانو حجازی با حضور
اهالی کوچه برگزار کردیم .در این جلســات
من خاطرات را ضبط و پیاده کردم و به طراح
دادم تا با توجه به این خاطرات نقاشی بکشد.
زیرسازی کار و شــروع آن  ۹ماه زمان برد تا
جلب اعتماد مردم و همکاری و مشارکت آنها را
داشته باشیم .البته متأسفانه نتوانستیم همه آن
خاطرهها را نقاشی کنیم و در نهایت به دلیل
یکسری چالشهای محلی ،طرحهای ملی را
جایگزین و از حرم امام رضا (ع) تا برج آزادی را
نقاشی کردیم ».اهالی محله ها هم نظرات قابل
توجهی درباره طرح های اخیر زیباسازی دارند.
«امیر ســعیدی» اتفاقی گذرش به این کوچه
افتاده و وقتی از او درباره این معبر میپرسیم،
میگوید« :اینجا خیلی خاص رنگآمیزی شده
و جلب توجه میکند .مثال نقاشــی پیرمردی
که به پرندهها غذا میدهد برایم تداعیگر قدیم
است.کاش همه کوچه شهر این شکلی شود».

شاهین قهرمان میهن
خوشآمدی

«شهیدان برخیزید ،نظارهگر ورود آزادگان
باشــید ».جملهای است که در یک سو و در
مقابلش «شاهین قهرمان قهرمانان به میهن
خوش آمدی» کنار در ورودی خانهای نوشته
شــده که بیش از  ۳۰سال قبل اهالی وقتی
از بازگشت «شاهین» پسر صاحب این خانه
از دوران اسارات باخبرشدند ،این جملهها را
روی همین دیوار نوشــته بودند .جملههایی
که حاال بازسازی و دوباره سرجای قبلیاش
نقش بسته است .حبیبی میگوید« :در این
دو کوچه کارهای متعددی انجام دادیم تا از
عناصر هویت محلی خودشان استفاده کنیم.
جمله روی این دیوار را آن سالها همسایگان
اینجا نوشتهبودند و ما آن را بازسازی کردیم
که بسیار برای اهالی خوشایند بود« ».ایران
حجازی» که از  ۳۰ســال پیــش در کوچه
عابدینی زندگی میکند ،درباره نمای جدید
اینجا میگوید« :دستشان درد نکند ،خیلی
کار کردند و زحمت کشــیدند .اینجا خیلی
باصفا و قشــنگ شــده اســت .به نظر من
چنین کارهایی در بافت فرسوده باید بیشتر
انجام شــود .هر فردی که به خانه ما میآید
میگویــد :خوش به حالتان چه کوچه زیبا و
بامزهای دارید».

یادبودهای سرامیکی

روی دیوارهــای رنگــی ،کاشــیهای
ســرامیکی مربعــی بــا فاصلــه از هم با
نوشــتههای متفــاوت دیده میشــود که
پای هر کاشــی هم امضا و نــام یک فرد
حــک شدهاســت .کارشــناس اجتماعی
دفتر توســعه محله صفا ،شهیداســدی و
زاهدگیالنــی دراینباره میگوید« :یکی از
کارهای مهم ما تأمین بودجه این کار بود
که آن را به کمک طرح «سهامدار پروژه»
اجــرا کردیم .طرحی که بــرای اولین بار
اجرا شــد و موفقیتآمیز هم بود .براساس
این طرح اهالی را دعوت و طرح را به آنها
معرفی کردیم .از آنها خواســتیم مشارکت
مالی کنند و در ازای هر مشارکت مالی که
انجام میدهند ،یک کاشــی به اسم خود
و به جملــه دلخواهشــان و تقدیم به آن
فردی که دوســتش دارند تهیه و بر روی
دیوار نصب کنیم .تعدادی از اهالی و حتی
کارشناسان و همکاران ما در دفتر توسعه
محلی هم مشارکت کردند ».حبیبی ادامه
میدهد« :قرار است این کاشیها تا ۲سال
روی دیوارها بماند و احتماال در قالب طرح
دیگری که ایجاد موزه محلی است و قصد
داریم امسال اجرا کنیم ،این کاشیها را به
موزه انتقال میدهیم».

به یاد کمکهای شخصی
یک معاون

در گوشــهای از این کوچــه پاتوق محله
عابدینی هم ایجاد شــده تا شهروندان اوقات
فراغتشان را در یک جای امن و زیبا و در کنار
هم سپری کنند .پیش از شیوع ویروس کرونا
این پاتوق شلوغ و میزبان افراد بسیاری بود اما
حاال خلوت شده است .در دل این پاتوق رنگی،
بر سرسرای نقاشی درچوبی قدیمی ،تابلویی
ســرامیکی جلبتوجه میکنــد که حبیبی
دربــاره آن اینطور توضیــح میدهد« :وقتی
میخواســتیم پاتوق محله حلیمی را ایجاد
کنیم ،درمحل فعلی این نقاشــی ،ساختمان
متروکهای وجود داشته که محل تجمع موش،
معتادان و بستر انواع آسیب اجتماعی بود .اما
این ملک با هزینه شخصی «بابک شیدایی»
معاون شهرســازی وقت تخریب و به امکانات
محدوده اضافه شــد .حاال این کاشی به رسم
یادبــود و قدردانــی از کمکهای شــخصی
آقای معاون اینجا نصب شــده است و اهالی
کمکهای او را فراموش نمیکنند ».روی این
کاشی هم جملهای به یادگار از او نوشته شده:
«پس از قریب به ۴۰ســال زیستن ،باور دارم
حال خوش در گروه بخشش و مهربانی است.
بابک شیدایی معاون شهرســازی ومعماری
شهرداری منطقه ».۱۳

کوچه های رنگی و شاد

یکی بنفش ،دیگری زرد و آن کناریاش
هم سبز رنگ است .درکوچههای عابدینی
و حلیمــی هارمونــی رنگها بــه خوبی و
متنوع رعایت شده و تماشای آنها چه برای
ساکنان همیشگی این محدوده و چه برای
افرادیکه گاهی گذرشــان بــه این حوالی
میافتــد ،دلانگیز اســت« .رامو حیدری»
 ۱۶ســاله یکی از نوجوانان محله که همراه
دوســتانش در پاتوق محله حلیمی دورهم
نشســتهاند دراینباره معتقد است« :محله
ما مثل پاریس شــده ،مثــل آن محلههای
رنگی که دیدنش برای ما از گوشــی تلفن
هم جذاب اســت .حــاال در کوچه حلیمی
از همان ابتدا خانههای رنگی رنگی ســبز
و نارنجی دیده میشــود که اینجا را خیلی
متفاوت و باحال کردهاســت .منم به عنوان
یکی از اهالــی خوشــحالم از اینکه اینجا
رو زیبا کردهاند .تا قبــل از این ،دیوارهای
اینجا سیاه و خاکســتری بود ».یکی دیگر
از دوســتان او هم صحبتهایش را اینطور
تکمیــل میکند« :در اینجا زمین فوتبال و
لی لی هم روی زمین کشــیدهاند اما برخی
از مردم ماشین پارک میکنند و نمیتوانیم
بــازی کنیــم .بهتر اســت درایــن زمینه
فرهنگسازی شود».

رفع خستگی با یک
استکان چای قندپهلو

از همان شــروع اجرای طــرح از مرحله
زیرســازی تا ترسیم نقاشــیهای دیواری،
برخی از اهالی پای ثابت تحقق این طرح و
از مشارکتکنندگان اصلی بودند .این میان
بانوان بیش از مردان ،دســت اندرکاران این
طرح را همراهی کرده و یاریگرشــان بودند.
کارشــناس اجتماعی دفتر توســعه محله
صفا ،شهیداسدی و زاهدگیالنی با یادآوری
خاطــره آن روزها ادامــه میدهد« :برخی
از اهالــی خیلی مشــارکت میکردند البته
برخی هم حتی اجازه ندادند دیوار خانهشان
را رنگآمیزی کنیم .امــا اغلب مردم به ما
لطف داشتند ،یکی برایمان میوه میآورد و
دیگری با ســینی چای به دست وارد کوچه
میشــد .هر کســی که رد میشد ،خسته
نباشــید میگفت و ارتباط میان بچهها ما
و اهالــی آنقدر رونق گرفتــه بود که بچهها
وسایلشــان را در خانه اهالی میگذاشتند و
شهروندان مواظب وســایل و حتی مراقب
بچهها درحیــن کار بودند .حتی برخی قلم
مو به دست شدند و در رنگآمیزی و نقاشی
به ما کمک کردند .اکنون هم اهالی مراقب
نقاشی و گلدانهای گل نصب شده بر روی
دیوارها هستند».

کار از شهرداری
نگهداری از شهروندان

حاال پس از تکمیــل طرح ،نگهداری از آن
به خود ســاکنان سپرده شده و مراقبت از این
گلدانها و نقاشــی ها به عهده اهالی اســت.
«جمیلــه نجفــی زاده» متولــد  ۱۳۳۸که از
 ۳۰ســال پیش تاکنون در این کوچه زندگی
میکند ،درحالیکه مشغول آبیاری گلدانهای
کوچه اســت ،میگوید« :ما به دیوار خانهمان
رســیدگی میکردیم اما برخی خودشان هم
سلیقه نداشتند و به نظر من نباید به امید کسی
ماند .در این  ۳۰ســال اکنــون محله ما رنگ
متفاوتی به خود گرفته و تمیز شدهاســت .از
دیدن این تغییر خیلی خوشحالم .پیش از این
وقتی کسی میخواست به خانه ما بیاید خجالت
میکشیدم اما االن بهتر شدهاست .امیدوارم این
طرح را در بقیه کوچههای محله صفا هم انجام
دهند .هر کسی از اینجا رد میشود میگوید:
به به ،عجب کوچهای ».حبیبی هم در تکمیل
صحبتهــای این همســایه میگویــد« :بانو
حجازی و بانو نجفیزاده برای این کوچهخیلی
زحمت میکشند و به نوعی اینجا به کمک این
دوشخص سرپاماندهاست ».او میافزاید«:قرار
است این طرح در همه محلههای بافت فرسوده
در قالب «کوچه دوستی» اجرا شود که ایده آن
برگرفته از کوچه عابدینی است».
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گل و گیاه ،فضای سرای محله را تلطیف کرده است
در حیاط ساختمان سرای محله علم و صنعت،
فضای کوچکی اســت که به نمایشگاه گل و گیاه
اختصاص داده شــده و یکی از بانوان سرپرســت
خانوار که دســتی در پرورش و نگهداری از گل و
گیاه هم دارد ،آن را اداره میکند .این نمایشگاه از
بهمن ماه سال گذشته راهاندازی شده و پیادهرو و
فضای محصور بین شلوغی خیابان و ساختمانهای
اداری محدوده را تا حدودی تلطیف کرده اســت.
«مهرداد رحیلی» مدیر محله علم و صنعت درباره
چرایی راهاندازی نمایشــگاه گل و گیاه در حیاط
سرای محله علم وصنعت میگوید« :این نمایشگاه

 2هدف دنبال میکرد که خوشــبختانه در حال
حاضر به هر دوی آنها رسیده است؛ یکی تلطیف
فضای ســرای محله و رفــع نگرانی اهالی و دیگر
درآمدزایی با هدف حفظ کارکنانســرا تا عبور از
بحران کرونا ».رحیلی در توضیح بیشتر میگوید:
«از سال گذشته که طرح غربالگری کوویدـ  19و
انجام آزمایش کرونا با عنوان طرح «شــهید قاسم
ســلیمانی» درسراهای محله اجرایی شد ،هراسی
در دل اهالی به وجود آمد کهسراهای محله آلوده
به ویروس کروناســت و مراجعات شــهروندان
بیش از گذشــته کاهش پیدا کرد .برای

همین تصمیــم گرفتیم برای از بیــن بردن این
هراس و عوض شــدن دید مردم ،فضا را با طراوت
و تلطیــف کنیم و چه چیــزی بهتر از گل و گیاه
برای تغییر حال و هوا و افزایش نشاط در محله».
مدیر محله علم و صنعت ادامه میدهد« :از طرفی
بر هیچکس پوشــیده نیست که به دلیل تعطیلی
کالسها و فعالیتهای درآمدزای سرای محله ،به

رغم تالشهایی که برای حفــظ کارمندان انجام
شــده بود ،ناچار به تعدیل نیرو شدیم اما حاال با
اجرای این راهکار میتوانیم تا حدودی تعدیل نیرو
را به تعویق بیندازیم تا به امید خدا از بحران کرونا
عبــور کنیم و به روال عادی پیــش از دوره کرونا
برگردیم ».رحیلی در ادامه میافزاید« :خانمی که
در حال حاضر نمایشــگاه گل و گیاه محله را اداره
میکند ،مربی مهدکودکسرا و از بانوان سرپرست
خانوار بودند که با تعطیلی مهدکودک بیکارشــده
بودند .خوشــبختانه با راهاندازی نمایشگاه گل و
گیاه از وی برای بازگشت به کار دعوت کردیم».

سراهای محله در شمال شرق پایتخت برای
جلوگیری از بیکاری کارمندان در زمان کرونا
خالقیت به خرج دادهاند

مژگان مهرابی
استاد آواز است و سالها در عرصه موسیقی تالش کرده است .میگوید از وقتی خیلی نوجوان بوده

پی یادگیری این هنر رفته و معتقد است تبحر در علم موسیقی را از شاگردی در محضر استاد شجریان

دارد .همه چیز از آلبوم «بر آستان جانان» شــروع میشود .کاستی که توسط یک دوست به دستش

پریسا نوری

رسید .شنیدن نوای اســتاد همان و شیدا شدن «سید رضا» ی نوجوان همان .همین جرقهای میشود

کرونا بخش عمده فعالیت درآمدزایسراهای محله یعنی برپایی کالسهای آموزشی

تا او برای یافتن خسروی آواز ایران و کســب افتخار شاگردی دل از خانه و خانواده کنده و راهی دیار

و ورزشی را تعطیل کرد و کرکره بسیاری ازسراهای محله را پایین کشید .از اینرو از اوایل

غربت شود .چند سالی هم به در بسته میخورد اما ناامید نمیشود .تا اینکه همای سعادت دست آخر

سال  99و همزمان با تعطیلیسراها ،بســیاری از کارکنان بخش اداری بیکار شدند.

بر دوشــش نشسته و نامش با شاگردان استاد بر میخورد« .سیدرضا طیبی» کارشناس ارشد مدیریت

به نظر میرســید برپایی کالسهای آموزشی مجازی و غیرحضوری
به اذعان مربیان کالسهــا و مدیران محلهها ،آموزش
غیرحضــوری آن چنان که تصور میشــد مورد
استقبال مخاطبان قرار نگرفت و مربیها هم به
خیل کارمندان بیکار سرای محلهها پیوستند.
به گفته «مهدی شــیرزاد» رئیس ســتاد
ساماندهی مشارکت اجتماعی در محلههای
تهران 3500« ،نفر در مجموعهســراهای
محله شغل تمام وقت و پاره وقت داشتند
و از این محل ارتزاق میکردند که به خاطر
تعطیلیسراهای محله بیکار شدند و تاکنون
هیچ ســازوکاری برای جبران این آسیب
انجام نشده است ».با این حال برخیسراهای
محله در شمال شرق پایتخت با اجرای ایدههایی
از جمله برپایی نمایشــگاه و فروشــگاه گل و گیاه
در فضاهای باز متعلق به ســرای محله ،تالش کردهاند

فرهنگی و استاد آواز از اجرای کنسرت در کشورهای سوئد و فنالند و ....تا کسب رتبه برتر در جشنواره

گلهای سرای محله
از بازار گل ارزانتر است

بخشــی از حیاط ســرای محله علم و صنعت
با گذاشــتن ســقف و دیوار ایرانیت و جانمایی
قفســههایی پر از گلدان و وسایل باغبانی و گل
و گیاه ،تبدیل به نمایشــگاه گل شــده است.
«مریم سادات قائممقامی» بانوی خوشذوقی که
نمایشگاه گل و گیاه سرای محله علم و صنعت
را به زیبایی آراســته و آن را اداره میکند ،از
استقبال اهالی از نمایشگاه گل محله میگوید« :با توجه به اینکه در
محدوده سرای محله گلفروشی نیست ،اهالی با دیدن اینجا سر ذوق
میآیند و حتی اگر خرید نکنند چند دقیقهای میایستند و از طراوت
و نشاط گلها لذت میبرند ».این بانوی سرپرست خانوار که معتقد است
قیمت پایین گل و گیاه در این نمایشگاه هم یکی دیگر از دالیل استقبال
اهالی است ،میافزاید« :قب ً
ال از بازار گل خرید میکردم اما برای اینکه بتوانم
گل و گیاه را با قیمت پایینتر از بازار گل به دست اهالی برسانم به گلخانههای
پاکدشــت میروم و از آنجا گل سفارش میگیرم برای همین قیمت محصوالت ما
خیلی پایین است و مشتریان از این موضوع استقبال میکنند».

پیامدهای ناشی از بحران کرونا را تا حدودی دور بزنند.

تبدیل فضای بیدفاع محله به گلخانه
مدیریت محله تهرانپارس شرقی هم
از دو ماه پیش ایده برپایی نمایشــگاه و
فروشگاه گل و گیاه را در زمین متعلق به
سرای محله اجرایی کرده است« .سمیه
خسروی» در اینباره میگوید« :در ضلع
جنوبشــرقی میدان پروین زمینی بود
که از مدتها قبل اجــاره داده بودیم و
بهرهبردار در آن یک شــهربازی روباز راه انداخته
بود .با شیوع کرونا و تعطیلی شهربازیها ،بهرهبردار
وســایل شــهربازی را جمعآوری کــرد و زمین
بهعنوان یک فضای بیدفاع شهری مورد استفاده
کارتنخوابهــا و معتادها قــرار میگرفت و این
موضوع موجب نگرانی و دردسر اهالی محله شده

بود .برای رفع این معضل تصمیم گرفتیم
از این زمین استفاده بهینه کنیم از اینرو
با همکاری شــهردار ناحیه  6و با توجه
به اینکه نمایشــگاه گل و گیاه در محله
نداشــتیم ،این زمین را برای نمایشگاه
و فروشــگاه گل و گیاه تجهیز کردیم».
خســروی با بیان اینکه نمایشگاه گل و
گیاه محله به دلیل قیمت مناسب و تنوع محصوالت
بسیار مورد توجه اهالی قرار گرفته ،میگوید« :در
این نمایشگاه انواع گل و گیاه با قیمت بسیار کم و
حتی ارزانتر از بازار گل محالتی و نوبنیاد عرضه
میشود ،چون بهرهبردار این محصوالت را مستقیم
از گلخانــهای در ورامین میآورد و با قیمت پایین

دستنوشته استاد شجریان

باارزشترین داراییام است

بفـرمایید
نمایشگاه گــل

مربیان را از ســونامی بیکاری ناشی از کرونا نجات دهد ،اما

روایت مدرس موسیقی خانه موزه استادمعین
از شاگردی استادآواز ایران

میفروشــد ».او میافزاید« :عــاوه بر این در این
نمایشگاه تعویض خاک گلدان اهالی رایگان است
و آموزش نکات باغبانی و پرورش گل و گیاه هم
ارائه میشــود ».مدیر محله تهرانپارس شرقی
ادامه میدهد« :عالوه بر همه محاسنی که
گفته شد یکی از مهمترین موضوعاتی که
از به کارگیری صحیح این ظرفیت محلی
عاید شده ،حفظ کارمندان سرای محله و
جلوگیری از بیکاری آنهاست .چون پیش
از راهاندازی این نمایشــگاه نمیتوانستیم
حقــوق کارمنــدان را بدهیــم و ناچار به
تعدیــل نیرو بودیم ،اما حاال با درآمد حاصله
میتوانیم از این بحران بگذریم».

موسیقی دانشــجویان ایران را در کارنامه هنریاش دارد اما هیچکدام از اتفاقها به اندازه دست خط و
عکس یادگاری که از استاد شجریان دارد برایش گرانبها نیست .اینکه چطور «سیدرضا طیبی» سر از
کالس درس استاد درآورده و چه روزهایی را پشت سر گذاشته موضوع این گزارش است .در خانه موزه
استادمعین و استاد امیرجاهد با او مالقات کرده و پای صحبتش نشستیم.

هنوز  50ســالش نشــده اما جوانتر به نظر
میآید .بیتکلف اســت و بیریــا .خودمانی رفتار
میکنــد .اتاق کار دکتر معیــن را برای گفتوگو
انتخــاب میکند .اهل حاشــیه رفتن نیســت و
بیمقدمه ســر صحبت را بــاز میکند .از خودش
میگوید کــه متولد خــرداد  1352و اهل اراک
است .تعریف میکند« :خانواده پدری و مادریام
صدای خوبی داشتند .پدرمگاه گاهی نغمه اشعار
خوانندگان مطــرح آن زمان را میخواند .من هم
زمزمه میکردم .در مدرسه عضو گروه سرود بودم
و در یک کالم از شنیدن موسیقی لذت میبردم .تا
اینکه سال  65بود یا  66که آلبوم بر آستان جانان
استاد شجریان به دستم رسید و کاستها را مرتب
گوش میکردم .از شــنیدن صدای اســتاد حال
خوشی پیدا میکردم .لذتی میبردم که نمیتوانم
آن را وصــف کنم .بعد از این آلبوم ،آثار دیگری از
استاد منتشر شد و کاســتی نبود که من نداشته
باشم ».طیبی از استادان خانه موزه استادمعین و
اســتاد امیرجاهد است .به قول خودش دود چراغ
خورده تا توانسته الفبای آواز را یاد بگیرد .او ادامه
میدهد 17« :ســاله بودم که با همه دستگاههای
موســیقی اصیل ایرانی آشنا شــدم بدون اینکه
کالس رفته باشم ».بعد از گذشت چند سال طیبی
که همچنان رویای شــاگردی اســتاد را در ذهن
میپرورانــد تصمیم گرفت بعد از دوره ســربازی
راهی تهران شــود .باقی ماجرا را از زبان خودش
میشــنویم« :برای پیدا کردن استاد و شرکت در
کالسهای او به هر دری زدم و متأســفانه هرچه
بیشتر تالش میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم».
از بین  2هزار نفر من پذیرفته شدم
طیبی اما ناامید نشد و بیکار هم نماند .او به مرکز

حفظ و اشاعه موسیقی رفت تا اصول موسیقی را یاد
بگیرد .نزد استاد «کریم صالح عظیمی» شاگردی
کرد .همزمان با تمرین آواز ســه تار و تنبک را هم
یاد گرفت .تا اینکه یکی از دوســتانش در محفلی
اســتاد شجریان را دیده و شرح حال طیبی را به او
میدهد که کسی هست سالها در پی شماست و
آرزوی شاگردی شما را دارد .استاد شجریان او را به
استاد محسن کرامتی یکی از زبدهترین شاگردانش
معرفی میکند .طیبــی میگوید« :در این حین با
اســتاد حمیدرضا نوربخش آشنا شدم و یک دوره
هم نزد او آموزش دیدم .تا اینکه در ســال 1378
استاد شــجریان کارگاه آموزشــی برگزار کرد .در
کارگاه شرکت کردم .از خوشحالی در پوست خودم
نمیگنجیدم .تا ســال  79چند کارگاه آموزشــی
برگزار شــد و من در همه آنها شرکت کردم .مدتی
گذشــت و در سال  86استاد شــجریان فراخوانی
دادند که تعداد اندکی شاگرد میپذیرند .از بین 2
هزار نفر من در آزمون پذیرفته شــدم ».او با گفتن
این حرف ،دست نوشتهای که استاد برایش نوشته را
نشان میدهد .در واقع یک تأییدیه که طیبی واقف
به اصول موسیقی است .میگوید« :این دست نوشته
از همه چیز برایم باارزشتر است .چون با زحمت آن
را به دست آوردم».
دعای ربنا یک اثر جاودانه است
طیبــی خیلی از خــودش صحبت نمیکند و
آنچه نقل زبانش است ،نام استاد شجریان است.
خاطــرهای از روزهایــی که با او داشــته تعریف
میکند« :اســتاد شجریان وارسته بود .مصداقش
در عالم موسیقی نیست .مردی فروتن و مهربان
که از ذکر نامش لبخنــد ملیح و نگاه پدرانهاش
در ذهنــم جــا میگیرد .معمــوالً کالسهای او

چند ســاعت طول میکشــید .هرکســی مشق
آواز میکرد ،اســتاد با آرامش به صدایش گوش
میکرد .اهــل انتقاد تند نبود .اگر نقصی میدید
میگفت خــوب خواندید اما اگر این کار را کنید
بهتر میشود .همیشه بین کالس چند دقیقهای
اســتراحت میداد تــا بچهها چیــزی بخورند و
تجدید قوا کنند .در یکی از روزها که اســتراحت
داده بود نزد او نشســتم و گفتم استاد فاصله من
االن با شما  25سانتیمتر است من برای رسیدن
به این فاصله  25ســال خون دل خوردم.
در این حین من را در آغوش کشید که
لذتش را هیــچگاه فراموش نمیکنم».
صحبــت از ربنای اســتاد میشــود و
اینکه آیا این دعا را تــا به حال خوانده
است؟ طیبی با قاطعیت میگوید« :خیر.
دعای ربنا یک اثر جاودانه است .یک
ارتباط الهی .تلفیقی از موســیقی
اصیل و موسیقی قرآن».
دورهمی هنرمندان
موسیقی در شرق تهران
طیبــی در خانــه مــوزه
اســتادمعین و اســتاد
امیرجاهــد کالس درس
برگزار میکند .اسم کالسش
را هم «شــجریان» گذاشــته
اســت .انگار برای او مفهوم موسیقی
یعنی اصالت صدای اســتاد .وقتی از
او صحبت میکند سراســر احساس
و شعف میشــود .او خوشــحال از
برپایــی کالسهــای موســیقی در
خانه موزه است و میگوید« :این جا
مکانی برای دورهمی اهل موســیقی
شــده اســت .جوانان زیــادی برای
یادگیریســاز یــا آواز بــه خانه موزه
میآیند .فضای دنجی دارد و از بهترین
استادان استفاده شــده است .در واقع
مهد موســیقی شــرق تهران به شمار
میآید .بــه غیر از شــهروندان منطقه
 ،14هنرمندان زیــادی برای آموزش به
این مکان فرهنگی میآیند ».این هنرمند
به غیر از ایران چند کنسرت در کشورهای
دانمارک ،ســوئد ،فنالند ،قزاقستان ،تایلند،
قرقیستان و فیلیپین هم برگزار کرده است.
از دیگر فعالیتهــای او میتوان به فراگیری
دورهساز سه تار و تنبک ،کسب مقام اول آواز
در چهارمین جشــنواره موسیقی دانشجویان
کشــور ،همکاری با مرکز موسیقی رادیو و
تلویزیون اشاره کرد.

دریچه

آلبوم«نازنگه» و سفارش
استاد همایون خرم

آلبومی از «سیدرضا طیبی» در کلکسیون
موســیقی خانه موزه اســتادمعین و اســتاد
امیرجاهد دیده میشــود .اثــری زیبا به تأیید
اســتاد «همایون خرم» که انتشار آن داستان
جالبــی دارد .ایــن داســتان را از زبان «رضا
خرم» فرزند استاد همایون خرم نقل میکنیم:
«تابستان  1391در اجرای کنسرتی به همراه
پدر ،برای نخستین بار شاهد اجرای آقای رضا
طیبــی بودم .در پایان پدر گفت« :رضا جان او
خوانندهای بســیار توانا و با اخالق است و چند
سالی اســت که میشناسمش ».مدتی قبل از
درگذشتشــان به من گفت« :خواننده جوان
اراکی چند بــاری تماس گرفتند
و در مــورد آهنگهایــی با هم
صحبت کردیم .به نظرم اجرای
مجــدد آنها با صدای ایشــان
مجموعــه جالبی میشــود.
یــککاری برایش انجام بده».
با لبخندی عرض کردم پدر،
شما صاحب اختیار هستند و
دستور بدهید انجام میشود.
و عجیب آنکه چنــد روز بعد
مجدد این موضوع را تکرار کردند
و در طی این سالیان کمتر دیده
بودم پدر با چنین احساس خوبی
در مورد خوانندهای تأکید داشته
باشند 28 .دی ماه  1391پدرم به
دیار باقی شتافت و اوایل سال 92
آقای طیبی موضوع تهیه آلبوم را
مطرح کردند و بالفاصله یاد جمله
پدرم افتادم کهگویی وصیتی کرده
بودند .با همه مشکالت پیش رو
پذیرفتــم و در حد تــوان کار را
تسهیل کردم».
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طرح تفصیلی محله مینابی ،باعث نارضایتی برخی از اهالی شده است

خیابانذوالفقاری

در مورد طرح تفصیلی بیشتر بدانیم

طرح تفصیلی چیست؟

سارا جعفرزاده
محله مینابی یکی از بخشهای قدیمی
منطقه  15است که از گذشته های دور تا
اکنون صنوف مختلفی مانند بسیاری از
محلههای شهر در آن فعالیت می کنند و این
روزها هم شاهد رونق برخی کسب و کارها
در این گوشه از شهر هستیم .این در حالی
است که بعد از تعریف «طرح تفصیلی» برای
محله های مختلف تهران ،مشکالتی برای
محله مینابی به وجود آمده است .در طرح
تفصیلی محله مینابی ،کاربری محله به عنوان
کاربری مسکونی یعنی پهنه  Rتعریف شده
است .این درحالی است که در نقاط مختلف
محله از جمله خیابان ذوالفقاری (راسته
لوسترفروشان) با کاربری تجاری هم مواجه
هستیم و عدم بازنگری در طرح تفصیلی این
محله کسبه را با مشکالت مختلفی از جمله
نداشتن مجوز تجاری ،پرداخت سهم آب و
گاز و برق به صورت تجاری ،مشکالت نقل و
انتقال مغازه ها مواجه کرده است.کسبه این
محله برای تعیین تکلیف وضعیت مغازه و
ندارد ،درخواست بازنگری در طرح تفصیلی
را دارند تا از پهنه مسکونی به پهنه مختلط
 Mتبدیل شود .در گزارش زیر به بخشی از
مشکالت کسبه در این محله مینابی اشاره
شده است.

تغییر پهنه مسکونی به مختلط
خیابــان شــهید ذوالفقــاری در بخش مرکزی
محله مینابی قــرار دارد و به عنوان قطب اقتصادی
محلههای مینابی و اتابک شــناخته میشود .وجود
کارگاههای تولید لوستر و مغازهها و نمایشگاههای
فروش لوســتر ،این خیابان را به یک راسته تجاری
تبدیل کرده اســت .در نگاه اول ،همه چیز عادی به
نظر میرسد یعنی کارگاههای تولید لوسترهای برنز و
برنج تولیدات خود را دارند و صاحبان مغازهها همان
تولیدات را میفروشــند اما پای صحبتهای کسبه
که مینشینیم از «طرح تفصیلی» گله مند هستند
و می گویند با توجه به ابعاد این طرح با مشــکالت
بســیاری دســت و پنجه نرم میکنند .طبق طرح
تفصیلی ،ماهیت و کاربــری محله مینابی(خیابان
ذوالفقاری) مسکونی است .اما ساکنان و کسبه این
یک تضاد و تناقض روبه
محلــه با
رو هستند .با توجه به
مفاد طــرح تفصیلی
کــه این خیابــان را
یک بافت مسکونی
تعریف میکند ،اما
عمــده فعالیت ها
در این خیابان تجاری
است .البته بافت مسکونی هم در بخش هایی
از این محدوده وجود دارد .در حال حاضر مغازههای
این خیابان و سایر خیابانهای محله مینابی مجوز
تجاری ندارند و همین مسئله باعث بروز مشکالت
مختلفی از جمله مشکل نقل و انتقاالت ،اخذ مالیات

تجاری توســط اداره مالیات ،پرداخت قبوض آب،
برق و گاز با تعرفه تجاری شده است .اهالی و کسبه
محلــه معتقدند اگر در طرح تفصیلی محله مینابی
بازنگری صورت بگیرد نه تنها مشکل کسبه خیابان
ذوالفقاری بلکه مشــکالت کسبه سایر خیابان های
این محله هم رفع خواهد شــد .کســبه این محله
خواستار بازنگری در طرح تفصیلی یعنی تغییر پهنه
مســکونی به پهنه مختلط هستند که هم فعالیت
تجاری و هم مسکونی در آن مجاز است.

کنتور برق ،مالک مجوز تجاری
برخی از کســبه محله مینابی از جمله خیابان
ذوالفقاری طی این ســالها موفق به گرفتن مجوز
تجاری مغازه خود شــدهاند .این درحالی است که
به نظر ســایر کســبه ،مالک دریافت مجوز تجاری
از ســوی شهرداری تعیین شده و عادالنه و منطقی
نیست« .ابراهیم ترابی» یکی از کسبه لوسترفروش
خیابان ذوالفقاری که  20سال است در این خیابان
کار می کند ،میگوید« :من ســال 80مغازه فعلی
خود را از شــخصی خریــداری کــردم .آن موقع
نمیدانســتم که قرار اســت روزی به دنبال مجوز
تجــاری مغازه خود کلی دوندگی کنم .شــهرداری
برای دادن مجوز تجاری به کســبه اعالم کرده اگر
کسی کنتور برق خود را سال  49دریافت کرده باشد
میتواند برای گرفتن مجوز تجاری خود اقدام کند.
این در حالی است که تعدادی زیادی از کسبه محله
سال  49کنتور برق دریافت نکرده بودند .قطعا یک
تعداد اندکی هستند که این شرایط را دارند .به نظرم

این مالک برای دادن مجوز تجاری نیست .فکر می
کنم برای رفع این مشــکل باید طرح تفصیلی این
محلــه تغییر یابد تا بتوانیم به راحتی مجوز تجاری
بگیریم».

پرداخت قبوض شهری با تعرفه تجاری
یکــی از مشــکالتی کــه کســبه خیابانهای
ذوالفقاری ،انوری زاده ،ناصری و رضایی به دلیل عدم
تغییر پهنه از مسکونی به مختلط در محله مینابی و
بخشی از محله اتابک با آن مواجه هستند ،پرداخت
قبوض شــهری طبق تعرفه تجاری است« .حجت
محمد زاده» از کسبه خیابان ناصری این مسئله را
یادآوری می کند و می گوید از بابت پرداخت قبوض
شهری با نرخ تجاری گالیه دارد و نارضایتی خود از
وضعیت موجــود را اینگونه بیان میکند« :من 60
سالم اســت و هنوز نتوانسته ام مجوز تجاری مغازه
خودم را بگیرم .اگر مغازه من تجاری اســت چرا به
آن مجوز تجاری تعلق نمیگیرد و اگر تجاری نیست
چــرا هر ماه مبلغ کالنی قبض بــرق با نرخ تجاری
باید پرداخت کنم .این درحالی اســت که بارها به
اداره بــرق مراجعه و اعالم کــردهام که من مجوز
تجاری ندارم چرا باید طبق تعرفه تجاری قبض برق
پرداخت کنــم .تنها جوابی که به من میدهند این
است که شما به ظاهر مغازه دارید و باید طبق تعرفه
تجاری قبوض را پرداخت کنید .مشکل این است که
هیچ کدام از ادارات برق ،آب و گاز و سایر ارگانها از
طرحهای شهری مطلع نیستند و همسو با مدیریت
شهری عمل نمیکنند».

مالیات تجاری پرداخت می کنم
برخی از کسبه محله مینابی مغازه خود را قبل از سال
 49خریداری کردهاند و قولنامه یا ســند قدیمی همان
زمان را دارند و با توجه به اینکه قوانین حاال تغییر کرده
است بعد از گذشــت  50سال کسب و کار نمیتوانند
مجوز تجاری دریافت کنند .نکته اصلی این جاست که
با توجه به اینکه مجوز تجاری ندارند اما همچنان مالیات
و عوارض تجاری پرداخت میکنند« .ماشاا ...سورانی» از
کســبه محله مینابی که حدود  50سال از عمر خود را
در مغازهاش گذرانده میگوید« :مدیریت شهری بعد از
 50سال مغازه من را به عنوان ملک تجاری نمیشناسد،
چرا باید اداره مالیات از من مالیات واحد تجاری را بگیرد،
این درحالی اســت که چندین سال است بازرس اداره
مالیــات به مغازه من مراجعه میکنــد و بعد از دیدن
مدارک مغازهام ،مبلغ بسیار باالیی را به عنوان مالیات در
نظر میگیرد .به نظرم بهتر است مدیریت شهری تکلیف
مغازههای ما را روشــن کند .تا زمانی که این مشکل به
صورت ریشه ای حل نشــود ،وضعیت ما همین است
و ما نمیتوانیم مجوز تجاری بگیریم .خیلی از کســبه
اطالعاتی در مورد طرح تفصیلی ندارند چون این طرح
از آن طرح هایی است که شهرداری و سایر ارگانها در
ابعاد کالن شهری اجرا میکنند».

ارزش مغازههای ما پایین است
همانطور که در همه جای شهر تهران ملک تجاری
ارزش بیشتری نسبت به ملک مسکونی دارد ،در منطقه
 15هم این قاعده حکم فرماســت اما در محله مینابی
ارزش ملک تجاری با شرایط طرح تفصیلی در مقایسه
با محلههای دیگر منطقه پایین است« .محمد یزدانی»
شورایار محله مینابی با یادآوری این موضوع میگوید:
«به دلیل ندادن مجوز تجاری به کسبه ،ارزش ملکهای
تجاری در محله مینابی در مقایســه با سایر محلههای
منطقه  15پایین اســت .این درحالی است که ارزش
مغازه در هر محلهای نســبت به آپارتمان بیشتر است.

یکی از مشکالتی که کسبه محله مینابی در نقل و انتقال
واحدهای تجاری خود با آن مواجه هستند ،همین ارزش
پایین ملک تجاری ،نبود مجــوز تجاری و عدم تمایل
مشتری به خرید ملک تجاری درمحله مینابی است .با
این حال ،اگر شرایط مناسبی برای دادن مجوز تجاری
به کسبه فراهم شود ،بیشتر کسبه مایل به دریافت مجوز
تجاری هستند».

لحاظ کردن موقعیت حاشیه ای شهر
برخی از کســبه خیابان ذوالفقاری در این ســالها
به دلیل داشــتن مدارک مورد نیاز برای اثبات مالکیت
تجاری از جمله دارا بودن کنتور برق سال  49توانستند
مجوز تجاری ملــک خودر ا دریافــت کنند« .منصور
مخلص آبادی» که مغازه لوســتر فروشــی در خیابان
ذوالفقــاری دارد ،در این باره میگوید« :همیشــه در
معامالت باید یک چیــز را در نظر بگیریم که در کدام
منطقه در حال خرید و فروش هســتیم .زمانیکه برای
گرفتــن مجوز تجاری مغــازهام در منطقه  15مراجعه
کردم ،مبلغی را پرداخت کردم که مناســب مغازه من
در منطقه  15نبود .ماننــد یک ملک تجاری در مرکز
شهر با من محاسبه شــد .در حالی که کسب و کار در
این گوشه از شهر معموال آنچنان رونق ندارد که بشود
آن را با امالک تجاری مناطق مرکزی شهر مقایسه کرد.
به نظرم بهتر است موقع دادن مجوز تجاری به امالکی
که در مناطق حاشیه ای شهر مانند منطقه  15هستند
باید موقعیت کسب و کار در این گوشه از شهر هم لحاظ
شــود .فکر می کنم این موضوع در دادن مجوز تجاری
به امالک منطقه  15لحاظ شــود ،کسبه برای گرفتن
مجوز ترغیب می شوند البته تمام این مجوزها منوط به
بازنگری در طرح تفصیلی است».

انواع پهنه بندی در طرح تفصیلی

طرح تفصیلی را میتوان نقشه راه ساخت و
ساز در پایتخت دانست .در این طرح ،پایتخت
به  4پهنه مســکونی ( ،)Rتجاری ( ،)Sمختلط
( ،)Mحفاظت ســبز( )Gتقسیم شده است که
بر اساس آن زمینهای قابل استفاده در شهر،
بر حسب قرار گیری در یکی از این قسمتها،
مشــمول یکی از انواع ساخت و سازهای مجاز
خواهد شد ،به این معنی که در هر پهنه مقررات
با دیگری متفاوت است.

تعریف پهنه R

پهنه  Rیا «مسکونی» در نقشههای مخصوص
شهرداری تهران مشخص شــده و مناطق به
خصوصی از شــهر را شــامل میشود .محور
ساخت و ســاز فقط برای کاربری مسکونی با
تراکم  2تا  6طبقه صادر میشود .برای یکسری
از مناطق شــهر هم اجازه بلند مرتبه سازی با
شرایط خاص ،در حد  12طبقه و بیشتر هم داده
خواهد شد.

تعریف پهنه M

پهنه  mیا «مختلــط» مناطقی از تهران را
شامل میشــود که در آنها شهرداری اجازه
ساخت و ســاز توام یعنی کاربری مسکونی و
تجاری را با هم میدهد .این پهنه قسمتهایی
از شهر تهران است که از رشد خزنده فعالیت
در بافتهای مسکونی پدید آمده است .در پهنه
مختلط حداکثر ارتفاع ساختمانهای جدید 9
طبقه تعیین میشود که ســاختمانهایی که
کاربــری تجاری ،اداری و مســکونی را با هم
داشته باشــند ،حداقل باید  4طبقه ارتفاع را
رعایت کنند.

بازنگری طرح تفصیلی

طرح تفصیلی عبارت است از طرحی
که بر اساس معیارها و ضوابط کلی و طرح
جامع شهر ،نحوه اســتفاده از زمینهای
شهری در محالت مختلف شهر و موقعیت
مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها،
وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور،
میزان تراکم جمعیت ،تراکم ساختمانی در
واحدهای شــهری ،اولویتهای مربوط به
مناطق بهسازی ،نوسازی ،و توسعه ،حل
مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل
مختلف شــهری در آن تعیین میشود و
مشــخصات مربوط به مالکیت بر اساس
مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میشود.

راسته تجاری یا مسکونی؟

ملک تجاری خود که هیچ گونه مجوز تجاری
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موضــوع بازنگــری در
طــرح تفصیلــی محلــه
مینابــی را بــا یکــی از
کارشناســان شــهری در
میان می گذاریم« .خدیجه
رضایی» کارشناس معاونت
شهرســازی و معمــاری
شــهرداری منطقه  15در
خصــوص بازنگــری طرح
تفصیلی در محله مینابی به
ویژه در خیابان ذوالفقاری
میگویــد« :بــا توجه به
اینکه خیابــان ذوالفقاری
در شــمال بزرگراه بعثت
در زمینه فروش لوســتر و
منسوجات روشنایی مورد
بهره برداری قرار میگیرد،
در این محور بحث بازنگری
طــرح تفصیلــی یعنــی
تغییر پهنه مســکونی به
پهنه مختلــط برای اجرای
پروژههای محرک توسعه،
نوســازی بافت فرسوده و
ایجاد اشتغال برای جوانان
محله مینابی ،اتابک مطرح
شده است .بر همین اساس،
گزارشهای توجیهی جمع
آوری کردهایــم تــا موارد
مربوط به نقشههای طرح
تفصیلی احصاء شــود و به
صورت مجموعهای ،به اداره
کل شهرسازی و طرح های
شهری تهران ارسال شود تا
در صورت نبود مشکل ،این
اداره مــوارد بازنگری طرح
تفصیلی و تغییر پهنه را به
دبیرخانه کمیسیون ماده 5
ارجاعدهد».
ایجاد رونق اقتصادی
در خیابان ذوالفقاری
مســئوالن شــهرداری
در سال گذشــته اقدامات
مثبتی در خیابان ذوالفقاری
برای ایجاد رونق اقتصادی
انجام داده اند .کارشــناس
معاونــت شهرســازی و
معماری شهرداری منطقه
 15در اینبــاره می گوید:
«شــهرداری منطقه  15با
هدف معرفی قطب جدیدی
از بــازار لوســتردر تهران،
ایجاد رونــق اقتصادی در
محله های مینابی و اتابک و
محلههای همجوار ،افزایش
حس تعلــق محلی ،ایجاد
نشاط و سرزندگی و ایجاد
جاذبه محلی در محله ،در
قدم اول اقدام به بهســازی
در راســته لوستر فروشان
در خیابان ذوالفقاری کرده
و در قدم دوم ،درخواســت
تغییر پهنه از مسکونی به
مختلط را در دســتور کار
دارد کــه در حــال حاضر
طرح در حال بررسی است
تا بــه کمیســیون ماده 5
ارسال شود».

15 14

خداحافظی با دستخط پزشکان

نذر مهربانی آقا معلم

پریسا نوری

پریسا نوری

از اوایل دهــه  ،50قانونی برای تأمین

با آغاز ماه مبارک رمضان بیشتر از گذشــته حواسش به تلفن همراهش است .فرق نمیکند

خدمــات درمانی بیمهشــدگان تأمین

صبح زود باشد یا آخر شب ،هر وقت اهالی تماس بگیرند و درخواست کمک کنند ،با گشادهرویی

اجتماعی تصویــب و دفترچههای بیمه

میپذیرد و خودش را میرساند تا نذرش را ادا کند« .مجید سپهوندی» ،معلم بازنشسته و استاد
صلواتی انجام دهد .او این روزها گوش به زنگ است تا گرهای از کار اهالی باز کند.

15

بررسی اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیکی
درمراکز درمانی شمال شرق تهران

استاد کار محله حکیمیه
وسایل برقی اهالی را صلواتی تعمیر میکند

برق کار ســاکن محله حکیمیه با خدایش عهد کرده در ماه رمضان تعمیرات لوازم برقی اهالی را
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درمانی صادر شــد .دفاتری با چند برگ

فوت کرد».
حرفهایش کــه به اینجا میرســد ،بعد از
مکثی کوتاه میگوید« :از آن روز نیت کردم برای
شــادی روح دخترم از هیــچ کار خیری بهویژه
در راه علم فروگــذار نکنم .برای همین در کنار
کارم که تدریس کارهای فنی بود ،در مدارس و
هنرستانها چند ساعت در هفته آموزش رایگان
داشتم».
آقامعلم ادامه میدهد« :امسال که مدارس به
خاطر کرونا تعطیل شد و آموزشها آنالین بود،
به فکر افتادم برای رضای خدا دانش و مهارتم را
در خدمت مردم محله به کار
بگیرم و تصمیم گرفتم وسایل
برقــی اهالی و همســایهها را
سال است
رایگان و صلواتی تعمیر کنم».

برای رضای خدا و شادی دخترم
بازنشســته آموزش و پرورش و از ســاکنان
قدیمــی محلــه حکیمیه اســت .ســالها در
دبیرستانها و هنرســتانهای محله فوت و فن
برقکاری را به شاگردانش یاد داده و حق معلمی
بــه گردن خیلی از جوانهــا دارد .آقا معلم 10
سال است بازنشسته شده اما در این سالها هم
بیکار ننشسته و ساعتهای
بسیاری بهصورت رایگان در
مدرسه و هنرستان به بچهها
کارهای فنی یاد داده است .آقا معلم 10
او بین اهالی هم به اســتاد بازنشسته شده اما در
برق کار شــناخته شــده و این سالها هم بیکار
در نخستین فرصت آمدند
کمتر کسی است که در این
مشکل را رفع کردند
سالها برای کارهای برقی به ننشسته و ساعتهای
ســپهوندی تعمیر وسایل
او مراجعه نکرده باشــد .در
بسیاری بهصورت رایگان برقی را در نوجوانی بهصورت
روزگاری که خیلیها حساب
تجربــی آموختــه و ســپس
در مدرسه و هنرستان به
و کتاب یک ریالشــان را هم
این رشــته را در هنرستان و
دارنــد و در کارهــای مالی بچهها کارهای فنی یاد
دانشگاه ادامه داده .او حاال یک
به اصطالح مو را از ماســت داده است
استادکار حرفهای و ماهر است
میکشند ،مجید سپهوندی
که مهارتش را برای خدمت به
هوای اهالی را دارد و به قول
همسایهها و اهالی محله به کار
خــودش دلی کار میکند .او نــذر کرده در ماه
گرفته اســت .او این روزها سرش حسابی شلوغ
رمضان وسایل برقی اهالی را صلواتی تعمیر کند.
اســت و هر روز چند سفارش تلفنی برای تعمیر
استاد برق کار در این باره میگوید« :این کار
آیفون و وسایل برقی خانه یا سرویس سیمکشی
را برای رضای خدا و شــادی
ساختمان و ...دارد.
روح دخترم میکنم ».او ادامه
«بهناز بحرینــی» مدیر مجتمع آموزشــی
میدهد« :سال  83دخترم که
معلوالن حکیمیــه از جمله افرادی اســت که
شاگرد ممتاز دبیرستان عفاف
سرویس فیوزها و سروسامان دادن به سیمکشی
بود ،در المپیاد ریاضی قهرمان
برق مجتمع را به اســتادکار محله سپرده است.
شــد؛ وقتی به مدرســه رفت
او در اینبــاره میگوید« :اطالعیه تعمیر رایگان
معلمها و همکالســیهایش
برق را در «کانال خبری حکیمیه» دیدم و چون
به استقبالش رفتند و برایش
از مدتها قبل برق مدرســه دچار مشکل شده
جشــن گرفتند .دوســتانش
بود ،به شماره تلفنی که در اطالعیه بود ،تماس
هم برای ابراز شــادی دخترم
گرفتم .ایشان همکاری بسیار خوبی داشتند و در
را روی دســت بلنــد کردند
نخستین فرصت آمدند و عیب سیستم را پیدا و
امــا دخترم به زمیــن افتاد و
آن را رفع کردند که از این بابت از ایشان بسیار
متأسفانه به دلیل ضربه مغزی
ممنونم».

وجود این افراد برای محله نعمت است
بســیاری از اهالی محله در کانال خبری محله با اســتادکار چندین پیام از طرف اهالی به ما میرسد که قدردان زحماتشان
محله آشنا شــدند و از فعالیت خیرخواهانه ایشان
هســتند و عکس ایشــان را در حالی که به منزلشــان
بهرهبردند.
رفتهاند و مشغول تعمیر وسایل هستند ،برایمان ارسال
«حامد حجازی» مدیر این کانال خبری میگوید:
میکنند و میخواهند ما در کانال محله اطالعرســانی
«کانال خبری محله برای ارتقا فرهنگ شــهروندی
کنیم».
و تشــویق فعالیتهای خیرخواهانــه ،افرادی مانند
حجازی که عضو شــورایاری محله است ،میافزاید:
آقای سپهوندی و فعالیتهایشان را معرفی میکند».
«وجود افرادی مثل آقای سپهوندی نشان میدهد که به
رغم وجود نامالیمات و مشکالت ،انسانهای خوب وجود
حجــازی با بیان اینکه انتشــار ایــن فعالیتها در حامد حجازی
کنــار اخبار تلخی که از جامعه به گوش میرســد ،شورایار حکیمیه
دارند و مهربانی هنوز زنده است .وجود افراد مسئولیت
دلگرمکننده است ،میافزاید« :اقدام آقای سپهوندی
پذیر ،مهربان ،نوعدوســت برای محله و شهرمان نعمت
بازخورد خیلی خوبی در محله داشته و از اول ماه رمضان هر روز است».

همسایهای مسئولیت پذیر
«حسین بابویی» یکی دیگر از اهالی حکیمیه
است که مشکل سیمکشــی خانهاش به کمک
آقامجید رفع شده است.
او میگوید« :مدت زیادی بود که سیمکشی
ســاختمان دچار قطعی شــده بود و با وجودی
که چند بار تعمیر کرده بودیم باز مشــکل حل
نشده بود ،وقتی با آقای سپهوندی تماس گرفتم
داوطلبانــه و با روی گشــاده آمدند و به رایگان
سیمکشی خانه را درست کردند».
بابویی که شــناخت قبلی از سپهوندی دارد،
ادامه میدهد« :ایشان عالوه بر اینکه در کارهای
فنی متخصص هســتند ،انسان بسیار خیرخواه
و دلسوز و همسایه مســئولیتپذیری هستند.
بهطوری که در این مدتی که همسایهشان بودم،
بارهادیدم که برای حل اختالفات و رفع کدورت
بین همسایهها و اهالی محله پیشقدم میشوند».

بــرگ برندهای در هنگام مراجعه

که مثل
به پزشک برای کاهش هزینههای دارو و
درمان به کار میرفت .حاال با گذشت نیم
قرن ،دفترچههای کاغذی از گردونه درمان
خارج و نسخههای الکترونیکی جایگزین
آنها شده است .به باور کارشناسان ،طرح
حذف دفترچههــای کاغذی و اجرای این
طرح ،گام بلندی در راستای اهداف نظام
درمانی و سالمت کشور است؛ اما به دلیل
نوظهور بودن ،کم و کاستیهایی دارد .برای
آگاهی از کــم و کیف اجرای این طرح در
مراکز درمانی شمال شرق تهران ،با چند
نفر از پزشکان و داروسازان و شهروندان
گفتوگو کردیم.

ایــن روزها که چتر ســنگین کرونا
بیش از گذشته در کشورمان گسترده
شــده ،ارائــه خدمــات الکترونیک در
حوزه درمان با هدف کاهش مراجعات
حضوری شــهروندان به مراکز اهمیت
زیادی دارد .ناگفته پیداست که حذف
دفترچههای کاغذی و کاهش مراجعه
شــهروندان به دفاتر کارگــزاری بیمه
تأمین اجتماعی و پیشــخوان دولت از
مهمترین پیامدهــای اجرای این طرح
اســت« .فرزانه ســالک» از ســاکنان
تهرانپــارس با اســتقبال از اجرای این
طــرح میگوید« :پدر و مــادرم هر دو
سالمند هســتند و به دلیل مشکالت
جسمی متعدد ،زیاد به پزشک مراجعه
میکننــد ،بــرای همین خیلــی زود
برگههای دفترچه تمام میشــود ».او
ادامه میدهد« :تا پیــش از این ناچار
بودم ســاعتها برای تعویض یا تمدید
دفترچه بیمه در صــف کارگزاریهای
بیمــه تأمین اجتماعی معطل شــوم،
اما حاال کافی اســت شــماره ملیشان
را بگویــم و دکتــر دارو را در کامپیوتر
مینویســد و فقط یک کــد پیگیری
میدهد کــه بــا آن از داروخانه ،دارو
میگیرم».

برخی پزشکان همکاری میکنند
از اول اســفند ســال گذشته ،طرح
نسخهنویســی الکترونیکــی بــرای
بیمهشدگان تأمین اجتماعی و سالمت
همزمــان با ســایر نقــاط پایتخت در
بیمارستانهای تهرانپارس ،الغدیر ،آرش،
شهید لبافینژاد و ســایر مراکز درمانی
طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی
در شــمال شرق تهران اجرا میشود .اما
به نظر میرســد اجرای ایــن طرح در
مطبها و درمانگاههای خصوصی با اما
و اگرهایی روبهروســت .دکتر «سپیده
صمدی» مدیر داروخانهای در تهرانپارس
با گالیه از این موضوع میگوید« :طرح
نسخهنویسی الکترونیکی بسیار ارزشمند
است ،به شرطی که درست و کامل اجرا
شود .یعنی پزشک در مطبش کامپیوتر
داشته باشــد و دارو را در کامپیوتر وارد
کنــد و بیمار فقط بــا یک کد پیگیری
به داروخانه مراجعه کند ،اما متأســفانه
در حــال حاضر اینطور نیســت ».این
دکتر داروساز ادامه میدهد« :متأسفانه
بیشــتر پزشــکانی که طرف قرارداد با
بیمه نیســتند ،به خودشــان زحمت
نسخهنویسی الکترونیکی را نمیدهند و
مثل گذشــته دارو را در سربرگ نوشته

و بیمــار را راهی داروخانه میکنند و ما تمام شده وجود ندارد چون کافی است
اینجا باید داروها را در کامپیوتر و صفحه هنــگام مراجعــه به پزشــک ،به جای
مربوط به بیمار وارد کنیم که این کار هم دفترچه شماره ملیشان را بدهند یا جلد
وقتگیر است و هم نیاز به دقت و توجه دفترچه همراهشان باشد؛ چون پزشک
و تمرکز دارد در نتیجه موجب تحمیل برای اعتبارســنجی و نوشــتن نسخه
بــار اضافه بــه داروخانهها و
الکترونیــک فقط به کد ملی
معطلی بیماران میشود».
بیمه شــده نیاز دارد ».دکتر
بیژنزاده در توضیح بیشــتر
کاهش خطای پزشکی
میگویــد« :وقتــی کد ملی
با نسخه الکترونیکی
بیمار را وارد سیستم میکنیم
دکتــر «فرزانه بیژنزاده»
صفحهای شــامل مشخصات
پزشــک عمومــی ســاکن فرزانه بیژنزاده
بیمار و اطالعــات بیمهای او
پزشک عمومی
محلــه مجیدیــه شــمالی
باز میشود .با این کار سابقه
از جمله پزشــکانی اســت
مصرف دارویــی بیماران نیز
که از همــان روزهــای ابتدایی اجرای مشخص میشود؛ زیرا ممکن است یک
طرح نسخهنویســی الکترونیکی به آن بیمار در طول یک هفته به چند پزشک
پیوسته است .او درباره نگرانی احتمالی مراجعه کند و به اینترتیب پزشــکانی
شــهروندان از حذف دفترچههای بیمه که این فرد بیمــار را ویزیت میکنند،
میگوید« :هنوز دفترچههای کاغذی در میداننــد که در نســخههای قبل چه
دست اغلب مردم هست ،اما جای نگرانی داروهایی را مصرف کــرده و تداخالت
برای کسانی که برگههای دفترچهشان دارویی صورت نمیگیرد».
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ایمنسازی بزرگراههای
منطقه 14

بزرگراههای محدوده منطقه۱۴با هدف کاهش
تصادفهای احتمالی و حفظ ســامت و جان
شهروندان ایمنسازی میشود .معاون حملونقل و
ترافیــک شــهردار منطقــه ۱۴دراینبــاره گفت:
«بزرگراههای امام علی(ع) ،بسیج و شهید محالتی و
همچنین خیابانهای پاسدار گمنام ،زمزم و نبرد از
جملــه شــریانهای اصلی و پررفــت و آمد منطقه
هستند .از اینرو میتوان گفت آمار وقوع تصادف در
این محورها نســبت به دیگر معابر منطقه بیشــتر
است« ».مهدی فوالدی» افزود« :بنابراین برای رفاه
تسهیل تردد آنها ایمنسازی این معابر

شهروندان و
انجام شده است که مهمترین کار انجام شده در این
محورها ،نصب دوربینهای کنترل ســرعت و ثبت
تخلف در این معابر است که رانندگان را به رانندگی
با سرعت مطمئنه وادار میکند ».او در ادامه با بیان
ایجــاد  3پهلوگاه توقف اضطــراری در بزرگراههای
بسیج و امام علی(ع) ،افزود« :نصب هشداردهندههای
کاهش ســرعت در میدان آیتاهللسعیدی و کندور
بزرگراههــای امــام علــی(ع) وشــهید محالتی و
خیابانهای گیلکی و رحمتی و محور خاوران اقدام
دیگر حوزه ترافیک است که کمک شایانی به کاهش
تصادف میکند».

مژگان مهرابی

نام ماندگار خاندان هروی
میدان هروی از میدانهای مهم منطقه  4به شمار میآید که در محله مبارکآباد قرار دارد و
به خیابانهای ریحانی و وفامنش راه دارد .این میدان قدیمی سرگذشت پرفراز و نشیبی دارد که
شنیدن آن خالی از لطف نیست .میدان هروی نامش را از خاندان هروی دارد .خانوادهای متمول
که مالک بخش وسیعی از زمینهای روستاهای مبارکآباد و حسینآباد بودند .به گفته اهالی،
«رضا هروی» یکی از این افراد شناخته شده این خانواده دست نیازمندان را میگرفته و همین
موضوع باعث شــده در میان مردم از جایگاه خاصی برخوردار باشــد .قدیمیهای محله درباره
پیشــینه این فرد میگویند رضا هروی ،ملقب به بصیرالدوله در سال  1301امالک مبارکآباد
و  3دانگ از عرصه و عیان روســتای لویــزان را از «عبدالمجید عینالدوله» خریداری میکند
و نخســتینکاری هم که انجام میدهد ،ساختن مســجد مبارکآباد بوده است که هنوز هم
پابرجاست .او همچنین مدرسه قدیمی روستای لویزان را احیا و زمینی برای ایجاد قبرستان و
مسجد وقف کردهمی کند .از قرار معلوم رضا هروی  2پسر به نامهای «علی اکبر» و «نصرتاهلل»
داشته که آنها را برای تحصیل به فرانسه میفرستد« .علی اکبر» موفق به اخذ مدرک مهندسی
کشاورزی شده و در زمان نخست وزیری مصدق بهعنوان مدیرکل اداره کل کشاورزی منصوب
میشــود و اینطور که در کتابهای تاریخ تهران آمــده ،علیاکبر از مخالفان طرح اصالحات
ارضی بوده و به همین دلیل خیلی زود خود را بازنشسته و نخستین مرکز پرورش گل و گیاه در
روستای مبارکآباد را راهاندازی کمی کند .اما نصرتاهللکه از پزشکان حاذق پایتخت به شمار
میرفته ،رویه پدر را پیش گرفته و گویا از هیچ نیازمندی حق معاینه دریافت نمیکرده است.
رضا هروی و پسرانش با خدمات ارزندهای که انجام دادهاند نام نیکی از خود به جا گذاشتهاند و
همچنان از آنها به خوبی یاد میشود .به گونهای که وقتی قرار شد نام میدان هروی به میدان
سوسنگرد تغییر کند اهالی مخالفت کردند و نام هروی همچنان بر این میدان ماند.

به جای گرمخانه ،مرکز
فرهنگی بسازید

منطقه  4هفته پیش کلنگ ساخت
گرمخانه در محله حکیمیه به زمین زده
شد .با توجه به اینکه جانمایی این مرکز
قطعاً مشــکالت زیادی بــرای اهالی به
وجود میآورد و همچنین کمبود سرانه
فرهنگی و تفریحی ،از مدیران شــهری
میخواهیــم به جای گرمخانــه در این
محله مرکز فرهنگی و تفریحی بسازند.
زهرا وزیریـ ساکن حکیمیه

پاسخ مسئول
موضــوع ســاخت
گرمخانه در محلــه مورد اعتراض و
شــکایت اهالــی و شــورایاران هم
است .شورایاری اعتراض اهالی را
بهصــورت مکتــوب و حضــوری به
شورایشــهر و مدیران شــهرداری
ارائه داده و پیگیر نتیجه هستیم.
محسن حمزهپور ،دبیر شورایاری
محلهحکیمیه

بوستان گل مریم در خاموشی

بوســتان گل مریم در
منطقه 8
ناحیه  2از مدتها پیش نور مناســب
هنگام تردد از

ندارد و امنیت شهروندان
ایــن بوســتان در ســاعات تاریکی به
مخاطره میافتد .لطفاً رسیدگی کنید.
میثم شرافت ،ساکن محله
هفتحوض

پاسخ مسئول اداره فضــای ســبز
شــهرداری ناحیــه  2بــه تازگــی با
جانمایی پروژکتورهای نوری امنیت 
تردد شــبانه شــهروندان را تأمین
کرده است  .
ناصر رضاپور ،معاون خدمات شهری
و محیطزیست شهردارمنطقه 8

خبر خطی
منطقه ۴بیــش از  1550اصلــه درخت در
محدوده منطقه  ۴با نظارت کارشناســان مرکز
تحقیقات ،آموزش و مشــاوره فضای سبز منطقه در
مقابل آفات و بیماریها مصون شــدند .شهروندان در
صورت مشاهده درختان آفت زده میتوانند با سامانه
 137تماس بگیرند.
منطقه  8تســت رایگان کرونا برای اطرافیان
فــرد مبتال به ویروس کرونا و افراد دارای عالئم
آن در پایگاه مراقبت محور سرای محله دردشت انجام
میشــود .این مرکــز در خیابان دردشــت ،خیابان
یعقوبی ،جنب ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه  8قرار دارد.
منطقه ۱۳پرچم ســامت با شــعار ساختن
جهانی عادالنهتر و ســالمتر توســط شــهردار
ن بوعلی به اهتزاز درآمد .با
منطقه ۱۳در بیمارســتا 
هدف قدردانــی از زحمات گروه درمان در شــرایط
کرونایی ،دوچرخهسواران تیمملی جمهوری اسالمی
ایــران ضمن رکابزنی در حدفاصل دو بیمارســتان
شهید لواسانی و بوعلی ،پرچم سالمت را در بیمارستان
نصب کردند و نشان خدمت توسط «مجتبی شکری»
به رئیس بیمارســتان بوعلی بهعنوان با قدمتترین
مرکز درمانی منطقه ۱۳اهدا شد.
منطقه ۱۴نخســتین غرفه «گلماند» منطقه
 14برای ترغیب شهروندان در اجرای طرح کاپ
راهاندازی شد .با اجرای این طرح ،شهروندان میتوانند
پســماندهای خشــک خانگی خود را بــه غرفههای
بازیافت در محله تحویل داده و به ازای آن یک گلدان
گل زیبا دریافت کنند.
منطقه  15سمپاشــی و آبشــویی درختان
ناحیــه یک منطقــه ۱۵توســط اداره خدمات
شهری صورت گرفت .این طرح با توجه به فرا رسیدن
فصل گرما و وجود آفات و حشرات انجام شد.

الو محله

دوربرگردان خطرآفرین

کتاب هفته
کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان هفته

اینک تهمینه

کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته ،مجموعه
داســتان «اینک تهمینه» نوشته شــبنم بزرگی است که در
داســتانهای آن ،نگاه متفاوتی به رویدادهای زندگی روزمره
دیده میشود و اغلب این اتفاقها از منظر دختر جوانی روایت
میشــود که هنوز نگاه تثبیت شــدهای به وقایع و آدمهای
پیرامونش ندارد .در یکی از داســتانهای این کتاب با عنوان
«تهران شهر بزرگی است» ،نویسنده با نقل دو روایت موازی،
یکی سرگذشــت خانم بزرگ در دوران جوانیاش که متعلق به گذشتهای نسبتاً دور است و
دیگــری ماجرای زندگی راوی در زمان اکنون ،دو نــوع نگرش و برخورد خانوادهها با ازدواج
فرزند دخترشان ،را مورد کنکاش قرار میدهد .داستان دیگری از این مجموعه با عنوان «آخر
شاهنامه» بیشتر بیان یک حادثه ناگوار و ماندگاری اثرات روحی منفی آن روی دو شخصیت
داســتانی (سارا و شوهرش) اســت .مرد به اشتباه فرزند کوچک خود را با ماشین زیر گرفته
که بعد از آن افســرده شده و در این میان افســردگی زن به مراتب بیشتر است .در داستان
«آن سومی کیست کنار تو راه میرود؟» هم نویسنده به درون شخصیت داستانی خود رخنه
میکند و در طول داســتان ،خواننده بیشــتر با فکر و ذهن راوی ســروکار دارد تا رفتارهای
بیرونی او که در داستان اولویت چندانی ندارند .داستان دیگر این مجموعه با عنوان «سیمین
قرار بود بمیرد» نمونه موفقی از داســتانهای کوتاه امروزی است .با شخصیتپردازی نسبتاً
موفق و نحوه روایت متفاوت که مخاطب را تا پایان اثر با خود همراه میکند .در بخشــی از
این داســتان میخوانیم :ســیمین قوم و خویش دور مادرم بود ،با ما جور بودند و زیاد هم را
میدیدیم .ســیمین صدایش میکردم .میگفت سیمین جون که بگویم انگار بیست سال از
من بزرگتر است! و به شوخی خودش میخندید .دقیقاً بیست سال از من بزرگتر بود»...

منطقه  14یکی از نقــاط پرخطر و
پرحادثه منطقه  ،14دوربرگردان بزرگراه
بسیج در تقاطع بلوار شهید دهحقی است.
بارها در اینجا تصــادف رخ داده و گاهی
منجر به فــوت رانندهها بهویــژه راکبان
موتورسیکلتشدهاست.
امین دیو ساال ر
ساکن خیابان دهحقی

پاسخ مسئول از مــکان ذکر شــده
بازدیــد به عمل آمــده و در صورت
نیــاز اقــدام بــه اصالح هندســی
خواهیم کرد   .
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منطقه 14

ایمنسازی بزرگراه امام علی

(ع)

تقاطــع بزرگــراه امام
منطقه 15
علی(ع) با محله اتابک نیاز به ایمنسازی
دارد .امیدوارم زودتر مشکالت ترافیکی
این تقاطع را رفع کنند.
الیاس حسینیـ ساکن محله اتابک
پاسخ مسئول در تقاطــع بزرگــراه
امام علی(ع) و محله اتابک اقداماتی
از جمله جانمایی چــراغ راهنمایی و
رانندگی و جدولکشی در حال انجام
است و بهزودی به پایان میرسد    .
مسعود لوافزاده ،معاون حملونقل
وترافیک شهردارمنطقه15

