
در بزرگ ترين بوستان منطقه 19 
با 2 نوجوان عضو تيم ملى همراه شده ايم 

بوستان واليت 
در قرق حرفه اى ها

هــر دو از اعضای موفق تيم ملی نوجوانان و جــزو افتخارآفرينان منطقه۱۹ 
هستند که برای رسيدن به جايگاه امروزی تالش زيادی کرده اند.

چهار شنبه
۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
سال هفدهم/ شماره ۸۰۲
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۴صفحه ۴صفحه ۴صفحه ۴صفحه ۵

نوآورى هاى اين نخبه اهل رى تحسين مسئوالن را برانگيخته
حمايت شان را اما نه 

آشنايى با حجت االسالم «داود احسانى»، دارنده مدال طالى كشورى 
از دومين جشنواره دستاوردهاى رايانه ايران 

سال ها پس از شــروع زندگی مشــترک و دقيقًا وسط مسئوليت های 
رنگارنگش ايده «نصب زاپاس کشــويی در خودرو سواری» ذهنش را به 

خود مشغول کرد و روزها و شب های بسياری را به پيگيری آن گذراند.

همــه موفقيت هايش را لطــف الهی می دانــد و می گويد بارها 
به صورت کامًال اتفاقی در مســيرهايی قدم گذاشته که او را به درجات 

وااليی رســانده است. همانند شــنيدن اتفاقی تالوت قرآن عبدالباسط در 
يک نوارفروشــی و خواب ماندنش در اتوبوس که منجر به آشنايی اش با استاد 

«محمدغفاری» شده و او را در مسير قرآنی قرار داده است. 

به ذهن هاى خالق 
فرصت رشد دهيم

شيخ برنامه نويس

صفحه ۱۲

طرح ارتقاى فرهنگ آپارتمان نشينى 
در محله دولتخواه جنوبى و شهرك گلسار در حال اجراست

صفحه ۸

حال خوب با همسايه هاى خوب

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

صفحه ۴

را به درجات را به درجات 
قرآن عبدالباسط در قرآن عبدالباسط در 

که منجر به آشنايی اش با استاد که منجر به آشنايی اش با استاد 
۱۲صفحه ۱۲صفحه ۱۲

۸صفحه ۸صفحه ۸

 مشــترک و دقيقًا وسط مسئوليت های  مشــترک و دقيقًا وسط مسئوليت های 
 کشــويی در خودرو سواری» ذهنش را به  کشــويی در خودرو سواری» ذهنش را به 

صفحه ۱۰ گذراند. گذراند.
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مديران شهری پايتخت از پروژه 
باغ راه حضــرت فاطمه(س) در 
منطقــه۱۷ بازديد و روند پيشــرفت 
فيزيکی اين طرح را بررسی کردند. در 
اين بازديد «مصطفی کاظمی اسفه» 
مشاور عالی و مدير کل حوزه شهردار 
تهران، «صفا صبوری ديلمی» معاون 
فنــی و عمرانــی شــهردار تهــران، 
مديرعامل  غمخــوار»  «ســيدمجيد 
ســازمان عمرانی مناطق شــهرداری 
تهران، «پيمان عباسی» مديرکل اداره 
هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و 

مناطق و «امير خادمی» مديرکل اداره برنامه ريزی و توسعه شهری معاونت 
فنی و عمرانی شــهرداری تهران از مراحل اجرايــی و عملياتی پروژه باغ راه 
حضرت فاطمه(س) که در مســير مناطق۱۷ و۱۸ قرار گرفته است، بازديد 
کردند و پيشرفت فيزيکی اين پروژه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. شهردار 
منطقه۱۷ در تشريح روند تکميل پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: 
«اين پروژه بســيار مهــم و فاخر در مناطــق۱۷ و ۱۸ اثــرات اجتماعی، 
زيست محيطی، عمرانی و گردشگری خواهد داشت. پروژه ای که روی راه آهن 
تهران ـ تبريز اجرا خواهد شد.» «داود لطفی» افزود: «تونل خط آهن تهران ـ 

تبريز در زير زمين قرار گرفته و فضای 
روی ســطح آن طــی توافقنامه ای از 
سوی راه آهن جمهوری اسالمی ايران 
در قالــب ۱۸۰ميليــارد تومــان به 
شــهرداری تهران ســپرده شد.» وی 
ادامه داد: «ايــن پروژه به صورت کلی 
۹کيلومتر اســت که حدود ۳کيلومتر 
آن در منطقــه۱۷ و مابقــی آن در 
منطقه۱۸ قــرار دارد. ايــن پروژه در 
منطقه۱۷ از ميــدان مدافعان حرم تا 
تقاطع بزرگراه شهيد آيت اهللا سعيدی 
را در بر می گيرد و مقرر شده تا در آن 
فعاليت هايی همچون ايجاد فضای ســبز، امکانات رفاهی و گردشــگری که 

زيست پذيری و کمبود سرانه های منطقه را جبران می کند، انجام شود.»
شــهردار منطقه۱۷ تأکيد کرد: «باتوجه به تراکم جمعيتی باال و بافت 
فشرده منطقه، با کمبود زمين مواجهيم که انتقال راه آهن تهران ـ تبريز به 
زيرســطح، اين فرصت را به مديريت شهری داده تا از آن استفاده بهينه را 
داشته باشد. با توجه به نگاه معمارانه شهردار فعلی تهران به شهر، اين فرصت 
به خوبی شناسايی شده و طی فراخوانی طرح های متعددی برای استفاده از 

اين زمين پذيرش و در نهايت طرح يکی از گروه های ايرانی برگزيده شد.»

تيتر يك

بررسى پيشرفت فيزيكى پروژه باغ راه حضرت فاطمه(س)

افتتاح كتابخانه محله يافت آباد جنوبى تا چند ماه آينده
به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه۱۸، ساخت کتابخانه محله يافت آباد جنوبی 
که ســال ۱۴۰۰ آغاز شــده، اکنون به مرحله اسکلت بندی طبقه دوم رسيده و از سرعت خوبی 
برخوردار است. «فريبا فتحی» در اين باره گفت: «پروژه ساخت کتابخانه محله يافت آباد جنوبی در 
فهرست طرح های کوچک مقياس و توسعه محور بوده که به درخواست شوراياران و دستور شهردار 

منطقه وارد فاز عملياتی شده و تا چند ماه آينده به مرحله بهره برداری می رسد.» 
 فتحی عنوان کرد که محله يافت آباد جنوبی تاکنون از نعمت کتابخانه استاندارد و مناسب 
محروم بوده و با ســاخت اين کتابخانه ســرانه امکانات فرهنگی ســاکنان يافت آباد افزايش 

چشمگيری پيدا خواهد کرد.»

ساخت پهلوگاه اضطرارى در كندرو بزرگراه آزادگان
۲پهلــوگاه توقــف اضطراری بــرای کاهش تصادف 
در حاشــيه کندرو بزرگراه آزادگان ايجاد شد. شهردار 
منطقه۱۹ هــدف از ايجــاد اين پهلوگاه هــا را توقف 
خودروهــا در مواقع اضطــراری، از جملــه برای رفع 
نقص فنی خودرو، توقف خــودرو به علت تصادف و يا 
امدادرسانی اعالم کرد و گفت: «عمليات اجرايی ساخت 
اين پهلوگاه ها با هماهنگی پليس راهور در مسير شرق 
بــه غرب اين محــور بعد از پل شــهيد صنيع خانی و 
بعد از پل شــهيد کاظمی در حال اجراست و به زودی 
بهره برداری می شود.» «علی توکلی» با اشاره به اينکه عرض پهلوگاه های اضطراری ۳ و طول 
آنها صد متر است، گفت: «اين طرح در قالب اجرای اقدامات عمرانی شامل تخريب جدول ها، 
خاکبرداری، جدول بندی، زيرسازی، اجرای فضای سبز، رويه آسفالت و در نهايت نصب عالئم 

و تجهيزات ترافيکی در حال انجام است.»

ساخت پهلوگاه اضطرارى در كندرو بزرگراه آزادگان

يادداشت

ترويج همسايه دارى 
با آموزش مداوم

فرهنــگ  ارتقــای  طــرح 
آپارتمان نشــينی برای شــهری چون 
تهران ضروری اســت و چه بســا در 
برخــی مناطــق و محله هــا ضرورت 
بيشــتر احساس می شود؛  اجرای آن 
چراکــه اکنــون بيــش از ۹۰ درصد 
تهرانی ها در آپارتمان زندگی می کنند 
و تعداد قابل توجهــی از پرونده های 
ورودی به دادگاه ها را درگيری و نزاع 

ساکنان آپارتمان تشکيل می دهند. 
جملــه  از  محله هــا  بعضــی  در 
محله های حاشــيه ای جنوب پايتخت 
تنوع فرهنگ ها و اقوام مختلف موجب 
می شــود که عده ای با وجود سکونت 
در محيــط جديــدی کــه آپارتمان 
نام دارد، کماکان براســاس ســليقه 
شخصی و آداب و رســوم کهن رفتار 
کننــد. رفت وآمدهای زيــاد فاميلی، 
آلودگی های صوتــی، دويدن کودکان 
در راه پله ها، پرداخت نکردن به موقع 
شارژ و... نمونه ای از چالش هايی است 

که در چنين شرايطی به بار می آيد. 
ارتقای  طرح  اجرای  خوشــبختانه 
فرهنگ آپارتمان نشينی در محله های 
شــهر تهران آثار مثبتی در باال بردن 
ســطح آگاهی شــهروندان نسبت به 
رعايت اصول آپارتمان نشــينی و رفع 
اين مشــکالت به همراه داشته است. 
ساکنان شهرک گلسار منطقه۱۹ هم 
نمونه ای از شــهروندانی هستند که از 
اين طرح بهره مند شده اند. اين افراد از 
طريق فرايند تسهيلگری به گروه های 
مجازی و واقعی اضافه شدند و تا حد 
زيادی در ديدگاه و رفتارشــان تغيير 
ايجاد شده است. درحالی که با وجود 
آموزشــی  کارگاه های  برگزاری  کرونا 
حضوری ميسر نيست ناگزير به انجام 
تبليغــات محيطــی و آموزش هايــی 
شــديم که در فضای مجازی به شکل 
موشــن گرافی، اينفوگرافــی و... اجرا 
می شــود که البته بســيار مؤثر بوده 

است. 
به خصوص  جامعــه،  اقشــار  همه 
کــودکان و نوجوانــان کــه در آينده 
نگرش هــا و رفتــار آنان بر شــرايط 
کلــی جامعه اثرگــذار خواهــد بود، 
نيازمند چنين آموزش هايی هســتند. 
اجرای مــداوم و فصل به فصل چنين 
طرح هايــی در نقاط مختلف شــهر، 
دارای  کــه  محدوده هايــی  به ويــژه 
بی شک  هســتند،  بيشتری  مشکالت 
تغييرات گسترده ای در حوزه فرهنگ 
آپارتمان نشــينی بــه همــراه خواهد 
داشــت، چراکه تغيير رفتار و فرهنگ 
– مانند نمونه شــهرک گلســار  ـ بر 
اثر گذشــت زمان و طی آموزش ها و 
اتفاق خواهد  با آن  برنامه های مرتبط 

افتاد. 

ساخت پاركينگ مكانيزه «جانباز» به زودى آغاز مى شود
عمليات اجرايی ســاخت پارکينگ مکانيزه جانباز 
در منطقــه ۱۹ بــه زودی آغاز می شــود. شــهردار 
منطقه۱۹ با اشــاره به اينکه راه اندازی پارکينگ در 
محله های ۱۳گانه با اولويت مجاورت در مراکز خريد 
و پــر  تــردد از برنامه های توســعه محور اين منطقه 
در سال ۱۴۰۰ اســت، گفت: «کمبود فضای پارک 
خودرو و ضرورت تأميــن پارکينگ جزو برنامه های 
توســعه محله ای اســت که با هدف پاســخگويی به 
اين نيــاز محلی و رفــاه حال شــهروندان عمليات 
ســاخت دومين پارکينگ مکانيــزه منطقه به زودی در خيابان جانباز آغاز می شــود.» 
«علی توکلی» با اشاره به اينکه عمليات اجرايی ساخت پارکينگ جانباز پس از برگزاری 
مناقصه در زمينی به مســاحت حدودی ۴هزار مترمربع شــروع می شود، گفت: «در اين 
پارکينگ مکانيزه فضايی برای پارک ۲۰۰ دســتگاه خودرو تعبيه شــده که با توجه به 
قــرار گرفتن در نزديکی بازار مبل نعمت آباد، می تواند به رفع نياز شــهروندان و جبران 

کمبود پارکينگ در اين محدوده کمک کند.»

ساخت پاركينگ مكانيزه «جانباز» به زودى آغاز مى شود

چهره
«خاطره حاتمى» بازيگر سينما و تلويزيون

مجالى براى شكوفايى 
استعداد بانوان

خاطره حاتمی بازيگر جوان سينما و 
تلويزيــون، که بزرگ شــده محله 
فردوس اســت و هميشــه از منطقه۱۸ 
به عنــوان پلکان رشــد و ترقــی خود ياد 
می کند، می گويد: «خوشــحالم که دوره 
کودکــی و نوجوانــی ام را در منطقــه و 
محله ای گذرانــدم که چهره های هنری و 
سينمايی بسياری در آن بزرگ شده اند، از 
«جعفر دهقان» تا «علی صالحی» و... آن 
ايام من و دوستانم از برنامه های آموزشی و 
هنری کاوشــکده معلم نهايت استفاده را 
می برديم. يادم هست که شهريه کالس ها 
بســيار ناچيز بود و بــه همين دليل همه 
می توانستند در اين دوره ها شرکت کنند و 
بچه هــا از هميــن طريــق اســتعداد و 
توانايی های خود را بروز می دادند. به نظر 
من بايد مجال و فرصت های بيشتری برای 
کشــف اســتعدادها به ويژه بانوان فراهم 
شــود.» حاتمی گرچه به دليل شــرايط 
کاری اش کمتــر به محله می آيد، اما همه 
چيــز را زير نظر دارد و از پيشــرفت ها و 

تغييــرات مثبتی که در 
افتاده  اتفاق  زادگاهش 
خبــر دارد. او می گويد 

کــه چهــره کنونی 
منطقــه ۱۸ قابل 
چند  با  مقايسه 
پيــش  ســال 
برای  نيســت. 
نمونه مجموعه 
و  شــهربانو 
ن  ســتا بو
که  نرگــس 
تعارف  بدون 
زيبا هستند.»

فرزانه نرجسى
كارشناس ارشد روان شناسى تربيتى و 

تسهيلگر جامعه محلى

مجله خبرى مجله خبرى

بوستان واليت ميزبان تهرانى هاست
افتتاح بزرگ ترين مركز واكسيناسيون خودرويى

بزرگ ترين مرکز واکسيناســيون خودرويی بيماری کوويد۱۹ در 
بوستان واليت منطقه۱۹ با حضور «عليرضا زالی» فرمانده مديريت 
عمليات مديريت ويروس کرونا در کالنشهر تهران افتتاح شده و آماده 

خدمت رسانی به شهروندان واجد شرايط است. 
رئيس مرکز بهداشــت جنوب تهران با اعالم اين خبر و اشــاره 
به اينکه بوســتان واليت با برخورداری از ۳۰۰ هکتار وســعت و دارا 
بودن ظرفيت ۲هزار خودرو محل مناســبی اســت تا شهروندان با 
صرف حداقل زمان و کمترين معطلی در اين مکان واکسينه شوند، 
گفت: «با توجه به انجام واکسيناســيون کوويد۱۹ در تمامی مناطق 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشــکی تهران و افزايش بار مراجعات 
برای اين امر با هدف ايجاد سهولت در دسترسی شهروندان به مراکز 
واکسيناسيون، کاهش ترافيک مراجعان به مراکز خدمات جامع سالمت و پيشگيری از ازدحام در اين 

مراکز، بزرگ ترين سايت خودرويی و ثابت واکسيناسيون در بوستان واليت راه اندازی شد.»
«محمدرضا سلمانی ندوشن» با بيان اينکه پس از افتتاح سايت واکسيناسيون خودرويی در پارک 
سرخه حصار اينجا دومين و بزرگ ترين سايت خودرويی محسوب می شود گفت: «گروه سنی مورد 
هدف ما متولدان سال۱۳۲۵ و ماقبل آن هستند و روزانه حداقل هزار نفر برای استفاده از خدمات به 
اينجا مراجعه می کنند. تيم واکسيناسيون هر روز از ساعت ۸تا ۱۴ در اينجا مستقر هستند و واجدان 
شرايط برای استفاده از اين امکانات می توانند به انتهای بزرگراه نواب، ابتدای بزرگراه تندگويان، ضلع 

شمالی درب شهربانوی بوستان واليت مراجعه کنند.»
«عليرضا زالی» فرمانده عمليات مديريت بيماری کرونا در کالنشــهر تهران، نيز در اين مراسم 
ضمن قدرانی از همکاران دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت بهداشت و همکاران سخت کوش در 
مرکز بهداشت جنوب تهران قدردانی کرد و گفت: «شاهد اقدام بسيار ارزنده ای هستيم. به رغم اينکه 
راه اندازی، تجهيز و برنامه ريزی برای اين طرح بسيار سخت بود اما فعاالن مرکز بهداشت جنوب تهران 
توانستند اين کار جهادی را با  سرعت در بوستان واليت که بزرگ ترين سايت خودرويی کشور است 

و ظرفيت بيش از ۲هزار خودرو دارد راه اندازی کنند.»
شهردار منطقه۱۹ نيز در حاشيه اين مراسم به تدابير و تالش های مضاعف برای مقابله با افزايش 
موج جديد کرونا اشاره کرده و گفت: «عالوه بر سايت خودرويی در ضلع جنوبی بوستان مقابل در 
مرکزی نيز مرکزی امکان مراجعه حضوری و شــخصی برای شــهروندان فراهم شده است.»«علی 
توکلی» با اشــاره به اســتقبال خوب شــهروندان تهرانی از اين مراکز اعالم کرد: «در حال حاضر 

تست های کرونا نيز در ۲مرکز درمانی شرکت شهر سالم در اين منطقه انجام می شود.»

62ميز خبر
پاكبان منطقه17 واكسن كرونا 

دريافت كردند. در اين مرحله افراد 
باالى 50سال براى تزريق واكسن 

انتخاب شدند و قرار است پاكبان هاى 
ديگر هم به زودى واكسينه شوند.

 2000
تن آسفالت مرغوب و استاندارد در 
تقاطع غير همسطح ميدان جانبازان 

مورد استفاده قرار گرفت. اين كار به 
همت معاونت فنى و عمران شهردارى 

منطقه18 در كمتر از 3 روز كارى 
انجام شده است. 

14
هزار متر از معابر منطقه19 براى 
توزيع عادالنه امكانات منطقه و 

استفاده همگان از امكانات فرهنگى 
مناسب سازى شد. 

پل مكانيزه براى نابينايان 
نصب كنيد

بــاغ  محلــه  شــورايار 
خزانــه می گويــد: «يکی از 
فعاليت های شهری توجه به 
معلوالن در زمان بهســازی 
پياده روها بوده که اين طرح 

همچنان ادامــه دارد. جانمايی برای پارک خودرو 
معلــوالن در معابر و نصب پل هــای فلزی ويژه از 
ديگر اقداماتی اســت که در مناطق انجام شــده و 
جای قدردانی دارد.» «شهناز دستور» در ادامه به 
يکی از مشکالت معلوالن اشاره می کند که توجه 
کمتری به آن شده است. وی می گويد: «متأسفانه 
معلوالن  تردد آسانی از عرض معابر ندارند. در برخی 
از خيابان های پر تردد هــم پل مکانيزه که دارای 
آسانسور باشد، نيست و معلوالن را با مشکل مواجه 
کرده است.  تردد خودروها، به خصوص موتورسواران 
در خيابان قزوين زياد است، اما در تقاطع اين معبر 
با خيابان شهيد برادران حسنی که مجتمعی برای 
آموزش نابينايان در آن وجود دارد پل مکانيزه نصب 
نشده است. پيش از شيوع ويروس کرونا همه روزه 
ده ها نابينا از محله هــا و مناطق مختلف يه اينجا 
می آمدند، اما هميشــه برای عبور از عرض خيابان 
قزوين با مشــکل مواجه می شــدند. از مسئوالن 
می خواهيم اقدامی برای نصب پل مکانيزه در اين 
محدوده انجام دهند.» وی می گويد: «متأسفانه با 
وجود پيگيری هــای زياد هنوز پل مکانيزه در اين 
محدوده نصب نشده تا نابينايان و افراد مسن بدون 
طی پله های زياد يا عبور از عرض خيابان پر تردد 

قزوين به مقصد برسند.»

شورايارى

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
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حسنى

کشــف اســتعدادها به ويژه بانوان فراهم 
شــود.» حاتمی گرچه به دليل شــرايط 
کاری اش کمتــر به محله می آيد، اما همه 
چيــز را زير نظر دارد و از پيشــرفت ها و 

تغييــرات مثبتی که در 
افتاده  اتفاق  زادگاهش 
خبــر دارد. او می گويد 

کــه چهــره کنونی 
 قابل 
چند  با  مقايسه 
پيــش  ســال 
برای  نيســت. 
نمونه مجموعه 
و  شــهربانو 
ن  ســتا بو
که  نرگــس 
تعارف  بدون 
زيبا هستند.»
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ميدان ميدان

در بزرگ ترين بوستان منطقه 19 
با 2 نوجوان عضو تيم ملى همراه شده ايم 

بوستان واليت 
در قرق حرفه اى هادر قرق حرفه اى ها

ســاعت از ۸ صبــح گذشــته و جمعيــت 
غالب حاضــر در بوســتان واليت افــرادی با 
پوشش ورزشــی هستند که هريک به نوعی به 
ورزش هايی از قبيل پيــاده روی، انجام نرمش، 
ورزش های کششی، دوچرخه سواری، اسکيت و... 
می پردازند. انگار اين ساعت از روز اينجا پاتوق 
ورزشــکاران حرفه ای است، چراکه بيشتر افراد 
حاضر با نظم و مهارت خاصی ورزش می کنند. 

در انتظار محمدامين و محمدعرفان 
مقابل قلعه شــادی ايستاده ايم که 
هردو همراه با پدران شــان که چند 
گام عقب تــر از آنها در حال حرکت 
هستند به سوی ما می دوند. بعد از 
طی يــک دور کامل پارک به اينجا 
رســيده اند و قصد دارند تا بدن شان هنوز گرم است 
به نرمش بپردازند. ســيدمحمدامين درحال انجام 
حرکات کششی، بوستان واليت را بهترين جا برای 
تمرين در روزهای همه گيری کرونا و محدوديت در 
فعاليت مجموعه های ورزشــی می داند و می گويد: 
«بــرای دويدن و انجام حرکات آمادگی جســمانی 
اينجا بهترين گزينه اســت. هرچند که اينجا به ميز 
پينگ پنگ مجهز نيست، اما فضای بزرگ و بکر آن و 
از سوی ديگر، حضور ورزشکاران متعدد برای انجام 
تمرين های حرفه ای در دادن انگيزه به ما خيلی مؤثر 

خانه شــماره۳ تنيس روی ميز اســتان تهران در منطقه۱۹ در 
اواخر سال گذشته، می گويد: «اينجا محل اصلی تمريناتم است، 
اما در روزهای کرونا که فعاليت باشــگاه ها با محدوديت روبه رو 
شده با محمدعرفان دوست و همکالسی خوبم که عضو تيم ملی 

کاراته است، برای تمرين به بوستان واليت می آييم. 
ابتدا خيلی عادی فقــط دور پارک می دويديم. بعد 
حــرکات جدی تر و قوی تر به آن اضافه شــد.» اين 
دانش آموز پايه نهم رشته علوم تجربی که در مدرسه 
نمونه دولتی شــهيد عبدالحســين زمانی تحصيل 
می کند، با بيان اينکه تا قبل از ساخت خانه شماره۳ 
تنيس در محله عبدل آباد، شرايط پيشرفت در اين 
رشــته ورزشــی برای بچه های محله فراهم نبود، 
می گويد: «من برای فعاليــت حرفه ای بايد تا خانه 
شــماره۲ در منطقه۱۷ می رفتــم، اما وجود چنين 
جايی در منطقه فرصت خوبی است تا عالقه مندان 

به اين رشته دست به کار شوند.»
 او که دوســت دارد عالوه بر ورزش حرفه ای، در 
رشته پزشــکی ادامه تحصيل بدهد، درباره هدفش 
برای خدمت به اهالی محله می گويد: «خيلی دوست 
دارم به مرحله ای برسم که بتوانم در حوزه مربيگری 
در کنار بچه محل هايم فعاليت کنم و سختی هايی را 
که خودم در مسير موفقيت پيمودم برای نسل های 
بعد هموارتر کنم. متأســفانه يکی از معضالت مهم 

مدارس مناطق جنوبی شهر اين است که در زنگ ورزش مدارس، 
اغلب اوقات بدون توجه به استعداد و عالقه دانش آموزان به آنها 
فوتبال آموزش داده می شــود و تنوع بين ورزش ها خيلی پايين 
است که نيازمند رســيدگی بيشتر مسئوالن آموزش و پرورش 

است.» 

ورزش در بوستان در روزهاى 
كرونايى

بــا اينکه رشــته ورزشــی اش با 
محمدامين يکی نيست، اما در انجام 
حرکات کششــی و هــوازی با 
می کنــد.  همراهــی  او 
ساده  ورزشــی  لباس 
پوشيده و لباس فرم 
به تن  را  کاراته اش 
ندارد، اما در کنار 
ورزش معمولــی 

است. نه تنها ســاکنان منطقه۱۹ و مناطق اطراف، بلکه برخی 
افراد از مناطق شمالی شهر نيز برای تمرين به اينجا می آيند.» 

ورزش در پاركينگ خانه، درخشش در مسابقات 
جهانى

عضو تيم ملی نوجوانان تنيس روی ميز که داســتان جالبی 
در پس آغاز فعاليتش در اين رشــته وجود دارد، می گويد: «از 
کودکی هر از گاهی همراه پدرم برای تفريح به بوســتان جانباز 
محله عبدل آباد می رفتم، پدرم خيلی ساده و مبتدی 
با همساالنش مشغول بازی تنيس روی ميز می شد 
و من هم به تماشــای آنها می نشستم.» محمدامين 
اين قرارهای روزانه را بهانه شــکوفايی استعدادش 
می داند و می گويد: «هرچه می گذشــت من به اين 
رشته ورزشی بيشتر عالقه مند می شدم. در خانه به 
جای تور چند کتاب وســط ميز عسلی می گذاشتم. 
با استفاده از راکت های پدر با مادرم بازی می کردم. 
وقتی پدرم متوجه عالقه ام شد برايم يک ميز تنيس 
خريــد و از آن پــس پارکينگ خانه را به باشــگاه 

اختصاصی خودمان تبديل کرديم.» 
اين ســاکن ۱۵ســاله محله عبدل آبــاد با بيان 
اينکــه بعد از مدتی تمرين در خانه از ۷ســالگی به 
ادامه فعاليتش در باشــگاه فدک پرداخته اســت، 
می گويد: «به مرور زمان با پيشــرفت در اين رشته 
در باشــگاه های متعدد کار کردم. از رده خردساالن 
تا جوانان صاحب مقام هستم، مهم ترين مقامی هم 
که کسب کرده ام در مســابقات داخلی قهرمانی جوانان کشور، 
قهرمانــی نوجوانان کشــور، عضويت در تيم ملی خردســاالن، 

نونهاالن و نوجوانان بوده است. کسب مقام 
قهرمانی در مســابقات اپن تايلند و اپن 
پرتغال و نايــب قهرمانی اپن چين هم 
از مهم ترين رتبه های جهانی ام بوده اند. 
آخرين مقامی که کسب کردم مربوط به 

ليگ نوجوانان و جوانان می شود 
که مقام ســوم اســت، ولی 
در  هم  بزرگســاالن  ليگ 
حال برگزاری است و فعًال 
نتايج آن قطعی مشخص 

نشده است.»
ابراز  بــا  محمدامين   

خوشــحالی از راه انــدازی 

هــر از گاهی حرکات رزمی را هم اجــرا می کند. محمدعرفان، 
عضو ۱۵ســاله تيم ملی نوجوانان کاراته با بيان اينکه از ۱۰سال 
پيش فعاليت در اين رشته ورزشی را آغاز کرده است، می گويد: 
«به واسطه پسرعمه هايم که از کاراته کاهای خوب و مدال آفرين 
بودند، از ۴ســالگی به اين رشته عالقه مند شدم. با 
اصرارهای هميشگی ام همراه پدر در برخی جلسات 
تمرين آنها حضور پيدا می کرديم و طی اين جلسات 
هر روز عالقه ام به اين رشــته بيشتر می شد. ۵ساله 
بودم که برای يادگيری اين رشــته ابتدا در باشگاه 
فرهنگسرای بهمن و سپس در باشگاه دکتر شريعتی 

به کسب تجربه پرداختم.» 
محمدعرفــان با اشــاره به اينکه پس از ۷ســال 
فعاليت در اين مراکز ورزشی، با موفقيت در مسابقات 
انتخابی استانی و کشــوری در سال۱۳۹۶ به اردوی 
تيم ملــی نونهاالن ورود پيدا کرده اســت، می گويد: 
«مهم ترين مقام هايی که تاکنون کسب کرده ام مدال 
طالی مسابقات بين المللی اروميه جام ايران زمين و 
مسابقات بين المللی سبک شوتوکان و قهرمانی ۲دوره 
از مسابقات کشوری است.» اين ساکن محله بهمنيار 
درباره نقش مجموعه های ورزشی و امکانات منطقه 
در موفقيت امروزش می گويد: «باشــگاه های زيادی 
در منطقه۱۹ وجود دارد که بيشتر آنها از مربی های 
خوب و حرفه ای بهره مند هســتند، اما مشــکالتی 
همچون تهويه نامناسب، فرســودگی تاتمی ها و... وجود دارد که 
نياز است مورد رسيدگی قرار بگيرد.» خوش عقيده با بيان اينکه 
طی ۳سال اخير نزد مربی اش«سعيد عليپور» در باشگاه يافت آباد 
فعاليت می کند، می گويد: «آشنايی و رفاقت من و محمد امين به 
روزهايی برمی گردد که هر دو برای معرفی مدال هايی که کسب 
کرده بوديم به دفتر مديريت می رفتيم. با شيوع ويروس کرونا با هم 
قرار گذاشتيم که هر روز برای انجام ورزش روزانه به بوستان واليت 
بياييم تا از ضعف عضالنی خود جلوگيری کنيم. مســاحت زياد 
بوستان و حضور ورزشکاران حرفه ای ضمن ايجاد فضای مناسب 
برای تمرين، انگيزه مضاعفی برای ما به همراه دارد.» محمدعرفان 
از عالقه اش به تحصيل در رشته عمران می گويد و ادامه می دهد: 
«عالقه خاصی به مربيگری در آينده ندارم، اما دوست دارم بتوانم 
در آينده حتی يک بار در هفته تجربياتم را در اختيار عالقه مندان 
به اين رشته، به خصوص در محله ای که جايگاه رشد من بوده، قرار 
بدهم. طی اين سال ها هم همساالن بچه محل و بستگانم را برای 
آغاز فعاليت در رشته کاراته ترغيب کرده ام و هرکاری از دستم بر 
می آيد برای راهنمايی و ارائه نکات آموزشی به آنها انجام می دهم.»

سيدمحمدامين صمدى
عضو تيم ملى تنيس نوجوانان

سيد عباس صمدى

جواد خوش عقيده

سيدمحمدامين صمدى
عضو تيم ملى تنيس نوجوانان

هر دو نقش بســزايی در شکوفايی اســتعدادهای فرزندان خود 
داشته اند. چه در روزهای کودکی که همراه هميشگی محمدامين و 
محمدعرفان در جلسات تمرين بودند چه امروز که در سختی های به 
بارآمده کرونا پشت آنها را خالی نکرده اند و در قرارهای روزانه ورزش 
صبحگاهی که تدارک می بينند شــرکت می کنند. توانايی دويدن با 
سرعت گام های آنها را ندارند، اما تا جايی که در توان شان باشد تالش 
می کنند. «سيدعباس صمدی» پدر ۴۶ساله محمدامين نفسی تازه 
می کند، کششی به دستانش می دهد و می گويد: «قبل از آغاز فعاليت 
محمدامين در رشته تنيس روی ميز باتوجه به اينکه خودم در رشته 
فوتبال تا حدودی سررشته داشتم او را در مدرسه فوتبال نامنويسی 
کردم، امــا فکرش را نمی کردم که به ورزش تنيس روی ميز که فقط 

برای سرگرمی در پارک محله به آن می پرداختم عالقه مند شود.» 
صمدی با بيان اينکه عالقه شديد محمدامين به اين رشته باعث 

شد تا در کالس اول دبستان در مسابقات آموزشگاهی منطقه شرکت 
و مقام کسب کند، می گويد: «همان روزها مسئول برگزاری مسابقات 
به استعداد محمدامين اشــاره کرد و پس از آن پيگير اين موضوع 
شدم. او پس از يک سال تمرين حرفه ای در مسابقات کشوری رده 
خردساالن مقام اول را از آن خود کرد و به مرور زمان به اين جايگاه 
دســت يافت.» صمدی با لبخندی که به لب دارد می گويد: «فعاليت 
محمدامين در اين رشته باعث شد تا من هم برای کسب مهارت تالش 
کنم. مدرک مربيگری فدراســيون را دريافت کردم و اکنون سمت 
مديريت و مربيگری خانه تنيس روی ميز شماره۳ استان تهران در 
منطقه۱۹ را عهده دار هستم.» او در پايان به حضور مستمرشان در 
بوستان واليت اشاره می کند و می گويد: «اينجا يک نعمت خدادادی 
برای اهالی محله است. کمتر منطقه ای چنين امکاناتی با اين شرايط 

و مساحت دارد و ما قدردان آن هستيم.»

 همراه ديروز و امروز فرزند ورزشكار

 پدر و پسر كاراته كا
«جواد خوش عقيده» ســاکن ۴۸ساله محله بهمنيار 
و پدر محمدعرفان با بيان اينکه خودش در گذشــته با 
عالقه خاصی در رشته کاراته فعاليت می کرد، می گويد: 
«شرايط دوران ما با امروز خيلی متفاوت بود. خانواده ها 
برای پيشرفت ورزشی فرزندان شان تالش  امروز  مانند 
نمی کردند، من هم با توجه به اين شــرايط فقط تا دان۲ 
اين رشته را ادامه دادم.» او با بيان اينکه به رغم عالقه اش 
به فعاليت پسرش در کاراته هيچ وقت مستقيمًا او را به 
اين رشته ترغيب نکرده است، می گويد: «۴ساله بود که 
تصميم گرفتم او را به کالس های ورزشــی متنوع ببرم 
تا فضای همــه ورزش ها را از نزديک ببيند و با توجه به 

عالقه اش او را در همان رشته نامنويسی کنم.» 
خوش عقيــده بــا بيان اينکــه در عيــن ناباوری 
محمدعرفان به رشــته کاراته تمايل نشان داده است، 
با استعداد خوب خود و تمرين  می گويد: «خوشبختانه 
نزد مربيان مجرب تا اين ســطح پيش رفت. متأسفانه 
شــيوع کرونا باعث شد که پسرم نتواند آن طور که بايد 
به تمرينانش ادامه بدهد، اما دســت از تالش نکشيده 
و با پيشــنهاد مربی تصميم گرفت جلسات تمرينی اش 
را در فضای باز در کنار دوســت خوبش برگزار کند.» او 
در پايان از محدوديت فضاهای ورزشــی و تفريحی در 
منطقه ياد می کند و می گويد: «ساخت بوستان واليت در 
پاسخگويی به يکی از مهم ترين نيازهای اهالی اين محله 
و محله های اطراف مؤثر بوده اســت. اين درحالی است 
که محمدعرفان بارها همراه با اعضای تيم ملی که تعداد 
زيادی از آنها ســاکن نقاط شمالی و غربی شهر هستند 

برای تمرين به اينجا آمده اند.»

عضو تيم ملى 
كاراته: دوست 
دارم در آينده 

حتى يك بار در 
هفته تجربياتم 

را در اختيار 
عالقه مندان 

به اين رشته، 
به خصوص در 

محله اى كه 
جايگاه رشد من 
بوده، قرار بدهم

عضو تيم ملى 
تنيس روى ميز: 
نه تنها ساكنان 

منطقه19 و 
مناطق اطراف، 

بلكه برخى افراد 
از مناطق شمالى 

شهر نيز براى 
تمرين به اينجا 

مى آيند 

زهرا بلندى

 هر دو از اعضای موفق تيم ملی نوجوانان و جزو افتخارآفرينان منطقه۱۹ هستند 
که برای رسيدن به جايگاه امروزی تالش زيادی کرده اند. «سيد محمدامين صمدی» 
عضو تيم ملی تنيس روی ميز و «محمدعرفان خوش عقيده» عضو تيم ملی کاراته، 
بی تاب تمرين های سخت و رشد در روزهای طاليی عمرشان هستند. در روزهايی 
که ترکش ويروس کرونا همه اقشار از جمله ورزشکاران را مورد اصابت قرار داده، 
با وجود محدوديت های موجود آن طور که بايد مجال تمرين و درخشش ندارند و 
لحظات شان با دلهره و اضطراب افت بدنی و کاهش توانمندی های ورزشی سپری 
می شود. تالش اين ورزشکاران موفق همراه با پدران شان برای انجام تمرين های 
مکرر روزانه در فضای باز بوستان واليت و پرهيز از بی تحرکی و يک جا نشستن 

بهانه ای شــد تا در يک ورزش صبحگاهی با آنها 
همراه شويم.

بوستانی که در انتهای بزرگراه نواب، تقاطع بزرگراه شهيد تندگويان 
قرار گرفته دارای امکانات فرهنگی، ورزشی و تفريحی از قبيل شهربازی 
سقف دار و پيســت دوچرخه سواری، پيست اسکيت، سالن های ورزشی، 
کتابخانه، ســالن آمفی تئاتر، گالری هنری، زمين تنيس، وسايل ورزشی 
و... است. وجود مرکز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری 
منطقه، مزرعه خانواده با مســاحت ۵۵۰مترمربــع به عنوان بزرگ ترين 

مزرعه خانواده در شهر از ديگر امکانات جالب اين بوستان است. 
 در بوســتان شهربانو عالوه بر امکانات ياد شده ۲مرکز مهارت آموزی 
کوثر نيز وجود دارد. اين مراکز با هدف توانمند ســازی بانوان سرپرست 
خانوار در قالب آموزش و ايجاد اشــتغال در مجموعه شهربانوی بوستان 
بزرگ واليت راه اندازی شده اند و هرکدام از آنها ظرفيت اشتغالزايی برای 

بيش از ۳۰نفر را دارند. 
در بخش هايی که برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده ، قلعه 
شادی مهم ترين آنهاست. اين مجموعه  بزرگ انواع بازی ها و سرگرمی های 
متنــوع ديجيتالی و مدرن را دارد و ۵۰نوع از جديدترين دســتگاه های 
ديجيتالــی در کنــار بازی هايی چــون هلی کوپتر، انــواع چرخ وفلک، 
ماشــين های برقی و انواع قطار قرار گرفته اند. وسايل و اسباب بازی هايی 
هم مخصوص کودکان نوپا و ۲قسمت بولينگ جذاب برای خانواده ها در 

نظر گرفته شده است. 
زمان زيادی از افتتاح بوســتان واليت نمی گذرد، اما تاکنون ميزبان 
رويدادها و جشــنواره های متعددی بوده اســت. ايــن مجموعه عظيم، 
جاذبه هــا و بخش های متنوعی برای تمام گروه های ســنی دارد. پيش 
از کرونا در بوســتان واليت انواع مسابقات ورزشــی، تفريحی، هنری و 
فرهنگی برای ســرگرمی و نشــاط خانواده ها برگزار می شد که از ميان 
آنها می توان به اسب ســواری، اتومبيلرانی و موتورسواری، صخره نوردی، 

دوچرخه سواری، بازارچه های خود اشتغالی و... اشاره کرد. 
در روزهايــی که به دليل همه گيری کرونا بســياری از مجموعه های 
ورزشــی تعطيل يا نيمه تعطيل است، مراکز تفريحی اين بوستان هم از 
محدوديت ها مستثنا نمانده است. با اين حال ورزشکاران و ورزشدوستان 
اينجا را به پاتوق خود تبديل کرده اند و برای تمرين های ورزشــی آن را 
انتخاب می کنند. در ساعات مختلف روز دوچرخه سواران و اسکيت سواران 
را می توان دور تا دور اين بوســتان ديد. جوانان در برخی محدوده ها در 
حال بازی واليبال و فوتبال هستند و در برخی نقاط کالس های رزمی در 
حال برگزاری اســت. تماشای زن و مرد و پير و جوان در حال پياده روی 
يا دويدن در مســير پياده رو، حس ســرزندگی و تندرستی را چند برابر 

می کند. 
 بوستان واليت دارای ۴ در اصلی است و با توجه به محاسبات انجام 
شده ظرفيت پذيرش حداقل ۱۵۰هزار نفر را در روز دارد. در مجموعه 
بوســتان واليت چندين مجموعه پارکينگ روباز با گنجايش نهايی ۳ 
هزار و ۵۰۰ واحد به همراه کندرو سرتاســری که باعث می شــود بار 
ترافيکی به بزرگراه های اطراف تحميل نشــود، از مزيت های قابل تأمل 

اين مجموعه است. 

بزرگ ترين بوستان خاورميانه 
در اختيار تهرانى ها

امکانات متنوعی برای همه گروه های سنی و 
سليقه ها در بوستان واليت پيش بينی شده است

 بوســتان بزرگ واليت از بهترين و کامل ترين فضاهای تفريحی و 
ورزشی شــهر تهران است که با هدف تبديل پادگان نظامی به فضای 
سبز شهری برای استراحت و تفريح شــهروندان و کم کردن فاصله  
جنوب و شمال شهر در محل قبلی فرودگاه قلعه مرغی ساخته شده و 
از سال۱۳۹۰ مورد بهره برداری قرار گرفته است. اين بوستان با مساحت 
۶هکتار و با امکانات و برگزاری رويدادهای متنوع و بی شمار برای تمام 

گروه های سنی و تمام سليقه ها در خاورميانه بی رقيب است.
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

پيش از آنكه مادر بيمار شــود و گذرشــان 
بــه خانه عمو بيفتد، فقط گاهي براي شــنا به 
استخر مي رفت يا در مدرسه با همكالسي هايش 
واليبــال بازي مي كــرد و از دنياي ورزش هاي 

رزمــي، دور و بي خبر بود. بيماري ســخت مادر 
باعث شد به شهر رفسنجان بروند و چند روزي 

در منزل عموي مادرش مهمان باشند. 
پســرعموها كاراتــه كار بودند و هــر روز كه 
از باشــگاه بــر مي گشــتند با هم بــه تمرين و 
مبــارزه مي پرداختند. اعظم ميرزايي نســب كه 
با ديدن تكنيك هاي  نوجواني۱۴ ـ ۱۵ساله بود، 
ايــن رشــته تصميم گرفــت به صورت  زيباي 
حرفه اي كاراته را بياموزد. وقتي حال مادر بهتر 
شد و به شهربابك برگشــتند، اعظم نوجوان به 
عضويت باشگاه كاراته شهرشان درآمد. استعداد 
او خيلي زود به بار نشســت و به يكي از مدعيان 
قهرمانــي رقابت هــاي كاراته نوجوانان اســتان 

كرمان تبديل شد. 
ميرزايي نســب در كنــار تــالش و تمريــن 
براي پيشــرفت خــود، به هم باشــگاهي هايش 
دلسوزانه كمك مي كرد و مهارت هايش را بدون 
چشمداشــت بــه آنها مي آموخــت. اين روحيه 
پهلوانــي كاراته كاي نوجوان از چشــم مربي اش 
دور نماند و با آنكه ميرزايي نسب هنوز كمربند 
در  خواســت  او  از  داشــت،  قهــوه اي 
روستاي محروم «خاتون آباد» به آموزش 

عالقه مندان رشته كاراته بپردازد. 
اين مســئوليت براي يك دانش آموز 
نبود،  بي دردســر  دبيرســتان  مقطــع 
ولــي ميرزايي نســب رنج طــي كردن 
تا شهر  مســير۳۵كيلومتري خاتون آباد 
بابك را به جان مي خريد و براي دختراني 
مربيگري مي كرد كه تقريبًا هم ســن و 

سال خودش بودند. 

از مربي گري تا داوري
چند مســابقه اســتاني كافي بود كه نام مربي 
جوان بر سر زبان ها بيفتد و شاگردانش با بردهاي 
شــيرين خود خســتگي را از تــن او دربياورند. 
كم كم پاي شــاگردان ميرزايي نسب به رقابت هاي 
بين المللي باز شد و طوري روي تاتامي ظاهر شدند 
كه در تعيين نتايج رقابت ها نمي توانســتند آنها را 
ناديده بگيرند. در رقابت هاي جهاني ارمنســتان، 
فراواني مدال هاي شاگردان ميرزايي نسب سبب شد 
ايران در مدال شــماري مقام اول جهاني را كسب 
كند. سوابق ورزشي و تسلط ميرزايي نسب به زير 
و بم قوانين اين رشــته، مديران ورزشــي استان 
كرمان را متقاعد كرد كه از توانايي او در كســوت 
داوري هم اســتفاده كنند و بانوي كاراته كاي شهر 
بابك داوري قالب هاي كوميته و كاتاي رشته كاراته 
بانوان را در ســطوح مختلف بارها تجربه كرد.  در 
يكي از مسابقات ميرزايي نسب در بخشي به عنوان 
كاراته كا روي تاتامي رفــت و داوران روش مبارزه 
و اجراي تكنيك او را قضاوت كردند و در بخشــي 
ديگر لبــاس داوري به تن كرد تــا برنده و بازنده 
رقابــت ديگري را تعيين كند. در اين مســابقات 
استرس و هيجان داوري روي اجراي فنون او تأثير 
گذاشــت و به سادگي رقابت را به حريفش واگذار 
كرد. ميرزايي نسب كه از نوجواني ورزش قهرماني 
را آغاز كرده بود، مي توانست در كنار مربيگري، در 
مسابقات رده ســني بزرگساالن به عنوان كاراته كا 
شــركت كند، اما اتفاقي باعث شــد براي هميشه 
تاتامي كاراته را ببوسد و فقط به عنوان داور و مربي 
فعاليت كند. در يكي از مســابقات كشــوري رده 
سني بزرگســاالن«مهديه طالبي» شاگرد قديمي 

ميرزايي نســب با او در يك جــدول قرار گرفت و 
طالبــي با آنكه مدت ها براي برنده شــدن در اين 
مســابقات تمرين كرده بود، به احترام اســتادش 
انصــراف داد. اين رفتار طالبي، ميرزايي نســب را 
به عنوان يك مربي سربلند كرد و تصميم گرفت از 
ورزش قهرماني چشم بپوشد تا زندگي اش را وقف 

تربيت شاگردان بااخالقي مانند او كند. 

از كاراته كاران ري حمايت نمي شود
همسر اعظم ميرزايي نسب اهل شهر ري است. 
او ســال۱۳۹۳ با كوله باري از تجربيات ورزشــي 
به شــهر ري آمد تا زندگي مشــتركش را اينجا 
آغاز كند. او از۵ســال پيش در باشــگاه ورزشي 
ســراي محله استخر و باشــگاه شهيد غيوري به 
مربيگري رشته كاراته مشــغول است و توانسته 
نام ورزشكاران اين رشته را در محافل بين المللي 
مطــرح كند. در شــانزدهمين دوره مســابقات 
بين المللي كاراته جــام ايران زمين ۲۰۲۱ كه به 
تازگي مجازي برگزار شد، شاگردان ميرزايي نسب 
به  در ميان۱۶۰۰شركت كننده۱۷كشــور دنيــا 
قهرماني رســيدند. بانــوي افتخارآفرين ري كه 
سابقه داوري در رقابت هاي حساسي مانند ليگ 
كاراته وان و رقابت هــاي بين المللي كاراته را در 
كارنامه ورزشــي اش دارد، امكانات باشــگاه هاي 
شــهر ري را در رشــته كاراته كافــي نمي داند و 
مي گويد: «در شهرســتان ها از ورزشــكاران اين 
رشته حمايت مي شــود، ولي در شهر ري با آنكه 
استعدادهاي زيادي داريم حمايت كننده اي وجود 
ندارد كه امكانات الزم براي به ثمر نشستن تالش 

كاراته كاران را فراهم كند.»

مربي بانوان شهر ري و داور بين المللي كاراته قهرمانان زيادي 
به جامعه ورزش معرفي كرده است

 هميشــه ســعي مي كرد به شاگردانش 
بياموزد كه «اخالق» الفبا و روح ورزش كاراته 
است و اگر به اصول اخالقي پايبند نباشند، 
يك كاراته كاي واقعي نخواهند شد. او در كنار 
مربيگري، به عنوان يك كاراته كا به رقابت با 
روز  وآن  مي پرداخت  بزرگسال  كاراته كاران 
به عنوان  نشد  حاضر  قديمي اش  شاگرد  كه 
حريف استاد خود روي تاتامي برود، اطمينان 
پيدا كرد در پــرورش كاراته كاراني بااخالق 
موفق بوده است. «اعظم ميرزايي نسب» در 
طول۲۲سال مربيگري، قهرمانان مدال آوري 
مانند «محدثه بصير» و «سارا قشقايي» را به 
جامعه كاراته بانوان كشور معرفي كرده است. 
او از داوران بين المللــي و از مربيان كاراته 
شهر ري است. در گزارش زير با فعاليت هاي 
ورزشي اين بانوي كاراته كاي شهر ري آشنا 

مي شويد.  

ثريا روزبهانى

در كنار شاگردان
ـهرماني  تا سكوي ق

حدود۵ســال پيش كه «محدثه بصيري پور» براي تماشــاي تمرينات دوستش به باشگاه 
كاراته محله اســتخر رفت، فكر نمي كرد روزي اين ورزش به بخش خاطره ســاز و 
لذت بخش زندگي او تبديل شــود. بصيري پور از شــاگردان ميرزايي نسب و 
قهرمانان مدال آور شــهر ري است. او مي گويد: «ميرزايي نسب مربي مهربان 
و زحمتكشــي اســت و فنون و تكنيك هاي رشــته كاراته را با حوصله به 
شاگردانش مي آموزد. براي او فقط كسب نتيجه مهم نيست و رعايت اخالق 
ورزشي را از قهرماني مهم تر مي داند.» بصيري پور دانشجوي سال آخر رشته 
تربيت بدني است و براي آينده ورزشي خود برنامه هاي زيادي دارد. او 
مي گويد: «ما با كمترين امكانات توانســتيم در رقابت هاي بزرگي 
مانند مسابقات بين المللي جام ايران زمين۲۰۲۱ مقام قهرماني 
را به دســت آوريم، اما اين موفقيت ها فقط با تالش و همدلي 
مربي و اعضاي باشــگاه به دست آمده و همان طور كه كاراته 
را هنر مبارزه با دســتان خالي ناميده اند، ما هم بدون حمايت 
مسئوالن و با دست خالي به مبارزه با ورزشكاران كشورهايي مانند 

چين و كره جنوبي پرداختيم.»

«محدثه بصيري پور»:
مربي مهربان و زحمتكشي است

حدود۵ســال پيش كه «محدثه بصيري پور» براي تماشــاي تمرينات دوستش به باشگاه 
كاراته محله اســتخر رفت، فكر نمي كرد روزي اين ورزش به بخش خاطره ســاز و 
لذت بخش زندگي او تبديل شــود. بصيري پور از شــاگردان ميرزايي نسب و 
قهرمانان مدال آور شــهر ري است. او مي گويد: «ميرزايي نسب مربي مهربان 
و زحمتكشــي اســت و فنون و تكنيك هاي رشــته كاراته را با حوصله به 
شاگردانش مي آموزد. براي او فقط كسب نتيجه مهم نيست و رعايت اخالق 
ورزشي را از قهرماني مهم تر مي داند.» بصيري پور دانشجوي سال آخر رشته 
تربيت بدني است و براي آينده ورزشي خود برنامه هاي زيادي دارد. او 
مي گويد: «ما با كمترين امكانات توانســتيم در رقابت هاي بزرگي 

مانند مسابقات بين المللي جام ايران زمين
را به دســت آوريم، اما اين موفقيت ها فقط با تالش و همدلي 
مربي و اعضاي باشــگاه به دست آمده و همان طور كه كاراته 
را هنر مبارزه با دســتان خالي ناميده اند، ما هم بدون حمايت 
مسئوالن و با دست خالي به مبارزه با ورزشكاران كشورهايي مانند 

چين و كره جنوبي پرداختيم.»

نخســتين حضور «سارا قشقايي» در مسابقات رسمي تجربه شيريني نبود و نتوانست بر 
حريف خود پيروز شود، ولي اين شكست قشقايي را براي ادامه مسير و رسيدن به مقام هاي 

قهرماني مصمم تركرد. 
قشــقايي مي گويد: «آن زمان ۱۶ ـ ۱۷ســال بيشتر نداشــتم و اين باخت در روحيه ام 
تأثير زيادي داشــت، اما رفتار ميرزايي نسب كه مربي من بود، باعث شد سرخورده نشوم و 
تمريناتم را جدي تر ادامه دهم. » قشــقايي ســاكن روستاي قلعه نو است و به دليل كمبود 
امكانات قلعه نو راه زيادي را طي مي كند تا در كالس هاي باشــگاه «ري رزم» محله شهيد 

غيوري حضور داشته باشد. 
قشــقايي مي گويد: «از كودكي به ورزش هاي رزمي عالقه داشتم و پس از تحقيق روي 
رشته هاي مختلف، كاراته را به عنوان رشته ورزشي خود انتخاب كردم.» او تمرينات خود را 
در ســال۱۳۹۵زير نظر ميرزايي نسب آغاز كرده و اكنون عناويني مانند مقام دوم مسابقات 
بين المللي ايران زمين و ده ها مقام برتر اســتاني و كشوري را در كارنامه خود دارد. قشقايي 
مي گويد: «ميرزايي نســب به شاگردانش عالقه و تعصب خاصي دارد. وقتي فرزند او تازه به 
دنيا آمده بود، فقط۱۰روز اســتراحت كرد و با وجود داشــتن نوزاد۱۰روزه، تمرينات ما را 

تعطيل نكرد.»

«سارا قشقايي»:
 به شاگردانش عالقه و تعصب خاصي دارد

در شهر

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

بخشــي از محله اســماعيل آباد است و در 
حاشيه بزرگراه آيت اهللا سعيدي نبش بزرگراه 
آزادگان قرار دارد. ابتدا تا انتهاي خياباني كه به 
محله علي آباد پاكدانه (علي آباد غربي) معروف 
اســت، پر از كارگاه هاي ريز و درشتي است كه 
هريك به فعاليتي خــاص مي پردازند. يكي از 
ســاكنان قديمي اين محله كــه به خوبي در 
جريان تاريخچه اينجا و مشــكالتش قرار دارد 
با بيان اينكه اين محله از ســال۱۳۴۳ شكل 
گرفته است، مي گويد: «اينجا بافتي مسكوني 
داشت و برخي ساكنان آن به مرور زمان براي 
كســب درآمد ابتدا به شــغل مرغداري روي 
آوردند، اما با انتقــال مرغداري ها به خارج از 
شهر، ســوله هايي كه بالتكليف مانده بودند به 
كارگاه هاي صنعتي تبديل شدند. اينجا حدود 
۳۰۰كارگاه صنعتي در انواع و اقســام مشاغل 
تراشــكاري، آهنگري، نجاري، توليد مبلمان، 
آسانسورســازي، در و پنجره سازي، تراشكاري 
و... فعاليــت دارند. اكنون حــدود ۶۰۰نفر در 

اين راسته مشــغول به كار هستند 
كه عالوه بر كاركنان محلي بسياري 
از صاحبان توليدي و كارگران آن از 
نقاط مختلف شــهر و حتي اطراف 

شهر هستند. 
«نوراهللا احمدي» در ادامه به اين 
موضوع كه بافت غالب اين محدوده 
صنعتي اســت، اما تعداد محدودي 
از واحدهــاي مســكوني هنــوز در 
اينجا باقي مانده اند، اشــاره مي كند 
و دربــاره خواســته ها و دغدغه هاي 
مهم صنعتگران و ساكنان اين محله 
روشــنايي  كمبود  «بحث  مي گويد: 
اين راســته صنعتي موضوعي است 
كه هنوز پاســخي از اداره برق بابت 
متأســفانه  نكرده ايم.  دريافــت  آن 
هيچ پايــه چراغــي در اينجا وجود 

ندارد و اگر مالكان خودشــان جلو ملك شان 
المپ روشــنايي نگذارند اينجا برهوت است، 
اين درحالي اســت كــه چراغ ها هــم اغلب 
شبانه دزديده مي شــوند. اين موضوع امنيت 
شــهروندان به خصوص كارگراني را كه گاهي 
مجبورند در ساعات تاريكي در اين محل    تردد 

كنند تهديد مي كند.»

وقتي همه مشكالت آوار مي شود
«احمد موميوند» ۴۰ســاله، كه از ۱۰سال 
پيش در كارگاه توليد صنايع مفتولي فعاليت 
مي كنــد، در باره مشــكالت ايــن محدوده 
مي گويد: «توســط برادرم با اين حرفه آشــنا 

شدم و از حدود ۱۴سال قبل در اين 
محدوده فعاليتم را شروع كردم و در 
اين حرفه ماندگار شدم. امنيت پايين 
اين محله و بــروز حوادثي همچون 
خفت گيــري و... يكي از مشــكالت 
مهم ما در اين راسته صنعتي است. 
به پســماندهاي حاصل  مورد ديگر 
از كارگاه هــا مربــوط مي شــود كه 
متأسفانه آن طور كه بايد جمع آوري 

نمي شود.» 
«اكبر خزائي» توليدكننده اي كه 
از سال۱۳۴۶ ساكن اين محله است 
و در اين راســته كارگاه رنگ كوره 
دارد، با بيان اينكه در قديم كشاورز 

بوده و بعد از ســكونت در 
نقاط مختلف شهر و اطراف 
شهر در نهايت به اين محله 
آمده اســت، مي گويــد: «آن روزها 
اينجا خاكي بود و آب و برق نداشت. 
از برق شــهري برخورداريم،  اكنون 
اما روشــنايي محله ما كافي نيست 
و امنيت آن خيلي پايين اســت. به 
دليل خلوتي سال هاي قبل اينجا به 
پاتوق معتادان هم تبديل شــده بود، 
اما خوشبختانه با همكاري شهرداري 
منطقه اين مشكل تا حدودي رفع و 
از اين نظر اوضاع بهتر شــده است.» 
او در ادامــه بــه چاله هايــي كه در 
نقاط مختلف خيابان ديده مي شود، 
اشــاره مي كند و مي گويد: «يكي از 

درخواست هاي مهم اهالي اين راسته صنعتي 
اجراي روكش آســفالت است. خودروهايي كه 
روزانه مجبورند از اين محدوده عبور كنند در 
چاله افتاده و آســيب مي بينند. از سامانه۱۳۷ 
كرده ايــم.  پيگيــري  شــهرداري 
مي گويند چشم درست مي شود، اما 

هنوز مشكل باقي است.»
 «حســين مؤمني» توليدكننده 
ديگر ايــن محدوده مي گويد: «يكي 
از معضــالت ايــن راســته صنعتي 
وجود خاك اره و چوب هاي پسماند 
در معابــر اســت كه متأســفانه به 
موقع جمــع آوري نشــده و برخي 
كه  مي شــوند  زده  آتــش  مواقــع 
زيست محيطي  آلودگي هاي  موجب 
مي دهــد:  ادامــه  وي  مي شــود.» 
«اجراي آســفالت، جدولكاري معابر 
و جمع آوري ســگ هاي ولگرد ديگر 
موضوعات مرتبط به اينجاســت كه 

رسيدگي مسئوالن را مي طلبد.»

محله علي آباد پاكدانه 300 كارگاه توليدي دارد

يـك راستـه 
صـد مشـكل

پاسخ مسئول

معاون خدمات شهري شهرداري 
منطقه 19:

جمع آوري پسماندهاي 
صنعتي به عهده نيروهاي 

اين اداره نيست
معاون خدمات شــهري و محيط زيســت 
منطقه۱۹، در رابطه با معضل تجمع پســماند در 
اين محدوده از منطقه۱۹ مي گويد: «باتوجه به اينكه اينجا به 
يك محدوده صنعتي تبديل شده، پسماندهاي آن نيز بيشتر 
ضايعات صنعتي همچون خاك اره و... اســت. با وجود اينكه 
شــهرداري جايي براي انتقال اين ضايعات ندارد و از ســوي 
ديگــر فقط جابه جايي و انتقال پســماندهاي خانگي وظيفه 
نيروهاي خدمات شــهري اســت، اما تاكنون به سختي اين 
كار را عهده دار شده اســت. جمع آوري پسماندهاي صنعتي 
بــه عهده گاراژها و توليدكنندگان آن محدوده اســت و نياز 
اســت براي اين كار هيئت مديره اين راسته صنعتي تصميم 
بگيرد و اين پســماندها را به جايگاه هاي مجاز خارج از شهر 
انتقال دهد.» «مجيد صبوري» در ادامه درباره درخواســت 
شهروندان براي جمع آوري سگ هاي ولگرد مي گويد: «اكيپ 
جمع آوري سگ هاي ولگرد در منطقه۱۹ وجود ندارد و اكيپي 
كه از شــهرداري مركز اعزام مي شود روزانه از ساعت۶ تا ۱۱ 
در منطقه حضور دارد. اكيپ هاي جمع آوري سگ هاي ولگرد 
در ساعات حضور براساس پيام هاي ثبت شده در سامانه۱۳۷ 
و ۱۸۸۸ ســگ هاي آلــوده را جمــع آوري مي كنند و بعد از 
انگل زدايي و عقيم ســازي به طبيعت بازگردانده مي شــوند. 
متأســفانه اگر خارج از اين ســاعات با ما تماس گرفته شود 
امكان مراجعه به محدوده هاي معرفي شده را نداريم.» وي در 
ادامه به نقاط حاشيه اي و محصوري كه در منطقه وجود دارد 
و جمع آوري سگ ها از اين محدوده كار راحتي نيست، اشاره 
مي كند و مي گويد: «برخي از سگ هاي اين حوالي از سگ هاي 
نگهبان انبارداران و گاراژداران هستند و مالك شخصي دارند 
و مداخله نيروهاي ما مشكالت ديگري را به بار خواهد آورد.» 
وي در رابطه با تقويت سيســتم هاي روشنايي اين محدوده 
مي گويد: «تقويت سيستم هاي روشنايي بوستان هاي منطقه 
فقط به عهده ماست و در اين زمينه بايد اداره برق وارد عمل 

شود.»

معاون فني و عمران منطقه 19:
آسفالت معابر بررسي و 

اجرا مي شود
فني  معاون  گندمــي»  «محمدمهدي 
و عمــران منطقه۱۹، درباره رســيدگي به 
مشــكالت آســفالت معابر اين راسته صنعتي 
اين طور پاســخ مي دهد: «بررسي هاي الزم در اين محدوده از 
منطقه انجام مي شود و در صورت نياز به آسفالت و جدولكاري 

اين طرح در دستور كار قرار مي گيرد.» 

معاون خدمات شهري شهرداري 

معاون فني و عمران منطقه 

و عمــران منطقه
مشــكالت آســفالت معابر اين راسته صنعتي 

نوراهللا احمدي
ساكن قديمي محله

احمد موميوند
ساكن قديمي محله

اكبر خزائي
ساكن قديمي محله

حسين مؤمني
ساكن قديمي محله

زهرا بلندى

 قدمت محله به گفته اهالي آن به حدود ۶۰ســال قبل برمي گردد. محله «علي آباد پاكدانه» 
كه در گذر سال ها به تدريج بافت مســكوني اش را از دست داده و با آغاز فعاليت كارگاه هاي 
تراشكاري، آهنگري، نجاري، توليد مبلمان و... به يك راسته صنعتي تبديل شده است. حدود 
۳۰۰كارگاه ريز و درشــت با بيش از ۶۰۰ نيروي كار در اينجا فعاليت دارند و تعداد اندكي سكنه 
هنوز در آن ساكن هســتند. گاليه اهالي اين محدوده از منطقه۱۹ نسبت به وجود مشكالتي 
همچون آسفالت نامناسب، تجمع پسماند، كاهش امنيت در محله و...  بهانه اي شد تا سري به 

اين راسته صنعتي بزنيم و در جريان مشكالت آن قرار بگيريم.
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تصحيح
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صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

همراهی ۲کارشــناس و در موضوع تسهيلگری 
با حضــور ۳کارشــناس اجرا می شــود.» اين 
مقام مســئول به آموزش های مجازی در قالب 
کليپ های آموزشی، اينفوگرافی و موشن گرافی 
و چهره بــه چهره در قالب نصــب بنر، توزيع 
بسته های آموزشی اشــاره می کند و می گويد: 
«در نهايــت بعد از اســتخراج اطالعات محله، 
اطالع رســانی و آموزش طی جلســاتی که با 
همــکاران تيم  ترويجگر و تســهيلگر در محله 
دولتخواه و شهرک گلسار داشتيم، رويدادهايی 
را به عنوان رويداد پيشــنهادی بــرای ارتقای 
ســطح فرهنگ مردم نســبت بــه محورهای 
مورد نظر به مرکز معرفــی کرديم. ۳پروپوزال 
در بخــش تســهيلگری و ۳پروپوزال در بخش  
ترويجگری به شــهرداری مرکز ارائه شــد و با 

تأييد آن، اجرای رويدادها کليد خورد.» 

آپارتمان نشــينی  فرهنــگ  ارتقــای  طرح 
طرحی است که دســتورالعمل آن سال۱۳۹۹ 
توســط شــهردار تهران ابالغ شــد. مديريت 
اين طــرح بــه عهــده اداره کل آموزش های 
شــهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
است، اما معاونت های مختلف خدمات شهری، 
حمل ونقــل و ترافيک و فنــی وعمران هم در 
اجــرای هرچه بهتــر آن مشــارکت می کنند. 
معاون امــور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
منطقه۱۹ با بيان اينکــه اين طرح به ۲بخش  
ترويجگری و تســهيلگری تقســيم می شــود، 
می گويــد: «بخــش  ترويجگری ويــژه مناطق 
۲۲گانه شــهر تهران و بخش تسهيلگری فقط 
ويژه ۸منطقه از جمله منطقه۱۹ است. به طور 
کلی طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــينی در 

چند مرحله اجرا می شود. مرحله اول 
بــه بحث اســتخراج اطالعات محله، 
محلی،  نقشه  استخراج  کوچه گردی، 
استخراج اطالعات کلی محله از افراد 
تأثيرگذار، کسبه، تجمع های مردمی، 
مردمی  شــکايات  محله،  آسيب های 
و... مربوط می شــد که طــی فرايند 
۲ماهه در ســال۱۳۹۹ اجرا شــد و 

دولتخواه جنوبی و... از جمله رويدادهايی هستند 
که با مشارکت تيم  ترويجگری و کارشناسان ادارات 
مختلف شهرداری اجرا شده اند.» وی در ادامه به 
برگزاری مســابقه ۲۰ســؤالی مجازی در آينده 
نزديک اشاره می کند و می گويد: «اين مسابقه با 
موضوعاتی از قبيل راه های پيشگيری از سرقت در 
محور قوانين و حريم خصوصی، ايمنی، ســرقت، 

آتش سوزی و بحران به زودی برگزار خواهد شد.»

تسهيلگران به شهرك گلسار آمدند
اجرای طرح های «باغچه محله من» همايش 
نقاشــی کودک و برگزاری مســابقات نقاشــی 
کودکان و افتتاح ۹کتابخانه به تعداد مجتمع های 
مسکونی شهرک گلسار از جمله طرح هايی است 
که در بخش تسهيلگری در محله شهرک گلسار 
به اجرا در آمده اســت. بصيری با اشاره به اينکه 
واحدهای مســکونی از سطل های زباله تفکيک 
پسماند و از فضای سبز مناسبی بهره مند نبودند، 
می گويد: «با مشــارکت همکاران حوزه خدمات 
شهری مخازن خشک در مجتمع ها نصب شده 
اســت و براساس طرح باغچه محله من کودکان 
با همراهی والدين خود نهال کاشــتند و بخشی 
از حياط شــهرک را به باغچــه تبديل کرده اند. 
اين درحالی است که اين اقدام در ۳نقطه ديگر 
از محله شهرک گلســار هم اجرا خواهد شد.» 
وی در ادامه درباره برگزاری مســابقه و همايش 
نقاشــی کودکان می گويد: «در اين طرح ضمن 
آپارتمان نشينی  فرهنگ  غيرمســتقيم  آموزش 
به کــودکان از آنهــا تقاضا کرديم تــا در کنار 
کشيدن نقاشــی های دلخواه خود از همسايه و 
آپارتمان نشينی در همايش نقاشی همگانی روی 
ديوار مجتمع هم شرکت کنند.» اجرای رويداد 
راه اندازی ۹کتابخانه در مجتمع های مســکونی 
شــهرک گلســار و نصب تابلوهای تبادل نظر و 
تجربه کتابخوانی در کنار همه قفسه های کتاب 
هم ديگر طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــينی 
در بخش تسهيلگری اســت، که بصيری درباره 
آن می گويد: «اهدای بيــش از صد جلد کتاب 
از ســوی شهرداری منطقه۱۹، جمع آوری بيش 
از ۱۵۰جلد کتاب اهدايی از ســاکنان شــهرک 
گلســار، تشــکيل حلقه کتابخوانی و گفت وگو 
درباره کتاب مشترک خوانده شده بين ساکنان 
مجتمع ها، ســخنرانی هيئت مديره و تعدادی از 
ســاکنان درباره اهميت کتابخوانی، شعرخوانی 
کودکان ساکن مجتمع مســکونی گلسار و... از 

ديگر برنامه های مرتبط است.»

برگزارى 22رويداد  ترويجگرى در محله 
دولتخواه جنوبى

بخــش  ترويجگری طــرح ارتقــای فرهنگ 
آپارتمان نشينی در قالب ۲۲رويداد طی زمانبندی 
مشخص در همه نقاط محله دولتخواه جنوبی اجرا 
می شــود. بصيری با بيان ايــن موضوع می گويد: 
«کوچه دوستدار محيط زيست با تأکيد بر تفکيک 
زباله از مبدأ، توزيع کيســه پارچه ای بين اصناف، 
نانوايی ها و ميوه فروشــی های محلــه، برگزاری 
مسابقه تصوير خوب همسايه من در محور قوانين 
و حريم خصوصی در بوســتان بــاران، راه اندازی 
۳کتابخانــه در مجتمع هــای مســکونی محله، 
برگزاری تاالر گفت وگو و ساعت چای همسايگی، 
طرح کوچه ايمن و آموزش چهره به چهره در مورد 
مديريت بحران، سوختگی و پيشگيری از سرقت، 
جمع آوری زباله های خشــک در ۳نقطه از محله 

محله دولتخواه جنوبی به عنوان محله مورد نظر 
برای اجرای طرح  ترويجگری و محله شــهرک 
گلسار به عنوان اجراکننده طرح تسهيلگری در 

منطقه۱۹ انتخاب شدند.»

تأكيد بر مديريت پسماند، همسايگى و 
حريم خصوصى

«مهدی بصيری» با اشــاره به اينکه پس از 
اجرای فــاز اول، از جمع رويدادهای 
اجتماعــی و فرهنگی و اطالعاتی که 
در فاز اول کســب شد تالش کرديم 
در ۳محــور حفظ محيط زيســت با 
تأکيد بر مديريت پسماند، مشارکت و 
همسايگی و قوانين و حريم خصوصی 
به برگزاری رويدادهــا بپردازيم. اين 
رويدادهــا در بخــش  ترويجگری با 

حال خوب با همسايه هاى خوب

ساکن اين شــهرک است درباره اجرای طرح ارتقای 
فرهنگ آپارتمان نشينی در محل سکونتش می گويد: 
«آغاز اين طرح از اواخر سال گذشته اتفاقات خوشی 
برای ما رقم زده اســت. برگزاری دوره های آموزشی 
در حــوزه آپارتمان نشــينی و رويدادهای مرتبط در 
ارتقای فرهنگ آپارتمان نشينی شهرک، کاشت نهال 
با همراهی فرزندان مان، همايش نقاشی کودکان و... 
همه فرصت های خوبی برای ارتقای فرهنگ 
بزرگساالن  و  بچه ها  بين  آپارتمان نشــينی 

است.»
 کبودوند به نتايج مثبت اين طرح اشاره 
می کند و می گويد: «بــا اين اقدامات رفتار 
ساکنان آپارتمان نسبت به قبل با تغييرات 
مثبت همراه بوده است. پيش از اين برخی 
از همســايگان زباله های شان را از پنجره در 

شهرک گلســار با ۷۲۶واحد مســکونی، ۹برج و 
۳هزار نفر جمعيت در خيابان برادران شــکری محله 
دولتخــواه جنوبی قــرار گرفته اســت. بخش قابل 
توجهی از اهالــی مجتمع همراه فرزندان شــان در 
محوطه بيرونی جمع شــده اند تــا از رويدادی که با 
هدف آگاه سازی آنها در حال برگزاری است بهره مند 
شــوند. گروهی از بچه ها قلم مو به دست گرفته و با 

نقش هــای ذهنی خود بــه بنر بی جانی که 
روی ديوار يکــی از بلوک ها نصب شــده، 
روح می بخشــند. عــده ای هــم دور ميزو 
صندلی های کوچک نشســته و با مدادهای 
رنگی روی کاغذ نقاشی های دلخواه شان را 
با موضوع همسايه و آپارتمان نشينی ترسيم 

می کنند. 
«فاطمه کبودوند» که از ۷ســال پيش 

محوطــه می ريختند، اما خوشــبختانه اکنون خيلی 
رفتارشان بهتر شده و قوانين آپارتمان نشينی و آداب 

همسايه داری را بيشتر رعايت می کنند.»

زندگى مسالمت آميز همسايه ها در كنار هم
«زينب ابراری» بانوی جــوان ديگری که در اين 
مراســم حضور دارد، می گويد: «اين پويش يک نوع 

فرهنگسازی اســت تا همسايه ها بتوانند در 
کنار همديگر به صورت مسالمت آميز زندگی 
موضوع  آپارتمان نشــينی  فرهنــگ  کنند. 
مهمی اســت که بايد هريک از شهروندان 
نســبت به آن آگاه باشند. متأسفانه قوانين 
آپارتمان نشينی آن طور که بايد، به خصوص 
در محله های جنوبی شهر رعايت نمی شود.» 
او به اثرات مثبت برگزاری مسابقه نقاشی با 

موضوع فرهنگ آپارتمان نشينی روی فرزندش اشاره 
می کنــد و می گويد: «کودکان ما شــايد تاکنون به 
موضوع همســايگی و آپارتمان نشينی چنين نگاهی 
نداشــته اند. اجرای اين طرح فرصت خوبی اســت تا 
آنها با اين موضوع مهم بيشتر آشنا شوند و به عنوان 
ســفيران طرح والدين شــان را هم به رعايت قوانين 
آپارتمان نشــينی مکلف کنند.» او در ادامه از طرح 
راه انــدازی کتابخانــه و جلســات گفتمان 
کتابخوانــی قدردانی می کنــد و می گويد: 
«اين اقدام در رشــد فرهنگ بانوان شهرک 
گلســار تأثير بسزايی خواهد داشت. باتوجه 
به اينکه اين طرح به تازگی به اجرا در آمده 
هنوز برای ارزيابــی عملکرد آن خيلی زود 
اســت، اما قطعًا در بلندمدت شاهد تأثيرات 

مثبت آن خواهيم بود.»

برای اهالی محله داشته اســت.» شوريده با اشاره به 
اينکه اين حرکت خيلی خوبی بوده و حتم دارم با اين 
آگاهی بخشی طی چند سال آينده بسياری از مشکالت 
مجتمع رفع خواهد شد، می گويد: «در روزهای کرونا 
که ارتباط بين همسايه ها کمرنگ تر از قبل شده است، 
اجرای چنين طرحی در انسجام روابط بين همسايه ها 
و احيای آيين همســايه داری که ســال های دور بين 
مردم رواج داشــت، تأثيرگذار اســت. فقط 
اميدوارم اين طرح به صورت مســتمر اجرا و 

آثار و نتايج آن مرتب رصد شود.»

رفع معضلى مهم در جنوب شهر
آپارتمان نشينی در  متأسفانه مشــکالت 
مناطق جنوبی شهر بيشــتر است و اجرای 
چنين طرح هايی يک نياز ضروری محسوب 

همه پيام هاى خوب يك پويش
تعــداد آقايان حاضر کمتــر از بانوان اســت، اما 
همان تعداد محدود حضور پررنگی در مراســم دارند 
و در اجرای هرچه بهتر مراســم مشــارکت می کنند. 
«حميدرضا شــوريده» يکی از همين افراد است که 
آپارتمان نشــينی می گويد:  پويش  برگــزاری  درباره 
«ارتقای فرهنگ آپارتمان نشينی نياز مهم محله ماست 

و اجرای طرحی با اين نام می تواند در ارتقای 
فرهنگ ساکنان محله خيلی مؤثرعمل کند. 
انجام اقداماتی مانند کاشت نهال با مشارکت 
اهالــی محله عــالوه بر زيبايی، احســاس 
مســئوليت شهروندان را نســبت به محيط 
پيرامون شان بيشتر می کند. تعويض مخازن 
زبالــه، آمــوزش فرهنگ آپارتمان نشــينی 
به صــورت محيطی و مجــازی، پيام خوبی 

می شــود. «شــيرين طالبی» يکی ديگر از ســاکنان 
شهرک گلسار اســت که با بيان اين جمله می گويد: 
«آلودگی هــای صوتــی، بــاز گذاشــتن در واحدها، 
به خصوص در فصل تابســتان از جمله مشکالت مهم 
ما در اين شــهرک اســت که اميدواريم اجرای طرح 
ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــينی در رفــع آنها مؤثر 
باشــد.» طالبی با بيان اينکه کودکان قشر تأثيرپذير 

هســتند و با مشــارکت در اين طرح ها 
تشويق شــده اند تا بيشتر به همسايه ها 
احترام بگذارند و برای يادگيری فرهنگ 
آپارتمان نشــينی تالش کنند، می گويد: 
«اگر همه شهروندان در اجرای اين طرح 
مشــارکت کنند و نکات آموزشی مطرح 
شــده را مراعات کنند همگی از تبعات 

مثبت آن حتمًا بهره مند خواهيم شد.»

گفت و گو با ساکنان شهرک گلسار

شاهد تغييرات 
فاطمه كبودوندمثبت بوديم

ساكن محله
زينب ابرارى

ساكن محله
حميدرضا شوريده

ساكن محله
شيرين طالبى

ساكن محله

مديرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران: 

اين پويش ادامه دار است

فرهنــگ  ارتقــای   طــرح 
در چه  با چه هدفی  آپارتمان نشينی 
مناطقی از شــهر تهران به اجرا در 

آمده است؟ 
طبق اســناد باالدستی و سرشماری 
که در ســال۱۳۹۵ انجام شده، بيش از 
۹۳درصد شهروندان تهران در آپارتمان 
زندگــی می کنند. زيســت قالب تهران 
آپارتمان نشينی است و نياز است که با 
هدف افزايش آگاهی شهروندان در حوزه 

آپارتمان نشينی و همچنين تغيير و 
پايدارسازی رفتار در اين حوزه 
فرهنگسازی جدی تری انجام 
شــود. طرح ارتقای فرهنگ 
آپارتمان نشينی با پويش«هم 

ســايه هم» قريب به ۲ســال 
اســت در اداره کل آموزش های 

است  برنامه ريزی  در حال  شــهروندی 
و در ايــن مــدت کارهــای مطالعاتی، 
و...  توليد دســتورالعمل ها  نظرسنجی، 
انجام شــده و چند ماهی است که وارد 
فاز اجرايی شــده است. تسهيلگران در 
۸منطقه و  ترويجگران در هر ۲۲منطقه 
حضور دارند و در ۳محور محيط زيست 
و پســماند، قوانين و مقــررات، حريم 
با  خصوصی و مشــارکت همســايگی 
اکنون در  کار می کننــد.  شــهروندان 
مرحلــه آزمايــش طرح هســتيم و از 

شهريور وارد فاز اجرايی می شويم. 
 کداميک از محله های منطقه۱۹ 

از اين طرح بهره مند شده اند؟ 
در نقــاط مشــخص شــده شــهر 
آموزشگران، تســهيلگران و  ترويجگران 
را مســتقر کرده ايم و با شــهروندان به 
اجرای برنامه ها و رويدادهای مشارکتی 
می پردازيم. در بخش  ترويجگری محله 
دولتخــواه و بخش تســهيلگری محله 
شهرک گلســار منطقه۱۹ ميزبان اين 

طرح هستند. 
 چه اقداماتی در اين محله ها در 

حال اجراست؟ 
به صورت  آموزشــی  مباحــث  ارائه 

مجازی و چهــره به چهــره، برگزاری 
مســابقه نقاشــی و همايــش همگانی 
نقاشی برای کودکان و نوجوانان، ايجاد 
باغچــه محلی، نصب مخازن خشــک 
در مجتمع هــای مســکونی، راه اندازی 
کتابخانه هــای محلــی و... از جملــه 
اقدامــات مهــم مربوط بــه اين طرح 
هســتند. کودکان و نوجوانان در اجرای 
اين طرح ها نقش بسزايی دارند، چراکه 
اين گروه به عنوان سفيران طرح ارتقای 
فرهنگ آپارتمان نشــينی يکی از 
هدف های اصلــی ما در حوزه 
آموزش شــهروندی هستند 
اين گروه  و فرهنگسازی در 
مؤثرتر  و  پايدارتــر  ســنی 

خواهد بود. 
 دليل انتخاب شــهرک 
گلســار منطقــه۱۹ در بين ۸محله 
پايتخــت که از طرح تســهيلگری 

بهره مند می شوند، چيست؟ 
ســعی کرديم نقاط و شــهرک های 
محصــوری را انتخاب کنيــم که توان 
اندازه گيری و سنجش آنها وجود داشته 
باشد تا بتوانيم تغيير را به خوبی احساس 
کنيــم و ارزيابی دقيقی از وضعيت قبل 
و بعد آن داشته باشــيم. از سوی ديگر 
اين ۸نقطه با هدف داشــتن پراکندگی 
جغرافيايی در شــمال، جنوب، غرب و 
شرق انتخاب شده اند و منطقه۱۹ نقطه 

مربوط به جنوب غرب است. 
 يکی از دغدغه های هميشگی 
شــهروندان ادامه دار بــودن چنين 
طرح هايی اســت. اين طــرح ادامه 

خواهد داشت؟ 
با پايان اين طرح در محله دولتخواه و 
شهرک گلسار، نقطه ای ديگر در شهرک 
يــا محله ای ديگر انتخاب و طرح در آن 
اجرا می شــود. تا شــهريور فاز اجرايی 
اين پويش انجام می شــود و در فاز دوم 
براســاس ارزيابی هايی کــه در فاز اول 
داشــته ايم فرايند را تغيير می دهيم و 

نقاط ضعف آن را تقويت می کنيم.

آپارتمان نشينی و همچنين تغيير و 
پايدارسازی رفتار در اين حوزه 
فرهنگسازی جدی تری انجام 
شــود. طرح ارتقای فرهنگ 
آپارتمان نشينی با پويش«هم 

ســال 
اســت در اداره کل آموزش های 

فرهنگ آپارتمان نشــينی يکی از 
هدف های اصلــی ما در حوزه 

خواهد بود. 

با توجه به سکونت بخش عمده شهروندان تهرانی در آپارتمان ها و مجتمع های 
مسکونی طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشينی در شهر تهران به اجرا در آمده 
و به برگزاری رويدادهای مختلف می پردازد. حضور «مجتبی دانشور» مديرکل 
آموزش های شــهروندی شهرداری تهران در يکی از رويدادهای شهرک گلسار 

منطقه۱۹ بهانه ای شد تا به گفت وگو با وی بپردازيم. طرح ارتقاى فرهنگ 
آپارتمان نشينى در محله 

دولتخواه جنوبى و شهرك 
گلسار در حال اجراست

مهدى بصيرى
ساكن محله

زهرا بلندى

در گذر سال ها با افزايش روزافزون جمعيت شهر تهران، خانه های کلنگی و حياط دار جای خود 
را به ساختمان ها و آپارتمان های سربه فلک کشيده داده اند. تغيير شکل معماری شهر تعريف 
واژه همســايه را تغيير داده است. حاال ديگر نه تنها اهالی يک کوچه، بلکه همه افراد ساکن در 
يک آپارتمان يا مجتمع مسکونی نقش همسايه را برای يکديگر ايفا می کنند. در چنين شرايطی 
مفهوم همسايه داری تا حد زيادی تغيير کرده و فرهنگ آپارتمان نشينی به مبحث مهم شهری 
تبديل شده است. برگزاری طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشينی با محور «هم سايه هم» يکی 
از اقدامات مهم سازمان آموزش های شهروندی شهر تهران است که در محله دولتخواه جنوبی و 
شهرک گلسار منطقه۱۹ به اجرا درآمده و موفق عمل کرده است. در اين گزارش با جزئيات اين 

طرح و آثار مثبتی که به همراه داشته است بيشتر آشنا می شويم.
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

رزمايش كمك 
مؤمنانه در آذرى

با شــيوع ويــروس کرونــا و به 
زحمت افتــادن برخی خانواده ها در 
تأميــن نيازهای ضروری خود، رهبر 
معظم انقالب از خّيران خواستند با 
کمک های مؤمنانه دست نيازمندان 

را بگيرند.
 خيريه مســجد حضرت حمزه 
سيدالشــهدا(ع) هم در اين راســتا 
پيشــقدم شــده و جزو نخســتين 
مســاجدی بود که سبد کاال و مواد 
غذايــی تهيــه، بســته بندی و بين 

خانواده های کم بضاعت توزيع کرد. 
هر روز جمعی از اهالی به مسجد 
آمــده و موادغذايی را دســته بندی 
می کردنــد، به اين صورت که در هر 
دســته برنج، روغن، حبوبات، چای، 
قند، گوشــت و... قرار داده و سپس 

بسته بندی و توزيع می کردند. 
رزمايش همدالنه آنها به سرعت 
نقل محافل شــد و نه تنها ساکنان 
منطقه، بلکــه افرادی که در مناطق 
ديگر زندگــی می کردند برای تهيه 
مايحتــاج ضــروری همنوعان خود 
اعالم آمادگی کردند. جبلی می گويد: 
 «متأسفانه بيشتر خانواده های ساکن 
در ايــن محله و منطقــه کم درآمد 
هســتند و نمی توان توقع زيادی از 
آنها داشــت. به همين خاطر حدود 
۸۰درصــد افرادی که در تأمين نياز 
خانواده های کم بضاعت با ما همکاری 
می کنند ســاکن مناطق ديگر شهر 

هستند.»
يکــی ديگــر از فعاليت های اين 
خيريــه برپايــی هفتگی ايســتگاه 
صلواتــی «ولی امــر» در قطعه۴۴ 
بهشــت زهــرا(س) اســت. اعضای 

پنجشنبه ها  خيريه، 
در کنار مزار شهدای 
گمنام از زائران اهل 

و  پذيرايی  قبــور 
ی  مه هــا نا بر
و  فرهنگــی 
اجرا  مذهبی 

می کنند. 

متولد سال۱۳۴۳ است؛ همان سالی که مسجد حضرت 
حمزه سيدالشــهدا(ع) بنيان گذاشته شده است. با اينکه 
ســنش برای کمک به ساخت اين مسجد قد نمی داده، اما 
به خوبی اســم کسانی را که پايه های اين مکان مقدس را 
بنا نهاده انــد، می داند. می گويد: «زميــن ۳۰۰مترمربعی 
مسجد را ۵۸سال پيش حاج «محرم گنجی» وقف کرد و 
سال۱۳۴۳ افتتاح شد. از همان زمان اينجا محل گردهمايی 
ساکنان محله آذری بود. برای ساخت اين مسجد تک تک 

گذاشــتند، اما قديمی ها می گويند اهالی ســنگ تمام 

حاج «علی اوسط محمدی» بنايی مسجد را برعهده داشته 
و شخصی به اسم «اوستا علی خانی» هم ديوارها و سقف را 
گچکاری کرده اســت. زن و مرد، پير و جوان برای خشت 
خشت ديوارهای اين مسجد تالش کردند و خيلی ها هم از 
وقت، تخصص و دارايی خود برای ساخت آن مايه گذاشتند، 

اما خواستند برای هميشه گمنام بمانند.» 

همرزم شهيدان چمران و هادى
او که فعاليت های انقالبی اهالی را به ياد دارد، می گويد: 
 «اين مسجد قبل از انقالب محلی برای اجتماعات و برگزاری 
تظاهــرات مردمی بــود. در دوران دفاع مقدس هم يکی از 
مســاجد مادر منطقه۱۷ محسوب می شد که رزمنده ها از 
همين جا به جبهه ها می رفتند. در شبستان مسجد عکس 
۷۰جوان محله آذری نصب شده که از مسجد به جبهه اعزام 
شده و به شهادت رســيدند. بيش از ۵۰نفر هم در دوران 
دفاع مقدس به درجه جانبازی نايل شدند.» خودش نيز از 
جانبازهای هم محله ای است که در ۱۵سالگی به کردستان 
اعزام شده تا با ضد انقالب بجنگد. در جنگ های نامنظم 
همرزم شهيد چمران بوده و به گفته خودش درس های 
زيــادی از او فرا گرفته اســت. در عمليــات مطلع الفجر 
هم کنار شــهيد ابراهيم هادی با دشمنان جنگيده و در 
عمليات های بدر، کربالی مقدماتی و کربالی۵ بر اثر اصابت 
ترکش و موج انفجار به درجه جانبازی رسيده است. جبلی 
پس از جنگ تحميلی به فعاليت در سپاه پاسداران مشغول 

و هم اکنون بازنشسته شده است. 

شناسايى دقيق نياز محرومان
«مساجد از صدر اسالم تاکنون محلی برای حل نيازها 
و مشــکالت مسلمانان بوده و هســتند. در اين مکان های 
مذهبی برای بسياری از معضالت محله ها نيز چاره انديشی و 
فعاليت های زيادی برای رفع آنها انجام شده است. در کنار 
ايــن موضوع همواره نيازمندان برای اعالم نيازهای خود و 
دريافت کمک خّيران راهی مســاجد می شوند و می دانند 
در آنجــا می توانند افرادی را پيدا کنند که دست شــان را 
بگيرند. مسجد حضرت حمزه سيدالشهدا(ع) در محله آذری 

همچنين کارکردی دارد.» 
جبلی با بيان اين حرف ها ادامه می دهد: «هميشــه در 
اين مســجد رسم بود بين نمازهای جماعت نذوراتی برای 

نيازمندان جمع آوری شود. کمک های مردمی هم از سوی 
هيئت امنای مســجد به دست نيازمندانی می رسيد که در 
محله شناسايی شده بودند.» وی که بانی راه اندازی خيريه 
در مسجد حضرت حمزه سيدالشــهدا(ع) بوده، می گويد: 
 «گاهی افرادی به مسجد آمده و تقاضای کمک می کردند. 
نمازگزاران هم درحد وسع خود به آنها کمک می کردند، اما 
هميشه دوست داشتم کمک ها به دست نيازمندان واقعی 
برسد. از همه مهم تر دوســت داشتم نيازمندان شناسايی 
و از مشــکالت آنها به صورت دقيق باخبر شويم تا براساس 
نيازهای شان کمک کنيم. به عنوان مثال، خانواده ای نياز به 
دارو و درمان داشــت و خانواده ديگری ممکن بود در تهيه 
جهيزيه فرزندش مشکل داشــته باشد. اگر نياز خانواده ها 
شناسايی می شد بهتر می توانســتيم به آنها کمک کنيم. 
اين طور بود که ۲۰سال پيش خيريه مسجد حضرت حمزه 

سيدالشهدا(ع) را راه اندازی کرديم.» 
اکنون حدود ۱۵۰خانواده نيازمند تحت پوشــش اين 
خيريه هســتند و جبلی با کمک خّيران به صورت مستمر 
از آنها حمايت می کنــد. هر ماه مواد غذايی اين خانواده ها 
را تهيه می کنند و به دست آنها می رسانند. اگر بيماری در 
خانه داشته باشند به مراکز درمانی معرفی و داروی آنها را 
تأمين می کنند. اگر در تهيه نوشت افزار و پوشاک فرزندان 
خود محدوديت داشته باشند به ياری آنان می روند و خالصه 
از هر نظر مراقبند تا اين خانواده ها با مشکل مواجه نشوند. 

مبارزه جانانه با كرونا
پس از شــيوع ويروس کرونا برخی افــراد بيکار يا در 
تأمين نيازهای زندگی خود با مشکل روبه رو شدند. جبلی و 
خّيرانی که با او همکاری داشتند از اين افراد غافل نشده و 
در حد امکان ياريگر آنها شدند. در بين آنها افرادی هم وجود 
داشتند که پيش از اين با کمک های مالی خود از نيازمندان 
حمايت می کردند، اما شــيوع اين ويروس منحوس آنها را 
خانه نشــين کرد. جبلی و دوســتانش با همفکری و اتخاذ 
تصميم های مناسب کمک های مردمی را به نحوی به دست 
آنها رساندند که شــرمنده اعضای خانواده خود نشوند. در 
کنار اين اقدام خيريه مسجد حضرت حمزه سيدالشهدا(ع) 
در توزيع ماسک و مواد ضد عفونی کننده هم بين نيازمندان 
و اهالی سربلند بيرون آمد. بانيان اين خيريه ۱۱هزار خانواده 
ســاکن در محله آذری و محله های اطراف را تحت پوشش 
قرار داده و مواد ضد عفونی کننده بين آنها توزيع کردند. اين 
اقدام زمانی انجام شــد که دسترسی به ماسک و مواد ضد 
عفونی بسيار ســخت بود و برخی شهروندان همه روزه از 
داروخانه ای به داروخانه ديگر می رفتند. اين خيريه با کمک 
هيئت امنای مسجد حضرت حمزه سيدالشهدا(ع)، ياريگر 
نيروهای ارتش و ســپاه هم بــود و مواد ضد عفونی کننده 
زيــادی با تانکر در اختيار آنها قــرار داد تا در محله ها بين 

مردم توزيع کنند. 

  خانه اول و آخر خود را مسجد حضرت حمزه سيدالشهدا(ع) معرفی می کند و هر ساعتی که به اين مکان 
مقدس در محله آذری برويد «جواد جبلی» را آنجا پيدا می کنيد. به معنای واقعی کلمه بچه مسجدی است و نه 
تنها امورات مسجد، بلکه مشکالت محل سکونتش را پيگيری و حل می کند. از رفع نياز بچه محل های نيازمند 
خود هم غافل نشــده و با راه اندازی خيريه در همين مســجد آنها را ياری می دهد. با اين هم محله ای خّير و 

فعاليت هايش که مدال جانبازی هم بر گردن دارد، آشنا می شويم.  

  ابوذر چهل اميرانى

هم محله اى جانباز با راه اندازى 
خيريه كمك  حال خانواده هاى 

كم بضاعت محله آذرى است

مسجد حمزه سيدالشهدا(ع) 
پناهگاه نيازمندان

از  مهندس  آقــای  تحقيقات  نتايج 
پيمان  پرو  پرونده ای  سال۱۳۸۵تاکنون 
شــده که نتايج آن۳بار به ثبت رسيده 
آشنايان،  از مسئوالن،  بسياری  ديگر  و 
همکاران و هم محله ای هايش او را به عنوان 
فردی نوآور و مبتکر می شناســند، اما 
او وقتی گذشــته اش را ورق می زند، به 
لحظات  بکرترين  که  می رسد  خاطراتی 
قلقلک ذهن خالقش بوده اند و شايد اگر 
فرصت رشد پيدا می کردند، منشأ اثر و 
نتايج قابل توجهی می شدند. جهان تيغ 
می گويد: «وقتــی در معاونت راهنمايی 
و رانندگــی کار می کــردم، نحوه ارائه 
خدمات بخش مربوطه ام را به ســبک و 
روشــی نو درآوردم که با دقت بيشتر 
و صرف زمان و نيروی انســانی کمتری 
می شدند.  انجام  روش سنتی  به  نسبت 
من هيچ وقت شــغلی متناسب با رشته 
تحصيلی ام پيدا نکردم، اما در سال هايی 
که تازه فارغ التحصيل شــده بودم، در 
به  خوبی  ايده های  عمرانی  فعاليت های 
ذهنم می رســيد که نهادهای دولتی و 
غير دولتی به دليل هزينه بر بودن شــان 
از آنها استقبال نمی کردند و من کم کم 
از صرافت دنبال کردن طرح ها افتادم.»  
از نشانه ها و  جهان تيغ که معتقد است 
چشمه های خالقيت نســل نو نبايد به 
سادگی بگذريم، دلش می خواهد فرصتی 
فراهم شــود تا تجربياتش را در اختيار 
نوجوانان پژوهشگر هم محله ای اش قرار 
دهد. او می گويد: «بايد روحيه تحقيق و 
حساسيت نسل نو نسبت به کمبودها و 
نيازهای کشور و محل زندگی شان را تازه 
نگه داريم تا برای کنار زدن مشــکالت 
انگيزه و هدف داشته باشند.» جهان تيغ 
بی مهری مسئوالن نسبت به فعاليت های 
تحقيقاتی پژوهشگران را سبب دلسردی 
جوانان محقــق می دانــد و از کمبود 
دارد.  گاليه  شهرری  پژوهشی  امکانات 
او می گويــد: «تحقيق و پژوهش نياز به 
فضا و تجهيزاتی خاص دارد و پژوهشگر 
برای در اختيار داشتن اين تجهيزات بايد 
همکاری و حمايت بسياری از سازمان ها 
را جلب کند، اما نهادهای مرجع تحقيق 
با مبتکران همراهی  و پژوهش شهرری 
نمی کنند و آنها مجبورند به تنهايی اين 

مسير را طی کنند.» 

مبتكران 
شهررى حمايت 

نمى شوند

 وقتــی اتفاق ناگــواری می افتــاد، آرزو می کرد 
می توانست جلو آن را بگيرد. موقعی که 
هول و والی احتمال زمين لرزه همه را 
نگران و بيقرار می کرد، با خود می گفت: 
«کاش وسيله ای وجود داشت که وقوع 
زمين لــرزه را پيش بينی کند.» يا اگر 
کم و کاستی در جايی می ديد فوراً راه 
جبران آن به ذهنش خطور می کرد، اما 
اين احساسات که از طبع مسئوليت پذير 
داريوش جهان تيغ سرچشمه می گرفت، 
خيلی زود در البــه الی روزمرگی ها و 
مشکالت زندگی او گم می شد و مجال 

نشو و نما پيدا نمی کرد. 
او روزی مشــغول تماشــای فيلمی 
سينمايی بود که در ماجرای آن خودرو 
هنرپيشه هنگام عبور از جاده ای بارانی 
پنچر و قهرمان داســتان بــرای خارج 
کردن الستيک زاپاس مجبور به تخليه 
صندوق عقب و تحمل مشکالتی فراوان 

می شود. جهان تيغ هنگام تماشای اين صحنه دريافت 
که اگر برای محل الستيک زاپاس خودرو محلی مجزا 
در نظر گرفته شود، راننده آسان تر و با صرف زمان کمتر 
می تواند خودرو را تعمير کند. او تا مدت ها به اين موضوع 

ميان گذاشت که برخالف توليد کنندگان داخلی مورد 
استقبال قرار گرفت و پيشنهاد همکاری و انبوه سازی 
آن را مطــرح کردند، اما او حتی زمانی که اختراعش 
در نمايشــگاه مخترعان ســوئيس مــدال برنز را به 
دســت آورد، با اين اميد که شايد ايده ای که در ذهن 
يک مبتکر ايرانی شــکل گرفته، در چرخه صنعت و 
توليد ايران عملياتی شــود، باز هم دست نگه داشت 
و درنــگ کرد؛ درنگی که هنوز هــم ادامه دارد و در 
انتظار توجه مسئوالن و دست اندرکاران کشور کشدار 
و طوالنی شــده است.  اين مهندس عمران و مخترع 
محلــه دولت آباد درباره دشــواری های کار مخترعان 
می گويد: «يک پژوهشــگر برای گردآوری اطالعات 
می تواند از کتــاب، اينترنت و ديگر منابع تحقيقاتی 
اســتفاده کند، اما اين امکانات برای مبتکران راهگشا 
نيستند و شخص بايد فقط با گذراندن مراحل آزمون 
و خطاهای مداوم به نتيجه مطلوب برسد که مشکالت 

و محدوديت های زيادی برايش به وجود می آورد.» 
جهان تيغ زندگی ساده و دور از تجمل دارد و برای 
او صرف وقت و هزينه های ســنگين آزمون و خطاها 
و ثبت طرح های پژوهشی آســان و بی دغدغه نبوده 
است. او حمايت نشــدن مبتکران را سبب دلسردی 
اين قشر فرهيخته می داند و می گويد: «بسياری مواقع 
طرح های پژوهشی ارزشمند و کارگشا به دليل تحميل 
هزينه های سنگين بر زندگی مخترعان بی نتيجه رها 

می شود و به بازدهی نمی رسد.»

فکر می کرد و بر خالف ايده های گذشــته اش تصميم 
گرفت آن را بی نتيجه رها نکند. با آنکه تحصيالت آقای 
مهندس در رشته عمران با اين طرح همسويی نداشت، 
او توانســت راه عملياتی شدن آن را پيدا کند و پس از 
پشت سر گذاشتن هفت خوانی دشوار و زمانبر، طرح را 
به نام «نصب جای زاپاس کشويی در خودرو سواری» 

در رديف اختراعات ملی به ثبت برساند. 

تالش براى جبران خطاهاى انسانى
او طرحــش را به مراکــز و نهادهای مختلف ارائه 
کــرد، اما با آنکه مورد توجه و تحســين مســئوالن 
مراکز قرار می گرفت، هيچ کس برای عملياتی کردن 
و توليد انبوه اين ابزار آســتين باال نزد. جهان تيغ در 
اداره راهنمايی و رانندگی خدمت می کرد و آنجا شاهد 
بود که در ثبت مشــخصات و شــماره خودرو مورد 
جريمه تخلفات رانندگی خطاهای انســانی زيادی به 
وجود می آيد. او با آنکه از بی مهری مسئوالن به طرح 
نصب جای زاپاس دلگير بود، نتوانست بی تفاوت بماند 
و دســتگاه بارکدخوانی را ابداع کرد که اين خطاها را 
به حداقل می رســاند. ايده دستگاه بارکد خوان به نام 
مخترع جوان شهرری به ثبت رسيد، اما اين طرح در 
مرحله بهره برداری برای او جز دلخوری و 
رقم خوردن يک تجربه تلخ تازه ثمری به 
همراه نداشت. در همان سال ها برای يکی 
از آشنايان جهان تيغ حادثه رانندگی پيش 
آمــد. او وقتی به عيادتــش رفت مصدوم 
تعريــف کرد کــه خواب آلودگــی هنگام 
رانندگی ســبب شده به دره سقوط کند و 
وقتی امدادگران برای نجاتش سر رسيدند 
در حالی که او ميان مرگ و زندگی دست 
و پا می زد و هر لحظه امکان انفجار خودرو 
بيشتر می شــد، امدادگران نمی توانستند 
قفل کمربند ايمنی اش را، که گير کرده بود، 
باز کنند. شنيدن اين اتفاق ناگوار تا مدت ها 
ذهن آقای مخترع را به خود مشغول کرد 
و تا راهی برای باز شــدن قفل کمربند در 

مواقع اضطراری پيدا نکرد، آرام نگرفت. 

مدال برنز نمايشگاه مخترعان
داريوش جهان تيغ اين بار پس از پذيرفته شــدن 
ايــده اش به عنوان اختراع، عــالوه بر آنکه طرحش را 
به توليدکننــدگان داخلی ارائه کرد، اين اتفاق بزرگ 
را با يکی از شــرکت های خودروسازی مطرح دنيا در 

به ذهن هاى خالق فرصت رشد دهيم
نوآورى هاى اين نخبه اهل رى تحسين مسئوالن 

را برانگيخته، حمايت شان را اما نه 

 سال ها پس از شروع زندگی مشترک و دقيقًا 
«نصب  ايده  رنگارنگش  مســئوليت های  وسط 
زاپاس کشــويی در خودرو ســواری» ذهنش 
را به خود مشــغول کرد و روزها و شــب های 
بســياری را به پيگيری آن گذرانــد. به نتيجه 
رسيدن اين طرح و ثبت آن در شمار اختراعات 
را تشــويق کرد که  ملی، «داريوش جهان تيغ» 
کنجکاوی هايش را بيش از گذشته جدی بگيرد. 
او که دوره کودکی و نوجوانی اش را دور از هياهو 
و هيجان دنيای پژوهش گذرانده، از سال ۱۳۸۵ 
تاکنون۳ نوآوری را به نام خود به ثبت رســانده 
است. گزارش زير شرح ابداعات اين مخترع محله 

دولت آباد است.

سارا جعفرزاده
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بسيارى مواقع 
طرح هاى 

پژوهشى ارزشمند 
و كارگشا به 
دليل تحميل 

هزينه هاى 
سنگين بر 

زندگى مخترعان 
بى نتيجه رها 
مى شود و به 

بازدهى نمى رسد

خيريــه برپايــی هفتگی ايســتگاه 
صلواتــی «ولی امــر» در قطعه۴۴

بهشــت زهــرا(س) اســت. اعضای 
پنجشنبه ها  خيريه، 
در کنار مزار شهدای 
گمنام از زائران اهل 

و  پذيرايی  قبــور 
ی  مه هــا نا بر
و  فرهنگــی 
اجرا  مذهبی 

می کنند. 
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خوشبختانه اعضای خانواده 
جبلی با او همراه هستند و در انجام 

کارهای خير به او کمک می کنند. آنها اعتقاد دارند 
برکت کارهای خداپسندانه به زندگی شان جاری شده و 

هيچ وقت به در بسته نخورده اند. پسرش نيز در همين مسجد 
اقدام به راه اندازی کانون فرهنگی و هنری ابرار کرده و تا پيش 
از شيوع ويروس کرونا کالس درس برای دانش آموزان برگزار 

می کرد. اين کانون فرهنگی و هنری پاتوق نوجوان ها و 
جوان های محله آذری است و در زيرزمين مسجد هم 

مهدکودک مجهزی ساخته شده تا کودکان ۲ تا 
۸ساله از امکانات آموزشی و تفريحی 

آن استفاده کنند. 

جد

ی مس
همیشه به یاد روحان

يکی از 
امتيازهای وي  ژه مسجد حضرت 

حمزه سيدالشــهدا(ع)، همراهی و همدلی 
امام جماعت، هيئت امنا، بسيجيان و خادم مسجد 

با همديگر اســت. اين رفاقت از ابتدای ســاخت مسجد 
وجود داشته و ســبب انجام بهتر کارها شده است. مرحوم 

حجت االسالم «سيدرضا امامی» ۲۷سال امامت جماعت اين 
مسجد را برعهده داشت. همدلی او با اهالی و بچه های مسجدی 
آنقدر بود که وقتی به رحمت خدا رفت سنگ نوشته ای به ياد 
او حک و روی ديوار مسجد نصب شد. اهالی از او به نيکی 

ياد می کنند و اينک با حجت االسالم «سيدمحمد 
لطيف واحديان» معروف به حاج آقا تقوی 

ارتباط نزديک و دوستانه دارند. 
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حسنى

مدير مسئول

امضا
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نظارت
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سردبير محله

امضا
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تصحيح
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صفحه آرا

حسنى

حجت االسالم داود احسانى سال1356 دفترچه خدمت سربازى گرفت، اما بعد از اينكه شنيد امام خمينى(ره) خدمت 
به رژيم پهلوى را حرام اعالم كرده، دفترچه اش را پاره كرد و به خدمت سربازى نرفت. بعد از پيروزى انقالب به 

استخدام دادستانى انقالب درآمد و در دوران جنگ تحميلى به عنوان مبلّغ دينى به مناطق مختلف عملياتى رفت. او 
سال هاى 1362 و 1363 از سوى جامعه روحانيت مبارز غرب تهران در جبهه حضور داشت و سال1362 به عنوان 

امدادگر در بهدارى سپاه ايالم مشغول خدمت شد. فعاليت در واحد تبليغات و انتشارات سپاه سقز در سال1365، 
يگان هاى رزمى منطقه يك ثاراهللا تهران، لشكر28 روح اهللا و حضور در جبهه هاى جنوب و قرارگاه خاتم(ص) اهواز، از 

ديگر خدمات حجت االسالم احسانى است. وى پس از جنگ در ستاد مبارزه با موادمخدر و در زندان اوين مشغول به 
كار شد تا اينكه پس از ملبس شدن در سال1367، به دليل دورى راه و فعاليت هاى حوزوى، از اين كار استعفا داد. 

روحانيــون ثابــت کرده اند که مثــل همه مردم 
می توانند در رشــته های مختلف فعاليت کنند و به 
موفقيت برســند، اما روحانی ۶۲ســاله ای را مقابل 
خودتان مجســم کنيد که برای تان از برنامه نويسی 
رايانه صحبت می کند و پرانرژی و خنده رو يادگيری 
را مختص زمان مشخصی نمی داند و در همين سن 
مشغول يادگيری زبان انگليسی است. حجت االسالم 
داود احســانی ســال۱۳۳۸ در تهران متولد شده و 
توانســته نرم افزاری طراحی و اجــرا کند که اکنون 
در بيــش از يک ســوم دفاتر ثبــت ازدواج و طالق 
کشــور مورد اســتفاده قرار می گيرد. نرم افزاری که 
حجت االســالم احســانی طراحی کرده، سال۱۳۸۷ 
گواهی تأييد فنی نرم افزار را از دبيرخانه شورای عالی 
انفورماتيک کشــور زير نظر معاونــت برنامه ريزی و 
نظارت راهبردی رياست جمهوری گرفته و در دومين 
جشنواره دســتاوردهای رايانه ايران رتبه نخست و 
مدال طال را برای او به ارمغان آورده است. اين نرم افزار 
سال۱۳۸۸ از سوی مرکز توسعه فناوری اطالعات و 
رسانه های ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پروانه انتشار گرفته اســت و در دفاتر ثبت ازدواج و 
طالق مورد استفاده قرار می گيرد. وی توانسته همان 
ســال نرم افزار جامع دفاتر ازدواج و طالق خود را به 
 WSA (UN WSIS Award) رقابت های جهانی
ســازمان ملل متحد ارائه کند کــه عالوه بر انتخاب 
هيئــت داوران، بــرای درج در کتــاب برترين های 
محتوای الکترونيکی جهان انتخاب شــد. همچنين 
حجت االسالم احسانی توانست گواهينامه رسمی از 
چهارمين دوره رقابت های ملی دستاوردهای رايانه ای 
ايران را دريافت کنــد و ضمن تقدير هيئت داوران، 
به عنوان برگزيده اول دستاوردهای رايانه ای جمهوری 

اسالمی ايران معرفی شود. 
نرم افزاری که حجت االسالم احسانی طراحی کرده 
است، همه کارهای مربوط به دفاتر ثبت ازدواج و طالق 

را انجام می دهد و از هدررفت کاغذ و وقت، همچنين 
از بروز اشتباهات احتمالی جلوگيری می کند. 

 پا در كفش برنامه نويس ها كردم! 
حجت االسالم احسانی شــوخ طبع است و همين 
موضوع باعث می شود حرف هايش به دل بنشيند. با 
لبخندی بر لب می گويد: «پسرعموی جانبازی دارم 
که خيلی شوخ طبع اســت. يکبار به من گفت "شما 
روحانيون در هر رشته ای از سياست و اقتصاد گرفته 
تا طبابــت فعاليت می کنيد.“ من هــم پا در کفش 
مهندســان برنامه نويس کردم چون ديــدم در اين 
حوزه کمتر کسی وارد شده است (می خندد). اواخر 
سال۱۳۸۳ برنامه نويسی را شــروع کردم و استادان 
خصوصی به دفتر کارم آمدنــد. علت اينکه وارد اين 
حرفه شــدم، خيلی اتفاقی بود. قبل از برنامه نويسی، 
شــروع به يادگيری رايانه کرده بــودم. يادم می آيد 

کامپيوتــر  ســال۱۳۸۱  ۱۵دی 
خريدم. شروع به يادگيری مبانی 
کــردم و بعدهــا وينــدوز، ورد، 
فتوشاپ، پريمير، ميکس و مونتاژ 
را ياد گرفتم. از آنجا که دفتر ثبت 
ازدواج و طالق داشتم، گاهی اوقات 
به کانون سردفتران ازدواج و طالق 
می رفتم. آن زمان کتابچه هايی از 
ســوی کانون چاپ می شد که در 
آن نشــانی و شــماره تلفن دفاتر 
ثبت ازدواج و طالق وجود داشت. 
بودند هزار  آنها هميشــه مجبور 
نسخه از اين کتابچه را چاپ کنند 
چون چاپ ديجيتال در آن زمان 
مرسوم نبود. اين درحالی است که 
آن زمان در اســتان تهران کمتر 
از ۵۰۰دفترخانه وجود داشــت و 

هميشــه نيمی از کتابچه ها هدر می رفت. البته ۵ ـ ۶ 
ماه بعد از چاپ هم کتابچه ها بی استفاده می شد چون 
نياز بود به خاطر فوت سردفتر يا تغيير شغل يا تغيير 
مکان اطالعات به روز شــود.» حجت االسالم احسانی 
ادامه می دهد: «به رئيس کانون سردفتران گفتم من 
فايل ورد درســت می کنم تا اطالعــات دفاتر در آن 
نوشته شود. هر زمان هم تغييراتی الزم بود به راحتی 
می توان در اين فايل انجام داد و هرکســی اطالعات 
دفاتر را خواســت، نياز نيســت کتابچه به او بدهيد 
و می توانيد همين فايــل را پرينت بگيريد. در زمان 
طراحی ايــن فايل فهميدم درج اطالعات در نرم افزار 
اکسل بهتر و راحت تر است و می توان اطالعات را وارد 
يا جســت وجو کرد. برای يادگيری اين کار با يکی از 
برنامه نويس ها آشنا شــدم و با او تماس گرفتم. او به 
من گفت کار با نرم افزار اکسل برای شما سخت است، 
اما پافشــاری کردم و قرار شد در ۴جلسه اين کار را 
به من ياد بدهد. ۴جلسه هم قرار 
گذاشــتم تا نحوه کار در محيط 
دلفــی را به من آموزش بدهد، اما 
هر روز تشــنه يادگيری می شدم 
و بيش از ۵۰جلســه در کالس ها 

شرکت کردم.»
آشنايی حجت االسالم احسانی 
با اين نرم افزارها منجر به طراحی 
نرم افزاری شــد که بتوان از طريق 
آن در دفاتــر ثبت ازدواج و طالق 
فعاليــت مؤثرتری داشــت. او با 
طراحــی اين نرم افــزار مقام های 
متعــدد کشــوری گرفــت و در 
مسابقات جهانی معرفی شد. پروژه 
او ســال۱۳۹۰ برای شــرکت در 
رقابت های جهانی به نروژ ارســال 
شــد که به دليل شروع تحريم ها 

نتوانست در مسابقات شرکت کند. احسانی می گويد: 
«همه اطالعات زوج ها در اين نرم افزار ثبت می شود. 
معرفی زوج ها به آزمايشگاه ها و اداره های مختلف در 
اين نرم افزار طراحی شــده و نيــاز به هيچ گونه ثبت 
دستی نيست. حتی اين نرم افزار پس از روشن کردن 
رايانه به ســردفتران اعالم می کند که چه جلســاتی 
دارنــد و امکان از بين رفتن اســناد زوج ها را به صفر 
رسانده اســت. به عنوان مثال، زوجی اقدام به از بين 
بردن ســند ازدواج خود کرده و سند بايگانی شده را 
با ترفند از منشی يکی از سردفتران گرفته بودند، ولی 
از آنجا که همه اسناد در اين نرم افزار اسکن و ذخيره 
می شود، به راحتی اطالعات مورد نياز به دست آمد.»

 زبان انگليسى را ياد مى گيرم
حجت االســالم احســانی عالقه ای بــه طراحی 
نرم افزارهای ديگر ندارد، اما عالقه مند آموزش مبانی 
رايانه و برنامه نويســی به ديگران است. تاکنون چند 
دانش آموز برای کارورزی به او مراجعه کرده اند و هر جا 
که حضور پيدا می کند، اهالی و نوجوانان و جوانان گرد 
او جمع شده و درباره اشکاالت خود از او چاره جويی 
می کنند. ۴پســر و ۳دختر دارد که آنها را هم با اين 
مبانی آشــنا کرده و درحال حاضر مشغول يادگيری 
زبان انگليسی است. می گويد: «برنامه نويسی بی ربط با 
زبان انگليسی نيست. وقتی استادانم با مشکل روبه رو 
می شوند، به دليل آشنايی با زبان انگليسی می توانند 
به سايت های خارجی سر بزنند، اما اين کار برای من 
سخت است. البته تاحدودی که کارها را راه بيندازم، 
با زبان انگليســی آشنايی دارم و يادگيری ام را زمانی 
شــروع کردم که نوار کاست هايی برای آموزش زبان 
وجود داشــت. حاال تصميم گرفته ام زبان انگليسی را 

به صورت حرفه ای ياد بگيرم.»
وقتــی از او می پرســيم نظر روحانيــون درباره 
فعاليت هايش چيست، همان طور که با خنده می گويد" 

اين موفقيت ها موجب افتخار روحانيت است »، ادامه 
می دهد: «البته افراد قوی تر از من هم در اين رشــته 
وجود دارد که نمونه اش حجت االسالم موسوی است 
که در زنجان ساکن است.» وی اضافه می کند: «قبًال 
که با رئيس کانون ســردفتران برای ثبت نرم افزار به 
ســازمان ها می رفتيم، خيلی به حرف های مان توجه 
نمی کردند و با خودشان می گفتند اينها با علوم قديم 
آشنا هستند و نمی توانند با علوم جديد ارتباط برقرار 

کنند.»

 حضور اتفاقى در كالس قرآن و حوزه علميه
حجت االســالم احســانی با اعالم اينکه به صورت 
اتفاقــی در راه هايی قدم گذاشــته که همگی برايش 
خير و برکت داشــته اند، می گويد: «قبل از انقالب به 
پدرهايی که ته ريش داشتند، «آشيخ» می گفتند. پدر 

من هم اين طور بود. او راديو و تلويزيون و هر آهنگی 
را مثل خيلی ها حرام می دانست. حدود ۱۰ ـ ۱۲ساله 
بودم که از خيابان مولوی به ســمت خانه می آمدم. 
بين راه صدای زيبای قرائت قرآن شــنيدم که از يک 
نوارفروشــی به گوش می رسيد. بعدها فهميدم قاری 
قرآن مرحوم عبدالباسط است. صوتش به قدری زيبا 
بود که بيش از يک ســاعت ايستادم و به نوار گوش 
دادم. وارد نوارفروشی شــدم و نوار کاست را ۷تومان 
خريدم. بعدها پول هايم را جمع کردم و پخش صوت 
خريدم. آن زمان پدرم به من اعتماد داشــت و وقتی 
فهميد پخش صــوت را برای گــوش دادن به قرآن 
خريده ام، مخالفت نکرد. آن نــوار را به قدری گوش 
دادم که از بين رفت. مشتاق شدم تا مثل عبدالباسط 
قرآن بخوانم. به مســجد محل و هيئت های خانگی 
رفتم، اما موفق نشــدم تا اينکه يک شــب در مسير 

محــل کار تا خانه در اتوبوس خــواب ماندم.» وی با 
يادآوری خاطرات گذشــته ادامه می دهد: «به جای 
اينکه اول ۲۰متری ابوذر از اتوبوس پياده شــوم که 
آن موقع به اينجا فالح می گفتند، در نزديکی ميدان 
جليلی از خواب بيدار شدم. در بين راه از جلو مسجد 
امام رضا(ع) رد شدم که ناگهان صوت زيبای فردی را 
شنيدم که قرآن می خواند. وارد مسجد شدم و مرحوم 
اســتاد محمد غفاری را ديدم. جوانی ۲۵ ـ ۲۶ســاله 
با کت و شلوار شــيری و قدی کشيده. يک سال در 
جلسات قرآن او شرکت کردم تا اينکه يک شب محفل 
قرآن او به خاطر بازی فوتبال يا پخش سريال خلوت 
شد. استاد از من خواست بخوانم. سعی کردم عين نوار 
بخوانم و با صدای بلند شروع به خواندن کردم که مانع 
شــد. چند ريزه کاری به من ياد داد و کم کم به استاد 

نزديک تر شدم.»
حجت االسالم احســانی درباره نحوه ورودش به 
حوزه علميه می گويــد: «اين کار هم اتفاقی بود. در 
زمان قرائت قرآن فهميدم که بايد لحن ما با معنای 
قرآن همخوانی داشــته باشد. مثًال برخی سوره ها را 
بايــد به صورت دعا خواند. بخش هايی از قرآن به امر 
جهاد اشاره دارد و بخش هايی هم حکايت و داستان 
اســت. وقتی اينها را بدانم، می فهمم چگونه قرآن را 
قرائت کنم، اما برای موفقيت در اين کار الزم اســت 
که قاری قرآن با زبان عربی آشنا باشد. استاد غفاری 
پيشــنهاد داد در کالس های عربی حوزه های علميه 
شــرکت کنم و عربی را يــاد بگيرم. تفحص کردم و 
فهميدم حاج «ميرزا احمد زنجانی» در مسجد الفتح 
در نزديکی ميدان ابوذر به طلبه ها درس می دهد. من 
هم از آنجا مقدمات را شــروع کردم تا اينکه انقالب 
شــد و بعد از آن به جامعه روحانيت غرب تهران و 
حوزه علميه باقرالعلــوم(ع) رفتم. آن موقع آيت اهللا 
مجد توليت حوزه بود و ســال۱۳۶۷ اعالم کرد که 

می توانم ملبس شوم.»

  همه موفقيت هايش را لطف الهی می داند و می گويد بارها به صورت کامًال اتفاقی در مسيرهايی قدم گذاشته که او را به درجات وااليی رسانده است. همانند 
شنيدن اتفاقی تالوت قرآن عبدالباسط در يک نوارفروشی و خواب ماندنش در اتوبوس که منجر به آشنايی اش با استاد «محمد غفاری» شده و او را در مسير 
قرآنی قرار داده اســت. قدم گذاشــتن در حوزه علميه و ملبس شدن به جامه روحانيت را هم اتفاقی عنوان می کند و می گويد چند دقيقه در يک چاپخانه 
برای گفت وگو با يک  نفر حاضر شــده بود که همان موقع فردی برای خريد کتاب آمده و جرقه تأليف ۳کتاب قرآنی را در ذهنش زده است. اتفاق بعدی در 
زندگی اش، ديدن فعاليت اداره ازدواج و طالق بود که سبب شد سراغ رايانه و برنامه نويسی رفته و با طراحی يک نرم افزار مدال طالی کشوری بگيرد و طرح 
او به رقابت های جهانی راه پيدا کند. در اين گزارش با فعاليت های حجت االسالم «داود احسانی» آشنا می شويد که اگر ساعت ها پای صحبت هايش بنشينيد، 

نه تنها احساس خستگی نمی کنيد، بلکه دوست داريد روزهای ديگری هم با او قرار مالقات بگذاريد. 

ابوذر چهل اميرانى

آشنايى با حجت االسالم «داود احسانى»، دارنده مدال طالى كشورى 
از دومين جشنواره دستاوردهاى رايانه ايران 

شيـخِ برنامه نويس

حجت االسالم داود 
احسانى توانسته 

نرم افزارى طراحى و 
اجرا كند كه اكنون در 

بيش از يك سوم دفاتر 
ثبت ازدواج و طالق 

كشور مورد استفاده قرار 
مى گيرد

تأليف و انتشار 3كتاب قرآنى
حجت االســالم احســانی ۳ کتاب با نام های 
«نهضــت قرآن آموزی» و «تحســين القرائه» در 
۲جلد تأليف و منتشر کرده است. وی درباره نحوه 
ورودش به اين حوزه می گويد: «اين کار خواست 
خــدا بود. بعد از شــروع تدريس در رشــته های 
تجويــد، روخوانــی و قرائت قرآن در مســاجد، 
هيئت هــا، اداره ها، کارخانه ها و يکی،۲ســال در 
مهديه تهران (قبل از دعای کميل)، به روش های 
خاصی دست پيدا کردم تا قرآن آموزان به راحتی 
در اين رشته ها موفق شوند. اين روش ها و سبک ها 
را در قالــب جزوه به شــاگردانم مــی دادم. يک 
روز که برای پرينت جزوه ها به انتشــارات کعبه 
(احمدی) رفته بودم، يک نفر وارد شــد و از ناشر، 
آقای «جعفر احمدی» ســراغ کتاب تجويد قرآن 
را گرفــت. من کتاب های مختلفی را به او معرفی 
کردم و خصوصيت هريــک از کتاب ها را برايش 
توضيح دادم. همين زمان ناشر از من پرسيد: چرا 
خودت کتاب نمی نويسی؟ همين حرف باعث شد 
جزوه هايم را مدون و در سال۱۳۶۹ منتشر کنم. 
در تأليف کتاب ها سعی کردم به فرمايش حضرت 
علی(ع) توجه کنم که فرمــوده بودند: «بهترين 
کالم، کالمی اســت که مختصر و مفيدتر باشد.» 
بنابراين حجم کتاب هايم کم و خالی از توضيحات 
اضافی اســت تا ذهن خواننده مشوش نشود. در 
زمان تأليف کتاب «تحســين القرائــه» آن را به 
قشرهای مختلفی دادم تا قبل از چاپ بخوانند و 
ايرادها گرفته شود. به عنوان مثال به معلمی به نام 
فيض اهللا زاده دادم تا از نظر ادبيات فارسی مشکل 
نداشته باشــد. او هم ايرادهايی گرفت و درست 
کردم. در نهايت کتاب را به اســتاد محمد غفاری 
نشان دادم. مرحوم خيلی دقت نظر به خرج داد و 
درباره يکی،۲ مورد که غفلت کرده و اصًال وارونه 
نوشته بودم، تذکر داد. بنابراين حاال بعد از ۳۰سال 
اگــر بگويند اين کتاب را بازنويســی کن، حاضر 

نيستم حتی يک کلمه از آن را عوض کنم.» 

حضور فعال 
در مناطق 
جنگى

اولويت تحصيل با طالب ساكن منطقه19
دراســتان تهران بيش از ۵۰حوزه علميه وجود 
دارد که يکی از آنها در منطقه۱۹ ســاخته شــده و 
فعاليت می کند. اولويت پذيرش طلبه در اين مرکز 
که به «مدرســه علميه امام حســن عسکری(ع)» 
معروف است، با ساکنان منطقه۱۹ است. اين مدرسه 
با اهدای زمينی به مســاحت ۷هزار مترمربع و جواز 
ساخت رايگان از سوی شهرداری منطقه۱۹ ساخته 
شــده و دارای ۲هــزار و ۵۰۰مترمربع ســاختمان 
آموزشــی است. اين حوزه علميه در ۴طبقه ساخته 
شده و دارای بخش های آموزشی، خوابگاهی، اداری و 
رفاهی است. ساخت اين مدرسه در سال۱۳۸۳ آغاز 
شد و بانی آن حجت االسالم «رمضان زمانی» بود که 
همراه تعدادی از خّيران و با صرف هزينه ای بالغ بر 

۲۵ميليارد ريال آن را ساخت. 
نخستين فعاليت اين مدرسه سال۱۳۸۹ بود که 
با پذيرش ۶۰طلبه پايه اول، فعاليت خود را به صورت 
رســمی آغاز کرد. اکنون بيش از ۷۰طلبه مشغول 
تحصيل در پايه های اول و دوم اين مرکز هســتند و 
از امکانات آموزشی و دارالقرآن، سالن ورزشی، سالن 
اجتماعات، نمازخانه و کتابخانه آن استفاده می کنند. 
تجهيز کتابخانه اين حوزه توسط شهرداری منطقه 

انجام شــده و مجهز به ۳هزار جلد کتاب با موضوع 
فقه، منطق، تفسير، احکام دينی و... است. اين حوزه 
دارای ۴۰حجره برای اســکان طلبه هاست. ۹کالس 
درس دارد که عالقه مندان با مسائل دينی و حوزوی 
آشنا می شوند تا درآينده فعاليت های مؤثری در قالب 
موضوعات دينی، اخالقی، مذهبی، اعتقادی و عرفانی 

در محله ها، مساجد و مدارس داشته باشند. 
مســئوالن هــدف از ســاخت حــوزه علميــه 
امام حسن عسکری(ع) را در منطقه۱۹ نياز ساکنان 
به تحصيل در ايــن نوع مدارس اعــالم کرده اند و 
رشته های درســی رايج در اين حوزه همانند ديگر 
حوزه های علميــه در درجه اول فقــه، اصول فقه، 
ادبيات عرب و در کنار آنها احکام، حديث، تفســير، 
تاريخ اســالم، منطق، فلسفه، اخالق و عرفان است. 
طالب پس از گذراندن دوره های مقدماتی و آموزشی 
ســطح، به درس خارج از فقه وارد شده و درصورت 

سپری کردن دوره ها مجتهد می شوند. 
 آزمون ورودی اين حوزه، اســفند هرسال برگزار 
و از طريق مراجعه به ســايت معاونت آموزش انجام 
می شود. آزمون ورودی هم براساس تحصيالت افراد 
يعنی ديپلم يا کمتر از ديپلم برگزار می شود. طالب 

در اين مدرسه ۳دوره تحصيلی را طی می کنند. دوره 
اول به دوره مقدمات معروف است. در اين دوره، ابتدا 
طلبه ها ادبيات عــرب را می خوانند که به اصطالح 
گرامر عربی اســت. بعد از ۳ســال تحصيل، فقه و 
اصول مقدماتی را می آموزنــد و در کنار آن دروس 
ديگری مثل احکام، عقايد، تاريخ و... می خوانند. در 
دوره دوم، آشــنايی طالب با متون فقهی و اصولی 
افزايش پيدا می کند و با روش های استنباط از آيات 

و احاديث آشنايی پيدا می کنند. در اين دوره که بين 
۴تا ۷ سال طول می کشد، اطالعات عمومی طالب 
با دروس عمومی گســترش پيدا می کند. دوره سوم 
شــامل دروس حوزوی اســت. اين مرحله به عنوان 
عالی ترين دوره دروس حوزوی به حساب می آيد که 
برای مجتهد شدن طالب در رشته های فقه و اصول، 
همچنين توان استنباط احکام از منابع اصيل (کتاب، 

سنت، عقل و اجماع) برگزار می شود.
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

  شش هزار سال پيش از ميالد، پای سنگی خارا 
در دل صخره های البرز، چشــمه ای جوشيد و بر 
دشت های «ری» جاری شد و از آب زاللش،  آبادانی 
پديد آمد. اين چشمه آنقدر صاف و خوشگوار بود 
که مردم کوچ نشــين را بر فــراز تپه های اطراف 
آن، يکجانشين کرد و نخستين سنگ بنای شهر 
باستانی ری گذاشــته شد. حاال هشت هزار سال 
است که اين چشــمه رازآلود همچنان می جوشد 
وگرچه پيش از اســالم به نام «چشــمه سورن» 
شناخته می شــد، اما پس از ورود اسالم نامش را 

گذاشتند «چشمه علی». 

همه آنچه بايد درباره يك چشمه راز آلود هشت هزارساله بدانيد

چشمه على؛ همسايه نامدار دژرشكان

چشمه علی بر اساس آنچه در کتب قديمی آمده، 
به عنوان نهر ســورن ناميده می شــده اســت. «زيبا 
چزغه» کارشــناس تاريخ و راهنمای گردشگری، در 
خصوص اين نامگذاری می گويد: «در دوره ساســانی 
هفت خاندان وجود داشــته که هرکــدام از آنها يک 
ســمت و منصبــی را برعهده داشــتند. يکی از اين 
خاندان ها که رســيدگی به همه آب های ری زير نظر 
آنها انجام می شــده، خاندان سورن بودند و به همين 

دليل نام اين چشمه به سورن معروف شد.
 پس از اسالم، بر اساس روايت هايی که 
صحت تاريخی ندارد و بيشتر قصه و افسانه 
اســت، می گويند وقتی حضــرت علی(ع) 
به خالفت رســيد، به ســرزمين های تحت 
خالفتش سرکشــی می کــرد و يکی از اين 
مکان ها، شــهرری بوده است و هنگام عبور 
از اين چشمه، سم اسب حضرت داخل آب 
چشــمه علی می رود و از آن زمان اين مکان 

به چشمه علی شناخته می شود.»
روايت ديگری هم درخصوص چشمه علی هست: 
قديمی ترهای ری، آب اين چشمه را مکروه می دانند 
و معتقدنــد موقعی که يحيی، يکــی از منتقمان و 
خونخواهان امام حسين(ع) کشته می شود، شمشيری 
را که به خون او آغشــته بوده در اين آب شست وشو 
می دهند و بر اســاس اين روايت، از آن به بعد به آب 
اين چشمه دست نمی زنند. چزغه در ادامه می گويد: 
«داســتان های زيادی در مورد چشمه علی هست، اما 
آنچه مسلم است اين اســت که چشمه بسيار پرآب 
بوده و همه باغ های شــهرری از طريــق آن آبياری 

می شده است و سطح آب آنقدر باال بوده که حتی تا 
چند سال پيش قاليشويی ها و اهالی محل، به خصوص 
در ايــام منتهی بــه نوروز، قاليها را در اين چشــمه 
می شستند و برای خشــک کردن در تپه های باالی 
چشــمه پهن می کردند و معتقد بــودن کيفيت آب 
چشمه به گونه ای است که به فرش جال و درخشش 

خاصــی می دهــد. در بازديــدی کــه گروه 
کارشناسان فرانسوی از چشمه علی داشتند از 
ايــن تپه به نام کارپت (فرش) ياد کرده بودند 
و مقامات ايرانی در يــک نامه توضيحاتی در 
خصوص رسوم نوروز و خانه تکانی و قاليشويی 

به کارشناسان ارائه دادند.»

 تمدن چشمه على
چشــمه علی در جنــوب تهران و شــمال 
شــهرری واقع شده اســت. آب اين چشمه از 

جاجــرود و قيطريه تأمين می شــود و پس از گذر از 
راه های زيرزمينی به چشــمه می رسد. باالی چشمه، 
ديواری از دوره باستان ساخته شده و دور تا دور ری 
به وســيله اين بارو حصارکشی شــده بوده است. به 
گفته چزغه، اين حصار در زمان حمله اعراب تخريب 
می شــود، ولی در دوره خالفت عباســی، با توجه به 
کاربردی که ديوار در حفاظت شــهر در برابر هجوم 
دشمنان داشته، دســتور می دهند که دوباره حصار 
ساخته شــود. امروزه قسمت های کمی از ديوار باقی 
مانده اســت و ديواره ای که موجود است 
توســط ميراث فرهنگی بازســازی شده 
است و می توان گفت يک ماکت از ديواره 
قبلی است و اگرچه با همان سبک باروی 
کهن بازسازی شده، اما قطر و ارتفاع ديوار 
اصلی بســيار بيشــتر بوده است. «احمد 
خامه يار» دکترای تاريخ و تمدن اسالمی، 
چشــمه علی و تپه تاريخــی آن را دارای 
بقايايی از ماقبل تاريخ می داند و می گويد: 
«ايــن محل به عنوان مهد تمدن و شــهر 
باستانی ری بوده اســت و از آن جهت که نخستين 
سکونتگاه انسانی در محدوده تهران امروز به حساب 
می آيــد، اهميت ويــژه ای دارد.» خامه يــار در ادامه 
می گويد: «چشــمه علی دقيقًا در پايين و گوشه تپه 
سنگی قرار گرفته اســت و وجود اين تپه در شمال 
دشت ری موجب شــده در آنجا تجمع يکجانشينی 
شــکل بگيرد. آثاری که از اين تمــدن قديمی باقی 
مانده به تمدن يا فرهنگ چشمه علی معروف است.» 
او چشمه علی را هسته اوليه ری باستان می داند و 
می افزايد: «باروی ری که دقيقًا روی تپه سنگی کنار 

چشــمه قرار دارد از مهم ترين بقايای به جامانده اين 
تمدن است.»

قدمت چشمه على
طی کاوش های انجام شده در تپه باالی چشمه علی 
کــه در ســال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ توســط «اريک 
اشــميت» انجام شــد، آثار بسياری از 
محوطــه اطراف تپه کشــف شــد که 
نشــانه هايی از دوران قبل از اســالم و 
اشــکانيان در آن ديده می شود. اريک 
اشــميت بيشتر از ششــصد مترمربع از 
محوطه چشــمه علی را طی سه فصل 
متوالی کاويد و به گفته خامه يار، نتيجه 
حاصل از آن يافتن آثاری مربوط به سه 
دوره اسالمی، اشــکانی و ماقبل تاريخ 
بوده است. گرچه تحقيقات اشميت پس 
ازحادثه ســقوط هواپيما و مــرگ او، ناقص ماند، اما 
اشيا و آثار بســياری که اين کاوشگر در چشمه علی 
يافتــه بود به خارج از کشــور منتقل شــد و امروزه 
در موزه های باستان شناســی و دانشگاه های آمريکا 
نگهداری می شود. از جمله اين آثار يافت شده می توان 
به نشانه هايی ازدوره پارتها، آغاز مسيحيت، ساسانيان 
تا آغاز اسالم اشاره کرد. يکی از نخستين شاخص های 
تمدن در چشــمه علی مربوط به توليد سفالينه های 
سرخ رنگ اســت با نقش های سياه يا قهوهای سير 
و تصاويری که بر آن نقش شــده. خامه يار، دکترای 
تاريخ، بر اســاس اين شــواهد قدمت چشمه علی را 

حدود ۸ هزار سال تخمين می زند. 

 كتيبه (سنگ نگاره)
نقش برجســته چشــمه علی واقع در چشمه علی 
شــهری ری، يکی از کتيبه های فتحعلی شاه قاجار 
است که به دســتور او احداث شده است. اين کتيبه 
بر روی ديوار چشــمه علی و زير باروی ری قرار دارد. 
روايت است که پس از پايان جنگ های ايران و روس، 
شاه ايران که جانشين بنيانگذار حکومت قاجارها بود، 
برای نشان دادن قدرت و اقتدار خود، تصميم گرفت 
روش ايرانيان باســتان يعنی حکاکی نقش برجسته 
بر کوه را در پيش بگيرد. او که نقش برجســته هايی 
نظير تخت جمشــيد و نقش رستم را ديده بود، محل 
چشــمه علی را کــه منطقه ای مهــم و تاريخی بود، 
انتخــاب کرد و به ســه نفر به نامهای حجارباشــی، 
نقاش باشــی و معمارباشی دســتور داد وظيفه صاف 
کردن کوه و ايجاد نقش برجسته را به عهده بگيرند.  

احمــد خامه يــار يکی از مــوارد حائــز اهميت 

چشمه علی را وجود ســنگ نگاره فتحعلی شاه قاجار 
می داند و می گويد: «در ايران هشــت سنگ نگاره يا 
نقش برجســته از دوره قاجار باقــی مانده که يکی از 
آنها در چشــمه علی است. اين سنگ نگاره که تابلوی 
خانوادگی شــاه قاجار و فرزندانش اســت، يک قاب 
بزرگ مســتطيل دارد کــه در حاشــيه اطراف آن 
اشــعاری عرفانی حجاری شده اســت. تصاوير هم با 
دو ســتون سنگی، به سه قسمت تقسيم شده اند. در 
قسمت وســط تصوير فتحعلی شاه قاجار نشسته بر 
تختی مرمرين است و در هر طرفش تصوير حجاری 
شــده از پنج شــاهزاده قاجاری قابل مشاهده است. 
در حاشيه ســمت چپ سنگ نگاره نيز تصوير چهار 
شــاهزاده ديگر قاجار را می بينيم و همچنين تصوير 
دو خانــم در ابعاد کوچک تر. اســامی هرکدام از اين 
افراد روی قابها نوشته شده است. در طرف ديگر قاب، 
شاه با نشان فرمانروايی، يعنی يک سايه بان و يک باز 
شــکاری نقش شده اســت. کنار اين قاب در انتهای 
سمت راست، يک کرســی داخل کوه حجاری شده 
که احتمال می رود فتحعلی شــاه قاجار وقتی به آن 
محل سرکشــی می کرده، روی آن کرسی نشسته و 

استراحت می کرده است.»
فتحعلی شــاه بــا ايــن نقش برجســته در واقع 
يکپارچگی طايفه قاجار و شــمار زيــاد حاميانش را 
نشــان می دهد و ضمن اشــاره به اهميت و موقعيت 
خانوادگــی، با تصوير کردن شــاهزادگان که هريک 
والی واليتی در ايران هستند، برحفظ تماميت ارضی 
کشــور تأکيد می کند. اين نقش برجسته قاجاری، در 
۹ فروردين ۱۳۷۸ ثبت ملی شــده اســت و در سال 
۱۳۸۸ به همت شهرداری منطقه ۲۰، پروژکتورهای 
رنگی در محوطه اطراف آن نصب شد تا جلوه زيباتری 

به اين اثر ببخشد. 

تفرجگاه
چشمه علی عالوه بر اينکه يک محل 
تاريخی و باستانی است، از مراکز مهم 
نيز محسوب  گردشــگری منطقه ری 
سبز  فضای  و  پارک  مساحت  می شود. 
اطراف مجموعــه و همچنين حوضچه 
محل  گرما  فصل  در  که  چشــمه علی 
شنای کودکان است، اين مکان را به يک 
مجموعه تفريحی تبديل کرده اســت. 
اين  اهالی ری در حوالی  از  بســياری 
چشمه در هر گوشه و کناری زيراندازی 
به  را  اوقات خوشــی  و  پهن می کنند 
همسايگی  می گذرانند.  خانواده  همراه 
و دژ رشکان  برج طغرل  با  چشمه علی 
گردشگری  جذابيت  بر  نيز  ابن بابويه  و 
آن می افزايد. از ديگر جذابيت های اين 
به کوچه های پلکانی  مجموعه می توان 

پشت کوه سنگی اشاره کرد. 

زيبا چزغه
 كارشناس تاريخ و 

راهنماى گردشگرى

احمد خامه يار
 دكتراى تاريخ و تمدن 

اسالمى

الهه كفايتى

محله به محله

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
رفاقتى

آشنايى با گذشته و حال يك خيابان قديمى در محله آذرى

كارخانه  
يادش بخير! 

سه ستاره
  خيابان شهيد «قدرت اهللا پاکی» نخســتين خيابان اصلی ميدان شمشيری است که ابتدای 
خيابان قزوين قرار دارد. اين خيابان پيش از انقالب به «اردشير» معروف بود و مثل خيلی از اراضی 
خيابان قزوين، گاراژهای متعددی داشت که در آن اتول های قديمی تعمير و نگهداری می شد. هنوز 
هم تعدادی از اين گاراژها يا بقايای شــان در خيابان شهيد پاکی ديده می شود، ولی خيلی از آنها 
جای خود را به خانه های مسکونی داده اند. علت نامگذاری اين خيابان به اردشير به خاطر خريد 
زمين های آن توســط شخصی به اسم «اردشيرخان» بود که گفته می شد از متموالن شهر بود. او 

بعدها زمين هايش را قطعه بندی کرد و فروخت، ولی اسمش سال ها روی اين خيابان ماند

ابوذر چهل اميرانى

اردشيرخان صاحب 
زمين ها بود

حدود ۸۰ســال  نورمحمدی»  «علــی 
دارد. از قديمی های اين خيابان است که به 
خوبی از گذشته آن باخبر است. 
می گويد: «وقتی بــه اين محله 
آمديم زمين هايش کشاورزی بود. 
آن زمان خيابــان قزوين وجود 
داشــت و گاراژهــای زيادی در 
آن برای تعمير ماشين ها ساخته 
شــده بود. کم کم زمين های اين 
خيابان هم به گاراژ تبديل شد.» 
او شــهرت ايــن خيابان را فقــط به خاطر 
گاراژها نمی دانــد و می گويد: «يادم می آيد 
۵۰ســال پيش کارخانه ای به اســم «سه 
ستاره» در اينجا ساخته شد که کفش توليد 
می کرد. بعدها زمين کارخانه قطعه بندی و 
فروخته شــد.» نورمحمدی به نحوه تبديل 
اين بخش از منطقه۱۷ به محله ای مسکونی 
می گويد: «مرقد مطهر امامزاده حسن(ع) در 
ضلع جنوب شــرقی اين خيابان قرار داشت. 
آنجا خانه های زيادی ساخته شده بود. بعد 
از پيــروزی انقالب، مهاجرت به اين منطقه 
زياد شــد و به خاطر اينکــه زمين چندانی 
برای ساخت وساز وجود نداشت، گاراژدارها 
زمين هــای خــود را قطعه بنــدی کرده و 
فروختنــد و مردم در اين بخش شــروع به 
خانه ســازی کردند. اين طور بــود که اينجا 

شکل مسکونی پيدا کرد.»

نگين درخشان 
و مشكل گشا

حمـــزه  «حضـــــرت  مســـــجد 
سيدالشــهدا(ع)» پاتوق اصلی ســاکنان 
خيابان شــهيد پاکی است. مسجدی که 
سرداران شهيد «محمد ناظری» فرمانده 
و بنيانگــذار يگان ويژه تــکاوری نيروی 
دريايی سپاه پاســداران و استاد خلبان 
شهيد «احمد مايلی» فرمانده يگان ويژه 
هوايی قرارگاه قدس نيروی زمينی سپاه 
پاسداران به آن رفت وآمد داشتند. زمين 
اين مســجد را فردی به نام حاج «محرم 
گنجی» وقف و اهالی ســال۱۳۴۳ اقدام 
به ســاخت آن کردند. حاج «علی اوسط 
محمدی» که در اين خيابان ساکن بود، 
بنايی مســجد را برعهده داشــته و حاج 
«علی خانــی» معروف به اوســتا علی، 
گچکاری آن را کرده اســت. ۷۰شهيد و 
بيش از ۵۰جانباز در دوران دفاع مقدس 
از اين مســجد به مناطــق جنگی اعزام 
شدند. اين مســجد در کنار اينکه محلی 
برای راز و نياز اهالی با پروردگار اســت، 
نيازهای فرهنگی آنها را نيز پاســخ داده 
اســت. در اين مکان مذهبی، مهدکودک 
مجهزی ساخته شــده و کانون فرهنگی 
و هنری ابرار و خيريه مســجد، خدمات 

متنوعی به اهالی می دهد. 

بازى روى خط آهن! 

زيرزمينی شــدن خط آهــن تهران ـ 
تبريــز نه تنها يکــی از معضالت مهم و 
اساسی ســاکنان خيابان شــهيد پاکی 
را برطــرف کرده، بلکــه محيطی امن و 
بانشــاط بــرای آنها ايجاد کرده اســت. 
قبل از اين،  تردد قطارها از ضلع جنوبی 
خيابان باعث آزار خانواده ها می شــد تا 
اينکه پس از زيرزمينی شدن اين خط و 
ســاخت تونل قطار، بام آن به زمين های 
بازی تبديل شــده و کــودکان از زمين 
بــازی و نوجوان ها و جوان هــا از زمين 
واليبال و زمين فوتبال شهيدان «حميد 
محمودی» و «محمــود صابر درويش» 

استفاده می کنند. 

رونق مشاغل قديمى

هنوز هم در اين خيابان مشاغل قديمی 
رونق دارنــد و می تــوان در آن مغازه هايی 
پيدا کرد که اجنــاس قديمی مثل ظروف 
مسی می فروشــند. به عنوان مثال، مغازه ای 
قديمــی در ميانه اين خيابان وجود دارد که 
تابلو ســر در آن نشان از قدمت ساختمان و 
شغل صاحبش دارد. در اين مغازه کالف های 
رنگارنــگ به فروش می رســد کــه «علی 
کرمــی» از ســال۱۳۵۴ راه انداخته، ولی 
شــغل خود را تغيير نداده است. خودش در 
مغازه حضور ندارد و پسرش «مصطفی» که 
پيشه پدر را انتخاب کرده، می گويد: «هنوز 
هم تعداد زيادی از ساکنان منطقه به بافت 
لباس هــای کاموايی برای اعضــای خانواده 
خود می پردازند. به همين خاطر به مغازه ما 
می آيند و کاموا می خرند. البته فروش کالف 
کاموا در فصل پاييز و زمستان رونق زيادی 
دارد و برای اينکه در طول سال مشغول کار 

باشيم، وسايل خرازی هم می فروشيم.» 

خريد مرغ و گوشت 
يارانه اى

قبل از پيروزی انقــالب گاراژ تقريبًا 
بزرگی اواســط خيابان اردشير و ابتدای 
کوچه شــهيد «محمد مــکاری» فعلی 
وجود داشــت که در قســمتی از گاراژ، 
ســوله  ای برای نگهداری مواد پروتئينی 
ســاخته شــد. بعد از پيــروزی انقالب 
اســالمی، اين سوله به ســازمان گوشت 
معروف شد و مســئوالن اقدام به توزيع 
مرغ و گوشت کوپنی در آن کردند. وقتی 
از راديــو و تلويزيون اعالم می شــد که 
قرار اســت مرغ و گوشت يارانه ای توزيع 
 شــود، مردم از محله های دور و نزديک 
با دفترچه های بســيج اقتصادی يا کوپن 
به اين خيابان می آمدند و جلو ســازمان 
گوشــت صف می  کشــيدند. گاهی اين 
صف تا ســه راه آذری کشيده می شد. به 
همين خاطر، نه تنها ساکنان منطقه۱۷، 
بلکه آنهايی که در مناطق جنوبی شــهر 
و  اردشــير  زندگی می کردنــد، خيابان 
سازمان گوشت را به خاطر دارند. بعدها 
که اجناس کوپنی منسوخ شد، سازمان 
گوشت هم از رونق افتاد و متروکه شد تا 
اينکه يکی از خّيران محله به اســم حاج 
«جعفر عزيــزی» آن را تملک کرد و به 

ميدان ميوه و تره بار تغييرکاربری داد. 

ساختمان هاى فرسوده و 
ديوارهاى كمر خميده

يکی از مشکالت مهمی که در خيابان 
شــهيد پاکی وجود دارد، ساختمان های 
فرسوده ای اســت که ديوارهای آن کمر 
خــم کــرده و احتمال فروريختن شــان 
زياد است. بيشــتر اين بناهای فرسوده، 
ساختمان گاراژها و کارخانه هايی هستند 
کــه روزگاری در اينجــا فعــال بودند و 
سال هاســت به حال خود رها شــده اند. 
برخــی از اهالی عنوان می کنند بيشــتر 
صاحبان ايــن امــالک در مناطق ديگر 
ســاکن هســتند و اقدامی برای نوسازی 

ساختمان های خود انجام نمی دهند. 

على نورمحمدى 
ساكن قديمى خيابان

دارد. از قديمی های اين خيابان است که به 

على نورمحمدى 

آخرين فردى كه در 
اين خيابان به رحمت خدا رفته، 

مرحوم «عباس مالمير» بوده است. 
خانواده اش براى برگزارى مراسم ختم 

به بهشت زهرا(س) رفتند و همسايه ها 
عنوان مى كنند بر اثر سكته فوت كرده 
است. به دليل شيوع كرونا و بى اطالعى 
اهالى از همديگر، مشخص نيست به 

تازگى چه كسى صاحب فرزند 
شده است. 

به بهشت زهرا(س) رفتند و همسايه ها 
عنوان مى كنند بر اثر سكته فوت كرده 
است. به دليل شيوع كرونا و بى اطالعى 
اهالى از همديگر، مشخص نيست به 

يكى 
از نقاط قوت خيابان 
شهيد پاكى، فعاليت 

2خط تاكسى در آن است. 
اهالى با استفاده از تاكسى به 

ميدان هاى ابوذر و بهاران 
دسترسى آسان دارند. 
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خبر كوتاه

ساخت باغ راه 
در محله جوانمرد قصاب

طرح ســاخت باغ راه در محله جوانمرد قصاب 
منطقه۲۰با  شــهردار  می شود.  منطقه۲۰اجرا 
اعــالم اين خبر گفت: «اين بــاغ راه با هدف افزايش 
ايمنی مســير  تردد شــهروندان و مســافران مترو 
جوانمــرد قصاب در حــد فاصل خيابــان کميل تا 
بلوار شــهيد دســتواره محله جوانمرد قصاب ايجاد 

می شود.»
 «فرهاد افشــار» مناسب ســازی مســير معلوالن 
را از اقدامــات اين طرح عنوان کــرد و توضيح داد: 
«ايــن باغ راه بــه طول۳۰۰ متر و مســاحت هزار و 
۲۰۰مترمربع اجرا می شــود و جدول گذاری، نصب 
کفپوش و اجرای۴۰۰متر لوله گــذاری و خاکريزی 
برای کاشــت درخت از ديگر اقدامات طرح به شمار 
می آيد.» به گفته افشــار طرح ساخت باغ راه محله 

جوانمرد قصاب به زودی آغاز می شود. 

30 درصد پيشرفت فيزيكى پالزاى 
يافت آباد

شــهردار ناحيــه ۳ منطقــه ۱۸ از پيشــرفت 
۳۰ درصدی اجرای پــروژه پالزای يافت آباد خبر 

داد. 
«سروش نعمتی» در اين باره گفت: «پالزای يافت آباد 
يک پروژه کارشناســی اســت که قبــل از اجرای آن 
ساعت ها کار مطالعاتی و تحقيقاتی انجام شده و هدف 
اصلی از آن ايجاد فضايی اســت که شهروندان در آن 
احساس آرامش داشته باشــند و برای مدت زمانی از 
شلوغی و ازدحام خودروها و دلمشغولی ها و دغدغه های 

روزمره خالصی يابند.»
 به گفته نعمتی، پــالزای يافت آباد چند فاز عملياتی 
دارد کــه اجــرای هربخــش از آن در فضــای محله 
يافت آبــاد می تواند تغييرات زيــادی را به وجود آورد. 
اســاس و بنيان پالزای يافت آباد فضايی انســان محور 
به جای خودرومحور اســت و در طراحی و ســاخت 
اجزای آن به نيازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان 
توجه شده است؛ از جمله پاتوق های اجتماعی، مسير 

دوچرخه سواری، زمين های بازی و... 

رفع كمبود آب فشافويه
با حفر و تجهيز ۲ حلقه چاه جديد بخشــی از 
کمبودهای منابع آبی حســن آباد فشــافويه در 

شهرستان ری برطرف می شود. 
مديرعامل آبفای منطقه ۶ تهران(شــهر ری) با اعالم 
اين خبر گفــت: «برای رفع کمبودهــای منابع آبی 
بخش فشافويه در فصل گرم ســال، طرح شناسايی 
و جمع آوری انشــعاب های غير مجاز اجــرا و۲حلقه 
چاه جديــد نيز حفــر و تجهيز می شود.»«حســن 
حقيقی» افزود: «تجهيز و بهره برداری از چاه روستای 
ابراهيم آباد اقدامی در همين راستا است که به زودی 

به پايان می رسد.»

هويتپيشخوانپيشخوان

روضه خوانى در اقامتگاه شاهزاده قجرى
خانه باغ ملک يکی از آثار به جا مانده تاريخی در ری اســت. اين خانه که به دوره قاجار 
منســوب است، به سفارش حاج حسين ملک و توســط ميرزاحسين خان، از معماران بنام 
خراســانی، ساخته شــد و روزگاری محل افرادی بوده است که برای زيارت صحن و سرای 
حضرت عبدالعظيم(ع) به شهرری می آمدند. به روايتی ناصرالدين شاه هم يکی از سفرهای 
فرنگ خود را از همين محل آغاز کرد. «حاج حســين ملک» معروف به «حاج حســين آقا 
ملک» فرزند ارشد «حاج محمد کاظم ملک التجار» ثروتمند بزرگ زاده تهران و ساکن مشهد 
بود که موقوفات او مشهور است. گستردگی موقوفات او تا حدی است که فقط آستان قدس 
رضوی، اداره ای به نام موقوفات ملک دارد. او که طبقه اول عمارت باغ ملک را به روضه خوانی 
اختصاص داده بود، ســرانجام در دی ســال۱۳۴۸اين بنا را به اداره آموزش و پرورش وقت 
هديه کرد تا در آن چند باب دبســتان و دبيرستان ساخته شود. باغ ملک که به قصر ملک 
نيز معروف اســت، در خيابان شهيد فدايی و در کوچه ای به همين نام واقع است و به عنوان 
يکی از آثار ملی به ثبت رسيده، با اين وجود از عواقب بی مهری و کم توجهی مصون نبوده و 

بخشی از نمای آسيب ديده آن از البه الی درختان کاج جلو خانه نمايان است. 

بفرما ريحان و نعناى تازه
پيش از آنکه ســاختمان  های بلند قامت سنگی وســيمانی، تهران را تمام و کمال تصاحب 
کنند درجنوب پايتخت زمين  های ســبزی کاری پربرکت و حاصلخيز فراوانی وجود داشت. با 
سرازيرشدن جمعيت مهاجر به مناطق جنوبی، اين زمين  های سرسبز کوچک و کوچک تر شدند 
و جای خود را به خانه  ها و فروشگاه  های رنگارنگ دادند. امروزدر البه الی دود و دم اين کالنشهر 
عريض و طويل نفس تازه کردن درکشتزاری آکنده ازعطرريحان و شاهی و گشنيز نعمت بزرگی 
است که بسياری از تهران  نشينان از آن بی  بهره هستند، اما اهالی منطقه۱۸از اين موهبت بزرگ 
استفاده می  کنند و سبزی سفره  های شان محصول زمين  های سبزی کاری محله يافت  آباد است. 
اهالی اين منطقه صبح زود شال و کاله می کنند و به اين زمين ها می روند تا هم خريد کنند و 
هم با استشمام عطر مرزه و ترخون و نعنای تازه در هوای دلچسب و پاکيزه صبحگاهی نفسی 
تازه کنند. محصوالت باغ های ســبزی کاری محله يافت آباد با آب پاکيزه چاه آبياری می شود و 
سبزی کاران وقتی نوبت آبياری زمين های آنها می رسد، شب به خانه نمی  روند وتا صبح همدم 
موتور پرسروصدای چاه هستند که غرولندکنان آب را از زمين سخت و خشک بيرون می کشد و 
به پای سبزی  های تشنه می  ريزد. بسياری از اهالی منطقه۱۸ورزش صبحگاهی خود را هم کنار 

اين زمين های باطراوت انجام می دهند و با يک تير چند نشان می زنند. 

گردشگرى

الهه كفايتى

نصيبه سجادى

بخشی از نمای آسيب ديده آن از البه الی درختان کاج جلو خانه نمايان است. 
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الو محله

پاسخ مسئول كارشناســان فنــى و 
ترافيك ناحيه يك در اسرع وقت از 
خيابان شهيد كيپور بازديد مى كنند 
و در صــورت تأييــد مشــكالتى كــه 
شــهروندان مطرح كرده اند، نسبت 
ايمن ســازى  و  مناسب ســازى  بــه 
خيابان اقدام و با ايجاد سرعتگير و 
نصب عالئم هشداردهنده خواسته 

اهالى را محقق خواهند كرد. 
سيد جواد بهشتى، شهردار ناحيه 
يك منطقه 18

بعد از بررسى پيام اين  پاسخ مسئول
شهروند و پيام هاى ثبت شده از سوى 
شــهروندان در سامانه 137 مبنى بر 
اصــالح و ترميم كفپوش پياده روهاى 
منطقه، از محدوده مورد نظر بازديد به 
عمل آمده و با هــدف ارتقاى ضريب 
ايمنى  تردد شهروندان اين معابر در 
اسرع وقت مرمت و بازسازى مى شود. 
محمدتقى نوروزى، مسئول 
سامانه137 ناحيه يك منطقه19

برچســب كرايــه روى  پاسخ مسئول
شيشــه همه تاكســى هاى فعــال در 
خطــوط منطقــه نصب شــده اســت. 
ابتــداى  از  تاكســى  راننده هــاى 
ارديبهشــت براســاس ايــن نرخ هــا 
موظف بــه دريافت كرايه هســتند و 
چنانچه شهروندان با افزايش كرايه يا 
نارضايتى از عملكرد تاكسى ها مواجه 
شدند، مى توانند حضورى به معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهردارى منطقه 
مراجعه كنند يا با سامانه1888 تماس 

بگيرند تا بالفاصله رسيدگى شود. 
سعيد سراج، معاون حمل ونقل و 
ترافيك شهردار منطقه17 

نصب سرعتگير 
در خيابان شهيد كيپور 

متأسفانه موتورسيکلت ها و  منطقه 18
خودروها با ســرعت باال در خيابان شهيد 
کيپــور حرکت می کننــد و باعث رعب و 
وحشت ساکنان به ويژه کودکان و سالمندان 
می شــوند. از مسئوالن شــهرداری تقاضا 
داريم که در اين خيابان ســرعتگير نصب 
کنند تا آرامش و امنيت به محله برگردد. 

علی رضايی
ساکن محله فردوس

كفپوش ها مرمت شوند 
متأسفانه برخی کفپوش های  منطقه 18
پياده روهای محله در گذر زمان فرسوده و 
تخريــب شــده و مشــکالتی در  تــردد 
شهروندان، به خصوص افراد ناتوان و کم توان 
ايجــاد می کنند. تقاضای ما از مســئوالن 
مرمت اين کفپوش ها و رفع اين موانع است. 
ليلی رضايی
 ساکن محله خانی آباد جنوبی

نظارت بر كرايه تاكسى ها 
چندی اســت بــه کرايه  منطقه 18
تاکســی ها اضافه شــده، امــا برخی از 
راننده ها کرايه بيشــتری از مســافران 
می گيرند. وقتی هــم اعتراض می کنيم 
گرانی لوازم يدکــی خودروها را بهانه و 
عده ای هم عنــوان می کنند پول خرد 
امــر می خواهيم  از مســئوالن  ندارند. 

نظارت بيشتری به اين موضوع کنند. 
الهام خداقلی
 ساکن محله جليلی


