
 گزارشی از یک مرکز توانمندسازی که برای حمایت از 
کسب و کارهای نوپا در منطقه19 راه اندازی شده است

توتیـا در خدمت جوانان 
جویای کار

به تازگی فعالیت خود را به عنوان نخســتین پیشخوان خدمات کسب و کار در 
منطقه19 آغاز کرده است. مرکز تسهیل و توسعه کسب و کار اجتماعی )توتیا( 

که با هدف اشتغالزایی و توانمندسازی شهروندان راه اندازی شده...

چهار شنبه
13 مرداد 1400
سال هفدهم/ شماره 813
16 صفحه

17 1619
20

18

اد
نژ
س 
عبا
د 
حم
: م
س
عک

»نگین فتحی« 
نونهال هنرمند محله جوادیه: 

پزشک نیکوکار محله جوادیه بخشی از وقت خود را 
صرف درمان و مشاوره رایگان اهالی کرده است

چند سال قبل با تشویق خانواده با رشته نقاشی و تصویرگری آشنا 
شد و در دوران کرونا که مراکز آموزشی تعطیل بود زیر نظر استاد 

»مهسا آل آقا« به صورت مجازی تحت آموزش قرار گرفت...

بحران کرونا حسابی مردم را کالفه کرده است و آنها جز نگرانی از بابت 
انتقال این ویروس باید به فکر هزینه های ســنگین دارو و درمان نیز 
باشند. در چنین ایامی به ســراغ پزشکی رفتیم که در این عرصه 
منشأ خیر و برکات زیادی برای اهالی محله جوادیه بوده و همچنان 

با عشق و عالقه به مداوای بیماران می پردازد...

 می خواهم نمایشگاه نقاشی 
از فوتبالیست ها برگزار کنم
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حجت االسالم»ابراهیم 
رئیسی« رئیس جمهور 
منتخب بــا حضور در مرکز 
حمایتی یاسر واقع در محله 
باغ آذری و بازار بلورفروشان 
با کودکان و نوجوانان تحت 
حمایت ایــن مرکز دیدار و 

گفت وگو کرد. 
خبرنگار  گــزارش  بــه 
محلــه،  همشــهری 
در  منتخب  رئیس جمهــور 
در  دیــدار صمیمانه  ایــن 
جریــان اقدامات و خدمات 
مرکز یاســر برای رشــد و 

بالندگی کودکان کار و تالش برای کســب مهارت و توانمندی آنها قرار 
گرفــت و تأکید کرد کــه راه اندازی این نوع مراکــز حمایتی می تواند 

آســیب های  از  را  جامعــه 
اجتماعی در امان نگه دارد 
و  بــه کودکان  و همچنین 
ایــن فرصت را  نوجوانــان 
می دهد که مانند همســن 
و سال های شــان به درس و 
آینده  بپردازنــد و  تحصیل 

روشنی برای خود بسازند. 
حمایتــی  مرکــز 
درخیابان  یاسر  کودکان کار 
جوار  در  صابونیان  شــهید 
بوســتان بعثت واقع است. 
حمایت  تحــت  کــودکان 
مرکز یاســر در کنار درس 
و تحصیــل در کارگاه های مهارت آموزی شــرکت و از طریق قانونی و 

آبرومندانه درآمد کسب می کنند. 

تیتر یک

دیدار صمیمانه رئیس جمهور منتخب با کودکان کار مرکز یاسر

اجرای طرح »خانواده یار« در محله های منطقه16
طرح »خانواده یار« در محله های مختلف منطقه16 اجرا می شــود. معاون اموراجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه16 گفت: »این طرح با هدف ایجاد آرامش و آسایش در نهاد خانواده، 
تقویت و تحکیم بنیان خانواده به ویژه زوج های جوان، تســهیل دسترســی به نظام خدمات 
مشــاوره ای قبل، حین و بعد از تشکیل خانواده و جلوگیری از بروز انواع آسیب های اجتماعی 
اجرا می شود.« »مهدی پورآقایی« اضافه کرد: »در این طرح روان شناسان و مشاوران باتجربه 
در محله ها و در فضای اختصاص یافته حاضر شده وضمن شنیدن صحبت خانواده ها و بررسی 

مشکالت آنها به ارائه راه حل مناسب می پردازند.«
طرح»خانواده یار« از مرداد آغاز شده و تا پایان اسفند ادامه دارد. شهروندان از طریق سراهای 
محله و فضاهای مجازی محلی و همچنین پوسترها و تبلیغات میدانی در محله ها در جریان 

زمان و مکان استقرار روان شناس و مشاور در محله خود قرار می گیرند. 

طرح »خیابان کامل« 
در 2معبر اصلی منطقه19 اجرا می شود

طرح خیابان کامل در 2معبــر اصلی منطقه19 وارد فاز 
اجرایی شد. شهردار منطقه19 با اشاره به طراحی خیابان 
کامل در خیابان های انقالب و سهیل شمالی گفت: »این 
معابر ضمن داشتن برخی مؤلفه های ضروری برای اجرای 
طرح، شرایط مناسبی برای تبدیل شدن به خیابان کامل 
را دارند.« »علی توکلی« دسترســی به مترو با پیمایش 
حداکثر 500متر و قابلیت توســعه تجاری و مسکونی و 
ناوگان حمل ونقل عمومی را از جمله شرایط ضروری طرح 
خیابان کامل اعالم کرد و گفت: »با توجه به انسان محور 
بودن این طرح ضرورت دارد تا توسعه شهری بر مبنای نیازهای شهروندان و تسهیل دسترسی به 
خدمات فرهنگی، شهری، تجاری و تفریحی برای محدوده های تعیین شده صورت گیرد.« توکلی 
اجرای طرح خیابان کامل را گام مهمی در تحقق TOD)توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی( 
دانست و با اشاره به اجرای طرح خیابان کامل افزود: »ارائه آموزش های TOD به عوامل اجرایی 
این طرح و همچنین ســاخت پیاده رو و مســیر ویژه دوچرخه در خیابان های انقالب و سهیل 

شمالی از جمله فعالیت های مقدماتی صورت گرفته است.«

چهره
»نگین فتحی« 

نونهال هنرمند محله جوادیه: 
می خواهم نمایشگاه 

نقاشی از فوتبالیست ها 
برگزار کنم

راه اندازی بازارچه کارآفرینی در سرای محله شادآباد
بانوان هنرمند و خالق ســاکن در محله شادآباد این 
فرصــت را دارند تا از فضای کارآفرینی ایجاد شــده در 
سرای محله برای عرضه محصوالت خود استفاده کنند. 
به گزارش خبرنگار همشــهری محلــه، این بازارچه 
کارآفرینی به همت مدیریت محله شــادآباد و حمایت 
مســئوالن ناحیه4 شهرداری منطقه18 در سرای محله 
شــادآباد راه اندازی شده و هدف از آن ایجاد فرصت های 
شــغلی برای بانوان هنرمند و خالق و کســب درآمد و 

خودکفایی آنان است. 
برپایه این گزارش، بانوان هنرمند که در رشته های مختلف هنری و صنایع دستی صاحب 
مهارت و تجربه هستند می توانند سه شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 تا 17 در سرای 
محله شادآباد حاضر باشند و در جاهای تعیین شده به عرضه و فروش محصوالت خود اقدام 
کنند. بانوان هم محله ای با شــماره تلفن 66795874 تماس بگیرند و از راهنمایی کارشناس 

سرای محله شادآباد بهره مند شوند. 

چند ســال قبل با تشویق خانواده با 
رشته نقاشی و تصویرگری آشنا شد 
و در دوران کرونــا کــه مراکز آموزشــی 
تعطیل بود زیر نظر استاد »مهسا آل آقا« 
به صورت مجازی تحت آموزش قرار گرفت 
و  توانمنــدی  توانســت  زود  خیلــی  و 
استعدادش را نشان دهد. »نگین فتحی« 
دانش آموز9ساله ساکن محله جوادیه نفر 
برگزیده جشــنواره جابرحیان در رشــته 
نقاشی اســت و توانسته نشان»توانمندی 
برتر« را در بین مدارس شهر تهران از اداره 
آموزش و پرورش منطقه16 به دست آورد. 
نگیــن نونهالی در دنیای مجازی به چهره 
معروفی تبدیل شــده است. او که طرفدار 
یکی از تیم های فوتبال است تصویری زیبا 
از»یحیــی گل محمدی« ســرمربی تیم 
پیروزی کشــیده و با حضــور در اردوی 
تمرینات این تیم، نقاشــی خود را تقدیم 
فوتبالیست هم محله ای کرده است. او که 
به هنر تصویرگری عالقه زیادی دارد آرزو 
دارد روزی با همکاری شهرداری منطقه16 
نمایشــگاهی با موضوع فوتبالیســت ها و 
بازیکنان تیم پیروزی در منطقه 16 برگزار 

کند. او از بانوان ورزشــکار و 
چهره های شناخته شده 
ورزشــی نیــز غافــل 
اگر  نیست و می گوید 
فضای کار فراهم باشد 
از پس این مأموریت بر 

می آید. 

640
متر طول مسیر دوچرخه سواری 

خیابان شهید چمران منطقه20است 
که عملیات خط کشی و شابلون آن 
توسط معاونت حمل ونقل و ترافیک 
منطقه20به تازگی انجام شده است. 

60
عدد پروژکتور استاندارد در طول 
مسیر باغ راه حضرت فاطمه)س( و 
در محدوه نواحی 2و4 شهرداری 
منطقه18 نصب شده است تا 
روشنایی معبر تأمین شود. 

100
بسته اقالم خوراکی به همت قرارگاه 
محرومیت زدایی شهید کریمی تهیه و 
بین خانواده های نیازمند توزیع شد. 

 1
کیلومتر از مسیر دوچرخه سواری 
باغ راه حضرت فاطمه)س( خط کشی 
شد. قرار است در این باغ راه مسیر 
3کیلومتری دوچرخه سواری ایجاد 
شود و پس از خط کشی دراختیار 
شهروندان منطقه17 قرار گیرد. 

300
بسته معیشتی برای حمایت از 

خانواده های بی بضاعت در نظر گرفته 
شده است که با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در محله های محروم منطقه 

19توزیع می شود. 

۵
کیلومتر از بزرگراهای منطقه17 
خط کشی محوری شد. این اقدام با 
هدف ایمن سازی و کاهش تعداد 
و شدت تصادفات در بزرگراه های 
شهید چراغی و شهید نواب انجام 

شد. 

3۵0 
تن آسفالت برای بهسازی معابری 

همچون انتهای بزرگراه شهید هاشمی 
مقابل در بهشت زهرا)س(، شهرک 
احمدیه انتهای خیابان گل ها، خیابان 
دانشگاه مقابل یگان حفاظت و خیابان 
میثاق جنوبی روبه روی سرای محله 
خانی آباد صرف شده است. 

یادداشتیادداشت

منطقه 17؛ منطقه ای 
رویکردی مؤثر در حوزه با بیشترین حس همسایگی

کارآفرینی
مجموعه ای  داریــد  رو  پیــش  آنچــه 
از یادداشــت های احمــد مســجدجامعی 
عضو شورای شــهر تهران اســت و حاصل 
همراهان  از  گروهــی  و  او  تهران گردی های 
او. قصد او در تهران گردی ها و در نوشــتن 
به نحوه زیست  از نزدیک  این مجموعه نگاه 
تهرانی ها و مسائل شهری ریز و درشتی است 
که مــردم هر منطقه با آن درگیر هســتند. 
مســائلی که از یک منطقه به منطقه دیگر 
تفاوت دارد و احتمااًل کلی و عمومی نیست. 
این مجموعه که در مورد تمام مناطق تهران 
که  خوانندگان  برای  هم  شــده،  نگاشــته 
مشــکالت و ارزش ها و ظرفیت های منطقه 
خود را در آن می بیننــد و هم برای مدیران 
شــهری که مســئول حل و فصل مشکالت 
مردم و برنامه ریزی برای توسعه شهر هستند 

خواندنی است. 

از دیربازحوزه وسیعی از اراضی منطقه17 
و بخشــی از منطقه10 تهران را منطقه جی 
می نامیدند. بنای اولیه بقعه امامزاده حسن)ع( 
که یکی از ابنیه مهــم در میان زیارتگاه های 
تهران است و پیشــینه اش به روزگار صفوی 
می رسد، در این منطقه قرار دارد. بنا و گچبری 
آن از شــاه عبــاس و ایوان دوپوش از شــاه 
سلطان حسین است. گنبد و کاشیکاری و رواق 
آن نیز به عصر ناصرالدین شــاه بازمی گردد. 
طبق زیارت نامه موجود، نسب امامزاده حسن 
به حضرت امام حســن مجتبی)ع( می رسد. 
بدین ترتیــب، ازمهم تریــن مکان های منطقه 
هفده، بقعه امامزاده حســن)ع( اســت که در 
گذشــته در قســمت غربی تهران، بیرون از 
دروازه قزوین)محدوده میدان قزوین امروزی( 
واقع شده بود. این بقعه از بقاع معروف حاشیه 
تهران و یکی از گورســتان های اطراف شــهر 
بود. نخستین ســکونت ها در این منطقه نیز 
از محدوده همین امامزاده آغاز شــده اســت. 
محدوده این منطقه به زمین های کشــاورزی 
اختصاص داشت و ساکنان روستایی آن بسیار 

کم شمار بودند. 
منطقه هفــده که یکــی از کوچک ترین 
مناطق بیســت ودوگانه شــهر تهران اســت، 
نزدیک به یکی از گسل های زمین لرزه تهران 
واقع شده و از مناطق پرخطر پایتخت به شمار 
می آید. بافت ریزدانه و فرســوده این منطقه 
نیــز این خطــر را چندین برابر کرده اســت. 
بیشــتر بخش های این حوالی در گذشــته از 
اراضی روســتای وصفنارد و روستای امامزاده 
حسن)ع( یا جی سفلی بودند. بخش کوچکی 
از شــرق این منطقه هم به روســتای بریانک 

تعلق داشت. 
وصفنارد از روســتاهای قدیمی ناحیه غار 
اســت. در گذشــته به مجموعه روســتاهای 
میــان تهــران و ری و اطراف آن، دهســتان 
غــار می گفتند. از قدیم تریــن منابعی که نام 
وصفنارد در آن آمده، فرمانی اســت از شــاه 
طهماســب صفوی که در 961هجری نوشته 
شــده و ســند دیگری از قدمت وصفنارد در 
دست نیست. دهســتان غار نزدیک به چهل 

پارچه آبادی داشت. 
ادامه را در صفحه 10 بخوانید

راه اندازی مراکــز توتیا تغییر رویکردی مهم 
در حوزه کارآفرینی اســت که عالوه بر تأثیرات 
مثبتی که در حوزه کسب و کار دارد در فضای 
اجتماعی و فرهنگی محله ها هم تأثیر بســزایی 

خواهد داشت. 
پیش از این با هــدف حمایت از افرادی که 
توانایی راه اندازی کسب و کار به صورت شخصی 
را نداشتند زیرساخت های الزم برای ایجاد شغل 
در مراکزی که در اختیار شهرداری مناطق بودند 
فراهم می شــد، این اقدام طبیعتًا در کنار ایجاد 
فرصت های مطلوب به دلیل نبود مشــاوره های 
تخصصی نقاط ضعفی هم به همراه داشت. کسب 
و کارها به طور اصولی شکل نمی گرفت و تولید 
بیشــتر از تقاضا و فروش، بهره وری اندک، رشد 
محدود کیفی به دلیل نداشتن فرصت فعالیت 
در فضای رقابتــی و... چالش های مهمی بوده و 

هستند که در این مسیر قرار می گرفت. 
مراکــز تســهیل و توســعه کســب و کار 
اجتماعی)توتیا( به عنوان شــتاب دهنده اشتغال 
و تســهیلگر شــکل گرفت تا ضمن حمایت از 
ایده های افرادی که نیازمند حمایت برای ایجاد 
شغل هستند با تیم تسهیلگران و مشاوران حوزه 
کســب و کار، آنها را از مشــاوره های شخصی، 
حقوقــی و کســب و کار و حمایت هــای مالی 
بهره مند کنند. با فعال شدن صندوق های خرد 
محلی برای حمایت مالــی از این افراد و وصل 
کردن آنها به شبکه های فروش، کسب و کارشان 
با توانی باال شــکل گرفته و مسیر رشد را پیش 

می گیرند. 
نخستین مرکز توتیا سال گذشته در منطقه9 
با مشــارکت یکی از مؤسســات دارای ســابقه 
درخشان فعال شد. مراکز توتیا مناطق5، 19 و 
11 و دیگر مراکز آماده بهره برداری هستند که 
آزمایشــی فعالیت شان را شروع کرده و به زودی 
فعالیت رسمی خود را آغاز خواهند کرد. تفاوتی 
کــه مرکز توتیا منطقه19 با دیگر مراکز شــهر 
دارد ارائــه خدمات عمومی اســت که از ابتدا تا 
انتهــا همراه مراجعه کننــدگان آن خواهد بود. 
مؤسسه ای که مدیریت توتیای منطقه19 را به 
عهده دارد خوشــبختانه جزء مؤسساتی است 
که تجربه بســیار خوبی در ایجاد اشتغال دارد و 
عالوه بر ارائه مشاوره، تجارب بسیار خوبی را که 
در ایجاد اشتغال و خوداشتغالی دارد در اختیار 

شهروندان قرار خواهد داد. 
در گــذر زمــان در برخــی از بافت هــای 
منطقــه19 به خصوص در نقاط حاشــیه ای و 
ناحیه3 منطقه19 مشــاغل غیر رسمی زیادی 
همچون آهن فروشــی، صنایع چوبی و... شکل 
گرفته که با توجه به موضوعات مالکیتی زمین 
و... چالش هــای زیــادی را تحمیــل می کند. 
منطقه19 با دربرگیری فضاهای بی دفاع شهری، 
دارنده بیشترین آســیب های اجتماعی است. 
باتوجه به اینکه افراد آســیب دیده بسیاری در 
این محدوده ها مستقر شده اند، ایجاد فضاهای 
عمومی، فرهنگی و کسب و کار همچون مرکز 
توتیا می تواند عالوه بر رشد اقتصادی در کاهش 
آســیب های اجتماعی هم مؤثر واقع شود و در 
یک افق میان مدت روی کیفیت زندگی منطقه 

تأثیر بسزایی داشته باشد. 

احمد مسجدجامعی
عضو شورای اسالمی شهر

سید مالک حسینی 
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و 

مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران

ایجاد 3 کیلومتر پیاده راه و مسیر دوچرخه  در منطقه17
معــاون فنی  و عمران شــهردار منطقه17 از ایجــاد 3کیلومتر 
مسیر پیاده رو و دوچرخه در این بخش از پایتخت خبر داد. »علی 
رضایــی« با اعالم اینکه اینکه این مقدار مســیر پیاده و دوچرخه 
در 3ماه ابتدایی امســال ایجاد شده، افزود: »شهرداری منطقه در 
یک ســال اخیر با شعار »تهران شهری برای همه« و »شهر انسان 
محور« اقدامات ارزشــمندی در توسعه مســیر ایمن    تردد عابران 
پیاده و دوچرخه انجام داده اســت؛ به طوری که در یک سال اخیر 
مساحت مسیر دوچرخه سواری در این منطقه 200درصد افزایش 
یافته اســت.« وی به محله هایی که این طرح در آنها اجرا شــده 
اشاره و عنوان کرد: »بوستان بهاران، خیابان زمزم )حدفاصل کوچه 
سیزدهم تا بزرگراه شهید آیت اهلل  سعیدی(، خیابان زاهد )حدفاصل 
خیابان بهبودی تا کوچه صمیمیت(، خیابان های شهید اکبر سوری و آقانوری، کنارگذر پل 

قلعه مرغی و کوچه بهبودی، از نقاطی است که این فعالیت ها در آنها انجام شده است.«

مدرسه کودکان استثنایی یافت آباد بازسازی می شود
مدرســه ویژه تحصیل کودکان اســتثنایی در محله یافت آباد 
منطقه18 بازســازی می شــود. »جــواد قربانی« مدیــر قرارگاه 
محرومیت زدایــی جنوب غــرب تهران در این بــاره گفت: »یکی 
از کمبودهــای آموزشــی در محلــه یافت آباد برخــوردار نبودن 
دانش آموزان از مدرســه مناســب بود. بارها بازسازی و تعمیرات 
اساســی مدرسه استثنایی از سوی شهروندان مطرح شده بود، بر 
این اســاس و با نظر اعضای قرارگاه و مشــارکت خّیران بازسازی 
مدرســه ویژه کودکان استثنایی در محله یافت آباد در دستور کار 
قرار گرفت.« در اجرای طرح بازســازی مدرســه استثنایی محله 
یافت آباد خّیران، بسیجیان و سایر شهروندان فعال و مشارکت جو 

حضور دارند تا این پروژه هرچه سریع تر به پایان برسد. 

منطقه 20جزو مناطق برتر شهرداری تهران
در ارزیابی عملکرد مناطق22گانه شهر تهران، منطقه20جزء3منطقه برتر شهر تهران قرار 
گرفت.  شهردار منطقه20 با بیان این مطلب گفت: »بر اساس گزارش دفتر پایش، کنترل پروژه 
و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران خدمت رسانی و پیشرفت پروژه های شهرداری منطقه20 
بســیار مطلوب ارزیابی شد و این منطقه جزء3منطقه برتر شهر تهران قرار گرفت.« »فرهاد 
افشار« پیشرفت پروژه های عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری این منطقه را مناسب توصیف 
کرد و گفت: »این پروژه ها با هدف خدمت رســانی بهینه به شــهروندان و توسعه اجتماعی و 
فرهنگی محله ها طراحی شده و برتری منطقه در خدمت رسانی را به همراه داشته است.« به 
گفته افشار، ارتقای سرانه های هفت گانه محله ها، توسعه حمل ونقل پاک و انسان محور و ایجاد 

قطب گردشگری در منطقه20در اولویت برنامه های توسعه ای این منطقه قرار دارد. 

رسیدگی ویژه به سرپناه ایستگاه های اتوبوس 
رسیدگی به وضعیت سرپناه ایســتگاه های اتوبوس به دلیل اهمیت و ترغیب شهروندان به 
استفاده از وســایل حمل ونقل عمومی در فعالیت های معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
منطقه17 قرار گرفت. معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه با اشاره به تأثیر اتوبوس ها در 
کاهش آلودگی هوا، وقت و هزینه شهروندان، نگهداشت سرپناه ها را از برنامه های مهم این معاونت 
عنوان کرد. »سعید سراج« افزود: »در این طرح جهادی و ضربتی رسیدگی کامل به ایستگاه ها از 
جمله نظافت، رفع نقص سازه، شیشه، نقشه، روشنایی، رنگ آمیزی، تابلو و... در برنامه ها گنجانده 

شده و امیدواریم به همت اکیپ های اجرایی، در 45روز دراختیار شهروندان قرار گیرد.«

میز خبر

حضور پررنگ خیریه ها در رفع مشکالت محله های محروم
»خوشــبختانه با وجود تحریم ها و مشکالت اقتصادی، امور و 
کارهای خیرخواهانه تعطیل نشــده و چه بســا در برخی جاها 
افزایش پیدا کرده است.« »محمد آزادی« دبیر شورایاری محله 
جوادیه با بیان این مطلب گفت: »ساکنان محله جوادیه از همان 
دوران کودکی با امور خیریه پیونــد خورده  و به کمک خانواده 
خود با این مقوله آشنا شده اند. بنابراین اگر می بینید که در محله 
جوادیه تعداد زیادی خیر وجود دارد این مســئله به تاریخچه و 
پیشــینه امور خیرخواهانه در این محله ارتباط دارد، یعنی این 
فرهنگ نســل به نسل انتقال پیدا کرده و همچنان تداوم دارد.« 
آزادی عنوان می کند که نیکوکاران محله جوادیه در امور مختلف 
پای کارآمده اند. مثاًل در بخش دارو و درمان با پزشکان نیکوکاری 
از جمله دکتر»حمید ابریشمی« مواجه ایم که در این شرایط اقتصادی خودش برای معاینه 
و درمان خانواده های محروم و نیازمند پیشــقدم شــده و یا در بخش تهیه و توزیع اقالم و 
مایحتــاج ضروری خانواده های آبرومند خیلی از اهالی وارد میدان شــده اند و یا کاســبان 
خّیری که به اقشــار محروم و نیازمند خدمــات رایگان می دهند. می توان فهمید که نقش 

خّیران در رفع مشکالت و گرفتاری مردمان محروم بسیار پررنگ و تأثیرگذار است.«

شورایاری
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رفاقتی

طبق قانون شــهرداری ها، پیاده رو به جایی گفته 
می شــودکه عابران پیاده با آسودگی خاطر در آن راه 
بروند و به مقصدشان برســند، اما این تعریف درباره 
پیدا  پیاده روهای شهرک صاحب الزمان)عج( مصداق 
نمی کنــد. در ایــن پیاده روهای باریــک یک نفر به 
زحمت می تواند راه برود و طی مســیر برای 2 نفر در 

مقابل یکدیگر تقریبًا غیرممکن است. 

عبور از میان انبوه خودروها به قیمت جان
از بلوارمعلــم وارد خیابــان شــهید نیک ملکی 
می شــویم. مسیر پیاده رو را پیش می گیریم و با عبور 
از چند کوچه بن بست به ساختمان نوساز و فروشگاه 
خواربارفروشــی آقــا »منصور« جنب کوچه ســحر 
می رسیم. در اینجا پیاده رو خیابان باریک و باریک تر 
می شــود. عده ای پشت ســرهم در مســیر باریک 
عبورمــی کنند و تعدادی نیز بــا دیدن این وضعیت 
پا به خیابــان می گذارند و درحالی که نیم نگاهی به 
خودروهای پارک شده دارند حواس شان را به وسایل 
نقلیــه درحال حرکت می دهند تا مبادا تصادف کنند 
و صدمه ببینند. »مرادعلی قبادی« یکی ازســاکنان 
قدیمی شهرک صاحب الزمان)عج( در پیاده رو باریک 

کناردســتگاه عابربانــک، جنب پیرایشــگاه »دانیال 
صحرایی« ایستاده تا نوبتش برسد. او درباره مشکالت 
مردم و پیاده روهای باریــک می گوید: »از زمانی که 
یادم می آیــد این پیاده روها به همین شــکل بودند 
و تاکنون کســی نتوانسته این مشــکل را حل کند. 
گاهی مســیر رفت وآمد مردم در این پیاده روها آنقدر 
باریک می شــود که جز رفتن به حریم خیابان وعبور 
از البه الی ماشــین ها چاره ای باقــی نمی ماند. هیچ 

پیاده رو استانداردی در این شهرک وجود ندارد.«

وقتی پیاده رو امن نیست
عرض پیاده رو درمعابر شهرک صاحب الزمان)عج( 
و در نقــاط مختلف از 10، 15، 20 و50 ســانتی متر 
متفاوت اســت. درخیابان شهید آتشــبار نیز عرض 
پیاده روهــا بهتراز دیگر جاها نیســت. هر قدرجلوتر 
می رویــم بــا پیاده روهایــی روبه رو می شــویم که 
دیگرنمی تــوان از آنهــا به عنــوان محل گــذر یاد 
کــرد. »اصغر امامــی« از ســاکنان بومی شــهرک 
صاحب الزمان)عج( در این باره عنوان می کند: »اهالی 
بیش از50 ســال است که با مشــکالت پیاده روهای 
باریــک و کم عرض دســت و پنجه نــرم می کنند و 
همچنان منتظراقدام مســئوالن مربوطه هســتند.« 
وقتی با امامی مشغول صحبت هستیم بانویی با فرزند 
6 ســاله و نوزاد داخل کالسکه وارد پیاده رو می شود. 
او به زحمت با یک دســت کالسکه بچه اش را به جلو 
می راند و با دســت دیگرش دست فرزند دیگرش را 
گرفته تا مبــادا داخل نهرآب کنار پیاده رو بیفتد، اما 
طولی نمی کشد که این شهروند به دلیل باریک شدن 
پیاده رو، مســیرش را به سمت خیابان تغییر می دهد 
و همزمان خودرویی به آنها نزدیک می شــود. راننده 
کــه از حضور آنــی این بانو و فرزندانــش درخیابان 
شوکه شده، داد و فریاد راه می اندازد: »خانم حواست 
کجاســت؟ چرا یک مرتبه داخــل خیابان می آیید؟ 
مگــر خیابان جــای عابرپیاده اســت؟« باالخره این 
ماجرا به خیر می گــذرد و مادر جوان از آقای راننده 
عذرخواهی می کند و می رود. امامی می گوید: »اینجا 
از این حوادث زیاد اتفاق می افتد و متأسفانه همیشه 
ختم به خیر نمی شــود. گاهی به عابران پیاده صدمه 
و آســیب می رسد و بعضی وقت ها راننده برای اینکه 
به مردم برخــورد نکند تغییر جهت ناگهانی می دهد 

که آن هم خطرناک و برخــی موارد همراه با حادثه 
است.« اهالی شهرک صاحب الزمان)عج( از مسئوالن 
شــهرداری منطقه18 تقاضا دارند هرچه زودتر برای 
ســاخت پیاده روهای استاندارد در این محدوده اقدام 
کنند تا عابران مجبور نباشــند ازمحل گذر خودروها 

استفاده کنند وجان شان را به خطر بیندازند. 

ساکنان شهرک 
صاحب الزمان)عج(   

از تنگ و ترش بودن 
پیاده روها گالیه دارند

  بدون   تردید پیاده روهای تنگ و باریک 
شــهرک صاحب الزمان)عج( درمحدوده 
منطقه 18، در نوع خــودش نظیر ندارد. 
عرض پیاده روها در برخی خیابان های این 
شهرک از جمله شهید آتشبار و نیک ملکی 
آنقدر کم است که   تردد عابران را دشوارتر 
می کند. کم عرض بودن مسیر گذرعابران 
پیاده باعث می شود شهروندان بیشتر از 
مسیرکنار گذر که محل   تردد خودروهاست 
برای عبور و مرور استفاده کنند که خالی از 
خطر نیست. تغییرمسیرعابران از پیاده رو 
به حریم خیابان ممکن است منجر به ترمز 
ناگهانی خودروها، تصادف و مشاجره بین 
راننده و عابر شود. از سویی راه رفتن در 
و  است  بسیار دشوار  باریک  پیاده روهای 

مصایب خود را دارد.  

مریم قاسمی

شهردار ناحیه 3منطقه 18:
مشکل در 

ساخت وسازهای 
غیراصولی گذشته است

»با توجه به خواسته و انتظار شهروندان 
صاحب الزمان)عــج(،  درشــهرک  ســاکن 
کارشناســان حوزه فنی و عمــران ناحیه 3 
شهرداری منطقه 18، ضمن بازدید میدانی 
از محل مذکــور، وضعیت عبــور و مرور و 
همچنین پیاده روهای این محدوده را مورد 
بررســی قرار می دهند. پــس از این مرحله 
با توجه به شــرایط و امکانات موجود برای 
تحقق خواســته شــهروندان اقدام خواهیم 
کرد.« »سروش نعمتی« شهردار ناحیه 3 با 
بیان این مطلب می گوید: »به نظر می رســد 
بــروز مشــکالت پیاده روهــای کم عرض و 
باریک درشــهرک صاحب الزمان)عج( ناشی 
از ساخت وســازهای غیراصولی دوران قدیم 
است که پس از گذشت چند دهه با افزایش 
جمعیت و باالرفتن توقع شهروندان، به این 
شکل خودش را نشان داده و البته مدیریت 
شهری نیز در چنین شرایطی از تمام امکانات 
و اختیارات قانونــی خود برای رضایتمندی 
تأکید  نعمتی  استفاده می کند.«  شهروندان 
می کند: »حل برخی مشــکالت در شهر و 
محله مشارکت و همراهی سایر شهروندان را 
می طلبد، بنابراین امیدواریم ساکنان شهرک 
صاحب الزمان)عج( در اجرای طرح هایی مثل 
عقب نشــینی امالک معارض و بازگشــایی 

مسیر با مدیران شهری همکاری کنند.« 

   باریک، باریک 
باریکـتر  

معلوالن و جانبازان مظلوم و چشم به راه
احمد توکلی از معلوالن جسمی و حرکتی است که با خانواده  اش در یکی از کوچه های 

خیابان آتشبار زندگی می کند. او دل پرغصه ای از معابر باریک محله اش دارد و می تواند 
ساعت ها در این زمینه صحبت کند. او ابتدا به   تردد دشوار ویلچری ها در این معابر اشاره 
می کند و می گوید: »شما تصور کنید که معلولی بخواهد با ویلچر در این پیاده روها   تردد 

کند. قدر مسلم این کار امکان پذیر نیست، چراکه عرض پیاده رو در برخی جاها آنقدر کم 
است که ویلچر نمی تواند از آن بگذرد. بارها پیش آمده که برای انجام کاری از خانه بیرون 

آمده ام، اما چون راهی برای رفتن نداشتم به خانه برگشتم. از یک طرف پیاده روها باریکند 
و برخی خودروها کنار نهر آب پارک می کنند و از طرف دیگر در طول مسیر، پل آهنی برای   
تردد ویلچری ها وجود ندارد. به نظر من معلوالن و جانبازان مظلوم ترین شهروندان هستند 

و مسئوالن کمتر به آنها توجه می کنند.« توکلی 
می گوید که با وجود باریکی پیاده روها برخی کاسبان 

اجناس و کاالهای خود را بیرون محل کسب روی 
زمین می چینند و این مکافات را چند برابر می کنند. 
کاش این افراد خودشان را جای معلوالن بگذارند و 

شرایط شان را بیشتر درک کنند. 

در مراســم بهره بــرداری از فــاز اول بــاغ راه 
حضرت فاطمــه زهــرا)س( و همچنین کوشــک 
فرهنگی، مســیر 3 کیلومتری دوچرخه ســواری و 
ســومین مرکز فروشــگاهی گلماند، پیروز حناچی 
ضمــن قدردانی از زحمات شــبانه روزی همکاران 
شهرداری در اجرای این پروژه گفت: »امروز شاهد 
بهره برداری از یکی از مهم ترین طرح های عمرانی 
شهرداری تهران هستیم. مردم مناطق 17 و 18 در 
این ایام شاهد افتتاح پروژه ای هستند که می تواند 

تأثیر بســزایی در رضایتمنــدی و ارتقای کیفیت 
زندگی در این منطقه باشــد. این پروژه از ســال 
1382 زمزمه های شــروع آن آغاز شــد و در سال 

1386 عملیات عمرانی آن شکل گرفت.«
وی توضیح داد: »این پروژه حدود 600 میلیارد 
تومان هزینه در بر داشت که انتقال راه آهن تهران 
– تبریز به زیــر زمین را محقق می کرد. موضوعی 
که ســال ها مطالبــه مردم منطقــه 17 و 18 بود 
چراکه ســال ها مردم ســروصدا و لرزش ناشی از 

افتتاح باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س(
 با حضور اهالی مناطق17 و18

آرامش؛ ارمغان باغ راه
  فاز نخست باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( در منطقه 1۷ و 18 با حضور »«محسن هاشمی«رئیس 
شورای شــهر تهران، »پیروز حناچی«شــهردار تهران، »سید محمد فیاض« شــهردار منطقه18، 
»بیوک میرزایی« بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون و جمعی از شهروندان ساکن در جنوب شهر 

به بهره برداری رسید. 

رضانیکنام

هدف؛ پروژه بازآفرینی 
راه آهن تهران ـ تبریز 

»در ســال 96ایــن بحث مطرح شــد تا از 
زمین های روی ریل استفاده مردمی شود و مردم 
بتوانند بدون در نظر گرفتن درآمد برای شهرداری 
از این زمین ها استفاده کنند. توافق ها با راه آهن به 
طول انجامید اما سرانجام با توافق های انجام شده، 
این پروژه پیش رفت و شهرداری 
به ســرعت طرح را آماده کرد و 
بخش مهمی از باغ راه ساخته شد. 
 او گفت: طول این باغ راه تا انتهای 
منطقه 18حدود 9کیلومتر است 
کــه در حال حاضــر 5کیلومتر 
افتتاح می شــود و 6کیلومتر هم 
مســیر دوچرخه ســواری آماده 
شده است. این پروژه اثر بخشی 
زیادی دارد و از پروژه های مردمی است.« محسن 
هاشــمی، رئیس شورای شهر با بیان این مطلب 
اضافه می کند: »البته سوء تفاهم بین شهرداری ها 
و راه آهــن بر ســر مســیری که از شــهر عبور 
می کند هنوز حل نشده و قوانین روشن نیست. 
اینها مسیر هایی اســت که مردم در آن حریم ها 
نمی توانند ساخت وساز کنند. تملک این زمین ها 
مشخص نمی شود. بهتر است الیحه ای را راه آهن 
مخصوص مسیرهایی که وارد شهر می شود آماده 
کند.« رئیس شورای شــهر می گوید: »طرح های 
موضعی زیادی در شــهر تهران اجرا می شود که 
این طرح هم از همان طرح ها است، در ابتدا این 
بحث مطرح بود که از 4خط 2خط به حمل ونقل 
برونشهری یعنی شهرهای اطراف اختصاص پیدا 
کند. مثاًل شهر قدس جمعیت زیادی دارد و افراد 
برای کار به تهران می آیند پس باید از این مسیر 

استفاده کنند تا به مترو برسند.«

محسن هاشمی 
رئیس شورای شهر 

تهران

عبور و مرور قطارها را تحمل می کردند و عبور گاه 
و بی گاه قطار آســایش مردم منطقه را سلب کرده 
بــود. در این دوره مدیریت شــهری تالش کردیم 
چند اقدام انجام شــود که نخســتین آن توافق با 
راه آهن بــود. باید از مجموعــه راه آهن برای کنار 
گذاشتن نگاه بخشی به این موضوع تشکر کنم. در 
حقیقت راه آهن توقعات خود را تعدیل کرد تا این 

توافق با شهرداری تهران حاصل شد.«
حناچی یادآور شــد: »شــهروندان به یاد دارند 
عملیات عمرانی این پروژه در تعطیالت عید نوروز 
آغاز و در قالب مســابقه ای طرح برتر برای اجرا در 
سطح فوقانی مسیر راه آهن تهران – تبریز انتخاب 
شد و در اجرای آن تالش کرده ایم با هدف گذاری 
کیفیت زندگی ســاکنان این بخش از منطقه 18 
را ارتقــا دهیــم.« وی تأکید کــرد: »در این دوره 
مدیریت شهری بیشترین توجه به مناطق جنوبی 
انجام گرفت تا عقب ماندگی ها جبران شود. نسبت 
بودجــه در بودجه ســال 1400، 45 درصد برای 
مناطق شمالی و 55 درصد برای مناطق جنوبی شد 
در حالی که در گذشــته این نسبت برعکس بود. 
همچنین بزرگ ترین بیمارستان کودکان در جنوب 
تهران در خیابان شهید منصور عمرانی منطقه 18 
در حال آماده سازی اســت و به واسطه این پروژه 
انشــعابی از خط ســه مترو برای این بیمارستان 

ساخته خواهد شد.«
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

محله به محله باشگاه نخبگان

کســب کار غیر قانونی وانتی ها و دستفروشــان در 
معابر محله فردوس به جز ایجاد ترافیک و شــلوغی و 
آلودگی صوتی و بصری و... نظم و انضباط شهری را بر 
هم می زند، به طوری که برخی تصور می کنند هرکسی 

می تواند گوشــه ای از معابر عمومی را از آن 
خود کند و در آن کســب و کار راه بیندازد. 
مجموعه ای از این مسائل باعث شده تا گالیه 
اهالی محله فردوس از سدمعبری ها افزایش 
پیــدا کند و به اصطالح شــهروندان بومی و 
محلی، زنگ وضعیت قرمز را به صدا درآورد. 
در این زمینه و برای روشــن شــدن مسئله 
سدمعبری ها در محله فردوس بد ندیدیم به 
سراغ افرادی برویم که معتمد و امین محله 
هســتند و می توانند در این بــاره اظهار نظر 

کنند. 

تنوع سدمعبری ها در محله فردوس
»حسن صمدی  فرد« دبیر شورایاری محله فردوس، 
ابتدای صحبت هایش گفته های اهالی را تأیید می کند 
و در ادامه به تشــریح جزئیات و ناگفته های مســئله 
ســدمعبری ها در محله فردوس می پردازد. این جوان 
30 ســاله محله فردوس که دبیری شورایاری محله را 
در اختیار دارد، درباره علت ناراحتی و نارضایتی اهالی 
می گوید: »ســدمعبر در محله فردوس به چند بخش 
تقسیم می شود. نخستین مورد مربوط به سدمعبرهایی 
است که در آن عامل انسانی دخالت دارد، یعنی کاسبان 

بخشــی از پیاده روها و حتی قسمتی از خیابان را قرق 
و در عبــور و مرور شــهروندان اخالل ایجاد می کنند. 
مزاحمــت آنها فقط به اینجا ختم نمی شــود. این کار 
کسبه، نما و فضای محله مان را زشت و غیرقابل تحمل 
می کنند و از طرف دیگــر باعث آلودگی 
محیطی و بروز مسائل بهداشتی می شود.«

صمدی فــرد ادامه می دهد: »برخی از 
کاســبان و مغازه دارها به دلیل ناآگاهی از 
قانون و حقوق شهروندی تجهیزات و لوازم 
کار خــود را بیرون از محل کســب و کار 
می گذارند. مثاًل دستگاه  فر اغذیه فروشی 
به جای اینکه داخل مغازه باشد در پیاده رو 
گذاشــته می شــود و یا مغازه دارانی که 
جعبه های میوه و باکس چیپس و پفک، 
وســایل بازی برقی، لباس و پوشــاک و... را در مسیر 
عابران پیاده می گذارند. فقط این نیست. نکته تأسف بار 
این اســت که برخی از کاسبان فضای جلو مغازه شان 
را که بخشــی در پیاده رو و بخشی در خیابان است به 
دستفروشان متفرقه اجاره می دهند که با پهن کردن 
بساط شان مسیر عبور و مرور شهروندان را باریک تر و نا 
امن تر می کنند.« دبیر شورایاری محله فردوس عنوان 
می کند که برخی از فروشندگان مواد پروتئینی قسمتی 
از پیاده روها را بــرای پاک کردن و قطعه قطعه کردن 
مرغ و ماهی اختصاص داده اند که مســائل بهداشتی 
زیــادی دارد و بیشــتر اوقات شــیرابه ها و خرده های 
ضایعات این اقالم در کف پیاده روها و خیابان می ریزد. 

بررسی مشکالت سدمعبر در محله فردوس 

 اینجا پیاده روها 
اجاره داده می شود

  افزایش تعداد بیکاران موجب شــده که تعدادی از آنها به ســمت مشاغلی که گاهی برای اهالی 
مزاحمت ایجاد می کند روی آورند. حضور دستفروشان و وانتی ها در محدوده محله فردوس منطقه18 
به حدی رسیده که گوشــه و کنار خیابان ها، از جمله خیابان شهید بیگلو، که محلی برای فعالیت و 
کسب کار این افراد شده، بسیار شلوغ شود. این امر آرامش را از اهالی ربوده است و کسی نیست تا 
برای همیشه به این وضع خاتمه دهد. به گفته اهالی فردوس، نیروهای شهرداری بارها با اجرای طرح 
برخورد با سدمعبرها و وانتی ها برای ساماندهی معابر اقدام کرده اند، اما این طرح ها نتوانسته عامل 

بازدارنده  دائمی باشد و همچنان مشکل به قوت خود باقی است.  

مریم قاسمی

وانتی ها، مخل آسایش و امنیت اهالی 
بــه همراه دبیر شــورایاری محله فــردوس وارد 
خیابان شهید بیگلو می شویم که یکی از معابر شلوغ 
و پرجمعیت اســت. در میانه راه از اهل محل درباره 
سدمعبرها و چگونگی ایجاد مزاحمت برای شهروندان 
پرسیدیم. احمدآقا، میوه فروش محله مان، با ترس و 
نگرانی پاســخ ما را می دهد و تأکید می کند که این 

برایش  دردسری  حرف ها 
نداشته باشــد. او تعریف 
سال هاســت  که  می کند 
چند وانتی میوه فروش، که 
اهل یــک قوم و قبیله اند، 
در ابتــدای خیابان پارک 
می کنند و به مردم میوه 
با  آدم ها  این  می فروشند. 
این کارشان باعث کسادی 
بازار مغازه دارها شده اند و 
نمی تواند  حتی  قشر  این 
از پس اجاره ماهانه خود 
برآید. فراموش نکنیم که 

مغازه دارها هر ســال عوارض و مالیــات می پردازند، 
امــا وانتی ها بدون هزینه و به راحتی پول به دســت 
می آورند و کســی جلودارشان نیست.« صمدی فرد 
گفته های این شــهروند ناراضــی را تأیید می کند و 
می گوید: »به هر حال شرایط زندگی و دشواری های 
مالی و اقتصادی به گونه ای اســت که نمی توان آن را 
نادیــده گرفت. به نظر بنده این افراد نیز برای تأمین 
معاش زندگی نیاز به کســب و کار دارنــد، اما از راه 

درست و قانونی.«

لزوم راه اندازی 
 بازارچه  ای ثابت 

در فضایی مناسب 
دبیر شــورایاری محله  فرد  صمدی 
فردوس درپاسخ به این سؤال که راه حلی 
برای پایان دادن به مسائل سدمعبری ها 
در محله فردوس وجود دارد؟ می گوید: 
»به نظر می رســد باید کنترل دقیقی بر 
فعالیت این فروشــندگان وجود داشته 
باشــد و همه نهادها از جمله مسئوالن 
اداره ساماندهی و نیروی انتظامی اجازه 
این کار را به آنها ندهند و محله به نحو 
مطلوبی ســاماندهی شود. کنترل دقیق 
محله برای جلوگیری از حضور وانتی ها، 
فروشندگان اجاره ای و دستفروشان فقط 
با همکاری شهروندان و تالش مسئوالن 
نیروی انتظامی و شــهرداری منطقه18 

میسر خواهد بود.«
وی ادامه می دهد: »ایجاد بازارچه های 
ثابت در فضاهای مناســب در محله ها 
برای ساماندهی این فروشندگان از جمله 
وانتی ها و دستفروشان می تواند تا اندازه 
زیادی این مشــکالت را کاهش دهد و 
رضایت شهروندان را برآورده کند. مثاًل 
از ابتدای خیابان شهیدان اسماعیلی تا 
ابتــدای خیابان شــهید بیگلو در طول 
مسیر باغ راه حضرت فاطمه)س(زمین و 
فضای مناسبی برای این کار وجود دارد 

و شــهرداری می تواند خودش برای این 
افراد غرفه هایی را راه اندازی کند و حتی 
اجاره ای متعارف و منصفانه برایشان در 
نظر بگیرد تا با میل و رغبت بیشتری در 
آنجا مشغول به کار شوند. نمونه مشابه 
این طرح در منطقه17 و در محدوده پل 
ساوه اجرا شده که مورد استقبال اهالی 

نیز قرار گرفته است.«

پــس از مدت ها به صــورت حضــوری در حیاط 
پژوهشسرای جوانه منطقه19 دور هم جمع شده اند. 
ربات های دست سازشــان را در دست گرفته و برای 
اینکه مهارت شان را به ما نشان دهند آنها را با دقتی 
خاص روی صفحه مســابقه ای کــه روی زمین پهن 
شده، حرکت می دهند. »محمد رهسپار«، دانش آموز 
10ســاله ســاکن محله عبدل آباد، که از همه جلوتر 
ایســتاده، تمایلــش را برای بیــان فعالیت هایش در 
رشته رباتیک اعالم می کند و 
می گوید: »از 3 ـ 4سالگی به باز 
کردن قطعات اسباب بازی هایی 
و  موتور  ماشــین،  همچــون 
هواپیمــا عالقه داشــتم و از 
کشــف اینکه هریــک از آنها 
چطور کار می کننــد و با چه 
ابزاری به هم متصل شــده اند 
لذت می بردم. در 8سالگی وقتی در دوره های کالس 
نقاشی مؤسســه فرهنگی و قرآنی شــهید قهرمانی 
شــرکت می کردم اتفاقی با کالس هــای رباتیک این 
مؤسســه و خانم سعادتی آشنا شــدم و مشتاقانه در 

دوره های رباتیک حضور پیدا کردم.« 
محمد به کســب رتبه در نخستین دوره مسابقات 
در نمایشگاه پژوهشسرای جوانه و مقام سوم مسابقات 
کشــوری آب نورد اشاره می کند و می گوید: »با شیوع 
ویروس کرونا آموزش تعطیل نشد و عالوه بر شرکت 
در کالس های مجازی مربــی ام به گذراندن ترم های 
تخصصی زیر نظر آموزشگاه سیگمای دانشگاه تهران 
ادامه دادم و اخیراً هم با ســاخت ربات رالی و تغییر 
خط در مســابقات رالی نادکاپ کشــوری دانشــگاه 
شریف شرکت کردم و جزو 10نفر برگزیده این دوره 
از مســابقات انتخاب شــدم.« مادر که در کنار پسر 
برگزیده اش ایستاده ضمن تأیید گفته های او می گوید: 
»عالقه اش به موضوعــات فنی از کودکی معلوم بود، 
اما با ورود به کالس های رباتیک کنجکاوی اش بیشتر 
و استعدادش شکوفا شد. محمد 

برخالف بسیاری از همســاالنش وقت خود را صرف 
تماشای ویدئوهای آموزشی به صورت اینترنتی می کرد 
و با توجه به مهارتی که در حوزه نقشــه خوانی کسب 
کرده تاکنون وسایلی همچون چراغ قوه، پیچ گوشتی 
برقی، پاوربانک، چراغ خواب هوشــمند، لباسشویی و 
جاروبرقی کوچک هم درست کرده است. هر وسیله ای 
در خانه خراب شود محمد مشتاق درست کردن آن 
اســت. از ســه راهی رابط، چراغ خواب گرفته تا قفل 
در و... را درســت می کند. حتی بین بستگان و فامیل 
هم معروف اســت و برای تشــویق او وسایل نیازمند 

تعمیرشان را به او می سپارند.«

 تولید زباله الکترونیک ممنوع
»محمدصــدرا ملکی« دیگر دانش آموز 10ســاله 
موفق در رشته رباتیک است که در این جمع حضور 
دارد. این ســاکن محله خانی آباد نو با اشاره به اینکه 
فعالیت پدر و همســر خاله اش در امــور فنی خانه 
بهانه ای برای کشــف اســتعداد او به این رشته بوده 
اســت، می گویــد: »هر وقت 
هریک از آنها مشغول کارهای 
فنــی می شــدند کنارشــان 
می ایستادم و با دقت نگاه شان 
می کردم. از 6سالگی به مرور 
زمــان با موافقــت وهمراهی 
ماشــین ها  مــادرم  و  پــدر 
بــاز  را  اســباب بازی هایم  و 
می کــردم و از نو آنها را ســر هم می کــردم.« مادر 
محمدصدرا با اشــاره به اینکه پســرش همان روزها 
مشتاق شرکت در یک کالس مرتبط با عالقه اش بود، 
اما در محله جایی برای نامنویســی او پیدا نکردیم، 
می گویــد: »حدود 2ســال پیش از طریــق یکی از 
همکالسی هایش با کالس های رباتیک مؤسسه شهید 
قهرمانی و خانم سعادتی آشنا شدیم و فعالیت جدی 

را در این رشته آغاز کرد.«
 انتخــاب محمدصــدرا در بین 10نفــر برگزیده 
نخستین  شریف  نادکاپ  مسابقات 
مقام مهم اوســت که مادر با اشاره 
به آن می گوید: »یــک ربات رالی 
ســاخته که در طول مسابقه باید 
یک خط سیاه را در کمترین زمان 
و بیشترین ســرعت طی می کرد و 
خوشبختانه او جزو 10نفر برگزیده 
مســابقه انتخاب شد.« محمدصدرا 
تشــویق های خانواده و نزدیکان را 
مهم ترین عامل در تقویت مهارتش 
می دانــد و از آرزویش که مهندس 

شدن اســت یاد می کند و می گوید: »پروژه تشخیص 
حریق، ساخت جعبه موزیکال دیگر دست سازه هایم 
هســتند. به تازگی یاد گرفته ام المپ های سوخته را 
با لحیم کاری تعمیر کرده و دوباره آنها مورد استفاده 
قرار دهم. این کار را برای همه بستگان انجام می دهم 
و تا حد امکان ســعی می کنم زباله های الکترونیک را 
به چرخه طبیعت بازگردانم.« او برگزاری کالس های 
پیشــرفته رباتیک را در پژوهش ســرای منطقه جزء 
درخواســت های مهم عالقه مندان این رشته می داند 
و می گویــد: »ما برای تهیه قطعات باید زمان طوالنی 
منتظر دریافت ســفارش باشــیم یا در صورت خراب 
شــدن قطعه ای باید تا دانشــگاه تهران برویم. کاش 
در روزهــای خاصی از هفته در پژوهشســرا یک فرد 
متخصص در حوزه رباتیک حضور داشــته باشــد تا 

بچه ها را راهنمایی کند.«

 عالقه مند فعالیت در منطقه19
»پدر و مادرم می گویند از 3ســالگی عالقه مند به 
تعمیر و تغییر شکل اسباب بازی ها و تماشای کارهای 
فنی بودم.« این بخشــی از صحبت های »امیرمهدی 
شــیلو« دانش آموز 10ساله حاضر در این جمع است 
که با بیان آن می گوید: »بــا پیگیری خوب مادرم با 
کالس رباتیک که در مؤسســه شــهید قهرمانی در 
محله عبدل آباد برگزار می شــد آشنا شدم و فعالیت 
جدی ام با شــرکت در دوره های رباتیک این مؤسسه 
شروع شد.« امیرمهدی با اشاره به اینکه بعد از 3ترم 
در مســابقات رباتیک بخش مهندسی خالقیت مقام 
اول را از آن خود کرده اســت، می گوید: »مدتی بعد 
در اسفند سال1399 با ارائه طرحی با عنوان »پارک 
مشاهیر هوشمند« در جشــنواره زیباسازی رباتیکی 
شــهری مقام سوم کشوری را کســب کردم. شرکت 

در مســابقات مجازی نادکاپ 
به عنوان  معرفــی  و  شــریف 
برگزیده کشــوری هم رتبه ای 
بود که در مرحله اول این دوره 
از مسابقات به خود اختصاص 
داده و در میان 4نفری که در 
کردند  شرکت  خانه دار  بخش 
بهترین رکــورد را زدم.« مادر 

امیرمهدی با اشاره به اینکه بعد از سال ها سکونت در 
منطقه19 یک سال است که ساکن منطقه16 شده اند 
و همچنان پسرش در این منطقه و نزد مربی اش خانم 
ســعادتی فعالیت می کند، می گوید: »امیرمهدی در 
ساخت ربات های مختلف از جمله منجنیق، جنگجو، 
فوتبالیست و آتش نشان مهارت دارد و تاکنون بیش از 

10ربات ساخته است.«

  با عشق و عالقه ای که به بازی با ابزارآالت و کار 
با تجهیزات فنی دارند به فعالیت در رشته رباتیک 
روی آورده و در این زمینه به مهارت رســیده اند. 
»محمد رهسپار«، »محمدصدرا ملکی« و »امیرمهدی 
شیلو« کودکان 10ساله ای هستند که بعد از گذراندن 
دوره های تخصصی رشــته رباتیک نزد مربی شان 
»زهرا سعادتی« چندی پیش در بیست و چهارمین 
دوره مسابقات نادکاپ شــریف جزو دانش آموزان 

برگزیده کشور معرفی شدند. 

زهرا بلندی

3 تن از برگزیدگان 
بیست و چهارمین دوره مسابقات 
رباتیک دانشگاه شریف )نادکاپ( 

ساکن منطقه ما هستند

 پرچم مهندس های 
 محله باالست

     هم مادر
هم مربی نمونه 

3فرزند 5ســاله، 2ســاله و 4ماهــه دارد، اما 
ســختی ها را به جان خریده و همراه 3نفرشــان 
امروز در جمع ما حاضر شــده است. صحبت از 
»زهرا ســعادتی« مربی پرتالش و موفق رشــته 
رباتیک ســاکن منطقه19 است که در موفقیت 
تیم رباتیک منطقه نقش بســزایی داشته است. 
این مادر 31ساله مهندس کامپیوتر سخت افزار و 
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی 
می گوید: »از ســال1392 کار تدریس رباتیک را 
همزمان با تحصیل در دانشگاه شروع کردم. خودم 
در پروژه های رباتیک دانشگاه امیرکبیر فعال بودم 
و در ایــن زمینه صاحب مقام هم شــده ام، اما از 

آن پس بیشتر تمرکزم 
را روی تربیت مهندسان 
و  گذاشــتم  کوچــک 
پژوهش ســراهای  بــا 
منطقه19، 16، 2 و 7، 
سازمان فرهنگی و هنری 
و  آموزش  شــهرداری، 
محله  پرورش، سراهای 
و مؤسســات مختلــف 

همکاری می کنم.« 
بیان  بــا  ســعادتی 
اینکــه اکنــون حدود 
2هزار و صد شــاگرد از 

سراسر کشور دارد که 20نفر از آنها دانش آموزان 
منطقه19 هستند، می گوید: »در روزهای کرونا 
به صــورت مجازی بــا شــاگردانم کار می کنم و 
خوشــبختانه نتایج خوبی هم حاصل شده است. 
3نفر از بچه های این منطقه در بیست و چهارمین 
دوره مســابقات نادکاپ شریف که از معتبرترین 
مسابقات رباتیک کشور اســت، از میان 2هزار و 
500نفر شــرکت کننده برگزیده شدند. استعداد 
بچه های جنوب شهر در زمینه رباتیک خیلی زیاد 
است، اما متأسفانه بسیاری از خانواده ها آشنایی 
زیادی در این زمینه ندارند و اغلب برای کشــف 
اســتعداد بچه ها اقدام نمی کننــد.«  او در پایان 
ضمن پذیرش سختی های اشــتغال همزمان با 
مادری برای 3فرزند می گوید: »مادری شریف ترین 
و مهم ترین شغل دنیاست، اما مانع پیشرفتم نشده 
است. اغلب شــب ها که فرزندانم خواب هستند 
ویدئو ضبط می کنم و روزها کالس ها را با ارسال 

فایل های صوتی مدیریت می کنم.« 

محمد رهسپار
دانش آموز 10ساله

محمدصدرا ملکی
دانش آموز 10ساله

امیرمهدی شیلو
دانش آموز 10ساله

حسن صمدی  فرد
دبیر شورایاری محله 

فردوس
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

کارآفرینی کارآفرینی

فعالیت مرکز تسهیل و توسعه کسب و کار اجتماعی 
)توتیا( در منطقه19 به تازگی آغاز شده و   تردد محدود 
شــهروندان نشــان می دهد که هنوز بسیاری نسبت به 
آن شــناخت کافی ندارند. حیاطی نسبتًا بزرگ ورودی 
مرکز است که امکان ایجاد بازارچه های خوداشتغالی را 
دارد. برای هریک از واحدهای ارائه مشاوره های حقوقی، 
مرکز کسب و کار و خدمات کارآفرینی، واحد مددکاری 
اجتماعــی و خدمات بیمه ای اتاقی مجزا اختصاص داده 
شده تا به فعالیت های مرتبط بپردازند. »وحید فرهودی« 
کارآفرین برتر و موفق کشــور که مدیریت این مرکز را 
برعهده دارد با اشاره به اینکه اوایل سال1400 با مجموعه 
شهرداری آشنا شده و به پیشنهاد این مرکز از اردیبهشت 
چنین جایی را برای توانمندسازی شهروندان راه اندازی 
کــرده ، می گوید: »این مرکز با هــدف آموزش و ارتقای 
توانمندی های شهروندان با همکاری تسهیلگران توسعه 

توانمندســازی  و  وکار  کســب 
محله محور راه اندازی شده که ارائه 
مشاوره تخصصی در حوزه کسب 
و کار، راه اندازی و توسعه مشاغل 
خانگی، ترغیب شهروندان منطقه 
به عضویت در گروه های محلی و 
بهره مندی از خدمات مرکز، ایجاد 
زمینه اشتغال برای افراد نیازمند 
کمتربرخوردار،  خانواده هــای  و 

حمایت از کســب و کارهــای اســتارتاپی، ایجاد دفتر 
مددکاری اجتماعی و مشاوره شغلی و کاریابی و راه اندازی 
بازارچه هفتگی در محوطه مجتمع نمونه هایی از خدمات 

آن محسوب می شوند.«
 راه انــدازی صندوق های خرد محلی موضوع مهمی 
اســت که فرهودی با اشــاره به آن می گوید: »در حال 
در  تومانــی 15نفره  حاضر5صنــدوق 150میلیــون 
این مرکز ایجاد شــده که در مرحلــه معرفی به بانک 
هستند. افراد برای گرفتن وام معمواًل به سرمایه نقدی، 
ضامن یا پروانه کســب نیاز دارنــد، اما در این صندوق 
شــهروندان بدون نیاز به این موارد و خودشان به عنوان 
ســرمایه های اجتماعی که با ایده و تعهد اخالقی قرار 
اســت ایجادکننده شغل باشــند، متقاضی دریافت وام 

می شوند.« 

ارائه 60درصد تعهد شغلی
اینجا با هزار متر مساحت بزرگ ترین مرکز توتیا در 
شــهر تهران است که ظرفیت ارائه خدمات آموزشی به 
حداقل 120نفر را دارد. فرهــودی با بیان این موضوع 
درباره دیگر خدمات متنوع این مرکز می گوید: »عالوه بر 
واحدهای مشاوره حقوقی، کارآفرینی، بیمه و مددکاری 
اجتماعی، 6کارگاه، سالنی بزرگ و یک کالس مجهز نیز 
در این مرکز وجــود دارد که ایجاد فضایی با تجهیزات 
کامل برای تولید محتوای استارتاپ های جامعه محلی، 
راه اندازی کافه کســب و کار به عنوان پاتوقی برای بیان 
ایده ها، برپایــی بازارچه های خوداشــتغالی، برگزاری 
دوره های آموزشــی و... جزء برنامه های مهمی هستند 
که قرار اســت در این فضاها اجرا شود. اولویت استفاده 
از خدمات این مرکز برای ساکنان منطقه19 است، اما 

دیگــر مناطق جنوبی همجوار هم می توانند از خدمات 
مرکز بهره مند شوند.« 

فرهودی با اشاره به اینکه بیشتر افرادی که به اینجا 
مراجعه می کنند نیازمند مشــاوره های فردی و شغلی 
هستند تا بتوانند کســب و کاری مطمئن و رو به رشد 
راه اندازی کنند، می گوید: »ما در اینجا قبل از مشــاوره 
شغلی شــهروندان را در کســب مهارت های زندگی و 
خودشناسی و شناخت ابعاد شخصیتی کمک می کنیم 
تا با پایه قوی تر در مسیر شغلی حرکت کنند. دریافت 
مشــاوره در مراکز شخصی هزینه زیادی می طلبد. این 
درحالی اســت که اینجا خدمات کاماًل رایگان اســت. 
این نوع اشــتغالزایی با بیش از 60درصد تعهد شغلی 
به خصوص برای افراد آسیب دیده بسیار مؤثر است. این 
درحالی است که در نقاط حاشیه ای تاکنون آن طور که 
باید حرکتی به این شــکل صورت نگرفته است.« این 
کارآفرین موفق و دکترای رشــته مدیریت کسب و کار 
که سال هاست در حوزه مشــاوره کسب و کار فعالیت 
دارد و در اداره شــرکت های مختلف کسب و کار فعال 
اســت، حضور بنکدارهای بزرگ بازار میوه، بازار پرده، 
بازار اســباب بازی و... را از ویژگی های مهم منطقه19 
می داند و می گویــد: »این افراد می توانند از یک ســو 
راهنماهای خوبی برای کســب و کارهای نوپا باشند و 
از ســوی دیگر خودشان در طرح آموزش جامع صنفی 
محله قــرار می گیرند. برقراری ارتباط بــا این گروه و 
برگزاری دوره های آموزشی برای بهبود وضعیت آنها در 
کسب درآمد و مشــتری مداری و... از دیگر برنامه های 

ماست.«

همه کارآفرین می شویم
بانویی جوان در دفتر مشاوره بیمه و مددکاری در حال 
پاسخگویی به سؤال های یکی از مراجعان است که سراغش 
می رویم. »فاطمه علیزاده« لیســانس علوم اجتماعی که 
پیش از این در خانه هالل منطقه12 فعالیت داشته است 
درباره حضورش در اینجــا می گوید: »از طریق همکاران 
صندوق امید با مرکز توتیا آشــنا شــدم و از 2ماه پیش 
فعالیتم را در اینجا شروع کردم. افرادی که نیازمند سرمایه 
برای کسب و کار هستند با طرح و ایده های خودشان برای 
دریافت مشاوره و حمایت مالی به توتیا مراجعه می کنند 
و از خدمات آن بهره مند می شــوند.« علیزاده به استقبال 
زیاد شهروندان از صندوق های خرد محلی اشاره می کند 
و می گوید: »اعضای هریک از صندوق ها با هم در فضایی 
مطلــوب به راه اندازی یک شــغل می پردازند.« او توتیا را 
یک فرصت برای اهالی منطقه19 به خصوص قشر جوان 

می داند و می گوید: »هنوز بسیاری 
از وجود چنین جایی اطالع ندارند 
و شناساندن آن به مردم مستلزم 
اطالع رسانی بیشتر است.« وی از 
عالقه اش به کارگاه تولید جلبک 
و گلخانــه ای که در یکی از اتاق ها 
ایجاد شــده، می گویــد و اضافه 
می کنــد: »با وجودی که در واحد 
مشاوره بیمه و مددکاری فعالیت 
می کنم، اما با شعار اصلی مرکز که 

»همه باید در اینجا کارآفرین شوند« طی این مدت کوتاه 
روش تولید جلبک، درست کردن آب دریا و برداشت آن 
و... را یاد گرفتــه و در این زمینه هم فعالیت می کنم. نه 
تنها من، بلکه نگهبان مجموعه هم در اداره گلخانه مهارت 

کسب کرده است.«

توتیا، سرآغاز تولید و کسب و کار
فعالیت 4کارگاه از 6کارگاه موجود در این مرکز با حضور 
تولیدکنندگان آغاز شده است. نخستین غرفه محل تولید 
بســته های مراسم ترحیم و شادی است، غرفه دوم و سوم 
به ترتیب به تولید صنایع دستی چوبی و محصوالت چرمی 
اختصاص داده شــده و غرفه آخر کارگاه گلخانه خانگی و 
تولید جلبک است. صدای اره و بوی براده های چوب ما را 

به کارگاه صنایع دستی چوبی می کشاند. »امیر شاهمراد« 
اداره کننده این کارگاه اســت. این جوان 30ساله با اشاره 
به اینکه رشته تحصیلی اش ساخت و تولید است و از 2ماه 
قبل با این مرکز آشنا شده است، می گوید: »پس از مدتی 
فعالیت در پاالیشــگاه از 2ســال قبل تصمیم گرفتم کار 
شخصی ام را در حوزه تولید صنایع چوبی شروع کنم. در 
آموزشــگاه فنی و حرفه ای کار را یاد گرفتم و همانجا هم 
شروع به کار کردم. در شبکه مجازی و سایت های تبلیغاتی 
دنبال فضایی کارگاهی برای کار بودم که با اینجا آشــنا 
شــدم.« شاهمراد با اشاره به اینکه با بودجه ای که داشته 
برای گرفتن فضای کارگاهی باید خارج از تهران می رفته، 
می گویــد: »توتیا بهترین راه حل بود و با قیمتی بســیار 
مناسب توانســتم در نزدیکی محل سکونتم به کار مورد 

مرکز  راه اندازی  بپردازم.  عالقه ام 
توتیا، کارآفرینی و ایجاد شغل را 
برای جوانانی مثل من که ساکن 
مناطق جنوبی هســتند خیلی 
راحت کرده اســت. با استقرار در 
اینجــا صنایع دســتی، ظروف و 
ملزومات چوبی تولید می کنم و 
آنها را در صفحه اینستاگرامی ام 

عرضه می کنم و می فروشم.«

آشنایی شهروندان با هنر چرم دوزی
»ســولماز محمودی نســب« دیگر تولیدکننده جوان 
حاضر در این مجموعه اســت که با هــدف آموزش هنر 
چــرم دوزی به عالقه مندان در یکی از کارگاه ها مســتقر 
شده است. او از اینجا به عنوان فضایی برای توانمندسازی 
جوانان یاد می کند و می گوید: »چرم دوزی را 6 سال پیش 
با ثبت نام در یک کارگاه چرم دوزی در ســرای محله یاد 
گرفتم و با پیشرفت خوبی که داشتم خیلی زود کارم را در 
حوزه تدریس شروع کردم، اما تا حدودی در بخش تولید 

هم فعالیت می کنم.« این ساکن 
منطقه16 با اشــاره بــه اینکه با 
شیوع کرونا مدتی در کارش وقفه 
ایجاد شده بود، اما با شرایط خوبی 
که توتیا بــرای او و دیگر جوانان 
ســاکن جنوب شهر فراهم کرده 
دوباره کارش را شروع کرده است، 
می گوید: »یکــی از نقاط مثبت 
توتیا این است که در فضایی در 

دل محله و در محل گذر اهالی ایجاد شــده که آنها را به 
استفاده از این خدمات ترغیب می کند.« 

تولید جلبک، یک کسب و کار خرد 
کارگاه تولید جلبک و گلخانه یکی از کارگاه های جذاب 
این مرکز است که توسط مدیر مرکز اداره می شود. چند 
مخــزن تولید جلبک در اتاق قرار گرفته و جعبه هایی که 
بذر سبزی در آنها کاشــته شده هم در بخش دیگر اتاق 
قرار گرفته اند. فرهودی که مدت هاســت در بخش تولید 
جلبک فعالیت دارد، با بیان اینکــه هدفش از ایجاد این 

کارگاه آشنا کردن اهالی مناطق جنوبی با کسب و کارهای 
جدید اســت، می گویــد: »جلبک یا ســوپرفود می تواند 
به عنوان کســب و کاری خانگی تولید شود. از این جلبک 
می توان در خوراک، شــربت موهیتو، ماسک صورت که 
حالت لیفت دهندگی دارد، تولید صابون، شــامپو و کرم 
و... استفاده کرد.« وی ادامه می دهد: »ما االن داخل اتاق 
بدون نور طبیعی در حال پرورش برخی گیاهان هستیم. 
در کشاورزی شهری طرحی با عنوان هرخانه یک گلخانه 
داریم و در فضایی 6متری می توانیم ســبزی مصرفی را 
تولید کنیم که عرضه آنها نیازمند بازاریابی خاصی نیست 
و به راحتی انجام می شــود.« این کارآفرین موفق با اشاره 
به اینکه با موضوع پرورش جلبک از طریق مقاالت علمی 
آشــنا شــده اســت، می گوید: »پس از آن با 2 ـ 3نفر از 
دوستانی که در حوزه زیست شناسی تحصیل کرده بودند 
در دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در این زمینه صحبت 
کردم و نهایتًا توانســتم واردات این جلبک را داشته باشم 
و آن را تکثیر کنم. چنین کارهایی می تواند معیشت یک 
خانواده را تأمین کند، به همین دلیل قرار است در اینجا 

عالقه مندان را با این نوع کار آشنا کنیم.«

 گزارشی از یک مرکز توانمندسازی که برای حمایت از 
کسب و کارهای نوپا در منطقه19 راه اندازی شده است

در خدمت جوانان 
جویای کار

  به تازگی فعالیت خود را به عنوان نخستین پیشخوان خدمات کسب و کار در منطقه19 آغاز کرده است. 
مرکز تســهیل و توسعه کسب و کار اجتماعی )توتیا( که با هدف اشــتغالزایی و توانمندسازی شهروندان 
راه اندازی شــده و به ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی در حوزه کسب و کار، توسعه مشاغل خانگی، ایجاد 
زمینه اشــتغال برای نیازمندان و خانواده های کمتربرخوردار و حمایت از کســب و کارهای استارتاپی به 

شهروندان می پردازد. 

زهرا بلندی

همیشه دوست داشتم خودم تولیدکننده باشم و مرکز توتیا این امکان را برایم فراهم 
کرد. »سوسن بیرنگ« بانوی 47ساله ساکن محله شریعتی شمالی با بیان این موضوع می گوید: 

»سال های زیادی است که در کارگاه های تولیدی مختلف در حوزه خیاطی فعالیت می کنم و همیشه آغاز یک 
کار شخصی و ایجاد شغل برای دیگر شهروندان بزرگ ترین هدفم بود که به راحتی نمی توانستم آن را محقق کنم.« این 

خیاط باتجربه با اشاره به اینکه به دلیل 4سال فعالیت در کارگاه تولید سیسمونی مهارت خاصی در این زمینه کسب کرده است، 
می گوید: »توسط یکی از بستگانم با چنین مکانی در محله شریعتی آشنا شدم و بعد از دریافت مشاوره شغلی و حقوقی برای دریافت وام 

از صندوق اقدام کردم.« بیرنگ با قدردانی از وجود چنین جایی در محله اش می گوید: »حمایت مالی از ساکنان مناطق جنوبی که عالقه مند به ایجاد 
یک شغل هستند نیاز مهم اهالی این منطقه بود که خوشبختانه به آن پاسخ داده شد.«

بانوان  و  جوانان  برای  شــغل  ایجاد 
سرپرست خانوار بیکار و جویای کار جزء 
موضوعات مهم و قابل بحث در منطقه19 
است که به نظر می رسد راه اندازی مرکز 
توتیا می تواند در پاسخ به آن مؤثر باشد. 
معــاون امور اجتماعــی و فرهنگی 
با بیان این موضوع  شهرداری منطقه19 
می گویــد: »ایــن مرکز بــا همکاری 
تســهیلگران توســعه کســب و کار 
قالب  در  و  گرفته  شــکل 
طــرح آمــوزش و ارتقای 
برنامه ریزی  توانمندی های 
شده و تسهیلگری، توسعه 
توانمندسازی  و  کارآفرینی 
اجتماعی  کارهای  و  کسب 
فعالیت می کند. توتیا امکان 
مشاوره،  دفتر  اســتقرار 
دفتر  تســهیلگری،  دفتر 
تسهیالت ویژه کارآفرینان، 
ســالن گفت وگو، بازارچه خوداشتغالی 
و کارگاه هایی را که به صورت آموزشــی 
و آزمایشــی در مرکز فعالیت می کنند 
فراهم کــرده و در هریک از بخش ها به 

شهروندان خدمات می دهد.«
»مهدی بصیری« با اشــاره به اینکه 
مرکز تســهیل و توســعه کسب و کار 
ســازمان  مدل  از  بخشــی  اجتماعی 
خدمات اجتماعی معاونت کارآفرینی در 
حوزه توسعه کسب و کار است، می گوید: 
»براســاس بانک اطالعاتی که در حوزه 
مشــاغل خانگی وجــود دارد درصدد 
هستیم.  شــهروندان  به  خدمات  ارائه 
شــهروندان ســاکن منطقه19 و دیگر 
مناطق جنوبی همجوار، با اولویت بخشی 
می توانند  منطقه19،  به ســاکنان  ویژه 
توتیا  مرکز  به  از خدمات  استفاده  برای 

مراجعه کنند.« 

تجربه موفق کارآفرینی با توتیا

پاسخ به دغدغه های 
جوانان و بانوان 

سرپرست خانوار

مهدی بصیری 
معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی منطقه19

وحید فرهودی
کارآفرین

فاطمه علیزاده
کارشناس  واحد 
مشاوره بیمه و 

مددکاری

امیر شاهمراد
هنرمند صنایع چوبی

سولماز محمودی نسب
هنرمند کارگاه چرم دوزی

توتیـا
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

»داود علیپور« ســرهنگ بازنشسته ارتش است و 
مدیریت یکی از مجتمع های پرجمعیت محله جوادیه 
را برعهــده دارد. او وقتی در جریان موضوع گزارش ما 
قرار می گیرد بالفاصله چند پزشک خیر تهرانی را نام 
می برد که در محله به اهالی خدمات رایگان می دهند. 
ابریشمی، حسنی صدر، قاسمی و... از پزشکان بااخالق 
و مردمی هستند که حتی در شرایط کرونایی در کنار 
مردم ماندند و بدون دریافت حق ویزیت شــهروندان 
را درمــان می کنند. بــه گفته علیپور، این پزشــکان 
نیکوکار در طول هفته اگر اوقات خالی داشــته باشند، 
در تابلو اعالنات ســاختمان ها اطالع رسانی می کنند تا 
مردم بدانند چه موقع و کجا حاضر باشــند. گاهی هم 
شهروندانی که نیاز به ویزیت و سایر خدمات دارویی و 
درمانی داشته باشند دفترچه بیمه شان را همراه نام و 
شماره تماس به نگهبانی مجتمع می سپارند تا پزشکان 
نیکوکار، زمان و ســاعت معاینه و ویزیت را برایشــان 
مشخص کنند. پزشکان نیز در طول هفته با این افراد 

تماس می گیرند و به آنها وقت معاینه می دهند. 
علیپور عقیــده دارد که اگر در هر محله و مجتمع 
مسکونی یک پزشــک خیر وجود داشته باشد، هزینه 
درمان خیلی از نیازمنــدان کاهش پیدا می کند. چه 
خوب اســت که در کنار پزشکانی زندگی می کنیم که 

حق همسایگی را ادا می کنند. 

مهربانی زمان و مکان نمی شناسد
»اصغر مهرپویان « یکی دیگر از شــهروندان محله 
جوادیه است که ضمن تبریک به این اقشار زحمتکش 
جامعه که احسان و نیکوکاری را معنا کرده اند نام دکتر 
ابریشمی را به عنوان یکی از پزشکان خیر محله به زبان 
می آورد. او عنوان می کند که آقای ابریشــمی پزشک 
عمومی است و در جای دیگری زندگی می کند، اما به 
مناطق جنوب شــهر می آید و خدمات پزشکی رایگان 
به مــردم و خانواده های نیازمنــد ارائه می کند. اهالی 
محلــه جوادیه او را به خوبی می شناســند و می دانند 
که چه ســاعتی و در کجا می توانند آقای دکتر را پیدا 
کنند. برای ابریشــمی فرقی نمی کند که چه ســاعت 

از شبانه روز باشــد. هر وقت که الزم بداند با وسایل و 
وتجهیزات پزشکی بر بالین بیماران حاضر می شود تا به 

وظیفه و تعهد خود در قبال آنها عمل کند. 
»محمد مهردادیان« نیز به نقل از گفته های یکی از 
افراد قدیمی محله که رابطه نزدیکی با این پزشک دارد، 
می گوید: »از زمانی که با بحران کرونا روبه رو شــده ایم 
خیلی از پزشــکان نیکوکار از جمله آقای ابریشمی به 
کمک شــهروندان آمده اند تا دین شــان را به مردم ادا 
کنند. این گروه از پزشــکان نیکوکار عقیده دارند که 
خدمت به شــهروندان زمان و مکان نمی شناســد.«  
مهردادیان از اهمیت پاسداشت مقام پزشکان نیکوکار 
محله صحبت می کند و تأکید می کند که مســئوالن 
مربوطه باید ضمن شناسایی این افراد و تجلیل از آنها، 
این مســیر و راه باارزش را به دیگران معرفی کنند. در 
برخی از محله های منطقه ما خانواده ها حتی نمی توانند 

هزینه خریــد دارو را بپردازند. بنابراین باید خدمت به 
اقشار در اولویت های مان باشد. 

کارگاه مشاوره رایگان 
 در دوران کرونا

»سعید کالنتر« از معتمدان فعال محلی 
از دکتر ابریشمی به عنوان طبیب خدمتگزار 
و مردمــدار یاد می کنــد و می گوید: »این 
پزشک نیکوکار در منطقه دیگری سکونت 
دارد، اما بر خود واجب می داند که به مردم 
محروم جنوب شــهر خدمت کند. کســی 

کــه در طول روز چند کیلومتــر راه را طی می کند تا 
نیتــش را عملی کنــد جای قدردانی دارد. همیشــه 
مراجعه کننده هــای نیازمند را بــدون دریافت هزینه 
ویزیت می کند و از این کار لذت می برد.« در نگاه این 

پزشک نیکوکار، سالمتی و حفظ جان بیماران بر همه 
چیز اولویت دارد و کســی نباید به دلیل نداشتن پول 
از خدمات درمانی دور بماند. به گفته شورایار باسابقه 
محله جوادیه آقای دکتر در زمان شــیوع بحران کرونا 
دست به کار شد و برای ساکنان محله کارگاه مشاوره 
رایــگان راه اندازی کرد. او تالش می کند که 
اطالعات و معلومــات مردم را باال ببرد تا از 
مبتال شــدن به این بیماری در امان بمانند. 
ضمن اینکــه گاهی اوقات با هزینه خودش 
مقــداری دارو تهیــه می کند تا به دســت 
مردم نیازمند برساند.  کالنتر که از نزدیک 
با فعالیت های این پزشــک آشناست عنوان 
می کند که ابریشمی سابقه 35 سال خدمت 
در محله جوادیه را دارد و این محبوبیتی را 
که بین اهالی به دست آورده بی دلیل نیست. 
گاهی وقت ها که ســالمندان و معلوالن محله نیاز به 
ویزیت و دارو داشته باشند، دکتر ابریشمی با ما تا خانه 
آنها همراه می شود. رفتارش به قدری گرم و صمیمانه 

است که بیماران احساس غریبی نمی کنند. 

پزشک نیکوکار محله جوادیه بخشی از وقت خود را صرف 
درمان و مشاوره رایگان اهالی کرده است

طبیب محبوب محله
  بحران کرونا حســابی مردم را کالفه کرده است و آنها جز نگرانی از بابت انتقال این ویروس باید به 
فکر هزینه های ســنگین دارو و درمان نیز باشند. در چنین ایامی به سراغ پزشکی رفتیم که در این 
عرصه منشأ خیر و برکات زیادی برای اهالی محله جوادیه بوده و همچنان با عشق و عالقه به مداوای 
بیماران می پردازد. فرصت را غنیمت دانســتیم و به میان اهالی رفتیم تا آنها از »حمید ابریشــمی« 
پزشــک خّیر محله شان برای ما صحبت کنند؛ از پزشکان نیکوکاری که در محله های محروم از جمله 
جوادیه فعالیت عام المنفعه دارند و در محل زندگی به فکر همسایه ها و ساکنانند تا مرهمی باشند بر 

غم و دردشان.  

رضا نیکنام

با خدا معامله کرده ام
اصرار بر مصاحبه با پزشک خیر هم محله ای راه 
به جایی نمی برد. دوست ندارد نامش جایی برده 
شود، چراکه می گوید با خدا معامله کرده است 
و به عقیده خودش کار کوچکی انجام می دهد. 
این پزشکان توقعی از کسی ندارند و بر خودشان 
واجب می دانند که بخشی از وقت و درآمد خود را 
صرف سالمت و درمان این خانواده ها کنند. دکتر 
ابریشمی ساعت هایی از روز را در سرای محله 
جوادیه و مرکز سالمت شماره 3 مشغول معاینه و 
درمان بیماران و به ویژه اقشار محروم و کم درآمد 
است. دکتر ابریشمی در محله جوادیه به چهره 
شناخته شده ای تبدیل شده و آوازه اقدامات 
خیرخواهانه او به سایر محله های منطقه16 نیز 
رسیده و برای همین است که او برای عیادت و 
معاینه به سایر نقاط شهر نیز سر می زند. فقط به ما 
می گوید: »مردم شرایط سخت و دشواری را پشت 
سر می گذارند و در چنین اوضاعی هرکدام از ما در 
هر شغل و حرفه ای که فعالیت می کنیم باید به فکر 
مردم و در حد توان و بضاعت خود مرهمی برای 
درد و غم شان باشیم.« ابریشمی خودش را نیکوکار 
نمی داند و تأکید می کند: »کاری که امثال ما انجام 
می دهیم وظیفه و عمل به همان میثاق نامه ای است 
که همه پزشکان به آن قسم خورده اند و آن نجات 
جان آدم ها به هر طریق است.«

سعید کالنتر
شورایار محله جوادیه

احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران
ادامه از صفحه 2 

می گوینــد عده ای در صدد کشــتن امامــزاده ای از 
نوادگان امام موســی کاظم)ع( در ری برآمدند. امامزاده 
از ری گریخــت و در منطقه »جال کولی« که نمی دانیم 
کجاست، غاری پدید آمد. امامزاده به درون آن رفت و از 
نظرها پنهان شــد. از آن پس، این ناحیه به غار معروف 
می شــود. در روزگار ســلطنت ناصرالدین شــاه یکی از 
دروازه های جنوبی شــهر که به این ناحیه باز می شد، به 
دروازه غار معروف می شــود. امروزه اگر به محله وصفنارد 
سری بزنید، خواهید دید که بیشتر وصفناردی ها از طایفه 
فروزان ها، رئیسی ها، عباس قلی ها و علی علی ها هستند. 

در عهــد قاجــار وصفنارد از امالک خالصه به شــمار 
می آمد. خالصه به امالک و زمین هایی گفته می شــد که 
مالکیت آن در اختیار شــاه و تحت نظر اداره خالصجات 

بود. این زمین ها را ســاالنه به رجال و ثروتمندان اجاره 
می دادند )نک: مقدمه منطقه ده(. در دههســی و به ویژه 
در دهه چهل بــا افزایش مهاجرت به تهران، تقاضا برای 
زمین فزونی گرفت. مهاجرانی که از نظر مالی شــرایط 
خرید خانه را نداشتند، به روستاهای حاشیه تهران روی 
می آوردند. مالکان زمین ها که دریافتندملک شان خریدار 
دارد، زمین هــا را قطعه بندی کردند و در ابعاد کوچک به 
تازه واردان فروختند. به این ترتیب خانه های جدیدی در 
این زمین ها ســاخته شد و با گســترش بافت مسکونی، 
محله ها جدید کم کــم به تهران پیوســتند. زمین های 
وصفنارد نیز به همین گونه قطعه بندی و فروخته شدند. 

پس از پیروزی انقالب اسالمی باز هم جمعیت بیشتری به 
این محله کوچیدند و از آن پس وصفنارد شکل روستایی 
خود را از دست داد و به یکی از محله ها شهر تهران تبدیل 
شد.  در همان روزگار، حسین اتابکی بخشی از زمین ها را 
قطعه بندی کرد و برای خانه سازی به مهاجران فروخت. 
این زمین ها بیشتر در اطراف قلعه و خیابان امین الملک 
قرار داشتند. حسین اتابکی بخشی از زمین هایش را نیز 
در قطعات بزرگ تری به چند متمــول تهرانی فروخت. 
یکی از آنها داود فالح مقدم نام داشت. فالح مقدم خودش 
این زمین ها را در قطعات کوچک تری به فروش رســاند. 
تا مدت ها این محدوده به نام فالح شــناخته می شــد و 
هنوز هم مردم محلی آنجا را فالح می نامند. امروزه محله 
امامزاده حسن)ع( به دلیل بازار امامزاده حسن به یکی از 
محله های شلوغ منطقه هفده تبدیل شده است. این بازار 
در میان مناطق همجوار نیز شناخته شده است و روزانه 
شهروندان بسیاری برای خرید به منطقه هفده و امامزاده 
حسن)ع( روی می آورند. بازار بزرگ مبل یافت آباد نیز که 
بسیاری از اهالی تهران آن را می شناسند، در این منطقه 
واقع شــده است. این بازار سبب توسعه بخش غربی این 
منطقه شده و در کنار بازار امامزاده حسن)ع(، رونق خوبی 
به این حوالی بخشیده است. در گذشته شمال یافت آباد 
بخشی از اراضی امامزاده حسن)ع( بود و جنوب آن جزء 

وصفناورد محسوب می شد. 
منطقه هفده با ســه ناحیه و چهارده محله و وسعتی 
در حــدود 8 کیلومتــر، از کوچک تریــن مناطق تهران 
اســت. به دلیل تراکم جمعیت بســیار بــاال، دارا بودن 
بافت فرســوده شــهری در بیش از هفتاد درصد از بناها، 
و امتداد یکی از گســل های تهران در این حوزه، منطقه 
هفده از آسیب پذیرترین مناطق پایتخت به شمار می آید. 
براساس سرشماری ســال 1395، 278 هزار نفر در این 
منطقه زندگی می کنند. این منطقه ازشــم  ال وشــم  ال 
غــرب به من  اطق 9و10)خی  اب  ــان قزوین ازتق  اطع صف وی 
ت  ا ســه راه آذری وخی  اب  ان آذری(، ازجن وب وجن وب شرق  ی 
به من طقه 10و پ  ادگ  ان قلعه مرغی)خی  اب  ان زمزم(، ازشرق 
به من  اطق 11و16)خیاب  ان ه  ــای نواب صف وی، عبداللهی 
ومس تق ل(، و از غرب به من طقه 18)جاده س  اوه ویافت آباد( 

محدود می شود. 

 منطقه 17
منطقه ای با بیشترین 

حس همسایگی
مروری بر وضعیت منطقه 17

سازمان فضایی منطقه 17 از مراکز کار و فعالیت 
تشکیل شده است. این مراکز در لبه شمالی، شمال 
غربــی و غرب قرار دارنــد و در مقیاس منطقه ای 
یا شــهری خدمات می دهند. بافت های مسکونی 
عمدتًا در میانه منطقه قرار دارند. اســتخوان بندی 
این منطقه از چندین محور افقی و عمودی تشکیل 
شده اســت و در مجموع شبکه ای در هم تنیده از 
کاربری های مختلف و ناموزون پیرامونی را تشکیل 
داده اســت. 2 عنصر کالبدی مهم در این منطقه 
خطوط ریلــی راه آهن )و اراضی آزاد شــده آنها( 
هستند که گسستی در بافت کالبدی ایجاد کرده اند. 
معابر این منطقه در 2 دسته قرار دارند. دسته اول، 
معابر شــرقی ـ غربی با عملکردهــای غالب ایجاد 
دسترسی در بافت مســکونی هستند. دسته دوم، 
شمالی ـ جنوبی هســتند و اغلب در کارکرد خود 
با مشــکل انقطاع مسیر به واسطه خطوط راه آهن 

مواجه اند )طرح تفصیلی منطقه 17، 1386(. 
دسترسی منطقه 17 از طریق لبه های ارتباطی 
پیرامونی آن با شــهر تهران ایجاد شده است. این 
لبه ها شــامل خیابان قزوین در شــمال، بزرگراه 
آیت اهلل سعیدی در غرب، بزرگراه نواب و امتداد آن 
در شرق و جنوب هستند. 3 بازار فرامنطقه ای این 
منطقه که محورهای عمده فعالیتی هستند عبارتند 

از: بازار مبل یافت آباد، بازار کیف و کفش امین الدوله 
و صنایع آلومنیوم قلعه مرغی )طرح تفصیلی منطقه 
17، 1386(. چشــم انداز طرح تفصیلی با توجه به 
وسعت کم منطقه 17 بر سقف جمعیتی متناسب 
با وسعت تأکید دارد. ساماندهی استفاده از اراضی و 
تأکید بر سه کاربری مسکونی، تجاری و کارگاهی 
افزایش تاب آوری و مقاوم سازی منطقه نیز در این 
چشم انداز مشــاهده می شود. افزایش فضای سبزو 
وجودمنظرشهری مناسب، برخورداری از امکانات 
الزم جهت تأمین بخشــی از نیازهای خدماتی در 
حوزه جنــوب غرب و همچنین وجــود فضاهای 
عمومی هفتگانه از موارد مورد اشاره در چشم انداز 
طرح تفصیلی است. همچنین به حداقل رساندن 
آالینده های زیست محیطی مورد تأکید بوده است.  
تردد روان و وجود حداقل حرکات جمعیتی نیز از 
موارد مورد اشاره در این چشم انداز است. چشم انداز 
منطقه 17 بر اصالت و هویت اسالمی تأکید کرده 

است )طرح تفصیلی منطقه 17، 1386(. 
جدول زیر مقایسه جمعیت شــهر تهران را با 
منطقه 18 نشان می دهد. جدول گویای این نکته 
است که نرخ رشد این منطقه منفی بوده است و در 
سال 1395 این نرخ افزایش چشمگیری نسبت به 

قبل داشته است. 

از مجمــوع 90 برنامه تهرانگردی کــه از تاریخ 
1392/07/19 تــا 1395/12/20، در روزهای جمعه 
انجام شــد )به اســتثنای کتاب گردی های روزهای 
پنجشنبه(، یک برنامه کامل به بازدید از منطقه هفده 
اختصاص یافت. در این برنامه، از نقاط مختلف منطقه 
هفده بازدید به عمل آمد و با برخی از ســاکنان آن، 
پیرامون شــهر و منطقه گفت وگو شــد. پس از این 
بازدیدهــا، نظرات مردم درباره مســائل مورد بحث، 
در مجموعه شورای شــهر و گروه های کارشناســی 

مختلف شورا ارائه شد. گفتنی است به دلیل اهمیت 
مســائل و مشــکالت منطقه و همچنیــن ضرورت 
مشــاهده آنها از نزدیک، در برخــی از این بازدیدها، 
مســئوالن دســتگاه های دیگر همچون جناب آقای 
دکتر حافظی، رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد شــهر 
تهران، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
تهران، مدیرکل حوزه وزارتی سازمان میراث فرهنگی، 
معاون برنامه ریزی سازمان زیباسازی، به همراه شهردار 
منطقه و معاونان ایشان، نگارنده را همراهی می کردند. 

جدول 17، وضعیت جمعیتی شهر تهران و منطقه 17 و نرخ رشد
منبع:اطلس تهران 85و سالنامه های تهران 91 و 96

سال
منطقه 17شهر تهران

نرخ رشد )درصد(شمار جمعیتنرخ رشد )درصد(شمار جمعیت
 ـ824353 ـ13554530223
4/3  ـ  1365605820795/2287367
 8/0  ـ 1375675884810/1264300
3/0  ـ 1385781206726/1255864
78/0  ـ 1390815405184/0248589
139586799365/12783549/1 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

زیادي مشغول كارند و زمان 
در حیاط  را  توجهــي  قابل 
مزارهاي صحن مي گذرانند، 
اما شــیر آب در دســترس 
نیســت و بــراي آوردن آب 
آشــامیدني و آب مورد نیاز 
كولر آبي باید مسافت زیادي 
بســیاري  كنند.«  طــي  را 
مزار  حیاط  كارگاه هــاي  از 
و  جهــادي  گروه هــاي  را 
تجهیز  مردم نهاد  سمن هاي 
ادیبي«  »حمیــد  كرده اند. 
مؤسسه  جهادي  گروه  عضو 
خیریــه فاطمه الزهــرا)س( 
و در صحن شــهدا  اســت 
تولیــد  و  آمــوزش  كارگاه 
راه اندازي  محصوالت چرمي 

كرده اســت. ادیبي مي گوید: »بانوان سرپرست 
خانــوار یا افراد كم بضاعت جویــاي كار در این 
كارگاه دوره آموزشــي رایــگان را مي گذرانند و 
پس از آمــوزش در همین كارگاه یا كارگاه هاي 
دیگر مشــغول كار مي شــوند.« خّیــران گروه 
جهادي ابزار و لوازم مورد نیاز كارآموزان را تهیه 
مي كننــد و زمینه عرضه و فــروش محصوالت 
هنــري افراد آموزش دیده را به وجود مي آورند. 
در كارگاه تولید چرم تعداد زیادي آموزش دیده 

و اكنون5نفر مشغول كار هستند. 

 افراد زیادي صاحب کار و مهارت شدند
یكــي از بزرگ ترین آرامگاه هــاي خانوادگي 
حیاط مزار به كارگاه تولید پوشاك تبدیل شده 
وچرخ خیاطي و لوازم مورد نیاز براي آموزش و 
كار 14 نفر فراهم شده است. در این كارگاه كه 
آرامگاه خانواده »نوریاني« اســت، گروه جهادي 
كریم اهل بیت)ع( آمــوزش كارآموزان و تأمین 
تجهیزات كارگاه را بر عهده دارد. »زهره مهري« 
عضو گروه جهادي و سرپرســت كارگاه است. او 
مي گوید: »در مدتي كه در حیاط مزار مســتقر 
شــده ایم بانوان زیادي مهارت كســب كردند و 
در تولیدي هاي مختلف مشــغول كار شــدند. 
در تهیه سفارشــات این تولیدي هم از توانایي 
افراد آموزش دیده اســتفاده  و مهارت همیــن 
مي شــود.« خانــواده نوریاني بارها بــه كارگاه 
ســر زده اند. مهري مي گویــد: »خانواده مرحوم 
نوریاني از اینكه فضــاي آرامگاه خانوادگي آنها 
به محل كسب و آموزش افراد كم بضاعت تبدیل 
شــده رضایت دارند و ما را به ادامه فعالیت هاي 

كارآفریني در این محل تشویق كردند.«

 صاحبان آرامگاه ها ناراضي نیستند
پیش از آنكه آرامگاه هاي خانوادگي به عنوان 
مراكز كارآفریني و كارگشایي در اختیار اشخاص 
یــا گروه هاي جهــادي كارآفرین قــرار بگیرد، 
مســئوالن آســتان با صاحبان آرامگاه ها تماس 
مي گیرند تــا رضایت آنها را جلــب كنند، ولي 
اگر به صاحبان آرامگاه هاي مخروبه دسترســي 
نداشته باشــند، فضاي آرامگاه را مرمت كرده، 
با حفظ ســنگ مزارهــا به عنــوان كارگاه هاي 
كارآفرینــي اســتفاده مي كنند. مدیر آســتان 
امامــزاده عبداهلل)ع( مي گویــد: »اغلب افرادي 

كــه در آرامگاه هاي خانوادگي 
در  هســتند  مدفون  آســتان 
دنیــا  10و20از  دهه هــاي 
اطرافیان  بــراي  ولي  رفته اند، 
خود عزت و حرمــت دارند و 
حفظ احترام آنها واجب است. 
زیادي  تعــداد  بازماندگان  اما 
از صاحبان قبــور در خارج از 
كشور زندگي مي كنند و حتي 
ســال ها به مزارها سركشــي 
نمي كننــد. ایــن آرامگاه هاي 
خانوادگــي در گــذر زمان به 
اتاق هایي مخروبه و آســیب زا 
تبدیل شــده اند كــه معتادان 
اســتعمال  براي  ناباب  افراد  و 
مــواد مخدر و اعمــال خالف 
قانون به داخل آنها رفت و آمد 
دارند و امنیت آرامســتان ها را از بین برده اند.« 
حجت االســالم علیرضایي مي گویــد: »از زمان 
آغاز طرح تاكنون از سوي هیچ یك از صاحبان 
آرامگاه هــاي خانوادگي در ایــن مورد اعتراضي 
نداشتیم  و طرح  مورد استقبال قرار گرفته، اما 
اگــر فردي به اجراي طرح در آرامگاه خانوادگي 
خــود اعتراض كند و اســناد مالكیــت قانوني 
آرامگاه خانوادگي خود را داشته باشد، كارگاه را 

به آرامگاه دیگري منتقل مي كنیم.« 

 اجاره اي دریافت نمي شود
صاحب یكي از آرامگاه هاي خانوادگي صحن 
شهدا تمایلي ندارد نامش در گزارش ذكر شود، 
اما مي گوید: »استفاده از آرامگاه هاي خانوادگي 
بــراي كارآفریني ایــده خوبي اســت و من و 
خانواده ام با رضایــت و به صورت رایگان آرامگاه 
خانوادگي خود را در اختیار گروه هاي كارآفریني 

قــرار داده ایم تا با نظارت آســتان بــراي افراد 
نیازمند شــغل ایجاد كنند. « او 2دستگاه چرخ 
خیاطي هم به گروه جهادي مستقر در آرامستان 
خانوادگي خود اهــدا كرده تا در ثواب كار خیر 
آنها بیشتر شریك شــود. غرفه ها  به رایگان در 

اختیــار كارآفرینان و گروه هــاي جهادي قرار 
گرفته است. حجت االسالم علیرضایي مي گوید: 
»افراد فعال در كارگاه ها در دوره یك  یا2ســاله 
در غرفه هاي حیاط مزارها مستقرند و هزینه اي 
بــراي اجاره كارگاه یا هزینــه آب و برق از آنها 
دریافت نمي شــود. وقتي توانایــي تهیه كارگاه 
شــخصي را پیدا كردند باید كارگاه كارگشایي 
را ترك كنند تا زمینه توانمندســازي سایر افراد 

بي بضاعت فراهم شود.«

 کتابخانه عمومي و »حیاط سالمت« 
 در آرامستان

 از چنــد مــاه پیــش عملیــات عمراني و 
ســاماندهي حیاط مزار دیگر آرامستان امامزاده 
عبداهلل)ع( هم آغاز شــده تا پس از آماده سازي 
براي افتتاح كتابخانه عمومي مورد استفاده قرار 
گیرد. حجت االســالم علیرضایي مي گوید: »در 
امامزاده عبداهلل)ع(مجتمع هاي  اطراف آســتان 
مســكوني زیادي وجــود دارد و جمعیت قابل 
توجهي ساكن هستند، اما این محله از كتابخانه 
عمومي و مراكز فرهنگي محروم است. با افتتاح 
ایــن كتابخانه زائران و همســایه هاي آســتان 
امامزاده عبداهلل)ع( از ســالن مطالعه و12هزار 
جلد كتاب امانــي با موضوعات متنوع برخوردار 
مي شــوند.« حیاط مزار دیگر آرامستان امامزاده 
عبداهلل)ع( هم براي ارائه خدمات پزشكي رایگان 
در نظر گرفته شــده و پس از آماده سازي فضاي 
حیــاط مزار، بــراي ارائه خدمات بهداشــتي و 
پزشكي مورد استفاده قرار مي گیرد. مدیر آستان 
مي گوید: »بیش از70پزشــك، داروســاز، ماما، 
پرســتار و اعضاي كادر درمــان خادم افتخاري 
آستان امامزاده عبداهلل)ع( هستند و عالقه مندند 
به زائران امامزاده خدمت كنند. براي اســتفاده 
مناســب از این ظرفیت یكــي از حیاط مزارها 

را به نام »حیاط ســالمت« نامگذاري مي كنیم 
و این گروه از خادمــان افتخاري در زمان هایي 
خاص به مداواي رایــگان بیماران مي پردازند و 
به شــهروندان و زائران خدمات بهداشتي ارائه 

مي كنند. 

  وقتي حجت االســالم »جواد علیرضایي« طرح راه انــدازي كارگاه هاي 
كارآفریني در حیاط مزارهاي آرامستان امامزاده عبداهلل)ع( را مطرح كرد، 
تصور اینكه در كنار ســنگ مزار درگذشتگان براي عده اي كار و كسب راه 
بیندازند، دشــوار بود. همین امر سبب شد مدتي پس از مطرح شدن آن از 
سوي مدیر آستان امامزاده عبداهلل)ع(، كفش و كاله كنیم و راهي آرامستان 

امامزاده شویم تا چگونگي اجراي آن را شاهد باشیم. 

رابعه تیموری

آرامســتان در سكوت فرو رفته و تك و توك 
زائراني كه دل شــان هواي عزیزان درگذشته را 
كرده، كنار سنگ مزارهاي صاف و موزاییك مانند 
آرامســتان مشــغول فاتحه خواني و دل سبك 
كردن هستند. در ورودي بعضي از حیاط مزارها 
بسته و بعضي از آنها نیمه باز است، ولي در یكي 
از حیاط مزارها كه نزدیك دفتر فرهنگي آستان 
قرار گرفته، باز اســت و افــراد زیادي به داخل 
آن رفت و آمد دارند. قبور  حیاط را همســطح 
كرده اند و فقط بعضي از سنگ مزارها برجستگي 
دارنــد. درختــان این حیاط مزار جــوان و كم 
شاخ و بار هستند و بر خالف سایر حیاط مزارهاي 
آرامســتان، باعث ناامني  فضاي آن نمي شوند. 
آرامگاه هــاي خانوادگي كه دور تــا دور حیاط 
قرار گرفته اند بر خــالف آرامگاه هاي خانوادگي 
حیاط هاي دیگر آرامســتان، ظاهر مرتبي دارند 
و در و پنجره هــاي آنها یك شــكل و هماهنگ 
هستند. این حیاط مزار »صحن شهدا« نامگذاري 
شده و تابلو نام حیاط  مزار هم تازه و نونوار است. 
از پشــت درهاي بســته یا نیمه باز آرامگاه هاي 
خانوادگي صحن شهدا، صداي حركت چرخ هاي 
خیاطــي و اختالط افرادي كه در داخل آرامگاه 

مشغول كارند به گوش مي رسد. 

 یک فاتحه نثار خفتگان خاموش
در كنار اغلب آرامگاه هاي خانوادگي تابلوهاي 
كوچكي با عنوان »كارگشــایي« نصب شده  و 
در كنار این عنوان، نام هاي خانوادگي صاحبان 
مقبره ها ذكر شده است. در غرفه هاي كارگشایي 
مانند خیاطي، چرم دوزي،  كارگاه هاي مختلفي 
انگشترسازي، منبت كاري و تزیینات كوزه دایر 
شــده تا افراد جویاي كار كــه توانایي خرید یا 
اجــاره كارگاه را ندارنــد، در ایــن مكان ها به 
آموزش و تولیــد صنایع دســتي بپردازند. كف 

غرفه هاي كارگشــایي با موكت فرش شده، اما 
قســمت هایي را كه قبر وجود دارد، نپوشانده اند 
و تصاویر درگذشــتگان و نوشته هاي سنگ مزار 
آنها مشخص است. بسیاري از افرادي كه پس از 
مدت ها این در و آن در زدن نتوانســته اند براي 
خود كار و كســبي راه بیندازند، حاال باز شدن 
گره زندگــي خود را مدیون همســایگي با این 
خفتــگان خاموش مي دانند. »مریــم« از بانوان 
سرپرســت خانوار اســت كه پس از آموزش در 
یكي از كارگاه هاي خیاطي حیاط مزار مشــغول 
كار شــده اســت. او مي گوید: »من اشخاصي را 
كه اینجــا مدفونند، نمي شناســم، امــا آنها را 
صاحبخانه هایي مهربان مي دانم كه با دســت و 
دلبازي ما را در خانــه خود پذیرفتند و هر روز 
صبح كه وارد كارگاه مي شــوم براي آنها فاتحه 

مي خوانم.«

 امنیت برقرار است
»ســمیه یداللهي« از بانوان كارآفریني است 
كــه در یكي از آرامگاه هاي خانوادگي و همراه4 
بانوي دیگر به تولید پوشــاك مشغول است. او 
مي گوید: »مدت ها به دنبال كارگاه بودم، اما مبلغ 
ودیعه و اجاره بهاي كارگاه ها بسیار باالست و ما 
توانایي پرداخت آن را نداریم. وقتي خبر اجراي 
این طــرح در امامزاده عبداهلل)ع( را شــنیدیم 
تصمیم گرفتیم در این غرفه ها مســتقر شــویم 
تا كارمــان رونق بگیرد. « یداللهي و همكارانش 
كه از آذر پارســال در حیاط مزار  كار مي كنند 
از امنیت فضــاي آن رضایت دارند. او مي گوید: 
»خادمان فرهنگي آستان در ساعات مختلف روز 
به حیاط مزار سركشي مي كنند تا براي اعضاي 
كارگاه ها مشكلي ایجاد نشود.« یداللهي كمبود 
آب را مهم ترین مشــكل تولیدكنندگان صحن 
شهدا مي داند و مي گوید: »در صحن شهدا افراد 

حیاط مزارهاي آرامستان 
امامزاده عبداهلل)ع( به کارگاه هاي 

کارآفریني براي افراد کم بضاعت تبدیل شد

 داستان کارگـشایي
 در صحن شهدا

21
حیاط مزار در آرامستان امامزاده 

عبداهلل)ع( وجود دارد. 

62
کارآفرین و گروه جهادي در حیاط مزارهاي 
امامزاده عبداهلل)ع( در رشته هاي هنري 
مختلف به کارآفریني پرداخته اند. 

در كنار اغلب 
آرامگاه هاي خانوادگي 

تابلوهاي كوچكي با 
عنوان »كارگشايي« 

نصب شده  و در كنار 
اين عنوان، نام هاي 
خانوادگي صاحبان 
مقبره ها ذكر شده 

است

مدیر آستان 
امامزاده عبداهلل)ع(:

سنگ مزارها حفظ مي شود
آرامستان امامزاده عبداهلل)ع( از جمله آرامستان هاي ویژه 
و خاص كشور است كه قدمتي تاریخي دارد و ایرانیان نامدار 
و تأثیرگذاري در خاك آن آرمیده اند. در طرح همسطح سازي 
قبور صحن اصلي و حیاط مزارهاي این آرامســتان، آسیب 
دیدن مزار درگذشــتگان و به ویــژه قبور افــراد نامدار از 

دغدغه هــاي مهم صاحبان قبــور و اهالي 
فرهنگ و تاریخ كشور به شمار مي آید. مدیر 
آستان امامزاده عبداهلل)ع( تأكید مي كند در 
طرح ساماندهي حیاط مزارها حرمت قبور 
درگذشتگان حفظ مي شود و سنگ مزارها 
مسطح نمي شــود. حجت االســالم جواد 
علیرضایي مي گوید: »اداره میراث فرهنگي 
در حفظ مزار افرادي كه قدمتي بیشــتر 

از یك ســده دارد، با آســتان امامزاده عبداهلل)ع( همكاري 
مي كند. در آرامستان امامزاده عبداهلل)ع( 435نفر از مشاهیر 
كشور دفن هستند كه حفظ حرمت قبور آنها و سایر اموات 
را وظیفه شرعي خود مي دانیم و در طرح ساماندهي حیاط 
مزارها ســنگ مزار آنها در محل اصلي خود و بدون تغییر 
باقي مي ماند.« به گفته حجت االسالم علیرضایي در صحن 
شهدا مزار»عبدالحسین شهنازي« نوازنده تار و موسیقیدان 
برجسته ایراني و »عبدالحمید ملك الكالمي« از هنرمندان 
خوشنویس كشور وجود دارد كه سنگ مزار آنها به صورت 
برجسته در محل اولیه خود باقي مانده است. مدیر آستان 
امامزاده عبداهلل)ع( درباره آسیب دیدن مزار »عمادالكتاب« 
در طرح ســاماندهي حیــاط مزارها مي گویــد: »مزار این 
خوشنویس بزرگ كشور در كنار در نخاله رو آرامستان قرار 
گرفته اســت. كارگران محوطه امامزاده در حال بازســازي 
برخي از قبور، مقدار كمي خاك را به صورت اتفاقي و موقتي 
روي مقبره عمادالكتاب ریخته بودند كه با حضور و نظارت 
كارشناسان میراث فرهنگي، سنگ مزار و محیط اطراف آن 
به طور كامل بهسازي و تابلوی معرفي مشاهیر در كنار مقبره 

نصب شد.«

      احیاي آرامستان ها 
ضرورت زندگي نوین شهري

در مطالعات شهرسازي امروزي آرامستان ها از اهمیت 
ویــژه اي برخوردارند و از جنبه هــاي تاریخي، فرهنگي، 
معماري و باستان شناسي منابع باارزشي به شمار مي روند. 
فضاي آرامســتان ها فقط محلي براي دفن اموات نیست 
و براي افراد در حال حیــات كاركردهاي چند وجهي و 
گوناگونــي ایفا مي كند. این فضاها در گذشــته اركان و 
اساس زیستگاه هاي بشــري بوده اند و براي انجام مراسم 
آییني، برنامه هــاي فرهنگي و اجتماع هــاي مذهبي و 
ســنتي مورد استفاده قرار مي گرفتند. در سال هاي اخیر 
آرامستان ها كاركرد اجتماعي، فرهنگي و هویت شهري 
خود را از دســت داده و بــه محیط هایي متروكه تبدیل 
شــده اند كه در درازمدت آســیب هاي جدي بر شهر و 
ســاكنان آن تحمیل مي كنند. این امــر در حالي اتفاق 
مي افتد كه آرامستان ها ظرفیت نهفته اي براي پویایي شهر 
هســتند و با احیاي كاركردهاي گذشته آنها به فضاهاي 
مناسبي براي تعامالت اجتماعي تبدیل مي شوند. این امر 
به ویژه در مناطق جنوبي شهر تهران كه از تراكم جمعیتي 
و كمبود فضاي فرهنگي رنج مي برند اهمیتي دوچندان 
پیدا مي كند و بدون  تردید آرامستان هاي تاریخي مانند 
آرامستان امامزاده عبداهلل)ع( و آرامستان ابن بابویه بیش 
از سایر آرامستان هاي جنوب شهر از این ظرفیت مغفول و 
فراموش شده برخوردار هستند. این آرامستان ها مي توانند 
بر حسب نیاز شهر به عنوان مكان هایي مانند موزه، بوستان 
یا نمایشگاه آثار تاریخي مورد استفاده قرار گیرند یا حتي 
در ارائه خدماتي كه به دلیل كمبود فضا به تأخیر افتاده اند 
مؤثر باشند. خوشــبختانه احیاي ظرفیت هاي چندگانه 
آرامستان ها به تازگي مورد توجه متولیان اداره شهر قرار 
گرفته و مصوبات احیاي5آرامستان دوالب كه اواخر سال 
گذشته به تصویب شوراي شهر پنجم رسید، رونق دوباره 
این اجزاي فراموش شــده شهر را در آینده اي نه چندان 

دور نوید مي دهد. 
سید حمید عقیلي
كارشناس ارشد معماري و شهرسازي
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17 16 مناطق زیر پوست شهر

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مشکل محله

انتشار بوی نامطبوع فاضالب جز آلودگی محیطی و 
افزایش حشــرات و جانوران موذی، سالمت اهالی را به 
خطر انداخته است. اهالی درباره علت اجرا نشدن طرح 
انشعاب فاضالب خانگی به موضوعاتی اشاره می کنند. 
مثاًل بافت فرسوده محله و نوسازی نشدن خانه ها، وجود 
خانه های قولنامه ای و...  با توجه به اهمیت این موضوع 
به سراغ »نازیال رشیدپور« مدیر دفتر نوسازی و توسعه 
محله خلیج فارس و »محمد عبداهلل وند« دبیر شورایاری 
محله خلیج فارس جنوبی به میــان اهالی رفتیم تا در 

این باره بیشتر بدانیم. 

مخزن انباشت آب های آلوده
دفتر خدمات نوسازی محله خلیج فارس 
نزدیک بلــوار خلیج فارس باالتــر از خیابان 
رهنماســت. با »نازیال رشیدپور« مدیر دفتر 
نوسازی و توسعه محله خلیج فارس به سمت 
کوچه هایی می رویم که در طول این سال ها از 
لوله کشی و انشعاب فاضالب خانگی برخوردار 
نبوده و ســاکنان آن در شــرایط نامناسبی 
زندگــی می کننــد. از جمله ایــن کوچه ها 

می توان به حجــاب، امیرکبیر، حســین پور و خیابان 

حیدری جنوبی اشاره کرد. 
رشــیدپور در طول ســال ها فعالیت در این منطقه 
با انجــام پژوهش های میدانی در جریان مشــکالت و 
خواســته های اهالی قرار گرفته است. به محض ورود به 
داخل این کوچه ها بوی نامطبوعی مشام ما را می آزارد. 
ایــن بوی ناراحت کننده و غیر قابل تحمل از کانال هایی 

است که آب های آلوده در آن جریان دارد. 

 اگر انشعاب فاضالب نخرید، آب قطع می شود! 
»محمد عبداهلل وند« دبیر شورایاری محله خلیج فارس 
جنوبی وضعیت بهداشتی خانواده های ساکن 
در این محدوده، یعنــی بلوار خلیج فارس و 
کوچه های منشعب به آن را بحرانی می داند 
و در این باره می گوید: »سرازیر شدن فاضالب 
خانگی بــه داخــل نهرها آثــار مخربی بر 
محیط زیست و سالمت شهروندان می گذارد. 
به تازگی بیماری های عفونی و پوســتی در 
این نقاط بیشتر شده است. به نظر می رسد 
انباشــت آب های کثیف و آلوده و فاضالب 
خانگی در این ماجرا بی تأثیر نبوده اســت. 
نباید فرامــوش کنیم که در هر خانــه چند کودک و 

 برخی خانه های محله خلیج فارس جنوبی 
به شبکه جمع آوری فاضالب شهری متصل نیستند

 چشم انتظار 
نوسازی خانه ها

  اجرای طرح انشعاب فاضالب شــهری و خانگی در تهران بیش از 20 سال سابقه دارد، اما با این حال 
هنوز تعدادی از محله های منطقه 18 از این نوع خدمات برخوردار نشده و اهالی ساکن در این محدوده ها 
به سختی روزگار می گذرانند. محله خلیج فارس جنوبی که جمعیت نسبتًا زیادی در آن زندگی می کنند 
هنوز سیستم جمع آوری فاضالب شهری ندارد و به دلیل جاری شدن آب های آلوده و کثیف درون کانال ها 

اهالی با مشکالت بهداشتی فراوانی روبه رو هستند. 

مریم قاسمی

»رحیم سعیدی« شهردار ناحیه۵ 
منطقه18:
با جدیت پیگیر خواسته 
شهروندان هستیم
»متأسفانه هنوز برخی خانه های 
محله خلیج فارس به شبکه فاضالب 
شهری وصل نیست و اهالی از 
دردسرهای نبود آن رنج می برند. 
مسئله انشعاب فاضالب خانگی در 
بهداشت و حفظ محیط زیست شهر و 
محله ما اهمیت دارد و به همین دلیل 
یکی از موضوعاتی است که با جدیت 
پیگیر تحقق آن هستیم.«
»رحیم سعیدی« شهردار ناحیه 5 
منطقه18 با بیان این مطلب می گوید: 
»شهرداری در زمینه صدور مجوز 
حفاری معابر به شرکت ها و سازمان های 
خدمات رسان از جمله اداره آب و 
فاضالب نهایت همکاری و تعامل را 
دارد و همچنین در زمینه نوسازی 
بافت فرسوده بسته های تشویقی برای 
شهروندان در نظر گرفته است.   
 امیدواریم در نیمه دوم سال 1400 
عملیات حفاری و لوله کشی انشعاب 
فاضالب خانگی در محله خلیج فارس به 
مرحله اجرا برسد.«

ســالمند زندگی می کنند که هر آن امکان دارد به انواع 
بیماری ها مبتال و راهی بیمارستان شوند.« 

»مســعود صالحی« یکی از ساکنان کوچه بن بست 
اول اســت که بارها موضوع انشعاب فاضالب خانگی را 
پیگیری کرده اســت. او عنوان می کند که جز »امکان 
ندارد« و »فعاًل مقدور نیست« جواب دیگری از مسئوالن 
اداره فاضالب نشنیده اســت: »مسئوالن اداره فاضالب 
جواب روشــنی نمی دهند. زمانی می گفتند که سطح 
این کوچه ها پایین است و حفاری و لوله گذاری فاضالب 
امکان پذیر نیست، اما مدتی است که نامه به خانه های ما 
می فرستند که اگر انشعاب فاضالب خانگی نخریم، آب 
خانه های مان را قطع می کنند. کدام پاسخ درست است 

و ما باید کدام حرف شان را قبول کنیم؟« 
این طور که برخی از اهالی عنوان می کنند مسئوالن 
شرکت فاضالب در این قبض ها از مالکان خواسته اند تا 
حق انشــعاب 2 میلیونی بپردازند، در صورتی که هنوز 

اصل مسئله حل نشده است. 

مسئوالن یک روز مهمان خانه اهالی شوند
»ماه سلطنت باقی« مادربزرگ 80 ساله با عروس و 
نوه هایش در یک خانه کوچک زندگی می کند. او امید 
چندانی به حل مشکل فاضالب محله ندارد و می گوید: 
»در طول این ســال ها مشــکالت نوســازی خانه های 
فرســوده، فاضالب و... حل نشــده و چند مشکل دیگر 
هم اضافه شــده است. پمپ برق خانه ها مدام می سوزد 
و خانواده ها ناچارند به صورت دستی مخزن فاضالب را 
تخلیه کنند که این کار برای بانوان و سالمندان سخت 
اســت.« مادربزرگ به ترک و نم دیوار خانه اش اشــاره 
می کند و می گوید: »چه کســی دوست دارد در چنین 
جایی زندگی کند؟ فرزندان و نوه هایم به سختی کارهای 
مربوط به شست وشو و نظافت را انجام می دهند. دخترم 

به بوی فاضالب حساســیت شدیدی دارد و از این بابت 
نگران هستم.« 

حاج »حســن خلیلــی« در تکمیــل صحبت های 
هم محلــه ای اش می گوید: »با این شــرایط نه راه پس 
داریم نه راه پیش. تخریب و نوسازی خانه های مان بیشتر 
شبیه یک رویاست. تا نوسازی نکنیم انشعاب فاضالب 
خانگی نمی دهند و از سویی همه مالکان و صاحبخانه ها 
برای تجمیع خانه های فرســوده مشارکت نمی کنند و 
سرمایه گذارها نیز شــرایط بهتری برای مالکان در نظر 
نمی گیرند. کاش مســئوالن روزی مهمان خانه اهالی 

می شدند تا مشکالت آنها را بهتر درک کنند.«

راه حل مناسب برای مشکالت بیابید
متراژ خانه ها در این محدوده بین 50 تا 70 مترمربع 
تفاوت دارد و میانگین ســن ســاختمان ها به 60 سال 
می رســد. این طور که کارشناس دفتر خدمات نوسازی 
محله خلیج فارس عنوان می کند بیشــتر خانه ها سند 
مالکیت دارند و تعدادی از امالک نیز قولنامه ای هستند. 
او با اشاره به تسهیالت و امتیازاتی که مدیریت شهری 
برای نوســازی بافت فرســوده در نظر گرفته، توضیح 
می دهد: »اگرساکنان یک کوچه با یکدیگر مشارکت و 
همکاری کنند با تجمیع پالک های فرســوده و ساخت 
واحدهای مســکونی نوساز ســود و منفعت بیشتری 
می برند، ضمن اینکه از مشــکالت ناشــی از لوله کشی 

فاضالب خانگی رها می شوند.«
وی با یادآوری دیدار مردمی چند ماه قبل می گوید: 
»آن موقع حتی ســرمایه گذار برای ساخت واحدهای 
مسکونی نوساز معرفی شد، اما تعدادی از اهالی مخالفت 
کردنــد و با طرح تجمیــع پالک های فرســوده کنار 

نیامدند.«
اهالی محله عنوان می کنند که مســئوالن پیشنهاد 
داده بودند که در ازای هر خانه، یک واحد آپارتمان نوساز 
تحویــل می دهند، اما در برخی از خانه ها 2 تا 3 خانوار 
زندگــی می کنند و قبول کردن این شــرایط برای آنها 
سخت است. از طرف دیگر صاحبخانه ها نیز شرایط مالی 
مناسبی ندارند و نمی توانند برای نوسازی خانه های شان 
پول خرج کنند، بنابراین اهالی راهی جز تسلیم شدن در 
برابر شرایط دشوار زندگی ندارند و باید با مشکالتی چون 

نبود انشعاب فاضالب خانگی کنار بیایند. 

محمد عبداهلل وند
دبیر شورایاری محله 
خلیج فارس جنوبی

فعالیت اصلــی انجمن معتادان گمنــام برگزاری 
جلســات در محله هــا و مناطق اســت کــه طی آن 
مددجویــان گردهم می آیند و تبــادل نظر می کنند، 
اما مشــکلی که در ایــن خصوص وجــود دارد نبود 
جای مناســب برای برگزاری این جلسات در برخی از 
محله هاســت. به همین دلیل گاهی اوقات این افراد را 
در بوســتان ها و فضاهای سبز می بینیم که مشکالتی 
برایشــان ایجاد می کند؛ چراکه بایــد گمنام بمانند. 
مسئول روابط عمومی کمیته شهری غرب یک می گوید: 
»سال ها قبل همکاری نهادها با این انجمن خوب بود و 
مراکزی همچون سراهای محله را برای برگزاری جلسات 
در اختیــار ما قرار می دادند، اما اینک برخی از مناطق 
تعامل چندانی با انجمن ندارند. به عنوان مثال، جلسات 
منطقه9 شــب ها در فضای ســبز میدان فتح برگزار 
می شود و مردم برخی از جلسات را زیر پل ها می بینند. 
حضور مددجویان در چنین محیط هایی زیبنده نیست 
و ممکن اســت برخی اشخاص همیشه ترس شناخته 
شــدن از سوی هم محله ای ها و همســایه های خود را 

داشته باشند.«
 »مرتضی صالحی« با قدردانی از مسئوالن شهری 
منطقه17 می گوید: »خوشبختانه تعامل مسئوالن این 
منطقه با انجمن خوب است و جلسات صبحگاهی در 
خانه شــطرنج برگزار می شود. به طور میانگین، 40نفر 
نیز در این جلسات شرکت می کنند.« وی به همکاری 
مسئوالن اداره های دیگر منطقه اشاره و عنوان می کند: 
»مددجویان بعدازظهر هم از ســاعت19 تا 20:30 به 
محوطه اداره راهنمایــی و رانندگی در خیابان قفیلی 

مراجعه می کنند و تعداد آنها نزدیک به 70نفر است.«

 خانواده ها حمایت و تشویق کنند
در این جلســات پذیرایی مختصــری از حاضران 
می شــود. از آنجا که این انجمن از سوی نهاد خاصی 
حمایت مالی نمی شــود هزینه ها نیز از ســوی اعضا 
تأمین می شود، به این صورت که گاهی اوقات سبدی 
در جلســات گذاشته شده و حاضران بین 500 تا هزار 
تومان در آن می ریزند. اجباری برای پرداخت این هزینه 
وجود ندارد و دلخواه است و همه پول های جمع آوری 
شــده صرف پذیرایی از اعضا یا خریــد لوازم ضروری 
مثل نوشت افزار می شــود. قبل از شیوع ویروس کرونا 
صبحانه مختصری از همین مبالغ تهیه می شد. چنین 
جلساتی نیازمند توجه خّیران برای تأمین لوازم مورد 

نیاز مددجویان است. 
صالحی درباره علت مصرف دوباره موادمخدر توسط 
مددجویان می گوید: »بیکاری و حمایت نشدن از سوی 
خانواده ها علت های مهمی اســت که می تواند سبب 

بازگشت دوباره یک فرد به سمت موادمخدر شود.«
وی از خانواده ها می خواهد توجه بیشــتری به این 
افراد کنند و با تشویق و محبت کردن، مانع آلوده شدن 
آنان به مصرف موادمخدر شوند و عنوان می کند: »ما در 
این جلسات روی 12 قدم و سنت کار می کنیم تا خود 

را از آلودگی دوباره حفظ کنیم.«

 حضور 2هزار ساکن منطقه در جلسات
هر روز در منطقه17 بیش از 2هزار نفر در جلسات 

  اگرچه ترک اعتیاد سخت است و نیاز به اراده قوی دارد، اما خودداری از گرایش دوباره به موادمخدر دشوارتر 
است. اگر پای صحبت کسانی بنشــینید که مجدداً به سمت مصرف موادمخدر رفته اند، بیشتر آنها عواملی 
همچون محبت ندیدن از اطرافیان، بیکاری و از همه مهم تر نداشتن پشتوانه را دلیل لغزش دوباره خود عنوان 
می کنند. »انجمن معتادان گمنام« یا »NA« با همین هدف یعنی تالش برای پاک نگه داشتن مددجویان تشکیل 
شده است. نهادی است مردمی که جلساتی در محله ها برگزار می کند تا افرادی که به مرحله پاکی رسیده اند، 
دور هم جمع شده و ضمن آشنایی با نحوه مقابله با وسوسه مصرف موادمخدر، به بیان مشکالت خود پرداخته 
و از قدیمی ها در این باره راهنمایی بگیرند. »کمیته شهری غرب یک« عنوانی است که از سوی این انجمن برای 
گروهی انتخاب شده که جلسات آن در مناطق9، 10، 11 و 1۷ برای مددجویان برگزار می شود. سراغ »مرتضی 

صالحی« مسئول روابط عمومی این کمیته رفتیم تا با فعالیت های این گروه در منطقه1۷ آشنا شویم. 

ابوذر چهل امیرانی

همه روزه 2هزار نفر از ساکنان منطقه17 
در جلسات انجمن معتادان گمنام شرکت می کنند

مشـقِ دوباره زندگی
انجمن معتادان گمنام شــرکت می کنند. این جلسات 
را افرادی برگزار و مدیریت می کنند که خودشــان نیز 
روزگاری در چنگال اعتیاد گرفتــار بودند. این افراد با 
هدف کمک و نجات معتادان گردهم می آیند و کسانی 
که قصد ترک مصرف و از همه مهم تر حفظ ســالمتی 
خود را دارند راهنمایی و مشاوره می دهند. در حقیقت 
این گروه ها با حفظ اتحاد، همکاری و کمک به یکدیگر 
سعی در رساندن پیام بهبودی به دیگر معتادان دارند. 
برای رعایت اصل گمنامی هیچ مدرکی از حضور اعضا 
در انجمن و جلســات تهیه نمی شــود و خوشبختانه 
تاکنــون تعداد قابل توجهی از معتادان توانســته اند با 
کمک اصول این انجمن از دام اعتیاد رها شــوند، اما از 
آنجا که برای اعضا پرونده تشکیل نمی شود، نمی توان 
آمار دقیقی از تعــداد رهایافته ها ارائه داد. عضویت در 
این انجمن کاماًل رایگان بوده، هیچ شرطی ندارد و هر 
معتادی بدون در نظر گرفتن نوع ماده مصرفی، عقیده، 
وضع مالی، ســن، نژاد و جنسیت می تواند در جلسات 
شرکت کند. به همین دلیل تمرکز در این انجمن روی 
مشکل اعتیاد است، نه یک ماده مخدر خاص. افرادی 
که در این برنامه ها شرکت می کنند یاد می گیرند سر 
موقع در جلســه حاضر شــده و تا پایان برنامه حضور 
داشته باشند. آنها سؤاالت خود را طرح و از افرادی که 
سال ها از پاکی آنها می گذرد راهنمایی می گیرند. پاک 
ماندن در رأس هر کاری است که در این گروه ها دنبال 
می شود و فرقی نمی کند که یک فرد چقدر یا چه ماده 

مخدری را مصرف کرده باشد. 

 فعالیت 8گروه بهبودی در منطقه17
8گروه بهبــودی در منطقه17 اقــدام به برگزاری 
جلســات برای مددجویان می کنند. پیش از این زمان 
و نشــانی برگزاری جلسات مشخص بود، اما در دوران 
شیوع ویروس کرونا احتمال تعطیلی برخی از جلسات 
وجــود دارد، بنابراین افرادی که قصــد دارند در این 
جلسات شــرکت کنند با شــماره 09120215043 
تماس بگیرند و از محل برگزاری جلسات مطلع شوند. 

روزهای تشکیل نام گروه
جلسه

ساعت 
جلسه

7:30 تا 8:30شنبه تا پنجشنبهصبح فالح
19 تا 20:30همه روزهدکتر حسابی

19 تا 20:30روزهای فردآذری
7:30 تا 8:30روزهای زوج و جمعهزمزم
19:30 تا 21روزهای زوج و جمعهزمزم

20 تا 21:30همه روزهالهادی
20:30 تا 22روزهای زوجیاران

21:30 تا 23روزهای زوجشب زدگان آذری

حفظ پاکی در اولویت
18سال از اعتیاد »مصطفی« می گذرد 
و در این مدت انواع موادمخدر را مصرف 

کرده است. 20روز از حضورش در جلسات 
انجمن معتادان گمنام می گذرد و می گوید: 

»با اینکه 18سال در دام اعتیاد گرفتار بودم، 
اما هیچ وقت نخواستم قبول کنم که معتاد 

هستم. این خصلت همه معتادهاست و 

همیشه فکر می کنند هر زمان 
که بخواهند، می توانند از مصرف موادمخدر 
دست بردارند، درحالی که این طور نیست.« 

وی ادامه می دهد: »خودم برای تهیه پول 
مواد هر کاری می کردم تا اینکه یکی از 

همکالسی هایم را در خیابان دیدم. همیشه 
نمره های بهتری از او می گرفتم و فکر 

می کردم موفقیت من در کار و زندگی بهتر 
خواهد بود، اما خوشبختانه او به جایگاه 

مهمی رسیده بود و متأسفانه من در خیابان ها 
مشغول جمع کردن کارتن و پالستیک از 

سطل های زباله بودم. الحق که او در حق من 
برادری کرد. چند روز مداوم با من صحبت 
کرد و از من خواست با هزینه او به کمپ 

بروم. مدام به او می گفتم معتاد نیستم و هر 
وقت بخواهم می توانم از مصرف مواد دست 
بردارم. باالخره او پیروز شد و راضی شدم 
به کمپ ترک اعتیاد بروم. بعد از بستری 

21روزه در کمپ، پیشنهاد کردند که حتمًا 
در این جلسات شرکت کنم. این جلسه ها 

باعث می شود تا پاکی ام را حفظ کنم. اینجا 
دوستان خوبی هم پیدا کرده ام و نحوه مقابله 
با وسوسه و حتی برخورد درست با اطرافیان 
را یاد می گیرم.« مشکل فعلی مصطفی مثل 

خیلی از افراد، بیکاری است؛ همان چیزی 
که می ترسد او را به مصرف دوباره موادمخدر 

ترغیب کند. 
»احسان« لیسانس حسابداری دارد. 

برخالف دیگران عنوان می کند که کسی 
سبب معتاد شدن او نشده و خودش را 

نخستین و آخرین مقصر معرفی می کند. 
می گوید: »همیشه دوست داشتم هرچیزی 

را امتحان کنم و با اینکه می دانستم 
موادمخدر چه بالیی سر آدم می آورد خودم 

را بدبخت کردم.« وی ادامه می دهد: »به 
هرحال خوشحالم که پس از 2سال مصرف 

موادمخدر توانستم بهبودی خودم را به 
دست بیاورم.« او انکار، توجیه، دلیل آوردن، 

بی اعتمادی به دیگران، احساس گناه و 
خجالت، آوارگی، حقارت، گوشه نشینی و 

از دست دادن اختیار را از عالئم و عوارض 
بیماری خود عنوان می کند و می گوید: »ما 
در این جلسات یاد می گیریم برای مقابله با 
هریک از این عوارض چه کاری انجام دهیم. 

آمادگی انجام هر کاری را، که برای پاک 
ماندن الزم باشد، پیدا می کنیم، حتی اگر 

آن را دوست نداشته باشیم.«
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی
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17 16 مناطق

خداحافظی با آبیاری سنتی 
فضاهای سبز منطقه17

با ایجاد شــبکه آبرســانی به طول 5کیلومتر و 
750متر، آبیاری سنتی فضاهای سبز موجود در 
معابر منطقه17 حذف شد.  معاون خدمات شهری و 
محیط زیســت شــهردار منطقه17 در این باره گفت: 
»ایــن اقدام با هدف صرفه جویــی در مصرف آب در 
حوزه آبیاری فضاهای سبز معابر شهری انجام شد.« 
»محمدرضــا افخــم« با اعالم اینکه بــه تازگی یک 
کیلومتر و 700متر به طول شــبکه آبرسانی منطقه 
افزوده شــده ادامه داد: »پیش از این فضای سبز نوار 
میانی بلوارها و بزرگراه های منطقه به شکل سنتی و 
با اســتفاده از تانکر آبیاری می شــد که می توان به 
فضای سبز بزرگراه های شهید چراغی و شهید نواب، 
خیابان زمزم، فضای ســبز حاشیه پل امامی محرم و 

حریم خط آهن تهران ـ اهواز اشاره کرد.«

بهره برداری از بوستان وصال، 
به زودی

بوســتان وصال  عملیات عمرانی ســاخت 
پیشرفت 85درصدی داشته و به زودی مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه19 
با اعالم این خبر و با اشــاره به اینکه این بوستان در 
مجاورت خیابان 20متری شهرک وصال در زمینی به 
مساحت 3هزار مترمربع در حال ساخت است، گفت: 
»برای ساخت این بوســتان 4هزار و 600مترمکعب 
خاکبرداری، 2هــزار و 700مترمکعب مخلوط ریزی، 
220مترمکعــب بتن ریــزی و هــزار و 200متــر 
جدول کشــی انجام شده و ایجاد هزار مترمربع فضای 

سبز در آن تدارک دیده شده است.«
»مجید صبوری« در ادامه افزود: »اقدامات عمرانی 
این بوســتان تاکنون 85درصد پیشرفت داشته و در 
مرحله مناسب سازی معابر قرار دارد که با اتمام آن به 

مرحله بهره برداری خواهد رسید.«
معاون شــهردار منطقــه در ادامه بــه عملیات 
بوســتان شــریعتی  بازی  زمین های  خاکبــرداری 
اشــاره کرد و گفت: »این پروژه نیز با اتمام عملیات 
خاکبــرداری در 2قطعه زمین اختصــاص یافته به 
مساحت کلی 500مترمربع، به مرحله اجرای جدول 

و زیرسازی رسیده است.«

درخشش دانش آموزان 
منطقه20در مسابقات کشوری 

قرآن و عترت
در ســومین دوره مســابقات کشوری قرآن، 
عترت و نماز، 5دانش آموز منطقه20رتبه های 

برتر کشور را دریافت کردند. 
کارشناس مســئول قرآن، عترت و نماز آموزش و 
پرورش ناحیه2شــهر ری با اعالم این خبر گفت: »در 
این مســابقات10دانش آموز ناحیه2آموزش و پرورش 
منطقه20به نمایندگــی از اداره کل آموزش و پرورش 
شهرستان های استان تهران در سومین دوره مسابقات 
کشــوری قرآن، عترت و نماز کشــور شرکت کردند 
و5دانش آموز رتبه های برتر این مســابقات را دریافت 
کردنــد«  »صــادق نوری« افــزود: »این مســابقات 
به میزبانی اســتان خراســان رضوی برگزار شــد و 
دانش آموزان زهرا خلیلی، زهرا عباسی، فاطمه عباسی 
سمنانی، علیرضا حسینی و محمدمهدی حاجی زاده 

رتبه های برتر را کسب کردند.« 

هویتپیشخوانپیشخوان

خط آهن قبل از جنگ جهانی به منطقه17 آمد 

خــط آهن تهران ـ تبریز به زیر زمین منتقل شــد و اینک اثری از آن در منطقه17 دیده 
نمی شــود. این خط آهن، منطقه17 را دو تکه و دسترســی اهالی به محله ها را سخت کرده 
بود، اما اینک اهالی می توانند چشــم بسته از این محل عبور کرده و بی دغدغه به محله های 
همجوار بروند. این خط راه آهن، به نوعی هویت منطقه17 به حســاب می آمد؛ چراکه قدمت 
زیادی داشــت و حتی در شکل گیری برخی از محله ها تأثیرگذار بود. جالب است بدانید که 
خط آهن تهران ـ تبریز یکی از مهم ترین خطوط ریلی کشــور بود. ایجاد آن در ســال1317 
شــروع شد و 5سال طول کشــید تا خط گذاری آن تا شهر میانه انجام شود. همان زمان که 
مســئوالن قصد داشتند خط آهن را تا شهر تبریز ادامه دهند، جنگ جهانی دوم شروع شد 
و ایــن کار تا پایان جنگ به تعویق افتاد. پس از فروکش کردن شــعله های جنگ در دنیا و 
به ثبات رســیدن کشورمان، ادامه ایجاد مسیر ریلی تهران ـ تبریز در دستورکار قرار گرفت و 
باالخره 4اردیبهشت ســال 1337 به بهره برداری رسید. در این 63سال، مسافران قطارهای 
تهران ـ تبریز ابتدا از دل محله های منطقه17 می گذشتند و در همین مسیر با اهالی چشم در 
چشم شده و برای همدیگر دست تکان می دادند. اهالی آنها را بدرقه می کردند و گاهی اوقات 
هم پیش می آمد که بچه های کم ســن شیطنت کرده و با پرتاب سنگ، شیشه های قطار را 
می شکستند. قدیمی ترها خاطرات تلخ و شیرین زیادی از این دست به یاد دارند که باید پای 

صحبت هایشان نشست و خود را به آن دوران برد.

برای هواخوری به کلین بروید
این روزهای جوالن  در 
ویروس کرونا بهتر است قید 
گردش و تفریح را بزنید، اما 
اگر خواســتید ساعتی در 
یک مــکان خلوت به قدم 
زدن و هواخوری بپردازید، 
پیشنهاد می کنیم با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از 
یکی از روستاهای تاریخی 
ری مانند روستای »کلین« 
بازدیــد کنیــد. در کتاب 
روستای  »معجم البلدان« 

»کلین« به عنوان نخســتین منزل مســافران ری که به سمت »خوار« می روند، معرفی شده و 
»شیخ کلینی« محدث و عالم ایرانی و مؤلف »اصول کافی« از ساکنان قدیمی این روستای2هزار 
ساله بوده است. بقعه شیخ کلینی در این روستا قرار گرفته و نامگذاری آن هم از همین امر ناشی 
می شود. از اوایل دوران انقالب اسالمی اموات روستا در اطراف بقعه شیخ کلینی دفن می شوند 
و این محل دومین آرامســتان بزرگ بخش فشافویه شهرری به شمار می آید. درختان بلندباال 
و سرســبز این آرامســتان زنده و شاداب هســتند و بیش از آنکه در اطراف بقعه حال و هوای 
سنگین آرامستان جریان داشته باشد، به بازدیدکنندگان آرامشی دلچسب منتقل می شود. بقعه 
شیخ تنها بنای ارزشمند روستای کلین نیست و بناهای تاریخی مانند یخچال طبیعی، آستان 
امامزاده حسین)ع(، تپه نچیر، آستان امامزاده یحیی)ع( و انبار گندم از آثار باستانی و گردشگری 
است که در این آبادی بااصالت واقع شده است. از بنای قدیمی امامزاده یحیی)ع(فقط بقعه باقی 
مانده و باقی آن تخریب شده است. تپه بلند نچیر هم که در گذشته سکونتگاهی مسکونی بوده 
بر اثر زلزله ای شدید زیر و رو شده، اما هنوز هم بقایا و سردر و ستون های بناهای آن باقی مانده 

است. روستای کلین در36کیلومتری شهرری قرار دارد. 

گردشگری

ابوذر چهل امیرانی
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از محله چه خبر؟ 

الو محله

طی تفاهمی که با شرکت  پاسخ مسئول
شهرســالم صورت گرفته اســت امسال 
نیــز همچــون ســال های گذشــته ارائه 
خدمات ویزیت رایگان تخصصی و عمومی 
رایگان به معلــوالن، افراد کم بضاعت و 
زنان سرپرســت خانوار استمرار خواهد 
داشــت. این افراد می تواننــد از طریق 
خانه های ســالمت مســتقر در ســراهای 
محله ها و یــا تماس با اداره ســالمت به 
شــماره ۵۵۵22211 و اعالم کد ملی و 
شماره تماس برای اســتفاده از خدمات 
ســالمت  اداره  از  پزشــکی  ویزیــت 
درمانــگاه  بــه  و  دریافــت  معرفینامــه 

شهرداری منطقه مراجعه کنند.  
مهدی بصیری، معاون اجتماعی و 
فرهنگی منطقه19

ضرورت حمایت پزشکی از 
افراد آسیب پذیر 

یکــی از نیازهــای مهــم  منطقه 19
شهروندان آســیب دیده و کمتر برخوردار 
به خصوص نقاط حاشــیه ای و روستاهای 
محله در روزهــای کرونایی بهره مندی از 
خدمات پزشــکی اســت. پیش از شیوع 
کرونا این خدمات به صورت مســتمر در 
مراکز عمومی محله به شــهروندان ارائه 
می شــد، اما مدتی است خیلی کم شده 

است.  
کریمی، ساکن روستای مرتضی گرد

در نخستین جلسه ای که  پاسخ مسئول
با حضور نمایندگان اداره برق منطقه 16 
بر گــزار شــود ایــن موضــوع را مطــرح 
می کنیــم تا آنها هرچــه زودتر برای رفع 
خاموشــی ها در کوچه ها اقــدام کنند و 
البتــه در این زمان ناحیــه ۵ هر کمک و 
مساعدتی که الزم باشــد دریغ نخواهد 

کرد.   
 »میثم صمدی«
شهردار ناحیه ۵ منطقه 16

کوچه ها شب ها تاریکند
بیشتر کوچه ها در محله ما  منطقه 16
مثل کوچه دماونــدی که معبری بلند و 
طوالنی است روشنایی کافی وجود ندارد و 
بعد از تاریک شــدن هــوا جرئت بیرون 

آمدن از خانه را نداریم.   
مونا جعفری ساکن خیابان رجایی

مشــکلی که شــهروندان  پاسخ مسئول
ســاکن در خیابان شــیر محمــدی عنوان 
کرده انــد ســابقه زیــادی دارد و در این 
مدت طرح هــا و برنامه هایی برای کاهش 
ترافیک و شلوغی این معبر اجرایی شده، 
امــا آثــار مثبت مقطعی داشــته اســت. 
معاونت حمل ونقل و ترافیک منطقه 16 
به دنبال راه حلــی ماندگار و دائمی برای 
این مسئله اســت که امیدواریم هرچه 

زودتر عملی شود.    
»علی محمد کریمی پور« معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار منطقه 16

ترافیک شدید خیابان 
شیرمحمدی

خیابان شهید شیر محمدی  منطقه 16
یکطرفه است. این موضوع باعث ایجاد سر 
و صدا و آلودگی صوتی شده و به جز اهالی 

بیماران بیمارستان را رنج می دهد.    
 وحید جان نثاری 
ساکن خیابان شیر محمدی

میترا تیموری


