کوچه به کوچه با عضو شورای شهر تهران؛ از دردسر بافتهای
فرسوده تا ترافیک معابر
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دیدار با «ابوالفضل عبدالوندی»
نابینایی که دلش با آیههای آسمانی روشن شده است

عکس :محمد عباس نژاد

با گوش دادن
حافظ قرآن شدم
صفحه 6

گفتوگو با هم محلهای  87سالهای که زندگیاش
با نقش و نگار پیوند خورده است

هنرنماییشاطرخوشذوق
روی بوم نقاشی

پیرمرد با نشــاطی است .سرشار از انرژی مثبت و ذوق هنری .کهولت
و روزمرگی برای او معنایی ندارد .همه روزهای عمر  87سالهاش را به
تالش و کوشش گذرانده و خیال ندارد دست از پویایی بردارد .صفحه 10

 2دانشآموز مدرسه امام خمینی(ره) منطقه 15
در مسابقات کشوری خوارزمی خوش درخشیدند

محدودیتها را دور زدیم

در شرایطی که کرونا روی بسیاری از امور
روزمره تأثیر میگذاشت ،دانشآموزان مدرسه
امام خمینی(ره) در منطقه  15توانستند در
مسابقات کشوری جشنواره خورازمی که
بهصورت آنالین و مجازی برگزار شد ،موفق به
کسب رتبه برتر شوند.
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تیتر یک

یادداشت
ناصر امانی
ی اسالمی شهر تهران
عضو شورا 

مشکالت استثنایی
شمیراننو
توجــه به محلههای کــم برخوردار و
شنیدن صدای ســاکنان این بخشهای
پایتخت جزو اولویتهای مدیریت شهری
اســت .در این راســتا ،محله شمیراننو،
یکی از این محلههایی است که مشکالت
عدیده و بعضا استثنایی دارد که در کمتر
محلهای پیدا میشــود .بخش زیادی از
این مشکالت تاریخی و زیربنایی است.
مثل وجود پادگان نیروی دریایی که
باعث بنبست شدن محله شده است .حل
این مشــکالت بزرگ و ساختاری نیاز به
پیگیری و هماهنگیهای بین ســازمانی
نیاز دارد که بنده بهعنوان یکی از اعضای
شورایشهر ششــم که اگر خدا بخواهد
میخواهم صدای محلههای کم برخوردار
و شــریف باشم ،این موضوع را در اولویت
برنامههایم قرار میدهم.
موضوع سند نداشتن خانههای محله
هم یکی دیگر از مشــکالت اساســی و
بنیادی این محله اســت که قدمتش به
اندازه تاریخ شــکلگیری محله است .بنا
به گفته کارشناســان دفتر توسعه محلی
بیــش از 60درصد از خانههای این محله
ســند ندارند و قولنامهای خرید و فروش
میشوند.
در بازدیــد کوچــه به کوچــه از این
محله و گفتوگو با اهالی متوجه شــدم
این موضوع مشــکالت بسیاری از جمله
ساختوساز خارج از عرف و غیراستاندارد
را به بار آورده اســت .حل مشکل امالک
شــمیراننو در گرو همــکاری اداره ثبت
اســناد و ارگانهای مرتبط اســت .اگر
خدا توفیق دهــد این موضوع را پیگیری
میکنم.
تخریب درمانــگاه صاحبالزمان(عج)
بــه بهانه نوســازی و تبدیــل این مرکز
خدماترســان به نقطه بیدفاع شــهری
از جمله مشکالتی است که در سالهای
اخیر گریبانگیر این محله شــده اســت.
متولیان درمان و بهداشت و مدیران مرکز
بهداشت شمال باید این مرکز را بازسازی
و به چرخه درمــان برگردانند و اگر این
موضوع بــه دالیلی مقدور نیســت باید
این فضا را در اختیار شــهرداری بگذارند
تا به نفــع ســرانههای خدماتی عمومی
بهرهببرند.
موضوع دیگــری که در ایــن بازدید
توجهم را جلب کرد کوچهای به نام کوچه
«هیچم» است .این نامگذاری خیلی معنا
دارد .وجــود کوچهای به نــام «هیچم»
یعنی نشنیدن صدای مردم و این موضوع
بــه هیچوجه نه زیبنده نظام اســامی و
مدیران سازمانها و ارگانهایی است که
هرکدام ســهمی در محرومیت این محله
دارند و نه زیبنده مردم شریف این محله
اســت .محلهای که با تقدیم  170شهید
جاویــد و گمنام ثابت کرده اســت پای
آرمانهای نظام اسالمی و انقالب اسالمی
ایستاده است.

پایانه تاکسیرانی علم وصنعت مسقف میشود
پایانه تاکسیرانی علم وصنعت در
ضلــع شــمالی بزرگراه شــهید
ی تردد و
سلیمانی مســقف و مسیرها 
پــل عابرپیاده این محدوده بهســازی
میشــود .معاون حملونقل و ترافیک
شــهردار منطقه 4دراینبــاره گفت:
«طرح مسقف شــدن پایانه تاکسی و
اتوبوسرانی «علم و صنعت» در بزرگراه
شهید ســلیمانی تصویب شــده و در
مرحله برگــزاری مناقصــه و انتخاب
پیمانکار است« ».مهدی اناری» افزود:
«با انتخاب پیمانکار پیشبینی میشود عملیات اجرایی پایانه که هزار و
200مترمربع وسعت و دو خط تاکسی و یک خط اتوبوسرانی فعال دارد،
تا پایان ســال انجام شود ».او ادامه داد« :همزمان با مسقف شدن پایانه
تاکسی و اتوبوسرانی علم وصنعت ،معابر اطراف این پایانه و پل عابرپیاده

این محدوده بهسازی میشود ».اناری
با تأکید بر پیگیری اجرای این طرح در
پایانــه تاکســیرانی رســالت گفــت:
«همچنین طرح مســقف کردن پایانه
تاکســیرانی رســالت بهعنوان دومین
پایانه بزرگ پایتخت را در دوره معاونت
پیشین حملونقل و ترافیک شهرداری
تهــران ارائه دادهایم و مقرر شــد این
طــرح با همــکاری معاونــت ترافیک
منطقه اجرا شــود اما در حال حاضر با
تغییــر معاونت پیشــین ،منتظریم با
برگزاری جلســاتی تصویب آن را نهایی و اجــرا کنیم ».به گفته معاون
حملونقل و ترافیک شهردار منطقه  4در صورت تأیید معاونت ترافیک
شهرداری تهران ،طرح مسقف شــدن پایانه تاکسیرانی رسالت بهزودی
کلید میخورد.

غرفه «گلماند» بوستان اوستا در آستانه افتتاح

نخستین غرفه گلماند منطقه  13برای جلب مشارکت
شهروندان در کاهش پسماند در آستانه بهرهبرداری قرار
دارد .معاون خدمات شــهری و محیطزیســت شهردار
منطقــه  13دراینباره گفت« :نخســتین غرفه گلماند
این منطقه در بوستان اوســتا ایجاد شده و برای جلب
مشــارکت حداکثری شــهروندان در کاهش پسماند،
افزایشدرصد تفکیک پســماند از مبــدأ و ایجاد انگیزه
برای شهروندان در مرحله گشایش و آغاز فعالیت اجرایی
اســت« ».احســان خراتیان صفائی» افزود« :مهمترین
اهداف این طرح ارائه روش مدیریت بهینه پسماندهای تولیدی با رویکرد جلوگیری از کاهش
تولید ،افزایش حداکثری تفکیک در مبدأ ،استفاده مجدد و دفن پسماندها با توجه به مسائل
زیســتمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی است ».او تأکید کرد« :در این طرح شهروندان هنگام
مراجعه به غرفه گلماند در ازای تحویل پســماند خشک از متصدیان غرفه ،انواع گل ،گیاه و
گلدانهای زینتی دریافت میکنند ».او افزود« :براساس این طرح به شهروندان مشارکتکننده
در تفکیک زباله از مبدأ گلدان اهدا میشود».

برگزاری مسابقه «با دستانت با من حرف بزن»

مســابقه «با دســتانت با من حرف بزن» از ســوی
اداره سالمت شــهرداری منطقه  14با هدف مشارکت
دادن شهروندان ناشنوا در امور شهری و اجتماعی اجرا
میشود .مدیر اداره سالمت منطقه  14دراینباره گفت:
«در جامعه ما افراد کم شنوا و ناشنوای بسیاری زندگی
میکنند که متأسفانه از سوی دیگران خیلی مورد توجه
نیستند .همین باعث تضعیف روحیه آنها میشود .بهویژه
در شــرایط شیوع بیماری کرونا ،رفتوآمد و حضور آنها
نیز در شهر کمرنگتر شــده است .از اینرو مسابقه «با
دســتانت با من حرف بزن» برای افزایش مشــارکت آنها اجرا میشود« ».لیال اسمی» افزود:
«برپایی مسابقه در واقع امکانی است که آنها استعدادها و توانمندی خود را محک بزنند .در
این مســابقه مادران و فرزندان میتوانند مشارکت کنند ».او ادامه داد« :مادران موظفند یک
فیلم  3دقیقهای از روابط صمیمی و گفتوگو با دختر یا پسر ناشنوای خود به زبان اشاره تهیه
کرده و به نشانی واتساپ  @saharahmadiارسال کنند».

ایجاد دسترسی محلی در ضلع جنوبی بزرگراه امام رضا

(ع)

عملیات عمرانی ایجاد دسترسی ضلع جنوبی بزرگراه
امام رضا(ع) حدفاصل شــرکت «توان گاز» تا شــرکت
«میکرون» بــه تازگی در منطقه  15آغاز شدهاســت.
شهردار منطقه  15دراینباره گفت« :با ایجاد دوربرگردان
به غرب بزرگراه امام رضا(ع) دسترســی ســاکنان ضلع
جنوبی این محور بهویژه صاحبان گاراژهای فعال صنعتی
که با مشکل مواجه شده بود که با ایجاد این دسترسی،
راه عبوری آنها به بزرگراه فراهم و هموار خواهد شــد».
«وحیدرضا انارکی» افزود« :اقدامــات خاکبرداری این
پروژه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه به طول 400متر آغاز شده و دسترسی گاراژهای
ضلــع جنوبی به بزرگراه امام رضا(ع) بهزودی تأمین میشــود ».او ادامه داد« :مراحل تأمین
روشنایی و نصب درز انبساط پل ثامن در تقاطع بزرگراه امام رضا(ع) و بزرگراه شهید نجفی
رســتگار نیز انجام شده و آماده بهرهبرداری است و به اینترتیب دسترسی اهالی مشیریه به
بزرگراه امام رضا(ع) و بالعکس تسهیل میشود».

چهره
نویسنده محله دردشت:

سفیر ترویج

حاضرم
کتابخوانی در محله باشم
«ماهرخسار جاهدیان» نویسنده و
دبیــر بازنشســته ســاکن محله
دردشــت سالها در راه تعلیم و آموزش
دانشآموزان تــاش کرده و در کارنامه
کاریاش آثاری از جمله ســولماز ،بلور
شکسته ،پل وپله و ....دیده میشود .این
نویســنده خوش قریحه ،طبع شعر هم
دارد و مجموعهای از آثارش منتشر شده
اســت .جاهدیــان کــه اعتقــاد دارد
کتابخوانی باید از محلهها آغاز شود ،در
این زمینه هم خودش پیشــقدم شده و
کارگاههای کتابخوانــی را برای مادران
تشکیل داده است .او دراینباره میگوید:
«اگر جای مســئوالن بودم کتاب را به
یک جزء جدانشــدنی هر محله تبدیل
میکردم .محلههای مــا این ظرفیت را
دارند که در نقاط مختلف کتابخانههایی
قرار داده شود تا شهروندان کتاب را دائم
در مقابل خودبینند و برایشان جذابیت
ایجاد شود و آن را بخوانند .وقتی کاالی
به این باارزشــی مانند کتاب
در دسترس داریم چرا باید
از آن غافل شویم ».نویسنده
محله دردشت ارتباط خوبی
با اهالی منطقه بهویژه
همسایگان و کاسبان
محلــه دارد و اکثر
اوقــات کتابهایی
کــه نوشــته ،به
دیگـــران هدیــه
میدهــد تــا بلکه
بتـــواند فرهــــنگ
کتابـــــخوانی را
ترویــج دهــد .او
میافــــــــزاید:
«بهعنــوان یــک
شــهروند حاضرم
سفیر ترویج فرهنگ
کتابخوانی در محله
و با شــهروندان در
ایــن زمینــه در
ارتباط باشم».
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افتتاح بزرگترین پایگاه واکسیناسیون خودرویی
در پاسداران

بزرگترین مرکز واکسیناسیون خودرویی پایتخت در شمال
شــرق تهران افتتاح شد .دبیر ســتاد مدیریت بحران شهرداری
منطقه  4دراینباره گفت« :با هدف تســریع در واکسیناســیون
شــهروندان و جلوگیری از ازدحام شهروندان ،بزرگترین مرکز
واکسیناسیون خودرویی تهران با همکاری شرکت «تل برکت»
و ارتــش در پادگان  06راهاندازی شــده اســت« ».محمدعلی
فیاض» افــزود« :مرکز واکسیناســیون خودرویی که در فضای
باز پادگان  06محله پاســداران راهاندازی شــده 2 ،فاز دارد که
در فــاز اول آن بیش از  50خودرو بهصــورت همزمان خدمات
واکسیناســیون دریافت میکنند و فــاز دوم آن هم بهزودی به
بهرهبرداری میرســد ».او افزود« :به جز بیمارســتانها و مراکز
درمانی ،مرکز واکسیناســیون خودرویی  ،06دوازهمین پایگاه واکسیناسیون شمال شرق
تهران و منطقه 4است .این پایگاه هر روزه از ساعت  8صبح در پادگان  ،06نبش خیابان
گلستان دهممحله پاسداران فعالیتش را آغاز میکند و میزبان مراجعان است».

پلهای عابرپیاده منطقه  8ساماندهی میشوند

ســاماندهی و رفع نواقص پلهای عابرپیاده در دســتور کار
شهرداری منطقه  8قرار گرفته است .شهردار منطقه  8دراینباره
گفت« :تأمین رفاه و ایمنی شــهروندان و همچنین زیباســازی
محیط شهری از اهمیت ویژهای برخوردار است که رفع مشکالت
پلهای عابرپیاده هم از این قاعده مســتثنی نیســت« ».فاطمه
تنهایــی» با بیان ضرورت روشــنایی پلهــای عابرپیاده هنگام
شــب ادامه داد« :روشــنایی پلهای عابرپیاده در شب به سبب
افزایش امنیت شــهروندان ضروری اســت و اقداماتی در زمینه
رفع خاموشی پلهای عابرپیاده در این زمان انجام خواهدشد».
او افزود« :همچنین وجود پلهای مکانیزه برای افراد ســالمند و
ناتوان و همچنین معلوالن بســیار مهم و کاربردی است و برخی
از پلهــای مکانیزه در منطقه نقص فنی کوچکی دارند که با توجه به اینکه نگهداشــت
پلهای مکانیزه در شــهر تهران به عهده ســازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
است ،مکاتبات و پیگیریهایی از سوی شهرداری منطقه برای رفع مشکالت پلهای عابر
مکانیزه نیز انجام شدهاست».

عرضه نوشتافزار ارزان در بوستان سهند

نمایشــگاه عرضه نوشتافزار در بوستان سهند برپا شدهاست.
سرپرســت معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگی شــهرداری
منطقــه 14دراینباره گفت« :هدف از برگزاری این نمایشــگاه،
ارائه محصوالتی اســت که با فرهنگ اســامی ما تطابق زیادی
دارد که اجناس تهیه شــده ساخت ایران است و همین فرهنگ
اســتفاده از کاالهــای ایرانــی را در میان شــهروندان اشــاعه
میدهد« ».محمدحسین شیخ سفلی» افزود« :مزیت دیگر این
نمایشــگاه ،عرضه نوشــتافزار به نازلترین قیمت است و ارزان
بودن نوشــتافزار باعث میشــود ،خانوادههای بیبضاعت و کم
درآمــد هم به راحتی ملزومات درســی فرزندان خود را از اینجا
تهیه کنند ».او ادامه داد« :عالقهمندان برای خرید نوشــت ابزار
مورد نیاز میتوانند به بوستان سهند در خیابان نبردشمالی ،خیابان پاسدارگمنام مراجعه
کنند ».او تأکید کرد« :البته برای رفاه اهالی غرفههایی هم درسراهای محله دایر است که
در آنجا نوشتافزار با تنوع زیاد و قیمت کم عرضه میشود».

شورایاری

1472

تن آسفالت در نیمه اول مهرماه
در معابر ناحیه  2منطقه 8
بهویژه خیابان سمنگان با هدف
خدمترسانی به شهروندان و
تسهیل تردد خودروها توسط
معاونت فنی و عمران شهرداری
منطقه  8توزیع شده است.

18

تابلو عکس از محلههای قدیمی
منطقه 14در سالن شهرداری
منطقه برای آشنایی شهروندان و
مراجعهکنندگان با پیشینه تاریخی
و هویتی مکانهای گردشگری به
نمایش گذاشته شده و تا آبان ماه
ادامه دارد.

280

مترطول عملیات خطکشی بلوک
عابرپیاده و نوشتار کلمات در
خیابان پیروزی انجام شد .این
پروژه با هدف افزایش ایمنی
عبور و مرور عابران پیاده و
اطالعرسانی محل گذرگاههای
عابران انجام گرفته است.

چه خبر از شهر؟

حمایت از کسب و کارهای محلی

کســب و کارهای خرد ،نوپا و محلی حمایت و از خدمات شــهرداری منطقه  15بهرهمند
میشــوند« .اکبــر مختاری» معاون فرهنگی اجتماعی شــهردار منطقــه  15در این باره
میگوید« :برای حمایت از کســب و کارهای نوپا فضاهایــی را در اختیار کارآفرینان قرار
دادهایم تا برای شــهروندان نیازمند به کار ،فرصت شغلی فراهم کنند .منطقه  15دارای 3
مرکز اشتغالزایی بزرگ است که بهصورت کارگاهی اداره میشوند ۲ .مرکز در محله افسریه
و یک مرکز در محله رضویه فعالاند که این مراکز در مجموع برای بیش از  ۱۶۰نفر از افراد
نیازمند به کار ،بانوان سرپرســت خانوار یا مددجویان مرکز خدمات اجتماعی اشتغالزایی
کردهانــد ».او میافزاید« :چند مرکز دیگر نیز در ابعاد کوچکتر در محدوده منطقه وجود
دارد که برای کســب و کارهای محلی در اختیار شــهروندانی قرار گرفته که هریک از این
واحدها برای ۳تا ۶نفر کارآفرینی و آنها را جذب کار کرده است ».مختاری تأکید میکند:
«افرادی که تمایل به ایجاد اشتغال و کارآفرینی در منطقه  15دارند میتوانند به معاونت
اجتماعی و فرهنگی منطقه در خیابان خاوران ،خیابان اعظم نظامی مراجعه کنند تا ضمن
بررسی شرایط از حمایتهای شهرداری در این زمینه بهرهمند شوند».

500

مترمربع از کاشیکاریهای بزرگراه
شهید صیاد شیرازی در قالب
طرح «کاربرد رنگ در شهر»
توسط دانشجویان رشته هنر با
رنگآمیزی و با کتیبههای زیبا
تزیین شد.

فضای سبز محله امامت
کافی نیست

محله امامت فضای سبز ندارد و اهالی برای
استفاده از امکانات فضای سبز برای پیادهروی
و ...باید تا محلههای دیگر رفتآمد کنند .آنها
چشــمانتظار تملک زمین پیشنهاد شده برای
ارتقای امکانــات و ســاماندهی این وضعیت
هستند« .ســید وحید مقدم» دبیر شورایاری
محله امامــت دراینباره میگویــد« :یکی از
مشــکالت مهممحلــه
امامت کمبود فضای سبز
اســت .اهالــی در اینجا
از نبود فضای ســبز رنج
میبرند کــه ما برای رفع
این نیاز ،پیشــنهادهایی را هم به مســئوالن
ارائه دادهایم اما تاکنون بیفایده بودهاســت».
او میافزایــد« :یک ملک در دور میدان امامت
قرار دارد که پیشــنهاد دادهایم آن را تملک و
به فضای سبز محله تبدیل کنند که فعالکاری
برای آن هم انجام نشــده است .افزایش فضای
ســبز یک ضرورت برای محله امامت است».
او ادامه میدهد« :همچنین حیاط پشت بازار
میوه و ترهبار محله که در جنب ســرای محله
هم قرار دارد ،میخواستیم کفپوش فوم کنند
تا بچههای پیشدبســتانی سرای محله از آن
بهعنوان فضای ایمن برای بازی استفاده کنند.
در بازدیــدی که اخیراً از ایــن محله مدیران
شــهری و عضو شورایشــهر داشــتند ،قول
داده بودند این موضوع ســریع رسیدگی شود
امــا تاکنون اقدامی بــرای کفپوش کردن این
محدوده انجام نشدهاست».

خبرکوتاه
منطقــه  4مســابقه مجازی قصهگویــی ویژه
ســالمندان با موضوع «قصهگویی برای نوهها»
توســط اداره سالمت شهرداری منطقه 4برگزار
میشود .عالقهمندان تا  30مهر اه فرصت دارند
قصه صوتی  3دقیقهای را به نشانی الکترونیکی
 salamatshahr4@gmail.comارســال
کنند.
منطقه   8طرح آموزشی چهار فصل بدمینتون در
بوستان فدک توسط اداره ورزش ناحیه  2با هدف
مشــارکت شــهروندان عالقهمند به ورزشهای
گروهی و ایجاد نشاط جمعی برگزار میشود.
منطقه  13گوشت گرم میان افراد کم برخوردار
منطقــه  ۱۳توســط اداره رفــاه ،خدمــات و
مشــارکتهای اجتماعی و با همکاری جمعی
از خیــران ،اهالــی و گروههــای داوطلــب و
مردمی ،توزیع شــد .این اقدام با هدف تقویت
حس نودوستی ،توسعه مشــارکتها و تقویت
مسئولیت اجتماعی انجام شد.
منطقه  14سرای محله گذرپایین دوالب برای
افزایــش آگاهی دانشآمــوزان اردوی تفریحی
پارک ژوراسیک برگزار میکند .عالقهمندان برای
حضور در این برنامه تفریحی میتوانند به سرای
محله در خیابان عجبگل ،کوچه هاشــمیپور
مراجعه کنند یا با شــماره  33436728تماس
بگیرند .هزینه رفتوآمد هر نفر  35هزارتومان
تعیین شده است.
منطقه   15ساخت سازه مقبره الشهدای گمنام
بوســتان والفجر در ناحیه  6توســط شهرداری
منطقه 15در حال اجرا اســت .اقدامات عمرانی
ســاخت این مقبره الشــهدا اکنون در مرحله
فوندانسیون است.
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کوچه به کوچه با عضو شورای شهر تهران؛ از دردسر بافتهای فرسوده تا ترافیک معابر

 6ساعت در جستوجوی

عکسها:امیر پناهپور

مشکالتشمیران نو
پریسا نوری

محله شمیراننو جزو محلههای کم برخوردار شمال شرق پایتخت و از معدود محلههایی است که بار مجموعی از مشکالت شهری ،فرهنگی،

اجتماعی ،ترافیکی و ...را یکجا به دوش میکشد« .ناصر امانی» عضو شورایشهر تهران که بازدید میدانی از محلههای کم برخوردار و محروم را

در اولویت برنامههایش قرار داده ،هفته گذشته به این محله رفت .امانی در این بازدید که کوچه به کوچه انجام شد و  6ساعت به طول انجامید ،در

دیدار و گفتوگو با اهالی و کاسبان مشکالت ریز و درشت ساکنان این محله را بررسی کرد.

میکنید وضع اینجا اسفبار است و مشکالت بسیاری برای ما که در فاصله
چند متری این زمین زندگی میکنیم به وجود آورده است .لطفاً به این
موضوع بهطور ویژه رسیدگی کنید!» «مهدی کریمی» که سابقه عضویت
و دبیری شــورایاری محله شــمیراننو را دارد ،درباره پیشینه این زمین
گفت« :قرار بود امتداد بزرگراه شهید زینالدین از این محدوده گذر کند
که به دالیلی انجام نشد .این زمین قب ً
ال توسط شهرداری تملک شده بود
و در دورهای که مهندس جاوید شهردار منطقه بود قرار شد
برای افزایش سرانههای ورزشی در این زمین یک ورزشگاه
روباز ساخته شود که این موضوع با گذشت چند سال هنوز
محقق نشده است».

خیابان گلها در شــمال محله شــمیراننو از نخستین نقاطی بود
که مورد بازدید این عضو شــورا قرار گرفت .در این محدوده ،ساختمان
مخروبه مرکز بهداشــت صاحبالزمان(عج) ،تاریکی معبر و زمین خاکی
بایر ،مشکالت بسیاری برای اهالی به وجود آورده است« .بهنام کریمی»
از ســاکنان قدیمی و معتمــدان محله که در ایــن بازدید محلی عضو
شورایشهر را همراهی میکرد ،درباره ساختمان مخروبه مرکز بهداشت
صاحبالزمان(عج) گفت»:این مرکز تا  5سال پیش فعال
بود و خدمات خوبی در حوزه بهداشــت و درمان به اهالی
ارائه میداد؛ اما متأسفانه آن را به بهانه نوسازی تخریب و
رها کردند و حاال مدتهاست که این مرکز خدماترسان
به یک مخروبه و فضای بیدفاع شهری تبدیل شده است ».یکی از اصلیترین
یکی از ســاکنان محله هم در تأیید صحبتهای کریمی مشــکالت ایــن بافت فرسوده و ناپایدار
ادامــه بازدید میدانــی امانی ،به کوچهپســکوچههای
گفــت« :کارتنخوابها و معتادان شــبها اینجا تجمع محلــه کــه از
منتهی به خیابان قائم و کندرو بزرگراه شــهید زینالدین
میکنند و ترددشان در این محدوده دردسرهایی از جمله
افزایش سرقتهایریز و درشت را به همراه داشته است 40 ».ســال پیش رسید .جایی که چهره ناخوشــایند ساختوساز نامتقارن،
و همزمــان بــا خانههای فرســوده و آلونکهایی که با قوطی و حلب روی
شکلگیری محله بامها ساخته شده ،عریان است« .جبارکریمی» مدیر دفتر
وضع نامناسب زمین چمن
توســعه محلی شمیراننو که به این بازدید میدانی پیوسته
در ادامه بررســی میدانی ،وضع نامناسب زمین چمن
مصنوعــی درخیابان «نعمتزاده» مــورد توجه این عضو شروع شــده ،این بود ،گفت« :یکی از اصلیترین مشــکالت این محله که از
شورایشــهر قرار گرفت .کریمی با اشــاره بــه نردههای اســت که بیشتر  40سال پیش و همزمان با شکلگیری محله شروع شده،
این است که بیشــتر امالک اینجا سند ندارند و قولنامهای
شکسته ،نبود سیستم روشنایی ،کفپوش پاره و مستهلک
وجودی امالک اینجا سند
خرید و فروش میشــوند .این موضوع به مشکالت بسیاری
و همچنین وفور زبالــه در اطراف زمین گفت»:با
که در این محله جوانان مستعد و ورزشکار کم نیستند و ندارند و قولنامهای از جمله پشتبامفروشی ،ساختوساز غیراستاندارد ،انباشت
یک مدال طالی جهانی در کشــتی و چند مدال آسیایی خریــد و فروش ریزدانه ،تشکیل بافت فرسوده و ناپایدار منجر شده است».
کریمی با تأکید بر اینکه علت اصلی تشکیل بافت فرسوده
و کشــوری در سایر رشتههای ورزشــی داریم اما
کمبودرا میشوند
بیسندی امالک محله است،افزود« :چون خانههای اینجا
امکانات ورزشی و بیتوجهی به امکانات موجود جوانان
سند ندارند و طبعاً پایان کار از شهرداری نمیگیرند اغلب
از ورزش دلزده میکند ».عضو شــورا در ادامه مســیر ،از
شمالیترین نقطه محله و محدوده کندرو شهید زینالدین و زمین بایر مالکان بیتوجه به استحکام بنا ،چند طبقه اضافه بر روی بام ساختهاند و
جنــب بازار میوه وترهبار محله بازدید کــرد .در این محدوده هم در نگاه به این صورت بافت ریزدانه و فرسودهای شکل گرفته است که با کمترین
اول انباشــت زباله و وجود معتادان متجاهر در گوشه و کنار زمین توی لرزشــی فرو میریزد ».یکی از ساکنان این خانههای فرسوده هم بعد از
ذوق میزد .مرد جوانی از ســاکنان محله گفت« :همانطور که مشاهده شنیدن صحبتهای مدیر دفتر نوسازی محله گفت« :زلزله که جای خود

دارد ،خانههای ما به قدری غیرایمن است که هر وقت کامیون یا ماشین
ســنگین از کوچه عبور میکند دیوارها میلرزد و ما نگرانیم که خراب
شود».
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موضوعات طرح شده
پیگیری میشود

دردسرهای همسایگی با پادگان
بازدید کوچه به کوچه عضو شورایشــهر از
محله شــمیراننو به ضلع غربــی محله و معبر
همجوار با پادگان نیروی دریاییرسید« .مهدی
کریمی» عضو سابق شــورایاری و از معتمدان
محله با اشاره به دیوارهای سنگی و بلند پادگان
که محله را از غرب و جنوب محصور کرده گفت:
«از اوایل دهه  90که موضوع انتقال پادگانها به
اطراف شهر با هدف استفاده از فضای وسیع آنها
به نفع ســرانههای عمومی اجرایی شد قرار بود
حداقل بخشــی از فضای پادگان نیروی دریایی
برای جبران ســرانه پایین خدمات شــهری و
تفریحی و فرهنگی محله شمیراننو آزاد شده و
محله از بنبست خارج شود اما متأسفانه تاکنون
این موضوع اجرایی نشده اســت ».او ادامهداد:
«همچنین چند سال پیش مصوب شد با آزادسازی بخشی
از فضای پادگان ،بلوار دالوران به بزرگراه امام علی(ع) متصل
و دسترسی اهالی شمال شرق تهران به معابر شهری تسهیل
شــود اما همانطور که میبینید ایــن موضوع هنوز اجرایی
نشده است ».کریمیافزود« :متأســفانه به جای آزادسازی
زمینهای پــادگان به نفع محله ،اخیراً بخشــی از زمینها
برای ایجاد سولههای بازیافت و کارگاه به یک بنیاد و برخی
اشــخاص واگذار شده اســت که در این بازدید اجازه ورود و
بازدید از این محل را نداریم ».در ادامه بازدید میدانی ،وجود
معابر باریک و غیراستاندارد در همسایگی دیوار پادگان هم از
مواردی بود که نظر عضو شورایشهر را جلب کرد .کوچههای
باریکی که مانع دسترسی سریع ساکنان به آمبوالنس ،ماشین
آتشنشانی و سایر خودروهای خدماترسان میشوند.

امانــی :در بازدید
کوچه به کوچه از
محله شمیراننو و
گفتوگو با اهالی
و کاسبان متوجه
شدم که مشکالت
ایــن محلــه در
حوزههای مختلف
بســیار و متنــوع
است

ترافیک و سدمعبر
یکی از بارزترین مشــکالت محله شــمیراننو که از بدو
ورود تــوی ذوق هر تازه واردی میزند ترافیک ســنگین و
سدمعبر خیابانهای اصلی و محدوده میدان پاکدامن است.
موضوعی که چند نفر از اهالی در دیدار با عضو شورایشــهر آن را مطرح
کرده و خواستار رفع آنشدند .یکی از کاسبان محدوده میدان پاکدامن
که نمیخواســت نام و عکسش منتشر شــود از حضور وانتیهای

میوهفروش و فروشندگانی که بخشی از خیابان را تصرف
کردهاند گله کــرد و گفت« :نزدیکیهای غروب در اطراف
میدان وانتیها بساط میکنند .عمدتاً انسانهای شریف و
زحمتکشی هستند اما برخی از آنها در پوشش میوهفروش،
موادمخدر عرضه میکنند ».یکی از اهالی هم درباره ترافیک
محله گفت«:متأســفانه پلیس نظارتی بر ترافیک خیابان
ندارد .غروب و شب ماشینها دوبله و سوبله پارک میکنند
و خیابان قفل میشود ».کریمی درباره وضع ترافیک محله
توضیحداد« :چند ماه پیش مینیبوس و ونها را جایگزین
اتوبوسهای شرکت واحد که حجم زیادی از عرض خیابان
را اشغال میکردند و خود دلیلی برای ترافیک بودند کردند
اما برای مشکل اصلی ترافیک این خیابان که توقف دوبله
است ،باید چارهای اندیشید».
این معتمد محله ادامهداد« :طرح خوبی برای رفع این
معضل در شــهرداری منطقه مصوب شده مبنی بر اینکه
وسط خیابان رفیوژ کار بگذارند تا مانع از توقف دوبله شود
اما متأســفانه اجرای آن به دلیل مخالفت برخی کاسبان
معطل مانده است».

ضرورت رفع مشکالت شهری
یک ســاعت از ظهر گذشته بود که بازدید عضو شورایشهر تهران به
جنوبیترین بخش محله شــمیراننو یعنی بوســتان الغدیر و ساختمان
سرای محلهرسید .او در سالن آمفیتئاتر ساختمان سرای محله با شهردار
منطقه ،شهردار ناحیه و جمعی از شورایاران و معتمدان محله دیدارکرد.
امانی در این دیدار خالصهای از مشــکالت و موضوعات مطرح شــده در
بازدیــد میدانی را بیان کرد و گفــت »:در بازید کوچه به کوچه از محله
شــمیراننو و گفتوگو با اهالی و کاسبان متوجه شدم که مشکالت این
محله در حوزههای مختلف بسیار و متنوع است .برخی از آنها به مدیریت
شهری مربوط میشود و برخی خیر .مث ً
ال موضوعاتی چون خشکی فضای
ســبز و وضع نامطلوب زمین چمن محله و انباشــت زباله که در برخی
نقاط محله مشــهود بود به مدیریت شــهری برمیگردد که امیدواریم با
نظارت بیشتر بر عملکرد پیمانکاران این مشکل رفع شود ».امانی ادامهداد:
«در برخــی نقاط اهالی از تاریکی معبر و حضور پررنگ معتادان متجاهر
و زبالهگردها گالیه داشــتند .کما اینکه بنده شاهد بودم سه زبالهگرد به

در جلســه ســرای محله که با حضور امانی ،شهردار وقت
منطقه و شــهرداران نواحی برگزار شد ،شهردار وقت منطقه 4
برای پاسخگویی به مشکالت مطرح شده پشتتریبون رفت و با
تأکید بر اینکه خروج محله شمیراننو از بنبست و اتصال بلوار
دالوران به بزرگراه امام علی(ع) از جمله موضوعاتی اســت که
از طرف مدیریت منطقه پیگیری میشود ،گفت« :در سالهای
اخیر چندین بار با مدیران پادگان برای حل مشــکل جلســه
گذاشــتیم اما هنوز موفق به حل موضوع نشــدهایم ».محمد
محمددوست ادامهداد« :وجود پادگان نیروی دریایی در وسط
بافت مســکونی از جمله معضالت اساسی این منطقه است .در
صورتی که این فضا آزاد شــود ما دنبــال اتصال بلوار دالوران
به بزرگراه امام علی(ع) هســتیم .اگر این اتفاق بیفتد عالوه بر
افزایش دسترســی به معابر و کاهش بار ترافیک موجب رونق
بازار مبل دالوران میشود».
اوافزود«:همچنین درخواســت بجــای اهالی برای افزایش
ســرانههای خدماتی و تفریحی و فضای ســبز محله در صورت
آزادســازی فضای پادگان محقق میشود ».او در پاسخ به گالیه
اهالــی از ترافیک ســنگین خیابان وارباز و وجود ســدمعبر در
محدوده میدان پاکدامن گفت«:برای کاهش ترافیک سال گذشته
اتوبوسها را با مینیبوس جایگزین کردیم که تا حدی ترافیک
کم شد .موضوع دیگر اینکه برای کاهش بار ترافیک و همچنین
رفع ســدمعبر در میدان پاکدامن چند نوبت در اقدام ضربتی با
همکاری ناجا وانتیهای میوهفروش را جمعآوری کردیم اما در
کاهش بار ترافیک مؤثــر نبود ،چون دلیل اصلی ترافیک توقف
دوبله است .راهکار حل این موضوع هم گذاشتن رفیوژ در وسط
خیابان اســت که بهزودی اجرا میشود ».او در پاسخ به کمبود
آبرسانی به فضای سبز و خشــکی درختان در برخی نقاط هم
گفت« :در یک بازه زمانی مشکل کمبود آب داشتیم که حل شده
درحال حاضر مشکلی در این زمینه نداریم و موارد مطرح شده
را رفع میکنیم .نقاطی که مشکل روشنایی دارند در صورتی که
مربوط به مجموعه مدیریت شهری شود قطعاً بررسی و با نصب
برج نوری و تیر برق مشکل رفع میشود و مواردی که در حیطه
وظایف اداره برق اســت کماکان با این اداره برای حل این موارد
مکاتبه میکنیم ».موضوع بیســندی امالک محله هم از جمله
مواردی بود که محمددوســت به آن اشاره کرد و گفت«:در این
موضوع هم با همراهی کارشناسان دفتر توسعه محله از اداره ثبت
پیگیر هستیم ».او درباره زمین بایر جنب بازار میوه وترهبار هم
گفت« :این زمین مالک شخصی دارد و شهرداری نمیتواند از آن
برای تأمین سرانه خدمات عمومی بهرهببرد اما برای زیباسازی
محله و رفع نقطه بیدفاع ،زبالههای رها شده در آن جمعآوری
و با همکاری نیروی انتظامی از وجود معتادان متجاهر پاکسازی
میشود».

فاصله کوتاهی به یک مخزن ســر زدند .افزایش روشنایی معابر قطعاً نیاز
به هماهنگی و مکاتبه با اداره برق دارد که از شــهردار منطقه درخواست
میکنیم در نخستین فرصت به این موضوع بپردازند .همچنین الزم است
در تعامل با نیروی انتظامی به موضوع معتادان متجاهر رسیدگی شود و
برای زبالهگردها هم که با پراکندن زباله به اطراف نظافت محله را زیر سؤال
میبرند چارهای اندیشیده شود».
امانی با بیان اینکه بخشی از مشکالت محله به حوزه مدیریت شهری
مربوط نمیشود،افزود« :گره حل مشکالت نداشتن سند امالک در دستان
اداره ثبت و نهادهای ذیربط اســت اما معنیاش آن نیست که ما آن را
رها میکنیم .این موضوعات را در صحن شــورا مطرح میکنیم و بعد با
نهادهای مربوط مکاتبه میکنیم و تا حل و رفع آنها پیگیری میکنیم».
عضو شورا به مشکالت مربوط به وجود پادگان نیروی دریایی اشاره کرد و
گفت« :این موضوع در دوره شهرداری آقای قالیباف شروع شده و با توجه
به ارتباط خوب ایشــان با نیروهای مسلح حتماً یک مشکل جدی در کار
وجود دارد که با گذشت چند دوره مدیریت شهری هنوز حل نشده است.
قطعاً این موضوع را در صحن شــورا و با شــهردار محترم تهران مطرح و
پیگیر حل آن خواهم بود  ».عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورایشهر با
بیان اینکه منطقه چهار وسیعترین منطقه پایتخت است گفت»:منطقهای
با این مشــکالت زیرساختی و همچنین دارا بودن دو محله کم برخوردار
نیازمند بودجه کافی اســت که تاکنون لحاظ نشده است و بنده از طرف
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورا قول میدهم در سال آینده بودجه
مناسبی برای رفع معضالت و آبادانی این منطقه در نظر بگیریم».
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دیدار با «ابوالفضل عبدالوندی»
نابینایی که دلش با آیههای آسمانی روشن شده است

با گوش دادن
حـافظ قرآن شدم

آیه های روشنی

سهشنبه  27مهر  1400شماره 824

بدون استاد حافظ کل قرآن کریم شد
اگر کسی در علوم قرآنی تبحر داشته باشد و یکبار
در کنار ابوالفضل بنشیند و به قرآن خواندش گوش
بدهد متوجه صحیحخوانــی و روانخوانی او خواهد
شد .بســیاری از کارشناسان حوزه علوم قرآنی که با
او در ارتباط بودند بــه این موضوع گواهی میدهند
که ابوالفضل از سواد قرآنی بســیار باالیی برخوردار
است« .عباس عبدالوندی» پدر ابوالفضل در خصوص
فرزندش میگوید« :ابوالفضل از ســن بســیار کم به
یادگیری قرآن عالقهمند شــد و من هم سعی کردم
همه جوره پشتیبانش باشم و حمایتش کنم .آن زمان
مثل حاال نبود که از طریق اینترنت دسترسی به هر
چیزی راحت باشــد و یادگیری قرآن کریم بیشتر با
کاستها میسر بود .برای ابوالفضل کاستهای قرآنی
استاد منشــاوی را تهیه کردم .او بدون هیچ آموزش
خاص و معلمــی در منزل قرآن را فراگرفت و حافظ
شــد .فراگیری قرآن کریم آن هم با خط بریل بسیار
دشوار است در حالت عادی قرآن کریم یک جلد دارد
اما قرآن کریم به خط بریل  11جلد است و در قطع
بسیار بزرگ و سنگین است».

از قبل به مسیرش ادامه داد و حاال تنها آرزویش این
است که بتواند به پیام آیههای قرآن کریم عمل کند.
حافظ روشــندل قرآن کریم که مدرک کارشناسی
علــوم قرآنی دارد ،در خصوص عالقهاش به یادگیری
قرآن کریم میگویــد« :از کودکی به فراگیری قرآن
کریم عالقه داشتم اما کالس چهارم دبستان بودم که
بهصورت جدی تصمیم به فراگیری قرآن کریم گرفتم.
در دوره راهنمایی شوق فراگیری قرآن در من به اوج
خودش رسیده بود .با توجه به اینکه قرآن کریم را با
خط بریل میخواندم ،برخی از آیات آن بسیار بلند و
طوالنی بود و آنجا بود که با توجه به شرایط به خودم
میگفتم شاید نتوانم این آیه را حفظ کنم اما باز تمام
تــاش خودم را میکردم که بتوانم آیات را بدون کم
و کاستی حفظ کنم .من معتقدم در این مسیر توفیق
الهی و لطف ائمه و معصومین شــامل حال من شده
اســت .خداوند در آیه  87سوره یوسف میفرماید از
رحمت خداوند ناامید نشوید ،از رحمت خداوند فقط
کافرین ناامید میشوند .اگر انسانها به رحمت خداوند
امید داشته باشند و بدانند که خداوند در همه حال به
آنها کمک میکند ،به توفیق الهی میرسند».

ابوالفضل ساده زیست است
«فرشــته عبدالوندی» مادر ابوالفضل است و تا 4
ماه نمیدانست که فرزندش نابینا است .میگوید بعد
از اینکه پزشــکان به او گفتند فرزندش نابینا است،
دنیا برایش تمام شــده بود امــا خداوند صبری به او
عطا کرد که با مشــکل نابینایی فرزندش کنار بیاید.
مادر ابوالفضل در راه رشد
و پرورش فرزند روشندل
خود متحمل سختیهای
بسیاری شــده است و
در خصــوص یکــی از
ویژگیهای بارز
فر ز نــد ش
میگو یــد :
«من  4فرزند
داشــتم که
خداوند به غیر
از ابوالفضــل
دختری دیگری

آموزش قرآن به کودکان کار
تا چند سال پیش ابوالفضل در یک مؤسسه مهد
قرآنی مشــغول کار بود و کارش تســت کاستهای
قرآنی بود .همین موضوع باعث شد گوشش کم شنوا
شــود اما او همچنان به زندگی عادی ادامه میدهد.
در اتاقــش کتابخانه چوبی قرار دارد که چندین جلد
قرآن با خط بریل در آن قرار داده شــده است .روی
میز کوچکی چندین کاســت و یک ضبط صوت قرار
دارد که نشان میدهد همچنان به تکنولوژی گذشته
پایبند اســت .در حال حاضر او تعدادی شاگرد دارد
و در اینبــاره میگوید« :تا قبل از کرونا تعداد زیادی
شاگرد ازمیان کودکان و نوجوانان محله که بضاعت
کافی برای شــرکت در کالسهای قرآنی نداشتند،
در مؤسســات قرآنی برای آموزش روخوانی و حفظ
قرآن داشتم اما در ایام کرونا بهصورت تماس تلفنی
با این افراد در ارتبــاط بودم .در میان اهالی تعدادی
از افراد عالقه به حفظ قرآن داشــتند که تا مقطعی
در خدمــت این افراد بودم و تجربیاتم را به این افراد
منتقل میکردم .البته در چند ســال اخیر برخی از
شــاگردانم که به قرائت و روخوانی و همچنین حفظ
قرآن مشــغول بودنــد ،از محله هاشــمآباد
مهاجرت کردهاند .اگر شرایط کرونا بهتر
شود ،دوســت دارم آموزش کودکانکار
را در مؤسســهای بهصورت رایگان به عهده
بگیرم».

سارا جعفرزاده

این مضمون آشــنا را که«خداوندگر ز حکمت ببندد دری ،ز رحمت گشاید در دیگری» را بارها
شــنیدهایم و مصداق بارز آن در زندگی روزمره افرادی از جملــه «ابوالفضل عبدالوندی» حافظ

صوت قرآنی زیبایی دارد
«دینــا عبدالوندی» برادرزاده  9ســاله ابوالفضل
اســت و در برخی از کارهای شــخصی به ابوالفضل

روشندل قرآن کریم آشکار است .این حافظ روشــندل در سال  1354بهصورت مادرزادی نابینا
متولد شده و اکنون  2فرزند دارد .او توانایی تشخیص نور را هم ندارد و بهصورت کامل نابینا است
اما اســتعداد ذاتی که خداوند در وجود او نهاده ،باعث حیرت بسیاری از افراد شده است .اینکه
قرآن کریم را با خط بریل بخوانی و حافظ آن شوی ،توانایی عظیمی است .عالقه او هر روز به قرآن
بیشتر میشد و به گفته خودش حدود  8سال طول کشید تا توانست کل قرآن کریم را حفظ کند.
عبدالوندی در ســن  22سالگی حافظ کل قرآن شده و حاال اتاق کوچک اما پر نورش جایی است
که صوت قرآن هــر روز در آنجا میپیچد و او همچنان پایبند به ضبط صوت قدیمی خود مانده و
کاستهای قرآنی را هنوز هم با همان شوق روزهای کودکیاش گوش میکند.

حافظ روشندل قرآن کریم ساکن محله هاشمآباد
است .او در سال  1354در یک خانوادهای متولد شده
که پدر و مادرش نســبت فامیلی داشتند و پزشکان
دلیل اصلی نابینایی او را به همین موضوع ربطدادند.
پدرش هم تمام تالش خود را در راه درمان ابوالفضل
انجام داد .حتی یک پزشک غیرایرانی هم ابوالفضل
را ویزیــت کرد و از بهبودی او قطــع امید کرد .در
نهایت خانوادهاش با موضوع نابینایی فرزندشان کنار
آمدنــد ،اما جرقه عالقه او به قــرآن کریم از زمانی
شــروع شــد که او حدود  5ســاله بود .یک روز از
مســجد محله صدای دعای ندبه به گوشش رسید
و ابوالفضــل در حالی که در حیاط خانهشــان بود
گریه کرد ،مادرش تصور کرد برای فرزندش اتفاقی
افتاده است .وقتی به او رسید ابوالفضل گفت آقا در

مسجد روضه حضرت زهرا(س) را میخواند .او تا 7
سالگی خودش نمیدانســت که نابینا است .بعد از
ورود به مدرسه والدینش به همراه مسئوالن مدرسه
تصمیم گفتند به او بگویند که نابینا اســت و او بعد
از فهمیدن این موضــوع بیتابی میکرد و مدام به
مادرش میگفت چرا چشمهای شما میبیند و من
نمیبینم ،من نمیخواهم اینطوری بمانم .مادرش او
را دلداری میداد و میگفت «چشــمان تو نمیبیند
اما چشم دلت روشن است و میتوانی کارهای بزرگ
انجام دهی ».با امید به آینده روشن بود که ابوالفضل
در ســن  17سالگی شروع به حفظ قرآن کریم کرد
و فقــط از طریق گوش کردن کاســتهای قرآنی
توانست قرآن کریم را در طول  8سال حفظ کند و
در  22سالگی حافظ کل قرآن شود.

به من داد که او هم نابینا بود .تصور کنید بزرگ کردن
دو کودک نابینا چقدر ســخت و طاقتفرســا است.
متأســفانه دخترم در سن  28سالگی به رحمت خدا
رفت .ابوالفضل برایم یک موهبت الهی است و یکی از
ویژگیهای بارز شخصیتی او ساده زیستیاش است.
او به دنیا وابستگی ندارد و از خوراک و پوشاک همه را
ساده انتخاب میکند و هرگز دوست ندارد سر سفره
دو نوع غذا حاضر باشد چون از اسراف پرهیز میکند.
زندگــی را بدون تجمالت دوســت دارد و در دنیای
خودش جایی برای تجملگرایی باز نکرده است».
از کودکی به فراگیری قرآن کریم
عالقه داشتم
مســیر حفظ قرآن کریم برای ابوالفضل چندان
راحت نبود و او هم در این مسیر بارها دلسرد شد اما
هر بار به لطف خداوند و اراده محکمش ،قدرتمندتر

کمک میکند .او دربــاره تجربه زندگی کنار عموی
روشندل میگوید« :ما با هم در یک ساختمان چند
طبقه زندگی میکنیم .عموابوالفضل همیشه کارهای
شخصیاش را خودش انجام میدهد اما برخی اوقات
که در پلهها تردد میکند سعی میکنم اگر چیزی سر
راهش قرار گرفته را بردارم تا او آسیبی نبیند .همیشه
هر وقت صدای قرآن میآید متوجه میشوم که عمو از
خواب بیدار و مشغول خواندن قرآن شده است .بیشتر
اوقات به طبقه باال میآیم و کنارش مینشینم و قرآن
گــوش میکنم چون با صوت زیبایی قرآن میخواند
و آرامشبخش اســت .او حتی در دروس قرآنی هم
همیشه کمک حال من است و یکی از عالقههای من
این است که با او قرآن را روخوانی کنم».
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«مهدی اتحاد»
شهردار ناحیه :2

طرح بازتاب خوبی
دارد

اهالی خیابان شاهد ،کاسب
نمونه محلهشان را به مردمداری
میشناسند

حسابدفتریآقامحمد بازاست
مژگان مهرابی
کاسب حبیب خداســت؛ وقتی مردمداری کند و
حواسش به دخل و خرج همسایهها باشد .اگر کسی
توان خرید نداشته باشد رعایتش را کند و نداریاش

طرح «کاسب حبیب خداست» یکی
از برنامههای کارآمد معاونت اجتماعی
و فرهنگی شهرداری منطقه  14است
که اجرای آن در همه محلهها در
دستور کار مسئوالن قرار گرفته است.
به گفته «مهدی اتحاد» شهردار ناحیه
 ،2این کار بین نواحی 6گانه منطقه
تقسیمبندی شده و همه محلهها موظف
هستند کاسب نمونه خود را به معاونت
اجتماعی و فرهنگی معرفی کنند .به باور
این مسئول ،طرح مذکور بازتاب خیلی
خوبی در بین کاسبان دارد .او میگوید:
«با اجرای این طرح دیگر کاسبانی که
فقط درآمدزایی مدنظرشان بوده به این
مهم پی میبرند که مشتری مداری چه
تأثیری در کسب و کارشان دارد و نه تنها
برکت روزیشان را افزون میکند بلکه
دعای خیر دیگران را هم به همراه دارد.
در واقع به مردمداری تشویق میشوند.
این امر کمکم در بین شهروندان
فرهنگسازی شده و جامعه ما به سویی
پیش میرود که روابط مردم صمیمیتر
خواهد شد».

را به رخ نکشد .مهربان باشــد و خوش خو که آشنا
و غریبه با او احســاس راحتی کنند و او را امین خود
بدانند .از این دسته کاسبان در شهرمان کم نداریم.
حتی در زمانهای که فرهنگ مردمدوســتی شــاید
در بین برخی از آدمها کمرنگتر شــده باشد .نمونه
کاسبی که میتوان گفت حبیب خداست و امین مردم،

مرتضی صلح میرزایی
دبیر شورایاری محله شاهد:

«محمداهللوردی» است .مغازهدار خیابان شاهد .با اینکه
از باز کردن مغازه سوپرمارکتش چند سالی نمیگذرد
و از قدیمیهای محله نیست اما توانسته خیلی خوب
جای خود را در دل اهالی باز کند .همسایهها دوستش
دارند و خودشــان او را بهعنوان کاسب نمونه انتخاب
و به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 14
معرفی کردهاند تا از این کاسب خوشنام تقدیر شود .با
او گفتوگو کردیم.

مغازه سوپرمارکتی «اهلل وردی» تنها فروشگاه خیابان
شاهد است .بزرگ نیست اما همین فضای دنج توانسته
خیلی خوب پاتوق اهالی محله شــود .جلو در خبری از
جعبه یا چیدمان مواد خوراکی نیســت چرا کهاهللوردی
بیــش از هر چیز به حقوق شــهروندی اهمیت میدهد
و دوســت ندارد با سدمعبر کردن در پیادهرو ،رفتوآمد
را برای همسایهها ســخت کند .سرش شلوغ است .در
هر ســاعت از روز که باشد ،مشــتری دارد .داخل مغازه
چند مشتری به نوبت ایستادهاند تا کارشان راه بیفتد .تا
وقتی مشتری دارد ،گفتوگو نمیکند .حواسش به انجام
سفارش اهالی هست .آن هم سریع و بیفوت وقت .هم
کارشان را راه میاندازد و هم خبر از احوال سالمتیشان
میگیــرد .یک به یک .گویا برایش مهم اســت بیماری
اصغرآقا بهبود پیدا کرده یا ماشــین پســر حاج محمود
درست شده است یا خیر .خلوت که میشود از خودش
میگوید« :مدت زیادی نیســت که در این محله مغازه
ســوپرمارکتی باز کردهام .قب ً
ال در یکی از کارخانههای

تولیــد محصوالت لبنــی بهعنوان مســئول توزیع کار
میکردم .آن جا که تعطیل شــد سراغ کاسبی آمدم».
روی پیشــخوان ،یک تندیس دیده میشــود« .کاسب
حبیب اهلل» طرح زیبایی است .گویا چند روز پیش آن را
از سوی مسئوالن شهرداری هدیه گرفته است.اهللوردی
دربارهاش میگوید« :معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه
طرحی را اجرا کرده که اهالی کاسب نمونه محله خود را
معرفی کنند .اهالی هم لطف کرده و من را انتخاب کرده
بودند .هفته گذشــته «مهدی اتحاد» شهردار ناحیه،2
«مرتضی صلح میرزایی» دبیر شــورایاری محله شاهد و
جمعی از معتمدان محله به اینجا آمده و در حضور اهالی
تندیس را اهدا کردند».
نسیه میدهیم حتی به شما
هنوز صحبت او به پایان نرسیده که یکی دو مشتری
دیگر میآیند .یکیشان «حسن حاجی کریمی» همسایه
قدیمی محله است .او از خوش خلقیاهللوردی میگوید
که هیچگاه لبخند از روی لبهایش محو نمیشود .حاجی
کریمی ادامه میدهد« :هر زمان که برای خرید میآییم
با طیب خاطر پذیرای ماست .بهخصوص احترام زیادی
برای ســالمندان قائل است .مخالف گرانفروشی است و
اگر جنســی در مغازهاش باشــد با قیمت خرید قبل به
قیمت امروز نمیفروشــد ».در این حین پیرمردی از راه
میرســد .چند قلم جنس برمیدارد و روی پیشــخوان
میگــذارد.اهللوردی بــیآن که حرفی بزنــد و پیرمرد
شرمنده شــود ،قیمت آنها را در دفتری که آن جاست

مینویســد .بعد هم مرد کاســب را دعا کرده و از مغازه
خارج میشود .حاجی کریمی میگوید« :این مرد جوان
برای اهالی محله بزرگی میکند .هوای بازنشســتهها را
دارد .میدانــد که نیمههای ماه حقوق بازنشســتهها یا
کارمندان ته میکشــد .حساب آنها را در دفتر یادداشت
میکند .اغلــب حقوق که میگیرنــد تصفیه میکنند.
عالوه بر آن افراد بیبضاعت یا بانوان سرپرســت خانوار
هم حساب دفتری دارند».
خدا برکت روزیات را میدهد
مشتری مداری از صفات بارزاهللوردی است« .پروین
خوانساری» شهروند دیگری است که درباره او صحبت
میکند و میگوید« :کافی است متوجه شود خانوادهای
بضاعت مالی ندارد .بهخصوص در این شــرایط کرونا که
خیلی از مردم شغل خود را از دست دادهاند .بدون اینکه
کسی متوجه شود ،کمکشان میدهد .اگر نتوانند تسویه
کنند به روی آنها نمیآورد .خیلی از این افراد توســط
اهالی به او معرفی میشــوند ».او اســاس کار خود را بر
پایه اعتماد گذاشته است .برای همین اگر کسی ادعا کند
توان پرداخت ندارد ،پرسوجو نکرده و آبروی او را حفظ
میکند.اهللوردی میگوید« :وقتی بــا مردم مدارا کنی
خدا برکــت روزیات را میدهد .بعضی تصور میکنند
اگر به کسی نســیه دهند یا ارزان بفروشند ،ورشکست
میشوند .در صورتی که اگر کاسب فقط به خودش فکر
کند ممکن است درآمدی داشته باشد اما رضای خدا را
دیگر نخواهد داشت».

کسبه محله
امتیازبندی شدند

شورایاری در اجرای طرح «کاسب حبیب
خداست» نقش مهمی را ایفا کرده است.
«مرتضی صلح میرزایی» دبیر شورایاری
محله شاهد در اینباره میگوید« :با توجه
به رویکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی
منطقه برای اجرای طرح کاسب حبیب
خداست ،چند گزینه در نظر گرفتیم که
کاسب نمونه چه ویژگیهایی باید داشته
باشد .در انجام این طرح شورایاری محله و
اهالی کمک شایانی کردند .یکسری افراد
را شورایاریها و چند نفری را هم سرای
محله معرفی کرد .خصوصیات رفتاری
و مشتری مداری کاسبان را امتیازبندی
کردیم .دست آخر «محمداهللوردی»
انتخاب شد .مهمترین ویژگی او
مردمداریاش است .اینکه اجناس را
با قیمت مناسب ارائه میدهد و حتی
به افراد بازنشسته و کم درآمد تخفیف
میدهد .به باور صلح میرزایی نوع برخورد
کاسب با مردم خیلی مهم است .او ادامه
میدهد« :تقدیرنامه و تندیس و همراه با
کارت هدیه تهیه کرده و با حضور جمعی
از مسئوالن شهری به او اهدا کردیم».

پاتوق شبانهروزی عمو داوری در سرای مهر مادری است.
یک جای دنج درســت انتهای ســالن ورودی برای خودش
درست کرده و از همانجا همه چیز و همه کس را رصد میکند.
اینکه چه کســی بیرون میرود و چه کســی داخل میآید.
مهمتر از همه وجود خود اوســت کــه باعث اطمینان خاطر
ساکنان سرای مهر مادری شده است .میدانند که اگر دلتنگ
شوند یا نیاز به کمک داشته باشند ،پدر مهربانشان بیدریغ
به یاریشان میآید .سرش به صحبت کردن با تلفن گرم است.
از گفتوگویی که رد و بدل میشود میتوان فهمید کسی که
پشــت خط حرف میزند یک آسیب دیده است .مکالمهشان
چند دقیقهای طول میکشد و در این زمان داوری فقط به او
حرفهای امیدوارکننده میزند .دست آخر هم تأکید میکند
که اگر نیاز به هرچه دارد بگوید تا برایش فراهم کند .با قطع
تماس ،بفرماییدی میگویــد .صحبت کردن با یک خبرنگار
برایش سخت نیست چراکه بارها از سوی صدا و سیما درباره
زندگیاش فیلم مســتند تهیه شده است .بیآن که سؤالی از
او شــود ،میگوید« :کسی که به من زنگ زد در زندان است.
مرتب به او زنگ میزنم و حالش را میپرسم .همین که بداند
کسی نگران اوست باعث دلگرمیاش میشود».
بیراهه رفتم
داوری جایــی را مهیای گفتوگــو کرده و
ســر حرف را باز میکند .به دوران گذشتهاش
برمیگــردد .تعریف میکند« :در شــهر قم به
دنیا آمدم .پدرم کارمند راهآهن بود و شــرایط
زندگی نســبتاً خوبی داشتیم .ســالهای اوایل
پیروزی انقالب به تهران آمدم .در کنار درس
کار هم میکــردم .اما مدارس خیلی
جدی برگزار نمیشد .برای همین
قید درس خواندن را زدم .در مغازه
قنــادی برادرم مشــغول کار
شدم .درآمد خوبی هم داشتم.
اوقات بیکاری هم برای خودم
کار میکــردم .همین باعث
شــد در دوران نوجوانی همیشه
جیبهایم پر از پول باشد .اما از آن
جا که راهنمای خوبی نداشتم بیراهه
رفتم .ســنم ایجاب میکرد دوست
داشته باشم دیگران از من تمجید
کنند .مرحبا گفتنهای آنها اغنایم
نمیکرد .متأسفانه برای رفع این نیاز
در مسیر نادرســتی قدم برداشتم».
داوری روزهــا کار میکرد و عصر هنگام
برای رفع خستگی راهی قهوهخانههای سر
گذر میشــد .دیدن گنده التهای محله
و ژســتهایی که میگرفتند و نوچههای
دوروبرشان او را به وجد میآورد .ناخواسته
از رفتار آنهــا الگوبرداری میکرد .مثل آنها
مینشست ،مثل آنها میخورد و حرف میزد.

منا
طق

8

15 14

8 4
13

گزارش ویژه

سهشنبه  27مهر  1400شماره 824

داستان زندگی مردی که هوای آسیبدیدگان اجتماعی
به ویژه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را دارد

پدرانههایعموداوری
مژگان مهرابی

یک عمو داوری میگویند و صد عمو داوری از دهانشان بیرون میریزد .مردی که نه با آنها قرابت فامیلی
دارد و نه آشنایی دیرینه .از هر کودک بدسرپرستی که در سرای مهر مادری زندگی میکند درباره او بپرسی
بــا آب و تاب از خوبیها و مهربانیهای پدرانهاش تعریف میکند« .محمد داوری» برای این بچهها حکم پدر
نداشتهشــان را دارد.ترفند پدرانهاش هم این است که از باب رفاقت وارد شود و خأل عاطفی آنها را پر کند.
البته این خصلت نیک او فقط مختص به بچهها نمیشــود ،برای هر انسان دردمند رانده شده از همه جا هم
نقش یک حامی دلسوز را ایفا میکند .داوری خود زمین خورده است و شاید برای همین معنای درد را بهتر از
هر کسی تفسیر میکند .او روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و به گفته خودش سالها در نکبت
اعتیاد دست و پا زده اســت .اما یک اتفاق و یک تحول باعث شده تا بیراههای را که رفته بازگردد .آن هم
زمانی که خود را در بنبست دنیا محصور شده دیده است .میگوید همان لحظه با خدا عهد بسته که اعتیاد
را رها کند و به یمن این سوگند تا االن که  14سال میگذرد در خدمت بندگان درمانده خدا بوده است .محمد
داوری نه تنها دور اعتیاد را خطکشیده که بیش از  200کارتنخواب معتاد را هم به زندگی دعوت کرده است.
او در کنار این کار خدا پسندانه ،نوزادان و کودکان آسیبدیده بسیاری را هم حمایت کرده و از میان منجالب
نجات داده است .داستان زندگی او شنیدنی است و میتواند درس عبرتی برای کسانی باشد که خود را
در انتهای راه میبینند.

قلیان کشــیدن هم کار دیگرش شده بود.
کمکم دوستان ناباب و فرصتطلب دورش
را گرفتند و با تعریف و تمجیدهای واهی او را
به سوی کارهای نادرست سوق دادند .داوری
میگوید« :همین بابی شد تا با افراد خالفکار
نشست و برخاست کنم و تا به خودم بیایم در
دام اعتیاد افتاده بودم».
حکم تخلیه و اثاثیههای سرگردان
او وقتــی باقی داســتان زندگــیاش را
تعریف میکنــد ،مرحله دیگری از زندگی را
بیــان میکند 20« :و یکی دو ســاله بودم که
مادرم دختر دوستش را برایم خواستگاری کرد.
آن موقع سخت نمیگرفتند و ازدواجها آسان
بود .درآمد زیادی داشــتم و توانستم زندگی
مرفهی را برای همسرم فراهم کنم اما متأسفانه
آرامش نداشــتیم .همســرم از اعتیاد من زجر
میکشــید و من همچنان ادامه میدادم .فرزند

اولم به دنیا آمد و به جای اینکه دســت از اشتباهم بردارم باز
به کار خودم ادامه دادم .با به دنیا آمدن فرزند دومم هم هیچ
تغییری حاصل نشد .تا اینکه آن اتفاق افتاد ».داوری صحبت
از اتفاقی میکند که مسیر زندگیاش را تغییر داده و درهای
رحمت الهی را به رویش باز کرده اســت .باقی ماجرا را از زبان
خودش میشنویم« :با اینکه وضع مالی خوبی داشتم اما بیشتر
ترجیح میدادم خانه اجاره کنم .صاحبخانه خانم خوبی بود اما
بعد از فوت او پسرش از طریق وکیل حکم تخلیه را گرفته بود.
البته اخطار زیاد داده بودند .تا اینکه خبردار شدم وکیل با حکم
تخلیه اثاثیه را بیرون ریخته اســت .آن روز کال روز بدشانسی
مــن بود چراکه از کارم هم اخراج شــده بودم .با دیدن وکیل
نتوانستم خشمم را کنترل کنم و او را هل دادم .این بنده خدا
هم به شیشه برخورد کرد .شیشــه خرد شد و او هم خونین
روی زمین افتاد .اعتیادم از یک ســو و زخمی شدن وکیل از
سوی دیگر هراسی به دل من انداخت که سریع از مهلکه فرار
کردم .فکر میکردم دنیا به آخر رسیده است .اما از آن جا که
خدا بندگانش را رها نمیکند ،این امر باعث شد تحولی در من
صورت بگیرد .برای گرفتن مواد نزد یکی از دوستان قدیمیام

رفتم .ماجرا را گفتم .دوستم گفت  2سال ا
باورم نمیشــد .او گفت با یک گروه آشنا ش
ناراحتی دور هم اعتیادشان را ترک میکنند

 300بار ترک کرده بودم
گفتههای علیرضا ّآبی بود روی آتش وج
میکرد راهی جز اعتماد به خدا ندارد .به تو
خدا عهد بســت اعتیاد را کنار بگذارد و از
زندگی کند .داوری میگوید« :علیرضا به من
بدی افتادی و تنها خدا میتواند کمکت کن
جرئت میتوانم بگویم بیش از  300بار ترک
از چند روز دوباره ســراغ موادمخدر رفته ب
شــده بودم .از سوی دیگر همســرم ترکم
بزرگتر اثاثیهام گوشــه خیابان بود .حالم
قرار اســت چه اتفاقی برایم بیفتد .دلم شک
بستم که دیگر سمت موادمخدر نروم .چند
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«مژگان علیشاهی» همسر عمو داوری:

به روحیه همسرم غبطه میخورم
«مژگان علیشاهی» همســر عمو داوری است .بیش از 30
ســال با هم زندگی کردهاند و علیشاهی هنوز
همسرش را مثل روزهای اول میبیند .دوستش
دارد و از همراهی کردن با او هیچ کوتاهی نکرده
اســت .میگوید« :از همان روزهای اول متوجه
اعتیاد همســرم شدم .طبیعی است که این امر
مــن را اذیت کند .خیلی هــم مبارزه کردم اما
مژگان علیشاهی
چــون تجربه مواجهه با فرد معتاد را نداشــتم
همسر عمو داوری
گاهی زیــاده روی میکردم .با این حال محمد
هیچوقت برای خانوادهاش کم نمیگذاشــت .از
نظــر عاطفی تأمین بودیم .وقتی کــه ترک کرد با مادیات هم
خداحافظی کرد .درسهای زیادی از او گرفتم .وقتی میدیدم
عاشقانه دل به لطف خدا بسته غبطه میخوردم .او بعد از ترک
اعتیاد در ســرای مهر مادری مشغول فعالیت شد .بچهها به او
عمو داوری میگویند و کسی جز او را قبول ندارند .برای همه
آســیب دیدهها پدری میکند؛ چه بانوی  60ساله باشد و چه
دختر  14ســاله .تحول او من را هــم متحول کرد .من هم در
کانون طلوع بینشان مشغول فعالیت شدم و برای اینکه اصولی
به کمک آســیب دیدهها بروم تحصیالتم را ادامه دادم و االن
کارشناس ارشد مشاوره هستم».

و ســعی میکنم شرایط ترک اعتیادشان را فراهم کنم .بعد از
ترک هم اگر آقا باشند جذب سرای حافظ شده و مشغول کار
میشوند .اگر هم خانم باشند به سرای مهر مادری میآیند».

است که نمیکشم.
شده که بدون درد و
د».

جود داوری .احساس
وصیه دوســتش با
ز این پس درســت
ن گفت در مخمصه
ند .من تا آن روز به
ک کرده بودم .اما بعد
بودم .از کارم اخراج
م کرده بود .بدبختی
بد بود نمیدانستم
کست و با خدا عهد
ساعتی که گذشت

یکی از همکارانم زنگ زد و گفت رئیس خواسته تعهد بدهی و
برگردی سرکارت .روزنهای در دلم ایجاد شد .بعد از او همسرم
تلفن کرد که وکیل بدون شکایت رفت و مشکلی برایش پیش
نیامد .اثاثیه را هم با کمک همسایهها برگرداندم .میتوانی به
صاحبخانه زنگ بزنی و کســب تکلیف کنی .همان شب زنگ
زدم و اجــازه گرفتم مدت دیگــری در خانه بمانم تا جایی را
پیدا کنم .در کمتر از یک روز همه ناممکنهای من از ســوی
خدا درست شد ».او همان شب عهد بست برای خدا باشد .بر
سر عهدش هم ماند تا االن که به گفته خودش بیش از 200
کارتنخواب را ترک داده و پایشــان ایستاده است .میگوید:
« 14سال اســت به بندگان خدا خدمت میکنم .همه وقتم
را در اختیار آنها گذاشــتهام .هرکاری از دستم بربیاید انجام
میدهم .آدمهای زیادی هستند که فکر میکنند به بنبست
رسیدهاند درست مثل زمانی که من این را احساس میکردم.
به شروع زندگی مجدد دعوتش میکنم از خودم میگویم که
چه سختیهایی را پشت سر گذاشتهام .بهشان امید میدهم

اینها بچههای من هستند!
صدای هیاهوی چند کــودک صحبتش را قطع میکند.
ماشــین اســباببازی فرزاد خراب شــده و از عمو داوری
میخواهد درستش کند .او هم با روی خوش پاسخ میدهد:
«ماشین شــما نیاز به تعمیر دارد و یک ساعت دیگر حاضر
میشود ».بعد میخواهد فرزاد و دوستانش بعداً برای گرفتن
ماشــین بیایند .بچهها میروند و او میگوید« :بچهها نیاز به
محبت دارند .اینها زجر کشــیدهاند .به دلشــان راه میروم
که کمبودی را احســاس نکنند ».بعد هم در جعبهای را باز
میکند که داخلــش همه چیز پیدا میشــود .از یک لنگه
کفــش پاره کودکانه ،تــا لباس پاره و یــک قوطی کرم و...
دربارهشان توضیح میدهد« :بچههایی را که اینجا میآورند
اغلب لباسهــای مندرس و کثیفی به تــن دارند .یا دختر
خانمهای طرد شــده در کیفشــان همه چیز پیدا میشود.
یکی از آنها را به یادگار برمیدارم .حتی بعضیشان هم قاب
کرده و به دیوار نصب میکنم .احساس میکنم اینها بچههای
من هستند .وقتی میآیند شرایط بدی دارند و وقتی میروند
همه خوشحال و سرزنده هستند .میروند تا زندگی جدیدی
را شروع کنند .این وسایل برای من مثل گنجینهای باارزش
اســت ».عمو داوری کار ارزنده دیگــری هم انجام میدهد؛
اگر بچه یا بانویی مکانی برای ســکنی نداشــته باشد را به
خانهاش دعوت میکند .این کار را همراه با همســرش انجام
میدهد .هر روز بر ســر سفره او چند نفری مهمان هستند.
مهمانهایی که با عمو داوری و همسرش هیچ ریشه فامیلی
ندارد .میگوید« :همسرم در این  30و اندی سالی که با من
زندگی کرده ،ســختیهای زیادی را متحمل شده است .اما
تنها رفیقی است که پشتم را خالی نکرد و مردانه برای حفظ
زندگیمان جنگید .او هم در مرکز طلوع بینشانها فعالیت
میکند درســت همپای من .االن هم بیشتر مشتاق است تا
بچههای آســیب دیده را مهمان خانهمان کنیم .هر بار چند
تــا از این بچههــا به خانه ما میآیند .آنهــا را تفریح برده و
سعی میکنیم شرایط رفاهی خوبی را برایشان فراهم کنیم.
این بچهها فقط آرامش میخواهند و یک دســت نوازشگر و
خانهای بیتنش .دریغ نمیکنم .تا هرچند روز هم دوســت
داشته باشند قدمشان بر سر چشم».

«ندا ماندنی» مسئول سرای مهر مادری:

داوری هدفی جز خدمت به دیگران ندارد
«ندا ماندنی» مسئول ســرای مهر مادری است و همکاری
دیرینــهای با عمو داوری دارد .او میگوید« :من سالهاســت
آقای داوری را میشناســم .مردی امین و مهربان که همیشه
حامی مددجوها بوده است .او درس خوانده علم مشاوره نیست
اما این کار را به خوبی انجام میدهد و حضورش مایه دلخوشی
اعضای سراســت .بــا حرفهای دلگرمکننده به افراد آســیب
دیده و رانده شــده از همه جا امید میدهد .بهشــان دلگرمی
میدهد .همیشه از تجربههای او استفاده کردم .مهمانداری او
زبانزد عام و خاص اســت .گاهی بچهای را آوردهاند که شرایط
نگهداریاش در اینجا مهیا نبوده او با خودش برده و حتی چند
ماهی هم نگهداری کرده اســت .شــوخطبع است .او رها شده
از دنیای مادیات اســت و انگار هدفی جــز خدمت به دیگران
ندارد .بارها شــده برای گرفتن وام ضمانــت دیگران را کرده
و شــاید صدمه هم خورده اســت .یا برای مددجو خانه اجاره
میکند و اجاره نامه را خودش امضا میکند که اگر مشــکلی
بود صاحبخانه با مستأجرکاری نداشته باشد.

مسئول روابطعمومی مرکز طلوع بینشان:

هر سهشنبه پی کارتنخوابها میرود

واعظیپور از همکاران عمو داوری اســت و در واقع بهعنوان
روابطعمومی مرکز طلوع بینشــان فعالیت میکند .او درباره
محمد داوری میگوید« :او همیشــه در حال تکاپوست .کسی
که خــودش روزی زمین خورده بوده حاال هر زمین خوردهای
را ببیند یاریاش میکند .ما اعضای فعال در مجموعه خود کم
نداریم اما عمو داوری نور چشمی همه آسیب دیدههاست .او هر
سهشنبه با دیگر اعضای طلوع بینشان به دیدن کارتنخوابها
میرود و برایشــان غذا میبرد .با آنها دوست میشود و سعی
میکند رفاقتــی پای درددل این افراد بنشــیند .کالم گیرا و
صداقتــی که در گفتارش دارد باعث میشــود کارتنخوابها
خیلی خوب به او اعتماد کنند و برای رها شــدن از آلودگی و
اعتیاد قدم بردارند».
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قهوهچی برد .اکبر قهوهچــی در کوچه وزیری مغازه
داشت و با همسرش کار میکرد .از آن جا که بچهای
نداشتند مهر این پســر بچه باهوش و زبل به دلشان
نشست .باقی ماجرا را از زبان خودش میشنویم« :اکبر
آقا  3تا گوســفند داشت و من مسئول نگهداری آنها
بودم .اما از آن جا که دوست داشتم حرفهای یاد بگیرم
چوپانی را رها کرده و پادوی نانوایی شــدم .کارم این
بود که صبح زود باید آب و جارو میکردم .برای خمیر
آب میآوردم .کمکم طریق خمیر کردن را یاد گرفتم
و مدتی نگذشت که پای تنور هم رفتم .این در حالی
بود که هنوز  7ساله هم نشده بودم».
بی آنکه مدرسه بروم باسواد شدم
شــوق به درس خواندن لحظهای دست از سرش
برنمی داشــت .دوست داشــت بخواند و بنویسد .اما
کســی برای رفتن به مدرســه نه حمایتش کرد و نه
تشــویق .این شد که کتابچه کوچکی خرید بیآن که
خواندن و نوشتن بلد باشد .به هرکسی که سر راهش
قرار میگرفت کتاب را نشان میداد و میخواست که
برایش بخواند .او شــکل کلمات را به ذهن میسپرد و
مرتب با خود تمرین میکرد .مرادی اینگونه خواندن
را یاد گرفت .او ادامــه میدهد« :در این حین با یک
جوانی آشنا شدم که در ساختمان نیمهکاره روبهروی
نانوایــی کار میکرد .او وقتی شــوق من به خواندن و
نوشتن را دید روی یک تکه مقوا برایم سرمشق نوشت
و بدون آنکه مدرسه بروم با سواد شدم».

گفتوگو با هم محلهای  87سالهای که زندگیاش
با نقش و نگار پیوند خورده است

هنرنماییشاطرخوشذوق
روی بوم نقاشی
مژگان مهرابی

پیرمرد با نشــاطی است .سرشار از انرژی مثبت و ذوق هنری .کهولت و روزمرگی برای او معنایی ندارد.

همه روزهای عمر  87ســالهاش را به تالش و کوشش گذرانده و خیال ندارد دست از پویایی بردارد .به گفته

خودش ،سرنوشت او داستان پیچیدهای اســت که میتواند برای هر گم کردهای راهی آموزنده باشد .فراز
و نشــیبهای زیادی را تجربه کرده تا به اینجا رسیده است« .حســن مرادی» کار کردن از سن  5سالگی

آن هم در کورهپزخانههای جنوب شــهر را تجربه کرده و با قدم گذاشتن به سن نوجوانی ،شغل شاطری را

آموخته است .حاال در روزهای سالخوردگی به جای منزوی شدن و گذران وقت پای تلویزیون یا مرور خاطرات
گذشته ،پی هنر نقاشی رفته و بیآن که کسی به او آموخته باشد ،تابلوهای زیبایی خلق میکند .اگر درباره

این هنرمند میخواهید بیشتر بدانید .گزارش زیر را دنبال کنید.

قرارمان با «حســن مرادی» در سرای محله جوادیه
اســت .خودش اینطور خواســته که گفتوگو در این
مکان فرهنگی انجام شود .یعنی جایی که نمایشگاهی از
تابلوهایش برپا شده است .طبقه دوم سرا ،تعدادی تابلو
نصب شــده که حاصل هنرنمایی مرادی است .هرکدام
از تابلوها در عین سادگی حرفهای زیادی برای گفتن
دارند .رنگهای به کار رفته در آنها با ذوق خاصی انتخاب
شده و تلفیقشــان با طرحهای متنوع به جذابیت آنها
افزوده است .نقاشیها حس آرامش خاصی را القا میکنند
و همین باعث میشود مخاطب مدت زمان زیادی را محو
تماشای آنها شود .در حین نگاه کردن خودش هم از راه
میرسد .قبراق است و سرحال .در رفتارش باور ،اقتدار،
تالش و نشاط به خوبی مشهود است .خوشرو و خوش
برخورد احوالپرســی میکند .به نظر  70و چند ســاله
میآید اما خودش میگوید که در آســتانه  90سالگی
اســت .همین شــوق گفتوگو با او را بیشــتر میکند.
سالمندی که در ســن  85سالگی پی هنر رفته و حاال
در برخی از نگارخانههای این شهر رد نقاشیهای او دیده
میشود .درباره آثارش توضیح میدهد« :هر کدام از این
نقاشیها صحنهای از واقعه کربال را روایت میکند .عشق
به امام حســین(ع) من را به کشیدن آنها تشویق کرد.

البته نقاشیهای من زیاد هستند .بیشتر طبیعت و گل و
خرمی را ترسیم میکنم».
از کورهپز خانه تا قهوهخانه وزیری
به اتاقی که در انتهای ســالن قرار دارد میرود .از
درون کیفی که همراه خود دارد وســایل نقاشیاش را
بیرون میآورد .تعدادی مقوا و خودکار رنگی .باسلیقه
و بــا طمأنینه روی میز میچینــد و مهیای گفتوگو
میشود .از خودش میگوید که زندگی پرفراز و نشیبی
داشته و چه سختیها را که تجربه نکرده است .تعریف
میکند« :اصالتم به شــهر مالیر برمیگردد 2 .ســاله
بــودم که مادرم از دنیا رفت .پــدرم ازدواج کرد تا من
سروسامانی بگیرم .از قضا آن زمان خشکسالی عجیبی
شده بود و به دلیل بیآبی محصوالت کشاورزی از بین
رفته بود .پدرم مثل خیلی از کشــاورزها هرچه زمین
داشت فروخت و به تهران آمدیم و در یکی از محلههای
پایین شــهر ساکن شدیم 5 .ساله شده بودم که پدرم
من را به سرکارگر کورهپزخانه سپرد برای پادویی ».کار
در کورهپزخانه سخت بود .بهخصوص برای کودکی که
هنوز دســت چپ و راست خود را نمیشناخت ».این
شد که مرادی طاقت نیاورد و پدرش او را نزد اوستای

در کنار نانوایی ،آهنگری هم میکردم
او دفتــر بزرگی را نشــان میدهد کــه خاطرات
زندگیاش را در آن نوشته است .از اینکه برای رسیدن
به هدف واال چه تالشها که نکرده است .خط خوشی
دارد .میگوید قصد دارد در آینده آن را کتاب کند .بعد
هم باقی ماجرای زندگیاش را بازگو میکند« :در سن
 12 – 10سالگی شاطر شدم .نانواها برای استخدامم از
هم پیشی میگرفتند .در همان سن در اتحادیه خبازان
تهران عضو شدم .با چند شاطر چقدر دوندگی کردیم
تا بتوانیم نانواها را هم بیمه کنیم .با اینکه ســنم کم
بود اما نانواها حساب دیگری روی من باز کرده بودند.
تأمین اجتماعی قبول نکرد .دســت به اعتصاب زدیم.
ساواک هم انگ تودهای به ما زد و دستگیرمان کرد .در
صورتی که ما خطایی نکرده بودیم و فقط میخواستیم
بیمه شــویم .تودهای نبودیم .حکومت وقت برای آرام
کردن جو دســتور پیگری کار را داد و اینطور شــد
که نانواها هم مشمول خدمات بیمه تأمین اجتماعی
شــدند ».مرادی اهل یک جا ماندن نیست .او معتقد
است انســان موفق باید به چند هنر آشنا باشد .برای
همین خودش در کنار شاطری ،پی آهنگری رفته و در
و پنجرهســازی را هم یاد گرفته است .به قول خودش
تا سال  94هم در نانوایی کار میکرده و هم آهنگری.
برگزاری نمایشگاه در مراکز هنری
اما اینکه چطور پی حرفه نقاشی رفته خود داستان
شــنیدنی دارد .او میگوید« :سال  93بود که تصادف
کردم .پایم شکست و باید مدت زیادی در گچ میماند.
همســرم هم تازه فوت کرده بــود و همین غم دلم را
بیشــتر میکرد .یک شــب که تنها بودم چشمم به
مقوایی افتاد که روی زمین افتاده بود .شروع کردم به
نقاشی کردن ،بیآنکه اصول نقاشی را بلد باشم .طرح
یک گل را کشــیدم .هرکسی برای عیادت آمد و این
نقاشی را دید تحسین کرد .همین انگیزهای در من به
وجود آورد که نقاشی را ادامه دهم .این شد که تعدادی
مقوا خریدم با مداد رنگی و خودکار رنگی شروع کردم
به نقاشــی ».مرادی در مدت 5ـ  6سال بیش از 150
اثر از خود به جا گذاشــته که تنوع رنگ و طرح آنها
قابل توجه است .اغلب هنرمندانی که از نمایشگاههای
او بازدید کردهاند معتقدند ،مرادی سبک متفاوتی دارد.
میگوید« :تازه نقاشی کشــیدن را شروع کرده بودم.
یک روز به فرهنگسرای امید رفتم .به مسئول آن جا
گفتم من هم دوست دارم نمایشگاه برگزار کنم .نامش
خانم زیودار بود .آثارم را که نشان دادم استقبال کرد.
بعد از آن با خانم نیلوفر شــاکری مدیر ســرای محله
جوادیه آشنا شدم .در نگارخانههای قهلک و تجریش
هم نمایشگاه برگزار کردهام».

محدودیتها را
دور زدیم
سارا جعفرزاده
در شرایطی که کرونا روی بسیاری از امور روزمره تأثیر میگذاشت ،دانشآموزان
مدرســه امام خمینی(ره) در منطقه  15توانســتند در مسابقات کشوری جشنواره
خوارزمی که بهصورت آنالین و مجازی برگزار شــد ،موفق به کسب رتبه برتر شوند.
این مســابقات به میزبانی اصفهان در  32گروه  2نفره برگزار شــد و دانشآموزان
«علی رحیمی» و «محمدرضا شایگان راد» در پایه هشتم با موضوع آزمایش روشن
نگهداشتن شــمع در مدت زمانی طوالنی ،رتبه برتر مســابقات کشوری جشنواره
خوارزمی را از آن خود کردند .موفقیت در این مسابقات نخستین افتخار آنها نبود و
پیش از این مســابقات ،آنها در جشنواره خوارزمی استانی هم از منطقه  15موفق به
کسب رتبه برتر شده بودند .این دانشآموزان در حالی به این مرحله از مسابقات راه
یافتند که کرونا روی درس و تحصیل آنها سایه افکنده بود و کالسهای درسیشان
بهصورت مجازی برگزار میشــد .بار ســنگینی روی دوش آنها بــود و با توجه به
پروتکلهای بهداشتی ،مدارس تعطیل بود و این دانشآموزان به ندرت میتوانستند
در آزمایشــگاه مدرسه حاضر شوند و شانسشــان را برای تمرین و آزمون و خطا
امتحان کنند .حاال این روزها آنها پر قدرتتر از همیشه به درسشان ادامه میدهند و
البته از عالقهمندیشان به آزمایش و پژوهش هم غافل نیستند.

علی رحیمی

محمدرضا شایگان راد
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 2دانشآموز مدرسه امام خمینی(ره) منطقه 15
در مسابقات کشوری خوارزمی خوش درخشیدند
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فراهم کردن بستر آزمایش و
پژوهش
یکــی از مشــکالتی کــه
دانشآموزان در بیشتر مدارس با آن محدودیتها را دور زدیم
هر چند مدرسه امام خمینی(ره)
مواجه هستند ،مجهز نبودن فضای
آزمایشــگاه بهویژه برای درس علوم از امکانات آزمایشــگاهی در سطح
اســت« .علیاکبر مهرآبادی» دبیر باالیی برخــوردار نیســت اما تمام
علوم دبیرســتان امام خمینی(ره) کارکنان مدرســه بهویــژه مدیریت
در اینبــاره میگوید« :در بیشــتر این مرکز آموزشی ،استادان راهنما
مناطق جنوبی شهر تهران ،مدارس و دبیر علوم از دانشآموزان راه یافته
از فضــای آزمایشــگاهی خوبــی به جشــنواره حمایت و در حد توان
امکانات را فراهم کردهاند.
برخوردار نیستند و فضا و
«محمدرضا شایگان راد»
شرایط آزمایش و پژوهش
دانشآموز پایه هشــتم
برای دانشآموزان فراهم
که همــراه همتیمیاش
نیست .در چنین شرایطی،
توانســته در مســابقات
دانشآموزان مدرسه امام
کشــوری خوارزمی رتبه
خمینــی(ره) در حالــی
برتر را کســب کند ،در
در مســابقات منطقهای
علیاکبر مهرآبادی
و کشــوری جشــنواره دبیر علوم دبیرستان اینبــاره میگوید« :من
خوارزمی افتخار کســب امام خمینی(ره)
و علی همیشــه دغدغه
موفقیت در مســابقات را
کردنــد کــه از امکانات
آزمایشــگاهی محدودی برخوردار داشتیم .هرچند امکاناتمان محدود
بودند .من شخصاً شــاهد بودم که بود اما همیشه از حمایتهای مدیر
ایــن دانشآموزان تمــام تالش و مدرسه و دبیر درس علوم برخوردار
توانایــی خود را برای کســب مقام بودیم .همین موضوع مایه دلگرمی
برتر کشوری به کار گرفتند ».دبیر ما بود .مســابقات کشــوری سطح
علوم دبیرســتان امام خمینی(ره) باالیی داشت و ما با تالش و تکیه بر
یادآوری میکند« :به نظر من الزم اندوخته دانش خود توانستیم در این
است مسئوالن آموزش و پرورش در مسابقات رتبه برتر را کسب کنیم».
مدارسی که دانشآموزان با استعداد او بــه دور زدن محدودیتهــای
در زمینــه علــوم مختلف تحصیل موجود در آزمایشگاه مدرسه اشاره
میکنند ،آزمایشــگاههای پیشرفته میکند و ادامه میدهد« :ما ســعی
تدارک ببینند .در چنین شــرایطی میکردیــم محدودیتها دور بزنیم
اســت که میتوانیم شــاهد ظهور و به هیچوجه حاضر نبودیم تسلیم
استعدادهای علمی بیشتری در علوم محدودیتها شویم .بهعنوان مثال،
مختلف از جمله زیســت ،فیزیک و در آزمایشگاه مدرسه آهک نداشتیم
و به جای آن از پودر منیزیم استفاده
شیمی باشیم».
میکردیم».
شمع را روشن نگه داشتیم
به رشــته هوا و فضا عالقه دارد مشکالت مالی مانع پیشرفت
و بیشــتر اوقاتش را در آزمایشگاه استعدادها
دانشآموزانی که از استعدادهای
کوچک خانگیاش مشغول آزمایش
است .خودش میگوید شرایط کرونا علمــی باالیــی برخوردارنــد برای
و تدریس آنالین در دو ســال اخیر پیشــرفت در مســیر علــم نیاز به
درس خواندن را برایش ســختتر ابزار و وســایلی دارند که در شرایط
کرده امــا او همچنان آزمایشهای اقتصــادی فعلی تهیه آنها بســیار
علمــی خود را دنبال کرده اســت .هزینه بر اســت .رحیمی با یادآوری
«علی رحیمــی» دانشآموز پایه این موضوع ،به قیمت باالی وسایل و
هشتم مدرسه امام خمینی(ره) قطعات آزمایشگاهی اشاره میکند و
اســت که پس از موفقیت در میگوید« :شرایط آزمایش و پژوهش
جشنواره خوارزمی بهصورت برای دانشآموزان بسیار سخت شده
منطقهای این بار توانســته است .ابزار و ملزومات آزمایشگاهی
به همــراه دوســتش رتبه بسیار گران شده و آزمایشگاه مدرسه
برتر کشــوری این جشنواره تمام ایــن ابزارها را در اختیار ندارد
را هم بــه خــود اختصاص که بتوانیم از آن استفاده کنیم .البته
دهد .او در اینباره میگوید :باید بگویم آزمایشگاه مدرسه شخصاً
«خوشــبختانه در مسابقات برای من بســتر مناسبی بود که به
شهر تهران توانستیم رتبه علم و دانش خــود پروبال بدهم».
کســب کنیم و مســابقات این دانشآموز خالق همچنین روی
کشوری جشنواره خوارزمی بردهــای الکترونیکی کار میکند و
هم که به میزبانی اصفهان دست ســازههای مختلفی از جمله
برگزار میشــد و بهصورت ســاخت موشــک مدل و دستگاه
آنالیــن بــود و  32گروه ضدعفونیکننده را هــم درکارنامه
 2نفــره از نقاط مختلف علمی خــود دارد .میگوید« :برای
کشور در آن شرکت کرده خرید یک بــرد الکترونیکی حداقل
بودنــد ،موفقیت ما تکرار بایــد  200هزار تومان هزینه کنم و
شــد .موضوع آزمایش ما هزینه مابقی وسایل هم به این مبالغ
در این دوره از جشنواره این اضافه میشــود که همیشــه برایم
بود که با چــه روشهایی میتوان مقدور نیســت آن را تأمین کنم .به
شــمع را در مدت زمانــی طوالنی نظر من مشکالت مالی میتواند مانع
روشن نگه داشــت .خوشبختانه در پیشرفت استعدادهای علمیشود».
این زمینه هم رتبه برتر را کســب
کردیم».

مدیر مدرسه هیئت امنایی
امام خمینی(ره):

سطح مســابقات کشوری
خوارزمی باال بود

«مهدی سلیمانی» مدیر مدرسه هیئت
امنایی امام خمینــی(ره) ،در خصوص
جایــگاه و کیفیت جشــنواره خوارزمی
میگویــد« :جشــنواره خوارزمی یکی
از بزرگترین رویدادهای علمی اســت
که میان دانشآموزان برگزار میشــود.
خوشــبختانه هــر ســال دانشآمــوز
مدرســه امام خمینــی(ره) جزو نفرات
برتر منطقــه وگاه جــزو رتبههای برتر
شهر تهران هســتند .در سال تحصیلی
1400ـ  1399جشــنواره خوارزمی به
دلیل عدم حضور دانشآموزان به دلیل
شرایط کرونایی بهصورت مجازی برگزار
شد که دانشآموزان ما باز هم توانستند
در محور آزمایشگاه در منطقه  15رتبه
اول را کسب کنند .بعد هم به مسابقات
شــهر تهران راه یافتند که در این بخش
هــم رتبه برتــر را از آن خود کردند .در
نهایت به مســابقات کشــوری راه پیدا
کردند که در این بخش هم که بهصورت
مجازی به میزبانی استان اصفهان برگزار
شــد  ،از هر استان تیمهای برتر شرکت
کرده بودنــد که مجــدداً دانشآموزان
مدرســه ما در محور آزمایشگاه خوش
درخشــیدند ».او ادامه میدهد«:سطح
مســابقات باال بــود و حــدود  10روز
دانشآمــوزان با تیمهــای دیگر رقابت
میکردند و در پایان رتبه برتر را کسب
کردند ».ســلیمانی با اشاره به مشکالت
پیش روی دانشآموزان برای شرکت در
جشــنواره خوارزمی میافزاید«:با توجه
به اینکه دانشآمــوزان اجازه حضور در
مدرسه را نداشتند مجبور بودند با دبیر
مربوطه خود در ارتباط باشند .این ارتباط،
صرفاً از طریق گروههای تشکیل شده در
فضای مجازی صورت گرفت .والدین آنها
هم در این گروه حضور داشتند و تبادل
اطالعات و مشــورت صورت میگرفت.
برای حصول نتایج بهتر در مســابقات،
فیلمهای مســابقات ســالهای قبل در
این گروهها بارگذاری میشــد .با توجه
به اینکه دو ســال آزمایشــگاه مدرسه
غیرفعال بود ،وسایل آزمایشگاه فرسوده
شده بود .این درحالی است که هر سال
ابتــدای مهر ماه دبیران علوم ،وســایل
مورد نیاز آزمایشگاه را لیست میکردند
تا فراهم شود اما متأســفانه در شرایط
کرونا دبیر مجبور بود خودش وســایل
را بــه میزان محدود تهیــه کند .گاهی
اوقات برخی از وســایل آزمایشگاه را از
طریق مدارس همجــوار تأمین کردیم.
در این میان ،کارشناس مسئول منطقه
در این زمینه بســیار تالش کردند تا با
دانشآموزان در خصوص جشــنواره کار
و رفع اشکال شود ».سلیمانی میگوید:
«بــرای جشــنواره خوارزمــی الزم بود
یک آزمایشــگاه مجهز در شــهر تهران
در اختیار دانشآمــوزان قرار بگیرد که
شرایط کرونایی محدودیتهایی را در این
زمینه ایجاد کــرد .با تمام این کمبودها
دانشآموزان مدرسه ما توانستند بهترین
نتیجه را بگیرند و افتخاری برای منطقه
و شهر تهران رقم بزنند».
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ساکنان کوچ ه سوم محله حافظیه
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اول صبح اســت و عقربههای ساعت هنوز به
موعد مقرر نرسیده اما در سراسر کوچه سوم بانوان
محله همراه با کارگران خدمات شهری شهرداری
دیدهمیشوند که همگی در تکاپو هستند و کوچه
آرام و قرار ندارد .ابتدای راه روی دیوار نخســتین
خانه کوچه هم بنری نصب شــده که حاوی این
جمالت است« :شهروند محترم محله حافظیه ،با
توجه به مشــکالت ناشی از وجود جانوران موذی

گذر پاکیزه با
شهروندان مسئولیتپذیر
پروانه بهرامنژاد
چند ماهی است اهالی کوچه سوم محله حافظیه

آســتین همت باال زده و دست به دست کارشناسان
پســماند و مدیریت شهری سیزدهمین تکه پایتخت
دادهاند تا این محــدوده را به محلهای عاری از زباله
نزدیک کنند .آنها با مشارکت در طرح «محله خوبـ
شــهروند خوب» به دنبال این هســتند که ضمن
کمک به حفظ محیطزیســت ،دیگر کیس ه زبالهای را
در معابر و کنار درختان و حتــی داخل جوی محل
سکونتشــان نبینند و از شر جانوران موذی خالص
شــوند .آنها در ایــن مدت با دریافــت مخزنهای
مخصوص پسماندهایتر و خشک ،در این مسیر گام
برداشتهاند .در یکی از روزهای جمعآوری پسماند از
خانههای کوچه ســوم ،با آنها همراه شدیم تا از روند
اجرای طرح بیشتر مطلع شویم.

(موش) در نظر اســت پســماندهایتر و خشک
بهصورت جداگانه از در منازل جمعآوری شــود.
خواهشــمند است در این مســیر ما را همراهی
فرمایید ».آموزشگران اداره پسماند که هر روز به
محلهها مراجعه و مردم را به تفکیک پســماند از
داخل خانه تشــویق میکنند ،اینبار هم در این
معبر حضور یافتهاند تا ضمن رصد نحوه همکاری
شهروندان با این طرح ،فعاالن در این زمینه را هم
با حضور شهردار ناحیه  ۳معرفی و تجلیل کنند.
کارگران خدمات شــهری هم همپــای آنها خانه
بهخانه مراجعه کرده و پسماندها را از شهروندان

۳
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تحویل میگیرنــد .وزن
پســماندها مجزا نوشته
و کیســههای زبالــه ،به
خودروهای حمل منتقل
میشود« .صدیقه افخمی»
یکــی از اهالی این کوچه
صدیقه افخمی
و مشــارکتکنندگان در
شهروند نمونه
طرح میگوید« :از طریق
آموزشــگران بازیافت با این طرح آشنا شدم و با
اهالی ســاختمان پذیرفتیم تا ســطلهای زباله
مخصوصتر و خشک در ساختمانمان قرار دهند.
حاال اهالی کوچه ما زبالههای خود را جدا میکنند.
قب ً
ال سر کوچه یا کنار سطل زباله میگذاشتند ولی
االن در حیاط داخل این سطلها میگذارند و در
روزهای مختلف برای جمــعآوری میآیند .اما با
توجه به وسعت کوچک خانهها سطلزباله تر کمی
بو میگیرد و هر روز باید جمعآوری شود».
قرار ما ساعت ۱۰
مخازن  ۱۲۰لیتری آبی و مشکی رنگ داخل هر
حیاط یا گوشه پارکینگ هر خان ه مشارکتکننده
در ایــن طرح ،دیده میشــود .ایــن مخازن که
رایگان در اختیار ســاختمانها قرار گرفته ،یک
روز در میان ســر ساعت  ۱۰توسط گروه پسماند
شهرداری ناحیه  ۳تخلیه میشود« .محمد معما»

کوچه برای اجرای طرح
محله خوبـ شهروند
خوب در محله حافظیه
انتخاب شدهاست.

شهردار ناحیه۳منطقه13
دراینباره بیشــتر توضیح
میدهــد« :تفکیک زباله
از مبــدأ یکــی از اهداف
مدیریــت شــهری از
سالهای گذشته تاکنون
محمد معما
ناحیه۳منطقه 13بودهاست ،ما هم در منطقه
شهردار
 13به دنبال این موضوع
هستیم تا بتوانیم فرهنگســازی کنیم و مردم را
بیشتر برای انجام این کار تشویق کنیم .از اینرو
طرح«محله خوبـ شهروند خوب» را از حدود 4
ماه پیش با همکاری سرای محله حافظیه بهصورت
پایلوت در  3کوچه «خوش چشمان»« ،مهتدی»
و «ســوم» شــروع کردهایم که جمعآوری زباله
خشک و تر در آنجا اجرا میشود .تمام پالکهای
این  3کوچه ،آپارتمانها و خانههایی با یک مالک،
به تفکیک آموزش دیدند و میان آنها ســطلهای
زباله ترو خشــک توزیع شدهاســت .یک روز در
میان هم برای جمــعآوری آن مراجعه میکنیم
توشــوی ســطلها را هم انجام میدهیم.
و شس 
آموزشگران با مراجعه خانه به خانه شهروندان را
با طرح آشنا کردند و اهالی هم مشارکت مطلوبی
دارند ».او میافزاید« :همچنین کیسه زباله رایگان
در اختیار شــهروندان قرار میگیرد و مستمر در
حال رصد هستیم تا نقاط ضعف را برطرف کنیم

۱۲۰

لیتر گنجایش مخازن آبی
و مشکی رنگی است
که رایگان در اختیار
ساختمانها برای تفکیک
پسماندهایتر و خشک
قرار گرفته است.
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خداحافظی با زبالههای کیسهای
تعداد شــهروندان فعال در این طرح در کوچه
ســوم زیاد اســت و از آنها در این مدت به پاس
مشــارکت مطلوبی که داشــتهاند
تجلیل میشوند« .نسرینسلیمانی»
بانــوی دیگری اســت کــه در این
طــرح حضــور فعال و مشــارکت
دارد .او معتقــد اســت« :مــن از
اینکه مدتهاســت کــه دیگر جلو
در خانهمــان آشــغال نمیبینــم،
نسرین سلیمانی
خیلی راضیام .همینکه ســاکنان
شهروند نمونه
ساختمان وقتی از خانه خود بیرون
میآیند ،کیسه زبالهشان را هم به حیاط میآورند
و در سطلهایی که شهرداری در اختیار ساختمان
قرار داده میریزند ،بســیار مؤثر بوده اســت ».او
میافزاید« :پیش از این وقتی افراد کیسه زباله را
در پیــادهرو و کنار درخت قرار میدادند ،عالوه بر
انتشار بوی نامطبوع باعث افزایش تعداد موشها
میشــد و همچنین گربهها میآمدند کیسهها را
پــاره میکردند و به ســطح خیابان میریختند و
منظره نازیبایی هم ایجاد میشد .اما دیگر از این
صحنهها در محله ما خبری نیست».

و برسیم به نقطه مطلوب که زبالههای ارزشمند را
از داخل منزل تفکیک شده تحویل بگیریم تا قابل
بازیافت باشــد و به چرخه تولید برگردد که این
اقدام کمک به شهرداری و شهر برای استفاده بهتر
از منابع موجود است».
هدیههای کاربردی برای ساختمانها
متولیان طرح مقابل هر خانهای که میرسند،
بســتههایی را بــه افراد فعال در ایــن طرح اهدا
میکنند که محتویات بسته با هدیههای مرسوم
متفاوت است .شهردار ناحیه  ۳منطقه ۱۳دراینباره
میگوید« :برای تشــویق بیشتر شهروندان طبق
بازه زمانی خاص همراه با دبیر شــورایاری محله
حافظیه به کوچهها مراجعه و بستههای تشویقی را
به افراد اهدا میکنیم .بستهها اهدایی هدیه به فرد
خاص نیست و درواقع برای همه اهالی ساختمان
است که شامل مواد شوینده و مواد بهداشتی قابل
استفاده برای مشاعات هر آپارتمان است« ».زهرا
قاسمی» یکی از دریافتکنندگان این هدیه است
که از یک ماه پیش در طرح تفکیک پســماندتر
و خشــک در حیاط ساختمانشان مشارکت دارد.
او میگویــد« :پیش از این همســایهها زبالهها را
بیرون منزل و در پیادهرو قــرار میدادند و گربه
کیســهها را پاره میکرد اما االن با سطلهایی که
در اختیارمان قرار گرفته وضعیت خیلی بهتر شده
است و همسایههای ساختمان ما به خوبی در این
طرح مشــارکت میکنند ».او میافزاید« :پس از
تفکیک پسماند که ما انجام میدهیم آنها نیز به
راحتی بازیافت میکنند و این برای محیطزیست
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صبح ساعتی است که
شهروندان میتوانند
منتظر حضور گروه
پسماند شهرداری ناحیه
 ۳برای تخلیه مخازن
باشند.

محل ســکونت خودمان
مؤثر اســت .اما امیدوارم
هر روز زبالهها را از کوچه
ســوم جمعآوری کنند تا
پســماندهایتر بو نگیرد.
همچنین همین هدیهای
زهرا قاسمی
که برای استفاده مشترک
شهروند نمونه
در ســاختمان میدهند،
مشوق خوبی برای افزایش مشارکت همه ساکنان
آپارتمان در این طرح اســت ».شهردار ناحیه ۳و
شورایار محله با هر شهروندی که روبهرو میشوند
با حوصله صحبتها و خواستههایشــان را گوش
میدهند و معما میگویــد« :اجرای این طرح دو
مزیت مهم اول کاهش یا حذف زبالهگردی و دوم
کاهش میزان تولید پســماند در محله را در پی
دارد».
مشارکت برای محلهای عاری از زباله
یک ساعتی از حضور گروه پسماند و مدیریت
شهری در کوچه سوم میگذرد و تقریباً زبالههای
تر و خشک از همه خانهها جمع میشود« .بهرام
بهرامــی» و مادرش «ملیحه میرقاســمی» یکی
دیگر از ساکنان این کوچه و از مشارکتکنندگان
در این طرح هســتند .بهرامــیتأکید میکند:
«مشارکت باید جمعی باشد و همه دست به دست
هم بدهیم و مشــارکت کنیم تا محلهای عاری از
زباله داشته باشیم ».مادرش هم صحبتهایش را
اینطور ادامه میدهد« :ما زبالهها را جدا میکنیم
و چون میدانیم اثر خــوب این کار به خود ما و
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محلهمــان برمیگردد .اجرای این طرح بســیار
خوب بوده و امیدوارم در همه خانهها و کوچهها
اجرا شــود ».این مادر و پســر عالوه بر توجه به
تفکیک زباله در منزل نبســت به محیطزیست
اطرافشان هم حساس هســتند و دوست ندارند
روی زمین زباله ببینند بهطوریکه وقتی شهروند
دیگری در بوســتان محله یا پیادهرو کوچهشان
زباله به زمین میاندازد ،آن را برمیدارند .بهرامی
دراینباره معتقد اســت:
«با ایــن کار میخواهیم
مشوق باشــیم چون اگر
ما شــهروندان زباله روی
زمین نریزیم ،هرگز شاهد
انواع زبالــه در پیادهرو و
جویها نخواهیــم بود».
ملیحه میرقاسمی
شهروند نمونه
آموزشــگران با ســاکنان
آخرین خانــه هم ارتباط
میگیرنــد و از آنهــا نیز
میخواهند مثل روزهای
قبل بــه تفکیــک ادامه
دهنــد و در صــورت
وجود مشــکل با آنها در
شــهرداری ناحیه ارتباط
بهرام بهرامی
برقــرار کننــد .جوی هر
شهروند نمونه
دو ســوی کوچه عاری از
زباله است و در پیادهروها اثری از کثیفی نیست.
شهردارناحیه میگوید« :تالش میکنیم نگرش
کاهش پسماند در مبدأ را در میان شهروندان به
یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم».

روز در هفته زبالههای
تفکیک شده شهروندان
مشارکتکننده در طرح
محله خوبـ شهروند
خوب جمعآوری میشود.

«اشــرف کاظمی» بانوی دیگری از ساکنان
ایــن کوچه و از فعاالن طرح تفکیک پســماند
اســت .از او هــم بابــت پیگیری
خــوب در روند تفکیک پســماند
ساختمانشــان تجلیل میشود.
کاظمــی میگویــد« :وظیفــه
شــهروندی خــود میدانم که در
طــرح تفکیــک زباله مشــارکت
کنم .چون به محیطزیست کمک
اشرف کاظمی
میکند و من همــکاری میکنم .شهروند نمونه
بــه همــه تذکر میدهــم و حاال
همه ســاکنان بزرگ و کوچک با این سطلها
آشنا هســتند و زبالههای خود را حتماً در این
سطلهای تفکیک شده قرار میدهند ».او ادامه
میدهد« :من خودم نوه دارم و معتقدم آموزش
باید از ســنین کم انجام شود تا در ذهن بچهها
اثرگذار باشد .همچنین وقتی بچهها حساسیت
و توجه ما را در تفکیک پسماند از سنین کمتر
ببینند ،به راحتــی این موضوع در آنها نهادینه
شده و در آینده دچار بحرانهای زیستمحیطی
کمتری خواهیم بود».

غرفههای محدوده
ناحیه ۳کجا قرار دارد؟
نام غرفه

نشانی
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مسیل منوچهری
نبش شورا

لوزی

سیمتری نیروی هوایی،
خیابان بصیر ،فلکه لوزی

عبدالعظیمی

خیابان امامت ،خیابان
عبدالعظیمی نبش مسعود
سعد

جاجرود

مسیل جاجرود ،نبش
مجتمع فرهنگی و ورزشی
کوثر

نشاط

تهران نو میدان چایچی،
خیابان سفید کوه نبش
بوستان نشاط

منا
طق
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در زمان قدیم شــرکت واحد اتوبوسرانی فعلی
که در خیابان هنگام قــرار دارد ،یک پارکینگ پر
از اتوبوسهــای گازوئیلی مرســدس بنــز و دوج
بود کــه دورتا دورش با بشــکه محصور شــده و
اطرافش تا چشــم کار میکرد بیابــان بود .کمکم
در بیابانهای اطراف این شــرکت ،محل های شکل
گرفت که ساکنانش همگی در شرکت اتوبوسرانی
کار میکردند؛ یکی راننده بود ،یکی بلیتفروش و
دیگری تعمیرکار .پدر «عســگر سپهرزاد» از اهالی
فعلی این بخش از شــهر هم از ساکنان اولیه محله
و راننده یکی از اتوبوسهای بنز شرکت واحد بوده
است .عسگرآقا که  60سال دارد و عمری را در محله
شــرکت واحد زندگی کرده درباره شکلگیری این
سدارها ســر مسافر
محله میگوید« :قدیمها اتوبو 
دعوا و حتی گاهی چاقوکشی هم میکردند .کرایه
اتوبوس نرخ ثابتی نداشت .هرکسی هر چقدر زورش
میرسید میگرفت یا برای اینکه بازار را خراب کند
و مسافرها را به اصطالح قاپ بزند نرخ کرایه را پایین
میآورد؛ تا اینکه شرکت واحد که تأسیس و قرار شد
یک نرخ و سازوکار واحدی برای اتوبوسها تعیین و
این دعواها تمام شــود .اتوبوسداران دعوت به کار
شدند ،بلیت اتوبوس هم 2زار تعیین شد .آن زمان
پدر من هم یک بنز قدیمی داشــت و ما در یکی از
خانههای معروف به «قمرخانوم» که چند خانواده
در آن زندگــی میکردند در جنوب شــهر زندگی
میکردیم .در اطراف شــرکت واحد همه بیابان بود
و هیچکس حاضر نبود زندگی کند .مدیران شرکت
هم برای تشویق رانندگان و اتوبوسداران خانههایی
ســازمانی اطراف شرکت ساختند و گفتند «بیایید
زندگــی کنید ،کرایــه هم ندهید پــول خانه را از
حقوقتان کم میکنیم ».ما هم در یکی از این خانهها
ساکن شدیم و برجی  35تومن از حقوق پدرم بابت
خانه کسر میشد».

قیرگونی قسطی

سپهرزاد در  59ســالگی ،حافظه بسیار
خوبــی دارد و تــک تــک همســایههای
قدیمیشــان را بــا نام و مشــخصات به یاد
مــیآورد و خاطراتشــان را مــرور میکند.
وقتی به بوســتانی که وســط محله اســت
اســت میرســیم ،میگوید« :اینجا همش
خاکی بود ،یکی از همســایهها به اسم آقای
«علیزاده» یک چاله بــزرگ کنده بود و در
آن قیر درســت میکرد .بعد هم پشــتبام
همســایهها را قیرگونی میکرد و قســطی
پولش را میگرفت» با او به نخستین نانوایی
ســنگکی محله کــه هنوز تنورش روشــن
است ،ســرمی زنیم .میگوید»اینجا را برای
کارگران شرکت واحد درست کرده بودند .آن
موقع پول نقد نبود نان را نســیه میآوردیم،
ســر ماه که باباهایمان حقــوق میگرفتند
حســاب نانوایی را تسویه میکردند« .شاطر
عباس» آدم خیلــی خوبی بود .اگردو تا نان
میخواستیم سه تا نان میداد و میگفت نان
تازه یکی را ســر راه تا به خانه برسید تعارف
کنید .یک بقالــی قدیمی هم بود که خیلی
کاسب خوب و منصفی بود .هوای کارگرها را
داشت و اجناسش را نسیه میداد».
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هویت

تاریخچه یکی از محلههای شمال شرق تهران خواندنی است

سنگ بنای این محله
را«شرکتواحد»گذاشت
پریسا نوری
در اوایل دهه  40شــرکت واحد اتوبوســرانی در شــرق تهران تأسیس و باعث
شکلگیری محلهای به همین نام شد .این محله که درتقسیمبندی محلههای تهران،
جزو محله کوهک فعلی است ،از ساختمان شهرداری منطقه چهار تا پارکینگ شرکت
واحد اتوبوســرانی امتداد دارد .تاریخچه شکلگیری و خاطرات اهالی این محدوده از
محله کوهک را با دو نفر از ساکنان قدیمی آن مرور کردهایم.

مسجدی که با حقوق کارگران ساخته شد

ساخت مسجد محله هم حکایت شنیدنی دارد که عسگرآقا برایمان نقل میکند« :در یک تکه از زمینهای خاکی
اطراف محله ،قرار شد مسجدی ساخته شود و یکی از همسایهها به نام آقای «معزپور»بانی ساخت آن شد .آن زمان
کارگران شرکت واحد  700تومن حقوق میگرفتند .سر ماه که حقوقها را میدادند قبل از اینکه به خانه بروند یک
راست پیشبانی مسجد میرفتند و هرکدام  5تومن از حقوقشان را برای ساخت مسجد میدادند و فیش میگرفتند.
این مسجد با همین  5تومنها ساخته وآباد شد و خوشبختانه هنوز هم سر پاست».

وقتی صدای «جیک جیک»
در محله میپیچید

«محمدرضا آوان» که از  40سال پیش در
شهرک بهاران ساکن است در این محلهگردی
همراهمان میشود .او که از کودکی در محله
شرکت واحد زندگی کرده و بعدها مثل پدرش
راننده شــرکت واحد شده ،میگوید»:از سال
 44که به خاطر شــغل پدرم به محله شرکت
واحد آمدیم اینجا زندگــی میکنم .او ادامه
میدهد« :یادم است اطراف اینجا همه بیابان
و تپه و خاکریز بود .یک کارخانه جوجهکشی
در نارمک بود که به قــدری تخممرغهایش
زیاد بود که تخمها را در بشکه میگذاشت و
میآورد پای تپهها و خاکریزها میریخت .در
اثر گرما جوجهها از تخم بیرون میآمدند و از
تپه سرازیر میشدند و صدای جیک جیکشان
محله را بر میداشت .ما هم بچه بودیم با ذوق
و شــوق میرفتیم جوجههــا را میگرفتیم و
میآوردیم و بزرگ میکردیم».

شهرک  400دستگاه

بخش غربی محله شــهرک مســکونی
«بهاران» به چشم میخورد .در این شهرک
 20بلوک مســکونی ســاخته شده که هر
بلوک  20واحــد خانه دارد بــرای همین
به  400دســتگاه معروف است .خانههای
این شــهرک هم در دهه  50برای سکونت
کارگران شرکت واحد ساخته شده .سپهرزاد
درباره این شهرک میگوید»:اینجا خاکریز
بــود ،روزهای تعطیل ارتش میآمد و مانور
نظامی در آن برگــزار میکرد .در دهه 50
که تعداد کارگران شــرکت واحد زیاد شد،
این شــهرک را برای آنها ساختند ،اما هنوز
به کارگران واگذار نشــده بــود که انقالب
اسالمی پیروز شد .در شلوغیهای روزهای
اول انقالب یک شرکت بیمه به خیال اینکه
میتوانــد اینجا را تصرف کنــد ،آمد و در
شهرک را قفل زد .اما کارگران شرکت واحد
آمدند و در شهرک را شکستند و حقشان
را گرفتند».
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خانههایی که دیوار
نداشت

آن زمان در محله شــرکت واحد  261خانه
ســازمانی ســاخته و به کارگران شرکت واحد
تحویل داده شــد ،اما حــاال از آن خانهها فقط
دو یا  3تا به همان شــکل باقــی مانده و بقیه
جایشان را به ساختمانهای چندطبقه دادهاند.
سپهرزاد ،دیوار آجر بهمنی یکی از آن خانههای
قدیمــی را نشــان میدهــد و میگوید« :این
خانهها  150تا  220متری و سه خوابه بودند.
همهشان حیاط داشــتند و در حیاطشان یک
حوض پر آب بود ».او در حالی که به پی سنگی
دیوار اشــاره میکند ،ادامه میدهد« :اوایل که
به این خانهها آمدیــم ،هنوز کامل نبود یعنی
حیاط خانهها دیوار نداشت و با یک بلوک بتنی
کوتاه از همدیگر جدا میشد و بچهها به راحتی
از روی بلوک میپریدند و به خانه همســایهها
میرفتند و شــیطنت میکردند ،بعدها شرکت
واحد  19رج آجر روی بتنها کشید ».سپهرزاد
یکی از خانههای دو طبقه را نشانمان میدهد
و میگویــد« :خانهها همه یــک طبقه بودند.
بعدها بانک  50هزار تومان وام میداد که مردم
خانههایشــان را دو طبقه کنند .یادم است یک
آقایی به نام «نــوروزی» که معمار بود میآمد
در خانهها و پیشــنهاد میداد که طبقه دوم را
بســازد .خودش هم میرفــت وام میگرفت و
طبقه دوم را میساخت».

اتوبوس سواری ،تنبیه
بچههای شرکت واحد!

آوان که حاال  86ســال دارد و بازنشسته
شرکت واحد است ،خاطره دیگری از دوران
کودکیاش تعریف میکند .او میگوید« :ما
بچههای شــرکت واحــد ،پدرهایمان همه
راننــده اتوبوس بودنــد و تنبیهمان این بود
که یــک روز همراه پدرمان ســر کار برویم.
یادم است هر وقت شیطنت میکردم مادرم
بــه پدرم میگفــت «فردا ایــن محمد را با
خودت ببر سر کار »....فردای آن پدرم مرا با
خــودش میبرد .او در خط «تخت طاووس»
تا «توپخانه» کار میکرد .یادم است  8ساعت
در اتوبوس مینشستم و همش از سر خط تا
ته خط میرفتیم و بر میگشتیم .یکی دو بار
اول جذاب بود ،ولی بعد حوصلهام حسابی سر
میرفت و خسته میشدم و قول میدادم که
دیگر در خانه شیطنت نکنم».

کاشت پاییزی فراموش نشود
بنفشــه ،مینا چمنی ،میمون ،همیشــه بهار ،شب
بو ،فراموشم مکن ،قرنفل ،سیلن ... ،بهترین نشاءهای
پاییزی هستند که از اواخر اسفند (پس از پایان فصل
ســرما) تا اواســط خرداد ماه گلدهی دارند .پورناصح
میگوید« :روش کاشت به این صورت است که بذر آنها
را در خزانــه هوای آزاد میکارند ،یک ماه بعد که گیاه
چند برگه شد (6ـ  4برگ) آن را مهرماه میکارند و در
نهایت اوایل اسفند ماه بوتهها را با نشاهای موسم بهار
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پاییز دارد نیمه اول را پشــت سر میگذارد و گل و
گیاهان کمکم در حال تغییر وضعیت هستند .از اینرو
برای محافظت و مراقبت از آنها ضرورت دارد چند کار
ســاده انجام دهید تا شاهد رشــد دوباره گیاهان خود
باشید .کارشــناس مرکز تحقیقات ،آموزش و مشاوره
اداره فضای ســبز شــهرداری منطقــه ۱۳در اینباره
میگویــد« :زیرو رو کردن و هوادهی خاک ،کاشــت
نشاءهای پاییزه ،کوددهی ،محافظت از گیاهان در برابر
سرما ،آبیاری مناسب ،هرس گیاهان ،کنترل علفهای
هرز و آفات و بیماریها و کاشت گلهای پیازی از جمله
کارهایی است که میتوان برای درختان و گیاهانمان
در این فصل زیبا انجام دهیم«  ».شــکوفه پورناصح»
ادامه میدهد« :هریک از این موارد هم نیازمند رعایت
نکاتی اســت مث ً
ال زیر و رو کردن و هوادهی خاک در
خاکهای ســنگین برای اصالح زهکشی خاک صورت
میگیرد .در نشاءکاریها به اندازه  1/5برابر طول بیل،
از عمق خاک را زیر و رو کنید تا به هنگام کاشت ،کار
با بیلچه راحت باشد».

منا
طق
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توصیه کارشناس فضای سبز شهرداری منطقه۱۳
برای مراقبت پاییزی از گلها و گیاهان

نشاءهای پاییزی بکارید
پروانه بهرامنژاد

پاییز را فصل خزان گیاهان میدانند چون طبیعت در این فصل شروع به تغییر و از منظر بعضیها
دچار پژمردگی میشــود اما با به کارگیری کمی مهارت و البته برنامهریزی و طراحی ،میتوان یکی
از رنگینتریــن زمانها را با وجود گیاهان و گلدانهای جذاب تجربــه کرد .مهارتها و اقداماتی
که «شکوفه پورناصح» کارشــناس مرکز تحقیقات ،آموزش و مشاوره اداره فضای سبز شهرداری
منطقه ۱۳آن را در ادامه توضیح داده و به کارگیری آن این روزها خالی از لطف نیست.

جایگزین میکنند .اگر از نظر زمین مشکلی
نباشد میتوان به جای نشاء کردن گیاه در
خزانه دوم ،آنها را در زمین اصلی نشاءکرد».

چنانچه به هر دلیل قصد هرس شدید دارید،
باید زیر نظر افراد متخصص و حداقل ظرف
 3تا  4سال و بهصورت تدریجی انجام شود».

کوددهی و آبیاری مناسب
هرس اصولی
شکوفه پورناصح
یکی دیگر از کارهایی که این روزها بهتر
هرس کردن چه در فضای سبز شهری و كارشناس فضاي سبز
ال تخصصی شهرداري منطقه13
چه در فضای خانه و باغ ،کار کام ً
اســت برای گیاهان و درختان انجام شود،
کوددهی اســت .کارشناس مرکز تحقیقات،
و فنی اســت .مهندس پورناصح میگوید:
«توجه به زمان گلدهی درختچه و گیاهان برای هرس آموزش و مشاوره اداره فضای سبز شهرداری منطقه۱۳
بسیار مهم و هرس گیاهان با هرس درختان میوه کام ً
ال دراینباره بیشــتر توضیح میدهد« :کوددهی با شروع
متفاوت است .با هرس شــدید و غیراصولی زیانهای فصل پاییز ،کندوکوب همــراه با کوددهی را در معابر
جبرانناپذیری از جمله خشکیدگی درخت ،برهم زدن و پارکها آغاز میشــود و در گیاهــان داخل منازل
تعادل هورمونهای درونی درخت نیز خواهد شــد و هــم بهترین زمان از اوایل آبان مــاه تا اوایل فروردین

ماه اســت .کوددهی باعث اصالح بافت خاک و تغذیه
گیاهان میشــود و از یخزدگی آنها جلوگیری میکند.
برای این کار میتوان انواع و اقسام کودهای شیمیایی
کامل و حیوانی استفاده کرد ».او میافزاید« :همچنین
با توجه به شرایط آب و هوایی و نیاز گیاهان ،آبیاری در
فصل پاییز در زمانهایی که نزوالت آسمانی به میزان
کافی نیســت ،از عملیات ضروری برای گیاهان فضای
ســبز و گیاهان منازل به شــمار میآید .این موارد و
مواردی دیگر مثل کنترل آفات و بیماریها ،محافظت
گیاهان در برابر ســرما و انتقال آنها به محلی دیگر در
صورت امکان و حتی تهیه قلمه چوب ســخت از رز و
درختچههای دیگر ،تغذیه و حــذف علفهای هرز از
دیگر کارهای مناسب این فصل زیبا است».
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صاحب امتیاز :مؤسسه همشهری
ی علیپور
سردبیر :مهد 

دبیر تحریریه :علیاهلل سلیمی
تحریریه :پروانه بهرامنژاد
پریسا نوری /سارا جعفرزاده
مژگان مهرابی  /فهیمه شیرازی

مدیر هنری :کامران مهرزاده
صفحهآرایی :محمدرضا محمدیتاش /علی حسنی  /میالد رفاقتی
فائزه توکلی
حروفچینی و تصحیح :منیژه خسروآبادی /اعظم آجوربندیان

نشانی :خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک 14کد پستی 196665338 :صندوق پستی 19666-45956 :تلفن   23023100:دورنگار23023488:

هویت
خبر کوتاه

مژگان مهرابی

محله شیوا ،روزگاری ایستگاه درشکه و طوافیها بود

راهنما
منطقــه  4تزریــق واکســن کرونا ،بــا هدف
خدمترسانی به شهروندان و تسهیل دسترسی
اهالی در پایگاه ســرای محله کوهســار بــرای تمام
گروههای سنی مجاز انجام میشود .واکسن سینوفارم
هر روز از ساعت  ۸:۳۰صبح در ساختمانهای سرای
محله کوهسار ساختمان شماره یک در خیابان استخر،
خیابان 244شرقی پالک ۳۸پایگاه سالمت کوهسار و
ساختمان شماره دو در خیابان رجایی ،کوچه ۶غربی،
پالک ۱۳۳پایگاه سالمت باهنر تزریق میشود.
منطقه   8واکسیناســیون افراد ســالخورده و
ناتوان در منازل از سوی اداره اجتماعی نواحی
شــهرداری منطقه  8با همت مسئوالن دوام و ایمنی
انجام میشــود و ســالمندان میتوانند بــا تماس با
شــهرداری نواحی از خدمات واکسیناسیون در منزل
بهرهمند شوند.
منطقه  13پل عابرپیاده بزرگراه شــهید باقری
تقاطع خیابان سعدی با مواد پوششی اپوکسی
بازسازی شد .برای پیشــگیری از یخزدگی و خیس
شدگی ســطوح پلهای عابرپیاده ،ســطوح پلهها و
عرشــه پل عابرپیاده در فصل سرما این پل به امکان
جدید تجهیز شد.
منطقه  14کالسهای هنری پاییزه سرای محله
عارف ویژه بانوان آغاز شــده است .در این سرا،
دورههای آموزشــی ژلــه تزریقی ،دورچیــن غذا و
آشــپزی ،پخت شــیرینی ،آموزش داده میشــود.
عالقهمندان برای ثبتنام میتوانند به بزرگراه شهید
محالتی ،خیابــان گیلکی جنوبــی ،کوچه رحمتی
مراجعه کنند یا با شماره 33718190تماس بگیرند.
منطقه   15دستگا ههای ورزشی در بوستان امام
زمان(عج) محله رضویه با هدف تأمین امکانات
رفاهی و ورزشی برای شــهروندان جانمایی شد .این
بوستان اکنون در مراحل پایانی تجهیز قرار دارد.

دردسر زباله در محله کوهک

منطقه  4متأســفانه چندی است
کــه انباشــت زبالــه در جویهــا و
باغچههای برخی معابر محله کوهک به
دفعات مشــاهده میشود .از مسئوالن
درخواســت داریم نســبت به نظافت
محله توجه بیشتری داشته باشند.

آموزش رایگان
رشتههای ورزشی در بوستانها

فضاهای ورزشــی برای توســعه و ترویج فرهنگ
ورزش و فعالیت بدنــی بانوان در منطقه 13ایجاد
شــد .شهردار سابق منطقه  13ترویج فرهنگ ورزش در
میان بانوان را ضروری دانســت و گفت« :جمعیت بانوان
شهر تهران ،گذشته از سالمتی ،نشــاط و شادابی برای
انجام هرچه بهتر زندگی فردی و اجتماعی به فرهنگسازی
برای توسعه فضاهای ورزشی ،زیرساختها و امکانات در
این عرصــه نیاز دارند که در این راســتا ،بــا تدارک و
پیشبینی طرح و برنامههای ورزشی فضای مناسب برای
حضور و فعالیت ورزشــی بانوان ایجاد شــده اســت».
«مجتبی شــکری» افزود« :این طــرح در قالب آموزش
رایگان به شــهروندان در رشتههای والیبال ،تنیس روی
میز ،ایروبیک ،دارت ،شطرنج و ...در بوستانهای منطقه
آغاز شــده و به مدت  ۱۲جلسه زیر نظر مربی تخصصی
برگزار میشــود ».او ادامه داد« :هفتههای ورزشی نیز با
برگزاری مسابقات در رشتههای مختلف ایروبیک ،آمادگی
جســمانی ،دارت و فریزبــی در بوســتانهای منطقه
برپاست ».شکری درباره برگزاری مسابقات محلههای جام
بانوی شهر گفت« :امسال دهها نفر از بانوان ساکن منطقه
با حضور در فعالیتهای ورزشی پیشبینی شده از سوی
اداره ورزش منطقــه ،با یکدیگر رقابــت کرده و روزهای
ورزشــی را ســپری کردند ».او یادآور شــد« :همچنین
نخستین ایستگاه تخصصی مهارتهای پایهای کودکان
نیز بهزودی در بوستان خیام آغاز به کار میکند».

الو محله

جمعی از اهالی محله کوهک

پاسخ مسئول نظافت روزانه معابر و
نظــارت بر ایــن موضــوع بهصورت
مداوم انجام میشود .هرچند گاهی
این موضوع به دلیل عملکرد ضعیف
برخی کارگران قابل اجتناب نیست.
داود نریمانی ،معاون خدمات شهری
و محیطزیست شهردار منطقه4

فنسها را مرمت کنید
محله شیوا از محلههای قدیمی منطقه  14است که در محدوده ناحیه  2و قسمت مرکزی
آن قرار دارد .محلهای کوچک که از شــمال و جنوب به خیابانهای شاهآبادی و لرستان راه
دارد و از غرب و شــرق به خیابان زینتی افخم و میدان تفحص منتهی میشود .مهمترین و
شاید اصلیترین معبر این محله ،خیابان شهید داورزنی است که در بین اهالی به شیوا شهرت
دارد .محله شــیوا بافت فرسودهای دارد که این مســئله از نمای ظاهری خانههای پیداست.
قدمت محله به ســالهای دور برمیگردد وکوچه و خیابانهای باریک و خانههای کلنگی و
نقلی شاخصه این محله به شمار میآید .اما آنچه قدیمیهای محله شیوا دربار ه محل سکونت
خود میگویند و ذهن هر مخاطبی را به دوران گذشــته سوق میدهد ،اینکه تا قبل از دهه
 ،50این محله خاکی بوده و ردی از آســفالت در آن دیده نمیشد« .احمد فریدونی» یکی از
قدیمیهای محله درباره آن روزها تعریف میکند« :شغل اصلی اهالی این محله ،طوافی بود.
یعنی دستفروشی با چرخدستی .دور میدانگاهی جمع میشدند و مردم زیادی از دور و نزدیک
برای خرید به اینجا میآمدند .در گوشهای از میدانگاه هم ایستگاه درشکهای مستقر بود که
مسافران را به مقصد میدانهای خراسان و سرآسیاب میبرد .یکی از تفریحهای بچهها در آن
روزها ،این بود که پشــت درشکهها پنهان میشدند و وقتی درشکه حرکت میکردآنها هم
یک دل سیر سواری میگرفتند ».به گفته فریدونی ایستگاه درشکه و طوافیها با برپایی روز
بازار در میدان سرآســیاب کمکم رونق خود را از دست داد و به مرور برچیده شد .این روزها
شرایط محله شــیوا از نظر سرانه فرهنگی و فضای سبز تعریف چندانی ندارد و فعالیتهای
آموزشی آن بیشتر در سرای محله و مساجد حوری و باب النجات انجام میشود.

کتاب هفته

کوچه را ما جارو میکنیم

کتاب پیشــنهادی برای مطالعــه در پایان
این هفتــه ،اثری با عنوان«کوچــه را ما جارو
میکنیم» نوشته علیاهلل سلیمی درباره اهمیت
تکریم پاکبانها در محیطهای شــهری است
که در آن ،نحوه مواجه شــهروندان با مسائل و
مشــکالتی که برای پاکبانها پیش میآید ،در
قالب داســتان روایت شده است .رویکرد اصلی
این کتاب ،فرهنگسازی در خصوص رفتار صحیح با افراد و گروههای خدماتی و زحمتکش در
جامعه شهری ،از جمله پاکبانها است که برای نظافت و پاکیزگی کوچهها و خیابانهای شهر،
شبانهروزی زحمت میکشند تا ساکنان شهر از محلههای تمیز و پاکیزه برخوردار باشند .در این
میان ،برخی از شــهروندان همواره هوای این افراد زحمتکش را دارند و در مواقع الزم به یاری
آنها میشتابند .مانند شخصیتهای کتاب«کوچه را ما جارو میکنیم» که در یک شرایط خاص
سعی میکنند هوای پیرمرد پاکبان و ناخوشاحوال محله را داشته باشند .ماجراهای اینکتاب
دربار ه دختر کوچکی بهنام ســپیده اســت که وقتی متوجه بیماری پیرمرد رفتگر محلهشان
میشــود با پولهای تو جیبی خود برای او شــال و کاله پشمی میخرد و در یک روز طوفانی
منتظر اوســت تا بیاید .در ادامه پای افراد دیگری از جمله مادر دختر کوچک هم به ماجرا باز
شدن حال پیرمرد رفتگر و خوشحالی او دست به کار مشترکی
میشود و مادر و دختر برای بهتر ِ
میزنند که با استقبال همسایهها هم مواجه میشود .در بخشی از این کتاب میخوانیم« :صدای
زوزه بــاد از کوچــه میآید .اما هنوز صدای جاروی پیرمرد نمیآید ،نگران میشــوم ،با خودم
میگویم :شاید یادش رفته امروز بیاید کوچه را جارو کند .آن هم امروز که از صبح باد و طوفان
اســت و اینهمه برگ خشک و شاخه شکسته توی کوچه ریخته است».تصویرگری اینکتاب
توسطهاله قربانی انجام شده و مخاطبان اصلی آن ،گروه سنی  ۷سال به باال) هستند .اینکتاب
با  ۲۸صفحه مصور رنگی ،شــمارگان  ۲هزار و  ۵۰۰نســخه و قیمت  ۱۳هزار تومان از سوی
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

منطقه  8یکــی از مشــکالت
شــهروندان در زمین ورزشی بوستان
شــهدای تهرانپارس فنسکشیهای
ناقص است که لبههای آهنی آنها تیز
و برنــده بوده و در مــواردی منجر به
آســیبدیدگی شدهاســت .لطفاً این
فنسها را مرمت کنید.
مهدی سهرابیـ ساکن محله تهرانپارس
پاسخ مسئول اداره اجتماعــی ناحیه
یک به تازگی با هدف طرح نگهداشت
شــهر ،فنسهــای زمیــن ورزشــی
بوستان شهدای تهرانپارس را مرمت
کرده و این مشکل رفع شدهاست.
محمدباقرکحالی
شهردار ناحیه یک منطقه 8

نردههای کثیف

منطقه  13نردههــای خیابــان
ل تردد باالی خودروها
پیروزی به دلی 
خیلی زود کثیف میشود و به نظافت
روزانه نیاز دارد .سیاهی نردهها هنگام
عبور از کنار آنهــا منجر به آلودگی و
کثیفی لباس عابران میشود.
یوسف صادقیـ ساکن خیابان پیروزی
پاسخ مسئول به همت واحد خدمات
شهری ناحیه شستوشوی نردههای
خیابان پیروزی مستمر انجام میشود.
شــهروندان میتوانند مشــات را با
سامانه  137در میان بگذارند.
مسعود شابهرامی ،مدیر اداره
خدمات شهری شهرداری ناحیه
2منطقه 13

جوی کثیف

منطقه  14جــوی خیابــان عالمه
شمالی به دلیل تجمع زباله کثیف و بد
منظره شدهاست .با این وضعیت قطعاً
هنگام بارش ،جوی لبریز از آب آلوده
شــده و دردســرهای زیادی را برای
اهالی ایجاد میکنــد .تقاضا داریم به
این مشکل رسیدگی کنند.
حمید کاشفیـ ساکن خیابان عالمه
پاسخ مسئول بــرای جلــب رضایت
شــهروندان ،پیــام شــهروند مورد
بررســی قرار گرفت و نهر مورد نظر
الیروبی شد.
روابطعمومی شهرداری ناحیه 5
منطقه14

