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

در شرایطی که کرونا روی بسیاری از امور 
روزمره تأثیر می گذاشت، دانش آموزان مدرسه 

امام خمینی)ره( در منطقه 15 توانستند در 
مسابقات کشوری جشنواره خورازمی که 

به صورت آنالین و مجازی برگزار شد، موفق به 
کسب رتبه برتر شوند. 

محدودیت ها را دور زدیم

صفحه11

گفت وگو با هم محله ای 87 ساله ای که زندگی اش 
با نقش و نگار پیوند خورده است

پیرمرد با نشــاطی است. سرشار از انرژی مثبت و ذوق هنری. کهولت 
و روزمرگی برای او معنایی ندارد. همه روزهای عمر 87 ساله اش را به 

تالش و کوشش گذرانده و خیال ندارد دست از پویایی بردارد.

هنرنمایی شاطر خوش ذوق 
روی بوم نقاشی
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صفحه6

با گوش دادن
حافظ قرآن شدم

 دیدار با »ابوالفضل عبدالوندی« 
نابینایی که دلش با آیه های آسمانی روشن شده است
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پایانهتاکسیرانیعلموصنعتدر
ضلــعشــمالیبزرگراهشــهید
سلیمانیمســقفومسیرهایترددو
پــلعابرپیادهاینمحدودهبهســازی
میشــود.معاونحملونقلوترافیک
گفت: دراینبــاره منطقه4 شــهردار
»طرحمسقفشــدنپایانهتاکسیو
اتوبوسرانی»علموصنعت«دربزرگراه
شهیدســلیمانیتصویبشــدهودر
مرحلهبرگــزاریمناقصــهوانتخاب
پیمانکاراست.«»مهدیاناری«افزود:

»باانتخابپیمانکارپیشبینیمیشودعملیاتاجراییپایانهکههزارو
200مترمربعوسعتودوخطتاکسیویکخطاتوبوسرانیفعالدارد،
تاپایانســالانجامشود.«اوادامهداد:»همزمانبامسقفشدنپایانه
تاکسیواتوبوسرانیعلموصنعت،معابراطرافاینپایانهوپلعابرپیاده

اینمحدودهبهسازیمیشود.«اناری
باتأکیدبرپیگیریاجرایاینطرحدر
پایانــهتاکســیرانیرســالتگفــت:
»همچنینطرحمســقفکردنپایانه
تاکســیرانیرســالتبهعنواندومین
پایانهبزرگپایتخترادردورهمعاونت
پیشینحملونقلوترافیکشهرداری
تهــرانارائهدادهایمومقررشــداین
طــرحباهمــکاریمعاونــتترافیک
منطقهاجراشــودامادرحالحاضربا
تغییــرمعاونتپیشــین،منتظریمبا
برگزاریجلســاتیتصویبآنرانهاییواجــراکنیم.«بهگفتهمعاون
حملونقلوترافیکشهردارمنطقه4درصورتتأییدمعاونتترافیک
شهرداریتهران،طرحمسقفشــدنپایانهتاکسیرانیرسالتبهزودی

کلیدمیخورد.

تیتر یک

پایانه تاکسیرانی علم وصنعت مسقف می شود

غرفه »گلماند« بوستان اوستا در آستانه افتتاح
نخستینغرفهگلماندمنطقه13برایجلبمشارکت
شهرونداندرکاهشپسمانددرآستانهبهرهبرداریقرار
دارد.معاونخدماتشــهریومحیطزیســتشهردار
منطقــه13دراینبارهگفت:»نخســتینغرفهگلماند
اینمنطقهدربوستاناوســتاایجادشدهوبرایجلب
مشــارکتحداکثریشــهرونداندرکاهشپسماند،
افزایشدرصدتفکیکپســماندازمبــدأوایجادانگیزه
برایشهرونداندرمرحلهگشایشوآغازفعالیتاجرایی
اســت.«»احســانخراتیانصفائی«افزود:»مهمترین
اهدافاینطرحارائهروشمدیریتبهینهپسماندهایتولیدیبارویکردجلوگیریازکاهش
تولید،افزایشحداکثریتفکیکدرمبدأ،استفادهمجددودفنپسماندهاباتوجهبهمسائل
زیســتمحیطی،اجتماعیواقتصادیاست.«اوتأکیدکرد:»دراینطرحشهروندانهنگام
مراجعهبهغرفهگلمانددرازایتحویلپســماندخشکازمتصدیانغرفه،انواعگل،گیاهو
گلدانهایزینتیدریافتمیکنند.«اوافزود:»براساساینطرحبهشهروندانمشارکتکننده

درتفکیکزبالهازمبدأگلداناهدامیشود.«

چهره
نویسنده محله دردشت: 

حاضرم سفیر   ترویج 
کتابخوانی در محله باشم

یادداشت

مشکالت استثنایی 
شمیران نو 

توجــهبهمحلههایکــمبرخوردارو
شنیدنصدایســاکناناینبخشهای
پایتختجزواولویتهایمدیریتشهری
اســت.دراینراســتا،محلهشمیراننو،
یکیازاینمحلههاییاستکهمشکالت
عدیدهوبعضااستثناییداردکهدرکمتر
محلهایپیدامیشــود.بخشزیادیاز

اینمشکالتتاریخیوزیربناییاست.
مثلوجودپادگاننیرویدریاییکه
باعثبنبستشدنمحلهشدهاست.حل
اینمشــکالتبزرگوساختارینیازبه
پیگیریوهماهنگیهایبینســازمانی
نیازداردکهبندهبهعنوانیکیازاعضای
شورایشهرششــمکهاگرخدابخواهد
میخواهمصدایمحلههایکمبرخوردار
وشــریفباشم،اینموضوعرادراولویت

برنامههایمقرارمیدهم.
موضوعسندنداشتنخانههایمحله
همیکیدیگرازمشــکالتاساســیو
بنیادیاینمحلهاســتکهقدمتشبه
اندازهتاریخشــکلگیریمحلهاست.بنا
بهگفتهکارشناســاندفترتوسعهمحلی
بیــشاز60درصدازخانههایاینمحله
ســندندارندوقولنامهایخریدوفروش

میشوند.
دربازدیــدکوچــهبهکوچــهازاین
محلهوگفتوگوبااهالیمتوجهشــدم
اینموضوعمشــکالتبسیاریازجمله
ساختوسازخارجازعرفوغیراستاندارد
رابهبارآوردهاســت.حلمشکلامالک
شــمیراننودرگروهمــکاریادارهثبت
اســنادوارگانهایمرتبطاســت.اگر
خداتوفیقدهــداینموضوعراپیگیری

میکنم.
درمانــگاهصاحبالزمان)عج( تخریب
بــهبهانهنوســازیوتبدیــلاینمرکز
خدماترســانبهنقطهبیدفاعشــهری
ازجملهمشکالتیاستکهدرسالهای
اخیرگریبانگیراینمحلهشــدهاســت.
متولیاندرمانوبهداشتومدیرانمرکز
بهداشتشمالبایداینمرکزرابازسازی
وبهچرخهدرمــانبرگردانندواگراین
موضوعبــهدالیلیمقدورنیســتباید
اینفضارادراختیارشــهرداریبگذارند
تابهنفــعســرانههایخدماتیعمومی

بهرهببرند.
موضوعدیگــریکهدرایــنبازدید
توجهمراجلبکردکوچهایبهنامکوچه
»هیچم«است.ایننامگذاریخیلیمعنا
دارد.وجــودکوچهایبهنــام»هیچم«
یعنینشنیدنصدایمردمواینموضوع
بــههیچوجهنهزیبندهنظاماســالمیو
مدیرانسازمانهاوارگانهاییاستکه
هرکدامســهمیدرمحرومیتاینمحله
دارندونهزیبندهمردمشریفاینمحله
اســت.محلهایکهباتقدیم170شهید
جاویــدوگمنامثابتکردهاســتپای
آرمانهاینظاماسالمیوانقالباسالمی

ایستادهاست.

ایجاد دسترسی محلی در ضلع جنوبی بزرگراه امام رضا)ع(
عملیاتعمرانیایجاددسترسیضلعجنوبیبزرگراه
امامرضا)ع(حدفاصلشــرکت»توانگاز«تاشــرکت
»میکرون«بــهتازگیدرمنطقه15آغازشدهاســت.
شهردارمنطقه15دراینبارهگفت:»باایجاددوربرگردان
بهغرببزرگراهامامرضا)ع(دسترســیســاکنانضلع
جنوبیاینمحوربهویژهصاحبانگاراژهایفعالصنعتی
کهبامشکلمواجهشدهبودکهباایجادایندسترسی،
راهعبوریآنهابهبزرگراهفراهموهموارخواهدشــد.«
»وحیدرضاانارکی«افزود:»اقدامــاتخاکبرداریاین
پروژهتوسطمعاونتفنیوعمرانیمنطقهبهطول400مترآغازشدهودسترسیگاراژهای
ضلــعجنوبیبهبزرگراهامامرضا)ع(بهزودیتأمینمیشــود.«اوادامهداد:»مراحلتأمین
روشناییونصبدرزانبساطپلثامندرتقاطعبزرگراهامامرضا)ع(وبزرگراهشهیدنجفی
رســتگارنیزانجامشدهوآمادهبهرهبرداریاستوبهاینترتیبدسترسیاهالیمشیریهبه

بزرگراهامامرضا)ع(وبالعکستسهیلمیشود.«

برگزاری مسابقه »با دستانت با من حرف بزن« 
مســابقه»بادســتانتبامنحرفبزن«ازســوی
ادارهسالمتشــهرداریمنطقه14باهدفمشارکت
دادنشهروندانناشنوادرامورشهریواجتماعیاجرا
میشود.مدیرادارهسالمتمنطقه14دراینبارهگفت:
»درجامعهماافرادکمشنواوناشنوایبسیاریزندگی
میکنندکهمتأسفانهازسویدیگرانخیلیموردتوجه
نیستند.همینباعثتضعیفروحیهآنهامیشود.بهویژه
درشــرایطشیوعبیماریکرونا،رفتوآمدوحضورآنها
نیزدرشهرکمرنگترشــدهاست.ازاینرومسابقه»با
دســتانتبامنحرفبزن«برایافزایشمشــارکتآنهااجرامیشود.«»لیالاسمی«افزود:
»برپاییمسابقهدرواقعامکانیاستکهآنهااستعدادهاوتوانمندیخودرامحکبزنند.در
اینمســابقهمادرانوفرزندانمیتوانندمشارکتکنند.«اوادامهداد:»مادرانموظفندیک
فیلم3دقیقهایازروابطصمیمیوگفتوگوبادختریاپسرناشنوایخودبهزباناشارهتهیه

کردهوبهنشانیواتساپsaharahmadi@ارسالکنند.«

»ماهرخسارجاهدیان«نویسندهو
دبیــربازنشســتهســاکنمحله
دردشــتسالهادرراهتعلیموآموزش
دانشآموزانتــالشکردهودرکارنامه
کاریاشآثاریازجملهســولماز،بلور
شکسته،پلوپلهو....دیدهمیشود.این
نویســندهخوشقریحه،طبعشعرهم
داردومجموعهایازآثارشمنتشرشده
اســت.جاهدیــانکــهاعتقــاددارد
کتابخوانیبایدازمحلههاآغازشود،در
اینزمینههمخودشپیشــقدمشدهو
کارگاههایکتابخوانــیرابرایمادران
تشکیلدادهاست.اودراینبارهمیگوید:
»اگرجایمســئوالنبودمکتابرابه
یکجزءجدانشــدنیهرمحلهتبدیل
میکردم.محلههایمــااینظرفیترا
دارندکهدرنقاطمختلفکتابخانههایی
قراردادهشودتاشهروندانکتابرادائم
درمقابلخودبینندوبرایشانجذابیت
ایجادشودوآنرابخوانند.وقتیکاالی

بهاینباارزشــیمانندکتاب
باید چرا داریم دسترس در
ازآنغافلشویم.«نویسنده
محلهدردشتارتباطخوبی

بهویژه منطقه اهالی با
کاسبان و همسایگان
اکثر و دارد محلــه
اوقــاتکتابهایی
به نوشــته، کــه
هدیــه دیگـــران
بلکه تــا میدهــد

فرهــــنگ بتـــواند
را کتابـــــخوانی
ترویــجدهــد.او
ید: فــــــــزا میا
یــک »بهعنــوان
حاضرم شــهروند
سفیرترویجفرهنگ
محله در کتابخوانی
وباشــهرونداندر
در زمینــه ایــن

ارتباطباشم.«

ناصر امانی 
عضو شورای  اسالمی شهر تهران
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افتتاح بزرگ ترین پایگاه واکسیناسیون خودرویی 
در پاسداران 

بزرگترینمرکزواکسیناسیونخودروییپایتختدرشمال
شــرقتهرانافتتاحشد.دبیرســتادمدیریتبحرانشهرداری
منطقه4دراینبارهگفت:»باهدفتســریعدرواکسیناســیون
شــهروندانوجلوگیریازازدحامشهروندان،بزرگترینمرکز
واکسیناسیونخودروییتهرانباهمکاریشرکت»تلبرکت«
وارتــشدرپادگان06راهاندازیشــدهاســت.«»محمدعلی
فیاض«افــزود:»مرکزواکسیناســیونخودروییکهدرفضای
بازپادگان06محلهپاســدارانراهاندازیشــده،2فازداردکه
درفــازاولآنبیشاز50خودروبهصــورتهمزمانخدمات
واکسیناســیوندریافتمیکنندوفــازدومآنهمبهزودیبه
بهرهبرداریمیرســد.«اوافزود:»بهجزبیمارســتانهاومراکز
درمانی،مرکزواکسیناســیونخودرویی06،دوازهمینپایگاهواکسیناسیونشمالشرق
تهرانومنطقه4است.اینپایگاههرروزهازساعت8صبحدرپادگان06،نبشخیابان

گلستاندهممحلهپاسدارانفعالیتشراآغازمیکندومیزبانمراجعاناست.«

پل های عابرپیاده منطقه 8 ساماندهی می شوند
ســاماندهیورفعنواقصپلهایعابرپیادهدردســتورکار
شهرداریمنطقه8قرارگرفتهاست.شهردارمنطقه8دراینباره
گفت:»تأمینرفاهوایمنیشــهروندانوهمچنینزیباســازی
محیطشهریازاهمیتویژهایبرخورداراستکهرفعمشکالت
پلهایعابرپیادههمازاینقاعدهمســتثنینیســت.«»فاطمه
تنهایــی«بابیانضرورتروشــناییپلهــایعابرپیادههنگام
شــبادامهداد:»روشــناییپلهایعابرپیادهدرشببهسبب
افزایشامنیتشــهروندانضروریاســتواقداماتیدرزمینه
رفعخاموشیپلهایعابرپیادهدراینزمانانجامخواهدشد.«
اوافزود:»همچنینوجودپلهایمکانیزهبرایافرادســالمندو
ناتوانوهمچنینمعلوالنبســیارمهموکاربردیاستوبرخی
ازپلهــایمکانیزهدرمنطقهنقصفنیکوچکیدارندکهباتوجهبهاینکهنگهداشــت
پلهایمکانیزهدرشــهرتهرانبهعهدهســازمانحملونقلوترافیکشهرداریتهران
است،مکاتباتوپیگیریهاییازسویشهرداریمنطقهبرایرفعمشکالتپلهایعابر

مکانیزهنیزانجامشدهاست.«

عرضه نوشت افزار ارزان در بوستان سهند
نمایشــگاهعرضهنوشتافزاردربوستانسهندبرپاشدهاست.
سرپرســتمعاونــتامــوراجتماعــیوفرهنگیشــهرداری
منطقــه14دراینبارهگفت:»هدفازبرگزاریایننمایشــگاه،
ارائهمحصوالتیاســتکهبافرهنگاســالمیماتطابقزیادی
داردکهاجناستهیهشــدهساختایراناستوهمینفرهنگ
اســتفادهازکاالهــایایرانــیرادرمیانشــهرونداناشــاعه
میدهد.«»محمدحسینشیخسفلی«افزود:»مزیتدیگراین
نمایشــگاه،عرضهنوشــتافزاربهنازلترینقیمتاستوارزان
بودننوشــتافزارباعثمیشــود،خانوادههایبیبضاعتوکم
درآمــدهمبهراحتیملزوماتدرســیفرزندانخودراازاینجا
تهیهکنند.«اوادامهداد:»عالقهمندانبرایخریدنوشــتابزار
موردنیازمیتوانندبهبوستانسهنددرخیاباننبردشمالی،خیابانپاسدارگمناممراجعه
کنند.«اوتأکیدکرد:»البتهبرایرفاهاهالیغرفههاییهمدرسراهایمحلهدایراستکه

درآنجانوشتافزارباتنوعزیادوقیمتکمعرضهمیشود.«

میز خبر

فضای سبز محله امامت 
کافی نیست

محلهامامتفضایسبزنداردواهالیبرای
استفادهازامکاناتفضایسبزبرایپیادهروی
و...بایدتامحلههایدیگررفتآمدکنند.آنها
چشــمانتظارتملکزمینپیشنهادشدهبرای
ارتقایامکانــاتوســاماندهیاینوضعیت
هستند.»ســیدوحیدمقدم«دبیرشورایاری
محلهامامــتدراینبارهمیگویــد:»یکیاز

مهممحلــه مشــکالت
امامتکمبودفضایسبز
اســت.اهالــیدراینجا
ازنبودفضایســبزرنج
میبرندکــهمابرایرفع

ایننیاز،پیشــنهادهاییراهمبهمســئوالن
ارائهدادهایماماتاکنونبیفایدهبودهاســت.«
اومیافزایــد:»یکملکدردورمیدانامامت
قرارداردکهپیشــنهاددادهایمآنراتملکو
بهفضایسبزمحلهتبدیلکنندکهفعالکاری
برایآنهمانجامنشــدهاست.افزایشفضای
ســبزیکضرورتبرایمحلهامامتاست.«
اوادامهمیدهد:»همچنینحیاطپشتبازار
میوهوترهبارمحلهکهدرجنبســرایمحله
همقراردارد،میخواستیمکفپوشفومکنند
تابچههایپیشدبســتانیسرایمحلهازآن
بهعنوانفضایایمنبرایبازیاستفادهکنند.
دربازدیــدیکهاخیراًازایــنمحلهمدیران
شــهریوعضوشورایشــهرداشــتند،قول
دادهبودنداینموضوعســریعرسیدگیشود
امــاتاکنوناقدامیبــرایکفپوشکردناین

محدودهانجامنشدهاست.«

شورایاری

خبر کوتاه

منطقــه4مســابقهمجازیقصهگویــیویژه
ســالمندانباموضوع»قصهگوییبراینوهها«
توســطادارهسالمتشهرداریمنطقه4برگزار
میشود.عالقهمندانتا30مهراهفرصتدارند
قصهصوتی3دقیقهایرابهنشانیالکترونیکی
ارســال salamatshahr4@gmail.com

کنند.
منطقه8طرحآموزشیچهارفصلبدمینتوندر
بوستانفدکتوسطادارهورزشناحیه2باهدف
مشــارکتشــهروندانعالقهمندبهورزشهای

گروهیوایجادنشاطجمعیبرگزارمیشود.
منطقه13گوشتگرممیانافرادکمبرخوردار
منطقــه13توســطادارهرفــاه،خدمــاتو
مشــارکتهایاجتماعیوباهمکاریجمعی
ازخیــران،اهالــیوگروههــایداوطلــبو
مردمی،توزیعشــد.ایناقدامباهدفتقویت
حسنودوستی،توسعهمشــارکتهاوتقویت

مسئولیتاجتماعیانجامشد.
منطقه14سرایمحلهگذرپاییندوالببرای
افزایــشآگاهیدانشآمــوزاناردویتفریحی
پارکژوراسیکبرگزارمیکند.عالقهمندانبرای
حضوردراینبرنامهتفریحیمیتوانندبهسرای
محلهدرخیابانعجبگل،کوچههاشــمیپور
مراجعهکنندیاباشــماره33436728تماس
بگیرند.هزینهرفتوآمدهرنفر35هزارتومان

تعیینشدهاست.
منطقه15ساختسازهمقبرهالشهدایگمنام
بوســتانوالفجردرناحیه6توســطشهرداری
منطقه15درحالاجرااســت.اقداماتعمرانی
ســاختاینمقبرهالشــهدااکنوندرمرحله

فوندانسیوناست.

 1472
تن آسفالت در نیمه اول مهرماه 

در معابر ناحیه 2 منطقه 8 
به ویژه خیابان سمنگان با هدف 
خدمت رسانی به شهروندان و 
تسهیل   تردد خودروها توسط 

معاونت فنی و عمران شهرداری 
منطقه 8 توزیع شده است. 

  18
تابلو عکس از محله های قدیمی 
منطقه14 در سالن شهرداری 

منطقه برای آشنایی شهروندان و 
مراجعه کنندگان با پیشینه تاریخی 
و هویتی مکان های گردشگری به 

نمایش گذاشته شده و تا آبان ماه 
ادامه دارد. 

 500
مترمربع از کاشیکاری های بزرگراه 

شهید صیاد شیرازی در قالب 
طرح »کاربرد رنگ در شهر« 

توسط دانشجویان رشته هنر با 
رنگ آمیزی و با کتیبه های زیبا 

تزیین شد. 

 280
مترطول عملیات خط  کشی بلوک 
عابرپیاده و نوشتار کلمات در 
خیابان پیروزی انجام شد. این 
پروژه با هدف افزایش ایمنی 
عبور و مرور عابران پیاده و 

اطالع رسانی محل گذرگاه های 
عابران انجام گرفته است. 

چه خبر از شهر؟

حمایت از کسب و کارهای محلی
کســبوکارهایخرد،نوپاومحلیحمایتوازخدماتشــهرداریمنطقه15بهرهمند
میشــوند.»اکبــرمختاری«معاونفرهنگیاجتماعیشــهردارمنطقــه15دراینباره
میگوید:»برایحمایتازکســبوکارهاینوپافضاهایــیرادراختیارکارآفرینانقرار
دادهایمتابرایشــهرونداننیازمندبهکار،فرصتشغلیفراهمکنند.منطقه15دارای3
مرکزاشتغالزاییبزرگاستکهبهصورتکارگاهیادارهمیشوند.2مرکزدرمحلهافسریه
ویکمرکزدرمحلهرضویهفعالاندکهاینمراکزدرمجموعبرایبیشاز160نفرازافراد
نیازمندبهکار،بانوانسرپرســتخانواریامددجویانمرکزخدماتاجتماعیاشتغالزایی
کردهانــد.«اومیافزاید:»چندمرکزدیگرنیزدرابعادکوچکتردرمحدودهمنطقهوجود
داردکهبرایکســبوکارهایمحلیدراختیارشــهروندانیقرارگرفتهکههریکازاین
واحدهابرای3تا6نفرکارآفرینیوآنهاراجذبکارکردهاست.«مختاریتأکیدمیکند:
»افرادیکهتمایلبهایجاداشتغالوکارآفرینیدرمنطقه15دارندمیتوانندبهمعاونت
اجتماعیوفرهنگیمنطقهدرخیابانخاوران،خیاباناعظمنظامیمراجعهکنندتاضمن

بررسیشرایطازحمایتهایشهرداریدراینزمینهبهرهمندشوند.«
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خیابانگلهادرشــمالمحلهشــمیراننوازنخستیننقاطیبود
کهموردبازدیداینعضوشــوراقرارگرفت.دراینمحدوده،ساختمان
مخروبهمرکزبهداشــتصاحبالزمان)عج(،تاریکیمعبروزمینخاکی
بایر،مشکالتبسیاریبرایاهالیبهوجودآوردهاست.»بهنامکریمی«
ازســاکنانقدیمیومعتمــدانمحلهکهدرایــنبازدیدمحلیعضو
شورایشهرراهمراهیمیکرد،دربارهساختمانمخروبهمرکزبهداشت

صاحبالزمان)عج(گفت:«اینمرکزتا5سالپیشفعال
بودوخدماتخوبیدرحوزهبهداشــتودرمانبهاهالی
ارائهمیداد؛امامتأسفانهآنرابهبهانهنوسازیتخریبو
رهاکردندوحاالمدتهاستکهاینمرکزخدماترسان
بهیکمخروبهوفضایبیدفاعشهریتبدیلشدهاست.«
یکیازســاکنانمحلههمدرتأییدصحبتهایکریمی
گفــت:»کارتنخوابهاومعتادانشــبهااینجاتجمع
میکنندوترددشاندراینمحدودهدردسرهاییازجمله
افزایشسرقتهایریزودرشترابههمراهداشتهاست.«

وضع نامناسب زمین چمن
درادامهبررســیمیدانی،وضعنامناسبزمینچمن
مصنوعــیدرخیابان»نعمتزاده«مــوردتوجهاینعضو
شورایشــهرقرارگرفت.کریمیبااشــارهبــهنردههای
شکسته،نبودسیستمروشنایی،کفپوشپارهومستهلک
وهمچنینوفورزبالــهدراطرافزمینگفت:«باوجودی
کهدراینمحلهجوانانمستعدوورزشکارکمنیستندو
یکمدالطالیجهانیدرکشــتیوچندمدالآسیایی
وکشــوریدرسایررشتههایورزشــیداریماماکمبود
امکاناتورزشیوبیتوجهیبهامکاناتموجودجوانانرا
ازورزشدلزدهمیکند.«عضوشــورادرادامهمســیر،از

شمالیتریننقطهمحلهومحدودهکندروشهیدزینالدینوزمینبایر
جنــببازارمیوهوترهبارمحلهبازدیدکــرد.دراینمحدودههمدرنگاه
اولانباشــتزبالهووجودمعتادانمتجاهردرگوشهوکنارزمینتوی
ذوقمیزد.مردجوانیازســاکنانمحلهگفت:»همانطورکهمشاهده

میکنیدوضعاینجااسفباراستومشکالتبسیاریبرایماکهدرفاصله
چندمتریاینزمینزندگیمیکنیمبهوجودآوردهاست.لطفًابهاین
موضوعبهطورویژهرسیدگیکنید!«»مهدیکریمی«کهسابقهعضویت
ودبیریشــورایاریمحلهشــمیراننورادارد،دربارهپیشینهاینزمین
گفت:»قراربودامتدادبزرگراهشهیدزینالدینازاینمحدودهگذرکند
کهبهدالیلیانجامنشد.اینزمینقباًلتوسطشهرداریتملکشدهبود
ودردورهایکهمهندسجاویدشهردارمنطقهبودقرارشد
برایافزایشسرانههایورزشیدراینزمینیکورزشگاه
روبازساختهشودکهاینموضوعباگذشتچندسالهنوز

محققنشدهاست.«

بافت فرسوده و ناپایدار
ادامــهبازدیدمیدانــیامانی،بهکوچهپســکوچههای
منتهیبهخیابانقائموکندروبزرگراهشــهیدزینالدین
رسید.جاییکهچهرهناخوشــایندساختوسازنامتقارن،
خانههایفرســودهوآلونکهاییکهباقوطیوحلبروی
بامهاساختهشده،عریاناست.»جبارکریمی«مدیردفتر
توســعهمحلیشمیراننوکهبهاینبازدیدمیدانیپیوسته
بود،گفت:»یکیازاصلیترینمشــکالتاینمحلهکهاز
40سالپیشوهمزمانباشکلگیریمحلهشروعشده،
ایناستکهبیشــترامالکاینجاسندندارندوقولنامهای
خریدوفروشمیشــوند.اینموضوعبهمشکالتبسیاری
ازجملهپشتبامفروشی،ساختوسازغیراستاندارد،انباشت
ریزدانه،تشکیلبافتفرسودهوناپایدارمنجرشدهاست.«
کریمیباتأکیدبراینکهعلتاصلیتشکیلبافتفرسوده
بیسندیامالکمحلهاست،افزود:»چونخانههایاینجا
سندندارندوطبعًاپایانکارازشهردارینمیگیرنداغلب
مالکانبیتوجهبهاستحکامبنا،چندطبقهاضافهبررویبامساختهاندو
بهاینصورتبافتریزدانهوفرسودهایشکلگرفتهاستکهباکمترین
لرزشــیفرومیریزد.«یکیازساکناناینخانههایفرسودههمبعداز
شنیدنصحبتهایمدیردفترنوسازیمحلهگفت:»زلزلهکهجایخود

دارد،خانههایمابهقدریغیرایمناستکههروقتکامیونیاماشین
ســنگینازکوچهعبورمیکنددیوارهامیلرزدومانگرانیمکهخراب

شود.«

   محله شمیران نو جزو محله های کم برخوردار شمال شرق پایتخت و از معدود محله هایی است که بار مجموعی از مشکالت شهری، فرهنگی، 
اجتماعی، ترافیکی و... را یکجا به دوش می کشد. »ناصر امانی« عضو شورای شهر تهران که بازدید میدانی از محله های کم برخوردار و محروم را 
در اولویت برنامه هایش قرار داده، هفته گذشته به این محله رفت. امانی در این بازدید که کوچه به کوچه انجام شد و 6 ساعت به طول انجامید، در 

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

پریسا نوری

کوچه به کوچه با عضو شورای شهر تهران؛ از دردسر بافت های فرسوده تا ترافیک معابر

6 ساعت در جست وجوی 
مشکالت شمیران نو 

یکی از اصلی ترین 
مشــکالت ایــن 
از  کــه  محلــه 
پیش  ســال   40
بــا  همزمــان  و 
محله  شکل گیری 
شروع شــده، این 
بیشتر  که  اســت 
اینجا سند  امالک 
ندارند و قولنامه ای 
فروش  و  خریــد 

می شوند
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دردسرهای همسایگی با پادگان
بازدیدکوچهبهکوچهعضوشورایشــهراز
محلهشــمیراننوبهضلعغربــیمحلهومعبر
همجوارباپادگاننیرویدریاییرسید.»مهدی
کریمی«عضوسابقشــورایاریوازمعتمدان
محلهبااشارهبهدیوارهایسنگیوبلندپادگان
کهمحلهراازغربوجنوبمحصورکردهگفت:
»ازاوایلدهه90کهموضوعانتقالپادگانهابه
اطرافشهرباهدفاستفادهازفضایوسیعآنها
بهنفعســرانههایعمومیاجراییشدقراربود
حداقلبخشــیازفضایپادگاننیرویدریایی
برایجبرانســرانهپایینخدماتشــهریو
تفریحیوفرهنگیمحلهشمیراننوآزادشدهو
محلهازبنبستخارجشودامامتأسفانهتاکنون
اینموضوعاجرایینشدهاســت.«اوادامهداد:

»همچنینچندسالپیشمصوبشدباآزادسازیبخشی
ازفضایپادگان،بلواردالورانبهبزرگراهامامعلی)ع(متصل
ودسترسیاهالیشمالشرقتهرانبهمعابرشهریتسهیل
شــوداماهمانطورکهمیبینیدایــنموضوعهنوزاجرایی
نشدهاست.«کریمیافزود:»متأســفانهبهجایآزادسازی
زمینهایپــادگانبهنفعمحله،اخیراًبخشــیاززمینها
برایایجادسولههایبازیافتوکارگاهبهیکبنیادوبرخی
اشــخاصواگذارشدهاســتکهدراینبازدیداجازهورودو
بازدیدازاینمحلرانداریم.«درادامهبازدیدمیدانی،وجود
معابرباریکوغیراستاندارددرهمسایگیدیوارپادگانهماز
مواردیبودکهنظرعضوشورایشهرراجلبکرد.کوچههای
باریکیکهمانعدسترسیسریعساکنانبهآمبوالنس،ماشین

آتشنشانیوسایرخودروهایخدماترسانمیشوند.

ترافیک و سدمعبر
یکیازبارزترینمشــکالتمحلهشــمیراننوکهازبدو
ورودتــویذوقهرتازهواردیمیزندترافیکســنگینو
سدمعبرخیابانهایاصلیومحدودهمیدانپاکدامناست.

موضوعیکهچندنفرازاهالیدردیدارباعضوشورایشــهرآنرامطرح
کردهوخواستاررفعآنشدند.یکیازکاسبانمحدودهمیدانپاکدامن
کهنمیخواســتناموعکسشمنتشرشــودازحضوروانتیهای

میوهفروشوفروشندگانیکهبخشیازخیابانراتصرف
کردهاندگلهکــردوگفت:»نزدیکیهایغروبدراطراف
میدانوانتیهابساطمیکنند.عمدتًاانسانهایشریفو
زحمتکشیهستندامابرخیازآنهادرپوششمیوهفروش،
موادمخدرعرضهمیکنند.«یکیازاهالیهمدربارهترافیک
محلهگفت:»متأســفانهپلیسنظارتیبرترافیکخیابان
ندارد.غروبوشبماشینهادوبلهوسوبلهپارکمیکنند
وخیابانقفلمیشود.«کریمیدربارهوضعترافیکمحله
توضیحداد:»چندماهپیشمینیبوسوونهاراجایگزین
اتوبوسهایشرکتواحدکهحجمزیادیازعرضخیابان
رااشغالمیکردندوخوددلیلیبرایترافیکبودندکردند
امابرایمشکلاصلیترافیکاینخیابانکهتوقفدوبله

است،بایدچارهایاندیشید.«
اینمعتمدمحلهادامهداد:»طرحخوبیبرایرفعاین
معضلدرشــهرداریمنطقهمصوبشدهمبنیبراینکه
وسطخیابانرفیوژکاربگذارندتامانعازتوقفدوبلهشود
امامتأســفانهاجرایآنبهدلیلمخالفتبرخیکاسبان

معطلماندهاست.«

ضرورت رفع مشکالت شهری 
یکســاعتازظهرگذشتهبودکهبازدیدعضوشورایشهرتهرانبه
جنوبیترینبخشمحلهشــمیراننویعنیبوســتانالغدیروساختمان
سرایمحلهرسید.اودرسالنآمفیتئاترساختمانسرایمحلهباشهردار
منطقه،شهردارناحیهوجمعیازشورایارانومعتمدانمحلهدیدارکرد.
امانیدرایندیدارخالصهایازمشــکالتوموضوعاتمطرحشــدهدر
بازدیــدمیدانیرابیانکردوگفــت:«دربازیدکوچهبهکوچهازمحله
شــمیراننووگفتوگوبااهالیوکاسبانمتوجهشدمکهمشکالتاین
محلهدرحوزههایمختلفبسیارومتنوعاست.برخیازآنهابهمدیریت
شهریمربوطمیشودوبرخیخیر.مثاًلموضوعاتیچونخشکیفضای
ســبزووضعنامطلوبزمینچمنمحلهوانباشــتزبالهکهدربرخی
نقاطمحلهمشــهودبودبهمدیریتشــهریبرمیگرددکهامیدواریمبا
نظارتبیشتربرعملکردپیمانکاراناینمشکلرفعشود.«امانیادامهداد:
»دربرخــینقاطاهالیازتاریکیمعبروحضورپررنگمعتادانمتجاهر
وزبالهگردهاگالیهداشــتند.کمااینکهبندهشاهدبودمسهزبالهگردبه

فاصلهکوتاهیبهیکمخزنســرزدند.افزایشروشناییمعابرقطعًانیاز
بههماهنگیومکاتبهباادارهبرقداردکهازشــهردارمنطقهدرخواست
میکنیمدرنخستینفرصتبهاینموضوعبپردازند.همچنینالزماست
درتعاملبانیرویانتظامیبهموضوعمعتادانمتجاهررسیدگیشودو
برایزبالهگردهاهمکهباپراکندنزبالهبهاطرافنظافتمحلهرازیرسؤال

میبرندچارهایاندیشیدهشود.«
امانیبابیاناینکهبخشیازمشکالتمحلهبهحوزهمدیریتشهری
مربوطنمیشود،افزود:»گرهحلمشکالتنداشتنسندامالکدردستان
ادارهثبتونهادهایذیربطاســتامامعنیاشآننیستکهماآنرا
رهامیکنیم.اینموضوعاترادرصحنشــورامطرحمیکنیموبعدبا
نهادهایمربوطمکاتبهمیکنیموتاحلورفعآنهاپیگیریمیکنیم.«
عضوشورابهمشکالتمربوطبهوجودپادگاننیرویدریاییاشارهکردو
گفت:»اینموضوعدردورهشهرداریآقایقالیبافشروعشدهوباتوجه
بهارتباطخوبایشــانبانیروهایمسلححتمًایکمشکلجدیدرکار
وجودداردکهباگذشتچنددورهمدیریتشهریهنوزحلنشدهاست.
قطعًااینموضوعرادرصحنشــوراوباشــهردارمحترمتهرانمطرحو
پیگیرحلآنخواهمبود.«عضوکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهربا
بیاناینکهمنطقهچهاروسیعترینمنطقهپایتختاستگفت:«منطقهای
بااینمشــکالتزیرساختیوهمچنیندارابودندومحلهکمبرخوردار
نیازمندبودجهکافیاســتکهتاکنونلحاظنشدهاستوبندهازطرف
اعضایکمیسیونبرنامهوبودجهشوراقولمیدهمدرسالآیندهبودجه

مناسبیبرایرفعمعضالتوآبادانیاینمنطقهدرنظربگیریم.«

موضوعات طرح شده 
پیگیری می شود

درجلســهســرایمحلهکهباحضورامانی،شهرداروقت
منطقهوشــهرداراننواحیبرگزارشد،شهرداروقتمنطقه4
برایپاسخگوییبهمشکالتمطرحشدهپشتتریبونرفتوبا
تأکیدبراینکهخروجمحلهشمیراننوازبنبستواتصالبلوار
دالورانبهبزرگراهامامعلی)ع(ازجملهموضوعاتیاســتکه
ازطرفمدیریتمنطقهپیگیریمیشود،گفت:»درسالهای
اخیرچندینباربامدیرانپادگانبرایحلمشــکلجلســه
گذاشــتیماماهنوزموفقبهحلموضوعنشــدهایم.«محمد
محمددوستادامهداد:»وجودپادگاننیرویدریاییدروسط
بافتمســکونیازجملهمعضالتاساسیاینمنطقهاست.در
صورتیکهاینفضاآزادشــودمادنبــالاتصالبلواردالوران
بهبزرگراهامامعلی)ع(هســتیم.اگرایناتفاقبیفتدعالوهبر
افزایشدسترســیبهمعابروکاهشبارترافیکموجبرونق

بازارمبلدالورانمیشود.«
اوافزود:»همچنیندرخواســتبجــایاهالیبرایافزایش
ســرانههایخدماتیوتفریحیوفضایســبزمحلهدرصورت
آزادســازیفضایپادگانمحققمیشود.«اودرپاسخبهگالیه
اهالــیازترافیکســنگینخیابانواربازووجودســدمعبردر
محدودهمیدانپاکدامنگفت:»برایکاهشترافیکسالگذشته
اتوبوسهارابامینیبوسجایگزینکردیمکهتاحدیترافیک
کمشد.موضوعدیگراینکهبرایکاهشبارترافیکوهمچنین
رفعســدمعبردرمیدانپاکدامنچندنوبتدراقدامضربتیبا
همکاریناجاوانتیهایمیوهفروشراجمعآوریکردیمامادر
کاهشبارترافیکمؤثــرنبود،چوندلیلاصلیترافیکتوقف
دوبلهاست.راهکارحلاینموضوعهمگذاشتنرفیوژدروسط
خیاباناســتکهبهزودیاجرامیشود.«اودرپاسخبهکمبود
آبرسانیبهفضایسبزوخشــکیدرختاندربرخینقاطهم
گفت:»دریکبازهزمانیمشکلکمبودآبداشتیمکهحلشده
درحالحاضرمشکلیدراینزمینهنداریمومواردمطرحشده
رارفعمیکنیم.نقاطیکهمشکلروشناییدارنددرصورتیکه
مربوطبهمجموعهمدیریتشهریشودقطعًابررسیوبانصب
برجنوریوتیربرقمشکلرفعمیشودومواردیکهدرحیطه
وظایفادارهبرقاســتکماکانبااینادارهبرایحلاینموارد
مکاتبهمیکنیم.«موضوعبیســندیامالکمحلههمازجمله
مواردیبودکهمحمددوســتبهآناشارهکردوگفت:»دراین
موضوعهمباهمراهیکارشناساندفترتوسعهمحلهازادارهثبت
پیگیرهستیم.«اودربارهزمینبایرجنببازارمیوهوترهبارهم
گفت:»اینزمینمالکشخصیداردوشهردارینمیتواندازآن
برایتأمینسرانهخدماتعمومیبهرهببردامابرایزیباسازی
محلهورفعنقطهبیدفاع،زبالههایرهاشدهدرآنجمعآوری
وباهمکارینیرویانتظامیازوجودمعتادانمتجاهرپاکسازی

میشود.«

امانــی: در بازدید 
کوچه به کوچه از 
محله شمیران نو و 
اهالی  با  گفت وگو 
متوجه  کاسبان  و 
شدم که مشکالت 
در  محلــه  ایــن 
حوزه های مختلف 
بســیار و متنــوع 

است
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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
توکلی

آیه های روشنی

بدون استاد حافظ کل قرآن کریم شد
اگرکسیدرعلومقرآنیتبحرداشتهباشدویکبار
درکنارابوالفضلبنشیندوبهقرآنخواندشگوش
بدهدمتوجهصحیحخوانــیوروانخوانیاوخواهد
شد.بســیاریازکارشناسانحوزهعلومقرآنیکهبا
اودرارتباطبودندبــهاینموضوعگواهیمیدهند
کهابوالفضلازسوادقرآنیبســیارباالییبرخوردار
است.»عباسعبدالوندی«پدرابوالفضلدرخصوص
فرزندشمیگوید:»ابوالفضلازســنبســیارکمبه
یادگیریقرآنعالقهمندشــدومنهمسعیکردم
همهجورهپشتیبانشباشموحمایتشکنم.آنزمان
مثلحاالنبودکهازطریقاینترنتدسترسیبههر
چیزیراحتباشــدویادگیریقرآنکریمبیشتربا
کاستهامیسربود.برایابوالفضلکاستهایقرآنی
استادمنشــاویراتهیهکردم.اوبدونهیچآموزش
خاصومعلمــیدرمنزلقرآنرافراگرفتوحافظ
شــد.فراگیریقرآنکریمآنهمباخطبریلبسیار
دشواراستدرحالتعادیقرآنکریمیکجلددارد
اماقرآنکریمبهخطبریل11جلداستودرقطع

بسیاربزرگوسنگیناست.«

ابوالفضل ساده زیست است
»فرشــتهعبدالوندی«مادرابوالفضلاستوتا4
ماهنمیدانستکهفرزندشنابینااست.میگویدبعد
ازاینکهپزشــکانبهاوگفتندفرزندشنابینااست،
دنیابرایشتمامشــدهبودامــاخداوندصبریبهاو
عطاکردکهبامشــکلنابیناییفرزندشکناربیاید.
ابوالفضلدرراهرشد مادر
وپرورشفرزندروشندل
خودمتحملسختیهای
و است شــده بسیاری
از یکــی درخصــوص
بارز ویژگیهای
ش نــد ز فر
: یــد میگو
»من4فرزند
که داشــتم
خداوندبهغیر
ابوالفضــل از
دختریدیگری

بهمندادکهاوهمنابینابود.تصورکنیدبزرگکردن
دوکودکنابیناچقدرســختوطاقتفرســااست.
متأســفانهدخترمدرسن28سالگیبهرحمتخدا
رفت.ابوالفضلبرایمیکموهبتالهیاستویکیاز
ویژگیهایبارزشخصیتیاوسادهزیستیاشاست.
اوبهدنیاوابستگینداردوازخوراکوپوشاکهمهرا
سادهانتخابمیکندوهرگزدوستنداردسرسفره
دونوعغذاحاضرباشدچونازاسرافپرهیزمیکند.
زندگــیرابدونتجمالتدوســتداردودردنیای

خودشجاییبرایتجملگراییبازنکردهاست.«

از کودکی به فراگیری قرآن کریم
 عالقه داشتم 

مســیرحفظقرآنکریمبرایابوالفضلچندان
راحتنبودواوهمدراینمسیربارهادلسردشداما
هرباربهلطفخداوندوارادهمحکمش،قدرتمندتر

مسجدروضهحضرتزهرا)س(رامیخواند.اوتا7
سالگیخودشنمیدانســتکهنابینااست.بعداز
ورودبهمدرسهوالدینشبههمراهمسئوالنمدرسه
تصمیمگفتندبهاوبگویندکهنابینااســتواوبعد
ازفهمیدناینموضــوعبیتابیمیکردومدامبه
مادرشمیگفتچراچشمهایشمامیبیندومن
نمیبینم،مننمیخواهماینطوریبمانم.مادرشاو
رادلداریمیدادومیگفت»چشــمانتونمیبیند
اماچشمدلتروشناستومیتوانیکارهایبزرگ
انجامدهی.«باامیدبهآیندهروشنبودکهابوالفضل
درســن17سالگیشروعبهحفظقرآنکریمکرد
وفقــطازطریقگوشکردنکاســتهایقرآنی
توانستقرآنکریمرادرطول8سالحفظکندو

در22سالگیحافظکلقرآنشود.

حافظروشندلقرآنکریمساکنمحلههاشمآباد
است.اودرسال1354دریکخانوادهایمتولدشده
کهپدرومادرشنســبتفامیلیداشتندوپزشکان
دلیلاصلینابیناییاورابههمینموضوعربطدادند.
پدرشهمتمامتالشخودرادرراهدرمانابوالفضل
انجامداد.حتییکپزشکغیرایرانیهمابوالفضل
راویزیــتکردوازبهبودیاوقطــعامیدکرد.در
نهایتخانوادهاشباموضوعنابیناییفرزندشانکنار
آمدنــد،اماجرقهعالقهاوبهقــرآنکریماززمانی
شــروعشــدکهاوحدود5ســالهبود.یکروزاز
مســجدمحلهصدایدعایندبهبهگوششرسید
وابوالفضــلدرحالیکهدرحیاطخانهشــانبود
گریهکرد،مادرشتصورکردبرایفرزندشاتفاقی
افتادهاست.وقتیبهاورسیدابوالفضلگفتآقادر

ازقبلبهمسیرشادامهدادوحاالتنهاآرزویشاین
استکهبتواندبهپیامآیههایقرآنکریمعملکند.
حافظروشــندلقرآنکریمکهمدرککارشناسی
علــومقرآنیدارد،درخصوصعالقهاشبهیادگیری
قرآنکریممیگویــد:»ازکودکیبهفراگیریقرآن
کریمعالقهداشتماماکالسچهارمدبستانبودمکه
بهصورتجدیتصمیمبهفراگیریقرآنکریمگرفتم.
دردورهراهنماییشوقفراگیریقرآندرمنبهاوج
خودشرسیدهبود.باتوجهبهاینکهقرآنکریمرابا
خطبریلمیخواندم،برخیازآیاتآنبسیاربلندو
طوالنیبودوآنجابودکهباتوجهبهشرایطبهخودم
میگفتمشایدنتوانماینآیهراحفظکنمامابازتمام
تــالشخودمرامیکردمکهبتوانمآیاترابدونکم
وکاستیحفظکنم.منمعتقدمدراینمسیرتوفیق
الهیولطفائمهومعصومینشــاملحالمنشده
اســت.خداونددرآیه87سورهیوسفمیفرمایداز
رحمتخداوندناامیدنشوید،ازرحمتخداوندفقط
کافرینناامیدمیشوند.اگرانسانهابهرحمتخداوند
امیدداشتهباشندوبدانندکهخداونددرهمهحالبه

آنهاکمکمیکند،بهتوفیقالهیمیرسند.«

آموزش قرآن به کودکان کار
تاچندسالپیشابوالفضلدریکمؤسسهمهد
قرآنیمشــغولکاربودوکارشتســتکاستهای
قرآنیبود.همینموضوعباعثشدگوششکمشنوا
شــودامااوهمچنانبهزندگیعادیادامهمیدهد.
دراتاقــشکتابخانهچوبیقرارداردکهچندینجلد
قرآنباخطبریلدرآنقراردادهشــدهاست.روی
میزکوچکیچندینکاســتویکضبطصوتقرار
داردکهنشانمیدهدهمچنانبهتکنولوژیگذشته
پایبنداســت.درحالحاضراوتعدادیشاگرددارد
ودراینبــارهمیگوید:»تاقبلازکروناتعدادزیادی
شاگردازمیانکودکانونوجوانانمحلهکهبضاعت
کافیبرایشــرکتدرکالسهایقرآنینداشتند،
درمؤسســاتقرآنیبرایآموزشروخوانیوحفظ
قرآنداشتمامادرایامکرونابهصورتتماستلفنی
بااینافراددرارتبــاطبودم.درمیاناهالیتعدادی
ازافرادعالقهبهحفظقرآنداشــتندکهتامقطعی
درخدمــتاینافرادبودموتجربیاتمرابهاینافراد
منتقلمیکردم.البتهدرچندســالاخیربرخیاز
شــاگردانمکهبهقرائتوروخوانیوهمچنینحفظ
قرآنمشــغولبودنــد،ازمحلههاشــمآباد
مهاجرتکردهاند.اگرشرایطکرونابهتر
شود،دوســتدارمآموزشکودکانکار
رادرمؤسســهایبهصورترایگانبهعهده

بگیرم.«

صوت قرآنی زیبایی دارد
»دینــاعبدالوندی«برادرزاده9ســالهابوالفضل
اســتودربرخیازکارهایشــخصیبهابوالفضل

کمکمیکند.اودربــارهتجربهزندگیکنارعموی
روشندلمیگوید:»ماباهمدریکساختمانچند
طبقهزندگیمیکنیم.عموابوالفضلهمیشهکارهای
شخصیاشراخودشانجاممیدهدامابرخیاوقات
کهدرپلههاترددمیکندسعیمیکنماگرچیزیسر
راهشقرارگرفتهرابردارمتااوآسیبینبیند.همیشه
هروقتصدایقرآنمیآیدمتوجهمیشومکهعمواز
خواببیدارومشغولخواندنقرآنشدهاست.بیشتر
اوقاتبهطبقهباالمیآیموکنارشمینشینموقرآن
گــوشمیکنمچونباصوتزیباییقرآنمیخواند
وآرامشبخشاســت.اوحتیدردروسقرآنیهم
همیشهکمکحالمناستویکیازعالقههایمن

ایناستکهبااوقرآنراروخوانیکنم.«

 دیدار با »ابوالفضل عبدالوندی« 
نابینایی که دلش با آیه های آسمانی روشن شده است

 با گوش دادن  
حـافظ قرآن شدمحـافظ قرآن شدم

  این مضمون آشــنا را که»خداوند گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری« را بارها 
شــنیده ایم و مصداق بارز آن در زندگی روزمره افرادی از جملــه »ابوالفضل عبدالوندی« حافظ 
روشندل قرآن کریم آشکار است. این حافظ روشــندل در سال 1354 به صورت مادرزادی نابینا 
متولد شده و اکنون 2 فرزند دارد. او توانایی تشخیص نور را هم ندارد و به صورت 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 می شد و به گفته خودش حدود 8 سال طول کشید تا توانست کل قرآن کریم را حفظ کند. 
عبدالوندی در ســن 22 سالگی حافظ کل قرآن شده و حاال اتاق کوچک اما پر نورش جایی است 
که صوت قرآن هــر روز در آنجا می پیچد و او همچنان پایبند به ضبط صوت قدیمی خود مانده و 

کاست های قرآنی را هنوز هم با همان شوق روزهای کودکی اش گوش می کند.

سارا جعفرزاده
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کاسب محله

مغازهسوپرمارکتی»اهللوردی«تنهافروشگاهخیابان
شاهداست.بزرگنیستاماهمینفضایدنجتوانسته
خیلیخوبپاتوقاهالیمحلهشــود.جلودرخبریاز
جعبهیاچیدمانموادخوراکینیســتچراکهاهللوردی
بیــشازهرچیزبهحقوقشــهروندیاهمیتمیدهد
ودوســتنداردباسدمعبرکردندرپیادهرو،رفتوآمد
رابرایهمسایههاســختکند.سرششلوغاست.در
هرســاعتازروزکهباشد،مشــتریدارد.داخلمغازه
چندمشتریبهنوبتایستادهاندتاکارشانراهبیفتد.تا
وقتیمشتریدارد،گفتوگونمیکند.حواسشبهانجام
سفارشاهالیهست.آنهمسریعوبیفوتوقت.هم
کارشانراراهمیاندازدوهمخبرازاحوالسالمتیشان
میگیــرد.یکبهیک.گویابرایشمهماســتبیماری
اصغرآقابهبودپیداکردهیاماشــینپســرحاجمحمود
درستشدهاستیاخیر.خلوتکهمیشودازخودش
میگوید:»مدتزیادینیســتکهدراینمحلهمغازه
ســوپرمارکتیبازکردهام.قباًلدریکیازکارخانههای

مینویســد.بعدهممردکاســبرادعاکردهوازمغازه
خارجمیشود.حاجیکریمیمیگوید:»اینمردجوان
برایاهالیمحلهبزرگیمیکند.هوایبازنشســتههارا
دارد.میدانــدکهنیمههایماهحقوقبازنشســتههایا
کارمندانتهمیکشــد.حسابآنهارادردفتریادداشت
میکند.اغلــبحقوقکهمیگیرنــدتصفیهمیکنند.
عالوهبرآنافرادبیبضاعتیابانوانسرپرســتخانوار

همحسابدفتریدارند.«

خدا برکت روزی ات را می دهد
مشتریمداریازصفاتبارزاهللوردیاست.»پروین
خوانساری«شهرونددیگریاستکهدربارهاوصحبت
میکندومیگوید:»کافیاستمتوجهشودخانوادهای
بضاعتمالیندارد.بهخصوصدراینشــرایطکروناکه
خیلیازمردمشغلخودراازدستدادهاند.بدوناینکه
کسیمتوجهشود،کمکشانمیدهد.اگرنتوانندتسویه
کنندبهرویآنهانمیآورد.خیلیازاینافرادتوســط
اهالیبهاومعرفیمیشــوند.«اواســاسکارخودرابر
پایهاعتمادگذاشتهاست.برایهمیناگرکسیادعاکند
توانپرداختندارد،پرسوجونکردهوآبرویاوراحفظ
میکند.اهللوردیمیگوید:»وقتیبــامردممداراکنی
خدابرکــتروزیاترامیدهد.بعضیتصورمیکنند
اگربهکسینســیهدهندیاارزانبفروشند،ورشکست
میشوند.درصورتیکهاگرکاسبفقطبهخودشفکر
کندممکناستدرآمدیداشتهباشدامارضایخدارا

دیگرنخواهدداشت.«

تولیــدمحصوالتلبنــیبهعنوانمســئولتوزیعکار
میکردم.آنجاکهتعطیلشــدسراغکاسبیآمدم.«
رویپیشــخوان،یکتندیسدیدهمیشــود.»کاسب
حبیباهلل«طرحزیباییاست.گویاچندروزپیشآنرا
ازسویمسئوالنشهرداریهدیهگرفتهاست.اهللوردی
دربارهاشمیگوید:»معاونتاجتماعیوفرهنگیمنطقه
طرحیرااجراکردهکهاهالیکاسبنمونهمحلهخودرا
معرفیکنند.اهالیهملطفکردهومنراانتخابکرده
بودند.هفتهگذشــته»مهدیاتحاد«شهردارناحیه2،
»مرتضیصلحمیرزایی«دبیرشــورایاریمحلهشاهدو
جمعیازمعتمدانمحلهبهاینجاآمدهودرحضوراهالی

تندیسرااهداکردند.«

نسیه می دهیم حتی به شما 
هنوزصحبتاوبهپایاننرسیدهکهیکیدومشتری
دیگرمیآیند.یکیشان»حسنحاجیکریمی«همسایه
قدیمیمحلهاست.اوازخوشخلقیاهللوردیمیگوید
کههیچگاهلبخندازرویلبهایشمحونمیشود.حاجی
کریمیادامهمیدهد:»هرزمانکهبرایخریدمیآییم
باطیبخاطرپذیرایماست.بهخصوصاحترامزیادی
برایســالمندانقائلاست.مخالفگرانفروشیاستو
اگرجنســیدرمغازهاشباشــدباقیمتخریدقبلبه
قیمتامروزنمیفروشــد.«دراینحینپیرمردیازراه
میرســد.چندقلمجنسبرمیداردورویپیشــخوان
میگــذارد.اهللوردیبــیآنکهحرفیبزنــدوپیرمرد
شرمندهشــود،قیمتآنهارادردفتریکهآنجاست

حساب دفتری آقا محمد باز است

اهالی خیابان شاهد، کاسب 
نمونه محله شان را به مردمداری 

می شناسند

»مهدی اتحاد« 
شهردار ناحیه 2: 

طرح بازتاب خوبی 
دارد

طرح»کاسبحبیبخداست«یکی
ازبرنامههایکارآمدمعاونتاجتماعی
وفرهنگیشهرداریمنطقه14است

کهاجرایآندرهمهمحلههادر
دستورکارمسئوالنقرارگرفتهاست.
بهگفته»مهدیاتحاد«شهردارناحیه
2،اینکاربیننواحی6گانهمنطقه

تقسیمبندیشدهوهمهمحلههاموظف
هستندکاسبنمونهخودرابهمعاونت

اجتماعیوفرهنگیمعرفیکنند.بهباور
اینمسئول،طرحمذکوربازتابخیلی
خوبیدربینکاسباندارد.اومیگوید:
»بااجرایاینطرحدیگرکاسبانیکه

فقطدرآمدزاییمدنظرشانبودهبهاین
مهمپیمیبرندکهمشتریمداریچه

تأثیریدرکسبوکارشانداردونهتنها
برکتروزیشانراافزونمیکندبلکه
دعایخیردیگرانراهمبههمراهدارد.
درواقعبهمردمداریتشویقمیشوند.

اینامرکمکمدربینشهروندان
فرهنگسازیشدهوجامعهمابهسویی
پیشمیرودکهروابطمردمصمیمیتر

خواهدشد.«

مرتضی صلح میرزایی 
دبیر شورایاری محله شاهد: 

کسبه محله 
امتیازبندی شدند

شورایاریدراجرایطرح»کاسبحبیب
خداست«نقشمهمیراایفاکردهاست.
»مرتضیصلحمیرزایی«دبیرشورایاری

محلهشاهددراینبارهمیگوید:»باتوجه
بهرویکردمعاونتاجتماعیوفرهنگی
منطقهبرایاجرایطرحکاسبحبیب
خداست،چندگزینهدرنظرگرفتیمکه
کاسبنمونهچهویژگیهاییبایدداشته

باشد.درانجاماینطرحشورایاریمحلهو
اهالیکمکشایانیکردند.یکسریافراد
راشورایاریهاوچندنفریراهمسرای
محلهمعرفیکرد.خصوصیاترفتاری

ومشتریمداریکاسبانراامتیازبندی
کردیم.دستآخر»محمداهللوردی«

انتخابشد.مهمترینویژگیاو
مردمداریاشاست.اینکهاجناسرا
باقیمتمناسبارائهمیدهدوحتی
بهافرادبازنشستهوکمدرآمدتخفیف

میدهد.بهباورصلحمیرزایینوعبرخورد
کاسببامردمخیلیمهماست.اوادامه
میدهد:»تقدیرنامهوتندیسوهمراهبا
کارتهدیهتهیهکردهوباحضورجمعی

ازمسئوالنشهریبهاواهداکردیم.«

 کاسب حبیب خداســت؛ وقتی مردمداری کند و 
حواسش به دخل و خرج همسایه ها باشد. اگر کسی 
توان خرید نداشته باشد رعایتش را کند و نداری اش 
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 زمانه ای که فرهنگ مردم دوســتی شــاید 
در بین برخی از آدم ها کمرنگ تر شــده باشد. نمونه 
کاسبی که می توان گفت حبیب خداست و امین مردم، 
»محمد اهلل وردی« است. مغازه دار خیابان شاهد. با اینکه 
از باز کردن مغازه سوپرمارکتش چند سالی نمی گذرد 
و از قدیمی های محله نیست اما توانسته خیلی خوب 
جای خود را در دل اهالی باز کند. همسایه ها دوستش 
دارند و خودشــان او را به عنوان کاسب نمونه انتخاب 
و به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 14 
معرفی کرده اند تا از این کاسب خوشنام تقدیر شود. با 

او گفت وگو کردیم. 

مژگان مهرابی 
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گزارش ویژه

پاتوقشبانهروزیعموداوریدرسرایمهرمادریاست.
یکجایدنجدرســتانتهایســالنورودیبرایخودش
درستکردهوازهمانجاهمهچیزوهمهکسرارصدمیکند.
اینکهچهکســیبیرونمیرودوچهکســیداخلمیآید.
مهمترازهمهوجودخوداوســتکــهباعثاطمینانخاطر
ساکنانسرایمهرمادریشدهاست.میدانندکهاگردلتنگ
شوندیانیازبهکمکداشتهباشند،پدرمهربانشانبیدریغ
بهیاریشانمیآید.سرشبهصحبتکردنباتلفنگرماست.
ازگفتوگوییکهردوبدلمیشودمیتوانفهمیدکسیکه
پشــتخطحرفمیزندیکآسیبدیدهاست.مکالمهشان
چنددقیقهایطولمیکشدودراینزمانداوریفقطبهاو
حرفهایامیدوارکنندهمیزند.دستآخرهمتأکیدمیکند
کهاگرنیازبههرچهداردبگویدتابرایشفراهمکند.باقطع
تماس،بفرماییدیمیگویــد.صحبتکردنبایکخبرنگار
برایشسختنیستچراکهبارهاازسویصداوسیمادرباره
زندگیاشفیلممســتندتهیهشدهاست.بیآنکهسؤالیاز
اوشــود،میگوید:»کسیکهبهمنزنگزددرزنداناست.
مرتببهاوزنگمیزنموحالشرامیپرسم.همینکهبداند

کسینگراناوستباعثدلگرمیاشمیشود.«

بیراهه رفتم 
داوریجایــیرامهیایگفتوگــوکردهو
ســرحرفرابازمیکند.بهدورانگذشتهاش
برمیگــردد.تعریفمیکند:»درشــهرقمبه
دنیاآمدم.پدرمکارمندراهآهنبودوشــرایط
زندگینســبتًاخوبیداشتیم.ســالهایاوایل

پیروزیانقالببهتهرانآمدم.درکناردرس
کارهممیکــردم.امامدارسخیلی
جدیبرگزارنمیشد.برایهمین
قیددرسخواندنرازدم.درمغازه

قنــادیبرادرممشــغولکار
شدم.درآمدخوبیهمداشتم.
اوقاتبیکاریهمبرایخودم
باعث همین میکــردم. کار

شــددردوراننوجوانیهمیشه
جیبهایمپرازپولباشد.اماازآن
جاکهراهنمایخوبینداشتمبیراهه
رفتم.ســنمایجابمیکرددوست
داشتهباشمدیگرانازمنتمجید
کنند.مرحباگفتنهایآنهااغنایم
نمیکرد.متأسفانهبرایرفعایننیاز
درمسیرنادرســتیقدمبرداشتم.«

داوریروزهــاکارمیکردوعصرهنگام
برایرفعخستگیراهیقهوهخانههایسر
گذرمیشــد.دیدنگندهالتهایمحله
وژســتهاییکهمیگرفتندونوچههای
دوروبرشاناورابهوجدمیآورد.ناخواسته
ازرفتارآنهــاالگوبرداریمیکرد.مثلآنها
مینشست،مثلآنهامیخوردوحرفمیزد.

قلیانکشــیدنهمکاردیگرششدهبود.
کمکمدوستاننابابوفرصتطلبدورش
راگرفتندوباتعریفوتمجیدهایواهیاورا
بهسویکارهاینادرستسوقدادند.داوری
میگوید:»همینبابیشدتاباافرادخالفکار
نشستوبرخاستکنموتابهخودمبیایمدر

داماعتیادافتادهبودم.«

حکم تخلیه و اثاثیه های سرگردان
اووقتــیباقیداســتانزندگــیاشرا
تعریفمیکنــد،مرحلهدیگریاززندگیرا
بیــانمیکند:»20ویکیدوســالهبودمکه
مادرمدختردوستشرابرایمخواستگاریکرد.
آنموقعسختنمیگرفتندوازدواجهاآسان
بود.درآمدزیادیداشــتموتوانستمزندگی
مرفهیرابرایهمسرمفراهمکنمامامتأسفانه
آرامشنداشــتیم.همســرمازاعتیادمنزجر
میکشــیدومنهمچنانادامهمیدادم.فرزند

اولمبهدنیاآمدوبهجایاینکهدســتازاشتباهمبردارمباز
بهکارخودمادامهدادم.بابهدنیاآمدنفرزنددوممهمهیچ
تغییریحاصلنشد.تااینکهآناتفاقافتاد.«داوریصحبت
ازاتفاقیمیکندکهمسیرزندگیاشراتغییردادهودرهای
رحمتالهیرابهرویشبازکردهاســت.باقیماجرارااززبان
خودشمیشنویم:»بااینکهوضعمالیخوبیداشتمامابیشتر
ترجیحمیدادمخانهاجارهکنم.صاحبخانهخانمخوبیبوداما
بعدازفوتاوپسرشازطریقوکیلحکمتخلیهراگرفتهبود.
البتهاخطارزیاددادهبودند.تااینکهخبردارشدموکیلباحکم
تخلیهاثاثیهرابیرونریختهاســت.آنروزکالروزبدشانسی
مــنبودچراکهازکارمهماخراجشــدهبودم.بادیدنوکیل
نتوانستمخشممراکنترلکنمواوراهلدادم.اینبندهخدا
همبهشیشهبرخوردکرد.شیشــهخردشدواوهمخونین
رویزمینافتاد.اعتیادمازیکســووزخمیشدنوکیلاز
سویدیگرهراسیبهدلمنانداختکهسریعازمهلکهفرار
کردم.فکرمیکردمدنیابهآخررسیدهاست.اماازآنجاکه
خدابندگانشرارهانمیکند،اینامرباعثشدتحولیدرمن
صورتبگیرد.برایگرفتنموادنزدیکیازدوستانقدیمیام

رفتم.ماجراراگفتم.دوستمگفت2سالاستکهنمیکشم.
باورمنمیشــد.اوگفتبایکگروهآشناشدهکهبدوندردو

ناراحتیدورهماعتیادشانراترکمیکنند.«

300 بار ترک کرده بودم 
گفتههایعلیرضاّآبیبودرویآتشوجودداوری.احساس
میکردراهیجزاعتمادبهخداندارد.بهتوصیهدوســتشبا
خداعهدبســتاعتیادراکناربگذاردوازاینپسدرســت
زندگیکند.داوریمیگوید:»علیرضابهمنگفتدرمخمصه
بدیافتادیوتنهاخدامیتواندکمکتکند.منتاآنروزبه
جرئتمیتوانمبگویمبیشاز300بارترککردهبودم.امابعد
ازچندروزدوبارهســراغموادمخدررفتهبودم.ازکارماخراج
شــدهبودم.ازسویدیگرهمســرمترکمکردهبود.بدبختی
بزرگتراثاثیهامگوشــهخیابانبود.حالمبدبودنمیدانستم
قراراســتچهاتفاقیبرایمبیفتد.دلمشکستوباخداعهد
بستمکهدیگرسمتموادمخدرنروم.چندساعتیکهگذشت

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

پدرانه های عمو داوری
مژگان مهرابی 

  یک عمو داوری می گویند و صد عمو داوری از دهانشان بیرون می ریزد. مردی که نه با آنها قرابت فامیلی 
دارد و نه آشنایی دیرینه. از هر کودک بدسرپرستی که در سرای مهر مادری زندگی می کند درباره او بپرسی 
بــا آب و تاب از خوبی ها و مهربانی های پدرانه اش تعریف می کند. »محمد داوری« برای این بچه ها حکم پدر 
نداشته شــان را دارد. ترفند پدرانه اش هم این است که از باب رفاقت وارد شود و خأل عاطفی آنها را پر کند. 
البته این خصلت نیک او فقط مختص به بچه ها نمی شــود، برای هر انسان دردمند رانده شده از همه جا هم 
نقش یک حامی دلسوز را ایفا می کند. داوری خود زمین خورده است و شاید برای همین معنای درد را بهتر از 
هر کسی تفسیر می کند. او روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و به گفته خودش سال ها در نکبت 
اعتیاد دست و پا زده اســت. اما یک اتفاق و یک تحول باعث شده تا بیراهه ای را که رفته بازگردد. آن هم 
زمانی که خود را در بن بست دنیا محصور شده دیده است. می گوید همان لحظه با خدا عهد بسته که اعتیاد 
را رها کند و به یمن این سوگند تا االن که 14 سال می گذرد در خدمت بندگان درمانده خدا بوده است. محمد 
داوری نه تنها دور اعتیاد را خط کشیده که بیش از 200 کارتن خواب معتاد را هم به زندگی دعوت کرده است. 
او در کنار این کار خدا پسندانه، نوزادان و کودکان آسیب دیده بسیاری را هم حمایت کرده و از میان منجالب 
نجات داده است. داستان زندگی او شنیدنی است و می تواند درس عبرتی برای کسانی باشد که خود را 

در انتهای راه می بینند. 
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باورمنمیشــد.اوگفتبایکگروهآشناشدهکهبدوندردو

ناراحتیدورهماعتیادشانراترکمیکنند.«

300 بار ترک کرده بودم 
گفتههایعلیرضاّآبیبودرویآتشوجودداوری.احساس
میکردراهیجزاعتمادبهخداندارد.بهتوصیهدوســتشبا
خداعهدبســتاعتیادراکناربگذاردوازاینپسدرســت
زندگیکند.داوریمیگوید:»علیرضابهمنگفتدرمخمصه
بدیافتادیوتنهاخدامیتواندکمکتکند.منتاآنروزبه
جرئتمیتوانمبگویمبیشاز300بارترککردهبودم.امابعد
ازچندروزدوبارهســراغموادمخدررفتهبودم.ازکارماخراج
شــدهبودم.ازسویدیگرهمســرمترکمکردهبود.بدبختی
بزرگتراثاثیهامگوشــهخیابانبود.حالمبدبودنمیدانستم
قراراســتچهاتفاقیبرایمبیفتد.دلمشکستوباخداعهد
بستمکهدیگرسمتموادمخدرنروم.چندساعتیکهگذشت

یکیازهمکارانمزنگزدوگفترئیسخواستهتعهدبدهیو
برگردیسرکارت.روزنهایدردلمایجادشد.بعدازاوهمسرم
تلفنکردکهوکیلبدونشکایترفتومشکلیبرایشپیش
نیامد.اثاثیهراهمباکمکهمسایههابرگرداندم.میتوانیبه
صاحبخانهزنگبزنیوکســبتکلیفکنی.همانشبزنگ
زدمواجــازهگرفتممدتدیگــریدرخانهبمانمتاجاییرا
پیداکنم.درکمترازیکروزهمهناممکنهایمنازســوی
خدادرستشد.«اوهمانشبعهدبستبرایخداباشد.بر
سرعهدشهمماندتااالنکهبهگفتهخودشبیشاز200
کارتنخوابراترکدادهوپایشــانایستادهاست.میگوید:
»14سالاســتبهبندگانخداخدمتمیکنم.همهوقتم
رادراختیارآنهاگذاشــتهام.هرکاریازدستمبربیایدانجام
میدهم.آدمهایزیادیهستندکهفکرمیکنندبهبنبست
رسیدهانددرستمثلزمانیکهمناینرااحساسمیکردم.
بهشروعزندگیمجدددعوتشمیکنمازخودممیگویمکه
چهسختیهاییراپشتسرگذاشتهام.بهشانامیدمیدهم

وســعیمیکنمشرایطترکاعتیادشانرافراهمکنم.بعداز
ترکهماگرآقاباشندجذبسرایحافظشدهومشغولکار
میشوند.اگرهمخانمباشندبهسرایمهرمادریمیآیند.«

اینها بچه های من هستند! 
صدایهیاهویچندکــودکصحبتشراقطعمیکند.
ماشــیناســباببازیفرزادخرابشــدهوازعموداوری
میخواهددرستشکند.اوهمبارویخوشپاسخمیدهد:
»ماشینشــمانیازبهتعمیرداردویکساعتدیگرحاضر
میشود.«بعدمیخواهدفرزادودوستانشبعداًبرایگرفتن
ماشــینبیایند.بچههامیروندواومیگوید:»بچههانیازبه
محبتدارند.اینهازجرکشــیدهاند.بهدلشــانراهمیروم
کهکمبودیرااحســاسنکنند.«بعدهمدرجعبهایراباز
میکندکهداخلــشهمهچیزپیدامیشــود.ازیکلنگه
کفــشپارهکودکانه،تــالباسپارهویــکقوطیکرمو...
دربارهشانتوضیحمیدهد:»بچههاییراکهاینجامیآورند
اغلبلباسهــایمندرسوکثیفیبهتــندارند.یادختر
خانمهایطردشــدهدرکیفشــانهمهچیزپیدامیشود.
یکیازآنهارابهیادگاربرمیدارم.حتیبعضیشانهمقاب
کردهوبهدیوارنصبمیکنم.احساسمیکنماینهابچههای
منهستند.وقتیمیآیندشرایطبدیدارندووقتیمیروند
همهخوشحالوسرزندههستند.میروندتازندگیجدیدی
راشروعکنند.اینوسایلبرایمنمثلگنجینهایباارزش
اســت.«عموداوریکارارزندهدیگــریهمانجاممیدهد؛
اگربچهیابانوییمکانیبرایســکنینداشــتهباشدرابه
خانهاشدعوتمیکند.اینکارراهمراهباهمســرشانجام
میدهد.هرروزبرســرسفرهاوچندنفریمهمانهستند.
مهمانهاییکهباعموداوریوهمسرشهیچریشهفامیلی
ندارد.میگوید:»همسرمدراین30واندیسالیکهبامن
زندگیکرده،ســختیهایزیادیرامتحملشدهاست.اما
تنهارفیقیاستکهپشتمراخالینکردومردانهبرایحفظ
زندگیمانجنگید.اوهمدرمرکزطلوعبینشانهافعالیت
میکنددرســتهمپایمن.االنهمبیشترمشتاقاستتا
بچههایآســیبدیدهرامهمانخانهمانکنیم.هربارچند
تــاازاینبچههــابهخانهمامیآیند.آنهــاراتفریحبردهو
سعیمیکنیمشرایطرفاهیخوبیرابرایشانفراهمکنیم.
اینبچههافقطآرامشمیخواهندویکدســتنوازشگرو
خانهایبیتنش.دریغنمیکنم.تاهرچندروزهمدوســت

داشتهباشندقدمشانبرسرچشم.«

»ندا ماندنی« مسئول سرای مهر مادری: 
داوری هدفی جز خدمت به دیگران ندارد
»نداماندنی«مسئولســرایمهرمادریاستوهمکاری
دیرینــهایباعموداوریدارد.اومیگوید:»منسالهاســت
آقایداوریرامیشناســم.مردیامینومهربانکههمیشه
حامیمددجوهابودهاست.اودرسخواندهعلممشاورهنیست
امااینکاررابهخوبیانجاممیدهدوحضورشمایهدلخوشی
اعضایسراســت.بــاحرفهایدلگرمکنندهبهافرادآســیب
دیدهوراندهشــدهازهمهجاامیدمیدهد.بهشــاندلگرمی
میدهد.همیشهازتجربههایاواستفادهکردم.مهمانداریاو
زبانزدعاموخاصاســت.گاهیبچهایراآوردهاندکهشرایط
نگهداریاشدراینجامهیانبودهاوباخودشبردهوحتیچند
ماهیهمنگهداریکردهاســت.شــوخطبعاست.اورهاشده
ازدنیایمادیاتاســتوانگارهدفیجــزخدمتبهدیگران
ندارد.بارهاشــدهبرایگرفتنوامضمانــتدیگرانراکرده
وشــایدصدمههمخوردهاســت.یابرایمددجوخانهاجاره
میکندواجارهنامهراخودشامضامیکندکهاگرمشــکلی

بودصاحبخانهبامستأجرکارینداشتهباشد.

مسئول روابط عمومی مرکز طلوع بی نشان: 
هر سه شنبه پی کارتن خواب ها می رود 

واعظیپورازهمکارانعموداوریاســتودرواقعبهعنوان
روابطعمومیمرکزطلوعبینشــانفعالیتمیکند.اودرباره
محمدداوریمیگوید:»اوهمیشــهدرحالتکاپوست.کسی
کهخــودشروزیزمینخوردهبودهحاالهرزمینخوردهای
راببیندیاریاشمیکند.مااعضایفعالدرمجموعهخودکم
نداریماماعموداورینورچشمیهمهآسیبدیدههاست.اوهر
سهشنبهبادیگراعضایطلوعبینشانبهدیدنکارتنخوابها
میرودوبرایشــانغذامیبرد.باآنهادوستمیشودوسعی
میکندرفاقتــیپایدرددلاینافرادبنشــیند.کالمگیراو
صداقتــیکهدرگفتارشداردباعثمیشــودکارتنخوابها
خیلیخوببهاواعتمادکنندوبرایرهاشــدنازآلودگیو

اعتیادقدمبردارند.«

»مژگان علیشاهی« همسر عمو داوری: 
به روحیه همسرم غبطه می خورم

»مژگانعلیشاهی«همســرعموداوریاست.بیشاز30
ســالباهمزندگیکردهاندوعلیشاهیهنوز
همسرشرامثلروزهایاولمیبیند.دوستش
داردوازهمراهیکردنبااوهیچکوتاهینکرده
اســت.میگوید:»ازهمانروزهایاولمتوجه
اعتیادهمســرمشدم.طبیعیاستکهاینامر
مــنرااذیتکند.خیلیهــممبارزهکردماما
چــونتجربهمواجههبافردمعتادرانداشــتم
گاهیزیــادهرویمیکردم.بااینحالمحمد
هیچوقتبرایخانوادهاشکمنمیگذاشــت.از

نظــرعاطفیتأمینبودیم.وقتیکــهترککردبامادیاتهم
خداحافظیکرد.درسهایزیادیازاوگرفتم.وقتیمیدیدم
عاشقانهدلبهلطفخدابستهغبطهمیخوردم.اوبعدازترک
اعتیاددرســرایمهرمادریمشغولفعالیتشد.بچههابهاو
عموداوریمیگویندوکسیجزاوراقبولندارند.برایهمه
آســیبدیدههاپدریمیکند؛چهبانوی60سالهباشدوچه
دختر14ســاله.تحولاومنراهــممتحولکرد.منهمدر
کانونطلوعبینشانمشغولفعالیتشدموبرایاینکهاصولی
بهکمکآســیبدیدههابرومتحصیالتمراادامهدادمواالن

کارشناسارشدمشاورههستم.«

مژگان علیشاهی
همسر عمو داوری
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مژگان مهرابی 

قرارمانبا»حســنمرادی«درسرایمحلهجوادیه
اســت.خودشاینطورخواســتهکهگفتوگودراین
مکانفرهنگیانجامشود.یعنیجاییکهنمایشگاهیاز
تابلوهایشبرپاشدهاست.طبقهدومسرا،تعدادیتابلو
نصبشــدهکهحاصلهنرنماییمرادیاست.هرکدام
ازتابلوهادرعینسادگیحرفهایزیادیبرایگفتن
دارند.رنگهایبهکاررفتهدرآنهاباذوقخاصیانتخاب
شدهوتلفیقشــانباطرحهایمتنوعبهجذابیتآنها
افزودهاست.نقاشیهاحسآرامشخاصیراالقامیکنند
وهمینباعثمیشودمخاطبمدتزمانزیادیرامحو
تماشایآنهاشود.درحیننگاهکردنخودشهمازراه
میرسد.قبراقاستوسرحال.دررفتارشباور،اقتدار،
تالشونشاطبهخوبیمشهوداست.خوشرووخوش
برخورداحوالپرســیمیکند.بهنظر70وچندســاله
میآیداماخودشمیگویدکهدرآســتانه90سالگی
اســت.همینشــوقگفتوگوبااورابیشــترمیکند.
سالمندیکهدرســن85سالگیپیهنررفتهوحاال
دربرخیازنگارخانههایاینشهرردنقاشیهایاودیده
میشود.دربارهآثارشتوضیحمیدهد:»هرکدامازاین
نقاشیهاصحنهایازواقعهکربالراروایتمیکند.عشق
بهامامحســین)ع(منرابهکشیدنآنهاتشویقکرد.

البتهنقاشیهایمنزیادهستند.بیشترطبیعتوگلو
خرمیراترسیممیکنم.«

 از کوره پز خانه تا قهوه خانه وزیری
بهاتاقیکهدرانتهایســالنقرارداردمیرود.از
درونکیفیکههمراهخودداردوســایلنقاشیاشرا
بیرونمیآورد.تعدادیمقواوخودکاررنگی.باسلیقه
وبــاطمأنینهرویمیزمیچینــدومهیایگفتوگو
میشود.ازخودشمیگویدکهزندگیپرفرازونشیبی
داشتهوچهسختیهاراکهتجربهنکردهاست.تعریف
میکند:»اصالتمبهشــهرمالیربرمیگردد.2ســاله
بــودمکهمادرمازدنیارفت.پــدرمازدواجکردتامن
سروسامانیبگیرم.ازقضاآنزمانخشکسالیعجیبی
شدهبودوبهدلیلبیآبیمحصوالتکشاورزیازبین
رفتهبود.پدرممثلخیلیازکشــاورزهاهرچهزمین
داشتفروختوبهتهرانآمدیمودریکیازمحلههای
پایینشــهرساکنشدیم.5سالهشدهبودمکهپدرم
منرابهسرکارگرکورهپزخانهسپردبرایپادویی.«کار
درکورهپزخانهسختبود.بهخصوصبرایکودکیکه
هنوزدســتچپوراستخودرانمیشناخت.«این
شدکهمرادیطاقتنیاوردوپدرشاورانزداوستای

  پیرمرد با نشــاطی است. سرشار از انرژی مثبت و ذوق هنری. کهولت و روزمرگی برای او معنایی ندارد. 
همه روزهای عمر 87 ســاله اش را به تالش و کوشش گذرانده و خیال ندارد دست از پویایی بردارد. به گفته 
خودش، سرنوشت او داستان پیچیده ای اســت که می تواند برای هر گم کرده ای راهی آموزنده باشد. فراز 
و نشــیب های زیادی را تجربه کرده تا به اینجا رسیده است. »حســن مرادی« کار کردن از سن 5 سالگی 
آن هم در کوره پزخانه های 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 بی آن که کسی به او آموخته باشد، تابلوهای زیبایی خلق می کند. اگر درباره 

این هنرمند می خواهید بیشتر بدانید. گزارش زیر را دنبال کنید. 

گفت وگو با هم محله ای 87 ساله ای که زندگی اش 
با نقش و نگار پیوند خورده است

هنرنمایی شاطر خوش ذوق 
روی بوم نقاشی

قهوهچیبرد.اکبرقهوهچــیدرکوچهوزیریمغازه
داشتوباهمسرشکارمیکرد.ازآنجاکهبچهای
نداشتندمهراینپســربچهباهوشوزبلبهدلشان
نشست.باقیماجرارااززبانخودشمیشنویم:»اکبر
آقا3تاگوســفندداشتومنمسئولنگهداریآنها
بودم.اماازآنجاکهدوستداشتمحرفهاییادبگیرم
چوپانیرارهاکردهوپادوینانواییشــدم.کارماین
بودکهصبحزودبایدآبوجارومیکردم.برایخمیر
آبمیآوردم.کمکمطریقخمیرکردنرایادگرفتم
ومدتینگذشتکهپایتنورهمرفتم.ایندرحالی

بودکههنوز7سالههمنشدهبودم.«

بی آنکه مدرسه بروم باسواد شدم
شــوقبهدرسخواندنلحظهایدستازسرش
برنمیداشــت.دوستداشــتبخواندوبنویسد.اما
کســیبرایرفتنبهمدرســهنهحمایتشکردونه
تشــویق.اینشدکهکتابچهکوچکیخریدبیآنکه
خواندنونوشتنبلدباشد.بههرکسیکهسرراهش
قرارمیگرفتکتابرانشانمیدادومیخواستکه
برایشبخواند.اوشــکلکلماترابهذهنمیسپردو
مرتبباخودتمرینمیکرد.مرادیاینگونهخواندن
رایادگرفت.اوادامــهمیدهد:»دراینحینبایک
جوانیآشناشدمکهدرساختماننیمهکارهروبهروی
نانوایــیکارمیکرد.اووقتیشــوقمنبهخواندنو
نوشتنرادیدروییکتکهمقوابرایمسرمشقنوشت

وبدونآنکهمدرسهبرومباسوادشدم.«

در کنار نانوایی، آهنگری هم می کردم
اودفتــربزرگیرانشــانمیدهدکــهخاطرات
زندگیاشرادرآننوشتهاست.ازاینکهبرایرسیدن
بههدفواالچهتالشهاکهنکردهاست.خطخوشی
دارد.میگویدقصددارددرآیندهآنراکتابکند.بعد
همباقیماجرایزندگیاشرابازگومیکند:»درسن
10–12سالگیشاطرشدم.نانواهابرایاستخدامماز
همپیشیمیگرفتند.درهمانسندراتحادیهخبازان
تهرانعضوشدم.باچندشاطرچقدردوندگیکردیم
تابتوانیمنانواهاراهمبیمهکنیم.بااینکهســنمکم
بودامانانواهاحسابدیگریرویمنبازکردهبودند.
تأمیناجتماعیقبولنکرد.دســتبهاعتصابزدیم.
ساواکهمانگتودهایبهمازدودستگیرمانکرد.در
صورتیکهماخطایینکردهبودیموفقطمیخواستیم
بیمهشــویم.تودهاینبودیم.حکومتوقتبرایآرام
کردنجودســتورپیگریکاررادادواینطورشــد
کهنانواهاهممشمولخدماتبیمهتأمیناجتماعی
شــدند.«مرادیاهلیکجاماندننیست.اومعتقد
استانســانموفقبایدبهچندهنرآشناباشد.برای
همینخودشدرکنارشاطری،پیآهنگریرفتهودر
وپنجرهســازیراهمیادگرفتهاست.بهقولخودش
تاسال94همدرنانواییکارمیکردهوهمآهنگری.

برگزاری نمایشگاه در مراکز هنری
امااینکهچطورپیحرفهنقاشیرفتهخودداستان
شــنیدنیدارد.اومیگوید:»سال93بودکهتصادف
کردم.پایمشکستوبایدمدتزیادیدرگچمیماند.
همســرمهمتازهفوتکردهبــودوهمینغمدلمرا
بیشــترمیکرد.یکشــبکهتنهابودمچشممبه
مقواییافتادکهرویزمینافتادهبود.شروعکردمبه
نقاشیکردن،بیآنکهاصولنقاشیرابلدباشم.طرح
یکگلراکشــیدم.هرکسیبرایعیادتآمدواین
نقاشیرادیدتحسینکرد.همینانگیزهایدرمنبه
وجودآوردکهنقاشیراادامهدهم.اینشدکهتعدادی
مقواخریدمبامدادرنگیوخودکاررنگیشروعکردم
بهنقاشــی.«مرادیدرمدت5ـ6سالبیشاز150
اثرازخودبهجاگذاشــتهکهتنوعرنگوطرحآنها
قابلتوجهاست.اغلبهنرمندانیکهازنمایشگاههای
اوبازدیدکردهاندمعتقدند،مرادیسبکمتفاوتیدارد.
میگوید:»تازهنقاشیکشــیدنراشروعکردهبودم.
یکروزبهفرهنگسرایامیدرفتم.بهمسئولآنجا
گفتممنهمدوستدارمنمایشگاهبرگزارکنم.نامش
خانمزیوداربود.آثارمراکهنشاندادماستقبالکرد.
بعدازآنباخانمنیلوفرشــاکریمدیرســرایمحله
جوادیهآشناشدم.درنگارخانههایقهلکوتجریش

همنمایشگاهبرگزارکردهام.«
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فراهم کردن بستر آزمایش و 
پژوهش

کــه مشــکالتی از یکــی
دانشآموزاندربیشترمدارسباآن
مواجههستند،مجهزنبودنفضای
آزمایشــگاهبهویژهبرایدرسعلوم
اســت.»علیاکبرمهرآبادی«دبیر
امامخمینی)ره( دبیرســتان علوم
دراینبــارهمیگوید:»دربیشــتر
مناطقجنوبیشهرتهران،مدارس
آزمایشــگاهیخوبــی فضــای از

برخوردارنیستندوفضاو
شرایطآزمایشوپژوهش
فراهم دانشآموزان برای
نیست.درچنینشرایطی،
امام مدرسه دانشآموزان
درحالــی خمینــی)ره(
منطقهای مســابقات در
جشــنواره کشــوری و
کســب افتخار خوارزمی
امکانات از کــه کردنــد

برخوردار محدودی آزمایشــگاهی
بودند.منشخصًاشــاهدبودمکه
ایــندانشآموزانتمــامتالشو
توانایــیخودرابرایکســبمقام
برترکشوریبهکارگرفتند.«دبیر
امامخمینی)ره( دبیرســتان علوم
یادآوریمیکند:»بهنظرمنالزم
استمسئوالنآموزشوپرورشدر
مدارسیکهدانشآموزانبااستعداد
درزمینــهعلــوممختلفتحصیل
میکنند،آزمایشــگاههایپیشرفته
تدارکببینند.درچنینشــرایطی
اســتکهمیتوانیمشــاهدظهور
استعدادهایعلمیبیشتریدرعلوم
مختلفازجملهزیســت،فیزیکو

شیمیباشیم.«

شمع را روشن نگه داشتیم
بهرشــتههواوفضاعالقهدارد
وبیشــتراوقاتشرادرآزمایشگاه
کوچکخانگیاشمشغولآزمایش
است.خودشمیگویدشرایطکرونا
وتدریسآنالیندردوســالاخیر
درسخواندنرابرایشســختتر
کردهامــااوهمچنانآزمایشهای
علمــیخودرادنبالکردهاســت.
پایه دانشآموز رحیمــی« »علی
هشتممدرسهامامخمینی)ره(
اســتکهپسازموفقیتدر
جشنوارهخوارزمیبهصورت
منطقهایاینبارتوانســته
بههمــراهدوســتشرتبه
اینجشنواره کشــوری برتر
راهمبــهخــوداختصاص
دهد.اودراینبارهمیگوید:
»خوشــبختانهدرمسابقات
رتبه توانستیم تهران شهر
کســبکنیمومســابقات
کشوریجشنوارهخوارزمی
همکهبهمیزبانیاصفهان
برگزارمیشــدوبهصورت
آنالیــنبــودو32گروه
2نفــرهازنقاطمختلف
کشوردرآنشرکتکرده
بودنــد،موفقیتماتکرار
شــد.موضوعآزمایشما
درایندورهازجشنوارهاین
بودکهباچــهروشهاییمیتوان
شــمعرادرمدتزمانــیطوالنی
روشننگهداشــت.خوشبختانهدر

اینزمینههمرتبهبرترراکســب
کردیم.«

محدودیت ها را دور زدیم
هرچندمدرسهامامخمینی)ره(
ازامکاناتآزمایشــگاهیدرسطح
باالییبرخــوردارنیســتاماتمام
کارکنانمدرســهبهویــژهمدیریت
اینمرکزآموزشی،استادانراهنما
ودبیرعلومازدانشآموزانراهیافته
بهجشــنوارهحمایتودرحدتوان
امکاناترافراهمکردهاند.
»محمدرضاشایگانراد«
هشــتم پایه دانشآموز
کههمــراههمتیمیاش
توانســتهدرمســابقات
کشــوریخوارزمیرتبه
برترراکســبکند،در
»من میگوید: اینبــاره
وعلیهمیشــهدغدغه
موفقیتدرمســابقاترا
امکاناتمانمحدود داشتیم.هرچند
بوداماهمیشهازحمایتهایمدیر
مدرسهودبیردرسعلومبرخوردار
بودیم.همینموضوعمایهدلگرمی
مابود.مســابقاتکشــوریسطح
باالییداشتوماباتالشوتکیهبر
اندوختهدانشخودتوانستیمدراین
مسابقاترتبهبرترراکسبکنیم.«
محدودیتهــای زدن دور بــه او
اشاره آزمایشگاهمدرسه موجوددر
میکندوادامهمیدهد:»ماســعی
میکردیــممحدودیتهادوربزنیم
وبههیچوجهحاضرنبودیمتسلیم
مثال، بهعنوان شویم. محدودیتها
درآزمایشگاهمدرسهآهکنداشتیم
وبهجایآنازپودرمنیزیماستفاده

میکردیم.«

مشکالت مالی مانع پیشرفت 
استعدادها 

دانشآموزانیکهازاستعدادهای
علمــیباالیــیبرخوردارنــدبرای
پیشــرفتدرمســیرعلــمنیازبه
ابزارووســایلیدارندکهدرشرایط
اقتصــادیفعلیتهیهآنهابســیار
هزینهبراســت.رحیمیبایادآوری
اینموضوع،بهقیمتباالیوسایلو
قطعاتآزمایشگاهیاشارهمیکندو
میگوید:»شرایطآزمایشوپژوهش
برایدانشآموزانبسیارسختشده
آزمایشگاهی ابزاروملزومات است.
بسیارگرانشدهوآزمایشگاهمدرسه
تمامایــنابزارهارادراختیارندارد
کهبتوانیمازآناستفادهکنیم.البته
بایدبگویمآزمایشگاهمدرسهشخصًا
برایمنبســترمناسبیبودکهبه
علمودانشخــودپروبالبدهم.«
ایندانشآموزخالقهمچنینروی
بردهــایالکترونیکیکارمیکندو
دستســازههایمختلفیازجمله
ســاختموشــکمدلودستگاه
درکارنامه راهــم ضدعفونیکننده
علمیخــوددارد.میگوید:»برای
خریدیکبــردالکترونیکیحداقل
بایــد200هزارتومانهزینهکنمو
هزینهمابقیوسایلهمبهاینمبالغ
اضافهمیشــودکههمیشــهبرایم
مقدورنیســتآنراتأمینکنم.به
نظرمنمشکالتمالیمیتواندمانع
پیشرفتاستعدادهایعلمیشود.«

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

محدودیت ها را
دور زدیم

مدیر مدرسه هیئت امنایی 
امام خمینی)ره(:

سطح مســابقات کشوری 
خوارزمی باال بود

»مهدیسلیمانی«مدیرمدرسههیئت
امامخمینــی)ره(،درخصوص امنایی
جایــگاهوکیفیتجشــنوارهخوارزمی
میگویــد:»جشــنوارهخوارزمییکی
ازبزرگترینرویدادهایعلمیاســت
کهمیاندانشآموزانبرگزارمیشــود.
خوشــبختانههــرســالدانشآمــوز
مدرســهامامخمینــی)ره(جزونفرات
برترمنطقــهوگاهجــزورتبههایبرتر
شهرتهرانهســتند.درسالتحصیلی
1400ـ1399جشــنوارهخوارزمیبه
دلیلعدمحضوردانشآموزانبهدلیل
شرایطکروناییبهصورتمجازیبرگزار
شدکهدانشآموزانمابازهمتوانستند
درمحورآزمایشگاهدرمنطقه15رتبه
اولراکسبکنند.بعدهمبهمسابقات
شــهرتهرانراهیافتندکهدراینبخش
هــمرتبهبرتــرراازآنخودکردند.در
نهایتبهمســابقاتکشــوریراهپیدا
کردندکهدراینبخشهمکهبهصورت
مجازیبهمیزبانیاستاناصفهانبرگزار
شــد،ازهراستانتیمهایبرترشرکت
کردهبودنــدکهمجــدداًدانشآموزان
مدرســهمادرمحورآزمایشگاهخوش
درخشــیدند.«اوادامهمیدهد:»سطح
مســابقاتباالبــودوحــدود10روز
دانشآمــوزانباتیمهــایدیگررقابت
میکردندودرپایانرتبهبرترراکسب
کردند.«ســلیمانیبااشارهبهمشکالت
پیشرویدانشآموزانبرایشرکتدر
جشــنوارهخوارزمیمیافزاید:»باتوجه
بهاینکهدانشآمــوزاناجازهحضوردر
مدرسهرانداشتندمجبوربودندبادبیر
مربوطهخوددرارتباطباشند.اینارتباط،
صرفًاازطریقگروههایتشکیلشدهدر
فضایمجازیصورتگرفت.والدینآنها
همدراینگروهحضورداشتندوتبادل
اطالعاتومشــورتصورتمیگرفت.
برایحصولنتایجبهتردرمســابقات،
فیلمهایمســابقاتســالهایقبلدر
اینگروههابارگذاریمیشــد.باتوجه
بهاینکهدوســالآزمایشــگاهمدرسه
غیرفعالبود،وسایلآزمایشگاهفرسوده
شدهبود.ایندرحالیاستکههرسال
ابتــدایمهرماهدبیرانعلوم،وســایل
موردنیازآزمایشگاهرالیستمیکردند
تافراهمشودامامتأســفانهدرشرایط
کرونادبیرمجبوربودخودشوســایل
رابــهمیزانمحدودتهیــهکند.گاهی
اوقاتبرخیازوســایلآزمایشگاهرااز
طریقمدارسهمجــوارتأمینکردیم.
دراینمیان،کارشناسمسئولمنطقه
دراینزمینهبســیارتالشکردندتابا
دانشآموزاندرخصوصجشــنوارهکار
ورفعاشکالشود.«سلیمانیمیگوید:
»بــرایجشــنوارهخوارزمــیالزمبود
یکآزمایشــگاهمجهزدرشــهرتهران
دراختیاردانشآمــوزانقراربگیردکه
شرایطکروناییمحدودیتهاییرادراین
زمینهایجادکــرد.باتماماینکمبودها
دانشآموزانمدرسهماتوانستندبهترین
نتیجهرابگیرندوافتخاریبرایمنطقه

وشهرتهرانرقمبزنند.«

سارا جعفرزاده 

 در شرایطی که کرونا روی بسیاری از امور روزمره تأثیر می گذاشت، دانش آموزان 
مدرســه امام خمینی)ره( در منطقه 15 توانســتند در مسابقات کشوری جشنواره 
خوارزمی که به صورت آنالین و مجازی برگزار شــد، موفق به کسب رتبه برتر شوند. 
این مســابقات به میزبانی اصفهان در 32 گروه 2 نفره برگزار شــد و دانش آموزان 
»علی رحیمی« و »محمدرضا شایگان راد« در پایه هشتم با موضوع آزمایش روشن 
نگه داشتن 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 15 موفق به 
کسب رتبه برتر شده بودند. این دانش آموزان در حالی به این مرحله از مسابقات راه 
یافتند که کرونا روی درس و تحصیل آنها سایه افکنده بود و کالس های درسی شان 
به صورت مجازی برگزار می شــد. بار ســنگینی روی دوش آنها بــود و با توجه به 
پروتکل های بهداشتی، مدارس تعطیل بود و این دانش آموزان به ندرت می توانستند 
در آزمایشــگاه مدرسه حاضر شوند و شانس شــان را برای تمرین و آزمون و خطا 
امتحان کنند. حاال این روزها آنها پر قدرت تر از همیشه به درسشان ادامه می دهند و 

البته از عالقه مندی شان به آزمایش و پژوهش هم غافل نیستند.

علی اکبر مهرآبادی
دبیر علوم دبیرستان 

امام خمینی)ره(

علی رحیمی

محمدرضا شایگان راد
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امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا
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تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

اولصبحاســتوعقربههایساعتهنوزبه
موعدمقررنرسیدهامادرسراسرکوچهسومبانوان
محلههمراهباکارگرانخدماتشهریشهرداری
دیدهمیشوندکههمگیدرتکاپوهستندوکوچه
آراموقرارندارد.ابتدایراهرویدیوارنخســتین
خانهکوچههمبنرینصبشــدهکهحاویاین
جمالتاست:»شهروندمحترممحلهحافظیه،با
توجهبهمشــکالتناشیازوجودجانورانموذی

)موش(درنظراســتپســماندهایتروخشک
بهصورتجداگانهازدرمنازلجمعآوریشــود.
خواهشــمنداستدراینمســیرماراهمراهی
فرمایید.«آموزشگرانادارهپسماندکههرروزبه
محلههامراجعهومردمرابهتفکیکپســمانداز
داخلخانهتشــویقمیکنند،اینبارهمدراین
معبرحضوریافتهاندتاضمنرصدنحوههمکاری
شهروندانبااینطرح،فعاالندراینزمینهراهم
باحضورشهردارناحیه3معرفیوتجلیلکنند.
کارگرانخدماتشــهریهمهمپــایآنهاخانه
بهخانهمراجعهکردهوپسماندهاراازشهروندان

وزن میگیرنــد. تحویل
نوشته مجزا پســماندها
وکیســههایزبالــه،به
منتقل حمل خودروهای
میشود.»صدیقهافخمی«
یکــیازاهالیاینکوچه
در مشــارکتکنندگان و
»ازطریق طرحمیگوید:
آموزشــگرانبازیافتبااینطرحآشناشدموبا
اهالیســاختمانپذیرفتیمتاســطلهایزباله
مخصوصتروخشکدرساختمانمانقراردهند.
حاالاهالیکوچهمازبالههایخودراجدامیکنند.
قباًلسرکوچهیاکنارسطلزبالهمیگذاشتندولی
االندرحیاطداخلاینسطلهامیگذارندودر
روزهایمختلفبرایجمــعآوریمیآیند.امابا
توجهبهوسعتکوچکخانههاسطلزبالهترکمی

بومیگیردوهرروزبایدجمعآوریشود.«

 قرار ما ساعت ۱0 
مخازن120لیتریآبیومشکیرنگداخلهر
حیاطیاگوشهپارکینگهرخانهمشارکتکننده
درایــنطرح،دیدهمیشــود.ایــنمخازنکه
رایگاندراختیارســاختمانهاقرارگرفته،یک
روزدرمیانســرساعت10توسطگروهپسماند
شهرداریناحیه3تخلیهمیشود.»محمدمعما«

ناحیه3منطقه13 شهردار
دراینبارهبیشــترتوضیح
زباله »تفکیک میدهــد:
ازمبــدأیکــیازاهداف
از شــهری مدیریــت
تاکنون گذشته سالهای
بودهاست،ماهمدرمنطقه
اینموضوع دنبال به 13
هستیمتابتوانیمفرهنگســازیکنیمومردمرا
بیشتربرایانجاماینکارتشویقکنیم.ازاینرو
طرح»محلهخوبـشهروندخوب«راازحدود4
ماهپیشباهمکاریسرایمحلهحافظیهبهصورت
پایلوتدر3کوچه»خوشچشمان«،»مهتدی«
و»ســوم«شــروعکردهایمکهجمعآوریزباله
خشکوتردرآنجااجرامیشود.تمامپالکهای
این3کوچه،آپارتمانهاوخانههاییبایکمالک،
بهتفکیکآموزشدیدندومیانآنهاســطلهای
زبالهتروخشــکتوزیعشدهاســت.یکروزدر
میانهمبرایجمــعآوریآنمراجعهمیکنیم
وشستوشــویســطلهاراهمانجاممیدهیم.
آموزشگرانبامراجعهخانهبهخانهشهروندانرا
باطرحآشناکردندواهالیهممشارکتمطلوبی
دارند.«اومیافزاید:»همچنینکیسهزبالهرایگان
دراختیارشــهروندانقرارمیگیردومستمردر
حالرصدهستیمتانقاطضعفرابرطرفکنیم

  چند ماهی است اهالی کوچه سوم محله حافظیه  
آســتین همت باال زده و دست به دست کارشناسان 
پســماند و مدیریت شهری سیزدهمین تکه پایتخت 
داده اند تا این محــدوده را به محله ای عاری از زباله 
نزدیک کنند. آنها با مشارکت در طرح »محله خوب ـ 
شــهروند خوب« به دنبال این هســتند که ضمن 
کمک به حفظ محیط زیســت، دیگر کیسه  زباله ای را 
در معابر و کنار درختان و حتــی داخل جوی محل 
سکونت شــان نبینند و از شر جانوران موذی خالص 
شــوند. آنها در ایــن مدت با دریافــت مخزن های 
مخصوص پسماندهای تر و خشک، در این مسیر گام 
برداشته اند. در یکی از روزهای جمع آوری پسماند از 
خانه های کوچه ســوم، با آنها همراه شدیم تا از روند 

اجرای طرح بیشتر مطلع شویم. 

پروانه بهرام نژاد

کوچه برای اجرای طرح ۳
محله خوب  ـ شهروند 

خوب در محله حافظیه 
لیتر گنجایش مخازن آبی ۱۲۰انتخاب شده است. 

و مشکی رنگی است 
که رایگان در اختیار 

ساختمان ها برای تفکیک 
پسماندهای تر و خشک 

قرار گرفته است. 
 ۱۰

ساکنان کوچه  سوم محله حافظیه 
برای تفکیک پسماند تر و خشک 

آستین باال زده اند

گذر پاکیزه با 
 شهروندان مسئولیت پذیر

صدیقه افخمی
شهروند نمونه

محمد معما
شهردار ناحیه3منطقه13
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وبرسیمبهنقطهمطلوبکهزبالههایارزشمندرا
ازداخلمنزلتفکیکشدهتحویلبگیریمتاقابل
بازیافتباشــدوبهچرخهتولیدبرگرددکهاین
اقدامکمکبهشهرداریوشهربرایاستفادهبهتر

ازمنابعموجوداست.«

 هدیه های کاربردی برای ساختمان ها
متولیانطرحمقابلهرخانهایکهمیرسند،
بســتههاییرابــهافرادفعالدرایــنطرحاهدا
میکنندکهمحتویاتبستهباهدیههایمرسوم
متفاوتاست.شهردارناحیه3منطقه13دراینباره
میگوید:»برایتشــویقبیشترشهروندانطبق
بازهزمانیخاصهمراهبادبیرشــورایاریمحله
حافظیهبهکوچههامراجعهوبستههایتشویقیرا
بهافراداهدامیکنیم.بستههااهداییهدیهبهفرد
خاصنیستودرواقعبرایهمهاهالیساختمان
استکهشاملموادشویندهوموادبهداشتیقابل
استفادهبرایمشاعاتهرآپارتماناست.«»زهرا
قاسمی«یکیازدریافتکنندگاناینهدیهاست
کهازیکماهپیشدرطرحتفکیکپســماندتر
وخشــکدرحیاطساختمانشانمشارکتدارد.
اومیگویــد:»پیشازاینهمســایههازبالههارا
بیرونمنزلودرپیادهروقــرارمیدادندوگربه
کیســههاراپارهمیکردامااالنباسطلهاییکه
دراختیارمانقرارگرفتهوضعیتخیلیبهترشده
استوهمسایههایساختمانمابهخوبیدراین
طرحمشــارکتمیکنند.«اومیافزاید:»پساز
تفکیکپسماندکهماانجاممیدهیمآنهانیزبه
راحتیبازیافتمیکنندواینبرایمحیطزیست

خودمان ســکونت محل
امیدوارم اما اســت. مؤثر
هرروززبالههاراازکوچه
ســومجمعآوریکنندتا
پســماندهایتربونگیرد.
هدیهای همین همچنین
کهبرایاستفادهمشترک
میدهند، ســاختمان در
مشوقخوبیبرایافزایشمشارکتهمهساکنان
آپارتماندراینطرحاســت.«شهردارناحیه3و
شورایارمحلهباهرشهروندیکهروبهرومیشوند
باحوصلهصحبتهاوخواستههایشــانراگوش
میدهندومعمامیگویــد:»اجرایاینطرحدو
مزیتمهماولکاهشیاحذفزبالهگردیودوم
کاهشمیزانتولیدپســمانددرمحلهرادرپی

دارد.«

 مشارکت برای محله ای عاری از زباله
یکساعتیازحضورگروهپسماندومدیریت
شهریدرکوچهسوممیگذردوتقریبًازبالههای
تروخشکازهمهخانههاجمعمیشود.»بهرام
بهرامــی«ومادرش»ملیحهمیرقاســمی«یکی
دیگرازساکناناینکوچهوازمشارکتکنندگان
دراینطرحهســتند.بهرامــیتأکیدمیکند:
»مشارکتبایدجمعیباشدوهمهدستبهدست
همبدهیمومشــارکتکنیمتامحلهایعاریاز
زبالهداشتهباشیم.«مادرشهمصحبتهایشرا
اینطورادامهمیدهد:»مازبالههاراجدامیکنیم
وچونمیدانیماثرخــوباینکاربهخودماو

محلهمــانبرمیگردد.اجرایاینطرحبســیار
خوببودهوامیدوارمدرهمهخانههاوکوچهها
اجراشــود.«اینمادروپســرعالوهبرتوجهبه
تفکیکزبالهدرمنزلنبســتبهمحیطزیست
اطرافشانهمحساسهســتندودوستندارند
رویزمینزبالهببینندبهطوریکهوقتیشهروند
دیگریدربوســتانمحلهیاپیادهروکوچهشان
زبالهبهزمینمیاندازد،آنرابرمیدارند.بهرامی
اســت: معتقد دراینباره
ایــنکارمیخواهیم »با
اگر باشــیمچون مشوق
ماشــهروندانزبالهروی
زمیننریزیم،هرگزشاهد
انواعزبالــهدرپیادهروو
بود.« نخواهیــم جویها
آموزشــگرانباســاکنان
آخرینخانــههمارتباط
میگیرنــدوازآنهــانیز
روزهای مثل میخواهند
ادامه قبلبــهتفکیــک
صــورت در و دهنــد
وجودمشــکلباآنهادر
شــهرداریناحیهارتباط
برقــرارکننــد.جویهر
دوســویکوچهعاریاز
زبالهاستودرپیادهروهااثریازکثیفینیست.
نگرش شهردارناحیهمیگوید:»تالشمیکنیم
کاهشپسمانددرمبدأرادرمیانشهروندانبه

یکفرهنگعمومیتبدیلکنیم.«

صبح ساعتی است که ۱۰ 
شهروندان می توانند 

منتظر حضور گروه 
پسماند شهرداری ناحیه 

3 برای تخلیه مخازن 
باشند. 

روز در هفته زباله های ۳ 
تفکیک شده شهروندان 
مشارکت کننده در طرح 

محله خوب  ـ شهروند 
خوب جمع آوری می شود. 

خداحافظی با زباله های کیسه ای
تعدادشــهروندانفعالدراینطرحدرکوچه
ســومزیاداســتوازآنهادراینمدتبهپاس
مشــارکتمطلوبیکهداشــتهاند
تجلیلمیشوند.»نسرینسلیمانی«
بانــویدیگریاســتکــهدراین
طــرححضــورفعالومشــارکت
دارد.اومعتقــداســت:»مــناز
اینکهمدتهاســتکــهدیگرجلو
درخانهمــانآشــغالنمیبینــم،
خیلیراضیام.همینکهســاکنان
ساختمانوقتیازخانهخودبیرون
میآیند،کیسهزبالهشانراهمبهحیاطمیآورند
ودرسطلهاییکهشهرداریدراختیارساختمان
قراردادهمیریزند،بســیارمؤثربودهاســت.«او
میافزاید:»پیشازاینوقتیافرادکیسهزبالهرا
درپیــادهرووکناردرختقرارمیدادند،عالوهبر
انتشاربوینامطبوعباعثافزایشتعدادموشها
میشــدوهمچنینگربههامیآمدندکیسههارا
پــارهمیکردندوبهســطحخیابانمیریختندو
منظرهنازیباییهمایجادمیشد.امادیگرازاین

صحنههادرمحلهماخبرینیست.«

»اشــرفکاظمی«بانویدیگریازساکنان
ایــنکوچهوازفعاالنطرحتفکیکپســماند

اســت.ازاوهــمبابــتپیگیری
خــوبدرروندتفکیکپســماند
میشود. تجلیل ساختمانشــان
»وظیفــه میگویــد: کاظمــی
شــهروندیخــودمیدانمکهدر
طــرحتفکیــکزبالهمشــارکت
کنم.چونبهمحیطزیستکمک
میکندومنهمــکاریمیکنم.
بــههمــهتذکرمیدهــموحاال

همهســاکنانبزرگوکوچکبااینسطلها
آشناهســتندوزبالههایخودراحتمًادراین
سطلهایتفکیکشدهقرارمیدهند.«اوادامه
میدهد:»منخودمنوهدارمومعتقدمآموزش
بایدازســنینکمانجامشودتادرذهنبچهها
اثرگذارباشد.همچنینوقتیبچههاحساسیت
وتوجهمارادرتفکیکپسماندازسنینکمتر
ببینند،بهراحتــیاینموضوعدرآنهانهادینه
شدهودرآیندهدچاربحرانهایزیستمحیطی

کمتریخواهیمبود.«

غرفه های محدوده 
ناحیه ۳کجا قرار دارد؟

 نشانی  نام غرفه 

سی متری نیروی هوایی، لوزی
خیابان بصیر، فلکه لوزی

مسیل منوچهری41/8
نبش شورا

خیابان امامت، خیابان عبدالعظیمی
عبدالعظیمی نبش مسعود 

سعد

مسیل جاجرود، نبش جاجرود
مجتمع فرهنگی و ورزشی 

کوثر

تهران نو میدان چایچی، نشاط
خیابان سفید کوه نبش 

بوستان نشاط

زهرا قاسمی
شهروند نمونه

نسرین سلیمانی
شهروند نمونه

اشرف کاظمی
شهروند نمونه

بهرام بهرامی
شهروند نمونه

ملیحه میرقاسمی
شهروند نمونه
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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
توکلی

درزمانقدیمشــرکتواحداتوبوسرانیفعلی
کهدرخیابانهنگامقــراردارد،یکپارکینگپر
ازاتوبوسهــایگازوئیلیمرســدسبنــزودوج
بودکــهدورتادورشبابشــکهمحصورشــدهو
اطرافشتاچشــمکارمیکردبیابــانبود.کمکم
دربیابانهایاطرافاینشــرکت،محلهایشکل
گرفتکهساکنانشهمگیدرشرکتاتوبوسرانی
کارمیکردند؛یکیرانندهبود،یکیبلیتفروشو
دیگریتعمیرکار.پدر»عســگرسپهرزاد«ازاهالی
فعلیاینبخشازشــهرهمازساکناناولیهمحله
ورانندهیکیازاتوبوسهایبنزشرکتواحدبوده
است.عسگرآقاکه60سالداردوعمریرادرمحله
شــرکتواحدزندگیکردهدربارهشکلگیریاین
محلهمیگوید:»قدیمهااتوبوسدارهاســرمسافر
دعواوحتیگاهیچاقوکشیهممیکردند.کرایه
اتوبوسنرخثابتینداشت.هرکسیهرچقدرزورش
میرسیدمیگرفتیابرایاینکهبازارراخرابکند
ومسافرهارابهاصطالحقاپبزندنرخکرایهراپایین
میآورد؛تااینکهشرکتواحدکهتأسیسوقرارشد
یکنرخوسازوکارواحدیبرایاتوبوسهاتعیینو
ایندعواهاتمامشــود.اتوبوسداراندعوتبهکار
شدند،بلیتاتوبوسهم2زارتعیینشد.آنزمان
پدرمنهمیکبنزقدیمیداشــتومادریکیاز
خانههایمعروفبه»قمرخانوم«کهچندخانواده
درآنزندگــیمیکردنددرجنوبشــهرزندگی
میکردیم.دراطرافشــرکتواحدهمهبیابانبود
وهیچکسحاضرنبودزندگیکند.مدیرانشرکت
همبرایتشویقرانندگانواتوبوسدارانخانههایی
ســازمانیاطرافشرکتساختندوگفتند»بیایید
زندگــیکنید،کرایــههمندهیدپــولخانهرااز
حقوقتانکممیکنیم.«ماهمدریکیازاینخانهها
ساکنشدیموبرجی35تومنازحقوقپدرمبابت

خانهکسرمیشد.«

 در اوایل دهه 40 شــرکت واحد اتوبوســرانی در شــرق تهران تأسیس و باعث 
شکل گیری محله ای به همین نام شد. این محله که درتقسیم بندی محله های تهران، 
جزو محله کوهک فعلی است، از ساختمان شهرداری منطقه چهار تا پارکینگ شرکت 
واحد اتوبوســرانی امتداد دارد. تاریخچه شکل گیری و خاطرات اهالی این محدوده از 

محله کوهک را با دو نفر از ساکنان قدیمی آن مرور کرده ایم.   

پریسا نوری

تاریخچه یکی از محله های شمال شرق تهران خواندنی است

 سنگ بنای این محله 
را »شرکت واحد« گذاشت

اتوبوس سواری، تنبیه 
بچه های شرکت واحد!

آوانکهحاال86ســالداردوبازنشسته
شرکتواحداست،خاطرهدیگریازدوران
کودکیاشتعریفمیکند.اومیگوید:»ما
بچههایشــرکتواحــد،پدرهایمانهمه
راننــدهاتوبوسبودنــدوتنبیهماناینبود
کهیــکروزهمراهپدرمانســرکاربرویم.
یادماستهروقتشیطنتمیکردممادرم
بــهپدرممیگفــت»فرداایــنمحمدرابا
خودتببرسرکار....«فردایآنپدرممرابا
خــودشمیبرد.اودرخط»تختطاووس«
تا»توپخانه«کارمیکرد.یادماست8ساعت
دراتوبوسمینشستموهمشازسرخطتا
تهخطمیرفتیموبرمیگشتیم.یکیدوبار
اولجذاببود،ولیبعدحوصلهامحسابیسر
میرفتوخستهمیشدموقولمیدادمکه

دیگردرخانهشیطنتنکنم.«

 وقتی صدای »جیک جیک« 
در محله می پیچید

»محمدرضاآوان«کهاز40سالپیشدر
شهرکبهارانساکناستدراینمحلهگردی
همراهمانمیشود.اوکهازکودکیدرمحله
شرکتواحدزندگیکردهوبعدهامثلپدرش
رانندهشــرکتواحدشده،میگوید:«ازسال
44کهبهخاطرشــغلپدرمبهمحلهشرکت
واحدآمدیماینجازندگــیمیکنم.اوادامه
میدهد:»یادماستاطرافاینجاهمهبیابان
وتپهوخاکریزبود.یککارخانهجوجهکشی
درنارمکبودکهبهقــدریتخممرغهایش
زیادبودکهتخمهارادربشکهمیگذاشتو
میآوردپایتپههاوخاکریزهامیریخت.در
اثرگرماجوجههاازتخمبیرونمیآمدندواز
تپهسرازیرمیشدندوصدایجیکجیکشان
محلهرابرمیداشت.ماهمبچهبودیمباذوق
وشــوقمیرفتیمجوجههــارامیگرفتیمو

میآوردیموبزرگمیکردیم.«

شهرک 400 دستگاه
بخشغربیمحلهشــهرکمســکونی
»بهاران«بهچشممیخورد.دراینشهرک
20بلوکمســکونیســاختهشدهکههر
بلوک20واحــدخانهداردبــرایهمین
به400دســتگاهمعروفاست.خانههای
اینشــهرکهمدردهه50برایسکونت
کارگرانشرکتواحدساختهشده.سپهرزاد
دربارهاینشهرکمیگوید:«اینجاخاکریز
بــود،روزهایتعطیلارتشمیآمدومانور
نظامیدرآنبرگــزارمیکرد.دردهه50
کهتعدادکارگرانشــرکتواحدزیادشد،
اینشــهرکرابرایآنهاساختند،اماهنوز
بهکارگرانواگذارنشــدهبــودکهانقالب
اسالمیپیروزشد.درشلوغیهایروزهای
اولانقالبیکشرکتبیمهبهخیالاینکه
میتوانــداینجاراتصرفکنــد،آمدودر
شهرکراقفلزد.اماکارگرانشرکتواحد
آمدندودرشهرکراشکستندوحقشان

راگرفتند.«

مسجدی که با حقوق کارگران ساخته شد
ساختمسجدمحلههمحکایتشنیدنیداردکهعسگرآقابرایماننقلمیکند:»دریکتکهاززمینهایخاکی
اطرافمحله،قرارشدمسجدیساختهشودویکیازهمسایههابهنامآقای»معزپور«بانیساختآنشد.آنزمان
کارگرانشرکتواحد700تومنحقوقمیگرفتند.سرماهکهحقوقهارامیدادندقبلازاینکهبهخانهبروندیک
راستپیشبانیمسجدمیرفتندوهرکدام5تومنازحقوقشانرابرایساختمسجدمیدادندوفیشمیگرفتند.

اینمسجدباهمین5تومنهاساختهوآبادشدوخوشبختانههنوزهمسرپاست.« قیرگونی قسطی 
سپهرزاددر59ســالگی،حافظهبسیار
خوبــیداردوتــکتــکهمســایههای
قدیمیشــانرابــانامومشــخصاتبهیاد
مــیآوردوخاطراتشــانرامــرورمیکند.
وقتیبهبوســتانیکهوســطمحلهاســت
اســتمیرســیم،میگوید:»اینجاهمش
خاکیبود،یکیازهمســایههابهاسمآقای
»علیزاده«یکچالهبــزرگکندهبودودر
آنقیردرســتمیکرد.بعدهمپشــتبام
همســایههاراقیرگونیمیکردوقســطی
پولشرامیگرفت«بااوبهنخستیننانوایی
ســنگکیمحلهکــههنوزتنورشروشــن
است،ســرمیزنیم.میگوید«اینجارابرای
کارگرانشرکتواحددرستکردهبودند.آن
موقعپولنقدنبودنانرانســیهمیآوردیم،
ســرماهکهباباهایمانحقــوقمیگرفتند
حســابنانواییراتسویهمیکردند.»شاطر
عباس«آدمخیلــیخوبیبود.اگردوتانان
میخواستیمسهتانانمیدادومیگفتنان
تازهیکیراســرراهتابهخانهبرسیدتعارف
کنید.یکبقالــیقدیمیهمبودکهخیلی
کاسبخوبومنصفیبود.هوایکارگرهارا

داشتواجناسشرانسیهمیداد.«

خانه هایی که دیوار 
نداشت

آنزماندرمحلهشــرکتواحد261خانه
ســازمانیســاختهوبهکارگرانشرکتواحد
تحویلدادهشــد،اماحــاالازآنخانههافقط
دویا3تابههمانشــکلباقــیماندهوبقیه
جایشانرابهساختمانهایچندطبقهدادهاند.
سپهرزاد،دیوارآجربهمنییکیازآنخانههای
قدیمــیرانشــانمیدهــدومیگوید:»این
خانهها150تا220متریوسهخوابهبودند.
همهشانحیاطداشــتندودرحیاطشانیک
حوضپرآببود.«اودرحالیکهبهپیسنگی
دیواراشــارهمیکند،ادامهمیدهد:»اوایلکه
بهاینخانههاآمدیــم،هنوزکاملنبودیعنی
حیاطخانههادیوارنداشتوبایکبلوکبتنی
کوتاهازهمدیگرجدامیشدوبچههابهراحتی
ازرویبلوکمیپریدندوبهخانههمســایهها
میرفتندوشــیطنتمیکردند،بعدهاشرکت
واحد19رجآجررویبتنهاکشید.«سپهرزاد
یکیازخانههایدوطبقهرانشانمانمیدهد
ومیگویــد:»خانههاهمهیــکطبقهبودند.
بعدهابانک50هزارتومانواممیدادکهمردم
خانههایشــانرادوطبقهکنند.یادماستیک
آقاییبهنام»نــوروزی«کهمعماربودمیآمد
درخانههاوپیشــنهادمیدادکهطبقهدومرا
بســازد.خودشهممیرفــتواممیگرفتو

طبقهدومرامیساخت.«
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رفاقتی

پاییزداردنیمهاولراپشــتسرمیگذاردوگلو
گیاهانکمکمدرحالتغییروضعیتهستند.ازاینرو
برایمحافظتومراقبتازآنهاضرورتداردچندکار
ســادهانجامدهیدتاشاهدرشــددوبارهگیاهانخود
باشید.کارشــناسمرکزتحقیقات،آموزشومشاوره
ادارهفضایســبزشــهرداریمنطقــه13دراینباره
میگویــد:»زیروروکردنوهوادهیخاک،کاشــت
نشاءهایپاییزه،کوددهی،محافظتازگیاهاندربرابر
سرما،آبیاریمناسب،هرسگیاهان،کنترلعلفهای
هرزوآفاتوبیماریهاوکاشتگلهایپیازیازجمله
کارهاییاستکهمیتوانبرایدرختانوگیاهانمان
دراینفصلزیباانجامدهیم.«»شــکوفهپورناصح«
ادامهمیدهد:»هریکازاینمواردهمنیازمندرعایت
نکاتیاســتمثاًلزیروروکردنوهوادهیخاکدر
خاکهایســنگینبرایاصالحزهکشیخاکصورت
میگیرد.درنشاءکاریهابهاندازه1/5برابرطولبیل،
ازعمقخاکرازیروروکنیدتابههنگامکاشت،کار

بابیلچهراحتباشد.«

کاشت پاییزی فراموش نشود
بنفشــه،میناچمنی،میمون،همیشــهبهار،شب
بو،فراموشممکن،قرنفل،سیلن،...بهتریننشاءهای
پاییزیهستندکهازاواخراسفند)پسازپایانفصل
ســرما(تااواســطخردادماهگلدهیدارند.پورناصح
میگوید:»روشکاشتبهاینصورتاستکهبذرآنها
رادرخزانــههوایآزادمیکارند،یکماهبعدکهگیاه
چندبرگهشد)6ـ4برگ(آنرامهرماهمیکارندودر
نهایتاوایلاسفندماهبوتههارابانشاهایموسمبهار

جایگزینمیکنند.اگرازنظرزمینمشکلی
نباشدمیتوانبهجاینشاءکردنگیاهدر
خزانهدوم،آنهارادرزمیناصلینشاءکرد.«

هرس اصولی
هرسکردنچهدرفضایسبزشهریو
چهدرفضایخانهوباغ،کارکاماًلتخصصی
وفنیاســت.مهندسپورناصحمیگوید:

»توجهبهزمانگلدهیدرختچهوگیاهانبرایهرس
بسیارمهموهرسگیاهانباهرسدرختانمیوهکاماًل
متفاوتاست.باهرسشــدیدوغیراصولیزیانهای
جبرانناپذیریازجملهخشکیدگیدرخت،برهمزدن
تعادلهورمونهایدرونیدرختنیزخواهدشــدو

چنانچهبههردلیلقصدهرسشدیددارید،
بایدزیرنظرافرادمتخصصوحداقلظرف
3تا4سالوبهصورتتدریجیانجامشود.«

کوددهی و آبیاری مناسب
یکیدیگرازکارهاییکهاینروزهابهتر
اســتبرایگیاهانودرختانانجامشود،
کوددهیاســت.کارشناسمرکزتحقیقات،
آموزشومشاورهادارهفضایسبزشهرداریمنطقه13
دراینبارهبیشــترتوضیحمیدهد:»کوددهیباشروع
فصلپاییز،کندوکوبهمــراهباکوددهیرادرمعابر
وپارکهاآغازمیشــودودرگیاهــانداخلمنازل
هــمبهترینزمانازاوایلآبانمــاهتااوایلفروردین

ماهاســت.کوددهیباعثاصالحبافتخاکوتغذیه
گیاهانمیشــودوازیخزدگیآنهاجلوگیریمیکند.
برایاینکارمیتوانانواعواقسامکودهایشیمیایی
کاملوحیوانیاستفادهکرد.«اومیافزاید:»همچنین
باتوجهبهشرایطآبوهواییونیازگیاهان،آبیاریدر
فصلپاییزدرزمانهاییکهنزوالتآسمانیبهمیزان
کافینیســت،ازعملیاتضروریبرایگیاهانفضای
ســبزوگیاهانمنازلبهشــمارمیآید.اینمواردو
مواردیدیگرمثلکنترلآفاتوبیماریها،محافظت
گیاهاندربرابرســرماوانتقالآنهابهمحلیدیگردر
صورتامکانوحتیتهیهقلمهچوبســختازرزو
درختچههایدیگر،تغذیهوحــذفعلفهایهرزاز

دیگرکارهایمناسباینفصلزیبااست.«

 توصیه کارشناس فضای سبز شهرداری منطقه13 
برای مراقبت پاییزی از گل ها و گیاهان

نشاء های پاییزی بکارید
پروانه بهرام نژاد

  پاییز را فصل خزان گیاهان می دانند چون طبیعت در این فصل شروع به تغییر و از منظر بعضی ها 
دچار پژمردگی می شــود اما با به کارگیری کمی مهارت و البته برنامه ریزی و طراحی، می توان یکی 
از رنگین تریــن زمان ها را با وجود گیاهان و گلدان های جذاب تجربــه کرد. مهارت ها و اقداماتی 
که »شکوفه پورناصح« کارشــناس مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره اداره فضای سبز شهرداری 

منطقه13 آن را در ادامه توضیح داده  و به کارگیری آن این روزها خالی از لطف نیست. 

شکوفه پورناصح
کارشناس فضاي سبز 

شهرداري منطقه13
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خبر کوتاه

آموزش رایگان 
رشته های ورزشی در بوستان ها

فضاهایورزشــیبرایتوســعهوترویجفرهنگ
ورزشوفعالیتبدنــیبانواندرمنطقه13ایجاد
شــد.شهردارسابقمنطقه13ترویجفرهنگورزشدر
میانبانوانراضروریدانســتوگفت:»جمعیتبانوان
شهرتهران،گذشتهازسالمتی،نشــاطوشادابیبرای
انجامهرچهبهترزندگیفردیواجتماعیبهفرهنگسازی
برایتوسعهفضاهایورزشی،زیرساختهاوامکاناتدر
اینعرصــهنیازدارندکهدراینراســتا،بــاتدارکو
پیشبینیطرحوبرنامههایورزشیفضایمناسببرای
حضوروفعالیتورزشــیبانوانایجادشــدهاســت.«
»مجتبیشــکری«افزود:»اینطــرحدرقالبآموزش
رایگانبهشــهرونداندررشتههایوالیبال،تنیسروی
میز،ایروبیک،دارت،شطرنجو...دربوستانهایمنطقه
آغازشــدهوبهمدت12جلسهزیرنظرمربیتخصصی
برگزارمیشــود.«اوادامهداد:»هفتههایورزشینیزبا
برگزاریمسابقاتدررشتههایمختلفایروبیک،آمادگی
جســمانی،دارتوفریزبــیدربوســتانهایمنطقه
برپاست.«شکریدربارهبرگزاریمسابقاتمحلههایجام
بانویشهرگفت:»امسالدههانفرازبانوانساکنمنطقه
باحضوردرفعالیتهایورزشیپیشبینیشدهازسوی
ادارهورزشمنطقــه،بایکدیگررقابــتکردهوروزهای
ورزشــیراســپریکردند.«اویادآورشــد:»همچنین
نخستینایستگاهتخصصیمهارتهایپایهایکودکان

نیزبهزودیدربوستانخیامآغازبهکارمیکند.«

راهنما

منطقــه4تزریــقواکســنکرونا،بــاهدف
خدمترسانیبهشهروندانوتسهیلدسترسی
اهالیدرپایگاهســرایمحلهکوهســاربــرایتمام
گروههایسنیمجازانجاممیشود.واکسنسینوفارم
هرروزازساعت8:30صبحدرساختمانهایسرای
محلهکوهسارساختمانشمارهیکدرخیاباناستخر،
خیابان244شرقیپالک38پایگاهسالمتکوهسارو
ساختمانشمارهدودرخیابانرجایی،کوچه6غربی،

پالک133پایگاهسالمتباهنرتزریقمیشود.
منطقه 8واکسیناســیونافرادســالخوردهو
ناتواندرمنازلازسویادارهاجتماعینواحی
شــهرداریمنطقه8باهمتمسئوالندواموایمنی
انجاممیشــودوســالمندانمیتوانندبــاتماسبا
شــهردارینواحیازخدماتواکسیناسیوندرمنزل

بهرهمندشوند.
منطقه13پلعابرپیادهبزرگراهشــهیدباقری
تقاطعخیابانسعدیباموادپوششیاپوکسی
بازسازیشد.برایپیشــگیریازیخزدگیوخیس
شدگیســطوحپلهایعابرپیاده،ســطوحپلههاو
عرشــهپلعابرپیادهدرفصلسرمااینپلبهامکان

جدیدتجهیزشد.
منطقه14کالسهایهنریپاییزهسرایمحله
عارفویژهبانوانآغازشــدهاست.دراینسرا،
دورههایآموزشــیژلــهتزریقی،دورچیــنغذاو
آشــپزی،پختشــیرینی،آموزشدادهمیشــود.
عالقهمندانبرایثبتناممیتوانندبهبزرگراهشهید
محالتی،خیابــانگیلکیجنوبــی،کوچهرحمتی
مراجعهکنندیاباشماره33718190تماسبگیرند.
منطقه 15دستگاههایورزشیدربوستانامام
زمان)عج(محلهرضویهباهدفتأمینامکانات
رفاهیوورزشیبرایشــهروندانجانماییشد.این

بوستاناکنوندرمراحلپایانیتجهیزقراردارد.

کوچه را ما جارو می کنیم 
کتابپیشــنهادیبرایمطالعــهدرپایان
اینهفتــه،اثریباعنوان»کوچــهراماجارو
میکنیم«نوشتهعلیاهللسلیمیدربارهاهمیت
تکریمپاکبانهادرمحیطهایشــهریاست
کهدرآن،نحوهمواجهشــهروندانبامسائلو
مشــکالتیکهبرایپاکبانهاپیشمیآید،در
قالبداســتانروایتشدهاست.رویکرداصلی

اینکتاب،فرهنگسازیدرخصوصرفتارصحیحباافرادوگروههایخدماتیوزحمتکشدر
جامعهشهری،ازجملهپاکبانهااستکهبراینظافتوپاکیزگیکوچههاوخیابانهایشهر،
شبانهروزیزحمتمیکشندتاساکنانشهرازمحلههایتمیزوپاکیزهبرخوردارباشند.دراین
میان،برخیازشــهروندانهموارههوایاینافرادزحمتکشرادارندودرمواقعالزمبهیاری
آنهامیشتابند.مانندشخصیتهایکتاب»کوچهراماجارومیکنیم«کهدریکشرایطخاص
سعیمیکنندهوایپیرمردپاکبانوناخوشاحوالمحلهراداشتهباشند.ماجراهایاینکتاب
دربارهدخترکوچکیبهنامســپیدهاســتکهوقتیمتوجهبیماریپیرمردرفتگرمحلهشان
میشــودباپولهایتوجیبیخودبرایاوشــالوکالهپشمیمیخردودریکروزطوفانی
منتظراوســتتابیاید.درادامهپایافراددیگریازجملهمادردخترکوچکهمبهماجراباز
میشودومادرودختربرایبهترشدِنحالپیرمردرفتگروخوشحالیاودستبهکارمشترکی
میزنندکهبااستقبالهمسایههاهممواجهمیشود.دربخشیازاینکتابمیخوانیم:»صدای
زوزهبــادازکوچــهمیآید.اماهنوزصدایجارویپیرمردنمیآید،نگرانمیشــوم،باخودم
میگویم:شایدیادشرفتهامروزبیایدکوچهراجاروکند.آنهمامروزکهازصبحبادوطوفان
اســتواینهمهبرگخشکوشاخهشکستهتویکوچهریختهاست.«تصویرگریاینکتاب
توسطهالهقربانیانجامشدهومخاطباناصلیآن،گروهسنی7سالبهباال(هستند.اینکتاب
با28صفحهمصوررنگی،شــمارگان2هزارو500نســخهوقیمت13هزارتومانازسوی

انتشاراتکانونپرورشفکریکودکانونوجوانانمنتشرشدهاست.

کتاب هفته 

نظافت روزانه معابر و  پاسخ مسئول
نظــارت بر ایــن موضــوع به صورت 
مداوم انجام می شود. هرچند گاهی 
این موضوع به دلیل عملکرد ضعیف 
برخی کارگران قابل اجتناب نیست. 

داود نریمانی، معاون خدمات شهری 
و محیط زیست شهردار منطقه4

دردسر زباله در محله کوهک
متأســفانهچندیاست منطقه 4
کــهانباشــتزبالــهدرجویهــاو
باغچههایبرخیمعابرمحلهکوهکبه
دفعاتمشــاهدهمیشود.ازمسئوالن
درخواســتداریمنســبتبهنظافت

محلهتوجهبیشتریداشتهباشند.
جمعی از اهالی محله کوهک 

اداره اجتماعــی ناحیه  پاسخ مسئول
یک به تازگی با هدف طرح نگهداشت 
شــهر، فنس هــای زمیــن ورزشــی 
بوستان شهدای تهرانپارس را مرمت 

کرده و این مشکل رفع شده است. 
محمد باقرکحالی
شهردار ناحیه یک منطقه 8

فنس  ها را مرمت کنید
مشــکالت از یکــی منطقه 8
شــهرونداندرزمینورزشیبوستان
فنسکشیهای تهرانپارس شــهدای
ناقصاستکهلبههایآهنیآنهاتیز
وبرنــدهبودهودرمــواردیمنجربه
آســیبدیدگیشدهاســت.لطفًااین

فنسهارامرمتکنید.
مهدی سهرابی ـ ساکن محله تهرانپارس

به همت واحد خدمات  پاسخ مسئول
شهری ناحیه شست وشوی نرده های 
خیابان پیروزی مستمر انجام می شود. 
شــهروندان می توانند مشــالت را با 

سامانه 137 در میان بگذارند. 
 مسعود شابهرامی، مدیر اداره 
خدمات شهری شهرداری ناحیه 
2منطقه 13

نرده های کثیف
خیابــان نردههــای منطقه 13
پیروزیبهدلیلترددباالیخودروها
خیلیزودکثیفمیشودوبهنظافت
روزانهنیازدارد.سیاهینردههاهنگام
عبورازکنارآنهــامنجربهآلودگیو

کثیفیلباسعابرانمیشود.
یوسف صادقی ـ ساکن خیابان پیروزی

بــرای جلــب رضایت  پاسخ مسئول
شــهروندان، پیــام شــهروند مورد 
بررســی قرار گرفت و نهر مورد نظر 

الیروبی شد. 
روابط عمومی شهرداری ناحیه 5 
منطقه14

جوی کثیف
جــویخیابــانعالمه منطقه 14
شمالیبهدلیلتجمعزبالهکثیفوبد
منظرهشدهاست.بااینوضعیتقطعًا
هنگامبارش،جویلبریزازآبآلوده
شــدهودردســرهایزیادیرابرای
اهالیایجادمیکنــد.تقاضاداریمبه

اینمشکلرسیدگیکنند.
حمید کاشفی ـ ساکن خیابان عالمه

الو محله هویت

محله شیوا، روزگاری ایستگاه درشکه و طوافی ها بود

محلهشیواازمحلههایقدیمیمنطقه14استکهدرمحدودهناحیه2وقسمتمرکزی
آنقراردارد.محلهایکوچککهازشــمالوجنوببهخیابانهایشاهآبادیولرستانراه
داردوازغربوشــرقبهخیابانزینتیافخمومیدانتفحصمنتهیمیشود.مهمترینو
شایداصلیترینمعبراینمحله،خیابانشهیدداورزنیاستکهدربیناهالیبهشیواشهرت
دارد.محلهشــیوابافتفرسودهایداردکهاینمســئلهازنمایظاهریخانههایپیداست.
قدمتمحلهبهســالهایدوربرمیگرددوکوچهوخیابانهایباریکوخانههایکلنگیو
نقلیشاخصهاینمحلهبهشمارمیآید.اماآنچهقدیمیهایمحلهشیوادربارهمحلسکونت
خودمیگویندوذهنهرمخاطبیرابهدورانگذشــتهسوقمیدهد،اینکهتاقبلازدهه
50،اینمحلهخاکیبودهوردیازآســفالتدرآندیدهنمیشد.»احمدفریدونی«یکیاز
قدیمیهایمحلهدربارهآنروزهاتعریفمیکند:»شغلاصلیاهالیاینمحله،طوافیبود.
یعنیدستفروشیباچرخدستی.دورمیدانگاهیجمعمیشدندومردمزیادیازدورونزدیک
برایخریدبهاینجامیآمدند.درگوشهایازمیدانگاههمایستگاهدرشکهایمستقربودکه
مسافرانرابهمقصدمیدانهایخراسانوسرآسیابمیبرد.یکیازتفریحهایبچههادرآن
روزها،اینبودکهپشــتدرشکههاپنهانمیشدندووقتیدرشکهحرکتمیکردآنهاهم
یکدلسیرسواریمیگرفتند.«بهگفتهفریدونیایستگاهدرشکهوطوافیهابابرپاییروز
بازاردرمیدانسرآســیابکمکمرونقخودراازدستدادوبهمروربرچیدهشد.اینروزها
شرایطمحلهشــیواازنظرسرانهفرهنگیوفضایسبزتعریفچندانینداردوفعالیتهای

آموزشیآنبیشتردرسرایمحلهومساجدحوریوبابالنجاتانجاممیشود.

مژگان مهرابی


