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عمران و امنيت ؛ مطالبات هميشگي اهالي گلشهر
همراه با شهردار منطقه  5و واگويههاي اهالي كوچه درمانگاه ،در شهيد آويني
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فرهنگ وجامعه

هم محله اي
حسين برادران فر

عشق به زندگي با كار كردن
همراه با رمضان ماهاني،قديمي محله رضائيه

مهناز لقايي

آدرس��ي كه دادهاند ،خيلي درهم و برهم اس��ت .شهيد آويني
17يا  15كوچه درمانگاه .بعد ازكمي جستجو ميفهمم ،آدرس
را اشتباه دادهاند! بيمارستان امام سجاد(ع) خيلي باالتر است.
وارد آويني  33ميش��وم ،كوچهاي است كمنور با عرض كم .از
جواني كه ابتداي خيابان ايستاده آدرس مسجد را ميپرسم و
او ميگويد :خيلي بايد برويد .راننده س��وارش ميكند ،جوان
يكراس��ت ما را به مسجد «زيد ش��هيد» در كوچهاي  6متري
مي برد.
از پارك ماشينها ميفهمم كه بروبچههاي شهرداري آمدهاند.
نماي بيروني مس��جد كوچك و ساده است اما داخلش بزرگ و
جادار .اهالي محله دور تا دور مسجد نشستهاند .بعد از خوشآمد
گويي و تعارفات معمول ،شهردار منطقه  5پشت ميز كوچكي
ميايس��تد و پيرامون فعاليتهاي ش��هرداري به خصوص در
منطقه شروع به صحبت ميكند.
حسن شروع با چند پروژه بزرگ در شهيد آويني
مهندس حسيني ،شهردار منطقه  5بعد از تشريح فعاليتهاي
شهرداري براي اينكه مجلس را به خوبي شروع كند ،نويد اجرا
و اتمام چند پروژه بزرگ را در منطقه ميدهد ،پيگيري ساخت
كتابخانهاي به متراژ  500متر مربع در شهيد آويني  ،43شروع
پروژه ورزشگاه سرپوشيده و فضاي سبز  4هزار متري در منطقه
گلشهر و افتتاح آن در سال  ،90شروع خوبي است اما دليلي براي
مطرح نكردن مشكالت از سوي مردم نيست.
تكليف زمينهاي وقفي را روشن كنيد
بعد از اتمام صحبتهاي مقدماتي مهندس حسيني همهمهها
شروع ميشود ،در اين لحظه سرو صداي يكي از اهالي در مورد
زمينهاي وقفي بلند ميشود كه نسبت به اين مسئله معترض
اس��ت؛ از ش��هرداري گلهمنديم ،زميني كه مالكش مشخص
نيست ،چگونه از ش��هرداري مجوز ساخت گرفته اواز شخصي
به نام «تقيزاده» نام ميب��رد و در ادامه ميگويد :اين آقا روي
زمينهاي مردم جوالن ميدهد ،تكليف اين زمينهاي وقفي
را روشن كنيد!
مهندس حس��يني در جواب به اين ش��هروند ميگويد :آقاي
عليمحمد تقيزاده از متولي موقوفه وكالت دارد! جواب شهردار
باعث ميشود تا اين شهروند صدايش را بلندتر كند و استنادات
ديگري براي مورد صحبتش ذكر كند .اين مسئله باعث ميشود
كه ش��هردار از مس��ئول روابط عمومي بخواهد تا اين مسئله را
يادداشت كرده تا در زمان مقتضي به آن رسيدگي شود.
اجاره بهاي اوقاف بر چه اساسي است!
مورد بعدي در مورد اجاره اوقاف اس��ت .مهندس حس��يني در
خصوص صحبت يكي از شهروندان ميگويد :يكي از شهروندان
اين شكايت را دارد كه اجارههايي كه اوقاف از ما ميگيرد ،مبتني
بر قانون نيست ،وي بايد مس��ئله را دقيق براي ما بگوييد كه ما
آن را بررس��ي كرده و بدانيم كه اگر ضابطه خاصي هست ،آن را
پيگيري كنيم.
در اين لحظه يكي ديگر ازشهروندان ميگويد :براي اين كار هيچ
ضابطهاي نيست ،به نام اوقاف دفتر وكالتي زدهاند كه مشخص
نيست كه آيا قانوني است يا خير؟! ما ميخواهيم بدانيم بر چه
اساسي براي مردم اجاره تعيين ميكنند! اين قضيه بايد اصولي
پيگيري شود.
ش��هردار منطقه در جواب اين شهروند نيز حرف قبلي را تكرار
ميكند و ميافزايد :اگر ضوابط خاصي هست كه اينها از ضوابط
عدول كردهاند بايد بررسي شود! ما هم اراضي در اختيار داريم
كه بايد اجارهاش را پرداخت كنيم .بنابر اين س��عي ميكنيم،
اين قضيه را دنبال كنيم.
اگر چ��ه در اي��ن گردهمايي ش��هردار منطقه  5ب��ه خوبي به
درددلهاي مردم گوش ميدهد و قول بررسي آنها را ميدهد
اما جاي مس��ئوالن ديگري كه ميتوانند پاسخگوي مشكالت
مردم باشند ،خالي است!
مرجع تغيير كاربري اراضي ،كميسيون ماده  5است
يكي ديگر از ش��هروندان از تغيير كارب��ري زميناش ميگويد
و از شهردار منطقه در خواس��ت ميكند تا وي دستورات الزم
را براي تغيي��ر كاربري آن از بهداش��تي ،درمان��ي به كاربري
دلخواهاش بدهد.
ش��هردار منطقه  5مي گوي��د :مرجع تغيير كارب��ري اراضي،
شهرداري نيست بلكه كميس��يون ماده  5است .ما نميتوانيم
دس��تور تغيير كاربري بدهيم .در ح��ال حاضر خيليها تمايل
دارند كه مراكز درماني بسازند و نياز به ملكي دارند كه كاربري
آن بهداشتي درماني باشد!
با ش��نيدن اين صحبت ياد مراكز درماني همچون بيمارستان
عليبنابيطالب ،بيمارستان فاطميه و مركز درماني آقامصطفي
خميني(ره) ميافتم كه با وجود داشتن امكانات خوب تبديل
به مكاني متروكه ش��دهاند و هنوز از س��وي مسئوالن با وجود
چاپ گزارشهاي��ي در روزنامه ش��هرآرا تصميمي براي آنها
گرفته نش��ده اس��ت و در اينجا صحبت از نياز به ساخت مراكز
درماني است!
عوارض جمعآوري زباله ،بر اساس متراژ است
در اين حال يكي از اهالي محله ،قبض عوارض نوس��ازياش
را ميآورد و ميگويد :س��ال گذش��ته عوارض نوس��ازي ما،
105هزارتومان ش��ده بود كه آن را تمام و كمال پرداختهام،
امس��ال برايم  31ه��زار و  500تومان قبض آم��ده من فكر
ميكردم امس��ال ديگر نبايد پولي پرداخت كنم و ...شهردار
منطق��ه  5نگاهي به قبض ميان��دازد و ميگويد :عوارض هر
سال مخصوص همان سال است .تازه از سال جاري يك آيتم
بابت جمعآوري زباله به اين عوارض اضافهش��ده ،ش��ما فكر
ميكنيد ،حتي اگر بخواهيم اي��ن هزينه را بابت جمعآوري
يك س��ال زباله شما حس��اب كنيم ،اين مبلغ زياد است! اين
شهروند در جواب ميگويد :براي همسايه ما نصف اين مبلغ
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هم نيامده! و باز جواب ميش��نود :هزينه جمعآوري زباله بر
اساس متراژ است.
اين ش��هروند در ادامه ميگويد :پارسال از ما  900هزار تومان
پايان كار تجاري گرفتهاند،در حاليكه از بعضي ها 200تومان
گرفتهاند ،و به ما گفتهاند؛ مبلغ چند سال را بايد يكجا بدهيد ،در
حالي كه مغازه بسته بوده است و ...كه باز هم حسيني جواب اين
شهروند را ميدهد؛ هرچند به نظر ميرسد او قانع نشده است!
اگر چه جلسه پرباري است و مسائل مطرح شده در آن مطالبي
هستند كه ممكن است؛ در مناطق ديگر نيز مشكلساز باشند

باشد كه ش��امل :مهرآباد ،خيابان الزهرا ،بولوار ميامي ،مهدي
آباد ،حجتآباد ،عباسآباد ،ش��هيدآرمون وشهرك ثامن است
و يك ونيم ميلي��ارد آن اختصاص به منطقه گلش��هر دارد كه
كمترين عوارض مربوط به اين منطقه است .تمامي اين دريافتي
ها براي آباد سازي محله خودتان هزينه ميشود و پرداخت اين
عوارض بهاي شهرنشيني است.
پليس ساختمان محلهتان باشيد
يكي از اهالي راجع به عقب نشيني ميالن درمانگاه مي پرسد و
اينكه چرا بعضي مالكان با توجه به اين مس��ئله همچنان بدون

قـول و
قرارهـا :
ادامه س��اخت و بهرهب��رداري از كتابخانه  500متري در
آويني  43تا پايان سال
شروع پروژه ورزشگاه سرپوشيده و فضاي سبز  4هزارمتري
در منطقه گلشهر و افتتاح آن در سال 90

جلوگيري از ساختوسازهاي غيرمجاز در منطقه
تعيين تكليف زمينهاي وقفي
بررسي اجارهبهاي دريافتي اوقاف
احداث پارك خطي در اطراف صد متري

مهندس حسيني  :هركسي كه در شهر زندگي ميكند يك سري هزينههاي شهروندي را
بايد بپردازد ،اعم از هزينههايي در خصوص جمعآوري زباله ،هزينه آسفالت ،جدولگذاري
و ....كه تمامي اينها تحت عنوان عوارض از شهروندان دريافت ميشود
اما احس��اس ميكنم از آنجايي كه اين تريبون محله ،محلهاي
برگزار ميشود ،بيشتر به رفع مشكالت شخصي ميپردازد .به
همين دليل «توسلي» مسئول روابط عمومي منطقه  ،5كاغذ به
دست موارد مطرح شده از سوي حاضران در مسجد را يكبهيك
يادداشت ميكند تا به آنها رسيدگي شود.
هزينههاي شهروندي بايد پرداخت شود
شهردار منطقه  5وقتي ميبيند؛ طرح سئواالت جنبه خصوصي
پي��دا كرده ،ترجيح ميدهد؛ براي جلوگيري از بيش��تر مطرح
شدن اين قبيل سئواالت و روش��ن شده اذهان عمومي در اين
خصوص توضيحات كلي بدهد:
هركس��ي كه در ش��هر زندگي ميكند يك س��ري هزينههاي
ش��هروندي را بايد بپ��ردازد ،اعم از هزينههاي��ي در خصوص
جمعآوري زباله ،هزينه آسفالت ،جدولگذاري و ....كه تمامي
اينها تحت عنوان عوارض از شهروندان دريافت ميشود .اين
هزينهها براي برادري كه دويس��ت و هش��ت متر زير بنا دارد،
30هزار تومان در نظر گرفته شده ،اگر مقايسه كنيد؛ حق شارژ
آپارتمانها درماه و در مناطق ديگر همين مقدار است .در حالي
كه اين مبلغ ،مبلغ عوارض يك ساله اين برادراست.
پرداخت اين عوارض بهاي شهرنشيني است
ش��هردار ميگويد :ما اگ��ر بتوانيم از محل ع��وارض پايانكار
 10ميلي��ارد تومان درآمد داش��ته باش��يم؛  6و ني��م ميليارد
آن مرب��وط به ناحيه يك اس��ت كه مربوط ب��ه نواحي رضائيه،
بولوار وحدت ،قس��مت انتهايي شهيد عليمرداني ،بولوار امت،
بولوار ميرزاكوچكخان ،حس��ينآباد كرمانيها ،س��جاديه،
بولوار شهداي تاكسيراني و خيابان س��رخس است .وي ادامه
ميدهد2:ميليارد و  500هزارتومان آن مربوط به ناحيه 2مي

عقب نشيني ساخت وساز ميكنند؛ كه شهردار دستور پيگيري
آن را ميده��د و ميگويد :مواردي هس��ت كه ممكن اس��ت؛
نيروهاي پليس س��اختمان نتوانند در ه��ر لحظه ،آنجا حضور
داشته باشند ،شما ميتوانيد ،براي ساختوسازهاي غيرمجاز
با شمارهتلفن  2562177ويا 137تماس بگيريد وموارد را به ما
اطالع دهيد .در واقع شما ميتوانيد ،خودتان پليس ساختمان
محلهتان باشيد.
صدمتري فجر از نعمات منطقه است
بعد از آن يكي از حضار كه پسر جواني است ،ميگويد :درمورد
صدمتري فجر هم توضيحاتي بدهيد.
ش��هردار در جواب ميگويد :صد متري فجر يكي از نعمات اين
منطقه است كه براي آن حدود  10ميليارد تومان هزينه شده
اس��ت؛ ش��هرداري  4دوربرگردان به صورت زيرگذر برا ي اين
پروژه طراحي كرده اس��ت كه  2تاي آنها باز ش��ده است .يك
دوربرگردان رفت و برگش��تي هم يك كيلومتر باالتر از شما در
ميدان شهيد عباسپور قرار است؛ باز شود .مهندس حسيني در
ادامه ميگويد :س��ه پيمانكار براي فضاي سبز اينجا گرفتهايم،
يك پيمانكار براي آيلند وس��ط بزرگراه ،يك پيمانكار سمت
شرق و يك پيمانكار براي سمت غرب؛ به زودي اين فضا به يك
فضاي زيبا وسرس��بز تبديل خواهدش��د .اطراف صدمتري در
اراضي ش��هرداري نيز درختكاري خواهد شد تا تبديل به يك
پارك خطي زيبا شود.
خون بهاي كشته شدگان را بدهيد
شهردار همچنان در باره اقدامات شهرداري در مورد صدمتري
ميگويد كه سلطاني اين شهروند جوان اجازه اتمام حرفهاي
مهندس حس��يني را نميدهد و با تندي ميگويد  :چرا با وجود

تنه��ا دو زيرگذر اينجا را باز كردهايد؟! اي��ن صد متري از زمان
بازگشايي كشتههاي زيادي داده اس��ت از جمله مادر دوست
من؛ احمد وحدتي هم هنوز توي كما اس��ت .كشتهش��دههاي
ديگري هم داري��م .به جاي اين همه خرج��ي كه ميخواهيد
براي مسائل جانبي بكنيد ،خونبهاي كشته شدگان را بدهيد.
جوان همچنان معتقد اس��ت؛ مشكالت صدمتري زياد است و
ميپرس��د ،چرا بعد از  6س��ال هنوز اين پروژه تمام نشده است
و مانند يك كارش��ناس م��واردي را عنوان و بررس��ي ميكند.
س��لطاني بدون وقفه صحب��ت ميكند و هر ب��ار كه مهندس
حسيني ميخواهد پاسخ او را بدهد ،صدايش را بلندتر ميكند.
باالخره ش��هردار فرصتي مييابد و ميگويد :ش��ما خيلي تند
ميرويد هر كاري يك تقدم و تاخري دارد ما نميتوانيم اول زير
گ��ذر بگذاريم بعد روگذر ،اول ميبايد ترافيك را به باالي جاده
هدايت ميكرديم.
رعايت قانون براي حفظ جان خودتان است
مهندس حس��يني در ادامه صحبتهايش ميگويد :از زماني
كه روگذر افتتاح شده س��رعتها باال است و هيچكسي رعايت
سرعت مجاز را نميكند .موتورسوارها با سرعت سرسامآوري
ويراژ ميدهند و دنده هوايي از روي جداول عبور كرده و از روگذر
ميروند ،خب سرعت ماشينها هم كه زياد است ،معلوم است كه
احتمال حادثه بيشتر است! براي صدمتري  5زيرگذر عابرپياده
داريم كه قبال گفتم 2تاي آنها افتتاح شده ،هيچ عابرپيادهاي
حاضر نيست ،چند قدم باالتر برود و از زير گذر عبور كند! رعايت
قانون براي حفظ جان خودتان است .تابلوهاي راهنمايي براي
هدايت عابران و اس��تفاده از زير گذر تعبيه شده؛ اما اكثر مردم
ميخواهن��د از روگذر عب��ور كنند! وقتي خود م��ردم مراعات
نميكنند ما مسئول نيستيم!
دزدان اينجا حرفهاي هستند
بعد از آن ش��هردار از هزينه  2ميليون توماني براي روشنايي و
نصب پروژكتور در زيرگذرهاي صدمتري ميگويد و ميافزايد :تا
به حال چندين بار براي روشنايي زيرگذرها چراغ نصب كردهايم
اما آنها را دزديدهاند؛ دزدان اينجا حرفهاي هستند ،با توجه به
اين مس��ائل االن بايد داخل بتن را بشكافيم و داخل آن المپ
نصب كنيم حس��اب كردهايم اين كار حدود  20ميليون تومان
هزينه دارد ،تمام اين كارها براي رفاه ش��ما و مردمي است كه
حاضرنيستند ،چند قدم براي حفظ جان خودشان باالتر بروند.
اگر زير گذرها تاريك باشد آيا جان و مالتان در امان خواهد بود؟!
حاال برميگرديم به آن عوارض ناچيزي كه از تكتك شما گرفته
ميشود .آنها هم خرج همين موارد و رفاه شما ميشود كه بدون
اطالع شهرداري را متهم ميكنيد!
تعداد سگهاي ولگرد از مردم بيشتر است
جوان كه گويا قصد دارد به هر طريقي به ش��هرداري گير دهد،
ميگوي��د :دس��تفروشها چ��ي؟! چرا به يك دس��ت فروش
بدبخت اينقدر گير ميدهيد ،ماموران شما با آنها رفتار خوبي
ندارند .خودم ديدم كه يك پيرمرد بيچاره را با بد رفتاري اذيت
ميكردند .آنها تنها ممر رزق و روزيشان همين دستفروشي
است .اگر خيلي مامور اضافه داريد ،برويد سگهاي ولگرد توي
گلش��هر را جمع كنيد كه ش��بها توي كوچهها رژه ميروند و
تعدادشان از مردم بيشتر است.
مهندس حس��يني در جواب ميگويد :نگاهي به بازار شلوغه
بيندازيد ،وضعيت آنجا اس��فبار اس��ت تنها مسئله سدمعبر
نيس��ت ،اگر با آنها برخورد قانوني نشود ،عدم امنيت در اين
منطقه از آنچه كه هست بيشتر خواهد شد .تازه فقط اين نيست
وضعيت بهداشتي هم غير قابل كنترل ميشود چرا ميخواهيد
با بيقانوني همراه شويم .اگر هر كسي هر كاري بخواهد ،انجام
دهد ،شهر هرجومرج ميشود.
بعد از اتمام صحبته��اي جوان وقت تريب��ون محله به اتمام
ميرس��د ،در آخرين لحظه م��ردم ميخواهند كه براي فضاي
سبز منطقه نيز فكري شود كه شهردار قول ميدهد كه به همه
كساني كه مايل به درختكاري هس��تند ،درخت رايگان هديه
ش��ود .در پايان متولي مسجد نيز از ش��هردار ميخواهد ،براي
رنگآميزي مس��جد هزينهاي در نظر بگيرد .بعد از آن جلس��ه
با صلوات ختم ميش��ود در حالي كه توسلي همچنان مشغول
نوشتن درخواستهاي مردم است.

رمضان ماهاني ،همچنان كه تيغه تيز را در الستيك سياه و قطور وارد
ميكند و جلو ميبرد ،صداي جيرجير پارهشدن الستيك ،موسيقي
آشناييبرايپيرمرداستكهاورابهخاطراتدورميبرد.ماهانيشايد
يكي از چند نفر سطلساز الستيكي قديمي در مشهد است ،كه هنوز
مشغولبهكارميباشد.
مغ��ازه قديمياش كه ديوارهاي گچ��ي آن در بعضي از جاها ريخته و
كاهگل و آجرهاي خام آن نمايان اس��ت ،گواه بر اين ادعا ميباشد .از
روزگارشكهميپرسم،ميگويد5:سالهبودمكهپدرومادرمراازدست
دادموبهخانهداييامرفتموازسن10سالگيبهشاگرديسطلسازي
نوس��ال كم ،مجبور
در پايينخيابان رفتم .با همه كوچكي اندام و س 
شدم كه الستيكهاي قطور (جير) را با تيغههاي تيز ببرم و به قطعات
دلخواه درآورم ،در حالي كه كاركردن در اين شغل حتي براي مردها
نيزسختوطاقتفرسابود.
او در ادامه ميگويد :من بعد از اس��تاد تنها شاگرد او بودم كه شغلاش
را ادامه دادم و در س��ن جواني اولين جواز كسب را در اين شغل گرفتم
و شايد امروز حتي كسي وجود نداش��ته باشد كه جواز كسبي در اين
شغلداشتهباشد.
وقتي در مورد وسايل مورد استفاده در اين شغل ميپرسم ،ميگويد:
وسايل كار ما از 50سالقبلتغييرينكرده استوعبارت است از؛ يك
س��ندان ،دو عدد تيغه تيز و انبردست و چكش و مقداري ميخ آهني و
يك اراده قوي.
مواد خام نيز الستيكهاي مستعمل اتوبوس و ماشينهاي كاميون
ميباشد .الستيك ديگر ماش��ينهاي كوچك براي اين كار استفاده
نميشود.
ميپرس��م ،اين م��واد خ��ام را از كج��ا تهي��ه ميكني��د؟ در جوابم
ميگويد:معم��وال از گاراژهاي اتوبوس و كاميون و البته گاهي وقتها
خود س��فارشدهندگان مواد خام را ميآورند و ادامه ميدهد:قيمت
هر الستيك كهنه كه خريداري ميشود ،بين  2000تا  2500تومان
است.
ميپرسمچهقسمتيازالستيكمورداستفادهقرارميگيردوماهاني
در جواب ميگويد :قسمت داخلي الستيك كه مخلوطي از الستيك
و نخ ميباشد و در اصطالح ما به آن (منجيل) ميگوييم .سختترين
قسمت كار جداكردن قسمت خارجي و عاجدار الستيك از قسمت
داخلي آن است ،كه هم مهارت زيادي ميخواهد و هم قدرت زياد .بعد
از جداكردن قسمت خارجي آنچه باقي ميماند ،نرم و قابل انعطاف
ميباشد و ميتوان آن را تبديل به شيء دلخواه كرد .براي آنكه بهتر
متوجه ش��وم .يكي از منجيلهاي تهيه شده را برميدارد و شروع به
ساختن ميكند.
منالستيك(منجيل)رالمسميكنمبهآننرمينيست،حتيسفت
هم اس��ت .قدرت زيادي ميخواهد تا آن را به صورتي دلخواه درآورد،
نگاهم متوجه دستان استاد كار پير ميشود ،كه با ظرافت يك خياط
طوريالستيكزمختوسياهراباميخبههمميدوزدكهفكرميكني
پارچهاينرموابريشمياست.
ميپرس��م كه چه چيزهايي با اين مواد ميسازيد ،ميگويد :سطل و
تقار (تش��ت) و خورجين و مشك آب و  ...كه در قديم ،از اين وسايل در
شهرها نيز استفاده ميشد ولي با ورود وسايل استيل و الكي و روي به
بازار ،ديگر در ش��هرها استفاده نميشود .در ادامه ميگويد :بيشترين
مصرف در شهرها مربوط به سطلهاي چاهكني و استفاده در كارهاي
س��اختماني بوده كه آن هم با آمدن باالبرهاي برقي ديگر كسي از اين
سطلهااستفادهنميكندوتنهاسطلهاييبرايچاهكنيدرشهرمورد
استفادهقرارميگيرد.
فعالبيشترينخريداراندربينروستاييانوعشايرميباشد،سطلهايي
برايميوهچينيوكارهايساختمانيوسطلهاييبرايريختنعلوفه
برايدامها.وليبيشترينمصرفدربينعشايرميباشدكهجزاستفاده
براي آب شرب ،براي تمام وارد ديگر از اين سطلها استفاده ميشود.
ميپرسم اين سطلها چه امتيازي نسبت به سطلهاي ديگر داردو او
ميگويد:اينسطلهاشكستهوكهنهنميشودوعمرطوالنيدارند،و
اگرآسيبببينندباچندعددميخقابلتعميرميباشند.
آياشاگرديهمداريد؟ميگويد:شغلما،شايدچندسالديگرتبديل
بهخاطرهشود،مانندبسياريازشغلهايقديميديگركهازبينرفت.
اما پسر كوچك من ،تنها شاگرد من اس��ت كه شغل من را ياد گرفته
استودوستداردآنراادامهدهد.شايداوآخريننسلازسطلسازان
الستيكيباشد.
بااينهمهسختيازدرآمدتانراضيهستيد؟ميگويد:اگرچهفروش
ما بس��يار اندك است ولي تا امروز زندگي ما را تامين كرده است .من از
راههمينسطلسازي ،تمامفرزندانمراعروسودامادكردهاموبهمكه
رفتهاموسالهايباقيماندهازعمرمنيزهمينطورخواهدگذشت.
درپايانايناستادپيرازدغدغههايخودميگويد:منبعدازبيشازنيم
قرن كار هيچ نوع بيمهاي ندارم و براي تامين زندگي در دوران كهولت
احساسنداشتنپشتيبانبرايمنباعثنگرانياست.
چه چيز را مايه پيش��رفت زندگي خود ميدانيد؟ من با توكل و تالش
شبانهروزيازشاگرديدرنزداستادبهاينجارسيدهام.بيشاز 50سال
استكهاينشغلراادامهدادهاموهرروزصبحدرمغازهرابانامخدابازو
شروع به كار ميكنم و كار كردن است كه مرا سرحال نگه داشته است.
به طوري كه در 70سالگي هيچ مريضي ندارم و از خيلي از جوانهاي
امروزقويتروسالمترهستم.

روزنامه فرهنگي  -اجتماعي  -اطالع رساني
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تكليف زمينهاي وقفي را روشن كنيد

اينالفاظ قرآنحسعجيبي دارد!
4111

كداممطلبرا
ميپسنديد؟

آزيتا حسين زاده

دس��تش بيهوا به سمت كليد راديو
ميرود و آن را روشن ميكند .ميگويد :فكر كنم،
وقت اذان است...
اين كالم استاد «س��ادات فاطمي» صدرالحفاظ
آستانقدسرضويوقاريپيشكسوتبينالمللي
است .منقلب شدن حالش از شنيدن صداي اذان
بهخوبي پيداس��ت .اين را از لحن صدا و نگاهاش
ميتوان حس كرد.
«مگر ميش��ود ،صداي اذان را شنيد و حال آدم
عوض نش��ود .اذان دعوت خداست براي صحبت
بنده ب��ا او و اين زيباترين دعوتي اس��ت كه از هر
انس��اني به عمل ميآي��د» اين را ك��ه ميگويد؛
چشمانش قرمز ميشود .انگار موعد اذان را جور
ديگري درك كرده است ،طوري كه شايد من و ما
تعريفي از آن نداشته باشيم.
رس��ما اذان را از سال 61شروع كرده و خاطره آن
روزي كه براي مس��ابقهاي از ته��ران قرار بود به
مالزي برود ،هرگز فراموشش نميشود و ميگويد:
نزديكيهاي عزيمت به مالزي بود كه دوستي در
راديو از من خواس��ت براي تالوت قرآن و اذان به
استوديو بروم .با اينكه وقت تنگ بود ،اجابت كردم
و صدايم از ميان امواج راديو عبور كرد و به گوشها
رسيد .آن زمان 35سالم بود.
آن ص��دا هنوز ماندگار اس��ت و تا همين االن هم
حتي روي تصويرهاي جديد موذنياش كه چند
س��ال پيش از اوگرفتهاند ،گذاشته شده و پخش
ميش��ود .صدا مربوط به 25سال پيش و تصوير
متعلق به زمان حاضر!
امااينماجرادراصلآغازبهكارساداتفاطمينيست.
ميگويد؛موذنياشسنگينيخاطراتزيادياست
كه در خورجي��ن زمانه گنجانده اس��ت .زماني را
به خاطر م��يآورد كه كودكي 12 ،10س��اله بود.
دستان كوچكاش را در مسجد محلهاي قديميدر
حوالي حرم امام رضا(ع) بر گوش��ش ميگرفت و
نداي اهللاكبرش تن كوچهپسكوچههاي خاكي

و كاهگل��ي آن زمان را نوازش ميداد .خاطرهي آن
روزهالبخنديرابرگوشهلبشمينشاندونگاهش
را تا آن دورها ميبرد .ميگويد :وقتي 12،10ساله
بودم يك بار بلندگو را از پير اذانگوي محلهگرفتم
و همچ��ون كودكي ع��رب اذانگفت��م .آن زمان
تحصيالت زياد مرسوم نبود.
پدرم از 7س��الگي مرا مكتب گذاشته بود ،ظرف
دو ماه روخواني و روانخواني قرآن را تمام كردم
و پ��س از آن به جلس��ات قرآنرفت��م و نوارهاي
عبدالباس��ط را گوشكردم و در سن 10سالگي
قرآن را كامل آموختم و از همان خردسالي قرآن
را با صوت ميخواندم .اين ش��د ك��ه صدايم دل
اذانگوي محله را لرزان��د و اوگفت :اذانت بر دل
مينشيند ،مرتضي...
س��ادات فاطمي 50ده��ه از زندگ��ياش را پر از
ن��ور اذان و كلمات ق��رآن كرده اس��ت .اما وقتي
ميبينياش ،فكر ميكني كه صدايش 30سالي
جوانتر اس��ت .به اين قضيه كه اش��اره ميكنم،
ميگويد :خيليه��ا ميگويند ،ش��ايد به بركت
كالم خداس��ت كه با بهان��ه و بيبهانه ب��ر زبانم
جاري است.
صداياذانهزارويكمعنيبرايشداردكهباالترين
آن دعوتي اس��ت كه خدا از ما ميكند تا با او سخن
بگوييم .ميگويد ص��داي اذان موذنهاي ديگر را
هم كه ميشنود باز هم دلش ميلرزد درست مانند
زمانيكهخودشدستشراكنارگوششميگذارد
و خدا را وصف ميكند و ش��هادتين ميگويد .اين
شهادتيناززمانيبرايشمعنايزيباتريپيداكرده
كه س��ال 62به قول خودش عنايت پيدا كرده و در
آستان قدس رضوي و در جوار بارگاه مطهر حضرت
ثامنالحجج(ع) اذان گفته است.
از تح��ول اذانگويي در حرم ميگوي��د .از اينكه
در آن س��الهاي ابتدايي كه وارد حرم شد ،جزو
اولينهاي اي��ن كار بود و تنها صدايي كه در حرم
مطه��ر حضرت رضا(ع) دعوت خ��دا را به نماز به
گوش مردم ميرس��اند ،صداي او بود .س��ادات
فاطم��ي با بيان اين حرفه��ا از تنوعي ميگويد

فرهنگ و جامعه

جوابيه

گفتگو با استاد «سيدمرتضي سادات فاطمي»صدرالحفاظ آستان قدس؛

كه االن در موذني حرم وارد ش��ده است و قاريان
معروفي هر كدام قرائت يك اذان را در ظهر يا شب
بر عهده دارند .موذنان معروف مش��هدي كه هر
روز اذان يكي از آنها به صورت مس��تقيم پخش
ميشود .مانند؛ جواد پناهي ،وحيد مجتهدزاده،
خود ايشان و برادرش جواد فاطمي و چند تن ديگر
كه صدايشان عالوه بر حرم ،توسط بلندگوهايي كه
در چهارراه شهدا ،طبرسي و پايينخيابان نصب
شده است و همچنين از طريق اينترنت طنينانداز
گوشهايي ميشود كه منتظرند تا باري ديگر به
نماز بايستند و با خدا صحبت كنند.
به گفته س��ادات فاطمي اين اذان در گذشته در
اتاق صوت خوانده ميشد و چون در حضور مردم
نبود ،همه فكر ميكردند صداي ضبط شده است،
اما به دليل تاكيدات اس�لام بر اينكه قرآن و اذان
در حضور مردم گفته شود ،ايواني در گوشهاي از
صحن جمهوري محلي شد ،براي موذناني كه در
حضور پرش��ور مردم در صفهاي نماز جماعت
اذان ميگويند.
در ح��ال حاضر ديگر اذانگويي باالي پش��تبام
مساجد اذان نميگويد ،و معموال اين اذان از راديو
پخش ميش��ود كه البته در برخي از مساجد بعد
از شنيدن اذان اصلي ،فردي بلند ميشود و اذان
ميگويد تا مردم براي نماز آماده شوند.
ميپرس��م چرا برخي از اذانها انس��ان را دلگير
ميكن��د و او در جوابم به اين اش��اره ميكند كه
ب��ه اين بس��تگي دارد كه حال م��وذن در هنگام
اذانگفتن چيست و چقدر معناي اذان را ميداند.
معموال علت اين حزن حال روحي موذن است كه
هر چقدر به عالم معنا نزديكتر باشد ،محزونتر
اس��ت و نشان ميدهد كه آن موذن توجه خاصي
به قرآن دارد .متاسفانه برخي از موذنها اذان را با
موسيقي ميخوانند نه قرآن و آواز .البته تازهكارها
به اين نوع قرائت گرايش بيش��تري دارند كه اين
خود يك معضل است و باعث ميشود؛ الفاظ از آن
معنويتي كه دارند ،خارج شوند.
شنيدن تمام عبارتهاي اذان براي او حس خوبي
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را تداعي ميكند و ميگويد :با شنيدن و قرائت هر
كدام از الفاظاش حال عجيبي به او دست ميدهد.
همان حالتي است كه هر بار از پلهها باال ميرود و
در جايگاه مخصوص اذانگويان حرم مينشيند.
براي اينكه نماز هزاران مومن بايد با اذان او خوانده
ش��ود ،خودش را كنترل ميكن��د و نميگذارد
صدايش لرزان شود .اين حالي است كه در شنيدن
اذان ديگران هم بارها آن را حس كرده است.
ميگويد :اذانهاي س��حر و افط��ار پربركتتر از
اذانهاي عادي هس��تند ،چون زمان ضيافتا...
حاجتها بيش��تر روا ميش��ود ،البته اگر انسان

پيگيري تريبون محله

ب��ا صلوات بر محمد و آل محمد(ص) با احترام نظر به چاپ مطلبي
در صفحه تريبون محله در شماره  340مورخ  89/5/10در ارتباط
با موضوعات مطرح شده بين شهردار محترم منطقه  5و برخي اهالي
گلشهر ،ضمن پاسخگويي به مسائل طرح شده مستدعي است به
منظور رفع ابهام نسبت به درج پاسخ به سئواالت اهالي در صفحه
محالت ،اقدام فرماييد.
اراضي گلشهر تحت پالك ثبتي  49اصلي بخش  9مشهد به موجب
وقفنامه خاص اوالدي سند 1055ه.ق مرحوم ميرزا محمد محسن
رضوي ،در مالكيت موقوفه قرار دارد كه به تصدي تعدادي از موقوف
عليهم اداره ميگردد كه هر يك از اوالد ذيمدخل طبق نظريه اداره
تحقيق اوقاف خراسان رضوي به قدر الحصه نسبت به بهرهبرداري
منافع از اراضي مذكور اقدام مينمايند و موقوف عليهم ،ذينفع در
اخذ حقوق استيجاري عرصه از كل پالك فوق ميباشند و شرعي و
قانوني كل متصرفان پالك اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلف
به پرداخت حقوق وقف طبق نظر كارش��ناس رسمي دادگستري
ميباش��ند كه اين موقوفات در حصه آقاي سيدابوالقاسم اخالقي
مفرد براي تعيين ارزش عادالنه اراضي از نظريه كارشناسان رسمي
دادگستري اس��تفاده مينمايد و مستاجران طبق مقررات اوقافي
و برابر دس��تورالعملهاي قانوني براي تنظيم سند رسمي اجاره،
به دفاتر اسناد رس��مي معرفي ميگردند و تمامي اقدامات مطابق
قوانين اوقافي و مقررات دولتي انجام ميش��ود و آقاي علي محمد
تقيزاده با وكالت احدي از موقوف عليهم (آقاي اخالقي) نسبت به
رس��يدگي و رتق و فتق اداره امور موقوفه در حصه ثبتي و شخصي
ايشان از اراضي گلشهر انجام وظيفه مينمايند.
در ضمن بنا به حس��ن نيت موقوف عليهم ،بخشي از عوايد موقوفه
صرف امور فرهنگي و خيري��ه و اعانات و كمكهاي مالي به ايتام و
سادات مستمند منطقه گلشهر و زوجهاي جوان و تحصيل فرزندان
بيسرپرست ميگردد.
در ضمن به جهت رفاه حال اهالي محترم منطقه ،با تعديل اجارهبها
و مساعدتهاي گوناگون اعم از قرضالحسنه و اعطاي تسهيالت
مالي ،خدمات ارزندهاي به قشر محروم منطقه شده است.
ميرزا محمدمحسن رضوي

اذان س��حر را تنها به اي��ن معنا ندان��د كه ديگر
نميتواند چيزي بخورد زيرا همين نخوردنها و
نياشاميدنها روح انسان را لطيف ميكند و جال
ميدهد .همانطور كه آمار نشان ميدهد؛ در اين
ماه جرائم كم ميشود و حتي مجرمها هم در اين
ضيافت الهي شرمنده از ارتكاب گناه ميشوند.
س��ادات فاطمي پر اس��ت از اطالعاتي كه براي
هر انساني ش��نيدن آنها واجب است و ضروري.
دانس��تههايي كه اگ��ر بدانيم ،زندگ��ي برايمان
معناي ديگري پيدا ميكن��د و لحظههايمان پر
از نور ميشود.

گزارش محله

29ارديبهشت ،مسجد امام حسن مجتبي(ع) ،محله آزادشهر
پيگيري قول و قرار ها در تريبون محله

مريم قاسمي -خوش��بختانه در تشكيل جلس��ات تريبون محله و رويارويي مردم
و مس��ئوالن كه در مساجد محله برگزار ميش��ود ،قولوقرارهايي از طرف مسئوالن
مربوط��ه داده ميش��ود كه م��ا را در ادامه راه و گذاش��تن تريب��ون محلههاي بعدي
ترغيب ميكند .اما پيگيري قولوقرار مس��ئوالن از مباحثي است كه بايد به دنبال آن
باش��يم تا موجبات اعتماد اهالي محلهها و تش��كيل پر شورتر جلسات بعدي تريبون
محله فراهم شود.
29ارديبهشت ،مسجد امام حسن مجتبي(ع) ،محله آزادشهر
در اين جلس��ه مباحث مختلفي از طرف مردم مطرح شد كه مسئوالن حاضر پاسخگو
بودند ،اما مس��ائلي نيز مطرح شد كه ما از مس��ئوالن قول يك ماهه براي انجام آنها و
رفع مشكالت مردم گرفتيم.
سمپاشي درختان منطقه انجام شد
يكي از مشكالت مطرح شده مربوط به سمپاشي درختان منطقه بود كه مسئول فضاي
س��بز منطقه قول داد تا ظرف يك ماه آينده اين كار به انجام برس��د .در پيگيريهاي
شهرآرا در ارتباط با اين موضوع ،اهالي از سمپاشي درختان منطقه خبردادند و هاشمي
روابطعمومي منطقه  11نيز در اين باره اعالم كرد :سمپاشي درختان در منطقه 11در
زمان تعيين شده انجام شده است .
زمينهاي بدون استفاده در حال استفاده ورزشي
يك��ي ديگر از مس��ائلي كه از ط��رف اهالي مطرح ش��د؛ بحث تراكم ب��االي جمعيت
بولوار امامت و به نس��بت آن كمبود زمينهاي ورزش��ي بهخصوص ب��راي بانوان بود
كه فاطمه غيور عضو ش��وراي ش��هر در اين زمين��ه به قراردادهايي اش��اره كرد كه با
آم��وزش و پرورش به امضا رس��يده تا خانمه��ا بتوانند از فضاي زمينهاي مدرس��ه
استفاه كنند.
«زنگنه» مس��ئول تربيتبدني منطقه 11نيز در رابطه ب��ا انجام اين قولوقرارها و در
ارتباط با زمينهاي بالاستفاده به زميني در معلم 73اشاره ميكند و ميگويد :قسمت
ش��رقي اين زمين را برزنت كشيده و تا يك ماه ديگر وس��ايل بدنسازي آن خريداري

شده و آماده استفاده بانوان در اين محل ميباشد .او همچنين در اين رابطه ميگويد:
با مدارس��ي چون سماء ،ايمان ،طليعه و زمين ورزش��ي شهيد كاظميان كه متعلق به
آموزش و پرورش است ،به توافق رسيدهاند و ادامه ميدهد :در حال حاضر اين مدارس
با ما همكاري دارند و در مدرسه س��ماء نيز دورههاي مختلف آموزشي براي بانوان در
حال انجام است.
پاركينگ طبقاتي در انتظار مشاركت بخش خصوصي
ني��از مبرم به وج��ود پاركينگ طبقاتي ني��ز در تريبون محله آزادش��هر به تاريخ 29
ارديبهش��ت ماه مطرح ش��د كه ش��هردار منطقه در پاس��خ به دو پاركينگ مكانيزه
در حال س��اخت اش��اره كرد كه در انتظ��ار مش��اركت س��رمايهگذاري ،نيمه تمام
مانده است .هماكنون پس از گذشت بيش از يك ماه همچنان اين پاركينگ طبقاتي
در انتظار س��رمايهگذاري و مش��اركت بخش خصوصي در همان مراحل باقي و درجا
ميزند.
پرونده بازار ميوه و ترهبار امامت در دادگاه
يك��ي از دغدغههاي ب��زرگ اهال��ي محله آزادش��هر ،طرح نيم��ه تمام اح��داث بازار
ميو هوترهبار در امامت ميباش��د كه گويا طلس��م ش��ده و قرار نيس��ت؛ س��امان بگيرد.
اين بازار كه براي آس��ايش و رفع نيازمن��دي اهالي به يك بازار ميوه و ترهبار قرار اس��ت
احداث شود با مشكالت زيادي روبهرو ش��ده كه از موانع مهم در متوقف ماندن اين كار،
محل اح��داث بازار ميباش��د كه مش��اغل مزاح��م موج��ود در آن مح��ل ،ادعاي آن
مكان را دارند .از طرفي ميادين ميوه و س��ازماندهي مشاغل مزاحم با در نظر گرفتن اين
مسئله كه مش��اغل مزاحم بايد بيرون از شهر سازماندهي ش��وند ،به احداث بازار تاكيد
ميكند.
«رضوي» مس��ئول روابطعمومي ميادين و سازماندهي مشاغل مزاحم در اين رابطه
ميگويد :صاحبان اين مش��اغل بدون در نظر گرفتن نياز م��ردم نظر خود را به اهالي
تحميل كرده و به مخالفت در احداث بازار برخاس��تهاند .مس��ئول روابط عمومي اين
سازمان ادامه ميدهد :هماكنون پرونده اين بازار در دادگستري ميباشد تا جنبههاي
مختلف اين مسئله حل و فصل شود.
پروژه مطالعاتي ميدان استقالل در حال انجام
آخرين مش��كلي كه در اين جلس��ه مطرح ش��د؛ بحث ترافيك ميدان استقالل بود.
معضلي كه سالهاس��ت ،مش��هديها و به خصوص اهالي منطقه را درگير ساخته و
نيازمند راهكارها و اقدامات اساسي ميباش��د .دراين زمينه روابطعمومي منطقه11
ميگويد :بح��ث ترافيك ميدان اس��تقالل در دو فاز در حال انجام اس��ت كه فاز اول
آن حد فاصل اس��تقالل و آزادي انجام شده است .وي تاكيد ميكند :پروژه مطالعاتي
ميدان اس��تقالل همچن��ان در حال انجام بوده تا مش��كل اين منطق��ه بهطور كامل
مرتفعشود.
در بررسي قول و قرارهاي اين جلس��ه تريبون محله ،هرچند بسياري از امور به انجام
نرسيد اما براي هر كدام از آنها حركتي آغاز شده كه اميد ميرودهر چه زودتر به انجام
برسد .اهالي محله آزادشهر بايد بدانند كه اين مسائل بازهم از طرف شهرآرا پيگيري
ميشود تا به نتيجه مطلوب شهروندان آن محله برسد.
البته مسئوالن محترم نيز مي توانند در ادامه اين راه ما را همراهي كنند و در صورت به
سرانجام رسيدن قول و قرار هاي ديگر موارد را به اطالع ما برسانند.

كودكان كوچه شقايق داغ را ميفهمند!
اينجا آب و برق است
برادران فر  -مادري در حالي كه با انگش��ت لكههاي صورت كودكش را نشان ميدهد،
ميگويد :اين نشان سالكي اس��ت كه بر صورت پسرم مانده است .دو سال قبل كه سالك
گرفت،يكسالتمامبهدكترهايپوستمراجعهكردموبعدازآنكههزينهزياديازمخارج
زندگيراخرجاينبيماريكردم.سالكپسرمخوبشد.وليجايزخموداغبررويصورت
اوماند،دكترهاگفتند:اينداغپاكنميشود!
اينجا آب و برق است و ما در خيابان شقايق جنوبي هستيم ،خيابان در دامنه كوه قرار دارد،
مسيرروبهباالراطيميكنيم.درابتدايخيابانآنچهتوجههررهگذريراجلبميكند،
بوي بد و تعفني است كه از جوي كنار خيابان ميآيد و دليل اصلي آن ،آب بدبويي است كه
از قسمتهاي باالي خيابان ميآيد و وارد كانال ميشود .دو سه كپه لجن و آشغال در كنار
ورودي كانال ديده ميشود .از مغازهداري كه اين لجنها روبهروي مغازهاش ريخته شده
است،ميپرسماينلجنهاچيست؟ميگويد:اينهالجنوآشغالاستكهازوروديكانال
بيرون آوردهام تا آبي كه از باال جاري است و با خود همه چيز ميآورد ،در ورودي كانال گير
نكند ،چون اگر كانال باز نباشد ،اين لجن و آب وارد مغازه ميشود .او در ادامه ميگويد :اين
تقصير افرادي است كه در باالي خيابان زندگي ميكنند و آب و فاضالب خود را در خيابان
جاري ميكنند.مسير خيابان شقايق را به طرف باال ادامه ميدهم .از دو طرف خيابان آب
جاري اس��ت و هر لحظه زيادتر ميشود و خيال كم ش��دن ندارد .گويا مغازهدار راست كه
ميگفت اين آب معمولي نيس��ت .آب حمام و دستشويي و ...است كه مدام و مانند سيل
جاري است و همه چيز را به همراه دارد.
درخيابانتقريباازهرخانهاييكلولهبرايانتقالآبوفاضالبآببهبيرونوداخلخيابان
وجود دارد .همينطور در حال نگاه كردن به آب بدبويي كه عبور ميكند ،هستم كه يكي
ازهمسايههامراميبيندوفكرميكند،ماموربهداشتم.خودرابهمنميرساندوميگويد:
«آقاخداخيرتانبدهديكفكريبهحالخيابانبكنيد»چونتمامكودكانماراسالكاز
بينبرد.چندنفرازاهاليخياباندورمنجمعميشوند.سخنهمهاهاليدرموردفاضالب
خيابانومريضيسالكميباشد.خانميازساكنانمحلچندنفرازكودكانراكهدرحال
بازيهستند،صداميزند.وقتينزديكميآيندومندقيقبهصورتشاننگاهميكنم،همه
نشانازسالكبرصورتدارند.يكيازمادرانميگويد:مندخترنوجوانيدارمكهيكسال
قبلسالكگرفتوبعدازيكسالمداواومخارجزيادحاالكهخوبشدهاست،جايسالك
بر صورتش باقي مانده است و ميگويند؛ محل اين زخم هيچ وقت پاك نميشود .گناه اين
دختروكودكانكهاينداغرابايد تاآخرعمربر صورتداشتهباشند،چيست؟
تانكرهايفاضالبميهمانانهميشگيخيابان
بابايييكيازساكنانمحلميگويد:علتبدبختيمردماينخيابان،آبكثيفوبدبويياست
كه در خيابان جاري اس��ت .او در ادامه ميگويد :به علت سنگالخي بودن زمين اين منطقه،
چاهيكهكندهميشودبيشترازدومترعمقنداردچونهيچكارگرينميتواند،سنگهاي
زمينرابكند.اينكمعمقبودنچاههاباعثگرديدهكهدرهرحياطي3يا 4چاهبرايفاضالب
خانگيحفرشودودرواقعتمامحياطخانههاچاهميباشدوليباهمهاينچاههاكهزدهشده
است ،حداكثر زماني كه طول ميكشد يك چاه پر شود ،يك ماه است و اگر بعد از يك ماه چاه
خالينشود،رطوبتواردخانهميشود.اودرادامهميگويد:تماماهالياينخيابانهرماهبايد
 20يا30هزار تومان پول بابت تانكرهاي فاضالب آب بدهند و شب و روزي نيست كه در اين
خيابانتانكرفاضالبوجودنداشتهباشد.باتوجهبهفصلتابستانواستفادهزيادخانوادههااز
حمامولباسشستنو...بعضيازهمسايههاديگرازاينكههرماهپولرابهتانكرهايفاضالب

بدهند،خستهشدهوپسابخانگيخودراازطريقلولهواردخيابانميكنند.
عماري يكي ديگر از ساكنان محل ميگويد :اين سهلانگاري از سوي بعضي از همسايهها
صورت ميگيرد و ما هر چه تذكر ميدهيم ،فايدهاي ندارد و با اينكه آنها ميدانند اين
فاضالب رها شده در خيابان باعث سالك در محله ميباشد ولي به علت بيپولي مجبور
هس��تند كه اين كار را انجام دهند چون بسياري از ساكنان اين محل كارگر و از طبقات
مستضعف ميباشند.
رطوبتيكهتماميندارد
به همراه يكي از همس��ايهها وارد خانهاش ميشوم اوميگويد :اين رطوبت از چاهي است
كه در پش��ت اين ديوار قرار دارد .به علت سنگي بودن جنس زمين ،رطوبت در زمين نفوذ
نميكندوبهطرفباالحركتميكند.اينرطوبتونمديوارراباهيچچيزيحتيايزوگامو
قيرگونينميتوانازبينبرد،چونرطوبتقسمتباالتريازديوارراميگيرد.اينرطوبت
عالوه بر خسارات زيادي كه به وسايل خانه بهخصوص وسايل چوبي و رختها و لباسها
ميزند ،باعث ورود حشرات موذي و تخمگذار مانند انواع سوسكها موش و ...ميگردد .با
وجوديكهماهرهفتهتمامخانهراسمپاشيميكنيم،بازهمفايدهايندارد.بعدازآنكهچند
خانه ديگر را بازديد ميكنم ،ميبينم كه تمام خانههاي اين خيابان بهنوعي با رطوبت و نم
آشناهستندوليچارهايندارندومجبوربهزندگيدراينمحلميباشند.تماماهاليمحل
معتقدبهاينهستندكهتنهاراهپاياندادنبهاينمشكالتوبيماريهايناشيازفاضالب
كه در خيابان جاري است اجراي طرح اگو (فاضالب شهري) ميباشد.عماري ميگويد :ما
حاضريم پولي را كه ماهانه به تانكرهاي فاضالب ميدهيم به شركت آب و فاضالب داده و
درعوضمطمئنشويمكهسالكوپشهو...كودكانمانراآزارنميدهند.درموردطرح اگو
كوچه شقايق جنوبي به سراغ سازمان آب و فاضالب ميرويم .مهندس مدني كارشناس
اجرايياينسازمانميگويد:طرحاگواينخيابانواطرافآندرسال 1383دريكمناقصه
به4پيمانكاربامبلغ500ميليونتوماندادهشدكهتاكنونبهعلتنداشتنپايانكارطرح
اگودراينمحلهاجرانگرديد.وليامسالباتصويبشورايشهرمبنيبرارائهخدماتبهاين
محدوده،طرحاگوبعدازتاميناعتباردرسالآيندهبهاجرادرخواهدآمد.

