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برخی اهالی جویآباد از طریق فعالیتهایی مانند خیاطی ،قالیبافی و تولید ماســک به بیکاری در محلهشــان پایان دادند

روابط عمومی 23004444 :

#مسکن-مصالح
یک شهروند:

با پایینآمدن قیمت سیمان  ،فوالد و
میلگرد در آینده باید شاهد پایینآمدن
قیمت مسکن باشیم یا به نحوی از روند
صعودیقیمتمسکنجلوگیریشود.

#فروش -خودرو
تاروردی از تهران:

چندبار برای ثبتنام خودرو بهصورت
قرعهکشی اقــدام کرده اما هنوز برنده
ن ـشــدهام .قطعا بــا آزادسـ ــازی واردات
خ ــودروه ــای خ ــارج ــی ،خ ــودروس ــازان
داخلی هم باید شیوه فروش خودرو را
تغییر دهند.

#زائر -حج

مشکینی از تهران:

باالخره شرایط برای اعزام زائــران به حج
عـمــره و تمتع کــه هــر دو دوز واکـســن
را دریــافــت کــردهانــد چــه زمــانــی فراهم
میشود؟

آبادیدوبارهجویآباد
اهالی محله جویآباد خمینیشهر دستبهدست هم داده
و برای رفع مشکالت محلهشان قدمهای بزرگی برداشتهاند
تغییر دنیا شاید برای خیلیها دور از انتظار و غیرممکن باشد اما خیلی از مربیهای موفقیت
اعتقاد دارند تغییر دنیا امکان دارد ،فقط کافی است «خودت را تغییر دهی» .کاری که فاطمه بیاتی
و دوستانش در مسجد محلهای که در آن زندگی میکنند ،در جویآباد خمینیشهر اصفهان

امامی از تهران:

#برنج  -افزایش
بانی از تهران:

نش ـ ــدن بــرنــج را
م ـســووالن وع ــده ارزا 
م ـیده ـنــد ول ــی قـیـمـتهــا همچنان
صعودیاستوبه کیلویی48تا55هزار
تومان رسیده است.

#شاد-مشکل
کبیری از تهران:

برنامه شاد کماکان با مشکل مواجه
است و ایرادات نرمافزاری سال قبل را
دارد بهطوری که بعضی مواقع بسیار
کند است و دانشآموزان را با مشکل
مواجه میکند.

#درپوش-اتوبان

قلیزاده از تهران:

شه ـ ـ ــای ف ـ ــاض ـ ــاب اب ـ ـتـ ــدای
درپ ـ ـ ــو 
ورودی و خــروجــی اک ـثــر بــزرگــراههــای
پــایـتـخــت(امــا معـلــی ،ص ـیــاد ش ـیــرازی،
همت و )...غیراصولی تعبیه شــده و
رانندگان را دچار مشکل میکند.

#مشاغل-مزاحم
صبوری از تهران:

فعالیت واح ــده ــای صنفی خــدمــات
خودرویی از قبیل صافکاری ،نقاشی و
سپرسازی در بخشهایی از بلوار صبا
در منطقه قیطریه باعث ایجاد ترافیک
عصرگاهی و ایجاد مزاحمت برای عابران
در این خیابان شده است.

#تاریکی-خیابان

قدسی از تهران:

ایــن روزه ــا شــاهــد تــار یـکــی خیابانها
و اتــوبــانهــا هستیم .چــرا ش ـهــرداری
چراغهای معابر و خیابانها را در زمان
یکـنــد؟ بــا ای ــن کــار
تــاریـکــی روش ــن نـمـ 
تصادف و دزدی افزایش پیدا میکند.

آرایشگر محله

مریم 35ســال دارد و  15ســال پیش
دیپلم آرایشگری گرفته است و چند
ســالــی ه ــم در ی ــک اتـ ــاق کــوچــک در
خانه پدری کار کرده است اما ازدواج،
خ ـ ــانـ ـ ـهداری و ب ــچـ ـهدارش ــدن ت ـمــام
وقتش را میگیرد .زنــدگـیاش زمانی
که اعضای گــروه مسجد محله به او
مراجعه میکنند تغییر کرد و وقتی که
مسجدیها توانمندی مریم را دیدند
بهاوپیشنهادخوبیدادند.اینکهاوبه
5نفر از بانوانمحله آرایشگری آموزش
بدهد و در مقابل هم اعضایگروه او را
برای دریافت وام معرفی کنند .مریم با
کمال میل این پیشنهاد را قبول کرد.
حــاال مریم یک آرایشگاه راه انداخته
و 4نفر هم در سالن او کــار میکنند.
او میگوید« :هنوز هم به کسانی که
دوست دارنــد آرایشگری یاد بگیرند،
آموزش میدهم».

کفاشی در جویآباد

#قیمت-شکر
ق ـی ـمــت ش ـکــر در ب ــرخ ــی مــغ ــاز هه ــا و
خواربارفروشیهااز 12تا18هزار تومانبه
فروشمیرسد.مسووالنستادتنظیم
بازار ونظارتبر کاالبهاینموردرسیدگی
کنند.

ایده تالش برای بهبود شرایط محله
از سوی بچه مسجدیها مطر ح شد
اما اگر همراهی اهالی نبود ،هیچکدام
از برنامههای مسجد به سروسامان
نمیرسید .در ادامه با چند نفر از اهالی
محله گپ زدهایم.

انجام دادند .آنها دو سال پیش تصمیم گرفتند دستبهدست هم بدهند و زندگی اهالی محله
لیال شوقی
جامعه

را از اینرو به آنرو کنند .آنها از ساکنان جویآباد کمک گرفته و برای حل مشکل اشتغالزایی
اهالی محل قدم برداشتهاند .از اهالی توانمند که هنری داشتند ،خیاطی ،سنگتراشی ،کفاشی،
قالیبافی و ...بلد بودند ،خواستند به جوانان مشتاق محل آمــوزش بدهند .برای راهانــدازی
کسبوکار هم دست به دامن خیرین کمیته امداد و بنیاد برکت شدند .حاال بعد از گذشت دو

سال و با طرح آنها120 ،ردیف شغلی در محلهشان بهوجود آمده و 350تا400نفر هم مشغول به کار شدهاند .اشتغالزایی
اما یکی از کارهای آنهاست و کمک به معیشت نیازمندان ،نوسازی خانههای افراد نیازمند ،تهیه جهیزیه و برگزاری
کالسهایخانوادهوفرهنگیاز کارهاییاست کهبچههایمسجدیمحلهجویآبادبرایاهالیمحلبرنامهریزی کردهاند.
به همین دلیل این روزها باوجود شیوع ویروس کرونا ،جنبوجوش در محله حاشیهنشین بهوجود آمده و امید به
آینده و موفقیت در دل بسیاری از جوانان محل ریشه دوانده است.

فاطمه بیاتی از همان ابتدا میگوید نه او که یک گروه
از هممحلیهایش در تحول محله نقش داشتهاند؛
گروهی از بسیجیان مسجد ،روحانیون ،معتمدین
محل و دانـشــجــویــان کــه هــر روز مشکالت محله را
م ـیدیــدنــد .داس ـتــان محله او ام ــا از ســالهــای دور
شروع شد .فاطمه میگوید محله جویآباد که از توابع
خمینیشهر است ،حدود  6کیلومتر با اصفهان فاصله
دارد .با این حال اما محله پرجمعیت 70تا 75هزار نفری
به علت حاشیهنشینی به فراموشی سپرده شده بود.
محله پر از بافت فرسوده و قدیمی است و 75تا 80درصد
ساکنین محله کارگر هستند امــا آنچه به مشکالت
محله دامنزده بود فعالیت فرصتطلبانی بود که در
کار قاچاق موادمخدر بودند .به گفته بیاتی حتی در برخی
سوپرمارکتها هم موادمخدر به فــروش میرسید.
جویآباد برخالف جمعیت باال ،امکانات اندکی دارد.
پارک و محل تفریح ندارد و بیکاری یکی دیگر از معضالتی
است که اهالی را با مشکل روبهرو کرده است.
فاطمه و دوستان مسجدیاش امــا تــاش کردند تا
محله را تغییر ده ـنــد .او مـیگــویــد بیشتر از 20ســال
است در این محله زندگی میکند و این که محلشان
پــر از مشکل بــاشــد ،همیشه او و دوستانش را رنج
میداده است.

محله توانمند

شاید برای فاطمه و دوستانش که در محله جویآباد
زندگی میکنند ،نیازها و مشکالت محله مشخص و
روشن باشد؛ بهنظر آنها اشتغال بزرگترین و مهمترین
دغدغه اهالی است با این حال برای این که درک درست
و بهتری از مشکالت محله داشته باشند ،دست بهکار
میشوند و خودجوش برگههایی را آماده میکنند و برای
آمارگیری به در خانه اهالی میروند .آنها هنگام جمعآوری
اطالعات از آرزو ،توانایی و عالیق افراد میپرسند؛ از این
که آیا شغلی دارند؟ هنری فراگرفتهاند؟ توانایی یا عالقه
به انجام چه کاری دارند؟

جمعآوری اطالعات با کمک یک گروه حدود 40نفره و
در مدت زمان کوتاهی انجام میشود .بعد از آن اما باید
اعضای گروه ،اطالعاتشان را دستهبندی میکردند .بعد
از طبقهبندی اطالعات ،خیلی زود مشخص شد بسیاری
از اهالی محله جویآباد توانمند هستند .برای نمونه
برخی توانایی خیاطی و کفاشی دارند و تعدادی نیز با هنر
سنگتراشی ،نقاشی و نجاری آشنا هستند.
در مقابل ،آنهایی که هنری را نمیدانستند نیز اعالم
کردند که مشتاق یادگیری هستند تا به ایــن شکل
بتوانند روی پای خود بایستند.

برنامه بزرگ اقتصادی

از همان اول برنامه ،نظر فاطمه و هممحلیهایش این
بود که خودشان برای تغییر زندگی در محله تالش کنند
و به همین دلیل برای برطرفکردن مشکل بزرگ بیکاری
از افراد توانمند محله کمک گرفتند.
آن ـهــا از اه ــال ــی تــوان ـم ـنــد خــواس ـت ـنــد ب ــه ک ـســانــی که
م ـش ـتــاق یــادگ ـیــریانــد و در آرزوی راهانـ ـ ـ ــدازی یک
کسبوکارند ،آموزش بدهند.
به این ترتیب بسیاری از اهالی توانمند با گروه همراه
شدند .در مقابل هم فاطمه و دوستانش قول دادند
به کسانی که توانمندند کمک کنند؛ برخی از آنها توانایی
داشتند امــا وسیله کسبوکار نداشتند ،مثال برای
افرادی که خیاطی بلد بودند چرخ خیاطی تهیه کردند.
کمی بعد فاطمه و دوستانشان در مسجد ،خانههای
قدیمی و حسینیه محله کارگاه راهاندازی کردند .درست
است که بخش زیادی از کارها با کمک خود اهالی انجام
شده اما بخش دیگری از کار باید با سرمایهگذاری به
سرانجام میرسید.
به این منظور گروه یک نفر را انتخاب میکند تا بیرون
از محله هم به دنبال سرمایهگذار بگردد .طــر ح آنها
خیلی زود موردتوجه خیلی از خیرین ،کمیته امــداد و
بنیاد برکت قــرار گرفت و کمکهای نقدی خیرین و
وامهــای اشتغالزایی بهسرعت به طر ح محلهمحور
آنها اختصاص یافت و به این ترتیب بعد از پایان دوران

برنامههای فرهنگی برای کودکان
اشتغالزایی مهمترین هدف گــروه مسجدی گزارش
امــروز ماست .آنها اما کارگروههای مختلف فرهنگی و
اجتماعی نیز ایجاد کردهاند .یکی از مهمترین هدفهای
گ ــروه بــرگــزاری کــاسهــای خــانــواده اس ــت .بــا بــرگــزاری
ک ــاسه ــای خـ ــانـ ــواده8 ،زوج ـ ــی ک ــه تـصـمـیــم ب ــه طــاق
گرفته بودند از تصمیمشان منصرف شدند .کمک به
خانوادههای کمدرآمد ،مقاومسازی خانههای فرسوده
و تهیه جهیزیه از دیگر برنامههای این گــروه اســت .در
این بین شاید مهمترین اقدام فرهنگی-اجتماعی گروه
برنامهریزی برای بچههای محله باشد؛ مخصوصا این
که در محله امکانات تفریحی خوبی هم وجــود نــدارد.
بــرگــزاری مسابقه نقاشی ،اردو ،مسابقه کتابخوانی و
داستاننویسی از دیگر فعالیتهایی اســت کــه آنها
انجام میدهند .فاطمه میگوید :از همه بچههای محله
خواستهاند یک داستان بنویسند و به مسجد بدهند.
استقبال بچهها عجیب بود و از میان داستانهای ارسالی
140داستان انتخاب و منتشر شد تا امید در دل بچههای
محل جوانه بزند.

آموزش بسیاری از کسانی که هنر یا مهارتی را فراگرفته
بودند برای راهاندازی کسبوکار خود به بانکها معرفی
شدند تا وام دریافت کنند.
این روزها بعد از گذشت دو سال که از اجرای این طرح
میگذرد بــرای حــدود 350نفر از اهالی محله جویآباد
امکان اشتغال فراهم شــده امــا شاید مهمترین کار
گروه مسجدی این محله بعد از آموزش و دریافت وام،
حمایت از کسبوکارهایی است که راهان ــدازی شده
اســت؛ فاطمه میگوید هر چند مــاه یکبار به افــرادی
که کسبوکار خود را راه انداختهاند ،سر میزنند تا اگر
مشکلی وجــود دارد آن را حل کنند .بــرای آنها نهتنها
اشتغالزایی که ماندگاری شغل اهمیت دارد؛ چراکه
این روزها 120ردیف شغلی مختلف ،قالیبافی ،آرایشگری،
تولید زغال ،سنگتراشی و ...در محل راهاندازی شده
است.

بازگشت به زندگی

رض ــا 30سـ ــال از ع ـمــرش را بــه شغل
کفاشی مشغول بود5 .سال پیش اما
آتشسوزی در کارگاهش ،تمام زندگی
او را تغییر داد و به علت بدهی مجبور
به تعطیلکردن کارگاهش شد.
به این ترتیب رضا به کارگری رومیآورد.
رضــا امــا همیشه بــه فکر راهانـ ــدازی
دوباره کارگاه کفاشی بود؛ طرح مسجد
محله بهانهای میشود تا او دوباره به
شغلی که دوست داشته ،برگردد .او
حــاال در زیرزمین مسجد یــک کارگاه
کفاشی دارد و ده نــوجــوان و جــوان
پیش او آم ــوزش میبینند و دو نفر
هم با کمک آموزشهای او کسبوکار
خود را شروع کردهاند .رضا میگوید:
«دو نفر تا از جوانان قبال از این که پیش
او آمــوزش ببینند به سمت کارهای
خالف قانون رفته بودند».

گوهرتراشی علیه ناامیدی

زندگی+
بسیاری از اهالی محل توانمند بودند و آنها که توانایی
نداشتند ،دوســت داشتند آمــوزش ببینند ،برخی از
اهالی اما نه توانایی داشتند و نه مشتاق یادگیری بودند
و این یاس و ناامیدی زندگی آنها را بهشدت با چالش
روبهرو کرده بود.
گــروه مسجدی محله امــا بــرای ایــن اف ــراد هــم برنامه
داشتند .شروع اجرای طرح فاطمه و دوستانش با شیوع
ویروس کرونا همراه بود و همان زمان هم بسیاری از
بیمارستانها و مردم نیازمند ماسک و لباس حفاظتی
بودند و همین نیاز فرصتی میشود تا آنها در ورزشگاه
محله که بهعلت شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بود،
کارگاه خیاطی راه بیندازند.
این خیاطخانه اما نیاز به نیرو داشت و چه کسانی بهتر
از افرادی که از زندگی ناامید شده بودند؟ فاطمه تعریف
میکند که اشتغال یک بهانه بود تا آنها دوباره به زندگی
برگردند؛ البته اعضای گروه نمیخواستند که کارمند
داشـتــه باشند بــه همین علت زیــروبــم کــار را بــه آنها
آموزش دادند و به نیروهای جذبشده پیشنهاد کردند
خودشان کسبوکاری را راه بیندازند.

زهرا تا یکسال پیش یک زن خانهدار
43ساله بود .او اما همیشه دوست
داشت هنری یاد بگیرد و از طریق آن
کسب درآمد کند .به همین دلیل او در
ک ــاسه ــای آم ـ ــوزش ســنـگتــراشــی
مسجد شــرکــت ک ــرد .او مـیگــویــد که
ت ــراش ــی ــدن ســنــگ س ــخ ــت ،بــرایــش
لــذتب ـخــش اس ــت بــه همین دلیل
تصمیم میگیرد زیرنظر یکی از اهالی
محل کــه سنگتراشی میدانسته،
آمــوزش ببیند .زهــرا حــاال در خانه کار
میکند و راحتتر از گذشته میتواند
بــه کــارهــای خــان ـهداری و بچههایش
برسد.زهراتعریفمیکندبهدخترانش
هم سنگتراشی آموزش داده و حتی
بـ ــه ف ــک ــر آم ـ ـ ــوزش بـ ــه چــن ــد نــف ــر از
اهالیمحله هم هست.

