
گشت و گذاری در دهستان غنی آباد شهرری

گنج های مدفون 
غنی آباد

روزگاری ثــروت مردم دامدار و زراعــت کار این والیت چنان زبانزد بود 
کــه به آن »غنی آباد« می گفتند. آن زمــان جمعیت 223 نفری والیت 

غنی آباد، به برکت آب گوارای قنات، زمین ها و...
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به همت عوامل اجرایی معاونت 
شــهرداری  وعمــران  فنــی 
منطقه18 و با هدف تسهیل رفت وآمد 
شهروندان 7هزار تن آسفالت مرغوب 
و باکیفیت در سطح معابر و کوچه ها 

پخش شده است. 
»عباس فرشــادیان« معــاون فنی و 
عمران شــهرداری منطقه 18 با بیان 
اینکــه هــدف از اجرای ایــن پروژه 
تســهیل   تردد و رفع نقاط آبگیر به 
هنگام بارش نزوالت آســمانی است، 
گفت: »بخشــی از این آســفالت در 

قالب اجرای پروژه های کوچک مقیاس محلی برای مناسب ســازی خیابان 
شهید حسین باقری به بزرگراه آزادگان، میدان شهیدان پژوتن و باقری در 
محله های یافت آباد جنوبی و همچنین خیابان های اســوه و  الزهرا)س( در 

محله های17 شهریور و شادآباد صرف شده است.«

وی از بهسازی و مرمت روکش آسفالت 
معابر منطقه 18 خبــر داد و گفت: 
»روکش آسفالت خیابان های شهیدان 
در  عبدالرحیمی  وثوقــی،  مختاری، 
محله17 شــهریور، الغدیر شمالی در 
محله امــام خمینی)ره(، خیابان های 
گلها و ثــاراهلل در محله خلیج فارس 
جنوبی انجام شده تا به این وسیله به 
از مطالبات شهروندان پاسخ  بخشی 

دادُه شود.«
محله های  شــهروندان  از  فرشادیان 
18 گانه و شهرک های حریم پایتخت 
خواســت در صورت مشاهده مشکل ناهمواری در روکش آسفالت معابر و 
شــاهراه های ارتباطی که احتمال بروز سوانح رانندگی و بروز آبگرفتگی را 
زیاد می کند با شــماره های 137 و 1888 تماس بگیرند تا در سریع ترین 

زمان به آن رسیدگی شود. 

تیتر یک

پخش7هزارتنآسفالتمرغوبدرمعابرمنطقه18

طالق و سرقت  در صدر پرونده های حقوقی
بیشترین پرونده های حقوقی دادگستری شــهرری برای طالق های توافقی اهالی گشوده 

شده و بیشترین آمار جرائم و بزه های اجتماعی مربوط به سرقت های خرد است. 
»رســول جاللی« رئیس دادگستری شهرســتان ری با اعالم این خبر گفت: »حجم قابل 
توجهی از پرونده های دادگستری شهرری را طالق توافقی، درخواست مهریه و نفقه و جرائمی 

مانند سرقت و بزهکاری تشکیل می دهد.«

ساخت باغ پروانه ها در منطقه17 آغاز می شود
طرح ساخت باغ پروانه های ایرانی به مرحله اجرایی 
رسید. »محمود کلهری« شهردار منطقه17 با بیان این 
خبــر گفت: »باغ پروانه های ایرانــی از طرح های ملی و 

فرامنطقه ای است که در محله وصفنارد اجرا می شود.«
وی با اشــاره به آغاز مرحله ســاخت بــاغ پروانه ها 
خاطرنشــان کــرد: »این بــاغ در زمینی به مســاحت 
8هزار مترمربع در حاشیه بوستان بهاران ساخته می شود 
و انواع گونه های زنده و خشک پروانه های ایرانی در آن به 
نمایش درمی آید.« شهردار منطقه17 افزود: »ترکیه تنها 
کشوری است که تاکنون برای ایجاد باغ پروانه اقدام کرده است ولی باغ پروانه های این کشور 

6هزار و800مترمربع وسعت دارد.«

چهره
پیشکسوت فوتبال:

قهرمان پروری با توسعه 
امکانات ورزشی

یادداشت

لزوم ساخت مدرسه توسط 
انبوه سازان

منطقه16

منطقه18

کمبود مدرســه در مناطق جنوبی شــهر، 
همواره یکی از مشکالت بزرگی است که هنوز 
نســخه ای برای درمان آن پیچیده نشده است. 
این هفته هم خبر رسید که تراکم دانش آموزان 
در کالس هــای درس منطقه18 بــه بیش از 
32نفر رسیده اســت. البته پیش از این هم در 
کالس هــای درس بســیاری از مدارس جنوب 
پایتخــت از جمله مناطــق17 و 19 با تراکم 
دانش آموزان روبه رو بودیم و در هر کالس حدود 
40دانش آمــوز حضور پیدا می کردند. همچنان 
2نوبتــه بودن مــدارس در ایــن مناطق دیده 
می شود و متأسفانه مدرسه سازی توسط خّیران 
هم به دالیل مختلف از جمله شــیوع بیماری 
کرونا و کاهش فعالیت اقتصــادی این عزیزان 
تقریبًا متوقف شده است. در کنار این موضوع، 
در مناطق جنوبی شهر شاهد ساخت واحدهای 
مسکونی زیادی هستیم و انبوه سازان به ساخت 
مجتمع ها و آپارتمان ها در این بخش از پایتخت 
ترغیب شده اند. همین موضوع باعث شده تا هر 
روز بــه تعداد دانش آمــوزان این مناطق اضافه 
شــود و تراکم دانش آموزان در مدارس افزایش 
پیدا کند. این در حالی اســت که طبق ماده18 
قانون تشــکیل شــوراهای آموزش و پرورش 
که در ســال1372 به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رســیده اســت، تعاونی ها و نهادهای 
بخش خصوصی و دولتی که اقدام به ســاخت 
بیــش از ٢٠٠واحد مســکونی کنند، باید یک 
محیط آموزشــی به عنوان سرانه آموزشی برای 
ساکنان واحدهای مســکونی در طرح هایشان 
در نظــر بگیرند. بــا این وجود، ایــن قانون به 
بهانه های مختلف دور زده می شود و توجهی به 
آن نمی شود. هر نهاد و سازمانی، تأمین مدرسه 
برای ســاکنان مجتمع های مسکونی را وظیفه 
دیگری عنوان می کند و همین پاسکاری ها باعث 
شده  معضل کمبود مدرسه و فضای آموزشی در 
جنوب تهران، هر روز ابعاد بزرگ تری پیدا  کند 
و ســختی و هزینه آن به خانواده هایی تحمیل 
شود که مجبورند فرزندان خود را برای تحصیل 
به محله های دورتر بفرســتند. الزم است اقدام 
مناســبی برای پیگیری و احیای این قانون از 
سوی مســئوالن انجام و ساخت مجتمع های 
مســکونی بــدون در نظر گرفتــن واحدهای 
آموزشــی ممنوع شــود. همچنیــن می توان 
صدور مجــوز پایان کار به مجتمع های بیش از 
200واحد را به شرط ساخت و تأمین واحدهای 
آموزشــی از طرف انبوه ســازان و شرکت های 

تعاونی مسکن منوط کرد.

تجهیز 7بوستان منطقه19 به وسایل ورزشی ویژه معلوالن
7بوستان منطقه19 به وسایل ورزشی ویژه معلوالن 
مجهز شد. معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار 
منطقــه19 با بیان این خبر گفــت: »این طرح با هدف 
پاسخگویی به نیازهای ورزشی این اقشار به اجرا درآمده 
که براســاس آن بوستان های والیت، شــقایق، گلریز، 
نرگس، بهار، شــریعتی و جانباز به وسایل ورزشی ویژه 

معلوالن مجهز شده اند.«
»ســعید صالح محمود رباطــی« در ادامه به تأمین 
روشنایی زمین چمن بوستان باران و محوطه اطراف آن 
در محله دولتخواه جنوبی اشــاره کرد و افزود: »آغاز عملیات مناسب ســازی بوستان بهار در 
ناحیه2 برای بهره برداری معلوالن، نصب 2دســتگاه آبخوری در بوستان شهدای نعمت آباد، 
تجهیز بوستان نســترن در محله نعت آباد به 10نیمکت و 5ســطل زباله و احداث سرویس 

بهداشتی در بوستان امام علی)ع( از دیگر اقداماتی است که اخیراً انجام شده است.«

همیشه از مناطق جنوبی شهر تهران 
استعدادهای فراوانی به عرصه ورزش 
ملی معرفی شــده است. قهرمان هایی که 
پرچم ایــران را در میادین بین المللی باال 
بردند و برای کشور افتخار کسب کرده اند. 
با این حــال نکته آزاردهنــده در جنوب 
تهــران کمبود امکانات ورزشــی اســت. 
با  فوتبال  پیشکســوت  »فرهاد کاظمی« 
توضیح این مطلــب می گوید: »در محله 
جوادیه بزرگ شده ام و به زادگاهم تعصب 
دارم. همچنان خودم را در کنار مردم این 
محله می بینم و مشکالت آنها را از نزدیک 
درک کرده ام. معتقدم کــه برای پرورش 
اســتعدادها و معرفی قهرمان ها به ورزش 
کشور باید شاهد رشد امکانات درمحله های 
جنوب شــهر باشــیم.« کاظمــی ادامه 

می دهد: »منطقه16 در حوزه 
توجــه  نیازمنــد  ورزش 
بدون شک  است.  وی ژه تری 
یــا  باشــگاه   ســاخت 

ورزشگاه هایی که بتواند 
در  ورزشی  نیازهای 
جنــوب شــهر را 
برطرف کند، یک 
موضــوع مهــم 

تلــــــــقی 
می شود.«

خبر کوتاه
منطقه 19  صنــدوق کارآفرینــی امید با 
هدف پشتیبانی و حمایت از کسب و کارها 
به زودی در منطقه19 راه اندازی می شــود. 
هدف از راه اندازی این صندوق ایجاد انگیزه 
در بیــن کارآفرینــان با رویکــرد حمایت 
همه جانبــه از ایده هــای آنها بــرای تولید 
کســب و کارهای محلی و اســتقرار باشگاه 

کارآفرینان در محله است. 

ابوذر چهل امیرانی
دبیر تحریریه

مجله خبری مجله خبری

رونق پروژه های کوچک مقیاس محلی با همکاری شورایاران
شــهردار منطقه 18 از رویکرد جدید شــهرداری تهران و اجرای 
پروژه های کوچک مقیاس محله ای خبر داد تا به گفته او مشــکالت 

شهری از پایین ترین سطح و در محله ها رفع شود. 
»ســید محمــد فیاض« در نشســت هم اندیشــی با شــورایاران 
محله های خلیج فارس شــمالی، جنوبی و نوروزآباد با اشــاره به این 
نکته که شناسایی نیازهای محله از طریق شورایاران، دریافت نظرات 
شــهروندان و در اولویت قراردادن خواســته های آنها اهمیت فراوانی 
دارد، گفت: »شــورایاران به عنوان زبان گویای شهروندان ایفای نقش 

کرده و نیازهــای اصلی محله را اعالم می کنند تا رفع آنها در اولویت 
برنامه های این نهاد قرار بگیرد.«

وی دربــاره مطالبات شــهروندان مبنــی بر اجــرای پروژه های 
کوچک مقیــاس محلی گفت: »این پروژه هــا در قیاس با پروژه های 
کالن بــه لحــاظ ابعاد کوچــک به نظرمی رســد، ولی مشــکالت 
اساســی را برطــرف می کند.« بــه گفته فیــاض پروژه های کوچک 
 مقیــاس محلی به طور ویژه و متفاوت از ســایر پروژه ها تأمین اعتبار 

می شود.«
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تولید 30هزار ماسک در فرهنگسرای رضوان
مدیر فرهنگســرای رضوان از اجرای طرح تولید ماســک برای 
مدافعان سالمت و ایجاد اشــتغال برای بانوان سرپرست خانوار و 

بدسرپرست خبر داد. 
»فریبا صاعلی« با اشاره به اینکه این طرح ابتدا با هدف تأمین 
ماسک موردنیاز مدافعان ســالمت به اجرا درآمد و سپس ایجاد 
اشتغال برای اقشــار آســیب دیده در اولویت قرار گرفت، افزود: 
»ضمن ارائه آموزش های الزم، مواد اولیه این ماســک ها از طریق 
سپاه پاسداران تهیه شده و بین 80نفر از بانوان سرپرست خانوار 
و بدسرپرست روســتاهای کهریزک، صادق آباد، تبایین، شهرک 

امام حسن)ع(، قمصر باقرشهر و ترقوز آباد توزیع شد.«
وی با اشــاره به اینکه تاکنون 30هزار ماســک تولید شده و 
حق الزحمه بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست هم پرداخت شده است، گفت: »شناسایی 
افراد آســیب دیده از بیماری کرونا، حمایت مالی و توزیع بسته های حمایتی بین آنها طرح 

دیگری است که با مشارکت نیروهای فرهنگسرا و بسیجیان شهرری انجام شده است.«

طرح»کاپ« در منطقه 16 اجرا می شود 
شــهردار منطقه 16 از اجرای طــرح»کاپ« در نواحی 6 گانه 
خبر داد. »پیمان پور نصر« با اشــاره به اینکه این طرح مربوط به 
مدیریت پسماند تر و خشک است و شهرداری از همه ظرفیت خود 
برای اجرایی کردن آن استفاده می کند، افزود: »بافت منطقه 16 
مسکونی و تجاری است و این موقعیت باعث شده تا میزان تولید 

پسماند خشک و تر در این منطقه بیش ازمناطق دیگرباشد.«
وی ادامــه داد: »اصــالح رفتارهای اشــتباه و تغییرســبک 
زندگی، افزایش مشــارکت پذیری، کاهش هزینه ها در بلندمدت، 
اطالع رسانی صحیح و شفاف، آگاهی بخشی به شهروندان در زمینه 
زباله گردها و پیشــگیری از آلودگی های زیست محیطی از جمله 

موضوعاتی است که در طرح کاپ دنبال می شود.« 
به عقیده پورنصر مشارکت اصناف، نهادهای اداری و ساکنان محله ها به صورت بلوک بندی 
و پهنه بندی در اجرای این طرح تأثیر زیادی دارد و برای رســیدن به این هدف شــهرداران 

نواحی 6گانه و شورایاران محله ها به عنوان بازوان اجرایی شهر باید پیشتاز باشند.«

150میز خبر
شهروند از نیمه دوم سال گذشته 
تاکنون، از خدمات مشاوره تلفنی 
رایگان خانه های سالمت منطقه17 
استفاده کرده اند. این مشاوره ها 
برای کاهش نگرانی و آگاه سازی 
شهروندان درباره اثرات بیماری 

کرونا توسط مشاوران و روان شناسان 
خانه های سالمت ارائه می شود. 

 193000
کیلوگرم پسماند تر به صورت روزانه 

در منطقه17 تولید می شود. 

 2223
مترمربع از سنگفرش پیاده رو های 

خیابان شهید رجایی در تقاطع خیابان 
طالقانی منطقه 18 مرمت و بازسازی 

اصولی شد. 

جانشین دبیر شورایاری محله 
خانی آبادنو جنوبی: 

محله ها برای خانواده ها 
امن شده اند 

گذشــته  6مــاه  طــی 
اقدامــات خوبی از ســوی 
مدیریت شهری منطقه برای 
محله ها صورت  پاکســازی 
گرفته اســت که به وضوح 

می توان اثرات آن را مشــاهده کرد. جانشین دبیر 
شــورایاری محله خانی آبادنو جنوبــی با بیان این 
موضوع  می گوید: »نصب پایه چراغ روشــنایی در 
بوســتان های منطقه19 به عنوان مثال در حاشیه 
جنوبی بوستان بهشــت محله خانی آبادنو جنوبی 
یکی از این کارهاست. این بوستان با وجود حدود 
50سال قدمت، روشنایی نداشت و به محل امنی 
برای تجمع معتادان متجاهر تبدیل شــده بود که 
با مشارکت معاون   خدمات شهری و محیط زیست 
شهردار منطقه19 پایه چراغ های مناسبی در این 
محل نصب شد و اکنون با افزایش امنیت، خانواده ها 
به راحتی می توانند از امکانات بوســتان اســتفاده 
کنند.« »محمدرضا کریمــی آغمیونی« در ادامه 
به اجرای موفق طرحی دیگر اشــاره کرده و ادامه 
می دهد: »یکی از راه هــای برقراری امنیت، ناامن 
کــردن محله ها برای معتادان و از بین بردن پاتوق 
و کلونی های این افراد اســت. اقدام شــبانه اکیپ 
آسیب های اجتماعی معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری منطقه19، شورایاران، شهرداران نواحی 
و کالنتری 130نازی آباد برای جمع آوری معتادان 

متجاهر تأثیر مثبتی در محله ها داشته است.«

اخبار فرهنگی
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نایب رئیس شورای اسالمی دهستان غنی آباد: 
تغییراتمدیریتی،اجرایبرنامههارابهتأخیرمیاندازد

  سه راه ورودی غنی آباد شرایط ترافیکی 
نابسامانی دارد و طرح ساخت میدان دهستان 
نیمه کاره رها شده اســت. برای تکمیل طرح 
وکاهش حوادث ترافیکی این محل چه اقداماتی 

انجام داده اید؟ 
این ســه راه کمربنــدی دوم تهران اســت و 
رفت وآمد الاقل15 روســتا که تعداد قابل توجهی 
از مراکــز صنعتی را در خود جــای داده اند از این 
مسیر انجام می شــود، اما هنوز از روشنایی کافی 
و تجهیزات ترافیکی ابتدایی محروم اســت. طرح 
ساخت میدان و ساماندهی ورودی غنی آباد12سال 
پیش مطرح شده و با تغییر مدیریت مِسئوالن بارها 
تغییر کرده است. این تصمیمات و تغییرات مداوم 
هزینه گزاف و بی نتیجه ای را به بیت المال تحمیل 
کرده و مشــکالت اهالی غنی آباد حل نشده باقی 
مانده اســت. ما در این زمینه با مسئوالن مختلف 
مکاتباتی داشتیم و در جلساتی که با فرماندار سابق 
شهرری برگزار کردیم، به نتایج خوبی رسیدیم، اما 
تغییر فرماندار شهرری باعث شد نتایج این جلسات 

عملیاتی نشود و مشکل حل نشده باقی بماند. 
  در حالی که یک مرکز بهداشــت تنها 
تجهیزات و امکانات بهداشتی، درمانی غنی آباد 
است، برای امدادرسانی به مصدومان تصادفات 

رانندگی دچار مشکل نمی شوید؟ 
برای سرعت در امدادرســانی2اکیپ اورژانس 
تهران را در ســاختمان شــورای اسالمی مستقر 
وامکانات امدادرســانی مجهزی مانند آمبوالنس و 
تجهیــزات اتاق احیا را فراهم کرده ایم. با همکاری 
»فاطمه فکوریان« بخشــدار مرکزی شــهرری و 
هیئت امنای مسجد فاطمه الزهرا)س( ستاد بحران 
تشکیل داده ایم وامکان اسکان و امدادرسانی هزار 
و800نفر را در مواقع بروزحوادث پیش بینی نشده 

فراهم کرده ایم. 
  بسیاری از زمین های بایر کشاورزی به 
محل ریختن زباله و پرسه معتادان تبدیل شده 
است. برای ساماندهی این زمین ها چه برنامه ای 

دارید؟ 
بســیاری از ایــن زمین ها به قطعــات چند 
صد مترمربعی تفکیک و به چنــد مالک فروخته 
شــده اند، اماامــالک غنی آبــاد جــزو موقوفات 
و  است  معین السلطنه 
برای ساخت وساز این 
زمین ها بایــد اداره 
خیریه  وامور  اوقاف 
تهران  جنوب شرق 
مجوز صادر کند. 
نه  سفا متأ

ارتباط اداره اوقاف با مالکان و دیگر ســازمان های 
ذیربط کافی نیست و در برخی موارد مالکان مجبور 
به رهاکردن ملک خود می شوند. این زمین ها مالک 
حصوصی دارند ودهیاری برای نظافت ورسیدگی به 
آنها وظیفه ای ندارد. یکی از این زمین های رهاشده 
نزدیک ساختمان شورا قرار دارد و به دلیل ناامنی و 
مشکالت این زمین، هر شب عوامل نیروی انتظامی 
در محل حضور دارنــد تا اهالی بتوانند از امکانات 

بوستان مجاور دهداری استفاده کنند. 
  کمبودامکانات فرهنگی از مشــکالت 
اهالی غنی آباد است. برای حل این مشکل چه 

تدبیری اندیشیده اید؟ 
برای کاهش کمبودهای فرهنگی دهستان، در 
حال ساخت کتابخانه در ساختمان شورای اسالمی 
هستیم و قســمتی از فضای ساختمان شورا را به 
محل برگزاری همایش هــا و کالس های آموزش 
شهروندی اختصاص داده ایم. در واقع تالش کردیم 
با استفاده از ظرفیت مسجد و دهیاری، گوشه ای از 

کمبودها را جبران کنیم. 
  برخی از اهالــی معتقدند دهیاری و 
شورای اسالمی روســتا برای نوسازی امالک 
فرسوده با آنها همکاری نمی کند. این موضوع را 

تأیید می کنید؟ 
دهستان غنی آباد در طرح هادی قرار داردو به 
دلیل واقع شدن دهستان بر روی گسل زلزله خیز 
جنوب ری، مقاوم ســازی بناهــای آن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل با مساعدت 
بخشداری مرکزی شــهر ری، عوارض نوسازی را 
به صفر رســاندیم و برای تشویق به نوسازی بافت 
فرســوده تراکم180داده می شود، اما گاهی اوقات 
برخی از اهالی درخواســت ساخت طبقه جدید بر 
روی بنای فرسوده و قدیمی خود دارند که ناایمن 
وخطرآفرین است و نمی توانیم مجوز ساخت صادر 

کنیم. 
  وجود کارگاه های جمع آوری و تفکیک 
ضایعــات در بافت مســکونی غنی آباد باعث 
نگرانی اهالی و افزایش احتمال انتقال ویروس 
کرونا شده است. برای ساماندهی این مشاغل 

چه اقداماتی انجام شده است؟ 
دراین کارگاه ها ضایعات مختلف مانند ضایعات 
عفونی و بیمارســتانی هم جمــع آوری و تفکیک 
می شود که برای ســالمتی اهالی خطرات زیادی 
دارد. به همین دلیل به مراجع مختلف نامه نگاری 
کردیم تــا برای جمع آوری ضایعات فروشــی ها از 
بافت مسکونی اقدام شود. یکی از موانع برخورد با 
این مشاغل، مهاجر بودن صاحبان و کارگران این 
مشاغل اســت که اغلب اتباع افغانستانی هستند. 
برخی ازصاحبــان کارگاه های جمع آوری ضایعات 
غنی آباد ســودهای میلیاردی به جیب می زنند و 
حتــی حاضرند برای اجاره یــک گاراژ10میلیون 
تومان اجاره بپردازند. مالکان گاراژها نمی توانند از 
این اجاره های کالن چشمپوشی کنند و در طرح 

برخورد با این مشاغل کارشکنی می کنند. 

  »محمد حسن« معتقد است دهستان غنی آباد ظرفیت های ویژه ای دارد که از سوی مسئوالن 
نادیده گرفته شده است. او از بر زمین ماندن نیازهای ضروری غنی آباد گالیه می کند و می گوید: 
»دهستان غنی آباد تا میدان شهرری فقط13کیلومتر فاصله دارد و در حالی که در بخش مرکزی 
شهر ری12روســتا وجود دارد، غنی آباد به عنوان دهستان انتخاب شده است که نشان دهنده 
ظرفیت باالی غنی آباد برای پیشــرفت و   آبادانی است، اما متأسفانه به این دهستان توجه کافی 
نمی شود و از بسیاری از امکانات محروم اســت.« حسن نایب رئیس شورای اسالمی دهستان 
غنی آباد و از بومیان قدیمی این دهستان است که پیشینیان او 300سال پیش در غنی آباد ساکن 

شده اند. در گفت وگوی زیر حسن درباره شرایط و مشکالت غنی آباد توضیح داده است.

گشت و گذاری در دهستان غنی آباد شهرری

گـنجهایمدفونغنـیآباد
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منطقه20

بیرون کشیده ام. کپسول آتش نشانی داخل تعمیرگاهم 
گذاشته ام تا آتش سوزی های تصادفات را زودتر خاموش 
کنیم و قربانیان تصادفات کمتر آسیب ببینند.«اهالی 
غنی آباد شاهد رفت وآمد مسئوالن بسیاری بوده اند که 
در آغاز مســئولیت خود به غنی آباد سر زده اند و وعده 
تکمیل ســاخت میدان و ساماندهی ســه راه غنی آباد 
را داده اند، اما دوران مسئولیت شــان به ســر رسیده و 

وعده هایشان به سرانجام نرسیده است. 

 کارگاه های صنعتی در دل بافت مسکونی
خیابان شهید حاج حسین کلهر در ورودی غنی آباد 
قرار گرفته است. پیاده راه کم عرض حاشیه خیابان، در 
زیر شاخه های درختان کهنسال و پرشاخ و بار پنهان 
شــده و گاردریل های کنار جاده رفت وآمد را دشوار 
کرده است. یعقوبی می گوید: »کسانی که وسیله نقلیه 
ندارند، با اتوبوس خط مترو شهر ری ـ زمان آباد خود 
را به ورودی غنی آباد می رسانند، ولی برای رسیدن به 
جــاده باید از روی گاردریل ها عبور کنند که خطرات 
جانی زیــادی دارد و بارها کودکان به خودروهای در 
حال عبور برخورد کرده اند.« اغلب خانه های قدیمی 
که در حاشیه جاده کمربندی ســه راه غنی آباد قرار 
گرفته اند، به کارگاه صنعتگرانی تبدیل شــده اند که 
از پس پرداخت اجــاره کارگاه های صنعتی تهران و 
شهرری برنیامده اند. »حســین گرامی« یکی از این 
صنعتگران است که قاب عکس تولید می کند و کارگاه 
تولیــدی او محل درآمد 10 ـ 15 بانوی سرپرســت 
خانوار است. گرامی می گوید: »در کارگاه های تولیدی 
کوچک معمواًل بانوان مشــغول به کار هستند و باید 
این کارگاه ها در نزدیکی بافت مســکونی قرار داشته 

باشند تا آنها مشکلی برای رفت وآمد 
نداشته باشــند. این کارگاه ها اگر در 
شــهرک های صنعتی فعالیت کنند، 
هزینه و مشــکالت رفت وآمد سبب 
می شود بانوان به کار در این کارگاه ها 
باشــند.«بخش  نداشــته  رغبتــی 
مســکونی روســتای غنی آباد جزو 
محدوده طرح هادی اســت. بعضی 
ازامالک فرســوده حاشیه سه راه که 
خارج از محدوده طــرح هادی قرار 
گرفته اند، این اقبال را داشــته اند که 
به دور از چشم قانون تخریب و نونوار 

شوند، ولی اغلب آنها جز تبدیل شدن به کارگاه های 
صنعتی چاره ای ندارند. 

 خیابان در قرق کارگاه های 
 فروش ضایعات است

خیابان بلند و طوالنی شــهید کلهر خیابان اصلی 
دهستان غنی آباد است. در کوچه های باریک و طوالنی 
منتهی به این خیابان از خانه های گلی روستایی اثری 
نیســت و البه الی خانه های قدیمی کوتاه و فرسوده 
آن، ساختمان های نوســاز بلندقامت سنگی وآجری 
هم دیده می شــود. مدرسه پسرانه، دستگاه خودپرداز 
و تنها مســجد ده هم در این خیابــان قرار گرفته اند، 
ولی بیشترین کسبی که در غنی آباد رونق دارد، خرید 
و فروش ضایعات اســت. در هریک از گاراژهای وسیع 
ومغازه های قدیمی خیابان شهید کلهر، کوهی از زباله 
و ضایعات ریخته شــده که بوی تعفن آنها از ابتدا تا 
انتهای خیابان احساس می شود. »  علیرضا کمیجانی« 
از اهالی قدیمی غنی آباد اســت. او می گوید: »مالکان 
گاراژها به طمع گرفتن اجاره های باال، گاراژهای خود 
را به پیمانــکاران جمع آوری ضایعات اجاره می دهند. 
در کارگاه های تفکیک ضایعات اتباع مهاجر افغانستانی 
مشغول هستند و بسیاری از آنها برای نزدیک بودن به 
کارگاه در غنی آباد ساکن شده اند. افزایش اتباع مهاجر 
بافت مسکونی غنی آباد را تغییر داده است.« بسیاری از 
کارگران تفکیک ضایعات در اتاقک های داخل گاراژها 
و کنــار زباله ها زندگی می کنند. اهالی غنی آباد پیش 
از شــیوع ویروس کرونا راضی و ناراضی به حضور این 
انبارهای آلوده متعفن در کنار خانه های خود تن داده 
بودند، اما این روزها هراس انتقال ویروس کرونا، تحمل 

این همسایه های پرددرسر را برای اهالی دشوار کرده 
است. کمیجانی می گوید: »کوچه های ده جوی آب 
روبــاز ندارند و نباید در کوچــه و خیابان ها موش و 
سوسک زیاد باشد، ولی وجود کارگاه های جمع آوری 
ضایعات باعث فراوانی موش، سوسک و مگس شده 
که تابستان ها امان ما را می برند. کارگران جمع آوری 
و تفکیک زباله که به بهداشــت خود توجهی ندارند، 
در ده رفت وآمد می کنند و ممکن است باعث انتشار 

ویروس کرونا شوند.« 

 زمین های خاکستری
دهستان غنی آباد در گذشته سرسبز بوده و مردم 
آن به دامداری و کشــت گنــدم، جو وصیفی جات 
مشــغول بوده اند، ولی پس از خشــک شدن قنات 
ده، زمین هــا بــه بیابان هــای بی حاصــل تبدیل 
شــده اند و جوانان با کار در مراکــز صنعتی مانند 
کارخانــه ســیمان، کارخانه ذوب مس و اســتوک 
خــاوران زندگی خود را می گذراننــد. تعداد زیادی 
از زمین های کشــاورزی بی حاصل به حال خود رها 
شده اند و به جای خوشــه های طالیی گندم و جو، 
زباله های تلنبارشده و سرنگ های تزریق موادمخدر 
از گوشــه کنار آنها ســردرآورده اند. یکــی از این 
زمین های بدطالع در اواســط خیابان شهید کلهری 
و در نزدیکی ســاختمان تازه ساز و خوش سیمای 
»دهداری و شورای اســالمی« غنی آباد قرار گرفته 
اســت. نخاله های ســاختمانی که در اطراف زمین 
ریخته شــده، الاقل به اندازه گنجایش چند نیسان 
وانت است و روی نخاله های ساختمانی با زباله های 
خانگی و ســرنگ های آلوده پوشیده شده است. در 
محوطه آســفالت کنار زمین تعداد زیادی وســایل 
ورزشــی و زمین بازی نصــب کرده اند. خیابانی که 
میان زمین و ساختمان دهداری قرار گرفته، بن بست 
اســت و اگر این زمین چنین حال و روزی نداشت، 
کودکان وخانواده ها می توانســتند با خیال آسوده و 
بدون نگرانی از رفت وآمد وسایل نقلیه از این وسایل 

استفاده کنند. 

 دانش آموزانی که در کانال آب غرق شدند
ســاختمان دهداری نونوارترین و زیباترین بنای 
غنی آباد است و سرسبزی و پاکیزگی محوطه مقابل 
ساختمان، اوضاع نابسامان زمین رهاشده را دوچندان 
به رخ می کشد. محوطه مقابل دهداری بزرگ و وسیع 
است و زمین چمن استاندارد و بوستان سرسبز و آبادی 
که در آن بنا شــده، کمبود بوستان و فضای تفریحی 
ده غنی آباد را تا اندازه ای رفع کرده است. در دهستان 
غنی آباد فقط مدرســه ابتدایی و متوسطه دوره اول 
پسرانه وجود دارد و دختران باید برای درس خواندن 
به روســتای اشــرف آباد بروند. طی کردن مســافت 
روســتای اشــرف آباد تا ده غنی آباد بدون استفاده از 
وســیله نقلیه الاقل40دقیقه طول می کشد، اما این 
مســیر راهی هموار و بدون مانع نیســت و دختران 
غنی آبــاد باید از مقابل کمپ تــرک اعتیاد معتادان 
بگذرند و کانال آب شهرری را پشت سر بگذارند تا به 
اشــرف آباد برسند. کانال آب شهرری آب تصفیه خانه 
ری را به دشت پاکدشت و ورامین منتقل می کند و در 
تمام طول سال آب فراوانی در بستر آن جریان دارد. 
این کانال که کیلومترها طول دارد، حفاظ ودیواری به 
انــدازه یک پرچین و نرده کوتاه هم ندارد و لحظه ای 
غفلت رهگذران کافی اســت که به داخل آب کانال 
فــرو روند. این اتفاق بارهــا در غنی آباد پیش آمده و 
افراد زیادی طعمه کانال آب شهرری شده اند. »اسما 
کریمی« از دختران نوجوان غنی آباد است. او می گوید: 
»زمســتان که مجبوریم پیش از روشن شدن هوا به 
مدرسه برویم، اطراف کانال خلوت و ترسناک است و 
معتادان در اطراف آن پرسه می زنند. یکی از دوستانم 
موقع عبور از کانال به داخل آن ســقوط کرده و من 
و همکالسی هایم نتوانســتیم او را نجات دهیم.«در 
مزارستان غنی آباد که فقط روزهای جمعه برای زیارت 
اهل قبور، در آن به روی اهالی باز می شــود، افرادی 
دفن هستند که الاقل3سده از دفن آنها در این روستا 
می گذرد. در این مزارستان دنج و نقلی که فضای سبز 
باصفا و سنگ مزارهای مرتب و هم اندازه ای دارد، فقط 
درگذشتگان بومی غنی آباد دفن می شوند. اغلب افراد 
مدفون در مزارســتان غنی آباد که 
فاطمه الزهرا)س(«نامیده  »بهشت 
شده، از اهالی طایفه های »کلهر«، 
برای  »حسن«و»سیری« هستندو 
دفن 7شهید دهستان هم جایگاهی 
ویژه در نظر گرفته شــده اســت. 
روشنایی دهستان غنی آباد از برق 
شــهری تأمین می شود و قسمتی 
از آب شــبکه آبرســانی روستایی 
شهرســتان ری که از50حلقه چاه 
و ذخیره سد ماملو تغذیه می شوند، 

سهم اهالی غنی آباد است. 

  روزگاری ثروت مردم دامدار و زراعت کار این والیت چنان زبانزد بود که به آن »غنی آباد« می گفتند. 
آن زمان جمعیت 223 نفری والیت غنی آباد، به برکت آب گوارای قنات، زمین ها و ســفره های پربرکتی 
داشتند، اما حاال که جمعیت غنی آباد به 10برابر افزایش پیدا کرده، نه از جوشش آب قنات خبری هست 
و نه از زمین های حاصلخیز پر از خوشــه های غالت و صیفی و چغندر قند. سال ها است مردم غنی آباد با 
مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و نداشتن شغل و منبع درآمد بسیاری از آنها را به ترک ده و 
دیار آبا و اجدادی شان واداشته است. نیمروز یک روز تابستانی در ده غنی آباد گشتی زدیم و پای صحبت 

و درددل اهالی نشستیم. گزارش زیر حکایت این روزهای مردم ده غنی آباد و شرح مشکالت آنها است

رابعه تیموری

با کارخانه ســیمان فقط چند کیلومتر فاصله دارد. 
میدانگاهی کــه تابلوی نونوار»غنی آباد« در حاشــیه 
آن نصب شده، شــباهتی به میدان ندارد. ستون های 
مدور غول پیکری که وســط2الین جاده علم شــده، 
نشــان می دهند زمانی دور یا نزدیک قرار بوده سه راه 
ورودی غنی آباد شــکل و شــمایل میــدان به خود 
بگیرد، اما نیمه کاره رها شده است. گوشه کنار فضای 
خاکی وســیعی که با گاردریل از جاده جدا شده، پر از 
نخاله های ساختمانی است. تعداد خودروهای سبک و 
سنگینی که با شتاب از سه راه می گذرند، ناشمار است و 
تخلفات گاه و بی گاه راننده ها جلب توجه می کند. اوضاع 
شلوغ و درهم سه راه ورودی غنی آباد امان نمی دهد که 

با خاطری آســوده وارد آن شویم و از همانجا گالیه و 
شکوه های اهالی شروع می شود. »خدابخش یعقوبی« 
که از25سال پیش در حاشیه جاده به کاسبی مشغول 
است، می گوید: »راننده ای که از آن طرف جاده می آید 
اصاًل دید ندارد. چــراغ و تابلویی هم کنار جاده نصب 
نکرده اند. روزی نیست که اینجا الاقل یکی، 2 تصادف 
اتفاق نیفتد.«یعقوبی کپســول اطفای حریق و جعبه 
کمک های اولیــه تهیه کرده تا بــه قربانیان حوادث 
رانندگی ســه راه زودتر رسیدگی شــود. او می گوید: 
»بیشتر این تصادفات شــدید است و زخمی یا فوتی 
دارد، گوش من پر از صدای ناله کســانی است که در 
این ســال ها از الی آهن پاره های خودروهای تصادفی 

 هکتار زمین 
کشاورزی بایر 

در دهستان 
غنی آباد 

وجود دارد 

هزار و200هکتار مساحت محدوده روستایی 
دهستان غنی آباد است که از گردنه تنباکویی 
شروع شده، تا جاده تهران ـ مشهد ادامه دارد. 

بخش مسکونی غنی آباد شامل حد فاصل 
سه راه سیمان تا کانال آب شهرری است 

هزار نفر جمعیت دهستان 
غنی آباد است و   تردد روزانه 

حدود2هزار نفر در این 
دهستان، جمعیت شناور آن را 

به4هزار نفر رسانده است

مترمربع حریم 
کمربندی دوم تهران 
است که در ورودی 

دهستان غنی آباد 
واقع شده است
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اطالعرسانیدرمحلههاضعیفاست
»احمد کشــاورز« شهروند 60 ساله ساکن محله شاد آباد است. می گوید: »با اینکه سال هاست 
همراه خانواده ام در این محله زندگی می کنم شــورایاران محله را نمی شناسم و نمی دانم که این 
افراد در چه زمینه هایی می توانند کار کنند.« او پیشــرفت و   آبادانی محل زندگی اش را نسبت به 
گذشته موضوعی غیر قابل انکار می داند و عقیده دارد شاید بسیاری از کمبودها و مشکالت با تالش 

و پیگیری شورایاران رفع شده باشد، اما در این زمینه اطالع رسانی نشده است. این شهروند پیشنهاد 
می دهد که متولیان امر با نصب پوستر، بنر، چاپ و توزیع بسته های آموزشی در محله ها اطالع رسانی 

کنند تا شهروندان با کارکرد شورایاری ها بیشترآشنا شوند.

شورایارانوآبادانیمحلهها
»جهانگیر اطلسی« یکی از ساکنان قدیمی خیابان بیست متری حیدری شمالی است و به واسطه 
کارش بیشتر وقتش را در محله می گذراند. او این نکته را یاد آوری می کند که بدون   تردید دانش آموزان 
و دانشجویان از افرادی هستند که کمتر با شورایاری ها در ارتباطند و این خود یک ضعف بزرگ است. 
به عقیده این شــهروند اداره آموزش و پرورش منطقه 18 می تواند در این زمینه همکاری ســودمند 

داشته باشد و در زمان بازگشایی مدارس بخشی از ساعت درسی دانش آموزان را در طول سال به معرفی 
شورایاری ها در محله و آشنایی با وظایف آنها اختصاص دهد. اطلسی اعضای شورایاری محله ولی عصر)عج( 

شــمالی را به خوبی می شناســد. او در این مدت به این باور رسیده که اگر طرح و پیگیری مشکالت محله 
برعهده نمایندگان منتخب مردم باشد خواسته ها زودتر به سرانجام مطلوب می رسد. اطلسی عنوان می کند: 
»جمع آوری وانتی ها و سدمعبر در خیابان های اصلی، سرپوشیده کردن نهرها، یکسان سازی تابلو مغازه ها در 

بازارچه یاران نمونه بارز فعالیت شورایاری است که باعث شده محله او روز به روز آبادتر شود.«

معرفیشورایاریها،خانهبهخانه
»امیر حســینی« شهروند 58 ساله ساکن محله بهداشــت تعدادی از شورایاران را می شناسد، اما 
اعتراف می کند کــه هنوز اطالعات جامع و کاملی درباره کارکرد وفعالیت ســاالنه این نهاد مردمی 
ندارد. او می گوید: »اگر شهروندان ساکن هرمحله بدانند که چه مشکالتی را می توانند با شورایاری ها 
در میان بگذارند ارتباط و تعامل شــهروندان با آنهــا افزایش پیدا می کند. ضمن اینکه از اتالف وقت 

وانرژی جلوگیری خواهد شد.« این شهروند در زمینه چگونگی آگاهی شهروندان از فعالیت نمایندگان 
منتخب مردم پیشنهادی مطرح می کند: »شورایاران هر محله می توانند در پایان هرماه لیستی از اقدامات و 

برنامه های خود را تهیه کرده و به چاپ برسانند و در تیراژ باال و به صورت خانه به خانه آن را توزیع کنند و در 
اختیار شهروندان قرار دهند. مسلم است با این کار شورایاری بیشتر بین مردم شناخته می شوند.«

بهرسمیتشناختنیکنهادمردمی
»فاطمه رضایی« شــهروند 62 ساله محله صاحب الزمان)عج( نظرش را درباره فعالیت شورایاری ها 
این طور بیان می کند: »در مدتی که شورایاری درمحله ها تشکیل شده، متوجه شده ام که از طریق این 
نهاد مردمی مشکالتی که مربوط به حوزه شهرداری است سریع تر و زودتر برطرف می شود تا مسائلی 
که مربوط به نهادهای دیگرشهر است.« این شهروند توضیح می دهد: »شورایاران رابط و نماینده مردم 

برای پیگیری مشکالت آنها نزد نهادهای مختلف هستند، اما متأسفانه جز شهرداری کسی شورایاری ها را 
به رسمیت نمی شناسد و به قول معروف از منتخبان مردم خیلی حساب نمی برند.« رضایی عقیده دارد باید 

شورایاری ها جایگاه خود را در سایر نهادها پیدا کنند و فعالیت این گروه به رسمیت شناخته شود.

آنهاتریبونندارند
»اکبر نمازی« ازساکنان محله 17شهریور می گوید: »اگر به تعداد مساجد و مدارس موجود در 
هر محله دقت کنید، متوجه می شوید که تعداد آنها کم نیست. این مکان ها از پر رفت و آمدترین 
جاها هســتند و شهروندان بخشی از وقتشــان را آنجا می گذرانند، بنابراین بهترین گزینه برای 
معرفی کار و برنامه شورایاری ها همین مراکز است.« نمازی عقیده دارد که اگر امامان جماعت و 

هیئت امنای مســاجد و مدیران مدارس در هر محله زمانی را به شورایاران برای معرفی فعالیت ها 
و برنامه هایشــان اختصاص دهند شهروندان بیشتری با این نهاد مردمی آشنا می شوند، اما متأسفانه 

اکنون این طور نیست و شورایاری ها به زحمت اجازه پیدا می کنند در مساجد با مردم صحبت کنند تا 
از این طریق اطالع رسانی انجام شود. 

نیازمندمدیریتواحدشهری
»بهرام سر  آبادانی« فارغ التحصیل رشته علوم اجتماعی و ساکن محله یافت آباد شمالی مهم ترین 
دغدغه منتخبان مردم در نهاد شــورایاری را نبود مدیریت متمرکز شــهری عنوان می کند و در 
این باره می گوید: »چرا نهادهایی مانند اداره گاز، برق، آب، مخابرات و... مدیریت متمرکز و واحد 
ندارند؟ مگر هدف آنها خدمت رسانی به مردم نیست. پس چرا وقتی شورایاران برای حل مشکالت 

مردم به این سازمان ها مراجعه می کنند مسئوالن به آنها اهمیتی نمی دهند و از وظایف شان شانه 
خالی می کنند.« سر  آبادانی با بیان اینکه مدیریت متمرکز شهری باید به شهرداری واگذار شود، تأکید 

می کند: »اگر مدیریت شهری واحد داشته باشیم بسیاری از مشکالت شهر و محله برطرف می شود و از 
طرفی جایگاه واقعی شورایاری در میان سایرنهادها ارتقا پیدا می کند، چراکه آن وقت شورایاری ها با یک 

مدیریت درشهر طرف هستند و می توانند در رفع مشکالت مردم موفق ترعمل کنند.«

  اوایل کار شورایاران در محله تان را به یاد دارید؟ آن وقت ها 
هنوز ساز و کار این نهاد مردمی چندان شناخته شده نبود. هنوز 
کسی نمی دانست این افراد برای چه کاری انتخاب می شوند و 
قرار اســت چه اقداماتی برای رفاه و آسایش خاطر شهروندان 
انجام دهند، اما اکنون وضعیت فرق کرده و شهروندان سال به 
سال با فعالیت شورایاری ها و وظایف آنها آشنا شده اند. تا آنجا 
که دیگر شورایاری واژه بیگانه ای میان شهروندان نیست. حاال 
چند دوره از فعالیت شورایاری ها در محله های مختلف منطقه 
18 می گذرد. در این گزارش با طرح این سؤال که آیا شورایاران 
محل زندگی خود را می شناسید و از برنامه های آنها خبر دارید 

به سراغ اهالی می رویم. 

منطقه18

مریم قاسمی

با طرح یک سؤال 
به سراغ شهروندان منطقه 18 رفتیم

شورایاران
محلهخودرا
میشناسید؟
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سعید غفوری

  یکی از مهم تریــن اهداف دوره 
طرح  اجرای  شهری  مدیریت  پنجم 
TOD یا توسعه مبتنی بر حمل ونقل 
عمومی است. طرحی که میزان فضای 
مسکونی، تجاری، تفریحی و... را به 
وسایل  که  می دهد  افزایش  گونه ای 
حمل ونقل عمومی در فاصله ای کوتاه 
قرار بگیرد و دسترسی پیاده به آن 
میسر باشد. با آغاز عملیات اجرایی 
این طرح در ایستگاه مترو آزادگان، 
از مناطق  درحالی که منطقه19 یکی 
پیشــرو در این زمینه محســوب 
می شود، برای آشنایی با جزئیات آن 
با »علی توکلی« شهردار منطقه19 به 

گفت وگو می پردازیم.  

زهرا بلندی

حرکتبهسویتی.او.دی
ــتگاهآزادگان ازایس

منطقه19

بی
س

هما
 ط

ضا
یر

عل
س: 

عک

منطقه19 پیشرو در اجرای طرح توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی

TOD آشنایی با طرح
TOD الگویــی از توســعه شــهری مبتنی بر 
حمل ونقل عمومی اســت که حول ایستگاه های 
حمل ونقل عمومی)به خصوص مترو( شکل می گیرد 
و با تراکم نســبتًا بــاال، ترکیبــی از کاربری های 
مســکونی، تجــاری، اداری، عمومــی و... در آن 
مشخص می شود. دسترسی درونی به آنها تا شعاع 
500متری)عمدتًا پیاده( یا با استفاده از دوچرخه 
اســت و دسترســی خارجی آنها با شــعاع هزار 
متری عمدتًا با وسایل حمل ونقل عمومی صورت 
می گیرد. به طور کلی کاربران اصلی TOD عابران 
 TOD پیاده هستند، بنابراین برنامه ریزی فضا برای
در اطراف ایستگاه های خطوط ریلی سبک باید به 
گونه ای باشد تا عابران پیاده بتوانند از آنها استفاده 
کنند. یعنی حداکثر فاصله تا ایستگاه 500متر و به 

اندازه یک پیاده روی 5 تا 10دقیقه ای باشد. 

رفع موقتی معضل پارکینگ 
ایستگاه مترو آزادگان

نبود پارکینگ یکی از مشــکالت همیشــگی 
ایســتگاه مترو آزادگان بوده اســت که تا قبل از 
اجرای کامل طرح TOD چاره ای برای آن اندیشده 
شده است. شهردار منطقه در این باره به اشاره به 
تفاهمنامه ای که بین مدیریت شهری منطقه19 
و شــرکت فجر جهاد منعقد شده است، می گوید: 
»طرح تبدیل موقتی زمین 2هکتاری این شرکت 
به پارکینگ اجرا شــده اســت که تا زمان اجرای 
عملیاتی طرح TOD، معضل کمبود فضای پارک 

این محدوده را تا حد زیادی رفع می کند.«

محله به محله

 مهم ترین دستاوردی که اجرای این طرح 
چه می تواند داشته باشد، چیست؟ 

ممانعت از سفر غیرضروری افراد با رفع نیازهای 
خدماتی ســاکنان در این محــدوده، افزایش تعداد 
اســتفاده کنندگان از وســایل نقلیه عمومی، ایجاد 
انگیزه برای ســکونت مردم در نزدیکی هســته های 
TOD، کاهــش طول ســفرهای شــهری و کنترل 
ترافیک، کاهش هزینه های شهروندان، استفاده بهینه 
از زمین های بایــر و درآمدزایی از آنها، خروج منظر 
شــهری از یکنواختی با اســتفاده از تکنولوژی های 
نوین در ســاخت ساختمان های غیرهمگن، ساخت 
پارکینگ های طبقاتی و رفع معضل پارکینگ، توسعه 
مسیرهای دوچرخه سواری به عنوان وسیله اصلی سفر، 
افزایش امنیت محله ها با ترکیب بافت های مسکونی 
و تجــاری و...، تقویت فضاهای عمومی و اجتماعات 
محلی و زنده نگهداشتن شــهر در همه اوقات جزء 
دســتاوردهای مهم این طرح هستند. ضمن اینکه 
کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست هم می تواند 
از جمله اهداف بلندمدت در اجرای این طرح باشد. 

 ضرورت اجرای ایــن طرح در منطقه19 
چیست و این منطقه تاکنون در چه بخش هایی از 

این طرح پیشرفت داشته است؟ 
شناســایی محدوده های مستعد برای اجرای این 
طرح مأموریتی است که به همه مناطق محول شده 
است. این طرح در منطقه19 از آبان سال1397 کلید 
خورد اما روند اجرایی آن در ســال1398 ســرعت 
گرفت. در مرحله اول 7ایســتگاه مترو شهرآفتاب، 
آزادگان، شاهد، شهرک شریعتی، نعمت آباد، عبدل آباد 
و زمزم به عنوان گزینه های هســته TOD منطقه19 
معرفی شدند تا مطالعه و بررسی های الزم به ترتیب 
 TOD روی آنها انجام شود. آموزش تخصصی مبحث
به 20نفر از کارکنان شهرداری منطقه، تهیه کتاب، 
آماده سازی کارشناســان برای برداشت از هسته ها 
انجام شده است. مطالعه در محدوده شهرآفتاب 
انجام شــد و به دلیل فقدان بافت مسکونی که 
جزء مهم ترین ویژگی ها برای تأیید هسته بود، 
حذف شد و تاکنون فقط ایستگاه مترو آزادگان 
به عنوان نخستین نمونه TOD در منطقه مورد 

مطالعه و برداشت قرار گرفته است. 
مترو  ایســتگاه  انتخاب  دلیل   
نمونه  نخســتین  به عنــوان  آزادگان 

چیست؟ 
ایستگاه مترو آزادگان نخستین ایستگاه 
مترو خط3 و نخســتین ایستگاه ورودی 
شــهر تهران از سمت جنوب غرب است. 
میزبان مسافران حوزه جنوب غرب تهران 
اعم از اسالمشهر، رباط کریم، واوان، نسیم 
شهر و شــهرک های اغماری شهر تهران 
است و تبادل سفر 30هزار مسافر روزانه 
در این ایســتگاه انجام می شــود. از دیگر 
قابلیت های ایستگاه مترو آزادگان این است 
که در اطــراف آن زمین های بارگزاری نشــده و 
دارای قابلیت خدماتی بسیاری وجود دارد. برای مثال 
قابلیت استفاده از زمین شرکت فجر جهاد با وسعت 

2هکتار، ایستگاه تاکسی، گاراژهای بازگذاری نشده در 
سمت غرب ایستگاه، اراضی بایر کوره های آجرپزی در 
جنوب ایستگاه برای ایجاد پارکینیگ، مراکز تجاری، 
تفریحی، خدماتی، مسکونی و... در این محدوده وجود 
دارد. یکی دیگر از ویژگی های این نقطه فاصله150 و 
200متری آن با خط راه آهن تهران_اهواز و ایستگاه 
بی.آر.تی اسماعیل است که قابلیت احداث یک سکو 
با محور زیرزمینــی و روزمینی را ایجاد کرده تا این 
2ایســتگاه را به یکدیگر متصل کرده و تبادل سفر 
انجام شود. اگر ایســتگاه آزادگان به عنوان ایستگاه 
مرکزی در نظر گرفته شده و طرح TOD در آن اجرا 
شود، دیگر نیازی نیست که مسافران برای رسیدن به 
ایستگاه های شهرک های اقماری همچون رباط کریم، 
پرند و... مســافتی را به عنوان مثال تا میدان آزادی و 

بالعکس طی کنند. 
 اجرای طــرح TOD در ایســتگاه مترو 

آزادگان در چه مرحله ای است؟ 
مراحــل ابتدایــی کار یعنی مطالعه و بررســی 
محدوده انجام شــده اســت. صندوق بازنشستگی 
کشــوری به عنوان مالک اراضی شرکت فجر جهاد، 
سرمایه گذار و مشاور طرح مشخص شده است. طرح 
پیشــنهادی آماده شــده و برای بررسی به معاونت 
حمل ونقل و ترافیک ارسال شده است. بعد از تصویب 
کمیســیون ماده 5، طرح وارد فاز عملیاتی و صدور 
پروانه می شــود. با توجه به اهمیت موضوع، رئیس 
شورای اسالمی شهر تهران 2بار از این ایستگاه بازدید 
داشــته و تأکید به اجرای حتمی این طرح داشــته 
است. به نظر می رسد با تصویب طرح و صدور مجوز 
آن، تا اواخر سال1399 یا اوایل سال 1400 وارد فاز 
اجرایی شــویم. اما مدت زمانی که برای اجرای طرح 
طول خواهد کشید موضوعی است که فعاًل نمی توان 

درباره اش نظری داد. 
 بــه جز ایســتگاه متــرو آزادگان چه 
اســتعدادها و موقعیت های دیگری در منطقه19 
 TOD وجود دارد که بعد از این شرایط اجرای طرح

را می توانند داشته باشند؟ 
منطقه19 با دارا بودن اراضی بایر متعدد می تواند 
موقعیت مناســبی برای اجرای این طرح باشد. برای 
مثال ایســتگاه مترو شــاهد که در محدوده حریم 
منطقه19 است با دسترسی های خوب، سرویس هایی 
که به شــهرک های جنوب شــهر تهــران می دهد، 
مسافرپذیری باال)دانشــجویان یا اهالی شهرک های 
 TOD اقمــاری تهران( به عنوان یکــی از محورهای
و دارای پتانسیل محســوب می شود. ایستگاه مترو 
عبدل آباد هم به دلیل نزدیکی به بازار بزرگ احسانی 
طرح موضوع شده است. در این مورد خیابان انقالب 
به عنوان خیابان کامل این طرح پیشــنهاد شده که 
مســافر بعد از پیاده شدن از ایستگاه مترو عبدل آباد 
تا بازار احســانی در مجموعه TOD به ســفر ادامه 
می دهد و از دسترســی ها و خدمات رسانی های الزم 
بهره مند می شود. با این حال ارائه نظر قطعی درباره 
این محدوده ها نیازمند مطالعه و بررسی دقیق توسط 
کارشناسان این حوزه است که در مراحل بعدی به آن 

پرداخته خواهد شد. 
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رفاقتی

در ســاخت محله نازی آباد هم نقش داشتند و خانه های 
چهارصددســتگاه را برای کارگران سیلو ساختند. آنها از 
مــردم نازی آباد برای انجام کارها کمک می گرفتند و اگر 
به کارگر نیاز داشتند، سراغ مردم نازی آباد می رفتند.«  به 
دلیل حضور آلمانی ها در این محله و ساخت وســازهایی 
که در این بخش از پایتخت داشــتند، عــده ای از اهالی 
عنوان می کنند که نازی آباد برگرفته از اسم نازی ها یعنی 

آلمانی ها بوده است. 

نازی آباد و نارمک شبیه هم هستند
نویســنده و محقق هم محله ای عنــوان می کند که 
در دولت مصدق قرار بود نازی آباد الگویی باشــد برای 
نوســازی محله های دیگر. بنابراین محله های نارمک و 
نازی آباد برای این شهرسازی جدید در پایتخت کاندید 
شدند. برای همین این 2محله بسیار به همدیگر شبیه 
هستند، به ویژه در داشتن میدان های متعدد.  صباغ پور 
می گوید: »شهرســازی محله نازی آباد توســط »بانک 
ساختمانی« انجام شد که از مؤسسه های مالی فعال در 
صنعت ساختمان بود. آن زمان فردی به نام »علی اکبر 
معین فر« قائم مقام شــهردار تهران در نازی آباد بود و 
مسئولیت شهرسازی نازی آباد به عهده او بود. معین فر 
شــخصی دقیق و نکته ســنج بود و به مسائل فرهنگی 
توجــه می کرد، به عنــوان مثال در طرح شهرســازی 
نازی آباد 2 مسجد پیش بینی شــده بود. مردم گفتند 
این تعداد مسجد برای محله کم است، بنابراین معین فر 
مســجد دیگری هم به آن اضافه کرد. او عقیده داشت 
که مراکز تفریحی نباید چســبیده به مســاجد باشند، 
به همین خاطر در مســاجد به میدان ها باز نمی شــد. 
توجه ویژه ای هم به پارک ها داشت و از نظر او، پارک ها 
مرکز فرهنگی بودند. آن زمان فضاهای سبز موتورخانه 
داشــتند تا درخت ها بی آب نمانند. توسعه فضای سبز 
هم برای معین فر ارجعیت داشــت و فضای سبز زیادی 
برای نازی آباد طراحی کرد که می توان به بوستان های 

سردارجنگل و 22بهمن فعلی اشاره کرد.«

مدارس خوب؛ از دالیل رشد نازی آباد بود
این استاد دانشگاه می گوید: »قبل از انقالب در نازی آباد 
2سینما وجود داشت. سیما شهال و سینما شرق که البته 
االن هیچ کدام فعال نیستند. کتابخانه هم در طرح ابتدایی 
ساخت نازی آباد وجود داشت و اهالی از کتابخانه بوستان 
22 بهمن اســتفاده می کردند. یک درمانگاه هم نزدیک 
ســینما شرق بود و بیمارســتان مفرح هم محل مراجعه 
بســیاری از نازی آبادی ها بود. مــدارس فوق العاده ای در 
نازی آباد ساخته شده بود و واقعًا کمبودی وجود نداشت. 
نازی آبادی ها از نظر تحصیلی مشکلی نداشتند و یکی از 
علل رشــد نازی آباد مدارس خوب آن بود و همین باعث 
شد تعداد زیادی از جوانان، قبل از انقالب در دانشگاه های 

دولتی قبول شوند.«

مردم به جای آشپزخانه در آستانه غذا می پختند
صباغ پور در ادامه به نکتــه جالبی در زمینه امکانات 
زندگی ســاکنان قدیم نازی آباد اشاره می کند که در آن 
ایام خانه های کوچک محله بدون استثنا فاقد آشپزخانه 
بود و برای اینکه فضا کم بود، مردم روی چراغ غذا درست 
می کردند. غذاهایی مثل شوربا، اشکنه و آبگوشت در سفره 
بسیاری از نازی آبادی ها دیده می شود و با غذاهای ساده 

شک خود را سیر می کردند.«
وی اضافــه می کنــد: »بیــن اتــاق و 
حیاط خانه هــا محلی به نام »آســتانه« 
با مســاحت حدود یــک و نیم متر وجود 
داشــت که اگر حرارت چراغ زیاد می شد، 
آن را داخل آســتانه می گذاشتند و سپس 
آشــپزی می کردند. آن موقــع یعنی در 
ســال های1347 و 1348 کولر، بادبزن و 
پنکه در خانه ها وجود نداشت تا اینکه برق 
به محله آمد و نازی آباد دومین محله تهران 
بود که از نعمت گاز برخوردار شد. اینجا در 
مسیر پاالیشگاه بود و بقیه محله ها بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی گازکشی کردند.«

بیشتر قواره خانه ها 40  ـ 30متری بود
این استاد دانشگاه و بزرگ شده محله نازی آباد عنوان 
می کنــد که اغلب مهاجران، افراد تهیدســتی بودند و از 
عهده خرید قواره هــا و خانه های بزرگ برنمی آمدند. به 
همین دلیل بّناها و معمارها که نبض بازار دستشان بود، 
خانه هایی می ساختند که زود به فروش برود و از همین 
رو خانه ها را با متراژ پایین می ســاختند. به خاطرهمین 
قواره ها را بیشــتر به خانه های 40  ـ 30متری تقســیم 
می کردند.  صباغ پور می گوید:  «در دهه40 مهاجرانی که 
به نازی آباد آمدند، هیئت های مذهبی زیادی راه انداختند 
کــه کارکرد اجتماعی باالیی هم داشــتند. این هیئت ها 
جایی برای معاشــرت اهالی و ارتباط گرفتن شهروندان 
بــا یکدیگر بودند. این نکته را هم باید گفت که مهاجران 
نازی آبادی افرادی نبودند که این قدر بی پول باشــند که 
گودنشین شــوند، بلکه آدم هایی بودند که بتوانند با پول 

خود در نازی آباد خانه ای اجاره کنند یا بخرند.«

دهه40 اوج شکل گیری هیئت های مذهبی
نکته دیگری که دکتر صباغ پور به آن اشــاره می کند، 
مهاجران نازی آباد اســت که هرکدام از اســتانی به تهران 
مهاجرت کرده بودند و غم غربت هم داشتند. آنها با برپایی 
هیئت ها به نام شــهر خود سعی داشتند به نوعی جلو این 
دلتنگی را بگیرند و به همین خاطر در این محله می توانستید 
هیئت سرابی ها، هیئت آذربایجانی ها، هیئت قمی ها و... را 
ببینید. اهالی در این هیئت ها همشهری هایشان را می دیدند 
و از حــال همدیگر باخبر می شــدند. البته این هیئت ها 
مختص قشر یا طایفه خاصی هم نبودند و به عنوان مثال، 

شمالی ها و قمی ها هم به هیئت آذربایجانی ها سر می زدند. 
در واقع این محل ها برای همبستگی اجتماعی مکان بسیار 
مناســبی بودند که اهالی عــالوه بر اینکه 
مراسم های مذهبی خود را برپا می کردند، از 
حال هم خبر می گرفتند و حتی صندوق های 
قرض الحســنه داشتند و به همدیگر کمک 
می کردند. از سوی دیگر هیئت ها جایی بود 

که اهالی با فرهنگ هم آشنا می شدند. 

مهاجر بودن؛ مهم ترین عامل 
همبستگی 

صباغ پور می گویــد:  »مهاجرانی که به 
نازی آباد آمدند از همان ابتدا با پدیده های 
مــدرن مثــل کتابخانه، کالس نقاشــی، 
تئاتر، روزنامه نگاری، موســیقی، ســینما 
و... آشنا شــدند. همه این کالس ها قبل از 
انقالب در کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان در 
نازی آباد وجود داشت و مجموعه این مسائل باعث شد تا 
نازی آبادی ها عالقه فراوانی به محله شان پیدا کنند چراکه 
همه نوع امکانات داشتند و اینجا هم از نظر سکونت برای 
آنها مناســب بود. درد مشترک همه نازی آبادی ها مهاجر 
بودن شان بود و همین عامل همبستگی آنها شده است. 
از طرف دیگر در نازی آباد تنوع قومی وجود داشت و اینها 
در این محل همزیستی را یاد گرفتند چون از ابتدا همگی 
مهاجر بودند و باید زندگی در کنار هم را قبول می کردند.«

پدرم با 9هزار تومان خانه خرید 
وی در پاســخ به این ســؤال که چه زمانی ســاکن 
منطقه16 شــده می گوید: »ما اصالتًا تبریزی هستیم و 
به تهران آمدیم. خانواده ام سال1344 به نازی آباد آمدند. 
البته 2ســال قبل ترهم 2برادر بزرگم در راه آهن مشغول 
کار شــده و در نازی آباد خانه ای اجاره کرده بودند. پدرم 
در بازار تبریز کار می کرد. صبــاغ بود، یعنی رنگرز. االن 
هــم در تبریز و درمحله ای که پدربزرگم زندگی می کند، 
اســم کوچه صباغی وجود دارد. پدرم در تبریز به خاطر 
ورشکستگی وسایل زندگی اش را فروخت تا بدهی هایش 
را بدهد. سپس با پول کمی که برایش ماند، به تهران آمد. 
برادرانم اینجا بودند و پدرم می خواست نزدیک آنها باشد. 
در خیابــان نیاکان نازی آباد یک خانه 30متری به قیمت 
9هــزار تومان خرید. یک اتاق باال، یک اتاق پایین با یک 
حیاط کوچک داشت که به زور 2موتورسیکلت را در آن 

جا می دادیم.«

 آشنایی با تاریخچه یک محله قدیمی  در گفت و گو با
دکتر علی اصغر صباغ پور نویسنده و جامعه شناس هم محله ای

   نازی آباد یکی از محله های قدیمی جنوب تهران است که در منطقه16 واقع شده و دارای پیشینه جالبی است و شنیدن تاریخچه و نحوه شکل گیری آن از زبان دکتر »علی اصغرصباغ پور« نویسنده، استاد دانشگاه و 
جامعه شناس که البته بزرگ شده این محله است، لذت بخش است. این چهره سرشناس هم محله ای با صحبت های خود ما را به گذشته این محله می برد و از نازی آباد و دلبستگی های آن برای ما حرف می زند.  طبق اسناد 
موجود، در دوره ناصرالدین شاه، در این حوالی آبادی کوچکی به نام »ناز آباد« وجود داشت که زمین های آن متعلق به »زبیده خانم« ملقب به »امینه اقدس« بود. البته اسم دیگر او ناز خاتون بود که عده ای بر این باورند که 
نازی آباد برگرفته از اسم اوست. زبیده خانم از همسران ناصرالدین شاه قاجار و از سوگلی های دربار بود. آن زمان، اینجا جزئی از شهرری یا »غارغربی« بوده و تعداد کمی از شهروندان در آن زندگی و در کشتزارهای اطراف 

که از امالک خالصه ناصری بوده، کشاورزی می کردند. 

رضا نیکنام 

ازنـازآبادتا

به گفته دکتر »علی اصغرصباغ پور« در اسناد تاریخی 
ذکر شــده که زمین های نازآباد به یکی ازســوگلی های 
ناصرالدین شــاه به نام »نازخاتون« بخشیده می شود که 
مربوط به قبل از سال1231 شمسی است. البته بعضی ها 
می گویند »امینه اقدس« همان »نازخاتون« بوده و برخی 
می گویند این یک امر تصادفی بوده است. قریه ای به نام 
نازآباد وجود داشــته و نازخاتون هم صاحب امالک آنجا 

شده است؛ مانند یک تصادف تاریخی. 

 بخشیدن نازآباد به ملیجک ناصرالدین شاه
به عقیده این جامعه شــناس هم محله ای، به هر حال 
موضوعی که از اسناد تاریخی مشخص می شود این است 
کــه »امینه اقدس« 40هزار تومــان از دربار پول گرفت 
و صرف   آبادانی کشــتزارهای نازآباد کرد. به ظاهر، او در 
قریه نازآباد قصری هم ساخت که اکنون اثری از آن باقی 
نمانده اســت. البته از آنجا که در محدوده  نازآباد شــغل 
غالب مردم کشاورزی و مرتع داری بوده، او چندین حلقه 
چاه هم حفر کرده بود و آب چاه ها را دراختیار کشاورزان 
قــرار می داد و از آنها آب بهــا می گرفت. امینه اقدس در 
ســال1234 فوت می کند و ناصرالدین شاه از آنجا که 
عالقه  زیادی به برادر او یعنی »میرزا محمدخان 
گروسی« )ملیجک اول( داشت، قریه نازآباد را 
به او می بخشد. از آن تاریخ به بعد قریه نازآباد 
وسیع تر می شــود، اما هنوز خارج از محدوده  

تهران قرار داشت. 

ریل قطار از گالب دره تا دل 
نازی آباد آمده بود

صباغ پور ادامه می دهد: 
در  رضا شــاه  »بعدهــا 
نقطــه  جنوبی تریــن 
ایســتگاه  تهــران 
احــداث  را  راه آهــن 
کــرد و در اطــراف 
پایتخت کارخانه ها و 
مختلف  کارگاه های 
ســیلوی  جمله  از 
تأســیس  تهــران 
شــد. آلمانی ها هم 
در زمــان رضاشــاه 
راه آهن  احداث  برای 
ایــران آمدند که  بــه 
مرز  در  راه آهن  ایستگاه 
نازآبــاد قرار داشــت. این 
خط راه آهن از داخل سیلو 
رد و گاهــی اوقات بار قطارها 
در داخل ســیلو خالی می شد. 
حدود 10ســال است که این خط 
آهن جمع شده اســت. آلمانی ها در 
کنار ســاخت ایستگاه و خط راه آهن، 

صباغ پور می گوید: 
در نازی آباد تنوع 
قومی وجود داشت 
و اینها در این 
محل همزیستی 
را یاد گرفتند چون 
از ابتدا همگی 
مهاجر بودند و 
باید زندگی در 
کنار هم را قبول 
می کردند

استاد دانشگاه: 
نازی آبادی ها از 
نظر تحصیلی 

مشکلی نداشتند و 
یکی از علل رشد 
نازی آباد مدارس 

خوب آن بود

صباغ پور خاطراتی از گذشــته به یاد 
مــی آورد و می گوید: »زمانــی که ما به 
نازی آباد آمدیم، یعنی در سال1344، هنوز 
یاخچی آباد شــکل نگرفته بود. در محله 
خانی آبادنو هم تعداد کمی خانه ســاخته 
شده بود. فقط فلکه اول آن ساخته شده 
بود و بعد از آن چند کوچه وجود داشت و 

بقیه زمین ها بیابان بود. کل زمین های محله 
عبدل آباد هم حالت بیابانی داشت و فقط 
تک درخت هایی در آن دیده می شد. آن 

زمان خیابان خالزیر هم وجود نداشت.«
این چهره سرشــناس محله نازی آباد 
ادامــه می دهــد: »ما قبــل از انقالب 
داشــتیم.  زیادی  اجتماعی  فعالیت های 

جعفری  حسینیه  به   1352 یا  سال1351 
در میدان منوچهــری می رفتیم و دعای 
قالب  در  معمــواًل  می خواندیــم.  ندبه 
گروه هــای دانش آموزی اردوهای زیادی 
در دشــت های پیرامون نازی آباد برگزار 
اول  فلکه  می رفتیــم  پیاده  می کردیم. 
خانی آبــاد و آنجا کله پاچه می خوردیم و 

بعد هم از طریق زمین های خاکی خالزیر 
به امامــزاده ابوالحســن)ع( و امامزاده 
ابراهیم)ع( می رفتیم که پشــت شهرک 
از  ســیزده آبان )9 آبان ســابق( بود. 
حسنی)ع(  عبدالعظیم  حرم  به  هم  آنجا 
می رفتیم و بعد از زیــارت با اتوبوس به 

نازی آباد بر می گشتیم.«

محله های 
اطراف نازی آباد 

بیابان بود

پدرم بعضی کارها را 
درشأن انسان نمی دانست

سیزده به در بهمنیار

این استاد دانشگاه با اشــاره به فراز و نشیب 
زندگــی در نازی آباد تعریف می کند: »پدرم کنار 
خانــه، مغازه ای یک و نیــم در یک و نیم متر که 
تقریبًا انــدازه یک دکه روزنامه فروشــی بود راه 
انداخت. او در همان مغازه کوچک و نقلی یکسری 
جنس آورد که بفروشــد. خیلــی مذهبی بود و 
بعضی کارها را در شــأن انسان نمی دانست، مثاًل 
کارهایی مثل تخمه شکستن یا عروسک بازی.... 
به همین دلیل در مغازه اش هر جنسی را نمی آورد 
و در مغــازه اش جنس های زیاد و متنوعی وجود 
نداشت و همین موضوع باعث شده بود تا فروش 
و ســود زیادی نداشته باشــد. بعد از آن به بازار 
تهران رفت و تلفنچی یک حجره فرش فروشــی 
شد. زمانی هم که به رحمت خدا رفت، همچنان 
در همان شغل بود. پدرم آدم سرشناسی در بازار 
تبریز بود و همیــن االن هنوز یکی دو نفر از آن 
نسل که هنوز زنده هســتند، ایشان را به خاطر 
دارنــد. نکته دیگر اینکه پدرم جز مؤســس های 

بهشت زهرا)س( بود.«

این نویســنده و پژوهشــگر محلی عنوان 
می کنــد در زمانی کــه در محله یاخچی آباد 
تعــداد اندکــی خانه وجود داشــت، خیابان 
بهمنیار چهره بیابانی داشت و جالب آنکه آن 
موقع هم مرز نازی آباد، همین خیابان بهمنیار 
فعلی بوده اســت. او می گوید: »ســیزده بدر 
خانواده ها به سمت خیابان بهمنیار می رفتند 

چون حالت دشت و دمن داشت.« 

زبیده خانم ملقب به امینه اقدس مالک آبادی ناز آباددهه 40 و راه اندازی هیئت های مذهبی در نازی آباد

منطقه16

نازی آباد
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محله
تعداد اولویت های عمرانی 
 )حوزه فنی و عمران شهری(

سند توسعه محلی
4ابوذر غربی

7آذری
5امامزاده حسن)ع(
4صبا )یافت آباد(

5جلیلی
3سجاد
5زمزم

6زهتابی
3گلچین

3وصفنارد
2ابوذر شرقی

3باغ خزانه
4بلورسازی

5مقدم

 اینفو گرافی

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

اجرای طرح های کوچک مقیاس محلی رضایت اهالی را به دنبال داشته است

رونقمحلههاباهمیاری
شورایارانومدیرانشهری

منطقه17

مشکل20ساله محله وصفنارد رفع شد
با اجرای طرح ساماندهی و رفع آبگرفتگی خیابان های جهاد و فرخنده، یکی 
از مطالبات بر زمین مانده اهالی محله گلچین پاســخ داده شد. به دلیل هدایت 
آب های ســطحی بزرگراه آیت اهلل  ســعیدی و محله یافت آباد به نهرهای محله 
وصفنارد، حجم آب واردشده به نهرهای خیابان های جهاد و فرخنده افزایش پیدا 
می کرد و با ســرازیر شدن در معابر، وارد منازل مسکونی می شد. با لوله گذاری و 
اصالح شیب نهرها، این مشکل20ساله حل شد. جمع آوری نهرهای محله آذری 

هم از مطالبات جدی اهالی بود که پس از سال ها به مرحله عملیاتی رسید. 

توجه در اولویت سنجی محله ها
قرار گرفتن پروژه های عمرانی در ردیف پروژه های 
کوچک مقیاس محلی، احاطــه کامل برنامه ریزان و 
مجریان طرح ها را می طلبد تا بیشترین و مؤثرترین 
بازدهی را داشــته باشد. همفکری مدیریت شهری با 
معتمدان محلی سبب شده اولویت سنجی محله ها با 
دقت انجام شود و با صرف کمترین هزینه به باالترین 

میزان بهره وری در حوزه عمرانی دست پیدا کنند. 

بیشترین حجم فعالیت های عمرانی در ناحیه یک 
انجام شده و در حوزه نهرسازی بوده است. 

40 درصد
30درصد

30درصد

 ناحیه 
یک

 ناحیه 
دو

 ناحیه 
دو

سهم 
ناحیه یک 
منطقه 17 
بیشتر بود

  هنگام تدوین سند توسعه محله ها، بیشترین مطالبات مردمی در حوزه عمران 
شهری بود. این امر سبب شــد مدیریت شهری در سال گذشته و3ماهه اول سال 
جاری، بخش قابل توجهی از توان اجرایی خود را برای پاسخگویی به این مطالبات 
صرف کند. این تالش ها باز شدن گره های کور چندین ساله محله ها را به دنبال داشت 
و رضایت اهالی و شورایاران محله ها را جلب کرد. سند توسعه محله ها سال گذشته با 
همفکری شهردار منطقه 17 و شورایاران محله ها تنظیم و در آن 10اولویت و نیاز هر 
محله مشخص شد تا به عنوان پروژه های کوچک مقیاس محلی پیگیری و اجرا شود. 
در اینفوگرافیک اطالع رسان زیر به فعالیت های عمرانی منطقه 17 در سال گذشته 

پرداخته شده و جزئیات این فعالیت ها به زبان آمار و ارقام بازگو شده است.  

مهدی حبیبی 

بیشترین حجم 
مطالبات مردمی 
محله آذری که 
در سند توسعه 
محلی ثبت 
شده، در حوزه 
فنی و عمران 
شهرداری 
منطقه 17 بوده 
است. 

تیر برق فرسوده در منطقه17وجود 
داشت که500 تیر برق جابه جا شدند 

و جابه جایی400 تیر برق معارض 
باقی مانده تا پایان تیر به پایان 

می رسد. 

 900

هزار مترمربع سطح عملیات 
لکه گیری و روکش آسفالت معابر 

منطقه 17 در سال گذشته 
است. 

8
هزار متر طول شبکه جمع آوری 
آب های سطحی است که سال 

گذشته در منطقه انجام 
شده است. 

3
هزار متر طول نهرهای سنتی است 

که جمع آوری و به نهرهای 
کتابی تبدیل شدند. 

آغاز طرح ایمن سازی معابر12
به مــوازات نهضت نهرســازی و طرح جمع آوری 
نهرهای فرسوده که در محله ها اجرا می شود، عملیات 
منطقه  سازی(معابر  )همسطح  تسطیح  و  ایمن سازی 
17 آغاز می شود. ناحیه یک محل پایلوت اجرای این 

طرح است. 

در محله

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

شاید این سؤال در ذهن شما ایجاد شده 
که سامانه هوشمند رصد هوایی حریم شهر 
تهران به چه منظور و با چه هدفی راه اندازی 
شده اســت؟ در این زمینه باید گفت که در 
همه کشورهای توسعه یافته، حریم شهرها یا 
همان کمربند سبز به عنوان ریه های تنفسی 
شــهر و یکی از حقوق مســلم شهروندان از 
اهمیت اســتراتژیک برخوردار است و باید از 

آن محافظت شود. 

 هدف اصلی؛ جلوگیری از 
ساخت وسازهای بی رویه

 رصــد مســتمر حریــم و افزایش دقت 
و ســرعت عمــل درجلوگیــری از هر نوع 
ساخت وســاز غیرمجاز در حریم شهر تهران 
فتاحیان  اســت.  انکار ناپذیر  یک ضــرورت 
عنوان می کند که تقویت و پیشــبرد فرایند 
هوشمندسازی یکی از ضرورت های مدیریتی 

و یکی از الزامــات زندگی در جهان 
کنونی اســت. بر همیــن مبنا و در 
راستای سیاست های هوشمندسازی 
شــهرداری تهران و نیز دغدغه ها و 
برنامه های مدیریت شهری در حوزه 
صیانت از حریم شهر تهران، سامانه 
هوایی حریم شهر  هوشــمند رصد 
تهران با هــدف کمک و همکاری با 
مناطق 11 گانه دارای حریم درشهر 
تهران راه اندازی شــده است. این در 

و به مرحله اجرا بگذاریم که مؤثر، حرفه ای و 
کاربردی باشد. به همین دلیل این طرح در 
جلسات کارشناسی متعدد واکاوی، تحلیل و 
بررسی شــد تا اینکه طرحی کارشناسانه به 

بار نشست.« 

 پویش مردمی»من حریم بان هستم«
ســید امیرفتاحیان می گویــد: »هرچند 
در حــال حاضــر با مجموعه سیاســت ها و 
برنامه های شهرداری تهران در حوزه صیانت 
از حریم میــزان تخلفات کاهش پیدا کرده، 
اما طبیعتًا تداوم این سیاست های نظارتی و 
اجرایی برای حفظ حریم و مقابله با متخلفان 
ضرورت دارد. این میان مشارکت شهروندان 
در صیانت از حریم یک ضرورت اســت که 
می تواند نقش بســیار مؤثری را ایفاکند. در 
همیــن راســتا و با هدف فرهنگســازی در 
پویش شهروندی»من حریم بان  زمینه،  این 
هستم« از ســوی شرکت شهربان و 
حریم بان راه اندازی شده تا شهروندان 
هرچــه بیشــتر با اهمیــت صیانت 
ازحریم و نقش آن دربهبود و ارتقای 
کیفیت زندگی شهروندان و ضرورت 
حفاظت از آن آشــنا شــوند.« وی 
تأکید می کند که رسانه های جمعی 
می توانند در کنار شــهرداری تهران 
نقش مؤثری در فرهنگســازی برای 
صیانت از حریم شهر داشته باشند. 

حالی اســت که رصد حریم تهران در برخی 
نقــاط صعب العبور جز با نظــارت هوایی از 

طریق »کوادکوپتر« ممکن نیست. 

 صرف چند ماه زمان 
 برای دریافت مجوز

 مدیرعامل شرکت شــهربان و حریم بان 
شــهرداری تهران در پاسخ به این سؤال که 
چقدر طول کشــید تا طرح سامانه هوشمند 
رصد هوایی به مرحله اجرا برسد؟ می گوید: 
»طبیعتًا از لحظه شکل گیری ایده تا تدوین 
و بررســی کارشناسی طرح از سوی شرکت 
شــهربان و حریم بان با همــکاری اداره کل 
حریم و همچنین دریافــت مجوزهای الزم 
از مراجــع ذیربط چندماهــی زمان صرف 
شد، اما آن چیزی که در این خصوص مورد 
توجه قرار گرفت ایــن بود که ما بتوانیم در 
سریع ترین زمان ممکن طرحی را ارائه کنیم 

رصد هوایی با حضور نمایندگان 
نهاد های نظارتی

ســید امیر فتاحیان ادامه می دهد: »برای 
راه اندازی سامانه رصد هوایی حریم شهر تهران 
با توجه بــه محدودیت های قانونی هیچ منابع 
انســانی جدیدی جذب نشده است، یعنی این 
راکارشناسان کمیته  صیانت  سامانه هوشمند 
از حریم شرکت شــهربان و حریم بان هدایت 
می کنند و در مراحل تطبیق و بررسی داده ها، 
کارشناســان اداره کل حریم شــهر تهران هم 
به این جمــع می پیوندند. این نکته را هم باید 
گفت که در رصدهای هوایی نماینده نهادهای 
نظارتی، کارشناســان شهرســازی، نیروهای 
حریم بان نواحی شهرداری و تیم کمیته صیانت 
از حریم شــرکت شــهربان و حریم بان حضور 

دارند.« 

 به کارگیری 290 نیروی حریم بان 
 در شهر تهران

اجرای سامانه هوشمند رصد هوایی با توجه 
به حساسیت و اهمیت استراتژیکی آن از صفر 
تا صد در مجموعه شهربان و حریم بان، به عنوان 
یکی از زیر مجموعه های شهرداری تهران، انجام 

می شود. 
این ســامانه هوشمند رصد هوایی همه 11 
منطقه دارای حریم درشــهر تهران را پوشش 
می دهد، اما رونمایی از این سامانه طی مراسمی 
با حضور مقام قضایی شهربان و حریم بان ادراه 
کل حریم، اداره حفظ کاربری اراضی کل کشور 
و جمعی از مدیران شــهرداری منطقه 18 در 
ناحیــه 7 منطقه 18 انجام شــد. فتاحیان در 
پایان اطالعات دیگری در اختیارمان می گذارد: 
»در محدوده حریم شــهر تهران، تعداد 290 
نیــروی حریم بان، با 36 دســتگاه خودرو زیر 
نظر شــهرداران نواحی مناطق مذکور مشغول 
به خدمت هســتند که به تازگی از پوشــش 
جدید سازمانی حریم بانان هم که یک پوشش 
حرفــه ای و عملیاتی اســت رونمایی کردیم. 
نیروهای اجرایی حریم بان از طریق شرکت های 
پیمانکاری پس از عبور از فیلترهای گزینشی و 
منطبق با پروتکل های جذب نیروهای انسانی به 
کارگرفته می شوند که البته قبل از آغاز به کار 
در دوره های تخصصی شــرکت و آموزش های 
الزم را فرا می گیرند. میانگین ســنی نیروهای 
حریم بان حدود 30 ســال اســت و این بدان 
معناســت که جامعه حریم بانان شــهر تهران 
یــک جامعه جــوان و با انگیزه اســت. کار در 
حوزه حریم بانی حساس و پرحادثه است و در 
این مسیرتاکنون تعدادی از نیروهای حریم بان 
براثر اتفاقات حین مأموریت و توسط متخلفان 

ساخت وساز مصدوم شده اند.«

راه اندازی نخستین سامانه هوشمند هوایی 
حریم تهران در منطقه 18

هیچتخلفیازچشم
بررسیاطالعاتکوادکوپترهادورنمیماند

کوادکوپترهادرمرکز
به گفته مدیرعامل شرکت 

شهربان و حریم بان شهرداری 
تهران، در طرح هوشمند رصد 

هوایی حریم شهر تهران، 
محدوده حریم در مناطق 

11 گانه دارای حریم با پرواز 
کوادکوپترها رصد می شود تا 
آخرین وضعیت حریم مورد 

ارزیابی کرشناسان قرار بگیرد. 
سپس اطالعات جمع آوری 

شده در مرکز کنترل و نظارت 
شهربان و حریم بان ثبت و 

ارسال می شود. 
این طور که فتاحیان توضیح 

می دهد ارتقای سطح 
هوشمندسازی صیانت از 

حریم، رصد حریم در نقاط 
صعب العبور، صرفه جویی در 

زمان و افزایش سرعت درفرایند 
رصد و صیانت ازحریم، امکان 

تطبیق تصاویر برداشتی در 
بازه های زمانی مشخص برای 

انجام بررسی های نظارتی، 
افزایش دقت در رصد حریم و 

فراهم شدن آرشیو تصویری به 
روز و مستمر از وضعیت حریم 
از مهم ترین مزایا و ویژگی های 
این سامانه هوشمند مدیریت 

شهری است.

پروازتاارتفاع
500مترومحدوده

7کیلومتری
حال نوبت به آن رسیده 
تا بفهمیم کوادکوپترها و 

پهپادهایی که برای این سامانه 
هوشمند مورد استفاده قرار 

می گیرند، توسط چه کسانی 
هدایت می شوند و این سامانه 
هوشمند چه مزایای دیگری 

دارد. این مقام مسئول در 
شهرداری تهران توضیح 

می دهد که این کوادکوپترها 
با نظارت مراجع قانونی مرتبط 

و توسط کارشناسان آموزش 
دیده کمیته صیانت از حریم 

شرکت شهربان و حریم بان و با 
همراهی کارشناسان اداره کل 

حریم هدایت می شوند. راهبران 
این نوع پهپادها دوره تخصصی 
هدایت کوادکوپتر را در مراکز 
آموزشی گذرنده و گواهینامه 

ویژه دریافت کرده اند. باید 
اضافه کرد که پرواز تا محدوده 
7 کیلومتری و تا ارتفاع 500 
متری آسمان، ضبط و ارسال 

تصویر با کیفیت 4k، پرواز 
در شرایط بد آب و هوایی 

وهمچنین ثبت همزمان عکس 
و فیلم از دیگر قابلیت های این 

نوع پهپادهاست.

  در دوره ای زندگی می کنیم که مدیریت و نگهداشت شــهرنیازمند امکانات و تجهیزاتی است که شاید در گذشته دوراز تصور 
بوده، اما اکنون به یک ضرورت و نیازاساســی تبدیل شده اســت. برخالف دید عمومی مدیریت شهر فقط به رفت و روب زباله و 

 روکش آسفالت و کاشــت گل و گیاه درمیادین و معابرمحدود نمی شود، بلکه بسیار گسترده است. این میان 
»صیانت ازحریم شــهر« ازمسائل و موضوعات مهمی است و از این رو در شهرداری بخش ویژه ای برای تحقق 

آن ایجاد شده است. 
»ســید امیر فتاحیان« مدیرعامل شرکت شــهربان و حریم بان شــهرداری تهران در این زمینه خبرهای 
تازه ای برای شــهروندان دارد. به تازگی نخستین سامانه هوشمند رصد هوایی حریم شهر تهران با استفاده 
ازکواد کوپتر)نوعی پهپاد( در ناحیه 7 شهرداری منطقه 18 راه اندازی شده و پس از آن نیز در10 منطقه دیگر از 

جمله مناطق یک، 2، 4، 5، 13، 14، 15، 19، 20 و22 به بهره برداری رسیده است. 

مریم قاسمی

سید امیر فتاحیان
مدیرعامل شرکت 

شهربان شهرداری تهران
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ساعت                      امضا
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ساعت از 3بعد از ظهر گذشته است. کریمی روپوش 
سفیدش را به تن کرده. بعد از گذاشتن 
ماسک و شیلد به روی صورت با دقت 
و به آرامی مشغول تنظیم دستگاه ها 
می شود تا شرایط ورود بیماران را مهیا 
کند. مراجعه کننــدگان به تدریج وارد 
مطب می شوند. از سالمند 70ساله تا 
جوان 20ساله برای درمان به 
یکی یکی  و  آمده اند  اینجا 
با  از هماهنگــی  بعــد 
منشــی وارد ســالن 
فیزیوتراپی می شوند. 
حیــن کار اســت 
کریمــی  از  کــه 
می خواهیــم تــا از 
ارائه  بــرای  انگیــزه اش 
نــه  ها ا خو خیر ت  خدما
خّیر  ایــن  بزنــد.  حرف 
به  اصالش  که  49ســاله 
استان  روستاهای  از  یکی 
زنجان برمی گردد با اشاره 
بــه اینکه از 10ســالگی 
همراه خانــواده به محله 
کوچ  تهــران  نعمت آباد 
می گوید:  اســت،  کــرده 
»روحیه خیرخواهی و کمک 
بــه همنوعان یــادگار پدر و 
مادرم اســت. بــا حفظ این 

فرهنگ از نوجوانی عضو بســیج محله شــدم و سال 
1366 وقتی 16سال بیشتر نداشتم داوطلبانه به جبهه 
اعزام شــدم.« این جانباز 15درصد که سابقه 16ماه 
فعالیت در جبهه را دارد با اشــاره به عالقه مندی اش 
به ادامه تحصیل می گوید: »پس از بازگشتم از جبهه 
تصمیم گرفتم در رشــته ای ادامه تحصیل بدهم که 
بتوانم خدمتگزار همنوعانم باشــم. در دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران در رشته فیزیوتراپی قبول شدم و بعد 
از فارغ التحصیلی و کســب تجربه از سال1381 مرکز 
فیزیوتراپــی ام را در محله عبدل آباد راه اندازی کردم.« 
کریمی درباره نیت قلبی اش از همان روزهای ابتدایی 
کار می گویــد: »هیچ کــس نباید به دلیل نداشــتن 
اســتطاعت مالی اینجا را ترک کند. با این شعار کارم 
را آغاز کردم و تاکنون تالشــم این بوده که هیچ کس 
با ناراحتی و نارضایتــی اینجا را ترک نکند.« کریمی 
با بیان اینکه لیســانس فیزیوتراپی و فوق لیســانس 
فیزیولوژی ورزشــی دارد و در حال حاضر دانشجوی 
دکترای ترم پایانی رشــته بیوشــیمی متابولیسم در 
دانشگاه علوم تحقیقات اســت، می گوید: »هر روز از 
ساعت 15:30 تا 20 اینجا هستم، اما هیچ وقت به این 
کار به عنوان یک منبع درآمد نگاه نکرده ام. من کارمند 
فیزیوتراپی بیمارستان امام خمینی)ره(و مدرس مبحث 
فیزیولوژی در دانشــگاه علوم تربیتی واحد اسالمشهر 
هستم و بیشترین دلیل حضورم در این مطب مداوای 

مردم و خوشحالی آنهاست.« 

جامانده از مدافعان حرم
ساختمان اینجا نســبتًا قدیمی و کوچک است، 

فیزیوتراپیست محله عبدل آباد هوای بیماران نیازمندش را دارد

سنگرجدید
خدمترسانیآقایجانباز

نگاه  کارشناس

بیمارانیکه
دستیارشدند

»نخستین بار سال1381 برای ادامه 
روند درمان فلج اطفال و ضعف شــدید 
درعضالت پا که از کودکی همراهم بود 
به اینجا آمدم. به لطف خدا و محبت های 
دکتر کریمی هــم پاهایم بهبود یافت و 
هم صاحب شغل شدم.« »گلناز اکبری« 
دســتیار و منشــی جوان این مطب که 
امروز با مهربانی در حال خوشامدگویی 
و بدرقه بیماران است با بیان این موضوع 
می گوید: »نخســتین بار بعد از شنیدن 
حرف های پزشکی که معتقد بودبه زودی 
پاهایم را از دســت خواهم 
داد به اینجــا آمدم. امیدی 
اما  نداشــتم،  بهبــودی  به 
بــه توصیه بســتگان برای 
فیزیوتراپــی به مطب آقای 
دکتر کریمی آمدم. شــاید 
باورش ســخت باشد، اما از 
آن روز بــا نــور امیدی که 
کرد  روشــن  دلم  در  دکتر 
همه چیز خوب شد. پاهایم بهبود یافت، 
انگیــزه ام برای زندگی چند برابر شــد، 
ازدواج کردم و صاحب 2فرزند شــدم و 
از همــه مهم تر از همان ســال در اینجا 
مشــغول به کار هستم.« اکبری با اشاره 
به نحوه اشتغالش در این مرکز می گوید: 
»در خانه کارهای دســتی مثل گلسازی 
درســت می کردمو می فروختــم. وقتی 
آقای دکتر متوجه عالقه ام به کار کردن 
و کســب درآمد شد به من پیشنهاد داد 
تا به عنوان منشــی و دســتیار در اینجا 
مشغول به کار شــوم. تنها موضوعی که 
از روز اول بــه مــن یــادآوری کرد این 
بود که مدیونم اگــر مراجعه کننده ای را 
به دلیل نداشــتن وجه از اینجا رد کنم. 
سال هاســت به همین سبک کاری ادامه 
داده و دیگــر همه اهل محــل او را به 

خوشنامی می شناسند.«
بانوی  اعتمادی«  »مریم 
که  اســت  دیگری  جــوان 
به عنوان  از 6ســال پیــش 
منشــی و دســتیار در این 
مشــغول  فیزیوتراپی  مرکز 
بــه کار شــده اســت. او با 
بار  اینکه نخستین  اشاره به 
آرتروز  برای درمان مشکل 
زانویش به اینجــا مراجعه کرده و طی 
10جلســه مشکلش رفع شــده است، 
می گوید: »آقای دکتــر نیازمند نیروی 
کار بــود. به دلیل ســؤال های متداولی 
کــه در مراجعه هایم دربــاره فیزیوتراپی 
می پرسیدم متوجه عالقه ام به این شغل 
شــد و به من پیشــنهاد دادتا در اینجا 
مشــغول به کار شوم و من هم پذیرفتم. 
طی چند هفته اول به صورت تجربی کار 
را از او یاد گرفتم و بعد به عنوان منشــی 
و دســتیار همکاری ام را با این گروه آغاز 
کــردم.« اکبری در ادامه به رفتار کریمی 
با بیمــاران و همکارانش اشــاره کرده و 
می گویــد: »تا به حال ندیده ام کســی با 
ناراحتی و دلخــوری اینجا را ترک کند. 
مهم ترین انگیزه اش بــرای کار کردن در 
اینجا خدمت رسانی خوب به مردم و جلب 

رضایت آنهاست.«

  16ساله بود که با حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی و نایل شدن به درجه جانبازی معرفت 
و میهن دوســتی اش را ثابت کرد، اما این پایان راه نبود. »فضل علی کریمی« با ادامه تحصیل در رشته 
فیزیوتراپی از 18سال پیش با این شعار که درمان هیچ کس نباید به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه هامتوقف 
شود، مرکزی برای ارائه خدمات فیزیوتراپی و لیزردرمانی تأسیس کرد. او از آن روز تاکنون به ارائه خدمات 
فیزیوتراپی با قیمت مناسب می پردازد و بیماران کمتربرخوردار را از خدمات رایگان و تخفیف های ویژه 
بهره مند می سازد. در روزهایی که بسیاری از اهالی محله و مراجعه کنندگان با مرام و مسلک این ساکن 

قدیمی محله عبدل آباد آشنا هستند، ساعتی با او همراه می شویم تا ما هم بیشتر درباره اش بدانیم. 

زهرا بلندی

امابــا نصب پرده و پارتیشــن بخش هــای مختلف 
فیزیوتراپی و لیزردرمانی را از یکدیگر جدا کرده اند. 
بــا افزایش تعــداد مراجعه کننــدگان جنب وجوش 
کریمی بیشــتر شــده و همه بخش هــا را زیر نظر 
می گیــرد. او ضمن پاســخگویی مطلوب به بیماران 
در ادامــه صحبت هایش از همراهی و تشــویق های 
همیشــگی خانواده در انجام امــور خیر یاد کرده و 
می گوید: »همسرم معلم دینی و قرآن است. یکی از 
دخترانم دانشــجوی مهندسی معماری و دیگری در 
پایه نهم تحصیل می کند.« او با اشاره به اینکه انجام 
رایگان فیزیوتراپی در دهه اول محرم طرحی بود که 
به پیشنهاد همسرش به مدت 15سال از سال1381 
انجام داده اســت، می گوید: »با اطالع رســانی قبلی 
طی این 10روز فیزیوتراپی بیماران را رایگان انجام 
می دادیــم که البته گاهی تا دهه دوم هم ادامه پیدا 
می کرد. با استقبال چشــمگیر مراجعه کنندگان که 
روزانه تا حدود 300موردهم می رسید، خدمت رسانی 
به افراد سخت شد و تصمیم گرفتیم این کار را بدون 
اطالع رســانی قبلی به مراجعه کنندگانی که اتفاقی 
به مطــب مراجعه می کنند ارائه دهیــم.« به دلیل 
عضویت در بســیج از ســال1362، ارتباط زیادی با 
مراکز بســیج و هیئت های مذهبــی دارد. کریمی با 
اشــاره به این موضوع می گوید: »بیش از 80درصد 
مراجعه کنندگان نیازمند از طریق اقوام، دوســتان، 
بسیجیان و بیماران قبلی به ما معرفی می شوند. در 
اینجا به روی همه باز اســت. به همه آنها سپرده ام 
هر بیماری را که احساس کردند نیاز به فیزیوتراپی 
دارد و توانایی پرداخــت هزینه درمانش را ندارد به 
اینجا معرفــی کنند.«ارائه خدمات رایگان به صورت 
ماهانــه به بیش از 5بیمار، همکاری با حدود 6مرکز 
خیریه و ارائه خدمات رایگان به افراد معرفی شده از 
ســوی آنها، حمایت ویژه از مهاجران افغان که بیمه 
ندارند، ارائه خدمات به افراد تحت پوشش بهزیستی 
و کمیتــه امداد، ارائه 30درصــد تخفیف به اعضای 
خانه کارگــر از دیگر خدماتی اســت که کریمی با 
اشــاره به آنها می گوید: »برخی افــراد دارای بیمه 
تکمیلی هستند، اما در حال حاضر توانایی پرداخت 
هزینــه فیزیوتراپی را ندارند. من درمان این بیماران 
را بــا دریافت هزینه ای ناچیز یا حتی هیچ هزینه ای 
انجام می دهم. بــا ارائه نامه از آنها می خواهم بعد از 
دریافت وجه از بیمه)که شاید 2تا 5 هم طول بکشد( 
آن را بــرای من بیاورند.« او بین صحبت هایش خود 
را جامانــده از مدافعان حرم لشــکر 27 نام برده و 
می گوید: »خیلی دوست داشتم به سوریه اعزام شوم 
ولی فرمانده ام موافقت نکرد. من که از آنها جا ماندم 
حداقل دوســت دارم اینجا کاری بــرای رضای خدا 
انجام بدهم. وقتی این کارها را انجام می دهم خودم 

خیلی سرحالم و حال دلم خوب است.«

مریم اعتمادی 
منشی و دستیار

گلناز اکبری  
دستیار و منشی
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وقتی به دبســتان و پیش دبســتانی »نور فرهنگ« 
پا می گذارید، درفضای بانشــاط آن آرامش دلنشــینی 
را احســاس می کنید. رنگ های شاد و ســرزنده ای که 
در آراســتن و تزیین کالس ها و محیط مدرســه به کار 
رفته ســبب می شــود دانش آمــوزان از حضــور در آن 
جا حس خوشــایندی را تجربه کننــد، اما آنچه به این 
حس تداوم می بخشــد، رفتار توأم بــا احترام و محبت 
معلمان و مربیان مدرســه با دانش آموزان و اولیا اســت. 
 مجتمع آموزشــی نور فرهنگ حدود9سال پیش توسط 
»  »علی علی نژاد« پا گرفته اســت. علی نژاد از فرهنگیان 
مجرب منطقه19شهر تهران است که25سال از عمرش 
را به تدریــس و فعالیت در مدارس دولتــی گذرانده و 
خألهای آموزشی و تربیتی این مدارس، او را به تأسیس 
این مجتمع آموزشــی غیردولتی تشــویق کرده است. 
علی نژاد می گوید: »در دوران خدمتم در مدارس دولتی 
ایده های آموزشی، تربیتی زیادی داشتم که امکان اجرای 
آنها در این مدارس مهیا نبود. از ســوی دیگر در مناطق 
جنوبی تهران شاهد وجود والدینی بودم که به تحصیل و 
تربیــت فرزند خود اهمیت زیادی می دادند و حتی برای 
برخوردارشدن فرزندانشان از روش آموزشی پویا و اندیشه 
محور رنج طی مســافت طوالنی جنوب تا شمال شهر را 
به جان می خریدند. بنابراین تصمیم گرفتم در منطقه19 
مدرسه ای غیر دولتی راه اندازی کنم که ویژگی های مثبت 
آموزشــی و تربیتی مدارس باالی شهر را در خود جای 
دهد و محلی باشد برای اجرای ایده های پویا وخالقانه.« 

مدارسی با کیفیت آموزشی 
مدارس شمال شهر

محل ســکونت تعداد قابل توجهی از دانش آموزان 
مجتمع آموزشی نور فرهنگ، مناطق شمالی و مرکزی 
شــهر تهران اســت. این دانش آموزان که تحصیل در 
ایــن مجتمع را از مقطع پیش دبســتان یــا دوره اول 
ابتدایــی آغــاز کرده اند، پس از تغییر محل ســکونت 
خود همچنان دانش آموز این مدرســه باقی مانده اند تا 
در مقاطع تحصیلی پیش دبســتانی تا دبیرستان دوره 
اول از روش های آموزشــی اخالق مدار و اندیشه محور 
مدارس نور فرهنگ برخوردار باشند. علی نژاد در شرف 
تأسیس بودن دبیرستان دوره دوم »نور فرهنگ« را به 
اهالی جنوب تهــران مژده می دهد و می گوید: »تربیت 
دانش آموزانی شــجاع، متفکر، خالق، ســالم، بانشاط، 

امیــدوار، قانونگــرا، نظم پذیــر و 

پاکدامن از اهداف این مجتمع آموزشــی است. در نور 
فرهنگ اصول تعلیم و تربیت بر اســاس ســند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش طراحی شــده و توسط کادر 
آموزشی مدرســه که به مسائل روز یاددهی ـ یادگیری 
آشنا هستند، اجرا می شود. معلمان و مربیان نور فرهنگ 
جوان، باانگیــزه و متخصص هســتند و توانایی دارند 
روش های آموزشــی متناســب با روحیه دانش آموزان 

باهوش و پرسشگر امروزی، طراحی و اجرا کنند.« 

اینجا استعدادها به ثمر می نشینند
به کارگیری روش های آموزشــی شاد و بازی محور 
از نقاط قوت مجتمع آموزشــی نور فرهنگ است و در 
این مجتمع برگزاری دوره های پرورش خالقیت، آموزش 

زبان، چرتکه و برنامه های اســتعدادیابی از 
اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت. »نجمه 
ملکی«مدیر دبســتان دخترانه نور فرهنگ 
می گویــد: »هر کودکی اســتعداد و عالیق 
خــاص خود را دارد که بــا روش های نوین 
پرورش خالقیت می توان این استعدادها را 
کشف و شکوفا کرد. حضور دانش آموزان در 
کالس های آموزش خط، نقاشــی، طراحی 
و دوخــت، نقالــی و قصه گویی، ســاخت 
کاردستی و اریگامی، اجرای سرود و نمایش، 

اردوهای دســته جمعی، کتابخوانی و شرکت در بحث 
و گفت وگــوی آزاد به پــرورش این 
استعدادها کمک می کند.« برگزاری 
کالس هــای تربیت بدنی مجتمع در 
سالن های ورزشــی مجهز، گامی در 
استعدادهای  این  جهت شناســایی 
نهفته است. تاکنون تعداد زیادی از 
استعدادهای ورزشی مدرسه کشف 
و برای شــرکت در سطوح مختلف 
مســابقات ورزشــی آماده شده اند. 
زنگ آراســتگی و صبحانه سالم از 

برنامه های تربیتی مجتمع نور فرهنگ اســت. 5دقیقه 
پایانی هر زنگ درسی به مرتب کردن کالس اختصاص 
دارد و زنگ آراستگی نامیده می شود. در طرح صبحانه 
ســالم که هر ماه برگزار می شــود، کــودکان با صرف 
صبحانه ای سالم و مقوی در فضای شاد مدرسه، اهمیت 
تغذیــه صحیح را می آموزند. علی نــژاد و همکارانش از 
نقش مهم همراهی و همکاری اولیا در به ثمر نشســتن 
برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس غافل نشده اند و در 
سایه تعامل و ارتباط همدالنه با خانواده ها معنای واقعی 
»مدرسه خانه دوم دانش آموزان« را تحقق بخشیده اند. 
در این مجتمع برای افزایش بازدهی دوره های آموزش 
خانواده از حضور اســتادان و روان شناسان صاحب نامی 

ماند دکتر تبریزی استفاده می شود. 

کرونا حریف اراده ما نشد
در دوران شــیوع ویروس کرونا برنامه ریزی علمی و 
خالقیت کادر آموزشی نور فرهنگ سبب شد در آموزش 
دانش آموزان خللی ایجاد نشود و این امر با قوت در فضای 
مجازی تــداوم پیدا کند. علی نــژاد درباره فعالیت های 
مجتمع در فضای مجازی می گوید: »آموزش و تدریس 
مجازی معلمان مطابق با برنامه درسی هفتگی اجرا و بر 
اســاس زمانبندی منظم مراحل تدریس آنالین، ارسال 
تکالیف و رفع اشکال مجازی دانش آموزان انجام می شد.  
بعد از تعطیالت نوروز آموزش به شیوه »  اسکای روم« را 
آغاز کردیم و آموزش های هدفمند و باکیفیت ارائه شده 
در فضای مجازی، موجب شد در هفته پایانی اردیبهشت 
که به رفع اشــکال حضــوری دانش آموزان 
اختصاص پیدا کرده بود، مراجعات اندک و 
انگشت شماری داشــته باشیم. مجهز بودن 
مجتمع به ابزارهای آموزشی مناسب مانند 
رایانه کالســی و ویدئو پروژکتور این امکان 
را فراهم کرد که با ســرعت بیشتری بستر 
آمــوزش مجــازی را فراهم کنیــم.« کادر 
آموزشی مدرســه در دوران شــیوع کرونا 
بارهــا در مدرســه گرد هم آمدنــد و برای 
ارتقای آموزش مجازی مدرسه به همفکری 
و شور و مشــورت پرداختند. در این دوران فعالیت های 
تربیتی مجتمع نیز تعطیل نشــد و مشاوره های تلفنی 
خانواده ها با مشاوران مجرب مجتمع به حل تنش های 
خانوادگی و ایجاد محیطی آرام برای تحصیل و پرورش 
دانش آموزان کمک می کرد. مدیر مجتمع نور فرهنگ به 
این پیشرفت و توفیق قابل توجه در این شیوه آموزشی 
بســنده نکرده و در حال تدارک برنامه هایی اســت که 
ظرفیت برگزاری کالس های آنالین، وبینار و جلســات 
وب کنفرانسی مجتمع را افزایش دهد تا در صورت تداوم 
بیماری کووید19یا تعطیلی مدارس بر اثر آلودگی هوا و... 

تحصیل دانش آموزان آسیب نبیند. 

 پیش دبستانی، دبستان و دبیرستان غیر دولتی نور فرهنگ 
با کادری مجرب و امکانات متنوع آماده خدمت به دانش آموزان مناطق جنوبی تهران است

کیفیتبـرترآمـوزش
تربیتایـرانـیاسـالمی

  شیوع ویروس کرونا مدارس بسیاری را به تعطیلی کشاند، اما در مجتمع آموزشی »نور فرهنگ« این 
تهدید به فرصتی برای افزایش قابلیت ها و توانمندی های کادر آموزشی آن تبدیل شد. در این مجتمع 
که با بهره گیری از دانش و تجربه معلمانی کارآزموده و متخصص و تجهیزات نوین آموزشی، در عرصه 
تعلیم و تربیت به موفقیت های قابل توجهی دست پیدا کرده، از محدودیت های دوره شیوع ویروس کرونا 
برای تقویت امکانات آموزش مجازی خود استفاده کرده است. در گزارش زیر با شرایط آموزشی ـ تربیتی 

مجتمع »نور فرهنگ« آشنا می شوید:  

راه های 
ارتباطی

دبستان پسرانه:  انتهای نواب، بزرگراه شهید 

چراغی، خیابان مهران شمالی، نبش کوچه دوم، 

پالک1
تلفن: 55825670

@ noorefarhang1

دبستان دخترانه:  انتهای نواب، بزرگراه شهید چراغی)شمال 

به جنوب(، کوچه شهید حسینی، جنب مترو شهرک شریعتی

تلفن: 55894424

@ noorefarhang2

دبیرستان دخترانه:  میدان ماهان، خیابان مطهری 

شمالی، نبش کوچه شهید رزاق چراغی، جنب 

دبیرستان بعثت

تلفن: 55867070

@ noorefarhangs

شهریه 
منصفانه

آنچه بر ارزش تالش ها و موفقیت های کادر 

آموزشی مجتمع نور فرهنگ می افزاید، توجه به 

بودجه مالی و شرایط معیشتی خانواده های جنوب شهر و 

تعیین شهریه های منصفانه است. مدیر این مجتمع می گوید: 

»ما سال ها در مناطق جنوبی تهران فعالیت آموزشی داشته ایم 

و به خوبی با مشکالت خانواده ها آشنا هستیم. از این رو با تحت 

پوشش قرار دادن دانش آموزان مستعد بی بضاعت یا ارائه 

تخفیف یا تقسیط شهریه شرایطی را به وجود می آوریم که 

هیچ دانش آموزی به دلیل مشکالت مالی از تحصیل در 

این مجتمع بازنماند. دانش آموزان خانواده های معظم 

شهدا، ایثارگران و فرهنگیان هم از تسهیالت و 

شرایط ویژه ای استفاده می کنند.«

نجمه ملکی
مدیر دبستان دخترانه 

نور فرهنگ
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 حروفچینی و تصحیح: منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان/ فهیمه شیرازی

خبر ویژه

مستندزندگیشهدایمنطقه16
ساختهمیشود

جمع آوری و مستندســازی زندگینامه 3هزار و 
500 شهید منطقه 16 از برنامه های اولویت دار 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی است و به زودی آغاز 

می شود. 
»ابوذر اهلل کرم« معــاون امور اجتماعی و فرهنگی 
منطقــه 16 با اعالم این خبرگفــت: »تهیه، حفظ و 
پاسداشت خاطرات شــهدا اهمیت فراوانی دارد و به 
ایــن منظور ضمن دیدار و گفت وگو با خانواده معظم 
شهدا و همرزمان آنها، از زوایای مختلف زندگی شهدا 
را مورد تحقیق و جست وجو قرار می دهیم تا بتوانیم 
مطالب گردآوری شــده را در قالــب کتاب به چاپ 
برســانیم و در اختیار شهروندان، به ویژه نسل کنونی 

قراردهیم.« 
وی افزود: »تاکنــون با تعــدادی از خانواده های 
معظم شــهدای منطقه 16 گفت وگو انجام شده و در 
نظر داریم این کار را با سرعت بیشتری انجام دهیم.« 

احیایباغزیتون
درمحلهباغآذری

شــهردار منطقه 16 از انعقــاد تفاهمنامه برای 
احیای باغ زیتون درمحله باغ آذری خبر داد. 

بــه گفته»پیمان پــور نصر« شــهردارمنطقه 16 
ایــن طرح با هــدف کاهش آســیب های اجتماعی، 
توسعه گردشــگری، توجه به پروژه های محله محور و 

اشتغالزایی در محله باغ آذری اجرا می شود. 
وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های محله محور 
و توســعه گردشــگری درمحله ها گفت: »پروژه باغ 
زیتون یکــی از پروژه های ویژه درتهران اســت و با 
ایجاد امکانات مختلف در جوار این باغ می توان از این 

ظرفیت برای جذب گردشگر استفاده کرد.«
شهردارمنطقه 16خاطر نشــان کرد: »این پروژه 
محرک رشد و توسعه محله باغ آذری وعامل مؤثری 
برای رونق اقتصادی و اجتماعی در این نقطه از شهر 

خواهد بود.«
پورنصــر ادامه داد: »رویکــرد اجتماعی این طرح 
استفاده ازظرفیت گروه های اجتماعی و توانمندسازی 
شــهروندان برای مشــارکت دراحیای بــاغ زیتون و 
اســتفاده مطلوب از این فضاست.، این باغ با مساحت 
حدود 6 هزار و 400  مترمربع در بوستان میثاق واقع 
شــده و600 اصله درخت زیتون 25 ساله را در خود 

جای داده است.«

هویتپیشخوانپیشخوان

جوادیه؛ پذیرای جنگ زده ها 
در بحبوحه جنگ تحمیلی و زمانی که مردم شــهرهای مختلف برای جنگ با بعثی ها به 
مناطق جنگی می رفتند، مســئوالن برای حفظ امنیت برخی از خانواده ها به خصوص زن ها و 
بچه ها، امکان سکونت مردم جنگ زده جنوب کشور در شهرهای دیگر را فراهم کردند. همان 
زمان خانواده هایی در شــهر تهران به خصوص محله های جنوب شهر ساکن شدند تا پس از 
آزادسازی شهرها و آرام شدن شرایط، به زادگاه و سکونتگاه خود برگردند. این خانواده ها در 
دوران دفاع مقدس بیکار ننشستند و همراه با نهادهای دولتی، پشتیبانی از رزمنده ها را برعهده 
گرفتنــد. میزبانــی از خانواده های جنگ زده در آن ایام هم قابــل توجه بود، به عنوان مثال، 
ساکنان محله جوادیه به ترمینال جنوب که در نزدیکی این محله بود و جنگ زده ها از طریق 
این پایانه به تهران می آمدند، می رفتند و از آنها می خواســتند که به خانه آنها بیایند. »بنیاد 
امــور خیریه 15خرداد جنگ زدگان« هم با هدف خدمات دهی به این افراد در محله جوادیه 
راه اندازی شد. این بنیاد به شکل مسجد محوری با حضور افرادی مثل »محمود چیتگری«، 
»صمد ضرغام«، »حمید جاندار«، »ناصرحاج بابایی«، »داود آگاه«، »علی تصدیقی«، »عباس 
شــیرازی« و جمعی از ساکنان جوادیه شکل گرفت. در این میان، چیتگری به عنوان مسئول 
بنیاد با فردی به نام آقای حیدری که مالک چند ساختمان بزرگ درمحله جوادیه بود، اقدام 
به ساماندهی جنگ زده ها و انتقال خانواده ها برای سکونت در این بناها کردند که بیشتر آنها 

در کوچه شهرداری سابق در خیابان شهید صالح نیا قرار داشت. 

خبر کوتاه

منطقه 17 با هدف پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا و فرهنگسازی در پرهیز از 

ارتباط های غیرضروری، کمپین »  ترویج مراسم 
مجازی« راه اندازی شد. این کمپین توسط 

اعضای گروه مردمی »صدای محله« در گروه های 
مجازی راه اندازی شده و اهالی منطقه را به 
پیوستن به کمپین و خودداری از برگزاری 

مراسم یادبود درگذشتگان یا جشن های رسمی 
و خانوادگی در روزهای شیوع ویروس کرونا 

دعوت می کند. 

منطقه 20 سامانه ثبت نظرات شهروندان در 
ساختمان فرمانداری شهرری نصب شد. این 

سامانه برای سنجش میزان رضایت مراجعان از 
 خدمات بخش های مختلف فرمانداری ری 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

بوستان گیاه شناسی شادآباد
یکی از تفرجگاه های سرســبز و بانشاط منطقه18، بوستان گیاه شناسی شادآباد است که 
در ناحیه4 و در نزدیکی بلوار الغدیر شــمالی و میدان جانبازان واقع شــده و دارای امکانات 
و تجهیزات متنوعی اســت. این بوستان دارای پوشش گیاهی متنوع است و در آن درختانی 

همچون زبان گنجشک، بیدمجنون، اقاقیا، سرو و چنار وجود دارد. 
این بوستان ویژگی دیگری هم دارد و آن کارگاه های آموزشی کاشت انواع گیاهان دارویی 
و خوراکی است. شهروندان با مراجعه به این کارگاه، به صورت رایگان با نحوه کاشت گیاهان 
از جمله آلوئه ورا آشنا می شوند و مسئوالن با ارائه بسته های آموزشی، به اطالع رسانی در این 

خصوص می پردازند. 

منطقه18گردشگری

اعظم آجوربندیان الو محلهمنطقه16
2 3 0 2 3 4 6 7

پاسخ مسئول
پاسخ مسئول در صــورت مشــاهده 
وانتی ها در محل زندگی خود می توانید 
مراتب را از طریق شــماره ســه رقمی 
137 بــا اپراتور ســامانه فوریت های 
شــهرداری در میــان بگذاریــد تــا در 
کمتریــن زمان ممکن به آن رســیدگی 

شود. 
»رحمان مظاهری« رئیس اداره 
ساماندهی شهرداری منطقه 18 

سخنیبابارفروشان
منطقه 18 فعالیــت وانتی ها درکوچه و 
پسکوچه ها بسیار آزاردهنده است وباعث 
ناراحتی شــهروندان می شود. مثاًل ایجاد 
سر و صدا و استفاده از بلندگو در ابتدای 
صبح، ســر ظهر و... که تحمل آن بسیار 
دشوار اســت و آنها این مسائل را نادیده 
می گیرند و فقط تالش می کنند اقالم خود 

را بفروشند و یا ضایعات مردم را بخرند. 
اعظم شکیبایی از خیابان شریعتی

و  اجرایــی  عوامــل  پاسخ مسئول
کارشناســان مرکــز رفــاه وخدمــات 
اجتماعی شــهرداری منطقــه 18همه 
روزه بــا گشــت درمحله هــا اقدم به 
شناســایی و جمع آوری بی خانمان ها و 
معتــادان می کنند و آنهــا را به مراکز 
مربوطه تحویل می دهند. درمحدوده 
محلــه فــردوس و تولیــددارو نیــز 
ازابتدای ســال تاکنون بیــش از50 
مأموریت انجام شــده و متأسفانه باز 
شــاهد بازگشــت این افراد به محله 
هســتیم و در ایــن زمینــه اقــدام 

خواهیم کرد. 
 »حسین هوشمند« مدیرمرکز رفاه 
وخدمات اجتماعی منطقه 18      

جوالنمعتاداندرمحله
منطقه 18 با وجود اینکه چند ماهی از 
طرح جمع آوری معتادان و کارتن خواب ها 
در محله ها می گذرد ، اما هنوز درمحدوده 
حریــم راه آهن و نزدیــک محله فردوس 
و تولیــددارو افراد معتاد وجــود دارند و 
تعدادشان هم روز به روز بیشتر شده است.
ناهید خدایاری از محله فردوس

دغدغه مدیریت شهری  پاسخ مسئول
در دوره کنونــی اجرای طرح بازآفرینی 
شــهری و احیــای بافــت فرســوده و 
غیرایمن است، البته در محله باغ آذری 
به ویژه درمحدوده گودها موانع زیادی 
درمسیر نوسازی امالک فرسوده وجود 
دارد کــه تنها با مشــارکت و همراهی 
اهالی قابل حل اســت. تاکنون چندین 
بار با بزرگان و ریش سفیدان و اعضای 
جلســه  محلــه  ایــن  شــورایاری 
برگزارکرده ایــم و بــا عنایت پروردگار 
زمینــه  ایــن  در  را  خوبــی  کارهــای 

آغازخواهیم کرد. 
»پیمان پور نصر« شهردار منطقه 16

بالتکلیفیبافتفرسودهدر
محلهباغآذری

منطقه 16 مشکالت بافت فرسوده محله 
باغ آذری انگار حل شدنی نیست. قرار بود 
که مسئوالن شهرداری برای تشویق اهالی 
برای نوسازی محله به شهروندان تسهیالتی 
دهند که متأسفانه به دلیل تأمین نشدن 
بودجــه همچنان این موضوع مســکوت 
مانــده و این درحالی اســت که موضوع 
احیای بافت فرسوده در شورای شهر یکی 

از پرچالش ترین مباحث است. 
 قدرت عسگریان از محله باغ آذری


