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صفحه آرا

داليل اعتراض اوليا به انتقال دانش آموزان 
مدرسه اميد امام(ره) به مدرسه حر 

اين تصميم براى والدين 
گران تمام مى شود

در چند ماه گذشــته همــه راه ها برای بيان مشــکالت خود را امتحان 
کرده اند و هربار نااميد به نقطه اول برگشته اند...
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آشنايى با فعاليت 
خيريه «كودكان 90 ـ 80» 

همه داشته ها و نداشته هاى محله 
و صفنارد را بررسى كرده ايم

به هر خيريه ای سر می زنند و سراغ کودکانی می روند که ديگران 
آنها را کــم ذهن و کم توان می دانند و به تنهايی از عهده تکاليف 

مدرسه و انجام وظايف شان برنمی آيند...

«وصفنارد» که در برخی نوشته ها «وسفنارد» هم ثبت شده، نام يکی از محله های منطقه۱۷ 
است که از سمت جنوب به راه آهن تهران ـ اهواز، از غرب به بزرگراه شهيد آيت اهللا سعيدی 
(جاده ساوه)، از شــرق به خيابان شهيد داود سالمت و از شــمال به خيابان شهيد حميد 
عسگری محدود می شود. در قديم روستايی بزرگ بوده است، به گونه ای که امامزاده زيد(ع) 

که امروزه در منطقه۱۸ قرار دارد، جزئی از آن بوده است.

سقفى براى كودكان 
هوش مرزى بسازيم

دريـغ از يك مطب و بانك

صفحه ۱۲صفحه ۶

معلم سابق مدرسه ذوالفقارى 
بانى ساخت 2مدرسه در روستاى مرتضى گرد شد 

صفحه ۸
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بــرای رفع نياز شــهروندان و 
کلينيک  جوانان  اشــتغالزايی 
منطقه۱۷راه انــدازی  در  خــودرو 
می شود. «محمود کلهری» شهردار 
منطقه۱۷با بيان اين خبر گفت: «در 
محله ثامن يک کارواش و کلينيک 
خودرو راه اندازی می شود و از محل 
در آمد اين مکان ها بوســتان مسافر 
که در مجاورت اين محله قرار دارد 
توســعه پيدا می کنــد.» کلهری به 
نيازهای عمرانی محله ثامن اشــاره 
کــرد و ادامه داد: «اين محله که در 

زيــر پل نواب قرار گرفته و به تازگی به محله های منطقه افزوده شــده، 
نيازمند رســيدگی و توجه ويژه مديريت شــهری است و طرح ساخت 
کلينيک و کارواش خودرو برای افزايش امکانات رفاهی و توسعه شهری 
اين محله اجرا می شود.» شهردارمنطقه زمينی در خيابان شيخ محمدی 

را محل ســاخت کلينيک خودرو و 
کارواش عنوان کــرد و افزود: «اين 
زمين از نقاط بی دفاع شهری محله 
ثامن اســت که با اجــرای طرح، به 
محلی برای اشتغال و خدمت رسانی 
تبديل می شود.» وی  به شهروندان 
ســاخت پارکينگ طبقاتی در گاراژ 
امينــی را مکمــل طرح ســاخت 
کلينيک و کارواش خودرو ذکر کرد 
و توضيح داد: «بــا توجه به کمبود 
جای پــارک و نياز محلــه ثامن به 
پارکينگ، گاراژ امينی که در فاصله 
کمی از زمين گاراژ شيخ محمدی واقع شده، به پارکينگ طبقاتی تبديل 
می شود تا به رونق فعاليت کلينيک و گاراژ خودرو کمک کند.» به گفته 
کلهــری طرح ســاخت کلينيــک و کارواش خــودرو با مشــارکت و 

سرمايه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود.

تيتر يك

راه اندازى كلينيك  خودرو درمحله ثامن

آموزش مجازى قرآن كريم درمجتمع شهداى ابوذر
با توجه به شيوع ويروس کرونا و لزوم رعايت طرح فاصله گذاری اجتماعی، دوره های آموزش قرآن 
کريم به صورت مجازی در مجتمع شهدای ابوذر برگزار می شود. «داود فتحعليان» مسئول مجتمع 
فرهنگی شــهدای ابوذر با اعالم اين خبر گفت: «دوره های مجازی آموزش قرآن کريم درســطوح 
مختلف رشــته های قرائت و حفظ تدارک ديده شده است.» وی با اشاره به آغاز ثبت نام اين دوره ها 
افزود: «آموزش ها به صورت مجزا برای خانم ها و آقايان و بدون محدوديت ســنی برگزار می شود.» 

مجتمع شهدای ابوذر در خيابان ۲۰متری ابوذر شرقی، خيابان شهيد بدخشان کمالی قرار دارد. 

گشت پليس دوچرخه سوار در معابر پر  تردد شهررى
اداره راهنمايــی و رانندگــی بــا همــکاری معاونت 
حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه۲۰ با هدف   ترويج 
فرهنگ دوچرخه سواری، از پليس های دوچرخه سوار برای 
اعمال قانون استفاده می کند. معاون حمل ونقل و ترافيک 
شهردار منطقه۲۰ با اشــاره به اجرای موفق طرح پليس 
دوچرخه ســواردر ميدان شــهرری و خيابــان ۲۴متری 
افزود: «اين طرح برای برقــراری نظم و انضباط ترافيکی 
و فرهنگسازی در اســتفاده از دوچرخه در معابر پر  تردد 
شــهرری اجرا می شود.» «ابوذر رياضی» خاطرنشان کرد: 
«با هماهنگی های به عمل آمده ميان معاونت ترافيک و اداره راهور منطقه، برخی از مأموريت های 

نيروهای اداره راهنمايی و رانندگی به وسيله دوچرخه در معابر منطقه انجام می شود.»

گشت پليس دوچرخه سوار در معابر پر  تردد شهررى
چهره

قهرمان پرتاب ديسك جهان: 
نبرد سختى 

با كرونا داشتم

يادداشت

ارائه تسهيالت خريد 
دوچرخه به خانواده ها

منطقه19

منطقه17

از  هرازگاهــی مديران و مســئوالن 
طرح هايــی رونمايی می کنند که اهداف 
زيادی پشت پرده آنهاست و اتفاقًا فوايد 
زيادی بــرای مــردم دارد، اما طرح ها و 
ابتکاری آنهــا زمانی مورد  برنامه هــای 
توجه قــرار می گيرد که خودشــان در 
اجرای آنها پيشــقدم شــوند و ســپس 
انتظار داشــته باشــند که شــهروندان 
از ايــن اقــدام و فعاليت هــا اســتقبال 
کنند. نمونــه اش اســتفاده از دوچرخه 
برای   تــردد در محله هاســت که ضمن 
کاهش هزينه هــا و آاليندگی هوا، باعث 
فوايد  تندرستی شــهروندان می شــود. 
رکاب زنــی در معابــر برای رســيدن به 
مقصــد و انجام کارها بدون اســتفاده از 
خودروهای شــخصی و حتی عمومی بر 
کسی پوشيده نيست، اما متأسفانه بيشتر 
افراد به استفاده از دوچرخه تمايل کمی 
نشــان می دهند که يکــی از داليل آن، 
اســتفاده کم هم محله ای هايشان از اين 
وسيله پرفايده است. در حقيقت خيلی ها 
منتظر می مانند تا ديگران به استفاده از 
دوچرخه روی بياورند و سپس خودشان 
را بــا آنها همراه کنند تا مبادا فکر کنند 
اطرافيان درباره کار آنها نظر منفی دارند. 
بدون شک اســتفاده مديران شهری 
از دوچرخه برای بازديــد از محله ها در 
اين موضوع نقش مهمی  فرهنگســازی 
ايفا کرده و برخی ها ســراغ اين وســيله 
حمل ونقل پاک رفته اند. اهدای دوچرخه 
به برخی از دانش آموزان منطقه۱۷ برای 
رکاب زنی در مســير خانه تا مدرسه هم، 
طرح ابتکاری و جالبی بود که باعث شد 
دانش آموزان ديگر به اين کار بپردازند و 
جا دارد چنيــن اقدامی در همه مناطق 
به خصــوص جنوب شــهر انجام شــود. 
حاال باخبر شــده ايم کــه نيروهای اداره 
هم  منطقه۲۰  رانندگــی  و  راهنمايــی 
قرار اســت برخی از مأموريت های خود 
را بــا دوچرخه انجام دهند که بی شــک 
در   ترويــج فرهنــگ دوچرخه ســواری 
در شــهرری مؤثــر خواهد بــود. وقتی 
مســئوالن شــهری و نيروهای راهور در 
معابــر و محله ها با دوچرخه   تردد کنند، 
انجــام چنين کاری  به  شــهروندان هم 
ديگــر  و  می شــوند  تشــويق  بيشــتر 
بهانه جويــی نمی کننــد و حتی ديگران 
را به ايــن کار ترغيب می کننــد. البته 
در اين فرهنگســازی الزم است اقدامی 
هم برای کاهــش قيمت دوچرخه انجام 
داد. متأسفانه قيمت دوچرخه باالست و 
خيلی از خانواده های ســاکن در جنوب 
شهر، توانايی خريد آن را ندارند. حمايت 
مســئوالن ازتوليدکننــدگان داخلــی، 
ارائه تســهيالت برای خريد دوچرخه و 
اهدای دوچرخه به بهانه های مختلف به 
شــهروندان، برخی از کارهايی است که 
می تواند به کاهــش قيمت ها يا حمايت 
از خانواده ها برای خريد دوچرخه منجر 

شود. 

اجراى طرح انضباط شهرى در بلوار دستواره
مســئوالن شــهرداری با همکاری نيروی انتظامی و 
ديگر نهادهای اجرايی در منطقه ۱۶ تهران، طرح انضباط 
شــهری را در بلوار دستواره اجرا کردند. «ميثم صمدی»، 
شــهردارناحيه ۵ منطقه ۱۶ در خصــوص اجرای طرح 
انضباط شــهری در محدوده بلوار دســتواره گفت: «در 
اجرای اين طرح که با همکاری نيروی انتظامی، معبربان ها 
و مأمــوران اداره خدمات شــهری تشــکيل شــد تا از 
بساط گستری و دستفروشی در محله ها جلوگيری شود.» 
وی با تأکيد بر اهميت اجرای اين طرح افزود: «هدف اصلی 
شهرداری از اجرای اين طرح، جلوگيری از بساط گستری و ايجاد سدمعبر در خيابان هاست، چون 
عالوه برايجــاد آلودگی صوتی و بصری در بخش هايی از محله، عبور و مرور را نيز برای عابران 
پياده سخت می کنند.» شــهردار ناحيه۵ ادامه داد: «مردم برای تأمين مايحتاج خود از طريق 
فروشــگاه های معتبر و غرفه های عرضه ميوه تره بار تحت نظارت سازمان ميوه و تره بار، به رواج 

کسب و کار قانونی کمک کنند تا اين گونه مشکالت درمحله ها به وجود نيايد.»

اجراى طرح انضباط شهرى در بلوار دستواره

«علی محمدياری» پرتابگر ديســک 
ساکن محله نعمت آباد منطقه۱۹، اين 
روزها در انتظار شروع تمرينات حرفه ای خود 
است. وی که تاکنون رتبه های جهانی زيادی 
کســب کرده، توانسته ســهميه بازی های 
پارالمپيک ۲۰۲۰ توکيو را به دســت آورد. 
اگرچه اين مسابقات به دليل شيوع کرونا به 
تعويق افتاده و قرار اســت ۲شــهريور سال 
آينده برگزار شود، اما اين تأخير در برگزاری 
رقابت ها را فرصتی برای آماده ســازی بهتر 
خود می داند. محمدياری که بر بيماری کرونا 
غلبه کرده و نبرد ســختی بــا اين ويروس 
داشته، می گويد: «به دليل ابتال به بيماری 
کرونا، مدتــی در خانه قرنطينه بودم. حس 
بويايی ام را از دســت داده بودم و بدن درد 
شديدی داشتم، به گونه ای که قادر به انجام 
هيچ تمرينی نبودم. االن شرايط خوبی دارم 
و تمريناتم را در خانه شروع کرده ام، چون از 
زمانی که بيماری کرونا در کشور شيوع پيدا 
کرده، تمرينات بدنسازی خودم را در منزل 
پيگيری می کنــم.» وی در ادامه به يکی از 
دغدغه های مهم خود اشاره و عنوان می کند: 
«رشــته من پرتاب ديســک است و نياز به 
وسايل بدنســازی دارم. متأسفانه نمی توانم 
تمرينات حرفه ای و سنگينی در خانه داشته 
باشــم و تمريناتم درحد آماتور است. چند 
ماهی است که هيچ پرتابی نداشته ام و همين 
مسئله ســبب افت رکوردم شده است. اين 
بيماری باعث شد تا نتوانم تمرينات حرفه ای 
خودم را آن طور که می خواستم ادامه دهم.» 
اواميدوار است هرچه زودتر اين وضعيت به 

پايــان رســيده و بــا 
تمرينات بيشتر، مثل 
بــرای  گذشــــته 
کشـــــــــورمان 

افتخارآفرينی 
کند. 

ابوذر چهل اميرانى
دبير تحريريه

مجله خبرى مجله خبرى

توزيع كيسه هاى پارچه اى در ميادين تره بار 
معاون خدمات شهری و محيط زيست شهرداری منطقه ۱۸ از طرح توزيع کيسه های پارچه ای 
با هدف حفظ محيط زيست شهری در ميادين ميوه و مراکز خريد خبر داد. اميرحسين عساری 
ادامه داد: «برای کاهش مصرف کيسه های پالستيکی در ميان شهروندان، برنامه های آموزشی و 
تبليغی در نظر گرفته شده است که در گام نخست اداره محيط زيست و توسعه پايدار اين حوزه 
با همکاری اداره مديريت پسماند، مسئوالن اداره آموزش شهروندی، نواحی هفتگانه منطقه ۱۸ 
و سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداری تهران، معايب استفاده از کيسه های پالستيکی و آثار 
مخرب آن بر محيط زيست را اطالع رسانی کردند و در ادامه تعداد۸۰۰ کيسه پارچه ای همراه با 

بروشورهای آموزش دوخت اين نوع کيسه ها ميان مراجعه کننده ها توزيع شد.»
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بهره بردارى از 11پروژه كوچك مقياس تا پايان سال 
در فاز نخست اجرای پروژه های کوچک مقياس محله ای، اجرا 
و بهره برداری از ۱۱پروژه خرد در ســال جاری در دستورکار قرار 
گرفت. «نيما پروين»معاون برنامه ريزی و توسعه شهری شهردار 
منطقه۱۹ با اشاره به تصويب اجرای اين پروژه ها در محله هايی 
که دارای دفتر توســعه محله ای هســتند، گفت: «بر اين اساس 
راه اندازی مرکز کارآفرينی برای توانمندســازی و اشــتغالزايی 
اهالی، بهســازی خيابان طالقانی (حدفاصل کوچه شــانزدهم تا 
ميدان ثاراهللا) و خيابان خالزيل شــمالی، اجرای مبلمان شهری 
(مقابل مدارس زندی نيا و کيهانی)، نقاشی ديواری بوستان شهدا 
و بازپيرايی بوســتان های باران و مرجان توســط دفاتر توسعه 
محله ای به عنــوان پروژه های ضروری بــرای محله های ناحيه۳ 
منطقه۱۹ شناسايی و تصويب شــده که بايد گفت کارشناسان دفاتر توسعه محله ای اين 

پروژه ها را شناسايی و برای اجرا به سازمان نوسازی ابالغ کرده اند.»

35000  ميز خبر
پرس غذاى گرم در دوران شيوع 

ويروس كرونا از سوى اعضاى ستاد 
مردمى سالمت منطقه17 و خيّران 

حسينيه واليت ميان كارتن خواب ها و 
خانواده هاى نيازمند توزيع شد.

11
جهيزيه به نوعروسان بى بضاعت 

شهررى به مناسبت عيد غدير خم 
از سوى سپاه ناحيه مقاومت حضرت 

عبدالعظيم(ع) اهدا شد. تدارك 
جهيزيه براى زوج هاى نيازمند از 

برنامه هاى فرهنگى اين ناحيه است 
و تاكنون بيش از 300جهيزيه به 
زوج هاى بى بضاعت اهدا كرده اند. 

300
شهروند از نيمه دوم اسفند98 

تاكنون ازخدمات مشاوراه رايگان 
تلفنى خانه هاى سالمت بهره مند 

شدند. در خانه هاى سالمت 
محله ها7مشاور و روان شناس مستقر 
هستند تا به پرسش هاى شهروندان 

در زمينه بيمارى كوويد19پاسخ 
دهند. 

چشم انتظار افزايش 
سرانه هاى فرهنگى-ورزشى

رنگـــــرز،  محــــــمد 
محلــه  دبيرشــــــوراياری 
امامزاده حســن(ع) به پيشرو 
بودن شــهرداری منطقه ۱۷ 
در به رســميت شــناختن 

نهاد شــوراياری محله ها اشاره می کند و می گويد: 
«درحالی که مديريت شــهری بسياری از مناطق 
هنوز فعاليت معتمدان مردم و شوراياران محله ها 
را به رســميت نشــناخته اند و در توزيع منابع و 
درآمدهــای منطقه، از تجربيــات و اطالعات آنها 
استفاده نمی کنند، شــهردار منطقه درنخستين 
روزهای آغاز کار رســمی شــوراياری ها جلسه ای 
برگزار کرد تا سرفصلی برای تعامل مديريت شهری 
با منتخبان مردم برای بهبود شرايط محله ها باشد. 
اين همکاری و همفکری تاکنون تداوم داشــته و 
احصای امور محله ها با نيازسنجی دقيق و متناسب 
با شرايط موجود انجام شده است.» محمد رنگرز 
پايين بودن سرانه های فضای سبز را از کمبودهای 
مهم محله امامزاده حسن(ع) بر می شمرد و تملک 
و تغيير کاربری ۲۳پالک مسکونی فرسوده انتهای 
کوچه شــهيد اصفهانی به فضای ســبز را اقدام 
کارگشای مديريت شــهری برای رفع اين کمبود 
می داند. او تراکم جمعيت و بافت فرســوده محله 
امامزاده حســن(ع) را از عوامل رشــد آسيب های 
اجتماعــی ذکر می کند و می گويــد: «از مديريت 
شهری انتظار داريم به افزايش سرانه های ورزشی 
و فرهنگی اين محله توجه بيشــتری داشته باشد 

تا زمينه بروز آسيب های اجتماعی محدود شود.»

شورايارى

منطقه19

«دوشنبه هاى ورزشى» در مراكز صنعتى 
معاون اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۸ از اجرای 
طرح ابتکاری دوشــنبه های ورزشــی درمراکــز صنعتی نواحی 
۷ گانــه خبر داد. فريبا فتحی هدف از اجــرای اين طرح را   ترويج 
فرهنگ شادابی و تندرســتی بين کارگران شاغل در کارخانه هاو 
مراکزصنعتــی عنوان کرد و افزود: «بــا مطالعه وتحقيق ميدانی 
کارشناســان اداره تربيت بدنی منطقه اين موضوع محرز شد که 
با توجه به تعدد شــهرک های صنعتی در بخش حريم منطقه ۱۸ 
الزم و ضروری اســت که مربيان کارآزمــوده با اجرای برنامه های 
ورزشی و برپايی مســابقات متنوع در اين بخش ها، برای ارتقای 
سالمت و همچنين باال بردن روحيه شادی و نشاط ميان کارگران 
برنامه هايــی را تدارک ببينند، به همين دليل مربيان ورزشــی با 
برنامه ريزی مناسب دوشنبه هر هفته به کارخانه ها و شرکت های صنعتی مراجعه می کنندو با 
انجام حرکات ورزشی و برگزاری مسابقات گوناگون و البته با حفظ فاصله اجتماعی و رعايت 

پروتکل های بهداشتی برای رسيدن به اهداف تعيين شده تالش می کنند.»

منطقه18

خودم را آن طور که می خواستم ادامه دهم.» 
اواميدوار است هرچه زودتر اين وضعيت به 

پايــان رســيده و بــا 
تمرينات بيشتر، مثل 
بــرای  گذشــــته 
کشـــــــــورمان 

افتخارآفرينی 
کند. 
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نازى آباد

 کمی از امکانات و ويژگی های مدرسه اميد امام(ره) 
صحبت کنيد. 

محمدعلی حميدی: اين مدرسه تقريبًا ۵۰ساله است و در 
محله هزار دستگاه نازی آباد، خيابان کوشا قرار دارد. تا سال قبل 
دانش آموزان پايه هــای دوره اول و دوره دوم ابتدايی يعنی اول 
تا ششــم در اين مدرســه درس می خواندند، اما اداره آموزش و 
پرورش منطقه۱۶ تصميم گرفته تا دانش آموزان پايه های چهارم 

تا ششم (دوره دوم ابتدايی) به مدرسه ديگری منتقل شوند. 
عباس احسنی: اين واحد آموزشی در زمينه ميزان مشارکت 
و همياری والدين در بهبود امکانات آموزشــی و رفع کمبودها و 
مشکالت هميشه نمونه بوده و در طول اين سال ها هيچ کوتاهی 
و کم کاری از سوی والدين ديده نشده است. بنابراين جای تعجب 
دارد که مسئوالن اداره آموزش و پرورش درچنين اموری از نظر 

و ديدگاه والدين و نمايندگان مدرسه استفاده نکرده اند. 

 چرا فکر می کنيد که اين تصميم اشتباه است؟ 
عباس احسنی: دبســتانی کــه قرار اســت دانش آموزان 
پايه های چهارم تا ششــم ابتدايی به آنجا منتقل شوند، مدرسه 
متروکه حر واقع در کوی پليس اســت که قدمت آن به بيش از 
۶۰سال می رسد. جالب اينکه اين مدرسه فرسوده، سال ها قبل 
به دليل ترک خوردگی سقف و ديوارها و احتمال آوارشدن بر سر 
دانش آموزان، به طور کلی تعطيل و از چرخه خدمت رسانی اداره 

آموزش و پرورش خارج شده است. 
حسين جوادزاده: فرســودگی اين مدرسه به قدری است 
که حتی ســاکنان کوی پليس اجازه ندادند که فرزندانشان در 
اين مدرســه درس بخوانند. برای همين به ساختمان متروکه و 

غيرقابل استفاده تبديل شد. 
سيد مهدی ميرمصيب: به گفته ساکنان قديمی و هيئت 

امنای کوی پليس، ســاختمان مدرسه حر به هيچ عنوان ايمن 
نيســت و حتی سازمان آتش نشانی بارها برای تخليه آن اخطار 
کتبــی داده بود. بنابراين چرا والدين دانش آموزان بايد فرزندان 
خود را به مدرسه ای انتقال دهند که امنيت نخواهند داشت و هر 

لحظه ممکن است جان بچه هايشان به خطر بيفتد. 
محمدعلی حميدی: دبستان حر که سال ها قبل به دليل 
ريزش بخشی از سقف و ســتون کالس ها تعطيل شده، مکان 
آموزشی مناسبی برای تحصيل دانش آموزان نيست و تنها چاره 
کار برای فعاليت دوباره اين واحد آموزشــی، تخريب و بازسازی 

اصولی اين ساختمان کهنسال است. 

 پاسخی که تاکنون به درخواست و گاليه شما داده 
شده، چيست؟ 

محمدعلی حميدی: رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه 
اعــالم کردند که با توجه به بررســی معاونت آموزشــی دوره 
ابتدايی، امــکان تجديدنظر وجود ندارد و اين تصميم گيری در 
اصل «مصوبه اداره آموزش و پرورش» در راستای سياست های 

کلی وزارتخانه است. 

  در چند ماه گذشته همه راه ها برای بيان مشــکالت خود را امتحان کرده اند و هربار نااميد به نقطه اول برگشته اند. اين 
داستان از زمانی آغاز شد که اداره آموزش و پرورش منطقه۱۶ تصميم گرفت در سال تحصيلی پيش رو، دانش آموزان دوره 
دوم ابتدايی دبستان اميد امام(ره) را به دبستان ديگری منتقل کند. همين موضوع باعث شد تا والدين و نمايندگان دوره دوم 
ابتدايی اين مدرسه واکنش نشان دهند و با ابراز نارضايتی و گاليه خود، برای تغيير اين تصميم تالش کنند. همشهری محله 
نيز برحســب وظيفه در پيگيری و حل مشکالت شهروندان، اين بار با راه اندازی ميزگردی با حضور نمايندگان مدرسه اميد 

امام(ره) ديدگاه و نظر آنها را شنيد و در ادامه سراغ مسئوالن اداره آموزش و پرورش رفتيم. 

رضا نيكنام

داليل اعتراض اوليا به انتقال دانش آموزان 
مدرسه اميد امام(ره) به مدرسه حر 

اين تصميم براى والدين 
گران تمام مى شود

عباس احسني
نماينده والدين مدرسه

محمد علي حميدي
نماينده مدرسه

سيد مهدي مير مصيب
نماينده مدرسه

حسين جواد زاده
نماينده مدرسه

 به نظر شما چرا مسئوالن اداره آموزش و پرورش 
تصميم گرفته اند تا بخشی از دانش آموزان را به مدرسه 

ديگری منتقل کنند؟ 
حســين جــوادزاده: مســئوالن عنــوان می کنند که 
دانش آموزان دوره دوم (چهارم تا ششــم ابتدايی) بايد از دوره 
اول ابتدايی (اول تا سوم ابتدايی) جدا باشند تا از بروز مشکالت 
مختلف از جمله صدمات جسمی در حين بازی يا ورود و خروج 

از مدرسه جلوگيری شود. 
عباس احسنی: شايد در نگاه اول اين ديدگاه درست باشد، 
اما می توان برای اين مسئله راه حل ديگری را انتخاب کرد؛ مثًال 
۲شيفته کردن فعاليت مدرسه برای خدماتدهی به دانش آموزان 

در نوبت صبح و بعدازظهر. 
ســيد مهدی ميرمصيب: به نظر من اين تصميم گيری 
عجوالنه بوده و با کمی تأمل و بررسی می توان راه حل مناسبی 
برای اين موضوع پيدا کرد. خانواده ها به هيچ وجه راضی نيستند 
که فرزندانشان زير سقف لرزان و در حال ريزش مدرسه حر درس 
بخوانند. به نظر من، در شرايطی که مدرسه مناسب و ايمنی در 
ايــن محله وجود ندارد، اين جابه جايــی معنايی ندارد و به قول 

ضرب المثل قديمی «از چاله درآمدن و به چاه افتادن» است. 

 چرا تا اين اندازه بــه ادامه تحصيل دانش آموزان 
دوره دوم ابتدايی در مدرسه اميد امام(ره) اصرار داريد؟ 
محمدعلــی حميــدی: در طی ايــن ســال ها والدين 
دانش آموزان به ويژه دوره دوم ابتدايی و نمايندگان مدرسه برای 
رفع بســياری از کمبودها و مشکالت سنگ تمام گذاشته اند. از 
رفع مشــکل فاضالب مدرســه و تجهيز و راه اندازی آزمايشگاه 
درس علوم گرفته تا هوشمندسازی کالس های درس. بنابراين 
نمی توان اين زحمات را ناديده گرفت و بی انصافی اســت اگر به 

نظر والدين توجه نکرد. 
حسين جوادزاده: موقعيت مکانی مدرسه اميد امام(ره) به 
گونه ای اســت که خانواده ها تاکنون در رفت وآمد فرزندان خود 
با مشــکل روبه رو نشده اند، اما با اين جابه جايی حتمًا بايد برای 
فرزندان خود ســرويس رفت و برگشت بگيرند. هزينه سرويس 
مدرســه در سال تحصيلی جديد هم بين ۴ تا ۵ميليون تومان 
اســت که پرداخت آن برای خانواده های ساکن در اين محدوده 

راحت نيست. 
ســيد مهدی ميرمصيب: اوليای مدرســه در تجهيز و 
آزمايشــگاه هزينه زيادی پرداخته و نقــش مهمی در اين کار 
داشــته اند. از آنجا که اين آزمايشگاه، بيشتر برای دانش آموزان 
مقطع دوره دوم ابتدايی مناسب است، اگر تصميم به تغيير دارند، 
بهتر است اين مدرسه برای تحصيل پايه های دوره دوم ابتدايی 
باشد و دانش آموزان جديد برای ثبت نام به مدرسه ديگری بروند. 
عباس احسنی: با توجه به شيوع بيماری کرونا و شرايط ادامه 
تحصيل در ســال تحصيلی جديد که به نظر می رسد همچنان 
به صورت نيمه حضوری باشد، بهتر است هرگونه تصميم گيری 

و جابه جايی مدرسه به بعد از پايان بحران کرونا موکول شود. 

 ســخن پايانی شما با مســئوالن اداره آموزش و 
پرورش منطقه چيست؟ 

حميدی:  محمدعلــی 
کارشناســان  قبــل  ســال ها 
ســازمان آتش نشــانی اخطــار 
تخليه ســاختمان مدرســه حر 
را صــادر کرده انــد که بــا وجود 
چنين خطــری، اين تصميم گيری 
فقــط جــان دانش آمــوزان را به 

خطرمی اندازد. 

در چند هفتــه اخير پيگير دريافت جوابيه 
از مســئوالن اداره آموزش و پــرورش منطقه 
16 بوديــم و متأســفانه اين خواســته محقق 
نشــد. به هر ترتيب منتظر پاســخ مســئوالن 
مربوطه در اين زمينه هستيم تا نتيجه نهايى 

را به اطالع شهروندان برسانيم. 

منتظر پاسخ مسئوالن هستيم 

ســخن پايانی شما با مســئوالن اداره آموزش و 
پرورش منطقه چيست؟ 

ســازمان آتش نشــانی اخطــار 
تخليه ســاختمان مدرســه حر 
را صــادر کرده انــد که بــا وجود 
چنين خطــری، اين تصميم گيری 
فقــط جــان دانش آمــوزان را به 

خطرمی اندازد. 

منطقه19
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ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

 چند ماهی است که ويروس کرونا در شهر و محله هايمان جا خوش کرده و انگار حاال حاالها قصد رفتن 
ندارد. شيوع اين بيماری در کنار ايجاد مشکالت اقتصادی، سبک زندگی شهروندان را هم تغيير داده و 
اجرای محدوديت ها، فاصله گذاری اجتماعی و ضرورت رعايت پروتکل های بهداشتی، شرايط ويژه ای را 
پيش روی مسئوالن و مردم قرار داده است. پس از تعطيلی مدارس، آموزشگاه ها و ساير مراکز فرهنگی 
و ورزشی و... اجرای برنامه های آموزشی در فضاهای مجازی قوت گرفت تا شهروندان بهترين استفاده را 
از اوقات فراغت ببرند و موضوعات مورد عالقه خود را در کانال ها و گروه های مجازی دنبال کنند. جالب 
اينکه آمار مخاطبان اين برنامه ها روبه افزايش است که نشان دهنده توجه برگزارکنندگان اين دوره ها به 

۳اصل مخاطب شناسی، نيازسنجی و ارتقای کيفيت برنامه هاست. 

مريم قاسمى 

«عيســی بيگدلی» مدير اداره فرهنگی شــهرداری 
منطقه۱۸ با بيان اينکه شــيوع ويروس کرونا فرصت و 
تجربه تــازه ای دراختيارمان قــرار داد، می گويد:«بحث 
آموزش به صورت مجازی، مقولــه تازه ای بود که طيف 
گســترده ای از جامعــه را دربرمی گرفــت و نيازمنــد 
برنامه ريزی اصولی، مخاطب شناسی و نيازسنجی بود.» 
وی عنوان می کند که تجربه های مفيد و ســازنده ای در 

اين مدت به دست آورده ايم. به عنوان مثال؛ 
چه برنامه هايی برای چه مخاطبانی جذابيت 
و کارايــی دارد و از طريق تحقيق، مطالعه و 
نظرسنجی حاصل می شود. به همين دليل 
در برنامه های مجــازی اداره فرهنگی، جز 
موضوع جنسيت، به گروه های سنی کودک، 
نوجوان، جوان، بزرگسال و سالمندان توجه 
و طبق همين تقســيم بندی برای پر کردن 
اوقات فراغت آنها برنامه ريزی شد. مدير اداره 

فرهنگی شهرداری منطقه۱۸ به برخی از سرفصل های 
آموزش مجازی در دوران شــيوع کرونا که مورد اقبال 

قرار گرفته، اشاره می کند و می گويد: «در ۶ماه گذشته 
بيش از ۲۰۰برنامه آنالين شامل آموزش، اطالع رسانی، 
مسابقه و سرگرمی در محله های مختلف منطقه برگزار 
شده است. از برنامه هايی که بيشتر مورد توجه مردم قرار 
گرفت، می توان به چگونه از خــود و ديگران در مقابل 
کرونا محافظت کنيم، چگونه از مواد ضد عفونی کننده 
برای از بين بردن ويروس کرونا استفاده کنيم، چرا بايد 
ماسک بزنيم، فاصله گذاری اجتماعی يعنی 
چه و برگزاری مســابقات فرهنگی از جمله 
عکاسی، نقاشی، خوشنويسی و نويسندگی با 
موضوع کرونا اشاره کرد.»بيگدلی به برگزاری 
مســابقه ويژه ای به مناســبت روز جهانی 
مســاجد در هفته های منتهی به شــهريور 
اشــاره می کند و می گويد: «شهروندان در 
همه گروه های ســنی می توانند در مسابقه 
نويسندگی «خاطره از مسجد محله» شرکت 
کنند. پس از بررســی و ارزيابی آثار و معرفی نفرات اول 
تا سوم، به برگزيدگان جوايز ارزنده ای اهدا خواهد شد.»

 تجربه تازه آموزش از طريق فضاى مجازى

اين مدت به دست آورده ايم. به عنوان مثال؛ 
چه برنامه هايی برای چه مخاطبانی جذابيت 
و کارايــی دارد و از طريق تحقيق، مطالعه و 
نظرسنجی حاصل می شود. به همين دليل 
در برنامه های مجــازی اداره فرهنگی، جز 
موضوع جنسيت، به گروه های سنی کودک، 

عيسى بيگدلى 
مدير اداره فرهنگى 
شهردارى منطقه18

«ســيده مريم عابديــن» مديــر اداره بانوان 
شهرداری منطقه۱۸ يکی از اهداف مهم راه اندازی 
کارگاه های آموزشی آنالين در محله ها را تالش 
برای خدمت رسانی مناسب به بانوان و جلوگيری 
از انــزوا و گوشــه گيری آنان عنــوان می کند و 
می گويد: «از همان روزهای شيوع ويروس کرونا 
بــرای بانوان هم محلــه ای در طيف های مختلف 
برنامه ريــزی کرديم، مثل راه انــدازی گروه های 

مجازی ويــژه بانوان با عنوان بانوان و 
شــهرداران مدارس، بانوان و نخبگان 
محلی، بانوان و چهره های ورزشــی، 
بانوان و شوراياری ها و ايجاد صفحه ای 
به نــام بانوان منطقه۱۸ در شــبکه 
مجــازی اينســتاگرام.»وی به تنوع 
برنامه های مجــازی در قالب آموزش 
و سرگرمی اشاره می کند و می گويد: 
«يک بخــش از برنامه هــای مجازی 

اداره بانوان برای مناسبت ها واعياد تدارک ديده 
شــده؛ از جمله برگزاری مسابقه بهترين عکس 
از مهربانی با خانواده، مســابقه خاطره نويســی 
با موضوع دختــران در محله خود به چه ميزان 
اثرگذار بودند و...» عابدين به استفاده حداکثری 

از امکانات ســراهای محله در تهيه و بازنشر انواع 
برنامه های آموزشــی در دنيای مجازی صحبت 
می کند و می گويد: «از ميان ۱۶محله منطقه۱۸ 
محله هــای ولی عصر(عــج) شــمالی و جنوبی، 
يافت آباد و فردوس جزء پرمخاطب ترين ها بودند 
و به طور ميانگين روزانه بيش از هزار و ۵۰۰ نفر 
از برنامه های آموزشی آنالين اداره بانوان استفاده 
کرده اند.» مدير اداره بانوان شهرداری منطقه۱۸ 
ويژه برنامه های  اجــرای  به  ادامه  در 
آنالين در ماه محرم اشــاره و عنوان 
می کنــد: «بانوان به ويــژه مادرها به 
دليل مسئوليت مادری و تعهدی که 
در خانه دارند، می توانند شــرايطی 
را مهيــا کنند تا اعضــای خانواده و 
فرزنــدان از برنامه های عــزاداری و 
مراســم روضه خوانی آنالين که اداره 
بانــوان تدارک ديده اســتفاده کنند 
تاضمن محفوظ مانــدن از خطر انتقال ويروس 
کرونا، از آثار معنوی اين ماه بهترين بهره را ببرند. 
ضمنًا می تواننــد در تهيه و انتشــار برنامه های 
صوتی و تصويری مداحــان منطقه۱۸ همکاری 

کنند.»

 جلوگيرى از انزواى بانوان

مجازی ويــژه بانوان با عنوان بانوان و 
شــهرداران مدارس، بانوان و نخبگان 
محلی، بانوان و چهره های ورزشــی، 
بانوان و شوراياری ها و ايجاد صفحه ای 
 در شــبکه 
مجــازی اينســتاگرام.»وی به تنوع 

سيده مريم عابدين 
مدير اداره بانوان 
شهردارى منطقه18

اگر از همه مصائب، مشــکالت و دردسرهايی 
که ويروس کرونا به بار آورده بگذريم، به موضوع 
اعمــال محدوديت ها و فاصله گــذاری اجتماعی 
و آثــار مثبتی که داشــته، می رســيم. «رحيم 
محمدنژاد» مدير اداره آموزش های شــهروندی 

اين باره  در  منطقــه۱۸  شــهرداری 
می گويد: «در شرايطی که جلوگيری 
از انتقــال ويروس کرونــا مهم ترين 
دغدغه مسئوالن اســت و خانواده ها 
به خانه ماندن و گذران وقت در کنار 
همســر و فرزندان تشويق می شوند، 
وجــود برنامه های مجازی مناســب 
می توانــد بــه نحوی ايــن خألها را 
پر کنــد.» وی اضافــه می کند: «از 
بهمن ســال گذشته تاکنون با وجود 

محدوديت های کرونايی و بروز شــرايط دشــوار 
توانستيم برنامه های آموزش مجازی در محله ها 
را بدون وقفه اجــرا کنيم. آمار مخاطبان آنالين 
کانال های اداره آموزش شهروندی نشان می دهد 
که در محله هايی که اينترنت مشکلی ندارد، مثل 
شــهرک ولی عصر(عج)، بهداشــت و توليددارو، 

بازديدها و ميزان مشارکت شهروندان باالست و 
البته در نقطه مقابل در محله هايی که آنتن دهی 
ضعيف اســت، مانند شهرک صاحب الزمان(عج)، 
شــهرک امام خمينی(ره)، اوقافی ها و شــهيد 
رجايی، از تعداد مخاطبان کاســته شده است.» 
محمدنــژاد بابيــان اينکــه در بين 
برنامه های آنالين اين اداره، مســابقه 
و  من  «قصه هــای  داستان نويســی 
ويروس» مخاطبان بسياری داشته و 
آموزش «بازی خانگی» نيز بيشترين 
جذب مخاطــب را به خود اختصاص 
«تاکنــون  می گويــد:  اســت،  داده 
۱۲۰داستان با موضوع قصه های من و 
ويروس از طريق گروه های مجازی در 
محله ها جمع آوری شده که قرار است 
تا پايان شــهريور، آثار باقيمانده نيز جمع آوری و 
مورد بررسی قرار گيرد.» مدير اداره آموزش های 
شهروندی شــهرداری منطقه۱۸ می افزايد: «در 
تالش هســتيم ضمن تجليل از نفرات برگزيده 
مسابقات داستان نويسی، اين آثار را در قالب يک 

کتاب منتشر کنيم. 

 قصه هاى من و ويروس

محمدنژاد» مدير اداره آموزش های شــهروندی 
اين باره  در   
می گويد: «در شرايطی که جلوگيری 
از انتقــال ويروس کرونــا مهم ترين 
دغدغه مسئوالن اســت و خانواده ها 
به خانه ماندن و گذران وقت در کنار 
همســر و فرزندان تشويق می شوند، 

رجايی، از تعداد مخاطبان کاســته شده است.» 

رحيم محمدنژاد 
مدير اداره 

آموزش هاى شهروندى 
شهردارى منطقه18

ساكنان منطقه18 از برنامه هاى مجازى استقبال كرده اند

آمـوزش  پشت 
نيمكت هاى مجازى
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رفاقتى

«پرويز تشت زر» و گروهی 
از دوســتان اهل هنرش يک 
گروه موسيقی سنتی و مقامی 
راه انداختــه بودند و در مراکز 
مختلف برنامه اجرا می کردند. 
مســئوالن خيريــه ای که در 
قلهک قــرار داشــت، از آنها 
خواســتند که برای کودکان 
ســندرم داون و عقب افتاده 

ذهنی تحت پوشــش خيريه برنامه هنری اجرا کنند. 
آن روز نشــاندن لبخند بر لب اين کودکان معصوم به 
تشت زر حســابی مزه داد و پس از آن منتظر دعوت 
خّيران نمی ماند و از مرکز کودکان شــهيد ترکمانی تا 
شيرخوارگاه آمنه و مراکز بهزيستی اوشان فشم، کرج 
و امين آباد ســر می زد و برای کودکان بی سرپرســت 
موســيقی اجرا می کرد. در اجراهايش نيز چشمش به 
کودکانی بود که ديگران آنها را کم ذهن می دانســتند 
و دوســت داشــت برايشــان قدمی بردارد. در همين 
رفت و آمدها مربيانی ماننــد توحيدی (فرح هجری) با 

تشت زر همراه شــدند و تصميم گرفتند با راه اندازی 
خيريه «  کودکان۹۰ ـ ۸۰» بــه کودکان هوش مرزی 

کمک کنند. 

مادرى به رسم خانم توحيدى
 توحيدی طعم شــيرين لبخند اين کودکان را در 

جشــن تکليف دخترش چشــيده بود. او در 
اين جشــن کودکان خيريه ای را دعوت کرد 
تا مهمان آنها باشــند. احساس قشنگی که 
توحيدی از اين ميزبانی به دست آورد سبب 
شد به همه خيريه های کوچک و بزرگ شهر 
ســر بزند و به بچه هايی که برای پيشرفت 
تحصيلی خود به کمک نياز دارند، رايگان 
و داوطلبانه مربيگری کند. از روز برگزاری 
جشن تکليف دخترش ۱۹سال گذشته و 
توحيدی عالوه بر دوقلوهای ۲۸ساله اش، 
فرزندانــی دارد که به دنيا نيــاورده، اما 
برايشان مادری کرده است. «مهرشاد» 
يکی از فرزندان توحيدی است که قادر 

کــودکان هــوش مــرزی بچه هايی با 
بهره هوشی ۹۰ ـ ۸۰ هســتند که معموًال 
در سنين مدرسه به علت قدرت يادگيری 
پايين، درک نکردن مفاهيم انتزاعی، دامنه 
محدود اطالعات عمومــی و عدم درک و 
تعميم مسائل درسی قادر به رقابت با ساير 
همکالسی های خود نيستند. اين کودکان 
در يادگيــری مطالب بســيار کند بوده و 
آنهــا را زود فراموش می کننــد. از طرفی 
باال،  بهره هوشــی  علــت  به 
قدرت ســازگاری با محيط و 
قدرت تعميم مناســب، جزو 
ذهنی  عقب مانــده  کودکان 
قرار نمی گيرند. عالئم زير در 
شناخت کودک هوش مرزی 

به ما کمک می کند: 
توجه  قدرت  نداشــتن   
و تمرکــز، مهم ترين ويژگی 

کودکان هوش مرزی است. 
 ناتوانــی در انجام حرکات هماهنگ و 
تعادلی مثل لی لی کردن، جفت پا پريدن، 
روی زانو ايســتادن و راه رفتن، سينه خيز 
کردن، پرتاب توپ و نداشتن توانايی انجام 
حرکات ظريف مثل به دست گرفتن مداد 
به شــکل صحيح، گــره زدن بند کفش يا 
روســری و نداشتن توانايی قيچی کردن و 
چســباندن کاغذ، از ديگر ويژگی های اين 

کودکان به شمار می آيد. 
 کــودکان هــوش مــرزی در تعميم 
مســائل شــناختی مانند تعميــم و درک 
مســائل انتزاعی با مشکل روبه رو می شوند 
و دامنه اطالعات عمومی محدودی دارند. 
ضعــف در مهارت های درکــی ـ حرکتی و 
تشــخيص محرک های شــنوايی، بينايی، 
چشايی و المسه، نداشتن تصوير ذهنی از 
خود يا محيط اطراف مشــکالت زيادی را 

برای اين کودکان به وجود می آورد. 
 ميزان شــناخت اين کودکان معموًال 

پايين تر از سن عقلی آنهاست. 
از  رفتــاری  اختــالالت  داشــتن   

ويژگی های اين گروه از کودکان است. 
 کــودکان هــوش مــرزی در انجام 
فعاليت هــای روزمره مثل حمــام کردن، 
مسواک زدن، لباس پوشيدن، مرتب کردن 

رختخواب، خريد و... مهارت ندارند. 
 مشــکالت خاص گفتاری در مســير 
درمان و آموزش کودکان هوش مرزی سد 

بزرگی به حساب می آيد. 
 رفتارهــای خــاص کــودکان هوش 
مــرزی بــه يکی از اشــکال اضطــراب و 
اجتماعی،  رفتارهای ضــد  گوشــه گيری، 
رفتارهــای نابهنجار و نابجــا، بی نظمی و 
خشونت و لجبازی خودنمايی می کند. اين 
کودکان برخالف کودکان عقب مانده ذهنی 
درمان پذير هســتند و اگر آنها را بشناسيم 
و شرايط شــان را بپذيريم، می توانند مانند 
کــودکان معمولی زندگی شــاد و موفقی 

داشته باشند. 
 ثبت نــام ايــن کــودکان در مدارس 
خاص کودکان هوش مرزی سبب کاهش 
مشــکالت آنهــا در زمينه هــای مختلف 
می شــود. محتوای دروس در اين مدارس، 
همانند مدارس عادی اســت و فقط روش 

تدريس مطابق با توانايی کودک است. 

كودكان هوش مرزى 
عقب افتاده ذهنى نيستند

آشنايى با فعاليت خيريه «كودكان 90 ـ 80» 

سقفى براى 
كودكان هوش مرزى  بسازيم

  به هر خيريه ای سر می زنند و سراغ کودکانی می روند که ديگران آنها را کم ذهن و کم توان می دانند و به 
تنهايی از عهده تکاليف مدرسه و انجام وظايف شان برنمی آيند. بعد با صبوری و مهربانی پدرانه و مادرانه 
خود به آنها کمک می کنند تا يک سر و گردن از همساالن خود باالتر قرار گيرند. «پرويز تشت زر»، «فرح 
هجری (توحيدی)» و خّيران ديگری که برای کمک به کودکان «هوش مرزی» حاضر به يراق هســتند، در 
سرای محله آذری خيريه کودکان۹۰ ـ ۸۰ را تأســيس کرده و آن را به ثبت رسانده اند، اما هنوز در انتظار 

دستی مهربان و ياريگر هستند که در تأمين مکان شبه خانواده کودکان مرزی به آنها کمک کند.  

رابعه تيمورى

منطقه17

نگاه

مريم كبيرى 
كارشناس آموزش 
كودكان استثنايى 

مريم كبيرى 

به صحبــت نبــود و مربيان 
بهزيستی تصميم داشتند او را 
در مدارس استثنايی ثبت نام 
کننــد، اما توحيــدی آنقدر 
برايش شــعر و قصه خواند و 
حروف الفبا و ضرب و تقسيم 
يادش داد که امســال کالس 
هفتم را با معــدل۱۹/۶۰ در 
مدارس عــادی گذراند و نفر 

اول نقالی مراکز بهزيستی کشور شد. «طه» فرزند ديگر 
توحيدی اســت که قرار بود کنار کودکان عقب افتاده 
ذهنــی درس بخواند، ولی حاال جزو دانش آموزان برتر 

مدارس عادی است. 

دعاهايى كه دلبستگى مى آورند
توحيــدی می گويد: «کمک به ايــن کودکان يک 
نعمت و لطف خداست که نصيبم شده است.» او درمان 
بيماری العالج خود را نتيجه دعای خير اين کودکان 
می داند و تعريف می کند: «چند سال پيش برای کمک 
به هزينه های زندگی ۲خواهر و برادر هوش مرزی يتيم 
و مهاجر، گل ســر و کش مو درســت می کردم و در 
يک آرايشگاه خيلی کوچک می فروختم. به لطف خدا 
فروش اين وسايل برکت و درآمدی باورنکردنی داشت، 
اما همين که بچه ها به آلمان رفتند، آرايشگاه تعطيل 
شد.» توحيدی وقتی به دعوت برادرش قصد مهاجرت 
به اســپانيا داشت، نتوانست دوری اين کودکان را تاب 
بياورد و در ايران ماند. او می گويد: «خواهران و برادرانم 
خارج از کشور زندگی می کنند، ولی من هدف زندگی ام 
را در خدمت به بچه های بی سرپرست و کم توان کشورم 
پيدا کردم و نمی توانم از آنها دور شوم.» در طول مدتی 
که توحيدی با مراکز مختلف بهزيستی همکاری کرده، 
توانسته توانايی ها و ويژگی های خاص اين کودکان را به 
ديگران بشناساند و مربيان زيادی را با خود همراه کند. 

خانواده اى براى كودكان تنها
«زهرا موســوی» يکی از مربيانی است که با ديدن 
عشــق و لذت توحيــدی از خدمت به ايــن گروه از 
کودکان، تصميم گرفته با خيريه۹۰ ـ ۸۰ همکاری کند. 
او فارغ التحصيل رشته علوم تربيتی آموزش دبستان و 
پيش دبستانی است. به کودکان معمولی تحت پوشش 
بهزيســتی که دچار اختالل خواندن و نوشتن هستند 
کمک می کند تا مشــکالت درسی خود را رفع کنند. 
موسوی می گويد: «ما خأل اعضای خانواده مانند مادر 
و پدر يا خواهر و برادر بزرگ تر را برای اين کودکان پر 
می کنيم.» او تصميم گرفته به عنوان نيروی داوطلب، 
عضو خيريه۹۰ ـ ۸۰ شــود. تشــت زر در خيريه ها و 
مراکز بهزيســتی مختلف۲۰ کودک هــوش مرزی را 
شناســايی کرده و ۲سال پيش پروانه تأسيس خيريه 
کــودکان۹۰ ـ ۸۰ تهــران را گرفته اســت، ولی هنوز 
خيريه اش مکان ثابتی ندارد و کارشناســان خيريه در 
مراکز شــبه خانواده بهزيستی به اين کودکان مطالب 
درسی و مهارت های هنری را آموزش می دهند. تشت 
زر، مدير محله و از معتمدان محله آذری اســت. گاه و 
بی گاه برای اين کودکان برنامه ای فرهنگی يا تفريحی 
تــدارک می بيند و آنها را به مراکــز خريد، مکان های 
فرهنگی يا رستوران های مختلف شهر می برد تا به دليل 
ويژگی های شــخصيتی و رفتاری خاصی که دارند، از 
چشيدن اين لذت های کوچک محروم نشوند. او اميدوار 
است با حمايت مسئوالن و خّيران بتواند شبه خانواده 
کودکان هوش مرزی را در محله آذری راه اندازی کند.   پرويز تشت زر

خيّر

فرح هجرى
خيّر

جشــن تکليف دخترش چشــيده بود. او در 
اين جشــن کودکان خيريه ای را دعوت کرد 
تا مهمان آنها باشــند. احساس قشنگی که 
توحيدی از اين ميزبانی به دست آورد سبب 
شد به همه خيريه های کوچک و بزرگ شهر 
ســر بزند و به بچه هايی که برای پيشرفت 
تحصيلی خود به کمک نياز دارند، رايگان 
و داوطلبانه مربيگری کند. از روز برگزاری 
سال گذشته و 
ساله اش، 
فرزندانــی دارد که به دنيا نيــاورده، اما 
برايشان مادری کرده است. «مهرشاد» 
يکی از فرزندان توحيدی است که قادر 

کودکان هوش مرزی را در محله آذری راه اندازی کند.  
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش جون

صداى مردم بهتر 
شنيده مى شود

برای  شــهری  «تهران،  شعار 
همه» هدفی اســت که مديريت 
شهری در اجرای برنامه ها و طرح ها 
به آن اهتمام و توجه دارد. در واقع 

می تواند  محله  زمانی 
آن  ســاکنان  برای 
امن،  ســکونتگاهی 
دلنشين  و  آســوده 
امکانات  از  که  باشد 
مناســب  و  متنوع 
باشــد.  برخــوردار 
نظــری»  «محمــد 

کارشــناس شــهری با بيان اين 
مطلب می گويد: «برای اينکه شهر 
و محله به توسعه و    آبادانی برسد، 
اول  دارد؛  نياز  مهم  عامل  به چند 
اجرای  در  شهری  مديريت  اينکه 
پروژه ها بــه نظرمردم توجه کند. 
دوم اينکه رابطه مردم و شهرداری 
به گونه ای باشد که حس اعتماد و 
اطمينان را بيشتر کند و شهروندان 
از نزديک شاهد تأثيرگذاری خود 
باشند  و...  فعاليت های عمرانی  در 
و ســوم اينکه پس از نظرسنجی 
امکان ســنجی  به  نوبت  مردم  از 
و شناســايی خالقيت های محلی 
برای  می رســد؛ مثــًال تــالش 
و  بی اســتفاده  زمين های  تبديل 
ساختمان های متروکه که می توان 
آنها را به امکانات مختلف از جمله 
زمين  فرهنگی،  پاتوق  ورزشگاه، 

فوتبال و... تبديل کرد.»
وی اضافه می کند: «خوشبختانه 
مجموعه شــهرداری بهتر از قبل 
صدای مردم را می شنود و از همه 
امکانات خود برای پاســخ به نياز 

شهروندان استفاده می کند.»
اين کارشــناس شهری عقيده 
پروژه های کوچک  دارد که شروع 
مقياس محله ای، مسير تازه ای در    
آبادانی محله ها باز و شعار «  تهران، 
شــهری برای همــه» را به عمل 

نزديک تر کرده است. 
ظرفيت های  از  ادامه  در  نظری 
محلــی به عنــوان فرصتی برای 
مقياس  کوچک  پروژه های  اجرای 
«بدون     می گويــد:  و  می کند  ياد 
ترديــد در محله ها اين ظرفيت ها 
وجود دارند، اما گاهی از چشــم 
برای  و  می مانند  دور  مســئوالن 
گريز از آن بايد نقش شهروندان در 
اين امور پررنگ تر شود، يعنی خود 
مردم زمين های باير و بالتکليف يا 
فضاهای  و  متروکه  ساختمان های 
بی دفاع شــهری محله شان را به 
کنند  معرفی  شهرداری  مسئوالن 
تا راه حلی برای بهره مندی بهتر از 

اين فضاها بيابند.»

به آن اهتمام و توجه دارد. در واقع 
می تواند  محله  زمانی 
آن  ســاکنان  برای 
امن،  ســکونتگاهی 
دلنشين  و  آســوده 
امکانات  از  که  باشد 
مناســب  و  محمد نظرىمتنوع 

كارشناس شهرى

نگاه

نـارون
افزايش سرانه ورزشى منطقه18 

با اجراى يك پروژه كوچك مقياس محله اى

با كمك مردم به ثمر نشست
ملزومــات  از  يکــی 
شــروع هــر پــروژه ای 
در هــر نقطه از شــهر 
برخــورداری  تهــران، 
و  مناســب  فضــای  از 
بــدون معارض اســت. 
کبورانی»  «ابوالفضــل 
ناحيــــه۳  شهــــردار 
اين باره  در  منطقــه۱۸ 
می گويد: «کارشناســان 
دفتر توســعه محله ای در تحقق خواسته اهالی 
يافت آباد نقش زيادی داشته اند. البته شوراياران 
محلــه نيز با اعتبار و جايگاهــی که بين مردم 
دارند، در تســهيل امور و برداشتن موانع مؤثر 

بودند تا اين پروژه هرچه زودتر کليد بخورد.»
وی توضيــح می دهد: «زمينــی که اکنون 
پروژه ســاخت خانه کشــتی، زمين فوتبال و 
پاتــوق محلی در آن در حال اجراســت، مالک 
خصوصی داشــت. بنابراين کارشناســان دفتر 
توسعه محله ای و شوراياران در چندين مرحله 
نسبت به کســب رضايت مالک برای واگذاری 
زمين به شــهرداری اقدام کردند و توانستند با 
متقاعد کردن وی، يکــی از پروژه های کوچک 
مقياس توسعه محله ای را در يافت آباد به مرحله 

عملياتی برسانند.»

كام ورزشكاران شيرين مى شود
پروژه نارون از چند بخش تشــکيل می شود. 
مرحله اول ســاخت «خانه کشــتی» است که 

در فضايی به مســاحت 
در  ۲۲۰مترمربــع 
«اصغر  اجراســت.  حال 
از  کــه  نوراللهــی» 
سرشــناس  چهره های 
ورزش کشتی و از مربيان 
باسابقه منطقه۱۸ است، 
دوره هــای  همچــون 
دبير  به عنوان  گذشــته 
شوراياری محله يافت آباد 

شمالی خواســته ها و مطالبات شــهروندان را 
پيگيری می کند. او درباره اجرای پروژه کوچک 
مقيــاس محله ای نــارون می گويد: «ســاخت 
خانه کشــتی مجهز و اســتاندارد در اين محله 
قهرمان پرور می تواند کام بسياری از ورزشکاران 
به ويژه کشــتی گيران را شــيرين کند. با اينکه 
يافت آباد قهرمانان بســياری دارد، اما از وجود 
حتی يک سالن کشتی محروم بود و نتوانست به 
نياز قشر نوجوان و جوان عالقه مند به اين رشته 
ورزشی پاســخ دهد. اکنون ساخت و راه اندازی 
خانه کشتی اتفاق پرخير و برکتی است که آثار 
مثبت آن در آينده نمايان خواهد شد. راه اندازی 
آکادمی استعداديابی کشتی و جذب و حمايت 
همه جانبه از اســتعدادها، از فعاليت هايی است 

که در خانه کشتی پيش بينی شده است.»

  محله يافت آباد در ناحيه۳ منطقه۱۸ واقع شــده است و از لحاظ قدمت 
و نحوه شــکل گيری، جزء محله های قديمی پايتخت به شــمار می آيد. يکی 

از ويژگی های بارز محله يافت آباد در بخش های شــمالی و جنوبی آن، فراوانی 
استعدادهای ورزشی در همه رشته هاست، با اين حال کمبود امکانات ورزشی، 

از گذشته تا امروز، همواره يکی از دغدغه های مهم يافت آبادی ها 
بوده است. موضوعی که در دوره جديد مديريت شهری 

بيش از گذشته برای رفع اين مشکل تالش شده 
اســت. نمونه بارز آن اجــرای پروژه کوچک 

مقياس توســعه محله ای با عنوان «نارون» 
در بلوار ابراهيم آباد، انتهای خيابان شهيد 
باقری است که با ساخت و راه اندازی آن 
۲هزار و ۸۸مترمربع به ســرانه ورزشی 

«نارون» پروژه اى فرامحله اى ساکنان ناحيه۳ افزوده خواهد شد. 
هرچند که محل اجرای پروژه نارون در محله 
يافت آباد شمالی است، اما اين بدان معنا نيست 
که ساکنان محله های همجوار نتوانند از امکانات 
آن استفاده کنند. «رحمت اهللا  مصطفايی» دبير 
شــوراياری محله يافت آباد جنوبــی می گويد: 
«زميــن بايری که پروژه در آن اجرا می شــود، 
ســال ها به حال خود رها شــده بود. با ساخت 
اين مجموعه ورزشــی و فرهنگی چند منظوره 
می توان انتظار داشت که رضايتمندی شهروندان 
افزايــش پيــدا کند و بــه جز ســاکنان محله 
يافت آباد شمالی، اهالی محله يافت آباد جنوبی 

و محله های همجوار نيز 
امکانات آن  از  می توانند 

استفاده کنند.»
اشــاره  با  مصطفايی 
مســئوالن  تــالش  به 
ناحيــه۳  شــهرداری 
کارشناســان  به ويــژه 
محله ای  توســعه  دفتر 
يافت آباد بــرای به ثمر 
پــروژه  اين  رســاندن 

می افزايد: «مديريت شهری نشان داد که برای 
باالبردن کيفيت زندگی ساکنان در محله ها و 
رفع کمبودها از هيچ کوششی دريغ نمی کند. 
شــوراياران فراموش نمی کنند با اينکه در دهه 
اخير بارها اين خواسته را پيگيری کرده بودند، 
اما امســال که مســئوالن شــهرداری اجرای 
پروژه های کوچک مقيــاس را در محله ها آغاز 
کرده اند، ســاخت مجموعه ورزشی و فرهنگی 
چندمنظوره در دســتورکار قــرار گرفت و با 

سرعت مناسبی پيش می رود.»
وی می گويــد: «اميدواريــم در مديريت و 
راه انــدازی اين مجموعه از چهره های ورزشــی 
محله يافت آباد اســتفاده شــود تا اين پروژه در 
حوزه اشــتغالزايی جوانان جويای کار نيز مؤثر 

باشد.»

ابوالفضل كبورانى
شهردار ناحيه3 
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خودرويی کنار مدرسه ترمز می کند. معلم با عجله 
از آن پياده شــده و شــروع به جابه جايی کيسه های 
شــلوار و کفش می کند. ۱۵ســال در مدرسه شهيد 
ذوالفقاری تدريس کرده و اين نخســتين باری نيست 
که برای انجام چنين کاری به اينجا می آيد. به تنهايی 
کيسه های سنگين را حمل می کند و ضمن احوالپرسی 
با دانش آموزان وارد يکی از کالس ها می شود. بساطش 
را روی نيمکت هــای انتهايی پهن کــرده و فوراً برای 
توزيع آنها دســت به کار می شــود. دانش آموزانی که 
امروز همراه والدين خود برای دريافت شــلوار و کفش 
به اينجا آمده اند، به خوبی در جريان کار هستند. يکی 
از آنهــا ضمن قدردانی از اقدام خوب معلم قديمی اش 
می گويد: «هميشه هوای بچه ها را دارد، چه در روزهايی 
که معلم اين مدرســه بود و چه حاال که از اينجا رفته 
اســت.» بچه ها به ترتيب وارد کالس شده، سايز لباس 
خود را اعالم می کنند و بعد از دريافت کفش و شــلوار 
آنجا را تــرک می کنند. بدون کمــک گرفتن از بقيه 
حاضران، به تنهايی در حال توزيع هداياست، همزمان 
داستان زندگی اش را برای ما روايت می کند. قبل از هر 
چيز دوســت دارد درباره عواملی بگويد که باعث شده 

وارد فعاليت های خيرخواهانه شود. ريحانی با اشاره به 
اينکه در خانواده ای هيئتی و خير بزرگ شــده است، 
می گويــد: «روزهای کودکی ام در مراســم های قرائت 
قرآن، تعزيه خوانی، مداحی، ســخنرانی های مذهبی و 
گروه های خيريه که در حســينيه خانوادگی و منزل 
توسط مادرم برگزار می شد، گذشت. به تبعيت از مادرم 
هم خيلی زود وارد اين عرصه شــدم و تدريس قرآن 
در مساجد و خانه، مشــارکت در امور خير و... را آغاز 
کردم.» اينکه از چه زمانی فعاليت های خيرخواهانه اش 
در مدرســه آغاز شــده، سؤالی اســت که ريحانی در 
پاســخ به آن می گويــد: «از ســال۱۳۶۸ فعاليتم در 
حوزه تدريس شروع شد. به تازگی در يکی از مدارس 
منطقه۹ به عنوان دبير رياضی مشــغول به کار شــده 
بودم، اما در همان روزهای نخســت دنبال مدرسه ای 
در روستاها و نقاط محروم شهر می گشتم که نيازمند 
معلم رياضی باشــد تــا بتوانم در آنجــا هم تدريس 
کنم.» ريحانی با يادآوری روزهايی که فعاليتش را در 
روستاهای باقرشهر و کهريزک شهرری آغاز کرده بود، 
می گويد: «ساکن منطقه۵ بودم و با وجود سختی های 
راه، ۱۲ســاعت از هفته در منطقه۹ و ۱۲ســاعت در 

منطقه۲۰ تدريس می کردم. ۲ســال اول کارم به اين 
شکل گذشــت، اما وقتی متوجه کمبود دبير در نقاط 
ديگر هم شدم، تصميم گرفتم به طور کلی خدمتگزار 
روستاهای محله منطقه۲۰ باشم.» او با اشاره به اينکه 
۵۴ســاعت در هفته به صورت ۲شيفت در اين مدارس 
تدريس می کرد، می گويد: «۱۵ســال بعد از تدريس 
در منطقه۲۰، ســال۱۳۸۳ وارد روستای مرتضی گرد 
منطقه۱۹ شدم و طی اين سال ها به ترتيب در مدارس 
متوسطه اول شهيد مفتح، سيدالشهدا(ع) و ذوالفقاری 
در روستای مرتضی گرد تدريس کردم و اکنون ۲سال 
است که در مدرسه روزبهانی محله نعمت آباد تدريس 

می کنم.» 

توزيع پوشاك تا اشتغالزايى 
تنوع در ســايز شــلوارها زيــاد اســت. همراهان 
دانش آموزان هــم حين ورود، اغلــب از اين هديه ها 
بهره مند می شــوند. يکی از والدين کــه همراه دختر 
و پســرش برای دريافت هدايا آمــده، می گويد: «خدا 
خانم ريحانی را خير بدهد. اين کار رســمی است که 
سال هاســت در محله مرتضی گــرد انجام می دهد. او 

با انجام اين کار لبخند را روی لب بچه های مدرســه 
می نشــاند.» وقتی از ريحانی می خواهيــم تا درباره 
فعاليت های خيرخواهانه اش در مدرســه بيشتر حرف 
بزند، می گويــد: «از همان ابتــدا زنگ های تفريح به 
جای استراحت و حضور در دفتر دبيران، به نمازخانه 
مدرســه می رفتم و به قرائت ســوره مبارکه ياسين و 
زيارت عاشورا می پرداختم. از ۱۵سال پيش در مدرسه 
شــهيد ذوالفقاری فعاليت هايم منسجم و گسترده تر 
شــد. عالوه بر برگزاری مراســم مذهبی، مسابقه های 
قرآنی و مولودی خوانی به پخش نذری و توزيع جايزه 
بين دانش آموزان هم می پرداختم.» او با اشاره به اينکه 
اوايل فقط برای تشــويق بچه ها به آنها پوشاک هديه 
می داد، اما ۴سال است که اين کار به يکی از اهدافش 
تبديل شــده، می گويد: «با يکی از معتمدان بازار که 
توليدکننده شلوارهای جين و کتان بود قرارداد بستم و 
هر سال ۲هزار دست شلوار، نه تنها در مدارس مرتضی 
گرد، بلکــه در نقاط مختلف تهران همچون مناطق۴، 
۶، ۸ و روستاهای جعفرآباد، خسرود، محمدآباد الموت 
و... توزيع می کنم. داستان کفش ها هم مربوط به آقای 
ميرزابيگی، يکی از توليدکنندگان کفش اســت که 

هرسال حدود ۱۰۰ جفت کفش رايگان به من می دهد 
تا بين دانش آموزان کمتر برخوردار توزيع کنم.» کمک 
در ســاخت و نوسازی مساجد همچون تهيه موزاييک 
و سراميک مســاجد، هماهنگی با پزشکان خير برای 
ارائــه خدمات درمانی به خانواده هــای نيازمند، تهيه 
جهيزيه و لباس و کارآفرينی و اشتغالزايی برای بانوان 
سرپرســت خانوار هم از ديگر فعاليت هايی اســت که 
توســط اين معلم انجام می شــود. او می گويد: «وقتی 
معلم اين مدرسه بودم، بانوان نيازمند شغل را در محله 
مرتضی گرد شناســايی کرده بودم. ۲روز تعطيلی ام را 
به مدرسه می آمدم و با مهارت ۳۰ساله ای که در رشته 
سرمه دوزی داشتم، اين هنر را در نمازخانه مدرسه به 
آنها می آموختم. ما برای فروش اين اجناس نيازمند جا 
بوديم که متأسفانه به دليل نبود فضا و عدم همکاری 
تاجران مجبور شــديم فعاليتمــان را متوقف کنيم.» 
ريحانی با اشــاره به اينکه اين نوع صنايع دســتی در 
خارج از کشــور طرفداران زيادی دارد، می گويد: «در 
صورت همــکاری تاجران و ســرمايه گذاران می توانم 
آموزش ها را از ســر بگيرم و بــا پرداخت هزينه مواد 

اوليه، برای بانوان شغل ايجاد کنم.» 

مدرسه سازى براى مقابله با كمبود مدرسه
همه فعاليت های خيرخواهانه ای که در اين ســال ها 
انجام داده اســت، مقدمه ای برای اقدام مهمی همچون 
مشــارکت در ســاخت ۲مدرســه بود. ريحانی درباره 
بزرگ ترين قدمی که برای دانش آموزان روستای مرتضی 
گرد برداشته است، می گويد: «تهيه جهيزيه دانش آموزانی 
کــه بعــد از دوره متوســطه اول ازدواج می کردنــد، 
يکــی از اقداماتی اســت که با مشــارکت مرکز خيريه 
اميرالمؤمنين(ع) انجام می دهم و در روســتای مرتضی 
گرد، تاکنون اين اقدام برای حدود ۲۰زوج انجام شــده 
است. وقتی متوجه شدم بسياری از اين دانش آموزان به 
دليل کمبود مدرسه در محل سکونتشان ترک تحصيل 
و ازدواج می کنند، تصميم گرفتــم اين بار قدمی برای 
ساخت مدرسه برای دوره متوســطه دوم بردارم.» وی 
ادامه می دهد: «اين پيشنهاد را ۴سال پيش به اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان تهران دادم. اول قصد داشتم 
به صورت اقســاط هزينه های ساخت مدرسه در مرتضی 
گرد را پرداخت کنم، اما بعد از اينکه ۴ماه پيش مادرم از 
دنيا رفت، متوجه وصيت ايشان شدم که ساخت مدرسه 
بود. با مشارکت رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه۱۹ 

و انجمن خّيران مدرسه ســاز منطقه قرار شد به صورت 
مشــارکتی و با اســتفاده از «طرح ياران» ابتدا بخش 
زيادی از مبالغ برای ســاخت ۲مدرسه پرداخت شود و 
دولــت و خّيران ادامه کار را برعهده بگيرند.» ريحانی با 
اشاره به اينکه کلنگ ساخت يک هنرستان بزرگ برای 
دختران و يک دبيرســتان برای پسران زده شده است، 
می گويد: «کارهای اوليه انجام شده و قرار است از ۲ماه 
آينده شروع به کار کنند. اگر کار خوب پيش برود، سال 
آينده يا ۲سال بعد مدارس جديد مورد بهره برداری قرار 
می گيرند، البته دبيرستان پسرانه زودتر مورد بهره برداری 
قرار می گيرد چراکه کنار مدرســه دوره اول متوســطه 
شهادت واقع شــده و نيازی به صرف برخی هزينه های 
اوليه همچون ديوارکشــی و ســاخت منزل سرايداری 
و... نيســت.» اين معلم خّير که بخش زيادی از روزها و 
ســاعات هفته اش برای انجام امور خير سپری می شود، 
درباره همراهی خانواده اش می گويد: «۲۲سال است که 
ازدواج کرده ام. شرط ازدواج با همسرم اين بود که برای 
انجام امور خيرخواهانه آزاد باشــم و ايشان هم نه تنها 
مخالفتی در اين زمينه نداشت، بلکه به يکی از پشتوانه ها 

و همراهان اصلی ام تبديل شد.»

حكايت 30سال 
خيرخواهى

معلم سابق مدرسه ذوالفقارى بانى
ساخت 2مدرسه در روستاى مرتضى گرد شد

تالش براى بهره مندى 
از فضاهاى آموزشى 

استاندارد
درحالی  که حدود ۹۵۰هزار دانش آموز در 
مدارس دولتی و حدود ۲۰۰هزار نفر در مدارس 
غيردولتــی شــهر تهران تحصيــل می کنند، 
بهره مندی از فضاهای آموزشی استاندارد يکی 
از عوامل اصلی در رشد شاخص های آموزشی 
به شــمار می رود. آمارها نشان می دهد تراکم 

دانش آموزان کشــور ما در 
هر کالس ۲۴نفر است، در 
حالی که اين رقم در شــهر 
از ۳۲نفر  بيــش  به  تهران 
می رســد. باتوجه به اينکه 
عملکرد  بــر  مســئله  اين 
دانش آمــوزان  آموزشــی 
تهرانی تأثير خواهد داشت، 
مشــارکت  با  اســت  الزم 
خّيران مدرسه ساز، مدارس 

بيشتری ساخته شــود تا تراکم دانش آموزی 
در کالس های درس تهران کاهش يافته و به 

وضعيت استاندارد نزديک شود. 
از ســوی ديگــر مهاجرپذيــری يکــی از 
پديده های مهم در رشــد جمعيت به خصوص 
در نقاط حاشــيه ای شــهر تهــران از جمله 
منطقه۱۹ محســوب می شــود. اين در حالی 
است که هر سال به طور ميانگين ۲تا ۳درصد 
بــه جمعيت دانش آموزان ايــن منطقه اضافه 
می شــود و نياز به ســاخت و توسعه فضاهای 
آموزشی جديد در اين منطقه را بيش از پيش 

افزايش داده است. 
برای رفع اين معضل، خّيران مدرسه ســاز 
پيشــگام ســاخت مدارس جديد بوده اند که 
از آن جملــه می توان به مشــارکت «حميده 
ريحانی» يکی از دبيران خير منطقه۱۹ برای 
ســاخت ۲مدرسه در روســتای مرتضی گرد 
(بخش آفتاب) اشاره کرد. يکی از اين مدارس، 
مشــارکتی و مدرســه دوم در قالــب «طرح 
ياران» ســاخته می شــود. باتوجــه به هزينه 
باالی ساخت مدرسه، براســاس طرح ياران، 
مدارس توسط چند خير ساخته می شود. اين 
طرح که پيش از اين مورد اســتقبال خّيران 
پايتخت قرار گرفته بود، برای نخستين بار در 
منطقه۱۹ اجرا شد و سيزدهمين طرحی است 

که در شهر تهران اجرا می شود. 
هرچند در ســال های اخير ساخت مدارس 
جديد در اين منطقه روندی روبه رشد داشته 
اســت، اما رسيدن به شــاخص های مناسب 
در اين حــوزه نيازمند توجه بيشــتر خّيران 
برای ســاخت و تجهيز فضاهای آموزشــی و 
نقش آفرينی بيشــتر در اين عرصه اســت. از 
سوی ديگر شرکت ها، اصناف، صاحبان صنايع 
و فعاالن نيک انديــش اقتصادی نيز در بحث 
مســئوليت های اجتماعی (CSR) می توانند 
با فراهم آوردن فضای تحصيلی مناسب برای 
آينده سازان کشور، نقش خود را در اين عرصه 

بسيار مهم به خوبی ايفا کنند.

  آغاز مشارکتش برای ســاخت ۲مدرسه در شــهرک «مرتضی گرد» اصًال اتفاقی نبود. پشت اين 
گام بزرگ قصه هايی پنهان اســت که شــايد تابه حال جزئيات آن را برای کسی تعريف نکرده باشد. 
«حميده ريحانی» معلم ۵۴ ساله رياضی سال های زيادی است که رسم نوعدوستی را از بر است. او بعد 
از سال ها فعاليت در اموری همچون هيئت داری، آموزش قرآن، تدريس رياضی در مدارس محروم نقاط 
مختلف شهر، توزيع لباس و کفش بين دانش آموزان نيازمند، توانمندسازی و ايجاد اشتغال برای بانوان، 
تهيه جهيزيه و... اکنون اقدام به ساخت ۲مدرسه در منطقه ۱۹ کرده است. بعد از اين اتفاق مهم در يکی 
از روزهای تابستان، وقتی که برای توزيع شلوار و کفش بين دانش آموزان به مدرسه شهيد ذوالفقاری 

محله مرتضی گرد آمده است با او همراه شده ايم. 

زهرا بلندى
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محمدرضا قربانى 
مديرعامل مجمع 

خيّران مدرسه ساز 
شهر تهران

به شــمار می رود. آمارها نشان می دهد تراکم 

محمدرضا قربانى 

قد كشيدن در حسينيه 
حضرت ابوالفضل(ع) 

پدربزرگم «ابوالقاسم چابکی رادفر» بنيانگذار حسينيه حضرت ابوالفضل(ع) در محله 
جواديه بود. «حميده ريحانی» با اشــاره به اين موضوع می گويد: «بزرگ شدن مادرم در 
چنين فضای مذهبی که عالوه بر برگزاری جلســات قرآن و مراسم های مذهبی به عنوان 
خيريه هم فعاليت داشت، در گرايش مادرم به چنين فعاليت هايی مؤثر بود.» اين حسينيه 
۱۰۰ساله هنوز هم توسط نوادگان بانی آن سرپاست و شب های جمعه، اعياد و عزاداری ها، 

مراسم مذهبی در آن برگزار می شود. 

مدرسه به مدرسه با بسته های بزرگ لباس
بسته های بزرگ لباس، همراهان هميشــگی ام در مدرسه شهيد ذوالفقاری بودند که 
در نهايت ۲ســال پيش موجب انتقالم به مدرسه ای ديگر شدند. «حميده ريحانی» با بيان 
اين موضوع می گويد: «پوشاکی که تهيه می کردم، به مدرسه می آوردم تا در مناسبت های 
مختلــف بين دانش آموزان توزيع کنم، اما به دليل کمبود فضا برای نگهداری اين حجم از 

لباس ۲سال پيش به دبيرستان روزبهانی در محله نعمت آباد منتقل شدم. خوشبختانه در 
اين مدرســه يک اتاق به لباس ها و هدايايی که برای دانش آموزان در نظر گرفته بودم 

اختصاص داده شد، اما هنوز هم گاهی به مدارس محله مرتضی گرد سرمی زنم.»

وقتى معلم اين مدرسه بودم، بانوان نيازمند 
شغل را در محله مرتضى گرد شناسايى كرده 
بودم. 2روز تعطيلى ام را به مدرسه مى آمدم و 

با مهارت 30ساله اى كه در رشته سرمه دوزى داشتم، اين 
هنر را در نمازخانه مدرسه به آنها مى آموختم. ما براى 

فروش اين اجناس نيازمند جا بوديم كه متأسفانه به دليل 
نبود فضا مجبور شديم فعاليتمان را متوقف كنيم
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش جون

همه چيز از يک تماس تلفنی شــروع شــد. مرد 
ميانسال پشــت خط که خود را کارگر يک شرکت 
معدنی خصوصی معرفی می کرد، مدعی بود عده ای 
مخفيانــه خــاک کوه بی بی شــهربانو را برداشــت 
می کننــد و می فروشــند. او پيــش از ايــن با آنها 
همکاری می کرد، اما به داليل شــخصی از همکاری 
با آنها منصرف شده است. با او در اطراف کوه بی بی 
شهربانو قرار می گذاريم تا صحبت های ديگر شاهدان 

ماجرا را بشنويم. 
به ظهر نرســيده به کوه می رســيم. گرمای تيغه 
آفتاب شــديد اســت و حرکت کاميون هــای پر از 
سنگ و خاک لحظه ای قطع نمی شود. کارگران سر 
و صورت های عرق کرده خــود را در عرق گيرهای 
ســفيد پيچانــده و از پشــت شيشــه کاميون ها با 
بی تفاوتی به کوه رشــيد و عظيم بی بی شهربانو زل 
زده اند. ابهت کوه حيرت آور است و تخته سنگ های 
کــوه که به ضرب و زور مواد منفجره، از ســينه آن 
جدا شده اند، در قســمت هايی از کوه، پلکانی تيز و 
ناهموار به وجود آورده انــد. ۲جوانی که مرد آنها را 
از ماجرای برداشــت خاک مطلــع می داند، پس از 
تماس های فراوان او و با تأخير زياد ســر می رسند. 
به او سفارش کرده ايم ما را پژوهشگر معرفی کند تا 
راحت تر صحبت کنند. نگهبان داخل اتاقک  کاری به 

کارمان ندارد و مشغول صحبت می شويم. 
يکــی از ۲جوان، ســاکن محله امين آباد اســت 

حفاظت كارخانه سيمان از كوه بى بى شهربانو 
با در نظر گرفتن احتمال اينکه برداشت غيرقانونی 
خاک در محــدوده فعاليت کارخانه ســيمان انجام 
می گيــرد، با «امير عرب زاده» مدير معادن ســيمان 
تهــران تماس می گيريم. وقتی شــنيده های خود را 
با او در ميان می گذاريم، پاســخ می دهد: «محدوده 
برداشــت خاک کارخانه سيمان ۳۷۰هکتار است که 
فقط کارخانه ســيمان حق برداشت دارد و کامًال از 
اين محدوده حفاظت می شود.» او از وجود ۴۸معدن 
شخصی در محدوده کوه بی بی شهربانو در دهه های 
گذشــته صحبت می کند و می گويد: «اين معادن تا 
اوايل دهه۴۰ از کوه برداشــت می کردند، ولی حدود 
ســال۱۳۴۲ که کــوره ۲هزار و ۱۰۰تنــی کارخانه 
ســيمان آغاز به کار کرد، رضايــت صاحبان معادن 
شخصی جلب و اين معادن غيرفعال شدند، اما هنوز 
هم در منتهی اليه ضلع غربی کوه بی بی شهربانو يک 
معدن فعال است که سابقه ای ۷۰ساله دارد و مالکان 
آن در دشــت مشرف به کوه برای خود حق مالکيت 
قائل هســتند، ولی ســازمان صنايع و معادن مجوز 
فعاليت اين معدن را به ســرند نخاله های ساختمانی 

محدود می داند.» 

حق برداشت خاك ندارند
وجود معادن شــخصی در محــدوده کوه تاريخی 
بی بی شهربانو برايمان تازگی دارد و با «علی عبدی» 
معاون امور معادن و صنايع معدنی ســازمان صنايع و 
معادن اســتان تهران تمــاس می گيريم تا محدوده و 
نوع فعاليت مجاز اين معدن شخصی را بدانيم. او حق 
برداشت خاک در محدوده کوه بی بی شهربانو را فقط 

و می گويــد: «از خيلی وقت پيش خاک برداشــت 
می کننــد، ما برای آنهــا کار می کنيم و اگر بفهمند 
چيزی گفته ايم، اخراجمــان می کنند. البته ما فقط 
سرند نخاله را انجام می دهيم و قبول نکرديم کارگر 
برداشــت خاک باشيم. کار ســختی است و زحمت 
سرند نخاله چندبرابر اســت.» از مرد که دوستانش 
او را «علی آقــا» صدا می زننــد، می خواهيم محل 
برداشــت غيرقانونی و شــخصی خاک را نشانمان 
دهد. وقتی خودرو از مقابل مســيرهای دسترســی 
به کــوه می گذرد، علی آقا می گويــد: «برای انتقال 
خاک راه های مخفی دارند که فقط خودشان از آنها 

باخبرند.» 
ارتفــاع خاک و ســنگ هايی که از کــوه کنده و 
روی ســينه کش کوه تلنبار شده، با ارتفاع نقاطی از 
کوه برابری می کند. علی آقــا می گويد: «اين خاک 
و سنگ ها را کارخانه ســيمان برداشت کرده و دپو 
کرده اســت.» هرچه به قسمت غربی کوه نزديک تر 
می شويم، از ارتفاع کوه کاسته می شود و سينه کوه 
بکرتر به نظر می رسد. علی آقا می گويد: «اينجا چند 
شــرکت معدنی شــخصی وجود دارد که از سال ها 
پيش از کوه برداشــت می کننــد» علی آقا رفتن به 
نقاط برداشت خاک را خطرناک می داند و می گويد: 
«آنها همزمان از چند نقطه برداشــت می کنند، اما 
اينجا همه من را می شناسند و اگر به گوششان برسد 

که من اطالع داده ام، روزگارم را سياه می کنند.» 

برای شــرکت سيمان تهران مجاز می داند و می گويد: 
«ســازمان صنايع و معادن حق برداشت مواد معدنی 
را به شــخصی واگذار نکرده و اين شرکت خصوصی 
که در گذشــته معدن سرب بوده، به عنوان يک واحد 

دانه بندی نخاله های ساختمانی حق فعاليت دارد.»
به گفته عبدی ماده اوليه اين شــرکت خصوصی 
نخاله هــای ســاختمانی حاصــل از گودبرداری ها و 
ساخت وسازهای شــهرری و ساير مناطق شهر تهران 
است که به شن و ماسه تبديل می شوند. او می گويد: 
«اين شــرکت معدنی در گذشته چند مورد تخلف و 
برداشــت غيرقانونی خاک داشته که طرح شکايت و 
محکوم شــده و هنوز پرونــده آخرين تخلف آنکه در 
ســال۱۳۹۱ تشکيل شــده، در حال پيگيری است.» 
عبدی پيشــنهاد می کند به همراه «هادی صيادی» 
کارشناس سازمان صنايع و معادن استان تهران از کوه 
بی بی شهربانو بازديدی داشته باشيم تا بروز تخلفات 
کوه خواری و برداشت غيرقانونی از خاک کوه را مورد 
بررســی قرار دهد و محل وقوع تخلف مشخص شود. 
بازديد ما در مسير شرق به غرب و در محيط پيرامونی 
کوه انجام می شود، اما سينه کوه های خارج از محدوده 
برداشــت کارخانه سيمان دســت نخورده و خراش 
نخورده به نظر می رسند. نماينده ای از کارخانه سيمان 
که ما را همراهی می کند، بر اين باور اســت که وجود 
کيوســک های انتظامی و گشت های ســيار کارخانه 
سيمان امکان تخلف در مسيرهای باز منتهی به کوه را 
از ميان می برد، اما با ديدن بی تفاوتی کيوسک نگهبانی 
بــه رفت وآمد خود در جاده حمل خاک، نتوانســتيم 
بپذيريم که اين مراقبت ها مســير فعاليت متخلفان را 

هم مسدود می کند. 

موريانه هاى كوه خوار 

برداشت 
مخفيانه 
خاك از 

كوه بى بى 
شهربانو 

ادامه 
دارد

مالک اوليه يک شرکت خصوصی در ضلع غربی کوه، 
ســال ها پيش از دنيا رفته و فرزندش مالکيت شرکت را 
برعهده دارد. پس از تماس های بی جواب فراوان با تلفن 
همراهش، به صورت ناشناس پيام گذاشتيم تا با ما تماس 
بگيرد. مالک شرکت پس از تماس و اطالع از هويت مان 
با لحنی عصبانی ما را برای پيگيری اين موضوع شماتت 
کــرد، اما آخرين جمله او جالب توجــه بود: «چرا فقط 
مراقب من هســتيد؟ به محدوده شرکت... برويد ببينيد 

چقدر برداشت غيرمجاز داشته و هيچ کس هم سراغش 
را نگرفته.» شــرکتی که او نام می برد، يکی از ۲شرکتی 
است که به گفته صيادی، سنگ شــکن در اختيار دارد 
و پوکه های معدنی را ذخيره و ســورت کرده، به فروش 
می رســاند. صحبت های او يک امکان را قوت می بخشد: 
«کسانی که برای بهره برداری از کوه بی بی شهربانو دندان 
تيز کرده اند، به يک نفر و يک شــرکت محدود نمی شود 
و فراوانی تعداد اين ســهم خواهان امکان تخلف را قوت 

می بخشد؛ امکانی که برای بررسی آن به قول صيادی بايد 
با پوشش و تجهيزات مناسب وجب به وجب اين ميراث 
گرانســنگ چند صد ساله را جســت وجو کرد. صيادی 
گزارش هــای مردمی را برای پيشــگيری از کوه خواری 
افراد سودجو الزم می داند و داشتن مختصات جغرافيايی 
محل بروز تخلف را، ســبب سهولت و نتيجه بخش بودن 
بازرســی های کارشناسی سازمان صنايع و معادن عنوان 

می کند.

چرا فقط 
به من گير 
داده ايد؟ 

 مثل خوره به جان کوه افتاده اند و آن را می جوند. نه ارزش و اصالت تاريخی کوه دستشــان را می بندد 
و نه هويت و قداســت مذهبی بقعه بی بی شــهربانو که در دل کوه جای گرفته، مانع آنها می شود. حتی 
ويژگی های زمين شناسی اين کوه چندصد ســاله هم مجابشان نمی کند که با وسايل مکانيکی غول آسا 
پيکرش را زخمی نکنند. تاکنون تصور می کرديم فقط کارخانه سيمان تهران به کوه خواری و بلعيدن تمام 
و کمال کوه بی بی شهربانو کمر همت بسته، اما گزارش هايی که به ما رسيد، از وجود اشخاص و شرکت های 
معدنی خصوصی پرده برداشت که گويا به تن زخمی کوه بی بی شهربانو چشم طمع دارند. هراس منبع خبر 
از برمالشدن هويتش، دست ما را برای شناسايی محل دقيق وقوع جرم بست، اما تکرار اين گزارشات از 
سوی اشخاص مختلف سبب شد موضوع را با شما در ميان بگذاريم تا شايد با همکاری شهروندان مطلع، 

راز اين کوه خواری طمع کارانه اشخاص برمال شود.
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نرخ خريد اقالم الكترونيكى
بـــها نوع پسماند

(کيلوگرم ـ تومان)
بـــها 

(هرعدد ـ تومان)
۱۶۰۰۱۶۰۰۰کيس کامپيوتر

۱۰۰۰۱۶۰۰۰مانيتور و تلويزيون
۱۰۰۰۴۶۰۰۰يخچال

۱۰۰۰۲۸۰۰۰کولر آبی
۱۹۰۰۹۱۰۰۰کولر گازی

۱۱۰۰۴۶۰۰۰ظرفشويی و لباسشويی
۱۹۰۰۹۰۰۰چرخ گوشت وجاروبرقی

دســتگاه فکس، چاپگر، 
 ـ  ـ  ـ  ـ۱۵۰۰فتوکپی

 ـ  ـ  ـ  ـ۱۱۰۰تلفن، مودم، در بازکن
 ـ  ـ  ـ  ـ۱۹۰۰تلفن بيسيم

 ـ  ـ  ـ  ـ۱۹۰۰۰موبايل
 ـ  ـ  ـ  ـ۴۰۰۰باتری ماشين و موتور

 ـ  ـ  ـ  ـ۱۹۰۰باتری ساعت
 ـ  ـ  ـ  ـ۲۰۰باتری قلمی

۲۸۰۰۱۵۰۰کاتريج
 ـ  ـ  ـ  ـ۶۵۰۰سيم
۷۰۰۲۰۰موس

۷۰۰۶۰۰کيبورد و اسپيکر
۴۶۰۰۲۰۰يو. اس. بی
۲۴۰۰۱۹۰۰۰يو. پی. اس

 ـ  ـ  ـ  ـ۲۸۰۰سی دی
 ـ  ـ  ـ  ـ۲۸۰۰هارد

 ـ  ـ  ـ  ـ۱۵۰انواع المپ

زباله خشك، بده 100جور جنس بخر

نخستين 
هـايپرمـاركت 

پسماند 

  بعد از شــکل گيری ۲۲غرفه بازيافــت و راه اندازی يک غرفه ســبز، حاال نوبت 

بهره برداری از نخستين هايپرمارکت پسماند خشک کشور در منطقه۱۹ رسيده است. 

محلی که در آن ارزش ريالی پسماندهای خشک شهروندان از جمله دورريختنی های 

پالستيکی، شيشــه ای، الکترونيکی، فلزی و... براســاس قيمت های مصوب سازمان 

پسماند شهر تهران مشخص شده و اهالی می توانند معادل ريالی آن از اجناسی که در 

اين هايپر پســماند وجود دارد خريداری کنند. مراسم افتتاحيه هايپرمارکت با حضور 

شهردار منطقه۱۹ و فعاالن محيط زيست و حوزه پسماند برگزار شد. 

انتهــای خيابان ورزش، درســت جنب پايانه 
اتوبوسرانی شهيد سروری قرار گرفته است. تابلو 
بزرگ «هايپر پسماند» روی سردر اين فروشگاه 
نصب شــده و شــعار «بدون پول خريد کن» در 
گوشــه پايينی تابلو نوشته شــده است. کرکره 
بــاال رفته و بعد از بريدن روبــان قرمز، مهمانان 
يکی يکی با رعايت پروتکل های بهداشــتی وارد 
هايپرپســماند می شــوند. جدول ارزشــگذاری 
پســماند روی ديوار ورودی نصب شــده است. 
دستگاه اندازه گيری و ارزشگذاری ميزان پسماند 
در پيشخوان قرار گرفته و کارگران با لباس های 
مبدل پشت آنها ايستاده اند. طرح بهره برداری از 
اين هايپرپسماند زمســتان سال گذشته مطرح 
شد و اسفندماه مورد بهره برداری غيررسمی قرار 
گرفت، اما به دليل شــيوع ويروس کرونا، فعاليت 
آن محدود شد و بهره برداری رسمی آن با تأخير 
به انجام رسيده است. شهردار منطقه۱۹ با بيان 
اينکه اين طرح برای نخستين بار در کشور اجرا 
شــده اســت، درباره اهداف راه اندازی اين هايپر 
پســماند می گويد: «تعداد اجناســی که در ازای 
دريافت پسماندهای خشک در غرفه های پسماند 
ارائه می شــد محدود بود. اين درحالی است که 
شهروندان دوست داشــتند معادل ارزش ريالی 
پســماندی که تحويل می دهند، قدرت انتخاب 
بيشتری داشــته باشند. با اجرای اين ايده، طبق 
قيمت های مصوبی که از ســوی سازمان پسماند 
اعالم می شود، شــهروندان به ازای پسماندی که 
تحويل می دهند می توانند برای دريافت بيش از 

۱۰۰نوع کاال حق انتخاب داشته باشد.» 
«علی توکلی» با اشــاره به اينکه اين طرح با 
مشارکت معاونت خدمات شهری و محيط زيست 
شهرداری منطقه به اجرا درآمده است، می گويد: 
«قرارگيری اين هايپرپسماند در محلی پرتردد و 
نزديک به پايانه اتوبوسرانی می تواند مورد استفاده 

اهالی منطقه و مناطق همجوار قرار بگيرد.» 
وی در ادامه به ساعات فعاليت فروشگاه اشاره 
می کند که از ساعت۸ تا ۱۷ در خدمت شهروندان 
اســت و درباره اثربخشــی اين طرح در تشويق 
مردم برای تفکيک پسماند خشک و تر می گويد: 
«افزايش تعداد شعبه های هايپر پسماند، فروش 
بليت اتوبوس و مترو، ارائه بســته های آموزشی و 
آموزش چهره به چهره توســط کارشناسان هم 

بخشــی از برنامه هايی اســت که قصد داريم در 
آينده نزديک اجرا کنيم.»

اطالع رسانى، شرط موفقيت هايپرپسماند
رئيس کميته محيط زيست و خدمات شهری 
شــورای اسالمی شــهر تهران که در اين مراسم 
حضــور دارد، ايجــاد هايپرپســماند را اقدامی 
ارزشمند در زمينه مديريت جامع پسماند دانسته 
توليدی  و می گويــد: «۴۰درصد پســماندهای 
شهروندان را پسماندهای خشک تشکيل می دهد 
که با توجه به پيامدهای منفی زيســت محيطی 
آن، تالش شهرداری تهران در برنامه سوم توسعه 
شهری، تفکيک از مبدأ پسماندها با هدف تسريع 
در فرايند بازيافت و افزايش تفکيک پسماندهای 
بهداشتی بوده است.» «آرش ميالنی» با اشاره به 
بافت جمعيتی و سرانه توليد زباله در منطقه۱۹ 
می گويد: «اجرای اين نوع اقدامات از جمله طرح 
کاپ(کاهش پسماند) و راه اندازی هايپرپسماند از 
اهميت بااليی برخوردار اســت، اما نياز است که 
تبليغات الزم برای اطالع رســانی گسترده توسط 
شوراياران و معتمدان محله در گروه های مجازی 
انجام شــود و همــه گروه های شــغلی و مراکز 

آموزشی در جريان آنها قرار بگيرند.»
 در ادامه مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
شــهر تهران با بيان اينکه يکــی از اقدامات مهم 
مديريت شهری در دوره جديد کاهش پسماند و 
دفن آن با هدف افزايش تفکيک پسماندها بوده 
و راه اندازی هايپرپســماند از خدمات ارزشمند و 
مکانيزم های تشــويقی در اين منطقه محسوب 
می شــود، می گويد: «طبيعتًا ايــن طرح مهم و 
اثرگذار اســت و در کنار طــرح کاپ، بايد مورد 
توجه مسئوالن قرار گرفته و در مناطق ديگر هم 

اجرايی شود.» 
«صدرالديــن عليپور» با اشــاره بــه برنامه 
«شنبه های بدون پســماند» که به زودی اجرايی 
خواهد شــد، می گويــد: «همــکاران منطقه۱۹ 
می توانند از اين ظرفيت اســتفاده کنند و طرح 
شنبه های بدون پسماند در اين مرکز با ظرفيت 
باالتر و با اطالع رسانی که از قبل صورت می گيرد، 
اجرايی شود تا قسمت زيادی از پسماندهايی که 
قابل استفاده مجدد هستند، دريافت و در ازای آن 

کاالهای اساسی به شهروندان ارائه کنند.»

همه تالشمان را به كار 
بسته ايم

طرحى براى 
تشويق شهروندان

و  «هايده شــيرزادی» مؤســس 
مديرعامل شــرکت بازيافــت مواد و 
توليد کود آلی کرمانشاه، از کارآفرينان 
و فعاالن برجسته محيط زيست کشور 
که برای بازديد از هايپرپســماند در 
اين مراســم حضور پيدا کرده است، 
ضمن قدردانی از انجام چنين اقدامی 
می گويــد: «جمع آوری پســماند به 
۲روش يعنــی آوردن و بــردن انجام 
می شــود. در بخش اول، شــهروندان 
خودشان پسماند را به غرفه ها، مخازن 

تفکيــک پســماند و 
اکنون هايپر پســماند 
روش  در  و  می برنــد 
دوم، مأموران شهرداری 
جمــع آوری  وظيفــه 
پســماندها را به عهده 

دارند.»
او با اشاره به اينکه 
پســماند  هايپر  ايجاد 
جمــع آوری  هزينــه 
پسماند از جلو در منازل 

را تــا حد زيادی کاهش می دهد و در 
عين حال فرصتی است تا شهروندان 
حين تحويل پسماند از هدايا بهره مند 
شوند، می گويد: «راه اندازی اين هايپر 
زباله گردی،  نقش بسزايی در کاهش 
فعاليــت کــودکان کار و چالش های 
اجتماعی همراه آن خواهد داشــت، 
ضمن اينکه چنين معضالتی در نقاط 
جنوبی و حاشيه ای شهر بيشتر ديده 
می شــود.» اين بانوی فعال در حوزه 
محيط زيســت تأکيد می کند: «برای 
اجرای هرچه بهتر اين طرح و حصول 
نتايج مطلوب بهتر است کاالهايی که 
در اين هايپر به فروش می رســند، تا 
حدامکان قابل بازيافت باشــند. نصب 
بنرهای اطالع رســانی و آگاه ســازی 
دربــاره تفکيــک پســماند و توزيع 
بسته های آموزشــی با موضوع طرح 
کاپ، کاهش پسماند، سهم مسئوليت 
اجتماعی و... نيز امر مهمی است که 

بهتر است در دستورکار قرار بگيرد.»

هايده شيرزادى 
مؤسس و مديرعامل 

شركت بازيافت 
مواد و توليد كود آلى 

كرمانشاه

زهرا بلندى

کاپ(کاهش پسماند) و راه اندازی هايپرپسماند از  ـ  ـ  ـ  ـ۱۵۰انواع المپ
اهميت بااليی برخوردار اســت، اما نياز است که 
تبليغات الزم برای اطالع رســانی گسترده توسط 
شوراياران و معتمدان محله در گروه های مجازی 
انجام شــود و همــه گروه های شــغلی و مراکز 

 در ادامه مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
شــهر تهران با بيان اينکه يکــی از اقدامات مهم 
مديريت شهری در دوره جديد کاهش پسماند و 
دفن آن با هدف افزايش تفکيک پسماندها بوده 
و راه اندازی هايپرپســماند از خدمات ارزشمند و 
مکانيزم های تشــويقی در اين منطقه محسوب 
می شــود، می گويد: «طبيعتًا ايــن طرح مهم و 
اثرگذار اســت و در کنار طــرح کاپ، بايد مورد 
توجه مسئوالن قرار گرفته و در مناطق ديگر هم 
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مــردم وصفنارد دارای خويشــاوندی های فاميلی 
زيــادی مانند خاندان پوربخت اســماعيل آباد، زنديه 
يافت آباد، غياثی قليانی، چهار دانگه و... هســتند. از 
خاندان اصيل محله وصفنارد هم می توان به خاندان 
عزيزی اشاره کرد که يکی از آنها کدخدای محله بوده 
و از قديمی ترين خانواده های اوليه ســاکن در محله 
وصفنارد هســتند. همچنين خاندان عباســقلی، از 
قديمی های محله بودند که حاج «علی اکبر عباسقلی» 
زمين حمــام قديم وصفنارد و زمين مســجد اعظم 
وصفنارد را وقف کرده است. «مسجد اعظم وصفنارد» 
که امروزه به مســجدجامع سيدالشــهدا(ع) معروف 
اســت، از مکان های قديمی و شــناخته شده محله 
وصفنارد است که در ابتدای خيابان مسجد قرار دارد. 
اين مســجد از اهميت بسزايی برخوردار بوده  است و 
در دوران دفاع مقدس، جوانان زيادی از آن به جبهه ها 
اعزام شده اند، به گونه ای که اين محله در دوران دفاع 
مقدس، حدود ۴هزار شهيد تقديم اسالم کرده است. 
مسجد اعظم وصفنارد تا سال۱۳۸۷ توسط مرحوم 
حاج علی اکبر عباسقلی اداره می شد و اينک نيز، محل 
تجمع اهالی برای شرکت در برنامه های مختلف ملی 
و مذهبی است، اما از حمام وصفنارد اثری باقی نمانده 
اســت. ناگفته نماند که امنای مسجد اعظم وصفنارد 
هــم از بزرگان محله وصفنــارد بودند که می توان به 
کدخدا عزيزی، حاج علی اصغر عبدالوهاب و حاج تقی 

رضايی اشاره کرد. 

 يخچال هاى معروف وصفنارد
در قديم، در وصفنارد يخچال هايی وجود داشــت 
که زيرزمينی و دارای پله بود و «اکبر مشتی ماليری» 
بستنی ســاز معروف تهران قديم، يخ مصرفی  خود را 
بيشــتر اوقات از يخچال گورنگ در وصفنارد معروف 
بــه پل امامزاده معصوم(ع) تهيــه می کرد. اهالی هم 

آب شــرب موردنياز خود را از ايــن يخچال ها تهيه 
می کردند. 

 نان بربرى هاى محله در صدر نانوايى ها
در محله وصفنارد ۹نانوايی وجود دارد که ۴واحد 
مخصوص پخت نــان بربری هســتند. جالب اينکه 
۳نانوايی بربری در خيابان مسجد يا کوچه های منتهی 
به آن فعال هستند و يک واحد ديگر در خيابان شهيد 
محمدرضا فرد محمدی فعال است. در ۳واحد هم نان 
لواش پخته می شــود که ۲واحد در خيابان مسجد و 
ديگری در خيابان شــهيد داود سالمت قرار دارد. در 
اين محله يک نانوايی سنگکی هم در خيابان مسجد 
و يک نانوايی تافتون در خيابان شهيد حميد عسگری 

وجود دارد. 

 فعاليت 20مشاور امالك در محله اى كوچك
وصفنارد محله ای کوچک در کوچک ترين منطقه 
پايتخت است، ولی تراکم جمعيت بااليی دارد. ساکنان 
اين محله با وجود کمبود برخی از امکانات شــهری، 
تعلق خاطر زيادی به محل سکونت شان دارند و حاضر 
نيســتند از اينجا نقل مکان کننــد. به همين دليل، 
۲۰واحد صنفی به عنوان مشــاور امالک در اين محله 
فعال است که به تنظيم اجاره يا خريد و فروش امالک 
مشــغولند. از اين تعداد، ۱۳واحد در خيابان مسجد 
يا خيابان رمضانی و کوچه شــهيد محمود رفيع زاده 
قــرار دارند که به همين خيابان متصل هســتند. در 
خيابان های شهيد داود سالمت، شهيد محمدرضا فرد 
محمدی و شهيد حميد عسگری هم به ترتيب۴، ۳ و 

۲ مشاور امالک وجود دارد. 

 فقط يك سراى محله، پاتوق اهالى 
محلــه وصفنــارد از نظر مکان هــای فرهنگی در 

مضيقه اســت و تنها مرکز فرهنگی آن سرای محله 
وصفنارد است که در خيابان برادران شهيد صفت اهللا و 
جواد مقدم، نبش خيابان شــهيد ماشــاءاهللا نيکخواه 
قرار دارد. مرکز کاهش آسيب گذری مردان با عنوان 
«پيــام آوران همياری» هم که مرکــزی غير دولتی و 
تحت نظارت اداره کل بهزيســتی اســت، در همين 
خيابــان فعال اســت. يــک مرکز هم بــرای درمان 
ســوءمصرف موادمخــدر در خيابان شــهيد حميد 

عسگری وجود دارد. 

 ورزش جايگاه خوبى در محله دارد
محله وصفنارد براســاس مســاحت، از نظر مراکز 
ورزشــی جايگاه خوبی دارد چراکه باشگاه بدنسازی 
شــهيد سرداری در خيابان مســجد، باشگاه ورزشی 
شهيد مطهری در خيابان رمضانی و باشگاه فرهنگی 
و ورزشــی بيليارد ابوذر در تقاطع خيابان های شهيد 
داود ســالمت و شهيد حميد عسگری فعال هستند، 

اما مجموعه های ورزشــی موجود در بوستان بهاران 
توانســته اند افراد زيادی را جذب کنند و با شــهريه 
مناســب، خدمات متنوعی به اهالی بدهند. مجموعه 
ورزشی بهاران، مجموعه ورزشی شهيد کنگاور نظری 
و مجموعه ورزشــی شــماره۱۴ الزهرا(س) در داخل 
بوستان بهاران ساخته شده اند و دارای استخر و سونا، 
همچنين امکانات موردنياز برای آموزش ورزش های 

توپی، کونگ فو، کاراته، ژيمناستيک و... هستند. 

 تنها بانك محله تعطيل شد
تا همين چند ماه شــعبه ای از بانــک صادرات با 
عنوان شــعبه آذربايجان وصفنارد در خيابان شهيد 
داود ســالمت فعال بود و اهالی می توانســتند برای 
استفاده از خدمات بانکی به آن مراجعه کنند، اما اين 
شــعبه تعطيل شده و ساختمان آن به مزايده فروش 
گذاشــته شده است. حساب مشــتريان هم به بانک 

صــادرات محله جليلی منتقل و باعث 
گاليه هم محله ای ها شــده اســت. در 
اين محله ۱۰دستگاه خودپرداز وجود 
دارد که در بازار ميــوه و تره بار فدک، 
ورودی مجتمع مسکونی ۳هزار واحدی 
فرهنگيان، فروشگاه شهروند بهاران و 
در بخشی از واحدهای صنفی مختلف 
محله مثل مغازه های خواربارفروشی و 

مشاوران امالک جانمايی شده اند. 

 فعاليت يك درمانگاه در محله
در سراســر محلــه وصفنارد، يک 
مطب پزشــک هم نمی توان پيدا کرد 
و اهالــی بــرای اســتفاده از خدمات 
درمانی به درمانگاه شبانه روزی بهاران 
در خيابان شــهيد حميد عسگری يا 
محله های ديگر می روند. در اين محله 
داروخانه هم وجود ندارد و اهالی بايد 
به داروخانه شــبانه روزی شفق بروند 
کــه در ميدان بهاران، ضلع شــمالی 
خيابان شــهيد حميد عســگری قرار 

دارد. بــا اين وجود، مرکز ســالمت روان جامعه نگر 
(CMHC) و مرکز ســالمت جامعه شــهری شهيد 
شــاه آبادی در خيابان رمضانی قرار دارند و به اهالی 
خدمات می دهند. پايگاه سالمت شهری شماره يک 
و ۲ شــهيد شــاه آبادی هم در خيابان شهيد حميد 

عسگری قرار دارد. 

 نوسازى يك مدرسه قديمى
در محلــه وصفنارد ۲مهدکــودک در خيابان های 
مسجد و شهيد حميد عسگری وجود دارد. دبيرستان 
نمونه دولتی پسرانه دکتر چمران و دبيرستان پسرانه 

شاهد هوشمند شهيد مجيد محسنی 
در خيابان شهيد حميد عسگری قرار 
دارند و دبســتان پســرانه هوشمند 
شهيد نوران در خيابان رمضانی فعال 
اســت. دانش آموزان دختر ابتدايی به 
مدرســه شــهيد مطهری در خيابان 
رمضانی و دبســتان نشاط در خيابان 
شهيد حميد عسگری می روند و تنها 
دبستان پســرانه اين محله که شهيد 
علی نورانی است، در خيابان رمضانی 
قرار دارد. دبســتان دخترانه امت هم 
اکنــون در حال تخريب و نوســازی 
است. اين مدرســه در خيابان شهيد 
داود ســالمت، کوچه شهيد حسين 
عليقلی پور قرار دارد که با نام مدرسه 
خيری شــهيد رحيمی (دکتر اسدی) 
زيرنظــر اداره کل نوســازی مدارس 
اســتان تهران درحال ســاخت است. 
به مدرســه  دانش آموزان هم  پرونده 
نشاط ارسال شده و قرار است تا زمان 
نوســازی مدرسه خودشــان، در اين 

مکان آموزشی درس بخوانند. 

 مساجد، پايگاه هاى مردمى اهالى 
محلــه وصفنارد دارای مســاجد، حســينيه ها و 
هيئت هــای مذهبی زيادی اســت. مســجدجامع 
سيدالشهدا(ع) در خيابان مســجد، مسجد حسين 
بــن علــی(ع) در خيابــان شــهيد محمدرضا فرد 
محمــدی، کوچه شــهيد رحمت اصغری، مســجد 
قمربنی هاشــم(ع) در خيابان مسجد، کوچه شهيد 
محمود رفيع زاده، مسجد آل محمد(ص) در خيابان 
شــهيد داود سالمت، کوچه شــهيد نبی اهللا کريمی، 

مســجد وصفنــارد در خيابــان رمضانی، مســجد 
فاطمه الزهرا(س) در خيابان شــهيد محمدرضا فرد 
محمدی، مسجد سيدالشهدا(ع) و اميرالمؤمنين(ع) 
در خيابان مســجد، کوچه شهيد محمود رفيع زاده، 
مسجد قمربنی هاشم(ع) در خيابان رمضانی، کوچه 
شهيد عبدالرحيم رمضانی، مسجد قمربنی هاشم(ع) 
در خيابــان حســن مهــدی و مســجد حضــرت 
ابوالفضل(ع) در خيابان شــهيد داود سالمت، کوچه 
شــهيد جمشــيد اصغری، از پايگاه هايی هســتند 
که اهالــی برای اقامــه نمازجماعت و شــرکت در 
مراســم های ملی و مذهبی از آنها استفاده می کنند. 
به تازگی مسجد امام رضا(ع) هم در خيابان مسجد، 
کوچه شــهيد صبرعلی لطفی مقدم، درحال ساخت 
است. حسينيه عاشــقان امام حسين(ع)، حسينيه 
بيت االحزان  خلخالی ها،  حسينيه  قمربنی هاشم(ع)، 
(حّنانيه) حضــرت زهرا(س) و هيئت امام حســن 
مجتبی(ع)، هيئت حضــرت علی اصغر(ع) و هيئت 
متوسلين به حضرت علی اصغر(ع) هم توسط اهالی 

و اقوام مختلف در اين محله راه اندازی شده اند. 

 امنيت برقرار است
کالنتری۱۶۱ ابــوذر که به محله هــای مختلف 
منطقــه۱۷ خدمات می دهد، در محله وصفنارد قرار 
دارد و يک کانکس پليس هم توســط اين کالنتری 
در ضلع جنوب غربی ميدان بهاران نصب شده است. 
اداره گاز منطقه۱۳ (ساختمان شهيد محمود فهيمی 
الريجانی) هم در خيابان مسجد قرار دارد و ايستگاه 
شــماره۶۵ آتش نشــانی (شــهيد حامد هوايی) در 
بزرگراه شهيد آيت اهللا  سعيدی، تقاطع خيابان شهيد 
حميد عســگری فعال است. بازار ميوه و تره بار فدک 
هم در خيابان مســجد، نياز اهالی به ميوه و تره بار را 
رفع کرده است. فرهنگســرای سردار سپهبد شهيد 
حاج قاســم ســليمانی، مرکز همايش های بهاران، 
دارالقــرآن بهاران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری منطقه۱۷ و پايگاه پشــتيبانی مديريت 
بحران هم در اين محله و در بوســتان بهاران فعال 

هستند. 

  «وصفنارد» که در برخی نوشته ها «وسفنارد» هم ثبت شده، نام يکی از محله های منطقه۱۷ است 
که از سمت جنوب به راه آهن تهران ـ اهواز، از غرب به بزرگراه شهيد آيت اهللا سعيدی (جاده ساوه)، 
از شــرق به خيابان شهيد داود سالمت و از شمال به خيابان شهيد حميد عسگری محدود می شود. 
در قديم روستايی بزرگ بوده است، به گونه ای که امامزاده زيد(ع) که امروزه در منطقه۱۸ قرار دارد، 
جزئی از آن بوده اســت. به همين خاطر مقبره بسياری از درگذشتگان ساکنان اين محله در همين 
امامزاده قرار دارد. سری به اين محله زده و در چندساعت گشت وگذار، همه داشته ها و نداشته های 

آن را مکتوب کرديم که در ادامه می خوانيد. 

ابوذر چهل اميرانى

همه داشته ها و نداشته هاى محله وصفنارد را بررسى كرده ايم

دريـغ از 
يك مطب و بانك

منطقه17

علت نامگذارى وصفنارد
گفته شده وصفنارد يعنی «باغ انار» چون 
اين محدوده روزگاری دارای باغ های انبوه انار 
بوده است. ساکنان قديمی وصفنارد از راه 
فروش انار کسب درآمد داشتند و به دليل 
قرارگيری اين محله در کنار جاده ساوه که 
امروزه به شهيد آيت اهللا  سعيدی تغيير نام 
داده، مسافران از اين باغ ها اقدام به خريد انار 
و محصوالت کشاورزی می کردند.

امامزاده زيد (ع)
قبل از ســاخت بزرگراه شهيد آيت اهللا  سعيدی، امامزاده زيد(ع) در محله وصفنارد قرار 

داشــت که اينک جزئی از منطقه۱۸ به شــمار می رود. اموات بيشتر وصفناردی ها در اين 
امامزاده دفن هســتند که از نوادگان امام سجاد(ع) است. وصفناردی ها احترام زيادی برای 
اين امامزاده قائل هستند و بسياری از مراسم های مذهبی خود را در صحن و محوطه امامزاده 
برگزار می کنند. همچنين اينجا مکانی معنوی برای آنهاســت تا چندســاعتی با معبود خود 

خلوت و راز و نياز کنند. 

محله سرسبز منطقه17
به جرئت می توان گفت وصفنارد، 

محله سرسبز منطقه۱۷ است، چراکه 
بوستان های متعددی در آن وجود دارد 

و اهالی با فاصله کمی از منازل خود، 
به فضاهای سبز دسترسی دارند. اين 

بوستان ها عبارتند از: 
 بوستان جوانان در خيابان شهيد 
مقدم، بين ۱۰متری عزيزی و کوچه 

کارگران. مساحت: ۳هزار و ۹۴۰مترمربع
 بوستان الهادی(ع): بزرگراه شهيد 
آيت اهللا  سعيدی، تقاطع خيابان شهيد 

حميد عسگری. مساحت: ۲۵هزار و 
۴۷۰مترمربع

 بوستان سبزه: خيابان مسجد، نبش 
کوچه شهيد حاج علی شيران. مساحت: 

۸هزار و ۷۵۰مترمربع
 بوستان سالمت: خيابان مسجد، 

روبه روی کوچه شهيد ماشاءاهللا نيکخواه/ 
مساحت: ۲۸هزار و ۹۸۹مترمربع

 بوستان سايه: خيابان رمضانی، انتهای 
بن بست حسينی. مساحت: ۲هزار و 

۸۹مترمربع
 بوستان قرآن: خيابان رمضانی، کوچه 

فتح المبين. مساحت: ۱۱هزار مترمربع
 بوستان عترت: خيابان رمضانی، کوچه 
فتح المبين. مساحت: ۴هزار و ۳۸۵مترمربع

 بوستان رازيانه: تقاطع خيابان های 
شهيد داود سالمت و شهيد حميد 

عسگری. مساحت: ۳هزار و ۲۹۹مترمربع
 بوستان ظافر: ضلع جنوب غربی ميدان 

بهاران. مساحت: ۲هزار و ۴۵۷مترمربع

              محله در قرق قهوه خانه ها
در محله وصفنارد چايخانه و قهوه خانه های زيادی وجود دارد که بيشتر آنها در خيابان شهيد 

حميد عسگری فعال هستند. اگر روزگاری مشتری های اين واحدها را افراد مسن تشکيل 
می دادند که عصرها به بهانه خوردن يک استکان چای گردهم می آمدند تا از احواالت يکديگر 

باخبر شوند، متأسفانه امروزه بيشتر مشتری های آنها را جوانان تشکيل می دهند. 

مسجد اعظم 
وصفنارد تا 

سال1387 توسط 
مرحوم حاج 

على اكبر عباسقلى 
اداره مى شد و 

اينك نيز، محل 
تجمع اهالى 

براى شركت در 
برنامه هاى مختلف 

ملى و مذهبى 
است، اما از حمام 

وصفنارد اثرى 
باقى نمانده است
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش جون

با كمك شهروندان چند مشكل محلى را 
شناسايى كرده ايم

پيگيرى از ما
پاسخ از مسئوالن

پرسش از شما

  اگر در محل زندگی تان با مشکلی مواجه شديد، می توانيد 
با ما در ميان بگذاريد تا به مســئوالن اعالم و خواسته های 
شهری شما را به آنها منعکس کنيم. شما می توانيد شنبه ها 
و دوشنبه ها در ســاعت اداری با شماره ۲۳۰۲۳۴۸۳ تماس 
بگيريد و براساس رسالتی که بر دوش داريم، در اسرع وقت 

پيگير اين مشکالت و درخواست ها خواهيم بود. 

اعظم آجوربنديان

آبگرفتگى ضلع شمالى حريم خط راه آهن تهران- تبريز در ناحيه يك
آبگرفتگــی خيابان شــهيد ابدام از مهم ترين مشــکالت محله 
امامزاده حسن(ع) اســت. اين خيابان که کلبه های گذر طهرون را 

در خود جای داده، از معابر پرتردد اين محله به شمار می آيد. 
«حميد حســنی» از اهالی منطقه ۱۷ اســت. او با اشاره به رفع 

آبگرفتگی بخشــی از اين خيابان در ماه های اخير می گويد: «هنوز 
هم در قسمت هايی از خيابان شهيد ابدام آب ماندگی ديده می شود 
و پــس از بارش هــای فصلی مشــکالتی را برای اهالــی به وجود 

می آورد.»

برخورد جدى با برق دزدها! 
 يکی از مسائل ناراحت کننده درمحدوده خيابان های 
اصلی شهرک ولی عصر(عج)، از جمله شريعتی، شهيدان 
بهرامی، شــهيد رجايــی و آيت اهللا  طالقانی اســتفاده 
غيرمجاز از کابل برق درمعابراست. متأسفانه برخی از 
فروشندگان و دستفروشان که در اوقات تاريکی هوا به 
محله می آيند برای روشن کردن محدوده کسب و کار 
خود از کابل برق غير مجاز استفاده می کنند که عملی 
نادرست است و به جز خسارت هايی که به شبکه برق 
منطقه وارد می کنند باعث ناراحتی ديگران می شوند. 
«بهرام بابايی» ازســاکنان شــهرک ولی عصر(عج) در 
اين باره می گويد: «متأسفانه اين مسئله که پيش مردم 
به «برق دزدی» شهرت دارد، نوعی رفتارغير فرهنگی و 
نامتعارف است که هيچ گونه توجيهی ندارد و مسئوالن 

مربوطه بايد با آنها به صورت جدی برخورد کنند.»

تعداد اتوبوس ها كم است
«علی روشنی» يکی از ساکنان شهرک بعثت به 
وضعيت اتوبوس های انتهای شهرک بعثت به مقصد 
خزانه اشاره می کنند و می گويد: «مردم در ايستگاه 
اتوبوس خيلــی منتظرآمدن اتوبــوس می مانند و 
وقتشان خيلی تلف می شــود. وقتی از راننده های 
اتوبوس سؤال می کنيم که چرا تعداد اتوبوس های 
اين مســيرکم اســت به بهانه اينکه مسافر زيادی 

وجود ندارد، موضوع را حل و فصل می کنند.» 
وی ادامه می دهد: «درطــول روز هر زمانی که 
شــما فکرش را بکنيد، تعداد زيادی مســافراينجا 
می ايســتند و معطل می شوند و اين درست نيست 
که شهروندان محله به خاطر کمبود وسايل نقليه يا 

هر چيز ديگری معطل بمانند.»

تعيين تكليف سريع ساختمان سراى محله اسماعيل آباد
«کلنگ ســاخت ساختمان سرای محله اســماعيل آباد در آخرين سال دوره مديريت 
شــهری سابق کنار بوستان اسماعيل آباد زده شد.» «حيدر مقدم»، دبير شوراياری محله 
اسماعيل آباد با بيان اين مطلب می افزايد: «طی يک سال بتن ريزی و دورچينی آن انجام 
شد، اما فعاليت عمرانی چندين سال است به علت نبود نقدينگی تعطيل شده و اين فضا 
در ۲هفته ای که پيمانکار مربوطه به خاطر فسخ قرارداد تجهيز کارگاه خود را جمع آوری 
کرده و کارگاه بدون دفاع مانده بود تبديل به جوالنگاه معتادان و متجاهران شــده بود. 
بنده به عنوان شورايارمحله اين مشکل را از معاونت فنی و عمران پيگيری کرديم و گويا 
اقدامات الزم برای رفع اين مشکل به اجرا در آمده است. درخواست ما از مسئوالن محترم 
اين است که هرچه زودتر برای رفع اين مشکل اقدام کنند تا هم ساختمان سرای محله 

اسماعيل آباد مورد بهره برداری قرار بگيرد و هم امنيت محله بيشتر شود.» 

خيابان شهيد ابدام ساماندهى 
مى شود

با توجه به زيرزمينی شدن خط راه آهن 
تهران تبريز، ضلع شمال محور مذکور 

حدفاصل خيابان شهيد فريدون احمدی 
تا مسجد اسالمی در خيابان شهيد 

ابدام واقع در محله امامزاده حسن(ع) 
ساماندهی می شود. اين عمليات شامل 
پياده روسازی، اجرای کانيو، زيرسازی و 
روکش آسفالت معبر سواره رو است. با 

اجرای اين پروژه     تردد عابران پياده ايمن 
و مشکل آبگرفتگی و آب ماندگی های 

زمان بارش رفع 
خواهد شد. 

ايرج مرشدلو، 
شهردار ناحيه يك 

منطقه 17

با سامانه 121 يا پليس 
110 تماس بگيريد

برای پيگيری اين خواسته 
تالش کرديم با مسئوالن 

اداره برق سينا تماس بگيريم و پاسخ متوليان 
امر را درباره پديده زشت«برق دزدی» توسط 
برخی دستفروشان و بساطی ها را جويا شويم، 
اما موفق نشديم. اما اپراتورسامانه فوريت های 

۱۲۱ پس از شنيدن اين مشکل محلی از 
شهروندان در خواست کرد درصورت مشاهده 

استفاده غيرمجاز از برق شبکه در معابر و 
خيابان ها مراتب را با اپراتور ۱۲۱ يا پليس 

۱۱۰ در ميان بگذارند تا کارشناسان در محل 
حاضر شده و با متخلفان برخورد کنند. 

 مسئول پاسخگويى سامانه 121 اداره 
برق تهران

دراسرع وقت بازديد و 
رسيدگى مى كنيم

تاکنون تقسيم بندی تعداد 
اتوبوس ها براساس موقعيت 

جغرافيايی و ميزان جمعيت و مخاطبان و با 
همفکری شوراياری ها انجام شده است، اما 

باتوجه به نظر شهروندان درباره کمبود تعداد 
اتوبوس در ايستگاه شهرک بعثت دراسرع وقت 
ازمحل مورد نظر بازديد کرده و اين مشکل را 

به دقت رسيدگی می کنيم. البته در اين مرحله 
زمان حرکت اتوبوس ها را نيز بررسی کنيم 
و درصورت هرگونه تخلف در اين زمينه به 

راننده ها تذکر خواهيم داد. 
مجيد سلمانى، معاون حمل ونقل و 

ترافيك منطقه 16

تالش براى بهره بردارى 
تا پايان سال

برای رفع هرچه سريع تر اين 
مشکل بدهی پيمانکار سابق 

پرداخت شد و طی قراردادی پيمانکار جديد برای 
اين طرح انتخاب شده است. تا هفته آينده ديوار 
حريم ساختمان کشيده می شود و اقدامات ديگر 

برای اجرای هرچه سريع تر طرح اجرا خواهد شد. اين 
طرح جزء طرح های اولويت دار سال جاری محسوب 
می شود و تالش ما اين است تا پايان سال به اتمام 

رسيده و مورد بهره برداری قرار بگيرد. 
مهدى گندمى، معاون فنى و عمرانى منطقه19

منطقه18
منطقه16

منطقه17

منطقه19
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 نشانی: خيابان ولی عصر(عج) نرسيده به پارک وی کوچه تورج پالک۱۴  کد پستی: ۱۹۶۶۶۵۳۳۸  صندوق پستی: ۴۵۹۵۶-۱۹۶۶۶  تلفن:۲۳۰۲۳۱۰۰   دورنگار:۲۳۰۲۳۴۸۸

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مدير مسئول: مهران کرمی
 سردبير:  افشين اميرشاهی

 دبير تحريريه: ابوذر چهل اميرانی
 تحريريه:  رضا نيک نام/ نصيبه سجادی
مريم قاسمی/ رابعه تيموری / زهرا بلندی

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/  علی حسنی/  ميالد رفاقتی / فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان/ فهيمه شيرازی

خبر ويژه

پخش 7هزار تن آسفالت 
در معابر 

معاون فنی و عمران شــهردار منطقه۱۸ از توزيع 
۷هزار تن آسفالت در معابر و کوچه ها با هدف رفع 
به  آبگيــر  نقــاط 
بــارش  هنــگام 
آســمانی  نزوالت 
خبــر داد. «عباس 
فرشــاديان» گفت: 
«در قالب پروژه های 
مقياس،  کوچــک 
روکش آســفالت و مرمت خيابان شهيد باقری به سمت 
بزرگراه آزادگان، ميدان شهيدان پژوتن در محله يافت آباد 
جنوبی، ميدان باقری در خيابان های اسوه و الزهرا(س) در 
محله هفده شــهريور انجام شد و در اين طرح ۷هزارتن 
آســفالت مورد اســتفاده قرار گرفت.» وی به بهسازی و 
روکش آسفالت خيابان های شهيد مختاری، شهيد وثوقی، 
شهيد عبدالرحيمی و نورد در محله هفده شهريور، الغدير 
شمالی در محله امام خمينی(ره) و خيابان های گل ها و 
ثاراهللا در محله خليج فارس جنوبی اشاره کرد و يادآور شد 
که اين اقدامات در پاســخ به مطالبات شهروندان انجام 
شده اســت. فرشاديان از شهروندان محله های ۱۸گانه و 
شهرک های بخش حريم اين بخش از پايتخت خواست در 
صورت مشــاهده ناهمواری در روکش آســفالت معابر و 
شــاهراه های ارتباطی که احتمال بروز سوانح رانندگی را 
افزايش می دهد، با شمارهای۱۳۷ و ۱۸۸۸ تماس بگيرند 

تا مشکل به سرعت برطرف شود. 

تفكيك ويژه پسماند 
در شهرك دخانيات 

رئيس اداره پســماند شــهرداری منطقه۱۶ از 
اجرای طرح ويژه تفکيک پســماند در شــهرک 
دخانيات خبر داد. «سعيد انتظاری» در اين باره گفت: 
«در اجرای اين طرح، شهرک دخانيات به عنوان محله 
آزمايشی انتخاب شده است؛ چراکه ظرفيت ساختاری 
و فرهنگــی منحصربه فــردی دارد و بــا اجرای طرح 
می توان به اطالعات مفيدی در حوزه تفکيک پسماند 
دســت يافــت.» وی ادامــه داد: «در ايــن طرح به 
شهروندان آموزش های ويژه ای به صورت چهره به چهره 
داده می شود؛ از آن جمله می توان به آموزش چگونگی 
تفکيک پســماند خشــک و تر، مــکان جمع آوری 
پســماند تر و خشک، برگزاری مســابقه برای انتخاب 
شهروند نمونه و اهدای جايزه به منتخبان و همچنين 

توزيع بسته های اطالع رسانی اشاره کرد.»

هويتپيشخوانپيشخوان

روزى روزگارى بوستان كوثر و «گارماشين» 
بوســتان کوثر که امــروزه از مراکز فرهنگی و تفريحی خيابان ری به شــمارمی آيد، در 
گذشــته های دور ايستگاه ماشين دودی بوده است. در عهد ناصری ايستگاه ماشين دودی را 
«گار ماشين» می ناميدند و خيابان ری، به همين نام شهرت پيدا کرده بود. «گار» اصطالحی 
فرانســوی به معنی ايستگاه است که در گويش عاميانه اهالی شهرری گاهی «گارد ماشين» 
ناميده می شــد. ماشين دودی در واقع ترنی بود که به دليل توليد دود زياد به ماشين دودی 
معروف شــده بود. اين ترن را که بايد نخســتين جرقه های صنعت در ايران دانســت، تنها 
قطار خط آهن طهران به شــهرری بود که فقط برای جابه جايی مســافران استفاده می شد. 
امتياز ســاخت اين خط آهن را مهندسی فرانسوی به نام «موسيو بواتال» از ناصرالدين شاه 
قاجــار گرفت. در آن زمان روزانــه حدود۳۰۰هزار نفر به زيارت حرم حضرت عبدالعظيم(ع) 
می رفتند و اين حجم قابل توجه مســافران ری، بوتاوال را به فکر ساخت راه آهن تهران ـ شاه 
عبدالعظيــم(ع) انداخت. نقطه ابتدای اين خط نزديک خيابان خراســان و نقطه انتهای آن 
نزديک بقعه حضرت شاه عبدالعظيم(ع) بود. مبدأ و مقصد اين ترن، (ايستگاه)ماشين دودی 
بود. بعدها در گار خيابان خراســان عمارتی مرتفع ساخته و گار خيابان ری به بوستان کوثر 

تبديل شد. 

خبر كوتاه
منطقه 16  شناسايى خّيران منطقه16 براى 

رفع مشكالت آموزشى. «مصطفى پاليزدار» 
مدير اداره آموزش و پرورش منطقه16 از 

شناسايى خّيران در سال پيش رو براى حل 
مشكالت مراكز آموزشى خبر داد. 

منطقه 18  نگهداشت شهر؛ اولويت اصلى 
مسئوالن شهردارى منطقه 18 است. 

«حامد شعاعى» شهردار ناحيه يك منطقه18 
توجه به مقوله سالمت افراد و نگهداشت شهر را 

به عنوان مهم ترين رويكرد فعاليت در بخش 
خدمات شهرى اين بخش از منطقه دانست و 

گفت: «كوچك ترين اهمال كارى تأثيرات منفى بر 
زندگى روزمره شهروندان دارد.»

گردش و ورزش در بوستان بهاران
بوســتان بهاران بزرگ ترين و سرسبزترين بوستان منطقه۱۷ است که درختان تنومند و 
ســربه فلک کشيده آن يادگار گذشــته های دور هستند. درختان فراوان و سبزه های شاداب 
اين بوســتان از باغ های پهناور محله وصفنارد به جا مانده که در دهه های اخير يکی پس از 
ديگری به خانه های مســکونی تبديل شدند. در بوستان بهاران امکانات تفريحی، فرهنگی و 
ورزشی متنوعی وجود دارد که استخر و سونای بهاران از جمله اين امکانات به شمار می آيد. 
اين مجموعه که از تجهيزات ورزشی کامل برخوردار است، به نابينايان هم خدمات می دهد. 
فضای بوســتان بهاران برای ورزش صبحگاهی مناسب اســت و وجود دستگاه های ورزشی 
مختلف، ورزش و نرمش صبحگاهی شــما را دلچسب تر می کند. تنها سينمای منطقه۱۷ که 
پيش از شيوع ويروس کرونا و در پی تعطيلی چندساله بازگشايی شد، در بوستان بهاران قرار 
دارد و زمانی که ســتاد ملی مقابله با ويروس کرونا فعاليت سينماها را مجاز اعالم کند، اين 
سينما مکان مناســبی برای گذران اوقات فراغت شهروندان است. تنها فرهنگسرای منطقه 
هم در بوستان بهاران واقع شده که برنامه ها و دوره های آموزشی متنوعی برگزار می کند. در 

ايام شيوع ويروس کرونا دوره های آموزشی اين مرکز فرهنگی به صورت مجازی ادامه دارد. 

پاتوق

رابعه تيمورى منطقه20

منطقه18

منطقه16

الو محله
2 3 0 2 3 4 6 7

تا يك مــاه آينده اجرا  پاسخ مسئول
مى شــود. اين درخواست را يك ماه 
پيش دريافت كرديم و اجراى آن را 
در دســتور كار قرار داديم. طرح در 
حال اجرا اســت و تا يــك ماه آينده 

مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. 
سيد ابوالفضل موسوى جنگلى
 رئيس اداره فضاى سبز منطقه19

تعويض وسايل بازى 
بوستان باران

درخواســت های  از  يکی  منطقه 19 
مهم اهالی محله دولتخواه جنوبی از 
مسئوالن فضای سبز منطقه تعويض 
وســايل بازی کودکان در بوســتان 
باران است. وسايل بازی اين بوستان 
به دليل قدمت زياد فرسوده شده اند 
که نياز اســت رفع آن در دستورکار 

قراربگيرد. 
جمعی از اهالی محله دولتخواه جنوبی

در فصــل زمســتان و  پاسخ مسئول
به تعبيرى در فصل خواب طبيعت و 
جابه جايــى  امــكان  ســبز،  فضــاى 
درختان وجــود دارد. البته با اتوجه 
به خواســته شــهروندان، اقدامات 
اوليه براى كسب مجوز از شهردارى 
و دريافت مجوز ماده7انجام شده تا 
جابه جايــى درخــت با رعايــت كامل 
نكات ايمنــى و با هــدف حفظ حيات 
درخــت در فصــل زمســتان انجــام 

شود. 
ايرج مرشدلو 
شهردارناحيه يك منطقه 17

درخت معارض خيابان 
شهيد ابدام جابه جا شود

منطقه 17 درخيابــان شــهيد ابدام 
درختــی وجــود دارد کــه در طرح 
ساماندهی خيابان شهيد ابدام معارض 
به شــمارمی آيد. لطفًا آن را جابه جا 
کنيــد تا پس از اجــرای طرح، وجود 
اين درخت در رفت وآمد شــهروندان 

مشکلی به وجود نياورد. 
علی اميری
شهروند ساکن محله امامزاده حسن(ع)

شــهرك  ورزشــگاه  پاسخ مسئول
مفيــد در اين محله در حال ســاخت 
اســت و فــاز اول كــه داراى زمين 
چمــن مصنوعــى، رختكــن، پيســت 
دوچرخه ســوارى و... اســت، تا آخر 
تابســتان به بهره بردارى مى رســد. 
اين ورزشــگاه پاركينــگ خودرو نيز 

دارد. 
رحيم سعيدى
شهردار ناحيه5 منطقه18

ورزشگاه مجهز نداريم
منطقه 18 ســاکن محله خليج فارس 
هســتم. چرا اين محله بــزرگ فاقد 
ورزشــگاه مجهز اســت؟ اهالی برای 
ورزش کــردن مجبورند به محله های 
ديگر بروند که نيازمند صرف وقت و 
هزينه بيشتری است. مسئوالن برای 

حل اين مشکل اقدام کنند. 
محمدعلی بيگی
ساکن محله خليج فارس

منطقه17


