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بررسی دالیل تعطیلی تنها جایگاه گاز منطقه17

 دود اختالف ها 
به چشم اهالی می رود

محله زمزم از گذشته تاکنون از کمبود امکانات رفاهی و سرانه های خدماتی 
رنج برده و جزو محله هایی است که کمترین میزان رشد سرانه ها و امکانات 
را داشته است، اما با وجود کمبودهای متعدد از این اقبال برخوردار بوده که 

یکی از نخستین جایگاه های سوخت گیری...
چهار شنبه
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انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شهرداری و باشگاه سوارکاری نوروزآباد 
برای شناسایی و جذب استعدادهای محلی 

 گزارشی از خدمات 
متنوع 9 خانه سالمت منطقه

باشگاه سوارکاری نوروزآباد از جمله مجموعه های ورزشی باسابقه 
در جنوب تهران است که در رشــته سوارکاری از جمله چوگان 
فعالیت می کند و اعضای آن تاکنون عناوین و نشــان های طالیی 

فراوانی در مسابقات کشوری به دست آوررده اند. ویژگی بارز این 
مجموعه ورزشی سرمایه گذاری و پشتیبانی ویژه از...

این روزها به دلیل شــیوع ویروس کرونا، بیشتر از هر زمان دیگری به نعمت 
سالمتی پی برده ایم و برای اینکه ناخوش نشویم و دیگران را هم بیمار نکنیم، 
بیش از پیش به رعایت نکات بهداشــتی توجه می کنیم. به هرحال چاره ای 
نیســت و وقتی می توان با رعایت برخی نکات ســاده، از شر این ویروس 

منحوس در امان ماند...

هوای سالمتی شما را داریماسبت را زین کن!
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 اینجا اراده 
حرف اول را می زند
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 آشنایی با یک کارگاه تولیدی  
 و بانوان سرپرست خانواری 
که در آن مشغول کارند
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عضو شــورای اســامی شهر 
تهران با اشــاره به قدمت شهر 
باســتانی ری و تأثیرگذاری آن در 
دوره های تاریخی گذشــته، معرفی 
جنبه هــای تاریخــی این شــهر و 
شــخصیت های شاخص و مؤثر اهل 

ری به نسل جوان را مهم خواند. 
»حســن خلیل آبــادی« با بیان 
ایــن مطلب در نشســت تخصصی 
ری شناســی که با حضور شــهردار 
منطقه20 و اســتادان ری شناسی و 
تاریخ شناســان در مرکز ری شناسی 

برگزار شــد، افزود: »تقویت نقاط تاریخی، مذهبی و طبیعی این شــهر 
و اطاع رســانی در این خصوص تأثیر بســزایی در جذب گردشــگران 
و توسعه شــهرری دارد.« شــهردار منطقه20 هم در این جلسه گفت: 
»همکاری و تعامل استادان حوزه تاریخ و ری شناسی نقش بسیار مؤثری 
در شناساندن شاخص های مذهبی و باستانی ری و جاذبه های گردشگری 

این منطقه و جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.«
»فرهاد افشــار« با بیان اینکه توجه و توســعه نقاط گردشگری ری 
موجب توسعه اقتصادی این شــهر می شود، افزود: »حضور گردشگر در 

ری عاوه بر رشد اقتصادی شهر بر 
ارتقای فرهنگ شهروندان و کیفیت 

زندگی اثرگذار است.«
وی افــزود: »این امــر عاوه بر 
شــهروندان،  زندگی  کیفیت  تغییر 
موجب افزایش حس تعلق ساکنان 

این شهر تاریخی می شود.«
شــهردار منطقه بــا قدردانی از 
حضور استادان در جلسه ری شناسی 
تصریح کرد: »در راســتای عملیاتی 
کردن فعالیت های حوزه ری شناسی 
و گردشــگری مدیریــت شــهری 
منطقــه20، از فعــاالن این حــوزه و فرهیختگانی که دغدغه توســعه 

گردشگری ری را دارند، دعوت به همکاری می کنیم.«
وی با اشاره به مراسم بزرگداشت آیت اهلل  فیروزآبادی که چندی پیش 
برگزار شد، پاسداشت و بزرگداشت سرمایه های اجتماعی و مؤثر در تاریخ 
ری را در راســتای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه به ویژه نسل جوان 

ارزشمند دانست. 
در این جلسه تعدادی از استادان شرکت کننده در خصوص مشاهیر، 

تاریخ، شاخص های دینی و باستانی ری به سخنرانی پرداختند.

تیتر یک

توسعه اقتصادی ری نیازمند توجه به نقاط گردشگری

هر خانه، یک حسینیه
هیئت امنای حرم شــهدای گمنام ابوذر و ستاد کنگره ســرداران و 4هزار شهید منطقه 

17طرح »هر خانه یک حسینیه« را اجرا می کنند. 
در این طرح خادمان شهدا به منزل اهالی می روند و به صورت صلواتی به مداحی و سخنرانی 
می پردازند. در این طرح استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای ساکنان 

منزل الزامی است و مراسم در فضای باز منازل مانند حیاط برگزار می شود. 
حداکثر تعداد عزاداران در هر خانه 10نفر است و هماهنگی برای اعزام سخنران و مداح به 

وسیله سامانه پیامکی2000217 و با ارسال کلمه »روضه« انجام می شود.

بوستان بانوان منطقه19 میزبان روضه های خانگی 
روضه های خانگی با عنوان »یک دهه با زنان مجاهد 

کربا« در بوستان بانوان منطقه19 برگزار می شود. 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه19 
بــا اعام این خبر گفــت: »با توجه به شــیوع ویروس 
کرونا و اهمیت رعایت ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی، برگزاری مراســم محرم امســال نســبت به 
سال های گذشته تفاوت زیادی دارد، اما از شکوه آن کم 
نشده و با مشارکت اداره امور بانوان معاونت اجتماعی و 
فرهنگی منطقه19 فضای بوستان بانوان در ضلع شمال 

شرقی بوستان والیت مزین و معطر به نام سیدالشهدا)ع( می شود.«
»محسن فریدی« با اشاره به اینکه براساس این طرح دارندگان روضه ها و هیئت های خانگی 
می توانند مراسم خود را در این مجموعه برگزار کنند، گفت: »این برنامه ها تا 9شهریور، هر روز 
از ســاعت8 تا 20 به صورت زمانبندی شده و با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله  گذاری 

اجتماعی با نظارت گروه انتظامات برگزار می شود.«
فریدی افزود: »بانوان ساکن در منطقه برای بهره مندی از این شرایط و برگزاری روضه های 
خانگی خود کافی است یک روز زودتر با شماره 55545551 اداره امور بانوان یا بوستان بانوان 

به شماره 55460116 تماس بگیرند و ساعت حضور خود را اعام کنند.«

چهره

ترسیم واقعه عاشورا 
با زبان شعر

یادداشت

جهت دهی به کمک های 
مردمی در عاشورا

منطقه17

منطقه20

چندی است معتمدان و شــورایاران محله 
دولتخــواه از بــروز معضلی در این شــهرک 
صحبت می کنند که تأمــل در آن ضروری به 
نظر می رسد. واقعیت تلخی است، اما به محض 
اینکه خانواده ها یا گروه های مردم نهاد قصد ارائه 
کمک های مردمی به محرومان را دارند، فوری به 
یاد ساکنان کوره پزخانه های این محله می افتند. 
بنابراین همیشــه در این بخــش از منطقه19 
شــاهد توزیع نذورات مردمی هستیم. بی شک 
این کار خداپسندانه خوشحال کننده است، اما 
چندماهی است برخی از ساکنان کوره پزخانه ها، 
ساعت ها در ابتدای خیابان پیروز تجمع می کنند 
و به انتظــار خّیران می نشــینند. در این بین، 
عده ای از اشخاص که ساکن این کوره پزخانه ها 
نیســتند، این محل را پاتوق خود کرده و باعث 
رنجش خاطر ســاکنان محله شــده اند. تجمع 
تعداد زیادی از افــراد در ابتدای خیابان پیروز 
و تقاطع بلوار شــکوفه، چهره نامناسبی به این 
محدوده داده و گاهی باعث برهم خوردن تمرکز 
رانندگان و تصادف خودروها می شــود. در کنار 
این موضوع، ســاکنان شهرک دولتخواه که در 
کنــار کوره پزخانه ها زندگــی می کنند، حضور 
ایــن افراد را باعث بدنامی محله خود می دانند؛ 
چراکه احساس می کنند شهروندان تهرانی همه 
ساکنان این محله را افرادی محروم می شناسند 
که نیاز به کمک دارند. عاشورا و تاسوعا نزدیک 
اســت و از آنجا که شــیوع ویروس کرونا باعث 
شــده حضور عزاداران در مساجد، حسینیه ها 
و هیئت ها کم شــود و توزیع نذورات در معابر 
هم بسیار کاهش یافته، بی شــک افراد زیادی 
بــرای ادای نذر خود به ایــن محله می روند. به 
همین دلیل، ممکن اســت نذورات به دســت 
نیازمندان واقعی نرسد؛ چراکه در این شهرک و 
محله های اطراف، افراد کم بضاعتی وجود دارند 
که مایل نیســتند در انظار عمومی ظاهر شوند 
و باید اقدامی برای کمک رســانی به آنها انجام 
شود. در چنین شــرایطی، راه اندازی خیریه در 
ســرای محله یا حتی کوره پزخانه ها امری مهم 
به شــمار می رود تا کمک های مردمی در همه 
ایام سال به خصوص عاشورا و تاسوعا جهت دهی 
شــده و همه افراد نیازمند تحت پوشــش قرار 
گیرند. شورایاران محله هم می توانند کمک حال 
گروه های مردم نهاد و خّیران برای شناســایی 
نیازمندان واقعی باشند و از همه مهم تر، وضعیت 

فعلی ورودی خیابان پیروز ساماندهی شود. 

آموزش به ساکنان ساختمان های بیش از 18واحد 
دبیر و جانشین شهردار در ستاد پیشگیری و مدیریت 
بحــران شــهرداری منطقه18 از برگــزاری کاس ها و 
نشســت های توجیهی مدیریت بحران برای ســاکنان 

ساختمان های باالی 18واحد خبر داد. 
»حمیدرضــا نورایــی« گفــت: »این طــرح برای 
دانش افزایی و کارآمدی بیشــتر شــهروندان در محل 
زندگی خود اجرا می شود تا ساختمانی که در آن زندگی 
می کنند، اطاعات درســتی کسب کنند و با ارزیابی از 
محل، با خطرات محل زندگی خود و چگونگی مواجهه با 
آن آشنا شوند.« وی افزود: »این طرح ابتدا در مجتمع های مسکونی بیش از 18واحد برگزار 
می شود و به مرور همه ساختمان ها مورد ارزیابی دقیق کارشناسان قرار می گیرند و برای همه 

ساکنان نشست های توجیهی در چند جلسه برگزار می شود.«

صدها و شــاید هزاران بیت از اشعار 
بزرگان ادب فارســی را حفظ کرده و 
در برنامه های مشاعره رادیویی و تلویزیونی 
چهره نام آشنایی اســت. او آرام، شمرده و 
دلنشــین شعر می خواند و اغلب ابیاتی که 
برای رقابت با رقبای مشــاعره کننده اش به 
خاطــر می ســپارد، در مــدح و مرثیــه 
اهل بیت)ع( و ائمه اطهار)ع( ســروده شده 
و  از شــاعران  اســت. »داود حیــدری« 
نام ساکن محله  مشاعره کنندگان صاحب 
یافت آباد اســت که 27سال از47سال عمر 
خود را بــه آمــوزگاری و تدریس ادبیات 
فارسی گذرانده است. کسب مقام های برتر 
در مسابقات مشــاعره شبکه های رادیویی 
ایران، فرهنــگ، تهران، جــوان و قرآن و 
مسابقات مشاعره شــبکه آموزش و قرآن 
سیما، دریافت مقام نخست مسابقه مشاعره 
بزرگ ایران و رتبه نخست کشور در مشاعره 
رضوی در ســال1397 گوشه ای از کارنامه 
ادبی پرو پیمان این کارشناس ادبیات است. 
حیدری با راه اندازی گروه مشاعره »حافظان 
ادب پارسی« و خانه فرهنگ و ادب سرای 
محله یافت آباد، توانســته تعداد زیادی از 

کودکان و نوجوانان این محله را با 
آثار فاخر ادب پارسی آشنا کند 
و زمینه حضور موفق آنها در 
مسابقات مشاعره کشور را به 
وجود آورد. کتاب »مشــاعره 

گنجینــه  عاشــورایی« 
گرانبهایی از آثار فاخر 

ایرانــی  شــاعران 
اســت که توسط 
حیدری گردآوری 
شــده و واقعــه 
عاشورا را با زبان 
شعر ترسیم کرده 

است. 

خبر کوتاه
»زهــرا خلیلــی« و »مهدیــه نیکویی« 
ناحیه2 شــهرری در 2بخش  2دانش آمــوز 
اصلی مســابقات کشوری قرآن، نماز و عترت 
موفق به کســب رتبه اول شدند. رئیس اداره 
آموزش و پرورش ناحیه2 شهرری با اعام این 
خبر گفت: »ســی و هشتمین دوره مسابقات 
کشــوری قرآن، نماز وعترت دانش آموزی در 
2بخش آوایی و پژوهشــی بــه میزبانی اداره 
کل شهرســتان های تهران و خراسان رضوی 

به صورت مجازی برگزار شد.«

ابوذر چهل امیرانی
دبیر تحریریه
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برگزاری مسابقه مجازی ورزشی در منطقه16
اداره ورزش شهرداری منطقه16 اقدام به راه اندازی کانال مجازی 
مسابقات ورزشی در نواحی ششگانه می کند. »رضا کنگرانی« رئیس 
اداره ورزش شــهرداری منطقه16 در این باره گفت: »شــهروندان 
عاقه مند به رشته های مختلف ورزشی می توانند از مهارت ورزشی 
خود فیلم بگیرند و با ارسال آن به کانال مجازی اداره تربیت بدنی 
شــهرداری منطقه در این مسابقات مجازی ورزشی شرکت کنند. 
ضمــن اینکه بهترین آثار ورزشــی در کانال های مجازی نواحی و 
محله های مختلف منتشر خواهد شــد.« وی اضافه کرد: »دراین 
مرحله، کارشناســان کلیپ های ورزشــی دریافت شده را به دقت 
بررسی و برترین ها را انتخاب می کنند تا پس از انتشار در کانال های 
مجازی، به آثاری که باالترین آمار بازدید را کســب کنند، جوایز 
نفیســی اهدا شود.« کنگرانی از شــهروندان خواســت تا با تلفن های همراه خود از مهارت 
ورزشی شان فیلم کوتاه )2دقیقه ای( تهیه کنند و حداکثر تا نیمه شهریور به اداره تربیت بدنی 
شهرداری منطقه16 یا نواحی ششگانه تحویل دهند. اداره ورزش شهرداری منطقه در میدان 

بهمن، خیابان شهید علیرضا وفایی، داخل ساختمان مرکزی شهرداری قرار دارد.

میدان مقدم سرسبز می شود
چند قطعه فضای ســبز در فضای پیرامونی میدان مقدم ایجاد 
می شود. شهردار ناحیه3 منطقه17 با اعام این خبر گفت: »در این 
طرح در چهار ضلع میدان مقدم 4قطعه فضای ســبز هالی شکل 
ایجاد می شود.« »مرتضی مرادی« ساماندهی و افزایش زیبایی بصری 
میــدان مقدم را از اهداف اجرای این طــرح خواند و افزود: »میدان 
مقدم به دلیل شــرایط فیزیکی خاص خود بــه پاتوق افراد ناباب و 
بساط گستران تبدیل شده است. حضور این افراد موجب ناامنی محل 
شده و نارضایتی اهالی را در پی داشته است.« وی ایجاد لچکی های 
ســبز در اطراف میدان را راهکاری برای پیشــگیری از تجمع این 
افراد ذکر کرد و گفت: »با اجرای این طرح، میدان مقدم پتانســیل 
و ظرفیت فیزیکی خود به عنوان یک پاتوق و محل بساط گستری را 
از دســت می دهد و از اجتماع افراد ناباب در دور میدان جلوگیری می شود.« به گفته شهردار 

ناحیه3 مراحل مطالعاتی طرح انجام شده و به زودی به مرحله اجرا درمی آید. 

8 میز خبر
قالده سگ بدون صاحب، هفته 

گذشته در محله های باغ آذری و بعثت 
توسط نیروهای اداره ساماندهی 

شهرداری منطقه16 جمع آوری شد. 
در این طرح کارشناسان با گشتزنی 

در بوستان ها و اماکن بی دفاع 
شهری، اقدام به زنده گیری سگ های 

بی صاحب می کنند.

 700
مترمربع از دیواره مجاور بوستان 
فردوس توسط اداره زیباسازی 
شهرداری منطقه18 رنگ آمیزی 

شد. در گذشته بعضی شهروندان با 
دیوارنویسی چهره و سیمای بصری 
این دیوار را از بین برده بودند که 
این مشکل با پیگیری شورایاران و 

مسئوالن شهرداری برطرف شد.

4
کیلومتر از محور خیابان شهید طاهری 

واقع در محله یافت آباد شمالی 
عملیات خط کشی و آرام سازی ترافیکی 

برای کاهش بار ترافیک و احتمال 
بروز سوانح رانندگی به انجام رسید.

محله ابوذر غربی 
در انتظار رخت نو

تعییــن تکلیــف طرح 
اتفاق  مهم ترین  نیلوفــری 
عمرانی محلــه ابوذر غربی 
در ســال های اخیــر بوده 
اســت. »محسن آقاجانی« 

دبیر شــورایاری محله ابوذر غربــی به اهمیت 
اجــرای این طرح اشــاره می کنــد و می گوید: 
»اجرای مســیر نیلوفری در   آبادانی محله ابوذر 
غربی نقش قابــل توجهــی دارد و باعث ایجاد 
کریدور سبز در این محله می شود. با اجرای این 
پروژه ملک های معارض مسیرهای جانبی حریم 
راه آهن از بین می رود و   تردد آسان می شود. این 
امر به کاهش ســفرهای برون شهری شهروندان 
می انجامــد کــه رفــاه شــهروندان را افزایش 
می دهد.« آقاجانی گستردگی بافت فرسوده را از 
مشکات این محله ذکر می کند و ادامه می دهد: 
»بخش زیــادی از محله ابوذر غربــی در بافت 
فرســوده قرار دارد که باید تسهیات الزم برای 
نوسازی آنها در نظر گرفته شود. نوسازی اصولی 
بافت فرســوده و توجه به پیوست های اجتماعی 
نوسازی بافت فرسوده، زیرساخت های فرهنگی، 
اجتماعی محله را افزایش می دهد.« وی ارتباط 
تنگاتنگ مدیریت شــهری با شورایاران را نقطه 
مثبت عملکرد مدیریت شــهری ارزیابی می کند 
و می گوید: »آن چه سبب شده مدیریت شهری 
منطقه در به ثمر رساندن پروژه های کان توفیق 
داشته باشد، تعامل مناسب این نهاد با شورایاران 

و سایر نهادهای منطقه است.«

شورایاری

منطقه16

منطقه17

منطقه17
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

همه چیز از روز آش پزان و نذری خانم جوادی، معلم 
کاس اول ابتدایی »مهدی قاســمی« شروع شد. خانم 
معلم مادر فلج و ناتوانی داشت که قوت رفتن به هیئت و 
مجالس عزاداری سیدالشهدا)ع( را نداشت. تنها برادر خانم 
معلم که از اعضای فعال و نوحه خوان هیئت محله بود، در 
نوجوانی از دنیا رفته بود و مادر وقتی نوحه خوانی نوجوانی 
به سن و سال و قدوباالی پسرش را می شنید، حال خاصی 
پیدا می کرد. هر سال با رسیدن ماه محرم، حسرت مادر 
تازه می شــد و خانم جوادی برای خوشحال کردن او، در 
دهه اول ماه محرم، هر روز شــاگردانش را به خانه خود 
دعوت می کرد تا مجلس عزاداری امام حسین )ع( را برپا 
کنند. این مجلس نوحه خوان و مداح رســمی نداشت و 
هریک از بچه ها نوحه هایی را که در مدرسه تمرین کرده 
بودند، می خواندند. همه بچه ها دوست داشتند از مداحان 
مجلس باشــند و برای آنکه خوب بخوانند، در خانه نیز 
زمان زیادی تمرین می کردند. اما مادر خانم جوادی سوز 
صدای مهدی، شــاگرد آرام و ریزنقش دخترش را خیلی 

دوست داشت. 

 وظایف تقسیم شد
تابســتان 2سال پیش، مهدی خبر فوت 
مادر خانم جوادی و رفتن خانم معلم از محله 
مقدم را شنید. روضه خوانی در هیئت خانگی 
خانم معلم، مهــدی را به مداحی عاقه مند 
کرده بود و دوست داشت در خانه خودشان 
هیئت برپا کند. او آن سال پیش از رسیدن ماه 
محرم، با کمک دوستان و همکاسی هایش 
خانه کوچک خود را سیاهپوش و دهه محرم 
در آنجا عزاداری کردند. نام امام حســین)ع( 
را هم بــرای هیئت خود انتخــاب کردند. 
سال گذشــته هم این هیئت باصفا برپا شد 
و حــدود 50نوجوان 10تا14ســاله در آن 
عزاداری کردند. ســوگواران کم سن هیئت 
امام حسین)ع( به خوبی وظایفشان را تقسیم 

کرده اند و نظم و ترتیب کارهایشــان ســبب شده در دهه 
محرم سال گذشته گاهی بزرگ ترها هم مهمان هیئت آنها 
شوند. مهدی می گوید: »من هم مداح هیئت هستم و هم 

در توزیع غذا کمک می کنم.« 

 خادمان کوچک 
از زمانی که مراســم هیئت در خانــه مهدی برگزار 
می شود، آشپز هیئت مادر مهدی است و هر شب پیش از 
رفتن به هیئت خانم های محله، ظرف های غذای مهدی و 
بچه های محله را آماده می کرد. پارسال بسیاری از اهالی 
محل نذری های خرما، شیرکاکائو و... خود را به این هیئت 
می آوردند و هر غروب به رسم مجالس بزرگ ترها بساط 
چای هیئت هم به راه می شــد. در مراسم سال گذشته 
»علیرضا بازه ای« پسرخاله و همکاسی مهدی، مسئول 
تدارکات و چای هیئت بود. علیرضا می گوید: »هر شــب 
پیش از رسیدن بچه ها چای را دم می کردم و لیوان های 
یکبارمصرف را در سینی می چیدم تا آماده باشند. من در 
خانه از این کارها نکرده ام، اما در هیئت به خوبی از عهده 
آن برمی آمدم و مراقب بودم چای داغ روی بچه ها نریزد و 

اتفاقی برای آنها نیفتد.«  

 پول توجیبی ها روی هم گذاشته شد
بچه ها بســیاری از هزینه های مراسم عزاداری محرم 
را بــا پول توجیبی هایی کــه از مدت ها پیش پس انداز 
کرده اند، پرداخت می کنند. »فرهاد محمدی« حســاب 
و کتــاب مخارج و خریدهای هیئــت را انجام می دهد. 
او بــا آنکه فقط 14ســال دارد، با مراحــل اداری اداره 
هیئت های مذهبی هم آشناســت و می گوید: »ما سعی 
کردیم هیئت را به عنوان هیئــت دانش آموزی به ثبت 
برسانیم، اما هنوز به دالیلی مانند نرسیدن سن مسئول 
هیئت به 15سالگی موفق نشدیم این کار را انجام دهیم. 
پارسال با روی هم گذاشتن پول توجیبی بچه ها، تعدادی 
زنجیر و سیســتم صوتی و وسایل دیگر هیئت را تهیه 
کردیم. بعضی از معلمان مدرسه و والدین بچه ها هم به 
ما کمک کردند. امســال هم 2ماه پیش از محرم شروع 
به جمع آوری کمک های اعضــای هیئت کردیم، اما به 
دلیل اینکه ویروس کرونا شــایع شده، مراسم عزاداری 
دهه محرم را به شــیوه دیگری برگزار می کنیم تا کسی 

بیمار نشود.«

 عزاداری در شبکه های مجازی
امســال مهــدی در خانــه مداحــی 
می کنــد و فیلم ضبط شــده مداحی خود 
را در گروه مجــازی نوجوانان عضو هیئت 
می گذارد تا دوســتانش گــوش کنند. آنها 
پول های جمع آوری شــده هیئت را برای 
همکاسی های نیازمند خود کنار گذاشته 
و بســته های اینترنت و نوشــت افزار تهیه 
کرده اند و با کمک مسئوالن مدرسه به آنها 
رســانده اند. بچه ها امسال غذاهای نذری را 
که مادر مهدی می پزد، به در منازل اهالی 
می برند تا ســفره شام خانواده های محله از 
نذری امام حسین)ع( سهمی داشته باشد 
و بتواننــد در خانه و از طریق شــبکه های 
مجازی از مراسم دهه محرم استفاده کنند.

  تاســوعا و عاشورای سال گذشته در میان دسته های عزاداری که از کوچه و خیابان های محله مقدم می گذشتند، دسته عزاداری باشکوه و متفاوتی وجود داشت که از 
نوحه خوان تا سینه زن و زنجیرزن آن را کودکان 10 تا 14ساله تشکیل داده بودند. تعداد زیادی از نوجوانان ساکن خیابان شهید شهسوار حقیقی عضو این هیئت هستند که به 

نام »هیئت امام حسین)ع(« نامیده شده است. این عزاداران کوچک امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به شیوه متفاوتی برای شهدای کربال عزاداری می کنند. 

رابعه تیموری

برگزاری مراسم عزاداری متفاوت نوجوانان محله مقدم 

پول توجیبی  نذر نیازمندان

هیئت »بنت الزهرا)س( جنوب غرب« 
خانه امید نیازمندان است

پیروی از رسم 
امام حسین)ع(

هیئت »بنت الزهرا)س( جنوب غرب« چندان 
بزرگ نیســت، اما در پناه در آهنی کوچک آن 
گره های بسیاری باز شده است. در این هیئت در 
کنار برگزاری مراسم بزرگداشت اعیاد و عزاداری 

اهل بیت)ع(، از نیازمندان دستگیری می شود. 
مرحوم حاج »قاسم قیاســی« سال ها پیش 
خانــه کوچک و نقلی خود را کــه تنها دارایی او 
و پســر جانبازش بوده، به هیئــت تبدیل کرده 
اســت. همســرش »ربابه خلیل نژاد« می گوید: 
»ســال1346 در منزل قدیمــی خود هیئتی به 
نام بنت الزهرا)س( جنوب غرب تهران تشــکیل 
دادیم و تا چند ســال فامیل و اهالی محل برای 
عــزاداری ماه محرم به خانه ما می آمدند. یکی از 
اهالی محله به نام مرحوم جمشــیدی، صاحب 
یک باشگاه ورزشــی بود. او به همسرم پیشنهاد 
کرد قســمتی از باشــگاه او را به هیئت تبدیل 
کنیم. 10 ـ 15ســال در این باشگاه مراسم برپا 
می شــد و ما در کنار جلســات روضه و مولودی 
به دستگیری نیازمندان می پرداختیم، اما بعد از 
فوت مرحوم جمشیدی، وارثانش از ما خواستند 
فقط به عزاداری یا مولودی خوانی مشغول باشیم 
و نیازمندان برای دریافت کمک به آنجا مراجعه 
نکنند. حاج قاسم به این شــرط رضایت نداد و 
گفت عزاداری برای حضرت سیدالشهدا)ع( بدون 
حرکــت در راه او فایده و اثری نــدارد و ما اگر 
اجازه جمع آوری کمک برای مستحقان را نداشته 

باشیم، نمی خواهیم در اینجا عزاداری کنیم.«

 رسمی که فراموش نشد
خانواده قیاســی با پول فروش خانه قدیمی و 
روی هم گذاشتن پس اندازهای چندساله خود، 
مکان فعلی هیئت را خریداری کردند تا رســم 
چندســاله هیئت بر زمین نماند. همسر مرحوم 
حاج قاســم می گوید: »35خانواده نیازمند تحت 
پوشش هیئت هستند و با کمک خّیران برایشان 
لباس و غذا و مســتمری ماهانه تهیه می کنیم. 
در طول این ســال ها برای نوعروسان بی بضاعت 
زیادی جهیزیه درست کردیم، سیسمونی تدارک 
دیدیم و هزینه درمان بیمــاران زیادی را فراهم 

کردیم. گاهی هم پیش آمده که برای ادای بدهی 
کســانی که به دلیل بدهکاری زندانی شــده اند، 
کمک جمع آوری کرده ایم.« بانو قیاسی از سال ها 
خدمت بــه نیازمندان خاطرات زیــادی دارد. او 
تعریف می کند: »خانه پیرزنی که مدتی پیش از 
دنیا رفته، با گونی فرش شــده بود و شب ها سر 
بی شام روی زمین می گذاشت، ولی آنقدر طبعش 
بلند بود که به زحمت از ما کمک قبول می کرد.« 
او نوعروســی را به خاطر می آورد که از شــدت 
ســرمای خانه تازه اش، بیمار شــده بود و حتی 
هزینه معاینه پزشک را هم نداشت. بانی مهربان 
هیئت بنت الزهرا)س( جنوب غــرب این روزها 
دغدغه حال کارگرانی را دارد که به دلیل شــایع 
شــدن ویروس کرونا کار خود را از دست داده اند 
یا به دلیل مبتا شــدن به بیمــاری نمی توانند 

هزینه های زندگی خود را تأمین کنند.
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بازارچه قدیمی خلوت اســت و کاســبانی که چشــم به راه مشتری 
نشسته اند، با کج خلقی بروبیای خیابان حرم را تماشا می کنند. کاروانسرای 

دوقلو درضلع غربی چهارســوق میانی بازار قرار گرفته است. 
درگاهی طاق ضربی کاروانسرا بلند است و آجرهای 3سانتی 
سقف و دیواره های درگاهی، زیر الیه ضخیمی از دود و چرک 
پنهان شده اند. نه در و قفل و کلونی دارد و نه دربان و نگهبانی 
که دلیل آمدن مــا را پرس وجو کند. حیاط بزرگ و مربعی 
کاروانســرا پر ازبوته های خاری است که از سال ها پیش به 
حال خود رها شده اند و چندان نمانده که کف خاکی حیاط 
را کامًا بپوشانند. اطراف تک درخت کهنسال و تشنه وسط 

حیاط خنزر و پنزرهای فراوانی ریخته شــده و به هر جا سر 
می چرخانی، زباله ها و لوازم اضافی تلنبارشده حجره داران بازار نگاهت را 
پر می کند. دوده و خاکســتر به جا مانده از شب نشینی معتادان و افراد 
بی خانمان تا ســقف حجره های کاروانســرا باال رفته اند و درهای کوتاه و 

آهنی انبارهای آن زنــگ زده و زهوار دررفته اند. حجره هایی 
که در طبقات فوقانی کاروانسرا قرار گرفته اند، تنها نشانه هایی 
هستند که از معماری اصیل و ایرانی کاروانسرا بر جا مانده اند 
و هنوز پنجره های هالی و دیوارهای آجرچین شــان رنگ و 

رخی دارند.
 

کاروانسرا بارها دچار حریق شد
تک و توک حجره هایی را که کاسبان بازار به عنوان کارگاه 

یا انبار وسایل خود استفاده می کنند، درهای آهنی نو و رنگ 
نخــورده ای دارند که چند قفل بر روی آنها زده اند. نیمه یا قل کوچک تر 
کاروانسرای دوقلو، در انتهای یک مغازه میوه فروشی قرار گرفته است. این 
نیمه هم حال و روز خوشی ندارد و به یک حیاط خاکی پر از بوته های خار 
و ردیفی از بیغوله های کهنه و فرسوده خاصه می شود. »علی اکبر رجبی« 
در میوه فروشــی مشرف به کاروانسرا مشغول کســب است. او می گوید: 
»حجره های کاروانسرا محل زندگی کارتن خوابان و افراد بی خانمان شده اند. 
شب ها معتادان در اینجا موادمخدر مصرف می کنند و بارها در کاروانسرا 

حریق و آتش ســوزی اتفاق افتاده، 
ولی هیچ یک از مسئوالن به شرایط 
کاروانسرا رسیدگی نمی کنند و آن 
را به حال خود رهــا کرده اند.«به 
ثمر نرســیدن قــول و وعده های 
فراوان مسئوالن برای سروسامان 
دادن اوضاع کاروانســرای دوقلو، 
کاســبان بازارچه را از پیگیری 
مشــکات این بنای 500ساله 
خســته و مأیوس کرده است. 
»کریم اولیایی« در همسایگی 
کاروانســرا کاسبی می کند. او 

می گوید: »این کاروانسرا از20سال 

پیش باتکلیف است. ســالی چند بار مسئوالن مختلف از اینجا بازدید 
می کنند و قول می دهند مشکات را حل کنند، ولی هیچ اتفاقی نمی افتد. 
این بنای باستانی در حال تخریب و ویرانی است و هیچ کس 
به ارزش تاریخی آن توجه نمی کند.« اولیایی نگران به خطر 
افتادن اموال کاسبانی است که انبار وسایل آنها در کاروانسرای 
دوقلو قرار گرفته است. او می گوید: »این شرایط موجب ناامنی 
بازار شــده و ممکن اســت انبارها و مغازه های بازاریان مورد 

سرقت یا حریق قرار بگیرند.«

 اثری ملی انبار بازاریان است
کاروانسرای شاه عباســی چند متری از بازار قدیمی فاصله 
دارد. این بنا با کاروانســرای دوقلو هم قدمت و همسن و سال است، ولی 
بخت بلندتری داشته و هنوز به عنوان نمونه فاخری از معماری اصیل ایرانی 
در اواسط راسته شمالی خیابان حرم دلربایی می کند. اینجا هم از گردشگر 
و بازدیدکننده خبری نیســت و بر در محراب مانند کاروانسرا 
قفل و کلونی زده شده که کلید آن نزد یکی از کاسبان قدیمی 
خیابان به امانت گذاشته شده است. تعدادی از حجره های این 
کاروانسرا هم به عنوان انبار وسایل بازاریان استفاده می شود و 
ثبت نام اثر در فهرست آثار ملی هم نتوانسته وظیفه انبارداری 
را از دوش این بنای کهن بردارد. در طرح مرمت کاروانســرا 
که3سال پیش انجام شده، مصالح امروزی به کار رفته، ولی این 
نونواری فقط در سنگفرش حیاط پاکیزه کاروانسرا و سنگ های 
مرمرین روی پله ها نمایان است و ایوان ها و حجره ها، داالن ها و 
طــاق و رف های بنا، هویت معماری اثر را به خوبی حفظ کرده اند. در این 
کاروانسرا که از4ایوان تشکیل شده، سقف بارانداز و حجره ها ضربی هستند 
و ردیف های آجری ســقف و دیوارهــا به مهارت و زیبایی کنار هم چیده 

شــده اند. درختــان باغچه های 
پرعمر  عباســی  شــاه  کاروان 
نیســتند و برگ و بار سرزنده و 
سیراب شان از مراقبت باغبانی 

مهربان خبر می دهد. 

به رغم  عباسی  کاروانسرای شــاه   
آنکه در فهرســت آثار ملی ثبت شــده، 
هنوز به عنوان انبار بازاریان مورد استفاده 
قرار می گیرد. این امر به هویت تاریخی بنا 

آسیب نمی زند؟ 
ایــن کاروانســرا در ســال96با اعتبــار 
تخصیصی اداره نوســازی شــهرداری تهران 
مرمت شــدو پس از مرمت بنا، نظارت اداره 
میراث فرهنگی بر شرایط نگهداری آن بیشتر 
شــد. موضوعی که هنوز حل نشده، تعیین 
کاربری برای حجره های کاروانســرا است که 
یکــی از آنها به عنــوان کارگاه خیاطی و 2 ـ 
3حجره به عنوان انبــار کاالی بازاریان مورد 
بهره برداری قــرار می گیرد. ما در پی توافقی 
هســتیم که ضمن حفظ هویت تاریخی بنا، 

منافع بهره بردار تأمین شود. 
 کاروانسرای دوقلو شرایط نابسامانی 
دارد و در معرض تخریب و نابودی است. چرا 

برای احیای این بنا اقدامی نشده است؟ 

بخشــی از بودجه700میلیــون ریالــی 
تخصیصی مدیریت شــهری برای کف سازی 
ضلع شــمالی و جنوبی این کاروانسرا صرف 
شــد. بخشــی از کاروانســرای دوقلو جزو 
موقوفه های آیت اهلل  کنی است و در مالکیت 

اداره اوقاف قــرار دارد. تعدادخرده مالکان 
شخصی ملک هم زیاد اســت و فراوانی 
شمار مالکان کاروانسرای دوقلو و کمبود 
بودجه باعث شــد نتوانیم برای احیا و 
ســاماندهی این اثر اقدام مؤثری انجام 

دهیم. 
 بــا وجوداختصاص20میلیارد 

ریال به مرمت این آثار، مشکل کمبود 
بودجه وجود دارد؟ 

این بودجه ازســوی مدیریت شهری 
تهران به مرمت بناها تخصیص داده شد، 
ولی که صرف کف سازی ضلع شمالی و 
فقط70میلیون  شد.  کاروانسرا  جنوبی 
تومان برای این امر اختصاص پیدا کرد. 

 درانعکاس خبری تهرانگردی »احمد 
سال93خبر  اواخر  در  مسجدجامعی« 
ریالی  اعتبار20میلیــارد  اختصــاص 
مرمت  برای  تهران  شــهری  مدیریت 
عباسی  شاه  و  دوقلو  کاروانســراهای 
منتشــر شــد که امید به ساماندهی 
گردشگری  و  تاریخی  ظرفیت  واحیای 
این بناهــای تاریخی را زنــده کرد، 
ولی »امیر مســیب رحیم زاده« رئیس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری شــهرری در گفت وگو با 
همشــهری محله از تخصیص نیافتن 
این اعتبار و رفع نشدن سدهای مسیر 
ساماندهی این بناها خبر می دهد. شرح 
گفت وگوی ما با رحیم زاده را بخوانید:   

 2 بنای 500ساله 
شهرری شرایط نابسامانی دارند

کاروانسرا خوابی 

معتادان!
  دیگر نه از هیاهوی کاروان های شــتر خبری 
هســت و نه بازرگانان جاده ابریشم با بارادویه 
و بنشــن وقالیچه در آن جا اتــراق می کنند. 
کاروانســراهای دوقلو و شــاه عباسی سال ها 
است درسکوتی سنگین و غریبانه فرو رفته اند 
و از بروبیای گذشــته خود هیچ نشانی ندارند. 
کاروانسرای شاه عباسی این اقبال را داشته که 
بماند  افراد بی خانمان دور  و  ازدسترس معتادان 
و روزهای کهنســالی اش را با عزتی بیشــتر از 
کاروانسرای دوقلو سرکند، اما کاروانسرای دوقلو 
در ســده پنجم عمرش به طالعی تلخ دچار شده 
و حال و روزش به یک بنای تاریخی500ســاله 
شباهتی ندارد. گزارش زیر شرح بازدید ما از این 
کاروانسراهای تاریخی شهرری و شرایط کنونی 

آنها است:  

رابعه تیموری

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرری: 

اعتبار2میلیارد تومانی به کاروانسراها تخصیص داده نشد

کریم اولیایی

علی اکبر رجبی

چاپارخانه ها کاروانسرا شدند
همان  شــهرری  آجــری  کاروانســراهای 
هخامنشیان  دوران  توسعه یافته  چاپارخانه های 
هستند که برای استراحت و تجدید قوای پیک ها 
و قاصدان حکومت ساخته شدند. شکل و شمایل 
این چاپارخانه ها در دوره ســلجوقیان تغییرات 
زیادی کرد و به محلی برای اتراق کاروانیان تبدیل 
دردوران  شهرری  تاریخی  کاروانسراهای  شدند. 
اما  ایلخانیان پررونق بودند،  حکومت سلســله 
پس از روی کارآمدن حکومت چوپانیان، تجارت 
و بازرگانی ایران باســتان رو به افول گذاشت و 
این کاروانســراها تا آغاز دوره صفویه بروبیایی 
نداشــتند. دوران صفویه را می توان دوره رونق 
کاروانســراهای ملک ری دانست. در این دوران 
شــاه عباس اول برای شکوفایی تجارت ابریشم 
انجــام داد که احیای  ایران اقدامات زیادی  در 
کاروانســراها از جمله آنها بود. اوکاروانسراهای 
دوقلو و شــاه عباسی را مرمت و بازسازی کرد و 
در معماری بنای آنها امکاناتی مانند حیاط بزرگ، 
ایوان های پهلو به پهلو، انبار کاال و اصطبل تیمار 
اسب ها و شــترها قرار داد تا زائران حضرت شاه 
عبدالعظیم)ع( و بازرگانان جاده ابریشــم در آن 
جا اتراق واستراحت کنند. وجود این کاروانسراها 
در رونق بازارهای ملک ری نقش بسزایی داشته 

است. 

نگاهی به تاریخچه کاروانسراهای شهرری
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رفاقتی

 اسماعیل آباد

تمرین فوتبال چهارشنبه ها ساعت10 شروع می شود. 
بیشتر بچه ها از اتباع افغانســتانی هستند و لباس های 
متنوع و رنگارنگ از تیم های ملی تا باشگاه های خارجی و 
داخلی را به تن کرده و آماده در زمین چمن ایستاده اند. 
2تن از آنها به محض دیدن مربی با اشــتیاق و شتابان 
به ســوی او می دوند تا توپ ها را از او بگیرند و آنها را تا 
زمین فوتبال حمل کنند. با توجه به ماحظاتی که شیوع 
ویروس کرونا به وجود آورده، قبل از شروع تمرین، مربی 
بچه ها را به تشکیل یک صف با رعایت فاصله اجتماعی 
هدایت می کند تا تب و اکسیژن خون آنها بررسی شود. 
»رضا« نوجوان 14ســاله ای است که دوست دارد درباره 
حضــورش در این گروه حرف بزند. او با اشــاره به اینکه 
تاکنون چنین شرایطی برای یادگیری حرفه ای رشته های 
ورزشی، هنری و... برای آنها فراهم نشده است، می گوید: 
»من عاقه زیادی به فوتبال ندارم، اما دوســت نداشتم 
همین فرصت را که غنیمت بود از دست بدهم و از ابتدای 
تشکیل کاس همراه دوستانم در اینجا شرکت می کنم. 
من عاشــق کار کردن با کامپیوتر هستم. کاش به زودی 

کاس رایگان کامپیوتر هم در محله ما برگزار شود.«
»ابوالفضل« کودک 11ساله ای است که در این جمع 
حضور دارد. او با بیان اینکه پیش از این همراه دوستانش 
در بوستان اسماعیل آباد فوتبال بازی می کرد، 

می گوید: »همیشه دوست داشتم یک مربی داشته باشم 
کــه ایرادهایم را برطرف کند و اصول فوتبال را به صورت 
حرفــه ای از او یاد بگیــرم. از آغاز برگــزاری کاس ها 
برای رســیدن روز چهارشــنبه و آمدن به زمین فوتبال 

لحظه شماری می کنم.«

پله ای برای موفقیت های آینده
بانویی جوان روی سکوی پشت میله های زمین چمن 
نشسته و با اشتیاق در حال تماشای بازی بچه هاست که 
نظرمان را به خــود جلب می کند. »عاقله« خاله یکی از 
بچه های حاضر در کاس فوتبال است. او با اشاره به اینکه 

خواهرزاده اش »علیرضا« همیشه دوست داشت در 
کاس فوتبال شــرکت کند، اما چنین شــرایطی 
برایــش مهیا نبوده اســت، می گویــد: »پیش از 
برگزاری این کاس فقط در محوطه کوره پزخانه ها 
بازی می کرد، اما وقتی متوجه شدم در اینجا کاس 
فوتبال برگزار می شــود، هر هفتــه او را به اینجا 
می آورم.«  »سیدمحمد مهدی« با نام بردن از تیم 
مورد عاقه اش ســعی می کند نظرمان 
را به خودش جلب کند که ســراغش 
می رویم. این کودک 11ســاله با بیان 
اینکه عاشــق فوتبال است، می گوید: 

»از 4هفتــه پیش وقتی مادرم از برگــزاری این کاس 
باخبر شــد، در این جلســات حاضر می شوم. همه چیز 
در اینجا خوب اســت و از اینکــه در کنار مربی در حال 
آموزش حرفه ای فوتبال هستم خیلی خوشحالم.«  موانع 
پاستیکی روی زمین چیده شده و بچه ها باید با سرعت 
از بین آنها عبور کنند. مربی حین آموزش، بی وقفه رعایت 
فاصله اجتماعی را به بچه ها گوشزد می کند. »محمدرضا« 
نخستین نفری اســت که این کار را انجام داده و وقتی 
به انتهای صف مــی رود، از او می خواهیم تا کمی درباره 
دلیــل حضورش در این جمع حرف بزند. با شــوقی که 
در چشمانش دیده می شــود، می گوید: »خیلی فوتبال 
را دوســت دارم. قبل از برگــزاری این کاس فقط برای 
ســرگرمی در زمین فوتبال بوستان نرگس بدون مربی 
بازی می کردم، اما از وقتی در این کاس شرکت می کنم، 
امید دارم که روزی بتوانم در مراحل باالتر و حتی تیم ملی 

بدرخشم.« 

عشق فوتبال، لذت خدمتگزاری
3سال بود که از دنیای مربیگری فاصله گرفته بود، اما 
وقتی با چنین پیشنهادی روبه رو شد، با همه وجود آن 
را پذیرفت و این کار را آغاز کرد. »مهدی محوی« مربی 
50ساله ای را می گوییم که از 5هفته پیش، چهارشنبه ها 

به زمین چمن شادی می آید تا 
برای کودکان و نوجوانان کاس 
فوتبال برگزار کند. او با اشاره به 
اینکه فعالیت در رشته فوتبال را 
از کودکی آغاز کرده، می گوید: 
»به واسطه برادرم که بازیکن تیم 
پاس بود، به این رشته عاقه مند 
شــدم و بعد از مدتی آموزش و 
تمرین، به صــورت حرفه ای این 

ورزش را دنبال کردم و وارد تیم نوجوانان پاس شــدم. 
دوران ســربازی بازیکن تیم فتح ســپاه بودم که دچار 
مصدومیت شدم و از آن پس تصمیم گرفتم وارد حوزه 
مربیگری شوم.« دارنده مدرک مربیگری درجهB آسیا با 

بیان اینکه از سال1372 مربی فوتبال نوجوانان شده و در 
تیم های پایه راه آهن، استقال، استقال جنوب، بهمن و 
سپس در مدارس فوتبال مربیگری کرده است، می گوید: 
»در کنار شغلم که کارشناس ورزش بود، به مربیگری در 
مدارس فوتبال می پرداختم، اما 3سال بود که مربیگری 
را کنار گذاشته بودم. وقتی متوجه شدم دوستان دنبال 
مربی هستند تا به این بچه ها خدمات رایگان ارائه دهد، 
تصمیم گرفتم مربیگــری این گروه را به عهده بگیرم.« 
محوی از اشتیاقش برای حضور در این گروه یاد کرده و 
می گوید: »10سال پیش به مدت 2سال مربی تیم ملی 
جوانان امید افغانســتان بودم و ارادت خاصی به جامعه 
افغــان دارم. حال هم که خدمتگزار کودکان و نوجوانان 
افغانستانی این محله هستم، احساس خیلی خوبی دارم. 
هر هفته با اشــتیاق به اینجا می آیم و آرزویم موفقیت 

این بچه هاست.«

 برگزاری دوره های رایگان آموزش فوتبال 
به بچه های کوره پزخانه 

مستطیل سبز مهربانی
  تا چند هفته قبل، این ســاعت از روز صرفًا برای ســرگرمی از خانه خارج می شــدند تا در محوطه 
کوره پزخانه ها یا گاهی در بوستان نرگس مشغول بازی فوتبال شوند. بچه های کوره پزخانه کوچه سفالگری 
در این بازی ها نه آموزش می دیدند و نه هدفی برای پیشــرفت در فوتبال داشــتند، اما با اقدام خوب 
شــهرداری ناحیه3 و اجرای طرح آموزش رایگان فوتبال به آنها، حاال یک بار در هفته به صورت هدفمند 
به زمین چمن شادی شهرک اسماعیل آباد می آیند تا در حضور مربی پیشکسوت، این رشته را به شکل 

حرفه ای آموزش ببینند.  

زهرا بلندی

دلمنطقه19
 عا

منا
س: 

عک

»ســید محمدحســین سیف السادات« 
مدیر اجتماعی و فرهنگی ناحیه3 شهرداری 
منطقه19 درباره اجرای این طرح برای ساکنان 
کوچه سفالگری می گوید: »بیشتر قشر ساکن 
در این کوره پزخانه اتباع افغانستانی هستند 
که به صورت رســمی و غیررسمی در اینجا 
ســکونت دارند. از حدود یــک ماه پیش با 
آغاز فصل تابستان تصمیم گرفتیم با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در فضایی باز شرایط 
تفریح و آموزش حرفــه ای را برای کودکان 
و نوجوانان ســاکن در این کــوره آجرپزی 
ایجاد کنیم.« او با اشاره به همکاری شهردار 
ناحیه3، تعامل خوب اعضای شورایاری محله 
فرهنگی  و  اجتماعی  فعاالن  و  اسماعیل آباد 
ســاکن در کوره پزخانه ها می گوید: »زمین 
چمن شــادی به عنوان محل تمرین انتخاب 
شد و یکی از همکاران اداره ورزش مسئولیت 
مربیگری آنها را به عهده گرفت. براساس این 
طرح یک بار در هفته به مدت 90دقیقه کالس 
فوتبال برای این عزیزان برگزار می شــود.« 
سیف الســادات با بیان اینکه »این طرح در 
کوره کوچه ســفالگری به اجرا درآمده، اما 
با نابودی ویروس کرونا و بازگشــت شرایط 
به حالت عادی قصــد داریم آن را به صورت 
گسترده تر برای دیگر کوره ها هم اجرا کنیم«، 
اضافه می کند: »دوست داریم این زمین چمن 
را در آینده ای نزدیک به صورت یک مدرسه 
رسمی فوتبال برای اســتفاده این قشر که 
99درصد آنها جزو افاغنه هستند اختصاص 
دهیم و حتی آن را به نام یکی از شــهدای 

افاغنه جنگ تحمیلی نامگذاری کنیم.« 

راه اندازی مدرسه 
فوتبال؛ به زودی

مدیر اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری ناحیه3 خبر داد

مهدی محوی
مربی فوتبال

نازی آباد

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

مریم قاسمی

 چرا اداره آموزش و پرورش منطقه16 به یکباره 
تصمیم گرفت تا دانش آموزان دوره دوم را از دوره اول 

ابتدایی جدا و به مدرسه حر منتقل کند؟ 
در ابتــدا باید گفت که این تصمیم گیری به یکباره 
گرفته نشده و والدین دانش آموزان از بهمن سال گذشته 
در جریان اجرای این طرح قرار گرفته بودند. ضمن اینکه 
طرح تفکیک دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی، طبق 
دستورالعمل نظام آموزشی کشور و براساس یک اصل 
و مصلحت تربیتی انجام می شــود و در حقیقت جزو 

سیاست های تربیتی اداره آموزش و پرورش 
شهر تهران است که به همه مناطق اباغ شده 

است. 
 چه دلیلی بــرای تصویب و ابالغ 
طرح تفکیک دانش آموزان دوره اول و دوم 

ابتدایی وجود داشته است؟ 
در طول این ســال ها مشخص شده که 
تحصیل همزمــان دانش آمــوزان پایه های 
دوره اول )اول، دوم و ســوم ابتدایی( در کنار 
دانش آموزان دوره دوم )چهارم، پنجم و ششم 

ابتدایی( باعث بروز مشکات تربیتی می شود. به عنوان 
مثال، دانش آموزان پایه اول و ششــم یک مدرسه را در 
نظر بگیرید. دانش آموزان پایه ششم وارد سن نوجوانی 
می شــوند، اما دانش آموزان پایــه اول در حال و هوای 
کودکی به ســر می برند و از این جهت آســیب پذیری 
بیشــتری پیدا می کنند. اداره آمــوزش و پرورش هم 
بــا تفکیک دانش آمــوزان دوره اول و دوم قصد دارد از 

پیامدهای منفی و غیرقابل جبران آن جلوگیری کند. 
 تفکیک دانش آموزان براساس سن و مقتضیات 
روحی و روانی آنها منطقی به نظر می رسد، اما چرا در 

طول این سال ها برای اجرای آن غفلت شده است؟ 
طرح تفکیــک دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی 
از 2تا 3ســال پیش در اداره آموزش و پرورش تصویب 

و اجرایی شــده و مناطق مختلف آموزش 
و پرورش براســاس امکانات و فضایی که 
دراختیار دارنــد، موظف و مکلفند که این 
اصل تربیتــی را در مدارس اجرایی کنند، 
اما گاهی به دلیل کمبود فضای آموزشی، 
اجرای این طرح به تعویق می افتد و ممکن 

است زمان ببرد. 
 یعنی در منطقه16 کمبود فضای 
آموزشــی وجود ندارد و به همین دلیل 
امکان جابه جایی دانش آموزان 
دوره دوم ابتدایی مدرسه امید 

امام)ره( فراهم شده است؟ 
بله. سال گذشــته با حمایت مسئوالن 
ســازمان آمــوزش و پرورش شــهر تهران 
توانســتیم مدرســه حر را به مالکیت اداره 
آمــوزش و پــرورش منطقــه16 درآوریم. 
موضوعی که باعث شد فضای مناسبی برای 
تفکیک دانش آموزان دوره اول و دوم مدرسه 
امید امام)ره( تأمین شود. البته برخورداری از 
امکانات و فضا یک طرف ماجراست و مراحل مختلفی 

برای اجرای این طرح طی شده است. 
 چه مراحلی؟ 

بــرای این تصمیم گیری 3موضوع اهمیت داشــته 
است. ظرفیت مدرسه و کاس ها که امکان پوشش دهی 
و خدمت رسانی مناســب به دانش آموزان را دارا باشد. 
دومیــن موضوع تأمین نیروی انســانی موردنیاز برای 
برپایی کاس ها و سومین موضوع امکان سنجی محلی و 
در نظر گرفتن دوری و نزدیکی مدارس به محل زندگی 
ســاکنان است. بنابراین در صورتی که در هر 3موضوع 
مشکلی وجود نداشته باشد، این طرح اجرایی می شود. 

 والدین دانش آموزان چگونــه باید از اجرای 
چنین برنامه ای باخبر شوند؟ 

پس از اینکه این طرح در شورای معاونان که هسته 
مرکزی آموزش و پرورش هســتند، تأیید و اجرای آن 
مصوب می شود، در مرحله اجرایی، ابتدا رئیس انجمن 
و اولیــا و مربیان مدارس توجیه می شــوند. بعد از آن، 
مدیران مدارس موظف می شــوند کــه همه اولیا را به 
تفکیک کاس ها دعوت کنند تا آنها نیز در جریان امور 
مدرسه قرار گیرند. ضمن اینکه اداره آموزش و پرورش 
برای نمایندگان مدارس جلسه پرسش و پاسخ برگزار 
می کند و اطاعات کاملی از برنامه های جدید دراختیار 

آنها می گذارد. 
 آیا اجرای این طرح به تأیید رؤسای سازمان 

آموزش و پرورش شهر تهران رسیده است؟ 
بعد از مرحله تحقیق، درخواســت مــا به اداره کل 
آموزش و پرورش ارســال شد و کارشناسان این حوزه 
ضمن بازدید و حضور در این 2مدرسه با بررسی شرایط 
الزم و ضــروری از جمله امکانــات و تجهیزات، منابع 
انســانی، دوری و نزدیکی مدرسه و... اجرای این طرح 
را تأیید کردند. بعد از این مرحله مشخص شد که این 
طرح در مسیر سیاستگذاری وزارت آموزش و پرورش 
قرار دارد. بنابرایــن تأییدیه از معاونت آموزش ابتدایی 
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به دست ما رسید 

و این طرح در فاز اجرایی قرار گرفت. 
 دالیلی که برشمردید، قانع کننده است. با این 
وجود، به نظر شما علت اصلی نارضایتی نمایندگان و 

اولیای دانش آموزان مدرسه امید امام)ره( چه بود؟ 
پس از اینکه والدیــن دوره دوم ابتدایی در جریان 
اجــرای طرح جابه جایــی دانش آموزان مدرســه قرار 
گرفتند، خیلی ها با شنیدن دلیل این اتفاق قانع شدند 
و این تغییر را پذیرفتند، امــا در این بین 4 تا 5نفر از 
نمایندگان که اتفاقًا فرزندانشــان در دوره دوم به ویژه 
کاس ششــم درس می خواندند، ایــن تغییر را قبول 
نکردند و می خواســتند فرزندانشان، ســال آخر دوره 
ابتدایی را هم در همین مدرسه بگذرانند، اما نمی توان 
مصلحت اداره آموزش و پرورش منطقه و شــهر تهران 
را به خاطر تعداد انگشت شماری از دانش آموزان نادیده 
گرفت. نمایندگان مدرسه در طول این سال ها همواره 
تاش کرده اند تا فضا و شــرایط تحصیل دانش آموزان 
بهبود پیدا کنــد، بنابراین باید با درک این موضوع که 
این تغییر و جابه جایی باعث بهبود وضعیت آموزشــی 
دانش آموزان و مدرسه خواهد شــد، با اداره آموزش و 

پرورش همکاری کنند. 

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه16 درباره مشــکالتی که 
نمایندگان مدرسه در این نشریه عنوان کردند و 15مرداد منتشر 
شد، می گوید: »قدمت مدرسه حر فقط 2 تا3 سال بیشتر از مدرسه 
امید امام)ره( است و فرسوده نیست. برای بهبود وضعیت مدرسه 
و امکانات آن هم برنامه های خوبــی داریم که می توان به مقاوم 
سازی، زیباســازی و رنگ آمیزی اشاره کرد. ضمن اینکه بیشتر 
مدارس منطقه قدمت باالی 40ســال دارند و این مشکل فقط در 

مدرسه حر دیده نمی شود.«
 »مصطفی پالیزدار« با بیان اینکه مدرسه حر از 5ماه پیش به 
مالکیــت اداره آموزش و پرورش منطقه درآمده، ادامه می دهد: 
»رفت وآمد دانش آموزان و والدین آنها به این مدرســه بدون 
هیچ محدودیتی انجام می شــود و کسی مانع آنها نخواهد شد. 

یطی  ا شــر
هم که شــیوع ویروس کرونا به وجود آورده، باعث 

شده کالس های ســال تحصیلی آینده نیز به صورت نیمه حضوری و 
آنالین برگزار شود. بنابراین برای دانش آموزان تفاوتی ندارد در کدام 

مدرسه درس بخوانند.«
وی در پایان می گوید: »باید تالش کنیم وضعیت آموزشــی را در 
2بخش مدرســه و فضای مجازی ارتقا دهیم تا فرزندانمان شــرایط 
مطلوبی برای رشــد و پیشرفت داشته باشند. به والدین دانش آموزان 
و نمایندگان مدرسه امید امام)ره( اطمینان می دهیم که هر تصمیمی 
در حوزه آموزش و پرورش، طبق اصول و مصلحت تربیتی و آموزشی 
اســت و اجرای این برنامه ها فضای مناسبی را برای رشد آینده سازان 

کشور فراهم می کند.«

مدرسه حر مقاوم سازی می شود

  چند هفته قبل چند تن از نمایندگان مدرســه امید امام)ره( با حضور در ســاختمان همشهری از مشکالتی که با 
آن دســت به گریبان شده اند، ســخن گفتند. از جمله موضوع هایی که در این میزگرد به آن اشاره شد، عدم رضایت از 
جابه جایی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی مدرسه امید امام)ره( به مدرسه حر بود؛ چراکه این کار باعث دور شدن فاصله خانه 
دانش آموزان تا مدرســه می شود. حاضران این جابه جایی را در دوران شــیوع ویروس کرونا به صالح نمی دانستند و مدعی بودند 
مدرسه حر فرسوده اســت و امنیت دانش آموزان به خطر می افتد. همچنین قرارگیری مدرسه حر در شهرکی به نام کوی پلیس که امکان 
ورود خودروهای دیگر به غیر از ســاکنان به آن وجود ندارد، به دغدغه والدین تبدیل شــده است. برای روشن شدن موضوع سراغ »مصطفی 

پالیزدار« رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه16 رفتیم تا پاسخی به درخواست های نمایندگان و اولیای دانش آموزان مدرسه امید امام)ره( بدهد. 

پاسخ رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه16 به گالیه 
نمایندگان مدرسه امید امام)ره( 

 این تـغییر 
به مصلحت بچه هاست

مصطفی پالیزدار 
رئیس اداره آموزش و 

پرورش منطقه16
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رفاقتی

 زمین هاي محله زمزم تا 70سال پیش جزو محدوده 
حریم و حاشــیه تهران محسوب مي شــد و كشاورزي و 
دامــداري در آن رونق زیادي داشــت. این روزها در این 
محله گاراژهاي زیادي وجود دارد كه ســال ها قبل از آنها 
براي نگهداري احشام استفاده مي شد و اینك به تعمیرگاه 
خودرو و انبار كاشــي، سرامیك و سنگ تبدیل شده اند. 
در ســال هاي منتهي به پیروزي انقاب و اوایل انقاب، 
مهاجران زیادي در این محله ساكن شدند كه بیشتر آنها 
از شــهرهاي آذري زبان مهاجرت كرده بودند. به همین 
دلیل، در مدت كمي این محدوده از منطقه اي كشاورزي و 
دامپروري به محدوده اي مسكوني با تراكم باالي جمعیت 
تبدیل شد. به همین خاطر، امروزه زمزم به عنوان محله اي 
قدیمي، ســنتي و متراكم شــناخته مي شود. بیشترین 

ســاكنان این محله را شاهسون ها و ســرابي ها تشكیل 
مي دهند، اما در ســال هاي اخیر اقوام دیگر كشور و اتباع 
خارجي به ویژه افغانستاني ها، در محله زمزم ساكن شده و 
بخش قابل توجهي از جمعیت زمزم را تشكیل مي دهند. 

در كنــار گاراژهاي باقیمانده اي كه از ســال هاي دور 
در محله زمزم باقي مانده اند و جزو ظرفیت هاي توســعه 
آن محســوب مي شــوند، با بافت ریزدانه اي در این محله 
مواجهیم كه اغلب ســاكنان را خانواده هاي طبقه كارگر 
تشكیل مي دهند. به همین دلیل، خیلي ها توان نوسازي 
خانه هاي خود را ندارند و یكي از مشــكات محله زمزم، 
بافت فرسوده آن است. براساس آمار، بیش از 60درصد از 
بافت محله زمزم فرسوده است و همین موضوع باعث بروز 
جرائم و آســیب هاي اجتماعي در آن شده است.  بیشتر 

بناهاي موجود در این محله و ناحیه2 را ساختمان هاي 2 تا 
3طبقه تشكیل مي دهند و مي توان گفت بیش از 70درصد 
بناها قدیمي اند. با وجود افزایش مجتمع هاي مســكوني 
و آپارتمانــي در جنوب تهران، این محلــه تنها 3درصد 
مجتمع آپارتماني دارد، اما نوسازي در این محله به دلیل 
مشوق هایي كه شهرداري منطقه براي ترغیب ساكنان به 
نوسازي بناها در نظر گرفته، باعث شده اهالي هم آستین 
باال بزنند تا زیر سقف هایي محكم به ادامه زندگي بپردازند. 

تشویق جوانان به ادامه تحصیل
تنها دانشــگاه جامع علمي و كاربردي فرهنگ و هنر 
جنوب تهران در محله زمــزم قرار دارد. پس از راه اندازي 
واحد6 دانشگاه علمي و كاربردي در خیابان شهید مجتبي 
متین، جوانان زیادي از ســاكنان منطقــه17 براي ادامه 
تحصیل تشــویق شده اند و به دلیل نزدیكي این مركز به 
محل سكونت خود، تمایل به ادامه تحصیل در آن را دارند. 
پیش دبستاني و دبستان دخترانه و پسرانه نورفرهنگ 
)غیردولتي(، دبیرستان دخترانه شاهد ریحانه الرسول)ص(، 
مجتمع آموزشــي فرهنگ )زیرنظر آموزش و پرورش و 
مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشــور(، دبستان 
دخترانــه نور فرهنــگ، مهد و پیش دبســتاني مهدیار، 
هنرســتان فني نمونه دولتي توحید )رشته هاي مكانیك 
خودرو، الكترونیك و الكتروتكنیك(، مهدكودك و دبستان 

پسرانه فردوسي، دبستان هیئت امنایي دخترانه 22بهمن، 
مهدكودك و پیش دبســتاني عطیه، دبســتان دخترانه 
زینبیه، دبیرســتان دخترانه هوشمند عترت، دبیرستان 
دخترانه رضوان، دبستان دخترانه بنت الهدي، دبیرستان 
پســرانه امام جعفر صادق)ع(، دبســتان پســرانه جهاد، 
دبیرســتان دخترانه نمونه دولتي الزهرا)س( و دبیرستان 
هیئت امنایي پسرانه سلمان فارسي هم از مراكز آموزشي 
فعال در محله زمزم هستند كه نه تنها دانش آموزان این 
محله، بلكه دانش آموزان محله هاي دیگر هم در آنها درس 
مي خوانند. دارالقرآن نور هم توسط اداره آموزش و پرورش 
منطقه در خیابان شهید غامرضایي، كوچه شهید حسین 
فیروزي راه اندازي شده و به دانش آموزان خدمات مي دهد. 

رونق اجاره نشیني در محله
همان طور كه گفته شــد، زمزم از محله هاي متراكم 
منطقه17 اســت. به همین دلیل، با وجودي كه خرید و 
فروش اماك یا جابه جایي اجاره نشــین ها در محله ها و 
مناطق دیگر كم است و شیوع ویروس كرونا به این موضوع 
هم دامن زده، اما كسب و كار مشاوران اماك رونق دارد. 
البته این رونق كار، بیشــتر در خصــوص تنظیم اجاره 
نامه هاست؛ چراكه به دلیل بضاعت مالي كم خانواده ها و 
از همه مهم تر ســكونت تعداد زیادي از مهاجران و اتباع 
افغانســتاني در این محله، خرید و فروش اماك كمتر، 
ولي اجاره نشــیني بیشتر است. به همین دلیل، 39واحد 
صنفي به عنوان مشاور اماك در این محله كوچك و كم 
مساحت فعالیت مي كند كه بیشتر آنها در خیابان شضهید 

غامرضایي قرار دارند. 

در انتظار افتتاح
ســاكنان محلــه زمزم چندســالي اســت در انتظار 
بهره برداري از مجموعه فرهنگي و ورزشي زمزم هستند. 
ســاخت این مجموعه از سوم شهریور سال1392 شروع 
شــده و در حال حاضر نیمه كاره مانده اســت. شهرداري 

منطقه17 كارفرماي مجموعه فرهنگي و ورزشــي زمزم 
بوده كه خیابان شــهید غامرضایي، بین كوچه شــهید 
حســن اخاقي و خیابان شهید حســین فیروزي قرار 
دارد. با این وجود، مجموعه هاي ورزشــي شهداي زمزم 
)زمین تهران(، شــهید پرویز دهــداري و صالحان به نیاز 
اهالي پاسخ مي دهند و باشگاه هاي رادمان، میعاد تهران، 
ایلیا، بیك محمدي، شــهید مجتهدي و دادگر در بخش 

خصوصي فعال هستند. البته بانوان ورزش 
دوست این محله اقبال بیشتري داشته اند 
چون مجموعه فرهنگي، ورزشي و تفریحي 
شــهربانو در این محله و در خیابان شهید 
و مي تواننــد در  دارد  قــرار  طباطبایــي 
رشــته هاي مختلف ورزشــي بــه فعالیت 
بپردازند. این مجموعه مختص بانوان است 
و مجموعه ورزشي الزهرا)س( در ضلع غربي 
بوســتان زمزم هم میزبان آنهاست. ناگفته 
نماند كه سالن ورزشي توحید كه آكادمي 
تخصصي تنیس روي میز است، در همین 
محله و در خیابان شهید غامرضایي، كوچه 
شهید غامعلي قهرماني قرار دارد و آقایان 
و بانوان در این مجموعه مي توانند در رشته 

تنیس روي میز فعالیت كنند. 

دریافت خدمات در نزدیکي خانه
ســاختمان معاونت فني و عمراني و خدمات شهري 
و محیط زیست شهرداري منطقه17، مركز اجرایي طرح 
هبه، پایگاه ویژه ستاد مدیریت بحران و ساختمان موتوري 
سنگین معاونت خدمات شهري شهرداري منطقه هم در 
این محله قرار دارد و اهالي مجبور نیستند براي استفاده 
از خدمات آنها مســیر طوالني را طي كنند. یكي از دفاتر 
پیشــخوان خدمات دولت هم در ابتداي خیابان شــهید 
غامرضایي، داخل مجتمع تجاري و اداري پارس قرار دارد 
و خانواده هایي هم كه نمي توانند به فروشگاه شهروند در 

میدان بهاران مراجعه كنند، مي توانند به 5فروشگاه فعالي 
كه در خیابان شهید غامرضایي راه اندازي شده اند، رفته و 

مایحتاج خود را تهیه كنند

راه اندازي درمانگاه الزم است
اگرچه دسترسي ساكنان محله زمزم به مراكز درماني 
مناسب به نظر مي رســد، اما الزم است اقدام هایي براي 
راه اندازي درمانگاه شبانه روزي مجهز در این 
محله انجام شود.  ساختمان پزشكان جوانه 
و ســاختمان پزشــكان مرجان در خیابان 
شــهید غامرضایي، مركز ســونوگرافي، 
ماموگرافــي و رادیولوژي در مجتمع اداري 
پــارس و ســاختمان پزشــكان ژالین در 
خیابان شهید مسلم طاهري، از محل هایي 
هستند كه ساكنان این محله براي دریافت 
خدمات درماني بــه آنها مراجعه مي كنند. 
داروخانه هاي فجر و صمدي هم در خیابان 
شهید غامرضایي فعال هستند و بد نیست 
بدانیــد كه مركز اورژانــس پایگاه323 در 
همیــن محله قــرار دارد و در صورت نیاز، 
خودروهاي آمبوالنس در مدت زمان بسیار 
كمي بــه محل حوادث مي رســند.  مركز 
سامت جامعه شــهري و مركز بهداشتي 
درماني شــهید احمد احمدي قهرودي در 
كوچه باغ، پایگاه سامت شهري شماره2 شهید احمدي 
در خیابان جهاد و مركز ســامت جامعه شهري مهرگان 
در زیر پل قلعه مرغي هم به خانواده ها خدمات بهداشتي 

رایگان مي دهند. 

 از خانه سالمت تا خیریه بهشت امام رضا)ع(
26نانوایــي در محله زمــزم وجــود دارد كه 7واحد 
مخصوص پخت نان بربري هستند. در 13واحد نان لواش 
پخته مي شود و در این محله 5نانوایي سنگكي و فقط یك 

نانوایي تافتون وجود دارد.  كانون پرورش فكري شماره33 
كودكان و نوجوانان در خیابان شــهید غامرضایي )ضلع 
جنوبي بوســتان زمزم( قرار دارد و بعــد از قطع زنجیره 
شیوع كرونا، همانند گذشته به بچه هاي ساكن در محله 
زمزم و محله هاي اطراف خدمات خواهد داد. سراي محله 
و خانه ســامت محله هم در كنار این كانون فعال است 
و خانواده هایي كه دوست دارند حضور در فضایي معنوي 
را تجربه كنند، مي توانند به بوســتان زمزم وارد شده و در 
مقبره الشهدا كه مزار شهداي گمنام در آن قرار دارد، به دعا 
و راز و نیاز با معبود بپردازند.  كتابخانه عمومي معراج هم 
در خیابان شهید مجتبي متین، داخل بوستان مهرآفرین، 
محلي است كه بعد از عادي شدن شرایط و كنترل بیماري 
كرونا، در خدمت اهالي خواهد بود. بد نیســت بدانید كه 
مركز خیریه بهشت امام رضا)ع( در این محله قرار دارد كه 
مركزي براي نگهداري سالمندان است. این مركز زیرنظر 
اداره كل بهزیســتي فعالیت مي كند و در انتهاي خیابان 
شهید برادران حسني، زیر پل قلعه مرغي قرار دارد. مجتمع 
بهزیستي اردیخاني هم جنب همین خیابان فعال است و 
جمعیت دفاع از كودكان كار و خیابان در خیابان شــهید 
مجتبي متین به این قشر از افراد جامعه خدمت مي كند. 

خودپردازها جاي بانک ها را پرکرده اند
تنها بانك این محله در خیابان شــهید غامرضایي 
وجود دارد و چندي اســت شــهرنت بانك شهر هم در 
همین خیابان در ضلع جنوبي بوســتان زمزم راه اندازي 
شــده است. اهالي در كنار اینها، از 13دستگاه خودپرداز 
كه در كنار مســاجد و واحدهاي صنفــي مختلف قرار 
گرفته، اســتفاده مي كنند. در حقیقت، این دســتگاه ها 
تا حدودي توانســته اند جاي بانك هــا را پر كنند. البته 
دسترســي همه اهالي به این دستگاه ها آسان نیست و 
نقاطي در این محله وجود دارد كه اهالي امكان دریافت 
پول نقد یــا انجام كارهاي بانكي از جمله انتقال وجه به 

حساب دیگران را ندارند. 

چالش فرسودگيدر زمزم 
ـ  اهواز، از شرق به خیابان    »زمزم« از كوچك ترین محله هاي منطقه17 است كه از شمال به خط آهن تهران 
برادران رضایي، از جنوب به بزرگراه شــهید چراغي و از غرب به خیابان آل احمد محدود مي شود. این محله 
در ناحیه2 شــهرداري منطقه قرار دارد و مساحت آن 47/41هكتار است. این محله قدیمي، از نقاط اقتصادي 
منطقه17 به شمار مي رود كه طي سال هاي اخیر به دلیل رونق بازار كاشي و سرامیك در خیابان شهید سرلشكر 
خلبان فتحعلي غالمرضایي كه نام قدیم آن زمزم بوده، بین شهروندان تهراني و استان هاي دیگر معروف شده 
و خانواده ها به خصوص ســازندگان مسكن براي خرید به آن مراجعه مي كنند. گشتي در كوچه پسكوچه هاي 

این محله زدیم و هرچه این محله داشت را روي كاغذ آوردیم تا از ظرفیت ها و كمبودهاي آن باخبر شویم. 

ابوذر چهل امیرانی

منطقه17

همه 
داشته ها 

و نداشته های 
محله اي کوچك و 

 پرتراکم 

 محله اي سرسبز 
در دل گاراژها

دسترسي آسان اهالي 
به مناطق مختلف

به دلیل تعدد  شــاید چهره محله زمزم 
گاراژها و ساختمان هاي قدیمي زمخت و خشن 
به نظر برســد، اما این محله سرسبز است؛ 
چراكه فضاهاي سبز باقیمانده از ده وصفنارد و 
اراضي كشاورزي زمزم، به بوستان هاي محلي 
متعدد تبدیل شده است. بوستان هاي كوچك 

و بزرگ این محله عبارتند از: 
 بوستان طالئیه در تقاطع بزرگراه شهید 
چراغي و خیابان شهید غالمرضایي. مساحت: 

3هزار و 650مترمربع. 
 بوستان هویزه در تقاطع بزرگراه شهید 
چراغي و خیابان شهید غالمرضایي. مساحت: 

23هزار و 421مترمربع. 
 بوســتان مهكامه در خیابان شــهید 
غالمرضایــي، كوچــه گل آرا. مســاحت: 

1200مترمربع. 
 بوســتان جامین در خیابان شــهید 

غالمرضایي. مساحت: 5510مترمربع. 
 بوســتان زمــزم در خیابان شــهید 
غالمرضایــي، جنب خیابان شــهید عباس 

تقوایي. مساحت: 50هزار و562مترمربع. 
 بوستان فریناز در انتهاي خیابان شهید 

برادران حسني. مساحت: 5234مترمربع. 
 بوســتان بــاراد در خیابان شــهید 

خوش كردار. مساحت: 4125مترمربع. 
 بوســتان زریــن در خیابان شــهید 

خوش كردار. مساحت: 5225مترمربع. 
 بوستان سیلن در كوچه شهید غالمعلي 

قهرماني. مساحت: 915مترمربع. 
 بوستان دلسا در خیابان شهید طباطبایي. 

مساحت: 4514مترمربع. 
 بوستان دیندار در كوچه شهید قربانعلي 

علي مرادي. مساحت: 3496مترمربع. 
 بوســتان گاللــه در خیابان شــهید 

طباطبایي. مساحت: 4676مترمربع. 
 بوستان معبود در خیابان شهید مجتبي 

متین. مساحت: 1011مترمربع. 
 بوستان صالحان در خیابان شهید مجتبي 

متین. مساحت: 17هزار و 703مترمربع. 
 بوســتان مهرآفرین در خیابان شهید 

مجتبي متین. مساحت: 5505مترمربع. 
پاتوق محله فرهنگ در خیابان شهید   

مسلم طاهري. مساحت: 398مترمربع. 

داراي  زمــزم  محلــه  اگرچــه 
كوچه پســكوچه هاي درهم تنیده است، اما 
ســاكنان این محله دسترســي مناسبي به 
وسایل حمل ونقل عمومي از جمله مترو دارند. 
ساخت ایســتگاه هاي مترو زمزم، شریعتي و 
عبدل آباد در بزرگراه شــهید چراغي باعث 
شــده تا اهالي در فاصله كمي از منازل خود، 
به قطارهاي زیرزمیني خط3 مترو دسترسي 
پیــدا كنند و از طریــق آن به نقاط مختلف 
شهر بروند. خوشبختانه، این محله بیشترین 
پل هــاي مكانیزه را هــم دارد كه در عرض 
بزرگراه شهید چراغي نصب شده و دسترسي 
شهروندان به محله هاي عبدل آباد و شریعتي 
در منطقــه19 را فراهم كرده اند. این پل ها در 
ابتداي خیابان مهران شــمالي، نبش كوچه 
شــهید قدرت اهلل اصانلو )روبه روي پردیس 
)كنار  پانزدهم  كوچه  جنب  سینمایي كیان(، 
ســاختمان معاونت فني و عمراني و خدمات 
شهري شــهرداري منطقه17( و نبش كوچه 

شهید علي نصیري قرار دارند. 

معرفی مکان های 

مذهبی محله زمزم

ویژگي بارز محله زمزم، وجود مساجد، حسینیه ها 

و هیئت هاي مذهبي متعدد است كه اهالي در وقف زمین، 

ساخت و مدیریت آنها نقش دارند. مسجد قائمیه)عج( در كوچه 

شهید سید جالل حسیني، مسجد صاحب الزمان)عج( در كوچه شهید رحمان 

اصانلو، مسجدجامع سجادیه در كوچه شهید محمد بزمه اي، مسجد حضرت 

ابوالفضل)ع( در كوچه شهید علي حسیني، مسجد قمربني هاشم)ع( در كوچه 

شهید محمدرضا فرمانروا، مسجد صاحب الزمان)عج( در خیابان شهید سعید صدیق، 

مسجد قمربني هاشم)ع( در كوچه شهید حسین نصیري، مسجد صاحب الزمان)عج( در 

خیابان آل احمد، مسجد پنج تن آل عبا)ع( و مسجدجامع جعفریه در خیابان شهید 

علي اصغر پیرمرادي، مسجد صاحب الزمان)عج( در خیابان شهید خوشكردار، مسجد 

امام حسین)ع( در كوچه شهید خوارزمیان، مسجد حضرت صاحب الزمان)عج( و مسجد 

امام حسین)ع( در خیابان جهاد، مسجد امام حسن مجتبي)ع( در كوچه شهید 

مسلم داشاب و مسجد چهارده معصوم)ع( و مسجدجامع صاحب الزمان)عج( 

در خیابان شهید مجتبي متین، از پایگاه هایي هستند كه اهالي براي اقامه 

نمازجماعت و شركت در مراسم هاي ملي و مذهبي از آنها استفاده 

مي كنند. مسجدي هم با عنوان »مهدیه« در كوچه شقایق درحال 

ساخت است تا هجدهمین مسجد این محله به زودي به 

بهره برداري برسد. 24حسینیه و 5هیئت هم در 

این محله وجود دارد. 

 زمين هاي محله 
زمزم تا ۷۰سال 

پيش جزو محدوده 
حريم و حاشيه 

تهران محسوب 
مي شد و كشاورزي 

و دامداري در 
آن رونق زيادي 

داشت
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت
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تصحیح 2
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سردبیر
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دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

نوروزآباد

متأسفانه باشــگاه ســوارکاری نوروزآباد برای شهروندان و حتی 
بســیاری از ســاکنان منطقه18 چندان شناخته شــده نیست، این 
موضوع باعث شده تا شهرداری منطقه18 با نصب بنر و توزیع بروشور 
و تراکت، شــهروندان را با خدمات این مجموعه ورزشــی آشنا کند. 
برای رفتن به باشــگاه ســوارکاری نوروزآباد باید از بزرگراه فتح وارد 
بزرگراه خلیج فارس شــوید. این باشگاه در همسایگی نوروزآباد، یکی 
از محله های قدیمی منطقه واقع شده وعلت نامگذاری آن به باشگاه 

سوارکاری نوروزآباد نیز به همین علت است. 

 دخترها عالقه بیشتری به سوارکاری دارند
»مهدی روزدار« یکی از چهره های ورزشــی منطقه18 اســت 
که با تخصص و مهارتی که در رشــته ســوارکاری دارد، با 
مجموعــه ســوارکاری نوروزآبــاد همــکاری می کند. او 
اســتعدادیاب ورزش های قهرمانی )زیرنظر فدراســیون 
پزشــکی و ورزشی ســازمان جهانی ایساک( است و 
تاکنون افراد بسیاری را به این رشته ورزشی جذب 
کــرده. روزدار در حال صحبت بــا چند نوجوان 
هم محله ای است که سراغش می رویم. او عنوان 
می کند که در چند سال اخیر رشته سوارکاری 
بین دختران طرفداران بیشتری پیدا کرده، اما 
بدان معنا نیســت که سوارکاری بین آقایان 
طرفدار ندارد. در واقع در طول ســال تعداد 
زیادی از شهروندان برای یادگیری و آموزش 
ســوارکاری به اینجا می آیند که بیشــتر آنها 

بانوان هستند. 
وی تأکیــد می کند که موفقیت هر فرد در یک 
رشته ورزشی به مسائل مختلفی بستگی دارد، مثًا 
در رشته سوارکاری 11اصل دراستعدادیابی و موفقیت 
ورزشکاران پیش بینی شــده است. از فیزیک بدنی، نوع 
استخوان بندی، قد و وزن گرفته تا میزان استعداد وعاقه، 

پشتکار و وضعیت اقتصادی خانواده ها. 
روزدار که کارشــناس ارشد رشــته مدیریت ورزشی 
اســت، با بیان اینکه رشته ســوارکاری پرهزینه و مخارج 
ســنگینی دارد، می گوید: »با وجود مشــکات اقتصادی، 
عاقه مندان این رشته ورزشــی باید فرصت مناسبی برای 
نشــان دادن توانمندی خود پیدا کنند. برای همین اســت 
که تفاهمنامه ای بین شــهرداری منطقه18 و باشــگاه 
ســوارکاری نوروزآباد منعقد شده تا شهروندان ساکن 
در نوروزآبــاد و محله هــای مختلــف منطقه برای 
دریافت خدمات آموزشی این مجموعه از تسهیات 

و امتیازات ویژه ای بهره مند شوند.«
او در ادامه به تعدادی از این امتیازها اشــاره می کند و می گوید: 
»باشگاه ســوارکاری نوروزآباد برای عاقه مندان این رشته ورزشی 
تا چند دوره امتیاز دریافت اســب رایــگان برای یادگیری و تمرین 
در نظر می گیرد. حتی ســتارگان رشته سوارکاری که توانایی مالی 
ندارند، از حمایت شهرداری منطقه18 و خّیران برخوردار می شوند.«

درحقیقت، تفاهمنامه شــهرداری منطقه18 با این مجموعه به 
این خاطر اســت که ابتدا، عاقه مندان بدون پرداخت هزینه بتوانند 
در کارگاه های اســتعدادیابی شرکت و اســب و تجهیزات موردنیاز 
را رایگان دریافت کنند. در این کارگاه ها، افراد مســتعد شناســایی 
می شــوند و پس از آن در صورت تمایل می توانند در این مجموعه 
به ادامه تمرین ها بپردازند. اگر فردی هم مستعد این رشته شناخته 
نشــد، بدون اینکه مبلغی برای یادگیری رشته سوارکاری پرداخته 
باشــد، سراغ رشته دیگری می رود تا اســتعداد و شانس خود را در 

آنها امتحان کند. 

 فرصتی برای کشف و حمایت از استعدادها
»داود قربان پور« مدیر باشگاه سوارکاری نوروزآباد است که همه روزه 
در این مجموعه حضور دارد. اهالی نوروزآباد او را عمو داود صدا می زنند و 
هربار با دیدن او در کوچه و خیابان، از فعالیت ها و برنامه های باشگاه خبر 

می گیرند. وی چند دهــه از عمرش را صرف 
خدمت به عاقه مندان رشته سوارکاری کرده و 
نقش زیادی در قهرمانی بسیاری از سوارکاران، 
حتی در رده تیم ملی داشته است. او می گوید: 
»استعدادهای رشته سوارکاری در محله های 
جنوب شهر کم نیســتند، اما متأسفانه همه 
آنها فرصت مناســبی برای کشف استعداد و 
پرورش خود را پیــدا نمی کنند. با این وجود، 
خوشبختانه شــهرداری منطقه18 برای رفع 

این کمبود دســت باال زده و از اســتعدادهای رشته سوارکاری حمایت 
می کنــد.« وی از دوران کودکی و نوجوانی به عنــوان زمان طایی یاد 
می کند و می گوید: »بهترین زمان برای استعدادیابی در رشته سوارکاری 
ســنین پایین است و برای همین مجموعه ســوارکاری نوروزآباد برای 
این گروه ســنی برنامه های آموزشی ویژه ای دارد. مربیان مجرب رشته 
سوارکاری هم استعدادهای ورزشــی را خیلی زود شناسایی می کنند. 
ضمن اینکه اسب های این باشگاه سوارکاری تربیت شده و برای آموزش 
و تمرین افراد مبتدی و فاقد تجربه بسیار مناسب هستند. مربیان پس 
ازچند جلسه تمرین می توانند نظر قطعی خود را در زمینه استعداد فرد 

متقاضی عنوان کنند.«

 راه اندازی تیم های سوارکاری نوروزآباد
وقتی از مدیر باشگاه سوارکاری نوروزآباد می پرسیم که عاقه مندان 
این رشته در چه گروه سنی هستند، می گوید: »از 7 تا 80سال، سوارکار 
داریم. البته زمانی که با بحران کرونا مواجه شــده ایم، تعداد سوارکاران 
به ویژه در رده ســنی بزرگسال و باالتر کمتر شده، اما به هر حال تعداد 

سوارکاران نوجوان به مراتب بیشتر است.«
وی با بیان اینکه تشــکیل و راه اندازی تیم های مختلف سوارکاری 
در باشگاه نوروزآباد از جمله برنامه های مهمی است که دنبال می شود، 
اضافه می کند: »عاقه مندان به رشــته های سوارکاری از جمله چوگان 
در گروه های 4نفره که به »چوک« شــهرت دارد، ساماندهی می شوند و 
می توانند در مسابقات مختلف کشوری شرکت کنند. در سال های اخیر 
چندین چوک از آقایان و بانوان نوجوان در باشــگاه سوارکاری نوروزآباد 
تشــکیل شده که آینده روشنی در این رشته دارند. باسابقه ترین چوک 
نوروزآباد در رده نوجوانان متشکل از »ملیکا رحیمی«، »ریحانه افرادی«، 
»باران نورایی«، »غزل روزدار« و »نازنین زهرا روزدار« است که به صورت 

حرفه ای در رشته سوارکاری و چوگان تمرین می کنند. 

 عالقه مندان چگونه ثبت نام کنند
آموزش سوارکاری در مجموعه ورزشی نوروزآباد ترمی و در 10جلسه 
انجام می شــود. این باشگاه ورزشی همه روزه به جز شنبه ها فعال است 
و از ســاعت8 تا 16 به شهروندان خدمت رسانی می کند. »حسین علی 
سرلک« مســئول ثبت نام باشگاه سوارکاری نوروزآباد عنوان می کند که 
هیچ محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد. شــهروندان با همراه داشتن 
2 قطعه عکس و کپی شناســنامه و پرداخت شهریه به عضویت باشگاه 
سوارکاری درمی آیند و می توانند از برنامه های آموزشی ترمی و مشاوره ای 
رایگان استفاده کنند. وی اضافه می کند: »برای حضور در کاس آموزش 
سوارکاری، داشتن بیمه ورزشی و کاه سوارکاری ضروری است. کاس ها 
3روز در هفته دایر است و تا 10 جلسه ادامه پیدا می کند. شهروندان برای 
کسب اطاعات بیشتر در این زمینه می توانند همه روزه در ساعت اداری 
با شــماره 66270071 تماس بگیرند.«  باشگاه سوارکاری نوروزآباد در 

بزرگراه 45متری فتح، محله خلیج فارس، نورزآباد قرار دارد. 

  باشگاه سوارکاری نوروزآباد از جمله مجموعه های ورزشی باسابقه در جنوب 
تهران است که در رشته ســوارکاری از جمله چوگان فعالیت می کند و اعضای 
آن تاکنون عناوین و نشــان های طالیی فراوانی در مسابقات کشوری به دست 
آوررده اند. ویژگی بارز این مجموعه ورزشی سرمایه گذاری و پشتیبانی ویژه از 
بچه های دهه های80 و 90 اســت و مربیان باشگاه با برپایی کارگاه استعدادیابی 
برای گروه سنی کودکان و نوجوانان، مسیر رشد و پیشرفت آنها را هموار کرده اند. 
نکته جالب اینکه با انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شهرداری منطقه18 و باشگاه 
سوارکاری نوروزآباد، نوجوانان عالقه مند به رشته سوارکاری می توانند از خدمات 

اســتعدادیابی  تست  و  مشاوره 
ورزشــی  مجموعه  این  رایگان 
برخوردار شــوند. برای آشنایی 

ورزشی  مجموعه  این  با  بیشــتر 
بــه نوروزآباد محــدوده در ناحیه5 

منطقه18 رفتیم. 

منطقه18

مریم قاسمی

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شهرداری و باشگاه 
سوارکاری نوروزآباد برای شناسایی و جذب 

استعدادهای محلی 

اسبت را زین کن!

مربی باشگاه سوارکاری نوروزآباد: 

بچه های جنوب شهری 18عیارند
»بهاره خلیق« مربی باســابقه باشــگاه ســوارکاری نوروزآباد، تاکنون شاگردان 
بســیاری تربیت کرده و برای آموختن فنون سوارکاری به شاگردانش وقت و انرژی 
زیادی می گذارد. او که مربی آموزش ســوارکاری به نوجوانان و جوانان است، عقیده 
دارد که این رشــته جزو رشته های ورزشــی مهجور است، اما با این حال اگر تاش 
کنیم، از دل کوچه پسکوچه های شهر به خصوص جنوب تهران استعدادهای ورزشی 
بسیاری کشف می شوند. این مربی سوارکاری به خانواده هایی که در خانه شان فرزند 
عاقه مند به رشته سوارکاری دارند، توصیه می کند که قبل از خرید لوازم و پوشاک 
رشته سوارکاری از جمله کاه، دستکش، چکمه، زانوبند و... که حدود 2 تا 3میلیون 
تومان هزینه دارد، از کارگاه استعدادیابی این مجموعه استفاده کنند تا پس از تأیید 
اســتعداد فرزندشان، اقدام به خرید این اقام کنند. وی تأکید می کند: »تجربه من 
در این سال ها نشان داده که بچه های جنوب شهر مانند طای 18عیار هستند و در 

بین آنها استعداد های زیادی وجود دارد.«

داود قربان پور
مدیر باشگاه 

سوارکاری نوروزآباد

زمزم
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امضا

نظارت
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امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

یکی از بزرگ ترین دالیل شــلوغی و حجم باالی 
رفت وآمد وســایل نقلیه در زیرگذر ســواره رو شهید 
 )CNG( مطهری، وجود جایگاه ســوخت گیری گاز
در خیابان شهید متین است که رانندگان بسیاری را 
از چهارگوشه شهر روانه محله زمزم می کند. به قول 
»محمد کریمی« در شــهر تهران کمتر راننده ای را 
می توان پیدا کرد که گذرش به این جایگاه ســوخت 
نیفتاده باشد. کریمی که با خودرو وانت نیسان خود 
در بازارهای مختلف بــار جابه جا می کند، می گوید: 
»خیابان شــهید متین در مسیر شــمال به جنوب 
بزرگراه شــهید نواب قرار گرفته و این امر باعث شده 
رانندگان مســیرهای منتهی به بزرگراه شهید نواب، 
برای ســوخت گیری به این جایگاه مراجعه کنند.« 
جایگاه ســوخت محلــه زمزم جــزو 33جایگاه تک 
منظوره عرضه گاز)CNG( شــهر تهران و از جمله 
23جایگاهی اســت که به سوخت رسانی خودروهای 
سواری اختصاص پیدا کرده است. در شهر تهران فقط 

17جایگاه ویژه برای عرضه گاز به تاکســی ها 
در نظر گرفته شده که جایگاه سوخت رسانی 

خیابان شهید متین یکی از آنهاست. 

سرگردانی رانندگان و بیکاری کارگران
»ابوالفضل سلطانی« از راننده های تاکسی 
محله جوادیه و از مشتریان چندساله جایگاه 
سوخت رســانی محله زمزم اســت. او 

  محله زمزم از گذشته تاکنون از کمبود 
رنج  و سرانه های خدماتی  رفاهی  امکانات 
برده و جزو محله هایی اســت که کمترین 
میزان رشد ســرانه ها و امکانات را داشته 
است، اما با وجود کمبودهای متعدد از این 
اقبال برخوردار بوده که یکی از نخســتین 
 )CNG(گاز ســوخت گیری  جایگاه های 
شــهر تهران در این محله تأسیس شود. 
این جایگاه ســال ها بی وقفه فعال بوده و 
به ســاکنان محله زمزم و سایر محله های 
منطقه17 خدمت رسانی کرده، ولی از جریان 
تعطیلی پی در پی جایگاه های سوخت رسانی 
)CNG( کشور که در چند سال اخیر شاهد 
آن هستیم، در امان نمانده و به تازگی تعطیل 
شده است. در گزارش زیر به دالیل تعطیلی 
تنهــا جایگاه سوخت رســانی منطقه17 
پرداخته شــده و نظرات اهالی درباره آثار 

این اتفاق بیان شــده 
است.  

رابعه تیموری جایگاه تک منظوره عرضه گاز )CNG( خیابان 
شهید متین در سال1383 تأسیس شده و جزو 

 )CNG( نخستین جایگاه های سوخت رسانی گاز
شهر تهران است. »محسن جوهری« رئیس 

هیئت مدیره انجمن صنفیCNG کشور به حجم 
قابل توجه خدمت رسانی این جایگاه در چرخه 

جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران اشاره می کند 
و می گوید: »شهرداری تهران مالکیت جایگاه های 

عرضه سوخت سطح شهر را دارد و از طریق 
سازمان های زیرمجموعه خود بر این مراکز نظارت 

می کند.« به گفته جوهری، در سال های اخیر 
جایگاه های عرضه گاز )CNG( زیرنظر سازمان 

ساماندهی صنایع و مشاغل تهران اداره می شدند 
و به تازگی به سازمان حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری تهران واگذار شده اند. او می گوید: »قبض 
گاز مصرفی بسیاری از جایگاه های گاز چندین 

ماه پرداخت نشده و اداره گاز پس از اخطارهای 
بی نتیجه برای وصول مطالبات خود، به قطع گاز 
جایگاه های بدهکار اقدام کرده است.« وی میزان 

بدهی جایگاه سوخت رسانی خیابان متین را 20تا 
30میلیارد ریال ذکر می کند و ادامه می دهد: »گره 

این مشکل به دست شهرداری تهران باز می شود 
و تا زمانی که بهای گاز مصرفی جایگاه ها پرداخت 
نشود، شهروندان نمی توانند از خدمات این مراکز 

سوخت رسانی استفاده کنند.« شهرداری تهران 
دلیل پرداخت نشدن قبوض گاز جایگاه های گاز 
را غیرواقعی بودن مبالغ قبض های گاز جایگاه ها 

عنوان کرده و مدعی است میان شماره کنتور 
ورودی جایگاه ها و شماره نازل های فروش 

جایگاه های سوخت رسانی اختاف وجود دارد، در 
حالی که شرکت گاز مبنای تعیین مقدار و هزینه 

گاز دریافتی جایگاه ها را شماره کنتور ورودی 
می داند. حاال این اختاف نظرها باعث شده 

مردم با مشکل روبه رو شوند و جایگاه 
عرضه گاز محله زمزم تعطیل 

شود. 

 رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی CNG کشور: 
این گره به دست 

شهرداری باز می شود

می گوید: »از 9سال پیش که به عنوان راننده تاکسی 
مشغول کار شدم، برای سوخت گیری تاکسی خود 
مرتب به محله زمــزم رفت وآمد دارم. این جایگاه 
در طول روز خلوت تر از جایگاه های سوخت رسانی 
این حوالی بود و با صرف زمان کمتری می توانستم 
ســوخت گیری تاکســی را انجام دهم.« وی بدون 
اطــاع از تعطیل شــدن جایگاه سوخت رســانی 
خیابان شــهید متین به این جایگاه مراجعه کرده 
اســت. او می گوید: »بدون اطاع رســانی و یکباره 
جایگاه را تعطیل کرده اند و بســیاری از رانندگان 
پس از مراجعه و مطلع شدن از این موضوع، برای 
ســوخت گیری خودرو خود دچار مشکل شدند.« 
تعــداد قابل توجهی از مشــتریان ثابــت جایگاه 
سوخت رسانی خیابان شهید متین، رانندگان بومی 
منطقه17 هســتند. »کریم مجاور« یکی از اهالی 
محله زمزم اســت. او اعتقــاد دارد کمبود جایگاه 
سوخت رسانی CNG از مشکات بزرگ شهروندان 
تهرانی به ویژه ســاکنان جنوب تهران است. مجاور 
می گوید: »پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، 
بسیاری از اهالی جنوب تهران خودروهای خود را 
دوگانه ســوز کردند تا برای تأمین سوخت خودرو 
هزینه کمتری بپردازند. در چنین شرایطی وجود 
جایگاه گازCNG در محله ما نعمت بزرگی بود و 
بدون طی مسیر طوالنی می توانستیم سوختگیری 
کنیم، اما از اواســط پارســال فعالیت این جایگاه 
نامنظم شد و گاهی چند روز تعطیل بود. یک ماه 
پیش هم به کلی تعطیل شــد و مــا از تنها مرکز 
خدمــات عمومی محلــه محروم شــدیم.« اغلب 
کارکنان و کارگران جایگاه گاز خیابان شهید متین 
از جوانان محله زمزم هســتند و تعطیلی جایگاه، 
آنها را با مشــکل بیکاری روبه رو کرده است. یکی 
از کارگــران جایگاه می گوید: »من از چند ســال 
پیش در این جایگاه کار می کنم و با آنکه از مزایای 
شــغلی مانند اضافه کار و ســختی کار و... محروم 
بودم، هر روز بدون ناراحتی الاقل 12ســاعت کار 
می کردم. در روزهای شیوع ویروس کرونا با وجود 
خطر مبتاشدن به بیماری، جایگاه تعطیل نشد و 
حتی زمان بیشتری خدمت رسانی می کردیم، ولی 
یک ماه پیش کارفرما به من و کارگران دیگری که 
نظافت جایگاه، سوختگیری و... را انجام می دادند، 
گفت فعًا کار تعطیل است و تا خبرتان نکرده ایم، 
نیاییــد.« او نگران طوالنی شــدن یا حتی دائمی 
شــدن تعطیلی جایگاه است و برای تأمین مخارج 

زندگی اش دغدغه های زیادی دارد. 
 

»صداقت پورعباسی« دبیر شورایاری محله زمزم وجود 
جایگاه گاز را برای اهالی ایــن محله نعمت بزرگی می داند 
و می گوید: »این مرکز از معدود ســرانه های خدماتی محله 
زمزم به شــمار می آید و تعطیلی آن مشکالت زیادی برای 
شــهروندان به وجود آورده، ولــی جانمایی جایگاه در این 
خیابان برای اهالی خالی از پیامد نبوده و بهتر اســت پیش 
از بازگشایی، ســاماندهی شود.« وی به اشغال بخش مهمی 
از معبر شــهید متین به خاطر صــف خودروهای متقاضی 
سوخت اشــاره می کند و توضیح می دهد: »وقتی خودروها 

برای ســوختگیری مقابل جایگاه صف می بندند، 
خیابان شهید متین بســیار کم عرض می شود و 
خودروها به دشــواری رفت وآمد می کنند. وجود 
مرکز باربری در روبه روی جایگاه سوخت هم این 
مشکل را دوچندان کرده است. هر شب تعدادی 
از کامیون هــای مرکز باربری روبــه روی جایگاه 
پارک می کنند و معبر شهید متین بسیار کم عرض 

می شود.« شــورایار محله زمزم نصب تابلو ترافیکی »پارک 
ممنوع« در ضلع جنوبی پل شــهید نــواب را راهی برای 

جلوگیری از توقف کامیون ها پیشنهاد می کند و 
ادامه می دهد: »تجهیزات جایگاه سوخت خیابان 
شهید متین فرسوده و قدیمی است و سروصدای 
شبانه روزی دستگاه پمپاژ موجب اذیت و ناراحتی 
ساکنان ضلع شمالی این خیابان می شود. هزینه 
بر بودن تعمیر دســتگاه های سوخت رسانی هم 
باعث شده پیمانکاران برای ساماندهی تجهیزات 
جایگاه اقدام نکنند.« او ساماندهی جایگاه سوخت و کاهش 

مشکالت آن را برای رفاه و آسایش اهالی ضروری می داند. 

 دبیرشورایاری 
محله زمزم: 

جایگاه را 
ساماندهی 

کنید

 بررسی دالیل تعطیلی 
تنها جایگاه گاز منطقه17

 دود اختالف ها 
به چشم اهالی می رود

صداقت پورعباسی
دبیر شورایاری محله زمزم
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حسنی

آموزش، مهم ترین هدفی اســت که در خانه های 
سامت دنبال می شود. در حقیقت، انجام فعالیت های 
درمانی و بهداشــتی در این مراکز پیگیری نمی شود 
و بیشــترین اقدامی که انجام می شود و جزو وظایف 
مسئوالن و کارشناســان خانه سامت است، افزایش 
آگاهــی شــهروندان از طریــق برپایــی کاس های 
آموزشی، مشاوره تلفنی و حضوری، معاینه شهروندان 
در مناســبت هایی از سال و... است. این گونه است که 
هرازگاهی کاس ها، کارگاه ها و همایش های متنوعی 
از ســوی خانه های سامت در محله ها برگزار می شود 

که محور همه آنها سامت است. 

 کانون های فعال 
در خانه های سامت محله ها، کانون های مختلفی 
وجــود دارد که هریک وظایــف و کارکردی متفاوت 
دارنــد. به عنوان مثال، کانون پیشــگیری از چاقی در 
خانه های ســامت به افراد چاق مشــاوره می دهد تا 
به طور منطقی وزن خود را کم کنند و سراغ داروهای 
گرانقیمت نروند که حتی ممکن است سامتی آنها را 
به خطر بیندازد. کانون پزشــکان، کانون اهدای خون، 
کانون جوانان، کانون مادر و کودک، کانون پیشگیری 
از استعمال دخانیات، کانون دیابت، کانون سالمندان، 
کانون معلوالن و کانون خادمان ســامت مساجد، از 

دیگر کانون های فعال در خانه های سامت هستند. 
غربالگــری قند و فشــارخون، معاینــه عمومی و 
تخصصی پزشــک، تســت قد و وزن، ســنجش 
تراکم اســتخوان و مشاوره های روان شناسی 
و بهداشــت و تغذیه، برخی از برنامه های 
خانه های سامت هستند که به صورت 
رایگان می توانیــم از آنها بهره ببریم. 
البتــه بــرای دریافــت خدمات از 
خانه های  کارشناسان  و  مشاوران 
سامت، حتمًا الزم نیست به این 
مراکز مراجعه کنیم؛ چراکه آنها 
کاس ها و کارگاه های آموزشی 
مختلفــی عاوه بر ســراهای 
مســاجد  مدارس،  در  محله  
و محله هــا برگزار می کنند. 
به طور معمول، این برنامه ها 
از قبل اطاع رسانی می شود 
و می توانیم در آنها شرکت 
کنیم. به عنوان مثال، هفته 
پزشــک،  روز  در  گذشــته 
شــهروندان  رایگان  معاینــه 
در چنــد محله انجام شــد. در 
خانه های ســامت سعی شده تا 
از تعامل و همفکری افراد مختلف 
برای پیشبرد کارها استفاده شود. 
بــه همین دلیــل، در بســیاری 
نماینده  از خانه هــای ســامت 
انتظامی، یک پزشــک  نیــروی 

مشارکت جو، 2معتمد محله، دبیر شورایاری، نماینده 
آموزش و پرورش، امام جماعت مسجد محله، شهردار 
ناحیه یا نماینده او، مدیر محله، مسئول خانه سامت، 
نماینده مرکز بهداشت، نماینده سازمان های مردم نهاد 
و نماینده بسیج، به عنوان اعضای شورای سامت محله 
فعالیت می کنند. به طور معمول، اعضای شورای سامت 
ماهانه یکبــار دورهم جمع می شــوند تا فعالیت های 
سامت محور محله ها را برنامه ریزی و وضعیت هر محله 

را از این نظر بررسی  کنند. 

 پزشکان مشارکت جو همراه آنها هستند
9خانه ســامت در 6ناحیه منطقه راه اندازی شده  
است. یعنی سعی شده تا هر محله، یک خانه سامت 
داشــته باشــد. در این مراکز، به طــور معمول 3نفر 
به صورت ثابت مشــغول به کار هستند؛ یک مسئول 
خانه سامت و 2سامتیار که برنامه های آموزشی خانه 
سامت را پیگیری می کنند. در این خانه ها کانون های 
مختلف شــکل گرفته انــد تا فعالیت هــای مربوط به 
ســامت بدن و روح شــهروندان، با توجه به نیازهای 

متفاوت گروه های مختلف انجام شود. 
در منطقه ما ده ها پزشــک عمومی و متخصص با 
اداره سامت شــهرداری همکاری می کنند. این افراد 
در مناسبت های مختلف سال راهی محله ها، مساجد، 
مدارس و حتی خانه شــهروندان می شوند تا اهالی را 
به صــورت رایگان معاینه کنند. بیش از 10هزار نفر از 
اهالی هم عضو کانون های مختلف خانه های ســامت 
هستند که ضمن شــرکت در کاس ها و کارگاه های 
مختلف، درصورت نیاز با مســئوالن خانه های سامت 
همکاری می کنند. البته برخی از این کانون ها اعضای 
بیشتری نسبت به بقیه دارند. به عنوان مثال، کانون های 
ســالمندان و مــادر و کودک در بعضــی از خانه های 

سامت بیشتر و حتی به اندازه همه کانون هاست. 

 قدیمی ترین خانه سالمت محله
16سال پیش نخســتین خانه سامت منطقه16 
در محله خزانه ســاخته شــد. این مرکــز همزمان با 
راه اندازی خانه های ســامت در شهر تهران برپا شد. 
یک خانه سامت در نواحی یک، 2، 4 و 6 وجود دارد 
و 2مرکــز در ناحیه5 فعالیت می کند. ســهم ناحیه3 
هم 3خانه ســامت اســت که از ســاعت8 تا 16 به 
خدمت رسانی مشغولند. این خانه ها در سراهای محله 
و زیرمجموعه اداره سامت شهرداری منطقه فعالیت 
می کنند. وظابف اداره سامت عبارت است از: ارتقای 
سواد سامت شهروندان، ارتقای سامت روان، ارتقای 
سامت اجتماعی و تشکیل کانون های اجتماع محور 
ســامت و شبکه ســامتیاران. برای کسب اطاعات 
بیشتر درباره فعالیت های این اداره یا خانه های سامت 
می توانید به میدان بهمن، خیابان شهید وفایی، جنب 
بازار میوه و تره بار بهمن، کوچه شــهرداری، ساختمان 
معاونــت امور اجتماعــی و فرهنگی، اداره ســامت 
مراجعه کنید یا با شماره 55350591 تماس بگیرید. 

  این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا، بیشتر از هر زمان دیگری به نعمت سالمتی پی برده ایم و برای 
اینکه ناخوش نشویم و دیگران را هم بیمار نکنیم، بیش از پیش به رعایت نکات بهداشتی توجه می کنیم. 
به هرحال چاره ای نیست و وقتی می توان با رعایت برخی نکات ساده، از شر این ویروس منحوس در امان 
ماند، چه چیزی بهتر از اینکه مراقب سالمتی خودمان و اعضای خانواده باشیم. حال که صحبت از سالمتی 
اســت، بد ندیدیم در این فرصت سراغ خانه های ســالمت برویم که بی سر وصدا به فعالیت در محله ها 
مشغولند؛ مراکزی که بیشتر آنها در ســراهای محله قرار دارند و اگرچه این روزها حضور شهروندان به 
خاطر جلوگیری از تجمع ها در این مجموعه ها کم شده، اما افزایش آگاهی ما از خدمات خانه های سالمت 
می تواند برای دریافت خدمات از آنهــا در آینده ای نزدیک کمک کند. در این گزارش اعداد و اطالعات 

موجود از خانه های سالمت منطقه16 را کنار هم گذاشته ایم تا بدانیم در این مراکز چه خبر است. 

منطقه16

ابوذر چهل امیرانی

گزارشی از خدمات متنوع 9 خانه سالمت منطقه

هوای سالمتی شما را داریم

                    نشانی خانه های سالمت منطقه16
نشانی              نام خانه سالمت

10 متری اول جوادیه، خیابان اســم زمانی، ساختمان شهید هادیان، جوادیه
سرای محله جوادیه

نازی آباد، میدان پارس، کوچه شهید وظیفه دان، سرای محله نازی آباد    نازی آباد

خزانه، فلکه سوم عباســی، روبه روی بازار میوه و تره بار، سرای محله    خزانه
خزانه

فلکه چهارم خزانه، خیابان جمشــید سید، خیابان زنگنه، سرای محله                 شهرک بعثت
شهرک بعثت

علی آباد شــمالی، خیابان ســمندر، ســاختمان گل نرگس، سرای محله علی آباد شمالی
علی آباد شمالی

میدان بهشــت، خیابان ابریشــم، 18متری تختی، فلکه سوم، سرای تختی
محله تختی

خیابان ابریشم، بلوار دستواره، انتهای 24متری باستانی پور، بن بست علی آباد جنوبی
فرهنگ، سرای محله علی آباد جنوبی

بزرگراه بعثت، خیابان صابونیان، خیابان سمیعی، سرای محله باغ آذریباغ آذری

خیابان شــهید رجایی، میدان بهشــت، خیابان طباطبایی، نبش میدان یاخچی آباد
جعفری، سرای محله یاخچی آباد

          مراکز تحت پوشش اداره سالمت
آدرسعنوان مرکز

پردیــس خدمــات جهادی ســالمت 
شهید عرب قهی

بزرگراه بعثت، خیابان خزانه شمالی، خیابان شهید زارعی، 
پالک 193

میدان بهمن، خیابان شهید فریدون نوری، میدان شهید کارآفرینی اجتماعی معلوالن
محمودی، به سمت 10متری سوم جوادیه

مرکــز فرآمــوز مدیریــت عواطــف و 
احساسات

نازی آباد، خیابان شــهید فاطمی )ســردارجنگل(، بوستان 
سردارجنگل، مرکز فرآموز

 149
پزشک عضو 

خانه های سالمت 
منطقه هستند. 

 1087
نفر در کانون 

پیشگیری از دیابت 
عضو شده اند. 

1012
جوان هم محله ای در 

کانون جوانان فعالیت 
می کنند. 

1450
بانوی هم محله ای به 

عضویت کانون مادر و 
کودک درآمده اند. 

 501
نفر با کانون اهدای 

خون همکاری می کنند. 

 2579
نفر عضو کانون 

سالمندان هستند. 
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رفاقتی

کارگاه تولید محصوالت لبنی این بانوی کارآفرین 
جای شناخته ای شــده ای در منطقه18 است؛ چراکه 
»لیلی عابدی« پس از 5سال فعالیت به چهره شناخته 
شده ای تبدیل شده است. کارگاه او حدود 110مترمربع 
اســت و کارها بــا رعایت نکات و دســتورالعمل های 
بهداشتی انجام می شود. همه کارکنان از روپوش سفید، 
دستکش و ماسک استفاده می کنند و محیط کار هم 

هر روز با مواد ضدعفونی کننده استریل می شود. 
عابدی می گوید: »زمانی که دختران همســن من 
با عروســک بازی می کردند، من به کسب و کار عاقه 

زیادی داشتم.«
شاید در نگاه اول، کارکردن در این کارگاه آسان به 
نظر برسد، اما اگر ساعتی کنار عابدی و بانوان پرتاش 
کارگاه بایستید، می توانید گوشه ای از سختی های کار 
آنها را ببینید. البته ایــن بانوان برای راحتی کارها، با 
برنامه ریــزی کار می کنند و به همه بخش ها از جمله 
مخزن شــیر، پاتیل جوشاندن شــیر، دستگاه سنتی 
خامه گیر، گرمخانه، سردخانه و انبار توجه کافی دارند. 
عابدی با مهارتی باورنکردنی دستگاه کره گیری را 
مثل یک ورزشــکار حرفه ای تکان می دهد و کره را از 
دوغ جدا می کند. می گویــد: »این روش کره گیری از 
دوغ، همان اســت که مادربزرگ ها با مشک هایی که 
با پوســت گوسفند تهیه شده بود، انجام می دادند.« او 

این روش را ده ها بانوی ساکن منطقه18 
یاد داده و جالب اینجاســت که عروس 
خانم ها و دختران جوان هم به یادگیری 

این کار عاقه زیادی نشان می دهند. 

پذیرایی متفاوت از عزاداران
کار کردن در کنار دیگ ها و تجهیزات 
ســنگین، قدرت بدنی و تــوان مردانه 
می خواهــد، اما عابــدی و بانوانی که در 
این کارگاه مشــغول کار هستند، آنقدر 
عاشــقانه کار می کنند که سختی کارها 
به چشــم نمی آید. بیشتر آنها سرپرست 
خانوار هستند و عابدی هم مثل آنهاست. 
در طول این سال ها تاش کرده فرزندش 
کم و کاستی نداشته باشد. او دختری به 
نام بیتا دارد که می خواهد با حمایت های 
مــادرش به همــه آرزوهایش برســد. 

فارغ التحصیل مهندسی پزشکی است و مدرک خلبانی 
هم دارد و تصمیم گرفته در صنعت هوانوردی فعالیت 
کند.  وقتی محرم می شد، این بانوی کارآفرین با کمک 
بانوان دیگر، ایســتگاه صلواتی در محله برپا و با شیر 
و شیرکاکائو از عزاداران حسینی پذیرایی می کرد، اما 
امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، برنامه دیگری اجرا 
می کند. عابدی توضیح می دهد: »همراه با بانوان فعال 
در این کارگاه، طرح توزیع شیر رایگان، اما بسته بندی 
شده را به شیرخوارگان حسینی اجرا می کنیم. عاوه 
بر این کودکان و نوجوانانی که اســامی آنها حســین، 
ابوالفضل، زینب و عباس اســت، می توانند تا پایان ماه 
صفر از تخفیف ویژه یا رایگان برخی از محصوالت لبنی 

بهره مند شوند.« 

وقتی کارآفرین حامی می شود
یکــی از بانوانی که در این کارگاه تولیدی با عابدی 
همــکاری می کند، »عالیه فاضلی« اســت. این بانوی 
49ســاله می گوید: »لیلی همیشــه حامی و یاور من 
بوده اســت. از او مهارت های زیادی یــاد گرفته ام؛ از 

درست کردن دوغ، ماست، پنیر و کره تا 
چگونگی ارتباط با مشتری ها. آشنایی با 
او شــانس بزرگی برایم بود تا روی پای 

خودم بایستم.« 
این بانوی سرپرســت خانــوار عنوان 
می کنــد: »عابدی تاکنون بــرای تعداد 
زیــادی از شــهروندان به ویژه ســاکنان 
حاشــیه و نقــاط دورافتــاده منطقه18 
شــغل ایجاد کرده اســت. بانوان زیادی 
به صــورت رایگان این حرفه را یاد گرفته 
و توانســته اند عاوه بــر تأمین نیازهای 
زندگی خودشــان، بخشی از محصوالت 
تولیدی شــان را بفروشند و از این طریق 

درآمد کسب کنند.«

کارگاه توسعه می یافت اگر... 
عابــدی بــا گایــه از حمایــت کم 
مســئوالن از بانوان کارآفرین و تولیدکننده می گوید: 
»بانوان کارآفرین مشــکل زیادی در گرفتن وام دارند 
تا کســب و کارشــان را توســعه دهند. اگر من هم 
بتوانم وام مناســبی بگیرم، در ایــن منطقه کارخانه 
بزرگ محصوالت لبنی راه انــدازی می کنم تا حداقل 
200بانوی هم محله ای صاحب شغل شوند.« او عنوان 
می کند: »در این مدت تنها سازمانی که از ما پشتیبانی 
کرده، شهرداری منطقه18 بوده است. اکنون همکاری 
خوبی با معاونت اجتماعی و اداره بانوان داریم و حاصل 
این تعامل ســازنده، راه اندازی کارگاه آموزشی رایگان 

برای بانوان عاقه مند است.« 
در ایــن کارگاه از بانــوان عاقه منــد به یادگیری 
به عنوان کارآموز ثبت نام می شــود، البته امکان حضور 
گروهی بانوان وجود ندارد و طبق برنامه ریزی، هرکدام 
از کارآموزان در روز مشخصی به اینجا می آیند. عابدی 
پیشنهادی هم برای مسئوالن اداره آموزش و پرورش 
منطقه و مدیران مدارس دخترانــه دارد و آن برپایی 
اردوهایی است که دانش آموزان در کارگاه های تولیدی 
حاضر و با کسب و کار و کارآفرینان موفق آشنا شوند. 

 آشنایی با یك کارگاه تولیدی 
و بانوان سرپرست خانواری که در آن مشغول کارند

 اینجا اراده 
حرف اول را می زند

  پدر لیلــی کارمند بانک بود و در کنار آن 
لوازم یدکی خودرو داشــت.  مغازه کوچک 
همان دوران بود که لیلی هم به کسب و کار 
عالقه مند شــد. با اینکه دختر کم سنی بود، 
ســاعت ها کنار پدر می ماند و به او در انجام 
کارهــا کمک می کرد. وقتی بزرگ تر شــد، 
خودش کرکره مغازه را بــاال می برد و بعد از 
مدرسه، بیشــتر وقتش را در مغازه فروش 
لوازم یدکی خودرو می گذراند. »لیلی عابدی« 
بانــوی هم محله ای و چهــره موفق عرصه 
کارآفرینی منطقه18 اکنون 49ســال دارد و 
توانسته کارگاهی برای تولید محصوالت لبنی 
راه اندازی کند کــه در آن، جمعی از بانوان 
سرپرست خانوار منطقه فعالیت می کنند. او 
در طول 5سال گذشته، مهارت و تخصص خود 
را به بسیاری از بانوان جویای کار یاد داده تا 

بتوانند روی پای خود بایستند. 

مریم قاسمی

منطقه18

تنها سازمانی 
كه از ما 

پشتيبانی كرده، 
شهرداری 

منطقه18 بوده 
است. اكنون 

همکاری خوبی 
با معاونت 

اجتماعی و اداره 
بانوان داريم
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حسنی

خیلی ها مایل نیستند اسم و عکسی از آنها در این گزارش 
منتشر شود. هر کسی هم دلیلی برای خودش دارد و با احترام 
به نظرات شان، از این کار صرف نظر می کنیم. یکی از مسئوالن 
اتحادیه در و پنجره سازان خیابان قلعه مرغی می گوید: »ستاد 
مقابله با کرونا نباید صنف ما را در زمان شــیوع ویروس کرونا 
تعطیل می کرد چون اصًا ضرورت نداشت. در بازار آلومینیوم 
خیابان قلعه مرغی تجمع نمی شود و مردم به صورت خانوادگی 
یا گروهی خرید نمی کنند. در این مغازه ها فقط یک فروشنده 
وجــود دارد و در کارگاه های تولیــدی در و پنجره هم، بین 
2 تــا 3نفــر کار می کنند، آن هم در کارگاه هــای بزرگ تر از 
40مترمربع. بنابراین سرایت بیماری در این بازار وجود نداشت. 
با این وجود به توصیه مســئوالن ســتاد عمل کردیم و حاال 
مغازه دارها انتظار دارنــد از میزان مالیات آنها به دلیل تعلیق 

2ماهه در فعالیت هایشان کم شود.«
یکی از کاسبان این بازار هم می گوید: »تقریبًا از 20اسفند 
تا 30اردیبهشت مغازه هایمان را تعطیل کردیم و در این 2ماه 
ضرر زیادی کشیدیم. مغازه من در خیابان قلعه مرغی، اجاره ای 
است و از اعضای اتحادیه و بزرگان این بازار خواستم با صاحب 
مغازه صحبت کنند تا مقداری از اجاره ام را ببخشد. او هم قول 
داد اگر مسئوالن مالیات این 2ماه را ببخشند، از من هم اجاره 
کمتری می گیرد. حاال که خبری از تخفیف یا کاهش مالیات 
نیســت، از من خواسته اجاره ماه های گذشــته را هم کامل 
پرداخت کنم.« مغازه دار دیگری هم می گوید: »ســود کار ما 
براساس اعام اتحادیه، 20درصد است ولی با 5تا 7درصد سود 
کار می کنیم تا مشتری از دستمان نرود، ولی مالیات شغل ما 
10درصد است. بهتر است مسئوالن سازمان امور مالیاتی این 
موضوع را در نظر بگیرند. البته هرسال شورای اصناف با سازمان 

امور مالیاتی جلسه هایی برپا می کنند و به این توافق می رسند 
که چند درصد به مقدار مالیات ها اضافه شــود. امسال هم این 
توافق را انجام دادند و بین 4تا 12درصد به مالیات ها اضافه شد. 
آنها باید شرایط کار کاسبان در زمان شیوع ویروس کرونا را در 

نظر می گرفتند و مبلغی به میزان مالیات ها اضافه نمی شد.«

 عید امسال کسی مبل نخرید! 
یکــی از فروشــندگان صنایع چوبی در بــازار خیابان نور 
منطقه19 می گوید: »چندماه است که همه مشاغل به رکود 
رســیده اند و کســب وکار آنها از رونق افتاده است. خیلی از 
کاسبان برای تأمین اجاره بها و فیش های آب، برق وگاز خود، به 
سود کم راضی شده اند و مثًا اجناس خود را با کمتر از 5درصد 

سود می فروشند، اما مالیات آنها کم نشده است.« 
فروشــنده دیگــری در بازار مبل شــهرک ولی عصر)عج( 
منطقه18 عنوان می کند: »هرسال قبل از عید فروش زیادی 
داشــتیم چون خیلی از خانواده ها دوســت داشتند مبلمان 
جدیدی بخرنــد و از مهمان های نوروزی خود پذیرایی کنند، 
اما عید امســال با شــیوع ویروس کرونا مصادف شد و مردم 
به عیددیدنی نرفتند. بــه همین دلیل، فروش مبلمان تقریبًا 
به صفر رســید. حاال منتظریم اسفند از راه برسد و امیدواریم 
ویروس کرونا از بین رفته و مردم به این بازار بیایند تا مبلمان 
بخرند. از مسئوالن امور مالیاتی هم درخواست داریم دریافت 
مالیات را چندماه به تأخیر بیندازند تا در پرداخت آن مشکلی 

نداشته باشیم.«

 لباس ها روی دستمان ماند
مدیر یکی از پاساژهای پوشاک خیابان امامزاده حسن)ع( 
می گوید: »صنف پوشاک 2دسته اند. یکی پوشاک مجلسی که 
با بازار عروسی و مجالس کار می کند و عمده کار آن 6ماه اول 
سال است چون بیشتر عروســی ها در این زمان است. دسته 
دوم، پوشــاک فصلی می فروشند که بیش از 50درصد فروش 
ساالنه خود را آخرسال به بهانه لباس عید دارند. این 2دسته 
در این چندماه 

به خاطر شیوع ویروس ضرر کردند چون شیوع ویروس کرونا 
مصادف با عید شد و کسانی که پوشاک فصلی می فروختند، 
خســارت هنگفتی دیدند و مردم لباس عید نخریدند. کسانی 
هم که لباس مجلســی می فروختند، مثل گروه اول خسارت 
دیدند چون تعطیلی مغازه ها و محدودیت ها با اعیاد شعبانیه و 
رجب مصادف شد و از طرف دیگر اعام شد که تعداد کشته ها 
و مبتاهای این بیماری به خاطر عروســی ها و مجالس زیاد 
شده است. همه اینها دست به دست هم داد تا پوشاک فروش ها 
خسارت ببینند.«  فروشــنده دیگری هم که در بازار پوشاک 
منطقه19 فعالیت چندســاله دارد، می گوید: »پوشاک فصلی 
می فروشم و اواخر هرسال لباس زیادی می خرم تا نصف آن را 
قبل از عید و مابقی را در طول سال بفروشم. سال پیش لباس 
زیادی از بنکدارها خریدم و چک دادم. متأسفانه به دلیل شیوع 
کرونا، لباس ها روی دســتم ماند و چک هایم برگشت خورد. 
حاال هم اکثر لباس ها از مد افتاده اند و کسی نمی خرد. در این 
شــرایط بهتر است مالیات کاسبان کمتر شود. البته به مقدار 
مالیاتی که برایم صادر شــده اعتراض ندارم و تنها درخواستم 
این اســت که اقســاط بلندمدت برای پرداخــت آن در نظر 
بگیرند.« مسئول یکی از پاساژهای پوشاک هم می گوید: »به 
هرحال کشور به مالیات نیاز دارد و بخشی از کارهای کشور با 
مالیات انجام می شود. با این وجود قبول دارم که در این شرایط 
می بایست میزان مالیات ها کم شود. به نظر من، مشاغل خرد 
در این چندماه خسارت زیادی نسبت به فروشگاه های بزرگ 
خوردند چون بودجه کمی داشتند. آنها پارچه زیادی خریدند 

و لباس دوختند ولی فروش چندانی نداشتند.«

 کشور با مالیات آباد می شود
یکی از فروشندگان بازار کاشی و سرامیک در خیابان شهید 
غامرضایی، پرداخت مالیات را وظیفه هر کاســبی می داند و 
می گوید: »با پرداخت مالیات، مســئوالن می توانند نیازهای 
کشــور را در بخش های مختلف از جمله عمرانی رفع کنند. 
بنابراین فکر نمی کنم هیچ کاســبی پیدا کنید که از پرداخت 
مالیات ناراحت باشــد. تنها درخواست کسبه، دریافت مهلت 
برای پرداخت مالیات یا تخفیف در میزان آن اســت، چراکه 
چندماهی است همه کسب و کارها رونق خود را از دست داده 

و فروش کمتری داشته اند.« 
مالک یکی دیگر از فروشگاه های کاشی و سرامیک می گوید: 
»مغازه اجاره ای من حدود 40مترمربع اســت. ســال گذشته 
بــه میزان مالیاتی که برایم صادر شــده بود، اعتراض کردم و 
شورای حل اختاف ســازمان امور مالیاتی، از آن مبلغ کسر 
کرد و پرداخت کردم. انتظار دارم امسال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و کاهش درآمدها، مسئوالن سازمان بدون درخواست یا 
مراجعه کسبه، اقدام به کاهش میزان مالیات ها کنند. بی شک 
کاسبان هم در ســال های آتی جبران این تخفیف یا کاهش 

مالیات را خواهند کرد.«

  شــیوع ویروس کرونا باعث ایجاد خسارت های هنگفت به اقتصاد کشور و منجر به رکود کسب و کار شهروندان شد. این معضل در جنوب تهران به دلیل قرارگیری بازار 
پوشاک در مناطق16، 17 و 19، بازار آلومینیوم و کاشی و سرامیک در منطقه17 و بازار مبل در مناطق17، 18 و 19 بیشتر به چشم آمد؛ چراکه کاسبان بنا به تأکید ستاد مقابله 
با کرونا و قطع زنجیره ابتال به این بیماری، مدت ها مغازه ها و فروشگاه های خود را تعطیل کردند. حاال چند روزی است بحث پرداخت مالیات به میان آمده و کاسبان این بازارها 

انتظار دارند مسئوالن دولتی و سازمان امور مالیاتی، بخشی از مالیات آنها را ببخشند؛ چراکه فروش و درآمد آنان در این ماه ها کم شده است. 

گروه خبرنگاران

واحدیابی 
ضرورت دارد

تعدادی از مبل فروشان و مبل سازان 
درخواست خود را برای کاهش میزان 
مالیات به اتحادیــه داده اند و آن را به 
اتاق اصناف داده ایم تا رسیدگی کنند. 
طبق توافقی که اتاق اصناف با سازمان 
امور مالیاتی داشته، قرار شده کسانی 
که سال گذشته 5میلیون تومان مالیات 
داده اند، امسال همان مبلغ را بپردازند، 
اما 4درصد به مالیات 8میلیون تومان و 
12درصد به مالیات 10میلیون تومان 
و باالتر اضافه شــده است. درخواست 
ما از مسئوالن ســازمان امور مالیاتی 
این است که »واحدیابی« کنند چون 
واحدهای زیادی )در مناطق17، 18 و 
19( وجود دارند که در این حرفه فعال 
هســتند ولی مجوز ندارند. به همین 

دلیل مالیات هم نمی دهند.«
علیرضا عباسی
رئیس اتحادیه درودگران و 
مبل سازان تهران

طباخ ها را دریابید
اعضای اتحادیه ما از بهمن ســال 
چندانی  فعالیــت  تاکنون  گذشــته 
نداشته اند و درآمدشان کم شده است. 
به جاســت مســئوالن و کارشناسان 
سازمان امور مالیاتی وضعیت کسب و 
کار مردم را در نظر بگیرند و براساس 
این شــرایط، میزان مالیات را تعیین 
کنند. چندماه است که مردم از خوردن 
غذا در بیرون از خانه پرهیز می کنند 
و دورکاری کارمندان هم باعث شده، 
تعداد مشتری های طباخان کم شود. 
فروش آنها یک سوم شده و نزدیک به 
70درصد از افراد شاغل در این حرفه، 

مغازه های اجاره ای دارند. 
حسین رواسی
رئیس اتحادیه طباخان

درخواست بازاریان جنوب شهر 
برای تعویق پرداخت مالیات 
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اداره امالک شهرداری منطقه 17
 

در تملك و درآمدزایی مقام اول 
مناطق را به دست آورد 

طرح ها 
نصیبه سجادی

امالک تملک شده در افزایش سرانه فضای 
سبز منطقه نقش قابل توجهی داشته اند
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بیشترین شیوه ساماندهی امالک منطقه 
به صورت تملک و خرید بوده است. 

تهاتر 15درصد
مشارکت با سایر 

نهادها 15درصد

تملک70درصد

ابوذر شرقی: 
تملک7پالک 
خیابان شهید 

سوری

میلیارد ریال ارزش ریالی 
امالکی است که خرید و 
فروش یا تهاتر شده اند. 

 مترمربع امالک ریزدانه 
 از طرح ها و تملک های پیشین 

به فروش رسیده اند. 

متر عرصه امالک متعلق به شهرداری است که با امالک 
واقع در طرح های ایجاد فضای سبز، نوسازی بافت 

فرسوده و پیاده راه سازی تهاتر شده اند. 

  در حالی که کاهش منابع درآمدی از مهم ترین 

مشکالت مدیریت شهری تهران است، تملک 

و  فرسوده  ملک  از22هزار مترمربع  بیش 

ریزدانه برای افزایش ســرانه های منطقه 

اتفاق ارزشمندی به شــمار می آید که سال 

گذشته در مدیریت شهری منطقه17رقم خورده 

است. این دســتاورد رتبه اول ارزشیابی ادارات 

امالک مناطق22گانه شهر تهران در میزان افزایش 

درآمد و تملک را بــرای اداره امالک منطقه17به 

ارمغان آورده اســت. اینفوگرافی اطالع رسان زیر 

میزان تملک امالک این اداره در سال گذشته را به 

زبان اعداد و ارقام بیان می کند: 

 
پیگیری توافقی 

چندین ساله 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
تهران و مدیریت شهری منطقه 20سال 

پیش با هم توافق کردند که 23پالک ضلع 
جنوبی حرم امامزاده حسن)ع( توسط اداره 

اوقاف تملک و مابه ازای آن از امالک آستان در 
ضلع شمالی حرم به فضای سبز تبدیل شود. 

تملک امالک توسط اداره اوقاف20سال 
پیش انجام شد و تملک پالک فرسوده 

مابه ازای آن سال گذشته به 
سرانجام رسید. 

انشعابات 
احصا شدند 

احصای 12انشعاب برق، 
12انشعاب گاز و12انشعاب آب 

امالک تملک شده طرح های عمرانی 
سنوات گذشته و بازستانی حقوق 

شهرداری، اقدام قابل توجه 
اداره امالک بوده است. 

موانع 
طرح کریدور 
سبز رفع شد 

در طرح عمرانی محله 
بلورسازی 2هزار و 300مترمربع 
ملک فرسوده خریداری و برای 
پیشرفت طرح ساخت کریدور 

سبز مورد بهره برداری 
قرار گرفت.

به سرانجام رسیدند

منطقه17
محله های 
امامزاده 

حسن)ع(، 
وصفنارد و ابوذر 
شرقی از امالک 
تملک شده سهم 

 امامزاده بیشتری دارند
حسن)ع(:32پالک 

فرسوده مجاور 
استان امامزاده 

حسن)ع(

وصفنارد: 
تملک باغ سبزی
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

20
 19

18
17 16 مناطق

هویتپیشخوانپیشخوان

میدان فالح استوانه ای سنگی بود

زمانی که هنوز در محله ابوذر از خانه و آپارتمان و کوچه و خیابان اثری نبود، کیلومترها 
آن سوتر از میدان ابوذر فعلی گندمزارهایی پربرکت وجود داشت. آن زمان شخص ثروتمندی 
به نام »فاح« که با اعیان نشست و برخاست داشت، مالک این زمین ها بود و دهقانان زیادی 
برای او کار می کردند. کشــاورزان از عایدی و دســتمزدی کــه از فاح می گرفتند، رضایت 
داشــتند و او فردی خوشنام بود. در دهه40 که محمدرضاشاه دستور داد ماکان زمین های 
خود را میان کشــاورزان و رعایا تقسیم کنند، فاح زمین هایش را به قطعات کوچک تبدیل 
کرد و دور آنها دیوارکشــید. کم کم کارگران شــرکت راه آهن و کارخانه ها و کارگاه های آن 
حوالی به محله آمدند و فاح زمین هایش را به صورت اقســاط در اختیار آنها گذاشت. مدتی 
که از تقسیم زمین ها گذشت، میان باغ ها و دیوارهای بلند خانه هایی که در 2راسته روبه روی 
هم ساخته شــده بودند، زمینی به وسعت8 ـ 9متر جدا شد تا محل رفت وآمد اهالی باشد و 
خیابان فاح نام گرفت. فاح با آسفالت این خیابان و ساخت میدانی در امتداد آن، نخستین 
نشــانه های شهرنشینی را به محله آورد. میدانی که فاح ساخت، به شکل استوانه ای سنگی 
بود که دیواره ای کوتاه داشــت و وسط آن با اشــکال هندسی جدول بندی شده بود. پس از 
پیروزی انقاب اســامی محله فاح به »ابوذر« تغییر نــام داد و اکنون میدان مدور ابوذر از 

نمادهای مهم منطقه17 به شمار می آید. 

»همت پیر« بوستانی دنج و باصفا
گردشگران شــهرری وقتی به تماشای تپه تاریخی چشمه علی می روند، اگر توان باالرفتن 
از سنگاخ های تیز و بکر تپه را داشته باشند، با دیدن بوستان زیبا و باصفای »همت پیر« در 
دامنه تپه و در کوچه قدیمی امام حسن عسکری)ع( غافلگیرمی شوند. این بوستان دنج و نقلی 
فقط 150مترمربع وسعت دارد، اما گل و سبزه و دار و درختی که در طبیعت کوهستانی آن قد 
کشیده اند، منظره ای آرامش بخش و تماشایی به وجود آورده اند. بوستان همت پیر در گذشته 
مکانی مخروبه و پر از زباله بوده که موش و حشــرات موذی از ســر و کول دیواره های سنگی 
آن باال می رفتند و به همت یکی از اهالی محله چشمه علی به نام حاج »موسی شاه ملکی«، به 
پاتوقی سرســبز و زیبا تبدیل شــده است. از زمان ساخت بوستان همت پیر بیش از یک دهه 
می گذرد و نهال های تازه رس آن، درختان خوش ســایه ای شــده اند که به کوچه امام حسن 

عسکری)ع( و دا
منه تپه چشــمه علی صفایی خاص بخشیده اند. در این بوستان می توانید به صدای قل قل 
آب چشمه علی گوش بسپارید و با باال رفتن از تپه های جداره بوستان لذت ورزش تپه نوردی را 
احساس کنید. البته توصیه می کنیم تا پایان دوران شیوع ویروس کرونا در جمع های کوچک 2تا 
3 نفره به این بوستان سر بزنید و فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی را حتمًا رعایت کنید. 

منطقه20گردشگری

منطقه17رابعه تیموری

 نشانی: خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پارک وی کوچه تورج پاک14  کد پستی: 196665338  صندوق پستی: 45956-19666  تلفن:23023100   دورنگار:23023488

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 سردبیر:  افشین امیرشاهی

 دبیر تحریریه: ابوذر چهل امیرانی
 تحریریه:  رضا نیک نام/ نصیبه سجادی
مریم قاسمی/ رابعه تیموری / زهرا بلندی

 مدیر هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرایی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / میاد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچینی و تصحیح: منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان/ فهیمه شیرازی

خبر ویژه

قطع درختاِن خشکیده پل پیچ 
3اصله درخت ون خشکیده در ایستگاه پل پیچ 
محله نازی آباد که به خطری جدی برای عابران 
پیاده تبدیل شــده بود، قطع و مسیر برای رفت وآمد 
شهروندان ایمن سازی شد. شهردار منطقه16 با اعام 
اینکه رفع خطر از درختان خشکیده ایستگاه پل پیچ 
خواسته اهالی بود و ضمن تماس با سامانه های137 و 
1888 خواستار رفع این مشکل بودند، اضافه می کند: 
»با توجه به اهمیت موضوع و بررسی کارشناسان اداره 
فضای سبز از محل و تأیید خشکیده بودن این درختان، 
قطع آنها انجام شــد.« »پیمان پورنصــر« در ادامه به 
برخــی شــایعه ها در زمینــه قطع ایــن درختان در 
شــبکه های مجازی اشــاره کرد و گفت: »شهرداری 
همواره محافظ و نگهبان فضای ســبز و محیط زیست 
شهری بوده و با در نظرگرفتن و اعمال قانون و مقررات 
بازدارنده تاش می کند از هرگونه آسیب به فضای سبز 
جلوگیری کند، اما در شــرایطی که به واســطه چند 
درخت بی فایده و خشــکیده جان شهروندان به خطر 

می افتد، جای درنگ نیست و باید اقدام کرد.«

راه اندازی مدرسه کارآفرینی 

نخستین مدرسه کارآفرینی منطقه16 با عنوان 
»فرهیختگان« در دوره اول متوســطه راه اندازی 
شد. »مصطفی پالیزدار« رئیس اداره آموزش و پرورش 
منطقه16 با بیان این مطلب گفت: »امسال دانش آموزان 
دوره اول متوســطه می توانند در این مدرسه ثبت نام 
کنند و با مفاهیم کسب و کار، مشاغل مختلف و... آشنا 
شــوند. در واقع دانش آموزان در این واحد آموزشی یاد 
می گیرند که چگونه یک کارآفرین باشــند و چگونگی 
فعالیت در مشاغل مختلف را در همین مدرسه تجربه 
می کنند.« مدرسه کارآفرینی فرهیختگان در خیابان 
بعثت، خیابان بخارایی شمالی، کوچه شهید زارعی قرار 
دارد و شهروندان برای کسب اطاعات بیشتر می توانند 

با شماره 55054003 تماس بگیرند. 

کاهش بار ترافیکی بزرگراه
با ایجاد مســیر انحرافی در بزرگراه تهران_قم، 
خروجی پل بهشــت زهرا)س( بار ترافیکی این 
معبر پر   تردد کاهش می یابد. شهردار منطقه19 با اعام 
این خبر گفت: »مسیر انحرافی به طول159 و عرض12 
و نیم متر، مجاور بوســتان یادگار امــام)ره( واقع در 
بزرگراه تهران ـ قم ایجاد خواهد شد. این طرح در قالب 
6هزار متر عملیات پیاده روســازی و یک هزار متر طول 
جــدول با صــرف نزدیک به 350تن آســفالت انجام 
می شــود.«»علی توکلی« افزود: »با اجرا و اتمام هرچه 
سریع تر این پروژه شاهد تسهیل    تردد خودروها در این 
مسیر به ویژه در ایام ارتحال امام)ره( و دیگر مناسبت ها 
خواهیم بود.« وی در پایان با اشــاره به ادامه عملیات 
اجرای نهر در شهرک احمدیه گفت: »این نهر با هدف 
هدایت آب های ســطحی و حفظ بهداشت محیط به 
طول 40متر در حال اجراســت و طــرح اجرای کانیو 
50متری در خیابان رها محله نعمت آباد هم با تخریب 

نهر قدیمی آغاز شده است.«

الو محله
2 3 0 2 3 4 6 7

کارشناسان اداره های  پاسخ مسئول
خدمات شــهری و ساماندهی ناحیه5 
شــهرداری از کوچه هــا و زمین های 
بایــر این محلــه بازدید کــرده و در 
اســرع وقــت نســبت بــه پاکیزگی 
اراضی و جمع آوری ســگ های ولگرد 

اقدام خواهند کرد. 
رحیم سعیدی
شهردار ناحیه5 منطقه18

ساخت بوستان در محله 
خلیج فارس

منطقه 18 ســاکن کوچه جعفری در 
محلــه خلیج فارس هســتم. بچه های 
این محله به دلیل کمبود فضای ســبز 
یا بوســتان در کوچه بازی می کنند و 
همیشه با خطراتی مثل صدمه خوردن 
از ســگ های ولگرد مواجه هســتند؛ 
چراکــه زمین های خالی کوچه ها پر از 
زباله است و همین موضوع باعث شده 
ســگ های ولگرد برای تهیه غذا وارد 
کوچه ها شوند. کودکان و نوجوانان این 
محله فضای مناسبی برای تفریح و بازی 
ندارند و به دلیل چنین مشکاتی امکان 
دارد کــه به بیماری های مختلف دچار 
شوند. از مســئوالن می خواهیم برای 
ایجاد فضای سبز و ساخت بوستان در 

محله خلیج فارس فکری کنند. 
فریبا محمودی
ساکن محله خلیج فارس

از آنجــا کــه نصــب و  پاسخ مسئول
راه اندازی پل های عابرپیاده شرایط 
و ضوابط خاصی دارد و کارشناســان 
بایــد انجــام آن را تأییــد کنند، به 
شــهروندان اطمینــان می دهیــم از 
محل موردنظر بازدید کنیم تا درباره 
نصــب پــل عابرپیــاده تصمیم گیری 

شود. 
فرجاد احمدی راد، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار 
منطقه18

  نصب پل عابرپیاده
 در شهرک سینا 

منطقه 20 ســاکن شــهرک ســینا 
هســتم و در باشــگاه ورزشی شهید 
کاظمــی محله خلیج فــارس آموزش 
می بینم. کودکان و نوجوانان شــهرک 
برای رسیدن به این مجموعه ورزشی 
مشکات زیادی دارند که یکی از آنها 
عبور از عرض خیابان اصلی محله است 
که خودروهای ســنگین در آن    تردد 
زیادی دارند. بارها شاهد بروز اتفاقات 
تلخــی در این مســیر بوده ایم و الزم 
است در اسرع وقت نسبت به نصب پل 

عابرپیاده اقدام شود. 
نادر یزدانیان 
ساکن شهرک سینا

خبر کوتاه

منطقــه 20    اداره فنــی و ترافیک 
ناحیه4 شهرداری منطقه20 اقدام به 

یکطرفه کردن کوچه مسجد کرد. 

اعظم آجوربندیان


