
دردسر خانواده هاى شهدا و ايثارگران منطقه 17 براى دريافت خدمات 

چاره كار؛ تأسيس 
يك شعبه بنياد شهيد
هنوز هم در همان کوچه و خيابان های تنگ و باريک منطقه۱۷ زندگی 
می کننــد و نمی توانند از محله هايی کــه جوانان رعنای آنها را در دامن 

خود پرورده، دل بکنند...
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به گفته رئيس اداره راهور  منطقه16 باالترين ميزان تصادف ها
 مربوط به موتورسواران است 

كارآفرين توانياب هم محله اى
اين روزها به توليد ژل ضدعفونى مشغول است

بنر نصب شده در خيابان شــهيد عليرضا وفايی از برگزاری کالس 
آموزشی برای موتورسواران متخلف در سالن اجتماعات فرهنگسرای 
بهمن خبر می دهد. همين بهانه کافی اســت تا با ســرهنگ «حميد 
طريقت» رئيس اداره راهنمايی و رانندگی منطقه۱۶ در محله ها همراه 

شويم تا بدانيم عمده ترين...

هنوز ۲ساله نشده بود که با ابتال به بيماری فلج اطفال پای چپش 
دچار معلوليت شد، اما اين اتفاق مانع تالش و رشد او نشد. «نگار 
آجرلو» ناتوانی اش را باور نکرد و از ۱۰سالگی بعد از فوت مادرش 

ســعی کرد به تنهايی از عهده کارهايش برآيــد. اکنون اين بانوی 
۴۵ساله که کسب درآمد...

عطار بانوى همه فن حريفتخته گاز به سمت حادثه! 

صفحه ۱۲ صفحه ۶

نگرانى اهالى از افزايش سرقت اموال عمومى 

صفحه ۱۰

عهده کارهايش برآيــد. اکنون اين بانوی عهده کارهايش برآيــد. اکنون اين بانوی 

عطار بانوى همه فن حريف
كارآفرين توانياب هم محله اى باالترين ميزان تصادف ها

اين روزها به توليد ژل ضدعفونى مشغول است

برگزاری کالس برگزاری کالس 
آموزشی برای موتورسواران متخلف در سالن اجتماعات فرهنگسرای آموزشی برای موتورسواران متخلف در سالن اجتماعات فرهنگسرای 
ســرهنگ «حميد ســرهنگ «حميد 
محله ها همراه  در محله ها همراه  در محله ها همراه محله ها همراه 

هنوزهنوز
دچار دچار 

آجرلو» ناتوانی اش را باور نکرد و از آجرلو» ناتوانی اش را باور نکرد و از 
ســعی کرد به تنهايی از ســعی کرد به تنهايی از 

۴۵

عطار بانوى همه فن حريفتخته گاز به سمت حادثه! 
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نرده هاى حريم راه آهن 
كيلويى 5 هزار تومان!
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شــهردار منطقــه۲۰ يکی از 
وظايف اصلی مديريت شهری 
را ارائــه خدمات بــه دانش آموزان 
به عنوان آينده سازان کشور و مدارس 
به عنوان اصلی ترين سنگر کسب علم 
و دانش عنوان کرد. «فرهاد افشار» با 
اعالم اينکه با توجه به شرايط شيوع 
ويروس کرونا و در آستانه بازگشايی 
داخلی ۷۳مدرسه  محوطه  مدارس، 
در شــهرری ضدعفونی و گندزدايی 
شده اســت، افزود: «امسال عالوه بر 

انجام فعاليت های عمرانی، ترافيکی و خدمات شهری طبق روال سال های 
گذشــته، با توجه به شــرايط خاص آموزش دانش آمــوزان در مدارس، 
عمليات ضدعفونی و گندزدايی فضای داخلی مدارس انجام شــد.»وی، 
فعاليت های عمرانی در اين طرح را توزيع آسفالت، پياده روسازی، مرمت 
کفپوش و جمع آوری آب های ســطحی و ســنگدال های بتنی از معابر 

منتهــی بــه مــدارس و ايــزوگام 
واحدهای آموزشــی عنــوان کرد و 
ادامه داد: «خط کشی بلوک های عابر 
و محوری مقابل مدارس، ايمن سازی 
و منتهی  اصلی  ترافيکی محورهای 
به مراکز آموزشی و مرمت المان های 
ترافيکــی محيط هــای پيرامونــی 
مدارس هم باهــدف ارتقای ايمنی 
شهردار  شــد.»  انجام  دانش آموزان 
منطقه۲۰ گفت: «با توجه به اهميت 
پاکســازی مدارس و حفظ سالمت 
دانش آموزان و اوليا، عمليات نظافت و پاکسازی و ضدعفونی و گندزدايی 
سرويس های بهداشتی و آبخوری ها، نظافت و پاکسازی محوطه داخلی 
مدارس و اهدای ماسک به دانش آموزان انجام شد.» افشار، توزيع مخازن 
پسماند خشک، شست وشوی کلبه های بازيافت، رنگ آميزی کالس ها و 

از ديگر برنامه های اين طرح در حوزه خدمات شهری عنوان کرد. 

تيتر يك

73مدرسه رى نو نوار شد

راه اندازى بازار آنالين محصوالت صنايع دستى
با هدف توسعه و رونق فروش محصوالت صنعتگران باشگاه صنايع دستی زمزم، بازار آنالين 
راه اندازی می شــود. مديرعامل اتحاديه تعاونی های صنايع دستی استان تهران و دبير اجرايی 
باشگاه «صنايع دستی و فرش يونسکوـ تهران ـ ايران» با اعالم اين خبر گفت: «ايجاد زمينه های 
بازاريابی و فروش آنالين محصوالت صنعتگران باشگاه صنايع دستی يونسکو(زمزم) از اهداف 
راه اندازی اين بازار است که با توجه به شيوع ويروس کرونا و کمبود بازار فروش صنايع دستی 
انجام می شود.» «خاطره استادرضايی» افزود: «اين بازار آنالين با همکاری شهرداری منطقه۱۷ 
و دفاتر توسعه محله ای محله های امامزاده حسن(ع)، ابوذر غربی، آذری و صبا (يافت آباد) انجام 
می شــود و شناسايی مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد محلی از ديگر اهداف آن به شمار 

می آيد.» باشگاه صنايع دستی يونسکو در محله زمزم قرار دارد. 

افتتاح نخستين غرفه پسماند الكترونيكى منطقه18 
غرفه ای با عنوان «الکتــروکاپ» با هدف جمع آوری 
پســماندهای الکترونيکی در بوستان تختی منطقه۱۸ 

افتتاح شد و به صورت رسمی آغاز به کار کرد. 
مدير اداره پسماند شــهرداری منطقه با بيان اينکه 
تاکنــون در اين محدوده از پايتخت ۱۲غرفه پســماند 
راه اندازی شده و شهروندان انواع پسماندهای خشک از 
جمله نان خشک، پالستيک، ضايعات آهنی، کاغذ و... را 
تحويل متصديان می دهند و در ازای آن موادشوينده يا 
ارزش ريالی دريافت می کنند، اضافه می کند: «در غرفه 
الکتروکاپ فقط پسماندهای الکتريکی و الکترونيکی از جمله کيس، کيبورد، مانيتور، المپ، 
باتری و... دريافت می شــود و شــهروندان می توانند با تحويل اين گونه ضايعات، طبق تعرفه 

تعيين شده پول دريافت کنند.»

افتتاح نخستين غرفه پسماند الكترونيكى منطقه
چهره

مرواريد بافى 
با روشنايى دل

يادداشت

زمين هاى آزادشده حريم 
خط آهن در بالتكليفى

منطقه20

منطقه20

سال هاست ســاکنان مناطق جنوبی تهران 
با مشــکالت حريم خط آهن دســت و پنجه 
نرم می کننــد؛ از آلودگی صوتــی قطارهای 
مســافربری و باری گرفته تــا لرزش خانه ها و 
دغدغه هميشــگی خانواده ها به خاطر حضور 
بچه ها در کنار ريل. افرادی هم که در نزديکی 
ريل آهن خانه دارند، چندی است با معضلی به 
اســم «محدوده آکس راه آهن» مواجه شده اند 
و نمی توانند مجوز نوســازی ســاختمان های 
فرسوده خود را بگيرند چراکه شرکت راه آهن 
عنوان کرده ســاخت بنــا در نزديکی ريل ها 
ممنــوع اســت و بايد در فاصله هــای معينی 
اقدام به خانه ســازی کرد. در ســال های اخير 
برای رفع بخشی از مشکالت مردم، خط آهن 
تهران ـ تبريز از ســطح زمين برچيده شده تا 
قطارها ضمن حرکت در تونل های زيرزمينی، 
آلودگی صوتی و خطر کمتری برای ســاکنان 
مناطق۱۷ و ۱۸ داشــته باشــند. اين اقدام با 
استقبال شهروندان روبه رو شد و اميد داشتند 
تا خط آهن های ديگر از جمله تهران ـ اهواز نيز 
زيرزمينی شود. با اجرای اين طرح، زمين های 
وســيعی در اين مناطق آزاد شــد. مسئوالن 
شهری و شــهروندان اميدوار بودند اقدام هايی 
برای ساماندهی و بهســازی اين اراضی انجام 
شود، چراکه پس از انتقال ريل ها به زير زمين، 
نوار خاکی کم عرض، اما طويلی در مناطق۱۷ 
و ۱۸ ايجاد شد. پس از آن معضالت ديگری در 
اين بخش از پايتخت ايجاد شــد که نمونه اش 
حضور معتادان، کارتن خواب ها و موادفروشان 
در اراضــی خاکی بود که اتفاقًا در دل محله ها 
قرار داشت. مسئوالن شــهری برای بهسازی 
اين محيط ها اقدام هايی از جمله کاشت گل و 
گياه، ايجاد بوستان، ساخت سوله های ورزشی، 
زمين های بازی و راه اندازی روز بازارها در نظر 
داشتند، اما مســئوالن شرکت راه آهن مانع از 
انجام اين طرح ها شــده و برای واگذاری اين 
زمين ها بهای سنگينی طلب کردند. به همين 
دليل، طرح ها نيمه تمام باقی ماند و مشــکلی 
کــه قرار بود بــه خاطر رفاه شــهروندان حل 
شــود، از زوايای ديگری رخ نشــان داد. اينک 
با وزش باد، خاک به خانه های اهالی ســاکن 
در حريم اين زمين ها وارد می شود و معتادان، 
کارتن خواب هــا و... باعث ايجــاد معضالت و 
آسيب های اجتماعی متعددی در اين بخش ها 
شــده اند. نمونه اش، حضور اين افراد و سارقان 
در محله فردوس و اطــراف خيابان های زرند، 
تختی، شهيدان اســماعيلی، بيگلو و طالقانی 
برای سرقت نرده های فلزی است که روزگاری 
بــرای جلوگيــری از ورود افراد بــه محدوده 
ريل ها نصب شده بود. اين نرده ها از بيت المال 
خريداری شــده اند و رهاســازی آنهــا به اين 
دليل کــه ديگر کارايی نــدارد، توجيه ندارد. 
ضمن اينکه با افزايش حضور ســارقان در اين 
محدوده برای ســرقت نرده ها، ممکن اســت 
شاهد دست اندازی آنها به دارايی خانواده هايی 
باشــيم کــه در نزديکی خط آهــن زندگی 
می کنند. الزم اســت مکاتبه و نشست هايی با 
مشارکت مسئوالن دولتی و شهری برای حل 
اين معضالت با اجرای طرح های مختلف انجام 

و برای اين وضعيت تعيين تکليف شود. 

ساخت 3 كيلومتر مسير ويژه دوچرخه
معاون فنی و عمران شهردار منطقه۱۹ از راه اندازی 
۳کيلومتر مســير ويژه دوچرخه و آغــاز فاز دوم اين 
عمليــات در منطقــه۱۹ خبــر داد. «محمدمهــدی 
گندمــی» با اعالم اين خبر و با اشــاره بــه اينکه اين 
طرح با هدف کاهش آلودگی هوا و ترغيب شهروندان 
بــه دوچرخه ســواری در محله ها انجام شــده گفت: 
«طــول تقريبی کل عمليات احداث پياده رو و مســير 
ويژه دوچرخه بيش از ۱۷کيلومتر اســت که در حال 
حاضر ۳کيلومتر از اين عمليــات در خيابان ميثاق از 
پل شهيد بنامعلی محمدزاده تا پايانه بهشت در ناحيه يک، خيابان شهيد مطهری از بلوار 

شــقايق تا بلوار شکوفه در ناحيه۲ و خيابان سهيل شمالی در ناحيه۳ اجرا شده است.»

 كيلومتر مسير ويژه دوچرخه

  با مهارت رشته هاى نخ ماهيگيرى را 
از البــه الى مرواريدهــاى ســفيد و 
طاليــى مى گذراند و آنها را به هم چفت و 
بست مى كند. با كشيدن انگشتانش روى 
گوشــه و اضالع طرح ها، كوتاهى و بلندى 
آنها را اندازه مى گيــرد، اما زيرليوانى هاى 
چندپــر و جادســتمالى هاى مكعبــى يا 
سرويس چاى خورى مرواريد بافى اش آنقدر 
دقيق و بى عيب و نقص درست شده اند كه 
انگار چشــمى تيزبين، كم و زياد و عيب و 
حسن طرح را سنجيده است. با آنكه حرف 
به حرف 77هــزار و 807كلمــه 30جزء 
كالم اهللا را حفظ است، باز هم هنگام تالوت 
آيــات وحى، قرآن بريلش را كه روى رحل 
مرواريدبافى زيبايى گذاشته، جلو خود باز 
مى كنــد تا سرانگشــتان هنرمندش لذت 
احساس كلمات آسمانى را هزارباره تجربه 
كنند. «زينب امينى» نابيناست. او حافظ 
قرآن كريم اســت و دســت ســازه هاى 
هنرى اش را به اين اميد مى سازد كه سود 
ناچيــز فروش آنها، او را از حمايت و كمك 
مالــى ديگران بى نياز كنــد. امينى ماكت 

امــام  ضريـــــــح 
حســين(ع) را بــا 

مرواريد بافته و به 
مقدس  حــرم 

هـديه كرده 
است. 

ابوذر چهل اميرانى
دبير تحريريه

مجله خبرى مجله خبرى

تكميل فاز2 مجموعه شهربانو؛ به زودى
فاز دوم مجموعه شهربانو با ساخت بنايی به مساحت ۱۲۰مترمربع 
با ســرعت در حال تکميل و اکنون پس از اجرای سقف آخر به مرحله 
ديوارچينی رسيده است. معاون فنی و عمران شهردار منطقه۱۶ درباره 
ويژگی های فاز۲ اين مجموعه گفت: «اين ســاختمان در ۴طبقه و يک 
زيرزمين در حال ساخت و شامل ســالن سونای خشک و بخار، البی، 

ســالن بدنسازی، آرايشــگاه، کافی نت، قرائتخانه، آمفی تئاتر با ظرفيت 
۲۳۰نفر، سالن جلسات، اتاق بازی کودکان، مزون لباس و... است.»

«ميکاييل عليپــور» اضافه کرد: «با تکميــل و بهره برداری از فاز۲ 
مجموعه شــهربانو، برای تعدادی از بانوان شغل ثابت ايجاد می شود که 

قابل تأمل است.» 
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اصالح هندسى خيابان فداييان اسالم  
شــهردار منطقه۱۶ از اتمام اصالح هندسی و رفع خطر از پيچ 
خيابان فداييان اسالم خبرداد که طبق گزارش کارشناسان اداره 
راهنمايی و رانندگی، ســبب تصادف هــای منجر به جرح زيادی 
شده بود. «پيمان پورنصر» با بيان اينکه نقاط پرخطر و حادثه ساز 
در معابر و بزرگراه ها توســط تيم کارشناسی معاونت حمل ونقل 
و ترافيک شــهرداری و اداره راهور شناســايی و در اسرع وقت با 
اجرای طرح های هندســی، ايمن ســازی و رفع خطر می شــوند، 
اضافــه کرد: «پيش از اين در تقاطع خيابان های فداييان اســالم 
و فرزانه پيچ نامناســبی وجود داشــت که اکنون مناسب سازی 
شده اســت. همچنين مسير جداکننده و قوسی شکلی در مقابل 
ترمينال مســافربری جنوب و مسير شرق به غرب بزرگراه بعثت 
به گذرگاهی خطرناک تبديل شــده بود که درکنــار ايجاد گره ترافيکی، باعث تصادف های 
رانندگی می شد. اين مسير هم با اجرای طرح اصالح هندسی به طور کامل ايمن سازی شد. 

بهره بردارى از پد بالگرد اورژانس هوايى 
بــا تکميل پد اورژانس هوايی بالگرد شــهدای حرم، تجهيزات 
امدادرسانی و مديريت بحران منطقه۱۷ افزايش پيدا کرده است. 

«معصومه غالمعلی» رئيس اداره ســاماندهی صنايع و مشاغل 
شــهرداری منطقه۱۷ بــا بيان اين خبر گفت: «ايــن اقدام برای 
تجهيــز امکانات مديريت بحران منطقــه۱۷ به اورژانس هوايی و 
افزايش ظرفيت امدادرســانی در مواقع بحرانی انجام شــد.»وی 
محل جانمايی پد بالگرد اورژانس هوايی را محور نيلوفری (حريم 
آزادشده خط زيرزمينی راه آهن تهران ـ تبريز) جنب خيابان شهيد 
رشــيدی جهان اعالم کرد و افزود: «اين طرح در مراحل مختلف 
انجام شــد که شــامل مراحل مطالعاتی طرح، جانمايی بالگرد و 
تکميل جزئيات پروژه بــود.» غالمعلی، نصب تابلو فرود بالگرد و 
درج نام شناسايی پد روی تابلو، همسطح سازی لبه پد با زمين مجاور و حذف زوائد فيزيکی 
اطراف پد را از اقداماتی خواند که در مرحله تکميلی طرح انجام شــده است. وی ادامه داد: 
«اين پد آماده بهره برداری در مواقع لزوم و بحرانی اســت و به فضای استاندارد برای فرود و 

پرواز بالگرد مجهز شده است.»

ميز خبر

  25
درصد از پروژه پياده روسازى و 

مسير ويژه دوچرخه در منطقه18 
آماده شد. به گفته «سيدمحمد 

فياض» شهردار منطقه18 مساحت 
كل پروژه 13هزار و 800مترمربع 

است. 

6
 تن زباله خشك به صورت ماهانه از 
ايستگاه هاى مترو و مراكز نظامى و 

انتظامى واقع در منطقه18 جمع آورى 
مى شود. 

10000
شهروند در تابستان امسال از فضاى 
عمومى و خدمات ورزشى، فرهنگى، 
هنرى و آموزشى مجموعه شهربانو 

بوستان واليت بهره مند شدند. 

محله يافت آباد صاحب 
خيابان كامل مى شود

اخيــر  ســال  يــک  در 
معاونت حمل ونقل و ترافيک 
برای  منطقه۱۷  شــهرداری 
انسان  شــهری  به  دستيابی 
ترافيکی  طرح هــای  محور، 

متعــددی را اجرا کرده که ايجــاد خيابان کامل 
از جمله اين طرح هاســت. در خيابان کامل برای 
دسترســی امن، جذاب و آســان عابــران پياده، 
دوچرخه ســواران و مســافران وسايل حمل ونقل 
عمومی، مســيرهای مناســبی طراحــی و اجرا 
می شــود. در ميان ۱۴محله ای کــه در محدوده 
جغرافيايی منطقه۱۷ قرار گرفته اند، قرعه شانس 
برخورداری از خيابان کامل به نام محله يافت آباد 
زده شده و اين طرح در خيابان سجاد جنوبی اجرا 
می شود. «اميد عزيزخانی» شورايار محله يافت آباد 
اليروبی منظم نهرها، آســفالت و لکه گيری معابر 
و... را از جمله برنامه هايی عنوان می کند که برای 
نگهداشــت شــهر در اين محله انجام می شود. او 
می گويد: «در خيابان های سجاد جنوبی و شهيد 
پيغمبری چند باب واحد تجاری فرســوده وجود 
دارد که منظر شهری اين خيابان ها را نازيبا کرده 
و ســبب کم عرض شدن خيابان شهيد پيغمبری 
شــده اند.» به گفته عزيزخانی، در ســند توسعه 
محله ها، تملک اين واحدهای تجاری و ساماندهی 
خيابان های ســجاد جنوبی و شــهيد پيغمبری 
به عنــوان اولويت هــای عمرانی محلــه يافت آباد 
تعيين شده و شــهردار منطقه برای رسيدگی به 

اين نيازهای محلی قول مساعد داده است.

شورايارى
منطقه17

مالــى ديگران بى نياز كنــد. امينى ماكت 
امــام  ضريـــــــح 
حســين(ع) را بــا 

مرواريد بافته و به 
مقدس  حــرم 

هـديه كرده 
است. 

منطقه16

منطقه17
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دردسر خانواده هاى شهدا و ايثارگران منطقه 17 براى دريافت خدمات 

چــاره كــار؛
  هنــوز هم در همــان کوچه 
و خيابان هــای تنــگ و باريک 
منطقــه۱۷ زندگــی می کنند و 
که  محله هايــی  از  نمی تواننــد 
جوانان رعنای آنهــا را در دامن 
بسياری  بکنند.  دل  پرورده،  خود 
از والدين شــهدا به رحمت خدا 
رفته اند و پس از تحمل ســال ها 
درد فــراق و جدايی، به فرزندان 
شهيدشان پيوسته اند، اما تعدادی 
از آنها هنوز در ميان ما هســتند 
و بنياد شــهيد و امور ايثارگران 
وظيفــه دارد به نيازهــای آنها 
رسيدگی کند. منطقه۱۷ که عنوان 
کوچک ترين منطقه تهران را يدک 
می کشد، با تقديم ۴هزار شهيد در 
دوران دفاع مقدس و تعداد زيادی 
شهيد مدافع حرم به دارالشهدای 
تهران شهرت پيدا کرده، اما در اين 
منطقه شــعبه بنياد شهيد وجود 
ندارد و خانواده شهدا و ايثارگران 
با مشکالت  امور خود  انجام  برای 
زيادی روبه رو هستند. در گزارش 
زير شــرح مشکالت آنها و پاسخ 
اجتماعی  امور  و  فرهنگی  معاون 
بنياد شــهيد و امــور ايثارگران 

بيان شده است.   تهران بزرگ 

رابعه تيمورى

بنيــاد شــهيد انقالب اســالمی تا ســال۱۳۸۳ که 
در آغاز پيروزی انقالب اســالمی تشــکيل شــده بود، 
وظيفه رســيدگی به نيازها و مشکالت خانواده شهدا و 
ايثارگران را برعهده داشــت، ولی با تأسيس بنياد شهيد 
و امور ايثارگران درســال۱۳۸۳ در تعــدادی از مناطق 
شــهر تهران شعباتی ايجاد شــد تا خانواده های شهدا و 
ايثارگران نيازهای خود را با ســهولت بيشتری پيگيری 
کنند. در اين تقســيمات منطقه۱۶ به عنوان تنها مرکز 
مراجعات خانواده های شهدا، جانبازان و ايثارگران جنوب 
تهران تعيين شد و مناطق۱۷، ۱۸ و ۱۹ شعبه مستقلی 
نداشتند. پس از دوران دفاع مقدس، در منطقه۱۷ کمتر 

خانه و خانواده ای يافت می شد که يکی از اعضای آن به 
شــهادت نرسيده باشد يا رنج ها و مجروحيت های جبهه 
و جنگ را تحمل نکرده باشــد. شمار فراوان شهدای اين 
منطقه سبب شد که منطقه۱۷ «دارالشهدای تهران» نام 
بگيرد. در طول اين ســال ها بارها خانواده های شــهدا و 
جانبازان منطقه۱۷ نياز اين منطقه به داشــتن شعبه ای 
از بنياد شــهيد را مطرح کردند، ولی درخواست آنها به 

جايی نرسيده است. 

پدران و مادران سالمند شهدا را دريابيم
«محمد رضايی» برادر شهيد «کريم رضايی» می گويد: 

«مادرم به تازگی به رحمت خــدا رفته و برای پيگيری 
کارهای اداری او مجبور شــديم به شــعبه بنياد شهيد 
محله نازی آبــاد مراجعه کنيم. دسترســی خانواده های 
شــهيد منطقه۱۷ به اين مرکز دشوار است و بايد مسير 
طوالنی را طی کنند.» او به کهولت سن پدران و مادران 
شهدا اشاره می کند و می گويد: «پدر من ۹۲سال دارد و 
به تنهايی نمی تواند به اين شــعبه مراجعه کند. بسياری 
از والدين شــهدای اين منطقه چنين شــرايطی دارند و 
بايد برای آنها در محدوده منطقه۱۷ شعبه ای داير شود 
تا بتوانند به آســانی رفت وآمد کنند.» رضايی از محدود 
شدن تعداد شعبات بنياد شهيد گاليه می کند و می گويد: 

شــايد باورش دشوار باشد که شــهدای شاخصی مانند 
ســرداران شــهيد «محمد ناظری» و «احمــد مايلی» که 
آوازه رشادت شــان از مرزهای کشــور فراتر رفته در دامان 
دارالشــهدا قد کشــيدند و با وجود داشتن باالترين عناوين 
نظامی در کوچه پســکوچه های تنگ ايــن منطقه جنوبی 
زندگی می کردند. اين ۲سردار بزرگ تنها فرزندان و شهدای 
تاريخ ســاز منطقه۱۷نبوده انــد، اما درنگی در شــخصيت 
آنهــا «بزرگ پروری» اين دامان نجيب را به رخ می کشــد.   
شــهيد محمد ناظری وقتی در لباس درياداری روی عرشه 
کشــتی های غول پيکر نيروی دريايی می ايستاد، يا وقتی در 
لباس فرمانده مقتدر مسابقه تلويزيونی «فرمانده» بر صفحه 
تلويزيون ظاهر می شد، برای خيلی ها فقط فرمانده دالوری 
بود کــه در طراحی عمليات های نظامی مهارتی ســتودنی 
داشــت اما او برای تاريخ نگاران دوران دفاع مقدس هدايتگر 
نيروهای ويژه عمليات کرکوک بود که با انهدام پااليشــگاه 
نفت عراق، رژيم بعث را به چالش کشــاند. برای دولتمردان 
پنتاگون و وزارت دفاع آمريکا ســرداری بود که به سرداران 
ايرانی مشــق و تعليم نظامی می داد. برای سردار شهيد حاج 
قاسم سليمانی، سردار وحيد و بسياری از فرماندهان رده اول 
مملکت همرزم عزيزی بود که در سرنوشت همه عمليات های 
حياتی دوران دفاع مقدس و بعد از آن نقشــی حياتی داشت. 
برای سيد حسن نصراهللا دوســت و فرمانده آزاده ای بود که 
برای دفاع از مردم مســلمان کشــور او مردانه جنگيد. برای 
دانيال و سميه اش پدری بود که عاشقش بودند، اما برای مردم 
محله امامزاده حسن(ع)، سردار ناظری همه اين ويژگی ها را 
داشــت، ولی کســی جدا از همه اينها بود. او برای ساکنان 
محله امامزاده حسن(ع) فقط «حاج محمد» بود و اهالی اين 
محله که ســردار را تا لحظه شــهادتش «حاج محمد» صدا 
می زدند، می دانند حاج محمد بودن يعنی چه. سردار شهيد 
دريادار پاسدار محمد ناظری هميشه با افتخار می گفت: «من 
بچه امامزاده حسنم...» سردار نتوانست از امامزاده حسن(ع) 
دل بکند. وقتی برای نماز صبح به حرم امامزاده حســن(ع) 
می رفت، اول با احترام مقابل ضريح امامزاده و مزار شــهدای 
گمنام می ايســتاد، برايشان ســالم و فاتحه ای می فرستاد و 
بعد به داخل صحن می رفت. حاال مزارش درست همانجايی 
است که برای ســالم به شهدا می ايســتاد. فرمانده گردان 
هوايی يگان صابرين، نخستين مربی و استاد خلبان کشور و 
مربی رشته های پروازی نيروهای سپاه و نيروی زمينی بود، 
اما وقتی نوجوانان محله امامزاده حســن(ع) را در هواپيمای 
جايروپلن خود می نشاند تا لذت پرواز را به آنها بچشاند، فقط 
شــبيه يک عموی مهربان و دلسوز بود. وقتی سردار «احمد 
مايلی» در عمليات شناسايی هوايی در سيستان و بلوچستان 
به شــهادت رسيد، بسياری از نوجوانان محله عزادار شدند و 
هريــک از آنها از مهربانی ها و محبت های او خاطرات زيادی 
داشتند که برای ديگران تعريف می کردند. رفتار پدرانه سردار 
مايلی بســياری از جوانان محله را که به بيراهه رفته بودند، 
نجات داد و آنها را از مســير کــج بازگرداند. فرمانده دالور و 
پر آوازه دوران دفاع مقدس، از کودکی تا زمان شــهادتش در 
محله امامزاده حسن(ع) زندگی کرد و با آنکه برايش امکان 
سکونت در مناطق شمال شــهر مهيا بود، نتوانست از حرم 
امامزاده و مردم محله اش دل بکند. او برای تدفين شــهدای 
گمنام در حرم امامزاده حسن(ع) تالش زيادی کرد و باالخره 

خودش هم در کنارشان آرام گرفت. 

پرورش سرداران نام آور 
در دامان دارالشهداى تهران در دامان دارالشهداى تهران 

تأسيس يك شعبه بنياد شهيد

«در گذشــته تعداد شعبات بنياد شهيد بيشتر بود، ولی 
در سال های اخير تعداد زيادی از اين شعبات با يکديگر 
ادغام شده و تعداد آنها کاهش پيدا کرده است. شايد اين 
اقدام با در نظر گرفتن کاهش آمار والدين در قيد حيات 
منطقی به نظر برســد، اما اين گــروه از پدران و مادران 
شــهدا در سنين ســالمندی قرار دارند و خدمت رسانی 
به آنها بايد با ســهولت و کيفيت بيشتری انجام شود.» 
برادر شهيد رضايی، الکترونيکی شدن بخشی از خدمات 
بنياد شــهيد را در کاهش مشکالت خانواده های شهيد 
منطقه۱۷مؤثــر می داند، ولی معتقد اســت اين اقدام، 

مشکل نبود شعبه در منطقه۱۷ را رفع نمی کند. 

رفت و آمد براى جانبازان دشوار است
«محمد قليزاده» از جانبازان قطع نخاعی منطقه۱۷ 
است. او می گويد: «تعداد زيادی از جانبازان اين منطقه 
محدوديت جســمی و حرکتی دارند و با اتوبوس و مترو 
نمی توانند رفت وآمد کنند. خودروهای شخصی هم فقط 
در صورت اتوماتيک بودن برای آنها قابل اســتفاده است. 
بنابراين مجبورند با آژانس يا تاکســی های اينترنتی به 
بنياد شهيد يا مکان های ديگر مراجعه کنند که هزينه و 

دشواری های زيادی به آنها تحميل می کند.»
«عباس کلولی» هم می گويد: «پدرم متولد سال۱۳۱۳ 
اســت و توان رفتن به مکان های دور را ندارد. او به دليل 
مســافت زياد بنياد شــهيد که در منطقه۱۶ قرار دارد، 
برای پيگيری مشکالت خود اقدام نمی کند.» کلولی که 
از جانبازان منطقه اســت، در بنياد شهيد محله نازی آباد 

پرونده ايثارگری دارد. 

روزهای دوشــنبه وعده ديدار مديران شهری منطقه با 
خانواده شــهدا و ايثارگران است. «سعيد مرادی» مسئول 

اداره امور ايثارگران شــهرداری منطقه۱۷ می گويد: «هر 
هفته ۲شهيد را که در آســتانه سالگرد شهادت شان قرار 
داريم، انتخاب می کنيم و همراه با شهردار منطقه به ديدار 
خانواده هايشان می رويم. در اين ديدارها که برای تکريم و 
دلجويی از پدران و مادران شهدا انجام می شود، پای درددل 
آنها می نشــينيم و درخواست هايشان در حوزه شهرسازی 
و امور مربوط به شــهرداری منطقه را می شــنويم تا برای 
پيگيری و رسيدگی آنها اقدام شود. اهدای لوح و هدايايی 
مانند تابلوفرش حرم امام رضــا(ع) از برنامه های ديگری 
اســت که در اين ديدارها انجام می شود.» به گفته مرادی، 

پس از شــيوع ويروس کرونا ديدارهای شــهردار منطقه 
به صورت مجازی برگزار می شود و مسئوالن اداره ايثارگران 
به صورت حضوری مهمان خانواده های شــهدا هستند. او 
ادامه می دهد: «اغلب مشکالتی که از سوی خانواده شهدا 
مطرح می شــود، در زمينه نوســازی خانه های فرسوده، 
عوارض شهرداری، ترميم تابلوها، عکس شهدا و... است.» 
با توجه به کهولت ســن پدران و مادران شــهدا و شرايط 
جسمی ايثارگران، نيازهای درمانی آنها از اهميت خاصی 
برخوردار اســت. تدارک مقدمات چکاپ پزشــکی منظم 
والدين شــهدا هم از برنامه های امور ايثارگران شهرداری 

«داود نورچه ای» معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنياد شهيد 
و امور ايثارگران شــهر تهران تعداد پرونده های هر شعبه را مبنای 
داير کردن شــعبات بنياد شــهيد در مناطق مختلف ذکر می کند 
و می گويد: «خانواده شــهدا و ايثارگــران مناطق مختلف با توجه 
به محل ســکونت خود شعبه رسيدگی به پرونده ايثارگری شان را 
تعيين می کنند و براســاس حجم پرونده های مناطق شــهری، در 
هر ۲يا۴منطقه، يک شــعبه بنياد شهيد داير شده است. اکنون در 
۲۲منطقه شــهر تهران ۱۲شعبه بنياد شــهيد داير است و شعبه 
مناطــق۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ هم درمحله نازی آبــاد منطقه۱۶ قرار 

دارد.» 
نورچه ای در ســال های۱۳۸۶ تــا ۱۳۹۲ مديريت 
شعبه بنياد شــهيد را در نازی آباد برعهده داشته است. 
او درباره دليل مستقرنشدن يکی از شعبات بنياد شهيد 
در منطقــه۱۷ می گويد: «به درخواســت خانواده های 
شهدا و ايثارگران، بســياری از پرونده های اين منطقه 
به شــعبه شــهرری يا چهاردانگه منتقل شــد و فقط 
۱۰درصد پرونده هــای منطقه۱۷ در شــعبه نازی آباد 
باقی مانده اســت. بنابرايــن نمی توانيم برای اين تعداد 

از پرونده ها شعبه مســتقلی ايجاد کنيم.» او کارکرد عمده بنياد 
شــهيد در ســال های اخير را تســهيلگری می داند و می گويد: 
«بسياری از خدمات موردنياز خانواده شهدا به صورت الکترونيکی 
يا با تســهيلگری بنياد شــهيد در مراکز مربوطه انجام می شود و 
آنهــا نيازی به مراجعه حضوری ندارند. مثًال در بيمارســتان ها با 
ارائه کد ملی مراجعان، شناســه ايثارگری آنها مشخص می شود 
و از خدمــات درمانی ويژه خانواده شــهدا و ايثارگران 
اســتفاده می کنند. در صورت فوت ايثارگران يا والدين 
شــهدا، با ارائه کد ملی به ســامانه بهشــت زهرا(س) 
مقدمات تدفين آنها در قطعه صالحين انجام می شــود. 
در دفاتر پيشــخوان، ثبت احوال و ساير مراکز اداری و 
خدماتی همچنين امکاناتی مهيا شــده تا خانواده های 
تحت پوشش بنياد شــهيد و امور ايثارگران از مراجعه 

حضوری به شعبات بی نياز شوند.»

منطقه اســت. مرادی می گويد: «هر ماه وسيله رفت وآمد و امکانات الزم 
برای مراجعه به بيمارســتان و مراکز درمانی را دراختيار ۵عضو خانواده 

شــهدا و ايثارگران قرار می دهيم تا مراجعــات آنها با صرف 
هزينه و زمان کمتری انجام شود.» او درباره تعداد خانواده های 
شهيد منطقه۱۷ می گويد: «در دوران دفاع مقدس بخش هايی 
از شهرستان اسالمشهر و منطقه۱۶ جزو محدوده منطقه۱۷ 
بــود و در اين محدوده ۴هزار خانواده شــهيد و تعداد زيادی 
از جانبازان و ايثارگران دوران دفاع مقدس زندگی می کردند. 
در ســال های اخير محدوده اين منطقه شهری تغيير کرده و 
تعدادی از خانواده های ســاکن در آن به مناطق ديگر شــهر 

تهران تغيير مکان دادند. شمار زيادی از والدين شهدای اين منطقه هم 
از دنيا رفته اند و اکنون هزار و ۳۵۰خانواده شهيد در منطقه۱۷ سکونت 
دارند.» مســئول اداره ايثارگران درباره ويژه برنامه های تکريم 
خانواده شــهدا در هفته دفاع مقدس می گويد: «در اين هفته 
برنامه هايی مانند غبارروبی و گل افشانی مزار شهدای گمنام 
ابوذر و زمزم و تجليل از خانواده شــهدا اجرا می شود. مرمت 
و بازسازی مزار شــهدا با حضور خانواده شهيدان و برگزاری 
نمايشگاهی از تصاوير، زندگينامه ها و آثار شهدا از برنامه های 
ديگری اســت که برای گراميداشت هفته دفاع مقدس برگزار 

می شود.» 

مسئول اداره امور ايثارگران 
شهردارى منطقه17:

نيازهاى شهرى خانواده شهدا 
را پيگيرى مى كنيم

معاون فرهنگى و امور اجتماعى 
بنياد شهيد و امور ايثارگران شهر تهران: 

مراجعان را از حضور بى نياز كرده ايم

سعيد مرادى
مسئول اداره امور 

ايثارگران شهردارى 
منطقه17

داود نورچه اى
معاون فرهنگى و امور 

اجتماعى بنياد شهيد

منطقه17

نشانى بنياد شهيد 

و امور ايثارگران جنوب 

تهران:

منطقه16، نازى آباد شرقى، 

خيابان شهيد دستواره شمالى، بلوار 

ابريشم، پالك30

تلفن: 55308047

نمابر: 55375827
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رئيس اداره راهنمايــی و رانندگی منطقه۱۶ با 
اشــاره به گزارش ها و مســتندات، درباره وضعيت 
ترافيکی و نــوع تخلفات رانندگــی می گويد: «هر 
چند مــواردی همچون پــارک دوبله، ســدمعبر، 
پارک خودرو به شــکل مورب و نامناسب، پارک در 
پياده روها و محل گذر عابران پياده و توقف خودروها 

در ايســتگاه های اتوبوس جزو تخلفاتی 
است که در بيشــتر محله های منطقه 
اتفــاق می افتد، اما حرکت در مســير 
خالف،  تــردد در خط ويژه اتوبوس های 
تنــدرو و عدم اســتفاده از کاله ايمنی، 
از تخلف هــای شــايع و مخاطره آميــز 

موتورسواران در منطقه۱۶ است.» 
وقتی همــراه با ســرهنگ «حميد 
طريقــت» به ســمت ميــدان بهمن 
توضيح می دهد که متأسفانه  می رويم، 
در ايــن محل ميزان تصادف های منجر 

به جرح و حتی فوت موتورســواران متخلف بسيار 
باالســت و تا قبل از اجــرای طرح های ويژه پليس 
راهــور از جمله اعمــال قانون، برخــورد جدی با 
موتورســواران بی توجه بــه قوانين، ايــن گذرگاه 

به صورت مداوم مصدوم و حتی کشته داشت.
 وی به موتورســواری که خالف جهت بزرگراه 
شــهيد تندگويان حرکت می کنــد و قصد دارد از 
دوربرگردان ميدان بهمن به ســمت ديگر بزرگراه 
برود، اشــاره می کند و می گويد: «اين موتورسوار، 
نمونه ای از تخلف رانندگی شايع در اين دوربرگردان 
را به نمايش می گذارد که عالوه بر به خطر 
انداختــن جان خــود و راکبش، به حقوق 
رانندگانی که در مســير خودشان در  تردد 
هســتند تجاز کرده و آنها را با مخاطرات 

ديگری مواجه می سازد.» 
ســتوان يکم «مرتضی اميرزاده» مأمور 
راهــور منطقه هــم با ما همراه اســت. او 
به ســوی موتورســوار متخلف می رود و 
موتورســيکلت را متوقــف می کند. ضمن 
بررسی مدارک راننده و موتورسيکلت، برگه 
جريمه برای او می نويسد. اميرزاده عنوان 
می کند که اعمال قانون و برخورد جدی با رانندگان 
متخلف، عاملی بازدارنده است و تغيير و اصالح در 
رفتار اين افراد نياز به فرهنگســازی و تالش زيادی 

دارد. 

به گفته رئيس اداره راهور
 منطقه16 باالترين ميزان تصادف ها

 مربوط به موتورسواران است 

تخته گاز
به سمت حادثه! 

حل مشكالت مدرسه امام سجاد(ع) به همت فرهنگيان 

وقتى معلم ها 
درس نيكوكارى مى دهند 

   مدرسه دخترانه امام سجاد(ع) در خيابان امام زمان(عج) شهرک فردوس، از سال۱۳۹۴ روبه راه 
شده است. والدين دانش آموزان اين مدرسه به ياد دارند که در آن ايام، اين مدرسه به يک ساختمان 
فرسوده و زشــت تبديل شدده بود و هيچ امکاناتی نداشت و حتی دفتر مدير مدرسه اتاق تاريکی 
بود که با چند متر موکت مندرس مفروش شده بود و نخستين جلسه مدير و معلمان و چند نماينده 
نيز در همين جا برگزار شد، اما چهره کنونی مدرسه امام سجاد(ع) با آن زمان فرق کرده است. وقتی 
وارد اين مدرسه می شــويم، حس خوبی پيدا می کنيم. در و ديوار مدرسه رنگ  شاد و زيبايی دارد، 
حياط مدرسه آسفالت مناســبی دارد و انگار موزاييک ها و کاشی های سالن و محوطه داخل آن به 

تازگی انجام شده است.   

رضا نيكنام

مريم قاسمى

بنابــه گفتــه رئيــس اداره راهنمايــى و رانندگــى منطقــه16، ميزان 
تصادف هــاى رانندگى موتورســواران بيشــتر از رانندگان خودرو اســت 
كــه علت آن حجم باالى  تردد اين وســيله نقليه به دليــل نزديكى به بازار 
بزرگ تهران و البته فراوانى پيك هاى موتورى در اين منطقه اســت. نكته 
ديگرى كه از صحبت هاى سرهنگ «حميد طريقت» به دست مى آيد، درباره 
شايع ترين تخلف هاى رانندگى است كه البته بازهم موتورسواران در ايجاد 
آنها نقش و رتبه نخست را دارند. اين تخلف، حركت موتورسواران در خالف 
جهــت و  تردد در خط ويژه اتوبوس هاســت، اما طريقــت در بازديد از چند 
محل، براى ما مشخص كرد كه بيشترين علت شلوغى و راهبندان هايى كه 
در منطقه16 رخ مى دهد، مربوط به ترافيك هاى كاذب است كه علت اصلى 
آن تخلف هاى انسانى است، نه باريكى مسير و مواردى از اين قبيل. نكته 
مهــم ديگرى كه وى بازگو مى كند و متأســفانه كمتر به آن پرداخته شــده، 
چگونگى اعمــال قانون براى عابــران پياده متخلف اســت. به عنوان مثال؛ 
شــهروندانى كه از راه هاى خط كشى شده عبور نمى كنند يا به جاى استفاده 
از پــل عابرپياده از عرض خيابان هــا مى گذرند و حقوق رانندگان عبورى را 

ضايع مى كنند. رئيس اداره راهنمايى و رانندگى منطقه16 به يكى از اين 
نقاط كه تخلف عابران پياده در آن آشــكار اســت، اشاره مى كند و مى گويد: 
«در تقاطع بزرگراه بعثت و خيابان شهيد رجايى (چيت سازى)، پل عابرپياده 
وجود دارد، اما متأســفانه بيشتر شهروندان از عرض گذر عبور مى كنند و 
جــان خود و ديگران را به خطر مى اندازند. به همين دليل شــاهد تصادف 
خودروها و موتورسواران با عابران پياده هستيم كه در اصل، عابران پياده 
مقصر هســتند.» وى تأكيد مى كند: «براى كاهش سوانح رانندگى و ايجاد 
نظم ترافيكى در شــهر و محله ها، در 2موضوع به طور جدى ورود كرده ايم؛ 
اول آموزش و اطالع رسانى و دوم؛ اعمال قانون و برخورد جدى با متخلفان. 
در بخش اول با برپايى كارگاه ها و كالس هاى آموزشى براى رانندگان متخلف 
اعــم از موتورســواران و رانندگان خودرو، قصد داريــم كه آنها رفتارهاى 
اشتباه ترافيكى خود را اصالح كنند و براى تشويق آنها، در هر محله جوايزى 
به قيد قرعه به آنها اهدا مى شود. در بخش دوم هم كه به آسايش و امنيت 
شــهروندان مربوط مى شود، هيچ گونه بخشش و گذشتى در كار نيست و با 

متخلفان رانندگى به شدت برخورد خواهد شد.» 

 اينجا عابران مقصرند

هيچ بهانه اى براى تخلف پذيرفته نيست
نيروهای اداره راهنمايی و رانندگی منطقه۱۶ به صورت مداوم در بزرگراه ها و خيابان ها گشت می زنند 
و با شناســايی گذرگاه های شــلوغ  درصدد رفع گره های ترافيکی بر می آيند، امــا به گفته رئيس اداره 
راهنمايی و رانندگی منطقه۱۶، درصد بااليی از علت های راهبندان و مســدود شــدن مسير در ميدان 
بهمن، ترافيک کاذبی است که توسط برخی از رانندگان ايجاد می شود. طريقت به برخی از اين رفتارها 
اشــاره و عنوان می کند: «پارک دوبله و ســوبله در معابر يا پارک نامناسب خودرو در نزديکی يا اطراف 
ايستگاه های اتوبوس، شايد در نگاه اول ساده و کم اهميت به نظر برسد، اما باعث اصلی ايجاد ترافيک و 
راهبندان می شــود. برهمين اساس يکی از اقدامات پليس راهور، برخورد جدی با رانندگانی است که با 
چنين رفتارهايی، نظم و انضباط ترافيکی شــهر را برهم می زنند و مشکالتی را در رفت وآمد شهروندان 
به وجود می آورند.» «بهبود عزيزی» از کاســبان بازار نازی آباد است که در خيابان اکبر مشهدی متوجه 
حضور رئيس اداره راهنمايی و رانندگی منطقه می شود. او عنوان می کند: «يکی از داليل مهمی که اين 
خيابان در بعضی از ساعت ها شلوغ و پرترافيک می شود، پارک خودروها در جای نامناسب است. برخی 
از افــرادی که بــرای خريد به اين محله می آيند، خودرو خود را در محل های غيرمجاز پارک می کنند و 
باعث اختالل در حرکت خودروها و ايجاد ترافيک ســنگين می شوند.» طريقت در پاسخ به اين شهروند 
می گويد: «هيچ بهانه ای برای تخلف از قانون و مقررات پذيرفته نيست و بايد با چنين رانندگانی برخورد 

کرد تا آسايش و امنيت ترافيکی در معابر به وجود آيد.»
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شرايط سخت
 اما شيرينى داشتيم 

مشــارکت مدير و معلمان مدرسه در 
امور جاری و حل مشــکالت اين واحد 
آموزشی به هيچ عنوان اجباری نبوده و 
به خاطر نيت خيرخواهانه ای که داشته، 

تاکنون اقدامات زيادی انجام داده اند.
 «زهرا گــودرزی» يکــی از دبيران 
مدرسه امام سجاد(ع) تعريف می کند که 
در نخستين روزهايی که مدرسه راه اندازی 
شده بود، در کالس ها حتی يک صندلی 
برای نشستن دبيران وجود نداشت و به 
مرور زمان با جمــع آوری مبالغ اهدايی 
فرهنگيان، تعدادی صندلی برای استفاده 

معلم ها خريداری شد.»
عبداهللا خانی عنوان می کند که کادر 
آموزشی مدرسه هرماه بخشی از حقوق 
خود را برای امور خيرخواهانه و تجهيز و 
تکميل امکانات مدرسه کنار می گذارند. 
اين کمک هــا ممکن اســت از ۱۰هزار 
تومان تا يک ميليون تومان باشد و جالب 
اينکه کســی متوجه ميزان کمک مالی 

همکاران و دوستان خود نمی شود. 

او عنوان می کند که شــرايط بسيار 
دشــوار، اما لحظه های شيرينی را پشت 
سر گذاشــته اند تا به اين مرحله برسند. 
اکنون پس از گذشــت ۵سال، همچنان 
همکاری افراد خير و نيکوکار با مدرسه 
امام سجاد(ع) تداوم دارد، به عنوان مثال 
آنها قبل از بازگشايی مدرسه، نوشت افزار 
و نوشت افزار موردنياز را تهيه کرده و بين 

دانش آموزان پخش می کنند. 
در ايــن مــدت اقدامات زيــادی در 
مدرســه امام ســجاد(ع) انجام شده که 
در بهبود وضعيت آموزشی دانش آموزان 
تأثيرگذار بوده اســت. به عنــوان مثال، 
راه انــدازی نمازخانه در يکی از اتاق های 
خالی مدرســه همجوار که ايــن کار با 
کمک امام جماعت مسجد امام رضا(ع) 
و شوراياری محله انجام شده و مفروش 

کردن آن برعهده افراد خير بوده است. 
البته در ســال گذشــته نيز کارهای 
ديگری در اين مدرســه انجام شــده و 
می توان به مشــارکت دبيران مدرســه 
برای تأمين هزينه کاشيکاری و موزاييک 
ســالن ها و راه پله ها اشــاره کرد. کادر 
مدرســه امام سجاد(ع) همچنان در ايام 
کرونايی امور خيرخواهانه را با قوت انجام 
می دهند؛ از تهيه ماسک و توزيع رايگان 
بين دانش آموزان گرفتــه تا ضدعفونی 

روزانه کالس ها، آزمايشگاه و... 

منطقه18

با راهنمايی ســرايدار مدرســه بــه دفتر مدير 
مدرســه دخترانه امام سجاد(ع) می رويم. جايی که 
«اعظــم عبداهللا خانی» در حــال صحبت با اوليای 
دانش آموزان اســت و هرکدام از دبيران مشــغول 
انجــام کاری هســتند. عبداهللا خانی در ابتدا اســم 
تک تک همکاران فرهنگــی و معلم های اين واحد 
آموزشی را بر زبان می آورد؛ «زهرا سکاکی»، «زهرا 
گــودرزی»، «محبوبه رخ فروز»، «اکــرم خانی»، 
«مريم قشــقايی»، «فاطمه حشــم فيروز»، «ليال 
مــرادی»، «فاطمه عزيزی»، «زهره خانی»، «اعظم 
زاغری»، «صفيه فرشــباف»، «نسرين پرچگانی»، 
«آرزو امينی»، «فريبا خالق زاده»، 
«زهــره عبيــدی»، «شــبنم 

نهاوندی»، «کبــری گرمابی»، «فريبــا واحدنيا»، 
«مريــم ســليمانی»، «طيبه خدابخشــی»، «ثريا 
قريشــی»، «فاطمه پنجه». آنها خّيران نيکوکاری 
هســتند که فارغ از مســئوليت و وظيفه ای که در 
رســالت آموزگاری و تربيت دانش آموزان دارند، در 
حل مسائل و مشکالت مدرسه مشارکت معناداری 
دارند. مدير مدرســه دخترانه امام ســجاد(ع) برای 
اينکه ما را در جريان تغييرات و پيشرفت اين واحد 
آموزشی قرار دهد، ذهن ما را به حال و هوای ۵سال 
پيش يعنی سال تحصيلی ۹۵ ـ ۹۴ می برد. عبداهللا 
خانی وقتی اين مدرســه را به عنــوان مدير تحويل 
می گيرد که مشــکالت عديده ای داشــت و در آن 
امکاناتی يافت نمی شد. درحقيقت، شبيه جايی بود 
که فقط يک در و ديوار داشت 
و چيز بــه درد بخوری داخل 
آن پيدا نمی شــد چون مدير 
سابق مدرســه تمام وسايل و 
حتی نيمکت ها را به مدرســه 
ديگری برده بــود! او در ابتدا 
مهم تريــن کاری که انجام داد، 
تهيه ليست از وسايلی بود که 
نياز  مدرســه  راه اندازی  برای 
داشتند. برای اين کار با کمک 
همکاران مدرســه نيت کردند 
هر کمکــی که از دستشــان 

ساخته است، انجام دهند. 

موفقيتى كه حاصل تالش 
جمعى است 

يکی  کــه  خانی»  «اکــرم 
مدرســه  باســابقه  دبيران  از 
عنوان  اســت،  سجاد(ع)  امام 
می کنــد کــه عبــداهللا خانی 

از بانيان اصلی شــکل گيری ايــن جمع فرهنگی و 
خــودش فردی خير و نيکوکار اســت. او می گويد: 
«وقتــی من و همکارانم ديديم کــه او چقدر برای 
راه اندازی مدرسه تالش می کند و حتی قسمتی از 
حقوق ماهانه اش را صرف امور مدرســه می کند، با 
خودمــان گفتيم چرا ما هم ايــن کار را نکنيم. در 
واقع ما از مدير مدرســه الگو گرفتيــم و وارد اين 
جريان شــديم. زمانی که به گذشته فکر می کنيم و 
به عکس های قديمی مدرســه نگاه می اندازيم، خدا 
رو شکر می کنيم که تا اين اندازه در روبه راه کردن 
مدرســه و ايجاد امکانات آن تأثيرگــذار بوده ايم.» 
البتــه عبداهللا خانی عنــوان می کند که همکاران و 
معلمــان به او لطف دارنــد و در واقع اين موفقيت 
حاصــل تالش جمعی و حضور همــه همکاران در 
کارهای خوب و نيکوکارانه مدرســه بوده است. او 
تعريف می کند: «۵شــهريور ۱۳۹۴ مدرســه را به 
کادر آموزشــی تحويل دادند و می بايست در کمتر 
از ۲۵روز برای حضور دانش آموزان آماده می کرديم. 
برای همين منتظر کمک ارگان ها و نهادها نمانديم 
و خودمان آســتين باال زديم و با توکل به خدا کار 

را پيش برديم.»

از همت نيكوكاران تا تالش هنرجويان 
پس از ثبت نام و تشکيل پرونده دانش آموزان، مدير 
مدرسه امام سجاد(ع) تصميم می گيرد که مشکالت 
مدرســه را با اوليای دانش آموزان در ميان بگذارد تا 
شايد با کمک های مردمی، راه اندازی مدرسه سرعت 
بگيرد. عبداهللا خانی در اين باره می گويد: «شــرايط 
نامناســب مدرسه را برای والدين شرح دادم و از آنها 
کمک خواستم، اما با شنيدن صحبت های آنها متوجه 
شــدم که نمی توانم روی کمک آنها حساب باز کنم 
چون بيشتر اين خانواده ها حاشيه نشين بودند، وضع 
مالی خوبی نداشتند و نمی توانستند به مدرسه کمک 

مالی کنند.»
مدير مدرســه پــس از اينکه می بينــد از طريق 
والدين راه به جايی نمی برد، ســراغ دوســتان، اقوام 
و بســتگانش می رود؛ همان هايی که ســابقه خوبی 
در کارهای خيرخواهانــه دارند. وقتی عبدااهللا خانی 
با افراد نيکوکار صحبت می کند و وضعيت مدرســه 
را شــرح می دهــد و عنــوان می کند زمــان کمی 
تا بازگشــايی مدرســه باقی مانده، آنها به ســرعت 
وارد ميدان می شــوند و در نخســتين اقدام تصميم 
می گيرند در، ديوارها و کالس ها را رنگ کنند. جوش 
و خروش ويژه ای در فضای مدرســه به وجود آمده 
بود. عبداهللا خانی می گويد: «پس از آن نوبت به سرو 
سامان دادن به کالس ها رســيد و بايد برای پنجره 
کالس ها پرده می خريديم. والدين يکی از شاگردانم 
که خياط بود، قبــول کرد که اين کار را انجام دهد. 
برای تهيه پارچه از معلم ها کمک گرفتيم. تعدادی از 
شيشه های مدرسه هم شکسته شده بود و يک نفر از 
کاسبان باانصاف محله با تخفيف و دريافت کمترين 
هزينــه آنها را تعمير کرد. نوبت که به ميز و نيمکت 
کالس ها رســيد، ســراغ هنرجويان هنرستان های 
منطقه رفتم و آنها توانستند با انجام کارهايی از قبيل 
نجاری، جوشــکاری و... ميز و نيمکت های معيوب را 
بازسازی کنند و کالس ها به همين شکل به امکانات 

اوليه مجهز شد.»

«آرزو امينی»، «فريبا خالق زاده»، 
«زهــره عبيــدی»، «شــبنم 

كادر آموزشى مدرسه هرماه 
بخشى از حقوق خود را براى 
امــور خيرخواهانه و تجهيز 
و تكميل امكانات مدرســه 
كنار مى گذارند. اين كمك ها 
ممكــن اســت از 10هزار 
تومان تا يك ميليون تومان 
باشــد و جالب اينكه كسى 
متوجه ميــزان كمك مالى 
خود  دوســتان  و  همكاران 
نمى شــود. او عنوان مى كند 
كه شــرايط بسيار دشوار، اما 
لحظه هاى شيرينى را پشت 
سر گذاشته اند تا به اين مرحله 

برسند.
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سرهنگ حميدطريقت 
رئيس راهور 
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  بنر نصب شده در خيابان شهيد عليرضا وفايی از برگزاری کالس آموزشی برای موتورسواران 
متخلف در سالن اجتماعات فرهنگسرای بهمن خبر می دهد. همين بهانه کافی است تا با سرهنگ 
«حميد طريقت» رئيس اداره راهنمايی و رانندگی منطقه۱۶ در محله ها همراه شــويم تا بدانيم 
عمده ترين تخلف موتورسواران در اين بخش از پايتخت چيست. او علت اصلی برپايی کالس های 
آموزشی را اصالح رفتارهای نادرســت ترافيکی موتورسواران معرفی می کند و با توجه به آمار 
باالی تصادف های رانندگی جرحی و فوتی موتورســواران در اين منطقه عنوان می کند که بايد 
آموزش به موتورســواران جدی گرفته شود. وی با اشاره به گشت های روزانه در نواحی ششگانه 
منطقــه۱۶ و رصد وضعيت عبور و مرور در معابر، تأکيد می کنــد که با انجام مطالعات ميدانی و 
همچنين تجزيه و تحليل داده های به دست آمده در سال های گذشته، محله های جواديه، خزانه 
بخارايی، نازی آباد و ياخچی آباد به ترتيب رتبه های اول تا چهارم تصادف موتورسواران را به خود 

اختصاص داده اند.  
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هنوز برنامه آغاز نشــده و مدرسه خالی از جمعيت 
است. کارشناســان اداره سالمت شهرداری منطقه۱۹ 
در حال آماده ســازی فضای حياط برای حضور کادر 
ســالمت و مراجعه کنندگان هستند. ۴ميز با فاصله از 
يکديگر قرار گرفته و چند صندلی در کنار آنها چيده 
شده اســت. هريک از مراجعه کنندگان بعد از ورود به 
مدرسه می توانند به ترتيب از خدمات غربالگری فشار 
و قند خون، مشــاوره روان شناسی و مامايی و ويزيت 
پزشــک عمومی بهره منــد شــوند. «آزاده آقاجانی» 
نخستين کسی است که وارد حياط مدرسه می شود. 
اين ساکن قديمی روستای جعفرآباد باقراف به اجرای 
ماهانه اين طرح قبل از شيوع ويروس کرونا اشاره کرده 
و می گويد: «باتوجه به اينکه در روستای ما درمانگاهی 
وجود ندارد، بــا تالش های دهيــاری معموًال چنين 
طرح هايی در مســجد يا دفتر دهياری اجرا می شود. 
متأســفانه با شــيوع کرونا، تعداد دفعــات آن خيلی 
محدود شده است. از بانيان اجرای اين طرح در مدرسه 
سپاســگزاريم که با حضور خــود به يکی از مهم ترين 

نيازهای ما پاسخ داده اند.»
«زهرا مؤمنی» بانوی ۴۷ســاله ديگری اســت که 
بعد از ورود به مدرســه با کمی فاصله پشت نخستين 
مراجعه کننده می ايســتد. او با اشاره به اينکه بسياری 
از اهالی اين روســتا دفترچه بيمــه ندارند و به دليل 
هزينه های هنگفت درمان، تا زمانی که مجبور نشوند 
به مراکز پزشــکی مراجعه نمی کنند، می گويد: «يکی 
از دلخوشــی های ساکنان اين روستا حضور گروه های 
جهادی است که بارها برای ارائه خدمات دندانپزشکی، 
آزمايشــگاه، پزشــک عمومی، مامايــی و... به اينجا 

آمده اند.»
«مريم حامدی» ۳۸ســاله، مراجعه کننده ديگری 
اســت که ضمن قدردانی از حضور اين گروه می گويد: 
«مدت زيــادی بود کــه منتظر حضورشــان بوديم. 
گروه های مختلفی برای ارائه اين خدمات به روستای 
ما می آيند. خدا خيرشــان بدهد که بــدون دريافت 
پول به بيماران نقاط محروم شــهر خدمات می دهند. 
قدردان دهياری و مســئوالن اداره سالمت هستيم و 
خواهشمنديم ضمن دعوت از همکاری متخصصان، از 

اين پس بيشتر به روستای ما سر بزنند.»

افزايش فعاليت هاى 
خودجوش پزشكان 

و پيراپزشكان
برنامه های جهادی در همه فصل های 
سال با اولويت دادن به محله های محروم 
و روستاهای منطقه۱۹ برگزار می شود و 
خوشبختانه پزشکان و پيراپزشکان تعامل 
خوبی در اين زمينه با شهرداری داشته اند. 
فرهنگی شهردار  و  اجتماعی  معاون 
منطقه۱۹ با بيان اين موضوع می گويد: 
«اين طرح ها با مشــارکت اداره سالمت 
شــهرداری منطقه برای ارتقای سالمت 
شهروندان و معرفی چنين فرصت هايی 
بيمارســتان ها،  خيران،  پزشــکان،  به 
گروه هــای جهادی مردم نهــاد و... اجرا 
می شــود تا بعدهــا بتواننــد به صورت 
خودجوش در انجام کار خير پيشــقدم 
باشــند. خوشــبختانه تا حد 
مطلوبی در نيل به اين اهداف 
موفق عمل کرده ايم و هريک 
از خّيران بعد از يکبار مشارکت 
در  خودجوش  فعاليت های  به 

محله روی آورده اند.»
اشاره  با  فريدی»  «محسن 
به اينکه اعضای کانون پزشکان 
ايــن منطقــه شــامل حدود 
پيراپزشــک  و  ۱۰۰پزشــک 
می شــودکه با اعالم همکاری 
خود در ارائه خدمات رايگان ســالمت 
به شــهروندان با ما مشارکت می کنند، 
می گويــد: «نقــاط محروم، روســتاها 
و اقشــار خــاص که نيازمنــد خدمات 
رايگان سالمت هستند، در ارزيابی های 
ساالنه شناســايی و براساس اولويت در 
مناســبت های مختلف به آنها خدمات 
ارائه می شــود. اين در حالی اســت که 
عــالوه بر اين برخی خّيــران در بخش 
خدمات حمايتی همچون توانبخشــی، 
جراحی، فيزيوتراپی، تهيه عصا، عينک 

و... با ما همکاری می کنند.»
فريدی با اشــاره به همــکاری اخير 
درمانــگاه شــهرداری منطقــه۱۹ که 
فعاليت دارد،  زيرنظر شرکت شهرسالم 
می گويد: «بــا توجه بــه مکاتباتی که 
انجام شده اســت، ماهانه حدود ۱۰نفر 
از افــراد کم بضاعت و معلوالن و افرادی 
که مشــکالت مالی دارند به اين مرکز 
معرفی می شوند تا به صورت رايگان مورد 
پذيرش قرار گرفته و بــه آنها خدمات 

درمانی ارائه شود.»

با حوصله به صحبت هــای مراجعه کنندگان گوش و 
بخش های مهم را يادداشت می کند. ضمن راهنمايی و 
ارائه توضيحات، شماره تماس خود را به آنها می دهد 
تا در صــورت نياز و هماهنگی بــرای غربالگری و 
مراجعه هــای بعدی با او تماس بگيرند. «شــبنم 
سياهپوش» کارشناس مامايی، برای خدمت رسانی 
به روستاييان در اين برنامه حاضر شده است. او با 
اشاره به اينکه ۲۰سال پيش مدرک کارشناسی 
مامايی اش را کســب کرده و۱۵ساالســت که با 
اداره سالمت برای ارائه خدمات رايگان به ساکنان 
نقاط محــروم منطقه همکاری می کند، می گويد: 
«با توجه به آشــنايی که با اداره سالمت داشتم به 
آنها پيشنهاد دادم با مشارکت يکديگر به برگزاری 
دوره های آموزشــی رايگان برای بانوان محله های 
محروم بپردازيم و سپس ويزيت رايگان را هم به 

آن اضافه کنيم. با موافقت آنها برگزاری کالس های رايگان آموزشی کليد 
خورد و از آن پس در صورت نياز برای ويزيت و مشــاوره رايگان با آنها 
همکاری می کنم.» سياهپوش با اشاره به اينکه ساکن محله خانی آبادنو 
و سال هاست در مرکز بهداشت شهرک شريعتی فعاليت دارد، می گويد: 
«به دليل حضور هميشــگی در منطقه مشکالت مردم را از نزديک به 
خوبی لمس کرده ام و از اينکه بتوانم گره ای از مشــکالت آنها باز کنم، 
احساس رضايت می کنم. به لطف اداره سالمت شهرداری منطقه۱۹ به 
مرور با محله هايی که نيازمند کمک رسانی و ويزيت رايگان هستند آشنا 
شدم و به همنوعانم خدمت می کنم.» او درباره حضورش در اين جمع 
می گويد: «وسعت کارهايی که می توان طی اين بازديدها انجام داد زياد 
است. شايد به نظر برسد که ما طی اين برنامه عمًال نتوانيم کار خاصی 
انجام دهيم، اما من بعد از ويزيت، بيمارانم را رها نمی کنم. برای مراجعه 
حضوری به آنها نشــانی ارائه می شــود و حتی ارجاع آنها به پزشک و 
آزمايشگاه، غربالگری سرطان و... هم جزء خدماتی است که در اينجا به 

بانوان ارائه می شود.»

بيماران را رها نمى كنم

ايستگاه پزشک عمومی شلوغ تر از بقيه ايستگاه هاست. جمعيت 
زيادی برای دريافت خدمات پزشک عمومی مقابل آن جمع شده و 
منتظر نوبتشان هستند. پزشک ۴۵ساله ای که ارائه خدمات رايگان 
به همنوعان را وظيفه اش دانسته و ۳دهه است به اين شيوه فعاليت 
می کند، درباره حضورش در اين برنامه می گويد: «خدمت رسانی به 
مردم را از پدرم که هميشه به همنوعانش کمک می کرد ياد گرفتم. 
اين ديدگاه باعث شد تا هيچ وقت هدفم کسب درآمد زياد از پزشکی 
نباشــد. قبل از اينکه مدرک پزشــکی ام را بگيرم، از سال۱۳۷۰ در 
دوران دانشــجويی، هر زمان مشکلی برای همسايه ها و اهالی محله 

پيش می آمد در حد توانم به درمان آنها کمک می کردم.» 
«علی رجبی» با بيان اينکه از بدو تولد در محله شريعتی شمالی 
سکونت داشــته و در جريان مشــکالت اهالی محله اش قرار دارد، 
می گويد: «از سال۱۳۷۳ با دريافت مدرک پزشکی، بيشتر از قبل بين 
اهالی محل شناخته شدم. از صبح زود تا ساعات پايانی شب هرکسی 
به پزشــک نياز پيدا می کرد، زنگ خانه ما را می زد و من هم رسم 

طبابت را به جا می آوردم.» اين پزشــک بازنشسته با اشاره به اينکه 
طی اين سال ها در بيمارستان های مختلف کار کرده و از سال۱۳۷۵ 
تا ۱۳۸۷ در مطب شخصی اش مشغول به کار بوده است، می گويد: 

«حتی بعد از راه اندازی مطب هم همين شيوه ادامه داشت. 
از بيمارانی که توان مالی نداشتند هزينه دريافت نمی کردم 
و رايگان مداوايشان می کردم.» رجبی درباره حضورش در 
برنامه های خيرخواهانه و ارائــه خدمات رايگان عمومی 
می گويد: «ابتدا برای ارائه خدمات به نيازمندان در خانه 
بهداشــت حضور پيدا می کردم. با آشنايی که اهالی از 
روحيه ام داشتند، خانواده های نيازمند را به من معرفی 
می کردند و من هــم برای معالجه به خانه هايشــان 
می رفتــم. به مرور زمان بــا اداره های مختلف منطقه 
همچون اداره سالمت، خانه کارگر و... آشنا شدم و در 
طول ســال در چنين برنامه هايی دعوت می شوم و با 

اشتياق در همه آنها حضور پيدا می کنم.»

3 دهه خدمت رسانى بى چشمداشت
هرکســی از راه می رسد، اول به ســمت ايستگاه مراقب سالمت 
می رود تــا بعد از غربالگری اوليه به ســمت بخش های ديگر برود. 
«زهرا موسوی»۳۳ساله، کارشناس بهداشت است و اداره اين بخش 
را به عهده دارد. غربالگری قند و فشارخون مراجعه کنندگان را انجام 
می دهد و در صورت نيــاز نکته هايی را برای رعايت رژيم غذايی به 
آنها گوشــزد کرده يا به پزشــکان متخصص ارجاعشان می دهد. او 
درباره حضورش در اين گروه جهــادی می گويد: «بالفاصله پس از 
فارغ التحصيلی از دانشگاه، از ۷سال پيش با ثبت نام در کانون سالمت 
شــهرداری منطقه۱۹آمادگی ام را برای همــکاری در ارائه خدمات 
رايگان به نقاط محروم اعالم کردم. ابتدا برای کسب تجربه وارد اين 
کار شــدم، اما بعد از مدتی به اين کار عادت کردم و حاال حضور در 

چنين محافلی را وظيفه خودم می دانم.»
او کــه از کودکی ســاکن منطقه۱۹ و از ۶ســال پيش در مرکز 
بهداشــت جنوب تهران در محله خانی آبادنو مشــغول به کار شده 
اســت، می گويد: «مدت يک ســال در خانه های ســالمت منطقه 

به عنــوان کارشــناس به صورت ســاعتی فعاليت 
می کردم و سپس در مرکز بهداشت مشغول به کار 
شدم. هنوز هم اگر برنامه ای باشد، با کمال ميل در 

آن حضور پيدا می کنم.»
موسوی از عالقه قلبی اش برای مشارکت 
در کارهای جهادی يــاد کرده و می گويد: 
«اکنون شايد ضرورتی برای کسب تجربه 
در چنين مکان هايی نباشــد، اما به دليل 
حس خوبی که از انجام اين کار دريافت 
می کنــم، هميشــه همراه ايــن گروه 
هستم. از سوی ديگر باتوجه به سکونتم 
در اين محلــه، خودم را در برابر اهالی 
مسئول می دانم و دوست دارم هرکاری 
از دستم بر می آيد برای خوشحالی آنها 

انجام دهم.»

خودم را مسئول مى دانم

ايســتگاه مشــاوره خلوت اســت؛ جايی که شايد بســياری از 
مراجعه کنندگان فکر می کنند توقف در آن به کارشان نمی آيد. اين 
در حالی است که استفاده از آن شايد بتواند در گشايش بسياری از 
گره های زندگی شان مؤثر بيفتد. وقتی از «پروانه حجتی» کارشناس 
ارشد مشاوره می خواهيم بيشتر درباره دليل حضورش در اين جمع 
صحبــت کند، می گويد: «از ســال۱۳۸۶ و بعد از فارغ التحصيلی از 
دانشــگاه فعاليتم در حوزه مشاوره و مشــارکت در کار جهادی در 
اين منطقه آغاز شــد. نخستين تجربه ام در اين زمينه مربوط به کار 
تحقيقاتی اســت که به پيشنهاد يکی از اســتادانم در آن مشارکت 
کردم. ابتدا شــايد فقط برای کســب تجربه وارد اين گروه جهادی 
شدم، اما به مرور با اين روند خو گرفتم و به سبک زندگی ام تبديل 
شد.» حجتی با بيان اينکه عالوه بر کار شخصی با اداره سالمت هم 
در ارائه خدمات مشاوره همکاری می کند، می گويد: «طی اين سال ها 
افتخار ارائه خدمات مشاوره و حتی تدريس زبان انگليسی به صورت 
نذر فرهنگی را در روستاهای اين منطقه داشته ام و عالقه مند هستم 

آگاهی شهروندان را در حوزه روان شناسی ارتقا دهم. 
برای مثال ماهانه ۲تا۳ روز، صبح تا بعد ازظهر، هر 
روســتايی که نياز باشد، برای مشاوره حضور پيدا 
می کنم.» اين مشــاور ۳۸ساله که مدتی است در 
دفتر مشــاوره اش در منطقه۱۶ فعاليت می کند، 
می گويد: «هدفــم از انجام نذر فرهنگی دريافت 
احســاس خوب حاصل از آن است. قرار نيست 
همه چيز منفعت مادی داشته باشد. من نتيجه 
حضور در اين جمــع را در حال خوب خودم و 
خانواده ام می بينم.» حجتی در پايان از نياز اين 
محله به آگاه سازی بيشــتر درباره علم مشاوره 
و روان شناســی ياد کرده و می گويد: «اطالعات 
شهروندان در اين باره نسبت به سال های گذشته 
خيلی بيشتر شده، اما هنوز هم نياز است که برای 

ارتقای آگاهی آنها برنامه هايی انديشيده شود.»

تجربه اى كه سبك زندگى شد ارائه خدمات رايگان پزشكى 
به روستاييان حاشيه شهر

جهادى ها در 
جبهه سالمت

 سال هاســت بــه مهربانی عــادت دارند. در 
پرمشغله ترين روزهای زندگی کافی است از برگزاری 
چنين برنامه ای باخبر شوند تا خودشان را به اين 
جمع برسانند؛ «علی رجبی»، «شبنم سياهپوش»، 
«پروانه حجتی» و«زهرا موسوی»پزشک، کارشناس 
مامايی، مشــاور و مراقب سالمتی را می گوييم که 
از نخســتين روزهای کار در ارائه خدمات پزشکی 
رايگان به شهروندان پيشــقدم بوده و اغلب در 
برنامه های جهادی اداره سالمت شهرداری منطقه۱۹ 
حضور دارند. ارائه خدمات رايگان پزشکی و سالمت 
به ساکنان روســتای «جعفرآباد باقراف» طرحی 
است که با مشارکت اداره سالمت و اين گروه خير 
در مدرسه «اميد کمايی مقدم»، تنها مدرسه اين 
روستا به اجرا درآمده است و ما هم در آن شرکت 

کرده ايم.

محسن فريدى
معاون اجتماعى و 
فرهنگى شهردار 

منطقه19

زهرا بلندى
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چندســالی می شــود که طرح زيرزمينی شدن 
مســير راه آهن تهــران ـ تبريــز در بخش هايی از 
منطقه۱۸ از جمله محله های فردوس، تختی، توليد 
دارو و... اجرا شــده، اما به واقــع پس از اجرای اين 
پروژه بزرگ، تنها نهادی که برای ساماندهی اراضی 
آزاده شده حريم راه آهن وارد ميدان شده، شهرداری 
بوده و مسئوالن شرکت راه آهن توجه چندانی به اين 

وضعيت نکرده اند. 
«محمدتقی عســگری» از ساکنان قديمی محله 
فردوس اســت که با بيان ايــن مطلب، علت اصلی 
افزايش ســرقت نرده های آهنی از حريم خط آهن 
را در هميــن موضوع می داند و می گويد: «آن زمان 
کــه قطارهای مســير تهران ـ تبريــز از اينجا عبور 

می کردند، اين نرده ها به اين شــکل در نيامده بود 
چون هر روز گشت های ويژه شرکت راه آهن از اين 
محل و در موازات ريل راه آهن در رفت وآمد بودند و 
کســی جرئت اين کارها را نداشت. سرقت نرده ها از 
زمانی شروع شد که ريل راه آهن زيرزمينی شد و از 
آن پس توجهی از طرف مسئوالن شرکت راه آهن به 
وضعيت روی ســطح زمين نشد. همين عامل باعث 
شد تا سارقان نرده های آهنی بيايند و هر روز تکه ای 

از آن را بريده و با خود ببرند.»
وی به افزايش قيمت آهن نســبت به سال های 
گذشــته اشــاره می کنــد و می گويــد: «از ابتدای 
ســال تاکنون بيش از ۴۰درصد از نرده های آهنی 
حاشــيه ريل آهن را دزديده انــد که علت آن گران 

شدن بهای آهن است. متأسفانه خريد و فروش اين 
اموال مسروقه هم راحت است. اگر به محل فعاليت 
ضايعاتی ها برويد، در بساط بعضی از فروشنده های 
آنجا حتمًا نشان هايی از نرده های آهنی مسروقه پيدا 

می کنيد.»
«مجيد محمدی» وکيل پايه يک دادگستری که 
از ساکنان اين محله اســت، درباره اين گونه جرائم 
می گويد: «متأســفانه اثبات سرقت و وقوع جرم، از 
موضوعاتی است که برای تشکيل پرونده و رسيدگی 
در محاکم قضايی الزم اســت. اثبات اين گونه اموال 
مســروقه در ميان انبوهی از ضايعات کار ســاده ای 
نيســت، اما زمانی که ســارقان حين سرقت توسط 
نيروی انتظامی بازداشت شوند، موضوع فرق می کند 
و ارگان مربوطه می تواند دادخواست تنظيم کرده و 

خسارت خود را مطالبه کند.»
وی که اين مشــکل را از نزديک ديده می گويد: 
«در اين زمينه پيشگيری بهترين راه حل است. يعنی 
بايد ساماندهی وضعيت حريم راه آهن را يک ارگان 
بپذيرد و از مديريت چندگانه جلوگيری شــود. به 
نظر من مسئوالن شهرداری از عهده ساماندهی اين 
محدوده به خوبی بر می آيند. بنابراين اگر مسئوالن 
شرکت راه آهن مانع تراشی نکنند، می توانند فضاهای 
آزاد شده از حريم ريل آهن را به گذرگاه های امن و 
مناسب تبديل کنند. به عنوان مثال می توانند نسبت 
به مســطح کردن مســير و حذف زوائد فيزيکی از 

جمله نرده ها اقدام کنند.»

نگرانى اهالى از افزايش سرقت اموال عمومى 

نرده هاى حريم راه آهن 
كيلويى 5 هزار تومان!

«ســيد صادق نوری» معتمد محله فردوس درباره 
راه آهن  حريم  در  روی شــهروندان  پيش  مشکالت 
می گويد: «متأســفانه مسئوالن شــرکت راه آهن با 

شهرداری همکاری نمی کنند.»
«حامد شــعاعی» شــهردار ناحيه يک منطقه۱۸ 
هم می گويــد: «در حد توان و طبــق وظيفه برای 
به ســاکنان محله های  خدمت رســانی شايســته 
فردوس، تختی و... تــالش می کنيم، اما در محدوده 

حريم راه آهن با محدوديت هايی مواجه هســتيم که 
برطرف  راه آهن  با کمک مسئوالن شرکت  اميدواريم 

شود.»
و خدمات  رفاه  مرکز  مدير  «حسين هوشــمند» 
اجتماعی شــهرداری منطقه۱۸ هم تأکيد می کند که 
در سال جديد چند نوبت حاشيه حريم راه آهن تهران 
– تبريز از وجود معتادان و کارتن خواب ها پاکسازی 
شده، اما متأســفانه اين چرخه تا زمانی که تکليف 

مديريت يکپارچه حريم راه آهن مشخص نشود، ادامه 
پيدا می کند. اين بالتکليفی باعث شــيوع و افزايش 
حضور معتادان و کارتن خواب ها در اين محدوده شده 

است. 
شرکت  مسئوالن  پاســخ  شنيدن  برای  پيگيری 
راه آهن تا زمان انتشــار اين گزارش بی نتيجه ماند. 
با اين حال منتظر پاســخ آنها هســتيم تا به اطالع 

شهروندان برسانيم.

مسئوالن راه آهن 
همكارى نمى كنند

پاى معتادان 
در ميان است! 

حريم خط آهن تهران ـ تبريز وضعيت 
نامناسبی دارد. در اين مسير خاکی با انواع 
ادوات و لوازم استعمال موادمخدر مواجه 
می شويد؛ از سررنگ های مصرف شده تا ته 
سيگار و...، اما نکته تأسف بار گودال هايی 
است که در حاشــيه ديوار و نرده ها ديده 
می شود و محل خواب و استراحت معتادان 
و کارتن خواب هاســت. با دلهره به يکی از 
چاله ها نزديک می شــويم. گودالی که به 
اندازه يک نفر جــا دارد و کارتن خواب ها 
آن را به خوبی اســتتار کرده اند. کسی در 
گوال نيست، اما مشخص است که فردی 
در آن زندگی می کند. همان زمان متوجه 
کارتن خوابــی می شــويم که بــا موهای 
ژوليده و لباس های نامرتب به ســمت ما 
می آيد. قبل از اينکه وارد گودال شــود، از 
می پرســيم اينجا چه می کند. بدون تأمل 
می گويد: «اينجا زندگی می کنم.» ۲سال 
است که اين گودال را برای استراحت حفر 
کرده و می گويد: «برای پيدا کردن کار به 
تهران آمدم، اما گرفتار اعتياد شدم. روی 
برگشت به شهرمان را ندارم. اينجا کسی 
با من کاری ندارد و در اين گودال راحتم.» 
اين طور که اهالــی می گويند؛ افرادی 
مثل او برای تهيه موادمخدر اقدام به سرقت 
نرده های آهنی حريم راه آهن می کنند و 
کيلويی ۵هزار تومان می فروشند. عده ای 
از اهالی هم بر ايــن باورند که معتادان و 
کارتن خواب ها به اين نتيجه رسيده اند که 
پس از زيرزمينی شدن خط آهن، نرده ها 
به حال خود رها شــده و مالــک ندارند. 
بنابراين می توانند به عنوان وسايل دورريز 
و بالاســتفاده آنها را بفروشند! البته يکی 
از اهالی همچنين نظری دارد و می گويد: 
«اين نرده هــای چه فايده ای دارد؟ بعد از 
زيرزمينی شدن خط آهن تهران – تبريز، 
اين مرزبندی و نرده کشی کاربردی ندارد 

و بايد زودتر برچيده شود.»

 اگر به خيابان ۴۵متری زرند و خيابان های اطراف آن يعنی تختی، شــهيدان اسماعيلی، تقی 
بيگلو، طالقانی و... ســربزنيد، متوجه می شويد که در حريم خط آهن تهران ـ تبريز که چند 
سالی است زيرزمينی شده، اتفاق ناخوشايندی در حال وقوع است. اين اتفاق يعنی سرقت 
نرده های آهنی حريم خط آهن باعث شــده تا اين قسمت از منطقه۱۸ چهره نامناسبی 
به خود بگيرد و از ســوی ديگر ساکنان بومی و محلی از حضور سارقان و چاله خواب ها 
احساس ناامنی کنند و می گويند اين افراد ممکن اســت به ساير اموال شهروندان نيز 
آسيب برسانند. برای روشن شدن موضوع با اهالی صحبت کرديم. هرکدام از شهروندان، 
از زاويه ديد خودشان به موضوع سرقت نرده های آهنی پاسخ دادند، ولی همگی اتفاق نظر 
داشتند که بی تفاوتی مسئوالن شرکت راه آهن به اين معضل باعث شده تا سارقان جرئت 

کنند در طول روز و در مقابل چشم مردم اين نرده ها را بشکنند و با خود ببرند.

مريم قاسمى

ســاعت۱۴ به مســجد امام علی(ع) می رسيم. چند 
خانم و آقا بعد از عبور از حياط مســجد وارد دفتر ستاد 
جهيزيه می شــوند. داخل اتاق شلوغ است، اما حاضران 
با حفظ فاصله اجتماعی و درحالی که ماســک زده اند، 
مشــغول صحبت با اپراتورهای ســتاد هستند. در اين 
دفتر، چند نفر از نمايندگان ستاد جهيزيه امام علی(ع) و 
فاطمه الزهرا(س) حاضر هستند تا پاسخگوی مراجعانی 
باشند که ســاکن نقاط مختلف تهران، شهرستان ها و 
روســتاهای دور افتاده هستند. حدود ۲۰مراجعه کننده 
با هزاران اميد و آرزو به دفتر ســتاد جهيزيه آمده اند تا 
مشکلشــان را مطرح کنند و نمايندگان با سعه صدر به 

آنها پاسخ می دهند. 
حاج«غالمرضــا صفرنــژاد» يکی از خّيــران صنف 
بلورفروشــان که در ستاد جهيزيه امام علی(ع) و حضرت 
فاطمــه(س) به عنوان نماينده خدمــت می کند، رفتاری 
پدرانه با شــهروندان دارد و طوری رفتار می کند که گويی 
آنها جزئی از خانواده و بســتگانش هســتند. او حاضر به 
مصاحبه نيســت و در نهايت به اصرار مــا برای معرفی 
کارهــای خداپســندانه و ترغيب ديگران بــه اين امور، 
چنددقيقه ای با ما همصحبت می شود. او از تهيه و توزيع 
۴۸هزار جهيزيه کامل برای نوعروســان نيازمند در بين 
ســال های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ در اين ستاد خبر می دهد که 
۳۸۰جهيزيه از فروردين تا شهريور امسال تهيه شده است. 
و  علــی(ع)  امــام  نماينــدگان ســتاد جهيزيــه 
فاطمه الزهرا(س) از مشــارکت ۲۵۰خير و نيکوکار در 
تأمين کاالهای ضروری و اساســی جهيزيه نوعروسان 
ســخن می گوينــد و تأکيد می کنند که آنهــا با چراغ 
خامــوش در امــور خيرخواهانه حضــور دارند و راضی 
نيستند که اســمی از آنها در جايی برده شود. صفرنژاد 
هم تعدداد کاالها و اقالمی که در جهيزيه نوعروســان 
وجــود دارد را بيش از ۴۵مورد عنوان می کند که البته 

در سال های ابتدايی راه اندازی ستاد جهيزيه تنها ۲۳قلم 
کاال بوده است. 

حكايت گريه اول و آخر
 حاج«احمــد فتحی» متولد ســال۱۳۲۹ اســت و 
از ســال۱۳۵۹ در بازار بلورفروشــان شــوش فعاليت 
می کند. يکی از نمايندگان ســتاد جهيزيه امام علی(ع) 
و فاطمه الزهرا(س) اســت و خود را کوچک ترين عضو 
جامعــه خّيران اين بازار معرفــی و اعتراف می کند که 
بهترين لحظات زندگی اش زمانی بوده که توانسته کاری 
برای افــراد گرفتار انجام دهد. او هــم مثل صفرنژاد و 
ديگر اعضای گــروه از جمله «علــی باقری»، «محمد 
طهماســبی» و «محمــد رونما» که عضو اين ســتاد 
۲۵۰نفره و ســنگ صبور انســان های گرفتار هستند، 

خدا را شــکر می کند که توانســته در اين راه خدمت 
کند. فتحی به نکته جالبی که بارها در ســتاد جهيزيه 
شاهد آن بوده اشاره می کند و می گويد: «شنيدن غم و 
وغصه ديگران و مشــکالتی که با آنها دست و پنجه نرم 
می کنند، چندان ساده نيســت. بارها شاهد بوده ام که 
دوستانم بعد از شــنيدن صحبت های اين افراد منقلب 
و اشک از چشمانشان ســرازير شده است. در کنار اين 
موضوع، وقتی که جهيزيه به افراد نيازمند ارائه می شود 
و به دليل شــوق گريه می کنند، نمايندگان ستاد هم با 
خوشحالی آنها اشک می ريزند. برای همين عقيده دارم 
که حکايت گريه اول با گريه دوم تفاوت زيادی دارد.» 

«ســهيلی آزاد» يکی ديگر از افــراد خير و نيکوکار 
صنف بلورفروشــان اســت که می گويد: «نوعروســان 
همراه الدين خود به اينجا می آيند. از طبقات اجتماعی 
مختلفی هســتند و يــک درد مشــترک دارند که آن 
هم راهی کردن فرزندشــان به خانه بخت است. اينجا 
هرکسی به زبان خودش مشکلش را مطرح می کند. يکی 
بی سرپرست و ديگری نيازمند. کسانی هم وجود دارند 
که حتی توان صحبت کردن از مشکالتشــان را ندارند. 
بعضی از مراجعه کننده ها نيز بر اثر حادثه نيازمند شده 
و به دستگيری احتياج دارند و ما هم تالش می کنيم در 

حد توان به آنها کمک کنيم.»

آرامشم را مديون دعاى مردم هستم
صفرنــژاد در ادامه صحبت ها، به الگوبرداری از رفتار 
و منش بــزرگان و نيکوکاران بازار تهــران در برنامه ها 
و فعاليت هــای ســتاد جهيزيه و همچنيــن صندوق 
قرض الحســنه و درمانگاه امام علی(ع) اشــاره و عنوان 
می کند: «از جمله اين آدم های خير و نيکوکار «حسين 
زريــن چيان» آمــوزگار اخالق و مرام پهلوانی اســت. 
افــراد ديگری همچون ابراهيمی، کاشــانی و علوی هم 
در اين ستاد فعاليت داشــتند که دغدغه ای جز تأمين 
آسايش خانواده های محروم و نيازمند نداشتند و هنوز 
آوازه کارهای خيرخواهانه شــان در بين کاســبان بازار 

بلورفروشان وجود دارد.»
می خواهد  صفرنــژاد  وقتی 
از آثــار و بــرکات کار خير در 
زندگی اش صحبت کند، تأکيد 
می کند که همســرش «سميرا 
شــعرباف» در تشــويق او بــه 
انجــام کارهــای خيرخواهانه، 
به ويژه در تهيــه جهيزيه برای 
نوعروسان نيازمند نقش مهمی 
داشــته اســت. او ســالمتی و 
آرامــش روحــی و روانی خود 
را مديــون دعای خيــر مردم 
می داند و می گويد: «هرکســی 
کوچک ترين قدمی در راه کمک 
به مردم گرفتار بــردارد، بدون    
ترديــد آثار و بــرکات آن را در 

زندگی می بيند.»

تأمين جهيزيه 
در مراسم 

گلريزان كسبه
اين طور که «غالمرضا صفرنژاد» 
يکی از خّيران صنف بلورفروشان 

توضيح می دهد، جهيزيه 
نوعروسان نيازمند از محل 

گلريزان افراد خير و نيکوکار 
و هدايای صنف بلورفروشان و 

فروشندگان لوازم خانگی تأمين 
می شود. اين اقالم ضروری 

شامل ۴کاالی اساسی يعنی 
يخچال، لباسشويی، اجاق گاز و 
فرش باکيفيت عالی و همچنين 

سرويس های چينی، چدن، چرخ 
خياطی، تلويزيون و... است که در 

مجموع به ۴۵قلم کاال می رسد. 
اين نماينده ستاد جهيزيه 

امام علی(ع) و فاطمه الزهرا(س) 
اضافه می کند که در مراسم 
گلريزان که هر سال در دهه 

اول ماه مبارک رمضان برگزار 
می شود، از خّيران و نيکوکاران 
دعوت می شود تا در برنامه های 
خيريه مشارکت کنند. در اين 
برنامه تعدادی از خّيران تعهد 

کااليی می دهند و تعدادی 
ديگر تعهد مالی. اين ستاد 
هم برهمين اساس جهيزيه 
نوعروسان را تأمين و توزيع 

می کند. 
وی درباره نحوه پرداخت وام 

ضروری از صندوق قرض الحسنه 
و همچنين درمانگاه امام علی(ع) 
و فاطمه الزهرا(س) به نيازمندان 

می گويد: «حواله جهيزيه پس 
از بررسی مدارک از جمله 

عقدنامه و شناسنامه دختران 
دم بخت صادر می شود. فعاليت 
اين ستاد به اين شکل است که 
افراد نيازمند از طرف کسبه ای 

معرفی می شوند که دارای 
مجوز اتحاديه هستند. امسال 
هم که با بحران کرونا مواجه 
بوديم، برخی از کاسبان بازار 
بلورفروشان توانستند مشکل 

شهروندانی را حل کنند که به 
دليل اين بيماری دچار خسارت 

شده بودند.» 

هزار نوعروس 
راهى خانه بخت شدند

حضور پررنگ 
بلورفروشان در 

ستاد جهيزيه 
امام على(ع) و 

فاطمه الزهرا(س)

 ستاد جهيزيه امام علی(ع) و فاطمه زهرا(س) در سال۱۳۹۲ توسط بزرگان و پيشکسوتان صنف بلورفروشی 
در مسجد امام علی(ع) در خيابان دشــتبان زاده منطقه۱۶ راه اندازی شد که هدف اصلی آن تأمين جهيزيه 
برای نوعروســانی است که خانواده هايشان درگير مشکالت مالی هســتند. البته يکی از اصول باارزشی که 
در اين ســتاد به آن اهتمام ويژه ای می شــود و همه ملزم به رعايت آن هستند، حفظ عزت نفس و کرامت 
انسانی افرادی است که برای دريافت مساعدت ها به اين مجموعه معرفی می شوند. البته افراد نيکوکار و صنف 
بلورفروشان درکنار راه اندازی ستاد جهيزيه، يک صندوق قرض الحسنه و درمانگاه خيريه هم داير کرده اند که 
خدمات ويژه ای به خانواده های نيازمند و محروم ارائه می کند. از زمان تشــکيل ستاد جهيزيه امام علی(ع) و 
فاطمه الزهرا(س) تاکنون ۴۸هزار نوعروس با دريافت جهيزيه راهی خانه بخت شده اند. به اين ستاد در مسجد 

امام علی(ع) رفتيم تا از فعاليت های آن بيشتر باخبر شويم.
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رفاقتى

ســاعت از ۱۰ گذشته. با عجله گام 
برمــی دارد تا هرچه زودتــر خود را به 
انتهای بوســتان گلگــون و کارگاهش 
برساند. لبخند روی لب دارد و سرزندگی 
در نگاهش موج می زند. کارگاهی که تا 
پيش از اين متروکه بود، حاال با صدای 
دلنشــين و خنده های از ته دل «نگار 
آجرلو»و ۲همکارش، جان دوباره گرفته 
است. حين خوش وبش با ما فوراً روپوش 
کار را به تن کرده و دستکش به دست 
می کند. انگار نخســتين باری نيســت 
که می خواهــد دربــاره فعاليت هايش 
صحبت کند. خــوب از هدف حضور ما 
باخبر اســت و بدون معطلی تريبون را 
به دســت می گيرد و به شرح داستان 

زندگــی اش از کودکی می پردازد: «يک ســال و نيم 
بيشــتر سن نداشــتم که دچار فلج اطفال شدم و بر 
اثر ضعف عضالنی، پای چپم دچارمعلوليت شد. شايد 

باورش سخت باشــد، اما من هيچ وقت 
در هيــچ دوره و مرحلــه ای از زندگی ام 
احساس نکردم که معلول هستم يا دچار 
ناتوانی شده ام. خودم را خيلی توانمندتر 
می ديدم و احساس می کردم بسياری از 
کارهايــی که از عهده مــن بر می آيد را 
حتی برخی از افراد سالم هم نمی توانند 
انجام دهند. شايد اين موضوع به قدرت 
و انــرژی فوق العاده ای ربط دارد که خدا 
در وجودم قرار داده است. از دست دادن 
مادرم در سن ۱۰ســالگی و حضور پی 
در پی پدر نظامــی ام در مأموريت های 
مختلف، باعث شد تا در تنهايی خودم را 
خيلی زود پيدا کنم و مستقل بار بيايم.»
آجرلو از عالقه اش به داشتن استقالل 
مالی ياد کرده و درباره نخستين تجربه کسب و کارش 
می گويد: «۱۳ ـ ۱۴ســاله بودم که آجيل می خريدم، 
آنها را در بسته های کوچک بسته بندی می کردم و در 
زنگ های تفريح مدرسه بين دانش آموزان می فروختم. 
مدتی بعد کارهای هنری مثل گلسازی را ياد گرفتم. 
دست سازه هايم را بين دوستان و آشنايانم می فروختم 
و از اين طريق کســب درآمد می کردم.»وی از عالقه 
هميشگی اش به رشته پرستاری ياد کرده و می گويد: 
«سال۱۳۶۹ در آزمون پرستاری شرکت کردم. مانند 
کنکور ســخت بود و اگر نمره قبولــی می آوردم، وارد 
دبيرستان پرســتاری می شــدم. قبول هم شدم، اما 
به دليل ضعف پاهايم  قبولم نکردند. اين نخســتين و 
آخرين باری بود که ضعف پا هايم را به چشــم مشکل 
ديدم. از پا ننشــتم و دوره فوريت های پزشــکی را در 
جهاد دانشگاهی گذراندم. باوجودی که در در اين رشته 
کار نمی کنم، اما به تزريقات، بخيه و تمامی کارهايی 
که يک پرســتار بايد انجام دهد مسلط هستم. بعد از 
آن مدرک آتش نشان داوطلب را گرفتم و چندبار هم 
در فعايت های داوطلبانه اين حوزه مشارکت داشته ام.» 
ســال۱۳۸۶ و در روزهايی کــه دنبال کاری ثابت 
بــود، با مؤسســه نيکــوکاری رعدالغدير کــه برای 

معلوالن کالس های آموزشی، کلينيک 
برگزار  و...  اشــتغالزايی  توانبخشــی، 
می کرد، آشــنا شــد. اينها توضيحاتی 
است که آجرلو درباره آشنايی اش با اين 
مؤسســه بيان کرده و می گويد: «تمام 
دوره های کامپيو تر مؤسســه، از مبانی 
تا پيشــرفته را گذرانــدم و بعد از آن 
چندماهی در بخش اداری اين مؤسسه 

مشغول به کار شدم.»

آغاز توليد و اشتغالزايى
داســتان گرايش اين بانوی توانياب 
به توليــد گياهــان دارويــی موضوع 
جالبی اســت که وقتی از او می خواهيم 
درباره اش حرف بزند، می گويد: «مادرم 

اطالعات خوبی درباره گياهان دارويی داشــت و دوای 
گياهی هر دردی در آشپزخانه خانه اش وجود داشت. 
کشف گنجه گياهان دارويی مادرم، يکی از بزرگ ترين 
آرزوهای کودکی ام بود. هميشــه دوست داشتم از راز 
آن ســر دربياورم. با رفتن به دل طبيعت، گياهان را 
به خوبی تماشــا می کردمو ســپس ســعی می کردم 
راجــع به خــواص و ماده مؤثر آنها اطالعات کســب 
کنــم. به دنبال جواب ســؤال هايی مثــل اينکه چرا 
مثًال شــقايق های وحشی بايد در بيايان رشد کنند يا 
مثًال چه فوايدی می توانند برای انســان داشته باشند 
و... بودم.» حين صحبت کردن ســراغ دستگاه بزرگ 
تقطير می رود تا تفاله های داخلش را با اصولی خاص 
خالی کند. در حال شست وشو و آماده سازی آن برای 
انجام عملياتی جديد است که می گويد: «قبل از اخذ 
مدرک ديپلم ازدواج کردم، اما بعد از ۸ســال با وجود 
داشتن ۲فرزند تصميم گرفتم ادامه تحصيل بدهم. بعد 
از ديپلم، ســال۱۳۹۰ برای ارتقای آگاهی و دانشم در 
زمينه گياهان دارويی وارد دانشگاه شدم. سال۱۳۹۴ 
مدرک کارشناســی ام را در رشته مهندسی فن آوری 
گياهــان دارويی اخذ کردم و اکنون درهمين رشــته 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هستم.» آجرلو به 

آموزش های خوب عملی و حمايت های 
۲نفر از اساتيدش اشاره کرده و می گويد: 
«سال۱۳۹۲ هنوز درسم به پايان نرسيده 
بود که تصميم گرفتم فعاليت جدی در 
فرآوری گياهان دارويی و توليد عرقيات، 
بدون متانول و روغن ها و کرم های گياهی 
را شروع کنم. يک سال با توليد محدود 
و تقريبــًا خانگــی به اين کار مشــغول 
بــودم تا اينکه ســال۱۳۹۳ فقط با يک 
ميليون تومان ســرمايه کارم را به صورت 
جدی شــروع کردم. به لطف شهرداری 
منطقه۲۰ فضای کارم مشخص شد. تنها 
با يک ميليون تومان سرمايه، ابتدا با يک 
دستگاه کوچک مدل قابلمه ای توليد آغاز 
شد و بعد از کمی پيشرفت ۵دستگاه نيمه 
صنعتی خريدم.» امروز فقط ۲نفر در اينجا مشغول به 
کار هســتند. وقتی درباره افرادی که آجرلو طی اين 
مدت برايشان اشــتغال ايجاد کرده، سؤال می کنيم، 
می گويد: «در طول زمان افراد زيادی در اينجا مهارت 
کسب کرده اند، مدتی مشــغول به کار شده و سپس 
خودشان به توليدکننده تبديل شده اند. در حال حاضر 
۳نفر داخل کارگاه مشــغول به کار هستيم، ۲نفر آقا 
هــم در بيرون کار می کنند و مســئوليت خريد را به 
عهده دارند. ۲خانم نابينا و ۲بانوی سرپرست خانوارهم 
مسئوليت فروش های خانگی و اينترنتی محصوالت ما 

را به عهده دارند.»
مواد اوليه برای توليــد عرقيات گياهی را از مرکز 
آموزش عالی امام خمينی(ره)و جهاد کشاورزی تبريز 
که به صورت ارگانيک به کشت نعناع فلفلی و گياهان 
مخصوص می پردازند تهيه می کننــد، چراکه دارای 
ماده مؤثر بيشتری هســتند. بانوی عطار با بيان اين 
موضوعمی گويد: «محصوالت ما بيشــتر به پزشکان 
طب ســنتی و عطاری ها فروخته می شود، اما خيلی 
دوست دارم گستره کارمان را بيشتر کرده و به زودی 
بتوانيم برای توزيع اين محصوالت با فروشــگاه های 

سراسر کشور همکاری داشته باشيم.»

كارآفرين توانياب هم محله اى
اين روزها مشغول تحقيق درباره توليد ژل ضدعفونى است

عطار بانوى 
  هنوز ۲ساله نشده بود که با ابتال به بيماری فلج اطفال پای چپش دچار معلوليت شد، اما اين اتفاق 
مانع تالش و رشد او نشــد. «نگار آجرلو» ناتوانی اش را باور نکرد و از ۱۰سالگی بعد از فوت مادرش 
سعی کرد به تنهايی از عهده کارهايش برآيد. اکنون اين بانوی ۴۵ساله که کسب درآمد را از دوران 
تحصيلی راهنمايی آغاز کرده است، با ادامه تحصيل در رشته فن آوری گياهان دارويی از سال۱۳۹۲ 
با حمايت شهرداری منطقه۲۰ يک کارگاه توليد عرقيات گياهی در مرکز کوثر راه اندازی کرده تا ضمن 
مهارت آموزی به بانوان برای آنها اشــتغال ايجاد کند. در روزهايی که با شيوع ويروس کرونا در اين 

کارگاه به تحقيق در مورد توليد ژل ضدعفونی کننده روی آورده، با او همراه شده ايم.  

زهرا بلندى

منطقه20
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اين روزها مشغول تحقيق درباره توليد ژل ضدعفونى است

عطار بانوى 

توليد 
ضدعفونى كننده 

را به صورت 
تحقيقاتى در 

اين مركز انجام 
داده ايم و قرار 
است به زودى 

توليد گسترده آن 
را اجرا كنيم

در طول زمان 
افراد زيادى در 

اينجا مهارت 
كسب كرده اند 
و پس از مدتى 

كار، خودشان به 
توليدكننده تبديل 

شده اند

با شيوع ويروس کرونا تعداد کارکنانی که در 
کارگاه مشــغول به کار بودند کمتر شده است. 
با اين حال فضای دوســتانه ای در اينجا حاکم 
است. «خديجه صادقی» رفيق دوران راهنمايی 
و دبيرستان آجرلو اســت که پشت ميزی که 
کنار در ورودی قرار گرفته نشســته است. اين 

معلول جســمی و حرکتی که پاســخگويی به 
وظيفه  تلفنی،  سفارشــات  دريافت  و  تلفن ها 
اصلی اش در اين کارگاه اســت، می گويد: «در 
دوران راهنمايــی با ويلچر حرکت می کردم، اما 
با انجام يک جراحی موفق اين شــانس را پيدا 
کردم تا بتوانــم از عهده کارهای خودم بربيايم 
و حتی با داشتن شغل اســتقالل مالی داشته 
باشم. رشته تحصيلی ام حسابداری استو قبل از 
اينجا هم در بخش دفتری چند شرکت فعاليت 
داشــته ام.» وی ادامه می دهد: «۳سال پيش در 
روزهايی که بيکار شده بودم و دنبال کاری جديد 

می گشتم، خيلی اتفاقی دوست قديمی ام «نگار» 
را که ۲۰سال از او خبر نداشــتم را در خيابان 
ديدم. وقتی متوجه شد بيکار هستم و دنبال کار 
می گردم، از من دعوت به همکاری کرد.» صادقی 
با اشاره به اينکه از کار کردن در کنار دوستش 
بيشتر  توانمندی اش  و  آرامش می کند  احساس 
شده است، می گويد: «به دليل شرايط جسمی ام 
از عهده کارهای سنگين برنمی آيم، اما با دقت 
به کاری که نگار انجام می دهد، تاحدودی کار را 
ياد گرفته ام و خيلی دوست دارم به زودی بتوانم 
به عنوان شريک کاری در گسترش کارگاه و آغاز 

توليد انبوه به او ياری برسانم.»
بانوی عطــار، دختر  همــکار ديگر ايــن 
۲۶ساله اش است. «هانيه غنی» که دارای مدرک 
ليسانس مهندســی فن آوری اطالعات است و 
بعد از فارغ التحصيلی در کارگاه مادرش مشغول 
به کار شــده، می گويد: «کار توليد عرقيات را 
تاحدودی يــاد گرفته ام و ضمن کمک به مادرم 
برای آماده ســازی مواد اوليه همچون تهيه ژل 
آلوئــه ورا، الکل و فرايند تقطير، بســته بندی 
بطری ها و...، يک سايت فروش برای او طراحی 
کرده ام و کارهــای کامپيوتری و مجازی کارگاه 

را انجام می دهم.»او با افتخار از موفقيت های 
مادرش يــاد کرده و می گويــد: «با تالش و 
نتوانسم  هيچ وقت  دارد،  مادرم  که  پشتکاری 
معلوليت او را باور کنم. او الگوی بزرگی است 
که با ديدن او يکجا نشستن، گاليه از روزگار و 
غصه خوردن برايم معنايی ندارد.» هانيه ادامه 
به صورت  کردن  کار  «باوجودی کــه  می دهد: 
اختصاصی در رشته تحصيلی ام يکی از اهداف 
مهم زندگی ام اســت، اما از کار کردن در کنار 
مادرم لذت می برم و دلم نمی خواهد هيچ وقت 

اينجا را ترک کنم.»

كار در كنار 
رفيق قديمى 

چنــد ماده را بــا يکديگــر ترکيب 
تا ژل ضدعفونی کننده ســاخته  می کند 
شــود. درحالی که ماده آماده شده را به 
همکارانــش تحويل می دهد تا بطری های 
کوچک روی ميز چيده شــده را با آن پر 
کنند، می گويد: «شــيوع ويروس کرونا و 
کمبود تعــداد ژل های ضدعفونی کننده و 
الکل های شــرکتی در نخستين روزهای 
انتشــار اين ويروس، باعث شد تا گامی 
بــزرگ در زندگی ام بــردارم. با حمايت 
سازمان بسيج توليد الکل و ژل های کامًال 
از فروردين ســال جاری آغاز  گياهی را 
کردم.» وقتی درباره شيوه انجام اين کار و 
ترکيباتی که آجرلو برای توليد آن استفاده 

می کند، ســؤال می کنيم، می گويد: «اين 
ژل را با اســتفاده از اسانس طبيعی نعناع 
فلفلی، روغن گياهی، ژل آلوئه ورا و الکل 
۷۰درصد که خودم از َمالس چغندر تهيه 
کرده ام، می ســازم. اين ژل نه تنها هيچ 
باعث  بلکه  نمی رساند،  پوست  به  آسيبی 
ميزان  درباره  او  لطافت آن هم می شود.» 
توليد و عرضه ايــن محصوالت می گويد: 
«تاکنون با وجود حجم محدود دستگاه ها، 
هزار ليتر الکل توليــد کرده ايم و روزانه 
۱۰۰تا ۲۰۰عدد بطری ژل ضدعفونی کننده 
به سازمان  اين محصوالت  تهيه می کنيم. 
بســيج، اداره امــور بانوان شــهرداری 
منطقه۲۰، اداره کل امــور بانوان و جهاد 

کشاورزی عرضه شده است. اين درحالی 
است که توليد عرقيات گياهی هم کماکان 

به صورت مستمر انجام می شود.»
اين بانو که از ۶ســال پيش دبيرکانون 
از يک سال  معلوالن منطقه۱۷ اســت و 
معلوالن  کانون  کلی  دبير  مسئوليت  قبل 
شــهر تهران را به عهده دارد، با اشــاره 
و  دغدغه ها  بــا  سال هاســت  اينکه  به 
احساسات  و  آشناست  معلوالن  مشکالت 
آنها را به خوبــی درک می کند، می گويد: 
«طی ســال های زندگی ام بارها در مراکز 
مختلفی مثل حوزه علميه دوره هايی برای 
مهارت آموزی و توانمندســازی در زمينه 
توليد گياهان دارويــی را برگزار کرده ام. 

خيلی دوست دارم دوباره چنين شرايطی 
به وجود بيايد و فضايی باشــد تا در بحث 
فعاليت  معلوالن  توانمندسازی  و  آموزش 
داشته باشم» او از بزرگ ترين آرزويش که 
راه اندازی يک کارخانه بزرگ توليد گياهان 
دارويی است ياد کرده و می گويد: «خوب 
می دانم که يکی از بزرگ ترين دغدغه های 
معلوالن اشــتغال اســت. بعد از نيل به 
کارخانه ام  دارم  قصــد  بزرگ  هدف  اين 
را به محلی برای اشــتغال اقشار معلول 
جامعه اختصاص دهــم.» آجرلو از اجرای 
طرحکارآفرينی در دانشگاه مرکز آموزش 
عالی امام خمينی(ره)خبر داده و می گويد: 
«اين طرح را در ســال۱۳۹۳ مطرح کردم 

راه اندازى 
كارخانه اى بزرگ 

براى فعاليت 
اختصاصى 

معلوالن

و سال۱۳۹۸ تأييد شده و با مديريت من 
علمی  با حمايت مؤسسه  درآمد.  اجرا  به 
و کاربردی حدود ۱۵۰ميليون تومان برای 
خريد دستگاه صنعتی سرمايه گذاری شد 
و در فضايی که دانشگاه دراختيار ما قرار 
داد، با ايجاد اشتغال برای ۶نفر از بچه های 
توليد عرقيات گياهی  دانشــگاه فرايند 
بدون متانول را آغاز کرديم.» او با اشاره به 
اينکه در اين مرکز روزانه حدود هزار ليتر 
می گويد:  می شود،  توليد  گياهی  عرقيات 
به صورت  هم  را  ضدعفونی کننده  «توليد 
تحقيقاتی در ايــن مرکز انجام داده ايم و 
قرار اســت به زودی توليد گسترده آن را 

هم اجرا کنيم.»
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تاش

چنــد نفر از شــهروندان در زمين ســبزيکاری 
مشغول کار هستند. «زهرا الماسی» يکی از بانوان 
هم محله ای اســت که در مزرعه خانواده بوســتان 
۱۵خرداد، زمين کوچکی برای کاشت سبزی دارد 
و از کارش بســيار راضی است. او عنوان می کند که 
اميد خيلی از شــهروندان به همين مزرعه کوچک 
اســت؛ جايی که سال ها قبل شــهرداری دراختيار 
بانوان گذاشته و برای اينکه به اينجا برسد، خون دل 
بسياری خورده شده است. الماسی سال هاست که 
در قطعه زمين خود سبزی و صيفی جات می کارد. 
او می گويد: «تا قبل از سال جديد، ميزان کاشت و 
برداشــت ما کمتر بود، اما پس از زمان شيوع کرونا 
کــه با کاهش رفت و آمدها به بوســتان ۱۵خرداد 
مواجه شديم، بيشتر وقتمان را به حفظ و مراقبت از 
اين مزرعه می گذرانيم و به تبع آن ميزان توليد ما 

هم از قبل بيشتر شده است.»
او در اين قطعه زمين ســبزيجاتی برای مصارف 
روزانه خود و خانواده اش می کارد و مقداری از آن را 
هم می فروشد. الماسی درباره حرف و حديث هايی 
که درباره مزرعه خانواده ۱۵خرداد شنيده، می گويد: 
«خدا کند که شــايعه باشد يا مسئوالن از اين کار 
صرفنظر کنند. از مديرانی که قصد دارند مزرعه را 
خراب کنند و به جای آن زمين بســکتبال بسازند، 
می خواهيم که زمين مناسب ديگری برای اين کار 
پيدا کنند و به نظر شــهروندان احترام قائل شوند. 
نبايد اين زمين را از بانوان عالقه مند به پرورش گل 

و گياه بگيرند.»

زحمت زيادى براى   آبادانى زمين كشيديم 
«کبری قنبری» يکی ديگر از بانوان هم محله ای 
اســت که هر روز به زمين زراعی اش ســر 
می زند و با آبياری، هرس و رسيدگی به 
گياهانش تالش می کند تا محصوالت 
بهتر و باکيفيت تــری توليد کند. او از 
فراز و نشيب و سختی هايی که برای احيای 
اين مزرعه خانواده کشيده شده، صحبت می کند 

کاهش مشکالت اقتصادی خانواده هاست.»
«عاليه شــيرمحمدی» هم که از شــنيدن خبر 
تخريــب مزرعه خانواده، حســابی شــوکه شــده 
می گويد: «چرا مســئوالن قبــل از تصميم گيری 
بــرای چنين کارهايی با مردم مشــورت نمی کنند 
تا نظر آنها را بداننــد؟ خراب کردن مزرعه خانواده 
که محل آموزش و توليد محصوالت کشــاورزی و 
سبزيجات اســت، به بهانه ساخت زمين بسکتبال 
منصفانه نيست. ضمن اينکه در ضلع شمالی بوستان 
۱۵خرداد، درســت در همانجايی که سال ها پيش 
خط آهن تهران – تبريز به زير زمين منتقل شده، 
زمين و فضای مناســبی برای ساخت سوله و سالن 
ورزشی وجود دارد.» او اضافه می کند: «بانوان ساکن 
در اين محله فاقد امکانات موردنيازشــان هستند و 
اگر قرار باشد که مزرعه خانواده را نيز از آنها بگيرند، 

ديگر چيزی برای استفاده آنها باقی نمی ماند.»

مزرعه منفعت بيششترى دارد
«زينب شــيخی» و «مهوش ايــزدی» از بانوان 
فعال در زمينه کاشت و نگهداشت انواع گل و گياه 
هســتند. شــيخی درباره برنامه هايی که در مزرعه 
خانواده اجرا شده، می گويد: «شهروندان عالقه مند 
به يادگيری و چگونگی کاشت و نگهداری از گياهان، 
به صورت رايــگان در کالس هــای مرکز تحقيقات 
و آموزش اداره فضای ســبز شــهرداری منطقه۱۸ 
شــرکت کرده و پس از گرفتن قطعه زمين کوچک 
در اين بوســتان و تهيه بذر، به طور عملی با مراحل 
کاشت انواع محصوالت کشــاورزی و سبزيجات از 
جمله بادمجان، گوجه فرنگی، خيار، باميه و... آشنا 
شــده اند. وجود مزرعه خانواده برای ساکنان محله 
توليد دارو آنقدر عايدی و منفعت داشته که بتواند 

مانع از اجرای چنين طرحی شود.»
ايزدی نيز با انتقاد از تصميمی که بدون مشورت 
و نظرخواهی از مردم گرفته شــده، می گويد: «هيچ 
کدام از شــهروندان از اينکه در محل زندگی شــان 
امکانات ورزشــی ايجاد شود، ناراحت نمی شوند، اما 
ايجاد زمين ورزشی در جايی که به فضای سبز زيبا 
تبديل شــده و مورد استفاده شهروندان است، هيچ 

توجيهی ندارد و ناراحت کننده است.»
شيرمحمدی هم در ادامه صحبت های 
آنها می گويد: «اين مزرعه خانواده که تعداد 
زيادی از بانوان در ساخت آن سهمی دارند، 
قابليت هــای فراوانی مثــل توليد و عرضه 
انواع گل های آپارتمانی و تزيينی و بخش 
برداشت و فروش انواع سبزيجات و... دارد. 
اگر مسئوالن حمايت می کردند و در کنار 
مزرعه خانواده، نمايشــگاهی برای عرضه 
محصوالت بانوان درســت می کردند، شک 
نکنيد که اينجا خيلی مورد اســتقبال شــهروندان 
قرار می گرفت و تعداد بيشتری از افراد جويای کار، 

صاحب شغل و حرفه می شدند.»
بانوان ســاکن در محله توليد دارو از مســئوالن 
شــهرداری منطقه۱۸ می خواهند که مانع تخريب 
مزرعه خانواده بوستان ۱۵خرداد شوند و راه اندازی 

زمين بسکتبال را در نقطه ديگری دنبال کنند. 

و می گويد: «روز اولی که قرار بود بخشی از بوستان 
۱۵خرداد را به محل کشــت و برداشــت گياهان و 
سبزيجات تبديل کنند را فراموش نمی کنيم. اينجا 
زمين باير و بی استفاده ای بود که با تالش بانوان به 

مزرعه ای سرسبز و بانشاط تبديل شد.»
قنبری عنوان می کند که اين مزرعه برای بانوان 
ســاکن در محله توليد دارو، محل خوشــگذرانی و 
تفريح نيســت، بلکه فضايی بــرای پر کردن اوقات 
فراغت بانوان، يادگيری و توانمندســازی آنها برای 
کاشت انواع محصوالت کشــاورزی و سبزيجات و 
همچنين حضور در بازار توليد و کسب معاش برای 

نگرانى بانوان از تبديل 
بخشى از بوستان 15خرداد 

به زمين واليبال

«مزرعه خانواده» را 

  از مـا نگيـريـد!

شهردار منطقه۱۸:
موضوع را كارشناسى و 

بررسى مى كنيم
به محض اطالع از مشکالتی که بانوان ساکن 
در محله توليددارو با آن مواجه شده اند، موضوع 

منطقه۱۸  شهرداری  مسئوالن  از  را 
پيگيری کرديم. «سيدمحمد فياض»، 
اينکه  بيان  با  منطقه۱۸  شــهردار 
اجرای هر نوع پروژه کوچک و بزرگ 
محلی بدون مطالعه و تحقيق ميدانی 
و شنيدن ديدگاه و نظر شهروندان از 
جمله شوراياران و معتمدان محله با 
می گويد:  می شود،  مواجه  شکست 
«بايد ديد کارشناسان مربوطه برای 
اين تصميم چه توجيه و مستنداتی 

دارنــد. برای اينکه حقوق شــهروندان حفظ 
شــود، چند نفر از کارشناسان خبره و باتجربه 
شهرداری منطقه از محل موردنظر بازديد کرده 
و تبديل مزرعه خانواده و تغيير کاربری آن به 
زمين بسکتبال را با دقت مورد تحقيق و بررسی 
قرار می دهند. به شــهروندان اين اطمينان را 
می دهيم که اگر اين تصميم گيری دور از ضوابط 
و اصول شهروندمداری باشد، مانع از اجرای آن 

می شويم.»

سيدمحمد فياض
شهردار منطقه18

 هنــگام عبور از خيابان شــهيد درجزينی 
بوستان  وارد  دارو  توليد  روبه روی شــرکت  و 
۱۵خرداد شديم و پس از چند دقيقه پياده روی 
به محلی رسيديم که به مزرعه خانواده شهرت 
ايجاد شــده  زمينی کشــاورزی  اينجا  دارد. 
کــه به قطعه های ۸متر مربعی تقســيم و بين 
بانوان عالقه مند به کاشــت و نگهداشت انواع 
سبزيجات ارائه شده است. اين مزرعه خانواده 
از سال۱۳۸۷ تاکنون محل يادگيری و کاشت و 
برداشت انواع محصوالت و سبزيجات بوده و از 
سال۱۳۹۷ به بعد با حمايت شهرداری منطقه۱۸ 
تبديل شده  زودبازده  کارآفرينی  مرکز  به يک 
است. علت حضور ما در اين محل، ابراز ناراحتی 
و نگرانی بانوان ســاکن در محله توليددارو به 
به گفته شهروندان، عده ای  يک تصميم است. 
می خواهند مزرعه خانواده را خراب و در اينجا 
زمين بستکبال بسازند، درحالی که که با اين کار 
زحمات چندساله بانوان هدر می رود و خيلی ها 
بيکار  امرارمعــاش می کنند،  اين طريق  از  که 
می شوند و کمک خرجی خانواده شان را از دست 

می دهند.
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رفاقتى

ايستگـاه سالمت
نبض تندرستى در

ه، اما جمعيتی بيشتر از ۴برابر متوسط جمعيت شهر تهران دارد 
  منطقه۱۷ فقط ۸۲۲هکتار از پايتخت را دربرگرفت

که تعداد آنها به بيش از۲۵۵هزار نفر می رســد. اين بافت جمعيتی شــلوغ و درهم تنيده به امکانات و سرانه های 

متنوعی نياز دارد که خدمات بهداشــت و سالمت از مهم ترين آنهاســت. اگر در ارزيابی سرانه های سالمت اين 

ی پايتخت، شاخص های نوع خدمات ارائه شده در حوزه بهداشت و درمان، ميزان پراکندگی مراکز 
منطقه جنوب

ضيائيان 
بهداشتی و درمانی و تعداد اين مراکز را مورد توجه قرار دهيم، محله سجاد به دليل وجود بيمارستان 

از بيشترين سرانه ســالمت و محله های زمزم و زهتابی به دليل همسايگی با ريل آهن از کمترين سرانه 

بهداشتی و درمانی برخوردار هســتند. محله ثامن که به تازگی به محله های منطقه افزوده شده نيز از 

ســرانه های بهداشتی و درمانی منطقه بی نصيب اســت. در گزارش زير به بررسی امکانات سالمت و 

بهداشت منطقه۱۷ پرداخته و کمبودهای اين حوزه را با زبان اعداد و ارقام بيان کرده ايم.  

رابعه تيمورى

منطقه17

71

ناحــــــيه يک

درصد

ناحــــــيه سه

درصد

ناحــــــيه دو

درصد

تعداد مراكز سالمت محور

۳۴

۳۲
۳۴

مركز ارائه دهنده خدمات سالمت شامل 
بيمارستان، درمانگاه، ساختمان پزشكان، 

داروخانه، مركز بهداشت، مركز راديولوژى، 
سونوگرافى و آزمايشگاه در منطقه17 قرار 

دارد. تعداد مطب هاى خصوصى خارج از 
ساختمان پزشكان هم 22مطب است. 

خانه سالمت در محله هاى منطقه به صورت 
متوازن توزيع شده اند. هدف از داير كردن 

خانه هاى سالمت محله ها، توسعه فرهنگ 
پيشگيرى در حوزه بهداشت و درمان و 

ارتقاى سالمت شهروندان است. 

مركز مشاوره بيمارى هاى 
رفتارى در شهر تهران 
داير است كه يكى از آنها 
در محله زمزم فعاليت 
مى كند. 

پايگاه سالمت شهرى و مركز بهداشتى شهر 
تهران در قطعه هفدهم پايتخت واقع شده 

است. 

۷۱

۱۴

۳

۲۰
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ميزان 

و تعداد مراکز 

حوزه سالمت در 

محله ها

زمزم
دردردد وصفنا

۱۴۱۴

زمزم
وصفنار

مقدممقدم

۱۴۱۴۱۴۱۴
جليلىجليلىجليلى

مرکز درمان و بازتوانــی اعتياد در گلچينگلچينگلچينگلچينگلچينگلچين
ســونوگرافی  و  راديولوژی  مقدم، مراکز  محله 
در محله های امامزاده حســن(ع) 
و ابــوذر شــرقی و مرکــز فيزيوتراپــی در 
دارد.  قــرار  شــرقی  ابوذر  محلــه 

بيمارستان ضيائيان که در محله سجاد 
و خيابان ابوذر واقع شده، پاسخگوی بخش 
عمده ای از نيازهای درمانی ساکنان منطقه۱۷ 
و حتی مناطق همجوار است. اين بيمارستان 
در سال های اخير جهش قابل توجهی در سطح 
خدمت رسانی داشته و بسياری از تجهيزات و 
بخش های کلينيکی و پاراکلينيکی مجموعه 
مانند بخش مادر و کودک و سی سی يو گسترش 
پيدا کرده يا بخش هايی مانند پزشکی هسته ای 
و   ام.آر.آی ساخته شده اند تا ساکنان منطقه 
را از سرگردانی در بيمارستان های شمال و 
مرکز شهر بی نياز کنند. در بيمارستان ضيائيان 
خدمات اورژانس، سی تی اسکن، فيزيوتراپی، 
بينايی سنجی، شنوايی سنجی، آی سی يو، 
دياليز، جراحی پالستيک، طب فيزيکی، جراحی 
فک و صورت، روان شناسی، تغذيه و رژيم 
درمانی، ارولوژی، نفرولوژی، اختالالت يادگيری، 
راديولوژی، سونوگرافی و ده ها خدمات کلينيکی و 
پاراکلينيکی ديگر به بيماران ارائه می شود. 

کمبود مراکز سونوگرافی و راديولوژی 
از مشکالت مهم ساکنان منطقه۱۷است 
و بيماران برای استفاده از اين خدمات 
مدت های طوالنی در صف مراجعان مرکز 
سونوگرافی و راديولوژی بيمارستان ضيائيان 
و کلينيک های منطقه انتظار می کشند. 

تنها بيمارستان 
منطقه

مراکز سونوگرافی 
و راديولوژی 

کم است

  از مـا نگيـريـد!  از مـا نگيـريـد!
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خبر ويژه

كاهش تصادف ها 
با نصب 40سرعتكاه

با هــدف آرام ســازی و کنترل  تــردد خودروها، 
سرعتکاه های آسفالتی در ۴۰نقطه از معابر منطقه۱۹ 
نصب می شــود. معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار 
منطقه بــا اعالم اين خبر و با اشــاره به اينکه نصب 
ســرعتکاه اهميت زيادی در کنترل سرعت غيرمجاز 
خودروهــا و امنيت  تــردد شــهروندان دارد، گفت: 
«تاکنون معابری همچون خيابان شقايق (حد فاصل 
بزرگراه شــهيد تندگويان تا بزرگراه شهيد کاظمی)، 
حد فاصل بزرگراه شــهيد کاظمی تا بزرگراه آزادگان 
و همچنين خيابان شــهيد ورامينی به سرعتکاه های 
آسفالتی مجهز شــده که طبق گزارش پليس راهور 
نقش بسزايی در کاهش تصادف های منجر به جرح و 
فوت داشته است.»«عليرضا مرآتی» به نصب سرعتکاه 
در نقاط باقيمانده در ماه جاری اشــاره کرد و افزود: 
«نصب سرعتکاه های آسفالتی در خيابان های لقمان، 
شکوفه، شــهيد رجايی، بلوار واليت در مرز باقرشهر 
و منطقه ۱۹، کندروی جنــب عوارضی تهران ـ قم و 
کوچه های منتهی به خيابان طالقانی تعيين شده و در 
حال انجام هســتند.» وی در پايان به نصب سرعتکاه 
در معابر پيرامونی رينگ بوســتان واليت اشاره کرد 
و گفــت: «تاکنون ۸نقطــه از اين معابــر مجهز به 
سرعتکاه های آسفالتی شده که در ادامه اين فعاليت 

به ۱۲نقطه افزايش می يابد.»

هويتپيشخوانپيشخوان

روز طغيان قنات
روبه روی حرم امامزاده ابوالحسن(ع) بناهای نيمه مخروبه خشتی و گلی وجود دارد که گذر 
زمان از پهنای حصارهای آنها کاسته و زمين لرزه ای کوتاه و بازيگوشی مختصر زمين کافی است 
که اين بناهای کاهگلی را به تلی از خاک تبديل کند. اين ساختمان ها از قلعه قديمی روستای 
«آب اندرمان» برجا مانده اســت. «علی لطفی» از ساکنان قديمی روستای آب اندرمان است. 
او درباره قلعه مخروبه روســتا می گويد: «۴دهه پيش اهالی در خانه های گلی اين قلعه زندگی 
می کردند و از خانه های سيمانی و آجری آن سر روستا خبری نبود. سال۱۳۵۷ آب قنات های 
روستا به اندازه ای فوران کرد که سطح روستا را پوشاند و خانه های قلعه تا کمر در آب فرو رفتند. 
نم و رطوبت، خانه های قلعه را ويران کرد و مردم مجبور شدند در زمين های اطراف بقعه امامزاده 
ابوالحسن(ع) چادر بزنند. مدتی بعد اهالی با کمک دولت، خانه هايی در آن سوی روستا ساختند 
و ساختمان های قلعه به گاوداری و کارگاه های توليدی تبديل شد.» آب اندرمان از روستاهای 
کهن شــهرری اســت و مورخان قدمت آن را ۷هزار سال تخمين زده اند. در دوره هخامنشيان 
جاده شاهی از اين روستا گذشته  است. آب اندرمان در گذشته به دليل داشتن آب فراوان و رونق 
اقتصادی و اجتماعی يکی از روستاهای مهم شهرری به شمار می رفت و به نام «آب اندر ميان» 

شهرت داشت. بقعه امامزاده ابوالحسن(ع) در اين روستا قرار دارد. 

بوستانى با درياچه اى زيبا و محيطى فرح بخش 
بوستان ۵۳هکتاری بعثت يا همان خزانه، نخستين مجموعه تفريحی، گردشگری و ورزشی 
جنوب تهران است که دارای گونه های گياهی متنوع و بی نظير است. تا قبل از ساخت بوستان 
واليت، اين بوســتان از بزرگ ترين بوستان های شــهر تهران به شمار می آمد. بوستان بعثت 
دارای درياچه مصنوعی زيبا با امکانات متنوع از جمله پيســت قايقرانی، زمين بازی کودکان 
با مســاحت ۳هزار و ۸۰۰ مترمربع، مسير دوچرخه سواری، آمفی تئاتر روباز و... است. ساخت 
بوستان بعثت در بين سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲ انجام شده و تنوع پوشش گياهی اين بوستان 
تأثير بسزايی در بهبود وضعيت آب و هوای اين منطقه جنوبی داشته است. از جمله درختان 
موجود در اين بوســتان می توان به ســپيدار، سرو، چنار، توســکا، بلوط، بيد مجنون، کاج و 
اقاقيا اشاره کرد که با قامت سربه فلک کشيده، فضای آرامش بخش و دلنشينی را به وجود 
آورده اند. اين بوســتان دارای ۴گلخانه است که فضای مناسبی را برای آموزش و نگهداری و 
پرورش انواع گل ها و گياهان زينتی و آپارتمانی برای شهروندان پديد آورده است. برای رفتن 
به اين بوســتان کافی اســت از ميدان بهمن به سمت شرق حرکت کنيد و در کنار ترمينال 

مسافربری جنوب وارد فضای سبز و بزرگ آن شويد. 

گردشگرى
منطقه16

رابعه تيمورى منطقه20
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الو محله
2 3 0 2 3 4 6 7

پاسخ مسئول افزايــش روشــنايى 
اين معبر با اقدام اداره برق رودكى 
ميسر مى شود. براى حل اين مشكل 
رايزنــى و پيگيرى هــاى الزم با اين 

اداره انجام مى شود. 
ايرج مرشدلو 
شهردار ناحيه يك منطقه17

گذر طهرون تاريك است
منطقه 17 گــذر طهرون کــه محل 
از شهروندان منطقه  مراجعه بسياری 
اســت، هنگام شب روشــنايی کافی 
نــدارد و تاريکی حريــم ريل راه آهن 
مشرف به گذر سبب ناامنی محل شده 
است. اين امر عالوه بر افزايش جرائمی 
ترافيکی،  مانند سرقت و تصادف های 
برکســب غرفه داران گذر طهرون هم 
تأثير ســوء دارد و الزم است روشنايی 

اين محل تقويت شود. 
اميرحسين محمدی
 ساکن محله آذری

ضمــن بازديد از محل  پاسخ مسئول
موردنظــر بــه مالــك اخطــار كتبى و 
شــفاهى داده شــد تــا نســبت بــه 
بازگشــايى مسير عبور شــهروندان 
اقــدام كنــد و در اجــراى تخريب و 
عقب نشينى ساختمان، ضمن رعايت 
نــوار  نصــب  و  ايمنــى  نــكات 
بيشــترى  ســرعت  هشــداردهنده 

داشته باشد. 
امير محمدى

 شهردار ناحيه2 منطقه18 

پاسخ مسئول در هفته هاى گذشته، 
و  معتــادان  مرحلــه  چنــد  طــى 
كارتن خواب ها از اين محل جمع آورى 
شــده اند، امــا آنها دوبــاره به محل 
برمى گردنــد. به عقيده من چاره كار 
اســتفاده بهينــه از فضــاى زيرگذر 
است تا از حالت خلوتى خارج شود و 
فضايى بــراى آمد و رفــت معتادان 

باقى نماند. 
ابوذر اهللا كرمــى، مديــر مركــز رفاه 
شــهردارى  اجتماعــى  خدمــات  و 

منطقه16

 دردسر ساختمان مخروبه 
ساختمانی  قبل  چندماه  منطقه 18 
شهيد  خيابان  ابتدای  در  فرسوده 
آن  تخريب  عمليات  و  تخليه  رجايی 
انجام  با کندی  کار  اين  اما  آغاز شد، 
می شود و با مخروبه شدن ساختمان 
در  ساختمانی  مصالح  انباشت  و 
اطراف آن، شهروندان با سختی  تردد 

می کنند. 
عليرضا زمانپور
 ساکن خيابان شهيد رجايی 

آسفالت معابر شهرك 
منطقه 2  متأســفانه زيرگذر ميدان 
بــازار دوم نازی آباد شــب ها به محل 
خواب معتادان و افراد خالفکار تبديل 
شده است. خانواده هايی که در نزديکی 
اين محل زندگی می کنند، نمی توانند 
ســاعتی را با آسودگی در فضای سبز 
اين ميدان بگذرانند چون می ترســند 
توســط معتادان و افراد معلوم الحال 

مورد حمله قرار گيرند. 
منيژه رسولی
 ساکن محله نازی آباد

خبر كوتاه
منطقــه 20     طرح جهادی «نگهداشــت 
شهر» با فعاليت هايی از جمله اليروبی نهرها 
روباز، شست وشــوی پياده روها، مخازن و 
المان های شــهری، صداگيری دريچه ها و 
پاکســازی باغچه ها در ناحيه۷ اجرا شــد. 
اين طرح در راستای ارائه خدمات بهينه به 
شــهروندان، افزايش سطح کيفيت خدمات 
با اقدام هايی شــامل تنظيف فضای سبزی، 
زيباســازی و مبارزه با جانــوران موذی در 

محله های اين ناحيه انجام شد.  
منطقه 16    نشــر کتــاب الکترونيکی در 
فضای مجــازی از جمله برنامه های معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 
در فصــل پاييــز اســت. «ابوذر اهللا کرمی» 
سرپرســت معاونت اجتماعــی و فرهنگی 
شهرداری منطقه۱۶ عنوان کرد آثار منتخب 
الکترونيکــی از نويســندگان مطرح برای 

گروه های مختلف سنی خواهد بود. 
منطقــه 17    با توجه به شــيوع ويروس 
کرونا و حفظ فاصله اجتماعی، «سيدمحمد 
فياض» شــهردار منطقه در تماس تلفنی با 
اقشار مختلف از جمله خانواده معظم شهدا 
در جريان خواســته ها و مطالبات آنها قرار 
گرفت و دستور پيگيری فوری را صادر کرد. 

اعظم آجوربنديان


