
تسهيل در حركت خودروها و جلوگيرى 
از ترافيك  با اجراى پروژه شهيد تندگويان 

ترافيك ميدان بهمن 
قيچى مى شود

قطعه شــانزدهم پايتخت با هزار و ۶۵۰هکتار وسعت، ۶ناحيه و ۹محله از 
مناطقی است که در دروازه جنوبی شهر قرار دارد...

چهار شنبه
۳۰ مهر ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره ۷۷۴
۱۶ صفحه
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گفت وگو با دكتر «گيتى اعتماد» 
معمار و شهرساز به بهانه ريزش ساختمانى در خيابان ابوذر

آشنايى با مجموعه اى كه با وجود كمبود
 امكانات ورزشى توانسته قهرمانان زيادى تربيت كند

ســاختمان ۱۵طبقه در حال ســاخت ميدان مقدم، 
سومين ســاختمانی است که از ابتدای 

امسال در جنوب تهران آوار شده...

کشــتی از ورزش های پرمخاطب و موردعالقــه نوجوانان و جوانان 
ســاکن محله خليج فارس است. شهروندانی که ساکن اين محدوده از 
منطقه۱۸هستند، می دانند که تنها محل زورآزمايی عالقه مندان رشته 
کشتی، مجموعه ورزشی شهيد کاظمی واقع در ناحيه۵ است که در 

بوستان پروين اعتصامی قرار دارد...

كيفيت و ايمنى 
فداى ارزانى

پاتوق گوش شكسته ها

برخى از دانش آموزان جنوب شهر به علت نداشتن 
امكانات مجبورند در بحران كرونا مدرسه بروند

صفحه ۱۲

گوشى و تبلت غايب 
كالس درس حاضر!

صفحه ۶

 از ورزش های پرمخاطب و موردعالقــه نوجوانان و جوانان  از ورزش های پرمخاطب و موردعالقــه نوجوانان و جوانان 
از ســاکن محله خليج فارس است. شهروندانی که ساکن اين محدوده از از ســاکن محله خليج فارس است. شهروندانی که ساکن اين محدوده از ســاکن محله خليج فارس است. شهروندانی که ساکن اين محدوده ســاکن محله خليج فارس است. شهروندانی که ساکن اين محدوده از از 
رشته رشته 
که در که در 

پاتوق گوش شكسته ها
معمار و شهرساز به بهانه ريزش ساختمانى در خيابان ابوذر

طبقه در حال ســاخت ميدان مقدم، طبقه در حال ســاخت ميدان مقدم، 
که از ابتدای که از ابتدای 

كيفيت و ايمنى كيفيت و ايمنى 

صفحه ۷صفحه ۱۴
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تبيين  و  هماهنگی  نشســت 
برنامه های خاص بانوان با دفاتر 
توســعه محله ای برای هم افزايی در 
ارائــه خدمات به بانــوان محله های 
محروم برگزار شــد. در اين نشست 
که با حضور نمايندگان دفتر توسعه 
محله ای و مددکاران اجتماعی فعال 
در محلــه دولتخــواه برگزار شــد، 
مســائل اجتماعــی و آســيب های 
موجود در حوزه بانوان مورد بررسی 
آنهــا  بهبــود وضعيــت  بــرای  و 

پيشنهادهايی ارائه شــد. رئيس اداره امور بانوان شهرداری منطقه۱۹ با 
ارائه گزارش و شرح شرايط موجود و مشکالت روزمره و اولويت دار در اين 
نقطه از منطقه گفت: «رفع مشکالت بانوان ساکن در محله های محروم 
از جمله نيازهای بهداشتی، معيشتی و کمک به پيشگيری از آسيب های 
اجتماعی در اين محله ها با بهره مندی از ظرفيت سازمان های مردم نهاد، 

مــددکاران، مشــاوران متخصص و 
جلب مشــارکت و همکاری خّيران 
برای بررسی و پايش شرايط فردی، 
خانوادگــی، اجتماعی و اقتصادی و 
کمک مؤثــر به اين گــروه از افراد 
جامعه از ضروريات عملياتی شــدن 

اين طرح هستند.»
ارائه  با  «خديجه پورعطاکــش» 
بر حساسيت  تأکيد  و  پيشــنهادها 
حــوزه زنان عنوان کــرد: «ضرورت 
دارد تا هــر ۲گروه (دفتر توســعه 
محله ای و مــددکاران اجتماعی) ضمن انجــام وظايف محوله به دنبال 
راهکارهای مؤثرتر و عملياتی تر برای هريک از بانوان در معرض آســيب 
و نيازمند به حمايت و توانمندســازی بوده و با استفاده از ارائه خدمات 
مشــاوره و مددکاری و استفاده از ظرفيت سراهای محله، از دغدغه افراد 

بی بضاعت، بدون سرپناه، بيکار و... تا حد امکان بکاهيم.»

تيتر يك

رفع مشكالت معيشتى و بهداشتى بانوان محله هاى محروم

توزيع بن نان رايگان بين نيازمندان 
به همت مســئوالن اداره فرهنگی شهرداری منطقه ۱۸ و افراد نيکو کار محله، خانواده های 
نيازمند و محروم شناسايی و بن نان رايگان به طورمحرمانه در اختيارشان قرارخواهد گرفت. به 
گزارش خبرنگار همشهری محله، اين برنامه خدا پسندانه به پيشنهاد «عيسی بيگدلی» مدير 
اداره فرهنگی شهرداری منطقه ۱۸ و حمايت افراد نيکوکارهم محله ای از ابتدای مهر ماه به اجرا 
در  آمده و طی آن، خانواده های شناســايی شده با دريافت بن نان به نانوايی های طرف قرارداد 
مراجعه کرده و نان مورد نيازشان را دريافت می کنند. بيگدلی ضمن دعوت از کاسبان و نانوايان 
خير و نيکوکاردرانجام برنامه های خيرخواهانه از توزيع بسته های اهدايی شامل ارزاق و پوشاک 
درحاشــيه و نقاط محروم منطقه ۱۸ خبرداد و گفت: «هرچند شيوع ويروس کرونا باعث رکود 

نسبی بازارشده اما همکاری کاسبان بازار و اصناف خير و نيکوکارهمچنان ادامه دارد.»

نصب كانكس مديريت بحران در مدارس شهررى
دبير ستاد مديريت بحران شــهرداری منطقه۲۰ از 
جانمايی نخستين کانکس مديريت بحران طرح «مدرسه 
آماده» در شــهرری خبر داد. «عليرضا هاتفی» ارتقای 
آمادگی دانش آمــوزان و مربيان مدارس در هنگام بروز 
حوادث و وقايع غيرمنتظره و دسترســی آســان مراکز 
آموزشــی به تجهيزات امداد و نجــات را از اهداف اين 
طرح عنوان کرد و افزود: «امکانات اين کانکس ها شامل 
تجهيزات امــداد و نجات، ابزارهای دســتی، تجهيزات 
ارتباطی و پشــتيبانی، تجهيزات و اقالم دارويی، کيف 
کمک های اوليه و مواد خوراکی است که در قالب يک کانکس به مدارس منتخب اين منطقه 

اهدا می شود.»

چهره
نويسنده و ساكن قديمى نازى آباد:

كيفيت فضاهاى فرهنگى 
محله ها را باال ببريد

يادداشت

جاى خالى معمارى
 ايرانى اسالمى 

منطقه16

منطقه19

تهران متأســفانه با کمبودهای زيادی 
در معماری اسالمی و ايرانی مواجه است. 
شهری که وقتی از آسمان به معماری 
آن توجه می کنيــم، پازل های کوچک و 
بزرگــی از آهن و آجر و بتن می بينيم که 
در دشت بزرگی کنارهم چيده شده، ولی 
وقتی پا روی زمين می گذاريم و گشتی در 
محله ها و خيابان ها می زنيم، شاهد نوعی 
به هم ريختگی در معماری ســاختمان ها 
می شويم که مالک هريک از آنها باسليقه 
خود و حتی با الگوبرداری از کشــورهای 
غربی اقدام به نماســازی ساختمان خود 
کرده که شايد زيبايی خاصی داشته باشد، 
و ســاختار ســاختمان های  زيبايی  ولی 

همجوار را به هم ريخته است.
 اســتفاده از معماری ايرانی و اسالمی 
در معماری امالک، در کنار اينکه وظيفه 
خــود را به عنوان فردی ايرانــی و دارای 
هنــر ناب اســالمی انجــام می دهيم، به 
افزايش روحيه ما کمک شايانی می کند و 
می توانيم اين شهر دودگرفته را به خاطر 
زيبايی نمای ســاختمان ها کــه برگرفته 
از هنــر معماران اين مرز پرگهر اســت را 
تحمــل کرده و به زندگــی در آن افتخار 

کنيم.
 البتــه برای قرارگيری در اين مســير 
يعنی استفاده از معماری ايرانی و اسالمی 
در شــهر، نيازمند تعامل و تالش ۳گروه 
هســتيم و نمی توان فقط يکــی از آنها را 
مسئول رسيدگی به اين موضوع دانست. 

مــردم،  از  عبارتنــد  گروه هــا  ايــن 
و کارشناســان معماری. مردم  مسئوالن 
بايد به هنرهای اصيل ايرانی و اســتفاده 
از معماری اســالمی در ســاختمان های 
خود توجه کنند و مســئوالن هر ارگان و 
ابتدا از ساختمان های خود  سازمانی بايد 
شروع کرده و سپس برای ترغيب مردم به 
اســتفاده از اين نوع معماری همت کنند. 
کارشناسان معماری هم وظيفه سنگينی 
دارند و نبايد افراد و مالکان را به استفاده 
از طرح های غربی در ســاخت واحدهای 

خود تشويق کنند.
 آنها بايد خــود را موظف به ادامه راه 
و اجرای طرح هايی بدانند که ريشــه در 
اعتقادات ما دارد و گذشتگان برای احيا و 

معرفی آن زحمات زيادی کشيده اند. 
در اين فرايند، مســئوالن شهری برای 
معرفی تهران به عنوان يکی از شــهرهای 
اسالمی اقداماتی انجام داده اند که اگرچه 
کافی نبوده، ولی قدم مثبتی از آنان برای 
اســتفاده از معماری ايرانی و اسالمی در 

ساخت پروژه ها بوده است.
 ســاخت نمازخانه هــای کوچــک با 
معماری اســالمی در بوســتان ها، نصب 
مناره و گلدسته در مساجد و نقاشی های 
ديــواری با مضامين دينــی از جمله اين 
فعاليت هاســت. در ايــن راه الزم اســت 
افــراد صاحب نظر، خوش فکر و خّالق هم 
طرح های خود را برای کمک به مسئوالن 

و معماران ارائه دهند. 

آرام سازى ترافيكى محور شهيد طاهرى 
طرح آرام ســازی ترافيکی و تســهيل عبــور و مرور 

خودرو ها در محور شهيد طاهری يافت آباد انجام شد. 
«ابوالفضل کبورانی» شهردار ناحيه ۳ منطقه ۱۸با اعالم 
اين خبــر گفت: «اين طرح با هدف کاهش بار ترافيک و 
احتمال بروز تصادفات رانندگی و همچنين افزايش ايمنی 
و امنيت گذر در محور شهيد طاهری به طول ۴ کيلومتر 
انجام شده اســت.»وی ا زســاکنان محله های يافت آباد 
شــمالی، جنوبی و صاحب الزمان(ع) خواست تا مسائل و 
مشکالت ترافيکی و عمرانی محل زندگی خود را از طريق 
تماس با سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ مطرح کنند و منتظر اقدام مسئوالن مربوطه باشند. در طرح 
آرام سازی ترافيکی محور شهيد طاهری يافت آباد اقداماتی چون اصالح هندسی،  خط کشی معابر، 

نصب عالئم راهنمايی و رانندگی و... تفکيک مسير پياده رو از سواره رو انجام شده است.

 کمبود فضاهای فرهنگی در محله ها 
و پايين بودن کيفيت خدمت رسانی 
آنها، يکی از مشــکالت ساکنان محله های 

جنوب تهران محسوب می شود. 
«اســداهللا امرايی» نويســنده پيشكسوت، 
متولد صفائيه شــهرري است كه بخشي از 
دوران زندگــي خــود را در محله نازي آباد 
گذرانده و با چهره هايي چون «اكبر عبدي» 

و «ساعد باقري» همبازي بوده است.
 او با اشاره به اين موضوع می گويد: «باوجود 
گسترش خانه های فرهنگ، سراهای محله 
و بوستان ها در چند سال اخير، هنوز همه 
نيازهای فرهنگی اهالی برطرف نشده است. 
تعداد زيادی از شهروندان که با شرکت در 
کالس های هنری محله شــان به خواسته 
درونی خــود نمی رســند، مجبورند برای 
دريافــت خدمات فرهنگــی باکيفيت تر و 
آموزش های حرفه ای به محله های مرکزی 
يا شمالی شهر بروند که وضعيت اقتصادی 
همــه خانواده ها اجازه ايــن کار را به آنها 

نمی دهد.»
 وی در ادامه می گويد: «مسئوالن عالوه بر 
افزايش تعداد مراکز، بايد به ارتقای کيفيت 
برنامه ها هم توجه داشــته باشند تا بتوانند 

جوانان را به اســتفاده از 
امکانات محله خودشان 

تشويق کنند.»

ابوذر چهل اميرانى
دبير تحريريه

مجله خبرى مجله خبرى

پاكسازى زمين هاى باير محله هاى جوانمرد و ديلمان
زمين هــای باير ناحيــه۲ منطقه۲۰ بــا هدف حفــظ و نگهداری 

محيط زيست و زيباسازی سيمای شهری پاکسازی شد. 
شهردار ناحيه۲ منطقه۲۰ در بازديد ميدانی از محله ها، با اعالم اين 
خبــر گفت: «در برخی از زمين های خالی اطراف محله های جوانمرد و 
ديلمان انواع پســماند تخليه شده و منظر نامناسبی ايجاد کرده بود. به 

همين دليل اکيپ های خدمات شهری نسبت به پاکسازی اين زمين ها 
اقدام کردند.»

«مهدی فرجی» افزود: «اين اقدامات برای زيباسازی سيمای شهر، 
حفظ و نگهداری محيط زيســت و پاکيزه نگهداشتن فضاهای شهری و 

ارتقای کمی و کيفی خدمات به شهروندان انجام می شود.»
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ارائه مشاوره «كرونا» به خانواده ها 
ميز مشــاوره با موضوع بحران روان شناختی خانواده در دوران 
کرونايی برپا شد. رئيس اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحيه 
يک منطقه۱۹ در اين باره گفت: «در اين اقدام مشاوران خانه های 
سالمت در بخش مديريت دلهره و اضطراب، شيوه ارتباط و تعامل 
بــا فرزندان و همچنين نحوه مديريت خانواده در شــرايط خاص 
فعلی به ارائه راهکارهــای علمی پرداختند.» «راضيه علمايی» با 
اشــاره به استرس خانواده ها به دليل شــيوع ويروس کرونا افزود: 
«متأسفانه امروز اضطراب و دلهره به دليل شيوع ويروس کرونا در 
سطح خانواده ها بسيار گسترش پيدا کرده است. به طور حتم ارائه 
راهکارهای علمی مديريت اين مسئله از سوی مشاوران می تواند 
در برون رفت از شرايط به وجود آمده بسيار اثرگذار باشد.»وی با 
اشــاره به اينکه متأسفانه امروز ترس و وحشت از ويروس کرونا از خود بيماری بيشتر شايع 
شــده است، افزود: «در چنين وضعيتی رسالت روان شناسان و مشاوران در ارائه راهکارهای 

علمی و عملی برای مديريت و کنترل دلهره و اضطراب بسيار اثرگذار خواهد بود.»

كار خير در بازار تره بار محله خليج فارس
مســئوالن ناحيه ۵ شهرداری منطقه ۱۸ از توزيع ميوه و تره بار 

رايگان به نفع خانواده های محروم و نيازمند خبر داد. 
«رحيم سعيدی»، شــهردار ناحيه ۵ منطقه ۱۸در اين زمينه 
گفت: «به پيشنهاد شوراياران و نمايندگان منتخب محله اين کار 
خير در بازار ميوه و تره بار محله خليج فارس کليد خورده و طی آن 
شــهروندانی که قصد دارند مايحتاج ضروری خود را از اين محل 
تهيه کنند با توجه به وضعيت اقتصادی و در آمدی خود می توانند 
از يک تا چند کيلو گرم ميوه و تره بار را خريداری و برای توزيع بين 

افراد و خانواده های بی بضاعت اهدا کنند.» 
ســعيدی ادامــه داد: «با تــالش همــکاران اداره اجتماعی 
خانواده های نيازمند ساکن در محدوده ناحيه ۵ شناسايی شده اند 
و اقالم اهدايی شــهروندان در کمترين زمان ممکن به دســت آنها می رســد.» بازار تره بار 

خليج فارس در بزرگراه فتح و بلوار خليج فارس واقع شده است. 

8  ميز خبر
غرفه بازيافت در ناحيه2 منطقه19 

شست وشو شد. اين اقدام با هدف 
بهبود وضعيت المان هاى شهرى و 
زيبايى بصرى انجام شد كه تأثير 

زيادى در جلوگيرى از شيوع ويروس 
كرونا به دليل مراجعه روزانه 

شهروندان به غرفه هاى بازيافت براى 
تحويل پسماند خشك به اين غرفه ها 

دارد. 

15
متر از نهر و پل فلزى كوچه15 محله 
دولتخواه بازسازى شد. اين اقدام 
در پى درخواست اهالى مبنى بر 

جمع آورى زوائد سيمان سفت شده 
در داخل نهر و مرمت پل فلزى انجام 

شد. 

3
خانه سالمت شهررى اقدام به برپايى 
كالس آموزشى مجازى روان شناسى 

كردند. خانه سالمت محله هاى 
ابن بابويه، غيورى و اقدسيه اين 
كالس هاى آموزشى مجازى را با 

هدف افزايش سالمت روان اهالى 
به خصوص اعضاى كانون ها برپا 

كردند. 

ايستگاه هاى مترو  
را در محله ها افزايش دهيد 

دبيــر دبيران شــوراياری 
منطقه۱۸ يکی از اولويت هايی 
که همــواره خواســته و نياز 
شــهروندان بــوده را افزايش 
ايستگاه های مترو در محله ها 
می گويد:  و  می کنــد  عنوان 

«متأسفانه اکنون شهروندان دسترسی مناسبی به 
مترو ندارند و بايد وقت و انرژی زيادی صرف کنند 
تا به يکی از ايســتگاه های خط ۳ مترو برسند. از 
آنجا که سفر با مترو از نظر اقتصادی به صرفه است 
و باعث خودداری شــهروندان به استفاده از وسايل 
نقليه شخصی و جلوگيری از ترافيک، الودگی هوا 
و... می شــود، بهتر است مسئوالن مربوطه ترتيبی 
اتخاذ کنند که در داخل محدوده شهری منطقه۱۸ 

چند ايستگاه مترو ايجاد شود.»
«عبداهللا لطفی» اضافه می کند: «خوشبختانه با 
پيگيری مسئوالن شهرداری منطقه۱۸ قرار شده 
يک ايستگاه از خط۳ مترو در خيابان شهيد منصور 
عمرانی، جنب بيمارستان درحال ساخت کودکان 
راه اندازی شود، اما اهالی انتظار دارند که نمونه ای از 
اين ايستگاه های مترو در محله هايی مثل يافت آباد 
ساخته شود تا شــهروندان در مدت زمان کمتری 
به مترو دسترسی پيدا کنند.» وی که سال هاست 
به عنوان شــورايار، مشکالت شهروندان را پيگيری 
می کند، می گويد: «وقتی که بخشــی از خط آهن 
تهران– تبريز را بــه زير زمين انتقال دادند، ايجاد 
چند ايستگاه خط مترو در اين مسير مورد موافقت 

قرار گرفت.»

شورايارى

برنامه ها هم توجه داشــته باشند تا بتوانند 
جوانان را به اســتفاده از 
امکانات محله خودشان 

تشويق کنند.»

منطقه19

منطقه18

منطقه18
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دبير قطب نجوم تهران 
دانش آموزان رى را آموزش مى دهد

منجم باشى هاى 
كـوچـك

وارد اداره آموزش و پرورش شده و در سال۱۳۷۲ با 
ارسال نخستين دستورالعمل تأسيس آزمايشگاه های 
مرکزی از طرف وزارت آموزش و پرورش، مسئوليت 
آزمايشــگاه مرکزی شــهيد دکتر باهنر شهرری را 
پذيرفتــه و از همان ســال گروه های علمی مختلف 
از جمله نجوم در مدارس را تشــکيل داده اســت. 
او با اشــاره به اينکــه عالقه مندی اش بــه دانش و 
توســعه در بين دانش آموزان باعث تبديل شــدن 
شــهرری به عنوان قطب نجــوم اداره کل آموزش و 
پرورش شهرســتان های استان تهران شد، می گويد: 
«ضمــن ارتباط مداوم با رصدخانه ها و انجمن نجوم 
کشورهای ديگر و ارســال مقاله های علمی و چاپ 
آنها در نشــريات مختلف، ســال۱۳۷۸ نخســتين 
همايش نجوم کشــوری را با مشارکت دانش آموزان 
منطقه برگزار کرديم.» اين اســتاد به تغيير شــکل 
آزمايشــگاه های مرکزی به پژوهش سرا و راه اندازی 
پژوهش ســرای زکريای رازی در سال۱۳۸۰ اشاره 
کرده و می گويد: «ايجاد چنين فضايی برای ما تازگی 

در روزهای شيوع کرونا بيشتر جلسات 
مباحثــه را به صــورت مجــازی برگزار 
می کنند و گاهی برای رفع اشکال و انجام 
برخی تحقيقات گروهی در پژوهش سرای 
زکريــای رازی دور هم جمع می شــوند. 
چيزی تا ساعت۱۱ نمانده. دانش آموزانی 
که جزء اعضای فعــال و برگزيده انجمن 
نجوم هســتند، ماسک به صورت زده و به 
تدريج وارد پژوهش سرا می شوند. هريک 

ضمن ورود ســراغ «غالمحســين رستگارنســب» 
را می گيرنــد و به ســمت او پيــش می روند. دبير 
۵۹ساله قطب نجوم شهرســتان های استان تهران 
و دبيــر قطب نجوم شــهر تهران که سال هاســت 
برای حفظ و گســترش انجمن دانش آموزی نجوم 
شــهرری تالش می کند، حضور خود در اين جمع 
را به دوران کودکی اش ربط داده و می گويد: «اصالتًا 

مشهدی هســتم. در گذشته ما امکاناتی مثل 
کولر نداشــتيم و شــب های گرم تابستان 
در پشــت بام رختخواب پهن می کرديم و 
آنجا می خوابيديم. در آن اوقات هرشــب 
کــه می گذشــت، من بيشــتر مجذوب 
زيبايی ستاره ها می شــدم و سؤال های 
بيشــتری درباره آنها بــه ذهنم خطور 

تحصيالتم را در رشــته مکانيک ادامه دادم، اما اين 
باعث کم شــدن عالقه و مطالعه ام به رشــته نجوم 
نشد. همزمان با استادان مختلف نجوم مباحثه و از 
رصدخانه ها بازديد می کردم و وقتی باخبر شدم در 
دانشگاه آزاد مشهد يک دوره تک واحدی نجوم قرار 
است برگزار شــود، فوراً در اين دوره شرکت کردم 
و برای نخســتين بار در ســال۱۳۶۳ دوره نجوم را 

به صورت مدون گذراندم.» 
رستگارنســب با اعتقاد به اينکــه نجوم عالوه بر 
ستاره شناســی چکيده از همه رشته هاســت و ما با 
مطالعه آن رشته هايی مثل رياضی، فيزيک، جغرافيا، 
زمين شناسی، معارف و... را هم می آموزيم، می گويد: 
«بعــد از گذرانــدن آن دوره با دکتــر «محمدتقی 
عدالتی» آشنا شدم. ايشان که در جريان استعداد و 
عالقه من در حوزه نجوم قرار گرفته بود، به يکی از 
حاميانم تبديل شد. با حمايت او و وزارت آموزش و 
پرورش عالوه بر کسب دانش در دانشگاه های داخلی 
از محضر استادان برجسته، در دوره های کوتاه مدت 

می کرد. ســؤال های متدوالم را از دوران 
ابتدايی بــرای معلم هايم طرح می کردم، 
اما هيچ جواب درستی برای آنها دريافت 

نمی کردم.» 
رستگارنســب به اطالعات خوب دبير 
علوم دوران راهنمايی اش اشــاره کرده و 
می گويد: «با مشــارکت خوب اين معلم 
جواب بسياری از سؤال هايم را پيدا کردم. 
با حمايــت او و همراه با چند دانش آموز 
ديگر يک گروه پژوهش در مدرسه راه اندازی کرديم 
تــا با يکديگر به انجام تحقيقات نجومی بپردازيم. با 
ورود به دوره دبيرستان به تعداد همگروهی های ما 
اضافه شد و با کسب تجربه بيشتر به فعاليت هايمان 
وسعت بخشيديم.» وی با اشاره به اينکه کارشناسی 
مکانيک دارد و نجوم را به صورت تجربی با شــرکت 
در دوره های کوتاه داخلی و خارجی آموخته است، 
ادامه می دهــد: «بعد از قبولی در رشــته مکانيک 
دانشــکده فنی تهــران زادگاهم را تــرک کردم. 

انجام پروژه هــای نجومی و کنفرانس های تخصصی 
نجــوم و ارائه مقاله های مرتبط، در دانشــگاه آيوکا 
هندوستان، دانشــگاه چيانگ مای تايلند، دانشگاه 
ســيجونگ کره جنوبی، مؤسســه دولتی تحقيقاتی 
نجوم تايلند، کنفرانس اکســايت در ايتاليا، مالزی، 
ترکيه، چين و دانشــگاه باندونــگ و رصدخانه اين 
دانشگاه در اندونزی شرکت داشته و تاکنون حدود 

۲۶۰ تقديرنامه دريافت کرده ام.»

شهررى؛ بهترين جا براى توسعه و  ترويج 
علم 

از  پــر  پژوهش ســرا  راهــرو  ديوارهــای  روی 
عکس های رستگارنســب در کنفرانس های مختلف 
و موفقيت هايی اســت که او و دانش آموزانش کسب 
کرده اند. اين استاد قديمی محله شهرری سال۱۳۶۳ 
در آزمون استخدامی اداره آموزش و پرورش پذيرفته 
شــده و فعاليتش را به عنوان دبير آغاز کرده است. 
ســال۱۳۶۷ به عنوان مســئول تکنولوژی آموزشی 

نداشت چراکه از سال ها قبل در آزمايشگاه مرکزی 
به شــکل پژوهش سرا فعاليت کرده بوديم.» وی که 
به مدت ۲۰سال ضمن مديريت پژوهش سرا دبيری 
انجمن نجوم را به عهده داشــته درباره گروه نجوم 
اين مرکز می گويد: «در هرمدرســه يک گروه نجوم 
داريم که بين ۲۰تا ۳۰نفر اعضا دارد. اين افراد ضمن 
شرکت در دوره های آموزشی پژوهش سرا برای انجام 

پروژه های علمی خود از ما کمک می گيرند.»
او درباره موفقيت هــای اعضای انجمن می گويد: 
«طی اين ســال ها ۴پروژه بين المللی انجام داده ايم، 
تلســکوپ راديويی ســاختيم که به مدت ۲ســال 
بــا آن کار می کرديم. دســتگاه هايی بــرای رصد 
ستاره ها، اندازه گيری جابه جايی اجرام و... جزء ديگر 
دســتگاه های ساخته شده هســتند.» رستگارنسب 
می گويد: «تا ســال۱۳۹۲ قبل از بازنشستگی مدير 
پژوهش سرا بودم و اکنون به عنوان دبير کانون نجوم، 
هفته ای يکبار برای رصــد کارهای دانش آموزان به 

اينجا سر می زنم.» 
دارنده صدها تقديرنامه و ده ها عنوان تشويقی که 
با آغاز خدمتش در آموزش و پرورش ســاکن محله 
شهرری شده است، درباره علت ماندگاری اش در اين 
محله می گويد: «طی اين سال ها در پژوهش سراهای 
مختلف حضور داشــته ام، ولی با بچه های شــهرری 
يک ارتباط خاصی دارم. اگر از آنها بخواهم ســاعت 
۲بامداد بروند ارتفاع يک ستاره را اندازه بگيرند، واقعًا 
اين کار را بدون هيچ عذر و بهانه ای انجام می دهند. 
اين درحالی اســت که امکاناتــی که در اين منطقه 
برايم فراهم است، در هيچ جای ديگر پيدا نمی کردم 
و نمی توانســتم اين طور در کار توسعه و  ترويج علم 

نجوم فعاليت داشته باشم.» 
رستگارنســب کــه در ســال۱۳۸۸ به عنــوان 
مروج علم نجوم کشــور انتخاب شــده و در دوران 
بازنشســتگی اش هم دست از فعاليت ها و 
تحقيقات نکشيده، می گويد: «در حال 
حاضر دبير قطب نجوم شهرستان های 
استان تهران هستم. اين در حالی است 
که تا قبل از اينکه بازنشسته شوم، اين 
پژوهش ســرا قطب نجوم کشور محسوب 
می شــد و اکنون خراسان رضوی دارنده اين 
عنوان اســت.» رستگارنســب که عالوه بر 
حضور هفتگی در اين پژوهش ســرا به عنوان 
دبير قطب نجوم شهر تهران در پژوهش سرای 
آفرينش منطقه۴ هم فعاليــت دارد، می گويد: 
«سال گذشته پروژه های دانش آموزان انجمن 
نجــوم پژوهش ســرای رازی در رقابت های 
منطقــه ای رتبه اول را بــه خود اختصاص 
داد، مقام اول رقابت های استانی را هم 
کسب کرد و سپس به مرحله کشوری 
راه پيدا کرد و اکنون طرح هايشان در 
خراسان رضوی در حال داوری است 
و نتايج آن هنوز اعالم نشده است. 
اميدوارم با کســب نتايج مطلوب 
پروژه هــای دانش آموزان  بتوانيم 
را بــرای شــرکت در رقابت های 
بين المللی هم ارسال کنيم. قطعًا 
حضور در رقابت های بين المللی در 

رشد بچه ها تأثير بسزايی دارد.»

از دانش آموز ۱۱ تا ۱۸ســاله بين برگزيدگان کانون نجوم ديده می شود. 
هريک تقديرنامه ها را در دســت گرفته و آماده معرفی خود می شــوند. 
«يوسف پناهی» دانش آموز ۱۳ساله ای که سال گذشته در مسابقات نجوم 
منطقه ای مقام اول و در مرحله اســتانی مقام سوم را کسب کرده، درباره 
حضورش در اين انجمن می گويد: «به طور کلی به نجوم و انجام پروژه های 
علمی عالقه دارم و به واسطه شرکت در مسابقه نجوم با اين پژوهش سرا و 

استاد رستگارنسب آشنا شدم.» 
وی که رتبه اول سمينار دانش آموزی مطالعات اجتماعی را کسب کرده 
و اخيراً يک وسيله کمک آموزشــی رياضی ساخته که مراحل اوليه ثبت 
اختراع را پشت سر گذاشته است، درباره حضورش در اين انجمن می گويد: 
«با امکانات خوب اين پژوهش سرا و حضور استاد برجسته نجوم می توانيم 

آينده خوبی در اين علم داشته باشيم.»
«اميرعلی رجبی» دانش آموز ۱۱ســاله حاضر در اين جمع اســت که 
از اواخر سال گذشــته به دليل عالقه اش به رشته نجوم از طرف مدرسه 
به اين پژوهش سرا معرفی شده اســت. او با اشاره به اينکه در مسابقات 
منطقه ای و بيست و يکمين همايش استانی «نجوم محور ارائه محتوا» مقام 
اول را کســب کرده است، می گويد: «هميشه در مدرسه با دوستانم راجع 
به ستاره ها صحبت می کنم و سؤال های زيادی در ذهنم وجود دارد. برای 
حل اين دغدغه های ذهنی هفته ای يکبار در جلســات حضوری يا مجازی 
اين پژوهش سرا شرکت می کنم و اميدوارم در کنار استاد بزرگی همچون 

غالمحسين رستگارنسب بتوانم در رشته مورد عالقه ام پيشرفت کنم.» 
«اميرحسين فرامرزی» هم دانش آموز ديگری است که در اين گروه حضور 
دارد. اين نوجوان ۱۴ساله با اشاره به اينکه هميشه کتاب های نجوم را مطالعه 
می کند و از ســال گذشته با رستگارنسب و انجمن نجوم پژوهش سرا آشنا 

شده است، می گويد: «سال گذشته با کشيدن يک نقاشی مرتبط با نجوم در 
همايش استانی نجوم مقام دوم را کسب کردم و وارد مرحله کشوری شدم.» 
او از امکانات خوب اين پژوهش سرا ياد کرده و می گويد: «اينجا نه تنها برای 
فرا گرفتن علم نجوم، بلکه برای آشنايی با همه علوم مناسب است و موقعيت 

خوبی در يکی از مناطق جنوبی شهر محسوب می شود.»
دارا بودن ۲دستگاه تلسکوپ، ۲دستگاه دوربين ۲چشمی نجومی، چند 
دستگاه دوربين عکاسی از اجرام، ماکت های مختلف، منابع معتبر نجوم و 
حضور استادان برجســته جزء امکانات خوب اين پژوهش سرا هستند که 

شرايط مطلوبی را برای رشــد دانش آموزان ايجاد کرده اند. «علی 
هماهمی» دانش آموز ۱۵ســاله با بيان اين موضوع و يادآوری 
حمايت های خوب مســئوالن مدرسه شهيد بهشتی می گويد: 

«پايه هشــتم بودم که پروژهش هايم برای بررسی سياه 
چاله مرکزی کهکشان ام۸۷ را شروع کردم و توانستم 
به نتايج خوبی برســم. در بيست و يکمين همايش 
نجوم استان تهران مقام دوم استانی کسب و مقاله ام 

را به پانزدهمين همايــش نجوم کانون های فرهنگی 
کشور ارسال کردم، اما هنوز نتيجه نهايی آن مشخص 

نشــده اســت.» او ضمن قدردانی از 
رستگارنسب  استاد  راهنمايی های 

می گويد: «از کودکی ســؤال های 
زيادی دربــاره خلقت، فيزيک و 
نجوم داشــتم و دلم می خواهد 

نهايت  به  رشــته  اين  در  بتوانم 
برسم.»

كسب 
مقام هاى استانى نجوم

«محمد بايسته» دانش آموز ۱۸ساله ای است که برای شرکت در 
جلسات انجمن نجوم پژوهش سرای زکريای رازی از خاورشهر به 
اينجا می آيد. دانش آموزی که در حوزه نجوم و نانوفن آوری فعاليت 
می کند و اخيراً کتاب «مبانی شبيه ســازی بــرای دانش آموزان 
پژوهشــگر» را ترجمه کرده اســت. می گويد: «از ۲سال پيش با 
معرفی دبير شيمی و فيزيکم با اين پژوهش سرا آشنا شدم و از آن 
پس ضمن استفاده از تجهيزات اينجا، از جلسات علمی استادان 
برجسته هم بهره مند می شــوم.» وی ادامه می دهد: «پايه دهم و 
يازدهم بيشــتر در حوزه نانو فعاليت داشتم و چند مقاله هم اين 
زمينه نوشتم، اما امسال با کمک های استاد رستگارنسب در بخش 
نجوم فعاليت هايم گسترده تر شد و در اين رشته مقاله ای نوشتيم 
که رتبه اول استانی را کسب کرده و نتايج رقابت های کشوری آن 

هنوز اعالم شده است.» 
«محمد پرهام جعفری» ۱۷ســاله که در پايــه يازدهم درس 
می خواند، با اشــاره به اينکه فعاليت هايش را از پايه نهم به صورت 
شخصی در مدرسه شروع کرده اســت، می گويد: «نخستين کار 
تحقيقاتی درباره نجوم را پايه نهم در مدرسه انجام دادم که عنوان 
برگزيده منطقه ای را کسب کرد و با عضويت در انجمن علمی اين 
پژوهش سرا و همکاری با استادان خوب آن، از سال دهم به فعاليتم 
نظم بخشيدم.» جعفری به مقاله اخيرش درباره «کشف و پيدايش 
فلورنت در فضا» اشاره کرده و می گويد: «اين مقاله مقام اول استانی 
را کســب کرد و نتايج کشــوری آن هنوز اعالم نشده است. اين 
موفقيت را مديون راهنمايی های خوب استادان اين پژوهش سرا و 
خدمات رايگانی هستيم که در اينجا به دانش آموزان ارائه می شود.» 

«حسين حسينی» همگروهی جعفری است که ضمن قدردانی 
از حمايت های خوب مسئوالن اين پژوهش سرا می گويد: «اواسط 
مهر سال گذشــته با اين پژوهش سرا آشنا شدم. باوجودی که ما 
جزء دانش آموزان مدرســه تيزهوشــان بوديم، اما خيلی چيزها 
را نمی دانســتيم و با عضويت در اين پژوهش سرا کم کم در حال 

آموختن هستيم.»
«عرشيا قاسمی عاليی» دانش آموز ۱۷ساله ای است که از آبان 
سال گذشته فعاليت در اين پژوهش ســرا را آغاز کرده است. او 
به پروژه اش در بحث نجوم که مقام دوم اســتانی را کسب کرده 
اشــاره می کند و می گويد: «ما قدردان خدمات خوب مسئوالن 
اين پژوهش سرا هستيم. مدير و استادان خوب اينجا در حد توان 

خدمات مناسبی به دانش آموزان ارائه می کنند.»

اين درحالی اســت که امکاناتــی که در اين منطقه 
برايم فراهم است، در هيچ جای ديگر پيدا نمی کردم 
و نمی توانســتم اين طور در کار توسعه و  ترويج علم 

نجوم فعاليت داشته باشم.» 
رستگارنســب کــه در ســال

مروج علم نجوم کشــور انتخاب شــده و در دوران 
بازنشســتگی اش هم دست از فعاليت ها و 
تحقيقات نکشيده، می گويد: «در حال 
حاضر دبير قطب نجوم شهرستان های 
استان تهران هستم. اين در حالی است 
که تا قبل از اينکه بازنشسته شوم، اين 
پژوهش ســرا قطب نجوم کشور محسوب 
می شــد و اکنون خراسان رضوی دارنده اين 
عنوان اســت.» رستگارنســب که عالوه بر 
حضور هفتگی در اين پژوهش ســرا به عنوان 
دبير قطب نجوم شهر تهران در پژوهش سرای 

آفرينش منطقه
«سال گذشته پروژه های دانش آموزان انجمن 
نجــوم پژوهش ســرای رازی در رقابت های 
منطقــه ای رتبه اول را بــه خود اختصاص 
داد، مقام اول رقابت های استانی را هم 
کسب کرد و سپس به مرحله کشوری 
راه پيدا کرد و اکنون طرح هايشان در 
خراسان رضوی در حال داوری است 
و نتايج آن هنوز اعالم نشده است. 
اميدوارم با کســب نتايج مطلوب 
پروژه هــای دانش آموزان  بتوانيم 
را بــرای شــرکت در رقابت های 
بين المللی هم ارسال کنيم. قطعًا 
حضور در رقابت های بين المللی در 

رشد بچه ها تأثير بسزايی دارد.»

دستگاه دوربين عکاسی از اجرام، ماکت های مختلف، منابع معتبر نجوم و دستگاه دوربين عکاسی از اجرام، ماکت های مختلف، منابع معتبر نجوم و 
حضور استادان برجســته جزء امکانات خوب اين پژوهش سرا هستند که حضور استادان برجســته جزء امکانات خوب اين پژوهش سرا هستند که 

شرايط مطلوبی را برای رشــد دانش آموزان ايجاد کرده اند. «علی 
هماهمی» دانش آموز ۱۵ســاله با بيان اين موضوع و يادآوری 
حمايت های خوب مســئوالن مدرسه شهيد بهشتی می گويد: 

«پايه هشــتم بودم که پروژهش هايم برای بررسی سياه 
چاله مرکزی کهکشان ام۸۷ را شروع کردم و توانستم 
به نتايج خوبی برســم. در بيست و يکمين همايش 
نجوم استان تهران مقام دوم استانی کسب و مقاله ام 

را به پانزدهمين همايــش نجوم کانون های فرهنگی 
کشور ارسال کردم، اما هنوز نتيجه نهايی آن مشخص 

نشــده اســت.» او ضمن قدردانی از 
رستگارنسب  استاد  راهنمايی های 

می گويد: «از کودکی ســؤال های 
زيادی دربــاره خلقت، فيزيک و 
نجوم داشــتم و دلم می خواهد 

نهايت  به  رشــته  اين  در  بتوانم 

شرايطى 
ايده آل براى 
علم آموزى

 همه چيز از عادت کودکانه اش به تماشــای ســتاره ها و به خواب رفتن با شمارش آنها آغاز شد. 
کار به ظاهر ســاده ای که در گذر زمان به شــناخت علم نجوم و 

انجام مطالعات تخصصی در اين زمينه تبديل شد. «غالمحسين 
رستگارنسب» کسی است که ضمن گسترش اطالعات خود در 

علم نجوم، زحمات زيادی بــرای انجمن دانش آموزی نجوم 
محله شهرری کشيده است. دبير قطب نجوم شهرستان های 
استان تهران و دبير قطب نجوم شهر تهران بعد از ۳۰سال 
فعاليت در اين رشــته، روزهای بازنشستگی خود را هم در 

کنار اعضای انجمن نجوم پژوهش سرای زکريای رازی ناحيه 
يک شهرری ســپری می کند. در حالی که حضور اين استاد 

به عنوان راهنما عامل مهمی در کسب موفقيت های پی در پی 
اعضای اين انجمن دانش آموزی بوده اســت، در يکی از جلسات 
تمرين و رفع اشکال با او و برگزيدگان انجمن نجوم پژوهش سرای 

زکريای رازی همراه شده ايم.

زهرا بلندى

منطقه20

غالمحسين 
رستگارنسب

دبير قطب نجوم
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 قطعه شانزدهم پايتخت با هزار و ۶۵۰هکتار وسعت، ۶ناحيه و ۹محله از مناطقی است 
که در دروازه جنوبی شــهر قرار دارد. به گفته معاون فنی و عمران شهردار منطقه۱۶ 
حدود ۴۰درصد از بافت شهری اين منطقه جزو بافت فرسوده است که به تبع آن کار و 

فعاليت های عمرانی را برای اين معاونت سخت کرده است. با اين حال شنيدن اين خبر 
که اجرای پروژه شهيد تندگويان به عنوان طرحی مهم و فرامنطقه ای در جنوب تهران 
مدنظر مديريت جديد شهرداری تهران قرار گرفته و وارد فاز اجرايی و عملياتی شده 
بهانه خوبی است تا ســراغ «ميکائيل عليپور» معاون فنی و عمران شهردار منطقه۱۶ 

برويم و درباره اين طرح و چگونگی اجرای پروژه اطالعاتی به دست آوريم.

جواديه

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

به گفته «ميکائيل عليپور» که ۲۸سال سابقه کار در 
حوزه فنی و عمران شهرداری تهران دارد، اجرای پروژه 
شــهيد تندگويان نقش ويژه ای در تسهيل عبور و مرور 
خودروها، کاهش ترافيک و بازگشايی گره های ترافيکی 

در محدوده مناطق۱۶، ۱۷ و ۱۹ دارد. 
پروژه شــهيد تندگويان در ضلع غربی ســاختمان 
شهرداری منطقه۱۶ و در تقاطع بزرگراه های شهيد نواب 
و شهيد تندگويان اجرا خواهد شد. به گفته معاون فنی 
و عمران شهردار منطقه۱۶ اکنون اين پروژه در مرحله 
انتخاب محل، تجهيز کارگاه عمرانی و استقرار نيروهای 
فنی و عمران است و به زودی عملياتی می شود. از عليپور 
ســؤال می کنيم که چرا اين محل را برای اجرای پروژه 
انتخــاب کرده ايد که می گويد: «بــا توجه به مطالعات 
ترافيکی به عمــل آمده در حوزه فنی و عمران، حداقل 
۳۵ تــا ۴۰درصد خودروهای عبوری از اين محور يعنی 
در مسير جنوب به غرب يا شمال به شرق بزرگراه شهيد 

ترافيك ميدان بهمن 
قيچى مى شود

تندگويان   تردد می کنند و از شهر 
مقــدس قم به تهــران وارد تهران 

می شــوند. همچنين افرادی که بــرای زيارت به مرقد 
حضرت امام خمينی(ره) و بهشــت زهرا(س) می روند، 
پس از قرارگيری در بزرگراه آزادگان، برای ادامه مسير به 
دوربرگردان ميدان بهمن وارد شده و به سمت بزرگراه 
شهيد نواب صفوی و شمال شهر می روند. همين باعث 
ايجاد گره ترافيکی ســنگين در محدوده ميدان بهمن 

به خصوص در ساعات اوج ترافيک 
می شــود و مناطــق و محله های 
همجوار را درگير می کند. بنابراين 
با توجه به مســائلی کــه عنوان 
شــد، مديران شــهرداری تهران 
با توجه بــه لزوم اجــرای پروژه 
تقاطع غيرهمسطح که در اسناد 
«باالدستی» ديده شده بود، اجرای 

اين طرح را پيگيری می کنند.»

پروژه اى كه پس از 8سال كليد خورد 
به نظر می رســد که اجرای اين پــروژه زمان برده 
است. معاون فنی و عمران شهردار منطقه۱۶در پاسخ 
به اين پرســش عنــوان می کنــد: «در اجرای چنين 
پروژه هايی معموًال اين اتفاق می افتد. مکاتباتی که در 
اين زمينه انجام شــده و بررســی تمامی جوانب آن و 
تأييد معاونت های معماری و شهرسازی، حمل ونقل و 
ترافيک، پليس راهور و... و دريافت ديدگاه و نظراتشان، 
باعث اين وقفه شده، اما در نهايت اجرای اين پروژه در 
دوره مديريت جديد شــهرداری تهران تأييد و در نيمه 
دوم ســال۱۳۹۸ به شــهرداری منطقه۱۶ ابالغ شده 

است.»
معموًال پس از ابالغ اجرای چنين پروژه هايی، شهردار 

منطقه و معاون فنــی و عمران وی موضوع را پيگيری 
می کنند و پس از توافقنامه، بودجه مصوب می شــود تا 
هرچه زودتر به مرحله اجرا برســد. اين طور که معاون 
فنی و عمران شــهردارمنطقه۱۶ عنوان می کند پروژه 

شهيد تندگويان به زودی آغاز خواهد شد. 
عليپور توضيح می دهد که بزرگراه شهيد تندگويان 
يکی از کريدورهای اصلی و مهم تهران اســت؛ چراکه 
ورودی مســافران اســتان های جنوبی کشور به استان 
تهران از اينجا صورت می گيرد و عالوه بر آن در ساعات 
اوج   تردد خودروها، شــاهد ترافيک سنگين در مسير 
جنوب به شــمال و پس زدگی بار ترافيکــی در ايام و 
مناسبت های خاص ســال در اين محور هستيم. طبق 
بررسی های انجام شده، مســافران حدود ۲۵استان از 
اين مسير   تردد می کنند و درگير شدن جريان ترافيکی 
ميدان بهمن در محله جواديه از نکاتی است که به آن 

توجه شده است. 

پروژه در 3سطح اجرا مى شود
از معــاون فنــی و عمــران شــهردار منطقه۱۶ 
می خواهيم که از پروژه شــهيد تندگويان، مختصات 
و ويژگی های آن بيشتر برايمان توضيح دهد. عليپور 
می گويد: «اين پروژه قرار است در ۳سطح اجرا شود. 
يک زيرگذر در اين محل ســاخته می شود که مسير 
حرکت خودروهــا از بزرگراه بعثت و ميدان بهمن به 
ســمت جنوب بزرگراه آزادگان خواهد بود. يک پل 
روگذر هم ســاخته خواهد شــد که مختص حرکت 
خودروهادر بزرگراه شــهيد نواب از سمت شمال به 
شرق است. در حال حاضر شهروندان برای دسترسی 
بــه منطقه بايد بــه محله خانی آبادنــودر منطقه۱۹ 
بروند يا از روی پــل ۹دی منطقه۱۷ به اين منطقه 
برســند. سومين اقدام هم حرکت خودروها در مسير 
همسطح اســت. يعنی   تردد خودروها از بزرگراه های 
آزادگان و شهيد تندگويان به صورت مستقيم و بدون 
گــردش اضافی خواهــد بود تا وارد بزرگراه شــهيد 
نواب صفوی شــوند. درحال حاضر شهروندانی که از 
بزرگراه آزادگان قصد ادامه حرکت به سمت بزرگراه 
شهيد نواب را دارند، بايد از بزرگراه شهيد تندگويان 
به دوربرگردان ميــدان بهمن بروند و از طريق محله 
جواديه وارد بزرگراه شهيد نواب شوند. با اجرای اين 
پروژه، راننــدگان از بزرگراه های آزادگان و شــهيد 
تندگويان به صورت مستقيم وارد بزرگراه شهيد نواب 

می شوند.»
وی عقيده دارد که اجرای پروژه شــهيد تندگويان 
بيــش از ۴۰ تــا ۵۰درصد از مشــکالت ترافيکی اين 
محدوه را برطرف می کند. هزينه اوليه اجرای اين پروژه 
۵۷ميليارد تومان برآورده شده است و پيش بينی می شود 
که فاز نخست آن (ايجاد مسير حرکت از زيرگذر ميدان 
بهمن به سمت بزرگراه آزادگان)که اولويت اول معاونت 
فنی و عمرانی شهرداری منطقه۱۶ است، فروردين سال 

آينده به بهره برداری برسد.

تسهيل در حركت 
خودروها و جلوگيرى 

از ترافيك 
با اجراى پروژه 

شهيد تندگويان 

رضا نيك نام

منطقه16

ميكائيل عليپور
معاون فنى و عمران 

شهردار منطقه16

 خليج فارس

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

محلــه خليج فارس و مجموعه ورزشــی شــهيد 
کاظمی با وجود کمبود امکانات کارنامه درخشانی در 
استعداديابی، قهرمان پروری و فتح قله های ورزشی در 

عرصه های بين المللی و جهانی دارد. 
به گفته «ســردار مولوی» که سابقه مربيگری در 
تيم های ملی در رده سنی نونهاالن و نوجوانان کشور 
را دارد، منطقه۱۸ در رشته کشتی يک سر و گردن از 
مناطق همجوار باالتر است و شايد علتش اين باشد که 
مجموعه ورزشی شهيد کاظمی به خوبی توانسته به 
پايگاه قهرمانی کشتی تبديل شود و قهرمانان بسياری 

را تربيت کند. 

كرونا روى تشك كشتى فيتيله پيچ مى شود! 
مولوی عنوان می کند که کشــتی گيران ساکن 
محلــه خليج فــارس با وجــود امکانــات محدود 
توانســته اند در عرصه هــای ملــی و بين المللــی 
بدرخشــند؛ بچه هايی که قدر مســلم در سال های 
پيش رو اســامی و عناوين قهرمانی شــان را بيشتر 
در رسانه ها می شــنويم، مثل «محمدرضا اسدی»، 
«عليرضا رضايی»، «عرفــان جهانی»، «محمدرضا 
حســن زاده»، «محمد حيدری»، «عليرضا نوری»، 
«حسين خسروی» و... که توانايی برافراشتن پرچم 
مقدس کشــورمان را در اقصی نقــاط جهان دارند. 
اين مربی باسابقه کشــتی در لفافه اين نکته را هم 
يادآوری می کند کــه اگر متوليان امر بيش از اينها 
به اين کشتی گيران توجه داشتند و از آنها حمايت 
می کردند، خيلی زودتر از اين به نتيجه دلخواه مان 
می رســيديم. به گفته اين پيشکســوت کشــتی، 
قهرمانان کشــتی محله خليج فارس حتی در محل 
زندگی خودشان گمنام هستند و کمتر کسی آنها را 
می شناسد. مولوی می گويد: «کاش در بزرگراه ها و 
معابر پررفت و آمد منطقه جايی برای نصب عکس 
اين قهرمانان ورزشــی در نظر گرفته شود.»مولوی 
هر روز با شــاگردانش ارتباط دارد و ســاعاتی را با 

آنها می گذراند.

يك وجب از خاك اينجا را با جاى ديگرى 
عوض نمى كنم 

بدون   ترديد اگر به دنبال کشف فرد تأثيرگذاری در 
رشته کشتی باشيم، بايد نگاهی به مجموعه ورزشی 
شــهيد کاظمــی در ناحيه۵ منطقــه۱۸ بيندازيم.  
«سردار مولوی » پيشکســوت کشتی ۴۲سال دارد 
و از ۱۳ســالگی با تشــويق ۲بــرادر بزرگش «ياور 

مولوی» و «دالور مولوی» با رشــته ورزشی کشتی 
آشنا شده است. وی در باشگاه ورزشی ايزد مهرآباد 
زيرنظر اســتاد «رضا احمدی» به تمرين پرداخت 
و طولی نکشــيد کــه در رده نوجوانــان مقام های 
مختلفی به دســت آورد. عناوينی همچون قهرمانی 
استان تهران در سال های۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، نفر سوم 
نوجوانــان جهان در ســال۱۳۷۷ در وزن ۵۰کيلو 
گرم، مقام اول اســتان تهران در ســال های۱۳۷۶ 
و ۱۳۷۷، کســب عنوان کشــتی گير برتر کشور در 
سال۱۳۷۷ و نفر چهارم جهان در جام «آکرو پليس 
يونان» گوشه ای از افتخارات اين مربی دلسوز محله 
خليج فارس اســت. مولوی به منطقه۱۸ و محله ای 
که در آن متولد و بزرگ شده عالقه بسياری دارد و 
برای همين انتخاب کرده تا در همين نقطه از شهر 
به مــردم خدمــت کنــد. او تمام وقــت و انرژی 
خود را صرف اســتعداديابی و تربيت نســل جوان 
و نوجــوان عالقه منــد بــه رشــته کشــتی کرده 
است. وی بعد از موفقيت شاگردانش در عرصه های 
داخلــی و بين المللــی به مربيگــری تيم های ملی 
نونهــاالن و نوجوانان انتخاب شــد و جالب اينکه 
همزمــان پيشــنهادهای زيادی بــرای مربيگری 
باشــگاه های مناطق شمالی شهر داشت، اما دوست 
داشــت در خدمت شــهروندان محروم منطقه۱۸ 
باشــد و به قول خودش يک وجب خاک محله اش 
را با جای ديگری عوض نمی کند. اکنون شــاگردان 
مولــوی که در مجموعه ورزشــی شــهيد کاظمی 
تمرين کرده اند، پس از درخشــش در مســابقات 
مختلف اســتانی و کشــوری به اردوهای انتخابی 
تيم ملی نونهاالن و نوجوانان کشــور دعوت شده اند 
و جزو نخســتين گزينه ها برای حضور در ميادين 

برون مرزی هستند. 

آشنايى با مجموعه اى كه با وجود كمبود
 امكانات ورزشى توانسته قهرمانان زيادى تربيت كند 

پاتوق گوش شكسته ها
کشتی از ورزش های پرمخاطب و موردعالقه نوجوانان و جوانان ساکن محله خليج فارس است. شهروندانی که ساکن اين محدوده از منطقه۱۸هستند، 
می دانند که تنها محل زورآزمايی عالقه مندان رشــته کشتی، مجموعه ورزشی شهيد کاظمی واقع در ناحيه۵ است که در بوستان پروين اعتصامی قرار 
دارد. البته در شرايط کرونايی، فعاليت اين مجموعه محدود شده و کشتی گيران زمان کمی را اينجا می گذرانند. با اين وجود، اين ويروس منحوس نتوانسته 
اين ورزش پرمخاطب را به طور کامل تعطيل کند و همچنان جوانان و نوجوانان زيادی زيرنظر استاد «سردار مولوی» پيشکسوت و مربی باسابقه کشتی به 

تمرينات خود ادامه می دهند و بخشی از فوت و فن ها و شگردها را از طريق صفحه مجازی می آموزند. 

مريم قاسمى

از شــاگردان سردار مولوی اســت که در اين شرايط کرونايی يک 
ساعت و نيم از وقت روزانه خود را صرف تمريناتی می کند که استادش 
در فضای مجازی به آنها آموزش می دهد تا در هر برهه از زمان آمادگی 
جسمانی الزم را برای شرکت در مسابقات داشته باشد. «عليرضا نوری» 
کشتی گير نونهال با اينکه کم سن اســت، توانسته در کارنامه ورزشی 

خود عناوين و افتخارات مختلفی به دست آورد. او ۳سال 
پياپی در رده نونهاالن قهرمان کشور شده و امسال نيز با 
محدوديت و شرايط سخت کرونايی در مسابقات جهانی 

کودک رتبه اول را کسب کرده است. او عقيده دارد که 
اگر تعداد مجموعه های ورزشی در محله ها افزايش 
يابــد، کــودکان و نوجوانان هم محله ای شــانس 
بيشــتری برای رشد و پيشــرفت پيدا می کنند. 
اين پهلوان نونهال آرزو می کند که هرچه زودتر 
ويروس کرونا محو و او و دوســتانش بتوانند در 
تشک کشتی مجموعه ورزشی شهيد کاظمی به 

تمرينات خود ادامه دهند. 

در آرزوى محو كرونا 
«عرفان جهانی» از کشتی گيران ساکن محله خليج فارس 
است که توانســته رتبه دوم و سوم کشوری را کسب کند. 
او عنوان می کند که الگوی ورزشکاران به ويژه کشتی گيران 
بايــد جهان پهلــوان تختی باشــد و قبل از 
قهرمانی به فکر رفتار ومنش پهلوانی در 
جامعه باشــند تا نام آنان ماندگار شود. 
وی آرزو دارد روزی امکانــات ورزشــی 
محله خليج فارس آنقدر افزايش پيدا 
کند که نوجوانان و جوانان دغدغه 
ورزش کردن نداشته باشند. او که 
از کشــتی گيران موفق مجموعه 
ورزشــی شــهيد کاظمی است، 
تــالش می کند تا خــوب درس 
بخواند و معتقد است که آموختن 
ورزش به صورت علمی و تئوری او را 

به موفقيت نزديک تر می کند. 

قبل از قهرمانى بايد پهلوان باشيم
باهوشــی و زيرکی را می توان در چشمان «عليرضا 
رضايی» يکی از کشتی گيران نونهال محله خليج فارس 

ديــد. ظرف چنــد دقيقه لباس ورزشــی تن 
می کند و به ســمت تشــک کشــتی قدم 
برمی دارد. او از ورزشــکاران شناخته شده 
و قهرمانان تهران و پای ثابت مســابقات 

و تمرينــات ورزشــی ايــن مجموعه 
ورزشی اســت و از نظر مربی اش به 
يکی از ســتاره های ورزشــی تهران 
بدل شده اســت. خانواده خسروی 
برای موفقيت او وقت و انرژی زيادی 

صــرف می کنند تا هم در درس و هم 
در رقابت های ورزشــی موفق باشــد. 
هدف اين کشــتی گير نوجوان کسب 
عناوين قهرمانی در جهان و حضور در 

مسابقات المپيک است. 

هدفم كسب سهميه المپيك است 

رضايی» يکی از کشتی گيران نونهال محله خليج فارس 
ديــد. ظرف چنــد دقيقه لباس ورزشــی تن 

می کند و به ســمت تشــک کشــتی قدم 
برمی دارد. او از ورزشــکاران شناخته شده 
و قهرمانان تهران و پای ثابت مســابقات 

و تمرينــات ورزشــی ايــن مجموعه 
ورزشی اســت و از نظر مربی اش به 
يکی از ســتاره های ورزشــی تهران 
بدل شده اســت. خانواده خسروی 
برای موفقيت او وقت و انرژی زيادی 

صــرف می کنند تا هم در درس و هم 
در رقابت های ورزشــی موفق باشــد. 
هدف اين کشــتی گير نوجوان کسب 
عناوين قهرمانی در جهان و حضور در 

او عنوان می کند که الگوی ورزشکاران به ويژه کشتی گيران 
بايــد جهان پهلــوان تختی باشــد و قبل از 
قهرمانی به فکر رفتار ومنش پهلوانی در 
جامعه باشــند تا نام آنان ماندگار شود. 
وی آرزو دارد روزی امکانــات ورزشــی 
محله خليج فارس آنقدر افزايش پيدا 

ورزش به صورت علمی و تئوری او را 
به موفقيت نزديک تر می کند. 

کشتی گير نونهال با اينکه کم سن اســت، توانسته در کارنامه ورزشی 
۳سال 
پياپی در رده نونهاالن قهرمان کشور شده و امسال نيز با 
محدوديت و شرايط سخت کرونايی در مسابقات جهانی 

کودک رتبه اول را کسب کرده است. او عقيده دارد که 

تاريخچه فعاليت 
مجموعه ورزشى 

شهيد كاظمى 

محله های خليج فارس شمالی 
و جنوبی که در منطقه۱۸ قرار دارند، 
از امکانــات و خدمــات محدودتری 
برخوردارند. در ســال۱۳۸۵ مجموعه 
ورزشــی شــهيد کاظمی در ۲طبقه 
ســاخته شــد و دراختيار شهروندان 
قرار گرفــت. اکنون بعد از گذشــت 
۱۴سال از آن زمان، به تنهايی ميزبان 
عالقه منــدان به رشــته های مختلف 
ورزشــی از جمله کشــتی است. تنها 
مجموعه ورزشــی محله خليج فارس 
حدود هزار و ۶۰۰مترمربع مســاحت 
دارد که ۱۸۰مترمربــع آن مربوط به 
سالن کشتی اســت که در طبقه اول 
واقع شــده و طبقه دوم آن دراختيار 
عالقه مندان ورزش های ميدانی و توپی 
قرار گرفته اســت. به گفته «مرتضی 
کريمی»، مدير مجموعه ورزشی شهيد 
کاظمی، اين باشــگاه چندمنظوره در 
شــرايط عادی يعنی زمانی که جامعه 
درگير بيماری کوويد۱۹ نشده بود، در 
شــبانه روز ۴۵۰ تا ۵۰۰نفر از امکانات 
آن استفاده می کردند و اکنون بيشتر 
در فضــای مجازی زيرنظر اســتادانی 
از جمله «بهنام چراغ ســو»، «شکيبا 
آقايی»، «محمد آجرلــو» و... آموزش 

می بينند. 

مناطق همجوار باالتر است و شايد علتش اين باشد که 
مجموعه ورزشی شهيد کاظمی به خوبی توانسته به 
پايگاه قهرمانی کشتی تبديل شود و قهرمانان بسياری 

را تربيت کند. 

منطقه18

اد
نژ

س 
عبا

د 
حم

: م
س 

عك



9 چهارشنبه  30 مهر 1399   شماره 774 8  چهارشنبه  30 مهر 1399   شماره 774 

20
 19

18
17 16 مناطق

20
 19

18
17 16 مناطق يافت آباد يافت آباد

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

سردبير روزنامهصفحه آرا

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

نخستين جايی که می رويم، خيابان سپيده شمالی 
روبه روی بيمارستان خيريه غياثی است. ساخت پروژه 
مسکونی دهخدا در دوره مديريت شهری سابق کليد 
خورد، اما در چند سال گذشته با ساخت مجتمع های 
مســکونی جديد در کنار يکديگر بــه زمانی نزديک 
می شويم که در اينجا يک سانتيمتر زمين خالی باقی 
نماند و همه اين فضای چند هزار متری به مجتمع های 
مسکونی تبديل شــد. يکی از اهالی که سال ها عضو 
شــوراياری محله بهداشــت بوده و نمی خواهد نامش 
عنوان شــود، می گويد: «اينجا تا ۱۰ســال قبل گاراژ 
متروکه ای بود که برای اهالی هيچ منفعتی نداشــت. 
بنابراين خيلی تــالش کرديم تا ضمن متقاعد کردن 
مالکان، اينجا توسط شهرداری خريداری و به امکانات 
موردنياز شهروندان از جمله مدرسه، مجموعه ورزشی 
و... تبديل شــود، اما در واقع پيگيری شوراياری محله 
بی فايــده بود. پــس از تخريب ديــوار گاراژ متروکه، 
زمين های آن را به قطعه های بزرگ تقســيم شــد و 
آپارتمان ها و مجتمع های مســکونی کنار هم ساخته 
شــدند، بدون اينکه نياز محلی و ايجاد امکانات اوليه 

چنين پروژه هايی را در نظر بگيرند.» 
«نســرين چوپانــی» چند ســالی اســت که در 
آپارتمان هــای پــروژه دهخدا زندگی می کنــد. او از 
وضعيت زندگی در اين بخش از منطقه۱۸ تا اندازه ای 
راضی است، اما مثل خيلی از والدين از کمبود مدرسه 
در اين محله گاليه می کند. چوپانی که جزء نخستين 
خانواده هايی است که در اين محل ساکن شده، به وعده 
سازندگان در زمينه ساخت مدرسه و بوستان در کنار 
اين مجتمع های مسکونی اشــاره می کند و می گويد: 
«زمانــی که هنوز زمين های بايــر زيادی اينجا وجود 
داشت، سازندگان و فروشندگان با وعده های دروغين 
ما را به خريد اين واحدهای مســکونی تشويق کردند. 
يادم هست که آن زمان که واحدها را تحويل می دادند، 
امکاناتی مثل لوله کشــی گاز، برق، آسفالت کوچه و... 
نداشــتيم و با هزار اميد و آرزو اينجا آمديم چون فکر 
می کرديم کم کم امکانات آن اضافه شود و در اين محل 
بوستان، مدرسه و... می سازند، اما همه اينها فقط حرف 
بود.» «اکبر چيره دست» نيز ساکن يکی از بلوک های 
مسکونی پروژه نگين است که در خيابان شهيد بنايی 
و در فاصله کمی از پروژه مسکونی دهخدا ساخته شده 
است. او عنوان می کند که ۶سال پيش ساکن تهرانسر 
بوده و پس از ساخت مجتمع مسکونی نگين به اينجا 
نقل مکان کرده اســت. چيره دست مهم ترين کمبود 
اهالی ســاکن در پروژه نگين را کمبود مدرسه عنوان 
می کند و می گويد: «هر سال برای ثبت نام فرزندانمان 

در مدارس با مشــکل مواجه هستيم. در اين محدوده 
يکی دو مدرســه ابتدايی و متوســطه وجود دارد که 
گنجايش اين تعداد محصــل بومی و جديد را ندارند. 
به خاطر دارم که ســال گذشته قبل از شيوع بيماری 
کرونا و فعاليت مدارس، تعداد دانش آموزان در برخی 

از کالس های درس به ۵۵ تا ۶۰نفر هم رسيده بود.»

سازندگان تعهدى براى ساخت مدرسه 
ندارند! 

يکی ديگر از پروژه های مســکونی انبوه سازی شده 

در محدوده بزرگراه شــهيد آيت اهللا  سعيدی قرار دارد 
که شــهروندان در بلوک های ۱۲۰واحدی ســاکن آن 
شــده اند. «حسين شــعاری» از کارمندان شرکت آب 
و فاضالب اســت که از ســال گذشته ســاکن يکی از 
واحدهای مســکونی اين شهرک تازه تأسيس و بی نام 
شده است. او درباره اينکه اين گونه مجتمع ها بايد چه 
ويژگی هايی داشــته باشــند، می گويد: «مسلمًا وقتی 
پروژه های مســکونی بزرگی در هر نقطه ای از شــهر 
تهران ساخته می شوند، نخستين موضوعی که اهميت 
پيدا می کند جانمايی و تهيه نقشه برای ايجاد امکانات 
رفاهی، خدماتی، آموزشــی و... است چون اگر در اين 

زمينه آينده نگری نشود و فقط به فکر 

ساخت ســاختمان های بلندمرتبه و فروش واحدهای 
مسکونی و به دست آوردن سود و منفعت مالی باشند، 
طولی نمی کشد که کمبودها و مشکالت ساکنان بروز 
پيــدا می کند و در اينجا بيش از همه، حوزه آموزش و 
پرورش اســت که با چالش جدی و فشار مضاعف در 
خدمت رسانی به دانش آموزان ساکن در اين گونه نقاط 
مواجه می شــود. آيا بهتر نيست متوليان امر قوانين و 
مقررات ســختگيرانه تری برای اين گونه انبوه سازان در 
نظر بگيرند تا اين گونه شهرک ها فاقد امکانات آموزشی 

نباشند.»
مجتمع های مســکونی و بهار... واقع در بلوار معلم 
و نزديک به شــهرک صاحب الزمان(عج) نيز وضعيتی 

مشابه دارند. «داود نوری» کارمند يکی از شرکت های 
خودروســازی است که در يکی از واحدهای مسکونی 
پروژه بهــار زندگی می کند. او عنــوان می کند: «اگر 
ساکنان هر واحد مسکونی را فقط ۳نفر در نظر بگيريد، 
به طور ميانگين حدود هزار و ۵۰۰نفر در آپارتمان های 
بلوار بهار ساکن شده اند که هنوز امکانات ضروری مثل 

مدرسه ندارند.»
شــهرک  در  کــه  می کنــد  عنــوان  نــوری 
صاحب الزمان(عج) ۲مدرسه قديمی با نام های شهيد 
قدمــی و صاحب الزمان(عــج) وجــود دارد و با اينکه 
در بلــوار معلم تعــداد ديگری مدرســه، از ابتدايی تا 
مقطع متوســطه اول و دوم وجــود دارد، باز هم برای 

دانش آمــوزان بومی کالس درس به اندازه کافی وجود 
ندارد، چه رســد بــه اينکه دانش آموزان ســاکن در 

مجتمع های مسکونی بهار را بخواهند ثبت نام کنند! 
امثال اين شــهروند بســيارند و برای پيگيری اين 
مشــکل بارها به اداره آموزش و پــرورش منطقه۱۸ 
مراجعــه کرده انــد و تنها کاری که از دســت مديران 
مربوطه برآمــده، صدورمجوز ثبت نام و ادامه تحصيل 
اين دانش آمــوزان در کالس هايی بــوده که ظرفيت 
آنها قبًال اشباع شــده است. نوری به دنبال پاسخ اين 
سؤال اســت که چرا در ساخت مجتمع های مسکونی 
و انبوه ســازی شده، مدرسه ســازی که مهم ترين نياز 
شهروندان به شــمار می رود، حذف و به تعبيری گم 
شده و پيمانکاران و سازندگان به آن توجهی نمی کنند. 
«ابوالفضل بهرامی» يکی از ســازندگان باســابقه 
مسکن اســت که درباره موضوع گزارش ما می گويد: 
«تا آنجا که من اطالع دارم و طبق قانون، انبوه ســازان 
تعهدی نسبت به ساخت مدرســه ندارند، مگر اينکه 
مســئوالن مربوطه از جمله شــهرداری با آنها توافق 
کنند و با در نظر گرفتن تســهيالت و امتيازاتی برای 
ســازندگان در اجرای پروژه های انبوه سازی به اندازه 
کافی زمين رايگان دراختيارشــان قرار دهند، وگرنه 
ســازندگانی که بــرای خريد زميــن و دريافت جواز 
ســاختمانی پول هنگفتی پرداخت می کنند، چرا بايد 
مدارســی بســازند که کلی هزينه دارد و در انتها بايد 

دراختيار اداره آموزش و پرورش قرار دهند.»

  اگر ســری به بعضی از محله های منطقه۱۸ ســر بزنيد، متوجه شــهرک های کوچک و 
بزرگی می شــويد که طی چند سال اخير ساخته شــده اند و اکنون جزء بافت مسکونی به 
شمار می روند؛ مثل پروژه های مســکونی نگين، الغدير، دهخدا، ارغوان، نارون، بهاران و... 
که در نواحی مختلف منطقه۱۸ قرار گرفته اند و جزء طرح های انبوه ســازی مهم اين منطقه 
جنوبی به شــمار می روند، اما نکته ای که در اين بين وجود دارد اين است که آيا سازندگان 
و برج سازان در کنار اجرای چنين پروژه های مسکونی بزرگ به ايجاد زيرساخت ها و تأمين 
امکانات ضروری و موردنياز ســاکنان جديد توجه داشــته اند يا خير؟ در اين زمينه سراغ 
مديران، مســئوالن مربوطه، کارشناســان و شــهروندان رفتيم تا آنها ديدگاهشان را در 
اين باره بيان کنند. در بررســی ميدانی از پروژه های مسکونی و انبوه سازی هايی که بيشتر 
آنها در محله های بهداشــت، ولی عصر(عج)، يافت آباد، شادآباد، هفده شهريور و... اجرايی 
شده اند، مشخص شد که متأسفانه در هيچ يک از اين پروژه ها ايجاد امکانات آموزشی نظير 
مجتمع های آموزشی و مدرسه ديده نشــده، ولی در عوض شهروندان از امکاناتی همچون 
فضای سبز، بوســتان، تفرجگاه محلی، پاتوق و... تا حد معقولی برخوردار شده اند. به گفته 
«عطاءاهللا فروتن» رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه۱۸، هر سال جمعيت دانش آموزان اين 
منطقه ۲و نيم درصد رشــد پيدا می کند که بخش زيادی از اين آمار مربوط به ساکنان جديد 

پروژه های مسکونی بزرگ و انبوه سازی هاست. 

مريم قاسمى

در سال هاى اخير مجتمع هاى مسكونى زيادى  در منطقه18 
ساخته شده، اما تأمين امكانات آموزشى فراموش شده است

انبوه سازى
بدون مدرسه سازى

اهالی ســاکن در پروژه نگين را کمبود مدرسه عنوان 
يکی ديگر از پروژه های مســکونی انبوه سازی شده می کند و می گويد: «هر سال برای ثبت نام فرزندانمان 

تهران ساخته می شوند، نخستين موضوعی که اهميت 
پيدا می کند جانمايی و تهيه نقشه برای ايجاد امکانات 
رفاهی، خدماتی، آموزشــی و... است چون اگر در اين 

زمينه آينده نگری نشود و فقط به فکر 

مســئوالن مربوطه از جمله شــهرداری با آنها توافق 
کنند و با در نظر گرفتن تســهيالت و امتيازاتی برای 
ســازندگان در اجرای پروژه های انبوه سازی به اندازه 
کافی زمين رايگان دراختيارشــان قرار دهند، وگرنه 
ســازندگانی که بــرای خريد زميــن و دريافت جواز 
ســاختمانی پول هنگفتی پرداخت می کنند، چرا بايد 
مدارســی بســازند که کلی هزينه دارد و در انتها بايد 

دراختيار اداره آموزش و پرورش قرار دهند.»

منطقه18

کارشــناس  هدايتی»  «منصــور 
باســابقه اداره آمــوزش و پــرورش 
منطقه۱۸ اســت کــه در طول اين 
ســال ها بارهــا به عنــوان نماينده و 
ســخنگوی ايــن اداره در جلســات 
مســئوالن شــهرداری، شورای شهر 
و... شــرکت کرده و در زمينه کمبود 
امکانات آموزشــی و اينکــه چگونه 
می توان اين چالــش را برطرف کرد 
نقطه نظرهايی دارد. او عنوان می کند 
که در قانون و مقررات شــهرداری، 
مصوبــات خوبی در زمينه شــرايط 
انبوه ســازی مسکن وجود  و ضوابط 
اين گونه  سازندگان  اينکه  مثًال  دارد، 
پروژه های بزرگ بايــد چه مقدار از 
زمين های خود را صرف کاربری های 
رفاهی، خدماتی  آموزشی،  مسکونی، 
و حتی فضای ســبز کنند. به عنوان 
مثال قانون ۳۰ به ۷۰ که سازندگان را 
موظف می کند در چنين پروژه هايی 
۳۰درصد بنای مسکونی و ۷۰درصد 
کاربری های ديگر از جمله آموزشــی 
در نظــر بگيرند، امــا در منطقه۱۸ 
کاربری آموزشــی از جمله ســاخت 
مدرسه در کنار اين پروژه های بزرگ 

مسکونی ديده نشده است. 
هدايتــی از پروژه های مســکونی 
بزرگراه شهيد  در  انبوه سازی شــده 
آيــت اهللا  ســعيدی، بلــوار معلــم، 
محله های يافت آباد و شادآباد، خيابان 
شــهيد منصور عمرانــی و... صحبت 
می کنــد و می گويد: «متأســفانه در 
تحقيقاتی که داشــتم، متوجه شدم 
کــه در هيچ کدام از ايــن پروژه های 
بزرگ شهرســازی قرار نيست حتی 
يک مترمربع کالس درس و مدرســه 
ســاخته شود. در اينجا بايد گفت که 
ميان قانــون تا اجــرا فاصله زيادی 
وجــود دارد که بايد ايــن فاصله با 
درايت و توجه مســئوالن به خصوص 
برطرف  شورای شــهر  و  شــهرداری 

شود.»

كارشناس باسابقه اداره 
آموزش و پرورش منطقه 18:

فاصله قانون تا اجرا 
را برطرف كنيد

به گفتــه رئيــس اداره آموزش و 
پرورش منطقه۱۸ پروژه های مسکونی 
بزرگ کــه در اين محدوده ســاخته 
شــده اند يا در حال ساخت 
هســتند، از لحاظ مساحت، 
آپارتمانی  تعداد واحدهــای 
جغرافيايــی  موقعيــت  و 
متفاوت هستند، اما يک درد 
مشــترک دارنــد و آن عدم 
زيرســاخت های الزم  وجود 
و ضروری آموزشی از جمله 

مدرسه است. 
«عطاءالهــم فروتن» با اشــاره به 
جمعيت دانش آموزان و تراکم بيش از 
حد کالس های درس می گويد: «طبق 
اســناد موجود جمعيت دانش آموزان 
منطقه۱۸ از مرز ۷۲هــزار و ۵۰۰نفر 
گذشــته، در حالی که تعداد مدارس 
دانش آموزان  نياز  پاســخگوی  کنونی 

نيست.»
وی به نياز ضروری حوزه آموزش و 
پرورش منطقه۱۸ به ســاخت مدارس 
جديد برای بهبود وضعيت آموزشی و 
تحصيلی دانش آموزان اشاره می کند و 
می گويد: «خوشبختانه در اين منطقه 
زمين ها و فضاهای بسيار خوبی وجود 
دارد و در واقــع ايــن ويژگــی باعث 
شــده تا انبوه سازان مســکن با ميل و 
رغبت زيادی بــرای اجرای پروژه های 
مسکونی بزرگ اعالم آمادگی کنند، اما 
سازندگان و مسئوالن مربوطه فراموش 
واحدهای  نکنند کــه فقط ســاخت 
مسکونی برای سکونت خانواده ها کافی 
نيســت و بايد در کنــار اجرای چنين 
امکانات ضروری  تأمين  به  پروژه هايی 
از جمله ساخت مدرسه اهميت دهند. 
به عقيده من، در شــرايط کنونی برای 
پاسخگويی مطلوب به نياز دانش آموزان 
بايد در کنــار هر پروژه انبوه ســازی 
مسکن بايد ساخت حداقل يک واحد 
آموزشی استاندارد در نظر گرفته شود. 
ناگفته نماند در اين بخش شــهرداری 
منطقــه۱۸ می توانــد تســهيالت و 
انبوه سازان  برای  بسته های تشــويقی 
در نظر بگيرد تا ميل و رغبت بيشتری 

برای مدرسه سازی پيدا کنند.»
رئيــس اداره آمــوزش و پــرورش 
باالی مجمع  پتانســيل  از  منطقه۱۸ 
خّيران مدرسه ساز تهران و نمايندگی 
خّيران مدرسه ســاز در ايــن منطقه 
صحبــت می کند و می گويــد: «يکی 
ديگــر از راهکارها اين اســت که اگر 
انبوه ســازان زمين و فضای مناسب با 
کاربری آموزشــی درکنــار پروژه های 
مسکونی خود دارند، می توانند ساخت 
مدرســه را بــه خّيران مدرسه ســاز 
منطقه۱۸ بسپارند تا گام بلندی برای 
رفع کمبودهای آموزشــی شهروندان 

برداشته شود.»

رئيس اداره آموزش و 
پرورش منطقه18:

هر پروژه انبوه سازى 
حداقل يك مدرسه 

نياز دارد 

عطاءالهم فروتن 
رئيس اداره آموزش و 

پرورش منطقه18

بزرگ کــه در اين محدوده ســاخته 

عطاءالهم فروتن 

منتظر دريافت پاسخ مديران شهردارى هستيم
در هفته اى كه گذشت تالش كرديم توضيحات و پاسخ معاون معمارى و شهرسازى شهردار 
منطقه18 را درباره خواسته ها و مطالبات شهروندان و مديران اداره آموزش و پرورش 
منطقه18 جويا شويم. «حسين حايرى» معاون معمارى و شهرسازى شهردار منطقه18 با بيان 
اينكه براى پاسخگويى به طرح اين مشكل نيازمند وقت بيشترى است، ضمن عذرخواهى 
از شهروندان قول داد كه طى هفته هاى آتى پاسخ جامع و كاملى در اين زمينه ارائه كند. 
بنابراين منتظر پاسخ مديران شهردارى منطقه18 مى مانيم تا به اطالع شهروندان 
و خوانندگان برسانيم. 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

كودكانــى كــه در مركــز خيريــه حضرت 
نرجس(س) نگهدارى مى شوند، بين 3تا 12سال 
ســن دارند و هنوز به اقتضاى سن درك مناسبى 
از مقام و منصب هاى دولتى مثل سخنگوى دولت 
ندارند. فقط مى دانند كه ربيعى فرد مهمى اســت 
و بچــه جواديه. البته اين موضــوع را خودش نيز 
بــراى اين كودكان تعريف كــرد كه چه روزگارى 
در اين محله گذرانده اســت. ربيعى به گونه اى با 
بچه هاى خيريه نرجس(س) رفتار مى كند كه گويى 
سال هاســت آنها را مى شناســد و درددلشــان را 

مى داند. 
«محســن ياورى» مدير مركز خيريه حضرت 
نرجس(س) در اين ديدار از پيش تعيين نشده، 
از خدمات و برنامه هاى مركز براى حاضران حرف 
مى زند و از ويژگى هــاى خدمت در محله هاى 
جنوب شــهر نكاتى را مطرح مى كند. ربيعى با 
ديــدن اين زوج كه بــراى خدمت به كودكان 
بى سرپرست و يتيم از هيچ كوششى فروگذار 
نيســتند به وجد مى آيد و مى گويد: «شــما 

مانند پروانه دور اين بچه ها كه مثل شــمع و گل 
هستند مى چرخيد و با ابراز محبت و مهربانى تالش 
مى كنيد لحظه هايى شاد و به يادماندنى براى آنها 
بسازيد. شــما زندگى و عمر خود را وقف كودكان 
يتيم و بى سرپرست كرده ايد و به واقع اين كار جز 
لطف و عنايت خدا چيز ديگرى نيســت و بهشت 

واقعى اينجاست.» 

بايد خيلى زود به كمك اين مراكز بشتابيم
شــكل و شــمايل مركــز خيريــه حضرت 
نرجس(س) خيلى شبيه خانه است و باعث شده 
بچه ها احساس راحتى 

  وقتی «علی ربيعی» سخنگوی دولت که خودش بچه خلف جواديه است و چندنفر از مديران 
شهری از جمله «پيمان پورنصر» شهردار منطقه۱۶، «سيدمهدی ميرمرادی» شهردار ناحيه يک و 
معتمدان محله جواديه وارد حياط ساختمان خيريه حضرت نرجس(س) می شوند، صدای شادی 
بچه ها به آســمان بلند می شــود. ربيعی به اين گونه آمدن و رفتن ها عادت دارد و زمانی که به 
بهانه های مختلف ســری به زادگاهش می زند، انگار به ديدار اقوام نزديکش می رود. کودکان قد 
و نيم قد از اتاقشــان بيرون می آيند تا به مهمان ها خوشامد بگويند و با آنها حرف بزنند. در اين 
مرکز که زيرنظر سازمان بهزيستی اداره می شود، ۴۴کودک يتيم و بی سرپرست زندگی می کنند 
و بــا حمايت های مادی و معنوی افراد نيکوکار از جمله «محســن ياوری» مدير خيريه حضرت 
نرجس(س) و همسرش «افسانه ميرزايی» اوقات بی غل و غشی را می گذرانند. در ادامه بچه های 

خيريه خيلی خودمانی با ربيعی هم صحبت می شوند.  

رضا نيكنام

سخنگوى دولت در بازديد
از خيريه حضرت نرجس(س):

بهشت واقعى اينجاست 
نحوه شكل گيرى خيريه 

حضرت نرجس(س) 
اينجا روزگارى 

سازمان زنان بود
حضــرت  خيريــه  ســاختمان 
نرجس(س) در محله جواديه و در انتهاى 
خيابان 20مترى، جنب بوستان جواديه 
قرار دارد. اين ســاختمان كه قدمت آن 
به بيش از 50ســال مى رسد، در دوران 
قبل ازپيروزى انقالب به «سازمان زنان 
شهر» مشهور بوده و در آن فعاليت هايى 
مانند آموزش خياطى، هنرهاى دستى 
بانوان و... در آن انجام مى شــد. پس از 
فوت مرحومه «نفيسه بابا خان» مالك 
اين ساختمان، طبق وصيتنامه اش بايد 
خانه مســكونى او دراختيار ســازمان 
بهزيستى قرار مى گرفت.   البته گويا آن 
زمان در كنار اين ساختمان مهدكودكى 
هم دايــر بوده كه عمــده فعاليت هاى 
آن بــه دوران بعد از پيــروزى انقالب 
برمى گردد. از ســال1357 تاكنون اين 
ســاختمان زيرنظر و مالكيت سازمان 
بهزيســتى قرار دارد كه از سال1384 
فعاليت ها و خدمت رســانى آن بيشتر 
شده اســت. با توجه به اينكه سازمان 
بهزيستى مهدكودك هاى تحت كنترل 
خود را به بخش خصوصى واگذار كرده 
و به تبع آن ساختمان ياد شده از سوى 
بهزيســتى به مكان نگهدارى دختران 
نوجوان بى سرپرست تبديل شده بود، در 
سنوات گذشــته دخترها به مركزى در 
شهررى انتقال يافتند و اين ساختمان با 
عنوان خيريه حضرت نرجس(س) براى 
نگهــدارى از 22كودك بى سرپرســت 
و بدسرپرست پســر بين 6 تا 12ساله 
اختصاص پيدا كــرد. بعدها طراحى و 
ساخت فاز دوم اين ساختمان با هزينه 
يكى از خّيــران و نيكــوكاران تهرانى 
با مســاعدت شــهردارى منطقه16 در 
دســتوركار قرار گرفت و به بهره بردارى 
رســيد. با اين اقدام فضــاى نگهدارى 
كودكان بيشــترى فراهم شد و اكنون 
44كودك بى سرپرســت و يتيم در آن 

نگهدارى مى شوند. 

منطقه16

بيشترى داشته باشند، اما به عقيده «پيمان پورنصر» 
شهردار منطقه16 به هر حال بچه ها به جز پوشاك 
و غذا نيازهاى عاطفى هم دارند كه نبايد از آنها غافل 
شــد. مدير مركز خيريه هم از وضعيت كرونايى و 
كاهش مشــاركت خّيران و نيكوكاران در ماه هاى 
اخير صحبت مى كند و مى گويد: «متأسفانه شيوع 
كرونا باعث شده تا كمبودهايى در اين مركز به وجود 
آيد، اما به هر ترتيب ما هيچ وقت نااميد نمى شويم و 
معتقديم خدايى كه براى اين كودكان خانه و كاشانه 
درست كرده، اجازه نمى دهد وضع به همين شكل 

باقى بماند و مشكالت را برطرف مى كند.» 
در خيريه حضــرت نرجــس(س) درحد توان 
امكانات رفاهى و خدماتى بــراى بچه هاى يتيم و 
بى سرپرست فراهم شده، اما هنوز كمبودهايى وجود 
دارد.» ربيعى با شنيدن اين حرف ها تأكيد مى كند 
كــه اين گونه خيريه ها بايد از حمايت هاى دولتى و 
مردمى برخوردار شوند چون اين كودكان از نعمت 
پدر و مادر محرومند و با مشكالت مضاعفى روبه رو 
هســتند و بايد خيلى زود به كمكشــان بشتابيم. 
وى مى گويد: «بچه هاى بهزيســتى نياز به حمايت 
و مراقبــت بيشــترى دارند تا از چرخه آســيب و 

ناهنجارى دور بمانند.» 
بچه هــاى تحــت پوشــش خيريــه حضرت 
نرجــس(س) از راه هــاى مختلف تحت پوشــش 
بهزيستى قرار گرفته اند. تعدادى از آنها بى سرپرست 
و يتيم هســتند، تعــدادى در زمان تولد ســر راه 
گذاشــته اند، و برخى از آنها به دليل اعتياد پدر يا 

مادرشان به بهزيستى سپرده شده اند. 
در ايــن ديــدار صميمانه بســته هايى حاوى 
نوشــت افزار و وســايل مختلف به بچه ها اهدا شد. 
البته سخنگوى دولت و شهردار منطقه به اين بچه ها 
قول هايــى هم دادند كــه در آينده نزديك محقق 

مى شود. 

تبلت و گوشى همراه، 
هديه خيران به كودكان 
بى سرپرست 
گروهى از نيكوكاران محله جواديه 
در اقدامى خداپسندانه مايحتاج و 
لوازم ضرورى كودكان بى سرپرست و 
بدسرپرست تحت پوشش مركز خيريه 
حضرت نرجس(س) را تأمين كردند. 
به گزارش خبرنگار همشهرى محله، به 
نقل «علي چيتگري»؛ فعال اجتماعي محله 
جواديه با توجه به آغاز سال تحصيلى 
جديد و لزوم دسترسى دانش آموزان 
به برنامه هاى آموزشى آنالين از جمله 
شاد، كودكان تحت پوشش مركز خيريه 
حضرت نرجس(س) با چالش جدى 
در اين زمينه روبه رو بودند. برهمين 
اساس خيّران ساكن محله جواديه با 
تأمين و خريد تعدادى تبلت و گوشى 
تلفن همراه، هركدام به ارزش تقريبى 
250ميليون ريال به همراه لوازم جانبى 
از جمله كيف و صفحه نگهدارنده، از اين 
گروه از دانش آموزان حمايت كردند. 
گفتنى است؛ اين هدايا به مسئوالن 
مركز خيريه حضرت نرجس(س) تحويل 
داده شده تا دراختيار دانش آموزان 
تحت حمايت قرار گيرد. 

«محسن ياورى» مدير مركز خيريه حضرت نرجس(س) عنوان مى كند كه هزينه نگه دارى، مراقبت و ارائه خدمات به هركدام از بچه ها بسيار باالست، بنابراين 
شهروندان نيكوكار كه عالقه مند به مشاركت و همكارى در اين زمينه هستند، مى توانند با شماره هاى 55464939 و 55463259 واحد مشاركت هاى خيريه 

حضرت نرجس(س) تماس بگيرند و نحوه همكارى خود را اعالم كنند. 

چگونه به اين 
بچه ها كمك كنيم؟ 

خانى آبادنو

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

پروژه هــای کوچــک مقياس توســعه محله ای 
منطقه۱۹ نخســتين بــار با تصويــب ۱۱طرح در 
محله های نعمت آباد، شهيد کاظمی، دولتخواه شمالی 
و جنوبی در ناحيه۳ ابالغ شده و کليد خورد. ۴مورد 
از اين ۱۱پروژه شــامل بازپيرايی و ارتقای تجهيزات 
بوستان های باران در محله دولتخواه جنوبی و مرجان 
در محله اسماعيل آباد، مناسب سازی جوی های آب 
محله نعمت آباد و بهســازی خيابان خالزيل شمالی 
است که به طور کامل اجرا شده اند. معاون برنامه ريزی 
و توسعه شهری شهردار منطقه۱۹ با بيان اين موضوع 
و با اشــاره به اينکه محله هايی در فاز اول اين طرح 
قرار گرفته اند که دفاتر توسعه محله ای در آنها فعال 
بوده اند و جزء محله های فرسوده محسوب می شدند، 
می گويد: «۲پروژه مهم که زيرنظر سازمان نوسازی 
در دســت طراحی است، شامل 
احداث مرکــز کارآفرينی و 
بهســازی خيابان طالقانی 
است  نعمت آباد  محله  در 
که طــرح اول پيش بينی 
امسال  پايان  تا  می شود 
بهره برداری  مورد 
قرار گيرد و طرح 
دوم نيز تا اوايل 
منطقه  به  آبان 
ابالغ می شود.» 

«نيما پروين» به ۵پروژه ديگر که به مرحله اجرا 
درآمــده و مراحل کار را طی می کند، اشــاره کرده 
و می گويــد: «۲مــورد از آنها مربــوط به طرح های 
سازمان زيباسازی است که شامل نقاشی جداره های 

ديوار پارک شــهدا در محلــه نعمت آباد و 
بهسازی و اجرای مبلمان شهری در مقابل 
مدارس زندی نيا و کيهانی اســت. ۲مورد 
ديگــر از آنها نيز مربوط به محله شــهيد 
کاظمی است که براســاس آن قرار است 
مديريت آب های سطحی، مناسب سازی، 
پياده روســازی و ســاماندهی نهرها معابر 
اصلی، معابر فرعی و نهرهای محله احمديه 
که مشــکالت آب های ســطحی زيادی 
آبگرفتگی دارند رفع شود. تأمين تجهيزات 
و مبلمان شهری بوستان شادی هم طرح 
ديگری است که در محله اسماعيل آباد در 
حال اجراست. به طور کلی در نخستين فاز 
اين طرح، ۴پروژه به طور کامل انجام شده 
اســت. ۲پروژه در دســت طراحی توسط 
ســازمان نوســازی، ۲پروژه در مباحثه با 
اداره زيباسازی است و ۳مورد ديگر مراحل 

اجرايی خود را طی می کنند.»

74پروژه تصويب شده و در دست اجراست
مطابق دســتورالعمل فاز دوم اجرای اين طرح، با 
شــوراياران و ذی نفعان محله ای جلسات متعددی 
برگزار شد تا از دل اين جلسات نيازهای محله بررسی 
شده و پروژه های نيازمند اجرا استخراج شوند. پروين 
در اين باره می گويــد: «همه کارگروه های محله های 
سيزده گانه با معاونت های مختلف شهرداری منطقه 
جلســه برگزار کردند و در جلســه جمع بندی که 
۲۴تير امســال با حضور هيئت رئيسه 

شــوراياری، دبيران محله ها و هيئت رئيســه منطقه 
برگزار شد، نيازهای شــهروندان جمع بندی شده و 
به صورت پــروژه درآمدند. ســپس طرح ها به دفتر 
سياستگذاری معاونت برنامه ريزی ارسال شد و بعد از 
تصويب، هفته گذشته ۷۴پروژه به منطقه ابالغ شده 

و در دستور اجرا قرار گرفتند.» 
وی با اشاره به اينکه منطقه۱۹ جزء مناطقی است 
که بيشترين تعداد پروژه ها را نسبت به تعداد محله ها 
به خود اختصاص داده اســت، می گويد: «۱۵مورد از 
اين تعداد به محله نعمت آباد اختصاص داده شــده 
اســت. هرکدام از محله های شــکوفه، عبدل آباد و 
خانی آبادنو دارای ۸پروژه و محله های شريعتی جنوبی، 
بهمنيار، دولتخواه جنوبی، خانی آبادنو شمالی دارای 
۵پروژه هستند. به هريک از محله های 
شريعتی شمالی و خانی آبادنو جنوبی 
هم ۴طــرح اختصاص داده شــده و 
محله شهيد کاظمی اجراکننده ۳طرح 
اســت. همچنين ۲طرح در محله های 
اســماعيل آباد و دولتخواه شمالی اجرا 

می شود.»
وی در ادامــه بــه جزئيات طرح ها 
اشــاره کرده و می گويــد: «باتوجه به 
فقر ســرانه فضای سبز به خصوص در 
ناحيه۳، ايــن کار جــزء اولويت های 
منطقه بــوده و ۲۷مورد از پروژه ها که 
شــامل احداث و تجهيز بوستان های 
محلی و فضاهای ســبز می شود را به 
خود اختصاص داده است. ۱۴مورد از 
اين طرح ها به مناسب ســازی معابر و 
پياده روسازی مربوط می شود. احداث و 
تجهيز پاتوق های محله، موضوع ۴طرح 
ديگری اســت که در پاتوق های محله 
دولتخــواه جنوبی، خانی آبادنو شــمالی، خانی آبادنو 
جنوبی و نعمت آباد اجرا خواهد شــد. ۷مورد از اين 
طرح ها هم مربوط به اصالح هندسی و رفع گره های 

ترافيکی می شود.» 
پروين با اشاره به اينکه ۱۷مورد از طرح ها مربوط 
به ســاماندهی کالبدی محله اســت که زيباسازی 
خيابان دلجويی در محله شريعتی جنوبی از ابتدای 
خيابــان نيايش تا خيابان شــهيد زلفی جزء يکی از 
آنها محســوب می شود، می گويد: «ساخت ۲کاربری 
فرهنگــی و ورزشــی کوچک مقياس، 
اصالح و تجهيز ســرويس بهداشــتی 
عمومی بوســتان های يــاس و مفرح 
در محله هــای خانی آبادنــو جنوبی و 
بهمنيار، احداث و تجهيز مســيرهای 
دوچرخه ســواری و احــداث و تجهيز 
پارکينگ های طبقاتــی و مکانيزه در 
خيابــان جانباز محلــه نعمت آباد جزء 
ديگر پروژه های مهمی اســت که قرار 
اســت در طرح های کوچــک مقياس 

توسعه محله ای اجرا شوند.»

85پروژه محلى در منطقه19 اجرا شده 
يا در حال انجام است

كـوچك 
اما گره گشا

  خرد و کوچک اند، اما مؤثر و گره گشا؛ خواسته هايی از دل اهالی محله که تحقق شان نيازمند صرف هزينه 
و زمان زيادی نيســت، اما برخی از آنها بعد از سال ها انتظار هنوز به ثمر ننشسته اند و ضمن جا گرفتن در 
ليست انتظار، قرار اســت در آينده ای نزديک اجرايی شوند. صحبت از پروژه های کوچک مقياس توسعه 
محله ای است که امســال جزء برنامه های اولويت دار مديريت شهری قرار گرفته و همه مناطق شهر از آن 
بهره مند شده اند. درحالی که منطقه۱۹ نخستين فاز اين طرح را پشت سر گذاشته و فاز دوم نيز به زودی کليد 
می خورد، برای کســب اطالعات از جزئيات آن با «نيما پروين» معاون برنامه ريزی و توسعه شهری شهردار 

منطقه۱۹ همراه شده ايم.   

زهرا بلندى

معاون فنى و عمران 
شهردار منطقه19 

مدير نمونه شهر شد 

گندمی»  «محمدمهــدی  از  تقديــر 
معاون فنی و عمران شــهردار منطقه۱۹ 
به عنوان يکی از مديران نمونه سال۱۳۹۹ 
در آيين مراســم «هفته تهــران، مکتب 
توســعه محالت» جزء خبرهای  تهران، 

خوش منطقه۱۹ در هفته اخير بود. 
براســاس عملکرد مديران در اجرای 
پروژه هــا، نظــارت بر کيفيــت و کميت 
طرح ها، همکاری با سازمان های مرتبط، 
جمع بندی اســناد پيمانکاران از مرحله 
نخســت تا خاتمه قــرارداد، همکاری با 
سامانه اطالع رســانی۱۸۸۸ و... با حضور 
شــهردار تهران، اعضای شورای اسالمی 
شهر تهران و مديران شهرداری، از ۸مدير 
نمونه در ســالن ايران زمين ســاختمان 
شورای اسالمی شهر تهران تقدير به عمل 
آمد که گندمی يکی از اين مديران بود. با 
ايــن اقدام عالوه بر ارج نهادن به خدمات 
ارزشمند مديران، آنها به عنوان الگوهايی 
برای تقويت وجدان کاری، رعايت انضباط 
اداری، اجتماعــی و اقتصــادی، خالقيت 
و ارتقای بهره وری در شــهرداری تهران 

خواهند بود. 
ساخت خيابان های شهرک های وصال 
و ســبالن، بهســازی خيابــان خالزيل، 
عمليات مکانيزه تراش و روکش آسفالت 
بزرگراه های آزادگان، شــهيد تندگويان، 
خليج فارس، هاشمی و...، رفع نشست های 
کندرو بزرگــراه آزادگان، تعيين تکليف 
۳مســجد و آماده ســازی آنها برای اقامه 
نمازجماعــت و مشــارکت در اجــرای 
پروژه های خرد محله ای، برخی از اقدامات 
مهمی اســت که با مديريت گندمی در 
معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه۱۹ 

طی يک سال گذشته اجرا شده است. 

قرار گرفته اند که دفاتر توسعه محله ای در آنها فعال 
بوده اند و جزء محله های فرسوده محسوب می شدند، 
می گويد: «۲پروژه مهم که زيرنظر سازمان نوسازی 
در دســت طراحی است، شامل 
احداث مرکــز کارآفرينی و 
بهســازی خيابان طالقانی 
است  نعمت آباد  محله  در 
که طــرح اول پيش بينی 
امسال  پايان  تا  می شود 
بهره برداری  مورد 
قرار گيرد و طرح 
دوم نيز تا اوايل 
منطقه  به  آبان 
ابالغ می شود.» 

اصلی، معابر فرعی و نهرهای محله احمديه 
که مشــکالت آب های ســطحی زيادی 
آبگرفتگی دارند رفع شود. تأمين تجهيزات 
و مبلمان شهری بوستان شادی هم طرح 
ديگری است که در محله اسماعيل آباد در 
حال اجراست. به طور کلی در نخستين فاز 

اين طرح، 
اســت. ۲پروژه در دســت طراحی توسط 

ســازمان نوســازی، 
اداره زيباسازی است و 

اجرايی خود را طی می کنند.»

74پروژه تصويب شده و در دست اجراستپروژه تصويب شده و در دست اجراست
مطابق دســتورالعمل فاز دوم اجرای اين طرح، با 
شــوراياران و ذی نفعان محله ای جلسات متعددی 
برگزار شد تا از دل اين جلسات نيازهای محله بررسی 
شده و پروژه های نيازمند اجرا استخراج شوند. پروين 
در اين باره می گويــد: «همه کارگروه های محله های 
سيزده گانه با معاونت های مختلف شهرداری منطقه 
جلســه برگزار کردند و در جلســه جمع بندی که جلســه برگزار کردند و در جلســه جمع بندی که 

۲۴
جلســه برگزار کردند و در جلســه جمع بندی که 

پروژه هاى 
كوچك مقياس 
توسعه محله اى 

منطقه19 
نخستين بار با 

تصويب 11طرح 
در محله هاى 

نعمت آباد، شهيد 
كاظمى، دولتخواه 
شمالى و جنوبى 
در ناحيه3 ابالغ 

شده و كليد خورد
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گوشى و تبلت غايب
برخى از دانش آموزان جنوب شهر به علت نداشتن 

امكانات مجبورند در بحران كرونا مدرسه بروند

  حمايت از کودکان بازمانده از تحصيل 
و راه اندازی مدرسه آرزوی هميشگی اش 
بود. رويايی که از حدود يک دهه قبل با 

عزمی راسخ گام های هدفمند خود را برای 
تحقق آن برداشته است. «مريم خالقی» 

بانوی ۳۸ساله ای است که کارش را با 
مشارکت در گروه ها و مؤسسه های خيريه 

مختلف شروع و سال۱۳۹۵ مؤسسه حمايت 
از کودکان بازمانده از تحصيل را با نام 

«نهال» راه اندازی کرد. او از يک سال قبل 
فعاليت هايش گسترده تر شده و در مرکز 

پرتو شهرداری منطقه۱۹ مستقر شده است. 
برای آشنايی بيشتر بااين بانوی خّير و 

فعاليت هايش به مؤسسه نهال آمده ايم. 

زهرا بلندى

كالس درس حاضر!

مؤسسه حمايت از تحصيل کودکان کار نهال بعد 
از ميدان باران در خيابان مهرآور۲ قرار گرفته است. 
در روزهای شــيوع کرونا که بيشتر دانش آموزان در 
کالس های آنالين مدارس شرکت می کنند، بچه های 
اين مدرســه به دليل عدم دسترسی به تلفن همراه 
هوشمند، با رعايت نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی 
طبق تقسيم بندی های مشخص روزانه يک ساعت به 
اينجا می آيند. ساعت نزديک۹ است. ا ولين گروه در 
حال خروج از مدرسه هستند و بچه های ساعت بعد 
شــادی کنان از داخل بوستان نسترن وارد مدرسه 
می شــوند. «رومينا» يکی از دانش آموزانی است که 
دوست دارد ضمن تقدير از مدير مدرسه، احساساتش 
را از حضور در اينجا ابراز کند. اين دانش آموز مقطع 
چهارم که در محله نعمت آباد سکونت دارد، با اشاره 
به اينکه هميشه دلش می خواست در کنار بچه های 
ايرانی تحصيل کند، اما به دليل نداشتن مدارک الزم 
هويتی خواسته اش محقق نشده است، می گويد: «به 
پيشنهاد پسردايی ام که جزء دانش آموزان اينجا بود، 
از سال قبل در اين مؤسسه نامنويسی کردم.» او از 
معلم های خوب و همکالسی های مهربانش قدردانی 
کرده و می گويد: «از حمايت های خوب مســئوالن 
اين مدرســه قدردانی می کنم و دوست دارم روزی 
ما هم مانند همه بچه هــا در مدارس دولتی درس 
بخوانيــم. در آنجا دانش آمــوزان هدفمندتر درس 
می خوانند و اين موضوع باعث می شــود انگيزه ما 
بــرای ادامه تحصيل و معلمان هــم برای تدريس 

بيشتر شود.» 
«مسلم» يکی ديگر از بچه های اين مدرسه است 
که از ۲ســال پيش با معرفی يکی از دوستانش در 
اينجا ثبت نام کرده اســت. اين ساکن محله 
نعمت آبــاد می گويــد: «دوره اول و دوم 
دبســتان را در افغانستان گذراندم و بعد 
از گذشــت ۵مــاه از مهاجرتمان در اين 
مدرســه نامنويسی کردم. خدا را شکر با 
داشــتن معلم های خوب رشد تحصيلی 
خوبی داشته ام. آنقدر شرايط اينجا را دوست 
دارم که دلــم نمی خواهد به هيچ مدرســه 

ديگری بروم.» 

آرزوى تحصيل در مدارس عادى
حداکثر ۸دانش آموز با رعايت فاصله اجتماعی 
روی نيمکت های ۴کالس نشسته اند. بچه ها بدون 
ماســک مجوز ورود به کالس را ندارند. به همين 
دليــل بيشترشــان حين ورود ماســک به صورت 
زده يا در صورت نداشــتن آن مســتقيم به دفتر 
مدير مجموعه مراجعه و ماســک رايگان دريافت 
می کنند. «شــبير» کودک ۱۰ساله ای است که از 
۲ســال پيش دانش آموز اين مدرســه است. او با 
اشاره به اينکه خيلی از ادامه تحصيل دادن در اين 
مدرسه خوشحال اســت، می گويد: «سال گذشته 
دوره پيش دبســتانی را گذراندم و امســال کالس 
اول هســتم. اينجا خانه دوم ماســت. اينجا درس 
می خوانيم و از محبت های بی دريغ معلمان مان هم 

بهره مند می شويم.» 
«زينب» دختر ۱۱ســاله ساکن خيابان سهيل، 
جزء دانش آموزان کالس دوم اين مدرسه است. او 
با اشــاره به اينکه پدرش برای پيدا کردن چنين 
جايی خيلی زحمت کشيده است، می گويد: «پدرم 
تــالش کرد مــن را در مدارس بچه هــای ايرانی 
نامنويســی کند، اما به دليل نداشــتن شناسنامه 
چنين اتفاقی نيفتــاد.» او از امکانات خوب اينجا 
ياد کرده و می گويد: «معلم ها و مدير اين مدرسه 
عالوه بر حمايت های تحصيلی، تکيه گاه امن برای 
ما محسوب می شوند. در اين مدرسه لوازم موردنياز 
تحصيــل را به صورت رايــگان دريافت می کنيم و 
کمک های مالی هم از ما دريغ نمی شــود. اينجا را 
خيلی دوست دارم، ولی خيلی خوشحال می شوم 
که روزی بتوانم در مــدارس عادی کنار بچه های 

ايرانی درس بخوانم.» 
«ماريا» دختر ۱۰ســاله حاضــر در اين جمع 
است که از طريق يکی از دوستانش با اين مدرسه 
آشنا شــده. اين ساکن کوره های آجرپزی شهرک 
دولتخــواه که اکنون در پايه اول تحصيل می کند، 
از زحمات مدير مدرسه و معلمانش قدردانی کرده 
و می گويد: «در اينجا راحت و بدون دغدغه درس 
می خوانيــم. اينجا را خيلی دوســت دارم و برای 

شرکت در کالس ها لحظه شماری می کنم.»

  حمايت از کودکان بازمانده از تحصيل 
و راه اندازی مدرسه آرزوی هميشگی اش 
بود. رويايی که از حدود يک دهه قبل با 

عزمی راسخ گام های هدفمند خود را برای 
تحقق آن برداشته است. «مريم خالقی» 

مشارکت در گروه ها و مؤسسه های خيريه 
 مؤسسه حمايت 

«نهال» راه اندازی کرد. او از يک سال قبل 
فعاليت هايش گسترده تر شده و در مرکز 

 مستقر شده است. 

فعاليت هايش به مؤسسه نهال آمده ايم. 

که از ۲ســال پيش با معرفی يکی از دوستانش در 
اينجا ثبت نام کرده اســت. اين ساکن محله 
نعمت آبــاد می گويــد: «دوره اول و دوم 
دبســتان را در افغانستان گذراندم و بعد 
۵از گذشــت ۵از گذشــت ۵مــاه از مهاجرتمان در اين 
مدرســه نامنويسی کردم. خدا را شکر با 
داشــتن معلم های خوب رشد تحصيلی 
خوبی داشته ام. آنقدر شرايط اينجا را دوست 
دارم که دلــم نمی خواهد به هيچ مدرســه 

ديگری بروم.» 
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رســم کمک به همنوعان و انجام فعاليت های خيرخواهانه به شيوه های 
مختلــف را در دوران کودکــی از پدر و مادرم ياد گرفتم. هميشــه آرزويم 
ايــن بود که من هم روزی بتوانم مثل آنها به صورت مســتقل فعاليت های 

خيرخواهانه انجام بدهم. 
«مريم خالقی» مدير ۳۸ساله مرکز پرتو (مؤسسه حمايت از کودکان کار 
نهال) اين موضوع را بيان کرده و می گويد: «سال۱۳۸۶ به رويای هميشگی ام 
سازوکار بخشــيدم. راه اندازی يک مؤسسه برای خدمت رسانی به بچه های 
آسيب ديده به هدف اصلی ام تبديل شد و نخستين فعاليت های اين چنينی 
را با کمک به اقشــار آســيب ديده، چه به صورت فــردی و چه گروهی، با 

همکاری مؤسسه های خيريه مختلف شروع کردم.» 
وی با اشــاره به اينکه تا قبل از سال۱۳۹۵ فعاليت هايش به همين شکل 
ادامه داشــت تا اينکه با نوشتن يک پروپوزال (پيشــنهاد پژوهشی) درباره 
راه اندازی مؤسســه نهال، مقدمات کار اصلی اش چيده می شــود، می گويد: 
«ابتــدا همراه گروهی ديگــر، به مدت کوتاهی در ارائه خدمات آموزشــی، 
فرهنگی، درمانی، مهارت های زندگی، تغذيــه و... برای بچه های بازمانده از 
تحصيل کوره های آجرپزی شمس آباد مشارکت داشتم. در آن مدت با فضای 
حاکم در کوره های آجرپزی آشنا شــدم و بعد از مدتی کوتاه از طريق يک 
تمــاس تلفنی به کوره های آجرپزی دولتخواه جنوبی دعوت شــدم. بعد از 
آشــنايی با کودکان ساکن در اين کوره ها و بعد از يک ماه فعاليت در سرای 
محله و برگزاری کالس های آموزشی، فعاليت جدی خود را با ايجاد مؤسسه 
حمايت از کودکان بازمانده از تحصيل نهال در سرای محله شهيد کاظمی با 

حمايت از ۴۵دانش آموز آغاز کردم.» وی ادامه می دهد: «با مشارکت خّيران 
ضمــن برگزاری دوره های تقويتی برای همه مقاطع تحصيلی، اقدامات 
ديگری همچون پر کردن کوله های پشــتی دانش آموزان با نوشت افزار 
و رفع ســوء تغذيه و... را در دســتورکار قرار داديم.» وی با بيان اينکه 
آن روزها همه دبيران داوطلبانه و بدون حقوق در اينجا کار می کردند، 

می گويد: «روزهای پنجشــنبه و جمعه که روز تعطيلی معلمان 
بود، به مؤسسه می آمدند تا به دانش آموزان خدمات آموزشی 
رايــگان ارائه کنند. خودمان به کوره های آجرپزی می رفتيم و 
از خانواده ها می خواستيم تا کودکان شان را برای استفاده از 
امکانات رايگان تحصيلی در اين مؤسسه ثبت نام کنند. تعداد 
شــاگردان در سرای محله شــهيد کاظمی به مرور زمان به 
۸۵نفر رسيد که در همه مقاطع تحصيلی مورد حمايت قرار 
می گرفتند.» او از ورود مؤسسه نهال به فعاليت های مرکز پرتو 

و حمايت های خوب شهرداری منطقه۱۹ به عنوان يک معجزه 
ياد کرده و می گويد: «در تمام ســال های فعاليت در کنار اين 
بچه ها هيچ وقت احساس ثبات نمی کردم و می ترسيدم يک روز 

به دليل نداشتن فضايی مناسب برای حضور اين بچه ها شرمنده شان بشوم. 
مدام بــا اداره و نهادهای مختلف مکاتبه می کردم، طرحم را ارائه می دادم و 
نياز مؤسســه به يک فضای ثابت برای حمايت تحصيلی از کودکان بازمانده 
از تحصيل منطقه۱۹ را مطرح می کردم تا اينکه از تير ســال۱۳۹۸ با تخليه 
اين ساختمان توسط مؤسسه خيريه قبلی، با پيشنهاد شهرداری فعاليتمان را 
هم به شکل مدرسه روزانه برای ۱۳۰دانش آموز پيش دبستانی تا پايه پنجم 
و هم دوره های تقويتی برای همه پايه های تحصيلی در روزهای پنجشنبه و 
جمعه آغاز کرديم.» وی که ليسانس ادبيات فارسی و فوق ليسانس مديريت 
اجرايی دارد، با بيان اينکه با شــيوع ويروس کرونا سازوکار اين مدرسه هم 
مانند همه نهادها کمی تغيير کرده اســت، می گويــد: «برگزاری دوره های 
تقويتی، کالس های ورزشــی، زبان انگليســی، مهارت آموزی، کارآفرينی با 
چرم دوزی و نقاشی روی سفال و... جزء اقدامات مهمی است که با همکاری 
۵۰معلم داوطلب در اين مؤسسه اجرا می شود. اين طرح قبل از شيوع ويروس 
کرونا به صورت ثابت در روزهای پنجشــنبه و جمعه برای همه مقاطع سنی 
دانش آموزان برگزار می شــد، اما با شــيوع ويروس کرونا فعًال متوقف شده 
است. کالس های روزانه مدرسه هم به دليل عدم دسترسی دانش آموزان به 
تلفن های همراه هوشمند، به شکل حضوری و با رعايت پروتکل های بهداشتی 
طی ۴نوبت و در هريک از کالس ها با حداکثر ۸دانش آموز برگزار می شود.» 
وقتی به بشــقاب های رنگ آميزی شــده ای که روی ديوار راهرو نصب شده 
اشــاره می کنيم و از او می خواهيم تا بيشــتر درباره دوره های مهارت آموزی 
اين مؤسســه حرف بزند، می گويد: «بعد از برگــزاری دوره های هنری، مواد 
اوليه دراختيار بچه ها قرار می گيرد. هريک می توانند ضمن توليد آثار هنری، 
دست سازه های خود را در نمايشگاه هايی که در اينجا برپا می شود به فروش 
برسانند.» او به يکی از نمايشگاه های مهمی که سال گذشته در اينجا برگزار 
شــده اشــاره کرده و می گويد: «سال گذشــته برخی از هنرجويان، چهره 
هنرمندانی همچون «رضا يزدانی» و «شبنم مقدمی» را روی بشقاب هايشان 
نقاشــی کرده بودند و اين هنرمندان هم با حضورشان در اين نمايشگاه، آثار 
مختص به خود را خريداری کردند.» همه کودکان اين مدرسه در حال حاضر 
افغانستانی هستند. وقتی از خالقی می خواهيم تا در اين باره توضيح بيشتری 
بدهــد، می گويد: «هدف اصلی ما به صــورت انحصاری حمايت از 
بچه های افغانســتانی نبود، اما به مرور زمان تعداد دانش آموزان 
ايرانی کمتر شــد و اکنون فقط ۸۵دانش آموز از اتباع افغان که 
اغلب مدارک اقامتی و هويتی ندارند تحت پوشش ما هستند. 
۶۸دختر و ۶۸پسر هم در اينجا تحصيل می کنند که برخی 
از آنها نتيجه شناسايی های خود ما بوده و برخی ديگر 
خودشان دهان به دهان شنيده اند و به اينجا مراجعه 
کرده اند.» خالقی به نياز مؤسسه برای جذب خّيران 
بيشــتر اشــاره کرده و می گويد: «عالقه مندان برای 
کسب اطالعات بيشتر درباره اقدامات اين مؤسسه و 
حمايت از کودکان بازمانده از تحصيل می توانند به اين 
مرکز در بزرگراه شهيد آيت الهی سعيدی، خروجی 
نعمت آباد، بلوار شهيد ورامينی، بعد از ميدان ثاراهللا، 
ميدان باران، خيابان سهيل شمالی، خيابان مهرآور۲، 
جنب ورزشگاه شهيد باکری مراجعه کنند يا با شماره 

۵۵۹۴۵۱۲۰ تماس بگيرند.»

تحقق يك رويا

 تخصيص سرويس رفت و برگشت رايگان 
برای دانش آموزان
توزيع سبد کاال بين خانواده ها
 ارائه مشاوره فردی و گروهی رايگان
 خدمات آموزشی و معيشتی در حد خوراک و 
پوشاک و اقالم آموزشی به دانش آموزان

برگزاری کالس های کارآفرينی، نقاشی روی 
سفال و چرم دوزی و فروش آثار دانش آموزان در 
نمايشگاه های کارآفرينی
معاينه پزشکی مستمر دانش آموزان و ارائه 
خدمات درمانی به دانش آموزانی که دارای بيماری 
خاص هستند. 

خدمات مهم 
مركز حمايت از كودكان كار

اين منطقه آغاز کرده اســت. رضايی 
با اشــاره به اينکه از ۵سال پيش با 
مؤسســه ايليا در اين مکان همکاری 
می کــرد و با آمدن مؤسســه نهال، 
با اين گروه همســو شــده اســت، 
امور  تحصيلی ام  «رشــته  می گويد: 
اداری اســت، اما خيلی کار کردن در 
کودکان  به  و خدمت  چنين فضاهايی 
به خصوص کودکانــی که در نزديکی 
محل ســکونتم زندگــی می کنند را 

دوست دارم. عالوه بر مديريت داخلی 
اين مجموعه در شناســايی بچه های 
با  بازمانده از تحصيل و جذب خّيران 

گروه مشارکت می کنم.» 
او بــا اشــاره به اينکه بيشــتر 
دانش آموزان اينجا کودکان بازمانده از 
آجرپزی  کوره های  در  تحصيل ساکن 
اسماعيل آباد  و  دولتخواه  شهرک های 
و ديگر محله های حاشــيه ای منطقه 
هســتند که به دليل شرايط خاصی 

بازمانده اند،  تحصيل  از  داشته اند  که 
می گويد: «عالوه بر حمايت تحصيلی، 
و  داريم  از منــزل هم  بازديد  برنامه 
به خانواده هايی که از شــرايط مالی 
نباشــند کمک های  برخوردار  خوبی 
مالی و معيشــتی می دهيم. هرکدام 
از دانش آموزان پــس از ورود به اين 
مدرســه صاحب پرونــده مددکاری 
می شوند که در آن شرايط خانوادگی 
تا جايی که  آنها ذکر شده و مؤسسه 

در توان داشــته باشد از آنها حمايت 
می کند.»

محلول هــای  توزيــع  از  او 
بين  ماســک  و  ضدعفونی کننــده 
ياد  دانش آموزان  ايــن  خانواده های 
کرده و می گويــد: «من هر روز اينجا 
حضــور دارم و ماســک همه بچه ها 
کنترل می شود. تمام سعی ما اين است 
که مشکلی برای کودکان پيش نيايد.»
رضايی به اقدامات حمايتی مؤسسه 

اجرا  فعًال  کرونا  با وجود شــيوع  که 
می گويد:  و  کرده  اشــاره  نمی شوند، 
«هر روز تا قبل از شيوع کرونا توزيع 
لقمه داشــتيم. ورزش صبحگاهی در 
از مدرسه، مشاوره  بازی خارج  زمين 
کردن  پر  و  منــزل  از  بازديد  فردی، 
کتابخوانی  کارگاه  مــددکاری،  فرم 
و... برگزار می شــد، اما فعًال به دليل 
محدوديت هــای موجود اين برنامه ها 

اجرا نمی شوند.»

7سال مددكارى
دست راســت مدير مرکز پرتو (مؤسسه حمايت 
از کودکان کار نهال) اســت و در نبود «مريم خالقی» 

مسئوليت مؤسسه را برعهده دارد.

با همه بچه ها به گرمی 
ســالم و احوالپرســی 
می کند و غيرمســتقيم 
تک تک آنهــا را زيرنظر 
رضايی»  «ناهيــد  دارد. 
می گوييم  را  مددکار ۳۵ساله ای 
اين  امور  در  خــود  فعاليت  که 
در  پيش  ۷ســال  از  را  چنينی 

دل
 عا

منا
س: 

عك

دانش آموز آغاز کردم.» وی ادامه می دهد: «با مشارکت خّيران 
ضمــن برگزاری دوره های تقويتی برای همه مقاطع تحصيلی، اقدامات 
ديگری همچون پر کردن کوله های پشــتی دانش آموزان با نوشت افزار 
و رفع ســوء تغذيه و... را در دســتورکار قرار داديم.» وی با بيان اينکه 
آن روزها همه دبيران داوطلبانه و بدون حقوق در اينجا کار می کردند، 

می گويد: «روزهای پنجشــنبه و جمعه که روز تعطيلی معلمان 
بود، به مؤسسه می آمدند تا به دانش آموزان خدمات آموزشی 
رايــگان ارائه کنند. خودمان به کوره های آجرپزی می رفتيم و 

 به عنوان يک معجزه 
ياد کرده و می گويد: «در تمام ســال های فعاليت در کنار اين 
بچه ها هيچ وقت احساس ثبات نمی کردم و می ترسيدم يک روز 

بدهــد، می گويد: «هدف اصلی ما به صــورت انحصاری حمايت از 
بچه های افغانســتانی نبود، اما به مرور زمان تعداد دانش آموزان 

ايرانی کمتر شــد و اکنون فقط 
اغلب مدارک اقامتی و هويتی ندارند تحت پوشش ما هستند. 

۶۸
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انتقــال مالکيت ملــک قديمی خيابان شــانديز از 
شهرداری به بخش خصوصی و شروع ساخت آن توسط 
يکی از ســازندگان منطقه اتفاق خوشــحال کننده ای 
بود که حدود ۵ســال پيش به وقوع پيوســت، ولی اين 
خوشــحالی اهالی محله يافت آباد دوامی نداشــت و با 
توقف پروژه مشکالت تازه ای به آنها تحميل شده است. 

اهالی نگران هســتند که نيمه کاره رها شدن اين پروژه 
خطرآفرين باشــد و دير يا زود شــاهد اتفاقی غيرقابل 
جبران باشيم. در روزهای اخير، حادثه تلخ گود ميدان 
مقدم گاليه ها و نگرانی های شهروندان اين محله درباره 
شرايط گود شانديز را دامن زده است. گزارش زير شرح 
گاليه های شــهروندان محله يافت آباد درباره بالتکليفی 

اين گود است. 
خيابان شــانديز از هياهــو و رفت وآمد بــازار مبل 
يافت آباد دور نمانده و حســابی شــلوغ اســت. ورودی 
خيابان عريض اســت، اما در اوايل آن ساختمان عريض 
و طويلی در حال ســاخت است و حفاظ های آهنی که 
دور تا دور ساختمان را گرفته اند، کل پياده رو و قسمتی 
از عرض خيابان را مســدود کرده اند. تابلو اعالم خطری 
که روی حفاظ ها نصب شده، به عابران هشدار می دهد 
که از حفاظ ها فاصله بگيرنــد و با احتياط عبور کنند، 
ولی بــا وجود حفاظ ها فضايی بــرای رفت وآمد عابران 
باقــی نمانده و مجبورند از حاشــيه خيابان و در ميان 
بوق و اعتراض رانندگان عجول مسير خود را طی کنند. 
قرار گرفتن مرکز سالمت «خاکباز» در همسايگی ملک 
نيمه ساز باعث شده تعداد زيادی از رهگذران اين معبر 

کم عرض مادران و کودکان باشــند. دستگاه تاور کرين 
(جرثقيل برجی) که از پشت حفاظ ها به خوبی پيداست، 
در نزديکــی خيابان قرار گرفته و تصادف و برخورد يک 
خودرو يا موتورسيکلت با حفاظ ها کافی است که هيکل 
آهنی غول آســای آن روی عابران و وســايل نقليه آوار 

شود. 

9سال پيش ملك واگذار شد
«محمد کريمی» از ساکنان محله يافت آباد است. او 
می گويد: «اين ملک از ســال۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ در تملک 
شهرداری قرار داشــت، اما ساخت وسازی در آن انجام 
نمی شــد. سال۱۳۹۰ ملک به شــخصی نام «قراگزلو» 
واگذار شد و او درســال۱۳۹۴ شروع به گودبرداری آن 
کــرد، ولی پس از پايان گودبرداری به بهانه مشــکالت 
مالی ساخت وساز را تعطيل و گود را نيمه کاره رها کرد.» 

حقوق شهروندان ضايع شده است
خيابان شانديز کوچه پســکوچه های زيادی دارد که 
عرض آنها به۸متر نمی رسد و کوچه آزاده جعفری، تنها 
کوچه ۸متری اين خيابان اســت. «زهرا کشــاورز» در 
کوچه آزاده جعفری زندگی می کند. او می گويد: «اشغال 
عرض خيابان شــانديز، ترافيک و شــلوغی اين خيابان 
را چند برابر کرده و عصرها تا نيمه های شــب ترافيک 
سنگين و کالفه کننده ای دارد. بسياری از رانندگان برای 
خالصی از شلوغی و ترافيک اين خيابان از کوچه آزاده 
جعفری رفت وآمد می کنند و اين کوچه مسير ميانبر آنها 
به ميدان های بهاران، ابوذر و خيابان امامزاده حسن(ع) 
محسوب می شــود.» او درباره خطراتی که کودکان اين 
کوچه را تهديد می کند، می گويد: «بچه ها فضای بازی 
ندارنــد و در کوچه با هم بــازی می کنند، اما رفت وآمد 
مداوم خودروها جان آنها را به خطر می اندازد و هر لحظه 

امکان تصادف وسايل نقليه با کودکان وجود دارد.»
قرار گرفتن خيابان شــانديز در همسايگی بازار مبل 
يافت آباد از مهم ترين داليل ازدحام و شلوغی آن است. 
کشــاورز می گويد: «بســياری از اهالی محله يافت آباد 
خانه های قديمی يا پارکينگ آپارتمان های مسکونی خود 
را به عنوان انبار يا فروشگاه به کاسبان و توليدکنندگان 
بازار مبل اجاره می دهند و تحويل و بارگيری سفارشات 
مشتريان بازار، شلوغی خيابان شانديز و رفت وآمد کوچه 
آزاده جعفــری را چندبرابر می کنــد.» او و ديگر اهالی 
محله يافت آباد، اشــغال بخش قابل توجهی از خيابان 
شــانديز به وسيله حفاظ های گود را از مهم ترين داليل 
شلوغی اين خيابان می دانند. کشاورز می گويد: «مالک 
ساختمان از سال ها پيش آسايش اهالی را سلب کرده و 
برای منافع شخصی خود حقوق ديگران را زير پا گذاشته 
است.» پيگيری همشهری محله برای گفت وگو با مالک 
پروژه گود شانديز نتيجه ای نداشت، اما حق پاسخگويی 
برای مالک محفوظ اســت و در صورت تماس مالک با 
همشهری محله و اظهار نظر وی، شرح توضيحات او به 

اطالع خوانندگان خواهد رسيد.

ساکنان محله يافت آباد از توقف يک پروژه گاليه دارند

گود شانديز، بالتكليف و پردردسر

اهالی منطقــه۱۷ در روزهــای اخير لحظات 
و ســاعت های پردلهره و ســختی را گذراندند و 

حادثه ای که در ميــدان مقدم رخ داد، 
آســايش آنها را سلب و رخت عزا بر تن 
يکی از خانواده های اين منطقه پوشاند. 
۱۳روز پيش در اين ميدان ســاختمان 
نيمــه کاره ۱۵طبقه ای فرو ريخت که به 
بســياری از امالک مجاور آن خســارت 
وارد شــد و در جريان ايمن سازی و رفع 
خطر محل، ۲شهروند منطقه جان خود 

به مالــک اخطار داده، ولــی بنا به گفته 
مالک، شهرداری دســتور توقف پروژه را 

نداده است.» 
بــه گفته غالمــی، مهندس ناظــر پروژه، 
خالی شــدن چاه های اطراف ملــک را دليل 
اين حادثــه ذکر کرده و توضيح داده اســت: 
«پس از اخطارهای شهرداری برای رفع موارد 
خطرآفريــن اقدام کرديــم و چاه هايی که در 
اطراف محل بودند شناسايی و با بتن پر شدند، 
اما به خاطر بارش باران، خاک تغيير رفتار داده 
و چاه هايــی که داخل آنها بتن ريخته شــده 
بود خالی شــدند.» پس از ريزش ساختمان، 
شــهرداری منطقه با حکم قــوه قضائيه برای 
پايدارســازی و رفع خطر اطــراف گود ميدان 
مقدم اقدام کرده اســت. ايــن گود با ريختن 
۲هزار و ۵۰۰کاميون خاک پر و ايمن ســازی 
شده و همزمان با اجرای عمليات پايدارسازی 

ضلــع جنوبی گود واقع شــده بودند، فرو ريخت. 
حدود يک و نيم ســاعت بعد هــم جداره خاکی 
گود ريزش کرد و ســاختمان ۱۵طبقه آوار شد.» 
ايــن مرحلــه از تخريب ســاختمان به محبوس 
شدن و فوت ۲برادر که نگهبان ساختمان بودند، 
انجاميده است. شهردار منطقه می گويد: «ريزش 
ساختمان ها هيچ مصدومی نداشت، اما نگهبانان 
پروژه بدون توجه به اخطارهای نيروهای انتظامی 
و آتش نشــانی، برای نجات ســگ های نگهبان از 
محدوده نوار خطر عبور کردند و با ريزش جداره 

خاکی گود، زير آوار محبوس شدند.»

قرار بود بيمارستان ساخته شود
کلنگ ســاخت اين ملــک بلندمرتبه حادثه 
آفرين حــدود ۱۴ماه پيش به زمين خورد و قرار 
بود در زمينی به مســاحت يــک هزار مترمربع، 
بيمارســتان خصوصی تخصصی و فوق تخصصی 

را از دست دادند. در گزارش زير، اين حادثه مرور 
و بازخوانی شده است. 

مديران شــهری منطقه۱۷ شامگاه پنجشنبه 
۱۷مهر، با اطالع رسانی و هشدارهای آتش نشانی 
مطلع شدند که در ساختمان های ضلع جنوبی و 
جنوب شــرقی گود ميدان مقدم ترک هايی ايجاد 
شده اســت. «داود لطفی» شــهردار منطقه۱۷ 
می گويد: «همان شــب به امالک پرخطر اطراف 
گود اخطار تخليه داده شــد و ۴۷پالک شــامل 
۲۸واحد مســکونی و ۱۹واحد تجاری 
تخليــه و تعطيل شــدند.» ريزش گود 
ميدان مقــدم صبــح روز جمعه و در 
۲مرحلــه اتفاق افتاده اســت. «مهدی 
حاج علــی زاده» از شــهروندان محله 
مقــدم اســت. او می گويــد: «ريزش 
افتاد  اتفــاق  اول ســاعت۸ونيم صبح 
و ۲پالک مســکونی و تجــاری که در 

محيط، تحرکات خاک گود و ســاختمان های 
اطــراف آن زيرنظر مشــاور ژئوتکنيک رصد 
شده است. صبح پنجشــنبه ۲۴مهر وپس از 
اطمينان کارشناسان از ايمنی ساختمان های 
مجاور گود، محدوديت هــای ترافيکی اطراف 
ملک برداشته شد و ساکنان پالک های تخليه 
شــده به خانه های خود بازگشــتند. محدوده 
ملک خصوصی فروريخته، تنها فضايی اســت 
که ورود و خروج افراد به داخل آن ممنوع شده 
و امالک تجاری تعطيل شــده هم پس از يک 
هفته تعطيلی، فعاليت خود را از ســر گرفتند. 
تعييــن تکليف و کاربری ملــک پس از طی 
مراحل قانونی و روشن شدن پرونده قضايی آن 
توسط مالک انجام می شود. خانواده های امالک 
تخليه شده در طول زمان ايمن سازی گود در 
مکان های اسکان موقت که شهرداری تدارک 

ديده بود، سکونت داشتند. 

تخليه شده، اما جايگزين نشده و در نتيجه سطح 
آب زيرزمينی پايين رفتــه و اين امر از داليلی 
اســت که زمين به ســادگی نشســت می کند. 
دليل ديگر حوادث ساخت وساز در جنوب شهر 
وجــود چاه های فاضالب متعدد و نزديک به هم 
در قطعات ريزدانه اســت. ايــن چاه ها وقتی پر 
می شــوند، به راحتی فرو می ريزند و باعث آوار 
کل بنا می شوند. از ســوی ديگر ساخت وسازها 
اصولی نيست و برخی از سازندگان برای کاهش 
هزينه ها و به دست آوردن سود بيشتر اقدامات 
ايمنی الزم را انجام نمی دهند. مثًال برای ساخت 
ايمن ساختمان های بلند بايد در زمينه پی سازی 
و... از روش هــای مهندســی اســتفاده کنند تا 
پيامدهای سســتی خاک و ريزدانگی قطعات را 
به حداقل برســانند. اين روش ها معموًال هزينه 
زيادی دارند و اجرای صحيح و اصولی آنها ممکن 
اســت مقرون به صرفه نباشد. در اين مواقع اگر 
برای کاهش هزينه هــا عوامل طبيعی به خوبی 
کنترل نشوند، شــاهد بروز حوادث تلخی مانند 

آوار ساختمان ها خواهيم بود. 
 با وجود اين محدوديت ها کدام سبک 

ساخت وساز ايمن تر و به صرفه تر است؟ 
بايد در نوســازی بافت شهری جنوب شهر، 
قطعات ريزدانه با هم تجميع و سيستم فاضالب 

شهری جايگزين حفر چاه های جذبی شود. 
حال  در  ســاختمان های  از  بسياری   
ســاخت جنوب تهران در زمان ساخت و در 
مرحله گودبرداری فــرو می ريزند. در وقوع 
حوادث ناشــی از ريزش و آوار ساختمان ها، 
گودبــرداری غيراصولــی را چقــدر مؤثر 

می دانيد؟ 
اين ســؤال را بايد مهندســان ســازه پاسخ 
بدهند، اما تا آنجا که می دانم، ســاختمان های 

مجــاور گودبرداری های جديد به داليل مختلف 
در معرض خطــر آوار و ريزش قرار می گيرند و 
چنيــن مواردی در نقاط مختلف تهران بســيار 
اتفاق می افتد. مثًال کنار يک ســاختمان بدون 
تأمين ســازه های موقت، ده ها متــر گودبرداری 
انجــام و موجب ريزش ســاختمان های اطراف 

می شوند. 
  کدام يک از تخلفات ســاختمانی در 

جنوب تهران بيشتر به چشم می خورد؟ 
 تخلفات ساختمان سازی در جنوب تهران هم 
مانند بقيه نقاط است و به قواعدی مانند رعايت 
ميزان تراکم ســاختمانی يا سطح اشتغال مجاز 
پايبند نيســتند، اما تخلفی که در جنوب تهران 
بسيار ديده می شود، تخلفات فنی در ساخت وساز 
است، مثًال گذاشتن باربند اجاره ای و ساير نکات 
فنی که به علت ارزان کردن هزينه ســاختمان 
انجام می شود. متأسفانه در جنوب شهر استفاده 
از دانش و تجربه متخصصان کاردان هم هزينه 

غيرضروری محسوب می شود. 

۶۴تخته زنان و زايمان ســاخته شــود. «مهدی 
يوســفی» معاون شهرســازی و معماری شهردار 
منطقــه۱۷ دربــاره مراحل پايــش ايمنی ملک 
می گويــد: «اين گود ابتدا دارای مجوز ســاخت، 
مطابق با طرح تفصيلــی و ضوابط بود و دفترچه 
خاک و تأييد مشــاور را دريافت کرده بود، اما در 
مراحل گودبــرداری، اقدامات ايمنی کيفيت الزم 
را نداشتند که اخطارهای الزم به مالک داده شد. 
متأسفانه در اثر بی توجهی مالک به اخطارها اين 

حادثه ناگوار رخ داد.» 

چاه هاى بتنى خالى شدند
در پيگيــری اين حادثه مالــک و تعدادی از 
اشخاص مرتبط با پروژه بازداشت شدند. «ساسان 
غالمــی» بازپــرس پرونده اين ملــک می گويد: 
«براساس شواهد موجود در تاريخ ۱۹ارديبهشت 
شــهرداری منطقه درباره خطرآفرين بودن ملک 

 ويژگی خاک مناطق مختلف شهر تهران 
با هم يکسان است؟ 

در قسمت های شمالی تهران که در دامنه کوه 
قرار گرفته اند، زمين ها به صورت ســنگی و شــبه 
سنگی است. به اين زمين ها اصطالحأ زمين سخت 
می گويند که بهترين نوع زمين برای ساخت وساز 
است. هرچه از کوه ها دور شــويم، عمق آبرفت ها 
بيشــتر می شــود و به دليل آنکــه آبرفت ها جای 
ســنگ ها را می گيرند، زمين هم ســختی خود را 
از دســت می دهد. وجود گســل ها از ويژگی های 
مشترک خاک شــمال و جنوب پايتخت است که 
به آسيب پذيری خاک تهران دامن زده است. البته 
گسل های زلزله خيز در بعضی از نقاط جنوب تهران 
گستردگی بيشــتری دارند. در جنوب شهر سطح 
آب هــای زيرزمينی ارتفاع زيــادی دارد و خاک ها 

ريزدانه هستند. مشکل مهمی که در سال های 
اخير بيشــتر از گذشته خاک مناطق 

جنوبی تهــران را تهديد می کند، 
پاييــن رفتن ســطح آب های 

زيرزمينی است که منشأ آن 
را بايد در استفاده بی رويه 
و  عميــق  چاه هــای  از 

خشکسالی جست وجو 

کــرد. اين موضوع را «احمد نادرزاده» پژوهشــگر 
و کارشــناس ارشــد زلزله در مورد وضعيت زمين 
تهران به صورت جدی مطرح کرده و هشــدار داده 
که کاهش ســطح آب های زيرزمينی باعث ايجاد 
حفــره ای چند ده متری و شــايد چند صد متری 
در زمين شده که منشأ خطر فرونشست زمين در 

مناطق جنوبی تهران است. 
ساختمان های  ساخت  در  ويژگی ها  اين   
وجود  به  محدوديت هايی  چــه  تهران  جنوب 

می آورد؟ 
مسلمًا با وجود اين مسائل، ساخت وساز و اجرای 
پروژه های شهرســازی با مشــکالت زيادی همراه 
است. با روش های مهندسی می توان اين مشکالت 
را حل کرد، امــا هزينه بر بودن اين روش ها امری 

بديهی است. 
 صرفه جويی ســازندگان در هزينه های 
ســاخت در بروز حوادثی مانند ريزش 
درحال  يا  نوســاز  ساختمان های 

ساخت چقدر تأثيرگذار است؟ 
ريــزش ســاختمان های واقع 
در جنــوب شــهر در مرحلــه 
گودبرداری يا پــس از آن چند 
دليل دارد. يکی خاک سســت 
و آبرفتی است که خاک جنوب 
شــهر را آســيب پذير کرده و به 
ســادگی بر اثــر خاکبرداری 
يا ساختمان ســازی ريزش 
می کند. در جنوب شهر 
زيرزمينی  آب هــای 

داود لطفى
شهردار منطقه17

مرور حادثه آوار ساختمان 
ميدان مقدم

يك هفته پردلهره 
در منطقه17

گفت وگو با دكتر «گيتى اعتماد» 
معمار و شهرساز به بهانه ريزش ساختمانى در ميدان مقدم

كيفيت و ايمنى 
فداى ارزانى

شهردار ناحيه يك منطقه17:
براى رفع خطر ملك اقدام مى كنيم

«ايرج مرشــدلو» شــهردار ناحيه يک منطقه۱۷ درباره گود شانديز 
می گويد: «اين پروژه مالکيت خصوصی دارد و کاربری آن تجاری اســت، 
اما هنوز بنايی ساخته نشده و در مرحله گودبرداری قرار دارد.» وی درباره 
احتمال خطرآفرينی گود شــانديز برای عابران و وسايل نقليه با اهالی هم 

عقيده اســت و می گويد: «در اين ملک از نظر شهرسازی تخلفی صورت نگرفته که ساخت آن از 
سوی شهرداری متوقف شود. مالک به داليل شــخصی پروژه را نيمه کاره رها کرده است.» او از 
حکم نماينده دادســتانی برای الزام مالک و ذينفعان به رفع خطر ملک خبر می دهد و می گويد: 
«اين اخطارها در چند نوبت به مالک ابالغ شــده و شهرداری بعد از اخذ دستور قضايی برای رفع 

خطر و تعريض خيابان اقدام می کند.»

 ساختمان ۱۵طبقه در حال ســاخت ميدان مقدم، سومين ساختمانی است که از ابتدای امسال در 
جنوب تهران آوار شده است. حدود ۲ماه قبل ساختمان ۲طبقه ای در محله صالح آباد غربی فرو ريخت. 
۱۹روز پيش از اين اتفاق هم آوار منزلی ۴طبقه در خيابان قزوين خبرســاز شد. اين آوارها و حوادث 
پی در پــی در جنوب تهران چه دليلی دارد؟ چرا اين اتفاقات تلخ هــر روز با ابعادی بزرگ تر تکرار 
می شود؟ «گيتی اعتماد» معتقد اســت عواملی مانند جنس خاک مناطق جنوبی، جمعيت زياد اين 
مناطق و... در وقوع اين حوادث پرتکرار تأثير بســزايی دارد. او صاحب مدرک دکترای شهرســازی 
و مؤلف و مترجم ده ها کتاب و مقاله در حوزه شهرســازی اســت. عضويت در انجمن مفاخر معماری 
ايران، رياســت هيئت مديره مهندسان مشاور طرح و معماری و... گوشه ای از سوابق و مسئوليت های 
اين بانوی صاحب نظر حوزه شهرسازی به شمار می آيد. اعتماد در اين گفت وگو به بررسی داليل ريزش 

ساختمان ها در جنوب تهران پرداخته است.

رابعه تيمورى
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آرامستان مشاهير
ابن بابويه نخســتين گورســتان شهرری و دومين گورســتان تهران است که بسياری از 
مشــاهير کشــورمان از جمله غالمرضا تختی، رجبعلی خياط، رحيم مؤذن زاده اردبيلی و 
علی اکبر دهخدا در آن دفن هســتند. اســم اين گورستان از نام «محمد بن بابويه» معروف 
به شــيخ صدوق گرفته شده که يکی از فقها و دانشمندان شيعه است. شيخ صدوق در اين 
قبرســتان دفن هستند و بقعه ايشان ۵دی سال۱۳۷۵ با شماره ۱۸۱۶ به عنوان يکی از آثار 
ملی به ثبت رســيده است. شيخ صدوق قمی سال۳۰۶ در شــهر مقدس قم متولد و سال 
سال۳۸۱ در شهرری فوت کردند. از علمای شيعه در قرن چهارم هجری قمری و از بزرگان 
علم حديث بودند که پدرش «علی بن حســين بن موسی بن بابويه» از فقهای بزرگ شيعه 
در زمان امام حســن عسکری(ع) و حجت بن الحسن(عج) زندگی می کردند و مورد احترام 
آن امامان بزرگوار بودند. درباره تولد شيخ صدوق در کتاب های شيعه آمده  است که پدرش 
بعد از گذشت ۵۰سال از عمرش دارای فرزند نشده بود. از اين رو نامه ای به حسين بن روح 
نوبختی، ســومين نايب حجت بن الحسن(ع) نوشت و از او تقاضا کرد که درخواستش را به 
حضرت مهدی(عج) برســاند. حجت بن الحســن(ع) در جواب اين نامه به پدر شيخ صدوق 
نوشت: «از خداوند خواستم ۲پسر روزی ات کند که وجودشان خير و برکت باشد.» از اين رو 
وی «متولد به دعای امام زمان(عج) خوانده می شــود.» شــيخ صدوق از طرف «رکن الدوله 
ديلمی» پادشــاه ری به اين شهر دعوت شد و در اينجا ســاکن شد. نزد آن پادشاه شيعی 
و وزير نامدار و دانشــمندش «صاحب بن عباد» با احترام زيادی زندگی می کرد و رياســت 
روحانی شيعيان عصر به او رسيد. وی سپس به شهرهای خراسان، ماوراءالنهر، نيشابور، بلخ 
و بخارا سفر کرد و برای حج و زيارت ائمه(ع) به حجاز و عراق رفت. دانشمندان در شهرهای 
کوفه و بغداد از محضرش اســتفاده کردند و سپس به ايران بازگشت و در سال۳۸۱ در ری 

از دنيا رفت. 

بازى در خانه با كودكان
موج سوم شيوع کرونا و افزايش تعداد بيماران، حضور در خانه و خودداری از بيرون رفتن، 
مگر در مواقع ضروری را بيش از گذشــته ضروری کرده اســت. آلودگی هوا و شيوع بيماری 
آنفلوآنزا هم به اين وضعيت دامن زده اســت. بااين وجود، حضور طوالنی مدت در خانه برای 
کودکان دشــوار است، اما «بازی کردن» می تواند اين سختی را برای آنها شيرين و دلچسب 
کند. برای اينکه بچه ها از اين وضع کســل  کننده  راحت شــوند، انجام يکســری کارها مثل 
فعاليت های ورزشــی، ساخت کاردســتی و انجام بازی های قديمی مثل «تيله بازی» و «اسم 
و فاميل» باعث می شــود تا آنها ساعت های طوالنی سرگرم شوند. پويش های مختلفی هم با 
محور انجام بازی های خانوادگی و قديمی در خانه ها نيز در شبکه های اجتماعی به راه افتاده 
است تا خانواده ها خاطرات کودکی خود را زنده و از طرف ديگر برای فرزندان خود سرگرمی 

ايجاد کنند. 
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نگاه 

استقرار «ميز خدمت 1888» 
در محله ها 

با هدف آشــنايی شــهروندان بــا فعاليت های 
ســامانه۱۸۸۸ ميز خدمت از سوی کارشناسان 

اين سامانه در محله های منطقه۱۸ مستقر شد. 
 ۱۸۸۸ ســامانه  مســئول 
شــهرداری منطقه ۱۸ در اين باره 
گفت: «هدف از برپايی ميز خدمت 
در محله ها، از بيــن بردن فاصله 
بين مديران شهری و شهروندان، 
شــنيدن صحبت ها و ديدگاه های 
آنــان در زمينه هــای مختلف و 
شــهروندان  آشــنايی  همچنين 
بــا مفهوم نظــارت و کارکردهای 
ســامانه۱۸۸۸ و رفع مشکالت شهر و محله هاست.» 
«علی صديقيان» افزود: «هفته گذشته ميز خدمت در 
مســجدجامع ولی عصر(عج) مستقر شد و نمازگزاران 
و اهالــی محل ضمن رعايت فاصله اجتماعی و تدابير 
بهداشــتی به ارائه درخواست های خود پرداختند. در 
هفته های پيش رو نيز ميــز خدمت با حضور عوامل 
اجرايی اين سامانه در ساير مساجد و محله ها مستقر 

خواهد شد.»

اطالع رسانى روز جهانى عصاى 
سفيد در فضاى مجازى 

 رئيــس اداره اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
ناحيه۳ منطقه۱۹ از اطالع رسانی «روز جهانی 

عصای سفيد» در فضای مجازی خبر داد. 
«محمد گــودرزی» در اين باره گفت: «با توجه به 
شــرايط خاص معلوالن و لزوم رسيدگی به مشکالت 
آنها مســئوالن خانه های سالمت ناحيه۳ به مناسبت 
روز جهانی عصای ســفيد و برای آشنايی با مشکالت 
نابينايان به انتشار کليپ آموزشی با موضوع «عصای 
سفيد چيســت» و اطالع رســانی درباره اين روز در 

کانال های اين ناحيه و فضای مجازی پرداختند.»

خبر كوتاه

منطقه16  کالس آموزشــی آنالين با موضوع 
روان شناســی در ترافيــک از ســوی معاونت 
حمل ونقل و ترافيک شــهرداری منطقه۱۶راه اندازی 
شــده کــه برنامــه موردنظــر از طريــق شــماره 

۰۹۲۲۹۳۹۰۰۲ قابل دريافت و استفاده است. 

و  آســفالت  لکه گيری  ويــژه  منطقه17 طرح 
بهسازی معابر شهری در ناحيه۲ اجرا شد. اين 
طــرح با هدف ســهولت در   تــردد و عبــور و مرور 
شــهروندان و بهسازی معابر شــهری اجرا و عمليات 
لکه گيری و آســفالت معابــر در خيابان های اصلی و 

فرعی  انجام شد. 

منطقه20 عمليات روکش و آســفالت خيابان 
شــهيد آقابابائيان شهرک ولی عصر(عج) توسط 
عوامــل اجرايی معاونــت فنی و عمران شــهرداری 

منطقه۱۸ به پايان رسيد. 

منطقه17 منطقه۱۸/ فعاليت ايستگاه تندرستی 
بوستان قائم(عج)،  بزرگ ترين بوستان منطقه۱۸ 

از سر گرفته شد.

منطقه18

على صديقيان
مسئول سامانه1888 

شهردارى منطقه18

الو محله

كــه  مشــكلى  پاسخ مسئول 
شــهروندان ســاكن در خيابــان 
عنــوان  شــيرمحمدى  شــهيد 
كرده اند، ســابقه زيادى دارد و 
و  طرح هــا  مــدت  ايــن  در 
كاهــش  بــراى  برنامه هايــى 
ترافيك و شلوغى اين معبر اجرا 
شــده، اما آثــار مثبــت مقطعى 
داشته است. معاونت حمل ونقل 
و ترافيك شــهردارى منطقه به 
دنبال راه حلــى ماندگار و دائمى 
براى حل اين مشــكل اســت و 
اميدواريم هرچــه زودتر عملى 

شود. 
مجيد سلمانى، معاون حمل ونقل 
و ترافيك شهردار منطقه16

ترافيك سنگين
 در خيابان شيرمحمدى

اميــر  بيمارســتان  منطقه 16

المؤمنين (ع) و پارک سردارجنگل 
شــهيد  خيابــان  ۲ســوی  در 
شــيرمحمدی واقع شده است و از 
آنجا که اين خيابان يکطرفه است و 
ورودی اصلی آن از بزرگراه شــهيد 
تندگويان است، روزهای جمعه در 
اينجــا ترافيــک شــديدی ايجاد 
می شــود. اين موضوع باعث ايجاد 
آلودگی صوتی شده و به جز اهالی، 
بيماران بســتری در بيمارستان را 

رنج می دهد. 
وحيد جان نثاری
 ساکن خيابان شهيد 
شيرمحمدی

مراكــز  از  يكــى  پاسخ مسئول 
فعال در زمينه خدمت رسانى به 
مؤسســه  منطقــه18  معلــوالن 
رعدالغدير اســت كه در ميدان 
الغديــر واقــع شــده و امكانات 
متنــوع و مناســبى دارد. ضمن 
اينكه شــهروندان مى توانند از 
طريق ارتباط با سامانه حمل ونقل 
بــا  جانبــازان  و  معلــوالن 
و شــماره  شــماره گيرى 6305 
 09334578733 پشــتيبانى 
براى حمل ونقل افراد معلول به 

نقاط مختلف كمك بگيرند. 
حسن رفيع، رئيس اداره 
سالمت شهردارى منطقه18 

افزايش امكانات 
معلوالن 

کــه  مدت هاســت  منطقه 18

ساکن شــهرک صاحب الزمان(عج) 
هستم. پسرم معلول است و خيلی 
دوست دارد در کالس های آموزشی 
و ورزشی شرکت کند، اما متأسفانه 
در نزديکــی ما هيچ کالســی داير 
نيست و حتی مراکز درمانی مختص 
نــدارد.  معلــوالن و فيزيوتراپــی 
معلوالن برای شــرکت در کالس ها 
بايد تا چهارراه قهوه خانه بروند که با 
و  به محدوديت های جسمی  توجه 
حرکتــی آنهــا دشــوار اســت. از 
مســئوالن می خواهيم به مشکالت 
معلوالن توجه بيشــتری داشــته 

باشند. 

منطقه20


