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امضاى شهروندان 
پاى كارنامه ممتاز

جشــنواره شهيد رجايی برای تحقق شعار«شــهروندمداری»، «سالمت 
اداری» و «کاهش فاصله بين مردم و مســئوالن» ازســال ۱۳۷۵کليد 

خورده و اجرای آن تاکنون ادامه دارد.
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همراه با دارنده 3 مدال طالى جهان و قهرمان رشته 
كيك بوكسينگ واكو، دغدغه ها و آرزوهايش 

پاى صحبت اعضا و بانيان
مؤسسه اى كه حامى معلوالن ضايعه نخاعى است

آشــنايی با ســبک زندگی برخی از جوانان موفق می تواند الگويی باشد برای 
افرادی که در مواجهه با مشکالت و...

سايه سنگين کرونا بر سقف اين خانه هم رخنه کرده است. خانه اميد بچه های 
ضايعه نخاعی با همه گيری کرونا کالس هايش تعطيل و کسب و کار مددجويان 
آن از رونق افتاده اســت. اين روزها اعضای تحت پوشش فقط برای دريافت 
بسته های بهداشتی يا ملزوماتشان به مؤسســه مراجعه می کنند و هيئت 

مؤسس و مربيان هم هر از گاهی برای...

جايى براى آموزش 
به بچه هاى محله ندارم

اميد در راگا جوانه مى زند

صفحه ۱۲ صفحه ۵

برچيدن دوباره جمعه بازار خالزيل 
براى جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا

صفحه ۴

شيطان بازار 
وداع براى هميشه؟! 

صفحه ۸

 الگويی باشد برای  الگويی باشد برای 
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 مريم قاســمى- پروژه ساخت 
نخســتين پارکينــگ طبقاتی 
زيرســطحی (زيرزمينی) پايتخت در 
بوستان تير شهرک ولی عصر(عج) آغاز 

شد. 
معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار 
منطقــه۱۸ با اعالم ايــن خبر گفت: 
«اين نخستين بار در پايتخت است که 
پروژه ساخت پارکينگ عمومی خودرو 
به صورت زيرسطحی ساخته می شود. 
طبق بررسی و تحقيق ميدانی بوستان 

تير برای انجام اين پروژه انتخاب شد، به دليل اينکه اين بوستان در موقعيت 
جغرافيايی مناسبی قرار دارد و حجم  تردد خودروها در خيابان وحدت، که 
به بورس و راسته عرضه انواع صنايع چوبی و مبلمان تبديل شده، ضرورت 
و نياز به ساخت پارکينگ خودرو را بيش از هر زمان ديگری آشکار کرد.» 

«فرجاد احمدی راد» با بيان اينکه اين پروژه ترافيکی مورد موافقت معاونت 

حمل ونقل و ترافيک شهرداری تهران 
قرار گرفته و اکنون در مرحله استقرار 
کارگاه ســاختمانی و آغاز حفاری و 
گودبرداری اســت، افزود: «بوســتان 
تير دارای امکاناتی مانند زمين بازی 
کودکان، ايستگاه ورزش صبحگاهی، 
نيمکت، اتاقک نگهبانی و... اســت و 
همچنان به همان شکل باقی خواهد 
ماند و خســارتی بابــت اجرای پروژه 
ترافيکی نخواهد ديد. شهروندان پس 
پايان پــروژه پارکينگ زيرزمينی  از 
می توانند مانند گذشــته از اين بوستان استفاده کنند.» احمدی راد با بيان 
اينکه کمبود پارکينگ خودرو يکی از معضالتی اســت که در در بيشــتر 
محله ها وجود دارد افزود: «شــهرداری منطقه۱۸با ارائه بسته های تشويقی 
مناسب تالش می کند تا شهروندان به ساخت پارکينگ های عمومی خودرو 

در محله ها تشويق شوند.»

تيتر يك

ساخت نخستين پاركينگ زيرسطحى پايتخت

اجراى پروژه هاى توسعه محلى در منطقه17سرعت مى گيرد
شــهردار منطقه۱۷ از شــتابدهی به اجرای پروژه های 
توسعه محلی خبرداد. «داود لطفی» با بيان اينکه بيش از ۵۲ 
پروژه توسعه محلی در دستورکار نيروهای اجرايی منطقه 
قرار دارد، گفت: «در تالشــيم با شتابدهی به روند اجرای 
طرح ها، منطقه را به محلی امن و بانشاط برای شهروندان 
دارالشهدا تبديل کنيم تا به زودی شعار «تهران شهری برای 
همه» محقق شود.» وی ادامه داد: «نشست های تخصصی 
برای شــتابدهی و تســريع در اجرای پروژه های توســعه 
محلی درحال برگزاری اســت تا اقدام های متنوع همچون 
ايجاد مسيرهای ايمن دوچرخه سواری به بهره برداری برسد.» لطفی با اشاره به اجرای پروژه هايی 
همچون ساخت پاتوق های محلی گفت: «با توجه به شرايط و موقعيت منطقه۱۷، ساخت پاتوق در 

محله های کم برخوردار در دستورکار مديريت شهری قرار گرفته است.»

جلوگيرى از آبگرفتگى معابردر روزهاى بارانى
بــا آغاز بارش هــای فصلــی اقدامات پيشــگيرانه و 
پايش های مستمر با هدف جلوگيری از هرنوع آبگرفتگی 
در محورهــای بزرگراهی و معابــر اصلی منطقه۱۹ اجرا 
شــده است. شــهردار منطقه۱۹ با اعالم اين خبر گفت: 
«براســاس اين طرح، نيروها و تجهيزات الزم در معابری 
همچون بزرگراه آزادگان زير پل شــهيد کاظمی، خيابان 
ميثاق شمالی تقاطع تندگويان، سه راه باقرشهر به سمت 
کهريزک، بزرگراه آزادگان قبــل از مرتضی گرد، خيابان 
شهرداری جنوبی و... مستقر شده اند تا  تردد خودروها در 
اين محورها، روان و ايمن انجام شــود.» «علی توکلی» افزود: «به همين منظور ضمن اليروبی 
مستمر نهرهای روباز و روبسته برای هدايت آب های سطحی، مشکل برخی از چاه های جذبی 

نيز با ساخت نهر و لوله گذاری رفع شده است.»

چهره
جانباز محله شريعتى و قهرمان رشته 

وزنه بردارى:

امكانات ورزشى ويژه توان يابان 
و جانبازان كافى نيست

يادداشت

گام هاى محكم 
در مسير خدمت رسانى 

از ابتدای سال۹۹ با ابتکار مديريت شهر تهران 
طرح هايی برای نخســتين بار در محله ها کليد 
خورد که خيلی زود آثار و برکاتش نمايان شــد. 
پروژه های کوچک مقياس محله ای اين فرصت را 
برای شــهرداری های مناطق ۲۲گانه ايجاد کرد 
که در دل محله ها، کوچه ها و خيابان ها به دنبال 
رفع مشــکالت و کمبودهايی باشــند که به طور 
مستقيم بر بهبود کيفيت و وضع زندگی و افزايش 
رضايتمندی ساکنان تأثيرگذار هستند. نکته مهم 
اينکه در اجرای پروژه های کوچک مقياس محله ای 
هيچ گونه محدوديت و خط کشی وجود نداشت، 
بنابراين معاونان حوزه های مختلف شهرداری از 
جمله اجتماعی و فرهنگی، حمل ونقل و ترافيک، 
خدمــات شــهری و محيط زيســت، معماری و 
شهرســازی، فنی و عمران و... با توجه به حيطه 
اختيــارات و وظايــف ذاتی خود به شناســايی 
مسائلی پرداختند که بتوانند اين پروژه های خرد 
و کوچک مقيــاس را برنامه ريزی و آن را وارد فاز 
اجرايی کنند. شــهروندان ســاکن در منطقه۱۸ 
در چند ماه گذشــته شاهد اجرای چندين پروژه 
کوچک مقياس محله ای در اطراف محل سکونت 
خود بوده اند. راه اندازی مســير رفت و برگشــت 
دوچرخه ســواری به طول ۳کيلومتر، کلنگ زنی 
ســاخت بوستان شــهدای مدافع سالمت، طرح 
«کليد به کليد» يا مسکن جايگزين برای مالکان 
خانه های فرسوده و معارض کوی زينبيه، تعيين 
تکليف ساختمان ها و کارخانه های مزاحم و دارای 
رأی ماده ۱۰۰، پس از گذشــت ۶۰ سال، اجرای 
طرح تعريض و عقب نشــينی امالک معارض در 
بلوار شهيدان بهرامی، تخريب و پاکسازی سوله ها 
و کارگاه هــای توليدی صنايــع چوبی غير مجاز 
در زمين های کشــاورزی تقی آبــاد، جمع آوری 
کانکس های غير مجاز حريم بزرگراه آزادگان تنها 
گوشه ای از زحمات مجموعه شهرداری منطقه۱۸ 
اســت که برای افزايش رفاه و آســايش ساکنان 
انجام شــده و بــا لطف پــروردگار و دعای خير 
خانواده های معظم شهدا اين مسير خدمتگزاری 
همچنان تداوم پيدا می کند. ناگفته نماند موفقيت 
شهرداری منطقه۱۸ و انتخاب شهردار ناحيه ۷ از 
بين ۱۲۲ ناحيه شهرداری تهران، به عنوان مدير 
نمونه پايتخت، در جشنواره ساالنه شهيد رجايی 
نيز می تواند پشــتوانه خوبی باشد برای برداشتن 
قدم های محکم تر در مســير خدمت رســانی به 

شهروندان ساکن در اين بخش از تهران. 
توزيع واكسن آنفلوآنزا در مراكز بهزيستى شهررى 

واکســن آنفلوآنزا در مراکز شــبانه روزی بهزيستی 
شهرری توزيع می شود. مدير بهزيستی شهرستان ری با 
اعالم اين خبر گفت: «اين اقدام با توجه به شيوع ويروس 
کرونا و با هدف پيشگيری از ابتالی گروه های آسيب پذير 
تحت پوشش بهزيســتی به بيماری های واگيردار انجام 
می شود.» «محمدرضا خدابخشی» سالمندان آسايشگاه 
کهريزک وکودکان شــيرخوارگاه های شــبانه روزی را 
نخستين گروه های دريافت کننده واکسن آنفلوآنزا ذکر 
کرد و توضيح داد: «تاکنون۳هزار و۲۰۰واحد واکسن در 
آسايشگاه خيريه ســالمندان کهريزک، سرای احسان، آوای رضوان، مؤسسه خيريه فرزندان 
من و شــيرخوارگاه حضرت رقيه(س) توزيع شــده و با هماهنگی شــبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان ری در نخستين مرحله ســالمندان وکودکان واکسينه شدند.»  مدير بهزيستی 
شهرستان ری واکسيناسيون ساير مددجويان آسيب پذير مراکز شبانه روزی بهزيستی را گام 
بعدی در پيشگيری از همه گيری ويروس کرونا و بيماری های واگيردار در اين مراکز اعالم کرد 
و افزود: «در نوبت بعدی مددجويان مراکز ترک اعتياد تحت پوشش طرح واکسيناسيون قرار 
می گيرند.» به گفته خدابخشی۳۴ مرکز ترک اعتياد در شهرستان ری وجود دارد و بر رعايت 

دستورالعمل های بهداشتی در اين مکان ها نظارت می شود. 

توزيع واكسن آنفلوآنزا در مراكز بهزيستى شهررى 

«ســيدعلی اصغر مشــهدی عباس» 
جانباز ۴۵درصد دوران دفاع مقدس و 
يکی از افتخارات ورزشی منطقه۱۹ است. 
اين ورزشــکار ۵۰ ســاله ســاکن محله 
شــريعتی از ســال۱۳۶۹ فعاليت جدی 
خود را در ورزش جانبازان شــروع کرد. او 
تاکنون کســب عنوان قهرمانی مسابقات 
آســيايی جانبازان در رشــته وزنه برداری 
در ســال۱۳۷۸، مدال نقره در مســابقات 
وزنه بــرداری کشــور در ســال۱۳۹۱ و 
همچنين مدال طالی مســابقات کشوری 
وزنه بــرداری جانبازان را از ســال۱۳۹۱ 
تــا ۱۳۹۶در کارنامه ورزشــی اش به ثبت 

رسانده است.
 به بــاور اين مربــی، امکانات ورزشــی 
توان يابان و جانبازان به خصوص در مناطق 
جنوبی شــهر جوابگوی نيازهای اين قشر 
نيست و بسياری از مجموعه های ورزشی 
مخصوص اين قشــر تعطيل شــده يا در 
اختيار بخش خصوصی قرار گرفته اســت. 
او دوران بازنشســتگی اش را به فعاليت در 
حوزه مربيگری به جانبــازان و توان يابان 

اختصاص داده است. 
مشهدی عباس قبل از شروع محدوديت های 
کرونايی بــدون دريافت حقــوق، هر روز 
در باشــگاه فــدک فرهنگســرای بهمن 
کالس های وزنه برداری ويــژه جانبازان و 
معلــوالن برگزار می کرد و اين روزها برای 
بازگشايی سالن های ورزشی و آغاز به کار 

لحظه شماری می کند. 

خبر كوتاه
منطقــه۱۶  مســئوالن مرکز آمــوزش نابينايان 
فرهنگسرای بهمن با همکاری مديران رستوران ها 
و اغذيه فروشــی های مستقر در منطقه۱۶ اقدام به 
چاپ منوی خط بريل برای استفاده روشندالن از 

اين مراکز می کنند. 
منطقــه۱۸ معاونــت امور اجتماعــی و فرهنگی 
شــهرداری منطقــه۱۸ برای حفظ و پاسداشــت 
ارزش های دفاع مقدس اقدام بــه جمع آوری آثار، 
دستنوشــته، وصيتنامه و يادگاری های شــهدای 
دفاع مقدس می کند تا پس از ثبت اطالعات در موزه 

شهدای منطقه در معرض ديد عموم قرار گيرد. 

سيد محمد فياض
شهردارمنطقه18
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شناسايى ساخت وسازهاى غيرقانونى با كوادكوپتر 
مسئوالن ناحيه۷شــهرداری منطقه۱۸ برای باالبردن دقت و 
سرعت عمل در شناسايی و برخورد با ساخت وسازهای غيرقانونی 

در زمين های کشاورزی و باغ ها از کوادکوپتر استفاده می کنند. 
شهردار ناحيه۷ شهرداری منطقه ۱۸، با بيان اين مطلب گفت: 
«يکی از برنامه های اساســی مديريت شــهری در حاشيه و حريم 
مناطق جلوگيری از ساخت وسازهای بی ضابطه و غير قانونی و کوتاه 
کردن دست سودجويان از زمين های کشاورزی است، اما بايد قبول 
کرد که به دليل موقعيت جغرافيايی و پراکندگی زمين ها، شناسايی 
به موقع تخلف های ساخت وساز با مشکالت فراوانی همراه است که 
به اين منظور می توان با بهره گيری از تکنولوژی روز از جمله پرواز 
کوادکوپترها برفراز آسمان و رصد هوايی، اين گونه جرائم و تخلف ها 
را در کمترين زمان ممکن شناســايی و با اقدامات ضربتی مانع از تخريب اراضی کشاورزی و 
باغ ها و خسارت به محيط زيست و فضای سبز شد.»«امير محمدی» تصريح کرد: «کوادکوپترها 
قادرند در مدت کوتاهی مسافت چندکيلومتری را طی و زمين های کشاورزی را حتی در نقاط 

صعب العبور رصد و گزارش تصويری آن را به پايگاه مرکزی ارسال کنند.»

تسهيالت ويژه براى ترخيص موتورسيكلت هاى توقيفى
رئيس اداره راهنمايی و رانندگی منطقه ۱۶، از ارائه تسهيالت 
ويژه به شــهروندان برای ترخيص موتورســيکلت های توقيفی به 
مدت ۲ ماه خبر داد. ســرهنگ «حميدطريقت» درباره چگونگی 
و زمان بنــدی اجرای اين طرح گفت: «با توجه به تصميم گيری و 
ابالغيه پليس راهور ناجا و برای رفاه حال مردم از ۲۰ آبان تا ۲۰ 
دی، به مدت ۲ ماه، همه موتورسيکلت هايی که از سال های قبل 
به هر دليلی توقيف و در پارکينگ متوقف شده ترخيص می شود. 
مالکان اين نوع وسايل نقليه با ارائه اسناد مالکيت و اوراق هويتی 
و حتی با وجود نداشــتن گواهينامــه، بيمه نامه موتور، با دريافت 
تســهيالت ويژه از جمله تخفيف در پرداخت خالفی و بخشــش 
جريمه ديرکرد می توانند موتورســيکلت های خــود را ترخيص 
کنند.»طريقت افزود: «شهروندان می توانند به ستاد ترخيص موتورسيکلت در بزرگراه بعثت 
و ساختمان مرکزی پليس راهور منطقه ۱۶ مراجعه و در مهلت تعيين شده از اين تسهيالت 

استفاده کنند.»

95  ميز خبر
درصد كاسبان و فروشندگان خيابان 
شهيد بهرامى، كه در بورس فروش 

پوشاك و كيف و كفش فعاليت دارند، 
با تعطيلى محل كسب و كار خود، به 
مقررات ستاد مقابله با كرونا احترام 

گذاشتند. 

20
 برج نورى براى تأمين روشنايى 

بوستان هويزه در منطقه17 نصب 
مى شود. 14برج نورى 4/5متر ارتفاع 
و بقيه6متر ارتفاع دارند و با نصب 
آنها مى توان از نيمه دوم آذر امسال 

شاهد روشنايى اين بوستان بود. 

120
بسته حمايتى و معيشتى توسط 

شهردارى منطقه19 براى حمايت 
از بانوان سرپرست خانوار، 

بى سرپرست، بدسرپرست، كه بحران 
كرونا زندگى آنها را تحت تأثير قرار 

داده، توزيع شد. 

زنگ خطر كابل هاى برق 
فشار قوى

تــاروردی»  «حاجــی   
دبير کارگروه محيط زيســت 
شــوراياری منطقه۱۶ با بيان 
از  بسياری  متأســفانه  اينکه 
خانه هايــی کــه در محدوده 
کابل های فشــار قــوی برق 

قرار دارنــد، ايمنی الزم را برای زندگی ســاکنان 
ندارد، گفــت: «اين تعداد از خانواده های ســاکن 
در محله هــای علی آباد، بعثت، خزانه بخارايی جزو 
اقشارضعيف و کم درآمد هستند و نمی توانند محل 
زندگی خود را به جــای ديگری انتقال دهند و با 
همه خطرهــای آن ناچارند کنار بيايند.» تاروردی 
افزود: «در بازديد ميدانی از اين محله ها خانه های 
کوچک ۴۰ تا ۵۰ مترمربعی شناســايی شــده که 
درســت زير کابل های برق فشار قوی قرار گرفته و 
تهديد جدی برای سالمت ساکنان آن است.»دبير 
کارگروه محيط زيست شوراياری منطقه۱۶ با اشاره 
بــه اينکه به جز خانه ها و ســاختمان هايی که در 
اســارت غول های آهنی قرار گرفته اند، حدود ۴۴ 
هکتار از فضای سبز شامل بوستان های منطقه۱۶ 
نيز زير ســايه سنگين کابل های فشــارقوی برق 
هســتند، اظهار کرد: «اين تفرجگاه های محلی به 
دليل انتشــار تشعشــعات و امواج مغناطيسی که 
در آن جريان دارد، تهديدکننده جان گردشــگران 
هستند.»وی افزود: « اجرای طرح زيرزمينی کردن 
دکل های برق فشــار قوی و جمع آوری آن از روی 
زمين از جمله وعده هايی است که مسئوالن وزارت 

نيرو داده اند.»

شورايارى

 

سيد محمد فياض

بازگشايی سالن های ورزشی و آغاز به کار 
لحظه شماری می کند. 
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

افرادی که در نوجوانی پدرشــان را از دســت 
داده اند خوب می توانند حس و حال مجيد اکبرزاده 
رادرک کننــد. وقتی فرزند بزرگ خانواده باشــيد 
خودتــان را به آب و آتــش می زنيد تا جای خالی 

پدررا برای خواهر و برادر کوچک ترتان پر کنيد. 
قهرمان رشته رزمی ســاکن منطقه ما خيلی 
زود وارد دنيای آدم بزرگ ها شده است. می گويد: 
«وقتی پدرم به رحمت خدارفت هم کار می کردم 
و هم درس می خواندم. اولش خيلی سخت بود، اما 
بعد از مدتی به اين وضع عادت کردم و زندگی مان 
روی روال افتــاد. از خيلی قبــل به ورزش عالقه 
داشــتم. اوايل با کيســه بوکــس کوچکی که در 
حيــاط خانه نصب کرده بــودم، تمرين می کردم 
و مربی نداشــتم تا اينکه برحسب اتفاق در يکی 
از کالس های رزمی فرهنگســرای بهمن ثبت نام 
کــردم. از اين زمان بود که مســير تــازه ای در 

زندگی ام پيدا شد که همچنان ادامه دارد.»
اکبرزاده از نخستين استادانی که نقش زيادی 
در موفقيت های ورزشــی اش داشــته اند، صحبت 
می کند و می گويد: «نخستين مربيان من در رشته 
اکرامی»،  اســتاد« قوامی»، مرحوم «اکبر  کاراته، 
اســتاد «صحرانــورد» و «عبدالمحمــدی» و در 
رشته کيک بوکسينگ واکو، استاد «ناصر نصيری» 
بنيانگذار اين رشــته و رئيس فدراسيون آسيايی 
واکــو بودند که هرکدام به نوعی در موفقيت هايی 
که در مسابقات آسيايی و جهان به دست آورده ام 

تأثيرگذار بوده اند.»
قهرمان طاليی مسابقات کيک بوکسينگ سال 
۲۰۱۹ اســپانيا، با شيوع ويروس کرونا و تعطيلی 
باشگاه ها و مجموعه های ورزشی، دغدغه آمادگی 
و تمرينات منظم برای شرکت در رقابت های پيش 
رو را دارد. می گويد: «مســابقات انتخابی تيم ملی 
کارگران، بهمن يا اســفند برگزار می شود، اما من 

هنوز جايــی برای تمرين نــدارم. فضای کوچک 
خانه  ما برای اين نوع ورزش مناســب نيســت و 
بايد حداقل يک ســالن ورزشی سرپوشيده برای 
تمريناتم داشــته باشــم. مدت زمان کوتاهی تا 
مســابقات ۲۰۲۱ ايتاليا، که خرداد ســال آينده 
برگزار خواهد شــد، باقی مانده و اگر بخواهم در 
اين رقابت ها پرچم کشورم را باال ببرم بايد روزانه 
حداقــل ۳ ســاعت به طور منظم تمرين داشــته 

باشم.»

 اميد و آرزوهاى يك مرد طاليى 
قهرمان چندين دوره مسابقات آسيايی و جهان 
از امکانات ورزشی منطقه ۱۶ راضی است و می گويد: 
«بچه های نسل امروز کمبودهای گذشته را ندارند 
و اگر کمی اراده داشــته باشند به راحتی می توانند 
در يکی از مجموعه های ورزشی تمرين کنند و به 

کمک مربيان باتجربه به موفقيت برسند.»
از مجيد اکبرزاده درباره اوضاع و احوال زندگی 
و کسب و کارش می پرسم و او با متانت می گويد: 
«به لطف خدا در يک توليدی پوشــاک مشــغول 
کارم و لقمه ای نان حالل به دست می آيد که همراه 
مادر و خواهرهای کوچک ترم بخوريم. متأســفانه 
بيشتر ورزشکاران حرفه ای به سختی گذران عمر 
می کنند و در اين شرايط فرصتی برايشان فراهم 
نمی شود تا به عنوان مربی توانمندی خود را نشان 
دهند و از بين بچه هــای امروز قهرمانان آينده را 

تربيت کنند.»
وی به مســئوالن ورزش کشور می گويد: «قدر 
قهرمانــان ملی را بيشــتر بدانيد. مــن از آن روز 
می ترسم که مجبور شــوم مثل يکی از قهرمانان 
رشته کشتی دستفروشی و بارفروشی کنم تا چرخ 

زندگی ام بچرخد.»
جوان خوش غيرت نازی آبادی که تجربه حضور 

در ميادين و مســابقات آسيايی و جهانی را دارد، 
می گويد: «اگر مســئوالن يک ســالن ورزشی در 
اختيارم می گذاشتند آنجا را به پايگاه استعداديابی 
تبديــل و قهرمانــان زيادی تربيــت و به جامعه 

معرفی می کردم.»

 همه دغدغه هاى يك ورزشكار
از جــوان موفق هم محله ای دربــاره مهم ترين 
دغدغه ها و اهدافی را که در زندگی دنبال می کند، 
سؤال می کنم و او با کمی مکث، ولی کامًال مصمم 
جواب می دهد: «خيلی دوســت دارم خانواده ام را 
به خانه ای بزرگ تر ببرم، چراکه زندگی کردن در 
خانه اجاره ای۳۵ متری برای ۵ نفر خيلی سخت 
است. ۳ سالی هم می شــود که نامزد کرده ام، اما 
نتوانســتم به دليل مشــکالت مالی ازدواج کنم. 
اعضای شورای شهر و شهرداری منطقه ۱۶ در اين 
زمينه کمک هايی کرده اند، اما نتوانسته مشکالتم 
را حــل کند. نکتــه آخر هم اين که در شــرايط 
کرونايی مهم ترين دغدغه ام دراختيارداشتن سالن 
ورزشــی برای تمرين و آمادگی برای شرکت در 
مســابقات آســيايی و جهانی پيش روســت. اگر 
مسئوالن شهرداری سالنی را در اختيارم بگذارند 
تــا پــس از کار روزانه در آنجــا تمرين کنم قول 
می دهم جوان خوش غيرت نازی آبادی باشــم که 

پرچم کشورش را در مسابقات باال می برد.» 
وی ارتباط خوبــی با اهل محل دارد و روی او 
حســاب ويژه ای باز می کنند. اکبر زاده در اين باره 
می گويد: «گاهی وقت ها که از سرکار برمی گردم 
و يا به بوســتان محله نازی آبــاد می روم خيلی از 
والدين عالقه مند به ورزش جلو راهم را می گيرند و 
اصرار می کنند تا فرزندانشان را در باشگاه ثبت نام 
کنم و خودم تمرينشــان بدهم اما من جايی برای 

آموزش به بچه های محله ندارم.»

  آشــنايی با سبک زندگی برخی از جوانان موفق می تواند الگويی باشد برای افرادی که در مواجهه با مشکالت و ناماليمات روزمره دست از 
کارو تالش برمی دارند و نااميد می شوند. «مجيد اکبرزاده» قهرمان رشته رزمی کيک بوکسينگ واکو و رشته کاراته جزو همين جوانان موفق 
به شــمار می رود که با تکيه بر تالش و همت و توکل به خدا توانسته در ورزش به افتخارات و موفقيت های متعددی برسد. او ساکن محله 
نازی آباد اســت و از ۳۷ ســالی که از خدا عمر گرفته، حدود ۲۳ سال را در ورزش حرفه ای گذرانده است. اکنون نيز با کوله باری از تجربه و 

مهارت منتظر فراهم شدن فرصتی است تا بتواند به عنوان مربی به نوجوانان و جوانان خدمت کند. 

رضا نيكنام 

همراه با دارنده 3 مدال طالى جهان و قهرمان رشته كيك بوكسينگ واكو، دغدغه ها و آرزوهايش 

جايى براى آموزش به بچه هاى محله ندارم

گوشه اى از افتخارات ورزشى 
قهرمان محله نازى آباد

  کسب مدال برنز مسابقات آسيايی سال ۲۰۰۶
  کسب۲ مدال برنز آسيايی به صورت تيمی و 

انفرادی سال ۲۰۰۸
  کسب مدال طالی مسابقات رزمی کشور در 

جام پايتخت سال ۲۰۱۲
  کسب مدال طال و عنوان قهرمانی در 

مسابقات آسيايی هندوستان سال۲۰۱۶
  کسب ۳ مدال و عنوان ستاره مسابقات 

کيک بوکسينگ ترکمنستان سال ۲۰۱۷
  کسب عنوان قهرمان طاليی مسابقات 

قهرمانی رزمی کشور قرقيزستان سال۲۰۱۸
  کسب ۳ مدال طال و يک برنز در مسابقات 

اسپانياسال ۲۰۱۹

اگر يكى از 
مسئوالن كشور بودم... 

قهرمان ايران و جهان در پاسخ به اين پرسش 
که اگر يکی از مســئوالن کشور بودی و فردی با 
مشخصات خودت به تو مراجعه می کرد، چه کاری 
برايش انجام می دادی، می گويد: «اگر ورزشکاری 
با عناوين قهرمانی جهان به من مراجعه می کرد، 
يا حتی کمتر از آن، کاری می کردم که دغدغه ای 
جز ورزش نداشت تا بتواند برای کشورش افتخار 
کســب کند. اگــر در جامعه ای ورزشــکاران و 
قهرمانانش ارج و قرب داشته باشند مطمئنًا در آن 
جامعه آسيب های اجتماعی کمتر و جوانان موفق تر 
خواهند بود. اگر نســل امروز ببيند ورزشکاران 
حرفه ای آن طور که بايد حمايت نمی شوند عطای 

ورزش را به لقايش می بخشد.»
  نخستين باری نيست که از تعطيلی و جمع شــدن جمعه بازار خالزيل(خالزير) سخن به ميان می آيد. بازار فروش 
اجناس دســت دوم و ضايعات که سال هاست به معضلی فرامنطقه ای تبديل شده است و جمع شدن آن شکستن شاخ 
غولی است که به تنهايی از عهده مسئوالن شهرداری منطقه۱۹ برنمی آيد. در نخستين روزهای سال جاری فعاليت اين 
بازار به دليل شــيوع کرونا متوقف شد، اما اين تعطيلی چند هفته بيشتر طول نکشيد، نفسی چاق کرد و دوباره برقرار 
شد. انتشار خبر تعطيلی مجدد بازار خالزيل در رسانه های متعدد طی هفته های اخير بهانه ای شد تا به بررسی بيشتر 

اين موضوع بپردازيم و در جريان جزئيات آن قرار بگيريم. 

زهرا بلندى

برچيدن دوباره جمعه بازار خالزيل 
براى جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا

شيطان بازار 
وداع براى هميشه؟! 

اهالى نگران برپايى دوباره جمعه بازار و خواستارتعطيلى دائم آن هستند

عكس بعد

عكس قبل

معاون شهردار منطقه19: 
ضمن شناسايى اصناف 

غيرمجاز كه در اين 
محدوده فعاليت 

مى كنند، غرفه هايى با 
سازه هاى فلزى براى 

فعاليت فروشندگان قابل 
اعتماد ايجاد مى شود 
و فروشندگان تنها با 

ارائه كارت هويت اجازه 
فعاليت در اين بازار را 

خواهند داشت

اين بار هم انگار کرونا حريف شيطان بازار 
شــد و طرحی با عنــوان جلوگيــری از 
گسترش ويروس کرونا و برقراری انضباط 
شــهری، تعطيلی آن را به دنبال داشــت. 
خواسته قلبی اهالی منطقه۱۹، به خصوص 
اهالی محله شــهيد کاظمی و محله های 
اطراف اين است که تعطيلی بازار خالزيل 
هميشــگی باشد و مجدداً شــاهد برپايی 
آن نباشــند. اين درحالی است که درباره 
ســرانجام اين طــرح و مــدت ماندگاری 
آن صحبتــی به ميان نيامده اســت. دبير 
شوراياری محله شهيد کاظمی که به خوبی 
در جريان مســائل مربوط به اين بازار قرار 
دارد، با بيان اينکه شــکل گيری اين بازار 
بــه يک دهه قبــل برمی گــردد، اما در ۵ 
سال گذشــته هجوم بساط گستران زيادتر 
شده است، می گويد: «آوازه معضالت اين 
بازار به گوش همه شــهر رســيده است. 
هرجمعه تعداد زيادی دستفروش با وانت 
و خودروهای سواری اينجا می آمدند، بساط 
خود را در اين راســته پهــن می کردند و 
مشــغول فروش لوازم مختلف دست دوم، 

ضايعات و حتی سرقتی می شدند.»
نارضايتی  به  حسينی»  «سيدمصطفی 
هميشگی اهالی محله از وجود اين بازار در 
نزديکی محل سکونت شــان اشاره می کند 
و می گويد: «وجود اين بازار باعث افزايش 
جرم و مشکالت اجتماعی فراوان می شود 
و در روزهــای کرونا هم عامل مهمی برای 
شيوع بيشــتر اين ويروس بود. باالخره با 
پيگيری اعضای شــوراياری و شــهرداری 
منطقه تصميــم جدی بــرای برخورد با 
گرفته  دستفروشــان 
شــد و با همــکاری 
ديگر سازمان ها اينجا 
درباره  او  شد.»  بسته 
اســتمرار ايــن طرح 
«شــهردار  می گويد: 
منطقه بــه خوبی در 
آســيب های  جريان 
اين بازار قرار دارد و همراه شهروندان است، 
اما به نظر من اســتمرار اين طرح نيازمند 
حمايت جمعی است و اجرای آن به تنهايی 

از عهده شهرداری خارج است.» 
«داود محمــدی» يکی ديگر از اعضای 
شوراياری محله شــهيد کاظمی است که 
با اعتقاد به اينکه وجــود اين بازار آرامش 
و آســايش را از اهالی محله سلب می کند، 
می گويــد: «اينجا به پاتوق فروشــندگان 
و  پســماند  ضايعات 
دوم  دســت  اجناس 
است.  شــده  تبديل 
هفتگــی  تجمــع 
در  دستفروشــان 
شــرايط  محوطــه، 
و  ســارقان  حضــور 
دوره گردهــا را هــم 
و  می کنــد  فراهــم 
نتيجه اش کاهش امنيت، افزايش آلودگی 
و ايجــاد مزاحمت در محله های شــهيد 
کاظمی، دولتخواه، نعمت آباد و... اســت.» 
محمدی با اشاره به اينکه اصول بهداشتی 
به هيچ عنوان در اينجا رعايت نمی شود و 
اهالی محله  نگران انتقال بيماری از طريق 
هزاران نفری بودند کــه هفتگی به اينجا 
مراجعــه می کنند، می گويد: «پيش از اين 
هم در مقطعی به دليل شــيوع کرونا اين 
بازار تعطيل شــد، اما شهرداری به تنهايی 
نمی تواند اين طرح را برای هميشــه اجرا 
کنــد و برای تداوم آن نيازمند مشــارکت 

ديگر نهادهاست.»

 حجت االسالم «علی نصيری» از اهالی 
قديمی منطقــه و امام جماعت مســجد 
حضرت رقيــه(س) که به خوبی در جريان 
مشــکالت اين بازار قــرار دارد، می گويد: 
«پاک کردن صورت مســئله با اســتفاده 

از روش هايــی مثــل 
با دستفروشان  مقابله 
موقتــی  به صــورت 
فايده ای ندارد و برای 
اين  ريشــه ای  رفــع 
مشکل بايد با در نظر 
گرفتن همــه جوانب 
بــه راهکاری قطعی و 
يافت.»  دست  دائمی 

نصيری ضمن گاليه از ترافيک ســنگين 
روزهای جمعه و   تردد ســارقان و معتادان 
متجاهر در اين محدوده، می گويد: «شاهد 
پيگيری های اعضای شوراياری و مسئوالن 
منطقه برای رفع اين مشکل بوده ام. تعطيلی 
اين بازار اتفاق مهمی برای منطقه است به 
شرطی که دست کم تا نابودی ويروس کرونا 

ادامه داشته باشد.»

 چاره انديشى براى تعطيلى دائمى 
جمعه بازار خالزيل 

طــرح جمع آوری جمعه بــازار خالزيل 
معروف به شــيطان بازار با هدف جلوگيری 
از گســترش ويروس کرونا درحالی که اين 
بازار يکــی از پرخطرترين محدوده ها برای 
انتشار اين ويروس معرفی شده بود، به اجرا 
درآمد. «مهدی صبــوری» معاون خدمات 
شهری و محيط زيست منطقه۱۹ می گويد: 
«اين طرح از۲۲آبان با همکاری شهرداری، 
نيروی انتظامی و پليس راهور، سپاه ناحيه 
ابوذر و ديگر نهاد های مســئول شــهری و 
امنيتی به اجرا درآمد.» او به اطالع رســانی 
درباره تعطيلی جمعه بــازار با نصب بنر در 
۱۲نقطه بازارچه اشاره می کند و می گويد: 
«انسداد و محدودسازی ۱۱نقطه ورودی به 
جمعه بازار با استفاده از ۱۰۰بشکه ترافيکی، 
کاشــن تانک، عالئم ترافيکی و نيوجرسی 
انجام شــده و ضمن اســتقرار ۲۰خودرو 
پيکاپ شهرداری و يگان حفاظت، ۱۴اکيپ 
گشت راهور، ۴اکيپ گشت يگان حفاظت 
شهرداری و ۱۵۰نيرو در محدوده اين بازار، 
از ورود بيش از ۳هزار دستفروش جلوگيری 
بــه عمل آمده اســت. اين افــراد تاکنون 
اين محل بساط گستری  نتوانســته اند در 
کنند و می توان اميدوار بود که در هفته های 

بعد هم اين تعطيلی ادامه پيدا کند.»
 وی از درخواست های شهروندان برای 
تعطيلی دائمی و چاره انديشــی هميشگی 
بــرای رفع اين معضــل صحبت می کند و 
می گويد: «جمعه بــازار خالزيل ابتدا مانند 
ديگر روزبازارهای شهر شکل گرفته بود و به 
مرور زمان دست دوم فروشان به اينجا آمدند 
و موجب شکل گيری آسيب ها و معضالت 
شدند. سرو سامان دادن مشکالت اين بازار 
کار راحتی نيست که از عهده يک سازمان 
به تنهايی برآيــد و اجرای آن نيازمند عزم 
همگانی است.» او به برنامه های بلندمدتی 
که برای اين محدوده در نظر گرفته شــده 
است، اشاره می کند و می گويد: «براساس 
اين طــرح که نيازمند همکاری شــرکت 
ساماندهی اســت، ضمن شناسايی اصناف 
غيرمجــاز کــه در اين محــدوده فعاليت 
می کننــد، غرفه هايی با ســازه های فلزی 
برای فعاليت فروشندگان قابل اعتماد ايجاد 
می شود و فروشــندگان تنها با ارائه کارت 
هويت اجازه فعاليت در اين بازار را خواهند 

داشت.»

سيدمصطفى حسينى
ساكن محله

داود محمدى
عضو شورايارى محله 

شهيد كاظمى

حجت االسالم على نصيرى 
امام جماعت مسجد 

حضرت رقيه(س)
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«انسيه جاللی» از بانوان ساکن خيابان شريعتی درباره 
مرکز جامع سالمت شــهرک ولی عصر(عج) می گويد: «از 
شــنيدن راه اندازی اين مرکز بهداشــتی در محله بسيار 
خوشــحال شــدم. در اين چند ســال مجبور بودم برای 
استفاده از خدمات بهداشــتی مثل واکسيناسيون اطفال 
و... به محله های اطراف مثل صادقيه و يا فردوس بروم که 
بسيار سخت بود. ضمن اينکه در اينجا بخش ويژه ای برای 
ويزيت و معاينه رايگان بيماران کرونايی راه اندازی شده که 

در شرايط اضطراری خيلی به کار ما می آيد.»

«مهدی محموديان» از کاســبان خيابان حيدری شمالی، که 
هفته گذشته به طور اتفاقی از خدمات مرکز جامع سالمت شهرک 
ولی عصر(عج) باخبر شــده، می گويــد: «برادرکوچکم عالئم کرونا 
داشــت و بايد او را فوری به يک مرکز درمانی می برديم تا مطمئن 
شويم. يکی از اهالی اين مرکز سالمت را معرفی کرد. پس از مراجعه 
به اين مرکز با راهنمايی کارشناســان، پزشک متخصص برادرم را 
معاينه کرد و گفت که او مشــکوک به بيماری کروناست و بايد ۲ 
هفته در قرنطينه خانگی بماند. به کمک مشــاوران و پزشک اين 

مرکز سالمت، برادرم دوره درمان را به راحتی طی کرد.»

ديگر مجبور نيستيم 
به محله هاى ديگر برويم

مشكل درمانى 
ما در مركز سالمت حل شد

چهره محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

مغازه خوار و بارفروشی اش در جايی دنج، 
درســت ابتدای پل قلعه مرغــی قرار گرفته 
و همين دنج بودن باعث شــده تا اهالی به 
راحتی و دور از چشم ديگران بتوانند سفره 
دل شــان را پيش «نادر جعفری اشلقی» باز 
کنند تــا گره ای از مشکالت شــان باز کند. 
يکی سراغش می آيد و از نواقص کوچه محل 
سکونتش می گويد، ديگری از مشکلی که در 

زندگی و کارش پيدا شده برايش سخن می گويد و يکی 
هم دنبال چاره برای رهايی فرزندش از بيکاری يا اعتياد 
اســت. جعفری هم با متانت گوش به حرف های شــان 
می دهــد و از تجربيــات خودش برای بــاز کردن اين 
گره ها اســتفاده می کند. گاهی هم شماره مسئوالن يا 
افراد خيری را که می شناســد، می گيرد تا شايد بتواند 

گرفتاری بچه محل هايش را حل کند. 

 توزيع نفت و كاالهاى اساسى در محله
محلــه مقــدم کوچک اســت و همــه همديگر را 
می شناســند. خيلی ها سال هاســت در اينجا زندگی 
می کننــد و جعفری هــم يکی از آنهاســت. در خانه 
شــماره۶۳ کوچه قربانی به دنيا آمده و از بچگی شاهد 
بوده که پدر خدابيامرز و هم محله ای هايش برای   آبادانی 
محله مقدم زحمت کشيده اند. می گويد: «يادم می آيد 
که همسايه ها برای حل مشکالت محله دست به دست 
هم می دادند. خودشان از نظافت کوچه گرفته تا پيگيری 
برای   آبادانی محله را انجام می دادند. کارهای جمعی در 
اين محله از ابتدای شکل گيری اش وجود داشته و هنوز 

هم اين ويژگی و خصلت بين اهالی ديده می شود.»
جعفری هم از نوجوانی پا در رکاب پدرش گذاشته و 
هر جا که الزم بوده، برای خدمت به مردم تالش کرده 
است. اين پيگيری ها بعد از پيروزی انقالب بيشتر شد 
و در زمانی که مــردم مايحتاج زندگی خود را با کوپن 
و دفترچه بســيج اقتصادی تأمين می کردند، با کمک 
بچه های مسجدی و بسيجيان اقدام به توزيع کاالهای 
اساسی بين اهالی می کرد. توزيع خانه به خانه نفت هم 
يکی از اين کارها بود تا خانه ســاکنان محله مقدم در 

سرمای زمستان گرم باشد. 

 پشتيبانى همسر و فرزندان
متولد ســال۱۳۳۸ اســت و از زمانی که 
تشکلی به نام «شــوراياری» در محله مقدم 
شــکل گرفته، احساس مســئوليت کرده و 
شورايار محله اســت. در همه دوره ها يعنی 
۵دوره شوراياری، از طرف اهالی انتخاب شده 
تا نيازهای شهری آنها را پيگيری کند. مدتی 
هم مدير محله بوده و ۳دوره است که به عنوان 
دبير شــوراياری محله فعاليت می کند. عنوان می کند 
مغازه کوچک خواروبار فروشی اش را برای سرگرم شدن 

و دوری از افســردگی باز کرده، اما 
همه می دانند قرارهای هر روزه ای 
در اين مغازه برای حل مشکالت يا 
پيگيری امور محله برقرار می شود. 
کارمند بوده و سال۱۳۸۹ بازنشسته 
شده است. آخرين مسئوليتش نيز 
رياست يکی از شعبه های بانکی در 
محدوده پيچ شميران بود. به هرحال 
کسی که به عنوان معتمد و شورايار 
محله انتخاب می شــود، بايد وقت 
و بی وقت برای رســيدگی به امور 
مردم تالش کند. از او می پرســيم 
که آيا خانواده اش از اين وضع راضی 
هستند يا خير که جواب می دهد: 
«کارهــای جمعــی در اين محله 
زبانزد همه است و خيلی از اهالی 

برای حل مشکالت همديگر تالش می کنند. زن و مرد 
هم نــدارد و خانواده های زيادی در کارهای عام المنفعه 
حضور دارند. اعضای خانواده من هم همين طور هستند 
و عالقه زيادی به رســيدگی به مشکالت هم محله ای ها 
دارند. همسر و دخترم بسيجی هستند و در مسجد محله 
فعاليت می کنند. يکی از پســرهايم شورايار و بسيجی 
اســت و پســر کوچکم، امير، در پايگاه بسيج فعاليت 
می کند. خدمت به مردم در خون ماســت و به اين کار 
افتخار می کنيم، بنابراين همسر و فرزندانم از اينکه وقت 
خودم را برای مردم و محله صرف کنم، مشکلی ندارند. 
خوشــبختانه دامادم «عباس رمضانی» هم با ما همراه 

شده و در بازار طالفروش ها، هر ماه با کمک خّيران بسته 
و سبدهای کاال بين ۱۰۰خانواده نيازمند توزيع می کند. 
توزيع ماسک رايگان بين افراد نيازمند را هم با کمک او 

و خّيران در همين مغازه انجام می دهم.»
جعفری در ادامه حرف هايش به اهميت گره گشايی 
از مشکالت مردم اشــاره می کند و می گويد: «يکی از 
مسائلی که دين اسالم به آن اهميت زيادی داده، خدمت 
به مردم به خصوص مؤمنان است. بعد از انجام واجبات، 
برترين وســيله برای نزديکی به خدا همين کار است و 
به همين خاطر اوليای خداوند هميشه در خدمت مردم 
بوده اند. بارزترين جنبه اجتماعی عبادت 
هم هميــن خدمت به مردم و برآوردن 
نيازهای آنهاست، البته اين خدمت فقط 
در رفع مشــکالت مادی آنها خالصه 
نمی شود و گره گشــودن از کار مردم 
کمتر از رسيدگی به مشکالت مالی آنها 
نيست. اين گره گشايی می تواند با زبان، 

قدم و حتی قلم انجام شود.»

 محله مقدم نياز به رسيدگى دارد
جعفری، مشکل بزرگ محله مقدم 
را وجــود معتادان می دانــد که باعث 
شــده آســايش اهالی به خطر بيفتد 
و نتواننــد به راحتی وارد بوســتان ها 
شــوند و حتی حين   تردد در برخی از 
خيابان ها با معتادان روبه رو شــوند. او 
عنوان می کند: «متأســفانه کار زيادی در محله مقدم 
انجام نشده تا مردم به زندگی و ماندن در اينجا رغبت 
زيادی پيــدا کنند. اين فعاليت ها فقط به شــهرداری 
محدود می شود و سازمان های مختلف توجه زيادی به 
اين بخش از منطقه۱۷ نکرده اند. ساکنان اين محله به 
پرداخت عوارض، ماليات و مشارکت در همه امور با دقت 
و ظرافت زيادی توجه دارند و انتظار دارند مســئوالن 
هم به فکر آنها باشــند و مشکالت شان را در حوزه های 
مختلف حل کنند. ما در شــوراياری محله در خدمت 
اهالی هستيم، ولی به تنهايی نمی توانيم از عهده همه 

مشکالت برآييم.»

  از وقتی خودش را شناخت، يک حرف پدر را آويزه گوشش کرد: «خدمت به مردم در کنار عبادت». مرحوم مشهدی فيض اهللا قبل از اينکه از پسرش بخواهد 
در خدمت مردم و هم محله ای هايش در محله مقدم باشد، خودش نيز آستين ها را باال زده بود و هر کاری از دستش بر می آمد، برای مردم انجام می داد؛ از حفر 

چاه آب گرفته تا پيگيری برای آسفالت کوچه ها و خيابان ها و برق کشی به محله. 

ابوذر چهل اميرانى

آشنايى با پدر و پسرى كه پيگير حل مشكالت محله اند

خدمت به همسايه ها ارثيه پدرى ماست

خدمتگزارى به مردم 
لذتبخش است 

تأسی  با  «محسن جعفری» ۳۹ســاله 
از پــدر و پدربزرگش، خدمــت به مردم 
را انتخاب کرده و بــه آن افتخار می کند. 
۱۲سال اســت که وارد تشکل شوراياری 
شــده و در اين ۳دوره توانسته بخشی از 
نيازهای شــهری اهالی را پيگيری و حل 
کند. ۲۰ســال ســابقه عضويت در بسيج 
دارد و از ســال۱۳۸۸ به عنــوان فرمانده 
پايگاه بسيج شــهيد رجايی انتخاب شده 

است. 
وقتی از او می پرســيم چــرا کمک به 
مــردم محلــه و شــرکت در فعاليت های 

اجتماعــی را انتخاب کرده 
است، می گويد: «به هر راه 
که زدم، ديدم نوکری مردم 
صفای ديگری دارد. خدمت 
آنها  نوکــری  و  مــردم  به 
منطقه۱۷  در  به خصــوص 
که بيشــتر اهالی به دليل 
بی اطالعــی يــا نداشــتن 
وقت نمی تواننــد مطالبات 

خود را پيگيری کنند، افتخاری اســت که 
نصيبم شــده و تا زمانی که زنده ام، پيگير 

درخواست های شان خواهم بود.»
وی مشکل عمده محله اش را آسيب های 
اجتماعــی از جمله اعتيــاد، طالق و فقر 
می داند و درباره داليل بروز آنها می گويد: 
«به نظر من درباره آسيب های اجتماعی از 
جمله اعتياد فرهنگسازی مناسبی نشده تا 

جوان ها به بيراهه کشيده نشوند.»
جعفری برای رهايــی محله اش از اين 
معضالت پيشــنهادی هم دارد. می گويد: 
اتــاق فکر در منطقه۱۷ تشــکيل  «بايد 
شود و افراد و سازمان های مختلف در آن 
حضور داشــته باشــند. وقتی در اين اتاق 
فکر بسيجيان، شــوراياران، پيشکسوتان، 
معتمــدان محله، نمايندگان شــهرداری، 
آموزش و پــرورش، کالنتری، بهداشــت 
و... حضور داشــته باشند، هر کسی بنا بر 
وظايف يا اختيار خود می تواند گوشه ای از 
کار را گرفته و برای حل معضالت موجود 
تالش کند. در اين صورت نقصی در انجام 
کارها ديده نمی شــود و همه ســازمان ها 
و تشــکل های مردمی و محلی می توانند 
بــا همکاری يکديگــر، معضالت و نواقص 

موجود را برای هميشه حل کنند.»
از  را  محلــه  راه اندازی ســراهای  وی 
اقدام های مهمی می داند که در سال های 
انجام شده اســت. می گويد: «البته  اخير 
بايد از اين فضاها به نحو احســن استفاده 
شــود. خوشــبختانه ســرای محله مقدم 
در ايــن زمينه عملکرد خوبی داشــته و 
اطالع رسانی مناســبی برای ترغيب مردم 
برای شرکت در کالس ها و برنامه ها انجام 
داده است. دسترسی همه اهالی هم به اين 
سرای محله آسان اســت و با وجودی که 
ايــن مرکز به دليل شــيوع ويروس کرونا 
تعطيل شــده، اما فعاليت های مؤثری در 
فضای مجازی انجام می شــود. توزيع مواد 
ضد عفونی کننده، ماســک و بســته های 
آموزشی برای افزايش آگاهی مردم درباره 
نحوه مقابلــه با اين ويروس هم توســط 
شوراياران، سرای محله و بسيجيان با قوت 

ادامه دارد.»

اجتماعــی را انتخاب کرده 
است، می گويد: «به هر راه 
که زدم، ديدم نوکری مردم 
صفای ديگری دارد. خدمت 
آنها  نوکــری  و  مــردم  به 

محسن جعفرى که بيشــتر اهالی به دليل 
ساكن محله

نادر جعفرى اشلقى
دبير شورايارى محله

كارهاى جمعى محله 
مقدم زبانزد همه است 
و خيلى از اهالى براى 

حل مشكالت همديگر 
تالش مى كنند. زن 

و مرد هم ندارد و 
خانواده هاى زيادى در 

كارهاى عام المنفعه 
حضور دارند

سالمت

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

مركز جامع ولى عصر(عج)پس از 4 سال تعطيلى با 
برنامه هاى جديدى شروع به كار كرده است

عليه كروناويروس با 
«هر خانه، يك پايگاه سالمت»

 «سميرا فروتنی» پزشک بخش کرونا در شيفت دوم مرکز جامع شهرک 
ولی عصر(عج) از شــهروندان تقاضا می کند که در صورت برقراری تماس 
تلفنی هريک از کارشناسان مرکز بهداشت، اطالعات را صادقانه و درست 
در اختيارشــان قرار دهند تا اين پروژه به هــدف اصلی خود، که همان 
قطع زنجيره ويروس کروناســت، برسد.  فروتنی می گويد: «بهبود وضع 
کنونی و متوقف کردن ســرايت ويروس کرونا به افراد ســالم مهم ترين 
رسالتی است که اکنون بردوش حوزه بهداشت و درمان است و اين مرکز 
نيز به عنوان مجموعه کوچکی از حوزه بهداشــت و درمان تالش می کند 
تا هرچه ســريع تر به اين وضع خاتمه دهد و با همکاری شــهروندان بر 
ويروس کرونا فائق آيد. به همين دليل کارشناسان مرکر بهداشت به طور 
مداوم وضعيت بيماران کرونايی و افراد مشکوک به کرونا را رصد می کنند 
و ضمن مشاوره، به آنها می آموزند که چگونه اعضای خانواده، نزديکان و 
ديگران را از خطر ابتال به اين بيماری محافظت می کنند.» کارشناســان 
مرکز جامع سالمت شــهرک ولی عصر(عج) حتی برای مراجعه حضوری 
به منزل شــهروندان مشــکوک به بيماری کرونا از آنها 
اجازه می گيرند و با هماهنگی قبلی به خانه شان می روند 
و بــه معاينه و ويزيت رايگان بيماران کرونايی می پردازد.  
فروتنــی از طرح غربالگری کوويد۱۹ در محله ها با کمک 
تيم های ســالمت محلی صحبت می کند و می گويد: «در 
اين طرح همه تيم های ســالمت محلی از جمله رابطان 
ســالمت و... با مرکز بهداشــت شــهرک ولی عصر(عج) 
همکاری دارند. آنها محله به محله، کوچه به کوچه و خانه 
به خانه شــهروندان را در جريان برنامه ها و خدمات اين 
مرکز قرار می دهند. اين افراد با مراجعه به محله ها و شناسايی افرادی که 
عالئم مشابه بيماری کرونا دارند، آنها را به مراکز بهداشت معرفی می کنند 
تا پزشک ويژه در اسرع وقت با انجام معاينه اوليه و در صورت نياز گرفتن 
تست «پی. سی. آر» مشخص کند که بيمار کوويد ۱۹ هستند يا خير.» 

بيماريابى به موقع؛ قطع زنجيره كرونا
به تازگی دســتگاه تست سريع کوويد۱۹ توسط دانشمندان ايرانی توليد 
شــده که قادر اســت ظرف مدت ۲۰ تا ۳۰ دقيقه نشان دهد که آيا فرد 

مورد نظر به کوويد۱۹ مبتالست يا خير. 
رئيس مرکز بهداشــت جنوب غــرب تهران با تأييد ايــن مطلب اضافه 
می کند«در طرح محله محوری که وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا 
آن را مديريت می کند، اين دســتگاه ها به شــکل انبوه توليد و در نقاط 
مختلف توزيع می شود. امتياز اين نوع تست به ساير روش های تشخيصی 
کوتاه بودن زمان اعالم نتيجه است که باعث می شود عمليات بيماريابی 
زودتر انجام می شود، چراکه امکان دارد فردی که به ظاهر سالم است ناقل 
کرونا باشــد و ناآگاهانه ويروس را به افراد سالم انتقال دهد، در صورتی 
که اگر زودتر متوجه ابتال به اين بيماری می شد با مشورت پزشک مدتی 
را در قرنطينه می گذراند و ارتباطــش را با اطرافيان قطع و دوره درمان 
را ســپری می کرد.» عاليی با بيان اينکــه بيماريابی به موقع يعنی قطع 
زنجيره کرونا و خالص شــدن از وضعيت فعلی، اضافه می کند: «خدمات 
مشــاوره ای کرونا در مرکز جامع سالمت شــهرک ولی عصر(عج) شامل 
معاينه و تشــخيص بيماری کوويد ۱۹، در ۲شــيفت صبح و بعد از ظهر 
اســت. شهروندان از ۸ صبح تا ۱۴ و از ۱۴ تا ۲۰ به بخش ويژه خدمات 

کرونا مراجعه و رايگان از اين خدمات استفاده کنند.»

خدمات ويژه كرونايى به شهروندان

سميرا فروتنى 
پزشك بخش كرونا 

مركز بهداشت

  يک سال پس از پيروزی انقالب اسالمی مرکز بهداشت ولی عصر(عج) در خيابان 
ياران ساخته و بهره برداری از آن آغاز شد. مهم ترين فعاليت های اين مرکز در امور 
مربوط به تنظيم خانواده، کنترل جمعيت و ارائه ساير خدمات بهداشتی رايگان به 
شهروندان بود. مرکز جامع ولی عصر(عج) پس از چند دهه فعاليت مستمر، سال۹۵ 

تعطيل شد و ساختمان آن در طرح بازسازی و مقاوم سازی قرار گرفت. 

مريم قاسمى

افتتــاح اين مرکــز بهداشــتی بعد از ۴ ســال و 
بهره بــرداری از آن به عنــوان ششــمين مرکز جامع 
سالمت منطقه ۱۸، در شرايطی که بحران کرونا روزانه 
جان تعداد بســياری از شهروندان بی گناه را می گيرد، 
اتفاق خوبی اســت، ضمن اينکه مرکز جامع سالمت 
ولی عصر(عج) مجــری طرح «هرخانه، يک پايگاه» در 
محله هاســت و می خواهد در شناسايی به موقع افراد 
مشــکوک به کرونا و قطع زنجيره ايــن ويروس وارد 

ميدان شود.
 

ثبت نام 299هزار نفر در سامانه سيب
«ماهرخ عاليی» رئيس مرکز بهداشت جنوب غرب 
تهران می گويد: «در اين مرکز خدمات متنوع و رايگان 
به همه گروه های ســنی ارائه می شود؛ از نوزادانی که 
تازه به دنيا می آيند تا ســالمندانی که توان راه رفتن 
ندارند. از خدمات رايگان اين مرکز می توان به مشاوره 
قبل از ازدواج، تشــکيل پرونده بــرای مادران باردار و 
ويزيت توســط متخصص و ماما، برگزاری کالس های 
آمادگــی برای تولد فرزند، معاينه و غربالگری نوزادان، 
واکسيناسيون اطفال، اقدامات پيشگيرانه برای کاهش 
بيماری های غير واگير مثل ديابت، فشــارخون، چربی 

خون اشاره کرد.»
وی از اجــرای طرح ويژه «هر خانــه، يک پايگاه» 
در محله ها صحبــت می کند و می گويد: «اين طرح با 
مشارکت شــهروندان انجام می شود و هدف اصلی آن 
ارتقای بهداشت و سالمت خانواده ها و کنترل و کاهش 

اين  بيماری های غير واگير است. در 
طرح ضمن شناسايی و دريافت 

و  شــهروندان  اطالعــات 
ارتباط و تعامل مستمر و 

هدفمند با آنها در جريان کامل وضعيت سالمت شان 
قرار می گيريم. طبق آخرين يافته ها، منطقه۱۸ حدود 
۴۲۵هزار نفر جمعيت دارد که از اين تعداد، ۲۹۹هزار 
نفر در سامانه يکپارچه«سيب» ثبت نام کرده اند و از 
امکانات متنوع مرکز جامع سالمت استفاده می کنند. 
اکنون نيز تالش برای ثبت اطالعات فردی۱۲۶هزار 
نفر از شــهروندان ادامه دارد.» وی در پاســخ به اين 
سؤال که در طرح «هر خانه، يک پايگاه» چه اتفاقی 
قرار است بيفتد، می گويد: «مهم ترين اتفاق اين است 
که با تکميل اطالعات فردی شــهروندان در سامانه 
ســيب می توان وضعيت سالمت شــهروندان را به 
دقت بررسی و در مواقع ضروری از آن بهره برداری 

کرد.»
فراينــد اجرای طرح «هر خانه، يــک پايگاه» به 

اين صورت اســت که کارشناســان مرکز بهداشت با 
شــهروندان ارتباط تلفنی برقــرار می کنند و با طرح 
سؤاالتی از قبيل سن، سابقه بيماری، داروی مصرفی، 
عالئم بيماری و... اطالعات اوليه ای از وضعيت سالمت 

آنها به دست می آورند. 
عاليی تأکيد می کند که اين طرح بيش از هر زمان 
ديگری در بحران کرونا کاربرد دارد، چراکه با اين کار 
می توان به ســرعت بيماريابی کرد و با شناسايی افراد 
مشــکوک به ويروس کرونا از شيوع و گسترش آن در 

جامعه جلوگيری کرد. 

سؤال که در طرح «هر خانه، يک پايگاه» چه اتفاقی 
قرار است بيفتد، می گويد: «مهم ترين اتفاق اين است 
که با تکميل اطالعات فردی شــهروندان در سامانه 
ســيب می توان وضعيت سالمت شــهروندان را به 
دقت بررسی و در مواقع ضروری از آن بهره برداری 

فراينــد اجرای طرح «هر خانه، يــک پايگاه» به 
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طرح ضمن شناسايی و دريافت 

و  شــهروندان  اطالعــات 
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شهردار ناحيه نمونه پايتخت و برگزيده 
جشنواره شهيد رجايی 

مديون همكارى شهروندان و 
حمايت شهرداريم 

در جشــنواره شهيد رجايی امسال، شهردار ناحيه ۷ منطقه 
۱۸، از ميان ۱۲۲ ناحيه، به عنوان مدير نمونه پايتخت انتخاب 

شده است. 
«امير محمدی» شــهردار ناحيه۷ منطقه۱۸ از سال۸۴ در 
شهرداری فعاليت می کند و در طول اين سال ها در بخش های 
مختلف مســئوليت اجرايی داشــته اســت. او می گويد: «در 
سال۱۳۹۸شــهرداری منطقه۱۸ موفق شد بزرگ ترين پرونده 
اجــرای رأی مــاده ۱۰۰(تخريــب بناهای غيرقانونــی) را در 
شهرداری تهران به نام خودش ثبت کند. در ناحيه۵ و محدوده 
محله خليج فارس سوله و کارگاهی به مساحت ۱۵هزار مترمربع 
برای نگهداری و توزيع انواع کود شــيميايی وجود داشــت که 
بيش از ۵۰سال به صورت غير قانونی و غير مجاز فعاليت می کرد 
و به دليل مشــکالت زيســت محيطی از جمله انتشار گازهای 
سمی در فضای محله همواره مورد اعتراض و گاليه شهروندان 
بود، بنابراين با دســتور مقــام قضايی و با پشــتيبانی عوامل 
اجراييات شــهرداری منطقه ۱۸، ســوله و انبار مواد شيميايی 

کامًال تخريب شد.»
شــهردار ناحيه برگزيده پايتخت کــه در ناحيه ۲ و ۵ هم 
سابقه فعاليت دارد، می گويد: «يکی ديگر از افتخارات شهرداری 
منطقه۱۸، اجرای طرح مســکن جايگزين برای ساکنان کوی 
زينبيــه بود که در صورت توافق با شــهرداری و تحويل کليد 
خانه فرسوده خود، يک واحد آپارتمان نوساز تحويل می گرفتند. 
اکنون بيش از ۹۰درصد از اين امالک فرســوده تعيين تکليف 
شده اند. تعدادی از خانه ها مشکل انحصار وراثت و چندمالکيتی 
دارند که اميدواريم به زودی اين موانع نيز برطرف و اين خانه ها 

تخريب شود.» 
محمدی در ادامه از آغاز به کار طرح تعريض بلوار شهيدان 
بهرامــی صحبت می کند و می گويد: «اجــرای اين پروژه چند 
دهه به تعويق افتاده بود و کســی فکرش را نمی کرد که روزی 
ديوار محکم کارخانه متروکه آرد، پاساژ سعيد و ساير گاراژها و 
مراکز تجاری که به حريم پياده راه تجاوز کرده بودند فرو بريزد. 
شهردار منطقه ۱۸، هميشه به شهرداران نواحی توصيه می کند 
که به جای پشت ميزنشينی در ميدان باشند و از نزديک مسائل 
مردم را لمس کنند. مثًال درباره پياده راه بلوار شهيدان بهرامی 
بايد فکر کنيم که خانواده خودمان قرار است از اين گذرگاه های 
باريک و دندانه دار عبور کنند. همه اين مســائل باعث شــد تا 
با انگيزه بيشــتری وارد ميدان شــويم و با 
توجه به حادثه ســاز و ناايمــن بودن اين 
ساختمان های متروکه و مخروبه اقدام به 
تخريب ديوار کارخانه آرد، پاســاژ سعيد 
و... کنيم. بســياری از مالکان مغازه ها 
و فروشــگاه های معــارض نيز با 
شهرداری منطقه ۱۸ همکاری 
کردند و با عقب نشينی امالک 
اراضی  باعث شــدند  خــود، 
تصرف شــده هرچه زودتر به 

نفع شهروندان آزاد شوند.»
دربخش  ناحيه۷  شهردار 
اشاره  با  پايانی صحبت هايش 
به تأکيد مقــام معظم رهبری 
به حفظ و صيانت از زمين های 
کشــاورزی می گويــد: «ايــن 
ناحيه۷  محــدوده  در  زمين ها 
فراوان و به همين دليل همواره 
مورد توجه سودجويان هستند. 
بايد با تعامل ويژه با دستگاه های 
قضايی چهار دانگه و اسالمشهر 
و همچنين افزايش گشت های 
ويــژه شــهربان و حريم بــان 
و  ساخت وســاز  هرگونــه  از 
زمين هــای  تغييرکاربــری 
خواهد  جلوگيری  کشــاورزی 

شد.»

 شهردارى منطقه 18 رتبه نخست جشنواره شهيد رجايى را كسب كرد

امضـاى شهرونـدان 
پاى كارنامه ممتاز

با انگيزه بيشــتری وارد ميدان شــويم و با 
توجه به حادثه ســاز و ناايمــن بودن اين 
ساختمان های متروکه و مخروبه اقدام به 
تخريب ديوار کارخانه آرد، پاســاژ سعيد 
و... کنيم. بســياری از مالکان مغازه ها 
و فروشــگاه های معــارض نيز با 

به تأکيد مقــام معظم رهبری 
به حفظ و صيانت از زمين های 
کشــاورزی می گويــد: «ايــن 

فراوان و به همين دليل همواره 
مورد توجه سودجويان هستند. 
بايد با تعامل ويژه با دستگاه های 

کودکان  تخصصی  بيمارســتان  ساخت 
حکيم از جمله پروژه هايی اســت که پس 
از تکميــل و بهره برداری تأثير بســزايی 
در کاهــش کمبودهــای درمانی در حوزه 
خواهد  تهران  در جنوب  کودکان  بهداشت 
ساکنان  از  آقامحمدی»  «نصرت  داشــت. 
محله شــهيد رجايی اين پروژه را بی نظير 

می داند و به آن نمره ۲۰ می دهد و می گويد: 
برای  بيمارستانی  شهر  از  محدوده  «دراين 
درمان تخصصی کودکان وجود نداشــت و 
با ساخت بيمارســتان کودکان حکيم اين 
کمبــود به طور کامل رفع می شــود. حتی 
از جمله ۱۷،  مناطق همجــوار  ســاکنان 
۱۸، ۱۹، ۲۱ و۹ نيز به ســهولت می توانند 

ازامکانات متنوع اين مرکز درمانی استفاده 
کنند و نيازی به مراجعه به بيمارستان های 

مرکز، شمال، شرق و غرب تهران ندارند.»
پروژه ســاخت بيمارســتان تخصصی 
پيگيری  با  و  خّيران  توسط  کودکان حکيم 
شهردار منطقه۱۸ و حمايت شهردار تهران 
و اعضای شورای شــهر به سرعت در حال 

پيشرفت است و به نظر می رسد فاز نخست 
آن ســال۱۴۰۰ به بهره برداری برسد. اينجا 
نخســتين بيمارســتان پايتخت است که 
پروانه ساختمانی دارد و همه زيرساخت های 
برای تسهيل  امکانات جانبی  الزم و تأمين 
عبور و مرور شهروندان از نقاط مختلف به 
اين نقطه از شهر پيش بينی شده که نمونه 

پايانه  آن ساخت ايســتگاه خط۳ مترو و 
بيمارستان کودکان  اتوبوســرانی، نزديک 

حکيم است. 
«احمدعلی صبح جو» دانشــجوی سال 
آخر رشته عمران و ســاکن محله شهيد 
می دهد  بااليی  امتياز  پروژه  اين  به  رجايی 
و می گويد: «تــا به حال تصور می کردم که 

اين طرح ها فقط در مناطق باالی شهراجرا 
می شود. ساخت چنين بيمارستان مجهزی 
در جنوب شــهر، ديدگاه اشــتباه من و 
بسياری از مردم را تغيير داد و همه به اين 
باور رسيده اند که مسئوالن شهری به فکر 
توزيع عادالنه امکانات و خدمات درمناطق 

مختلف شهرهستند.»

پروژه بيمارستان 
تخصصى كودكان و 
ايستگاه مترو 

پاكسازى زمين هاى كشاورزى 
تقى آباد بعد از 30 سال

يکی از فعاليت های مهم در منطقه 
۱۸، پاکســازی اراضــی کشــاورزی 
تقی آباد است که تا همين چند وقت 
پيش به محل دپو و انباشــت زباله و 
پســماند تبديل شده بود و اين امر به 
جز چهره زشــت و آلودگی محيطی، 
تقی آباد  برای ســاکنان  را  مشکالتی 
و محله هــای اطراف بــه وجود آورده 
بود. شهرداری منطقه ۱۸ با توجه به 
حساســيت موضوع و خواسته به حق 
شهروندان با جديت وارد عمل شد و در 

يک اقدام ضربتی با دستور مقام قضايی و با حمايت 
نيروهای ويژه پليس، اراضی تصرف شــده توسط 
ضايعاتی ها را آزاد کرد. درمرحله بعد با پاکســازی 
و جمع آوری بيش از۱۵هزارکاميــون زباله، نخاله 
و ضايعات، زمين ها را به وضع مناســب برگرداند. 
«محمدنادر جاللی»از ساکنان تقی آباد به اين طرح 
شهرداری نمره ۱۸می دهد و می گويد: «از وقتی که 
زمين های کشاورزی تقی آباد پاکسازی شده ديگر 
بوی بد و تعفن شــديد احساس نمی کنيم و  تردد 
ضايعاتی های سيار نيز در اين محدوده به طورکلی 
برطرف شــده اســت.» وی به وضعيت سابق اين 
محل اشاره می کند و می گويد: «ضايعاتی ها پس از 
تخليه سطل های مکانيزه، زباله ها را با گاری و وانت 
به اين زمين ها منتقــل می کردند و پس از صرف 
ســاعت ها وقت برای جدا کردن پالســتيک، مقوا، 
آهن آالت، باقيمانده پسماندها را به شکل نامناسب 
در زمين کشــاورزی رها می کردنــد و می رفتند.» 
اين شهروند تأکيد می کند که در ۳۰سال گذشته 
کسی نتوانسته بود اين زمين ها را از ضايعاتی ها پس 
بگيرد و افراد فرصت طلب خودشــان را مالک اين 

اراضی می دانستند. 

آزادسازى پياده راه «شهيدان بهرامى» 
پس از 60 سال 

نامــش را هرچــه می خواهيــد بگذاريــد، اما 
«آزادسازی خيابان شــهيد بهرامی» عنوانی است 
که کاســبان و اهالی شهرک ولی عصر(عج) برايش 
انتخاب کرده اند و به نظر اســم بامسمايی می آيد. 
اگر در اين محله زندگــی می کنيد بدون  ترديد از 
تغييراتــی که در چند وقت اخيــردر اين معبر پر 
رفت وآمد بــه وجود آمده مطلع شــده ايد. تعيين 
تکليــف ســاختمان های فرســوده، کارخانه های 
متروکــه، گاراژهــا واماکن تجــاری غيرمجاز، که 
در۶۰سال گذشته هميشه ســايه سنگين شان بر 
ســر پياده راه ها و مســير عبور و مرور مردم بوده، 
مهم ترين اتفاق شهری در اين بخش از منطقه۱۸ 

به شمار می رود. 
«محمد بهارمستيان» از کارمندان شرکت واحد 
اتوبوسرانی درباره طرح عقب نشينی بلوار شهيدان 
بهرامی می گويد: «اهالی سال ها چشم انتظار اجرای 
چنين پــروژه ای بودنــد. پياده راه بلوار شــهيدان 
بهرامی بســيار باريک و نامناسب بود. اين مسئله 
باعث شــده بود تا رهگذران ترجيح دهند به جای 
عبور از پيــاده راه در طول خيابــان قدم بزنند که 
خالی از خطر نبود. اکنون شــهرداری 
در نقاط مختلف بلوار شهيدان بهرامی 
طــرح تعريض معبر و عقب نشــينی 
ســاختمان های معارض را اجرا کرده 
و شــهروندان با خيال راحت و بدون 

دغدغه در پياده راه قدم می زنند.»
وی می گويد: «کارخانه آرد و پاساژ 
سعيد جزء ســاختمان های مخروبه و 
متروکــه ای بودند که غير از دردســر 
برای اهالی چيزی نداشتند و اکنون با 
اجرای اين طرح شرشان از سر اهالی 

کوتاه شده است.»

يکی از فعاليت های مهم در منطقه 
، پاکســازی اراضــی کشــاورزی 
تقی آباد است که تا همين چند وقت 
پيش به محل دپو و انباشــت زباله و 
پســماند تبديل شده بود و اين امر به 
جز چهره زشــت و آلودگی محيطی، 
تقی آباد  برای ســاکنان  را  مشکالتی 
و محله هــای اطراف بــه وجود آورده 
 با توجه به 
حساســيت موضوع و خواسته به حق 
شهروندان با جديت وارد عمل شد و در 

عبور از پيــاده راه در طول خيابــان قدم بزنند که 
خالی از خطر نبود. اکنون شــهرداری 
در نقاط مختلف بلوار شهيدان بهرامی 
طــرح تعريض معبر و عقب نشــينی 
ســاختمان های معارض را اجرا کرده 
و شــهروندان با خيال راحت و بدون 

دغدغه در پياده راه قدم می زنند.»

سعيد جزء ســاختمان های مخروبه و 
متروکــه ای بودند که غير از دردســر 
برای اهالی چيزی نداشتند و اکنون با 
اجرای اين طرح شرشان از سر اهالی 

کوتاه شده است.»

اجراى طرح «كليد به كليد»
در كوى زينبيه

ســاکنان کــوی زينبيه شــهرک 
کوچه  فرســوده ترين  ولی عصر(عج)، 
منطقــه۱۸،  شــهرداری  ناحيــه۲ 
نمی کردند شهرداری  تصور  هيچ وقت 
با اجرای يک طرح ويژه به کمک شان 
بيايــد. در طرح ويژه «کليد به کليد» 
قابل  ساکنان خانه های فرسوده وغير 
ســکونت، در ازای تحويل کليد خانه 
قديمی شان، يک واحد آپارتمان نوساز 
و مســتحکم به اندازه متــراژ زمين و 

ملک شان دريافت کردند. 
«صادق ســرداری» از شهروندان ساکن شهرک 
ولی عصر(عج) به اين طرح شــهرداری منطقه۱۸، 
نمــره۲۰ می دهــد و می گويد: «من کســانی را 
می شناختم که سال ها در خانه فرسوده و در حال 
ريزش زندگی می کردند و به دليل شرايط نامناسب 
اقتصادی نمی توانســتند خانه شان را بکوبند و از نو 
بسازند، ضمن اينکه بخشی از مساحت امالک شان 
با اجرای طرح عقب نشــينی و بازگشــايی مسير 
از بيــن می رفت و مقدار کمی از زمين شــان باقی 
می ماند و به همين دليل خانواده ها ترجيح می دادند 
در همين خانه های در حــال ريزش زندگی کنند 
و خودشــان را به دردســر نيندازند، اما شهرداری 
منطقه ۱۸ با اجرای طرح«کليد به کليد» در کوی 
زينبيه نشان داد که به بهبود زندگی ساکنان بيش 
از همه چيز توجه دارد. چند نفر را می شناســم که 
کليد خانه فرسوده شان را تحويل داده و اکنون در 
آپارتمان های نوساز پروژه بهار ساکن شده و بسيار 

راضی اند.»

جمع آورى كانكس ها، تخريب سوله هاى 
غير مجاز

بسياری از زمين های حاشــيه بزرگراه آزادگان 
درمحدوده منطقه۱۸ کاربری زراعی و کشــاورزی 
دارد و پس از چند دهــه بی توجهی به زمين های 
خشک و باير تبديل شــده اند. نکته اينجاست که 
اجــاره اين زمين ها بســيار ارزان تــر از مغازه ها و 
فروشگاه های داخل شهراست، به همين دليل برخی 
افراد ســودجود با اجاره کردن اين زمين ها و نصب 
چند کانکس پيش ساخته اقدام به راه اندازی کسب 
و کار غير قانونی می کردند. شــهرداری منطقه۱۸، 
بــا هدف حفــظ و صيانت از اراضی کشــاورزی و 
جلوگيری از هرگونه بهره برداری غيرقانونی نسبت 
به بازپس گيری اين اراضی اقدام کرد که نمونه آن 
جمع آوری کانکس های غيرمجاز حاشــيه بزرگراه 
آزادگان وهمچنين تخريب ســوله های غير قانونی 
خيابان شهيد منصور عمرانی در محله زاهدی است. 
«احمد باباخانــی» از فرهنگيان منطقه ۱۸، با 
اشــاره به نمای بصری نازيبايی که قبًال در مسير 
داشــت،  وجــود  آزادگان  بزرگــراه 
می گويد: «اين کانکس ها چهره ورودی 
منطقه را بســيار زشت کرده بود و از 
طرف ديگر توقف خودروهای عبوری 
درکنار بزرگراه بــرای خريد و فروش 
باعث بروز تصادفات رانندگی می شد. 
از ســوی ديگر با ايجاد پاتوق شــبانه 
برای خالفکاران و شــيوع بزهکاری و 
ناهنجاری های اجتماعی، اين زمين ها 
به يکی از نقــاط جرم خيزمنطقه۱۸ 

تبديل شده بود.»
او بــه اين طرح شــهرداری نمره 
۱۹می دهد و می گويد: «بايد تکليف 
زمين هــای کشــاورزی حريم بزرگــراه آزادگان و 
خيابان شهيد عمرانی روشــن شود، چراکه امکان 
دارد پس از مدتی افراد خالفکار و کانکسی ها دوباره 

به اينجا برگردند و دردسرها از نو شروع شود.»
«ســعيد آقاغفاری» از کاســبان جــوان محله 
شــهيد رجايی نيز بــه طرح تخريب ســوله های 
غير مجــاز صنايع چوبــی و مبلمان نمــره عالی 
می دهد و می گويد: «با اجرای اين طرح کســب و 
کار فروشگاه ها و توليدی هايی که به طورقانونی در 
اين محدوده فعاليــت می کنند رونق پيدا می کند. 
در ضمن خيال شــهروندان راحت می شود چون از 
مراکــز مجاز کاالهای مورد نيازشــان را خريداری 

می کنند.»

ســاکنان کــوی زينبيه شــهرک 
کوچه  فرســوده ترين  ولی عصر(عج)، 
 ،
نمی کردند شهرداری  تصور  هيچ وقت 
با اجرای يک طرح ويژه به کمک شان 
بيايــد. در طرح ويژه «کليد به کليد» 
قابل  ساکنان خانه های فرسوده وغير 
ســکونت، در ازای تحويل کليد خانه 
قديمی شان، يک واحد آپارتمان نوساز 
و مســتحکم به اندازه متــراژ زمين و 

اشــاره به نمای بصری نازيبايی که قبًال در مسير 
داشــت،  وجــود  آزادگان  بزرگــراه 
می گويد: «اين کانکس ها چهره ورودی 
منطقه را بســيار زشت کرده بود و از 
طرف ديگر توقف خودروهای عبوری 
درکنار بزرگراه بــرای خريد و فروش 
باعث بروز تصادفات رانندگی می شد. 
از ســوی ديگر با ايجاد پاتوق شــبانه 
برای خالفکاران و شــيوع بزهکاری و 
ناهنجاری های اجتماعی، اين زمين ها 

به يکی از نقــاط جرم خيزمنطقه
تبديل شده بود.»

 جشنواره شهيد رجايی برای تحقق شعار«شهروندمداری»، «سالمت اداری» و «کاهش فاصله بين مردم و مسئوالن» ازسال ۱۳۷۵کليد 
خورده و اجرای آن تاکنون ادامه دارد. در اين جشــنواره، که سالی يک بار برگزار می شود، کارکرد نهادهای مختلف به دقت بررسی و در 
نهايت سازمان و مدير موفق در هر حوزه، معرفی و تقدير می شود. در جشنواره شهيد رجايی سال ۱۳۹۹که به تازگی برگزار شد، شهرداری 
منطقه ۱۸ توانست رتبه برتر را از آن خود کند که بی ارتباط با اجرای پروژه های کوچک مقياس محلی در يک  سال گذشته نبود. به همين 
بهانه به سراغ اهالی رفته ايم و نظر آنها را درباره پروژه هايی که شهرداری منطقه اجرا کرده، همچنين اهميت اين طرح ها در بهبود وضعيت 

زندگی شان پرسيده ايم و البته مسئوالن شهرداری نيز اطالعاتی از پروژه ها در اختيارمان گذاشتند.
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شــاطر«داود روغنی» از نوجوانی به پاچال داری و شاطری و خليفه گری در 
نانوايی های سنگک محله نفرآباد مشغول بود و در۱۸سالگی صالحيت شاطری 
او توســط خليفه های نانوايی ســنگکی تأييد شــده بود. او در سال۱۳۰۱در 
محله نفرآباد شــهرری به دنيا آمد و با آنکه در خردســالی از نعمت پدر و مادر 
محروم شد، تا کالس ششم ابتدايی تحصيل کرد. پدر و پدربزرگ شاطرداود از 
سرپرستان و اداره کنندگان نانوايی سنگکی بودند و جد او در روستای «چشمه 
شاهی» شهرری آسياب آبی ساخته بود. در دهه ۱۳۱۰در ميان اهالی شهرری 
تعداد افرادی که تا کالس ششم ابتدايی درس می خواندند، انگشت شمار بود و 
شاطرداود با وجود داشتن «تصديق ششــم ابتدايی» از مردان باسواد شهرری 
به شــمار می آمد. او«جواد صفی نژاد» را می شناخت و می دانست سر اين جوان 

هميشه به کتاب و تحقيق و نوشتن گرم است. 
 وقتی صفی نژاد از شاطرداود خواست که خاطراتش را از تغيير روش پخت 
نان در شــهر ری، از گذشته تا امروز، بنويسد شاطر جوان فکر نمی کرد از پس 
اين کار برآيد. وصف و توصيف صفی نژاد از لذت تحقيق و قلم زدن درباره آداب 
و سنت های ايرانی پرشور و هيجان بود و حس و حال او به شاطر اهل دل محله 
نفرآباد جرئت نوشتن داد. صفی نژاد هر فصل از کتاب را که توسط شاطر«داود 
روغنی» نوشــته می شد، ويرايش و بازنويســی می کرد تا کم کم دايره المعارف 
کاملی از آداب پخت نان سنگک در نانوايی های شهرری گردآوری شد. شهرری 
از کهن ترين شهرهای ايران باستان است و مناسب ترين مکان برای اين پژوهش 

فرهنگی به شمار می آيد. 

 عالمت نگارى شاطران
تاريخ نگاری کتاب از اوايل دهه۱۳۱۰آغاز می شــود و در فصول مختلف آن 
درباره  نان ســنگک و چگونگی پخت آن، روابط مردم بــا نانوايی، نانوا، کارگر، 
کارفرما، چگونگی رفتار کارگران بــا يکديگر و با مردم، مراحل تهيه  مواد الزم 
برای تهيه  نان سنگک مانند آرد، سوخت، نمک، و ابزار کار شاطران توضيح داده 
شده است. در بخشی از اين کتاب آمده است: «در آن زمان شغل شاطری بسيار 
باارزش و قابل احترام توده های مردم بود. شاطرهای قديم نان سنگک هرکدام 
به ســليقه خود در روی نانی که می پختند عالمت مخصوصی از خود بر جای 
می گذاردند که شاطرهای ديگر با آن عالمت آشنايی داشتند و نان دست پخت 

همکاران را می شناختند.» 
شــرح خاطرات شــاطر داود نشان می دهد که شــاطران هر نانوايی به طور 
معمول روزانه بين۱۵تا۱۸من خمير نان(معادل۱۸۰تا۲۱۶کيلوگرم) را در۲نوبت 
می پختنــد. واحد ســنجش وزن خمير«ری» بوده که معــادل يک من يا ۱۲ 
 کيلوگرم بوده اســت. شاطرداود بر خالف ساير شــاطرها اهل شعر و موسيقی 
و شــيفته ادبيات بود. درد شديد کتف دليل از کارافتادگی بسياری از شاطران 
هم دوره مرحوم روغنی بوده اســت. درکتاب نان ســنگک آمده است: «قبل از 
سال۱۳۳۰باغ حسين عبداهللا در غرب هاشم آباد شهرری پاتوق شاطرهای يدکی 
بود، اگر به مناســبتی شــاطری بر ســر کار خود حاضر نمی شد، شاطرمحمد 
ســبزواری را از اين پاتــوق به پخت دعوت می کردنــد و برای خميری که 
می پخت اجــرت می گرفت، هريک ری۱۲قران.» مرحــوم روغنی درباره 
بخشندگی شــاطران قديم شهرری گفته است: «آن زمان ها در نانوايی ها 
گذشــت و مردانگی در کار بــود. پيرمردان، پيرزنــان، از کارافتادگان و 

کودکان اگر پول نداشتند نان مجانی بدان ها داده می شد.»

 چراغى كه خاموش شد
صفی نژاد می گويد:  «شهر ری از گذشته محل کاشت و توليد گندم بوده 
است و اهالی در خانه های خود تنور داشتند و با محصول زمين های خود 
آرد و نان تهيه می کردند، بنابراين نانوايان برای رونق کسب خود مجبور 
بودنــد آردی مرغوب تهيه و در پخت نان دقــت کنند تا فروش خوبی 
داشته باشند. اين شرايط در ميان شاطران سنگک پز شهرری بر سر پخت 
نان باکيفيت مســابقه و رقابت به وجود آورده بود، اما امروز با تغيير شيوه 
زندگی مردم، اين دقت از بين رفته و بســياری از آداب پخت نان سنگک 
به فراموشــی سپرده شده است. به همين دليل کيفيت نان سنگک بسيار 
پايين آمده و به نانی کم خاصيت تبديل شــده کــه عطر و طعم نان های 

قديمی را ندارد.»
اين محقق شهرری برای چاپ کتاب نان سنگک مشقت بسياری کشيده 
اســت و می گويــد: «در اواخر دهه۵۰ اصل کتاب نان ســنگک در چاپخانه به 
ســرقت رفت، ولی خوشبختانه کپی آن را که شــاطرداود در اختيارم گذاشته 
بود حفظ کرده بودم و پس از۳۰سال پيگيری در سال۱۳۷۷با حمايت «احمد 
مســجدجامعی» معاون وقت آموزشــی و پژوهشــی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی کتاب را به چاپ رساندم. دردسرهای من برای انتشار اين کتاب در اثر 
مکتوب مستندی به نام«مسافرت۳۰ساله نان سنگک»نقل شده است.» نانوايی 
شــاطرداود در نزديکی تکيه قديمی نفرآباد قرار داشــت و به گفته صفی نژاد 
درآمد آن وقف تکيه شــده بود. شاطرداود در سال۱۳۵۷در شهرری درگذشته 
است، ولی نانوايی تا چند دهه از رونق نيفتاده و توسط ديگر شاطران چراغ آن 
روشن مانده اســت. اين بروبيا تا حدود۲سال پيش ادامه داشته، اما با ويرانه و 
ســوت و کور شدن محله نفرآباد بر اثر کشدار شدن طرح توسعه حرم حضرت 
عبدالعظيم(ع)، اين نانوايی هم تعطيل شــده است. نانوايی شاطرداود در کوچه 
شهيد اکبر فخاری قرار داشته و حاال از بروبيای گذشته آن فقط۲در بسته آهنی 

زنگ زده بر جا مانده است. 

  در بســياری از کتاب هــای تاريخی جهان نان 
سنگک به عنوان يک نان ايرانی معرفی شده 

است، اما حتی بسياری از ايرانيان از 
ايرانی بودن اين نان خوش عطر و 
طعم بی خبرند. اين بی خبری مردم 
و اهميت حفــظ آداب پخت اين 
دغدغه«جواد  ميراثــی  خوراک 
صفی نژاد» بوده است. او خاطرات 
از قديمی ترين شــاطران  يکی 
درباره  را  شــهرری  سنگک پز 
آداب و روش های پخت اين نان، 
از۱۳۱۰تــا۱۳۲۰ در نانوايی های 
شهرری جمع آوری و در کتابی به 
نام «نان سنگک» منتشر کرده 
است. صفی نژاد از تاريخ شناسان 
و جغرافی دانــان نامدار ايران و 

گزارش  است.  شهرری  خلف  فرزند 
زير نيم نگاهی به کتاب «نان ســنگک» و 
شرح گوشه ای از آداب قديمی پخت اين 

نان در شهرری دارد. 

رابعه تيمورى

آداب قديمى پخت نان سنگك 
در نانوايى هاى شهر رى

شاطرها بى وضو 
شــرح خاطرات شــاطر داود نشان می دهد که شــاطران هر نانوايی به طور نـان نمى پختند

معمول روزانه بين
می پختنــد. واحد ســنجش وزن خمير«ری» بوده که معــادل يک من يا 

 کيلوگرم بوده اســت. شاطرداود بر خالف ساير شــاطرها اهل شعر و موسيقی 
و شــيفته ادبيات بود. درد شديد کتف دليل از کارافتادگی بسياری از شاطران 
هم دوره مرحوم روغنی بوده اســت. درکتاب نان ســنگک آمده است: «قبل از 
سال۱۳۳۰باغ حسين عبداهللا در غرب هاشم آباد شهرری پاتوق شاطرهای يدکی 
بود، اگر به مناســبتی شــاطری بر ســر کار خود حاضر نمی شد، شاطرمحمد 
ســبزواری را از اين پاتــوق به پخت دعوت می کردنــد و برای خميری که 

می پخت اجــرت می گرفت، هريک ری
بخشندگی شــاطران قديم شهرری گفته است: «آن زمان ها در نانوايی ها 
گذشــت و مردانگی در کار بــود. پيرمردان، پيرزنــان، از کارافتادگان و 

کودکان اگر پول نداشتند نان مجانی بدان ها داده می شد.»

 چراغى كه خاموش شد
صفی نژاد می گويد:  «شهر ری از گذشته محل کاشت و توليد گندم بوده 
است و اهالی در خانه های خود تنور داشتند و با محصول زمين های خود 
آرد و نان تهيه می کردند، بنابراين نانوايان برای رونق کسب خود مجبور 
بودنــد آردی مرغوب تهيه و در پخت نان دقــت کنند تا فروش خوبی 
داشته باشند. اين شرايط در ميان شاطران سنگک پز شهرری بر سر پخت 
نان باکيفيت مســابقه و رقابت به وجود آورده بود، اما امروز با تغيير شيوه 
زندگی مردم، اين دقت از بين رفته و بســياری از آداب پخت نان سنگک 
به فراموشــی سپرده شده است. به همين دليل کيفيت نان سنگک بسيار 
پايين آمده و به نانی کم خاصيت تبديل شــده کــه عطر و طعم نان های 

قديمی را ندارد.»
اين محقق شهرری برای چاپ کتاب نان سنگک مشقت بسياری کشيده 

اســت و می گويــد: «در اواخر دهه
ســرقت رفت، ولی خوشبختانه کپی آن را که شــاطرداود در اختيارم گذاشته 

بود حفظ کرده بودم و پس از
مســجدجامعی» معاون وقت آموزشــی و پژوهشــی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی کتاب را به چاپ رساندم. دردسرهای من برای انتشار اين کتاب در اثر 

مکتوب مستندی به نام«مسافرت
شــاطرداود در نزديکی تکيه قديمی نفرآباد قرار داشــت و به گفته صفی نژاد 

درآمد آن وقف تکيه شــده بود. شاطرداود در سال
است، ولی نانوايی تا چند دهه از رونق نيفتاده و توسط ديگر شاطران چراغ آن 

روشن مانده اســت. اين بروبيا تا حدود
ســوت و کور شدن محله نفرآباد بر اثر کشدار شدن طرح توسعه حرم حضرت 
عبدالعظيم(ع)، اين نانوايی هم تعطيل شــده است. نانوايی شاطرداود در کوچه 

شهيد اکبر فخاری قرار داشته و حاال از بروبيای گذشته آن فقط
زنگ زده بر جا مانده است. 

در بســياری از کتاب هــای تاريخی جهان نان 
سنگک به عنوان يک نان ايرانی معرفی شده 

است، اما حتی بسياری از ايرانيان از 
ايرانی بودن اين نان خوش عطر و 
طعم بی خبرند. اين بی خبری مردم 
و اهميت حفــظ آداب پخت اين 
دغدغه«جواد  ميراثــی  خوراک 
صفی نژاد» بوده است. او خاطرات 
از قديمی ترين شــاطران  يکی 
درباره  را  شــهرری  سنگک پز 
آداب و روش های پخت اين نان، 
 در نانوايی های 
شهرری جمع آوری و در کتابی به 
نام «نان سنگک» منتشر کرده 
است. صفی نژاد از تاريخ شناسان 
و جغرافی دانــان نامدار ايران و 

گزارش  است.  شهرری  خلف  فرزند 
زير نيم نگاهی به کتاب «نان ســنگک» و 
شرح گوشه ای از آداب قديمی پخت اين 

نمى پختند

به رسم پهلوانان
شاطريوسف يوسفی درباره فرهنگ نانوايی های 
قديمی شــهرری می گويد: «آن زمان اغلب مردم 
شهرری کشــاورز بودند. تعداد مشاغل زياد نبود و 
مشاغل به قصابی، شــاطری، پينه دوزی، عطاری، 
بنايی و... محدود می شــد. به همين دليل شاطری 
شغل پراهميتی بود. کسی به سادگی نمی توانست 
وارد اين حرفه شــود و شــاطران دستمال يزدی 
خاصی دور گردن می انداختند تا در ميان ديگران 
مشخص باشــند.» او درباره روش يادگيری شغل 
شــاطری می گويد: «کار در نانوايی با نان درآوردن 
از تنور شــروع می شد و تا رسيدن به استاد نانوايی 
ادامه داشــت. به کســی کــه از تنور نــان درمی 
آورد«نان درآر»، به خميرگير«خليفه» و به استاد 
نانوايی«مرشد» می گفتند. عنوان مرشد به تقليد از 
زورخانه و به دليــل اخالق و مرام پهلوانی نانوايان 
وارد عنوان های نانوايان شــده بود. مرشدان معتقد 
بودند خمير۴فصل سال با هم تفاوت دارد و شاطر 
بايد شــاگردی در همه فصول سال را تجربه کند، 
ولی امروز شغل شاطری اهميت گذشته را ندارد و 

جوانان بدون عالقه وارد آن می شوند.»

حاال جوان ها زود استاد مى شوند
شاطر«يوسف يوسفی»۳۰سال از عمرش را در 
شغل شاطری نان ســنگک گذرانده و از شاطران 
قديمی انگشت شــماری به شمار می آيد که هنوز 
پيشبند شاطری را زمين نگذاشته است. او معتقد 
اســت روش پخت ســنتی نان سنگک از گذشته 
تغييری نکرده، اما بی توجهی به آيين های قديمی 
پخت نان در شهرری و ســاير نقاط تهران باعث 

کاهش کيفيت آن شده است. 

شاطر معتمد محله بود
شاطريوسف روزهايی را به خاطر دارد که مردم 
شهرری شــاطران را به عنوان کاسب معتمد محل 
در همــه مجالس دعوت می کردند و بســياری از 
افراد نذر داشــتند که در روزهايی از هفته ميزبان 
شــاطران و کارگران نانوايی های محل خود باشند. 
او می گويد: «آن زمان کســی وضو نگرفته پشــت 
پاروی نان ســنگک نمی ايســتاد و ذکر ائمه(ع) و 
صلوات از لب شــاطران نمی افتاد. آنها خانواده های 
نــدار محل را به خوبــی می شــناختند و به آنها 
رسيدگی می کردند.» شاطر يوسف تعريف می کند: 
«کشاورزان فقط در فصل برداشت محصول دست 
و بال شــان باز بود و می توانستند هزينه نان خود 
را بپردازند. روی ديــوار همه نانوايی ها چوب هايی 
آويزان بــود که به آن چوب خط می گفتند و حکم 
دفترهای نســيه امروزی را داشت. در چوب خط ها 
دفعات نان نســيه بردن اهالی مشخص می شد.» 
او معتقد اســت اعتقادات مذهبی نانوايان شهرری 
در به وجــود آمدن فرهنگ پخت نان تأثير زيادی 
داشته و اين فرهنگ از شهرری به ساير محله های 

تهران هم راه پيدا کرده است. 

همين حوالى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

ميز خدمت
 كـوچه به كـوچه

چند ساعت همراه با شهردار ناحيه 5 منطقه 16

دومين محلی که شــهردار ناحيه ۵همراه عوامل اجرايی ميز خدمت به آنجا می رود شــهرک شهيد 
بهشــتی است. بيشــتر خيابان های اين شــهرک شــيب ماليمی دارد، اما با اين حال در برخی از نقاط 

آبگرفتگی و سرازير شدن آب نهرها به سطح معابر و پياده رو ها ديده می شود. 
«وحيد طحانی» از کاســبان قديمی شهرک شهيد بهشــتی که تاکنون چند بار شهردار ناحيه را در 
محله ديده و او را کامل می شناسد، جلو می آيد و می گويد: «در زمان بارش باران، انتهای کوچه دهم به 
چاله آب کثيف تبديل می شود، علتش فرسودگی و گنجايش کم نهر آب است که مانع می شود آب های 

جاری وارد کانال شــود و به همين دليل سرازير می شود و اين دردسرها 
را ايجاد می کند.» شهردار ناحيه ۵ از همکاری اين شهروند در شناسايی 
به موقع مشــکالت محله قدردانی می کند و می پرسد: «آيا در اين مدت 
برای رفع آبگرفتگی خيابان و معابر شهرک اقدام شده يا خير؟ » طحانی 
کمی به فکر فرو می رود و می گويد که قبل از شروع فصل پاييز کارگران 
خدمات شــهری که لباس نارنجی به تن داشتند همه نهرها را اليروبی 
کردنــد، اما به نظر من اين کار کافی نيســت و برخــی از نهرها نياز به 

بازسازی اصولی دارند. 
در ادامه شهردار ناحيه ۵ از انتهای کوچه دهم شهرک شهيد بهشتی 
بازديــد می کند و می گويــد: «اين کانال آب قديمــی بايد هرچه زودتر 
بازســازی شود تا ســاکنان محله در زمان بارش برف و باران به دردسر 

نيفتند و با آرامش خاطر رفت وآمد کنند.»

خيابان های محلــه علی آباد خلوت و کم رفت وآمد 
اســت. با توجه به تعطيلی بســياری از اصناف، تنها 
تعدادی از خواروبار فروشــی ها، نانوايی ها، داروخانه ها 
و... مشغول کار و فعاليت هســتند. صمدی با رعايت 
فاصله اجتماعی با يکی از رهگذران بومی گرم صحبت 
می شود. اين شــهروند که آقايی سالمند است، وقتی 
متوجه می شود که آنها از شهرداری ناحيه ۵ آمده اند تا 
مشکالت محله را شناسايی کنند، می گويد: «مهم ترين 
مشکل اهالی در اين محدوده خاموشی خيابان شهيد 

خسرو احمدی است که باعث می شود شهروندان به ويژه سالمندان و بانوان شب ها با ترس و دلهره از اين 
خيابان عبور کنند.» 

صمدی با توجه به حساســيت موضوع و اينکه خاموشی معبر می تواند تهديدی جدی برای ساکنان 
محله باشد از مدير حوزه فنی و عمران ناحيه ۵ خواست که بدون فوت وقت ضمن بررسی ميدانی پايه های 
چراغ های روشــنايی خيابان شهيد خسرو احمدی نســبت به رفع نواقص احتمالی و تعويض المپ های 
ســوخته و معيوب اقدام کند.  شهردار ناحيه ۵ تأکيد می کند که هر روز فهرستی از مشکالت شناسايی 
و چگونگی رفع شــان تهيه می شود تا در طول ماه به اطالعات کاملی از اقدامات انجام شده دست يابيم. 
صمدی اضافه می کند که ۱۲ ساعت بعد از شناسايی مشکل، کارشناسان ناظر ناحيه ۵ از محل بازديد و 

روند انجام کار را به دقت بررسی می کنند.  

رفع خاموشى خيابان شهيد خسرو احمدى مرمت و بازسازى اصولى كوچه دهم شهرك شهيد بهشتى 

  از زمان بحران کرونا جلسه ديدار چهره به چهره شهروندان با مسئوالن شهرداری به صورت غير حضوری و تماس تلفنی برگزار می شود، همچنين با دستور شهردار منطقه ۱۶، 
شهرداران نواحی ۶ گانه موظف شده اند در طول هفته ضمن بازديد ميدانی از محله ها در جريان مشکالت اهالی و رفع آنها قرار بگيرند. شهرداری منطقه ۱۶، بر اين اساس در قالب 
طرح ابتکاری «ميز خدمت، کوچه به کوچه» می کوشد تا با شناسايی مشکالت اهالی و با همکاری خود آنها اتفاق های خوبی را در محله ها رقم بزند. در يکی از روزهای پاييزی با «ميثم 
صمدی» شهردار ناحيه ۵ منطقه ۱۶ همراه می شويم تا در جريان جزئيات اين طرح قرار بگيريم وبا خواسته ها و مشکالت اهاليآشنا شويم. طبق برنامه ريزی انجام شده ميز خدمت، 
کوچه به کوچه، اين هفته از خيابان شهيد خسرو احمدی در محله علی آباد جنوبی آغاز شده و در چند مرحله به فلکه سوم خيابان جهان پهلوان تختی می رسد. مسئوالن حوزه های 

خدمات شهری، فنی و ترافيکی، عمرانی و شهرسازی در اين بازديد شهردار ناحيه ۵ را همراهی می کنند تا بعد از شناسايی مشکل در کمترين زمان برای آن چاره جويی کنند.  

آبنما و ميدان فلكه سوم تختى نونوار مى شود
مسير آخرمان در اين بازديد ميدانی ۲ساعته پياده رو فلکه سوم خيابان تختی و توقف کنار ساختمان 
نوســاز و زيبای سرای محله شهيد بهشتی و تختی است. ساکنان قديمی اين محله سال ها از نعمت 
سرای محله محروم بودند و اين ساختمان فرهنگی با پيگيری شوراياری و حمايت شهرداری منطقه ۱۶ 
ساخته شده است. صمدی برايمان توضيح می دهد که فعاليت همه سراهای محله در شرايط کرونايی 
غير حضوری و به صورت آموزش های آنالين اســت و اينکه همه مديران ســراها با تشکيل گروه های 
مجازی، شهروندان را در جريان برنامه ها و اخبار سراها قرار می دهند. شهردار ناحيه ۵ در ادامه از اهالی 
می خواهد تا خواسته ها و نظراتی را که درباره موضوعات مختلف شهری دارند از طريق گروه های مجازی 
به اطالع مديران سراها برسانند تا در سريع ترين زمان مشکل مورد نظر بررسی و برطرف شود. شهردار 
ناحيه ۵ منطقه ۱۶ به پيام يکی از شهروندان که از طريق مجازی به دستش رسيده، اشاره می کند و 

وضعيت سالن بدنسازی و کشتی سرای محله شهيد بهشتی و می گويد: «بهبود 
تختی چند روز قبل توسط يکی از اهالی مطرح شد 
که همان موقعع کارشناس تربيت بدنی ناحيه 
از محل مورد نظر بازديد و نتيجه را اعالم 
کــرد. طی روزهای آينده بازســازی 
سالن های ورزشی اين سرای محله 
آغاز می شــود تا پــس از دوران 
کرونا مورد استفاده عالقه مندان 
به رشته های بدنسازی و کشتی 
توضيح  گيرد.»صمــدی  قرار 
می دهد که ساخت زمين بازی 
کودکان در بوستان دوره گرد در 
محله شهيد بهشتی و تختی نيز 
از جمله کارهايی اســت که هفته 
گذشته برای آن تصميم گيری شده 

است.  

بازسازى زمين هاى  چمن فرسوده در محله ها 
مقصد سوم ما در طرح کوچه به کوچه، محدوده خيابان ابريشم است. شهردار ناحيه ۵ در بين 
راه توضيح می دهد که در اين خيابان چندين طرح ترافيکی اجرا شده که از جمله آنها می توان به 
خط کشی معابر، رنگ آميزی ديوارها، کاشت نهال در طول خيابان، اصالح هندسی و نصب تابلوهای 
ترافيکی اشاره کرد. همين طور که در طول پياده رو خيابان ابريشم حرکت می کنيم متوجه کارگران 
خدمات شهری سبزپوشی می شويم که مشــغول جمع آوری برگ های پاييزی از سطح خيابان و 
باغچه ها هستند. بانوی جوانی همراه فرزندش از کنارمان عبور می کند. شهردار ناحيه ۵ با نوجوان 
همراه او وارد گفت وگو می شــود تا نظر اين شــهروند کم سن و ســال را درباره کمبودهای محل 
زندگی اش جويا شــود. او خودش را «متيــن ياوری» معرفی می کند و می گويد: «قبل از تعطيلی 
مدارس به دليل کرونا ساعتی را با دوستان هم سن و سالم در بوستان محله می گذرانديم و در کالس 
آموزش فوتبال شــرکت می کرديم، اما بوستان شهيد فالحتی زمين چمن فوتبال فرسوده ای دارد 

و به همين دليل خيلی وقت ها بچه ها موقع تمرين و بازی زمين می خوردند وزخمی می شدند.»
صمدی برگه يادداشــتی از داخل جيبش درآورده و با دقت        

نکتــه ای را که نوجوان برايــش توضيح می دهد، 
يادداشــت می کند و به او قــول می دهد که 
در نخســتين فرصت نسبت به مرمت و 
نوســازی زمين چمن فوتبال در اين 
بوســتان اقدام خواهد کرد. شهردار 
ناحيه ۵ می گويد: «هفته گذشته 
در بازديــد ميدانی از محله تختی 
و علی آباد جنوبی شهروندان درباره 
وضع نامناسب زمين چمن فوتبال 
بوستان های شهيد رجايی و ابريشم 
نيز نکاتی را مطرح کرده بودند که 
بازســازی آن در اولويت کاری ناحيه 

قرار گرفته است.»

رضانيكنام 
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 «غالمرضا باقری» جزو نخستين اعضای انجمن 
و مديرعامل کنونی مؤسســه «حمايت از معلوالن 
ضايعه نخاعی سراج همت راگا» است. مرد خنده رو، 
متواضع و ۵۸ ساله که نقش بسياری در شکل گيری 
اين انجمن داشــته، با اشاره به اينکه تکنسين برق 
شــرکت ايران خودرو بوده و سال۱۳۸۵ بر اثر پرت 
شدن از سقف کارخانه، از ناحيه گردن دچار ضايعه 
نخاعی شده است، می گويد: «نااميد نبودم و هميشه 
سعی می کردم با کمک اعضای خانواده کم کم قدم 
بردارم. هر روز به تعداد گام هايم اضافه می شد و به 
مرور زمان توانســتم ويلچر را کنار بگذارم. ســپس 
وابســتگی ام به واکر هم از بين رفت و حاال فقط با 
کمک گرفتن از ديوار يا عصا به دست راه می روم.»

 باقری با بيان اينکه طی اين ســال ها دوســتان 
ضايعه نخاعی زيادی پيدا کرده است، می گويد: «به 
شکرانه همين پيشرفت در راه رفتن و لطف خداوند 
متعال که شامل حالم شــد، وقتی در جريان طرح 
راه اندازی مؤسسه ای برای حمايت از معلوالن ضايعه 
نخاعی با مشارکت همين قشر از جامعه قرار گرفتم، 
با اين گروه همراه شــدم. به اصطالح ما داخل گود 
معلوالن بوديم و با اعتقاد به اينکه کســی به اندازه 
خودمان نمی تواند شــرايط مان را درک کند همراه 
۹نفر از دوســتان ضايعه نخاعــی ديگر مرد ميدان 
شــديم و ســال۱۳۹۱ با دريافت مجوز از سازمان 
بهزيســتی اين مؤسســه را با نام «راگا» شــهری 

باستانی در محدوده شهرری راه اندازی کرديم.»
 باقــری در ادامه بــا بيان اينکه در ســال های 
ابتدايی تشــکيل انجمن جای مناسبی برای اجرای 

شود. افراد تحت پوشــش برای استفاده از خدمات 
سونوگرافی، ســيتی اســکن، ام آر آی، راديولوژی 
و... هــم به مرکز درمانی دارالشــفاء در حرم شــاه 

عبدالعظيم(ع) معرفی می شوند.»

طراحى و ساخت دستگاه مخصوص 
ايستادن معلوالن

ايــن روزها به دليل شــرايط جســمی اش زياد 
نمی تواند از خانه خارج شود و بيشتر 
برنامه های مؤسســه توســط رئيس 
هيئت مديره دنبال می شود، اما حسن 
نيــت او بــرای خدمت بــه معلوالن 
را می تــوان در ديگــر اقــدام جالب 
توان ياب ســاکن  او مشــاهده کرد. 
منطقه۱۵ با اســتفاده از مهارتش در 
حوزه برق اقدام به طراحی و ساخت 
يک دســتگاه مخصوص ايســتادن، 
راه رفتــن و تقويت ماهيچه های فرد 
ضايعــه نخاعی کرده اســت. باقری 
بيشــتر در اين بــاره می گويد: «اين 
دســتگاه از يک تردميل، وينچ باالبر 
و جليقه خلبانی تشــکيل شده است. 
فــرد کم توان با ويلچر يــا واکر روی 
دستگاه می آيد و دســتگاه با جليقه 
خلبانی ضمن بلند کردن، او را در راه 

رفتن درست تقويت می کند.»
 وی ادامه می دهد: «اين دستگاه 
را به تنهايی برای يک نفر ســاختم و 
در صورت درخواست هر فرد ديگری 
مجدداً برای ساخت آن اقدام خواهم 
کرد. اگر خّيران از من حمايت کنند 

برای رفت وآمد در شهر دارند.»

ايجاد انگيزه ورزش
 «ســيدمحمدرضا عزيزيان» ۴۱ســاله، يکی 
ديگر از آنهاســت. او مدرک کارشناســی ارشد 
رشــته توسعه منابع انسانی دارد و ضمن فعاليت 
در رشته های ورزشی مختلف همچون بدنسازی، 
بســکتبال، پرتــاب وزنــه و نيــزه، قايقرانی و... 

مقام های استانی و کشوری را هم از آن خود کرده 
است. وقتی از او می خواهيم تا بيشتر درباره داليل 
حضــورش در اين جمع صحبت کند، می گويد: «از 
ســال۱۳۹۱ بعد از باخبر شدن از راه اندازی چنين 
انجمنــی، به اين گروه ملحق شــدم. چون دغدغه 
ورزش و تحصيل داشــتم و از ســوی ديگر در يک 
مرکز تحقيقات موتور کار می کردم، نمی توانســتم 
در هيئت رئيســه همــکاری کنم، امــا اکنون جزو 
هيئت رئيســه هستم و تمام تالشــم اين است که 
بتوانــم برای انجام فعاليت های ورزشــی در بچه ها 
انگيزه ايجاد می کنم. قصد دارم دوره های مربيگری 
قايقرانی معلــوالن را بگذرانم تــا بتوانم قدمی در 

حوزه آموزش به اين عزيزان بردارم.»

توان يابان، كارآفرين تربيت مى كنند
ناشنواســت و با لب خوانی متوجه حرف های مان 
می شــود. تمام ســعی خود را به کار می گيرد تا با 
ادا کردن درســت کلمات پاســخ همه سؤال ها را 
بدهد. «فائزه ســادات موســوی» ۲۹ساله و ساکن 
شــهرری با وجود همه محدوديت ها برای حمايت 
از معلوالن ضايعه نخاعی از حدود يک ســال و نيم 
قبل به صورت داوطلبانــه به عنوان مربی ميناکاری 
روی سفال در مؤسســه ضايعه نخاعی راگا فعاليت 
می کند. اين مربی عضو خانه هنرمندان است، دوره 
کارشناسی اش را در رشته هنرهای تجسمی گذرانده 
اســت و در رشــته های هنری متعــددی همچون 

ســفال،  روی  مينــاکاری 
نقاشی  شکســته،  کاشــی 
زيرلعابــی و... مهارت دارد. 
او درباره نحوه آشنايی اش با 
اعضــای اين گروه می گويد: 
در  کــه  «مدت هاســت 
کارگاه شــخصی ام به توليد 
محصوالت هنری می پردازم. 
محصوالت  فروش  بر  عالوه 
ثابــت  مشــتری های  بــه 
جزئی،  يا  عمــده  به صورت 
ارســال کارها بــه خارج از 
نمايشگاه های  در  و...  کشور 
هم  مختلف  خوداشــتغالی 
بچه های  با  شرکت می کنم. 
انجمن ضايعــه نخاعی راگا 
هم در يکی از نمايشگاه های 
خوداشــتغالی آشنا شدم. با 
افراد  توانمندســازی  هدف 

فعاليت هــای متعدد نداشــتند، اما با حمايت خوب 
شهرداری منطقه۲۰ از سال۱۳۹۶ در طبقه همکف 
اين ساختمان مســتقر شده اند، می گويد: «معلوالن 
ضايعه نخاعــی نقاط محروم شــهر در موضوعاتی 
همچون داشــتن شغل و تهيه مسکن، ويلچر، تخت 
مواج، واکر، عصا، تجهيزات پزشــکی، دارو، مسکن، 
رفت وآمد و... مشــکل دارند که در اين مؤسســه به 
روش هــای مختلف بــرای رفع و رجــوع آنها اقدام 

می شود.» 
۲۰۳فــرد ضايعه نخاعی و اعضای خانواده شــان 
تحت پوشش اين مؤسســه هستند که با مشارکت 
خّيران مورد حمايت قرار می گيرند. ۳بار در ســال 
به مناســبت های عيــد نوروز، ماه رمضــان و هفته 
معلوالن از بســته های حمايتی بهره مند می شوند. 
برگزاری کالس هــای رايگان کاموابافی، چرم دوزی، 
عروســک بافی، خياطی، ميناکاری روی ســفال و... 
با هدف توانمندســازی اعضای مؤسســه از جمله 
اقدامات مهمی است که نقش بسزايی در اشتغالزايی 
اعضای تحت پوشش داشته اســت. از ابتدای سال 
تاکنون ۳ويلچر به افراد تحت پوشــش اهدا شده و 
توزيع ماســک و مواد ضد عفونی کننده رايگان هم 
جزء برنامه های مستمری است که در روزهای کرونا 
اجرا می شود. باقری در ادامه می گويد: «با هدف رفع 
مشــکالت روحی اين گروه که متحمل سختی های 
زيادی هســتند، هر هفته يکــی از بچه ها به صورت 
رايگان توسط روان شــناس ويزيت می شود. با يک 
کلينيک دندانپزشــکی هماهنگی شده تا هر هفته 
مشــکالت دهان و دندان ۲نفر از اعضای گروه رفع 

می توانم حتی اين دستگاه را برای همه مددجويان 
بســازم و صرف وقت برای انجــام اين کار برای من 
يکی از لذت بخش ترين اتفاقات ممکن خواهد بود.»

مطالبه گرى حقوق معلوالن
 ۲نفر ديگر از هيئت مؤسســان اين انجمن هم 
امروز در اينجــا حضور دارنــد. باوجودی که هردو 
بــا ويلچر حرکت می کنند و به ســختی خود را به 
اينجا رسانده اند، اما با ناديده گرفتن 
محدوديت هــای خود، تمــام هم و 
غم شــان کمک کردن بــه معلوالن 
به خصوص در شرايط سخت کرونايی 
است. يکی از آنها «محسن گودرزی» 
جوان ۳۲ســاله ساکن شهرری است 
که می گويــد: «جزو افرادی بودم که 
در مرکز توانبخشــی کوروس پرونده 
داشــتم و وقتی سال۱۳۹۱ از طريق 
آنهــا در جريان شــکل گيری چنين 
گروهی قــرار گرفتم عزمــم را جزم 
کردم و نخســتين تجربه مشــارکت 
در امــور خيريه را با ايــن گروه آغاز 
کردم.» گودرزی که بيشــتر به عنوان 
مطالبه گر خواســته های معلوالن در 
گروه شــناخته می شــود، می گويد: 
«حفظ اين فضا برای فعاليت مؤسسه 
يکــی از مهم ترين دغدغه های ما بود 
بــا حمايت خوب  که خوشــبختانه 
شهرداری منطقه۲۰ حل و فصل شد، 
اما به طــور کلی دغدغه های بچه های 
اين مؤسســه و معلوالن بيشــتر در 
حوزه اشــتغال و مشکالتی است که 

تحت پوشــش اين مؤسســه و ايجاد شغل برای 
آنها از يک ســال و نيم قبل فعاليت داوطلبانه ام 
را به عنــوان مربی ميناکاری روی ســفال در اينجا 

آغاز کردم.»
 وی ادامه می دهــد: «در اين مدت افراد زيادی 
را با اين هنر آشــنا کردم و خوشبختانه در جريان 
هســتم که ۴نفــر از آنها توليد صنايــع ميناکاری 
سفالی را به صورت شــخصی آغاز کرده و با فروش 
آنها کســب درآمد می کنند. از حضــورم در اينجا 
حس و حال خوبی دارم و نه تنها در اينجا و هرجای 
ديگری هم نياز باشد برای کمک رسانی به معلوالن 

حضور پيدا می کنم.»
 يکــی ديگر از بانوان حاضــر «رقيه محمودی» 
است که همراه همسرش امروز به اينجا آمده است. 
اين بانوی ۴۱ســاله ضايعه نخاعــی که، هم تحت 
پوشش مؤسسه است و هم به عنوان مربی کاموابافی 
و عروســک بافی در اينجا فعاليت می کند، می گويد: 
«۳ســال پيش فعاليتم را شــروع کردم. کاموابافی 
پيشــرفته را از مربيان ياد گرفتم و با حمايت های 
هيئت مؤســس اين انجمن، توليــد محصوالت و 
فروش آنها را شــروع کردم. همســرم هم با موتور 
ســه چرخی که دارد وظيفه فــروش محصوالت را 
به عهده گرفت.» او به مشــکالت بچه های انجمن 
در روزهای کرونا اشــاره می کند و می گويد: «قبل 
از کرونــا اينجا کالس کاموابافــی برگزار می کردم 
و بــرای فروش توليداتم در نمايشــگاه ها شــرکت 
می کردم، اما اين روزها تنها منبع درآمدمان فروش 
همين بافتنی ها به دوســتان و آشنايان است و اگر 
حمايت های اين مؤسسه نباشــد چرخ زندگی مان 

نمی چرخد.»
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فرد ضايعه نخاعى و 

اعضاى خانواده شان تحت 
پوشش اين مؤسسه 

هستند كه با مشاركت 
خيّران مورد حمايت قرار 

مى گيرند و 3بار در سال به 
مناسبت هاى عيد نوروز، ماه 
رمضان و هفته معلوالن از 
بسته هاى حمايتى بهره مند 

مى شوند

 كجا بهتر از اينجا؟! 
از محوطه بيرونی تا داخل مؤسســه چند پله راه است. تنها 
فرد حاضر در جمع که از ســالمت کامل جســمانی برخوردار 
اســت، برای اســتقبال از يکايک توان يابان به حياط می رود و 
آنهــا را با کمک باالبر به داخــل اتاق هدايت می کند. به محض 
بازگشــت، خود به آشــپزخانه می رود و با سينی چای به جمع 
ملحق می شود. حواسش جمع است که فاصله اجتماعی بچه ها 
به خوبی رعايت شــده باشــد. جويای احواالت آنها در روزهای 
کرونايی می شــود و ليست کم و کاستی هايشــان از ملزومات 
بهداشتی و وسايل پانسمان تا مواد غذايی و بهای اجاره هايشان 
را يادداشت می کند. صحبت از «اصغر کريم پناه» است. ۶۰ساله 
و رئيس هيئت مديره که با توجه به محدوديت های اعضای گروه 
در انجام امور اجرايی به خصوص در روزهای کرونا، بيشترين بار 
مؤسســه را به دوش می کشد. او از دليل حضورش در اين جمع 
چنين می گويد: «کمک کردن بــه همنوعان يکی از مهم ترين 
آموزه های خانوادگی ام بود و از وقتی خودم را شناختم تا جايی 

که در توانم بوده در امور خيريه مشارکت کرده و می کنم.»
 اين دبير بازنشسته با اشاره به اينکه توسط يکی از دوستانش 
که ضايعه نخاعی است با اين مؤسسه آشنا شده، می گويد: «چه 
جايی بهتر از اينجا برای کمــک کردن به همنوعان. فعاليتم در 
اينجا از همان نخستين روزهای شکل گيری مؤسسه شروع شد، 
اما از ۲ســال پيش عضو هيئت مديره شــده ام و انجام بسياری از 
امور اجرايی مؤسسه به عهده من گذاشته شده است.» کريم پناه 
به مشــکل اصلی اهالی محله های جنوب شــهر که نبود مرکز 
فيزيوتراپی مجهز و پيشرفته برای افراد ضايعه نخاعی است، اشاره 
می کنــد و می گويد: «اگر بتوانيم خيــری پيدا کنيم که فضايی 
در اختيار ما بگذارد می توانيم با مشــارکت فيزيوتراپيســت ها و 
شــرکت های خيری که می توانند ابزار و وســايل مورد نياز آن را 
تأمين کنند چنين جايی را برای استفاده افراد ضايعه نخاعی ايجاد 
کنيم.» او در پايان درباره نحوه عضوگيری اين مؤسسه می گويد: 
«افراد دارای معلوليت ضايعه نخاعی و برخی معلوالن جســمی و 
حرکتی که خيلی مشکل داشته باشند بدون هيچ محدوديتی در 
هر سن و هرجنسيتی از هرنقطه شهر می توانند به نشانی بزرگراه 
شهيد کريمی، بين خيابان غيوری شمالی و فداييان اسالم، کوچه 
عرش نياسر، پالک۲۹ مراجعه کنند يا برای کسب اطالعات بيشتر 

با شماره ۳۳۳۸۵۷۷۳ تماس بگيرند.»

 وقتى كسب درآمد 
سخت مى شود

جزو افراد تحت پوشــش هســتند که امروز بــرای گرفتن 
بسته های بهداشتی و وسيله های مورد نيازشان به اينجا آمده اند. 
«سروش پورعباسی» ۴۰ســاله با اشاره به اينکه ۱۱سال پيش 
در يک تصادف دچار مشکل ضايعه نخاعی شده است، می گويد: 
«خانواده ای ندارم و بعد از تصادف در آسايشگاه خيريه کهريزک 
زندگی می کردم. حدود ۶ســال پيش با اين انجمن آشنا شدم و 
مدتی بعد تحت پوشش قرار گرفتم. تصميم داشتم ازدواج کنم و 
با مشارکت بانيان اين مؤسسه سال۱۳۹۴ وسايل اوليه زندگی و 
پول پيش خانه ام در نزديکی همان آسايشگاه فراهم شد و زندگی 
مشترک مان با همسرم که فلج اطفال است، آغاز شد.» او با اشاره 
به اينکه طی اين سال ها در مؤسسه های مختلفی عضويت داشته 
است، اما هيچ کدام به اندازه اينجا حمايتگر او نبوده اند، می گويد: 
«نه تنها از نظر معيشتی کمک حال بچه ها هستند، بلکه از نظر 
درمانی هم از ما حمايت می کنند. با مشــارکت همين دوستان 
يک دستگاه پشمک سازی تهيه کردم و چند ماهی بود که مقابل 
منزل مان پشــمک توليد می کردم و به بچه های کوچه و محله 
می فروختم که با شيوع کرونا روبه رو شديم و فعًال بيکار هستم.» 
«مهران ستاری» ۳۲ساله و ضايعه نخاعی است. او در رشته 
کامپيوتر مهارت دارد، اما با اشــاره به اينکه شغلی در اين زمينه 
برای او فراهم نيســت، می گويد: «با وجود معلوليت اهل يک جا 
نشستن نيستم. قبل از کرونا بافتنی هايی را که همسرم می بافت 
در کنار ايستگاه های مترو يا غرفه های کاروان سرای شاه عباسی 
شــهرری می فروختم، اما در روزهای کرونا خيلی کسب درآمد 
برای ما ســخت تر شده اســت.» وی در پايان با اشاره به اينکه 
مهم ترين مشــکل معلوالن به خصوص زوج های معلول نداشتن 
مسکن و شــغل ثابت است، می گويد: «۳سال است که اينجا را 
می شناسم و هروقت به مشکلی بر می خورم سراغ آقای کريم پناه 
و باقری می آيم. بعد از خدا تنها خانه اميد ما مؤسسه راگاست.»

پاى صحبت اعضا و بانيان
مؤسسه اى كه حامى معلوالن ضايعه نخاعى است

اميــد 
در راگا جوانه مى زند

ســاله، يکی 
ديگر از آنهاســت. او مدرک کارشناســی ارشد 
رشــته توسعه منابع انسانی دارد و ضمن فعاليت 
در رشته های ورزشی مختلف همچون بدنسازی، 

تحت پوشــش اين مؤسســه و ايجاد شغل برای 
آنها از يک ســال و نيم قبل فعاليت داوطلبانه ام 
را به عنــوان مربی ميناکاری روی ســفال در اينجا 
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برای رفت وآمد در شهر دارند.»

2 هاشور

 كجا بهتر از اينجا؟! 
از محوطه بيرونی تا داخل مؤسســه چند پله راه است. تنها 
فرد حاضر در جمع که از ســالمت کامل جســمانی برخوردار 
اســت، برای اســتقبال از يکايک توان يابان به حياط می رود و 
آنهــا را با کمک باالبر به داخــل اتاق هدايت می کند. به محض 
بازگشــت، خود به آشــپزخانه می رود و با سينی چای به جمع 
ملحق می شود. حواسش جمع است که فاصله اجتماعی بچه ها 
به خوبی رعايت شــده باشــد. جويای احواالت آنها در روزهای 
کرونايی می شــود و ليست کم و کاستی هايشــان از ملزومات 
بهداشتی و وسايل پانسمان تا مواد غذايی و بهای اجاره هايشان 

را يادداشت می کند. صحبت از «اصغر کريم پناه» است. 
و رئيس هيئت مديره که با توجه به محدوديت های اعضای گروه 
در انجام امور اجرايی به خصوص در روزهای کرونا، بيشترين بار 
مؤسســه را به دوش می کشد. او از دليل حضورش در اين جمع 
چنين می گويد: «کمک کردن بــه همنوعان يکی از مهم ترين 
آموزه های خانوادگی ام بود و از وقتی خودم را شناختم تا جايی 

که در توانم بوده در امور خيريه مشارکت کرده و می کنم.»
 اين دبير بازنشسته با اشاره به اينکه توسط يکی از دوستانش 
که ضايعه نخاعی است با اين مؤسسه آشنا شده، می گويد: «چه 
جايی بهتر از اينجا برای کمــک کردن به همنوعان. فعاليتم در 
اينجا از همان نخستين روزهای شکل گيری مؤسسه شروع شد، 

برگزارى كالس هاى 
رايگان كاموابافى، 

چرم دوزى، 
عروسك بافى، 

خياطى، ميناكارى 
روى سفال و... با 

هدف توانمندسازى 
اعضاى مؤسسه 
از جمله اقدامات 
مهمى است كه 
نقش بسزايى در 
اشتغالزايى اعضا 

داشته است

مهران ستاريسيد محمد رضا عزيزيان

اصغر كريم پناه

محسن گودرزي

رقيه محمودي غالمرضا باقرى

 سايه سنگين کرونا بر ســقف اين خانه هم رخنه کرده اســت. خانه اميد بچه های ضايعه نخاعی با 
همه گيری کرونا کالس هايش تعطيل و کسب و کار مددجويان آن از رونق افتاده است. اين روزها اعضای 
تحت پوشش فقط برای دريافت بسته های بهداشتی يا ملزوماتشان به مؤسسه مراجعه می کنند و هيئت 

مؤسس و مربيان هم هر از گاهی برای اجرای برخی امور و رفع دلتنگی به اينجا سرمی زنند.

 زهرا بلندى

اد
نژ

س 
عبا

د 
حم

: م
ها

س 
عك
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

نقش پاييز 
در قامت درختان شهر

قدم زدن به خش خش برگ هاى پاييزى نشانه اى از گذر عمر و با هم بودن.

نقاشى از پاييز در بوم شهر

پرواز پرنده ها در آغوش آسمان 

درس بزرگ پاييز صبر است و صبر

 آخرين فصل پاييز قرن در خلوت کرونا هم تماشايی هايی دارد. بايد به گوشه و کنار چشم بيندازيم 
و اين زيبايی ها را درک کنيم.  دست نوازش باد بر البه الی گيسوان دشت و دمن و شاخه های درختان، 

صدای خش خش  برگ های رنگارنگ زير پای عابران،صدای چک چک باران بر شيشه های پنجره ...
پاييز زيبای هزار رنگ؛ پادشاه فصل هاست... 

فائزه توكلى

شعبده رنـگ ها 
در بارگاه پادشاه  فصل ها 

له
ور ا

ضا ن
: ر

ها
س 

عك

چند قاب پاييزى 
از بوستان هاى منطقه18 در خلوتى كرونا

هاشور

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

 از چه زمانی و چرا خود را موظف به دفاع از 
حقوق معلوالن دانستيد؟ 

من از ۲ســالگی بر اثر يک ويروس دچار معلوليت 
شــدم و شــايد مهم ترين دليل آغاز فعاليت 
اجتماعــی ام در حوزه معلوالن مشــکالتی 
بود که شــخصًا به عنوان يک فرد معلول در 
از سال۱۳۷۹  زندگی ام احســاس می کردم. 
با تشــکيل انجمن دفــاع از حقوق معلوالن 
ايران سعی کردم که در اين حوزه فعاليتم را 
گسترش بدهم. به جرئت می توانم بگويم که 
جزو نخستين افرادی هستم که طی سال ها 
با فعاليت های گســترده، مشکالت معلوالن 
کشور را در رســانه ها، دستگاه های اجرايی و 

نهادهای قانونگذاری مطرح و راهکارهايی برای تسهيل 
وضع زندگی معلوالن ارائه کرده ام. در دانشــگاه هم در 
رشته مرتبط تحصيل کردم و اکنون با مدرک دکترای 
تخصصی رشته روان شناسی کودکان استثنايی در امور 

معلوالن کشور فعال هستم. 
 چه تعداد معلول تحت پوشش انجمن دفاع 
از حقوق معلوالن قرار دارند و چند نفر از آنها جزو 

معلوالن پهنه جنوب تهران هستند؟ 
۴۱هزار نفر از معلوالن کشور در اين انجمن عضويت 
دارند که قريب به ۱۸تا ۲۰هزار نفر و بخش غالب اين 
افراد را معلوالن مناطق جنوبی شهر تشکيل می دهند. 
 شرايط زندگی معلوالن در نقاط جنوبی شهر 
به خصوص مناطق۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ چگونه است؟ 
متأســفانه معلــوالن مناطق نام برده به شــدت در 
مضيقه اند و اين روزها شرايط سختی را تجربه می کنند. 

بســياری از معلــوالن کــه از 
شــرايط مالی خوبی برخوردار 
نيستند يا با تحميل هزينه های 
در شــرايط  معلوليت  از  متأثر 
اقتصادی ضعيفی قرار گرفته اند، 
متراژ  آپارتمان های  مجبورنــد 
پايين در طبقــات باال و بدون 
آسانســور نقاط جنوبی شهر را 
که با بهای کمتری اجاره داده 
می شوند برای سکونت انتخاب 
مشــکالت  متحمل  و  کننــد 
مهم ترين  باشــند.  بيشــتری 
مشــکل معلوالن نقاط جنوبی 
شــهر دسترســی ســخت در 
محيط داخــل و بيرون از خانه 
اســت. با توجه بــه اينکه اين 

مناطق عمومًا دارای تراکم جمعيتی باال و بافت فرسوده 
هستند در محيط خانه از مشکالتی همچون وجود پله، 
ســرويس بهداشتی کوچک و... رنج می برند و بيرون از 
خانه هم ، معابر نامناسب، خيابان های باريک، 
نشده،  مناسب سازی  اتوبوس  ايســتگاه های 
جمعيــت باال و... آنها را با برخی مشــکالت 

روبه رو می کند. 
 چاره رفع اين مشکالت چيست؟ 

مهم ترين چاره اين اســت کــه معلوالن 
ديده و دغدغه های شان شنيده شود. به نظر 
من الزم است که مســئوالن شهرداری قبل 
از اجــرای هر پــروژه عمرانی يــا ارائه پايان 
کار به ســاختمان های مسکونی و تجاری، به 
اســتانداردهای زندگی معلوالن توجه ويژه ای داشــته 
باشند. چند سال قبل از طريق شهرداری پيگيری هايی 
انجــام شــد و در خانه هــای ايــن افــراد به خصوص 
خانواده هايــی کــه دارای چنــد عضو معلــول بودند 
باالبرهايی نصب شــد، اما متأســفانه اين اقدام مدتی 
است که متوقف شده و اجرا نمی شود. دسترسی آسان 
اين قشر از جامعه به معابر، وسايل حمل ونقل عمومی، 
بوستان ها، اداره ها و... موضوع مهم ديگری است که بايد 

مورد توجه شهرداری قرار بگيرد. 
 طی سال های اخير به کدام يک از مطالبات 

اين قشر از جامعه پاسخ داده شده است؟ 
تنها اقــدام مثبتی که به نظر من طی ســال های 
اخير در مناطق جنوبی شهر برای معلوالن انجام شده، 
ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی قمر بنی هاشم(ع) در 
شهرری و ايجاد سامانه حمل ونقل برای  تردد معلوالن 

بوده است. 
 چه تعداد انجمن و مؤسســه برای حمايت 
از معلوالن در مناطق جنوبی شــهر شکل گرفته 
و آيا آنها در ارائــه خدمات به معلوالن موفق عمل 

کرده اند؟ 
خوشــبختانه انجمن های خوبی بــرای حمايت از 
معلوالن در جنوب شــهر شــکل گرفته و به اين قشر 
خدمات ارائه می کند، اما متأسفانه مهم ترين دغدغه اين 
مؤسسه ها نبود مکانی ثابت برای فعاليت است. بسياری 
از آنها برای استقرار در اين محيط ها بايد اجاره پرداخت 
کنند يا نگران از دســت دادن جايی باشند که فعًال به 

رايگان در اختيارشان قرار داده شده است. 
 در انجمن دفاع از حقوق معلوالن چه خدماتی 
به افراد تحت پوشش ارائه می شود و شيوه عضويت 

در آن به چه شکل است؟ 
در اين انجمن همه معلوالن با ارائه کارت بهزيستی 
تحت پوشــش قرار می گيرنــد و از خدماتی همچون 
ارائه ســبدهای کاال، هزينه های معيشتی، کمک هزينه 
تحصيــل در دانشــگاه، کمک هزينه خريد ســمعک، 
ويلچر، عصا و همچنين خدمات مشــاوره ای رايگان و... 
بهره مند می شوند. در روزهای کرونا هم با ارائه خدمات 
بهداشتی، توزيع بيش از ۳هزار سبد کاال بين اين افراد 
و بيش از ۶هزار بسته مرغ و... در خدمت اين بزرگواران 

بوده ايم. 
 انجمن دفاع از حقوق معلوالن در پهنه جنوب 

دفتری دارد؟ 
بله. حدود ۶شعبه انجمن دفاع از حقوق معلوالن در 
نقاط مختلف شــهر وجود دارد که يکی از اين شعبه ها 
با مشارکت شهرداری منطقه۱۶ در تأمين دفتر انجمن، 
در اين منطقه راه اندازی شده است. در صورت مشارکت 
شهرداران مناطق ديگر ما شرايط ايجاد انجمن در همه 
مناطق شــهر را داريم، ولی متأســفانه در حال حاضر 
مجبوريم برای ارائه خدمات به معلوالن پهنه جنوب از 
آنهــا بخواهيم به تنها دفتر پهنه جنوب که در خيابان 
شــهيد رجايی، نبش کوچه شــهيد علی ناصری قرار 
دارد، مراجعه کنند يا برای کســب اطالعات بيشتر با 
شماره های ۵۵۰۴۱۴۷۰ و ۵۵۰۴۱۴۷۱ تماس بگيرند. 

مهم ترين مشكل معلوالن نقاط جنوبى شهر دسترسى سخت 
در محيط داخل و بيرون از خانه است

در مدارس 
استثنايى 

«آموزش تعطيل 
نيست»

در دوران همه گيری ويروس 
کرونا آموزش در ۸ مدرسه 

استثنايی مناطق جنوبی شهر، 
با رويکرد «آموزش تعطيل 

نيست» در شبکه شاد، فضای 
مجازی يا حتی از طريق تهيه 

و ارسال بسته های آموزشی 
برای دانش آموزانی که به فضای 
مجازی دسترسی ندارند، ادامه 

دارد. 
رئيس اداره آموزش و پرورش 
استثنايی شهر تهران با بيان 
اين موضوع گفت: «همکاران 

ما در مدارس با توليد 
محتواهای آموزشی در قالب 
فيلم، کليپ، درس نامه، تهيه 

جزوه، اينفوگراف و... در قامت 
مدافعان تعليم و تربيت مشغول 

آموزش دانش آموزان عزيز 
هستند. اين درحالی است 
که اداره آموزش و پرورش 
استثنايی شهر تهران نيز با 

راه اندازی و افتتاح ۲استوديو 
توليد رسانه های صوتی و 
تصويری، اقدام به توليد 

فيلم های آموزشی و فايل های 
صوتی ويژه دانش آموزان، 

متناسب با ويژگی های ياددهی 
و يادگيری هريک از گروه های 

استثنايی تحت پوشش از 
قبيل دانش آموزان با آسيب 

حسی(شنوايی و بينايی)، 
طيف اوتيسم، کم توان ذهنی و 
اختالل يادگيری کرده است.»

«شهناز کريمی» در ادامه 
با اشاره اينکه تاکنون بالغ 

بر ۱۰۰محتوای آموزشی در 
زمينه های مختلف آموزشی، 

مشاوره ای، تربيت بدنی و... در 
اين استوديوها توليد شده و 

مورد بهره برداری دانش آموزان 
قرار گرفته است، گفت: «برای 
سهولت استفاده دانش آموزان 

استثنايی سراسر کشور اين 
فيلم ها در سايت آپارات و با 
هماهنگی سازمان آموزش و 

پرورش در شبکه دانش آموزی 
(شاد) بارگذاری می شود.»

شهناز كريمى
رئيس اداره آموزش و 
پرورش استثنايى شهر 

تهران

على همت محمودنژاد
مديرعامل انجمن دفاع 
از حقوق معلوالن ايران

 هزاران خواسته در دل دارند، اما به ندرت می توانند برای آنها گوش شنوايی پيدا کنند. نامگذاری يک روز 
از سال به نام معلوالن بهانه ای است تا بيشتر به اين قشر از جامعه توجه کنيم و از نيازهای شان حرف بزنيم. 
پای صحبت های «علی همت محمودنژاد» توان يابی که سال هاست در دفاع از حقوق معلوالن فعاليت می کند 
و مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران، مشــاور رئيس سازمان بهزيستی کشور در امور معلوالن و 
عضو هيئت مديره سازمان جهانی معلوالن است، نشسته ايم تا ما را با دغدغه ها و مشکالت معلوالن مناطق۱۶، 

۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ بيشتر آشنا کند.

مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران: 

زندگى معلوالن 
در جنوب شهر 

دشوارتر است
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هويتپيشخوانپيشخوان

 شجاعت خان هاى قلعه زبانزد بود
روستای «قلعه محمدعلی خان» از آبادی های قديمی شهرری است که گشتی در آن، شما 

را از هياهوی شهرنشينی دور می کند.
 نام اين روستا از گذشته و تاريخچه آن گرفته شده است. اين روستای سرسبز و خوش 
آب و هوا در زمان صدارت ميرزا علی اصغرخان اتابک، شــکارگاه «محمدعلی شــاه» قاجار 
بود و قلعه وســط روســتا را محل اقامت و اتراق شاه قاجار قرار داده بودند. اکنون اين قلعه 
تاريخی در تملک شــرکت «اتکا»ست و از برج و باروهای آن فقط چند ديوار شکسته گلی 
باقی مانده است. داخل قلعه هم پر از خار و گونهايی است که رمه های گوسفند به آسودگی 

در آن می چرند. 
تاريخ شفاهی روستا که سينه به سينه ميان اهالی نقل شده، نشان می دهد پس از تبعيد 
ايل اينانلو از دشــت مغان به دشت های بويين زهرا، ورامين و شهريار، ۹برادر از خوانين ايل 
در قلعه مزرعه چشمه شــور اتراق کردند و چادر زدند. قلعه مزرعه چشمه شــور که از دهات 
شهر قم است، در همسايگی حسن آباد فشافويه شهرری قرار داشت و کم کم۹خان ساکن اين 
روستا، روستای قلعه محمدعلی خان را تصاحب و مالکيت آن را از حکومت قاجاری گرفتند. 
دليری اين خان های ايل اينانلو سبب شده نام روستای محمدعلی خان در بسياری از حوادث 

تاريخی کشور بر سر زبان ها باشد.
 يکی از اين وقايع در زمان حکومت رضاشــاه بر سر تصاحب خنجر رضاخانی اتفاق افتاد 
و شکســت دادن حزب توده در قافالنکوه و خارج کردن آنها از طريق مرز شــوروی از ديگر 

رويدادهای تاريخی بوده که خان های قلعه در آن نقش داشتند. 

فرهنگسراها

مسجد ابوذر پاتوق جوان هاست 
يکی از مکان های محترم و تاريخی منطقه۱۷ که ســاکنانش به آن می نازند مسجدجامع 
ابوذر است؛ مسجدی که معراج شهداست و جوانان زيادی از بين ۴ هزار شهيد اين منطقه، از 

اين مسجد به جبهه ها اعزام شده اند.  
ترور نافرجام مقام معظم رهبری هم در اين مسجد از سوی منافقان انجام شد که آن زمان 
امام جمعه تهران و نماينده امام(ره) در شورای عالی دفاع بودند. اين حادثه ۶ تير سال۱۳۶۰ به 

وقوع پيوست و حضرت آيت اهللا خامنه ای به درجه جانبازی نايل شدند. 
مســجد ابوذر يکی از مســيرهای اصلی راهپيمايی ۲۲بهمن و روز جهانی قدس اســت و 

انتخابات در اين مکان مقدس با حضور پرشــور مردم 
برگزار می شود، به طوری که حتی از مناطق ديگر هم 
برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری، مجلس، 
شورای شهر و... به اينجا مراجعه می کنند. قبل از شيوع 
ويروس کرونا همه روزه نمازجماعت در ۳ نوبت در اين 
مسجد برگزار می شــد و حدود يک هزار نفر از جمله 

جوانان و نوجوانان در آن شرکت می کردند. 
سخنرانی اخالقی، برگزاری دعای کميل، جلسات 
تفسير قرآن، بيان احکام، تحليل مسائل سياسی روز 
و دعوت از چهره های سرشــناس سياسی و اجتماعی 
برای ســخنرانی و ايجاد ارتباط بين مردم و مسئوالن 
از جملــه برنامه های عبادی، فرهنگی و اجتماعی اين 
مسجد است. مسجدجامع ابوذر کتابخانه ای با۱۳ هزار 
جلــد کتاب دارد که از بخش های پررفت و آمد آن به 
شمار می رود. رهبر معظم انقالب هم ۱۱۵جلد کتاب 

شامل ۴۳عنوان را به اين کتابخانه  اهدا کرده اند. 

گردشگرى

رابعه تيمورى

ابوذر چهل اميرانى

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

 تحريريه:  ابوذر چهل اميرانی
رضا نيک نام/ نصيبه سجادی/ زهرا بلندی

مريم قاسمی/ رابعه تيموری 

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / ميالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان/ فهيمه شيرازی

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 شورای سردبيری: مهدی  عليپور 
                            سروش جنابی
                             زکيه سعيدی

در  مســئول:  پاســخ  پاسخ مسئول
بازديــد ميدانى از محله هــا تابلوها و 
و  مســتعمل  ترافيكــى  المان هــاى 
فرسوده شناسايى و ضمن جمع آورى 
نســبت بــه تعويــض و جايگزينــى با 

تابلوهاى جديد اقدام خواهد شد. 
مجيد سلمانى، معاون حمل ونقل و 
ترافيك شهردارمنطقه16

 جمع آورى تابلوهاى فرسوده 
تابلوهــای  از  عــدادی  منطقه 16 

راهنمايی و رانندگی کــه در محدوده 
ناحيه ۵ از جمله خيابان شهيد هوجانی 
وجود دارد، فرســوده اســت و نياز به 

جايگزينی با تابلوهای نو دارد. 
محمد شادمانی 
ساکن محله علی آباد جنوبی 

در  خوشــبختانه  پاسخ مسئول 
بارش هــاى اخير هيــچ  آبگرفتگى در 
منطقه گزارش نشد. نيروهاى خدمات 
شهرى در آماده باش كامل هستند و با 
اليروبــى نهرهــاى روباز و بســته، با 
بــا  مقابلــه  بــه  كامــل  آمادگــى 
آب ماندگى هــاى احتمالــى رفتند. از 
شهروندان هم درخواست مى كنيم از 
رهاسازى زباله و پسماند در خيابان ها، 
معابــر و نهرها به شــدت خــوددارى 
كنند، چراكه اين كارها از داليل اصلى 
آبگرفتگى هاســت. با اين كار شهرى 
پــاك و زيبــا و بــدون آبگرفتگــى در 

روزهاى بارانى خواهيم داشت. 
محمدرضا افخم

معاون خدمات شهرى و محيط زيست 
شهردار منطقه17 

پاسخ مسئول طرح پاكسازى زمين هاى 
بايــر در همــه نقــاط در دســتور كار 
كارشناسان مركز جامع خدمات اجتماعى 
منطقــه18 اســت، امــا بــا توجــه به 
درخواســت اهالــى، طرح پاكســازى و 
جمع آورى معتادان و بى خانمان ها در اين 

قسمت با قيد فوريت انجام مى شود. 
حسين هوشمند، مدير مركز خدمات 
اجتماعى شهردارى منطقه18

اقدام اساسى براى جلوگيرى 
از آبگرفتگى

ســال گذشــته در زمان  منطقه 17

بارش باران شاهد آبگرفتگی در برخی از 
خيابان ها و کوچه ها بوديم. شنيده ام که 
امسال بارش ها بيشــتر از سال گذشته 
خواهــد بود و در اين صورت با مشــکل 
مواجه خواهيم شد. از مسئوالن شهرداری 
می خواهيــم اقدام هــای اساســی برای 
جلوگيری از آبگرفتگی معابر انجام دهند. 
سليمان نقوی
 ساکن محله وصفنارد

جوالن معتادان 
در زمين هاى باير

هنگام  که  اســت  مدتی  منطقه 18

عبــور از بلــوار الغديــر با معتــادان و 
کارتن خواب هايی مواجه می شــويم که 
داخل زمين های بايــر و خالی جوالن 
می دهنــد و بــه راحتی آتش روشــن 
می کنند و بزم شبانه راه می اندازند. لطفًا 
اين زمين را از معتادان پاکسازی کنيد. 
صادق پرتوی
 ساکن شهرک امام خمينی(ره)

رو در رو

راه اندازى مركز گذرى كاهش 
آسيب در منطقه19  

 زهرا بلندی  _ با راه اندازی «مرکز گذری کاهش 
آســيب» در محله دولتخواه جنوبــی، اقدامات 
شــهرداری منطقه۱۹ برای تجهيز و تقويت اين مرکز 
آغاز شده است. مرکز گذری کاهش آسيب با هدف ارائه 
خدمات به کارتن خواب ها و کســانی که دسترسی به 
خدمات ندارند، از ســوی معاونت اجتماعی و فرهنگی 
منطقه۱۹و مؤسسه کاهش آسيب نور سپيد هدايت در 
اين محدوده راه اندازی شده و اين درحالی  است که در 
روزهای سرد ســال و با همه گيری کرونا قرار است با 
حمايت شهرداری منطقه، اين مرکز با تجهيزات بيشتر 

به اين قشر خدمت رسانی کند. 
سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه۱۹ 
با اشــاره به اينکه ارائه خدمات حمايتی به اين اقشار 
می تواند در کاهش آســيب های اجتماعی مؤثر باشد 
و گرايش آنهــا را به ترک اعتياد 
و مراجعــه به کمپ هــا افزايش 
لوازم  دهد، گفت: «غذای گــرم، 
کاهش آســيب همچون سرنگ و 
سوزن های استريل، چسب زخم، 
پانســمان و... در ايــن ايســتگاه 
بين ايــن افراد توزيع می شــود. 
از اين طريق دسترســی به افراد 
آسيب ديده بيشــتر می شود و به 
مرور اين حمايت ها می تواند آنها 

را ترغيب کند تا سبک زندگی خود را تغيير دهند.»
«مهدی بصيــری» درباره اقداماتی که برای تجهيز 
و تقويت اين مرکز اجرا خواهد شد، گفت: «در مرحله 
اول برخی اقالم مورد نياز اين ايســتگاه تأمين و حمام 
و ســرويس بهداشتی، با هدف بهره مندی اين اقشار از 
خدمات عمومی در مجاورت مرکز ساخته شده است. 
اجرای پويش جمع آوری لبــاس گرم برای حمايت از 
اين افراد هم از ديگر اقداماتی است که حداکثر تا يک 
ماه آينده اجرا خواهد شــد.» بصيری در پايان گفت: 
«هر شب، ۳ گشت از سازمان رفاه و خدمات اجتماعی 
با همراهی نيروهای منطقه، عوامل شــهرداری نواحی 
و مددکار با گشــتزنی در محدوده خالزيل، معتادان و 
کارتن خواب ها را جمع آوری و برای ساماندهی و اسکان 

به مددسرای مهر منتقل می کند.»

مهدى بصيرى 
سرپرست معاونت 
اجتماعى و فرهنگى 

منطقه19

خبر كوتاه
منطقه۱۷  نيروهای اداره خدمات شــهری 
ناحيه۲ برای مواجهه با بارش های احتمالی 

در آماده باش قرار گرفته اند. 
اليروبی همــه نهرها هم با هدف جلوگيری 
از آبگرفتگی های احتمالی انجام و تمهيدات 
الزم برای استقرار نيروها در معابر اتخاذ شده 
اســت. اليروبی حوضچه خيابان فرخنده و 
بازديدهای مستمر از آن نيز از اقدام هايی بود 

که همسو با اين هدف انجام شد. 


