
چشم انداز سال پیش رو در گفت وگو با شهردار منطقه 17 

رویکردمان در 1400 
اجتماعی و فرهنگی است
اطالع پیدا کردن از کارهایی که قرار است سال جدید در محله ها انجام شود، 
مزایــای زیادی دارد که می توان به افزایش تعلق محله ای و امید به زندگی، 
شکیبایی مردم برای نهایی شدن طرح ها و از همه مهم تر مشارکت آنها برای 

به ثمر رسیدن طرح ها اشاره کرد.
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شــهردار منطقه۱۹ از اجرای 
پروژه های توسعه محله ای در 
ســال جاری با نگاه ویژه به مدارس 

خبر داد. 
»علی توکلــی« با اشــاره به تالش 
مدیریــت شــهری برای بهســازی 
محیطی و رفع نواقص عمرانی مدارس 
گفــت: »در این زمینــه از مجموع 
22پروژه ای که در حوزه اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری منطقه تصویب 

شــد، ۱5پروژه به مدارس اختصاص داشته اســت.« وی سالمت و ایمنی 
دانش آموزان و ایجاد شرایط مناسب برای تحصیل آنها را از مهم ترین اهداف 
اجرای پروژه های توســعه محله ای در مدارس خواند و گفت: »در قالب این 
پروژه ها ضمن آســفالت کامل مدارس شهید کریمی، شهید باهنر، شاهد 
اطهر و شــهید محالتی، لکه گیری آسفالت نیز در مدارس شهید ساالری و 
حضرت معصومه)س( اجرا شد. همچنین ایزوگام مدارس جواداالئمه)ع( و 

کیهانی به طور کامل تعویض و ایزوگام 
مدرسه روزبهانی ترمیم شد.« شهردار 
»رنگ آمیزی  داد:  ادامــه  منطقه۱۹ 
داخلــی مــدارس هــدی، شــهید 
»هیدخ«، باقرالعلوم)ع(، فدک، رجبی، 
با  زندی نیا، جواداالئمه)ع( و کیهانی 
هدف افزایش زیبایی بصری و تعویض 
مدرسه ســاالری  کامل  سیم کشــی 
از دیگــر اقدامات صــورت گرفته در 
توسعه محله ای  اجتماعی  پروژه های 

است.«
توکلی با اشاره به استقبال چشمگیر مدارس از اجرای این پروژه ها و استمرار 
خدمات حمایتی توسعه محور از مدارس در سال جاری گفت: »رفع نواقص 
عمرانی در پروژه های توسعه محله ای، مازاد بر عملکرد شهرداری منطقه در 
طرح حمایت از مدارس بوده، اما نواقص عمرانی 5مدرسه رفع و تجهیزاتی 

شامل نیمکت، میز معلم و برد هوشمند برای مدارس تهیه شد.«

تیتر یک

اجرای پروژه های توسعه محله ای با نگاه ویژه به مدارس

تست رایگان کرونا از شهروندان منطقه18
با توجه به آمــار باالی مبتالیان به ویــروس کرونا و 
همچنین قرمز شدن وضعیت تهران، از شهروندان منطقه 
18 تست رایگان پی سی آر گرفته می شود. فرمانده طرح 
شهید ســلیمانی در منطقه 18 در این باره گفت: »برای 
کاهش انتقال ویــروس کرونا، یکــی از برنامه های مهم 
انجام تست پی سی آر از شهروندانی است که از مسافرت 
برگشته یا عالئم کرونا دارند.« »علی امیری« یادآور شد: 
»تست رایگان پی سی آر همه روزه انجام می شود و اهالی 
برای دادن تســت به 3 نقطه؛ پــارک آالله در 10 متری 
سوم جنوبی، درمانگاه امام رضا)ع( در چهارراه سوم، ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی در 
خیابان شهید مختار سلیمانی مراجعه کنند.« شهروندان از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 8 تا14، 

و روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 می توانند از خدمات رایگان تست پی سی آر بهره مند شوند. 

آموزش »کاردستی آنالین« در ماه خدا
فرهنگســرای بهمن با توجه به فرارسیدن ماه مبارک 
رمضــان و با هدف پر کــردن اوقات فراغــت کودکان و 
نوجوانان یک دوره آموزشــی رایگان با عنوان »کاردستی 
آنالین« برگزار می کند. مدیر فرهنگســرای بهمن ضمن 
تبریک فرارســیدن ماه خدا و بهار دل ها با اعالم این خبر 
گفت: »در شــرایط کرونایی کودکان و نوجوانان از جمله 
افرادی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند، چراکه اوقات 
فراغت بیشتری نسبت به بقیه افراد جامعه دارند و در این 
بحران نمی توانند به صــورت حضوری در کالس ها حاضر 
شوند.« »علی خسروی« افزود: »بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا برای سرگرمی و آموزش این 
قشر کالس آنالین آموزش ساخت کاردستی برگزار کنیم تا از وسایلی که در همه خانه ها یافت 
می شــود، مثل پارچه، کاغذ، مداد رنگی و... آثاری زیبا خلق کنند.« این دوره آموزشی روزهای 
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 15 تا 16 برگزار می شود و عالقه مندان با ارائه و ثبت شماره 

تماس در کانال عمومی فرهنگسرای بهمن می توانند به راحتی در کالس ها شرکت کنند. 

چهره
»سام درخشانی« بازیگر سینما و تلویزیون: 
خونگرمی در ذات جنوب 

شهری هاست

یادداشت

رمضان؛ 
فرصت خلوت با خدا

رمضان ماه بندگی خداست و ماهی پربرکت. 
یکی از برکات و نعمت های بزرگ این ماه مبارک، 
حضور در جمع بــود که خداوند و ائمه اطهار)ع( 
به آن تأکید فرموده اند. خانواده ها سفره افطار در 
منازل خود برای آشنایان و حسینیه ها و مساجد 
سفره اطعام پهن می کردند. برگزاری نمازجماعت 
با حضــور تعداد زیــادی از نمازگــزاران، قرائت 
دســته جمعی قرآن، برگزاری مســابقات قرآنی، 
مراسم دعا و سخنرانی در مساجد لذت روزه داری 
را در ایــن ماه دوچندان می کرد و شــهروندان تا 
سحر کنار هم محله ای ها به راز و نیاز و گفت وگو 
می پرداختند. امســال شــرایط به دلیل شــیوع 
ویروس منحوس کرونا فرق کرده و محدودیت ها 
باعث شده تا نمازجماعت در مساجد برگزار نشود. 
خانواده ها برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا 
از مهمانی دادن منع شده و محافل قرآنی در شهر 

تعطیلند.
 با این وجود نباید از ســفره ای که در این ماه 
به وسعت بخشندگی خدا پهن شده غافل شویم. 
رمضان ماه تمرین عشق، اراده و گذشتن از خود 
برای رسیدن به معشــوق است و چه زیباست از 
محدودیت های فعلی به خاطر شیوع ویروس کرونا 

برای خلوت کردن با خدایمان استفاده کنیم. 
ماه رمضان، ماه شکســتن بت هــای نفس و 
ســجده به درگاه پروردگار اســت. فرصت خوبی 
برای خودســازی و پیداکردن خودمان اســت تا 
نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم. این شب ها را 
قدر بدانیم و آنهایی که تاکنون فرصت اقامه نماز 
شب پیدا نکرده اند، این تجربه شیرین را در زندگی 

کسب کنند. 
در کنار این موضوع مهم، فعالیت مساجد نیز 
نباید قطع شــود و متولیان باید از فضای مجازی 
برای اجرای برنامه های مذهبی اســتفاده کنند. 
اگرچه بستر این نوع فعالیت ها در فضای مجازی 
به خوبی فراهم نشــده، اما بچه مســجدی های 
زیــادی از بضاعت موجود برای فرهنگســازی و 
اجرای برنامه های مذهبی و قرآنی استفاده شایانی 

می کنند. 
ماه مبارک رمضان امســال می توان در زمانی 
مشخص ختم گروهی قرآن را در فضای مجازی و 
گروه های محلی برگزار کرد و حتی امکان برگزاری 
مسابقات قرآنی در این فضا وجود دارد، به شرطی 
کــه در اجرای برنامه ها خالقیت بــه خرج داد و 
به عنوان نمونــه کلیپ ها و فیلم های کوتاه درباره 
ماه مبارک رمضان و آموزش های قرآنی ســاخت 
و در گروه های محلی و فضای مجازی مســاجد 

منتشر کرد. 

بهسازی 45 ایستگاه اتوبوس
شــهردار منطقه17 از خط کشــی 40کیلومتر از معابر 
خبرداد و گفــت: »این اقدام با هدف ارائه خدمات مطلوب 
و تأمین رفاه شــهروندان انجام شده است.« »داود لطفی« 
به مهم ترین معابر خط کشی شده در این منطقه اشاره کرد 
و گفت: »خیابان های امامزاده حســن)ع(، شهید رشیدی 
جهان، یافت آباد، ابوذر، سجاد جنوبی، شهید قفیلی، شهید 
ولی عابدی، مســجد حاج ولی و مشفق کاشانی، همچنین 
میدان بهــاران برخی از معابر اصلی منطقه هســتند که 
عملیات خط کشــی در آنها به اجرا درآمده است.« وی در 
ادامه به ترغیب شهروندان برای استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی اشاره کرد و افزود: »ساماندهی 
و بهسازی 45ایستگاه اتوبوس انجام و ضمن اجرای عملیات شست وشو، شیشه دوجداره جایگاه ها 
تعویض شــد.« شهردار منطقه17 ادامه داد: »45ایستگاه اتوبوس و 4ایستگاه اتوبوس بی.آر.تی به 
سیستم روشــنایی مجهز و آسفالت ایستگاه های بی.آر.تی انجام شد. جدول زمان بندی حرکت و 
حضور اتوبوس نیز در همه ایســتگاه ها نصب شده که 3ایستگاه مجهز به تابلو الکترونیکی است. 

در این تابلو شماره خط، مبدأ، مقصد، نام ایستگاه و نام ایستگاه بعدی به نمایش درآمده است.«

»ســام درخشــانی« بازیگر سینما و 
تلویزیون، ســفیر دیابت است و گاهی 
برای اجرای برنامه هایی که به آگاهی بخشی 
مردم درخصوص این بیماری خاموش کمک 
می کند به مناطق جنوبی شــهر می آید. او 
تــالش می کند تا شــهروندان را به کنترل 
قندخون خودشــان ترغیب کند و می گوید: 
»متأسفانه در مناطق جنوبی شهر اغلب افراد 
به دلیل مشکالت معیشتی به معاینه دوره ای 
و ورزش اهمیت نمی دهند. همچنین سبک 
زندگــی و آگاهی کم برخی افراد در مناطق 
کم برخــوردار موجب شــده تا شــیوع این 
بیماری در این محدوده بیشتر از نقاط دیگر 
شــهر باشد.« وی به لزوم انجام ورزش حتی 
در خانه اشــاره می کند که موجب سالمتی 
شهروندان می شــود و آنها را از بیماری های 
مختلــف در امان نگه مــی دارد. این بازیگر 
سینما و تلویزیون می گوید: »شهروندان باید 
بدانند که حداقل روزی 40دقیقه پیاده روی 
می تواند تا 50درصد از بروز بیماری دیابت و 
بیماری های دیگر جلوگیری کند. همچنین 
تغذیه ارتباط مســتقیمی با بیماری دیابت 
دارد و بایــد مصــرف مواد غذایی شــیرین 
بوستان های  به  محدود شود.« درخشــانی 
بــزرگ جنوب تهــران هم اشــاره و عنوان 
می کند این بوستان ها فضای مناسبی برای 

و  پیــــــــــاده روی  ورزش، 
دوچرخه ســواری هستند و 
باعــث افزایــش روحیــه 

شهروندان می شوند. 
ساکنان  درباره منش  وی 

جنــوب شــهر هم 
قدیم  »از  می گوید: 
جنوب  بچه هــای 
شــهر به معرفت 
معروف  رفاقت  و 
بوده و هســتند. 
انسان های  آنها 
بامرامی هستند 
و خونگرمی در 
ذات آنهاست.«

خبر کوتاه
منطقه16   سرای محله شــهید بخارایی از 
فعاالن حــوزه قرآنی محله شــهید بخارایی 
و خزانه تقدیر کرد. »مریم خلیلی« ســاکن 
محله خزانه در 3 بخش لحن، صوت و حفظ، 

مقام نخست را به خود اختصاص داد. 

حجت االسالم
 امیر عبدی مقدم

امام جماعت مسجد امام جعفر صادق)ع(محله 
وصفنارد و مسئول تشکل های دانشجویی 

نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه علم و صنعت

مجله خبری مجله خبری

آغاز کوچ بهاره عشایر شهر ری 
کوچ بهاره عشایر شهرستان ری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
آغاز شده است.  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری با بیان این مطلب 
گفت: »شهرستان ری دارای200خانوار عشایر از 4 ایل هداوند، کلهر، 
طایفه عرب صحنایی و کلکوهی است که با نگهداری از 35 هزار رأس 
دام ســبک )گوسفند و بز( و تولید ساالنه یک هزار و400 تن گوشت 
قرمز در تأمین منابع پروتئینی استان تهران نقش قابل توجهی دارند.«  
»جبرئیل برادری« اجرای طرح »پشــتیبانی کوچندگان« را اقدامی 
برای حفظ ســالمت عشــایر در کوچ بهاره خواند و توضیح داد: »در 
این طرح خدماتی مانند تأمین آب آشامیدنی بهداشتی، واکسیناسیون 
دام، راه اندازی حمام ضدکنه احشــام، بازگشایی مسیر حرکت ایل و 
تأمین نهاده های دامی به عشایر ارائه می شود.«  او با اشاره به گزارش 
نشــدن موارد ابتال به کرونا در میان عشایر افزود: »عشایر شهرری در زمان قشالق در روستاهای 
مسگرآباد، لپه زنگ، توتک، چهلقز و غنی آباد ری مستقرند و برای ییالق به دشت الر در کوهپایه 

قله دماوندکوچ می کنند.« به گفته برادری، کوچ بهاره عشایر از15فروردین آغاز شده است. 

عملیات به زراعی 1300هکتار فضای سبز منطقه19
درختان و فضاهای ســبز با هدف نشاط بخشــی بــه طبیعت در 
منطقه19 اجرا شد.  شهردار منطقه19 هدف از اجرای این عملیات را 
مبارزه با آفات و بیماری ها، شاداب سازی و تقویت رشد گیاهان عنوان 
کرد و افزود: »عملیات به زراعی در هزار و 307هکتار فضای سبز منطقه 
شــامل همه بوستان ها و قطعات فضای سبز حاشیه معابر و بزرگراه ها 
انجام می شود و تا پایان شهریور ادامه دارد.«»علی توکلی« افزود: »در 
کنار این طرح و ضمن آبیاری، آبشویی، هوادهی، محلول پاشی، تغذیه 
درختان و مالچ پاشی، علف های هرز و شاخه های خشک درختان حذف 
و فرم دهی درختان و درختچه ها نیز انجام می شــود.« وی به استقبال 
شهروندان منطقه از دوره های مجازی آموزش گل و گیاه اشاره و عنوان 
کرد: »ســبزی کاری، پرورش توت فرنگی، پرورش گل های آپارتمانی، 
مبارزه غیرشیمیایی با آفات و بیماری ها، ایجاد بام سبز و... از عناوین این دوره ها هستند که در قالب 
فیلم و ثبت مطالب آموزشی در کانال های مجازی به شهروندان ارائه می شود.« عالقه مندان می توانند 
ضمن تماس با شــماره 55852121 مرکز مشــاوره، تحقیقات و آموزش گل و گیاه و عضویت در 
کانال های مجازی این مرکز، ضمن شرکت در کالس ها از مشاوره های گل و گیاه نیز بهره مند شوند. 

270  میز خبر
بسته غذایی توسط خادمان مسجد 
حضرت سید الشهدا)ع(در شهرک 
کاپوال بین خانواده های نیازمند و 

آسیب پذیر توزیع شد. 

2
شهروند منطقه 18 در حادثه تصادف 
واقع در بزرگراه آزادگان مسیر شرق 

به غرب بعد از بلوار خلیج فارس 
جان خود را از دست دادند. علت 
این حادثه استفاده نکردن از پل 

عابرپیاده در بزرگراه بود. 

 700
دست پوشاک شامل پیراهن مردانه 

و زنانه، شال، کاله، دستکش و 
لباس بچگانه به همت بسیج جامعه 
پزشکی و کانون بسیج بیمارستان 

ضیائیان بین زلزله زدگان شهرستان 
سی سخت توزیع شد. این اقالم در 
قالب برگزاری اردوی جهادی شهید 

داود غفاری بین هموطنان توزیع شد 
و جهادگران به جراحی سرپایی 3بیمار 

و ارائه کمک نقدی به 25نیازمند 
پرداختند. 

پیشنهاد ساخت مرکز 
فرهنگی  در گرمابه متروکه

»محله گلچین از محله های قدیمی و توسعه یافته 
منطقه17 است. اهالی از ســکونت در اینجا راضی 
هستند و اگر امکانات آن افزایش پیدا کند و برخی 
از مشکالت موجود حل شود تعلق شهروندان به این 

محله بیشتر می شود.« 
دبیر شورایاری محله گلچین با اعالم این مطلب 
به یکی از مشــکالت این بخش از منطقه اشــاره و 
عنــوان می کند: »یکی از مشــکالت محله گلچین 
دسترســی محدود آن به محله های دیگر است که 
علت آن گذر خط آهن تهران ـ اهواز از اینجاســت. 
به همین دلیل اهالی مجبورند برای دســتیابی به 
محله های دیگر از زیرگذرهای کم عرض عبور کنند 
که بیشتر اوقات به دلیل کمبود روشنایی و از همه 
مهم تر تجمــع معتــادان و کارتن خواب ها ترجیح 
می دهند محله را دور زده و پس از صرف وقت زیاد 

به مقصد برسند.« 
»قاسم عبدالکریمی« ادامه می دهد: »مسئوالن 
شهری وعده ساخت 2زیرگذر در منطقه را داده اند 
که یکی از آنها امســال در محله گلچین ســاخته 
می شــود و قابلیت  تردد خودروها را دارد. با این کار 
امنیت عابران درحین  تردد از این زیرگذر بیشــتر 
می شــود.« وی در ادامه به یکی دیگر از مشکالت 
محله گلچین اشــاره می کنــد و می گوید: »گرمابه 
بزرگی در خیابان شــهید برادران حســنی وجود 
دارد که سال ها بی استفاده مانده است. از مسئوالن 
شهری درخواســت می کنیم این ملک را خریداری 
کنند و در آن به ســاخت مجموعه ورزشی یا مراکز 

فرهنگی بپردازند. .«
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رفاقتی

»سید محمد فیاض« شهردار منطقه 18 از شهدا 
و خانواده های آنها به عنوان سرمایه معنوی محله ها یاد 

می کند و می گوید که با تالش کارشناسان 
امور ایثارگران شــهرداری منطقه 18 در 
طی 6 سال گذشته کار سرگذشت پژوهی 
بیش از هزار و 200 شهید منطقه اجرایی 
و ســال های 98 و 99 با تحقیقات میدانی 
و محلــی اطالعات جمــع آوری، تکمیل 
و اصالح شــدند.  20 محلــه در محدوده 
منطقــه 18 وجود دارد کــه در ناحیه 7 
واقع شده است. این طور که فیاض عنوان 

می کند جز هزار و 200 شــهید کــه در منطقه 18 
شناسایی شده اند، 16 شهید گمنام در 7 نقطه از این 
منطقه آرام گرفته اند که مورد توجه زائران قرار دارند. 

گام اول؛ چاپ کتاب خاطرات شهدا
نخســتین مرحله برای چاپ کتاب سرگذشــت 
شــهدای محله، گردآوری اطالعات جامع و مســتند، 
دست نوشته ها، وصیتنامه ها، آثار و یادگاری های شهدا 
و خاطرات همرزمان و اعضای خانواده های آنان است. 
فیاض، شــهردار منطقه 18، ضمن قدردانی از تالش 
مســئوالن و کارشناســان امور ایثارگران منطقه 18 
می گوید: »کارشناســان برای انجام این کار با حضور 
میدانی در محله ها و دیدار چهره به چهره با خانواده ها 

و همرزمان شــهدا مصاحبه کردنــد که به این دلیل، 
پروژه مزبور فرهنگی حدود 6 سال طول کشیده تا این 
کتاب ها آماده شوند و در اختیار موزه شهدا 
و شهروندان قرار گیرد.« وی از سختی ها و 
دشواری هایی که در مسیر سرگذشت پژوهی 
شهدای محله وجود داشته، صحبت می کند 
و می گوید: »تعدادی از خانواده های معظم 
شــهید از این منطقه به جای دیگری نقل 
مــکان کرده بودنــد، عده ای نیــز به دلیل 
کهولت ســن یــا بیماری بــه رحمت خدا 
رفته بودند، بنابراین کارشناســان با حضور 
در محل زندگی شــهدا و ساعت ها تحقیق و پژوهش، 
گفت وگو با افراد قدیمی و بومی و همسایه ها توانستند 

اطالعات موثقی از شهدای محله به دست 
آورند تا آن را مکتوب کنند.« سید محمد 
فیاض با اشــاره به تعــداد 20 کتابچه که 
حاوی اطالعات، خاطرات ودستنوشته های 
شهداست، می گوید: »باعث افتخار است که 
اعالم کنیم که در ســال 1400 نخستین 
برنامه فرهنگی شهرداری منطقه 18، به نام 
شــهدای معظم مزین شده است و اکنون 
کتابچه سرگذشت پژوهی شهدای محله در 
20 محله چاپ و آماده بهره برداری است، 

ضمن آنکه امور ایثارگران شهرداری منطقه 18 قصد 

خاطرات 1200 شهید منطقه ماندگار می شود

 »همراه با شقایق« 
در موزه شهدا

  یکی از اقدامات ارزشمند شهرداری منطقه 18 برای حفظ ارزش های دفاع مقدس و پاسداشت خون 
شهدا ساخت و راه اندازی نخستین موزه شهدا در آن منطقه است که عالوه بر امکانات و خدماتی که 
به شــهروندان ارائه می دهد، با اجرای برنامه های جانبی این محل را به مرکز و پایگاهی دائمی برای 

اعتالی فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل کرده است.  

مریم قاسمی

یوسف عباسی
رئیس امور ایثارگران 

شهرداری منطقه 18

سید محمد فیاض
شهردار منطقه 18

دارد در نخستین فرصت نسخه الکترونیکی آن را نیز 
در سایت امور ایثارگران بارگذاری کند تا به راحتی در 

اختیار شهروندان قرار گیرد.«

گام دوم؛ مشارکت شهروندان و تکمیل بانک 
اطالعات شهدا 

»یوســف عباســی« رئیــس امــور ایثارگــران 
شــهرداری منطقه 18، ابتــدا از حمایت های مادی 
و معنوی شــهرداری منطقــه در زمینه چاپ کتابچه 
سرگذشت پژوهی شــهدای محله قدردانی می کند و 
می گوید: »اگر این حمایت ها نبود امکان داشــت که 
این پروژه چند ســال دیگر طول بکشد. خوشبختانه 
این پشــتیبانی ها باعث شــد این کتابچــه به عنوان 
بهترین هدیه فرهنگی و ایثارگری در سال 1400 در 
اختیار شهروندان قرار بگیرد.« وی به ویژگی های بارز 
کتابچه شهدای منطقه 18 اشاره می کند و می گوید: 
»اطالعات جمع آوری شــده از زندگی شهدا در چند 
مرحله بازخوانی و ویرایش شده و می توان ادعا کرد که 
بانک اطالعات شــهدا در جای دیگری نمونه مشابهی 
ندارد. جداسازی کتابچه شــهدا در هر 20 محله نیز 
برای سهولت دسترسی شهروندان و مطالعه آسان آن 
بوده اســت و عالوه بر انتشــار آن به صورت مکتوب و 
توزیع در کتابخانه های عمومی منطقه، این مطالب در 
سایت شهدای منطقه 18 به طور کامل بارگذاری شده 
و در هر ســاعت از شبانه روز در اختیار شهروندان قرار 
می گیــرد.« رئیس امور ایثارگران در ادامه از همکاری 
شــهروندان در تکمیل اطالعات مربوط به شــهدای 
منطقه صحبت می کند و می گوید: »حدود 20 درصد از 
عکس های شهدای محله از طریق همسایه ها، بستگان 
دور و نزدیک، کاسبان محله، شورایاران در 
اختیار کارشناسان امور ایثارگران قرارگرفت 
و هنگام چاپ کتاب از این عکس ها استفاده 
شــده است.« عباســی می گوید: »حفظ و 
پاسداشت نام و یاد شهدا تاریخ انقضا ندارد 
و این فرهنگ نــاب و معنوی می تواند در 
اختیار نسل های بعدی قرار گیرد. بنابراین 
در تالشــیم این آثار به شیوه های مختلف 
از جمله پی دی اف، روزنامه دیواری، سی 
دی، فیلم کوتاه، پادکست و... به دست همه 

گروه های سنی برسد.«

 موزه شهدای 
منطقه 18 کجاست؟ 

ساختمان موزه شهدای منطقه 18 
در محله شهید رجایی ابتدای خیابان 
شــهید دانش آموز قرار دارد. برای 
این موزه کافی است سوار  به  رفتن 
ولی عصر)عج(  شهرک  اتوبوس های 
– آزادی شوید و در ایستگاه موزه از 

اتوبوس پیاده شوید. 

امکانات تنها موزه شهدا 
منطقه را بشناسید 

فضــای داخلی موزه شــهدا که 
زیر نظر امور ایثارگران شــهرداری 
بخش  چند  می شود  اداره  منطقه18 
اصلــی دارد. یکی ســالن رویداد 
و اتفاقــات دوران انقالب اســت. 
بخش دوم ســالن شهدای شاخص 
و چهره های دوران هشــت ســال 
دفاع مقدس است که تصاویر شهدای 
منطقه در جــای جای آن به نمایش 
به  مربوط  اتاق  و ســومین  درآمده 
است  معاصر  و  حرم  مدافع  شهدای 
که همراه با یادگاری ها، وصیتنامه ها 
و آثار به جامانده از شــهدا فضای 
معنوی خاصی به ایــن بخش داده 

است. 

شهید مدافع حرم ساکن منطقه 18 بوده اند. 

مترمربع مساحت تنها موزه شهدا در منطقه 
18 است. 

شهید معظم در راه انقالب و دفاع مقدس در 
منطقه 18 خون پاک خود را نثار کرده اند. 
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توکلی

از ابتدای خیابان فداییان اســالم گلدسته آجری 
و بلندبــاالی مســجد افضلیه به خوبی پیداســت. 
زیبایی و صمیمیت نمای آجری مســجد چشمنواز 
و آرامش بخش است. کاشــی های فیروزه ای سردر و 
ورودی محراب مانند مسجد این زیبایی را دوچندان 
می کند، اما تک و توک کاشی های ریخته و شکسته 
ســردر، مانند جای خالی دندان هایــی لق این تابلو 
معماری را زشت و نازیبا می کنند. از همان ورودی در 
شیوه معماری پر از رسمی سازی، مقرنس، کاسه سازی 
و گره ســازی اســتاد لــرزاده خودنمایــی می کند. 
فضای داخل مســجد هم از هنر او بی بهره نیســت و 
درکاشــیکاری ها و ساخت قســمت های مختلف بنا 
ظرایف اســتادانه ای بــه کار رفته 
اســت. با وجود فاخر بودن معماری 
مسجد نمی توان از غبار کهنگی که 
روی آن نشسته چشم پوشید. نم و 
رطوبت به زیر پوسته دیوارها خزیده 
و در گوشه و کنار شبستان، حیاط 
و وضوخانه ترک های ریز و درشــت 
به چشم می خورد. در قسمت هایی 
از مسجد این درز و شکاف ها عمیق 
و زمین  لرزه ای کوتاه کافی است که 
حادثه ای غیرقابل جبران رقم بخورد. 

حادثه در کمین است
خیابان فداییان اسالم و مسجد 
افضلیه در محله ابن بابویه  ـ شهید غیوری واقع شده 
اســت. »مهدی شیرازی« دبیر شورایاری این محله 

می گوید: »مســجد افضلیه حدود70سال پیش با 
هزینه فردی خیر ساخته شــده، اما بعد از گذشت 
7دهه سســت و ناپایدار شــده و نیاز به نوسازی یا 
حداقل مرمــت دارد، ولی اداره میــراث فرهنگی، 
مســجد افضلیه را جزو میراث فرهنگی می داند و با 
تخریب یا نوســازی آن مخالف است.« شیرازی به 
خطراتی که سســت بودن بنا بــرای نمازگزاران به 
وجود می آورد، اشــاره می کند و می گوید: »پیش از 
شــیوع ویروس کرونا این مسجد فعال بود و روزانه 
نمازگــزاران زیــادی برای اقامه نمــاز در آن جمع 
می شدند. پس از برداشتن محدودیت های کرونایی 
و بازگشت به شــرایط عادی، فعالیت مسجد ادامه 
پیدا می کند و نمازجماعت در آن برگزار می شــود، 
ولی با شــرایط کنونی مســجد، احتمــال ریزش 

مسجد و به خطر افتادن امنیت جانی 
نمازگزاران وجود دارد.«مسجد افضلیه 
در مسیر تعریض خیابان فداییان اسالم 
واقع شده اســت. به دلیل قرار گرفتن 
این مســجد در ردیف آثــار میراثی و 
ممانعت ســازمان میــراث فرهنگی از 
تخریب بنــا، این مکان بــه مانعی در 
مســیر تعریض خیابان فداییان اسالم 
تبدیل شده است. شــیرازی می گوید: 
»محدوده ای که مســجد افضلیه قرار 

گرفته از گلوگاه های ترافیکی خیابان فداییان اسالم 
اســت و اگر طرح تعریض خیابان اجرا شود، پابرجا 
ماندن مسجد باعث ایجاد ترافیک سنگین در محل 
می شــود. به دلیل بالتکلیفی مسجد طرح تعریض 
خیابان فداییان اسالم هم مســکوت مانده است.« 
حجت االسالم»علیرضا برومند« امام جماعت مسجد 
افضلیــه از تعلل اداره میراث فرهنگی شــهرری در 
تعیین تکلیف مسجد گالیه دارد و می گوید: »میراث 
فرهنگی اعالم کرده که به دلیل قدمت باالی مسجد 
و معماری زیبایی که توسط استاد لرزاده انجام شده، 

اجازه تخریب مسجد وجود ندارد. در این صورت باید 
مسجد مورد حمایت اداره میراث فرهنگی قرار بگیرد 
و بــرای مرمت آن اقدام کنــد. اگر هم جزو میراث 
فرهنگی نیست به شهرداری مجوز تخریب و نوسازی 
مسجد داده شود.« او می گوید: »شهرداری هر ساله 
بودجه ای را برای حمایت از مساجد در نظر می گیرد، 
اما با توجه به اینکه مسجد افضلیه در طرح قرار دارد، 
این کمک ها شامل حال مسجد افضلیه نمی شود و 

افزایش تخریب مسجد را به دنبال دارد.«

 نوسازی مسجد
 در طرح های محلی1400است

 دبیر شورایاری محله ابن بابویه ـ شهید غیوری به 
تعداد قابل توجه نمازگزاران مسجد اشاره می کند و 
می گوید: »در مواقع عادی سال جمعیت 
قابل توجهی از اهالی محله در نمازجماعت 
این مسجد شرکت می کنند، اما شبستان 
مسجد برای اقامه نماز جماعت، به ویژه 
در نوبــت مغرب و عشــاء، فضای کافی 
ندارد. خوشبختانه یکی از خّیران زمینی 
را که در همســایگی مسجد قرار گرفته 
برای ساخت حسینیه اهدا کرده و هیئت 
امنای مسجد برای دریافت مجوز ساخت 
حســینیه اقدام کرده است. در صورتی 
که نوسازی مســجد به ثمر برسد، امکان توسعه بنا 
در این زمین فراهم اســت و این مســجد تاریخی 
شــرایط مطلوبی پیدا می کند.« نوســازی و تعیین 
تکلیف مسجد افضلیه جزو طرح های کوچک مقیاس 
محلی بوده که به پیشنهاد شورایاران محله در سند 
چشم انداز توسعه محلی سال1400محله ابن بابویه ـ 
شهید غیوری گنجانده شده است. شیرازی می گوید: 
»در جلســاتی که با شهردار منطقه داشتیم شهردار 
منطقــه برای هماهنگی بــا اداره میراث فرهنگی و 

ساماندهی مسجد قول مساعد داده است.«

فرسودگی و سستی بنای 70 ساله مسجد افضلیه امنیت 
نمازگزاران را تهدید می کند

 میراث فرهنگی منطقه 
در دوراهی مرمت یا تخریب
  مســجد افضلیه را اســتاد لرزاده، معمار نامدار کشور، ســاخته و از جنبه معماری و میراث 
فرهنگی اهمیت و ارزش ویژه ای دارد. قرار گرفتن مقبره خانوادگی مرحوم لرزاده در همسایگی 
این مسجد هم بر اهمیت آن افزوده و مسجد افضلیه را به یکی از شاخص ترین مساجد شهرری 
تبدیل کرده اســت. این مسجد قدیمی بر اثر گذر زمان فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارد، اما 
شــرایط خاص آن سبب اختالف مدیریت شهری، سازمان میراث فرهنگی و هیأت امنای مسجد 
شده و آنها را برای تصمیم گیری در مورد تخریب و نوسازی یا حفظ بنای این مسجد قدیمی دچار   

تردید و سردرگمی کرده است.  

رابعه تیموری

 بالتکلیفی مسجد افضلیه از سال ها پیش موضوع مورد بحث و اختالف مدیریت 
شــهری و اداره میراث فرهنگی شهرری بوده و درطول این سال ها درباره تخصیص 
اعتبار برای نوســازی مسجد از ســوی این2نهاد قول و وعده های فراوانی داده شده 

است. 
»امیرمصیب رحیم زاده« مدیر سابق اداره میراث فرهنگی شهرستان ری می گوید: 
»در مقطعی75 میلیون تومان اعتبار بابت مرمت مســجد افضلیه مصوب شــد، اما 
متأســفانه این اعتبار اختصاص داده نشد و ما نتوانستیم برای تعمیر مسجد اقدام 
کنیم.« او ادامه می دهد: »بر اســاس مطالبی که در جلسات اداره میراث فرهنگی و 
شهرداری منطقه مطرح شد شهرداری در سال های گذشته50میلیون تومان اعتبار 
برای مرمت مسجد پرداخت کرده که به جای مرمت بنا، صرف برنامه های فرهنگی 

مسجد شده است.« 
»نوروز تقی پور« مدیر کنونی اداره میراث فرهنگی شهرستان ری حمایت میراثی 
و تالش برای حفظ بنای مسجد افضلیه را از اولویت های اداره میراث فرهنگی عنوان 

می کند و می گوید: »مسجد افضلیه که72سال قدمت دارد، از نوع پالن دو ایوانی با 
تزیینات کاشیکاری، تلفیق کاشی و آجر و دارای کتیبه های کاشی است. این مسجد 
5  گنبده است و کاشــیکاری آن میراث فرهنگی به شمار می آید. اسم این مسجد 
از نام بانی آن مرحوم »علی اکبر افضلی« گرفته شــده که ســال 1350 درگذشت و 
مدفنش در یکی از حجره های جنوبی مســجد قرار دارد. وجود آرامگاه خانوادگی و 
قرائتخانه استاد لرزاده هم بر اهمیت این مسجد افزوده است. بنابراین مسجد افضلیه با 
این وجوه اهمیت چندگانه جزئی از هویت، پیشینه و میراث فرهنگی محله ابن بابویه 
و شهرری محسوب می شود و نمی توانیم آن را تخریب کنیم.« تقی پور می افزاید: »در 
صورتی که از ســوی متولیان مسجد مانند امور مساجد شهرداری منطقه و هیئت 
امنای مسجد افضلیه برای مرمت بنا بودجه ای اختصاص پیدا کند و طرحی پیشنهاد 
شــود، آمادگی داریم پیشنهادها و طرح ها را دریافت و پس از بررسی با تعیین ناظر 
در حوزه میراثی طرح را پشتیبانی کنیم تا بنا با حفظ ارزش های میراثی مقاوم سازی 

شود.«

رئیس اداره میراث فرهنگی شهر ری: 
طرح و بودجه تعیین شود، حمایت میراثی می کنیم

مهدی شیرازی 
دبیر شورایاری محله 

ابن بابویه ـ شهید 
غیوری
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جلوگیری از اتالف وقت 
 و سوخت خودروها 

»محمدعلی جودت« که سال هاســت در خیابان 
شهید برادران عبدی ساکن است، می گوید: »ساکنان 
محله خانی آبــاد نو پیش از این برای دســتیابی به 
بزرگراه شــهید چراغی و ادامه مسیر به سمت میدان 
شهید ســروری یا بزرگراه شهید نواب مجبور به طی 
مســافت زیادی بودند و باید از طریــق خیابان های 
شهید لطیفی و مهران به این بزرگراه می رسیدند. از 
آنجا که خیابان شهید لطیفی از معابر اصلی منطقه19 
است و همه روزه هزاران خودرو در این خیابان برای 
رسیدن به محله های شریعتی، عبدل آباد و نعمت آباد   
تردد می کنند، به همین دلیل همیشه ترافیک زیادی 
در آن جریان دارد. از سوی دیگر همیشه خودروهای 
زیــادی از خیابان ها و محله های مختلف منطقه وارد 
خیابان مهران می شوند تا از طریق آن به بزرگراه های 
شهید چراغی و شــهید نواب برسند. همین موضوع 
باعث می شــد رانندگانی که قصد داشــتند از طرف 
محلــه خانی آباد نو به این بزرگراه ها دسترســی پیدا 
کنند، مجبور به طی مســافت در خیابان های شلوغ 
شــهید لطیفی و مهران بودنــد.« وی ادامه می دهد: 
»با بازگشایی خیابان شهامت و اتصال خیابان شهید 
لطیفی به خیابان شهید برادران عبدی، دیگر راننده ها 
مجبور به طی این خیابان ها نیســتند و به راحتی به 
بوســتان بزرگ والیت و بزرگراه های شــهید چراغی 
و شــهید نواب دسترســی پیدا می کنند. این کار از 
هدررفت وقت و ســوخت خودروها جلوگیری کرده 

است.«

 یک طرح با چند مزیت
»ســاکنان محلی و برخــی از راننــدگان عبوری 
برای دســتیابی به خیابان شهید برادران عبدی که به 
بوســتان بزرگ والیت و بزرگراه های شهید چراغی و 
شهید نواب منتهی می شود، از کوچه پسکوچه ها   تردد 
می کردند که مشکالت زیادی به همراه داشت.« اینها 
را »محمدپورعلی« به زبان مــی آورد و ادامه می دهد: 
»از آنجا که بخشی از زمین های ارتش در میانه خیابان 
شهامت قرار داشــت و خیابان را مســدود کرده بود، 
راننده ها وارد کوچه شهید علی اصغر دهقانی می شدند. 
سپس مسیر خود را به کوچه پرستو تغییر داده و با ادامه 
حرکت در کوچه اسالمی به ضلع شمالی خیابان شهامت 
وارد می شدند. این درحالی است که کوچه های دهقانی، 
پرستو و اسالمی کم عرض هستند و   تردد خودروها در 
هرساعت از شبانه روز، مشکالت زیادی را برای ساکنان 
ایجاد کرده بود.« وی ادامه می دهد: »بسیاری از اوقات، 
راننده هایی هم که قصد داشتند از خیابان شهید برادران 
عبدی به خیابان شهید لطیفی وارد شوند برای رهایی 
از ترافیک خیابان شهید سیدحمید علوی علی آبادی، 
از این کوچه ها برای دستیابی به خیابان شهید لطیفی 
استفاده و خالف جهت   تردد می کردند. به همین دلیل 
با خودروهایی که از این کوچه ها قصد رسیدن به خیابان 
شــهید عبدی داشتند روبه رو می شدند و بین راننده ها 
درگیــری لفظــی و فیزیکی ایجاد می شــد. اکنون با 
بازگشایی خیابان شهامت، مشکل هر دوطرف حل شده 
و نه تنها دسترسی از خیابان شهید لطیفی به خیابان 
شــهید عبدی حل شده، بلکه راننده ها مجبور نیستند 
ترافیک خیابان شــهید علی آبادی را تحمل کنند و از 
طریق این خیابان وارد خیابان شهید لطیفی می شوند.«

 لزوم تغییر مسیر اتوبوس ها
»احمد حســن زاده« از کاسبان و ساکنان قدیمی 
خیابان شــهید لطیفی اســت. به خوبی با مشکالت 
ترافیکــی ایــن محدوده آشناســت. می گویــد: »با 
بازگشایی خیابان شــهامت، بخش زیادی از ترافیک 
این خیابان از بین رفته اســت و رانندگان مجبور به 
طی مسافت اضافی برای رسیدن به مقصد نیستند.« 
به گفته او، با اتصال خیابان شهید لطیفی به خیابان 
شــهید برادران عبدی، طــی برخی از مســیرها از 
15دقیقه به کمتر از 2دقیقه رسیده است. حسن زاده 
به مشــکل دیگری در این محدوده اشــاره و عنوان 
می کند: »خیابان شــهید لطیفی عرض کم، اما   تردد 
زیادی دارد. این مشــکل حد فاصــل خیابان میثاق 
شــمالی تا خیابان میعاد شــمالی دیده می شود که 
بخشی از آن به دلیل بازگشایی خیابان شهامت حل 
شده است، اما الزم است مسئوالن شهری برای تغییر 
مسیر اتوبوس ها در این محدوده اقدامی انجام دهند. 
اتوبوس هایی که از محله عبدل آباد به ســمت میدان 
بهمن حرکت می کنند، از خیابان های یکطرفه میثاق 
شمالی و شــهید لطیفی استفاده می کنند که منجر 
به شلوغی و ترافیک سنگین در این بخش از منطقه 
می شود. بهتر است مسیر حرکت این اتوبوس ها تغییر 
کند و به جای ورود به خیابان های میثاق شــمالی و 
شهید لطیفی، به سمت جنوب منطقه حرکت کرده و 
از طریق خیابان شهید محمدتقی رحمانی به مقصد 

برسند.«

 سرعت دهی به تعریض خیابان لطیفی
»ساکنان محلی و کاسبان پس از بازگشایی خیابان 
شهامت و مشــاهده تأثیر این طرح در کاهش ترافیک 
معابر، خواســتار اجرای طرح تعریض خیابان شــهید 
مهدی لطیفی هســتند.« »لطیف امیری« با بیان این 
جمله می گوید: »سال هاست در خیابان شهید لطیفی 
ساکن هستم و در تقاطع خیابان های شهامت و شهید 
لطیفی مغازه دارم. همیشه در این خیابان شاهد ترافیک 
بودیم که خوشبختانه بخشی از این شلوغی با بازگشایی 
خیابان شهامت از بین رفت، اما همچنان خیابان شهید 
لطیفی با مشــکلی قدیمی دست و پنجه نرم می کند. 
بیش از 20سال پیش قرار بود این خیابان تعریض شود، 
بنابراین بخشی از امالک مسکونی و واحدهای تجاری 
عقب نشینی کردند، اما طرح تعریض این معبر هیچ وقت 
به پایان نرسید. عقب نشــینی برخی از واحدها هم نه 
تنها مشــکلی را در این خیابان حل نکرده، بلکه باعث 
ایجاد مشکالتی در این محدوده شده و امالک به صورت 
دندانه ای در کنار هم قرار گرفته اند.« وی ادامه می دهد: 
»مالکان خانه ها و مغازه هایی که در این طرح قرار دارند و 
هنوز اقدامی برای عقب نشینی ساختمان های خود انجام 
نداده اند، عنوان می کنند مسئوالن شهری واحدهای آنها 
را بــا قیمت پایین خریداری می کنند و به همین دلیل 
قصد ندارند با آنها همکاری کنند. بهتر است همان طور 
که مسئوالن شهری با ارتش برای خرید زمین های آنها 
در خیابان شــهامت همکاری و موافقــت آنها را جلب 
کردند، تسهیالت ویژه ای هم برای ساکنان خیابان شهید 
لطیفی در نظر بگیرند تــا طرح تعریض این معبر اجرا 
شــود. با این کار تکلیف اهالی هم روشن می شود چون 

نمی توانند امالک خود را بفروشند یا نوسازی کنند.«

  اسمش را پروژه های کوچک مقیاس گذاشــته اند، اما تأثیری که در محله و رفاه اهالی می گذارند، کمتر از ساخت یک بزرگراه یا پل نیست. نمونه اش 
بازگشــایی خیابان شهامت در محله خانی آباد نو شمالی است که منجر به اتصال خیابان های شهید برادران شکری و شهید مهدی لطیفی شده است. از 
ابتدای شــکل گیری این محله، قرارگیری بخشی از زمین های ارتش در خیابان شهامت، سبب قطع ارتباط این 2خیابان اصلی منطقه19 شده بود و اهالی 
مجبور بودند برای رسیدن به مقصد راه زیادی طی کنند، اما با تملک زمین ارتش به مساحت تقریبی ۴هزار و 2۰۰مترمربع توسط شهرداری، راه هموار شده 

و ترافیک این بخش از منطقه را تا حد زیادی کاهش داده است. در این گزارش، اهالی از تأثیر اجرای این طرح برای ما سخن می گویند. 

ابوذر چهل امیرانی

رضایت ساکنان منطقه19 از اجرای یک طرح  کوچک مقیاس 

خیابان »شهامت« 
با ترافیک خداحافظی کرد

اقدامی مهم و مبارک 
در منطقه19

امام جمعه موقت تهــران در زمان بهره برداری از 
خیابان شهامت گفت: »بازگشایی خیابان شهامت در 

این منطقه اقدامی هماهنگ با هزینه 
نســبتًا محدود محسوب می شود که 
با اجرای آن زمینــه افزایش کیفیت 
زندگی شهروندان منطقه فراهم شده 
»محمدحسن  حجت االسالم  است.« 
طرح های  »اجــرای  افزود:  ابوترابی« 
مختلف عمرانی و خدماتی در محله ها 
توسط شهرداری تهران اقدامی مهم و 
مبارک است که با هدف ارتقای سطح 

کیفیت شهروندان اجرایی و عملیاتی می شود.«
شــهردار منطقه19 هم اجرای این طرح را یکی از 
مطالبات اصلی ساکنان محله برشمرد که با این اقدام، 
این محدوده را از بن بســت خارج کرد. »علی توکلی« 
گفــت: »تخریب این دیوار و خروج خیابان شــهامت 
از بن بســت با توجه به گره ترافیکی شدید در تقاطع 
خیابان های شــهید لطیفی و میثاق شــمالی، ضمن 
اتصال این معبر به رینگ بوستان والیت اهمیت زیادی 
در تسهیل   تردد خودروها و کاهش ترافیک خیابان های 
اطــراف دارد. برای اجرای این پــروژه محدوده ای به 
مساحت تقریبی 4هزار و 200مترمربع تملک و پس 
از یک ســال رایزنی با ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و توافق صورت گرفته، دیوار انتهایی خیابان شهامت 
تخریب و دسترسی خیابان شهید لطیفی به خیابان 
شــهید برادران عبدی و اتصال به بوستان والیت پس 
از چند دهه میسر شد.« به گفته شهردار منطقه19، 
در این طرح ضمن تعریض خیابان شهامت، 300متر 
جدول و 450مترمربع پیاده رو ایجاد و 456تن آسفالت 
در مساحتی نزدیک به 2هزار و صد مترمربع توزیع شد. 
همچنین در این خیابان مســیر ویژه دوچرخه ایجاد 

شده است.

محمدحسن ابوترابی
امام جمعه موقت 

تهران

خط

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

متــری  خیابــان 20  در 
درمانگاه  ســمت  به  جوادیه 
شــبانه روزی بــزرگ کــه 6 
طبقه است، نزدیک می شویم. 
در شــرایطی که بــا بحران 
کرونا مواجه هســتیم تعداد 
مراجعه کننــدگان بــه اینجا 
بیش از گذشــته اســت. بار 
ترافیکی و شــلوغی و ازدحام 

در این محدوده به راحتی به چشــم می آید. محله ای 
که با 50 هزار ســکنه فقط یک درمانگاه شبانه روزی 
مجهز دارد. سراغ تعدادی از شهروندان می رویم تا از 
ترافیک ایجاد شــده و پارک خودروها جلو درمانگاه 
و خیابــان 20 متری جوادیــه برای مان بگویند. حاج 
سلیم هوشیار یکی از شهروندان فعال محله می گوید: 
»درمانگاه شــبانه روزی حدود یک سال است افتتاح 
شــده و به دلیل ارائه خدمات متنوع و مناسب همه 
اهالی به اینجا مراجعه می کنند، اما چه بگویم که به 
دلیل نبود پارکینگ مناسب در درمانگاه و پارکینگ 
طبقاتــی در خیابان شــلوغ و پر ازدحــام 20 متری 
جوادیه، مشکالت زیادی برای مردم محله پدید آورده 
است.« وی ادامه می دهد: »اگر از شهروندان و کاسبان 
محل بپرسید برای تان خواهند گفت که قبل از اینکه 
درمانگاه به بهره برداری برسد مسئوالن شهرداری قول 
مســاعد داده بودند که پارکینگ طبقاتی در خیابان 
شلوغ 20 متری جوادیه بسازند، اما به محض افتتاح و 
راه اندازی این درمانگاه قول خود را فراموش کردند.«

امان از پارک های دوبله و سوبله مقابل 
درمانگاه

از سمت شمال 20 متری جوادیه تا ابتدای بازارچه 
در حال قدم زدن هســتیم تا خودمان مشکل اهالی را 
از نزدیک لمس کنیم. ماشین های همراهان بیماران و 
کارکنان درمانگاه شبانه روزی جلو مغازه و کنار خیابان 
ساعت هاســت که پارک شده اســت. بعضی به دلیل 
کمبود جا پارک  دوبل و سوبل کرده اند. به دلیل فراوانی 
ماشین ها و پارک فشــرده، عبور ماشین ها به راحتی 
انجام نمی شــود و اگر تعداد خودروها از 2 یا3 بیشتر 

شود شاهد ترافیک در خیابان 
می شویم.  »ســعید کالنتر« 
قدیمی هــای  از  و  شــورایار 
محله جوادیه درباره دلیل این 
مشــکل می گوید: »درمانگاه 
شبانه روزی پارکینگ عمومی 
ندارد و اهالــی از این موضوع 
نبود  چراکه  دارند،  شــکایت 
پارکینگ و پارک ماشــین در 
محدوده اطراف درمانگاه  تردد 

دیگران را ســخت کرده است. اینکه همراهان بیماران 
ماشــین خود را اطراف این مرکز پزشکی پارک کنند 
مشــکلی ایجاد نمی کند، ایراد اصلی پارک های دوبله 
و مزاحمت های جانبی اســت. در حد منطقی می توان 
در کوچه هــا پارک کــرد، اما بهتر اســت افراد وقتی 
جای پارک پیدا نمی کنند برای مردم مشــکل درست 
نکنند و ماشــین خود را با فاصلــه 100 متری از جلو 
درمانگاه پارک کنند.« او درباره راهکار حل این معضل 
توضیح می دهد: »در خیابان 20 متری جوادیه، زمین 
درشت دانه ای به نام »قالیشویی میالنی« وجود دارد، یا 
»ســینما پارس« که سال های سال غیر فعالند. اینها را 
می توان به پارکینگ طبقاتی تبدیل کرد. با انجام این 
کار حداقل کمی از مشکالت ترافیکی این نقطه بهبود 

پیدا می کند.«

مزایا و معایب یک درمانگاه 
طاهــری  اکبــر  حــاج 
قدیمی  شــهروندان  از  یکی 
20 متــری جوادیــه درباره 
درمانگاه  پارکینگ  مشــکل 
می گویــد:  شــبانه روزی 
اهالی  پارکینگ  »نداشــتن 
و مجبورشان کرده  را کالفه 
برای حل این معضل به همه 
سازمان های مسئول مراجعه 
درمانگاه  تنهــا  اینجا  کنند. 

محله اســت که مانند یک بیمارستان عمل می کند، 
چراکه به مردم بهترین خدمات را می دهد.«

این شهروند می افزاید: »پارک  خودروهای مزاحم 
آســایش مردم را گرفته اســت. این درمانگاه حتی 
پارکینگ کارکنان خودش را هم به طور کامل تأمین 
نکــرده و کارمندانــش صبح زود می آینــد و مقابل 
فروشــگاه های زنجیره ای، بانک ها، مرکز پلیس+10 
و... که مراکز خدمات رســان هستند، پارک می کنند. 
وقتی بیمــاران و همراهان بیمار هم می آیند مجبور 

می شوند دوبل و سوبل پارک کنند.«

فراموشی به وقت تخصیص اعتبار 
شــهروند میانسالی کسب و کارش را رها می کند 
و به ســمت ما می آید. می گویــد: »روز اول که قرار 
شــد درمانگاه شــبانه روزی را در خیابان 20 متری 
جوادیه بسازند قول دادند که پارکینگ طبقاتی هم 
ایجــاد کنند، اما بعدها بــه قول  هایی که داده  بودند 
عمــل نکردند. در حال حاضر هنــوز هم در همین 
خیابان شــلوغ که  تردد اهالی با مشکل روبه روست 
نقاطی پیدا می شــود که به صورت متروکه و مخروبه 
باقی مانده اند و می توان با معرفی آن به مســئوالن 
شــهرداری مشــکل پارکینــگ را در محله برطرف 
کــرد.« وی ادامــه می دهــد: »در بازدیدهایی که 
شــهرداران از 20 متری جوادیه داشتند این مشکل 
را مطرح کردیم، حتی موضوع را به شورایاران محله 
گفتیم و آنها در صحن علنی شورای شــهر مشکالت 
خیابان 20 متری جوادیه را بارها به گوش مسئوالن 
شورای شهر رسانده اند، اما وقت تخصیص اعتبار برای 
اولویت های محلی این موضوع به دســت فراموشی 

سپرده می شود.«

ترافیک، مشکل روز و شب 20 متری 
جوادیه

یکی از ســاکنان قدیمی محلــه جوادیه در ادامه 
صحبت های کاســبان محــل می گویــد: »خیابان 
20متری جوادیه در همه ساعت های شبانه روز شلوغ 
و پرترافیک اســت و این بار ترافیکی به دلیل وجود 
فروشــگاه ها، بانک ها، مراکز اداری و تجاری و... است 
و فقط به دلیل درمانگاه شبانه روزی نیست. ترافیک 
این خیابان همــه کوچه ها و خیابان هــای محله را 
درگیر کرده. هر فردی در هر ســاعت از شبانه روز با 
خــودرو در خیابان 20متری جوادیه در حال حرکت 
باشــد یک مســیر 150 متری را بیش از 15 دقیقه 
معطل می شــود و همه به دلیــل حجم خودروهای 
پارک شــده در کنار مراکز خدمات رسان است. تنها 
راه حل این اســت که مسئوالن مربوطه سرمایه گذار 
جذب کنند تا برای ساخت پارکینگ طبقاتی در این 

خیابان سرمایه گذاری کند.«

زمین معرفی کنید پارکینگ بسازیم
اگر شــهروندان محله جوادیه در خیابان 20 متری جوادیه، ملک و زمینی را می شناسند که در اختیار شهرداری است بالفاصله خبر دهند تا مسئوالن 
شــهرداری منطقه 16 ملک مورد نظر را به سازمان حمل ونقل وترافیک شــهرداری تهران معرفی و برای ساخت پارکینگ اقدامات الزم صورت پذیرد، در 
غیر این صورت اگر زمین بایری را در محدوده 20 متری جوادیه می شناســند و از چشم مسئوالن شهرداری دورمانده و قابلیت تبدیل شدن به پارکینگ را 

دارد، معرفی کنند تا حصارکشی و زمین آن آسفالت شود و به عنوان پارکینگ محلی اهالی از آن استفاده کنند. 
علی محمد کریم پور، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه 16

پاسخ مسئول:

اهالی از پارک دوبل مقابل 
درمانگاه شبانه روزی و 
بارترافیکی تحمیلی بر 

محله گالیه دارند

 20 متری جوادیه 
پارکینگ ندارد

  این طور که اهالــی جوادیه برای مان 
ماشین ها  اوقات  بیشتر  می کنند  تعریف 
دوبل  پارک  جوادیه  متری  خیابان 2۰  در 
و ســوبل هســتند و زنجیروار و پشت 
ســر هم کنار جدول و یا زیر درخت ها 
ردیف می شــوند. انگار کــه خودروها 
بخش و عنصری ثابــت در این خیابان 
شده باشــند؛ مثل جدول، درخت ، باجه 
تلفن و...  واقعیت این است که هرکدام 
از شــهروندان به دلیل فعالیت شغلی، 
خرید، کار اداری، مراجعه به درمانگاه و... 
ناچارند وسیله نقلیه شان را گوشه و کنار 
به کارشان برسند  خیابان پارک کنند و 
و این آغاز ماجرایی می شــود تا برخی 
اهالی از این وضع گالیه و احساس کنند 
حقوق شان ضایع شــده است.   خیابان 
2۰ متری جوادیه مملو از مراکز و اماکن 
خدماتی، رفاهی و درمانی است و شاید 
یکی از دالیلی که باعث شده این معبر پر 
رفت وآمد باشد همین مسائل باشد. مثاًل 
پارک خودروها کنار درمانگاه شبانه روزی 
6 طبقــه، پلیس+ 1۰ و فروشــگاه های 
زنجیره ای که نظر هر رهگذری را به خود 

جلب می کند.  

رضا نیکنام

حاج اکبر طاهری
یکی از شهروندان 

قدیمی

سعید کالنتر
شورایار و از 

قدیمی های محله 
جوادیه

حاج سلیم هوشیار
شهروند فعال محله
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رفاقتی

ساعت از10صبح گذشته است. محدودیت های 
کرونایی خیابان های محله امامزاده حســن)ع( را 
حسابی خلوت کرده و کرکره اغلب فروشگاه ها باال 
نرفتــه، اما میوه و سبزی فروشــان محله که صبح 
زود بارشــان را از میدان تره بار آورده اند، مشغول 
سروســامان دادن میوه هــا و ســبزی های روی 
پیشخوان خود هستند. مشتریان سبزی یکی یکی 
از راه می رســند. »مریم کریمی نــژاد« برای تهیه 
ســبزی آش افطاری آمده اســت. می گوید: »من 
و اعضای خانواده ام محدودیت پزشــکی نداریم و 
چون می توانیم روزه بگیریم این واجب شــرعی را 
قضا نمی کنیم.  بسیاری از بستگان و همسایه های 
او پیش از اعالم رؤیت هالل ماه رمضان، به پیشواز 
این ماه رفته اند.« کریمی نژاد می گوید: »بعضی از 
همســایه ها و آشــنایانم که نگران بودند در سحر 
پیشواز ماه رمضان خواب بمانند از من خواستند با 
تلفن آنها را بیدار کنم و من از نگرانی خواب ماندن 

آنها پلک روی هم نگذاشتم! «

 مشاغل موقت ماه رمضانی
با نزدیک شــدن بــه زمان ناهــار کرکره نیمه 
بــاز رســتوران ها و غذاخوری ها یکــی یکی باال 
می رود و نوشته روی شیشــه بعضی از آنها نشان 
می دهد کــه در ماه رمضــان آش و حلیم هم به 
فهرســت غذاهای بیرون بر آنها اضافه شده است. 
فروشگاه های فست فود مشغول جمع آوری میزهای 
پذیرایی مشــتریان هستند. بعضی از آنها فروشگاه 
موقت کفــش و لباس های فصــل راه انداخته اند. 
»امید جلیلی« در حال تبدیل پیتزافروشی خود به 
فروشگاه لباس است. او می گوید: »در ماه رمضان 
مردم جنوب شهر فست فود زیاد استفاده نمی کنند 

گران و غیربهداشتی 
نخرید

اگر وسوسه شدید که 
خوراکی های مخصوص ماه 
رمضان مانند حلیم، آش و زولبیا 
و بامیه بخرید، نوش جانتان! اما 
مراقب باشید این خوراکی های 
خوشمزه را گران تر از قیمت 
مصوب نخرید و حتمًا از مراکز 
مجاز دارای پروانه کسب که 
دستورالعمل های بهداشتی را 
رعایت می کنند خرید کنید. 
اتحادیه قنادان قیمت هر کیلو 
زولبیا و بامیه را50هزار تومان 
اعالم کرده است. حلیم ساده 
کیلویی41هزار تومان و حلیم 
مخصوص کیلویی45هزار تومان 
عرضه می شود. قیمت هر کیلو آش 
شله قلمکار45هزارتومان و آش 
رشته هر کیلو40هزارتومان است. 
اتحادیه کبابی، حلیم و پزندگان 
غذای سنتی تهران نرخ هر پرس 
آش و حلیم را هم20هزار تومان 
تعیین کرده است. این قیمت ها 
برای همه مناطق تهران مصوب 
شده است. 

 حال و هوای ماه رمضان 
در محله امامزاده حسن)ع( 

همدلی در ماه خوب خدا

 صف مهربانی ها با حفظ حرمت ریش سفیدان 
اخالق و رفتار شهروندان در ماه مهمانی خدا تحت 
تأثیــر قرار می گیرد و مهربانی و صمیمیت را می توان 
در رفتارهــای روزمره همه احســاس کرد. »علی اکبر 
تجویدی« از ســاکنان قدیمی خیابان صداقت است 
که درباره حال و هوای ماه مبارک رمضان در گذشته 
به جمع شــدن اعضای خانواده و بستگان کنار سفره 
افطار به عنوان شیرین ترین لحظه ها در این ماه اشاره 
می کند و می گویــد: »آن وقت ها وقتی شــهروندان 
دور ســفره افطار جمع می شدند، به جز اینکه از حال 
یکدیگر با خبر می شدند و می توانستند در رفع مسائل 
و مشکالت یاور هم باشند، دامنه تعامل و ارتباطشان 
افزایش پیدا می کرد و نسل بعدی هم این گونه رفتارها 
را یاد می گرفتند.«  »نان« از دیر باز در سفره ایرانی ها از 
جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در بین مردم به غذای 
اصلی شهرت دارد. در ماه مبارک رمضان تهیه و خرید 
»نان« تازه جزو کارهای رایج اســت و البته با توجه به 
این موضوع صف نانوایی ها شلوغ تر از دیگر زمان هاست. 
تجویــدی در این باره نگاه جالبــی دارد و از صف های 
نانوایی نزدیک افطــار به عنوان »  صف مهربانی ها « یاد 
می کند و می گوید: »درســت است که جمعیت محله 
زیاد شــده و با افزایش تعداد ساکنان، صف های خرید 
نان شلوغ تر شده است، اما هنوز مردم انصاف و احسان 
را فرامــوش نکرده اند. اگر نزدیــک افطار به نانوایی ها 
محله مراجعــه کنید، می بینید که نوجوانان و جوانان 
محله با دیدن سالخوردگان و ریش سفیدان در نانوایی، 
نوبتشان را به آنها می دهند تا به زحمت نیفتند و زودتر 
به خانه شان برسند. به همین دلیل است که می توان 
به این صف ها، صف مهربانی برای نگه داشتن حرمت 
بزرگ تر ها اطالق کرد.«  وی اضافه می کند: »در میان 
شهروندان منطقه خرید و صرف نان بربری و سنگک 
بسیار شایع تر است. البته کرونا و گرانی صعودی نان تا 
حدودی باعث کاهش خرید شده، اما همچنان نان سر 

سفره های هم محله ای های من حرف اول را می زند.« 

 آگاه کردن همسایه ها از زمان سحر و افطار
وقتــی آوای ملکوتــی اذان، دعــا و مناجــات از 
بلندگو های مســاجد پخش می شــود، فضا شهری 
عطرآگیــن شــده و شــور و هیجــان ویــژه ای به 
شهرنشــینان منتقل می کند. فرقــی نمی کند چه 
کســب و کاری داشته باشــند از کاسب و هنرمند تا 
دانش آموز و خانه دار همه در تالشند به خانه یا محل 
قرارشان برسند. تجویدی از آداب و رسوم قدیمی های 
محله برای با خبرکردن همســایه ها از زمان سحر و 
افطــار صحبت می کند و می گویــد: »زمانی که این 
محدوده شبیه روستایی کوچک و کم جمعیت بود و 
شهروندان امکانات چندانی نداشتند، برای اینکه اهالی 
هنگام سحر خواب نمانند و موقع افطار دست از کار 
بکشند و به خانه هایشان بروند از طشت و دیگ مسی 
استفاده می کردند به این ترتیب که با وسیله ای محکم 

  در خانه های قوطی کبریتی جنوب شــهر که در کوچه های آشــتی کنان صف 
کشیده اند، موقع سحر فقط باید الی پنجره خانه را باز کنید تا اگر چراغ خانه همسایه 
روشن نشده، بدانید خواب مانده  و بیدارش کنید. نان سفره مردم اینجا چرب نیست، 
اما باز هم فامیل و همسایه را مهمان سفره های ساده افطاری شان می کنند و میزبانی 
از روزه دار را برکت عمر و روزی شــان می دانند. بزرگ ترهای هر خانه با آنکه دیگر 
توان روزه داری ندارند، مدت ها پیش از رســیدن ماه رمضــان در نذر و نیازند که 
امسال هم بتوانند روزه های شــان را نگه دارند و دم غروب با صدای شادمانه بچه ها 
که شــنیدن اذان را نوید می دهند، افطار کنند. امسال با وجود شیوع ویروس کرونا 
بســیاری از اهالی جنوب تهران به پیشواز ماه رمضان رفته و استقبال از این مهمان 
عزیــز را فراموش نکرده اند. در گزارش زیر حال و هوای کوچه ها و خیابان های محله 
امامزاده حسن)ع( در آســتانه ماه مهمانی خدا را نقل کرده ایم و پای صحبت اهالی 

محله ابن بابویه نشسته ایم که درباره شرایط متفاوت ماه رمضان امسال گفته اند. 

  ماه مبارک رمضان از راه رســید و عطر ناب و دل انگیز آن مشام بندگان را سیراب خواهد کرد. هرچند کرونا دست بردار 
نیست و انگار به این زودی ها از آن خالص نمی شویم، اما با این حال با دعا و عبادت می توان امید داشت که خدا شر این 
ویروس را از سر بندگانش زودتر کم کند. در این روزها می بینیم که در ماه مهمانی خدا حال و هوای شهر به کلی تغییر 
پیدا کرده و حتی در جنوبی ترین محله ها شاهد نشاط معنوی و روحانی شهروندان اما متفاوت از سال های پیش و با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی هستیم. ساعاتی را مهمان یکی از این محله ها شدیم تا از 

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در سال های دور بدانیم.  

نصیبه سجادی
رضا نیکنام

سفره های 
نذری متفاوت و 

جزءخوانی های مجازی
مردم جنوب شهر در ماه مهمانی خدا، 
سفره داران دســت و دلبازی هستند و در 
ســال های گذشــته که از ویروس کرونا 
خبری نبود مهمانی های افطاری و سحری 
و دورهمی های مذهبی پرشور و نشاطی در 

خانه ها و مساجد برگزار می شد. 
»زهــرا عیوضــی« از اهالــی محلــه 
ابن بابویه شــهرری است. او می گوید: »هر 
ســال ماه رمضان همراه خانم های محل 
قرآن را2بار ختــم می کردیم و یک ختم 
قرآن در منزل اهالــی و یک دور ختم در 
مسجد محل برگزار می شد.« عیوضی ادامه 
می دهد: »من هر سال روز اول ماه رمضان 
همسایه ها و نزدیکانم را دعوت می کردم و 
در کنار هم جزء اول قرآن را می خواندیم. 
در همان جلســه هم کســانی که تمایل 
داشــتند جزءخوانی در منزل آنها برگزار 
شــود، اعالم می کردند و 29میزبان دیگر 
تعیین می شد. چون جلسات جزءخوانی در 
طول روز و زمــان روزه داری بانوان برگزار 
می شد، میزبانان، غذای نذری مانند حلوا، 
آش، لقمه نان و پنیر و سبزی یا بسته های 
پذیرایی میوه و شــیرینی تهیه می کردند 
تا مهمانــان موقع افطار همــراه اعضای 
خانواده صرف کنند. بعد از افطار هم همه 
همسایه ها و اهالی محل در مسجد جمع 
می شدیم و از برنامه جزءخوانی و تفسیر و 
ترجمه مسجد استفاده می کردیم.« امسال 
برنامه جزءخوانی و ختم قرآن بانوان محله 
ابن بابویه به صورت مجازی برگزار می شود. 
عیوضی می گوید: »دیروز در شــبکه های 
مجــازی گروهی تشــکیل دادیم و اغلب 
خانم های همسایه عضو شدند. با هم قرار 
گذاشته ایم که هر روز ساعت12به صورت 
مجازی دور هم جمع شــویم و یک جزء 

قرآن را بخوانیم. 
هزینه ســفره های نذری را هم یکی از 
بانوان معتمد محل جمع آوری و به دست 
خانواده هایی می رساند که به دلیل شیوع 
کرونا دســت و بال شان تنگ شده است.« 
بســیاری از اهالی از ماه رمضان به عنوان 
فرصتــی برای طلــب شــادی و آمرزش 
درگذشتگان شــان اســتفاده می کننــد. 
مادر»مرتضی تیموری« بر اثر ابتال به کرونا 
از دنیا رفته و فرزندانش نتوانسته اند برای 
او مراســم ترحیم برگزار کننــد. تیموری 
می گویــد: »در صفحه مجازی مســجد 
سیدالشــهدا)ع( که در محله ما قرار دارد، 
گروهی برای درخواست ختم قرآن تشکیل 
شده و افرادی که تمایل دارند برای شادی 
روح درگذشتگان آنها قرآن ختم شود، در 
گروه اعالم می کنند. هرکسی زمان و امکان 
مشــارکت در ختم قرآن را داشــته باشد 
قرائت چند صفحه یا چند جزء را برعهده 
می گیرد. در این گروه وســایل مورد نیاز 
مسجد مطرح و برنامه های توزیع بسته های 
غذایی میان نیازمندان اعالم می شــود و 
افرادی که برای درگذشــتگان آنها قرآن 
ختم شــده در تأمین هزینه های مسجد و 

تهیه بسته های غذایی کمک می کنند.«

و این شــغل رونقی ندارد. من هم هر سال در ماه 
رمضان لباس فصــل عرضــه می کنم.«جلیلی از 
تعطیلی بازار پوشــاک به دلیل قرمز شدن شرایط 
کرونایی تهران ناراحت است و می گوید: »هر سال 
با تغییر کار موقت در ماه رمضان دچار ضرر و زیان 
نمی شدم، ولی امســال اگر تعطیلی بازار پوشاک 
طوالنی شود، بهتر است مغازه ام را به محل عرضه 
مواد خوراکی مخصوص ماه رمضان مانند رشــته 

خوشکار تبدیل کنم.« 

 فرصتی برای رفع کدورت ها
»سیده ربابه موسوی« روزهای آخر ماه شعبان 
دلمشــغولی بزرگی دارد که امســال هم آن را به 

خوبی به سرانجام رسانده است. او پیش از آغاز ماه 
مبارک رمضان به ســراغ زوجین یا همسایه هایی 
می رود که با هم اختالف دارند. موسوی می گوید: 
»مردم جنوب شــهر در روزهای قرنطینه کرونایی 
زمــان زیادی را در خانه ها و آپارتمان های کوچک 
خود به ســر می برند و ســرگرمی زیادی ندارند، 
به همین دلیل موارد جزئی که میان همســایه ها 
یا اعضــای مجتمع های آپارتمانــی پیش می آید 
به بگومگــو و ناراحتی می انجامــد. این روزها که 
ویروس کرونا افراد زیــادی را بیکار یا دچار ضرر 
و زیان کرده، اختالفات زناشــویی هم بیشتر شده 
است. رسیدن ماه مبارک رمضان بهانه خوبی برای 
آشتی دادن افراد و از بین بردن کدورت هاست و به 
لطف خدا اهالی محله هم پادرمیانی و میانجیگری 
من و بزرگ ترهــای محل را می پذیرند.«به اعتقاد 
موســوی ماه رمضــان در جنوب شــهر حرمت و 
احتــرام ویــژه ای دارد و باعــث افزایش محبت و 

دوستی اهالی می شود. 

چاووشی خوانی به وقت سحر وافطار
 ساکنان محله وصفنارد 

از آداب ماه مبارک رمضان در روزگار قدیم می گویند

خیابــان   
یکی  صداقــت 
از نقــاط پر تراکم 
جمعیــت  پــر  و 
دل  در  منطقــه17 
شده  واقع  وصفنارد  محله 
است. محله ای که در روزهای 
دور از کرونــا به وقــت افطار در 
گوشــه و کنار آن سفره احسان بر پا 
می شــد تا فرصتی برای دور هم بودن و 
شکرگزاری نعمت های بی پایان الهی از دست 
نرود. عمده ترین اقوام و قومیت های ساکن در این 
محدوده و اطراف آن را آذربایجانی ها، همدانی ها، 
قزوینی ها و لرها تشــکیل می دهند، اما بخشــی 
دیگر از جمعیــت محله را گیلکی هــا. مختصات 
جغرافیایــی این محله را می توان شــمال خیابان 
شهید عسگری، جنوب خط راه آهن تهران – اهواز، 
شرق خیابان شهید برادران آقایاری و غرب خیابان 
شــهید رفیع زاده عنوان کرد. با عبــور از کوچه و 
پسکوچه های این محدوده با نوعی بافت فرهنگی 
و اجتماعی ریشــه دار مواجــه و در همصحبتی با 
شهروندان و قدیمی های خیابان صداقت از حال و 
هوای گذشته ها و به ویژه آداب و رسوم ماه مبارک 

رمضان در روزگار قدیم شنیدیم. 

ضربه هایی به ظروف مســی می زدند تا همسایه ها و 
ساکنان محله با شنیدن صدا از اوقات شرعی با خبر 
شــوند.«  وی اضافه می کند: »به جز این، افرادی که 
صدای خوش و زیبایی داشتند روی بام ها می رفتند 
و صــدای بلند اذان می گفتند. امــا موضوع به اینجا 
خالصه نمی شود. در محله ما چند شهروند همدانی 
سکونت داشــتند که برای آگاه کردن مردم از زمان 

افطار و سحر روش خاص خودشان را داشتند.« 
شــهروند قدیمی خیابان صداقت اضافه می کند: 
»خوانــدن اشــعار و جمالتی در وصــف ماه مبارک 
رمضان به صــورت گروهی و از طریــق همخوانی از 
کارهای قشنگ »برادران همدانی« بود که به این کار 
اصطالحا »چاووشــی خوانی« می گفتند. همین کار 
باعث شد تا این شهروندان در محله شناخته شوند و 
از آنها برای اجرای برنامه های مختلف دعوت کنند.« 

 خواستگاری در مراسم افطاری
کســی نمی تواند منکر مهمان نوازی و خونگرمی 
شهروندان باشد. معمواًل خانواده ها با وجود تنگناهای 
اقتصادی و مالی شان در تدارک مهمانی ها سنگ تمام 
می گذارند، اما نبایــد فراموش کرد که گاهی وقت ها 
چشم و همچشمی ها و خرج و مخارج سنگین خانواده ها 
برای تهیه اقالم و اجناس چنین مهمانی هایی عالوه 
بر اســراف می تواند ریشه تعامل و روابط را بخشکاند.  
»اصــالن صالحتی تبار« از دیگر شــهروندان قدیمی 
خیابان صداقت اســت که از محافل گرم و صمیمی 
خانواده ها در ماه مبارک رمضان در ایام قدیم صحبت 
می کند و می گوید: »اکنون که با بحران کرونا مواجهیم 
و نباید در ماه مبــارک رمضان به مهمانی برویم و یا 
محفل و دورهمی برگزار کنیم، فرصت مناسبی است 
که به خودمان بیاییم و سفره های ساده افطاری و سحر 
را در بیــن خانواده ها جا بیندازیم.« او عنوان می کند 
کــه در قدیم هرچه بود ســاده و بی تکلف بود. مردم 
ســر سفره های افطار یا سحر با نان و پنیر و سبزی و 
غذاهایی ساده مثل آش رشته و... از یکدیگر پذیرایی 
می کردند. غذاهای پرهزینه و گوناگون معنایی نداشت. 
این سادگی بود که مهمانی ها را رونق می داد و خانواده 
از مهمانی دادن دور نمی هراسیدند.  وی با بیان اینکه 
شهروندان به جز ایام قدر و شهادت حضرت علی)ع( 
در ماه رمضــان به دید و بازدیــد می رفتند و اعتقاد 
داشــتند که خواستگاری و نشان کردن دختر در این 
ماه شگون دارد، می گوید: »در اثنای این دیدوبازدید ها 
گاهی صحبت خواســتگاری به میان می آمد. وقتی 
حرف های اولیه بین دو خانواده زده می شــد. خانواده 
داماد به بهانه مهمانی افطاری در خانه عروس حاضر 
می شدند و به عنوان پیشکش »انگشتری« برای عروس 
خانم در نظر می گرفتند.« این شهروند عقیده دارد که 
کرونا هرچه بود یکسری خوبی هایی هم داشت مثاًل 
ازدواج آسان جوانان و تسهیل تشکیل زندگی زوج های 

جوان. 
چاووشی خوانی در محله ها

ازدواج آسان در ماه رمضان

امید جلیلی
کاسب هم محله ای

زهرا عیوضی
از اهالی شهرری



11 چهارشنبه  25 فروردین 1400   شماره 797 10  چهارشنبه  25 فروردین 1400   شماره 797 

20
 19

18
17 16 مناطق

20
 19

18
17 16 مناطق

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

راهنما

  صفحه جدیدی راه اندازی کردیم و نامش را گذاشتیم »کارشناس محله« تا شهروندان سؤاالت خود را در این صفحه مطرح کنندو ما 
آن را با کارشــناس مربوطه در میان گذاشته و پاسخ های الزم را دریافت کنیم. کارشناس محله در حوزه های مختلف حقوقی، پزشکی، 
آموزشی، کارآفرینی، خدمات عمومی و... آماده پاسخگویی به سؤاالت شماست. اگر سؤالی ذهن شما را مشغول کرده همین حاال گوشی 

را بردارید و با شماره 23۰23۴83 تماس بگیرید. 

مریم قاسمی

»کارشناس محله« آماده پاسخگویی به سؤاالت شماست

هرچه می خواهد دل تنگت بپرس!

آیا پارک خودرو در پیاده رو 
جرم است؟ 

یکی از ساکنان کوچه شهید رضوانی هستم. 
یکی از مشــکالتی که ســاکنان ایــن کوچه با 
آن مواجه انــد پارک خودرو در پیاده رو اســت، 
به طوری کــه خانواده ها ناچارنــد برای عبور و 
مرور از مســیر  تردد خودروها استفاده کنند که 
گاهی مشکل آفرین و خطرناک است. متأسفانه 
در ایــن کوچه 8 متــری دوطرف پیــاده رو با 
خودرو اشغال می شود که حتی گاهی رفت وآمد 
به داخل ســاختمان ها با دردســر همراه است. 
ســؤال من از کارشناس شــما این است که آیا 
پــارک خودرو در پیاده رو جرم اســت یا خیر و 
اینکه چه سازمانی می تواند با این افراد برخورد 

کند؟ 

جرم است و جریمه دارد
متأســفانه کمبود جای پــارک خودرو یکی از 
مشــکالت شایع در شــهر تهران 
اســت. در پاســخ به سؤال 
ایــن شــهروند باید گفت 
که طبق قانون و مقررات 
هر  رانندگی  و  راهنمایی 
نوع پارک خودرو و وسایل 
نقلیــه در پیــاده رو، چه در 
کوچه چه در خیابان تخلف و قابل 
پیگیری است. اگر شهروندان از طریق پلیس 110 
شــکایت خود را مطرح کنند با حضور کارشناس 
راهور ضمن جریمه راننــده، خودرو به پارکینگ 
انتقال پیدا می کند. در هــر صورت اگر با تعامل 
به نتیجه نرسیدید بهترین راه حل شکایت و طی 

مراحل قانونی است. 
سرهنگ علی جعفری، رئیس اداره 
راهنمایی رانندگی منطقه 18

شهروند

کارشناس محله

خسارت ناشی از قطع برق را 
چگونه دریافت کنیم؟ 

مدتی است که برق منازل مسکونی محدوده 
شــهرک ولی عصر)عــج( دچار اختالل شــده و 
در طول هفتــه چند بار به طــور ناگهانی قطع 
می شــود. با توجه به اینکه قیمت لوازم خانگی 
از جمله تلویزیون، یخچال فریزر و... گران شده 
و هرکسی توانایی خرید مجدد آن را ندارد، این 
نگرانی وجــود دارد که این قطــع و وصل های 
ناگهانی باعث خراب شــدن این وســایل شود. 
»محمد ناصری« از ســاکنان خیابــان طالقانی 
این مطلــب را عنوان می کنــد و می گوید: »از 
کارشــناس محلــه می خواهم کــه راهنمایی ام 
کند که اگر در زمان قطع شــدن برق وســایل 
خانه  سوخت آیا می توانم از اداره برق شکایت و 

خسارت دریافت کنم؟ «

اگر در سامانه ثبت شده 
باشد، می توان پیگیری کرد

در زمینه خســارت ناشی از قطع ناگهانی برق 
در منازل مســکونی یا حتی تجاری باید در وهله 
نخســت مستندات و اســناد معتبر وجود داشته 
باشد تا کارشناس مربوط پس از بررسی و تحقیق 
میدانی صحت آن را تأیید کند. در این باره به این 
شــهروند و افرادی که با چنین مشکلی مواجه اند 
پیشنهاد می کنم که در زمان قطع 
برق مراتب را فوری در سامانه 
فوریت هــای اداره بــرق با 
تا  شماره 121 ثبت کنند 
زمان و مــکان این حادثه 
در ســامانه ثبــت شــود. 
در مرحلــه بعد شــهروندان 
در صورت خســارت لــوازم خانگی 
می توانند به اداره برق مربوطه مراجعه و خواسته 

خود را پیگیری کنند. 
سروش نعمتی، کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی

شهروند

کارشناس محله

چگونه خانه فرسوده  را 
نوسازی کنیم؟ 

75 ســاله و بازنشســته یکی از شرکت های 
خودروسازی هستم. خانه ای که با خانواده ام در 
آن زندگی می کنم حدود 50 متر اســت و بیش 
از 40 ســال قدمــت دارد. خانواده های اطراف 
هــم همین وضــع را دارند و به نــدرت خانه ای 
بزرگ تر از این متراژ پیدا می شــود. مشکلی که 
با کارشــناس محله می خواهم در میان بگذارم 
درباره چگونگی نوسازی خانه فرسوده ام است. از 
یک ســو حقوق ماهانه ناچیزی دارم و به تنهایی 
از عهده ساخت وساز برنمی آیم و از سوی دیگر 
من و همسرم و فرزند معلولی که در خانه داریم 
از این وضع خسته شــده ایم و می خواهم کاری 
انجــام دهم. لطفًا در این زمینــه راهنمایی مان 

کنید. 

بهترین راه، مشارکت با 
همسایه هاست

مشکل بیشتر خانه های متراژ پایین این است 
که ســرمایه گذاران به این امالک توجهی ندارند، 
چراکــه ســود و منفعتی برایشــان 
ندارد. ضمن اینکه بیشتر این 
خانه هــا در کوچه هــای 4 
متری قرار دارند و با طرح 
عقب نشینی امالک بخشی 
از زمیــن صــرف تعریض 
معبر شــده و خانه کوچک تر 
می شود. به نظر من بهترین راه حل 
برای چنین مشــکلی، مشــارکت گروهی مالکان 
چنــد پالک فرســوده و ریزدانه اســت تا زمینه 
مشارکت سرمایه گذار برای تخریب و نوسازی این 

خانه ها فراهم شود. 
حسین بردبار، فعال حوزه معماری و 
شهرسازی

شهروند

کارشناس محله

آیا هرکسی با هر درآمدی 
می تواند در مدرسه سازی 

سهیم شود؟ 
»نرگــس فدایی زمــان« از بانوان بازنشســته 
شرکت مخابرات اســت که پس از فوت همسر و 
سر و ســامان دادن فرزندانش به تنهایی زندگی 
می کند. او عنوان می کند کــه یکی از آرزوهایی 
که همیشــه همسرش داشــت و به زبان می آورد 
این بود که در اجر و ثواب ساخت مدرسه سهمی 
داشــته باشد و اکنون به این فکر افتاده که به هر 
طریق ممکن این خواســته را بــرآورده کند. این 
بانوی هم محله ای از کارشــناس محله می خواهد 
که برای برآورده کردن آرزوی همســر مرحومش 
یاری اش کنند. او می پرســد که آیا هرکسی با هر 
درآمدی می تواند در امر مدرسه ســازی شــرکت 

کند یا خیر. 

نفس کار خیر مهم است 
نه میزان ثروت

برای انجام کار خیر به ویژه امر مدرسه ســازی 
هیچ خط و مرزی وجود ندارد، بنابراین هرکســی 
به هــر میزان کــه در توان اوســت می تواند در 
چنین اموری مشارکت داشته باشد. 
شهروندانی که قصد دارند در 
یا  مدرسه  ســاخت  زمینه 
تجهیز مــدارس با مجمع 
همکاری  مدرســه  خّیران 
کننــد، می توانند به دفاتر 
اداره  در  واقــع  نمایندگــی 
آموزش و پــرورش مناطق مراجعه 
و شرایط و میزان مشــارکت خود را اعالم کنند. 
نفــس کار خیر و نیت قلبی آدم ها مهم اســت نه 

میزان ثروت. 
محمدرضا قربانی، مدیرعامل مجمع خّیران 
مدرسه ساز شهر تهران

شهروند

کارشناس محله

چهره

 قرارمان ابتدای خیابان شــهید برادران حسنی و 
کنار زمین فوتبال »میالن« اســت؛ همان زمینی که 
کســی از علت نامگذاری آن خبر ندارد، اما خیلی از 
فوتبالیســت ها از آنجــا به اوج رســیده اند. »علیرضا 
منصوریان«، »حمید درخشــان«، »علی قلی زاده« و 
خیلی ها که اکنون در فوتبال اســم و آوازه ای دارند، 
روزگاری در زمیــن خاکی اینجا پا به توپ شــدند. با 
اینکه سمیه ستوده کونگ فوکار است و در این رشته 
داوری و مربیگری می کنــد، اما پیگیری های زیادی 
برای سروسامان دادن به این زمین فوتبال انجام داد. 
می گوید: »اینجا به حال خود رها شده بود و بچه های 
محله بــرای بازی و تمرین فوتبــال مجبور بودند به 
زمین های فوتبال منطقه10 بروند. از آنها شهریه گرفته 
می شــد و آنهایی که توان مالی نداشتند در حسرت 
بازی می ماندند. خوشبختانه با پیگیری هایی که کردیم 
اداره تربیت بدنی شهرداری منطقه17 اقدام به نصب 
چمــن مصنوعی، فنس کشــی و رنگ آمیزی دیوارها 
کرد و اکنون بچه های محله بلورسازی بدون پرداخت 
شهریه در اینجا تمرین و بازی می کنند. سئانس ها را 
رایگان به ساکنان همین محله می دهیم و اولویت ما 
برخورداری بچه های محل از امکانات زمین اســت. از 
مسئوالن شهری هم خواسته ایم امسال بودجه ای برای 
ساخت رختکن، سرویس بهداشتی، نصب آبخوری و... 
این زمین اختصــاص دهند.« بزرگ ترین دغدغه این 
بانوی هم محله ای کمبود فضای سبز و مجموعه های 
ورزشی در محله بلورسازی است. می گوید: »فقط یک 
مجموعه ورزشــی به نام دارالشهدای تهران در میدان 
شــهدای مدافع حرم وجود دارد که اهالی دسترسی 
مناسبی به آن ندارند. این درحالی است که فروشگاه 
و ســینمایی در خیابان هالل احمر وجــود دارد که 
سال هاست به حال خود رها شده و می توان با تملک 
آنها، اقدام به ساخت مجموعه فرهنگی و ورزشی کرد.«
ســتوده رتبه اول و دوم کشور در رشته کونگ فو 
دارد و در چند مسابقه برون مرزی رتبه های اول تا سوم 

را کســب کرده و 4ســال پی در پی از سال1384 تا 
1388 مقام اول کشــوری را به دست آورده است. در 
محله بلورسازی به هم محله ای ها آموزش می دهد، اما 
اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا مجموعه تعطیل 

است. 

یک کار دلچسب در محله
به گفته ستوده، تعریض خیابان موجود در زیر 
پل قلعه مرغــی از فعالیت های مؤثری بوده که در 
دوره دبیری او با تالش شهرداری منطقه در محله 

بلورسازی انجام شده است. وی می گوید: »برای تعریض 
این خیابان که واقعًا مشکل ساز بود و خودروها امکان   
تردد آســان از زیرپل قلعه مرغی نداشتند، حسینیه 
ثاراهلل تخریب شــد و قرار اســت حسینیه بزرگ تر و 
مجهزتری در بخشی از زمین های مرکز سالمت جامع 
شهری مهرگان ساخته شود. امسال پیگیریم روشنایی 
این مسیر با نصب چراغ در زیر پل قلعه مرغی تأمین 
شود. خوشبختانه روشنایی بوســتان فریناز در کنار 
همین پل تأمین و با پیگیری دبیر و اعضای ســابق 
شورایاری، دستگاه خودپرداز در این محله نصب شده 
است.« ستوده ادامه می دهد: »در این مدت خیابان ها 
و کوچه های زیادی آسفالت شد و فعالیت های شهری 
همچنان ادامه دارد، اما یکی از شیرین ترین کارهایی 
که به نظر من انجام شــد، بهســازی کوچه شــهید 
اعتمادزاده بود. در این کوچه معلولی زندگی می کند 
که همیشه در کارهای مشارکتی حضور فعاالنه دارد. 
او درخواست مناسب ســازی کوچه را داشت و وقتی 
عکس های این کوچه را به شهردار وقت ناحیه ارسال 
کردم، بالفاصله مسیری در این کوچه برای   تردد آسان 
معلوالن ایجاد شــد. این بهترین کاری بود که در این 
2سال انجام شد. البته همیشه گفته ام ساکنان محله 
بلورسازی الیق بهترین ها هستند و صفا و صمیمیت 
آنها زبانزد است. برای همین همیشه قلبم برای اهالی 

و محله می زند.«

زیباسازی محله در اولویت 
ســاخت مرکز بهداشتی و درمانی 
ضلــع  در  مهــرگان 

محلــه  جنوبــی 
بلورسازی را ستوده و اعضای شورایاری این محله در 
سال جاری پیگیری می کنند. او می گوید: »متأسفانه 
در این محله فقط یک مدرسه وجود دارد. دبیرستان 
فدک هم در محله بلورســازی ســال پیش به دالیل 
نامعلومی تعطیل و تخلیه شد. قصد داریم درنشستی 
با رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه از برنامه های 
آنها برای حل نیازهای آموزشــی ایــن محله باخبر 
شویم. البته در جلسه آخر سال با شهردار منطقه، از 
ایشان برای ساخت مدرسه در محله بلورسازی کمک 
خواســتیم و وعده داده شده مدرسه ابتدایی در ضلع 

جنوبی محله بلورسازی ساخته شود.«
وی زیباســازی خیابان هالل احمر را از اقدام های 
مهمی می داند که باید در ســال جاری انجام شــود. 
می گوید: »ســال ها قبل قرار بود این خیابان تعریض 
شــود. به همین دلیل تعدادی از امالک عقب نشینی 
کردند، اما طرح بی نتیجه ماند. حاال اگر در این خیابان 
امالکی را می بینید که یکی در میان عقب نشینی کرده 

و باعث نازیبایی محله شده اند.«
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  چهره و روحیه جنگنده ای در مســابقات و تمرینات کونگ فو دارد، اما همیشه اهالی »سمیه ستوده« را با چهره ای خندان و مهربان در محله بلورسازی 
می بینند. برای بچه های این محله مادری می کند و برای فراهم کردن امکانات مورد نیاز آنها برای تمرینات ورزشــی از هیچ تالشــی دریغ نمی کند. همین 

با روحیه باعث شد تا زمین فوتبال بی استفاده محله را با کمک شهرداری منطقه17 بازسازی و نونوار کند. فعالیت هایش به همین جا محدود  و  نمی شود 
وجود داشتن 3فرزند کوچک و بزرگ، هر جا هم محله ای هایش مشکلی داشته باشند، پیگیری می کند و تا زمان حل شدن آنها 

یک  جا بند نمی شود. قهرمان اهدای خون، دبیر شورایاری محله بلورسازی، عضو هیئت رئیسه کارگروه فرهنگی منطقه17، داور 
رسمی فدراسیون کونگ فو و دبیر کانون مادر و کودک اداره سالمت شهرداری منطقه است. بنابراین نوشتن و سردرآوردن 

از فعالیت های او کار چندان ساده ای نیست.  

ابوذر چهل امیرانی

 همراه با قهرمان اهدای خون و داور کونگ فو
 که برای خدمت به اهالی سنگ تمام می گذارد

محله بلورسازی الیق بهترین هاست

قهرمان اهدای خون 

»سمیه ستوده« عنوان 
»  قهرمان اهدای خون« را سال1389 از 

آستان قدس رضوی دریافت کرده است. می گوید: 
»هنوز هم هر فصل، یعنی 4بار در طول سال، به مشهد 

می روم و خون می دهم.« البته اهدای خون در خانواده 
ستوده به یک رسم دیرینه تبدیل شده و برادر و خواهرهایش 

نیز در این امر خداپسندانه مشارکت فعاالنه دارند. او نیاز کشور 
به اهدای خون را در شرایط کنونی مهم می داند و می گوید: 
»پس از شیوع ویروس کرونا، متأسفانه میزان اهدای خون 

کاهش چشمگیری پیدا کرد و وضع خیلی از استان ها 
مناسب نیست. اهدای خون در کنار ثواب اخروی، 

مزایای زیادی برای بدن انسان دارد و در 
شرایط فعلی کشور، این امر به مراتب 

مهم تر  است.«

مدیون همسرم هستم
ستوده ســال1360 در محله بلورسازی 
به دنیا آمده اســت. مادرش نیز در همین 
محله به دنیا آمده و از قدیمی های محله اند. 
4خواهــر و 2بــرادر دارد و پــدرش را در 
9سالگی از دســت داده اســت. ستوده از 
سال1372 ســراغ ورزش کونگ فو رفت و 
در مجموعه های ورزشی جانبازان و حضرت 
علی اصغر)ع( منطقه10 شــروع به تمرین 
کرد. در کنار تحصیل و ورزش، فعالیت های 
اجتماعی خود را از ســال1388 شروع و با 
گروه های مردم نهاد همــکاری کرد. در هر 
گــروه و انجمنی که به صــورت مردمی در 
منطقه17 شکل می گرفت و ستوده احساس 
می کرد که می تواند به واســطه آنها گره ای 
از مشــکالت هم محله ای هایــش باز کند، 
عضو می شد. بیشتر این تشکل های مردمی 
در سراهای محله شکل گرفته بودند. خیلی 
زود دبیر کانون مــادر و کودک منطقه17 
شد و با عضویت در قرارگاه امام رضا)ع(، به 
عضویت افتخاری سازمان هالل احمر درآمد. 
2ســال پیش به عضویت شورایاری درآمد. 
رأی زیادی هم کسب کرد و دبیر شورایاری 
محله بلورســازی انتخاب شد. انتخاب یک 
بانو به عنوان دبیر شــورایاری در تاریخ این 
منطقه سابقه نداشت. لیسانس روابط عمومی 
دارد و همــه موفقیت هــای زندگی اش را 
اکبریان«  »ســیدمحمد  همسرش  مدیون 
می داند و می گوید: »همسرم همیشه مثل 
کوه پشــتم بود. مرا تشــویق کرد که ادامه 
تحصیل بدهم و دانشگاه بروم. با تشویق او 
مربی و داور کونگ فو شــدم و در ایامی که 
به مسابقات کشوری و بین المللی می رفتم، 
مراقــب بچه های مان بود. وقتی شــنید که 
مایلم در شورایاری محله عضو شوم حمایتم 
کرد، با اینکه می دانست باید برای پیگیری و 
حل مشکالت مردم ساعت ها وقت بگذارم.«
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توسعه پیدا کرد و کارها در سال جدید هم ادامه دارد. با 
این اقدام عرض 6متری برای   تردد خودروها و پیاده رو 
با عرض 2متر اختصــاص پیدا کرد. در موازات همین 
محور درحال ایجاد مسیر دوچرخه هستیم. همچنین 
امسال قصد داریم با ساخت پل های زیرگذر، دسترسی 
شهروندان به محله های دیگر را تسهیل کنیم. طراحی 
برای ساخت این زیرگذرها انجام شده و قطعًا 2زیرگذر 
در ســال جدید بــه بهره برداری می رســد که کاماًل 

استاندارد خواهد بود و حتی خودروهای سنگین 
امکان   تردد از آنها را خواهند داشت. پیمانکار 
برای ساخت زیرگذر اول مشخص شده و این 
ماه تجهیز کارگاه را شــروع خواهیم کرد. با 
ساخت این زیرگذرها شمال و جنوب منطقه 

بــه همدیگر متصل و ضلــع جنوبی از 
بودن خارج خواهد  حالت جزیره 
شد. اگر این اتفاق در سال جدید 
بیفتد، خط اتوبوسرانی می تواند 
در بخــش جنوبی منطقه هم 

فعال شود. 
به  گذشــته  سال    
کرونا  ویروس  شیوع  دلیل 
تحریم ها،  دیگر  طرف  از  و 

با مشکالت اقتصادی روبه رو 
منجر  ناخواسته  که  شــدیم 

به ایجاد مشــکالت اقتصادی و 
در شهرداری شد.  درآمد  کاهش 
از نظر  سال گذشــته منطقه17 

تأمین اعتبارات چه وضعی داشت؟ 
 با وجود این مشکالت، ســال گذشته 72میلیارد 
تومــان صرف فعالیت هــای عمرانی اعم از مســتمر، 
توسعه محلی و اولویت دار کردیم که 58میلیارد تومان 
از این بودجه به پروژه های توســعه محلی اختصاص 
پیدا کرد. در کنار طرح های بزرگی که اجرا شــد و در 
ســال جدید هم ادامه دارد، بهسازی محیطی خیابان 
تشــیع، اصالح هندسی و تکمیل بلوار سجاد جنوبی، 
تهیه و اجرای طرح ساماندهی خرده فضای شهری 
در تقاطــع کوچه معمــاری و خیابان احمدی، 
تجهیــز پاتوق هــای محــور رشــیدی جهان، 
تجهیز زمین های چمن میــالن، فتح المبین، 
زمزم و شــهید یارجانی، از برخی فعالیت های 
انجام شــده بود. نیروگاه خورشیدی به 
بهره برداری رســید و پمپ بنزین 
منطقه  در  مقیــاس  کوچــک 
راه اندازی کردیــم. در موضوع 
بازیافــت، روزانــه 7ونیم تن 
زبالــه جمــع آوری می شــد 
که به 10تن رســید و قصد 
به  داریــم در ســال جدید 
خوشبختانه  برسانیم.  12تن 
در شــورای اســالمی شــهر 
و  تهــران تالش  و شــهرداری 
زحمت های زیادی بــرای افزایش 
بودجه و توجه به منطقه17 شده و 
قدردان آنان هستیم، اما نام 2نفر 
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  اطالع پیدا کردن از کارهایی که قرار است سال جدید در محله ها انجام شود، مزایای زیادی دارد که می توان 
به افزایش تعلق محله ای و امید به زندگی، شکیبایی مردم برای نهایی شدن طرح ها و از همه مهم تر مشارکت 
آنها برای به ثمر رسیدن طرح ها اشاره کرد. این اطالع رسانی در منطقه17 نقش مهمی دارد؛ چراکه منطقه ای 
کم مساحت، اما پرتراکم با سرانه های ناچیز و بناهایی فرسوده و قدیمی است که شهروندان به امید روزهای 
بهتر به انتظار نشسته اند و اگر بدانند که قرار است چه کارهایی در محل سکونتشان انجام خواهد شد، کمتر 
به فکر نقل مکان از این منطقه جنوبی شــهر می افتند. سراغ »داود لطفی« شهردار منطقه17 رفتیم تا ضمن 
آشــنایی با اقدام هایی که سال گذشته در این بخش از پایتخت انجام شد، درباره فعالیت های در دست اقدام 

در این منطقه بدانیم. 

ابوذر چهل امیرانی

چشم انداز سال پیش رو در گفت وگو با شهردار منطقه 17 

رویکردمان در 1400 
اجتماعی و فرهنگی است

اجرای 21پروژه توسعه 
محلی در ناحیه یک

21پروژه توسعه محله ای در محله های ناحیه 
یک منطقه17 اجرا خواهد شد. 

شهردار ناحیه یک منطقه در این باره می گوید: 
»یکی از برنامه هایی که شهرداری برای نخستین 
بار بــه اجرا درآورده، اجــرای پروژه های محلی با 
مشارکت و نظر ساکنان همان محله است که برای 
این منظور جلسات مختلفی با اعضای شورایاری و 
ساکنان محله ها برگزار و بازدیدهای محله ای انجام 

می شود.«
»ابراهیم کوه نژاد« به سهم هریک از محله های 

ناحیه یــک از پروژه های محلی 
اشــاره و عنــوان می کنــد: »از 
مجموع 21طرح توسعه محله ای 
در ناحیــه یک، 4پروژه در محله 
ابــوذر غربی، 4پــروژه در محله 
در  امامزاده حســن)ع(، 7پروژه 
محلــه صبا و 6پــروژه در محله 

آذری اجرا خواهد شد.«
وی بودجــه موردنیــاز برای 
اجرای این طرح ها را 18میلیارد 

تومــان اعالم می کنــد و می گویــد: »در صورت 
اجرای پروژه های توســعه محله ای، گام بلندی در 
برطرف شدن مشکالت شهری برداشته می شود. 
برخی از پروژه ها شــاید ســاده به نظر رســد، اما 
همین پروژه های ساده نیز گره گشایی مناسبی در 
توسعه شهری به وجود خواهد آورد، به عنوان مثال 
انشعاب فاضالب شهری که در محله آذری انجام 
شده، بسیاری از مشکالت شهری و زیست محیطی 
را برطرف کرده است و همچنین ایمن سازی محله 

را به دنبال خواهد داشت.«
کوه نــژاد به اجرای 18طرح توســعه محله ای 
در سال گذشته اشــاره می کند که در ناحیه یک 
کلید خورد. وی می گوید: »ســال گذشته 8طرح 
مورد بهره برداری کامل قرار گرفت و مابقی درحال 
اجراست. در تالشیم این طرح ها ابتدای امسال به 

بهره برداری برسد.«
وی درباره پروژه های توســعه محلی در سال 
گذشته می گوید: »بیشتر مشکالت در محله های 
ناحیه یک مربوط به نهرسازی است. علت این است 
که فاضالب شهری در محله های این ناحیه توسط 
شرکت آب و فاضالب مورد بهره برداری قرار نگرفته 
است. از همین رو اولویت پروژه های محله ای مربوط 
به این موضوع اســت. همچنین ایجاد پاتوق های 
محلی در محله های امامزاده حسن)ع( و ارژنگیان، 
همچنین ایجاد زمین چمن مصنوعی فتح المبین 

در محله یافت آباد به اتمام رسیده است.«
کوه نژاد اضافه می کند: »طرح کوچه دوســتی 
پیشنهاد خوب شــهردار تهران بود که کوچه های 
شــهاب و رمضانی در ناحیه یک منطقه17 برای 
اجرای آن انتخاب شد. با توجه به استقبال ساکنان 
منطقه از اجرای طرح کوچه دوستی، 4کوچه دیگر 
برای این کار انتخاب شــده است که با هماهنگی 
اعضای شورایاری به اجرا درخواهد آمد. خوشبختانه 
اعضای شورایاری نیز در این زمینه همیاری بسیار 

خوبی برای انتخاب کوچه ها انجام دادند.«

پیگیری برای حل مشکل خط آهن تهران ـ اهواز
یکی از مشــکالت عمده منطقه17 جزیره ای شــدن برخی از محله ها و عدم دسترسی 
مناســب شهروندان ســاکن در این محله ها به نقاط مختلف است. گذر 2خط آهن یعنی 
تهران ـ تبریز و تهران ـ اهواز از دل منطقه17، در این بن بســت شدن محله ها نقش مهمی 
دارند. با زیرزمینی شــدن خط آهن تهران ـ تبریز، تا حدودی این مشــکل حل شــده و 
مسئوالن شهری درحال مناسب سازی بام تونل قطار هستند، اما معضالت خط آهن تهران ـ 
اهواز، همچنان به قوت خود باقی اســت و ساکنان ضلع جنوب منطقه17 را دچار چالش 
کرده است. البته مسئوالن شــهرداری منطقه17 برای اجرای طرحی مشابه در خط آهن 
تهران ـ اهواز پیگیری های الزم را انجام داده اند و حتی شــهردار تهران نامه ای به وزیر راه 
نوشــته و معاونت شهرسازی هم کارها را پیگیری می کند تا شرایط برای نوسازی و تغییر 

بافت پیرامونی این خط آهن تسهیل شود. 

شهرداری در کار خیریه ها دخالت نمی کند! 
در منطقه17 خیریه های زیادی فعالیت می کنند که نیازمند تعامل و ایجاد شــبکه ای ارتباطی 
بین همدیگر هستند تا خدمات آنها به صورت عادالنه بین خانواده های نیازمند توزیع شود؛ چراکه 
برخی خانواده های محروم تحت پوشش چند مرکز خیریه هستند و ممکن است خانواده آبرومندی 
برای دریافت کمک های مؤمنانه از قلم بیفتد. شــهرداری منطقه17 برای حل این مشکل الگوی 
مناطق تهران در اجرای طرح »سنا« شده است. در این طرح اطالعات خانوارهای نیازمند در سامانه 
گردآوری می شــود. هدف شهرداری منطقه از این اقدام قصد ورود یا دخالت در فعالیت گروه های 
خیریه نیست و فقط مشخصات خانواده های نیازمند که از طریق مراجع مختلف مثل کمیته امداد، 
بهزیستی، خیران، سپاه، بسیج، اداره آسیب های اجتماعی شهرداری منطقه و... شناسایی می شوند، 
با کد ویژه آنها در سامانه سنا ثبت می شود. پس از این اقدام، گروه های خیریه حمایتگری الزم را 

از آنها انجام می دهند تا خدایی ناکرده نیازمندی بدون پشتوانه نماند. 

آغاز ساخت مرکز بهداشت مهرگان و حسینیه ثاراهلل 
شــهردار ناحیه3 منطقه17 از آغاز احداث ســاختمان مرکز 
بهداشت مهرگان و حسینیه ثاراهلل در ضلع جنوبی 
محله مقدم خبر داد. »ســعید مرادی« در این باره 
می گوید: »ســاختمان مرکز بهداشت مهرگان و 
حسینیه ثاراهلل که در مسیر خیابان زمزم به سمت 
جنوب محله بلورسازی و محله جوادیه قرار داشت، 
موجب عدم دسترســی و   تردد آسان خودروهای 
امدادی و عبوری شــده بود. با پیگیری نیروهای 
این ناحیه و طی توافق نامه های جداگانه با دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و هیأت امنای حسینیه ثاراهلل، 

تخریب این بناها توسط دانشــگاه علوم پزشکی تهران و هیئت 
امنای حســینیه ثاراهلل انجام شد.« وی اضافه می کند: »در ازای 
تخریب این 2ساختمان، مراسم کلنگ زنی با حضور شهردار تهران 
برای احداث ساختمان های جدید با رعایت نقشه اصالحی طرح 
تعریض کنارگذر معبر پل قلعه مرغی در دستورکار قرار گرفت.«

 شــهردار ناحیه3 منطقه17 با بیــان اینکه اجرای این طرح 
شروع شده می گوید: »با توجه به موقعیت ایستگاه مترو زمزم و   
تردد قابل توجه عابران پیاده در حدفاصل این ایستگاه تا خیابان 
شــهید برادران حســنی، همزمان با تخریب این 2بنا نسبت به 
اجرای عملیات احداث پیاده روسازی با هدف ایمن سازی در   تردد 

عابران در دســتورکار قرار گرفت کــه در حال حاضر در مراحل 
پایانی و تکمیل است.« مرادی با بیان اینکه در این ناحیه 4محله 
وجود دارد و حدود 82هزار نفر در آنها زندگی می کنند، می گوید: 
»امسال اجرای 21طرح در این ناحیه مدنظر است که 4طرح در 
محله ابوذر شــرقی، 6طرح در محله باغ خزانه، 7طرح در محله 
بلورسازی و 4طرح در محله مقدم انجام خواهد شد. شاخص ترین 
طرح ها ساماندهی فضاهای بی دفاع محور رشیدی جهان، احداث 
مرکز خدمات درمانی در خیابان شهید بزمه ای، بهسازی محیطی 
خیابان شهیدان حسنی و مناسب سازی، آرام سازی و ایمن سازی 

خیابان رسول فالحی است.«

سعید مرادی
شهردار ناحیه3 

منطقه17

ابراهیم کوه نژاد
شهردار ناحیه یک 

منطقه17

  بدون شک یکی از مهم ترین و بزرگ ترین 
طرح هایی که سال گذشته در زمان مدیریت شما 
در منطقه17 اجرا شــد و امسال هم ادامه دارد، 
ساخت باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( در مسیر 
آزاد شده خط آهن تهران ـ تبریز است. این طرح 
چطور پس از سال ها انتظار به نتیجه رسید و چه 
کارهایی سال گذشته در این محور انجام شده 
و قرار اســت چه فعالیت هایی در سال جاری به 

اجرا درآید؟ 
طرح ایجاد بــاغ راه حضرت فاطمــه زهرا)س( 
روی عرصه خط آهــن تهران ـ تبریز بعد از امضای 
توافقنامه دکتر حناچی، شهردار تهران، با مدیرعامل 
شــرکت راه آهن شروع شــد تا بهره برداری از این 
مسیر در اختیار شهرداری قرار گیرد. بر این اساس، 
شــهرداری متعهد به پرداخت 180میلیارد تومان 
به شرکت راه آهن شــد تا این مجموعه در اختیار 
شــهرداری قرار گیرد. شهرداری منطقه هم در این 
مدت که بیش از 6مــاه از آن می گذرد، فعالیت ها 
را از منظر عمرانی، ترافیکی، فضای سبز، فرهنگی 
و اجتماعــی پیگیری کرد تــا از این فرصت فضای 
باز شــهری اســتفاده و آن را حفظ کند. با توجه 
به ریزدانه بودن منطقه و کمبود شــدید سرانه ها، 
تالشمان این بود با این فرصت، کمبودها را جبران 
کنیم. براین اساس کار با جدیت توسط معاونت های 
مختلف در شهرداری منطقه با اولویت پیگیری شد. 
2کارگاه در ایــن مجموعه )مقابل بــارگاه امامزاده 
حسن)ع( و نزدیکی میدان شــهدای مدافع حرم( 

از سوی سازمان عمرانی شــهرداری تهران تجهیز 
و 2کوشــک در حال احداث اســت. اولویت بعدی 
راه اندازی محور پیاده راه و دوچرخه به طول حدود 
8کیلومتر به صورت رفت و برگشــت است تا فضای 
مناسب، ایمن و اســتاندارد برای دوچرخه سواری 
و پیاده روی شــهروندان ایجاد شــود. کار شــروع 
و خط کشی ها هم انجام شــده است. در نقاطی از 
طــرح که می توانیــم آن را به فضای ســبز دائمی 
تبدیل کنیــم، فعالیت هایی در حال انجام اســت. 
در هفته درختکاری شــروع به غرس نهال به یاد و 
نام شهدای منطقه کردیم که عمده نهال ها ارغوان 
بودند. نکته بعدی فضاسازی هایی خاطره انگیز برای 
خانواده هاســت تا بتوانند به صورت تفرجگاه از آن 
استفاده کنند. کفسازی ها هم مناسب خواهد بود تا 

خانواده ها بتوانند به راحتی در آن قدم بزنند. 
  یکی از معضالت مهم منطقه17 جزیره ای 
بودن برخی محله هاست که دسترسی مناسبی 

به بخش های دیگر منطقه ندارند. 
سال گذشته فعالیت هایی برای باز شدن مسیر در 
ضلع جنوبی محله بلورسازی انجام شد که خواسته 
25ساله مردم بود. معبر کم عرضی در این محله زیر 
پل قلعه مرغی وجود داشت که خودروهای عبوری 
و امدادی امکان   تردد آســان از آن را نداشــتند. با 
طراحی های انجام شــده و مشارکت دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران، مرکز بهداشت مهرگان و حسینیه 
ثاراهلل توانســتیم این معبر را تعریض کنیم. با این 
کار عرض گذر که کمتر از 2و نیم متر بود به 8متر 

در این بین می درخشد؛ دکتر »پیروز حناچی« شهردار 
پایتخــت و »حامد مظاهریان« معــاون برنامه ریزی و 
توســعه شهری شهردار تهران. ایشان در این عرصه به 
جد وارد شدند تا کارها در منطقه ساری و جاری شود. 
الحق در این مدت حمایتگری خوبی از منطقه شــد و 
ما سعی کردیم قدر این فرصت را بدانیم تا از بودجه ای 
که در اختیار ما قرار گرفته، برای   آبادانی بیشتر محله ها 
استفاده کنیم و کار را با همه مشکالت اقتصادی پیش 
ببریم. خوشــبختانه این اتفاق در ســال1400 هم با 
یک نگاه کامل تر و برگرفتــه از تجربه بهتر با رویکرد 
اجتماعی و فرهنگی درحال انجام اســت. از ســاکنان 
منطقه می خواهیم اگر پیشنهادهای راه گشایی دارند، 
به شــهرداری منطقه ارائه کنند تــا در برنامه ها قرار 
دهیم. همچنین از اینکه صبوری می کنند تا بتوانیم با 
همین فرصت های محدود، مشکالتشان را حل کنیم، 

قدردانی می کنم. 
  طرح بزرگ و شاخصی در سال پیش رو اجرا 

خواهد شد؟ 
بله فعالیت هایی را به عنوان مگاپروژه در منطقه در 
دستور کار داریم. به عنوان مثال قصد اتصال مناطق17 
و 18 با ساخت تقاطع در بزرگراه شهید آیت اهلل  سعیدی 
را داریم که کارهای مطالعاتی توسط سازمان مهندسی 
شهرداری تهران انجام شده و امسال شروع خواهد شد. 
پروژه دیگری که می توان گفت فاخرترین طرح منطقه 
در سال جدید خواهد بود، ساخت یادمان 4هزار شهید 
سرافراز منطقه است. این یادمان 20ستون استوانه ای 
از جنس فوالد به ارتفاع های3، 4 و 5متر خواهد داشت 
که اسامی 4هزار شهدا منطقه روی این ستون ها حک 
می شود. جنس فوالد هم به لحاظ قوام و از طرف دیگر 
به نشــانه استقامت و ایستادگی شــهدا انتخاب شده 

است. 
  در اجرای این طرح ها به خصوص ســاخت 
باغ راه حضرت فاطمه)س(، چقدر از نظر شورایاران 

و مردم استفاده شده است؟ 
این ســؤال از طرفی خوب و از سوی دیگر سخت 
اســت. به دلیل اینکــه طرح باغ راه حضــرت فاطمه 
زهرا)س( بزرگ بود که طراحی آن به مسابقه گذاشته 
شــد و گروه های مختلف حتی خارجی در آن شرکت 
کردنــد. هیئت داوری در نهایت یکی از این طرح ها را 
انتخــاب و تصویب کرد. بنابراین، بــاغ راه الزامًا با نظر 
شــورایاران یا مردم طراحی و اجرا نشــد، اما با توجه 
به اینکه پیوســت فرهنگی و اجتماعی داشــت و در 
آن نیازهای منطقه لحاظ شــده بود و از ســوی دیگر 
نیازمند در نظر گرفتن فرهنگ محلی بود، موضوعات 
و بخش هایی به آن اضافه شــد. به عنوان مثال، بنا به 
خواسته مردم و شورایاران، یک زمین فوتبال قرار است 
در این محور ایجاد شود. همچنین این طرح به گونه ای 
است که بسیاری از سرانه های منطقه را در بخش های 
مختلف فضای سبز، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی ارتقا 
می دهد. این ســرانه ها از نیازهای منطقه و شهروندان 
بودند که در این طرح دیده شده است. سعی ما همواره 
استفاده از نظرات مردم و نمایندگان آنها در شورایاری 
برای اجرای بهتر کارهاســت. به عنــوان مثال، یادمان 
شهدا که قصد ســاخت آن را در سال جدید داریم، از 
خواســته های مردم و حوزه اجتماعی بود که عالوه بر 
انگیزه هــای معنوی که برای عرض ارادت به ســاحت 
شــهدا دارد، حتمًا نظرات مــردم در تکمیل و تجلی 

یافتن این یادمان نقش داشته است. 

30
کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در 
منطقه17 ایجاد شد و این نهضت 
در سال جدید هم ادامه دارد. 

250
تیر چراغ برق از معابر کم عرض 
منطقه جابه جا شده که در   تردد 
خودروها مزاحمت ایجاد می کرد. 

 ۱۱
کوچه رنگی )کوچه دوستی( سال 
گذشته در منطقه افتتاح شد و 
قرار است در سال نو 28کوچه 

دیگر زیباسازی شود. 
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حسنی

شهردار ناحیه یک منطقه18:
تخلف کنند برخورد 

قانونی می کنیم
شــهردار ناحیه یک منطقــه18، درباره 
آقایی  صنف مکانیکی های خیابان شــهید 
می گویــد: »اینها از قدیمی های این خیابان 
هســتند، پروانه کســب دارند و ساکن این 
خیابان هســتند. با توجه به تغییر بافت این 
خیابان، به مرور بعضی واحدهای مسکونی 
در محــدوده یا در میان ایــن مغازه ها واقع 

شدند.« 
»سیدجواد بهشتی« 
باید  که  اســت  معتقد 
حرکت  قانــون  برمدار 
کرد و از رفتار قهرآمیز 
ادامه  و  دوری جســت 
»به طــور  می دهــد: 
مستمر محل مورد نظر 
از ســوی کارشناسان و 

ناظران خدمات شهری ساماندهی و بازدید 
می شود تا فعالیت های  صاحبان تعمیرگاه ها 
تحت کنترل باشــد، در صورتی که به موارد 
اعالم شــده توجه نکنند، اخطــار و تذکر 
شــفاهی و کتبی می گیرند.« شهردار ناحیه 
یک می افزاید: »قانون و ساز و کار برخورد با 
متخلفان وجود دارد، اما تا جایی که امکان 
دارد نمی خواهیم رفتار قهرآمیزی داشــته 
باشــیم، در صورتی که باز هم شــکایت و 
تخلف و ســلب آرامش از اهالی دیده شود 
اقدام جدی و قانونمندانه صورت می گیرد.«

بهشتی می گوید: »مزاحمت این شغل ها 
اجتناب ناپذیر اســت. ما هــم در درجه اول 
نگاه مان قلع و قمع نیســت. نگاه ما برطرف 
شــدن نیاز دوطرف یعنی تعمیرکار و اهالی 
اســت، اما اگر آسایش محله زیر سؤال برود 
حتمًا برخورد می کنیم. نزدیک به 40 ـ 50 
نفــر در این تعمیرگاه ها مشــغول فعالیتند 
کــه اگر هرکدام از آنها دســت کم 3 نفر در 
خانواده شان وجود داشته باشد می بینید که 
بیکاری آنها ممکن است چه مشکالتی ایجاد 
کند. تعداد زیادی از این راه نان می خورند. 
نمی شــود این مغازه ها را تعطیل کرد. باید 

با ساز و کار مناسبی ساماندهی شوند.«

مغازه هایی که سدمعبر می کنند ساعت مشخصی 
برای کار ندارند و سر و صدای ناشی از فعالیت آنها 
باعث آزار ســاکنان اطراف ایــن واحدهای صنفی 
است. اهالی می گویند مشکالت شلوغی و نازیبایی 
خیابان شهید آقایی کالف سردرگمی شده که توان 

باز کردن گره های آن را ندارند. 
به گفتــه اهالی خیابــان شــهید آقایی، چون 
مغازه های تعمیرکاران کوچک اســت و گنجایش 
پذیرش خــودرو را ندارد خودرو مشــتری ها را در 
پیــاده رو می گذارنــد که عالوه بر اشــغال پیاده رو 
بخشی از خیابان هم می شود محل کار تعمیرکاران. 

 دغدغه اهالی دغدغه ما هم هست
اما »محمد حســن زاده میالنی« یکی از اهالی 
قدیمــی و از تعمیرکاران این خیابــان می گوید: 
»پــارک خودرو در حاشــیه خیابان و ســدمعبر 
دغدغه خود آنها هم هســت. خودمان ساکن این 
خیابان هســتیم و سدمعبر 
خودروها بــرای خانواده ما 
بارها  است.  دردسرساز  هم 
مغازه مان  کــه  آمده  پیش 
خالی است، اما چون مقابل 
خیابان  حاشــیه  در  مغازه 
پارک  شــهروندان  خودرو 
شــده، مشــتری نمی تواند 
خودرویــش را داخل مغازه بیاورد و ما ناچاریم در 

همان حاشیه خیابان خودرو را تعمیر کنیم.«
او ادامــه می دهد: »هنوز کرکره مغــازه ما باال 
نرفتــه خودروهای شــهروندان مقابــل تعمیرگاه 
پارک می کنند، در چنین شــرایطی آیا می توانیم 
خودروهای تعمیری را به داخل مغازه منتقل کنیم. 
پیــش از آنکه مغازه های مــان را باز کنیم چند متر 
قبل و بعد از مغازه پذیرای خودروهایی اســت که 
صاحبان شــان بیشــتر مواقع ســاکن این خیابان 
نیســتند و درخیابان های اطراف شــاغلند، چون 
همان طور کــه می دانید در این محــدوده بازارچه 
شهرک ولی عصر)عج(، دادسرا، اداره برق، اداره آب 

و... وجود دارد.«

 امان از سر و صدای تعمیر ماشین ها
مشــکل اهالی ترافیــک ناشــی از فعالیت این 
واحدهای صنفی نیست؛ چراکه خیابان شهید آقایی 
20 متری است و بار ترافیکی شهروندان را چندان 
آزرده خاطر نمی کند. گالیه از سر و صدای فراوان، 

سدمعبر و آلودگی محیط زیست است. 
»رضا زمانپور« یکی از اهالی می گوید: »مشکالت 

این واحدهای صنفی ســر و صدای زیاد، سدمعبر 
و آلودگی ناشــی از ریختن بنزین و روغن ماشین 
در پیاده رو  و خیابان اســت که باعث آزردگی اهالی 

نزدیک به تعمیرگاه ها و عابران می شود.«
او که مدت ها پیگیر مشــکالت ناشی از فعالیت 
ایــن واحدهای صنفی اســت و بــه نتیجه ای هم 
نرســیده، ادامه می دهد: »متأســفانه سر و صدای 
فعالیت تعمیرگاه ها به حدی اســت که گاهی حس 
می کنیــم در خانه خودمان دارند ماشــین تعمیر 

می کنند.«
زمانپــور معتقد اســت که باید طبــق قانون با 
صاحبان این تعمیرگاه ها برخورد شــود. می گوید: 
»نــان خوردن به چه قیمتی باید باشــد، به قیمت 
ســلب آســایش از مردم و تضییع حق شهروندان. 
درســت است که اینها کاسب هســتند، اما کسب 
روزی هــم قاعده و قانون خــودش را دارد که باید 

رعایت شود.« 
زمانپور انتظار دارد شــهرداری یا هر دســتگاه 
اجرایی مســئول رفتار قانونمندانه با این کاســبان 

باشد. 

 بافت تجاری یا مسکونی، مسئله این است
»محمدمهــدی محمودیــان« یکــی دیگر از 
ســاکنان خیابان شــهید آقایی، کــه ظاهراً یکی 
دو ایســتگاه باالتر از تعمیرگاه ها ســکونت دارد، 
درباره مشــکالت فعالیت ایــن صنف در محدوده 
مسکونی می گوید: »تا همین چند وقت قبل نبش 
کوچه ای کــه تعمیــرکاران در آن فعالیت دارند، 
سکونت داشــتیم، اما به خاطر صدای چکش هایی 
که می کوبیدند و کارشــان وقت و زمان نداشــت 

خانه مان را عوض کردیم.«
او ادامــه می دهد: »پــدرم از قدیمی های محله 
است. او می گوید زمانی که این تعمیرگاه ها در این 
خیابان راه اندازی شــدند، خبری از سکونت در این 
خیابان نبود و بعدها با توســعه ساخت وساز در این 
خیابان شهرسازی و خانه سازی شد و بافت مسکونی 
این محدوده شکل گرفت. آن زمان وجود این صنف 

برای اهالی مزاحمت نداشت. 
»داود نوری« یکی دیگر از اهالی درباره سدمعبر 
درخیابان و اشــغال شــدن بخش هایی از حاشیه 
خیابان برای تعمیر خودروهــا می گوید: »مغازه ها 
کوچک است و عمومًا همه این تعمیرگاه ها محوطه 
و اطــراف خیابــان مقابل مغازه شــان را در اختیار 
می گیرنــد و خودروهای خــراب و معیوب را آنجا 

تعمیر می کنند.«
او ادامــه می دهد: »بارها این موضوع را از طریق 

2 ســامانه 137 و 1888 پیگیری کرده ام، اما هیچ 
نتیجــه ای نگرفتم. حتی اگر حکــم پلمب مغازه ها 
داده شود که یکی دو بار هم این اتفاق افتاده، دوام 
نیاورده و بعد از مدتی مغازه باز می شــود و دوباره 

همان آش است و همان کاسه.«

 کف سیاه پیاده رو ها 
 و نمای نازیبای محله

یکی از شــهروندان که نمی خواهــد نامی از او 
برده شود، می گوید که 20 ســال در این خیابان 
ســاکن و شــاغل اســت، او تعریف می کند که از 
ساعت 9 صبح کار این تعمیرگاه ها شروع می شود 
و تا 11 و گاهی هم تا 12 شب ادامه دارد. به گفته 
این شهروند، هر صبح که از خانه بیرون می آید با 
پیاده روهای مملو از لکه های روغن سوخته روبه رو 
می شــود که انرژی منفی به او می دهد و روزش را 

خراب می کند. 
او ادامه می دهد: »چند بار از مسئوالن شهرداری 
خواستیم پیاده روهای این قسمت از خیابان شهید 

آقایی را دوباره آسفالت یا سنگفرش کنند.«
وی اضافــه می کنــد: »یــک نفر بایــد کار و 
کاســبی اش را تعطیل کند و از صبح تا شب پیگیر 
حل این مشکل باشد که آن هم پیدا نمی شود. اداره 
ساماندهی شهرداری باید فکری به حال این اوضاع 

کند.«

 ما هم باید نان در بیاوریم 
بعضــی از تعمیرکاران و صاحبــان تعمیرگاه ها 
حاضر به انجام مصاحبه نشدند. مکانیک جوانی در 
پاسخ به سؤالم که آیا بستن پیاده رو و تعمیر ماشین 
در خیابان خالف قوانین شــهری نیست، می گوید: 
»همه جا همین است. ماشین ها را در پیاده رو تعمیر 

می کنند.«
او ادامــه می دهد: »فضای مغازه کوچک اســت 
و با این وســیله هایی که درمغازه هست مجبوریم 
ماشین ها را در پیاده رو یا در خیابان تعمیر کنیم.«

یکــی دیگر از تعمیرکاران جلــو می آید و ادامه 
می دهد: »اگر محــدوده زندگی خودم هم این طور 
بود، من و خانواده ام قطعًا ناراحت می شدیم و زندگی 
برای مان ســخت بود، اما ما چــه کنیم. ما هم باید 
روزی بخوریم و نان در بیاوریم. وقتی فضای مغازه 
کوچک است مجبوریم ســدمعبر کنیم. در ضمن، 
گاهی پیش می آید که مشتری کار کوچکی دارد و 
نمی شود که چون جا نداریم کارش را انجام ندهیم، 
بنابراین سریع کنار خیابان ماشین را می بینیم و کار 

تعمیر را به سرعت انجام می دهیم.«

  آلودگی صوتی، سدمعبر و آلودگی معابر از مشکالتی است که 
گاهی بعضی صنوف ممکن اســت برای اهالی یک محله به وجود 
آورند و آسایش را از آنها سلب کنند. نمونه ای از این مشکالت در 
خیابان شهید آقایی در محله شهرک ولی عصر)عج( وجود دارد و 
سال هاست اهالی این خیابان را با این مشکل دست به گریبان کرده 
اســت. محدوده زمین بایر و خاکی غیاثی و روبه روی سازمان آب 
سال هاست که محل فعالیت تعمیرگاه های خودرو، جلوبندی سازی، 
صافکاری، تعویض روغنی، نقاشی، مکانیکی، و باتری سازی است 

که به گفته اهالی آسایش و آرامش را از زندگی آنها ربوده است. 
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رفاقتی

 اختالف برسر موقوفه بودن روستای زمان آباد 
مشکالتی را برای اهالی ایجاد کرده است

 کوچ اجباری 
از روستای بی سند

  تا چند سال پیش فهرست مشکالت و کمبودهای روســتای زمان آباد طوالنی و بلندباال بود، اما 
در طول سال های اخیر این فهرســت کوتاه و کوتاه تر شده و اکنون روستای زمان آباد را می توان از 
روستاهای در مسیر توسعه شهرستان ری به شمار آورد. با وجود کاهش و حل بسیاری از مشکالت 
روستا سنددار نبودن امالک آنکه یکی از مهم ترین دغدغه های اهالی به شمار می آید هنوز حل نشده 
باقی مانده است. این مسئله پیامدهای مختلفی مانند پایین آمدن نرخ امالک و افزایش سکونت اتباع 

مهاجر را به دنبال داشته است. 

رابعه تیموری

تابلو ورودی روســتای زمان آبــاد تا میدان اصلی 
آن فقط چنــد کیلومتر فاصلــه دارد. میدان اصلی 
روســتا که میدان ولی عصر)عج( نام گرفته، زیباست 
و گل و بوته هــای بهاری شــادابی و طــراوت آن را 
دوچندان کــرده اســت. زمان آباد چنــدان بزرگ 
نیست و اغلب کوچه ها و خیابان هایی که در فضای 
مســکونی25هکتاری روســتا قرار گرفته اند، آرام و 
خلوت هستند. شمار اتباع مهاجر افغانستانی که در 
کوچه ها و خیابان های زمان آباد در حال رفت وآمد یا 
در کارگاه ها و زمین های کشــاورزی روستا مشغول 
کارند، فراوان و قابل توجه است. بناهای مسکونی و 
تجاری روستا سرپا و روبه راه است. استفاده از مصالح 
و معمــاری امروزی در نما و ظاهر ســاختمان های 
قدیمی نشان می دهد ساخت وساز و نوسازی امالک 
رونق دارد و زمان آباد با وجود قرار گرفتن در کمربند 

سبز پیر و ساکن نشده است. 

اولویت با مستأجران است
»علیرضا رضایی« از اهالی زمان آباد است. او می گوید: 
»طرح هادی روستایی در زمان آباد اجرا می شود و جز 
چند ملک که مسائل خاص خود را دارند، بقیه امالک 
روستا می توانند برای تعمیر و نوسازی اقدام کنند، ولی 
امالک این روســتا ســند ندارند و اهالی برای خرید و 
فروش امالک شان با مشکالت زیادی روبه رو هستند.« 
امالک زمان آباد قولنامه ای خرید و فروش می شــود. 
رضایی می گوید: »این روستا در نزدیکی شهرری قرار 
گرفته و امالک مرغوبی دارد، ولی به دلیل اینکه سند 
ندارند با قیمتی پایین معامله می شوند.« بهای پایین 

امالک نرخ اجاره بهای خانه های زمان آباد را هم 
به میزان قابل توجهی پایین آورده است. 

این امر سبب شده بسیاری از مالکان 
خانه های خــود را به اتباع مهاجر 

اجاره دهند تا اجاره بهای باالتری 

تقریبًا هیچ یک از روستاهای شهرستان ری 
از پیامدهای سودجویی تاجران طالی کثیف در 
امان نمانده و بســیاری از پالک های مسکونی، 
صنعتی و اراضی کشــاورزی این روســتاها به 
مراکز تفکیک زباله تبدیل شــده اند. در حالی 

که ایــن مراکــز غیرمجــاز در اغلب 
روســتاها رو به گسترش هستند 
و رشــد قارچ گونه مراکز تفکیک 
ضایعات به بحران محیط زیستی 
روستاهای ری تبدیل شده ، بیش 

از95درصد مراکز جمع آوری زباله 
روســتای زمان آباد تعطیل شده اند. در 

گفت وگوی زیر »حامد زمانی« دهیار روستای 
زمان آباد درباره طرح کنترل ورودی های روستا 
توضیــح داده که با اجــرای آن تجارت طالی 

کثیف در زمان آباد راکد شده است. 
  روســتای زمان آباد بر خالف سایر 
در جمع آوری  روستاهای شهرســتان ری 
مراکز تفکیک زباله موفق بوده اســت. این 

موفقیت چگونه به دست آمده است؟ 
متأسفانه روســتای زمان آباد محل کسب 
درآمد سودجویانی شده بود که مالکان زمین های 
کشــاورزی روســتا را با پیشــنهاد اجاره های 
باال به تغییر کاربری اراضی خود تشــویق و از 
این زمین ها بــرای راه انــدازی مراکز تفکیک 
زباله اســتفاده می کردند. پیش از اجرای طرح 
جمع آوری این مراکز، در بسیاری از زمین های 
کشاورزی آلونک ها و چهاردیواری های کوچکی 
ساخته و با نرخ های قابل توجه به زباله گردانی 
که اغلب اتباع و افراد غیربومی بودند اجاره داده 
می شد. برای ساماندهی این شرایط و با توجه به 
اینکه ورود خودروهای ضایعات و زباله از خارج 
روستا صورت می گرفت، ما ورودی های زمان آباد 
را کنتــرل کردیــم و از ورود همه خودروهای 
وانت و کامیون های سبک و سنگین حامل بار 
و حتی خالی به داخل روســتا جلوگیری شد. 
جهاد کشاورزی و بخشداری قلعه نو هم مراکز 
غیرمجاز تفکیک زباله فعال در روستا را با حکم 

قضایی تخریب کردند. 
  کنترل مبادی ورودی روســتا را با 

همکاری نیروی انتظامی انجام دادید؟ 
 اوایل در ورودی روســتا بنر نصب کردیم و 
ممنوعیت ورود این خودروها را هشدار دادیم. 
این هشدارها را کاسبان زباله و ضایعات جدی 
نمی گرفتند. در اقدام بعدی مســیرهای فرعی 
و اصلی دسترســی به انبارهای واقع در اراضی 
کشاورزی را با نصب نیوجرسی مسدود کردیم 
و بعد از استخدام نگهبان، در ورودی های روستا 
پست ایست بازرسی مستقر کردیم. دوربین های 
پایــش تصویری را هم در ایــن مکان ها فعال 
کردیم تا نظارت دقیق تر و بهتر انجام شود. این 
اقدامات با حمایت بخشدار قلعه نو انجام شد و 
توقف فعالیت ضایعاتی ها و ساخت وســازهای 

غیرمجاز را به دنبال داشت. 
  مراکز تفکیــک زباله ای که هنوز در 
داخل روســتا فعالیت می کنند، چه زمانی 

تعیین تکلیف می شوند؟ 
بیش از95درصد مراکــز تفکیک ضایعات 
تخریب و غیرفعال شــده اند و جهاد کشاورزی 
و بخشداری قلعه نو در حال پیگیری مجوزهای 

قضایی تعطیلی چند مرکز باقیمانده هستند. 

دهیار روستای زمان آباد: 
95درصد مراکز 

تفکیک زباله را تعطیل 
کردیم

دریافت کنند. »ثریا مالخانی« می گوید: »بســیاری از 
اهالی خانه خود را به چند خانواده افغانســتانی اجاره 
داده و خودشان در شهرری یا تهران زندگی می کنند. 
به دلیل اینکه نرخ فروش ملک قولنامه ای پایین است، 
اهالی حاضر به فروش خانه های خود نیستند و آنها را 

اجاره می دهند.« 

جوانان مسکن ندارند
مالخانی به تغییر بافت جمعیتی روســتا اشــاره 
می کنــد و می گوید: »اگر اهالی بتوانند خانه های خود 
را با ســند و قیمت مناسب بفروشند، جوانان زمان آباد 
که تشــکیل خانواده می دهند می توانند در اینجا خانه 

تهیه کنند و ساکن شوند.« اختالف 
میان مالــکان روســتا و متولیان 
موقوفه ســبب شده سنددار شدن 
امالک روستا تأخیری چندین ساله 
داشته باشــد. »علی اکبر زواره« از 
ســاکنان قدیمی و رئیس شورای 
حل اختــالف روســتای زمان آباد 
اســت. او می گوید: »بســیاری از 
اهالی قدیمی ســال ها پیش روی 
زمین های روستا رعیتی می کردند و 
در زمان اصالحات ارضی زمین های 

کشاورزی به آنها واگذار شد. آنها مدارکی دارند که بابت 
خرید این زمین ها مبالغــی را پرداخت کرده و ادعای 
مالکیت بــر زمین ها را دارند. از ســوی دیگر متولیان 
موقوفه ادعا می کنند زمین های روستا موقوفه است و 
جزو زمین های موقوفه قرار می گیرد. این کشمکش و 
اختالف ســال ها طول کشیده است و دود آن به چشم 

اهالی می رود.« 

امکانات 
و کمبودها

باشگاه ورزشی، سالن کشتی و بدنسازی، مرکز 

معاینه فنی، پایگاه سالمت روستایی و خط اتوبوسرانی 

از امکانات روستای زمان آباد است که گرچه خالی از نقص 

و کاستی نیستند، اما بسیاری از نیازهای اهالی را رفع می کنند. 

مهم ترین نیاز روستای زمان آباد ایجاد مدرسه و امکانات آموزشی است. 

»علیرضا رضایی« از اهالی روستاست. او می گوید: »زمین برای ساخت 

مدرسه وجود دارد و حتی چند خیر برای ساخت مدرسه پا پیش گذاشتند، 

ولی آموزش و پرورش اصرار دارد که خیر هزینه ساخت مدرسه را به حساب 

آنها واریز کند و خّیران از تصمیم خود منصرف می شوند.« در زمان آباد صنعت 

مبلمان سازی و صنایع چوبی رونق دارد. به تازگی دهیاری روستا در زمینه 

کارآفرینی اقدام کرده و با همکاری یکی از اهالی روستا در حال راه اندازی 

مرکز تولید المپ های ال ای دی است که ظرفیت اشتغال30نفر را ایجاد 

می کند. تأمین آب آشامیدنی و خط تلفن از مشکالت چندین ساله 

اهالی زمان آباد بوده که به گفته دهیار روستا با قرار گرفتن 

زمان آباد در بستر فیبر نوری و اتصال به سامانه رینگ 

آبرسانی شهرری این مشکالت در حال حل 

شدن است.

علی اکبر زواره
از ساکنان قدیمی و 
رئیس شورای حل 

اختالف روستای زمان آباد
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خبر ویژه

با هدف چاره اندیشی برای حل مشکالت 
شهری انجام شد

بازدید معاون شهردار تهران از 
منطقه17 

معاون شهرســازی و معماری شــهردار تهران از 
بخش های مختلف منطقه17 بازدید کرد. 

در این بازدید که باهدف چاره اندیشی مدیران شهری 
در خصوص مشکالت شهرســازی منطقه17 انحام شد 
»عبدالرضا گلپایگانی« معاون شــهردار پایتخت، »کاوه 
حاج علی اکبری« مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، 
»داود لطفی« شهردار منطقه و جمعی از مدیران شهری 
از طرح های منطقه بازدید و پیشــنهادهای خود را برای 
تجدیدنظر در برخی از ضوابط شــهری ارائه و بررســی 
کردند. براســاس این خبر، مدیران شــهری با حضور در 
محله های مختلف، بازدید از بافت های فرســوده، محور 
شــهید نیک نفس، باغ راه حضرت فاطمــه)س(، کریدور 
فضای ســبز و پاتوق محله ارژنگیان از نزدیک در جریان 
مشکالت شهرسازی از جمله بافت  فرسوده، حریم راه آهن 
تهران ـ تبریز، تهران ـ اهواز، خط آسمان و الحاقیه توسعه 
40هکتاری بافت فرســوده قرار گرفتند تا بهتر بتوانند 
درباره مشــکالت جاری بحث و تبادل نظر کنند. با این 
اقدام، مدیران شــهری درحال چاره اندیشــی برای حل 
مشکالت شهری هستند تا ســاکنان منطقه17 بتوانند 
خدمات بهینه ای دریافت کرده و معضالتی همچون بافت 

فرسوده در این بخش از پایتخت برطرف شود. 

هویتپیشخوانپیشخوان

روزی روزگاری؛ بیمارستان ضیائیان
شهروندانی که قبل از دهه 40 یا اوایل دهه 50 در محدوده خیابان ابوذر)فالح سابق( ساکن 
بودند به خاطر دارند که ابتدای خیابان شهید بهبودی زمین بزرگ و خانه ای ویالیی وجود داشت 
که پس از چند سال فروخته و این محل برای ساخت بیمارستان انتخاب شد. با پیروزی انقالب 
و پس از آن با شروع جنگ تحمیلی و آغاز دفاع مقدس ساخت این بیمارستان حدود 10 سال 
یا بیشتر به تأخیر افتاد و در این محل تنها چند طبقه آجری و سیمانی به چشم می خورد. آن 
روزها شهروندان برای دادن نشانی و حتی ارسال نامه های شان از این محل به عنوان »بیمارستان 
نیمه کاره« یاد می کردند و این عنوان تا سال ها در زبان اهالی و دیگران باقی مانده بود. پس از 
پایان جنگ تحمیلی کار ســاخت این بیمارستان توسط افراد خیری چون خانواده ضیائیان از 
سر گرفته شد و پس از چند سال با حضور مسئوالن کشوری و لشکری به بهره برداری رسید. 
نکته جالب اینکه درصد باالیی از افرادی که در این بیمارســتان مشغول به کارند از افراد بومی 
منطقه17 هستند که این موضوع برای ساکنان این نقطه از شهر یک مزیت و امتیاز محسوب 
می شــود. بیمارستان ضیائیان تنها بیمارستان منطقه17 است که در خیابان ابوذر و روبه روی 

ساختمان شهرداری منطقه17 قرار دارد. 

در محله

12کیلومتر مسیر دوچرخه
 در منطقه19 ایجاد می شود

امسال 12کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در منطقه19 
با هدف کمک به   ترویج فرهنگ اســتفاده از دوچرخه 
ایجاد می شود. شــهردار منطقه19 با اشاره به ساخت 
و آماده ســازی 15کیلومتر مســیر دوچرخه در سال 
گذشته گفت: »ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری با 
هدف کمک به   ترویج و نهادینه سازی فرهنگ استفاده 
از دوچرخه و پاکســازی هوای شهر تهران در اولویت 
برنامه های عمرانی شهرداری منطقه قرار گرفته است و 
تاکنون خیابان های وصال، یاس، میثاق جنوبی، شهامت، 
شهید مطهری جنوبی، شقایق، سهیل شمالی و بوستان 
بهشــت به این مسیر مجهز شده اند.«»علی توکلی« با 
اشاره به اینکه در سال جاری بیش از 12کیلومتر مسیر 
ویژه دوچرخه آماده سازی و تحویل شهروندان منطقه 
خواهد شد، ادامه داد: »اکنون عملیات بهسازی مسیر 
دوچرخه در رینگ بوستان بزرگ والیت با رنگ آمیزی 

و مرمت این مسیر در حال انجام است.«

آبرسانی به شهرک صنعتی 
شمس آباد

با اجرای طرح انتقال آب از کانال محمدیه، آب مورد 
نیاز شهرک شمس آباد تأمین می شود. »حسین توکلی 
کجانی« فرماندار ویژه شهرستان ری با اعالم این خبر 
گفت: »بخش صنعتی شهرســتان ری به ویژه شهرک 
صنعتی شمس آباد نیاز شدیدی به آب دارد. برای رفع 
این مشکل با همکاری آستان حضرت عبدالعظیم)ع(، 
فرودگاه امام خمینی)ره( و صنعتگران شهرک صنعتی 
شمس آباد، طرح انتقال آب کانال محمدیه به شهرک 

شمس آباد اجرا می شود.« 

از دریاچه مصنوعی
بوستان قائم)عج( تا کوه سنگی

بوســتان قائم)عج( با مساحت 15 هکتار بزرگ ترین تفرجگاه و مرکز گردشگری منطقه 
18 است که در محدوده جغرافیایی بلوار معلم به سمت جنوب واقع شده و به دلیل پوشش 
گیاهی و فضای سبز کم نظیر مورد توجه ساکنان نقاط مختلف شهر تهران به ویژه مناطق9 
و 17 قرار گرفته اســت. این بوستان دارای امکانات متنوعی چون ایستگاه شطرنج، وسایل 
بازی کودکان و نوجوانان، ایســتگاه ورزشــی معلوالن و جانبازان، غرفه دوچرخه ســواری، 

دریاچه مصنوعی، کوه سنگی و... است. 
یکی دیگر از ویژگی های ممتاز بوســتان قائم)عج( فعالیت 4 گلخانه و محل کاشــت و 
تولید انواع گیاهان آپارتمانی است که در کنار این واحدهای تولیدی، کلینیک گیاه پزشکی 
نیز بــر فعالیت این گلخانه ها و همچنین بروز انواع آفات گیاهی نظارت دارد، همچنین در 
این بوســتان یک کارگاه آموزشی توسط اداره فضای سبز شــهرداری منطقه18راه اندازی 
شــده و کارشناســان چگونگی کاشت و نگهداشــت گیاهان آپارتمانی و... را به شهروندان 

آموزش می دهند. 

گردشگری

رضا نیکنام

اعظم آجوربندیان 
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الو محله

برنامه هــای  از  یکــی  پاسخ مسئول
مهــم شــهرداری در ســال جدیــد 
نونــوار کــردن و بــا نشــاط کــردن 
محله هاست. کارشناسان زیباسازی 
شــهرداری ناحیه یک حتمــاً از این 
محــل بازدید می کننــد و در صورت 
ضــرورت و بــا نظرســنجی از بقیــه 
جدول ها  رنگ آمیــزی  شــهروندان 
خیابــان 20 متــری جوادیــه را در 

اولویت کاری خود قرار می دهند. 
حامد خداوردی، شهردار ناحیه یک 

مسئوالن رسیدگی به  پاسخ مسئول
سدمعبر از این محل بازدید کرده و 
تذکر و اخطــار داده اند و در نهایت 
جمع آوری دستفروشــان در دستور 
کار قرار گرفته است، اما متأسفانه 
این کارها فایده ای ندارد چون بعد 
از چنــد روز دوبــاره متوجه حضور 
این افراد می شویم. در سال جدید 
تصمیــم داریــم بــا کمــک عوامــل 
اجرایــی اداره راهنمایی و رانندگی 
و شــهرداری منطقه18 این مشکل 

را به طور کامل از بین ببریم. 
سیدجواد بهشتی، شهردار ناحیه یک 
شهرداری منطقه 18 

پاسخ مسئول معاونت حمل  و نقل و 
ترافیک منطقه تجهیــزات دوچرخه 
بــه   مرتــب  را  بوســتان   ســواری 
روزرســانی می کنــد و اکنون تعمیر 
همــه دوچرخه های موجــود در حال 

انجام است. 
ابوذر ریاضی، معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار منطقه20 

جدول ها را رنگ آمیزی کنید  
منطقه16 چند ســالی اســت که 

نهرهای خیابــان 20 متــری جوادیه 
خراب و این معبر تعریض شده است. به 
نظر می رســد جدول های کــه در کنار 
پیاده روها قرار گرفته اند، فرسوده شده و 
نیاز به رنگ آمیزی دارند. بارها در تماس 
با ســامانه 137 این مشــکل را مطرح 

کرده ام ، اما پاسخی دریافت نکرده ام. 
علی اورکی یکی از کاسبان 
خیابان 20 متری جوادیه 

  مزاحمت بساط گستران 
در میدان شریعتی   

شــهرک  شــهروندان  منطقه18

ولی عصر)عج( از حضور بساط گستران در 
میدان شــریعتی بــه ســتوه آمده اند. 
دستفروشان هر روز بساط خود را داخل 
میدان پهن می کنند تا آنها را به فروش 

برسانند. 
علی محمدی 
از ساکنان خیابان شریعتی

 تجهیز سایت دوچرخه سواری   
منطقه16 ســایت دوچرخه سواری 

بوســتان آموزش ترافیک از مکان های 
انگشت شــماری اســت کــه بانــوان 
و  ورزش  بــرای  منطقه20می تواننــد 
گذرانــدن اوقــات فراغت خــود از آن 
استفاده کنند. از مدیران شهری انتظار 
داریم تجهیزات این مجموعه را افزایش 
دهند تا بانــوان بیشــتری از امکانات 

مجموعه بهره مند شوند. 
زهرا مرادی، ساکن شهرری 


