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مرکز خیریه  مرحوم »علی لیاقت« با کمک پدر و دوستانش 
راه اندازی شده و به اهالی محله دولتخواه جنوبی خدمات می دهد

 خـدمت به مردم  
با یاد »علی«

جزو دانشــجویان نخبه کشور بود. پس از ســال ها تحصیل در مدارس تراز اول و 
گذراندن دوره کارشناســی ارشد در دانشگاه صنعتی شــریف، به تازگی بورسیه 

تحصیلی دانشگاه بوستون آمریکا در مقطع دکترا را دریافت کرده بود.
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 جمعیت حمایت از کودکان کار و خیابان به کمک بچه های بازمانده 
از تحصیل منطقه 17 آمده است

»مجتمع سالمندان حجت «
خانه پیرمردها و پیرزن های معلول، بیمار و رهاشده است

واقعیت تلخی اســت، اما باید قبول کنیم تعداد کودکان کار در 
مناطق جنوبی شهر کم نیست. کودکانی که خانواده برخی از آنها 

مهاجرانی از شهرها و روستاهای مختلف هستند.

اشــک امانش را بریده و کم مانده از حــال برود. پدرش را محکم در 
آغوش گرفته و صدای گریه هایش در فضا پیچیده است. پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها چشم به آنها دوخته اند. خیلی هایشان حسرت می خورند 
و دوست دارند برای یکبار هم شده، بچه های شان را این طور در آغوش 

بگیرند، اما حیف که کسی به مالقات شان نمی آید.

 موفقیت بچه ها 
دسـتمزد  ماست

بهشت فراموش شده ها

صفحه 12 صفحه 6

 پیشرفت 80 درصدی تعریض 
یکی از معبرهای قدیمی منطقه 18

صفحه 4

خیابان شهیدان بهرامی 
معبر نمونه می شود
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فرسوده  شــهری  تأسیســات 
محله های  به ویــژه  منطقه17 

قدیمی نوسازی می شود. 
شــهردار منطقه17 با اعــام اینکه 
بخش قابل توجهی از محله های این 
منطقه در بافت فرســوده قرار دارد و 
نیازمند بازسازی تأسیسات شهری از 
سوی نهادهای خدماتی است، گفت: 
»بر این اســاس، شــهرداری منطقه 
همــکاری نزدیکی در صــدور مجوز 

حفاری و ســایر همکاری ها با این نهادهای خدماتی شامل اداره های برق، 
گاز، آب و فاضاب و... دارد.«

»داود لطفی« افزود: »جابه جایی تیرهای برق محله های فرســوده منطقه 
که ســبب ناایمن شدن   تردد خودروهای امدادی و عابران پیاده می شد، با 
همکاری اداره برق رودکی انجام شد. تاکنون نزدیک به 750تیر برق تعویض 

شده است و جابه جایی باقی تیرهای برق ادامه دارد.«

وی با اشــاره به نوسازی 96کیلومتر 
طول شبکه انتقال برق فرسوده گفت: 
»یکی دیگر از معضات شــهری در 
لوله  منطقه17 مربوط به فرسودگی 
آب شرب شهری است که با همکاری 
اداره آب، ســال گذشته 3کیلومتر و 
380متر طول لوله اصلی آب شــرب 
ســاکنان منطقه در معابر نوســازی 
شــده و این اقدام باعث افزایش فشار 
آب، جلوگیــری از ترکیدگــی لوله 
و همچنین کاهش نشســت زمین در زمان نشتی لوله های فرسوده شده 

است.«
لطفی به شــبکه فاضاب کشی در معابر این منطقه اشــاره و عنوان کرد: 
»180کیلومتر مسافت طولی فاضاب کشی در منطقه17 است که نزدیک 
به 175کیلومتر انجام شده و تنها 5کیلومتر تا پایان عملیات فاضاب کشی 

در منطقه وجود دارد.«

تیتر یک

نوسازی تأسیسات فرسوده شهری منطقه17

بهسازی آرامستان ابن بابویه
ضلع شــمالی بقعه شــیخ صدوق برای ایجاد قبرهای جدید بهســازی می شــود. رئیس 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان ری با بیان این خبر گفت: »ضلع شــمالی بقعه شــیخ 
صدوق )آرامســتان ابن بابویه( از شــرایط مطلوبی برخوردار نبود و با هدف ســاماندهی این 
 بخش وایجاد قبرهای جدید عملیات بهســازی و خاکبرداری آغاز شده است.« حجت االسالم 
»سیدمحمد سیدی« این اقدام را در ادامه طرح همسطح سازی و مناسب سازی قبرهای بقعه 
شــیخ صدوق عنوان کرد و افزود: »در اجرای طرح نوســازی و بهسازی قبرهای بقاع متبرکه 
کارشناســان اداره میراث فرهنگی و اداره اوقاف حضور دارند و قبرها و بافت سنتی این بقاع 
کاماًل حفظ می شــود.« آرامستان ابن بابویه نخستین گورستان شهرری است که در مجاورت 

بقعه شیخ صدوق قرار گرفته و تعداد زیادی از مشاهیر کشور در آن دفن هستند. 

اجرای نقاشی دیواری در 2 معبر منطقه 19
طرح بازپیرایی و نقاشــی دیواری با هدف جلوه بخشی 
و زیباسازی نمای شهری منطقه19 در 2 معبر اصلی این 
منطقه اجرا شد. شهردار منطقه19 با اشاره به اینکه نقاشی 
دیواری یکی از محورهای اصلی زیباســازی شــهر است، 
گفت: »این فعالیت با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری 
تهران در 350مترمربع از معابر شهرک بستان با مضمون 
طبیعت به پایان رســیده و 250مترمربــع از دیواره های 
حاشیه خیابان مهران نیز برای ایجاد محیطی شاداب برای 
شهروندان نقاشی دیواری شده است.« »علی توکلی« افزود: 
»براساس این طرح 2هزار و 300مترمربع از جداره های بدمنظر این منطقه پاکسازی شده و نمای 
بصری زیبایی به خود گرفتند. برای جلوه بخشی بیشتر به نمای محیطی بزرگراه شهید کاظمی نیز 

المان رنگین کمان نصب شده در این معبر مواصالتی، رنگ آمیزی شد.«

چهره
شهروند نمونه و دوستدار محیط زیست محله 

فردوس: 
تفکیک زباله را فراموش 

نکنید

یادداشت

ظرفیت شبکه های مجازی 
در خدمت رسانی  

 با پیشــرفت ســریع علــم و تکنولوژی 
و رونــق اســتفاده از ابــزار و فن آوری های 
جدید در زندگی امــروزی، روابط اجتماعی 
شــهروندان وارد مرحله دیگری شــده است 
به گونه ای که اکنون اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی و گروه های مجازی بین خانواده ها 
و اقشــار مختلف در جامعه به ویژه ساکنان 
منطقــه 18 رونق زیادی پیدا کرده اســت. 
هرچند اســتفاده و بهره بــرداری از این نوع 
فن آوری ها و ارتباطات دیجیتالی با مشکالتی 
همراه اســت و امــکان دارد افــراد ناآگاه و 
بی تجربه را بــه تباهی و انواع آســیب های 
اجتماعی بکشاند، اما کســانی که تعریف و 
مرزبنــدی خاصی بــرای فرهنگ و اخالق و 
اعتقادات قائلنــد، از این امکانات برای انجام 
فعالیت های ارزشــمند و تأثیرگذار استفاده 
می کنند.  در شرایط کرونایی همین امکانات 
بود که توانســت شــهروندان و مسئوالن را 
در موضوعــات مختلــف از جملــه آموزش 
آنالیــن دانش آموزان یــاری کند. همچنین 
با توجه بــه موقعیت اجتماعــی و فرهنگی 
منطقه، شــاهد رونق شــبکه های اجتماعی 
در حوزه های مختلف از جمله اطالع رســانی 
فرهنگی، علمی و آموزشــی، کسب و کار و 
اشــتغالزایی، حفظ هویت و تاریخچه محلی 
و از همه مهم تر همســایه داری هستیم. مثاًل 
شــبکه های اجتماعی شهرک ولی عصر)عج(، 
یافت آبــاد، فــردوس، تولیــددارو و... برای 
حفظ و پاسداشــت هویت فرهنگی و معرفی 
چهره هــا و افــراد تأثیرگــذار محله تالش 
می کنند یا گروه اجتماعی فرهنگی معاونت 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه18، 
شهروندان را از اجرای برنامه ها و فعالیت های 
شــهرداری آگاه می کنــد. گــروه جهادی و 
محرومیت زدایــی جنوب تهران که در محله 
خلیج فــارس دایر شــده و خادمان افتخاری 
آن برای خدمت رســانی به اقشار آسیب دیده 
و محروم آســتین باال زده انــد، در یک گروه 
اجتماعی با مردم در ارتباطند. گروه فرهنگی 
شهید دربندی مسجد صاحب الزمان)عج( در 
همین شــبکه های مجازی و غیر حضوری به 
دانش آموزان و دانشــجویان مشاوره رایگان 
علمــی و آموزشــی می دهند و آنهــا را از 
کارگاه های آموزشی رایگان با خبر می سازند 

و... 
یکــی از ویژگی هــای بــارز ایــن نــوع 
فعالیت های مجازی سرعت در انجام کارهای 
خیرخواهانه اســت و از ســوی دیگر، آبروی 
خانواده های نیازمند محفوظ می ماند.  ترویج 
فرهنگ همســایه داری از طریق شبکه های 
اجتماعــی متعهد و متعــارف می تواند آثار 
و بــرکات زیادی در جامعه داشــته باشــد. 
هرکدام از ما می توانیم با اســتفاده مناسب 
صــرف  را  آن  نویــن  تکنولوژی هــای  از 
خدمت رسانی به شهروندان و ارتقای فرهنگ 
جامعــه کنیــم. اکنون این شــبکه ها هدف 
و مســیر مشــخصی را برای خدمت رسانی 
و ارتقــای فرهنگ جامعه طــی می کنند و 
خوشــبختانه منطقه 18 در ایــن زمینه از 

ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است. 

تجهیز و آماده سازی ورزشگاه شهدای گمنام
ورزشــگاه شــهدای گمنام در محدوده منطقه19، 
برای اســتقرار آکادمی فوتبال پرســپولیس بهسازی، 
تجهیز و آماده سازی می شود. شــهرداران مناطق18 و 
19 و مدیران باشــگاه پرسپولیس با حضور در ورزشگاه 
شــهدای گمنام، از شــرایط این مجموعه که در اختیار 
پرســپولیس قرار گرفته است، بازدید کردند تا بهسازی 
و تجهیــز آکادمی فوتبال پرســپولیس کلیــد بخورد. 
طی این بازدید که »علی توکلی« شــهردار منطقه19، 
»جعفر سمیعی« مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
باشگاه، »سیدمحمد فیاض«عضو هیئت مدیره باشــگاه و شهردار منطقه18 حضور داشتند، 
هماهنگی های الزم برای بهره وری مناسب از این باشگاه، ارتقای امکانات، بازسازی و بهسازی 

بخش های مختلف آن صورت گرفت. 

»مهوش کاوه« یکی از بانوان محله 
محله فردوس است که در طول این 
ســال ها همیشــه تالش کرده تــا اصول 
مربوط به تفکیک زبالــه را رعایت کند و 
برای فرزندان و اطرافیانش الگویی در این 

زمینه باشد.
 بــه همین دلیــل شــهردار ناحیه یک 
منطقه18 از او به عنــوان بانوی نمونه در 
زمینه پســماند یاد می کند. او که مادر3 
فرزند اســت، می گوید: »من و خانواده ام 
تمام زباله های خشک و تر را جدا می کنیم 
و در طول این دو سال هیچ وقت نشده که 
ایــن کار را فراموش کنیم. در حال حاضر 
انجام ایــن کار در بین فرزندانم جا افتاده 
و آنها خودشان در هنگام انداختن زباله ها 
آنها را جدا می کنند و هرکدام را در کیسه 

مخصوص خود قرار می دهند.«
 او ادامه می دهد: »مــن خودم حتی نان 
و ســبزیجات را نیز در کیســه های جدا 
قــرار می دهم و آنها را بــا زیاله های دیگر 
قاطی نمی کنــم. من برای نان، وســایل 
پالســتیکی و زباله هــای تــر 
کیسه های جداگانه می گذارم 
تا فرزندانم نیز به تبعیت از 
من زباله هــا را جداگانه در 
کیســه ها قرار دهند.  بهتر 
بازیافت  است سطل های 
مجتمع ها  همــه  در 
آنها  تــا  بگیرد  قرار 
را  زباله ها  راحتی  به 

تفکیک کنند.«

سید محمد فیاض
شهردار منطقه18

مجله خبری مجله خبری

کاشت5 هزار درختچه جدید در پیاده روها
با تالش عوامل اجرایی و کارگران فضای سبز شهرداری منطقه18 
حدود 5 هزار درختچه ترون و بربریس در پیاده روهای منطقه کاشته 
می شــود. رئیس اداره فضای سبز شــهرداری منطقه18 با اعالم این 
خبر گفت: »تا پایان ســال درختچه هایی که در حاشــیه پیاده روها 

خشکیده یا دچار آسیب دیدگی شــده اند، جمع آوری و به جای آنها 
5 هزار درختچه جدید کاشــته می شود.«»ســعید بختیاری« افزود: 
»عالوه براین، کاشــت 800 اصله نهال جدید چنار در بوســتان ها و 

سایر نقاط نیز در دستور کار این اداره قرار دارد.«

آموزش رایگان رانندگی در بوستان ترافیک
شــهروندان می توانند پــس از پایان بحــران کرونا و برداشــتن 
محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی به ســاختمان آموزش ترافیک 
معاونت حمل ونقل و ترافیــک منطقه 18 مراجعه کنند و از خدمات 
آموزش رایگان رانندگی با اســتفاده از دســتگاه شبیه ساز رانندگی 
»ســیمیالتور« بهره مند شــوند. معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
منطقه18 با بیان این خبر اضافه کرد که شهروندان در همه گروه های 
سنی می توانند از آموزش رایگان رانندگی در بوستان آموزش ترافیک 
برخوردار شوند. »فرجاد احمدی  راد« درباره این برنامه آموزشی گفت: 
»هدف اصلی ما دستیابی به شعار مهارت، آگاهی و کاهش تصادفات 
رانندگی اســت، به همین منظور در تالشیم با بهره برداری از این نوع 
خدمات آموزشی، زیرساخت های این حرکت فرهنگی را در شهر ایجاد 
کنیم که نمونه آن آموزش رایگان رانندگی و   ترویج فرهنگ صحیح رانندگی بین شهروندان است.« 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه18 افزود: »برگزاری مسابقات فرهنگ ترافیک به صورت 
فصلی همراه با جوایز ارزنده درگروه های سنی مختلف از جمله برنامه هایی است که دنبال می شود.«

تشکیل تیم فوتبال بهبودیافتگان
اداره ورزش شــهرداری منطقــه 16 قصــد دارد از میــان 
بهبودیافتگان اعتیاد که عالقه مند به فوتبال هســتند تیم فوتبال 
تشکیل دهد. مدیر اداره ورزش شهرداری منطقه16 با بیان اینکه 
بهبودیافتگان به دلیل شرایط دشواری که پشت سر گذاشته اند تا 
به دوران پاکی و قطع مصرف موادمخدر برسند، نیاز به توجه دارند 
تا به آغوش جامعــه بازگردند گفت: »بنابراین ما در حوزه ورزش 
وظیفــه داریم تا با امکانات و بضاعتی کــه در اختیار داریم برای 
افزایش روحیه نشــاط در این افراد تالش کنیم. به همین منظور 
به فکر راه اندازی تیم فوتبال بهبودیافتگان منطقه16 هســتیم و 
در ادامه قصد داریم عالقه مندان به رشــته های ورزشــی دیگر را 
نیز شناسایی و تقویت کنیم.« »رضا کنگرانی« تأکید کرد: »افراد 
بهبودیافته در کانون حمایت اداره امور ورزش شــهرداری منطقه16 قرار می گیرند. در نظر 
داریم پس از بازگشــایی مجموعه های ورزشــی و پس از دوران کرونا، کالس های ورزشی 
رایگان ایروبیک و شــنا را با حضور مربیان ورزشــی با تجربه برای افرادی که موفق به ترک 

شده اند، دایر کنیم تا آنها را بیش از پیش به ورزش تشویق کنیم.«

110  میز خبر
بسته حمایتی مواد غذایی توسط 

گروه جهادی شهید اسداللهی مسجد 
امیرالمؤمنین)ع( بین نیازمندان 

شهرری توزیع شد. از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا این گروه جهادی در4 

مرحله بسته های معیشتی و بهداشتی 
میان افراد بی بضاعت شهرری توزیع 

کرده است. 

73
 نفر از پاکبانان و کارگران خدمات 

شهری منطقه19 براساس 
اولویت بندی انجام شده در وزارت 

بهداشت، واکسینه شدند. 

450
مترمربع بنر با موضوعات متناسب با 
ماه مهمانی خدا در معابر منطقه19 

اکران شده است. 

همچنان در انتظار 
پروژه »بهار«

»اســداهلل قره داغــی« 
محله  شــورایاری  دبیــر 
در  رجایــی  شــهید 
می کند  عنوان  منطقه18 
که در چند ســال اخیر با 

تالش شــهرداری اقدامات خوبی برای کاهش 
محرومیت ها و ایجاد توازن در امکانات محله ها 

انجام شده است.
 وی یکــی از پروژه های مهم و تأثیرگذار در 
رفاه و بهبود زندگی شهروندان را پروژه »بهار« 
می دانــد و در این باره می گوید: »شــهروندان 
سال هاست که منتظر اجرای این پروژه شهری 
هســتند، چراکه ضمن تسهیل در عبور و مرور 
 و کاهــش زمان ســفر به نقاط دیگــر منطقه 
باعث بهبود چهــره و منظر محله های همجوار 
می شود.« وی ادامه می دهد که آسفالت کندرو 
بخش شرقی بلوار بهار انجام شده و سایر مسیر 

نیز در دست اقدام است. 
قره داغــی در پایان صحبت هایــش به آثار 
مثبت این پــروژه در امدادرســانی به موقع و   
تردد آســان خودروهای آتش نشانی و اورژانس 
و... اشــاره کرد و گفت: »پیــش از این در این 
محدوده، امدادرســانی در زمان وقوع حوادث 
غیر مترقبه، از جمله آتش ســوزی با مشکالت 
عدیــده ای همــراه بــود، امــا اکنون مســیر 
کمک رســانی هموار شده و امدادرسان ها وقت 
کمتــری صــرف می کنند تا به محــل حادثه 

برسند.«

شورایاری
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خیابان شهیدان بهرامی از معابر پررفت و آمد و شلوغ 
منطقه 18 به چند دلیل از موقعیت ویژه برخوردار است؛ 
اول اینکه این معبر در محدوده بازارچه بزرگ شــهرک 
ولی عصر)عج( واقع شــده، دوم؛ این محور اتصال دهنده 
منطقه 18 به منطقه17 اســت، ســوم اینکه به بزرگراه 
آیت اهلل سعیدی دسترسی دارد و دست آخر اینکه در این 
خیابان نهادهای خدمات رســان متعددی واقع شده که 

مهم ترین آنها مرکز جامع بهداشت جنوب غرب تهران، 
کالنتری 153 شــهرک ولی عصر)عج(، پایگاه اورژانس، 
دفتر خدمات الکترونیک و ساختمان مرکزی شهرداری 

منطقه18 است. 

احیای یک پروژه  فراموش شده 
»درگذشته، یعنی قبل از سال 1340، بلوار شهیدان 

بهرامی معبر و گذری خاکی و اصلی محله بود که روستای 
وصفنارد را به روستای یافت آباد اتصال می داد، گرچه در 
این ســال ها نیز از بازارچه های معــروف تهران بود و به 
همین دلیل رفت وآمد زیادی در آن انجام می شد. ناگفته 
نماند که در آن ایام عابران به دلیل ناهمواری و یک دست 
نبودن سطح زمین به ســختی از آن عبور می کردند.« 
»ناصر نمازی« شهردار ناحیه2 با بیان تاریخچه ای از بلوار 

شهیدان بهرامی می گوید: »تقریبًا سال 1348 این معبر 
شکل و ظاهر ثابتی گرفت و به صورت خیابان 18 متری 
در آمد. البته پــس از تصویب طرح اجرایی این خیابان 
در ســال 1360، باید این محور به دلیل اهمیت و نقش 
تجاری و ترافیکی به 35 متری تبدیل می شــد. از همان 
زمان به بعد افرادی که درخواســت پروانه ســاختمانی 
جدیــد می کردند مجبور به عقب نشــینی امالک خود 

بودند، اما این موضوع در گذشــته در اولویت برنامه های 
مدیران شهری قرار نگرفت.«

 ناصر نمازی یادآوری می کند که پرونده فراموش شده 
این پروژه سال 1397 با ابالغ کتبی »سید محمد فیاض« 
شــهردار منطقه18 وارد فاز عملیاتی شد. از آن زمان به 
بعد مدیریت شــهری نواحی یک و 2 پالک هایی را که 
باید عقب نشینی شوند، شناســایی کرده اند تا بتوانند با 

صاحبان آنها برای اجرای پروژه به توافق برسند. 

عقب نشینی بیش از 80 درصد از امالک 
معارض

ایــن بلوار 3 هزار و 300 متــر طول دارد و یکی 
از معابر طوالنی منطقه18 اســت، بنابراین اگر بقیه 
امالک معارض نیز تخریب و عقب نشینی شود شاهد 
تغییرات کالبدی و ســاختاری مناسب در این نقطه 
از شهر خواهیم بود. تاکنون بیش از 80 درصد امالک 
عقب نشینی شــده و تا پایان سال جاری باقیمانده آن 

انجام می پذیرد. 
 ناصر نمازی با بیان اینکه این بلوار قدمتی حدود 60 
تا 70 ســال دارد و باید از همان ابتدا اصولی و با اندیشه 
ساخته می شد، می افزاید: »اکنون بلوار شهیدان بهرامی 
برای بیشتر شهروندان تهرانی شناخته شده است و مثل 
بــازار دوم نازی آباد در منطقه16 و امامزاده حســن)ع( 
در منطقــه17 مخاطبان خاص خود را دارد و به همین 
دلیل باید از ویژگی و امکانات مورد نیاز بهره مند شــود. 
شــهرداری منطقه 18 طرح تعریــض این خیابان را در 
اولویت کارها قرار داده و برای تولد این خیابان و تبدیل 
عرض 20 متری بــه 35 متری تالش های زیادی انجام 
شده اســت.« به عقیده نمازی در اجرای موفقیت آمیز 
چنین پروژه هایــی، اقدام قانونی متولیان و مشــارکت 

شهروندان حرف اول را می زند. 

تفرجگاه شدن بلوار؛ ایده ای کارآمد 
با اینکه 20 درصد امالک معارض بلوار بهرامی هنوز 
تملک نشــده، اما موفقیت های خوبی به دست آمده و 
شــهرداری منطقه دســت از کار نمی کشد و قصد دارد 
با جدیت و قاطعیــت اجرای این پروژه را به 100 درصد 
برســاند. ظاهراً مدیریت شــهری در مورد تســریع در 
اجرای طرح تعریض بلوار شــهیدان بهرامی حساسیت 
زیــادی دارد. در مدتی که از آغاز پروژه می گذرد امالک 
معارض معروفی مثل کارخانه آرد و پاساژ سعید و امالک 
افشارزاده، سلیمی، یوسفی و... با مشارکت خود مالکان 
تملک و عقب نشــینی شــدند. به طور حتم اگر اهالی با 
مســئوالن همکاری نمی کردند این پروژه تا اینجا پیش 

نمی رفت. 
شهردار ناحیه 2 در پاســخ به این سؤال که نظرش 
درباره تبدیل شدن این معبر به تفرجگاه محلی چیست، 
می گوید: »صددر صد با تفرجگاه شــدن بلوار شهیدان 
بهرامی موافقم. ایده بســیار خوبی است که می تواند به 
مرور زمان این بلوار را به گردشــگاه بسیار زیبا و همراه 
با امکانات فرهنگی مختلف تبدیل کند.« او معتقد است 
زودتر از اینها باید ایــن بلوار به یک معبر نمونه تبدیل 
می شد، چون ظرفیت این معبر بسیار زیاد است و البته 

وجــود اماکن تجاری و خدماتی و... به این ظرفیت قوت 
زیادی بخشیده است.«

بلوار بهرامی، معبر نمونه منطقه
نمازی یکی از ویژگی های یک معبر نمونه را زیبایی 
طبیعی آن می دانــد و می گوید: »پس از تملک تمامی 
پالک های معارض که شــامل 6 پالک در بخش جنوبی 
بلوار بهرامی می شــود، امیدواریم که این پروژه تا پایان 
ســال تکمیل و پرونده امالک معــارض این معبر برای 
همیشــه مختومه شود.« شهرداری منطقه 18 همزمان 
با تخریب و عقب نشینی امالک معارض در بلوار شهیدان 
بهرامی اجرای طرح های جانبی را در دستور کار خود قرار 
می دهد از جمله ســنگفرش، جدول بندی، ایجاد مسیر 
دوچرخه سواری، گلکاری، نصب نیمکت و... کارشناسان 
شــهری عقیده دارند که گلکاری و استفاده از گل های 
رنگی در طول مسیر در روحیه رهگذران بسیار تأثیرگذار 

است و باعث نشاط و شادمانی آنها می شود. 
او ادامه می دهد: »عالوه بر اینها، 

بلوار شــهیدان  باید در طول 
مختلفی  نهال های  بهرامی 

بلوار  این  تا  کاشته شود 
از لحاظ پوشش گیاهی 
چیزی  سرســبزی  و 
در  باشد.  نداشته  کم 
آینده با پیاده راه سازی 
ایــن معبر بــه یکی 
محلی  پاتوق هــای  از 

تبدیل  گردشــگری  و 
خواهد شد. 

آزادسازی معابر در 2 جبهه 
شمالی و جنوبی

بلوار شــهیدان بهرامی که ساکنان بومی و محلی آن 
را با نام بلوار یاران می شناســند محل فعالیت و کسب 
و کار اصناف مختلف اســت و نوع کســب و کار اصناف 
بخش شــمالی با قســمت جنوبی آن تفاوت هایی دارد. 
طبق بازدید میدانی و گفته شهردار ناحیه یک منطقه، 
در بخش شمالی بلوار شــهیدان بهرامی عمده فعالیت 
اقتصادی، مربوط به فروشندگان لباس و پوشاک مردانه 
و زنانــه و کیف و کفش اســت و در بخش جنوبی آن 
اصنافی چون تزیینات داخل منزل، خواربارفروشــی و 
عرضه کنندگان مــواد پروتئینی فعالیت دارند. این نکته 
را هم باید گفت که همه امور مربوط بخش شمالی این 
معبــر در حیطه وظایف و اختیــارات قانونی ناحیه یک 
شــهرداری منطقه اســت، همان طور که بخش جنوبی 
بلوار شــهیدان بهرامی در محدوده جغرافیایی ناحیه 2 

شهرداری منطقه قرار گرفته است. 
»محمدجواد بهشــتی« شــهردار ناحیه یک عنوان 
می کنــد که پروژه تملک امالک معارض و تعریض بلوار 
شهیدان بهرامی همزمان در 2 جبهه شمالی و جنوبی با 
قدرت و ســرعت پیش رفته است. اکنون اگر در پیاده رو 
بخش شمالی بلوار شــهیدان بهرامی قدم بزنید متوجه 
تخریب هایی که به تازگی انجام شــده، می شوید. اینها 
امالک معارضی بودند که ســطح زیــادی از پیاده روها 
را تصرف کرده بودند و شــهروندان از این بابت متضرر 
می شدند و حقوق مسلم خود را برای رفت و آمد آسان و 

بی دردسر پایمال شده می دیدند. 

قدردانی از کاسبان و اصناف قانونمدار
»اجرای پروژه تملک امــالک معارض برای تعریض 
بلوار شهیدان بهرامی پیچ و خم ها و دشواری های خاص 
خود را داشت.« محمدجواد بهشتی با بیان این نکته به 
سالی که پشت سر گذاشتیم و شرایط نامناسب 
اقتصادی مردم و کاسبان اشاره می کند 
و می گوید: »بحــران کرونا گرچه 
تهدید جــدی بــرای جان و 
است،  شــهروندان  سالمت 
اما باید قبــول کرد که در 
حوزه اقتصادی و به زبان 
ساده تر در کسب و کارها 
خســارت های فراوانی به 
جا گذاشت؛ حال با توجه 
به این موضوع تصور کنید 
اجــرای پروژه هایــی مثل 
تملک و تخریــب واحدهای 
تجاری چه سختی هایی به همراه 

خواهد داشت.«
وی در پاســخ به این ســؤال که با این 
اوضاع چگونه توانستند مالکان امالک تجاری را به سمت 
توافق با شهرداری و مشارکت در امور شهری جلب کنند، 
می گوید: »نکته طالیی و کلیدی در این زمینه چگونگی 
مدیریت و اجرای روشــی است که شــهرداری منطقه 
آن را با درک شــرایط موجود اعمال کرد. شــهرداری با 
ارائه تســهیالت و امتیازات مختلف به مالکان، تسهیل 
امور مربوط به معماری و شهرســازی و... شهروندان را 
به این امر ترغیب و تشــویق کرد و این مسیر همچنان 
ادامه دارد.« بهشتی از کاسبان و مغازه دارانی که در این 
مدت و در شرایط کرونایی دست همکاری با شهرداری 
را صمیمانه فشردند قدردانی می کند و می گوید: »کسبه 
و اصناف از حق و حقــوق قانونی برخوردارند و بر همه 
خدمتگزاران شهر نیز الزم و واجب است که با همه توان 

و بضاعت خود به آنها خدمت کنند.« 

پیشرفت 80 درصدی تعریض یکی از معبرهای قدیمی منطقه 18

خیابان شهیدان بهرامی 
معبر نمونه می شود

  چندی پیش در خبرها خواندید که پروژه تعریض و بازگشایی بلوار شهیدان بهرامی )یاران( آغاز 
شده و از پیشرفت خوبی نیز برخوردار است؛ پروژه ای که شهروندان از 30 سال قبل منتظر اجرای آن 
بودند و در نهایت در دوره جدید مدیریت شهری وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است. این طور که 

مسئوالن شهرداری منطقه 18 عنوان می کنند به زودی بلوار شهیدان بهرامی به یکی از معابر نمونه 
و زیبا در تهران تبدیل خواهد شد که می توان در آن کاربری های مختلف اجتماعی و فرهنگی، 

ورزشی، کسب و کار و... را مشاهده کرد. 

مریم قاسمی

»درچند سال اخیر وضعیت و چهره بلوار شهیدان 
بهرامی به کل عوض شــده اســت.« »علیرضا نوری« 
شورایار محله بهداشــت با بیان این مطلب می گوید: 
»بدون  تردید پیشــرفتی که در پروژه عقب نشینی و 

بازگشــایی بلوار شــهیدان بهرامی انجام شده در 50 
سال گذشته بی ســابقه بوده و این موفقیت را باید 

مدیون مدیریت درست و کارآمد، جسارت 
و شــجاعت در اجرای قانون برای تحقق 
حقوق شهروندان دانست. کسی فکرش را 
 نمی کرد که به این سرعت امالک معارض 

کنار بکشند.« 

»اگر شــهروندان در پیــاده رو بلوار شــهیدان بهرامی قدم 
بزنند با چشــم خودشــان می بیننــد که چقدراینجــا تغییر 
کرده اســت.« حجت االسالم»صفر شــعبانی« امام جماعت و 
شــورایار باسابقه محله ولی عصر)عج( جنوبی با بیان این جمله 

می گوید: »مزیت ها و تســهیالتی که با اجرای عقب نشــینی 
بلوار شــهیدان بهرامی به شــهروندان می رسد فراوان 

اســت اما مهم ترین آن عبارت اســت از تسهیل 
عبــور و مرور عابــران پیاده، کاهــش ترافیک، 
برچیده شدن بساط دستفروشان و دوره گردها 
 و زیبایــی بصــری در پــر رفــت و آمد ترین 

معبر منطقه18.«

»احمد علیزاده« شــهروند قدیمی محله ولی عصر)عج( شمالی 
در زمینــه تالش شــهرداری برای اجرای پــروژه ای که چند دهه 
فراموش شــده بود و به آن اهمیت نمی دانــد به بیان ضرب المثل 
قدیمی»جوجه را آخر پاییز می شــمارند« می پــردازد و می گوید: 

علیرضانوری، شورایار محله بهداشت: 
کسیفکرشرانمیکرد

»صفر شعبانی« شورایار محله 
بهبودزیباییبصریبلواربهرامی

»احمد علیزاده« شهروند قدیمی محله ولی عصر)عج( شمالی: 
جوجهراآخرپاییزمیشمارند!

دیـــــــــدگاه 
شــــهروندان 
و شــورایاران

»کارکــرد هر مدیری در زمان کاری اش مشــخص می شــود. االن 
ببینید که در یکســال و خرده ای که از اجرای عقب نشــینی 

امالک معرض بلوار شــهیدان بهرامی گذشــته، دیوار 
چند ساختمان متروکه و بی استفاده تخریب و کنار 
کشیده شده است. به نظر بنده در سال 1400 برای 
این بلــوار تجاری و اجتماعی اتفاقــات خوبی رقم 

می خورد.« 

تخریب شده است. قسمت جنوبی بلوار شهیدان بهرامی سال قدمت داشت و اکنون بخشی از آن در اهالی نداشت. این کارخانه قدیمی بیش از 70 حال خود رها شده بود و هیچ فایده ای برای شده کارخانه آرد متروکه است که سال ها به مسئوالن شهرداری منطقه18 تعیین تکلیف یکی از امالک معارضی که به همت متروکه عقب کشید کارخانه آرد 

 پاساژ سعید  
به خاطره ها پیوست 

زمین آن صرف پیاده راه سازی شده بلوار شهیدان بهرامی به طور کامل تخریب و فرسوده و درحال ریزش نیز در طرح تعریض خطرساز بودن آن را تأیید کرده بود. این ساختمان و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز فرسودگی بنا و که از 10 سال قبل تعطیل شده بود و سازمان آتش نشانی اول و بخش خدمات پزشکی و درمانی در طبقه دوم بود و فروشگاه های مختلف پوشاک، عطر و ادکلن در طبقه شهیدان بهرامی پاساژ سعید بود که شامل مغازه ها یکی از اماکن تجاری قدیمی در بلوار 
است. 

نصب چراغ های هفت رنگ در پیاده روها
بخش شمالی بلوار شهیدان بهرامی واقع در ناحیه یک منطقه18 به خیابان های اصلی سپیده، شهید رجایی، شریعتی، شهید به خیال، شهید ولی محمدی امتداد پیدا 
می کند. شهردار ناحیه یک می گوید: »درگذشته در قسمت شمالی بلوار شهیدان بهرامی تعداد77 پالک معارض وجود داشت، اما اکنون این تعداد به 11 پالک رسیده 
که نشان می دهد شهرداری منطقه18 این پروژه را به خوبی پیش برده و اجرای بخش های پایانی طرح فرا رسیده و طبیعی است که برای تبدیل این بلوار به معبر نمونه، 
عقب نشینی بقیه پالک های معارض باید انجام شود و پس از آن با اجرای کارهای عمرانی و ساخت پیاده راه زمینه ایجاد تفرجگاه محلی را فراهم می کنیم. زیباسازی بلوار 
شهیدان از جمله نصب چراغ های هفت رنگ از پروژه های پیش بینی شده برای تأمین روشنایی بلوار شهیدان بهرامی در پیاده روهای بخش شمالی و جنوبی است که در 
زیبایی این معبر در زمان شب اهمیت زیادی دارد.« 

تغییر نمای مرکز 
بهداشت جنوب غرب 

تهران
ساختمان جدید مرکز جامع بهداشت 

جنوب غرب تهران این روزها چهره تازه ای به 

بلوار شهیدان بهرامی بخشیده است. با اجرای 

طرح عقب نشینی و تعریض این بلوار حصار و 

نرده های آهنی این مرکز برچیده شده و 

رهگذران با نمای زیبایی در محله شان 

رو به رو هستند. 

کوی زینبیه 
متفاوت تر از دیروز

کوی زینبیه در بخش جنوبی بلوار 

شهیدان بهرامی بسیار شناخته شده است 

که عالوه بر اجرای طرح عقب نشینی امالک 

معارض در طرح نوسازی بافت فرسوده 

و طرح کلید به کلید قرار گرفته بود 

تا عرض کم پیاده رو آن به متراژ 

استاندارد برسد. 

ناصر نمازی
شهردار ناحیه 2

محمدجواد بهشتی
شهردار ناحیه 1
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معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه20 با31پروژه 
بیشترین و حوزه شهرسازی و معماری با 6 پروژه کمترین سهم 
از حجم پروژه های اجرا شده سال گذشته منطقه 20 را به خود 

اختصاص داده است. 

طراحی و ساخت ایستگاه ماشین دودی، ساخت بوستان رضوان، 
طراحی شهر بازی بوستان ستاره، بهسازی محیطی معابر بنگاه 
یاقوت، مرمت رواق چوبی بوستان گلگون و ساخت معبر و 

بوستان شهید بهشتی از جمله طرح های شاخص این منطقه در 
سال گذشته است. 

در جست وجوی آینده ای روشن 
یــزدی اعــالم می کند که جمعیــت حمایت از 
کودکان کار و خیابان بــا 500خانواده در منطقه17 
ارتباط برقرار کرده اند، ولی اکنون 150 تا 200کودک 
در کالس های درس این مرکز شــرکت می کنند که 
حدود 40نفر از آنها دختر و مابقی پسر هستند. وی 
می گوید: »این کودکان در کالس های مقاطع ابتدایی 
و راهنمایی حاضر می شــوند و علت اینکه نمی توان 
تعداد دقیقی از بچه های حاضر در کالس های درس 
داد، مشــغله های کاری و زندگی آنهاست که گاهی 

نمی تواننــد در کالس هــا و برنامه های جمعیت 
شرکت کنند.« وی در پاسخ به این سؤال که آیا از 

کودکان کار با ارائه بسته های کمک معیشتی، پوشاک 
و... هم حمایت می شود یا خیر، می گوید: »ولی اینجا 
خیریه نیســت. تالش ما از بین بردن آسیب هاست 
و بــا کارهای خیریه  نمی توان به این هدف رســید. 
خیریه ها حمایت از خانواده های بی بضاعت را دنبال 
می کنند و در مناسبت های مختلف یا ماهانه، از این 
افراد با ارائه بسته های معیشتی و... حمایت می کنند. 
در حقیقــت آنها به وضع موجود و فعلی خانواده ها و 
افراد توجه می کنند، اما این جمعیت به فکر ساختن 
آینده ای روشن و بی دغدغه برای کودکان کار و خیابان 
و خانواده های آنهاست. نحوه کار جمعیت حمایت از 
کودکان کار و خیابان با خیریه ها فرق دارد و این گروه 
در تالش برای از بین بردن آسیب ها و پیگیری کارها 
از نهادهای مختلف برای احقاق حقوق کودکان است، 
درصورتی که خیریه ها درصدد جــذب خّیران برای 

ارتقای سطح معیشت خانواده ها هستند.«
یــزدی ادامه می دهــد: »با این وجود زمســتان 

گذشــته با کمک خّیران اقدام به اهدای کاپشن به 
بچه ها و بخاری به تعدادی از خانواده های آنها کردیم. 
هــر روزی هم که بچه ها در کالس های درس حاضر 
می شــوند، به آنها تغذیه داده می شــود که شامل 
شــیر و کیک یا نخود و کشمش است.« کالس های 
این مجموعه از ســاعت9 تا 14 برای کودکان کار و 
خیابان تشــکیل می شود و بچه ها با اشتیاق زیاد در 
آنها شــرکت می کنند. از شیطنت هایی که برخی از 
بچه ها در کالس درس مدارس دارند، در اینجا خبری 

نیســت و در چهره آنها می تــوان دید که مصمم به 
یادگیــری دقیــق درس ها برای ســاختن آینده ای 
درخشان هستند. از آنجا که این کودکان تلفن همراه 
ندارند، با رعایت پروتکل های بهداشتی در کالس های 
درس این مرکز شرکت می کنند و هر روز به مدرسه 
می روند. یزدی در پاســخ به این سؤال که آیا مدرک 
تحصیلی هم به این کودکان داده می شــود یا خیر، 
می گویــد: »مــدرک تحصیلی به ایــن بچه ها داده 
نمی شود، اما کارنامه می گیرند و می توانند در آزمون 

کنند تعیین ســطح آموزش و پرورش شرکت 
و در مقاطع باالتــر ادامه تحصیل 

دهند.«

مدیریت شهریر مشارکت

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

کــودکان کار و خیابــان در بیشــتر محله هــای 
منطقه17 وجود دارند، اما کمتر کسی از سکونت آنها 
در همسایگی خود باخبر است؛ چراکه این بچه ها قبل 
از طلــوع آفتاب از خانه بیرون می زنند و در محله ها و 
مناطق مختلف مشــغول کار می شوند. اگر اواخر روز 
کنار ایستگاه های مترو بزرگراه شهید چراغی بایستیم، 
تعداد زیادی از این بچه ها را می بینیم که فال به دست 
یا با لباس های مندرس از ایستگاه بیرون می آیند و به 
ســمت خانه های خود می روند. آنها طی روز در مترو 
و خیابان ها به فروش فال مشــغولند یا در کارگاه های 
مختلف مشغول فعالیت در مشاغلی مثل صافکاری و 
مکانیکی هستند. خانه بیشتر آنها در محله های زمزم 
و زهتابی است؛ محله هایی با خانه های فرسوده و کم 

مساحت که مهاجران ایرانی و خارجی 
در آنها ساکن شده اند. شاید تعداد 
زیاد کودکان کار در این محله ها 
سبب شــده تا جمعیت حمایت 
از کودکان کار و خیابان در همین 
محله و در خیابان شهید مجتبی 

متین راه اندازی شود. 

اولویت جمعیت، سوادآموزی 
بچه های کار

مدیر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان می گوید: 
»اینجا سازمانی غیردولتی است که در آن افرادی که 
از ســال ها پیش در زمینه حقوق کودکان تحقیق و 
فعالیت هایی داشته اند، گردهم آمده اند.«»اکبر یزدی« 
ادامه می دهد: »مؤسسان جمعیت دفاع از کودکان کار 
و خیابــان از ســال1379 وارد عرصه عملی و تماس 
مســتقیم و رودررو با کودکان به ویــژه کودکان کار و 
خیابان شــده اند و پس از 2سال فعالیت و تحقیق در 
حــوزه کودکان، تصمیم به فعالیت مســتقل و بدون 
وابســتگی به هیچ نهاد و مؤسسه دولتی و غیردولتی 
گرفته و ســال1381 درخواست ثبت این جمعیت را 
به وزارت کشــور داده اند. در نهایت مجوز فعالیت این 
گروه در ســال1382 صادر شد.« وی هدف کلی این 
جمعیت را تالش برای محو کامل کار، بهره کشــی و 
هرگونه سوء استفاده از کودکان و احقاق حقوق و ایجاد 

شرایط زندگی انسانی و برابر برای همه کودکان معرفی 
می کند و می گویــد: »در این منطقــه خانواده هایی 
هستند که با مشکالت اقتصادی زیادی مواجهند. به 
همیــن دلیل بچه های آنها در خیابــان و کارگاه های 
مختلف کار می کنند. چنین خانواده هایی توان پرداخت 
شهریه کالس های درس بچه های شان را ندارند. برخی 
از این کــودکان اوراق هویتی ندارند و ثبت نام آنها در 
مدارس تاحدودی غیرممکن است، بنابراین این بچه ها 
از تحصیل باز می مانند. جمعیت حمایت از کودکان کار 
و خیابان در کنار تالش هایی که برای دفاع و حمایت 
از این بچه ها انجام می دهــد، کالس های درس برای 
آنان دایر کرده اند تا درس بخوانند. آنها بدون پرداخت 
شهریه یا هر گونه مشکلی در کالس های درس حاضر 
می شــوند.« یزدی بــه معلمانی اشــاره می کند که 
بدون چشمداشــت به این مرکز مراجعه می کنند تا 
به کودکان کار و خیابــان درس بدهند. وی می گوید: 
»ایــن افراد از دبیران مدارس یا دانشــجویان نخبه و 
موفق دانشگاه های مختلف هســتند که برای باسواد 
شدن بچه ها تالش می کنند و دستمزد آنها موفقیتی 
اســت که در تحصیل و زندگی کودکان کار می بینند. 
دبیرانی که در این مرکز به صورت ثابت اقدام به تشکیل 
کالس می کنند، حدود 7نفرند که بیشتر آنها در مقطع 
ابتدایی تدریس می کنند. حدود 15معلم نیز داوطلبانه 
با ما همکاری دارند و به بچه ها در فراگیری درس ها و 

مهارت های زندگی کمک می کنند.«

  واقعیت تلخی اســت، اما بایــد قبول کنیم تعداد 
کــودکان کار در مناطق جنوبی شــهر کم نیســت. 
کودکانی که خانواده برخی از آنها مهاجرانی از شهرها 
و روستاهای مختلف هستند که برای کمک به اقتصاد 
خانواده مشغول کار شده اند و برخی هم اتباع کشورهای 
دیگر از جمله افغانســتان هستند. آنها با دست های 
کوچک خود نان آور خانواده شده و از لذت های کودکانه 
بی بهره اند، چه رسد به اینکه درس بخوانند. گروهی از 
افراد خیرخواه برای کمک به تحصیل این بچه ها آستین 
باال زده و با تشکیل »جمعیت حمایت از کودکان کار و 
خیابان« در منطقه17 برای این قشر محروم کالس های 
درس برپا کرده اند. امید و شعار آنها تالش برای از بین 
رفتن کار کودکان است تا این بچه ها زندگی واقعی و 

بی دغدغه  را تجربه کنند.  

ابوذر چهل امیرانی

جمعیت حمایت از کودکان کار و خیابان
  به کمک بچه های بازمانده 

از تحصیل منطقه 17 آمده است

موفقیت بچه ها 
دسـتمزد  ماست

  کرونا و بیکاری کودکان کار
 شیوع ویروس کرونا تأثیر زیادی در فعالیت های 
اقتصادی داشت و منجر به خسارت های زیادی به 
اصناف مختلف شد. عده ای از افراد مجبور به تغییر 

شغل و برخی هم ورشکسته و بیکار شدند. 
اکبر یزدی اعالم می کند کــودکان کار هم از 
آسیب های کرونا در امان نمانده اند. مدیر جمعیت 
دفاع از کودکان کار و خیابان می گوید: »تعدادی 
از کودکانی که در منطقه17 زندگی می کنند در 
بازارهای محلی از جمله بازار پوشاک عبدل آباد به 
کارهایی از جمله فروش آب و موادغذایی مشغول 
هســتند. عده ای هم در کارگاه هــای محلی کار 
می کنند که با شیوع ویروس کرونا شغل خود را 
از دست داده اند یا درآمد آنها کاهش چشمگیری 
پیدا کرده اســت.« وی با اشاره به اینکه از 5سال 
پیش بیکاری کودکان شــروع شــده و با شیوع 
ویروس کرونا بیشتر شده اســت، ادامه می دهد: 
»در این سال ها حقوق و دستمزد کودکان کار یک 
پنجم شده و ادامه این روند منجر به بیکار شدن 
آنها و ایجاد معضالت متعدد برای خانواده های شان 

خواهد شد.« 

خیریه ها 
به وضع موجود و 

فعلی خانواده ها و افراد 
توجه می کنند، اما این جمعیت 
به فکر ساختن آینده ای روشن 

و بی دغدغه برای کودکان کار 
و خیابان و خانواده های 

آنهاست

 شهروندان محله نفرآباد از طرح بازآفرینی 
محله استقبال کرده اند؟ 

از اواســط بهمــن که طــرح آغاز شــد تاکنون 
حداقل15دستور نقشه درخواست شده که مورد تأیید 

قرار گرفته و اجرا می شود. 
  بعضــی از اهالی معتقدند محدودیت تراکم 
مجــاز و در نظر گرفتن10ونیم متــر به عنوان 

حداکثر ارتفاع برای نوســازی امالک، 
کاهش  را  طــرح  اقتصــادی  صرفه 
مجاز  تراکم  افزایــش  برای  می دهد. 

امالک برنامه ای دارید؟ 
قوانین طرح بر اساس طرح تفصیلی و در 
شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب 
شده و شــهرداری نمی تواند این قوانین را 
تغییــر دهد، اما این طــرح با همین تراکم 
مجاز هم بــرای مالکان محله نفرآباد آورده 

اقتصادی قابل توجهی داشته است. در نظر بگیرید که 
این محله بعد از 20 ســال بالتکلیفی و در حالی که 
قرار بود به گورباغ تبدیل شــود، اکنون به عنوان یک 
محله پذیرای جمعیت تعیین تکلیف شــده است. با 
این تغییر وضعیت طی2ماه گذشته زمین های محله 
ارزش افــزوده و بهای امالک تــا دوبرابر افزایش پیدا 
کرده اســت. همین امر نشــان می دهد امالک محله 
آینده روشنی دارند و مالکان متضر نمی شوند. از سوی 
دیگر تسهیالتی که برای نوسازی پالک های این محله 
داده می شــود، قطعًا محدودیت تراکم مجاز را جبران 

می کند. 
  تســهیالتی که برای نوسازی امالک این 
محله در نظر گرفته شده، با تسهیالت نوسازی 

بافت فرسوده متفاوت است؟ 
برای صــدور پروانــه امالک و تهیه نقشــه های 
معماری محله نفرآباد از مالکان هیچ هزینه ای دریافت 
نمی شود. تســهیالتی که برای نوسازی محله نفرآباد 
در نظر گرفته شده، شرایط ممتازی دارد. 
برای نوســازی هر واحد ساختمانی حدود 
140میلیــون تومان تســهیالت با ســود 
بســیار پایین به مالکان پرداخت می شود 
که مختص پالک های این محله اســت. با 
توجه به قدیمی بودن نفرآباد و همسایگی 
با حرم حضرت شاه عبدالعظیم)ع( سبک 
ساخت پالک های محله هم خاص و ویژه 
تعریف شــده که اگر به خوبی اجرا شود، 
وجه شــاخصه این محله می شود و ارزش امالک آن 

را افزایش می دهد. 
  آســتان حرم حضرت عبدالعظیم)ع( در 

اجرای طرح مشارکت دارد؟ 
صندوق توســعه حرم های مطهــر، یک صد واحد 

مسکونی را به صورت مشارکتی با مالکان 
نوسازی می کند. 

  نوسازی بافت فرسوده 
افزایش  نفرآباد  محله 

جمعیــت و کاهش 

ســرانه های خدماتی محله را بــه دنبال دارد. 
سرانه های  ارتقای  نفرآباد،  بازآفرینی  طرح  در 

خدماتی پیش بینی شده است؟ 
شرکت نوسازی شهر تهران مسئولیت ساخت یک 
مجموعه 20 واحدی را برعهــده گرفته که به عنوان 
محرک و پروژه پیشگام تعریف شود و به احیای محله 
سرعت ببخشــد. در کنار ساخت این مجموعه، چند 
پروژه پیشگام دیگر تعریف شده که سازمان نوسازی 
طراحی کرده اســت. ساخت بیمارستان از جمله این 
طرح ها به شمار می آید که آغاز شده است. به موازات 
اجرای این پروژه ها، طرح ساماندهی ضلع جنوبی حرم 
حضرت عبدالعظیم)ع( هم در حال اجراســت که در 

احیای محله نفرآباد تأثیر مطلوبی دارد. 

 قرار گرفتن طرح ساماندهی و بازآفرینی محله نفرآباد در شمار طرح های تازه مدیریت شهری منطقه20اتفاق ارزشمندی است که به مطالبات چندین ساله اهالی این 
محله پاســخ می دهد. محله هاشم آباد به دلیل قرار گرفتن در طرح توسعه و ساماندهی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم)ع( بیش از2دهه راکد و بالتکلیف مانده بود و 
طرح بازآفرینی محله برای احیا و رونق دوباره آن اجرا می شود. در حالی که چند ماه از اجرای این طرح می گذرد، در گفت وگو با »فرهاد افشار« شهردار منطقه20 میزان 
استقبال شهروندان و موانع و شرایط اجرای این طرح را بررسی کردیم. تعدادی از اهالی محله نفرآباد محدودیت تراکم مجاز امالک این محله را سبب کاهش مشارکت 

شهروندان می دانند، ولی افشار نظر دیگری دارد.  

رابعه تیموری

گفت وگو با شهردار منطقه20 درباره بازآفرینی 
و احیای محله ای قدیمی

نفرآبـاد آینده روشنی دارد
صندوقتوسعهحرمهایمطهر،یکصدواحدمسکونیرابهصورتمشارکتیبامالکاننوسازیمیکند

فرهاد افشار
شهردار منطقه20

موزهصنعتبااحیای
کارخانهمتروکه

احیــای محلــه نفرآباد تنها طرح شــهری 
نیســت که در روزهای پایانی ســال گذشــته 
در منطقه20بــه مرحله اجرا رســید. کارخانه 
ســیمان ری هم از دیگر مکان های تاریخی و 
پراهمیت شــهرری به شمار می آید که پس از 
سال ها انتظار تعیین تکلیف و مقدمات تبدیل 
آن به نخستین موزه صنعت کشور فراهم شده 
اســت. فرهاد افشار می گوید: »کارخانه سیمان 
ری متعلق به دولت جمهوری اســالمی است 
و شــهردار تهران در هیأت وزیــران مصوبه ای 
دریافت کرده که بر اســاس این مصوبه، ملک 
کارخانه ســیمان 30ســال به صورت امانت در 
اختیار شــهرداری تهران قــرار می گیرد تا در 
این مکان موزه صنعت ایجاد شــود.« شهردار 
منطقه20ادامه می دهد: »این طرح فرامنطقه ای 
در مرحله طراحی است و سازمان نوسازی شهر 
تهــران اقدامات اجرایی آن را برعهده دارد. این 
اقدامات با توجه به سیاســت  های شــهرداری 
تهران اجرا می شــود.« کارخانــه چیت ری از 
دیگر مکان هــای باقدمت و تاریخی منطقه20 
است که هنوز برای تعیین تکلیف و ساماندهی 
انتظار می کشد. افشار می گوید: »کارخانه چیت 
ری در محدوده مسکونی واقع نشده و در ناحیه 
صنعتی شمال ری قرار گرفته است.« او درباره 
این ناحیه توضیح می دهد: »مشــاغل صنعتی 
مختلف ســال ها در ناحیه صنعتی شمال ری 
فعالیت داشــتند. بعد از مصوبه هیأت وزیران 
در ســال 1374 که صنایع مزاحم را به خروج 
از پیرامون منطقه مسکونی شهرها مکلف کرد، 
این ناحیه بدون اســتفاده رها شد و متأسفانه 
بازآفرینی آن هنوز انجام نشده است.« سازمان 
بنیاد مستضعفان متولی و مالک کارخانه چیت 
ری اســت و ســاماندهی این ملک با همکاری 
مدیریت شهری و ســازمان بنیاد مستضعفان 
تحقق پیدا می کند. افشــار می گوید: »پس از 
پیگیری های 2ســال اخیر مدیریت شــهری، 
طــرح تفصیلی ناحیه صنعتی شــمال ری که 
پالک200هکتــاری چیــت ری را هــم در بر 
می گیرد، به تصویب کمیســیون ماده 5رسیده 
اســت. اکنون باید ســازمان بنیاد مستضعفان 
به عنوان متولی ملک، طرح بازآفرینی آن را ارائه 
دهد که به تصویب کمیســیون ماده 5 برسد و 

اجرایی شود.«

دیدگاه

موفقیت های 
نویدبخش

مدیریت شهری منطقه20، سال 1399در اداره شهر رتبه برتر مناطق 
شــهر تهران را دریافــت کرد و رتبه دوم اجرای پروژه های شــهری را به خود 

اختصاص داد. فرهاد افشار این رویداد را حسن ختام سال گذشته می داند که 
شروع سال پربار دیگری را به مردم منطقه نوید می دهد. شهردار منطقه20 

به ســرانجام رسیدن73پروژه شهری را از دســتاوردهای مدیریت شهری 
در این ســال عنوان می کند و می گوید: »ایفــای صحیح نقش درآمدی 
شــهرداری منطقه 20 و تعداد قابل توجه پروژه های عمرانی اجرا شده 
سبب شد مدیریت شهری منطقه در این رتبه قرار بگیرد.«افشار درباره 
نقش درآمدی شهرداری منطقه توضیح می دهد: »شهرداری برخالف 

نهادهای دولتی، سازمان درآمد ـ هزینه است، یعنی ابتدا باید درآمد 
کســب کند تا امکان هزینه کردن این درآمد را به دست آورد.« 

به گفته او اعتبار تخصیصی هر منطقه به میزان کسب درآمد 
آن بســتگی دارد و مدیریت شــهری منطقه20این اقبال را 

داشته که با انجام مطلوب تکالیف درآمدی خود زمینه 
تخصیص و هزینه کل اعتبارات منطقه را 

به وجود آورد. 

61
میلیارد و865میلیون 
تومان مقدار بودجه 

شهرداری منطقه 20 در 
سال گذشته است. 
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ویژه ویژه

  جزو دانشــجویان نخبه کشور بود. پس از ســال ها تحصیل در مدارس تراز اول و گذراندن دوره 
کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف، به تازگی بورسیه تحصیلی دانشگاه بوستون آمریکا در 
مقطع دکترا را دریافت کرده بود، اما اجل امانش نداد و خرداد سال گذشته براثر یک اتفاق ناگوار دار 
فانی را وداع گفت. دفتر زندگی »علی لیاقت« کمتر از یک ســال قبل بسته شد، اما پدر و دوستانش 
تصمیم گرفتند کاری کنند تا یاد او برای همیشه زنده بماند. آنها بالفاصله بعد از فوت علی تالش خود 
را به کار گرفتند تا یک مرکز خیریه درمانی و آموزشی برای حمایت از افراد کمتربرخوردار در محله 
دولتخواه جنوبی منطقه19 راه اندازی کنند. مرکزی که روزهای پایانی سال1399 به بهره برداری رسید 
تا با حداقل تعرفه به شهروندان ساکن این محدوده خدمات پزشکی عمومی، تخصصی، دندانپزشکی، 
غربالگری و... ارائه کند و از سوی دیگر دانش آموزان و دانشجویان این محله را از حمایت های تحصیلی 

و شغلی بهره مند سازد. در این گزارش با خدمات این مرکز خیریه و بانیان آن بیشتر آشنا می شویم. 

زهرا بلندی

 خـدمت به مردم 
علی« به یاد »

مرکز خیریه  مرحوم »علی لیاقت« با کمک پدر و 
دوستانش راه اندازی شده و به اهالی محله دولتخواه 

جنوبی خدمات می دهد

بیشــتر از 2ماه اســت که درمانــگاه خیریه)مرکز 
نیکــوکاری( زنده یاد مرحوم »علــی لیاقت« در محله 
دولتخــواه راه اندازی شــده و آماده خدمت رســانی به 
شهروندان است. ساعت از 11گذشته و مراجعه کنندگان 
که به نظر می رســد بیشتر آنها ســاکنان همین محله 
یا حوالی آن باشــند به تدریج وارد مرکز می شــوند. از 
بچه های قد و نیم قد تا افراد ســالخورده و میانســال 
در ســالن انتظار و مطب پزشکان و دندانپزشکان دیده 
می شــوند. پدرعلی در کنار عکس خندان پسرش که 
بر ســردر ورودی کلینیک نصب شده، ایستاده و ضمن 
خوشــامدگویی به بیماران، آنها را به بهترین شــکل 
راهنمایی می کند. بی شــک با جای خالی پسرش درد 
بزرگی در دل احســاس می کند، اما لبخند یک لحظه 
از صورتش محو نمی شــود و با خوشرویی از مهمانان 

میزبانی می کند. 
»غالمحســین لیاقت« دکترای مهندسی پزشکی و 
اســتاد دانشگاه از ساکنان محله الهیه است، اما طوری 
با اهالی این محله برخورد می کند که انگار سال هاست 
در کنار آنها زندگی کرده و با فرهنگ شــان آشــنایی 
کافی دارد. وقتــی از او می خواهیم تا درباره راه اندازی 
چنین مرکزی در یکی از جنوبی ترین نقاط شهر برای 
ما حرف بزند، می گوید: »همیشــه به مشارکت در امور 
خیر عالقه مند بودم و در این زمینه کم و بیش فعالیت 
می کردم، اما فوت زودهنگام پســرم و صرف هزینه ای 
که بــرای تحصیل و آینده او پس انــداز کرده بودم در 
راه انــدازی کلینیک خیریه ای به نامــش دور از انتظار 

و ذهنم بود.«

همراهی دوستان علی
 لیاقت با بیان اینکه پســر 25ساله اش جزو نوابغ 
کشور بوده اســت، می گوید: »دوره های راهنمایی و 
متوســطه را در مدارس تیزهوشان پشت سر گذاشت 
و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را به ترتیب در 
رشــته های عمران و »MBA« در دانشگاه صنعتی 
شــریف گذرانده بود و از ســوی دیگر بــرای ادامه 
تحصیل در مقطع دکترا بورســیه دانشــگاه بوستون 

شده بود.« 
پدر با اشــاره به اینکه علی طی سال های تحصیل 
با دوســتان خوب زیادی آشنا شده بود که بخش قابل 
توجهــی از آنها پزشــک، دندانپزشــک، مهندس و... 
هستند، می گوید: »بالفاصله بعد از فوت پسرم، خرداد 
ســال گذشــته، با همکاری تعدادی از این دوســتان 
مقدمات راه اندازی خیریه ای برای زنده نگه داشتن یاد 

علی را فراهم کردیم. 
بــا توجه به مشــارکتی که ســال های گذشــته با 
گروه های جهادی برای برگــزاری برنامه های جهادی 
دندانپزشــکی، توزیــع ارزاق و... در نقــاط محروم و 
حاشــیه ای منطقه19 و دیگر مناطــق نزدیک به آن 
داشــتم تاحدودی با ایــن محدوده و افــراد نیازمند 
ســاکن آن آشــنا بودم. منطقه19 تنها منطقه بدون 
بیمارستان تهران بود. این درحالی است که درمانگاهی 
با این شــکل و شــمایل نیز در محله دولتخواه وجود 
نداشــت، به همین دلیل تصمیم گرفتیم کار را از این 
 محله که از نظر درمانی محرومیت بیشــتری داشــت 

شروع کنیم.«

از خدمات پزشکی تا ارائه حمایت های تحصیلی
این مرکز خیریه بهمن سال1399 مورد بهره برداری 
رســمی قرار گرفــت و فعالیت جدی خود را اواســط 
اســفند آغاز کرد. لیاقت با اشــاره به اینکه با مشارکت 
حدود 47نفر که متشــکل از خّیران و همکالسی های 
دندانپزشــک، پزشک و اهل فن پســرش هستند این 
مجموعــه را اداره می کنند، می گوید: »تجهیزات ما در 
بخش درمانی شــامل 3یونیت دندانپزشکی و 3مطب 
مجزای پزشــک است. دندانپزشک با ارائه همه خدمات 
دندانپزشــکی به اســتثنای ایمپلنت و پزشک عمومی 
هــر روز از ســاعت 9تا 19:30 در اینجــا حضور دارند 

و پزشــکان متخصص همچون ارتوپد نیــز بنا به نیاز 
شهروندان در روزها و ساعات خاص آماده خدمت رسانی 
هســتند یا با هماهنگی قبلی و تقبل هزینه رفت وآمد 
و ویزیت در مطب شــان میزبان بیماران خواهند بود.« 
پدر مرحوم علی لیاقت با اشــاره به اینکه قرار اســت 
به زودی متخصصان قلب، زنان و زایمان، چشم پزشک 
و... نیز در این مرکز مســتقر شوند، می گوید: »با توجه 
به اینکه قشــر محروم به دالیل مختلف آن طور که باید 
به غربالگری ســالمت خود اهمیت نمی دهند، در اینجا 
شرایط غربالگری سالمت خانم ها و آقایان؛ از غربالگری 
فشار و قندخون تا سرطان و... را فراهم خواهیم کرد.«

تعرفه ای پایین تر از مراکز دولتی و خیریه 
 با مشــارکت خّیران محل و مؤسسات خیریه برخی 
گروه هــای نیازمند ســاکن منطقــه به خصوص محله 
دولتخواه شناســایی شــده اند تا از خدمات این مرکز 
بهره مند شــوند. لیاقــت با بیان این جملــه می گوید: 
»این افراد تحت پوشــش ما قــرار گرفته اند و خودمان 
نیز در صدد شناسایی افراد کمتربرخوردار محله و ارائه 
خدمات به آنها هستیم.« وقتی از این خیر می خواهیم 
تا درباره تعرفه خدمــات خیریه»علی لیاقت« صحبت 
کند، می گویــد: »تعرفه خدمات این مرکــز نه تنها از 
مراکز خصوصی و دولتی، بلکــه از تعرفه مراکز خیریه 
معمولی هم پایین تر اســت. این هزینه اندک هم صرفًا 
با این رویکرد که عزت نفس بیماران حفظ شــود و فرد 
مراجعه کننده در کمال احترام از خدمات ما اســتفاده 
کند، دریافت می شود و سپس طی طرح هایی همچون 
توزیع ارزاق و... به خود این خانواده ها بازگردانده خواهد 
شد. از سوی دیگر با توجه به تجاربی که در فعالیت های 
جهادی پیشین داشته ام به نظرم وقتی خدمات مرکزی 
به صورت کاماًل رایگان ارائه شــود آن طور که باید مورد 
اســتقبال قرار نمی گیرد و قدر آن دانســته نمی شود. 
بــا این حال اگر با افراد خاصی روبه رو شــویم که هیچ 
هزینه ای برای پرداخت نداشــته باشند تا حد امکان از 

آنها هم هزینه ای دریافت نخواهیم کرد.«
 اهالی محله برای اســتفاده از خدمــات این مرکز 
می توانند هر روز از ســاعت9 تــا 19:30 به دولتخواه، 
خیابان شهید شــکری، نبش کوچه34، روبه روی مرکز 

بهداشت، خیریه علی لیاقت مراجعه کنند. 

دل کنــدن از رفیقی مانند علی کار راحتی نبــود. کهنه رفیقانش نه تنها او را 
به خاطره ها نســپردند، بلکه برای زنده نگه داشــتن یادش در مرکز خیریه ای که 
به نام او نامگذاری شــده، آماده خدمتگزاری داوطلبانه شده اند. دوستانش هریک 
گوشــه ای از کار را به عهده گرفته و به اقشار کمتربرخوردار خدمات ارائه می کنند. 
»محمد صفی خانی« دندانپزشک 27ســاله حاضر در اینجا درباره رفاقتش با علی 
می گوید: »سابقه رفاقت ما به سال1384 برمی گردد. دوران راهنمایی و دبیرستان را 
در کنار هم سپری کردیم و بعد از انتخاب های متفاوت در دانشگاه، علی وارد دانشگاه 
صنعتی شریف شد و من در دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته دندانپزشکی ادامه 
تحصیل دادم، اما دوستی ما همچنان به قوت و صمیمیت خود باقی بود.« او که از 
سال1395 فعالیت در اردوهای جهادی را آغاز کرده است درباره حضورش در اینجا 
می گوید: »طی این سال ها عالوه بر برگزاری اردوهای درمانی در استان های مختلفی 
همچون خوزستان، ایالم، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و... 
در اردوهای درمانی یک یا 2روزه نقاط حاشــیه ای شــهر تهران نیز با هدف ارائه 
خدمات به نیازمندان شــرکت داشتم. محله دولتخواه هم یکی از همین نقاط بود 
که به خوبی در جریان نیازهای اهالی آن قرار داشتم. بعد از فوت علی وقتی پدرش 
پیشنهاد اجرای مستمر کار خیر به یاد علی را مطرح کرد، من و دوستانم ضمن اعالم 
مشارکت، ایده راه اندازی یک مرکز درمانی در این محله را طرح کردیم و خوشبختانه 
بــا موافقت او کار کلید خورد.« صفی خانی به راه اندازی این مرکز در اواخر ســال 
قبل اشــاره می کند و می گوید: »بعد از 9مــاه تالش بی وقفه این مرکز راه اندازی و 
بهره برداری شــد. با آغاز این کار خیر تعدادی پزشک برای فعالیت روزانه و مستمر 
در مرکز اســتخدام شدند. برخی دوستان مرحوم بدون حقوق و به عنوان پزشک و 
دندانپزشک داوطلب چند بار در هفته به اینجا سرمی زنند و برخی افراد هم به صورت 
طرح نذر یک روز در ماه حاضر به فعالیت داوطلبانه در مرکز شدند.«  محمد با بیان 

اینکه 3روز از هفته با اشتیاق در اینجا فعالیت می کند، می گوید: »من برای فعالیت 
در اینجا دنبال منفعت مادی نیســتم، اما ســود دوسویه معنوی حاصل از این کار 
را نمی توانم انکار کنم. علی برای من مانند برادر بود. نســبت به او احساس وظیفه 
می کنم و دوست دارم هر خدمتی از دستم بر می آید در اینجا به محرومان ارائه کنم 
تا ثوابش به روح پاک او برســد. درمان و جلب رضایت افرادی که از نظر اقتصادی 
شرایط مناسبی ندارند و مراجعه به دندانپزشک جزو اولویت های شان نیست هم از 

سوی دیگر برای خودم لذت بخش است.«
حس خوب خدمت رسانی به مردم

»خشــایار هنرآمیز فهیم« پزشــک عمومی، 28ســاله اســت که به حضور 
داوطلبانه اش در اینجا اشاره می کند و می گوید: »سال های زیادی است که همراه 
دوســتانم از جمله علی در اردوهای جهادی و امور خیریه شرکت می کنم و ارائه 
خدمات درمانی به مردم نیازمند جزو اولویت های زندگی ام محسوب می شود. بعد 
از فــوت ناگهانی علی، پدرش ما را در جریان تصمیمــش برای ایجاد یک مرکز 
خیریه به نام او قرار داد. براســاس تعاملی که با دانشگاه تهران و بخش های دیگر 
محرومیت زدایی داشتیم نقاط حاشیه ای و محروم شهر تهران را که نیازمند خدمات 
هستند شناسایی کردیم و در نهایت محله دولتخواه به دلیل معیارهایی که داشت 
و لزوم بهره مندی از یک مرکز خیریه با خدمات درمانی دندانپزشــکی، پزشکی، 
آموزشی و... انتخاب شد.«  خشایار درباره حضورش در این جمع می گوید: »یکی 
از اصلی ترین دالیل تحصیلم در رشته پزشکی تداعی شدن حس خدمت رسانی به 
مردم بود و همیشه دوست داشتم در امور خیریه مشارکت داشته باشم. با همین 
پیش زمینه بعد از فوت علی فعالیتم را در این مرکز شــروع کردم و حاال در هفته 
یکبار داوطلبانه در کلینیک حضــور پیدا می کنم و ضمن فعالیت در مطب برای 

معاینه بیماران، کارهای هیئت مدیره مرکز را هم عهده دار شده ام.«

جمعدوستانجمعاستوجایعلیخالی

ارائه حمایت های تحصیلی و شغلی
عالوه بر ارائه خدمات پزشکی، فعالیت های جانبی دیگری هم در خیریه علی لیاقت انجام می شود. پدر مرحوم لیاقت با بیان این موضوع می گوید: »حمایت از 
خانواده های نیازمند با پشتیبانی تحصیلی از فرزندان شان و آماده سازی آنها برای ورود موفقیت آمیز به دانشگاه یکی از این اقدامات است. امسال تعدادی از این افراد 
شناسایی شده و از طریق برگزاری کالس های کمک آموزشی مجازی، ارائه مشاوره و... مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفتند. پشتیبانی از افرادی که استطاعت 

فنی دارند و می توانند در عرصه تولید و درآمدزایی فعالیتی را شروع کنند اقدام دیگر در حال اجراست.« 
»غالمحســین لیاقت« ادامه می دهد: »کســانی که شناسایی می شوند نزد اســتادکاران ماهر در حوزه عالقه مندی شان همچون نجاری، جوشکاری، آهنگری، 
برقکاری ساختمان، تعمیرات خودرو و... مشغول به کار می شوند و حقوق و دستمزدشان توسط ما تأمین می شود. درصورتی که استاد مربوطه توانایی فرد آموزش 
دیده را برای آغاز کار شخصی و راه اندازی کارگاه تأیید کند این امکانات نیز در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. حمایت از مخترعان و مبتکرانی که صاحب ایده و 

به دنبال حامی و پشتیبان برای پرورش این ایده ها هستند هم طرح دیگری است که در این مجموعه به اجرا در آمده است.«

اتفاقــی خــوش در محلــه 
دولتخواه جنوبی

خیریه  مدیرعامل  چراغــی«  »صدیقه 
ائمه معصومین)ع( و مســئول هیئت های 

مذهبی بانــوان جنوب غرب 
ابتــدا به  تهــران کــه از 
خوبی در جریان جزئیات 
در  مرکز  ایــن  راه اندازی 
محله دولتخــواه قرار دارد 

افراد  برخــی  معرفی  بــرای 
کمتربرخوردار به اینجا آمده اســت. او با 
ابراز خوشحالی نســبت به راه اندازی این 
مرکز می گوید: »سال هاســت که در امور 
نیازمندان  از  خیریه به خصوص حمایــت 
محله دولتخــواه فعالیت می کنم. با توجه 
به ســکونت افراد کمتربرخوردار در محله 
دولتخــواه و کوره هــای موجــود در آن، 
راه اندازی چنین کلینیکی یکی از بهترین 
اتفاقــات ممکــن برای محله محســوب 
می شود. با شــکل گیری این مرکز اکنون 
خانواده های نیازمنــد، ایتام، معلوالن و... 
بــا هزینه بســیار کم یا رایــگان معالجه 
می شــوند. ما هم بالطبع به دلیل سال ها 
فعالیت با مددجویان تــا حدودی از آنها 
شــناخت داریم و این افراد را که ســاکن 
محله هســتند به کلینیک خیریه معرفی 

می کنیم.«

روحش شــاد که دل ما را 
شاد کرد

بانویی جوان دست دختر خردسالش 
را گرفتــه و در حــال ورود بــه مطــب 
دندانپزشک اســت که از او می خواهیم 
نظرش را دربــاره راه اندازی چنین جایی 
در محلــه اش بگوید. »زهرا حســینی« 
بانوی 38ســاله ســاکن محله دولتخواه 
جنوبی ضمن ابراز خوشحالی از راه اندازی 
چنیــن جایــی در محلــه اش می گوید: 
»حدود 2ماه پیش متوجه افتتاح چنین 
مرکزی در محله شــدم و وقتی دخترم 
نیاز به خدمات دندانپزشــکی داشــت با 
هم به اینجــا آمدیم تا با پرداخت هزینه 
کمتر معالجه شــود. بدون دریافت هیچ 
هزینه ای هنوز در حــال گذراندن روند 
و جلســات درمان هســتیم و قرار است 
در پایان هزینه اندکــی پرداخت کنیم. 
پیش از این مجبور بودیم برای اســتفاده 
از خدمــات دندانپزشــکی بــا پرداخت 
هزینه هــای زیاد به محله هــای دیگر یا 
کلینیک هــای خصوصی برویم. خدا روح 
این پســر نخبه را شاد کند که دل اهالی 

محله ما را شاد کرد.« 

خشایار هنرآمیز فهیم
پزشک عمومی

محمد صفی خانی
دندانپزشک
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می گوید: »مسئوالن شــهری و محیط زیست از 
ســال های اخیر به عنوان دوران بیداری برای نجات 
محیط زیســت یاد می کنند و با اجــرای برنامه های 
مناســب، افزایش امکانات شــهری،  ترویج فرهنگ 

تغییراتی  شــهری،  پسماندهای  بازیافت 
دورریز شــهری  زباله هــای  میــزان  در 
ایجاد کرده اند.«معاون خدمات شــهری و 
محیط زیست شهردار منطقه18 می افزاید: 
»بسیاری از پسماندها از چرخه زباله های 
شهری خارج شــده و در چرخه بازیافت 
مجدد قرار می گیــرد. مدیران و متولیان 
امور شهری در ســال 1400 با راه اندازی 
رســمی کارخانه تولید کــود گیاهی در 
واقع اعالم کرده اند که می توان بخشــی 
از زباله های شــهری از جنس را به چرخه 

طبیعت برگرداند و در کنار آن، برای چند نفر شغل 
ایجاد کرد.«

بازار داغ تولید در فصل هرس 
»یکی از دالیل اصلی ساخت و راه اندازی کارخانه 
تولید کود گیاهی حجم باالی سرشــاخه های هرس 
شــده درختان بود، تا اینکه ســال گذشته تصمیم 
گرفته شــد در حاشــیه تندرو بزرگــراه آزادگان و 
وســط جنگل آزادشهر این کارخانه 

راه اندازی شــود.« عساری، معاون خدمات شهری و 
محیط زیست شــهردار منطقه18 با بیان این مطلب 
می گوید: »حجم سرشاخه های بریده شده درختان 
در فصل هرس باالست، به خصوص از آبان تا اسفند 
که شــاهد تولید حجم زیاد این نوع زباله 

هستیم.«
عســاری اضافه می کند: »در گذشــته 
به خارج  سرشاخه های جمع آوری شــده 
از شــهر تهران یعنی کهریــزک، آرادکوه 
و... منتقل می شــد تا آنجا دفن شود، اما 
با راه اندازی کارخانه کــود گیاهی، عالوه 
بر اســتفاده درست و بهینه از سرشاخه ها 
می تــوان درآمدزایــی و کــود گیاهی را 
برای اســتفاده در زمین های کشاورزی به 

کشاورزان و باغداران عرضه کرد.«

ایجاد فرصت های شغلی برای اهالی
»امیر محمدی« شهردار ناحیه 7 عنوان می کند 
که مســئوالن حوزه خدمات شهری و محیط زیست 
منطقه18 برای ارتقای ســطح فرهنگ شــهروندان 
در زمینــه کاهــش زباله های شــهری و همچنین 
جداسازی پســماندهای قابل اســتفاده و بازیافتی 
کارهای مختلفی را انجام می دهند. آنها با بیان نحوه 
بازیافت مواد و جداسازی پسماندهای خشک و قابل 
تبدیل، چرخه تولید زباله یعنی مســیری را 

کــه زباله ها طی می کنند به شــکل های مختلف به 
اهالی اطالع رسانی می کنند تا توجه شهروندان را به 
جداسازی پسماندهای خشک جلب کنند. محمدی 
می گوید که در کارخانه تولید کود گیاهی، کارگران 

در 3 شیفت به شهروندان خدمت می کنند 
و بــرای یک صد نفر به صورت مســتقیم و 

غیر مستقیم اشتغالزایی شده است. 

مقصد نهایی ضایعات چوب؛ 
جنگل آزادشهر

درگذشــته زباله هــا از خانــه، کوچه و 
خیابان های منطقه بــه مقصد نهایی یعنی 
آرادکوه و کهریزک ارســال می شــد که به 

دلیــل حجیم بودن این زباله هــا، هزینه نیروی کار 
و حمل ونقــل باال بود. اکنون بــا راه اندازی کارخانه 
کــود گیاهــی و جمــع آوری زباله هــای چوبی در 
نوبت های 3 گانــه صبح، ظهر و شــب، این زباله ها 
توســط خودروهای ویــژه به مقصــد نهایی یعنی 
جنگل آزادشــهر مــی رود و بســیاری از هزینه ها 
کاهش می یابــد. در این کارخانــه زباله های چوبی 
توسط دستگاه غربال بزرگ جدا سازی می شود، بعد 

توسط دستگاه آسیاب به شکل چیپس چوب 
در می آیــد و در مخزنی جداگانه چیپس ها به 
مــدت 45 روز با آب و مــواد معدنی تخمیر 
می شــوند. بعد از آن، هوادهی و خشــک کنی 
مواد صــورت می پذیرد و در مرحلــه پایانی 
دانه هــای یک تا 3 ســانتی تولید می شــود 
که گرانولــه گیاهی نام دارد. شــهردار ناحیه 
7 عنوان می کنــد که کارخانه کــود گیاهی 
آزادشــهرچهارمین کارخانه کــود گیاهی در 
تهران است که به صورت فرامنطقه ای به اهالی 
خدمت می کنــد و مناطق جنوبــی تهران را 

تحت پوشش قرار داده است. در سال 
تولیــد، پشــتیبانی و مانع زدایی هــا 
مدیریت شهری منطقه18 با ساخت و 
توانسته  مجموعه ای  چنین  راه اندازی 
بخشــی از مشــکالت زیست محیطی 
را از بیــن ببــرد و از طرفی در تولید 
کود گیاهی پیشــتاز باشــد. بسیاری 
از کشــورهای همســایه مانند عراق، 
پاکســتان و... درخواست کود گیاهی 
دارنــد و ما می توانیــم در این زمینه 

صادر کننده باشیم. 

جمع آوری 30 تن پوشال کولر در روز 
به اســتناد گزارشات مکتوب و شفاهی، در حوزه 
خدمات شــهری و فضای سبز منطقه 18، در طول 
24 ســاعت، میــزان و حجم سرشــاخه ها، چوب، 
مبلمان، پوشــال های کولــر جمع آوری 
شــده به 200 تن می رسد.  »مصطفی 
دژمخو« مســئول فضای سبز ناحیه 7 
»در  می گویــد:  منطقه18  شــهرداری 
روزهای بهاری که به فصل گرما نزدیک 
می شــویم، روزانه بین 20 تــا 30 تن 
پوشــال از مناطق 9، 17، 18، 19و 20 
توســط کامیون های حمل سرشاخه که 
پالک های مشخصی دارند، وارد کارخانه 
تولید کود گیاهی می شــود. یعنــی در فصل بهار و 
تابســتان که هرس درختان وجــود ندارد، ضایعات 
چوبی که در کوچه ها و خیابان ها گذاشــته می شود 
یا پوشال های کولر، توسط کارگران خدمات شهری 
جمع آوری و پس از انجام مراحل مختلف تبدیل به 
کود گیاهی می شوند.« دژمخو ادامه می دهد: »قبل از 
این، بعضی اهالی که درخت در حیاط خانه داشتند، 
سرشــاخه درختــان را که حجم باالیی داشــت در 
چهاردیواری خانه یا باغ می سوزاندند 
و این موضوع آلودگی محیط زیست را 
به همراه داشــت، اما با راه اندازی این 
کارخانه تمام سرشــاخه ها و ضایعات 
جمع آوری می شــود و دیگر با چنین 

مشکالتی روبه رو نخواهیم بود.«

پوشال فرسوده کولر 
در خدمت طبیعت

هــر ســال با گــرم شــدن هوا و 
باالیی  آبی حجم  کولرهای  راه اندازی 
از زباله هایــی که درون ســطل های زبالــه مکانیزه 
قرار می گیرد پوشــال های کهنه و فرسوده کولرهای 
آبی اســت. نکتــه ای که معاون خدمات شــهری و 
محیط زیســت شــهردار منطقه18 به آن اشــاره و 
عنوان می کند که یکی از مواد اولیه قابل اســتفاده 
در کارخانــه تولید کود گیاهی همین پوشــال های 
فرســوده کولرهــای آبی اســت. به جز پوشــال، 
سرشاخه های هرس شده درختان، ضایعات مبلمان 
و در و پنجره هــای بی اســتفاده اماکن مســکونی، 
تجــاری، صنعتی و... نیز طی فرایندی خاص در این 

کارخانه به کود گیاهی تبدیل می شود.«

  وضعیت تولید زباله در کالنشهرها به نحوی زندگی و رفاه شهرنشینان را تحت تأثیر قرار داده است. به همین 
دلیل، متولیان امور شــهری و سازمان های حمایت از محیط زیست برای کاهش حجم و ساماندهی زباله های 
شهری، ایده هایی را اجرا می کنند که هدف بیشتر این طرح ها کمک به برگشت زباله ها به چرخه تولید است. 
ساخت و راه اندازی کارخانه تولید کود گیاهی در ناحیه 7 شهرداری منطقه 18 از آن دست ایده هایی است که 
پس از چند ماه فعالیت آزمایشی، نتایج خوبی به دنبال داشته و طبق گفته کارشناسان در این کارخانه روزانه 
130 تا 200 تن زباله شهری تبدیل به کود گیاهی شده است. سراغ »امیرحسین عساری« معاون خدمات شهری 

و محیط زیست شهردار منطقه18 رفتیم تا از چند و چون ساخت و راه اندازی این کارخانه بیشتر بدانیم. 

مریم قاسمی

راه اندازی کارخانه تولید کود گیاهی 
در دوران »بیداری برای نجات محیط زیست«  

پسماندهای شهری
در خدمت تولید واشتغال

رئیس اداره بازیافت و تبدیل مواد شهرداری منطقه 18
ضرورت ارتقای فرهنگ بازیافت و تفکیک مواد

شــاید در این بخش از گزارش کــه از عاقبت 
ضایعات چوبی، سرشــاخه های درختــان و نحوه 
انتقــال و تبدیل آن به کود گیاهی باخبر شــدید، 
کنجکاو باشــیدکه درباره پســماندهای خشــک 

مطالبی بخوانید.
 مهندس»جواد بهشــتی« رئیس اداره بازیافت 
وتبدیل مواد منطقه18 در این ســال ها در زمینه 
بازیافت تجربه های کافی به دســت آورده اســت. 

وی گوید: »افزایش حجم پسماندهای 
خشک جداسازی شــده، 2 اثر مثبت 
دارد؛ از یک سو حجم زباله های شهری 
بــرای دفع کاهــش و هزینه ها پایین 
می آید و از ســوی دیگــر این حرکت 

سودآوری و صرفه اقتصادی دارد.«
محور فعالیــت اداره بازیافت بر 3 
اصل پایه گذاری شــده؛ کاهش تولید، 

استفاده مجدد و آخرین مرحله بازیافت 
مواد. یعنی ضمــن اینکه با فعالیت های 
آموزشی و فرهنگی، شهروندان به کاهش 
حجم تولید زباله تشــویق می شــوند با 
 ارائه راهکارهایی نحوه استفاده مجدد از 
آنهــا به اقشــار مختلف آمــوزش داده 

می شود. 
در منطقــه 18، کارشناســان ما در 

حوزه بازیافت به صورت چهره به چهره در محله ها 
فعالیت دارند. مراجعه به خانه اهالی، اطالع رسانی 
در فضــای مجازی، نصــب بنر، اطالع رســانی از 
 طریق برنامه اینســتاگرام با 3 هــزار دنبال کننده، 
حضور درشــهرک ها، کارخانه ها و کارگاه ها جزئی 
از وظایــف تعریف شــده مدیریت شــهری برای 
آگاه ســازی جامعه نســبت به پســماند و مقوله 

بازیافت است. 

امیرحسین عساری
معاون خدمات شهری 

و محیط زیست شهردار 
منطقه 18

امیر محمد ی
 شهردار ناحیه 7

مصطفی دژمخو
 مسئول فضای سبز 

ناحیه 7 شهرداری 
منطقه18

جواد بهشتی 
رئیس اداره بازیافت 

وتبدیل مواد 
منطقه18

 چطور شد که شــغل آموزگاری را انتخاب 
کردید؟ 

من از بچگی عاشــق معلم شــدن بودم. در بازی های 
بچگی هم همیشــه معلم همبازی هایم می شدم. وقتی 
دانش آمــوز بودم آموزش و پرورش دانش آموزان پایه های 
ســوم راهنمایی و دوم دبیرســتان را بــرای تحصیل در 
دانش ســرا جذب می کرد. من ســال دوم دبیرستان در 
آزمون ورودی دانش ســرا شرکت کردم و قبول شدم. آن 
زمان اسامی قبول شدگان دانش سرا را در ویژه نامه ها اعالم 
می کردند. وقتی همســر خواهرم خبر قبولی ام را به من 
داد، انگار دنیا را به من دادند، ولی تا دفتر روزنامه نرفتم و 
در میان پذیرفته شدگان اسم خودم را ندیدم، باور نکردم. 
  از نخستین روزی بگویید که به عنوان معلم 

سر کالس درس رفتید. 

سمتم پرتاب کرد. تخم مرغ روی سرم نشست و صورت و 
مقنعه ام کثیف شد. مدیر مدرسه شاگردم را برای این کار 
تنبیه کرد. من از تنبیه شدن او ناراحت شدم و جشن را 
ترک کردم. فردای آن روز شاگردم با دسته گل به کالس 
آمد و از من عذرخواهی کرد. بعد از آن روز رفتارش خیلی 

تغییر کرد و آرام و مؤدب شد. 
  بر اساس گزینش آموزش و پرورش منطقه، 
شــما با وجود بیماری ام.اس جــزو فعال ترین 
معلمان آموزش مجازی هستید. از شرایط 
بیماری تان و دشــواری های این شیوه 

آموزشی بگویید. 
از مــرداد ســال1397درگیر بیمــاری 
ام.اس شدم که مشکالت و محدودیت های 
زیــادی برای فعالیت های من به وجود 
می آورد، اما من دانش آموزانم را مانند 
فرزندان خودم می دانم و نمی توانم در 
آموزش آنها کوتاهی کنم. ما ســاکن 
محله نازی آباد هستیم. در این محله 
آنتن دهــی اپراتورهــای تلفن همراه 
بسیار ضعیف است و هر روز در زمان 
برگزاری کالس چند بار اینترنت قطع 
می شــود. این موضــوع روی اعصاب 
مــن و بچه ها تأثیر می گــذارد و باعث 
پیشرفت بیماری ام می شود، ولی با وجود 
این شرایط مانند دوره قبل از کرونا همه 
فعالیت های معمول کالس مانند تصحیح 
ورقه هــای بچه، رفع اشــکال و... را کامل 
انجام می دهم، البتــه اولیای دانش آموزان 
هم با من همکاری صمیمانه ای دارند و در 

اجرای طرح های آموزشی کمک می کنند. 

در نخســتین ســال خدمتم با آنکه سنم به20سال 
نمی رســید، معلم کالس پنجم یک مدرســه پســرانه 
در منطقه16 شــدم که46دانش آموز داشــت. پیش از 
شروع ســال تحصیلی خیلی دلهره داشتم، ولی فضای 
دوســتانه ای که میان کادر مدرسه وجود داشت، سبب 
شــد من و همکاران تازه کار دیگــرم با آرامش و اعتماد 

به نفس کارمان را شروع کنیم. 
  نام و تصویرکدام دانش آموزتان بیشتر در 

خاطرتان مانده است؟ 
زمانی که دوره کارورزی دانش سرا را می گذراندم 
هفته ای یکبار در مدارس تدریس داشــتیم. یکی از 
دانش آموزان که بعد از ســال ها زندگی در خارج از 
کشــور2روز پیش از آغاز ســال تحصیلی به ایران 

برگشــته بود، به من عالقه و دلبستگی خاصی 
پیدا کرد و درددل ها و مشــکالتش را با من در 
میان گذاشت. بعد از دوره کارورزی ام تا مدتی 

طوالنی این دانش آموز به دیدنم می آمد. 
  از جشــن های بزرگداشت روز 
خاطراتی  چه  گذشته  سال های  معلم 

دارید؟ 
یــک ســال2دانش آموز کالســم جزو 
دانش آموزان بدسرپرســت تحت پوشــش 
بهزیستی بودند. یکی از آنها از نظر درسی 

موفق بود، ولی شــیطنت زیادی داشت. این 
دانش آموزان در روز معلم هدیه ای نیاورده بودند. 
موقع برگزاری جشن بقیه دانش آموزانم گل ها را 
به هوا پرتاب می کردند تا به اصطالح خودشــان 
من را گلباران کنند. شاگرد بازیگوشم که از دست 
خالی بودن خودش کالفه شــده بود، تخم مرغی 

خام را در کاغذ رنگی پیچید و همراه گل ها به 

آن روز انگار دنیا را به من دادند

 گفت وگو با آموزگاری 
 که در تدریس آنالین هم 

نمونه است

روزهبرایشفای
آقایدبیر

در هفته معلم امسال دانش آموزان 
به روش های متفاوتی از معلمان 
و اولیای مدارس خود قدردانی 
کردند. در بسیاری از مدارس 

دانش آموزان یا اولیا نماینده ای را 
انتخاب کردند تا با مقدار پولی که 
جمع آوری شده بود، هدیه و دسته 

گلی تهیه و حضوری از معلمان 
تقدیر کنند. دانش آموزان هم 

هریک با لحن و زبان خاص خود 
در فضای مجازی و برنامه شاد، این 

هفته را به معلمان و دبیران شان 
تبریک گفتند، اما هدیه شاگردان 
»ابوالفضل اسماعیلی« با هدایای 

معمول دانش آموزان تفاوت زیادی 
داشت. اسماعیلی دبیر ادبیات 
فارسی دبیرستان نمونه دولتی 

دوره اول پسرانه »شهید چمران« 
است. او مدتی پیش به بیماری 
کووید19دچار شده و با ویروس 
کرونا دست و پنجه نرم می کند. 
تعدادی از شاگردان اسماعیلی با 
هم نذر کردند 12اردیبهشت که 

با19ماه رمضان مصادف شده برای 
شفای او روزه بگیرند. مهدی یکی از 
شاگردان پایه هشتم مدرسه شهید 

چمران است. او می گوید: »همه 
معلمان مدرسه ما مهربان و دلسوز 

هستند، اما آقای اسماعیلی فقط 
درس ادبیات را تدریس نمی کند، 
بلکه با صحبت ها و رفتار خود به 

ما درس زندگی می دهد.«شاگردان 
اسماعیلی دوست دارند او از این 

نذر آنها بی خبر بماند. رضا هم 
که از گفتن نام خانوادگی اش 

خودداری می کند، می گوید: »آقای 
اسماعیلی مؤدب و مهربان است و 

در کالس های حضوری و آنالین 
به شخصیت دانش آموزان احترام 

زیادی می گذارد.« دبیر ادبیات 
محبوب این دانش آموزان در دوره 
آموزش مجازی گوشی های تلفن 

همراه، لپ تاپ و سیستم های 
رایانه ای دانش آموزان مدرسه را که 

خراب شده بودند، رایگان تعمیر 
می کرد. رضا می گوید: »علیرضا 

جعفرنژاد معاون اجرایی مدرسه هم 
دچار ویروس کرونا شده و این نذر 
برای سالمتی هر دو معلم ماست.«

 وقتی آنتن دهــی اپراتورهای تلفن همراه در محل 
زندگی تان آنقدر نامناسب اســت که در یک تماس 
تلفنی کوتاه چندین بار مکالمه شــما قطع می شود، 
برگزاری کالس درس آنالین کار آسانی نیست. حاال 
اگر بیماری و کسالت داشــته باشید، این مشکالت 
آزاردهنده تر می شود، اما این کمبودها حریف عشق 
»شیرین خدادادی« به شــاگردانش نمی شود و او با 
وجود رنج بردن از بیمــاری ام اس، در آموزش آنالین 
شاگردانش سنگ تمام می گذارد. خدادادی از معلمان 
نمونه منطقه19است و در گفت وگو با ما خاطراتش از 

28سال آموزگاری را تعریف کرده است. 

رابعه تیموری

روشتدریسمدرن
حتی وقتی»فرزانه نوری« به مدرســه دیگری منتقل شد، علی رفتن 
خانم معلم را باور نمی کرد و تا پایان سال تحصیلی هر روز به کالس اول 
خود سر می زد تا شاید آموزگارش را دوباره ببیند. علی در نخستین سال 
آموزگاری نوری شــاگرد او بوده اســت. فرزانه نوری از معلمان برتر شهر 
تهران و آموزگار پایه اول دبستان»عمار یاسر« منطقه 19است. او در روش 
تدریس خود نوآوری های خالقانه ای دارد که سبب شده دانش آموزانش از 
کالس اول خود خاطرات ماندگاری داشته باشند. آموزگار پایه اول دبستان 
عمار یاسر فقط با گچ و تخته و کاغذ و قلم به شاگردانش آموزش نمی دهد. 
او برای تدریس دروس مختلف، کلیپ ها و کارتون های آموزشی می سازد 
که با استفاده از افکت های تصویری و ترفندهای فیلمسازی به انیمیشن های 
جذابی تبدیل شــده اند. نوری می گوید: »کودکان با تدریس های کالمی و 
روش های سنتی زود خسته می شوند، اما اگر صحبت های معلم با چاشنی 

تصاویرجذاب همراه باشد، مفاهیم درسی در ذهن آنها ماندگار می شود.« 
خانم آموزگار به تولید و نمایش این ویدیوهای انیمیشنی قناعت نمی کند 
و در تدریــس خود روش های دیگری مانند طراحی و اجرای نمایش های 
عروسکی را به کار می گیرد. نوری4سال پیش خدمت در آموزش و پرورش 
را آغاز کرده اســت. او تعریف می کند: »سال اول خدمتم شاگرد مؤدب و 
درسخوانی به نام علی داشتم که حتی زنگ های تفریح به حیاط نمی رفت 
تا به من کمک کند. او وقتی به کالس دوم رفت باز هم هر روز به من سر 
می زد و حالم را می پرسید. حتی بعد از انتقالم به مدرسه ای دیگر علی باز هم 
هر روز به همان کالس می رفت تا شاید برگردم و او را ببینم. در طول این 
چند سال شاگردان بامحبتی مانند علی زیاد داشتم و محبت و قدرشناسی 
آنها به من انگیزه و انرژی می دهد که برای تدریس بهتر ساعت ها وقت و 
انرژی صرف کنم.« شاگردان نوری که تازه باسواد شده اند برای تبریک روز 
معلم به او نامه نوشته اند. این نامه هایمحبت آمیز بی ریا و پر از غلط امالیی 
برای نوری هدایای ارزشــمندی هستند. این آموزگار دبستان عمار یاسر 

د  کمبو
امکانات آموزشی در مدارس حاشیه ای منطقه19را 

از معضالت نظام آموزش و پرورش این منطقه می داند. 

هدیه متفاوت به معلم
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه
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تصحیح
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مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

آیین خوبان

بهشـت 
فراموش شده ها

فضــا را درخت و گیاهان ســبز پــر کرده و 
اسمش را بهشت گذاشته اند. حیاط بزرگی دارد و 
پدربزرگ و مادربزرگ ها هر روز در این محوطه به 
هواخوری و اختالط با همدیگر می پردازند. گاهی 
شیطنت می کنند و سوار تاب هایی می شوند که 
روزگاری بــرای بچه های مرکز نصب کرده بودند. 
اینجا برای کسانی که برای نخستین بار قدم در آن 
می گذارند، بی شباهت به بهشت نیست و می توان 
اکسیژن خالص را وارد ریه ها کرد، اما وقتی دلت 
گرفته و فکرت مشــغول باشد حضور در چنین 
جایی هم دلنشــین نیست، اما مسئوالن مرکز و 
پدریارها و مادریارها، یعنــی مددکارهایی که از 
آنها مراقبت و پرستاری می کنند، با محبت های 
بی دریغ شان کاری کرده اند که پیرمردها و پیرزن ها 

در اینجا احساس آرامش کنند. 
»یوسف اصالنی« که حاال آدم شناخته شده ای 
است و کارهای خیرش برای آدم های آسیب دیده 
نقل محافل است و به برنامه های تلویزیونی زیادی 
مثل عصر جدید و خندوانه دعوت شده، اینجا را 
13سال پیش از سازمان بهزیستی تحویل گرفته 
است. او در مراکز بهزیســتی می دید که بیشتر 
خانواده ها در آلبوم های عکس دنبال بچه های زیبا 
بودند تا آنها را به سرپرستی قبول کنند، اما کسی 
سراغ بچه های معلول نمی رفت. او سرپرستی همه 
این بچه ها را قبول کرد و با کمک خّیران مشغول 
نگهداری از آنها شــد. اصالنی بــرای پیدا کردن 
بچه های معلول و بی سرپرست به مراکز مختلف 

معلوالن جسمی و حرکتی وجود ندارد و این کار 
را برعهده گرفته ایم.«

خّیران اینجا را اداره می کنند
از مجموع 80نفری که در مرکز ســالمندان 
حجت یا بهشــت امام رضا)ع( زندگی می کنند، 
53نفر آقا و مابقی خانم هستند. آنها در 2خوابگاه 
مجزا و در اتاق هایی 3 تا 4نفره زندگی می کنند 
و مسئوالن مرکز تالش کرده اند محیط مرکز و 
اتاق ها را به نحوی آراســته کنند که سالمندان 
احســاس کنند در خانه خود زندگی می کنند. 
البته خانم ها به ســلیقه خودشــان اتاق ها را با 
ترمه و وســایل گلدار خوشــرنگ کرده اند. در 
مجموع 35مددکار زندگی خود را وقف این افراد 
کرده و از آنها پرســتاری و نگهداری می کنند. 
ایــن مجموعــه از کمک ســازمان های دولتی 
بی بهره اســت و با کمک خّیران اداره می شــود. 
جمعی از مسئوالن و چهره های هنری هم از این 
مرکز و بهشت امام رضا)ع( حمایت می کنند که 
می توان به دکتر »علی ربیعی« سخنگوی دولت 
و دکتر »محمدباقر قالیباف« رئیس مجلس اشاره 
کرد که 14سال متوالی است در یکی از شب های 
ماه مبارک رمضان مهمان بچه های بی سرپرست 
این مرکز می شود. دکتر »پیروز حناچی« شهردار 
تهران هم از این مرکز بازدید کرده و هنرمندانی 
همچون »احســان علیخانی« و »رامبد جوان« 

حامی آنان هستند. 

بیمارســتان می مانند. آنان را استحمام و پوشک 
می کنند و اگر نیاز داشته باشند همراه خود بیرون 
می برند تا چرخــی در محله ها بزنند. اگر خدایی 
ناکرده یکی از آنها فوت کند، همین مددکارها و 
مسئوالن مجتمع برایشان اشک می ریزند و آنها 
را تا خانه ابدی بدرقه می کنند. آخرین نفری که 
از بین آنها رفته »ابراهیم« نام داشته که صبح از 
خواب بیدار نشده و همه ساکنان بهشت را داغدار 
کرده اســت. به همین خاطر اســت که عمیدی 
عنوان می کند تعداد سالمندان اینجا متغیر است 
و گاهی تا 150نفر می رسد، ولی اکنون 80سالمند 

کنار هم در این مرکز روزگار می گذرانند. 
 در کنار رسیدگی به وضعیت سالمندان، همه 
روزه نمازجماعت در این مرکز و در مناســبت ها 
جشــن برگزار می شــود و از آنجا کــه برخی از 
ســالمندان به دلیل اعتیاد از طرف خانواده رانده 
شده اند، جلسات مشاوره برای آنان برگزار می شود. 
به گفته عمیدی، گاهی کالس های آموزشــی از 
جمله هنرهای دستی هم برای سالمندان برگزار 
می شــود. به عنوان مثال، چندی پیش توانستند 
نحوه بافــت فرش هایی در ابعــاد کوچک را یاد 
بگیرند. وی می گوید: »البتــه برخی از این افراد 
در رشــته های مختلف هنری باتجربه اند و حتی 
می تواننــد به دیگران آموزش دهنــد.« وقتی از 
عمیدی می پرسیم چه عواملی غیر از اعتیاد باعث 
شده تا پای این افراد به مرکز باز شود، می گوید: 
»دالیل زیادی وجــود دارد. از ضعف عاطفی در 

بهزیســتی می رفت، تا اینکه 3سال پیش در این 
رفت وآمدها سالمندانی معلول، مجهول الهویه یا 
بیمار و بی کس در گوشــه و کنار شهر دید که به 
حال خود رها شده بودند. دیدن این آدم ها دلش 
را به درد آورد. بچه هــا را به محل دیگری برد و 
سالمندان معلول و بیمار را جایگزین آنها در این 
مجموعه سرسبز کرد. »امیر عمیدی« که مدیریت 
این مرکز را برعهده دارد، می گوید: »این سالمندان 
به دالیل مختلف رها شده اند و اعضای خانواده آنها 
را نمی پذیرند. عده ای از آنها بیماری های خاصی 
مثل هپاتیت دارند و برخی هم به بیماری سرطان 
مبتالیند. تعدادی از آنها دیالیز می شوند و در بین 
آنها سالمندانی وجود دارند که به علت معلولیت، 
گم شدن یا رها شدن در معابر، جایی برای زندگی 
ندارند و اینجا رایگان نگهداری می شوند؛ یعنی در 
مجموعه ای که کنــار ریل راه آهن تهران ـ اهواز و 

پل شهید نواب قرار دارد.«

فرشته های زمینی
سالمندانی که به هر دلیلی امکان زندگی در 
کنار اعضای خانواده خــود را ندارند، اینجا برای 
خودشان صاحب خانواده شــده اند. مددکاران و 
پدریارها و مادریارها هوای شان را 24ساعته دارند. 
مراقب شان هستند و غذای شان را می دهند. اگر 
مریض شــوند همین فرشته های زمینی تا صبح 
بر سر بالین شان می نشینند و اگر نیاز به جراحی 
داشته باشند، پدریارها و مادریارها همراه آنها در 

خانواده ها گرفته تا فقر. تک فرزند شدن خانواده ها 
و ناتوانــی بچه ها در نگهداری از پــدر و مادرها، 
مجرد ماندن افراد تا زمان کهنســالی و فراموشی 

نیز برخی از این عوامل هستند.« 

زندگی جوان 30ساله در کنار سالمندان
وقتــی از عمیــدی دربــاره نحــوه پذیرش 
سالمندان می پرسیم، می گوید: »شرط پذیرش 
ســالمندان در این مرکز بررسی شرایط آنان از 
طرف قاضی ویژه دادسرای سرپرستی و معرفی 
از سوی ســازمان بهزیستی است. اگر سالمندی 
به دلیل بیماری خــاص، معلولیت یا توان مالی 
کم خانواده ها به مجتمع های قضایی یا دادسرای 
ناحیه25 معرفی شــود و قاضی واحد سرپرستی 
تشــخیص دهــد کــه نمی تواند کنــار اعضای 
خانواده اش زندگی کند یا اینکه ســالمندی پیدا 
شود که به حال خود رها شده باشد، به سازمان 
بهزیستی ارجاع و از آنجا به ما معرفی می شود.« 
مدیر مرکز سالمندان حجت، میانگین سنی افراد 
پذیرش شــده را این طور بیــان می کند: »اوایل 
سالمندان 70ســال به باال در این مرکز پذیرش 
می شدند، اما متأسفانه سن افراد بستری در حال 
پایین آمدن اســت و اکنون شخص 30ساله ای 
داریم که در این مرکز نگهداری می شــود. دلیل 
پذیــرش چنین افــرادی در مرکــزی که برای 
نگهداری ســالمندان راه اندازی شده، معلولیت 
آنهاســت؛ چراکه محلی برای نگهداری رایگان 

ساکنانمنطقههوایمانرادارند
این روزها مرکز نگهداری سالمندان حجت هوای 

دلپذیری دارد و سرسبزتر از همیشه است، اما عده ای 
از کهنساالن دوست دارند پاییز زود از راه برسد و برگ 

درختان را بریزد. آنها با لخت شدن شاخه درخت ها 
بهتر می توانند خانه بچه های شان را از اینجا ببینند و 
دل شان سبک شود، چراکه بچه های چندنفر از آنها 
ساکن همین منطقه اند. عمیدی می گوید: »در این 

3سال نزدیک به 15نفر از سالمندان پذیرش شده در 
این مرکز، ساکن منطقه17 و مناطق اطراف بوده اند. 

یک نفر را هم کالنتری امامزاده حسن)ع( به ما معرفی 
کرد و پیرزنی را پیدا کردیم که کنار بیمارستان 

ضیائیان در خیابان زندگی می کرد. در محله قلعه مرغی 
هم 2سالمند رهاشده پیدا کردیم و از محله جوادیه هم 

فردی را به ما معرفی می کردند.«
صحبت که به اینجا می رسد، از او می پرسیم ساکنان 
منطقه17 چقدر در تأمین نیاز افراد بستری در این 

مرکز به آنها کمک می کنند. می گوید: »الحق که 
ساکنان این منطقه خونگرم هستند و گاهی اوقات 

با اهدای مواد غذایی خشک، گوشت و... از این افراد 
حمایت می کنند. با این حال اغلب افرادی که در این 

منطقه زندگی می کنند درآمد زیادی ندارند که بتوان از 
آنها توقع زیادی داشت. محبت آنها به خصوص کاسبان 

محل همیشه شامل حال ما شده، ولی در همین منطقه 
بازارهای متعددی مثل بازار مبل وجود دارد که مالکان 
واحدهای تجاری می توانند دست ما را برای رسیدگی 

بهتر به سالمندان بگیرند. افراد زیادی هم در این منطقه 
وجود دارند که از فعالیت های مرکز بی اطالعند. آنها نیز 

می توانند یاریگر ما در کارهای خیرخواهانه باشند.«
عمیدی درباره علت بی اطالعی برخی از ساکنان منطقه 

از فعالیت های مرکز می گوید: »زمانی که کودکان 
بی سرپرست در این مجموعه نگهداری می شدند، 
برای حفظ شأن و کرامت آنها، درباره فعالیت های 

بهشت امام رضا)ع( اطالع رسانی نشد. پس از سکونت 
سالمندان، تصمیم به اطالع رسانی گرفتیم و با مسئوالن 

محلی از جمله »داود لطفی« شهردار منطقه گفت وگو 
کردیم تا بنرهایی در محله ها نصب شود. ایشان هم قول 

مساعد دادند. در این خصوص رسانه های محلی مثل 
همشهری محله و گروه های مجازی هم می توانند به ما 

در معرفی خدمات مرکز کمک کنند.«
وی اضافه می کند: »نگهبانی مجموعه به صورت 

24ساعته آماده دریافت کمک های مردمی است و از 
شهروندان می خواهیم در صورت امکان موادغذایی را 

جایگزین غذاهای آماده کنند.«

کرونارابیرونراندیم
سالمندان از گروه های پرخطری هستند که درصورت 
ابتال به بیماری کرونا، امکان به خطر افتادن جان آنها 
وجود دارد. به همین خاطر، با تالش مسئوالن بهشت 
امام رضا)ع(، چندی پیش به سالمندان این مجموعه 
واکسن کرونا تزریق شد. عمیدی با اعالم اینکه پیش 
از تزریق واکسن، تعدادی از سالمندان به این بیماری 

مبتال شدند، می گوید: »رفت  و آمد افراد متفرقه به 
مرکز ممنوع است و افراد بستری هم مالقات  کننده 

چندانی ندارند. با این وجود مرکز را قرنطینه کردیم و 
کارکنان هم در نوبت های 7 ـ 6روزه جابه جا می شدند. 
با وجود رعایت تمامی پروتکل ها، متأسفانه تعدادی از 

سالمندان و کارمندان مرکز به این بیماری مبتال شدند، 
ولی خوشبختانه سالمتی خود را به دست آوردند. از 

مهر سال گذشته هم تاکنون کسی به این بیماری 
مبتال نشده، ولی نکته مهمی که باید عنوان کنم این 
است که مددکاران این مرکز همانند مدافعان سالمت 

و حتی بیشتر از آنها در معرض ابتال به بیماری قرار 
دارند و باید اقدامی برای واکسیناسیون آنها انجام شود. 
نمونه اش »حسین آقاکوچکی« یکی از همکاران ماست 
که اینک به دلیل ابتال به بیماری کرونا در قرنطینه به 

سر می برد.«

»مجتمع سالمندان حجت «
خانه کهنساالن معلول، بیمار و رهاشده است

وقف زندگی 
زندگــی »امیر عمیــدی« با ســاکنان 

مجموعه حجت گره خورده اســت. این مدیر جوان 
و همسرش »حدیثه محمدی« زمانی که قرار شد اینجا به 

محل نگهداری ســالمندان تغییر کاربری بدهد، خانه و زندگی 
خــود را رها کرده و به مدت 3ماه در این مجموعه زندگی کردند. 
عمیدی در کنار رســیدگی به امور مجموعه، هر روز سراغ تک تک 
ســالمندان می رود و پای حرف های شان می نشیند. همسرش نیز 
پا به پای او در ایــن مرکز تالش می کند و حتی در طول هفته، 
دختر 8ماهــه خود »ری را« را با خود بــه اینجا می آورند تا 

کمــی از دلتنگی پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی کم کنند 
که مثل »اصغر« آقا صاحب نوه اند، اما به هر دلیلی 

نمی توانند آنها را مالقات کنند و فقط دل 
به عکس های شان دوخته اند. 

قصه عجیب ساکنان بهشت
هر کدام از ساکنان مجتمع حجت زندگی پرماجرایی 

داشــته اند و روزها و هفته ها می توان پــای صحبت تک تک آنها 
نشست. می توان یک کتاب از زندگی هرکدام نوشت و حتی از زندگی شان 

فیلم و سریال ساخت. بین آنها پزشک متخصص زنان تا فارغ التحصیل دانشگاه های 
خارج از کشور وجود دارد. برخی های شان اقامت کشورهای دیگر را داشته اند و عده ای 

هــم کارخانه دار و کارتن خــواب بوده اند. آقا »محمود« تکنســین بالگردهای کبری بوده، 
»اصغر« آقا از کفاش های بســیار قابلی بوده که به صورت حرفه ای در رشته ژیمناستیک فعال 

بود، آقا »ناصر« از رزمنده های بســیجی بوده که هنوز با ترکش های باقیمانده از جنگ در اینجا 
زندگی می کند و »نهال« خانم که به 3زبان فرانسوی، انگلیسی و روسی مسلط است. »احمد« آقا 
هم مهندس راه آهن و ســردبیر یک مجله در آلمان بوده و همیشه می توان او را روی تخت دید که 
مشغول خواندن کتاب است. قصه زندگی آقا »نعمت« هم شنیدنی است که سال هاست مسئولیت 
رســیدگی به درخت ها و گیاهان را برعهده دارد. روزگاری یک ملوان نیروی دریایی که بوکســور 
قابلی هم بوده، در اینجا نگهداری می شد. او کشورهای زیادی را سیاحت کرده و حتی یک روز 
مهمان »محمدعلی کلی« بوکسور معروف جهان شده بود، اما بعد از جدایی از همسرش به 

تنهایی وارد کشــور شــده و دار و ندارش را یکی از دوستانش برده بود. مسئوالن بهشت 
امام رضا)ع( برای رســاندن او به فرزندانش تالش کردند ولی بچه هایش به مراسم 

تدفین او رسیدند. آقای »شاهسون« هم مهندس الکترونیک و 28سال ساکن 
هلند بوده و فردی به نام »علی« آقا در این مرکز زندگی می کند که 

به علت تصادف و سکته، قدرت تکلم خود را از دست داده 
و کسی از گذشته و خانواده اش خبر ندارد. 

 اشــک امانش را بریده و کم مانده از حال برود. پدرش را محکم در آغوش گرفته و صدای گریه هایش در فضا پیچیده است. پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
چشم به آنها دوخته اند. خیلی هایشان حسرت می خورند و دوست دارند برای یکبار هم شده، بچه های شان را این طور در آغوش بگیرند، اما حیف که کسی 
به مالقات شان نمی آید. طولی نمی کشد که به دختر خبر می دهند باید از پدرش جدا شده و همراه شوهرش که بیرون مرکز ایستاده، از آنجا برود. جدا شدن 
از پدر ســخت است. چند بار می رود و برمی گردد، اما صدای بوق ممتد ماشین که می آید، می فهمد که دیگر حوصله شوهرش سر رفته و باید هرچه زودتر 
مرکز را ترک کند. دختر که می رود، هق هق گریه های پدر به هوا بلند می شود و دیگر نمی تواند خودش را کنترل کند. عمو رحمان که مددجو و »پدریار« 
است، سراغش می آید. نازش را می کشد و ویلچرش را حرکت می دهد. هر  کاری از دستش بر می آید، برای رهایی او از این وضعیت انجام می دهد. پدربزرگ 
و مادربزرگ ها چشم از او می دزدند و جوری وانمود می کنند که انگار چیزی ندیده اند. »مجتمع سالمندان حجت« که زیرمجموعه »بهشت امام رضا)ع(« دایر 
شده، کم از این قصه های تلخ ندارد؛ مجموعه ای که جمعی از سالمندان در آن زندگی می کنند و نه تنها اعضای خانواده آنها را به دالیل مختلف نپذیرفته اند، 

بلکه جایی برای نگهداری آنان وجود ندارد. 

ابوذر چهل امیرانی

می
ست

ر ر
می

: ا
س

عک
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 هویتذره بین

این گزارش شما را با ویژگی های خاص منطقه 18 آشنا می کند

دورهمی»برترین« ها 
   مناطق 22 گانه شــهر تهران هر چند از لحاظ مرزبندی های جغرافیایی تفاوت دارند، اما با نگاهی 

دقیق به بافت فرهنگی و اجتماعی، موقعیت های اقتصادی و سیاسی و... می توان به تفاوت های دیگری 

نیز دست پیدا کرد که خاص هر منطقه از شهر تهران است. در یک جمله هر منطقه حال و هوای خاص 

خودش را دارد. در این گزارش در جســت وجوی موقعیت های خاص و ناب منطقه18 به نکات جالبی 

دست پیدا کردیم که آگاهی از آنها برای شهروندان می تواند جالب باشد.  

مریم قاسمی

 15خرداد؛ پرمخاطب ترین کتابخانه
کتابخانه 15 خرداد، 3 هزار و 200 عضو کتابخوان دارد. 
این کتابخانه 15 هزار و 350 جلد کتاب دارد که در مخازن 
و قفسه های کتابخانه نگهداری می شــود. این کتابخانه 
2 سالن و مجموعه مجزا برای اســتفاده بانوان و آقایان، 
یک اتاق کنکور، دفتر مجمع نویسندگان و فرهیختگان 
دارد. کتابخانــه 15 خرداد یکی از مراکز فرهنگی فعال و 
خدمت رســان منطقه18 است که در حوزه های مختلف 
به شــهروندان خدمت می دهد. این کتابخانه در خیابان 

یادگارامام)ره(، داخل بوستان 15 خرداد است. 

چهارده معصوم)ع(؛ قدیمی ترین مسجد
مســجد چهارده معصوم)ع( قدیمی ترین مســجد 
منطقه18، در محله حســینی – فردوس واقع شــده 
و بیــش از 50 ســال قدمــت دارد. به گفته »ســید 
محمدصادق نوری« از معتمدان و شــورایاران باسابقه 
محله، این مسجد دارای فعالیت های مذهبی و فرهنگی 
است. از جمله برنامه های این مسجد، مسابقات قرآنی 
اســت که در روزهای کرونایی به طور مجازی برگزار 
می شــود. کمک های مؤمنانه توســط خّیران محله 
از برنامه های فرهنگی و مردمی مســجد اســت. در 
این مسجد ســازمان مردم نهاد خّیران کوثر دانیال و 
کانــون فرهنگی و هنری ولی امر)عــج( فعالیت دارد. 
متولی و بنیانگذار این مســجد، مرحوم حجت االسالم 
»سیدابراهیم نوری« و »سیدابوالفضل نوری« است. در 
حال حاضر »سیدمحمدحسین نوری« و »سیدصادق 
نوری« ائمه جماعات این مســجد هستند که بیش از 

20 سال است که به اهالی محله خدمت می کنند. 

خوش حساب ترین شهروند 
 بعضی شــهروندان با پرداخت به موقع عوارض 
ســاالنه جزو برندگان مســابقه خوش حسابی سال 
انتخاب و معرفی می شــوند. در ســالی که گذشت 
»  ابوالفضــل غیاثــی« با پرداخت عوارض شــهری 
پســماند و شهرســازی همچنین عوارض کسب و 
پیشه به عنوان خوش حساب ترین شهروند منطقه به 
حســاب می آید که از سوی شهرداری منطقه مورد 

تقدیر قرار گرفته است. 

پروژه علمی و آموزشی شهربانو؛ 
خبرسازترین

 پروژه علمی و آموزشی شهربانو یکی از پروژه های 
مهم و خبرســاز در این منطقه است. این پروژه که 
مختص بانــوان و دختران ســاکن در محله های 
18 گانه است با هدف افزایش مشارکت اجتماعی، 
جذب فرصت های علمی، انجام فعالیت های فرهنگی 
و آموزشی، همراه با 11 کالس آموزشی مجازی در 
زمان کرونا همه روزه از ســاعت 8 صبح تا 8 شب 
پذیرای بانوان و دختران است. این مجموعه با هزار 
و 550 متر زیر بنا در 2 طبقه در مجاورت بوستان 

نرگس قرار گرفته است. 

بوستان قائم)عج(؛ پرمخاطب ترین تفرجگاه 
بوستان قائم)عج( در بلوار معلم یکی از بوستان ها 
و مراکز تفریحی و گردشگری منطقه در منطقه 18 
به حســاب می آید. درختان میوه از جمله زیتون، 
تــوت، شــاه توت و... زیادی در این بوســتان دیده 
می شــود. اگر در فصل بهار گذرتان به این بوستان 
بیفتد، می بینیــد که شــهروندان در حال چیدن 
توت یا در ســایه آنها در حال اســتراحت هستند. 
نکته دیگری که در این بوســتان توجه ها را به خود 
جلب می کند حضور سالخوردگان است که پیش از 
کرونا از برنامه های ورزش صبحگاهی در ایســتگاه 

تندرستی استفاده می کردند. 

شهربانو؛ اختصاصی ترین مجموعه ورزشی 
بانوان 

مجموعــه ورزشــی و فرهنگی شــهربانو واقع 
در خیابــان قائم)عــج(، جنب بوســتان قائم)عج( 
و روبــه روی بوســتان آموزش ترافیک شــهرداری 
منطقه18، اختصاصی ترین مجموعه های ورزشــی 
بانوان به شــمار می رود که در اختیار این قشر قرار 
گرفته و آقایــان حق ورود به آن را ندارند. شــاید 
پس ازپیروزی انقالب اســالمی مجموعه شهربانو، 
نخســتین مرکزی باشــد که با کارایــی متفاوت 
مختص بانوان راه اندازی شــده است. این مجموعه 
چندمنظوره شامل ســالن های رزمی، بدنسازی و 

ورزش های توپی است. 

بزرگراه سعیدی؛ پررفت وآمدترین معبر 
ازشــریان های  یکی  آیت اهلل ســعیدی  بزرگراه 
اصلی شــهر تهران است که در منطقه ما واقع شده 
است. بزرگراه آیت اهلل سعیدی از معابر پررفت وآمد 
منطقه اســت که شــهروندان برای رفتن به مرکز، 
غرب، شمال و... شهر تهران از اینجا عبور می کنند، 
بنابراین پلیس راهور با حضور دائم و مستمر تالش 
می کند امنیت عبور و مرور در این شــاهراه برقرار 

باشد. 

اسالمی؛ قدیمی ترین گرمابه عمومی 
حمام اسالمی در خیابان شهید سلیمانی یکی از قدیمی ترین گرمابه های منطقه است. گرمابه هنوز فعال 
اســت و کارگران فصلی و ساختمانی به ویژه اتباع افغان برای استحمام و نظافت به اینجا می آیند. در قدیم 
بخش مردانه و زنانه در 2 قسمت عمومی و نمره فعالیت داشت که اکنون قسمت مردانه انفرادی دایر است. 

این حمام قدیمی بیش از 60 سال قدمت دارد. 

بلوار شهیدان بهرامی؛ پرترافیک ترین 
خیابان شــهیدان بهرامی بــه دلیل حجم 
رفت وآمــد خودروهــا پرترافیک ترین مســیر 
منطقه اســت. وجود بازارچه پوشــاک، کیف 
و کفش و فروشــگاه های بــزرگ در دو طرف 
این خیابان باعث شــده تا مسافران زیادی در 
خیابان شهیدان بهرامی رفت وآمد داشته باشند. 
مسئوالن شــهرداری مدت هاست که تعریض 
این معبــر را به صورت جدی دنبال می کنند تا 

رفت وآمد شهروندان تسریع شود. 

جست وجو در تاریخچه شفاهی 
»پشت خط«

 روزی روزگاری
محله نجارها

  صدای آمدن قطار از چندین متر آن طرف تر می آید. نگاه ها به سمت حریم خط راه آهن می چرخد. 
انگار منتظر کسی هستند. مسافران قطار از پشت شیشه ها دیده می شوند. کودکان و نوجوانان محله 
که دیدن قطار برایشان جالب است با تکان دادن دستان خود به مسافران خوشامد می گویند. اینجا 
محله »پشت خط« است؛ محله ای که در مختصات جغرافیایی موازی خط راه آهن تهران  ـ اهواز واقع 

شده و به خیابان های منصور عمرانی، ساسان پژاند و شهید زقر منتهی می شود. 

 اوج خانه ســازی و مهاجرت ساکنان به 
محله پشت خط، دهه اول پیروزی انقالب 
اسالمی، بین سال های 50 تا 60 است، اما 
قبل از آن هم خانواده هایی ساکن این محله 
شده بودند. در کوچه ها و خیابان های محله 
سراغ شــهروندانی را گرفتیم که نسبت به 
بقیه قدیمی ترنــد و به اصطالح حق آب و 

گل دارند. 

رونق ساخت وساز و کار دست 
نجاران محله

اکنون پیشــرفت در حوزه های مختلف 
زندگی شهرنشــینی رخ داده است، به ویژه 
در حوزه ساخت وساز که هر ساله سازندگان 
از وســایل و تجهیزات مدرن تر برای جلب 
مشــتریان خود اســتفاده می کنند، اما در 
دور صنعت ساختمان سازی  گذشــته های 
بسیار ســاده بود، شــاید از جمله وسایل 
تزیینی خانه ها در ورودی آن بود که از چوب 
ســاخته می شد و هنرمندان نجار بر اساس 
دســتمزدی که می گرفتند روی زیبایی در 
منازل کار می کرد. »  کمیل معصومیان« از 
شــهروندان قدیمی محله است که به رونق 
بــازار کار نجاران پیش از دهه 50 اشــاره 
می کند. به گفته این شــهروند، درخواست 
کار از همــه جای تهران بــه نجاران محله 
چنان زیاد بود که آنها ناچار به دادن نوبت 

بودند تا بدقولی پیش نیاید. 
وی توضیح می دهد: »آن وقت ها نجارها 
با وسایل ســاده ای مثل اره، چکش، میخ، 
چســب و... در و پنجره چوبی می ساختند، 
مثل حاال نبــود که دســتگاه برش چوب 
داشته باشند و ظرف چند دقیقه چوب های 

مورد نظرشان را به هر حالتی در بیاورند.«
معصومیــان درباره هنر دســت نجاران 
محله می افزاید: »کارشان از ابتدا تا انتها با 
دست و بازوان خودشــان بود و آثار بسیار 
زیبایــی تولید می کردند. یادم هســت که 
یکی از نجــاران قدیمی محله فردی مؤمن 
و نیکــوکار بود و آن زمان در چوبی ورودی 
امامزاده حســن)ع( را ساخته بود که البته 
ســال ها بعد در ساخت وسازهای جدید در 
ایــن امامزاده به جای دیگــری انتقال پیدا 

کرد.«

کوزه گر از کوزه شکسته آب 
می خورد

شــاید بارها این ضرب المثل قدیمی را 
شنیده باشید که »کوزه گر از کوزه شکسته 
آب می خورد «، اما گاهی وقت ها اتفاق هایی 
روی می دهــد که دیگر فرصت آب خوردن 
با کوزه شکسته را هم به شخص نمی دهد. 
معصومیان در اینجــای صحبتش یادی از 

اوستا ســبحان نجار می کند که در کارش 
بســیار هنرمند و ماهر بود، اما بسان همان 
کوزه گر وسیله ای برای راحتی کار خودش 
درست نمی کرد. وی می گوید: »روزی اوستا 
ســبحان مجبور می شود از نردبان شکسته 
مغازه اش برای بــاال رفتن از دیوار خانه اش 
اســتفاده کنــد که در این حیــن به دلیل 
شکسته شــدن آخرین پله از نردبان چوبی 
ســقوط کرد، روی یک تکه ســنگ افتاد و 

از دنیا رفت.«
از اهالی  معصومیان می گوید: »بسیاری 
با نجاری کســب درآمــد می کردند و البته 
درآمدشــان خیلی کفاف زندگی شــان را 
نمی کــرد و آنها ترجیح می دادند چیزهایی 
را که می سازند بفروشند تا بتوانند پولی به 

خانه ببرند و گذران زندگی کنند.«

 تردد قطارها بیشتر شده است
تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل 
فراوانی مشــاغل مربوط به ساخت وسایل 

اینجا محله درودگران  به  چوبی 
هم می گفتند کــه رفته رفته با 
افزایش جمعیت صنوف و مشاغل 
دیگری در گوشه و کنار محله به 
وجود آمــد. »نظم علی حدادی« 
از شــهروندان قدیمــی محله با 
اندکی تأمل درباره مشکالتی که 
شهروندان از دیر باز تاکنون با آن 
»سرو  می گوید:  هستند،  مواجه 

صدای عبورو مرور انواع قطارهای مسافربری 
و باری در طول شبانه روز از جمله مشکالتی 
اســت که اهالی با آن روبه رو هســتند، اما 
چون کاری از دست شان ساخته نیست این 

وضع را تحمل می کنند.«
وی بــا بیان اینکه در چند ســال اخیر 
طرح زیرزمینی شــدن خط تهران ـ تبریز 
در قسمت شــمالی منطقه به اجرا درآمده 
و  تردد قطارهای ایــن خط نیز به مجموع 
رفت وآمدهای قطارهای خط تهران ـ اهواز 
اضافه شــده اســت، مردم بیشتر با مشکل 

آلودگی صوتی دست وپنجه نرم می کنند. 
حــدادی عقیــده دارد بایــد این خط 
قدیمی زیرزمینی شــود تا ساکنان اطراف 
با خیال راحت و دور از ســرو صدا وهیاهو 
به زندگی شــان ادامه دهند، چراکه تفاوتی 
بین شمال و جنوب شهر وجود ندارد و همه 
حق برخورداری از یک زندگی سالم و آرام 

را دارند. 
وی از دروازه قطار یاد می کند و می گوید: 
»مردم آمــدن قطار را از فاصله دور متوجه 
می شــوند، وقتی صدا نزدیــک و نزدیک تر 
می شود انگارفضای محله پر می شود از سر 

و صدای قطار.«

رضا نیکنام

نظم علی حدادی 
از شهروندان قدیمی 

محله
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تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی
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خبر ویژه

کرایهاتوبوسهایمنطقه17
اعالمشد

با توجه به درخواست های مردمی و جلوگیری از 
سوءاستفاده های احتمالی، نرخ کرایه اتوبوس های 
منطقه17 اعالم شــد. معاون حمل ونقــل و ترافیک 
شــهردار منطقه17 با درخواست از شــهروندان برای 
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی در اســتفاده از 
وســایل حمل ونقل عمومی گفت: »از ساکنان منطقه 
می خواهیم اگر مغایرتی در میزان دریافت کرایه مصوب 
از طرف رانندگان خطوط مشــاهده کردند، بالفاصله 
موضوع را از طریق سامانه1888 اعالم کنند تا در اسرع 
وقت اقدام الزم انجام شــود.« »سعید سراج« با اعالم 
اینکه نرخ کرایه ها از سوی شورای اسالمی شهر تهران 
تعیین شده، افزود: »کارشناسان معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهردار منطقه17 و اداره اتوبوسرانی مسئولیت 
نظارت بر اجرای صحیح این مصوبه را برعهده دارند.« 
به گفته وی، کرایه اتوبوس های خطوط شهید فتحی ـ 
دانشگاه جنگ )مترو(، مترو زمزم ـ پایانه شمشیری و 
میدان جلیلی ـ میدان انقالب اســالمی با کارت بلیت، 
15هزار و 180ریال و نقدی، 16هزار و 500ریال است. 
همچنین کرایه خطوط میدان بهاران ـ پایانه شــهید 
فیاض بخش با کارت بلیت، 18هزار و 330ریال و نقدی، 

19هزار و 500ریال تعیین شده است. 

پیشرفت95درصدیبازسازی
مسجدامامزمان)عج(

 عملیات بازســازی مســجد امام زمان)عج( در 
منطقه19، با 95درصد پیشرفت فیزیکی، مراحل 
پایانی خود را طی می کند. شهردار منطقه19 در این باره 
گفت: »بازسازی مسجد امام زمان)عج( با مساحت هزار 
و 650مترمربع یکی از مساجد محله شکوفه است که در 
3طبقه آغاز شده و به زودی اقدامات عمرانی آن به پایان 
خواهد رســید.«»علی توکلی« همچنین با اعالم اینکه 
عملیات بازســازی مســاجد حضرت ابوالفضل)ع( در 
نعمت آباد و اثنی عشــر در بهمنیار نیز از مرز 70درصد 
عبور کرده اســت، افزود: »بازســازی مسجد حضرت 
ابوالفضــل)ع( بــه مرحله اجرای کاشــیکاری و نصب 
سرامیک رســیده اســت. عملیات نصب گنبد فلزی، 
موزاییک کاری پشت بام، سنگ کف و بدنه داخلی نیز در 
مســجد اثنی عشر رو به اتمام است.« شهردار منطقه از 
اجرای نمای ساختمان سرای محله اسماعیل آباد خبر 
داد و گفت: »در حال حاضر پیشرفت عملیات عمرانی 
این سرای محله نیز به بیش از 50درصد رسیده است.«

ترمیمخطوطانتقالآبجاده
امینآبادبهغنیآباد

و   250 آب  انتقــال  لوله هــای  شکســتگی 
110میلیمتری جاده امین آباد به روستای غنی آباد 
ترمیــم شــد. مدیــر ناحیــه 17شــهریور آبفــای 
منطقه6تهران)شهر ری(با اعالم این خبر گفت: »در پی 
شکســتگی و نشــت آب در مســیر خط انتقال 250 
میلیمتری روستای امین آباد به غنی آباد، گروه امداد و 
عملیات ایــن ناحیه بدون قطعــی آب، برای ترمیم و 
شکســتگی خط لوله اقدام کــرد.« »مرتضی براری« 
فرسودگی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب را از دالیل 
شکســتگی خطوط لوله ذکر کــرد و افــزود: »برای 
پیشگیری از بروز حوادث مشــابه و جلوگیری از وارد 
آمدن خسارت به تأسیســات زیربنایی، طرح اصالح و 
بازسازی شــبکه به طول 475 متر در دستور کار قرار 

گرفته و به زودی اجرا می شود.«

هویتپیشخوانپیشخوان

شکل گیری منطقه 17 با مهاجرت یک امامزاده
شکل گیری اصلی بافت مســکونی اطراف بقعه امامزاده حسن )ع( و محله های آن به زمان 
مهاجرت یکی از نوادگان امام حســن مجتبی)ع( و پســرعموی حضرت عبدالعظیم)ع(، یعنی 
امامزاده حسن)ع( به این بخش از پایتخت برمی گردد. ایشان سال 65قمری، در زمان حاکمیت 
»عبدالملک بــن مروان« به ایران مهاجرت کرد. علت مهاجرت امامزاده حســن)ع( از عراق به 
کشورمان سختگیری زیاد خلیفه به شیعیان ذکر شده است. ایشان در این منطقه که آن زمان 
قریه ای به نام »جی اولیا« و از روستاهای ری بود، نقل مکان کرد و اینجا ساکن شد. جی اولیا 
منطقه ای حاصلخیز و دارای کشــت و زرع بود که تعداد کمی از کشاورزان در اراضی آن کار و 
زندگی می کردند. پس از رحلت امامزاده حسن)ع(، این منطقه به یکی از زیارتگاه های شیعیان 
تبدیل شــد و طی آن، هسته اولیه ســکونت در آن شکل گرفت. با این وجود، مهاجرت اصلی 
اهالی به این منطقه بین ســال های1335 تا 1348 انجام شــد و اراضی کشاورزی هم تغییر 
کاربری دادند و به ساختمان تبدیل شدند. پس از این زمان هم شاهد تغییر کاربری زمین های 
منطقه17 بودیم تا اینکه ســال1358 تقریبًا همه زمین ها به مناطق مسکونی و شهری تبدیل 
شد. متأســفانه در این زمان نظارتی بر ساخت وسازها وجود نداشت و به همین خاطر ساختار 
کالبدی بیشتر محله های آن بدون برنامه و هرگونه چشم انداز و راهبردی مشخص متحول شد و 
به صورت غیر ضابطه گسترش پیدا کرد. به این ترتیب، محدوده ای با کاربری کشاورزی، باغ داری 

و دامپروری به منطقه ای با کاربری مسکونی، صنعتی )کارگاهی( و تجاری تغییر ماهیت داد. 

بانوی مشهور ایرانی
ائمــه)ع(  از  شــهربانو  بی بــی 
نســب ندارد، ولی گفته می شود به 
همسری سیدالشــهدا)ع( و مادری 
امام ســجاد)ع( مفتخر است و این 
افتخــارات بقعه او را به محل زیارت 
دوستداران اهل بیت)ع( تبدیل کرده 
است. آرامگاه بی بی شهربانو بر فراز 
صخره ای کوهستانی در شهرری قرار 
آرامگاه درخور  ایــن  دارد. معماری 
توجه و هســته اصلی آن در دوران 
ساسانی شکل گرفته است. در جنوب 

 شرقی آرامگاه، بنای چهارگوش با پوشش ضربی سنگ و آجر وجود دارد که از عهد آل بویه به 
جا مانده است. حرم و اتاق طویل جنوبی آن در دوران ساسانی بنا شده و دیوارهای خارجی 
صحن از عصر سلجوقیان به یادگار مانده است. گنبد بقعه از آثار عهد دیالمه محسوب می شود 
و روی صندوق منبت کاری روی مزار، حدیث هایی از پیامبر)ص( و لقب های شهربانو حکاکی 
شده است. این صندوق بنا بر نوشته های روی آن سال 888هجری قمری ساخته شده  است. 
بنای اصلی بقعه از جنس ســنگ و گچ و طاق های آن آجری اســت. در پایین پله های بقعه 
بی بی شــهربانو، غار باریکی وجود دارد. در قسمتی از این غار پنجره ای مشبک قرار گرفته و 
زائران کنــار این پنجره برای نذورات 
خود شمع روشــن می کنند. اگرچه 
مســلمانان به آرمیدن همســر امام 
حسین)ع( در بقعه فراز کوه ری باور 
دارند، اما برخی از کارشناسان درباره 
هویت بانوی مدفون در بقعه شــک و 

شبهه هایی را مطرح می کنند. 

گردشگری
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الو محله

مبــارزه بــا جانــوران  پاسخ مسئول
مــوذی یکــی از برنامه هــای مهــم و 
محیط زیســت  اداره  همیشــگی 
طعمه گــذاری،  اســت.  شــهرداری 
سرپوشــیده کــردن نهرهــا، انهدام 
موش ها با تفنگ و استفاده از سموم 
قوی همــه از برنامه هایی اســت که 
به صورت دائمی در دســتور کار این 
اداره اســت. این میان ذکر این نکته 
حائــز اهمیــت اســت و آن اینکــه 
متأسفانه بعضی از شهروندان، بستر 
الزم برای حضور موش ها در نهرها و 
معابــر را بــا ریختــن زبالــه فراهــم 
می کننــد. وقتــی بســتر بــرای این 
جوندگان موذی فراهم باشــد، قطعاً 
آنهــا محیــط را بــرای زندگــی امــن 
می دانند. از شــهروندان درخواست 
می شــود زباله هــا به ویــژه ته مانده 
خوراکی هــا را به صــورت زباله هــای 
بسته بندی شــده در سطل های زباله 
بگذارند نه اینکه در نهرها رها کنند. 
ســید محمدجواد بهشــتی، شهردار 

ناحیه یک

پاســخ مسئول/ یکی  پاسخ مسئول
از مسائل مطرح در توسعه شهری و 
موضــوع  آن،  بــرای  برنامه ریــزی 
روان آب های ناشی از بارش نزوالت 
جوی اســت کــه موجــب آبگرفتگی 
معابر، روان شــدن ســیالب و بروز 
آبگرفتگی معابر می شود. بناب راین 
توجــه به ایــن چالــش شــهری در 
دستورکار شهرداری منطقه17 قرار 
گرفت و توانستیم در این محدوده 
با اجرای 17کیلومتر کانال جمع آوری 
احتمالــی  مشــکل  روان آب هــا، 
آبگرفتگی معابــر را برطرف کنیم و 
ایــن پــروژه در بیــش از 70معبــر 
عملیاتــی شــد. خیابان های شــهید 
قــدرت پاکی، تشــیع، زمــزم، نیک 
نفس، اکبر زاهد، مســجد، فرخنده 

و... برخی از این معابر بودند. 
داود لطفی، شهردار منطقه17

مبارزهباموشها
»نهرهای آب خیابان های  منطقه 18

شریعتی و شــهید رجایی پر از موش 
اســت و به راحتی ایــن موش ها دیده 
می شــوند که بین ســطل زباله، نهر و 
پیاده روها در رفت وآمد هســتند. البته 
شــهرداری بارهــا بــرای از بین بردن 
موش ها طعمه گذاری کــرده، اما تأثیر 
کمی داشــته و همچنــان موش ها در 
نهرهای این خیابان و خیابان طالقانی 

جوالن می دهند. 
خیابان  از  هاللــی  نازنیــن 

شریعتی

جلوگیریازآبگرفتگی،
پیشاززمستان

منطقه 17 محله هــای منطقه17 

قدمت زیادی دارند و بیشتر نهرها نیز 
سال ها پیش ساخته شده اند. به همین 
دلیــل در زمان بارش باران شــاهد 
و  در کوچه هــا  جمــع شــدن آب 
خیابان هــا هســتیم. بهتــر اســت 
فرارسیدن  از  پیش  مسئوالن شهری 
فصل های پاییز و زمســتان، اقدامی 

برای حل این مشکل انجام دهند. 
محمدی،  محمدمهدی جــان 

ساکن محله زمزم


