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خاطرات آن روز تلخ
«امنیت» نعمت بزرگی است که قدر آن را کشورهای اطرافمان مثل عراق،
افغانستان و ســوریه خوب درک میکنند .برای به دست آمدن امنیت
در کشــور عزیز ما خونهای زیادی ریخته شده و هزاران نفر به درجه
جانبازی رســیدهاند .قدیمیترها به خوبی به یاد دارند که کشور ما در
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دیوار مهربانی را احیا کنیم
اوایل زمستان ســال 1394بود که پدیدهای
بهنام «دیوار مهربانی» در شــهرهای مختلف و
به تبع آن در نقاط مختلف پایتخت رواج یافت.
بــه اینترتیب ،دیوارهایــی در محلهها انتخاب
شد تا شهروندان وسایل ،بهخصوص لباسهایی
را که به آنها نیاز نداشــتند ،در آن قرار دهند تا
نیازمندان آنها را بردارند و اســتفاده کنند .این
حرکت خداپســندانه با شعار «نیاز داری ،بردار!
نیاز نداری ،بگذار!» بازتاب زیادی داشــت و در
جنوب شــهر هم اجرا شد ،اما کمتر از یکسال
بعد به دالیلی برچیده و به فراموشی سپرده شد.
دیوار مهربانی برای نخســتین بار در شــهر
مشهد شکل گرفت و کسی نام و نشان نخستین
خیری که این کار را انجام داد ،نمیداند .سپس
به ســرعت چنین دیوارهایی در پایتخت ایجاد
و خبر آن نه تنها در رســانههای داخلی که در
رسانههای جهانی پخش شد ،اما با همان سرعتی
که دیوارهای مهربانی در محلهها شکل گرفت،
به همان سرعت فراموش شد و اکنون آثاری از
آن باقی نمانده است جز چند میخ به دیوارهای
خاکخــورده و کهنه محلههــا .دیگر خبری از
س در این دیوارها نیست و کسی هم رغبت
لبا 
نمیکند لباسی روی میخهایش آویزان کند.
با این اوصاف ،با اندکی جستوجو یک نمونه
نادر از دیوار مهربانــی را در تقاطع خیابانهای
شهید غالمرضایی (زمزم) و شهید عباس تقوایی
پیدا کردیــم که هنوز فرو نریخته و ســاکنان
محلههای زمزم و زهتابی روی آن لباس و کنار
دیوار وســایل ضروری زندگی را قرار میدهند
تا هممحلهایهای نیازمندشــان از آنها استفاده
کنند .شــرایط فعلی جامعه و بیکاری ناشــی
از شــیوع کرونا و از همه مهمتــر تورم و گرانی
لجام گسیخته اجناس و کاالها ،آدمی را به این
فکر میاندازد که بد نیســت بــرای احیای این
ایده اطالعرسانی شود و شــهروندان دوباره به
اجرای آن ترغیب شوند .همانگونه که گفتیم،
دیوار مهربانی به همان سرعتی که راهاندازی و
همهگیر شد بنا به دالیلی و نواقصی که داشت
خیلی زود هم ناپدید شــد .پایداری این پدیده
اجتماعی در یکــی از محلههای جنوبی تهران
اوالً نشــان میدهد که ظرفیتهای ویژهای در
چنین مناطقی برای گسترش این پدیده وجود
دارد و ثانیــا این فرض که نواقص این طرح زیبا
و انساندوستانه به دست سازمانهای مردمنهاد
بومی رفع و در شــکل جدیدی و در قامت نماد
مهروزی در محلهها رشــد کند ،کام ً
ال ممکن و
امکانپذیر است.

خبرکوتاه
منطقه« 16نگین همتی» نونهال ســاکن محله
جوادیه چهره «یحیی گلمحمدی» سرمربی تیم
پرسپولیس را با استفاده از مداد رنگی نقاشی کرد.
او با حضور در کمپ تمرینات تیم پرسپولیس این
نقاشی را به اسطوره فوتبال تقدیم کرد.
منطقه 18افــراد نیکوکار و جهادگــران قرارگاه
محرومیتزدایی جنوب غــرب تهران این بار به
نقاط محروم و حاشــیه شهرستان چابهار رفتند
و اقالم گوناگونی را میان ساکنان نیازمند توزیع
کردند.

بهرهبرداری از فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی؛ به زودی
مریم قاسمیـ پروژه ساخت
بزرگراه شهید بروجردی که در
سالهای گذشته آغاز شده و در چند
فاز عملیاتی و عمرانی دنبال میشود
از شــتاب خوبی برخوردار است و به
گفته شهردار منطقه  18بهزودی فاز
نخســت این بزرگراه به بهرهبرداری
میرسد.
شهردار منطقه  18با اعالم این خبر
گفت« :با تالش شبانهروزی همکاران
ما در معاونت فنی و عمران شهرداری
تهران این پروژه با ســرعت در حال
انجام اســت و در فاز نخست مســیر هزار و  700متری حد فاصل تقاطع
محور  45متری کن تا تقاطع خیابان شهید اصغری به مرحله بهرهبرداری
میرسد».
«سیدمحمد فیاض» درباره مشخصات فنی پروژه شهید بروجردی گفت:

«فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی
شامل  2باند شمالی و جنوبی و یک
خط اضطراری اســت که در ماههای
آینده بهرهبرداری میشود».
او یادآور شد که مهمترین چالش این
پروژه ترافیکــی رفع معارضان ملکی
بوده که پس از آن عملیات زیرسازی،
روسازی و جمعآوری شبکه آبهای
سطحی اجرا شد.
فیاض ادامه میدهد« :فاز نخســت
بزرگــراه شــهیدبروجردی  3هزار و
700متــر طــول دارد و حد فاصل
بزرگراه آزادگان تا میدان جانبازان اســت که با بهرهبرداری از آن عالوه بر
تأمین امنیت و تسهیل دسترسیهای شرقی و غربی ،شهروندان از دردسر
تردد خودروهای ســنگین در این محدوده از شــهر بهطور کامل خالص
خواهند شد».

مبارزه با آفت پوستخوار درخت کاج

عملیات مبارزه با سوســکهای پوستخوار درختان
کاج در قالــب نصــب تلههــای ویژه در بوســتانهای
منطقه 19آغاز شد .معاون خدمات شهری و محیطزیست
منطقه 19با اشــاره به اینکه سوسکهای پوستخوار از
مهمترین آفتهای درختان سوزنیبرگ از جمله کاجها
هســتند ،گفت« :با توجه به اینکه وجود این نوع آفتها
باعث خشک شدن بسیاری از درختان میشود ،عملیات
مبارزه غیرشــیمیایی با آنها برای کنترل و جلوگیری از
آسیب رسیدن به درختان سالم در بوستانهای منطقه
آغاز شــده است« ».مجید صبوری» افزود« :سوسکهای پوستخوار و قهوهای رنگ کاج  2تا
3میلیمتر طول دارند که داخل پوست درخت زندگی میکنند و سمپاشی تنه درختان با سموم
مختلف برای از بین بردن آنها بیتأثیر اســت».صبوری ادامه داد« :تاکنون تلههای ویژه روی
درختان کاج بوستانهای بهشت22 ،بهمن ،یاس ،شادی ،اسماعیلآباد ،باران ،بهار ،گلستان و
شریعتی نصب شده است ».به گفته معاون شهردار منطقه 19این طرح در قطعات جنگلکاری
محدوده نواحی 4و  5نیز اجرا خواهد شد.

پایش آب شرب باقرشهر پس از آتشسوزی

نشــت مواد نفتی و آتشسوزی پاالیشگاه نفت تهران
به منابع تأمین آب شــرب باقرشــهر آسیبی وارد نکرده
است .معاون نظارت بر بهرهبرداری آبفای منطقه6تهران
با اعالم این خبر گفت« :پس از بروز حادثه نشــت مواد
نفتی و آتشســوزی در مخازن پاالیشگاه بزرگ تهران،
در یک عملیات  ۵ساعته ،از  ۱۶چاه محدوده پاالیشگاه،
شامل چاههای شهری و روستایی زیر پوشش امور آبفای
باقرشــهر نمونهبرداری مخصوص اندازهگیری ترکیبات
نفتی و مواد آلی آب صورت گرفت« ».حسین نامداری»
افزود« :بر اساس نتایج حاصل از نمونههای بررسی شده ،حادثه اخیر پاالیشگاه تهران تاکنون
تأثیری بر روی کیفیت آب شرب نداشته است ».به گفته نامداری پایش آب شرب باقرشهر تا
حصول اطمینان از تأثیر نگذاشتن حادثه بر روی منابع تأمین آب ،در میانمدت و درازمدت
ادامه دارد .باقرشهر در مجاورت پاالیشگاه تهران واقع شده است.

تیمملی تکواندو با مربیگری بچه جوادیه سوم شد

تیمملی تکواندو ایران با مربیگری «فریبرز عسگری»
ساکن محله جوادیه با کسب یک مدال طال ،یک نقره و
یک برنز بر سکوی سوم آسیا ایستاد .به گفته مدیر اداره
ورزش شهرداری منطقه  ،16این دوره از مسابقات رزمی
با حضور قهرمانان و تیمهای ورزشــی شناخته شده از
نقاط مختلف آسیا برگزار شد که در پایان در رقابتهای
تکواندو مردان ،تیمملی کرهجنوبی با کسب  2مدال طال،
 2نقره و یک برنز و  381امتیاز بهعنوان قهرمانی دست
یافت و ازبکســتان با  239امتیاز ،نایب قهرمان ،ایران با
 207امتیاز مقام سوم و اردن نیز به مقام چهارم آسیا دست یافتند« .رضا کنگرانی» با تبریک
این پیروزی از زحمات و تالش فریبرز عسگری از مربیان صاحب عنوان و شناخته شده آسیا،
که در محله جوادیه رشد و پرورش یافته ،قدردانی و ابراز امیدواری کرد که در فرصتی مناسب
با اجرای برنامهای ویژه از اعضای تیمملی تکواندو ایران تقدیر خواهد شد.

چهره
همراه با افتخارآفرین مسابقات پژوهشی
دانشآموزی

پژوهشسرای جوانه
فرصتی برای
دانشآموزانجنوبشهر
«آیــدا کریمی» دانشآمــوز پایه دهم
مدرسه شاهد ریحانهالرسول منطقه19
در 8ســالگی نخستین ایده خود را با موضوع
«لوبیــا کی بــه دنیا میآید» در جشــنواره
«جابربنحیان» مطرح کرد .او بعد از تحقیق و
آزمایش روی این ایــده با تالش مضاعف به
کسب مهارت بیشتر و ارائه ایدههای خالقانهتر
روی آورد و بــا تشــویق دبیران مدرســه و
حمایتهای خانواده هر سال در جشنوارههای
دانشآموزی شرکت کرد و صاحب مقامهای
متعدد شــد .این دانشآموز فعال معموالً هر
ایدهای را با توجه به نیــاز جامعه برای بهتر
شدن اوضاع طرح میکند .او با هدف حمایت
از پدربزرگهــا و مادربزرگهــا 2اختراع با
موضوع «عصای هوشمند» و «نرمافزاری برای
ســالمندان» را پیگیــری و با ارائــه آنها در
جشنواره خوارزمی مقام اول را از آن خود کرد.
همهگیری کرونا و تحصیــل دانشآموزان و
دانشــجویان بهصورت مجازی بهانهای برای
تمرکز اخیر کریمــی روی این موضوع بوده
اســت .او چندی پیش با ارائه نرمافزاری در
زمینه ارتقای آمــوزش مجازی برای
دانشآموزان و دانشــجویان در
مسابقات ایده و خالقیت دانشگاه
پیام نور هم شرکت و مقام سوم
این دوره از مسابقات را کسب
کرده است .ثبت این ایده
در کتــاب الکترونیکــی
ایدههای برتر هم از دیگر
افتخارات او محســوب
میشود .این دانشآموز
پایه دهم که در رشــته
نقاشــی ســیاه قلم و رنگ
روغن هم فعالیت میکند،
امکانــات پژوهشســرای
جوانه منطقــه 19را برای
رشد دانشآموزان بسیار
مفید میداند.

افتتاح دومین نیروگاه خورشیدی منطقه۱۷

دومین نیروگاه خورشــیدی منطقه 17با توان تولید ۲۰کیلووات
برق با حضور نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و مدیران شهری به
بهرهبرداری رسید« .داود لطفی» شهردار منطقه 17اجرای این طرح
را نشــان از جدیت مدیریت شهری در تولید انرژیهای تجدیدپذیر با
رویکرد محیطزیســت پایدار عنوان کرد و افزود« :این نیروگاه ساالنه
۳۰هزار کیلووات ســاعت برق تولید خواهد کرد که منجر به کاهش
ساالنه ۲۲تن دیاکسید نیتروژن میشود».
در این مراسم «احسان خاندوزی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شــورای اسالمی گفت« :خوشــبختانه اقدامات ارزندهای در
حــوزه تولید انرژی تجدیدپذیر بهعنوان یک انرژی پاک و طبیعی در
کشــورمان صورت گرفته و این اقدام شهرداری منطقه ۱۷گام بلندی
در کاهش تولید سوخت فسیلی است« ».سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس
شورای اسالمی هم در آیین افتتاحیه این نیروگاه خورشیدی گفت« :با وجود اینکه منطقه ۱۷در
جنوب تهران واقع است و وسعت اندکی نسبت به سایر مناطق شهر تهران دارد ،مدیریت شهری
این منطقه اقدامات ارزشمندی در حوزه محیطزیست انجام داده است .افزایش سرانه فضای سبز و
توجه به تولید انرژیهای تجدیدپذیر ،نشانه عزم جدی مدیریت شهری منطقه در این حوزه است».

پایش نقاط مستعد آلودگی زیستمحیطی

بازدیدهای میدانی و گشتهای محیطزیستی با هدف پایش و
شناسایی نقاط دارای ظرفیت آلودگی در منطقه 19انجام میشود.
شهردار منطقه 19با اشاره به اینکه رصد مستمر کانونهای آالینده
و رفــع آنها از برنامههای اولویتدار واحد حفاظت از محیطزیســت
منطقه است ،گفت« :در حال حاضر بازدیدهای میدانی از کانونهای
مســتعد آلودگی با اعزام تیم کارشناســی متشــکل از کارشناسان
محیطزیست آغاز شده است« ».علی توکلی» با بیان اینکه فعالیت
همــه واحدهای صنفــی ،کارواشها و کارخانههــا در زمینه ایجاد
آالیندههای محیطزیستی بررسی و موارد جمعآوری شده برای رفع
به مســئوالن مربوطه اعالم میشود ،گفت« :این فعالیت گام مهمی
در تحقق اهداف برنامه پنج ســاله سوم توسعه شهر تهران است که
به دنبال آن برنامههای ویژهای با هدف حفظ محیطزیست در این منطقه پیگیری میشود».
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ق 7 16
81

ق 7 16
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1000

متر نیوجرسی در تقاطع غیرهمسطح
بلوار جانبازان نصب شده تا رانندگان
عبوری برای تعیین مسیر از آن
استفادهکنند.

65

درصد پیشرفت فیزیکی در ساخت
کوشک فرهنگی و ورزشی در
مسیر باغراه حضرت فاطمه(س) در
محدوده ناحیه یک شهرداری منطقه
 18حاصل شده است.

200

کودک کار و آسیبدیده اجتماعی
در مقاطع ابتدایی و متوسطه از
خدمات مختلف آموزشی ،مددکاری،
روانشناختی و توانمندسازی مرکز
پرتو منطقه 19بهرهمند میشوند.

شورایاری
«علیرضا نوری» دبیر شورایاری محله
بهداشت:

کار بزرگی با مشارکت مردم
انجام شد

به تازگی یادمان  2شهید
گمنــام دوران دفاعمقدس
در بوستان گلستانه شهرک
ولیعصر(عــج) ســاخته
شــده و در همیــن مدت
کوتاه جایــگاه فراوانی بین
شهروندان پیدا کرده است.
هزینه ســاخت این بنای فرهنگی از کمکهای
مردمــی بوده و هیــچ ســازمانی در این زمینه
مشــارکت نکرده اســت« .علیرضا نوری» دبیر
شــورایاری محله بهداشت که دبیر کارگروه فنی
و عمران شــورایاران منطقه  18اســت ،در این
زمینــه میگوید« :وقتی که شــهروندان متوجه
شدند قصد داریم چنین یادمانی را در دل محله
بسازیم با جان و دل استقبال کردند .هرکسی به
اندازه توانایی مالی خود در این کار مشارکت کرد
تا اینکه با جمعآوری  120میلیون تومان اجرای
این پروژه شروع شد».
وی تأکید میکند که این کار بزرگ فرهنگی
با مشــارکت خودجــوش اهالی انجام شــده و
شــهرداری منطقه  18در مناسبسازی محیط
پیرامون یادمان ،سنگفرش پیادهرو و ...مشارکت
کرده اســت .نوری ادامه میدهــد« :از این پس
هیأتهای مذهبی در ایام و مناسبتهای خاص
میتوانند از این فضــای معنوی و روحانی برای
اجرای برنامهها استفاده کنند».
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شهردار ناحیه یک منطقه 18
خبر داد:

رونق بازی و تفریح
در تابستان 1400

امام جماعت مسجد موسی
بن جعفر(ع) محله ابوذر غربی میگوید« :ملت
بصیــر ایران از ابتدای انقالب تاکنون وظایف خود را به
افزایش
درســتی انجام دادهاند و حال نوبت افراد منتخب است تا
سرانه فضای به شایســتگی به وظیفه خود عمل کنند .پیش از هر چیز،
آنها باید سخنان مردم را به خوبی بشنوند و برای حل مشکالت
سبز
شــهروندان قدم بردارند ».حجتاالســام «احمد اسالمی» ادامه
میدهد« :ســاکنان شهیدپرور منطقه 17هم همیشه ثابت کردهاند که
پیرو خط رهبری و نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند و تقدیم 4هزار شهید و
دهها جانباز در دوران دفاع مقدس ،نمونه بارز این ادعاست .با این وجود منطقه17
از مناطق محروم پایتخت است که متأسفانه کمتر توسعهیافته است .این منطقه از
کمبود فضاهای سبز ،مراکز فرهنگی و تفریحی رنج میبرد و الزم است اعضای جدید
شــورای اسالمی شــهر تهران فعالیتهایی برای افزایش این سرانهها در این بخش از
پایتخت انجام دهند ».وی با اشاره به اقدامهایی که تاکنون در این منطقه انجام شده
میگوید« :کارهای خوبی از سوی شهرداری تهران در دوره پنجم شورایشهر
انجام شــده ولی کافی نیســت .بهعنوان مثال؛ مسئوالن شهری برای
ساخت بوستانهای جدید در محلهها تالش کردند ،اما هنوز
سرانه فضای سبز در این منطقه نسبت به جمعیت
کم است».

فرهاد کنکاش

اگرچه همزمانی ششــمین دوره انتخابات شورای اسالمی شــهر تهران با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری ســبب شد تا توجه و اطالعرسانی کمتری به این موضوع شود ،اما شهروندان تهرانی توانستند از بین
2هزار و 294کاندیدا21 ،فرد را برای فعالیت در این پارلمان شــهری انتخاب کنند .بیشــک انتخاب این تعداد
کاندیدا از بین لیست بلند باالیی که در شورایشهر نامنویسی کرده بودند ،بسیار سخت بود ،اما شهروندان ثابت
برای آبادانی و توسعه پایتخت
کردند که میتوان با دقت برنامهها و شعار کاندیداها را بررسی و افراد شایستهای را 
انتخاب کرد .با توجه به مشارکت زیاد ساکنان منطقه 17در این دوره از انتخابات ،سراغ تعدادی از اهالی رفتیم تا
بدانیم مهمترین درخواست آنان از اعضای جدید شورای اسالمی شهر تهران چیست.

«امین مجتهــدی» که در
دورههای قبل عضو شورایاری منطقه ۱۷بوده و
خط آهن
ی آبادانی و توسعه محلهها را
تالشهای مدیریت شهری برا 
زیرزمینی شود از نزدیک دیده است ،میگوید« :فعالیتهای خوبی در این منطقه
انجام شــده و الزم اســت در دوره جدید شورای اسالمی شهر تهران
تــداوم پیدا کند ».وی ادامه میدهد« :یکــی از کارهایی که در این دوره
انجام شد ،زیرزمینی شــدن خط آهن تهرانـ تبریز بود که با تالش مدیریت
شــهری به بار نشست و اکنون روی بام تونل قطارها ،باغراه حضرت فاطمه(س) در
حال ساخت است .امیدواریم تکمیل این باغراه در برنامههای اعضای جدید شورای
اسالمی شهر تهران قرار گیرد ».مجتهدی با اشاره به پرداخت 180میلیارد تومان از
ســوی شهرداری به شرکت راهآهن برای استفاده از زمینهای آزاد شده در این خط
آهن میگوید« :ساکنان منطقه ۱۷امیدوارند چنین طرحی در خط آهن تهرانـ اهواز
هم اجرا شــود .البته شنیدهام مسئوالن شرکت راهآهن درحال افزایش یک خط دیگر
در این مسیر هستند و در صورت انجام این کار ،مشکالت زیادی به اهالی تحمیل
میشود .از اعضای جدید شورای اسالمی شهر تهران میخواهیم مانع این کار
شــوند و تا زمانی که طرح زیرزمینی شدن خط آهن تهرانـ اهواز اجرا
نشده ،نصب دیوار صوتی در حریم خط آهن را تصویب و اجرا
کنند .با این اقدام ،تا حدودی از آلودگی صوتی لب
خط کاسته میشود».

این شهروند خالق هر روز در جمع بچههای محلهاش
یک مسابقه مهیج فکری برگزار میکند

«مـافیابازی»
در بوستان گلستانه
مریم قاسمی

بهطور اتفاقی متوجه کودکان و نوجوانانی شدم که زیر سایه درختان دور هم جمع شده بودند و مشغول

بازی بودند ،اما این بازی بســیار متفاوت بود و به همین دلیل رهگذران با دیدن آن کمی درنگ میکردند تا

درخواست ساکنان منطقه 17از اعضای جدید شورای اسالمی شهر تهران

قطارآبادانی را پیش برانید
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«کاندیداهای
زیــادی به مســاجد
منطقه 17از جمله مسجدجامع ابوذر
ی آبادانی محلهها دادند .درخواست
آمده و وعدههایی برا 
ما از آنها عمل به وعدهها و ادامه فعالیتهای شهری است که
در دوره پنجم شورای اسالمی شهر تهران در این منطقه شروع شده
است ».این جمالت را «خیراهلل سعادت آگاه» بر زبان میآورد و ادامه میدهد« :در
دورههای گذشــته اقدامهای خوبی از سوی شهرداری تهران در منطقه ۱۷با حمایت
اعضای شورای اســامی شهر تهران انجام شد که نمونهاش راهاندازی ایستگاههای مترو
بود .در ضلع جنوبی منطقه یعنی بزرگراه شهید چراغی ،ایستگاههای مترو زمزم ،عبدلآباد و
شریعتی در خط 3راهاندازی و باعث تسهیل د ر تردد ساکنان منطقه شد .الزم است این اقدام
شهری در دوره جدید شورای اسالمی شهر تهران ادامه داشته باشد و ایستگاههای جدیدی
در بخشهای دیگر منطقه 17راهاندازی شود ».این جانباز و برادر شهید «نعمتاهللسعادت
آگاه» ادامــه میدهد« :منطقه ما به دلیل خطوط راهآهن در بنبســت قرار گرفته و
دسترسی به مناطق دیگر سخت اســت .با راهاندازی ایستگاههای مترو در بخش
مرکزی منطقه ،این مشکل تا حد زیادی برطرف میشود .مترو وسیلهای ارزان
برای سفرهای درونشهری است و ساکنان جنوب شهر استقبال زیادی
از آن میکنند .بنابراین توســعه خطوط مترو در این مناطق
باید در اولویت برنامه اعضای جدید شورایشهر
باشد».

چهارشنبه  2تیر  1400شماره 807

چهارشنبه  2تیر  1400شماره 807

در محله

مناط

4

ساخت
ایستگاههای
جدید مترو
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از کارشان سردر بیاورند« .رسول غالمحسینی» شهروند خالقی است که این بازی را برای بچهها راهاندازی

افزایش
تسهیالت
نوسازی

«مجتبی متین» میگوید:
«کمبودها و مشــکالت ایــن منطقه
جنوبی پایتخت فقط به دســت شــهرداری و
شورای اسالمی شهر تهران قابل حل نیست و نیازمند
همیاری دستگاهها و نهادهای مختلف است .بهعنوان مثال این
منطقه از کمبود مراکز بهداشتی و درمانی رنج میبرد و با اینکه جمعیت بسیار
زیادی نسبت به وسعت کم آن دارد ،فقط یک بیمارستان در اینجا فعال است که
جوابگوی اهالی نیســت .متأسفانه مراکز آموزشی این منطقه هم قدیمی هستند و الزم
است فعالیتهایی برای نوســازی مدارس انجام شود ».وی در ادامه خطاب به اعضای جدید
شورای اسالمی شهر تهران میگوید« :در این دوره بهتر است فعالیتهای بیشتری برای نوسازی
بافتهای فرســوده انجام شود و درخواســت ما از اعضای شورای اسالمی شهر تهران ،اعطای
تسهیالت ویژه به ساکنان منطقه 17اســت تا رغبت بیشتری برای نوسازی ساختمانهای
فرســوده خود پیدا کنند ».وی اضافه میکند« :ســاخت شهربازی مجهز در این بخش از
پایتخت ضروری اســت تا خانوادهها برای ساعتی هم که شــده ،از امکانات تفریحی
استفاده کنند .چنین کارهایی به افزایش روحیه و امید به زندگی ساکنان جنوب
تهران کمک قابل توجهی میکند ».متین از مدیران شهری میخواهد تا
در این دوره رسیدگی بیشتری به خانوادههای کمبضاعت کنند؛
چراکه تعداد خانوادههای بیسرپرســت در مناطق
جنوبی تهران زیاد است.

کرده و به آنها میآموزد که چگونه برنده مسابقه شوند و برای رسیدن به هدف چگونه از هوش خود استفاده

کنند .او عنوان میکند که بچهها از مسابقات و برنامههایی که هوش و استعداد ذهنیشان را محک میزند

استقبال میکنند و سند این ادعا کودکان و نوجوانانیاند که هر روز به بوستان گلستانه میآیند و در مسابقه

شهروند و مافیا شرکت میکنند.

اینطور که این شهروند برایمان تعریف میکند
بوســتان گلســتانه و اطراف آن امکانات فرهنگی و
ورزشی مناســب ندارد .این بوستان فقط یک زمین
کوچک فوتبال دارد که بهصورت اجارهای در اختیار
تیمها قرار میگیرد و دیگر هیچ .ســایر شــهروندان
بهویژه کودکان و نوجوانــان امکاناتی برای گذراندن
اوقات فراغتشــان ندارند و برای همین وقتشان به
بطالت میگذرد ،مگر زمانهایی که بزرگترها و افراد
با تجربه به میدان بیایند و برای رفع کمبودها قدمی
بردارند.
شناسایی افراد تأثیرگذار و حمایت از آنها
مســابقه و بازی شــهروند و مافیا حتی یک ریال
هزینه ندارد و هرکسی در هر جا که فضای مناسبی
داشته باشــد ،میتواند آن را اجرا کند .غالمحسینی
میگوید« :ما نباید برای ســرگرم کــردن بچهها به
دنبال برنامههــای هزینهبر باشــیم .وقتی میتوان
تعدادی از کودکان و نوجوانان را با چنین مسابقاتی
ســرگرم کرد چرا این کار را نکنیم .یادم هست روز
اول که همراه پســرم «محمدامین» و پسر خالهاش
«محمدمهدی» این مسابقه فکری و هوشی را بازی
کردیم فقط  5نفر شــرکتکننده داشــتیم .به مرور
زمان با افزایش تعداد بچههایی که میخواســتند در
این رقابت شرکت کنند ،مجبور شدیم مسابقه را در
 2نوبت برگزار کنیم».
«سید محمدجواد بهشتی» شــهردار ناحیه یک
منطقه  18که به همراه کارشناسان حوزه اجتماعی،
خدمات شهری و فنی به بوستان گلستانه آمده تا از
پروژه خطکشی مسیر دوچرخه بازدید کند به جمع
ما اضافه میشود .بچهها با دیدن آقای شهردار ذوق

میکنند و با انگیزه بیشتری مسابقه را ادامه میدهند.
بهشــتی که خودش در دوره نوجوانی تجربه بازی با
همساالن خود را داشته ،میگوید« :معموالً کودکان و
نوجوانان به شرکت در بازیهای گروهی عالقه دارند؛
از فوتبال گل کوچک گرفته تا طنابکشی و ...اما در
این بین نباید از بازیهای هوشی و ذهنی غافل بود.
بازی شــهروند و مافیا هوش و توان فکری بچهها را
محک میزند و به آنهــا میآموزد که چگونه از حق
و حقوق خود دفاع کنند .فرزندانمان در این بازیها
شکســت و پیروزی را تجربه میکنند ،میفهمند که
هر حرفی را نبایــد پذیرفت و میآموزند که اتحاد و
وحدت تنها راه پیروزی است».
شــهردار ناحیــه یــک اطمینان میدهــد که با
شناســایی افرادی که با خالقیت و نبوغ خود فضای
مناســب و مفرحی برای گذران اوقات فراغت اهالی
ایجاد میکنند از آنها حمایت و پشتیبانی شود.
تقویت روابط اجتماعی بچهها
غالمحسینی که عصرها مسابقه شهروند و مافیا را
در فضای بوستان گلستانه برگزار میکند ،میگوید:
«در این بازی ما با  2دســته مواجهایم؛ شهروندان و
مافیا که آنها نیز به افراد مختلفی تقســیم میشوند.
خبرنــگار ،تکتیرانداز ،پزشــک ،کارآگاه ،زرهپوش،
مافیای ســاده ،رئیس مافیا و ...کــه هرکدام تالش
میکند نفرات حریف را شناســایی و حذف کند ،اما
این کار به همین راحتی نیست .اگر شرکتکنندهها،
که در بازی ما اغلب کودک و نوجوان هستند ،بتوانند
خــوب صحبت کننــد و با زیرکی نفــرات حریف را
ن تردید برنده مسابقه خواهند
شناســایی کنند بدو 
بود حال چه گروه شــهروند باشند و چه مافیا».وی

کــه در یکی از ادارههای دولتی مدیر اســت و چند
کارمند زیر نظرش فعالیت دارند ،اعتقاد دارد که همه
مــا بهعنوان بزرگترها و والدین بچهها وظیفه داریم
که راه و رســم زندگی را به آنها بیاموزیم که یکی از
آســانترین کارها همین بازی فکری و ذهنی است
که قدرت تفکر را در بچهها افزایش میدهد و باعث
تقویت روابط اجتماعی آنها میشود».
شــهردار ناحیه یک منطقه  18که ذوق و شــوق
بچههای محله را میبیند عنوان میکند که میتوان
بــا هماهنگی مدیرانســراهای محله یــک دوره از
مســابقات شــهروند و مافیا را البته با حفظ فاصله
اجتماعــی و رعایت پروتکلهای بهداشــتی برگزار
کرد .کودکان و نوجوانان در فهرست اولویت برنامهها
قرار گیرند و گروههای سنی باالتر نیز اگر تعدادشان
به حد نصاب برســند تقسیم شده و با هم به رقابت
بپردازند.
به گفته بهشتی وجود افرادی چون غالمحسینی
در هــر محلهای یک نعمت اســت و بایــد قدر این
شهروندان فعال و مشارکتجو را دانست.
وقتی مافیا شکست میخورد
بــه جمع کودکانــی که در حال بازی هســتند،
میپیوندیم .غالمحســینی که در این بازی اعضای
شهر را به خواب فرو میبرد از گروه مافیا میخواهد
بیدار شــوند و پس از  10ثانیه مشورت نظرشان را
بگویند .آنها تصمیم میگیرند تا یکی از بچهها را که
مهره کلیدی بازی است و تا حدودی از هویتشان با
خبر شده ،حذف کنند و این اتفاق میافتد و داستان
به همین شکل ادامه پیدا میکند.
محمدامین شــهروندی اســت که با هوشــیاری
یکــی از اعضــای مافیــا را شناســایی میکند و از
همگروهیهایــش میخواهــد که بــرای حذف او
رأی دهنــد و دستشــان را باال ببرند .شــهروندان
بــه نظر او احترام میگذارنــد و در نهایت فرد مافیا
بــا  7رأی به مرحله دفاع میرســد ،اما او نمیتواند
نظــر جمــع را بــه دســت آورد و در نهایت حذف
میشــود و تعدادشان در مســابقه به  3نفر میرسد
و در مقابل شــهروندان با 4نفر همچنان پیشــتاز
هســتند .مســابقه شــهروند و مافیا که در بوستان
گلســتانه برگزار شــده حدود  2و نیم ساعت طول
کشید و نتیجه این شد که شهروندان گول حرفهای
مافیا را نخوردند و توانستند با وحدت و همدلی آنها
را شکســت بدهند .مســابقهای که با وجود سادگی

به گفته شــهردار ناحیــه یک منطقه
 ،18اوقات فراغت شهروندان در تابستان
 1400بــا انــواع برنامههــای فرهنگی و
ورزشی همراه خواهد بود.
«سیدمحمد جواد بهشتی» میگوید:
«هر چنــد دوره پایانی بحــران کرونا را
میگذرانیم و با عنایت پروردگار در ماههای
آتی با ریشهکنی ویروس کرونا به وضعیت
سفید خواهیم رسید ،اما تا آن زمان ملزم
به حفظ فاصله اجتماعی ،رعایت نکات و
پروتکلهای بهداشــتی هستیم ،بنابراین
برنامههای تابســتان امسال نیز بر همین
اســاس تدوین و اجرا خواهد شــد».وی
اضافــه میکنــد« :یکی از
برنامههایــی کــه میتوان
با حفظ فاصلــه اجتماعی
در بوســتانها برگزار کرد،
بازیهــای بومــی و محلی
است که شــرکتکنندگان
سیدمحمد جواد بهشتی
ملزم به استفاده از ماسک و
شهردار ناحیه یک
منطقه 18
دستکش هستند و با تعداد
نفــرات کمتر برگزار خواهد
شد از جمله طنابکشی ،مار و پله و ...که
در پایان مراسم به رسم قدردانی به نفرات
اول تا سوم جوایزی اهدا میشود».
بهشــتی تأکید میکند که در اجرای
برنامههــا به همه گروههای ســنی توجه
میشــود؛ از کودکان و نوجوانان تا افراد
ســالخورده که نیازها و سالیق متفاوتی
دارند .شــهردار ناحیه یــک منطقه 18
درباره راهاندازی بازیهای فکری و هوشی
در برخی بوستانها میگوید« :ایده جالبی
است که در برخی از بوستانهای منتخب
این ناحیه بازیهایی مثل شهروند و مافیا
را اجــرا کنیم .در ایــن زمینه عالقهمند
به همــکاری با شــهروندان فعال محلی
هســتیم ،مثل افرادی کهبانی مســابقه
شهروند و مافیا در بوستان گلستانه شده و
توانستهاند تعدادی از کودکان و نوجوانان
را بــه این رقابت جــذاب و فکری جذب
کنند».بهشــتی عنوان میکند در صورت
موافقت مســئوالن شهرداری منطقه ،18
فضای مناسبی برای اجرای بازی شهروند
و مافیا در بوســتان گلســتانه طراحی و
ســاخته میشود؛ جایی که میز و صندلی
به قدر کافی داشــته باشد و بچهها دیگر
مجبــور نشــوند روی زمین یــا چمنها
بنشینند.

ویژگیهای فراوانی داشت از به کارگیری هوش برای
حل مسئله تا رفتارها و کنشهای اجتماعی ،احترام
متقابل ،همدلی و...
رسول غالمحسینی ،شهروند فعال وبانی راهاندازی
بازی شــهروند و مافیا در بوستان گلستانه در پایان
صحبتهایش تقاضایی از مسئوالن شهرداری منطقه
 18میکند و میگوید« :بــا توجه به نزدیکی فصل
تابســتان برای اوقات فراغت کــودکان و نوجوانان
برنامهریــزی اصولی داشــته باشــند .در مدت یک
ســال و چند ماهی که از وقوع بحران کرونا گذشته
دانشآموزان بیشــتر وقتشــان را در محیط خانه و
پای کالسهای مجــازی گذراندهاند و اکنون نیاز به
اوقات مفرح و شــاد دارند .کاش بتوانیم با همکاری
یکدیگر و البته بعد از شکست کرونا تابستان متفاوتی
را برای شهروندان رقم بزنیم».
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ابوذر چهل امیرانی
همه ما در قبال محله و شهری که در آن زندگی میکنیم ،مسئولیم .در کنار اینکه هرکدام از ما باید در نگهداری از
تجهیزات شهری و آباد نگه داشتن محله خود تالش کنیم ،الزم است در زمان مشاهده مشکل یا نقصی در اطراف خود،
آن را به مسئوالن ذیربط اطالع دهیم تا نسبت به حل آنها اقدام کنند .در این صورت شهروند مسئولی خواهیم بود و
به تبع آن مسئوالن نیز پاسخگو خواهند شد .راههای زیادی برای اعالم مشکالت و نیازهای شهری وجود دارد که یکی
از آنها اعالم نواقص به سامانه 137است .در کنار این سامانه ،شما میتوانید با شماره  23023483هم تماس بگیرید و
خبرنگاران همشهری محله را در جریان این مشکالت قرار دهید تا به مسئوالن اعالم کنیم و پاسخ آنها را بشنویم.

کارنامه منطقه 19در اجرای پروژههای
کوچکمقیاس سال گذشته موفقیتآمیز
بود .با دریافت 50میلیــارد تومان اعتبار
توســعه محلهای و تعریف 80پروژه بخش
قابل توجهی از پروژهها به نتیجه رسیدند
و طبــق ارزیابی شــهرداری تهران ،این
منطقه رتبه بســیار مطلوب را در اجرای
پروژههای توسعه محلهای از آن خود کرد.
تخصیص اعتبار قابل توجه 108میلیاردی
تومانی به 67پروژه توســعه محلهای در
سال ،1400ســرآغاز خوبی برای اجرای
مطلوب این نوع پروژهها در ســال جاری
است .برای کسب اطالعات بیشتر در این
زمینه با «نیما پروین» معاون برنامهریزی و
سرمایه انسانی شهرداری منطقه 19همراه
میشویم.

اختصاص 6درصد از بودجه طرحهای توسعه محلهای تهران به منطقه 19

امان از سولههای
پردردسر

ل تردد قطارها از
ساکنان منطقه سالها با مشک 
کنار خانههای خود روبهرو بودند و همیشه هراس
داشتند بچههایشان در خط آهن با قطارها برخورد
کنند .خوشبختانه خط آهن تهرانـ تبریز زیرزمینی
شد و آرزوی دیرینه اهالی تحقق پیدا کرد ،اما پس
از اجرای این طرح ،معضــات دیگری در محلهها
ایجاد شده است .در زمینی که به خاطر زیرزمینی
شدن خط آهن آزادسازی شده ،چند سوله ساخته
شــده که هر لحظه میتوان معتــادان را آنجا دید.
این افراد امنیت اهالی را به خطر انداختهاند و باید
جمعآوری شــوند .از ســوی دیگر بهتر است این
سولهها تعیین تکلیف شوند.
ناصر عبدلی
ساکن محله مقدم
داود لطفی
شهردار منطقه17

مشاوران درحال بررسی
هستند

این سولهها در مالکیت شــرکت راهآهن است
که برای خدمترســانی در تونلهای قطار به آنها
نیاز دارد .به همین دلیل حفظ و حراست از داخل
ســولهها با این شرکت اســت ،اما شهرداری چند
مرحلــه به تنهایی یا با همــکاری نیروی انتظامی
نســبت به جمــعآوری معتادان و ایجــاد امنیت
در ایــن فضاها اقدام کرده اســت .در پیگیریها و
مذاکراتی کــه معاونت عمرانی شــهرداری تهران
با شرکت راهآهن داشــت مقرر شده که شهرداری
تهران مشــاوری را معرفی کند تا امکان جابهجایی
و جمــعآوری تأسیســات ۴مورد از این ســولهها
فراهم شــود .همچنین مشاوران هر دو نهاد به این
جمعبنــدی رســیدند که با
انجام تغییراتی در طرح و
نقشههای مربوطه ،تعداد
این سولهها کاهش پیدا
و راهآهن آنها را محصور
کند.

رسیدگی به مخازن
در فصل گرما

از افزایش پدیده
زبالهگردی جلوگیری کنید

گرمای هوا سبب انتشــار بوی مشمئزکننده از
مخازن زباله میشــود و عابران بهخصوص کاسبان
و خانوادههای ساکن در اطراف آنها را آزار میدهد.
الزم است مسئوالن در این فصل اقدامهای بیشتری
برای شست وشو و رسیدگی مناسب به این مخازن
انجام دهند .متأســفانه برخی از سطلها هم دچار
شکســتگی شده و شــیرابه زبالهها از آنها به معابر
سرازیر میشود و منجر به انتشار بوی آزاردهنده و
تجمع حیوانات موذی میشود .مشکل دیگری که
در منطقه دیده میشود ،نبود سطل زباله در برخی
از محلههاست و الزم اســت اقدامهای کارشناسی
برای شناســایی این معابــر و نصب مخازن در آنها
انجام شود.
علی مرتضایی
ساکن خیابان ابوذر

زبالهگــردی بــه معضلی جــدی در محلههای
منطقه 17تبدیل شــده و هر روز میتــوان افراد
زیــادی را در معابر دید که محتویات ســطلهای
زباله را بیرون ریخته و اقدام به جداســازی وسایل
باارزش مثل پالســتیک ،آهن ،کارتــن و ...از آنها
میکنند .چنین پدیدهای ســبب آلودگی محلهها
شده و پسماندهای زیادی در اطراف مخازن زباله،
خیابانها و نهرها پخش میشــود .این افراد برای
پیدا کردن زبالههای باارزش ،کیســههای زباله را
هم پاره میکنند که همین امر ســبب انتشار بوی
مشمئزکننده در محلهها میشود و ساکنان را آزار
میدهد .مسئوالن باید اقدامی برای حل این معضل
انجام دهند.
ملیحه جهاننژاد
ساکن محله آذری

محمدرضا افخم
معاون خدمات شهری شهردار منطقه۱۷

فرح صیفوری
سرپرست اداره مدیریت پسماند شهرداری
منطقه17

نوسازی 400مخزن
پسماند

بــه دلیل اجرای موفقیتآمیز طــرح «کاپ» در
منطقه 17که باهدف تفکیک پسماند در مبدأ اجرا
میشود ،نصب مخازن زباله در محلهها کاهش یافته
است ،به گونهای که 184مخزن پسماند در 9ماه اخیر
از ســطح منطقه جمعآوری شده است .با این وجود
در همین مدت 400مخزن پسماند موجود به دلیل
فرسودگی مورد نوســازی قرار گرفته است .گفتنی
است؛ یک هزار و 61مخزن جمعآوری زباله در معابر
این منطقه وجود داشت که اکنون به 977سطل در
14محله رسیده است .در این مدت رنگآمیزی همه
زیرمخزنیها انجام و پسماند حجیم و ضایعات فضای
سبز به میزان 10هزارمترمربع
جمعآوری و حمل شــده
اســت .همچنین باتوجه
بــه گرمای هــوا ،هر ماه
6مرتبه مخازن پسماندتر
شست وشو میشود.

اجرای 2طرح در منطقه

روزانــه حدود ۲۰۰تن زباله در منطقه ۱۷تولید
میشود که متأســفانه بسیاری از ما بدون تفکیک
درســت پســماند ،آنها را در مخازن رها میکنیم؛
موضوعی که مهمترین عامل برای کاهش بازیافت و
افزایش پدیده زبالهگردی است و منجر به نازیبایی
محلهها میشــود .بیتوجهی به جداسازی پسماند
خشــک و تر در مبدأ ،نتیجهای جز شــیوع پدیده
زبالهگــردی و تخریب طبیعت نــدارد و با تفکیک
زباله میتوانیم از این پس در فاجعه محیطزیستی
که زبالهها رقم میزنند شــریک نباشیم .با همین
نگاه تــاش داریم با اجرای طرحهــای «کاپ» و
«شنبههای بدون پسماند» تفکیک
پســماند را برای شهروندان
تســهیل کنیم .البته در
مدت کوتاهی از اجرای
ایــن طرحهــا ،شــاهد
افزایش میــزان تفکیک
پسماند در مبدأ بودهایم.

به مساجد توجه شود

یکــی از اقدامهای خوب مســئوالن شــهری،
نوسازی و ســاخت مســجد در محلهها بود .این
کار به دلیل کاهش درآمدهای شــهرداری کمتر
شــده ،اما الزم است اقدامهایی برای رفع نیازهای
جزئی این مکانهای مقدس انجام شود .بهعنوان
مثال ،برخی از مســاجد نیاز به ایــزوگام ،ترمیم
ســرویسهای بهداشــتی و ...دارند و از آنجا که
واحدهای تجاری برای کســب درآمد ندارند ،الزم
اســت از آنها حمایت شــود .به هرحال مساجد و
حسینیهها تأثیر زیادی در حل مشکالت محلهها
دارند و مســئوالن شهری میتوانند با تعامل ائمه
جماعــات و هیأت امنــای مســاجد ،برنامههای
متنوعی بــرای خدماتدهی به شــهروندان اجرا
کنند.
مصطفی حاجتی
ساکن محله بلورسازی
سعید مرادی
سرپرست شهرداری ناحیه 3منطقه17

زیباسازی فضای پیرامونی
مساجد

محلههای ابوذر شــرقی ،باغ خزانه ،بلورسازی و
مقدم در ناحیه 3منطقــه ۱۷قرار دارند که بهطور
میانگین در هریک از آنها ۱۵مسجد و ۱۵حسینیه
ســاخته شــده و اقدام به فعالیتهــای مذهبی،
اجتماعی و فرهنگی میکنند .براســاس آمار ،برای
هر 700نفر ،یک مسجد و حسینیه در این محدوده
از پایتخــت وجــود دارد و مدیریت شــهری همه
ظرفیتها و امکانات خود را برای حفظ و نگهداشت
مطلوب آنها در دستور کار قرار داده است .براساس
دســتورالعملهای ارســالی از شــهرداری تهران،
زیباسازی فضای پیرامونی مساجد مثل شستوشو،
آذینبندی ،تأمین روشــنایی و...
از ســوی شــهرداری انجام
میشــود و اگر مســاجد
درخواســتهایی برای
امور خود داشته باشند،
فعالیتهای مورد نظر به
مرحله اجرا درمیآید.

 67پـروژه کوچکمقیاس در راه است
پیگیری طرحهای نیمه تمام
طی ســالی که گذشت در شهر تهران به ازای
هرمحله 3پروژه کوچکمقیاس انجام شده است،
این در حالی اســت که در منطقه 19به ازای هر
محله 8پروژه توســعه محلهای به انجام رســیده
اســت .با تخصیــص 50میلیارد تومــان اعتبار،
80طرح تعریف شــد که بخــش قابل توجهی از
آنها به پایان رسیده و مواردی را هم معاونتهای
اجرایــی منطقــه در دســت اجــرا دارد .معاون
برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری منطقه19
با اشــاره به رتبه بســیار مطلــوب منطقه 19در
اجرای پروژههای کوچکمقیاس براساس ارزیابی
شــهرداری تهران در ســال گذشــته ،میگوید:
«عمــده پروژههای توســعه محلهای که شــامل
بهسازی بوســتانها و زمینهای ورزشی منطقه،
عملیات آسفالت و ساخت معابر در نقاط مختلف
بودند به سرانجام رسیده و مواردی که انجام نشده
هم از سوی معاونتهای اجرایی منطقه در دست
اجراســت ».عملکرد خوب ســال قبل ،مشارکت
شــهروندان ،شــورایاران و معاونتهای تخصصی
منطقــه دریافت اعتبار قابل توجه امســال را در
پی داشت .این موضوعی است که «نیما پروین»
با اشــاره به آن میگوید« :مجموعاً 108میلیارد
تومان برای پروژه توسعه محلهای معادل 67مورد
را تعریــف کردهایــم و در بین مناطــق 22گانه
بــه لحاظ میــزان اعتباری که بــرای پروژههای
توســعه محلهای دریافت کردهایــم صاحب رتبه
سوم هســتیم و در مناطق پهنه جنوب پایتخت
بیشــترین اعتبار را به خــود اختصاص دادهایم و
در واقــع 6درصد از اعتبارات پروژههای توســعه
محلهای سراســر تهران بــه منطقه 19اختصاص
داده شده است».

پاسخ به مطالبات شهروندان ،دغدغه ما
هر محله 3پروژه کوچکمقیاس
«یکی از مهمترین اقدامات ما در تعریف پروژههای
امسال هم مانند سال گذشته لیست پروژههای
کوچکمقیاس سال 1400اختصاص 3پروژه با اعتباری
توسعه محلهای را در اختیار نمایندگان مردم یعنی
مجــزا برای هریــک از محلههــای 13گانه منطقه19
شــورایاران قرار دادیم و قائل به این هســتیم که
اســت».معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری
مطالبهگری شــهروندان میتواند در اجرای بهینه
منطقه با بیان این جمله میگوید« :در گام نخست سعی
پروژههــا مؤثر باشــد .معاون شــهردار منطقه19
کردیم برای هریک ازسراهای 13گانه منطقه یک پروژه
بازســازی و تجهیز دریاچه بوســتان شقایق محله
توسعه محلهای تعریف کنیم و هرکدام ازسراهای محله
خانیآبــاد جنوبی را مهمترین مطالبه شــهروندان
را بهصورت یک ردیف اعتباری مجزا ببینیم
عنــوان میکند و میگویــد« :این طرح
تا از این طریق مهمترین مشکالتســراها
بــا مشــارکت معاونــت برنامهریزی و
را برطرف کنیم.ســراهای محله در ماجرای
شورایشــهر بهعنوان یک پــروژه مجزا
همهگیری کرونا بــا محدودیتهای زیادی
تعریف شــده کــه با اجــرای آن فضای
در حوزه درآمدی روبهرو شــدهاند و اجرای
عمومی بوستان کارآمدتر شده و جذابیت
اقدامات عمرانی و زیرساختی اتفاق مثبتی را
بیشتری خواهد داشت ».تخصیص اعتبار
نیما پروین
برای این مراکز مهم و محلی رقم خواهد زد».
اولیه برای ساخت و تجهیز 2سوله ورزشی
معاون برنامهریزی
و سرمایه انسانی
او در ادامه به اجرای پروژه مناسبســازی،
در 2بوســتان امام خمینی(ره) و شهدای
آرامسازی و کاهش تصادفات به ازای هریک شهرداری منطقه 19نعمتآبــاد محله نعمتآباد طرح دیگری
از محلههای منطقه اشاره میکند و میگوید:
اســت که پروین بهعنــوان مطالبه مهم
«منطقــه 19به لحاظ اعتبارات ترافیکی از ســالهای
مردمــی از آن یاد میکند و میگوید« :بهطور کلی
گذشته دچار مشکالت زیادی بود که با این کد اعتباری
کمبود سرانه ورزشــی یکی از معضالت منطقه19
سعی کردیم بخشــی از این مشکالت را رفع کنیم .ما
محســوب میشــود و باتوجه به تراکم جمعیت در
امسال عالوه بر اعتبارات جاری مربوط به حوزه ترافیک
محلــه نعمتآباد ایــن موضوع به شــکل مضاعف
فقط در بخش توســعه محلهای  2برابر ســال گذشته
در این محله دیده میشــود و نیازمند رســیدگی
اعتبار دریافت کردیم و بــه ازای هر محله یک قرارداد
اســت ».این مقام مســئول با یادآوری مشــکالت
مناسبسازی ،آرامســازی و کاهش تصادفات خواهیم
شبکه آبهای ســطحی محله نعمتآباد از اجرای
داشت که این قراردادها میتواند تا حد زیادی اقدامات
طرح مناسبســازی معابر و نهرهای خیابان نور و
نگهداشت ترافیکی ما را جبران کند ».شناسایی و رفع
فرعیهای متصل به آن خبــر میدهد و میگوید:
نقاط ناامن و بیدفاع شهری به ازای هرمحله یک طرح،
«برای اجرای هرچه ســریعتر این طرحها در حال
مورد دیگری اســت که پروین با اشاره به آن میگوید:
اخذ تأییدات فنی هســتیم و با دریافت تأییدیه به
«معاونت اجتماعــی و فرهنگی منطقه اقدامات الزم را
لحاظ اعتباری مشکلی نخواهیم داشت و این پروژه
برای شناسایی این نقاط به کار گرفته است و در مرحله
هم در ســال جدیــد جزء پروژههای مهم توســعه
بعددرصدد رفع آنها قرار خواهیم بود».
محلهای اجرا خواهد شد».

منطقه صاحب 5پاتوق محلی میشود

طبــق درخواســتهای مکــرر اعضای
شــورایاری برای افزایــش پاتوقهای محله
3نقطه از منطقه در قالب طرحهای توســعه
محلهای صاحب پاتوق محله شدند.
معاون خدمات شــهری و محیطزیست
منطقه 19با بیان این خبر گفت« :این طرح با

هدف ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان
در خیابان طالقانی مقابل مدرســه کیهانی،
خیابان جانباز روبهروی مدرســه زندینیا و
خیابان میثاق جنوبی تقاطع خیابان آموزگار
اجرا شده که در ایجاد محیطی برای توسعه
فضاهــای تعامل شــهروندان مؤثر خواهد

بود« ».مجید صبــوری» گفت« :این پاتوقها
مجهز به نیمکت ،ســطل زباله ،پایه چراغ و
سایهبان هستند و 300مترمربع از نردههای
تفکیککننده معبر و خیابــان در محدوده
پاتوق محله مــدارس کیهانــی و زندینیا
رنگآمیزی شــدند ».صبوری با بیان اینکه

نعمتآباد صاحب پارکینگ مکانیزه میشود
ســاخت مرکز کارآفرینی و پارکینــگ مکانیزه در
محله نعمتآباد جزء دیگر طرحهای مهمی هستند که
اعتبارشــان به منطقه ابالغ شده است .پروین با اشاره
به اینکه بخشی از کارهای مربوط به ساخت پارکینگ
مکانیزه در خیابان جانباز انجام شده است ،میگوید« :فاز
اول طرح امسال به پایان میرسد و فاز دوم هم اجرایی
خواهد شد .طرح ساخت مرکز کارآفرینی هم که طبق
توافق سهجانبه شهرداری منطقه ،19سازمان نوسازی
شهرداری تهران و سازمان رفاه و خدمات اجتماعی قرار
است اجرا شود ،اکنون در مرحله طراحی اولیه توسط
ســازمان نوسازی است و با ابالغ طرح ،کار اجرا خواهد
شد« ».محله شــهید کاظمی جزء معدود محلههایی
اســت که با مشکل کمبود فضای ســبز روبهروست».
پروین با بیان این جمله میگوید« :ردیف اعتباری برای
ساخت یک بوســتان در محله شهید کاظمی دریافت
شــده است .پیگیر مباحث تملکی و حقوقی هستیم و
به محض تملک زمین طرح اجرا خواهد شد .بهسازی
کاربریهای ورزشی و فراغتی در بوستان شریعتی محله
شریعتی شمالی هم موضوع مهم دیگری است که تأیید
و به منطقه ابالغ شــده است ».معاون شهردار منطقه
در پایان از پروژه نیمهتمام وصال بهعنوان طرح دارای
اولویت یاد میکند و میگوید« :ساخت ،مناسبسازی
و ساماندهی معابر وصال مورد مهم دیگری است که به
پایان رســیدن آن جزء برنامههای اولویتدار محسوب
میشود .آسفالت معابر این شهرک بعد از قریب 10سال
به اجرا درآمد .بخشهای زیادی از آن اجرا شــده و به
سرانجام رسیدن بخشهای باقیمانده نیز در دستور کار
قرار گرفته است .ساخت بوســتان وصال هم موضوع
دیگری است که اعتبارش سال گذشته دریافت شده،
بیشــتر کارهای عمرانی آن انجام شده و مراحل نهایی
ساخت بوستان طی میشود».
بعد از راهاندازی پاتوق رها طی ســالهای
گذشــته تعداد پاتوقهای محله به 4مورد
رسیده است ،گفت« :پنجمین پاتوق منطقه
نیز پس از اجرای زیرســازی و کفپوش در
شهرک بســتان خیابان گلستان ساخته
خواهد شد».
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معاون حملونقل و ترافیک شهردار منطقه18

بررسی عملکرد معاونت حملونقل
و ترافیک منطقه 18به زبان آمار و ارقام

 ،1400سال افزایش ناوگان حملونقل عمومی

مریم قاسمی

سفری بیدردسر

و ایمن

چهارشنبه  2تیر  1400شماره 807

«منطقه مادرصدی از میزان مسافران درونشــهری تهران را در اختیار دارد .در واقع میزان تقاضایی که 
برای
میزان تردد مسافران در منطقه 18به

تردد در منطقه وجود دارد نسبت به مناطق دیگر کمتر نیست .بهعنوان مثال
لحاظ پیمایش مسافت نزدیک به ۶برابر مناطق همجوار است و برای منطقه ما به یک میلیون سفر در روز
میرسد .در این آمار باید مسئله مسافت مناطق لحاظ شود« ».فرجاد احمدیراد» معاون حملونقل و
ترافیک شهردار منطقه 18با بیان این مطلب میگوید« :دلیل این موضوع هم موقعیت منطقه ماست
که در کریدور و شبکه ارتباطی شهر قرار گرفته و میتوان گفت به این دلیل یکی از شریانهای اصلی
تهران اســت و در این زمینه هم شهرداری توجه خاصی به مسائل ترافیکی این بخش از شهر دارد».
در میان ناوگان حملونقل عمومی منطقه ،در حال حاضر تمامی خطوط تاکسی با سقف کاراییشان در
حال کارند .الزم است به این مطلب اشاره شود که تاکسی چیزی بین وسیله حملونقل عمومی و شخصی
است .در شهرهایی که بیش از  2میلیون نفر جمعیت دارد حتم ًا باید ناوگان مترویی آن کامل شده باشد و این یکی
از الزامات اولیه آن شــهر است .در نتیجه کامل نبودن شبکه اتوبوسرانی و مترو ،انتظارات ما از تاکسیها افزایش
مییابد و تاکسی هم نمیتواند جوابگوی این تقاضاهای بیش از اندازه باشد .به همین دلیل در طرح جامع شهر تهران
تا سال  ۱۴۰۴باید سایر ناوگانهای حملونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس افزایش یابد».

روزانــه حجم زیادی از رفتوآمدهای پایتخت در محدوده منطقه  18و
در شبکه بزرگراهی آن انجام میشود .در این بین یکی از مهمترین دغدغه
شهروندان در شهر بزرگی مانند تهران حجم باالی ترافیک است .خیابانها
و بزرگراهها اغلب در ســاعات مشخصی با حجم باالیی از خودروها مواجه
میشــوند .در میان مناطق پایتخت منطقه ما هم به دلیل قرار گرفتن در
نقطهای که نهادهای مختلفی در آن فعالیت دارند از اهمیت ویژهای
معاون حملونقل و
ترافیک شهردار منطقه 18عنوان
میکند که از سال  1397تا  1400و
بهویژه در یکسال گذشته اقدامات خرد و
کالن بیشماری در سطح محلههای منطقه18
انجام داده تا ضمن تسهیل عبور و مرور و امنیت
در سفرهای شهری بتواند در کاهش تصادفات
رانندگی نیز تأثیرگذار باشد .در گزارش پیش رو
با کمک «فرجاد احمدیراد» نگاهی آماری به
فعالیتهای چندساله معاونت حملونقل
و ترافیک شهرداری منطقه18
انداختهایم.

برخوردار است .بزرگراه آیتاهلل سعیدی نیز که در مرز مشترک
با مناطق  9و  17قرار گرفته ،یکی از پررفتوآمدترین معابر
شهر تهران محسوب میشود.

نوسازی و تجهیز ایستگاهها

در  365روز

راهاندازی  9دســتگاه اتوبوس نو با هدف افزایش ناوگان حملونقل عمومی
مسیر خط پایانه مترو نعمتآباد – پایانه بوتان
بازسازی ساختمان ابتدای خط اتوبوسرانی یافتآباد
تأمین روشنایی  147سرپناه ایستگاه اتوبوس و تاکسی برای استفاده مسافران در ساعات تاریک
نظافت و ضد عفونی کردن همه ایستگاههای ناوگان حملونقل عمومی بهصورت منظم
اهدای  210عدد کاور استاندارد جداکننده راننده از مسافران برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
نصب  147مورد جدول زمانبندی فعالیت ایستگاهها و جانمایی  110مورد نقشه راهنما در بدنه سرپناهها
جانمایی و اتصال  105جام شیشه در سرپناه ایستگاههای اتوبوس
رنگآمیزی  120مورد سرپناه ایستگاه اتوبوس
ترمیم و نگهداری پوشش سقف و جداره سرپناهها بهصورت مستمر
ایمنسازی ایستگاهها شامل پوشش نهر ،همسطحسازی ،ایجاد مسیر ایمن
برای دسترسی مسافران به محوطه ایستگاهها

مرمت و ایمنسازی
پلهای عابر

مورد ایمنسازی و
رسیدگی به محل
وقوع تصادفات
در منطقه 18
دریکسال گذشته
انجام شده است.

هزار نفر
تعداد متوسط
مسافرانی است
که در نیمه دوم
سال از تاکسی
برای سفرهای
نشهری
درو 
استفاده میکنند.

راننده تاکسی مرد
در منطقه فعالند
و  ۷راننده تاکسی
زن هم در منطقه
مشغول جابهجایی
مسافرند.

مورد پهلوگاه
اضطراری برای
کاهش تصادفات
رانندگی در حاشیه
بزرگراههای
منطقه 18ساخته
شده است.

ایستگاه تاکسی
ویژه در منطقه
در مقابل
بیمارستانها،
مراکز تجاری و
مترو قرار دارد که
مجهز به تاکسیمتر
بوده

9

20 19 1
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اینفوگرافی

مناط

8

ق 7 16
81

ق 7 16
81

جمعآوری ،بازسازی و
نصب عرشه پل هوایی
بزرگراه آیتاهلل سعیدیـ
خالزیر به طول  10متر
مرمت نردههای سرقت
شده در  6مورد از پلهای
هوایی عابرپیاده در معابر
به طول  800متر
ساخت و راهاندازی 15
مورد پل همسطح ویژه
عبور و مرور معلوالن و
جانبازان در نواحی 7گانه
منطقه18
نصب نیوجرسی بتونی
به طول هزار و 500متر
برای ایمنسازی و کاهش
تصادفات رانندگی،
مرمت  37هزارمتر طول
گاردریل ایمنی و نصب 8
هزارو صدمتر طول نرده
ایمنی در:
1ـ بلوار الغدیر
2ـ خیابان شهید بابایی
3ـ خیابان شهید باقری
4ـ پل سوارهرو ساوه
5ـ ورزشگاه خلیجفارس
6ـ بلوار خلیجفارس
7ـ باغ پرندگان بزرگراه
آزادگان

خطکشی معابر

توسعه حملونقل پاک

ـ اجرای  5هزار و 300متر طول مسیر دوچرخهسواری در بوستانهای قائم(عج) ،پروین اعتصامی،
لواسانی،الزهرا(س) و در مجموع راهاندازی و بهرهبرداری از خانههای دوچرخه به مساحت 128مترمربع در
نقاطی همچون:
1ـ بوستان گلستانه 2ـ بوستان مینا 3ـ بوستان مادر 4ـ بوستان دوستدار کودک 5ـ بوستان قائم(عج) 2
مورد 6ـ بوستان لواسانی 7ـ بوستان پروین اعتصامی  

در  6ماه گذشته

اجرای  310کیلومتر خطکشی معابر در محلهها شامل محوری ،تقاطعها ،میادین و...
اجرای  4هزار و  200عدد خطکشی بلوک عابرپیاده ،دندان کوسهای و( ...معابر
مقابل مدارس در مدرسه)
اجرای هزار و 200مترمربع خطکشی بستر سطوح(پهلوگاهها ،سرعتگاهها و)...
اجرای هزار و  50مورد خطکشی نوشتاری(سرعتگاه ،احتیاط ،مدرسه و)...
اجرای  190مورد خطکشی ایستگاه(اتوبوس ،تاکسی و)...

رتبه برتر آموزش مجازی

کسب رتبه اول برگزاری دورههای آموزشی مجازی شهروندی در3ماه
سوم سال  1399در بین مناطق 22گانه شهر تهران با تعداد  107دوره
آموزشی و بهرهمندی  2هزار و  203نفر مخاطب از این برنامهها
هدف ترویج فرهنگ صحیح

اجرای نمایشهای خیابانی در بوستانها با
رفتارهای ترافیکی
درصد
استفاده
مسافران از وسایل
حملونقل عمومی
و شخصی

مترو

۱۱درصد
اتوبوس

۲۴درصد

وسایل
حم 
لونقل
شخصی

۴۴درصد
تاکسی

۲۱درصد

یک
ایستگاه مترو (نعمتآباد)
فع ً
ال در محدوده منطقه 18قرار
دارد و قرار است در آینده نزدیک با
پیگیری شهرداری منطقه چند ایستگاه مترو
از خط  3و  11از داخل این محدوده بگذرد.
یک ایستگاه مترو در آینده نزدیک
افتتاح خواهد شد که ایستگاه بیمارستان
حکیم در خیابان شهید منصور
عمرانی است.

صب و مرمت
نو تعمیر
کی

عالئم ترافی

نصب ،مرمت و
جمعآوری  3هزارو
صد مورد تجهیزات
ترافیکی(بشکهایمنی،
استوانه ایمنی ،کاشن
تانک و)...
نصب  500مورد
مینی نیوجرسی
در معابر در یکسال
گذشته

تعمیر و مرمت  4هزارو 400
عدد عالئم عمودی شامل(تابلو
انتظامی ،اخباری ،هشداری و
اطالعرسانی)

صب و مرمت

ن

زارو 500عدد
ه
تابلو خطرنما،
پارک ویژه
معلوالن و...

لمیخ
عدد گ 
جانمایی 600معابر منتخب در
کی در
پالستی  6ماه گذشته

دگان بدانید
ه بزرگراه آزا
دربار
شهر تهران و

ریدور ورودی
ل  36کیلومتر
ن مهمترین ک
بشرق با طو
زرگراه آزادگا
خت به جنو 
ب
ب هطور متوسط
مال غرب پایت
 18واقع شده و
متصلکننده ش
قه
ومتر آن در منط
ودی و خروجی
میزان  12کیل
43درصد از ور
ست که از این
ی شهر تهران و
ا
ورودی و خروج
یشود.
زرگراه انجام م 
م
ج
23درصد از ح
طقه 18از این ب
شهروندان من
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ساختمانها
کمر خمیدهاند

زمینهای محله زمزم و به تبع آن خیابان شهید سرلشکر خلبان فتحعلی
غالمرضایی تا ۷۰سال پیش جزء محدوده حریم و حاشیه تهران محسوب میشد
و کشاورزی و دامداری در آن رونق زیادی داشت .این روزها در این خیابان گاراژهای
زیادی وجود دارد که سالها قبل از آنها برای نگهداری احشام استفاده میشد و اینک
به تعمیرگاه خودرو و انبار کاشی ،سرامیک و سنگ تبدیل شده است .در سالهای منتهی
به پیروزی انقالب و اوایل انقالب ،مهاجران زیادی در این بخش از منطقه ساکن شدند که
بیشتر آنها از شهرهای آذریزبان مهاجرت کرده بودند .به همین دلیل ،در مدت کمی این
محدوده از منطقهای کشاورزی و دامپروری به محدودهای مسکونی با تراکم باالی جمعیت تبدیل
شد .بیشترین ساکنان این خیابان را شاهسونها و سرابیها تشکیل میدهند ،اما در سالهای اخیر
اقوام دیگر کشور و اتباع خارجی بهویژه افغانستانیها در آن ساکن شدهاند .در کنار گاراژهای باقیماندهای
که از سالهای دور در خیابان شهید غالمرضایی باقی مانده و جزء ظرفیتهای توسعه آن محسوب
میشود ،با بافت ریزدانهای مواجهیم که اغلب ساکنان آن را خانوادههای طبقه کارگر تشکیل
میدهند .به همین دلیل ،خیلیها توان نوسازی خانههای خود را ندارند و یکی از مشکالت
خیابان شهید غالمرضایی بافت فرسوده آن است .براساس آمار ،بیش از ۶۰درصد از بافت
این بخش از منطقه فرسوده و دیوار بسیاری از بناها خمیده شده است .بر این اساس
با وجود افزایش مجتمعهای مسکونی و آپارتمانی ،نوسازی امالک موجود در
این خیابان فاصله زیادی تا حد مطلوب دارد و تنها 3درصد امالک
بهصورت مجتمع و آپارتمانی درآمدهاند.

آشنایی با گذشته
و حال «زمزم» یکی از معابر قدیمی منطقه17

باغهای سرسبزی
که بازار شد
ابوذر چهل امیرانی

دریچه
«حاجی تاروردی»
شورایار محله علیآباد جنوبی:

ایدهایتأثیرگذار
و یک پیشنهاد
اجرای یک طرح ابتکاری
برای تشویق شهروندان
به دوچرخه سواری

دوچرخهها صاحب
جای پارک ویژه شدند

رسم خوبی
که زنده ماند

«دیوار مهربانی» با شعار «نیاز داری ،بردار .نیاز نداری ،بگذار» 6
سال پیش در تقاطع خیابانهای شهید غالمرضایی و شهید عباس
تقوایی اجرا شد و ساکنان محلههای زمزم و زهتابی روی آن لباس
و کنار دیوار وسایل ضروری زندگی قرار دادند تا هممحلهایهای
نیازمندشان استفاده کنند .با اینکه این دیوار در همه جا کارایی
خود را از دست داده ،اما هنوز هم در این معبر جای خود را
حفظ کرده است .بهطوری که هروقت در خیابان شهید
ی تردد کنید چند دست لباس روی این
غالمرضای 
دیوار میبینید.

شکلگیری هریک از خیابانها و محلههای این شهر با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده و شنیدن

این اتفاقات پس از گذشت سالها شنیدنی است .در صفحه «یک خیابان از یک محله» هرهفته وارد

یکی از خیابانهای منطقه 17میشویم تا بدانیم چطور شکل گرفته و ساکنانش در گذشته چه روزگاری
داشــتند و وضعیت کنونی آن چگونه اســت .این هفته به خیابان شهید «سرلشکر خلبان فتحعلی
غالمرضایی» رفتیم که به خیابان زمزم معروف است؛ معبری که به بازار کاشی و سرامیک شهر تهران

تبدیل شده است.

«زمزم» از کوچکترین محلههای منطقه17
ن ـ اهواز،
اســت که از شــمال به خط آهن تهرا 
از شــرق به خیابان برادران رضایی ،از جنوب به
بزرگراه شــهید چراغی و از غــرب به خیابان آل
احمد محدود میشــود .این محلــه در ناحیه2
شــهرداری منطقــه قــرار دارد و مســاحت آن
47/41هکتار است.
این محلــه قدیمی ،از مراکــز مهم اقتصادی
منطقه 17به شمار میرود که طی سالهای اخیر
به دلیل رونق بازار کاشــی و سرامیک در خیابان
شهید سرلشــکر خلبان فتحعلی غالمرضایی که
نام قدیم آن زمزم بوده ،بین شــهروندان تهرانی
و اســتانهای دیگــر معروف شــده و خانوادهها

بهخصوص سازندگان مســکن برای خرید به آن
مراجعه میکنند .با این وجود ،اینجا روزگاری نه
چندان دور باغی سرســبز و باصفا بوده است .در
2ســر خیابان شهید غالمرضایی ،باغهای میوه و
ی زیادی وجود داشت .وسط این
زمینهای صیف 
باغها و مزارع حوضچههای روباز و اســتخرهای
بزرگی قرار داشــت که ظهرهای تابستان ،بچهها
در آنها آبتنی میکردند .یکی از این باغها متعلق
به فردی به نام «اسماعیل خان» و مالک باغ دیگر
فردی ارمنی معروف به «موسیو» بود .این باغها
در زمان موشــکباران تهران پناهگاه اهالی بود و
خانوادهها مهمانیهای خود را هم همانجا برگزار
میکردند.

چهــره صنعتــی خیابــان شــهید غالمرضایــی
بــه ســیمای مســکونی آن میچربــد و دلیــل
آن فعالیــت دههــا واحــد کاشــی و ســرامیک و
گاراژهــا و مغازههــای تعمیــر خــودرو اســت.
بــه همیــن دلیــل کمتــر میتــوان در آن
شــاه د تــردد خانوادههــا بــود ،امــا ســال1392
بــا زمیــن خــوردن کلنــگ ســاخت مجموعــه
فرهنگــی و ورزشــی زمــزم اهالــی امیــدوار
شــدند تــا ایــن بخــش از منطقــه هــم توســعه
پیــدا کنــد و روح زندگــی در آن بیشــتر بدمــد.
کارهــا بــه ســرعت درحــال انجــام بــود و در
مــدت کمــی زمیــن حفــاری و ســازههای فلــزی

بوستان
زمزم ،پاتوق اهالی

بوستان زمزم پاتوق اصلی ساکنان خیابان شهید
غالمرضایی و اطراف آن است؛ بوستانی که حدود 50هزار و
600مترمربع مساحت دارد و سال 1366ساخته شده است .همه روزه اهالی
در این بوستان سرسبز گردهم میآیند و در کنار تفریح و پر کردن ریههای خود
از هوای پاک ،از حال و مشکالت همسایهها و هممحلهایها باخبر میشوند .حضور
اهالی در این بوستان فقط به خاطر فضای سبز و دلنشین آن نیست .در دل این
بوستان 2جوان برومند آرمیدهاند که نام و نشانی ندارند و اهالی هر روز با حضور
در مقبره این 2شهید گمنام ،به نیابت از خانوادههایشان برای این  2شهید
فاتحه میخوانند .یکی از آنها غواصی است که در 24سالگی در عملیات
کربالی 4به شهادت رسیده و دیگری در 21سالگی جان شیرین خود
را در عملیات خیبر فدای دین و انقالب اسالمی کرده است.
پیکر پاک این شهیدان 23شهریور سال 1394همزمان
با سالروز شهادت حضرت جواداالئمه(ع) در
بوستان زمزم دفن شد.

خروج از بنبست

ورزشکارانچشمانتظارند

در آن بنــا شــد ،امــا پــروژه بــه یکبــاره تعطیــل
شــد .حــاال 8ســال از آن زمــان گذشــته و هنــوز
خبــری از ادامــه ســاخت و پایــان ســاخت ایــن
مجموعــه نیســت .دالیــل روشــنی بــرای علــت
ایــن تعطیلــی وجــود نــدارد و ســعی خواهیــم
کــرد در آینــدهای نزدیــک ایــن موضــوع را از
مســئوالن مربوطــه پیگیــری کنیــم.
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مناط

10

هویت

چهارشنبه  2تیر  1400شماره 807

چهارشنبه  2تیر  1400شماره 807

همین حوالی

مناط

ق 7 16
81

ق 7 16
81

یکــی از مشــکالت مهــم خیابــان شــهید
غالمرضایــی نبــود دسترســی بــه معابــر
اطــراف از جملــه بزرگــراه شــهید چراغــی
بود.
راننــدگان عبــوری بــرای دســتیابی بــه ایــن
بزرگــراه ،محلههــای نعمتآبــاد و عبدلآبــاد،
همچنیــن شــهرهای اطــراف تهــران از جملــه
اسالمشــهر مجبــور بــه طــی مســافت زیــادی
بودنــد تــا اینکــه شــهرداری منطقــه اقــدام بــه
خــروج ایــن معبــر از بنبســت کــرد.
بــا تعریــض چنــد کوچــه ،ایــن دسترســی
ایجــاد شــد و اینــک ســاکنان محلــه زمــزم

بــه راحتــی میتواننــد از خیابــان شــهید
غالمرضایــی وارد بزرگــراه شــهید چراغــی
شــوند .اجــرای ایــن طــرح رضایــت خریــداران
بــازار کاشــی و ســرامیک را هــم بــه دنبــال
داشــته اســت و مجبــور نیســتند وقــت و
انــرژی زیــادی بــرای خــروج از خیابــان شــهید
غالمرضایــی تلــف کننــد.

چند ســال اخیر دوچرخه خریــداری کرده و با
این وسیله نقلیه ســبک و کمهزینه امور جاری
خانه و زندگیشــان را انجام میدهند .این افراد
خودروشــان را از پارکینگ بیرون نمیآورند و به
این باور رسیدهاند که برای داشتن شهری بدون
ترافیک و آلودگی بایــد روش دیگری را انتخاب
کنند و بهترین شیوه استفاده از دوچرخه است».

رضا نیکنام
اجرای طرح از محله جوادیه
کریمپور جزو مدیرانی اســت که در بازدید از
گزارش این هفته ما مربوط به اجرای طرحی است که معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه محلهها همراه «پیمان پورنصر» شــهردار منطقه
 16برای نخستین بار در تهران اجرا میکند و این ایده میتواند در آینده الگویی باشد برای سایر مناطق  16حضــور دارد .روزی که به محله جوادیه رفته
22گانه تهران .از این پس همه کاسبان و مغازهدارهایی که برای رفتوآمد از دوچرخه استفاده میکنند ،بودند تا از میزان پیشــرفت پروژهها دیدن کنند،
میتوانند از معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه  16بخواهند که برای توقف دوچرخهشان جای ایده ساخت جای پارک دوچرخه به ذهن معاون
حملونقل و ترافیک شــهردار منطقه  16افتاد و
پارک ویژهای نزدیک محل کسب و کارشان بسازند .جایی که برای پارک دوچرخهها در نظر گرفته شده با تأیید شــهردار و راهنمایی او توانست مجری
بسیار شیک و تمیز است بهطوری که هر رهگذری از تماشای آن لذت برده و احساس خوبی پیدا کند.
پروژهای باشــد که تاکنون در شهر تهران اتفاق
نیفتاده است.
شاید تا به حال از کنار مغازهها و فروشگاههایی
میکنند کــه همین امر به بخشــی از ترافیک
وی توضیــح میدهــد« :در گــذر از خیابان
عبور کرده باشــید که در کنارشــان یک یا چند
منطقه دامن میزند.
شــهید «اســم زمانی» که پاتوق محله جوادیه
دوچرخه به شکل نامناســب به پایههای فلزی،
«علیمحمد کریمپور» معــاون حملونقل و نیز آنجا راهاندازی شــده ،متوجه دوچرخههایی
و...
لوله انشــعاب گاز و یا درختان کنار نهر آب
گوید:
ی
م
باره
ن
ای
در
16
منطقه
شهرداری
ترافیک
شــدیم که مالــکان آنها کاســبان و مغازهداران
اما
بمانند،
زنجیر شــده تا از ســرقت در امــان
بر
متکی
نقلیه
وسایل
از
«وقتی
بودنــد .همانجا بود که تصمیم
بدون شک این کار چهره زیبایی به آن محدوده
انرژیهای پاک مثل دوچرخه
گرفتیم بــرای این دوچرخهها
نمیدهد و گاهی باعث دردســر عابــران پیاده
در شــهرحرف میزنیــم باید
جای مناســب با طراحی ویژه
میشود .مسئوالن شــهرداری منطقه  16تالش
امکانات و زیرســاختهای آن وقتی از وسایل نقلیه متکی بســازیم بهطوری که زیبایی
میکنند تا بــا این ایده جدید چهره جلو در این را هم فراهم کنیم .خوشبختانه بر انرژیهای پاک مثل
بصری داشــته باشد ،در مسیر
مغازهها را زیباتر و از سوی دیگر سایر
رفتوآمــد اهالــی مزاحمت
شهروندان شــهرداری در طول  4ســال دوچرخه در شهرحرف
را نیز به استفاده از دوچرخه تشویق کنند.
گذشــته برنامههای فرهنگی
ایجــاد نکنــد و از طرف دیگر
خوبــی در این حوزه داشــته میزنیم باید امکانات و
با این کار اطالعرســانی کنیم
که کاســبان و مغازهدارانی که
کاهش ترافیک و کمک به پاکیزگی هوا است ،مث ًال طرح سهشنبههای زیرساختهای آن را هم
کارشناســان معاونت حملونقــل و ترافیک
بــدون خودرو که
از دوچرخه استفاده میکنند،
شــهرداری فراهم کنیم .خوشبختانه
شــهرداری منطقه  16در یک طــرح مطالعاتی
تهــران متولی اصلی آن بوده و
میتوانند از معاونت حملونقل
و بــه کمــک گروههــای اجتماعــی و محلی ،به تبــع آن در مناطق مختلف شهرداری در طول 4
و ترافیک شــهرداری منطقه
شورایاریها و ...دریافتهاند
 16بخواهند که برایشان جای
از جمله منطقه  16شــهردار ،سال گذشته برنامههای
که بیش از 75درصد از
شــهرداران نواحــی 6گانــه،
پارک دوچرخه بســازد ،بدون
معاونــان حوزههــای مختلف فرهنگی خوبی در این
شهروندان برای خرید
اینکه یــک ریال هزینه به آنها
ً
ال
مث
است،
داشته
حوزه
روزانهــاز بازارها و
در
اند
ه
شــد
موظف
و
مکلــف
تحمیل کند».
فروشگاههای محل
ها
ه
محل
از
میدانی
بازدیدهــای
کریمپــور اعالم میکند که
طرح سهشنبههای بدون
از دوچرخهاستفاده کنند .قطعاً
زندگــی و اطراف
با توجــه بــه محدودیتهای
حضور خدمتگزاران شــهر در خودرو که شهرداری تهران
آن ،از وسیله نقلیه
کرونایــی الزم نیســت تــا
شــخصی اســتفاده
کوچه و پسکوچهها و دیدار با متولی اصلی آن بوده است شــهروندان بــه معاونــت
شهروندان کار فرهنگی بزرگی
حملونقل و ترافیک شهرداری
اســت که نتایــج خوبی هم برجا گذاشــته منطقــه  16حضوری مراجعــه کنند ،اگر چنین
است».
خواســتهای دارند ،میتوانند نام و نشانی خود را
وی اضافــه میکنــد« :اکنــون بــا به شــماره  09057562933ارسال کنند تا در
تأکید شــهردار منطقه  16و تشویق فوری رسیدگی شود.
شــهروندان برای استفاده بیشتر از
کارشناسان این حوزه پس از اعالم درخواست
دوچرخه ،شور و اشتیاق ویژهای در محل مورد نظر حاضر شــده و ضمن جانمایی
در محلههــا بــه راه افتاده برای ساخت جای پارک اقدام میکنند .ایستگاه
است .در بین شهروندان پارک دوچرخه ســایبان نیز دارد تا دوچرخهها
پنچر
بــا افــرادی مواجه زیر نــور آفتاب نمانند و چرخهــا کمباد و 
میشویم که در این
نشود.

«حاجی تاروردی» شورایار محله علیآباد
جنوبی عقیده دارد اجرای پروژه ساخت جای
پارک دوچرخه مقابل مغازهها و فروشــگاهها
ایده تأثیرگذاری است .تاروردی در این زمینه
پیشــنهادی هــم دارد که
میتواند به رونق استفاده از
دوچرخه کمک کنــد .او با
اشاره به فراوانی فروشگاههای
زنجیرهای بزرگ در منطقه
 61که در شــرایط کرونایی
ملزم به رعایت فاصلهگذاری
حاجی تاروردی
شورایار محله
اجتماعی هستند ،میگوید:
علیآباد جنوبی
«مسلماً برخی از شهروندان
به دلیل کهولت سن و ناتوانی
جسمی قادر نیســتند که به این فروشگاهها
مراجعه کنند ،بنابراین مدیران آنها میتوانند از
تعدادی دوچرخهسوار برای رساندن سفارش
مشــتریها بــه در خان هها اســتفاده کنند.
اگر مسئوالن فروشــگاههای بزرگ تعدادی
دوچرخه خریــداری کنند ،شــهرداری هم
میتواند برایشان جای پارک بسازد تا به نحو
شایسته مورد استفاده قرار گیرد».

دریچه
«رحیم نیکنفس»
شورایار محله جوادیه:

باید از خودمان
شروع کنیم

«رحیم نیکنفس» شــورایار محله جوادیه
که از معتمدان محلی باســابقه است ،عقیده
دارد کــه برای موفقیت در هــر کار فرهنگی
باید ابتدا از خودمان شروع کنیم .وی به برنامه
مدون سهشنبههای بدون خودرو که از طرف
شهرداری برگزار میشــود بهعنوان پروژهای
فرهنگی یاد میکند و میگوید« :از بین همه
نهادهایی که در شــهر وجود
دارد فقط شــهرداری مجری
اســتفاده از دوچرخه اســت
و ایــن کار بهعنــوان تکلیف
در ســایر مناطــق و نواحی
نیز اجرا میشــود ،اما در این
رحیم نیکنفس
مدت شــهروندانی را دیدهام
شورایار محله جوادیه
و میشناســم که از این کار
الگوبرداری کــرده و به جای
عبــور و مرور با خودرو شــخصی با دوچرخه
به محل کار و فعالیت خــود میروند».وی از
ســاخت نخســتین جای پارک دوچرخه در
خیابان شــهید اســم زمانی ابراز خوشحالی
میکند و میگوید« :این کار نو و خوبی است و
امیدوارم روزی همه مغازهدارهای محله جوادیه
از این امکان برخوردار شــوند .ضمن اینکه از
معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه
 61میخواهیم که در خیابانهای اصلی مسیر
دوچرخهسواری تعبیه کند تا این افراد با خیال
راحت و ایمن به محل کار یا خانهشان برسند».
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آشنایی با پهلوانان دیروز و امروز
در زورخان ه قدیمی محله خانیآباد نو
وسایل و ابزار
ورزشی فرسوده اند

ورود به گود؛ آرزوی
بچههای جنوب شهر

پدرش پیشکسوت ورزش
باســتانی بود و در گرایش او
به این رشــته ورزشی نقش
بســزایی داشــت« .مهدی
تقیزاده» ساکن 42ساله محله
نازیآباد کــه از اعضای ثابت
این زورخانه است ،میگوید:
«از 5ســالگی همراه پدرم در
زورخانه حضور پیدا میکردم».
او بــه دالیل مانــدگاریاش
در این رشــته باستانی اشاره
میکند و میگوید« :عشــق
حضــور در زورخانه و ورود به
گود از آرزوهای بســیاری از
بچههای جنوب شــهر دوران
ما بود .من هم یکــی از آنها
بودم و سالهاست به آرزویم
رســیدهام .ورزش باستانی
رشتهای اســت که نسبت به
ورزشهای دیگر مرام و معرفت
بیشتری در آن دیده میشود.
بچهها در اینجا برای همه کار
رخصــت میگیرند ،اال خوبی.
در کمتر باشگاه ورزشی برای
پرداخت دیه فردی مستمند
پــول جمع میکننــد ،برای
دختران دم بخت جهیزیه تهیه
میکنند و یا ...مرام و معرفت و
مردانگی جزء اصول اصلی این
رشته است و ماندگاری در آن
عین سعادت است».

زهرا بلندی

قدمتش به دوران پیش از انقالب اسالمی ،روزهایی که این فضا متعلق به پادگان قلعهمرغی
بود ،برمیگردد .آن زمان زورخانه والیت خصوصی بود و مردم اجازه حضور در آن را نداشتند،
اما امروز د ِر آن به روی همه باز است .از پیشکسوتان پا به سن گذاشته و میانسال تا جوانان و
نوجوانان از محلههای مختلف جنوب شهر در هفته چند بار به اینجا میآیند و در گود زورخانه
روح و جسمشــان را نونوار میکنند .در روزهای کرونــا حضور پهلوانان در اینجا کمرنگتر
شده ،اما هنوز هم برخی روزهای هفته صدای ضرب مرشد را میتوان در حوالی ضلع جنوب
بوســتان والیت شنید .در این گزارش با حال و هوای این زورخانه و پهلوانان جنوب شهر که
روزهایشان را در اینجا سپری میکنند بیشتر آشنا میشویم.

آموزش مرام پهلوانی
به نسل جدید

ســکوهایی که در فضای بیرونی دورتادور گود
قرار دارند با پشتیهای سنتی آرایش شدهاند .اینجا
جایگاه پیشکســوتان و مهمانان اســت؛ افرادی که
شــاید دیگر مانند روزگار جوانی توان ورزش کردن
نداشته باشند ،اما به دلیل ارادت خاصی که به ورزش
باســتانی و زورخانه دارند همچنان در اینجا حضور
پیدا میکنند« .امیرمســعود امیری» یکی از همین
افراد است .پیشکسوت 84ساله ورزش باستانی که
پس از 68سال فعالیت در این رشته هنوز هم اوقات
زیادی را در زورخانهها ســپری میکند .این ساکن
قدیمی شهرری حرفهای زیادی برای گفتن دارد
و با بیان شــیوایش از روزهای طفولیت یاد میکند.
میگوید« :داییهایم در این رشته فعالیت میکردند
و من هم نخست همراه آنها برای تماشا به زورخانه
میرفتم .آنقدر بیتــاب ورود به گود بودم که یادم
هســت آن روزها در محله با تیشه قندشکن همراه
رفقایم 2گود کندیم و سعی میکردیم در آن ادای
پهلوانــان را در بیاوریم .از همان روزها دلباخته این
ورزش و مرام پهلوانی شدم و هنوز هم اینجا برایم از
مقام و منزلت خاصی برخوردار است».
مرشد ورزش باستانی و مربی پیشکسوت کشتی،
که طی سالهای عمر زحمات زیادی برای زنده نگه
داشتن این رشته ورزشی کشیده است ،عصایش را
محکم روی زمین فشار میدهد و درباره حضورش
در اینجــا میگوید« :با وجودیکه االن توان ورزش
کردن ندارم ،اما هرشــب در زورخانهها حضور پیدا
میکنم .شنیدن آواز مرشد باعث میشود بهتر فکر
کنم و انسان بامعرفت و درستی باشم ،چراکه هیچ
چیز از محبت بهتر نیســت .بچههای این زورخانه
جزو انسانهای خوب روزگارند .احترام خاصی برای
بزرگترها قائلند و حقیقتاً از بودن در جوارشان لذت
میبرم».

خورشید با مح
ب
و شد
ه غروب آف در آسمان ن نور
ور
تا
ون
ز
ز
ب
ش
د
ی
ی
ک
ا
ک
ک
ی
را
است بع نی که مرا یکی از راه شدن
د از
م
موم
آمد ه
یر
نگ اند ،اما پر گذراندن ی سل 
کشان سند.
ا ه
تو
په
ک
کر شان نیس ان به نظر رو زکاری ب لوانی
م
ت
.
ه
ده

ی
ل
ا
ر
و
ب
ی
ا
ب
ن
جا

یش عد ا
م
سهای ای سند و
ز
خ
ک
س
س
 ون
ت
ن
و ت د .انواع و ا ب رخصت با ورزش را گی در
ق سا
خته
ل احترام وا به تن
اندک شنا دور گ م می 
ر
ه
ا
د
ی
گ
با
ود
ود
ین
چیده
ستانی،
و ت رمش
ن  ،هریک با شده و بعد کباده
ا

و ش
ت
از
ان یکی از وجه ب
ه
ج
ث
ه
یدار می 
برم 
لها را
ند.

در گود مرام پهلوانی
میآموزیم

برای شناساندن این ورزش تالش کنیم

«اکبر حاجی عسگری» یکی دیگر از این افراد است .این ساکن 62ساله محله خانیآباد
نو با اشاره به اینکه از سال 1346فعالیت در ورزش باستانی را آغاز کرده و 5سال است در
این مجموعه حضور پیدا میکند ،میگوید« :اینجا در گذشــته مختص هوانیروز و جزئی
از پادگان قلعهمرغی بود که مردم عادی نمیتوانســتند از آن اســتفاده کنند .آن روزها
بیشــتر دوستداران ورزش باستانی که ساکن منطقه 19بودند در باشگاه ماشاءاهلل عشقی
محلــه نازیآباد ورزش میکردند ،اما بعد از بازســازی این زورخانه و عمومی شــدن آن،
اینجا به پاتوق ورزشکاران باستانی منطقه تبدیل شد ».این بزرگ شده محله نظامآباد که
دوران کودکی و نوجوانیاش در زورخانههای نظامآباد گذشــته است ،میگوید« :کارمند
سیلوی تهران بودم و سالها در زورخانه آنجا هم فعالیت داشتم .بعد از بسته شدن آن در
باشگاههای مختلف شــهر ری ،دهونک ،یافتآباد ،نازیآباد و ...به فعالیتم ادامه دادم و در
نهایت زورخانه والیت به مقر اصلیام تبدیل شد .در هفته 2تا3بار در این زورخانه حضور
پیدا میکنم .این درحالی است که به رسم ادب در زورخانههای دیگر هم رفتوآمد دارم».
حاجی عسگری با بیان اینکه یکی از پسرانش ،وحید از اعضای ثابت این زورخانه و قهرمان
چرخ و کباده است ،میگوید« :اینجا عالوه بر پرورش جسم به تعالی روح هم کمک میکند.
خوشبختانه نوجوانان و جوانان ساکن محلههای جنوبی شهر گرایش زیادی به این رشته
دارند ،اما باید بیشتر در شناساندن این ورزش به این قشر تالش شود».

عکس :آقای طهماسبی

«2سال پیش خیلی اتفاقی
وقتی برای پیادهروی و ورزش
روزانــه به بوســتان والیت
آمده بودم با صــدای ضرب
زورخانه والیت آشــنا شدم.
ابتدا فقط برای تماشــا کردن
بــه اینجا میآمدم و پشــت
در زورخانه میایســتادم ،اما
کمکم به رســمیت شناخته
شدم و با کمک استادان خوب
ایــن ورزش را یــاد گرفتم».
این بخشــی از صحبتهای
«محمدپارسا شیرازی» جوان
20ساله ســاکن محله جوادیه
است که با بیان آن میگوید:
«بهعنوان یک جــوان دنبال
ورزشهای مــدرن هم بودم و
حتی 3ســال است در ورزش
کشــتی فعالیت میکنم ،اما
مرام پهلوانی و ادب این ورزش
باعث شــد که بیشتر از همه
رشتهها به این رشته عالقهمند
شــوم ».او ضمن قدردانی از
امکاناتی که در اینجا رایگان در
اختیار ورزشکاران قرار گرفته
است ،میگوید« :افزایش تعداد
کبادههــا و تعویض میلهای
قدیمی با میلهــای نو یکی
از درخواســتهای ماست که
امیدواریم مسئوالن منطقهای
به آن جامه عمل بپوشانند».

برای ه رکاری رخصت
میگیریم اال نیکوکاری
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به این ورزش بها داده نمیشود

«شجاع خطیبی کمال» پیشکسوت 62ساله حاضر در این جمع است .او با بیان اینکه
25سال از فعالیتش در این رشته میگذرد ،میگوید« :ابتدا در باشگاه «دلیران پارس» محله
نازیآباد فعالیت میکردم و به زورخانههای محلههای دیگری همچون شهرری هم سرمی
زدم .از 5سال پیش با بچههای این زورخانه آشنا شدم و طبق عادت 3روز در هفته به اینجا
میآیم ».برادر شــهید خطیبی کمال و جانباز 25درصد با اشاره به ارادت خاصش به این
رشته میگوید« :حضور بچههای محلههای جنوبی شهر در این رشته نسبت به محلههای
دیگر بهتر است ،اما بهطور کلی آنقدر که به ورزشهای دیگر بها داده میشود به این رشته
بها داده نشــده و به نوعی مظلوم واقع شده است .من به نوبه خودم برای زنده نگه داشتن
این ورزش گاهی نوههایم را هم همراهم به زورخانه میآورم تا در آنها عالقه ایجاد کنم».

از زورخانه بهرام تا زورخانه والیت

از نونهاالنی کــه قد و قواره کوچکی دارند تا جوانان
و میانساالن چهارشانه داخل گود دیده میشوند« .اکبر
حاج حیدر» ورزشکار 40ساله ساکن محله خانیآباد نو
که فعالیت خود در این رشــته را از 8سالگی آغاز کرده
است ،میگوید« :پدرم محمد حاج حیدر از پیشکسوتان
ایــن ورزش و قهرمــان چــرخ و کباده اســت .او جزو
ورزشــکاران زورخانه بهــرام دروازه غار بود و من هم از
7ســالگی همراه او به زورخانه میرفتم .هر روز عالقهام
بیشــتر شد و موفق به کســب عناوین قهرمان استانی
و کشــوری در این رشته شــدم ».ورزشکاری که طی
این ســالها در زورخانههای مختلفی همچون زورخانه
«دلیران پــارس» نازیآباد و زورخانه شــهید فهمیده
پارکشــهر مهارت کســب کرده اســت ،میگوید« :از
ســال 1376فعالیت تیمیام شروع شد و عضو تیمملی
تهران شدم .بعد از فوت حاج ماشاءاهلل زورخانه نازیآباد
بســته شــد .با رایزنیهای که کردیم همراه بچههای
نازیآباد با وسایل و ســردم و تخته شنا و ...از 15سال
پیش به اینجــا آمدیم و عضو ثابت زورخانه بوســتان
والیت شــدم ».او به فعالیت در این رشــته باستانی و
پهلوانی افتخار میکند و میگوید« :پسر 10سالهام هم
به این رشــته عالقهمند شده .فع ً
ال در خانه با او تمرین
میکنم و وقتی با مرام و مسلک زورخانه به خوبی آشنا
شود او را به اینجا خواهم آورد».

درس تواضع پس میدهیم

«مهدی قرهداغی» مدیر و کلیددار زورخانه است و به خوبی در جریان وضعیت آن
قرار دارد .این ورزشــکار باسابقه درحالی که برای تماشای ورزش پهلوانان تا نزدیک
گود آمده اســت ،میگوید« :از بدو تولد ســاکن محله بریانک بــودم و حال و هوای
ورزش زورخانهای در محله باعث شــد تا من هم از 12ســالگی به ورزش باستانی و
کشــتی روی بیاورم .طی سالهای نوجوانی و جوانی در رشتههای مختلفی همچون
ورزش باســتانی ،کشتی ،کونگفو ،دفاع شخصی و ...فعالیت میکردم و ضمن کسب
مقامهای متعدد جهانی در رشته کشتی ،در کونگفو هم صاحب شال قهرمانی شدم».
این جانباز 40درصد با بیان اینکه ورزش باســتانی و کشتی مکمل یکدیگر هستند،
میگوید« :آنقدر به این رشــتهها ارادت داشــتیم که همراه همرزمانم در جبهه هم
ورزش میکردیم .خودمان یک گود درســت کرده بودیــم .پوکه توپ را پر از خاک
میکردیم و به جای میل اســتفاده میکردیم ،با قابلمــه ضرب میگرفتیم و »...این
پیشکســوت که سالهاست در مجموعههای ورزشی مناطق مختلف فعالیت میکند
و 4ســال است مســئولیت زورخانه والیت را عهدهدار شده ،میگوید« :قدمت اینجا
بــه دوران قبل از انقالب برمیگردد .آن زمان اینجا زورخانه خصوصی و جزء پادگان
قلعهمرغی بود ،اما بعد از ســاخت بوستان والیت توسط شهرداری بازسازی شده و با
امکانات بیشتر و بهروزتر مورد استفاده عموم مردم قرار گرفته است .با این کار ساکنان
نقاط مختلف جنوب شــهر در هر رده سنی با هر میزان عالقه به راحتی در نزدیکی
محل سکونت خود در این رشته نزد مربی عالوه بر کسب مهارت ،اوقات میگذرانند».

سردمنشین این زورخانه «حمیدرضا
لشکری» است .با کسب اجازه از بزرگان
به سردم میرود و برای هدایت ورزشکاران
داخل گود ضرب میگیرد و آواز
زورخانهای میخوانــد .او با
اشــاره به اینکه از 21سال
پیش به این ورزش باستانی
روی آورده و 10ســال است
درس مرشــدی پس میدهد و
سردم مینشیند ،میگوید« :پدرم
در کشــتی فرنگی فعالیت میکرد و در
خانه میل و کباده داشــت .من از کودکی
عالقهمند به ورزش با این وسیلهها بودم،
اما متأســفانه آن روزها مــا را در جمع
ورزشکاران باستانی راه نمیدادند و حتم ًا
باید با بزرگتر وارد زورخانه میشــدیم.
فعالیتم در این رشته با تماشای ورزشکاران
باستانی در زورخانه تختی محله رباطکریم
شــروع شــد و با پشــتکار و گذراندن
دورههای مختلف نزد استادان این رشته به
یاش
اینجا رسیدم ».جوانی که شغل اصل 
جکســازی و تراشــکاری است و بدون
حقوق و دستمزد در این زورخانه مربیگری
و مرشدی میکند ،میگوید« :از سال1390
با این زورخانه آشــنا شــدهام .ابتدا نزد
مرشــدان قدیمی مینشستم ،اما 6سال
است که به تنهایی ضرب میگیرم .بیش از
30ورزشکار 8تا 60سال عضو این زورخانه
هستند که در روزهای کرونا در هفته 3بار
در مدت زمان کمتر و طی زمانبندیهای
متعدد در اینجا دور هم جمع میشــوند.
همه اقشــار از قاضی و وکیل دادگستری
تا کارگر ســاده و ...در اینجا حضور پیدا
میکنند ،ولی وقتی وارد گود میشــوند
همه با هم یکسان هستند ».ساکن محله
عباسی منطقه 11که در رشتههای رزمی و
کشــتی هم مهارت دارد با اشاره به اینکه
عالوه بر این زورخانه ،یک سال و نیم است
در زورخانه «مسلمبن عقیل» یافتآباد هم
فعالیت دارد ،میگوید« :بچههای محلههای
جنوبی گرایش بیشــتری به این رشــته
دارند .هم جسمشان را پرورش میدهند و
هم روحشان به آرامش میرسد .از کودک
8ساله تا مرد پا به سن گذاشته در گود مرام
پهلوانــی میآموزند .در روزهای کرونا که
حضورمان در باشگاه با محدودیت روبهرو
شده و کمتر اینجا دور هم جمع میشویم
همراه بچههای گروه به کلکچال میرویم
و ضمن کوهپیمایی در قطعه شهدای گمنام
آنجا ورزش باستانی هم انجام میدهیم».
وی ادامه میدهد« :قبل از کرونا برگزاری
مراســم گلریزان جزء مهمترین اتفاقات
که تردد کمتر
زورخانه بود ،اما این روزها 
اســت و امکان دعوت مهمانان زیاد برای
ما فراهم نیست در گروههای واتساپی به
اموری همچــون آزادی زندانیان بیگناه،
تهیه جهیزیه ،پرداخت هزینههای درمانی
و ...میپردازیم ».کودکی ریزنقش پشت
ســر هم تی را برمیدارد و زمین را پاک
میکند .لشــکری با اشــاره به اینکه او
پسرش امیرعلی است ،میگوید« :معموالً
این کار توســط کوچکترین فرد انجام
میشود .زورخانه بهترین جا برای تربیت
فرزندم است از 3سالگی او را همراه خودم
به اینجــا آوردم تا تواضع و مرام ومعرفت
پهلوانی را به او بیاموزم».
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فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در «افق»

راهاندازی مرکــز افــق در امامزادگان
سهبرادران(ع) یکی از اتفاقات مهم در سال
گذشته بوده است .متولی اینجا فعالیتهای

اجتماعــی ،فرهنگی و قرآنــی را از جمله
اقدامات انجام شده در این مرکز میشمارد و
میگوید« :با وجود امکانات محدود روستا به
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برگزاری مراسمهای مناسبتی مذهبی اکتفا
میکنیم ،اما در بخش اجتماعی فعالیتهای
خوبی داشــتهایم که شناسایی خانوادههای

نیازمند ،توزیع بستههای معیشتی ،تعمیرات
منزل ،خرید لوازم منزل و پوشــاک و ارائه
کمکمعیشتی از جمله آنهاست».

بقعه محقر روستای دانگه
زیارتگاه ارادتمندان اهلبیت(ع) است

حکایت سهبرادران خورائین
زهرا بلندی
نامش زیاد آشنا نیســت و شاید بسیاری از ســاکنان منطقه 19از وجود چنین مکانی در محل

بازخوانی حادثه تروریستی
 6تیر 1360در گفتوگو با
امام جماعت مسجدجامع ابوذر

سکونتشان آگاه نباشند ،اما شنیدهها از قدمت و پیشنیه قابل توجه آن حکایت میکند .امامزادگان

خاطرات آن روز تلخ
ابوذر چهلامیرانی

«امنیت» نعمت بزرگی است که قدر آن را کشورهای اطرافمان مثل عراق ،افغانستان و سوریه خوب درک میکنند .برای

به دست آمدن امنیت در کشور عزیز ما خونهای زیادی ریخته شده و هزاران نفر به درجه جانبازی رسیدهاند .قدیمیترها به
خوبی به یاد دارند که کشور ما در ابتدای انقالب از کمبود امنیت رنج میبرد و ترور و بمبگذاری در شهرهای مختلف از جمله

پایتخت ،به شهادت و مجروحیت جمعی از مقامات بلندمرتبه و مردم عادی منجر شده بود .ترور آیتاهلل خامنهای در 6تیر

سال 1360نمونهای از این اتفاقهای تلخ بود که در منطقه 17به وقوع پیوست .برای بازخوانی این حادثه سراغ حجتاالسالم

«رضا مطلبی» امام جماعت مسجدجامع ابوذر رفتیم که از نزدیک شاهد این ماجرا بود تا نحو ه ترور نافرجام امامجمعه وقت
تهران و نماینده امام خمینی(ره) در شورای عالی انقالب اسالمی را از زبان او بشنویم.

میخواســتیم بدانیم که آیتاهلل خامنهای 6تیر
سال 1360به دعوت شــما به این مسجد آمدند تا برای
ساکنان منطقه سخنرانی کنند؟

من با حضرت آقا آشنایی داشــتم ،ولی برنامه سخنرانی
ایشان در مسجدجامع ابوذر را حزب جمهوری اسالمیترتیب
داده بود .آن زمان مقام معظم رهبری روزهای شنبه به مساجد
میرفتند و با مردم ســخن میگفتند .طی تماسی هم که از
حزب جمهوری اســامی با من گرفتند ،قرار شد که آیتاهلل
خامنهای شنبه 31خرداد سال 1360به این مسجد بیایند.
کرد؟

پس چرا برنامه سخنرانی از 31خرداد به 6تیر تغییر

31خرداد مســجد را برای حضور و ســخنرانی ایشــان
آماده کردیم .پارچهنوشــته مقابل مســجد نصب و در محله
اطالعرسانی شده بود .جمعیت زیادی به مسجد آمده بودند
و همه منتظر تشــریففرمایی ایشان بودیم ،اما اعالم شد که
ایشان برای کار مهمی به مجلس رفتهاند .چند روز قبل از آن
دوفوریت طرح ارزیابی کفایت سیاسی بنیصدر ،رئیسجمهور
وقت ،در مجلس به تصویب رســیده بود و شــنبه 31خرداد
تصمیم نهایی گرفته شــد .مقام معظــم رهبری هم با توجه
به حساســیت موضوع به مجلس رفتــه بودند و همان روز با
رأی اکثریت نمایندگان ،عدم کفایت بنیصدر برای ریاســت
جمهوری تصویب شد.

برای حضور مجدد ایشان در مسجد با شما تماس
گرفته شد؟

خودم فکر کردم که دیگر به مسجد ابوذر نمیآیند ،اما خبر
حضورشان را در روزنامه جمهوری اسالمی خواندم و متوجه
شدم که هفته بعد مهمان ما خواهند بود  .

کمــی درباره حضــور مقام معظــم رهبری در
مسجدجامع ابوذر برای ما صحبت کنید.

یکســاعت قبل از نماز ظهر به مسجد آمدند .از در بزرگ
وارد مسجد شدند و تعدادی از دوستان دور ایشان نشسته و
مشغول صحبت شدند .وقت نماز به من گفتند که پیشنماز
بایستم ،اما قبول نکردم و پشت سر ایشان نماز خواندیم .نماز

ظهر را که خواندند ،طبق رسم همیشگی ،بین 2نماز ایستاده
و برای حاضران صحبت کردند.

حضور مقام معظم رهبری در مساجد و سخن گفتن
با مردم علت خاصی داشت؟

ایشــان هر وقت که در جبهه نبودند ،شنبهها به مساجد
میرفتند و سخنرانی میکردند .چند بار هم به مسجدی در
خیابان ری رفته بودند و بیشــتر جلسات ایشان در مساجد
جنوب شهر برگزار شده بود.
چرا؟

شما یادتان نمیآید .آن زمان جنگی در کشور اوج گرفته و
رواج پیدا کرده بود به نام شایعهسازی و دروغ .حضرت آقا برای
حل این معضل به این فکر افتادند که در مســاجد سخنرانی
کنند و بیشتر اوقات هم به مساجد جنوب تهران میرفتند.
متأسفانه شایعه در این مناطق بیشتر اوج داشت چون مردم
وقت بیشــتری برای کنار هم بودن داشتند و در
همین دورهمیها و تجمعات ،عدهای سودجو
و ضد انقالب شایعهپراکنی میکردند و ممکن
بود به اهداف شوم خودشان برسند.
مقام معظم رهبــری درباره کدام
شایعه در مسجد ابوذر سخنرانی کردند؟

بهطور کلی درباره مضرات شــایعه و
دروغ صحبت کردند که میتواند به
اسالم و مسلمانان ضربه بزند .حتی
فرمودند شــایعهای برای خود من
ســاختهاند که دخترم را به عقد
پسر موســوی اردبیلی درآورده
و جهیزیــه آنچنانــی داده و
شــیربهای زیادی گرفتهام،
درحالــی که مــن دختر
ندارم.

ترور ایشــان
چطور صورت گرفت؟

آقا در حال سخنرانی بودند.

ســهبرادران(ع) از جمله امامزادههای قدیمی منطقه 19اســت که در محدوده ناحیه5شهرداری و
روستای دانگه قرار گرفته و محل زیارت عالقهمندان اهلبیت(ع) است.

مردم رو به قبله ایستاده و به حرفهای ایشان گوش میدادند
که سایه فردی را روی سرم احساس کردم .جوانی را دیدم که
ضبط صوتی به دست دارد و به سمت آقا حرکت میکند .قد
متوسط با موهای فرفری داشت .کت و پیراهن چهارخانه به
تن کرده بود و ت هریش مختصری داشت .جمعیت را شکافت
و ضبــط صوتش را روی میزی که مقابل مقام معظم رهبری
گذاشــته بودیم قرار داد .ضبط صوت را به نحوی گذاشت که
بعد از انفجار به قلب مقام معظم رهبری برخورد کند .سپس
برگشــت و در جمعیت گم شد .کمی بعد بلندگو شروع کرد
به سوت کشیدن .آقا همینطور که صحبت میکردند ،گفتند:
«این بلندگو را تنظیم کنید ».بعد خودشان را به سمت چپ
کشیدند و از پشتتریبون کمی عقب آمدند .به هرحال وقتی
سخنران ببیند که بلندگو سوت میکشد کمی خود را جابهجا
میکند .آقا به صحبتهایشان ادامه دادند و گفتند« :زن در
زمان امیرالمؤمنین(ع) مثل هم ه جوامع بشــری مظلوم بود.
نه میگذاشتند درس بخواند ،نه میگذاشتند در اجتماع وارد
بشــود و در مسائل سیاسی تبحر پیدا بکند ،نه ممکن بود در
میدانهای »...سخنان آقا که به اینجا رسید به یکباره صدای
انفجار در مسجد پیچید .احســاس کردم سقف مسجد فرو
ریخته اســت .مقام معظم رهبری همانطور که ایستاده بود
روی زمین افتاد .خون به دیوارها و فرشها پاشــیده شد .آقا
را بــه درمانگاهی در دوراهی قپــان در خیابان قزوین بردند،
اما دکترها گفتندکاری از دستشــان برنمی آید ،بنابراین به
بیمارستان بهارلو منتقل شدند و از آنجا ایشان را با بالگرد به
بیمارستان قلب بردند.
چرا اقدامی برای محافظت از ایشان و تأمین امنیت
محل برگزاری مراسم انجام نشده بود؟

ن ترور شــخصیتها متــداول نبود و ما اص ً
ال
چون آن زما 
فکر نمیکردیم ایشــان مورد سوءقصد قرار بگیرند .آن زمان
خیلیها بــا ضبط صوت به محل ســخنرانیها میرفتند تا
صحبت شخصیتها را ضبط کنند .برای همین در حیاط
میز بزرگی با چند پریز برق گذاشته بودیم تا مردم ضبط
صوتهایشان را روی آن بگذارند ،اما به هرحال آن حادثه
رخ داد که به نظر من مشیت الهی بود.
چطور؟

اگر حضرت آقا آن روز به مسجد ابوذر نیامده بودند،
ممکن بود فــردای آن روز در حــزب جمهوری
اســامی به شهادت برســند .درحقیقت ایشان
با مشــیت الهی زنده ماندنــد .همانطور که
میدانید فــردای آن روز حادثه انفجار حزب
جمهــوری اســامی اتفاق افتاد و شــهید
بهشــتی و یاران باوفای ایشان به شهادت
رسیدند .آیتاهلل خامنهای ،شهید بهشتی
و آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی از ارکان
اصلی حزب بودند .مقام معظم رهبری
بهصــورت مرتب به حــزب رفتوآمد
داشتند و امکان نداشت در جلسه 7تیر
سال 1360شرکت نکنند.

روز پراسترس

پس از انفجار بمب داخل
ضبط صوت که روی
جدار ه داخلی آن با ماژیک
قرمزرنگی نوشته شده
بود« :عیدی گروه فرقان
به جمهوری اسالمی»
پیکر مقام معظم رهبری
با خودرو بلیزر سفیدرنگی
به یک درمانگاه کوچک در
خیابان قزوین منتقل شد.
آیتاهلل خامنهای در بین
راه چند بار به هوش آمده
و شهادتین همگفتند.
پزشک حاضر در درمانگاه
اعالم کرد کهکاری از
دست او برنمیآید ،بنابراین
ایشان را به بیمارستان
بهارلو در کنار پل جوادیه
بردند .سمت راست بدن پر
از ترکش و قطعات ضبط
صوت بود .قسمتی از سینه
کام ً
ال سوخته و دست
راست از کار افتاده و ورم
کرده بود .استخوانهای
کتف و سینه هم به راحتی
دیده میشد .عمل جراحی
تا آخر شب طول کشید،
اما ادامه رسیدگی در این
بیمارستان ممکن نبود .از
سوی دیگر کنترل امنیتی
بیمارستان بهارلو مشکل
بود و هزاران نفر از مردم
نگران در مقابل بیمارستان
ایستاده بودند .بیمارستان
قلب تنها مرکزی بود که
امکان مراقبتهای ویژه
بعد از عمل در آن وجود
داشت ،اما انتقال مقام
معظم رهبری از میان
ازدحام مردم سخت بود،
بنابراین از بالگرد برای این
کار استفاده شد.

بقعه امامزادگان سهبرادران(ع) در خیابان شهید
رجایی ،روســتای دانگه قرار گرفته و از شمال به
قلعه خوارئین ،جنوب به زمینهای کشــاورزی و
از شرق به مترو ایستگاه باقرشهر منتهی میشود.
در روزهای عادی بهخصوص با وجود کرونا کســی
جز متولی ،خادم و اهالی روستا در امامزاده حضور
ندارد .متولی امامزاده میگوید« :بیشــتر زائران از
نقاط مختلف شهر روزهای چهارشنبه برای زیارت
به اینجا میآیند ».او با اشــاره به اینکه قدیمیها
معتقدند این 3امامزاده  3ســید بزرگوار بودند که
در زمــان ورود حضرت عبدالعظیم حســنی(ع)
به شــهرری به این منطقه آمــده و در این مکان
زندگی کردهانــد و همینجا نیز وفــات یافتهاند،
میگوید« :علی کیا ،قاسم و جوانشیر با 10واسطه
به امام حســن مجتبی(ع) منتسب میشوند و از
سادات بزرگوار حسنی قرن پنجم هجری به شمار
میآیند».
دورتــادور بقعــه را فضــای بایــر و زمینهای
کشــاورزی پر کرده و چند خانوار در این روســتا
زندگی میکنند« .علیاصغــر خیرمند پاریزی» با
اســتناد به گفتههای قدیمیهای روستا میگوید:
«در گذشــته ســنگ قبری برای این امامزادگان
وجود نداشت و با خشت و
آجر سکوهایی کوچک برای
 3امامزاده ساخته شده بود.
این امامزاده تا سال،1374
3گنبد داشت که از خشت
و گل ســاخته شــده بود و
علیاصغرخیرمندپاریزی تقریباً هر سال روی گنبدها
متولی امامزاده
را کاهگل میکشــیدند».
جانباز 60درصد دفاعمقدس که از ســال 1384در
امامزادههای مختلف فعالیت داشته و 2سال است
که متولی این امامزاده است ،به گنبد طالیی رنگ،
کاشــیهای براق الجوردی و فیروزهای که از نمای
روبهرویی بقعه چشمنوازی میکنند ،اشاره میکند
و میگوید« :طی چند سال اخیر مرمت و نوسازی

«سپهپور»
کاروانسرایی
از دوره قاجار

اینجا با مشــارکت خوب اداره اوقاف و شــهرداری
منطقه 19انجام شده است».
ارادت خاص مردم به امامزاده
بیشــتر ســاکنان کنونی این حوالی مهاجران
افغانستانی و پاکستانی هستند و کمتر کسی درباره
گذشته اینجا میتواند صحبت کند .همه معتقدند
جواب سؤالهایمان در دســت «مشهدی صفدر
عیوضی» اســت؛ ساکن 70ســاله و قدیمی روستا
که کماکان در زمینهای کشــاورزی مشغول کار
است .او با اشــاره به اینکه
نام این روستا خورائین بود
و امامزاده هم در گذشته به
سهبرادران خورائین معروف
بود ،میگوید« :در شــمال
غرب بقعــه ،قلعه خورائین
مشهدی صفدر عیوضی بهعنوان بنای قدیمی که به
ساکن قدیمی روستا دوران قاجــاری برمیگردد
قرار گرفته است .این قلعه ،کاهگلی و آجری است
و ســقفهای گنبدی دارد که در حال حاضر نیمه
متروک و رو به تخریب است».
در فاصله  500متری بقعه یک کارگاه قالیشویی
و چنــد کارگاه دیگر وجود دارد و در شــمال بقعه
نیز خانوادههای افغانســتانی و پاکســتانی زندگی
میکنند .مشــهدی صفدر با بیان این موضوع و با
اشاره به اینکه بنای بقعه نخست از خشت و گل بود
و از نظر مساحت و اندازه تقریباً ابعاد بنای امروزی
را داشــت ،میگوید« :در نمــای خارجی 2ورودی
دیده میشــود .ورودی اصلی در شمال نما ،فلزی
سبز رنگ است و ورودی دیگری که در واقع ورودی
قدیمی بقعه بوده است ،در نمای شرقی قرار گرفته
و قرمز رنگ است».
او در ادامــه از ارادت خاص مردم نقاط مختلف
شهر و کشور به این امامزاده یاد میکند و میگوید:
«تعداد زائران اینجا زیاد نیست ،اما افرادی هستند
که برای برآورده شدن حاجاتشان با ارادتی خاص

کاروانسرای سپهپور یکی دیگر از مکانهای تاریخی منطقه19
اســت که در روستای خالی از سکنه مرادآباد واقع شده است.
محوطه کاروانسرا ،که قدمتش به دوره قاجاریه برمیگردد ،به
وسعت 6هزارمترمربع دیوارکشی و درختکاری شده و این روزها
محل مناسبی برای استقرار گروههای فیلمبرداری است .ضلع
جنوبی این مکان در گذشته محل استقرار مسافران بوده و در
ضلع شمالی آن اصطبلی بزرگ متناسب با معماری ساختمان
اصلی و بهصورت طاق و تویزهای دیده میشــود .این محل از
طریق قنات آبرسانی میشد و حیاطی بزرگ در وسط و ضلع
جنوبی آن قرار دارد .این کاروانسرای 2طبقه یک داالن بزرگ
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با طاق قوسهای زیبا دارد .از حجرههای طبقه پایین آن برای
انبار کــردن کاال و از حجرههای باالیی بــرای منزل دادن به

مسافران استفاده
میشــد .این مکان تاریخی تا حــد زیادی بافت خود را حفظ
کرده ،اما برخــی آثار تاریخی بناهای اطراف شــهر تهران از
جملــه آثار تاریخی منطقه 19در طــول زمان تغییر کاربری
داده ،تخریب شــده یا اثری از آنها باقی نمانده است ،به همین
دلیل نیاز است برای ماندگاری آثاری که هنوز به جا ماندهاند
اقداماتی صورت بگیرد .اینجا جزء ناحیه 4شهرداری منطقه19
اســت و در کیلومتر  3بزرگراه خلیجفارس ،روستای پالئین،
بعد از سهراه عباسآباد و سهراهی حسینآباد مفرح در انتهای
روستای مرادآباد قرار دارد.

چهارشنبه  2تیر  1400شماره 807
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هویت
پیشخوان
خبر کوتاه

نصیبه سجادی

داستان «عظیمآباد پاالیشگاه» و یک قلعه

نوسازی لولههای آب شرب
منطقه17

با همکاری مسئوالن شــهرداری منطقه 17و اداره
آب3 ،کیلومتر از لولههای آب شرب محلهها نوسازی
شد .شهردار منطقه 17با بیان اینکه بیش از 30درصد از
محدوده این منطقه در بافت فرسوده قرار دارد و نیازمند
بازســازی تأسیسات شــهری اســت ،گفت« :به دلیل
فرسودگی لوله انتقال آب شرب واحدهای مسکونی ،هر از
گاهی شاهد ترکیدگی لولهها در معابر هستیم که سبب
نشســت زمین و افت فشــار و هدررفت آب میشود .به
همین دلیل تعویض و نوسازی لولههای آب شرب منطقه
با همکاری اداره آب درحال انجام اســت« ».داود لطفی»
ادامه داد141« :کیلومتر طول شــبکه آب شرب در معابر
منطقه 17وجود دارد که طی 5ســال گذشــته بیش از
11کیلومتر از لولهها تعویض شده است».

افتتاح بیمارستان  ٣٢٩تختخوابی
در شهر ری

بیمارستان  ٣٢٩تختخوابی آیتاهللفیروزآبادی در
شــهرری به بهرهبرداری رســید .فرمانــدار ویژه
شهرســتان ری با اعالم این خبر گفت« :بیمارســتان
آیــتاهللفیروزآبادی پس از2دهه عملیــات عمرانی و
تجهیز ،هفته گذشــته به بهرهبرداری رسید« ».حسین
توکلی کجانی» این بیمارســتان را پیشــرفتهترین و
مجهزترین بیمارســتان جنوب تهــران خواند و افزود:
«بیمارســتان آیتاهللفیروزآبــادی دارای  ۳۲۹تخت
بســتری و  ۱۵تخت جراحی تخصصی است وبا اعتبار
 ۹۸۰میلیــارد تومان از محل اعتبارات دانشــگاه علوم
پزشــکی ،اعتبارات ملی و فرمانداری شهرســتان ری
احــداث و تجهیز شــده اســت».توکلی توضیــح داد:
«ساختمان جدید بیمارســتان در محوطه بیمارستان
قدیمی آیتاهللفیروزآبادی بنا شــده است».بیمارستان
 ٣٢٩تختخوابی آیتاهللفیروزآبادی پنجشــنبه هفته
گذشته با حضور «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار
تهران« ،ســیدکامل تقینژاد» معاون توســعه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئوالن
بهصــورت ویدیوکنفرانــس توســط «حســن
روحانی»رئیسجمهور ،در شهرری به بهرهبرداری رسید.

راهاندازی پویش نذر «وقت و
تخصص»

به همــت اعضای انجمن محلی جوادیه پویش
مردمــی «نــذر وقــت و تخصص» بــا هدف
خدمترسانی ویژه به خانوادههای نیازمند به راه افتاده
است« .علی چیتگری» مدیر انجمن محلی جوادیه در
اینباره گفت« :راهاندازی این پویش مردمی زمانی به
ذهنمان رسید که تعدادی از کاسبان نیکوکار شامل
تعمیــرکاران کولر ،یخچــال ،لباسشــویی و ...اعالم
آمادگی کردنــد که در صورت نیاز بــه خانوادههای
نیازمند خدمات رایگان ارائه میدهند».
وی با بیان اینکــه طبق توافق به عمل آمده همه
خدمات و تعمیرات لوازم برقی مذکور توسط کاسبان
خیــر رایگان خواهد بود ،افزود« :شــهروندانی که در
مشــاغل گوناگون تخصص و مهــارت دارند از جمله
پزشــکان و معلمان ،استادان دانشگاه ،معماران یا هر
شغل دیگر میتوانند به این پویش مردمی بپیوندند و
وقت و تخصص خود را نذر خدمترسانی به محرومان
کننــد ».دفتر انجمن محلی جوادیــه در خیابان 20
متری جوادیه واقع شده است و شهروندان برای کسب
اطالعات بیشتر با خانم عقالیی صحبت کنند.

سالها پیش در روستای «عظیمآباد پاالیشــگاه» که در مجاورت پاالیشگاه نفت تهران
قرار دارد ،قلعهای قدیمی وجود داشت که شکل و شمایل آن به میدانگاهی بزرگ بیشباهت
نبود .دورتادور این میدانگاهی خانههای نقلی کاهگلی قرار داشــت که طاق ضربی و سقف
گنبدی داشــتند .ایــن قلعه کوچک دروازهای بزرگ داشــت و 4نفــر از اهالی در4برجک
نگهبانی ،از آن مراقبت میکردند .غریبهها نمیتوانستند به آسانی وارد قلعه عظیمآباد شوند
و نگهبانان هویت و دلیل مراجعه آنها به قلعه را کام ً
ال شناسایی میکردند و بعد به آنها اجازه
میدادند وارد شــوند .این قلعه تنها محدوده مسکونی روستای عظیمآباد پاالیشگاه به شمار
میآمد و اطراف قلعه پر از زمینهای کشــاورزی و باغهــای میوه بود .این زمینها و باغها
در گذشــته پررونق بودند و گندم مرغوب و محصول باغهای انجیر و انار روستای عظیمآباد
پاالیشــگاه شهرت زیادی داشت .این روزها این روستاآبادی گذشته را ندارد و خشکسالی و
کمآبی خرمنهای گندم و بار میوه درختان آن را سوزانده است .در ری قدیم این روستا تنها
محدودهای نبوده که «عظیمآباد» نام داشته و روستایی قدیمی در محله13آبان و عظیمآباد
کورهپزخانه در محله شــیر و خورشــید هم به همین نام شناخته میشد .با تغییر نام محله
شیر و خورشــید به «هالل احمر» عظیمآباد کورهپزخانه هم خیابان شهید «مهدی عاصی
تهرانی» نامیده شد .در عظیمآباد کنونی از قلعه قدیمی خبری نیست ،ولی اهالی هنوز هم
خانههای آجری خود را به سبک قلعه و پهلو به پهلوی هم میسازند.

گردشگری

بوستان معنوی قرآن و عترت
هــوا که گــرم میشــد خیلی از
خانوادهها بساط شام را در بوستانها
پهــن میکردند و ضمــن تفریح و
همنشــینی با همسایهها و آشنایان،
هــوای تمیــز را وارد ریههای خود
میکردند ،اما ســال گذشته به دلیل
شــیوع ویــروس کرونــا خانوادهها
نتوانستند تجمعی در فضاهای سبز
داشته باشند.
خوشــبختانه وضعیت نسبت به
ســال گذشته بهتر شده و این روزها
خانوادههایی را میتوان دید که با رعایت پروتکلهای بهداشــتی در این بوســتانها جمع
میشــوند .اگر شــما هم میتوانید مراقب فرزندان کوچک خود باشــید و موارد بهداشتی
را رعایت کنید تا مبادا به این ویروس منحوس مبتال شــوید ،پیشــنهاد میکنیم ســری
به بوســتان قرآن و عترت در منطقه 17بزنید که در امتداد بوســتان بهاران ساخته شده
اســت .این بوســتان11هزارمترمربعی فضای معنوی هم دارد که سال 1392ساخته شده
است.
قدیمیها به یاد دارند اینجا ســولهای صنعتی به نام «پی بتون» وجود داشــت که جزء
فضاهای بیدفاع شهری منطقه 17بود و با انتقال مشاغل صنعتی به خارج از شهر ،به فضای
سبز تبدیل شد .عالوه بر فضای سبز زیبا و باطراوت ،از تزیینات و سازههای مذهبی مانند
طــاق و ایوانهای مزین به کتیبههای قرآنی برخوردار اســت و ماکت بقاع متبرکه در آن
قرار دارد .در ســاخت این نمادها دقت و ظرافت خاصی به کار رفته و گوشههایی از هنر و
معماری ایرانیـ اســامی را نمایش میدهد .دیوار ضلع شمالی این بوستان به آیات قرآنی
متبرک شــده و در گوشه و کنار بوســتان احادیث و روایتهای متعددی از ائمه اطهار(ع)
به چشم میخورد.

الو محله
نصب سرعتکاه

منطقه  19نصب ســرعتکاه در برخی
معابر محله یکــی از مهمترین مطالبات
اهالی اســت .متأســفانه راننــدگان در
محورهایی همچون چهارراه شــقایق و
خیابان صمدی با سرعت باال تردد دارند
که سالمت شهروندان را تهدید میکند.
رسیدگی میشود
پاسخ مسئول براســاس نیــاز ســنجی
انجام شــده با هــدف افزایــش ایمنی،
چندی پیش ســرعتکاههایی در چهارراه
خیابان شــقایق و خیابان شــهید صمدی
ایجاد و رنگآمیزی شــد .در صورت نیاز
ایــن طــرح در ســایر معابر نیــز با هدف
ســرعت تــردد خودروهــا انجام

کنترل
خواهد شد.
جواد غفوری ،رئیس اداره فنی و عمران
ناحیه یک

نهرهای قدیمی را بازسازی
کنید

منطقه  17سالها از ســاخت نهرهای
منطقه 17میگذرد و مشــکالت زیادی به
اهالی تحمیل کردهاند .برخی از این نهرها در
میانه کوچهها قرار دارند و امکان ورود آسان
خودروها به این معابــر وجود ندارد .جدول
بسیاری از این نهرها هم شکسته و پسابها
وارد منازل میشود .از همه مهمتر در زمان
بارندگی شاهد آبگرفتگی معابر در کوچهها و
خیابانها هســتیم و نهرها تــوان هدایت
مناســب آبهای ســطحی را ندارنــد .از
مسئوالن شهری میخواهیم این مشکالت را
برطرف کنند.
لیال زارعی قهی
ساکن محله وصفنارد
پاسخ مسئول یکی از مشکالت اساسی
این منطقه جنوبی پایتخت که از سالهای
گذشته وجود داشت ،آبگرفتگی بود که
خوشبختانه توانستهایم این مشکل را با
ســاخت و بازسازی نهرهای معابر برطرف
کنیم ،بهطوری که تا پایان ســال گذشته
نهرهای 65معبر منطقه به طول 16هزار
و 228متر بهطور کامل بازســازی شــد.
سال گذشــته بیش از 4هزارمتر طول،
نهــر تک جدولی هم در این منطقه ایجاد
شــد و این عملیات در معابــر باقیمانده
درحال اجراست.
داود لطفی ،شهردار منطقه17
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منطقه  16بیشتر اوقات سطلهای زباله
خیابان  20متری جوادیه کثیف و آلوده است
و بوی آزاردهندهای دارد .لطفاً به این وضعیت
رسیدگی کنید.
سکینه شادمانی
از کوچه شهید تیموری
پاسخ مسئول متأســفانه شهروندان در
طول شــبانهروز و در ساعتهای مختلف
زبالهها را داخل سطلها تخلیه میکنند و
این موضوع باعث شده تا پیمانکاران در
چند نوبت با خودروهای ویژه این سطلها
را تخلیه کنند ،بنابراین وقتی ســطلها
همیشه پر باشــند امکان شستوشوی
مرتب وجود ندارد و کارگران به ســختی
ایــن کار را انجام میدهند با این حال به
پیمانــکار مربوطــه در ایــن زمینه تذکر
میدهیم.
حامد خداوردی ،شهردار ناحیه یک

