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اجرای یک طرح ابتکاری 
برای تشویق شهروندان به دوچرخه سواری

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

گزارش این هفته مــا مربوط به اجرای طرحی اســت که معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه 16 برای نخستین بار در 

تهران اجرا می کند و این ایده می تواند...

»امنیت« نعمت بزرگی است که قدر آن را کشورهای اطراف مان مثل عراق، 
افغانستان و ســوریه خوب درک می کنند. برای به دست آمدن امنیت 
در کشــور عزیز ما خون های زیادی ریخته شده و هزاران نفر به درجه 
جانبازی رســیده اند. قدیمی ترها به خوبی به یاد دارند که کشور ما در 

ابتدای انقالب از کمبود امنیت رنج می برد.

دوچرخه ها صاحب  جای 
پارک ویژه شدند

خاطرات آن روز تلخ
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 آشنایی با پهلوانان دیروز و امروز 
در زورخانه  قدیمی محله خانی آباد نو 

صفحه12

 برای هر کاری رخصت می گیریم 
اال نیکوکاری
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سردبیر محله
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دبیر  تحریریه
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تصحیح
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صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

روزانهحجمزیــادیازرفتوآمدهایپایتختدرمحدودهمنطقه18ودر
شبکهبزرگراهیآنانجاممیشود.دراینبینیکیازمهمتریندغدغههای

صفحه8شهرونداندرشهربزرگیمانندتهرانحجمباالیترافیکاست.

20
 19

18
17 16 مناطق



3 چهارشنبه  2 تیر 1400   شماره 807 2  چهارشنبه  2 تیر 1400   شماره 807 

20
 19

18
17 16 مناطق

20
 19

18
17 16 مناطق

ساخت  پروژه  قاسمی ـ  مریم 
بزرگراه شهید بروجردی که در 
سال های گذشته آغاز شده و در چند 
فاز عملیاتی و عمرانی دنبال می شود 
از شــتاب خوبی برخوردار است و به 
گفته شهردار منطقه 18 به زودی فاز 
نخســت این بزرگراه به بهره برداری 

می رسد. 
شهردار منطقه 18 با اعالم این خبر 
گفت: »با تالش شبانه روزی همکاران 
ما در معاونت فنی و عمران شهرداری 
تهران این پروژه با ســرعت در حال 

انجام اســت و در فاز نخست مســیر هزار و 700 متری حد فاصل تقاطع 
محور 45 متری کن تا تقاطع خیابان شهید اصغری به مرحله بهره برداری 

می رسد.«
»سیدمحمد فیاض« درباره مشخصات فنی پروژه شهید بروجردی گفت: 

»فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی 
شامل 2 باند شمالی و جنوبی و یک 
خط اضطراری اســت که در ماه های 

آینده بهره برداری می شود.«
او یادآور شد که مهم ترین چالش این 
پروژه ترافیکــی رفع معارضان ملکی 
بوده که پس از آن عملیات زیرسازی، 
روسازی و جمع آوری شبکه آب های 

سطحی اجرا شد. 
ادامه می دهد: »فاز نخســت  فیاض 
بزرگــراه شــهیدبروجردی 3 هزار و 
700 متــر طــول دارد و حد فاصل 
بزرگراه آزادگان تا میدان جانبازان اســت که با بهره برداری از آن عالوه بر 
تأمین امنیت و تسهیل دسترسی های شرقی و غربی، شهروندان از دردسر  
تردد خودروهای ســنگین در این محدوده از شــهر به طور کامل خالص 

خواهند شد.«

تیتر یک

بهره برداری از فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی؛ به زودی

پایش آب شرب باقرشهر پس از آتش سوزی 
نشــتموادنفتیوآتشسوزیپاالیشگاهنفتتهران
بهمنابعتأمینآبشــربباقرشــهرآسیبیواردنکرده
است.معاوننظارتبربهرهبرداریآبفایمنطقه6تهران
بااعالماینخبرگفت:»پسازبروزحادثهنشــتمواد
نفتیوآتشســوزیدرمخازنپاالیشگاهبزرگتهران،
دریکعملیات5ساعته،از16چاهمحدودهپاالیشگاه،
شاملچاههایشهریوروستاییزیرپوششامورآبفای
باقرشــهرنمونهبرداریمخصوصاندازهگیریترکیبات
نفتیوموادآلیآبصورتگرفت.«»حسیننامداری«
افزود:»براساسنتایجحاصلازنمونههایبررسیشده،حادثهاخیرپاالیشگاهتهرانتاکنون
تأثیریبررویکیفیتآبشربنداشتهاست.«بهگفتهنامداریپایشآبشربباقرشهرتا
حصولاطمینانازتأثیرنگذاشتنحادثهبررویمنابعتأمینآب،درمیانمدتودرازمدت

ادامهدارد.باقرشهردرمجاورتپاالیشگاهتهرانواقعشدهاست.

مبارزه با آفت پوست خوار درخت کاج 
عملیاتمبارزهباسوســکهایپوستخواردرختان
کاجدرقالــبنصــبتلههــایویژهدربوســتانهای
منطقه19آغازشد.معاونخدماتشهریومحیطزیست
منطقه19بااشــارهبهاینکهسوسکهایپوستخواراز
مهمترینآفتهایدرختانسوزنیبرگازجملهکاجها
هســتند،گفت:»باتوجهبهاینکهوجودایننوعآفتها
باعثخشکشدنبسیاریازدرختانمیشود،عملیات
مبارزهغیرشــیمیاییباآنهابرایکنترلوجلوگیریاز
آسیبرسیدنبهدرختانسالمدربوستانهایمنطقه
آغازشــدهاست.«»مجیدصبوری«افزود:»سوسکهایپوستخواروقهوهایرنگکاج2تا
3میلیمترطولدارندکهداخلپوستدرختزندگیمیکنندوسمپاشیتنهدرختانباسموم
مختلفبرایازبینبردنآنهابیتأثیراســت.«صبوریادامهداد:»تاکنونتلههایویژهروی
درختانکاجبوستانهایبهشت،22بهمن،یاس،شادی،اسماعیلآباد،باران،بهار،گلستانو
شریعتینصبشدهاست.«بهگفتهمعاونشهردارمنطقه19اینطرحدرقطعاتجنگلکاری

محدودهنواحی4و5نیزاجراخواهدشد.

چهره
همراه با افتخارآفرین مسابقات پژوهشی 

دانش آموزی
 پژوهش سرای جوانه

 فرصتی برای 
دانش آموزان جنوب شهر

یادداشت

دیوار مهربانی را احیا کنیم
اوایلزمستانســال1394بودکهپدیدهای
بهنام»دیوارمهربانی«درشــهرهایمختلفو
بهتبعآندرنقاطمختلفپایتخترواجیافت.
بــهاینترتیب،دیوارهایــیدرمحلههاانتخاب
شدتاشهروندانوسایل،بهخصوصلباسهایی
راکهبهآنهانیازنداشــتند،درآنقراردهندتا
نیازمندانآنهارابردارندواســتفادهکنند.این
حرکتخداپســندانهباشعار»نیازداری،بردار!
نیازنداری،بگذار!«بازتابزیادیداشــتودر
جنوبشــهرهماجراشد،اماکمترازیکسال
بعدبهدالیلیبرچیدهوبهفراموشیسپردهشد.
دیوارمهربانیبراینخســتینباردرشــهر
مشهدشکلگرفتوکسینامونشاننخستین
خیریکهاینکارراانجامداد،نمیداند.سپس
بهســرعتچنیندیوارهاییدرپایتختایجاد
وخبرآننهتنهادررســانههایداخلیکهدر
رسانههایجهانیپخششد،اماباهمانسرعتی
کهدیوارهایمهربانیدرمحلههاشکلگرفت،
بههمانسرعتفراموششدواکنونآثاریاز
آنباقینماندهاستجزچندمیخبهدیوارهای
خاکخــوردهوکهنهمحلههــا.دیگرخبریاز
لباسدرایندیوارهانیستوکسیهمرغبت

نمیکندلباسیرویمیخهایشآویزانکند.
باایناوصاف،بااندکیجستوجویکنمونه
نادرازدیوارمهربانــیرادرتقاطعخیابانهای
شهیدغالمرضایی)زمزم(وشهیدعباستقوایی
پیداکردیــمکههنوزفرونریختهوســاکنان
محلههایزمزموزهتابیرویآنلباسوکنار
دیواروســایلضروریزندگیراقرارمیدهند
تاهممحلهایهاینیازمندشــانازآنهااستفاده
کنند.شــرایطفعلیجامعهوبیکاریناشــی
ازشــیوعکروناوازهمهمهمتــرتورموگرانی
لجامگسیختهاجناسوکاالها،آدمیرابهاین
فکرمیاندازدکهبدنیســتبــرایاحیایاین
ایدهاطالعرسانیشودوشــهرونداندوبارهبه
اجرایآنترغیبشوند.همانگونهکهگفتیم،
دیوارمهربانیبههمانسرعتیکهراهاندازیو
همهگیرشدبنابهدالیلیونواقصیکهداشت
خیلیزودهمناپدیدشــد.پایداریاینپدیده
اجتماعیدریکــیازمحلههایجنوبیتهران
اواًلنشــانمیدهدکهظرفیتهایویژهایدر
چنینمناطقیبرایگسترشاینپدیدهوجود
داردوثانیــااینفرضکهنواقصاینطرحزیبا
وانساندوستانهبهدستسازمانهایمردمنهاد
بومیرفعودرشــکلجدیدیودرقامتنماد
مهروزیدرمحلههارشــدکند،کاماًلممکنو

امکانپذیراست.

تیم ملی تکواندو با مربیگری بچه جوادیه سوم شد 
تیمملیتکواندوایرانبامربیگری»فریبرزعسگری«
ساکنمحلهجوادیهباکسبیکمدالطال،یکنقرهو
یکبرنزبرسکویسومآسیاایستاد.بهگفتهمدیراداره
ورزششهرداریمنطقه16،ایندورهازمسابقاترزمی
باحضورقهرمانانوتیمهایورزشــیشناختهشدهاز
نقاطمختلفآسیابرگزارشدکهدرپایاندررقابتهای
تکواندومردان،تیمملیکرهجنوبیباکسب2مدالطال،
2نقرهویکبرنزو381امتیازبهعنوانقهرمانیدست
یافتوازبکســتانبا239امتیاز،نایبقهرمان،ایرانبا
207امتیازمقامسومواردننیزبهمقامچهارمآسیادستیافتند.»رضاکنگرانی«باتبریک
اینپیروزیاززحماتوتالشفریبرزعسگریازمربیانصاحبعنوانوشناختهشدهآسیا،
کهدرمحلهجوادیهرشدوپرورشیافته،قدردانیوابرازامیدواریکردکهدرفرصتیمناسب

بااجرایبرنامهایویژهازاعضایتیمملیتکواندوایرانتقدیرخواهدشد.

»آیــدا کریمی« دانش آمــوز پایه دهم 
مدرسه شاهد ریحانه الرسول منطقه19 
در 8ســالگی نخستین ایده خود را با موضوع 
»لوبیــا کی بــه دنیا می آید« در جشــنواره 
»جابربن حیان« مطرح کرد. او بعد از تحقیق و 
آزمایش روی این ایــده با تالش مضاعف به 
کسب مهارت بیشتر و ارائه ایده های خالقانه تر 
روی آورد و بــا تشــویق دبیران مدرســه و 
حمایت های خانواده هر سال در جشنواره های 
دانش آموزی شرکت کرد و صاحب مقام های 
متعدد شــد. این دانش آموز فعال معموالً هر 
ایده ای را با توجه به نیــاز جامعه برای بهتر 
شدن اوضاع طرح می کند. او با هدف حمایت 
از پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا 2اختراع با 
موضوع »عصای هوشمند« و »نرم افزاری برای 
ســالمندان« را پیگیــری و با ارائــه آنها در 
جشنواره خوارزمی مقام اول را از آن خود کرد. 
همه گیری کرونا و تحصیــل دانش آموزان و 
دانشــجویان به صورت مجازی بهانه ای برای 
تمرکز اخیر کریمــی روی این موضوع بوده 
اســت. او چندی پیش با ارائه نرم افزاری در 

زمینه ارتقای آمــوزش مجازی برای 
در  دانشــجویان  و  دانش آموزان 
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 
ایده های برتر هم از دیگر 
محســوب  او  افتخارات 
دانش آموز  این  می شود. 
پایه دهم که در رشــته 

نقاشــی ســیاه قلم و رنگ 
روغن هم فعالیت می کند، 
امکانــات پژوهش ســرای 
جوانه منطقــه19 را برای 
بسیار  دانش آموزان  رشد 

مفید می داند. 

خبر کوتاه
منطقه16»نگینهمتی«نونهالســاکنمحله
جوادیهچهره»یحییگلمحمدی«سرمربیتیم
پرسپولیسرابااستفادهازمدادرنگینقاشیکرد.
اوباحضوردرکمپتمریناتتیمپرسپولیساین

نقاشیرابهاسطورهفوتبالتقدیمکرد.
منطقه18افــرادنیکوکاروجهادگــرانقرارگاه
محرومیتزداییجنوبغــربتهراناینباربه
نقاطمحروموحاشــیهشهرستانچابهاررفتند
واقالمگوناگونیرامیانساکناننیازمندتوزیع

کردند.

ابوذر چهل امیرانی
خبرنگار

مجله خبری مجله خبری

افتتاح دومین نیروگاه خورشیدی منطقه17
دومیننیروگاهخورشــیدیمنطقه17باتوانتولید20کیلووات
برقباحضورنمایندگانمجلسشــورایاسالمیومدیرانشهریبه
بهرهبرداریرسید.»داودلطفی«شهردارمنطقه17اجرایاینطرح
رانشــانازجدیتمدیریتشهریدرتولیدانرژیهایتجدیدپذیربا
رویکردمحیطزیســتپایدارعنوانکردوافزود:»ایننیروگاهساالنه
30هزارکیلوواتســاعتبرقتولیدخواهدکردکهمنجربهکاهش

ساالنه22تندیاکسیدنیتروژنمیشود.«
دراینمراسم»احسانخاندوزی«نایبرئیسکمیسیوناقتصادی
مجلسشــورایاسالمیگفت:»خوشــبختانهاقداماتارزندهایدر
حــوزهتولیدانرژیتجدیدپذیربهعنوانیکانرژیپاکوطبیعیدر
کشــورمانصورتگرفتهوایناقدامشهرداریمنطقه17گامبلندی
درکاهشتولیدسوختفسیلیاست.«»سمیهرفیعی«رئیسفراکسیونمحیطزیستمجلس
شورایاسالمیهمدرآیینافتتاحیهایننیروگاهخورشیدیگفت:»باوجوداینکهمنطقه17در
جنوبتهرانواقعاستووسعتاندکینسبتبهسایرمناطقشهرتهراندارد،مدیریتشهری
اینمنطقهاقداماتارزشمندیدرحوزهمحیطزیستانجامدادهاست.افزایشسرانهفضایسبزو
توجهبهتولیدانرژیهایتجدیدپذیر،نشانهعزمجدیمدیریتشهریمنطقهدراینحوزهاست.«

پایش نقاط مستعد آلودگی زیست محیطی 
بازدیدهایمیدانیوگشتهایمحیطزیستیباهدفپایشو
شناسایینقاطدارایظرفیتآلودگیدرمنطقه19انجاممیشود.
شهردارمنطقه19بااشارهبهاینکهرصدمستمرکانونهایآالینده
ورفــعآنهاازبرنامههایاولویتدارواحدحفاظتازمحیطزیســت
منطقهاست،گفت:»درحالحاضربازدیدهایمیدانیازکانونهای
مســتعدآلودگیبااعزامتیمکارشناســیمتشــکلازکارشناسان
محیطزیستآغازشدهاست.«»علیتوکلی«بابیاناینکهفعالیت
همــهواحدهایصنفــی،کارواشهاوکارخانههــادرزمینهایجاد
آالیندههایمحیطزیستیبررسیومواردجمعآوریشدهبرایرفع
بهمســئوالنمربوطهاعالممیشود،گفت:»اینفعالیتگاممهمی
درتحققاهدافبرنامهپنجســالهسومتوسعهشهرتهراناستکه

بهدنبالآنبرنامههایویژهایباهدفحفظمحیطزیستدراینمنطقهپیگیریمیشود.«

میز خبر

   1000
متر نیوجرسی در تقاطع غیر همسطح 

بلوار جانبازان نصب شده تا رانندگان 
عبوری برای تعیین مسیر از آن 

استفاده کنند. 

 65
درصد پیشرفت فیزیکی در ساخت 

کوشک فرهنگی و ورزشی در 
مسیر باغ راه حضرت فاطمه)س( در 
محدوده ناحیه یک شهرداری منطقه 

18 حاصل شده است. 

200
کودک کار و آسیب دیده اجتماعی 
در مقاطع ابتدایی و متوسطه از 

خدمات مختلف آموزشی، مددکاری، 
روان شناختی و توانمندسازی مرکز 
پرتو منطقه19 بهره مند می شوند. 

»علیرضا نوری« دبیر شورایاری محله 
بهداشت: 

کار بزرگی با مشارکت مردم 
انجام شد

بهتازگییادمان2شهید
گمنــامدوراندفاعمقدس
دربوستانگلستانهشهرک
ســاخته ولیعصر)عــج(
شــدهودرهمیــنمدت
کوتاهجایــگاهفراوانیبین
شهروندانپیداکردهاست.

هزینهســاختاینبنایفرهنگیازکمکهای
مردمــیبودهوهیــچســازمانیدراینزمینه
مشــارکتنکردهاســت.»علیرضانوری«دبیر
شــورایاریمحلهبهداشتکهدبیرکارگروهفنی
وعمرانشــورایارانمنطقه18اســت،دراین
زمینــهمیگوید:»وقتیکهشــهروندانمتوجه
شدندقصدداریمچنینیادمانیرادردلمحله
بسازیمباجانودلاستقبالکردند.هرکسیبه
اندازهتواناییمالیخوددراینکارمشارکتکرد
تااینکهباجمعآوری120میلیونتوماناجرای

اینپروژهشروعشد.«
ویتأکیدمیکندکهاینکاربزرگفرهنگی
بامشــارکتخودجــوشاهالیانجامشــدهو
شــهرداریمنطقه18درمناسبسازیمحیط
پیرامونیادمان،سنگفرشپیادهروو...مشارکت
کردهاســت.نوریادامهمیدهــد:»ازاینپس
هیأتهایمذهبیدرایامومناسبتهایخاص
میتوانندازاینفضــایمعنویوروحانیبرای

اجرایبرنامههااستفادهکنند.«
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  اگرچه همزمانی ششــمین دوره انتخابات شورای اسالمی شــهر تهران با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری ســبب شد تا توجه و اطالع رسانی کمتری به این موضوع شود، اما شهروندان تهرانی توانستند از بین 
2هزار و 294کاندیدا، 21فرد را برای فعالیت در این پارلمان شــهری انتخاب کنند. بی شــک انتخاب این تعداد 
کاندیدا از بین لیست بلند باالیی که در شورای شهر نامنویسی کرده بودند، بسیار سخت بود، اما شهروندان ثابت 
کردند که می توان با دقت برنامه ها و شعار کاندیداها را بررسی و افراد شایسته ای را برای   آبادانی و توسعه پایتخت 
انتخاب کرد. با توجه به مشارکت زیاد ساکنان منطقه17 در این دوره از انتخابات، سراغ تعدادی از اهالی رفتیم تا 

بدانیم مهم ترین درخواست آنان از اعضای جدید شورای اسالمی شهر تهران چیست. 

فرهاد کنکاش

»کاندیداهای
مســاجد به زیــادی

منطقه17ازجملهمسجدجامعابوذر
آمدهووعدههاییبرایآبادانیمحلههادادند.درخواست

ماازآنهاعملبهوعدههاوادامهفعالیتهایشهریاستکه
دردورهپنجمشورایاسالمیشهرتهراندراینمنطقهشروعشده

است.«اینجمالترا»خیراهللسعادتآگاه«برزبانمیآوردوادامهمیدهد:»در
دورههایگذشــتهاقدامهایخوبیازسویشهرداریتهراندرمنطقه17باحمایت

اعضایشورایاســالمیشهرتهرانانجامشدکهنمونهاشراهاندازیایستگاههایمترو
بود.درضلعجنوبیمنطقهیعنیبزرگراهشهیدچراغی،ایستگاههایمتروزمزم،عبدلآبادو
شریعتیدرخط3راهاندازیوباعثتسهیلدرترددساکنانمنطقهشد.الزماستایناقدام
شهریدردورهجدیدشورایاسالمیشهرتهرانادامهداشتهباشدوایستگاههایجدیدی
دربخشهایدیگرمنطقه17راهاندازیشود.«اینجانبازوبرادرشهید»نعمتاهللسعادت
آگاه«ادامــهمیدهد:»منطقهمابهدلیلخطوطراهآهندربنبســتقرارگرفتهو
دسترسیبهمناطقدیگرسختاســت.باراهاندازیایستگاههایمترودربخش

مرکزیمنطقه،اینمشکلتاحدزیادیبرطرفمیشود.مترووسیلهایارزان
برایسفرهایدرونشهریاستوساکنانجنوبشهراستقبالزیادی

ازآنمیکنند.بنابراینتوســعهخطوطمترودراینمناطق
بایددراولویتبرنامهاعضایجدیدشورایشهر

باشد.«

ساخت 
ایستگاه های 

جدید مترو

امامجماعتمسجدموسی
بنجعفر)ع(محلهابوذرغربیمیگوید:»ملت

بصیــرایرانازابتدایانقالبتاکنونوظایفخودرابه
درســتیانجامدادهاندوحالنوبتافرادمنتخباستتا

بهشایســتگیبهوظیفهخودعملکنند.پیشازهرچیز،
آنهابایدسخنانمردمرابهخوبیبشنوندوبرایحلمشکالت

شــهروندانقدمبردارند.«حجتاالســالم»احمداسالمی«ادامه
میدهد:»ســاکنانشهیدپرورمنطقه17همهمیشهثابتکردهاندکه
پیروخطرهبریونظاممقدسجمهوریاسالمیهستندوتقدیم4هزارشهیدو
دههاجانبازدردوراندفاعمقدس،نمونهبارزاینادعاست.بااینوجودمنطقه17
ازمناطقمحرومپایتختاستکهمتأسفانهکمترتوسعهیافتهاست.اینمنطقهاز
کمبودفضاهایسبز،مراکزفرهنگیوتفریحیرنجمیبردوالزماستاعضایجدید
شــورایاسالمیشــهرتهرانفعالیتهاییبرایافزایشاینسرانههادراینبخشاز
پایتختانجامدهند.«ویبااشارهبهاقدامهاییکهتاکنوندراینمنطقهانجامشده

میگوید:»کارهایخوبیازسویشهرداریتهراندردورهپنجمشورایشهر
انجامشــدهولیکافینیســت.بهعنوانمثال؛مسئوالنشهریبرای

ساختبوستانهایجدیددرمحلههاتالشکردند،اماهنوز
سرانهفضایسبزدراینمنطقهنسبتبهجمعیت

کماست.«

افزایش 
سرانه فضای 

سبز

»مجتبیمتین«میگوید:
»کمبودهاومشــکالتایــنمنطقه

جنوبیپایتختفقطبهدســتشــهرداریو
شورایاسالمیشهرتهرانقابلحلنیستونیازمند

همیاریدستگاههاونهادهایمختلفاست.بهعنوانمثالاین
منطقهازکمبودمراکزبهداشتیودرمانیرنجمیبردوبااینکهجمعیتبسیار

زیادینسبتبهوسعتکمآندارد،فقطیکبیمارستاندراینجافعالاستکه
جوابگویاهالینیســت.متأسفانهمراکزآموزشیاینمنطقههمقدیمیهستندوالزم
استفعالیتهاییبراینوســازیمدارسانجامشود.«ویدرادامهخطاببهاعضایجدید
شورایاسالمیشهرتهرانمیگوید:»درایندورهبهتراستفعالیتهایبیشتریبراینوسازی
بافتهایفرســودهانجامشودودرخواســتماازاعضایشورایاسالمیشهرتهران،اعطای
تسهیالتویژهبهساکنانمنطقه17اســتتارغبتبیشتریبراینوسازیساختمانهای
فرســودهخودپیداکنند.«ویاضافهمیکند:»ســاختشهربازیمجهزدراینبخشاز
پایتختضروریاســتتاخانوادههابرایساعتیهمکهشــده،ازامکاناتتفریحی

استفادهکنند.چنینکارهاییبهافزایشروحیهوامیدبهزندگیساکنانجنوب
تهرانکمکقابلتوجهیمیکند.«متینازمدیرانشهریمیخواهدتا

درایندورهرسیدگیبیشتریبهخانوادههایکمبضاعتکنند؛
چراکهتعدادخانوادههایبیسرپرســتدرمناطق

جنوبیتهرانزیاداست.

افزایش 
تسهیالت 

نوسازی

»امینمجتهــدی«کهدر
دورههایقبلعضوشورایاریمنطقه17بودهو

تالشهایمدیریتشهریبرایآبادانیوتوسعهمحلههارا
ازنزدیکدیدهاست،میگوید:»فعالیتهایخوبیدراینمنطقه

انجامشــدهوالزماســتدردورهجدیدشورایاسالمیشهرتهران
تــداومپیداکند.«ویادامهمیدهد:»یکــیازکارهاییکهدرایندوره

انجامشد،زیرزمینیشــدنخطآهنتهرانـتبریزبودکهباتالشمدیریت
شــهریبهبارنشستواکنونرویبامتونلقطارها،باغراهحضرتفاطمه)س(در
حالساختاست.امیدواریمتکمیلاینباغراهدربرنامههایاعضایجدیدشورای
اسالمیشهرتهرانقرارگیرد.«مجتهدیبااشارهبهپرداخت180میلیاردتوماناز
ســویشهرداریبهشرکتراهآهنبرایاستفادهاززمینهایآزادشدهدراینخط
آهنمیگوید:»ساکنانمنطقه17امیدوارندچنینطرحیدرخطآهنتهرانـاهواز
هماجراشــود.البتهشنیدهاممسئوالنشرکتراهآهندرحالافزایشیکخطدیگر
دراینمسیرهستندودرصورتانجاماینکار،مشکالتزیادیبهاهالیتحمیل

میشود.ازاعضایجدیدشورایاسالمیشهرتهرانمیخواهیممانعاینکار
شــوندوتازمانیکهطرحزیرزمینیشدنخطآهنتهرانـاهوازاجرا

نشده،نصبدیوارصوتیدرحریمخطآهنراتصویبواجرا
کنند.باایناقدام،تاحدودیازآلودگیصوتیلب

خطکاستهمیشود.«

خط آهن 
زیرزمینی شود

 درخواست ساکنان منطقه17 از اعضای جدید شورای اسالمی شهر تهران

قطار   آبادانی را پیش برانید

در محله
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اینطورکهاینشهروندبرایمانتعریفمیکند
بوســتانگلســتانهواطرافآنامکاناتفرهنگیو
ورزشیمناســبندارد.اینبوستانفقطیکزمین
کوچکفوتبالداردکهبهصورتاجارهایدراختیار
تیمهاقرارمیگیردودیگرهیچ.ســایرشــهروندان
بهویژهکودکانونوجوانــانامکاناتیبرایگذراندن
اوقاتفراغتشــانندارندوبرایهمینوقتشانبه
بطالتمیگذرد،مگرزمانهاییکهبزرگترهاوافراد
باتجربهبهمیدانبیایندوبرایرفعکمبودهاقدمی

بردارند.

شناسایی افراد تأثیرگذار و حمایت از آنها 
مســابقهوبازیشــهروندومافیاحتییکریال
هزینهنداردوهرکسیدرهرجاکهفضایمناسبی
داشتهباشــد،میتواندآنرااجراکند.غالمحسینی
میگوید:»مانبایدبرایســرگرمکــردنبچههابه
دنبالبرنامههــایهزینهبرباشــیم.وقتیمیتوان
تعدادیازکودکانونوجوانانراباچنینمسابقاتی
ســرگرمکردچرااینکاررانکنیم.یادمهستروز
اولکههمراهپســرم»محمدامین«وپسرخالهاش
»محمدمهدی«اینمسابقهفکریوهوشیرابازی
کردیمفقط5نفرشــرکتکنندهداشــتیم.بهمرور
زمانباافزایشتعدادبچههاییکهمیخواســتنددر
اینرقابتشرکتکنند،مجبورشدیممسابقهرادر

2نوبتبرگزارکنیم.«
»سیدمحمدجوادبهشتی«شــهردارناحیهیک
منطقه18کهبههمراهکارشناسانحوزهاجتماعی،
خدماتشهریوفنیبهبوستانگلستانهآمدهتااز
پروژهخطکشیمسیردوچرخهبازدیدکندبهجمع
مااضافهمیشود.بچههابادیدنآقایشهردارذوق

میکنندوباانگیزهبیشتریمسابقهراادامهمیدهند.
بهشــتیکهخودشدردورهنوجوانیتجربهبازیبا
همساالنخودراداشته،میگوید:»معمواًلکودکانو
نوجوانانبهشرکتدربازیهایگروهیعالقهدارند؛
ازفوتبالگلکوچکگرفتهتاطنابکشیو...امادر
اینبیننبایدازبازیهایهوشیوذهنیغافلبود.
بازیشــهروندومافیاهوشوتوانفکریبچههارا
محکمیزندوبهآنهــامیآموزدکهچگونهازحق
وحقوقخوددفاعکنند.فرزندانماندراینبازیها
شکســتوپیروزیراتجربهمیکنند،میفهمندکه
هرحرفیرانبایــدپذیرفتومیآموزندکهاتحادو

وحدتتنهاراهپیروزیاست.«
شــهردارناحیــهیــکاطمینانمیدهــدکهبا
شناســاییافرادیکهباخالقیتونبوغخودفضای
مناســبومفرحیبرایگذراناوقاتفراغتاهالی

ایجادمیکنندازآنهاحمایتوپشتیبانیشود.

تقویت روابط اجتماعی بچه ها 
غالمحسینیکهعصرهامسابقهشهروندومافیارا
درفضایبوستانگلستانهبرگزارمیکند،میگوید:
»دراینبازیمابا2دســتهمواجهایم؛شهروندانو
مافیاکهآنهانیزبهافرادمختلفیتقســیممیشوند.
خبرنــگار،تکتیرانداز،پزشــک،کارآگاه،زرهپوش،
مافیایســاده،رئیسمافیاو...کــههرکدامتالش
میکندنفراتحریفراشناســاییوحذفکند،اما
اینکاربههمینراحتینیست.اگرشرکتکنندهها،
کهدربازیمااغلبکودکونوجوانهستند،بتوانند
خــوبصحبتکننــدوبازیرکینفــراتحریفرا
شناســاییکنندبدونتردیدبرندهمسابقهخواهند
بودحالچهگروهشــهروندباشندوچهمافیا.«وی

  به طور 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 می کردند تا 
از کارشان سردر بیاورند. »رسول غالمحسینی« شهروند خالقی است که این بازی را برای بچه ها راه اندازی 
کرده و به آنها می آموزد که چگونه برنده مسابقه شوند و برای رسیدن به هدف چگونه از هوش خود استفاده 
کنند. او عنوان می کند که بچه ها از مسابقات و برنامه هایی که هوش و استعداد ذهنی شان را محک می زند 
استقبال می کنند و سند این ادعا کودکان و نوجوانانی اند که هر روز به بوستان گلستانه می آیند و در مسابقه 

شهروند و مافیا شرکت می کنند. 

مریم قاسمی

این شهروند خالق هر روز در جمع  بچه های محله اش 
یک مسابقه مهیج فکری برگزار می کند

»مـافیابازی« 
در بوستان گلستانه

کــهدریکیازادارههایدولتیمدیراســتوچند
کارمندزیرنظرشفعالیتدارند،اعتقادداردکههمه
مــابهعنوانبزرگترهاووالدینبچههاوظیفهداریم
کهراهورســمزندگیرابهآنهابیاموزیمکهیکیاز
آســانترینکارهاهمینبازیفکریوذهنیاست
کهقدرتتفکررادربچههاافزایشمیدهدوباعث

تقویتروابطاجتماعیآنهامیشود.«
شــهردارناحیهیکمنطقه18کهذوقوشــوق
بچههایمحلهرامیبیندعنوانمیکندکهمیتوان
بــاهماهنگیمدیرانســراهایمحلهیــکدورهاز
مســابقاتشــهروندومافیاراالبتهباحفظفاصله
اجتماعــیورعایتپروتکلهایبهداشــتیبرگزار
کرد.کودکانونوجواناندرفهرستاولویتبرنامهها
قرارگیرندوگروههایسنیباالترنیزاگرتعدادشان
بهحدنصاببرســندتقسیمشدهوباهمبهرقابت

بپردازند.
بهگفتهبهشتیوجودافرادیچونغالمحسینی
درهــرمحلهاییکنعمتاســتوبایــدقدراین

شهروندانفعالومشارکتجورادانست.

وقتی مافیا شکست می خورد 
بــهجمعکودکانــیکهدرحالبازیهســتند،
میپیوندیم.غالمحســینیکهدراینبازیاعضای
شهررابهخوابفرومیبردازگروهمافیامیخواهد
بیدارشــوندوپساز10ثانیهمشورتنظرشانرا
بگویند.آنهاتصمیممیگیرندتایکیازبچههاراکه
مهرهکلیدیبازیاستوتاحدودیازهویتشانبا
خبرشده،حذفکنندوایناتفاقمیافتدوداستان

بههمینشکلادامهپیدامیکند.
محمدامینشــهروندیاســتکهباهوشــیاری
یکــیازاعضــایمافیــاراشناســاییمیکندواز
همگروهیهایــشمیخواهــدکهبــرایحذفاو
رأیدهنــدودستشــانراباالببرند.شــهروندان
بــهنظراواحتراممیگذارنــدودرنهایتفردمافیا
بــا7رأیبهمرحلهدفاعمیرســد،امااونمیتواند
نظــرجمــعرابــهدســتآوردودرنهایتحذف
میشــودوتعدادشاندرمســابقهبه3نفرمیرسد
ودرمقابلشــهروندانبا4نفرهمچنانپیشــتاز
هســتند.مســابقهشــهروندومافیاکهدربوستان
گلســتانهبرگزارشــدهحدود2ونیمساعتطول
کشیدونتیجهاینشدکهشهروندانگولحرفهای
مافیارانخوردندوتوانستندباوحدتوهمدلیآنها
راشکســتبدهند.مســابقهایکهباوجودسادگی

ویژگیهایفراوانیداشتازبهکارگیریهوشبرای
حلمسئلهتارفتارهاوکنشهایاجتماعی،احترام

متقابل،همدلیو...
رسولغالمحسینی،شهروندفعالوبانیراهاندازی
بازیشــهروندومافیادربوستانگلستانهدرپایان
صحبتهایشتقاضاییازمسئوالنشهرداریمنطقه
18میکندومیگوید:»بــاتوجهبهنزدیکیفصل
تابســتانبرایاوقاتفراغتکــودکانونوجوانان
برنامهریــزیاصولیداشــتهباشــند.درمدتیک
ســالوچندماهیکهازوقوعبحرانکروناگذشته
دانشآموزانبیشــتروقتشــانرادرمحیطخانهو
پایکالسهایمجــازیگذراندهاندواکنوننیازبه
اوقاتمفرحوشــاددارند.کاشبتوانیمباهمکاری
یکدیگروالبتهبعدازشکستکروناتابستانمتفاوتی

رابرایشهروندانرقمبزنیم.«

شهردار ناحیه یک منطقه 18 
خبر داد: 

رونق بازی و تفریح 
در تابستان 1400

بهگفتهشــهردارناحیــهیکمنطقه
18،اوقاتفراغتشهرونداندرتابستان
1400بــاانــواعبرنامههــایفرهنگیو

ورزشیهمراهخواهدبود.
میگوید: بهشتی« جواد »سیدمحمد
»هرچنــددورهپایانیبحــرانکرونارا
میگذرانیموباعنایتپروردگاردرماههای
آتیباریشهکنیویروسکرونابهوضعیت
سفیدخواهیمرسید،اماتاآنزمانملزم
بهحفظفاصلهاجتماعی،رعایتنکاتو
پروتکلهایبهداشــتیهستیم،بنابراین
برنامههایتابســتانامسالنیزبرهمین
اســاستدوینواجراخواهدشــد.«وی

اضافــهمیکنــد:»یکیاز
برنامههایــیکــهمیتوان
اجتماعی فاصلــه حفظ با
دربوســتانهابرگزارکرد،
بازیهــایبومــیومحلی
استکهشــرکتکنندگان
ملزمبهاستفادهازماسکو
دستکشهستندوباتعداد
نفــراتکمتربرگزارخواهد

شدازجملهطنابکشی،ماروپلهو...که
درپایانمراسمبهرسمقدردانیبهنفرات

اولتاسومجوایزیاهدامیشود.«
بهشــتیتأکیدمیکندکهدراجرای
برنامههــابههمهگروههایســنیتوجه
میشــود؛ازکودکانونوجوانانتاافراد
ســالخوردهکهنیازهاوسالیقمتفاوتی
دارند.شــهردارناحیهیــکمنطقه18
دربارهراهاندازیبازیهایفکریوهوشی
دربرخیبوستانهامیگوید:»ایدهجالبی
استکهدربرخیازبوستانهایمنتخب
اینناحیهبازیهاییمثلشهروندومافیا
رااجــراکنیم.درایــنزمینهعالقهمند
بههمــکاریباشــهروندانفعالمحلی
هســتیم،مثلافرادیکهبانیمســابقه
شهروندومافیادربوستانگلستانهشدهو
توانستهاندتعدادیازکودکانونوجوانان
رابــهاینرقابتجــذابوفکریجذب
کنند.«بهشــتیعنوانمیکنددرصورت
موافقتمســئوالنشهرداریمنطقه18،
فضایمناسبیبرایاجرایبازیشهروند
ومافیادربوســتانگلســتانهطراحیو
ســاختهمیشود؛جاییکهمیزوصندلی
بهقدرکافیداشــتهباشدوبچههادیگر
مجبــورنشــوندرویزمینیــاچمنها

بنشینند.

سیدمحمد جواد بهشتی 
شهردار ناحیه یک 

منطقه 18
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  کارنامه منطقه19 در اجرای پروژه های 
موفقیت آمیز  گذشته  کوچک مقیاس سال 
بود. با دریافت 50میلیــارد تومان اعتبار 
توســعه محله ای و تعریف 80پروژه بخش 
قابل توجهی از پروژه ها به نتیجه رسیدند 
و طبــق ارزیابی شــهرداری تهران، این 
منطقه رتبه بســیار مطلوب را در اجرای 
پروژه های توسعه محله ای از آن خود کرد. 
قابل توجه 108میلیاردی  اعتبار  تخصیص 
تومانی به 67پروژه توســعه محله ای در 
اجرای  برای  خوبی  ســرآغاز  سال1400، 
مطلوب این نوع پروژه ها در ســال جاری 
است. برای کسب اطالعات بیشتر در این 
زمینه با »نیما پروین« معاون برنامه ریزی و 
سرمایه انسانی شهرداری منطقه19 همراه 

می شویم. 

زهرا بلندی

اختصاص 6 درصد از بودجه طرح های توسعه محله ای تهران به منطقه 19

67 پـروژه کوچک مقیاس در راه است
 پیگیری طرح های نیمه تمام

طیســالیکهگذشتدرشهرتهرانبهازای
هرمحله3پروژهکوچکمقیاسانجامشدهاست،
ایندرحالیاســتکهدرمنطقه19بهازایهر
محله8پروژهتوســعهمحلهایبهانجامرســیده
اســت.باتخصیــص50میلیاردتومــاناعتبار،
80طرحتعریفشــدکهبخــشقابلتوجهیاز
آنهابهپایانرسیدهومواردیراهممعاونتهای
اجرایــیمنطقــهدردســتاجــرادارد.معاون
برنامهریزیوسرمایهانسانیشهرداریمنطقه19
بااشــارهبهرتبهبســیارمطلــوبمنطقه19در
اجرایپروژههایکوچکمقیاسبراساسارزیابی
شــهرداریتهراندرســالگذشــته،میگوید:
»عمــدهپروژههایتوســعهمحلهایکهشــامل
بهسازیبوســتانهاوزمینهایورزشیمنطقه،
عملیاتآسفالتوساختمعابردرنقاطمختلف
بودندبهسرانجامرسیدهومواردیکهانجامنشده
همازسویمعاونتهایاجراییمنطقهدردست
اجراســت.«عملکردخوبســالقبل،مشارکت
شــهروندان،شــورایارانومعاونتهایتخصصی
منطقــهدریافتاعتبارقابلتوجهامســالرادر
پیداشت.اینموضوعیاستکه»نیماپروین«
بااشــارهبهآنمیگوید:»مجموعًا108میلیارد
تومانبرایپروژهتوسعهمحلهایمعادل67مورد
راتعریــفکردهایــمودربینمناطــق22گانه
بــهلحاظمیــزاناعتباریکهبــرایپروژههای
توســعهمحلهایدریافتکردهایــمصاحبرتبه
سومهســتیمودرمناطقپهنهجنوبپایتخت
بیشــتریناعتباررابهخــوداختصاصدادهایمو
درواقــع6درصدازاعتباراتپروژههایتوســعه
محلهایسراســرتهرانبــهمنطقه19اختصاص

دادهشدهاست.«

 هر محله 3پروژه کوچک مقیاس
»یکیازمهمتریناقداماتمادرتعریفپروژههای
کوچکمقیاسسال1400اختصاص3پروژهبااعتباری
مجــزابرایهریــکازمحلههــای13گانهمنطقه19
اســت.«معاونبرنامهریزیوسرمایهانسانیشهرداری
منطقهبابیاناینجملهمیگوید:»درگامنخستسعی
کردیمبرایهریکازسراهای13گانهمنطقهیکپروژه
توسعهمحلهایتعریفکنیموهرکدامازسراهایمحله

رابهصورتیکردیفاعتباریمجزاببینیم
تاازاینطریقمهمترینمشکالتســراها
رابرطرفکنیم.ســراهایمحلهدرماجرای
همهگیریکرونابــامحدودیتهایزیادی
درحوزهدرآمدیروبهروشــدهاندواجرای
اقداماتعمرانیوزیرساختیاتفاقمثبتیرا
برایاینمراکزمهمومحلیرقمخواهدزد.«
اودرادامهبهاجرایپروژهمناسبســازی،
آرامسازیوکاهشتصادفاتبهازایهریک
ازمحلههایمنطقهاشارهمیکندومیگوید:

»منطقــه19بهلحاظاعتباراتترافیکیازســالهای
گذشتهدچارمشکالتزیادیبودکهبااینکداعتباری
سعیکردیمبخشــیازاینمشکالترارفعکنیم.ما
امسالعالوهبراعتباراتجاریمربوطبهحوزهترافیک
فقطدربخشتوســعهمحلهای2برابرســالگذشته
اعتباردریافتکردیموبــهازایهرمحلهیکقرارداد
مناسبسازی،آرامســازیوکاهشتصادفاتخواهیم
داشتکهاینقراردادهامیتواندتاحدزیادیاقدامات
نگهداشتترافیکیماراجبرانکند.«شناساییورفع
نقاطناامنوبیدفاعشهریبهازایهرمحلهیکطرح،
مورددیگریاســتکهپروینبااشارهبهآنمیگوید:
»معاونتاجتماعــیوفرهنگیمنطقهاقداماتالزمرا
برایشناساییایننقاطبهکارگرفتهاستودرمرحله

بعددرصددرفعآنهاقرارخواهیمبود.«

 پاسخ به مطالبات شهروندان، دغدغه ما
امسالهممانندسالگذشتهلیستپروژههای
توسعهمحلهایرادراختیارنمایندگانمردمیعنی
شــورایارانقراردادیموقائلبهاینهســتیمکه
مطالبهگریشــهروندانمیتوانددراجرایبهینه
پروژههــامؤثرباشــد.معاونشــهردارمنطقه19
بازســازیوتجهیزدریاچهبوســتانشقایقمحله
خانیآبــادجنوبیرامهمترینمطالبهشــهروندان
عنــوانمیکندومیگویــد:»اینطرح
و برنامهریزی معاونــت مشــارکت بــا
شورایشــهربهعنوانیکپــروژهمجزا
تعریفشــدهکــهبااجــرایآنفضای
عمومیبوستانکارآمدترشدهوجذابیت
بیشتریخواهدداشت.«تخصیصاعتبار
اولیهبرایساختوتجهیز2سولهورزشی
در2بوســتانامامخمینی)ره(وشهدای
نعمتآبــادمحلهنعمتآبادطرحدیگری
اســتکهپروینبهعنــوانمطالبهمهم
مردمــیازآنیادمیکندومیگوید:»بهطورکلی
کمبودسرانهورزشــییکیازمعضالتمنطقه19
محســوبمیشــودوباتوجهبهتراکمجمعیتدر
محلــهنعمتآبادایــنموضوعبهشــکلمضاعف
دراینمحلهدیدهمیشــودونیازمندرســیدگی
اســت.«اینمقاممســئولبایادآوریمشــکالت
شبکهآبهایســطحیمحلهنعمتآبادازاجرای
طرحمناسبســازیمعابرونهرهایخیاباننورو
فرعیهایمتصلبهآنخبــرمیدهدومیگوید:
»برایاجرایهرچهســریعتراینطرحهادرحال
اخذتأییداتفنیهســتیموبادریافتتأییدیهبه
لحاظاعتباریمشکلینخواهیمداشتواینپروژه
همدرســالجدیــدجزءپروژههایمهمتوســعه

محلهایاجراخواهدشد.«

  نعمت آباد صاحب پارکینگ مکانیزه می شود
ســاختمرکزکارآفرینیوپارکینــگمکانیزهدر
محلهنعمتآبادجزءدیگرطرحهایمهمیهستندکه
اعتبارشــانبهمنطقهابالغشدهاست.پروینبااشاره
بهاینکهبخشیازکارهایمربوطبهساختپارکینگ
مکانیزهدرخیابانجانبازانجامشدهاست،میگوید:»فاز
اولطرحامسالبهپایانمیرسدوفازدومهماجرایی
خواهدشد.طرحساختمرکزکارآفرینیهمکهطبق
توافقسهجانبهشهرداریمنطقه19،سازماننوسازی
شهرداریتهرانوسازمانرفاهوخدماتاجتماعیقرار
استاجراشود،اکنوندرمرحلهطراحیاولیهتوسط
ســازماننوسازیاستوباابالغطرح،کاراجراخواهد
شد.«»محلهشــهیدکاظمیجزءمعدودمحلههایی
اســتکهبامشکلکمبودفضایســبزروبهروست.«
پروینبابیاناینجملهمیگوید:»ردیفاعتباریبرای
ساختیکبوســتاندرمحلهشهیدکاظمیدریافت
شــدهاست.پیگیرمباحثتملکیوحقوقیهستیمو
بهمحضتملکزمینطرحاجراخواهدشد.بهسازی
کاربریهایورزشیوفراغتیدربوستانشریعتیمحله
شریعتیشمالیهمموضوعمهمدیگریاستکهتأیید
وبهمنطقهابالغشــدهاست.«معاونشهردارمنطقه
درپایانازپروژهنیمهتماموصالبهعنوانطرحدارای
اولویتیادمیکندومیگوید:»ساخت،مناسبسازی
وساماندهیمعابروصالموردمهمدیگریاستکهبه
پایانرســیدنآنجزءبرنامههایاولویتدارمحسوب
میشود.آسفالتمعابراینشهرکبعدازقریب10سال
بهاجرادرآمد.بخشهایزیادیازآناجراشــدهوبه
سرانجامرسیدنبخشهایباقیماندهنیزدردستورکار
قرارگرفتهاست.ساختبوســتانوصالهمموضوع
دیگریاستکهاعتبارشسالگذشتهدریافتشده،
بیشــترکارهایعمرانیآنانجامشدهومراحلنهایی

ساختبوستانطیمیشود.«

طبــق درخواســت های مکــرر اعضای 
شــورایاری برای افزایــش پاتوق های محله 
3نقطه از منطقه در قالب طرح های توســعه 

محله ای صاحب پاتوق محله شدند. 
معاون خدمات شــهری و محیط زیست 
منطقه19 با بیان این خبر گفت: »این طرح با 

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

بود.« »مجید صبــوری« گفت: »این پاتوق ها 
مجهز به نیمکت، ســطل زباله، پایه چراغ و 
نرده های  از  300مترمربع  و  هستند  سایه بان 
در محدوده  و خیابــان  معبر  تفکیک کننده 
پاتوق محله مــدارس کیهانــی و زندی نیا 
رنگ آمیزی شــدند.« صبوری با بیان اینکه 

پاتوق رها طی ســال های  از راه اندازی  بعد 
گذشــته تعداد پاتوق های محله به 4مورد 
رسیده است، گفت: »پنجمین پاتوق منطقه 
نیز پس از اجرای زیرســازی و کفپوش در 
شهرک بســتان خیابان گلستان ساخته 

خواهد شد.«

منطقه صاحب 5پاتوق محلی می شود

نیما پروین
معاون برنامه ریزی 
و سرمایه انسانی 
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امان از سوله های 
پردردسر

ساکنانمنطقهسالهابامشکلترددقطارهااز
کنارخانههایخودروبهروبودندوهمیشههراس
داشتندبچههایشاندرخطآهنباقطارهابرخورد
کنند.خوشبختانهخطآهنتهرانـتبریززیرزمینی
شدوآرزویدیرینهاهالیتحققپیداکرد،اماپس
ازاجرایاینطرح،معضــالتدیگریدرمحلهها
ایجادشدهاست.درزمینیکهبهخاطرزیرزمینی
شدنخطآهنآزادسازیشده،چندسولهساخته
شــدهکههرلحظهمیتوانمعتــادانراآنجادید.
اینافرادامنیتاهالیرابهخطرانداختهاندوباید
جمعآوریشــوند.ازســویدیگربهتراستاین

سولههاتعیینتکلیفشوند.
ناصر عبدلی
ساکن محله مقدم 

داود لطفی
شهردار منطقه17

مشاوران درحال بررسی 
هستند

اینسولههادرمالکیتشــرکتراهآهناست
کهبرایخدمترســانیدرتونلهایقطاربهآنها
نیازدارد.بههمیندلیلحفظوحراستازداخل
ســولههابااینشرکتاســت،اماشهرداریچند
مرحلــهبهتنهایییاباهمــکارینیرویانتظامی
نســبتبهجمــعآوریمعتادانوایجــادامنیت
درایــنفضاهااقدامکردهاســت.درپیگیریهاو
مذاکراتیکــهمعاونتعمرانیشــهرداریتهران
باشرکتراهآهنداشــتمقررشدهکهشهرداری
تهرانمشــاوریرامعرفیکندتاامکانجابهجایی
وجمــعآوریتأسیســات4موردازاینســولهها
فراهمشــود.همچنینمشاورانهردونهادبهاین
جمعبنــدیرســیدندکهبا
انجامتغییراتیدرطرحو
نقشههایمربوطه،تعداد
اینسولههاکاهشپیدا
وراهآهنآنهارامحصور

کند.

رسیدگی به مخازن 
در فصل گرما

گرمایهواسببانتشــاربویمشمئزکنندهاز
مخازنزبالهمیشــودوعابرانبهخصوصکاسبان
وخانوادههایساکندراطرافآنهاراآزارمیدهد.
الزماستمسئوالندراینفصلاقدامهایبیشتری
برایشستوشوورسیدگیمناسببهاینمخازن
انجامدهند.متأســفانهبرخیازسطلهاهمدچار
شکســتگیشدهوشــیرابهزبالههاازآنهابهمعابر
سرازیرمیشودومنجربهانتشاربویآزاردهندهو
تجمعحیواناتموذیمیشود.مشکلدیگریکه
درمنطقهدیدهمیشود،نبودسطلزبالهدربرخی
ازمحلههاستوالزماســتاقدامهایکارشناسی
برایشناســاییاینمعابــرونصبمخازندرآنها

انجامشود.
علی مرتضایی
ساکن خیابان ابوذر

محمدرضا افخم
معاون خدمات شهری شهردار منطقه17

نوسازی 400مخزن 
پسماند 

بــهدلیلاجرایموفقیتآمیزطــرح»کاپ«در
منطقه17کهباهدفتفکیکپسمانددرمبدأاجرا
میشود،نصبمخازنزبالهدرمحلههاکاهشیافته
است،بهگونهایکه184مخزنپسمانددر9ماهاخیر
ازســطحمنطقهجمعآوریشدهاست.بااینوجود
درهمینمدت400مخزنپسماندموجودبهدلیل
فرسودگیموردنوســازیقرارگرفتهاست.گفتنی
است؛یکهزارو61مخزنجمعآوریزبالهدرمعابر
اینمنطقهوجودداشتکهاکنونبه977سطلدر
14محلهرسیدهاست.دراینمدترنگآمیزیهمه
زیرمخزنیهاانجاموپسماندحجیموضایعاتفضای
سبزبهمیزان10هزارمترمربع
جمعآوریوحملشــده
اســت.همچنینباتوجه
بــهگرمایهــوا،هرماه
6مرتبهمخازنپسماندتر

شستوشومیشود.

از افزایش پدیده 
زباله گردی جلوگیری کنید

زبالهگــردیبــهمعضلیجــدیدرمحلههای
منطقه17تبدیلشــدهوهرروزمیتــوانافراد
زیــادیرادرمعابردیدکهمحتویاتســطلهای
زبالهرابیرونریختهواقدامبهجداســازیوسایل
باارزشمثلپالســتیک،آهن،کارتــنو...ازآنها
میکنند.چنینپدیدهایســببآلودگیمحلهها
شدهوپسماندهایزیادیدراطرافمخازنزباله،
خیابانهاونهرهاپخشمیشــود.اینافرادبرای
پیداکردنزبالههایباارزش،کیســههایزبالهرا
همپارهمیکنندکههمینامرســببانتشاربوی
مشمئزکنندهدرمحلههامیشودوساکنانراآزار
میدهد.مسئوالنبایداقدامیبرایحلاینمعضل

انجامدهند.
ملیحه جهان نژاد
ساکن محله آذری

فرح صیفوری
سرپرست اداره مدیریت پسماند شهرداری 

منطقه17
اجرای 2طرح در منطقه

روزانــهحدود200تنزبالهدرمنطقه17تولید
میشودکهمتأســفانهبسیاریازمابدونتفکیک
درســتپســماند،آنهارادرمخازنرهامیکنیم؛
موضوعیکهمهمترینعاملبرایکاهشبازیافتو
افزایشپدیدهزبالهگردیاستومنجربهنازیبایی
محلههامیشــود.بیتوجهیبهجداسازیپسماند
خشــکوتردرمبدأ،نتیجهایجزشــیوعپدیده
زبالهگــردیوتخریبطبیعتنــداردوباتفکیک
زبالهمیتوانیمازاینپسدرفاجعهمحیطزیستی
کهزبالههارقممیزنندشــریکنباشیم.باهمین
نگاهتــالشداریمبااجرایطرحهــای»کاپ«و
»شنبههایبدونپسماند«تفکیک
پســماندرابرایشهروندان
تســهیلکنیم.البتهدر
اجرای از کوتاهی مدت
ایــنطرحهــا،شــاهد
تفکیک میــزان افزایش

پسمانددرمبدأبودهایم.

به مساجد توجه شود
یکــیازاقدامهایخوبمســئوالنشــهری،
نوسازیوســاختمســجددرمحلههابود.این
کاربهدلیلکاهشدرآمدهایشــهرداریکمتر
شــده،اماالزماستاقدامهاییبرایرفعنیازهای
جزئیاینمکانهایمقدسانجامشود.بهعنوان
مثال،برخیازمســاجدنیازبهایــزوگام،ترمیم
ســرویسهایبهداشــتیو...دارندوازآنجاکه
واحدهایتجاریبرایکســبدرآمدندارند،الزم
اســتازآنهاحمایتشــود.بههرحالمساجدو
حسینیههاتأثیرزیادیدرحلمشکالتمحلهها
دارندومســئوالنشهریمیتوانندباتعاملائمه
جماعــاتوهیأتامنــایمســاجد،برنامههای
متنوعیبــرایخدماتدهیبهشــهرونداناجرا

کنند.
مصطفی حاجتی
ساکن محله بلورسازی

سعید مرادی
سرپرست شهرداری ناحیه3 منطقه17

زیباسازی فضای پیرامونی 
مساجد

محلههایابوذرشــرقی،باغخزانه،بلورسازیو
مقدمدرناحیه3منطقــه17قراردارندکهبهطور
میانگیندرهریکازآنها15مسجدو15حسینیه
ســاختهشــدهواقدامبهفعالیتهــایمذهبی،
اجتماعیوفرهنگیمیکنند.براســاسآمار،برای
هر700نفر،یکمسجدوحسینیهدراینمحدوده
ازپایتخــتوجــودداردومدیریتشــهریهمه
ظرفیتهاوامکاناتخودرابرایحفظونگهداشت
مطلوبآنهادردستورکارقراردادهاست.براساس
دســتورالعملهایارســالیازشــهرداریتهران،
زیباسازیفضایپیرامونیمساجدمثلشستوشو،
و... روشــنایی تأمین آذینبندی،
ازســویشــهرداریانجام
میشــودواگرمســاجد
برای درخواســتهایی
باشند، داشته خود امور
فعالیتهایموردنظربه

مرحلهاجرادرمیآید.

  همه ما در قبال محله و شهری که در آن زندگی می کنیم، 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. راه های زیادی برای اعالم مشکالت و نیازهای شهری وجود دارد که یکی 
از آنها اعالم نواقص به سامانه137 است. در کنار این سامانه، شما می توانید با شماره 23023483 هم تماس بگیرید و 

خبرنگاران همشهری محله را در جریان این مشکالت قرار دهید تا به مسئوالن اعالم کنیم و پاسخ آنها را بشنویم.

ابوذر چهل امیرانی برای اعالم مشکالت محله خود با ما تماس بگیرید

پـیگیری از ما
 پـاسخ از مسئوالن
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رفاقتی

 بررسی عملکرد معاونت حمل ونقل 
و ترافیک منطقه18 به زبان آمار و ارقام 

سفری بی دردسر
  روزانــه حجم زیادی از رفت وآمدهای پایتخت در محدوده منطقه 18 و 
در شبکه بزرگراهی آن انجام می شود. در این بین یکی از مهم ترین دغدغه 
شهروندان در شهر بزرگی مانند تهران حجم باالی ترافیک است. خیابان ها 
و بزرگراه ها اغلب در ســاعات مشخصی با حجم باالیی از خودروها مواجه 
می شــوند. در میان مناطق پایتخت منطقه ما هم به دلیل قرار گرفتن در 
نقطه ای که نهادهای مختلفی در آن فعالیت دارند از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. بزرگراه آیت اهلل سعیدی نیز که در مرز مشترک 
با مناطق 9 و 17 قرار گرفته، یکی از پررفت وآمدترین معابر 

شهر تهران محسوب می شود.   

مریم قاسمی 

و ایمن

مورد ایمن سازی و 
رسیدگی به محل 
وقوع تصادفات 
در منطقه 18 

دریک سال گذشته 
انجام شده است. 

مورد پهلوگاه 
اضطراری برای 

کاهش تصادفات 
رانندگی در حاشیه 

بزرگراه های 
منطقه18 ساخته 

شده است. 

هزار نفر 
تعداد متوسط 

مسافرانی است 
که در نیمه دوم 
سال از تاکسی 
برای سفرهای 
درون شهری 

استفاده می کنند. 

راننده تاکسی مرد 
در منطقه فعالند 

و ۷ راننده تاکسی 
زن هم در منطقه 

مشغول جابه جایی 
مسافرند. 

ایستگاه تاکسی 
ویژه در منطقه 

در مقابل 
بیمارستان ها، 

مراکز تجاری و 
مترو قرار دارد که 

مجهز به تاکسیمتر 
بوده 

بزرگراه آزادگان مهم ترین کریدور ورودی شهر تهران و درباره بزرگراه آزادگان بدانید
متصل کننده شمال غرب پایتخت به جنوب شرق با طول 36 کیلومتر 

استکهازاینمیزان12کیلومترآندرمنطقه18واقعشدهوبهطورمتوسط
23درصدازحجمورودیوخروجیشهرتهرانو43درصدازورودیوخروجی

شهروندانمنطقه18ازاینبزرگراهانجاممیشود.

 معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه18 
1400، سال افزایش ناوگان حمل ونقل عمومی 

»منطقه ما درصدی از میزان مسافران درون شــهری تهران را در اختیار دارد. در واقع میزان تقاضایی که برای    
تردد در منطقه وجود دارد نسبت به مناطق دیگر کمتر نیست. به عنوان مثال میزان    تردد مسافران در منطقه18 به 

لحاظ پیمایش مسافت نزدیک به6 برابر مناطق همجوار است و برای منطقه ما به یک میلیون سفر در روز 
می رسد. در این آمار باید مسئله مسافت مناطق لحاظ شود.« »فرجاد احمدی راد« معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار منطقه18 با بیان این مطلب می گوید: »دلیل این موضوع هم موقعیت منطقه ماست 
که در کریدور و شبکه ارتباطی شهر قرار گرفته و می توان گفت به این دلیل یکی از شریان های اصلی 
تهران اســت و در این زمینه هم شهرداری توجه خاصی به مسائل ترافیکی این بخش از شهر دارد.« 

در میان ناوگان حمل ونقل عمومی منطقه، در حال حاضر تمامی خطوط تاکسی با سقف کارایی شان در 
حال کارند. الزم است به این مطلب اشاره شود که تاکسی چیزی بین وسیله حمل ونقل عمومی و شخصی 

است. در شهرهایی که بیش از 2 میلیون نفر جمعیت دارد حتمًا 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 تاکسی ها افزایش 
می یابد و تاکسی هم نمی تواند جوابگوی این تقاضاهای بیش از اندازه باشد. به همین دلیل در طرح جامع شهر تهران 

تا سال 1404 باید سایر ناوگان های حمل ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس افزایش یابد.«

 نصب و مرمت 
عالئم ترافیکی  و تعمیر 

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

اطالع رسانی( 

تابلو خطرنما، هزارو500 عدد نصب و مرمت 
پارک ویژه 

معلوالن و... 

نصب، مرمت و 
جمع آوری 3 هزارو 
صد مورد تجهیزات 

ترافیکی)بشکه ایمنی، 
استوانه ایمنی، کاشن 

تانک و...(

 نصب 500 مورد 
 مینی نیوجرسی 

در معابر در یکسال 
گذشته

6 ماه گذشتهپالستیکی در معابر منتخب در جانمایی 600 عدد گل میخ 

یک
ایستگاهمترو)نعمتآباد(

فعاًلدرمحدودهمنطقه18قرار
داردوقراراستدرآیندهنزدیکبا

پیگیریشهرداریمنطقهچندایستگاهمترو
ازخط3و11ازداخلاینمحدودهبگذرد.
یکایستگاهمترودرآیندهنزدیک

افتتاحخواهدشدکهایستگاهبیمارستان
حکیمدرخیابانشهیدمنصور

عمرانیاست.

توسعه حمل ونقل پاک 
ـاجرای5هزارو300مترطولمسیردوچرخهسواریدربوستانهایقائم)عج(،پرویناعتصامی،

لواسانی،الزهرا)س(ودرمجموعراهاندازیوبهرهبرداریازخانههایدوچرخهبهمساحت128مترمربعدر
نقاطیهمچون:

1ـبوستانگلستانه2ـبوستانمینا3ـبوستانمادر4ـبوستاندوستدارکودک5ـبوستانقائم)عج(2
مورد6ـبوستانلواسانی7ـبوستانپرویناعتصامی

نوسازی و تجهیز ایستگاه ها 
راهاندازی9دســتگاهاتوبوسنوباهدفافزایشناوگانحملونقلعمومی

مسیرخطپایانهمترونعمتآباد–پایانهبوتان
بازسازیساختمانابتدایخطاتوبوسرانییافتآباد

تأمینروشنایی147سرپناهایستگاهاتوبوسوتاکسیبرایاستفادهمسافراندرساعاتتاریک
نظافتوضدعفونیکردنهمهایستگاههایناوگانحملونقلعمومیبهصورتمنظم

اهدای210عددکاوراستانداردجداکنندهرانندهازمسافرانبرایپیشگیریازشیوعویروسکرونا
نصب147موردجدولزمانبندیفعالیتایستگاههاوجانمایی110موردنقشهراهنمادربدنهسرپناهها

جانماییواتصال105جامشیشهدرسرپناهایستگاههایاتوبوس
رنگآمیزی120موردسرپناهایستگاهاتوبوس

ترمیمونگهداریپوششسقفوجدارهسرپناههابهصورتمستمر
ایمنسازیایستگاههاشاملپوششنهر،همسطحسازی،ایجادمسیرایمن

برایدسترسیمسافرانبهمحوطهایستگاهها

در 365 روز

 
معاون حمل ونقل و 

ترافیک شهردار منطقه 18عنوان 
می کند که از سال 139۷ تا 1400 و 

به ویژه در یکسال گذشته اقدامات خرد و 
کالن بی شماری در سطح محله های 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 احمدی راد« نگاهی آماری به 

فعالیت های چندساله معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری منطقه18 

انداخته ایم.

مرمت و ایمن سازی 
پل های عابر 

جمع آوری، بازسازی و 
نصب عرشه پل هوایی 

بزرگراه آیت اهلل سعیدی ـ 
خالزیر به طول 10 متر

مرمت نرده های سرقت 
شده در 6 مورد از پل های 
هوایی عابرپیاده در معابر 

به طول 800 متر
ساخت و راه اندازی 15 
مورد پل همسطح ویژه 
عبور و مرور معلوالن و 

جانبازان در نواحی ۷ گانه 
منطقه18

نصب نیوجرسی بتونی 
به طول هزار و 500 متر 

برای ایمن سازی و کاهش 
تصادفات رانندگی، 

مرمت 3۷ هزار متر طول 
گاردریل ایمنی و نصب 8 
هزارو صد متر طول نرده 

ایمنی در: 
1 ـ بلوار الغدیر

2 ـ خیابان شهید بابایی
3 ـ خیابان شهید باقری

4 ـ پل سواره رو ساوه
5 ـ ورزشگاه خلیج فارس

6 ـ بلوار خلیج فارس
۷ ـ باغ پرندگان بزرگراه 

آزادگان

در 6 ماه گذشته خط کشی معابر
اجرای 310 کیلومتر خط کشی معابر در محله ها شامل محوری، تقاطع ها، میادین و... 

اجرای 4 هزار و 200 عدد خط کشی بلوک عابرپیاده، دندان کوسه ای و... )معابر 
مقابل مدارس در مدرسه(

اجرای هزار و 200 مترمربع خط کشی بستر سطوح)پهلوگاه ها، سرعتگاه ها و...(
اجرای هزار و 50 مورد خط کشی نوشتاری)سرعتگاه، احتیاط، مدرسه و...(

اجرای 190 مورد خط کشی ایستگاه)اتوبوس، تاکسی و...(

رتبه برتر آموزش مجازی
کسب رتبه اول برگزاری دوره های آموزشی مجازی شهروندی در3ماه 
سوم سال 1399 در بین مناطق 22 گانه شهر تهران با تعداد 10۷ دوره 

آموزشی و بهره مندی 2 هزار و 203 نفر مخاطب از این برنامه ها 
اجرای نمایش های خیابانی در بوستان ها با هدف    ترویج فرهنگ صحیح 

رفتارهای ترافیکی 

11 درصد

21درصد

44 درصد24 درصد

مترو

تاکسی

اتوبوس
وسایل 

حمل ونقل 
شخصی

درصد 
استفاده 

مسافران از وسایل 
حمل ونقل عمومی 

و شخصی

 اینفوگرافی اینفوگرافی
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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

»حاجی تاروردی« 
شورایار محله علی آباد جنوبی: 

ایده ای تأثیرگذار 
و یک پیشنهاد

»حاجیتاروردی«شورایارمحلهعلیآباد
جنوبیعقیدهدارداجرایپروژهساختجای
پارکدوچرخهمقابلمغازههاوفروشــگاهها
ایدهتأثیرگذاریاست.تاروردیدراینزمینه

پیشــنهادیهــمداردکه
میتواندبهرونقاستفادهاز
دوچرخهکمککنــد.اوبا
اشارهبهفراوانیفروشگاههای
منطقه در بزرگ زنجیرهای
61کهدرشــرایطکرونایی
ملزمبهرعایتفاصلهگذاری
اجتماعیهستند،میگوید:
»مسلمًابرخیازشهروندان
بهدلیلکهولتسنوناتوانی

جسمیقادرنیســتندکهبهاینفروشگاهها
مراجعهکنند،بنابراینمدیرانآنهامیتواننداز
تعدادیدوچرخهسواربرایرساندنسفارش
مشــتریهابــهدرخانههااســتفادهکنند.
اگرمسئوالنفروشــگاههایبزرگتعدادی
دوچرخهخریــداریکنند،شــهرداریهم
میتواندبرایشانجایپارکبسازدتابهنحو

شایستهمورداستفادهقرارگیرد.«

»رحیم نیک نفس« 
شورایار محله جوادیه: 
باید از خودمان 

شروع کنیم
»رحیمنیکنفس«شــورایارمحلهجوادیه
کهازمعتمدانمحلیباســابقهاست،عقیده
داردکــهبرایموفقیتدرهــرکارفرهنگی
بایدابتداازخودمانشروعکنیم.ویبهبرنامه
مدونسهشنبههایبدونخودروکهازطرف
پروژهای بهعنوان برگزارمیشــود شهرداری
فرهنگییادمیکندومیگوید:»ازبینهمه

نهادهاییکهدرشــهروجود
داردفقطشــهرداریمجری
اســتفادهازدوچرخهاســت
وایــنکاربهعنــوانتکلیف
درســایرمناطــقونواحی
نیزاجرامیشــود،امادراین
مدتشــهروندانیرادیدهام
ومیشناســمکهازاینکار
الگوبرداریکــردهوبهجای

عبــورومرورباخودروشــخصیبادوچرخه
بهمحلکاروفعالیتخــودمیروند.«ویاز
ســاختنخســتینجایپارکدوچرخهدر
خیابانشــهیداســمزمانیابرازخوشحالی
میکندومیگوید:»اینکارنووخوبیاستو
امیدوارمروزیهمهمغازهدارهایمحلهجوادیه
ازاینامکانبرخوردارشــوند.ضمناینکهاز
معاونتحملونقلوترافیکشهرداریمنطقه
61میخواهیمکهدرخیابانهایاصلیمسیر
دوچرخهسواریتعبیهکندتااینافرادباخیال
راحتوایمنبهمحلکاریاخانهشانبرسند.«

شایدتابهحالازکنارمغازههاوفروشگاههایی
عبورکردهباشــیدکهدرکنارشــانیکیاچند
دوچرخهبهشکلنامناســببهپایههایفلزی،
لولهانشــعابگازویادرختانکنارنهرآبو...
زنجیرشــدهتاازســرقتدرامــانبمانند،اما
بدونشکاینکارچهرهزیباییبهآنمحدوده
نمیدهدوگاهیباعثدردســرعابــرانپیاده
میشود.مسئوالنشــهرداریمنطقه16تالش
میکنندتابــااینایدهجدیدچهرهجلودراین
مغازههارازیباتروازسویدیگرسایرشهروندان

رانیزبهاستفادهازدوچرخهتشویقکنند.

کاهش ترافیک و کمک به پاکیزگی هوا 
کارشناســانمعاونتحملونقــلوترافیک
شــهرداریمنطقه16دریکطــرحمطالعاتی
وبــهکمــکگروههــایاجتماعــیومحلی،

دریافتهاند و... شورایاریها
کهبیشاز75درصداز
شهروندانبرایخرید
بازارهاو روزانهــاز
فروشگاههایمحل
اطراف و زندگــی
آن،ازوسیلهنقلیه

شــخصیاســتفاده

میکنندکــههمینامربهبخشــیازترافیک
منطقهدامنمیزند.

»علیمحمدکریمپور«معــاونحملونقلو
ترافیکشهرداریمنطقه16دراینبارهمیگوید:

»وقتیازوسایلنقلیهمتکیبر
دوچرخه مثل پاک انرژیهای
درشــهرحرفمیزنیــمباید
امکاناتوزیرســاختهایآن
راهمفراهمکنیم.خوشبختانه
شــهرداریدرطول4ســال
فرهنگی برنامههای گذشــته
خوبــیدراینحوزهداشــته
سهشنبههای طرح مثاًل است،
بــدونخودروکهشــهرداری
تهــرانمتولیاصلیآنبودهو
بهتبــعآندرمناطقمختلف
ازجملهمنطقه16شــهردار،
6گانــه، نواحــی شــهرداران
مختلف معاونــانحوزههــای
مکلــفوموظفشــدهانددر
بازدیدهــایمیدانیازمحلهها
ازدوچرخهاستفادهکنند.قطعًا
در شــهر حضورخدمتگزاران
کوچهوپسکوچههاودیداربا
شهروندانکارفرهنگیبزرگی

اســتکهنتایــجخوبیهمبرجاگذاشــته
است.«

ویاضافــهمیکنــد:»اکنــونبــا
تأکیدشــهردارمنطقه16وتشویق
شــهروندانبرایاستفادهبیشتراز
دوچرخه،شورواشتیاقویژهای
درمحلههــابــهراهافتاده
شهروندان بین در است.
مواجه افــرادی بــا
این در که میشویم

چندســالاخیردوچرخهخریــداریکردهوبا
اینوسیلهنقلیهســبکوکمهزینهامورجاری
خانهوزندگیشــانراانجاممیدهند.اینافراد
خودروشــانراازپارکینگبیروننمیآورندوبه
اینباوررسیدهاندکهبرایداشتنشهریبدون
ترافیکوآلودگیبایــدروشدیگریراانتخاب
کنندوبهترینشیوهاستفادهازدوچرخهاست.«

 اجرای طرح از محله جوادیه 
کریمپورجزومدیرانیاســتکهدربازدیداز
محلههاهمراه»پیمانپورنصر«شــهردارمنطقه
16حضــوردارد.روزیکهبهمحلهجوادیهرفته
بودندتاازمیزانپیشــرفتپروژههادیدنکنند،
ایدهساختجایپارکدوچرخهبهذهنمعاون
حملونقلوترافیکشــهردارمنطقه16افتادو
باتأییدشــهرداروراهنماییاوتوانستمجری
پروژهایباشــدکهتاکنوندرشهرتهراناتفاق

نیفتادهاست.
ویتوضیــحمیدهــد:»درگــذرازخیابان
شــهید»اســمزمانی«کهپاتوقمحلهجوادیه
نیزآنجاراهاندازیشــده،متوجهدوچرخههایی
شــدیمکهمالــکانآنهاکاســبانومغازهداران
بودنــد.همانجابودکهتصمیم
گرفتیمبــرایایندوچرخهها
جایمناســبباطراحیویژه
زیبایی که بهطوری بســازیم
بصریداشــتهباشد،درمسیر
مزاحمت اهالــی رفتوآمــد
ایجــادنکنــدوازطرفدیگر
بااینکاراطالعرســانیکنیم
کهکاســبانومغازهدارانیکه
میکنند، استفاده دوچرخه از
میتوانندازمعاونتحملونقل
منطقه شــهرداری ترافیک و
16بخواهندکهبرایشانجای
پارکدوچرخهبســازد،بدون
اینکهیــکریالهزینهبهآنها

تحمیلکند.«
کریمپــوراعالممیکندکه
باتوجــهبــهمحدودیتهای
تــا نیســت الزم کرونایــی
معاونــت بــه شــهروندان
حملونقلوترافیکشهرداری
منطقــه16حضوریمراجعــهکنند،اگرچنین
خواســتهایدارند،میتوانندنامونشانیخودرا
بهشــماره09057562933ارسالکنندتادر

فوریرسیدگیشود.
کارشناساناینحوزهپسازاعالمدرخواست
درمحلموردنظرحاضرشــدهوضمنجانمایی
برایساختجایپارکاقداممیکنند.ایستگاه
پارکدوچرخهســایباننیزداردتادوچرخهها
زیرنــورآفتابنمانندوچرخهــاکمبادوپنچر

نشود.

  گزارش این هفته ما مربوط به اجرای طرحی است که معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه 
16 برای نخستین بار در تهران اجرا می کند و این ایده می تواند در آینده الگویی باشد برای سایر مناطق 
22 گانه تهران.  از این پس همه کاسبان و مغازه دارهایی که برای رفت وآمد از دوچرخه استفاده می کنند، 
می توانند از معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه 16 بخواهند که برای توقف دوچرخه شان جای 
پارک ویژه ای نزدیک محل کسب و کارشان بسازند. جایی که برای پارک دوچرخه ها در نظر گرفته شده 

بسیار شیک و تمیز است به طوری که هر رهگذری از تماشای آن لذت برده و احساس خوبی پیدا کند.   

اجرای یک طرح ابتکاری 
برای تشویق شهروندان 

به دوچرخه سواری

 دوچرخه ها صاحب 
جای پارک ویژه شدند

دریچه

دریچه

رضا نیکنام

وقتی از وسایل نقلیه متکی 
بر انرژی های پاک مثل 
دوچرخه در شهرحرف 
می زنیم باید امکانات و 

زیرساخت های آن را هم 
فراهم کنیم. خوشبختانه 

شهرداری در طول 4 
سال گذشته برنامه های 
فرهنگی خوبی در این 
حوزه داشته است، مثاًل 

طرح سه شنبه های بدون 
خودرو که شهرداری تهران 
متولی اصلی آن بوده است

حاجی تاروردی 
شورایار محله 
علی آباد جنوبی

رحیم نیک نفس 
شورایار محله جوادیه

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

 باغ های سرسبزی 
که بازار شد

ساختمان ها 
کمر خمیده اند

زمینهایمحلهزمزموبهتبعآنخیابانشهیدسرلشکرخلبانفتحعلی
غالمرضاییتا70سالپیشجزءمحدودهحریموحاشیهتهرانمحسوبمیشد
وکشاورزیودامداریدرآنرونقزیادیداشت.اینروزهادراینخیابانگاراژهای
زیادیوجودداردکهسالهاقبلازآنهابراینگهداریاحشاماستفادهمیشدواینک

بهتعمیرگاهخودرووانبارکاشی،سرامیکوسنگتبدیلشدهاست.درسالهایمنتهی
بهپیروزیانقالبواوایلانقالب،مهاجرانزیادیدراینبخشازمنطقهساکنشدندکه
بیشترآنهاازشهرهایآذریزبانمهاجرتکردهبودند.بههمیندلیل،درمدتکمیاین

محدودهازمنطقهایکشاورزیودامپروریبهمحدودهایمسکونیباتراکمباالیجمعیتتبدیل
شد.بیشترینساکناناینخیابانراشاهسونهاوسرابیهاتشکیلمیدهند،امادرسالهایاخیر

اقوامدیگرکشورواتباعخارجیبهویژهافغانستانیهادرآنساکنشدهاند.درکنارگاراژهایباقیماندهای
کهازسالهایدوردرخیابانشهیدغالمرضاییباقیماندهوجزءظرفیتهایتوسعهآنمحسوب

میشود،بابافتریزدانهایمواجهیمکهاغلبساکنانآنراخانوادههایطبقهکارگرتشکیل
میدهند.بههمیندلیل،خیلیهاتواننوسازیخانههایخودراندارندویکیازمشکالت
خیابانشهیدغالمرضاییبافتفرسودهآناست.براساسآمار،بیشاز60درصدازبافت
اینبخشازمنطقهفرسودهودیواربسیاریازبناهاخمیدهشدهاست.برایناساس

باوجودافزایشمجتمعهایمسکونیوآپارتمانی،نوسازیامالکموجوددر
اینخیابانفاصلهزیادیتاحدمطلوبداردوتنها3درصدامالک

بهصورتمجتمعوآپارتمانیدرآمدهاند.
 رسم خوبی 
که زنده ماند

»دیوارمهربانی«باشعار»نیازداری،بردار.نیازنداری،بگذار«6
سالپیشدرتقاطعخیابانهایشهیدغالمرضاییوشهیدعباس
تقواییاجراشدوساکنانمحلههایزمزموزهتابیرویآنلباس
وکناردیواروسایلضروریزندگیقراردادندتاهممحلهایهای
نیازمندشاناستفادهکنند.بااینکهایندیواردرهمهجاکارایی
خودراازدستداده،اماهنوزهمدراینمعبرجایخودرا
حفظکردهاست.بهطوریکههروقتدرخیابانشهید

غالمرضاییترددکنیدچنددستلباسرویاین
دیوارمیبینید.

بوستان 
زمزم، پاتوق اهالی

بوستانزمزمپاتوقاصلیساکنانخیابانشهید
غالمرضاییواطرافآناست؛بوستانیکهحدود50هزارو

600مترمربعمساحتداردوسال1366ساختهشدهاست.همهروزهاهالی
دراینبوستانسرسبزگردهممیآیندودرکنارتفریحوپرکردنریههایخود
ازهوایپاک،ازحالومشکالتهمسایههاوهممحلهایهاباخبرمیشوند.حضور
اهالیدراینبوستانفقطبهخاطرفضایسبزودلنشینآننیست.دردلاین
بوستان2جوانبرومندآرمیدهاندکهنامونشانیندارندواهالیهرروزباحضور
درمقبرهاین2شهیدگمنام،بهنیابتازخانوادههایشانبرایاین2شهید
فاتحهمیخوانند.یکیازآنهاغواصیاستکهدر24سالگیدرعملیات
کربالی4بهشهادترسیدهودیگریدر21سالگیجانشیرینخود

رادرعملیاتخیبرفدایدینوانقالباسالمیکردهاست.
پیکرپاکاینشهیدان23شهریورسال1394همزمان

باسالروزشهادتحضرتجواداالئمه)ع(در
بوستانزمزمدفنشد.

 شکل گیری هریک از خیابان ها و محله های این شهر با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده و شنیدن 
این اتفاقات پس از گذشت سال ها شنیدنی است. در صفحه »یک خیابان از یک محله« هرهفته وارد 
یکی از خیابان های منطقه17 می شویم 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.  

ازکوچکترینمحلههایمنطقه17 »زمزم«
اســتکهازشــمالبهخطآهنتهرانـاهواز،
ازشــرقبهخیابانبرادرانرضایی،ازجنوببه
بزرگراهشــهیدچراغیوازغــرببهخیابانآل
احمدمحدودمیشــود.اینمحلــهدرناحیه2
شــهرداریمنطقــهقــرارداردومســاحتآن

47/41هکتاراست.
اینمحلــهقدیمی،ازمراکــزمهماقتصادی
منطقه17بهشمارمیرودکهطیسالهایاخیر
بهدلیلرونقبازارکاشــیوسرامیکدرخیابان
شهیدسرلشــکرخلبانفتحعلیغالمرضاییکه
نامقدیمآنزمزمبوده،بینشــهروندانتهرانی
واســتانهایدیگــرمعروفشــدهوخانوادهها

بهخصوصسازندگانمســکنبرایخریدبهآن
مراجعهمیکنند.بااینوجود،اینجاروزگارینه
چنداندورباغیسرســبزوباصفابودهاست.در
2ســرخیابانشهیدغالمرضایی،باغهایمیوهو
زمینهایصیفیزیادیوجودداشت.وسطاین
باغهاومزارعحوضچههایروبازواســتخرهای
بزرگیقرارداشــتکهظهرهایتابستان،بچهها
درآنهاآبتنیمیکردند.یکیازاینباغهامتعلق
بهفردیبهنام»اسماعیلخان«ومالکباغدیگر
فردیارمنیمعروفبه»موسیو«بود.اینباغها
درزمانموشــکبارانتهرانپناهگاهاهالیبودو
خانوادههامهمانیهایخودراهمهمانجابرگزار

میکردند.

 ابوذر چهل امیرانی

 خروج از بن بستورزشکاران چشم انتظارند
ــانشــهیدغالمرضایــی  چهــرهصنعتــیخیاب
ــل ــدودلی ــکونیآنمیچرب ــیمایمس ــهس ب
آنفعالیــتدههــاواحــدکاشــیوســرامیکو
ــت. ــودرواس ــرخ ــایتعمی ــاومغازهه گاراژه
بــههمیــندلیــلکمتــرمیتــواندرآن
ــود،امــاســال1392 شــاهدتــرددخانوادههــاب
ــه ــنخــوردنکلنــگســاختمجموع ــازمی ب
فرهنگــیوورزشــیزمــزماهالــیامیــدوار
شــدندتــاایــنبخــشازمنطقــههــمتوســعه
پیــداکنــدوروحزندگــیدرآنبیشــتربدمــد.
ــودودر ــامب ــالانج ــرعتدرح ــهس ــاب کاره
مــدتکمــیزمیــنحفــاریوســازههایفلــزی

درآنبنــاشــد،امــاپــروژهبــهیکبــارهتعطیــل
شــد.حــاال8ســالازآنزمــانگذشــتهوهنــوز
خبــریازادامــهســاختوپایــانســاختایــن
مجموعــهنیســت.دالیــلروشــنیبــرایعلــت
ایــنتعطیلــیوجــودنــداردوســعیخواهیــم
ــوعرااز ــنموض ــکای ــدهاینزدی ــرددرآین ک

مســئوالنمربوطــهپیگیــریکنیــم.

 یکــیازمشــکالتمهــمخیابــانشــهید
معابــر بــه نبــوددسترســی غالمرضایــی
ــی ــهیدچراغ ــراهش ــهبزرگ ــرافازجمل اط

بود.
ــن ــهای ــرایدســتیابیب ــوریب ــدگانعب رانن
ــاد، ــادوعبدلآب ــاینعمتآب ــراه،محلهه بزرگ
همچنیــنشــهرهایاطــرافتهــرانازجملــه
اسالمشــهرمجبــوربــهطــیمســافتزیــادی
بودنــدتــااینکــهشــهرداریمنطقــهاقــدامبــه

ــرازبنبســتکــرد. ــنمعب خــروجای
ــی ــندسترس ــه،ای ــدکوچ ــضچن ــاتعری ب
ــزم ــهزم ــاکنانمحل ــکس ــدواین ــادش ایج

بــهراحتــیمیتواننــدازخیابــانشــهید
غالمرضایــیواردبزرگــراهشــهیدچراغــی
شــوند.اجــرایایــنطــرحرضایــتخریــداران
ــال ــهدنب ــمب ــرامیکراه ــیوس ــازارکاش ب
داشــتهاســتومجبــورنیســتندوقــتو
انــرژیزیــادیبــرایخــروجازخیابــانشــهید

ــد. ــفکنن ــیتل غالمرضای
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 آشنایی با پهلوانان دیروز و امروز 
در زورخانه  قدیمی محله خانی آباد نو 

برای هر  کاری رخصت 
می گیریم اال نیکوکاری

  قدمتش به دوران پیش از انقالب اسالمی، روزهایی که این فضا متعلق به پادگان قلعه مرغی 
بود، برمی گردد. آن زمان زورخانه والیت خصوصی بود و مردم اجازه حضور در آن را نداشتند، 
اما امروز دِر آن به روی همه باز است. از پیشکسوتان پا به سن گذاشته و میانسال تا جوانان و 
نوجوانان از محله های مختلف جنوب شهر در هفته چند بار به اینجا می آیند و در گود زورخانه 
روح و جسم شــان را نونوار می کنند. در روزهای کرونــا حضور پهلوانان در اینجا کمرنگ تر 
شده، اما هنوز هم برخی روزهای هفته صدای ضرب مرشد را می توان در حوالی ضلع جنوب 
بوســتان والیت شنید. در این گزارش با حال و هوای این زورخانه و پهلوانان جنوب شهر که 

روزهای شان را در اینجا سپری می کنند بیشتر آشنا می شویم.  

زهرا بلندی

درس تواضع پس می دهیم
»مهدیقرهداغی«مدیروکلیددارزورخانهاستوبهخوبیدرجریانوضعیتآن
قراردارد.اینورزشــکارباسابقهدرحالیکهبرایتماشایورزشپهلوانانتانزدیک
گودآمدهاســت،میگوید:»ازبدوتولدســاکنمحلهبریانکبــودموحالوهوای
ورزشزورخانهایدرمحلهباعثشــدتامنهماز12ســالگیبهورزشباستانیو
کشــتیرویبیاورم.طیسالهاینوجوانیوجوانیدررشتههایمختلفیهمچون
ورزشباســتانی،کشتی،کونگفو،دفاعشخصیو...فعالیتمیکردموضمنکسب
مقامهایمتعددجهانیدررشتهکشتی،درکونگفوهمصاحبشالقهرمانیشدم.«
اینجانباز40درصدبابیاناینکهورزشباســتانیوکشتیمکملیکدیگرهستند،
میگوید:»آنقدربهاینرشــتههاارادتداشــتیمکههمراههمرزمانمدرجبهههم
ورزشمیکردیم.خودمانیکگوددرســتکردهبودیــم.پوکهتوپراپرازخاک
میکردیموبهجایمیلاســتفادهمیکردیم،باقابلمــهضربمیگرفتیمو...«این
پیشکســوتکهسالهاستدرمجموعههایورزشیمناطقمختلففعالیتمیکند
و4ســالاستمســئولیتزورخانهوالیتراعهدهدارشده،میگوید:»قدمتاینجا
بــهدورانقبلازانقالببرمیگردد.آنزماناینجازورخانهخصوصیوجزءپادگان
قلعهمرغیبود،امابعدازســاختبوستانوالیتتوسطشهرداریبازسازیشدهوبا
امکاناتبیشتروبهروزترمورداستفادهعموممردمقرارگرفتهاست.بااینکارساکنان
نقاطمختلفجنوبشــهردرهرردهسنیباهرمیزانعالقهبهراحتیدرنزدیکی
محلسکونتخوددراینرشتهنزدمربیعالوهبرکسبمهارت،اوقاتمیگذرانند.«

 آموزش مرام پهلوانی 
به نسل جدید 

ســکوهاییکهدرفضایبیرونیدورتادورگود
قراردارندباپشتیهایسنتیآرایششدهاند.اینجا
جایگاهپیشکســوتانومهماناناســت؛افرادیکه
شــایددیگرمانندروزگارجوانیتوانورزشکردن
نداشتهباشند،امابهدلیلارادتخاصیکهبهورزش
باســتانیوزورخانهدارندهمچناندراینجاحضور
پیدامیکنند.»امیرمســعودامیری«یکیازهمین
افراداست.پیشکسوت84سالهورزشباستانیکه
پساز68سالفعالیتدراینرشتههنوزهماوقات
زیادیرادرزورخانههاســپریمیکند.اینساکن
قدیمیشهرریحرفهایزیادیبرایگفتندارد
وبابیانشــیوایشازروزهایطفولیتیادمیکند.
میگوید:»داییهایمدراینرشتهفعالیتمیکردند
ومنهمنخستهمراهآنهابرایتماشابهزورخانه
میرفتم.آنقدربیتــابورودبهگودبودمکهیادم
هســتآنروزهادرمحلهباتیشهقندشکنهمراه
رفقایم2گودکندیموسعیمیکردیمدرآنادای
پهلوانــانرادربیاوریم.ازهمانروزهادلباختهاین
ورزشومرامپهلوانیشدموهنوزهماینجابرایماز

مقامومنزلتخاصیبرخورداراست.«
مرشدورزشباستانیومربیپیشکسوتکشتی،
کهطیسالهایعمرزحماتزیادیبرایزندهنگه
داشتناینرشتهورزشیکشیدهاست،عصایشرا
محکمرویزمینفشارمیدهدودربارهحضورش
دراینجــامیگوید:»باوجودیکهاالنتوانورزش
کردنندارم،اماهرشــبدرزورخانههاحضورپیدا
میکنم.شنیدنآوازمرشدباعثمیشودبهترفکر
کنموانسانبامعرفتودرستیباشم،چراکههیچ
چیزازمحبتبهترنیســت.بچههایاینزورخانه
جزوانسانهایخوبروزگارند.احترامخاصیبرای
بزرگترهاقائلندوحقیقتًاازبودندرجوارشانلذت

میبرم.«

برای شناساندن این ورزش تالش کنیم
»اکبرحاجیعسگری«یکیدیگرازاینافراداست.اینساکن62سالهمحلهخانیآباد
نوبااشارهبهاینکهازسال1346فعالیتدرورزشباستانیراآغازکردهو5سالاستدر
اینمجموعهحضورپیدامیکند،میگوید:»اینجادرگذشــتهمختصهوانیروزوجزئی
ازپادگانقلعهمرغیبودکهمردمعادینمیتوانســتندازآناســتفادهکنند.آنروزها
بیشــتردوستدارانورزشباستانیکهساکنمنطقه19بودنددرباشگاهماشاءاهللعشقی
محلــهنازیآبادورزشمیکردند،امابعدازبازســازیاینزورخانهوعمومیشــدنآن،
اینجابهپاتوقورزشکارانباستانیمنطقهتبدیلشد.«اینبزرگشدهمحلهنظامآبادکه
دورانکودکیونوجوانیاشدرزورخانههاینظامآبادگذشــتهاست،میگوید:»کارمند
سیلویتهرانبودموسالهادرزورخانهآنجاهمفعالیتداشتم.بعدازبستهشدنآندر
باشگاههایمختلفشــهرری،دهونک،یافتآباد،نازیآبادو...بهفعالیتمادامهدادمودر
نهایتزورخانهوالیتبهمقراصلیامتبدیلشد.درهفته2تا3باردراینزورخانهحضور
پیدامیکنم.ایندرحالیاستکهبهرسمادبدرزورخانههایدیگرهمرفتوآمددارم.«
حاجیعسگریبابیاناینکهیکیازپسرانش،وحیدازاعضایثابتاینزورخانهوقهرمان
چرخوکبادهاست،میگوید:»اینجاعالوهبرپرورشجسمبهتعالیروحهمکمکمیکند.
خوشبختانهنوجوانانوجوانانساکنمحلههایجنوبیشهرگرایشزیادیبهاینرشته

دارند،امابایدبیشتردرشناساندناینورزشبهاینقشرتالششود.«

به این ورزش بها داده نمی شود
»شجاعخطیبیکمال«پیشکسوت62سالهحاضردراینجمعاست.اوبابیاناینکه
25سالازفعالیتشدراینرشتهمیگذرد،میگوید:»ابتدادرباشگاه»دلیرانپارس«محله
نازیآبادفعالیتمیکردموبهزورخانههایمحلههایدیگریهمچونشهرریهمسرمی
زدم.از5سالپیشبابچههایاینزورخانهآشناشدموطبقعادت3روزدرهفتهبهاینجا
میآیم.«برادرشــهیدخطیبیکمالوجانباز25درصدبااشارهبهارادتخاصشبهاین
رشتهمیگوید:»حضوربچههایمحلههایجنوبیشهردراینرشتهنسبتبهمحلههای
دیگربهتراست،امابهطورکلیآنقدرکهبهورزشهایدیگربهادادهمیشودبهاینرشته
بهادادهنشــدهوبهنوعیمظلومواقعشدهاست.منبهنوبهخودمبرایزندهنگهداشتن
اینورزشگاهینوههایمراهمهمراهمبهزورخانهمیآورمتادرآنهاعالقهایجادکنم.«

از زورخانه بهرام تا زورخانه والیت
ازنونهاالنیکــهقدوقوارهکوچکیدارندتاجوانان
ومیانساالنچهارشانهداخلگوددیدهمیشوند.»اکبر
حاجحیدر«ورزشکار40سالهساکنمحلهخانیآبادنو
کهفعالیتخوددراینرشــتهرااز8سالگیآغازکرده
است،میگوید:»پدرممحمدحاجحیدرازپیشکسوتان
ایــنورزشوقهرمــانچــرخوکبادهاســت.اوجزو
ورزشــکارانزورخانهبهــرامدروازهغاربودومنهماز
7ســالگیهمراهاوبهزورخانهمیرفتم.هرروزعالقهام
بیشــترشدوموفقبهکســبعناوینقهرماناستانی
وکشــوریدراینرشتهشــدم.«ورزشکاریکهطی
اینســالهادرزورخانههایمختلفیهمچونزورخانه
»دلیرانپــارس«نازیآبادوزورخانهشــهیدفهمیده
پارکشــهرمهارتکســبکردهاســت،میگوید:»از
ســال1376فعالیتتیمیامشروعشدوعضوتیمملی
تهرانشدم.بعدازفوتحاجماشاءاهللزورخانهنازیآباد
بســتهشــد.بارایزنیهایکهکردیمهمراهبچههای
نازیآبادباوسایلوســردموتختهشناو...از15سال
پیشبهاینجــاآمدیموعضوثابتزورخانهبوســتان
والیتشــدم.«اوبهفعالیتدراینرشــتهباستانیو
پهلوانیافتخارمیکندومیگوید:»پسر10سالهامهم
بهاینرشــتهعالقهمندشده.فعاًلدرخانهبااوتمرین
میکنمووقتیبامرامومسلکزورخانهبهخوبیآشنا

شوداورابهاینجاخواهمآورد.«

در گود مرام پهلوانی 
می آموزیم

»حمیدرضا  زورخانه  این  سردم نشین   
بزرگان  از  اجازه  با کسب  است.  لشکری« 
به سردم می رود و برای هدایت ورزشکاران 

داخل گود ضرب می گیرد و آواز 
با  او  می خوانــد.  زورخانه ای 
21سال  از  اینکه  به  اشــاره 
باستانی  ورزش  این  به  پیش 
روی آورده و 10ســال است 

درس مرشــدی پس می دهد و 
»پدرم  می گوید:  می نشیند،  سردم 

در کشــتی فرنگی فعالیت می کرد و در 
خانه میل و کباده داشــت. من از کودکی 
عالقه مند به ورزش با این وسیله ها بودم، 
اما متأســفانه آن روزها مــا را در جمع 
ورزشکاران باستانی راه نمی دادند و حتمًا 
باید با بزرگ تر وارد زورخانه می شــدیم. 
فعالیتم در این رشته با تماشای ورزشکاران 
باستانی در زورخانه تختی محله رباط کریم 
شــروع شــد و با پشــتکار و گذراندن 
دوره های مختلف نزد استادان این رشته به 
اینجا رسیدم.« جوانی که شغل اصلی ا ش 
جک ســازی و تراشــکاری است و بدون 
حقوق و دستمزد در این زورخانه مربیگری 
و مرشدی می کند، می گوید: »از سال1390 
با این زورخانه آشــنا شــده ام. ابتدا نزد 
مرشــدان قدیمی می نشستم، اما 6سال 
است که به تنهایی ضرب می گیرم. بیش از 
30ورزشکار 8تا 60سال عضو این زورخانه 
هستند که در روزهای کرونا در هفته 3بار 
زمانبندی های  در مدت زمان کمتر و طی 
متعدد در اینجا دور هم جمع می شــوند. 
همه اقشــار از قاضی و وکیل دادگستری 
تا کارگر ســاده و... در اینجا حضور پیدا 
می کنند، ولی وقتی وارد گود می شــوند 
همه با هم یکسان هستند.« ساکن محله 
عباسی منطقه11 که در رشته های رزمی و 
کشــتی هم مهارت دارد با اشاره به اینکه 
عالوه بر این زورخانه، یک سال و نیم است 
در زورخانه »مسلم بن عقیل« یافت آباد هم 
فعالیت دارد، می گوید: »بچه های محله های 
جنوبی گرایش بیشــتری به این رشــته 
دارند. هم جسم شان را پرورش می دهند و 
هم روح شان به آرامش می رسد. از کودک 
8ساله تا مرد پا به سن گذاشته در گود مرام 
پهلوانــی می آموزند. در روزهای کرونا که 
حضورمان در باشگاه با محدودیت روبه رو 
شده و کمتر اینجا دور هم جمع می شویم 
همراه بچه های گروه به کلک چال می رویم 
و ضمن کو هپیمایی در قطعه شهدای گمنام 
آنجا ورزش باستانی هم انجام می دهیم.« 
وی ادامه می دهد: »قبل از کرونا برگزاری 
مراســم گلریزان جزء مهم ترین اتفاقات 
زورخانه بود، اما این روزها که    تردد کمتر 
اســت و امکان دعوت مهمانان زیاد برای 
ما فراهم نیست در گروه های واتساپی به 
اموری همچــون آزادی زندانیان بی گناه، 
تهیه جهیزیه، پرداخت هزینه های درمانی 
پشت  ریزنقش  کودکی  می پردازیم.«   و... 
ســر هم تی را برمی دارد و زمین را پاک 
می کند. لشــکری با اشــاره به اینکه او 
پسرش امیرعلی است، می گوید: »معمواًل 
انجام  فرد  توســط کوچک ترین  کار  این 
برای تربیت  بهترین جا  می شود. زورخانه 
فرزندم است از 3سالگی او را همراه خودم 
به اینجــا آوردم تا تواضع و مرام ومعرفت 

پهلوانی را به او بیاموزم.« 

وسایل و ابزار 
ورزشی فرسوده اند

اتفاقی  »2سال پیش خیلی 
وقتی برای پیاده روی و ورزش 
بوســتان والیت  به  روزانــه 
ضرب  صــدای  با  بودم  آمده 
آشــنا شدم.  والیت  زورخانه 
ابتدا فقط برای تماشــا کردن 
بــه اینجا می آمدم و پشــت 
در زورخانه می ایســتادم، اما 
شناخته  رســمیت  به  کم کم 
شدم و با کمک استادان خوب 
ایــن ورزش را یــاد گرفتم.« 
صحبت های  از  بخشــی  این 
جوان  شیرازی«  »محمدپارسا 
20ساله ســاکن محله جوادیه 
می گوید:  آن  بیان  با  که  است 
دنبال  »به عنوان یک جــوان 
ورزش های مــدرن هم بودم و 
حتی 3ســال است در ورزش 
اما  می کنم،  فعالیت  کشــتی 
مرام پهلوانی و ادب این ورزش 
باعث شــد که بیشتر از همه 
رشته ها به این رشته عالقه مند 
از  او ضمن قدردانی  شــوم.« 
امکاناتی که در اینجا رایگان در 
اختیار ورزشکاران قرار گرفته 
است، می گوید: »افزایش تعداد 
میل های  تعویض  و  کباده هــا 
یکی  نو  میل هــای  با  قدیمی 
از درخواســت های ماست که 
منطقه ای  مسئوالن  امیدواریم 

به آن جامه عمل بپوشانند.«

ورود به گود؛ آرزوی 
بچه های جنوب شهر 

ورزش  پیشکسوت  پدرش 
باســتانی بود و در گرایش او 
نقش  ورزشی  رشــته  این  به 
»مهدی  داشــت.  بســزایی 
تقی زاده« ساکن 42ساله محله 
نازی آباد کــه از اعضای ثابت 
می گوید:  است،  زورخانه  این 
»از 5ســالگی همراه پدرم در 
زورخانه حضور پیدا می کردم.« 
او بــه دالیل مانــدگاری اش 
در این رشــته باستانی اشاره 
»عشــق  می گوید:  و  می کند 
حضــور در زورخانه و ورود به 
از آرزوهای بســیاری از  گود 
بچه های جنوب شــهر دوران 
از آنها  ما بود. من هم یکــی 
آرزویم  به  سال هاست  و  بودم 
باستانی  ورزش  رســیده ام. 
رشته ای اســت که نسبت به 
ورزش های دیگر مرام و معرفت 
بیشتری در آن دیده می شود. 
برای همه کار  اینجا  بچه ها در 
رخصــت می گیرند، اال خوبی. 
برای  ورزشی  باشگاه  کمتر  در 
مستمند  فردی  دیه  پرداخت 
پــول جمع می کننــد، برای 
دختران دم بخت جهیزیه تهیه 
می کنند و یا... مرام و معرفت و 
مردانگی جزء اصول اصلی این 
رشته است و ماندگاری در آن 

عین سعادت است.«

با محو شدن نور 

خورشید در آسمان و نزدیک شدن 

به غروب آفتاب یکی یکی از راه می رسند. 

ورزشکارانی که مرام و مسلک شان پهلوانی 

است بعد از گذراندن یک روز کاری به اینجا 

آمده اند، اما پرتوان به نظر می رسند و خستگی در 

نگاه شان نیست. لباس های این ورزش را به تن 

کرده و بعد از کسب رخصت با احترام وارد گود 

می شوند. انواع و اقسام میل های باستانی، کباده 

و تخته شنا دور گود چیده شده و بعد از 

اندکی نرمش، هریک با توجه به جثه 

و توان شان یکی از میل ها را 

برمی دارند. 
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بقعهامامزادگانسهبرادران)ع(درخیابانشهید
رجایی،روســتایدانگهقرارگرفتهوازشمالبه
قلعهخوارئین،جنوببهزمینهایکشــاورزیو
ازشرقبهمتروایستگاهباقرشهرمنتهیمیشود.
درروزهایعادیبهخصوصباوجودکروناکســی
جزمتولی،خادمواهالیروستادرامامزادهحضور
ندارد.متولیامامزادهمیگوید:»بیشــترزائراناز
نقاطمختلفشهرروزهایچهارشنبهبرایزیارت
بهاینجامیآیند.«اوبااشــارهبهاینکهقدیمیها
معتقدنداین3امامزاده3ســیدبزرگواربودندکه
درزمــانورودحضرتعبدالعظیمحســنی)ع(
بهشــهرریبهاینمنطقهآمــدهودراینمکان
زندگیکردهانــدوهمینجانیزوفــاتیافتهاند،
میگوید:»علیکیا،قاسموجوانشیربا10واسطه
بهامامحســنمجتبی)ع(منتسبمیشوندواز
ساداتبزرگوارحسنیقرنپنجمهجریبهشمار

میآیند.«
دورتــادوربقعــهرافضــایبایــروزمینهای
کشــاورزیپرکردهوچندخانواردراینروســتا
زندگیمیکنند.»علیاصغــرخیرمندپاریزی«با
اســتنادبهگفتههایقدیمیهایروستامیگوید:
»درگذشــتهســنگقبریبرایاینامامزادگان
وجودنداشتوباخشتو
آجرسکوهاییکوچکبرای
3امامزادهساختهشدهبود.
تاسال1374، امامزاده این
3گنبدداشتکهازخشت
وگلســاختهشــدهبودو
تقریبًاهرسالرویگنبدها
میکشــیدند.« کاهگل را
جانباز60درصددفاعمقدسکهازســال1384در
امامزادههایمختلففعالیتداشتهو2سالاست
کهمتولیاینامامزادهاست،بهگنبدطالییرنگ،
کاشــیهایبراقالجوردیوفیروزهایکهازنمای
روبهروییبقعهچشمنوازیمیکنند،اشارهمیکند
ومیگوید:»طیچندسالاخیرمرمتونوسازی

اینجابامشــارکتخوبادارهاوقافوشــهرداری
منطقه19انجامشدهاست.«

 ارادت خاص مردم به امامزاده 
بیشــترســاکنانکنونیاینحوالیمهاجران
افغانستانیوپاکستانیهستندوکمترکسیدرباره
گذشتهاینجامیتواندصحبتکند.همهمعتقدند
جوابسؤالهایماندردســت»مشهدیصفدر
عیوضی«اســت؛ساکن70ســالهوقدیمیروستا
کهکماکاندرزمینهایکشــاورزیمشغولکار
است.اوبااشــارهبهاینکه
ناماینروستاخورائینبود
وامامزادههمدرگذشتهبه
سهبرادرانخورائینمعروف
بود،میگوید:»درشــمال
غرببقعــه،قلعهخورائین
بهعنوانبنایقدیمیکهبه
دورانقاجــاریبرمیگردد
قرارگرفتهاست.اینقلعه،کاهگلیوآجریاست
وســقفهایگنبدیداردکهدرحالحاضرنیمه

متروکوروبهتخریباست.«
درفاصله500متریبقعهیککارگاهقالیشویی
وچنــدکارگاهدیگروجودداردودرشــمالبقعه
نیزخانوادههایافغانســتانیوپاکســتانیزندگی
میکنند.مشــهدیصفدربابیاناینموضوعوبا
اشارهبهاینکهبنایبقعهنخستازخشتوگلبود
وازنظرمساحتواندازهتقریبًاابعادبنایامروزی
راداشــت،میگوید:»درنمــایخارجی2ورودی
دیدهمیشــود.ورودیاصلیدرشمالنما،فلزی
سبزرنگاستوورودیدیگریکهدرواقعورودی
قدیمیبقعهبودهاست،درنمایشرقیقرارگرفته

وقرمزرنگاست.«
اودرادامــهازارادتخاصمردمنقاطمختلف
شهروکشوربهاینامامزادهیادمیکندومیگوید:
»تعدادزائراناینجازیادنیست،اماافرادیهستند
کهبرایبرآوردهشدنحاجاتشانباارادتیخاص

بهاینجامیآیند.بیشترینزمانحضورزائران
درامامزادهروزهایچهارشنبهاست،امادِرآن
هرروزاز8صبحتا21بازاســت.«مشهدی
صفدربابیاناینکهتاحدودسال1380برای
دسترسیبهاینمکانمسیرماشینرووجود
نداشتومردمپایپیادهبهامامزادهرفتوآمد
میکردنــد،میگوید:»همانســالهاجادهای

ســاختهشــدوامروزهمیتوانباخودرودراین
بقعهترددکــرد،اماهنوزهمراهاینجاآنطورکه

بایدمناسبنیستوبایدآسفالتشود.«

  نامش زیاد آشنا نیســت و شاید بسیاری از ســاکنان منطقه19 از وجود چنین مکانی در محل 
سکونت شان آگاه نباشند، اما شنیده ها از قدمت و پیشنیه قابل توجه آن حکایت می کند. امامزادگان 
ســه برادران)ع( از جمله امامزاده های قدیمی منطقه19 اســت که در محدوده ناحیه5شهرداری و 

روستای دانگه قرار گرفته و محل زیارت عالقه مندان اهل بیت)ع( است. 

زهرا بلندی

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در »افق«
امامزادگان  در  افــق  مرکــز  راه اندازی 
سه برادران)ع( یکی از اتفاقات مهم در سال 
گذشته بوده است. متولی اینجا فعالیت های 

اجتماعــی، فرهنگی و قرآنــی را از جمله 
اقدامات انجام شده در این مرکز می شمارد و 
می گوید: »با وجود امکانات محدود روستا به 

اکتفا  برگزاری مراسم های مناسبتی مذهبی 
می کنیم، اما در بخش اجتماعی فعالیت های 
خوبی داشــته ایم که شناسایی خانواده های 

نیازمند، توزیع بسته های معیشتی، تعمیرات 
منزل، خرید لوازم منزل و پوشــاک و ارائه 

کمک معیشتی از جمله آنهاست.« 

بقعه محقر روستای دانگه 
زیارتگاه ارادتمندان اهل بیت)ع( است

حکایت سه برادران خورائین

 آب لوله کشی و گاز شهری

 مطالبه روستاییان

افزایش امنیت این روســتا و ایجاد مســیر رفت وآمد 

اقدامات  از جمله  امامزادگان سه برادران)ع(  بقعه  به  خودرو 

خوش ســال های اخیر بوده اســت، اما هنوز هم مشکالتی در 

اینجا دیده می شــود که رفع آنها مشارکت و همدلی مسئوالن و 

خّیران را می طلبد. خیرمند پاریزی با بیان این موضوع می گوید: 

»متأسفانه مسیر دسترسی به اینجا آسفالت نشده و امامزاده از 

آب آشامیدنی بهره مند نیست. برای تأمین آب با کمک خّیران 

یک منبع آب نصب کردیم.« بهره مندی از آب لوله کشی و 

گاز مطالبه دیگری اســت که این متولی با اشاره به آن 

می گوید: »بارها این موضوع را از مسئوالن مرتبط 

پیگیری کرده ایم، اما هنوز نتیجه ای حاصل 

نشده است.«

کاروانسرایسپهپوریکیدیگرازمکانهایتاریخیمنطقه19
اســتکهدرروستایخالیازسکنهمرادآبادواقعشدهاست.
محوطهکاروانسرا،کهقدمتشبهدورهقاجاریهبرمیگردد،به
وسعت6هزارمترمربعدیوارکشیودرختکاریشدهواینروزها
محلمناسبیبرایاستقرارگروههایفیلمبرداریاست.ضلع
جنوبیاینمکاندرگذشتهمحلاستقرارمسافرانبودهودر
ضلعشمالیآناصطبلیبزرگمتناسببامعماریساختمان
اصلیوبهصورتطاقوتویزهایدیدهمیشــود.اینمحلاز
طریققناتآبرسانیمیشدوحیاطیبزرگدروسطوضلع
جنوبیآنقراردارد.اینکاروانسرای2طبقهیکداالنبزرگ

باطاققوسهایزیبادارد.ازحجرههایطبقهپایینآنبرای
انبارکــردنکاالوازحجرههایباالییبــرایمنزلدادنبه

استفاده مسافران
میشــد.اینمکانتاریخیتاحــدزیادیبافتخودراحفظ
کرده،امابرخــیآثارتاریخیبناهایاطرافشــهرتهراناز
جملــهآثارتاریخیمنطقه19درطــولزمانتغییرکاربری
داده،تخریبشــدهیااثریازآنهاباقینماندهاست،بههمین
دلیلنیازاستبرایماندگاریآثاریکههنوزبهجاماندهاند
اقداماتیصورتبگیرد.اینجاجزءناحیه4شهرداریمنطقه19
اســتودرکیلومتر3بزرگراهخلیجفارس،روستایپالئین،
بعدازسهراهعباسآبادوسهراهیحسینآبادمفرحدرانتهای

روستایمرادآبادقراردارد.

»سپه پور« 
کاروانسرایی 
از دوره قاجار

مشهدی صفدر عیوضی
ساکن قدیمی روستا

علی اصغر خیرمند پاریزی
متولی امام زاده

  می خواســتیم بدانیم که آیت اهلل خامنه ای 6تیر 
سال1360 به دعوت شــما به این مسجد آمدند تا برای 

ساکنان منطقه سخنرانی کنند؟ 
منباحضرتآقاآشناییداشــتم،ولیبرنامهسخنرانی
ایشاندرمسجدجامعابوذرراحزبجمهوریاسالمیترتیب
دادهبود.آنزمانمقاممعظمرهبریروزهایشنبهبهمساجد
میرفتندوبامردمســخنمیگفتند.طیتماسیهمکهاز
حزبجمهوریاســالمیبامنگرفتند،قرارشدکهآیتاهلل

خامنهایشنبه31خردادسال1360بهاینمسجدبیایند.
  پس چرا برنامه سخنرانی از 31خرداد به 6تیر تغییر 

کرد؟ 
31خردادمســجدرابرایحضوروســخنرانیایشــان
آمادهکردیم.پارچهنوشــتهمقابلمســجدنصبودرمحله
اطالعرسانیشدهبود.جمعیتزیادیبهمسجدآمدهبودند
وهمهمنتظرتشــریففرماییایشانبودیم،امااعالمشدکه
ایشانبرایکارمهمیبهمجلسرفتهاند.چندروزقبلازآن
دوفوریتطرحارزیابیکفایتسیاسیبنیصدر،رئیسجمهور
وقت،درمجلسبهتصویبرســیدهبودوشــنبه31خرداد
تصمیمنهاییگرفتهشــد.مقاممعظــمرهبریهمباتوجه
بهحساســیتموضوعبهمجلسرفتــهبودندوهمانروزبا
رأیاکثریتنمایندگان،عدمکفایتبنیصدربرایریاســت

جمهوریتصویبشد.
  برای حضور مجدد ایشان در مسجد با شما تماس 

گرفته شد؟ 
خودمفکرکردمکهدیگربهمسجدابوذرنمیآیند،اماخبر
حضورشانرادرروزنامهجمهوریاسالمیخواندمومتوجه

شدمکههفتهبعدمهمانماخواهندبود.
  کمــی درباره حضــور مقام معظــم رهبری در 

مسجدجامع ابوذر برای ما صحبت کنید. 
یکســاعتقبلازنمازظهربهمسجدآمدند.ازدربزرگ
واردمسجدشدندوتعدادیازدوستاندورایشاننشستهو
مشغولصحبتشدند.وقتنمازبهمنگفتندکهپیشنماز
بایستم،اماقبولنکردموپشتسرایشاننمازخواندیم.نماز

ظهرراکهخواندند،طبقرسمهمیشگی،بین2نمازایستاده
وبرایحاضرانصحبتکردند.

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

ایشــانهروقتکهدرجبههنبودند،شنبههابهمساجد
میرفتندوسخنرانیمیکردند.چندبارهمبهمسجدیدر
خیابانریرفتهبودندوبیشــترجلساتایشاندرمساجد

جنوبشهربرگزارشدهبود.
  چرا؟ 

شمایادتاننمیآید.آنزمانجنگیدرکشوراوجگرفتهو
رواجپیداکردهبودبهنامشایعهسازیودروغ.حضرتآقابرای
حلاینمعضلبهاینفکرافتادندکهدرمســاجدسخنرانی
کنندوبیشتراوقاتهمبهمساجدجنوبتهرانمیرفتند.
متأسفانهشایعهدراینمناطقبیشتراوجداشتچونمردم

وقتبیشــتریبرایکنارهمبودنداشتندودر
همیندورهمیهاوتجمعات،عدهایسودجو
وضدانقالبشایعهپراکنیمیکردندوممکن

بودبهاهدافشومخودشانبرسند.
  مقام معظم رهبــری درباره کدام 

شایعه در مسجد ابوذر سخنرانی کردند؟ 
بهطورکلیدربارهمضراتشــایعهو

دروغصحبتکردندکهمیتواندبه
اسالمومسلمانانضربهبزند.حتی
فرمودندشــایعهایبرایخودمن
ســاختهاندکهدخترمرابهعقد
پسرموســویاردبیلیدرآورده
وجهیزیــهآنچنانــیدادهو
شــیربهایزیادیگرفتهام،
درحالــیکهمــندختر

ندارم.
ایشــان  ترور    

چطور صورت گرفت؟ 
آقادرحالسخنرانیبودند.

روز پراسترس
پسازانفجاربمبداخل

ضبطصوتکهروی
جدارهداخلیآنباماژیک

قرمزرنگینوشتهشده
بود:»عیدیگروهفرقان
بهجمهوریاسالمی«

پیکرمقاممعظمرهبری
باخودروبلیزرسفیدرنگی
بهیکدرمانگاهکوچکدر
خیابانقزوینمنتقلشد.
آیتاهللخامنهایدربین

راهچندباربههوشآمده
وشهادتینهمگفتند.

پزشکحاضردردرمانگاه
اعالمکردکهکاریاز

دستاوبرنمیآید،بنابراین
ایشانرابهبیمارستان

بهارلودرکنارپلجوادیه
بردند.سمتراستبدنپر
ازترکشوقطعاتضبط

صوتبود.قسمتیازسینه
کاماًلسوختهودست

راستازکارافتادهوورم
کردهبود.استخوانهای

کتفوسینههمبهراحتی
دیدهمیشد.عملجراحی
تاآخرشبطولکشید،
اماادامهرسیدگیدراین
بیمارستانممکننبود.از
سویدیگرکنترلامنیتی
بیمارستانبهارلومشکل
بودوهزاراننفرازمردم

نگراندرمقابلبیمارستان
ایستادهبودند.بیمارستان
قلبتنهامرکزیبودکه
امکانمراقبتهایویژه
بعدازعملدرآنوجود
داشت،اماانتقالمقام
معظمرهبریازمیان

ازدحاممردمسختبود،
بنابراینازبالگردبرایاین

کاراستفادهشد.

   »امنیت« نعمت بزرگی است که قدر آن را کشورهای اطراف مان مثل عراق، افغانستان و سوریه خوب درک می کنند. برای 
به دست آمدن امنیت در کشور عزیز ما خون های زیادی ریخته شده و هزاران نفر به درجه جانبازی رسیده اند. قدیمی ترها به 
خوبی به یاد دارند که کشور ما در ابتدای انقالب از کمبود امنیت رنج می برد و  ترور و بمب گذاری در شهرهای مختلف از جمله 
پایتخت، به شهادت و مجروحیت جمعی از مقامات بلندمرتبه و مردم عادی منجر شده بود.  ترور آیت اهلل خامنه ای در 6تیر 
سال1360 نمونه ای از این اتفاق های تلخ بود که در منطقه17 به وقوع پیوست. برای بازخوانی این حادثه سراغ حجت االسالم 
»رضا مطلبی« امام جماعت مسجدجامع ابوذر رفتیم که از نزدیک شاهد این ماجرا بود تا نحوه  ترور نافرجام امام جمعه وقت 

تهران و نماینده امام خمینی)ره( در شورای عالی انقالب اسالمی را از زبان او بشنویم. 

ابوذر چهل امیرانی

بازخوانی حادثه تروریستی 
6 تیر 1360در گفت وگو با 

امام جماعت مسجدجامع ابوذر 

مردمروبهقبلهایستادهوبهحرفهایایشانگوشمیدادندخاطرات آن روز تلخ
کهسایهفردیرارویسرماحساسکردم.جوانیرادیدمکه
ضبطصوتیبهدستداردوبهسمتآقاحرکتمیکند.قد
متوسطباموهایفرفریداشت.کتوپیراهنچهارخانهبه
تنکردهبودوتهریشمختصریداشت.جمعیتراشکافت
وضبــطصوتشرارویمیزیکهمقابلمقاممعظمرهبری
گذاشــتهبودیمقرارداد.ضبطصوترابهنحویگذاشتکه
بعدازانفجاربهقلبمقاممعظمرهبریبرخوردکند.سپس
برگشــتودرجمعیتگمشد.کمیبعدبلندگوشروعکرد
بهسوتکشیدن.آقاهمینطورکهصحبتمیکردند،گفتند:
»اینبلندگوراتنظیمکنید.«بعدخودشانرابهسمتچپ
کشیدندوازپشتتریبونکمیعقبآمدند.بههرحالوقتی
سخنرانببیندکهبلندگوسوتمیکشدکمیخودراجابهجا
میکند.آقابهصحبتهایشانادامهدادندوگفتند:»زندر
زمانامیرالمؤمنین)ع(مثلهمهجوامعبشــریمظلومبود.
نهمیگذاشتنددرسبخواند،نهمیگذاشتنددراجتماعوارد
بشــودودرمسائلسیاسیتبحرپیدابکند،نهممکنبوددر
میدانهای...«سخنانآقاکهبهاینجارسیدبهیکبارهصدای
انفجاردرمسجدپیچید.احســاسکردمسقفمسجدفرو
ریختهاســت.مقاممعظمرهبریهمانطورکهایستادهبود
رویزمینافتاد.خونبهدیوارهاوفرشهاپاشــیدهشد.آقا
رابــهدرمانگاهیدردوراهیقپــاندرخیابانقزوینبردند،
امادکترهاگفتندکاریازدستشــانبرنمیآید،بنابراینبه
بیمارستانبهارلومنتقلشدندوازآنجاایشانرابابالگردبه

بیمارستانقلببردند.
  چرا اقدامی برای محافظت از ایشان و تأمین امنیت 

محل برگزاری مراسم انجام نشده بود؟ 
چونآنزمانترورشــخصیتهامتــداولنبودومااصاًل
فکرنمیکردیمایشــانموردسوءقصدقراربگیرند.آنزمان
خیلیهابــاضبطصوتبهمحلســخنرانیهامیرفتندتا
صحبتشخصیتهاراضبطکنند.برایهمیندرحیاط
میزبزرگیباچندپریزبرقگذاشتهبودیمتامردمضبط
صوتهایشانرارویآنبگذارند،امابههرحالآنحادثه

رخدادکهبهنظرمنمشیتالهیبود.
  چطور؟ 

اگرحضرتآقاآنروزبهمسجدابوذرنیامدهبودند،
ممکنبودفــردایآنروزدرحــزبجمهوری
اســالمیبهشهادتبرســند.درحقیقتایشان
بامشــیتالهیزندهماندنــد.همانطورکه
میدانیدفــردایآنروزحادثهانفجارحزب
جمهــوریاســالمیاتفاقافتادوشــهید
بهشــتیویارانباوفایایشانبهشهادت
رسیدند.آیتاهللخامنهای،شهیدبهشتی
وآیتاهللهاشــمیرفسنجانیازارکان
اصلیحزببودند.مقاممعظمرهبری
بهصــورتمرتببهحــزبرفتوآمد
داشتندوامکاننداشتدرجلسه7تیر

سال1360شرکتنکنند.
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خبر کوتاه

نوسازی لوله های آب شرب 
منطقه17

باهمکاریمسئوالنشــهرداریمنطقه17واداره
آب،3کیلومترازلولههایآبشربمحلههانوسازی
شد.شهردارمنطقه17بابیاناینکهبیشاز30درصداز
محدودهاینمنطقهدربافتفرسودهقرارداردونیازمند
بازســازیتأسیساتشــهریاســت،گفت:»بهدلیل
فرسودگیلولهانتقالآبشربواحدهایمسکونی،هراز
گاهیشاهدترکیدگیلولههادرمعابرهستیمکهسبب
نشســتزمینوافتفشــاروهدررفتآبمیشود.به
همیندلیلتعویضونوسازیلولههایآبشربمنطقه
باهمکاریادارهآبدرحالانجاماســت.«»داودلطفی«
ادامهداد:»141کیلومترطولشــبکهآبشربدرمعابر
منطقه17وجودداردکهطی5ســالگذشــتهبیشاز

11کیلومترازلولههاتعویضشدهاست.«

افتتاح بیمارستان ٣2٩ تختخوابی 
در شهر ری

بیمارستان٣٢٩تختخوابیآیتاهللفیروزآبادیدر
شــهرریبهبهرهبرداریرســید.فرمانــدارویژه
شهرســتانریبااعالماینخبرگفت:»بیمارســتان
آیــتاهللفیروزآبادیپساز2دههعملیــاتعمرانیو
تجهیز،هفتهگذشــتهبهبهرهبرداریرسید.«»حسین
توکلیکجانی«اینبیمارســتانراپیشــرفتهترینو
مجهزترینبیمارســتانجنوبتهــرانخواندوافزود:
»بیمارســتانآیتاهللفیروزآبــادیدارای329تخت
بســتریو15تختجراحیتخصصیاستوبااعتبار
980میلیــاردتومانازمحلاعتباراتدانشــگاهعلوم
پزشــکی،اعتباراتملیوفرمانداریشهرســتانری
احــداثوتجهیزشــدهاســت.«توکلیتوضیــحداد:
»ساختمانجدیدبیمارســتاندرمحوطهبیمارستان
قدیمیآیتاهللفیروزآبادیبناشــدهاست.«بیمارستان
٣٢٩تختخوابیآیتاهللفیروزآبادیپنجشــنبههفته
گذشتهباحضور»انوشیروانمحسنیبندپی«استاندار
تهران،»ســیدکاملتقینژاد«معاونتوســعهوزارت
بهداشت،درمانوآموزشپزشکیوجمعیازمسئوالن
»حســن توســط ویدیوکنفرانــس بهصــورت
روحانی«رئیسجمهور،درشهرریبهبهرهبرداریرسید.

راه اندازی پویش نذر »وقت و 
تخصص«

بههمــتاعضایانجمنمحلیجوادیهپویش
مردمــی»نــذروقــتوتخصص«بــاهدف
خدمترسانیویژهبهخانوادههاینیازمندبهراهافتاده
است.»علیچیتگری«مدیرانجمنمحلیجوادیهدر
اینبارهگفت:»راهاندازیاینپویشمردمیزمانیبه
ذهنمانرسیدکهتعدادیازکاسباننیکوکارشامل
تعمیــرکارانکولر،یخچــال،لباسشــوییو...اعالم
آمادگیکردنــدکهدرصورتنیازبــهخانوادههای

نیازمندخدماترایگانارائهمیدهند.«
ویبابیاناینکــهطبقتوافقبهعملآمدههمه
خدماتوتعمیراتلوازمبرقیمذکورتوسطکاسبان
خیــررایگانخواهدبود،افزود:»شــهروندانیکهدر
مشــاغلگوناگونتخصصومهــارتدارندازجمله
پزشــکانومعلمان،استاداندانشگاه،معمارانیاهر
شغلدیگرمیتوانندبهاینپویشمردمیبپیوندندو
وقتوتخصصخودرانذرخدمترسانیبهمحرومان
کننــد.«دفترانجمنمحلیجوادیــهدرخیابان20
متریجوادیهواقعشدهاستوشهروندانبرایکسب

اطالعاتبیشترباخانمعقالییصحبتکنند.

هویتپیشخوانپیشخوان

داستان »عظیم آباد پاالیشگاه« و یک قلعه

سالهاپیشدرروستای»عظیمآبادپاالیشــگاه«کهدرمجاورتپاالیشگاهنفتتهران
قراردارد،قلعهایقدیمیوجودداشتکهشکلوشمایلآنبهمیدانگاهیبزرگبیشباهت
نبود.دورتادوراینمیدانگاهیخانههاینقلیکاهگلیقرارداشــتکهطاقضربیوسقف
گنبدیداشــتند.ایــنقلعهکوچکدروازهایبزرگداشــتو4نفــرازاهالیدر4برجک
نگهبانی،ازآنمراقبتمیکردند.غریبههانمیتوانستندبهآسانیواردقلعهعظیمآبادشوند
ونگهبانانهویتودلیلمراجعهآنهابهقلعهراکاماًلشناساییمیکردندوبعدبهآنهااجازه
میدادندواردشــوند.اینقلعهتنهامحدودهمسکونیروستایعظیمآبادپاالیشگاهبهشمار
میآمدواطرافقلعهپراززمینهایکشــاورزیوباغهــایمیوهبود.اینزمینهاوباغها
درگذشــتهپررونقبودندوگندممرغوبومحصولباغهایانجیروانارروستایعظیمآباد
پاالیشــگاهشهرتزیادیداشت.اینروزهااینروستاآبادیگذشتهرانداردوخشکسالیو
کمآبیخرمنهایگندموبارمیوهدرختانآنراسوزاندهاست.درریقدیماینروستاتنها
محدودهاینبودهکه»عظیمآباد«نامداشتهوروستاییقدیمیدرمحله13آبانوعظیمآباد
کورهپزخانهدرمحلهشــیروخورشــیدهمبههمیننامشناختهمیشد.باتغییرناممحله
شیروخورشــیدبه»هاللاحمر«عظیمآبادکورهپزخانههمخیابانشهید»مهدیعاصی
تهرانی«نامیدهشد.درعظیمآبادکنونیازقلعهقدیمیخبرینیست،ولیاهالیهنوزهم

خانههایآجریخودرابهسبکقلعهوپهلوبهپهلویهممیسازند.

بوستان معنوی قرآن و عترت
هــواکهگــرممیشــدخیلیاز
خانوادههابساطشامرادربوستانها
پهــنمیکردندوضمــنتفریحو
همنشــینیباهمسایههاوآشنایان،
هــوایتمیــزراواردریههایخود
میکردند،اماســالگذشتهبهدلیل
شــیوعویــروسکرونــاخانوادهها
فضاهایسبز در تجمعی نتوانستند

داشتهباشند.
به نسبت وضعیت خوشــبختانه
ســالگذشتهبهترشدهواینروزها

خانوادههاییرامیتواندیدکهبارعایتپروتکلهایبهداشــتیدراینبوســتانهاجمع
میشــوند.اگرشــماهممیتوانیدمراقبفرزندانکوچکخودباشــیدومواردبهداشتی
رارعایتکنیدتامبادابهاینویروسمنحوسمبتالشــوید،پیشــنهادمیکنیمســری
بهبوســتانقرآنوعترتدرمنطقه17بزنیدکهدرامتدادبوســتانبهارانساختهشده
اســت.اینبوســتان11هزارمترمربعیفضایمعنویهمداردکهسال1392ساختهشده

است.
قدیمیهابهیاددارنداینجاســولهایصنعتیبهنام»پیبتون«وجودداشــتکهجزء
فضاهایبیدفاعشهریمنطقه17بودوباانتقالمشاغلصنعتیبهخارجازشهر،بهفضای
سبزتبدیلشد.عالوهبرفضایسبززیباوباطراوت،ازتزییناتوسازههایمذهبیمانند
طــاقوایوانهایمزینبهکتیبههایقرآنیبرخورداراســتوماکتبقاعمتبرکهدرآن
قراردارد.درســاختایننمادهادقتوظرافتخاصیبهکاررفتهوگوشههاییازهنرو
معماریایرانیـاســالمیرانمایشمیدهد.دیوارضلعشمالیاینبوستانبهآیاتقرآنی
متبرکشــدهودرگوشهوکناربوســتاناحادیثوروایتهایمتعددیازائمهاطهار)ع(

بهچشممیخورد.
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الو محله

نیــاز ســنجی  براســاس  پاسخ مسئول
انجام شــده با هــدف افزایــش ایمنی، 
چندی پیش ســرعتکاه هایی در چهارراه 
خیابان شــقایق و خیابان شــهید صمدی 
ایجاد و رنگ آمیزی شــد. در صورت نیاز 
ایــن طــرح در ســایر معابر نیــز با هدف 
کنترل ســرعت   تــردد خودروهــا انجام 

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

یکی از مشکالت اساسی  پاسخ مسئول
این منطقه جنوبی پایتخت که از سال های 
گذشته وجود داشت، آبگرفتگی بود که 
خوشبختانه توانسته ایم این مشکل را با 
ســاخت و بازسازی نهرهای معابر برطرف 
کنیم، به طوری که تا پایان ســال گذشته 
نهرهای 65معبر منطقه به طول 16هزار 
و 228متر به طور کامل بازســازی شــد. 
سال گذشــته بیش از 4هزار متر طول، 
نهــر تک جدولی هم در این منطقه ایجاد 
شــد و این عملیات در معابــر باقیمانده 

درحال اجراست. 
داود لطفی،  شهردار منطقه17 

متأســفانه شهروندان در  پاسخ مسئول
طول شــبانه روز و در ساعت های مختلف 
زباله ها را داخل سطل ها تخلیه می کنند و 
این موضوع باعث شده تا پیمانکاران در 
چند نوبت با خودروهای ویژه این سطل ها 
را تخلیه کنند، بنابراین وقتی ســطل ها 
همیشه پر باشــند امکان شست وشوی 
مرتب وجود ندارد و کارگران به ســختی 
ایــن کار را انجام می دهند با این حال به 
پیمانــکار مربوطــه در ایــن زمینه تذکر 

می دهیم. 
حامد خداوردی، شهردار ناحیه یک

نصب سرعتکاه
نصبســرعتکاهدربرخی منطقه 19
معابرمحلهیکــیازمهمترینمطالبات
اهالیاســت.متأســفانهراننــدگاندر
محورهاییهمچونچهارراهشــقایقو
خیابانصمدیباسرعتباالتردددارند
کهسالمتشهروندانراتهدیدمیکند.
رسیدگی می شود 

نهرهای قدیمی را بازسازی 
کنید

سالهاازســاختنهرهای منطقه 17
منطقه17میگذردومشــکالتزیادیبه
اهالیتحمیلکردهاند.برخیازایننهرهادر
میانهکوچههاقراردارندوامکانورودآسان
خودروهابهاینمعابــروجودندارد.جدول
بسیاریازایننهرهاهمشکستهوپسابها
واردمنازلمیشود.ازهمهمهمتردرزمان
بارندگیشاهدآبگرفتگیمعابردرکوچههاو
خیابانهاهســتیمونهرهاتــوانهدایت
مناســبآبهایســطحیراندارنــد.از
مسئوالنشهریمیخواهیماینمشکالترا

برطرفکنند.
لیال زارعی قهی
ساکن محله وصفنارد

نظافت سطل های زباله
بیشتراوقاتسطلهایزباله منطقه 16
خیابان20متریجوادیهکثیفوآلودهاست
وبویآزاردهندهایدارد.لطفًابهاینوضعیت

رسیدگیکنید.
سکینه شادمانی
 از کوچه شهید تیموری


