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ســومین گلماند منطقه 18 در 
جوار باغ راه حضرت فاطمه)ص( 
و محــدوده ناحیه یک به بهره برداری 
می رسد. شهردار منطقه 18 با اعالم 
این خبر گفت: »با توجه به استقبال 
شهروندان از 2 گلماند فعال منطقه، 
ساخت و راه اندازی سومین گلماند در 
محدوده ناحیه یــک، در محله های 
حســینی فردوس و تولیــددارو، در 
 دســتور کار قرار گرفت که با تجهیز

 آن ساکنان این محدوده می توانند از 
خدمات ویژه آن بهره مند شــوند. از 

ویژگی های بارز این مرکز قرار گرفتن در بافت مسکونی و سهولت دسترسی 
به آن اســت که باعث می شــود تعداد بیشتری از ســاکنان از این امکان 

برخــوردار شــوند.« »ســید محمد 
فیاض« افزود: »عالقه شــهروندان به 
نگهداری از گل ها و گیاهان آپارتمانی 
و همچنین آشنایی با فرهنگ تفکیک 
پســماند باعث شــده تا این مراکز 
پررونق شــود. پیش بینی می شود در 
نیمه نخست امســال میزان پسماند 
جمع آوری شده در گلماندهای منطقه 
18 رکورد جدیــدی در پایتخت به 

ثبت برساند.«
به گفته فیاض، با تکمیل و بهره برداری 
از کوشــک فرهنگی میزان استقبال 
شهروندان از این مرکز دوچندان می شود. بر این اساس در نظر گرفته شد 

که سومین مرکز گلماند به صورت 2 شیفت فعالیت کند. 

تیتر یک

سومین گلماند منطقه 18 افتتاح  می شود

ساماندهی 5 نقطه بی دفاع شهری در باغ آذری و شوش
 5 نقطه بی دفاع شهری در محله های باغ آذری و شوش شناسایی و ساماندهی شد. 

شــهردار منطقه 16 گفــت: »در بازدید میدانی از محله های شــوش و باغ آذری 5 نقطه 
بی دفاع شهری که باعث سلب آسایش و امنیت اجتماعی شهروندان شده بود، شناسایی و در 
یک اقدام هماهنگ و برنامه ریزی شــده نسبت به ساماندهی و ایجاد حس سرزندگی و نشاط 
در این محدوده ها اقدام شد.« »پیمان پورنصر« افزود: »بر این اساس و در اقدامی فوری نسبت 
به حصارکشی کوچه مقاریان، جمع آوری نخاله های ساختمانی خیابان لرستانی، حصارکشی 
زیر پل نجف آباد و جمع آوری معتادان متجاهر در محله شــوش و باغ آذری و ایجاد روشنایی 

در بافت فرسوده خیابان دشتبان زاده فعالیت های الزم انجام شد.«

تهیه طرح اطلس شهری کودکان و نوجوانان
 تهیه طرح اطلس شــهری کودکان و نوجوانان با هدف 
توسعه شهرهای دوستدار کودک در منطقه19 کلید خورد. 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه19 با اعام 
این خبر گفــت: »یکی از پیش نیازهای اساســی برای گام 
برداشتن در مسیر توسعه شهرهای دوستدار کودک آگاهی از 
آخرین وضعیت زندگی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، فضای کالبدی و نحوه مشارکت آنان در 
فعالیت های مختلف شــهری است که برای نیل به آن تهیه 
طرح اطلس کــودکان و نوجوانان در ایــن منطقه وارد فاز 
اجرایی شده اســت.« به گفته »مهدی بصیری« طی این طرح که در ادبیات جهانی از آن به عنوان 
تحلیل موقعیت یاد می شود، وضعیت کودکان و نوجوانان در قالب نقشه، نمودار و آمارهای مستند از 
منظر همه ویژگی های کمی و کیفی زندگی آنان از مقیاس محله تا شهر تحلیل و بررسی می شود . 

چهره

 دانش آموزبرگزیده
در شعر و نجوم 

اجرای طرح »تهران، شهر بدون کیسه های پالستیکی«
 مدیر اداره محیط زیســت و توسعه پایدار شهرداری 
منطقه1۷ از اجرای طرح »تهران، شهر بدون کیسه های 
پاستیکی« در این بخش از پایتخت خبرداد. »مجیدرضا 
گنجــی« گفــت: »کاس هــای آموزشــی حضوری و 
غیرحضوری با هدف کاهش مصرف پاســتیک و ایجاد 
الگوهای فرهنگی از ســوی اداره محیط زیست و توسعه 

پایدار شهرداری منطقه1۷ در محله ها برگزار شد.«
وی درباره فعالیت های اجرا شده در این طرح گفت: 
»نصب بنر و پوســتر اطاع رسانی در ســراهای محله، 
میدان های تره بار، نانوایی ها و فروشــگاه های دوســتدار محیط زیســت، برپایی غرفه موقت 
و آموزش چهره به چهره شــهروندان با موضوع ضررهای اســتفاده از کیسه های پاستیکی 
و فایده های اســتفاده از پاکت های کاغذی و کیســه های پارچه ای و توزیع هدایا، کتابچه و 
دیگر اقام آموزشــی از اقداماتی بود که با مشارکت فعاالنه اداره های آموزش های شهروندی، 

زیباسازی، مدیریت پسماند و نواحی سه گانه شهرداری منطقه در محله ها انجام شد.«

از کودکی عالقه مند به پژوهش بود و با 
تالش هایــی که خانواده اش در رشــد 
اســتعدادهای او به کار گرفتند در این حوزه 
مسیر موفقیت را طی کرد. »فاطمه کربالیی« 
دانش آموز پایه ششــم مدرسه شهید امامی 
متعــدد  جشــنواره های  در  سال هاســت 
دانش آموزی و پژوهش سراها شرکت می کند. 
این ساکن محله شکوفه که رتبه های متعدد 
منطقه ای در حوزه پژوهش دارد، چندی پیش 
در جشــنواره ســلول های بنیــادی جــزو 
برترین های اســتانی انتخاب شد و به مرحله 
کشوری راه پیدا کرد. او با کسب اطالعات از 
ایــن موضوع که بند ناف کــودک را در بانک 
ســلول های بنیــادی نگهــداری می کنند و 
بسیاری از بیماری ها توسط همین سلول های 
بنیادی ترمیم شده و بهبود پیدا می کنند به 
این فکــر افتاد که در رابطه بــا این موضوع 
تحقیقاتــی انجام دهد و داســتانی در قالب 
کتابچه ای مصور بنویســد. این کتابچه بین 

10اثر برتر کشــوری انتخاب شده و در 
هم  رویان  نابــاروری  پژوهشــگاه 
برگزیده شده است. فاطمه عالوه بر 

پژوهش به شــعر و نویسندگی 
هم عالقــه زیــادی دارد. او 
2مقام منطقــه ای در حوزه 
شــعر و نویســندگی دارد. 
به نجوم و ستارگان  فاطمه 
هم عالقــه زیــادی دارد و 
همیشه به دنبال رصد کردن 
ســتارگان و کشف اطالعات 
بیشتر درباره آنهاست. شرکت 

در جشنواره های نجوم و کسب 
مقام هــای منطقه ای و اســتانی از 
موفقیت های او در این حوزه است. 

مجله خبری

شبکه آب آشامیدنی کهریزک و فشافویه به آب تهران متصل می شود
شــبکه آب آشــامیدنی بخش کهریزک و فشــافویه شهرستان ری 
به شــبکه آب تهران متصل می شــود. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
منطقه 6 تهران)شــهر ری( با بیان این خبر گفت: »طرح اتصال شبکه 
آب بخش های کهریزک و فشــافویه به شــبکه آب تهران، در مسیر 60 
کیلومتری آزادراه تهرانـ  قم با خط لوله 800 میلیمتری اجرا می شود.« 

»حسن حقیقی« با اشاره به آغاز این طرح ادامه داد: »در چند سال اخیر 
کیفیت منابع آبی جنوب تهران با اتصال به منابع آبی سطحی )سد ماملو( 
ارتقا پیدا کرده و هم اکنون آب بخش های مرکزی شهرستان ری و شرق 
آن به منابع آب ســطحی متصل شده است.«حقیقی مدت اجرای طرح 

آبرسانی کهریزک و فشافویه را 2سال اعام کرد. 
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یادداشت

منطقه 19؛ قلعه عقابان 
تیزپرواز

آنچه پيــش رو داريــد مجموعه ای 
مسجدجامعی  احمد  يادداشــت های  از 
عضو شورای شــهر تهران است و حاصل 
تهران گردی های او و گروهی از همراهان 
او. قصد او در تهران گردی ها و در نوشتن 
ايــن مجموعه نــگاه از نزديک به نحوه 
زيســت تهرانی ها و مسائل شهری ريز و 
درشتی اســت که مردم هر منطقه با آن 
درگير هستند. مسائلی که از يک منطقه 
به منطقه ديگر تفــاوت دارد و احتمااًل 
کلی و عمومی نيست. اين مجموعه که در 
مورد تمام مناطق تهران نگاشته شده، هم 
برای خوانندگان که مشکالت و ارزش ها و 
ظرفيت های منطقه خود را در آن می بينند 
و هم برای مديران شهری که مسئول حل 
و فصل مشکالت مردم و برنامه ريزی برای 

توسعه شهر هستند خواندنی است. 

اراضــی منطقه 19 در گذشــته کاربری 
کشاورزی داشتند. از روستاهای معروف این 
محدوده قلعه مرغی بود که در دوره سلطنت 
رضاخان یکــی از نخســتین فرودگاه های 
کشــور در اراضی همین روستا احداث شد و 
فرودگاه قلعه مرغــی نام گرفت. این فرودگاه 
در ســال های اخیر به بوســتان والیت ـ که 
یکی از بزرگ ترین بوستان های کشور است  
تبدیل شــده، اما هنوز نشانه های بسیاری از 
این فرودگاه در آن باقی اســت. از جمله این 
نشانه ها می توان به آشیانه های هواپیما اشاره 
کرد که از بناهای باارزش شهر تهران به شمار 

می آیند. 
این منطقه، بــه همراه منطقه هجده، در 
منتهی الیــه جنوب غربی شــهر تهران واقع 
شده است. از شکل گیری منطقه نوزده زمان 
چندانی نمی گذرد. این منطقه از شــمال به 
مناطق هفده و هجده منتهی می شــود و با 
بزرگراه شــهید آیت اهلل ســعیدی و بزرگراه 
جوانه محصور می شــود. این دو بزرگراه که 
تقریبًا در امتداد هم قرار دارند و در مجاورت 
پاســگاه نعمت آباد به هم پیوند می یابند، در 
گذشته محل عبور جاده ساوه بود. این جاده 
که از دروازه گمرگ تهران آغاز می شــد و از 
ســاوه و همدان و شهرهای غربی کشور سر 
درمی آورد، از مسیرهای مهم کشور بود. این 
منطقه از شــرق نیز به بزرگراه شهید نواب 
صفــوی، خیابان بهمنیار و بزرگراه شــهید 
تندگویان محدود می شــود. بوستان والیت 
نیز در این حدود واقع شده است. همچنین، 
میدان مرکزی میوه و تره بار تهران نیز بخش 
وســیعی از این منطقه را اشغال کرده است.
بر اساس اطاعات طرح تفصیلی منطقه 19 
در دهه 1340 و 1350 شــکل گرفت و در 
سال 1359 رســمیت پیدا کرد. در بررسی 
ارائه شده در طرح تفصیلی، مراحل رشد این 
منطقه به 4 بخش تقســیم شده است. دوره 
اول، تا قبل از 1343 است. این مرحله رشد 
پراکنده روســتایی در منطقه وجود داشت و 
قلعه های روســتایی پراکنده همچون قلعه 
اسفندیاری و قلعه عبدال آباد از شاخص های 

آن هستند.  
ادامه را در صفحه 11 بخوانيد.

احمد مسجدجامعی
عضو شورای اسالمی شهر
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خبر کوتاه
منطقه19   بر اساس بررسی و نیازسنجی الیه های 
مختلف اجتماعــی بیش از ۷0نقطــه ناامن در 
منطقه19 شناسایی شــده که رفع آنها براساس 
اولویت تعیین شــده در برنامه توسعه ای 1400 

قرار گرفته است. 
منطقه1۷   کودکان ســاکن در کوچه چنگیزی 
پیمان بستند از این پس تا حد امکان از کیسه های 
پاســتیکی دوری کنند و همیار محیط زیست 
باشــند. در آموزش هایی که به این کودکان ارائه 
شد، با تخلیه به موقع زباله در ساعت مقرر آشنا 
شــدند و آموختند با این اقدام محل زندگی شان 
از آلودگی و هجوم موش ها در امان خواهد بود.  

منطقــه19  عملیات حفر چــاه جذبی با هدف 
پیشــگیری از آبگرفتگی با 12متر میله و 80متر 
انباری در محوطه رینگ بوستان بزرگ والیت در 

حال اجراست. 
منطقه1۷ نمونه برداری از درختان منطقه با هدف 
جلوگیری از آفت زدگی انجام شــد. این اقدام در 
ادامه پایش تخصصی فضاهای سبز با نمونه برداری 
گســترده از درختان زبان گنجشــک و توت در 
محله ها انجام شد. آب شویی درختان آلوده، حذف 
پاجوش و تنه جوش و هرس درختان توت هم با 

همین هدف اجرا شد. 
منطقه1۷ 10 میلیارد تومان تسهیات در سال 
جاری برای اشــتغالزایی مددجویان بهزیســتی 
شهرســتان ری اختصاص یافته اســت. به گفته 
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان ری، این 
تسهیات با هدف بازتوانی، حرفه آموزی و ایجاد 
فرصت های شغلی به مددجویان این نهاد حمایتی 

اعطا می شود. 

مجله خبری

غربالگری کرونا در کمپ های ترک اعتیاد ری
طرح غربالگری معتادان متجاهر ماهانه2بار در کمپ های ترک اعتیاد شهرســتان ری انجام 
می شود. مدیر بهزیستی شهرستان ری با اعام این خبر گفت: »با توجه به پیک پنجم کرونا و لزوم 
توجه بیشتر به کمپ های ترک اعتیاد، برنامه غربالگری معتادان شهرستان ری هر 15 روز یک بار 
بــا میانگین غربالگری 300 تا 600 نفر از معتادان انجام می شــود. »محمد رضایی اصل« افزود: 
»این طرح با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کمپ های ترک اعتیاد و با هماهنگی اداره 

بهزیستی و اداره بهداشت شهرستان ری، نیروی انتظامی و قوه قضاییه اجرا می شود.« 

میز خبر

  700
نفر طی 10روز گذشته از دوره های 

آموزش مجازی پارک آموزش ترافیک 
منطقه19 بهره مند شده اند. 

70
 درصد از عملیات بازسازی 

مسجد اثنی عشر محله بهمنیار انجام 
شده است. 

3
واحد رنگرزی بخش کهریزک 

شهرستان ری به علت نقص عملکرد 
سیستم تصفیه فاضالب پلمب 

شدند. این اقدام با هدف مقابله با 
آلودگی آب های سطحی و جلوگیری 
از ورود پساب آلوده به منابع آب 

زیرزمینی توسط اداره محیط زیست 
شهرستان ری انجام شد. 

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

طرح احیای نفرآباد باید انعطاف داشته باشد
»مهناز عباســی کوهپایگانی« از غیرمنعطف بودن طرح احیای 
محله نفرآباد ـ هاشــم آباد انتقاد می کنــد و می گوید: »مردم محله 
نفرآباد ـ هاشم آباد20ســال با پیامدها و مشــکات طرح بی فرجام 
توســعه حرم حضرت عبدالعظیم)ع( دســت و پنجه نرم کردند و 
طرح بازسازی و احیای محله نفرآباد طرح خوبی است که می تواند 
به مشــکات اهالی و ویرانی محله پایان دهد، اما این طرح شرایط 
خاصی دارد که مشــارکت اهالی را دشــوار می کند.«این شــورایار 
محله نفرآباد ـ هاشم آباد محدودیت تراکم مجاز ساختمان های این 
محله را از موانع احیای آن عنوان می کند و ادامه می دهد: »در این 
طرح حداکثر ارتفاع مجاز10ونیم متر )شــامل 2طبقه یا با محاسبه 
زیرزمین3طبقه( تعیین شده که با محاسبه هزینه های ساخت وساز 
مقرون به صرفه و اقتصادی نیســت.« عباسی کوهپایگانی عضو کارگروه معماری و شهرسازی 
شورایاری محله نفرآباد ـ هاشم آباد است. او تعریف چهارچوبی مشخص و غیرقابل انعطاف برای 
ســاخت پاک های این محله را صحیح نمی داند و می گوید: »در طرح نوســازی محله، مالکان 
موظفند خانه های خود را به صورت طبقاتی نوســازی کنند، ولی اغلب خانه های اهالی کوچک 
و کم متراژ است و با این شیوه ساخت به ملکی دوبلکس تبدیل می شوند. چنین شرایطی برای 
سرمایه گذار منفعت اقتصادی ندارد و سرمایه گذاران در نوسازی اماک مشارکت نمی کنند. اهالی 
هم به تنهایی و بدون مشارکت سرمایه گذار توان پرداخت هزینه های ساخت وساز را ندارند.« این 
شــورایار محله نفرآباد ـ هاشم آباد الزام اهالی به استفاده از مصالحی مانند درهای ورودی سنتی 
را باعث باال رفتن هزینه ساخت وساز می داند و معتقد است تا زمانی که شرایط نوسازی پاک ها 

برای مالکان تسهیل نشود، طرح احیای محله نفرآباد_هاشم آباد به ثمر نمی رسد. 

شورایاری
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اطالع رسانی ضعیف است
»فاطمه قدردان« یکی از بانوان حاضر در شهربانو 
این ســاکن 42ساله محله  است. 
قلعه مرغی که همــراه فرزندش به 
اینجا آمده، می گویــد: »تا قبل از 
کرونا همیشــه برای گذران اوقات 
فراغت همراه دوستانم به شهربانو 
می آمــدم، اما کرونا همــه چیز را 
خــراب کرد. خدا را شــکر پس از 
مدت ها دوباره از این برنامه ها بهره مند شــده ایم.« 
قــدردان از امکاناتــی کــه برای رشــد خاقیت و 
سرگرمی کودکان ایجاد شده ابراز خوشحالی می کند 
و می گوید: »تنها مشــکل مــا بی خبری و تبلیغات 
ضعیف است. برنامه های بسیار خوبی در اینجا برگزار 
می شود، اما در جریان قرار نمی گیریم. برای رفع این 
مشکل الزم است شماره تماس بانوان حین ورود به 
شــهربانو در سامانه ای یادداشت شــود و از آن پس 

این افراد با عضویت در گروه های مجازی شهربانو در 
جریان زمان برگزاری برنامه ها قرار بگیرند.«

ورزش همگانی عصرگاهی هم برگزار شود
»آیناز آوازه« دختر 16ساله ای که همراه مادرش 
در حــال اســتفاده از خدمات تفریحی شــهربانو 
اســت، ضمن قدردانی از اســتقرار سرسره بادی و 
ترامپولین، می گوید: »اینجــا بهترین پارک جنوب 
شهر اســت. بانوان به راحتی می توانند تفریح کنند 
و از خدمات هنری، ورزشی 
آوازه  بهره مند شــوند.«  و... 
با اشــاره به اینکه متأسفانه 
ورزش همگانی فقط صبح ها 
در اینجــا برگزار می شــود، 
می گویــد: »درخواســتم از 
این است  مسئوالن بوستان 
که در صورت امکان برنامه ورزش همگانی، عصرها 

هم برگزار شود.«

افراد کم برخوردار را مراعات کنید
بانوی  هاشــمی«  »ناهیــد 
59ساله ســاکن محله خانی آباد 
نو که در شــهربانوی بوســتان 
والیت حضور فعال دارد، درباره 
خدمات تابستانه آن می گوید: »از 
شهربانو  بوستان  خانواده  مزرعه 
همیشه استفاده می کنم و اجرای 

برنامه های تابستانی دیگر بهانه ای شده تا بیشتر به 
اینجا سر بزنم.« هاشمی به تنوع کاس های هنری و 
ورزشی شهربانو اشاره می کند و می گوید: »دوره های 
تخصصی خوبی در شــهربانو برگزار می شود، اما با 
توجه به اینکه بخش قابل توجه ای از ساکنان مناطق 
جنوبی قشر کم برخوردار هستند نیاز است که هزینه 

کاس ها به حداقل برسد.«

گذر فرهنگ
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توکلی

زهرا بلندی

بعد از تعطیلی هــای وقت و بی وقت کرونایی حاال 
با فرا رســیدن فصل تابســتان فضای سوت و کور و 
خالی از جمعیت شــهربانو به گذر شــادی و نشاط 
تبدیل شــده اســت. از کارگاه های آموزشــی هنری 

و فرهنگی تا غرفه های ســرگرمی کودکان در اینجا 
دایر شــده و بانوان، کودکان و نوجوانــان نه تنها از 
منطقه19، بلکه از مناطق همجوار برای اســتفاده از 
خدمات تابســتانه شهربانو به بوستان والیت می آیند. 

  دومین تابستان کرونایی از راه رسیده است. سال قبل بسیاری از برنامه های تابستانه منطقه19 به دلیل 
کرونا برگزار نشدند، اما امســال به جای حذف برنامه ها، آنها را با راهکارهایی مثل رعایت پروتکل های 
بهداشتی و برگزاری در محیط های باز اجرا می کنند. مجموعه شهربانوی بوستان والیت به عنوان یکی از 
اماکن مهم فرهنگی تفریحی منطقه19 برنامه های متنوع تابستانه را برای بانوان، کودکان و نوجوانان برگزار 

می کند که در این گزارش بیشتر با جزئیات آن آشنا می شویم.  

مرکز »شهربانو« با رعایت پروتکل های بهداشتی برنامه های 
متنوعی برای تابستان اهالی تدارک دیده است

 »گذر شادی« 
در بوستان والیت

کودک اجرا می شود.« امکانات تفریحی جدید)سرسره 
بادی و ترامپولین( هم برای کودکان و نوجوانان حاضر 
در مجموعه فراهم شــده که خدارتی با اشــاره به آنها 
می گوید: »عاقه مندان برای استفاده از این خدمات و 
کسب اطاعات بیشتر می توانند با شماره های 
55460108 و 55460116 تمــاس بگیرند 
یا از ســاعت 8تا 19 به انتهای بزرگراه نواب، 
ضلع شــمال شرقی بوســتان بزرگ والیت، 
بزرگراه شهید چراغی، بزرگراه جوانه، مجموعه 

شهربانو منطقه19 مراجعه کنند.«

از اوریگامی و ایروبیک تا 
خوداشتغالی

در ایــن گذر شــادی انواع کاس های آموزشــی 
فرهنگی و هنری با عنوان نقاشی، موسیقی، تابلوسازی، 
اوریگامی، روبان دوزی، شمع سازی، گلدوزی، خطاطی 
و... برگزار می شــود و دوچرخه ســواری، کاس های 
ورزشی ایروبیک، اســکیت، بسکتبال، فوتبال هم در 
زمین چمن مصنوعی بوستان فعال است.« خدارتی با 
اشاره به اینکه این برنامه ها با هدف ترغیب شهروندان 
به انجام ورزش، ارتقای سطح سامت و شادابی بانوان 
به اجرا در آمده اســت، می گویــد: »حمایت از بانوان 
کارآفرین و تولیدکنندگان صنایع دســتی بخش مهم 
مربوط به بزرگســاالن است. در برنامه های مناسبتی 
از ظرفیت کارآفرینان و تولیدکنندگان صنایع دستی 
برای برگزاری ایستگاه های خوداشتغالی و کارگاه های 

آموزشی استفاده می شود.«

مبارزه با افسردگی و اضطراب
 ورزش صبحگاهی این مجموعه روزهای دوشنبه و 
چهارشنبه ساعت8تا 9 و مزرعه خانواده و سبزیکاری 
بانوان موضوعات دیگری هســتند که مدیر مجموعه 
شهربانو با اشــاره به آنها می گوید: »این فعالیت ها در 
فضای باز بوستان با رعایت پروتکل ها اجرا می شود و 
خوشبختانه تاکنون با استقبال خوب شهروندان همراه 
بوده است.« خدارتی ارتقای سامت جسمی و روحی 
بانوان، افزایش شــور و اشــتیاق، کاهش افسردگی و 
اضطراب به خصوص در شرایط سخت کرونایی را دلیل 
مهمی برای برگزاری دوره هــای مهارت های زندگی 
می داند و می گوید: »مشــاوره رایــگان، کارگاه های 
تسهیل مشکات زندگی و آرامش روانی، حال خوب، 
خلق زندگی مؤثر با دوره شخصیت شناسی یونگ و... 
از جمله کاس های روان شناســی است که روزهای 

مختلف هفته در شهربانو برگزار می شود.«

مدیر مرکز شهربانو با اشــاره به اینکه این 
طــرح با هدف غنی ســازی اوقات فراغت و 

ایجاد حس همدلی و نشاط شهروندان در گروه های 
سنی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن به اجرا درآمده 
اســت، می گوید: »در حــوزه کودکان بــا دعوت از 
گروه های شغلی مختلف لباس و ابزار مشاغلی مانند 
پزشکی، مهندسی، مکانیکی، آتش نشانی، پرستاری 

و... فراهم می شود و کودکان در هریک از 
جلساتی که روزهای دوشنبه و چهارشنبه 
ســاعت11 تا 12 برگزار می شود ضمن 
آشنایی با ویژگی های هریک از مشاغل، 
اســتعدادها و عاقه مندی خــود را نیز 

می شناسند.« 

آموزش عملی کاشت 
گل و گیاهان

آموزش عملــی کاشــت و نگهداری 
از گل هــا و گیاهان دیگر برنامه ای اســت که با هدف 
افزایش خاقیت در کودکان به اجرا در آمده است که 
»عاطفه خدارتی« با اشــاره به آن می گوید: »با توجه 
به زندگی آپارتمان نشینی کودکان امروزی، به خصوص 
در بحران کرونا، شــرکت در چنین برنامه ای خالی از 
لطف نیست. این برنامه در قالب آموزش عملی کاشت 
و نگهــداری از گل ها و گیاهان روزهای یکشــنبه و 
سه شنبه ساعت 11تا 12 در مرکز تحقیقات، آموزش 
و مشاوره فضای سبز شــهرداری منطقه19 و مزرعه 

درخواست شهروندان

عاطفه خدارتی
مدیر مرکز شهربانو

مشــاوره رایگان، کارگاه های تسهیل 
روانی،  آرامش  و  زندگی  مشــکالت 
حال خوب، خلق زندگی مؤثر با دوره 
از جمله  شخصیت شناسی یونگ و... 
که  است  روان شناســی  کالس های 
روزهای مختلف هفته در شــهربانو 

برگزار می شود
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افرادی که بــه دلیل بروز اختافات خانوادگی و یا 
سایر مشــکات نیاز به خدمات نیروی انتظامی پیدا 
می کنند یا باید با تشکیل پرونده و پرداخت هزینه های 
سنگین مدت ها پله های دادگاه ها را باال و پایین بروند 
تا قاضی تکلیف شان را مشخص کند یا اینکه به کمک 
مشــاوران دایره اجتماعی و کارشناسان مرکز آرامش 
راهی برای پایــان دادن به اختافات خود بیابند و در 
مســیر آرامش قدم بردارند. کارشناس باسابقه دایره 
اجتماعی کانتــری 153 در این باره می گوید: »برای 
هرکــدام از ما که در دایره اجتماعی فعالیت می کنیم 
هیچ چیز شــیرین تر و لذت بخش تر از این نیست که 
بتوانیم اســباب آشتی و سازش شــهروندان را فراهم 
کنیم. زمانــی که زوج های جوان آشــتی می کنند و 
لبخند روی چهره آنها و فرزندان شان می نشیند شادی 

ما دوچندان می شود.«
به گفتــه او از زمانی که مرکز آرامــش راه اندازی 
شده و شــهروندان از خدمات مشاوره رایگان استفاده 
می کنند تعداد پرونده ها کاهش پیدا کرده است. ستوان 
معینی تأکید می کند که همه شهروندان می توانند از 

مشاوره های رایگان این مرکز برای باال بردن 
مهارت های زندگی استفاده کنند. 

امان از چشم و هم چشمی ها 
معینــی در بخــش دیگــری از 

نتایج  بــه  خــود  صحبت هــای 
تحقیقات میدانی کارشناســان 

ســال ها  طــول  در  مرکــز 
اشــاره می کند و می گوید: 
»متأسفانه با اینکه چشم و 
هم چشمی در فرهنگ ما 
نکوهیده  و  ناپسند  امری 
از  امــا برخــی  اســت، 
خانواده ها به ویژه جوان ها 
گرفتــار ایــن مســئله 
هســتند که بیشــتر به 
دامن  خانوادگی  اختاف 
می زنــد.« وی می گوید: 
»من و همکارانم در این 
مرکز بــه زوج های جوان 
از  که  می کنیــم  توصیه 
هم چشــمی  و  چشــم 
مثال های  بردارند.  دست 
فروپاشــی  از  زیــادی 
زندگــی خانواده ها را در 
برایشــان  زمینه ها  این 
با ســند و مدرک نشان 
می دهیــم و با زبان نرم 
و محبت آمیــز بــا آنها 
و  می کنیــم  صحبــت 
از آنهــا می خواهیــم که 

بپذیرند  را  موجود  شرایط 
و خوشــبختی را در وجود 

خودشان جست وجو کنند. در 

بیشتر مواقع ماجرا ختم به خیر 
می شود و بارها اتفاق افتاده که با 
گل و شیرینی پیش ما برگشته و 

تشکر کرده اند.«

آرامش خانواده ها 
در سایه ریش سفیدی

کارشــناس دایــره اجتماعی 
شــهرک   153 کانتــری 
ویژگی های های  با  ولی عصر)عج( 
فرهنگی ساکنان این نقطه از شهر 
آشــنایی کامل دارد. او می گوید: 
»یکی از نکات ارزشمندی که هنوز 
در بیــن خانواده های ســاکن در 
جنوب شهر وجود دارد و از رونق 
نیفتاده رعایت احترام کوچک تر و 

بزرگ تری است. این مســئله باعث شده تا اختافات 
با ریش ســفیدی و پادرمیانی بزرگ ترهای فامیل حل 
و فصل شــود.« وی می گوید: »یکی از توصیه های ما 
به مراجعان این اســت که قبل از هرکاری با بزرگ تر 
و بســتگان درجه یک مشــورت کنند و هنگام بروز 
مشکل تصمیم فوری نگیرند.« به گفته معینی تعبیر 
کارشناســان این مرکز از پادرمیانی ریش سفیدان در 
اختافات به هیچ عنــوان دخالت غیرمنطقی والدین 
و بزرگ تر ها در زندگی فرزندان نیســت، بلکه منظور 
حضور تأثیرگذار آنان در شرایط بحرانی و سخت است 
که بتوانند از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری کنند. 

کاهش اختالفات خانوادگی، 
هدف بانیان مرکز 

وقتی با ســتوان رضایی وارد ســالن مرکز آرامش 
می شویم چند نفر را می بینیم که منتظرند نوبت شان 

شــود تا داخل اتاق مشــاوره بروند. یکی از آنها بانوی 
جوانی اســت که برای طرح شــکایت از همســرش 
آمده، چراکه به گفته او نمی گذارد به تحصیاتش در 
دانشگاه ادامه دهد. کارشناس دایره اجتماعی با شنیدن 
صحبت هــای دختر جوان با او حرف می زند تا آرامش 
پیدا کند. دست آخر از او سؤال می کند: آیا تا به حال 
از همســرت پرسیده ای که چرا مخالف ادامه تحصیل 
تو در دانشگاه است؟ دختر جوان در پاسخ سری تکان 
می دهد و می گوید: »متأســفانه همسرم فکر می کند 
که میزان تحصیات من نباید از او باالتر باشد چراکه 
فکر می کند از لحاظ جایگاه اجتماعی نباید در مرتبه 
پایین تر قرار بگیرد.« کارشــناس دایره اجتماعی از او 
می خواهد که روز بعد با همسرش بیاید تا حرف هر دو 

را بشنود و مشاوره را ادامه دهند. 
روی یکی از صندلی ها بانوی میانســالی نشســته 
که برای تشــکر از کارکنان مرکز آمده است. وقتی با 
او صحبــت می کنم، می گوید که مدتی قبل عروس و 
پسرش با هم دچار اختاف شده بودند. به توصیه یکی 
از اقوام به مرکز آرامش می آیند و با راهنمایی مشاوران 
این مرکز اختاف شــان کامًا از بین می رود و گرمی 

زندگی به کانون خانواده شان برمی گردد. 
 کارشــناس دایره اجتماعی کانتری 153 شهرک 
ولی عصر)عج( می گوید که راه اندازی این مرکز مشاوره، 
که خدماتش کامًا رایگان است، برای خانواده ها منافع 
اقتصادی به همراه دارد و آنها به دلیل شــرایط سخت 
اقتصادی از تجربه و مشــاوره متخصصان این رشــته 

محروم نخواهند شد. 
دفتر مرکز آرامش در خیابان شهید میرزایی سپیده 
جنوبی، جنب کانتری 153 شــهرک ولی عصر)عج( 
واقع شده است و همه روزه به جز مناسبت های رسمی 
در ســاعت های اداری به شــهروندان خدمت رسانی 

می کند. 

برای هرکدام از ما که در 
از این نیست که بتوانیم اسباب هیچ چیز شیرین تر و لذت بخش تر دایره اجتماعی فعالیت می کنیم 
آشتی و سازش شهروندان 

را فراهم کنیم

  مرکز خدمات مشــاوره »آرامش« جنب ساختمان کالنتری 153 شهرک ولی عصر)عج( 
مرکزی است که کارشناســان باتجربه علوم اجتماعی و روان شناسی در آن مشغول کارند 
و با توجه بــه تخصص خود، کمک حال مراجعه کننده ها هســتند. به موضوعات متنوعی 
مثل، مشکالت خانوادگی و دعوای زوجین تا مشاجره و درگیری بین همسایه ها و ساکنان 
آپارتمان ها در این مرکز رسیدگی می شــود. مشاوران این مرکز با تجربه و تخصص خود 
فقط به فکر حل و فصل تنش ها و رسیدن به صلح و سازش بین طرفین هستند تا قبل 
از تشکیل پرونده در مجامع قضایی و دادگستری ها، افراد مسائل شان را با هم حل و 
فصل کنند و با رضایت از مرکز بیرون بروند. این طور که ســتوان »نسرین معینی« 
کارشــناس دایره اجتماعی کالنتری 153 شهرک ولی عصر)عج(، می گوید درصد 
باالیی از مراجعان این مرکز در رده سنی جوانان و بزرگساالن و کمی هم سالمندان 
هستند که دلیل آن هم به هیجانات و احساسات جوانی و در نقطه مقابل تجربه و 

پختگی سالمندان در مواجهه با مشکالت روزمره زندگی بر می گردد. 

مریم قاسمی

 از کالنتری 153 شهرک ولی عصر)عج(
 رایگان مشاوره بگیرید

 »آرامش« 
در سایه ریش سفیدی
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فرمانده انتظامی شهرستان ری: 
اقدامات پیشگیرانه الزم 

است
سرهنگ»دوســتعلی جلیلیان« افزایش 
فقــر و مشــکات اقتصــادی را از عوامل 
مهم و تأثیرگــذار در افزایش جرائم حوزه 
استحفاظی شهرســتان ری می داند. او در 
گفت وگوی زیر به عنوان نخســتین فرمانده 
انتظامی شهرستان ری عوامل مؤثر در وقوع 
جرائم در این حــوزه انتظامی را بیان کرده 

است. 
و  است  مهاجرپذير  ری   شهرستان 
تعداد زيادی از اتباع ايرانی و غيرايرانی 
مهاجر در اين شــهر زندگی می کنند. 
اين ويژگی در بــاال رفتن آمار جرائم 
شهرستان ری چقدر مؤثر بوده است؟ 

بخش عمــده جرائــم ارتکابــی حوزه 
استحفاظی شهرســتان ری توسط ساکنان 
حوزه اتفــاق افتاده و جمعیت مهاجری که 
در اطراف و حاشــیه های شهرســتان ری 
ســاکنند، درصد کمــی از جرائم را مرتکب 
شــده اند. در وقوع این جرائم هم مجرمان 
ساکن حوزه استحفاظی تأثیرگذار بوده اند، 

اما قرار گرفتن ندامتگاه 
بزرگ تهران در شهرری 
نگهداری  مراکز  و وجود 
معتــادان متجاهــر در 
این شــهر، آمــار جرائم 
آن را بــاال برده و بخش 
از جرائم تحت  مهمــی 
تأثیر حضور و رفت وآمد 
معتــادان  و  زندانیــان 
به  این شهر  متجاهر در 

وقوع پیوسته است. 
 بســياری از جرائــم در خارج از 
ری  شهرســتان  جغرافيايی  محدوده 
ســاختمان های  ولی  می شود،  انجام 
اين شهرســتان  و دورافتاده  متروکه 
به عنوان محل اختفا و سکونت مجرمان 
و انبار نگهداری لوازم ســرقتی مورد 
اســتفاده قرار می گيرد. چرا محدوده 
سرزمينی شهرستان ری برای مجرمان 

غيربومی جاذبه دارد؟ 
شهرستان  استحفاظی  حوزه  پراکندگی 
ری، وسعت حوزه، ناهمگون بودن جمعیت 
و مهاجرپذیــری ســبب رشــد جرائــم و 
آسیب پذیری آن شده است. باال رفتن میزان 
فقر، بیکاری و شــرایط نامناسب اقتصادی 
هــم در افزایش بزهــکاری و وقوع جرم در 

شهرستان ری نقش بسزایی داشته است. 
برقراری  برای  انجام شده  اقدامات   
امنيــت در شهرســتان ری را کافی 

می دانيد؟ 
طرح هــای عملیاتــی در کاهش جرائم 
تأثیر زیادی دارند، ولــی به موازات اجرای 
این طرح ها باید اقدامات پیشــگیرانه انجام 
شــود که طراحی و اجرای این اقدامات در 
دستور کارفرماندهی انتظامی شهرستان ری 

قرار گرفته است. 

به بازاری پرهیاهو شباهت دارد که هر کاالیی 
در آن یافت می  شــود. روی میزهای پایه بلندی 
کــه دور تا دور حیاط بزرگ کانتری باقرشــهر 
چیده شــده، انواع و اقســام لوازم منزل، خودرو، 

قمه، چاقو، موادمخدر و... به چشم می  خورد.
مختلــف  حوزه هــای  کانتری  هــای  نــام   
شهرســتان، بــر روی بنرهایی بــا آرم »نیروی 
انتظامــی تهران بزرگ« نوشــته وکنــار هر میز 
نصب شــده اســت. تعداد زیادی سارق، زورگیر، 
کیف  قاپ، توزیع  کننــده موادمخدر و خافکاران 

دیگر کــه ظرف 48 ســاعت 
گذشــته در حال ارتکاب جرم 
بــه دام پلیــس افتاده اند دور 
میزها ایستاده اند و هر عکاسی 
که بــا دوربین به سراغ شــان 
را  چهره  های شــان  می  آیــد 
پشت دستان دستبندزده خود 
پنهــان می  کنند. در میان آنها 
مردان  تا  نوجوان14ســاله  از 
جاافتاده ســپیدمو به چشــم 

می خورد. 

از بار قاچاق تا موادمخدر
کاالهای  فــراوان  تعــداد   
قاچاق کشــف شــده کــه تا 
ســقف وانت نیســان ها چیده 
شده اند، قابل توجه است و در 
میان آنهــا از داروهای کمیاب 

و اســباب بازی های گران قیمت تا لوازم صوتی و 
الکترونیکی یافت می شــود. ابزار و وســایل تهیه 
مشــروبات الکلی زیادی کشــف شده و بطری ها 
و گالن هــای پر از مشــروب نشــان می دهد که 
پلیس به موقع و سربزنگاه سر رسیده و متخلفان 
نتوانسته اند مشــروبات حاضر و آماده خود را به 

دست مشتریان برسانند. 
زورگیرانی که به جرم عربده کشی و زورگیری، 

تهدید و قمه کشی دستگیر شده اند حاال زیر تیغ 
آفتاب ظهر تابســتان آرام و بی هیاهو ایستاده اند 
و سربه زیر و زیرچشــمی جوانی را می پایند که 
با انگشــت بریده و باندپیچی شــده اش با سردار 

رحیمی صحبت می کند.
 ســردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ، برای بازدید از نمایشــگاه کشفیات 
عملیات رعد شهرستان ری به کانتری باقرشهر 
آمــده و این جوان که بر اثر حمله و قمه کشــی 
زورگیران انگشــتش را از دســت داده، از سردار 
زورگیران  با  رحیمی می خواهد 
بــا ســختگیری  به شــدت و 

برخورد شود. 

 نزاع های دسته جمعی 
جرم است

مرد میانســالی کــه هنگام 
ســرقت لوازم خودرو بازداشت 
شــده، می گوید: »6ماه هر روز 
صبــح به میدان معلــم رفتم و 
برگشتم.  خالی  دســت  شــب 
اجاره خانه ام عقب افتاده بود و 
برنمی  زندگی ام  از پس مخارج 
آمدم. یک شــب که با همسرم 
بگومگو کــرده بودم و در کمپ 
معتادان شب را به صبح رساندم 
با یک سارق لوازم خودرو آشنا 
شــدم. بعد از آن از سر ناچاری 
به کار خاف روی آوردم و با درآمد فروش لوازم 
خودرو ســرقتی زندگــی ا م را می چرخانم.« در 
میان مجرمــان، جوانانی وجود دارند که به جرم 
نزاع های دســته جمعی دستگیر شده اند، اما حاال 
که در ظل آفتاب و با دســتان بســته کنار هم 
ردیف شده اند، در صورت های آفتاب سوخته آنها 

از عصبانیت و تندخویی اثری دیده نمی شود. 
ســردار رحیمی تأکید می کند: »در نزاع های 

دســته جمعی باید هــر دوطرف دعــوا مجازات 
شــوند تا بدانند ایجاد چنین بی نظمی هایی جرم 
محسوب می شود و قانون با جدیت با آنها برخورد 

می کند.«

اتباع غیرمجاز »ردمرز« می شوند
اسکناس های تقلبی کشف شده که روی یکی 
از میزها چیده شده، با اسکناس های رایج تفاوت 
ظاهری چندانی ندارند و برای تشخیص آنها باید 

حسابی دقت کرد. 
بر روی میز کشــفیات هریک از کانتری های 
شهرســتان الاقل چند بسته داروی قاچاق وجود 
دارد و حلقه هــای الســتیک خودرو و ســیم و 
کابل های ســرقتی جزء لوازم کشــف شــده در 

نخستین طرح رعد شهرستان ری هستند.
 اتبــاع مهاجر غیرمجــاز و غیرقانونی که در 
ایــن طرح جمع آوری شــده اند، در محلی دور از 
مجرمان به انتظار ایســتاده اند تا پس از تحویل 
به مراجع قانونی و به ضرب و زور قانون به وطن 

خود بازگردند یا به اصطاح »رد مرز« شوند. 

  کنار میزهای پر از سالح های ســرد، لوازم یدکی خودرو، شیشه  های مشروبات الکلی و بسته های 
موادمخدر، آرام و ســربه  زیر به انتظار حکم قانون نشسته اند و از جسارت و هیاهوی چند ساعت پیش 
آنها خبری نیست. اینجا نمایشگاهی از اموال کشف   شده در نخستین عملیات رعد شهرستان ری است 
که توسط فرماندهی انتظامی تازه تأســیس شهرستان ری، ظرف 48 ساعت از سارقان و فروشندگان 
موادمخدر کشف و برگزار شده است. این مجرمان هم در این طرح و در حال ارتکاب جرم دستگیر شده اند 
تا اقتدار و عزم جدی پلیس برای برقراری نظم و امنیت شــهرری برای مجرمان روشن شود. نمایشگاه 
اموال کشف   شده نخستین طرح رعد شهرستان ری با حضور و بازدید سردار»حسین رحیمی«فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ، »حسین توکلی کجانی« فرماندار ویژه شهرستان ری، »حجت االسالم سید علی 

شاهچراغی« امام جمعه شهرری و جمعی از مسئوالن در کالنتری باقرشهر برگزار شد.   

رابعه تیموری

 نخستین طرح رعد 
 با مشارکت کالنتری های شهرستان 

ری اجرا شد

هنجارشکنان در چنگ مردان قانون

دریچه

سرهنگ دوستعلی 
جلیلیان

فرمانده انتظامی 
شهرستان ری

میلیارد ریال ارزش اموال 100
مکشوفه در طرح رعد 

شهرستان ری برآورد شده 
است. 

هزار لیتر انواع مشروبات ۳0 
الکی کشف و ضبط شدو 
2۴ نفر از عامالن توزیع 

مشروبات الکی نیز در طرح 
رعد دستگیر شدند. 

نفر از افراد دستگیر 10۴
شده سارق، 207 نفر 

اتباع غیرمجاز و 106 نفر 
معتاد متجاهر و ۴9 نفر 

نیز قاچاقچی خرده فروش 
هستند. 

سارق، خرده فروش ۴8۴
موادمخدر، قاچاقچی کاال و 

معتاد متجاهر از شهررستان 
ری جمع آوری شدند. 

 کیلوگرم انواع موادمخدر در ۴0۴
این طرح از قاچاقچیان جنوب 

تهران کشف و ضبط شد. 
 تعداد فراوان کاالهای  

قاچاق کشف شده که 
تا سقف وانت نیسان ها 

چیده شده اند، قابل 
توجه است و در میان 

آنها از داروهای کمیاب 
و اسباب بازی های 

گران قیمت تا لوازم 
صوتی و الکترونیکی 

یافت می شود
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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

آیین خوبان

  گرمای هوا و شیوع ویروس کرونا سبب شده تا قطعات بهشت زهرا)س( خلوت باشد، اما وضع در قطعات شهدا 
با همه بخش ها فرق دارد.  تردد زائران اهل قبور در این قطعات زیاد و حتی نسبت به ماه های پیش بیشتر است. در 
میدان محمد رسول اهلل)ص( کنار یادمان حاج »احمد متوسلیان« و شهیدان حاج »محمدابراهیم همت« و حاج »رضا 
چراغی« شور و شوق زیادی دیده می شود که علت آن گردهمایی رزمنده های سال های دفاع به همراه فرزندان شان 
است. آنها پنجشنبه ها ضمن برپایی ایستگاه صلواتی، خدمات متفاوتی به حاضران می دهند که می توان به مشاوره 
حقوقی، تغذیه و پیرایش صلواتی اشــاره کرد. جالب اینجاست که مشاوران و پزشکان حاضر، رزمندگان دوران 
دفاع مقدس هستند که پس از جنگ تحمیلی، ادامه تحصیل داده و اینک کنار مزار همرزمان شان، خدمت به خلق 

خدا را در برنامه های خود گنجانده اند.  

جمعی از رزمنده های سال های دفاع مقدس در قطعه شهدای 
بهشت زهرا)س( خدمات رایگان به شهروندان ارائه می دهند

پنجشنبه های مهربانی 

دعوت 
به همکاری 

آرایشگرانی که تمایل به همکاری با 
رزمنده های پیشکسوت گردان انصارالرسول)ص( 
لشکر محمد رسول اهلل)ص( و خدمت رایگان به 
مردم را دارند، می توانند پنجشنبه ها به میدان 

محمدرسول اهلل)ص( کنار قطعه40 
شهدا مراجعه کنند. 

از امدادگری تا طب سنتی
»امیرعبــاس نصر« از 4ســال پیش بــا رزمنده های 
پیشکسوت گردان انصارالرسول)ص( همراه شده و مشاوره 
طب سنتی و تغذیه به مراجعان می دهد. افتخارش این است 
که از ابتدا بسیجی و در لشکر ثاراهلل کرمان همدوره سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است. 
اکنون مســئول بهداری یگان امنیت 
است. درباره فعالیت هایش در دوران 
جنگ می گوید: »زمان جنگ امدادگر 
بودم و آموزش های الزم را طی کردم. 
بعدها به عنوان پزشکیار مشغول کار 
شــدم و پس از جنگ رشته پزشکی 
طب سنتی را در کشورهای مختلفی 
مثل هندوســتان و روســیه دنبال 
کردم.« وی که مدرس طب ســنتی 

و طب مکمل در دانشــگاه پیام نور است، ادامه می دهد: 
»اعتقاد دارم که می تــوان بیماران را بدون دارو نجات 

داد و حضورم در اینجا ضمن زیارت مزار شــهیدانی 
که روزگاری همــدوره ام بودند، انتقال تجربیاتم به 
نســل جوان است.« وی در پاســخ به این سؤال 
که بیشترین مشکل مراجعان چیست، می گوید: 
»بیشترین مشکات مربوط به استرسی است که 
افراد مختلف جامعه به شکل های مختلف درگیر 
آنها هســتند؛ مثل کروناهراسی. مردم باید بدانند 
که وقتی سیستم ایمنی بدن آنها به خاطر تغذیه 

نامناســب و اســترس پایین می آید، کنترل خیلی 
چیزها از دســت می رود و احتمال درگیر شدن آنها به 

بیماری های مختلف از جمله کرونا بیشتر می شود.« وی 
کم خونی و مشکات جسمی و روحی بانوان را از عوارضی 

معرفی می کند که بین مراجعانش دیده است. 

گــردان  از  عباســی«  »مصطفــی 
محمــد  لشــکر  انصارالرســول)ص( 
رســول اهلل)ص( و یکی از بانیان گردهمایی 
رزمنده های پیشکسوت در کارهای خیریه 
اســت. او می گوید: »ابتدا با هدف گردهم 
آمــدن رزمنده ها هیأتی تشــکیل دادیم و 
ماهانــه دور هــم جمع می شــدیم. بعدها 

تصمیــم گرفتیم اینجا که یادمان 
فرماندهان لشــکر است، از زائران 
مزار شــهدا پذیرایــی کنیم. پول 
جمع می کردیم و پنجشــنبه ها با 
قرار دادن چند میــز از حاضران 
با چای و شربت و کیک پذیرایی 
می کردیم. حدود 10ســال پیش 
هم به این فکر افتادیم از تخصص 
بــرای خدمات دهی به  رزمنده ها 
مردم اســتفاده کنیم. به هر حال 

بین رزمنده ها کســانی وجود داشــتند که 
پزشک، حقوقدان، آرایشگر و... شده بودند. 
وقتی موضوع را مطرح کردیم با اســتقبال 

مواجه شدیم و این کار شروع شد.«
عباسی به تعطیلی برخی از فعالیت های 
این گروه در زمان شیوع ویروس کرونا اشاره 
و عنوان می کند: »شیوع ویروس کرونا سبب 
شــد مدتی نتوانیم ایســتگاه صلواتی برپا 
کنیم. وضع کشور هم طوری بود که مردم 
و کادر درمان در تأمین اقام بهداشتی مثل 
ماسک مشکل داشتند. همین موضوع باعث 
شــد تا پارکینگ خانه یکی از رزمنده ها را 
به کارگاه خیاطی تبدیل کنیم. رزمنده هایی 
که بعد از جنگ ســراغ شغل خیاطی رفته 
بودند، چرخ های خــود را به آنجا آوردند و 
بقیه هم زیر نظر آنها این کار را یاد گرفتند. 
از اســفند 2سال پیش تا تیر سال گذشته، 
حدود 600هزار ماســک تولید و رایگان در 

شهرهای مختلف توزیع کردیم. بعد از آن، 
ماه مبارک رمضان برای بهبودی ســریع تر 
بیماران کرونایی تهیه آب هویج را در زمره 
کارهای مان قرار دادیم. جمعی از رزمنده ها 
شب ها شروع به شســتن 600کیلو هویج 
می کردند و تعدادی نیز بعد از سحر و نماز 
صبح شــروع به آبگیری می کردند. امکان 
ارسال آب هویج به شهرستان ها 
وجود نداشــت و هر روز 3هزار 
بطری 300سی سی آب هویج 
را بــه بیمارســتان های تهران 
می بردیم تا بیماران میل کنند.« 
وضع کــه کمی بهتر شــد 
این گــروه، که میانگین نزدیک 
بــه 25نفر می شــوند، همراه با 
به بهشت  اعضای خانواده خود 
زهرا)س( برگشته و مثل سابق 
شروع به پذیرایی از زائران مزار شهدا کردند. 
معاینه و پیرایش صلواتی، ارائه مشاوره های 
خانوادگــی، طــب ســنتی و حقوقی هم 
شروع شــد و همچنان ادامه دارد. عباسی 
می گوید: »اینجــا داروهای ابتدایی داریم و 
اگر مراجعان نیاز داشته باشند به آنها ارائه 
می شود، اما اگر کســی نیاز به آزمایش یا 
بســتری در بیمارســتان ها داشته باشد به 
مراکــز خیریه و درمانی کــه برای این کار 
اعــام آمادگی کرده اند معرفی می شــوند. 
همســر یکی از رزمنده ها هم که پزشــک 
تغذیه اســت به مراجعــان خدمات رایگان 
می دهد و خوشــبختانه خّیران زیادی با ما 
همکاری دارند و هزینه پذیرایی ها را تأمین 
می کنند.« این گروه پنجشنبه ها از ساعت9 
تا نماز مغرب بین قطعات40 و 50شــهدا 
در میــدان محمد رســول اهلل)ص( آماده 

خدمت دهی به شهروندان هستند. 

فقط شهدا باید نظر کنند
»حمید نفری حســین زاده« را وقتی می بینیم که 
درحال بوســه زدن به در ساختمانی است که آنجا به 
مراجعان خدمات می دهد. اشک در چشمانش حلقه 
زده و درباره علت کارش می گوید: »حدود یک ماه به 
خاطر شــیوع ویروس کرونا امکان حضور در اینجا را 
نداشتم تا اینکه دیشب متوجه شدم فعالیت ها از سر 
گرفته شده است. با اشتیاق به اینجا آمدم و معتقدم اگر 
شهدا نظر نکنند، نمی توانم به اینجا بیایم.« حسین زاده 
مشــاوره حقوقی می دهد و دربــاره کارش می گوید: 
»وکیل پایه یک دادگســتری هستم و به فکر بودم تا 
زکات علمم را بدهم. ابتدا به نظرم رسید به قطعه84 
بروم و کنار مزار پدر و مــادرم میز خدمت بگذارم تا 
اینکه یکی از دوستانم پیشنهاد داد این کار را در قطعه 
شهدا انجام بدهم. بنابراین اینجا آمدم و اوایل میز قرار 
می دادیم و با نصب بنر اطاع رسانی می کردیم تا اینکه 

این ســاختمان ساخته شد.« وی 
کــه در دوران جنگ تحمیلی هم 
یکی از نیروهای لشکر2۷ محمد 
می گوید:  بوده،  اهلل)ص(  رســول 
»سال دوم دبیرســتان به جبهه 
رفتــم. بعد از جنــگ تصمیم به 
ادامه تحصیل گرفتم و توانســتم 
در امتحانات وکالت قبول شــوم. 
مشــکاتی  درباره  حســین زاده 

که مراجعانش عنــوان می کنند، می گوید: »همه نوع 
مشــکات حقوقی را مطرح می کنند، از مشــکات 
خانوادگی گرفته تا ضرب و شتم، اجاره ملک و فروش 
مال غیر. حتی افــرادی به من مراجعه کرده و درباره 

نحوه وقف اموال شان راهنمایی خواسته اند.«

در خط مقدم مبارزه با کرونا

حمید نفری حسین زاده 
مشاور حقوقی

امیرعباس نصر
 مشاور طب سنتی 

و تغذیه

مصطفی عباسی
خیر و رزمنده 

پیشکسوت

بهمن1360 کــه تیپ 2۷ محمد رســول اهلل)ص( به 
فرماندهی سردار بی نشــان حاج احمد متوسلیان شکل 
گرفت تا در عملیات بــزرگ »فتح المبین« نقش آفرینی 
کند، بچه های بسیجی و حزب اللهی از شهرهای مختلف 
کشور به آن پیوستند. ضربات سنگینی هم به رژیم بعثی 
وارد کردند و طولی نکشید که آوازه آنها به خاطر رشادت 
در عملیات »بیت المقدس« بر ســر زبان ها افتاد و کمی 
بعد زمینه آزادسازی خرمشهر را با شکستن دژ دشمن در 
شلمچه مهیا کردند. عملیات »رمضان« و »مسلم بن عقیل« 
هم به فرماندهی شــهید حاج محمدابراهیم همت آغاز و 
دشمن عقب رانده شد. رزمندگان این تیپ و گردان های 
آن از جمله انصــار در عملیات های »والفجر مقدماتی« و 
»والفجــر یک« هم با نثار جان خود خوش درخشــیدند 
و فرمانده شــجاع و دالورشان حاج رضا چراغی به جمع 

شهدا پیوست. جنگ که تمام شد اینان سراغ کار و زندگی 
خود رفتند. عده ای ادامه تحصیل داده و به مدارج علمی 
باالیی رسیدند. سال ها بعد به فکر افتادند به بهانه برپایی 
هیأت دور هم جمع و از حال همدیگر باخبر شــوند. در 
همیــن گردهمایی ها شــنیدند که یادمان ســرداران و 
فرمانده هان شــان در بهشت زهرا)س( ساخته شده است. 
همین بهانه ای شــد تا به فکر برپایی ایستگاه صلواتی در 
میدان محمد رســول اهلل)ص( بیفتند. کم کم این کار به 
عادت هفتگی شان تبدیل شد و پنجشنبه ها بعد از فراغت 
از کار به قطعه40 شهدا آمده و حتی فرزندان شان را همراه  
خود کردند. در یکی از همین روزها بود که به فکر افتادند 
از تخصص هایی که دارند برای خدمت به خانواده شــهدا، 
جانبازان و کســانی که به زیارت مزار شهیدان می آیند، 

استفاده کنند. 

 ابوذر چهل امیراني
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باشــگاه  اگر  شــاید 
کاراتــه تنها مکان 
محلــه  ورزشــی 
آنها نبــود، حاال نام 
را  خوشقدم«  »سمانه 
در فهرست مربیان اعزامی 
به المپیک توکیو2020نمی  
دیدیــم. خوشــقدم کودکی 
و نوجوانــی اش را در یکی از 
محله هــای شــهرری گذرانده و 
در16ســالگی به محله دیگری در شهرری 

نقل مکان کــرده اســت. او می گوید: »در 

والیبال  دوران مدرســه قهرمــان رشــته 

بودم، اما در16ســالگی همــراه خانواده ام 

در محله ای ســاکن شــدم که فقط یک 

باشــگاه کاراتــه داشــت و مــن که از 

هم تیمی های والیبالیستم جدا شده بودم 

تصمیم گرفتم در باشگاه کاراته نزدیک 

منزل مان ثبت نام کنم.« خوشقدم اقبال 

بلندی داشته و »اشرف امینی« )نماینده 

کنونی ایــران در کمیته فنی فدراســیون 

جهانی کاراته( مربی این باشگاه بوده است. 

شاگردی خوشقدم نزد مربیانی مانند امینی 

و »فرحناز ارباب« استعداد پنهان او را به بار 

نشــانده و با درخشش در مسابقات مختلف 

شــانس ورود به تیم ملی را به دست آورده 

است. تصاحب21مدال طا، 
نقره و برنز در مسابقات 
مختلــف آســیایی، 
و  بین المللــی 
جهانی ثمره8سال 
حضــور دختــر 
فتخارآفریــن  ا
ری در تیم ملی 
بــود. او وقتی 
ن  ا به عنــو
بــا  بازیکــن 

تاتامی کاراته خداحافظی کرد و در کسوت 

مربی به خدمت تیم ملی درآمد، شــاگردان 

مانند»حمیــده  مــدال آوری  و  ارزشــمند 

عباســعلی«، »طراوت خاکســار«، »شبنم 

واحــدی«، »شــقایق واحدی« و »آتوســا 

رضایی جو« را پــرورش داد و به عرصه های 

قهرمانی رشته کاراته بانوان معرفی کرد. 

از  از22ســال  بیــش  خوشــقدم 

عمر38ســاله اش را بــه ورزش قهرمانی و 

مربیگری تیم های ملی، جوانان و امید کاراته 

بانوان کشــور گذرانده اســت. او در مقطع 

کارشناســی ارشــد تربیت بدنی با گرایش 

آسیب شناســی و حرکات اصاحی تحصیل 

کرده و توام شــدن این علم و تجربه او را به 

مربی کاربلد و صاحب ســبک تبدیل کرده 

که خوب می داند چگونه با کمترین امکانات 

قهرمان پرورش دهد. خوشــقدم می گوید: 

»بانوان کاراته کای ملی پوش کشور افتخارات 

زیادی برای ورزش ایران به ارمغان آورده اند، 

ولی هیچ وقت از شایســتگی ها و تاش های 
آنها به خوبی قدردانی نشده است.«

در دورانــی کــه دختر کاراتــه کای ری 

به عنوان بازیکن پیراهــن تیم ملی را بر تن 

داشت، کاراته ورزشی المپیکی نبود و او جای 

خالی مدال المپیک را در کلکسیون مدال ها 

و مقام های قهرمانی خود احساس می کرد، 

اما حاال جزو مربیان ایرانی انگشت شــماری 

اســت کــه در المپیک2020توکیو حضور 

دارنــد. خوشــقدم در دوره ورزش قهرمانی 

خــود بارها از کشــور های مختلــف مانند 

ترکیه، سوئد و آذربایجان پیشنهاد لژیونری 

داشــت، ولی عــرق و غیرت او بــه وطن و 

ورزش کشــورش پای او را برای رفتن کند 

کرد. خوشقدم شهرری را مهد استعدادهای 

ورزشی می داند و امیدوار است شرایط کشف 

و پرورش این استعدادهای ناشناخته بیشتر 
از گذشته مهیا شود. 

 شهر ری در دوره های مختلف المپیک افتخارآفرین ترین ورزشکاران را به عرصه های 

جهانی معرفی کرده و با پرورش فرزندان نام آوری مانند »حمید سوریان«، »علیرضا دبیر«، 

»امیر قمی«، »کاظم ساریخانی«،  »حامد ملک محمدی«، »حسین قمی«، »مهدی کامرانی«، 

و »هادی ســاعی« نام ایران را بلندآوازه کرده است. این کارنامه پر و پیمان در هر دوره 

المپیک پربارتر شده و امروز نام قهرمانانی مانند»حمیده عباسعلی«، »سعید داورپناه« و 

»وحید نوری« به فهرست ورزشکاران المپیکی ری افزوده شده است. در المپیک 2020 

که اکنون در توکیو در حال برگزاری است، عباسعلی در رشته کاراته، داورپناه در رشته 

بسکتبال و نوری در پارالمپیک رشته جودو نمایندگان کشورمان هستند. ورزش ری در 

میان مربیان اعزامی به المپیک 2020توکیو هم بدون نماینده نیست و »سمانه خوشقدم« 

سرمربی تیم ملی کاراته بانوان کشور که ورزشکاران المپیکی را همراهی می کند، اهل ری 

است. در گزارش زیر گوشه ای از زندگی و افتخارات ورزشی قهرمانان ری شرکت کننده در 

المپیک2020 بیان شده است.  

رابعه تیموری

در مسابقات جهانی 
توکیو3ورزشکار و یک مربی از 

منطقه ما حضور دارند

 سفیران ری 
درالمپیک 2020

سعید داورپناه، بازیکن تیم ملی بسکتبال:
دینم را به ری ادا می کنم 

 »تأثیرگذارترین« و »امتیازآورترین« بازیکن، عناوینی است که »سعید 
داورپناه« در مســابقات مختلف باشــگاهی و لیگ برتر بارها به شایستگی 
دریافت کرده است. فیزیک بدنی مناسب بازیکن پست »گارد راس«تیم ملی 

بسکتبال کشور از او مهره ای تکنیکی و شوت زن ساخته است. 
داورپناه می گویــد: »برای اینکه بتوانم در ترکیب تیم نقشــی مؤثر و 
کلیدی داشته باشم، همیشه تاش کرده ام اطاعات و مهارت هایم را به روز 
نگه دارم و در تمریناتم پشــتکار و جدیت زیادی داشــته باشم.« استعداد 
بسکتبالیســت قهرمان ری در دوران مدرسه و توسط معلمش کشف شده 
اســت. او می گوید: »من در شهرک ممتاز شهرری بزرگ شده ام. در دوران 
مدرسه معلم ورزشی به نام»ناصر آقازاده« داشتم که توانایی من در رشته 

بسکتبال را شناخت. »پرهام رمضانی« و مرحوم »ناصر ریحانی« هم 

مربیانی بودند که سبب پیشرفتم در این رشته شدند.« 
رعایت اخاق ورزشی از اصول پراهمیت بازی داورپناه است. پایبندی 
به اخاق و داشــتن منش پهلوانی درس هایی بوده که فرزند خلف ری در 
خانواده و پیش از پا گذاشــتن به دنیای ورزش حرفه ای آموخته اســت. 
می گوید: »پدرم از پیشکسوتان رشته کشتی است و همیشه پهلوان بودن 
را بر قهرمانــی مقدم می داند. این اعتقــادات او در روحیه من هم تأثیر 
گذاشــته و سعی می کنم برای قهرمان شــدن، اخاق و اصول ورزشی را 

زیر پا نگذارم.«
داورپناه سال1384از باشگاه پیکان تهران به تیم ملی امید راه پیدا کرده 
و سال1386پیراهن تیم ملی را به تن کرده است. او یک سال بعد از عضویت 
در تیم ملــی به اردوی تیم ملی دعوت شــده و در2دوره 

المپیک، یک دوره مســابقات 
جام جهانــی و چند مســابقه 
آســیایی در ترکیب تیم ملی 
بسکتبال کشور حضور داشته 

اســت. داورپناه پس از سال ها 
کسب تجربه در ورزش بسکتبال، 

آســتین باال زده تا دینش را به ری 
ادا کند و تجربیاتــش را در اختیار 

نوجوانان شهرش قرار دهد. 
او می گوید: »به تازگی ســعید 
رسولی که از دوستان قدیمی من 

سمانه خوشقدم، مربی تیم ملی کاراته

 مربی قهرمان پرور

کارنامه طالیی ورزشکاران المپیکی ری
در دوره ها و رشــته های مختلف المپيک، ورزشکاران کشور 1۵ مدال طال کسب کرده اند که ۵مدال 
طال توسط ورزشــکاران شهرری به دست آمده اســت. اين مدال ها را محمد نصيری)در مسابقات 
وزنه برداری19۶8مکزيکوسيتی(، عليرضا دبير)کشتی آزاد2۰۰۰سيدنی(، هادی ساعی)تکواندو2۰۰۴ 
آتن و 2۰۰8 پکن(و حميد سوريان)کشتی فرنگی 2۰12 لندن( به گردن آويخته اند. »محمد نصيری«، 
»هادی ساعی«، »عليرضا دبير«،  «حميد ســوريان«، »امير قمی«، »کاظم ساريخانی«، »حامد ملک 
محمدی«، »حسين قمی«، »مهدی کامرانی«، »سعيد داورپناه« و »امير امينی« ورزشکاران شهرری 
هستند که در رقابت های المپيکی حضور داشــته اند.  ابراهيم امامی)داور رشته کشتی(و عليرضا 
فغانی)داور رشته فوتبال( در رقابت های المپيک قضاوت کرده اند. »هادی ساعی« با کسب 2مدال طال 

و يک برنز پرافتخارترين ورزشکار المپيکی ايران به شمار می آيد. 
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تاتامی کاراته خداحافظی کرد و در کسوت 

مربی به خدمت تیم ملی درآمد، شــاگردان 

مانند»حمیــده  مــدال آوری  و  ارزشــمند 

عباســعلی«، »طراوت خاکســار«، »شبنم 

واحــدی«، »شــقایق واحدی« و »آتوســا 

رضایی جو« را پــرورش داد و به عرصه های 

قهرمانی رشته کاراته بانوان معرفی کرد. 

از  از22ســال  بیــش  خوشــقدم 

عمر38ســاله اش را بــه ورزش قهرمانی و 

مربیگری تیم های ملی، جوانان و امید کاراته 

بانوان کشــور گذرانده اســت. او در مقطع 

کارشناســی ارشــد تربیت بدنی با گرایش 

آسیب شناســی و حرکات اصاحی تحصیل 

کرده و توام شــدن این علم و تجربه او را به 

مربی کاربلد و صاحب ســبک تبدیل کرده 

که خوب می داند چگونه با کمترین امکانات 

قهرمان پرورش دهد. خوشــقدم می گوید: 

»بانوان کاراته کای ملی پوش کشور افتخارات 

زیادی برای ورزش ایران به ارمغان آورده اند، 

ولی هیچ وقت از شایســتگی ها و تاش های 
آنها به خوبی قدردانی نشده است.«

در دورانــی کــه دختر کاراتــه کای ری 

به عنوان بازیکن پیراهــن تیم ملی را بر تن 

داشت، کاراته ورزشی المپیکی نبود و او جای 

خالی مدال المپیک را در کلکسیون مدال ها 

و مقام های قهرمانی خود احساس می کرد، 

اما حاال جزو مربیان ایرانی انگشت شــماری 

اســت کــه در المپیک2020توکیو حضور 

دارنــد. خوشــقدم در دوره ورزش قهرمانی 

خــود بارها از کشــور های مختلــف مانند 

ترکیه، سوئد و آذربایجان پیشنهاد لژیونری 

داشــت، ولی عــرق و غیرت او بــه وطن و 

ورزش کشــورش پای او را برای رفتن کند 

کرد. خوشقدم شهرری را مهد استعدادهای 

ورزشی می داند و امیدوار است شرایط کشف 

و پرورش این استعدادهای ناشناخته بیشتر 
از گذشته مهیا شود. 

»حمیده عباســعلی« باوقار و آرام امروزی، 

در کودکی از بچه های پرشــور و شری بوده که 

از دیوار راســت باال می روند. مادر دوراندیش او 

برای تخلیه انرژی و شیطنت دختر خردسالش 

وســایل و امکانــات الزم بــرای تمریــن او در 

رشته های ورزشی مختلف را فراهم می کرد، اما 

پس از مدتی تصمیم گرفت دختر بااســتعداد و 

پرانرژی اش را در باشگاه کاراته ثبت نام کند تا زیر 

نظر مربی و به صورت حرفه ای به ورزش بپردازد. 

عباسعلی می گوید: »باشگاه من در محله اقدسیه 

یک زیرزمین کوچک بود که تاتامی نداشــت و 

چون روی موزاییــک تمرین می کردیم، پاهای 

ما تــاول می زد. من بــه ورزش کاراته عاقه ای 

نداشــتم، ولی وقتی برای نخســتین بار به این 

باشگاه آمدم با دیدن های و هوی و فریاد کشیدن 

بازیکنان هنگام اجرای تکنیک ها احساس کردم 

در اینجــا می توانم انرژی خودم را تخلیه کنم و 

تصمیم گرفتم این رشته را ادامه دهم.« 

برای دختر حســاس و نازک طبع ری بیش 

از آنکه این های و هوی دلنشــین باشد، یکه و 

تنها جنگیدن جذابیت داشت. او می گوید: »من 

دوست دارم خودم به تنهایی مسئول شکست و 

پیروزی یا انتخاب مسیر صحیح و غلط زندگی ام 

باشــم و ورزش های انفــرادی بــا روحیه من 

سازگاری دارد.« عباسعلی در رقابت های مختلف 

با کنار زدن ورزشــکاران شــهرها و محله هایی 

که از امکانات ورزشــی مناسبی برخوردار بودند 

خیلی زود توانســت توجه مســئوالن و مربیان 

کاراته کشور را به خود جلب کند و در رده های 

ســنی مختلف جزو تیم ملی قرار بگیرد. میل به 

پیشــرفت قوی ترین حسی است که همیشه با 

»دختر طایی ورزش ری« همراه بوده و سبب 

شــده هیچ وقت متوقف نشــود. برای شمارش 

مدال های طا و نقره جهانی و آسیای عباسعلی 

انگشــتان دو دست هم کم می آید و او یکی 

از پرمدال ترین ورزشــکاران کشور محسوب 
می شود. 

در طول23سالی که کاراته کای محله اقدسیه 

شــهر ری، رشــته کاراته را به صورت حرفه ای 

دنبال کرده »نخستین« های بسیاری برای این 

رشــته رقم خورده که هیچ یک از نــام او جدا 

نبوده اند. عباسعلی در مسابقات آسیایی 2010 

که دختران کاراته کای کشور برای نخستین بار 

مجوز حضور باحجاب در مســابقات را به دست 

آوردنــد، از کاراته کاهای مــدال آور ایران بود و 

نخستین بانوی ایرانی اســت که مدال جهانی 

کاراته را برای کشورش به ارمغان آورد. او اکنون 

بعد از سال ها افتخارآفرینی در رقابت های جهانی 

و آسیایی در نخستین دوره المپیک رشته کاراته 

به روی تاتامی می رود تا کلکسیون افتخاراتش 

را کامل کند. رشته کاراته برای نخستین بار در 

ایــن دوره از المپیک حضور دارد و بعد از پایان 

المپیک2020دوباره از المپیک خارج می شود. 

کاپیتان تیم ملی بانوان کشورمان شنبه16مرداد 

ســاعت9:30 برای صعود به دیدار نهایی روی 

تاتامــی المپیک توکیو بــا حریفانش به مبارزه 

می پــردازد. او در وزن 68+ کیلوگــرم در صدر 
رنکینگ جهانی قرار دارد. 

المپیک، یک دوره مســابقات 
جام جهانــی و چند مســابقه 
آســیایی در ترکیب تیم ملی 
بسکتبال کشور حضور داشته 

اســت. داورپناه پس از سال ها 
کسب تجربه در ورزش بسکتبال، 

آســتین باال زده تا دینش را به ری 
ادا کند و تجربیاتــش را در اختیار 

نوجوانان شهرش قرار دهد. 
او می گوید: »به تازگی ســعید 
رسولی که از دوستان قدیمی من 

اســت، مسئولیت هیأت بسکتبال شــهرری را برعهده گرفته و 
سعی می کنم به او کمک کنم تا ورزش بسکتبال 
شــهرری به شرایط مناسبی برســد. فرماندار 
ری هم قول و وعده داده که به زودی باشــگاه 
مناســبی در اختیار هیأت بسکتبال قرار دهد 
تــا امکان جــذب و آموزش نوجوانــان ری در 
این رشــته فراهم شــود.«تیم ملی بســکتبال در 
المپیک2020توکیو با حریفان قدری مانند تیم آمریکا و فرانســه هم گروه 
شده و مسیری ســخت در پیش دارد، اما بازیکن باتجربه پست گاردراس 
تیم اطمینان دارد که او و هم تیمی هایش در این عرصه بین المللی به عنوان 

نماینده شایسته ایران ظاهر می شوند. 

کسب مدال طای مسابقات پارآسیایی2018جاکارتا، 

مدال برنز مسابقات جهانی پرتقال، مدال طای جهانی 

پاراجودو گراندپری باکو و مدال نقره2021گرنداسلم کوبا 

گوشــه ای از افتخارات ورزشی »وحید نوری« است، اما 

آنچــه بر ارزش این فرزند ری می افزاید و او را به الگوی 

ورزشــکاران معلول جنوب شهر تبدیل می کند، روحیه 

شکســت ناپذیر و پرامیدش است. نوری سال ها با وجود 

کم بینایی با جودوکاران ســالم رقابت کرده و افتخارات 

زیادی برای شهر و کشــور خود به ارمغان آورده است. 

نــوری اکنون عضو تیم ملی جودو نابینایان اســت و در 

پارالمپیک2020توکیو به عنوان نماینده کشورمان حضور 
دارد. 

 چطور شــد که رشته جودو را به عنوان رشته 
ورزشی خود انتخاب کرديد؟ 

من در میدان نماز شــهرری به دنیــا آمده و بزرگ 

شده ام. این محله امکانات ورزشی مناسبی ندارد و اغلب 

نوجوانان به ورزش های رزمی و انفرادی روی می آورند که 

رشته های پرهزینه ای نیستند. من هم مانند همسن و 

ساالنم رشته های رزمی را به رشته های دیگر ترجیح 
دادم. 

 شــما ســال ها عضو تيم ملی جودوکاران 

نرمال)بدون معلوليت( بوديد. کم بينايی تان چه 
زمانی اتفاق افتاد؟ 

کم بینایی من مشکلی مادرزادی 
تا20سالگی محدودیت  ولی  بود، 

بینایی خاصی نداشــتم. حتی 
عضو تیم ملی جودو کشور شدم 
نرمال)بدون  ورزشکاران  با  و 
می کردم.  رقابت  معلولیت( 
عصــب  در20ســالگی 
دید  آســیب  چشم هایم 
مراحل  بــه  کم کــم  و 
حالــت  و  پیشــرفته 

رســید.  نیمه بینایی 
بــا ایــن حــال باز 
تیم ملــی  در  هــم 
عضویت داشتم و در 

نتایج  مختلف  رقابت های 

خوبی به دست می آوردم. 

 چرا به عضويت تيم ملی نابينايان درآمديد؟ 

هم تیمی هــا و حریفان معمولی مــن دیدی واضح 

داشتند و به همه زوایای تاتامی مسلط بودند. این تسلط 

به تاتامی اعتماد به نفس آنها را افزایش می داد، اما من 

برای جبران کم بینایی ام بیشتر از همه تمرین می کردم، 

با این حال همیشــه احســاس خأل و کمبود می کردم. 

وقتی »حاج یوســف زاده« که مربی من در تیم ملی بود، 

مربیگری تیم ملی نابینایان را برعهده گرفت، پیشنهاد 

کرد عضو تیم ملی نابینایان شــوم و مــن توصیه او را 
پذیرفتم. 

 اگر مثل قبــل عضو تيم ملی جــودوکاران 

باقی می مانديد، موفقيت های شــما بيشتر ديده 
نمی شد؟ 

 ورزشــکاران معلــول حتــی در پارالمپیک هم که 

باالترین ســطح قهرمانی ورزشــی اســت، بــه اندازه 

ورزشــکاران المپیکی مورد توجه قرار نمی گیرند. البته 

اداره تربیت بدنی شــهرری بــه موفقیت های 

قهرمانــان توانیاب بها می دهد، ولی امکانات 

فعلی درخور ظرفیت ورزشی این شهر نیست. 

 وقتــی از مســابقات برمی گرديد 

شــما  از  چطور  هم محله ای های تــان 

استقبال می کنند؟ 
شــهرری  مردم 
خونگرم و قدرشناس 
هستند و هر بار که از 
برمی گردم  مسابقات 
محبت های شان  با 
را شــرمنده  من 
ولی  می کننــد، 
مسابقات  از  وقتی 
آســیایی جاکارتــا بــا مدال 
طا برگشتم، حســابی سنگ تمام 
گذاشتند. موقع برگشت از جاکارتا با 
دیدن بچه محل هایم در فرودگاه خیلی 
خوشحال شدم. محله هم پر از بنرهای 
تبریک بود که اهالی و همسایه ها نصب 

کرده بودند. 

برای نوجوانان محله های شــهرری 
قهرمانان و پهلوانان ورزشی هم محله ای 

آنها بهترین الگو و سرمشق هستند و 

با دیدن موفقیت های این اسطوره های 

محله اطمینــان پیــدا می کنند که 

محدودیت ها و کمبودهای جنوب شهر 

حریــف اراده و اســتعداد جوانان این 

گوشه پایتخت نمی شــود. در گزارش 

زیر نظر تعدادی از نوجوانان شهرری را 
درباره هم محله ای های قهرمان شان می خوانید. 

حمیده عباسعلی دهه سوم زندگی اش را می گذراند، 

ولــی در میــان نوجوانان محله اقدســیه محبوبیت 

زیــادی دارد. »پانیذ خطیبی« دوســت دارد مانند 

عباســعلی قهرمان ورزش های رزمی شود. او14سال 

سن دارد و می گوید: »در مسابقات بین المللی وقتی 

می بینم دختران کشــور ما و به خصــوص دختران 

شــهرری با داشــتن حجاب می توانند حریفان خود 

را شکست دهند، احســاس غرور می کنم و دوست 

دارم من هم روزی ماننــد آنها برای خانواده و محله 

افتخارآفرین باشــم.« او اعتماد به نفس و جنگندگی 

دختر کاراته کای ری را دوســت دارد. در میان اهالی 

ری»سعید داورپناه« به رعایت اخاق ورزشی شهرت 

دارد. 

»داریوش وفایی« ساکن محله ابن بابویه است. او 

می گوید: »ورزشکاران ری در هر رشته ای باشند، حق 

کسی را نمی خورند، اجازه هم نمی دهند کسی حق 
آنها را بخورد.«

داریوش با دیدن بازی داورپناه به رشته های توپی 

و گروهی عاقه مند شده و قصد دارد رشته بسکتبال 

یا والیبــال را به صورت حرفه ای دنبــال کند. وجود 
مدارس ویژه نابینایان و توانیابان 
در شــهرری سبب شــده تعداد 
زیــادی از توانیابان، این شــهر را 

برای سکونت انتخاب کنند. 
است  معتقد  »مهدی کردان« 
وجود»وحیــد نــوری« در جمع 
قوت  المپیکی های2020باعــث 
قلــب توانیابــان هم محله ای اش 
شده اســت. کردان کم بیناست و 

می گوید: »همیشه دلم می خواست ورزش را به صورت 

حرفه ای دنبال کنم، ولی اطرافیانم به پیشــرفت من 

امیدوار نبودند. سخت کوشــی و خودباوری ســعید 

داورپناه الگوی من است و سعی می کنم مانند او یک 
کم بینای افتخارآفرین باشم.«

            وحید نوری، جودوکار ری در پارالمپیک2020توکیو: 

شرمنده محبت اهالی محله هستم

            قهرمانان المپیکی ری الگوی نوجوانان محله هستند 

ما هم افتخارآفرین می شویم

سمانه خوشقدم، مربی تیم ملی کاراته

حمیده عباسعلی، کاراته کا مربی قهرمان پرور

 دختر طالیی ری

کارنامه طالیی ورزشکاران المپیکی ری
در دوره ها و رشــته های مختلف المپيک، ورزشکاران کشور 1۵ مدال طال کسب کرده اند که ۵مدال 
طال توسط ورزشــکاران شهرری به دست آمده اســت. اين مدال ها را محمد نصيری)در مسابقات 
وزنه برداری19۶8مکزيکوسيتی(، عليرضا دبير)کشتی آزاد2۰۰۰سيدنی(، هادی ساعی)تکواندو2۰۰۴ 
آتن و 2۰۰8 پکن(و حميد سوريان)کشتی فرنگی 2۰12 لندن( به گردن آويخته اند. »محمد نصيری«، 
»هادی ساعی«، »عليرضا دبير«،  «حميد ســوريان«، »امير قمی«، »کاظم ساريخانی«، »حامد ملک 
محمدی«، »حسين قمی«، »مهدی کامرانی«، »سعيد داورپناه« و »امير امينی« ورزشکاران شهرری 
هستند که در رقابت های المپيکی حضور داشــته اند.  ابراهيم امامی)داور رشته کشتی(و عليرضا 
فغانی)داور رشته فوتبال( در رقابت های المپيک قضاوت کرده اند. »هادی ساعی« با کسب 2مدال طال 

و يک برنز پرافتخارترين ورزشکار المپيکی ايران به شمار می آيد. 

پانیذ خطیبی
ورزشکار

داریوش وفایی
 ساکن محله ابن بابویه
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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

تزیینــات آپارتمــان كوچك و نقلي اســتاد خاص و 
نوســتالژیك است و با دیدن المپ هاي فیروزه اي، سماور 
مســي، ســیني و هاون برنجي، قوري چینــي و انار دانه 
نشــده اي كه روي رومیزي پر از بته جقه گوشه پذیرایي 
به چشم مي خورد، احســاس مي كنید شب یلداي سال 
گذشته در این نقطه ماندگار شده است. استاد، دوچرخه 
و لــوازم كار پنبه زني دوره گرد را خریــده و خورجین و 
كمان پنبه زني او و دیگچه ســنگي و اجاق خوراك پزي 
كوچكي را براي تزیین پذیرایي استفاده كرده است. دیوار 
اتاق ها و پذیرایي هم پر از تابلوهاي زیبا و نفیســي است 
كه هنر انگشــتان استاد و دختر هنرمندش را به نمایش 
گذاشته است. چنگیز سلیمانزاده هنرش را به میراث نبرده 
و دغدغه معیشــت و مشــكات زندگي براي پدر و مادر 
مرحومش فرصتي نگذاشته بود كه با زیبایي هاي دنیاي 
هنر آشنا شوند. او سال ها پیش از آنكه به استعدادش پي 

ببرد، دستي بر هنر داشته است. 
اســتاد تعریف مي كند: »وقتي بچه بودم در مدرســه 
براي همكاسي هایم عكس »زورو نقابدار« را مي كشیدم 
یا با پوســت تخــم مرغ گل و جوجه درســت مي كردم. 
اوایل انقاب كه در ســنین نوجواني بودم دیوارنویسي و 
كلیشه نویسي مي كردم، ولي به استعدادم در خوشنویسي 
توجهي نداشتم. یك روز كلیشه ها و دیوارنوشته ها را روي 
كاغذ نوشتم  و براي سرگرمي مشغول دوربركردن حروف 
شــدم. حروف دوربر بسیار زیبا شده بودند و از دیدن آنها 
احساس خوبي پیدا كردم. بعد از آن یكي از سرگرمي هاي 
لذت بخش من برجسته و دوربركردن حروف بود. دوستانم 
كه مهارتم را در این كار دیدند از من خواستند براي هیأت 

محله را از بین برده، همــراه خانواده در محله دولت آباد 
ساكن شده اســت. او خطوط ثلث و ریحان را به صورت 
تخصصي كار مي كند و اغلب آثــارش آیات قرآن كریم، 
صلوات، احادیث ائمه)ع( و مرغ بســم اهلل هستند. فرزند 
دختر سلیمانزاده هنر پدر را به میراث برده، اما بي مهري ها 
و جفاهایي كه به پدر هنرمندش رفتــه، او را در ابتداي 
مســیر دلسرد كرده و با وجود داشــتن آثاري نفیس، از 
فعالیت هاي هنري به كلي دست شسته است. پسر استاد 
هم با دیدن نامهرباني مسئوالن مسیر زندگي اش را دور 

و جــدا از دنیاي هنــر انتخاب 
كرده است. سلیمانزاده بیش 
یا  انفرادي  از40نمایشــگاه 
برگزار  دخترش  با  مشترك 
كــرده و هنر قطاعــي را به 

تعــداد زیــادي از نوجوانان و 
داده  آموزش  ري  بزرگساالن 

اســت. او در موزه ملي، 
كانون پــرورش ادبي 
كودكان و نوجوانان و 
مركز آفرینش هاي 
ادبــي مدت هــا 
داشــته  فعالیت 
هنــر  در  و 
اوریگامي)هنــر 
كاغــذ و تــا( هم 

دارد.  مهــارت 
ســلیمانزاده  اســتاد 

ایــن روزهــا در تبریز 
مشــغول آماده ســازي 
نمایشــگاه آثار اســتاد 
شــهریار اســت. در این 
نمایشــگاه اشعار»هماي 
رحمــت« و »حیدربابا« 
تابلوهــاي  به صــورت 
خطاطــي و قطاعــي به 

نمایش در مي آید. 

عزاداري محله كه »عشــاق الحسین)ع(« نام داشت، مهر 
برجسته درست كنم. من این مهر را ساختم، ولي باز هم 

نمي دانستم یك كار هنري انجام مي دهم.«

مرارت هاي عاشقي در هنر
استاد اهل دل و نازك طبع، در دوران جنگ تحمیلي 
نوجوانــي16 ـ 1۷ســاله بــود. او به جبهه رفــت و در 
عملیات هاي زیادي شــركت كرد. او دوره سربازي را در 
سپاه خدمت كرده و وقتي ســربازي اش به پایان رسیده 
از او خواسته اند در سپاه مشغول به كار شود، اما دوستان 
قدیمي اش كه مي دانســتند روحیه و طبع هنرمند او با  
مشاغل نظامي سازگار نیست، مانعش شدند و خواستند 
در برگزاري نمایشــگاه آثار تعدادي از هنرمندان كمك 
كند. نمایشگاه در مركز آفرینش هاي هنري برگزار شده 
بود و یكي از هنرمندان قطاعي در آن شــركت داشــت. 
ســلیمانزاده تعریف مي كند: »یكي از آثار نمایشگاه گم 
شــده بود و به دلیل گران قیمت بــودن آن همه نگران و 
ناراحت بودند. وقتي پیدا شــد دیدم آن تابلو گران قیمت 
همان حروف كاغذي برجســته اي اســت كه از سال ها 
پیــش انجام مي دهم و از گران قیمــت بودن  و حتي نام 
این هنر بي خبرم. « سلیمانزاده آن روز متوجه شد هنري 
نفیس و گرانبها دارد و كاري كه به عنوان سرگرمي انجام 
مي دهد، هنر قطاعي)قطعه بري كاغذ( اســت. پس از آن 
سلیمانزاده درباره هنر قطاعي به تحقیق و تمرین پیوسته 
و هدفــدار پرداخت و تاش كرد هنر خدادادي خود را با 
تجربه و دانش غني تر كند. سلیمانزاده خیلي زود در هنر 
قطاعي سرآمد و بلندآوازه شد و مسئوالن براي برگزاري 
برنامه هاي مختلف از استاد جوان دعوت مي كردند. او هم 
هیچ وقــت این دعوت و پیشــنهادها را رد نمي كرد و در 
برنامه هاي مختلفي كه براي   ترویج و احیاي هنر قطاعي 
برگزار مي شد با جان و دل كار مي كرد، ولي در این مسیر 
نامهرباني هاي بسیاري مي دید كه اگر عاشق هنرش نبود، 

سال ها پیش از ادامه مسیر منصرف مي شد. 

 ظرفیت هاي مغفول براي   ترویج هنر ري
 ســلیمانزاده مي گوید: »در شهر ري فضاهاي زیادي 
مانند فرهنگسراي دروازه ري و مركز ري شناسي وجود دارد 
كه اگر در اختیار هنرمندان ري قرار بگیرد، ظرفیت هاي 
مناسبي براي تولید و   ترویج هنر و صنایع دستي این شهر 
ایجاد مي شود، اما متأسفانه مسئوالن و متولیان هنر ري 
به نیازها و دغدغه هاي هنرمندان توجهي نمي كنند و باعث 
دلســردي آنها مي شوند. « استاد، كودكي اش را در محله 
باروت كوبي ري گذرانده و پس از سیل ویرانگري كه این 

 هنر زیباي ۴00 ساله در دستان هنرمند ري

 آشنایي با هنر فراموش 
 شده »قطاعی« در گفت وگو 

با استاد سلیمانزاده

ماجرای110تابلو 
بسم اهلل

هنرمند سپیدموي ري سال ها پیش 
به بیماري سرطان مغز دچار شد و 

مدت ها شب و روز او و خانواده اش در 
راه و نیمراه بیمارستان مي گذشت، 

ولي حتي روي تخت بیمارستان هم 
تنها كاري كه به او آرامش مي داد 
همان كاغذ و قلم و تیغ قطاعي و 
اوریگامي بود. پس از سال ها رفت 
و آمد و چند عمل جراحي، دیگر 

پزشكان و كادر بیمارستان سلیمانزاده 
را به خوبي مي شناختند و مي دانستند 

او بدون تیغ و قلم اوریگامي به 
اتاق عمل هم نمي آید. پرستاران و 

پزشكان بیمارستان كه سلیمانزاده را 
»عمو جوجه« صدا مي زدند، از دیدن 

روحیه پر از آرامش او و  تماشاي 
گل و جوجه هایي كه با چند برش 

كاغذ درست مي كرد لذت مي بردند، 
ولي زیر این سیماي آرام روحي 

آزرده پنهان بود كه دیگر تحمل 
درد و بیماري را نداشت. آن زمان 
تمام دارایي سلیمانزاده110 تابلو 
»بسم اهلل« بود كه براي خلق آنها 

رنج زیادي برده بود. او با آنكه خودش 
عمري حسرت زیارت كربا را كشیده 
بود، تابلوها را به دوستي امین سپرد 
تا با درآمد فروش آنها مقدمات سفر 

كرباي110نیازمند را فراهم كند. 
آن روز استاد بیمار به بیمارستان 

رفت تا باز هم عمل جراحي سخت 
و پیچیده اي روي سرش انجام شود. 
همه آزمایش ها انجام و اتاق جراحي 

آماده شد، ولي وقتي لباس اتاق عمل 
را پوشید پزشكش خبري را به او 

داد كه خودش هم نمي توانست باور 
كند: »توده داخل مغز از بین رفته و 
به عمل جراحي نیازي نیست. « در 
مسیر بازگشت از بیمارستان دوست 
سلیمانزاده خبر داد كه وظیفه اي را 

كه به او سپرده، انجام داده و به زودي 
با هزینه فروش تابلوهاي بسم اهلل 

110زائر راهي كربا مي شوند. 

 جفاهایي كه در راه هنر كشیده دلش را شكسته و با 
به یادآوردن بي مهري هایي كه به او یا سایر هنرمندان 
شــده اشكش روان مي شــود، ولي باز هم براي آرام 
شدن و تســكین خود به همان كاغذ و قلم و طرح و 
نقش هایش پناه مي برد. »چنگیز ســلیمانزاده« براي 
احیا و   ترویج هنر »قطاعي« رنج بســیاري كشیده، 
اما خــودش گمنام تر و غریب تر از هنرش اســت و 
مســئوالن و متولیان هنر حرمت موي سپید و هنر 
او را به شایســتگي به جا نمي آورند. گزارش زیر نقل 
حال و احوال اســتاد قطاعي ري است كه از این هنر 

گفتني هاي زیادي دارد. 

رابعه تیموري
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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

واحدهای صنعتی کوچک و پراکنده در کنار جاده 
ساوه وجود داشت و فرودگاه قلعه مرغی نیز در این 
محدوده وجود داشت. دوره دوم، از 1343 تا 1358 
را در برگرفت. این دوره با جذب جمعیت و افزایش 
سکونت غیر رسمی و رشد محورهای فعالیتی توآم 
بود. با این همه هنوز به صورت رسمی این منطقه در 
شــهر تهران وارد نشده بود. همچنین بافت منطقه 
یکدســت نبود. در دوره ســوم، از 1358 تا 1366 
را در برگرفــت. در این دوره بافت های روســتایی 
در بافت شــهری جذب شــدند و اراضی کشاورزی 
منطقــه از بین رفتند. توســعه شــتابان جمعیت 
در این دوره مشــاهده می شــود و با مصوبه قانونی 
شدن ساخت وســازها در حاشیه شهر، ساخت وساز 
شدت بیشتری پیدا کرد. نبود زیرساخت ها از دیگر 
مشخصات این دوره اســت. دوره چهارم نیز بعد از 
1366 را در برگرفته است. در این دوره ثبات قانونی 
بیشتری وجود داشت و پیوستگی بافت های پراکنده 
و همچنین تأمین خدمات شــهری از ویژگی های 
 آن اســت. میزان ساخت وســاز و رشــد جمعیت 
در این دوره کمتر شــد )طرح تفصیلی منطقه 19، 

 .)1384
از دیگر اماکن مهــم این منطقه، بازار عبدل آباد 
است که بیشتر به بازار پرده و پارچه معروف است، 
اما بســیاری از لوازم مورد نیاز دیگر را نیز می توان 
در آن یافت. این بازار یکی از بازارهای شلوغ تهران 
در بطن یک محله اســت. اراضی ایــن منطقه در 
گذشته در محدوده بلوک و دهستان غار قرار داشت 
وبیشتر محله های امروزی این منطقه از روستاهای 
این دهســتان به شمار می آمدند. البته این روستاها 
جزء دهستان غربی بودند. همه روستاهای واقع در 
محدوده منطقه نوزده امروزی، از روستاهای خالصه 
محسوب می شدند )نک: مقدمه منطقه ده(. زمین ها 

و روستاهای خالصه در محصول دهی بسیار مرغوب 
بودند. با روی کارآمدن مظفرالدین شــاه و دخالت 
اطرافیانش در اداره مملکت و افزایش خرج دربار و 
خالی شــدن خزانه، این روستاها به فروش گذاشته 
شدند. روستاهای منطقه نوزدهدر اواخر عهد قاجار 
تحت مالکیت خصوصی درآمدند. این روســتاها که 
شامل خانی آباد، اسفندیاری، عبدل آباد، قلعه مرغی و 
نعمت آباد می شدند، در سلسله قاجار و عهد پهلوی 
اول فاصله زیادی از تهران داشتند. شمار ساکنان این 
روستاها اندک بود وبیشتر زمین ها نیز یا کشاورزی 
بودند یا بایر. به همیــن علت، این منطقه و اطراف 
آن، چندان امن نبودند و ســاکنان این روستاها در 
درون قلعه زندگی می کردند. این قلعه ها را از خشت 
وگل بنا می کردند کــه معمواًل دیوارهای بلندی به 
ارتفاع حدودشــش متر گرداگرد خود داشتند و در 
چهارگوشه آنها برج هایی برای نگهبانی تعبیه شده 
بود. قلعه ها معمواًل یک در بزرگ برای ورود و خروج 
داشــتند. درون بیشــتر قلعه ها یک حیاط مرکزی 
یا چنــد محوطه بود که دور تــا دور آن اتاق هایی 
می ســاختند. هریک از این اتاق ها به یک خانواده 
اختصاص داشت ومحلی نیز برای نگهداری حیوان ها 
در نظر می گرفتند. آمدوشد به قلعه قبل از برآمدن 
آفتاب شروع می شد و تا غروب ادامه می یافت. بعد 
از آن  تــردد ممنوع بود، مگر با اجــازه نگهبانان. با 
تغییر کاربری زمین ها و شــکل گیری محله ها، این 
قلعه ها که یادگاری از روستاهای ناحیه غار بودند نیز 
به تدریج از میان رفتند و به جای آنها ساختمان های 

مسکونی بنا شدند. 
وســعت این منطقه با پنج ناحیه و پانزده محله 
بیش از 20 کیلومترمربع اســت و طبق سرشماری 
ســال 1395، 256 هزار نفر در این محله سکونت 

دارند. 

احمد مسجد جامعی/عضو شورای شهر

 منطقه 
 قلعه عقابان تیزپرواز

 19 
از جمله اماکن شــاخص این منطقــه می توان به 
کوره های آجرپزی، میدان تره بار مرکزی شــهر تهران، 
بهشــت زهرا، مرقد مطهر امام خمینی و مرکز خرید و 
فروش همگانی خودرو اشــاره کرد. محورهای بزرگراه 
چراغی در شــمال، بزرگراه آزادگان در جنوب، بزرگراه 
آیت اهلل  سعیدی در غرب و بزرگراه نواب و خیابان بهمن 
یار از شــرق، ارتباط این منطقه را با شهر تهران ایجاد 
کرده اند. همچنین عناصری همچون بوستان قلعه مرغی 
در شــمال منطقه و میــدان میوه و تره بــار با کاربری 
شــهری در جنوب منطقه عناصر فضایی فرامنطقه ای 
هســتند. در مرکز محدوده نیز بزرگــراه کاظمی قرار 
گرفته است. همچنین در جنوب این منطقه قرار گرفته 
اســت. بافت های درونی منطقه پیوستگی ندارند و در 
درون منطقه پیکره ای چند بخشی شکل گرفته است. 
همچنین مبادی ورودی منطقــه فاقد خوانایی کافی 

هستند )طرح تفصیلی منطقه 19، 1384(. 
طــرح تفصیلی شــهر تهــران بــرای منطقه 19 
چشم اندازی را در نظر گرفته است که در آن بر »استقرار 
در جوار حریم تهــران« و جایگاه ورودی جنوب غرب 
تهران تأکید شده است. در این چشم انداز بر ثبات قانونی، 
سکونت پایدار، تأمین نیازهای خدماتی مردم، پایداری 
محیط زیســت، محیط کالبــدی و اجتماعی، هویت و 
پویایی حیــات مدنی ـ اجتماعی در قلمروهای عمومی 
و برخــورداری منطقه از نقش و جایگاه بارز عملکردی 
در شــهر تهران ترسیم شده اســت. این چشم انداز بر 
رشد جمعیت، توسعه محدوده منطقه، ایجاد و توسعه 
محورهــای ارتباطی شــرقی و غربی، ارتبــاط درونی 
محله ها و امکان برقراری حمل ونقل عمومی، ساماندهی 

فعالیت های آالینده در سایت مشخص، افزایش سرانه 
فضای سبز و ایجاد پارک صنعتی ـ تحقیقاتی و دروازه 
بین المللی تهران تمرکز داشت )طرح تفصیلی منطقه 
19، 1384(. جدول زیر جمعیت منطقه را در مقایسه 
با شهر تهران و نرخ رشد آن را نشان می دهد. این نرخ 
همواره مثبت بوده اســت و از سال 65 به بعد همواره 

کاهش داشته است.
از مجمــوع 90 برنامــه تهرانگردی کــه از تاریخ 
1392/0۷/19 تــا 1395/12/20، در روزهــای جمعه 
انجام شــد )به اســتثنای کتاب گردی هــای روزهای 
پنجشنبه(، سه برنامه کامل به منطقه نوزده اختصاص 
یافت. همچنین در بخشی از نودمین برنامه تهرانگردی 

نیز از برخی از اماکن این منطقه بازدید شد. 
در ایــن برنامه هــا، از نقاط مختلــف منطقه نوزده 
بازدید به عمل آمد و با برخی از ســاکنان آن، پیرامون 
شــهر و منطقه گفت وگو شــد. پس از این بازدیدها، 
نظرات مردم درباره مســائل مــورد بحث، در مجموعه 
شورای شــهر و گروه های کارشناسی مختلف شورا ارائه 
شد. گفتنی اســت به دلیل اهمیت مسائل و مشکات 
منطقــه و همچنین ضرورت مشــاهده آنها از نزدیک، 
در برخی از این بازدیدها، مسئوالن دستگاه های دیگر 
همچون سرکار خانم فاطمه راستگو، عضو شورا، مدیران 
آتش نشانی، مدیران بانک شهر، مدیران وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد شــهر 
تهران، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشــگری استان 
تهران، مدیرکل حوزه وزارتی سازمان میراث فرهنگی، 
معاون برنامه ریزی سازمان زیباسازی، به همراه شهردار 
منطقه و معاونان ایشان، نگارنده را همراهی می کردند. 

سال
منطقه 2شهر تهران

نرخ رشدشمار جمعیتنرخ رشد )درصد(شمار جمعیت
)درصد(

ـــ140354ـــ13554530223
136560582072/952163182/7
137567588481/102273895/0
138578120671/262483159/0
139081540510/842443501/0
139586799361/52555333/1

مروری بر وضعیت منطقه 19

 وضعیت جمعیتی شهر تهران و منطقه 19 و نرخ رشد
 منبع:اطلس تهران 85 و سالنامه های تهران 91 و 96
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 »ســید محمد فیاض« شــهردار منطقــه 18 تأكید 
مي كنــد كه در مدتي كه با بحــران ویروس كرونا مواجه 
بودیم حوزه ها و معاونت هاي مختلف شــهرداري منطقه 
از جمله معاونت حمل ونقل و ترافیك، خدمات شــهري و 
محیط زیســت، فني و عمران، مالي و اقتصادي و... اجراي 
هیچ طرحي را به تعویق نینداخته  و همگام با سیاست هاي 
شــهرداري تهران براي تحقق شعار »تهران شهري براي 
همه« تاش كرده اند. فیاض در ادامه از اجراي پروژه هاي 
توســعه محلي و برقراري عدالت اجتماعي بین ساكنان 
محله هاي این منطقه صحبت مي كند: »در یك سال و 3 
ماه گذشــته به طور میانگین در هر روز شاهد بهره برداري 
و افتتاح یك پروژه توســعه محلي در محله ها بوده ایم كه 
آمار قابل تاملي اســت. به طور كلي در 400 روز گذشته 
در هر روز یك پروژه توسعه محلي به بهره برداري رسیده 
كه با توجه به شرایط كرونایي و بودجه شهرداري كارنامه 

درخشاني است.« 

شناسایي نیاز مردم؛ اولویت اجراي پروژه ها 
شــهرداري منطقه 18 در برنامه ریزي، اولویت بندي 
و اجــراي پروژه ها بــه نیازها و خواســته هاي ضروري 
شــهروندان توجه داشــته و به همین دلیل اســت كه 
پروژه هاي متفاوتي در گوشــه و كنار بــه بهره برداري 

رسیده یا در حال اجراست. شهردار منطقه 18 ادامه 
مي دهد: »تعریض ضلع جنوبي  و پیاده روسازي 
خیابان شهید بهرامي، اجراي عملیات عمراني 
و بتن ریزي، فونداســیون ســاخت ورزشگاه 
شــهید ولي خاني در محله صادقیــه، تأمین 

روشــنایي میــدان شــادآباد، روكش و 
آسفالت خیابان شهید محمدي 
در محله شــمس آباد، عملیات 
خاك برداري ساخت پاركینگ 

طبقاتي در نزدیكي خیابان 
بهرامــي و پــل بهــاران، 
و  بازســازي  تعویــض، 
مخــازن  رنگ آمیــزي 
مكانیزه جمــع آوري زباله 

در نواحــي ۷گانه، عملیات 
ساخت زمین فوتبال ساحلي 

ناحیه ۷ و حریم منطقه 18 به 
مســاحت هزار و 200 مترمربع، 

بهره برداري آزمایشــي از تقاطع 
غیرهمســطح میــدان جانبازان، 

ســاخت كندرو خیابان شــهید منصور عمراني مقابل 
بیمارستان تخصصي كودكان با مساحت 9 هزار مترمربع، 
راه اندازي دومین مركز واكسیناســیون كرونا در محله 
فردوس و عملیات ســاخت بوستان مدافعان سامت با 
مساحت 22 هزار و ۷50 مترمربع  با 60 درصد پیشرفت 
فیزیكي بخشــي از این پروژه هاســت كه تكمیل و به 
بهره برداري رســیده و تعدادي نیز با ســرعت در حال 

اجراست.«

پروژه هاي کوچک و بزرگ در کنار هم
فیاض به برخي دیگر از پروژه هاي توســعه محله اي 
كوچك و بزرگ اشــاره مي كند و مي گوید: »حصاركشي 
و نصب دیوار ایمن در اطراف ورزشــگاه مفید در ناحیه 
5 بــه طول 6 هزار و 600 متر، عملیات انحراف ترافیكي 
در بزرگراه آیت اهلل ســعیدي براي ساخت تونل و مسیر 
دسترسي به خط 3 مترو، زیرسازي بلوار طاووس در بازار 
آهن شــادآباد، ساخت 10 چشمه سرویس بهداشتي در 
بوستان شهید انتظاري در ناحیه ۷، اجراي طرح كوشك 
فرهنگي، ورزشي و تفریحي در مسیر باغ راه فاطمه)س( 
به مســاحت 300 مترمربع و اجراي پروژه هاي فرهنگي، 
ورزشي میدانگاه )پازاي یافت آباد( با مساحت یك هكتار 
كه از ســال 1399 آغاز شده و با سرعت مناسبي پیش 
مي رود.« وي درباره موقعیت و كاربري پازاي یافت آباد 
مي گوید: »ماهیت این پروژه  انســان محور اســت، 
یعني فضایي اســت كه شــهروندان بتوانند بدون 
دغدغه و نگراني در آن قدم بزنند و براي ســاعاتي 
از دغدغه هــاي زندگي و روزمرگي ها خاصي یابند. 
این پروژه نقش زیادي در افزایش ســرانه هاي 
مورد نیاز شهروندان و بهبود وضع زندگي 
ساكنان خواهد داشت.« به گفته سید 
محمد فیاض در پازاي یافت آباد همه 
امكانات فرهنگي و ورزشي تدارك 
دیده شده و بدون   تردید در آینده 
از آن به عنــوان یكــي از پازاهاي 
زیبــاي پایتخت یاد خواهد شــد.  
شــهردار منطقه 18 عقیده دارد كه 
خود شهروندان بهترین ناظر هستند 
و مي توانند قضاوت كنند كه محله شان 
نســبت به 4 سال گذشــته تا چه اندازه 
پیشرفت كرده. شهرداري منطقه با وجود 
تنگناهاي اقتصادي هیچ پروژه اي را روي 
زمین نگذاشت كه شایسته تقدیر است. 

 یكي از نقاط قوت شــهرداري این است كه حتي با وجود كاهش درآمدهاي پایدار و ناپایدار در 
دوران كرونا همه جانبه پاي كار بوده و در انجام وظایف محوله با قدرت عمل كرده اســت. در این 
حوزه شــهرداري منطقه 18 نیز  كارنامه درخشــاني دارد. اگر یكي از ساكنان این منطقه باشید 
كافي اســت در كوچه ها و خیابان هاي محله قدم بزنید و به اطراف تان خوب نگاه كنید، آن وقت 
مي توانید نمونه هایي از پروژه هایي را كه با تالش مجموعه شــهرداري منطقه 18 اجرا شــده از 

نزدیك ببینید.  

مریم قاسمی

طرح های توسعه محلي 
طی 15 ماه گذشته چهره منطقه 18 را تغییر داده است

 ۴00 روز
 ۴00 پروژه

مجموعه ورزشي شهید دستگردي
پروژه ساخت مجموعه ورزشي شهید دستجردي در سال 1399 به بهره برداري رسید و امکانات ورزشي 
پیش بیني شده در آن از جمله سالن کشتي، رشته هاي توپي و... مي تواند پاسخگوي نیاز شهروندان در گروه هاي 
سني مختلف باشد. این پروژه در محدوده محله هاي شادآباد و 17 شهریور ساخته شده، اما شهروندان ساکن در 
سایر محله هاي همجوار از جمله شمس آباد و یافت آباد نیز مي توانند از امکانات آن استفاده کنند. 

مجموعه ورزشي شهداي گلدسته 
یکي از اتفاقات خوبي که در سال هاي اخیر در محله ها و نقاط حاشیه اي منطقه 18  رقم خورده، اجراي پروژه هایي 
است که نمونه هایي از آن را مي توان در مناطق شمال شهر پیدا کرد و اکنون ساکنان روستاها و حریم شهر تهران 
از آن بهره مند شده اند. نمونه آن اجراي پروژه ساخت مجموعه ورزشي چندمنظوره شهداي گلدسته  در ناحیه 7  
شهرداري منطقه 18 است که امکاناتي چون استخر، سونا، سالن هاي ورزش هاي رزمي  و... دارد. 
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سید تقي حسیني، شورایار محله بهداشت 
عقب نشیني خیابان بهرامي پس از 3 دهه

»ســید تقي حســیني« شــوریار 
باســابقه محله بهداشــت از عملكرد 
شــهرداري منطقــه 18 در 4 ســال 
گذشته به ویژه در سال كرونایي راضي 

است. 
او مي گوید: »در این مدت شــاهد 
اجراي پروژه هایي بودیم كه سال ها به 
تعویق افتاده بود. براي نمونه مي توان 

به تعییــن تكلیف امــاك معارض و 
بازگشــایي بخش هایي از گذر خیابان 
شهید بهرامي اشــاره كرد كه پس از 
3 دهــه پرونده آن بــه جریان افتاد و 
عملیاتي شد. امیدواریم اماك معارض 
انگشت شــماري كه در این معبر باقي 
مانده نیز تا پایان ســال تعیین تكلیف 

شود.«

سید تقي حسیني 
شورایار محله 

بهداشت

سید عزیز موسوي، شورایار محله خلیج فارس جنوبي 
ساخت درمانگاه براي خدمت  رساني رایگان به محرومان

 »ســید  عزیز موســوي« شورایار 
محله خلیج فارس جنوبي از مشاركت 
شــهرداري منطقــه 81در ســاخت 
درمانگاه و قرارگاه محرومیت زدایي در 
ناحیه 5 صحبت مي كند: »مســئوالن 
شــهرداري منطقه قطعه زمیني را در 
اختیــار جهادگران و خیــران قرارگاه 
محرومیت زدایي قرار دادند تا در آنجا 

درمانگاهي بســازند تا كادر پزشــكي 
و درماني بتوانند خدمــات رایگان به 
شهروندان و خانواده هاي نیازمند ارائه 
كنند. ضمن اینكه شــهرداري منطقه 
ساخت نخستین زورخانه محله خلیج 
فارس جنوبــي را آغاز كــرده كه در 
به زودي مورد استفاده عاقه مندان به 

رشته باستاني قرار مي گیرد.«
سید عزیز موسوي 

شورایار محله خلیج 
فارس جنوبي

رحمت اهلل مصطفایي، شورایار محله یافت آباد جنوبي  
یافت آباد محله نمونه مي شود

شــورایار  مصطفایي«  »رحمت اهلل 
قدیمي محله یافت آبــاد از پروژه پازا 
به عنوان یكــي از اقدامات بي نظیر یاد 
مي كنــد و مي گوید كه تاكنون چنین 
رویــداد بزرگي در ایــن منطقه رقم 
نخورده و دور از انتظار نیســت كه با 
تكمیل و بهره بــرداري از آن یافت آباد 
به محله نمونه منطقه 81 و حتي پهنه 

جنوب تهران تبدیل شود. 
پروژه هــاي  از  مصطفایــي 
محلــي  توســعه  و  كوچك مقیــاس 
به عنوان طرح هاي گره گشا یاد مي كند 
و مي گویــد: »پروژه هــاي كوچك در 
رفاه و آســایش ساكنان بسیار اثرگذار 
است؛ موضوعي كه در 4 سال فعالیت 

شهرداري شاهد آن بودیم.«

رحمت اهلل مصطفایي 
شورایار محله 

یافت آباد جنوبي

صاحبعلي اسودي، شورایار محله شادآباد  
روزشمار بهره برداري از پروژه شهید بروجردي

 »صاحبعلي اسودي« شورایار محله 
شــادآباد سرعت بخشــیدن در اجراي 
پروژه هــاي عمرانــي و ترافیكي را از 
نقاط قوت شــهرداري منطقه مي داند 
و مي گویــد: »بــراي نمونــه مي توان 
از اجــراي پــروژه شــهید بروجردي 
در محــدوده ناحیــه 4 یــاد كرد كه 
كاربرد فرامنطقــه اي دارد و با تكمیل 

و بهره بــرداري از آن عبــور و مــرور 
شهروندان تســهیل، امنیت و آرامش 
در این گذر تأمین و شــرایط زندگي 
شهروندان بهبود پیدا مي كند. اكنون با 
تاش شبانه روزي مسئوالن شهرداري 
منطقــه فاز نخســت این پــروژه به 
افتتاح  و روزشمار  بهره برداري رسیده 

باقیمانده مسیر آغاز شده است. 
صاحبعلي اسودي 

شورایار محله شادآباد  

»منصور حاجي آبادي«  شــهروند ساكن 
خیابان حیدري شــمالي است. مي گوید: »در 
4 سال گذشته اتفاقات خوبي در این منطقه 
افتاده اســت كه اگر بخواهیم آنها را نام ببریم 
امــكان دارد تعدادي از قلم بیفتــد، اما براي 
نمونه مي توانم از عقب نشیني اماك معارض 
در كــوي زینبیه واقع در محله ولي عصر)عج( 
جنوبي بگویم  كه در 30 سال گذشته بي نظیر 

بوده اســت. با اجــراي این 
طرح، ایــن كوچه كم عرض 
و باریــك تعریــض و   تردد 

شهروندان آسان مي شود. یكي دیگر از اقدامات 
خوب  شــهرداري رنگ آمیزي و نقاشي دیوار 
ساختمان هایي است كه در طرح عقب نشیني 
اماك معارض تخریب شــده و نماي زشتي 

داشتند.«

»منصور حاجي آبادي« شهروند ساکن خیابان حیدري شمالي:   
چهره محله ما تغییرات مثبت کرد

شهروندان، به ویژه عاقه مندان به رشته هاي 
رزمي هیچ امكاناتي نداشتند  و ناچار بودند براي 
ورزش به محله هاي دیگر بروند، اما اكنون محله 
ما صاحب مجموعه ورزشي چندمنظوره به نام 
شهید دستجردي شــده و مي توانند در محل 
زندگي شــان ورزش كنند. این را »سیدجال 
بابایي« از شــهروندان ساكن در محله شادآباد 
بیان مي كند و مي گوید: »ما در محله نوجوانان 

و جوانان بااســتعدادي داریم 
كه هــر كــدام مي توانند در 
یك رشــته ورزشــي موفق 

شوند. ساخت و راه اندازي چنین مجموعه هایي 
باعث مي شود تا اســتعدادهاي ورزشي زودتر 
شناســایي و با حضور در رقابت ها و مسابقات 
توانمندي شان را نشان دهند و افتخار محله و 

منطقه شوند.«

»سید جالل بابایي« شهروند ساکن محله شادآباد:   
بهره برداري از مجموعه ورزشي شهید دستجردي

بازگشایي خیابان شهیدان بهرامي
پروژه عقب نشیني امالک معارض و بازگشایي خیابان شهیدان بهرامي در 2 جبهه شمالي و جنوبي با 
جدیت از سال 1398  کلید خورد و با همکاري دستگاه قضایي در صدور قاطعانه رأي  ماده 100 با 
هدف تحقق حقوق شهروندان خیلي زود به نتیجه رسید. اکنون بخش زیادي از امالک معارض تملک و 
تخریب شده است. 

ساخت بزرگراه شهید بروجردي
یکي دیگر از طرح هاي مهمي که در دوره جدید فعالیت مدیریت شهري به ثمر نشست پروژه ساخت بزرگراه شهید 
بروجردي در محدوده خدمات رساني ناحیه ۴ شهرداري منطقه 18 و در دل محله هاي شادآباد و 17 شهریور است 
که سال ها قبل در چند فاز عملیاتي شده و با تالش شبانه روزي خدمتگزاران  شهر فاز نخست آن به بهره برداري 
رسیده است. 
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مبارزه با کرونا به پایان 
رسیده؟ 

اوایل كه ویروس كرونا در كشــور شــیوع پیدا 
كرد، بسیاري از اداره ها و سازمان هاي محلي اقدام 
به آموزش شهروندان و ارائه بسته هاي بهداشتي از 
جمله مواد ضد عفوني كننده در مساجد و محله ها 
كردنــد. برخي از شــهروندان هــم در اجراي این 
طرح ها مشاركت خوبي داشتند، اما كم كم فعالیت ها 
كاهش پیدا كرد. این روزها از اقدام هاي مسئوالن و 
خیران براي مقابله با كرونا خبري نیست، درحالي 
كه گونه هاي جدید این ویروس هر روز ظاهر شــده  
و افراد بیشتري را درگیر مي كند. در منطقه1۷ كه 
تعداد خانوارهاي كم درآمد زیاد اســت، بهتر است 

توزیع بسته هاي بهداشتي و آموزش ها تداوم یابد. 
سميه نظري، ساكن محله وصفنارد

پاسخ مسئول
تداوم فعالیت ها در حوزه 

اطالع رساني 
ســامت  اداره  فعالیت هاي 
براي  شــهرداري منطقــه 
شــیوع  از  پیشــگیري 
ویروس كرونــا در حوزه 
اطاع رساني و پیشگیري 
ادامــه دارد و با همكاري 
تهران  بهداشت جنوب  مركز 
اقدام هاي زیادي انجام شده است. نصب 820پوستر 
اطاع رساني در ساختمان هاي شهرداري و سراهاي 
محله، برگزاري بیش از 50عنوان كاس و 40كارگاه 
آموزشي به صورت مجازي، آموزش چهره به چهره 
اهالي با حضور كارشناسان سامت، آموزش كاركنان 
و شهروندان و ضد عفوني مراكز مهارت آموزي كوثر 
یك و2 در محله هاي مقدم و امامزاده حســن)ع(، 
تهیه و توزیع 3هزار بسته ملزومات بهداشتي و ارائه 
اقام بهداشتي به بیمارستان ضیائیان در 3مرحله، 

از اقدام هاي اخیر این اداره بوده است. 
شهريار رشيدعليپور، معاون اجتماعي و 
فرهنگي شهردار منطقه17

جمع آوري نهر کوچه 
شهید کریمي نژاد

در قدیــم بــراي هدایــت آب هاي ســطحي، 
به خصــوص آب مصرفي خانواده هــا، نهرها را در 
میانه كوچه ها مي ســاختند كه مانع از ورود آسان 
خودروهــا بــه كوچه ها مي شــد و از همه مهم تر 
بوي مشــمئزكننده اي از آنها به مشام مي رسید. 
مسئوالن شهري پس از انشعاب منازل به فاضاب 
شهري مشــغول جمع آوري این نهرها شده اند كه 
فواید زیــادي دارد. چنین اقدامي در محله ما هم 
انجام شــده، اما نهر آب كوچه شهید كریمي نژاد 
جمع آوري نشــده است. این كوچه بین محله هاي 
آذري و امامزاده حســن)ع( قــرار دارد و با اینكه 
نهرهــاي هــر دو محله جمع آوري شــده، چنین 

فعالیتي در كوچه ما اجرا نشده است. 
نرگس قويدل، ساكن محله امامزاده 
حسن)ع(

پاسخ مسئول
به نوبت اجرا مي شود

جمــع آوري نهرهاي قدیمي 
و اجراي عملیــات كانیو در 
ناحیــه یك ادامــه دارد و 
امسال هزار و 200متر طول 
نهرســازي اجرا شده است. 
این عملیات در خیابان لقمان 
حكیم هم ادامه دارد كه منشعب از 
خیابان امامزاده حسن)ع( است. نهر بسیاري از كوچه ها 
جمع آوري شده و تنها چند كوچه باقي مانده است كه 
مي توان به كوچه هاي شهید كریمي نژاد، جعفري، علیها، 
نیك پي و احمدي اشاره كرد. پایان این فعالیت شهري 
به دلیل تعداد زیاد كوچه ها نیازمند وقت بیشتري است. 
به هر حال الزم است ظرفیت پیمانكار هم لحاظ شود، 
اما به اهالي قول مي دهیم این اقدام به نوبت اجرا شــود 
و در آینده نزدیك شاهد جمع آوري نهرهاي قدیمي در 
محله ها باشیم. این نهرها معضات زیست محیطي براي 

شهروندان ایجاد كرده اند. 
ابراهيم كوه نژاد، شهردار ناحيه يك 
منطقه17

آسفالت کوچه ها و 
خیابان هاي قدیمي

ســال ها از آســفالت كوچه هــا و خیابان هــاي 
منطقه1۷ مي گذرد و چاله هاي زیادي در آنها ایجاد 
شده است. به همین دلیل آب باران در آنها باقي مانده 
و از ســوي دیگر در   تردد خودروها و عابران مشكل 
ایجاد مي كند. خودم چند بار شــاهد زمین خوردن 
موتورســوارها به خاطر افتادن در این چاله ها بوده ام 
كه منجر به آسیب دیدگي موتورســواران و راكبان 
آنها شده است. از مســئوالن شهرداري مي خواهیم 
براي حل این معضل قدیمي چاره اي بیندیشــند و 
در صورت امكان آســفالت كلي و اساسي كوچه ها و 
خیابان هاي منطقه را انجام دهند. بهتر است این كار 
با اولویت خیابان هاي اصلي و قدمت معابر انجام شود. 
مرتضي جهاني، ساكن محله يافت آباد 

پاسخ مسئول
160معبر آسفالت شده 

است
یكي از مشكات محله هاي 
قدیمي  آســفالت  منطقه 
معابر اســت كه مدیریت 
شــهري با وجود كمبود 
منابع مالي، آسفالت كامل 
یا روكش و ترمیم آنها را در 
برنامه هاي خود گنجانده است. 
سال گذشته 53هزار و 368مترمربع از معابر منطقه 
با استفاده از 6هزار و ۷61تن آسفالت مناسب سازي 
شــد كه در 50معبر به ســرانجام رســید. در 2ماه 
ابتدایي امسال هم 110معبر منطقه لكه گیري شد. 
در این اقدام 10هــزار و 382مترمربع از كوچه ها و 
خیابان ها آسفالت شد كه براي این كار از یك هزار 
و 315تن آســفالت استفاده كردیم. این عملیات به 
2روش لكه گیري و روكش دســتي انجام شد كه در 
بخش عملیات لكه گیري ۷90تن آسفالت و در بخش 
روكش دستي 525تن آسفالت در معابر توزیع شد. 

داود لطفي، شهردار منطقه17

آموزش نگهداري از 
درختان میوه در تابستان

با گرم شــدن هوا بسیاري از شــهروندان براي 
نگهداشت مناســب گیاهان و درختاني كه در خانه 
دارند با مشكل مواجه شده اند. بیشتر این مشكات 
در نحوه نگهداري از درختان میوه مثل انگور، انجیر 
و انار است و بسیاري از شهروندان نمي دانند چطور 
مي توان به آنها رســیدگي كرد تا خشك نشده یا از 
میوه دهي آنها كاســته نشــود، البته اطاع دارم كه 
واحدي در شهرداري براي راهنمایي شهروندان وجود 
دارد كه مي تواند اطاعات مفیدي به شهروندان براي 
نگهداري از گل ها، گیاهــان و درختان بدهد، اما از 
چگونگي ایجــاد ارتباط با آنها بي اطاع هســتم و 

نمي دانم هزینه اي دریافت مي شود یا خیر. 
مرضيه سلطاني، ساكن محله مقدم 

پاسخ مسئول
مشاوره رایگان بگیرید

خدمت رســاني به شهروندان 
مشــاوره هاي  بخــش  در 
دیربــاز  از  گیاه پزشــكي 
جــزء فعالیت هاي كلیدي 
مركز تحقیقــات، آموزش 
و مشــاوره فضــاي ســبز 
بوده  منطقــه1۷  شــهرداري 
است. براي خدمت رساني به پوشش گیاهي خانه ها 
و معابر مسكوني هم ارائه مشاوره هاي گیاه پزشكي 
روزانه در مركز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضاي 
سبز توسط كارشناسان متخصص به شكل حضوري 
و رایگان انجام مي شــود. عاوه بر پاسخ به سؤاالت 
و مشــكات اهالي در خصوص نحوه نگهداشــت 
درختان و گیاهان آپارتمانــي آموزش هاي الزم و 
مدیریتي هم در این حوزه به آنان ارائه مي شــود و 
عاقه مندان براي دریافت این مشــاوره هاي رایگان 
مي توانند با شماره 96042633 تماس بگیرند تا در 

اسرع وقت راهنمایي شوند. 
عليرضا فرخي، رئيس اداره فضاي سبز 
شهرداري منطقه17

 ابوذر چهل امیراني

  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.

برای اعالم مشکالت محله خود با ما تماس بگیرید

پـیگیری از ما
 پـاسخ از مسئوالن
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بچه محل

معلمي و ســر و كار داشــتن با دانش آموزان 
آرزوي روزهاي كودكي اش بود. از كودكي به جمع 
كردن بچه هاي كوچك تر از خود و تدریس به آنها 
عادت داشت و با ورود به مدرسه هم معلمانش او را 
به عنوان سرگروه یا گرداننده كاس در مواقعي كه 
در مدرسه نبودند انتخاب مي كردند. مروتي با اشاره 
به اینكه با همین عاقه دیرین در دانشگاه رشته 
معلمي تاریخ را انتخاب كرده است، مي گوید: »از 
بدو تولد ساكن محله خاني آباد نو بودیم و نخستین 
مدرســه اي كه خدمتم در آن شروع شد مدرسه 
»مریم زندي نیــا« در محله نعمت آباد بود. مدتي 
پس از آن به عنوان معلم تاریخ و مشاور در مدرسه 
»شاهد اطهر« فعالیت كردم و تدریس در مدرسه 
نمونه دولتي زینب كبري)س( آخرین مدرسه اي 

اســت كه تا ســال1394 در آن فعالیت 
داشــتم. پس از آن 2ســال مدیریت 

پژوهش ســراي جوانه منطقه19 را 
به عهده گرفتم و با لطف دوستان 

ســال1396  از  منطقــه1۷ 
پژوهش ســراي  در 

ایــن  امام هــادي)ع( 
منطقه فعالیتم را 

كــردم.«  آغاز 
معلــم 

4۷ساله اي كه دارنده مدرك دكتراي رشته تاریخ 
است با اشــاره به اینكه ذوق معلمي باعث شد تا 
همــه توانش را در این حرفه بگــذارد، مي گوید: 
»خوشــبختانه با تاش هایي كــه براي خاقیت 
در ســبك تدریس و ایجاد عاقه در دانش آموزان 
به كار مي گرفتم از همان نخستین سال فعالیت 
عنوان معلم نمونه منطقــه را به خود اختصاص 
دادم.« وي در ادامه با اشــاره به اینكه پس از آن 
به جشنواره اســتاني راه پیدا كرده و معلم نمونه 
اســتان شده اســت، مي گوید: »طي این سال ها 
4بار معلم نمونه اســتان و 2بار هم به عنوان معلم 
نمونه كشور انتخاب شده ام. یكي از آنها مربوط به 
جشنواره الگوهاي برتر تدریس در رشته تاریخ بود 
و الگوهایي را ارائه دادم كه نوآوري و روش 
جدیدي را در تدریس به دانش آموزان 

مطرح مي كرد.«

مدیر نمونه کشوري در 
جشنواره ملي خالقیت

مروتي عــاوه بر تدریس، در 
فعالیت هاي پژوهشي هم موفق 
عمل كرده است. مي گوید: »این 
نوع فعالیت هــا را از همان ابتدا 
با شــركت در جشــنواره هاي 
پژوهشــي مختلف و نوشتن 
شــروع  كتــاب 
نویســنده  كردم. 
2۷عنــوان كتاب 
حوزه هــاي  در 
مختلــف تاریــخ، 
كمك  و  آمــوزش 

آموزشي و پژوهشي هستم و بیش از 20عنوان 
مقاله به چاپ رسانده ام. با توجه به اینكه گرایش 

تحصیلي ام مطالعات خلیج فارس اســت بیشتر 
كتاب هاي تألیفي و مقاالتي كه نوشــته ام  به این 
موضوع اختصاص دارد.« این مدیر ســاكن محله 
خاني آباد نو از ســابقه همكاري اش با دفتر تألیف 
كتاب هاي درســي و ارتباط مســتمرش با گروه 
تاریخ چنین مي گوید: »عضو شوراي برنامه ریزي 
كتاب هاي درسي بودم و همان سال كه مقرر شد 
براي دانش آموزان عشــایر كتاب بنویسیم همراه 
با یكــي از همكارانم تألیف كتــاب تاریخ در این 
زمینه را شــروع كردیم كه همان زمان به چاپ 
رسید.« آغاز همكاري با پژوهشكده ها و عضویت 
در هیأت علمي پژوهشكده تاریخ اسام، همكاري 
با دفتر مجله رشد و نوشتن مقاالت مستمر براي 
این نشــریه موضوعات دیگري است كه مروتي با 
اشاره به آن مي گوید: »از سال1390 در دوره هاي 
مختلف داور كتاب رشد بودم و االن هم به عنوان 
داور منابع مكتــوب و غیرمكتوب دفتر پژوهش 
فعالیت دارم. این در حالي اســت كه طي 2سال 
اخیر كتاب تاریخ قاجاریه ام در جشــنواره رشــد 
به عنوان كتاب ســال انتخاب شده و سال1400 
هم به عنوان مدیر نمونه كشوري در جشنواره ملي 

خاقیت انتخاب شدم.« 

»سنگر مهرباني« به قلم دانش آموزان 
منطقه17

»همه دانش آمــوزان از خاقیت برخوردارند. 
مهم این اســت كه بتوانیم آن را در مسیر درست 

را  اســتعدادها  و  بدهیــم  قــرار 
موضوعي  این  كنیم.«  عملیاتي 

اســت كه مروتي با بیان آن مي گوید: »با اعتقاد 
به این موضوع ســال گذشــته در پژوهش سراي 
امام هادي)ع( حــدود 10طــرح دانش آموزي را 
تــا ثبت اختراع پیش بردیــم و حتي طرح یكي 
از دانش آمــوزان را به مرحلــه بازاریابي و فروش 
رســاندیم. « او از جمــع آوري بیش از 540طرح 
از دانش آمــوزان منطقــه1۷ در روزهاي كرونا و 
راهیابي آنها به مرحله اســتاني چنین مي گوید: 
»از دانش آموزان همه گروه هاي سني منطقه1۷ 
خواستیم تا دلنوشته هاي خود را در قالب تقدیر 
و تشكر از پرستاران و كادر درمان براي ما ارسال 
كنند و با انتخاب بهترین ها، آنها را به مجموعه اي 
ارزشمند تبدیل كردیم. بیش از 250اثر به دست 
ما رســید كه از بین آنها 35اثر نمونه را انتخاب و 
در كتابي با عنوان »سنگر مهرباني« چاپ كردیم. 
نســخه هاي كتاب بعد از چاپ بین دانش آموزان، 

مدیران مدارس، كادر درمان و... توزیع شد.«

 28ســال از ســابقه خدمتش مي گذرد، اما همچنان پرتالش اســت و با توان بسیار در این 
زمینه فعالیت مي كند. »زهرا مروتي« معلم باســابقه درس تاریخ و مدیر كنوني پژوهش ســراي 
امام هادي)ع( ساكن قدیمي منطقه19 است كه عالوه بر درخشش در حوزه معلمي، مؤلف 27جلد 
كتاب است و طي این سال ها بارها به عنوان معلم نمونه استان و كشور انتخاب شده است. كسب 

عنوان مدیر نمونه در جشنواره ملي خالقیت سال1400 بهانه اي شد تا با او همراه شویم. 

 زهرا بلندي

 همراه با مدیر برگزیده جشنواره ملي خالقیت
 که ساکن منطقه19 است

 دوست دارم
 تاریخ محله را بنویسم

ارتباط 
صمیمي با 

دانش آموزان منطقه19
اين روزها فعاليت رسمي در منطقه19 ندارد، اما كماكان 
با دانش آموزان قديمي منطقه و اولياي آنها ارتباط دارد. 

مروتي با بيان اينكه مناطق1۶، 17، 18 و 19 معمواًل با 
مشاركت يكديگر به اجراي برنامه مي پردازند، مي گويد: 
»با وجودي كه در منطقه19 تدريس نمي كنم، ولي هنوز 

عرق خاصي به اين منطقه و دانش آموزانش دارم و 
بسياري از آنها براي دريافت مشاوره تحصيلي، 

نوشتن مقاله و... با من در ارتباطند و هر 
كمكي در توانم باشد از آنها دريغ 

نمي كنم.«

چاپ 
كتاب تاريخ منطقه 

مشاركت شهرداري را مي طلبد
»خيلي دوست داشتم درباره جغرافياي تاريخي منطقه، 
تاريخچه نامگذاري محله ها و... اطالعات كسب كنم و در 

اين زمينه كتاب بنويسم. « زهرا مروتي با بيان اين موضوع و با 
اشاره به اينكه به تنهايي از عهده اين كار برنمي آيد، مي گويد: 

»دوست داشتم در اين زمينه با شهرداري همكاري داشته باشم. 
اين كار همكاري يك نهاد يا مركزي مانند شهرداري را مي طلبد 

تا بتوانيم ضمن دسترسي به بانك اطالعاتي مجوز كار هم 
داشته باشيم. اين درحالي است كه انجام چنين كاري 

عالوه بر اطالعات كتابخانه اي نيازمند تحقيقات 
ميداني است و بايد با قديمي هاي منطقه، 

ريش سفيدان و... هم گفت وگو كنيم.«
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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

بهره برداری از بیمارستان 
تخصصی کودکان، به زودی

ســاخت بیمارســتان 2۷0 تختخوابی کودکان 
حکیم که از 2 ســال پیش توســط خّیران و با 
مشــارکت شــهرداری منطقه 18 آغاز شــده بود به 
مراحــل پایانی رســیده و به زودی بــه بهره برداری 

می رسد. 
به گزارش خبرنگار همشــهری محله، این پروژه 
به طــور صددرصدی تکمیل و تجهیز شــده و اکنون 
دانشــگاه علــوم پزشــکی درصدد جــذب نیروهای 
متخصــص برای آغاز فعالیت آن اســت. مســئوالن 
تاش می کنند از فارغ التحصیان رشته های پزشکی 
که بومی و ســاکن منطقه هســتند برای کار در این 

مجموعه پزشکی استفاده کنند. 
بیمارســتان فوق تخصصی کودکان حکیم توسط 
خّیــران گمنام در خیابان شــهید منصور عمرانی در 
محدوده ناحیه 2 شــهرداری منطقه ســاخته شده 
و از ویژگی هــای بارز آن می توان به ســاخت خط 3 
مترو تهران، مجتمع فروشــگاهی و خدماتی، مسیر 

دوچرخه سواری و پایانه اتوبوسرانی اشاره کرد. 

تعویض ویلچرهای اسقاطی با نو 
 به همت حوزه بســیج 265، شــورایاری محله 
خزانــه بخارایــی و جمعــی از خّیــران طرح 
جایگزینی و تعویض ویلچرهای اسقاطی و از کارافتاده 

معلوالن و جانبازان به اجرا در آمد. 
به گفته »مهدی پورآقایی« معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه 16، این طرح با هدف بهبود 
وضعیت   تردد معلوالن و جانبازان وکمک رســانی به 
خانواده های کم برخوردار که از طرف کاســبان محله، 
معتمدان و شــورایاران، حوزه های مقاومت بســیج و 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه 
معرفی می شــوند، در این نقطــه از منطقه به صورت 
آزمایشــی آغاز شده و با مشارکت افراد خیر به تدریج 

در محله های دیگر به اجرا درخواهد آمد. 

 خط کشی و آرام سازی ترافیکی
 در 26معبر عمومی

عملیات خط کشــی و آرام ســازی ترافیکی در 
26نقطــه از معابر منطقه19 بــا هدف افزایش 
 ایمنی شــهروندان و ســهولت   تــردد خودروها اجرا 

شد. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه19 با 
اعام این خبر گفت: »خط کشی محوری 23هزار متر 
طول از معابر منطقه و 850متر خط کشــی عابرپیاده 
در 26معبر منطقه از جمله خیابان های شهید شکری، 
میثاق، میعاد، شقایق، صمدی، مهران، ماهان، شکوفه 
و... انجام شــده، این در حالی اســت که خط کشــی 
عابرپیاده با رنگ زرد و نقاط برجسته میانی در خیابان 
میثاق جنوبی هم با هدف مناسب ســازی معابر ویژه 

نابینایان اجرا شده است.«
»علیرضا مرآتــی« همچنین از اجــرای عملیات 
ساخت پهلوگاه اضطراری در بزرگراه آزادگان تقاطع 
پل صنیع خانی خبر داده و افزود: »این اقدام ترافیکی 
برای توقف اضطــراری خودروها در مواقع نقص فنی 
وبروز تصادفات انجام شــده است.« مرآتی با اشاره به 
آغازعملیات ساخت سرپناه ایستگاه اتوبوس و تاکسی 
در پایانه اتوبوســرانی شــاهد گفت: »طــی اقدامات 
ترافیکی اخیر پایانه اتوبوسرانی شهرک شهید شکری 

نیز خط کشی شد.«

هویتپیشخوانپیشخوان

ماجرای ملکه توران و »عمارت مجدالدوله« 

شــهروندان قدیمی محله علی آباد می دانند که سابقه شــکل گیری این محله به بیش از 
250 سال قبل مربوط می شود. شهرت اصلی محله علی آباد مربوط به دوران حضور 2 چهره 
معروف اســت. یکی ملکه توران همسر رضا شاه و دومین نفر مجد الدوله از درباریان شاه که 
در این محدوده زمین و اماک بسیاری داشتند. در آن روزگار ساکنان محله جزو رعیت های 
ملکه توران بودند و به کار در مزارع کشاورزی و کوره پز خانه های علی آباد مشغول بودند. یکی 
از خیابان های معروف روزگار قدیم به »جاده عمارت« شــهرت داشــت که در حال حاضر به 
نام خیابان شــهید همدانی تغییر نام داده است. دلیل نامگذاری این جاده وجود ساختمان و 

عمارت مجد الدوله بود که در فاصله کمی تا قلعه ملکه توران واقع شده بود. 
در خیابان شهید همدانی 8 مدرسه و آموزشگاه کوچک و بزرگ وجود دارد. جالب اینکه 
محل ساخت این مدارس همان امارات شاهانه مجد الدوله بود که پس از انقاب صرف بر آورده 

شدن نیازهای آموزشی دانش آموزان ساکن در این محدوده شده است. 
»حســین باقری« از اهالی بومی علی آباد شــمالی اطاعات خوبــی در زمینه چگونگی 
شــکل گیری این محله دارد. وی عنوان می کند که ساکنان اولیه »قریه علی آباد مجد الدوله« 
همه رعیت بودند و در زمین های کشــاورزی ملکه تــوران کار می کردند. آن زمان اهالی از 
امکانــات ناچیزی برخوردار بودند. در قریه علی آباد مکتبخانه ای وجود داشــت که بچه های 

کوچک و بزرگ در کنار هم درس می خواندند. 

جشنواره مجازی »دانش آموز و ترافیک«
کوچه ها تا قبل از توســعه و 
ساخت آپارتمان ها و مجتمع های 
مســکونی متعــدد در محله ها، 
مهم تریــن پاتوق بچه ها در فصل 

تابستان بود.
 آنها صبح تا عصر در کوچه ها 
گــرد هم آمــده و بــا بازی های 
ســرگرم  را  خودشــان  مختلف 
می کردند. البته این بازی ها فقط 
جنبه سرگرمی نداشت و کودکان 
زندگی را تمرین می کردند و یاد 

می گرفتند بــا همدلی و اتحاد کارهای بزرگی انجام دهند. آنها در این بازی ها یاد می گرفتند 
که چطور از عهده مشــکات بر آیند و رفتارهای درست با اطرافیان را تمرین می کردند. حاال 
که محله ها برای کودکان به دالیلی از جمله   تردد زیاد موتورسیکلت ها و خودروها خطرآفرین 
شده و همسایه ها نیز ارتباط کمتری با یکدیگر دارند، بیشترین وقت بچه ها در فضاهای مجازی 
تلف می شود و در حقیقت می توان گفت به پاتوق اصلی آنها تبدیل شده است. کارشناسان و 
روان شناســان بارها درباره خطرات حضور زیاد کودکان در این فضا هشدار داده و خانواده ها از 
آن باخبرند. بنابراین باید کودکان را به استفاده بهینه از فضای مجازی ترغیب کرد. مسئوالن 
شــهرداری منطقه1۷ هم با برگزاری جشــنواره مجازی »دانش آموز و ترافیک« در تاشند تا 

فرهنگ ترافیک کودکان را با مشارکت دادن آنها در این حوزه ارتقا دهند.
 احتــرام به حقــوق عابران پیاده، اســتفاده از حمل ونقل عمومــی و دوچرخه، همچنین 
فرهنگسازی درخصوص احترام موتورسواران به قوانین از آموزش هایی است که در این محیط 
مجازی ارائه می شــود و بچه ها می توانند برای ثبت نام و ارســال آثار خود در قالب نقاشــی و 
عکــس و فیلم با تلفن همراه به پایگاه اینترنتیtraffic ـ festival.ir یا شــماره واتســاپ 

0902۷۷۷۷001 و 0905۷562933 مراجعه کنند. 
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الو محله

تعطیلی ایستگاه دوچرخه  پاسخ مسئول
بوســتان بهمــن بــه دلیــل نقــص فنی 
دوچرخه هــا و همچنین تعییــن پیمانکار 
جدید بــرای بهره برداری بود که تا هفته 

آینده برطرف خواهد شد. 
مهدی پورآقایی، معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه 16

مشــکلی که شــهروندان  پاسخ مسئول
ساکن شــهرک صاحب الزمان)عج( مطرح 
کردند درســت اســت، اما انجام این کار 
منــوط اســت بــه عقب نشــینی امالک و 
مستغالت این خیابان و تا قبل از تخریب 
و نوسازی امالک این وضع همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
سروش نعمتی، شهردار ناحیه3 

طرح فوریتی پاکســازی و  پاسخ مسئول
جمــع آوری علف های خشــک و هــرز در 
دستور کار معاونت خدمات شهری منطقه 
قرار گرفته و تاکنون جمع آوری علف های 
هرز بوستان شــقایق در محله خانی آباد 
جنوبی برای جلوگیری از آتش سوزی اجرا 
شــده اســت. این راهــکار ســاده  برای 
پیشگیری از هر حادثه احتمالی در فصل 
گرما به صورت مستمر اجرا خواهد شد. 

حمید موسوی خالدی، رئیس اداره 
امور شهری و محیط زیست ناحیه یک 
منطقه19

چرا ایستگاه دوچرخه 
بوستان بهمن تعطیل است؟ 
چنــد هفته ای اســت که  منطقه 19
ایستگاه دوچرخه ســواری بوستان بهمن 
تعطیل شده و شــهروندان نمی توانند از 
خدمات آن استفاده کنند. کاش مسئوالن 
تدابیری بیندیشند که این ایستگاه ها در 

طول تابستان فعالیت داشته باشند. 
سوسن اميری از نازی آباد 

در انتظار تعریض 
پیاده روهای خیابان آتشبار 

بیش از 50 سال است در  منطقه 19
خیابان آتشبار شهرک صاحب الزمان)عج( 
زندگی می کنم. یکی از مشــکاتی که 
اهالی با آن دســت به گریبانند باریکی 
عرض پیاده روهاست که در بعضی جاها 
به کمتر از یک متر می رســد. رهگذران 
ناچارنــد برای عبــور و مــرور از طول 
خیابان استفاده کنند که خطرناک است 
امیدوارم روزی پیاده روهای خیابان های 
اصلی شهرک صاحب الزمان)عج( تعریض 

شود. 
جمعی از اهالی خيابان آتشبار

پاکسازی علف های هرز در 
فصل گرما

در روزهای گرم تابســتان  منطقه 19
جمع آوری به موقع علف های خشــک و 
هرز از خسارات ناشی از آتش سوزی های 
بــه محیط زیســت جلوگیری  احتمالی 
می کند. درخواست اهالی محله خانی آباد 
جنوبی از مسئوالن خدمات شهری توجه 
بیشــتر به بوســتان های محلــه و رفع 

علف های خشک است. 
علی فرهمند، ساکن محله 
خانی آباد جنوبی

محل کنوني مدارس در محله علي آباد روزگاري عمارت مجدالدوله بود

از محله چه خبر
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