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بزرگ ترین مرکز تسهیل و توسعه 
کسب و کار اجتماعی شهر تهران 
)توتیــا( با ظرفیت آموزشــی بیش از 
120شهروند در منطقه19 آغاز به کار 

کرد. 
شــهردار منطقــه19 با اشــاره به 
راه انــدازی ایــن مرکــز بــا همکاری 
تسهیلگران توسعه کسب و کار گفت: 
»فعالیت این مرکز در قالب طرح آموزش 
و ارتقــای توانمندی ها، تســهیلگری، 
توســعه کارآفرینی و توانمندســازی 
کسب و کارهای اجتماعی آغاز شده و 

با ایجاد امکان استقرار دفتر مشاوره، دفتر تسهیلگری، دفتر تسهیالت ویژه 
کارآفرینان، سالن گفت وگو، بازارچه خوداشتغالی و کارگاه هایی که به صورت 
آموزشی و آزمایشی در مرکز فعالیت می کنند، کار خود را آغاز کرده است.«

»علی توکلی« با بیان اینکه این مرکز با مساحت هزار مترمربع در خیابان 

مهران نبش کوچه نیکوبین واقع شده 
و بــا مجهز شــدن به 12اتاق شــامل 
واحدهای مشاوره حقوقی، کارآفرینی، 
اجتماعــی، 6کارگاه،  بیمه، مددکاری 
یک کالس مجهز و همچنین ســالنی 
بــه مســاحت حــدود 150مترمربع 
مکان مناســبی بــرای تولید محتوای 
استارتاپ های جامعه محلی، راه اندازی 
کافه کســب و کار به عنــوان پاتوقی 
برای بیان ایده هــا، برپایی بازارچه های 
دوره های  برگــزاری  و  خوداشــتغالی 

آموزشی محسوب می شود.«
به گفته توکلی، مشــاوره فردی و شغلی در این مرکز کاماًل رایگان است 
و در حال حاضر 4کارگاه از 6کارگاه موجود در زمینه های تولید بســته های 
مراسم ترحیم و شادی، تولید صنایع دستی چوبی و چرمی و گلخانه خانگی و 

تولید جلبک با حضور تولیدکنندگان فعال شده است. 

تیتر یک

آغاز به کار بزرگ ترین مرکز توسعه کسب و کار در منطقه 19

ورزشگاه اختصاصی بانوان در یافت آباد ساخته می شود
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه18 از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی ساخت 
ورزشــگاه اختصاصی بانوان در محله یافت آباد خبر داد. »فریبا فتحی« با بیان اینکه یکی از 
اهداف اجرای این پروژه برقراری عدالت اجتماعی و فراهم ساختن فضایی مناسب برای ورزش 
بانوان بوده است ادامه داد: »بانوان جامعه مانند آقایان باید از حق و حقوق یکسانی برخوردار 
باشند، اما در واقعیت مشاهده می شود که درصد باالیی از این امکانات در اختیار یک قشر قرار 
می گیرد و جایی برای بروز توانایی و استعداد دیگران باقی نمی ماند. فراموش نکنیم که بانوان 
بااســتعداد نوجوان و جوانی در منطقه18 زندگی می کنند که در رشته هایی مانند تیراندازی، 
شــطرنج، دارت، وزنه برداری، کشتی و... می توانند افتخارآفرین باشند، بنابراین با ساخت این 
پروژه ها می خواهیم فرصت بروز استعدادشــان را فراهم کنیم.« ورزشــگاه اختصاصی بانوان 
منطقه18 در زمینی به مســاحت تقریبی هزار مترمربع در حال ساخت است و 682 مترمربع 
مســاحت دارد و قرار است در آینده نزدیک به آکادمی رشته های مختلف ورزشی ویژه بانوان 

تبدیل شود.

ساخت توقفگاه اضطراری در بزرگراه آزادگان
به همــت معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
منطقه16 پروژه ســاخت توقفگاه اضطراری شروع و با 
همکاری پلیس راهور درکمترین زمان ممکن اجرا شد. 
معــاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار منطقه16 
درباره اهمیت اجرای این پروژه گفت: »ساخت توقفگاه 
اضطــراری در محدوده غرب به شــرق بزرگراه آزادگان 
نرسیده به پل فداییان اســالم با هدف باالبردن ضریب 
ایمنــی در عبــور و مرور خودروها و بــا توجه به توقف 
غیر ایمن خودروهای ســنگین در حاشیه کناری مسیر 
تندرو که پیش از این منجر به افزایش تصادفات رانندگی و خســارت های جانی و مالی شده 

بود به اجرا در آمده است.«
»علی محمد کریم پور« درباره مســاحت و ابعاد توقفگاه اضطــراری گفت: »این پروژه در 
زمینی به مســاحت 577 مترمربع و در عرض 5 مترو 60 سانتیمتر و طول103 متر با در نظر 
گرفتن همه شــاخص ها و استانداردهای ترافیکی به بهره برداری رسیده و پیش بینی می شود 
که با اجرای آن رانندگان عبوری در شرایط مطلوب و ایمن در این محور   تردد کنند و شاهد 

کاهش محسوس حوادث ترافیکی در این محور باشیم.«

چهره
نخبه علمی - ورزشی ساکن منطقه18:

خانواده در موفقیت 
فرزندان نقش زیادی دارد

یادداشت

مسافری و پیامی 
از سرزمین شام

عبارت مدافع حرم از اوایل ســال 1392در 
جامعــه ایران رایج و به کســانی اطالق شــد 
که بــرای دفاع و جلوگیــری از تخریب حرم 
حضرت زینب)س( بــرای جنگ با تکفیری ها 
به ســوریه اعزام شــدند. بعدها معلوم شد که 
هــدف گروه هــای تکفیری نه تنها تســلط و 
اشغال سوریه، بلکه ضربه زدن و تصرف عراق، 
ایران و افغانســتان برای ایجاد امارات اسالمی 
بوده اســت. مقام معظم رهبــری می فرمایند: 
»این کســی که از اینجا بلند می شود، می رود 
در عراق یا در ســوریه به عنوان دفاع از حریم 
اهل بیت)ع( در مقابل این تکفیری ها می ایستد، 
در واقع دارد از شهرهای خودش دفاع می کند. 
البته نیت آنها خداســت، امــا واقع قضیه این 
اســت؛ این دفاع از ایران است، دفاع از جامعه 

اسالمی است.«
در آســتانه هفته دفاع مقــدس پیکر پاک 
شــهید مدافع حرم »مرتضی کریمی« پس از 
4سال در سوریه در عملیات تفحص کشف شد 
و به جمع شــهدای منطقه 18 پیوســت و در 
جوار همرزمانش در آرامستان بهشت زهرا)س( 
آرام گرفت. منطقه ما ایــن افتخار را دارد که 
1200 خانواده شــهید در این نقطه سکونت 
دارند و از میان این تعداد، 2خانواده با 3شهید 
و 24 خانواده با 2 شهید وجود دارند. همچنین 
شایان توجه اســت که منطقه 18، 18شهید 
مدافع حرم تقدیم امنیت انقالب اسالمی کرده 
است. شهید کریمی در چنین محیطی زندگی 
کــرد و اکنون نامش در زمره شــهدای محله 

می درخشد. 
در همیــن حــال، تعداد قابــل توجهی از 
رزمندگان مدافــع حرم در منطقه ما حضور و 
فعالیت دارند. اکنون حــدود 400 نفر از این 
عزیزان در قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی 
جنوب تهران مشــغول فعالیت های جهادی و 
خدمت رسانی به حاشیه نشینان و کپرنشینان 
جنوب تهران هستند. این نیروها در طرح های 
مختلف عمرانی، فرهنگی و امدادی فعالند؛ از 
حضور در مناطق بحران زده برای ساخت خانه 
و سرپناه تا تهیه و ارسال بسته های معیشتی و 
ارزاق برای خانواده های نیازمند و بی سرپرست. 
شــهید مرتضی کریمی هــم در این قافله 
پیشــرو بود و اگر حادثه ای در کشــور اتفاق 
می افتــاد در صــف اول خدمت رســانی قرار 
می گرفــت. خود را کنار مردم و مســتضعفان 
می دید و از هیچ خدمتــی به محرومان دریغ 
نمی کــرد. زندگی و  منش شــهید کریمی و 
شهادت غریبانه او در سوریه پیامی مهم برای 

ما دارد و آن خدمت بی منت به مردم است. 
امــور ایثارگران شــهدای منطقه 18 برای 
شناســاندن سیما و ســلوک این بزرگواران و   
ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت در 4 ســال 
گذشــته توانســته اســت طرح سرگذشــت  
پژوهشی شــهدای منطقه 18 را محقق کند 
و تاکنون کتاب شــهدای 7 ناحیه به تفکیک 
هر ناحیه تهیه و چاپ شــده است. بی  تردید، 
مسیری که شهدای مدافع حرم انتخاب کردند 
امتداد راه شــهدای انقالب اســالمی و دوران 
دفاع مقدس است و امیدواریم با این تالش های 

فرهنگی این راه همچنان پررهرو بماند. 

بهبود فعالیت کارآفرینان محلی با »توکام«
رئیس اداره بانوان شــهرداری منطقه17 از راه اندازی 
ســایت توکام )توســعه کارآفرینی محلی( با همکاری 
سازمان نوســازی شهر تهران برای بهبود شرایط کسب 

و کار کارآفرینان محلی خبر داد. 
»اکــرم مقدم« گفت: »با راه اندازی این ســایت قرار 
است محصوالت تولیدی جامعه هدف که بانوان کارآفرین 

محلی  هستند، به بازارهای هدف معرفی شود.«
وی افزود: »در دنیای امروزه به ویژه در شــرایط حال 
حاضــر جهان، با به وجود آمدن پدیده همه گیر ویروس 
کرونا، کســب و کارهای محلی برای ایجاد و گســترش خود الزم است تا از طریق وسایل و 

ارتباطات جمعی همچون اینترنت به حیات خود ادامه دهند.«
مقدم ادامه داد: »هدف از ایجاد این فضا برای کارآفرینان محلی، ایجاد محیطی امن برای 
عرضه و فروش محصوالت تولیدی خودشــان است. کارآفرینان محلی می توانند برای اطالع 
بیشتر و تبلیغ و ارائه محصوالت خود به اداره بانوان شهرداری منطقه17 مراجعه یا با شماره 

96042584 تماس بگیرند. نشانی این سایتwww.tokam.ir است.«

علمی  نخبــه  زمانپور«  »مرتضــی 
ورزشــی ســاکن منطقــه18 بــا 
خانــواده اش در بلــوار مدائــن و خیابان 
گلستان زندگی می کند. او متولد 13 تیر 
سال 1379 است و اکنون به عنوان یکی از 
دانشجویان ممتاز در رشته علوم تغذیه در 
دانشگاه شــهید بهشتی تحصیل می کند. 
زمانپور کارنامه درخشــانی در طول مدت 
تحصیلش دارد که آخرین آن کسب مقام 
اول و مدال طال بین دانشجویان دانشگاه 
شهید بهشتی و همچنین کسب مقام دوم 
و مدال نقره کشوری در المپیاد بازی های 
فکری و رایانــه ای دانشــگاه های وزارت 
بهداشــت و درمــان اســت. او در ابتدای 
والدینــش  زحمــات  از   صحبت هایــش 
»رضا زمانپور« پدر و »سوســن قاسمی« 
مادرش قدردانی می کنــد و می گوید که 
خانواده در موفقیت فرزندان نقش زیادی 
دارد. او همچنیــن از حمایت های معنوی 
دکتر »امام هادی« معاون دانشــجویی و 
فرهنگــی، دکتر»ســید امیــر محمــد 
مرتضویان« رئیس دانشگاه علوم تغذیه و 
صنایع غذایی، دکتر»علیرضا زالی« رئیس 
دانشــگاه شــهید بهشــتی و همچنین 

در  رســتمی نژاد«  دکتر»محمــد 
ارتقای بنیه علمی دانشجویان 

تسهیل حضور  و همچنین 
آنان در میادین و رقابت های 
علمی و آموزشــی تشــکر 

می کند و می گوید: »با 
اینکه من حدود 15 

ســابقه  ســال 
در  شــــــرکت 
بازی هـای فکری 
دارم،  رایانه ای  و 
نبود  اگــر  امــا 
حمـــــایـــت 
مسئوالن دلسوز 
دانشگاه رسیدن 

بــه قهرمانــی کاری 
سخت و دشوار بود.«

یوسف عباسی
رئیس امور ایثارگران شهرداری منطقه18

مجله خبری مجله خبری

علیرضا مرآتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار منطقه 19تاکید کرد
لزوم همگرایی نهادها برای رفع مشکالت ترافیکی

عدم رعایــت اصول فنی در طراحی و اجــرای بزرگراه ها و معابر درجه2 و 
مسیرهای پخش کننده و جمع کننده از معضالت مهم در معابر شهری هستند، 
اما به دلیل عدم شــناخت مســائل فنی معمواًل بســیاری از این نکات مغفول 
می مانند. با توجه به وجود بیش از 36کیلو متر بزرگراه در منطقه19 که مستعد 
بروز تصادفات فوتی و جرحی و خسارتی هستند باید تمهیداتی با هدف کاهش 
تلفات انســانی و تصادفات اتخاذ شــود. این امر طی ســالیان گذشته با ارائه 
پیشــنهاداتی همچون اصالح هندســی و تغییرات حتی در ساختار و عملکرد 
یک معبر همواره از سوی معاونت حمل ونقل و ترافیک و پلیس راهور در اولویت 

برنامه ها بوده است. 
 از مهم ترین راهکارهای پیشــنهادی مطرح شــده در معابر اصلی و درجه2 می توان به 
کاهش سرعت در برخی معابر بزرگراهی مانند بزرگراه تندگویان، کاهش عرض معبر، اضافه 
شــدن الین ها در محل تبادالت و خروجی و ورودی ها، نصب سرعتکاه آسفالتی، خط کشی، 
نصب حفاظ بتنی نیوجرســی به جای گاردریل در رفیوژ میانی و حاشیه دارای مانع، نصب 
دوربین کنترل سرعت و اصالح هندسی و آشکار سازی مسیر با شبرنگ و چراغ های راهنمایی 
و ال ای دی و نگهداری تجهیزات ترافیکی اشــاره کرد. این موارد در کاهش تصادفات تأثیر 

بسزایی دارند که با تکمیل آنها امیدواریم تصادفات به حداقل برسند. 
در بخش معابر محلی و دسترســی ها، نوســازی تجهیزات کاهش عرض معابر و افزایش 
سطح پیاده رو و ایجاد معابر مخصوص دوچرخه، همسطح سازی تقاطع پیاده رو ها با کوچه ها 
و خیابان ها، آموزش شهروندان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و... مؤثر عمل خواهند 
کرد، اما برای اجرای موفق همه این طرح ها مشارکت و همراهی معاونت شهرسازی و پلیس 
راهور هم نیاز اســت در حالی که در برخی موارد بین معاونت حمل ونقل و ترافیک و پلیس 
راهور اتفاق نظر وجود ندارد.  مدیریت شهری طی سال های گذشته تالش قابل توجهی در 
بهبود وضعیت زیســتی شهر تهران داشــته که در این زمینه می توان به ادغام معاونت های 
شهرداری اشاره کرد. در حال حاضر دو معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی با یکدیگر 
ترکیب و به صورت معاونت واحدی ایفای نقش می کنند. شــاید ادغام معاونت شهرسازی و 
معماری با دو معاونت حمل ونقل و ترافیک و فنی و عمرانی بتواند، به رغم مخالفت های زیاد، 
ضمن کاهش تداخالت اجرایی، منجر به یک ســویه شدن اهداف و صرف منابع کمتر برای 
بازده بیشــتر شود. در این مسیر نیاز اســت که پلیس راهور نیز در صورت وجود برنامه ای 
منســجم برای تغییرات کالبدی و ساختاری شهر، همراهی بیشــتری با واحد های اجرایی 

شهرداری تهران داشته باشد. 

36نگاه
آالچیق موجود در بوستان والیت 

رنگ آمیزی شده و دیواره های بدمنظر 
در سرتاسر رینگ داخلی بوستان 

والیت به متراژ هزار و 450مترمربع 
امحا و پاکسازی شده است. 

70
نفر از شهروندان عالقه مند به 

همکاری در کنترل بازار در گشت های 
مشترک تعزیرات به عنوان »ناظران 

افتخاری انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان شهرستان ری« 

 به کارگیری شدند. 

650
 متر طول از جدول های میدان های 

منطقه17 رنگ آمیزی شد. این اقدام 
به دلیل فرسودگی رنگ جدول ها 
در راستای زیباسازی سیما و منظر 

شهری، همچنین ارتقای ضریب امنیت 
شهروندان از سوی اداره زیباسازی 

شهرداری منطقه انجام شد. 

خطر در تونل خط آهن
دبیر شــورایاری محلــه ابوذر 
غربــی که بــه دلیل ســکونت 
چندســاله در حریــم خط آهن 
تهران ـ تبریز با مشــکالت آن به 
خوبی آشنا بوده می گوید: »اهالی 

شــب و روز از ســوت قطارها و لرزش در و دیوارهای 
خانه هایشــان در امان نبودند و ســال ها برای جمع 
شدن این خط پیگیری کردند. من هم افتخار داشتم 
4بار درباره معضالت و ضرورت جمع آوری خط آهن 
تهران ـ تبریز در صحن شــورای اسالمی شهر تهران 
سخنرانی کنم تا اینکه این خط به زیر زمین منتقل 
شــد.« »محســن آقاجانی« با اعالم اینکه بخشی از 
مشکالت به دلیل زیرزمینی شدن این خط حل شده، 
ادامه می دهد: »همان زمان گفتیم این کار آسیب های 
دیگری برای اهالی ایجاد می کند و باید اقدامی برای 
انتقال این خط به خارج از بافت مسکونی انجام شود، 
اما توجهی نشد. با اجرای این طرح فضایی 9کیلومتری 
با عرض حدود 30متر در مناطق17 و 18 آزادسازی 
شد که حدود 3کیلومتر از آن در منطقه17 قرار دارد. 
متأسفانه پله های اضطراری که در تونل قطار جانمایی 
شده بود، باعث شد تا معتادها از طریق آنها وارد تونل 
شــوند. بعدها این پله ها جمع آوری شد و اگر خدایی 
ناکرده اتفاقی در تونل بیفتد، مسافرهای قطار امکان 
خروج آسان از زیر زمین را ندارند. جت فن هایی هم که 
برای تهویه هوای تونل نصب شده اند، هوای آلوده را به 
خانه های اطراف سرازیر می کنند و برای خروج آب از 
تونل در زمان وقوع سیل اقدامی انجام نشده است.« 
وی ادامــه می دهد: »در این تونل زیرزمینی 2خط از 
4خط موجود بالاستفاده مانده و الاقل می توان از این 

خطوط برای راه اندازی خط مترو استفاده کرد.«
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»از نخســتین روزهاي تحویل روستاهاي جنوب 
تهران، موضوع توســعه و بهینه سازي زیرساخت ها و 
تأسیســات آبي این روستاها با هدف ارتقاي خدمات 
آب و فاضالب به عنوان یك اولویت مهم در دســتور 
كار قرار گرفته كه روســتاي مرتضي گرد هم یكي از 
این موارد اســت. « مدیرعامل شركت آب و فاضالب 
منطقه6 تهران با بیان این موضوع مي گوید: »روستاي 
مرتضي گرد با وجود قرار داشــتن در محدوده شهر 
تهــران، تا قبل از تغییر و تحول شــركت هاي آب و 
فاضالب روســتایي و یكپارچگي با شركت هاي آب و 
فاضالب شــهري، از منابع آب سطحي استان تهران 
برخــوردار نبود و كل منابع آبي روســتا از محل آب 
زیرزمینــي تأمیــن مي شــد و به دلیــل امكانات و 
تأسیسات محدود آب و فاضالب از كمبود شدید آب 
رنج مي برد و مشتركان آب این روستا به طور روزانه با 
مشكل قطعي آب روبه رو بودند. پس از تحویل گرفتن 
روستاها و تأكید بر یكسان سازي با مناطق شهري، با 
هدف رفع این معضالت اقداماتي همچون 7كیلومتر 
لوله گذاري در محدوده هاي بدون لوله و شبكه توزیع 
آب، ساخت ایستگاه هاي كلرزني روي چاه ها، اصالح 
و رفع فرسودگي شــبكه و مهم تر از همه انتقال آب 
از منابع آب هاي سطحي)خط اصلي كمربندي تهران 
كه موســوم به خط انتقال 1800میلي متري ماملو 

است( انجام شده است.«
»حسن حقیقي« در ادامه با اشاره به اینكه شریان 
آب ســطحي كه نزدیك به مرتضي گرد بود از شمال 
بزرگــراه آزادگان عبور مي كــرد و آب طي عملیاتي 
ویژه و با دشــواري از زیر بزرگــراه با كمترین هزینه 
و بــدون اختالل ترافیكي به مرتضي گرد انتقال داده 
شده اســت، مي گوید: »محدوده هایي از مرتضي گرد 

كه داراي شــبكه قدیمــي توزیع آب بود 
حــدود 70درصد مي تواننــد از این بهبود 
كیفیت و كمیت برخوردار شــوند و براي 
محدوده هایي كه شرایط توزیع ندارند هم 
4 و نیم كیلومتر شــبكه توزیع ایجاد شد. 
با انجام عملیات اجرایي و وصل شــدن به 
شبكه آب آشامیدني شهر تهران وضعیت 
كمي و كیفي  آبرســاني روستا متحول و 
بخش قابل توجهي از مشكالت آن برطرف 
شده و رضایت ســاكنان این روستاي كم 
برخوردار را به همراه داشته است.« حقیقي 

در ادامه به مراســم كلنگ زني و آغاز ساخت مخزن 
جدیــد 4هزار مترمكعبي در همین محدوده اشــاره 
مي كند و مي گوید: »با ساخت مخزن جدید در آینده 
نزدیك، مشــكالت و دغدغه هاي تأمیــن پایدار آب 

روستا نیز به طور كامل برطرف مي شود.«

بهره مندي از آب باكیفیت، خواسته 
چندين ساله

تا ســال1387 تعداد اهالي روســتاي 
مرتضي گرد  خیلي كم بود و بیشتر اراضي 
این محدوده زمین هاي كشــاورزي بودند. 
طي سال ها ساخت وساز در اینجا گسترش 
پیدا كرد و جمعیــت آن اكنون به 45هزار 
نفر رســیده و بهره مندي از آب لوله كشي 
جــزء دغدغه هاي مهــم اهالي به شــمار 
مي رود. دهیار روستاي مرتضي گرد با بیان 

این موضوع مي گوید: »تا یك ســال پیش 40درصد 
روستا تحت پوشش آب و فاضالب روستایي لوله كشي 

روستایي داشت و 60درصد باقیمانده بدون 
لوله كشي بود كه به این روستاها هم توسط 
دهیاري با تانكر آبرســاني مي شد. برداشت 
آب از این تانكرها عالوه بر سختي هایي كه 
براي اهالي به همراه دارد موجب ســدمعبر 

مي شد كه براي رفع این معضل و رفاه 
حال اهالي روســتا بعد از ادغام آب و 
فاضالب روســتایي بــه آب و فاضالب 
شهري، طبق توافقنامه اي قرار شد به 
شــركت آب و فاضالب كمك كنیم تا 
60درصد باقیمانده هم از لوله كشــي 
آب تهران بهره مند شــوند.« 
»حمید صالح« با اشــاره به 
اینكه عملیات اتصال شبكه 
و تســت اولیه انتقال آب در 

خط جدید نوید خوشي به ساكنان روستاي 
بزرگ مرتضي گرد داده است، مي گوید: »با 
تمام شــدن این پروژه و اتصال كامل شبكه 
آب، خواست و آرزوي چندین ساله اهالي در 
پیوستن به شبكه سراسري آب تهران محقق 
و مشكالت تأمین پایدار منابع و دغدغه هاي 
كمي و كیفي آب روستاي بزرگ مرتضي گرد برطرف 

خواهد شد.«

وعده ها زودتر اجرا شود
»مرتضي گرد روســتایي قدیمي است 
كه در گذر ســال ها زمین هاي كشاورزي 
آن خرد و به واحدهاي متعدد مســكوني 
تبدیل شــده و جمعیت آن بــه 40هزار 
نفر رسیده اســت، اما با وجود رشد 

ساخت وساز غیرمجاز، جواز ساخت صادر نشده 
و منابــع آب، برق، گاز و... هم توســعه نیافته 
 اســت و بهره مندي از آب لوله كشــي و شهري

 از مهم تریــن مطالبــات اهالي آن محســوب 
مي شد.« 

سینا حســن پور، رئیس شــوراي روستاي 
مرتضي گــرد با بیــان این موضوع 
مي گویــد: »بهره بــرداري از خــط 
جدید آبرســاني به روستاي مرتضي 
گرد و زدن كلنگ ســاخت مخزن جدید 
4هزار مترمكعبــي اتفاقي خــوش و مایه 
خوشحالي اهالي روستاست، اما تقاضاي ما 
این اســت كه این كار با سرعت بیشتري 
به سرانجام برسد و قول هاي مساعدي كه 
در ادامه طرح براي تقویت زیرســاخت ها، 
ســاخت مخزن و شــبكه داده شده هم 

عملیاتي شود.«

كاش تانکرها جمع آوري شوند
»علیرضا آذرآیین« ساكن 35ساله محله مرتضي گرد 
با اشاره به اینكه از بدو تولد در این روستا زندگي مي كند، 
بهره مندي از آب باكیفیت را مهم ترین خواسته اهالي آن 
یاد مي كند و مي گوید: »بخشي از نقاط روستا به خصوص 
ســاكنان نقاط انتهایي، هنوز از آب لوله كشــي بهره مند 
نیســتند و در آبرســاني با چالش هایي روبه رو هستند. 
امیدواریم با اجراي این طرح مشــكالت محله 
در این زمینه كمتر شود.« آذرایین از معضالت 
آبرســاني با تانكر و آرزوي جمع آوري آنها یاد 
مي كند و مي گوید: »وجــود تانكرها در محله 
معضالتي همچون ترافیك و ایجاد گرد و غبار را 
به همراه دارد. این در حالي است كه با این روش 
آبرساني هم اهالي با كمبود آب به خصوص در 

روزهاي گرم تابستان روبه رو هستند.«

 مهم ترين معضل
 روستا حل شده است

»روح اهلل فراهاني« كاســب 40ساله روستاي مرتضي 
گرد كه از 25سال پیش در اینجا سكونت دارد درباره طرح 
آبرساني به روســتاي مرتضي گرد مي گوید: »معضالت 
زیادي در روســتاي مرتضي گرد وجود دارد، اما فشــار 
نازل آب و كیفیت پایین آن از جمله مهم ترین آنهاست. 
اجراي طرح آبرساني و اتصال روستاي 40هزار 
نفري مرتضي گرد به شبكه سراسري آب تهران 
مایه خوشحالي اســت و امیدوارم با افتتاح آن 
به مرور زمان مشــكالت همه نقاط روســتا در 
استفاده از آب باكیفیت حل شود. « فراهاني هم   
تردد تانكرها را عاملي براي ایجاد بي نظمي در 
روستا مي داند و مي گوید: » تردد تانكرها عالوه 
بر ایجاد گرد و غبار و گل و الي در فصل بارش 
و ایجاد ترافیك به دلیل عرض كم خیابان ها و 
كوچه ها موجب برخورد و ایجاد خسارت براي 

خودروهاي شهروندان مي شود.«

 مديرعامل شركت آب و 
فاضالب منطقه6 تهران: با ساخت 

مخزن جديد در آينده نزديك، 
مشكالت و دغدغه هاي تأمين پايدار 

آب روستا نيز به طور كامل 
برطرف مي شود

 طرح بزرگ آبرساني و اتصال روستاي 40هزار نفري مرتضي  گرد به شبكه سراسري 
آب تهران و آغاز ساخت مخزن جديد 4هزار مترمكعبي يكي از اتفاقات خوش روزهاي 
اخيــر در منطقه19 بود. طرحي كه با هدف ارتقاي خدمــات آب و فاضالب به اهالي 
روستاي مرتضي گرد به عنوان يك اولويت مهم در دستور كار شركت آب و فاضالب 
منطقه6 تهران قرار گرفت و اجراي آن رضايت اهالي روستا را به همراه داشته است. 
براي بررسي جنبه هاي مختلف اين طرح ضمن آشنايي با جزئيات آن پاي صحبت هاي 

ساكنان مرتضي گرد نشسته ايم.  

زهرا بلندی

آرزوی چند ساله اهالی روستا برآورده شد

آب تهران 
به»مرتضی گـرد« رسید

حسن حقیقي
 مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 تهران

حمید صالح
دهیار روستای 

مرتضی گرد

سینا حسن پور
رئیس شوراي 

روستاي مرتضي گرد

علیرضا آذرآیین
شهروند

روح اهلل فراهاني
کاسب روستای 

مرتضی گرد

اعضای خانواده شــهید کریمــی که راه و منش او 
را بهتر از هرکســی دیگر می شــناختند، در صحبت 
با دوستان و آشــنایان مرتب این بیت شعر را زمزمه 
می کردند »یوســف گم گشــته باز آید به کنعان غم 
مخور / کلبه احزان شــود روزی گلستان غم مخور«. 
آنها به درســتی باور داشتند که آقا مرتضی می آید و 
این اتفاقی اســت که رقم خورد و پیکر پاک شــهید 
پس از 4 ســال به میهن و زادگاهش بازگشت. وقتی 
شــهروندان شــنیدند که گروه تفحص در عملیات 
تــازه ای در منطقــه خان طومان پیکر پاک شــهید 
مرتضی را به همراه 2 شــهید دیگر شناسایی و تأیید 
هویت کرده اند دســت از پا نمی شناختند و برای این 

دیدار معنوی ثانیه شماری می کردند. 

اهالی سنگ تمام گذاشتند
شــهید مرتضی کریمی با خانواده اش در ناحیه2، 
محله ولی عصر)عج( جنوبی درخیابان شــهید احمد 
حسینی سکونت داشــت. او بااخالق و مهربان بود و 
از خودش تنها یاد و خاطــره ای خوب بین اهالی به 

یادگار گذاشته است. 
وقتی خبر رجعت پیکر پاک شــهید مدافع حرم 
به گوش اهالی رســید از همان ســاعت اولیه دست 
به کار شــدند. اهالی و به ویژه دوستانش با راه اندازی 
ایســتگاه های صلواتی، رفت وروب و شست وشــوی 

معابــر و خیابان ها، فضای محلــه را برای میزبانی از 
هم محله ای شان آماده کردند. 

در آیین استقبال از پیکر مطهر شهید مدافع حرم 
تا مراسم شب وداع و تشــییع پیکر شهید که2 روز 
به طــول انجامید از همه اقشــار وگروه های مختلف 
دیده می شدند؛ از جوانان دیروز تا بچه های امروز. از 
افتخارات شهید کریمی که همیشه به زبان می آورد 
این بود که »بچه بســیجی« اســت و هرکاری که از 
دستش ســاخته بود برای مردم انجام می داد. او در 
پایگاه های مختلف بسیج فعالیت داشت، مثل پایگاه 
بسیج مسجد امام هادی)ع(، شهیدان محراب، شهید 

همت و... 
اما پاســدار تیپ الزهرا)س( دل بزرگی داشــت و 
در برهه ای که احســاس کرد بــرای دفاع از حرمین 
اهل بیت)ع( به حضورش نیاز است به عنوان بسیجی 
ســاده و به شــکل داوطلبانه پا به میــدان غیرت و 

آزادگی گذاشت و خون پاکش را نثار کرد. 
 

خدافظی باشکوه با سفیر عشق
هر چند شــیوع ویروس کرونــا و محدودیت های 
کرونایــی برگــزاری تجمعات مراســم های بزرگ را 
تقریبًا غیر ممکن کرده، اما با تالش و همت ســپاه و 
بســیج، به ویژه حوزه 259 شهید صیاد شیرازی این 
برنامه با در نظر گرفتن شــرایط و ضوابط بهداشتی 

از جمله اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی به باشکوه ترین شــکل ممکن برگزار شد. 
مردم بامعرفــت و انقالبی منطقه18 مســیر تعیین 

شده از موزه شهدای منطقه18 
تا منزل شهید کریمی و مسجد 
امــام هــادی)ع( را راهپیمایی 
کردند و در بدرقه ســفیر عشق 
و ایثار لحظاتی ماندگار را ثبت 

کردند. 
شــهید کریمی دوســتان و 
که  داشــت  زیادی  همرزمــان 
هرکــدام می توانند بخشــی از 
اخالق،  منش و رفتارش را بیان 
کنند؛ از جمله این افراد می توان 
به »محمود کالنتری«، »ســید 
احمــد حســینی«، »  حســین 
استواری«  و »روح اهلل  سهرابی« 

اشاره کرد. 
استواری که سابقه دوستی با 
شــهید مدافع حرم دارد با بیان 
اینکه مرتضی عاشــق خانواده و 
فرزندانــش بود، امــا این عالقه 
باعث نشــد که وظیفــه اش را 
ائمه اطهار)ع(  نسبت به دین و 
فرامــوش کند، می گویــد: »او 
2 دختر داشــت کــه جانش به 
جان آنها بســته بود و به همین 
دلیل کتابی هم برای دخترانش 
نوشته بود که نام آن را گذاشته 
تکه  بابا«.  بود»گنجشــک های 
 2 بــه  خطــاب  شــهید  کالم 
دخترش گنجشــک بابا بود که 
آن را همیشــه به زبان داشــت 
و بــا ایــن کالم مهربانی اش را 
به زیباترین شکل ممکن نشان 

می داد.«

آقا مرتضی در قطعه 50 آرام گرفت
روح اهلل استواری از دوستان شهید عنوان می کند 
که او چندین بار به درجه جانبازی نایل شــده بود. 
تــا اینکه بــرای دفــاع از حرم 
اهل بیــت)ع( و مبارزه با داعش 
به ســوریه اعزام شد. در منطقه 
خــان طومــان در حالــی که 
مشــغول انتقال شهدا به داخل 
آمبوالنــس بود ابتــدا به دلیل 
اصابــت تیــر به ناحیه دســت 
زخمــی شــد، امــا زمانی که 
دشمن آمبوالنس را مورد هدف 
قرار داد او نیز بــه جمع یاران 
و همرزمان شهیدش پیوست و 
آسمانی شد. این جوان بسیجی 
از دیگــر اخــالق و ویژگی های 
صحبت  کریمی  مرتضی  شهید 
می کند و می گوید: »او در جمع 
دوستانش به فردی کوشا، فعال 
و بسیار پیگیر شهرت داشت. او 
ارزش های  از  پاسداری  به  فقط 
اکتفا  انقالب و بســیجی بودن 
نمی کــرد و در همــه عرصه ها 
و برنامه هــا از جمله آموزش و 
و  نوجوان  قشــر  توانمندسازی 
جــوان همت بلندی داشــت و 
تالش می کرد فرزندان جامعه را 
والیتمدار و شجاع بار بیاورد.« 

پیکــر مطهر قهرمــان ملی 
محله ما پس از وداع و تشــییع 
باشــکوه، بــا حضــور اهالی و 
مختلف  نهادهــای  مســئوالن 
منطقه18، در بهشت زهرا)س( 
در قطعه 50 درجوار شــهدای 
آرام  اهل بیــت)ع(  حرم  مدافع 

گرفت و جاودانه شد. 

بدرقه شکوهمند پیکر شهید
 شايد بارها اين جمله را از زبان دوستان و همرزمان شهدا شنيده باشيد که می گويند اين انسان ها به درجه ای 
از کمال و اخالص رســيده بودند که اگر شهيد نمی شــدند بايد تعجب می کرديم و يا اينکه اين افراد از نظر 
اخالق، کردار و رفتار ممتاز و بی مانند و برای نوشيدن شهد شهادت گلچين شده بودند. نمونه بارز اين افراد در 
عصر کنونی شــهدای مدافع حرم هستند که کيلومترها دورتر از خاک وطن و دور از خانواده در ميدان نبرد با 
 لشکرکفر و نفاق حاضر شدند و با نثارجان و خون پاک شان نگذاشتند حرم اهل بيت)ع( به خطر بيفتد. شهيد 
»مرتضی کريمی« از جوانان انقالبی و واليی ســاکن منطقه18 در زمان حياتش بسيار مردمدار و مهربان و بين 
همرزمان، دوستان و اهالی محبوب و دوستداشتنی بود. وقتی خبر شهادت حاج مرتضی در محله پيچيد انگار 
همه ساکنان محله يتيم شدند و هرکسی به طريقی در باب اين هجران سخن می گفت تا شايد کمی از دلتنگی ها 

و غوغای دورنی اش بکاهد. مرتضی نشان و مزاری هم نداشت.  

مریم قاسمی

 پیکر شهید تازه تفحص شده مدافع حرم
 بعد از 4 سال به وطن بازگشت 

یادگارهای ارزشمند موزه 
شهدا

موزه شهدای منطقه18 به همت 
شهرداری و اداره امور ایثارگران 
در محدوده خیابان شــهیدان 
قائم)عج(  بوســتان  و  بهرامی 
ساخته شــده و گنجینه آن به 
3 بخش عمده، شهدای قبل از 
دوران  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
دفاع مقدس و شــهدای مدافع 
حرم تقســیم می شود. ساعت 
این مــوزه محلی 8  از  بازدید 
صبح تا 17 تعیین شده و کاماًل 
می کند.  خدمت رسانی  رایگان 
موزه  این  بــارز  ویژگی های  از 
در  شــهروندان  که  است  این 
زمــان ورود با روشــن کردن 
گوشــی همراه خود و با اسکن 
روی  شده  نوشــته  بارکدهای 
تصاویر شهدا می توانند اطالعات 
مورد نیازشان را در زمینه سن 
نشانی  و  نحوه شهادت  و سال، 
مزار به دست آورند. قرار است 
حوزه  فرماندهی  همــکاری  با 
259 شــهید صیاد شــیرازی 
بخشی از یادگارها و آثار شهید 
موزه  در  نیــز  کریمی  مرتضی 
محلی نگهداری و در معرض دید 

شهروندان قرار گیرد. 
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سوله الزهرا)س( بوستان قائم)عج( فضا و امکانات 
مناســبی دارد از جمله اســتقرار واحد اورژانس که 
در مواقــع ضروری بــه مراجعان خدمات پزشــکی 
اضطراری ارائه می دهد. »سید محمد فیاض« شهردار 
منطقه18 که همراه با دیگر مسئوالن نهادها به محل 
واکسیناســیون شــماره4 آمده از اهمیت راه اندازی 
چنین مراکزی در واکسینه کردن مردم و ایمن سازی 
نسبی جامعه دربرابر ویروس کرونا صحبت می کند و 
می گوید: »مقابلــه و مهار بحران کرونا همت عالی و 
تالش جمعی را می طلبد، بنابراین برای رســیدن به 
این مقصود باید از همه ظرفیت ها، امکانات و تجهیزات 
اســتفاده کنیم که نمونه آن تجهیز و آماده ســازی 
ســوله های الزهرا)س( مســتقر در محله هاســت که 
به عنوان مراکز ویژه واکسیناســیون گروه های هدف 
راه اندازی می شــود و به شــهروندان خدمات مورد 
نیاز را ارائه می دهنــد.« فیاض از این مراکز به عنوان 
سنگر و جبهه مقابله با بیماری کووید19 یاد می کند 
و می گوید: »در این کار بزرگ و حیاتی شــهرداری 
منطقه18 تنها نیست و فرماندهان پایگاه ها و اعضای 
بسیج ناحیه مســلم بن عقیل)ع( داوطلبانه در صحنه 
حضور دارند و برای تسهیل خدمت رسانی به مراجعان 
تالش می کنند.« شهردار منطقه18 از مناسب سازی 
فضای داخلی سوله الزهرا)س( بوستان قائم)عج( نیز 
صحبت می کند و می گوید: »دستگاه های خنک کننده 

و تهویه به صورت دائم روشن است. در محوطه داخلی 
آن بــه تعداد مورد نیاز صندلــی در فواصل 2 متری 
چیده شده تا ضمن رعایت فاصله اجتماعی از انتقال 
و سرایت احتمالی بیماری به دیگران جلوگیری شود. 
طبق نظر کارشناســان، شهروندان ظرف مدت کمتر 
از 10 دقیقــه از خدمات واکسیناســیون برخوردار 

می شوند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.«

مهار بحران كرونا فقط با همکاری مردم
»مجتبی حسنی« رئیس ســتاد مدیریت بحران 
منطقه 18 نیز با اشــاره به این موضوع که شهرداری 
هر زمانی احســاس کند که با حضــورش می تواند 
منشأ خدمت رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان باشد 
در صف اول می ایســتد، می گوید: »اکنون می بینید 
که بــا حمایت شــهردار منطقه18 تعــداد 4 مرکز 
واکسیناســیون راه اندازی شــده که نشان می دهد 
در این زمینه پیشــتاز بوده و حتــی در صورت نیاز 
وزارت بهداشــت می تواند این آمار را افزایش دهد. از 
زمانی که مســئوالن وزارت بهداشت اعالم کردند که 
واکسیناسیون شــهروندان برای مقابله با کرونا باید 

شتاب و سرعت بیشــتر بگیرد شهرداری منطقه18 
برحسب وظیفه با بررســی فرصت ها و امکاناتی که 
در اختیار دارد وارد عمل شــده است.« رئیس ستاد 
بحران منطقه18 در کنار اجرای طرح واکسیناسیون 
در محله ها به مشــارکت و همــکاری بیش از پیش 
مــردم در مهار بحــران کرونا عقیــده دارد و در این 
زمینه می گوید: »مهار بحران کرونا فقط با همکاری 
شهروندان و رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر 
اســت وگرنه در آینده کار ســخت و دشواری پیش 
رو داریــم و برای جبران اهمال کاری ها و غفلت هایی 
که انجام می شــود باید هزینه ســنگینی بپردازیم.« 
به گفته حســنی مراکز چهارگانه واکسیناسیون در 
منطقه 18 شامل سوله الزهرا)س(بوستان قائم)عج(، 
ســوله الزهرا)س( واقــع در ابتدای خیابــان چهارده 
معصوم)ع( و بلوار مدائن، ورزشگاه شهیدان اسماعیلی 
و بوســتان ولی عصر)عج( واقــع در بزرگراه آیت اهلل 
ســعیدی و جنب پمپ بنزین از ســاعت 8 صبح تا 
17 بعد از ظهر خدمت رســانی می کنند و در صورت 
افزایش مراجعان می توانند ســاعت کاری شــان را تا 

ساعت 19 ادامه دهند.«
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سالمت در شهر

 چهارمين مرکز واکسيناســيون در 
منطقه18 در شــرايطی افتتاح می شود 
و به بهره برداری می رســد که متأسفانه 
به طور ميانگين در طول شبانه روز بيش 
از 500 نفر از شهروندان به دليل ابتال به 
بيماری کوويد19 جان شــان را از دست 
می دهند که بخشی از اين آمار مربوط به 
تهران و مناطق مختلف آن است. ويروس 
کرونا و بيماری کوويد19 با کسی شوخی 
ندارد و فقط منتظر فرصت مناســبی 
است تا از غفلت و بی توجهی ما نسبت 
کند  استفاده  بهداشتی  پروتکل های  به 
و ســالمت ما را به خطر بيندازد. »بابک 
علوم  دانشگاه  درمان  معاون  عشرتی« 
پزشکی ايران، که در مراسم افتتاح اين 
مرکز حضور داشت، عنوان می کند که در 
شرايطی که ميزان رعايت نکات بهداشتی 
به  بين مردم  از ماسک  استفاده  به ويژه 
حدود35 تا 40 درصد رســيده، انتقال و 
ميزان مرگ ناشــی از بيماری کوويد19 
افزايش پيدا کــرده که برای کنترل آن 
بايد شهروندان ميزان توجه به پروتکل ها 
را ارتقــا داده و در کنار آن ســرعت 
واکسيناســيون شــهروندان افزايش 
مرکز شماره4  راســتا،  همين  در  يابد. 
واکسيناسيون در سوله الزهرا)س( واقع 
دربوســتان50 هکتاری قائم)عج( و در 
محدوده منطقه18 راه اندازی شده و طبق 
پيش بينی قادر اســت شرايط خدمات 
واکسيناسيون برای تعداد 3 هزار نفر از 

شهروندان را در طول روز فراهم کند. 

 چهارمین مرکز واکسیناسیون 
 منطقه 18 در بوستان قائم)عج( 

راه اندازی شد

مریم قاسمی

در بین مراکز واکسیناســیونی کــه در منطقه18 
راه اندازی شــده، ســوله الزهرا)س( واقع در بلوار مدائن 
و در نزدیکــی خیابان چهارده معصــوم)ع( که یکی از 
ساختمان ها تابعه ســتاد مدیریت بحران است از همه 
قدیمی تر و طبق نظرسنجی از شهروندان به دلیل نظم 
و انضباط، فضاســازی مناسب و همچنین تکریم ارباب 
رجوع در جایگاه برتر قرار گرفته اســت. »رضا زمانپور« 

ساکن خیابان گلستان که به همراه همسرش 
به این مرکز آمده تا نوبت اول واکسن خود 
را دریافــت کنند، می گوید: »وقتی به اینجا 
آمدم فکر می کردم که باید ساعت ها درصف 
طوالنی منتظر بمانم، چون تعداد افرادی که 
در سالن ســوله الزهرا)س( روی صندلی ها 
نشسته بودند خیلی زیاد بود، اما اشتباه فکر 
می کردم.« وی اضافــه می کند: »در داخل 
سالن بیش از 10 غرفه ایجاد شده که باعث 
شده واکسیناسیون مراجعان به سرعت انجام 

شود و کسی معطل نماند.« »داود طلوعی« سالمند70 
ســاله که طبق نظر پزشکان تزریق واکســن کرونا را 
به تأخیر انداخته تا وضعیت جســمی اش بهتر شــود، 
می گوید: »من به دلیل ضعف عضالنی توانایی ایستادن 

و راه رفتــن طوالنی را ندارم به همین دلیل وقتی اینجا 
آمدم و تعداد آدم های منتظر را دیدم می خواســتم به 
خانه برگردم و روز دیگری برای واکسیناسیون بیایم، اما 
جلو در ورودی یکی از افرادی که لباس بسیجی به تن 
داشت با روی خوش به استقبالم آمد و گفت سالمندانی 
که اینجا می آینــد منتظر نمی مانند و فــوری به آنها 
واکسن تزریق می کنند. من از این کار خیلی خوشحال 
شدم و برایشان دعای خیر کردم.« »روح اهلل 
بســیج  ناحیه  بســیجیان  از  اســتواری« 
درســوله الزهرا)س(  که  مسلم بن عقیل)ع( 
مدیریت بحــران واقع در بلــوار مدائن به 
شــهروندان خدمت می کند می گوید: »من 
عضو کوچکی از جامعه بسیجی منطقه18 
هســتم که با لطــف و عنایت پــروردگار 
لیاقت خدمت به شــهروندان را پیدا کردم 
و به آن افتخار می کنم. برادران و خواهران 
بســیجی از ســاعت 8 صبح تا زمانی که 
شــهروندان در سالن حضور داشــته باشند در محل 
خدمت خود حاضرنــد وتالش می کنند درکوتاه ترین 
زمان واکسیناســیون مردم انجام شــود.« وی عنوان 
می کند شــهروندانی که برای دریافت واکسن به این 

مراکز مراجعه می کنند حتمًا باید کارت ملی به همراه 
داشــته باشند تا کارشناســان اطالعات فردی آنها را 
در فرم های مخصوص بنویسند و برگه تزریق واکسن 
کرونا صادر کنند. در این مرحله شــهروندان پس از 
دریافت مشــاوره دارویی از کارشناسان حوزه درمان 
واکســن را دریافت می کنند که البتــه زمان زیادی 
نمی برد. ضمن اینکه افراد مسن و سالخورده با شرایط 
جســمانی خاص به هیچ عنوان در نوبت نمی ایستند 
و با کمک راهنما در محل تعیین شــده واکسن خود 
را دریافت می کنند.«  »محمدجواد بهشتی« شهردار 
ناحیه یک شــهرداری منطقه18 عقیده دارد که این 
جوانان بســیجی که داوطلبانه و به صورت خودجوش 
در کنــار کادر درمان قرار گرفتــه و تالش می کنند 
در حفظ ســالمت مردم نقشــی را ایفا کنند جایگاه 
واالیی دارند و بایــد از آنها قدردانی کرد. این طورکه 
بهشتی عنوان می کند شهرداری منطقه 18 تجلیل از 
خادمان و جهادگران حوزه ســالمت را در برنامه های 
اولویت دار خود قرار داده، ضمن اینکه بوستان بزرگی 
را به نام »شهدای مدافع ســالمت« نامگذاری کرده 
تا از زحمات کادر پزشــکی قدردانی و نام شــهدای 

گرانقدر این عرصه را در حافظه شهر ماندگار کند. 

نگاهی به نحوه خدمت رسانی در مرکز واکسیناسیون مدائن
 اینجا هوای موی سپید را دارند

 10 دقیقه ای 
واکسن بزن!

خیابان شهید رجایی از معابر معروف در ناحیه5 منطقه 
16 است که اتفاقًا بوستانی به همین نام در این خیابان واقع 
شده که مهم ترین تفرجگاه محلی ساکنان به شمار می رود. 
شــهروندانی که از فضای بوستان شــهید رجایی استفاده 
می کنند می دانند که یکی از معضالت آن در گذشــته   تردد 
و شــب خوابی معتادان متجاهر و افراد بی خانمانی بود که از 
یک ســو چهره محله را زشــت و ناامن و از سوی دیگر حق 
شــهروندان را برای اســتفاده از فضای بوستان از آنها سلب 

می کردند. 

شناسايی آسیب ها و نقاط بی دفاع شهری
شهردار ناحیه5 از موقعیت نامناسب بوستان هایی همچون 
شهید رجایی، بازیافت)پهلوانان( و زمین های بی دفاع شهری 
حریم خط راه آهن و خیابان شهید مهاجر صحبت می کند و 
می گوید: »متأسفانه این مکان ها به دلیل سرازیر شدن افراد 
بزهکار و آسیب دیده از مناطق همجوار به پاتوق و استراحتگاه 
آنان تبدیل شده بود و به همین دلیل نارضایتی و گالیه اهالی 
روز به روز بیشتر می شد. شهروندان هنگام عبور از این محل ها 
با صحنه های زشــت وغیرقابل توصیف رو به رو می شــدند. 
مادران و پدران هم محله ای مدام نگران فرزندان خود بودند 
و می ترسیدند که مبادا آنها هنگام رفتن به بوستان ها آسیب 
ببینند یا حوادث تلخی برایشــان رقم 

پاکســازی و امحای تبلیغات و برچسب های مزاحم از در و 
دیوار شــهر، الیروبی نهرها به همت اداره خدمات شــهری 

ناحیه5 انجام شده و همچنان ادامه دارد.«

اهدای مخازن پسماند به مجتمع های مسکونی
 وی با بیان اینکه طرح کاهش زباله های خانگی و 
تفکیک پسماندهای خشک از جمله کارهایی است 
که در قالب پروژه های فرهنگی و خدمات شهری در 
محله های علی آباد جنوبی، تختی و شهید بهشتی 

به اجرا درآمده، اضافه می کند: »شهرداری منطقه16 
به جز راه اندازی غرفه هــای بازیافت در نقاط پر  تردد 

و شــلوغ برای دریافت پسماندهای خشک اهالی و مبادله 
آن با پول نقد یا وســایل و ملزومات شــوینده و بهداشتی 
به ســکونتگاه های پرجمعیت توجه ویژه ای داشته است. در 
محدوده ناحیه 5 منطقه16 تعداد 30 مجتمع مسکونی 10 
تا 20 واحدی وجود دارد، مثل مجتمع مسکونی دخانیات یا 
شــهرک آسمان که جمعیت زیادی در آن زندگی می کنند. 
کارشناسان ناحیه به هرکدام از مجتمع های مسکونی مخازن 
مشــکی و آبی رنگ تحویل داده اند تا پســماندهای خشک 
ساکنان از جمله کارتن، کاغذ و مقوا، پالستیک و... در جای 

مخصوص جمع آوری شود.«

بسته های تشويقی در طرح»كاپ«
صمدی از ارائه بســته های تشویقی به شهروندانی که در 
طرح»کاپ« شــرکت می کنند، صحبت می کند و می گوید: 
»شــهروندان مشارکت جو عالوه برنفع مالی در قبال تحویل 
انواع پســماندهای خشــک خانگی می تواننــد از کدهای 
تخفیف عوارض شهرداری برخوردار شوند. قصد داریم برای 

خانواده هایی که در زمینه کاهش زباله های شــهری با 
شــهرداری همکاری دارند فرصتی فراهم 
کنیم تا به طور محسوس نتیجه کارشان 
را ببینند و یکی از این کارها ارائه کد 
تخفیف به هر پالک در ازای مشارکت 
در جمع آوری و تفکیک پسماند خشک 

اســت که این پیشــنهاد را ارائه داده ایم 
تا هرچه زودتر عملی شــود. فراموش نشــود 

که اهدای جایــزه باارزش از جمله کیف، 
بــه نفرات  نوشــت افزار و لپ تاپ 
برنامه هایی  از  نیــز  برگزیــده 
است که به صورت فصلی در 
به  مسکونی  مجتمع های 

اجرا در می آید.« 

بخورد. کیف قاپی، سرقت وسایل، ایجاد مزاحمت و... از جمله 
آسیب های این محدوده بود.« 

 صمــدی در بازدید میدانی از محله ها پای درددل اهالی 
می نشــیند تا برای رفع مشکالت شان کاری کند. او به یکی 
از محله گردی ها و دیدار چهره به چهره با شــهروندان اشاره 
می کند و می گوید: »خانواده ها از وضعیت بوســتان ها بسیار 
ناراضی بودند. یکی از بانوان جلــو راه مان را گرفت و گفت: 
» دختر من در محله یوســف آباد زندگی می کند هر وقت به 
خانــه اش می روم با خیال راحت به بوســتان نزدیک محل 
زندگی اش می رویم و تفریح و ورزش می کنیم. چرا بوستان 
شهید رجایی چنین شرایطی دارد؟” و یکی دیگر از استعمال 
موادمخدر در مقابل دیدگان مردم می گفت. همه این مسائل 
باعث شــد تا با حمایت »پیمان پورنصر« شهردار منطقه16 
طرح پایش و پاکسازی بوستان ها و تفرجگاه های ناحیه 5 با 
قید فوریت در دستور کار قرار بگیرد با این تفاوت که مقطعی 

نباشد و به صورت مداوم و روزانه انجام شود.«

مشاركت كالنتری 160 و واحدهای بسیج
 او در ادامه از همکاری و مشارکت اداره اجتماعی ناحیه5، 
مأموران کالنتری 160 خزانه بخارایی و همچنین واحد بسیج 
خواهران و برادران در اجــرای این طرح قدردانی می کند و 
می گوید: »اکیپ هــای موتوری و خودرویی نیروی انتظامی 
در طول شبانه روز در این محل ها گشتزنی می کنند، ضمن 
اینکه همه روزه »سمیرا ترابی« مدیر اداره اجتماعی ناحیه5 
و معــاون کالنتری خزانه بخارایــی در محل حضور دارند و 
گزارش روزانه تهیه می کنند. می توان گفت که اکنون آرامش 
و امنیت به مکان هایی چون بوستان شهید رجایی بازگشته و 
آسیب ها کیش و مات شده است.« طرح پایش و ساماندهی 
بوســتان ها و تفرجگاه های محلی از پروژه های موفقی بوده 
که اداره اجتماعی ناحیه5 شــهرداری منطقه16 با همکاری 
عوامل کالنتری 160 خزانه شــهید بخارایی و بسیج محله 

به اجرا در آورد. 

نگهداشت كوچه به كوچه 
یکــی دیگــر از طرح هــای موفق شــهرداری 
منطقه16، طرح »کوچه به کوچه« برای نگهداشت 
شــهر در نواحی مختلف بود. شهردار ناحیه5 در این 

زمینــه توضیح می دهد: »ایــن طرح با 
به  مطلوب  خدمت رســانی  هدف 

میزان  افزایــش  شــهروندان، 
رضایــت اهالــی در زمینــه 

جمــع آوری  رفــت وروب، 
به موقع زبالــه از مخازن 

مکانیــزه، بازســازی و 
ســطل های  تعمیــر 
مکانیــزه معیــوب و 
مجدد،  رنگ آمیــزی 

 هـدف؛  رفـاه
 و آسایش اهالی

گزارشی از اجرای چند طرح خرد مقیاس فرهنگی 
و شهری در ناحیه 5 منطقه16 

 اگر کمی وقت بگذاريد و درکوچه ها و خيابان های 
منطقه16 قدم بزنيد به راحتی می توانيد نمونه هايی از 
اقدامات و برنامه های شــهرداری را ببينيد که ارتباط 
مستقيم با افزايش آســايش، رفاه و بهبود وضعيت 
زندگی ســاکنان دارد. اين هفته به بهانه اجرای چند 
طرح موفق در محدوده ناحيه5 به ســراغ مسئوالن 
مربوطه رفتيم، ضمن اينکه اداره خدمات شهری اين 
ناحيه در بين نواحی 6 گانه درجايگاه اول قرار گرفته 
که خالی از لطف نبود درباره علت دســتيابی به اين 
موفقيت نيز اطالعاتی به دست آوريم. »ميثم صمدی« 
شهردار ناحيه5 منطقه16 عنوان می کند که هر ناحيه 
و حتی هر محله ويژگی خودش را دارد و برای همين 
در ابتدا بايد شــناخت خوبــی از محل خدمت خود 
داشته باشيم تا بتوانيم بر اساس نيازها و خواسته های 
ساکنان، اجرای طرح ها را در نظر بگيريم. اگر اين طور 
باشد در عمران و   آبادانی محله ها موفق تر و در انجام 

وظيفه روسفيد خواهيم بود. 

رضانیکنام

مدیر اداره 
اجتماعی ناحیه5 
از راه اندازی کانون 
ساختمان  در  اســتعداد یابی 
پاتــوق فرهنگی بوســتان شــهید 
رجایــی خبر داد. »ســمیرا ترابی« 
در این باره گفت: »برای تشــویق 
از  اســتفاده  بــه  شــهروندان 
کارگاه های ایــن مجموعه فرهنگی 
کانون استعدادیابی در زمینه های 
و  مجری گــری  گریــم،  بازیگــری، 
فــن بیــان و گویندگــی در پاتوق 
فرهنگی بوســتان شــهید رجایی 
برگزار شده اســت. این مجموعه 
فرهنگی زیر نظر »سامانا احمدی« 
از مجریان باســابقه صدا و ســیما 

اداره می شود.«

کانون 
 استعدادیابی 

در پاتوق فرهنگی 
شهید رجایی

حمــد  ا «
 » قســیمی
اداره  رئیــس 
شــهری  خدمــات 
ناحیــه5 کــه در ســال 99 
اداره متبــوع او موفق به کســب 
رتبه اول در زمینه خدمات شهری 
در بیــن نواحی6 گانــه منطقــه16 
آخریــن  دربــاره  اســت،  شــده 
برنامه هایــی که در ســال 1400 
به اجــرا در آمده، گفت: »حســب 
دســتور شــهردار منطقــه16 در 
جریان طرح نگهداشت شهر عالوه 
بــر رفــت وروب منظــم و روزانــه 
معابــر و خیابان هــا تعــداد 271 
ســطل مکانیزه زبالــه در محله ها 
درکمتــر از 2 هفتــه بازســازی و 
رنگ آمیزی شــد و شست وشــو و 
گندزدایــی مخــازن زبالــه نیز در 
2 شــیفت کاری با تــالش عوامل و 
نیروهــای زحمتکش اداره خدمات 

شهری انجام می شود.«

بازسازی و 
رنگ آمیزی172 

سطل زباله مکانیزه 
ناحیه5

افتتاح چهارمین مرکز واکسیناسیون در منطقه 18

روح اهلل استواری
  از بسیجیان ناحیه 

بسیج مسلم بن عقیل)ع(
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معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
منطقه19 خبر داد

اجرای طرح های ترافیکی 
در تقاطع خیابان های 

میثاق و شهید حقی 
طرح اصــالح هندســی تقاطــع خیابان های 
میثاق و شــهید حقی با هدف کاهش تصادفات و 
روان سازی    تردد در خیابان مرادی وارد فاز اجرایی 

شد. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه19 
با بیان اینکه این طرح جزء درخواســت های مکرر 
شورایاران و پلیس راهور منطقه بوده است، گفت: 
»با توجه به اینکه دسترســی خودروهای عبوری 
از خیابان میثاق شــمالی پس از عبور از روی پل 
شــهید »بنامعلی محمدزاده« به شهرک بستان از 
طریق خیابان شــهید مرادی صــورت می گیرد و 
خودروهــا به دلیل عرض کــم این خیابان هنگام 
عبور و حین دور زدن برای تغییر جهت به سمت 
جنوب مجبور به انســداد عرض خیابان می شوند، 
برای حل این مشــکل طی طراحی انجام شــده، 
خیابان میثــاق روبه روی خیابان مرادی با رفیوژ و 
اجرای جدول مسدود و یک دوربرگردان در فضای 
روبه روی خیابان شهید حقی برای دسترسی ایجاد 
می شود. دسترسی به خیابان بنفشه، الله و شهرک 
بستان نیز از مسیر خیابان گلستان در ادامه خیابان 

میثاق پیش بینی شده است.«
»علیرضا مرآتــی« در ادامه با بیان اینکه برای 
جلوگیری از تداخــل ترافیکی و کاهش تصادفات 
یک میدان مثلثی شکل نیز در امتداد خیابان های 
میثاق، گلســتان و الله ایجاد خواهد شــد، گفت: 
»این پروژه ترافیکی در قالب ســاخت جدول در 
تقاطع خیابان حقی و میثاق شمالی اجرا می شود 
کــه طی این طرح ضمن اصــالح3 جزیره میانی، 
3جزیره جدید نیز ایجاد و پس از تمام شــدن کار 

تابلوهای هدایت مسیر نصب خواهد شد.«

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

چهار راه چهار راه

نزدیک ظهر اســت و با عبور از میان ترافیک سنگین 
تقاطع های اصلــی منطقه19 خود را به بزرگراه شــهید 
تندگویان می رســانیم.  تــردد عابران، توقــف غیرمجاز 
خودروهــای باربری، تجمع و بیتوتــه معتادان متجاهر و 
کارتن خواب ها در حاشیه و نوار میانی بزرگراه صحنه هایی 
هســتند که بــه وفور در ایــن محدوده دیده می شــود. 
مسئول تصادفات راهنمایی و رانندگی منطقه19 با بیان 
اینکه طی 5ماه ابتدای ســال در مقایسه با 5ماه اول سال 
گذشــته 31درصد تصادفات فوتی در منطقه19 کاهش 
داشــته، اما در تصادفات جرحی 13درصد و خســارتی 
28درصد افزایــش تصادفات را تجربه کرده ایم، می گوید: 
»بزرگراه هایی همچون شــهیدان کاظمــی، تندگویان، 
هاشمی، عالمه عسگری در سه راه باقرشهر و بلوار شقایق 

جزء محورهای بزرگراهی حادثه خیز هستند.«
»مهدی آقاجانــی« در ادامه وجود بافت مســکونی، 
ناایمــن بودن پل عابرپیاده، بوســتان ها و در نتیجه    تردد 
عابران پیاده درعرض بزرگراه و همچنین ســرعت باال را 
عاملی برای بروز تصادفات در بزرگراه شهیدکاظمی و بلوار 
شقایق عنوان می کند و می گوید: »برای کاهش تصادفات 
در بزرگراه شهید کاظمی اقداماتی همچون مکانیزه شدن 
پل های عابرپیاده، تأمین روشنایی پل ها، نصب نرده های 
آهنی در خروجی پارک ها، نصب ســرعتکاه و... باید اجرا 
شــود.« آقاجانی ادامه می دهد: »تأمین روشنایی، نصب 
دوربین های کنترل ســرعت و ایجاد نیوجرسی از جمله 

به اینکه بازار لوازم منزل و اسباب بازی در محله صالح آباد 
غربی    تردد شهروندان و تمایل خرید آنها از فروشگاه های 
این راســته تجاری را زیاد کرده و به دلیل نبود پارکینگ 
مناسب ترافیک و تخلفات بی شماری در آن دیده می شود، 
می گوید: »از بزرگراه شــهید تندگویان، ورودی صالح آباد 
غربی، خیابان کلهر غربی، ابتدای ورودی که خط کندرو 
شروع می شــود بیش از 12دوربین ثبت تخلف و کنترل 
ســرعت نصب شــده اســت. راه اندازی پارکینگ در این 
محدوده موضوع مهمی اســت که بابت آن صحبت هایی 
بــا دهیاری انجام شــده، باید زمینی خریداری شــود تا 

پارکینگی هم برای آن در نظر گرفته شود.«

بهبود وضعیت ترافیکی بهشت زهرا)س(
وجود آرامستان بزرگ بهشت زهرا)س( در منطقه19 
به خصــوص در روزهای همه گیری کرونا بار مســئولیتی 
ســنگینی را بر دوش پلیس راهور منطقه گذاشته است. 
آقاجانی با بیان اینکه مقصد بعدی بهشت زهرا)س( است 
از بزرگراه شــهید هاشمی مستقیم وارد آن شده و ضمن 
اشــاره به بی انضباطی ترافیکی داخل آن می گوید: »رفع 
مشکالت ترافیکی بهشت زهرا)س( که یکی از اماکن مهم 
منطقه ما و روزانه با مراجعات بسیاری همراه است، نیازمند 
کار و انرژی زیادی اســت کــه بتواند ترافیک را به صورت 
ایمن هدایت کند. طی بررســی های انجام شــده حدود 
یک صد نقطه را که نیازمند نصب تابلو، اصالح هندســی، 
تغییر جهت هستند شناسایی کرده ایم که ساماندهی آنها 
در انضباط ترافیکی بهشت زهرا)س( و جذب بار می تواند 

بسیار اثرگذار باشد.«
 آقاجانی با بیان اینکه کارهای عمرانی خشــکه چین 

به اعمــال قانون در مورد خودروهایی می کنیم که توقف 
غیر مجاز دارند، اما برای دستفروشان گلفروش و چرخی 
باید نیروهای سدمعبر شهرداری وارد و اقداماتی برای رفع 

ریشه ای این معضل انجام شود.« 
کمی جلوتر خودرویی سنگین در حاشیه 
بزرگــراه پارک و در فضای ســبز محدوده 
اتراق کرده اســت، آقاجانی با اشاره توقفات 
غیرمجاز در این محــدوده می گوید: »خط 

اضطرار این بزرگراه اســتاندارد نیست. 
بزرگراه باید عریض شده و شانه خاکی 
آن به 2تــا 3متر برســد. وجود خط 
اضطرار استاندارد در مواقع اضطراری 
همچون خرابی خودرو و تصادف و... 
می توانــد فضای خوبی بــرای پارک 
موقت خودرو باشــد.« حین عبور از 
بزرگراه عالمه عســگری در سه راه 
باقرشــهر جناب سرهنگ می گوید: 
»در ایــن محور هم به دلیل گزارش 
واژگونی های متعدد 2سرعتگیر نصب 

شــده است.« پیشــرفت 95درصدی 
پروژه تقاطع غیرهمسطح سه راه باقرشهر 
موضوع دیگری اســت که این مســئول با 
اشــاره به آن می گوید: »طرح ایجاد تقاطع 

غیرهمســطح بلوار عالمه عســگری با جاده 
قدیم قم شامل یک پل روگذر جنوب به غرب، 

یک زیرگذر شــرق به غرب و غرب به شــرق و 
دوربرگردان جنوب به جنوب و شمال به شمال 

از جمله طرح هایی است که بهره برداری از آن 

و در حال پیگیری برای فراهم شــدن زیرساخت ها برای 
تغییرات عمده و ریشــه ای هستیم.« آقاجانی در رابطه با 
بازار عبدل آباد می گوید: »یک پارکینگ طبقاتی مکانیزه 
بــا ظرفیت حدود 150خــودرو در خیابان گل آویز و یک 
پارکینگ ابتدای تقاطع مطهری شکوفه با ظرفیت حدود 
50خودرو وجود دارد. روزهای تعطیل و پنجشــنبه ها و 
جمعه ها که    تردد شــهروندان بیشتر است با 3مدرسه ای 
که در خیابــان مطهری قرار دارنــد هماهنگی های الزم 
انجام شده تا شهروندان از ساعت 9تا 23 بتوانند از حیاط 

مدارس برای پارک خودرو استفاده کنند.«

رفع مشکالت راه های روستايی 
نیازمند مشاركت همگانی

منطقه ما 10روستای جعفرآباد، سعیدآباد، جهان آباد 
بــاال و پایین، مرتضــی گرد، علی آباد تــک دانه، پالئین، 
موســی آباد، دهکده توحید، شهرک گلریز، شکرآباد را در 
دل خود جای داده اســت که وضعیت راه ها و جاده های 
آنها جزء مهم ترین مشکالت ترافیکی محسوب می شود. 
رئیس تصادفات پلیس راهور منطقه19 با بیان این موضوع 
می گوید: »مشــکالت زیادی از جمله عــرض کم معابر، 

اقداماتی اســت که برای کاهش تصادفات در بلوار شقایق 
نیاز است انجام شود.«

 نبود معیارهای بزرگراهی در بزرگراه شهید تندگویان 
موضوعی اســت که آقاجانی با بیــان آن می گوید: »این 
بزرگراه با داشتن عواملی همچون ورودی و خروجی های 
زیاد، دسترسی به بافت مســکونی و    تردد عابران در این 
محدوده و... جزء محورهای حادثه خیز اســت که باید از 
حالت بزرگراهی خارج شده و به شریانی اصلی تبدیل شود 
و ســرعت مجاز آن از 80به 70کیلومتر در ساعت تغییر 
کند. این موضوع بارها در جلسات مشترک ما با شهرداری 
عنوان شــده، اما هنوز اقدام خاصی برای رفع آن صورت 

نگرفته است.« 

تدابیری برای محورهای حادثه خیز بزرگراهی
در امتداد بزرگراه شــهید تندگویان به بزرگراه شهید 
هاشمی به یکی دیگر از معابر حادثه خیز منطقه می رسیم. 
در حاشیه شــمال به جنوب بزرگراه، گلفروشان مستقر 
هستند و جنوب به شمال در قرق میوه فروشان دستفروش 
و وانتی هاست. مسئول تصادفات پلیس راهور منطقه19 
می گوید: »یکی از معضالت مهم بزرگراه شــهید هاشمی 
دستفروشــانی است که بیشــتر روزهای پایانی هفته در 
حاشیه بزرگراه مستقر می شوند. این موضوع عالوه بر ایجاد 
گره ترافیکی، خطراتی را برای دستفروشان به ویژه کودکان 
گلفــروش به همراه دارد. ما طی گشــت های مکرر اقدام 

در زمینــه انضباط ترافیکی در قســمت های جنوبی در 
حال اجراســت، می گوید: »از ســوی دیگر طبق توافقی 
که با سازمان بهشــت زهرا)س( صورت گرفته قرار است 
هراقدامی که هدف آن بهبود کیفیت خدمت رســانی در 
این آرامستان اســت اجرایی شود. 5طرح بزرگ همچون 
جمع آوری گاردهای طول صالح آباد، استقرار نیوجرسی و... 
که نقش بسزایی در جذب و روان سازی و ایمنی ترافیک 
دارد به بهشت زهرا)س( ارائه شده است که باید در کمیته 
معابر و کمیسیون های این ســازمان به تصویب برسد تا 
اجرایی شوند که امیدواریم در بلندمدت شاهد اثربخشی 

آنها باشیم.«
 

مشکالت بزرگ راه حل جدی می خواهد
بازار احســانی عبدل آباد، بازار مبــل نعمت آباد، مرکز 
فروش خودرو و فروشــگاه های اطــراف آن و... که بدون 
زیرساخت در گذر سال ها شکل گرفته اند از دیگر مناطق 
مهم در منطقه هســتند کــه در ادامه بــه بازدید از آنها 
می پردازیم. سرهنگ دوم آقاجانی با اشاره به اینکه بازاری 
مانند بازار مبل نعمت آباد جزء صنوفی است که از سال ها 
قبل بدون اینکه زیرساختی فراهم شود در اینجا ایجاد شده 
و با توسعه شهرنشینی و رشد بازار، رسیدگی و ساماندهی 
آن به خواســته ای مهم تبدیل شــده است، می گوید: »با 
توجه به مشکالت ترافیکی این محدوده، پلیس با تشکیل 
گروه های ضربت به طور مستمر و مداوم با تخلفات برخورد 
می کند، اما از آنجا که بیشــتر مراجعه کنندگان به صورت 
گذری و موقت پارک می کننــد اعمال قانون آن طور که 
باید مؤثر نیســت. ایجاد پارکینگ هــای نقلی با ظرفیت 
محــدود برای چنین جایی مانند مســکن عمل می کند 

کاهش ترافیک، زمان سفر و صرفه جویی در مصرف را به 
همراه خواهد داشت.«

نصب 12دوربین ثبت تخلف در صالح آباد غربی
شناســایی 30نقطه پرحادثه جزء اقداماتی است که 
برای ساماندهی نقاط حادثه خیز منطقه به اجرا در آمده 
اســت. این موضوعی است که مســئول تصادفات اداره 
راهنمایــی و رانندگی منطقه با بیــان آن می گوید: 
»30نقطه پرحادثه تصادفات شناســایی شده و 
با تقسیم بندی آن در 3گروه 10تایی هرفصل 
یکی از گروه ها در اولویت کاری قرار می گیرد. 
نصب ســرعتکاه و تابلوهای هشــداردهنده 
در بلوار عالمه عســگری در سه راه باقرشهر، 
نصب چــراغ راهنمایی چشــمک زن، تابلو 
خطر، احتیاط و ســرعت در ورودی به جاده 
گاوداری، آشکارســازی و رفــع نقاط کور با 
نصب برچســب های شــبرنگ روی تابلوها، 
پایه های تیربرق و هرس مســتمر شاخه های 
درختان در بزرگراه های شهید تندگویان، شهید 
هاشمی و شهید کاظمی نمونه های در حال اجرا 

هستند.«
 نصــب دوربین های ثبت تخلــف و کنترل 
سرعت مورد مهم دیگری است که در نقاطی از 
منطقه همچون صالح آباد غربی به اجرا در آمده 
اســت. آقاجانی می گوید: »استفاده از این نوع 
تجهیزات در بلندمدت می تواند سرمایه گذاری 
خوبی برای جلوگیری و پیشگیری از تخلفات و 
در نهایت کاهش تصادفات باشد.« وی با اشاره 

پیچ های خطرناک، میدان های غیراستاندارد، نبود عالئم 
کافی، شناخت ناکافی مردم از موقعیت جغرافیایی اینجا، 
محورهای ناایمن، نبود تابلو،  تردد وسایل نقلیه کشاورزی، 
موتورســیکلت هایی که از تجهیزات مناســب برخوردار 
نیستند، تأسیسات پیرامون راه ها، گاوداری ها و دامداری ها 
و نبود آموزش کافی و... در راه های روستایی وجود دارد.« 
آقاجانی به چندگانگی مسئولیت روستاها اشاره می کند 
و می گویــد »برای اجرای هر طرح و برداشــتن هر گامی 
نیازمند مجوز شهرداری منطقه19، دهیاری ها و... هستیم 
و رفع این معضالت به تنهایی از عهده پلیس راهور خارج 

است.«

مشکالت و اقدامات 

مهم ترافیکی در معابر را همراه با 

مسئول تصادفات پلیس راهور منطقه 19 

بررسی کردیم

کـاهـش 

31درصدی 

تصادفات فوتی

مسئول آموزش پلیس راهور 
منطقه19:

آموزش در روزهای کرونا 
ادامه دارد

پیش از کرونا آمــوزش فرهنگ ترافیک به صورت مســتمر و چهره به چهره 
در مراکــز مهم منطقه از جمله مدارس، مراکز فرهنگی و... انجام می شــد. پس 
از آن این اقدام به صورت مجازی در کانال های مجازی همچون ســامانه شــاد، 
شــهرداری، کالنتری و بسیج و... انجام می شود. مســئول آموزش پلیس راهور 
منطقه19 می گوید: »عالوه بر آموزش های مجازی در تعامل با بسیج و کالنتری 
منطقه طرح هایی در برخورد با راکبان موتورســیکلت، معتادان و متجاهرانی که 
در حاشــیه برخی بزرگراه ها اســتقرار دارند در قالب آموزش حضوری هم ارائه 
می شــود.« سرهنگ دوم»رمضان داداشــی« در ادامه به نصب بنرهای آموزشی 
در منطقه اشــاره می کنــد و می گوید: »طرح آموزش به راکبان موتورســوار در 
تقاطع های مهم مطهری_ شــکوفه، خیابان مهران_لطیفی، شقایق _میثاق هم 

به صورت مستمر اجرا می شــود. آموزش به رانندگان تاکسی و اتوبوس هم جزء 
دیگر برنامه های مستمر ماست. برگزاری کارگاه آموزشی برای کارگران فصلی در 
خیابان شــکوفه هم مورد مهم دیگری است که با جدیت دنبال می شود. با وجود 
تعطیلی مدارس طرح همیاران پلیس کماکان اجرا می شود و خانواده ها می توانند 
بچه های عالقه مندشان را به محل استقرار نیروهای ما در تقاطع های مهم بیاورند 
و کارت همیــار پلیس دریافت کنند.« او به طرح دیگری که به تازگی در منطقه 
به اجرا درآمده اشاره می کند و می گوید: »از فروشگاه های منطقه که روی سردر 
مغازه شان نمایشــگر آگهی تبلیغاتی دارند درخواست کرده ایم که بین تبلیغات 
خودشــان چند ثانیه را به آموزش نکات ترافیکی پلیس راهور اختصاص دهند و 

تاکنون با 3مرکز صحبت و هماهنگی انجام شده است.«

شهردار منطقه19:
تابلوهای ورودی 

جنوب پایتخت مرمت 
و به روزرسانی شد

همه تابلوهای ورودی جنوب شــهر تهران 
در محورهای بزرگراهی و شــریان های اصلی 
محدوده منطقه19 تعمیر و به روزرسانی شدند. 

شهردار منطقه19 با اعالم این خبر و با اشاره 
به اینکه مبادی ورودی شهر یکی از نقاط مهم 
و تأثیرگذار آن است، گفت: »با توجه به اینکه 
منطقه19 به لحاظ جغرافیایی دروازه بین المللی 
پایتخت و هــر روز میزبان جمــع زیادی از 
کشور  مختلف  نقاط  مســافران  و  شهروندان 
است و هرساله اقدامات شهری مختلفی برای 
ساماندهی و زیبایی سیمای بصری آن صورت 
می گیــرد، در همین زمینه طــی اقدامی کل 
تابلوهای ورودی به منطقه از جمله بزرگراه های 
شــهید هاشمی، شــهید کاظمی و... مرمت و 

به روزرسانی شد.«
»علی توکلی« در ادامه با بیان اینکه تابلوها 
به محدوده  المان های ورودی منطقه  نخستین 
شهری اســت، افزود: »با توجه به فرسودگی 
ظاهری این تابلوها بر اثر شــرایط جوی، ضمن 
انجام تعمیرات مورد نیاز، برچســب های آنها 
تعویــض و پایه تابلوها براســاس پالت رنگی 
مصوب ســازمان زیباســازی شــهر تهران 

رنگ آمیزی شد.«

 محورهای ناايمن بزرگراهی، جاده های پرحادثه روســتايی، کمبود فضای پارک و ترافيک سنگين به خصوص در نزديکی بازارها، 
سرقت تابلوها و عالئم ترافيکی، آموزش و فرهنگسازی محدود و... نمونه هايی از مشکالت مهم و هميشگی ترافيکی در منطقه19 

اســت که در بروز تصادفات و گره های ترافيکی نقش قابل توجهی دارد. درحالی که آمار تصادفات فوتی طی 5ماه ابتدای 
سال در مقايسه با مدت مشابه ســال قبل 31درصد کاهش و برعکس تصادفات جرحی و خسارتی 13 و 28درصد رشد 

داشته است، با هدف بررسی بيشتر موضوعات ترافيکی و اقداماتی که برای رفع آنها به اجرا در آمده است با سرهنگ 
دوم »مهدی آقاجانی« مسئول تصادفات منطقه19 همراه شديم و از محورهای مهم ترافيکی منطقه بازديد کرديم.

زهرا بلندی
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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
تاش

چگونه مي توانم قاب سازي 
یاد بگیرم

بنده معلول جســمي و حركتي هســتم و 29 
سال دارم و 20 سال مي شود كه در خیابان شهید 
محمدعلي رضایــي شــهرك صاحب الزمان)عج( 
زندگي مي كنم. اكنون به دلیل مشــكالت مالي به 
دنبال ایجاد كسب و كار هستم و یكي از كارهایي 
كه به آن عالقه زیادي دارم هنر قاب ســازي است. 
مي خواهم بدانم آیا مي توانم این حرفه را درجایي 
یاد بگیــرم و در مغازه كوچكي كســب و كار راه 

بیندازم. 
»اكبر اوتادي« ساكن شهرك 
صاحب الزمان)عج(

آموزش رایگان از ما
همت عالي از شما 

مؤسســه خیریه رعد الغدیر 
ســال ها قبل با تالش افراد 
نیكوكار در محدوده میدان 
یافت آباد ساخته و  الغدیر 
راه اندازي شــده و یكي از 
و  توانمندسازي  آن  اهداف 
خوداتكایي شهروندان معلول و 
توانیاب جامعه بوده و هست.  به اطالع این شهروند 
هم محله اي مي رسانم كه همه خدمات آموزشي در 
داخل مؤسسه رعد الغدیر رایگان است و هنرجویان 
مي توانند پس از آموزش و كســب تجربه و مهارت 
الزم مستقل شوند و هركدام براي خودشان كارگاه 
اشــتغالزایي راه بیندازند و سر و سامان پیدا كنند. 
پیشــنهاد من به افراد ســاكن در منطقه و حتي 
مناطق همجوار كه با چنین شرایطي مواجه اند این 
اســت كه در طول هفته زماني را براي مراجعه به 
مؤسسه رعد الغدیر اختصاص دهند تا از نزدیك با 
مجموعه خدمات و دوره هاي آموزشي این مؤسسه 
آشنا شــوند و طبق عالقه و توانایي خودشان یك 

رشته را انتخاب كنند. 
»معصومه فراهاني« 
مدیر روابط عمومي مؤسسه خیریه رعد الغدیر

پرسش اهالی

پاسخ کارشناس

چطور از صحت اسناد ملکي 
مطمئن شویم

متأســفانه در چند ســال اخیر بــازار فروش 
ســاختمان هایي كه ســند مالكیت جعلي دارند 
افزایــش پیدا كرده اســت و دیگــر نمي توان به 
گفته هاي بنگاهي ها و دیدن چند برگ سند اكتفا 
كرد. من و همسرم پس اندازي داریم كه مي خواهیم 
بــا آن خانه اي بخریم، اما از این بابت نگراني داریم 
كه مبادا افراد كالهبردار سرمایه مان را بر باد دهند 
و آخر عمري هیچ ســرپناهي نداشته باشیم. اگر 
امكان دارد كارشــناس محله بگوید براي اینكه در 
زمان خرید خانه و زمین دچار ضرر و زیان نشویم 
و به اصطالح كاله سرمان نرود باید چه كار كنیم. 
»سامان تقي زاده« ساكن خیابان تختي 
محله تولیددارو

استعالم شهرداري 
از کالهبرداري پیشگیري مي کند

شهروندان بدانند كه در زمان 
واحدهاي  انتقــال  و  نقــل 
مســكوني و حتــي زمین 
یكــي از راه هایــي كــه 
از كالهبرداري  مي توانــد 
جلو  و  كنــد  جلوگیــري 
خسارت هاي احتمالي را بگیرد 
مراجعه شــهروندان به واحد شهرسازي شهرداري 
منطقه و حتــي دفاتر نواحي هفت گانه اســت تا 
از طریق شــماره پالك ثبتي مشــخصات مالك، 
موقعیت قرار گرفتن ملك در طرح هاي شــهري از 
جمله عقب نشیني، تعریض معبر و... براي خریداران 
محرز و آشــكار شــود. هرچند گرفتن استعالم از 
دفاتر شهرســازي مي تواند تا اندازه زیادي از بروز 
كالهبــرداري جلوگیري كند، اما توصیه دیگر این 
است كه اسناد مالكیت مشكوك را به كارشناسان 
اداره ثبت اســناد حوزه جنوب غرب تهران نشان 
دهند تا در صورت صحت جعلي بودن آن از طریق 
قانوني این افراد دستگیر شوند و به سزاي كارشان 

برسند. 
»بهنام اسالمي« كارشناس معماري و شهرسازي

پرسش اهالی

پاسخ کارشناس

چگونه از رشته تجربي وارد 
کار و دانش شوم

جواني 30 ســاله ام كه حدود12 سال پیش ترك 
تحصیل كردم و نتوانستم دیپلم بگیرم. رشته تجربي 
انتخاب مورد عالقه ام نبود براي همین در ســال آخر 
دبیرستان حسابي كم آوردم و نتوانستم از همه دروس 
نمــره قبول بگیرم و پس از مدتــي درس خواندن را 
كنار گذاشتم. حاال پشیمان شده ام و مي خواهم ادامه 
تحصیل دهم. مي خواهم از كارشناس محله بپرسم كه 
چگونه مي توان از رشته تجربي در رشته كار و دانش 
كه مربوط به شغل كنوني ام است ادامه تحصیل دهم. 
آیا این امكان براي افرادي مثل من وجود دارد كه پس 
از ســال ها دوري از تحصیل دوباره برگردند و درس 
بخوانند؟ اگر امكان دارد از رشــته هایي كه در شاخه 
كارو دانــش وجود دارد صحبت كنید و بگویید براي 

ثبت نام در این رشته ها چه مداركي الزم است. 
»علي اصغر چناري اصل« ساكن شهرك مسلمین

امکان ادامه تحصیل براي همه 
وجود دارد

در پاسخ به سؤال این شهروند 
باید گفت كه شــرایط ادامه 
افراد  همــه  براي  تحصیل 
جامعه وجــود دارد و اداره 
آموزش و پرورش منطقه18 
در این زمینه از هیچ حمایت 
و مســاعدتي فروگذار نیســت. 
شرایط ادامه تحصیل شهروندان در رشته هاي نظري، 
كار و دانــش و فني و حرفه اي متفاوت اســت و این 
موضوع بســتگي به رشته انتخابي و همچنین تعداد 
واحدهاي قبولي دارد. اگر این شهروند كه دانش آموز 
رشــته تجربي بوده اكنون بخواهد در شــاخه كار و 
دانش تحصیل كند باید به واحد كار و دانش و فني و 
حرفه اي این اداره مراجعه كند و از »منصور هدایتي« 
مسئول این واحد،  بخواهد تا ضمن ارائه مشاوره الزم، 
شــرایط تطبیق دروس نظري به رشته كار و دانش 
را برایش توضیح دهــد. پس از این مرحله و تطبیق 
دروس و انتخاب كد رشته شاخه كار و دانش، مدرسه 

و آموزشگاه مشخص و فرد به آنجا معرفي مي شود.  
»بهنام احساني« مدیر اداره آموزش و پرورش منطقه 18

پرسش اهالی

پاسخ کارشناس

پارکینگ، قسمت مشاع 
آپارتمان است؟

8 سال است كه در خیابان شهید احمد حسیني 
واقع در محله ولي عصر)عج( جنوبي زندگي مي كنم. 
یكي از مشــكالتي كه به تازگي در محل زندگي با 
آن مواجه شده ام مربوط به قوانین آپارتمان نشیني 
اســت. من در طبقه اول آپارتماني ســكونت دارم 
كه 4 طبقه اســت و فقط واحدهاي طبقات 2 و 4 
پاركینگ دارند. به تازگي مالك یكي از پاركینگ ها 
مدعي شــده كه واحدهایي كــه پاركینگ ندارند 
نمي توانند از فضاي آن استفاده كنند و حتي باید 
خرده ریز اسباب و اثاثیه را كه زیر پله  یا كنار دیوار 
گذاشــته اند به جاي دیگري ببرند و آنجا را تخلیه 
كنند. سؤال من این است كه آیا ادعاي این شهروند 

درست است و پاركینگ مشاع ساختمان نیست؟
»احمدرضا سالمیان« ساكن محله 
ولي عصر)عج( جنوبي

گاهي حق همسایگي بیش از 
قانون ارزش پیدا مي کند

مشــكالت  از  بســیاري   
كــم  در  آپارتمان نشــیني 
از  شــهروندان  اطالعــي 
همچنیــن  و  قوانیــن 
فاصله گرفتــن از آداب و 
منش همســایه داري ریشه 
دارد. ســاكنان آپارتمان هــا و 
مجتمع هاي مسكوني باید در وهله نخست مشاعات 
ساختمان را بشناســند؛ مثاًل پاركینگ، راهرو، راه 
پله، حیاط و پشــت بام جزء مشــاعات ساختمان 
محسوب مي شود و در مورد پاركینگ خودرو باید 
گفت كه طبق ســند مالكیت مساحت و موقعیت 
جغرافیایي هر  پاركینگي كه به مالكان واگذار شده 
به تفكیك و با جزئیات تعیین و مشــخص شده و 
طبق آن كسي جز این افراد نمي تواند خودرویش 
را در این محل پارك كند، اما سایر فضاهاي موجود 
در پاركینگ ها همچون مسیر رفت و آمد اهالي به 
داخل حیاط خلوت مشاعاتي است كه نمي توان آن 

را  به بهانه نداشتن پاركینگ مسدود كرد. 
»سعید محمدي« وكیل پایه یك دادگستري   

پرسش اهالی

پاسخ کارشناس

  صفحه جديدی راه اندازی کرديم و نامش را گذاشتيم »کارشناس محله« تا شهروندان سؤاالت خود را در اين صفحه مطرح کنندو ما 
آن را با کارشــناس مربوطه در ميان گذاشته و پاسخ های الزم را دريافت کنيم. کارشناس محله در حوزه های مختلف حقوقی، پزشکی، 
آموزشی، کارآفرينی، خدمات عمومی و... آماده پاسخگويی به سؤاالت شماست. اگر سؤالی ذهن شما را مشغول کرده همين حاال گوشی 

را برداريد و با شماره 23023483 تماس بگيريد. 

مریم قاسمی

»کارشناس محله« آماده پاسخگویی به سؤاالت شماست

هرچه می خواهد دل تنگت بپرس!

آیین خوبانراهنما

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

در کار همکارانش دخالت نمی کرد. بیمار یا خانواده اش 
را کنار می کشــید و به تک تک پرسش های آنها پاسخ 
می داد. همین موضوع باعث شــده بود تا اهالی از دکتر 
شریفیان درباره بیماری های خود مشورت بگیرند و اگر 
او احســاس می کرد که بیماری مراجعانش با یک دارو 
درمان می شود و نیاز به مراجعه به مطب ها و درمانگاه ها 
ندارد، آنهــا را راهنمایی می کرد.« ملکــی در ادامه به 
کارهای خیرخواهانه این پزشــک هم محله ای اشاره و 
عنوان می کند: »یکی از دوستانم با یکی از مراکزی که 
در خیابان سازمان آب به بچه های بی سرپرست خدمات 
می دهد، همکاری داشت. او برایم تعریف کرده که دکتر 
شــریفیان بارها به این کودکان خمیردندان، مسواک و 

صابون رایگان هدیه داده است.«

كارهای خیرش ادامه دارد
»نورالدیــن ســیدجواد« کــه 
این محله زندگی  سال هاســت در 
می کند و با دکتر شریفیان آشنایی 
داشــته، می گوید: »از انسان خوبی 
یا بدی به یــادگار می ماند و الحق 
انسان های  که دکتر شریفیان جزو 
شــریفی بود که همه از او به نیکی 
یاد می کننــد.« وی ادامه می دهد: 
»نقش مؤثر او در تأمین داروی نیازمندان و کمک های 
خیرخواهانه اش، توشــه آخرت او و مایه رفاه و آسایش 
نیازمندان در این دنیاســت. مطمئنــم که با فقدان او، 
احســان و نیکوکاری در بین خّیران سالمت و پزشکان 
کمرنگ نخواهد شــد و راه روشن او همچون گذشته با 

تمام توان ادامه خواهد یافت.«

همیشه كنار نیازمندان بود
شــاید هیچ کس بــه انــدازه »اژدر حاجیلــو« از 
فعالیت های خیرخواهانه و منش این داروساز هم محله ای 
باخبر نباشــد؛ چراکه بیش از 15سال سابقه همکاری 
با وی داشــته است. حاجیلو می گوید: »دکتر شریفیان 
سال ها در کارهای خیر دستی داشته است. اصالتًا اراکی 
و متولد سال1341 بود. سال ها کارمند بنیاد مستضعفان 
و جانبازان بود و به خوبی با مشــکالت این قشر از افراد 
جامعه آشنایی داشت. بعدها ادامه تحصیل داد و توانست 
مدرک داروسازی خود را از دانشگاه علوم پزشکی بگیرد. 
بالفاصله پس از دریافت مدرک خود 
به زاهدان رفــت و آنجا داروخانه ای 
راه اندازی کرد. شرایط سخت آب و 
هوایی را در این شهر به جان خرید 
تا نذر خود را که فعالیت در مناطق 
دوردست بود ادا کند. حدود 8سال 
در آن شــهر فعالیت کرد و بازرس 
ویژه امور دارویی هم شــد.« وی به 
بازگشت شــریفیان به شهر تهران 
اشاره و عنوان می کند: »ازدواج کرده 
بود و فرزندانش کم ســن بودند. برای همین به تهران 
برگشــت و این بار هم مناطقی را برای فعالیت خودش 
انتخاب کرد که کمتر توسعه یافته بودند. او داروخانه ای 
در منطقــه18 حوالی میدان معلــم در محله یافت آباد 
راه انــدازی کرد و ســال1394 هم به محلــه امامزاده 

حسن)ع( در منطقه17 آمد.« 
حاجیلو که دبیر مدرسه شهید چمران در منطقه19 
اســت و 27سال ســابقه دارد، می گوید: »روزهایی که 
کالس نداشــتم، با یک شــرکت توزیــع و پخش دارو 
همکاری می کردم. همان زمان با دکتر شــریفیان آشنا 
شدم و این آشنایی به همکاری ام با وی در این داروخانه 
ختم شد. در این مدت شــاهد کارهای خداپسندانه او 
بودم و منش او برای من درس بزرگی بود. با اینکه معلم 
هســتم، اما درس های زیادی از او یاد گرفتم و همیشه 
خودم را شاگردش می دانم.« وی ادامه می دهد: »دکتر 
شــریفیان از داروسازان خّیر منطقه17 بود. اگر از نحوه 
حرف زدن یا پوشــش بیماران و خانــواده آنها متوجه 
می شــد که در پرداخت هزینه دارو با مشــکل روبه رو 
هستند، بدون اینکه خودشــان متوجه شوند خیلی از 
داروها را رایگان به آنها می داد. بیمار هم متوجه نمی شد 
و احساس می کرد مبلغی که پرداخت کرده، هزینه همه 
داروهایش بوده است. او حتی توانست پزشکان و خّیران 
منطقــه را با خودش همراه کند، به طوری که صندوقی 

هديه های همیشگی به كودكان بی سرپرست
»محمد ملکــی« که در محله امامزاده حســن)ع( 
زندگــی می کند و همین جا مشــغول به کار اســت، 
می گوید: »واقعیت تلخی اســت، ولی باید قبول کنیم 
کــه برخی از پزشــکان به منشــور حقوق 
بیمــار توجه نمی کننــد. به عنــوان مثال، 
عده ای از پزشکان وقت زیادی برای بیماران 
نمی گذارند تا نوع بیماری، مراحل درمان و... 
را کامــاًل به آنها توضیح دهند. همین عامل 
باعث نارضایتی بیماران می شــود و ممکن 
اســت که فکر کنند همه پزشکان این طور 
هستند.« وی ادامه می دهد: »وقتی بیماران 
برای تهیه دارو به دکتر شــریفیان مراجعه 
و دربــاره بیمــاری و مراحل درمان خود از او ســؤال 
می کردند، با حوصله زیاد بــه آنها توضیح می داد، ولی 

»درگذشت دکتر »داود شــریفیان« همه ساکنان 
محله امامزاده حسن)ع( را داغدار کرد؛ چراکه او بین آنها 
به عنوان انسانی مؤمن، وارسته و خیر زبانزد بود و با اینکه 
ساکن منطقه17 نبود، اما چنان در بین اهالی محبوبیت 

داشــت که درگذشــتش همگان را متأثر 
کرد.« ایــن حرف ها را »محمد رنگرز« دبیر 
شــورایاری محله امامزاده حسن)ع( بر زبان 
می آورد و ادامه می دهد: »دکتر شریفیان از 
ابتدای فعالیت در محله امامزاده حسن)ع(، با 
اعضای شورایاری ارتباط دوستانه برقرار کرد 
و هر جا که نیاز به حضورش وجود داشــت، 
مشــتاقانه حاضر می شد، به عنوان مثال اگر 
شــورایاران خانواده هــای کم بضاعت به او 

معرفی می کردند، به رایگان یا با تخفیف ویژه داروهای 
آنها را تأمین می کرد.«

در داروخانــه راه اندازی کرد تا کمک های خّیران در آن 
قرار داده و در صورت نیاز برای تهیه داروی نیازمندان یا 
معرفی آنها به آزمایشگاه ها و بیمارستان ها صرف شود.« 
به گفته حاجیلو، از این پزشک خّیر 2دختر به نام های 
کیمیا و نازنین به یادگار مانده که دانشجوی کارشناسی 

ارشد در رشته های زبان و صنایع دستی هستند. 

 یادی از دکتر داروسازی
 که تا آخرین روزهای عمرش دست از کار خیر برنداشت

 نسخه های مهربانی 
دکتر داود

  روی سوگندی که خورده بود ماند و تا آخرين لحظه زندگی در خدمت بيماران بود. بيماران 
را مثل اعضای خانواده اش می دانســت و برای کم کردن رنج از جسم و افزايش روحيه آنها 
تالش کرد و شــايد هم در همين مراوده با بيماران بود که دچار بيماری کرونا شد و چشم از 
جهان فروبست. دکتر »داود شريفيان« نه تنها براساس سوگندنامه حرفه ای از تضييع حقوق 
بيماران خودداری کرد و سالمتی و بهبودی آنها را بر منافع مادی خود مقدم دانست، بلکه 
نام و روحش قرين نيکوکاری، سخاوت، دستگيری از مستمندان، انجام امور خيرخواهانه و 
انسان  دوستانه بود. در اين گزارش، چند تن از ساکنان محله امامزاده حسن)ع( از  منش او 

صحبت کرده اند که در ادامه می خوانيد.  

ابوذر چهل امیرانی

همکاری با 
مسجد محله

در منطقه17 افراد کم درآمد 
زندگــی می کنند که  زیــادی 
گاهــی از عهــده تأمین مخارج 

خود برنمی آیند. بی شک چنین افرادی در زمان 
بیماری با مشــکالت زیادی روبه رو می شوند و از 
طرفی تأمین هزینه های دارو برایشــان ســخت 
می شود. دکتر شــریفیان با اطالع از این موضوع 
از امام جماعت مســجد اســالمی خواســت تا 
خانواده هــای کم بضاعت را بــه او معرفی کند. 
این خانواده ها در زمان بیمــاری، داروی خود را 
رایگان از داروخانه دکتر شــریفیان می گرفتند تا 
بهبودی آنها به دلیل نداشــتن هزینه دارو عقب 
نیفتد. زمانی هم که در مســجد اسالمی اقدام به 
راه اندازی تشــکلی برای اهدای نان رایگان، ارائه 
خدمات درمانی و معاینه رایگان نیازمندان کردیم، 
دکتر شریفیان با ما همکاری و در تأمین هزینه ها 

مشارکت کرد. 
امیر امیری، عضو هیئت امنای مسجد اسالمی

دستم را گرفت
در  شریفیان  دکتر  داروخانه 
در  امامزاده حســن)ع(  خیابان 
کنار پاساژها و واحدهای تجاری 
قرار دارد. اینجا به بازار پوشــاک 

امامزاده حسن)ع( معروف است و همه روزه هزاران 
نفر از مناطق مختلف پایتخت برای خرید به این 
محدوده می آیند. برای همین بسیاری از کاسبان 
مقابل مغازه های شان بســاط می کنند تا درآمد 
بیشتری به دست بیاورند. حتی شنیده ام عده ای 
از افراد هم مقابل مغازه های شــان را به بساطی ها 
اجاره می دهند، اما او با اطالع از مشــکالتم اجازه 
داد روی پله داروخانه اش بساط کنم و درآمدی به 
دست بیاورم تا در تأمین هزینه های زندگی دچار 
مشکل نشوم. او هیچ چشمداشتی از من نداشت و 
فقط شرط کرد بساط من روی پله مغازه اش باشد 

و مانع   تردد عابران و بیماران نشود. 
حمیدرضا قاهری، کاسب محله

غصه نیازمندان 
را می خورد

بــا دکتــر  از ســال1394 
شریفیان آشنا شدم و داروهای 
2شرکت دارویی را برایش تأمین 

می کردم. خوش حســاب بود و همیشــه هزینه 
داروها را به موقع پرداخت می کرد. شــرکت های 
دارویی هم دوســت داشتند با او همکاری داشته 
باشند و هر مقدار دارو ســفارش می داد، برایش 
ارســال می کردیم. به طور معمول قیمت داروها 
مشــخص است و داروســازان و داروخانه دارها با 
شرکت های دارویی چانه نمی زنند، اما گاهی اوقات 
احساس می کردم با دیدن قیمت برخی از داروها 
ناراحت می شــود و این موضوع را از چشــمانش 
می خوانــدم. به خوبی می فهمیــدم که او غصه 
خانواده هایی را می خورد که کم درآمد هستند و 
تأمین هزینه برخی از داروها برایشان دشوار است. 
بعدها فهمیدم که یاور این خانواده ها بوده است. 

رضا باللی، کارمند شرکت توزیع دارویی

به روایت مردم

محمد ملکی
ساکن محله

نورالدین سیدجواد
ساکن محله

اژدر حاجیلو
ساکن محله
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رفاقتی

ســرنخ حکایت پژوهش های پر طول و تفصیل 
»حســین کریمان« درباره پیشــینه شــهرری به 
تحقیقــات او در زمینه علوم اســالمی می رســد. 
کریمان وقتی مشــغول نوشتن کتاب »طبرسی و 
مجمع البیان« بود، می خواســت شــرایط شیعیان 
ایرانی در عهد شــیخ طبرســی را بیــان کند، اما 
تحقیقاتش را از هر جا شــروع می کرد، به نام شهر 
شیعه نشین »ری« می رسید. استاد در مطالعاتش 
متوجــه شــد شــهر کهــن ری که حتــی برای 
پژوهشــگرانی مانند او غریب و ناشــناخته مانده، 
بر گــردن تهران پرآوازه حقی بزرگ دارد. اســتاد 
اطالعاتی را که از عظمت ری جمع آوری کرده بود، 
به صورت مختصر در کتاب طبرسی و مجمع البیان 
ذکــر کرد. پس از انتشــار کتاب ایــن مطالب به 
اندازه ای مــورد توجه صاحب نظران قرار گرفت که 
کریمان مصمم شــد درباره ری کتاب مســتقلی 
بنویســد. او برای پیدا کردن اجــزای تاریخ8هزار 
ساله ری روزها و شــب های بسیاری را به مطالعه 
کتاب های تاریخی مورخان و شرق شناسان ایرانی، 
عربی و یونانی گذراند و کوچه پسکوچه های ری و 
مکان های تاریخی آن را وجب به وجب جست وجو 
کرد. حاصل این تالش ها کتاب دوجلدی و کم نظیر 
ری باستان بود که در آن به صورت مفصل و مستند 
به موضوعاتــی مانند تاریخچه ری در دوران پیش 
از ظهور اســالم، ری در دوران اســالمی، حوادث 
تاریخــی و طبیعی ری، رجــال و افراد مدفون در 
ری، ظرایف و ضرب المثل هایی که بر مبنای شرایط 
اجتماعی ری شــکل گرفته، آبادی ها و روستاهای 
ری و... پرداخته است. دختر استاد کریمان درباره 
عالقه پدرش به ری می گوید: »پدرم آنقدر عاشــق 
ری بود که می خواست نام یکی از باغ هایش را ری 

باستان بگذارد.«

از ری تا طهران و قصران 
 اســتاد کریمان در هر پژوهش خود به مواردی 
برخورد می کــرد که با طرح پژوهشــی او مرتبط 
نبود، اما جرقه فعالیت مطالعاتی تازه ای را در ذهن 
ناآرامش روشــن می کرد که تا به ثمر نمی نشست، 
نمی توانست آرام بگیرد. در جریان نگارش کتاب ری 
باستان سنگ بنای کتاب های »قصران« و »تهران 
در گذشته و حال« گذاشته شد. بسیاری از اطالعاتی 
که در منابع تاریخی پیشینه ری به دست می آمد، با 
تاریخچه طهران و قصران بی ارتباط نبودند و استاد 
با نظم و وسواس خاصی آنها را طبقه بندی و مرتب 
می کرد تا با تکمیــل هریک دایره المعارف تاریخی 
تــازه ای پدید آورد. امانتداری و دقت دکتر کریمان 
در روایت مطالب تاریخی زبانزد بود و کتاب »سیره 
و قیام زیدبن علی)ع(« آینه تمام نمای این ویژگی 
استاد اســت. »شــکوه کریمان« تعریف می کند: 
»پــدرم در مباحثه ای علمی درباره مقام و اقدامات 
زید)ع( مطلبی را عنوان کرده بود که به درستی آن 
اطمینان نداشت. او برای اطالع از درستی صحبتش 
به تحقیق درباره این شــخصیت دینی پرداخت و 
حاصل پژوهش های او کتاب »ســیره و قیام زیدبن 
علی)ع(« بود که در چهارمین دوره کتاب برتر سال 
کشــور برگزیده شد.« شهر قم از شهرهایی بود که 

اســتاد کریمان بیش از آنکــه در کتاب ها و منابع 
تاریخــی به دنبال هویت آن بگردد، در نشســت و 
برخاست با مردمش و سرک کشیدن به گوشه کنار 
آن هویتش را جست وجو کرد. استاد کریمان پس 
از دریافت مدرک لیســانس رشــته زبان و ادبیات 
فارسی از دانش سرای عالی، در مدارس شهر قم به 
دبیری مشــغول شــد و در کنار آموزش به بررسی 
جغرافیای این شهر پرداخت. نقشه جغرافیایی دقیق 
و معتبری که کریمان با قدم زدن کوچه و خیابان ها 
و محله های قم تهیه کرده، هنوز هم مورد اســتناد 
جغرافیدانان قرار می گیرد و کتاب »جغرافیای شهر 
قم« که از آثار اوســت، مرجع کاملی برای معرفی 

شهر قم به شمار می آید. 

كريمان طبع شعر داشت
دکتر کریمان در مــدت اقامت در قم همزمان با 
تدریــس و پژوهش، در حوزه علمیه هم به تحصیل 
علوم حــوزوی پرداخت. او پــس از دریافت مدرک 
دکتــری خود در رشــته زبان و ادبیات فارســی در 
دانشــگاه شهید بهشــتی)ملی ســابق( به تدریس 
پرداخت و تا آخر عمر80ســاله اش از مدرســان این 
دانشــگاه بود. برکــت وجود مرحــوم کریمان برای 
فرهنــگ و تاریخ طهران قدیم و امــروزی، به دوران 

حیاتش محدود نشده و فرزندانش کتابخانه او را که 
شامل مجموعه نفیسی از آثار استاد و بیش از 2 هزار 
جلد کتاب ارزشــمند دیگر است، به دانشگاه شهید 
بهشــتی اهدا کرده اند. دختر استاد می گوید: »پدرم 
در علوم مختلــف به تحقیق و پژوهش می پرداخت. 
او هر کتابی مطالعه می کرد، توضیحاتی را در حاشیه 
آن می نوشت. پژوهشــگران و همکاران پدرم ارزش 
مطالب دســتنویس او را از متــن بعضی از کتاب ها 
بیشتر می دانند.« استاد یکی از مرغوب ترین باغ های 
خود را برای فعالیت های فرهنگی وقف کرده اســت. 
دختر خلــف مرحوم کریمان تعریف می کند: »پدرم 
یک باغ7هــزار متری را برای برنامه های فرهنگی به 
دانشــگاه شهید بهشــتی اهدا کرده است. در زمان 
حیاتش شخصی به اشتباه محدوده باغ را چند متری 
کمتر تعیین کرده و قسمتی از باغ اهدایی جزء امالک 
شخصی پدرم شده بود که با صرف هزینه زیادی آن را 
اصالح کرد.« دختران خانواده کریمان از مهربانی های 
پدر خاطرات زیادی دارنــد. »ویدا« تعریف می کند: 
»پدر مرحومم طبع شعر داشت و وقتی می خواست 
مطلبــی را برای فرزنــدان و نوه هایش تعریف کند، 
آن را بــه نظم در می آورد. او در مراســم ازدواج من 
و خواهرانم، برای هریک از مهمانان چند بیت شــعر 
می سرود و نام مهمان را در این اشعار ذکر می کرد.« 

پدر مهربان خانواده كريمان
حسین کریمان فرزند یکی از مالکان سرشناس 
روستای »آهار« بوده و می توانست بدون دود چراغ 
خــوردن و تحمل رنج علم آمــوزی زندگی مرفه و 
آســوده ای داشته باشد، اما شوق دانستن از کودکی 
با او همراه بوده و ســبب شــده زندگی پرتالش و 
پرجنب و جوشی را پشت سر بگذارد. ویدا کریمان 
می گوید: »پدرم نبوغ خاصی داشت و در نوجوانی به 
تنهایی و بدون مربی زبان های انگلیســی، فرانسوی 
و عربی را آموخت. او در نقاشــی و خوشنویســی 
عالقه و استعداد زیادی داشت و هر روز بعد از نماز 
صبح به مشق خوشنویسی مشغول می شد.«یکی از 
تفریحات دلچسب نوه های استاد، گشت وگذارهای 
عصرانه روزهای سه شنبه بود که پدربزرگ آنها را به 
مکان های ییالقی تهران می برد، اما در این تفریحات 
خانوادگی کافی بود محلی تاریخی یا اشیای قدیمی 
بر ســر راه آنها قرار بگیرد تا پدربزرگ دانا مو به مو 
دربــاره آن توضیح دهد و بــه همین بهانه فرزندان 
و نوه هایــش را با گوشــه ای از فرهنــگ و تمدن 
کشورشان آشــنا کند. کریمان سفرهای تحقیقاتی 
و پژوهشــی زیادی به خارج از کشور داشته که در 
بســیاری از آنها خانواده اش او را همراهی کرده اند، 
اما عشــق او به وطن و مردم کشــورش سبب شده 

هیچ دعوت و پیشــنهادی را برای زندگی در غربت 
نپذیرد. اســتاد کریمان تا آخریــن روزهای زندگی 
از تحقیق و پژوهش دســت نکشــیده است. ویدا 
کریمان تعریف می کند: »پدرم در اواخر عمرش بر 
اثر بیماری پارکینسون نمی توانست دست راستش 
را حرکــت دهد. او پس از تمرینات ســختی موفق 
شد با دست چپ بنویسد و به فعالیت های پژوهشی 
خود ادامه دهد. با پیشرفت بیماری پدرم دیگر قادر 
نبود با دست چپ هم بنویسد و با ماشین تحریری 
قدیمی مطالب را تایپ می کرد. او اواخر عمرش که 
روی صندلی چرخدار می نشســت و توان استفاده 
از ماشــین تحریر را هم از دســت داده بود، حاصل 
تحقیقاتــش را با صــدای لرزان روی نوار کاســت 
ضبط می کرد.«استاد کریمان20آذر سال1372 در 
سن80ســالگی بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت و در 
شهر قم به خاک سپرده شد. همسر مهربان استاد، 
یک ســال پیــش از او فوت کــرد. او»صدیقه« نام 
داشت و استاد»اخترالزمان« صدایش می زد. مرحوم 
کریمان به خوبی آگاه بود اخترالزمان در تقسیم بار 
زندگی مشترک و تربیت6فرزندشان سهم زیادی را 
به دوش می کشــد و در سایه فداکاری اخترالزمان، 
حســین کریمان می تواند با خیالی آرام و آسوده به 

تحقیق، تدریس و پژوهش بپردازد. 

این گزارش ادای دینی است به دکتر »حسین کریمان« که 
اخیراً یکی از خیابان های ری به نامش مزین شده است

صاحب »ری باستان« 
فرزند آهـار بود

  تاريخ تهران و حتی ايران به ری کهن مديون است و تاريخچه اين شهر باستانی شناسنامه 
پرافتخار پايتخت ايران به شمار می آيد، اما ری بايد قدردان»حسين کريمان« باشد که هويت 
فراموش شده و خاک گرفته اش را از گذشته های خيلی دور ذره ذره جمع آوری کرد و بدون 
زنگار و غبار در کتاب درخشان»ری باستان« به نمايش گذاشت. در اين اثر کريمان، پيشينه 
پرافتخار ری که در سايه قلدری و يکه تازی تهران مغفول مانده بود، زيبا و هنرمندانه روايت 
شد و ســاير تاريخ شناسان را به جست وجو در طالع اين شــهر واداشت. مرحوم کريمان 
بزرگ ترين و ارزشمندترين اثر پژوهشی و تاريخی خود را مجموعه ری باستان می دانست 
و حتمًا خطا نکرده، اما ســاير آثار اســتاد هم هريک گنجينه ای ارزشمند هستند که در 
زمينه تاريخ، علوم دينی، ادبيات و... نگارش شــده اند. گزارش زير درباره زندگی و آثار اين 
پژوهشــگر، نويسنده و اديب بزرگ است که به تازگی يکی از خيابان های شهرری به نام او 

نامگذاری شده است. 

رابعه تیموری

 خانه موزه ای 
به نام کریمان

خانه پدری »حســین کریمان« در 
کوچه پسکوچه های پرپیچ و خم روستای 
آهار قرار گرفته اســت. بسیاری از آثار 
کریمان«در  »حســین  استاد  ارزشمند 
این خانه دنج و باصفا تألیف شده است. 
بــر روی دیوار این خانه تابلو کوچکی با 
نویســنده،  کریمان،  »خانه موزه  عنوان 
لغت شناس،  مورخ و جغرافیدان ایرانی« 
نصب شــده، اما از ابتدای روستای آهار 
تابلو راهنما یا نشــانه ای وجود ندارد که 
گردشــگران و تــازه واردان را از وجود 
ایــن خانه مــوزه خاص مطلــع کند. با 
تالش دختران اســتاد در فضای داخلی 
خانه موزه، بافت سنتی بنا حفظ شده و 
معماری قدیمی آن از بین نرفته اســت. 
وقتی تازه واردی بــه موزه پا می گذرد، 
به محض ورود راهرو و بهارخوابی نقلی 
با2اتاق روبه روی خــود می بیند که در 
و دیوار آن با رنگ هایی شــاد و وسایلی 
نوســتالژیک تزیین شده اند. یکی از این 
اتاق هــا که محل جمع شــدن اعضای 
خانواده کریمان است، به اتاق »کرسی« 
شــهرت دارد. سرمای زمستان روستای 
آهار به فرزندان مرحوم کریمان رخصت 
نمی دهد کــه در پاییز و زمســتان در 
خانه پدری دور هم جمع شــوند، ولی 
تابســتان ها در این اتاق آتش کرسی به 

راه است. 

اتاق دیگر مهم ترین بخش خانه موزه 
اســت و در هــر گوشــه آن تصاویر و 
عکس هــای کوچــک و بزرگ اســتاد 
در مراســم و مناســبت های مختلف به 
چشــم می خورد. در این اتاق تعدادی از 
کریمان،  مرحوم  خوشنویسی  تابلوهای 
و  جغرافیایی  نقشه های  دست نوشته ها، 
آثار پژوهشی او نگهداری می شود. حیاط 
خانه موزه زیبا، سرسبز و پر از دار و درخت 
است و تماشای آن از بهارخواب مرتفع 
خانه لذت بخش اســت. طبقــه پایین 
خانه موزه به آپارتمان ها و ســوئیت های 
نقلی تبدیل شــده که معماری ســنتی 
دارد و برای ســکونت موقت و تابستانی 
اعضای خانواده فراهم شده است. بخشی 
از حیــاط که در گذشــته مطبخ و انبار 
مــواد غذایی بوده، بــا بنایی مختصر و 
استفاده از تزیینات سنتی به سالن دنج 
و کوچکی برای برگزاری مراســم هنری 
و فرهنگی تبدیل شــده است. دختران 
مهمان نواز مرحــوم کریمان از هر گروه 
یا فردی که بخواهد از خانه موزه اســتاد 
بازدید کند با روی باز استقبال می کنند، 
ولی آنها به دنبال همراهان و مسئوالنی 
دلسوز می گردند که در تبدیل این خانه 
خاص روســتای آهار به مرکز فرهنگی 

پربروبیا به آنها کمک کند. 

 استاد ری شناس 
در ری ناشناس است

شــهری  مدیریــت  تازگــی  بــه   
منطقه20خیابان حدفاصل میدان شهدای 
شــاملوی شهرری تا پل شــهید آوینی را 
به نام »دکتر حســین کریمان« نامگذاری 
کــرده، ولی این شــخصیت علمی که در 
یادآوری و معرفی هویت فراموش شده ری 
نقش قابل توجهی داشــته، نزد اهالی ری 

چندان شناخته شده نیست. 
»عصمــت علی میرزایــی« در یکــی 
کار  از شــرکت های خصوصی شــهرری 
می کنــد. او از نامگــذاری خیابانی به نام 
کریمان بی خبر است و می گوید: »چنین 
اتفاقاتی بایــد با نصب بنر در معابر اصلی، 
تهیه و انتشــار محصوالت چندرســانه ای 
در شــبکه های مجازی و روش های دیگر 
به اطالع مردم برســد تــا کنجکاوی آنها 
درباره این شــخصیت های بزرگ فرهنگی 
و علمــی برانگیخته شــود.«علی میرزایی 
معتقد اســت بایــد در نهادهــا و مراکز 
اطالع رسان مانند صدا و سیما به فعالیت ها 
و تالش هــای شــخصیت های برجســته 
معاصــر بیشــتر پرداخته شــود. »صادق 
ســجادیان«نامگذاری یکی از خیابان های 
ری به نــام دکتر کریمــان را از اقدامات 
مفید و مطلوب مدیریت شهری منطقه 20 
می داند و می گوید: »بهتر اســت تصویر یا 
ســردیس این ری پژوه هم در این خیابان 
نصب شود.« سجادیان در شهرری سکونت 
دارد و با مطالعه تاریخ و گذشته این شهر با 
شخصیت مرحوم کریمان آشنا شده است. 
»حمید دولتی« از نوجوانان ساکن شهرری 
است. او با زندگینامه و فعالیت های دکتر 
کریمان آشنایی ندارد و می گوید: »چنین 
افــرادی بایــد در فرهنگســراها و مراکز 
فرهنگی شــهرری به شهروندان معرفی و 
خدمات آنها به نوجوانان شناسانده شود.«

آثار حسین کریمان
دکتــر حســین کریمــان از مؤلفان 
اســت.  بوده  تشــیع«  »دایره المعــارف 
و  »طبرســی  دوجلــدی  کتاب هــای 
»قصران«  باستان«،  »ری  مجمع البیان«، 
از آثــار این نویســنده بزرگ به شــمار 
می آیند. از دیگر تألیفات مرحوم کریمان 
می توان بــه کتاب های »آثــار باقیمانده 
از ری باســتان«، »تهران در گذشــته و 
حال«، »ســیره و قیــام زیدبن علی)ع(«، 
»فرهنگ نویســی در ایران«، »جغرافیای 
رودبار«، »جغرافیای شهرستان قم«  دره 
و »پژوهشــی در شــاهنامه« اشاره کرد. 
بیش از80 مقاله و رســاله در موضوعات 
دینی و علمی و ادبی و تاریخی از مرحوم 
کریمان به جا مانده اســت. کتاب »سیره 
و قیام زیدبن علــی)ع(« عنوان »برگزیده 
چهارمین دوره کتاب ســال کشــور« را 

دریافت کرده است. 

خانه استاد کریمان به موزه تبدیل شده است
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امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

 دومین سال تحصیلي همراه با كرونا در پیش است. 
با توجه به اینكه خانواده ها هم دلهره تحصیل 
حضوري دانش آموزان را در شرایط كرونایي 
دارند و هم نگران ایجاد خأل در رشد تحصیلي 
فرزندان شــان به دلیل استمرار در تحصیل 
آنالین هستند، چه برنامه هایي براي مدیریت 
دانش آموزان  تحصیل  بهتر شــرایط  هرچه 

منطقه19 در نظر گرفته شده است؟ 
 ناگزیر از پذیرش این واقعیت هســتیم كه 
ناشــناخته اي همچــون ویروس  پدیده  ظهور 
كرونــا به عنوان عامل تهدید ســالمت جامعه و 

دانش آموزان، باورهاي پیشین همگان را درباره روش ارائه 
خدمات آموزشــي در شرایط ناپایدار به هم ریخته و طي 
2سال گذشــته به كیفیت و استاندارد مباحث آموزش و 
مسائل تربیتي خدشه وارد كرده است. با توجه به اینكه در 
دوره شیوع ویروس كرونا آموزش هاي الزم براي معلمان 
با هدف توانمندسازي حرفه اي انجام شده و از سویي خود 
همكاران نیز با عالقه شخصي به تقویت ابعاد فناورانه مورد 
نیاز اقدام كرده اند و همچنین از ســوي دیگر خانواده ها و 
دانش آموزان نیز با مسیر مبهم آموزش هاي مجازي كه در 
گذشــته برایشان سختي هایي به همراه داشت كاماًلآشنا 
شده اند، مطمئن هســتیم كه روند آموزش هاي مجازي 

امسال با كیفیت بسیار بهتري ادامه خواهد داشت. 
 یعني آموزش حضوري خواهد بود؟ 

سال تحصیلي برخالف سال گذشته كه اواسط شهریور 
آغاز شد امســال از اول مهر  آغاز مي شود، اما بازگشایي 
مدارس تابعي از شــرایط شــیوع و تصمیمات ستاد ملي 
كروناســت كه فعاًل بر اســاس آخرین اطالعیه صادره تا 
فراهم شــدن شــرایط الزم آموزش ها حضوري نخواهد 
بــود. در عین حال در صــورت اعالم رســمي برگزاري 
حضــوري كالس ها در ماه هاي آینده، مالك ابالغ آخرین 
پروتكل هاي ارسالي براساس رنگ بندي و شرایط شهرهاي 
مختلــف متفاوت خواهد بود و در چنین شــرایطي قطعًا 
منطقه ما نیز با حساسیت تمام مفاد آن را اجرایي مي كند. 
 چه تعداد مدرســه در منطقــه19 وجود دارد و 

چه تعــداد دانش آموز براي ســال تحصیلي جدید 
ثبت نام شده اند؟ آیا تعداد مدارس به نسبت 

دانش آموزان ثبت نامي مناسب است؟ 
 158مدرســه در منطقه19 وجود دارد و در 
ســال تحصیلي جدید نزدیك بــه 55هزار نفر 
مشــغول تحصیل در این مدارس خواهند بود. 
طبیعتًا تراكم مدارس منطقه19 نسبت به تعداد 
دانش آموزان كمتر اســت و این نشان از نیاز به 

فضاي آموزشي جدید دارد. 
 در طول یك سال اخیر مدارس جدیدي 

در منطقه راه اندازي نشده است؟ 
 امســال مدرســه جدیدي اضافه نخواهد شد، اما هم 
اكنون در حال ساخت 3مدرسه در روستاي مرتضي گرد 
هستیم كه بهره برداري از آنها در سال آینده مقدور خواهد 

شد. 
 طي ســال تحصیلي كه گذشــت بار بخش قابل 
توجهي از آمــوزش به خصوص نوآمــوزان بر دوش 
خانواده بود، امسال هم به همان روال قبل خواهد بود؟ 
در شــرایط عارض شــده قطعًا همه اســتانداردهاي 
گذشــته دچار تغییراتي شــده و در زمینــه آموزش نیز 
چنین است. در شرایط كرونایي همواره آموزش اصلي بر 
عهده معلمان گرانقدر اســت، اما ناگزیریم كه اولیا نیز در 

این فرایند شــریك ما در این امر مهم 
باشند. البته این واقعیت یكي از بهترین 
فرصت هــاي پیش آمده بوده اســت، 
چراكه ما ســال ها آرزو داشــتیم پدر 
و مادرها به دلیــل ویژگي هاي خاص 
دوران كودكي و نوجواني با حساسیت 
بیشــتري همراه معلمان در آموزش و 

تربیت دانش آموزان مشاركت كنند. 
 تغییراتي براي تقویت ســامانه 

شاد در نظر گرفته شده است؟ 
به اذعــان تمــام كارشناســان  و 
دلســوزان امر آموزش و پرورش، ایجاد 
شبكه آموزشي دانش آموزي كه از آن با 

عنوان »شاد« نام برده مي شود یكي از بزرگ ترین اقدام هاي 
تأثیرگذار در ایجاد مباحث آمــوزش و پرورش و به نوعي 
ایجاد زیرســاخت امن براي دســتیابي به عدالت آموزشي 
بود كه اســتفاده از آن براي تمام ذي نفعان رایگان اســت. 
شاد امروز نسبت به روزهاي نخست تغییرات قابل توجهي 
داشــته و به مراحل اســتاندارد نهایي نزدیك شده است. 
عمده اعتراض شكل گرفته تا اواسط سال تحصیلي گذشته 
سرعت پایین یا قطعي هاي مكرر بود كه با اقدام هاي مؤثر 
وزارت ارتباطات این مشكل نیز برطرف شده و مطمئنیم كه 
در آینده نزدیك تمام نیازهاي الزم براي امر آموزش چنین 

شبكه عظیم و کم نظیری تكمیل خواهد شد. 
 در شــرایط پراضطراب كرونا چه اقداماتي براي 
به خصوص  دانش آمــوزان  آرامش  و  امنیــت  ایجاد 
دانش آموزان مناطق كمتربرخوردار شهر در نظر گرفته 

شده است؟ 
 خــط ملي نماد یا خــط1570 اورژانــس اجتماعي 
دانش آموزان، یكي از مهم ترین اقدام هاي زیرســاختي در 
نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان اســت كه مردادماه 
توســط وزیر آمــوزش و پرورش ســابق افتتاح شــد و 
دانش آموزان و اولیا مي توانند در شرایط حاد فوریت هاي 
رواني و اجتماعي با این شــماره تماس گرفته و مشاوره 

رایگان دریافت كنند. 
 با توجه به نقاط حاشــیه اي و روستاهایي كه در 
منطقه19 وجود دارنــد،  این محدوده ها از آنتن دهي 
خوبي بهره مند نیســتند، تدابیري بــراي برگزاري 
كالس هاي حضــوري براي دانش آمــوزان این خطه 

اندیشیده شده است؟ 
در مناطق محروم كشــور از جمله نقاط حاشــیه اي 
منطقــه19 برخي دانش آمــوزان به دالیــل اقتصادي و 
برخوردار نبودن از گوشــي و تبلت یا آنتن دهي محدود با 
مشكالتي روبه رو بودند كه سال گذشته مورد توجه جدي 
مسئوالن و خّیران نیك اندیش قرار گرفته و قسمت بزرگي 
از این نیازها برطرف شــده است، اما همچنان رفع كامل 
این نیازها در دســتور كار قرار دارد. با این حال به دلیل 
ویژگي هاي خاص برخي نقاط محروم اقدام هاي الزم براي 
آموزش هاي حضوري آنها در حال نهایي شــدن اســت و 
این در حالي است كه تاكنون معلمان دلسوز به هر شیوه 
ممكن بیشتر این دانش آموزان را مورد حمایت هاي ویژه 

تحصیلي قرار داده اند. 
 آماري از دانش آموزان بازمانده از تحصیل منطقه 
وجود دارد؟ باتوجه به اینكــه برخي از دانش آموزان 
به خصوص اتباع در نقاط حاشیه اي در روزهاي كرونا به 

دلیل كمبود امكانات توانایي تحصیل نداشته اند؟ 
در ســال تحصیلي قبل براساس دستور سازماني آمار 
جامانــدگان از تحصیل و علل آن در كل مدارس كشــور 
مــورد رصد دقیق قرار گرفــت و در منطقه19 به ویژه در 
بخــش آفتاب تعداد آنها 160نفر برآورد شــد. در تجزیه 
و تحلیــل این آمار باالي 90درصد شــامل دانش آموزان 
اتباع بود كه حتي تیم هایي نیز از طرف مدارس به آدرس 
منازل آنها مراجعه كردند، اما اكثریت آنها احتمااًل به دلیل 

بازگشت به كشورشان در دسترس نبودند. 

کیفیت آموزش های مجازي را 
باال می بریم

برنامه های سال 
تحصیلی جدید 

در گفت وگو با 
رئیس آموزش 

و پرورش 
منطقه19

اداره آموزش و پرورش منطقه19 با تالش براي ســاخت 3مدرسه در روستاي 
مرتضي گرد به عنوان بزرگ ترین روستاي كشور در كارگروه تعمیر و تجهیز پروژه 
مهر1400 موفق عمل كرده است.  رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه19 با بیان این 
موضوع مي گوید: »پروژه مهر با هدف بهبود وضعیت مدارس، بازگشایي و استمرار 
فعالیت هاي دانش آموزان مانند دیگر مناطق شهر در منطقه19 هم به اجرا درآمده 
و در كارگروه تعمیر و تجهیز در حال ســاخت 3مدرسه ابتدایي پسرانه، ابتدایي 
دخترانه و متوسطه دوم در روستاي مرتضي گرد است كه با توجه به جمعیت پذیري 

یكي از نیازهاي مهم اهالي این روستا محسوب مي شود.«
»هادي حنیف نیا« در ادامه با اشاره به كســب رتبه یك تهران در 4كارگروه و 
كسب رتبه 5 تهران، مي گوید: »نوسازي و آسفالت و ایزوگام بیش از 12مدرسه در 
پروژه مهر ســال 1400 انجام شده است. افتتاح طرح حیاط پویا و تجهیز  2مورد از 
حیاط هاي مدرسه به فضاي ورزشي مسقف به طوري كه مشرف به خانه هاي اطراف 
مدرسه نباشد تا دختران دانش آموز به راحتي از فضاي بازي استفاده كنند هم جزء 

دیگر اقدامات مهمي است كه براساس این طرح اجرایي شده است.«

»پروژه مهر« 
در مدارس 
منطقه19

هادي حنیف نیا
رئیس اداره آموزش و 

پرورش منطقه19

 وضعيت تحصيلي دانش آموزان 
در روزهاي كرونايي يكي از 

نگراني هاي مهم خانواده هاست. 
با نزديك شدن به سال تحصيلي 
جديد، هر بار كه خبر بازگشايي 

مدارس و آموزش حضوري 
دانش آموزان را مي شنوند دلهره 

مي گيرند، اما از سويي هم 
دغدغه آموزش صحيح و رشد 
فرزندان شان را دارند. درحالي 

كه برخي خانواده ها به خصوص در 
نقاط محروم و حاشيه اي مناطق 
جنوبي شهر عالوه بر دلهره هاي 

معمول از امكانات كافي آموزشي 
و رفاهي بهره مند نيستند. 

براي بررسي شرايط تحصيلي 
دانش آموزان منطقه19 در اين 
روزهاي سخت به گفت و گو با 

»هادي حنيف نيا« رئيس اداره 
آموزش و پرورش منطقه19 

مي نشينيم.

زهرا بلندی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

محله به محله

خیابان شــهید »فریدون احمــدی« از معابر 
قدیمی منطقه17 است که می توان گفت سابقه 
شکل گیری آن به زمان ســاخت خانه ها در این 
بخش از پایتخــت برمی گردد. ایــن خیابان در 
کنار حرم امامزاده حســن)ع( ســاخته شده و از 
معبرهای مهمی بوده که ده ها ســال پیش گذر 
اصلــی زائران بوده اســت. همچنین این خیابان 
متصل کننده محله امامزاده حســن)ع( به میدان 
ابوذر هم بوده که روزگاری به میدان فالح شهرت 
داشت و جزء نخســتین میدان های این منطقه 

جنوبی بوده است. 

مشکالت لب خط نشینی
خط آهــن تهــران ـ تبریز درســت در ضلع 
جنوبی محوطــه حرم امامزاده حســن)ع( قرار 
داشــت که ســاخت آن به قبل از جنگ جهانی 
دوم برمی گــردد. زمانی هم کــه مهاجران کنار 
ایــن حرم مطهر شــروع به خانه ســازی کردند، 
ناخواسته همســایه ریل آهن شدند و مشکالت 
لب خط نشــینی را به جان خریدنــد. قدیمی ها 
با چشــمان خود بارها شــاهد برخورد قطارها با 
عابران به خصوص کودکان بازیگوشــی بودند که 
به هوای صاف کردن تشتک ها، آنها را روی ریل 
قرار می دادند و تعــدادی از آنها به دلیل حواس 
پرتی جان خود را از دست می دادند. خط آهن در 
گذشته حفاظ و نرده نداشت و اهالی هنگام گذر 
از روی خــط باید حواس خود را جمع می کردند 
تا هنگام   تردد قطارهــا از روی ریل عبور نکنند. 
خانه هــا که در ایــن محله زیاد و کشــته ها هم 

به تبع آن افزایش پیدا کرد، مســئوالن شرکت 
راه آهن اقدام به نرده گذاری در قســمت هایی از 
این ریــل کردند و عبــور از روی خط از طریق 
خیابان شــهید فریدون احمدی فعلی میسر شد. 
در تقاطع خط آهن و خیابان شهید احمدی هم 
راهبند قرار داده شــد و ســوزن بان ها به صورت 
شــیفتی در کیوســکی که در اینجا قرار داشت، 
بــه انتظار قطارها می نشســتند. وقتی قطارها از 
میدان راه آهن راه افتــاده و به نزدیکی های این 
تقاطع می رسیدند، سوزن بان ها راه را می بستند و 
درشکه ها، پیاده ها و تعداد محدودی ماشین که 
آن زمان در این منطقه   تردد می کردند، پشــت 
راهبند می ایســتادند. پس از پیروزی انقالب هم 
این راهبند وجود داشــت تا اینکه پس از دوران 
دفاع مقدس جمع آوری و   تردد از طریق زیرگذرها 
میسر شــد. وجود همین خط آهن سبب دوپاره 
شدن خیابان شهید فریدون احمدی شده است. 
قســمت شــمالی از خیابان امامزاده حسن)ع( 
شــروع شده و تا خیابان شــهید رشیدی جهان 
ادامه دارد. قســمت جنوبی هم از این خیابان تا 

میدان ابوذر کشیده شده است. 

اينجا پر بود از زمین كشاورزی
»بهرام عبادی« نزدیک به 60سال سن دارد. 
در محله امامزاده حسن)ع( و در یکی از خانه های 
قدیمی خیابان شــهید فریدون احمدی به دنیا 
آمده است. به خوبی از گذشته و حال این خیابان 
اطالع دارد و می گوید: »زمانی که پدربزرگم این 
خانه را خرید پــدرم کنار او زندگی می کرد. من 

هم اینجا بــه دنیا آمده و 
از کودکــی در این خیابان 
بزرگ شده ام. یادم می آید 
کشــاورزی  زمین هــای 
امامزاده  محله  در  وسیعی 
خط  اطراف  و  حســن)ع( 
قطارها  آهن وجود داشت. 
هــم از بیــن زمین هــای 
کشــاورزی و تعــدادی از 

دامداری های محله عبــور می کردند.« وی ادامه 
می دهد: »پیش از انقالب مردم با درشــکه و سه 
چرخه بــه زیارت امامزاده حســن)ع( می آمدند 
و پیــش از غــروب آفتاب به خانه های شــان بر 
می گشتند چون امکاناتی برای اقامت آنها وجود 
نداشت. خیابان شهید احمدی هم بعد از ساخت 
خانه ها در زمین های کشــاورزی ســاخته شد و 
اهالــی از این خیابان به ســمت محله های ابوذر 
و وصفنارد می رفتنــد. آن زمان امامزاده زید)ع( 
جزئی از محله وصفنارد بود که بعدها با ســاخت 
جاده ساوه )بزرگراه شــهید آیت اهلل سعیدی( از 
آن محله جدا شــد و در محدوده منطقه18 قرار 
گرفت. اهالی هم از طریق خیابان شهید احمدی 
به زیارت امامزاده زیــد)ع( می رفتند. البته بازار 
جلیلی هم ســال ها بعد راه اندازی شــد و اهالی 
هر از گاهــی از این خیابان به ســمت آن بازار 
می رفتنــد تا مایحتاج زندگــی به خصوص میوه 
و ســبزی موردنیازشــان را بخرنــد.« عبادی به 
انشــعابات خانه ها اشاره می کند و می گوید: »در 
خیلی از محله های جنوبی شــهر، ساکنان محله 
با خودیــاری اقدام به حفر چاه آب یا آســفالت 
کوچه هــا و خیابان ها کردند، امــا اینجا به دلیل 
قرارگیری در کنار حرم محله امامزاده حسن)ع( 
این طور نبود و مســئوالن دولتی و شــهرداری 
انشــعاب منازل و آســفالت معابر را انجام دادند. 
پیــش از انقالب هم، مالک بیشــتر زمین ها که 
فردی به نــام فالح بود، چاه های عمیق در محله 
حفر کرده بود و اهالی از آنها آب شــرب خود را 
تأمین می کردند.« وی مشــکل مهم این خیابان 
را انتشار بوی مشــمئزکننده از نهر آب می داند 
که این معضل پس از روبسته شدن آن به وجود 
آمده و معتقد اســت با الیروبی مستمر قابل حل 
است. »قدرت عبادی« پدربزرگ او بوده که اینجا 
مشغول ساخت جعبه های چوبی برای باغدارها و 
کشاورزان بوده است. او این حرفه را به فرزندش 
»یوســفعلی عبادی« یــاد داد و اکنون فرزند او 
یعنی بهرام عبادی در حرفه اجدادی اش مشغول 

نجاری است. 

 خیابان شهید فریدون احمدی )میدان فالح سابق( 
قدیمی ترین خیابان محله امامزاده حسن)ع( است

زندگی لب خط  
  شــکل گيری هريک از خيابان ها و محله های اين شــهر با فراز و نشيب های زيادی همراه بوده و 
شنيدن اين اتفاقات پس از گذشت سال ها شنيدنی است. در صفحه »يک خيابان از يک محله« وارد 
يکی از خيابان های منطقه17 شديم تا بدانيم چطور شکل گرفته و ساکنانش در گذشته چه روزگاری 
داشــتند و وضعيت کنونی آن چگونه است. اين هفته به خيابان شهيد »فريدون احمدی« در محله 
امامزاده حسن)ع( رفتيم که برای ساکنان اين منطقه، يادآور لب خط نشينی و سپری شدن شب ها و 

روزهای آنها در کنار سوزن بان های قطار بوده است.  

ابوذر چهل امیرانی

بهرام عبادی
شهروند قدیمی

خرید در همین نزدیکی
یکی از ویژگی های خیابان شهید فریدون 
احمــدی، فعالیت مشــاغل مختلف در آن 
است که اهالی را در تأمین نیازها و خدمات 
زندگی از دیگر محله ها بی نیاز کرده اســت. 
به عنــوان مثال، بازار میوه و تره بار شــقایق 
فعال است و اهالی می توانند میوه و سبزی 
موردنیاز خود را تازه و با قیمت مناسب که 
ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری 

تعیین می کند، خریداری کنند. 

یادت همیشه با ماست
آخرین فرد مشــهور محله کــه در این 
خیابــان به رحمت خدا رفتــه، مرحوم حاج 
»رشید جعفرزاده« اســت. خیلی از اهالی با 
درگذشت او داغدار شدند، چراکه با روضه های 
دلنشین خود دل های شان را کربالیی می کرد. 
وی که مداح ثابت حسینیه آذرشهری ها بود 
و در هیئت هــای خانگــی و محلی از جمله 
چهارده معصوم)ع( هم مرثیه سرایی می کرد، 

بر اثر بیماری دارفانی را وداع گفت. 

پاتوق باصفای اهالی 
بوســتان فریدون احمــدی جای دنج و 
باصفایی است که سال1363 در این خیابان 
ساخته شــده است. سال هاســت اهالی در 
فضــای 2هــزار و 191مترمربعــی آن زیر 
درخت های توت، چنار، اقاقیا، ســرو، کاج و 
زبان گنجشک آن می نشینند و ضمن باخبر 
شدن از حال همسایه ها برای حل مشکالت 
محله شان تصمیم گیری می کنند. البته این 
روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا خلوت تر 

از همیشه است. 
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استقبال از والیبالیست طالیی 
هم محله ای

مراسم استقبال از »صادق بیگدلی« عضو تیم 
والیبال نشســته کشــور که موفق به کسب 
مدال طال از مســابقات پارالمپیک توکیو شده بود، 
برگزار شد. در این مراســم »داود لطفی« شهردار 
منطقه17 گفــت: »فرزندان منطقــه افتخار ملی 
ایــران و منطقه هســتند و امــروز تالش های این 
عزیزان به ثمر نشســت و حاصل آن اهتزاز پرچم 
ســه رنگ جمهوری اســالمی شــد.«مدیرعامل 
ســازمان ورزش شــهرداری تهــران هــم گفت: 
»قهرمانــان بین مردم صمیمی و عاشــق در این 
 منطقــه پــرورش یافتند و امــروز در بین مناطق 
بیست و دوگانه تهران، منطقه17 بعد از منطقه21 
دارای افتخار شــد و یک قهرمــان طالیی را برای 
خود دیــد.« پیــش از ایــن »علیرضــا زاکانی« 
نشسته  والیبال  تیم  افتخارآفرینی  شــهردارتهران 
جمهوری اســالمی ایران در کسب عنوان قهرمانی 
گروهی مســابقات پارالمپیک توکیــو2020 را به 
خانواده شهرداری و صادق بیگدلی تبریک گفته و 
اعالم کرده بود: »امیدواریم بتوانیم در حق ورزش 
و ورزشــکار و جوانمردی این جوانان ادای احترام 
کنیم.«گفتنی اســت؛ بیگدلی، رئیــس اداره های 
ســالمت و ورزش شــهرداری منطقه17 است که 
فروردین سال1363  در محله سجاد به دنیا آمده و 
فارغ التحصیل مقطع کارشناســی ارشــد رشــته 

تربیت بدنی از دانشگاه خوارزمی است. 

هویتپیشخوانپیشخوان

یخ بستنی از »یخچال گورنگ« می آمد

»وصفنارد« که در برخی نوشــته ها »وسفنارد« هم ثبت شده، یکی از محله های باهویت 
منطقه17 است که در قدیم روســتایی بزرگ بوده است. ساکنانش دارای خویشاوندی  های 
فامیلی بودند که می توان به خاندان عزیزی، پوربخت اســماعیل آباد، زندیه، یافت آباد، غیاثی 
قلیانی، چهاردانگه و... اشــاره کرد. همچنین خاندان عباســقلی از قدیمی های محله بودند 
که حاج »علی اکبر عباســقلی« زمین حمام قدیم وصفنارد و مسجد اعظم وصفنارد را وقف 
کرده اســت. از حمام وصفنارد اثری باقی نمانده، ولی مســجد اعظم وصفنارد که امروزه به 
مسجدجامع سیدالشهدا)ع( معروف است، از مکان های قدیمی و شناخته شده محله وصفنارد 

است که در ابتدای خیابان مسجد قرار دارد. 
 روزگاری در این محله یخچال هایی وجود داشت که در زیر زمین قرار داشتند و مردم با 
طی پله های زیادی، از آنجا یخ یا آب خنک برای مصارف خانگی خود بر می داشــتند. »اکبر 
مشتی مالیری« بستنی  ساز معروف تهران قدیم هم یخ مصرفی  خود را بیشتر اوقات از یخچال 
»گورنگ« در همین محله تهیه می کــرد.  منطقه17 بافت متراکم و جمعیت زیادی دارد و 
بســیاری از محله های آن سرانه فضای ســبز کمی دارند، اما وصفنارد از محله های سرسبز 
منطقه به شــمار می رود؛ چراکه 9بوســتان دارد و اهالی به راحتی به آنها دسترســی دارند. 
بوستان های جوانان، الهادی)ع(، سبزه، سالمت، سایه، قرآن، عترت، رازیانه و ظافر از فضاهای 

سبز این محله اند و با توجه به مساحت کم سرانه قابل قبولی هم در حوزه ورزش دارد. 
 تنها مشکل فعلی ســاکنان این محله، دسترسی ســخت آنها به امامزاده زید)ع( است. 
روزگاری این امامزاده جزئی از محله وصفنارد بود که با ساخت بزرگراه شهید آیت اهلل سعیدی 
دسترسی به آن سخت شد. این درحالی است که اموات اهالی در صحن و محوطه این امامزاده 

مدفونند و برای زیارت اهل قبور باید پله های زیاد پل های هوایی را طی کنند. 

خبر

ساخت پنجمین 
پاتوق محله در دولتخواه 

پنجمیــن پاتــوق محله منطقــه19 در محله 
دولتخواه جنوبی ساخته شد. 

معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهردار 
منطقه19 با اعالم این خبر و اشــاره به اینکه توسعه 
این پاتوق ها در قالب پروژه های توسعه محله ای و با 
هدف افزایش ســرانه فضاهای رفاهی منطقه تداوم 
خواهد داشت، گفت: »پاتوق محله دولتخواه جنوبی 
بــه متراژ یک صد مترمربع ســاخته و بــه نیمکت و 
سایه بان، سطل زباله و پایه چراغ مجهز شده است.« 
»مجید صبوری« با اشــاره بــه اینکه 4پاتوق در 
خیابــان رها محله نعمت آباد، خیابان طالقانی مقابل 
مدرســه کیهانی، خیابان جانباز روبه روی مدرســه 
زندی نیا و خیابــان میثاق جنوبــی تقاطع خیابان 
آموزگار وجــود دارد، گفت: »ایجاد پاتوق های محله 
اقدامی مهم برای حذف نقاط بی دفاع شهری و ایجاد 
حس سرزندگی و تقویت حس تعلق محله ای است و 
اهمیت زیادی در تقویت تعامالت اجتماعی و ارتقای 
کیفیت محیط شهری دارد و در همین زمینه توسعه 
و ســاماندهی آنها از اولویت هــای اجرایی طرح های 

توسعه محله ای محسوب می شود.« 
او در ادامــه به رنگ آمیزی دیــواره آالچیق های 
بوستان بزرگ والیت اشاره و اظهار کرد: »رنگ آمیزی 
پســت های خدماتــی رینگ داخلــی و زمین بازی 
اســکیت بوســتان بزرگ والیت که بر اساس پالت 
رنگی مصوب ســازمان زیباســازی شهرداری تهران 
صورت گرفت، از دیگر اقدامات شهرداری این منطقه 
با هدف جلوه بخشــی و زیباتر شــدن نمای بصری 

بوستان هاست.«

مزار جهان پهلوان، پاتوق ورزشکاران ری
بی جــان  ســال1346پیکر  17دی 
محبوب ترین قهرمان ورزشــی ایران بر 
روی دستان جمعیت میلیونی عزاداران 
تشییع و وارد آرامستان ابن بابویه شد تا 
در مقبره خانوادگی »شمشیری«ها آرام 
بگیرد. آن روز افراد زیادی مسیر مسجد 
فخر تا آرامســتان ابن بابویه را که مسیر 
تشــییع جنازه جهان پهلوان بود، پیاده 
طی کردند تا با اشــک های صمیمانه و 
پرغصه خود پهلوان همیشه خندان شان 

را بدرقــه کنند. دلیل دفن جهان پهلوان در مقبره خانوادگی شمشــیری ها رفاقت و ارتباط 
سیاســی او با مرحوم »حسن شمشیری« بود که از حامیان تأثیرگذار و ثروتمند جبهه ملی 
به شــمار می آمد. پس از آن مزار جهان پهلوان پاتوق ورزشکاران و به ویژه کشتی گیران ری 
شــد که به هر بهانه و مناســبتی در کنار خانه ابدی جهان پهلوان دور هم جمع می شدند. 
مهمانان جهان پهلوان فقط اهالی ری نیستند و در مناسبت های مختلف و به ویژه در سالروز 
درگذشــت جهان پهلوان آرامستان ابن بابویه میعادگاه عاشقان فرهنگ پهلوانی است. مقبره 
مرحوم تختی در گذشــته به دلیل قرار گرفتن در مقبره خانوادگی شمشیری ها قبری ساده 
بود که مانند اغلب آرامگاه های خانوادگی آرامســتان ابن بابویه در فضایی بسته و اتاق مانند 
نگهداری می شد، اما در دی سال1394شهرداری منطقه20 به بازسازی فضای پیرامونی مزار 
اقدام کرد و اکنون فضای باز مقبره با وجود تصاویر مرحوم تختی و سنگفرش و کفپوش های 

مناسب ظاهر آراسته ای پیدا کرده است.

پاتوق محله

ابوذر چهل امیرانی

نصیبه سجادی

الو محله

بــا توجــه بــه اســتقبال  پاسخ مسئول
شــهروندان از مرکــز واکسیناســیون 
شهید مدرس مراجعه به این مرکز زیاد 
است و به دلیل کمبود پارکینگ در معابر 
اطــراف آن ترافیــک ایجــاد می شــود. 
مدیریت شهری منطقه20برای رفع این 
بــه  مســطحی  پارکینــگ  مشــکل 
گنجایــش  و  مســاحت6هزار مترمربع 
پذیرش250خــودرو جنــب ورزشــگاه 

شهید مدرس فراهم کرده است.   
فرهاد افشار، شهردار منطقه20

ترافیک سنگین در اطراف مرکز 
واکسیناسیون شهید مدرس

در مســیرهای منتهــی به  منطقه 17
ورزشــگاه شــهید مدرس اطــراف مرکز 
واکسیناســیون شــهرری هر روز ترافیک 
ســنگینی به وجود می آیــد و اهالی برای 
دسترســی به این مرکز با مشــکل مواجه 
می شوند. از مدیریت شهری منطقه20انتظار 
داریم بــرای رفع ترافیــک در این محل و 
سهولت دسترســی شــهروندان به مرکز 

واکسیناسیون اقدام کنند.     
کریم قیصر، شهروند ساکن شهر ری

با هــدف تأمیــن امنیت  پاسخ مسئول
شهروندان چندی پیش نیروهای سامانه 
137 اقــدام بــه نصب دریچه ســرقت 
از  کردنــد.  بهمنیــار  محلــه  در  شــده 
شهروندان خواسته می شود در صورت 
مشاهده  چنین مواردی با سامانه فوریتی 
مدیریت شــهری 137 تمــاس گرفته تا 
این مشکالت شهری با حضور واحدهای 

اجرایی منطقه برطرف شود. 
محمدتقی نوروزی، مسئول سامانه137 
ناحیه یک منطقه19

سرقت دریچه های فاضالب
فلزی  ســرقت دریچه های  منطقه 19
کانال هدایت آب های سطحی به معضلی 
مهم در محله تبدیل شده و مشکالتی برای 
شــهروندان و رانندگان خودروها به وجود 
آورده است. اخیراً با چنین موردی در محله 
بهمنیار مواجه شــدم. باید برای رفع این 
معضل که موجب تهدید امنیت شهروندان 

می شود اقدام اساسی صورت گیرد. 
ملیحه زارعی، ساکن محله بهمنیار

آموزش متصدیان اصناف  پاسخ مسئول
و شــهروندان منطقــه با هــدف کاهش 
جمعیت جانوران مضر شهری شروع شده 
اســت. در ایــن اقــدام شــهروندان با 
چگونگــی جلوگیــری از فعالیت و رشــد 

جانوران مضر شهری آشنا می شوند. 
معصومه غالمعلی، رئیس اداره 
ساماندهی شهرداری منطقه17

تخلیه پسماند مغازه ها 
در جوی آب

متأســفانه برخی از کاسبان  منطقه 17
به  توجهــی  به خصــوص میوه فروش هــا 
پاکیزگی محیط نمی کنند و پســماندهای 
خــود را در جوی های آب تخلیه می کنند. 
این کار باعث انســداد نهرها شده و از همه 
مهم تر منجر به افزایش موش ها و سوسک ها 
می شود. الزم است اقدامی برای مقابله با این 

کارها انجام شود. 
منوچهر احمدوند، ساکن خیابان 
شهید ورزدار 
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