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 گفت وگو با عضو تیم ملی والیبال نشسته 
که با دست پراز پارالمپیک توکیو به محله بازگشته است

 محله گردی با فیلمنامه نویس نعمت آبادی که تعصب خاصی 
به زادگاهش دارد

کودکی 3 ســاله بود که به دلیل تصادف رانندگی و رد شدن الستیک 
کامیون از روی پاهایش صدمه  شدید دید و با تالش خانواده و پزشکان 

جانش نجات پیدا کرد.

بزرگ شده محله نعمت آباد است و با عشقی که به محله و مردمانش دارد 
هنوز اینجا را ترک نکرده است. »جواد حبیب پور« هنرمند 34ساله با کسب 

مهارت در هنر فیلمنامه نویسی و...

 سوغات طالیی 
از سرزمین سامورایی ها

صفای محله و اهالی را 
به تصویر می کشم
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طرح واکسیناسیون سیار کرونا با 
هدف واکسینه کردن سالمندان 
و معلوالن ساکن در محله های جنوبی 

پایتخت در حال اجراست. 
شــهردار منطقه در این باره گفت:  
»طرح واکسیناســیون سیار به همت 
اداره سالمت شــهرداری منطقه17 با 
مشارکت پایگاه سالمت محله زمزم و 
مرکز بهداشــت جنوب تهران در حال 
اجراست تا واکسیناسیون سالمندان و 
معلوالن که توان جابه جایی یا حضور 

در مراکز واکسیناسیون را ندارند، انجام شود.«
»داود لطفی« افزود: »در منطقه17 نزدیک به 300هزار نفر ســاکن 
هســتند که بخش قابل توجهی از آنها را ســالمندان تشکیل می دهند. 
از ســوی دیگر طبق سرشماری های انجام شده، نزدیک به 3هزار معلول 
در این منطقه ســکونت دارند و فعالیت 2مدرســه برای کودکان کار در 

پایتخــت، ضرورت  از  بخــش  ایــن 
راه اندازی طرح واکسیناســیون کرونا 
 را در ایــن منطقه دوچندان می کند.«

وی با اشــاره به اینکه ظرفیت کنونی 
این طرح برای تزریق واکسن کرونای 
ســیار روزانه 15دوز واکســن است، 
خاطرنشــان کرد: »ظرفیت این مرکز 
بنا به نیاز می تواند تا چندبرابر افزایش 
یابد. البته برای مراکزی مانند مدرسه 
کودکان کار، بیشــتر از این میزان دوز 
 در روز در نظر گرفته شــده اســت.«

لطفی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از خانواده های معظم شهدا نیز در 
منطقه17 سکونت دارند، افزود: »برای رفاه حال والدین شهدا، طرح سیار 
واکسیناســیون کرونا برای آنها نیز در نظر گرفته شده است. شهروندان 
می توانند ضمن ایجاد ارتباط با پایگاه سالمت محله زمزم و اداره سالمت 

شهرداری منطقه از این خدمات بهره مند شوند.«

تیتر یک

واکسیناسیون سیاربرای توان یابان و سالمندان منطقه17

»ری« صاحب پایگاه ملی میراث فرهنگی می شود
پایگاهملیمیراثفرهنگیدرشهرســتانریایجادمیشــود.رئیــسمیراثفرهنگی،
گردشــگریوصنایعدستیشهرستانریبااعالماینخبرگفت:»اینمرکزباهدفنظارت
بیشتربرحفظآثارتاریخیشهرستانری،مرمتبناهایباستانیوجذبگردشگربهزودی
راهاندازیمیشــود.«»نوروزتقیپور«افزود:»چارتسازمانی،تعدادنیرویکارواعتبارایجاد
»پایگاهملیمیراثفرهنگیشــهرری«تعریفشدهوپسازآمادهسازیدفتراینمرکزدر
محلتپهمیل،اینپایگاهراهاندازیمیشــود.«ویتهیهنقشهباستانشناسیشهرری،کشف
آثارجدیدباستانی،مطالعهدرحوزهمرمتونگاهداشتاینآثارراازدیگراهدافراهاندازی
پایگاهملیمیراثفرهنگیعنوانکردوگفت:»ایجادســایتموزهوراهاندازینخستینموزه
باستانشناســیشهرســتانریازدیگربرنامههایســازمانمیراثفرهنگی،گردشگریو

صنایعدستیشهرستانریاست.«

شناسایی شطرنج بازان با استعداد منطقه 16
بــا نوجوانــان و اســتعدادیابیکــودکان طــرح

مشارکتسراهایمحلههایمنطقه16اجرامیشود.
»مهدیپورآقایــی«معاوناجتماعــیوفرهنگی
شــهردارمنطقــه16دراینبارهگفــت:»اینطرحبا
هدفشناساییوپرورشاستعدادهاباحضوراستادان
برجستهرشــتهشطرنجدرسراهایمحلهاجرامیشود
کهبرایناســاس،کــودکانونوجوانانبااســتعداد
شناســاییوبابرگزاریمسابقاتورزشــیبینآنها،
بهترینهابرایحمایتانتخابمیشوند.«عالقهمندان
رشــتهورزشــیمیتوانندهمهروزهدرساعتهایاداریبهســراهایمحلهنزدیکمحل

زندگیخودمراجعهکنند.

چهره
سجاد محمدپور

قهرمان و عضو تیم ملی بوکس کشور: 
امکانات ورزشی در 
محله های محروم را 

افزایش دهید

یادداشت

پلیسوجامعهمحوری
برقراریامنیتدراینکالنشــهرباتوجهبه
افزایشبیرویهجمعیتوجغرافیایپایتختو
بهتبعآن،اســتقرارخردهفرهنگهادرسیل
مهاجرتهاباپیچیدگیهاییمواجهشدهاست.
درهمینحال،توســعهنیافتنزیرساختها،
امکانــاتونیروهــایپلیسمتناســببااین
گســترشبیقوارهباریبربارمشکالتافزوده
اســت.یکیازراههایبرونرفتازاینمشکل
چندوجهیبهاذعانکارشناسانوپژوهشگران،
اتخاذرویکردهــایجامعهمحورباهدفنهایی
پیشــگیریازجرمبههمراهآثارمثبتارتقای
احساسامنیت،افزایشمشارکتهایمردمیو

کیفیتزندگیشهرونداناست.
باآنکهازچندســالپیششــاهداجرای
سیاســتهایجامعهمحوردرنیرویانتظامی
ازجملــهپلیــس110،آموزشهایمتنوعبه
شــهروندانبهویژهکــودکانوراهاندازیدوایر
اجتماعیدرکالنتریهــا،مانورهاینوبهایو
اخیراًپلیسافتخــاریبودهایم،امااینطرحها
براثــردخالتعواملمختلفبرونســازمانی
ودرونســازمانی،قرینموفقیتصددرصدی
نبودهانــد.بهطــورمثــال،اگرچــهطرحهای
جمــعآوریمعتــادانمتجاهــررضایتمندی
ساکنانمحلههایآسیبخیزرابهدنبالداشته
است،لیکنهیچگاهمشــکلحضوراینافراد
راازسطحشــهربهطورمستمربرطرفنکرده
استیاطرحپلیسافتخاریدربرخیمحلهها
ازجملهمناطقجنوبیشهربااستقبالروبهرو
شدهوبرخیدیگربهدالیلیاقبالیبهآننشان
ندادهانــد.دراینجاتأثیرعوامــلبرونودرون
ســازمانیمانندنبودهماهنگیبیننهادهای
متولیولزومتوجهبهشــرایطبومیـفرهنگی

کاماًلمشهوداست.
خوشــبختانهابتکاراتــیازســویبرخی
فرماندهانانتظامیمحلیدرخنثیسازیاین
تأثیراتبازدارندهمالحظهمیشودکهشایسته
توجهوتأملاست.تقریبًاقریببهاتفاقرؤسای
کالنتــریمناطقجنوبیشــهرعضوکانالها
یاپیامرســانهایاجتماعیمعتبرمحلههای
تحتپوشــشخودهستندکهازسویفعاالن
اجتماعیمتعهدوسایرنهادهاراهاندازیشدهاند.
حضورمســئوالنکالنتریهاچندفرصتدر
اختیارآنهاقرارمیدهد:اولاینکهباشناسایی
معضالتمبتنیبرنگاهریزومیدانیاهالیبرای
رفعآنهااقــداممیکنندضمنآنکهمیتوانند
ارزیابیازعملکردنیروهایتحتامرخودداشته
باشند.دوم،مشارکتورضایتمندیمردمرابا
کمترینهزینهبهدســتآورند؛وسومآنکهبر
ناهماهنگیهایبینبخشیفائقآیندودرجهت
ایجادامنیتهمهگسترباسایرنهادهاهمافزایی

ایجادکنند.
بــاتبریکبهاینعزیزانونیزهمهنیروهای
خدومانتظامــیدرروزهاییکهبهنامآنانثبت
شــده،بایداعترافکردکهامنیتیکمحصول
اجتماعیاســتوبهتبعآن،یکــیازالزامات
رویکــردجامعهمحوربــهکارگیــریابزارهای
اجتماعیچهدرشــکلکالسیکومکتوبآن
مثلنشــریاتمحلیچهدرقامترســانههای
اجتماعیاســت.الگویفوقنشانمیدهدکه
پلیسجامعهمحورمیتواندازنگاهسنتیبسته
بهرسانههایاجتماعیرهاشودوفرصتهایینو
برایغلبهبرکمبودهایدرونسازمانیخلقکند.

تداوم کمک های مؤمنانه در منطقه17
کمکهایمؤمنانــهاهالیباحضورخّیرانواعضای
مؤسسهخیریهامامحسنمجتبی)ع(بینخانوادههای
کمبرخوردارتوزیعشــد.دراینرزمایشکهدرمسجد
صاحبالزمان)عج(برگزارشد،فرماندهسابقیگانامداد
تهرانبزرگ،فرماندهناحیهمقاومتســلمانفارســی
منطقه11،شهردارمنطقه17،مدیرعاملمؤسسهایلکا
ونیروهایسپاه،بســیجوجمعیازشهروندانحضور
داشتند.دراینطرحخداپسندانه،عالوهبرتهیهوتوزیع
بســتههایمعیشتی،خّیرانباشــرکتدرطرح»نذر
نفس«،کپســولهایاکسیژنتهیهکردندتابهصورتامانتدراختیاربیمارانکروناییقرار
گیرد.اعضایمؤسســهخیریهامامحسنمجتبی)ع(ازابتدایشیوعبیماریکروناعالوهبر
کمکهایمؤمنانه،باراهاندازیساختمانپزشکانکهبهنامسردارشهیدحاجقاسمسلیمانی

مزینشده،بهدستگیریوحمایتازمحرومانپرداختهاند.

»هرچندشهرداریمنطقه16درطول
اینسالهازحمتزیادیبرایافزایش
امکاناتورزشیکشیده،امابازهمدربرخی
محلههاکمبودهاییوجوددارد.«اینمطلب
را»سجادمحمدپور«قهرمانبوکسوعضو
تیمملیبوکسکشورکهچندینمدالطال
درمســابقاتبوکسقهرمانیآسیاوجهان
داردودرمحلــهجوادیــهزندگیمیکند،
میگویــد.اودربارهامکاناتورزشــیمحله
جوادیــهمیگوید:»ازکودکــیورزشرااز
همینمحلهکمبرخوردارومحرومشــروع
کردم.آنزمانکمترینامکاناتورزشیدر
مجموعهشــهدایگمناممحلــهماوجود
داشــت،امابااینحالباتشویقوحمایت
خانوادهومربیانمتوانســتمپیشرفتکنم.«
محمدپوربااینکهعضوتیمملیاســتوبه
چهرهشناختهشدهدرعرصهورزشتبدیل
شده،هنوزبهمحلهوزادگاهشتعلقخاطر
داردودرطولهفتهبرایتمرینبهمجموعه
ورزشــیشــهدایگمناممیآید.میگوید:

»خیلیوقتهااینجاتمرین
میکنموبــرایهمیندر
جریانچندوچونامکانات
ورزشــیمحلههســتم.از

ن ال مســئو
شهــــــــرداری
منطقــه16تقاضا
دارمبرایارتقای
ورزشی امکانات
درمحلههــــای

محرومبیشترتالش
کنند.«

سروش جنابی
دبیر تحریریه

مجله خبری

جمع آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب ها در دستور کار
طــرحجمعآوریمعتادانمتجاهربامشــارکتشــهرداریناحیه
2ونیــرویانتظامیبهصورتمســتمراجرامیشــود.»محمدجواد
بهشــتی«شــهردارناحیه2منطقه18دراینبارهگفت:»اینطرحبه
درخواســتاهالیمحلهفردوسوتولیدداروباحضورگشتهایویژه

نیرویانتظامیبهصورتخودروســواروموتورسواردرمحدودهخیابان
زرندوحریمخطراهآهناجرامیشــودکهطیآنمعتادانمتجاهرو
کارتنخوابهاباخودروویژهجمعآوریوبهمراکزبازپروریوحمایتی

تحویلدادهمیشوند.«
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اجرای راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در منطقه 19
معاونخدماتشــهریومحیطزیســتشــهردارمنطقه19از
اعمالسیاســتهاوراهکارهایاجراییمدیریــتمصرفانرژیدر
ساختمانهایشهرداریاینمنطقهخبرداد.»مجیدصبوری«بااشاره
بهضرورتتحققبرنامه5سالهسومتوسعهدرمنطقهگفت:»باهدف
تحقــقماده55اینبرنامهمبنیبرکاهش15درصدیمصرفمنابع
انرژیدرساختمانها،ضمنابالغدستورالعملهایالزم،راهکارهای
مؤثریتعیینشــدهکهدرســاختمانهایشــهرداریاینمنطقه
درحالاجرااســت.«صبوریراهاندازیمجددسیســتمهایکنترل
هوشمندگرمایشیدرموتورخانههاراازجملهاقداماتاجراشدهبرای
کاهشمصرفانرژیاعالمکردوافزود:»برایکاهشمصرفبرقدر
ساختمانهایشهرداریوبوستانها،سیستمهایروشناییایناماکن
بهکممصرفتبدیلشده،ایندرحالیاستکهنظارتهاییهمبرایکنترلومدیریتمصرفآب
درآبدارخانههاوسرویسهایبهداشتیدرکناراصالحساختاریموتورخانههاانجامشدهاست.«

بهسازی پایانه اتوبوسرانی بهشت  
عملیاتبهسازیپایانهبهشتباهدفایمنسازیوسهولتتردد
اتوبوسهابهاجرادرآمدهاست. شهردارمنطقه19بااعالماینخبر
گفت:»باتوجهبهنشستآســفالتودرنتیجهموجدارشدنمعابر
ایستگاهها،بهسازیاینپایانهدرقالبخاکبرداری،زیرسازی،اجرای
آسفالتوجدولآغازشدهاست.« »علیتوکلی«آبماندگیناشی
ازنفوذآبفضایســبزوآبنمایمیدانبهشتبهالیههایزیرینرا
علتمهمنشســتآسفالتعنوانکردوافزود:»درحالحاضربرای
رفعاینمشکلفعالیتخاکبرداریدرمحدودهایبهمساحت2هزارو
600مترمربعوتاعمق1و2دهممترونیزعملیاتلجنبرداریبرای
رسیدنبهبسترمطلوبدرحالاجرااست.«  بهگفتهتوکلیاجرای
اینپروژهتوســعهمحلهایضمنکمکبهافزایشزماناستهالک
اتوبوسهاباعثجلوگیریازتجمعآبوترددروانترخودروهاوشــهروندانمیشــود.شهردار
منطقهدرادامهبهاقداماتاخیرشــهرداریاینمنطقهبراینگهداشتمحورهایاصلیومعابر
داخلیاشارهکردهوگفت:»طیشهریورماهنزدیکبههزارو200تنآسفالتبهصورتدستی
دربیشاز120نقطهوبیشازهزارو100تنآسفالتنیزبرایروکشمکانیزهوبهسازیمعابری

همچونسهراهباقرشهر،خیابانپاییزان2،خیابان20متریوصالو...صرفشدهاست.«

150  میز خبر
سالمند باالی 60سال منطقه17 در 
طرح مجازی »لیگ حافظه« شرکت 

کردند. در این طرح جلسات آموزشی 
با موضوع های آشنایی با آلزایمر و 

اختالالت حافظه در دوران سالمندی، 
اهمیت حافظه در فعالیت های روزانه 

زندگی و خوراک های مفید روزانه 
برگزار شد.

90
درصد از فاز نخست پروژه تقاطع 
غیرهمسطح پل باقرشهر تاکنون 
اجرا شده و با بهره برداری از آن 
ضمن تسهیل دسترسی خودروها 

به باقرشهر و افزایش ایمنی، 
مشکل ترافیک جاده قدیم قم و 

بهشت زهرا)س( به ویژه در روزهای 
آخر هفته رفع می شود.

300
تن آسفالت در معابر دولتخواه شمالی 

کوچه5، مقابل در شرقی دانشگاه 
یادگار امام)ره(، خیابان مطهری جنوبی 

مقابل پمپ گاز، زیرگذر شرقی 
دانشگاه یادگار امام)ره(، خیابان 

مطهری شمالی تقاطع خیابان شکوفه، 
خیابان ماهان )نبش کوچه های 25 
و ۴3( و... با هدف نوسازی معابر و 

بهبود عبور و مرور توزیع شده است. 

محمدرضا قاسمی
شورایار محله بهمنیار

همدلی برای رفع مشکالت 
بوستان یاس

بوستانیاسبهیک
نقطهناامــنوبیدفاع
شهریتبدیلشدهبود،
مســاعدتهای با ولی
و منطقــه شــهردار
مختلف معاونتهــای

فنیوعمران،فرهنگیواجتماعی،خدمات
شــهریومحیطزیستاقداماتخوبیبرای

رفعاینمعضلبهاجرادرآمدهاست.
عضوشــورایاریمحلهبهمنیاربااشــاره
بــهاینکهتجمعکارتنخوابهــاومعتادان
ازجملــهتبعــاتاینموضوعبودهاســت،
میگوید:»تدابیریچونساختیکزمین
چمنداخلبوستانباعثمیشوداینفضا
ازنقطهبیدفاعشــهریخــارجورفعیکی
ازدغدغههــایمهماهالیمحلــهوصالتا

حدودیمیسرشود.«
میدهد: ادامــه قاســمی« »محمدرضا
»آغازمراحلســاختزمینبازیکودکانو
سرویسبهداشتیهمموارددیگریهستند
کهدررفعمشکالتاینبوستاننقشقابل
توجهیخواهندداشــت.اجرایاینطرحها
رضایــتاهالــیمحلهرابههمــراهخواهد

داشت.«

شورایاری

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش
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امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

عضوشــورایاسالمیشــهرتهراندربارهعلت
حضوردرمســاجدپایتختوگفتوگوباشهروندان
میگویــد:»ایناقدامباهدفخدمتبهمردمانجام
میشودوقراراستدروهلهاولبانیازهایمساجد،
ســپسمشــکالتیکهمردمدربارهمسائلشهری،
شهرداریوشورادارندوبعدازآنبادرخواستهای

شهریشهروندانآشناشویم.«
حجتاالســالم»ســیدمحمدآقامیری«بابیان
اینکهدراینجلساتشهردارمنطقه،معاونانشهردار
وشــهردارناحیهحضورخواهندداشت،عنوانکرد:
»باایناقدام،شهروندانبهصورتچهرهبهچهرهبا
خادمانخوددرشــهرداریگفتوگوخواهندکردو

مسئوالنشهریهمپاسخگویآنهاخواهندبود.«
ویبااشــارهبهفعالیت2هزارو17مســجددر

بزرگتریــنمعضلاینمنطقهبهحســابمیآید.
خوشــبختانهباپیگیریهایانجامشده،خطآهن
9کیلومتریتهرانـتبریزدرمناطق17و18بهزیر
زمینمنتقلشــدوشهرونداندیدندکهازدیماه
سالگذشــتهتاکنونفعالیتهایزیادیدربخش

فوقانیاینمسیرانجامشدهاست.«
ویادامــهداد:»درضلعجنوبــیمنطقهیعنی
محدودهخطآهنتهرانـاهوازنیزدرحالســاخت
3زیرگذرهســتیمکــهپیوندبینبافتــیرابرقرار
میکندواینبخشکهمحرومتریننقطهمنطقه17
است،ازحالتجزیرهایخارجخواهدشد.اینبخش
ازمنطقه،ازشــمالبهخطآهنتهــرانـاهواز،از
شرقبهبزرگراهشهیدنواب،ازغرببهبزرگراهشهید

آیتاهللسعیدیوازجنوببه
بزرگراهشــهیدچراغیمحدود
میشــودوعمــاًلازخدمات
عمومیمثلاتوبوسرانیمحروم

است.«
لطفــیبهســاختتقاطع
بزرگراهشهید در غیرهمسطح
سعیدیهماشــارهکردکهاز
سویدیگرمنجربهخروجضلع
جنوبیمنطقه17ازبنبســت
میشــودوخاطرنشــانکرد:
اینطــرحدر2معبر »اجرای
یعنــیخیابانهایشــهیدان

مناطقمختلفپایتختگفــت:»ازآنجاکهامکان
حضوردرهمهاینمســاجددر4ســالازفعالیت
اعضایشورایشــهروجودندارد،ســعیمیکنیم
مساجدشاخصوجامعرابرایگفتوگویبیواسطه
باشهروندانانتخابکنیم.البتهدرهمینزمانیک
رابطدرهرمسجدانتخابخواهیمکردتانمازگزاران
واهالیبتوانندازطریقاو،نیازهایشهریخودرابه

اطالعاعضایشورایشهربرسانند.«
مســئولکمیتهعمرانوزیرساختشورایشهر
بااشــارهبهســاختباغراهحضرتفاطمه)س(در
مناطق17و18گفت:»ســاختاینپیادهراهبسیار
ارزشمنداســتکهحدود500مترازآنبهصورت
آزمایشــیاجراشدهاســت.بناداریمطرحهایاین
پروژهرابازبینیکنیمودرصورتنیازتغییردهیمتا
معماریایرانیـاسالمیداشتهباشد.همچنینبرخی

ازطرحهانیزبهطورکلیتغییرخواهدکرد.«

افزایش میزان بافت فرسوده
شــهردارمنطقه17درایندیداربهفعالیتهای
مهمیکهدریکســالگذشتهانجامشده،اشارهو
عنوانکرد:»اقدامهایانجامشدهدرچندمحورودر
قالبفعالیتهایعمرانی،زیستمحیطیوفرهنگی
بودهاست.برخیازپروژههابزرگمقیاسبودندکه
مثلباغراهحضرتفاطمه)س(کارکردفرامنطقهای
داشــتندوبعضــیازطرحهانیــزکوچکمقیاس
بودندکهباعنوانطرحهایتوســعهمحلیشناخته
میشــوند.دراینطرحکارهاییازقبیلنهرسازی،
آبروخیابان،پیادهروسازی،آسفالتمعابرو...انجام

شدهاست.«
»داودلطفی«بابیاناینکهشکلگیریمنطقه17
بهســال1335برمیگــرددوآنزمانفعالیتهای
مناســبیبرایاجرایطرحهایزیربناییشــهری
دراینمحدودهانجامنشــده،افزود:»درآنمقطع
اینجاخارجازمحدودهشهریتلقیمیشدوهنگام
شــکلگیری،مباحثفنی،مهندسیوشهرسازی
درآنموردتوجهقــرارنگرفت.بههمیندلیلاین
منطقهبین2خطراهآهنشــکلگرفــتکهاتفاقًا

مقدمومتینپیشبینیشــدهکــهمنجربهاتصال
منطقه17بهمنطقه18خواهدشد.طرحیاستکه
درمنطقه17ایدهپردازیشــدهوباحضورمشاوران
ترافیــکباتأییدراهوروپلیــسامنیتبهتصویب
رسیدهودرحالطراحیاست.درصورتاجرایاین
طرح،بخشجنوبیمنطقهبعدازقریببه40سال

ازحالتجزیرهایخارجخواهدشد.«
ویتعریضورودیضلعجنوبیمحلهبلورسازی
باتخریبمرکزبهداشتمهرگانوحسینیهثاراهللرا
ازدیگرفعالیتهاییبرشمردکهدریکسالگذشته
انجامشــدهوافــزود:»درهمینمحــدودهفضای
بیدفاعشهریوجودداشــتکهباپیادهراهسازی،
ایجادمسیردوچرخهوتأمینروشنایی،معضالتآن

برطرفشدهاست.«

طرح هایی برای افزایش فضای سبز
شهردارمنطقهبهتملک3قطعهزمین
بهمســاحتهای9هــزارو800مترمربع،
یکهــزارو300مترمربــعویکهــزارو
800مترمربعاشــارهکردوگفت:»بااین
اقدامتوسعهفضایسبزرادربخشمیانی
منطقهدنبــالمیکنیم.همچنیندرحال
توافقباشــرکتراهآهنبــرایواگذاری
سولههایشــمارهیکو3درمسیرباغراه
حضرتفاطمه)س(هســتیمتابهفضای

فرهنگیوورزشیتبدیلکنیم.«
لطفی،ایجــاد7پاتوقمحلهدرســال
گذشــتهو5پاتــوقدرســالجاریرااز
برنامههاییبرشمردکهضمنافزایشسرانه
فضایســبز،منجربهایجــادمحلیبرای
گردهماییوهمنشینیاهالیدرمحیطی
فرحبخشخواهدشد.همچنیناعالمکردکهسال
گذشته11کوچهرنگآمیزیوبه»کوچهدوستی«
تبدیلشــدندوقراراستامســالهمدرهرمحله
2کوچهبرایاجرایاینطرحباانتخابشــورایاران

انتخابشود.

شناسایی 70نقطه بی دفاع شهری
ویبااشارهبهشناسایی70نقطهبیدفاعشهری
ازسویکارشناســانحوزهبرنامهریزیباهمکاری
شورایارانگفت:»اینمحلهابانورپردازیوتغییرات
محیطی،بهنقاطامنتبدیلشدند.همچنینسال
گذشتهنزدیکبه340تیرچراغبرقفرسودهدرمعابر
منطقه17جابهجاشــدهو100تیــربرقدیگررااز
بیــن300تیرچراغبرقباقیمانــدهبهعنوانموارد
اولویــتداربهادارهبرقمعرفــیکردهایمتاجابهجا
کنند.پسازایناقدام،نسبتبهنهرسازیوآسفالت

معابراقداممیکنیم.«
لطفیبابیاناینکهنصبعالئمترافیکیدرمعابر
همدرحالانجاماســت،افــزود:»دراینخصوص،
مهمترینموضوع»نگهداشــت«آنهاســت،چراکه
متأســفانهآمارســرقتعالئمدراینمنطقهروبه
افزایشاستوباوجودگشتزنیهایمستمروتعامل
نیروهایانتظامیوراهورباشهرداری،سارقانحتی

بهنردههایپلهایعابرهمرحمنمیکنند.«
ویدرپایــانبااعالمیــکخبرخوشبهاهالی
گفــت:»خوشــبختانه45هکتاربهبافتفرســوده
منطقهاضافهشــدهوافرادیکهدراینمحدودهها
زندگیمیکنند،میتوانندازتســهیالتویژهبرای

نوسازییاتجمیعامالکخوداستفادهکنند.«

دیدار عضو شورای اسالمی شهر تهران و شهردار منطقه 17
با شهروندان در مساجد

بی واسـطه 
حرفت را بزن!

حجت االسالم »سید محمد آقامیری« عضو شورا و نایب رئیس کمیسیون عمران 
و حمل ونقل شورای اسالمی شهر تهران شنبه این هفته برای دیدار با مردم در 

مسجد باب الحوائج)ع( منطقه17 حاضر شد

 تعطیلی شهربازی 
و مجتمع رضوان

ساکنان منطقه17 در دیدار با عضو شورای 
اسالمی شهر تهران، مشکالت ریز و درشت 
این بخش از پایتخت را به حجت االســالم 
»سید محمد آقامیری« اعالم کرده و شهردار 
منطقه، معاونان وی و شهردار ناحیه، به تک 
تک درخواســت ها پاســخ دادند؛ از وجود 
حیوانــات موذی در جوی هــای آب گرفته 
تا ترافیک ســنگین در خیابــان امامزاده 

ســرانه های  کمبود  و  حســن)ع( 
فرهنگی و ورزشی در منطقه. جمعی 
تجاری،  مجتمع  مغازه های  مالکان  از 
از  هم  رضوان  ورزشــی  و  فرهنگی 
بالتکلیفی چندســاله خود به دلیل 
عدم افتتاح این مجموعه گالیه کردند 
این باره گفت:  در  منطقه  که شهردار 
»متأسفانه این مجتمع که با مشارکت 
منطقه  شهرداری  و  خصوصی  بخش 
ساخته شده، چند مشکل دارد و به 
همین خاطر مجبور به مسدود کردن 
ورودی آن شده ایم. بخش خصوصی 
به تعهدات خــود عمل نکرده و این 
مجموعه با نواقص ساختمانی، کسری 
از  تأسیساتی  مشــکل  و  پارکینگ 
همچنین  روســت.  روبه  برق  جمله 
به تعهدات خود مبنی بر ســاخت و 
تکمیل طبقات فرهنگی که متعلق به 

شهرداری است، عمل نکرده و از نظر ایمنی 
برای کاسبان و خریداران مشکل ساز است.« 
»داود لطفی« ادامــه داد: »برای حل این 
مشکالت، شهرداری در کنار مردم و کاسبان 
است و حتی برای تسهیل در رفع مشکالت، 
قدم هایی برداشته ایم که می توان به واگذاری 
ایجاد  قطعه زمینی به بخش خصوصی برای 
پســت برق اشــاره کرد.« وی درخصوص 
تعطیلی شهربازی دارالشهدا هم گفت: »در 
این مجموعه هم به تعهدات عمل نشــده و 
بخش خصوصی وسایل بازی نو در آن مستقر 
نکرده اســت. از لحاظ ایمنی هم استاندارد 
نیست و طرح دعوی از او در دوره پیش انجام 

شده و به خلع ید منجر شده است.«

 حضور مســئوالن در بین مردم و آشنایی با 
درخواست ها و مشکالت آنها آثار و برکات زیادی 
دارد و در کنار مشاهده نواقص از نزدیک، منجر 
به حفظ ارتباط آنها با مردم و به تبع آن مشارکت 
شهروندان برای انجام بهتر فعالیت ها می شود. در 
دوره جدید مدیریت شهری، این رویکرد مدنظر 
اعضای شورای اســالمی شهر تهران قرار گرفته 
و هریــک از اعضا قرار اســت در مراکز مختلف 
با مردم دیدار و گفت وگو کنند. حجت االســالم 
»سید محمد آقامیری« عضو شورا و نایب رئیس 
کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی 
شــهر تهران نیز قرار است روزهای زوج در یکی 
از مساجد پایتخت، با شهروندان گفت وگو کند و 
از درخواست ها و مشکالت آنها باخبر شود. شنبه 
این هفته، وی در مسجد باب الحوائج)ع( منطقه17 

حاضر شد که گزارش آن را در ادامه می خوانید.

ابوذر چهل امیرانی

سید محمد آقامیری
عضو شورای اسالمی 

شهر تهران

داود لطفی
شهردار منطقه 17
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قرارماندرســاختمانسرایمحلهنعمتآباداست؛
جاییکهسالهاقبلبرایبرگزاریجلساتنقدفیلمبه
آنمراجعهمیکردواکنونباارادتیکهبهعنوانمرکزی
فرهنگینسبتبهآندارد،اینجارابرایگفتوگوانتخاب
کردهاست.حبیبپورپیشازهرچیزبهعالقهدرونیاش
بــهتئاترازروزهایکودکیونوجوانیاشــارهمیکندو
میگوید:»عضوگروههایتئاترمدرســهشــدم.همراه
بــادیگردانشآموزانعالقهمندتصمیمداشــتیمکمی
تخصصیتربهاینموضوعبپردازیم،اماامکاناتمانخیلی
محدودبود.آنزمانتنهاسالننمایشمنطقهماسالن
کرکچیمحلهخانیآبادنوبودکهدرشرایطیخاصبرای

اجراینمایشدرآنبازمیشــد.دنبالراه
چارهبودیمکهازطریقیکیازدوســتان
متوجهشدیمدرخیابانصابونیانمنطقه16
کانونتربیتیوپرورشــیوجــودداردکه
متعلقبهمنطقه19استوضمنبرگزاری
کالسهــایمختلفهنریوورزشــی،با
بهرهمندیازســالننمایشبــهبرگزاری
کالسهایتئاتروکشــفاســتعدادهای
اینحوزههممیپردازد.14ســالبیشــتر
نداشــتموهمراهبادیگرهمکالســیهای
عالقهمندهــرروزبااتوبوسخودمانرابه
آنجامیرســاندیم.«ایــنفیلمنامهنویس
موفقبابیاناینکهبهتریــناتفاقدراین
حوزهدرهمانســالهابرایشرقمخورده
است،میگوید:»ســالندراختیارمابود.
خودماننمایشنامهمینوشتیم،آنراروی
صحنهمیبردیموبــاایدهپردازیخودمان
جشنوارهراهمیانداختیم.بااینفعالیتها
ارتباطمانگســتردهترشدوکمکمآنجارا
بهپاتوقیبرایعالقهمندانتئاترمنطقه19

تبدیلکردیم.«

خلق 14فیلم کوتاه
متوجه مــرور »به
گرایشــمبهخلقاثر،
کارگردانی و نوشــتن

آنشــدمومسیرمبعدازیکسال
تغییرکــرد.«حبیبپوربااشــاره
بــهاینکهخیلــیزوددراینحوزه
مهــارتکســبکــرده،میگوید:
»بچههایمحلهنعمتآبادکهدنبال
اجرایتئاتــردرمنطقهبودندحاال
دانشآموزی مسابقات در خودشان
تئاترشده برگزارکنندهجشــنواره
بودند.کارهایماندرمنطقهواستان
درمعرضدیدقرارمیگرفتوجوایز
کســبمیکرد.اینروندتاجایی
ادامهپیداکردکهباحوزهفیلمآشنا
شدموســال1383نخستینفیلم
کوتاهمرابانام»استقبال«ساختم
وکمکمتعدادفیلمهایمبیشترشد.
اکنونساختبیشاز14فیلمکوتاه

رابهنامخودمثبتکردهام.«
اینهنرمندبابیاناینکهساخت
فیلمکوتاهباعثشــدهبــاافرادی
درســینماکهکارحرفــهایانجام

میدهندآشناشود،2تلهفیلمبنویسدو2کارسینمایی
خلقکند،میگوید:»درنخســتینورودمبهدانشگاهبا
اصرارهایخانوادهدررشتهمهندسیتحصیلکردم،اما
درنهایتبهاصلخودبازگشتموتحصیالتمرادرمقطع
کارشناســیارشددررشتهادبیاتنمایشیادامهدادم.«
حبیبپوربااشارهبهاینکهمعمواًلدرژانرهایمختلفاز
سوژههایاجتماعیتافضایضدجنگو...کارمیکند،
میگوید:»مشــکالتمحلهماومحلههاییازایندست
خیلیعمیقاســتومنجستهوگریختهدرفیلمهایم

بهآنهاپرداختهام.«

سوژه یابی در دل محله
درادامهازسرایمحلهخارجمیشویمو
بهگپوگفتیمحلیتردرکوچهپسکوچهها
میپردازیم.اوازهمهنقاطمحلهخاطرهدارد
واینجاراباتمامکموکاستیهایشعامل
مهمیدرپیشــرفتوموفقیتشمیداند.
حبیبپوربابیاناینکهشــایدخودانسان
آگاهنباشــدکهاتمسفریکهدرآنزیست
داشتهچقدردررشدشتأثیردارد،امااین

تأثیرهاحتمیاســت،میگوید:»قطعًا
تأثیراتیکهاینمحلــهدرمنایجاد
کرده،درخــطفیلمهایمهمجاری
است.منسوژهیابیرادرکنارهمین
مردمسادهودوستداشتنییادگرفتم.

سالهاستکهعادتدارمحین
محلهگردیوگفتوگوبا
اهالیســوژههایمرادر
بدهم.« پرورش ذهنم
کمبودهای منکــر او
محلهنعمتآبادنیست،
امابــااعتقادبهاینکه
مهربانــیوانســانیت
ازشعارزدگیدر فارغ
تکتــککوچههاو
خانههــایمحلهموج
میزنــد،میگویــد:
»دوستدارمخودمبتوانمدرمحله
دورهآموزشیبرگزارکنم،اماخیلی
جدینبودهاستواگرپیشنهادی
دراینزمینــهدریافتکنمبهطور

جدیبهآنفکرخواهمکرد،چراکه
اگربدانمبرایرشــدوکشفاستعدادو
پیشرفتیکنفرهمقدمیمیتوانمبردارم
ایــنکارراانجامخواهــمداد.«ویادامه
میدهد:»معمواًلاهالیمحلهبرایکشف
استعدادهایکودکانشانبهمنمراجعه
میکنندومنســعیمیکنمدروهله
اولخودمراهنماییشانکنمیابهدیگر

دوستانهنرمندمارجاعشاندهم.«

ضعف مدیریت فرهنگی در 
کشف و تقویت استعدادها

بیشترینناراحتیاشضعفمدیریت
فرهنگیاســتکهدرکمبــودمراکزو

امکاناتفرهنگینموددارد.
ماراتامقابلدرکتابخانههایبســته

محلهمیبردومیگوید:»3کتابخانهســرایمحله،امام
صــادق)ع(وامامخمینی)ره(درمحلهنعمتآبادوجود
داردکهکتابخانهامامصــادقکاماًلمتروکهوکتابخانه
پــارکامامخمینی)ره(تقریبًابرچیدهشــدهاســت.«
حبیبپورازنبودســالننمایشمناســببرایرشــد
عالقهمندانبههنرتئاترونمایشدرمحله،یادمیکند
ومیگوید:»عالوهبرتجهیزات،مادرحوزهآموزشهم
خیلیضعیفکارکردهایموبرگزاریکالسهایآموزشی
تخصصیباحضوراســتادانبرجســتهوصاحبناماین

حوزههمامریضروریاست.«
ایــنفیلمنامهنویسنکتهبینبعــدازگالیههایش
ازوضعیــتنامطلوبفرهنگــیدرمحله،بهپارکهای
غیرمجازخــودرووترافیکســنگینبهعنــواندیگر
معضالتمتداولمحلهاشارهمیکندومیگوید:»عالوه
برکمبودکتابخانهوسرانههایفرهنگیوورزشی،تراکم
باالوبافتفرســودهنعمتآبادهمایمنیاهالیمحلهرا
پاییــنآوردهوترافیکوپارکدوبلهدر2خیاباناصلی
لولهگازوطالقانی،کهسالهاســتکهدرقرقکاسبان

است،همبهوجودآورندهترافیکاست.«

دوست دارم زیبایی های محله را به 
تصویر بکشم

سالمواحوالپرسیهاییکیدرمیاناهالی
رابــاخودبهانهمیکندتاازمهربانیوصفای
مردمانمحلــهنعمتآبادبهعنوانویژگیهای
مثبتآنیــادکندومیگوید:»باپیشــرفت
تکنولــوژیورشــدآپارتماننشــینی
همچنــاندراینجااهالــیمحلهو
همسایههاجویایحالهمهستند
وبایکدیگرارتباطبرقرارمیکنند.
اهالیهمیشهبهمنمحبتدارندو
پیگیرفیلمهایمهستند.باکاسبان
محلوهمسایههاارتباطنزدیکی
دارمونظرشانرادربارهفیلمهایم

جویامیشوم.«
هنری علمی، اســتعدادهای
وورزشیســاکنمحلهموضوع
دیگریاســتکهحبیبپوربه
آناشــارهمیکنــدومیگوید:
»بازندگــیدرچنینمحلهای
ذهنمهمیشــهپرازایدهاست
وبهنظــرممهمترینبخشآن
ارتباطهایمتعددبامردموشایدگذراندن
بحرانهایمختلفازســرباشد.حضورو
زیســتدراینمنطقهکهبرایمنباعث
افتخاراســتکمکمیکندبانکعاطفی
قویتریداشــتهباشــمواثربهتریخلق

کنم.«
اودربــارهبرنامههــایآتــیاشمیگوید:
»امیدوارمبانابودیکرونانخســتینفیلمبلند
سینماییامرابسازم.استفادهازلوکیشنمحله
برایمقابلارزشاســتودوستدارمازآنبرای
فیلمهایماستفادهکنم.معمواًلدرفیلمهاوسریالها
بدیهاونقاطناخوشایندمحلههایجنوبشهررا
بهتصویرمیکشند.دلممیخواهدخوبیهاو
زیباییهایمحلهنعمتآبادرابهتصویر

بکشم.«

محله  شــده  بزرگ    
نعمت آباد است و با عشقی 
مردمانش  و  محله  به  که 
ترک  را  اینجا  هنوز  دارد 
نکــرده اســت. »جواد 
حبیب پــور« هنرمنــد 
با کسب مهارت  34ساله 
فیلمنامه نویسی  هنر  در 
و فیلمسازی، نویسندگی 
ســاخت  و  4فیلمنامه 
در  را  کوتــاه  10فیلــم 
ثبت  بــه  کارنامــه اش 
رســانده و افتخــارات 
بسیاری در جشنواره های 
دست  به  هنری  مختلف 
آورده اســت. در ایــن 
گزارش ضمن آشــنایی 
بیشــتر با این هنرمند، 
به  تیزبین  نگاهــی  که 
محله  دارد،  مسائل  همه 
ضعف  نقاط  و  نعمت آباد 
بررسی  مورد  را  قوتش  و 

قرار دادیم.  

زهرا بلندی

افتخارات بچه محل هنرمند
 »جواد حبیب پور« نویسنده فیلمنامه های »رهاتر 
از دریــا«، »همــدم«، »احیاء)بــاران در آینــه(« و 
»زنگار)ســاغر(« و ســازنده فیلم هــای کوتــاه »کو 
گوش شنوا«، »دیوار به دیوار«، »با زبان بی زبانی«، 
یکطرفــه«،  »گــذرگاه  »پیــاده رو«،  »اســتقبال«، 
»احضاریه«، »قدم نورســیده«، »ســیبل«و »پشت 

خط زرد« است. 
 فیلم کوتاه »کو گوش شــنوا« جایزه بهترین فیلم 
داســتانی جشــنواره فیلــم کوتاه شمســه1390، 
بهترین فیلم داستانی جشنواره فیلم کوتاه آموزش 

و پرورش سال1390 را کسب کرده است. 
  فیلم کوتاه »با زبــان بی زبانی« به عنوان بهترین 
فیلم جشــنواره فیلم کوتاه پاســارگاد سال139۴ 
و برگزیــده بخــش ویــژه جشــنواره فیلم ســالمت 

سال1397 انتخاب شده است. 
  فیلم »احضاریه« در جشنواره های خارجی حضور 

داشته است. 
فیلم »اســتقبال« بهترین فیلم داستانی جشنواره 
کوتاه شمســه سال1391 اســت که از شبکه سوم 
سیما در برنامه سینما جوان هم پخش شده است. 
فیلم »گذرگاه یکطرفه« هم دیگر فیلم پخش شده 

از شبکه سوم سیما در برنامه سینما جوان است. 

قطعاً تأثیراتی که 
این محله در من 

ایجاد کرده، در 
خط فیلم هایم 

هم جاری است؛ 
سوژه یابی را 

در کنار همین 
مردم ساده و 
دوستداشتنی 
یاد گرفته ام و 

سال هاست که 
عادت دارم حین 

محله گردی و 
گفت وگو با اهالی 
سوژه هایم را در 

ذهنم پرورش 
بدهم 

 محله گردی با فیلمنامه نویس 
 نعمت آبادی که تعصب خاصی 

به زادگاهش دارد

 صفای محله و اهالی را
به تصویر می کشم
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سالمت

بینمســئوالنمرکزجامعرفــاهوخدماتاجتماعی
شــهرداریتهران،ناحیه7منطقه18وخانهبهداشت
گلدســتهاستکهباعثشدههمهســاکنانروستای
گلدستهازنعمتواکسیناسیونکرونابرخوردارشدهو
خدایناکردهکسانیازاینطرحملیجانمانند.«روی

صحبتمحمدیمهاجرانیاستکهخودو
فرزندانشانکارتشناساییوبرگهموقت
یکسالهندارندواگردرزماناجرایطرح
ملیواکسیناسیونازوجودآنهاغفلتشود
امــکانداردویروسکرونــاباجهشهای
مختلفوگــردشدربیناینگونهافراد،

سالمتجامعهرادوبارهبهخطراندازند.

واکسیناسیون 
محدودیت بردار نیست

»غفــور«یکــیازمهاجران
افغــاناســتکــهبــههمراه
خانوادهاشدرروستایگلدسته
زندگیمیکند.5فرزنددارد؛از
کریم6ســالهتازینب15ساله
کهبههمراهمادرشاندریکیاز
گاوداریهایروستاکارمیکنند.
گرچــههمهفرزنــدانآقاغفور
فامیلیهســتند، و نام صاحب
اماهیچکدامبهصورترســمیشناسنامه
وکارتشناســاییندارندوازبســیاریاز
خدمــاتازجملهدرسوتحصیلوحتی
ناحیه واکسنمحرومند.شــهردار تزریق
7عنوانمیکندکــهافرادیکهوضعیت
مشابهاینشــهروندافغانستانیدارندکم
نیســتند،اماباایــنحالبــارایزنیهاو

پیگیریهایانجامشدهمقررشدهتابرایحفظسالمت
وایمنیشهروندانطرحواکسیناسیونکرونابدوندر
نظرگرفتنشرایطدشواروحتیبدونارائهشناسنامهو

درروستایگلدســتهوکورهپزخانههایآنحدود
500خانوارزندگیمیکننــدکهنیمیازآنهاازاتباع
خارجیبهویژهخانوادههایافغانستانیهستندکهوجه
اشتراکبیشترآنهافقر،سکونتدرخانههایکوچکو
پرجمعیتواشتغالدرزمینهایکشاورزیوکورههای
آجرپزیاینمحدودهاست.اگرجمعیتروستاییانرا
کهطبقآخرینآمارهزارو800نفراســتتقسیمبر
2کنیممتوجهمیشــویمکهباجمعیتیبالغبر900
نفرساکنخارجیمواجهایمکهبرخیازآنهاشناسنامه
ایرانیندارندوباکارتموقتیکســالهکهادارهاتباع
خارجیاستانتهرانصادرمیکنددرشهرتردددارند،
امادراینبینهستندافرادیکهاصاًلکارتشناسایی
ندارند.منظورافرادیاســتکهدرســالهایگذشته

بهطورغیرمجازواردکشــورشــدهاندودر
چنینشــرایطیکهواکسیناسیونکرونادر
حالانجاماســتهیچشانسیبرایدریافت

ایننوعخدماتندارند.

مرکز شماره 6 روستای گلدسته،
 نتیجه همکاری مشترک 

مســئوالنســتادمقابلهباکرونــابارها
دررســانههاعنوانکردهاندکهمشــموالن
واکسیناسیونهرچهزودتربهمراکزمربوطه
مراجعهوواکســنکرونــادریافتکنند،اما

تکلیفآنگروهازشــهروندانکهبههرعلتینامشان
دراینفهرستنیست،چیســتوچهبایدبکنند.آیا
واکسینهنشــدناینافراددرمقابلکروناآسیبهایی
برایخودوســایرشــهروندانبههمراهنداردوروند
رســیدنبهایمنیجمعــیرابهتعویــقنمیاندازد.
مدیرانناحیــه7منطقه18تالشزیــادیکردهاندتا
واکسیناســیوناینگروهازجامعهنیزانجامشــودکه
نتیجهآنراهاندازیششــمینمرکزواکسیناســیون
درروســتایگلدستهاســت.امیرمحمدیدراینباره
میگویــد:»اینموفقیتمحصــولونتیجههمکاری

کارتشناساییبرایایندستهازمهاجرانافغانستانی
نیزانجامشود.اینطورکهمحمدیتوضیحمیدهداین
افرادبانشــاندادنبرگهموقتیکسالهکهدرآننام
ونامخانوادگیوسنوسالشاندرجشدهبهحسینیه
کورهآجرپزیتوحیدیاخانهبهداشتگلدستهمراجعه
ودرکمتراز5دقیقهواکسنکرونادریافتمیکنندو
افرادیکهمدارکوکارتهویتیندارندنیزمیتوانند
بــهاینمرکزمراجعهکنندتاپسازاســتعالموتأیید
نهاییادارهاتباعخارجیاســتانتهران،واکسیناسیون
آنهاانجامشود.اینگروهازمهاجرانافغانستانینگران
ارائهکارتشناســاییواوراقهویتینباشندتنهاباید
صحتگفتههایشــانموردتأییدکارشناســانخانه

بهداشتقرارگیرد.

واکسیناسیون خانه به خانه اقشار خاص 
»کرمعزیزیمنش«مدیــرادارهاجتماعیناحیه7

منطقــه18درادامــهازطرح
تکمیلیواکسیناســیونکرونا
میگوید: و میکنــد صحبت
»درروســتایگلدســتهبــا
سالمندانوبیمارانومعلوالن
جســمیوحرکتــیمواجــه
هســتیمکهتواناییراهرفتن
وپیمــودنمســیرطوالنــی
تاحســینیهتوحیــدوخانه
بهداشتگلدستهراندارند،به

همیندلیلباهمکاریکارشناســانخانهبهداشتو
برایتداومطرحشهیدسلیمانیواجرایواکسیناسیون
ملی،اینبرنامهبهصورتخانهبهخانهومراجعهبهدر
منزلایناقشاراجراشدهوطبقآمارثبتشدهتاکنون
بیشاز90درصدازجامعههدفواکســینهشدهاندو
افراددیگرنیزبهمرورزمانطیهفتهجاریواکســن

کرونارادریافتمیکنند.«
عزیزیمنــشادامهمیدهــد:»یکیاز
کارهایدشــواردرزمانواکسیناســیون
مراجعهبــهکورههایآجرپزیگلدســته
بود،چراکهتعدادیازســاکنانتمایلیبه
تزریقواکسنکرونانداشتندوپسازانجام
مشاورهمیدانیوپیبردنبهخطرهاییکه
جانخودواعضایخانوادهشــانراتهدید
میکردبــهانجامواکسیناســیونرضایت
دادندوبهقولمعروفآســتینهمکاری
باالزدندوحتیفضایحســینیهآجرپزی
توحیدرادراختیارشــهرداریگذاشتند.«
ویدربخــشدیگــریازصحبتهایش
عنوانمیکندکهطرحواکسیناسیونیکه
درروســتایگلدستهاجراییشدهتاپایان
ریشــهکنیبیماریکروناوواکسیناسیون
کاملروســتاییانادامهدارد،ایندرحالی
اســتکهبرنامهریزیبرایواکسیناسیون
کودکانونوجوانانروستاانجاموبادقتو

سرعتعملیخواهدشد.
مدیرادارهاجتماعیناحیه7منطقه18
عنوانمیکندکهکارشناسانمرکزجامع
رفاهوخدماتاجتماعیشــهرداریتهران
وادارهاجتماعیناحیه7دراجرایاینطرح
باوزارتبهداشــتهمکاریدارندوحتی
درزمانواکسیناســیونباشناساییافراد
بیمــاریکهتواناییمالــیضعیفیدارند،
تالشمیکنندبامســاعدتنیکوکارانوخیریههاآنها
رابــهرایگانتحتدرمانقراردهندونیازداروییاین

افرادرانیزتأمینکنند.

واکسیناسیون به کوره پزخانه ها رسید

مهاجران، روستانشین ها و 
 بی شناسنامه های منطقه 18 

در برابر کووید 19 ایمن می شوند

 طرح ملی واکسیناســیون کرونا با عنوان طرح 
»شــهید سلیمانی« با ســرعت پیش می رود تا به 
پایان حکمرانی کرونا نزدیک شویم و این پیروزی 
را جشن بگیریم. با اینکه متولیان و دست اندرکاران 
آمارهایی از تعداد واکســینه شــده ها که یک دوز 
یا هــر 2 دوز و حتی افرادی کــه تاکنون به مراکز 
واکسیناســیون مراجعه نکرده اند، ارائه می دهند، 
برخی از مهاجران افغانســتانی و پاکستانی بدون 
کارت شناســایی و اوراق هویتــی معتبر که در 
روستاهای حریم شهر زندگی می کنند، نام شان در 
لیست مشموالن دریافت واکسن کرونا قرار نگرفته 
و نمی توانند به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. 
این بار مســئوالن ناحیه7 شهرداری منطقه18 که 
با این مشــکالت آشــنایی کامل دارند با رایزنی و 
پیگیری توانستند مرکز شــماره 6 واکسیناسیون 
را با همــکاری مرکز جامع رفاه و خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران در روســتای گلدسته راه اندازی 
کنند تا عالوه بر مشموالن عادی این طرح، شرایطی 
را برای واکسیناسیون مهاجرانی که کارت شناسایی 
ندارند فراهم کنند. با توجه به اهمیت موضوع سراغ 
ناحیه7 منطقه18 و »کرم  »امیر محمدی« شهردار 
عزیزی منش« مدیر اداره اجتماعی ناحیه7 رفتیم تا 

اطالعاتی در این زمینه به دست آوریم. 

مریم قاسمی

مرکز شماره6 
واکسیناسیون با 

تالش مرکز رفاه و 
خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران 
و مدیران ناحیه7 

منطقه18 در 
حسینیه آجرپزی 
توحید دریکی از 
روستاهای حریم 
راه اندازی شده تا 
همه شهروندان 
حتی افرادی که 
مدارک شناسایی 

ندارند بتوانند 
واکسن کرونا 
دریافت کنند

امیر محمدی
شهردار ناحیه7 

منطقه18

 کرم عزیزی منش
مدیر اداره اجتماعی 

ناحیه7
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چهره محله

 چند سال اســت که در منطقه18 زندگی 
می کنید؟ از محله تان بگویید. 

ازوقتیچشــمبازکردموخودمراشــناختمدر
منطقه18ســاکنبودم.خانهماندرخیابانسپیده
شمالیاســتوباهمســرم»معصومهسلیمانی«و
فرزندانم»زهرا«14سالهو»پارسا«9سالهدرخانهای
سادهوصمیمیزندگیمیکنیم.محلهماهیچباشگاه
وورزشــگاهیندارد،امادرعوضمردمانخونگرمو
باصفایــیدارد،بهطوریکهاگرزمانیبهمســافرتی

برویمدلمانبرایهمتنگمیشود.
 فکر می کنید اگر ساکن یکی از محله های 
باالی شهر بودید، اوضاع و احوال بهتری داشتید؟ 
واقعًااینطورنیســت.اگردقتکنیدمیبینیدکه
مناطقجنوبشهرتهراناستعدادهایورزشیفراوانی
دارد.اینموضوعنشانمیدهدکهاگرهرکسیدرهر
نقطهازشهرباهرمیزانتواناییبخواهدوتالشکند
پیشــرفتمیکندوبهآرزوهایشمیرسد.دراینجا
دیگرســاکنپایینوباالیشهربودنمطرحنیست،
مهماعتمادبهنفس،تالشوخواســتناستکهبا

حمایتاطرافیانکاملمیشود.
 دوران کودکی و نوجوانی تان چگونه سپری 

شد؟ 
آنزمانسرگرمیمنبازیبابچههایهمسنو
ســالمبود.بااینکهکمیمحدودیتجسمیداشتم،
امــاخانوادهطــوریبزرگمکردهبــودکههیچوقت
کمبودیاحساسنکنمورویپاهایخودمبایستم.
آنزمــاندرمحلهمازمینوفضایمناســبیبرای
تفریحوخوشگذرانینداشتیم.ازحقنگذریماوضاع
بــرایبچههایامروزیکمیبدتراززمانماشــده،
چونداخلکوچههاپرشــدهازخــودرو،آپارتمانو
مجتمعهایمســکونیوبههمیندلیلدیگرجایی
برایبــازیبچههاوتخلیهانرژیهایدورانکودکی

باقینماندهاست.
 چطور با والیبال آشنا شدید و توانستید در 

آن پیشرفت کنید؟ 
روزیبرایگرفتنپروتز)پایمصنوعی(بهمرکز
درمانیرفتهبودمکهبندهخداییکهآنجاکارمیکرد
ازمنپرسید:آیاورزشمیکنی؟جوابدادم:»نه«.
همانموقعمنرابههیأتورزشیجانبازانومعلوالن
کشورمعرفیکردواطمیناندادکهآیندهخوبیدر
انتظارماســت.خانوادهامهمازاینماجراخوشحال
بودنــدوبهویژهمادرمباحرفهــایدلگرمکنندهو
امیدبخشنشــاندادکهانتخابمدرســتاســتو
الحمداهللهمینطورهمشــد،چونخیلیزودعضو
تیمملیوالیبالنشستهشدموتوانستماستعدادمرا

پیداکنم.
 چند سال است که به صورت حرفه ای والیبال 
را دنبال می کنید. از افتخاراتی که در این زمینه به 

دست آوردید صحبت کنید. 
از15سالگیبهصورتحرفهایدراینرشتهبازی
میکنم،اماسابقهحضورمدرتیمملیوالیبالنشسته
کشورحدود20سالمیشود.بندهدرمدتیکهعضو
تیمملیکشوربودمدربسیاریازمسابقاتآسیایی،
جهانیو5دورهپارالمپیکشرکتداشتمکهآخرین
آنمسابقاتپارالمپیک2020توکیوبودکهتیمملی

والیبالنشستهکشورمانبهمقامقهرمانیرسید.
 وقتی با کسب عنوان قهرمانی از مسابقات 
پارالمپیک توکیو به میهن بازگشــتید استقبال 

اهالی محله چگونه بود؟ 
مردممحلخیلیبهبنــدهلطفومحبتدارند.
بااینکهشــرایطکروناییهنوزوجــودداردعدهای
برایاســتقبالبهفرودگاهآمدهبودندکههمینجاو
ازهمینرســانهمحلیازیکایکآنهاتشکرمیکنم.
همسایههاوســاکنانمحلههمباگلوشیرینیبه
خانهمانآمدندونشاندادندکهبایددرغموشادی
کنارهمباشیم.شهرداریمنطقه18همبانصببنر
تبریکدرکوچهوخیابانباعثشــدتارهگذرانو
کســانیکهازاینمعابرعبورومرورمیکنندازاین

ماجراباخبرشوندومنرابیشتربشناسند.
 آیا از مســئوالن نهادهــای مختلف برای 

تبریک قهرمانی به خانه تان آمدند؟ 

بله.افرادیمثل»ســیدمحمدفیاض«شــهردار
منطقــه18،»فریبافتحی«معــاوناموراجتماعیو
فرهنگیمنطقهبههمــراهچندنفردیگرازمدیران

شــهرداریمنطقهبهمنزلمانآمدندوبااهدای
لوحتقدیروهدیهمحبتشانرانشاندادند،
اماکاشمیتوانستمبیشترباآنهاحرفبزنم.

مســئوالن  با  صحبتی  اگــر   
شــهرداری منطقه دارید می توانید 

همین جا مطرح کنید؟ 
متأســفانهامکاناتورزشیمنطقه
مابسیارکماستوهمچنیندرمحله

بهداشتکهدرآنزندگیمیکنمهیچ
باشگاهوورزشگاهیوجودندارد.منبرای

تمرینوالیبالمجبورمبــهمحلهخاوراندر
شــرقتهرانبرومکهخیلیازوقتوانرژیام
رامیگیرد.همینطوربــرایثبتنامفرزندانم
دررشتهوالیبالبامشکلمواجهامچوندراین

اطرافنتوانستمباشگاهیپیداکنم.
 شــما به عنوان چهره ورزشی چگونه 

می توانید به ساکنان منطقه کمک کنید؟ 
آرزودارمکهروزیفضاوامکاناتیدراختیار
داشتهباشمتابتوانمبرایبچههاکالسورزشی

بگذارند.

  کودکی 3 ســاله بود که به دلیل تصادف رانندگی و رد شدن الستیک کامیون از روی پاهایش صدمه  
شدید دید و با تالش خانواده و پزشکان جانش نجات پیدا کرد، اما متأسفانه پای چپ خود را از دست داد 
و زندگی اش از همان زمان وارد مرحله تازه ای شــد. او از آن زمان چیز زیادی به یاد ندارد، فقط می داند 
که خانواده اش نگذاشتند هیچ کمبودی در زندگی احساس کند و اکنون نیز که به عنوان چهره ورزشی 
دردنیا شناخته شده همسرش و 2 فرزندش پشتیبان و مشوقش هستند.  »داود علی پوریان« 37 ساله 
هم محله ای، سال هاست عضو تیم ملی والیبال نشسته کشور است و در این مدت در بسیاری از مسابقات 
آسیایی، جهانی و پارالمپیک شرکت کرده و مدال های طالیی و خوش رنگ فراوانی به دست آورده است. 
او درمحله بهداشت و در خیابان سپیده شمالی زندگی می کند. والیبالیست هم محله ای سرشار از انرژی و 

نشاط است و با صبر و حوصله به پرسش های ما جواب می دهد. 

مریم قاسمی

 گفت وگو با عضو تیم ملی والیبال نشسته 
که با دست پراز پارالمپیک توکیو به محله بازگشته است

 سوغات طالیی 
از سرزمین سامورایی ها

داودعلــیپوریــانعضــوتیمملی
والیبالنشســتهکشورکهاینورزشرا
از15ســالگیبهصورتحرفهایدنبال
میکندکارنامهورزشیدرخشانیدارد.
اودر5دورهمســابقاتپارالمپیــک،3
مدالطالو2نقره،در5دورهمسابقات
قهرمانیجهان5مدالطال،در4دوره
مســابقاتجوانانجهان4مدالطالو
همچنیندر5دورهازمسابقاتآسیایی
5مدالطالوحکمقهرمانیبهدســت

آوردهاست.

»باتوجهبهاهمیتجمعآوریاطالعات
مربوطبهچهرههاواشــخاصمعروفدر
موضوعاتمختلفازجملهورزش،فرهنگ
وادب،علمیوآموزشیوهمچنینهنرو
سایررشتههاکاربهروزرسانیبانکچهرهها
باجدیتدنبالمیشــود.«شهردارناحیه
یکمنطقه18بابیاناینمطلبمیگوید:
»بانکاطالعاتچهرههــاکاربردهای
مختلفــیداردکــهازآنجمله
میتــوانبهبرگزاریجلســات
همفکریوهمافزایی،راهاندازی
تأمین تخصصی، کارگروههــای
منابعانســانیموردنیازدرنقاط
مختلفاشارهکرد«ســیدمحمدجواد
بهشتیبااشــارهبهاهمیتآشنایینسل
جدیدبــاچهرههایســاکندرمحلهها
میگوید:»میتواندرآیندهنزدیکموزه
کوچکیازآثارودســتاوردهایچهرههای
مشهورومعروفهرناحیهراراهاندازیکرد
تااینافرادبینمردمبیشترشناختهشوند.«

مرد طالیی محله  ما

بانک چهره ها به روزرسانی 
می شود

شهردار ناحیه یک 
منطقه18:
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  اغلب آدم های اطراف »فاطمه« و »زینب« و »فاطمه ســادات« فقط لکنت زبــان و دیرآموزی آنها را می بینند، اما 
»فاطمه جارچیان« و همکارانش با ذره بین به دنبال توانایی های آنها می گردند و وقتی متوجه می شوند زینب می تواند 
خوب بنویسد، فاطمه سادات از وررفتن با لوازم خیاطی لذت می برد و تالوت قرآن به زینب آرامش می دهد، با صبوری 
و مهری مادرانه تالش کردند توانایی های آنها را بپرورانند تا با وجود مشــکالت ذهنی و جسمی خود در جامعه حرفی 
برای گفتن داشته باشند. جارچیان مدیر دبیرستان استثنایی »اقدس موفقیان« است. در دوران شیوع ویروس کرونا و 
مجازی شــدن مدارس، در حالی که بسیاری از مدارس عادی برای جذب دانش آموزان در سامانه شاد با مشکل روبه رو 
هستند، مدرســه اقدس موفقیان برای حضور مطلوب دانش آموزان در شبکه شاد رتبه »الف« دریافت کرده است. در 
گفت وگوی پیش رو جارچیان تالش های همکارانش برای پرورش توانمندی های دانش آموزان با نیازهای ویژه )کم توان 
ذهنی( را بازگو کرده و از زندگی تعدادی از دانش آموزان موفق و متفاوت این مدرسه سخن گفته است. آرزو و خواسته 
مشترک همه اعضای مدرسه موفقیان فراهم شدن بســتری برای تحصیالت دانشگاهی و اشتغال فارغ التحصیالن با 

نیازهای ویژه است. 

رابعه تیموری

  در دوران تعطیلی و مجازی شــدن مدارس 
چگونه توانستید در شبکه شاد به دانش آموزان خود 
که محدودیت های جســمی و ذهنی دارند، آموزش 

دهید؟ 
معلمانمدرسهباترفندهایمختلفدانشآموزانرا
تشویقمیکردندکهمشــکالتنرمافزاریشبکهشاد
راتحملکنندودرکالسحضورداشــتهباشند.برای
هردرسهمسیستمجداگانهایراطراحیکردیمکه
بامحتوایدرسهماهنگیداشــتهباشــد.درجریان
آموزشباخانوادهها،دبیرانودانشآموزانجلســات
مشــاورهحضوریداشتیمتانقاطقوتوضعفهریک
ازبچههارابررسیکنیم.بعدبرایرفعنقاطضعفآنها
کالسهایحضــوریخصوصیبرگزارکردیمتابچهها
ازدیرآموزیخودسرخوردهنشوند.ویدئوهایآموزشی
راهمبسیارکوتاهوروانتهیهمیکردیمتابرایبچهها
قابلفهمباشد.دانشآموزاناستثناییروحیاتلطیفی
دارندوبایدباصبروحوصلهفراوانبهآنهاآموزشداد.
  برای استفاده از شــبکه شاد چه مشکالتی 

داشتید؟ 
استفادهازشــبکهشادبرایدانشآموزاناستثنایی

نســبتبــهدانشآمــوزانعادیمشــکالت
بیشــتریدارد.بسیاریازایندانشآموزان
دومعلولیتیهســتندودرکنارمشکالت
ذهنــیازمعلولیــتجســمیماننــد
کمشــنواییولکنــتزبانهــمرنج
میبرنــدوایــنموضوعشــرایطرا
ســختترمیکنــد.مثــاًلاگریک
لحظهشبکهشاداختاللپیداکند
دانشآموزانتصورمیکنندکالس
تشــکیلنمیشــودوازآنخارج
دانشآموزان از بسیاری میشوند.
درروســتاهایامحلههایمحروم
و میکننــد زندگــی شــهرری
باسیســتم خانوادههــایآنهــا
آموزشآنالینآشناییمحدودی
دارنــد.ماروشاســتفادهازاین
نرمافــزارراهمبهخانوادههاوهم

بهدانشآموزانآموزشدادیم.

  در آمــوزش مجازی همراهــی خانواده ها با 
مربیان مدرســه نقش زیادی دارد. همکاری اولیای 

دانش آموزان را چگونه جلب کردید؟ 
اغلباولیایمدرســهباعالقهوپشــتکارمســائل
تحصیلیفرزندانشانراپیگیریمیکنند.گاهیهمکه
خستهمیشوندمربیانومعلمانمدرسهبهسراغشان
میروندوبهآنهاامیــدوانگیزهمیدهند.خانوادههابا
دیدندلسوزیواحساسمسئولیتمعلمانمدرسه،در
پیگیریمسائلتحصیلیفرزندانشانمقیدترمیشوند.
  مراکز حمایتی مانند بهزیســتی برای تأمین 
دانش آموزان  از  آنالین  آموزش  نرم افزاری  امکانات 

حمایت کردند؟ 
چندنفرازخّیراندرتهیهامکاناتآموزشیبچهها
کمککردند.دربازدیدازمنزلدانشآموزانکســانی
راکــهبــهتلفنهمــراه،تبلتواینترنتدسترســی
نداشــتندشناســاییکردیــموبهکمکافــرادخیر
امکاناتآموزشــیرابــرایایندانشآمــوزانفراهم
کردیم.بــرایدانشآمــوزاناســتثناییمهارتهایی
مانندخیاطیآموزشدادهمیشــودوکارگاهخیاطی
مدرســهمجهزاســت،امابرایاینکهدردورهآموزش
مجازیدانشآموزانازفضایکاردورنمانندودرخانه
سرگرمیمفیدیداشتهباشند،سالگذشتهبه10
دانشآموزکمبضاعتمدرســههرکداممبلغیک
میلیونتومانکمکهزینهخریدچرخخیاطی

اهداکردیم.
  دانش آموزانی که مهارت می آموزند 
یا  امکان اشتغال  از فارغ التحصیلی  پس 

ادامه تحصیل دارند؟ 
مهمتریــنوبزرگتریــنحســرت
معلــول دانشآمــوزان مشــکل و
ذهنــی،بالتکلیفیورهاشــدنپس
ازفارغالتحصیلــیاســت.حقــوق
دانشآمــوزان ایــن شــهروندی
باوجود نادیدهگرفتهمیشــودو
تواناییهاییکــهدارندنمیتوانند
مانندبقیهاعضایجامعهتحصیالت
دانشگاهیداشتهباشــندیاشغلو

درآمدیبهدستآورند.

ما را باور کنید
سالتحصیلیگذشتهدرمسابقاتفرهنگیوهنریمدارس
استثناییاســتانتهران9دانشآموزمدرسهموفقیانتوانستند
رتبههایبرتررابهدســتآورند.»فاطمهساداتمیراحمدی«،
»فاطمهپیرهادی«و»زینبرسولی«ازجملهایندانشآموزان
موفقهستندکهدررشتههایخیاطی،قرائتقرآنوانشاینماز

برگزیدهشدهاند.

 خانم خیاط خانه نشین 
هنگامتولد»فاطمهسادات«اگرمسئوالنبیمارستانبهمادر
خبرمیدادندکهفرزندشدچارکمبوداکسیژنشدهو2روزدر
حالتیشــبیهکمابهسربرده،مادرزودتربهفکرچارهودرمان
دخترشمیافتادوامروزفاطمهســاداتازمتفاوتبودنخود
باهمســاالنشرنجنمیبرد.مادرفاطمهتعریفمیکند:»وقتی
دخترم6ماههبود،متوجهشــدمبرخالفهمســنوساالنش
نمیتوانددستوپایشراتکاندهد،بخنددیابهرفتاراطرافیانش
توجهکند.دکترتشــخیصدادموقعتولددخترماکســیژنبه
مغزشنرسیدهورگهایعصبمغزشکندشدهاست.«مادر

ازهمانزماندرمانفاطمهساداتراشروعکرده
وتاامروزکه21سالازعمردخترشمیگذرد،
بههررشتهایچنگانداختهتاشایدفرزندش

ســالمتیخودرابهدســتآورد.بااین
تالشهابیمــاریذهنیولکنتزبان
فاطمهساداتازبیننرفته،ولیاوبا
وجوداینمحدودیتهاهنرخیاطی
رابــهخوبیآموختهاســت.مادر
فاطمهساداتخیاطقابلیاست
ووقتیمتوجهشدهدخترشبه
دوختودوزعالقهدارد،بادست
ودلبازیوسایلخیاطیرادر
اختیارشگذاشتهاست.او

میگوید:»فاطمهساداتگاهیپارچههایخوبوگرانقیمترا
ازکمدبرمیداشتوآنهاراباقیچیریزمیکردتاچهلتکهو
لباسعروسکبدوزد،ولیمانعشنمیشدمواجازهمیدادمکار
باقیچیوچرخخیاطیراتمرینکند.منازمادرهایینیستم
کهازریختوپاشخانهناراحتشــوموبهخاطرکمشدنکار
خودمومنظمبودنخانهذوقفاطمهساداتراکورنمیکنم.«

فاطمهســاداتتاکالسچهــارمابتداییدرمدارسعادی
درسخواندهاست.مادرشمیگوید:»دلمنمیخواستدخترم
درمدارساســتثناییدرسبخواند،ولیمعلمانمدارسعادی
اورادرکالسخودقبولنمیکردند.بسیاریازمواقعبچههای
دیگرسرکالسدرسبودندودخترمدرراهرووحیاطمدرسهبه
تنهاییکزمیکرد.«ثبتنامفاطمهساداتدرمدارساستثنایی
باعثشــکوفاییاستعدادششدهوتوانســتهرشتهخیاطیو
بسیاریازهنرهایدیگررابهخوبیبیاموزد.لباسهاینوزادی
ولوازمسیسمونیکه»فاطمهساداتمیراحمدی«میدوزد،به

دوختودوزخیاطانحرفهایپهلومیزند.
اوامسالدیپلمگرفتهوفارغالتحصیلشدهاست،درمسابقات
خیاطیدانشآموزانمدارساستثناییکشورهمرتبهاولرابه
دستآورده،امابرخالفهمساالنسالمشنمیتواندازمهارت
خودبرایتأمینآیندهاشاســتفادهکند.مادرفاطمهســادات
میگویــد:»دخترمخیلیناراحتاســتوغصهمیخوردکه
نمیتواندمثلبقیههمسنوساالنشبهدانشگاهبرودیاشغل
ودرآمدیداشــتهباشد.«اوقدردانمعلمان
دبیرستانموفقیاناستکهبامهربانی
مادرانهبهدخترشکمککردند
تااستعدادشرابشناسدو
تواناییهــایخودرا

باورکند.

مشکالت آموزش و از خود گذشتگی معلمان در دوران کرونا 
به روایت مدیر مدرسه استثنایی »اقدس موفقیان«

این آموزگاران 
 مشق امید و انگیزه می دهند
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خانم معلم 
امتحان عاشقی پس داده است

شایدتعدادمعلمانیمانند»زهراجعفرطالبآبادی«فراوان
نباشدکهعشقوعالقهآموزگاریبهآنهاتوانوصبروحوصله
وانگیزهایبخشــیدهکهســاعتهابدونخستگیبهآموزش
نوجوانانعقــبافتادهذهنیبپردازند،امــابدونتردیدهمه
همکارانطالبآبادیکهدرمدارساستثناییمشغولکارند،از
ایناحساساتوویژگیهایخاصبیبهرهنیستند.طالبآبادی
معلمریاضی،ادبیاتوقرآنمدرسهموفقیاناستوداوطلبانه

بهعنوانمربیپرورشیمدرسهفعالیتمیکند.
معلمعاشقمدرسهموفقیان،عشقبهخدمتراازمادرشبه
میراثبردهاست.اومادریداردکهدوره8سالهجنگتحمیلیو
حتی2سالپسازپایانجنگرادرمناطقجنگزدهگذراندهو
بدونچشمداشتوپاداشمادیبهعنوانپرستاربهرزمندگانو
خانوادههایجنگزدهخدمتکردهاست.طالبآبادیمیگوید:
»مادرمهمیشــهبهمنمیگفتتوبایدمعلمشویوبهمردم
خدمتکنی.منهممعلمشدمو17ســالدرمدارسعادی
دبیرزمینشناســیوجغرافیابودم،امادوستداشتممعلمی
رادرکناردانشآموزاناســتثناییتجربهکنمکهمعصومیتو
مظلومیتخاصیدارند.بههمیندلیلســالهاپیشبااصرار
خودموبهصورتداوطلبانهخدمتدراینمدرســهراشــروع
کردم.«خانممعلــمبرایماندندرکناربچههایاســتثنایی

امتحانپسدادهاست.
اوتعریفمیکند:»بهعنوانمعلمکارمراشروعکردم،ولی
چوندلممیخواستدانشآموزاناستثناییبهتواناییهایخود
پیببرند،ازمدیرمدرسهخواستماجازهدهددرکنارتدریس،
بهعنوانمربیپرورشیفعالیتکنم.اوپذیرفتکهفعالیتمدر
اینزمینهراباآموزشقرآنآغازکنم.منباارتباطیکهبابچهها
وخانوادههایشانبرقرارکردمدرمدت2ماهحفظ12سورهرابه
بچههاآموزشدادمکهباعثتعجبمدیرمدرســهوهمکارانم
شد.«ازاینامتحاندشوارطالبآبادیحدود9سالگذشتهودر
طولاینسالهااودرپرورشاستعدادهایکودکانونوجوانان

عقبماندهذهنیشهررینقشبزرگیداشتهاست.

 خوابی که هشدار بود
خانممعلمتعریفمیکند:»سالگذشتهدانشآموزیبهنام
»زهراطهماسبی«داشتمکهمادرشفوتکردهبودوعالوهبر
بیماریذهنی،بهلرزشدستهمدچاربودوصدایبسیارآرام
ولرزانیداشت.یکروزکهمشغلهکاریمنزیادبود،زهراکنار
میزمآمدولحظاتیطوالنیباهمانصدایآرامخودازکارهایی
کهانجامدادهبودتعریفکرد،ولیمنســرمبهکارمگرمبود
وبهاوتوجهزیادینداشــتم.شبخوابدیدمهمهشاگردانم
راهیکربالشــدهاند،امازهرادراتوبوسرابهرویمنبستهو
اجازهنمیدهدباآنهابهزیارتبروم.اینخوابتلنگریبرایمن
بودکهلحظهایازاینبچههایمعصومغفلتنکنم.بعدازآن
هرروزاززهرامیخواستمسرکالسباصدایبلندبرایهمه
صحبتکند.کمکممشکلتکلماوحلشدوبااعتمادبهنفسی

کهبهدستآوردشرایطبهتریپیداکرد.«
حتیحاالکهطالبآبادیدرکناردانشآموزاناســتثنایی
آموزگاریمیکند،مادرشنگراناستکهمبادادرکارشکم
بگــذاردودرخدمتبهاینکودکانکوتاهیکند.طالبآبادی
میگویــد:»مادرمهنوزهممرتبمیپرســد"برایاینبچهها
چهکاریانجامدادی"وباپیگیریهایمداومخودبهمنهشدار

میدهدکهنبایدبهسرنوشتشاگردانمبیتفاوتباشم.«
بدردورهآموزشمجازییکیازســرگرمیهای ا جــذ

دانشآمــوزانمدرســهموفقیــانتهیه
کلیــپوویدئوبــرایگــروهمجازی
»توانمندیها«ست.دراینگروهبچهها

ازجاروزدنوظرفشستنخودتا
خیاطیومداحیونوشتنشان
راتصویــرمیگیرنــدوبرای
طالبآبادیمیفرســتندتا
باانتشاردرگروهگوشهای
ازتواناییهایآنهارانشان

دهد.

میگوید:»فاطمهساداتگاهیپارچههایخوبوگرانقیمترا
ازکمدبرمیداشتوآنهاراباقیچیریزمیکردتاچهلتکهو
لباسعروسکبدوزد،ولیمانعشنمیشدمواجازهمیدادمکار
باقیچیوچرخخیاطیراتمرینکند.منازمادرهایینیستم
کهازریختوپاشخانهناراحتشــوموبهخاطرکمشدنکار
خودمومنظمبودنخانهذوقفاطمهساداتراکورنمیکنم.«

فاطمهســاداتتاکالسچهــارمابتداییدرمدارسعادی
درسخواندهاست.مادرشمیگوید:»دلمنمیخواستدخترم
درمدارساســتثناییدرسبخواند،ولیمعلمانمدارسعادی
اورادرکالسخودقبولنمیکردند.بسیاریازمواقعبچههای
دیگرسرکالسدرسبودندودخترمدرراهرووحیاطمدرسهبه
تنهاییکزمیکرد.«ثبتنامفاطمهساداتدرمدارساستثنایی
باعثشــکوفاییاستعدادششدهوتوانســتهرشتهخیاطیو
بسیاریازهنرهایدیگررابهخوبیبیاموزد.لباسهاینوزادی
ولوازمسیسمونیکه»فاطمهساداتمیراحمدی«میدوزد،به

دوختودوزخیاطانحرفهایپهلومیزند.
اوامسالدیپلمگرفتهوفارغالتحصیلشدهاست،درمسابقات
خیاطیدانشآموزانمدارساستثناییکشورهمرتبهاولرابه
دستآورده،امابرخالفهمساالنسالمشنمیتواندازمهارت
خودبرایتأمینآیندهاشاســتفادهکند.مادرفاطمهســادات
میگویــد:»دخترمخیلیناراحتاســتوغصهمیخوردکه
نمیتواندمثلبقیههمسنوساالنشبهدانشگاهبرودیاشغل
ودرآمدیداشــتهباشد.«اوقدردانمعلمان
دبیرستانموفقیاناستکهبامهربانی
مادرانهبهدخترشکمککردند
تااستعدادشرابشناسدو
تواناییهــایخودرا

باورکند.

»زینب«جزودانشآموزانممتازمدرسهموفقیانبه
شــمارمیآید.اوعاشقکتابومطالعهاستوتافرصتی
بهدســتمیآوردبالذتمشغولکتابخواندنمیشود.
همینعشقزینببهمطالعهباعثشدهزیبابنویسدودر
مسابقه»انشاینماز«دانشآموزانمدارساستثناییکشور
مقامبرترراکسبکند.زینبعاشقبوموقلمموینقاشی
اســتوآرزوداردروزینقاشقابلیشــود،ولیخانواده
زینبتوانمالیندارندکهاورابهکالسنقاشیبفرستند
ولوازمگرانقیمتنقاشــیرابرایشتهیهکنند.زینبدر
خانهداریمهارتداردوکمکحالمادرشاســت.مادر
زینــبتعریفمیکند:»دخترموقتیبهدنیاآمد،کمبود

وزنشدیدداشــتوقســمتیازرودهاشفلجبود.اواز
ناراحتیکلیههمرنجمیبرد.«نارساییذهنیزینبسبب
نشــدهاومتوجهتفاوتخودباهمساالنشنشودوسخت
درسمیخواندتابتواندمانندآنهابهدانشگاهراهپیداکند.
مادرزینبمیگوید:»دانشآموزانیکهمشــکالتذهنی
دارند،فقطتادیپلممیتواننددرسبخوانندوبعدمنزوی
وخانهنشینمیشوند.«خانواده»رسولی«برایبهبودحال
دخترخانوادهتالشزیادیکردهاندوبرایدرماناوسالها
پیشازکرمانشاهبهتهرانآمدهاند.زینبوخانوادهاشدر
شهرکعالیینساکنهستندوزینبهرروزبرایرسیدن

بهمدرسهراهدرازیراطیمیکند.

 در حسرت کالس نقاشی

ظاهر»فاطمهپیرهادی«بیماریاورانشاننمیدهد.
همینمســئلهباعثشــدهمادرشهمتازمانرفتن
دخترشبهمدرســهبهبیماریاوپینبرد.»خورشــید

گودرزی«تعریــفمیکند:»دخترم
موقعتولدظاهریســالمداشــتو
تا7ســالگیمتوجهبیماریاونشدیم،
ولیوقتیبهمدرســهرفتمعلمش
تشــخیصداداودیرآمــوزاســتو
بایــددرمــدارساســتثناییدرس
بخوانــد.«مــادرزینباهــلقرآن
استودررشــتهتجویدقرآنکریم
مــدرکدارد.صحبتهــایاودرباره
زیباییهایقرآن،فاطمهرابهتالوت

قرآنتشــویقکردهوپسازتمریناتیکهدرمدرســه
وباکمکمربیپرورشــیخودداشتهموفقشدهرتبه
برترمسابقاتتالوتقرآندانشآموزاناستثناییکشور
رابهدســتآورد.مادرفاطمهدردوره
شیوعویروسکروناکهمدارسمجازی
شدهبامشکالتزیادیامکاناستفاده
فرزندانشازکالسهایدرسرافراهم
میکنــد.گودرزیمیگویــد:»فاطمه
یکبرادر9سالههمداردکهدرمدارس
عادیدرسمیخواند.دختروپســرم
تلفنهمــراهیاتبلتندارنــدوبرای
کالسهایآنالینخودبهنوبتازتلفن

همراهمناستفادهمیکنند.«

 یک تلفن همراه برای3عضو خانواده پیرهادی 
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ازچهرهجوانشانکاماًلمعلوماستکهازبچههای
دهه70و80هستندودربینشاندانشجو،سربازو
معلمنیزدیدهمیشــود.اینافرادبرایدریافتمزدو
حقوقبهاینجانیامدهاندونیتشــانفقطخدمتبه
شــهرونداناستوعقیدهدارندرضایتمردمودعای
خیرآنهابیشترازهرچیزدیگریبرایشانارزشدارد.

از تخفیف های 50درصدی 
تا اهدای هزاران هدیه

محوطهایکهدرخیابانشهیدانبهرامیدراختیار
جوانانگروهجهادیامامرضا)ع(برایبرپا
کردنغرفهقرارگرفتهشــدهبسیارشلوغو
پررفتوآمداست.هرچندآنهااینکاررااز
ماهمحرموعاشورایحسینیآغازکردهاند،
امااستقبالمردمبرایحضوردرنمایشگاه
عرضهنوشتافزاربهاندازهایبودهکهزمان
فعالیتشانراچندینمرتبهتمدیدکردهاند
تابهنیازهایشهروندانتماموکمالپاسخ
دهند.اینطورکهبانیجوانایننمایشــگاه

برایمــانتعریفمیکندازابتــدایمهرکهفعالیت
مدارسبهصورترسمیآغازشدهبهطورمیانگینهر

آمادهوبهدستدانشآموزاننیازمندبرسانیم.«

مشارکت در کار خیر لطف خداست
فعالیتاصلیکریمــیوخانوادهاشدربازارتهران
اســتوروحیهخدمتبهمردمراحاصلتربیتپدر
ومــادروحضوردرکالسدرسوبحثعلمایدینی
میدانــد.اودربارهچگونگیراهاندازیایننمایشــگاه
میگوید:»شــهرداریمنطقه18،بهویژهمســئوالن
ناحیه2دربرگزارینمایشــگاهنوشتافزاردرخیابان
شــهیدانبهرامیمشــارکتداشــتندوهمهجانبه
حمایتمانکردند.درهمینمدتتعدادزیادیبسته
نوشتافزاربهناحیه2وهمچنینخیریهنسیمطوس
ارسالشــدهتاازطریقآنهابهدســتدانشآموزان
بیبضاعــتومحرومبرســد.«بانیراهانــدازیاین
نمایشــگاهازنهادهاییکهدراینزمینهپشــتیبانو
یاورشــانبودهاندقدردانیمیکندومیگوید:»بدون
تردیدشریکشدندرانجامکارخیربیحکمتنیست
وقدرمسلمپروردگارچنینفرصتوموقعیتیرابرای
بندگانشفراهممیکند.پسبایدقدراینلحظههارا
بدانیموبرایکمکبههمنوعانمانازیکدیگرسبقت

بگیریم.«

روزهزارنفرازاینمحلبازدیدواقالمموردنیازشــان
راباکمترینقیمتخریداریکردهاند.»سینانوروزی«
بههمراهمادرشسبدخریدوشمارهگرفتهتاپساز
انتخابدفتر،خودکار،خطکشو...بهقسمتپرداخت
هزینههابرود.مادرایندانشآموزدربارهعلتحضورش
درنمایشگاهمیگوید:»دراینجابرایدانشآموزانبا
ارائــهکدملــی،تخفیفحدود50درصــدیدرنظر
میگیرندکهباتوجهبهشــرایطتورمیبازاروگرانی
نوشتافزاربهسودخانوادههاست.«»مهدیکریمی«
جوانمتولدســال1378ســرگرمارائــهخدمتبه
مراجعاناستکهبهاونزدیکمیشویم.او
کهبانیاصلیراهاندازیایننمایشگاهاست،
ابتداتمایلیبرایصحبتنشاننمیدهد،اما
وقتیبااصرارماروبهرومیشــود،میگوید:
»منیکیازخادمانآســتانمقدسامام
رضا)ع(هستمکهبههمراهدوستانمدراین
محلجمعشــدهایمتابلکهبهشهروندان
خدمتیکردهباشیم.یکیازخاطراتشیرین
مادراینایامایناستکهباحمایتخیریه
بیتالحســن)ع(وگروهجوانانجهادیامامرضا)ع(
توانستیمهزارویکبستهشاملنوشتافزارمدرسهرا

ضرورت حفظ کرامت مهمانان امام رضا)ع(
مهدیکریمیودوســتانشکهتعدادشــاندر
چندشــیفتکاریبه32نفرمیرسد،اینمجموعه
راادارهمیکنند.اوبهمتصدیانفروشنوشــتافزار
مدامســفارشمیکندکهمراقبشهروندانیباشند
کهبضاعتوتوانمالیندارندوبههیچعنواناجازه
ندهندکهدانشآموزیدســتخالیازنمایشــگاه
خارجشود.اوازایناقشاربهعنوانمهمانانویژهامام
رضا)ع(یادمیکندومیگوید:»ازمجموعهزارنفری
کــهدرطولروزبهاینمحــلمیآیندتقریبًا700
نفرجزءاقشارضعیفوکمدرآمدوحدود300نفر
همازاقشارمتوســطجامعههستند.بچههایگروه
جهادیامامرضــا)ع(درایننمایشــگاهمأموریت
محرمانهوویژهایهمدارندوآناهداینوشــتافزار
بهاقشــارضعیفوکمدرآمدبهشرطحفظمنزلت،
کرامتوعزتنفسآنهاســت.اینکاربهشــیوهای
انجاممیشــودکهکسیازمراجعهکنندگانمتوجه
اهداینوشتافزارنمیشود.رفتاربچههاباایناقشار
مثلهمهشهرونداناستودرزمانپرداختهزینه
طوریعملمیشودکهانگارآنهاپولاجناسخودرا

تماموکمالپرداختکردهاند.«

نمایشگاه عرضه نوشت افزار در منطقه18 راه اندازی شد

ماموریت محرمانه 
جوانان گروه جهادی امام رضا)ع(

هیچ دانش آموز نیازمندی از اینجا دست خالی نمی رود

نصب بیرق ضریح مطهر 
امام رضا)ع( در نمایشگاه

فضای داخل نمایشگاه با نصب بیرق ضریح مطهر حرم 
امام رضا)ع( معنوی و نورانی شــده است. »علی معروفی« 
از جوانان گروه جهادی امام رضــا)ع( که این پرچم را با طی 
کردن چندین کیلومتر از مشــهد مقدس به تهران آورده تا در 
این محل نصب شود، می گوید: »وقتی که مهدی کریمی نام این 
نمایشگاه را به نام امام هشتم شیعیان مزین کرد پیشنهاد داد که 
برای تبرک کار این مجموعه، این بیرق از آستان مقدس تحویل 
گرفته و در فضای نمایشگاه نصب شــود.« وی از روزی که این 
پرچم در نمایشگاه نصب شده و در معرض دید شهروندان قرار 
گرفته، صحبت می کند و می گوید: »حال و هوای بسیار معنوی 

به وجود آمده بود که وصف آن دشــوار است. پخش عطر صحن و سرای 
حرم امام رضا)ع( درفضای نمایشــگاه حس خاصی را به شهروندان 

منتقل می کرد؛ ضمن اینکه برخی از اهالی این پرچم را برای 
گرفتن حاجات معنوی چند روز به امانت گرفتند و به 

خانه بردند و دوباره بازگرداندند.« 

کار خیر ادامه دارد
فعالیت خیریه بیت الحســن)ع( که در 

محدوده بازار تهران حضور دارد تنها به راه اندازی 
نمایشگاه نوشت افزار ختم نمی شود. مهدی کریمی 
از جوانــان فعال در این خیریه می گوید: »به همت 
بازاریان نیکــوکار برنامه های این خیریه در طول 

سال برای اقشــار محروم تداوم دارد؛ از تهیه 
جهیزیه برای نوعروسان نیازمند گرفته تا 

تهیه دارو و پرداخت هزینه درمان 
افراد بی بضاعت.«

مهدی کریمی
بانی خیریه

علی معروفی
عضو خیریه

 نام گروه شان را گذاشــته اند »جوانان گروه جهادی امام رضا)ع(« و هدف شان را هم خدمت به اقشار 
کم  درآمد جامعه تعریف کرده اند. با آغاز ســال تحصیلی جدید و رونق بازار خرید نوشت افزار، این گروه 
جهادی با حمایت مادی و معنوی خیریه بیت الحســن)ع( که از خیریه های قدیمی بازار تهران اســت 
اقدام به راه اندازی نمایشــگاه عرضه نوشت افزار با قیمت مناسب و ارزان درخیابان شهیدان بهرامی در 
منطقه18 کردند. آنها 2 هدف اصلی را دنبال می کنند؛ اول اینکه اجناس باکیفیت و ارزان قیمت به دست 
شهروندان عادی و قشر متوسط جامعه برسانند و دوم؛ با شناسایی نیازمندان جامعه به شکل آبرومندانه 
اقالم مورد نیاز دانش آموزان را به دست شان برساند. جوانان گروه جهادی امام رضا)ع( و اعضای خیریه 
بیت الحسن)ع( از راه اندازی این نمایشگاه به دنبال کسب منفعت مالی نیستند و فقط می خواهند در این 
شرایط اقتصادی کمک حال طبقات اجتماعی مختلف باشند. برای آشنایی بیشتر با فعالیت های این گروه 

جهادی به خیابان شهیدان بهرامی رفتیم.

مریم قاسمی
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پروژه»نــارون«درمحلــهیافتآبادکه
اسفندسالگذشــتهبهبهرهبرداریرسیده
ازنتایجهماندیداراهالیوشورایارانمحله
یافتآبادبامدیریتارشدسازماننوسازیشهر
تهراناستکهباحمایتهمهجانبهمسئوالن
شهرداریمنطقه18بهثمررسیدهودرسایه
اینهمکاری،پــروژهمیدانگاهدریافتنیزکه
سازماننوسازیشهرتهرانقولاجرایآنرا
بهساکنانیافتآباددادهبود،درسال1400و

درمهرماهبهبهرهبردارینهاییمیرسد.

 »نارون« و »دریافت« 
 محصول تالش همگانی

بعدازطرحخواســتهشــورایارانواهالییافتآبادمهمترینچالش
فراهمکردنزمینوفضایمناســببرایتحققآنبود.آنزمان»کاوه
حاجیعلیاکبری«مدیرعاملســازماننوسازیشهرتهرانبهصراحت
بــهاعضایشــورایاریمحلهیافتآباداعالممیکندکهاگرشــهرداری
منطقــه18زمینمناســبرادراختیاراینســازمانبگذاردســاخت
پروژهورزشــیبهسرعتدراینمحلهآغازمیشود.درادامهباپیگیری
شورایارانمحلهیافتآباد،شهرداریمنطقه18زمین2هزارمترمربعیرا
دراختیارســازماننوسازیشهرتهرانقراردادتادراینمحلمجموعه

ورزشیناروناجراییشود.
اینمجموعهکهازچندماهقبلدراختیاراهالییافتآبادقرارگرفته،
خانهکشتی،زمینچمنمصنوعیوفضایسبززیباوچشمنوازیدارد.
علیاکبریعنوانمیکندکهســازماننوســازیشهرتهرانکمیقبل
ازســاختمجموعهورزشــینارون،پروژهدیگریرادرمحلهیافتآباد
طراحیکردهبودکهبهدلیلتنگناهایمالیتواناییشروعآنرانداشت،
امازمانیکهشورایارانمحلهیافتآبادجلوآمدندوقولهمکاریدادند
باوجودهمهمشکالتعزمشانراجزمکردندتااینپروژهرابهسرانجام
برسانند.درواقعپروژهمیدانگاهدریافتدرامتدادپروژهنارون«اجرایی

شدوبهاینمرحلهازکاررسید.

 کاهش آسیب های اجتماعی و بزهکاری
زمینیکهسازماننوسازیشهرتهراندرآنپروژهساختمیدانگاه
دریافتراشــروعکردهبود10هزارو500مترمربعمســاحتداشت.
اینطــورکهاهالییافتآبادعنوانمیکنند،اینزمینبایرســالهابه
حالخودشرهاشــدهبودهوجزآســیبوناهنجاریبرایساکنان
هیچســودینداشتهاســت.مدیرعاملسازماننوســازیشهرتهران
کنــارصفحهنمایشتلویزیــوناتاقکارشقرارمیگیردوبانشــان
دادنتصاویرتهیهشــدهازمحلســاختمیدانگاهدریافتمیگوید:
»یکیازمأموریتهایسازماننوسازیشهرتهرانایجادامکاناتبرای
محلههاومناطقکمبرخورداراســت.بههمیندلیلاجرایاینپروژه
درمحلهیافتآباددرفهرســتاولویتهاقرارگرفتودراســفندسال
1399کلنگساختآنباحضورشورایارانوساکنانیافتآبادبهزمین
زدهشــدوشــهروندانهمانجاقولگرفتندتاسازماناینپروژهرادر
سال1400بهبهرهبرداریبرساند.اهالییافتآبادعقیدهداشتندکهبا
اینکارسایهسنگینناهنجاریوبزهکاریازدامنمحلهشانرختبر

میبنددوآسودهخاطرمیشوند.«

 سرعت عملیات با سازه های پیش ساخته
بهگفتهمدیرعاملنوسازیشــهرتهرانپروژهمیدانگاهدریافتآثار
فراوانیبرایســاکنانمحلهبههمراهخواهدداشت.مدیرعاملنوسازی
شهرتهراندربارهامکاناتپیشبینیشدهدراینمیدانگاهمتفاوتمحلی
میگوید:»اجرایاینپروژهدرزمین10هزارو500مترمربعیکهحدود
2هزارمترمربعآنساختمانبوددرشرایطمعمولیبینیکسالونیمتا
2سالطولمیکشیدواینجامدیریتزمانوهمچنینافزایشکیفیت
وکمیتدرکاراهمیتبیشتریپیدامیکرد.بنابراینمیبینیدکه70در
صدازکارعملیاتیاینپروژهازجملهمبلمانبتنیواجزایساختمانها
ازنوعپیشســاختهبودهودرکارخانهوکارگاهبهصورتماشینیساخته
ودراینمحلاستفادهشــدهاست.استفادهازایننوعتکنولوژیباعث
صرفهجوییدرزمانوانرژیشدبهطوریکهاکنونپسازگذشت6ماه
ازآغازاینپروژهشاهدمراحلپایانیونزدیکشدنبهزمانبهرهبرداری
آنهســتیم.«ویبابیــاناینکهاینپروژهدایــرهتعامالتاجتماعیو
فرهنگیساکنانیافتآبادراقویتروگستردهترمیکند،میافزاید:»در
میدانگاهدریافت،2ساختماندراختیارداریمکهازفضایباالییبههم
متصلهستند.سقفیایجادشدهکهخودآنهمبخشیازپالزاستکه
با2رمپدسترسیدرارتفاعباالترمورداستفادهشهروندانقرارمیگیرد.
اینپالزا2بخشداردیکیســالنورزشیودیگریساختمانفرهنگی
چندمنظورهوســرپوشیده.اهالیاصرارداشــتندکهدراینمجموعه
ورزشــی،فضاییبرایایجادزورخانهدرنظرگرفتهشودکههمینطور
همشــدوعالوهبرآنزمینچمنمصنوعیاستانداردباامکاناتیچون
رختکن،آبخوریودوشورزشکارانودرساختمانفرهنگینیزامکاناتی

مانندکتابخانهوقرائتخانهایجادشدهاست.«

  ماجرا از اواخر سال 1398 آغاز شــد. آن زمان تعدادی از شورایاران و 
شهروندان ساکن در محله یافت آباد به دفتر سازمان نوسازی شهر تهران در 
خیابان کریمخان زند رفتند تا خواسته خود را با مدیریت ارشد این مجموعه 
در میان بگذارند. آنها شــنیده بودند که ســازمان نوسازی شهر تهران در 
محله هایی کــه با فقر خدمات و امکانات شــهری مواجه اند مجموعه ای از 
پروژه های خدماتی و فرهنگی را اجرا می کند، بنابراین درخواست کردند تا 
در محله یافت آباد که سابقه و ظرفیت ورزشی باالیی دارد، مجموعه ورزشی 
ساخته شود تا ساکنان مجبور نباشند برای ورزش به محله های دورتر بروند 
و... »کاوه حاج علی اکبری« مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، با این 
سخنان انگیزه ساخت میدانگاه دریافت را یادآور می شود و مابقی ماجرا را 

تا آماده سازی این پالزا برایمان نقل می کند. 

مریم قاسمی

ساخت مهم ترین پروژه فرهنگی، ورزشی و تفریحی 
در منطقه 18 به روایت مدیرعامل سازمان نوسازی 

شهر تهران

رونق یافت آباد با 
میدانـگاه دریافت

این پالزا 2 بخش دارد یکی 
سالن ورزشی و دیگری 

ساختمان فرهنگی چندمنظوره 
و سر پوشیده، اما اهالی اصرار 

داشتند که در این مجموعه 
ورزشی، فضایی برای ایجاد 

زورخانه در نظر گرفته شود که 
همین طور هم شد

دیدگاه شهروندان

یافت آباد 
رو به   آبادانی است

»اصغرنوراللهیکیا«دبیرشورایاریمحله
یافتآبادورئیسهئیتکشتیجنوبغرب
تهرانازاجــرایپروژههاینارونومیدانگاه
دریافتابرازخرســندیمیکندومیگوید:
»یافتآبادروبهآبادانیاســتوبدونتردید
افرادیکهپسازســالهامهاجرتویانقل
مکانزندگیبهاینمحلهمیآیندازپیشرفت
وامکاناتیکهاینمحلهبرخوردارشدهتعجب

میکنندوخوشحالمیشوند.«

نتیجه کار به نفع اهالی
»داودقهرمانی«ازساکنانمحلهیافتآباد
کهازنزدیکشاهدساختمیدانگاهدریافتدر
نزدیکیمحلزندگیاشبوده،میگوید:»قباًل
اینزمیــنبزرگمایهخجالــتوآبروریزی
اهالیبود،چــونهرعملخالفیکهفکرش
راکنیــدممکنبوداینجارخدهد.معتادانو
کارتنخوابهااینجارااستراحتگاهخودکرده
بودندتااینکهباپیگیریشورایارانمحلهقرار
شداینفضایناامنبهفضاییمفرحباامکانات
فرهنگی،اجتماعیوورزشیتبدیلشودکه

ثمرهآنراهمهاهالیخواهندبرد.«

میدانگاه چیست و چه 
کاربردی دارد؟ 

میدانــگاهفضاییاســتکهشــهروندان
میتوانندخواســتههاونیازهایضروریخود
رایکجــادرآنببینند.درمیدانگاهدریافت
کهطبقپیشبینیهادرمهرماهبهبهرهبرداری
میرسد،امکاناتفرهنگی،اجتماعی،ورزشی،
خدماتشــهری،رفاهــیوتفریحی،دینیو
مذهبیدریــکمحلدراختیارشــهروندان
قــرارمیگیرد.ازجملهقرائتخانــه،کتابخانه،
دارالقرآن،خانهکشتی،زمینچمنمصنوعی
فوتبــال،کافیشــاپ،کافینت،رســتورانو

اغذیهفروشیو...

نصب تلویزیون شهری 
در میدانگاه دریافت

یکیازموضوعاتجالبــیکهکاوهحاجی
علیاکبری،مدیرعاملســازماننوسازیشهر
تهرانمطرحمیکندنصبتلویزیونشهریدر
میدانگاهدریافتاســتکهمقدماتکارانجام
شــدهوبانصبوراهاندازیآنشهرونداندر
زمــانبرگزاریمســابقاتورزشــیازجمله
جامجهانی،المپیک،آسیاییوحتیرقابتهای
ورزشــیداخلــیمیتواننددرایــنمیدانگاه
حضورپیداکنندوبهصورتجمعیبهتماشای

برنامههابنشینندولذتببرند.
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22بهمن مجتمع ساختمانهای روبهروی
محلهخانیآبادنورویسردرملکینیمهساخته
ونســبتًاقدیمینامهیئتجهادیبانوانآل
طاها)ع(نوشــتهشدهاســت.چیزیتاغروب
آفتابنماندهوعــدهایازاعضایهیئتجلو
درایستادهودرحالقراردادنغذاهایگرمو
بستههایارزاقداخلخودروهستندوگروهی
دیگربرایاســتقبالازماداخلراهروورودی
با همراه ایســتادهاند.
بانوی اسدی« »اشرف
بنیانگذار و 49ســاله
ایــنهیئــتپلههارا
افراد میرویــم. پایین
هیئت داخــل زیادی
حضورندارند،امابساط
صلواتومراســمهای
برپاست.وقتی مذهبی
ازاومیخواهیــمتادربارهروزهــایقدیمو
تالششبرایراهاندازیچنینهیئتیصحبت
کند،میگوید:»ســال1383بودکهدرحال
زیارتشــاهعبدالعظیم)ع(مهمانیکجلسه
مذهبیشــدموگوشســپردنبهســخنان
هیئتداریقدیمیبهیکبارهمعنایجدیدی
بهزندگیامبخشید.روزهایآغازینماهمحرم
بودوتصمیمگرفتممنهمهیئتدارشــوم.
ساکنمجتمع22بهمنبودموهمراههمسرم
پارچهوبیرقهایمشــکیرادرسرتاسرخانه
نصبکردیموباثبــتهیئتبهنامآلطاها

بهصــورتجــدیفعالیتهایمذهبــیرابا
مشارکتبانوانمحلهشروعکردیم.«اسدیبا
بیاناینکهکمکمباشــناختهشدنبیناهالی
فعالیتهایهیئتازبرگزاریمراسممذهبی
ومناســبتیبهبرگــزاریکالسهایقرآنو
اخالقوانجامکارهایخیرمانندشناســایی
نیازمندانمحل،حمایتازآنها،تهیهجهیزیه،
سیســمونیو...همارتقاپیــداکرد،میگوید:
»عالوهبرهیئتداریسالهاعضوفعالبسیج
وطی4سالازسال1393تا1397درپایگاه
شــهیدبهشــتیمنطقه17فرماندهیبودمو
یکسالهمفرماندهیپایگاهسیدالشهدا)ع(
مجتمع22بهمنراعهدهدارشدم.درتماماین
سالهاهمیشهچهدرفرماندهیپایگاهچهدر
هیئــتداریآلطاهانــگاهخاصیبهجوانان
داشــتهامودخترانجوانمحلهدستراستم

بودهاند.«

 حمایت از 300خانوار
از3ســالپیشبالطففرزنــدانیکیاز
خّیــرانمحله،مرحوم»محمدمروی«هیئت
راازحالتخانگیخارجکــردهوبرایادامه
فعالیتدراینســاختماننیمهکارهمســتقر
شدهاند.اســدیبااشــارهبهاینکهطیاین
ســالهابهدلیلگســترشفعالیتهاوزیاد
شــدنتعداداعضا،برپایــیهیئتبهصورت
خانگیکمیسختشــدهبود،میگوید:»از
ســوییبهشــهررینقلمکانکردهبودمو

  نخســتین بار محرم 17سال پیش با برافراشتن بیرق های مشکی و عزا در فضای خانگی 
شکل گرفت. فعالیت هایش با برگزاری مراســم های مذهبی، کالس های اخالق و قرآن و... 
شروع شد و کم کم گسترش یافت و اقدامات جهادی همچون کمک به افراد کمتر برخوردار، 
کارآفرینی و... به مهم ترین اهدافش تبدیل شد. هیئت جهادی بانوان آل طاها)ع( که توسط 
»اشرف اسدی« بانوی خیر و تعداد دیگری از بانوان محله در محدوده مجتمع های مسکونی 
22بهمن محله خانی آباد نو فعال است در روزهای کرونا نه تنها تعطیل نشده، بلکه با پشتکار 

بیشتر به صورت جهادی به فعالیت هایش ادامه می دهد. 

زهرا بلندی

نیازمـندان نیازمـندان 
را تنها نمی گذاریم 

هیئت بانوان آل طاها 
پرچمدار فعالیت های جهادی در محله خانی آباد نو است

اشرف اسدی
بانوی خیر
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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

حسنی

 در اینجا به جوانان بها داده می شود
21سالبیشترندارد،امامدامبچههایهیئتصدایش
میکنندوازاوکمکمیخواهند.»مرضیهعربعامری«
یکیازاعضایفعالهیئتبانوانآلطاهاکهاسدیازاو
بهعنوانجانشینشیادمیکند،میگوید:»درخانوادهای
مذهبیرشــدکردموهمیشــهخانوادگــیدرچنین
جمعهاییحضورداشتیم،اماهیچوقتآنطورکهبایددر
اینمجالسبهکمسنوسالها
بهادادهنمیشــدتــااینکهدر
مراسمدعایعرفهسال1397با
خانماســدیواینهیئتآشنا
شدم.خانماسدیوقتیمتوجه
عالقهامبهحضورفعالدرهیئت
شد،ادارهفضایمجازیهیئت
رابهمنسپردوخیلیزودمن
رابهعنوانجانشینخودانتخاب
کرد.«اودرادامهبااشــارهبهاینکههماهنگیوبرگزاری
کالسهایقرآنوکارهایجهادیهیئتبهعهدهاوست،
میگوید:»درمراســمهاوفعالیتهایجهادیعکاسی
انجاممیدهمومحتوایتولیدشدهرادرفضایمجازی
منتشرمیکنم،ایندرحالیاستکهدرجذبجوانان
محلهبهمشــارکتدرامورهیئتهمتالشمیکنم.«
مرضیهازفضایدوســتانهایکهدرهیئتبرقراراست
یادمیکندومیگوید:»همهماخانماسدیراخالهصدا
میزنیموارتباطصمیمانهاوباعثشدهجوانانزیادیبه

حضوردرهیئتترغیبشوند.«

 هیئتی زاده  هستم
»راضیهعربعامری«یکیازاعضای30ســالهاین
گروهاســتکههمراهخواهــرشدراینجمعحضور
پیداکردهاســت.اوبااشارهبهاینکهفعالیتدرهیئت
اهلبیت)ع(راازپدرومادرشآموختهاست،میگوید:
»ازسال1382عضوفعالبسیجبودمدراینحوزهکار
میکردموسال1397باخانم
اسدیآشناشدموعضوهیئت
آلطاهاشــدم.همانزمانبه
مناســبتاربعیــندرخیابان
شــهیدلطیفیمحلهخانیآباد
نــودرمحلحرکــتکاروان
زدیم موکب اربعین پیادهروی
وبعــدازآنفعالیتهایمــان
راگســترشدادیم.بــهمرور
کارهایمانبهتوزیعبستههایغذاییبینخانوادههای
کمتربرخوردار،برگزاریکالسهایقرآنیوجلســات

مناســبتیو...ارتقاپیــداکرد.«اوکــهدرروایتگری
زندگینامهشــهداهممهــارتدارددرادامهازفضای
صمیمــیهیئتیادمیکندومیگویــد:»اینفضابه
لطفبانیخوبهیئتشکلگرفتهوماندگاریآنحال

خوبمحلهرابههمراهدارد.«

 مشارکت در جمع آوری کمک های مردمی
»لیلــیقنبــریتامه«بانــویجوانیاســتکهاز
ســال1398عضوهیئتآلطاهاشدهاست.میگوید:
»ازســال1382عضوفعالبســیجبودمودرجلسات
قرآنیومذهبیهمیشهحضورپیدامیکردم،اماعالقه

همیشــگیاماینبودکهبتوانم
حضوریپررنــگدرگروههای
جهادیداشــتهباشم.ازطریق
یکیازدوستانباخانماسدی
آشناشــدم.ازآنپسدرحد
توانــمدرفعالیتهایجهادی
بهعنوان و میکنم مشــارکت
رابطیبینبستگانونزدیکانو
هیئتکمکهایمالیراجمع

میکنمتابهدستافرادکمتربرخورداربرسانیم.«قنبری
درادامهبهاقداماتخوبیکهدراینجاانجاممیشــود
اشــارهمیکندومیگوید:»همبســتگیخاصیبین
بچههایگروهوجودداردوبامشــارکتهمتوانستهایم

پاسخگویبخشیازنیازهایاهالیمحلهباشیم.«

 پخت غذاهای نذری و حال خوب 
»رقیهخانم«بانوی50سالهفعالگروهاستکهتابا
سینیپرازچایواردجمعمیشودهمهازدستپخت
خوبشدرتهیهغذابــراینیازمندانتعریفمیکنند.
اوبااشــارهبــهاینکهبهحضــوردرمجامعمذهبیو

جهادیعــادتدارد،میگوید:
»حدود2ســالاستکهبااین
جمعآشناشدهوضمنفیض
بردنازجلساتاخالقوقرآن،
وظیفهپختنذریرابهعهده
گرفتهام.«رقیهخانمبااشــاره
بهاینکــهنهتنهاخودش،بلکه
همســرو3فرزنــدشهمدر
گروههایجهادیحضورفعالی

دارند،میگویــد:»فعالیتدرچنینفضاهاییتأثیرات
مثبتزیادیدرزندگیامداشتهاست.داشتنفرزندان
صالحوحالخوبیکههمیشههمراهماستبرکتاین

حضوراستوقدردانآنهستم.«

نهدربســتهبندیارزاقمشارکتیدارندونهدرحال
شمارشغذاهایگرمهستندفقطدرکناراعضایثابت
هیئتنشســتهوقدردانحضورشــاندرمحلههستند.
ساکنانمجتمع22بهمنرامیگوییمکهمعتقدندبرپایی
هیئتدردلمحلــهدرکاهشآســیبهایاجتماعی
نقشبسیاریداشتهاست.»مژگانجعفری«ازساکنان
قدیمیمجتمع22بهمناســتکهدراینبارهمیگوید:
»بسیاریازمشــکالتمجتمعبافعالیتهایخوباین
گروهحلوفصلشــدهاست.اینگروهدراموریازارائه
کمکهایمعیشــتیبهساکنانکمتربرخوردارتاکمک
بهرفعآســیبهایاجتماعیوایجادشــغلبرایبانوان
آسیبدیدهونیازمندشــغلو...فعالیتدارند.«جعفری
درادامهازکاهشتعدادمعتادان
وآســیبهایاجتماعــیداخل
مجتمعیــادمیکندومیگوید:
»مدتیقبلمعتــاداندرفضای
پشــتیاینملکمینشستندو
درهفتهچندبارنزاعودرگیری
بیناهالیمحلهصورتمیگرفت.
چنیــن خوشــبختانه اکنــون

مشــکالتیوجودنداردوازسویدیگرحضورهمیشگی
اینبانواناحیایرویکردهایمذهبیبیندخترانجوان

محلهرابههمراهداشتهاست.«
»زهراحسنزاده«یکیدیگرازساکنانقدیمیمجتمع
22بهمناســتکهدراینجمعحضوردارد.اوبااشاره

بهاینکهبعدازســالهاسکونت
دراینمجتمــعبهدلیلمحیط
آشــفتهایکهدرآنحاکمشده
بودازاینمحلهنقلمکانکرده،
امامدتیاســتکهبرایآشنایی
بیشتربافعالیتهایگروهجهادی
آلطاهابهاینجامیآید،میگوید:
»طــیرفــتوآمدهــایاخیر

تغییراتمثبترابهخوبیاحســاسمیکنم.بسیاریاز
دخترانمحلهباشکلگیریاینهیئتدراینساختمان
بهانجــامفعالیتهایجهادیوشــرکتدرکالسهای
مذهبیترغیبشــدهوبرایرفعمشکالتشانبهعنوان
معتمدازخانماسدیکمکمیگیرند.برپاییاینهیئت
دردلمحلهوازسویدیگرپایگاهبسیجبرادرانحضرت
ابوالفضل)ع(درمجتمعامنیتمحلهرابیشترکردهاست.«

دایرکردنهیئــتدرآنجابهدورازاهالی
محلهقدیمیبرایممشــکلبــود.پابهپای
بچههــایهیئتدنبالحســینیهبودیمتا
بتوانیمهیئتوخدمــاتآنرابهفضایی
بزرگتــرانتقالدهیمکهپسازفوتحاج
آقامــرویبالطففرزندانمرحومازاواخر
سال1398درطبقهزیریناینساختمان
فعالیتهایمــانراادامهدادیم.«بنیانگذار
هیئتآلطاهابااشارهبهمحدودیتهایی
کهباشــیوعویروسکرونــابهوجودآمده
است،میگوید:»دراینبرههنهتنهاهیئت
راتعطیلنکردیم،بلکهضمنتغییرعنوان
هیئتبههیئتجهــادی،بهفعالیتهای
شناســایی و آوردیــم روی جهــادی
آسیبدیدگانناشیازکرونا،توزیعهفتگی
بیــشاز200پرسغذایگــرمدرنقاط
محروممنطقه19ازجملهروستاهایلهک،
ســهبراداران،دولتخــواهو...،تأمیندارو،
توزیعبستههایحمایتیوایجادشغلجزء
مهمتریناقداماتمانقرارگرفتند.«اسدی
درادامــهبابیاناینکهحــدود300خانوار
کمتربرخوردارمنطقه19را،که50مورداز
آنهاجزوساکنانمجتمع22بهمنهستند
شناساییشــدهوتحتپوششکمکهای
جهادیهیئتهســتند،میگوید:»بخشی
ازفضایهیئتبدوناســتفادهماندهبودو
دوستداشتیمازآنفضابهبهترینشکل
برایکمکبهبانوانمحلهاســتفادهکنیم.
قبلازکروناباوجودترددبسیارشهروندان،
درهمینفضاگاهیهنرهایدستیبانوان
بهفروشمیرسید.ایجادمرکزکارآفرینی
دراینشرایطاتفاقبسیارخوبیبودکهبا
کمکیکتولیدکننــدهلباسحدود3ماه

پیشبهوقوعپیوست.«

 اشتغالزایی برای بانوان 
 در کارگاه تولیدی 

پــردهایبلنددربخــشانتهاییهیئت
کشــیدهشــدهکهازآنبهعنــوانکارگاه
تولیــدییادمیکنند.درپــسپردهچند

بانویجوانپشتچرخهایخیاطینشسته
ودرحالدوختودوزند.مدیرکارگاهبابیان
اینکهاز3ماهپیشاینجامستقرشدهاست،
میگوید:»26ســالپیــشخیاطیرایاد
گرفتهامواز7سالپیشبهعنوانکارآفرین
دررشتهخیاطیبهصورتشخصیفعالیت
میکنم.سرپرســتخانوارهســتمواجاره
یککارگاهبرایمکارراحتینبود.بهسختی
دنبالجابودمکهباگروهجهادیآلطاها
آشناشــدم.«»پریوششــیرمحمدی«با
اشــارهبهاینکهباحضوردراینجاباوجود
محدودیتهایکروناضمنآموزشرایگان
خیاطی،برای4نفرایجادشغلکردهاست،
میگوید:»درکنارهملباسهایزنانهتولید
میکنیمکهدربازارتهرانوشــرکتهای
مختلفعرضهمیشــود.درروزهایکرونا
کســبوکارآنطورکهبایدچنگیبهدل
نمیزنــد.درهفتهحــدود400تا500کار

تولیدمیکنیم.«
محدثه،18ســاله،درحالتحصیلدر
رشتهطراحیدوختاستوبرایگذراندن
دورههایکارآموزیبهاینجاآمدهاســت.او
باابرازخوشــحالیازوجودچنینجاییدر
محلهمیگوید:»درمحیطامناینجاهمبا
کارخیاطیبهصورتعملیآشنامیشومو
همبالطفخانمشیرمحمدیبهازایکاری
کــهانجاممیدهــمحقالزحمــهدریافت
میکنمکهاینموضوعانگیزهامراچندبرابر

میکند.«
زهرادیگربانویعالقهمندبهاینرشته
استکهمدتیاستدراینکارگاهمشغول
کارشدهاســت.اینساکنمحلهخانیآباد
نوبابیاناینکهبــهتازگیازطریقهیئت
آلطاهابااینکارگاهآشناشدهوبهدلیل
عالقــهاشبهرشــتهخیاطــیوکمکبه
خانوادهدراینجامشــغولکارشدهاست،
میگوید:»همیشــهعالقهمنــدبهخیاطی
بودم،امافضایمناسبیبرایکارکردنپیدا
نمیکردم.خوشبختانهاینمرکزازمحیطی

زنانهوامنبرخورداراست.«

نیازمـندان نیازمـندان 
را تنها نمی گذاریم 

مرضیه عرب عامری
عضو فعال هیئت 

بانوان آل طاها

راضیه عرب عامری
عضو فعال هیئت 

بانوان آل طاها

لیلی قنبری تامه
عضو فعال هیئت 

بانوان آل طاها

رقیه خانم
عضو فعال هیئت 

بانوان آل طاها

مژگان جعفری
ساکن محله

زهرا حسن زاده
ساکن محله برپایی موکب اربعین در محله

برپایی موکب در محل حرکت کاروان زائران اربعین رسمی است که بچه های 
هیئت آل طاها از سال1397 به جا آورده اند. سال های 1397 و 1398 با برپایی 
ایستگاه صلواتی هزار ساندویچ بین زائران توزیع کردند و سال گذشته با وجود 
متوقف شدن سفر به عتبات به دلیل کرونا این موکب را در محله راه انداختند و 

امسال هم قصد دارند این کار را در محله اجرا کنند. 

اعضای هیئت چه می گویند؟
حال خوب، محله خوب

همسایه ها چه می گویند؟
افزایش امنیت محله به برکت حضور هیئت 
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محلهجلیلیمنطقــه17کوچهوخیابان  های
تودرتووباریکزیادیدارد.خیابانشهیدآقایاری
معبــراصلیاینمحلهاســتکــهدرهریکاز
کوچه  هایمشــرفبهآن،ردیفیازمجتمع  های
آپارتمانینوسازقدکشیدهاند،امانوسازیپالکها
درسیمایشهریمحلهنظموهماهنگیبهوجود
نیاوردهاست.کوچهشهیدطحانپوریکیازمعابر
منتهیبهخیابانشــهیدآقایاریاستکهاغلب
پالک  هایآننوســازیشــدهاند.درابتدایاین
کوچهمجتمعیچندطبقهقرارگرفتهکهطرحو
معماریآننشانمی  دهدازعمرآنزمانزیادی
نمیگــذرد.درفاصلهاینمجتمعوآپارتمانهای

نوسازیکهدرهمســایگیآنقرارگرفته،بنایی
کوتاهوفرسودهحایلشدهاست،امااگراینملک
فرســودهراهمازمیانبرداریــم،خطامتداد2
مجتمعبههمدستنمی  دهندومجتمعنوسازتر

چندقدمیازهمسایه  اشعقبمی  ماند.

قوانینی با تغییرات مداوم
پــسازایــنمجتمع  هــایپهلوبــهپهلوی
فاصلهدار،دردوراســتهکوچهمجتمعهاینوساز
دیگریعلمشدهاندکهبراثرتفاوتشاندرسطح
عقب  نشینیازکوچه،مانندپلکانیپهنوعریض

دندانهدندانهشدهاند.

  در کوچه   ها و خیابان  هایی که به خانه  های نونوار آراســته شده، انتظار داریم نمای کوچه هم یکنواخت 
و خوش  منظر باشــد، اما در بسیاری از محله  های نوساز منطقه17، تنوع عقب  نشینی امالک از سطح گذر 
)کوچه( سبب ناهماهنگی نمای معابر شده است. در نوسازی بافت فرسوده، حدود عقب نشینی امالک بر 
اساس قوانین شهرسازی انجام می  شود و سلیقه شخصی مالک و سازنده بنا در تعیین آن نقشی ندارد، اما 
این قوانین در گذر زمان آنقدر سریع و شتاب  زده تغییر کرده که در بسیاری از معابر منطقه پالک  های نوساز 
یک راسته در خطی ممتد قرار نمی  گیرند و کوچه  هایی نامنظم و آشفته را به وجود آورده اند. آثار نامطلوب 
تغییرات پیاپی قوانین شهری به آشفتگی سیمای شهری محله  ها محدود نمی  شود و مشکالت بسیاری به 
همراه داشــته است. در گزارش زیر به تحوالت سریع قوانین تعریض معابر و پیامدهای آن پرداخته شده 

است.  

پالک های دندانه  ای نتیجه عقب نشینی ناقص امالک 
در محله های منطقه 17 است

کوچه های آشفته!
رابعه تیموری

»محمدعلیمرادی«یکیازسازنده  هایامالکاین
کوچهاســت.اومی  گوید:»خانههایاینکوچهدر5ـ
6سالاخیروبهفاصلهیکی2سالازهمدیگرساخته
شــدهاند،اماهربارکهبــرایگرفتنجوازتخریبو
نوســازیملکبهشــهرداریمراجعهکردیم،برای
تعریضگذراندازهمتفاوتیتعیینشــد.بســیاریاز
مالکانبااینتغییراتقوانینزیاندیدندوملکشان
ازپالکهایهماندازه  ایکهقباًلنوسازیشدهبودند،

کوچکترساختهشد.«

معابر بی  نظم و آشفته
کوچهشهیدمحمدیدرمحلهامامزادهحسن)ع(
قرارگرفتهاست.اینکوچهازکوچه  هایآشتی  کنان
منطقهبودهکهپسازنوســازیپالک  هایفرسوده
تعریضشــدهاســت.خطامتدادخانه  هاینوســاز
کوچــهکهدرقابدیوارهــایآنجاخوشکردهاند
شــبیهزیگزاگهاییزاویهداراســتومجتمع  های

بازسازی  شدهدرفرورفتگیاینزوایاجاگرفته  اند.
حکایــتدندانهدندانهشــدنپالکهاینوســاز
وشکســتگیخطتعریضمعابربهایــنکوچه  هاو
محله  هایجلیلیوامامزادهحسن)ع(ختمنمی  شود
ودرهریکازکوچهوخیابان  هایمنطقه،نمونه  های
بی  شماریازاینگسستوازهمگسیختگیبهچشم
می  خورد.دراینکوچه  هاپالکهایفرسودهبهتنهایی
مانعهمنواییکوچهوخیابانمحســوبنمی  شوندو
هرملکیکهنوسازیمیشودبرناهمگونیوبی  نظمی

اینمعابرآشفتهومغشوشمی  افزاید.

کوچه  ها ناامن شده اند
بســیاریازساکنانبافتفرســودهمنطقهکهاز
ناامنیمحله  هایشــانرنجمیبردندتصورمی  کردند
پسازنوســازیخانه  هایشــانپاتوق  هاومحل  های
اجتماعمعتادانوافرادنابابمسدودمی  شود،امادر
معابرنوسازیکهعقبنشینیپالکهامتفاوتبوده،

ایناتفاقنیفتادهاست.
»مهریکاظمی«ازاهالیمحلهیافت  آباداست.او

می  گوید:»ما4سالپیشپالکمانرابا2پالکدیگر
تجمیعونوســازیکردیمو2ملکمجاورساختمان
ما،ســالگذشتهخانه  هایشــانرابازسازیکردند،
اما2ســاختماندریکردیفقرارنگرفته  اندومیان
آنهاکنجیبهوجودآمدهکهدیدکافیندارد.شبها
معتادانوافــرادبی  خانماندراینکنجمی  خوابندو

حضورشبانهآنهاکوچهراناامنکردهاست.«

نقاط کور و ناایمن به وجود آمده اند
»سیدحسینحسینی«ازمعتمدانواهالیقدیمی
محلهجلیلیاســت.اومی  گوید:»درخیابانشــهید
آقایــاریبعضیازامالکنوســازیکمتــر،تعدادی
ازآنهــا2متــروبعضــیازامالکبیشــتراز3متراز
خطگذرعقب  نشــینیکردهاند.اینمســئلهموجب
دندانهدندانه  شــدنپالکهاوبهوجودآمدننقاطکور

شدهاست.«
حســینیبهخــارجازدیدبودنایننقاطاشــاره
می  کندومی  گوید:»دراینمکانهاشــرایطمناسبی
برایزورگیریوخفت  گیریوجودداردواراذلواوباش
باسوءاســتفادهازموقعیتمحلبرایبانوانمزاحمت
ایجــادمی  کننــدیامرتکــبکیف  قاپــیوزورگیری
می  شــوند.«اوایجادمانعدرمســیررفت  وآمدوسایل
نقلیــهراازپیامدهایوجوداینمکانهاذکرمی  کندو
می  گوید:»رانندگانوسایلنقلیهدرایننقاطدیدکافی

ندارندوباآنهابرخوردوتصادفمی  کنند.«

سیمای محله آسیب دیده   است
دستفروشــانزیادیدربازارمحلیجلیلیبساط
پهــنمی  کنند.بهگفتهحســینی،دستفروشــاناز
کنج  هاونقاطپرتیکهازناهماهنگیدرخطتعریض
کوچهبهوجودآمده،برایقراردادنچرخدستیخود
استفادهمیکنندوبهبی  نظمیکوچه  هادامنمی  زنند.
اومی  گوید:»بعضیازنوجوانانبادیوارنویسیدراین
فضاهاسببزشــتیمنظرشهریمی  شوند.درطول
زمانایننقاطبهزباله  دانــیومحلتجمعجانوران

موذیتبدیلمی  شوند.«

کشوری معتقد است درطرح تفصیلی، ضوابط بافت مسکونی و گذرها به صورت جزئی و 

متناسب با شرایط هر منطقه وضع شده است، اما گاهی به دلیل شتاب  زدگی و همکاری نکردن 

شهروندان با مدیریت شهری، این ضوابط به صورت کامل اجرا نمی  شود. کشوری می گوید: »این 

امر در مواقعی اتفاق می  افتد که بر اساس بازرسی و بررسی کارشناسان معماری، معبر نیازمند 

اصالح شناخته می  شود، اما در فاصله زمانی بررسی  های کارشناسی و اجرای طرح بعضی از 

شــهروندان برای نوسازی پالک شان مصمم می  شوند و برای دریافت صدور پروانه ساخت به 

شهرداری مراجعه می  کنند. این دسته از شهروندان نمی  پذیرند که تا اجرای طرح اصالح معبر 

نوسازی ملک شان را به تأخیر بیندازند و شتاب  زدگی آنها باعث بی  نظمی در سیمای کوچه  ها 

می شود. این امر از کم  اطالعی این دسته از شــهروندان ناشی می  شود و اگر آنها نسبت به 

آثار نامطلوب بی  نظمی معابر آگاهی پیدا کنند، با مدیریت شهری همکاری بیشتری خواهند 
داشت.«

1312 هجری شمسی، قانون ایجاد و توسعه معابر شهری تصویب شد. 

1320 هجری شمسی، قانون توسعه معابر شــهری اصالح شد. این قانون در طول زمان 

تغییرات زیادی را تجربه کرد و اکنون در قالب مصوبات طرح تفضیلی اجرا می  شود. 

شتاب زدگی شهروندان، عامل بی نظمی کوچه ها

»علیرضا کشوری« معتقد است طرح تعریض معابر با آزمون و خطاهایی 

که در گذر زمان تجربه کرده، به مرحله قابل قبولی رســیده اســت. این 

کارشــناس معماری و شهرســازی می گوید: »حدود عقب  نشینی امالک 

فرسوده از سطح معابر بر اساس طرح تفصیلی تعیین می  شود. قوانین این 

طرح سال1391مصوب و برای اجرا به شهرداری مناطق ابالغ شد. پس از آن، 

قوانین طرح تفصیلی در چند مرحله مورد بازنگری قرار گرفت و تغییر کرد. 

تغییرات قوانین عقب  نشینی از سطح معابر، دندانه دندانه شدن امالک را به دنبال داشته 

است.« کشوری درباره دلیل تغییرات مداوم این قوانین می گوید: »برای پیدا کردن نقاط 

ضعف و کاستی  های قوانین و طرح  های شهری، الزم است که طرح  ها و مصوبات قانونی 

به صورت آزمایشــی در محله ها اجرا شود. بسیاری از اوقات نقایص و اشکاالت قوانین 

در مرحله عملیاتی   شــدن مشخص می  شود و قانونگذار و مجریان طرح موظف به رفع 

آن هستند. بعد از اجرای طرح تفصیلی، کارشناسان شهرسازی از بسیاری از محله    ها 

بازدید کردند و اگر پالکی بیشتر یا کمتر از اندازه مورد نیاز عقب  نشینی کرده بود، در 

صدور پروانه ساخت سایر امالک گذر اصالحاتی انجام شد.« 

اصالح طرح تعریض معابر در گذر زمان

علیرضا کشوری
 کارشناس معماری 

و شهرسازی
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مکتبخانه

توجهبهروحیاتلطیفوحساسدانشآموزانکالس
اولابتداییکهقراراســتتازهبامدرسه،کالسدرسو
معلمانخودآشناشونداهمیتزیادیدارد.وقتیبچهها
باهزارشوروهیجانلباسوپوشاکتمیزبهتنمیکنند
ودرحالیکهکولهپشتیبردوشگرفتهاندراهیمدرسه
میشوندبایدهمهچیزبرایمیزبانیازآنهافراهمباشد،
درغیرایــنصورتنخســتینروزمدرســهبهتلخترین
خاطرهدرذهنشانتبدیلمیشود.درستمثلحکایت
تلخاینروزهایبچههایمدرسهاخالصکهدرمهرماه
موردبیمهریقرارگرفتهاندوهیچمسئولیازآموزشو

پرورشهمازآنهادلجویینکردهاست.

حق کودکان محله علی آباد این نیست
بااینکهمدرســهپلمبشــده،اماتعدادیازوالدین
بههمراهفرزندانشــانبــهمحلآمدهاندتــادرکنار
برگزاریجشــنکالساولیهاناراحتیخودراهمابراز
کنند.یکیازوالدیــنبرایمانتعریفمیکندکهپس
ازســالهافردیپیداشدهکهادعامیکندمالکیتاین
ساختمانآموزشــیراداردوبایدتخلیهشود.سؤالما
ایناســتکهاینفــردتابهحالکجابــودهوچرادر
طولاینسالهاچنینموضوعیرامطرحنکردهاست.
یکیدیگرازمادراننگرانکهبادختربچه7ســالهاش
بهمحوطهکنارخیابانمدرســهاخالصآمده،میگوید:
»حقکودکانمحلهعلیآبادنیســتکهبهاینصورت
ســالاولتحصیلیشانشروعشود.چرامسئوالناداره
آموزشوپرورشنتوانستندجلوپلمبمدرسهرابگیرند.

بچههایماچهگناهیکردهاندکه
اجازهورودبهمدرســهبهآنهاداده

نمیشود.«

صورت مسئله را پاک نکنید! 
یکیدیگرازوالدینکهدســت
کودکخردسالشراگرفتهبهدر
پلمبشــدهمدرسهاخالصاشاره
میکنــدومیگوید:»متأســفانه
درشــرایطکنونیباافزایشنرختــورموقیمتملک
وزمین،برخیازشهروندانکهسالهااززمینوملک
خــودغافلبودندوآنرابــهامانخدارهاکردهبودند
پیدایشانمیشــودوبرایگرفتنآناقداممیکنندو
دراینزمانمظلومترینجامدرسهاستکهمیتوانند
برایآنحکــمتخلیهوپلمببگیرند.«اینشــهروند
عنوانمیکندکهطییکماهیکهازپلمبمدرســه
گذشــتهمســئوالنادارهآموزشوپرورشهیچکاری

انجــامندادهانــد،درصورتیکــهوالدین
فرزندانشانرادراینمدرسهثبتنامکرده
بودندومنتظرآغازســالتحصیلیجدیدو

بازگشاییمدرسهبودند.
زهرا7سالهاستوبههمراهمادرشبه
اینمحلآمده،امابهدرســتینمیداندکه
چهاتفاقیافتادهاســت.اوبالحنشیرین
بچگانهمیگوید:»منتظریمتابابایمدرسه
دررابازکندتاســرکالسبرویموباسواد
شــویم.«غافلازاینکهاینمدرســهدیگر
قرارنیســتبابایمدرســهداشــتهباشد،
چهبرســدبهرفتنبهســرکالسدرسو
مشــق.مادرایــندانشآمــوزکالساولی
میگوید:»مسئوالنادارهآموزشوپرورش
منطقه16پسازپلمبمدرســهاخالصو
شــکایتوالدینمدرسهدیگریرابهصورت
موقتیبــرایتحصیلایــنبچههامعرفی
کردنــدکهکیلومترهــابامحلــهعلیآباد

جنوبیفاصلهداردوشــهروندانیکهخودروشخصییا
توانمالیبرایپرداختکرایهآژانسنداشــتهباشــند
نمیتوانندفرزندانشانراهرروزبهآنمدرسهببرندو
بازگردانند.«اواینکارراغیراصولیمیداندوخطاببه
مسئوالنمیگوید:»لطفابااینکاربهدنبالپاککردن
صورتمسئلهنباشیدوبرایبازپسگیریمدرسهتالش

کنید.«

درخواست کمک از همه نهادها
مدرســهحضــرتمعصومه)س(درمحلــهعلیآباد
شــمالیواقعشدهویکیازمدارسشــلوغوپرتراکم
منطقه16بهشــمارمیرود.مدرســهایکهقراراست
بهعنوانواحدآموزشــیجایگزیندرشیفتبعدازظهر
میزباندانشآموزانابتداییازجملهکالساولیهاشود،
اماآنطورکهوالدیندانشآموزانمطرحمیکنندفاصله
ومسافتاینمدرسهتامحلهعلیآبادجنوبیزیاداست
ومشکالتودردسرهاییرابرایآنانمیسازد.یکیاز
والدینکهمثلســایراهالینگرانوضعیت
تحصیلیدخترخردســالشاست،میگوید:
»بایدبهدرستیوضعیتمالکیتاینزمین
وســاختمانروشنشود.چگونهساختمانی
کهسالهابهعنوانمدرسهدرمالکیتاداره
آموزشوپرورشبودهبــهیکبارهبرایآن
حکمپلمــبوتعطیلیوتخلیهمیگیرند.«
اینشهروندازهمهنهادهامیخواهدکهبه
اینمســئلهورودکنندوجلوتکرارچنین
اتفاقهاییرابگیرند.اوپیشــنهادهاییهم
دراینزمینهمیدهــدومیگویدکهاداره
آموزشوپرورشمنطقه16میتواندلیستی
ازمدارسخودرادراختیارشــهرداریقرار
دهدتاکاربریآنهاراکهآموزشیاستبرای
همیشهتثبیتکندتاکسینتواندبرایاین
امالککاربریمســکونیوتجاریبگیردو
مدرسهراتخریبوبهجایآنآپارتمانویا

هرچیزدیگربسازد.

دانش آموزان ابتدایی مدرسه دخترانه اخالص 
علی آباد جنوبی پشت درهای بسته به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند

بی مهری در ماه مهر
مدرسه ابتدایی اخالص که سال ها محل تحصیل دانش آموزان بود 

با اقدام مالک ساختمان پلمب و از چرخه آموزش خارج شد

برای احقاق حقوق 
شهروندان تالش می کنیم
»مصطفــیپالیــزدار«رئیــساداره
آموزشوپــرورشمنطقــه16ازاینکه
پلمبمدرسهاخالصوتعطیلیآنباعث
ناراحتیشهروندانوبهویژهدانشآموزان
کالساولیشــدهعذرخواهیمیکندو
میگوید:»متأسفانهاینساختمانشاکی
خصوصــیداردوطبــقحکمــیکهاز

سویمراجعقضاییصادرشده
مدرسهاخالصپلمبشدهودر
اینزمانبرایهمهفرضاست
کهبهقانوناحتــرامبگذاریمو
اگرشکایتوخواستهایداریم
ازطریققانونیپیگیریکنیم.«
اوتأکیدمیکنــدکهاداره
آمــوزشوپرورشبــاجدیت
برایاحقاقحقوقشــهروندان
تــالشمیکنــدواگــرراهی

برایبازگشــتمدرسهاخالصبهچرخه
آموزشوجودداشــتهباشدبدوندرنگ
آنرادنبالخواهــدکرد.پالیزدارضمن
قدردانــیازصبوریوهمــکاریاهالی
محلــهعلیآبــادجنوبیازآنهــاتقاضا
میکندتاروشنشــدنتکلیفمدرسه
اخالصوبرایجلوگیریازافتتحصیلی
دانشآموزانپایهاولابتدایی،ازامکانات
آموزشیمدرســهحضرتمعصومه)س(

استفادهکنند.«

مصطفی پالیزدار
رئیس اداره آموزش و 

پرورش منطقه16

در محله علی آباد 
جنوبی تنها یک 

مدرسه مقطع 
ابتدایی به نام 
اخالص وجود 

داشت که با 
اقدام مالک برای 
بازپس گیری آن، 
دیگر هیچ واحد 

آموزشی پایه 
ابتدایی در این 

محله وجود ندارد

 اکنون که پس از گذشت2سال از 
شیوع ویروس کرونا زنگ بازگشایی 
مــدارس برای بچه هــای پایه اول 
ابتدایی و برخی هنرستان ها نواخته 
مدرسه  ابتدایی  دانش آموزان  شده، 
اخالص جشن نخستین روز مدرسه 
را پشت درهای بسته و پلمب شده 
این واحد آموزشــی برگزار کردند. 
این طور که والدیــن بیان می کنند 
ابتدایی  دوره  مدرســه  تنها  اینجا 
در محله علی آباد جنوبی اســت که 
تا  پلمب شده  ابتدای شــهریور  از 
دانش آموزان و کادرآموزش و پرورش 
اجازه ورود به این محل را نداشــته 
باشند. به درخواست اهالی به محل 
تحصیلی  آغاز سال  برگزاری جشن 
اولی  کالس  دانش آمــوزان  جدید 
آنها پشت  تا  مدرسه اخالص رفتیم 
درهای بسته دغدغه ها و نگرانی های 
خود را با مســئوالن مربوطه مطرح 
کنند تا شــاید راه حلی برای نجات 
مدرسه و از ســرگیری فعالیت آن 

پیدا شود.

رضا نیکنام
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چندگام به پیش 
در اجرای طرح های شهری

عضوشــورایاسالمیشــهرتهرانباهمراهی
شهردارومدیرانشهرداریمنطقه19ازمهمترین
پروژههایاجراییوتوسعهمحورمنطقهبازدیدکردودر

جریانپیشرفتآنهاقرارگرفت.
»ناصرامانی«ضمنبازدیدازمقبرهشهدایگمنام
22بهمنوگفتوگوباشــهروندانحاضردربوستان
درخصوصمطالبــاتومیزانرضایتمنــدیآنها،از
اقداماتصورتگرفتهباهدفبهسازیوآسفالتمعابر
خاکیشــهرکوصال،خیابانتازهتأسیس20متری
شــهرکوبوســتانوصالدیدنکردهوضمنتأکید
برتوسعهفضایســبزبوستانباکاشتدرختگفت:
»خدمــاتواقداماتشــهرداریمنطقهنقشمهمی
درتســهیلترددخودروها،هدایتآبهایسطحیو
درنتیجهرفاهحالاهالیوکســبرضایتآنهاداشته

است.«
امانیدرادامهازمراحلســاختمســجددرحال
ســاختاثنیعشــر)ع(بابیشاز70درصدپیشرفت،
مســجدامامزمان)عج(ناحیه2با95درصدپیشرفت
ومســجدحضرتابوالفضل)ع(نیزکهبهپیشــرفت
65درصدیرسیدهاستبازدیدکردهوگفت:»بهسازی
وآسفالتخیابانسهیلمرکزیباهدفرفعمطالبات
اهالیاینمحدوده،خروجخیابانشهامتازبنبستو
تأثیرآندرکاهشترافیکخیابانهایمهرانولطیفی،
ایجادگذرمهرآراباهدفاتصالخیابانمهرانبهرینگ
بوســتانوالیت،تخریبپاســاژتوحیدوتصفیهخانه
میدانمیوهوترهبــارمرکزیازدیگرپروژههایمهمی

استکهدراینمنطقهاجراشدهاست.«
اودرادامهبهمحلپروژهساخترمپولوپتقاطع
بزرگراهشــهیدکاظمیوخیابانشــکوفهرفتهوبه
بررسیاهمیتترافیکیاینپروژهکهباهدفتسهیل
ترددخودروهاورفعترافیکناشــیازخریدوفروش
خودرودرمحلهشــکوفهدرحالاجراست،پرداختهو
بابازدیدازازبوســتانایرانیانومعابردرحالساخت
اینبوســتاندرفازاول،باپیمانکاراجراییاینپروژه
درخصوصزمــانبهرهبرداریوامکاناتمختلفآناز
جملهمعابر،زمینهایبازیکودکان،مسیردوچرخه،
زیرساختهایورزشی،سرویسهایبهداشتیوآبنما

همگفتوگوکرد.

هویتپیشخوانپیشخوان

چاله مگسی مگس نداشت؟

نامدیلمانازترکیبســهپارهواژه»دیل«،»ام«و»ان«بهوجودآمدهاســت.)دیل(به
معنیجاییاســتکهدرآندامنگهمیدارندو)ام(پسوندنمایشگرارتفاعوبلندیاستو
)ان(پسوندمکان.درنتیجهمعنیاینترکیب»جایبلندنگهداریدام«استودرحقیقت
دیلمانبهمعنیســرزمینبلندیاســتکهدرآندامداریمیشــود.»حسینلطفیپور«
شــورایارمحلهدیلمانمیگوید:»محلهدیلماندرگذشتههایدوربافتیروستاییداشتو
اغلبمردماینمحلهبهکشاورزیودامداریمشغولبودند.«بهگفتهشورایارمحلهدیلمان،
کوی»انصاف«کهمحلســکونتتعدادزیادیازبومیانقدیمیدیلماناســت،درگذشته
بهچالهمگســیمعروفبودهاست.لطفیپورتوضیحمیدهد:»عدهایتصورمیکنندفراوان
بودنمگسدلیلنامگذاریاینگودبودهکهمنطقیبهنظرنمیرسدونمیتوانایننظریه
راپذیرفتوریشهتاریخیندارد.«اکنونمکانچالهمگسی)کویانصاف(بهبزرگراهشهید
کریمیمتصلشــدهوخانههاوامالکآنبهدلیلقرارگرفتندرهمسایگیایستگاهمترو
شهرریازخوشنشینتریننقاطمنطقه20محســوبمیشود.لطفیپوراز2زمینفوتبال
قدیمــیمحلهیادمیکنــدومیگوید:»بهاینزمینهایخاکیکــهبادیوارگلیمحصور
شــدهبود،زمینهایفوتبالرگبارمیگفتندومحلتمرینوبازیجوانانمحلهبهشــمار
میآمدند.«درحفاریهایمحلهدیلماننشــانههایتمدنیمهمیمانندبازارچهزیرزمینی

متعلقبهقرون4و5وکوزههایسکهدورانسلجوقیانبهدستآمدهاست.

منطقه17یکدســتگاه»اکوبریک«ازســویخانه
محیطزیستشهرداریمنطقهباحمایتشهروندانفعال
ودوستدارمحیطزیستبهمناطقمحرومکشورارسال
شد.ایندستگاهاقالمغیرقابلبازیافتمثلپالستیک
خشکبســتهبندیها،ورقخالیقرصو....رابهصورت
کاملفشردهمیکندومانعپراکندهشدنحجمخاصی

ازپسماندهایخشکدرمحیطمیشود.
منطقــه19طــرح»یاریگــراندرشــهر«بــاهدف
شناساییتســهیلگراناجتماعیوآموزشعالقهمندان
بهفعالیتهایخیرانهدرمنطقه19درحالاجراســت.
تاکنوناطالعاتنزدیکبه60نفردربانکاطالعاتیاین
منطقهثبتشــدهکهضمندریافتطرحیاریگراندر

شهرتحتآموزشقرارخواهندگرفت.
منطقه20»زهراعباســی«کوهنوردوورزشکارجوان
شهرریهفتهگذشتهموفقشدبهقلهدماوندصعودکند.
دماوندبلندترینقلهایرانوبلندترینآتشفشانآسیاو

خاورمیانهاست.

خبر خطی

تماشای بازار صنایع چوبی 
و هنرهای دستی وحدت را از دست ندهید

اگراهلگردشوتفریحدربازارهســتیدودرکنارشمیخواهیدبخشیازلوازمتزیینی
منزلتانراتهیهکنیدپیشــنهادمابهشــمابازدیدازبازارصنایعچوبیوهنرهایدستی
خیابانوحدتدرمنطقه18است.ازویژگیهایاینبازارایناستکههمهمحصوالتآن
ازتولیدبهمصرفعرضهمیشــودوبرایهمینخریدازاینجابرایشهروندانعالقهمندبه
هنرهایدستیوصنایعدستیمقرونبهصرفهاست.برایرفتنبهاینبازاربایدبهچهارراه
یافتآبادبیاییدودرامتدادبلوارمعلمحرکتکنیدتابهخیابانشــهیدآقاییبرســید.این

خیابانرابهسمتجنوبپیشبرویدتابهخیابانوحدتوبازارآنبرسید.

گردشگری

نصیبه سجادی

مریم قاسمی

الو محله

اتباع مهاجر افغانستانی با  پاسخ مسئول
مراجعــه به خانــه بهداشــت چالطرخان 
می توانند واکسیناســیون خود را انجام 
دهند. بــرای واکسیناســیون اتباع در 
ســایر مراکــز ماننــد مرکــز تجمیعــی 
واکسیناســیون قلعه نو الزم اســت از 
چالطرخــان  بهداشــت  خانــه  ســوی 

معرفی نامه صادر شود. 
احمد عباسی، دهیار چالطرخان

 واکسیناسیون اتباع در چالطرخان 
مدتیپیشدهیاریروســتا منطقه 20
اعالمکردکهواکسیناسیوناتباعافغانستانی
ساکنروستاهمانجاممیشود،ولیوقتی
بــرایواکسیناســیونمراجعــهکردیــم

نتوانستیمواکسنبزنیم.
عین اهلل کالرک، ساکن روستای 
چالطرخان

بنا به درخواست مدیران  پاسخ مسئول
برخــی مــدارس، اکیپ هــای کنتــرل و 
مبــارزه بــا جانــوران مضــر شــهری در 
واحدهای آموزشــی حاضر شــدند و به 
طعمه گذاری و سمپاشی تمامی فضاهای 
مدرســه پرداختند. این اقــدام ضمن 
پیشگیری از پیدایش و ازدیاد حشرات 
و جانــوران موذی به ارتقای ســالمت و 
بهداشــت دانش آموزان کمک می کند. 
می تواننــد  مــدارس  مســئوالن 
درخواســت های خــود را در این باره به 

سامانه137 اعالم کنند. 
معصومه غالمعلی، رئیس اداره 
ساماندهی شهرداری منطقه17 

مبارزه با جانوران موذی در مدارس
نزدیکبه2ســالاستکه منطقه 17
مــدارستعطیلشــدهودانشآموزاندر
کالسهــاحاضرنشــدهاند.ازمســئوالن
میخواهیــمقبــلازحضــوریشــدن
کالسهــایدرس،ضمــنضــدعفونی
نیمکتها،اقداماتیبرایمبارزهباجانوران
موذیانجــامدهند.چندیپیشکهبرای
پیگیریامورتحصیلیفرزندمبهمدرسهاش
درخیابانشهیدگودرزیرفتمموشهای

بزرگیرادرراهرودیدم.
نرگس احمدپور، ساکن محله زمزم

شــهروندان  اطــالع  بــه  پاسخ مسئول
می رسانیم که مأموران راهور منطقه 16 
بــا شناســایی معابر پر تــردد به صورت 
گشــت های محســوس و نامحسوس در 
ایــن معابــر از جملــه خیابان شــهیدان 
بهرامی و شهید رجایی حضور دارند و با 
رانندگانی که باعث ترافیک و راهبندان 

می شوند برخورد می کنند. 
سرهنگ علی جعفری، رئیس راهور 
منطقه18

امان از ترافیک خیابان 
شهید رجایی 

ترددهنگامعصروغروبدر منطقه 18
خیابانشهیدرجایی)بازرگان(کالفهکننده
استوعلتاصلیآنتوقفوانتیهاوپارک
دوبلوسوبلخودروهاییاستکهرانندگان
آنبــرایخریدبــهفروشــگاههامراجعه
میکنند.مأمورانادارهراهنماییورانندگی
منطقه18بایدبیشتربهاینمحلبیایندو

بامتخلفانبرخوردکنند.
مصطفی سیروانیان، از شهروندان خیابان 
شهید رجایی


