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و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
پرورش منطقــه18 از تأثیر 
بهداشــتی و  اجــرای طرح های 
برنامه های  همچنیــن  و  درمانی 
فرهنگــی و اجتماعی در تضمین 
بالندگــی  و  ورشــد  ســالمت 
دانش آموزان در دوران کرونایی و 
همچنین بازگشایی نسبی مدارس 

خبر داد. 
»محمد احســانی« با اشاره به 
اینکه دانش آموزان مناطق جنوبی 
تهران برای اســتفاده از خدمات 
مراکز بهداشــتی و درمانی، رفع 

مشکالت اجتماعی و استفاده از امکانات فرهنگی با محدودیت های بیشتری 
روبه رو هستند، گفت: »خدمات رسانی تخصصی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی 
به دانش آموزان با تعرفه کمتــردر کلینیک وی ژه فرهنگیان، ارائه خدمات 
ورزشی در 8مجموعه ورزشی دخترانه و پسرانه و همچنین امکان استفاده 
دانش آموزان از خدمات مشاوره مرکز روان شناختی سراج و مرکز مشاوره 
خانواده پیوند در منطقه اجرا می شود که تاکنون نتایج مطلوبی را به همراه 

داشته است.«

»درخشــش  افــزود:  وی 
دانش آموزان منطقه در رشته های 
فرهنگی و ورزشــی و از ســوی 
دیگر کاهش مشــکالت فردی و 
خانوادگی آنها جزء نتایج مطلوب 

این طرح ها است.«
بــه گفتــه احســانی ضمن 
اینکه عالقه مندان برای اســتفاده 
از خدمــات حضــوری می توانند 
به میدان معلــم، خیابان تختی 
مراجعــه کننــد گروه پزشــکی 
کلینیــک فرهنگیان هم هفته ای 
یکبــار در اداره آموزش و پرورش 
مستقر بوده و دانش آموزان و خانواده های کمتربرخوردار را به صورت رایگان 

معاینه می کنند. 
وی در پایان درباره شــرایط اســتفاده از خدمات ورزشی و مشاوره ای 
گفت: »برای دریافت اطالعات ورزشی دانش آموزان باید با مسئوالن مدرسه 
هماهنگی انجام دهند و برای اســتفاده از خدمات مرکز مشــاوره سراج و 
خانواده بــه میدان معلم، خیابان تختی، خیابان یــادگار غربی و بزرگراه 

آیت اهلل  سعیدی، جنب اداره آموزش و پرورش منطقه18 مراجعه کنند.«

تیتر یک

ارائه خدمات درمانی و بهداشتی ویژه به دانش آموزان منطقه18

پروژه خیابان کامل به ناحیه 5 منطقه16 رسید
شهردار ناحیه5 منطقه16 از اجرای پروژه خیابان کامل در بلوار شهیدان دستواره خبر داد. 
»میثم صمدی« گفت: »این پروژه با همکاری شهرداری منطقه16 از ابتدای مهر آغاز شده 
و دارای 3مسیر عبور و مرور برای عابران پیاده، دوچرخه و خودروهاست. این پروژه پیشرفت 
خوبی دارد و بخش هایی از آن مورد استفاده شهروندان قرار گرفته و بخش های باقیمانده نیز 

به زودی تکمیل و بهره برداری نهایی می شود.«
 به گفته صمدی پروژه خیابان کامل طوری طراحی شده که هزینه های حمل ونقل عمومی 

را کاهش و استفاده از انرژی های پاک از جمله دوچرخه را افزایش می دهد. 

72سرویس جهیزیه بین نوعروسان توزیع می شود
هیــأت  مشــارکت  بــا  جهیزیــه  72ســرویس 
مکتب العبــاس)ع( بین نوعروســان بدون سرپرســت 

منطقه19 توزیع می شود. 
مســئول هیأت مکتب العباس)ع( با اعالم این خبر 
گفــت: »این طرح با هدف حمایت از نوعروســان بدون 
سرپرســت و کمتربرخوردار که شــرایط مالی مناسب 
برای تأمین جهیزیه را ندارند به اجرا در آمده اســت که 

براساس بین 72نفر جهیزیه توزیع می شود.«
»عظیم محمودی« با اشــاره به اینکه این جهیزیه ها 
دارای بیش از 30قلم اســت، گفت: »مدارک مــورد نیاز برای ثبت نام در این طرح و دریافت 
جهیزیه شامل کپی شناسنامه و کارت ملی عروس و داماد و سرپرست عروس و کپی عقدنامه 
می شود وواجدان شرایط برای ثبت نام و ارائه این مدارک می توانند از روز جمعه 30مهر ماه تا 
مدت یک هفته از ساعت 16تا 21 به حسینیه اعظم مکتب العباس)ع( در عبدل آباد، خیابان 
مکتب العباس)ع( مراجعه کنند و برای کســب اطالعات بیشــتر با شماره09122366397 

تماس بگیرند.« 

چهره
گیتی کبیری پهلوان، خّیر مدرسه ساز: 
اولویت در جنوب شهر 
ساخت هنرستان است

یادداشت

ضرورت پیوستن 
»مرتضی گرد« به تهران

عنــوان بزرگ ترین روســتای ایران و 
یا حتی جهان بــرای مرتضی گرد عنوانی 
نیســت که خوشــایند مردم این محله 
باشد، چرا که سرپوشی است تا مسئوالن 
واقعیت هــای این محله را نبینند. رشــد 
افسارگسیخته این روستای حدوداً 4هزار 
نفــری از ســال1387، به اینجــا منجر 
شده که ســال1400، مرتضي گرد بیش 
از 40هــزار نفر ســكونت دارد و بیش از 
20هــزار نفر جمعیت شــناور روزانه در 
کارگاه های آن مشــغول به کار هستند. 
جمعیت بیش از  60هزار نفری این محله 
نیازمند دریافت خدمات شهری هستند، 
ولی متاســفانه هیچ یک از زیرســاخت 
های آن متناسب با رشد جمعیت توسعه 

نیافته است.
محلــه ای بــا شــرایط مرتضی گرد را 
نمی توان با توان دهیاری و قانون روســتا 
اداره و ساماندهی کرد. غلبه بر مشکالت 
عدیده مرتضی گرد تنهــا با الحاق آن به 
بافت شهري امکان پذیر است و با امکانات، 
توان و قانون شــهرداری می توانیم آن را 
ساماندهی كنیم. در هر حال، این برنامه 
نیازمند چندین  ســال کار بی وقفه است 
چرا که حجم مشکالت متراکم و پیچیده 
این محله که میراث بی توجهی مسئوالن 
در ســالیان گذشته اســت بیش از حد 
تصور اســت. مردم این محله هنوز براي 
تامین ابتدایی ترین نیازهای انسانی مانند 
آب، بــرق، گاز و تلفن با مشــكل روبه رو 
هســتند. اتوبــوس های خــط واحد در 
این محله فرســوده است و فاصله انتظار 
مســافران پایانه اتوبوسراني به 40دقیقه 
می رسد. بیش از نیمی از معابر این محله 
خاکی است و آنتن دهی تلفن های همراه 
در آن بســیار ضعیف است. سرانه فضای 
سبز و ورزشی در اینجا صفر است، فضای 
آموزشــی ناکافی است و بیشــتر معابر 
روشــنایی ندارد. این در حالي است كه 
این جمعیت انبوه فقط یک خانه بهداشت 
و 2درمانــگاه خصوصی کوچــک دارند. 
متأســفانه هنوز عــده ای در مرتضی گرد 
از کپسول گاز اســتفاده می کنند و همه 

مردم تانکر ذخیره آب دارند.
در نظر گرفتــن مرتضی گرد به عنوان 
روســتا در تقسیمات کشوری باعث شده 
تــا نهادهایــی ماننــد اداره راهنمایی و 
رانندگــی، بانک هــا و.... تمایلی به ارائه 
خدمات به مرتضی گرد نداشــته باشند و 
کمکی به حل معضالت آن نکنند. زیبنده 
اســتان تهران نیســت محله ای که فقط 
به اندازه عرض بزرگراه آزادگان با شــهر 
تهــران فاصله دارد آنقدر محروم باشــد 
و مســئوالن چشم های شــان را به روی 
واقعیت های آن بســته باشــند. تنها راه 
حل مشــکالت مردم محروم مرتضی گرد 
نگاه و اهتمام  ویژه مسئوالن است و زمان 
آن رســیده که محله ای را که بزرگ ترین 
مرکــز جمعیتی بخش آفتاب اســت در 

تقسیمات شهری ببینند.

رفع گره ترافیکی بزرگراه شهید کاظمی-شکوفه 
بعد از 18سال 

شــهردار منطقه19 از تکمیل رمــپ تقاطع بزرگراه 
شهید کاظمی و شکوفه و تأثیر چشمگیر آن در کاهش 
بار ترافیکی این محدوده پس از 18سال خبر داد. »علی 
توکلی« گفت: »با توجه به گره های ترافیکی این محدوده 
و مشکالت شهروندان در دسترسی به محله های ناحیه 
3، پــروژه ســاخت رمپ و لوپ تقاطع بزرگراه شــهید 
کاظمی و شکوفه در اولویت اقدامات عمرانی این منطقه 
قرار گرفت. طول این مسیر دسترسی 250 متر و عرض 
آن نزدیک به 7 متر است که عملیات عمرانی آن در قالب 
اجــرای 5هزار مترمکعب خاکبرداری، 400متر کانیــو، 400مترمکعب قلوه ریزی و 150متر 
طول تک جدول انجام شــده و نزدیک به 500تن آسفالت نیز برای روکش مکانیزه این معبر 
تاکنون صرف شــده است.« توکلی همچنین بر ســاخت 2 سرعتکاه در محل اتصال رمپ و 
لوپ و افزایش عرض معبر برای سهولت عبور و مرور خودروها با عقبگرد بخشی از فنس های 
مجموعه ورزشی شهید باکری که در محدوده پروژه قرار گرفته است تأکید کرد و گفت: »با 
بهره برداری از این پروژه، ضلع غربی پل شکوفه به خیابان نور نیز به زودی گشایش می یابد.«

 خّیر مدرسه ساز منطقه 18 ساخت 
مردم می داند.  اولویت  را  هنرستان 
»آخرین  پهلوان می گوید:  کبیری  گیتی 
ژرورش  و  آمــوزش  اداره  یافته هــای 
منطقــه18 ایــن اســت کــه بیشــتر 
دانش آمــوزان این منطقــه عالقه مند به 
تحصیــل در یکی از رشــته های فنی و 
حرفه ای هستند به همین دلیل تصمیم 
گرفتم یک واحد آموزشی فنی و حرفه ای 
به مســاحت 2هــزار و 318 مترمربع در 
کنار ســاختمان اداره آموزش و پرورش 

بسازم.« 
ادامه می دهد:  مدرسه ساز  بانوی خیر 
 »با مشارکت اداره نوسازی شهر تهران و 
آموزش و پرورش منطقه 18 ســاخت این 
مدرسه رو به پایان است و ظرفیت 360 

دانش آموز را دارد.«
کبیری پهلوان اعتقاددارد که فرهنگ 
و سبک زندگی ســاکنان در این منطقه 
باعث شــده کــه از دوران کودکی وارد 
بــازار کار شــوند و البتــه در این حوزه 

موفق هســتندو با توجه 
بــه ارزیابــی و آمــار 
متوجــه  مســئوالن 
تنهــا  کــه  شــدم 
7هنرســتان در این 

منطقــه بــا این 
وجود  وســعت 
دارد کــــــه 
نیست  مکفی 
یاری  بــه  و 
خداهشتمین 
ن  ســتا هنر

منطقــه18  در 
ی  ز ا نــد ه ا ا ر

می شود. 

سینا حسن پور
رئیس شوراي روستاي مرتضي گرد

مجله خبری مجله خبری

عضو شورای شهردر بازدید از طرح های شهری منطقه19:
پروژه تقاطع غیرهمسطح سه راه باقرشهر 

در آستانه افتتاح
عضو هیأت رئیســه شورای اسالمی شهر تهران همراه با معاون 
فنی و عمرانی شــهردار تهران و شــهردار منطقه19 از عملیات 
اجرایی فاز دوم و ســوم پروژه تقاطع غیرهمسطح سه راه باقرشهر 

بازدید و بر سرعت بخشی انجام این پروژه تأکید کرد. 
»جعفر بندی شــربیانی« در این بازدید با بیان اینکه چند سال 
از اجرای این پروژه می گذرد، گفت: »همکاری شهرداری باقرشهر 
و شــهروندان در ایجاد و رعایت نظم ترافیکی نقش قابل توجهی 
در بهره بــرداری حداکثری از ظرفیت این پروژه دارد. امیدواریم با 
پیگیری شهرداری منطقه19 و باقرشهر مشکل معارضان پروژه نیز 

هرچه زودتر برطرف شود.«
در ادامه معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: »در حال 
حاضر این پروژه به پیشرفت 95درصدی رسیده و تالش می شود مسیرهای تندرو جاده قدیم 
قم، دوربرگردان شــمال به شــمال و جنوب به جنوب و زیرگذر تقاطع غیرهمسطح سه راه 

باقرشهر طی یک ماه آینده تکمیل و آماده بهره برداری شود.«
»عباس شــعبانی« خواستار تســریع عملیات اجرایی تقاطع ســه راه باقرشهر در قالب 
3شیفت کاری شد و اظهار کرد: »ضرورت اتصال تقاطع به معابر مرتبط و تکمیل مسیرهای 

دسترسی پیش بینی شده باید در فرایند تکمیل پروژه مدنظر قرار گیرد.«
در پایان شــهردار منطقه به ارائه توضیحاتی درباره اقدامات صورت گرفته برای تسریع در 
بازگشایی تقاطع سه راه باقرشهر پرداخت و گفت: »این پروژه با پیگیری شهرداری منطقه19 
پس از ســال ها وقفه، در ســال1397 آغاز به کار کرد. فاز یک آن اواخر سال1397با حضور 
شهردار وقت تهران افتتاح شد. فاز دوم آن در همین سال به طول 270متر در مسیر جنوب به 
غرب تقاطع افتتاح شد و سال1398 نیز برای کاهش ترافیک این محدوده، ورودی باب الحوائج 
راه اندازی شد.« »علی توکلی« با اشاره به اینکه سال1399 روگذر جنوب به شمال باقرشهر به 
پایان رسید و برای رفع گره ترافیکی دوربرگردان مسیر شرق به شرق عالمه عسگری ساخته 
شــده اســت، گفت: »در این پروژه بیش از 153درخت رفع معارض و 400متر طول بزرگراه 
عالمه عسگری در هر 2الین تعریف شد. در همین زمینه نزدیک به 400 مترمربع از مغازه های 
معارض )شامل عرصه و اعیانات( توسط شهرداری این منطقه تملک شده و 3باب مغازه دیگر 
نیز در مرحله تملک است. در حال حاضر فاز دوم این پروژه در آستانه بهره برداری قرار گرفته و 

عملیات اجرایی فاز سوم پس از تأمین اعتبار مورد نیاز آغاز خواهد شد.«

میز خبر

  6
سرعتکاه برای کنترل سرعت و تأمین 
امنیت عابران در خیابان های شقایق 

ناحیه3 و لقمان جنوبی ایجاد شد.

505
پرونده تخلف اصناف در شهرستان 
ری تشکیل شد. رئیس اتاق اصناف 

شهرستان ری با بیان اینکه ظرف 
یک ماه گذشته 3 هزار و 820 مورد 

بازرسی از اصناف انجام شده ، از 
تشکیل505 پرونده تخلف اصناف در 

شهرستان ری خبر داد.

11
مرکز واکسیناسیون کرونا در مدارس 

بخش کهریزک ری راه اندازی شد. 
2 مرکز واکسیناسیون در باقرشهر، 

2 مرکز در کهریزک، 2 مرکز 
در روستای قلعه نو و5 مرکز در 

روستاهای فیروزآباد، قمصر، گلحصار، 
تورقوزآباد و شورآباد راه اندازی 

شده است. 

دبیر شورایاری نازی آباد
صرفه جویی با 

طرح شست وشو 
و تعمیر مخازن پسماند

 
»یکی از بهترین اتفاقات 
عمرانــی در محله نازی آباد 
اختصاصی  مرکز  راه اندازی 
زباله  مخازن  شست وشوی 
و رفع معضل بوی نامطبوع 
است  درمحله  این سطل ها 

که با استقبال بسیار شهروندان روبه رو شد.« 
مجتبــی ده بزرگــی، دبیر شــورایاری محله 
نازی آبــاد با بیــان این مطلب افــزود: »این 
مرکز ابتکار و راهکار بســیار مؤثر شهرداری 
منطقه 16 در ناحیه 2 بود که در راستای حل 
معضل بوی بد زباله به عنوان یکی ازمهم ترین 
مشــکالت اهالی به شــمار می رفــت که جا 
دارد همین جا از مســئوالن دلسوز قدردانی 
ویــژه ای کنیم. بــا افتتاح این مرکــز روزانه 
40 مخزن از محله به صورت اساســی با مواد 
شــوینده شست وشو، ضد عفونی و در صورت 
نیاز تعمیــر و بالفاصله به محــل بازگردانده 
می شــود. اگر در هرکدام از نواحی یک مرکز 
شست وشو و تعمیر سطل زباله وجود داشت 
دیگــر نیاز نبود که مســئوالن پس از مدتی 
ســطل های نو خریداری کنند که این کار به 
نوعی صرفه جویی در بودجه های شهری است 
و می توان این هزینه هــا را صرف   آبادانی در 

امور دیگر کرد.« 
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حسنی

  در روزهایی که برای اعزام به مســابقات آماده 
می شدید، خبر انصراف شما از شــرکت در رقابت ها 

منتشر شد. این خبر صحت داشت؟ 
مادرم در عالقه مندی من به ورزش و تحمل مشــکالت 
مســیر قهرمانی تأثیر زیــادی داشــت. در نوجوانی که در 
کالس ها و باشگاه های ورزشی تمرین می کردم، او با مهربانی 
مادرانه اش مراقب ســالمتی و روحیــه من بود تا با برخورد 
به مشکالت دلسرد و خسته نشوم. البته اوایل که به صورت 
حرفه ای وارد رشته کشتی شدم، مادرم راضی نبود و مرتب 
می گفت در کشــتی زد و خورد وجود دارد و سالمتی ات به 
خطر می افتد. گوش هایت می شکند و صورتت آسیب می بیند. 
رشته اسب ســواری را دنبال کن که تفریح و ورزشی شاد و 
بی خطر است، ولی وقتی در مسابقات آسیایی2017قهرمان 
شدم، مادرم خیلی خوشحال شد و پس از آن همه مسابقات 
من را پیگیری می کرد. حتی بسیاری از قهرمانان، داوران و 
کشتی گیران مطرح جهان را می شناخت. حدود8ماه پیش از 
اعزام به نروژ مادرم بر اثر بیماری از دنیا رفت که ضربه روحی 
بزرگی برای من بود و از ادامه تمرینات و شرکت در رقابت ها 
منصرف شدم. مدتی بعد با صحبت های پدر و برادرم تصمیم 
گرفتم با شــرکت در مسابقات و باال بردن پرچم کشورمان 

باعث شادی روح مادرم شوم. 
  این موضوع در جریان مسابقات و رویارویی شما 

با حریفان تأثیرگذار بود؟ 
پس از آنکه تصمیم گرفتم تمریناتم را ادامه دهم، اجازه 
ندادم ناراحتی روحی بر آمادگی من تأثیر بگذارد. رقابت ها 
برای من سنگین بود و با آنکه تازه وزنم را تغییر داده بودم، 
تمرینات سختی داشتم تا با شرایطی مناسب روی تشک 
ظاهر شوم. رقبایم از قهرمانان جهان بودند و نماینده رژیم 
صهیونیســتی هم گروهی ام بود که در صورت رویارویی با 
او حتمــًا از ادامه رقابت ها انصــراف می دادم. به لطف خدا 
در مرحله نخست و یک چهارم نهایی مسابقات، به خوبی 
توانســتم رقبای خود را پشت سر بگذارم و به مرحله نیمه 
نهایی برسم. نماینده رژیم صهیونیستی هم پیش از نیمه 
نهایی حذف شد. در نیمه نهایی »برهان آکبوداک« ترک، 
هیچ برتری فنی به من نداشــت، ولی آن روز3کشــتی 
سنگین داشتم که باعث شد 5بر2مغلوب او شوم و به 

دیدار رده بندی بروم. 
  بچه محل بودن شما با »حمید سوریان« در 
ورودتان به رشته کشتی فرنگی چقدر مؤثر بوده 

است؟ 
برادر بزرگ ترم آزادکار اســت و در مســابقات 
استانی و کشوری مختلف شرکت می کند. من هم 
از نوجوانی در کشتی آزاد تمرین می کردم. وقتی 
آوازه قهرمانی های حمید سوریان بلند شد، کنجکاو 
شــدم بدانم بچه محل من چطور به این ســطح از 
موفقیت رسیده و باعث ســربلندی مردم شهرش 
شده است. چون سوریان فرنگی کار می کرد، من هم 

وارد این رشــته شدم. االن هم حضور »ژنرال5ستاره« ری 
در جمع مسئوالن و کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی برای 
من و دیگر اعضای تیم یک غنیمت اســت و تأثیرگذاری 
حضور »محمد بنا« و »رســول خادم« را بیشتر می کند. 
صحبت های ســوریان پیش از آغاز مســابقات باعث شد 
فرنگی کاران امید و انگیزه مضاعفی به دست آورند و برای 

کسب نتیجه با جان و دل تمرین کنند. 
  اهالی ری قهرمانی شما را چطور جشن گرفتند؟ 
اهالی شهرری و به ویژه مردم باقرشهر همیشه با محبت 

خود من را شرمنده می کنند. 
در ایــن مســابقات هــم که 
نخســتین مــدال جهانی در 
کشــتی فرنگی را از »اسلو« 
اهالی ری  باقرشهر آوردم،  به 
سنگ تمام گذاشتند و تعداد 
زیــادی از آنها در فــرودگاه 
مراسم  آمدند.  اســتقبالم  به 
مختلفی هم در باقرشــهر و 
شهرری برگزار کردند. همین 
محبت ها به ورزشکاران انگیزه 
می دهد که ســالمتی خود را 
به خطر بیندازنــد و با وجود 
آســیب هایی مانند دیســک 

کمر، دیسک گردن و آســیب دیدگی گوش و زانو باز هم 
برای پیروزی و خوشحال کردن مردم تالش کنند. 

از مهم ترین  پهلوانــی  بودن منــش  پررنگ    
چه  است.  شــهری  جنوب  کشتی گیران  ویژگی های 
این منش در ورزشکاران جنوب  پرورش  باعث  عاملی 

شهر شده است؟ 
در شــهرری وجود مربیــان بااخالقــی مانند مرحوم 
»عبداهلل زارع« ســبب شد منش جوانمردی در ورزشکاران 
ری ریشه دارتر شود. مربیان شهرری که اغلب از ورزشکاران 
و قهرمانان قدیمی ری هســتند به اصول اخالقی و رفتار 
جوانمردانه بیشتر از اجرای فنون کشتی اهمیت می دهند و 
کشتی گیران پس از پا گذاشتن به تشک کشتی می آموزند 
که برای برد و مغلوب کردن حریف نباید منش پهلوانی را 
فراموش کنند. البته در مسابقات رسمی گاهی فشار روانی 
و فضای مسابقه طوری است که پایبندی ورزشکاران به این 

اصول کمتر می شود. 
  امکانات رشته کشــتی فرنگی در شهرری و 

باقرشهر را چطور می بینید؟ 
در این شهر سالن های ورزشی مناسبی فعالیت می کند 
و تعداد زیادی از مربیانی که به کشتی ری خدمت می کنند، 
صاحب نام هستند. فدراسیون کشتی هم بیشتر از گذشته 
به کشــتی فرنگی توجه می کند، ولی ایــن امکانات برای 
کشف و پرورش استعدادهای بالقوه کشتی ری کافی نیست 

و باید مسئوالن به این شهر نگاه ویژه ای داشته باشند. 

  حریفان او از قهرمانان صاحب نام کشتی جهان بودند. 
هریک از آنها در رقابت در وزن82کیلوگرم ســابقه ای 
طوالنی داشــتند و غلبه بر آنها برای »پژمان پشتام« 
آسان نبود، ولی این اتفاق افتاد و پشتام پشت صاحبان 
مدال های نقره و برنز جهان را به خاک رساند تا فرزندان 

ری در سربلندی ایران در رقابت های جهانی نروژ سهم 
بیشتری داشته باشند. در طول یک قرن اخیر پشتام 

نخستین کشتی گیر اهل باقرآباد ری است 
جهانی  کشــتی  مسابقات  در  که 

است.  آورده  دست  به  مدال 
با این  گفت وگوی مــا 

باقرآبادی  قهرمان 
روی  پیــش 

شماست. 

رابعه تیموری

گفت وگو با صاحب مدال برنز 
مسابقات جهانی کشتی فرنگی و فرزند خلف ری 

مدال جهانی را 
از »اسلو« به »باقرشهر« 

آوردم

خاک ری پشتام ها و سوریان های ناشناخته بسیاری دارد
»پژمان ســلطان مراد پشتام«تنها نماینده ری در تیم ملی کشتی کشــور نیست و در طول دوره های مختلف بسیاری از 
فرزندان این خاک زرخیز در افتخارآفرینی های تیم ملی کشــتی آزاد و فرنگی سهیم بوده اند. »مهدی سبزعلی« از جمله 
قهرمانان کشتی ری است که عنوان »آخرین طالیی سنگین وزن کشتی فرنگی ایران در بازی های آسیایی« را در کارنامه 
ورزشی درخشان خود ثبت کرده است. سبزعلی معتقد است ورزشکارانی مانند سوریان و پشتام مشتی نمونه خروار هستند 
و استعداد قابل توجه جوانان ری در رشته کشتی را نشان می دهند. او می گوید: »کشتی شهرری زمانی بیشترین قهرمانان 
را به تیم   ملی معرفی می کرد. زمانی که من در تیم ملی عضویت داشتم، 10 نفر از هم تیمی هایم بچه محل من و اهل ری بودند. 
محسن سوریان در 48 کیلوگرم، حسن شاهسون در 52 کیلوگرم، ذبیح ولی پوریان در 57 کیلوگرم، رضا صنعتکار و اکبر بهتویی 
در 63 کیلوگرم، مهدی صادق پور در 68 کیلوگرم، ولی اکبر در 74 کیلوگرم، مرتضی یارمتاقی در 82 کیلوگرم، محمد شــربیانی 
در 90 کیلوگرم، مهدی شربیانی در وزن 100 کیلوگرم و من در وزن 130 کیلوگرم همگی از بچه های شهرری بودیم که در تیم  
 ملی حضور داشتیم، اما حاال فقط تعداد انگشت شماری از استعدادهای شهرری این اقبال را پیدا می کنند که در سطح ملی دیده 
شوند.« سبزعلی امکانات شهرری را برای کشف و پرورش استعدادهای کشتی ری کافی نمی داند و می گوید: »اگر به ورزش این 

شهر به صورت خاص توجه شود، پشتام ها و سوریان های بسیاری به کشتی حرفه ای کشور معرفی می شوند.«

         افتخارات و عناوین ورزشی پژمان پشتام
 مقام سوم مسابقات جهانی اسلو2021 و کسب مدال برنز در وزن82کیلوگرم
 قهرمان مسابقات آسیایی آلماتی2021 و کسب مدال طال در وزن77کیلوگرم

 نایب قهرمانی مسابقات آسیایی دهلی نو2020 وکسب مدال نقره در وزن77کیلوگرم
 قهرمانی بازی های آسیایی داخل سالن عشق آباد 2017 و کسب مدال طال در وزن75کیلوگرم

 نایب قهرمانی رقابت های سیزم)ارتش های جهان( اسکوپیه در وزن75کیلوگرم

صحبت های سوریان 
آغاز مسابقات  پوش از 
اکران  باعث شد فرنگی 
و انگوزم مضاعفی  امود 
و برای  آیرند  به دست 
و  نتوجه با جان  ب  کس
ند ن دل تهرین ک
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رفاقتی

رایگان سالمندان از جمله این برنامه هاست. از این 
روست که شهردار منطقه16 بر این باور است که 
این مکان مقدس که به تعبیری خانه خداســت 
می تواند به مرکــز اصلی تعامل و تبادل نظر بین 

مدیریت شهری و شهروندان تبدیل شود. 

 نمازگزاران مسجد سادات جوادیه 
 از هر دری سخن گفتند

از  یکــی  جوادیــه 
قدیمــی  محله هــای 
شــهر تهران اســت که 
از جنبه هــای مختلــف 
سیاســی، اجتماعــی و 
در  همــواره  فرهنگــی 
توجه مســئوالن  کانون 
دارد.  و  داشــته  قــرار 
منطقه16  وقتی شهردار 
می گیــرد  تصمیــم 

نمازجماعت ظهر و عصــر را در جمع نمازگزاران 
و شهروندان مسجد سادات جوادیه اقامه کند فکر 
نمی کرد که پس از خواندن نمازجماعت و ظرف 
مدت زمان چند دقیقه توسط مردم شناخته شود. 
»محمد آزادی« دبیر شورایاری محله جوادیه که 
به دلیل نزدیکی محل کارش، همیشه نمازجماعت 
را با اهل محل در مسجد سادات جوادیه می خواند، 
نخســتین فردی است که شــهردار منطقه16 را 
می شناســد و به اهالی معرفی می کند. او عنوان 
می کنــد که در این دیــدار غیرمنتظره که بدون 
هماهنگی قبلی برگزار شد شهروندان به نوبت در 
مقابل روحانی قرارگرفتند و به راحتی از مشکالت 
و کمبودهای محله شــان را بیان کردند. آزادی، از 
رفع سدمعبر و وانتی های سیار و مزاحم در خیابان 
اصلــی جوادیه به عنوان یکی از دغدغه های اصلی 
مطرح شــده با ســکاندار مدیریت منطقه16 یاد 
می کند که روحانی نیز قــول رفع آن را به اهالی 
داده است. کمبود سرانه فضای سبز، تالش برای 
ایجــاد کار و حرفه برای جوانــان تحصیلکرده و 
جویای کار و افزایش امکانات ورزشی برای بانوان 
از دیگر مطالبی بوده که به طور مستقیم به اطالع 

شهردار منطقه16 رسیده است. 

 افزایش سرانه ها
 خواسته ساکنان شهرک بعثت 

از  دیگــر  یکــی 
دیدارهایی که شــهردار 
منطقه16 بــه تازگی در 
شهرک بعثت انجام داده 
شهرک  مسجدجامع  در 
که  افتاده  اتفــاق  بعثت 
دارد.  جالبی  نکات  البته 
روحانی،  مرتضی  ســید 
وقتی به محله می رســد 
تــا خــودش را به جمع 

نمازگزاران مسجد برساند با دسته عزاداری رو به رو 
می شود که اهالی برای ســوگواری شهادت امام 
حسن عسکری)ع( در محله برپا کرده بودند. حاج 
»محمود بختیاری« دبیر شورایاری شهرک بعثت 
و محله شهید بهشتی می گوید: »شهروندان بومی 
و محلی در صفوف منظم مشغول عزاداری بودند 
که متوجه فردی شــدند که در جمع قرار گرفته 
بود و با سینه زنی کنار عزاداران می خواست در این 
برنامه شــرکت کند، اما افراد غریبه بین ساکنان 
قدیمی شهرک بعثت که اغلب شان با هم نسبت 
فامیلی دارند خیلی زود شناسایی می شوند.« وی 
با بیان اینکه شــهردار منطقه16 چنان صمیمانه 
در جمع اهالی قرار گرفته بود که کســی حدس 
نمی زد او یکی از مسئوالن منطقه باشد، می افزاید: 

»در این زمان »حمید نظام« فرمانده پایگاه بسیج 
265 خزانه شــهید بخارایی شهردار منطقه16 را 
شــناخت و ضمن قدردانی از حضورش در برنامه 
عــزاداری، خواهــان تداوم این نــوع برنامه ها در 

محله ها شد.«
 بختیــاری عنوان می کند کــه روحانی، پس 
از شــرکت در مراســم عزاداری اهالی شــهرک 
بعثــت درگفت وگوی چهره به چهــره در جریان 
مهم ترین مطالبات و معضالت ساکنان قرار گرفت. 
عمده ترین خواســته اهالی بدین شــرح مطرح 
شد؛ ترمیم و بازســازی اصولی زمین های چمن 
مصنوعی واقع در پشــت خیابان شهید مطهری 
و بوســتان زنگنه، ایجاد امکانات مناســب برای 
برگزاری تمرینات و مسابقات گل کوچک در رده 
سنی کودکان و نوجوانان، تالش برای توافق بین 
مالک و شــهرداری برای واگذاری و تملک زمین 
بی اســتفاده واقع در خیابان یاســمن و ساخت 
مجموعه ورزشی چندمنظوره برای استفاده اهالی 
برای افزایش سرانه ورزشی و افزایش سرانه فضای 
سبز شــهرک. گرچه هنوز چند روز از این دیدار 
نگذشــته، اما اهالی انتظار دارند که هرچه زودتر 

این خواسته ها محقق شود. 

 تالش برای رفع آسیب ها 
 در محله خزانه شهید بخارایی

محله خزانه شهید محمد بخارایی در منطقه16 
ویژگی هــای خــاص خــودش را دارد؛ از فراوانی 
مساجد، حسینیه ها و نهادهای خیریه تا مشارکت 
خودجوش اهالی در برنامه های مختلف شــهری، 
اجتماعی و... اگر به خاطر داشــته باشید نخستین 
بار طرح کوچه های دوســتی و رنگی در این محله 
اتفاق افتاد و مدیران شهرداری و همچنین اعضای 
شورای شهر ضمن بازدید از این کوچه ها، این اتفاق 
را مورد تقدیر قرار دادند. سید مرتضی روحانی که 
در مسجد فاطمیه محله خزانه شهید محمد بخارایی 
با اهالی و ساکنان دیدار داشت، یکی از آثار و برکات 
مشارکت و همیاری شهروندان در اداره امور شهر را 
رسیدن به شعار »کارمحوری و شهروندمحوری در 
سایه رضایت شهروندی« می داند و تأکید می کند 
که تعامل با اقشار مختلف و جلب مشارکت آنها در 
اداره امور شهر و محله با قوت و برنامه ریزی منسجم 

و کارآمد دنبال خواهد شد. 
»کاظم فتحی« دبیر شــورایاری محله خزانه 
شهید محمد بخارایی از اقدام شهردار منطقه16 
در زمینه سرکشی به محله ها و بررسی خواسته ها 
و مشــکالت اهالــی تقدیر می کنــد و می گوید: 
»متأسفانه به دلیل اینکه از حضور شهردار خبری 
نداشتم موفق به دیدار ایشان نشدم، اما از طریق این 
رسانه محلی برخی از مشکالتی که ساکنان محله 
خزانه شهید محمد بخارایی با آن دست به گریبان 
هستند را به اطالع شهردار منطقه16 می رسانم. 
برای مثال تعیین تکلیف کارخانه تعطیل شــده 
روغن نباتی قو که شــهرداری برای تغییر کاربری 
آن می تواند برنامه اصولی داشــته باشد تا از این 
طریق بخشی از ســرانه های مورد نیاز شهروندان 
در حوزه های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی برطرف 
شــود. یا ساماندهی بازار پرنده فروشی ها و از همه 
مهم تر روشن شــدن وضعیت فعالیت 237 باب 
مغازه اوقافی در موقعیت خیابان های شــهیدان 
عاکفی و دردشتی که مسائل و آسیب های زیادی 
را به محله تحمیل می کند. دبیر شورایاری محله 
خزانه شهید بخارایی در پایان صحبت هایش ابراز 
امیدواری می کند: »با رویکــرد اصولی و جدیت 
شهردار منطقه16 در تحقق مطالبات مردم انتظار 
داریم که آسیب های اجتماعی این محله کاهش 
پیدا کند و محله خزانه شــهید بخارایی به محله 

آرمانی و مورد نظر شهروندان نزدیک تر شود.«

رضانیکنام

  چند وقتی است که »سید مرتضی روحانی« به عنوان شهردار جدید منطقه16 انتخاب شده و طبق دیده ها 
و شــنیده ها برنامه های ویژه ای را در دل محله ها آغاز کرده است. از جمله برنامه های روزانه و مستمر آقای 
شــهردار که مورد استقبال اهالی نیز قرار گرفته، حضور ناشــناس و گمنام در مساجد محله به وقت اقامه 
نمازجماعت ظهر و عصر و همصحبتی با شــهروندانی است که در محله شان با مشکالتی روبه رو هستند و 
می خواهند حرف شان را بی واسطه به گوش مسئوالن شهرداری منطقه16 برسانند. شاید یکی از دالیلی که 
باعث شــده تا روحانی در نخستین هفته های خدمتش در این منطقه به صورت سرزده و اتفاقی در محله ها 
حاضر شــود و در مساجد پای درددل اهالی بنشیند این باشد که او رویکرد مسجدمحوری را پایه و اساس 
برنامه های خود قرار داده و به تعبیری قصد دارد با این سیاســتگذاری مسیر تقویت پایگاه های مذهبی و 
معنوی در محله ها را بیشــتر هموار کند. درگزارش پیش رو به بازدید سرزده روحانی از محله های جوادیه، 
خزانه شهید بخارایی، شهرک بعثت و شهید رجایی و همچنین دیدگاه شهروندان درباره این نوع تعامالت 

اجتماعی بین مسئوالن و شهروندان پرداختیم.  

 مسجدمحوری و تعامل چهره به چهره؛ 
رویکرد اصلی شهردار جدید منطقه16 است

 گره گشایی از 
مشکالت محله پای محراب

مســاجد جزء پایگاه های مذهبــی پرمخاطب در 
محله ها به شــمار می روند کــه کارکردهای مختلفی 
دارند. برگزاری مراســم و برنامه های متنوع مذهبی 
در طول سال مثل جشــن نیمه شعبان، ماه مبارک 
رمضان، سوگواری های محرم و صفر تا گلریزان برای 
آزادی زندانیان مالی جرائم غیرعمد، ویزیت پزشکی 

نطقه16: تعامل با اقش��ار  ش��هردار م
نها در ادازه  آ ب مشازکت  و جک مزتکف 
و بزنامه زوزی  و محکه با قوت  امور شهر 

مد دنبال زواهد شد  آ اکز و  نسجم  م

محمد آزادی
دبیر شورایاری محله 

جوادیه

محمود بختیاری
دبیر شورایاری شهرک 

بعثت

سید مرتضی روحانی 
شهردار منطقه16
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معبر چهره

زریان از ســاکنان قدیمی میدان نمازی شــهرری 
اســت و می گوید: »20 سالی می شود که در شهرری 
زندگــی می کنم. شــهرری را باید جایگاه و ســرای 
اندیشــمندان و افراد بزرگی چون شیخ صدوق، شیخ 
کلینی، زکریای رازی و... نامید. شهرری شاعران جوان 
بسیاری دارد که اگر به آنها بهاداده شود می توان شاهد 
موفقیت های شان بود.« این شاعر قدیمی محله ارتباط 
خوبی با هم محله ای هایش دارد و معتقد است: »سال ها 
حضور در محله باعث شــده تا رابطــه ای صمیمی با 
هم محله ای ها و همســایگان داشته باشیم. تا پیش از 
شیوع کرونا در نشست های ادبی و شب های شعر بیشتر 
همدیگر را می دیدیم حاال اما، شیوع کرونا باعث شده تا 
کمتر شاهد برگزاری سمینارهای ادبی باشیم.« زریان 
برای مدتی مســئولیت خانه فرهنگ رازی را برعهده 
داشت. می گوید: »ســال 1372 بود که خانه فرهنگ 
رازی در خیابان 24 متری شــهرری راه اندازی شــد. 
همان سال 3 مرکز فرهنگی با هم ایجاد شد که یکی از 
آنها خانه فرهنگ رازی بود. از سوی مسئوالن شهرری 
به من پیشنهاد شد تا مســئولیت اداره خانه فرهنگ 
رازی را قبــول کنم. چــون ارادت خاصی به حضرت 
عبدالعظیم)ع( داشــتم قبول کردم و تا مدت ها مدیر 

خانه فرهنگ رازی بودم.«

بزرگان در نخستین شب شعر دفاع مقدس
زریان معتقد است نخستین شب شعر دفاع مقدس را 
در کانون فرهنگی ابوذر برگزار کرده است. او می گوید: 
»زمانی که ساکن محله ابوذر بودم در کانون فرهنگی 
ابوذر نخستین شــب شعر را برگزار کردم. در آن شب 
شعر شــاعران بزرگی چون»قیصر امین پور«، »ساعد 
باقری«، »حسین اســرافیلی«، »پرویز بیگی«و دکتر 
»حسن حســینی« حضور داشتند.« وی حرف هایش 
را ادامه این گونــه می دهد: »در ایام جنگ تحمیلی با 
زبان شعر مردم را برای دفاع مقدس دعوت می کردیم. 
همان روزها این دوبیتی را سرودم: بیا ای دوست با هم 
یار باشیم / شــقایق وار پرچمدار باشیم // برای حفظ 
قرآن محمد / میان صحنه پیکار باشیم. روزها روزهای 
دفاع و حماســه بود و یکی از روزنامه های پرتیراژ این 
دوبیتی را به همراه عکس رزمندگانی که پیشانی بند 
سبز و سرخ داشتند در صفحه نخست خود چاپ کرد. 
از همان دوران دفاع ســعی می کردم به همراه برخی 
از دوســتان مانند »نافذ عظیمی« که همان سال ها به 
شهادت رسید، در سنگر ادبیات و با قلم شعر با دشمن 

دین و وطن مبارزه کنم.«
شــاعر هم محله ای ما در مبارزات پیش از پیروزی 
انقالب هم حضــور داشــت. او از آن روزها برای مان 
تعریف می کند: »از اول مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی 

در جریان انقالب بودم و در بیشــتر 
تظاهرات حضور داشــتم. آن روزها 
را  امــام)ره(  حضرت  اعالمیه های 
می گرفتیــم و بین مــردم پخش 
می کردیــم. بعد از پیروزی انقالب 

آیــت اهلل  ارادتمنــدان  از 
شهید بهشــتی شدم. هر 
داشــت  جا ســخنرانی 

خود را می رســاندم و 
مجموعه»جرعه ای 

از آســمان« 

را به شهید مظلوم دکتر بهشتی تقدیم کردم.« 
وی در ادامه می گوید: »در رابطه با انقالب هر 
جا کوچک ترین مشــکل پیش می آمد شهید 
بهشتی در رأس حل آن مشکل بود. حضرت 

امام)ره( فرموده اند: »بهشتی یک ملت بود.« 

کار باید دست کاردان 
باشد

زریان اشاره ای به فعالیت های 
ادبی خود می کنــد و می گوید: 
»افــرادی که با زبــان فرهنگ 
و ادبیــات آشــنایی دارند خوب 
می داننــد زمانی کــه عهده دار 
کانون رازی و نیما بودم بیشترین 
شــب های شــعر را بــا حضور 

شاعران بنام در شهرری برگزار می کردم. این شب های 
شعر در پرورش و تربیت شاعران نقش بسیاری داشت. 
کنگره شعر مردان آســمانی که سال 1385 با کمک 
بنیاد شهید و شهرداری منطقه 20 برگزار شد نمونه ای 

دیگر از برنامه های برگزار شده در آن سال هاست« 
وی می گوید: »متأسفانه گاهی اوقات کار به افرادی 
که چندان سررشته ای ندارند سپرده می شود، مثاًل در 
همین موضوع فرهنگ و ادب افرادی دیده می شوند که 
صاحب نظر نیستند و تخصصی در این امور ندارند. این 
موضوع باعث می شود تا فرهنگ کشورمان ضربه بخورد. 
معتقدم کار را باید به متخصص و متعهد سپرد، چون 
آن فرد نسبت به کاری که انجام می دهد متعهد است و 
همه تالش خود را به کار می گیرد تا آن را درست انجام 
دهد.« وی در ادامه به سخنی از حضرت امام)ره( اشاره 
می کند و می افزاید: »اگر فرهنگ یک کشــور آسیب 
ببیند دیگر بخش ها هم آسیب پذیر می شود. پس باید 
به فرهنگ دوستان، شاعران و هنرمندان بهای بیشتری 
داده شــود و از آنها در رفع مشکالت فرهنگی کشور 
کمک گرفت. برگزاری جشــنواره های ادبی هم باعث 
می شود عالقه مندان شعر و شاعری از این فضا سیراب 

شده و آثار ماندگاری خلق کنند.«

و تزافول  نقل  نت دهل ی معای  
نطقه18 در سال 1399 موان  نه شهر تهزان زتبه ایل زا در شهزحازی م ناطق 22گا نحان از طزوق فضای م موزش شهزو آ نه  نون زمو آشنایی با قوا ب کزد؛  مجازی کس
نحگی از موضوعات  ن و زا زاهنهایی 

ب  مجازی پزهزاط موزشی  آ
بود

 »رحیم زریان« شــاعر انقالب و پیشکسوت عرصه هنر و ادبیات شهر ری را کمتر 
کســی است که نشناسد. شاعری که بسیاری از اهالی محله او را با برگزاری شب های 
شعرش می شناســند. زریان شعر را از نوجوانی با دوبیتی های گیلکی شروع کرد و از 
سال 1361به جریان شعر انقالب پیوست. عالقه اش به شعر آیینی و دفاع مقدس باعث 
شد تانخستین مجموعه اش را با عنوان »آواز رود«که غزلیاتی است درباره دفاع مقدس 
در سال 1386 به چاپ برساند. وی تاکنون آثار بسیاری را به چاپ رسانده و در برگزاری 

شب های شعر بسیاری نقش داشته است.   

نصیبه سجادی

آشنایی با شاعری آیینی که یکی ازدوبیتی هایش 
بر دیوار حرم سیدالکریم)ع( خودنمایی می کند

بیا از آفتاب ری بگوییم

تاکنون 22 جلــد از آثارزریان چاپ شــده و 10 جلد هــم آماده چاپ 
اســت. از تألیفات او می توان به کتاب »درپیاله خورشــید« یادنامه استاد 
»محمود شاهرخی« که مقدمه آن را دکتر »موسوی گرمارودی« نگاشته و کتاب 
»خنیاگر خزر« یادنامه دکتر »غالمرضا رحمدل« از شاعران و استادان بزرگ 
کشور اشاره کرد. دوبیتی: »بیا ســاغر و از می بگوییم / که از سوز گلوی نی 
بگوییم // گلوی نی نوای عاشقان است / بیا از آفتاب ری بگوییم« این شاعر 
بزرگ محله ری بر روی دیوار صحن حرم سیدالکریم)ع( شاه عبدالعظیم)ع( 

نقش بســته و دنیا و آخرت این شــاعر آیینی را ســیراب ساخته است.  
مجموعه های آواز رود )غزلیات(، کلونی)دوبیتی ها(، شاخه آفتاب )مجموعه 
اشــعار دفاع مقدس(، در صاله باران)مجموعه شعر دفاع مقدس از شاعران 
گیالن که به عنوان کتاب سال هم انتخاب شد(، آبی تر از آسمان)مجموعه شعر 
میرزاکوچک خان و نهضت جنگل(، شیوه شقایق ها )مجموعه اشعار شاعران 
امروز شهر ری(، کوچه مهتاب و اقامه عشق )گزیده اشعار( وقیام )با موضوع 

انتظار امام زمان)عج(( از دیگر آثار این شاعر شهرری به شمار می رود. 

 شاعر هم محله ای در یک نگاه

هرچه داریم از امام 
زمان)عج( و عاشورا داریم

زریان معتقد اســت هرچه داریم از عاشوراست. او 
می گوید: »همه حوزه های شعر می تواند کنار یکدیگر 
باشــد، اما موضوع عاشورا خیلی اهمیت دارد. جریان 
انقالب جریان قالبی اســت که مســیر خود را ادامه 
می دهد. این جریان با خون امام حســین)ع( ترسیم 
شــده و با خون سیدالشهدا)ع( گره خورده است. من 
فکــر می کنم بعد از انقالب آن حضور عینی و واقعی 
ما در همه عرصه هایی که تاکنون نشان داده ایم، حرف 
اصلی را می زند.« وی ادامه می دهد: »ما هرچه داریم 
از سیدالشهدا)ع( و امام زمان)عج( است. ایشان ناظر 
بر اعمال و کردار ماســت، اگرچه ما امام زمان)عج( را 
نمی بینیم، اما ایشان حاضر هستند. ما باید تالش کنیم 
در محضر خدا گناه و معصیت نکنیم. امام زمان)عج( 
نماینده حضرت حق)عج( است و در همه حال حضور 
دارد، پس باید مراقب اعمال و رفتار خود باشــیم. ما 
باید تالش کنیم در همه حال رفتار و کردار خوب از 

خود به جای بگذاریم.«

پروژه هایــی که اجــرای آن در دســتور کار معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری منطقــه18 قرار گرفته 
به چند دسته تقسیم می شــود؛ کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمــدت. اصالح هندســی معابر، نصب وســایل و 
تجهیزات ایمنی در فهرســت پروژه هــای کوتاه مدت؛ 
ساخت پهلوگاه در بزرگراه ها، راه اندازی پارکینگ مکانیزه 
جــزء پروژه های میان مدت و البته ســاخت پارکینگ 
طبقاتی و ایستگاه های جدید مترو در زمره پروژه های 
بلندمــدت قرار دارنــد. »فرجاد احمــدی راد« معاون 
حمل ونقل و ترافیک منطقــه18 تأکید می کند که در 
سال های اخیر اتفاقات خوبی در حوزه مسائل ترافیکی 

منطقه افتاده اســت. وی با بیان اینکه نصب 12کیلومتر 
نیوجرســی در بزرگراه های پر رفت وآمد از جمله آزادگان 
برای ایمن ســازی معابر و جلوگیری از ترد عابران پیاده از 
عــرض گذرگاه و تأمین آرامش خاطــر رانندگان عبوری 
انجام شــده است، می گوید: »این نوع پروژه های ترافیکی 
نقــش زیادی درکاهــش تصادفات رانندگــی دارد. همه 
تالش ما این اســت که با فرهنگســازی بیشتر و افزایش 
آگاهی شــهروندان در زمینه قوانین راهنمایی و رانندگی 
آمار فوتی ها و کشــته های تصادفات بزرگراه ها را به صفر 
برســانیم.« او با اشاره به گزارش مستند پزشکی قانونی و 
کارشناسان راهور عنوان می کند که با انجام چندین پروژه 
ترافیکی در بزرگراه ها در محدوده منطقه18 آمار تصادفات 
فوتی ســال 99 نسبت به سال98، با 10 درصد کاهش، از 
40 نفر به 36 نفر رسیده که البته باید تالش کرد این آمار 

همچنان سیر نزولی پیدا کند.« 

بزرگراه هــای  در  پهلــوگاه   4
منطقه 18 ســاخته شــده که 
عبوری  رانندگان  استقبال  مورد 
پهلوگاه های  اســت.  گرفته  قرار 
اضطراری نقش زیادی در نجات 

جــان راننده های جــاده دارد؛ 
خسته  رانندگان  برای  چه 
و چه برای رانندگانی که 
خودرویشــان ناگهــان 
دچــار نقــص فنــی 
می شــود و بایــد در 
توقف  مناسب  جای 

کنند.«

پهلوگاه های اضطراری و کاهش تصادفات
و  رانندگی هــای طوالنی مــدت حتمــًا خســتگی 
خواب آلودگی را به همراه خواهد داشــت. به نظر شــما 
بهترین راه برای حل این مشکل چیست. »اکبر دیلمانی« 
از رانندگان قدیمی منطقه18 است که با خودرو سنگین 
کار می کند و مجبور اســت برای بردن بار به شــهرهای 
مختلف ســفر کند. او در پاسخ به سؤال ما می گوید: »هر 
زمان که احســاس خواب آلودگی کنم تالش می کنم در 
جایی مناسب توقف کنم و پس از استراحت به راهم ادامه 
دهم، البته جایی که خطری نداشته باشد و باعث تصادف 
نشود.« احمدی راد درباره اقدامات انجام شده برای تأمین 
امنیت شــهروندان می گوید: »از جملــه کارهایی که در 
محدوده بزرگراه ها انجام شده ساخت 4 پهلوگاه اضطراری 
برای توقف و اســتراحت رانندگان عبوری اســت. معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه18 ادامه می دهد: 

»طبق گزارش کارشناسان پلیس راهور درصد 
باالیی از تصادفــات فوتی و جرحی در 

بزرگراه ها که معمواًل شــب هنگام 
رخ می دهد به علت خســتگی 

و خواب آلودگــی راننــدگان 
ساعت ها  که  افرادی  است. 
در بزرگراه هــا رانندگــی 
می کننــد و بــا وجــود 
خســتگی مفــرط جایی 
برای اســتراحت و تجدید 
قوا پیدا نمی کنند و در یک 

لحظه دچار حادثه می شوند. 
با توجه به اهمیت این موضوع 

آمار فوتی تصادف دربزرگراه ها 
را به صفر می رسانیم

معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه18 از تالش برای 
فرهنگسازی و آموزش شهروندی با هدف کاهش سوانح می گوید

 شهروندان
 از آموزش مجازی 

استقبال کردند 
 بعــد از شــیوع ویــروس کرونا اســتقبال 
شهروندان از شــبکه های اجتماعی روند رو به 
رشدی داشته است و بر همین اساس معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری منطقه 18 با 
راه اندازی شبکه آموزش مجازی در کانال ها و 
گروه های اجتماعی در محله ها، سراهای محله 
و... تالش کــرده تا آگاهی و معلومات ضروری 
در زمینــه قوانین راهنمایــی و رانندگی را با 
اســتفاده از این ظرفیت در اختیار شهروندان 
قرار دهد. احمدی راد با بیان اینکه شهروندان 
طی این مدت از آموزش های مجازی بهره مند 
شده اند، می افزاید: »خوشبختانه منطقه ما در 
میان مناطق 22گانه شــهر تهــران در زمینه 
مقــدار و کیفیت برنامه هــای آموزش مجازی 
در جایگاه نخســت ایستاده که این موفقیت را 
مدیون تالش شــبانه روزی همکاران در شبکه 
آموزش مجازی منطقه18 و همچنین استقبال 

شهروندان از این برنامه ها هستیم.«

 منطقه18 ویژگی های منحصربه فردی دارد که آن را 
از مناطق دیگر متمایز می کند. دورتادور این منطقه را 
بزرگراه هایی مثل آزادگان، آیت اهلل سعیدی، 45 متری 
فتح و جاده قدیم کرج احاطه کرده است. نکته بعدی که 
می توان به آن اشاره کرد وجود بازارها و بازارچه هایی 
اســت که قدمت زیادی دارند و به دلیل تنوع کاال و 
خدمات توانسته نظر شهروندان سایر نقاط شهر را به 
این پهنه جلب کند. بنابراین یکی از برنامه های مهمی 
که در حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
منطقــه18 به طور جدی دنبال شــده و می شــود، 
ایمن سازی و روان ســازی ترافیک، کاهش سوانح و 
تصادفات رانندگی و حفظ جان شــهروندان است. به 
گواه آمار تصادفات فوتی ســال 99 نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته، که حدود 40 نفر بوده، 10 درصد 
کاهش داشته و طبق آن 4 نفر کاهش مرگ در معابر 
منطقه 18 به ثبت رسیده است. پروژه های ترافیکی که 
در این منطقه دنبال می شود متنوع و گسترده است 
و به همین منظور برای آگاهی از آن ســراغ »فرجاد 
احمدی راد« معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
منطقه18 رفتیم تا با جزئیــات و اهمیت اجرای این 

برنامه ها آشنا شویم.  

مریم قاسمی

 فاز مطالعاتی ساخت پارکینگ طبقاتی 
اگــر این روزها از کنارگذر خیابان شــهیدان بهرامی به ســمت بزرگراه آیت اهلل ســعیدی عبور کنید 
متوجه حصارکشی و استقرار کارگاه ساختمانی در زمین بزرگ ضلع شمالی ساختمان مرکزی شهرداری 
منطقه18 می شــوید. اینجا قرار اســت یکی از پارکینگ های بزرگ خودرویــی 16 پالتی و 176 واحدی 
ساخته شود و طبق پیش بینی ها با تأمین بودجه الزم تا 2 سال آینده دراختیار شهروندان قرار گیرد. معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری منطقه18 با اشــاره به آمار باالی  تردد خودروها در محور خیابان شهیدان 
بهرامی که در جوار بازار بزرگ فروشندگان البسه و پوشاک، کیف و کفش و... قرارگرفته، می گوید: »وجود 
پارکینگ طبقاتی در نزدیکی این بازار کمک شــایانی به رفع گره های ترافیکی و تســهیل  تردد خودروها 
خواهد کــرد.« وی در ادامه از آغاز چندین طرح مطالعاتی صحبت می کند و می افزاید: »چند نقطه برای 
ســاخت پارکینگ خودرو مکان یابی شده که از جمله آنها زمین مقابل دادسرای شهید مطهری درخیابان 
شــهید آقایی)حیدری شمالی(، زمین مناسب در نزدیکی سینما تماشا و محوطه همجوار بوستان کارمند 

است که به طور حتم با اجرای این پروژه ها شاهد افزایش رضایتمندی شهروندان خواهیم بود.«

 پروژه های ترافیکی منجر به کاهش 10 درصدی
 آمار تصادف ها شده است
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  مهم ترین مشکل روستاهای حریم از نظر شما چیست؟ 
روستاهای ما با توجه به نزدیکی به شهر تهران دربرگیرنده بخشی 
از جمعیت سرریز شهر تهران هستند و طی چند سالی که قیمت ملک 
و امالک باال رفته و قدرت خرید شهروندان برای خرید مسکن پایین 
آمده، جمعیت زیادی در این محدوده ها ساکن شده اند. این اتفاق بافت 
جمعیتی روســتایی مانند مرتضی گرد را بیش از حد افزایش داده و 
مشــکالتی را در تأمین آب شرب و ایجاد امکانات زیربنایی به وجود 
آورده است. امکاناتی که در این روستا پیش بینی شده برای حداکثر 
8هزار نفر جمعیت بوده که ســکونت بیش از 30هزار نفر در آن در 
حال حاضر بروز مشکالتی را به همراه داشته است. در واقع، ما در حال 
مواجهه با چالش نسبتًا جدیدی هستیم. اکنون با مشارکت شهرداری 
منطقه19، دهیاری و دستگاه های ذی ربط توانسته ایم تا حدود زیادی 
این معضل را کنترل کنیم، اما با توجه به اینکه در مقطعی ساخت وساز 
غیرمجاز به وفور در این محدوده انجام شده است، رهایی از تبعات آن 
در مدت کوتاه میسر نیست و شاید تا سال های آتی با ما همراه باشد. 
طبیعتًا این بار جمعیتی نیازمند امکاناتی همچون آسفالت، آب، برق، 

خدمات بهداشتی و درمان، سرانه آموزشی و... است. 
  اما مشــکالت کمی و کیفی آب شرب یک موضوع کهنه 
است که نه فقط اهالی روستای مرتضی گرد بلکه دیگر روستاهای 

حریم منطقه هم از آن گالیه دارند. 
بخش قابل توجهی از مشــکالت ما در بخش آفتاب به آب شرب 
مربوط می شــود. به دلیل کاهش نزوالت جوی طی 2 ـ 3سال اخیر، 
دبی و بازدهی آب چاه هایی که تأمین کننده آب شرب بودند به شدت 

کاهش پیدا کرده و مجبور شــدیم در فصل تابستان این آب را 
جیره بندی کنیم. از آب منطقه ای تهران چند مجوز حفر چاه 
آب شرب برای روســتاهای مرتضی گرد، صالح آباد غربی، 
شهرک رسالت و جعفرآباد جنگل دریافت شده و در حال 
انجام پیگیر جذب اعتبارات هســتیم تا این چاه ها قبل از 

فصل گرمای سال آینده حفر و وارد مدار شوند و مشکالت 
آب شرب این روستاها تا حد قابل قبولی کم شوند. 

  یکــی از گالیه هــای همیشــگی 
روســتاهای حریــم منطقــه19 راه ها و 

دسترسی های نامناسب بوده است. 
متولی بخشــی از راه های روستایی بخش 
آفتاب اداره راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
شهرستان اسالمشــهر است و بخشی از آن 
هم به شهرســتان ری مربوط می شود. طی 
این ســال ها به دلیل کمبود اعتباراتی که 
این نهادها داشــته اند خدمــات زیادی در 
خصوص راه های روســتایی ارائه نشــده 

و حتی لکه گیری ها هم با همکاری شــهرداری منطقه19 اجرا شده 
اســت و کماکان بسیاری از نقاط نیازمند روکش آسفالت هستند. در 
حال پیگیری هستیم و امیدواریم با افزایش اعتبارات در حوزه راه های 

روستایی بتوانیم راه ها را روکش آسفالت کنیم. 
  به معضالت روستای مرتضی گرد اشاره کردید. اقداماتی در 

این مورد در دست اجرا دارید؟ 
با برقراری ارتباط مطلوب با شهرداری منطقه19، فرمانداری تهران، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اداره کل حریم و... اقدامات خوبی 
در حال انجام است. چند مدرسه در این روستا در حال ساخت است. 
منابع زیرزمینی ما محدود اســت، ولی سعی کردیم برای تأمین آب 
از بخشــی از تهران آب دریافت کنیم. پیگیر ایجاد مخزن ذخیره آب 

و درصدد تکمیل لوله کشی آب و گاز و اصالح شبکه برق هستیم. 
  طی سال های اخیر برخی روستاهای حریم منطقه19 تغییر 
چهره داده و به صنعتی که در آن روستا رواج یافته است، معروف 
شده اند. این تحول چه مزیت ها و معایبی را به همراه داشته است؟ 
اراضی برخی روستاها مانند روســتاهای مرتضی گرد، جعفرآباد 
جنگل، قلعه نو حاج موسی، حسن آباد باقراف و... به دلیل نزدیکی به 
شهر تهران عمومًا به کارگاه های صنایع چوبی، مبلمان و راسته های 
تجاری و عمده فروشــی تبدیل شده اند. اطراف این روستاها بیشتر از 
هزار و 500 کارگاه کوچک و بزرگ شــکل گرفته که به تولید صنایع 
چوبی، مبلمان، سرویس خواب، میز و صندلی، کمد و... می پردازند و 
چون در نزدیکی بازار مصرف شــهر تهران هستند، از چنین ظرفیت 
مهمی بهره مند شــده اند. در روستای جعفرآباد باقراف که به دهکده 
برنز مشهور است، 60کارگاه وجود دارد که لوستر، آینه و شمعدان های 
برنزی تولید می کنند و به راحتی در بازار مصرف تهران توزیع می شوند. 
اما به طور کلی شــکل گیری تعداد زیــادی کارگاه در این محدوده ها 
ضمن تأثیرگذاری در شناخته شدن روستاها باعث شده اگر هریک از 
اهالی روستا نیازمند شغل باشند به راحتی جذب کار شده و مشکل 
بیکاری تا حد زیادی در این بخش رفع شــده که از جمله مزایای آن 
محسوب می شود. از جمله معایب آن هم می توان به شکل گیری بدون 
زیرساخت برخی از کارگاه های تولیدی اشاره کرد که عدم برخورداری 
از ایمنی کافی را به همراه داشته است. با هدف رفع این معضل طرح 

بازدیدهای دوره ای از طرف سازمان آتش نشانی در حال اجراست. 
  آیا شــکل گیری این کارگاه های تولیدی به کشاورزی و 

دامپروری در روستاهای حریم لطمه نمی زند؟ 
شــاید بعید به نظر برسد که در روســتاهای بخش آفتاب که در 
مجموعه شهرستان تهران و در کنار پایتخت قرار گرفته اند کشاورزی 
و دامپروری رواج داشته باشد، اما در این روستاها 7هزار هکتار زمین 
مرغوب و درجه یک کشــاورزی وجود دارد که روستاییان به کاشت 
و برداشــت گندم، جو، ذرت، بامیه، خیار، گوجه و سبزی می پردازند. 
در فصل تابســتان از زمین ها گندم، جو و ذرت برداشــت می شود و 
در فصل سرما هم کشت شــلغم، کلم و کاهو و... رواج دارد. عالوه بر 
کشــاورزی، 11واحد دامپروری هم در روستاهای ولی آباد، جعفرآباد 
جنگل، حسن آباد باقراف، باغ رضوان، میان آباد باقراف و... وجود دارد. 

  یعنی روســتاهای حریم در حوزه کشاورزی و دامپروری 
صاحب حرفی برای گفتن دارند؟ 

بله. روســتاهای بخش آفتاب و حریم منطقــه19 عمومًا دارای 
ظرفیت باالی کشــاورزی و دامپروری هستند. در بخش آفتاب در 
سال زراعی گذشته حدود 7هزار تن گندم، هزار و 500تن جو، هزار 
تن ذرت، 500تن دانه روغنی کلزا، 450تن سبزی و صیفی و 50تن 
یونجه و 800 تن ســایرمحصوالت زراعی برداشــت شده است. در 
بخش دامپروری هم در سال حدود 160تن گوشت و در روز 13تن 
شیر تولید می شــود. این در حالی است که با وجود اراضی مطلوب 
و بهره مندی از آب کافی معمواًل تعدادی از کشــاورزان این روستاها 
به عنوان کشاورز نمونه اســتان انتخاب می شوند که »حسن 
شریف نیا« کشــاورز روستای جهان آباد باال با برداشت 13 
و نیم تن گندم به تازگی به عنوان کشــاورز نمونه انتخاب 

شده است. 
  یکی دیگر از دغدغه های همیشگی روستاییان 
این اســت که مانند ساکنان شهر نمی توانند برای رفع 
مانند  ارتباطی  سامانه های  با  مشکالت شان 

137 و 1888 تماس بگیرند. 
دهیــاران ما به صورت شــبانه روزی در 
دهیاری حضور دارند، این در حالی است که 
بیشتر اهالی روستاییان شماره های تلفن 
همراه آنها را در اختیار دارند و معمواًل آنها 
در هر ساعت از شبانه روز پاسخگوی اهالی 
هستند. اعضای شــورای روستا هم پل 
ارتباطی خوبی بین روستاییان، دهیاری 
و بخشداری هستند که اهالی می توانند 

به آنها نیز مراجعه کنند. 

  مسافت شان تا محدوده شهری خیلی کوتاه است و در کمتر از چند دقیقه می توان از آنها خارج شد و به محدوده شهری 
رسید. روستاهای حریم منطقه19 با وجود نزدیکی به دیگر محله ها، با سبکی متفاوت از بافت شهری و با امکاناتی محدودتر 
روزگار ســپری می کنند. روستاهایی که با وجود رونق کشاورزی، دامپروری و کارگاه های تولیدی، هنوز هم مشکالتی را در 
زمینه ضعف زیرساخت ها و کمبود سرانه ها به دوش می کشند. این در حالی است که مشکالت جاری با ورود بخشی از جمعیت 
سرریز شهر تهران در پی بروز بحران های اقتصادی دوچندان شده است. این موضوع سرآغاز گفت و گوی ما شد با »حسین 

مطلبی نژاد« بخشدار بخش آفتاب، و با بررسی وضعیت روستاهای حریم و بخش آفتاب ادامه یافت. 

زهرا بلندی

بخشدار بخش »آفتاب« از تشدید مشکالت 
این بخش از منطقه19 در سال های اخیر می گوید

پذیرش جمعیت سرریز تهران؛ 
چالش جدید روستاهای حریم 

آشنایی با روستاهای 
بخش آفتاب

حریم منطقــه19 در بخش آفتاب 
15روســتای دارای ســکنه، شــورای 
اســالمی و دهیاری و 7روستا را که به 
دلیل کوچکی و جمعیت زیر 20خانوار 
از شورای روســتا و دهیاری برخوردار 
نیســتند، تحت پوشــش خــود دارد. 
15روســتای نخست شامل روستاهای 
صالح آبــاد غربی، شــهرک رســالت، 
حســن آباد باقراف، کریم آبــاد، قلعه نو 
آفتاب،  باقراف،  حاج موسی، جعفرآباد 
مرجان آباد،  کاشانک،  پالئین،  خالزیر، 
مرتضی گرد، جهان آباد باال، شــکرآباد 
و جعفرآباد جنگل هستند و 7روستای 
دانگه، باغ رضــوان، ولی آباد، میان آباد، 
رحیم آبــاد، عباس آبــاِد رســتم آباد و 
خورائیــن هم جــزء روســتاهای زیر 
20خانواری محسوب می شوند. به طور 
کلــی تعــداد جمعیت کل ســاکنان 
روســتاهای بخش آفتاب، شــامل 2 
دهســتان خالزیر و آفتاب، 58هزار و 
400نفر اســت و هریک از روستاها از 
یک صد سکنه تا 32هزار نفر جمعیت 
دارند. برای مثال روستای مرتضی گرد 
با 32هزار نفر جمعیت ایرانی و 7هزار 
نفر اتباع افغانستانی جزء بزرگ ترین و 
پرجمعیت ترین روستاهای کشور است. 

طرح واکسیناسیون سیار 
در روستاها 

طرح واکسیناســیون ســیار در روســتاهای 
منطقــه19، گرمخانه و کمپ های ترک اعتیاد به 
اجرا در آمده اســت و براساس آن روزانه بیش از 

صد نفر واکسینه می شوند. 
معــاون امــور اجتماعی و فرهنگی شــهردار 
منطقــه19 با اعــالم این خبر می گویــد: »این 
طــرح با مشــارکت ســازمان رفــاه، خدمات و 
مشــارکت اجتماعی و با هدف حمایت از اقشار 
کمتربرخــوردار و آســیب دیده و در پاســخ به 
درخواست های مکرر روستاییان و کاهش تجمع 
در مراکز جامع سالمت، از نخستین هفته ماه مهر 

آغاز شده است.«
»مهــدی بصیــری« می افزایــد: »در مرحله 
نخست گرمخانه مهر و کوره های آجرپزی ناحیه3 
از این طرح بهره مند شدند و پس از آن نیروهای 
سیار به روســتاهای حریم نواحی4 و 5 همچون 
روســتای جعفرآباد باقراف رفتند و قرار است با 
حضور مســتمر این گروه همه اهالی روستاهای 

منطقه از این طرح بهره مند شوند.«

آشنایی با امامزاده های بخش آفتاب
3 امامزاده در روســتاهای بخش آفتــاب وجود دارد. امامزاده 
علی اکبر)ع( در روستای پالئین، امامزاده ابوالقاسم)ع( در روستای 
آفتاب و امامزاده سه برادران)ع( در روستای دانگه قرار گرفته است. 

 امامزاده علی اکبر)ع( 
بقعه متبرکــه امامــزاده علی اکبر)ع( در روســتای پالئین 
در فاصلــه 15کیلومتری تهران نزدیک مرقــد مطهر بنیانگذار 
جمهوری اســالمی واقع شده است. ســاختمان اصلی امامزاده 
علی اکبر)ع( قدیمی خشــتی و گلی و دارای گنبدی خشــتی 
اســت و جاذبــه تاریخــی دارد. این بنا جزء آثــار ملی به ثبت 
رســیده و در سال1374 با نظارت میراث فرهنگی استان تهران 
مورد مرمت و توســعه قرار گرفته است. دیوارهای داخلی حرم 
سفیدکاری و کاشیکاری شده و محراب کاشیکاری شده زیبایی 
نیز در آن وجود دارد. محوطه این امامزاده به مســاحت 3هزار و 
500مترمربع دیوارکشی و درختکاری شده و محل مناسبی برای 

استراحت زائران است. 

 امامزادگان سه برادران)ع( 
بقعه امامزادگان ســه برادران)ع( در خیابان شــهید رجایی 
روستای دانگه قرار گرفته و از شمال به قلعه خورائین، جنوب به 
زمین های کشاورزی و از شرق به مترو ایستگاه باقرشهر منتهی 
می شــود. این 3امامزاده، 3سید بزرگوار بودند که در زمان ورود 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( به شهرری به این منطقه آمده و 
در این مکان زندگی کرده اند. امامزاده علی کیا، قاسم و جوانشیر با 
10واسطه به امام حسن مجتبی)ع( منتسب می شوند و از سادات 
بزرگوار حســنی قرن پنجم هجری به شمار می آیند. دورتادور 
بقعه را فضای بایر و زمین های کشاورزی پر کرده و چند خانوار 
در این روستا زندگی می کنند. در گذشته سنگ قبری برای این 
امامزادگان وجود نداشــت و با خشت و آجر سکوهایی کوچک 

برای 3امامزاده ســاخته شــده بود. این امامزاده تا سال 1374، 
3گنبد داشــت که از خشت و گل ساخته شده بود و تقریبًا هر 
ســال روی گنبدها را کاهگل می کشیدند و طی چند سال اخیر 
مرمت و نوسازی اینجا با مشارکت خوب اداره اوقاف و شهرداری 

منطقه 19 انجام شده است. 

 امامزاده ابوالقاسم)ع(  
امامزاده ابوالقاســم از نــوادگان گرامی امام صــادق)ع( در 
روســتای آفتاب واقع شــده اســت. بنای اصلی و گنبد آستان 
امامزاده ابوالقاسم)ع( متعلق به 700سال پیش و خشت و گلی 
و ثبت میراث فرهنگی ثبت شــده و بنای تازه ســاخت شامل 
شبســتان جنوبی قدمت 60 ســاله دارد. برنامه های فرهنگی و 
مذهبی در مناســبت های مختلف توسط تولیت امامزاده برگزار 
می شود و یکی از اقدامات مدیریت امامزاده ایجاد بستر مناسب 

برای فعالیت خّیران و ارائه خدمات به نیازمندان است. 

بهره برداری از یک مرکز سالمت 
بخش عمده ای از مردم ســاکن بخش آفتاب چه ایرانیان و چه 
اتباع افغانستانی بدون محدودیت سنی از هر 2دوز واکسیناسیون 
بهره مند شده اند. این موضوعی است که مطلبی نژاد به آن اشاره 
می کند و در ادامه درباره دیگر خدمات بهداشــتی و درمانی در 
روســتاها می گوید: »طرح راه اندازی یک مرکز خدمات بهداشتی 
و درمانی مجهز در روستای رسالت در حال انجام است که تقریبًا 
کار فیزیکی و ســاختمانی آن به پایان رسیده و تهیه تجهیزات 
و خرید دســتگاه ها و تأسیسات مورد نیاز مرکز بهداشت در حال 

انجام است.«

ساخت 
2فضای ورزشی

با هدف رفع کمبود سرانه های ورزشی در روستاهای 
بخــش آفتاب و حریم منطقه19، 2ســوله ورزشــی در 

روستاهای قلعه نو حاج موسی و رسالت در حال ساخت است. 
»حسین مطلبی نژاد« بخشدار بخش آفتاب با بیان این موضوع 
می گوید: »70درصد از عملیات ساخت سوله ورزشی روستای 
قلعه نو اجرایی شــده و سوله ورزشــی روستای مرتضی گرد 
هم در حال تکمیل است. بهسازی و تعویض چمن زمین 

چمن مصنوعی روســتای رســالت هم طرح دیگری 
اســت که با همکاری شــهرداری منطقه19 و 

دهیاری روســتای رســالت در حال 
افزایش امنیت تکمیل است.«

روستای رسالت
تنها کالنتری پوشــش دهنده روستاهای بخش 

آفتاب و حریم منطقه19، کالنتری 171 است که 
در کنار عوارضی تهران قم قرار دارد. یک ســاختمان 
کالنتری با کمــک فرمانداری تهران در روســتای 
رســالت در حال ســاخت اســت کــه 80درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی می شود 
تا تابستان سال آینده تجهیز شده و مورد 

بهره برداری قرار بگیرد. 
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رفاقتی

درگذشــته اگــر درمحــدوده منطقــه16 قدم 
می زدیــد با زمین های متروکــه و فضاهای بی دفاع 
شهری فراوانی مواجه می شــدید که به دلیل انواع 
ناهنجاری ها و آســیب هایی که به همراه داشتند به 
وصله های ناجور محله و شهرمان تبدیل شده بودند 
اما در چند ســال اخیر به کوشش شهرداری تعداد 
بسیاری از این فضاها پاکسازی و به نقاط اجتماعی و 
پاتوق های محلی تغییر ماهیت پیدا کردند و با هویت 
تــازه ای در دل محله ها متولد شــدند. بدون    تردید 
این محل ها دیگر وصله ناجور محله نیستند و از آن 

دوران پرآسیب فاصله زیادی گرفته اند. 

داشتن محله ای امن و آسوده حق ماست
»زکریا یاور زادگان« از اهالی ســاکن در نزدیکی 
خیابان شــهید مهاجر، نخســتین شهروندی است 
که در ناحیه 5 منطقه16 با او مواجه می شــویم. او 
با انگشــت اشاره، نقطه ای را نشــانمان می دهد که 
مدتی قبل به محلی بدنام تبدیل شــده بود. جایی 
که معتــادان متجاهر بدون ترس انــواع موادمخدر 
تزریقی و صنعتــی را مقابل دیده رهگذران مصرف 
می کردنــد و حتــی در مقابل اعتراض ســاکنان و 
رهگذران به آنها و اینکه از محله شــان زودتر بیرون 
بروند با نشــان دادن سرنگ آلوده و حمله به سمت 
شــهروندان تهدیدشــان می کردند که کاری شان 
نداشته باشند وگرنه صدمه می بینند، اما دیگر از آن 
روزها فقط خاطرات تلخش درذهن باقی مانده و با 

بیرون راندن معتادان متجاهر وکارتن خواب ها از این 
محل با تالش شهرداری و همکاری نیروی انتظامی 
و نیروی مقاومت بســیج می توان گفت که امنیت و 
آسایش به محله شان بازگشته است. کنجکاوی برای 
دیدن فضای پاتوق محله جدید در خیابان شــهید 
مهاجر باعث شد تا به آنجا برویم. فضای داخل پاتوق 
کاماًل آرام به نظر می رسد. نصب نیمکت های رنگی، 
پایه چراغ های روشنایی، گلکاری و کاشت نهال در 
اطراف آن توانســته آثار شوم و سیاه فضای گذشته 
را به خوبی از بین ببرد. این شــهروند با بیان اینکه 
زندگی در محله ای امن و آسوده حق اهالی است از 
همت شهرداری برای برچیدن دورهمی معتادان و 
افراد خالفکار و ایجاد پاتوق محلی قدردانی می کند. 

نمی گذاریم پاتوق محله دست نااهل بیفتد! 
»میثم صمدی« شــهردار ناحیــه5 منطقه16 

پیش تــر برایمــان تعریف کرده بــود که آگاهی 
شهروندان نسبت به مســائلی همچون »حقوق 
شــهروندی« و »وظایف شــهروندی« افزایش 
چشمگیری پیدا کرده و برای همین می بینیم 

که آنها نســبت به حفظ امکاناتی که 
در شــهر و محله شــان به وجود 

می آید حس مشارکت و همکاری 
برای  می دهند.  نشان  بیشتری 
نمونه می توان به تعصب اهالی 
نســبت به پاتوق های محلی 

  کارنامه کاری شهرداری منطقه16 در زمینه شناسایی و پاکسازی فضاهای بی دفاع شهری بسیار روشن 
است و تقریبًا در هرکدام از نواحی 6 گانه که بگردید چندین نمونه از این پاتوق های محلی را پیدا می کنید که 
با تالش »پیمان پورنصر« شهردار منطقه16 به ثمر رسیده است. پیام های متعدد تقدیر و تشکر شهروندان از 
عملکرد شهرداری منطقه16 درسامانه های نظارتی شهرداری تهران نیز می تواند پشتوانه محکمی باشد برای 
کار و تالش بیشتر و رسیدن به شهر و محله ای مطلوب برای زیستن. در هفته های گذشته چند اتفاق خوب 
درمحدوده ناحیه5 منطقه16 افتاده که بی ارتباط با سوژه این هفته ما نیست. به گفته اهالی تا قبل از اقدام 
شهرداری برای پاکسازی و مناسب سازی فضاهای بی دفاع شهری، این نقاط محل اتراق آدم های ناباب از 
معتادان تزریقی و متجاهر گرفته تا کارتن خواب ها و مواد فروشان بوده است. به کمک شهروندان و مسئوالن 

شهرداری از حال و هوای دیروز و امروز پاتوق های محلی برایتان نوشتیم. 

رضا نیکنام

تازه تأســیس اشاره کرد که ســاکنان دیگر اجازه 
نمی دهند این فضا ها به دســت نااهلش بیفتد و یا 
به کلونی معتادان و خالفکاران تبدیل شود.  »جالل 
اعتمادی« از جوانان هم محله ای هر روز با دوستانش 
به پاتوق های محلی سر می زنند تا مبادا خالفکاران 
فرصتی برای اشغال و تصرف این فضاها پیدا کنند. 
آنها با مســئوالن ناحیه5 منطقه16، کالنتری160 
خزانه بخارایی و همچنین پایگاه های بسیج ارتباط 
و تعامل خوبی برقــرار کرده اند تا در زمان ضروری 
از امکانــات آنها برای جمع آوری معتادان متجاهر و 
کارتن خواب هایی که یکهو سر وکله شان در محله ها 
پیدا می شود اســتفاده کنند. نکته قوت این ماجرا 
حضور خواهران بسیجی درکنار مدیر و کارشناسان 
اداره اجتماعی ناحیه5 است تا در جمع آوری و انتقال 
بانوان معتاد متجاهر با مسئله ای مواجه نشوند و آنها 
فرصت فرار پیدا نکنند. البته شــهروندان به همین 
کارها بســنده نمی کنند و با راه اندازی ایستگاه های 
ورزش صبحگاهی و... فضای پاتوق ها را پر شــور و 

نشاط نگه می دارند. 

تالش برای ساماندهی و تعیین تکلیف 
امالک بایر و متروک

میثم صمدی، شهردارناحیه5 منطقه16 اطالعات 
خوبی در این زمینه دراختیارمــان می گذارد. اول 
اینکه ســامان بخشــیدن به وضعیت اراضی بایر و 
بدون اســتفاده که به تعبیر مدیران شــهری با نام 
فضاهای بی دفاع شهری شناخته می شوند به همین 
راحتی نیســت. گاهی این زمین ها مالک یا مالکان 
حقیقــی و خصوصی دارند و شــهرداری نمی تواند 
بدون اجــازه آنان به این زمین ها رســیدگی کند؛ 
هر چند این قبیل کارها هزینه های سنگینی روی 
دوش شــهرداری بگــذارد. گاهی هــم این اراضی 
بالتکلیفند و مالکیت مشخصی ندارند و برای همین 
شــهرداری می توانند طبق قانــون و مقررات، این 
زمین ها را ساماندهی و به سرانه ضروری شهروندان 
اضافه کند. اما در هر صورت شهرداری برای تأمین 
نظر شــهروندان و برآوردن نیاز آنان، با شناســایی 
مالکان این زمین ها از آنهــا می خواهند که هرچه 
زودتر نسبت به روشن شدن تکلیف امالکشان اقدام 
کنند و در صــورت بی توجهی و عدم تمکین 
مالــکان به اخطارها، شــهرداری از طریق 
مراجع قضایــی و با دریافت مجوز قانونی 
و با حضور عوامــل انتظامی می تواند این 
اراضی را ســاماندهی و پاکسازی کند. به 
عقیده صمدی ســاده ترین روش در 
موضوع فضاهای بی دفاع شهری 
اســت  مالکان  همکاری خود 
همچنان که مدیریت محله 
مردم  مشــارکت  بدون 

معنایی ندارد. 

پاتوق های محله مرکز 
تعامالت اجتماعی شوند

اجتماعی  اداره  مدیر  ترابی«  »سمیرا 
برای  که  منطقه16  شــهرداری  ناحیه5 
تثبیت نظم و امنیت در پاتوق های محلی 
گشت روزانه و مستمری با حضور مأموران 
کالنتری 160 خزانه بخارایی، اعضای فعال 
پایگاه های مقاومت بســیج ترتیب داده 
تأکید می کند کــه حفظ و پایداری نظم 
و امنیت ایــن پاتوق ها چندین مرتبه از 
است.  مهم تر  آن  راه اندازی  و  ســاخت 
ترابی عقیده دارد که مادامی این پاتوق ها 
پابرجا می مانند کــه به مرکز تبادالت و 
تعامالت اجتماعی تبدیل شــوند و هیچ 
روزنه ای برای نفوذ ناهنجاری و آســیب 
باقی نماند. وی عنوان می کند که می توان 
با برگزاری برنامه هــای متنوع از جمله 
اجتماعی  و  فرهنگی  ورزشی،  مسابقات 
سنی  گروه های  در  شهروندان  همه  پای 

مختلف را به این نقاط باز کرد. 

کانون »مو سپیدان شهر« 
راه اندازی می شود

مسئوالن ناحیه5 منطقه16 قصد دارند 
در آینده نزدیک کانون»موسپیدان شهر« 
و همچنین  تکریم سالمندان  با هدف  را 
آنان  گرانقدر  تجربه های  از  بهره برداری 
راه انــدازی کند. البته ایــن کانون در 
ســال های گذشــته نیز وجود داشته و 
در چند ســال اخیر به دلیل همه گیری 
بیماری کرونا و محدودیت های اجتماعی 
کمی از رونق افتاده که به نظر می رســد 
با توجه به اجرای طرح واکسیناسیون و 
نسبی سالمت شهروندان  بهبود شرایط 
این کانــون هم به روزهــای اوج خود 
برگردد. »میثم صمدی« شهردار ناحیه 5 
منطقه16 از برنامه های متفاوت این کانون 
به موضوعات جالبی همچون جمع آوری 
کتابچه خاطرات ســالمندان تا برگزاری 
لیگ های ورزشی برای آنان در رشته های 
می کند  اشاره  و...  دارت  پرتاب  شطرنج، 
که می تواند باعث شور و نشاط آنان شود. 

 فضاهای بی دفاع شهری ناحیه5 منطقه16 
به پاتوق فرهنگی تبدیل شدند

خداحافظی با 
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 صحبت هایــش را بــا یــادآوری خاطرات 
کودکی و بازی فوتبــال در زمین های خاکی 
محلــه خالزیــر و زمین هــای آرش شــروع 
می کند و می گویــد: »تنها تفریح آن روزهای 
مــا فوتبال بازی کردن بود و من و بســیاری 
از همســاالنم با جان و دل ایــن کار را انجام 
می دادیم. با اســتعداد باال خیلی خوب فوتبال 
بازی می کردم و با رفتن به مدرسه هم در تیم 
فوتبال دانش آمــوزی منطقه ورود پیدا کردم، 
اما نمی دانســتم باید چه کنم و برای رشــد 
اســتعداد و عالقه ام باید به کجا مراجعه کنم. 
با عالقه ای که خانواده برای ادامه تحصیل در 
من ایجاد کــرده بودند خوب درس خواندن و 
ارتقای رتبــه علمی به مهم ترین هدفم تبدیل 

شد.«

سختکوشی در فقر امکانات
 حســین محمدی دولت آبادی با اشاره به 
اینکه اســتعدادهای فوتبالی و حتی تحصیلی 
زیادی در منطقه ما زندگی می کنند که اغلب 
شناســایی نمی شــوند یا گمنام می مانند، 
می گویــد: »شــرایط مــدارس جنــوب 
 شــهر و برخورد برخی دبیــران در آن 
نبود  خــوب  دانش آمــوزان  بــا  روزها 
و شــاید به همیــن دلیل بســیاری از 
همســاالنم را می دیدم که در سن کم 
از درس خواندن و ادامه تحصیل دلسرد 
می شــوند، اما خوشــبختانه حمایت های 
 خــوب خانواده اجــازه نداد کــه من هم 
 نســبت بــه درس و تحصیل این احســاس 
 را پیــدا کنم و سختکوشــی را ســرلوحه ام 

کردم.«

 محمدی دولت آبادی با بیان اینکه در محله 
از امکانات خــاص تحصیلی یا مراکز فرهنگی 
مطلــوب بهره منــد نبودند و همیــن موضوع 
باعث شــده پشــتکار بیشــتری برای نیل به 
موفقیت داشــته باشد، می گوید: »سختکوشی 
را در نعمت آباد یاد گرفتم. در 3شــیفت روی 
نیمکت های ســه نفــره درس می خواندیم و 
هیچ وقــت در مراکز فرهنگی و پژوهشــکده 
حضور پیدا نکردم. اواخر دوران دبیرســتان در 
حالی که بیشتر دوستانم به عنوان کارگر جذب 
کارگاه ها می شــدند و کمتر کسی به دانشگاه 

فکــر می کرد بــرای ادامه 
تحصیل به دانشگاه راه 
پیدا کردم و زندگی ام 
ورق  نــوع دیگری  به 

خورد و مسیر جدیدی مقابلم باز شد.«

 چهره درخشان دیروز، چهره 
دانشگاهی امروز

محمدی در ادامه از ورودش به دانشگاه علم 
و صنعت برای تحصیل در مقطع کارشناســی 
یاد می کنــد و می گوید: »دوره کارشناســی 
را در رشــته مهندســی صنایع گرایش تولید 
صنعتی با موفقیــت گذراندم و با عالقه ای که 
به مرور زمان در من شکل گرفته بود در دوره 
استعداد  دانشجوی  به عنوان  ارشد  کارشناسی 
درخشان در رشته مهندســی صنایع گرایش 
سیســتم های اقتصادی اجتماعی در دانشگاه 
علم و صنعت ادامه تحصیل دادم و پس از آن 
در همین رشــته و همین دانشگاه با رتبه35 
مقطع دکترا را هم پشت سر گذاشتم و اکنون 
عالوه بر اشــتغال به عنوان مدیر سیستم ها و 
استراتژی در یک شــرکت، در دانشگاه علم و 

صنعت هم تدریس می کنم.« 
عالقه و استعداد محمدی دولت آبادی 
به این رشته تحصیلی و ارتقای دانشش 
در این حوزه باعث شــد تــا بتواند در 
حوزه مقاله نویســی و تألیف کتاب هم 
بدرخشــد. او در این بــاره می گوید: 
»از ســال1391 تاکنــون 9مقالــه 
 مرتبط با رشته تخصصی در مجله ها 
علمی، پژوهشــی، علمی  ترویجی و 
سایر مجله ها معتبر به چاپ رسانده ام.

 ارائه و چاپ 18مقاله در همایش ها و 
کنگره های داخلی و بین المللی را در کارنامه ام 

به ثبت رسانده ام. 
تألیف و ترجمه کتاب و اثر بدیع هنری با 
موضوع »روش شناسی تحقیق در عملیات نرم 
با تأکید بر مبانی فلســفی و رویکردهای چند 
روشی« را با مشارکت »علیرضا علی احمدی« 
در انتشــارات تولیــد دانش در ســال1398 
منتشــر کردم و مقاله ام با عنــوان »تحلیل و 
بررســی عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان توسط 
متدولوژی پویایی های سیستمی« در نخستین 
کنفرانس رویکرد سیســتمی در ســال1391 
 به عنــوان مقالــه برتــر افتخار کســب کرده 

است.« 
محمــدی در هیــأت علمــی کنگره های 
بین المللی سخنرانی داشته، در هیأت تحریریه 
و داوری مجلــه معتبر علمــی عضویت دارد و 
در 5پروژه پژوهشــی به عنوان مجری یا ناظر 

همکاری داشته است.

 نخبه علمی هم محله ای 
نبود امکانات را پلی برای رسیدن به اهدافش کرده است

 بــا وجود انتقال محل ســکونتش به محله 
به  خاصی  تعصــب  هنوز  جنوبی  شــریعتی 
نعمت آباد دارد و ضمن برقراری ارتباط با اهالی، 
عالقه مند به انجام فعالیت های فرهنگی و ارتقای 
ســطح علمی در این محدوده است. »حسین 
چهره  و  موفق  جــوان  دولت آبادی«  محمدی 
برجسته علمی است که تمام خاطرات روزهای 
کودکی اش در محله نعمت آباد شــکل گرفته 
است. او اکنون اســتاد دانشگاه علم و صنعت 
و مؤلف کتاب و مقاالت علمی مختلف داخلی 
و خارجی و چهره ای شــناخته شده بین اهالی 

است.  

زهرا بلندی

سختکوشی حاصل زندگی من در جنوب شهر است

شناسایی استعدادها و معرفی الگوهای موفق
ایــن جــوان موفــق بــا وجودی کــه روزهای 
عالقه منــد  می کنــد  ســپری  را  پرمشــغله ای 
 اســت که بتواند برای رشــد تحصیلــی بچه های

انگیزشــی  از برگــزاری ســخنرانی های   محلــه 
و ســراهای  کتابخانه هــا  مــدارس،  در  علمــی   و 
محله و... تا کشف استعدادهای آنها گامی بردارد یا 

در ارتقای فرهنگ محله نقشی ایفا کند. 
محمدی دولت آبادی می گوید: »به نظر من یکی 

از مشــکالت محله ما این اســت که هنوز هم بین 
برخی جوانان و نوجوانان محل الگوســازی اشتباه 
وجود دارد و بچه های محل الگوهای شان را اشتباه 
انتخاب می کنند و بــه بیراهه می روند. دلیلش هم 
 این اســت که الگوهای خوبی بــرای محله معرفی 
نشــده و نوجوانــان و جوانــان شــناخت کافی از 

چهره های موفق و شاخص محله خود ندارند.«
 او در ادامه به وجود آسیب های اجتماعی و نیاز 

محله به فرهنگسازی یاد می کند و می گوید: »دیگر 
معضل موجود در اینجا ارتباط کمرنگ با محله ها و 

مناطق دیگر شهر است. 
ایــن ارتبــاط محــدود درحالی کــه امکانــات 
محلــه هم محدود اســت باعث ناشــناخته ماندن 
اســتعدادهای علمــی، هنــری و... می شــود. باید 
دنبال راهی باشــیم تــا این ارتباط بــا مراکز مهم 
 علمی و فرهنگی و اســتادان برجسته مناطق دیگر 

بیشتر و راهی برای رشد استعدادها ایجاد شود.« 
جوان موفق محله وجود اعتقادات عمیق مذهبی 
بین ســاکنان محلــه را جزء ویژگی هــای مثبت 
نعمت آبادی هــا می داند و می گویــد: »هنوز هم در 
روزهای محرم و صفر حضــور در هیأت های محله 
نعمت آبــاد را به هرجای دیگــری ترجیح می دهم. 
همبســتگی و ارتباط خوب بین همســایه ها برایم 

لذتبخش و دوستداشتنی است.«
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رفاقتی

فعالیت حوزه خدمات شــهری و محیط زیست 
شهرداری بسیار گســترده است. اگر در محله تان 
می بینید که وانتی های میوه فروش و دستفروشان 
کمتردرخیابان هــا و معابــر حضوردارند یا هنگام 
عبــور از کنــار ســطل های زباله مکانیــزه بوی 
ناخوشایند به مشام تان نمی رسد یا اینکه کوچه ها 
و خیابان ها همیشه رفت و روب شده و پاکیزه اند، 
نشــان از آن دارد کــه هریــک از اداره های تابعه 
معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
از جمله اداره خدمات شــهری، ساماندهی، فضای 
ســبز، پسماند و زیباسازی در انجام مسئولیت ها و 
وظایف خود موفق عمل کرده  است. آمارهای ثبت 
شــده از دیدگاه اهالــی در زمینه های مختلف در 
سامانه های نظارتی شهرداری تهران نشان می دهد 
که میزان رضایتمندی شــهروندان منطقه18 در 
حوزه خدمات شــهری هرسال رو به افزایش بوده 
و طی 2 ســال اخیر نیز به دلیــل تنوع پروژه ها و 
اقدامات، جایگاه منطقه 18 در بین مناطق 22گانه 

چندین پله ارتقا یافته است. 

 کارواش و تعمیرگاه مخازن مکانیزه زباله 
چند وقتی است که هنگام عبور از خیابان ها با 

ســطل های مکانیزه نقره ای رنگی مواجه می شوید 
که در نــگاه اول تصور می کنید نــو و جدیدند و 
تازه خریداری شــده اند، امــا واقعیت چیز دیگری 
اســت. اگر کمی حوصله کنید متوجه می شــوید 
داستان از چه قرار اســت. »امیرحسین عساری« 
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه قبل 
از هر صحبتی در این زمینه به هزینه های سنگین 
خدمات شهری و منابع مالی محدود شهرداری ها 
اشاره می کند و می گوید: »هر ساله بودجه ای برای 
معاونت های مختلف شــهرداری از جمله خدمات 
شــهری و محیط زیســت تعیین می شــود که با 
توجه به حجــم کار و تنوع خدماتی که در اختیار 
شــهروندان قرار می گیرد کافی نیســت. به فرض 
در محدوده نواحــی 7گانه منطقه بیش از 2 هزار 
ســطل زباله مکانیزه وجود دارد که اگر هرکدام از 
مخازن معیوب و خــراب از چرخه خدمات خارج 
شــود به ازای خرید هر سطل زباله مکانیزه نو باید 
5  ـ 6 میلیــون تومــان هزینه کنیــم. اگر به آمار 
ســاالنه مخازن زباله خــراب و معیوب در محله ها 
دقت کنید متوجه می شــوید که اگر در این زمینه 
تدبیری اندیشیده نشود قطعًا به مشکل برخواهیم 

خورد.«

عساری، با بیان این مقدمه از راه اندازی کارواش 
و کارگاه تخصصــی تعمیــر و بازســازی مخازن 
مکانیزه صحبــت می کند و می گوید: »این کارگاه 
شــبانه روز فعالیت دارد و همه ســطل های زباله 
مکانیزه معیوب توســط نیروهای ماهر بازسازی و 
پس از رنگ آمیزی مجدد در محدوده های تعیین 
شده مســتقر می شود. راه اندازی این مرکز به نحو 
چشمگیری در حفظ اموال عمومی شهر مؤثر بوده 
است.« امیرحسین عســاری تأکید می کند که با 
توجه به ســاخت شهرک ها و معابر جدید هرساله 
تعدادی مخزن جدید زباله نیز خریداری و تحویل 

نواحی مختلف شهرداری می شود. 

 خودروهای رنگی تخلیه زباله در 7 ناحیه 
یکی از مواردی که شهروندان ساکن در منطقه18 
به عنوان نقاط قوت این شــهرداری در سامانه 137 و 
1888 ثبــت کرده اند، نظم و انضباطی اســت که در 
تخلیه و انتقال زباله هــای مخازن زباله به وجود آمده 
است. عساری، با بیان اینکه برای جلوگیری از کم کاری 
و تخلفات احتمالی در ارائه خدمات شهری به ویژه در 
زمان تخلیه مخازن زبالــه از خودروهای رنگی در هر 
ناحیه استفاده می شــود، توضیح می دهد: »این ایده 
برای نخســتین بار در این منطقه اجرایی شد که طی 
آن، خودروهای تخلیه و بارگیری هر ناحیه با یک رنگ 
مخصوص در آن ناحیه  تردد و نیروها خدمت رســانی 
می کنند و حق ندارند در نواحی دیگر  تردد داشته باشند 
و در غیر این صورت، جریمه و بازخواســت می شوند. 
دلیلی که باعث شــده میزان رضایت  شــهروندان در 
این زمینه افزایش پیدا کند حضور مســتمر و منظم 
خودروهای رنگــی در نواحی 7گانه و تخلیه به موقع 

مخازن زباله است.«

 استقبال شهروندان از مراکز گلماند 
نخستین مرکز گلماند شهر تهران سال گذشته در 
محله شــادآباد افتتاح و راه اندازی شد و پس از آن بود 
که نمونه های دیگری از آن در مناطق 10، 9، 2 و... به 
بهره برداری رسید. جالب است بدانید که ایده اولیه آن 
را شهردار منطقه18 برای نخستین بار مطرح کرد و با 

تالش معاونت خدمات شهری و محیط زیست و اداره 
پسماند شــهرداری منطقه به ثمر رسید. امیرحسین 
عســاری می گوید: »عالقه شــهروندان به کاشــت و 
نگهداری انواع گل و گیاه باعث شــد تا مراکز گلماند 
مخاطبان خودش را پیدا کند. شــهروندانی که پیش 
از این زباله های خشک خود را داخل سطل های زباله 
می ریختند وقتی متوجه شدند که شهرداری در قبال 
تحویل پسماندهای خشک خانگی به آنها گلدان گل 
می دهد با اصالح رفتار اشــتباه خود، راه تازه ای برای 
ســبز کردن محیط خانه و زندگی شــان پیدا کردند. 
بدون  تردید تماشای گل و گیاه در فضای خانه تأثیرات 
مثبت روحی و روانی بسیاری بر خانواده ها می گذارد.« 
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه در ادامه 
به نکته جالبی اشــاره می کند و می گوید: »در مدت 
زمانــی که از راه اندازی مراکــز گلماند، »خیرماند« و 
همچنین رونــق خدمات غرفه های بازیافت در نواحی 
7گانه گذشــته حجم زباله های داخــل مخازن زباله 
کاهش چشمگیری داشته و علت اصلی آن جداسازی 
پسماندهای خشک توسط شــهروندان قبل از انتقال 

زباله های خانگی به داخل مخازن است.« او عقیده دارد 
فراهم کردن امکانات شهری، فرهنگسازی در جامعه 
و همکاری شهروندان در تفکیک پسماندهای خشک 
مزایای زیادی دارد؛ از جمله کاهش زباله های شهری، 
جلوگیری از هدررفت پســماندهای بــاارزش، کوتاه 
کردن دست مافیا در جمع آوری پسماندها و همچنین 
بهره کشــی از کودکان کار، ارتقای خدمت رســانی به 

شهروندان و... 

 نخستین سایت »بیوکمپوست« تهران 
 در منطقه 18

اکنون که در فصل پاییز برگ ریز به سر می بریم و 
پس از آن نیز به فصل سرد زمستان نزدیک می شویم 
اقداماتی مانند هرس شاخه های درختان رونق ویژه ای 
پیدا می کند و انباشــته شــدن ضایعات درختان در 
خیابان هــا و کوچه ها و حمل آن با خودروهای حمل 
زباله مکانیزه یکی از مســائلی بوده که تا قبل از این 
برای شــهرداری منطقه و ســاکنان آن دردسرهای 
فراوانی ایجاد می کرد. شهرداری منطقه 18 تابستان 
گذشــته توانست نخستین ســایت »بیوکمپوست« 
تهــران را در ناحیه 7 راه انــدازی کند و با بهره مندی 
از تکنولوژی مناســب شــهر و محلــه را از زباله ها و 
خرده ریزهای چوبی خالص کند. عساری، درباره نوع 
خدمات این ســایت و پهنه خدمت رسانی آن توضیح 
می دهد: »در این مرکز شاخه های هرس شده درختان 
در داخل دســتگاه مخصوص قــرار گرفته و در زمان 
کوتاهی به چیپس چوب یا کمپوست تبدیل می شود 
که کارایی زیادی در امور فضای ســبز و حتی دیگر 
صنایع دارد. البته درســت است که اصل فعالیت این 
ســایت جمع آوری شاخه های هرس شده درختان در 
پاییز اســت، اما این مرکز می تواند در فصول مختلف 
سال خدمت رسانی کند. تبدیل پوشال کولرهای آبی 
در تابســتان و یا مبلمان چوبی مندرس و قدیمی به 
چیپس چوب از جمله این خدمات اســت.« گفتنی 
اســت مناطق همجوار از فعالیت این سایت استقبال 
کرده و در طول شــبانه روز زباله های چوبی خود را به 

این سایت تحویل می دهند. 

 12 بوستان جدید و افزایش سرانه فضای سبز
اگر خاطرتان باشد در گذشته اگر زمین و فضایی 
در محله ها پیدا می شد نخستین گزینه برای استفاده 
از این ظرفیت ساختمان سازی بود که البته به افزایش 
جمعیت منجر می شــد. در چند سال اخیر به ویژه در 
ســال های 1399 و 1400 شــهرداری منطقه که با 
کمبودهای این پهنه به طور کامل آشناست این رویه 
را کنار گذاشــت و به این فکر افتاد که از این فضاها 
نه برای افزایش جمعیت، بلکه بــرای ایجاد امکانات 
مختلف و افزایش ســرانه های مورد نیاز استفاده کند. 
برای مثال در 2 ســال گذشــته 12 بوستان جدید با 
مســاحت کلی 15 هکتار در منطقه ساخته شده که 
اگر صرف خانه ســازی می شــد به گفته کارشناسان 
مــوج بزرگی از مهاجرپذیری و افزایش جمعیت را به 
راه می انداخت. ســاخت بوستان های جدید به کمک 
مدیریت شــهری آمد تا سرانه مورد نیاز شهروندان را 
افزایش دهد. بوستان هایی همچون مدافعان سالمت، 

دوچرخه، الزهرا)س(، نسترن، بانوان و... 

گزارشی از اجرای مهم ترین پروژه های شهری و محیط زیستی منطقه18 

آبادانی و رفاه
در یک قدمی

مریم قاسمی

  پاکیزگی پیاده روها، خیابان ها و مخازن زباله، نهرها، نقاشــی در و دیوار کوچه ها و خیابان های محله، سرسبزی و نشاط درختان و فضای سبز 
و... ویژگی یک محله خوب و زیباست که هر شهروندی را پاگیر و عالقه مند به زندگی در آن محله می کند. معاونت خدمات شهری و محیط زیست 
شهرداری مجری و متولی اصلی انجام این امور است و تصور کنید که اگر تنها یک روز مأموریت هایش را به درستی انجام ندهد چه بالیی بر سر 
آن محله و ساکنانش خواهد آمد.  گزارش این هفته ما از معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه18 برای این است که گوشه ای از 
تالش ها و زحمت هایی را که در این حوزه برای رفاه و آسایش مردم صورت می گیرد به شهروندان معرفی کنیم. ضمن اینکه »امیرحسین عساری« 
معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری منطقه18، برای مان از اقداماتی صحبت کرد که برای نخستین بار در این منطقه از شهر تهران 

اجرا شده است و ارتباط بسیار نزدیکی با بهبود وضعیت زندگی و افزایش رفاه شهروندان دارد. 

مخازن زباله مرتب 
شست وشو می شود

»مهدی محمودیان« از کاســبان خیابان 
حیدری شــمالی دربــاره وضعیت 

رفــت و روب و نظافــت محله 
به طور  زباله  »مخازن  می گوید: 
مرتب شست و شو می شود و این 
تا سطل های  باعث شده  مسئله 

زباله بوی بد نگیرد و مردم با خیال 
راحت از کنارشان رد شوند. چند وقت پیش 
هم یکی از چرخ های ســطل زبالــه ابتدای 
کوچه همدانی خراب شــده بــود که با یک 
تماس بــا 137 آمدنــد و آن را برای تعمیر 
بردند و چند ســاعت بعد ســطل بدون ایراد 

را بازگردانند.«

در محله هیچ بوستانی 
نداشتیم

از جوانان ساکن  زمانپور«  »مرتضی 
در محله شــهید رجایــی عنوان 

زندگی اش  محــل  می کندکــه 
بوســتان نداشــت و به تازگی 
شــهرداری در حــال ســاخت 

بوســتانی در این محدوده است. 
او می گویــد که زمینی در این محله 

ســال ها به حال خود رها شده بود و معتادان 
آنجا را پاتوق خود کرده بودند. با ساخت این 
بوســتان و تجهیز آن بــه امکانات مختلف از 
جمله فضای ســبز، محل ورزش و بازی و... 

سایه این ناهنجاری ها از محله کم می شود. 

تالش ارزشمند در زمینه 
حفظ ارزش ها

»روح اهلل اســتواری« از جوانان بســیجی 
ارزشــمند شــهرداری  اقدامات  از  منطقــه 

بــرای  ترویــج ارزش هــای دوران 
دفاع مقدس و شــهدای گرانقدر 
می کند  قدردانی  حوزه سالمت 
و می گوید: »شهرداری در طول 

در  اقدامات خوبی  این ســال ها 
این زمینه داشــته، مثاًل به تصویر 

کشــیدن چهره تعدادی از شهدای واالمقام 
بــر دیواره های معابــر از جمله عرشــه پل 
ســواره رو بزرگراه آیت اهلل سعیدی و یا نصب 
ســردیس 5 شهید مدافع سالمت در بوستان 
ســالمت و جانمایی ســردیس شهید مدافع 
حرم »قربان خانی« در محوطه موزه شهدای 

منطقه18 که شایسته قدردانی است.«

 چهره منطقه قابل مقایسه 
با گذشته نیست

از فرهنگیــان  »داریــوش روســتا« 
پرورش  و  آموزش  اداره  باســابقه 

منطقه که به واسطه شغلش در 
محــدوده این منطقه رفت وآمد 
دارد، می گویــد: »چهره منطقه 

قابل مقایســه با گذشته نیست. 
گاهــی وقت ها کــه با خــودرو در 

خیابان   تــردد می کنم متوجــه محله هایی 
می شــوم که صاحب امکانات و بوستان های 
جدیدی شــده اند که تا قبل از این ســاکنان 
از آن محــروم بودند. برای نمونه خیابان بهار 
در بلوار معلم که فضای ســبز زیبایی ایجاد 

شده است.« 

هزار و 43 سطل زباله مکانیزه موجود در نواحی 
7گانه منطقه بازسازی و رنگ آمیزی شد. 

 مترمربع سرانه فضای سبز منطقه18 است 
که نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است. 

کیلوگرم پسماند خشک، روزانه در مراکز 
گلماند منطقه جمع آوری و به محل بازیافت 

منتقل می شود. 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

هویت

میــدان کوچــک شــهرری بــا حــرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( فاصله چندانی ندارد و از گذشته محل 
گذر زائران شــاه ری بوده است. در حوالی این میدان 
بنای آجری قدیمی وجود دارد که در مسیر زائران حرم 
به زیبایی دلبری می کنــد و روزهای پربروبیای جاده 
ابریشــم را به خاطر می آورد. ایــن بنای آجری که در 
میان اهالی ری به نام »خانه رفاهی« شــهرت دارد، از 
دوره قاجار به یادگار مانده است. ویژگی های معماری 
خانه رفاهی بسیاری از سنت ها و رسوم قدیمی ایرانی را 
یادآوری می کند که در معماری امروزی از یاد رفته و به 
خاطره ها پیوسته است. یکی از اصول معماری قدیمی 
توجه به مهمــان، رهگذران و افراد ســالخورده بود و 
معمواًل در فضایی خارج از حریم خصوصی خانه، فضایی 
برای توقف و استراحت آنها در نظر گرفته می شد. کنار 
در ورودی هاللی شــکل این بنا هم به رسم معماری 
ایرانی سکوهایی ســنگی قرار گرفته تا عابران و افراد 
مسن لحظاتی بنشینند و خستگی را از تن به در کنند. 

کنار این نشیمنگاه های باریک، ستون هایی پهن و بلند 
قرار گرفته که انتهای آنها به ردیفی از کنگره های خوش 
نقش و نگار می رسد. در ورودی سرا چندان بلند و بزرگ 
نیست و قرار گرفتن آن در قاب درگاهی هاللی باعث 

زیبایی آن شده است. 

معماری قاجاری
 منفذهایی که در نمای بیرونی بنا دیده می شود از 
ســطح زمین فاصله زیادی دارند تا حریم فضای داخل 
بنا از نگاه های نامحرم حفظ شود. با وجود ساخت وساز 
در داخل بنا، در ورودی باز نیست و از ساختمان داخلی 
خانه رفاهی فقط ساختمان بلند قامت آجری پیداست 
که سینه به ســینه دیوار بیرونی خانه قد علم کرده و 
آجرهای غبار گرفته اش از سالخوردگی آن خبر می دهند. 
در بلندترین قسمت این ساختمان نورگیرهای بزرگی 
نصب شــده که بیش از آنکه به پنجره شباهت داشته 
باشد، شبیه درهایی کوتاه و باریک است. پلکان های بلند 

 بنای قاجاری قرار است 
زائرسرا و مرکز تجاری شود

 سرنوشت خانه »رفاهی« 
در هاله ای از ابهام

رابعه تیموری

  از دوران شکوه و عظمت ری باستان یادگارها و بناهای بسیاری به جا مانده که تعداد زیادی از آنها 
مانند قلعه گبری، دژ رشکان وگنبد اینانج بلندآوازه و شناخته شده هستند، اما یادگارهای گذشته 
ری به این بناهای نامدار خالصه نمی شــود و تعداد زیادی از خانه های مسکونی این شهر تاریخچه و 
قدمت قابل توجهی دارند. خانه »رفاهی« از جمله این خانه ها به شمار می آید که از معماری و هویت 
شاخصی برخوردار است. در ســال های اخیر وارث خانه رفاهی برای تغییر کاربری ملک اقدام کرده 
و بخشی از آن به مرکزی تجاری و بخشی به زائرســرا تبدیل می شود. با وجود نظارت اداره میراث 
فرهنگی در ساخت و ساز بنا، سرنوشــت این خانه تاریخی برای کارشناسان تاریخ و فرهنگ ری در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.گزارش زیر شرح امروز و دیروز این خانه تاریخی است. 

 میدان کوچک 
مانند گذشته هاست

میدان کوچک یکــی از معروف ترین نقاط 
شهرری به شمار می آید که البته چندان هم به 
میدان شبیه نیست. این میدان در ضلع شرقی 
بازار حرم حضرت عبدالعظیم)ع( واقع شــده و 
از گذشــته های دور به همین نام معروف بوده، 
اما چرا این میدان به میــدان کوچک معروف 
شده است؟  در گذشته میدانگاهی بزرگی کنار 
میدان کوچک واقع شــده بود که در آن کسب 
و کار و تجارت رونق داشــت. به دلیل رونق این 
بازار، میدان کناری آن به میدان کوچک معروف 
شد. در اطراف میدان کوچک انواع مغازه ها به 
چشــم می خورد؛ از کبابی هایی که عطر خوش 
کباب شان اشتهای هر تازه واردی را بر می انگیزد 
تا فروشگاه های قدیمی که وسایل نو و دست دوم 
مختلف را عرضه می کنند.  نزدیک بودن میدان 
کوچک به بازار و خیابان حرم سبب شده تا این 
بازارچه محلی برای اهالی و مســافران و زائران 
بسیاری  باشد.  داشته  زیادی  جذابیت  شهرری 
از صاحبــان مغازه های این بازارچه هنوز هم به 
رسم گذشــته دکانداری می کنند. این کاسبان 
که اغلب سن و سالی از آنها گذشته، گوشه ای 
می نشینند و زیرچشمی مراقب هستند تا شاگرد 
مغازه یا فرزندی که پا جای پای پدر گذاشــته 
است به خوبی مشتری داری کند. زمانی در این 
میدانگاهی یک مغازه روغن کشی وجود داشت 
که روغن کنجد تولید می کرد. کار روغن کشی به 
وسیله آسیاب مخصوصی انجام می شد که نیروی 
محرکه آن چهارپایانی مانند قاطر بود. بعدها این 
تبدیل شد.  تولید حلواشکری  کارگاه  به  مغازه 
بسیاری از فروشــگاه های میدان کوچک هنوز 
حال و هوای قدیم را دارند و خاطرات گذشته ری 

را به خاطر می آورند. 

و طوالنی از اجزای مهم ساختمان داخلی خانه رفاهی به 
شمار می آید و به رسم معماری دوره قاجار پلکان ها در 
ساختمان حالتی مرکزی دارند. در پنجره های کوچک و 
فراوان خانه طرح های رنگی دیده نمی شود و رنگ های 
مات و یکنواخت در و دیوار، عمر دراز خانه را بیشــتر 
به رخ می کشند. وارث ملک تمایلی ندارد خانه قاجاری 
موروثی او به عنوان بنایی تاریخی مورد توجه قرار بگیرد 

و بازدید عمومی داشته باشد. 

خانه های تاریخی جزئی از هویت ری هستند
 ایــن خانه مدت ها خالی از ســکنه و متروکه بود، 
اما به سرنوشــت معمول اغلب بناهــای متروکه دچار 
نشــد و از دســترس افراد بی خانمان دور ماند. »افسر 
غالمی« از ســاکنان میدان کوچک شهرری است. او 
می گوید: »از سال ها پیش کسی در خانه رفاهی زندگی 
نمی کنــد و این خانه خالی اســت. مالک آن گاهی به 
ملکش سرکشی می کند و اجازه نمی دهد افراد غریبه 
وارد خانه شوند.« بنرها و تابلوهایی که در اطراف خانه 
رفاهی نصب شــده، ساخت وساز و تغییر کاربری ملک 
را نشان می دهد. غالمی می گوید: »همسایه های خانه 
رفاهی از ساخت وســاز این ملک ناراضی نیستند، ولی 
ساخت زائرسرا و هتل شلوغی میدان کوچک را بیشتر 
می کند و اگر پارکینگ هتل تأمین نشــود، بی نظمی 
میدان افزایــش پیدا می کند.« گفته می شــود خانه 
رفاهی جزء آثار تاریخی شــهرری محسوب نمی شود، 
اما ملکی واجد ارزش شــناخته شــده و تجاری شدن 
ملک نگرانی دوستداران تاریخ و فرهنگ ری را در پی 
داشته اســت. »احمد ابوحمزه« می گوید: »خانه های 
تاریخی شهرری نه تنها از جنبه معماری، بلکه به عنوان 
اسنادی که هویت و پیشینه ساکنان این شهر باستانی 
را بازگو می کنند، ارزشمندند و نباید مورد غفلت قرار 
بگیرند.« شــخصی بودن خانه های تاریخی، دسترسی 
و نظارت ســازمان میراث فرهنگی را محدود می کند. 
این ری شناس و کارشناس تاریخ می گوید: »با توجه به 
احتمال وجود دفینه های باارزش و تاریخی در این شهر، 
نظارت بر مراحل بهسازی خانه رفاهی و سایر خانه های 

تاریخی ری یک ضرورت به نظر می رسد.«

خانه و بنای مسکونی بخش 
مرکزی شهرری دارای ارزش 

تاریخی خاصی هستند. خانه های 
ثقفی،  پورسعدی، رفاهی، 

 صدری،  کلیدداری، فرزانه، 
 پورامینی و باغ ملک از جمله 

این بناها به شمار می آیند. 

10

بخش 
تاریخی بنا حفظ می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان ری 

می گوید: »مجوز ساخت وساز خانه رفاهی با شرط حفظ 
آثار تاریخی و مرمت ملکی صادر شده است. این ملک 

در سال 1396 مجوز ساخت با حفظ آثار تاریخی و مرمت 
گرفته است.« » نوروز تقی پور« بخش های واجد ارزش این 
خانه  قاجاری را جداره و سردر ورودی ملک تا انتهای بخش 

سمت راست آن و زیرزمین خانه می داند و می گوید: 
»ضوابط ساخت خانه های تاریخی به مالک اعالم شده 

و طرح و نقشه  ساخت زائرسرا توسط کارشناسان 
میراث فرهنگی بررسی شده است.مالک 

باید پروژه  را طبق ضوابط تعیین شده 
عملیاتی کند.« 
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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

مراکز خرید و پاساژها 
را ایمن سازی کنید

منطقه17 بازارهای متعددی از جمله پوشــاک، 
مبل، ســرامیک و بازار آلومینیوم دارد که همه روزه 
افراد زیادی از مناطق و شهرهای مختلف برای خرید 
به آنجا مراجعه می کنند. ســاکنان منطقه هم جزو 
همین افراد هســتند و برای انتخاب و خرید وسایل 
مورد نیازشان مجبورند وارد ساختمان ها و پاساژهایی 
شوند که سال ها از ساخت آنها می گذرد. تأسیسات 
برقی بسیاری از این مراکز تجاری فرسوده و ناایمن 
و متأسفانه راه پله برخی از آنها مملو از وسایل است. 
اگر حادثه ای مثل آتش سوزی در این ساختمان ها رخ 
دهد، امکان نجات افراد گرفتار وجود ندارد و تلفات 
و خسارت های زیادی به بار خواهد آمد. از مسئوالن 
می خواهیم اقدامی برای افزایش ایمنی پاساژها بکنند 
و اخطار به هیأت مدیره آنها بدهند تا فکری به حال 

این وضعیت کنند. 
الهام منتظری، ساکن محله یافت آباد

پاسخ مسئول
بررسی 91واحد تجاری 

پرخطر
 بــا هدف ارتقــای ایمنی 
و  اداری  ســاختمان های 
تجاری و مراکز بهداشتی 
و درمانــی منطقــه17، 
رفع نواقــص ایمنی آنها 
این  اســت.  شــده  شروع 
اقدام با هدف مقابله با حوادث 
احتمالی، حفظ شرایط ایمنی و پیشگیری از وقوع 
اتفاقات ناگوار انجام شده و کارشناسان ضمن بازدید 
و بررسی این مراکز، نسبت به ابالغ و اخذ تأییدیه 
آتش نشانی به مالکان اقدام کردند. این کار پس از 
ابالغ سازمان بازرسی شهرداری تهران در خصوص 
برنامه های کمیته ایمنی اماکن و ســاختمان های 
ناایمــن انجــام و 91مرکز و ســاختمان ناایمن و 
پرخطر از ســوی سازمان آتش نشــانی و نیروهای 
اداره ساماندهی شهرداری منطقه17 شناسایی شد. 
معصومه غالمعلی

رئیس اداره ساماندهی شهرداری منطقه17 

نهرسازی 
خیابان گودرزی تکمیل شود

چند ماهی است فعالیت های شهری مناسبی در 
محله های منطقه17 درحال انجام است که ضمن 
زیباســازی محله ها و معابر، باعث حل مشــکالت 
زیست محیطی شده است. به عنوان مثال، نهرهای 
قدیمــی در حال جمع آوری هســتند که این کار 
مزایای زیادی دارد. از یک طرف ســبب باز شدن 
معبر و   تردد آســان خودروها در کوچه ها می شود 
و از ســوی دیگر، جانوران موذی مثل موش محلی 
برای زندگــی در نهرها نخواهند داشــت. با اینکه 
این فعالیت در خیلی از خیابان ها انجام شــده، اما 
در خیابان گودرزی به پایان نرســیده اســت. این 
خیابــان پر  تردد اســت و خانواده هــای زیادی در 
آن و کوچه هــای منتهی به آن زندگی می کنند. از 
مسئوالن می خواهیم به نهر این خیابان هم توجه و 

آن را جمع آوری کنند. 
مختار سلیقه ای، ساکن خیابان گودرزی

پاسخ مسئول
بهسازی نهرها ادامه دارد

زیست محیطی  مشکالت 
بــا فعالیت هــای عمرانی 
و خدمــات شــهری در 
همچنین  و  منطقــه17 
تبدیــل نهرهای قدیمی 
بــه کانیــو کاهــش پیدا 
می کنــد. در ایــن زمینه طی 
5ماه اخیر کانیوبنــدی به طول 4هزار و 723متر 
انجــام و در 10روز گذشــته در نواحــی یک و 3 
به ترتیب 135 و صدمتر کانیو اجرا شــده اســت. 
این اقدام ضمــن جلوگیــری از آبگرفتگی معابر 
در زمــان بارش ها، ســبب پیشــگیری از تجمع 
حشــرات و جانوران موذی، کاهــش هزینه های 
الیروبی، زیباسازی بصری شهری و حفظ بهداشت 
محیط زیست می شود. این فعالیت در خیابان های 
آقانوری، قدرت  پاکی، گودرزی و کنارگذر پل قلعه 

 مرغی ادامه دارد. 
محمدرضا افخم
معاون خدمات شهری شهردار منطقه17

مدارس فراموش نشود
نزدیک به 2ســال اســت که مدارس به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا تعطیل شده است و بچه ها 
به مدارس نمی روند. چندوقت پیش وزیر آموزش 
و پرورش اعالم کرد که احتمال بازگشایی مدارس 
در آبان وجــود دارد. اگرچه هنوز این خبر قطعی 
نشــده، اما از مســئوالن شــهرداری می خواهیم 
همانند سال های گذشته اقداماتی برای رسیدگی 
به وضعیت مدارس به خصوص اطراف مراکزی که 
در خیابان های پر تردد قــرار دارند، انجام دهند تا 
دانش آمــوزان با خیال راحــت از عرض خیابان ها 
عبــور کنند. دختر من در دبســتان دخترانه ایثار 
درس می خواند که در خیابان امامزاده حســن)ع( 
قــرار دارد. ایــن خیابان عــرض زیــادی دارد و   
تردد خودروها هم در آن زیاد اســت. الزم اســت 
دانش آموزان ابتدایی این مدرســه   تردد آســانی و 

ایمنی داشته باشند. 
کبری خانمحمدی، ساکن خیابان عبید زاکانی

پاسخ مسئول
مناسب سازی اطراف 

همه مدارس در دستور کار
اقدامــات الزم برای   تردد ایمن 
اطــراف  در  دانش آمــوزان 
همه مــدارس منطقه17 
اســت  انجام  حــال  در 
اجــرای  ادامــه  در  و 
طــرح اســتقبال از مهر، 
حضور  با  تخصصی  نشست 
کارشناسان شهرداری و مسئوالن 
پلیس راهور منطقه و تهران بزرگ برگزار شــد. در 
این طرح که در حال انجام اســت فعالیت هایی از 
قبیل خط کشــی بلوک عابرپیاده و نوشتار مقابل 
مــدارس، نصب تابلو و نرده، ایمن ســازی و برخی 
از طرح ها مثل پلیس مدرســه، اســتفاده از حیاط 
مدارس به عنوان پارکینگ و... در دست اقدام است. 
طی شب های گذشــته، مقابل 15مرکز آموزشی و 

مدرسه خط کشی شد و این طرح ادامه دارد. 
سعید سراج
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه17

فضای سبز بلوارها 
آبیاری شود

اگر به فضای سبزی که در وسط بزرگراه شهید 
چراغی )جوانه( قرار گرفتــه توجه کنید، البه الی 
شمشــادها و درختان معتادان زیادی می بینید که 
مشغول اســتعمال موادمخدر یا استراحت هستند. 
گذشته از این، چندی است که درختان و شمشادها 
آبیاری نمی شــوند و نیروهای شهرداری را مشغول 
آبیاری آنها نمی بینیم. شــاید همین موضوع باعث 
شــده تا معتادها این بخش از بزرگراه را به پاتوق 
خود تبدیل کنند. اگر آبیــاری درختان به صورت 
مرتب انجام شود، ضمن سرسبز ماندن فضای سبز 
این بزرگراه، شاهد تجمع معتادان در این محدوده 
نخواهیم بود. این بزرگــراه در ورودی منطقه قرار 
دارد و مســافران و خودروهای عبوری نباید مناظر 
زشتی ببینند که شایسته این منطقه و ساکنانش 

نیست. 
مرتضی کهن، ساکن محله زمزم

پاسخ مسئول
آبیاری مکانیزه شده است

نوار  سبز  فضای  گذشــته  در 
بزرگراه های  و  بلوارها  میانی 
منطقه به شــکل سنتی و 
با اســتفاده از خودروهای 
تانکردار آبیاری می شــد. 
افزایش  ضمــن  اقدام  این 
هزینه هــا، منجر به هدررفت 
آب و گاهی اوقات گره های ترافیکی در بزرگراه ها 
می شد. برای حل این مشــکالت، شبکه آبرسانی 
در ایــن بخش ها انجام و منجــر به حذف آبیاری 
تانکری شده اســت. تاکنون 5کیلومتر و 750متر 
طول شبکه آبرسانی در فضاهای سبز منطقه انجام 
شــده که می توان به آبرســانی فضای سبز میانی 
بزرگراه های شــهید چراغی و شهید نواب، خیابان 
زمزم، حاشــیه پل امامی محرم و حریم خط آهن 

تهران ـ اهواز اشاره کرد. 
علیرضا فرخی
رئیس فضای سبز منطقه 17

 ابوذر چهل امیراني

  همه ما در قبال محله و شهری که در آن زندگی می کنیم، مسئولیم. در کنار اینکه هرکدام از ما باید در نگهداری از 
تجهیزات شهری و  آباد نگه داشتن محله خود تالش کنیم، الزم است در زمان مشاهده مشکل یا نقصی در اطراف خود، 
آن را به مسئوالن ذیربط اطالع دهیم تا نسبت به حل آنها اقدام کنند. در این صورت شهروند مسئولی خواهیم بود و 
به تبع آن مسئوالن نیز پاسخگو خواهند شد. راه های زیادی برای اعالم مشکالت و نیازهای شهری وجود دارد که یکی 
از آنها اعالم نواقص به سامانه137 است. در کنار این سامانه، شما می توانید با شماره 23023483 هم تماس بگیرید و 

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

برای اعالم مشکالت محله خود با ما تماس بگیرید

پـیگیری از ما
 پـاسخ از مسئوالن



 چهارشنبه  28 مهر 1400   شماره 824 

20
 19

18
17 16 مناطق

 نشانی: خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک14  کد پستی: 196665338  صندوق پستی: 45956-19666  تلفن:23023100   دورنگار:23023488

 مدیر هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرایی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / میالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچینی و تصحیح: منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان/ فهیمه شیرازی

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 سردبیر: مهدی  علیپور

 دبیر تحریریه:  سروش جنابی
 تحریریه:  ابوذر چهل امیرانی

رضا نیک نام/ نصیبه سجادی/ زهرا بلندی
مریم قاسمی/ رابعه تیموری

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

خبرستان

توزیع نوشت افزار بین 
دانش آموزان نیازمند منطقه 18

به همت اداره اجتماعی ناحیه یک شــهرداری 
بیــن  نوشــت افزار  بســته های  منطقــه18 
نیازمند توزیع شــد. »سیدمحمدجواد  دانش آموزان 
بهشتی« شــهردار ناحیه یک منطقه18، با بیان این 
خبر گفــت: »از ماه ها قبل شناســایی دانش آموزان 
نیازمند آغاز و طی مدت تعیین شده آنها را شناسایی 
و اسامی شــان در بانک اطالعات ناحیه یک ثبت شد. 
در مرحله بعد بســته بندی نوشــت افزار انجام و به 2 
صــورت مراجعه به در منازل مســکونی و یا مراجعه 
حضوری دانش آموزان در ساختمان ناحیه یک و اداره 

اجتماعی، این بسته ها دراختیارشان قرار گرفت.«
»نسرین جمالی« مدیر اداره اجتماعی ناحیه یک 
منطقه18 ارزش مادی هر بسته نوشت افزار را 500 تا 
600 هزار تومان برآورد می کند که شامل کوله پشتی، 
جامدادی، مداد نوکی و جعبه نوک، 2جعبه مدادرنگی، 
دفترچه های40، 60، 80 و صدبرگ، 10 عدد خودکار 

به رنگ های مختلف، تخته شاسی و... است. 

بهره برداری از نخستین خانه 
محیط زیست منطقه 19

نخستین خانه محیط زیست منطقه19 در سرای 
محله شــکوفه جنوبی آغاز به کار کرد. معاون 
خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه19 با 
اشــاره بــه اینکــه نهادینه ســازی فرهنــگ حفظ 
محیط زیست یکی از رویکردهای اصلی محیط زیستی 
منطقه است، گفت: »در همین زمینه نخستین خانه 
محیط زیست منطقه با محوریت ایجاد فرصتی برای 
تعامل مشــترک مدیریت شــهری و شــهروندان در 
اطالع رسانی و پایش وضعیت محیط زیست منطقه در 
سرای محله شکوفه جنوبی آغاز به کار کرد که اهمیت 
زیادی در ارتقای دانش کاربردی و مهارتی شهروندان 
درخصوص موضوعات زیســت محیطی با استفاده از 
دانش متخصصــان دارد.« »مجید صبــوری« افزود: 
»شناســایی داوطلبان، فعاالن و صاحب نظران حوزه 
محیط زیســت که عالقه منــد به فعالیــت در خانه 
محیط زیســت هستند، تشــکیل بانک اطالعاتی در 
ســامانه جامع محله ها اعم از جمعیت ساکن منطقه، 
افراد فعال، سازمان های مردم نهاد، مدارس، مساجد 
و...، برگزاری جشــنواره ها و نمایشگاه های محله ای و 
منطقه ای، برگزاری کارگاه های آموزشی و... از جمله 
فعالیت های خانه محیط زیست این منطقه محسوب 

می شود.«

رفع مشکالت شهری 
خانواده شهدا

مسئوالن ناحیه3 شهرداری منطقه16 با مراجعه 
به در منازل خانواده معظم شــهدا به بررســی 
مشکالت شــهری که از ســوی آنها مطرح می شود 
می پردازنــد.  »هــادی مــالزاده« شــهردار ناحیه3 
شهرداری منطقه16 در این باره گفت: »خانواده معظم 
شــهدا در بین شــهروندان از جایگاه و منزلت باالیی 
برخوردارنــد و به عنوان افراد امیــن و مورد اطمینان 
شــهروندان می توانند مشکالت فراموش شده محله و 
شهر را بازگو و مطالبه کنند.   بنابراین برنامه دیدار با 
خانواده های معظم شــهدا در طول هفته انجام و رفع 
مشکالت و تحقق خواسته آنان در دستور کار مدیران 
مربوطه در ناحیه3 از جمله اداره های اجتماعی، فنی و 
ترافیک، شهرسازی، خدمات شهری و... قرار می گیرد.

هویتپیشخوانپیشخوان

راز کوچه آب انبار 

تا چند سال پیش در فاصله چند متری خیابان عبید زاکانی کوچه  ای به نام کوچه »آب انبار« 
وجود داشت که در ابتدای آن ساختمان بزرگی به چشم می خورد. این ساختمان که همیشه 
در آهنی کوچک و میله ای آن بسته بود، طاقی ضربی داشت. دیوار آجری آن سیاه و کبره بسته 
بود و انتهای پلکان پهن و مدور آن به حفره ای گود و وســیع می رسید. »عباس عرب زاده« از 
اهالی قدیمی محله امامزاده حسن)ع( است و قصه این بنای قدیمی را خوب می داند. او تعریف 
می کند: »قدیم که درمحله امامزاده حســن)ع( خانوارهای انگشت شماری زندگی می کردند، 
در اینجا آب انباری قرار داشت که حوضچه ای گود و دایره ای شکل در ته آن بود. حوضچه به 
اندازه یک تانکر آب گنجایش داشــت و شب ها از آب روانی که از محله های اطراف سرچشمه 
می گرفت، پر می شد تا خانواده ها برای مصرف روزانه خود از آن استفاده کنند. کم کم از منبع 
آب کارخانه کیان تایر لوله آب تمیز به آب انبار کشــیدند. شیر آب در ته حوضچه قرار داشت 
و بچــه و پیر و جوان با ســطل و دیگ و قابلمه از پله های پهن پاییــن می رفتند و به نوبت 
ظرف های شان را پر از آب می کردند.« عرب زاده درباره روش تأمین آب شرب محله می گوید: 
»این آب مصرف خوراکی نداشــت و اول هر هفته آب یارها با گاری های دستی یا اسبی برای 
خانواده ها آب آشــامیدنی می آوردند. هر خانوار می توانست به اندازه چند حلب و برای مصرف 
یک هفته خود آب بخرد که قیمتش 5 زار)ریال( می شد. وقتی آب لوله کشی به محله ها راه پیدا 

کرد و سر هر کوچه یک فشاری آب آشامیدنی گذاشتند، آب انبار از رونق افتاد.« 

دهکده برنز 
در سال های دور ساکنان 
باقراف  جعفرآباد  روســتای 
اغلب از طریق کشــاورزی و 
می کردند،  ارتزاق  دامپروری 
کارگاه  چند  شکل گیری  اما 
تولید  و  کوچک ریخته گری 
آینه و شــمعدان های برنزی 
تغییــرات بنیادینی را برای 
آن بــه همــراه آورد. ایــن 
روستای حدوداً 200ساله از 
تعداد  افزایش  با  سال1390 

واحدهای صنفی در بخش تولید مشــتقات برنزی به دهکده برنز معروف شــد. با گسترش 
کارآفرینی و ایجاد اشــتغال برای جوانان اکنون حدود 60کارگاه تولیدی در این روستا وجود 
دارد که با اشتغالزایی برای بیش از 200نفر از ساکنان روستا و 500نفر از روستاهای اطراف 
به تولید لوستر، آینه و شــمعدان های برنزی می پردازند. روستایی که سال1395 در دومین 
نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر به عنوان 30روستای دارای محصول استان تهران 
و جزء یک صد روستای برتر کشــور معرفی شده، در بخش آفتاب شهرستان تهران، بزرگراه 
شــهید هاشمی، قبل از بهشت زهرا)س( واقع شده است. مسیر ورودی روستا پر از فضاهای 
بایر اســت، اما بعد از داخل شدن به خیابان اصلی کم کم فروشگاه های لوازم برنزی به چشم 
می خورد. خیابان اصلی این روستا به راسته تجاری محصوالت برنزی تبدیل شده و در قسمت 
پشتی بیشتر فروشــگاه های آن کارگاه های تولیدی تعبیه شده است. حضور خریداران جزء 
در روســتا نشان می دهد فروشندگان عالوه بر پذیرش سفارشات عمده به فروش جزئی این 
محصوالت هم می پردازند. برای دسترســی با خودرو شــخصی باید خود را به بزرگراه شهید 
هاشمی، جاده جعفرآباد باقراف برسانید. ایستگاه مترو پاالیشگاه هم در نزدیکی این بازار قرار 

گرفته است.

پاتوق محله

رابعه تیموری

زهرا بلندی

الو محله

خبر خطی

پاسخ مسئول رفع خطــر از دریچه های 
آسیب دیده به درخواست شهروندان و 
طی بازدیدهــای روزانه توســط عوامل 
اجرایی واحد 137در محله اجرا می شود 
که جوشکاری در دریچه های آسیب دیده 
کوچه40 محله دولتخواه جنوبی نمونه ای 

از آن است. 
رضا رضانژاد
رئیس واحد137 شهرداری ناحیه3 

مرمت دریچه های فاضالب
دریـــــچه های  مرمـــت  منطقه 19 
آســیب دیده یکی از درخواست های مهم 
اهالــی محلــه دولتخواه جنوبی اســت. 
دریچه های آســیب دیده فاضالب موجب 
بروز خطراتی برای شهروندان و خودروها 
می شــود و نیاز اســت خیلی زود به این 

موضوع رسیدگی شود. 
مسعود مرادی
ساکن محله دولتخواه جنوبی

منطقه 19  تیم واکسیناســیون سیار 
با هدف تسریع در روند تزریق واکسن 
به شــهروندان در منطقه19 مســتقر 
شده اســت و با مراجعه به در منازل 
سالمندان، خانواده معظم شهدا، افراد 
دارای معلولیت و... که امکان حضور در 
مراکز واکسیناسیون را ندارند، خدمات 
واکسیناسیون ارائه می کند. شهروندان 
برای استفاده از این خدمات با شماره 
شهرداری  سالمت  اداره   55522211

منطقه19 تماس بگیرند. 

منطقه 20  دســتگیری ســارقان در 
3ماه دوم ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته حدود50درصد 
افزایش یافته اســت. به گفته فرمانده 
انتظامی شهرستان ری، در این مدت 
وقوع جرم10درصد کاهش و کشفیات 
در حدود14درصــد افزایش داشــته 
جلیلیان«  »دوستعلی  سرهنگ  است. 
پلیس های  و  فرماندهی  ایجاد ســتاد 
تخصصی در شهرســتان ری را عامل 

کاهش جرم و بزه عنوان کرد. 

منطقه 20  رئیــس اداره تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی شهرســتان ری از 
کاهش46درصــدی تعــداد مقــرری 
بگیــران بیمه بیکاری در شهرســتان 
ری نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته خبــر داد. »مجید شــایق« 
گفت: »بازگشــت بسیاری از کارگران 
به محــل کار و راه انــدازی واحدهای 
تولیدی جدید موجــب کاهش تعداد 
پرونده مقرری بگیــران بیمه بیکاری 

شده است.«

منطقــه 19  رفع نازیبایی های بصری 
معابر شــهری و تبلیغات غیرمجاز در 
بلوار  منطقه همچــون  اصلــی  معابر 
شکوفه، ورامینی و شقایق انجام شد. 


