
5 نفر از دانش آموزان منطقه 7 
موفق به ساخت پاک کننده های ارگانیک شدند

اینگروهجستوجوگر
حفظ کردن مو به موی آنچه در کتاب های تاریخ و جغرافیا نوشــته شده، 
حل کردن مسئله های گاه پیچیده کتاب های ریاضی، انجام ابتر آزمایش های 
کتاب های علوم در آزمایشگاه های مدرسه که تجهیزات آنها بسیار محدود 
اســت و درس پس دادن های تکراری و اضطراب آور، روش آموزش معمول 

مدارس در ایران است.
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بنای تاریخی و ارزشمند حمام 
سرپولک  گذر  در  ســرپولکی 
واقــع در منطقه 12 در ســایه نبود 
نظارت و بی توجهی به هویت تهران 
در آستانه تبدیل شدن به انبار است. 
گذر و محله ســرپولک در تقاطع 
خیابان هــای بوذرجمهــری )پانزده 
)مصطفــی  ســیروس  و  خــرداد( 
خمینی( و در نزدیکــی بازار تهران 
قرار دارد و از گذرهای معروف تهران 
قدیم محسوب می شود. در نزدیکی 
این محــل، بــازار آهنگــران، بازار 

چهارســوق و بقعه چهل تن قرار دارد. گرمابه و مســجد سرپولک هم در 
میان اهالی معروف اســت.  حمام سرپولکی طراحی و معماری خاص و 
زیبایی دارد و جزء بناهای تاریخی تهران محسوب می شود. این روزها به 
جــای تبدیل کردن این بناها به یک فرصت و تعیین کاربری های جدید 

و بهره برداری درست از آنها، به حال 
خود رها شــده اند تا کم کم تخریب 
شــوند و از بین برونــد. حمام های 
قدیمي شــهر تهران در روند احیاي 
بناهــاي هویتي مغفــول مانده اند و 
سرنوشتی چون سینماهای الله زار در 
انتظار آنهاست. به گفته »محمدرضا 
درودی« متخصص حوزه شــهری و 
استاد دانشگاه، تا زمانی که مدیریت 
شهری سیاست خود را تغییر ندهد 
و برنامــه ای برای حفظ و حراســت 
بناهای تاریخی و ارزشــمند نداشته 
باشد، باید شاهد تخریب و نابودی این گونه بناها باشیم.« او به راهکارهای 
حفظ میراث تاریخی  اشــاره و عنوان کرد: »بخش اعظمی  از بناها مالک 
خصوصی دارند و بنابراین متولیان با دادن امتیازاتی چون تغییر کاربری 

درست و اصولی می توانند آنها را به حراست این بناها ترغیب کنند.«

تیتر یک

هشدار، تغییر کاربری حمام سرپولکی به انبار! 

ساخت ایستگاه تقاطعی جدید مترو در خیابان ولی عصر)عج(
عملیات ســاخت ایستگاه تقاطعی خطوط 2 و 3 مترو امسال در خیابان ولی عصر)عج( شروع 
می شــود.  پس از بهره برداری از خطوط 2 و 3 مترو قرار بود ایستگاه تقاطعی این خطوط حوالی 
دانشــگاه افسری امام علی)ع(، ساخته شــود که به گفته »علی امام« مدیرعامل شرکت راه آهن 
شهری تهران و حومه به دلیل وجود برخی از مشکالت این کار انجام نشد.  او گفت: »با توجه به 
پر تردد و پرازدحام بودن این خطوط قطعًا ایســتگاه تقاطعی الزم است. بنابراین با پیگیری های 
شهرداری تهران ساخت این ایستگاه در دستور کار قرار گرفته است و امسال عملیات عمرانی آن 
شــروع می شود.« او با بیان اینکه  تردد مســافر در خطوط 2 و 3 مترو، قطعًا کار را سخت و کند 
می کند، گفت: »  تالش می کنیم از همه ظرفیت ها برای پیشبرد برنامه ها استفاده کنیم.« به گفته 
مدیرعامل شــرکت مترو، اگر کارها براساس برنامه ریزی ها پیش رود، 2 سال دیگر این خط مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 

معضل پارک خودرو مقابل کاخ گلستان حل می شود
پارک خودرو توســط کارکنان برخی از نهادها و اداره ها 
در پیاده راه مقابل کاخ گلســتان به یک معضل تبدیل شده 
است و شهروندان از این بابت گالیه دارند. به گفته شهردار 
منطقه 12 مکاتباتی انجام شده است و به زودی این مشکل 
حل می شود.  »علی محمد سعادتی« با اشاره به این مشکل 
پیش آمده گفت: »شــیوع کرونا از یک سو و اعمال نشدن 
طرح ترافیک از ســوی دیگر سبب شده کارکنان نهادها و 
اداره های مختلف مانند وزارت اقتصاد، وزارت دادگســتری، 
قوه قضاییه، برخی از بانک ها، ســازمان بازرسی کل کشور، 
وزارت امور خارجه و اداره ثبت، از خودرو شخصی استفاده کنند و از این رو درخواست پارک خودروها 
در محدوده پیاده راه های منطقه را دارند.« او ادامه داد: »با توجه به شرایط بحرانی سعی کرده ایم با 
این نهادها مدارا کنیم و اجازه پارک خودرو را به آنها بدهیم. می پذیریم حق با شهروندان است و برای 
رفع این معضل مکاتباتی انجام داده ایم و از مسئوالن نهادهای مختلف خواسته ایم تا محدودیت هایی 
برای استفاده از خودروهای شخصی اعمال کنند.« به گفته سعادتی با اعمال طرح ترافیک، شهرداری 
منطقه 12 هم نظارت های سختگیرانه ای در این مورد خواهد داشت: »کاخ گلستان در میدان 15 
خرداد تهران در فهرســت آثار جهانی ثبت شده و تنها اثر جهانی پایتخت به شمار می رود و قطعًا 

نمی خواهیم به این بنای ارزشمند آسیبی وارد شود یا مسیر رفت وآمد شهروندان سد شود.«

چهره
 »اسداهلل اسداللهی« 

کارگر خدمات شهری نمونه در محله راه آهن:
نیازمند همراهي تان 

براي حفظ سالمت عمومي 
هستیم

تریبون

سفره یکی شویم

منطقه11

ســال   26 کــودک«  »بنیــاد 
تــالش کــرده اســت تا مســیر 
بااســتعداد  دانش آموزان  تحصیل 
و کم برخــوردار را همــوار ســازد 
و پیوســته در راســتای مأموریت 
همانا حمایت  که  ســازمانی خود 
از ایــن دانش آموزان اســت، گام 

برداشته است. 
بالیــای  دشــوار  شــرایط  در 
طبیعــی مانند ســیل و زلزله هم 
بــا مهربانی همیــاران، به حمایت 
خانواده هــای  و  دانش آمــوزان  از 
آنان می شــتابد تــا روند تحصیل 
ایــن  دانش آمــوزان دســتخوش 

نامالیمات نشود. 
شــیوع ویروس کرونــا نیز مهر 
و  نکــرد  بی فــروغ  را  همیــاران 
با  بنیاد کــودک  نمایندگی هــای 
اقدام  همدلــی  همین همیــاران، 
بــه تهیه و توزیع اقالم بهداشــتی 
خانواده هــای  بیــن  ضــروری  و 
دانش آموزان بورسیه کردند تا آنها 
بي دغدغه  را  پیش آمده  بحران  نیز 

در خانه بگذرانند. 
شــیوع  روزهای  نخســتین  از 
ویــروس کرونا تا کنون، مددکاران 
نقــاط  اقصــی  در  بنیادکــودک 
اطالع رســانی درباره  بــه  ایــران 
رعایت بهداشــت فــردی و توزیع 
رایــگان اقــالم بهداشــتی بیــن 
بورسیه  دانش آموزان   خانواده های 

پرداختند. 
عــالوه  مناطــق  برخــی  در 
بــر دانش آمــوزان کم برخــوردار 
بنیاد کــودک، به کــودکان کار و 
دستفروشــان نیز چگونگی رعایت 
داده شده  آموزش  بهداشت فردی 

است. 
اگرچه شــیوع کرونا نمی گذارد 
دســتان  در  را  دســتانمان 
خانواده های دانش آموزان بگذاریم، 
اما با مهر افــزون همیاران با آنان 

همدل شدیم. 
تمــام  منظــور  همیــن  بــه 
نمایندگی هــای 36 گانــه بنیــاد 
کــودک در سراســر ایــران برای 
وســعت بخشیدن به ســفره های 
کوچکی که در این روزهای سخت 
کوچک تر هم شده است، با اهدای 
سبد مواد غذایی و بن کارت خرید 
از فروشگاه های زنجیره ای، به یاری 
خانواده دانش آموزان تحت حمایت 

مؤسسه شتافتند. 
از همین تریبون از شــهروندان 
دعــوت می کنــم برای پیوســتن 
به کمپین »ســفره یکی شــویم« 
 به وبســایت مؤسســه به نشــانی 
مراجعــه   www.childf.org

کنند. 

بهسازی و استانداردسازی شهربازی پارک شهر 
رئیس اداره مشارکت های شهرداری منطقه 12 از بهسازی 
و استانداردسازی شهربازی پارک شهر خبر داد.  صبوری با اعالم 
این خبر گفت: »طرح بهســازی و استانداردسازی شهربازی 
پارک شهر طی قرارداد BOLT بین سرمایه گذار و شهرداری 
منطقه 12 اجرا شــد و در تیرماه امسال شاهد بهره برداری 
از ایــن مجموعه خواهیم بــود.« او میزان ســرمایه گذاری 
صورت گرفته در طرح بهســازی و استانداردسازی شهربازی 
پارک شــهر را 5 میلیارد تومان اعالم و اظهار كرد: »بهسازی 
شهربازی مستهلک پارک شــهر یکی از دغدغه های اصلی 
شهرداری منطقه 12 بود و با استانداردسازی این مجموعه ضریب ایمنی آن ارتقا می یابد و خانواده ها 
می توانند با خیال آسوده از این مجموعه تفریحی استفاده کنند.« رئیس اداره مشارکت های شهرداری 
منطقه 12 در ادامه با  اشاره به محدودیت فضاهای تفریحی به دلیل بافت مسکونی و تجاری متراکم 
منطقه گفت: »با توجه به این مهم کوشیدیم تا با بهسازی و ایمن سازی شهربازی پارک شهر شرایطی 

فراهم کنیم تا مردم ساکن در منطقه بتوانند از این امکان بهره مند شوند.« 

 کارگــر خدمــات شــهری محله 
راه آهن هستم و در 2 شیفت کاری 
به نظافت محله می پــردازم. همه اهالی 
محله را دوســت دارم و معتقدم ما کنار 
هــم می توانیم محله ای پاکیزه داشــته 
باشیم. یکی از بزرگ ترین معضالت ما در 
محله راه آهن در روزهای شــیوع کرونا 
رها کــردن ماســک و دســتکش های 
استفاده شده در محله است. این زباله ها 
خطرناکند و وجودشان در معابر سالمت 
همــه، به خصوص کــودکان، را به خطر 
و  کمــک  بــا  بنابرایــن  می انــدازد. 
همراهی تان، کارگران خدمات شهری را 
در پاکســازی محله از این زباله ها یاری 
کنید. مشــکل مهم دیگری که از اهالی 
محله خواهش می کنیم ما را در رفع آن 

وجــود  کننــد،  یــاری 
ته ســیگارهای رهاشده در 
گوشــه و کنار محله است. 
بارها و بارهــا در حین کار 

دیــده شــده کــه این 
ته ســــــیگارهای 

ه  شــد ها ر
ســــط  تو
یا  پرندگان 
به  گربـه ها 
غذا  جــای 
خــــورده 
و  می شـود 

جان آنـها به 
می افتــد.  خطــــر 
عزیز  همســایه های 
نکنید که  فرامــوش 
زباله هــای خــود را 
ساعت 9 شب بیرون 
موقع  به  تا  بگذارید 
کارگــران  توســط 
شــهری  خدمــات 

جمع آوری شود. 

سیمین حمزه وند چالی
 مدیر واحد ارتباطات و جلب 

مشارکت بنیاد کودک
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خرید ماسک برای نیازمندان با کمک »خیر مؤثر« 
»خیر مؤثر« عنوان پویشی است که با هدف تهیه ماسک برای 

نیازمندان در ایستگاه های مترو راه اندازی شده است. 
شــیوع بیمــاری کرونــا هرچند ســبب ایجــاد فاصله های 
اجتماعی شــد، امــا بیش از گذشــته دل ها را بــه هم نزدیک 
کــرد و پویش هــای خیرخواهانه متعددی برای دســتگیری از 
نیازمنــدان راه اندازی شــد. »خیــر مؤثر« نمونــه ای از همین 
پویش هاســت که با هدف تشویق شــهروندان به کارهای خیر 
و خداپســندانه، تأمین ماســک برای نیازمنــدان و حمایت از 
 زنان سرپرســت خانواری که ماســک ها را دوخته اند، راه اندازی 

شده است. 
مرحله نخســت ایــن طــرح در ایســتگاه مترو چهــارراه 
ولی عصر)عج( اجرا و با اســتقبال خوب شــهروندان مواجه شد. »زهرا بهروزآذر« مدیرکل 
امور بانوان شــهرداری تهران که از بانیان این پویش اســت، با ابراز رضایت از اســتقبال 
شــهروندان گفت: »ماسک ها توسط زنان سرپرســت خانوار دوخته شده است که پس از 
ضدعفونی، بسته بندی می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد. شهروندان هم با خرید آنها 

و اهدای ماسک به نیازمندان، از هر دو قشر حمایت می کنند.«
ایــن کار همچنان ادامــه دارد و به گفته بهــروز آذر در 77 
ایســتگاه پر تردد مترو و ایســتگاه های بی.آر.تی در حال انجام 

است. 
این پویش به همت معاونت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
منطقــه 6 در بازارهــای تره بــار این منطقه هم اجرا می شــود. 
»حبیب اهلل  غفوری« معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 
با اعالم این خبر گفت: »شــهروندان برای تهیه مایحتاج زندگی 
از بازارهای روز خرید می کنند. بنابراین این بازارها بهترین مکان 

برای جلب مشارکت شهروندان در کارهای خیر هستند.«
به گفته او، این روزها تعدادی زیادی از زنان سرپرست خانوار 
مشغول دوخت ماسک هستند: »آنها برای تأمین مخارج زندگی 
باید ماسک ها را بفروشند. بنابراین با راه اندازی این پویش در بازارهای تره بار منطقه از یک 
سو زمینه مشارکت شهروندان در کارهای خداپسندانه فراهم می شود و از سوی دیگر زنان 

سرپرست خانوار ماسک های تولیدی خود را به فروش می رسانند.«

میز خبر

  25
نفر از ساکنان منطقه 6  با شهردار 
منطقه دیدار کردند. این مالقات 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
انجام شد و در آن شهروندان 
مشکالتی را که در زمینه های 

مالی، شهرسازی و اجرای احکام 
داشتند، مطرح کردند و »تورج 

فرهادی« شهردار منطقه 6 
حرف های اهالی را شنید و به 

معاونان و مدیران مربوط دستور 
رسیدگی داد. 

16000
تن آسفالت سال گذشته برای 
مرمت و اصالح روکش آسفالت 
معابر در محله ها استفاده شده 

است. به گفته »علی شاه حسینی« 
معاون فنی و عمران شهردار 

منطقه 11، در فاز اول آسفالت 
خیابان های غفاری، کاشانی، معیری، 

قزوین و قلمستان مرمت شد و 
در فاز دوم هم این کار در خیابان 

کارگر انجام می شود. 

ورزش در بن بست دیدار
بایــر جنب  زمیــن 
در  دیــدار  بن بســت 
راســتای خدمت رسانی 
مطلوب به شــهروندان، 
تبدیل بــه زمین بازی 

شده است. 
شهردار ناحیه 5 منطقه 6 با اعالم این 
خبر گفت: »این زمین بایر طی ســال های 
گذشــته به فضای بی دفاع شهری تبدیل 
شــده بود و اهالی از ایــن بابت گالیه مند 
بودند. بنابراین با هماهنگی های انجام شده 
و حمایت شــهردار منطقــه، این زمین به 
یک فضای ورزشی مناســب تبدیل شده 

است.«
»فرزاد هنرور« ادامه داد: »این زمین به 
رشته های ورزشی چون فوتبال، بسکتبال، 
والیبال و تنیــس روی میز اختصاص داده 
شده است که پس از اجرا و اتمام طرح های 
بــه  بــه زودی  فاصله گــذاری اجتماعــی 
بهره برداری می رسد و در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد.«
شــهردار ناحیه 5 در ادامه به توســعه 
فضای سبز محله دوستان هم  اشاره و عنوان 
کرد: »برای توســعه فضاهای ســبز محله 
دوســتان از حاشــیه بزرگراه شهید همت 
تا منظرگاه تونل رســالت، فضای مناسبی 
وجود دارد که قرار است به تفرجگاه تبدیل 
شــود.« به گفته او برنامه ریزی برای ایجاد 

این تفرجگاه در حال انجام است. 

خبر
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اشتراک رایگان بیدود برای
مثبت13

  »بیدود« عنوان دوچرخه های نارنجی است که شهروندان به طور اشتراکی از آنها استفاده می کنند و به همین 
دلیل دوچرخه های اشتراکی هم نامیده می شوند. این وسیله حمل و نقل پاک با هدف کاهش آلودگی هوا و کم 
کردن بار ترافیک، وارد ناوگان حمل و نقل همگانی شده است. به دلیل محبوبیت بیدود بین مردم، امسال برای 

نخستین بار طرح ویژه دانش آموزی برای استفاده نوجوانان باالی 13 سال از این دوچرخه ها اجرا می شود.  

زینب زینال زاده 

مهر ســال گذشــته بود که همزمان با 
نواخته شــدن »زنگ مدرســه« طرحی با 
عنوان »زنگ دوچرخه« شروع شد. مدارس 
منطقه 11 هــدف این طرح بودنــد و قرار 
شد دانش آموزان دبیرســتان های پسرانه از 
جمله مدارس ابوعلی سینا، هنرستان شهید 
قدوسی و دبیرســتان های آیت اهلل سعیدی 
و چمران و 15 شــهریور، برای رفت و آمد به 
مدرسه به جای سرویس از دوچرخه استفاده 
کنند.  تأمین دوچرخــه برای دانش آموزان، 
مهم تریــن کاری بــود که در طــرح زنگ 
دوچرخــه باید انجام می شــد. بنابراین 31 
دستگاه دوچرخه توسط معاونت حمل ونقل 
شــهرداری منطقه 11 تهیه شد و در اختیار 
مدیــران مدارس قرار گرفــت. دانش آموزان 
استقبال بســیار خوبی از این طرح کردند، 
اما محدود بودن دوچرخه ها مشکالتی ایجاد 
کرد.  »مریم عسگری پور« کارشناس سازمان 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران در 
گفت و گــو با خبرنگار ما از تــداوم این طرح 
و انجام کارهــای الزم برای جایگزین کردن 
دوچرخه به جای ســرویس مدارس خبر 
می دهــد و می گوید: »مطالعات اولیه 
طرح زنگ دوچرخه به پایان رسیده 
است و 20 مدرسه در مناطق 6، 
7، 11 و 12 انتخاب شده اند که 
مرحله اول در مدارس مناطق 
6 و 11 اجــرا می شــود.« به 
گفته او با اجــرای این طرح، 
دانش آموزان می آموزند که باید 
از کاله ایمنی استفاده کنند و 
در مسیرهای امن رکاب بزنند و 

به قوانین احترام بگذارند. 
عســگری پور به نقش استفاده از 
دوچرخه در ســبک زندگی سالم اشاره 
و عنوان می کنــد: »  کم تحرکی دانش آموزان 

سبب شیوع چاقی بین آنها می شود، بنابراین 
اســتفاده از دوچرخه که یک وسیله ورزشی 
هم محســوب می شــود، دانش آموزان را به 
تحــرک و جنب و جــوش ترغیــب می کند. 
همچنین استفاده از دوچرخه نیازمند رعایت 
برخی از اصول و قوانین اســت که احترام به 
همین قوانین زمینه آشنایی دانش آموزان با 
سبک زندگی قانونمدار را فراهم خواهد کرد.« 
به گفته عســگری پور، پلیس راهور، معاونت 
حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری مناطق و 
والدین و دانش آموزان در این طرح مشارکت 
دارند. عالوه بر تعداد محدودی دوچرخه که در 
اختیار مدیران مدارس قرار گرفته، تسهیالتی 
هم برای خرید دوچرخه به دانش آموزان داده 
می شود. عســگری پور می گوید: »با توجه به 
وسعت کار قطعًا با کمبودهایی مواجه خواهیم 
شــد. بنابراین درصددیم تا با ارائه تسهیالتی 
چون وام خرید دوچرخه یا معرفی مکان هایی 
که بــا تخفیف ویــژه دوچرخــه در اختیار 
دانش آموزان قرار می دهنــد، زمینه را برای 

اجرای بهتر و گسترده تر طرح فراهم کنیم.«

دوچرخه های نارنجی در خدمت 
دانش آموزان

قرار بود مدیران شهری تسهیالتی برای 
خرید دوچرخه بــه دانش آموزان ارائه دهند. 
کارشناســان پس از بررسی های الزم به این 
نتیجه رســیدند که از امکان دوچرخه های 
بیدود اســتفاده کنند و این کار با مشارکت 
خوب مســئوالن شــرکت بیدود انجام شد. 
به گفتــه »یعقــوب آزاده دل« مدیر واحد 
توســعه حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری تهــران، دانش آموزان 
مقطع دبیرستان که باالی 13 سال هستند، 
می تواننــد به مــدت یک ســال از خدمات 

دوچرخه های بیدود استفاده کنند. 

برای 
نخستین 

بار در مدارس 
مناطق مرکزی 

اجرا می شود

شرایط عضویت 
بیدود

برای عضویت البته شرایطی وجود دارد. دانش آموزان 
نباید عضو بیدود باشند. همچنین افرادی که مایل به 

دریافت کارت عضویت هستند، باید تلفن هوشمند داشته 
باشند تا بتوانند از اپلیکیشن بیدود استفاده کنند. کارت 

عضویت برای یک سال صادر می شود و پایان سال دیگر اعتبار 
نخواهد داشت.

البته دانش آموزانی که دوچرخه سواری بلد نیستند از این طرح 
بی بهره  نمی مانند و به گفته مدیر واحد توسعه حمل و نقل 

پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، 
 courses. studentbike.ir می توانند به سایت

مراجعه و در کالس های آموزش مجازی 
شرکت کنند. 

تخفیف ویژه 
دانش آموزان

دانش آموزان و معلمان برای استفاده رایگان از 
دوچرخه های بیدود باید کارت عضویت داشته باشند. 

هزینه کلی برای استفاده عموم از این دوچرخه ها شامل 
هزینه عضویت یکساله و بیمه و دیگر هزینه ها در 

مجموع 129 هزار و 500 تومان است که دانش آموزان 
با پرداخت 10 هزار تومان کارت عضویت می گیرند 

و به مدت یک سال می توانند رایگان از 
دوچرخه های بیدود برای رفت و آمد به 

مدرسه استفاده کنند.

بیدود در خدمت مدارس منطقه6
امسال مدارس پسرانه منطقه 6 به جمع مدارسی که 

دانش آموزانشان می توانند از دوچرخه های بیدود استفاده کنند، اضافه 
می شود و دانش آموزان پس از ریشه کنی بیماری کرونا و بازگشایی مدارس 

و شروع سال تحصیلی می توانند با دوچرخه به مدرسه بروند. »محمد عندلیب« 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار منطقه 6 با ابراز خرسندی از اجرای این 

طرح می گوید: »ارائه کارت عضویت به دانش آموزان و استفاده رایگان یکساله از 
دوچرخه های اشتراکی، بهترین عامل برای ترغیب این قشر به دوچرخه سواری و 

توسعه حمل و نقل پاک در جامعه است.«
به گفته او تعداد مدارس مشخص نشده است: »طبق بخشنامه ارائه شده در 

مرحله اول پسران دبیرستانی که کمتر از سرویس استفاده می کنند، می توانند 
در این طرح شرکت کنند.« دانش آموزان پسر منطقه 6 برای ثبت نام و 

دریافت کارت عضویت دوچرخه های اشتراکی با همراه داشتن کپی 
کارت ملی و شناسنامه می توانند به بوستان آموزش ترافیک 

شیخ بهایی در شهرک والفجر مراجعه کنند. دانش آموزان 
منطقه 11 هم به اداره آموزش شهروندی در ساختمان 

شماره 2 شهرداری منطقه بروند و با ارائه 
مدارک، ثبت نام کنند.«
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مهدی اخوان ثالث، دهم اســفند 1307 در مشهد 
به دنیا آمد. عالقه زیادی به ادبیات و شــعر و شاعری 
داشــت و به دنبال عالقه اش رفت و به شاعر پرآوازه و 
موسیقی پژوه ایران تبدیل شــد. اخوان ثالث در شعر 
کالسیک فارسی بسیار توانا بود و پس از مدتی به شعر 
نو هم گرایش پیدا کرد. در سال پایانی عمرش از طرف 
خانه فرهنگ معاصر آلمان به این کشــور دعوت شد 
و برای مدتی در آنجا زندگی  کرد. او شــهریور 1369 
به تهران بازگشــت و 40 روز از بازگشــتش به کشور 
نمی گذشــت که دیده از جهان فروبست و در توس، 
کنار آرامگاه فردوســی، به خاک سپرده شد. منزل او 
در خیابــان فاطمی  به دلیل قدمت و معماری خاصی 
که دارد، مورد توجه فرهنگ دوستان قرار گرفت و برای 
حراست و نگهداری از آن که یادگار اخوان ثالث است، 

خواستار ثبت ملی آن شدند. 

 پس از اتمام مرمت توسط 
شرکت توسعه فرهنگی شهرداری تهران

 منزل اخوان ثالث 
میزبان شهروندان می شود

  پالک شــماره 31 کوچه خجسته در خیابان 
به دهه40 است  فاطمی، خانه ای قدیمی  متعلق 
که »مهدی اخوان  ثالث« در آن زندگی می کرد. 
زمان دقیقی از سال ساخت این خانه در دست 
نیســت، اما مهر سال 1382 در لیست آثار ملی 
ایران ثبت شده است. شهرداری منطقه6 سال ها 
قبل آن را تملک کرد تا پس از مرمت به »خانه 
ثالث« تبدیل شود، وقفه ای  اخوان  موزه مهدی 
در عملیات عمرانی پیش آمد تا اینکه شهریور 
سال 1397 این ملک در اختیار شرکت توسعه 
فضاهای فرهنگی شهرداری تهران قرار گرفت و 
پس از اتمام فاز مطالعاتی، عملیات عمرانی آن 

شروع شد. 

زینب زینال زاده

منطقه6

این خانه ســال ها بدون اســتفاده بود تا اینکه 
فرزندش »مزدک اخوان ثالث« و چند عضو شورای 
 شهر تهران خواستار تعیین تکلیف این خانه شدند. 
همین پیگیری ها ســبب شد شــهرداری منطقه6 
خانه را در اختیار شرکت توسعه فضاهای فرهنگی 
شــهرداری تهران قرار دهد تا به خانه موزه تبدیل 

شود. 
به گفته مدیرعامل شــرکت توســعه فضاهای 
فرهنگی شهرداری تهران، شــهریور سال گذشته 
همزمان با ســالگرد درگذشت این شــاعر پرآوازه 
کشــور، عملیات مرمت و احیای خانه موزه شروع 

شد. 
»علیرضا آقایی« با اشاره به سختي احیاي هویت 
تاریخی خانه می گوید: »مرمت و بازسازی بناهای 
تاریخی که ثبت ملی شــده اند، کار دشواری است 
و کارها باید با ظرافت انجام شــود تا خدشه ای به 
هویت تاریخی بناها وارد نشود. بنابراین در مرمت 
خانه اخــوان ثالث هم تــالش می کنیم تا ماهیت 
معماری و حس و حــال تاریخی آن تغییر نکند و 
مردم با حضور در ایــن خانه موزه، حس کنند در 
تاریخ قــدم می زنند.« او ادامه می دهد: »امیدواریم 
موزه آرایی این خانه به نحو احســن انجام شــود و 

از آن به عنوان مرکز فرهنگی بهره برداری کنیم.«
آشنایی با آثار شــاعر در قالب خانه موزه اخوان 
ثالث، برگزاری نشست های ادبی مستمر و دوره ای و 
حفظ و نگهداشت آثار، لوازم و وسایل شخصی شاعر 
در فضایی که به آن تعلق دارد، نتایج مرمت، احیا و 

تبدیل این خانه به مرکز فرهنگی خواهد بود. 

مرمت با حداقل هزینه ها
مراحل مرمــت خانه موزه مهدی اخوان ثالث با 
نظارت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فرهنگی 
شهرداری تهران، انجام می شود. او می گوید: »مرمت 
و احیای این خانه با استفاده از ظرفیت های موجود 
در شــرکت انجام می شود و به همین دلیل حداقل 

برآورد هزینه برای آن پیش بینی شده است.«
»احمد استادباقر« ادامه می دهد: »امیدواریم در 
مراحل مختلــف مرمت این بنای ملی هماهنگی و 
انســجام میان عوامل اجرایی وجود داشته باشد و 
بتوانیم کارهای موزه آرایی را به نحو احســن انجام 
دهیم.« شهرداری تهران تاکنون خانه موزه »جالل 
آل احمد« و »ســیمین دانشــور« را مرمت و احیا 

کرده است. 

»محمدجواد حق شناس« و »الهام فخاری« دو عضو شورای اسالمی شهر تهران، اوایل امسال به خانه 
مهدی اخوان ثالث رفتند و در جریان مراحل مرمت قرار گرفتند.  حق شناس با ابراز خرسندی از روند 
مرمت و احیای این بنای ارزشمندی ملی می گوید: »مرمت و احیای خانه های مشاهیر ادبی و هنری 
به تقویت پایه های فرهنگی کشــور بسیار کمک می کند.« او ادامه می دهد: »توسعه زیرساخت های 
فرهنگی از طریق باززنده سازی خانه مشاهیر و هنرمندان شهر، کارهای ارزشمندی است که توسط 
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران پیگیری می شود.« فخاری با ابراز رضایت از توجه 
بــه نما و محتوا در مرمت خانه اخوان ثالث می گوید: »نکتــه مهم در مرمت بناهای تاریخی حفظ و 
حراست از اصالت بناست. در این خانه موزه هم متولیان تالش کرده اند عالوه بر اصالت در مرمت به 
اندیشه های مالک هم توجه داشته باشند. تلفیق این دو قطعًا نتایج بهتری در پی خواهد داشت.« خانه 
مهدی اخوان ثالث در برگیرنده کلیه آثار پژوهشی و تحقیقاتی، یادمان ها، هدایا، دستنوشته ها، کتب 
و مجالت، تصاویر و فیلم ها و گفت وگوها و دیگر آثار مادی و معنوی مرتبط با این ادیب فرزانه است که 
توسط تیم های تحقیقاتی، ادیبان، فرهیختگان، دانشمندان، خانواده، نزدیکان و دوستان مهدی اخوان 

ثالث در اختیار این مجموعه قرار گرفته و به زودی در معرض دید عموم قرار می گیرد. 

بازدید اعضای شورای  شهر تهران از خانه اخوان ثالث
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

 تو مراقب بیماران باش
من مراقب تو

 کمپینی که برای حمایت از مدافعان سالمت 
تشکیل شده است

زینب زینال زاده

  مؤسســه مهر گیتی چند سالی اســت که با هدف رفع تبعیض و حمایت از دانش آموزان 
محروم و از بین بردن فقر فرهنگی، فعالیتش را با کار ســاخت مدرســه، ارســال کتاب و 

نوشــت افزار برای دانش آموزان محروم و حمایت از آنها با اعطای بورسیه های آموزشی، 
شــروع کرده است. این مؤسسه تاکنون 360 مدرسه ســاخته و 4 هزار دانش آموز و 
دانشجو را بورسیه کرده است. با شیوع بیماری کرونا، خدمت رسانی به مدافعان سالمت 

در رأس کارهای مؤسســه قرار گرفت و کمپین »تو مراقب بیماران باش، من مراقب تو« 
راه اندازی شد. کمک های جمع آوری شده از طریق این کمیپن به دست مدافعان سالمت که 
در بیمارستان های فیروزگر و اکبرآبادی فعالیت می کنند، می رسد. »زهرا گیتی نژاد« مؤسس 

مؤسسه مهر گیتی در گفت وگو با خبرنگار ما در این باره بیشتر توضیح می دهد.  

فعالیت مؤسســه مهــر گیتی بر 
به  و خدمت رســانی  مدرسه ســازی 
دانش آموزان متمرکز شــده اســت. 
»زهرا گیتی نژاد« می گوید: »حمایت 
هــدف  محــروم  دانش آمــوزان  از 
اصلی مؤسسه اســت. برایمان فرقی 
نمی کند این دانش آمــوزان در کدام 
شــهر یا اســتان زندگــی می کنند. 
دارند  اولویت  برخــوردار  مناطق کم 
و تــالش می کنیم لوازم مــورد نیاز 
ایــن دانش آموزان را شناســایی و با 
حمایــت خیرین، آنها را تهیه کنیم و 

به دستشان برسانیم.«
از  بعد  مؤسســه  خدمت رســانی 
شیوع بیماری کرونا تغییر کرده است. 
گیتی نژاد در این مورد می گوید: »بعد 
از شیوع کرونا در کشور، به طور موقت 
ارائه خدمات آموزشی را متوقف کردیم 
تا بتوانیم منســجم تر و متمرکزتر به 
حمایت از مدافعان سالمت که در خط 

مقدم مبــارزه با بیماری انجام وظیفه 
می کنند خدمت کنیم.«

بــه گفتــه او، خدمت رســانی به 
مدافعان ســالمت فقط شــامل کادر 
درمانی و بیمارســتانی شــهر تهران 
نمی شــود و آنهــا بیمارســتان های 
مناطــق کم برخوردار کشــور را هم 

پوشش می دهند. 
مؤســس مؤسسســه مهر گیتی 
با اشــاره به 3 بیمارســتان می گوید: 
اکبرآبادی  »بیمارستان های فیروزگر، 
و حضرت رســول)ص(، بیش از سایر 
بیمارستان ها درگیر خدمت رسانی به 
بیماران کرونایی هســتند و به همین 
دلیل حمایت از مدافعان سالمت این 
بیمارستان در اولویت کارهایمان قرار 

گرفت.«
بــه گفته گیتی نژاد، توزیع 2 هزار 
لیتر آب ژاول برای ضدعفونی کردن 
بیمارستان ها بخشــی از فعالیت این 
مؤسسه بوده است: »تهیه ساق دست 
و پا، شیلد بیمارستانی، شیلد محافظ 
صورت، تأمین عینک تخصصی، تهیه 
و دوخــت انواع  گان هــای معمولی، 
ســرهمی، قابل شست وشو، شمعی و 

بیمارســتانی، تهیه انواع ماسک های 
معمولی، n95 و p100، ماسک های 
ســه الیه،  ماســک های  و  تخصصی 
تهیه دســتگاه اکسیژن ســاز، تأمین 
و  دســت  ضدعفونی کننــده  مــواد 
تجهیزات و تهیه دستکش و دستگاه 
تســت و کیت هایی مخصوص برای 
تشــخیص بیماری کرونــا، با توجه 
بــه نیــاز بیمارســتان های درگیر با 
کرونــا به ویژه بیمارســتان فیروزگر، 
حضــرت رســول)ص( و اکبرآبادی 
 از جملــه كارهایی بوده کــه انجام 

داده ایم.«

تشکیل کمیپن برای 
خدمت رسانی

ســفره: تهیه 2  هم  کمپین 
هزار کارت خرید و توزیع آن در 

میان زنان سرپرست خانوار
تو:  برای  نسخه  یک  کمپین 
دلنوشته ها  و  نامه ها  جمع آوری 
از هنرمنــدان و تبدیل آنها به 

کتاب و هدیه به کادر درمانی
آنالین  مدرســه  کمپیــن 
و  تبلت  جمع آوری  بســازیم: 
گوشی های هوشمند بالاستفاده 
از طریق خّیران و توزیع آنها در 
میان دانش آموزان محروم  ترین 

اقشار 
آسیب پذیر

1000 لیتر مایع 
ضدعفونی

2000 بن خرید

فضاهای 
عمومی و زندان ها

2000 ماسک
21950 لیتر الکل
310 دستگاه سمپاش

عدد 
کولر

 عدد 
گان

عدد 
یخچال

عدد 
شیلد

عدد 
ونتیالتور

عدد 
ماسک

عدد 
قهوه ساز

جفت 
دستکش 

التکس

عدد 
کسپول 
اکسیژن

عدد 
عینک 

مخصوص

دستگاه 
تست 
االیزا

 لیتر 
مایع 

ضدعفونی

9

9130
1

3485

43600

5000

60

8180

3
4
70
2

تجهیز  بیمارستان ها

حمایت کادر 
درمانی با 

تجهیزات پزشکی
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

روزانه صد  ها کیلو زباله خشــک کــه مهم ترین آنها 
کاغذ  های باطله اســت، در دستگاه   های اجرایی و ادارات 
دولتی تولید می شــود که تفکیک آنها از مبدأ می تواند 
دســتاورد  های خوبی برای شــهر به همراه داشته باشد. 
منطقــه 12 یکــی از مناطق بزرگ پایتخت اســت که 
بخــش قابل توجهی از دســتگاه   های اجرایــی دولتی و 
ســفارتخانه   های خارجــی را در خود جای داده اســت؛ 
مراکزی که روزانه صد  ها  کیلو زباله خشــک در آنها تولید 
می شود. سال  های سال زباله   های این مراکز همراه دیگر 
زباله   ها جمع آوری می شــد، اما این روند از بهمن ســال 
1397 تا اســفند سال 1398 متوقف شد تا کار تفکیک 
زباله   های خشــک تولیدی در این ساختمان  ها با کمک 

کارکنان فعال در آبدارخانه   ها دنبال شود. 

جمع آوری 70 تن پسماند ارزشمند 
طرح جمــع آوری زباله   های خشــک و تفکیک آنها 
در آبدارخانه   هــا ابتکار حوزه معاونت خدمات شــهری و 
محیط زیست شــهرداری منطقه 12 است. »محمدرضا 
ندرلو« معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهردار 
منطقه12، درباره این طرح می گوید: »ســالیان سال بود 
طرح تفکیک از مبــدأ زباله   ها را دنبال می کردیم، اما به 
اهداف خود نمی رســیدیم. به این نتیجه رسیدیم که 
بهتر است به جای شــعار دادن شهرداری در اجرای 
این طرح پیشقدم شود و با تفکیک زباله   ها در ادارات 
تابعه شــهرداری و غیره بکوشیم الگویی برای مردم 
باشــیم.« او ادامه می دهد: »کار تفکیک زباله   ها از 
مبدأ از بهمن ســال 97 در 94 ســاختمان اداری 
منطقه 12 کلید خورد. از این تعداد 42 ســاختمان 
مربوط به ادارات تابعه شــهرداری بــود و بقیه آنها 
ســایر دستگاه   های اجرایی یا ســفارتخانه   ها بودند.« 
به گفته معاون خدمات شــهری و محیط زیســت 

شــهردار منطقه12، با اجرای این طــرح بالغ بر 70 تن 
پسماند ارزشمند جمع آوری شده که با احتساب پرداخت 
هر کیلو 800 تومان به مســئوالن آبدارخانه   ها، از بهمن 

97 تا اســفند 98 در مجموع رقمی  حدود 
560 میلیون تومــان بابت جمع آوری این 
پسماند  ها به حساب آبدارچی   ها واریز شده 
است.« ندرلو با اشاره به مزایای اجرای طرح 
تفکیک زباله   هــا در ادارات دولتی منطقه 
می گوید: »برای اینکه نتایج بهتری از طرح 
بگیریم، الزم بود انگیزه ای برای مجریان آن 
ایجاد کنیم که تعریف کارت  های اعتباری 
ویژه برای آبدارچیان به همین دلیل صورت 
گرفت.« گذشــته از کارت اعتباری که هر 
ماه در ازای مقدار زباله   های تفکیک شــده، 
برای آبدارچی ها شــارژ می شود، هر فصل 
از منتخبان این بخش هم بر اســاس تناژ 
تحویلی قدردانی می شــود. ایــن رقابت 
باعث می شــود تا آبدارخانه   های ادارات با 
حساسیت بیشتری در این طرح مشارکت 

کنند.  

توقف موقت طرح
طــرح تفکیــک از مبــدأ زباله   ها در 
آبدارخانه   هــای ادارات دولتی منطقه 12 
مدتی است در ســایه کرونا متوقف شده 
اســت، اما به گفته معاون خدمات شهری 
و محیط زیست شــهرداری منطقه 12 به 
محض عادی شدن شــرایط، اجرای طرح 
دوباره از سر گرفته می شود.  »غنی افغان« 
مســئول آبدارخانه اداره زیباسازی حوزه 

معاونت امور شــهری شــهرداری منطقه 12 است، مرد 
میانسالی که 20 سال ســابقه کار در این شغل را دارد، 
اما فقط یک ســال اســت که اقدام به بازیافت زباله   های 
خشــک و تر اداره می کند. غنــی می گوید: »تا پیش از 

اجرای این طرح، تمام زباله   های تولیدی در ســاختمان 
اعم از  تر و خشــک بــا هم جمع آوری می شــد و ما به 
ارزش زباله   ها واقف نبودیم، اما از یک ســال گذشــته با 
اجرای طرح تفکیک زباله   های خشک اداره به ارزش این 
زباله   هــا پی برده ام.« این آبدارچی طوری از تمرکزش بر 
کار تفکیک زباله   های خشک ساختمان سخن می گوید 
که گویا مهم ترین رسالت امروز او در این بخش خالصه 
می شــود. افغان ادامه می دهد: »از روزی که کار تفکیک 
زباله   هــا را در اداره شــروع کرده ام، همیــن روند را در 
خانه هم دنبال می کنم. عالوه بر این در بین دوســتان 
و آشــنایان هم این کار را تبلیغ می کنم.« 
غنی می گوید: »تمامی کارکنان آبدارخانه   ها 
دارای کارت اعتباری به این منظور هستند 
و در ازای زبالــه ای کــه تحویل می دهند 
این کارت شارژ می شــود. همین مسئله 
انگیزه ای برای جمع آوری کامل زباله های 
خشــک شده است.« »حســین مؤمنی« 
یکی دیگر از آبدارچی   هایی است که در این 
طرح مشارکت دارد. او کارمند بخش اداره 
ساماندهی در شهرداری منطقه 12 است 
او می گوید: »18 ســال است در آبدارخانه 
مشغول کار هستم. همیشه از اینکه مجبور 
بــودم زباله   هــا را یک جا جمــع آوری و از 
ســاختمان خارج کنم ناراحت بودم، چون 
امکاناتی برای تفکیک زباله   ها نداشــتم، اما 
وضعیت از حدود یک ســال و نیم گذشته 
تغییر کرده و من با اشتیاق این کار را انجام 
می دهم.« حسین آقا هم امروز خودش یکی 
از مبلغان تفکیــک از مبدأ زباله   ها در خانه 
و محله اش شــده است »تفکیک زباله   ها از 
مبدأ هم برای شهر خوب است و هم برای 
خانواده   ها مقرون به صرفه اســت.« ایمانی 
یکی از کارمندان شــاغل در ادارات دولتی 
منطقه 12 در خصوص اجرای طرح تفکیک 
از مبدأ زباله   های خشک در ساختمان   های 
دولتی می گوید: »نه تنهــا آبدارچی   ها که 
حتی کارمندان بخش   های مختلف نیز سعی 
می کنند به نوعی در این طرح مشــارکت داشته باشند. 
برای مثال در گذشــته ما کاغذ را از ســایر زباله   ها جدا 
نمی کردیم، اما امروز با تأکید مسئوالن آبدارخانه این کار 

در تمامی  بخش  های ادارات انجام می دهیم. 

  طرح تفکیک زباله   هــا از مبدأ، یکی از 
طرح   های مهم و بزرگ شهرداری است که با 
وجود تبلیغات گسترده پیرامون آن و دعوت 
از شــهروندان برای مشارکت در اجرا تا به 
حال نتیجه مطلوبی نداشته است. شهرداری 
منطقــه 12 در اقدامی  نو ســعی کرده با 
پیشگامی  در این عرصه الگویی برای سایر 
مناطق باشد. تفکیک زباله   های خشک، در 
آبدارخانه ساختمان   های اداری طرحی است 
که شهرداری منطقه 12 در طول یک سال 
گذشته اجرا کرده و دستاورد  های خوبی هم 

به همراه داشته است.  

فاطمه عسگری نیا 

منطقه12

آبدارچی ها 70 تن پسمـاند خشک 
تحویل دادند

ابتکار شهرداری منطقه 12 در جمع آوری زباله های 
تفکیک شده از ادارات طی سال گذشته

کار تفکیک 
زباله   ها از مبدأ از 

بهمن سال 97 
در 94 ساختمان 
اداری منطقه 12 

کلید خورد

غنی افغان

حسین مؤمنی

ک
دان

ن 
س

مح
س: 

عک
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنی

 تــورق آلبوم های قدیمی، عکس های ســیاه 
و ســفیدی را مقابلمان قرار می دهد که نشــان می دهد 
خیابــان ولی عصر)عــج( از ابتــدا تاکنون چــه میزان 
دســتخوش تغییرات شده اســت. عکس هایی از ابتدای 
خیابــان ولی عصر)عج( در میــدان راه آهن، جنوبی ترین 
نقطــه این خیابان، گرفته شــده اســت کــه به وضوح 
دامنه های البرز در آن دیده می شــود. آن زمان خبری از 
ســاختمان های بلندمرتبه و پاساژها و واحدهای تجاری 
و اداری نبــود. مردم با درشــکه در آن   تردد می کردند و 
تعداد خودروها از انگشــتان دســت،  کم تر بود. درختان 
چنار زیبایی خاصی به این خیابان داده بودند و تماشای 
آنها روح هر بیننده ای را جال می داد. در آن زمان خبری 

از دود و بوق و ترافیک نبود. 
گذر زمان همیشــه بــا تغییر و تحول همــراه بوده 
اســت و خیابــان ولی عصر)عج( را هــم از این تغییرات 
بی بهره نگذاشــته و چهــره امروز این خیابــان که مملو 
از آشــفتگی اســت، نتیجه همین تغییر و تحول هاست. 
»اکبر آقایی« از کاسبان قدیمی  چهارراه ولی عصر)عج( با 
ابراز نارضایتی از تحوالت رخ داده در این منطقه می گوید: 
»وقتی نظارت نباشــد، نتیجه اش همین آشفتگی کنونی 
خیابان ولی عصر)عج( می شود. در گذشته شهروندان برای 

تفریح و تماشای زیبایی های خیابان ولی عصر)عج( به 
این خیابان می آمدند، اما امروز ترافیک و شــلوغی 

در آن موج می زند و شــهروندان لذتی از حضور 
در آن نمی برند.« 

آقایــی تنهــا کســی نیســت که از 
بیشــتر  می کنــد.  گالیــه  تحــوالت 
قدیمی هــای خیابان ولی عصر)عج( اعم 
از کاسبان و ســاکنان، وضعیت کنونی 
را در شأن این خیابان مهم نمی دانند. 
»جمشیدرحمانی پناه« از اهالی قدیمی 
 محله یوســف آباد می گوید: »تغییرات 
منجر به خشک شــدن درختان چنار 
خیابــان ولی عصر)عــج( شــد و این 
خیابــان بدون چنارهایــش جذابیتی 
ندارد. قرق پیاده روهای این خیابان از 
سوی دستفروشان هم مشکل دیگری 
اســت که به دلیل تغییرات رخ داده و 
نبود نظارت در این خیابان وجود دارد. 
شنیدن صدای جریان آب در نهرهای 
خیابــان ولی عصر)عج(، رهگذران را به 
آرامش دعوت می کــرد. همه اینها از 
بین رفته اند و برای جست وجویشــان 
باید سراغ عکس های قدیمی  برویم.« 

در  خیابــان  منفــی  تغییــرات 
آن  امــروز  و  دیــروز  عکس های 

کاماًل مشــهود اســت و بیشتر شــهروندان با 
قدیمی  آه حســرت  دیدن عکس هــای 
می کشــند و آرزو می کنند خیابان 
به همان شکل  ولی عصر)عج( 
شاید  برمی گشت.  قدیم 
همین  شــنیدن 
بــــه  آرزو 

کرات از زبان شهروندان، مدیران شهری را پس از سال ها 
بر آن داشت تا بازنگری در خیابان ولی عصر)عج( داشته 
باشــند. در این بازنگری قرار است هویت گذشته به این 
خیابان برگــردد و مردم با دیدن چهــره جدید و البته 
متفاوت آن باز هم لبخند بزنند. قرار است درختان چنار 
به استقبال رهگذران بیایند و هوای تهران و این خیابان 

را لطیف تر کنند. 

 شروع اقدامات از منطقه 6
رفع آســیب هایی کــه گذر زمان در چهــره خیابان 
ولی عصر)عج( ایجاد کرده در واقع عقبگرد یا بازگشــت 
به گذشــته اســت. البته عقبگردی که قطعًا لذت بخش 
خواهد بود و نخســتین بار توســط مدیریت منطقه 6 
انجام می شــود. به گفته »علیرضا علی بخشــی« معاون 
امور شهری و محیط زیست شــهردار منطقه 6، خیابان 
ولی عصر)عــج(، میراث ملی اســت و باید از آن صیانت 
شــود. او می گوید: »تنوع اقدامات انجام  شده در خیابان 
ولی عصر)عج( چهره زیبای آن را مخدوش کرده اســت 
و در اقدامــات جدیــد تالش می کنیم بــا هماهنگی و 
یکسان ســازی، این خیابان را زیباتر و جذاب تر کنیم.« 
خیابــان ولی عصر)عج( نقطه مرکــزي تهران و به گفته 
مدیران شــهری شــهرداری منطقه 6، پیشــانی تهران 
اســت و باید از این ظرفیت برای تحقق شــعار »تهران، 
شــهر انسان محور« اســتفاده کرد. به گفته علی بخشی، 
مطالعــات اولیه دربــاره کارهایی که بایــد برای بهبود 
کیفی خیابان ولی عصر)عج( انجام شــود، به اتمام 
رسیده و به زودی طرح های ارائه شده عملیاتی 

می شوند. 

 رفع آشفتگی بصری 
تماشای انواع تابلوها در ابعاد مختلف 
و رنگ های متنوع و شــکل و شمایل 
متفــاوت، هرچنــد می تواند جذاب 
باشــد، اما در طوالنی مــدت قطعًا 
به آشــفتگی بصــری می انجامد. به 
تابلوهای  ســاماندهی  دلیل  همین 
ولی عصر)عــج(  خیابــان  حاشــیه 
مهم تریــن کاری اســت کــه انجام 
می شــود. علی بخشــی می گویــد: 
»کارهای انجام شــده طی سال های 
متفاوتی  پیمانکاران  توســط  اخیر، 
انجام شــده و به همین دلیل شاهد 
تنــوع تابلوهــا هســتیم. حتی در 
برخی از نقاط تابلوهای عمودی که 
مغایر قوانین زیباسازی و شهرداری 
است، دیده می شود. با اجرای طرح 
همسان سازی تابلوها که کارهای آن 
در بخشی از راسته تجاری چهارراه 
ولی عصر)عج( شروع شده است، این 

آشفتگی بصری رفع می شود.«

 یکپارچگی سبز 
یکپارچگی فضای ســبز خیابــان ولی عصر)عج( هم 
برنامه دیگری اســت که با هــدف صیانت از میراث ملی 
و بازگشــت هویت به تهــران انجام می شــود. به گفته 
معاون امور شــهری و محیط زیست شــهردار منطقه6، 
در گذشته چنار تنها گونه گیاهی کاشته شده در خیابان 
ولی عصر)عج( بود که در گذر زمان اســتفاده از گونه های 
گیاهی متفاوت از جمله عرعر یکپارچگی فضای سبز این 
خیابان را از بین برد. او می گوید: »با کاشت درختان 
چنار جدید تالش می شــود تا فضای ســبز 
یکپارچه و یکدســتی در این خیابان 
ایجاد شود. همچنین قرار است 
باغچه های  ایجــاد  با 
در  طولــــی 

یک قدم تا جهانی شدن

زینب زینال زاده

  خیابان ولی عصر)عج( با 18 کیلومتر طول، بلندترین خیابان خاورمیانه و بزرگ ترین خیابان درختکاری شده در این منطقه 
اســت. این خیابان از سال 1304 تا 1320 به دستور رضاخان ساخته شد و تنها در اختیار رضاخان بود كه برای رفت و آمد بین 

کاخ های گلستان و سعدآباد از آن استفاده می کرد. به همین دلیل به این خیابان جاده شاهی می گفتند. کاشت 60 هزار درخت چنار 
در سال 1318 به دستور »کریم ساعی« که ریاست اداره جنگلبانی را به عهده داشت از یک سو و طول 18 کیلومتری خیابان از سوی 

دیگر و نیز اتصال آن به دامنه های البرز، سبب اهمیت این خیابان در تهران و خاورمیانه شده است. خیابان ولی عصر)عج( هویت تهران و 
میراث ملی است، اما خشک شدن درختان چنار و رونق گرفتن کسب و کارهای متعدد و توسعه ساخت و سازها در حاشیه آن، هویت اصلی ترین 

و مهم ترین خیابان پایتخت را مخدوش کرده است. بازگرداندن هویت تاریخی به این خیابان و زنده کردن خاطرات گذشته، این روزها در دستور کار 
مدیریت شهری تهران قرار گرفته و به زودی شهروندان شاهد تحوالت و تغییراتی در این خیابان خواهند بود. 

علی بخشی: تنوع 
اقدامات انجام  شده در 

خیابان ولی عصر)عج( 
چهره زیبای آن را 

مخدوش کرده است و 
در اقدامات جدید تالش 
می کنیم با هماهنگی و 

یکسان سازی، این خیابان 
را زیباتر و جذاب تر کنیم

 نمایی از خیابان ولی عصر، سال 1307

شــهردار تهران در تشــریح برنامه های سال 99 شــهرداری تهران، از پیگیری برای ثبت جهانی خیابان 
ولیعصر)عــج( خبر می دهد و می گوید: »پروژه هایی که به مردم قول داده بودیم در حال پیگیری هســتند و 

تمام تالشــمان این اســت که بتوانیم آنها را محقق کنیم.« »پیروز حناچی« با اشاره به برنامه های اولویت دار دوران 
مدیریت اش در شــهرداری تهران، می گوید: »ثبت جهانی خیابان ولیعصر)عج( وارد لیســت موقت شده و مسئوالن سازمان 

میراث فرهنگی پیگیر این موضوع هستند و به نظر می رسد ثبت جهانی خیابان ولیعصر)عج( در سال جاری رقم بخورد.«

تالش برای ثبت جهانی 
خیابان ولیعصر)عج(

برنامه های مدیریت شهری برای بازیابی هویت تاریخی، زیباسازی و افزایش  
   جاذبه های گردشگری در خیابان ولیعصر)عج( طوالنی ترین خیابان خاورمیانه
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کرات از زبان شهروندان، مدیران شهری را پس از سال ها 
بر آن داشت تا بازنگری در خیابان ولی عصر)عج( داشته 
باشــند. در این بازنگری قرار است هویت گذشته به این 
خیابان برگــردد و مردم با دیدن چهــره جدید و البته 
متفاوت آن باز هم لبخند بزنند. قرار است درختان چنار 
به استقبال رهگذران بیایند و هوای تهران و این خیابان 

را لطیف تر کنند. 

 شروع اقدامات از منطقه 6
رفع آســیب هایی کــه گذر زمان در چهــره خیابان 
ولی عصر)عج( ایجاد کرده در واقع عقبگرد یا بازگشــت 
به گذشــته اســت. البته عقبگردی که قطعًا لذت بخش 
خواهد بود و نخســتین بار توســط مدیریت منطقه 6 
انجام می شــود. به گفته »علیرضا علی بخشــی« معاون 
امور شهری و محیط زیست شــهردار منطقه 6، خیابان 
ولی عصر)عــج(، میراث ملی اســت و باید از آن صیانت 
شــود. او می گوید: »تنوع اقدامات انجام  شده در خیابان 
ولی عصر)عج( چهره زیبای آن را مخدوش کرده اســت 
و در اقدامــات جدیــد تالش می کنیم بــا هماهنگی و 
یکسان ســازی، این خیابان را زیباتر و جذاب تر کنیم.« 
خیابــان ولی عصر)عج( نقطه مرکــزي تهران و به گفته 
مدیران شــهری شــهرداری منطقه 6، پیشــانی تهران 
اســت و باید از این ظرفیت برای تحقق شــعار »تهران، 
شــهر انسان محور« اســتفاده کرد. به گفته علی بخشی، 
مطالعــات اولیه دربــاره کارهایی که بایــد برای بهبود 
کیفی خیابان ولی عصر)عج( انجام شــود، به اتمام 
رسیده و به زودی طرح های ارائه شده عملیاتی 

می شوند. 

 رفع آشفتگی بصری 
تماشای انواع تابلوها در ابعاد مختلف 
و رنگ های متنوع و شــکل و شمایل 
متفــاوت، هرچنــد می تواند جذاب 
باشــد، اما در طوالنی مــدت قطعًا 
به آشــفتگی بصــری می انجامد. به 
تابلوهای  ســاماندهی  دلیل  همین 
ولی عصر)عــج(  خیابــان  حاشــیه 
مهم تریــن کاری اســت کــه انجام 
می شــود. علی بخشــی می گویــد: 
»کارهای انجام شــده طی سال های 
متفاوتی  پیمانکاران  توســط  اخیر، 
انجام شــده و به همین دلیل شاهد 
تنــوع تابلوهــا هســتیم. حتی در 
برخی از نقاط تابلوهای عمودی که 
مغایر قوانین زیباسازی و شهرداری 
است، دیده می شود. با اجرای طرح 
همسان سازی تابلوها که کارهای آن 
در بخشی از راسته تجاری چهارراه 
ولی عصر)عج( شروع شده است، این 

آشفتگی بصری رفع می شود.«

 یکپارچگی سبز 
یکپارچگی فضای ســبز خیابــان ولی عصر)عج( هم 
برنامه دیگری اســت که با هــدف صیانت از میراث ملی 
و بازگشــت هویت به تهــران انجام می شــود. به گفته 
معاون امور شــهری و محیط زیست شــهردار منطقه6، 
در گذشته چنار تنها گونه گیاهی کاشته شده در خیابان 
ولی عصر)عج( بود که در گذر زمان اســتفاده از گونه های 
گیاهی متفاوت از جمله عرعر یکپارچگی فضای سبز این 
خیابان را از بین برد. او می گوید: »با کاشت درختان 
چنار جدید تالش می شــود تا فضای ســبز 
یکپارچه و یکدســتی در این خیابان 
ایجاد شود. همچنین قرار است 
باغچه های  ایجــاد  با 
در  طولــــی 

برخی از معابر منتهی به این خیابان و کاشــت گونه های 
گیاهی کم ارتفاع عالوه بر توســعه فضای ســبز خیابان 
ولی عصر)عــج(، فضای ســبز ممتد در ایــن معبر مهم 
پایتخت ایجاد شــود.« تأمین روشنایی، انجام اصالحات 
هندسی و ترافیکی و یکسان ســازی المان های شهری، 
اقدامات دیگری هستند که در دستور کار مدیران شهری 

قرار گرفته است. 

 عملیات در 7 مرحله و از 7 نقطه 
بازگرداندن هویت به خیابان ولی عصر)عج( و صیانت 
از این میراث ملی، طرح فرامنطقه ای و حتی ملی اســت 
کــه قطعًا عزم و اراده ملی و همه جانبه مدیران شــهری 
را می طلبد. به گفته معاون امور شــهری و محیط زیست 
شــهردار منطقه 6. ایجــاد تغییر و تحــول در خیابان 
ولی عصر)عــج( و خــارج کردن آن از آشــفتگی کنونی 
و آرام ســازی و نیــز اقدامات برای یکپارچه ســازی این 
خیابان در 7 مرحله و از 7 نقطه شروع می شود: »میدان 
راه آهن تا تقاطع خیابان امام خمینی)ره(، تقاطع خیابان 
امام خمینی)ره( تا جمهوری، خیابان جمهوری تا میدان 
ولی عصر)عج(، میدان ولی عصر)عــج( تا تقاطع فاطمی، 
فاطمی  تا تقاطع شهید بهشــتی، خیابان شهید بهشتی 
تــا میدان ونک و ونک تا تقاطــع میرداماد مرحله بندي 
اقدامــات برای یکپارچه ســازی خیابــان ولی عصر)عج( 

خواهد بود.«

 ایجاد 3 پهنه از راه آهن تا تجریش
تغییرات قرار است خیابان ولی عصر)عج( را به خیابانی 
دلپذیــر و تفرجگاهی زیبا و معبری امــن تبدیل کند. 
یعنی همان چیزی هایی که در گذشته وجود داشته، اما 
اندک اندک از بین رفته اســت. انجام این کارها سخت 
اســت، اما در نهایت نتیجه خوبی خواهد داشت. خیابان 
ولی عصر)عج( قرار نیســت فقط یــک معبر برای عبور و 
مرور و در قرق دستفروشــان و راسته های تجاری باشد. 
این خیابان قرار اســت به معبری ســیاحتی و تفریحی 
تبدیل شــود تا شهروندان از قدم زدن زیر سایه درختان 
چنارش از ســکوت و آرامــش و مناظر زیبای 
آن لذت ببرند. علی بخشــی می گوید: 
تصویر  این  تحقــق  »برای 
مدیریت  زیبـــا 

شــهری 3 پهنه برای خیابــان ولي عصر)عج( پیش بینی 
کرده اســت. میدان راه آهن تا میدان ولی عصر)عج( پهنه 
گردشــگری و تاریخی و فرهنگی، میدان ولی عصر)عج( 
پهنه گردشگری، فراغتی و تجاری و میدان تجریش پهنه 

فراغتی و زیارتی و طبیعی می شوند.«

 توسعه حمل و نقل ریلی سبک
در طرح جدید ارائه شــده بــرای بازگرداندن هویت 
تاریخی به خیابــان ولی عصر)عج(، میدان ولی عصر)عج( 
محوری زیبا برای عبور و مرور عابران پیاده خواهد شــد. 
قرار اســت عابران با حضور در میــدان ولی عصر)عج( به 
راحتی با ســایر مکان های گردشگری و تفریحی ارتباط 
داشته باشــند. بنابراین فراهم کردن زیرساخت سیستم 
حمل و نقل ریلی سبک، باید در اولویت کارها قرار گیرد. 
به گفته معاون امور شهری و محیط زیست شهردار منطقه 
6، براساس طرح های ارائه شده قرار است در محور میدان 
ولی عصر)عج( از سیستم حمل و نقل همگانی ریلی سبک 
با حداقل آلودگی اســتفاده شــود. همچنین قرار است 
با ایجاد شــبکه پیاده راهی و متوقف کردن فعالیت های 
ناســازگار و ورود کاربری های مکمل گردشگری، چهره 

متفاوتی از میدان ولی عصر)عج( ارائه شود. 

 طراحی المان 
 با توجه به هویت محله و نام معبر

خیابان ولی عصر)عج( در گذشــته یک محور تفریحی 
و تفرجگاهــی بود و مــردم عصرها زیــر درختان چنار 
قدم می زدند. کارشناســان بــرای بازگرداندن این هویت 
به ایــن خیابان 18 کیلومتری طرح هایــی ارائه داده اند. 
علی بخشی می گوید: »شهردار تهران روی شعار »تهران، 
شهر انسان محور« تأکید زیادی دارد. بنابراین در طراحی 
جدید خیابان ولی عصر)عج( سعی شده به این نکته توجه 
شــود و قرار اســت برای ایجاد جاذبه گردشگری ملی و 
فراملی و حتی بین المللی از عناوین مناســب برای معابر 
استفاده شود. به همین دلیل سبک معماری و المان های 
معابری چون محله های شــیخ هادی و امیر بهادر از نام 
این بزرگان الهام می گیرد. همچنین استفاده از تندیس و 
آثار بزرگان در معابری که به نام آنهاســت، اقدام دیگری 
است که در دستور کار قرار دارد.« به گفته او قرار است با 
طرح های جدید که در خیابان ولی عصر)عج( اجرا خواهند 

شد، شهروندان به مکث کردن و دیدن ترغیب شوند. 

خیابان ولیعصر)عج( 
از گذشته تا کنون

تــا ســال 1270 خورشــیدی تهــران 
خیابانی به نام ولی عصر)عج( یا جاده شــاهی 
نداشت. نخستین ساخت وســازها در حاشیه 
ولی عصر)عج( در شمال خیابان مولوی بعد از 
ســال 1270 پی ریزی شد و به تدریج تا سال 
1300 به سمت ولی عصر)عج( پیش رفت. در 
ابتدای قرن خورشــیدی حاضر حوالی شمال 
خیابان ابوسعید هم ساخته شد، اما تا تجریش 
هیچ ساخت و سازی در محور امروزی خیابان 
ولی عصر)عج( انجام نشده بود. تا سال 1304 
ساخت و ساز در حوالی ولی عصر)عج( از ابوسعید 
تا خیابان سپه اندکی توسعه یافت، اما هسته 
اولیه خیابان ولی عصر)عج( از ســال 1304 تا 
1320 شــکل گرفت. یعنی درست زمانی که 
رضاخان به قدرت رسیده بود و برای عزیمت از 
کاخ گلستان به سمت سعدآباد دستور ساخت 

راه جدید را داد.
طی 16 ســال خیابــان ولی عصر)عج( از 
محدوده ای بایر به راهی شاهی تبدیل شد. این 
جاده تا ســال 1320 فقط در اختیار رضاخان 
بود و مردم نمی توانســتند از آن عبور کنند. 
آن زمان تنها راه عبور مردم به ســمت شمال 
تهران جاده قدیم شــمیران بــود که امروز به 
خیابان شریعتی معروف است. با آغاز ساخت 
ایستگاه راه آهن تهران در سال 1306 جنوب 
خیابان ولی عصر)عج( به میدان راه آهن رسید 
و تا ســال 1320 از مولوی تا راه آهن توسعه 
بی نظیری پیدا کرد. از ســال 1320 و اشغال 
تهران توسط متفقین راه شاهی به روی مردم 
باز شــد و به تدریج خیابان ولی عصر)عج( از 
محدوده خیابان سپه به سمت شمال توسعه 
یافت و تا باالتر از میدان ولی عصر)عج( و حوالی 
خیابان مطهری امروز پیش رفت. سال 1335 
خیابان ولی عصر)عج( به سمت باال توسعه یافت 
و محدوده یوسف آباد در غرب آن نیز به تدریج 
ساخته شد و این خیابان تا حوالی عباس آباد 
و توانیر فعلی گســترش پیدا کرد و مردم در 
آن ساکن شــدند. از سمت شمال هم بخشی 
از محدوده خیابــان ولی عصر)عج( در حوالی 
پارک وی توســعه یافت. در این زمان تجریش 
در شــمال این خیابان هم بیشتر رشد کرد و 
ساخت وسازها به نیاوران، دربند، کلنل پسیان 

و مقدس اردبیلی هم رسید. 
طی ســال های 1335 تــا 1345 میدان 
فاطمی  و محدوده شمال بلوار کشاورز توسعه 
یافــت. همچنین در شــمال پــارک وی هم 
نشانه هایی از توسعه یافتگی دیده شد. از سال 
1345 تــا 1353 که توســعه تهران در طرح 
جامع اول برنامه ریزی شده بود، گسترده ترین 
توســعه حوالی خیابــان ولی عصر)عج( برای 
شکل گیری آن به عنوان خیابان مرکزی صورت 
گرفت. در این سال ها محدوده های عباس آباد 
تا ونــک، بلوار آفریقا، میــدان ونک و خیابان 
میرداماد به شکل امروزی درآمد. فقط در مدت 
8 سال تصویری تازه از خیابان ولی عصر)عج( 
ایجاد شــد و این خیابان یکی از خیابان های 
اصلی پایتخت شــد. خیابان ولی عصر)عج( نه 
تنهــا به خاطر طول 18 کیلومتری و درختان 
چنارش، بلکه به خاطر اتصالش به دامنه های 
البرز دارای اهمیت بسیاری است. چراکه البرز 
نماد تهران اســت و این خیابان طی ســال ها 
از میدان راه آهن، دروازه ورودی مســافران به 

تهران بوده است. 

علی بخشی: تنوع 
اقدامات انجام  شده در 

خیابان ولی عصر)عج( 
چهره زیبای آن را 

مخدوش کرده است و 
در اقدامات جدید تالش 
می کنیم با هماهنگی و 

یکسان سازی، این خیابان 
را زیباتر و جذاب تر کنیم

شــهردار تهران در تشــریح برنامه های سال 99 شــهرداری تهران، از پیگیری برای ثبت جهانی خیابان 
ولیعصر)عــج( خبر می دهد و می گوید: »پروژه هایی که به مردم قول داده بودیم در حال پیگیری هســتند و 

تمام تالشــمان این اســت که بتوانیم آنها را محقق کنیم.« »پیروز حناچی« با اشاره به برنامه های اولویت دار دوران 
مدیریت اش در شــهرداری تهران، می گوید: »ثبت جهانی خیابان ولیعصر)عج( وارد لیســت موقت شده و مسئوالن سازمان 

میراث فرهنگی پیگیر این موضوع هستند و به نظر می رسد ثبت جهانی خیابان ولیعصر)عج( در سال جاری رقم بخورد.«
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 از پروژه های مدرسه ای
 تا درآمدزایی در آینده 

نگار افتخاری از همان سال اول با این گروه روی 
پاک کننده های ارگانیک کار کرده است و می گوید: »گیاهانی 

مانند آویشن، نعنا و لیمو قابلیت این را دارند که به عنوان 
شوینده های گیاهی استفاده شوند. ما روی این گیاهان کار کردیم 

و به نتایج مثبتی رسیدیم. سال دوم پروژه را ارتقا دادیم و متغیرهای 
دیگری را آزمایش کردیم تا در نهایت به نتیجه امروزی رسیدیم. ما یک 

ساعت در هفته کالس پژوهش داشتیم. ولی اضافه بر آن هم روی 
پروژه هایمان کار می کردیم و نتایج کارمان را برای جشنواره های 
مختلف می فرستادیم. این پروژه برای ما می ماند و می توانیم از 

طریق آن در آینده درآمدزایی هم داشته باشیم. در این 
پروژه ما کار گروهي را یاد گرفتیم و فهمیدیم 

چطور باید یک کار گروهی را پیش 
برد.«

چهره

5 نفر از دانش آموزان منطقه 7 
موفق به ساخت پاک کننده های ارگانیک شدند

این گروه جست و جوگر
  حفظ کردن مو به موی آنچه در کتاب های تاریخ و جغرافیا نوشته شده، حل کردن مسئله های گاه 
پیچیده کتاب های ریاضی، انجام ابتر آزمایش های کتاب های علوم در آزمایشگاه های مدرسه که 
تجهیزات آنها بسیار محدود است و درس پس دادن های تکراری و اضطراب آور، روش آموزش 
معمول مدارس در ایران اســت. در ســال های اخیر و با تغییر نظام آموزشی بارها بر این نکته 
تأکید شــده که آموزش همراه با پژوهش و تحقیق برای دانش آموزان مقاطع مختلف، نتیجه 
بسیار مطلوب تری به دنبال دارد، اما باز هم در بر همان پاشنه می چرخد. در محله ما و در میدان 
هفت تیر، دانش آموزانی هســتند که پژوهش به طور جدی در برنامه هفتگی آموزشی آنها قرار 
دارد. اگرچه تمام دانش آموزان مجتمع آموزشی سیمای نور، در انجام این پژوهش ها فعالند، اما 
گروهی 5 نفره از آنها که در مقطع نهم تحصیل می کنند، موفق به ســاخت پاک کننده ها و مواد 
شوینده ارگانیک از مواد گیاهی شدند و نتیجه آن دریافت جایزه از 2 دانشگاه معتبر امیرکبیر و 
سینا شده است. »عسل عباسي، یاسمن الهي، سارا قادري نیا،  نگار افتخاري و رضوان پرتوافكن 

اعضاي این گروه هستند. 

شقایق عرفی نژاد

»عسل عباسی« یکی از اعضای این گروه 5 نفره 
است. به اعتقاد او پژوهش محور بودن یک مدرسه 
بســیار مهم اســت و به طور کلی بر فعالیت های 
درســی و فرهنگی و هنری دانش آمــوزان تأثیر 
می گذارد. او درباره زنگ پژوهش در این مدرســه 
می گوید: »کالس های پژوهش از سال هفتم شروع 
شد و گروه بندی شدیم. در شروع کار دو، سه نفر 
از بچه ها جا به جا شدند و به گروه های دیگر ملحق 
شــدند و چند نفر دیگر جای آنها را گرفتند.« او 
درباره اینکه چطور ساخت پاک کننده های ارگانیک 
را برای کار پژوهشی شان انتخاب کردند، می گوید: 
»بــرای این کار 2 دلیــل داشــتیم. یکی اینکه 
پاک کننده های موجود شیمیایی و مضر هستند. 
می شنیدیم که بعضی از پاک کننده ها گیاهی اند، 
اما وقتی تحقیق می کردیم متوجه می شدیم کاماًل 
گیاهی نیستند. ما می خواستیم پاک کننده هایی 

تولید کنیم که کاماًل گیاهی باشند. دلیل دیگر 
این بود که کسان زیادی را دور و اطرافمان 

می شناختیم که در اثر استفاده از همین 
مواد شــیمیایی دچــار ناراحتی های 
پوستی و ریوی شده بودند. به خصوص 
این روزهــا به دلیل ویــروس کرونا 
افراد مجبور به استفاده مکرر از مواد 
شوینده هستند. بنابراین فکر کردیم 
استفاده از شوینده های کاماًل گیاهی و 
ارگانیک می تواند این مشکل را برطرف 

کند.« او می گوید 3سال است روی این 
و  می کنند  کار  طرح 

درباره اینکه آیا محصول تولیدی آنها به تولید انبوه 
می رسد، توضیح می دهد: »یک محصول زمانی به 
تولید می رسد که تمام آزمایش های الزم روی آن 
انجام شده باشد و نتیجه مثبت باشد. ما هر سال 
محصوالتمان را به دانشگاه های معتبر فرستادیم و 
روی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آنها آزمایش 
انجام شــد و نتایج مثبت گرفتیــم. عالوه بر آن 
تأییدیه های مختلفی هم از دانشــگاه های معتبر 
دریافت کردیم.« عباسی این را هم اضافه می کند 
که در حال حاضر کار پروژه تمام شده و فقط اگر 
پشــتیبان خوبی وجود داشته باشد، شوینده های 

کاماًل ارگانیک آنها می تواند به تولید انبوه برسد. 

منطقه7

گفت وگو

»نرگس احمدآقایی« 14 سال است معاون پژوهش و 
دبیر پژوهش مجتمع آموزشی سیمای نور است و مخترع 
هم هست. ضمن اینکه در دانشگاه نیز تدریس می کند. با 
او درباره گروه 5 نفره سازنده پاک کننده های ارگانیک و نیز 

اهمیت پژوهش در مدارس گفت و گو کردیم: 

  درباره اهمیت پژوهش در مدارس و آشــنا 
کردن دانش آموزان با این کار علمی  بگویید. 

در هر دوره بحرانی مثل االن که با پندمی کرونا مواجه 
هستیم، کســانی وارد عمل می شوند که روحیه پژوهش 
دارنــد. این روحیه باید از کودکی و نوجوانی و در مدارس 
در بچه ها ایجاد شود. سال هاست که ثابت شده حفظیات 
مهم نیستند. چون ذهن بچه ها را درگیر مسئله نمی کند. 
زنگ پژوهش در مدرســه این کمک را می کند که بچه ها 

با مسائل مختلف درگیر شوند و در صدد تحقیق برآیند. 
  زنگ پژوهش در تمام مدارس وجود دارد. در 
مدرسه شما این زنگ چه تفاوتی با بقیه مدارس دارد؟ 
مجتمع ســیمای نور به صورت آکادمیک بچه ها را با 
پژوهش آشنا می کند و به آنها می آموزد تحقیق فقط یک 
جست و جوی ساده در اینترنت نیست. دید آنها را به محیط 
اطراف خالقانه می کند. در مدرسه ما بچه ها به گروه های 
مختلف تقسیم می شــوند و هر گروه روی موضوعی کار 
می کند. مثــاًل گروهی از بچه هــا االن در حال کار روی 
دستکش های زیست تخریب پذیر هســتند. چون به این 
نتیجه رسیدند دســتکش هایی که این روزها به فراوانی 
استفاده می شــوند و دور انداخته می شوند برای طبیعت 
مضرند و قصد دارند دســتکش هایی بــا مواد تجزیه پذیر 
بســازند. گروهی هم که جایزه دوم دانشــگاه امیرکبیر 
را دریافــت کردند، بر اســاس همین نیــاز روز در مورد 
پاک کننده های ارگانیک کار کردند و به نتیجه رســیدند. 
بســیاری از مدارس یک آزمایش ساده زیست یا شیمی 
 و فیزیک را پژوهش می دانند، در حالی که در مدرســه ما 
پژوهش مجموعه ای از آزمایش های مرتبط اســت برای 

رسیدن به یک نتیجه. 
  در مورد روش تحقیق بچه ها برایمان توضیح 

بدهید. 
من در جلســه اول یک بارش فکــری راه می اندازم و 
از اینکــه پژوهش می تواند چه راهی پیــش پای آنها باز 
کند، می گویم. جلسه بعد بچه ها گروه هایشان را انتخاب 
می کنند و سپس سراغ انتخاب موضوع می رویم. برای این 
کار از مشــکالت موجود می گویم و اینکه چطور می توان 
این مشکالت را حل کرد و فکرهای قابل انجام را برایشان 
می گویم. مثل اینکه آلودگی هوا چه مشکالتی ایجاد کرده 
و از اینجا به مســئله سوخت های زیستی می رسم. زمانی 
که بچه ها موضوعاتشــان را انتخاب کردند، به جمع آوری 
اطالعــات و کارهــای ابتدایی روش تحقیق و نوشــتن 
پروپوزال می پردازند. در مرحله بعد کار در آزمایشــگاه را 
شــروع می کنیم و آزمون و خطاهای متعدد را پشت سر 
می گذاریم تا بــه یک محصول می رســیم. بعد من این 
محصول یا نتیجه را به دانشگاه های مختلف و جشنواره های 
مختلف می فرستم که البته اولیای بچه ها هم 
در ایــن کار کمک می کننــد. بعد بچه ها 
شروع به نوشــتن پایان نامه نهایی و تهیه 
پاورپوینت می کنند و یاد می گیرند چطور 
از پروژه شان دفاع کنند. در مدرسه از ماه 
بهمن جشــنواره های دفاعیه داریم و 
بچه ها در حضور داورانی از مدرسه 
و همین طور 5 نفر مهمان از پروژه 

پژوهشی شان دفاع می کنند. 
پاک کننده های  تولید    
ارگانیک ایده خود بچه ها بود 

یا شما پیشنهاد کردید؟ 
نه. کاماًل ایــده خود بچه ها 
بــود که بــا توجــه به عــوارض 
در  شــیمیایی  پاک کننده هــای 

اطرافیانشان به آن رسیده بودند. 

بارش فکری در نخستین جلسه

 پرهیز از تکروی 
»یاســمن الهی« ســرگروه این تیم است. او 
مســئولیت هماهنگ کردن ارائه هــا، ثبت نام در 
جشــنواره ها و نگارش پایان نامه هــا را به عهده 
داشــته اســت. او می گوید: »دغدغه همه ما در 
این گروه این بود که مادرانمان از مواد شــوینده 
استفاده می کردند. بعضی از آنها حتی برونشیت و 
آسم داشتند. فکر کردیم می توانیم با پژوهش در 
مــورد پاک کننده ها به ماده اي ارگانیک و بی ضرر 
دســت پیدا کنیم و همین اتفاق هم افتاد. خانم 
احمدآقایــی معلم ما هم در این زمینه هدایتمان 
کــرد و با حضور ایشــان آزمایش های مختلف را 

انجام دادیم.«
الهی معتقد است این کار نه تنها از نظر علمی  
برای آنها دســتاورد مهمی  بوده، بلکه باعث شده 
بچه ها کار گروهــی را هم یاد بگیرند و اعتماد به 
نفسشــان باال برود. او درباره چگونگی سرگروهی 
در ایــن تیم هم می گوید: »بــه هیچ وجه تکروی 
نمی کردم. هیچ کدام از بچه ها نمی خواستند فقط 
حرف خودشــان را بزنند. بــرای همه چیز با هم 
مشــورت می کردیم و به همین علت کار گروهی 
را یــاد گرفتیم. به اضافه وقتی در مدرســه و در 
دانشگاه های مختلف از پروژه مان دفاع می کردیم 
اعتماد به نفســمان باال می رفت و باعث می شد از 
شکست نترسیم.« او از اهمیت پروژه شان در این 
روزهای همه گیری کرونا هم می گوید: »بنا بر اعالم 
سازمان بهداشت جهانی، زمانی که با اپیدمی کرونا 
مواجهیم، شســتن دســت ها و ضدعفونی کردن 
سطوح اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل 
بسیاری از افراد دچار اگزما شده اند و یا بوی الکل 
به شدت آزارشان می دهد. پس پروژه ما می تواند از 

این نظر بسیار کمک کننده باشد.«

 نخستین مواجهه با پژوهش  
» از همان ورود به مقطع متوسطه اول پروژه های 
پژوهشی داشتیم و این نخستین بار بود که با چنین 
چیزی مواجه می شــدم و برایم به شــدت جذاب 
بود.« اینها را سارا قادری نیا، دیگر عضو این گروه، 
می گوید و اضافه می کند: »در کار پژوهشی 2 مدل 
داشتیم. یکی پروژه مدرســه ای بود که در همان 
مدرســه انجام می شد و نتایج کار بچه ها با حضور 
داورانی از مدرســه و 5 نفر از مهمانانشان بررسی 
می شد و بچه ها از کارشــان دفاع می کردند. 
مدل بعــدی، پروژه قوی بــود که فراتر از 
مدرســه بود و نتایج کار به دانشــگاه ها 
فرستاده می شــد و استادان دانشگاه ها 
کار بچه ها را داوری می کردند. من سال 
هفتم پروژه قوی روی الکل برداشتم 
و از سال هشــتم هم با بچه های این 
گــروه روی پاک کننده های ارگانیک 
کار می کنم. در دانشــگاه های مختلف 
به صورت سمینار و غرفه کارمان را ارائه 
داده ایم و رتبه  دوم دانشگاه 
امیرکبیر را به دست 

آوردیم.«
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هنوز هم وقتــی در میدان 
بریانک و کوچه شهید قمی نژاد 
قدم می زنیم حــال هوای قلعه 
بریانک از میان دیوارهای آجری 
خانه ها حس می شــود. هرچند 
این روزها خبری از قلعه و برج 
و باروی آن نیســت و این قلعه 
تاریخی تبدیل به چندین کوچه 
و پسکوچه پیوسته شده است. 
کوچه شهید قمی نژاد در ادامه 
به کوچه های ســرگرد مهاجر و 
شهید باقری متصل می شود که 
این روزها به دلیل نوسازی بافت 
فرسوده و ساخت و ساز ها، خانه ها 
یکــی در میان عقب نشــینی 
کرده اند. در اصطالح شهرسازی 
به این منظر شــهری دندانه ای 
می گویند. امــا ماجرای خانه هایی کــه گرد و غبار 
فرسودگی و پیری حسابی نفسشان را گرفته و ایمنی 
آنها برای ساکنانشان به تار مویی بند است، چیست؟ 
»علیرضــا باقری« از اهالی کوچه شــهید باقری 
با یــادی از روزگار ارباب رعیتی و حکایت تقســیم 
زمین های اربابی میان اهالی قدیم قلعه بریانک سر 
صحبت را باز می کند: »تمام امالک امروز محله های 
هفت چنــار و بریانک در واقع متعلق به 4 یا 5 ارباب 
معروف تهرانی بود: ارباب کمپانی، ارباب اعتماد، حاج 
مصطفوی و ارباب تهرانی که زمین هایشان را از سر 
لطف میان رعیت ها به قطعات کوچک تقسیم کردند. 
برای مثال بیشتر ملک های متعلق به ارباب کمپانی 
در ضلع شــمالی کوچه شهید قمی نژاد واقع شده و 
ملک هــای جنوب کوچه ســرگرد مهاجر تا خیابان 
شهید عرب و بوستان هزارشــهید متعلق به ارباب 
کمپانی اســت. بعدها رعیت ها و ساکنان اولیه قلعه 
بیرونک با یک برگه ملک هــای اربابی را فروختند. 
بســیاری از خانه با همان یک برگ سند که شامل 
عرصه بنا نمی شد، چندین بار دست به دست شدند.«

 شهرسازی مدرن و سند های عرصه و اعیان 
خرید و فروش و مرمــت این ملک ها تا زمانی 

که گرد و غبار فرســودگی بر جانشان 
ننشســته بــود، بــرای مالــکان یک 
دادوســتد معمولی بود. امــا با مدرن 
شــدن پایتخت و باب شــدن رســم 
تغییر  ماجرا حسابی  آپارتمان ســازی 
کــرد. تغییــرات در نوســازی بافت 
فرسوده مستلزم تصویب قوانین جدید 
در حوزه شهرسازی در شهرداری شد 

و همین قوانین جدید و صدور پایان کار 
نوســازی فقط برای ملک هایی که سند 
عرصــه و اعیان دارند، برای اهالی محله 
هفت چنار دردســر ایجاد کرد. باقری با 
اشــاره به این موضوع می گوید: »بیش 
از 40 ســال است که دنبال رفع مشکل 
سند های این امالک هستیم. در کوچه 
ســرگرد مهاجر و کوچه های مجاور آن 
بیش از 40 ملک فرســوده با سند های 
اعیانــی وجود دارد. ما بــه تازگی حتی 
اجازه تعمیر خانه مــان را نداریم. برای 
مثال خانه ما حسابی فرسوده شده و 3 
اتاق داریم که سقف یکی از آنها به طور 
کامل ریخته اســت. ســال گذشته هم 
بخشی از سقف خانه یکی از همسایه ها 
بر اثر بارندگی ریخت. بیشــتر خانه های 
کوچه ما و کوچه مجاور ناایمن هستند. 
با توجه به زلزله اخیر وحشت و نگرانی 
اهالی هم بیشتر شــده است.« به گفته 
این ساکن قدیمی  کوچه شهید باقری، تا 
سال 92 شهرداری برای ساخت امالکی 
که ســند عرصــه و اعیانی نداشــتند، 
تســهیالتی مانند جواز و نقشه رایگان 
می داد، اما پایان کار صادر نمی کرد: »در 
واقع عماًل دست ما بسته بود. چون پایان 
کار به امالکی که ســند عرصه و اعیان 
داشتند، تعلق می گرفت و با این اوصاف 
هیچ سرمایه گذاری تمایلی به ساخت و 
نوســازی در این محله نداشت. چون در 
صورت نبود پایان کار از بانک هم وامی 
 به ملک تعلق نمی گرفت. هرچند عده ای 

از اهالی از این فرصت اســتفاده کردند و با همان 
شرایط ملکشان را نوسازی کردند.«

 مشکالت کوچه دندانه ای 
فرســودگی ملک ها و نداشــتن اجازه فروش 
و اجــازه تعمیرات به اندازه کافی برای ســاکنان 
ملک هایی که تنها دارای ســند اعیانی هســتند، 
دردسرســاز اســت، اما مورد تازه تــری به همین 
مشــکالت اضافــه شــده و آن ظاهر 
دندانه وار محله و عقب نشینی ناهمگون 
امالک نوسازی شــده در کوچه سرگرد 
مهاجــر و قمی نــژاد اســت. »وحیــد 
کربالیی« از اهالی کوچه سرگرد مهاجر 
با اشــاره به معضالت امالک فرســوده 
این کوچه با کالمی  طنزگونه می گوید: 
»هر خودرویی که از کنار خانه ما  تردد 

می کند، خانه می لرزد. ساخت و ســاز ها 
باعث افزایش  تردد و جمعیت در کوچه 
شــده و شــکل کوچه هم اســتاندارد 
نیســت. بعضــی خانه هــا پارکینــگ 
دارند، اما به دلیــل بافت کوچه و نوع 
عقب نشینی خانه ها ورود خودرو به هر 
امکانپذیر نیست. همین موضوع  ملکی 
برای مالکان دردسر ایجاد کرده است.«

 امضای آخر روی زمین مانده 
برای رفع مشــکل سند  این امالک، 
ورثه مالکان قدیمی  هم پای کارآمدند 
و برای سند زدن امالکی که پدرانشان 
میان رعیت ها تقســیم کــرده بودند، 
اعالم آمادگی کردند تا مشکل سند این 
امالک رفع شــود. اما این امضای آخر 

روی زمین مانده است. 
کربالیی با اشــاره به ایــن موضوع 
ادامــه می دهــد: »تا ســال 92 ســند 
اعیانــی این امــالک به کار ســاکنان 
می آمد و می توانســتند با همین سند و 
تعهد به اینکه دنبال پایان کار نباشــند، 
خانه هایشان را تعمیر یا نوسازی کنند. 
اما از این تاریخ اداره ثبت و شــهرداری 
ســر این موضــوع با هم مشــکل پیدا 
کردند. چــون اداره ثبت برای فروش و 
ســند زدن جواز پایان کار می خواست. 
درواقع امالك ما، بدون ســند محسوب 
مي شــوند. 80 ســال پیش که پدران 
مالکان امروزی امالک این خانه ها را به 
رعیت ها بخشیدند همه چیز با یک برگ 
سند اعیانی انجام شــد. چون در آن زمان تفکیک 
عرصه و اعیان وجود نداشــت. اما امروز ســاکنان 
این امالک برای انجام هرکاری نیاز به ســند کامل 
شــامل عرصه و اعیان دارند. تقریبًا از سال 1396 
با پیگیــری اهالی و مهندس زعفران کار مســئول 
نوســازی منطقه کار ثبت نهایی ســند ها را شروع 
کرده ایــم. هرچند به دلیل   کــم اطالعی  بعضی از 
مسئوالن از روند کار دوندگی های ما از نو شروع شد 
و در نهایت قرار بر این شــد با حضور نماینده  های 
وزارت راه و شهرســازی، زمین شهری و قوه قضاییه 
پس از 3 ســال دوندگی امضای آخر روی سندها 
جا خوش کند و تکلیف اهالی روشــن شود. اما از 
اردیبهشت ســال 1398 هیچ جلســه ای تشکیل 
نشــده و همچنان وضعیت سندها  بالتکلیف مانده 
است چراکه هر بار یکی از نماینده های وزارت راه یا 

قوه قضاییه در جلسه حاضر نمی شود.«

شــهر  هنوز  تهران  که  روزگاری   
نبــود، از دروازه قزویــن که راهی 
قلعه بیرونک می شــدی تا چشــم 
کشــاورزی  زمین های  می کرد،  کار 
و باغ ها و بوســتان های پردرخت با 
و  زمین ها  این  بود.  روان  چشمه های 
مالکان  به  متعلق  بوستان ها  و  باغ ها 
و ارباب هــای بنامی  چــون مرحوم 
کمپانــی، مرحوم اعتمــاد، حاج آقا 
مصطفــوی و آقای تهرانــی بود. با 
تغییر ســبک زندگــی، زمزمه های 
شهری شــدن در جایی که امروز به 
نام تکه دهم پایتخت می شناســیم، 
پیچید و ارباب هــا به پاس قدردانی 
از  بخشــی  رعیت ها  زحمت های  از 
زمین هایشــان را میان آنها تقسیم 
امروزی  مالکان  لطــف،  این  کردند. 
و هفت چنار  بیرونک  قلعه  زمین های 
را با مشــکل ســند  مواجه کرده و 
این  در  اســت.  شده  دردسرســاز 
اهالی  به مشــکالت  نگاهی  گزارش 
و محدودیت های  محله هفت چنــار 
در  آن  تبعــات  و  ساخت وســاز 
کوچه های »سرگرد مهاجر« و »  شهید 

باقری« کرده ایم.

لطف اربابی 
دردسر رعیت شد

نگاهی به وضعیت بالتکلیف 
سند های امالک اعیانی در محله هفت چنار
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بهاره خسروی

منطقه10

برای رفع 
مشکل سند  
این امالک، 

ورثه مالکان 
قدیمی  هم 

پای کارآمدند 
و برای سند 
زدن امالکی 
که پدرانشان 

میان رعیت ها 
تقسیم کرده 
بودند، اعالم 

آمادگی کردند 
تا مشکل سند 

این امالک 
رفع شود. اما 
این امضای 

آخر روی زمین 
مانده است

وحید کربالیی 
ساکن محله
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حسنی

قصه تشــکیل این گروه مجــازی و دورهمی 
 اهالی محله با مسئوالن شــهری منطقه 11، از 
آنجا شــروع شــد که با وجود فعالیت کارگران 
خدمات شــهری، محله هیچ وقت پاکیزه نبود و 
رهاسازی زباله ها خارج از ساعت اعالم شده چهره 
زشــتی در محله راه آهن ایجاد کرده بود. گالیه 
مردم از شهرداری در خصوص زباله های رهاشده 
در محله و گالیه شــهرداری از همکاری نکردن 
مردم باعث شــد تا شــورایاری محله دســت به 
تشکیل گروهی در فضای مجازی بزند و بستری 
برای گفت و گوی بی واســطه مردم با مســئوالن 

شهری منطقه خود فراهم کند. 
»علی اصغــر فراهانی« دبیر شــورایاری محله 
راه آهــن درباره ایــن اتفاق در محلــه می گوید: 
»توســعه زندگی شــهری و افزایــش روزافزون 
جمعیــت محله هــا در ســایه رونــق زندگــی 
آپارتمان نشــینی هــر روز بر مشــکالت حوزه 
خدمــات شــهری می افزایــد.« او بــا انتقاد از 
وضعیت نظافت کوچه ها و معابر در محله راه آهن 
اظهــار می کند: »نمی توان گفت این مســئله به 
تنهایی ریشــه در همکاری نداشتن مردم محله 
یا کم کاری شــهرداری ناحیــه دارد، بلکه هر دو 
گروه در وضعیت ایجادشده سهیمند. لذا با توجه 
به این مهم تصمیم گرفتیم با تشــکیل گروهی 
در فضای مجازی و عضویت اهالی و مســئوالن 
شــهری منطقه و ناحیه این مشــکالت را حل و 

فصل کنیم.«
از روزی کــه امــکان دورهمــی  اهالی محله 

مجازی  فضــای  در  راه آهــن 
از  هریک  اســت،  فراهم شده 
اهالی موظف شده اند در درجه 
اول اصول و قوانین بهداشــتی 
را در محلــه رعایــت کنــد و 
ســپس با انعکاس مســائل و 
مشکالت پیش روی محله در 
گروه، زمینه رفع این مشکالت 

را فراهم کنند. 
»محمــد آقایــی« یکی از 
اهالی محله راه آهن اســت که 
24 ســال سابقه ســکونت در 
این محله را دارد. او با اشــاره 

به فراوانی  تــردد در محله راه آهن و میزبانی این 
محله از مســافران ورودی به تهــران می گوید: 
»این محله حکم پیشــانی پایتخــت را دارد، اما 
هیچ وقت کوچه پسکوچه های آن خالی از مسائل 
و مشکالت شــهری نبوده است. جمعیت ساکن 
در این منطقه به دلیل افزایش جمعیت در سایه 
آپارتمان سازی ها هر روز بیشتر و بیشتر می شود، 
اما وضعیــت کوچه و خیابان هــای آن تغییری 
نمی کنــد. همین مســئله باعث شــده تا ما هر 

روز شــاهد حجم عظیم  زباله در محله 
باشــیم که در ساعات شب جمع آوری 
نشــده اند و پشــت دیــوار خانه ها جا 
خوش کرده اند. این زباله ها هم سیمای 
محلــه را به هم می ریزنــد و هم بوی 

نامطبوعی در محله مي پراكند.«
او بــا اظهار خرســندی از فعالیت 
گروه مجازی محله تحت عنوان پویش 
راه آهن  محله  محیط زیســت  سالمت 
می گوید: »با راه انــدازی این گروه در 

محلــه هم اهالــی دیگر مراقــب محله اند و هم 
مسئوالن شهری به گزارش های مردمی  حساس 
شده اند و به سرعت به رفع مشکالت محله اقدام 

می کنند.« 
»صدیقه نجف لو« یکــی دیگر از اهالی محله 
راه آهن هم در تأیید صحبت های همســایه خود 
می گویــد: »ما در این گروه آمــوزش دیدیم که 
زباله ها را ســاعت 9 شــب بیرون از منزل قرار 
دهیــم و هریک از اهالــی موظفند مقابل منازل 
خودشــان را پاکیــزه نگه دارند. از ســوی دیگر 

باید حواسشــان بــه وضعیت 
محله هم باشــد و بــا نظارت 
خدمات  حــوزه  عملکــرد  بر 
شــهری، وضعیــت بهتری را 
در کوچه پســکوچه های محله 

ایجاد کنند.«
ناظر  قیــداری«  »مهــدی 
شــهرداری  شــهری  خدمات 
ناحیه 4 در منطقه 11 اســت. 
او که این روزها به دلیل پویش 
محله  محیط زیســت  سالمت 
راه آهن حســابی سرش شلوغ 
شــده اســت و در طول روز پیگیــر گزارش های 
مردمی  است، در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: 
»بــا راه اندازی ایــن گروه اهالی محله احســاس 
مسئولیت بیشــتری نســبت به محله خود پیدا 
كرده اند. تغییر رفتار مردم در رعایت ساعت بیرون 
قرار دادن زباله هایشــان و جدیت آنها در نظارت 
بر عملکرد حوزه خدمات شــهری باعث شــده تا 

وضعیت بهداشت و سیمای محله تغییر کند.«
او با اشــاره به مشــکالت پیــش روی حوزه 
خدمــات شــهری در محلــه راه آهن 
از مهم ترین مشکالت  می گوید: »یکی 
ما در این بخش کمبود نیروی خدمات 
شهری است و این مسئله باعث شده كه 
کار نظافت فقط در ساعات شب دنبال 
شود و هنگام روز فقط محورهای اصلی 
محله نظافت شود. بنابراین زباله ای که 
خارج از ساعت 9 شب بیرون گذاشته 
می شــود در محله می ماند. اما از وقتی 
که این پویش در محله شــکل گرفته 

است، مردم همکاری بیشتر و بهتری دارند.«

 اهالی محله راه آهن
 پیشگام در مسیر اداره محله 

مســئوالن شــهری هم از این اتفاق در محله 
راه آهــن رضایت دارند. شــهردار ناحیه 4 با ابراز 
خرســندی از این حرکت می گوید: »با راه اندازی 
این پویش در ســایه مشارکت شورایاری و اهالی 
محله راه آهن خیلی از مسائل و مشکالت موجود 
در محله با کمک اهالی محله شناسایی و تالش 
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 از محله های مختلف را ثبت و ضبط می کند، اما حدود یک ماهی می شــود که این سامانه در محله 
راه آهــن جای خود را به یک گروه مردمی  در فضای مجازی داده اســت. در این گروه مجازی مردم 
بدون واســطه با مسئوالن شــهری منطقه 11 و ناحیه 4 شــهرداری منطقه برای انعکاس مسائل و 

مشکالت پیش  روی کوچه پسکوچه های محله در ارتباطند. 

فاطه عسگری نیا

پویش سالمت محیط زیست محله راه آهن 
الگوي متفاوتي از مشارکت اجتماعي را به نمایش گذاشته است

ناظران مجازي محله
با راه اندازی این گروه 

در محله هم اهالی 
دیگر مراقب محله اند و 

هم مسئوالن شهری 
به گزارش های مردمی 

 حساس شده اند

مهدی قیداری
ناظر خدمات شهری 
شهرداری ناحیه 4 

در منطقه 11
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برای رفع این مشکالت از سوی مسئوالن شهری 
ناحیه آغاز شده است.«

»محمدرضــا فراغتی« با تأکیــد بر ضرورت 
مشــارکت مردم هر محله در نگهداشــت محله 
می گویــد: »شــهرداری تهران امســال شــعار 
محله محوری را در دستور کار خود قرار داده و با 
تأکید بر ضرورت اداره شــهر با محوریت محله ها 
بر این اعتقاد است که راه توسعه شهر از محله ها 
می گذرد و خوشحالیم در محله راه آهن به عنوان 
یک محله پایلوت شــاهد اداره محله با دخالت و 

نظارت مستقیم اهالی هستیم.«

فراغتــی کــه هر روز مســائل و مشــکالت 
منتقل شــده از ســوی اهالی محله را در پویش 
ســالمت محیط زیســت محله دنبال می کند و 
بر حل مشکالت مطرح شــده از سوی مسئوالن 
ذیربــط تأکید دارد، می گوید: »پویش ســالمت 
محیط زیســت محله راه آهــن در فضای مجازی 
ثابت کرد که تا وقتی اهالی یک محله برای محله 
خود دل نسوزانند نمی توان انتظار ایجاد وضعیت 

مطلوب را در محله داشت.«
او برای اینکه مســائل و مشــکالت خدمات 
شهری در محله راه آهن با جدیت بیشتری دنبال 
شــود، هر هفته جلســه ای برای بررسی 
این مشــکالت با حضور کارگران خدمات 
شهری، مســئوالن حوزه خدمات شهری، 
پیمانکاران و شورایاران محله در شهرداری 
ناحیه 4 برگزار می کند و پای صحبت های 
آنها می نشیند تا مسائل و مشکالت موجود 

ریشه یابی شود.«

 نظارت دقیق اهالی محله
 رمز پاکیزگی محله

»مالک پورحسن« مدیرخدمات 
شــهری ناحیه 4 منطقه 11 هم 
با اســتقبال از پویش ســالمت 
راه اندازی شــده  محیط زیســت 
می گویــد:  راه آهــن  محلــه  در 
»فعالیت های حوزه خدمات شهری 
بدون مشــارکت مــردم امکانپذیر 
نیست. ما اگر تمام نیروهای خود را 
به صورت 24 ســاعته در یک محله 
بسیج کنیم، اما یکی از اهالی همکاری 
الزم را نداشــته باشــد، نمی توانیم ساعت 

پایداری نظافت را در محله ارتقا دهیم.«
او نظــارت دقیق اهالی محلــه را رمز 
پاکیزگــی محله می داند و معتقد اســت: 
»وقتــی اهالی محله نقــش ناظران حوزه 
خدمات شــهری را بازی کنند، خود را هم 
موظف به رعایت بهداشــت محل می دانند 
و با رعایت مســائل بهداشــتی و مراقبت 
از محله اجازه نمی دهند زباله ها ســیمای 

محله را مخدوش کنند.«

کارنامه موفق محله راه آهن در تفکیک پسماند
درست است این روزها در سایه تشکیل پویش 
سالمت محیط زیست محله راه آهن مسائل مربوط 
به خدمات شهری محله با مشارکت اهالی محله 
دنبال می شود، اما این حرکت مشارکتی به اعتقاد 
دبیر شــورایاری محله راه آهن در راستای همان 
فعالیت هایی است که حدود 5 سال پیش در محله 
شــکل گرفت و اهالی این محله پیشگام تفکیک 

زباله های خشک از مبدأ شدند. 
راه آهن  »معصومه محمدنــژاد« مدیرمحلــه 
درباره موفقیت اهالی محله راه آهن در اجرای طرح 
تفکیک زباله ها از مبدأ می گوید: »از حدود 5 سال 
پیش تا قبل از شیوع ویروس کرونا هر پنجشنبه 
اهالی محله راه آهن به جمع آوری زباله های خشک 
خود و تحویل آنها به سرای محله اقدام می کردند. 
شــعارمان هم این بود: »بازیافت، جاده دو طرفه« 

مشوق اهالی هم انجام مراسم قرعه کشی و اهدای 
جایزه در پنجشنبه آخر هر ماه بود.«

مدیرمحلــه راه آهن از نتایــج خوب این طرح 
در محله راه آهــن برایمان می گوید: »ما با اجرای 
طرح بازیافــت زباله های خشــک از مبدأ با یک 
تیر چند نشــان زدیم. اول از همه جلب مشارکت 
حداکثری اهالی محله در این طرح بود؛ کاری که 
سال های سال است به شیوه های مختلف از سوی 
شهرداری ها دنبال می شود، اما ثمره چندانی ندارد. 
در وهلــه دوم ما با درآمد حاصــل از این زباله ها 
توانســتیم از یک سو دســت نیازمندان محله را 
بگیریم و از ســوی دیگر امکانات رفاهی محله را 
به نفع مردم افزایــش دهیم. مردم هم وقتی این 
دستاوردها و نتایج را می دیدند با رغبت بیشتری 

مشارکت می کردند.«

نقاط پرآسیب با مشارکت اهالی رفع خطر شد
مشــارکت اهالی محله و شورایاری محل 
برای توسعه محلی راه آهن در سال های گذشته 
باعث اتفاقــات خوب دیگــر در محله و رفع 
نقاط پرآسیب اجتماعی در محله شده است. 
مصداق بارز این سخن هم 2 بوستان امیریه و 
خواجه دهی در محله است. این بوستان ها تا 5 
سال پیش محل تجمع و  تردد معتادان بود و 
کمتر کســی جرئت می کرد از محدوده این 2 
بوستان عبور کند. دبیر شورایاری محله راه آهن 
می گوید: »سال ها وضعیت بوستان امیریه را با 

مشارکت مردم و پافشاری شورایاری پیگیری 
کردیم و موفق شــدیم با محصــور کردن آن 
امروز این فضا را بــه یکی از محیط های امن 

شهری برای تفریح خانواده ها تبدیل کنیم.«
»بنفشه کارگر« یکی از اهالی محله راه آهن 
می گوید: »مدت ها بود بوســتان امیریه پاتوق 
معتادان بی خانمان شده بود. مردم با همراهی 
شــورایار به عنوان نماینده محله توانســتند 
حرفشان را به کرسی بنشــانند و این فضا را 
به یکی از فضاهای امن شهری تبدیل کنند.«

کسبه خیابان وحدت، سیمای شهری را زیبا کردند
همدلی و همراهــی اهالی محله در 
بهبود فضای شهری باعث شد تا در راسته 
تجاری خیابــان وحدت نمای واحدهای 
کسبی فرسوده تبدیل به تابلوهای زیبا 
و چشمنواز شود. این آشفتگی بصری تا 
چند سال پیش خیابان وحدت را زشت 
کرده بود، ولی حاال در ســایه مشارکت 
کاســبان که از اهالی محله هســتند، 
این منطقه زیبا شــده است. علي اصغر 
راه آهن  فراهانی، دبیرشــورایاری محله 
با اشــاره به جداره سازی خیابان وحدت 
اسالمی، می گوید: »سال ها شاهد ریزش 
جداره های این بخش بودیم. شهروندان 

منتظر شهرداری بودند و شهرداری هم منتظر حرکتی 
از سوی شــهروندان بود تا اینکه موفق شدیم با جلب 
مشارکت 20 نفر از کاسبان کار مرمت دیوارهای خیابان 
وحدت را دنبال کنیم.« یکی از کاسبان خیابان وحدت 
اسالمی در این باره می گوید: »سال ها از ترس ستون های 
لرزان و ریزش آجرهای دیواره ها در امان نبودیم. وقتی 

شــورایاری محله که مورد اعتماد اهالی و امین مردم 
محله اســت همه کاســبان را دور هم جمع کرد و از 
آنها خواســت تا در ترمیم دیوارهای خیابان مشارکت 
کنند، متقاعد شــدیم که باید برای داشتن محله بهتر 
مشارکت داشته باشیم، همان طور که در سایر بخش ها 

هم مشارکت داشتیم و نتایج خوبی گرفتیم.«

با  راه آهن  محله  اهالی 
همراهی دبیر شورایاری پویشی 

را در قالب یک گروه در فضای مجازی با 
هدف نظارت بر عملکرد شهرداری و بهبود 

وضعیت سیمای شهری محله تشکیل داده اند 
و نسبت به انعکاس مسائل و مشکالت حوزه 
خدمات شهری اقدام می کنند تا مسئوالن 

این  رفع  دستور  با  گروه  در  حاضر 
مشکالت زمینه بهبود شرایط محله 

را فراهم کنند.
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نام توتون و تنباکو که به میان می آید، 
نخســتین چیزی که به ذهن هر خواننده 
و شنونده ای می رســد، تصویری از مردان 
ســیبیلوی قدیمی اســت که نی قلیان یا 
چپق گوشــه لبانشــان قرار دارد. با وجود 
استفاده زیاد از قلیان و چپق، تاریخ دقیقی 
از سال ساخت این وسایل در دست نیست، 
اما از آنجا که نخســتین نقاشی ها از قد و 
قامت قلیان کشــان، در دوره شــاه عباس 
ترسیم شده اســت، بی شک همین دوران 
را باید دوران تولد قلیان و چپق در کشــور 
دانست. جالب اینکه شاه عباس خودش از 
رواج افسارگسیخته استعمال قلیان و چپق 
در قهوه خانه ها ابراز ناراحتی می کرد. هرچه 
شاه عباس از این وضعیت ناراحت بود، در 
مقابل شاهان قاجار دلباخته قلیان بودند و 
قلیان کشــیدن در دوره قاجار به اوج خود 
رســید تا جایی که بخشــی از شخصیت 
مردانه شــد و برای نمونه دامادهای جوان 
با کشــیدن قلیان در حمام روز عروسی به 
جرگه مردان می پیوســتند. کیسه توتون 
همیشه از شــال دور کمر مردان قاجاری 
آویزان  بود و ریش ســفیدان و بزرگان را در 
قهوه خانه ها با پک های قوی معروف به قالج 

می شناختند. 
قلیان در دربار هم جایگاه ویژه ای داشت. 
در مراســم ســالم عام فتحعلیشــاه قاجار 
در تخــت مرمر، پیشخدمت باشــی، قلیان 
مخصوصی را کنار تخت در دست می گرفت 
و نی پیچ را به دســت شــاه می داد تا هر از 
گاهی پکی به آن بزند. جنس این قلیان که 
به نام قلیان سالم شهرت داشت، از طال بود و 
وجود آن در مراسم عام نوروزی تخطی ناپذیر 
بود. قلیان سالم شاهان قاجار هم اکنون در 
موزه جواهرات سلطنتی نگهداری می شود. 

 ماجراي لغو امتیاز تنباکو  
توتــون و تنباکــو در دوره ای در ایران 
تاریخ ساز و منشــأ حرکات و اعتراض های 
سیاسی و در نهایت تحریم تنباکو در دوره 
ناصرالدین شاه توســط آیت اهلل میرزا رضا 
شیرازی شــد. قصه از آن جا شروع شد که 
در سفر ســوم ناصرالدین شاه به اروپا دولت 
انگلیس فرصت را برای کسب امتیاز انحصار 

توتون و تنباکو مناســب دید. شاه ایران هم 
که برای تأمین هزینه های ســفرش به اروپا 
با مشــکالت مالی روبه رو شــده بود، تن به 
امضای قرارداد انحصــار توتون و تنباکو به 
مدت 50 ســال داد. امضای این تفاهمنامه 
بــه مذاق دولت عثمانی خــوش نیامد و به 
همین دلیل با افشــای تفاوت این قرارداد با 
قراردادهای قبلــی و تبعات منفی آن برای 
مردم ایران موجی از اعتراض ها را در کشور 
بــه راه انداخت. این اعتراض ها در سراســر 
کشــور گســترش یافت تا آنجا که میرزای 
شیرازی با تحریم تنباکو استعمال توتون و 
تنباکو را در حکم محاربه با امام زمان)عج( 
اعالم کرد. این فتوا باعث شد تا همه مردم 
با شکستن قلیان ها و آتش کشیدن تنباکو 
و توتــون به تکلیف شــرعی خــود جامه 
عمل بپوشــانند. حتی انیس الدوله، سوگلی 
ناصرالدین شاه، هم دستور جمع آوری قلیان 
را در حرمســرای شــاه داد. ناصرالدین شاه 
وقتی این شرایط را دید جز لغو امتیاز تنباکو 
چاره ای نیافت. با صدور این دستور از سوی 
شاه حکم تحریم تنباکو هم بعد از 55 روز از 

سوی علما لغو شد. 

 رونق بازار توتون و تنباکو 
 در دوره پهلوی اول و دوم 

در دوره پهلــوی اول بــه دلیل ســود و 
درآمد باالی تجارت توتون و تنباکو تحوالت 
گسترده ای در کســب و کار مردم رخ داد. 
تا جایی که رضاشــاه تصمیم به انحصاری 
کردن توتــون و تنباکوی ایــران در قالب 
شــرکت دخانیات گرفت و بــا همین کار 
زمینه راه اندازی نخستین کارخانه دخانیات 
در تهران در اراضی نوش آفرین خانم، دختر 
فتحعلی شاه قاجار، در باغ اناری فراهم شد. 
ایــن کارخانه بــا کمک آلمانی هــا و دیگر 
اروپایی هــا در بیرون از اراضی دروازه قزوین 

ساخته شد. 
»نصراهلل حدادی« تهران شناس می گوید: 
»تا قبل از سال 1314 سیگار از اروپا و مصر 
به ایران وارد می شــد، هرچند بازار تهیه و 
تولید ســیگار در بازار تهران هم سکه بود. 
شیوه تولید سیگار هم به این شکل بود که 
کاغذ را داخل چوبی که ســوراخی به قطر 

داستان دود و دم 
از دربار قاجار تا رژیم پهلوي

فاطمه عسگری نیا

ســیگار 
روشنفکران و کارگران متفاوت بود

  روز 31 می  هر ســال در تقویم به نام روز بدون دخانیــات یا به اصطالح دیگر 
روز بدون توتون و تنباکو نامگذاری شــده اســت. این محصول قدمتی دیرینه در 
سرزمین ما دارد و شنیدن قصه هایش خالی از لطف نیست؛ قصه هایی از شکل گیری 
قهوه خانه ها و بازارگرمی  قلیان و چپق تا راه اندازی نهضت تنباکو و بعد از آن انحصار 
دولتی توتون و تنباکو در ایران و فعالیت کارخانه دخانیات. با گسترش شهرنشینی 
در تهران و ســاخته شدن خانه ها در جوار این کارخانه کم کم محله دخانیات شکل 
گرفت که این روزها به محله سالمت تغییر نام داده است. روز جهانی بدون دخانیات 

را برای مرور قصه های توتون و تنباکو غنیمت شمردیم.

منطقه11

تحقیقات به  شیوه 
زافیروپولوس

محله سالمت یا همان دخانیات سابق را همه با کارخانه دخانیات 
ایران می شناسند؛ کارخانه ای 20 هزار مترمربعی که هم مساحت قابل 
توجهی از محله سالمت را گرفته و هم عرصه را برای امکانات شهری 
در محله تنگ کرده اســت. درست اســت طی این سال ها مسئوالن 
شهری این منطقه کوشــیده اند با راه اندازی درمانگاه دخانیات و ارائه 
خدمات بهداشــتی و درمانی به مردم محلــه کمی  از بار نارضایتی ها 
کم کنند، اما بســیاری از جمعیت 300 هزار نفری ساکن در محله، 
ترجیح می دهند به جای این کارخانه بوستانی سرسبز یا مجموعه ای 
ورزشی برای جوان ها ساخته شود. هرچند انتظارشان برآورده نشد و به 
جای بوستان این روزها شاهد راه اندازی موزه دخانیات در این کارخانه 
هستند تا در ساعات فراغتشان به این موزه بروند و تاریخ دود و دم در 

ایران را ورق بزنند. 
موزه دخانیات در قلب شرکت دخانیات، در منطقه 11 و کنار منازل 
مسکونی آماده شــده است و دیدن آن حس عجیب و غریبی در آدمی 
 ایجاد می کنــد؛ موزه ای دیدنی با محصولی مرگ آور. هر گوشــه اش را 
می نگریــم تضادها خوش رقصی می کنند. در گوشــه ای از موزه تصاویر 
ورزشــکاران مطرحی چون تختی خودنمایی می کند و در سوی دیگر 
پاکت های سیگار ردیف شده و رنگارنگ بر ناقوس مرگ می کوبند. در این 
موزه تا دلتان بخواهد اشــیای قدیمی  و جالب برای ساخت سیگار طی 
سالیان گذشته دیده می شود، از دستگاه های رطوبت سنج و تبخیرگیر 
گرفتــه تا پنکه های آلمانی و آهنی که حتمًا در فرایند خشــک  کردن 
توتون ها از آنها استفاده می شده است. با نگاه به تصاویر 42 مدیر گذشته 
این کارخانــه روی دیوار می توان تاریخ آن را مــرور کرد. در میان این 
تصاویر و توضیحات، بخشی که از اتاناس زافیروپولوس سخن می گوید، 
کامل تر است. او یونانی تبار بود و نخستین مدیرعامل کارخانه او را برای 
اداره مرکز مزرعه آزمایشــی توتون به 
ایران آورد. زافیروپولوس سال ها در ایران 
ماند. او زبان انگلیسی را می فهمید، اما 
خواندن و نوشتنش را بلد نبود. به خاطر 
همین امروز دستنوشته های فینگلیشی 

او بخش جذاب موزه دخانیات است. 
در بخش دیگــر این موزه برندهای 
مختلف ســیگار چشمنوازی می کنند. 
برندهایی شــامل اشنو ویژه که سیگار 
جالل آل احمد و آیت اهلل کاشــانی بود 
و ســیگارهای بهمن کوچــک و هما 
کــه جوانان دانشــجو در دهــه 57 از 
دود کردنشــان لذت می بردند. پاکت 
سیگارهای تیر، زر، شکوفه و ستاره هم 
در کلکسیون سیگارهای داخلی موزه 

دیده می شود. 

سیگار داشت، می گذاشتند و با فوت کردن 
در »دیرز« که به شــکل عمودی روی لوله 
چوبی قــرار می گرفت، توتون را داخل کاغذ 
می ریختنــد و آن را می پیچاندنــد. این کار 
مرتب با  تر کردن لب ها و فوت کردن در دیرز 
انجام می شد. با راه اندازی کارخانه دخانیات 
و انحصار آن توســط دولت دیگر بساط این 
تولیدکننده های دستی در بازار تهران برچیده 

شد.«
در دوره پهلــوي دوم تولید ســیگارهای 
داخلی و واردات ســیگارهای خارجی باعث 
شده بود تا ســیگار با قیمت ارزان در کشور 
توزیع شود. حدادی می گوید: »تنوع سیگارها 
آنقدر زیاد بود که هر قشــر ســیگار خاص 
خودش را داشــت. مثاًل اشــنو را کارگران 
می کشــیدند، زر را روشنفکران و جوانان آن 
دوره هم عاشق دود کردن سیگار هما بودند.«
او از بی رونقی بازار سیگارهای تولید داخل 
در ســایه واردات سیگارهای خارجی قاچاق 
برایمان می گوید: »در دهه 50 واردات سیگار 
به ایران به بیشترین حد رسید، تا جایی که 
سیگار خارجی وارداتی ارزان تر از سیگارهای 
تولید داخل بود. این روند در سال 54 به اوج 
خود رســید و دیگر هیچ کس لب به سیگار 
داخلی نمی زد. رونق بازار سیگارهای خارجی 
در ایران دیری نپاییــد و با پیروزی انقالب 
دیگر ردی از آنها در شهرها پیدا نمی شد. نه 
تنها ســیگار خارجی که حتی سیگار ایرانی 
هم یافت نمی شــد و این مسئله باعث شده 
بود تا کوچه پسکوچه های ناصر خسرو شمالی 

محل پرسه دالالن بازار سیاه سیگار شود.«
حاال سال های سال از آن روزگار می گذرد 
و چراغ کارخانه دخانیــات در دل محله ای 
کوچک در منطقه 11 روشن است. با فعالیت 
این کارخانه و ساخت خانه ها در همسایگی 
آن، اکثر اهالی محله شــاغالن این کارخانه 
شــدند و هنوز هم هستند. هرچند فعالیت 
این واحد صنعتی، آن هم در محله سالمت 
امروزی، شبیه نوشته های روی پاکت سیگار 
است که هشــدار می دهد کشیدن سیگار از 

عمرتان می کاهد! 
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دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعید غفوری

در یــک روز خنک بهاری 
راهی خیابان رودکی و خانه 

گرم و بــا صفای »رفعت 
خانه ای  شــدم.  نمازی« 
بــا صفا بــا کلــی لوازم 
بیشــتر  که  زیبا  تزیینی 

آنها از مــواد دورریختنی 
بود و بــا هنــر و خالقیت 

همســایه معلم مــا تبدیل به 
شــکالت خوری، تابلو و ساعت شده 

بــود: »درخانه مــا چیزی دورریختنی نیســت.« 
نمــازی این را می گوید و ســر صحبت را با یادی 
از عالقــه اش به گل و گیــاه از دوران کودکی باز 
می کند: »از همــان دوران کودکی به گل و گیاه 
عالقه داشــتم. این طبیعت دوستی در خانواده ما 
مورثی اســت و به خاطر دارم همیشه حیاط خانه 
ما پــر از گل و گیاه بود. از همان کودکی به علوم 
طبیعی عالقه داشتم و هسته میوه های مختلف را 

در گلدان می کاشتم.«
نمازی که با یادآوری دوران کودکی چشمانش 
برق می زند، ادامه می دهــد: »همین عالقه باعث 
شد تا معلم علوم شوم. البته جز طبیعت و کاشت 
گل و گیــاه به کارهای هنری هم عالقه مند بودم. 
کافی بود یکبار معلم ســر کالس یک کاردســتی 
درست کند یا ساخت وسیله ای را آموزش دهد تا 
به ســرعت یاد بگیرم. درس حرفه و فن از دروس 
مورد عالقه ام بود. اکثراً در مواقعی که معلم نبود، 
برای اداره کالس جانشــین او بــودم و هرچیزی 
می دانستم به همشاگردی هایم آموزش می دادم.«

ساخت بهترین ها از دورریختنی ها 
اما ماجرای ساخت بهترین ها از دورریختنی ها 
و فعالیت هــای خانم نمازی بــرای  ترویج فرهنگ 
بازیافت از کجا آغاز شد. نمازی در این باره توضیح 
می دهد: »همان طور که گفتم عالقه به طبیعت و 
تمایل انجام کارهای هنری در من وجود داشــت. 
در این زمینــه کارهای زیادی بــه دانش آموزان 
مدرسه آموزش داده بودم. یک روز برای سرگرمی  
نوه ام با چوب بســتنی کاردستی ساختم و او کلی 
ذوق کــرد. این باعث تشــویق من شــد تا لوازم 
بیشــتری برای خوشحالی نوه ام با چوب بستنی و 
سایر وسایل دورریختنی در خانه درست کنم. این 
انگیزه ادامه پیدا کرد و جــز نوه ام برای بچه های 
فامیل هم این کار را انجام دادم. بعد کم کم شروع 
کردم به آموزش میان بچه های 
دیگر  و  همسایه ها  فامیل، 
می شناختم.  که  کسانی 
با تشــویق دوستان در 
آموزشــی  برنامه های 
و جشــنواره بازیافت 

شــهرداری منطقه10 در پارک ترافیک شــرکت 
کردم. عالوه بــر این برای تحویل پســماند های 
خشک به غرفه بازیافت مستقر در خیابان هاشمی 
مراجعه کــردم. همه این تشــویق ها وپیگیری ها 
باعث شــد تا در زمینه  ترویــج فرهنگ بازیافت 

تبلیغات انجام دهم.«

آموزش در فضای مجازی و خانه 
کالس درس خانــم نمــازی هیچ وقت تعطیل 
نیســت. حتــی در ایــن روزهــای کرونایی که 
بسیاری از برنامه ها تعطیل شده است هم محله ای 
طبیعت دوست ما از طریق اینستاگرامش در فضای 
مجازی آموزش می دهــد. او در این باره مي گوید: 
» 3ســال اســت که از طریق فضــای مجازی به 
عالقه مندان تفکیک زباله های خشک و تر، ساخت 
بهترین ها از دورریختنی ها، تهیه کمپوست خانگی 
برای کاشت گل و گیاه و راهکار های کاهش تولید 
زباله های تر را آموزش می دهم. تا قبل از شــیوع 
کرونا در خانه هم کالس آموزشی برای عالقه مندان 
و کسانی که می شناختم، برپا می کردم. بسیاری از 
اهالی و همسایه ها هر وقت در زمینه کاشت گل و 
گیاه دچار مشکلی شوند، حتمًا به خانه ما مراجعه 
می کننــد و آنها را راهنمایی می کنــم. البته این 
روزها به خاطر بیماری کرونا بیشــتر فعالیت هایم 

به فضای مجازی معطوف شده است.«
همســایه معلم ما معتقد اســت منابع طبیعی 
کره زمین ســهم همه مردم و آیندگان اســت. او 
در ادامــه تأکید می کند: »بازیافت و کاهش تولید 
زباله قبل از هر چیزی به چرخه محیط زیســت و 
سالمتی ما کمک می کند و باید از کودکی مقوله 
تفکیک زباله های خشک و تر به کودکان آموزش 
داده شــود که این مســئولیت برعهده خانواده و 

افراد آگاه است.«

ایده خالقانه کتاب ها برای بازیافت 
برای همسایه دوستدار طبیعت ما بازنشستگی 
معنایی ندارد و با همــه فعالیت های فرهنگی که 
برای  ترویج فرهنگ بازیافت در میان اهالی انجام 
می دهد، در شــورای کتاب کــودک هم فعالیت 
می کند. به عقیــده نمازی حضور در این شــورا 
و بررســی کتاب به افزایــش خالقیتش در زمینه 

بازیافت کمک زیادی می کند. 
او در این باره می گوید: »برای ســاخت بسیاری 
از کارهــا از همیــن کتاب هــا الهــام می گیرم. 
وســیله های زیادی برای نوه ها و فرزندان اقوام بر 
اساس قصه های این کتاب ها ساخته ام. حتی برای 
آموزش بازیافت و تعریف قصه هایی با این مضمون 
برای کودکان مطالعه کتاب ها کمک زیادی به من 
کرده تا ماجرا را با زبان قصه و قابل فهم برای آنها 
تعریف کنم. حتی برای مخاطب بزرگســال هم به 
کمک همین کتاب ها بازیافت را آموزش داده ام.«

کارآفرینی

کتابخوانی

از هنرهایی  یکی 
کــه در خانــه هم 
آن  بــه  می توانیــد 
بپردازید، چاپ روی 
پارچه اســت. ضمن 

اینکه در صورت کسب مهارت و تسلط در این 
هنر می توانید از طریق آن به اشتغال و درآمد 
هم دست پیدا کنید. »شقایق حسینقلیان« از 
همســایه های ما در خیابان بهار با یک روش 
بســیار ســاده چاپ روی پارچــه را آموزش 

می دهد: 

 وسایل مورد نیاز 
 رنگ مخصوص پارچه، شابلون

 تامپون )نوعی پارچه(
 رنگ مخصوص پارچه 

 شــابلون تامپون )از شــابلون شکل های 
مختلفی در بازار وجود دارد، اما مناســب ترین 
آن نوع کاغذی است که رویش برش داده شده 

است.(

 نحوه چاپ روی پارچه  
 ابتدا پارچه را آماده کنید. 
یادتان باشــد زیر پارچه حتمًا 
کاغــذ بگذارید تــا هنگام کار 
رنگ به فرش یا روی وســایل 
پس ندهــد. شــابلون را روی 
کارتان با چسب ثابت کنید تا 
حرکت نکند. در ادامه رنگ را 
روی ســطح صافی بریزید و با 

کمی  آب مخلوط کنید. حواستان باشد غلظت 
رنگ بسیار مهم اســت و به هیچ عنوان نباید 
رقیق شــود. تامپون را به رنگ آغشته کنید و 
روی شــابلون بزنید. تمام سطح های خالی از 
طرح را با شابلون پر کنید. تامپون را به صورت 
ضربــه ای بر روی پارچه بزنید. با یک دســت 
شابلون را محکم بگیرید تا جابه جا نشود. بعد از 
چند دقیقه شابلون را آرام جدا کنید و بگذارید 

رنگ ها خشک شود. 

اگــر دنبال کتاب مناســب برای مطالعه 
هســتید، اما برای انتخاب دچار سردرگمی 
 شــده اید، نگران نباشــید. برنامــه مجازی 
»خادمان نشر« فرهنگسرای سرو در این کار 
به شــما کمک می کند. این برنامه با هدف 
توســعه و  ترویج فرهنگ کتابخوانی تدارک 
دیده شده و در آن ناشران کتاب  هایشان را به 
عالقه مندان معرفی می کنند و همچنین به 
آثار و منابع چاپی و غیرچاپی اشاره می کنند. 
یکی از ویژگی  های این برنامه مجازی کسب 
آگاهی از منابع و به کارگیری آنها به تفکیک 
عنوان و موضوع برای انتخاب کتاب اســت. 
این آشنایی به کتابخوان  ها کمک می کند با 
تسلط و مهارت  بیشتری کتابشان را انتخاب 
کنند. اگر مشتاق کسب اطالعات و تماشای 
این برنامه مجازی شــده اید، حتمًا سری به 

صفحه اینستاگرام  فرهنگسرای سرو بزنید. 

چاپ 
روی پارچه

خادمان نشر 
در فضای مجازی

آشنایي با مادربزرگي که در دنیاي مجازي 
آموزش بازیافت مي دهد

آموزگار محیط زیســت

شقایق حسینقلیان 
کارآفرین هم محله ای

بهاره خسروی

  مادربــزرگ برای ســرگرمی  نوه 
خردســالش با چوب بســتنی کلی 
کاردستی ساخت. آدمک، قاب عکس 
و.... نوه از این همه اسباب بازی جدید 
ذوق کرد و سرکیف شــد. اما همین 
کاردســتی های به ظاهر ساده و البته 
برای  شد  انگیزه ای  ســرگرم کننده، 
مادربزرگ تا به یك فعال محیط زیست 
و آموزشــگر تفکیک زباله و کاهش 
تولید زباله های تر و خشــک تبدیل 
شــود. »رفعت نمازی« همســایه ما 
در خیابان رودکی، معلم بازنشســته 
آموزش و پرورش و از اعضای شورای 
کتاب کودک اســت. این همســایه 
فرهنگــی ما از شــهروندان خالق و 
خوش ایده در زمینه ساخت بهترین ها 
برای   همچنین  دورریختنی هاست.  از 
ترویج فرهنگ کاهش تولید زباله، در 
صفحه اینســتاگرامی اش کلی برنامه 
آموزشی با موضوع بازیافت اجرا و برای 
دوستان و آشــنایان نزدیک در خانه، 

برگزار می کند.  آموزشی  دوره های 
در ایــن گــزارش مهمان 

خانم نمازی شدیم و با او 
فعالیت هایش  درباره 

گفت و گو کردیم.
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مشاوره

مشاوره مجازی 
در محله باغ صبا

خانه نشــینی و رعایــت فاصلــه اجتماعی و 
خبر های عجیــب و غریبی که ایــن روز ها از 
ویروس »کووید19« می شنویم، قطعًا استرس زاست. 
در این شرایط الزم است نگرانی هایمان را از وضعیت 
موجود و اتفاقات ناگواری که احســاس می کنیم در 
کمین ما هستند، برای همدم یا سنگ صبوری بازگو 
کنیم. به همیــن دلیل برای کاهش اســترس  های 
ناشی از شیوع بیماری »کووید19« و همچنین ارائه 
راهــکار منطقــی بــرای غلبــه بــر ترس  هایی که 
کم کم رنگ و بوی وسواس فکری به خود می گیرند، 
ســرای محله باغ صبا )ســهروردی( برنامه مشاوره 
مجــازی را برگزار می کنــد. در ایــن برنامه ا هالی 
می توانند در یک ویدئوی کوتاه دغدغه  هایشــان را 
مطــرح کنند و آن را برای خانم »آقاییان« مشــاور 
ســرای محله باغ صبا بفرســتند تا در کانال سرای 
محله در فضای مجازی بارگذاری شود. همچنین اگر 
نیاز به مشــاوره حضــوری دارند بــا رعایت نکات 
بهداشــتی و فاصله اجتماعی می توانند به نشــانی 
خیابان سهروردی جنوبی، خیابان اقلیمی ، بن بست 
شازاد، پالک 18 مراجعه کنند، البته قبل از مراجعه 

با شماره 88472464 تماس بگیرید. 

خبر کوتاه

مجموعه ورزشی 
شهدای جیحون میزبان 

پیشکسوتان فوتبال می شود
برای کشف استعدادها و شناسایی ظرفیت های 
ورزشی تکه دهم پایتخت در روزهای پساکرونا، 
مجموعه ورزشــی جیحــون، میزبان پیشکســوتان 

فوتبال منطقه و شهر تهران می شود. 
شــهردار تکه دهــم پایتخت با اعالم ایــن خبر در 
بازدیــد از زمین هــای چمن مصنوعــی محله های 
بریانک، شــهید چراغی، زنجــان، پارک 22 بهمن و 
بوســتان تهرانی با بیان این مطلب و تأکید بر توسعه 
زیرساخت های ورزشــی محله ها افزود: »با توجه به 
اهمیت نهادینه  سازی ورزش و ایجاد شادابی و نشاط 
در میان شهروندان، آماده سازی مجموعه های ورزشی 
و زمین های چمن مصنوعــی از اولویت های منطقه 
اســت تا بتوان پس از گذر از ایــام بحرانی خدمات 

ارزنده ای به شهروندان ارائه کرد.«
همچنین »مجید رباطی« در پایان این بازدید میدانی 
بــرای حفظ و نگهداری زمین هــای چمن مصنوعی 
دســتورات الزم را صادر کرد. بر این اساس ترمیم و 
تعویض بعضی از زمین های چمن در دستور کار قرار 
گرفت. او در ادامه خواستار آماده سازی زمین ورزشی 
جیحون برای حضور پیشکســوتان فوتبالی منطقه و 

شهر تهران شد. 

برگی از تاریخپیشخوانپیشخوان

موقوفات ماندگار بابا بسکی برای محیط زیست

گفته می شود خانه محیط زیست کوچه »رشتچی« واقع در خیابان »جمالزاده جنوبی« در 
تکه یازدهم پایتخت با نام »  دکتر غالمعلی ِبسکی« پدر طبیعت ایران گره خورده است. این 
خانه در سال 1384 از سوی این مرد طبیعت دوست که اصالت مشهدی داشت، برای انجام 

برنامه  های آموزشی محیط زیستی وقف شرکت سالم شد. 
 ســال 1310 شمسی در سبزوار پســری به دنیا آمد که بعدها به پاس خدمات ارزنده اش 
برای حفظ محیط زیســت، 2 بار موفق به کسب نشان ملی زیست محیطی شد و همچنین 
برای تالش  های انسان دوســتانه اش و حمایت از طبیعت، در ســال 2008 میالدی جایزه 
»قهرمان درخشــان جهان« را از انجمن بین المللی »چینک های« دریافت کرد. او که بین 
محیط زیســتی ها به بابابسکی معروف اســت، پس از پایان تحصیالت دوره متوسطه راهی 
پایتخت شــد و با قبولی در رشته پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی تهران ادامه تحصیل داد 
و در ســال 1345 با دریافت تخصص جراحی زنان از این دانشــگاه فارغ التحصیل شد. اما 
سرطان برای بابا بسکی، این مرد طبیعت دوست، فصل نوین زندگی در دل طبیعت را رقم 
زد. دکتر بسکی در سال 1349 به دلیل ابتال به سرطان عطای زندگی شهری را به لقایش 
بخشید و در دل یکی از جنگل  های استان گلستان ساکن شد. او حدود 40 سال گیاهخوار 
و خام خوار بود و به دلیل همین ســبک تغذیه بیماری برونشــیت، واریس، دیســک کمر، 
پروســتات، آب مروارید چشم و برونشیت چرکی و حساسیت های پوستی خود را به صورت 
طبیعی و بدون اســتفاده از دارو های شــیمیایی درمان کرد. بیمارســتان و زایشگاه دکتر 
بســکی در شهرستان گنبدکاووس و زائرسرا در جنگل گلستان برای رفاه حال زائران حرم 
امام هشتم)ع(، تنها بخشی از موقوفات ماندگار پدر طبیعت ایران است. دکتر بسکی در 23 

مرداد ماه سال 1398 به دعوت حق لبیک گفت و به آسمان ابدیت پرواز کرد. 

کورونآرت کاخ گلستان 
شیوع جهانی بیماری »کووید 19 « 
و تبعات ناشی از آن دستمایه بسیاری 
از هنرمندان برای بیان خالقانه و ارائه 
ایــن بیماری  از  دیدگاه  هــای هنری 
شده اســت. مجموعه »میراث جهانی 
کاخ گلســتان« با همراهی مؤسســه 
»مهرســان« با اجرای مســابقه خلق 
آثار گرافیگی از شــخصیت  های دوره 
قاجار با موضوع بیماری کرونا با عنوان 
»  کورونآرت کاخ گلســتان« دست به 

ابتکار جالبی زده است. 
در این برنامه از عالقه مندان دعوت 
می شود با توجه به شرایط پیش آمده و 
تأثیر این رخداد، با استفاده از تصاویر 
و عکس  های تاریخی از شخصیت  ها و 
آثار دوره قاجار کارهــای گرافیکی و 

نقاشی خود را ارائه دهند. 

 شرایط و جزئیات مسابقه 
از  یکی  می توانند  شرکت کنندگان 
تصاویر یا آثار موجود در کاخ گلستان 
را دستمایه خلق اثر خود قرار دهند و 
با استفاده از تکنیک  های متداول، تأثیر 
ویروس کرونا را به صــورت گرافیکی، 
نقاشــی و یــا جمله نــگاره بازآفرینی 
کنند. همچنین عالقه مندان به نقاشی 
و گرافیک می تواننــد با انتخاب یکی 
از عکس  های قرارداده شــده در سایت 
کاخ گلســتان و اجــرای تکنیک  ها و 
بهره برداری از هنر هــای دیجیتال به 
خلق آثــار خود بپردازنــد. در بخش 
شــرکت کنندگان  نیــز  جمله نــگاره 
انتخاب حداکثر 3 عکس  با  می توانند 
و یــا اثر از میان عکس  های موجود در 
سایت مجموعه کاخ گلستان متنی را 
با موضوع کرونــا حداقل در 40 کلمه 

بنویسند. 

 ویژگی آثار ارسالی 
حداکثر  می تواند  شرکت کننده  هر 
با 3 اثر در این مســابقه شرکت کند. 
همچنیــن ابعاد آثــار نباید کوچک تر 
کیفیــت  و  ســانتیمتر  در50   70 از 
فایــل دیجیتال ارســالی نباید کمتر 
از 200 دی. پی. آی باشــد. البته در 
نقاشــی  تابلوی  ابعاد  نقاشــی  بخش 
به  بایــد  آثــار  نــدارد.  محدودیــت 
 ایمیل دبیرخانه نمایشــگاه به نشانی

Coronart@gmail.com ارسال شود. 
همچنین در پایان آثار برگزیده در یک 
 ebook کاتالوگ دیجیتــال به صورت
منتشر می شوند. به 3 اثر برتر از سوی 
مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان 
به صورت مجزا در هر 3 بخش مسابقه، 
جوایــز و تقدیرنامه تعلــق می گیرد. 
عالقه مندان به شرکت در این مسابقه 
می تواننــد تا 29 خــرداد مــاه آثار 
خود را ارســال کنند. برای اطالعات 
بیشــتر و دسترســی به آثار منتخب 
 کاخ گلســتان می توانید به وبســایت

www.golestanpalace.ir و صفحات 
مجازی مجموعه مراجعه کنید. 

مراسم قلیان سالم قجری
»ابوالفتح گیالنی« پزشــک ایرانی دربــار »اکبر اول«، 
ســلطان مغول هند، نخستین کســی بود که دود تنباکو 
را از یک ظرف آب عبور داد تا خالص  و ســرد شــود و به 
این ترتیب قلیان را که در شــبه قاره هند به حّقه معروف 
است، اختراع کرد. بســیاری از مورخان قلیان را اختراعی 
هندی ـ ایرانی می دانند که پای آن از دوره صفویان و شاه 
طهماســب اول به ایران باز شد و دوره قاجار به ویژه میان 
درباریان حســابی پرمشتری شــد، به نحوی که وجودش 
به عنــوان یکی از ابزار میزبانی در بســیاری از مراســم   و 
دیدار های رســمی  با مقامات خارجی از واجبات بود. رسم 
»قلیان سالم« در دیدار نوروزی شا هان قجری هم به دلیل 

همین اهمیت قلیان در محافل مهم درباری راه یافت. 
اما »قلیان سالم« چه بود و به چه منظوری مورد استفاده قرار می گرفت؟ قلیان سالم از 
جنس طال ســاخته شده بود و همه اجزای آن با جواهرهای گرانقیمت تزیین شده بود. در 
بیشتر مراسم  ها به ویژه سالم عام و سالم نوروزی »فتحعلی شاه« در تخت مرمر، این قلیان 
توســط »میرزا اسماعیل« پیشخدمت به صورت نی پیچ شده در دست شاه قرار می گرفت تا 
به آن پکی بزند. البته این رسم به مرور زمان رو به خاموشی رفت و پادشا هان بعدی قلیان 
سالم را نی پیچ در دست نمی گرفتند، اما با همه این اوصاف وظیفه پیشخدمت قلیان سالم 
این بود که تا پایان هر مراســمی ) رسمی  و غیررسمی(  قلیان به دست حضور داشته باشد 

تا اگر دل ملوکانه شاه هوس کرد، فی الفور پکی به قلیان بزند!

رسم جالب

بهاره خسروی
  مسابقه مجازی


