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خبر خوش معاون شهردار منطقه 
به اهالى اختياريه

اين گره با پاركينگ 
باز مى شود

وجود مراکز اداری، تجاری، بيمارســتان و مراکز آموزشــی در تکه سوم 
پايتخت، روزانه جمعيت شناور حدود يک ميليون نفر را...
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گفت وگو با «مهرداد آهوران» مربى شطرنج 
و رتبه اول مسابقات آنالين كشورى

صفحه ۷

صفحه ۱۴

آشنايى با شهروندى كه موزه اى 
با مواد دورريز ساخته است

اينجا خـانه
  محيط زيست است

  عالقه به شطرنج موجب شــد تا «مهرداد 
آهوران» با داشــتن مدرک کارشناسی ارشد 

در رشته ميکرب شناسی...

شطرنج، كرونا را 
كيش و مات كرد

صفحه ۶
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درختى؛ محله اى كه تا قبل از دهه 70 باغ بود و گندمزار

صفحه ۱۰

 اهالی تهران محله «درختی» را به مراکز تجاری اش می شناسند و بلواری که وسط آن درختان 
چنار و نارون قد کشيده اند. وجود همين درختان باالبلند در کوچه ها و خيابان هايش بود 

که نام محله را به دنبال خود آورد. گرچه اين روزها اسم اين محله...

بانك جاى 
ميخ سازى را گرفت

صفحه ۱۰

 به مراکز تجاری اش می شناسند و بلواری که وسط به مراکز تجاری اش می شناسند و بلواری که وسط آن درختان  آن درختان 
 درختان باالبلند در کوچه ها و خيابان هايش بود  درختان باالبلند در کوچه ها و خيابان هايش بود 

 نام محله را به دنبال خود آورد. گرچه اين روزها نام محله را به دنبال خود آورد. گرچه اين روزها اسم اين محله... اسم اين محله...

عالقه به شطرنج موجب شــد تا «مهردادعالقه به شطرنج موجب شــد تا «مهرداد
آهوران» با داشــتن مدرک کارشناسی ارشد آهوران» با داشــتن مدرک کارشناسی ارشد 

شطرنج، كرونا را شطرنج، كرونا را 
درختى؛ محله اى كه تا قبل از دهه 

بانك جاى 
ميخ سازى را گرفت
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پايتخت مجهز به ۳۰پارکينگ 
مســقف دوچرخه در محدوده 
ايســتگاه های مترو شــده اســت. 
راه انــدازی پل دوچرخــه و تجهيز 
پل هــای عابرپياده بــه رمپ عبور 
دوچرخــه از ديگر اقدامــات برای   
ترويج فرهنگ استفاده از حمل ونقل 
پاک است. اين اقدامات در مناطق ۲ 
و ۳ به خوبی در حال انجام اســت و 
بــه زودی در ايــن مناطق شــاهد 
سهولت در   تردد شهروندان خواهيم 
بود.» وی افزود: «دوچرخه سواران با 

اســتفاده ار رمپ های دوچرخه به راحتی می توانند دوچرخه خود را از 
روی عرض خيابان و بزرگراه ها جابه جا کنند. اين طرح در بزرگراه حکيم، 

مقابل برج ميالد و ميدان صنعت اجرا شده است.»
«اميرحسين حيدرنيا» معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه۲ 
از راه اندازی پارکينگ دوچرخه در ايســتگاه های مترو صنعت و شادمهر 
در منطقــه خبر داد و گفت: «هــدف از اجرای اين طرح   ترويج فرهنگ 

از  اســتفاده  و  پــاک  حمل ونقــل 
شــهروندان  تردد  بــرای    دوچرخه 
اســت. به همين منظــور همزمان 
با اجرای خطوط متــرو و اتوبوس، 
توســعه حمل ونقل پاک و دوچرخه 
در دســتور کار قــرار گرفت.» وی 
مترو  ايســتگاه های  «اکنون  افزود: 
دانشگاه شــريف، شادمهر و صنعت 
به اين پارکينگ مجهز شــده است 
و با اجرای اين طرح ايســتگاه های 
فعال و شــلوغ منطقه با مسيرهای 
شد.  خواهند  ادغام  دوچرخه سواری 
پارکينگ ها به گونه ای طراحی شده اند که به راحتی قابل استفاده است.»
«علی وفقی» معاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه ۳ گفت: 
«نصب پارکينگ مسقف در ايستگاه مترو ميرداماد موجب می شود اهالی 
سفر ترکيبی به مقصدشان را در شهر تجربه کنند که گامی برای کاهش 
تعداد خودروهای تک سرنشــين اســت و به زودی در ساير محدوده های 

شلوغ ايستگاه دوچرخه نصب خواهد شد.»

تيتر يك

تجهيز ايستگاه هاى مترو به پاركينگ دوچرخه

خدمات شهردارى را آنالين دريافت كنيد
شهرداری شمشــک دربندســر برای اجرای طرح تکريم ارباب رجوع، حفظ سالمتی و 
کاهش رفت وآمد سرويس خدمات الکترونيکی را آغاز کرد. «مهدی نداف» مسئول فن آوری 
اطالعات شــهرداری شمشک دربندسر با اعالم اين خبر گفت: «اين خدمات با هدف بهبود 
و تسهيل خدمت رسانی به شهروندان پس از ساماندهی اتوماسيون مکاتبات و ارتقای کيفی 

آن از ابتدای سال راه اندازی شد.» 
وی افــزود: «شــهروندان می تواننــد بــا مراجعه به ســايت شــهرداری به نشــانی 
www.shemshakdarbandsar.ir از طريــق درگاه هــای الکترونيکی شــهرداری 
(پيشــخوان الکترونيکی) به نشــانی yun.ir/jry۷ub پس از وارد کردن شــماره همراه 
خود درخواستشــان را ثبت و کد رهگيری دريافت کنند و از فرايند پاســخ به درخواست 
خود از همان طريق مطلع شــوند. شــهروندان در کمترين زمان پس از ثبت درخواســت 
پيامک دريافت می کند و روند اداری آن در حوزه های فرايند نيز مشخص و ثبت می شود. 
شــهروندان می توانند با مراجعه به سامانه، درخواست قبلی را پيگيری و از مراحل پرونده 

خود مطلع شوند.

كمك هاى مؤمنانه خانواده هاى شهدا و ايثارگران
خانواده های شــهدا و ايثارگــران پايتخت با حضور 
در طــرح «کمک هــای مؤمنانه» به يــاری نيازمندان 
آمدند. «عادل مهــری» مديرکل مرکز دانش پژوهان و 
تشکل های شــاهد و ايثارگران با بيان اين خبر گفت: 
«دومين مرحلــه از کمک های مؤمنانــه خانواده های 
شهدا و ايثارگران شهر تهران ميان خانواده های نيازمند 
آســيب ديده از بيماری کوويــد ۱۹ در قالب رزمايش 
همدلی برای ايران همدل توزيع شد.» وی افزود: «هر 
کدام از اين هزار و يک بســته معيشتی و ضدعفونی به 
نيت هزار و يک شــهيد گرانقدر توسط تشکل های شاهد و ايثارگر و همکاری خانواده های 

شاهد و ايثارگر تهيه شده است.»

چهره
«رومينا محقق» 

مخترع جوان ساكن محله نياوران: 
حسگر حرارتى براى 

آسانسورها ساختم

يادداشت

مديران محله ها بازوى 
اجرايى محله محورى

منطقه1

امروزه در جامعه شهری برای دستيابی 
به توسعه پايدار، محله بنيادی ترين عنصر 
شهری و حلقه واسط بين شهر و شهروندان 
اســت. از ديرباز محله ها نقــش و جايگاه 
مهمی درشهرها داشــته اند. در گذشته هر 
محله با ارائه خدمات روزمره مورد نياز و با 
ايجاد نمادهای محله ای و ويژگی های خاص 
موجب می شد ســاکنان آن نوعی احساس 
تعلق و نوعی هويت داشــته باشند تا جايی 
که تا حدودی هر شــهروند با نام محله ای 
که در آن زندگی می کند شناخته می شود. 
برای رفع مشــکالت محلی هم از اهالی 
در امور محله مشــارکت خواســته می شد 
و در همه مســائل مربــوط به محله، نقش 
شــهروندان حائز اهميت بود. به مرور اين 
نقش از مردم برداشته شد و ساکنان محله ها 
از هويت خاص محله خود تهی شــدند. در 
چنين وضعيتی شــهروندان خود را منفعل 
و جدا از محله و شهر احساس می کردند و 
همچنين مسائل شهر در غيبت شهروندان 
اداره می شد. اکنون در دنيای معاصر جامعه 
به مشــارکت مردم نياز اســت اما تا بستر 
مشــارکت وجود نداشته باشــد، نهادهای 
مشارکتی شــکل نمی گيرد. بنابراين برای 
زمينه سازی مشــارکت مردم، نخست بايد 
آنها را به عنوان يک فرد به رسميت شناخت 
و ســپس آنها را با مســئوليت ها و وظايف 
شهروندی آشنا کرد و با ايجاد ساز و کارهايی 
همه مردم را درگير کرد تا مشارکت واقعی 
شــکل بگيرد و مردم در سرنوشت محله و 
کوچه خودشان شريک شوند. شورا نيز در 
اين بســتر معنا پيدا می کند، شورای محله 
به مفهوم مالکيت جمعی است و احساسی 
که به فضای عمومی شهری يا برای مالکيت 
جمعی شکل می گيرد و برای فراهم شدن 
زمينه های همکاری و مشــارکت اجتماعی 

مردم رويکرد محله محور الزم است. 
مفاهيمی مانند برنامه ريــزی از پايين، 
مشــارکت جمعی، توزيع عادالنه امکانات 
تنها در ســايه مفهوم «توسعه محله ای» و 
برنامه ريزی محله های شهری معنا می يابد. 
نهادهای محله ای از شوراياری ها، ســراهای 
محله، سمن ها و ســازمان های اجتماعات 
محلــی و... به عنــوان مهم تريــن نهادها و 
سازمان های محله محور در تحقق مشارکت 
شــهروندان نقش اساسی دارند. با توجه به 
آنکه نقش ســراهای محله و شــوراياری ها 
در زمينه درگيرســازی شهروندان در امور 
محلی بسيار حائز اهميت است و بسترساز 
حرکت از نظام متمرکز مديريت شهری به 
ســوی حکمروايی خوب شــهری و خروج 
شــهروندان از انفعال در برابر مسائل شهر 
و به ويژه محله و دســتيابی بــه يک نظام 
برنامه ريزی محلی کارآمد اســت، بنابراين 
تقويت هويت های محله ای و بهره مندی از 
مشارکت ســازمان های مردم نهاد و اجتماع 
ساختار ســراهای  بازتعريف  نيازمند  محور 
محله و شــوراياران و تقويــت مهارت ها و 
توانمندی هــای مســئوالن امری همچون 

مديران محله هاست. 

برگزارى دومين جشنواره مديريت پسماند در منطقه 3
جشنواره مديريت پســماند با هدف افزايش توجه 
شــهروندان به مقوله پسماند در دانشــگاه الزهرا(س) 
برگزار می شــود. «عباس فخارمنش» معاونت خدمات 
شهری و محيط زيست شــهردار منطقه ۳ با بيان اين 
خبر گفت: «اين جشــنواره برای شــناخت پســماند، 
ترغيب به ســاماندهی و جداســازی پسماند از مبدأ و 
تشويق سازمان های مردمی خيريه در راستای بهره وری 
از پســماندهای قابل اســتفاده برای عموم شهروندان 
برگزار می شــود.» وی گفت: «نقاشی، پوستر، کارتن، 
کاريکاتور، آثار حجمی، چيدمان، ويدئو آرت، پرفورمنس، عکاسی و طراحی پارچه و لباس 
از جمله بخش های دومين مديريت پســماند اســت.» اين جشنواره اسفند ماه در ده ونک، 
خيابان ده ونک، دانشــگاه الزهرا(س) برگزار می شود و عالقه مندان می توانند آثارشان را تا 

۲۰ دی ماه به دبيرخانه جشنواره بفرستند و برای کسب اطالعات بيشتر با شماره های 
۸۵۶۹۲۴۸۸ و ۸۸۲۱۶۸۹۹ تماس بگيرند.

برگزارى دومين جشنواره مديريت پسماند در منطقه 

اگر ويروس منحوس کرونا ضررهايی 
برای افراد جامعــه دارد اما نمی توان 
غافل ازمزيت های آن هم بود؛ مثل اختراع 
دکمه های حرارتی آسانســور توسط دختر 
نيــاوران. «رومينا محقق»  جوان محلــه 
در  آسانســور  «دکمه هــای  می گويــد: 
آپارتمان ها، مجتمع هــای بزرگ، اداره ها و 
به عنوان  شــهر  ســاختمان های  خيلــی 
انتقال دهنده ويروس معرفی شــدند. همه 
شاهد بوديم که مديريت ساختمان ها برای 
پيشــگيری از انتقال ويــروس و قطع اين 
زنجيره در ايام کرونايی شيوه های مختلفی 
را برای لمس نکردن دکمه ها اجرا و امتحان 
کردند. اين ايده ها ذهن مرا به خود مشغول 
کــرد که چطــور می تــوان دکمــه ای از 
دکمه های آسانسور را لمس نکرد و به طبقه 
مــورد نظر رفت. نتيجه اين فکر، تحقيق و 
جســت وجو باعث شد با صرف هزينه ۴۰ 
هزار تومان حسگر حرارتی را روی صفحه 
نمايشــگر اختراع کنم.» جوان ۲۱ ســاله 
محله نياوران درباره استفاده اين اختراع در 
مجتمع های  «در  می گويد:  ســاختمان ها 
بزرگ و اداره ها شايد روزانه بيش از ۵۰ نفر 
از آسانسور استفاده کنند. ممکن است چند 
نفر از بی احتياطی دکمه ها را لمس کنند و 
دچار اين ويروس مرگبار شــوند. بنابراين 
می توان با کمترين هزينه راه های انتقال را 
از کسی به کسی ديگر قطع کنيم که اين 

توجه  بــه  نياز 
بيشتر دارد.»

مجله خبرى مجله خبرى
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ساماندهى منظر شهرى كوى نصر 
محلــه کوی نصــر با هــدف صيانــت از حقوق شــهروندی 
و حــذف نازيبايی های بصری ســاماندهی و زيباســازی شــد. 
«علی اکبرکريمی پور» معاون خدمات شــهری و محيط زيســت 
شهردار منطقه۲ با بيان اين خبر گفت: «با توجه به اينکه خيابان 
کــوی نصر يکــی از معابر اصلــی و پر  تردد منطقه اســت طرح 
جمع آوری تابلوهای غيرمجاز از خيابان کوی نصر و ســاماندهی 
منظر شــهری با هدف تلطيف بصری، ايجاد شــادابی و نشــاط 
اجتماعی به شــهروندان و ارتقای بهداشت روانی و آرامش جامعه 
انجام شد.» وی افزود: «اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی بصری 
در خيابان ســتارخان هم در دســتور اداره زيباسازی منطقه قرار 
دارد.» معاون خدمات شــهری و محيط زيست شهردار منطقه ۲ 
گفت: «تابلوهای نصب شده مغازه ها و اصناف در شهر جزئی از سيما و منظر شهری هستند 
که اگر اين نماها بی ضابطه، ناهماهنگ و غيراستاندارد باشند، موجب اغتشاش نظم بصری در 
شهر خواهد شد و می تواند تبعاتی در اذهان شهروندان از نظر روانی به همراه داشته باشد.»

بازسازى مسير انحرافى قنات عباس آباد
عمليات بازســازی مســير انحرافی قنات عباس آباد در منطقه 
۳ اجرا شــد. «عبــاس فخارمنــش» معاون خدمات شــهری و 
محيط زيســت شهردار منطقه ۳ در اين باره گفت: «اين قنات در 
رفيوژ ميانی بزرگراه شــهيد مدرس پايين پل طبيعت واقع شده 
اســت که بيش از ۲۰۰ هکتار فضای سبز اماکن مناطق ۳ و ۶ از 
جمله فضای سبز زير مجموعه پل طبيعت، باغ موزه دفاع مقدس، 
بزرگراه شهيد حقانی، مصالی تهران، بوستان آب و آتش، مجتمع 
امام خمينی(ره) و پارک جنگلی طالقانی از آن تغذيه می کنند.» 
وی افزود: «اين قنات جزو قنات های چند شاخه ای است که يکی 
از ويژگی های آن داشتن دبی ۴۵۰ ليتر در ثانيه است که در حد 
يک رودخانه آب دارد و اين نخستين بار است که روی اين قنات 
به صورت اصولی کار می شود و آغاز به کار اين بازسازی از ۶ سال پيش تاکنون ادامه دارد و 

اکنون در شاخه شرقی اين قنات مشغول بازسازی هستيم.»

6000 ميز خبر
 مترمربع زمين در تقاطع بزرگراه 
ارتش ـ امام على(ع) در مجاورت 
پل شهيد صياد شيرازى براى 

كاشت گونه هاى گياهى آماده سازى و 
مسطح شد. 

14
بوستان در منطقه يك توسط بازرسان 
براى رعايت بهداشت در محيط كار، 
استفاده از تجهيزات حفاظت فردى، 
رعايت الزامات زيست محيطى، نحوه 
مديريت و كنترل حوادث و بحران 

بررسى شد. بوستان هاى تندرستى، 
قيطريه، قلمستان، طوبى، خانواده، 
شطرنج، باغستان، 22 بهمن، باغ 
كامران، مهرگان، ساحلى دارآباد، 

گالبدره، روح اهللا  و گلريزان از جمله 
بوستان هاست. 

 50
كليپ تصويرى توسط بخش آموزش 

و فرهنگ فرهنگسراى ابن سينا 
با موضوعات سياسى، اقتصادى، 

اجتماعى و فرهنگى تهيه شده است. 
مجموعه كليپ ها در فضاى اجتماعى 

به زودى منتشر خواهد شد.

خيابان شهيد ذوالفقارى 
تعريض شد

ذوالفقاری» در منطقه۲  خيابان «شــهيد 
به درخواســت ۲۵ ساله شــهروندان خيابان 
شــادمان پس از تملک ملک معارض تعريض 
شد. «رسول کشت پور» شهردار منطقه ۲ در 
اين باره توضيح داد: «خيابان شادمان يکی از 
خيابان های پر تردد منطقه اســت که از نظر 
حجم  تردد و انتقال بــار ترافيک خيابان های 
منتهی به آن با مشکالت ترافيکی مواجه است. 
پس از مطالعات کارشناســی طــرح تعريض 
خيابان شــهيدذوالفقاری برای رفع بخشی از 

اين معضل در دستور کار قرار گرفت.»
وی با بيان اينکه اين طرح عمرانی با هدف 
پاســخگويی به مطالبات ۲۵ ساله شهروندان 
اين خيابان اجرا شــده است گفت: «با تملک 
ملک معارض، ۳ متر فضای  تردد سواره در اين 
خيابان توسعه يافت و همزمان با تعريض مسير 
سواره، ۲/۵ متر هم به فضای پياده رو اختصاص 

يافت.»
شــهردار منطقه ۲ روان ســازی ترافيک و 
کاهش تصادفات در محدوده خيابان شادمان 
را از اهداف اين طرح برشمرد و گفت: «کاهش 
زمان توقف و صرفه جويی در مصرف ســوخت 
و کاهــش آلودگــی هوا از ديگــر مزايای اين 
طرح اســت.» کشــت پور افزود: «بهســازی 
پياده راه، ساخت ۲۵۰ متر طول  ۵۵۰ مترمربع 
تک جدول و کانيو در قســمت تعريض شده و 
روکش آسفالت از اقدامات اجرايی در اين طرح 

عمرانی است.»

خبر ويژه

شــهروندان به مقوله پسماند در دانشــگاه الزهرا(س) 
برگزار می شــود. «عباس فخارمنش» معاونت خدمات 
 با بيان اين 
خبر گفت: «اين جشــنواره برای شــناخت پســماند، 
ترغيب به ســاماندهی و جداســازی پسماند از مبدأ و 
تشويق سازمان های مردمی خيريه در راستای بهره وری 
از پســماندهای قابل اســتفاده برای عموم شهروندان 
برگزار می شــود.» وی گفت: «نقاشی، پوستر، کارتن، 
کاريکاتور، آثار حجمی، چيدمان، ويدئو آرت، پرفورمنس، عکاسی و طراحی پارچه و لباس 
از جمله بخش های دومين مديريت پســماند اســت.» اين جشنواره اسفند ماه در ده ونک، 
خيابان ده ونک، دانشــگاه الزهرا(س) برگزار می شود و عالقه مندان می توانند آثارشان را تا 

دچار اين ويروس مرگبار شــوند. بنابراين 
می توان با کمترين هزينه راه های انتقال را 
از کسی به کسی ديگر قطع کنيم که اين 

توجه  بــه  نياز 
بيشتر دارد.»

سيدعباس سجادى
معاون اجتماعى و فرهنگى شهردار منطقه يكمعاون اجتماعى و فرهنگى شهردار منطقه يكمعاون اجتماعى و فرهنگى شهردار منطقه يك



5 شنبه  17 خرداد 1399   شماره 755 4 3  شنبه  17 خرداد 1399   شماره 755 
  2

مناطق   1  
 3

  2

مناطق   1   هويت هويت

نگاهى به پيشينه طايفه هاى شمال تهرانمنطقه1
در دوران صدور سجل

17 خرداد 1399  شماره   شنبه  شنبه 

ياداشت

داريوش شهبازى
نويسنده مجموعه كتاب هاى تهران نامه

مهاجرت به تجريش 
به عنوان مركز شميران

هويت انسان ها مجموعه ای از خصوصيات و مشخصات 
اجتماعی، تاريخی، فلسفی، فرهنگی، روانی و زيستی است. 
انتساب به نام بزرگان خاندان يکی از راه های کسب هويت 
بوده که از زمان پهلوی دوم و اجباری شــدن شناسنامه، 
يکی از گزينه های انتخاب نــام فاميلی بود. مدتی پيش 
ثبــت احوال اعالم کرد که ۱۰ فاميلی بــا فراوانی باال در 
ايران شــامل محمدی، حسينی، احمدی، 
موسوی، قاسمی، کريمی و... است. برخی از 
اين نام های فاميل را در روستاهای شميران 
هم می بينيم. پــس نمی توانيم اثبات کنيم 
که يک فاميلی حتمًا متعلق به يک روستای 
شميران است. به عنوان مثال اهالی بومی درکه 
عنوان می کنند که از نسل امامزاده سيدمحمد 
والی(ع) و سادات هستند و ابتدای اسمشان مير 
يا سيد دارند از جمله ميرعمادی، سيد مفيدی 
مير غفوری و ســيد ابراهيمــی. خانواده های 
ديگری هم در درکه هســتند اما شهرت بومی 
بودن اين اسامی بيشتر از بقيه است. در بررسی 
طايفه های بومی و قديمی هر آبادی شميران نبايد 
از مهاجران غافل شد. در چيذر يکی از فاميلی ها 
که فراوانی داشــت چيذری بــود. در اين بين به 
دليل مهاجرت به چيذر، يکسری مهاجر گرجی 
هم بودنــد. مهاجران گرجی در بــازار عباس آباد 
تهران هم ســاکن شــدند و تعدادی هم به چيذر آمدند. 
آبادی ديگر شميران، اوين است که در آن طايفه های بومی 
شامل ميرزا علی محمدی که به نام فاميل اعرابی معروف 
هستند. طايفه ميرزابابا که فاميلی مسعوديان دارند. مير 
اسماعيلی اوينی مير شريفی ميرزا هما که جدا از اينها که 
جزو سادات هستند، مغازه ها و کوچه ها و افراد مختلفی را 
در محله اوين به نام فکری، بذرافشان و شعيبی می بينيم 
کــه از خانواده های قديمی اوين هســتند. در زرگنده که 
محل تولد من اســت ۲طايفه پرجمعيــت و باقدمت تر 
داريم به نام های شيخی و شکرابی. شکراب پشت توچال 
است. پس نشان می دهد که اين طايفه از آنجا به زرگنده 
مهاجرت کردند. در دزاشيب عالوه بر فاميلی های عباسی و 
قاسمی فاميلی ديگر مؤمن بيگی از مهاجران گرجی است. 
ناگفته نماند که عباسی و قاسمی، نژاد کهن و پر ديرينه ای 
در دزاشيب نيســتند. اين ۲نفر از مازندران به اين محل 
کوچ کردند. در اسدآباد در محله زعفرانيه مشيران فاميلی 
کومايی زياد اســت. کوما، نام علفی در کوه های شميران 
است که برای شيردهی گوســفند بسيار مفيد است. در 
اســدآباد فاميلی ديگری داريم به نام کمالی. احتماًال بايد 
همان کومايی باشد که احتمال دارد در ثبت احوال اشتباه 
نوشــته شده باشد. در امامزاده قاســم(ع) هم نام فاميلی 
قاسمی و وزوايی خيلی مشهور است. در تجريش که آن را 
به عنوان مرکز شميرانات می شناسيم، فاميلی های بيشتری 
می بينيم. زيــرا هم از آبادی های ديگر شــميران و هم از 
اماکن ديگر به تجريش مهاجــرت کردند. معيرالممالک 

هم در کتاب خود اشاره می کند که در 
مراســم عيد و مذهبی همه از اطراف 
فاميلی های  می آمدنــد.  تجريش  به 
زاهــدی، صالحی، امامــی، حيدری، 

شــفيعی و شــعفی و ميری را در 
تجريش می بينيم. البته ميری جزو 
خانواده های دربند است که به اين 
محله کوچ کردند. در جماران و 

حصاربوعلی عرفاتی و عرفانی 
داريــم. البتــه اهالی حصار 
بوعلــی مدعی هســتند که 
خاندان عرفانی به کل محمد 
ارباب که بزرگ خاندان بود 

برمی گردد. 

راحله عبدالحسينى

شنيدن  با  شميرانی باشی  اگر    
يک نام فاميلی متوجه می شــوی 
که اصل و نسب و هويت و ريشه 
آن بــه کدام يــک از محله های 
شــميران يا اگر دقيق تر بخواهی 
۳۳پارچه آبادی  از  کدام آبــادی 
شــميران برمی گردد. حدود صد 
ســال پيش که مأمور ثبت احوال 
صدور  مقدمات  تا  آمد  خانه ها  به 
ســجل فراهم شود، پيشه نياکان 
يک قــوم، محل ســکونت، نام 
حتی  يا  خاندان  بزرگ  شــهرت 
يک ويژگی اخالقــی در انتخاب 
تأثير  خانوادگی  نــام  گزينش  و 
شميران  محله های  در  داشــت. 
موارد  همين  براساس  معموًال  هم 
برای طايفه های هر  نام خانوادگی 
محله انتخاب شد و حاال نسل اندر 
نســل به اين نام فاميلی شناخته 
می شــوند. در اين گزارش هويت 
و ريشــه نام خانوادگی برخی از 
مرور  هم  با  را  شميران  محله های 

می کنيم. 

 برای شــنيدن از طايفه های قديمی شميران پای صحبت «عباس صالحی» از معتمدان محله 
می نشــينيم. او شــمار مهاجران محله تجريش را بيشــتر از محله های ديگر شميران می داند و 
می گويد: «از نائين و طالقان و قزوين مهاجران بســياری به شــميران آمدند. اما نخستين طايفه 
شــميران، محققی ها هســتند که از مالکان و زمين داران بودند. بزرگان ايــن طايفه زمين های 
بسياری را هم وقف کردند. طايفه بعدی صفری ها هستند که باغدار بودند و جمعيت کمتری هم 
نســبت به محققی ها داشتند. طايفه اصيل ديگر شميران فکری ها هستند که بيشتر اهل سواد و 
علم و دنبال آموزش و پرورش بودند. الياســی ها هم يکی از طايفه های قديمی محله هستند که 
بيشــتر باغدار و گله دار بودند. از پل رومی تا ســر کوچه رضائيه امالک الياسی ها و ظفری ها بود. 
امامی، صالحی، عابدی و فرزانی، شــفيعی، معمار منفرد، ذاکری، رمضانی، نادمی و صادقی هم از 

طايفه های اين محله هستند.» 

   قديمى ترين خاندان تجريش

از  محمدحســينی»  «حســين 
اهالی بومــی محله درکه نــام فاميل 
طايفه هــای درکــه را اين طــور بازگو 
می کند: «سيدمحســنی، سيدمفيدی، 
ميرکريمی، ميــر رحيمی، ميرعمادی، 
ميــر  ميرغفــوری،  محمدحســينی، 
و  زين العابدينــی  ميــر  اســماعيلی، 
قديمی  طايفه های  از  ابراهيمی  ســيد 
هســتند کــه طبق معمــول آن زمان 
نام پدربزرگ خود را بــرای نام فاميل 
انتخاب کردند. اســم پدربزرگ من هم 
حاج محمدحســين بود که نام فاميلی 
ما محمدحسينی شد. بعدها طايفه های 
ديگری در درکه ســاکن شــدند مثل 

طائرپور، مالآقايی و اهللا وردی.»

 اسم پدربزرگ
نام خانوادگى مى شد

«ســيد مهدی اعرابی» استاد ارتباطات دانشگاه و از قديمی های محله اوين می گويد: «يکی از 
روســتاهای قديمی شميران روستای کهن و باستانی اوين است. طايفه های قديمی اوين اعرابی، 
مسعوديان، ابتهی، ميرشريفی، اوينی و در ادامه فکری، شعيبی، مير رحيمی و بذرافشان را شامل 
می شود. ۵طايفه اول از بازماندگان سادات هستند که پيشوند نام هر کدامشان به نام سيد مزين 
است. البته اين را هم بگويم که جد اعالی هر خاندان نام فاميلی را انتخاب می کرد. جد اعرابی ها 
ميرزا ميرعلی محمد، جد طايفه مســعوديان ميــر بابايی، جد طايفه ابتهی ميرزا هما، جد طايفه 
ميرشــريفی مير شريف و جد طايفه اوينی مير اسماعيل نام داشت. قبل از اينکه شناسنامه رايج 

شود، اسامی خاندان پشت قرآن نوشته می شد.»

   5طايفه سادات در محله اوين

 درباره طايفه های قديمی محله دزاشيب که بيشترين نام فاميل اين محله را به خود اختصاص 
داده اند از «محمدعلی وارســته پور» يکی از اهالی قديمی محله می پرســيم و او اين طور پاســخ 
می دهد: «شکل گيری اين محله مانند بسياری از محله های شميران به دليل اجتماع کشاورزان و 
دامداران بوده اســت. ۲برادر به نام های قاسم و عباس که نام فاميلی قاسمی و عباسی را انتخاب 
کردند از نخستين افرادی هستند که در اين محله ساکن شدند. آنها که از مازندران به اين محل 
آمده بودند، ابتدا در قيطريه ســاکن شدند و سپس به دزاشيب نقل مکان کردند. قدمت سکونت 
آنها در اين محله به ۷۵۰ســال قبل می رسد.» وارسته پور که قبًال نام فاميلی عباسی داشته است 

ادامه می دهد: «کاظمی ها هم طايفه بزرگی در دزاشيب هستند که بعدها به اين محل آمدند.»

   2برادرى كه از مازندران آمدند

بومی های محله اراج را بيشتر با نام فاميل عروجی می شناسيم. «هادی کاشانی» 
شــورايار محله اراج طايفه های اصيل محله اراج را به ۲بخش تقســيم می کند و 
می گويد: «عروجی ها و حســينی ها از بومی های محله اراج هســتند. زمانی که 

مأمور ثبــت احوال برای ثبت نام 
فاميلــی به محله هــا می رفت و 
دربــاره نام پدربزرگ يا شــغل 
افراد يا محله شان می پرسيد، به 
گفته معتمدان محله نام فاميلی 
اراجــی را برای اهالــی انتخاب 
می کند ولی می نويسد عروجی.» 

2خانواده اصيل محله اراج

«ســيدحميدرضا قادری» يکی از اهالــی قديمی محله امامزاده 
قاســم(ع) درباره نام فاميلی می گويد: «وقتی شناســنامه گرفتن 
اجباری شــد خانواده های اين محله نام های قادری، اســفندياری، 

وزوايی و الفت را برای خود انتخاب کردند.» 
قادری از کدخدا سيدرضی قادری يادی می کند و ادامه می دهد: 
«کدخدا بــرای طايفه قادری اين نام را انتخــاب کرد. معموًال نام 

فاميل را کدخدا تعيين می کرد. بســياری از قادری ها از ســادات 
هســتند. اســفندياری ها هم اصالتَا شمالی هســتند و از شمال به 
ايــن محله آمدند. در کوه های امامزاده قاســم(ع) قســمتی به نام 
وزباد هســت. باد بين کوه ها می پيچيد و صدای وز وز باد به گوش 
می رســد. بعدها وزباد را وزوا گفتند و يک طايفه امامزاده قاسم(ع) 

شدند وزوايی.»

 وزوايى ها درامام زاده قاسم(ع)

«ناصــر پشــتکوهی» از اهالی قديمی محله نيــاوران معتقد 
است زمانی که شناسنامه گرفتن اجباری شد، کدخدای نياوران 
نــام فاميل را انتخاب می کرد: «حســينعلی نياورانی که کدخدا 
بود بــرای طايفه های نياوران نام فاميلی گذاشــت. طاهری ها و 
اژدری ها با هم برادرند. نياورانی، پشــتکوهی، جوزی، شيرافکن، 
خيری، شــاه حســينی، الجوردی، جبلی، شــهنازی، جعفری، 
خســروانی، الجوردی، اژدری، عليپور و گرجی هم از طايفه های 

اصيل نياوران هستند.»

اســناد تاريخی و روايات می گويد که ۲نفر از روستايی به نام 
مير در طالقان به دربند آمدند و خانواده تشــکيل دادند. زمانی 
هم که شناســنامه گرفتن اجباری شــد به نام ميری شناسنامه 
گرفتند. قديمی های محلــه دربند درباره طايفه های قديم محله 
دربنــد اين طور می گويدکه ميرجانی هــا، خالقی ها و مرزوقی ها 
هــم از طايفه های اصيل دربندی هســتند. برخی ها نام فاميلی 
دربندی دارند که از جمله بزرگان آن بايد از مرحوم سيد ابوتراب 

دين پرور دربندی ياد کرد. 

 ميرى ها در محله دربند كدخدا حسينعلى، نام انتخاب مى كرد

طايی ها و امينيان از طايفه های قديمی های کاشانک هستند. 
«امير مهدی امينيان» از قديمی های محله کاشــانک می گويد: 
«طايفه خيری هم در اين محله ســاکن هستند اما اصل طايفه 
خيری ها در نياوران و جمال آباد ســکونت دارند. طايفه ناطقيان 
از ســمت آهار به اين محله کوچ کردند. اوايل به نام پشتکوهی 
بودند و بعدها ناطقيان ناميده شدند.» حصار بوعلی از محله های 
قديمی شــميران اســت. «مجيد ناطقيــان» شــورايار محله، 
طايفه های بومی و قديمی حصار بوعلی را اين طور بر می شــمرد: 
«ناطقيان، عسگريان، جابر انصاری، قره گوزلو، سيفان، خانسفيد، 
يزدانيان، عســگری موحد و نظــر از خانواده های قديمی حصار 
بوعلی هســتند.» به گفته او طايفه قره گوزلو حدود ۲قرن پيش 
از همدان به اين محل آمدند و ســاکن شدند: «انتخاب فاميلی 

ناطقيان هم به دليل سخنوری جد اين خاندان بوده است.»

اربابی، سامعی، يونسی، ملکی، حسابی، فياضی، زاهدی و نازجو از 
طايفه های قديمی محله باغ فردوس هستند. «مهدی نازجو» طايفه های 
بومی محله باغ فردوس را اين طور بر می شمرد: «زمانی بيشتر محله ها 
در شــميران به شــکل ارباب رعيتی اداره می شد. به همين دليل نام 
فاميل اربابی انتخاب شد. اصل ريشه طايفه ملکی شميران از خاندان 
آيت اهللا  ملکی اســت که برخی از آنها در چهارراه حســابی هم ساکن 
شدند و اين نام فاميل در اينجا رواج پيدا کرد. پدربزرگم نام فاميلش را 
که کرباليی قلی زاده بود با نازجو عوض کرد. وفا هم يکی از فاميلی های 
قديمی اينجاســت. چون باغ وفا يکی از باغ های بزرگ اين محله بود. 
بختياری و نيک پور هم هستند که ۲برادر بودند ولی ۲فاميلی متفاوت 
را انتخاب کردند. طيرانی، نمازی، روحی طرقی، ســالور، صالحی، مير 
اسکندری و نسيبی هم از طايفه های اين محله هستند. روحی طرقی ها 

از گلپايگان به اين محله مهاجرت کردند.»

 برادرانى با فاميلى متفاوت سخنورى بزرگ خاندان

«جواد گودرزی» که يکی از قديمی های محله قيطريه اســت 
می گويد: «به جرئت می توان گفت که ۷۰درصد بومی های محله 
قيطريه از شهرســتان های استان لرستان به اين محل مهاجرت 
کردنــد. به همين دليل نام فاميلی گــودرزی در اين محله زياد 
اســت. بخش ديگر بومی های قيطريه طبسی از استان خراسان 
جنوبی هستند. عده ای هم از اراک استان مرکزی در اينجا ساکن 
شدند و نام فاميلی فراهانی و اسکندری دارند. نائينی ها هم يکی 
از مهاجران به اين محله هستند و بيشترشان با نام فاميلی مهمی 

شناخته می شوند.»

«محســن مام بيگــی» از اهالــی قديمی چيــذر می گويد: 
«طايفه های قديمی چيذر در آن کتاب هاشمی عليا، امام بيگی 
و امينی آورده شــده. طايفه هاشمی عليا را که با بزرگانی مانند 
آيت اهللا  هاشــمی عليا رئيس حوزه علميه چيذر می شناســيم. 
امام بيگی هم بعدها در نوشــتن شناســنامه به مام بيگی تغيير 
کرده اســت. بســياری از اهالی چيذر نام فاميلی چيذری دارند. 
طايفه ديگری هم هســتند به نام صيفی. اين نام به دليل شغل 
پــدران آنها که در زمين های کشــاورزی صيفی می کاشــتند و 

صيفی کار بودند به آنها داده شد.»

 انتخاب شغل پدران  مهاجران لرستان در قيطريه

يکــی از محله های قديم شــميران 
محله زعفرانيه است. قدمت اين محله را 
می شود از وجود بناهايی از جمله موزه 
ســينما دريافت. زعفرانيــه را می توان 
به ۳محله کوچک تر اســدآباد، ولنجک 
قديم و محمديه تقســيم بندی کرد. به 
گفته قديمی ها محله ای که االن به نام 
ولنجک می شناسيم عمر چندانی ندارد 
و قديم ترهــا به نام علی آباد شــناخته 
روســتای  قديم  در  ولنجک  می شــد. 
کوچکی بود که به دســتور شاه عباس 
اول با ســکونت ۵ خانواده از ســادات 
مازندران در کنار يک چشمه به وجود 
آمد. جای دقيق آن، محل مسجدجامع 
قســمت  شــمالی ترين  در  ولنجــک 
خيابان اعجازی اســت. در بخشــی از 
ولنجک که اکنــون در محله زعفرانيه 
تقسيم بندی شــده و محدوده خيابان 
آصف اســت، طايفه «اعجازی» زندگی 
می کردند که از ســادات بودند. طايفه 
«کمالی ها» در محدوده اسدآباد زندگی 
می کردنــد. بخــش ديگــری از اهالی 
محله امروز زعفرانيه را که در محدوده 
محمديه ســاکن بودند با نــام فاميلی 
«زارعی» و «باقری» می شناســيم. اين 
طايفه های قديمی بــه نوعی بنيانگذار 
محلــه زعفرانيه بودنــد و در آبادی آن 

نقش داشتند. 

   طايفه هاى بنيانگذار 
محله زعفرانيه

«قيدی» يکی از طايفه های بومی دارآباد اســت. «بهزاد ليان» محقق و شــجره نامه نويس 
محلــه دارآباد دربــاره اين نام خانوادگی می گويد: «ســال۱۳۰۴وقتی پهلوی اول به شــدت 
خواســتار صدور شناســنامه برای افراد شــد، مأموران ثبت احوال هم به شميران آمدند و با 
توجه به شــغل يا نام پدر برای افراد فاميلی تعيين کردنــد. مردم و کدخدای دارآباد چندان 
رغبتی نشــان نمی دهند و می گويند: «ما در قيد اين کار نيستيم.» مأمور ثبت احوال هم نام 
خانوادگــی قيدی را انتخاب می کند.» بعدها برخــی از فاميل ها نام خانوادگی خود را عوض 
می کنند. «سهرابی کيا، پورابتهاج و شــريفی مطلق هم دارآبادی اند. عالی نژاد هم با واسطه 

دارآبادی هستند. از آنجا که وصلت بين افراد خانواده بود اين نام فاميلی حفظ می شد.»

    انتخاب نام فاميلى به دست مأمور ثبت احوال

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعيد  غفورى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعيد  غفورى

هم در کتاب خود اشاره می کند که در 
مراســم عيد و مذهبی همه از اطراف 
فاميلی های  می آمدنــد.  تجريش  به 
زاهــدی، صالحی، امامــی، حيدری، 

شــفيعی و شــعفی و ميری را در 
تجريش می بينيم. البته ميری جزو 
خانواده های دربند است که به اين 
محله کوچ کردند. در جماران و 

بوعلــی مدعی هســتند که 

چگونه ساكنان شميران 
صاحب نـام شدند؟
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعيد  غفورى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
سعيد  غفورى

شهره كيانوش راد

ــطرنج ش
كرونا  را 

كيش ومات كرد

گفت وگو با «مهرداد آهوران» 
مربى شطرنج و رتبه اول مسابقات آنالين كشورى

 چه شد که شغل خود را که مرتبط با رشته 
ميکروب شناسی بود رها کرديد و سراغ مربيگری 

شطرنج رفتيد؟ 
عالقه به شــطرنج از کودکی با من بود اما در دوره 
نوجوانی و جوانی نتوانستم به صورت حرفه ای به دنبال 
اين رشته بروم. بعد از پايان تحصيالتم در کارشناسی 
ارشد ميکروب شناسی دانشــگاه فردوسی مشهد، در 
آزمايشگاه پاستور شروع به کار کردم و ۱۳ سال ادامه 
دادم. البته هيچ وقت شــطرنج را کنار نگذاشتم اما به 
دليل شــرايط مالی و هزينه بااليی که برای آموزش 
شطرنج بايد پرداخت می کردم نتوانستم در دوره های 
آموزشی شرکت کنم. آن زمان مربيان اغلب خارجی 
بودند و هزينه بايد به صورت دالر پرداخت می شــد. 
برای يادگيری تخصصی شطرنج، کتاب هايی را که در 
اين زمينه بود مطالعه می کردم و در دوره هايی که از 
طرف فدراســيون برگزار می شد شرکت می کردم. به 
دليل عالقه ای که به تدريس داشتم کم کم مربيگری 
شطرنج را شروع کردم و همچنان در ميکروب شناسی 
هم فعاليت می کردم تا اينکه شــطرنج در زندگی ام 
پررنگ تر شــد و من بين اين دو فعاليتی که داشتم، 
مربيگری شــطرنج را انتخاب کردم. آخرين کاری که 
در آزمايشگاه پاستور انجام دادم تحقيق روی ببرهای 
ســيبری بود که در ايران تلف شده بودند. بعد از آن 
تمام وقت و فعاليتم را به شــطرنج اختصاص دادم. از 
سال گذشته نخستين دوره رشته دانشگاهی در مقطع 
کارشناسی برگزار شــد و من هم برای ارتقای دانش 
خــود در اين زمينه تحصيل در مقطع کارشناســی 

شطرنج را شروع کردم. 
يادگيری شطرنج چه  برای  بهترين زمان   

سنی است؟ 
مسابقات رســمی شــطرنج از زير ۶ سال برگزار 
می شــود اما اين موضوع به معنای محدوديت ســن 
برای يادگيری نيست و در هر سنی می توان يادگيری 
شــطرنج را شــروع کرد. من شــاگردان ۵ ساله هم 
داشته ام. شاگرد ۸۰ ســاله ای هم دارم که پزشک به 
او توصيه کرده بازی شطرنج در بهبود آلزايمر او مؤثر 
است و به همين دليل در کالس های آموزشی شطرنج 
ثبت نام کرد. شــطرنج تنها بازی فکری است که هم 
نيمکره چپ و هم نيمکره راســت را درگير می کند. 
بنابراين يکی از بازی هايی است که خانواده ها می توانند 
از دوران بچگی، فرزندانشان را با اين رشته آشنا کنند. 
 خانواده ها از چه راهی می توانند فرزندان 

خود را به ورزش و به خصوص شطرنج عالقه مند 
کنند؟ 

بچه ها اگر در مسير درست قرار بگيرند راهشان را 
پيدا می کنند. آموزش از راه تشويق در انتخاب مسير 
زندگی مؤثر اســت که برحسب عالقه و استعداد هر 
فرد می تواند شــکل بگيرد. در آلمــان برای آموزش 
کودکان از مهره های شطرنجی که از کاکائو تهيه شده 
است اســتفاده می کنند و به عنوان جايزه به کودکان 
می دهند. محيط خانواده هم نقش مهمی در ترغيب 
فرزندان به ســمت ورزش دارد. پدر من شطرنجباز 
بودند. من هم از زمانی که کم ســن و ســال بودم با 
مهره ها تا حدودی آشنا شدم و شطرنج را از پدرم ياد 
گرفتم. بازی شطرنج يکی از سرگرمی های دورهمی 
اعضای فاميل ما بود و زمينه عالقه من به شطرنج از 

خانواده ام شروع شد. 
 آيا دوره های آموزش شطرنج به کودکان با 

بزرگساالن متفاوت است؟ 
راه های آموزش متفاوت اســت و يک مربی بايد 
بتواند بهترين شيوه را برای آموزش کودکان انتخاب 
کند. فدراســيون دوره های آموزشی شطرنج در چند 
جلســه کوتاه را برگزار می کند و برخی برای گرفتن 
مدرک مربيگری در اين دوره ها شرکت می کنند و بعد 
با استفاده از اين مدرک در مهدهای کودک به عنوان 
مربی مشــغول به آموزش کودکان می شوند. کافی 
است روش های آموزشی که به کار می گيرند غلط 
باشــد يا متناسب با شــرايط و روحيات کودکان 
نباشــد. اين موضوع باعث می شــود که نتوانند 
ارتباط خوبی با کودکان و خردساالن برقرار کنند 
و با آموزش های نادرســت استعدادهای بالقوه را 

هدر دهند. آموزش به کودکان بســيار مهم است. 

حدود ۲ سال و نيم است که در حال تهيه فيلم های 
آموزشی هســتم که محتوای آن آموزش شطرنج به 
کودکان اســت. ۱۲۰ برنامــه ۱۰ تا ۱۲ دقيقه ای که 
به صورت کارتونی شطرنج را از ابتدا آموزش می دهد. 
فيلم ها در مرحله صدور مجوز و انجام کارهای قانونی 

برای عرضه به بازار است. 
 شــهرداری در برخی بوستان ها ميزهای 
شطرنج قرار داده است. چرا از اين ظرفيت آن طور 

که بايد استفاده نمی شود؟ 
قرار دادن ميزهای شــطرنج در بوستان ها کمک 
قابل توجهی در جذب مردم به رشــته شطرنج دارد 
ولی متأســفانه به اين موضوع خيلی توجه نشــده 
است. پارک شــريعتی در نزديکی محل زندگی ما از 
بوستان هايی اســت که بازيکنان شطرنج از قديم در 
آنجا جمع می شــوند و به بازی می پردازند. گاهی که 
برای بازی به اين بوســتان می روم مشخص است که 
در طراحی ميزها با اهل فن و کارشــناس شــطرنج 
هيچ مشورتی از نظر ابعاد، مشخصات ميز و کيفيت 
آن نشــده است. دقيقًا در فاصله ۱۰ متری از محيط 
شطرنج و به علت کور بودن فضا، جوانانی را ديده ام که 
در شرايط نامناسب و زننده ای به مصرف دخانيات و 

موادمخدر می پردازند. 
 از مسئوالن اداره ورزش شهرداری تقاضا دارم در 
بوستان شــريعتی و جاهای ديگر که فضای مناسب 

دارد يک آالچيق به همراه ميزهای شطرنج برای انجام 
بازی تدارک ببينند تا در زمانی که شــرايط جامعه از 
نظر شــيوع ويروس کرونا مساعد شد بتوانيم در اين 
بوستان مسابقات شطرنج را برگزار کنيم. آرزو می کنم 
روزی اين فضا به محلی برای بازی شــطرنج تبديل 
شــود و مانند بوستان انديشــه، ميزهای شطرنج آن 

جمع نشود. 
 با توجه به ظرفيت فرهنگسراهای منطقه 
۳ در زمينه برگزاری کالس های آموزشی، استقبال 

شهروندان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
فرهنگســراها کالس های آموزشی با قيمت های 
مناســب برگزار می کنند. البته استقبال شهروندان 
از ايــن دوره هــا در مناطق مختلف متفاوت اســت. 
مــن آموزش در فرهنگســراهای مناطق يک، ۳ و ۵ 
را برعهده داشــته ام. با اينکه هزينه ها برای يک ترم 
۶ جلســه ای ۱۲۰ هزار تومان و مناسب است اما در 
منطقه يک اســتقبال چندانی نمی شــود و آموزش 
شطرنج اولويت خانواده ها نيست. اگر هم باشد احتماًال 
خانواده هــا کالس های خصوصــی را بر کالس های 
فرهنگســرا ترجيح می دهند. امــا در مناطق ديگر و 

به خصوص منطقه ۵ استقبال خيلی خوب بود. 
 کرونا چه تأثيری بر مسابقات و کالس های 

آموزشی شطرنج داشت؟ 
شــطرنج از جمله ورزش هايی اســت که می توان 
به صورت آنالين دوره های آموزشی يا مسابقات آن را 
برگزار کرد. قبًال اين دوره ها بود اما استقبال نمی شد. 
کرونا باعث ترک عادت شــد و تمايل برای شرکت 
در اين دوره ها افزايش يافــت. اتفاقًا به دليل 
امکانــات و نرم افزارهايی کــه وجود دارد 
آموزش غيرحضوری خيلی از حضوری 
بهتر است. شــطرنج جزو ورزش هايی 
می توان  کــه  می شــود  محســوب 
به صورت آنالين برگزار کرد. آموزش 
و مسابقات غيرحضوری موجب شده 
تا زمان تلف شده در رفت وآمد حذف 
شود و سرعت آموزش باالتر برود. االن 
شطرنج  دانشگاهی  کالس های  حتی 
به صورت آنالين و مسابقات هم به صورت 
غيرحضوری برگزار می شــود. فدراسيون 
ورزش های کارگری يکسری مسابقات آنالين 
با نام «  جام کارگر» در رشــته شطرنج برگزار و 
اعالم کرد که همه می توانند شرکت کنند. ۵۰ بازيکن 
از استان های مختلف شرکت کردند که من از استان 
تهران رتبه اول را کسب کردم. در شرايطی که کمتر 
بايد از خانه بيرون برويم و مدام گوشی دست ماست 
می توانيم از شطرنج به عنوان يک بازی فکری، استفاده 
و کودکان و نوجوان را به اين کار تشويق کنيم تا آنها 
استفاده بهينه ای از اوقاتشان داشته باشند و در فضای 

مجازی، فکرشان درگير بازی شطرنج شود. 

راه های آموزش متفاوت اســت و يک مربی بايد 
بتواند بهترين شيوه را برای آموزش کودکان انتخاب 
کند. فدراســيون دوره های آموزشی شطرنج در چند 
جلســه کوتاه را برگزار می کند و برخی برای گرفتن 
مدرک مربيگری در اين دوره ها شرکت می کنند و بعد 
با استفاده از اين مدرک در مهدهای کودک به عنوان 
مربی مشــغول به آموزش کودکان می شوند. کافی 

به صورت آنالين دوره های آموزشی يا مسابقات آن را 
برگزار کرد. قبًال اين دوره ها بود اما استقبال نمی شد. 
کرونا باعث ترک عادت شــد و تمايل برای شرکت 
در اين دوره ها افزايش يافــت. اتفاقًا به دليل 
امکانــات و نرم افزارهايی کــه وجود دارد 
آموزش غيرحضوری خيلی از حضوری 

غيرحضوری برگزار می شــود. فدراسيون 
ورزش های کارگری يکسری مسابقات آنالين 
با نام «  جام کارگر» در رشــته شطرنج برگزار و 

اعالم کرد که همه می توانند شرکت کنند. 

نى
عفو

ضد
محلولى قوى و بى خطر براى 

دغدغه ضدعفونی سطوح 
در شرايطی که بايد با ويروس کرونا به کار 

و فعاليت خود ادامه دهيم موجب شد تا آهوران از 
اطالعات و دانش خود در زمينه ميکروب شناسی برای 

تهيه محلول ضدعفونی کننده استفاده کند. او می گويد: «از 
زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد ميکروب شناسی بودم 
در زمينه توليد محلولی که آسيب و عوارض کمتری داشته 

باشد تحقيق می کردم. روزهای قرنطينه موجب شد تا جدی تر 
تهيه اين محلول را پيگيری کنم. قوی و بی خطر بودن يکی از 
ويژگی های اين محلول است و در صورتی که به طور اشتباه 

خورده شود آسيبی به بدن وارد نمی کند.» اين محلول 
قوی و بی خطر در صورت گرفتن مجوز از وزارت 

بهداشت به توليد انبوه می رسد و وارد 
بازار می شود. 
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اين گره با 
     پاركينگ باز مى شود

خبر خوش 
معاون شهردار منطقه 

به اهالى اختياريه

راحله عبدالحسينى

  وجــود مراکــز اداری، تجــاری، 
بيمارســتان و مراکز آموزشی در تکه 
ســوم پايتخت، روزانه جمعيت شناور 
حدود يک ميليون نفر را به خيابان های 
اين منطقه می کشاند و اين يعنی چشم 
و  اصلی  گفت شــريان های  بايد  بسته 
معابر مهــم منطقه با معضل جای پارک 
گريبان هستند.  به  ترافيک دســت  و 
برای کاهش معضل ترافيک و باز شدن 
گره هــای ترافيکــی، طرح هايی مثل 
ســاخت تونل آرش ـ اســفنديار و پل 
بزرگراه  در  ماندال  نلسون  غيرهمسطح 
مدرس اجرا شد. اما برای کاهش معضل 
جای پارک عالوه بر همکاری شهروندان 
از وسايل حمل ونقل عمومی  استفاده  و 
می تواند  طبقاتی  پارکينگ های  ساخت 
گره گشا باشــد. عالوه بر پارکينگ های 
عمومــی منطقه قرار اســت به زودی 
پارکينگ طبقاتــی در ميدان اختياريه 
راه اندازی شــود تا گره کــور ترافيک 
اين ميــدان و خيابان های اطراف برای 
هميشــه باز شود. «ســيد محمدرضا 
شهردار  وعمران  فنی  معاون  موسوی» 
منطقه ۳ می گويد: «بــا انجام عمليات 
عمرانی پايانی کــه تقريبًا ۲۰ درصد را 
شامل می شــود، پارکينگ طبقاتی در 
ضلع غرب ميــدان اختياريه در اختيار 
شــهروندان قرار می گيــرد.» در اين 
گزارش با جزئيات بيشــتر اين پروژه و 
منطقه  طبقاتی  پارکينگ های  وضعيت 

آشنا می شويم. 

 پارك 3رديف خودرو در كوچه
محله اختياريه مانند ديگر محله های قديمی 
و بااصالت که خانه های بــزرگ و حياط دار را به 
آپارتمان های چندطبقه داد، اين روزها با کمبود 
شــديد جای پارک دســت به گريبان است. اين 
معضل در ميــدان اختياريه با وجود ميدان ميوه 
و تره بار محله تشــديد می شــود. «سعيد امين 
سرشــت» از شــوراياران و قديمی هــای محله 
می گويــد: «چندين بــار معضل کمبــود جای 
پارک در اين محله را با مديران شــهری در ميان 
گذاشتيم. به ما قول راه اندازی پارکينگ طبقاتی 
دادند که همچنان چشــم انتظاريم. بازار ميوه و 
تره بار در ميدان هم ترافيک را بيشــتر می کند. 
افرادی که با خودرو شخصی برای خريد می آيند، 
برای پارک ماشين به کوچه های اطراف می روند 
و هميــن رفت وآمــد در کوچه های نــه چندان 
عريض باعث ترافيک می شــود. در برخی کوچه 
و خيابان هــای اطراف ميــدان اختياريه ۳رديف 

ماشــين پــارک می کنند کــه عمًال 
مسير   تردد بسته می شود. اين معضل 
در ســاعت اوج ترافيک هم بيشــتر 
باعث دردســر اهالی و ساکنان محله 
می شود.» امين سرشت به ساختمان 
ناتمام پارکينگ طبقاتی در ضلع غربی 
ميدان اختياريه اشاره می کند و ادامه 
می دهــد: «قرار بود بــا راه اندازی اين 
ســاختمان، تره بار ميدان اختياريه به 
طبقه همکف منتقل شــود تا فضای 

ميدان اختياريه، باز و رفت وآمد آسان شود.» 

 نويدى براى محله اختياريه 
موضوع ســاختمان ناتمام ضلع غربی ميدان 
اختياريه را با «ســيد محمدرضا موسوی» معاون 
فنی وعمران شهردار منطقه۳ در ميان می گذاريم. 
موسوی به شهروندان محله اختياريه خبر خوشی 
می دهد: «ســاختمان ناتمام ضلــع غربی ميدان 
اختياريــه، پارکينگ طبقاتی اســت که به زودی 
از آن بهره بــرداری می شــود. بــه اين ترتيب نه 
تنها از معضل جای پــارک محله اختياريه، بلکه 
خيابان های اطراف نيز کاسته می شود.» موسوی 
در توضيح بيشــتر روند تکميل پروژه می گويد: 
ســاخت  مراحل  «۸۰ درصــد 
پارکينــــــگ 

طبقاتــی انجــام شــده و ۲۰ درصد 
باقيمانده مربوط به نازک کاری، نصب 
آسانســور و کارهايی از اين دســت 
اســت که با تکميل آن از اين پروژه 
بهره برداری می شــود.» معاون فنی و 
عمران شــهردار منطقه در پاسخ به 
اين پرسش که وضعيت ميدان ميوه 
و تره بار ميــدان اختياريه چه خواهد 
شد می گويد: «ســاختمان پارکينگ 
پارکينگ و  طبقاتی شــامل ۸طبقه 
۲طبقه تجاری اســت. طبقه همکــف به ميدان 
ميوه و تره بــار اختصاص می يابــد که طی يک 
پروژه مشــارکتی انجام می شود که اکنون پيگير 
قراردادهای آن هســتيم.» با جمع شــدن تره بار 
از ميدان اختياريــه و انتقال آن به طبقه همکف 
ســاختمان پارکينگ طبقاتی، آرامش به ميدان 

اختياريه باز می گردد. 

 گره به دست شهروندان باز مى شود 
اما وضعيت پارکينگ های طبقاتی در منطقه ۳ 
را بــا توجه به اينکه اين منطقه در محدوده طرح 
ترافيک اصلی هم قرار ندارد در گفت وگو با معاون 
حمل ونقل و ترافيک شــهردار منطقه بررســی 
می کنيم. «علــی وفقی» تعــداد پارکينگ های 
طبقاتی را با توجه به جمعيت شناور منطقه کافی 
نمی دانــد و می گويد: «وقتــی صحبت از کمبود 
پارکينــگ در منطقــه ما می شــود، 

مشــکل اصلی به 

امالکی برمی گردد که قبًال ســاخته شده و تعداد 
کافی پارکينــگ برای مراجعان خــود را تأمين 
نکرده اند. اين امالک شامل مراکز تجاری، اداری، 
آموزشگاه ها و بيمارستان ها می شود که در منطقه 
ما کم نيســتند. برخی از اداره ها و مراکز تجاری 
حتی برای کارکنانشــان هم پارکينگ ندارند چه 
برسد به جای پارک برای مراجعان. به عنوان مثال 
در بين مجتمع هــای منطقه ما مجتمع ظفر در 
تقاطــع خيابان های شــريعتی و ظفر پارکينگ 
دارد و مراجعان با خيال آسوده می توانند خودرو 
خــود را در پارکينگ اين مجتمــع پارک کنند 
اما مجتمع های ديگری که قبًال ســاخته شده اند 
متأســفانه پارکينگ ندارند. امالکی که به تازگی 
ساخته شده اند بايد پارکينگ داشته باشند.» با اين 
حال بايد فکری کرد و ساخت پارکينگ طبقاتی 
می تواند يکی از چاره های راه باشــد که موسوی 
با آن موافق نيســت و ادامه می دهد: «ســاخت 
پارکينگ راهــکار خوبی نيســت. هرچه تعداد 
پارکينگ های عمومــی و ظرفيت خودرو در آن 
بيشتر باشد به اين معنی است که افراد را به   تردد 
با خودرو شخصی تشــويق می کنيم و اين اتفاق 
در طوالنی مدت يعنی ما همواره با کمبود جای 
پارک روبه رو خواهيم بود. زيرا تعداد خودروهای 
تک سرنشــين بيشتر و بيشــتر می شود.» وفقی 
معتقد است که همکاری شــهروندان و استفاده 
آنان از وســايل حمل ونقل عمومی می تواند گره 
ترافيک و کمبود جای پارک در منطقه 
را بــاز کند. ترافيکی که در محدوده 
خيابان هــای ميردامــاد و جردن 
با ديگر شريان های  در مقايسه 
ارتباطــی منطقه، بيشــتر و 
رتبه نخست را از آن خود 

کرده است. 

 پاركينگ هاى عمومى با مالكيت خصوصى:   
ظرفيت خودرونشانى

342خيابان شهيد خدامى، روبه روى هتل هما
102خيابان برزيل شرقى، خيابان نيلو

35خيابان ولى عصر(عج)، زير زمين بازار صفويه
503خيابان شريعتى، تقاطع خيابان كالهدوز

400خيابان شريعتى، مقابل خيابان ظفر
150خيابان رشيد ياسمى

310بزرگراه حقانى، خيابان ديدار جنوبى
113خيابان ولى عصر(عج)، خيابان فرزان غربى

80خيابان شريعتى، تقاطع بزرگراه صدر
210ميدان شيخ بهايى

28ميدان مادر، خيابان شاه نظرى، كوچه دوم
130خيابان شريعتى، پايين تر از بلوار ميرداماد، نبش بن بست صبورى

 پاركينگ هاى عمومى در مالكيت شهردارى:   
ظرفيت خودرونام پاركينگ

88زير پل مالصدرا(ضلع شمالى)
150زير پل مالصدرا(ضلع جنوبى)

37زير پل ميرداماد(ضلع غربى خيابان نلسون ماندال)
21زير پل ميرداماد(حدفاصل بزرگراه مدرس تا خيابان نلسون ماندال)

55زير پل ميرداماد(ضلع شرقى بزرگراه مدرس)

نگاهى به 
وضعيت 

پاركينگ هاى 
عمومى 
منطقه

سيد محمدرضا موسوى 
معاون فنى وعمران 

شهردار منطقه3

منطقه3
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قطقطقق

انانا نمنم مهمان محله

ــطرنج ش
كيش ومات كرد

گفت وگو با «مهرداد آهوران» 
مربى شطرنج و رتبه اول مسابقات آنالين كشورى

دارد يک آالچيق به همراه ميزهای شطرنج برای انجام 

مى
ست

ر ر
مي

: ا
س

عك

  عالقه به شطرنج موجب شد تا «مهرداد آهوران» با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته 
ميکروب شناسی، کار خود در آزمايشــگاه پاستور را رها و مربيگری در شطرنج را به صورت 
حرفه ای دنبال کند. او که از دوران قرنطينه و شــيوع ويروس کرونا به بهترين شکل استفاده 

کرده و توانسته است در مسابقات آنالين کشوری در رشته شطرنج رتبه نخست را کسب کند می گويد: 
«کرونا عادت های بسياری را تغيير داد. يکی از آنها استفاده از ظرفيت فضای مجازی برای آموزش ها 
و مهارت هايی بود که می توانستيم از خانه برای يادگيری آنها اقدام کنيم.» با اين مربی شطرنج درباره 

ايجاد عالقه به ورزش های فکری به ويژه در کودکان گفت وگو کرده ايم. 
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تصحيح
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صفحه آرا
حسنى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح
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صفحه آرا
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  قديمی ترين کارکنان کادر درمان هم تجربه ای مثل روزهای شــيوع کرونا را در ياد ندارند؛ روزهای 
نخســت که يکی يکی بخش های بيمارستان شــهدای تجريش از حال عادی، خارج و به بخشی برای 
بستری بيماران کرونا تبديل می شد. پوشيدن لباس های مخصوص بخش کرونا، تحمل ۱۲ ساعت مداوم 
اســتفاده از ماسک و دستکش، اضطراب ابتال به بيماری، دوری از خانواده و عزيزان و نگرانی از ابتالی 
آنها به کرونا تنها گوشه ای از مشکالتی است که کادر درمان در اين ماه ها تجربه می کنند و سختی آن 

را به جان می خرند. 

مرضيه موسوى

کادر درمان اين روزها اسم و رسم آشنايی 
در هر شهر و محله ای دارد؛ گروهی که چهره 
بــه چهــره کرونــا در 
بيمارستان ها ايستاده اند 
و از نزديــک از بيماران 
مراقبت  کرونا  به  مبتال 
کنــار  در  می کننــد. 
يادبودهايی که به خاطر 
آنهــا برگزار می شــود 
اين گــروه مطالبه هايی 
بعد  روزهای  تــا  دارند 
آرامش  بــا  را  ايــن  از 
رســالت  به  بيشــتری 
«سميه  بپردازند.  خود 
کارشــناس  عبدالهی» 
پرستاری و از پرستاران 
تجريش می گويد: «در  بيمارستان شــهدای 
لفــظ و کالم در اين روزها قدردانی و تشــکر 
زيادی از کادر درمان می شــود که برای همه 
ما خيلی ارزشــمند اســت. ولی ما به عنوان 
نيروهای درمانی وزارت بهداشت مطالبه هايی 
داريــم که با تحقــق آنها با امنيــت خاطر و 
آرامش بيشــتری به حرفه و وظيفه خودمان 
می پردازيم. در روزهای گذشــته وعده تبديل 
وضعيت کادر درمان کرونا مطرح شــده است 
که اتفاق خوبی اســت. در کنار اين موضوع، 
درخواســت ما نيروهای رسمی اين است که 
حکم سازمانی ما يک درجه ترفيع پيدا کند.» 
او از جای خالی تســهيالت درمانی و پزشکی 
بــرای کادر درمــان می گويــد و هزينه های 
سرسام آوری که بايد برای استفاده از خدمات 
پزشکی پرداخت کنند: «ما کادر درمان برای 
استفاده از خدمات درمانی بايد هزينه زيادی 
بپردازيم و برخالف ديگر سازمان ها تسهيالت 
چندانی در اختيار نداريم. در صورت استفاده 
از بيمــه تکميلی هم بايد ۸۰ درصد حق بيمه 
را خودمــان پرداخت کنيم و ســازمان تنها 
۲۰ درصــد از آن را تقبل می کند. اين رقم را 
در تعداد افراد خانواده که ضرب می کنيم عدد 
قابل توجهی می شود که ممکن است بسياری 

از کادر درمان قيد استفاده از آن را بزنند.» 
عبدالهی از فشار روانی زيادی می گويد که 
در شرايط عادی هم بر کادر درمان و اعضای 
خانواده آنها تحميل می شود و در دوره کرونا 
به اوج خود رســيده است. با اين حال خبری 
از تسهيالت رفاهی برای خانواده کادر درمان 
نيست؛ از ســهميه ثبت نام در مدارس شاهد 
تا اســتفاده از خدمات رفاهی و گردشگری و 
روحيه:  بازيابی  بــرای  اجباری  مرخصی های 
«مرخصــی اجباری دوره ای برای کادر درمان 
موضوعی اســت که در اغلب کشورها اجرايی 
می شود تا کادر درمان بتوانند با فاصله گرفتن 
از فضای بيمارســتان و ارتباط مســتقيم با 
بيماری روحيه خــود را بازآفرينی کنند. ولی 
ما از چنين امکانی بهره مند نيستيم. از طرف 
ديگر بيمه مســئوليت حرفه ای هم از طرف 
خود ما به صورت فردی پيگيری و درخواست 
می شود. گرچه اين رقم چندان زياد نيست اما 
بسياری از همکاران به دليل مشغله های زياد 
ممکن است پايان اعتبار اين بيمه را فراموش 
کننــد و اگر در اين فاصلــه اتفاق خاصی رخ 
بدهد مســئوليت سنگينی بر دوش پرستاران 
گذاشته می شود. پرداخت خودکار ساالنه اين 
بيمــه از طرف وزارتخانه می تواند مشــکالت 
زيــادی را در اين زمينه حل کند.» اين روزها 
که صحبت از تجليــل از کادر درمان و توجه 
به ايثار و ازخودگذشــتگی آنها در ميان است 
پيگيری مطالبات آنها می تواند گوشه ای از اين 

قدردانی باشد. 

روايت كادر درمانى بيمارستان شهداى تجريش 
از رويارويى با كرونا

فرشتگان مهر
داستان اشك ها و لبخند ها

روزهاى اضطراب

اگزما مهمان دستان كادر درمان
روزى كه با تب و كرونا شروع شد مــاه نخســت شــيوع کرونا در 

کارشان  روزهای  تهران سخت ترين 
بود. سيل بيماران مبتال به کرونا به 
بيمارستان روانه می شد و هر بيماری 
که جان خود را از دست می داد فشار 
آواری بود که روی ســر کادر درمان 
محســنی»  «هانيه  می آمــد.  فرود 
از پرســنل بخش کرونا بيمارســتان 
شهدای تجريش است که از نخستين 
روز شيوع کرونا شيفت های هر روزه 
را پشت سر می گذارد. او می گويد: «تا 
کسی در اين شرايط نباشد نمی تواند 
تصــور کند که ما در ماه اول شــيوع 
کرونا چه می کشيديم. شرايط خيلی 
ســختی بود. هر روز تعــداد زيادی 
مبتال بــه بيمارســتان می آمدند که 
حــال وخيمــی داشــتند. هفته های 
نخست اغلب کســانی که وارد بخش 
مراقبت های ويژه می شوند بعد از چند 
روز می مردند. زن و مرد و پير و جوان 
هم نداشــت.» حرف زدن از روزهای 
اوج بحــران کرونا هنوز هم برايشــان 
سخت است. نخستين اميدها و روزنه ها 
وقتی پيدا شــدند که بيمــار بدحالی 
عالئم بهبود نشــان می داد: «هفته های 
اول بــود که زن جوانی بــا حال بد به 
بخش کرونا آمد. ۲بچه کوچک داشت 
و همسرش مســتأصل بود. مدام از ما 

خواهش می کرد که برايش کاری کنيم. 
تمام هم وغم خودمان را گذاشته بوديم 
برای بهبــود آن زن. بعــد از چند روز 
عالئم بهبود نمايان شد. دستگاه ها يکی 
يکی از او جدا شدند و حالش بهتر شد. 
روزی که حالش کامًال بهبود پيدا کرد 
و مرخص می شــد بهترين روز کاری ما 
در اين ايام بود. موقع خداحافظی بغض 
کرده بوديم و از او می خواستيم حسابی 
مراقب خودش باشــد. انرژی و اميدی 
که از بهبــود اين بيمــار در بخش به 

وجود آمده بود باورکردنی نبود.»
وی که از اول اسفند تا به حال هيچ 
مرخصی نداشته از پرستارانی می گويد 
که می توانستند باسابقه کاری که دارند 
در همان روزهای نخست شيوع کرونا 
خودشان را بازنشسته کنند و از مرکز 
خطر ابتال دور شــوند. با اين حال در 
کادر درمــان ماندند و خود را به خطر 
انداختند: «بــا وجود خطری که همه 
ما را تهديد می کــرد خودمان حاضر 
نشديم که بخش را ترک کنيم. وقتی 
می ديديم افرادی برای کار جهادی در 
اين شــرايط آمده اند وجدانمان قبول 
نمی کرد اينجــا را ترک کنيم. خيلی 
از کارکنان با وجود مخالفت شــديد 
خانواده ها همچنان در بخش ماندند تا 

مسئوليتشان را انجام دهند.»

آرامش نسبی در روحيه شان حکمفرما شده. با 
اين حال بســياری از آنها هنوز اضطراب روزهای 
اول را همراه خود دارند. «سهيال محبيان» از ديگر 
پرســنل بخش کرونا بيمارستان شهدای تجريش 
می گويد: «تا قبل از کرونــا همه ما زندگی عادی 
داشتيم. به خانه که برمی گشتيم با خيال راحت غذا 
می خورديم و فرزندانمان را در آغوش می گرفتيم. 
اما بعد از کرونا چون مستقيم با بيماران در ارتباط 
بوديــم به خودمان و خانواده ســخت می گرفتيم. 
آســتانه تحملمان کم شده بود و اگر می ديديم که 
کسی از اعضای خانواده پروتکل های بهداشتی را به 
درستی رعايت نمی کند عصبی می شديم. بسياری 
از ما رفتارمان در خانه تغيير کرده بود و همه اينها 
به دليل فشــار روانی بود کــه کرونا بر ما تحميل 
می کرد.» از سوزش دســت هايی می گويد که هر 
ســاعت بارها و بارها بايد شسته و بعد ضدعفونی 
می شدند: «اگزما مشکل عادی پرسنل کادر درمان 

شــده اســت. حتی بچه های ما هم از 
اين مشــکل در امان نيستند و به دليل 
مشــکالت  دچار  ما  ســختگيری های 

پوستی شده اند.»
بيش از ۴ ماه است خود را از ديدن 
خانواده محروم کرده و دلتنگ مادرش 
است. حتی اگر مرخصی هم در کار بود، 
ترس از ابتالی اعضای خانواده به کرونا 

او را از عزيزانــش دور کرده اســت: «برنامه ريزی 
کــرده بودم کــه در ۶روز تعطيلی عيــد نوروز به 
ديدن خانواده ام بروم. کرونا که شــروع شــد همه 
مرخصی ها لغو شــد. حتی اگــر مرخصی وجود 
داشــت هم دلم نمی آمد به ديدن خانواده ام بروم. 
بعد از کرونا نخســتين کاری که می کنم اين است 
کــه به ديدن آنها بــروم. دوری از عزيزانم در اين 
روزها يکی از بزرگ ترين مشــکالتی است که با 
آن ســر و کله می زنم. همه ما بــا اين تصور که 
ممکن است ناقل کرونا باشيم اين روزها از اعضای 
خانــواده و عزيزانمان دور هســتيم. حتی خواب 
راحت شب ها از سرمان رفته. تا دقيقه ای فرصت 
اســتراحت پيدا می کنيم احساس خارش گلو و 
سردرد و تب به سراغمان می آيد و توهم ابتال به 
کرونا به ما دســت می دهد. کمی طول می کشد 
تا به خودمان مســلط شويم تا بفهميم حمله ای 

عصبی بوده.»
صفحــه نمايش موبايلشــان دچار 
مشــکل شــده از بس با الــکل آن را 
ضدعفونی کرده اند. حــاال که از خانه 
و عزيزانشــان دور هستند ديدن آنها 
از پشــت صفحه گوشــی بزرگ ترين 
دلخوشی شان است. از دوستان قديمی 
می گويند که ايــن روزها در تماس با 
کادر درمانی به آنها روحيه می دهند. 

ابتــالی کادر درمانــی به کرونــا آخرين 
ســنگرهای اميــد در کادر درمــان را هم از 
آنهــا می گرفت و يأس و خســتگی را در آنها 
به جا می گذاشــت. محبيــان می گويد: «هر 
روز که شــيفت ها شروع می شــد روی تابلو 
می ديديم مقابل اســم يکی از بچه ها نوشــته 
شــده اســتعالجی. حســابی حالمان گرفته 
می شــد. نگران می شديم و بيشتر در خودمان 
فــرو می رفتيــم.» کادر درمانی بيمارســتان 
شــهدای تجريش پرستار شــهيد نداشت اما 
تعــدادی از کادر درمانــی اين بيمارســتان 
بــه کرونا مبتال شــدند. «پروانــه چاپاری» از 
کارکنان بخش آنژيوگرافــی يکی از اين افراد 
بود. او می گويــد: «ما در بخــش آنژيوگرافی 
نمونه های بيماران مشکوک به کرونا را بررسی 
می کرديم. ۱۲اســفند ماه بود کــه من تب و 
سردرد و بی حالی شــديدی احساس کردم. با 

که تست  آزمايش مشخص شــد 
کرونای من مثبت اســت و مبتال 
بی حالی شديد  دليل  به  هســتم. 
چند روزی در همين بيمارســتان 
بســتری بود. همسرم هر روز برای 
مــن آب ميوه مــی آورد و به من 
ســر می زد. تازه وقتی حالم بهتر 
شــد و به خانه برگشــتم متوجه 
شــدم همســر و فرزندم هم مبتال 

شــده اند.» روزهــای قرنطينه در خانه 
در حالی می گذشــت که او، همســر و 
فرزندش که هر ســه بــه بيماری کرونا 
مبتال شــده بودنــد بايد از خودشــان 
مراقبت می کردنــد: «دلمان نمی آمد از 
کسی بخواهيم برای رســيدگی به خانه 
مــا بيايند. خودمــان از خودمان مراقبت 
می کرديم. ترس از ابتالی کادر درمان به 
بيماری باعث شــده بود خانواده ها خيلی 
از آنها را تحت فشار بگذارند تا کارشان را 
رها کنند. اما وجدان کاری چنين اجازه ای 
به کســی نمــی داد.» خــود و خانواده اش 
که کرونا را پشــت ســر گذاشــتند دوباره 
به بيمارســتان برگشــت تا در اين روزهای 
بحرانــی تيم درمان را تنها نگذارد: «همه ما 
از نزديک شاهد ازخودگذشتگی کادر درمانی 
و پزشــکان بوديم. افرادی بودند که بی هيچ 
بيمارســتان  در  روزهــا  خســتگی 
می ماندند و حتی وقتی شــيفت آنها 
نبــود در صورت نياز به بيمارســتان 
لباس های يکسره  می آمدند. پوشيدن 
که گاهی استاندارد الزم را نداشتند و 
جريان هوا در آن وجود نداشــت واقعًا 
کار سختی است. خوشــبختانه بعد از 
گذر از اوج بيماری، مشکل نبود ماسک 

و تجهيزات هم برطرف شد.»

شــده اســت. حتی بچه های ما هم از 
اين مشــکل در امان نيستند و به دليل 
مشــکالت  دچار  ما  ســختگيری های 
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خانواده محروم کرده و دلتنگ مادرش 

سهيال محبيان
پرستار بخش كرونا 
بيمارستان شهداى 

تجريش

تست  که  آزمايش مشخص شــد 
کرونای من مثبت اســت و مبتال 
بی حالی شديد  دليل  به  هســتم. 
چند روزی در همين بيمارســتان 
بســتری بود. همسرم هر روز برای 
مــن آب ميوه مــی آورد و به من 
پروانه چاپارىســر می زد. تازه وقتی حالم بهتر 

از كاركنان بخش 
آنژيوگرافى 

بيمارستان شهداى 
تجريش

 تنديس فرشته مهر، نمادى از ايستادگى
کادر درمان نهم خرداد در حياط بيمارســتان 
شهدای تجريش جمع شده بودند؛ اين بار نه برای 
شروع و پايان يک شــيفت کاری سخت؛ از رئيس 
بيمارستان شــهدای تجريش تا دکتر زالی، رئيس 
ســتاد کرونا و معاون رئيس جمهــور و نمايندگان 
مجلس و... در اين مراسم حضور داشتند تا از کادر 
درمــان در حضور خانواده هايشــان تجليل کنند. 
تعــدادی از اعضای خانواده کادر درمان هم در اين 
برنامه حضور داشــتند. اين روز از معدود روزهايی 
بود که پرســتاران و پزشکان و رزيدنت های بخش 
کرونا بدون لباس ايزوله و شيلد و ماسک مخصوص 
در بيمارستان حضور داشتند. ماسک های جراحی 

و فيلتــردار امــا روی صورت 
بســياری از آنها هنوز مانده 
رئيســان  تجليــل  بــود. 
بيمارستان و وزير بهداشت 
و دکتــر ربيعــی و رئيس 
ســتاد ملی کرونا از پشت 

بلندگو به گوش کادر درمانی 
بيمارســتان رسيد که خسته 

آنها  زحمات  قبال  در  نباشيدی 
بــود. بعد هم نوبت بــه رونمايی 
از تنديس «فرشــته مهر» رسيد 
که به عنوان نمادی از ايســتادگی 

کادر درمــان در برابر بحــران کرونا 
بود. کرونا تــا هفته نخست خرداد 
۱۱۰ نفــر از کادر درمانی مبتال را 
در راه ســالمت به شهادت رساند و 
بيــش از ۲هزار نفــر از کادر درمان 
را به بيماری مبتــال کرد. تنديس 

فرشــته مهر و تمبر يادبود 
بود  کوچکی  بهانه  آن 
بــرای گراميداشــت 
و جانبازان  ياد شهدا 
از  سالمت و قدردانی 

زحمات کادر درمان.

نيست؛ از ســهميه ثبت نام در مدارس شاهد 
تا اســتفاده از خدمات رفاهی و گردشگری و 
روحيه:  بازيابی  بــرای  اجباری  مرخصی های 
«مرخصــی اجباری دوره ای برای کادر درمان 
موضوعی اســت که در اغلب کشورها اجرايی 
می شود تا کادر درمان بتوانند با فاصله گرفتن 
از فضای بيمارســتان و ارتباط مســتقيم با 
بيماری روحيه خــود را بازآفرينی کنند. ولی 
ما از چنين امکانی بهره مند نيستيم. از طرف 
ديگر بيمه مســئوليت حرفه ای هم از طرف 
خود ما به صورت فردی پيگيری و درخواست 
می شود. گرچه اين رقم چندان زياد نيست اما 
بسياری از همکاران به دليل مشغله های زياد 
ممکن است پايان اعتبار اين بيمه را فراموش 
کننــد و اگر در اين فاصلــه اتفاق خاصی رخ 
بدهد مســئوليت سنگينی بر دوش پرستاران 
گذاشته می شود. پرداخت خودکار ساالنه اين 
بيمــه از طرف وزارتخانه می تواند مشــکالت 
زيــادی را در اين زمينه حل کند.» اين روزها 
که صحبت از تجليــل از کادر درمان و توجه 
به ايثار و ازخودگذشــتگی آنها در ميان است 

و فيلتــردار امــا روی صورت 
بســياری از آنها هنوز مانده 
رئيســان  تجليــل  بــود. 
بيمارستان و وزير بهداشت 
و دکتــر ربيعــی و رئيس 
ســتاد ملی کرونا از پشت 

بلندگو به گوش کادر درمانی 
بيمارســتان رسيد که خسته 

آنها  زحمات  قبال  در  نباشيدی 
بــود. بعد هم نوبت بــه رونمايی 
از تنديس «فرشــته مهر» رسيد 
که به عنوان نمادی از ايســتادگی 

کادر درمــان در برابر بحــران کرونا 
بود. کرونا تــا هفته نخست خرداد 
 نفــر از کادر درمانی مبتال را 
در راه ســالمت به شهادت رساند و 
هزار نفــر از کادر درمان 
را به بيماری مبتــال کرد. تنديس 

فرشــته مهر و تمبر يادبود 
بود  کوچکی  بهانه  آن 
بــرای گراميداشــت 
و جانبازان  ياد شهدا 
از  سالمت و قدردانی 

زحمات کادر درمان.
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كارخانه ميخ سازى
باغ و گندمزار قديمی ترين تصويری است که اهالی 
محله درختی از گذشــته اين محله در ذهن دارند؛ 
قبل از قد کشــيدن نخستين ســاختمان ها در اين 
محلــه و حلقه زدن بزرگراه های تهران در اطراف آن. 
روددره فرحزاد در امتداد جنوبی اين محله قرار دارد 
و تا قبل از آغاز ساخت وســاز شهری در اين نقطه از 
تهران، اينجا تفرجگاهی برای اهالی شهر در روزهای 
پايانی هفته بود. «محمدحســن نــوروزی» از اهالی 
قديمی محله درختی است و از اعضای شوراياری اين 
محله. او می  گويد: «تا قبل از ساخت وسازهای جديد 
در اين محله، اينجا بيشتر، زمين های باير بود و باغ. 
به دليل وجود درختان متعدد اين محله به درختی 
معروف شد. هنوز هم درختان قديمی اين محله در 
بلوار درختی باقی مانده است که اغلب درختان چنار 
بودند. او از کارخانه ميخ سازی می گويد که تا قبل از 
تخريب، قديمی ترين ساختمان مهم محله درختی بود 
و تعدادی از اهالی محله در همين کارخانه مشــغول 
کار بودند: «تهران که گسترش پيدا کرد و اينجا بافت 
شهری به خود گرفت، ساختمان کارخانه ميخ سازی 
هم تخريب شــد و به جای آن ساختمان های بانک 

ملی ساخته شد.»

چند سالی است که محله درختی به سپهر تغيير 
نام داده است. دليل اين نامگذاری وجود ساختمان های 

نيروی هوايی در اين محله است. 

آخر هفته به دره بقا مى رفتيم
دهه ۷۰ بود که سر و کله بزرگراه يادگار امام(ره) در 
غرب تهران پيدا شــد و اين بزرگراه راهش را به محله 
درختی هم باز کرد. تا قبل از ساخته شدن اين بزرگراه، 
محله درختی بيشتر تفرجگاه بود و زمين های کشاورزی 
و باغ های شــخصی در آن وجود داشت. دهه۷۰ زمان 

درختى؛ محله اى كه تا قبل از دهه 70 باغ بود و گندمزار

بانك جاى 
ميـخ سازى را گرفت

  اهالی تهران محله «درختی» را به مراکز تجاری اش می شناسند و بلواری که وسط آن درختان چنار و 
نارون قد کشيده اند. وجود همين درختان باالبلند در کوچه ها و خيابان هايش بود که نام محله را به دنبال 
خود آورد. گرچه اين روزها اسم اين محله به «سپهر» تغيير پيدا کرده است اما اهالی منطقه ۲ همچنان 
اين محله را به نام درختی می شناسند. محله ای که ساختمان هايش قدمت چندانی ندارند و عمرشان به 
زحمت به بيش از ۳۰ سال می رسد. وجود بوستان نهج البالغه در جنوب غربی محله و مراکز خريدی مثل 

اريکه ايرانيان، اين محله را به مقصدی برای آخر هفته های تهرانی ها تبديل کرده است. 

مرضيه موسوى

باغ بود و گندمزار 70درختى؛ محله اى كه تا قبل از دهه 70درختى؛ محله اى كه تا قبل از دهه 70

بانك جاى  در امتداد دره فرحزاد
محصور مانــدن در ميــان بزرگراه ها و 
نداشتن دسترسی های محلی به ديگر نقاط 
شــهر يکی از مهم ترين مشکالتی است که 
اهالی محله درختی با آن روبه رو هســتند. 
مسئله ای که باعث شــده اهالی محله برای 
به  اساســی  نياز  راحتی رفت وآمــد خود 

خودروهای شخصی داشته باشند. 
زحمت  به  محله  اين  ساختمان های  عمر 
به ۳۰ ســال می رسد و گرچه خبری از بافت 
فرســوده مرکز تهران در اين محله نيست 
اما بســياری از ســاختمان ها از نو ساخته 
می شوند و اين بار تراکم و طبقاتی بيشتر از 
ساختمان قبلی دارند. تجاری و اداری شدن 
ساختمان های نوساز اين محله دردسرهايی 
برای اهالی به وجود آورده است. مدير محله 
درختی می گويد: «يکی از مهم ترين مسائلی 
که ما اين روزها با آن مواجه هستيم افزايش 
تعداد ساختمان های اداری و تجاری در محله 
است. ساختمان های جديد اغلب با مجوزهای 
اداری و تجاری ساخته می شوند و اين مسئله 
بافت مسکونی محله را تحت تأثير قرار داده 
است. عالوه بر اينکه اهالی دير يا زود مجبور 
به ترک محله می شوند، خانواده های باقيمانده 
در محله هم آرامش خود را از دست می دهند. 
ترافيک روزهــای پايانی هفته در اين محله 
بيداد می کند. رفت وآمد از حد گذشته و محله 
ديگر مکانی دنج و آرام نيست که بتوان در آن 

راحت زندگی کرد.»
امتداد شمالی دره فرحزاد در غرب محله 
درختی قرار دارد و مشکل تجمع معتادان و 
کارتن خواب ها در اين نقطه برای اهالی محله 
درختی مشکالتی را به وجود آورده. تکميل 
فاز ۳ بوستان نهج البالغه يکی از مطالبات اين 
روزهای اهالی اين محله مدتی است از حرکت 
ايستاده. به گفته اهالی محله با تکميل اين فاز 
و بهره برداری از آن معتادان و کارتن خواب ها 

مجبور به کوچ از غرب محله می شوند. 

ذره بين
تغيير شــکل و بافت اين محله بــود. تغييرات خيلی 
زود خودشــان را نشان دادند. «بتول تاجيک» از سال 
۱۳۷۰ ســاکن محله درختی اســت. او که اين روزها 
به عنوان مدير محله درختی در ســرای محله فعاليت 
می کند می گويد: «بوستان نهج البالغه بخشی از روددره 
سرسبزی بود که در غرب محله قرار داشت. ما به آن 
دره بقا می گفتيم و معموًال روزهای آخر هفته همراه 
خانواده به آنجا می رفتيم. آب و هوای خوبی داشت و 
درختان سايه گستری که فرصت خوبی برای استراحت 
به اهالی تهران می دادند. اما بعد از ساخته شدن بزرگراه 
يادگار امام(ره) اينجا کم کم بافت بومی خود را از دست 

داد و به بافت شهری تبديل شد.»
اواســط دهه ۸۰ بود که با ساخته شدن مجتمع 
تجاری اريکه ايرانيان، نخستين مرکز تجاری بزرگ 
اين محله ســربرآورد و بهانه جديدی برای رفت وآمد 
اهالی تهــران به اين محله تراشــيد؛ بهانه ای که به 
دليل مشــکالت ترافيک و شــلوغی بيش از اندازه 
محله، اهالی چندان دل خوشــی از آن ندارند. محله 
درختــی محــدوده ای دارد که در بين ســاکنان به 
«جزيره» معروف است؛ بلوکی که در ميان خيابان ها 
و بزرگراه های نيايش، دره فرحزاد، حافظيه، و دادمان 
محصور شــده و رفت وآمد به آن با مشکالت زيادی 
همراه است. تاجيک می گويد: «توسعه ساخت وساز در 
اين محله با سرعت زيادی انجام می شود و از طرفی 
محله در ميان بزرگراه ها محصور شــده است. فضای 
سبز محله جای خود را به ساختمان های بلند قامت و 
برج ها می دهد و ديگر نام محله درختی برای اين نقطه 

از تهران محلی از اعراب ندارد.»

دفع فاضالب خانگى با حفر چاه
خيابــان دربند را که بــه موازات رودخانه به ســمت 
باالدست محله و آغاز مسير کوهپيمايی برويم، خانه های 
قديمی و کهنسال محله که روی شيب خيابان های اطراف 
بنا شــده اند انگار به سوی خيابان سر خم کرده اند. با گذر 
از کوچه نصراهللا ميــری و چند معبر پلکانی به خانه های 
باالدست دربند می رسيم که يادگار روزگار گذشته محله   
هســتند. خانه های قد و نيم قدی که در بافت ســنتی و 
فرســوده دربند روی تپه های سنگی بنا شــده و تنها راه 
دسترسی به آنها گذر از همين کوچه های باريک و پلکانی 
است. در کوچه تويسرکانی، باريکه آبی که از معبر پلکانی 
باالدست جاری شده و مثل جويی کم رمق به سوی معابر 
پايين راه باز کرده، جلب توجه می کند. خانه های قديمی 
دربند هنوز هم به شبکه فاضالب شهری متصل نيستند 

و به ســنتی ترين شــکل ممکن فاضالب خانگی را دفع 
می کنند. «احمد عيانی» دبير شــوراياری دربند می گويد: 
«هنوز سيستم فاضالب شهری در محله ما تکميل نشده 
است. تقريبًا همه خانه های قديمی محله که در کوچه های 
پلکانی و بافت فرسوده دربند قرار دارند، هنوز هم فاضالب 
خانگی را با حفر چاه دفع می کنند.» تکميل نشدن شبکه 
فاضالب شهری، مشــکالت بسياری هم برای اهالی بافت 
فرسوده دربند ايجاد کرده است. عيانی می گويد: «حفر چاه 
مشکالت بسياری هم دارد. چاه ها زود پر می شوند و اهالی 
مجبورند برای تخليه چاه فاضالب هزينه کنند. از اينها که 
بگذريم، يکی ديگر از پيامدهای اين مشکل، نفوذ فاضالب 
خانه های باالدســت به منازل پايين دست و طبله کردن 

ديوارها و سقف خانه های قديمی است که 
گريبــان اهالی محله را گرفته. اين درحالی 
اســت که همه خانه ها، هزينه  انشعاب آب 
و فاضــالب را پرداخت کرده انــد اما هنوز 
خبری از تکميل شبکه و اتصال خانه ها به 

آن نيست.»

آپارتمان هاى نوسازى كه به شبكه 
فاضالب شهرى وصل نيستند

مشــکالتی که تکميل نشــدن شبکه 
فاضالب شــهری در بافت فرســوده دربند 
ايجاد کرده است تنها به خانه های قديمی 
محله محدود نمی شود. در ميان خانه های 
فرسوده و کهنســال دربند، آپارتمان های 
نوســاز و خانه های تخريب شده ای که قرار 
است به زودی جای خود را به يک آپارتمان 
چنــد طبقه بدهند جلــب توجه می کند. 
با وجــود اين، حتی آپارتمان های نوســاز 
محله هم بــا حفر چاه، فاضــالب خانگی 
را دفع می کنند. اين روزها که با ســاخت 
چنــد آپارتمان نوســاز و افزايش جمعيت 
ساکن در بافت فرسوده محله، حجم توليد 

فاضالب خانگی افزايش پيدا کرده است، دنبال کردن مسير 
آب های ســطحی و جوی هايی که از خانه های قديمی و 
حتی نوساز محله سرچشمه می گيرند کار سختی نيست. 
با گذر از خيابان شــهيد اسداللهی به کوچه نصراهللا ميری 
می رســيم. باريکه آبی که از يک آپارتمان نوساز به سوی  
کوچه های پايين دست محله راه باز می کند دليل ديگری 
برای اين مدعاست. «حميدرضا دودانگه» مدير دفتر توسعه 
محله های منطقه يک می گويد: «لوله کشی سيستم فاضالب 
شهری در خيابان های اصلی محله تکميل شده اما مشکل 
اصلی، انشعاب کوچه های پلکانی در بافت فرسوده دربند 
است. اکنون خانه های قديمی و آپارتمان های نوسازی که 

در کوچه های نصراهللا ميری، تويسرکانی، مسجد، استخر، 
بوستان و کوچه مسجد حجت بن الحسن و... قرار دارند به 
شبکه فاضالب شهری متصل نيستند. تا زمانی که شبکه 
به طور کامل تکميل نشــود امکان اتصال خانه ها به شبکه 
فاضالب شهری وجود ندارد. در نتيجه خانه های فرسوده و 
آپارتمان های نوساز عالوه بر رها کردن آب های مصرفی در 
خيابان، با حفر چاه های جذبی و سپتيک، فاضالب خانگی 

را دفع می کنند که مشکالت خاص خود را دارد.»

مسير پلكانى، مأمن آسيب هاى اجتماعى
تکميل نشدن شبکه فاضالب شهری در محله دربند نه 
تنها برای ســاکنان محله مشکالت فراوانی ايجاد می کند، 
بلکه برای محيط زيست هم تهديد محسوب 
می شــود. عيانی می گويد: «تکميل نشدن 
شبکه فاضالب شــهری باعث شده پساب 
فاضــالب و آب هــای مصرفــی خانه ها در 
کوچه ها رها شــود و همين مسئله به ويژه 
در فصل تابســتان و با گرم شدن هوا باعث 
انتشــار بوی بد در محله می شود.» اما يکی 
از مشــکالت اصلی تکميل نشــدن شبکه 
فاضالب شــهری در محله دربند به وضوح 
در معبر باريکی که از انتهای خيابان شهيد 
اســداللهی به پايين دست محله و حاشيه 
رودخانه دربند می رسد قابل مشاهده است. 
اينجا در نزديک تريــن فاصله ممکن ميان 
خانه های باالدست محله با نهر خيابان دربند، 
ديواری سنگ چين در دل تپه ساخته شده 
اســت. چند لوله فلزی و پالستيکی از دل 
ديوار بيرون زده و بی وقفه آب های سطحی 
و فاضالب رها شده در معابر باالدست را به 
رودخانه می ريــزد. پيدا کردن اين لوله های 
فلزی و پالستيکی که نقش اتصال آب های 
رها شده و پساب فاضالب خانه های باالدست 
را بــه رودخانه برعهده دارند هم کار چندان 
سختی نيست. در حاشيه خيابان های دربند و اسداللهی، در 
محل يک ساختمان تخريب شده که قرار است جای خود را 
به يک بنای نوساز بدهد، باز هم شمار زيادی از اين لوله ها را 
در دل تپه می توان مشاهده کرد. دودانگه می گويد: «اکنون 
پساب فاضالب خيابان اســداللهی و کوچه های باالدست 
با گذر از يک مســير پلکانی داخل نهر آب خيابان دربند 
می ريزد. جمع شدن فاضالب در اين محدوده و انتشار بوی 
بد آن، اين مســير را به يک فضای بی دفاع شهری تبديل 
کرده که به دليل رفت وآمد نکردن اهالی از اين مســير آن 
را به مأمن مناسبی برای انواع آسيب های اجتماعی تبديل 

کرده است.»

  جوی آبی که در کوچه های خاطره انگيز بافت 
قديمی محله دربند جاری می شود و با گذر از 

مسيرهای پلکانی به پايين دست محله می رسد، 
از چشمه ای زالل در باالدست محله سرچشمه 
نمی گيرد. مسير آب های سطحی را که به سوی 
باالدست محله دنبال کنيم به لوله های فلزی و 
پالستيکی می رسيم که آب مصرفی  خانه های 

فرسوده و حتی پساب فاضالب را در کوچه های 
باريک و پلکانی محله رها می کند. اينجا در بافت 

فرسوده محله دربند، در کوچه ها و خيابان های 
پلکانی اين محله، انشعاب فاضالب نصب نشده 

و خانه های فرسوده و نوساز باالدست خيابان 
اسداللهی به شبکه فاضالب شهری متصل 

نيستند. برای بررسی ابعاد اين مشکل سراغ 
اهالی و شوراياران محله رفتيم و از مشکالتی که 

تکميل نشدن شبکه فاضالب شهری در محله 
دربند ايجاد کرده است گزارشی تهيه کرديم.  

حسن حسن زاده

ور
ه پ

پنا
ير 

 ام
ها:

س 
عك

اهالى محله دربند از 
تكميل نشدن شبكه 

فاضالب شهرى گاليه دارند

فاضالب
مستقيم از خانه 

به خيابان

به استحضار ساکنان محترم می رساند با توجه به سخت بودن بافت زمين در منطقه 
يک(بافت ســنگی) و موقعيت جغرافيايی اين منطقه روند اجرای کار با دشواری هايی 
نســبت به ديگر مناطق همراه اســت. اما تالش برای تکميل عمليات اجرايی براساس 
برنامه ريزی های طرح جامع فاضالب تهران انجام می شود. اکنون اولويت نخست شرکت 
فاضالب در منطقه يک، تکميل خطوط اصلی و جمع کننده است. در محله دربند، بخش 
ابتدای خيابان شهيد اســداللهی به اگوی شهری متصل است اما از پيچ اول خيابان به 
بعد لوله گذاری انجام نشده است. اکنون اين پروژه در مرحله مناقصه است و در صورت 

انتخاب پيمانکار، ادامه پروژه امسال از سر گرفته می شود.

پاسخ شركت فاضالب تهران
خبرهاى خوب براى اهالى دربند

پساب فاضالب 
خيابان شهيد 
اسداللهى و 

كوچه هاى باالدست 
با گذر از يك مسير 

پلكانى داخل نهر آب 
خيابان دربند مى ريزد

حميدرضا دودانگه
مدير دفتر توسعه 
محله هاى منطقه1

پيگيرى
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ديوارهايى كه 
فرو مى ريزند

از  يکی  زرگنــده  محلــه 
پرقنــات منطقه۳  محله های 
اســت که شــکل گيری خود 
را به همين رشــته ها مديون 
اســت که از زيــر زمين گذر 
می کننــد و در جاهايــی از 
محله به سطح می آيند و خود 
«طاهره  می دهند.  نشــان  را 
دفتر  کارشــناس  جورکش» 
توســعه محله صدر و زرگنده 
می گويــد: «در بازديدهــا و 
گفت وگوی چهره به چهره ای 
که با اهالی اين محله داشتم 
مــردم درباره وجود قنات ها و 
چاه هايی کــه به اين قنات ها 
راه داشــتند صحبت کردند. 
به نظر می رسد وجود چاه در 
خانه هــای قديمی اين محله 
موضوعی عادی است. بسياری 
از اين چاه هــا در حال حاضر 
خشــک شــده اند يا به دليل 
قنات ها  مســير  ساخت وساز 
نشست  است.»  شده  مسدود 
زمين اتفاقی است که به دليل 
وجود اين رشــته قنات ها در 
می دهد.  رخ  زرگنــده  محله 
«طی  می گويــد:  جورکــش 
ســال های گذشته که من در 
فعاليت  محله  توســعه  دفتر 
می کنم بارها شاهد فرونشست 
زمين در اين محله به خصوص 
در بافت فرسوده بودم. يا خبر 
فرونشست زمين و خانه ها را 
از زبان اهالی شــنيده ام. يکی 
اتفاق ها فرونشست در  اين  از 
دانشــگر  خيابان  در  خانه ای 
بخش هايی  نشست،  اين  بود. 
از خانــه را بــه دل زميــن 
کشــيده و خرابــی زيادی به 
بار آورده بــود. يکی ديگر از 
فرونشســت ها به گفته اهالی 
محله در ساختمان بيمارستان 
جواهــری رخ داده بود. اهالی 
فرونشســت  معتقدند همين 
باعث بســته شــدن درهای 
چاه ها  وجود  شد.  بيمارستان 
و قنات هــای متعدد در زمين 
زرگنده مهم تريــن دليل رخ 
اين فرونشست هاست.»  دادن 
و  فرســوده  بافــت  وجــود 
قنات های حفر شــده در دل 
خــاک، ســاختمان های اين 
محله را آسيب پذيرتر از ديگر 
محله های منطقه کرده است. 

طاهره جوركش
كارشناس دفتر 

توسعه محله صدر و 
زرگنده

صداى پاى آب در كوچه قنات
«کوچه قنات» کوچه باريک و چشــمنوازی است 
در محله زرگنده که مظهــر قنات محله در آنجا قرار 
داشــت. نخســتين خانه های زرگنده در اين کوچه و 
نزديکی مظهر قنات ساخته شده بودند. خانه کدخدای 
زرگنده هم در اين کوچه قرار داشت. قنات زرگنده با 
وجود ساخت وســازهايی که در مسير آن انجام شده 
هنوز هم پابرجاست و آب آن درست در وسط کوچه 
در جريان اســت. وجود اين قنات ها اصلی ترين بهانه 
شکل گيری محله زرگنده بود و نخستين ساکنان اين 
محله کشــاورزان بودند. کافی بود چند متری زمين 
را بکنند تا به آب برســند. ميله های چاه که در مسير 
قنات ها حفر می شــدند آب را به راحتی در دسترس 

کشاورزان زرگنده قرار می دادند. 
کم کم در کنار زمين های کشــاورزی باغ ها هم در 
زرگنده شــکل گرفتند و زميــن داران هم در همين 
روستا ساکن شدند. گسترش تهران، مرزهای شهری 
را تا شــميران و زرگنده هم رساند و خيلی زود بافت 
اين محلــه تغيير کرد. هنوز هم چاه هــا و ميله های 
بســياری از دوره رونق قنات های محلــه زرگنده در 
حيــاط خانه های قديمی به چشــم می خورد. مظهر 
قنات زرگنده تا قبل از ساخته شدن نخستين گرمابه 
در محله يعنی حمام سعدی، محلی برای شست وشو و 
حتی استحمام کودکان در تابستان بود. بعد از ساخته 
شــدن حمام سعدی در زرگنده، آب اين حمام هم از 

همين قنات تأمين می شد. 
مظهر قنات زرگنده هنوز در کوچه قنات اين محله 
زنده اســت و صدای شرشــر آب در کوچه به گوش 
می رســد. جوی باريکی درست از وسط اين کوچه نه 
چندان عريض می گذرد و ديواره های زهکشــی شده 
آن آب را به پايين دســت محله هدايت می کند. آبی 
که روزگاری برای آشــاميدن و شست وشو و کارهای 
ديگر اهالی زرگنده به کار می رفت اين روزها به دليل 
برخورد با فاضالب های زيرزمينی قابل آشــاميدن و 
استفاده نيست و تنها صدای آرامش بخشی از گذر آن 

برای اهالی محله به جا مانده است.

زندگى ميراب ها زير زمين
سال هاست هيچ ميراب و مقنی  در منطقه سکونت 
ندارد. اما پيمايش مســيرهای قنــات ردی از زندگی 
ميراب هــا زير زمين نشــان می دهد. مســئول اداره 
قنوات منطقه می گويد: «در حين پيمايش قنات ها به 
اتفاق های جالبی برخورد کرديم. مثًال در جايی از مسير 
به تاقچه هايی رســيديم که محل قــرار دادن فانوس 
ميراب ها بود تا بتواننــد در عمق زمين، داخل قنات 
را ببينند. محل اســتراحت ميراب ها هم که سکوهای 
کوچکی کنار مســير آب در داخل قنات بودند از اين 
دست اتفاق ها بود. همچنين جاهايی که ميراب ها در 
دل قنات تقسيم آب انجام می دادند و با ايجاد مانع در 
مســير آب، آن را به سمت محدوده ای خاص هدايت 
می کردند. زندگی زيرزمينی ميراب ها و مقنی ها بسيار 
دقيق و جالب بود. آنها مســير ايــن قنات ها را مثل 
کوچه ها و خيابان های شهر می شناختند و آب را به هر 
کجا که می خواستند هدايت می کردند. قطعًا افرادی 
هم بودند که به صورت مســتمر بــه اليروبی قنات ها 
می پرداختند تا چرخه حرکت آب با مشــکلی مواجه 
نشود. زيرا همه حيات مردم هر محله به اين قنات ها 
بستگی داشــت.» قنات هايی که در زمان اهميتشان 
مالــکان خصوصی داشــتند و با برداشــت آب مورد 
نيازشان، بقيه آن را برای استفاده عموم آزاد می کردند. 
شناسايی مســير قنات ها کمک زيادی به احيای 
آنها می کند. يکی از راه های شــناخت سريع تر مسير 
قنات ها استفاده از اطالعات محلی و مردم بومی است. 
شيرزادی می گويد: «در اغلب خانه های قديمی منطقه 
چاهــی وجود دارد که به قنــات راه دارد و زمانی آب 
مورد نياز خانه را تأمين می کرد. تعدادی از شهروندان 
برای شناســايی اين قنات ها با مــا همکاری کردند و 
اطالعات خوبی در اين زمينه در اختيار ما گذاشتند. 
اما برخی هم تمايل چندانی به اين همکاری نشــان 
نمی دهنــد. وجود قنات ها در مســير ساخت وســاز 
می تواند خطرساز باشد و باعث ريزش ساختمان شود. 
از طرفی گودبرداری در مسير قنات باعث از بين رفتن 
و خشــکيدن قنات ها و هرز رفتن آب در نقاط ديگر 
زمين می شود. اگر شهروندان درباره مسير اين قنات ها 
و چاه ها اطالعاتی در دســت دارند می توانند ما را در 
جريان قرار بدهند تا با ســرعت بيشتری اين قنات ها 

شناسايی شوند.»

موانع سر راه قنات ها
قنات هــا در جاهايی از مســير ريــزش کرده اند. 
ساخت وسازهای شهری مســير اصلی اين قنات ها را 
مســدود و آب آن را به مســير ديگری منحرف کرده 
است. چاه های جذبی و فاضالب های خانگی ديوار به 
ديوار اين قنات ها حفر شده اند و با تخريب ديواره های 
چاه يا قنات، فاضالب به آب قنات راه پيدا کرده است. 
وجــود نيترات بــاال در اين آب ها باعث شــده تا آب 
قنات ها ديگر قابل آشاميدن نباشد. شيرزادی می گويد: 
«اکنون آب قنات ها برای آشاميدن مناسب نيست. اما 
برای استفاده کشاورزی تأييد شده است. همه فضای 
سبز منطقه از آب اين قنات ها سيراب می شود. قنات 
عباس آباد در مسير خود به پايين دست منطقه می رود 
و حتی منطقه ۶ هم برای آبياری فضای سبز خود از 

آب اين قنات استفاده می کند.»
پيمايش قنات عباس آباد هنوز به پايان نرســيده 
اســت. ريشــه های درختــان، گل و الی و زبالــه، 
ديواره های تخريب شده قنات و... موانعی هستند که 
در مسير قنات ها قرار دارند و جلو حرکت آزاد آب در 
آن را گرفته انــد. پيمايش اين قنات از جنوب منطقه 
آغاز شــده و در حال حاضر به بلوار ميرداماد رسيده 
اســت؛ جايی که قنات دو شــاخه می شود و يکی به 
سمت خيابان جردن و ديگری به سمت غرب ميرداماد 
کشيده می شود. شيرزادی می گويد: «پيمايش قنات ها 
موضوعی زمانبر اســت. اما به تعيين دقيق مسير اين 
قنات ها و عمق آن کمک زيادی می کند. احيای قنات 
عباس آباد به موقع انجام شــد. چون آب اين قنات در 
حال خشک شــدن بود. با از بين بردن موانع سر راه 
قنات و تقويت مسير، جريان آب دوباره در آن تقويت 

شده است.»

حيات قنات ها در خطر است
«تا چند دهه پيش خبری از آب لوله کشــی 
نبــود. همه نيــاز مردم بــه شست وشــو و آب 
آشاميدنی و آبياری از طريق همين قنات ها تأمين 
می شد.» «محمدعلی نديمی» از ساکنان قديمی 
منطقه است و روزهايی را به ياد دارد که زرگنده 
چيذر و دزاشــيب و محله های ديگر شميران پر 
بود از باغ هــا و زمين های کشــاورزی که با آب 
همين قنات ها سيراب می شدند. او می گويد: «هر 
محله ای به ميراب و مقنی نياز داشــت تا با حفر 
ميله های چاه در مســير قنات هــا، آب مورد نياز 
مردم را تأمين کند. کار هر کسی هم نبود. اغلب 
مقنی ها اهل يزد يا مشــهد بودند؛ شهرهايی که 
به دليل دسترسی نداشــتن به آب، وجود قنات 
در آن حياتی بود. افرادی که کارشــان حفر قنات 
بود با مهارت آب را از نقطه ای که فراوانی داشــت 
از زير زمين به نقاط ديگر می کشــاندند. تعيين 
شــيب مناســب برای قنات که آب در آن راکد 
نماند يا با سرعت و شدت به پايين سرازير نشود 
هنر اين افراد بود. در مسير اين آب، چاه هايی نه 
چندان عميق حفــر می کردند تا مردم بتوانند از 

آب برداشت کنند. جايی که آب قنات 
به ســطح زمين می آمد مظهر قنات 
نام داشــت.» دسترسی سخت به آب 
قابل مصرف باعث شده بود مردم قدر 
آن را بيشــتر بدانند. با لوله کشی آب 
در تهــران قنات ها هم اهميت خود را 
از دست دادند و از آب آن استفاده ای 
ساخت وسازها  گســترش  نمی شــد. 
هم خيلــی زود بالی جــان قنات ها 
نديمی می گويــد: «مهم ترين  شــد. 

مشــکل قنات ها اين است که آب سالم آن با آب 
فاضالب هــا و چاه های جذبی مخلوط می شــود. 
نداشــتن اگو مناسب شهری در تهران بالی جان 
چاه هــا و قنات هــای ما شــده و آب آن را آلوده 
می کند. تصور کنيد تمام اين اطراف را زمين های 
کشــاورزی و باغ ها پوشــانده بود و آب مورد نياز 
آن از طريق همين قنات ها تأمين می شد. اما آن 
حجم باارزش از آب اين روزها با مخلوط شدن با 

فاضالب از بين می رود.»

نقشه دقيقى از قنات ها در دسترس نيست
منطقــه ۳ اکنــون ۱۱ قنات فعــال دارد که 
مهم تريــن آنها بهجت آبــاد و عباس آباد اســت؛ 
قنات هايی که هنوز هم جريان آب در آن زنده است 
و برای آبياری فضای ســبز منطقه از آن استفاده 
می شود. احيای قنات های منطقه برنامه ای است که 
شهرداری از سال ها قبل آغاز کرده و همچنان برای 
آن تالش می کند. «شــاهين شيرزادی» مسئول 
اداره قنوات منطقه۳ می گويد: «قنات های زيادی از 
منطقه می گذرند يا مظهر آنها در محدوده منطقه 
۳ قرار دارد. اين قنات ها به دليل اينکه سال ها بدون 
استفاده مانده اند دچار آسيب و مشکالت 
فراوانی هستند. اليروبی قنات ها و تعيين 
نقشه دقيق آنها از مهم ترين اقدامات ما 
برای احيای اين قنات هاست.» يکی از 
اين  اداره قنوات شــهرداری  مشکالت 
است که نقشه دقيقی از مسير قنات ها 
در دست نيست. اســتفاده از جی.پی.
اس و نقشــه هوايــی و پيمايش قنات 
از راه هايی اســت که به تعيين نقشــه 
دقيق قنات ها کمک می کند. شيرزادی 
می گويد: «نقشه های قديمی از قنات ها وجود دارند 
که هيچ کــدام از آنها موقعيت قنات ها را به صورت 
دقيق نشان نمی دهند. اين نقشه ها به صورت دستی 
کشــيده شــده اند و از طرفی به دليل تغيير بافت 
منطقه چندان قابل استناد نيستند. به همين دليل 
ما برای پيدا کردن مسير دقيق قنات ها از پيمايش 
قنات و عکس های هوايی استفاده می کنيم. يکی 
ديگر از ايرادهايی که نقشه های قديمی دارند اين 

است که عمق قنات را نشان نمی دهند.»

نام قنات هاى 
فعال منطقه 3

قنات بهجت آباد، قنات عباس آباد، قنات 
يوسف آباد، قنات جعفری، قنات اختياريه، 

قنات رستم آباد، قنات چاله هرز، 
قنات چمنی، قنات باغ قلهک، 

قنات هندی ها، قنات قوام 
شيرازی.

شاهين شيرزادى
مسئول اداره قنوات 

منطقه 3

 ســراغ «ميله» و «مظهر قنات» را می توان از گوشه و کنار بوســتان ها و فضای سبز منطقه ۳ و خانه های 
قديمی گرفت. صدای جريان آب از دريچه ها و جوی  کوچه ها به گوش می رســد. آب همين قنات هاست که از 
باالدست به طرف منطقه ســرازير می شود و درختان و باغ ها را سيراب می کند. بوستان های قيطريه و آب و 
آتش و تپه های عباس آباد هم از همين جريان آب زيرزمينی سيراب می شوند. اکنون ۱۱ قنات فعال در منطقه 
۳ شناسايی شده که مجموع خروجی آنها به بيش از هزار ليتر بر ثانيه می رسد. احيا و مرمت قنات عباس آباد 
از ۶ ســال پيش در شهرداری منطقه آغاز شده و در سال های کم آبی تهران به يکی از شاخص ترين اقدامات 

شهرداری تبديل شده است. 

منطقه 3، يكى از مناطق پرقنات تهران

اين محله ها با 
قنـات متولد شدند

مرضيه موسوى
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اينجا خـانه
  محيط زيست است

آشنايى با شهروندى كه موزه اى با مواد دورريز ساخته است

  موزه خانه محيط زيســت، موزه ای با هزار و يک هدف محيط زيستی در 
محله ای نه در قلب تهران بلکه در منطقه ای خوش آب و هوا در اوشــان (رودبار قصران) 

فعاليت دارد. اين موزه ملک شخصی «اميررضا منعم معتمدی» است؛ کسی که دغدغه های 
محيط زيســتی دارد و از سال ۱۳۹۳ تاکنون هر روز ميزبان گروه های علمی دانش پژوه از 

شهرها و مناطق ۲۲ گانه تهران است. انگيزه راه اندازی چنين موزه ای بدون 
حمايت سازمان و نهادی ما را مهمان اين موزه خانه کرد تا درباره 

فعاليت های فرهنگی با اين فعال محيط زيست به 
گفت وگو بپردازيم. 

زهرا كريمى

بين همه ويالهاى منطقه اوشــان خانه منعم را همه اهالى مى شناسند. از 
تابلوى اين خانه تا بخش هاى ديگر خانه اش همه با وســايل بازيافتى تزيين 
شده است. هفته محيط زيست بهانه اى شد تا سرى به اين موزه زيبا و متفاوت 
شــهرمان بزنيم. براى بازديد از اين موزه خانه چند ســاعتى وقت الزم است. 
بين همسايه ها به دوستدار طبيعت و حيوانات شهره است. اينجا هيچ هدر رفتى 
از منابع طبيعى و انر ژى ديده نمى شــود. عالقه اى كه او به محيط زيســت و طبيعت 
دارد در يك نگاه به ســاختمان خانه اش مشــهود اســت. وقتــى روى پله ها قدم 

مى گذاريد محو تماشاى رنگ هاى شــاد درهاى بطرى مى شويد. سينك ظرفشويى 
خانه از اســتوانه پالستيكى بزرگ ساخته شــده و گوى بزرگ آبنما همه از درهاى 
بطرى. تصاوير اين صفحه گوياى هنرنمايى او از عالقه اش به محيط زيست را نشان 
مى دهد. در موزه اين روزهاى كرونايى مانند هر موزه ديگر بســته بوده و تنها به 
محققــان خدمات ارائه مى شــود. اگر بعد از اين ايام قصد رفتــن به اين موزه را 
داشــتيد مى توانيد مانند اهالى و همســايه هاى او دســت پر به آنجا برويد و اگر 
بطرى، شيشه و هر آنچه را كه ديگر استفاده نمى كنيد به مدير موزه تقديم كنيد. 

خانه اى كه 
موزه شد

براى بازديد از موزه خانه بايد به منطقه رودبار قصران و سپس به اوشان 
و بعد وارد خيابان شهيد دكتر بهشتى و بعد كوچه سپهر شويم

بين طبقات موزه گلدان هاى زيبايى با الستيك هاى دوچرخه و خودرو طراحى 
و زيبايى موزه دوچندان شده است. 

فضاى سبز و چايخانه موزه است كه با درهاى بطرى و بطرى هاى پالستيكى 
تزيين و چيدمان شده است. 

كاراكترهاى كارتونى مانند پينوكيو، داستان شهر سبزيجات و زاغ و روباه 
در بخش نمايشگاهى قابل بازديد است. 

استفاده از درهاى بطرى و سى دى براى اجراى طرح هاى متناسب طبيعت 
و زيباسازى ديوار

برای بازديد از موزه خانه بايد به منطقه رودبار 
قصران و ســپس به اوشــان و بعــد وارد خيابان 
دکتر شــهيد بهشــتی و بعد کوچه سپهر شويم. 
سر کوچه صدا و ســيما روی تابلويی نوشته شده 
است: «موزه خانه محيط زيست». در باز است. در 
بدو ورود با فضای سبز و آبنماها روبه رو می شويم. 
هنــوز چند قدمی جلوتر نرفته محوطه پر اســت 
از نماســازی های عجيبی که در هيچ ساختمانی 
ديده نمی شــود. منعم درباره راه اندازی اين موزه 
می گويد: «معموًال مسير زندگی هر کسی برگرفته 
از عالقــه و تالش برای عالقه مندی هايش اســت. 
رشــته تحصيلی ام طراحــی صنعتی اســت. اما 
بهينه  استفاده  و  عالقه مندی هايم محيط زيســت 
از انرژی هــای طبيعــی اســت و فعاليت هايم به 
ســال هايی برمی گردد که در کشور تايلند مدرس 
بودم و من خانه شــخصی ام را با وســايل دورريز 
بازســازی کردم و ايده هايم ســبب شــد يکی از 
دانشــگاه های تايلند از من دعوت به تدريس کرد 
که مدتی در آن دانشــگاه تدريــس را با موضوع 
استفاده بهينه از مواد دورريز به دانشجويان ادامه 
دادم. اما دلم می خواست به کشورم ايران برگردم 
و برای محيط زيست ايران فعاليت اثربخش داشته 
باشــم. بنابراين ۸۰۰ مترمربع از خانه پدری ام در 
منطقه رودبار قصران را برای رسيدن به هدف هايم 
تبديــل به موزه کردم و روز به روز فعاليت هايم را 

تقويت می کنم و توسعه می بخشم.»

خانه به موزه تبديل شــده و بخش های متفاوت 
و جذابی دارد. منعم برای توســعه آن ايده های قابل 
تأملی دارد. همان طور که بخش های مختلف را به ما 
نشان می دهد می گويد: «سالن نمايش محصوالت، 
بخش های هدايای به يافتــی، حمايت از پرنده ها و 
گربه ها، کشــاورزی و مصرف بهينــه از آب، فضای 
اجتماعات روباز و مسقف و فضای برگزاری ورکشاپ 
در حياط، پنل های نيرو خورشيدی روی سقف موزه، 
آبنما و چايخانه همه و همه از بخش های اين موزه 
به شمار می آيند که در چند طبقه طراحی شده اند. 
به زودی برای توســعه موزه و همســو با اهدافی که 
دنبــال می کنم قرار اســت بخش هــای کودک و 
محيط زيست، مردم شناسی منطقه رودبار قصران و 
تاالر آينه را راه اندازی کنم. تاالر آينه با تکه های آينه 
نيست بلکه اين تاالر با ســی دی های به درد نخور 
ســاخته شده است.» او اضافه می کند: «با همکاری 
و مشــارکت اهالی قصد دارم موزه مردم شناســی 
را برای معرفی ســبک و ســياق زندگی مردم اين 
منطقــه به گردشــگران و پژوهشــگران راه اندازی 

کنم. بخش کــودک و محيط زيســت هم با هدف 
تقويت زيرساخت های آموزشی به کودکان به زودی 

فعاليتش را آغاز خواهد کرد.»
اين فعال محيط زيســت درباره بخش های قبلی 
مجموعه می گويد: «اکنــون ۴۰۰ ماکت و اثر را با 
اســتفاده از صد هزار بطری شيشه ای و پالستيکی، 
درهای بطری، ســی دی، ظروف، قطعات ماشين و 
خيلی وسايل بازيافتی ديگر ساخته است که به زودی 
به يک ميليون بطری خواهد رســيد. اين ماکت ها 
شامل شخصيت های کارتونی مانند دن کيشوت يا 
داســتان زاغ و روباه و داستان های علمی و تاريخی 
است. سالن همايش با ظرفيت ۴۰ نفر به وسيله مواد 
بازيافتی مبله شده است. معموًال در اين سالن سالی 
يکبار شب شعر با حضور شــاعران برجسته کشور 
با موضوع محيط زيســت برگزار می شود. همچنين 
بستری برای عالقه مندان به هنر محصوالت بازيافتی 
فراهم کرده ام و طی ســال چند نمايشگاه پربازديد 
برپا می شود. اين کارها بدون هيچ صرفه اقتصادی در 

حال انجام و اميدم به روزهای روشن است.»

 کمتر کسی پيدا می شود که ملک شخصی اش در 
محله ای که همه در آنجا ويال ســاخته اند را تنها برای 
خودش نخواهد و وقف عموم کند. او اين کار بزرگ را 
انجام داده و به گفته خودش همســايه ها هم با او در 
يکســری از فعاليت ها همسو شده اند. منعم می گويد: 
«تبليغات چندانی برای اين خانه موزه نشــده است و 
اگر تا اينجا هم شناخته شده ام به خاطر لطف اهالی، 
شــهرداری و شورای شهر، فرهنگسرای اين منطقه و 
فعاالن محيط زيســت بوده اســت. شهرداری منطقه 
در چند نقطه از شــهر تابلو خانه موزه را نصب کرده 
و در روز چند نفر گردشــگر به صــورت گذری برای 
بازديد می آيند. بيشــتر مواقع همسايه ها و اهالی اين 
منطقه وسايل بازيافتی شان را به من تحويل می دهند 
تا برای ســاخت سازه هايم دســتم باز باشد و بتوانم 
بهتريــن ايده ها را طراحی کنم. مدارس، دانشــگاه ها 
و ســمن های محيط زيســت با اين مجموعه ارتباط 
و تعامــل خوبی دارند و خوشــبختانه طی اين چند 
سال موفق شــده ام ميزبان دانشجويان، پژوهشگران، 
برنامه سازان، عالقه مندان به محيط زيست و محققان 
باشم و لذتبخش تر از همه زمانی است که دانش آموزان 
مدارس تهــران بازديد از اينجــا را به عنوان اردوهای 

علمی انتخاب می کنند. معموًال فرصت را برای آموزش 
به آنها غنيمت می شمارم و بعد از مدتی بازخوردها را 
از مدارس پيگيری می کنم. ساخت وسايل بازيافتی در 
مدارس خســتگی را از تنم خارج می کند. اما در اين 
مسير آنچه مرا خوشحال خواهد کرد راه اندازی چنين 
مراکز و آزمايشگاهی برای عالقه مندان و محققان به 
محيط زيست در همه کشورم است. محققان زيادی را 

می شناسم که از راه های دور با هواپيما، قطار يا ماشين 
شخصی خود به اينجا آمده و با مشاهدات و جمع آوری 
اطالعات از موزه توانسته اند تحقيقاتشان را به سرانجام 
برسانند و به شهرشــان برگردند. مسئوالن بايد برای 
صيانت از محيط زيست ايران هزينه های گزافی صرف 
کنند و حامی دوســتداران محيط زيست باشند تا هر 

روز شاهد هدر رفتن منابع طبيعی نباشيم.»

مى خواهم براى محيط زيست 
ايران اثربخش باشم

راه اندازى تاالر با سى دى هاى متصل

اهالى مشاركت خوبى با موزه دارند 

بازســازی کردم و ايده هايم ســبب شــد يکی از ۱بازســازی کردم و ايده هايم ســبب شــد يکی از ۱
دانشــگاه های تايلند از من دعوت به تدريس کرد ۱دانشــگاه های تايلند از من دعوت به تدريس کرد 
که مدتی در آن دانشــگاه تدريــس را با موضوع ۱که مدتی در آن دانشــگاه تدريــس را با موضوع 
استفاده بهينه از مواد دورريز به دانشجويان ادامه ۱استفاده بهينه از مواد دورريز به دانشجويان ادامه 
دادم. اما دلم می خواست به کشورم ايران برگردم ۱دادم. اما دلم می خواست به کشورم ايران برگردم 
و برای محيط زيست ايران فعاليت اثربخش داشته ۱و برای محيط زيست ايران فعاليت اثربخش داشته 
 مترمربع از خانه پدری ام در ۱ مترمربع از خانه پدری ام در 
منطقه رودبار قصران را برای رسيدن به هدف هايم ۱منطقه رودبار قصران را برای رسيدن به هدف هايم 
تبديــل به موزه کردم و روز به روز فعاليت هايم را ۱تبديــل به موزه کردم و روز به روز فعاليت هايم را 

داســتان زاغ و روباه و داستان های علمی و تاريخی ۳داســتان زاغ و روباه و داستان های علمی و تاريخی ۳
است. سالن همايش با ظرفيت ۳است. سالن همايش با ظرفيت ۴۰۳۴۰ نفر به وسيله مواد ۳ نفر به وسيله مواد 
بازيافتی مبله شده است. معموًال در اين سالن سالی ۳بازيافتی مبله شده است. معموًال در اين سالن سالی 
با موضوع محيط زيســت برگزار می شود. همچنين ۳با موضوع محيط زيســت برگزار می شود. همچنين ۳يکبار شب شعر با حضور شــاعران برجسته کشور ۳يکبار شب شعر با حضور شــاعران برجسته کشور 
بستری برای عالقه مندان به هنر محصوالت بازيافتی ۳بستری برای عالقه مندان به هنر محصوالت بازيافتی 
فراهم کرده ام و طی ســال چند نمايشگاه پربازديد ۳فراهم کرده ام و طی ســال چند نمايشگاه پربازديد 
برپا می شود. اين کارها بدون هيچ صرفه اقتصادی در ۳برپا می شود. اين کارها بدون هيچ صرفه اقتصادی در 

حال انجام و اميدم به روزهای روشن است.»۳حال انجام و اميدم به روزهای روشن است.»

منطقه وسايل بازيافتی شان را به من تحويل می دهند ۲منطقه وسايل بازيافتی شان را به من تحويل می دهند ۲
تا برای ســاخت سازه هايم دســتم باز باشد و بتوانم ۲تا برای ســاخت سازه هايم دســتم باز باشد و بتوانم 
بهتريــن ايده ها را طراحی کنم. مدارس، دانشــگاه ها ۲بهتريــن ايده ها را طراحی کنم. مدارس، دانشــگاه ها 
و ســمن های محيط زيســت با اين مجموعه ارتباط ۲و ســمن های محيط زيســت با اين مجموعه ارتباط 
و تعامــل خوبی دارند و خوشــبختانه طی اين چند ۲و تعامــل خوبی دارند و خوشــبختانه طی اين چند 
سال موفق شــده ام ميزبان دانشجويان، پژوهشگران، ۲سال موفق شــده ام ميزبان دانشجويان، پژوهشگران، 
برنامه سازان، عالقه مندان به محيط زيست و محققان ۲برنامه سازان، عالقه مندان به محيط زيست و محققان 
باشم و لذتبخش تر از همه زمانی است که دانش آموزان ۲باشم و لذتبخش تر از همه زمانی است که دانش آموزان 
مدارس تهــران بازديد از اينجــا را به عنوان اردوهای ۲مدارس تهــران بازديد از اينجــا را به عنوان اردوهای 
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يادداشت

شورايارى، تضمين تحقق 
شهروندمدارى

بررسی پيشينه مديريت شهری در ايران نشان 
داده است که در طول تاريخ، مشارکت به گونه 
نويــن در چهارچوب نهادهــای مدنی به صورت يک 
فرايند پايدار وجود نداشــته است. با شروع فعاليت 
شوراياری ها به عنوان نهادی برخاسته از دل محله ها 
با توجه به پراکندگی جغرافيايی شهر تهران و کثرت 
از مهم تريــن نهادهای  منتخبــان به عنوان يکــی 
اجتماعی دارای ساختار گسترده در پايتخت، زمينه 

اين مشارکت فراهم شد. 
در اين زمينه نظام مديريت شهری در يک تحول 
کلــی از نظام متمرکز و ســاختار از باال به پايين به 
سوی نظام مشارکتی و از پايين به باال حرکت کرد. 
به تبع آن نقش اليه های کوچک اجتماعی و نهادهای 
محلی در اين ســطح بيش از پيش آشکار شد و اين 
تحول ساختاری و مديريتی محور اصلی مورد توجه 
مشارکت شهروندان در سطوح محلی است. برحسب 
اين ضرورت در محله ها نهاد شــوراياری ها با هدف 

محقق کردن حاکميت شهروندان تشکيل شد. 
با شــکل گيری اين نهــاد داوطلبانــه مردمی و 
محلــه ای ارتباط و تعامــل ســازنده و فراگير بين 
ســاکنان محدوده های محلی با يکديگر از يک سو و 
با تشــکل ها و نهادهای مردمی از سوی ديگر برقرار 
شد. در نهايت اين ارتباط منجر به برقراری تعامل با 
ضلع سومی با عنوان نهادها و دستگاه های خدماتی 

و دستگاه های اجرايی کالنشهر تهران شده است. 
توقع و انتظار شهروندان و مسئوالن از شوراياران، 
همکاری و مشارکت همه جانبه در کاهش مشکالت 
شــهر تهران اســت که در اين باره نياز به قوانين و 
حمايت های جدی تر از نمايندگان محلی شهروندان 

(شوراياران) ضروری است. 
شوراياران نقش غيرقابل انکاری در مديريت امور 
شهری دارند که در صورت تقويت و حمايت بيشتر، 
کيفيت خدمت رسانی در محله ها بهبود چشمگيری 

پيدا خواهد کرد. 
شــوراياری ها از ۶ کارگروه اصلــی «فرهنگی و 
اجتماعــی» «ســالمت و محيط زيســت و خدمات 
شــهری»، «برنامه و بودجه»، «عمــران و ترافيک» 
«شهرســازی» فعاليت های نوآورانــه و خالقانه در 

منطقه و محله ها تشکيل شده است. 
همچنين در محله های ۲۱ گانه منطقه مشکالت 
شــهروندان از مديران شهری به طور جدی پيگيری 

می شود. 
شهروندان در محله های مختلف با بيان مشکالت 
عمرانی، ترافيک و شــهری و ارائه درخواســت های 
اجــرای برنامه های فرهنگی و هنری به شــوراياران 
محله خود می توانند اعضای شــوراياری را در انتقال 
موضوعات شــهری به مســئوالن شــهرداری ياری 

دهند.
راه های ارتباطی شــهروندان عزيز با شوراياران از 
طريق سراهای محله و صفحه اينستاگرام ما به نشانی 

sharayaram2@ است. 

هويتپيشخوانپيشخوان

جاذبه گردشگرى شمشك
گذراندن اوقات فراغت کنار آبشــارهای زيبای محدوده شمشک و دربندسر از قديم 
به عنوان يکی از جاذبه های گردشــگری در فصول بهار و تابســتان است. «عدل ساوه 
شمشــکی» يکی از افراد بومی شهر شمشک درباره آبشارهای معروف منطقه می گويد: 
«معموًال پرآب ترين و زيباترين آبشــارهای محلی در اين محدوده منطقه آبشــارهای 
جيرود و تل تنگه اســت. آب آشــاميدنی روستای جيرود از چشمه او و آب آشاميدنی 
شــهر شمشک از آب آبشــار تل تنگه تأمين می شود و اهالی مبلغی برای آب پرداخت 
نمی کنند. آب آبشــار جيرود به گويش محلی ها از چشمه ای به نام چشمه او يا همان 
آب و آبشــار تل تنگه از چشــمه ای به نام تل چشمه اســت و معموًال اين آبشارها و 
ســاير آبشارهايی که از دل کوه سرريز می شوند پاتوقی برای کوهنوردان و گردشگران 

است.» 
او می گويد: «قبل از آنکه امکانات شهری فراهم شود و پای پايتخت نشينان به روستاهای 
منطقه و شــهر شمشــک باز شود اهالی روستای جيرود کشــاورز و دامدار بودند. امروز با 
ساخت وســاز ويالها شغل اهالی هم تغيير کرده اســت. معموًال کوهنوردان برای تماشای 
زيبايی های چشــمه تل چشــمه و آبشــار تل تنگه حدود يک کيلومتر از جاده اصلی دور 
می شــوند و بعد از کوهنوردی برای استراحت ساعتی را به نوشيدن چای و تماشای آبشار 

می نشينند.» 

آموزش انفرادى موسيقى
بــا رعايــت  ملــل  فرهنگســرای 
دوره هــای  بهداشــتی  پروتکل هــای 
انفرادی  به صورت  را  موسيقی  آموزش 
برگــزار می کنــد. اين دوره هــا که از 
ابتــدای خــرداد آغاز شــده شــامل 
گيتار،  ســنتور،  و  تنبک  رشــته های 
ســه تار، دف و پيانوســت. هنرجويان 
در کالس های  ثبت نام  برای  می توانند 
موسيقی به واحد آموزش فرهنگسرای 
ملــل مراجعــه کنند يا برای کســب 
اطالعات بيشتر با شماره ٢٢٢١٣٠١٩ 

تماس بگيرند. 
 

خانه مجازى همپاى كودك
اين روزها فرهنگسرای ابن سينا خانه 
مجازی همپای کودک را برای کودکان 
به صورت آنالين و زنده برگزار می کند. 
دوره آناليــن روزهــای زوج با حضور 
۵ تــا ۸ نفر در هر کالس و متناســب 
با گروه ســنی کودکان برگزار می شود. 
برنامه های آموزشی در اين دوره شامل 
دانش افزايــی، توجه و تمرکز، ايده های 
خالق، قصه و بازی، بازی های حرکتی 
و بــازی و رياضی اســت. عالقه مندان 
برای کســب اطالعات بيشتر يا ثبت نام 

با شماره ۴۶۰۴۶۵۸۸ تماس بگيرند. 

بزرگداشت ياد امام(ره) 
در فرهنگسرا

خردادماه  امــام(ره)  فرهنگســرای 
برنامه های ويژه متنوعی را با محوريت 
بزرگداشــت ســالگرد رحلت بنيانگذار 
جمهوری اسالمی ايران برگزار می کند. 
ايــن برنامه هــا بــا مشــارکت «مرکز   
ترويج انديشــه و آثار امام خمينی(ره) 
شــهرداری تهــران» در فضای مجازی 
فرهنگســرای امــام(ره) بــه نشــانی 
imam.farhangsara برگــــــزار 
می شود. روزنامه تک برگی، اينفوگرافی 
«به ســبک روح اهللا»، موشــن گرافی 
با عنوان «مســيرنو»، انتشــار کليپ با 
عنوان«مدح نور»، پوســتر با نام «گل 
يــادت» و خوانش کتــاب نوجوانان از 
کتاب «  من امام(ره) می شوم» از جمله 

برنامه هاست. 

نمايشگاه مجازى عكس
بازديد از نمايشگاه های عکس و رفتن 
بــه گالری ها يکی از دلمشــغولی های 
گروه های دوستانه است. اگر اهل بازديد 
از نمايشگاه و دلتنگ رفتن به گالری و 
نمايشــگاه هستيد اين بار می توانيد در 
فضای مجازی به تماشــای نمايشــگاه 
عکــس طبيعــت «پيــام احمــدی» 
بنشــينيد. عکس هــای او از امــروز تا 
۲۳ خــرداد به مدت يــک هفته روی 
آفتاب  فرهنگســرای  گالری  ديوارهای 
است. برای بازديد مجازی می توانيد به 
آفتاب  فرهنگسرای  اينستاگرام  صفحه 
 negarkhaneaftab نشــانی  بــه 

مراجعه کنيد. 

فرهنگسراها

بازديد مجازى از خانه موزه شهيد بهشتى
خانه موزه شهيد بهشتی مانند همه موزه های ديگر پايتخت در روزهای کرونايی بازديد 
عمومی نداشــت و بازديدها در فضای مجازی و به صورت آناليــن بود. «فرامرز عليخانی» 
مدير خانه موزه شــهيد بهشــتی می گويد: «شــهروندان می توانند در ايــن تور مجازی از 
بخش هــای مختلف خانه مانند اتاق شــورای انقالب، عکس و اســناد مــوزه، بخش مرکز 
اســالمی هامبورگ، سالن نمايش موزه، وسايل شخصی، شــجره نامه خانوادگی و تنديس 
شهيد بهشتی و فرزندشان بازديد کنند.» عالقه مندان به بازديد مجازی می توانند به نشانی 

صفحه اينستاگرام beheshtimuseum مراجعه کنند. 

منطقه3گردشگرى

زهرا كريمى منطقه1

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مدير مسئول: مهران کرمی
 سردبير:  افشين اميرشاهی

 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ سعيد غفوری/ علی حسنی 
ميالد رفاقتی

 حروفچينی و تصحيح:  منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان/ فهيمه شيرازی

 نشانی: خيابان ولی عصر(عج) نرسيده به پارک وی کوچه تورج پالک۱۴  کد پستی: ۱۹۶۶۶۵۳۳۸  صندوق پستی: ۴۵۹۵۶-۱۹۶۶۶  تلفن:۲۳۰۲۳۱۰۰   دورنگار:۲۳۰۲۳۴۸۸
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 دبير تحريريه:  مهدی عليپورمناطق   1  
 تحريريه:  شهره کيانوش راد

مرضيه موسوی/ راحله عبدالحسينی
زهرا کريمی / حسن حسن زاده 

سحر رمضانعلی پور

يادداشت

سيدحامد موسوى
رابط هيئت رئيسه شوراياران منطقه 2


