
 بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران
 از پروژه های احیای بناهای تاریخی منطقه 12

یکی از اتفاقات خوبی که این روزها در قلب پایتخت شــاهد آن هستیم، 
احیای خانه های قدیمی  و ارزشــمند تاریخی به دســت نســل جوان و 

تحصیلکرده است. 
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رنگ آمیزی دیوار خانه ها توسط شهرداری منطقه 12 
حال و هوای تازه ای به محله هرندی داده است

صفحه 4

چند روزی است که انتشــار عکس خانه های رنگین محله هرندی در صفحات مجازی شهروندان و 
به ویژه ساکنان این محله را به وجد آورده است. محله ای که تا دیروز نامش با اعتیاد گره خورده بود 
امروز به دلیل خانه های، رنگین معروف شده است؛ رنگ هایی که جان دوباره به هرندی داده اند. کاری 
که توسط شهرداری منطقه 12 در محله هرندی انجام شد، ثابت کرد مدیران شهری به مسائل محله ها 

بی تفاوت نیستند و برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان تالش می کنند.

رنگ زندگی روی دیوارهای امید
ابتکار جالبی که در کتابفروشی به  نشر پا گرفته است

صفحه 11

به محض ورود به کتابفروشــی، برگه های رنگی کوچک چسبانده شده روی دیوار، چشمانتان 
را نوازش می دهد. این برگه ها که حاوی دلنوشــته ها و یادگار مشــتری ها هستند، هرچند 
وقت یکبار توســط صاحب کتابفروشی جمع آوری و داخل یک دفتر بزرگ نگهداری می شود. 
به گفته مدیر فروش کتابفروشــی، این کار 3 ســال اســت که رواج پیدا کرده و طرفداران 

پروپاقرصی دارد. 

رنگین کمان دلنوشته ها
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جمعی از بانوان محله سلیمانی فرهنگ 
استفاده از کیسه های پارچه ای را   ترویج می کنند

صفحه 6

نه به کیسه های پالستیکی! 

جوانان، احیاگر بناهای 
قدیمی  در قلب تهران

صفحه 8
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با همت همیاران بنیاد کودک صورت گرفت
توزیع 2800 بن کارت بین دانش آموزان مددجو

بنیاد کودک در طول فعالیت 26 ساله خود در مواقع بحرانی با 
حمایت همیاران داخل و خارج از کشور و با تعریف سرفصل های 
حمایتی در چارچوب قوانین و مقررات مؤسســه، همواره در کنار 
خانواده هــای کم برخوردار بوده و در همه شــرایط با آنان همدل 
شده اســت. در پی شیوع ویروس کرونا و شــدت گرفتن آن در 
هفته  های اخیر، بنیاد کودک با همبستگی همیاران خود بیش از 
2800 بن کارت فروشگاه های زنجیره ای بین دانش آموزان بورسیه 

در سراسر ایران توزیع کرده است. 
مدیر واحــد ارتباطات و جلب مشــارکت بنیــاد کودک، در 
گفت و گو با خبرنگار ما در توضیح بیشتر اقدامات انجام شده برای 
دانش آموزان می گویــد: »از آنجا که جامعه هــدف بنیادکودک 
دانش آموزانی از خانواده های کم برخوردار و آسیب پذیر هستند، حمایت نکردن از آنها در این 

روزهای بحرانی منجر به بروز مشکالت و معضالت بیشتری برایشان خواهد شد.«
 »سیمین حمزه وندچالی« ادامه می دهد: »برای جلوگیری از مواجهه با مشکالت بیشتر، 
مؤسســه با در نظر گرفتن کمک های معیشتی و به پشتوانه حمایت همیاران و همکاری با 
فروشــگاه های زنجیره ای، در نخستین فاز حمایتی تعداد 2800 بن کارت هرکدام به ارزش 
300 هزار تومان تهیــه کرد و در اختیار خانواده های دانش آموزان 

قرار داد.«
در سال های اخیر تبدیل اقالم و اجناس غیرنقدی به بن کارت 
و تهیه اقالم معیشــتی، نه تنها دانش آموزان و خانواده هایشان را 
از حس رضایت بخش تأمین مایحتاج توســط خودشان بهره مند 
می کنــد، بلکه از نظر رعایت شــأن و کرامت انســانی، فرهنگ 

نیکوکاری را نیز ارتقا بخشیده است. 
وندچالی در خصوص غربالگــری دانش آموزان هم می گوید: 
»عالوه بر این کمک های نقدی، مددکاران مؤسســه نیز با پایش 
وضعیت ســالمت جســم و روان  دانش آموزان و خانواده هایشان 
با آموزش نحــوه مقابله با ویروس کرونــا و حفظ آرامش و غلبه 
بر اضطراب، به برون رفت از شــرایط بحرانی کمک کرده اند.«مدیر 
ارتباطات و جلب مشارکت بنیاد کودک در پایان می گوید: »با همدلی این جامعه نیکوکار در 

روزهای آینده فاز دوم تهیه بن کارت ها برای دیگر دانش آموزان بنیادکودک آغاز می شود.«

282  میز خبر
کلونی موش در ناحیه 5 شهرداری 
منطقه 7 شناسایی و طعمه گذاری 

شد. این کار در راستای طرح مبارزه 
با موش انجام شده است. همچنین 

برای اطالع رسانی و آگاه سازی 
شهروندان تله چسبی، بروشور 
و کتابچه های آموزشی در میان 
شهروندان توزیع شده است. 

200
شهروند منطقه 7 در رقابت های 

مجازی با عنوان »ورزش و ارزش« 
و در بخش ارزیابی اطالعات 

عمومی دانش ورزشی روز شرکت 
کردند که به گفته »محمد حیدری« 
مدیر اداره ورزش شهرداری منطقه 

در نهایت »الهام نادری«، 
»صنم ریوازفر« و »امین رضایی« 

به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند. 

500
بسته بهداشتی در میان زنان 

سرپرست خانوار توزیع شد. به گفته 
»الهه سادات بدری« مدیر اداره 

بانوان شهرداری منطقه 7 این کار 
همزمان با شیوع موج دوم بیماری 

کرونا انجام شده است. 

دبیر شورایاری محله هفت چنار:
امنیت بوستان های کوچک 

محلی را دریابید
این روزها شیوع بیماری 
مختل  باعث   »19 »  کووید 
شدن بسیاری از فعالیت های 
اجتماعی در میان شهروندان 
شده اســت. این تعطیلی و 

حضور نداشتن شــهروندان باعث شده تا معتادان 
متجاهر از نبود مردم در بوســتان استفاده و آن را 
بیشتر از همیشه تبدیل به پاتوقی برای استعمال 

مواد و انجام اعمال خالفکارانه کنند. 
»حسن کریمی« دبیر شورایاری محله هفت چنار 
با اشاره به این موضوع می گوید: »این روزها بوستان  
شــهید ناظمی  در کوچه محقق و بوستان  امید در 
کوچه ظفــر گلچین محله هفت چنــار تبدیل به 
پاتوقی برای معتادان و خرده فروشــان مواد شده 
است. همین موضوع برای اهالی ساکن در مجاورت 
این بوســتان ها مشــکالت عدیده ای ایجاد کرده 
است.« به گفته دبیر شــورایاری محله هفت چنار 
وقتــی موضوع را بــا کالنتری در میان گذاشــته 
می شــود و از آنها برای تأمین امنیت بوســتان ها 
تقاضای کمک می شــود، آنها مشکل کمبود نیرو 
را عنوان می کنند و پاســخ می دهند برای تأمین 
نیرو نیازمند تأیید قوه قضاییه هستند. او در ادامه 
می گوید: »حفظ امنیت بوستان ها در واقع با حفظ 
حریم شهروندی گره خورده است. در صورت تأمین 
نشدن امینت بوستان ها به مرور شاهد آسیب های 
روانی و اجتماعی جبران ناپذیــری در میان مردم 

محله خواهیم بود.«

شورایاری
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حــدود یک ماه پیــش بود که 
شــهردار منطقه 12 در نشست 
مشــترک بــا نمایندگان کاســبان 
پارکینگ پروانــه و جمعی از مدیران 
شهری و رسانه ها خبر از انتقال موقت 
جمعه بازار پروانه به پارک شــهر داد؛ 
خبری که نه تنها باعث خوشــحالی 
کاسبان نشد که بستر اعتراضات آنها 
را در فضــای مجــازی و در قالــب 
شــهرداری  مقابل  گروهی  تجمعات 
منطقــه 12 فراهم کــرد. انتقال این 
کــه حدود  بود  کاســبان موضوعی 

50 درصد آنها با آن به مخالفت برخاســتند. معاون خدمات شــهری و 
محیط زیست شهرداری منطقه 12 با بیان اینکه شهرداری این منطقه با 
تاسی از جدیت برخورد شهرداری تهران با ساختمان های ناایمن پایتخت، 
چاره ای جز اجرای طرح ایمن سازی پارکینگ پروانه ندارد، اظهار داشت: 

»بــرای پیشــگیری از خســارت به 
را  کاســبان تصمیم گرفتیم فضایی 
برای برگزاری جمعه بازار در پارک شهر 
فراهم کنیــم که با اعالم این موضوع 
حــدود 600 کاســب پروانــه برای 
جابه جایی ثبت نام کردند، اما برگزاری 
جمعه بازار پروانه در پارک شهر با توجه 
بــه نامه هــای دریافتــی از ســوی 
به  ایرادهای گرفته شده  و  قوه قضاییه 
طــرح، فعاًل جابجایی متوقف شــده 
است.« »محمدرضا ندرلو« در ادامه با 
اشــاره به شــرایط پارک شــهر برای 
استقرار کاسبان جمعه بازار پروانه گفت: »محصور بودن بوستان و وجود 
خروجی های مشــخص امنیت کاســبان را در این بازار تأمین می کرد. 
امیدواریم با تمهیدات بیشتری که از سوی قوه قضاییه اندیشیده می شود، 

شاهد برپایی جمعه بازار پروانه در پارک شهر باشیم.«

تیتر یک
مجوز برگزاری جمعه بازار در پارک شهر صادر نشد

 پروانه ای ها همچنان خانه نشینند

رفع سدمعبر در معابر منطقه6 
طرح رفع سدمعبر با هدف آزادسازی معابر عمومی  برای   تردد عابران پیاده در منطقه 6 اجرا شد. 
معاون امور شهری و محیط زیست شهردار منطقه 6 با اعالم این خبر گفت: »سد معبر توسط هر 
صنف و قشری برابر قانون تخلف است و شهرداری براساس وظیفه باید با متخلفان برخورد کند.« 
به گفته »علیرضا علی بخشی«، عالوه بر دستفروشــان، برخی از مالکان کیوسک های مطبوعاتی 
و گلفروشــی هم اقدام به ســدمعبر می کنند که برابر قانون با آنها برخورد می شــود. او ادامه داد: 
»طرح رفع سدمعبر در نواحی شش گانه منطقه انجام می شود و از این رو معابر عمومی  منطقه برای 
متخلفان ناامن خواهد بود.« معاون امور شهری و محیط زیست شهردار منطقه در پایان از شهروندان 

خواست برای اجرای بهتر طرح، موارد سدمعبر را به سامانه 137 گزارش دهند.

نقاشی دیواره های شهری توسط هنرمندان بومی
دیواره هــای شــهری محله های کم برخــوردار منطقه 
7 با اســتفاده از ظرفیت هنرمندان بومی  و محلی نقاشی 
می شوند. معاون امور شهری و محیط زیست شهردار منطقه 
با اعالم این خبر گفت: »نقاشی دیواره های شهری با هدف 
بهبود ســیمای شهری و افزایش زیبایی بصری در محله ها 
با مشارکت دفاتر نوسازی بافت فرسوده انجام می شود.« به 
گفته »عباس مافی« در گام نخســت این کار روی دیواره 
مقابل ســرای محله نظام آباد انجام شده اســت.  او درباره 
نقــوش طراحی شــده روی دیوار گفت: »در نقاشــی های 
دیواری از اشــکال و نقوش برای انتقال مضامین هویتی، مذهبی و فرهنگی به شهروندان استفاده 
شــده است.« مافی در پایان گفت: »کارشناسان زیباسازی شهری معتقدند توجه نکردن به اصول 
زیباسازی شهری در مدیریت و طراحی و اجرای آثار گرافیک محیطی و مبلمان شهری، همچنین 
رنگ آمیزی و نقاشی غیراصولی و بی رویه معابر، باعث ایجاد هرج و مرج و آلودگی بصری می شود.«

چهره
نویسنده ساکن محله از اهمیت حفظ 

هویت شفاهی محله ها می گوید
ثبت خاطره های 

غبارگرفته 

یادداشت

بازگشت زندگی 
به بافت قدیمی تهران

منطقه10

منطقه12

منطقــه 12 به عنــوان قدیمی ترین منطقه 
پایتخت امــروز گنجینــه ای از بناهای تاریخی 
ارزشــمند را در دل خود جای داده که متأسفانه 
طی دهه های گذشته بخش قابل توجهی از آنها 
به دلیل نوع مالکیتی که داشتند مورد آسیب های 
جدی قرار گرفته اند. شهرداری منطقه 12 امروز 
در تالش است تا با شناسایی و تعیین تکلیف این 
بناهای قدیمی ارزشمند بستر احیا و بهسازی آنها 
را با همکاری مشــارکت بخش خصوصی فراهم 
آورد و خوشبختانه موفق شده ایم در طول چند 
ســال اخیر تعداد قابل توجهی از این بناها را از 

خطر تخریب کامل نجات دهیم. 
یکی از اتفاقات خوبی که در این مســیر طی 
دو ســال اخیر شــاهدیم اســتقبال نسل جوان 
از پروژه های احیا و بهســازی بناهای ارزشــمند 
تاریخــی در منطقــه 12 اســت. افزایش اقبال 
جوانان برای احیــای خانه های قدیمی و تبدیل 
آنها به مراکز فرهنگی و اجتماعی کم کم موجب 
شکل گیری یک جریان اجتماعی خواهد شد که 
قطعًا منافع شهر در آن مســتتر است. در واقع، 
نسل جوان امروز در محدوده تاریخی تهران دنبال 
گمشده ای می گردند که مطمئنند در هیچ یک از 

مناطق دیگر تهران نمی توانند آن را پیدا کنند. 
بازگشت نسل جوان به ریشه های فرهنگی و 
هویتی تهران قدیم حکایت از احیا دوباره زندگی 
در منطقه ای قدیمی دارد که در ســایه غفلت ها 
دچار آسیب شده بود. ما با ارج نهادن به این رفتار 
و حرکت ارزشمند می کوشیم با تشویق و ترغیب 
جوانان و سرعت بخشیدن به امور اجرایی مربوط، 
موانع پیش روی آنها را برداریم تا موجب دلسردی 
و عقبگرد آنها نشــود. ضمن اینکه معتقدیم اگر 
جوانان ببینند با تالش ما بخشی از بروکراسی های 
اداری برداشته می شود و شهرداری نیز همسو و 
همراه آنها در پیشــبرد چنیــن پروژه هایی گام 
برمی دارد با انگیزه بیشتری وارد میدان می شوند. 
شهرداری منطقه 12 مجدداً از سرمایه گذاران 
و عالقه مندان جوان به احیای بافت های تاریخی 
با هدف بازگرداندن زندگی به این منطقه با هویت 

دعوت می کند. 
مرمت و ساماندهی منظر ورودی امامزاده معصوم)ع(

برای ارائه خدمات بهینه به شــهروندان و توسعه قطب 
گردشگری مذهبی، عملیات ساماندهی و بازپیرایی ورودی 
آســتان مقدس »امامــزاده معصوم)ع(« انجام می شــود. 
ساماندهی چشــم انداز شهری و زیباســازی امامزاده ها بر 
رونق قطب گردشگری مذهبی، تأثیر بسزایی دارد. رئیس 
اداره زیباسازی پازل دهم پایتخت با بیان این مطلب افزود: 
»بهسازی و ســاماندهی امامزاده و بافت های پیرامونی آن 
یکی از دغدغه های مدیریت شهری است. به همین منظور 
عملیات بهسازی و مرمت آستان مقدس امامزاده معصوم)ع( 
با استفاده از تابلوهای کاشی و آجر در دستور کار قرار گرفت تا منظری متناسب با فضای فرهنگی 
و مذهبی در ورودی امامزاده ایجاد شــود.« به گفته »مســعود ظاهری« اجرای این طرح عالوه بر 
رضایت شهروندان و ایجاد زیرساخت های مناسب مذهبی و شهری، جلوه بصری زیبایی در محور 

خیابان قزوین ایجاد می کند. 

»سیدرسول امینی« از اهالی خیابان 
رودکی و نویسنده کتاب »تهران در 
گذر زمان )سلســبیل(«، تاریخ شــفاهی 
محله ها را بخش مهمی  از اصالت و هویت 
مردم می داند. او ثبت سبک زندگی، مکان ها 
و چهره های بنامی  که روزی در همسایگی 
ما زندگــی می کردند را از انگیزه های ثبت 
خاطرات شــفاهی محله سلسبیل عنوان 
می کند. خاطره گویی های یک پدربزرگ از 
معماری و افراد فراموش شده و حرفه های از 
یادرفته خیابان رودکی، موضوعی به ظاهر 
ساده اما مهم  است که امینی را برای نگارش 
کتاب مصصم می کند. او معتقد است ریشه 
بســیاری از ناهنجاری زندگی اجتماعی و 
شــهری ما فراموش شدن هویت محلی و 
سبک اصیل زندگی ایرانی است. امینی ثبت 
خاطرات غبارگرفته محله ها و سبک زندگی 
مــردم را بهتریــن شــیوه بــرای کاهش 

آسیب های اجتماعی در محله ها 
به ویــژه میــان نســل جدید 

می دانـــــد. او 
همچنین 
مسئوالن 

هنگــی  فر
مجموعه مدیریت 

شــهری را به ثبت 
شفاهی  خاطرات 
محله هــا دعوت 

می کند. 

خبر کوتاه

منطقه7   عملیات احداث مسیر ویژه دوچرخه یا 
همان حمل ونقل پاک که به مسیر سبز معروف 
اســت به طول 5 هــزار و 200 متر در منطقه 7 
شــروع شده است. به گفته شــهردار منطقه، 7 
عالوه بر این مســیر، حدود 6 هــزار و 700 متر 
پیاده رو در منطقه ســاخته می شــود. »سمیه 
حاجوی« در توضیح بیشتر این خبر گفت: »مسیر 
سبز در راستای تحقق شعار تهران، شهری برای 
همه ایجاد می شود.« او با بیان اینکه استفاده از 
دوچرخه به عنوان یک راهکار در حمل و نقل پایدار 
شهری برای کاهش معضل ترافیک و پیامدهای 
آن به ویژه آلودگی هوا محسوب می شود، عنوان 
کرد: »فاز اول مناسب سازی معابر با اولویت اجرای 
مسیر دوچرخه و پیاده رو بتنی در نخستین روز 
فصل تابســتان در نواحی پنج گانه آغاز شد و تا 

پایان ماه جاری به اتمام می رسد.«

 علی محمد سعادتی
شهردار منطقه 12

»تونل نوری« در موزه حیات وحش هفت چنار
برای زیباســازی محیط و ایجاد آرامش روانی میان شهروندان 
و گردشــگران تکه دهم پایتخت، طرح تونل نوری در موزه حیات 

وحش هفت چنار طراحی و اجرا شد. 
رئیس اداره زیباسازی منطقه 10 با اعالم این خبر توضیح داد: 
»نورآرایی نقش مؤثری در سالمت روان و نشاط روحی شهروندان 

و همچنین ارتقای کیفیت فضاهای شهری دارد. به همین منظور 
طرح تونل نوری موزه حیات وحش هفت چنار اجرا شد.«

به گفته »مســعود ظاهری« این تونل نــوری به طول 30 متر 
طراحی شــده و در آن رنگ های شاد مورد اســتفاده قرار گرفته 

است.
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سراغ خانه های رنگین را از هر کسی در محله هرندی بگیرید، 
شــما را به خیابان امید راهنمایی می کند. تــا دیروز رنگ تمام 
دیوارهــای این خیابان، با حدود 20 تــا 25 پالک ثبتی، کرم  و 
طوسی بود و نشانه هایی از روشن کردن آتش کنار دیوارها دیده 
می شد. ایستادن مقابل دیوارهای رنگین و تماشایشان رنگین کمان 

پــس از باران را تداعی می کنــد. خانه های کوچک و 
نقلــی این خیابان با رنگ آمیزی دیوارهایشــان جلوه 
متفاوتی گرفته اند. آنچــه این روزها در محله هرندی 
دیده می شود، بی شباهت به تصاویر خانه های فیلم های 

خارجی نیست. اهالی هم از این اتفاق خرسندند. 
»امید اکبری« نوجوانی که چند سالی است در محله 
هرندی زندگی می کند، با ابراز رضایت از رنگ آمیزی 
خانه ها در محله می گوید: »کار بسیار زیبایی است که 
شهرداری منطقه 12 انجام داده است. این رنگ ها جان 
تازه ای به محله هرندی داده اند و امیدوارم رنگ آمیزی 
خانه ها در کوچه پسکوچه های محله هم انجام شود تا 
میزان آســیب این محله کمتر شود و مردم بدانند در 

این محله زیبایی هم وجود دارد.«

زندگی در هرندی جریان دارد
وقتی از محله هرندی نامی  برده می شود یا صحبتی 
به میان می آید همه ذهن ها ســمت اعتیاد و آسیب و 
بزه می رود، امــا »رضا حجتی« با این موضوع مخالف 
است و می گوید: »محله هرندی مانند سایر محله های 

تهران اســت و شهروندان در آن زندگی می کنند.« او بیش از 10 
ســال است که ساکن محله هرندی اســت و با افتخار می گوید: 
»هرندی از محله های قدیمی  و اصیل تهران اســت و ما ساکنان 
نبایــد اجازه دهیم حضور و   تردد معتادان و بزهکاران چهره آن را 
خدشــه دار کند.« حجتی به کار ارزشمند شهرداری منطقه 12 
اشــاره و عنوان می کند: »رنگ آمیزی دیوارها چهره متفاوتی به 
محله هرندی داد و مدیران شــهری ثابــت کردند با انجام برخی 
از کارهای زیباسازی می توان چهره آسیب را از محله ها شست و 

محله ها را برای زندگی شهروندان مطلوب تر کرد.«

لزوم توجه همه جانبه مدیران شهری
رنگ آمیــزی خانه ها در خیابان امید با 
رضایت شــهروندان مواجه شده است، اما 
دبیر  احمدی«  »محمد 
هرندی  محله  شورایاری 
می گویــد: »بابــت این 
کار زیبــا از شــهرداری 
می کنیم،  تشکر  منطقه 
اما نکته مهم این اســت 
از  مملــو  هرنــدی  که 
آســیب اســت و رنگ 

کردن دیوار چند خانه نباید مسئوالن را از سایر 
آسیب ها غافل کند.« او ادامه می دهد: »هرندی 
سال هاســت به کلونی آسیب تبدیل شده است 
و پایتخت نشینان گمان می کنند این محله در 
قرق معتادان است. برای تغییر این تصور، الزم 
است مدیران شهری توجه بیشتری به این محله 
داشته باشند و طرح های زیباسازی متنوعی در 
آن اجرا کنند. همچنین افزودن امکانات رفاهی 
و خدماتی می تواند از یک ســو ســبب بهبود 
کیفیت زندگی اهالی محله هرندی شــود و از 
سوی دیگر زمینه حضور دیگر شهروندان را در 

این محله فراهم کند.«
 احمدی در ادامه صحبت هایش به مشــارکت شهروندان هم 
اشــاره و عنوان می کند: »مدیران شــهری در حد توان و اختیار 
برای   آبادانی محله هرندی تالش می کنند که رنگ آمیزی خانه ها 
هم نمونه ای از این تالش هاســت. حاال نوبت شهروندان است که 
پای کار بیایند و دســت به دســت هم دهند تا با مشــارکت در 
حفظ خدمات ارائه شده در محله، هرندی را برای حضور معتادان 

و بزهکاران ناامن کنند.«

رنگ آمیزی دیوار خانه ها توسط شهرداری منطقه 12 
حال و هوای تازه ای به محله هرندی داده است

رنگ زندگی 
روی دیوارهای امید

برای اجرای این 
طرح کارشناسان 
زیادی در حوزه 
مدیریت شهری 

گرد هم جمع 
شده و با هم در 

خصوص نوع 
رنگ ها با تکیه بر 
روان شناسی رنگ 

و شیوه انجام 
کار به تبادل نظر 

پرداخته اند

محمد احمدی
دبیر شورایاری 

محله هرندی

محله های  اغلــب 
شــهر تهران بــدون رنگ 
است. مدیران شهری و به ویژه 
شهر  زیباسازی  ســازمان  مدیران 
تهران که متولی رنگ آمیزی کالنشــهر 
تهران اســت، به دفعات تاکید کرده اند که 
برای روح دادن به تهران چاره ای جز اســتفاده 
از رنگ نیســت. رنگ آمیزی خانه های خیابان امید 
نخستین حرکتی اســت که می توان آن را به فال نیک 
گرفت و می تواند الگوی مناســبی برای سایر مناطق و 

محله ها باشد. 
منطقه 12 شــاید نخستین منطقه در پایتخت است 
که طرح لکه های رنگی در آن اجرا می شود. رئیس اداره 
زیباســازی شــهرداری منطقه 12 در توضیح این طرح 
می گویــد: »در کنار اجرای طرح های مســتمر و مداوم 
جمــع آوری معتادان متجاهــر در محله هرندی، حضور 
نماینــده دفتر رهبری در هرنــدی و نگاه ویژه مدیریت 
کشــور و کالنشــهر تهران به این محله، طرح لکه های 
رنگــی در محله هرنــدی اواخر ســال 98 در قالب 12 

هزار مترمربع کلید خورد.«
»علیرضــا افتخــاری« از تالش شــهرداری منطقه 
12 برای تغییر چهره محله هرندی و ایجاد شــادابی و 
نشاط بین اهالی این نقطه از پایتخت برایمان می گوید: 
»اجرای طرح لکه های رنگی را از زمســتان سال گذشته 
با رنگ آمیزی جداره های بدون نما در انبار گندم، خیابان 
افتخاریان، عرب دفتر و کوچه های شمال شرق و شمال 
غرب محله شروع کردیم. البته به خاطر عرض کم معابر 
مجبور شدیم تا از رنگ کرم روشن استفاده کنیم و این 

نقاط را از رنگ اشباع نکنیم.«
دیواره هــای این محدوده که رنگ می شــود، لبخند 
بر لب اهالی می نشــیند و اســتقبال از این طرح باعث 
می شود تا این بار شهرداری منطقه 12 کار رنگ آمیزی 
دیواره های بدون نمــا را در خیابان های عریض تر دنبال 
کند، این بــار در خیابان امید. رئیس اداره زیباســازی 
شــهرداری منطقه 12 با اشاره به راسته دیوارهای رنگی 
ایجادشده در خیابان امید می گوید: »عرض زیاد معبری 
که در خیابان امید وجود داشت در کنار شرایط ویژه این 
معبــر اعم از   تردد باالی جمعیــت محلی در آن، تجمع 
معتادان در این نقطه و همســایگی آن با پالزای شهری 

بوستان زندگی موجب شد تا شــهرداری طرح ویژه ای 
را در قالب رنگ آمیزی جداره های شــهری بی نما در آن 
انجام دهد تــا هم زندگی به محله برگردد و هم رنگ ها 

حال و هوای محله را تغییر دهد.«
با رنگ آمیزی دیواره خانه های قدیمی  و کوچک راسته 
خیابان امید رنگین کمانی زیبا در محله هرندی ایجاد شده 
است. دیگر از آن دیوارهای سوخته و سیاه خبری نیست و 
کودکان محله می توانند در سایه این رنگ های شاد و زیبا و 
در دنیایی رنگین دنبال کودکانه های خود بدوند. همه اینها 
اهدافی بوده که به گفته افتخاری، شهرداری منطقه 12 در 
رنگ آمیزی دیواره ها دنبال کرده است. او ادامه می دهد: »با 
این دیواره های رنگی دیگر بزه زیر رنگ خاکستری محله 
پنهــان نمی ماند و عوامل انتظامی  می توانند در روشــنی 
رنگ ها به راحتی بزهکاران تجمع کننده را شناسایی کنند.«

خیلی ها می پرســند چرا شــهرداری به جای نقاشی 
دیواری، رنگی ساده به دیوارهای محله زده است؟ سؤالی 
که رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 12 این طور 
به آن پاسخ می دهد: »در درجه اول هزینه باالی نقاشی 
دیواری با رنگ آمیزی جداره ها قابل قیاس نیســت. ثانیًا 
مرمت دیوارهای رنگی درصورت تخریب توســط آتش 

بســیار آســان تر و ارزان تر از ترمیم نقاشی های دیواری 
است و می توانیم با یک لکه گیری ساده دوباره دیوار را به 

وضعیت قبل برگردانیم.«
درســت اســت رنگ آمیزی دیواره هــای بی نما در 
ظاهر کاری ســاده و آســان اســت، اما برای اجرای این 
طرح کارشناســان زیادی در حوزه مدیریت شهری گرد 
هم جمع شــده و با هم در خصوص نوع رنگ ها با تکیه 
بر روان شناســی رنگ و شــیوه انجام کار به تبادل نظر 
پرداخته اند. افتخاری در این باره می گوید: »در اجرای این 
پروژه از هم اندیشی کارشناسان رنگ سازمان زیباسازی، 
معاونت امور مناطق شــهرداری تهــران و امور مناطق 
سازمان زیباسازی شــهر تهران بهره بردیم تا بتوانیم در 
قالب یک کار کارشناسی شــده و علمی  مساحتی حدود 
1500 مترمربع را با انتخاب رنگ های متناسب با حال و 

هوای محله رنگ آمیزی کنیم.«
او بــا بیان اینکه در آینده نزدیــک این طرح در دل 
محله اجرا خواهد شــد، اظهار مــی دارد: » وقتی به قلب 
محله می رویم باید از میزان تندی رنگ کم کنیم، چراکه 
به دنبال ایجاد آرامش در محله هستیم بنابراین دیگر از 

تک رنگ های تند استفاده نخواهیم کرد.«

الهام فخاری
عضو کمیسیون فرهنگی 

و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر تهران

اطلس فرهنگی 
برای رنگ آمیزی

رنگ دادن به شهر کاری الزم و 
ضروری است، اما استفاده بی رویه 
از رنگ می تواند سبب اغتشاشات 

بصری شود. عالوه بر آن نکته 
دیگری که در رنگ آمیزی شهر 

باید مدنظر قرار گیرد، این است که 
چرا و چگونه می خواهیم از رنگ 

در شهر استفاده کنیم. جواب دادن 
به این پرسش اهمیت دارد، چون 
ما را به سمت خلق آثار هنری و 
زیباترکردن شهر سوق می دهد. 

رنگ عالوه بر ایجاد زیبایی بصری 
می تواند در پنهان کردن برخی 

از آسیب ها یا به حداقل رساندن 
نتایج آسیب ها مؤثر باشد. در 

محله هایی که آسیب زیاد است، 
استفاده از رنگ های چشمنواز 
می تواند محیط را برای زندگی 

شهروندان دلنشین تر کند. بنابراین 
برای حصول این نتایج قبل از هر 

چیز باید به پاسخ پرسشی که 
در ابتدا مطرح شد، برسیم و این 
کار محقق نمی شود مگر با تهیه 

اطلس فرهنگی و اجتماعی که در 
آن نیازها و ظرفیت های محله ها 
ذکر شده است. این روش قطعًا 

عملکرد مدیریت شهری را به 
کسب نتایج مطلوب سوق می دهد 
و آشفتگی های بصری را به حداقل 

می رساند.

رئیس اداره زیباسازی 
شهرداری منطقه 12 
از تغییر چهره 
یک محله اصیل می گوید

دوئل رنگ 
و بزه در محله 
هـرنـدی

تهران نیاز به رنگ دارد، اما نکته مهم این است که اگر از رنگ استفاده سلیقه ای شود و 
هریک از مناطق براساس سالیق خود عمل کنند، قطعًا با آشفتگی بصری در کالنشهر 

تهران مواجه می شویم. استفاده درست از رنگ ها با توجه به محیط می تواند حس 
خوبی در شهروندان ایجاد و فضاهای شهر را به محیطی آرام تبدیل کند. 

 بنابراین برای ایجاد هماهنگی در شــهر »شیوه نامه پالت رنگی شهر 
تهران« تدوین و به مناطق ابالغ شــده که در قالب این دستورالعمل، 

توصیه های رنگ آمیزی و ممنوعیت رنگ آمیزی برخی ســطوح و 
المان ها عنوان شده است. این دستورالعمل در خصوص المان، 

مبلمان و جدارهای شهری الزم االجراست و سایر کارهای 
زیباسازی مناطق هم با هماهنگی سازمان انجام می شود 

تا از ایجاد اغتشاشات بصری جلوگیری شود. 
هرندی  محله  در  انجام شــده  رنگ آمیزی 

نمونه ای است که با استناد به آن می توان 
گفت با استفاده از رنگ می شود زندگی 

شــهری را زنده کرد. در حقیقت 
رنگ هــا از ارکان مهم هویت 

شهرها به شــمار می روند 
و نباید آنهــا را نایده 

گرفت. 

الله کاظمی
معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران

آرامش محیطی با استفاده از رنگ

  چند روزی است که انتشار عکس خانه های رنگین محله هرندی در صفحات 
مجازی شهروندان و به ویژه ساکنان این محله را به وجد آورده است. محله ای 
که تــا دیروز نامش با اعتیاد گره خورده بود امــروز به دلیل خانه های رنگین 
معروف شده است؛ رنگ هایی که جان دوباره به هرندی داده اند. کاری که توسط 
شــهرداری منطقه 12 در محله هرندی انجام شد، ثابت کرد مدیران شهری به 
مسائل محله ها بی تفاوت نیســتند و برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان 
تالش می کنند. این روزها خانه هــای خیابان امید در محله هرندی حال و روز 
متفاوتی دارند و دیگر نه تنها خبری از دودگرفتگی روی دیوارها نیست، بلکه 
مردم مراقبند مبادا معتادان با روشن کردن آتش، دیوار رنگ شده خانه شان را 

سیاه کنند. 

زینب زینال زاده ـ فاطمه عسگری نیا
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صفحه آرا
حسنی

  امسال منطقه 11 در حوزه توسعه شهری، شاهد اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای خواهد بود که بهره برداری از آنها به گفته شهردار منطقه، تأثیر زیادی 
در بهبود زندگی مردم محله های مختلف  این منطقه خواهد داشــت. »نصراهلل آبادیان« با تأکید بر  این مهم که افزایش کیفیت زندگی شهروندان هدف اصلی در 

مدیریت شهری منطقه است در گفت و گو با همشهری محله به تشریح  این پروژه ها پرداخته است. 

فاطمه عسگری نیا

توجه به بافت های قدیمی  و احیای بافت های تاریخی 
ارزشــمند یکی از اولویت های شهرداری منطقه 11 در 
سال جاری اســت و پروژه های اجرایی در این بخش را 
عمدتًا پروژه های مشارکتی تشکیل می دهند. شهرداری 
می کوشــد با نقش تســهیلگری خود روند پیشبرد  این 

پروژه ها را سرعت بخشد. 
شهردار منطقه 11 با اشاره به پروژه های مشارکتی با 
سازمان زیباسازی شهرداری تهران در این باره می گوید: 
»  از 2 ســال گذشــته تمرکز ما در منطقه11 بر اجرای 
مشارکتی بزرگ ترین پروژه فرهنگی و هنری شهر تهران 
در قالب پهنه رودکی بود که ماه گذشته شاهد بهره برداری 
از پیاده راه شهریار بودیم.« پیاده راه شهریار تنها پروژه ای 
نبود که در دل پهنه رودکی اجرا شد بلکه مرمت و احیای 
14 بنای تاریخی واجد ارزش، پیرایش نمای پاســاژ 14 
طبقه ای کاشانی ها، افتتاح نخستین بوتیک هتل تهران 
در تنها کوچه قرینه پایتخت، راه اندازی تماشاخانه های 
خصوصی پهنه با مشــارکت بخش خصوصــی و احیا، 
مرمت، حفاظت و بازپیرایــی کوچه لوالگر )تنها کوچه 
قرینه شهر تهران( هم از دیگر اقداماتی بود که شهرداری 
منطقه 11 در قالب پروژه پهنه رودکی به سرانجام رساند. 

پروژه هــای مرمت و احیای بناهــای قدیمی  و واجد 
ارزش منطقه 11 در دیگر نقاط  این منطقه هم در دست 
اجراست که از جمله آنها می توان به بازسازی پیشخوان 
و دیواره بیرونی میدان راه آهن، مرمت و حفاظت از تنها 
بازارچه چوبی شهر تهران و پیرایش شهری محور حافظ 
تا وحدت اسالمی  اشاره کرد. شهردار منطقه 11 با بیان  
این مطلب اظهار داشــت: »در ســال گذشته با تملک 
خانه مینایی شاهد راه اندازی موزه و روایت خانه خیابان 

ولی عصر)عج( در  این مجموعه بودیم.«

 رفع آسیب ها با اجرای پروژه های محلی
شــهردار منطقه 11 در ادامه به پروژه های مشارکتی 
منطقه 11 با سازمان نوسازی شهر تهران اشاره می کند و 
می گوید: »ساخت مرکز محله سوزنبان در محله راه آهن 
و احداث پاتوق سیمین در بافت فرسوده محله انبار نفت 
از جمله  این پروژه هاســت که اجرای آنها ضمن کاهش 
آسیب های اجتماعی در محله های فوق موجب افزایش 

کیفیت زندگی مردم محلی می شود.«
آبادیــان اتصال خط 3 مترو به کریدور اصلی راه آهن 
بین شهری به صورت زیرگذر، راه اندازی موزه دخانیات و 

راه اندازی موزه روانپزشکی را از دیگر پروژه های مشارکتی 
اجراشده در منطقه 11 برمی شمرد. 

 بازآفرینی بافت تاریخی طهران در منطقه 11
توســعه گردشــگری در منطقه 11 یکی از اهداف 
عالی تعریف شده در  این منطقه است و مدیریت شهری 

می کوشد با تمرکز بر  این بخش ضمن فراهم کردن 
زمینه حضور شهروندان و گردشگران، بستر رشد 

و پویایی منطقه را فراهم کند. شهردار منطقه 
می گویــد قرار گرفتــن 4 کیلومتر از حصار 
ناصری در منطقه 11 یک فرصت اســتثنایی 
اســت و می کوشــیم با حفظ  این ظرفیت بر 

تعداد گردشــگران در 
منطقه بیفزاییم. یکی 
از پروژه های مرمت و 

بازآفرینی بافت تاریخی 
در  این حصــار به گفته 

شــهردار منطقــه 11 احیا، 
مرمت و بهره برداری از 10 خانه 
تاریخی واجد ارزش با مشارکت 

منطقه11

بخش خصوصی در این حصار بوده است. آبادیان می گوید: 
»تمامــی  این خانه ها بــا جلب ســرمایه گذار از بخش 

خصوصی احیا شده است.«
به گفته او، مرمت ســردر مغازه های ورودی میدان 
میــوه و تره بار بازارچه فروزش و احیا و بازســازی نمای 
ســاختمان تاریخی مهمانســرای امام علی)ع( از دیگر 
اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ حصار ناصری در 

منطقه 11 بوده است. 

 منطقه 11 پیشگام در حوزه خدمات شهری
بخش عمده ای از پروژه های اجرایی در منطقه 11 را 
پروژه های حوزه خدمات شهری تشکیل می دهد. شهردار 
منطقه 11 معتقد اســت باال بودن تعــداد  این پروژه ها 
حکایت از تأکید بر ارائه خدمات شهری مطلوب به مردم 
دارد. او می گویــد: »منطقه 11 منطقه پایلوت در حوزه 
اجرای طرح پسماند خشک با استفاده از نرم افزار سمپاد 
سامانه مدیریت پسماند بود که توسط کارشناسان منطقه 

طراحی شد و نتایج مثبتی هم در بر داشت.«
او یادآور می شود: »عالوه بر این در حال حاضر شاهد 
نصب 21 مخزن ضد ســرقت ویژه پســماند خشک در 
منطقه هستیم که کمک خوبی به ما در حوزه ساماندهی 

پسماندهای خشک می کند.«
به گفته آبادیان نقاشــی، رنگ آمیــزی و نورپردازی 
دیواره های شــهری در منطقه )نقاشی تهران قدیم در 
میدان حسن آباد، نقاشی دیواری بزرگراه شیخ محمدی، 
نورپــردازی کتیبه صلــوات و ســاختمان فتح المبین، 
روشــنایی زیر پل حافظ و ابوســعید(، مناسب ســازی 
مکان های بازی کودکان در بوستان ها، نصب لوازم بازی 
کودکان و کفپوش در بوستان های شیخ هادی و رازی و 
شهید حججی، ایجاد بستر شهری مناسب برای حضور 
توانیابان، نصب یک ســت )20 عدد( لوازم بدنســازی 
برای توانیابان در بوســتان شــهید حججــی و احداث 
ســرویس بهداشــتی، نصب نیمکت و وسایل بدنسازی 
مخصوص توانیابان در بوستان های امیریه و مهر با هدف 
مناسب سازی بوستان ها ویژه  این افراد از دیگر پروژه های 

اجرایی منطقه در حوزه خدمات شهری بوده است. 
یکی از پروژه های مهم شهرداری منطقه 11 در حوزه 
خدمات شهری افزایش سرانه فضای سبز محله هاست. 
هرچند ریزدانــه بودن محله های منطقــه، اجرای  این 
پروژه را در منطقه سخت کرده است، اما شهردار منطقه 
می گوید با تالش های صورت گرفته در ســال گذشــته 
عالوه بر ساخت فضای سبز باغ هاللی )واقع در خیابان 
فلســطین، خیابان هاللی( در وســعت 1400 مترمربع 
مردم منطقه شاهد ساخت فضای سبز زیر پل جوادیه به 

مساحت 2500 مترمربع نیز بوده اند. 
به گفته آبادیان، تهیه و نصب کفپوش گرانولی بوستان 
رازی و رودکی به مساحت 350 مترمربع، کاشت 
130 اصلــه درخــت روتبال بــا همکاری 
سازمان بوســتان ها و فضای سبز شهر 
تهران در محــدوده پردیس حکومتی، 
طراحی و اجرای 40 کیلومتر سیســتم 
آبیاری هوشــمند در فاز اول و کاشــت 
650 اصلــه چنار 10تا 15 ســاله 
در خیابان هــای ولی عصر)عج(، 
فلسطین و پاستور با مشارکت 
ســازمان پارک ها و فضای 
ســبز از دیگــر اقدامات 
شهرداری  صورت گرفته 
در بخش توسعه فضای 
سبز منطقه بوده است. 

نصراهلل آبادیان، شهردار منطقه 11 در گفت وگو با همشهری محله:

ارتقای کیفیت زندگی هدف ماست

پروژه های معاونت 
اجتماعی و فرهنگی

ساخت زمین ورزشی 
در محله قلمستان 

ساخت مرکز پرتو 
)ساماندهی کودکان کار و خیابان(

ساخت همراه سرای فارابی

1

3
2

پروژه های معاونت 
حمل ونقل و ترافیک

جابه جایی خط بی . ار. تی از میدان راه آهن به 
پایانه معین 

اصالح هندسی و سکوسازی در خیابان معینی و 
تقاطع های معابر اصلی 

ساخت سرپناه  ایستگاه اتوبوس تندرو

1

3
2

پروژه های معاونت 
فنی و عمرانی

تراش و روکش مکانیزه و درزگیری معابر 
جمهوری، مولوی، ابوسعید 

مناسب سازی ساختمان های اداری
بوستان ها و معابر 

ایمن سازی و رفع خطر
 18 ساختمان نا ایمن 

1

3
2
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خرید نان با کیسه های پارچه ای 
همــه ما روزمره برای خرید نــان، میوه و اقالم 
خوراکی بسیار زیاد از کیسه های نایلونی استفاده 
می کنیم و در واقع ایــن حجم مصرف را یک کار 
ســاده و معمولــی می  دانیم. بر اســاس آمارهای 
موجود در هر ثانیه 160 هزار کیســه پالستیکی 
در سراســر دنیا مورد استفاده قرار می  گیرد و دور 
انداخته می  شــود. »ربابه عمادی« از اهالی خیابان 
حسینی در محله سلیمانی و از پیشگامان استفاده 
از کیســه های پارچه ای با اشاره به این موضوع سر 
صحبت را باز می کند و می  گوید: »استفاده از منابع 
طبیعی حق همه موجودات زنده است. ما انسان ها 
نباید با خودخواهی کره زمین را به نابودی بکشیم. 
با اســتفاده از کیســه نایلونی و رها کردن آنها در 
طبیعت و کنار کوچــه و خیابان و پای درختان و 
باغچه ها قبل از هر چیزی حق داشتن محیط زیست 
سالم را از خودمان و آیندگان که فرزندانمان هستند، 
می  گیریــم. به همین دلیل همراه جمعی از بانوان 
محله تصمیم گرفتیم تا در خرید های روزانه کمتر 
از کیسه های نایلونی استفاده کنیم و این موضوع را 
همه جا تبلیغ کنیم.« خانم عمادی می افزاید: »در 
نخستین گام، اســتفاده از کیسه های پارچه ای را 

برای خرید نان شروع کردیم. وقتی به نانوایی 
می  رویم نان ها را داخل کیسه پارچه ای جمع 
می کنیــم. این موضوع را در صف و بین اهالی 
اطالع رســانی می  کنیم که بایــد برای حفظ 
سالمتی، به ویژه سالمت دستگاه گوارش، حتمًا 

از کیسه یا بقچه های پارچه ای در زمان 
خرید نان اســتفاده کنند. اغلب هم 
یک کیسه پارچه ای اضافی تمیز در 
ساک داریم تا اگر کسی از نایلون 
استفاده کرد، به او هدیه کنیم.« 
خانم عمادی و همســایگانش 
کمپینی  ســلیمانی  محله  در 

را بــا عنــوان نه به کیســه 
نایلونی راه انــدازی کرده اند 
و در همین گــروه اهالی را 
ظروف  مصــرف  کاهش  به 
کیســه های  و  یکبارمصرف 

نایلونی دعوت می  کنند. 

دستکش های پارچه ای، 
جایگزین پالستیکی 

بر اســاس اســناد موجود، 
در همیــن پایتخــت روزانه 7500 

تن زباله تولید می  شــود که 35 درصد آن ســهم 
پســماند های خشک اســت. همچنین چیزی در 
حدود هزار تن پســماند پالســتیکی به اشــکال 
مختلف تولید می  شود. برای پایین آمدن این آمار 
چه باید کرد؟ »زهرا اشــتهاردی« از اهالی خیابان 
شهید سبحانی و عضو کمپین نه به کیسه نایلونی 
معتقد است می  توانیم بسیاری از اجناس خریداری 
 شــده را در یک کیسه قرار دهیم. او ادامه می دهد: 
»همه ما وقتی به بازار تره بار یا سوپرمارکت می  رویم 
برای حمل چند قلم جنس کلی کیسه نایلونی از 
فروشنده دریافت می  کنیم، اما واقعًا الزم نیست هر 
کاال را در یک کیسه نایلونی بگذاریم. در این روزها 
که با همه گیری کرونا مواجه هستیم، برای رعایت 
بهداشــت هم که شــده می  توانیم در زمان خرید 
مواد شــوینده مانند الکل، صابون، دستکش، مایع 
دستشویی و ظرفشویی را در یک کیسه قرار دهیم 
و برای دیگر اجناس از یک کیســه استفاده کنیم. 
این به معنای استفاده کمتر از کیسه نایلونی است. 
حتی می  توانیم بــرای خرید از زنبیل های قدیمی  
استفاده کنیم و همه اقالم خریداری شده را داخل 
این زنبیل ها قرار دهیم که نظافت و شست و شوی 
آن راحت تر است.« اشــتهاردی استفاده از 

البته  را  پارچه ای  دستکش های 
پروتکل های  رعایــت  بــا 

بهداشــتی در این روزها پیشــنهاد می دهد و در 
این بــاره می  گوید: »این روزها ناخواســته مصرف 
پالستیک و نایلون به ویژه دستکش های پالستیکی 
افزایش پیدا کرده است. می توانیم در بعضی موارد 
ایــن افزایش مصرف را کنتــرل کنیم. برای مثال 
می توانیم از دستکش های پارچه ای قابل شست و شو 

استفاده کنیم.«

کاهش هزینه برای کاسبان 
اســتفاده کمتر از پالســتیک در واقع حتی به 
کاهش هزینه های کاسبان برای خرید نایلون هم 

کمک می کند. 
اما بســیاری از کاسبان از سر بی اطالعی وقتی 
مشتری فقط یک کیســه نایلونی تقاضا می کند، 
ناراحت می شــوند. »فاطمه مردسلطانی« از دیگر 
اهالی محله ســلیمانی ایــن را می گوید و توضیح 
می  دهد: »معمواًل وقتی از بازار تره بار خرید می  کنم، 
از فروشــنده تقاضای کیسه نمی کنم یا در صورت 
نیاز سعی می کنم از کیسه کمتری استفاده کنم. 
بیشتر مواقع فروشنده اعتراض می  کند که قیمت 
اقالم متفاوت اســت و همه را نمی  شــود در یک 

کیســه ریخت و وزن 
کرد. پاسخم این است 
که میوه و سبزی را 

بدون کیسه داخل ترازو وزن کنید و قیمت را اعالم 
کنید. بعد هم همه را در کیسه بریزید. این کار به 
نفع خود شماست. چون می توانید برای خرید کیسه 
پالستیکی هزینه کمتری کنید.« به گفته سلطانی 
اگر هر خانواده خود را موظف کند تا در طول هفته 
فقط یک کیسه نایلونی کمتر استفاده کند، آن وقت 
چیزی حدود 816 میلیون کیســه پالستیکی در 

سال از این چرخه حذف می  شود. 

دوخت کیسه پارچه ای برای اقوام 
تبلیغ استفاده از کیسه پارچه ای در میان دوستان 
و اقوام با دوخت این کیســه ها و هدیه دادن آنها، 
بخش دیگری از فعالیت های بانوان محله سلیمانی 
 برای کاهش مصرف کیســه های نایلونی اســت. 
»منیر صابری« از همسایه های ما در خیابان حسینی 
این را می  گوید و ادامه می  دهد: »برای هشدار درباره 
اهمیت حفظ محیط زیســت بایــد از اطرافیانمان 
شــروع کنیم. به همین دلیل وقتی با همسایه ها 
تصمیم به تبلیغات در زمینه کاهش مصرف کیسه 
نایلونی گرفتیم، دســت به کار دوختن ساک های 
پارچه ای برای اقوام و دوستان شدم. تعدادی ساک 
پارچه ای دوختم و به آنها هدیه دادم تا زمان خرید 
از آن استفاده کنند. با هرکسی که صحبت می کنم، 
حتی به اندازه یک احوالپرسی ساده، او را به استفاده 
از کیسه پارچه ای تشویق می  کنم. کره زمین برای 
همه مردم است و باید در برابر حفظ محیط زیست و 

سالمت زمین مسئولیت پذیر باشیم.«

آموزش در فضای مجازی 
البتــه کار بانــوان کمپین نه به کیســه های 
پالستیکی در محله سلیمانی فقط به آموزش های 
چهره به چهــره محدود نیســت و بخش دیگر 
آموزش ها از طریق فضای مجازی انجام می شود. 
»ندا حق دوســت« مسئول آموزش شهروندی 
ســرای محله ســلیمانی درباره این آموزش ها 
می  گوید: »این روزها با توجه به فاصله اجتماعی 
و کمتر شدن حضور افراد در مجامع عمومی  سعی 
شده تا زنجیره آموزش ها قطع نشود. به همین دلیل 
با بارگذاری انیمیشن هایی با پیام های بهداشتی در 
گروه مجازی سرای محله سلیمانی، سعی می کنیم 
استفاده از کیسه های پارچه ای برای اهالی همچنان 
پراهمیت باقی بماند. چراکه در شرایط این روزها 
باید به فکر سالمت کره زمین باشیم و حواسمان 
به حجم تولید پســماندهای نایلونی باشــد که 

تجزیه آنها قرن ها طول می کشد.«

  پالستیک از مهلک ترین اختراعات بشری است که به محیط زیست و چرخه طبیعت آسیب های 
جبران ناپذیری وارد می  کند. بر اساس یافته های کارشناســان، برای تجزیه یک قطعه پالستیک 
کوچک 500 ســال زمان نیاز است. هنوز نخستین پالستیک ساخته شده دست بشر تجزیه نشده 
است و ســاالنه پرندگان و آبزیان بسیاری به دلیل خوردن پالستیک های رهاشده در اقیانوس ها و 
دریاچه ها جانشــان را از دست می  دهند. مصرف بی رویه پالستیک یکی از معضالت جهانی است و 
بیشتر کشورهای دنیا برای   ترویج فرهنگ کاهش مصرف کیسه های پالستیکی تالش های بسیاری 
انجام می دهند؛ مثاًل 127 کشــور در سراسر دنیا استفاده از کیسه های خرید پالستیکی را ممنوع 
اعالم کرده اند. در تهران هم تعدادی از بانوان محله سلیمانی برای کمک به محیط زیست، با خرید 

کیسه های پارچه ای فرهنگ »نه به کیسه های پالستیکی« را بین همسایگان   ترویج می کنند.   

جمعی از بانوان محله سلیمانی فرهنگ 
استفاده از کیسه های پارچه ای را   ترویج می کنند

بهاره خسروی

ربابه عمادیزهرا اشتهاردیفاطمه مردسلطانی

 به کیسه های پالستیکی! 
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رفاقتی

 احیاگر بناهای قدیمی 
در قلب تهران

جوانان

  یکی از اتفاقات خوبی که این روزها در قلب پایتخت شــاهد آن هســتیم، احیای خانه های قدیمی  و 
ارزشمند تاریخی به دست نسل جوان و تحصیلکرده است. این افراد با حضور و پیگیری های خود در منطقه 
شــرایط احیای هویت تهران قدیم را در قالب بناهای ارزشمند فراهم و با تبدیل این بناها به مجموعه های 
فرهنگی و هنری اعم از کافه، گالری و مجموعه های بومگردی زمینه ارتقای فرهنگی و اجتماعی منطقه را 

ایجاد کرده اند.  

فاطمه عسگری نیا - زینب زینال زاده

 بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران
 از پروژه های احیای بناهای تاریخی منطقه 12

خیابــان پــارس در محلــه 
فردوســی را همه قدیمی ها به 
نام خانه ســرهنگ می شناسند. 
این خانه این روزها توســط یک 
گــروه اســتارت آپی 17 نفره از 
دانشــگاه  های  فارغ التحصیالن 
هنر، تهــران و خوارزمی تبدیل 
به خانه فرهنگ یا خانه گفتمان 
شهری شده است. خانه متعلق به 
»فردوس  نجف آبادی«  سرهنگ 
رئیس سابق شــهربانی اصفهان 
بوده است. حاال یکی از نوادگان 
او به نام علی بــا جلب رضایت 
وراث توانسته با تبدیل این خانه 
به خانه فرهنگ و هنر به وصیت 

پدربزرگ جامه عمل بپوشاند. 
می گوید:  نجف آبــادی  علی 
»از یک ســال گذشته با جمع 
دوســتان در قالب یــک گروه 
احیــای  کار  اســتارت آپی، 
خانه هــای قدیمی  و تبدیل آنها 
به خانه فرهنــگ و هنر را آغاز 
کردیــم. برای شــروع تصمیم 
گرفتیم خانه سرهنگ را که برای 
اهالی  شــناخته بود، احیا کنیم. 
این خانه هم از نظر شــهرت و 
هم بــه خاطر معمــاری زیبا و 
منحصربه فردش اولویت ما شد و 
اخذ مجوز مؤسسه  با  توانستیم 
و هنری  فرهنگی  چند منظوره 
نقد  نشست های  برگزاری  بستر 
فیلم، ورکشاپ های هنری و... را 

در این خانه فراهم کنیم.«
خانــه ای که ایــن گروه 17 
نفــره در خیابان پــارس محله 
فردوسی احیا کرده اند 400 متر 
طبقــه   4 در  و  دارد  وســعت 

شــامل بخش هایی چون سالن 
آمفی تئاتــر، کتابخانه و ســالن 
جلسات اســت؛ خانه ای زیبا که 
حاال 30 جوان زیر ســقفش به 
کســب و کار مشــغولند. علی 
می گوید: »اهالی محله و ســایر 
شــهروندان تهرانی می توانند از 
فضای آرام و زیبــای این خانه 
فرهنگی بــه رایگان اســتفاده 

کنند.«
ســرهنگ  خانــه  در  کار 
مدت ها پیش تمام شده و آماده 
بهره برداری اســت و مدیرانش 
وعــده می دهنــد در دهه آخر 
تیرماه امسال شاهد بهره برداری 

رسمی  از این خانه باشیم. 
حق شــناس«  »محمدجواد 
عضو شورای اسالمی شهر تهران 
در بازدید از این خانه ضمن ابراز 
خرســندی از احیا و مرمت آن 
نوه ســرهنگ می گوید:  توسط 
»اعتمــاد کــردن بــه جوانان 
خــوش ذوق در مرمــت خانــه 
ســرهنگ ثابت کرد نسل جوان 
اگــر فرصت بیابنــد و حمایت 
شوند، می توانند کارهای بزرگی 

انجام دهند.«
او در ادامه به تغییر کاربری 
اشاره  تاریخی  ارزشمند  بناهای 
»بناهای  می گویــد:  و  می کند 
از  ارزشــمندند و پس  تاریخی 
کاربری های  تعریــف  با  مرمت 
فرهنگــی و هنــری می توانند 
میزبان مردم شوند. این کار هم 
گذشتگان  میراث  انتقال  زمینه 
را فراهم می کند و هم ســبب 

اشتغال می شود.«

 خانه فرهنگ و هنر »سرهنگ«

 خانه صادق

خانه روبه رو 

چند متر دورتر حد فاصل خیابان فردوسی و غزالی 
عمارت باشکوهی قرار دارد که به خانه صادق معروف 
اســت. معماری خیره کننده این عمارت سبب مکث 
چند دقیقه ای حق شــناس می شــود. این عمارت 2 
هزار و 300 متر اســت که به گفته حق شناس توسط 
ســرمایه گذار خصوصی در حال مرمت و بازســازی 
است: »خانه در اختیار کمیته امداد امام خمینی)ره( 
بود و با توجــه به حجم باالی تخریــب، مرمت آن 
حدود یک ســال به طول می انجامــد. با اتمام کارها 
قطعًا شهروندان شاهد یک عمارت باشکوه و تاریخی 

خواهند بود.«

خانه روبه رو در محله بهارستان، خیابان صفی علی شاه، 
کوچه موال، آخرین بنایی بود که محمدجواد حق شناس از 
آن بازدید کرد؛ جایی که 5 ـ 6 جوان پر شور و حال انتظار 
مهمانان را می کشیدند. »کیمیا معتمدی« به نمایندگی از 
دوستان به توضیح درباره خانه روبه رو پرداخت و گفت: »این 
خانه که عمرش به دهه 30 می رســد، متعلق به پزشکی 
بوده اســت که در ساختمان گوشــه حیاط به کار طبابت 
می پرداخته اســت. او با اشاره به خانه کناری که معماری 
مشابهی با خانه روبه رو دارد، ادامه می دهد: »این خانه هم 
متعلق به برادر آقای دکتر بوده است. آنها هر دو با هم تا سال 
67 در این خانه ها سکونت داشتند، اما در این سال به دلیل 
مهاجرت مجبور به فروش خانه ها می شوند.« روبه رویی ها که 
تیمی 10 نفره متشکل از جوانان تحصیلکرده و خوش ذوق 
تهرانی در رشته های مختلف معماری و هنری هستند، بعد 
از خریداری این خانه 9 ماه مشغول مرمت و احیای آن بودند 
تا این خانه را به یک مهمانپذیر، ویژه گردشگران خارجی، 
تبدیل کنند. خالقیت های معماری این جوانان را می شود 
در گوشه و کنار خانه دید. از کابینت های سیمانی که برای 
آشپزخانه طراحی کرده اند تا روشویی های زیبای دست ساز. 
معتمدی می گوید: »این خانه ادامه فعالیت های فرهنگی و 
هنری ما در تهران اســت. شــروع کار تیمی ما در خیابان 
ولی عصر)عج( و در کافه روبه رو بود و این خانه هم در منطقه 
12 ضمن اینکه قرار است به مهمانپذیر ویژه توریست های 
خارجی تبدیل شود، محلی برای برگزاری رویدادهای هنری 
بین المللی در سایه حضور گردشگران خارجی خواهد بود.« 
خانه روبه رو جان گرفته اســت و این روزها بوی شادابی و 
سرزندگی از در و دیوارش به مشام می رسد. مثل خیلی از 
خانه های تاریخی دیگر که این روزها به زندگی برگشته اند.  
خانه روبه رو مقصد آخر اســت. عضو شورای اسالمی شهر 
تهــران پس از اتمام بازدیــد و در یک گپ وگفت کارهای 
انجام شده توسط نسل جوان برای مرمت خانه های تاریخی 
شهر را ارزشــمند می داند و می گوید: »خانه های قدیمی 
 هویت تهران هســتند و تخریب و تبدیل آنها به برج شاید 
بدترین گزینه است. مرمت و بازسازی این بناهای ارزشمند 
و تعریف کاربری های فرهنگی و هنری برای آنها می تواند 
از یک سو سبب حراســت از این بناهای ارزشمند شود و 
از سوی دیگر با برنامه ریزی درست می توان زمینه اشتغال 
جوانان را فراهم کرد. بنابراین این خانه ها فرصت هستند و 
نباید آنها را تهدید دانســت. کافی است خالق باشیم و به 

نسل جوان اعتماد کنیم.«

بناهای تاریخی ارزشمندند و پس از 
مرمت با تعریف کاربری های فرهنگی 
و هنری می توانند میزبان مردم شوند. 

این کار هم زمینه انتقال میراث معنوی، 
فرهنگی و هنری گذشتگان را فراهم 

می کند و هم سبب اشتغال می شود

گالری آرگو یکی از گالری های زیبای تهران اســت که در دل یکی 
از قدیمی ترین کارخانه های پایتخت واقع در نبش کوچه بهداشــت در 
خیابان سروش الدین تقوی، پایین تر از میدان فردوسی ایجاد شده است. 
قصه تولد این گالری در کارخانه ای متروکه را »حمیدرضا پژمان« مدیر 
بنیــاد پژمان برای گروه بازدیدکننده از آن روایت می کند. او با اشــاره 
به تاریخچــه کارخانه آرگو می گوید: »کارخانــه ارگو در دهه های 40 
و 50 یکــی از کارخانه های فعال در ایران بوده و در واقع از نخســتین 
کارخانه های صنعتی ایران محســوب می شده اســت. دودکش بلند و 
معمــاری خاص این بنا در دل منطقه 12 و محله فردوســی که محل   
تردد جمعیت زیادی در روز است، همواره مورد سؤال و کنجکاوی بوده 
است. ضمن اینکه متروکه بودن این بنا همواره مورد نقد قرار می گرفت. 
قبل از اینکه ما مالک این ســاختمان شــویم 56 ســال از تعطیلی آن 
می گذشــت. شاید اصاًل به خاطر همین تعطیلی بود که در اوایل انقالب 

مصادره نشد.«
پژمان با اشاره به وســعت 700 مترمربعی این بنا می گوید: »احیای 

این بنا در قالب 1800 مترمربع زیربنا کار ســخت و زمانبری بود که در 
ســایه تعامل و همکاری شــهرداری منطقه 12 محقق شد و ما امروز 
شاهد راه اندازی یکی از بزرگ ترین گالری های هنری پایتخت هستیم.« 
محلی که تــا چندی پیش بیغوله امن معتــادان و بی خانمان ها در 
محله بود، امروز به دست پژمان به محل نمایش آثار هنری زیبا تبدیل 
شــده است. گالری هنری زیبا و منحصربه فردی که هم حکم یک موزه 

دیدنی را دارد و هم خانه امید هنرمندان شده است. 
حق شــناس در پایان بازدیــد از کارخانه و حاال گالــری هنر آرگو 
می گوید: »در این بنای ارزشــمند امروز هنر ســنتی و بازسازی مدرن 
با هم ترکیب شــده اند و این نتیجه یک ذوق هنری خالق است. چنین 
کارهایی قطعًا مورد توجه هنرمنــدان قرار می گیرد و گالری هنر آرگو 
می تواند فضای بسیار خوب و مناسبی برای گذران اوقات فراغت باشد.«
عضو شورای شــهر تهــران تأکید می کند: »بازدیدکننــدگان از این 
گالــری زیبا می توانند ضمن بازدید از آثــار هنرمندان جوان پای قصه 

کارخانه آرگو از زبان متولیان آن بنشینند.«

گالری 
کارخانه آرگو
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تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

  »همه چیز از روز تولدم، هفتم دی ماه، شــروع شد. به مناسبت این روز هدایای 
نقدی و غیرنقدی ارزشــمندی از دوســتان و عزیزانم دریافت کردم. آن روز 

تصمیم گرفتم تا همه هدایا را میان افراد نیازمند و کودکان کار تقسیم کنم. 
از این کار فیلمی  تهیه کردم و در اینســتاگرام به اشتراک گذاشتم. در 

واقع این فیلم و استقبال مخاطبانم من را وارد مرحله تازه ای در کمک 
به نیازمندان کرد. دیدن لبخند و شادی در چهره آنها حسابی حالم را 
خوب می کند.« این چند سطر روایتی از »سامان ندافی« ساکن جوان 
محله مرتضوی بود؛ پســر جوانی که با همراهی دوستانش و همسران 

آنها و حمایت های مردمی گروه خیریه »خّیــران بی نام« را راه اندازی 
کرده است. این گروه با تمام مشغله ها زندگی شان را وقف امور خیریه و 

کمک به نیازمندان می کنند. اگر شما هم عالقه مند به راه اندازی یک گروه 
خیریه در جمع دوستان و اقوام هستید، تا پایان این گزارش همراه ما باشید. 

خّیران جوان محله مرتضوی 
از کار نیازمندان گره گشایی می کنند

حال خوب با
کـار خـوب

دریک عصر گرم تابســتانی مهمان خانه گرم و با 
صفــای خانواده یاری از اعضای گــروه خیریه بی نام 
می شــویم. طبق قرار، دوســتان برای جمع آوری و 
بســته بندی اقــالم غذایی در خانه ایــن زوج جمع 
شــده اند و هرکدام از افــراد گوشــه ای از کار را به 
 دســت گرفته اند. در میان این جمــع 5 یا 6 نفری
»سامان ندافی «  بانی شــکل گیری گروه خیریه، سر 
صحبــت را با یــادی از پدر مرحومــش باز می کند 
تــا برایمــان از ماجرای شــکل گیری ایــن حرکت 
خداپســندانه بگوید: »پدرم اهل کار خیر بود. وقتی 
مرحوم شد، افراد زیادی برای مراسم تدفین آمدند که 
خانواده ما آنها را نمی شناخت. همه آنها کسانی بودند 
کــه پدرم به نحوی آنهــا را حمایت می کرد. همانجا 
تصمیــم گرفتم نام پدرم را زنده نگــه دارم. در قدم 
اول ســراغ بقالی های محل رفتم و از آنها خواســتم 
اگر فرد نیازمندی حســاب دفتــری دارد، بی آن که 
بداند، من حســابش را تصویه می کنم. کم کم با یک 
گروه آشنا شــدم که در بیمارستان روزبه به بیماران 
اعصــاب و روان و خانواده های آنها کمک می کردند. 

برای فرزندان آنها جشــن تولــد می گرفتند یا برای 
بیماران برنامه های شاد و متنوع اجرا می کردند. این 
شد که همراه یک گروه خیریه شدم و با آنها همکاری 

کردم.«
اما نقطه شــروع شــکل گیری گروه خیریه بی نام 
و کمــک دائمی  بــه نیازمندان به روز تولد ســامان 

برمی گــردد. او در این بــاره توضیح می دهد: 
»اســتفاده از فضای مجازی می تواند جنبه 
مثبت و منفی داشته باشد. من ترجیح دادم 
به نیمه پر لیوان و جمع آوری دنبال کننده 
برای کمــک به نیازمنــدان فکر کنم. به 
همین دلیل یک سال روز تولدم تصمیم 

گرفتم تمام هدایای نقدی و غیرنقدی ام 
را بــه نیازمندان هدیه کنم. از این کار 
فیلم گرفتم و در صفحه اینســتاگرام 

برای همه دوستان به اشتراک گذاشتم 
که مورد استقبال همه دوستانم قرار 
گرفت. دوستان زیادی همراهم شدند 

تا در این کار خیر سهیم شوند.«

پسر کو ندارد نشان از پدر 

اعضای گــروه خیریه 
از  گره گشــایی  بی نام 
را  نیازمنــدان  کار 
از زندگی  بخشــی 
خود می دانند و به 
همین دلیل پس از 
فراغــت از کار دور 
هم جمع می شوند 
تــا مقدمــات آخر 
خریدهای  و  هفتــه 
انجام  را  نیــاز  مــورد 
دهند. »مانی یاری« همسر 
مهتاب خانم با اشــاره به این 
موضوع سر صحبت را باز می کند: 
»با آقا سامان دوستی 25 ساله داریم. وقتی 
فعالیت هایش را در اینستاگرام دیدم، خیلی لذت 

بردم. اینکه برای کاری کــه انجام می دهد، وقت 
می گــذارد و فاکتور تمــام خرید ها و کمک های 
مردمی  را به اشتراک می گذارد، برایم جالب بود. به 
همسرم گفتم عالقه دارم در این راه همراه سامان 
باشم. خوشبختانه او هم استقبال کرد و همراه این 
دوست قدیمی  شدیم. من کارمند مخابرات هستم. 
بعد از تعطیلی و قبل از خانه آمدن همراه سامان 
راهی خرید اقالم درخواستی نیازمندان می شویم. 
کاســبان انبار نفت هم در این زمینه کمک های 
خوبی می کنند. آنها وقتی متوجه می شوند برای 
چه منظوری خرید می کنیم، استقبال می کنند و 

تخفیف می دهند.«
آقای یاری می گوید خرید ها بر اساس نیاز هر 
خانواده ای متنوع است. گاهی کمک هزینه درمانی 
می دهیم، گاهی هم لوازم منزل و نوشت افزار تهیه 

می کنیم. 

وقت گره گشایی

ایــن روزها بــا توجه بــه شــیوع بیماری 
»کووید19« بسیاری از شغل ها صدمه دیده اند. 
توان مالی مردم هم به تبع آن کم شــده است. 
اما به گفته »سعیده موحد« دیگر عضو ابن گروه 
مشــکالت مالی و گرانی این روزها، کمک های 
مردمی  را کم نکرده اســت. او در ادامه می گوید: 
»کمک  بــه نیازمندان با حمایت مردم پررنگ تر 
می شــود. این روزها هم که با توجه به شــرایط 
اقتصادی دســت مردم بسته اســت، به شکرانه 
برکت کار خیر، کمک های مردمی  کم نشده است 
و همین باعث قوت قلب همه بچه های گروه برای 

ادامه کار شــده است. در واقع این کار بخشی از 
زندگی ما شــده است. حتی وقتی دور هم جمع 
می شــویم، دائم به دنبال شناسایی نیازمندان و 
برنامه ریزی برای کمک به آنها هستیم. من پسر 
10 ســاله ای دارم که در انجــام کار خیر از من 
و پدرش بیشــتر فعال است و هیچ وقت از اینکه 
ما دائم یا به خانه نیازمندان رفت و آمد می کنیم 
یا مشــغول جمع آوری و بسته بندی ارزاق برای 
نیازمندان هســتیم، گالیه ای نــدارد. همه اینها 
برکت دعای خیر مردم  است و همین برای همه 

ما کافی است.«

گرانی کمک های مردمی  را کاهش نداد

اعضــای گروه خیریه بی نام بــه هیچ گروه و 
ســازمانی وابسته نیستند و تمام پول های نقدی 
که بــرای نیازمنــدان جمــع آوری می کنند از 
نذورات دنبال کننده های اینستاگرامی  و دوستان 
و آشنایان اســت. کمک آنها به نیازمندان فقط 
غیرنقدی است. »یاسر علیزاده« از دیگر اعضای 
گروه در تکمیل صحبت های همسرش »سعیده 
موحدی« اضافه می کند: »اعضای گروه چندان 
مرفــه نیســتند. در واقع ما هم بــه نحوی نیاز 
مالی داریم، اما تصمیم گرفتیم با همان بضاعت 
اندکی کــه داریم از کار خلق خدا گره گشــایی 
کنیم. طبیعتًا در بســیاری از موارد از مردم هم 
کمک می گیریــم. اما کمک های همه غیرنقدی 
اســت. برای مثال اگر پول پیش خانه یا درمان 
نیازمنــدی را بایــد تأمین کنیم، ایــن پول را 

خودمان به صاحبخانه یا بیمارســتان پرداخت 
می کنیم. چون هدف مــا از کمک به نیازمندان 
گداپروری نیست. قصد ما گره گشایی است، پس 
ترجیح می دهیم بعد از شناســایی افراد نیازمند 
خودمان به صورت مســتقیم وارد عمل شــویم. 
بــرای مثال با یک گروه در ارتباط هســتیم که 
به رایگان به نیازمندان آموزش هنرهای خانگی 
می دهند. از ظرفیت ایــن افراد برای کارآفرینی 
میان نیازمندان و خودکفایی در امور مالی کمک 

می گیریم.«
همــه اعضا این موضــوع را مطرح کردند که 
مهم ترین اتفاق زندگی شان کمک به نیازمندان 
است که به صورت جمعی در آن سهیمند. با این 
کار حال خودشــان هم خوب می شود و برکت 

دعای خیر آنها در زندگی شان جریان می یاید. 

فقط کمک های غیرنقدی 
بســته های اقالم غذایی از جملــه روغن، برنج و 
حبوبات کنار هم در ســاک کوچکی چیده شــده اند 
و اعضــای 5 نفره خیریه بی نام برای نوشــیدن یک 
استکان چای کمی  استراحت می کنند. میزبان گروه 
»مهتاب یــاری« در تکمیل صحبت های آقای ندافی 
به توزیع ماهانه بسته های اقالم غذایی اشاره می کند 
و می گویــد: »هر ماه مراســم پخش غــذا در میان 
خانواده های نیازمنــد را داریم. گاهی اوقات خودمان 
دور هم جمع می شویم و دسته جمعی غذایی تدارک 
می بینیم. اگر هم فرصت پخت و پز نداشــته باشــیم، 
حتمــًا از بیرون غذایی تهیه می کنیــم. البته به جز 
غــذا، ماهانه مــواد غذایی اصلی و اولیــه مورد نیاز 
خانواده های نیازمند منطقه یــا حتی اطراف تهران 
را تهیه می کنیم. شــاید باورش ســخت باشد که در 
همسایگی ما خانواده هایی هستند که نمی توانند یک 

وعده غذای گرم تهیه کننــد و حتی توانایی تأمین 
مخارج روزمره شان را ندارند.«

خانم یاری شــاغل است و به گفته خودش تقریبًا 
از 6 صبح تا ســاعت 17 خارج از خانه و مشغول کار 
است، اما با همه سختی ها اغلب پذیرای اعضای گروه 
برای انجام کارهای کمک به نیازمندان اســت. حتی 
دختر 13ســاله اش هم حسابی مشتاق کارهای خیر 
اســت و در همه فعالیت ها به پــدر و مادر و اعضای 
گروه کمک می کنــد. او در این باره می گوید: »اغلب 
خانه مــان به خاطــر جمع آوری اقــالم برای کمک 
به نیازمندان شــلوغ است و تا پاســی از شب بیدار 
می مانیم. اما هیچ وقت احســاس خستگی نمی کنم 
و همیــن که با قدمی  هرچند کوچک باعث شــادی 
و رضایت همســایه یا فرد نیازمندی می شوم، حالم 

خیلی خوب می شود.«

خیرات ماهانه غذا و مواد غذایی 

سامان ندافی 

مانی یاری
یاسر علیزاده

سعیده موحد

پرهام عیلزاده

ماینا یاری

مهتاب یاری

بهاره خسروی

نی
را

ته
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 ح
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  به محض ورود به کتابفروشی، برگه های 
رنگی کوچک چسبانده شده روی دیوار، 

چشمانتان را نوازش می دهد. این برگه ها که 
حاوی دلنوشته ها و یادگار مشتری ها هستند، 
هرچند وقت یکبار توسط صاحب کتابفروشی 
جمع آوری و داخل یک دفتر بزرگ نگهداری 

می شود. به گفته مدیر فروش کتابفروشی، این 
کار 3 سال است که رواج پیدا کرده و طرفداران 

پروپا قرصی دارد.  

ابتکار جالبی که در کتابفروشی 

»به نشر« پا گرفته است

رنگین کمان 
دلنوشته ها

هنگام قدم زدن در خیابان انقالب از پشــت 
در شیشــه ای بزرگ نظرم بــه برگه های رنگی 
چســبیده روی دیوار داخل کتابفروشی جلب 
می شود. ابتدا گمان می کنم بخشی از تزئینات 
دیوار کتابفروشــی اســت، اما وقتــی دقیق تر 
می شوم، می بینم روی برگه ها جمله هایی نوشته 
و هرچند نامنظم روی دیوار نصب شده اند، اما در 
اوج بی نظمی، نظم خاصی دارند و کتابفروشــی 
را زیباتر کرده اند. کنجــکاوی  امانم نمی دهد و 
روبه روی در می ایســتم. به محض باز شدن در 
وارد می شوم و ســراغ برگه های رنگی می روم.  
عبارت هــای زیبا با انواع خطــوط روی برگه ها 
نوشته شده است. برخی نامشان را ذکر کرده اند 
و تعداد هم بی نام هســتند. محو تماشا هستم 
که 2 دختر جوان وارد می شــوند و گشــتی در 
کتابفروشــی می زنند و پــس از انتخاب کتاب 
موردنظر، سراغ دیوار می آیند و برگه ای از روی 
میز برمی دارند و مشغول نوشتن می شوند. پس 
از تمام شدن دلنوشته شان آن را روی دیوار نصب 
می کنند. قبل از خروج از کتابفروشی، سراغشان 
مــی روم و پس از معرفی خــودم علت این کار 

را از آنهــا جویا می شــوم. 
یکــی از دخترهــا خودش 
را »مریم رمضانــی« معرفی 
دانشــجوی  که  او  می کند. 
است،  روان شناسی  رشــته 
مشــتری  می گویــد: »من 
به نشر هستم  کتابفروشــی 
و هر بار بــرای خرید کتاب 
به  فرهنگی  یا محصــوالت 
این کتابفروشی بیایم حتمًا 
چیــزی می نویســم و روی 
دیوار می چســبانم.« او این 

کار را ســبب تمدد اعصاب می داند و می گوید: 
»برخی از حرف ها را نمی توان زد و نوشتن آنها 
حــال آدم را خوب می کند. با این کار روانم آرام 
می شــود و به همین دلیل هرچند وقت یکبار 
دوســتانم را با خودم همراه می کنم تا لذت این 
کار را تجربه کنند.« به گفته رمضانی، هرکسی 
بــرای یکبار این کار را انجــام دهد، قطعًا برای 
دفعات بعد لحظه شــماری می کند: »تماشای 
همین برگه های رنگی حال آدم را خوب می کند. 
حــاال اگر بدانید یکی از این برگه ها دلنوشــته 

شماست، قطعًا حس خوبتان چند برابرمی شود.«  
دقایقی در کتابفروشی گشت می زنم تا واکنش 
مشتری ها را رصد کنم. هرکسی وارد کتابفروشی 
می شود، حتی اگر چیزی نخرد، حتمًا سراغ دیوار 
و برگه های رنگی که روی میز قرار دارند، می رود 
و چیزی می نویســد و روی دیوار می چسباند و 

بعد از کتابفروشی خارج می شود. 

خرید کتاب بهانه است
»امیر خرسند« مشتری دیگری است که به 
محض ورود به کتابفروشی سالم و احوالپرسی 
گرمی  با مسئول کتابفروشــی می کند و سراغ 
دیوار مــی رود. از روی میز برگه ای برمی دارد و 
مشغول نوشتن می شــود. صبر می کنم کارش 
تمام شود. کنار می ایســتم و می پرسم: »ثبت 
دلنوشته روی برگه های رنگی چه حسی دارد؟ « 
نگاهــی روی برگــه اش می انــدازد و می گوید: 
»هروقــت دلم می گیرد، به اینجــا می آیم و با 
نوشتن چند خط روی این برگه های رنگی، حالم 
را خوب می کنم. تماشای رنگین کمان کاغذها 
روی دیــوار حال همه را خوب می کند و باید به 
متولیان کتابفروشی به نشر به خاطر این خالقیت 
ساده، اما تأثیرگذار، دست مریزاد گفت.« خرسند 
برگــه را روی دیوار نصــب می کند و می گوید: 
»سال گذشته برای نخستین بار به اینجا آمدم 
و وقتی دیوار دلنوشــته ها 
را دیــدم، تعجــب کردم و 
با خــودم گفتم که چه کار 
بیهوده و عبثی اســت. اما 
االن هر ماه به اینجا می آیم 
و دلتنگی هایم را می نویسم 
و می روم. همین کار ساده 

و کم هزینه سبب تمدد اعصاب و روانم می شود 
و امیدوارم بــرای متولیان فرهنگی و اجتماعی 

الگویی باشد تا از خالقیت 
فـــرهیخته  انســـان های 

بهره ببرند.«

دیواری با 3 سال 
قدمت

مشــغول  همچنــان 
تماشــای دیوار هستم که 
مسئول کتابفروشی نزدیک 
می شود و با جمله »می تونم 
گفت و گو  کنم؟ «  کمکتون 
می گویم  می کند.  شروع  را 
خبرنگار هستم و می خواهم 

در مورد این دیوار و برگه های چسبانده شده روی 
آن بیشتر بدانم. خودش را »مرتضی مدیری« مدیر 
فروش، معرفی می کند و می گوید: »این دیوار در 
کتابفروشی ما به دیوار دلنوشته ها معروف است.«  
از او می خواهم تاریخچــه دیوار را برایم تعریف 
کند که استقبال می کند و می گوید: »این دیوار 
حدود 3 سال قدمت دارد. ابتدا دفتر پیشنهادات 
داشــتیم و از مشــتری هامی خواســتیم برای 
خدمت رسانی بهتر یا ایجاد فضای مطلوب تردر 
کتابفروشــی به ما نظر و پیشنهاد ارائه دهند تا 
اینکه روزی یکی از دوستان به کتابفروشی آمد 
و به جای نوشتن نظر و پیشنهاد، عبارت زیبایی 
در قالب دلنوشته، روی کاغذ کوچکی نوشت و 
روی دیوار نصب کرد. همیــن کار جرقه ایجاد 
دیوار دلنوشــته های کتابفروشی شد.«   طی 3 
سال دلنوشته های زیادی روی دیوار کتابفروشی 
به نشر چسبانده شده است که به گفته مدیری، 

تعداد آنها در طول سال به حدی زیاد می شود که 
3 ماه یکبار آنها را جمع آوری و داخل دفتر بزرگی 
به عنوان یادگاری از مشتری ها نگهداری می کنیم.  
مدیری می گوید: »وقتی مشتری ها دلنوشته ها را 
می نویسند، خودشان را آرام می کنند. نگهداری 
مشتری ها  دلنوشته های  از 
احترام به نظر آنهاســت و 
به خودمان اجازه نمی دهیم 
برگه ها را بیــرون بریزیم.« 
او بــه مــوارد جالبی هم 
می کند:  وعنــوان  اشــاره 
»خیلی از مشــتری ها پس 
اینجامی آیند  به  از مدت ها 
را  دلنوشته هایشــان  و 
جست وجو می کنند. حتی 
مشــتری هایی داشتیم که 
پس از یک ســال به اینجا 
برگشته  و دلنوشته هایشان 
را درخواســت کرده اند. ما هم نوشــته های آنها 
را از داخــل دفتــر پیــدا کرده  و تحویل شــان 
داده ایم. با این کار مشــتری ها متوجه می شوند 
دلنوشته هایشــان برایمان اهمیــت دارد و باور 
می کنند ما بــه آنها و آنچه نوشــته اند احترام 
می گذاریم و با همین کار به ظاهر ساده، اعتماد 
بین 2 طرف زیاد می شود.« طی 3 سال، 3 دفتر 
بزرگ از دلنوشــته های مشتری ها پر شده است 
که در گنجینه کتابفروشــی حفظ و نگهداری 
می شــود. مدیری به این موضوع اشاره و عنوان 
می کند: »برای خــوب کردن حال مردم نیاز به 
انجام کارهای بزرگ و پرهزینه نیســت. با چند 
تکه کاغذ رنگی و فضای مناسب می توان فرصتی 
برای شاد شــدن و تجربه کردن حس خوب را 
فراهم کرد.« تعداد مشتری های کتابفروشی زیاد 
است، اما به گفته مدیر فروش همه آنها تمایلی 
برای ثبت دلنوشته ندارند. او می گوید: »به طور 
میانگین هر روز 5 تا 6 نفر دلنوشته هایشــان را 
روی دیوار می چســبانند و خیلی از مواقع سایر 
مشــتری ها هم می بینند و ترغیب می شــوند. 
برخــی هم عالقه ای به ایــن کار ندارند و فقط 
مقابل دیوار می ایستند و دلنوشته ها را می خوانند 
و عکس یادگاری می گیرند و می روند.« قبل از 
شــیوع بیماری کرونا کاغذ و خودکار روی میز 
کنار دیوار قرار داده می شد، اما مدیری می گوید: 
»بــا اپیدمی  بیماری کرونا بــرای جلوگیری از 
شــیوع آن، خودکار را برداشته ایم و فقط کاغذ 
رنگی روی میز قرار داده ایم. مشتری هامی توانند 
برگه بردارند و با خودکار شخصی دلنوشته شان 

را بنویسند.«

برای خوب کردن حال مردم 

نیاز به انجام کارهای بزرگ و 

پرهزینه نیست و با چند تکه 

کاغذ رنگی و فضای مناسب 

می توان فرصتی برای شاد شدن 

و تجربه یک حس خوب را فراهم 

کرد

هروقت دلم می گیرد، به اینجا 

می آیم. تماشای رنگین کمان 

دلنوشته های روی دیوار حال همه 

را خوب می کند و باید به متولیان 

کتابفروشی به نشر به خاطر این 

خالقیت ساده، اما تأثیرگذار، 

دست مریزاد گفت
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»از فایــل کردن امالک با قیمت هــای غیرمتعارف 
برای فروش و اجاره معذوریم« این نوشته را می توانید 
این روزها پشــت شیشــه برخی از مشاوران امالک در 
پهنه مرکــز ببینید که قدمی بــرای مقابله با افزایش 
افسارگســیخته قیمت امالک در قالب اجاره یا خرید و 
فروش است! این قدم از سوی مشاوران امالک برداشته 

شده تا کمی  از کابوس های مستأجران کاسته شود. 
»ابراهیــم کریمی« یکی از شــهروندان تهرانی که 
همراه همســرش برای اجاره یک واحد مســکونی به 
مشاور امالکی در خیابان کاشان )منطقه 11( مراجعه 

کرده بــا دیدن ایــن نوشــته روی بنر 
زردرنــگ آویزان از دفتر مشــاور امالک 
سرســام آور  خانه  »اجاره بهای  می گوید: 
شده است و هیچ قانونی نرخ تعیین کرایه 
را مشخص نمی کند. صاحبخانه ها دنبال 
کسب پول بیشــتر هستند و مستأجران 
درمانده از تأمین مبالــغ نجومی که این 
روزها از سوی مالکان درخواست می شود 
یا باید برای اخذ وام آواره بانک ها شوند یا 
با داشته های خود به حاشیه شهر بروند.«
او ضمن قدردانی از مشاوران امالکی 
که با نصــب بنرهایی بــا مضمون فایل 
نکردن امالک با قیمت های نامتعارف به 
یاری مستأجران آمده اند، می گوید: »اگر 
این کار به صــورت هماهنگ بین تمامی  
مشــاوران امالک شهر انجام شود، کسی 
نمی تواند درخواســت قیمــت نامتعارف 

کند.«
این شــهروند تهرانــی که کارمند اســت، در ادامه 
می گوید: »شــرایط اقتصادی به اندازه کافی برای همه 
ســخت شده اســت. اگر خودمان هم به خودمان رحم 

نکنیم، زندگی سخت تر و سخت تر می شود.«

 به یاری مستأجران بیایید
»ثریا جعفــری« هم که به اتفــاق دختر نوجوانش 
به فایل هــای خانه های اجاره ای پشــت شیشــه یک 
بنگاه مشــاوره امالک چشــم دوخته با دیدن قیمت ها 
ســری تکان می دهد و می گویــد: »قیمت ها به حدی 
باالســت که دیگر نمی توانیم در منطقه و محله سابق 
خود خانه ای اجــاره کنیم و به ناچار مجبور به کوچ به 

محله های پایین تر هستیم.«
او وقتــی اطالعیــه فایــل نکــردن امالک با 
امالک  مشاوران  توسط  نامتعارف  قیمت های 
خیابــان مالک اشــتر در منطقــه 10 را 
می بینــد، کمی  امیدوار می شــود و 
به  مردم  بایــد  » امروز  می گوید: 
یاری هــم بیایند و دســت 
بگیرنــد.  را  همدیگــر 
کارهــای  این گونــه 
است  فرهنگساز 
می تواند  که 

شرایط زندگی را برای همه آسان تر کند.«
این بانوی تهرانی در ادامه از رســانه ها خواســت تا 
با فرهنگســازی و معرفی این گونــه کارهای داوطلبانه 
زمینــه همگانی شــدن آنها در پایتخــت فراهم کنند 
تا مســتأجران هم بتوانند زیر بار هزینه های ســنگین 

زندگی کمی  قد راست کنند.«

 اجاره گران چراغ کارگاهم را خاموش کرد
تا بحث اجاره بها پیش می آید همه ذهن ها معطوف 
مسکن اجاره ای می شود، اما در بازار سیاه اجاره امالک 
این روزها چــراغ خیلــی از کارگاه های 
تولیدی هم خاموش شــده است. چراکه 
دخــل و خــرج تولیدکننده هــا بــا هم 
نمی خواند. »مصطفی حســینی« یکی از 
تولیدکننــدگان پوشــاک در منطقه 12 
اســت. او که پیش از ایــن برای 14 زن 
سرپرســت خانوار شرایط شغلی مناسبی 
فراهم کرده اســت، از یک ماه گذشــته 
تاکنون به خاطر ناتوانی در تأمین ودیعه 
و اجاره بهای درخواستی مجبور به تعطیل 
کردن کارگاهش شده و به امید معجزه ای 
است برای پیدا کردن مکانی که قیمتش 
بــا جیــب او ســازگار باشــد. مصطفی 
می گوید: »با تعطیل شدن کارگاه تولیدی 
ما، به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش 
افزایش اجاره بها 12 خانوار  محصوالت و 

از نان خوردن افتادند.«
مصطفی وقتی می شــنود عــده ای از 
مشاوران امالک در اتحادی همسو با خودداری از فایل 
کردن امالک با قیمت های نامتعارف سعی بر جلوگیری 
از افزایش اجاره بها دارند، لبخندی تلخ بر گوشــه لبش 
می نشــیند و ادامه می دهد: »با یک گل بهار نمی شود. 
باید تمام مشــاوران امالک به حلقه هــای این زنجیر 

بپیوندند تا امیدی برای مستأجران زنده شود.«

 کار داوطلبانه مشاور امالک 
 قابل قدردانی است

حرف هــای مصطفــی حســینی را »ســید هادی 
اسماعیل زاده« یکی از کاسبان خیابان ولی عصر)عج( در 
منطقــه 6 تکرار می کند. او هم مجبور اســت به خاطر 
افزایش اجاره بها همین روزهــا مغازه اش را تخلیه کند 
و خانه نشین شود: »مالک امســال برای قرارداد جدید 
گفته اســت حدود 100 میلیون تومــان روی ودیعه و 
5میلیون تومان روی اجاره ســال قبل اضافه کنم. مگر 
ممکن است؟ ترجیح می دهم کسب وکارم را تعطیل کنم 

تا اینکه هر ماه دغدغه اجاره مغازه را داشته باشم.«
اسماعیل زاده هم با مشاوران امالکی برخورد داشته 
کــه از فایــل کردن امالک بــا قیمت هــای نامتعارف 
خــودداری می کنند و بــا قدردانی از آنهــا می گوید: 
»مشــاوران امالک اقشاری هستند که در شرایط فعلی 
شاید بیشترین سود را از افزایش کرایه ها ببرند، اما عده 
قابل توجهی از آنها با چشمپوشــی از این سود پویشی 
را در حمایت از مســتأجران به راه انداخته اند که قابل 

ستایش است.«

 مستأجر قرار نیست 
 مشکالت مالی مالک را حل کند

در ادامه این گزارش ســراغ مشــاوران امالکی 
پابه میــدان بــرای حمایت از مســتأجران هم 
رفتیــم. »صابــر فراهانــی« یکــی از این 
آنهاســت که در محله منیریه با نصب 
بنری زردرنگ اعــالم کرده امالک 
فایل  را  نامتعــارف  با قیمت هــای 
نمی کند! با ســبیل های ســفید و 
پرپشت که خطی از دود سیگار رنگ 
آنها را به زردی کشــانده است، همین طور 
کــه روی صندلی چرمــی  و زهواردررفته 
مغازه اش تکیه زده، می گوید: »نمی شــود 
هرکســی هرچه دلش خواســت به عنوان 
اجاره بها یا قیمت فــروش اعالم کند. اگر 
اجازه بدهیــم این روند ادامــه پیدا کند، 

سنگ روی ســنگ بند نمی شــود. ما مردم ایران همیشه 
پشــت هم بوده ایم. قرار نیست خودمان به جان خودمان 

بیفتیم و پوست همدیگر را بکنیم.«
او دفترچه بزرگی را باز می کند که حکایت از بی رونقی 
کســب و کارش دارد، اما می گوید: »بــه هر قیمتی حاضر 
به کسب درآمد نیســتم. شرایط مســتأجران مانند آدم 
گیرکرده زیر چرخ های یک گاری ســنگین اســت که هر 
روز بارش بیشــتر می شود و فشــار بیشتری به سینه اش 

وارد می شود.«
با همان لهجــه لوطی منش خــودش ادامه می دهد: 
»قرار نیســت مستأجر تمام مشــکالت اقتصادی مالک را 

حل کند.«

 اجاره های فعلی 
 از توان کارگران خارج است

در منطقه 10 نیز تعداد مشاوران امالکی که به پویش 
فایــل نکردن امالک با قیمت های نامتعارف پیوســته اند، 
کم نیســت. »غالمحســین منوری« یکی از این مشاوران 
اســت که می گوید: »وضعیت اقتصــادی خانوارهایی که 
در منطقه ما ســکونت دارند، مشــخص است. بیشتر آنها 
وضعیت اقتصادی متوسط رو به پایین دارند و نمی توانند 
قیمت های امروز را برای اجاره یک واحد مسکونی تأمین 
کنند. اگر تا ســال گذشته می شد در این منطقه با حدود 
40 میلیون تومان خانه ای را رهن کامل کرد، امسال باید 
عــالوه بر این مبلغ حدود 1/5 میلیون تا 2 میلیون تومان 
هم اجاره بهای ماهانه پرداخت کرد. آیا واقعًا پرداخت این 

اجاره بها برای جامعه کارگری امکانپذیر است؟«
او و همکارانــش در منطقــه تصمیــم گرفته اند برای 
همراهــی با مســتأجران و متقاعد کــردن صاحبخانه ها 

اقــدام کنند، حتــی اگر ایــن اقدام به 
ضرر خودشــان تمام شود. منوری ادامه 
می دهد: »ما هیــچ یک از امالکی را که 
فایل  شــده،  قیمت گذاری  غیرمنصفانه 
نمی کنیم و اجازه نمی دهیم معامله ای به 
ضرر قشــر ضعیف جامعه صورت بگیرد. 
الزم اســت دولت هم به یــاری ما بیاید 
و با تعییــن نرخ نامه هایی برای اجاره بها 

یاریگر مستأجران باشد.«

 همراه هم 
 در جنگ اقتصادی باشیم

یکی دیگر از همــکاران آقای منوری 
که در ســوی دیگر خیابان مالک اشــتر 
به فعالیت مشغول اســت، بیت معروف 
ســعدی، بنی آدم اعضای یک پیکرند، را 
می خواند و می گوید: »نباید این شــعر را 
فقط موقع زلزله و سیل در کشور خواند. 
چرا کســی این زلزله ای را که در زندگی 

مســتأجران رخ داده و خانه ویرانشــان 
کرده، نمی بیند؟ نمی شــود یک پدر یا 
یک زن سرپرست خانوار از صبح تا شب 
کار کند و در نهایت تمام درآمد را بابت 
اجاره بها بپردازد. باید به داد مستأجران 

رسید.«
او هم بنــری به شیشــه مغازه اش 
نصب کرده با این مضمون که امالک با 
قیمت هــای نامتعارف را فایل نمی کند! 
نــدارد، می خواهد ملک  شــوخی هم 
رفیقش باشــد یا بــرادرش. می گوید: 
»امروز درگیر جنگ اقتصادی هستیم. 
چطور در 8 سال دفاع مقدس همه هوای 
هم را داشتند و به هم کمک می کردند 
تا کسی سرگرســنه به زمین نگذارد؟ 
امروز هم همین کار را باید انجام دهیم. 
مالکان باید مستأجر خود را درک کنند 
و اجــازه ندهند پدر یــا مادری در این 

شرایط شرمنده خانواده اش شود.«

  هرسال تابستان و در فصل جابه جایی، تأمین ودیعه مسکن و پیدا 
کردن سقفی برای زندگی با اجاره بهایی منطقی دغدغه مستأجران بود. 
این دغدغه امسال با شرایط خاص اقتصادی و افزایش افسارگسیخته 
قیمت مســکن دیگر یک دغدغه ســاده و معمولی نیست، بلکه به 
یک ترس و وحشــت در اجاره نشین ها تبدیل شده است. از آنجا که 
نمی توان انتظار داشت طرح های دولت برای آرام کردن بازار مسکن و 
کمک به مستأجران به تابستان امسال قد دهد، همه امید این قشر به 

همدلی و همراهی صاحبخانه ها و مشاوران امالک است. 

گزارش همشهری محله از پویش
مردمی مشاوران امالک 

در حمایت از مستأجران

قیمت های 
نامتعارف را 
نمی پذیریم

منطقه11

فاطمه عسگری نیا - زینب زینال زاده

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران

نیاز به فرهنگسازی 
در بخش مسکن

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک شهر تهران نیز 
در گفت و گــو با خبرنگار ما ضمــن قدردانی از حرکت 
خودجوش و مردمی  برخــی همکاران خود در مناطق 
مرکزی پایتخت می گوید: »درســت است امروز قیمت 
مســکن در بخش فــروش و اجاره دســتخوش برخی 
سیاســت های غلط مدیریتی و شیطنت ها شده است، 
اما اگر مردم دســت به دست هم دهند، می توانند این 

بازار را کنترل کنند.«
»حســام عقبایی« با اشــاره به حرکت خودجوش 
مشــاورین امــالک می گوید: »این نخســتین قدم در 
راســتای مقابله با قیمت های کاذب مسکن در جامعه 
است. ما برای حصول نتایج بهتر در این بخش نیازمند 
فرهنگســازی هســتیم و تمام فعالین حوزه فرهنگ و 
خّیران باید پای کار بیایند و هرکســی با ابزاری که در 
اختیار دارد در جهت   ترویج فرهنگ مهربانی در جامعه 

قدمی  بردارد.«
او بــا اشــاره بــه پیشــینه فرهنگــی ایرانیان در 
دســتگیری از همنوعان می گوید: »امروز بخش قابل 
توجهی از جمعیت کشــور و پایتخت مستأجر هستند؛ 
افرادی که به جرئت می توان از آنها به عنوان نخستین 
خســارت دیدگان جنگ اقتصادی یاد کرد. آنها امروز 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند دستگیری و همراهی 

هستند.«
عقبایی با تأکید بر ضــرورت تصویب قوانینی برای 
کنترل قیمت اجاره، می گوید: »دولت و مجلس باید با 
تعیین سقفی مشخص برای قیمت اجاره  زمینه تأمین 
خانه با قیمت  عادالنه را برای همه مســتأجران فراهم 

کنند.«
عقبایی بر این باور اســت که اگر در حوزه مســکن 
مردم وارد میدان شــوند و از ایجاد بازار ســیاه در این 
بخش خودداری کنند، بسیاری از مشکالت موجود در 

این بخش حل می شود. 

 امروز باید 
مردم به یاری 

هم بیایند و 
دست همدیگر 

را بگیرند. 
این گونه کارهای 
فرهنگساز است 

که می تواند 
شرایط زندگی 
را برای همه 
آسان تر کند

نایب رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک شهر 

تهران: درست است 
امروز قیمت مسکن 
در بخش فروش و 

اجاره دستخوش برخی 
سیاست های غلط 

مدیریتی و شیطنت ها 
شده است، اما اگر مردم 
دست به دست هم دهند 

می توانند این بازار را 
کنترل کنند
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رفاقتی

درخشش نادری در خیابان جمهوری اسالمی
وقتی برای نخســتین بار »خاچیک مادیکیانس« 
تصمیم به تأسیس کافه در خیابان جمهوری اسالمی 
گرفت، به دلیل اینکه نام خیابان جمهوری اسالمی در 
آن زمان نادری بود، نام کافــه نادری را روی تابلوی 
آن نوشــت. آن روزها هیچ کس تصور نمی کرد روزی 
استقبال از این مکان ها آنقدر زیاد می شود که هر روز 
یک کافه در شهر راه اندازی کنند. این کافه از گذشته 
تاکنون 2 ســالن دارد و به طور همزمان 140 نفر در 
سالن هایش پذیرش و پذیرایی می شوند. در سالن اول 
فقط قهوه و چای و دســر سرو می شود و سالن بعد 
جایی برای غذا خوردن است.  پس از باز شدن درهای 
کافه نادری روشــنفکرانی مانند »صــادق هدایت«، 
»بزرگ علــوی«، »احمد فردید«، »جالل آل احمد«، 

»سیمین دانشور«، »نیما یوشیج« و »شهریار« مهمان 
آن شدند و در گذر زمان این کافه به پاتوق های ادبی 

و دورهمی های روشنفکرانه تبدیل شد. 

شایعه ای چون قهوه تلخ
چراغ های دیواری متصل شده با زنجیره های کوتاه 
و صندلی های لهستانی و چیدمان این کافه به گونه ای 
اســت که اگر یکبــار به آن قدم بگذارید، مشــتری 
پروپاقرص آن می شوید. وقتی بوی قهوه ناب مشامتان 
را نوازش  دهد، مطمئن باشید دیگر نمی توانید آن را 
فراموش کنید. همین ویژگی های منحصربه فرد کافه 
نادری ســبب شــده هر روز به تعداد مشتری هایش 
افزوده شود؛ کســانی که به اینجا می آیند تا در یک 
فضای آرام و دنج قهوه ای بنوشــند و با دوستانشان 

منطقه12

دورهمی های ادبی  

گپ بزنند. مروری برتولد نخستین کافه طهران در خیابان جمهوری اسالمی
اکثر افرادی که به این کافه می آیند، مشتری های 
ثابــت هســتند و به محض نشســتن روی صندلی 
می گویند: »همان همیشگی.« ارتباط دوستانه ای بین 
کارکنان کافه و مشــتری ها برقرار شده است. همین 
ارتباط صمیمی در  سال 1386 باعث شد تا مشتریان 
و دوستداران کافه در مقابل خبر تخریب این بنا، غوغا 
به پا کنند و این خبر را به قهوه تلخ تعبیر کنند. این 
اتفاق در حالی نزدیک به وقوع بود که بنای کافه سال 
1382 ثبت ملی شده است و هیچ کس نمی تواند آن 
را تخریب کند. البته خبر تخریب کافه نادری خیلی 
زود تکذیب شد، اما این آخرین باری نبود که چنین 

خبری پخش می شد. 

تکرار خبر تخریب در سال 96
بار دیگر پس از 14 ســال یعنی آذر سال 1396 
موضوع تفکیک حیاط هتل و کافه نادری و دیوارکشی 
رسانه ای می شــود. »محمدجواد حق شناس« عضو 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر 
تهران به این خبر واکنش نشان می دهد و می گوید: 
»کافــه نادری یکی از مهم ترین پاتوق های تاریخی و 
فرهنگی مردم تهران است. هتل، قنادی و کافه نادری 
ثبت ملی شــده اند و تهرانی ها از آن خاطره دارند. در 
واقع بخش مهمی  از تاریخ ادبیات و روشنفکری ایران 
در این محل شکل گرفته است.« او خواستار حفاظت 
از این بنای تاریخی می شــود و می گوید: »شــورای 
اسالمی  شهر تهران اجازه نمی دهد یک آجر از کافه 
نادری به عنوان بخشی از هویت مردم تهران کم شود 
و از هرگونه فعالیت که منجر به تخریب این بنا شود، 

جلوگیری می کند.«

پویشی برای حفاظت از کافه نادری
کافــه نادری پــس از 93 ســال، دیگر فقط یک 
کافه برای دورهمی های دوســتانه نیست. این کافه 
به بخشی از هویت تهران تبدیل شده است؛ کافه ای 
که برگه هایی از تاریخ را در دل نهان کرده اســت و 
می تواند میراثی برای آیندگان باشــد. این کافه یک 
مکان گردشگری محسوب می شــود و گردشگرانی 
که برای تماشای دیدنی های خیابان سی تیر به این 
بخش از تهران وارد می شوند، حتمًا به کافه نادری سر 

می زنند و قهوه ای می نوشند. 
 در روزهایی که بناهای ثبت ملی  شده ، حال  و  روز 
خوبی ندارند و یکی پس از دیگری در آستانه تخریب و 
نابودی قرار گرفته اند، طرفداران این کافه پویش »دفاع 
از کافه نادری« را راه اندازی کرده اند؛ اعضای این پویش 
قصد دارند از طریق آن حمایتشــان را از این کافه به 
مسئوالن اعالم کنند و از صدور مجوز برای تحریب و 

نوسازی آن جلوگیری کنند. 

در را بــاز می کنیــم و وارد می شــویم. نور کمی 
 داخل کافه می تابد. مشتری ها مشغول گپ و گفت اند. 
صندلی های خاص زیر نور چراغ های قدیمی که روی 
دیوار نصب شــده اند، چشم هر مشــتری را نوازش 
می دهد. ســفارش قهوه می دهیم و تا آماده شــدن 
آن، نگاهــی به دور وبر و دکوراســیون داخلی کافه 
می اندازیم. برای نخســتین بار اســت که وارد کافه 
نادری می شویم و به همین دلیل تصوری از تغییرات 
انجام شده یا نشده داخل آن نداریم. همچنان مشغول 
تماشــای عکس های نصب شــده روی دیــوار کافه 
هستیم که دختر و پسر جوانی وارد می شوند و دختر 
با تعجب می گوید: »وای اصاًل عوض نشــده! « همین 
یک جمله برایمان کافی اســت تا بدانیم کافه نادری 

هنوز چهره چند سال پیشش را حفظ کرده است. 
قدمــت این کافه به ســال 1306 بــاز می گردد. 
ســال های خیلی دور که هنوز نام و اثری از کافه در 
ایران نبود، مردم در قهوه خانه دور هم جمع می شدند 
و به بحــث و گفت و گــو می پرداختنــد. قهوه خانه 
»یوزباشــی« که پشت  شــمس العماره  قرار داشت، 
یکی از معروف ترین قهوه خانه ها بود که  شــاهزادگان  
و اعیان به آنجا می رفتند و پای نقل شاهنامه خوانان 
و  »ایلچی«  »قنبــر«،  قهوه خانه های  می نشســتند. 
باغچه »علی جان« هم در دوره قاجار و پهلوی بسیار 
معروف بودند. در گذر زمان شــکل و شــمایل این 
پاتوق ها تغییر کرد و ســال 1306 نام نخستین کافه 

نقل محافل شد. 

  کافــه در لغتنامه های متفــاوت معناهای 
مختلفی دارد، اما معنای عمومی  آن به معنای 
مکانی برای نشســتن و قهوه خوردن است؛ 
مکانی که ایــن روزها به محــل پاتوق ها و 
دورهمی های دوستانه تبدیل شده و به دلیل 
استقبال نسل نوجوان و جوان هر روز به تعداد 

کافه های کالنشهر تهران به ویژه در مناطق 
مرکزی افزوده می شود. »کافه نادری« نامی  
آشنا برای پایتخت نشینان است. این کافه 
در ســال 1306 توسط یک مهاجر ارمنی 

به نام »خاچیــک مادیکیانس« در خیابان 
جمهوری راه اندازی شد و سال 1382 به ثبت 
ملی رســید. طی 93 سال خاطرات زیادی در 

کافه نادری شــکل گرفته است و به همین 
دلیل تورق سرگذشــت این کافه خالی از 

لطف نیست.  

زینب زینال زاده
انجام کارهای مشترک همراه با فرزندان 
نکتــه بســیار مهمی  اســت کــه برخی از 
والدین بــه آن بی توجه اند یا آن را بی تأثیر 
و کم اهمیت می دانند. انجــام این کارهای 
مشترک در روزهایی که ویروس کووید 19 
بی مهابا جوالن می دهد و چاره ای جز ماندن 
کــودکان در خانه نیســت، می تواند نتایج 
مطلوبی به همراه داشــته باشد. برای جلب 
مشارکت فرزندان بهتر است والدین حداقل 
هفته ای یک بار کاری را به آنها محول کنند. 
انجــام این کار مشــارکتی می تواند از تهیه 
یک وعده غذایی تا نظافت عمومی  منزل یا 
ساخت یک وسیله مورد نیاز خانه، متنوع و 

گوناگون باشد. 
نوع فعالیت در نظرگرفته شده باید تا حد 
امکان مورد عالقه تمام افراد خانواده باشــد 
تا انگیزه همکاری بین فردی افزایش یابد و 
از نتیجه عملکرد نیــز افراد خانواده به یک 

میزان بهره مند شوند. 
ترتیب دادن این فعالیت مشترک عالوه 
بر پر کردن اوقاتی که افراد خانواده در کنار 
یکدیگر هســتند، می تواند از یک سو سبب 
عمیق تر شــدن روابط بین اعضای خانواده 
شود و از ســوی دیگر تمرکز روی موضوع 
استرس زای گسترش و شیوع بیماری کرونا 

را کم  کند. 
توصیه بعدی این اســت که والدین باید 
در مورد استفاده از بازی های رایج دیجیتال 
و کامپیوتری همچنین اســتفاده نوجوانان 
از اینترنت دســت و دلبازی بیشتری داشته 
باشــند؛ چراکــه محدودیت هــای موجود 
امــکان انتخاب های متنــوع را کاهش داده 
اســت. والدین باید ایــن حقیقت را در نظر 
بگیرند و با توجه به شرایط موجود در مورد 
اینترنت و بازی های کامپیوتری  از  استفاده 
تصمیمات درســتی بگیرند. نکته مهم این 
اســت که والدیــن باید نظارت خــود را بر 
عملکرد فرزنــدان در فضای مجازی اعمال 

کنند. 
مورد دیگر این است که عملکرد فرزندان 
آینــه تمام نمای چگونگــی عملکرد والدین 
اســت. بنابراین، برای پیشــگیری از ایجاد 
اضطراب و اســترس در ایــن وضعیت الزم 
اســت که ابتدا والدین هیجانات، استرس و 
اضطراب خود را کنتــرل و از انتقال آن به 
والدینی که  فرزندانشــان جلوگیری کنند. 
با هیجانات منفی مانند ترس و وحشــت و 
اســترس اخبار مربوط به بیماری را دنبال 
و دربــاره آن با دیگــران صحبت می کنند، 
همین احساســات و هیجانات را به فرزندان 

خود نیز انتقال می دهند. 
 در مباحث قبل بــه تفصیل به اهمیت 
حفظ آرامش درونی و شاد بودن برای حفظ 
سالمت روان و همچنین ارتباط مستقیم آن 
با باال بردن ایمنــی بدن در برابر بیماری ها 
پرداخته ام. در اینجا نیــز یادآوری و تأکید 
می کنم که در شــرایط فعلی که بشر هنوز 
راه کامل مقابله با این بیماری را به دســت 
و  مطمئن ترین  پیشــگیری،  است،  نیاورده 
کم هزینه ترین راه است. لذا با باال نگه داشتن 
ســطح آرامش خانواده و کنترل و مدیریت 
استرس های جاری، از کاهش سطح ایمنی 
بدن خود و افراد خانواده جلوگیری و فضای 

امنی برای در خانه ماندن فراهم کنید. 
* روان شناس بالینی، فیلم درمانگر

با بخشــی از تمرین که مربوط به معلم و 
مربی است شــروع می کنیم. معلم در تمرین 
حتمًا باید حجم تمرین و شــرایط هنرجو را 
در نظــر بگیرد؛ چراکــه هنرجوها با یکدیگر 
متفاوتند و با توجه به توانایی هایشان نمی توان 
برای همه به طور یکســان تمریــن ارائه داد. 
پس مربی باید با توجه به ســطح یادگیری و 
سطح شرایط هنرجو درس دهد و از او تمرین 
بخواهد. عالوه بر آن، مربی باید کاماًل هنرجو 
را توجیــه کند که اصاًل چرا تمرین می کند و 
این تمرینات چه سودی می تواند داشته باشد. 
وظیفه خانواده این است که شرایط بسیار 
آرامــی را در خانه برای هنرجو فراهم کنند تا 
بتواند زمان تمرین در آرامش باشد و با تمرکز 
تمرین کند. خیلی از مواقع هنرجو برای تمرین 
وقت می گذارد، اما تمرین ها با آرامش و تمرکز 
همراه نیســت و به همین دلیل نتیجه خوبی 
حاصل نمی شــود. پس خانواده با فراهم کردن 
بهترین شرایط می تواند بر تمرین و یادگیری 
بهتر هنرجو تأثیرگذار باشــد. موضوع دیگری 
که خانواده باید مدنظر قرار دهد، اســتفاده از 
وسایل کمک آموزشی است. این وسایل سبب 
می شوند هنرجو دیرتر خسته شود و در نتیجه 
در یادگیری  تأثیر دارد و به آن کمک می کند. 
مهم ترین نقش را در فرایند تمرین خود هنرجو 
ایفا می کند. هنرجــو می تواند خیلی راحت با 
توجه به ســطح یادگیــری اش تصمیم بگیرد 
چقدر نیاز به تمرین دارد و با برنامه ریزی درست 
بهترین زمان و وقت روز را به تمرین اختصاص 
دهد. این تمرینات مختص موسیقی نیست و 
هنرجو بایــد بتواند تمام کارهای روزمره اش را 
اولویت بندی کند و زمانی را به تمرین هر آنچه 

قصد یادگیری آن را دارد، اختصاص دهد. 
مدت زمان تمرین هم مهم است. بهترین 
زمان برای یادگیری حدود یک ساعت است، 
چون 20 دقیقه طول می کشــد تا ذهن برای 
شروع تمرین آماده شود. تمرین های کوتاه و 
بریده بریده اصاًل تمرین های مناسبی نیستند 
و بهتر اســت زمان تمرین  حدود یک ساعت 

یا بیشــتر باشد. البته باز هم تأکید می کنم با 
توجه به شرایط هنرجویان این زمان می تواند 
متفــاوت باشــد. تمرین پرفشــار و یک روزه 
نتیجه خوبی برای هنرجو بــه دنبال ندارد و 
باید تمرین در طول هفته و به صورت مستمر 
صورت بگیرد.   باور دارم تمرین کردن مانند 
غذا خوردن است. نمی توان یک روز زیاد غذا 
خــورد و روز بعد اصاًل غذا نخــورد. بنابراین 
تمرین هم باید مستمر و روزانه و هم با آرامش 

و تمرکز انجام شود. 
* مؤسس و رهبر ارکستر کوبه ای کودک »سفید 
کوب«

  همان طور که هفته پیش گفته شد، این هفته می خواهیم به موضوع تمرین بپردازیم. 
تمرین کردن شــامل چند بخش است که بخشــی مربوط به مربی، بخشی مربوط به 
خانواده و بخشــی هم به عهده هنرجو اســت که در اینجا به طور کامل در مورد آنها 

توضیح می دهم. 

  هفته گذشــته در مورد چگونگی واکنــش والدین به فراگیری بیمــاری کووید 19 و 
فرزندانشان مواردی را ذکر کردم. این هفته قصد دارم در مورد چگونگی حمایت از کودکان 

و نوجوانان در دوره همه گیری کرونا با والدین و مخاطبان توضیحاتی بدهم.  

پوریا شیرینگو*

 تمرین همراه با 
آرامش و تمرکز  

 مهار اضطراب در خانواده ها  3 بایدها و نبایدها در آموزش موسیقی به کودک 4

کودکان را در کارهای خانه 
شرکت دهید

نخستین میزبان نادری

بنفشه حیرت نگاری*
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کتابخوانی

خانه نشینی با دختر ماه
گرم  روزهای  ایــن  در 

بلند تابستانی که 
فاصله  رعایــت  برای 
اجتماعی باید تا جای 
ماند،  خانه  در  ممکن 
کتابخوانــی یکــی از 
بهترین گزینه ها برای 
فراغت  اوقات  گذران 
»فاطمــه  اســت. 
تیمــوری« مســئول 
فرهنگسرای  کتابخانه 
خانــواده، بــرای این 

روزهــا مطالعه کتاب »دختر ماه« را پیشــنهاد 
می دهد. کتاب »دختر ماه« از مجموعه داســتان های 
ریحانه نوشته »سارا عرفانی« است. این کتاب روایتی 
داستانی از زندگی حضرت معصومه)س( است. در این 
کتــاب زندگی حضرت معصومــه)س( از بدو تولد تا 
مهاجرت و  شهادت روایت می شود و  نویسنده کوشیده 
تا هم داســتان روان و خوش خوانی بنویســد و هم 
نوجوان ها را با زندگی بانوی بزرگوار اهل بیت)ع( آشنا 

کند. 

پیشخوانپیشخوان

نخســتین مبدع کافــه  و صادرکننده آن به بقیه 
کشــورها فرانســوی ها بودند. اما پای کافه ها چطور 
به ایران باز شــد؟ این اتفاق حکایــت جالبی دارد. 
نخســتین کافه در ایران زمانی باز شــد که خبری 
از گرانــد هتل ، اللــه زار و کافه نــادری نبود. 110 
 ســال پیش »حاج غالمحســین موالیی« با ساخت
»کافه لقانطه«  بانی راه اندازی و شــکل گیری کافه ها 

در ایران می شود. 
 او به دلیل زندگی در استانبول با کافه داری مدرن 
اروپایی کاماًل آشــنا بود و نخســتین کافه آبرومند 
تهران را در شــمال غربی باب همایون که نخستین 
خیابان مشــجر با چنارهای سر به فلک کشیده بود، 
راه اندازی کرد. این کافه با حوض های کاشــیکاری و 

فواره های رنگیــن و گل و گلدان های زیبا، فضایی متفاوت از قهوه خانه قاجاری پاتوق اهالی 
کوچه و بازار داشت. وجه تمایز این کافه با سایر قهوه خانه ها سرو بستنی و انواع شربت مانند 

شربت به لیمو، سکنجبین، آلبالو و ریواس به غیر از چای، قهوه و قلیان بود. 
مدتی بعدغالمحسین خان دومین و سومین کافه  لقانطه را حوالی مجلس راه اندازی کرد. 
کافــه لقانطه مجلس در عمارت نظامی  متروکه وزارت جنگ جــان گرفت و پذیرای اعیان، 

اشراف، رجال اداری واالمقام، فرنگ دیده ها، روزنامه نگاران و نویسندگان شد. 

با رعایت الگوی صرفه جویی 
امکان پذیر می شود 

گذر از تابستان 
بدون قطع آب 

همزمان با شــروع تابســتان برای 
بهــره وری بهینــه از منابــع انرژی و 
آشــنایی شــهروندان بــا روش های 
صحیح الگوی مصــرف آب، دور های 
آموزش مجازی در سرای محله برگزار 

می شود. 
این روزها با توجه به شــروع فصل 
گرما و شــیوع بیمــاری کووید19 به 
طبع مصــرف آب افزایــش یافته که 
نیازمنــد مدیریت صحیح از ســوی 
شهروندان اســت. مدیر روابط عمومی  
و آمــوزش همگانــی شــرکت آب و 

فاضالب منطقه 4 با بیان 
این مطلــب افزود: »طرح 
مصرف  آموزش  تابستانی 
بهینه آب با توجه به شیوع 
به صورت  کرونــا  ویروس 
آنالین در صفحات فضای 
مجــازی شــهرداری ها و 
ســرای محله ها در حال 

اجراست.«
»محســن  گفته  بــه 

گرزین« بــا توجه به وضعیت بیماری 
کووید 19 در کشــور، به ویژه تهران، 
و لــزوم صرفه جویــی در مصرف آب، 
آشنایی شــهروندان با مواردی مانند 
حفــظ و نگهداری منابع آب، ضرورت 
کامل شــبکه جمــع آوری  اجــرای 
به چرخه  آب  بازچرخانــی  فاضالب، 
طبیعــت از طریق تصفیــه فاضالب، 
استفاده از فاضالب خاکستری و نقش 
مؤثر آن درکاهش چشمگیر هدررفت 

آب شیرین ضرورت دارد. 
گرزیــن همچنیــن با اشــاره به 
میزان اســتاندارد استفاده هر خانواده 
از انشــعاب آب توضیح داد: »الگوی 
مصرف در مصارف خانگی به ازای هر 
خانوار 14 مترمکعب در ماه است و در 
مصارف غیرخانگی ظرفیت مجاز برای 
مصــرف در قبض آب بها درج شــده 
است. بنابراین در واحدهای مسکونی و 
غیرمسکونی مصرف آب بیش از الگوی 
مصرف مشمول تعرفه باالتر می شود.«

این مدیر از شهروندان درخواست 
کرد تا در زمــان پیک مصرف آب در 
ســاعت های 11 تــا 14 و 18 تا 22 
برای سعی کنند با برنامه ریزی، میزان 
مصرف آب را در این ساعت ها کنترل 

کنند و کاهش دهند. 
مدیــر روابط عمومــی  و آمــوزش 
همگانی شــرکت آبفــا )4( در پایان 
اضافه کرد: »مشــترکان محدوده آبفا 
)4( می توانند بــرای ثبت و پیگیری 
حوادث با شماره 122، ثبت و پیگیری 
شکایات با شــماره 55811004 و یا 
با ســامانه پیامکی ارتباط مستقیم با 
مدیرعامل آبفای منطقه4 با شــماره 

200004122 تماس بگیرند. 

خبر

دانلود رایگان 300 نسخه کتاب خطی 

برای دســتیابی پژوهشگران، اندیشمندان 
و نسخه شناســان بــه قدیمی تریــن نســخ 
خطــی موجود در ایران و همچنین آشــنایی 
عالقه مندان به فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی 
از ســوی کتابخانه و موزه ملــی ملک، امکان 
دانلود رایگان 300 نســخه کتــاب خطی در 

فضای مجازی فراهم شد. 
مدیرعامــل کتابخانه و مــوزه ملی ملک، 
موقوفه آستان قدس رضوی، با اعالم این خبر 
افزود: »با توجه به شرایط فعلی جامعه و وجود 
بیماری »کووید19 « و فاصله گذاری اجتماعی، 
این اقدام فرهنگی بــرای ارائه خدمات بهینه 

و تــداوم خدمات غیرحضوری به شــهروندان 
انجام شد.« به گفته »  دکتر غالمرضا خواجه« 
300 نســخه  کتاب خطی ارزشمند با موضوع 
علوم و دانش های قدیم از سده های نخستین 
ایــران دوران اســالمی  تــا روزگار قاجار در 
وبسایت کتابخانه و موزه ملی ملک بارگذاری 
شده اســت. این نســخه ها کمک بزرگی به 
عالقه منــدان به پژوهش هــای علمی  به ویژه 
دانش های اسالمی ـ ایرانی می کند. شهروندان 
 برای تماشــا و دانلود این کتاب ها به نشــانی
مـــراجعه   www.malekmuseum.org

کنند. 

رویداد فرهنگی 

محسن گرزین
مدیر روابط عمومی  
و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضالب 
منطقه 4

هویت 

لقانطه؛ سوغات حاج غالمحسین موالیی 

بهاره خسروی

آموزش 

دوره های تابستانی 
فصل تابستان از راه رســید تا با گرمایش بازار 
برنامه های آموزشــی و فرهنگی داغ تر شــود. 
مدیریــت فرهنگی و هنری تکــه دهم پایتخت برای 
تابســتان امســال کلی برنامه آموزشــی پر و پیمان 
تدارک دیده است. این دوره های آموزشی شامل زبان 
انگلیسی، علوم رایانه، قرآن و حدیث، هنرهای دستی، 
هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، ورزش، موسیقی، 
مهارت های اجتماعی و فرهنگی و مشاوره های فردی 
و خانوادگی اســت. شــهروندان منطقــه 10 برای 
بهره مندی از این دوره ها می توانند به میدان بریانک، 
خیابان شــهید دعوتی، خیابان شهید امیرقلی نیکو، 
فرهنگسرای عطار نیشابوری مراجعه کنند. همچنین 
برای کســب اطالعات بیشــتر می توانند با شــماره 

55716776 تماس بگیرند. 

خالقیت 

کندوکاو
اگر دنبال کشف استعداد و خالقیت فرزندانتان 
هستید، کارگاه آموزشی »کندوکاو« فرهنگسرای 
سرو را از دســت ندهید. فرزندان شما در این کارگاه 
آموزشــی می توانند با کندوکاو و به کارگیری قدرت 
تخیلشــان، اســتعداد های خــود را بــروز دهنــد. 
شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی که با حضور 
»دکتر علیرضــا رحیمی« از اســتادان علوم تربیتی 
برگزار می شود، می توانند با جست وجو و کنجکاوی، 
گفت و گــو، بــازی، خوانــدن و نوشــتن، خالقیت و 
استعداد هایشــان را پرورش دهند. کارگاه آموزشــی 
کندوکاو برای گروه سنی 7 تا 15 سال روزهای شنبه 
و دوشنبه از ســاعت 10 تا 12 در فرهنگسرای سرو 
برگزار می شــود. والدین برای نامنویسی فرزندانشان 
می توانند به نشانی خیابان ولی عصر)عج(، ضلع شمالی 
پارک ســاعی، کوی ســاعی دوم فرهنگسرای سرو 
مراجعه کنند یا برای هماهنگی با شماره 88881879 

تماس بگیرند.


