
 گالیه اهالی درکه از پیامدهای معضل 
کمبود جای پارک در خیابان های محله 

همیشه پای گردشگران 
در میان است

صدای آژیر خودرو آتش نشــانی که گرفتار ترافیک شده و برای رسیدن به 
صحنه حادثه بی تابی می کند، تمام خیابان را پر کرده است. خودروها تا حد 

امکان، خود را از سر راه خودرو آتش نشانی کنار کشیده اند...
شنبه
25 مرداد 1399
سال شانزدهم/ شماره 764-765
16 صفحه

3

1

2

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

صفحه 4صفحه 5

ور
دپ

سی
د 

حم
: ا

س
عک

به بهانه تغییر نام یک بوستان، مهمان خانه 
استاد »ابراهیم قنبری مهر« سازنده چیره دست ساز شده ایم

خیابان شریعتی از ابتدای ساخت تاکنون 
خیابانی مهم در پایتخت بوده است

تغییر نام بوستان »شــقایق« به »شقایق مهر« پس از پیشنهاد جمعی از 
موســیقیدانان و تصویب اعضای شورای شهر تهران، به همت شهرداری 

منطقه 2 انجام شد. هدف از تغییر نام این بوستان...

هنوز هم بعضی از اهالی تهران خیابان دکتر شــریعتی را به نام جاده شمیران 
می شناسند؛ نخستین جاده ای که از دارالخالفه به سمت شمیران کشیده شد و 

تا اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی جاده ای خاکی بود.

»شقایق مهر«
نامی به پاس قدردانی

داستان 
جـاده قـدیم

صفحه 5

»کیانا باقرزاده« قهرمان و عضو تیم ملی شمشیربازی 
ساکن محله سعادت آباد است 
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صفحه 6

صفحه 14

 3
  2

مناطق   1  



3 شنبه  25 مرداد 1399   شماره 764-765 2 3  شنبه  25 مرداد 1399   شماره 764-765 
  2

مناطق   1  
 3

  2

مناطق   1  

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

سردبیر روزنامهصفحه آرا

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

برای   3 منطقــه  شــهرداری 
سوءاســتفاده  از  پیشــگیری 
به عنوان  کــودکان  از  پیمانــکاران 
زباله گــرد، طرح »ناظران ســامت 
کــودک« را راه اندازی کرده اســت. 
»کاظم کمالی نســب« معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 
گفت: »اجــرای این طرح توســط 
خانه های سامت محله های منطقه 
3 برای منع بــه کارگیری کودکان 
کمتــر از 18ســاله در جمع آوری 
پسماند توســط پیمانکاران با هدف 

ارتقای سامت کودکان از مرداد ماه آغاز شده است و تا پایان سال ادامه 
دارد.« 

وی از ظرفیت هــای موجــود در منطقه برای اجــرای این طرح گفت: 
»طرح ناظران ســامت با به کارگیری ظرفیت هــای موجود در منطقه 

تشــکیل شده اســت. اعضای گروه 
ناظران ســامت محلی متشکل از 
حداقل 3نفر داوطلب محلی و جلب 
همکاری شــورایاران، دبیر و اعضای 
اجتماع محور ســامت  کانون های 
و ســامتیاران است که برای مقابله 
با این معضــل از طریق ارائه و ثبت 
گــزارش روی ســامانه 137 و ارائه 
نشــانی دقیق شامل منطقه، ناحیه، 
محله، نام خیابان، تاریخ و ســاعت 
مشاهده، مراحل پیگیری را در پرتال 
تهران من، ســامانه آمار و اطاعات 
اداره کل سامت مشاهده خواهند کرد.« معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شهردار منطقه افزود: »شهرداری تهران راه حل نهایی زباله گردی کودکان 
را تغییر شــیوه جمع آوری پســماند و نظارت جدی بر گروه های سنی 

می داند که به جمع آوری زباله می پردازند.«

تیتر یک

اجرای طرح »ناظران سالمت کودک« در منطقه 3

جشنواره »شهر پاک، زندگی بهتر«
 فرهنگسرای آفتاب جشــنواره »شهر پاک، زندگی بهتر« را برای صیانت از محیط زیست 

برگزار می کند. 
»معصومــه آبرون« مدیــر روابط عمومی این فرهنگســرا گفت: »این جشــنواره با هدف 
بهبود اخاق و فرهنگ شــهروندی با موضوعات رفتار ترافیکــی، کاهش آلودگی هوا، حفظ 
محیط زیست، همسایه داری و زیست اجتماعی برگزار می شود. عاقه مندان می توانند آثارشان 
را در قالب عکاســی، نقاشــی، کاریکاتور، روزنامه دیواری و مقاله تا پایان مرداد ماه به نشانی 

aftab.farhangsara@gmail.com ارسال کنند. 

توقیف ساعتی خودروهای متخلف در تجریش
طرح توقیف ســاعتی خودروهای متخلف توســط 
مأموران راهنمایی و رانندگی در میدان تجریش در حال 
اجراســت. »عباس معظم گودرزی« رئیس پلیس راهور 
منطقه یــک گفت: »این طرح با هدف رفع مشــکات 
انتقال خودروهای راننــدگان متخلف به پارکینگ های 
مختلف شهر و اعمال قانون به صورت توقیف ساعتی در 
میدان تجریش توسط مأموران پلیس راهور منطقه یک 
در حال انجام است.« وی افزود: »ایجاد مزاحمت توسط 
مســافرکش ها با خودروهای شــخصی، ایجاد مزاحمت 
وانت بارها، خودروهای دودزا، تخلف پاک،  تردد غیرمجاز کامیون و کامیونت ها و پارک دوبل 
از عمده تخلفات رانندگان در میدان تجریش است. توقیف خودروها برحسب نوع تخلف راننده 
خودرو حدود 2 یا 3 تا 4 ساعت است و محل پارک خودروهای توقیفی در ضلع جنوبی میدان 

تجریش است.« 

چهره
»افسانه طاهریان« نقاش و مدرس 

فرهنگسرای ابن سینا:
هنرجویان با آموزش 
آنالین کنار آمده اند

یادداشت

بنویسیم پارکینگ
 بخوانیم کیمیا! 

منطقه2

منطقه3

نزاع های متعددی که این روزها در شــمال 
تهران سر جای پارک اتفاق می افتد ـ مثل آنچه 
در گزارش این هفته ما از محله درکه در صفحه6 
می خوانید ـ بهانه ای است تا بار دیگر به مشکلی 
بپردازیم که نه فقط دغدغه اهالی شمال شهر، 
که دردســر تمام تهرانی هاست. حتمًا شما هم 
این جمله آشنا به گوشتان خورده که »خودرو 
نداشتن یک مشکل است، خودرو داشتن هزار 
مشــکل! « جمله ای که دارد کم کــم در بین 
تهرانی ها به یک ضرب المثل تبدیل می شــود. 
کمبود جای پارک و پارکینگ در مناطق یک و 
2 و 3 مثل کاف سردرگمی می ماند که هرچه 
آن را می شــکافیم بیشــتر در هزارتوی آن گم 
می شــویم. اگرچه تاش های شهرداری تهران 
برای حل معضل کمبود جای پارک ســتودنی 
اســت، اما کمی تعمق در علل این مشکل این 
پرســش را به ذهن متبادر می کند که آیا دوای 
درد بی پارکینگی در این شــهر بزرگ ساخت 
پارکینگ های طبقاتی و مکانیزه است؟ اکنون 
حدود 4میلیــون و 500 هزار خودرو در تهران   
تردد می کنند و آمارها نشان می دهد بیشترین 
فراوانی موتورســیکلت هم مربوط به پایتخت 
اســت. در حالی که در شهری به وسعت تهران 
کمتر از200 پارکینگ عمومی وجود دارد. سؤال 
اینجاست که آیا خیابان ها و کوچه پسکوچه های 
تهران گنجایش سیل خودروهایی که هر ساله 
به چرخه حمل ونقل افزوده می شــود را دارد یا 
خیر؟ بر اساس کدام برنامه ریزی، کار کارشناسی 
و کدام نیازســنجی صورت گرفتــه این تعداد 
خودرو از سوی شرکت های خودروسازی تولید و 
وارد این شهر لبریز از خودرو می شود؟ از مشکل 
آلودگی هوا که یکــی از عوامل مهم آن تولید 
بی حساب و کتاب شــرکت های خودروسازی 
اســت که بگذریم، با کمبود جــای پارک چه 
می کنیم؟ ایــن روزها تهران دارد شــبیه یک 
پارکینگ بزرگ می شود. یادم است چند سال 
پیش شــهردار اســبق تهران در گفت وگویی 
با اشــاره به کمبود یک میلیــون و 400 هزار 
واحد پارکینگ درتهــران گفته بود اگر تمامی 
کارهای شــهرداری را تعطیل کنیم و ســاالنه 
فقط پارکینگ بسازیم، این کار چند سال طول 
خواهد کشید. حال فکر کنید پس از این چند 
سال اوضاع شهر تا چه اندازه قمر در عقرب شده 
است. بیاییم برای آینده خودمان هم شده کمی 
به بایی که داریم ســر این شهرمی آوریم فکر 
کنیم. از همین حاال می شــود روزهایی را دید 
که کوچه و خیابان ها در قرق خودروهاســت و 
حتی جایی برای رفت وآمد شهروندان این شهر 

بزرگ نمی ماند.

اهدای کتاب به کتابخانه پناهگاه پلنگچال
پویــش »چنــد دقیقه مطالعــه در کوهســتان« با 
هدف اجرای جمع آوری کتــب مازاد در خانه و افزایش 
 ســرانه مطالعه با همکاری کوهنــوردان در حال انجام

 است. 
»محمدرضا آفرین زاد« مدیر پناهگاه پلنگچال گفت: 
»این طرح برای  ترویــج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و 
تجهیــز کتابخانه پناهگاه پلنگچال در حال اجراســت. 
تاکنون شمار زیادی از کوهنوردان مشارکت خوبی برای 

اجرای طرح داشته اند.«
 وی افزود: »کوهنوردانی که قصد مشــارکت در این طــرح را دارند می توانند کتاب هایی 
با موضوعات مختلف علمی، داســتان، داستانک و شعر و کتاب های تخصصی با عناوین کوه، 

کوهستان و کوهنوردی اهدا کنند.«

17 ســال ســابقه آموزش در خانه 
فرهنگ و فرهنگســراهای منطقه 2 
دارد و اکنون از مربیان طراحی و نقاشــی 
در فرهنگسرای ابن سیناست. او این رشته 
هنری را به صورت تخصصی به بزرگساالن 
آموزش می دهد. آموزش نقاشــی پاستل 
گچی، رنگ روغــن، آبرنگ و آکریلیک از 
اوست.  آموزشی  دوره های  پرطرفدارترین 
»افســانه طاهریان« مدرک کارشناســی 
ارشد نقاشی از دانشگاه هنر تهران دارد و 
اکنون بیشــتر آموزش هایــش به صورت 

آناین برگزار می شود. 
در  آمــوزش  ســبک  ایــن  دربــاره  او 
روزهــای کرونایی می گویــد: »زمانی که 
دستورالعمل های بهداشتی به همه مراکز 
آموزشی اعام شــد قرار ما با هنرجویان 

برگزاری کارگاه آموزشی آناین 
شد. اوایل برای بسیاری از 
هنرجویان این نوع آموزش 
معنایی نداشت اما به مرور 

زمان با آن کنار آمدند 
و با توجه به شواهد 
ماهه  این چند  در 
گفت  می تــوان 
بهینه  اســتفاده 

شهروندان از 
فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی 
از تأثیــرات خوب 
کرونا بوده است.« 

خبر کوتاه
منطقــه یــک اداره کتابخانه هــای عمومی 
شمیرانات 737 جلد کتاب به کتابخانه امیرکبیر 
اهدا کرد. بعد از راه اندازی کتابخانه امیرکبیر در 
کوی قمر بنی هاشــم، این تعداد کتاب توسط 
اداره کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان به 
کتابخانه امیرکبیر در شمال پایتخت هدیه شد. 

مهدی علیپور
دبیر تحریریه

مجله خبری مجله خبری

نصب تابلو شهدای محله در ده ونک 
تابلوهای مزین به تمثال 45 شــهید با اطاعاتی درباره تاریخ تولد 

و شهادت آنها در میدان ده ونک نصب شد. 
»غامحســین خدابخشــیان« شــهردار ناحیــه یــک منطقه3 
 گفــت: »هــدف از نصب تابلو تمثال شــهدای این محلــه در میدان
 اصلی بازپیرایی، مرمت، رفع خطر و زیباســازی ضلع جنوبی میدان 

است.
 میدان ده ونک به بهســازی و زیباسازی نیاز داشت که در همین 
زمینه به همت شــبانه روزی معاونت ها در حوزه های مختلف اقدامات 
الزم در زمینه عمران، زیباســازی، تجهیز، نورپردازی و اجرای فضای 

سبز میدان در مدت کوتاهی اجرا شد.«

برپایی کارگاه های آموزشی ایمنی برای کادر درمان 
ارائه خدمات آموزشــی ایمنی و پیشگیری از حوادث به کادر 
درمــان در مراکز درمانی شــمال تهران با رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی در حال اجراســت. »رضا شــقاقی« رئیس ایستگاه 89 
آتش نشانی با بیان این خبر گفت: »این طرح با هدف پیشگیری از 
حوادث و باال بردن آگاهی کادر درمان در زمان بحران و وقوع حادثه 
اجرا می شود. اقدامات اولیه در برابر آتش سوزی، مدیریت بحران، 
پیشــگیری از حوادث و اطفای حریق از مهم ترین آموزش هاست. 
کارگاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل بهداشتی 
برگزار می شــود.« وی افــزود: »تاکنون با همکاری و مشــارکت 
مدیران مراکز درمانی مســتقر در خیابان های شریعتی، دروس و 
هدایت اقدامات الزم برای آموزش ها انجام شــده است. این طرح 
در مرکز ناباروری ابن سینا و سایر مراکز درمانی شامل بیمارستان ها، کلینیک ها، ساختمان 

پزشکان و توانبخشی ها در آینده نزدیک اجرا می شود.«  

نصب النه پرندگان در بوستان های شمال تهران
طراحی و ســاخت النه برای تغذیــه پرندگان در چند نقطه از 
فضای سبز شهری منطقه یک اجرا شد. »شهرزاد مهرمند« رئیس 
فضای سبز شهرداری منطقه یک با اعام این خبر گفت: »هدف 
از اجرای این طرح حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم طبیعی 
پرندگان در فضای ســبز منطقه اســت.« او افزود: »النه هایی در 
خیابان شــهید لواســانی با عناصر و مصالح طبیعی تنه درختان 
و گلکاری برای پرندگان مهیا شــد و در لچکی مشرف به خیابان 
شهید لواســانی پس از امکان سنجی، محل و سرپناهی طبیعی 
برای حمایت در نظر گرفته و همچنین در میدان تجریش نیز برای 
بازگشــت و النه گزینی پرندگان در محیط زیست شهری با توجه 
به بافت پوشــش گیاهی شبه جنگلی چند عدد النه پرنده نصب 
شد.« مهرمند به نصب النه پرنده در بوستان های منطقه تأکید کرد و گفت: »با توجه به لزوم 
حمایت از پرندگان در بوستان ها با مشارکت سازمان زیباسازی شهر تهران النه پرندگان در 

بوستان جمشیدیه نیز نصب شد.« 

میز خبر
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 متر از شبکه آبرسانی معابر و 
بوستان های منطقه یک با هدف 

آبیاری مناسب پوشش گیاهی در 
فصل گرما مرمت شد. این اقدامات 

در میدان قائم، بوستان های 
دامپزشکی و افرا و رحمان آباد، 
بزرگراه شهید صدر حدفاصل 

خیابان پیروز تا بلوار کاوه، بزرگراه 
امام علی)ع(، میدان چیذر، بلوار 

شهید اندرزگو، خیابان وزارت خارجه 
و گلخانه اوشان انجام شده است.  

5
هزار مترمربع گل بر بدنه دیواره های 

بزرگراه های منطقه 2 برای ارتقای 
کیفیت فضای سبز، تلطیف هوا و 

برخورداری فضاهای شهری از منظر 
مناسب اجرا شد. فرش گل در شمال 
بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ 
فضل اهلل تا بزرگراه امام)ره(، بزرگراه 

شیخ فضل اهلل  تا بزرگراه یادگار 
امام)ره(، بزرگراه نیایش ـ میدان 

ونک و تقاطع بزرگراه حکیم ـ یادگار 
امام)ره( انجام شده است.

جانمایی دکل ارتباطی 
در محله ازگل

یک دکل ارتباطی برای بهره برداری در شرایط 
اضطراری در محوطــه پایگاه ویژه مدیریت بحران 

منطقه در محله ازگل جانمایی شد. 
»کیــوان فاتحی منش« دبیر ســتاد مدیریت 
بحران شــهرداری منطقه یک گفت: »با توجه به 
دستورالعمل ســازمان مدیریت بحران شهر تهران 
درخصوص برقراری ارتباطات در شرایط اضطراری 
در نظر است دکل های ارتباطی در برخی پایگاه های 
مدیریت بحران شــهر تهران از جمله منطقه یک 
ساخته شــود.« وی افزود: »به همین منظور تیم 
بازدیدکننده از سوی سازمان مدیریت بحران شهر 
تهران در محل این ســتاد، حاضر و پس از بازدید 
از قسمت های محوطه خارجی پایگاه ویژه مدیریت 
بحران منطقه، جانمایی درخصوص ســاخت این 

دکل ارتباطی انجام شد.«

بوستان کودکان اوتیسم
منطقه 2 به شهر دوســتدار کودکان اوتیسم 
تبدیل می شــود. »رسول کشــت پور« شهردار 
منطقــه گفت: »با همراهــی و همکاری انجمن 
اوتیســم تاش می کنیم منطقــه 2 را با ایجاد 
ظرفیت های الزم برای بهره منــدی این افراد از 
خدمات آموزشــی و تفریحی موجود در شــهر، 
اینجا را تبدیل به شهر دوستدار کودکان اوتیسم 
خواهیــم کرد.« وی افزود: »ســاخت بوســتان 
اوتیسم در فاز2 بوســتان نهج الباغه در فضایی 
حــدود 118 مترمربع از جملــه اقدامات صورت 

گرفته در منطقه است.«

خبر ویژه
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مناطق   1   چهره ماندگار از روزگار رفته حکایت

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

در نقشــه قدیمی تهران و اســناد به جــا مانده، نام 
خوردین به عنوان روســتایی خارج از تهران و در شمال 
غرب به چشــم می خورد. روستای خوردین در نزدیکی 
امامزاده صالح بــن زین العابدین)ع( در فرحزاد و ده ونک 
بود که ســاکنان آن همگی مسیحی بودند. این روستای 
مسیحی نشــین هم مثل همه روستاها با کدخداگری و 
ریش ســفیدی بزرگان ده اداره می شد. تا اینکه از ابتدای 
دهه 40 رفته رفته پــای آمریکایی ها به این محدوده باز 
شــد. »حامد حســینی« شــورایار محله شهرک غرب 
می گویــد: »باغ خوردین در محدوده خیابان ایران زمین 
امروزی در شــهرک غرب واقع شــده بود. قدمت آن به 
روزگار قاجــار برمی گرد. در باغ خوردین که به باغ اربابی 
معروف بود، یک رشته قنات هم جریان داشت و خاندان 
خوردین در کنار قنات و زمین های کشاورزی و سرسبز 
روزگار می گذراندنــد. باغ خوردین وقف آســتان قدس 
رضوی است.« باغ اربابی خوردین با مساحتی حدود 10 
هزار هکتار در جنوب  شــرقی محله شــهرک غرب قرار 
گرفته اســت. اطراف باغ اربابی حصارکشی شده و ورود 
به آن ممنوع است. قسمتی از باغ در اختیار واحد عمران 
شهرک غرب و بخشــی در سال 1378 به آستان قدس 

رضوی واگذار شده است. 

 روستای سرسبز خوردین
»والدیمیر مینورســکی« خاورشناس و ایران شناس 
اهــل روس از خوردیــن به معنای زمین پســت و بلند 
تپه مانند نام برده که از ســمت شــرق به اراضی ونک و 
فرحزاد و از جنوب به کوی گیشــا و اراضی طرشت راه 
داشته و مسیل رودخانه اوین حد فاصل آن با ونک بوده 
اســت و اراضی فرحزاد نیز در جوانب غربی و شمال آن 
قرار داشــته اند. »محمد نوروزی« از اهالی قدیمی محله 
شــهرک غرب می گوید: »ما هم از پدرانمان شــنیدیم 

کــه خوردین فردی ســرمایه دار و از اهالــی تهران بود. 
زمین های کشــاورزی اطراف باغ او از طریق قناتی که از 
باغش می گذشت، آبیاری می شد.« سال های نه چندان 
دور بیشتر زمین ها و مراتع اطراف ده خوردین متعلق به 
فرحزادی ها بود و اهالی این روســتا به صورت دیم یا آبی 
کشــاورزی می کردند و از مراتع سرسبز هم برای چرای 
دام هایشــان بهره  می بردند. تا اینکه به مرور این زمین ها 
فروخته شد و برای شکل گیری شهرکی مدرن در اختیار 
غربی هــا قرار گرفت. نوروزی ادامــه می دهد: »برج های 
شهرک غرب ابتدا از سوی بنیاد پهلوی برای افراد خاص 
دربار ساخته شد. هرکسی اجازه رفت وآمد به این شهرک 
را نداشت و حتمًا باید به دربار وابسته بود تا بتواند در این 
شهرک خانه داشته باشد. میدان شهرک غرب که حاال به 
نام میدان صنعت می شناسیم قبًا به صورت چهارراه بود. 

در واقع میدانی در کار نبود. بعدها میدان ساخته شد. اول 
فاز یک شهرک و خیابان مهستان ساخته شد.« یاد و نام 
روستای سرسبز خوردین با ساخت وسازی که در دهه 40 
آغاز شــد، در ذهن قدیمی ها ماند و این روستای خوش 
آب و هوا کم کم جای خود را به ساختمان ها و برج ها داد. 

 آسمانخراش هایی به نام شاعران
ساخت شــهرک غرب به واسطه حضور مستشاران و 
متخصصان آمریکایی که بعد از شهریور سال 1320 پایشان 
به کشور باز شده بود مربوط می شود. آمریکایی های دور 
از وطن می خواستند برای خودشان محلی برای سکونت 
داشته باشــند و به همین دلیل محدوده شــهرک غرب 
امروزی یا همان روستای خوش آب و هوای خوردین را 
انتخاب کردند. وجه تســمیه نام شهرک هم از همین جا 

  مرور هویت و تاریخچه محله هایی که نام قدیم شان هنوز بر محله مانده یا دست کم بین موسپیدکرده ها رد و بدل می شود آسان تر به نظر می رسد. به همین 
دلیل هم باور اینکه محله ای مثل شهرک غرب با آن برج های مدرن و سر به فلک کشیده پیش از دهه 40 روستای سرسبزی به نام »خوردین« بوده، شاید کمی 
سخت به نظر برسد. در این گزارش پای صحبت قدیمی های محله نشستیم و به روزگاری سفر کردیم که خبری از آپارتمان در روستای خوردین نبود و تا چشم 

کار می کرد زمین کشاورزی و مراتع سرسبز دیده می شد. 

منطقه2

راحله عبدالحسینی

ناشی می شود و به حضور آمریکایی ها و ساخت وساز توسط تولد برج ها در روستای خوردین 
آنها در این محله ربط پیدا می کند. حسینی، شورایار محله 
درباره ساختمان های بلندمرتبه واقع در خیابان هرمزان 
محله شــهرک غرب می گوید: »برج های حافظ، سعدی، 
خیام و نظامی ساختمان هایی هستند که آمریکایی ها آنها 
را با مصالح و معماری غربی برای خود ساختند. یعنی به 
جای اســتفاده از آجر که رسم معماری ایرانی بود از آهن 
استفاده کردند و برج ســاختند.« سبک معماری برج ها 
با ســبک معماری ایرانی متفاوت بود و فقط به استفاده 
از مصالــح متفاوت منتهی نمی شــد. در معماری ایرانی 
ساختمان بلندمرتبه ساخته نمی شد و خانه ها به بیرونی 
و اندرونی تقسیم می شد. ساخت وساز آمریکایی ها فقط به 
ساخت برج محدود نشد و برای اینکه محلی برای سکونت 
داشته باشند، باید مدرسه و باشگاه و دیگر امکانات رفاهی 
را نیز در شهرک تأمین می کردند. حسینی ادامه می دهد: 
»مدرسه سروش آزادگان در خیابان به مدرسه آمریکایی 
معروف بود که هنوز هم معماری 50 سال پیش را حفظ 
کرده است.« مدرســه آمریکایی ها زمین تنیس، فوتبال 
و بســکتبال داشت. هر کاسش هم جداگانه یک حیاط 
بزرگ، یک اتاقک انباری و 2 رختکن مجزا برای دخترها 
و پســرها داشت. این مدرسه به قدری بزرگ بود که بعد 
از انقاب اسامی به 2 مدرسه و مراکز تجاری، ورزشی و 
فرهنگی تبدیل شد اما با این حال باز هم فضاهای بدون 

استفاده زیادی از آن باقی ماند. 

 دانشگاه آمریکایی در تهران
با پیروزی انقاب اسامی، آمریکایی ها مجبور به ترک 
ایران شدند و رؤیای زندگی در شهرک خود را نقش بر آب 
دیدند. اوایل دهه 50 و بعد از ساخت مدرسه آمریکایی ها 
در خیابان ایران زمین موفق شدند برای خود یک دانشگاه 
آمریکایی هم بسازند. در محل دانشــگاه امام صادق)ع( 
فعلی در بلوار مدیریت، پیش از انقاب اسامی دانشگاهی 
وجود داشــت که شعبه ای از دانشگاه هاروارد آمریکا بود. 
این دانشگاه با نام »مرکز مطالعات مدیریت هاروارد« سال 
1351 با درآمدهای شــرکت نفت و به دست محمدرضا 
پهلوی افتتاح شــد تا افراد با گذراندن دوره های یک تا 2 
ساله مدیران موفقی شوند. مدیریت این دانشگاه برعهده 
»غامرضا پهلوی« بود و افرادی از جمله »منوچهر اقبال« 
و »حبیب  الجــوردی« از چهره های نزدیک به دربار نیز 
عضــو هیئت امنای این مرکز دانشــگاهی بودند. اگرچه 
شعبه دانشگاه هاروارد فقط 6 سال در ایران فعالیت داشت 
اما نام پل مدیریت که امروز بر پل بزرگراه شهید چمران 
باقی مانده یادگار همان روزهایی است که در این دانشگاه 

مدیریت تدریس می شد. 

نگاهی به هویت محله 
شهرک غرب که سابقه 

ساخت وساز در آن به حضور 
آمریکایی ها برمی گردد

  تغییر نام بوستان »شــقایق« به »شقایق مهر« پس از پیشنهاد جمعی از موسیقیدانان و تصویب 
اعضای شورای شهر تهران، به همت شهرداری منطقه 2 انجام شد. هدف از تغییر نام این بوستان ارج 
نهادن به چهره های هنری و به پاس خدمات ارزنده »ابراهیم قنبری مهر« اســت. استاد متولد سال 
1307 و از هنرمندان برجسته ای است که ســازهای ساخت او با دستان نوازندگان ایرانی و خارجی 
نواخته شده. به بهانه سالروز تولد این چهره فرهنگی، مهمان خانه استاد قنبری مهر در سعادت آباد 
شــدیم و با او درباره سال ها فعالیت هنری اش گفت وگو کردیم. همســر استاد که در این گفت وگو 

همراهی مان می کرد ارج نهادن به چهره های ماندگار را یکی از اقدامات ارزنده شهرداری می داند. 

شهره کیانوش راد 

به بهانه تغییر نام یک بوستان، مهمان خانه 
استاد »ابراهیم قنبری مهر« سازنده چیره دست ساز شده ایم

شقایق مهر
نامی به پاس قدردانی

مراســم تغییر نام بوســتان شقایق به 
بوســتان شــقایق مهر، 12 مــرداد ماه و 
همزمان با ســالروز تولد 92 سالگی استاد 
برگزار شــد. در این مراســم که به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا به صورت آناین در 
فضای مجازی پوشش داده می شد »رسول 
کشت پور« شهردار منطقه 2، »محمدجواد 
حق شــناس« عضو شورای شــهر تهران و 
رئیس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
از  محــدودی  جمــع  و  شورای شــهر 
موســیقیدانان و چهره هــای فرهنگی از 
مدیرعامل  »حمیدرضا نوربخــش«  جمله 
خانــه موســیقی، »علی مرادخانی« مدیر 
موزه موســیقی ایــران و مشــاور هنری 
شــهردار تهران و »حمیدرضــا عاطفی« 
معــاون اجرایــی خانه موســیقی حضور 

داشتند. 
» فاضــل جمشــیدی« خواننــده که 
اجرای این مراســم را نیز برعهده داشت 
دربــاره انتخاب بوســتان شــقایق گفت: 
منزل  روبه روی  درســت  بوســتان  »این 
اســتاد قنبــری مهر قــرار دارد. به دلیل 
قدیمی بودن این بوســتان و معروفیت به 
بوستان شقایق، پیشنهاد تغییر نام آن به 
شــقایق مهر را به شورای شهر دادیم که 

حق شناس،  شــد.«  موافقت  خوشبختانه 
رئیس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
»هنرمندان  گفــت:  تهران  شورای شــهر 
بزرگ ایران ســال ها حال دل مردم را با 
ســاز های ساخت اســتاد قنبری مهر شاد 
کرده اند. پیشــنهاد نامگذاری این بوستان 
را به نام استاد قنبری مهر، سال گذشته 2 
نهاد خانه موسیقی و موزه موسیقی مطرح 
کردند که در کمیســیون نامگذاری انجام 
شد و بعد به شورای شهر رفت که در آنجا 
هم با اســتقبال روبه رو شــد. البته   تردید 
زیادی برای اجرای حضوری این مراســم 
با توجه به شرایط حاضر وجود داشت. در 
نهایت قرار شد مراســم با حضور 20 نفر 

برگزار شود.«
مرادخانی، مشــاور شــهردار تهران و 
مدیر موزه موســیقی ایران در بخشــی از 
این مراسم گفت: »موزه موسیقی میزبان 
ساز های استاد قنبری مهر است. او سال ها 
روی این سازها کار کرده اند و به اعتقاد من 
هرکدام از ساز های این هنرمند یک جواهر 
است. من به یاد دارم روزی که سازها را از 
اســتاد تحویل گرفتیم گفتند: من امشب 
راحــت می خوابم. چون تمــام دغدغه ام 
این بود که مبادا این سازها در خانه دچار 
مشکل شوند. شاید افراد زیادی صاحب نام 
باشند ولی انسانیت و مهربانی استاد، او را 

از دیگران متمایز می کند.«

سازهای این هنرمند 
جواهر است 

عشــق به کار یکی از ویژگی هــای مهم قنبری 
مهر اســت. اســتاد با نقل خاطره ای بر این موضوع 
تأکید می کند: »در تمام ســال هایی که ســاخت 
سازهای ایرانی و ویولن را انجام می دادم سعی کردم 
زیاده خواه نباشم. حق الزحمه ای که برای ساخت یا 
تعمیر ســاز می گرفتم کمتر از زحمتی بود که برای 
آن کار متحمل می شــدم. زمانی کــه جوان و تازه 
کار بودم به دلیل شرایط مالی بدی که برایم پیش 
آمد لوازم کارم را فروختم. وقتی اســتاد ابوالحسن 
صبا از ماجرا باخبر شــد، دستم را گرفت و مبلغی 
را بــه من داد تا بتوانم کارگاهــم را راه اندازی کنم. 
در تمام زندگی ام برای افراد مختلفی ســاز ساختم؛ 
از افــرادی که اکنون چهره های شــناخته شــده 
موسیقی هستند تا جوانانی که با عشق به موسیقی 
ســراغ من می آمدند. برخی توان مالی نداشــتند و 
می گفتند به صورت اقساط پول ساز را برمی گردانند. 
اما می رفتند و خبری از آنها نمی شــد. من با اینکه 
ساعت ها برای ســاخت یا تعمیر ساز وقت گذاشته 
بودم اما پیگیر حق الزحمه اش نمی شــدم. چندین 
سال پیش جوانی به خانه ما آمد و ساخت تعدادی 
سه تار را به من ســفارش داد و گفت که شنیده ام 

در خارج از کشور ســازهای شما طرفداران 
بسیاری دارد. چند سال بعد با یک کیف 
پر از پول به خانه ما آمد و گفت سازها 
را در خارج از کشــور فروختم و سود 
خوبی کردم. این هم سهم شماست. 
من گفتــم: در این کیف را ببند و 

دیگر حرفش را هم نزن.«

خاطره ای به یاد 
ماندنی از استاد صبا
بیش  گذشــت  با 

از 77 ســال، هنوز 
خاطــره کار نیک 

صبا  ابوالحسن 
دارد  یاد  به  را 

که حســاب بانکی اش را برای کمک به شــاگردش 
خالی کرد تا بتواند کارگاهــش را دوباره راه اندازی 
کنــد. قنبری مهر دربــاره آن روز می گوید: »ماجرا 
بــه حدود ســال 1332 برمی گردد. شــرایط مالی 
خوبی نداشتم. ابزار کارم را فروخته بودم و کارگاهم 
تعطیل شده بود. وقتی خبر به آقای صبا رسید مرا 
خواست و گفت: ابراهیم! چرا ساز نمی سازی؟ گفتم: 
هیچ پولی در بســاط ندارم که بتوانم دوباره کار را 
شروع کنم. هنوز کلمات صبا را به یاد دارم. با دست 
زد روی زانویش و گفت: می دانســتم تو یک بایی 
ســر خودت می آوری. با هــم رفتیم قدمی بزنیم تا 
درددلی کنم و سبک شوم که خودم را مقابل بانک 
دیدم. اســتاد صبا 500 تومان حساب بانکی اش را 
خالی کرد. 400 تومان به من داد و گفت با این پول 
کارگاهت را دوباره راه انــدازی کن. آن 400 تومان 
زندگی مرا متحول کــرد. ابزار خریدم و کارگاهم را 
راه اندازی کردم. استاد سال 1336 از دنیا رفت و من 
ماندم یک دنیا حســرت. چندین سال بعد وقتی به 
دیدار همسر صبا و دخترشان، غزاله رفتم، 100 هزار 
تومان چک پول روی میز گذاشتم و ماجرا را تعریف 
کردم. همســر آقای صبا از این کار خیلی ناراحت 

شــد اما با اصرار من و 
غزاله،  خواهــش 

آن پول را قبول کرد. استاد صبا نخستین معلم من 
بود و در زندگی من بســیار نقش داشــت.« همسر 
استاد در تکمیل صحبت ها می گوید: »قنبری مهر 
سازهای بسیاری ســاخت که با دستان چهره های 
موسیقی ایران و جهان نواخته شد. سازهای ساخت 
قنبری مهر شهرت بســیاری دارد. اما این موضوع 
هیچ گاه بهانه ای برای فخرفروشــی استاد نشد. اگر 
ساخت سازی را به او می دادند برایش مهم نبود که 
نوازنده قرار اســت چه کسی باشــد. بهترین ساز را 
می ســاخت و جیب کسی را خالی نمی کرد. رعایت 

انصاف یکی از رمزهای موفقیت او بود.«

همسایگی با بوستان
خانه قنبری مهر درست روبه روی بوستانی قرار 
دارد که اکنون به نام شقایق مهر شناخته می شود؛ 
بوســتانی سرسبز که به دلیل دور بودن از هیاهوی 
خیابان اصلی سعادت آباد، محلی آرام برای پیاده روی 
و استراحت ساکنان خیابان هشتم است. قنبری مهر 
اگرچه اکنون به دلیل کهولت سن بیشتر اوقاتش را 
در خانه می گذراند، اما همســرش، یکی از محاسن 
زندگــی در این محله را همجواری با این بوســتان 
می داند. می گوید: »27 سال است ساکن سعادت آباد 
هســتیم. استاد سال ها پیش، هر روز و هر زمان که 
فرصتی پیدا می کردند به این بوستان می رفت. برخی 
از هنرجویان موسیقی و دوستانش می دانستند که 
او به این بوســتان می آید، برنامه ریزی می کردند تا 
در این بوستان اســتاد را ماقات کنند. همسایه ها 
احترام بســیاری به استاد می گذارند و او را دوست 
دارند و به ما می گفتند این پارک متعلق به 
شماست. بافت محله نسبت به سال های 
اول حضور ما در این محله تغییر کرده 
و تعداد کمی از همسایه های قدیمی 
هنوز در این محله ســکونت دارند. 
خاطــرات خوبــی از زندگی در 
این محله داریــم که یکی از آنها 
همجواری با این بوستان 
سرسبز است.«
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اگــر خانه نشــینی و پیدا کردن ســرگرمی برای 
روزهای بلند و کشدار تابستان امسال برای ما چندان 
راحت نیســت، تحمل این روزها بــرای فردی که از 
12سال پیش پاشنه کفشش را ور کشید و راهی سفر 
شــد به مراتب سخت تر است. اما می شود برای اینکه 
حالمان بهتر شود از فرصت این روزها برای ورق زدن 
کتابی که مهاجر نوشته، بهره برد. هم محله ای ما سال 
1387 بعد از 26سال خدمت در آموزش و پرورش در 
سمت های دبیری، مدیریت و معاونت بازنشسته شد 
و راه تازه ای برای گذراندن دوران بازنشســتگی خود 
پیش گرفت: »کار بیرون از خانه و بزرگ کردن بچه ها 
فرصتی برای ســفر به من نداده بود. روزگار معلمی را 
خیلی دوست داشــتم. اما بعد از بازنشستگی زندگی 
بســیار پرهیجان و خاطره انگیزی را تجربه می کنم. 
پس از بازنشستگی تصمیم گرفتم سفر کنم. سفرهایم 
را با تهرانگردی و تورهای یک روزه و بعد 2روزه و چند 

روزه شروع کردم.«

 از تهرانگردی تا جهانگردی
می شــود عاشق سفر باشی و مشــغله های روزمره 
هرگز این فرصت را به تو ندهد. این اتفاق برای مهاجر 
رخ داده بود. اما بعد از بازنشســتگی رؤیایش را محقق 
کرد: »دختر و پســرم ازدواج کردند. همســرم از من 
حمایت کرد. خودم هم که بســیار مشتاق سفر بودم. 
شرایط خوشبختانه مهیا شــد تا به آرزوی دیرینه ام 
برسم. سفرهای خارجی را همراه همسرم رفتم و ایران 

و تهران را تنها سفر کردم. بنابر هدفی که برای خودم 
تعیین کرده بودم ســالی یک کشــور خارجی رفتم. 
اماکن دیدنی و طبیعت گردی 31 اســتان کشــور را 
دیدم.« مهاجر به 170 نقطه طبیعت گردی سفر کرده 
است. در یکی از همین ســفرها بود که چاپ کتابی 
با عنوان طبیعت گردی به فکرش رســید: »با خودم 
گفتم چه خوب می شود این همه زیبایی را به دیگران 
هــم معرفی کنم تا آنها هم بــا این نقاط خارق العاده 
در طبیعت ایران آشنا شــوند. به همین دلیل تألیف 
کتابی با همین عنوان به فکرم رسید. تصمیم گرفتم 
60 مکان دیدنی و بکر را که می شــود یکی دو روزه 
از تهران رفت و دید در کتابی به عاقه مندان معرفی 

کنم.«

 انگیزه ای برای نگارش کتاب 
جســت وجوی اینترنتی هر روز پاســخ بسیاری از 
پرسش های ما را کم و بیش می دهد. شاید این طور به 

نظرتان بیاید که برای جست وجوی سفرهای یک روزه 
از تهــران می توانیم از گوگل کمک بگیریم. اما مهاجر 
درباره تفاوت این کتاب با اطاعاتی که گوگل در اختیار 
کاربران می گذارد این طور می گوید: »وقتی دنبال اماکن 
دیدنی هســتیم که یک روزه بتوان رفت و برگشــت، 
گوگل به ما آژانس های مسافرتی را معرفی می کند که 
تور یک روز برگزار می کنند. در این کتاب من ســعی 
کرده ام عاوه بر موقعیت جغرافیایی، درباره وجه تسمیه 
و تاریخچه مکان دیدنی، بهترین فصل سال برای بازدید 
و تجربه خودم از ســفر برای خوانندگان توضیح دهم. 
هدف من این بود که برای پایتخت نشینان که معمواًل 
نمی توانند چند روز مرخصی بگیرند و به ســفر بروند 

پیشنهاد سفر یک روزه بدهم.«

سفر، مقدمه خودشناسی 
روزگار کرونایی فرصت ســفر را از ما گرفته است. 
حاال تنها راه سفر از طریق مجازی است. مهاجر برای 

روزگار بعد از این و زمانی که به سامت از این بحران 
گذشتیم و دوباره درهای سفر به رویمان گشوده  شد، 
درباره تغییری که ســفر در روحیه و ســبک زندگی 
ما پدید مــی آورد می گوید: »تجربه بیش از یک دهه 
ســفر باعث شــد تا خودم را بهتر بشناسم. با عشقی 
که به طبیعت می ورزم، طبیعت نیز به من شــادی و 
نشــاط و انرژی مثبت هدیه می دهــد. در نامایمات 
صبور می شــویم و همراه با همسفرانمان سختی های 
سفر را پشت سر می گذاریم. ســفر مرا مهربان کرد. 
با طبیعت همســو شدن، ما را مهربان تر و بخشنده تر 
می کند.« هم محله ای ما منتظر روزی است که بتواند 
دوباره ســفرهایش را از سر بگیرد. او برای افرادی که 
معمواًل هزینه را بهانه ای برای ســفر نرفتن می دانند 
می گوید: »وقتی لذت ســفر و آشنایی با دنیای دیگر 
را چشیدم، روی بیشتر خرج هایم خط کشیدم. نه تنها 
اصــًا ضروری نبود، بلکه هیچ تأثیری هم در رشــد 
فردی من نداشــت. در حالی که سفر دستاورد خیلی 
عمیقی برایم دارد. تجربه من می گوید اگر یکبار دیگر 
خرج هایمان را مرور کنیم می بینیم که می شود سفر 

هم رفت. آسان سفر کردن هم لذت بخش است.«

دیدنی های تهران
مهاجر، دیدني ها و بناهاي ارزشمند تاریخي ایران 
و به ویــژه تهران را در مقایســه با كشــورهاي دیگر 
بسیار بیشتر مي داند: »توریست ها به دیدن كلیساي 
كوچكي مي روند كه فقط 300 ســال قدمت دارد. در 
حالي كه در كشور ما اماكن قدیمي تر و با اصالت تري 
وجود دارد كــه از وجود آن بي خبریم. زیرا چنان كه 
باید و شــاید به مقوله توریســم اهمیت نمي دهیم.« 
مهاجر، كاخ ها و موزه هاي تهران را جزو بهترین اماكن 
گردشگري معرفي مي كند. »كاخ موزه ها تاریخ كشور 
را روایت مي كنند. حیف اســت تهراني باشیم و موزه 

مقدم را ندیده باشیم.«

  بازنشستگی، می تواند فصل جدیدی از زندگی 
باشد. به شــرط آنکه از دریچه تازه ای به زندگی 
روزمره که ســال ها به آن خو گرفته ایم نگاه کنیم. 
دنیای ســفر همان دریچه نویی بــود که »منیژه 
مهاجر« بعد از 26 سال خدمت در آموزش و پرورش، 
پشت آن ایستاد تا شــگفتی های جهان را از آنجا 
ببیند. ســفر را از تهرانگردی آغاز کرد و ســپس 
کوله بارش را برای دیدنی های ایران بســت. بعد از 
آن هم به چند کشــور خارجی سفر کرد. می گوید: 
»سفر باعث شد تا عظمت خدا را ببینم و شکرگزار 
لحظه به لحظه زندگی باشم. سفر مرا مهربان کرد.« 
او که هم محله ای ما در ستارخان است، بعد از تجربه 
12ســاله ایرانگردی، به تازگی کتابی با عنوان »از 
تهران یک روزه به کجا برویم« منتشر کرده است که 

بهانه گفت وگوی ما با او شد.  

راحله عبدالحسینی

منطقه2

 دیدنی های تهران 
کم نیست

 نویسنده کتاب »از تهران 
یک روزه به کجا برویم« از 

تجربه  سفرهایش قبل از 
روزگار کرونا می گوید

هاد ویژه 
پیشن

منیژه مهاجر كه اماكن 

گردشگري تهران را در دفترچه اش 

یادداشت كرده، چند جا را براي بازدید 

پیشنهاد مي كند: »كاخ سعدآباد با 18 

كاخ موزه، برج میالد، موزه جواهرات 

و باغ نگارستان تهران را در اولین 

فرصت بازدید كنید.«

همسایگی در 
خانه های عمودی

مهاجر از قدیمی های محله ستارخان است. 

او می گوید: »همسایگی مثل روزگار قدیم نیست. 

خیلی از قدیمی ها حاال از این محله نقل مکان 

کرده اند. در آپارتمان ها بسیاری از همسایه ها همدیگر 

را نمی شناسند و ارتباط و تعاملی برقرار نمی شود. وقتی 

همسایه جدید به آپارتمان 15 واحدی ما می آید از همان 

روز اول که در حال اسباب کشی است، من جویای 

احوالشان می شوم. به همین ترتیب سالم و علیک 

و ارتباط همسایگی شکل می گیرد. سنت 

همسایه داری را باید حفظ کنیم.«

منیژه مهاجر عضو گروه جهاندیدگان خانه ســالمت محله نیز است. او از تجربیات سفرش برای 
اعضای گروه می گوید و آنها را در تورهای تهرانگردی همراهی می کند. می گوید: »موزه ها، خانه های 
قدیمی، کاخ ها و بســیاری از اماکن تاریخی، گردشگری و تفریحی تهران را دیده ام. به نظر من هر 
شــهروندی که در تهران زندگی می کند باید به این اماکن سر بزند تا شهرش را بهتر بشناسد و با 
تاریخ آن آشنا شود. من به بوستان های تهران هم عالقه دارم و تقریبًا به همه بوستان های تهران سر 
زده ام. بوستان نهج البالغه یکی از بوستان هایی است که همیشه برای تفریح آن را انتخاب می کنم. 
مدتی پیش اسم بوستان فدک در محله شهرک غرب، خیابان ایران زمین به گوشم خورد که تاکنون 

به آنجا نرفته بودم. باورتان نمی شود انگار وظیفه خودم می دانستم که حتمًا آنجا را ببینم و چه بوستان 
زیبایی است. بعد از اینکه بوستان را دیدم عکس هایش را در گروه های دوستان و آشنایان منتشر کردم 

تا آنها هم از این طبیعت دلنشین لذت ببرند.« 

بوستان های تهران را می شناسم

ور
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روزهــای آخر هفته پیــدا کردن جای پــارک در 
خیابان های محله درکه کار آســانی نیســت. حاشــیه 
میدان درکــه و خیابان ها و کوچه هــای فرعی اطراف 
آن در محاصره خودروهای گردشــگران و کوهنوردانی 
قــرار می گیرد که حتی در ایــن روزهای کرونایی لذت 
تفــرج در مســیر کوهپیمایی درکه را به نشســتن در 
کنج خانه ترجیــح داده اند. از میدان درکه که مســیر 
خیابان  های شهید احمدپور، شــهید موسوی مطلق و 
شهید میراســماعیلی را در پیش می گیریم، خیابان در 
تسخیر خودروهای گردشگران قرار گرفته و خودروهای 
سرگردانی که چند بار این مسیر را به هوای پیدا کردن 
جای پارک بــاال و پایین کرده انــد، همچنان به دنبال 
جای پارک خودرو می گردند. هم مســیر با گردشگرانی 
که موفق به پیدا کردن جای پارک شــده اند، از میدان 
درکه به ســمت خیابان شــهید میراسماعیلی حرکت 
می کنیــم. با اینکــه در این محــدوده از خیابان درکه 
عرض معبر کمتر می شــود اما ردیــف خودروهایی که 
در خیابــان پارک کرده اند تا انتهای مســیر ادامه دارد. 
»ســید هادی طاهری شمیرانی« یکی از اهالی قدیمی 
درکه می گویــد: »این معضل به ویــژه در روزهای آخر 
هفته گریبان همســایه ها را می گیرد. صبح زود، خودرو 
شــخصی ات را از پارکینگ خانه بیــرون می آوری اما با 
صحنه مسدود شــدن کوچه توسط خودرو گردشگران 
مواجه می شوی. عرض بسیاری از کوچه های فرعی محله 
بسیار کم است و برخی از گردشگران با پارک خودرو در 
ورودی کوچــه یا حتی روی پل پارکینگ خانه ها، برای 
همسایه ها مشکل ساز می شوند. متأسفانه همین مسئله 

بارها باعث درگیری و مشاجره و حتی نزاع های خیابانی 
 شده اســت. آنقدر که ساکنان خیابان اصلی همیشه با 
سر و صدای ناشی از نزاع  و درگیری بر اثر پارک در محل 
نامناســب، آشنا هستند. معضل جای پارک در روزهای 
آخر هفته آنقدر جدی است که ساکنان محله شرمنده 

مهمانانشان می شوند.«

 راهی برای خودروهای امدادی نیست
مهم تریــن  از  یکــی 
مشــکات اهالــی درکه، دیر 
رســیدن خودروهای امدادی 
بــه صحنــه حوادث اســت. 
ایــن معضــل در خیابان های 
و شهید  میراسماعیلی  شهید 
احمدپور که نسبت به خیابان 
درکــه عرض کمتــری دارد، 
بیشتر احساس می شود.  »رضا 
رحیمیان پور« مســئول روابط عمومی شورایاری محله 
درکه می گوید: »اگر از مشکل عرض کم بسیاری از معابر 
محله بگذریم، بارها خودروهای آتش نشانی در گره های 
ترافیکی ناشی از پارک خودرو در محل نامناسب گرفتار 
شــده اند. گاهی همسایه ها به کمک خودرو آتش نشانی 
آمده و به ســختی خودرو متخلــف را جابه جا کرده اند 
و گاهی هم مثل ماجرای آتش ســوزی حسینیه درکه، 
خودروهــای امــدادی دیر به صحنه حادثه رســیده  یا 
خودروهای بزرگ آتش نشــانی امکان حضور در مکان 
حادثه را پیدا نکرده انــد.« رحیمیان پور ادامه می دهد: 

 گالیه اهالی درکه از پیامدهای معضل 
کمبود جای پارک در خیابان های محله 

همیشه پای گردشگران در میان است
  صدای آژیر خودرو آتش نشانی که گرفتار ترافیک شده و برای رسیدن به صحنه حادثه بی تابی می کند، 
تمام خیابان را پر کرده است. خودروها تا حد امکان، خود را از سر راه خودرو آتش نشانی کنار کشیده اند 
اما به دلیل پارک خودرو ها در مکان های نامناسب امکان عبور خودرو امدادی وجود ندارد. چند متر جلوتر، 
خودرویی سر یک پیچ و در محلی نامناسب پارک کرده و دلیل اصلی این راهبندان بوده است. این ماجرا 
تنها گوشه ای از مشکالتی اســت که اهالی محله درکه به دلیل کمبود جای پارک و پارک خودروهای 
گردشگران در محل های نامناسب با آن دست و پنجه نرم می کنند. سری به این محله زده و در گفت وگو 

با اهالی و شورایاران، ابعاد مشکل و وضعیت ساخت پارکینگ طبقاتی در این محله را بررسی کرده ایم. 

حسن حسن زاده

»شــدت مشــکل در روزهای تعطیل و پــر رفت وآمد 
خیابان های درکه و شهید احمدپور آنقدر زیاد است که 
طی ســال های اخیر، چند بیمار به دلیل گرفتار شدن 
خودروهای امدادی در گره های ترافیکی، دچار دردســر 
شده و متأسفانه عزیزانی را هم در همین راهبندان ها از 

دست داده ایم.«
 

 بافت فرسوده، مقصر دیگر مشکالت ترافیکی
بخش زیادی از محله درکه در بافت فرســوده قرار 
گرفته و معابر و کوچه هایی که امکان   تردد خودرو در آنها 
وجود ندارد هم کم نیست. با گذر از ترافیک صبحگاهی 
خیابــان درکه، راهــی کوچه های فرعــی خیابان های 
شهید میراسماعیلی و شهید موسوی مطلق می شویم. 
کوچه های شهید تفنگسازان، شهید رستمی، شهید آقا 
مایی، بهشــتی، خرداد و... عرض بسیار کمی دارند و   
تردد خودرو ســواری به داخل این کوچه ها به سختی 
امکان پذیر اســت. رحیمیان می گوید: »نوسازی بافت 
فرسوده در محله ما پیشرفت زیادی نداشته است. یکی 
از مهم ترین موانــع آن پهنه بندی محله درکه در طرح 
تفصیلی اســت که تنها مجوز ساخت یک بنای 2طبقه 
را به مالکان بافت فرســوده می دهد. در نتیجه بسیاری 
از مالکان به نوســازی ترغیب نشده اند و هنوز در شمار 
زیادی از کوچه های محله به دلیل عرض کم معبر امکان   

تردد خودرو وجود ندارد.«

 از ساخت پارکینگ طبقاتی چه خبر؟ 
اگرچه چند ماهی است که محله درکه صاحب یک 
پارکینگ عمومی روباز شــده است اما هنوز هم کمبود 
جای پارک در محله معضل شــماره یک اهالی به شمار 
می  رود. پارکینگ روباز محله که در نزدیکی میدان درکه 
شروع به کار کرده است گنجایشی کمتر از 20 خودرو 
دارد که پاســخگوی نیاز اهالی و گردشگران نیست. اما 
طی سال های اخیر، شورایاران درکه برای حل این مشکل 
پیگیر ساخت یک پارکینگ طبقاتی در زمین مورد نظر 
بوده اند. »سید محسن میرزمانی« یکی دیگر از اعضای 

شورایاری درکه می گوید: »با 
توجه به معضــات ترافیکی 
را  زمینی  شــهرداری  محله، 
در نزدیکی میــدان درکه به 
ســاخت پارکینــگ عمومی 
اختصاص داد. ابتدا قرار بود با 
توجه به شدت معضل کمبود 
جای پــارک و نیــاز اهالی و 
پارکینگ  یک  گردشــگران، 

طبقاتی در این زمین ساخته شود اما متأسفانه با وجود 
پیگیری شــورایاران از مسئوالن شهری، هنوز خبری از 

شروع این پروژه و ساخت پارکینگ طبقاتی نیست.«

پارکینگ کوچک مقیاس، 
راهکار حل مشکل

»محمد خردمنــد« معاون حمل ونقل 
و ترافیک شــهردار منطقه یــک درباره 
راهکارهای حل مشــکل کمبــود جای 
پارک در خیابان های محله درکه می گوید: 
»راهکار اصلی حل این نوع مشــکات در 
محله هایی مثل درکه که در بافت فرسوده 
قــرار گرفته انــد ســاخت پارکینگ های 
یا پارکینگ های مکانیزه  کوچک مقیاس 
در زمین هایــی با مســاحت کم اســت. 
اما در صــورت وجود امــاک بیش از 2 
هزار مترمربع با همکاری سازمان نوسازی 
و جــذب ســرمایه گذار امکان ســاخت 
پارکینگ های طبقاتی هم در این محله ها 
وجــود دارد.« خردمنــد از شــرایط الزم 
برای برای به نتیجه رســیدن این پروژه ها 
می گوید: »بــرای انجام چنین پروژه هایی 
شــورایاران می توانند اماکی را که مالک 
مشــخص دارد به شهرداری معرفی کنند 
تا با هماهنگی اداره مشــارکت ها و سپس 
جذب ســرمایه گذار، پارکینگ طبقاتی یا 

مکانیزه ساخته شود.«

رضا رحیمیان پور
مسئول روابط عمومی 
شورایاری محله درکه

سید محسن میرزمانی
از اعضای شورایاری 

محله درکه
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عزم جدی جوانان ستاد مردمی مقابله با کرونا 
در شمال تهران برای مقابله با این ویروس منحوس

شکست کـرونا 
با همت بلند و قلب مهربان

قصه یک قرار عاشقانه
ماجرای شکل گیری ستاد مردمی مبارزه با کرونا که از 
روزهای نخست شیوع این ویروس منحوس با قدم های 
استوار و دست های پرمهر جوانان دلسوز تهرانی فعال شده 
را باید در دورهمی جوانان هیئت »حداث الحسین)ع(« 
نیاوران جست وجو کرد. شبی که جوان های فعال هیئت 
حداث  الحسین تصمیم گرفتند با ضدعفونی کردن معابر 
قدمی برای مقابله با کرونا بردارند، شاید خودشان هم 
تصور نمی کردند که چند روز بعد جوان هایی از تمام 
مناطق تهران با آنها همراه و همقدم شوند. 
»  طاها جوانمرد« مسئول ستاد مردمی مبارزه با کرونا 
منطقه3 از آن دورهمی اثرگذار می گوید: »هیئت 
حداث الحسین یکی از هیئت های فعال نیاوران است که 
با فعالیت های فرهنگی و مذهبی، جوانان بسیاری را گرد 
هم آورده است. هفته نخست اسفند سال گذشته بود 
که اعضای هیئت تصمیم گرفتند معابر محله نیاوران و 
خیابان های اطراف آن را با کمک همدیگر ضدعفونی 
کنند. تصاویر آن فعالیت خودجوش در شبکه های 
مجازی منتشر شد و چند روز بعد با موج جالب توجهی 
از درخواست همکاری روبه رو شدیم. جوانانی از دیگر 
مناطق تهران هم می خواستند در ضدعفونی کردن معابر 
با ما همراه شوند. جلسه ای در هیئت برگزار کردیم و قرار 
شد هرکدام از جوان ها گروهی را برای مبارزه با کرونا در 
منطقه محل زندگی خود تشکیل دهند.« حاال که 6 ماه از 
شیوع کرونا می گذرد، ستاد مردمی مبارزه با کرونا در 22 
منطقه تهران فعال شده و خدمات ارزنده ای برای مقابله با 
این ویروس منحوس ارائه می کند. 

منطقه2
از موازی کاری تصمیم گرفتیم بســته های باقیمانده 
را میان خانوارهای نیازمند شــهر پرند توزیع کنیم. 
حضور ما در پرند زمینه ســاز یک تصمیم دیگر شد. 
از آنجایــی که در این منطقه بــا معضل بیکاری در 
خانواده های محروم روبه رو شدیم، به فکر اشتغالزایی 
برای ایــن افراد افتادیم.« مســئول ســتاد کرونای 
منطقه2 از کارآفرینی برای 25 نفر در پرند می گوید: 
»نخستین هدف ما برای اشتغالزایی در پرند، راه اندازی 
کارگاه های عمومی اســت. به عنوان مثال اکنون یکی 
از مساجد پرند یک فضای کارگاهی در اختیار ما قرار 
داده است که با کمک خّیران توانستیم تعدادی چرخ 
خیاطی تهیه کنیم. این روزها افراد شناســایی شده 
مشغول گذراندن دوره آموزشــی هستند و به زودی 
محصوالت این کارگاه وارد بازار می شود.« هدف دیگر 
جوانان منطقه2، راه اندازی کارگاه های خانگی است. 
پرخانی می گوید: »با کمک معتمدان محلی، بانوانی 
کــه مهارت های هنری، صنایع دســتی، طبخ غذا و... 
دارند شناسایی شده اند و قرار است با حمایت خّیران 
کارگاه های خانگی برای حمایت از خانوارهای محروم 

راه اندازی شود.«

دیگر می گوید: »روزهای نخست شیوع ویروس وقتی 
اشتیاق جوان های داوطلب را برای مشارکت در طرح 
دیدیم تصمیم گرفتیم با حفظ این ظرفیت در مواقع 
لزوم مثل وقوع سیل، زلزله و... هم در کنار شهروندان 
و افراد آسیب دیده باشــیم. جوان هایی که برخی از 
آنها اگرچه در روند کمک رســانی، خودشان به کرونا 
مبتا شــدند اما پس از بهبود کامل یکبار دیگر پای 

کارآمده اند.«

تولید روزانه 600 هزار بطری آبمیوه
در منطقه2 عاوه بر راه اندازی کارگاه های خانگی 
تولید ماسک، جوان های ستاد مردمی مقابله با کرونا 
با تولید آبمیوه برای کمــک به بیماران کرونایی هم 
آســتین همت باال زدند. پرخانــی می گوید: »برای 
تولید آبمیوه، خّیران بســیاری با ما همکاری کردند. 
وقتــی یکی از خّیــران محصوالت بــاغ پرتقالش را 
در اختیار ما قــرار داد و دیگــری از محصوالت باغ 
ســیب برای کمک به بیماران مایه گذاشت، همه ما 
انگیــزه مضاعف پیدا کردیم. اعضای ســتاد با کمک 
نیروهــای داوطلب مردمی در آشــپزخانه مدرســه 

اعضای ســتاد منطقــه2 هم مثــل جوانان دیگر 
مناطق بــا بهره گیری از کمــک هیئت ها، گروه های 
جهــادی و پایگاه هــای بســیج، فعالیت خــود را با 
ضدعفونی کردن معابر در روزهای نخســت شــیوع 
ویــروس آغاز کردند. »  علیرضا پرخانی« دانشــجوی 
مقطع کارشناســی ارشد دانشگاه امیرکبیر و مسئول 
ســتاد مردمــی مقابله بــا کرونا منطقــه2 که مثل 
دیگر اعضای جوان ســتاد طی چنــد ماه اخیر همه 
وقتش را صرف برنامه ریــزی برای مقابله با کرونا در 
منطقه کرده اســت می گوید: »هر شــب با 10 گروه 
5 تــا 15 نفره از جوانان داوطلــب، معابر و اماکن پر  
تردد منطقه مثل پمــپ بنزین ها، میادین تره بار و... 
را با 800 لیتر مواد ضدعفونی کننده پوشش دادیم.« 
پرخانی از فــداکاری جوانان داوطلب منطقه و حفظ 
این شــبکه خودجوش مردمی برای حوادث احتمالی 

امام صادق)ع( و مســجد الزهرا)س( شــهرک غرب و 
مسجد الرســول)ص( سعادت آباد کار تولید آبمیوه را 
شــروع کردند و طولی نکشید که به تولید 600 هزار 
بطری آبمیوه در روز رسیدیم. آبمیوه ها با هماهنگی 
مسئوالن بیمارستان های مسیح دانشوری، امیراعلم، 
امام خمینــی)ره( و بهارلو در اختیــار بیماران قرار 

گرفت تا زودتر سامتی شان را به دست بیاورند.«

اشتغالزایی در دوران کرونا
جوانان ســتاد مردمــی مقابله بــا کرونا منطقه2 
هم برای تهیه و توزیع بســته های معیشــتی میان 
خانوارهای نیازمند، ســنگ تمام گذاشتند. اما توزیع 
بســته های معیشــتی توســط آنها راه را برای انجام 
یــک فعالیت اثرگذار دیگر همــوار کرد. حاال جوانان 
منطقه2 به فکر اشتغالزایی برای نیازمندان افتاده اند. 
پرخانی می گوید: »750 بسته معیشتی تهیه کردیم 
و برای توزیع سراغ خانواده های محروم محله فرحزاد 
رفتیــم. اما حضور ما در این محله با حضور یک گروه 
جهادی دیگر همزمان شــد. تعدادی از بسته ها را در 
اختیــار گروه جهادی قرار دادیــم و برای جلوگیری 

ماسک و شیلد، 5 هزار بسته بهداشتی شامل 
یک لیتر محلول ضدعفونی کننده دست، یک 
لیتر محلول ضدعفونی کننده سطوح، یک لیتر 
مایع ظرفشــویی، یک لیتر مایع دستشویی 
و دســتمال کاغذی را پــس از هماهنگی با 
گروه های جهادی مستقر در استان خوزستان 

و زابل به این مناطق ارسال کردیم.«

این کمک های مؤمنانه
جوانان دلسوز ســتادهای مردمی مبارزه 
با کرونا از تهیه بســته های معیشــتی برای 
خانوارهای نیازمند هم غافل نبوده اند. جوانان 
ســتاد منطقه 3 عاوه بر توزیع 500 بســته 
معیشتی در نوروز امسال، هر ماه 110 بسته 
معیشــتی میان خانوارهــای نیازمند منطقه 
توزیع می کنند. جوانمرد از عزم جدی جوانان 
ســتاد منطقه برای کمک خانوارهای آسیب 
دیده از کرونا در این روزها می گوید: »پس از 
سخنرانی رهبر معظم انقاب در نوروز امسال 
و تأکید ایشــان بر کمک مؤمنانه، تصمیم گرفتیم ما هم 
قدمی برای کمک به خانواده های نیازمند برداریم. پس از 
تبلیغات میدانی و دعوت از خّیران در فضای مجازی، یک 
تیم 5 نفره برای شناسایی خانوارهای نیازمند به محله های 
درب دوم، ده ونک و حسن آباد زرگنده فرستادیم. این تیم 
با همفکری ائمه جماعات و شورایاران محله ، نیازمندان را 
شناسایی کرد و ما هم چند ایستگاه صلواتی در خیابان های 
شریعتی و پاســداران برای جمع آوری کمک های مردمی 
راه اندازی کردیم. تا امروز توانســته ایم هزار و 100 بسته 
معیشــتی با کمک خّیران و اهالی نیکوکار محله توزیع 
کنیم و این فعالیت با مشــارکت خّیــران همچنان ادامه 

دارد.«

ضدعفونی خانه کرونایی ها
جوانان فعال ستاد مبارزه با کرونا منطقه 3 این روزها 
خدمــات دیگری هم بــه اهالی منطقه ارائــه می کنند. 
آنهــا بدون هیچ چشمداشــتی بــرای ضدعفونی کردن 
ســاختمان ها و خانه هایی که محل زندگی افراد مبتا به 
کروناست، آســتین همت باال زده اند. جوانمرد می گوید: 
»یک تیم ویژه برای ضدعفونی کردن ساختمان هایی که 
افراد مبتا به کرونا در آن زندگی می کند تشکیل داده ایم. 
اعضای تیم لباس ویژه به تن می کنند و با دستگاه سمپاش 
و محلول ضدعفونی کننده به درخواست ساکنان ساختمان 
به محل مورد نظر، مراجعه و همه واحدهای مســکونی و 
اماکن ساختمان را ضدعفونی می کنند تا از ابتای دیگر 
ساکنان ساختمان به ویروس جلوگیری شود. با این روش، 
هر هفته حدود 10 ســاختمان مسکونی در منطقه را به 

درخواست ساکنان ضدعفونی می کنیم.«

خودجوش باخبر شدند و از ما حمایت کردند.«

از اختیاریه تا مناطق محروم خوزستان 
و زابل

هر کدام از ستاد های مردمی مبارزه با کرونا 
در مناطق مختلف، برای هماهنگی فعالیت های 
خود، پایگاهی در یکی از مساجد منطقه انتخاب 
کرده اند. جوانان منطقه 3 هنوز هم در مســجد 
صاحب الزمان)عج( اختیاریه پای کار هستند تا 
با انجام فعالیت های مختلف بــه مبارزه با این 
ویروس منحوس ادامه دهند. یکی از اثرگذارترین 
فعالیت های جوانان ستاد منطقه 3، تولید 100 
هزار ماســک در کارگاه های خانگی بوده  است. 
فعالیتی که هنوز هم با همان قدرت و کیفیت 
روزهای نخست ادامه دارد. »حسین گیوه چیان« 
فرمانده پایگاه مسجد صاحب الزمان)عج( محله 
اختیاریه و یکی دیگر از اعضای فعال ستاد کرونا 
منطقــه 3 در این باره می گویــد: »در روزهای 
نخست ضدعفونی کردن معابر، بانوان هم با ما 

همراه شدند. 60 بانوی فعال پای کارآمدند و در کارگاه های 
خانگی مسئولیت تولید ماسک را برعهده گرفتند. فعالیت  
کارگاه ها هنوز هم ادامه دارد و تا امروز در مناســبت های 
مختلف مثل نیمه شعبان، عید قربان و... حدود 100 هزار 
ماسک میان اهالی منطقه توزیع کرده ایم.« ماسک هایی که 
در کارگاه های خانگی منطقه 3 تولید شده به دست اهالی 
مناطق محروم خوزستان و شهرســتان زابل هم رسیده 
است. گیوه چیان ادامه می دهد: »در روزهایی که کرونا در 
استان خوزستان و شهرســتان زابل اوج گرفت، عاوه بر 

»  طاها جوانمرد« مسئول ستاد مردمی مبارزه با کرونا 
منطقه3، عضو هیئت حداث الحسین، ساکن محله اختیاریه 
و یکی از همان جوان های فعال است که مسئولیت ستاد 
مردمی مبارزه با کرونا منطقه 3 را برعهده گرفته اســت. 
ســتاد منطقه 3 که اکنون بیــش از 140 نفر عضو فعال 
دارد از همان روزهای نخست شیوع کرونا، فعالیتش را با 
ضدعفونی کردن معابر منطقه آغاز کرد. جوانمرد می گوید: 
»از دوازدهم اســفند ماه که به تدریج ستادهای مردمی 
همه مناطق تشکیل شد، به صورت همزمان کار ضدعفونی 
کــردن معابر اصلی و اماکن پر  تردد را شــروع کردیم. با 
کمــک خّیران و تبلیغــات در فضای مجازی، دســتگاه 
سمپاش، پودر کلر و... خریدیم و به مدت 60 شب امکان 
اصلــی منطقه مثل میادین میوه و تره بار، ایســتگاه های 
اتوبوس، خیابان های اصلی و... را ضدعفونی کردیم. نقشه 
منطقه را به 25 قســمت تقسیم کردیم و با 25 تیم 3 یا 
4 نفره از جوانان داوطلب آن محدوده را پوشش دادیم.« 
حرکت خودجوش این جوانان با حمایت جالب توجه اهالی 
محله و خّیران روبه رو شد. جوانمرد از کمک های مردمی 
برای ضدعفونی کردن معابر می گوید: »وقتی اهالی محله 
از فعالیت خودجوش چند جوان باخبر شدند، برای تأمین 
هزینه ها به کمک ما آمدند. از طرفی همان روزهای اول، 
گروهی از جوانان عضو ســتاد به یــک برنامه تلویزیونی 
دعوت شــدند و از آنجا بود که شهروندان از این حرکت 

منطقه3

  سن و ســالی ندارند اما با همت بلند و قلب 
مهربانشان ماه هاســت که برای مقابله با کرونا 
وارد میدان شده اند. در همان روزهای نخست 
شــیوع ویروس، دورهمی کوچکشان در یکی 
از هیئت های شــمیران به تشکیالتی انسجام 
یافته برای مقابله با کرونا تبدیل شــد و حاال 
که 6 ماهی از تاخت و تاز این ویروس منحوس 
می گذرد، هنوز هم برای مقابله با آن فداکارانه 
پای کار هســتند. جوانانی که با بهره گیری از 
ظرفیت افراد داوطلب، گروه های مردمی و دیگر 
جوانان محله ها، در مناطق 22گانه تهران ستاد 
مردمی مقابله با کرونا تشکیل  داده اند و با تولید 
ماسک، ضدعفونی کردن معابر منطقه و منازل 
اهالی، تهیه بسته های معیشتی برای خانوارهای 
نیازمند،  افراد  محروم و حتی اشتغالزایی برای 
در این روزهای کرونایی حســابی سنگ تمام 
گذاشته اند. در این گزارش با گروهی از مسئوالن 
ستاد مردمی مقابله با کرونا مناطق یک، 2 و 3 
درباره فعالیت هایشان در این روزهای کرونایی 

گفت وگو کرده ایم.

حسن حسن زاده

منطقه1
توزیع بســته های بهداشتی میان خانوارهای محروم 
منطقه هم برنامه ریزی دقیقی داشــته اند. دماوندی 
می گوید: »تهیه و بسته بندی اقام بهداشتی شامل 
ضدعفونی کننــده دســت، مایع دستشــویی، پودر 
رختشــویی و... را اعضای ســتاد در پایگاه منطقه 
انجام دادند و در توزیع این بسته ها هم از گروه های 
جهادی و خیریه ها کمک گرفتیم. اعضای ســتاد در 
یک سوله ورزشــی، 50 هزار بسته  بهداشتی آماده 
کردند که عاوه بر توزیع در منطقه به 15 اســتان 
کشور هم ارســال شد.« اعضای ستاد منطقه یک با 
همــکاری کمیته امداد امام خمینــی)ره( و قرارگاه 
جهادی امام رضا)ع( در موضوع کمک های مؤمنانه 
هم حســابی فعال بوده  و 10 هزار بســته معیشتی 
میــان خانوارهای محروم منطقه و مناطق حاشــیه 

شهر توزیع کرده اند. 

مقابلــه با کرونا منطقه یک می گوید: »جوانان منطقه 
ما هم شــانه به شانه دیگر اعضای ستاد مردمی کرونا 
در مناطق دیگــر، فعالیت خود را با ضدعفونی کردن 
معابر شروع کردند. همان روزهای نخست با یک چرخ 
خیاطی در پایگاه مســجد تولید ماسک را هم شروع 
کردیم و طولی نکشید که اهالی و بانوان محله هم پای 
کارآمدند. بــه همت آنها تا امروز 200هزار 
ماسک در کارگاه های خانگی محله، تولید 
و میان شــهروندان توزیع شــده اســت.« 
اعضای ســتاد کرونا منطقه یک، در توزیع 
محلول های ضدعفونی کننده هم حســابی 
سنگ تمام گذاشــتند و تا امروز به کمک 
200 عضــو فعال خــود، 20 هزار محلول 
ضدعفونی کننده دست را با حمایت خّیران 

میان اهالی توزیع کرده اند. 

جوانان فعال ســتاد مردمــی مبارزه با 
کرونــا منطقه یک دهمین روز از اســفند 
سال گذشــته فعالیت های داوطلبانه خود 
را با ضدعفونی کــردن معابر اصلی منطقه 
شــروع کردند. هنوز هم مسجد الزهرا)س( 
محله شــهرک شــهید محاتی، میعادگاه 
جوانان دلســوزی است که برای جلوگیری 
از شــیوع ویــروس و مبارزه بــا آن، مثل 
اسفند سال گذشته پای کار هستند. »  سید 
علیرضا دماوندی« مســئول ستاد مردمی 

توزیع بسته بهداشتی در 15 استان کشور
جوانان ســتاد مردمــی منطقه یــک، از همان 
روزهای نخســت شــیوع کرونا به فکر کادر درمان 
هم بوده انــد. دماوندی از تولید و توزیع شــیلد در 
بیمارســتان های منطقه می گوید: »کار تولید شیلد 
با حمایت مســئوالن دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
شروع شــد. آنها مواد اولیه شــیلد پزشکی را برای 
حفظ سامت پرســتاران مشغول در بخش بیماران 
کرونایی در اختیار ما قرار دادند. پس از مرحله اول 
تولید شیلد، خودمان به فکر تهیه مواد اولیه افتادیم 
و با کمک گروه هــای جهادی و راه اندازی کارگاهی 
برای تولید شــیلد، نتیجه زحمات اعضا را در اختیار 
کادر درمان بیمارستان هایی مثل مسیح دانشوری، 
شــهدای تجریش و حتــی بیمارســتانی در یزد و 
شهرستان نور قرار دادیم.« جوانان منطقه یک برای 

  سید علیرضا دماوندی
مسئول ستاد مردمی 

مقابله با کرونا 
منطقه یک

حسین گیوه چیان
فرمانده پایگاه مسجد 

صاحب الزمان)عج(

  طاها جوانمرد
مسئول ستاد مردمی 

مقابله با کرونا 
منطقه 3

همت بلند بانوان محله

گروه آماده در سیل و زلزله

همه با ما همراه شدند
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امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

محله من

خیابان عطار انتخاب خیابان هوشمند در تهران

 خیابان هوشمند، تحول نوین شهرهای بزرگ 

اجرای طرح خیابان هوشــمند برای نخســتین 
بار در تهران و ایران برای رســیدن به اهداف شــهر 
هوشمند مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته 
است. رجبی نسب در این باره می گوید: »طرح خیابان 
هوشمند نخستین طرح در کشور است که با همکاری 
بخش خصوصی بدون هزینه ریالی از سوی مدیریت 
شــهری در خیابان عطار منطقه 3 اجرا خواهد شد. 
جلســات متعددی از اواخر سال گذشته برای انعقاد 
تفاهمنامه برگزار شــد و حــدود 6 ماه مطالعه برای 
اجرای فعالیت های هوشمندســازی و ارائه خدمات 
انجام شــد و اکنون در قالــب خدمات 34گانه برای 
این خیابان در چند فاز و مرحله طراحی شده است. 
فاز نخســت این طرح شــامل راه اندازی کیوســک 
سامت هوشمند، کیوسک اطاع رسانی، بیلبوردهای 

هوشــمند، روشــنایی هوشــمند خیابان و آبیاری 
هوشمند فضای سبز اســت.« معاون برنامه ریزی و 
توسعه شهری شهردار منطقه 3 با تأکید بر حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی می گوید: »بعد از اجرای این 
پروژه، اجرای این طرح نوین در کشــور با همکاری 
بخش خصوصی و با حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
کشور اجرا خواهد شد. چون خیابان عطار در تهران 
نخستین خیابانی است که طرح در آن اجرا می شود 
مانند یک نمایشــگاه دائمــی در معرفی محصوالت 
تولیدکنندگان به شــمار می آید و مجریان شــهری 

یــا تولیدکننــدگان می توانند برای 
اجرای نمونه از این طرح در منطقه 
یا شهر دیگر از این خیابان بازدید و 

الگوبرداری کنند.«

اکنون شــهروندان در حوزه های مختلف شهری 
برای تسریع در امور شــاهد ارائه خدمات هوشمند 
هســتند که نقش مؤثری در افزایش کیفیت زندگی 
شهری داشته است. رجبی نســب برای اجرای این 
طرح در تهران از خیابان عطار نام می برد و می گوید: 
»پس از انجام بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در 
فاز اول خیابان عطار حدفاصل خیابان ولی عصر)عج( 
تا میدان عطار و در فاز دوم بلوار میرداماد در دستور 
کار قرار گرفته است. به زودی اقدامات الزم برای آغاز 
فاز نخســت در هفته های آینده اجرایی می شود و تا 
پایان ســال به بهره برداری کامل خواهد رسید و به 
دنبال آن فازهای بعدی اجرا می شود. بوستان ملت از 
گزینه های بعدی در منطقه 3 برای اجرای این طرح 
است.« طرح خیابان هوشــمند در سایر کشورها با 
موفقیت اجرا شده و با ارتقای کیفیت زندگی شهری 

دلیل رضایت شــهروندان شــده 
و این مهم ســبب شــد تا روز به 
بزرگ جهان شاهد  روز شهرهای 
راه انــدازی چنیــن خیابانی هایی 

باشــند. رجبی نسب با تأکید بر اجرای موفقیت آمیز 
طرح خیابان هوشمند در ســایر کشورها می گوید: 
»خیابان هوشــمند تحول نوینی در همه شهرهای 
بزرگ محســوب می شود و در دهه های اخیر با ورود 
به عصــر ارتباطات، اطاعــات و فن آوری های نوین 
اســتقبال از این نوع خیابان ها چشمگیر بوده است. 
در دبی محله ای به نام اینترنت ســیتی ساخته شده 
که همه خدمات ارائه شــده به شهروندان هوشمند 
و اینترنتی اســت و برای رســیدن به محله و شهر 
هوشــمند نیاز به تأمین زیرســاخت و ایجاد بستر 

مناسب داریم.«

طرح شهر هوشــمند با تأکید 
بر جلب رضایت و ارتقای ســطح 
زندگی شــهروندان در شــهرهای 
بــزرگ در اولویت کارهای مدیران 
شــهری پایتخت قرار گرفته است. 
مدیر فن آوری اطاعات و ارتباطات شــهرداری منطقه 3 از ســال گذشــته به بررسی اجرای بخش 
کوچکی از طرح شهر هوشمند پرداخته که به زودی پروژه خیابان هوشمند در خیابان عطار در منطقه 
3 آغاز می شــود.  »احسان شــباویز« مدیر فن آوری اطاعات و ارتباطات شهرداری منطقه 3 درباره 
اینکه شهر هوشمند یک کان سیستم است می گوید: »اقتصاد هوشمند، محیط هوشمند، جابه جایی 
هوشــمند، زندگی هوشمند و زیرساخت و حکمروایی هوشمند از ابعاد مهم شهر هوشمند به شمار 
می آیند.« او مشارکت شهروندان را در این مسیر مهم، ارزیابی و نتایج انجام این کار را افزایش کیفیت 
خدمات، پیشــگیری از دوباره کاری، کاهش هزینه های اداری و نگهداری شــهر، مدیریت شهری به 
شیوه شیشه ای یا شفاف عنوان می کند و می گوید: »همه اجزای تشکیل دهنده یک شهر هوشمند از 
خیابان، بوستان، پارکینگ، آسفالت، چراغ های روشنایی، شیوه آبیاری، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، 

رزرواســیون مجتمع های تفریحی، خودرو و موتورسیکلت، درهای ساختمان های بزرگ، سایبان های 
موجود در پیاده رو، وسایل ورزشی، تفکیک زباله، ایستگاه های دوچرخه برقی، کیوسک های اطاعاتی، 

شــبکه های ارتباطی و مخابراتی و وسایل حمل ونقل عمومی هوشمند هستند. اکنون این 
طرح در یک خیابان آزمایشی اجرا می شود و بعد از آن بوستان ملت از نمونه های اجرایی 
در منطقه 3 پایتخت خواهد بود.« شباویز درباره بررسی هایی که درباره بوستان قدیمی و 
بزرگ ملت برای اجرای این طرح انجام شــده است می گوید: »ملت از نمونه بوستان های 
بزرگ در تهران است که روزانه میزبان زیادی از شهروندان منطقه ای و فرامنطقه ای است 
و ایجــاد امکانات و ارائه خدمات به روز از اولویت های مدیریت شــهری اســت. به همین 
دلیل این بوســتان نیز به عنوان محدوده آزمایشی برای اجرای طرح بوستان هوشمند در 
نظر گرفته شــده است که نوع آبیاری فضای سبز هوشمند، روشنایی هوشمند، ساخت و 
نصب کیوسک با انواع خدمات هوشمند در قالب سامت، مشاوره ورزشی، خدمات بانکی، 
ایجاد چتر وای فای، ساخت نورپردازی های سه بعدی با افکت های مختلف برای تبلیغات 
هوشمند، جمع آوری پسماند هوشمند، سطل های زباله مجهز به سنسور برای پایش وضع 

آنها و کنتور چاه آب هوشمند از جمله موارد در این بوستان خواهد بود.«

احسان شباویز 
مدیر فن آوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری 

منطقه 3

زهرا کریمی

گفت وگو با مدیران شهری منطقه 3 درباره 
طرحی بلند پروازانه در خیابان عطار

به خیابان هـوشمند 
خوش آمدید

آرین رجبی نسب  
معاون برنامه ریزی و 

توسعه شهری شهردار 
منطقه 3

 تصور کنید در حال قدم زدن در یکی از خیابان های تهران هستید و به هریک از پایه های چراغ که 
نزدیک می شوید نور آن بیشتر از قبل می شود و به اطراف خودتان اشراف پیدا می کنید یا باغچه ها 
به صورت اتوماتیک سر ساعت، آبیاری یا تابلوهای بیلبورد با ایستادن شما روشن می شوند. اما چرا 
این همه رخدادهای خوب را تصور کنید. چون این گزارش نوید خبر راه اندازی خیابان هوشــمند 
در یکی از معابر تکه ســوم پایتخت را می دهد، خیابانی که با به کارگیری فن آوری روز، دسترسی 
شهروندان به اطالعات و امکانات شهری را آسان می کند.هوشمند سازی خیابان عطار و  بهره برداری 
از آن در منطقه3 ســهم بسزایی در افزایش کیفیت زندگی شــهری و الگوبرداری سایر مناطق از 
این طرح خواهد داشت که در گفت وگو با »آرین رجبی نسب« معاون برنامه ریزی و توسعه شهری 

شهردار منطقه 3 به آن پرداخته ایم. 

بیلبورد تبلیغاتی شرکت مونتگو

آبیاری هوشمند درختان و فضای سبز

جمع آوری مکانیزه پسماند هوشمند

جای پارک هوشمند

تابلو پارکینگ خیابانی هوشمند جانمایی 
جای پارک به همراه روش های پرداخت

تابلو راهنمایی گردشگری هوشمند 
تابلو هوشمند اعالم وضعیت ترافیک

دوربین مدار بسته خیابان هوشمند

نمای هوشمند و نورپردازی هوشمند نمای مونتگو

درب های هوشمند

ایستگاه شارژ خودرو برقی 
یا دوچرخه برقی

رزواسیون هوشمند مجتمع ورزشی

کنترل هوشمند و نمایشگر مصرف انرژی و میزان آلودگی 
تابلو هوشمند اطالع رسانی و تبلیغات

پیش بینی خط عابر هوشمند و تبلیغ هوشمند در کف 
خیابان آسفالت هوشمند

چراغ های روشنایی هوشمند شیرخوارگاه

تابلو راهنمایی و رانندگی هوشمند

سلول های خورشیدی در سقف

کیوسک تهیه بلیط هوشمند

چراغ های هوشمند روشنایی

وسایل ورزشی هوشمند

خودپرداز هوشمند

کیوسک سالمت هوشمند

سطل زباله هوشمند و تفکیک زباله هوشمند

فضای بازی هوشمند 
فرش مجازی تعاملی

خیابان ونک شمالی

شیرخوارگاه آمنه

خیابان ولیعصر

خیابان عطار

»احسان شباویز« مدیر فن آوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری منطقه 3

افزایش رضایتمندی شهروندان با 
اجرای طرح هوشمند

بچه محل
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نظارت
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تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

  ســال 2011 بود که دختران نوجوان ایرانی توانســتند در رشــته ورزشی 
شمشــیربازی اسلحه سابر برای نخســتین بار بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

قهرمانی آسیا را از آن خود کنند. »کیانا باقرزاده« یکی از آن دختران نام آور است 
که در محله سعادت آباد زندگی می کند. کسی که با وجود کسب افتخارات ورزشی در کشور و آسیا اکنون 

به دلیل شــرایط کرونایی تمرین حرفه ای در پارکینگ مجتمع مسکونی شان را به حضور در سالن آکادمی 
المپیک باشگاه انقالب ترجیح می دهد. این بانوی 26 ساله تالش می کند که در زندگی به آرزوهایش در این 
رشــته ورزشی دست یابد و برای کسب این موفقیت هنوز خود را در اول راه می بیند. برای آشنایی بیشتر 
با این دختر شمشــیرباز برای ساعاتی همراهش بودیم و او از سختی تمرینات در روزهای کرونایی و نبود 

امکانات برای شمشیربازان در پایتخت گفت. 

منطقه2

زهرا کریمی

»کیانا باقرزاده« قهرمان و عضو تیم ملی 
شمشیربازی ساکن محله سعادت آباد است 

شمشیرزن 
طالیی

کارنامه موفقیت های قهرمان 
شمشیربازی رشته اسلحه سابر

  دارای مــدال و مقام های متعدد قهرمانی کشــور در رده ســنی 
نوجوانان، جوانان، زیر 23 سال و بزرگساالن 

  ســال 2011 کسب عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا در کشور 
تایلند

  سال 2012 کسب کاپ اروپا در گرجستان
  سال 2012 کسب مقام پنجم قهرمان جوانان آسیا

  ســال 2013 کسب مقام قهرمانی در تیم زیر 23 سال آسیا 
در کویت

  سال 2014 کسب عنوان قهرمانی زیر 23 سال آسیا 
و نایب قهرمانی در کشور فیلیپین

  سال 2015 کســب قهرمانی باشگاه های 
آسیا 

  سال 2016 کســب عنوان قهرمانی 
باشگاه های آسیا در تایلند

  ســال 2017 کسب عنوان قهرمانی 
باشگاه های آسیا در تایلند

حرکات نرمشی و آمادگی جسمانی در محوطه 
و پارکینگ مجتمع برنامه روزانه اش شــده است و 
آنقدر حواسش به تمرینات است که چندان متوجه   
تردد همسایه ها و دوست و آشنا نمی شود. نفس زنان 
زیر ســایه درختی می نشیند تا نفســی تازه کند. 
می گوید: »کرونا ســبک زندگی همــه ما را تغییر 
داده اســت. االن به جای حیاط خانه باید در سالن 
آکادمی المپیک باشگاه انقاب کنار هم تیمی هایم 

مشغول تمرین باشم. اما ویروس کرونا 
منجر به تعطیلی باشگاه شد و با توجه 
بــه الزاماتی که خانواده ام برای رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی در خانه 
در نظر گرفته اند چند ماهی است که 
تمرینات را در محوطه فضای ســبز یا 
پارکینگ آپارتمان با برنامه ریزی طی 
انجام می دهم.  ساعت های مشــخص 
بعضی از همســایه ها کــه از فعالیت 
ورزشــی ام بی اطــاع بودنــد گاهی 
سؤاالتی می پرســند. 2سؤال را تقریبًا 
همه می پرسند. اول اینکه چطور با این 
ورزش آشنا شده ام؟ و دیگر اینکه مگر 
خانم ها هم می توانند شمشیرباز شوند؟ 

همه جواب هایم به شغل پدرم ربط دارد. پدرم طی 
سال های نوجوانی ام رئیس فدراسیون شمشیربازی 
شــد. یک روز در مجموعه ورزشی شهید شیرودی 
مســابقات بزرگی برگزار شد. آن روز من همراهش 
بودم. از آن روز به بعد فکرم پیش حرکات ورزشکاران 
این رشته جا ماند. وقتی به خانواده ام گفتم که مرا 
در کاس های شمشیربازی ثبت نام کنند متأسفانه 
پــدر و مادرم از مخالفانم بودند و زمان زیادی طول 

کشید تا آنها را قانع کردم.«

 رشته شمشیربازی بین بانوان 
مهجور است

 شمشــیر را از ساک مخصوصش، 
خــارج و آن را کمی تمیز می کند و با 
دلتنگی که برای تمرین در پیســت و 
هم تیمی هایش دارد می گوید: »زمانی 
که وارد این رشــته ورزشی داشتم 16 
ســاله بودم. با تمرینات فشرده بعد از 
7 ماه به مسابقات نوجوانان کشور راه 
یافتم و توانستم مقام دوم را کسب کنم 
و به تیم ملی دعوت شدم. اما این دعوت 
معمولی نبود. چون دعوت به تیم ملی و 

حضور در مسابقات آسیایی نوجوانان رویداد خوبی 
را رقم زد. تیم ما در آن مسابقه موفق به کسب مدال 
برنز نوجوانان آسیا شد. ما نخستین تیم شمشیربازی 
بانوان ایران بودیم که توانستیم بعد از پیروزی انقاب 
اسامی تیم کشورمان را به قهرمانی آسیا برسانیم. 
حدود 10 ســال از حضــورم در تیم ملی می گذرد. 
اطرافیانم همه اهل ورزش شمشیربازی هستند. اما با 
این حال باز هم احساس تنهایی می کنم. چون تعداد 
بانوان شمشیرباز در کشور ما زیاد نیست. البته تنها 
دلیل مهجور ماندن ورزش شمشیربازی بین جامعه 
بانوان نبود امکانات و معرفی نشدن کافی این ورزش 
است. جای خالی این ورزش در بین بانوان باید زودتر 
پر شــود و بانوان را با این ورزش آشنا کنیم. معمواًل 
بانوانی که با فعالیتم آشنا می شود تعجب می کنند 
و می گویند این رشــته مردانه است. در صورتی که 
هیچ رشته ورزشــی برای جنسیت خاصی تعریف 
نشده و خوشبختانه بانوان با توانایی هایی که دارند 
در رشــته های خاص موفق تر از آقایان وارد عرصه 

رقابت و پیشرفت شده اند.«

 استعدادهای محلی را شناسایی کنیم
پوشه بزرگی از لوح تقدیر و آلبومی از مدال هایش 
را گوشــه ای از محوطه سبز مجتمع گذاشته و برای 
تــک تک آنها حرفی برای گفتن دارد و در این میان 
اکتفا می کند به پوشــش این ورزش برای بانوان در 
مسابقات آسیایی. کیانا می گوید: »طی سال های اخیر 
ورزش بانوان در بوستان ها، فوتسال، فوتبال، بدلکاری، 
تیراندازی و صخره نوردی بانوان و بســیاری دیگر از 
رشته ها شناخته شده و اتفاق های خوبی را هم شاهد 
بوده ایم. رشــته ورزشی شمشیربازی هم احتیاج به 
امکانات محلی، تبلیغات و تولید وســایل این رشته 
ورزشــی در داخل کشــور دارد. خوشبختانه لباس 
ورزشــکاران این رشته کامًا پوشــیده است. از نظر 
مهارتی و سامت جسمانی هم شمشیربازی یکی از 
ورزش هایی است که در تمرکز و افزایش حافظه نقش 
مهمــی دارد و می توان گفت قاعده بازی آن نزدیک 
به شــطرنج است اما شطرنج ایســتاده. اگر وسایل 
ورزشی شامل کاه، شمشیر، تیغه ها، لباس و پیست 

را داخل کشــور به تولید انبوه برسانیم 
دیگر نمی توان گفت این رشته ورزشی 
گران و پرخرج اســت. با تدارک وسایل و 
راه اندازی پیست شمشیربازی در سالن های ورزشی 
محله ها می توانیم استعدادهای ورزشی را شناسایی و 
با قهرمان پروری مسیر ورود عاقه مندان به این رشته 
ورزشی به مســابقات را باز کنیم تا مثل ورزش های 
دارت، آمادگی جسمانی، رزمی و شنا قابل دسترس 

باشد و تبدیل به فرصت شود.« 

 روزهای کرونایی را دریابیم
قبل و بعــد از تمرین محــدوده ای را که در آن 
مشغول تمرین اســت ضدعفونی می کند. خنده اش 
می گیــرد و می گوید: »تا به حال این قدر ویروســی 
تهدیدمــان نکرده بــود ولی ویــروس کرونا با همه 
ویروس ها فرق دارد. برای حفظ جان و سامتی مان 
به قرنطینه خانگی دعوت شــده ایم اما این ویروس 
خبر ندارد که خانه ماندن ما فرصتی است که شاید 
کمتر برایمان پیش می آمد. با توجه به آنکه دانشجو 
رشــته روان شناسی ورزش هستم اکنون درباره تک 
تک حرکات ورزشی شمشیربازی مطالعه و تحقیق 
انجام می دهم و دستاوردها را در اختیار دوستانم نیز 
می گذارم. این تفکر و تعمق باعث شــد تا همگی ما 
قدر این روزهای کرونایی را بدانیم و خودمان را برای 
روزهای پساکرونا آماده کنیم. امیدوارم روزی فرا برسد 
که دســتیابی به اهداف برای همه دختران ایرانی با 
فراهم شدن زیرساخت ها سهل و آسان شود. چنانچه 
بانویی عاقه به این رشــته ورزشی دارد می تواند به 
هیئت فدراسیون شمشــیربازی شهید شیرودی در 
میدان هفتم تیر مراجعه کند. آنجا استادان و مربیان 
برای راهنمایی و هدایت استعدادها آماده پاسخگویی 
به سؤاالت هستند. متأسفانه هیچ کدام از سالن های 
ورزشــی خصوصی و غیرخصوصی منطقه 2 و هیچ 
یک از مناطق تهران پیســت و امکانات این ورزش 
را ندارند. تنها 2باشــگاه در تهران پیست دارد؛ یکی 
مجموعه ورزشی شهید شیرودی که زیر نظر هیئت 
فدراسیون شمشــیربازی اســت و دیگری آکادمی 

المپیک در باشگاه انقاب.« 

ما نخستین تیم 
شمشیربازی 

بانوان ایران بودیم 
که توانستیم 

بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی 
تیم کشورمان را 
به قهرمانی آسیا 

برسانیم

ور
دپ

سی
د 

حم
: ا

ها
س 

عک



13 شنبه  25 مرداد 1399   شماره 764-765 12 3  شنبه  25 مرداد 1399   شماره 764-765 
  2

مناطق   1  
 3

  2

مناطق   1   محله

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح
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صفحه آرا
تاش

پارک علم و فناوری دانشــگاه صنعتی 
شریف که زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف 
فعالیت می کند در واقع سازمانی است که 
هدف اصلی آن حمایت از کسب و کارهای 
دانش بنیان اســت. ناحیه نوآوری شریف 
بین خیابــان آزادی و 3 بزرگراه شــهید 
جناح، شــیخ فضل اهلل نوری و یادگار امام 
)ره( واقع شده است. »احسان عظیم زاده« 
می گوید: »این محدوده مســاحتی حدود 

250 هکتارمربع را دربر می گیرد و از نظر تقسیم بندی 
شــهرداری محله های طرشــت و شــریف را شــامل 

این محدوده شــرکت های  در  می شــود. 
بســیار در اطراف دانشگاه مستقر شده اند 
و بافت محله نســبت به گذشته به دلیل 
وجود دانشگاه، شــرکت های دانش بنیان، 
ســکونت کارآفرینان و اســتادان دانشگاه 
به سال های  نســبت  تغییرات محسوسی 
گذشته داشته. به طوری که می توان گفت 
این تغییرات بر فرهنــگ محله و گرایش 
به ســمت نوآوری تأثیرگذار بوده است. در 
برخی خیابان هــا راه اندازی شــرکت ها باعث ایجاد و 
افزایش تراکم و ازدحام شــده. این در حالی است که 

فعالیت شرکت ها در این محله ها باید به ارتقای کیفیت 
زندگی شهروندان منجر شود و ساکنان ناحیه نوآوری 
شریف باید احســاس رضایتمندی بیشتری از زندگی 
در این محدوده داشــته باشند.« برای رسیدن به این 
هدف، طرح ها و پیشــنهادهایی از سوی ناحیه نوآوری 
شریف مطرح شده است. یکی از راه هایی که به تعامل 
بیشتر با شهروندان منجر می شود برگزاری جلسه هایی 
با شورایاری ها و شهرداری منطقه است. عظیم زاده در 
این باره می گوید: »تعامل با شورایاران موجب می شود 
که آنها مشکات محله خود را مطرح کنند تا با بررسی 
راه حل هایی متناســب با محله بتوانیم به جمع بندی 
برسیم و با همکاری شهرداری طرح هایی را برای بهبود 
محله ها و کاهش مشکات ارائه و اجرا کنیم. اگر پیامد 
حضور و فعالیت شرکت های دانش بنیان در این ناحیه، 
ترافیک و ایجاد مزاحمت برای اهالی باشد، بدون شک 
به نارضایتی شــهروندان منجر خواهد شد. بنابراین با 
برقراری نشســت های مشترک میان اهالی، شورایاران 
و مسئوالن شرکت های فعال در این محدوده به دنبال 
افزایش رضایتمندی شــهروندان محله های طرشت و 

شریف هستیم.«

تعامل اهالی محله های طرشت و شریف 
با دانشگاهیان بیشتر می شود

ناحیه نوآوری شریف

تولید محصول برای 
مقابله با کرونا

تا  ایران موجب شد  شــیوع کرونا در 
شــرکت های دانش بنیان دســت به کار 
شــوند و محصوالتی را برای مقابله با این 
مشکل تولید کنند. شرکت های عضو پارک 
علم و فناوری شــریف و دانشگاه صنعتی 
شــریف با توجه به تخصصی که داشتند 
محصوالتی را در این زمینه طراحی کردند. 
تولید مواد ضدعفونی کننده بخشی از این 
محصوالت بود که به کارمندان دانشگاه و 
وزارت بهداشــت اهدا شد و بخشی هم به 
فروش رسید. تولید ماسک های نانو و الیاف 
نقره ای، طراحی و تولید ونتیالتور، راه اندازی 
اپلیکیشن ماسک، طراحی پردازش دقیق 
سی تی اسکن ریه از فعالیت های پارک علم و 
فناوری شریف در ایام کرونا به شمار می آید.

برگزاری آنالین دوره های 
توانمندسازی برای 

شهروندان
آموزشــی  دوره هــای 
از  یکــی  توانمندســازی 
دانشگاه  ثابت  برنامه های 
شریف است که هر سال 
را  دانشــجویان  استقبال 
به دنبال داشــته اســت. 
شــریف  نوآوری  ناحیــه 
خدمات  ارائــه  هــدف  با 
به ســاکنان ایــن محدوده، 
را  متنوعی  آموزشی  دوره های 
تدارک دیده که امسال به صورت 
مجــازی برگزار شــده اســت. مدیر 
برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانشــگاه 
صنعتی شــریف می گوید: »9 دوره آموزشــی 
در طول 3 ماه با ســرفصل های مشــخص برای 
افزایش توانمندی های فردی و اجتماعی برگزار 
می شــود. خودشناســی، تفکر خاق، مدیریت 
زمان، نحوه پیدا کردن شــغل مناسب، مدیریت 
تعارض و مشکات، نحوه مذاکره و... سرفصل های 
دوره هاســت. آموزش ها رایگان و عمومی است و 
همه شهروندان در هر گروه سنی می توانند از این 

آموزش ها بهره مند شوند.«
اســتعدادیابی یکی از برنامه های دیگر پارک 
علم و فناوری اســت که با تمرکــز بر مدارس و 
مســاجد انجام می شــود اما به گفته عظیم زاده 
فعًا به دلیل بیماری کرونا برگزاری این برنامه ها 

ممکن نیست. 

تهران و شهر هوشمند
رویکر شــهرداری تهران حرکت به سمت 
شهر هوشمند اســت. اما برای رسیدن به این 
هدف الزم است طبق برنامه ای مدون و با ایجاد 
زیرساخت های مناسب به سمت هوشمندسازی 
شهر حرکت کنیم. شهروندان برای استفاده از 
امکانات شــهر هوشــمند چه آموزش هایی را 
باید فرا بگیرند؟ عظیم زاده می گوید: »یکی از 
برنامه های ما در پارک علم و فناوری شــریف 
ارائه آموزش هایی است که شهروندان را برای 
زندگی در شهری هوشمند یاری می کند تا از 
طریق این آموزش ها به عنوان شــهروند بدانیم 
که چگونه از این امکانات استفاده کنیم. تبدیل 
کســب و کار ســنتی به مدرن، تصمیم گیری 
خاقانــه، برنامه ریزی با تلفن همــراه، تفکر 
نقادانه، مدیریت توجه برای زندگی بهتر، اداره 
کسب و کار به سبک کارآفرینی و... دوره هایی 
است که با توجه به این رویکرد برگزار می شود. 
در پارک علم و فناوری شریف تاش می کنیم 
با تعامل میان شــهروندان از طریق برگزاری 
دوره هــای آموزشــی، توجه اهالــی را به این 
موضوع مهم جلب کنیم که نســبت به محله 
خود بی تفاوت نباشند. کوچه ها و خیابان های 
این محله به دلیل فعالیت شــرکت های دانش 
بنیان و کارآفریــن با محله های دیگر متفاوت 
اســت. مردم در این موضوع سهیم هستند و 
متولیان این شرکت ها نیز باید به گونه ای عمل 
کنند که اهالــی از زندگی در این محله، حال 
بهتری داشته باشند و میزان رضایتمندی آنها 
افزایش یابد. حضور بیشــتر افراد در دوره های 
آموزشــی موجب می شــود تا ایــن برنامه ها 
پایدارتر ادامــه یابد و به صورت مقطعی برگزار 

نشود.«

  احسان عظیم زاده
مدیر برنامه ریزی 

پارک علم و فناوری 
دانشگاه شریف

  دانشگاه صنعتی شریف یکی از مهم ترین مراکز آموزشی و فرهنگی در منطقه 2 به شمار می آید. 
گرایش جوانان به سمت موضوع کارآفرینی و رونق کسب  وکار های نوین و استارت آپ ها موجب شده 
تا طی سال های اخیر شرکت های بسیاری توسط جوانان و نخبگان در مجاورت این دانشگاه راه اندازی 
شود. اما موضوع قابل بررسی تأثیر مثبت فعالیت این شرکت ها در بهبود و ارتقای کیفیت زندگی در 
محله های طرشت و شریف است. پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف سال 1395 در محله 
طرشت تأسیس شد. مهم ترین برنامه  این مجموعه هویت بخشی و توسعه زیست بوم شکل گرفته در 
مجاورت دانشگاه صنعتی شریف با عنوان »ناحیه نوآوری شریف« است که موجب شتاب بخشی به 
روند شکل گیری و رشد کمی و کیفی شرکت های نوآور در این ناحیه شده است. استفاده از امکانات 
دانشگاه، اســتعدادیابی دانش آموزان و جوانان و برگزاری کالس های آموزشی برای اهالی محله های 
طرشت و شریف از برنامه های پارک علم و فناوری دانشگاه شریف است. »  احسان عظیم زاده« مدیر 
برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه شریف بر تعامل میان دانشگاه، شهرداری، اهالی و شورایاران 
تأکید می کند و می گوید: »ما در این مجموعه اعتقاد داریم که اگر این منطقه به ناحیه نوآوری شناخته 
می شود باید تأثیر مثبت و مســتقیمی روی فرهنگ و زندگی شهری ساکنان این محدوده داشته 

باشد.« عظیم زاده در این گفت وگو برنامه های ناحیه نوآوری را برایمان تشریح می کند. 

شهره کیانوش راد

مشکل محله
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صفحه آرا

حسنی

  تیر برق کوچه شــهید رازقی گاو پیشانی ســفید محله اختیاریه شده است؛ اهالی این محله 
می دانند اگر بخواهند ترافیک خیابان اختیاریه یا دیباجی را دور بزنند و به این خیابان بپیچند، این 
تیر برق که درست وسط پیاده رو سبز شده پشیمانشان می کند. اما غالب غریبه ها این را نمی دانند. 
به همین دلیل هفته ای نیست که این کوچه خالی از دعوا و تصادف باشد. درواقع این تیر برق از اول 
وسط کوچه نبود. 8 سال پیش که ساختمان های کوچه نوسازی شدند و عقب نشینی کردند عرض 
این معبر بازتر شــد ولی کسی مسئولیت عقب بردن تیر برق را برعهده نگرفت. »تیر برق هم که 
خودش پا ندارد عقب برود.« این را همسایه های این کوچه می گویند که از نامه و عریضه نوشتن و 
شکایت کردن از این مانع بلندباال وسط کوچه به ستوه آمده اند. البته این تنها تیربرق محله اختیاریه 

نیست که وسط کوچه قد کشیده و راه عبور وسایل نقلیه را مسدود کرده است. 

منطقه3

مرضیه موسوی

تیر برق معارض
مزاحم 8 ساله کوچه رازقی

گاو پیشانی سفید اختیاریه

اداره برق توپ را به زمین 
شهرداری می اندازد

ماجرا به 8 ســال پیش برمی گردد که خانه های کوچه 
شهید رازقی شمیرانی محله اختیاریه یکی یکی نوسازی 
شــدند. عرض کوچه از 4 به 8 متر تغییر کرده بود و دیگر 
همسایه ها می توانســتند با خیال راحت با خودرو در این 
معبر  تردد کنند و آن را به پارکینگ خانه های خود ببرند. 
اما تیر برق قدیمی محله هنوز ســر جای خود ثابت بود. 
»ســعید امین سرشت« دبیر شــورایاری محله اختیاریه 
می گوید: »بعــد از تعریض کوچه، 
مدتی گذشــت اما اداره برق برای 
انجام  تیــر کاری  این  جابه جایــی 
نــداد. شــورایاری و اهالــی محله 
بارها پیگیر جابه جایی این تیر برق 
شــدند اما همه تاش ها بی نتیجه 
ماند. تا مدت ها اداره برق پاسداران 
پاسخگو نبود و بعد هم اعام کرد 
هزینه جابه جایی  باید  شــهرداری 
ایــن تیر برق را بردارد. با این توجیه که شــهرداری برای 
ساخت وســاز از شــهروندان عوارض دریافت می کند. در 
حالی که این هزینه ای اســت که باید توســط اداره برق 
تأمین شود. زیرا این اداره به ازای فروش کنتور برق به هر 

واحد هزینه ای دریافت می کند.«

راننده ها غافلگیر می شوند
ماجرای تیربرق محله اختیاریه به صحن شورای شهر هم راه پیدا 
کرده و شکایت اهالی به گوش منتخبان این شورا هم رسیده است. 
چندین بازدید میدانــی از این کوچه و تیر برق هم بی فایده بوده و 
وعده های جابه جایی این تیر برق هنوز محقق نشده است. »مهدی 
ســعیدی« از اهالی محله اختیاریه که مغازه ای در نزدیکی این تیر 
برق دارد می گوید: »تیربرق درست در جایی قرار دارد که خودروها 
هنگام عبور از کنار آن احتمال برخورد با آن را دارند. از 8 سال پیش 
تاکنون بارها شــاهد تصادف افراد ناآشنا با این کوچه بودم. عده ای 
برای دور زدن ترافیک دیباجی و اختیاریه مســیر خود را به سمت 
ایــن کوچه عوض می کنند غافل از اینکه اتفاق کوچکی در نزدیکی 
این تیر برق باعث بند آمدن این مســیر می شود.« او از همشهریانی 
می گوید که بارها با این تیر برق تصادف کرده اند و خســارت زیادی 
به خودرو آنها وارد شــده اســت: »چند هفته پیش یک خودرو که 
معلوم بود تازه خریداری شده با این تیر برق تصادف کرد. راننده که 
کوچه را اشــتباه پیچیده بود می خواست به صورت دنده عقب از آن 
خارج شود که با شدت با این تیر برخورد کرد. با حسرت به خودرو 
صفری که صندوق عقب آن جمع شــده بود نگاه می کرد. می گفت 
تیر برق را ندیده و اصًا فکرش را نمی کرده که وسط کوچه تیر برق 
باشد.« کرکره یکی از مغازه های نزدیک تیر برق را نشان می دهد که 
بارها خودروها برای تصادف نکردن با تیر برق ناگهان مسیر خود را 
کج کــرده و با کرکره مغازه برخورد کرده اند: »چند بار اتفاق افتاده 
که راننده هایی که ناگهان متوجه تیر برق شده اند برای اینکه با آن 
تصادف نکنند به در و دیوار کوبیده  یا با این مغازه برخورد کرده اند.«

گرفتاری در چرخه باطل
تیر برق کوچه شهید رازقی محله اختیاریه تنها راه را برای خودروهای سواری مسدود 
نکرده اســت ؛ گذری که هنوز به صورت کامل بازگشایی نشده سال هاست دردسرهای 
بزرگی برای خودروهای ســنگین که برای ساخت وســاز به این کوچه می آیند درست 
کرده است. سعیدی از تاش های بی نتیجه این سال ها برای جابه جایی تیر برق می گوید: 
»بارها پیش آمده که از اداره برق برای تعویض کابل های این تیر آمده اند. به مأموران اداره 
برق گفته ایم که این تیر برق باید جابه جا شود. اول آن را جابه جا کنید و بعد کابل بکشید. 
می گوینــد: ما مأموریم و معذور. بعد از پیگیری های ما از اداره برق برای جابه جایی تیر 
برق به اینجا آمدند. این بار به بهانه اینکه کابل کشی انجام شده و اگر تیر برق را بخواهند 
بردارند باید دوباره کابل کشــی کنند کار را رها کردند. این چرخه سال هاســت در این 
خیابان ادامه دارد. از طرف دیگر می بینیم در خیابان ها و گذرهایی که تیر برق معارض 
نیســت، در طول 8 سال گذشته چند بار تیرهای برق عوض شده اند.«مشکل تیرهای 
برق معارض در محله اختیاریه تنها به خیابان شهید رازقی خاصه نمی شود و کوچه ها 
و خیابان های دیگری هم هستند که بعد از تعریض، تیرهای برق قدیمی همچنان وسط 
کوچه باقی مانده اند. تقاطع خیابان جهانی نیا و کوچه طا، انتهای کوچه طا، نبش کوچه 
غفاری، خیابان معماری و... نمونه هایی از این کوچه ها و خیابان ها هســتند که تیرهای 
برق مزاحمت زیادی برای اهالی و عابران ایجاد کرده اســت. سعیدی می گوید: »وجود 
این تیرهای برق همیشــه باعث اختاف و دعوا در این محله شده است. افرادبسیاری 
نمی توانند از پارکینگ خانه خود به راحتی استفاده کنند. در شرایط اقتصادی امروز که 
یک خودرو معمولی تمام ســرمایه یک شهروند است تصادف با این تیر برق ضرر مالی 
بزرگی به افراد وارد می کند. همه اینها حقوقی است که از شهروندان ضایع می شوند در 
حالــی که از قبل برای دریافت این خدمات بــه اداره ای مثل اداره برق هزینه داده اند.« 
پیگیری و تماس با رئیس اداره برق پاسداران از طرف همشهری محله بی پاسخ بود. ما 

آماده درج پاسخ این اداره برای برطرف کردن این مشکل هستیم. 

سعید امین سرشت
دبیر شورایاری محله 

اختیاریه

دل
 عا

منا
س: 

عک
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مناطق   1   محرمهویت

  هنوز هم بعضی از اهالی تهران خیابان دکتر شریعتی را به نام جاده شمیران 
می شناسند؛ نخستین جاده ای که از دارالخالفه به سمت شمیران کشیده شد و تا 
اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی جاده ای خاکی بود. خیابان شریعتی خیلی زود به 
یکی از خیابان های مهم تهران تبدیل شد و مراکز تجاری، اداری و تفریحی مهمی 
در این خیابان ساخته شدند. از بولینگ عبدو )عبده( تا بیمارستان ها و ساختمان 

حسینیه ارشاد و باغ قلهک و... 
جاده قدیم شــمیران در مسیر رسیدن به کوهپایه های شمالی تهران به باغ ها و 

زمین های اعیان اشرافی می رسید که تابستان و بهار را در این منطقه ییالقی به سر می بردند. هنوز 
هم می توان ردی از درختان بلندباالی این باغ ها را در خیابان شریعتی به چشم دید که 

بر این خیابان پرشیب سایه می اندازند.
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به یاد سخنرانی های دکتر
خیابان شــریعتی کنونی جــاده ای بود که از 
دوره قاجار، دروازه شــمال شرقی تهران 
را بــه شــمیران متصــل می کرد؛ 
دروازه ای کــه رو بــه ســوی 
شمیران داشت و به همین 
دلیــل دروازه شــمیران 
جــاده ای  گرفت.  نــام 
هم کــه تهرانی ها را از 
تهــران راهی مناطق 
البــرز  کوهپایــه ای 
می کرد جاده شمیران 
نام گرفت. این اســم 
در دوره هــای بعد هم 
ماند.  جــاده  این  روی 
جاده شــمیران در دوره 
پهلوی اول بــه نام »جاده 
قدیم شــمیران« معروف شد. 
دلیلش هم ســاخت جاده تازه ای 
به سمت شمیران بود که خیابان پهلوی 
نام گرفت. تا قبل از ساخت این خیابان که حاال 
به نام خیابان ولی عصر)عج( می شناســیم، جاده 
شــمیران تنها راه رسیدن به این منطقه بود. اما 
بعد از ســاخت دومین جاده، خیابان شــریعتی 

کنونی به جاده قدیم شمیران معروف شد. 
جاده قدیم شــمیران بعد از انقاب اسامی 
به خیابان دکتر شــریعتی تغییــر نام داد. دلیل 
انتخاب این نام سخنرانی های دکتر علی شریعتی 
در حسینیه ارشاد است که از نیمه دهه 40 آغاز 
شد و تا ســال 1357، قبل از تعطیلی حسینیه 
ارشــاد ادامه داشــت. »ناصر میناچی« از اهالی 
قدیمی محله چال هرز و از مؤسســان حسینیه 
ارشــاد در کتاب خاطراتش از آغاز سخنرانی ها 
یاد می کنــد که ابتدا در دهــه اول محرم بود و 
ســال های بعد به یک ماه و بعــد از آن به 2ماه 
محرم و صفر اختصاص پیدا کرد. این جلســات 
که دکتر شــریعتی و شهید دکتر مطهری اغلب 
ســخنران آن بودند از پایه های شــروع انقاب 
اســامی در دهه 50 به شــمار می روند. ســال 
1357 سخنرانی های حســینیه ارشاد که کامًا 
رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته بود به تعطیلی 

این حسینیه منجر شد. 
بعد از درگذشــت دکتر شریعتی مزاری برای 
او در حسینیه ارشــاد تعیین شد اما پیکر دکتر 
شــریعتی در نجف به خاک سپرده شد و هرگز 

دوباره به این حسینیه بازنگشت. 

تکیه بزرگ تجریش امسال مثل سال های گذشته سیاهپوش 
می شــود. مغازه هــای موقوفه این تکیه در ایــام محرم تعطیل 
می شوند اما هیچ مراسمی در آن برگزار نمی شود. »جال فخرا« 
از معتمدان شــمیران می گوید: »در هر محله شمیران 2 تکیه 
مهم داریم. امسال تصمیم این بود که تجمع های عزاداری در این 
تکیه ها و حسینیه ها برگزار نشود. اما این تکیه ها موقوفه هستند 
و وقف نامه ای دارند که براســاس آن 
مغازه هــای اطراف تکیــه تعطیل و 
سیاهپوشان  می شــوند.  سیاهپوش 
و نصب پرچم های عــزاداری بیرون 
این تکیه ها انجام می شــود اما برای 
جلوگیری از شیوع کرونا مراسم دیگر 
لغو می شــود.« قرار است هزینه هر 
ســاله  برپایی این هیئت ها و مراسم 
عزاداری توســط هیئــت امنای هر 
هیئت به دســت نیازمندان و اقشار 
خاص برســد. فخــرا می گوید: »هر 
برپایی مراسم عزاداری  برای  ســال 
در هیئت های محلی هزینه هایــی از طرف بانی ها و مردم انجام 
می شــود. امسال این هزینه ها برای تأمین مایحتاج خانواده های 
نیازمند خرج می شود. بخشی از این هزینه ها صرف تأمین اقام 
دارویی و مواد غذایی خشک برای این خانواده ها می شود. بانیانی 
که در این ایام غذای نــذری در اختیار مردم قرار می دادند هم 
تصمیم گرفتند هزینه تهیه این غذا را به صورت بســته هایی از 

مواد غذایی خشک به خانواده ها برسانند.«
او که از بانیان یکی از موکب های مراســم پیاده روی اربعین 
هم است می گوید: »در چنین شرایطی بهترین کار این است که 
به فکر ســامتی و حفظ جان عزیزان و هموطنانمان باشیم. به 
همین دلیل تصمیم گرفتیم عاوه بر هزینه های دهه اول محرم، 

هزینه هــای برپایی موکب اربعین را هم بــه نفع مردم و در راه    
آبادانی هزینه کنیم. این مبلغ قرار است صرف    آبادانی 3 روستای 
محروم کشور شود که در حال شناسایی آنها هستیم. بازسازی 

خانه های قدیمی روستایی در این طرح اولویت ماست.«
در تکیه کوچک تجریش هم امســال مراسم عزاداری برگزار 
نمی شود و فضای تکیه ســیاهپوش می شود. هیئت امنای این 
تکیه هم هزینه برگزاری مراســم عزاداری امســال را به صورت 

مواد غذایی خشک به دست خانواده های نیازمند می رساند. 

گوش به فرمان تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا 
اغلب تکیه ها و حســینیه های منطقه 2 هم امسال به پویش 
لغو تجمع ها پیوسته اند و قرار است ایام محرم را شکل دیگری از 
سر بگذرانند. »فرامرز مطلبی« از اعضای هیئت امنای حسینیه 
فرحزادی ها می گوید: »حسینیه فرحزاد موقوفه ای دارد که طبق 
آن باید هر ســال در ایام محرم به عزاداران اطعام دهد. همین 
موضوع تصمیم گیری درباره برگزاری مراســم را با مشــکاتی 
مواجه کرده اســت. بعد از اعام نظر رهبر معظم انقاب درباره 
توجه به توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا، با تعدادی از مراجع 
هم مشورت کردیم. نظرها متفاوت بود اما اغلب آنها اعام کردند 
که می توانیم امسال این ســفره اطعام را برگزار نکنیم. تصمیم 
نهایی را در جلسه هیئت امنا اتخاذ می کنیم. نظر جمعی هیئت 
امنا به تصمیمی که در ســتاد ملی مقابلــه با کرونا اتحاذ کرده 
احترام می گذارد.« او از امکان نداشــتن حفظ فاصله اجتماعی 
در برگزاری مراســم عزاداری و برپایی سفره اطعام می گوید که 
می تواند باعث افزایش آمار مبتایان به کرونا و شــیوع بیشــتر 
آن در شهر باشــد: »کنترل و رعایت تمام پروتکل ها در چنین 
تجمعی بسیار دشوار است و خطای کوچکی می توان جان عده 
زیادی را به خطر بیندازد. به همین دلیل تصمیم هیئت امنای 

حسینیه ها باید با دقت و هوشمندی اتخاذ شود.«

جاده شمیران »خیابان کوروش کبیر« )شریعتی( - اواسط دهه 30

رسم درباریان قاجار بود که برای خود باغ و ییاقی 
در شــمیران و کوهپایه های شــمالی تهران داشته 
باشــند. به همین دلیل از دروازه شــمالی پایتخت 
جاده ای به ســمت شمیرانات کشــیده شده بود که 
به جاده شــمیران معروف بود. زمین های بایر اطراف 
دروازه شــمیران به نزدیکــی دروس و اختیاریه که 
می رسیدند سراســر باغ بودند. اماک رضا قلی خان 
هدایت بخشــی از باغ ها و زمین هایــی بود که جاده 
شــمیران از کنارش می گذشــت. خیابانی که امروز 
هم نام »یخچال« ســردر آن به چشــم می خورد از 
اماک خاندان هدایت بود و یخچال بزرگ شــمیران 
هم در همین کوچه قرار داشت. جاده شمیران محل 
رفت وآمــد درباریان و شــاهزاده های قاجار بود و به 
همین دلیل از همان دوره همیشــه مورد توجه بود. 
»نصراهلل حــدادی« تهران شــناس می گوید: »جاده 
شــمیران از دوره قاجار تاکنون جــاده ای بااهمیت و 
مورد توجه بود. دلیل آن  هم  تردد شاهزاده ها و اعیان 
در ایــن جاده در دوره قاجار بــود و بعد از آن هم در 
دوره پهلوی ســاختمان های مهم اداری و تجاری در 
این خیابان به وجود آمد. اینجا همیشه رونق داشت و 

زمین و ملک در آن ارزشمند بود.« 

نخستین باشگاه بولینگ تهران
در دوره پهلوی فاصله تهران و شمیران 
کم کم از میان برداشته شد و توسعه شهر، 
محله های تازه ای را در این فاصله به وجود 
آورد. باغ ها به زمین های کوچک تر تبدیل 
شــدند و به فروش رفتند. با این حال هنوز 
هــم تعــدادی از این باغ هــای قدیمی در 
خیابان شریعتی به چشم می خورند. یکی از 

مهمی  ساختمان های 
کــه در ایــن دوره در 
جاده شمیران رخ نشان 
بولینگ  ساختمان  داد 
عبــده بــود. حــدادی 
می  گویــد: »ورزش هایی 

که خاســتگاه آن نه اروپا بلکه آمریــکا بودند بعد از 
شهریور ســال 1320 در ایران نمایان شدند. بولینگ 
عبده نخســتین باشــگاه بولینــگ ایران بــود. این 
ورزش که از همــان ابتدای ظهورش در ایران ورزش 
گران قیمتی بود از آن دســت ورزش هایی است که از 
طریق آمریکایی ها وارد ایران شــدند و معمواًل با قمار 
همراه بودند. این ورزش بعد از سال 1332 کم کم در 
کشور گسترش پیدا کرد. یادم است که برای نخستین 
بار بولینگ را در یکی از فیلم های دوره پهلوی دیدم 
که بازیگر آن ســعید راد بــود و صحنه هایی از فیلم 
در باشــگاه بولینگ می گذشت. درواقع این صحنه ها 
برای آشــنا کردن مردم با بازی بولینگ و گســترش 
آن بین عموم مردم در فیلم ها گنجانده می شــد.« او 
از ورزش هــا و بازی هایی می گوید که در همان دوره 
سر و کله شان در جاده قدیم شمیران یا اطراف ونک 
پیدا شد و پاتوقی برای بسیاری از ورزشکاران بود. در 
همین دوره بود که نخســتین شهربازی ها 
هم در تهران ســاخته شد. ساخت بولینگ 
عبده یا عبدو در جاده شمیران باعث شد تا 
در همان سال ها در حوالی ونک و میرداماد 
هم باشــگاه های بولینگ دیگری ســاخته 
شوند. اکنون در محل این باشگاه، مجموعه 
فرهنگی، ورزشی شهید چمران و ساختمان 

سینما جوان به چشم می خورد. 

خیابان همیشه مهم
خیابــان شــریعتی کنونــی از دوره قاجار 
تاکنــون همــواره مــورد توجــه بــوده و از 
خیابان هــای مهم تهــران به شــمار می رود؛ 
این خیابان تنها مســیر دسترسی از تهران به 
شــمیران در دوره قاجار بود. در دوره پهلوی 
هم به دلیل نزدیکی به پاسداران و نیاوران این 
خیابان از اهمیت خاصی برخوردار بود. حدادی 
می گوید: »پــادگان لویــزان و کاخ نیاوران و 
منطقه نظام آباد که مســیر رســیدن به آنها 
خیابان شــریعتی کنونی است به اهمیت این 
خیابان در دوره پهلوی اضافــه کردند. بعد از 
اســتقرار محمدرضا پهلوی در سال 1344 در 
کاخ نیاوران، به دلیل  تردد خانواده ســلطنتی 
و درباریان از این خیابــان، اینجا اهمیت پیدا 
کرد. ساختمان های دولتی در آن ایجاد شدند 
و زمین و ملک در این خیابان ارزش بیشتری 
پیدا کــرد. در آن دوره جاده شــمیران حتی 
از محله هایــی مثل تجریــش هم آبادتر بود و 
مغازه هایی مطابق مد روز در آن ســاخته شده 
بود. هنوز هم خیابان شــریعتی اهمیت زیادی 

در تهران دارد.«

خیابان شریعتی از ابتدای ساخت تاکنون خیابانی 
مهم در پایتخت بوده است

ـان  داست
جـاده قـدیم
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نصراهلل حدادی
تهران شناس

محرم امسال در 
حسینیه ها و تکیه های 

بزرگ پهنه شمال به 
شکل دیگری برگزار 

می شود

عزاداری
در ایام کـرونا

نذر ماسک
شهروندان محله های منطقه 3 در 

پویش نذر ماسک و توزیع ماسک های 
ایام محرم همراه شده اند. حسینیه ها 
و تکیه های این منطقه هم قرار است 

با لغو تجمع و عزاداری ها، مردم 
را به ماندن در خانه تشویق کند. 
مسجد صاحب الزمان)عج( از آغاز 
شیوع کرونا با دایر کردن کارگاه 

تولید ماسک، از کمک های داوطلبانه 
محلی برای تولید و توزیع ماسک 
استفاده کرد. حاال با نزدیک شدن 

به ایام محرم تولید ماسک های سیاه 
رنگ در این کارگاه آغاز شده است. 
ماسک های تولیدی این کارگاه در 

اختیار هیئت های مذهبی و مساجد 
منطقه 3 قرار می گیرند. اغلب هیئت ها 

و حسینیه های منطقه تصمیم به 
برگزاری مراسمی متفاوت تر از 

سال های گذشته گرفته اند. جوانان 
مسجد صاحب الزمان)عج( اهالی 

منطقه را به مشارکت در این کار 
دعوت می کنند تا به پویش نذر ماسک 

بپیوندند. 2هفته مانده به آغاز ماه 
محرم هیئت ها و حسینیه های منطقه 

3 به این پویش دعوت شده اند تا 
با زنده نگهداشتن یاد واقعه محرم، 
شهروندان به همدیگر برای عبور از 
بحران کرونا کمک کنند. اتفاقی که 

ستاد ملی مقابله با کرونا مردم را به آن 
دعوت می کند و باعث شده تا مراسم 

تجمع برای عزاداری در بزرگ ترین 
حسینیه های منطقه از جمله حسینیه 

چیذر و دیگر حسینیه ها لغو شود. 
مساجدی هم در این مناطق هستند 

که هیئت امنای آنها تصمیم به 
برگزاری مراسم در مقابل مسجد یا 

در حیاط آن گرفته اند اما برگزاری آن 
را منوط به رعایت فاصله اجتماعی و 

رعایت پروتکل های بهداشتی می دانند. 
با گذشت بیش از 6 ماه از شیوع کرونا 

در کشور درهای رواق ها و حرم در 
اماکن مذهبی در تهران همچنان بسته 
است و زائران تنها اجازه ورود به صحن 

و حیاط این اماکن را دارند.

 عزاداری ماه محرم در تکیه ها و 
پایتخت  پهنه شمالی  حسینیه های 
از چند روز قبل از آغاز محرم شروع 
می شد. »سیاهپوشان« آدابی داشت 
و پرچم ها و کتل ها در و دیوار تکیه ها 
و حسینیه ها را مشکی پوش می کرد. 
عزاداری  مفصل  مراســم  هر شب 
برپا بود و تجمع هــای مذهبی در 
می خورد.  به چشم  گوشه شهر  هر 
رقم  ماجرا شــکل دیگری  امسال 
فاصله  و  کرونا  شــیوع  می خورد. 
تا بسیاری  باعث شــده  اجتماعی 
از هیئت هــای مذهبی فعالیت های 
تازه ای در پیــش بگیرند. از تکیه 
بزرگ تجریــش در منطقه یک تا 
حســینیه ها و تکایای منطقه 3 و 
تکیه چیذر و حسینیه فرحزادی ها 
در پهنه شمال از جمله هیئت هایی 
هستند که برای جلوگیری از شیوع 
امسال تجمع های مذهبی را برگزار 
این  برگزاری  هزینــه  و  نمی کنند 
مراسم را برای کمک به خانواده های 

نیازمند اختصاص می دهند. 

مرضیه موسوی
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مناطق   1  

میز گفت وگو 

رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 2:
تندیس هنرمندان به  محله ها 

هویت می بخشد
آنچه در زیبایی یک شــهر مهم است نمای 
ساختمان ها، استفاده از فضای سبز در شهر، 
تابلوها و ســایر تزیینات است که در این زمینه 
دارد.  زیادی  اهمیت  زیباســازی  اداره  اقدامات 
امســال اداره زیباســازی منطقه 2 برای تحقق 
اهداف ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران 
اقدامات خوبی انجام داده است و همین موضوع 
دلیلی شد تا با »شــایان جعفرنژاد« رئیس اداره 

زیباسازی شهرداری منطقه2 گفت وگو کنیم. 

  دربــاره پروژه های اجرایــی در منطقه2 
توضیح دهید. 

براســاس برنامه ریزی های ســال گذشته اجرای 
برخی از پروژه ها در اولویت منطقه بود که با شــیوع 
ویروس کرونــا برنامه های اجرایــی تغییر کرد و به 
تعویق افتاد. پروژه نورپردازی سه بعدی روی آب از 
جمله طرح های ویژه در محله شــهرآرا بود. اما چون 
باعث تجمع شــهروندان می شــد اجرای این برنامه 
فعًا لغو شده اســت. شیوع بیماری کرونا باعث شد 
در اداره زیباسازی نیز برخی 
بــا محوریت  را  فعالیت هــا 
این موضــوع انجام دهیم. از 
ابتدای ســال تاکنون اجرای 
لیــزر مپینــگ روی دیواره 
برخی از ســاختمان ها انجام 
شــد و تابلوهــای تبلیغاتی 
در معابر با موضوعات بهداشت و سامت شهروندی 

به صورت مداوم انجام می شود. 
به تازگــی در منطقه2 نصــب تندیس    
هنرمندان را شــاهد بوده ایــم. بازخورد اهالی 

منطقه چگونه است؟ 
نصــب ســردیس و تندیس هنرمندان توســط 
اداره زیباســازی شــهرداری تهران انجام شده است 
که قدمی مؤثر در هویت بخشــی محله ها محسوب 
می شــود و با نصــب تندیس هنرمنــدان گرانمایه 
اســتاد داود رشــیدی، اســتاد ابراهیم قنبری مهر 
و ســایر هنرمندان توانســته ایم از نظر بصری سبب 
معنا بخشیدن به آن محله شویم. این مهم است که 
اهالی یک محله اطاع داشــته باشــند چه مفاخر و 

هنرمندانی در همسایگی آنها سکونت دارند. 
اداره زیباســازی شهرداری  اولویت های    

منطقه 2 تا پایان سال چیست؟ 
معمواًل مناســبت ها در اولویت  اســت. امســال 
نورپــردازی و لیزر مپینگ با موضوع کرونا طی دهه 
کرامت و میاد امام رضا)ع(، اجرا و نصب کاراکترهای 
کمدین های ایران و جهــان در خیابان لبخند انجام 
شــد. پروژه مهم دیگر یکسان سازی تابلوها و حذف 
زوائد نما، تابلوهای عمــودی و غیرمجاز و تابلوهای 
دور از دســترس در صادقیه، ســتارخان، گیشــا و 
سعادت آباد است. در اجرای این طرح مالکان خیابان 
ستارخان با هزینه های شخصی در این باره مشارکت 
خوبی با شــهرداری داشتند که جای قدردانی دارد. 
طرح ویژه در اولویت امســال نیز هوشمندســازی 
خیابان هاســت. در همین زمینه به زودی قرار است 
برای مبلمان هوشــمند، نورپردازی هوشمند، تونل 

نور و گذر موسیقی اقدامات الزم انجام شود. 

هویتپیشخوانپیشخوان

خانه ای با معماری زیبا در محله زعفرانیه
هویت تهران در کوچه ها، بازارچه ها و معماری تک تک خانه های قدیمی اش نهفته است؛ 
ماننــد تصویر این خانه قدیمی در محله زعفرانیه. خانه ای که معماری اش با همه خانه های 
امروزی کوچه فرق دارد و نمی توان گفت زیبایی آن چشــم عابران را برای دقایقی به خود 
جلب نمی کند. »شفق متولی« معمار و طراح شهری درباره معماری این بنا می گوید: »این 
بنا در خیابان شهید افروز واقع شده و احتمااًل مربوط به دهه 30 است و 2در سمت شمال 
و شــرق دارد. درها این تصور را به همراه دارد که این بنا 2 خانه مجزا باشــند. در صورتی 
که یک خانه و یک پاک هســتند و فقط نوع کاربری درهای خانه با هم متفاوت اســت و 
احتمااًل یک در برای مهمان های خاص و یکی برای رفت و آمدهای عادی ســاخته شــده. 
وقتی به بنا نگاه می کنید ترکیب هندســی حجم اســتوانه راه پله با باقی نمای ساختمان 
جلب توجه می کند. ســقف سیمانی ایوان ها مانند سایبانی سبب ایجاد فضاهای پر و خالی 
شده است و طراحی ساده ای دارد. همین دلیل باعث جلب توجه رهگذران می شود. معمواًل 
در دهه های 30 این نوع معماری مورد توجه قرار می گرفت. متأســفانه تعداد این بناها در 
شــهر انگشت شمار شده اند و امیدمان این است که هویت شــهرمان را با بازسازی بناهای 

قدیمی حفظ کنیم.«

بازدید مجازی از کتابخانه و موزه زنده یاد نادر ابراهیمی
منطقه فرهنگی و گردشــگردی عباس آباد تهران از سال گذشته تا امروز در خانه شعر و 
ادبیات این مجموعه میزبان مجموعه کتاب ها و وسایل شخصی نویسنده معاصر ایران زنده یاد 
»نادر ابراهیمی« است. وی متولد 1315 تهران، داستان نویس، مترجم، فیلمساز و پژوهشگری 
برجســته بود که آثار »بار دیگر شــهری که دوست می داشتم«، »آتش بدون دود« و »چهل 
نامه کوتاه به همســرم« را از خود به یادگار گذاشته است. او سال 1378 در 72 سالگی پس 
از چند ســال تحمل بیماری درگذشت. فضایی جدید با طراحی نوین و بهره مندی از 4هزار 
کتاب موجود در کتابخانه شــخصی نادر ابراهیمی به عنوان کتابخانه تخصصی شعر و ادبیات 
تأسیس شد و ضمن بازســازی فضای اتاق نویسنده، کتاب های حاشیه نویسی شده، فیلم ها 
و نســخ اول کتب ایشان، دستنوشــته های کتب و تحقیقات، لوح های افتخار و جوایز ملی و 
بین المللی، میراث علمی و ادبی در کنار کتابخانه به نمایش گذاشته شده است. عاقه مندان 
 برای بازدید از این مجموعه در دوران قرنطینه خانگی می توانند به صفحه اینستاگرام به نشانی 

adab. tehran مراجعه و اطاعات الزم را کسب کنند. 

منطقه3گردشگری

زهرا کریمی منطقه1
منطقه2

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 مدیر مسئول: مهران کرمی
 سردبیر:  افشین امیرشاهی

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

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

 نشانی: خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پارک وی کوچه تورج پاک14  کد پستی: 196665338  صندوق پستی: 45956-19666  تلفن:23023100   دورنگار:23023488

 دبیر تحریریه:  مهدی علیپور
 تحریریه:  شهره کیانوش راد/ زهرا کریمی

مرضیه موسوی/ راحله عبدالحسینی
سحر رمضانعلی پور/ حسن حسن زاده

باشگاه ایرانسرا
ایرانســرا  باشــگاه  اعضــای 
بــرای  ابن ســینا  فرهنگســرای 
عاقه منــدان حــوزه ادب و شــعر 
فارسی برنامه ای با حضور سخنرانان 
و شاعران درباره زیبایی شعر انوری 
و سعدی شناسی در 14 کلیپ آماده 
کرده انــد که در فضــای مجازی به 
اشــتراک می گذارنــد. عاقه مندان 
برای کسب اطاعات بیشتر می توانند 
تمــاس  شــماره 88366366   بــا 

بگیرند. 

هزار و یک کتاب
خیابان های  کــه  روزهــا  ایــن 
و  شــلوغ  ســابق  ماننــد  محلــه 
پررفت وآمد نیســت، مراکز فرهنگی 
برنامه های  و کتابخانه هــای شــهر 
فرهنگی متعددی برای شــهروندان 
در فضای مجازی در نظر گرفته اند؛ 
برنامه  در  پــرواز.  کتابخانــه  مانند 
کتاب هــای  کتــاب«  »هزارویــک 
به  ارائــه گزیــده ای  بــا  قدیمــی 
برای  می شوند.  معرفی  عاقه مندان 
به  می توانید  بیشتر  اطاعات  کسب 
شماره 22366676 تماس بگیرید. 

هر روز یک حکایت
 معمواًل در گذشته ها مرسوم بود 
که بــزرگ خانواده در دورهمی های 
خانوادگی حکایتی تلخ یا شیرین را 
برای عبرت گرفتن فرزندان از تجربه 
فرهنگسرای  می کرد.  بازگو  دیگران 
ملل در روزهای کرونایی به رســم 
روزگاران قدیم هر هفته یک حکایت 
از گلستان سعدی را با هدف آشنایی 
جوانــان و نوجوانان با قصص ایرانی 
و مفاخــر ایران در فضای مجازی به 
 farhangsaramelal1 نشــانی
به اشــتراک می گذارد. اگر عاقه به 
شــنیدن حکایت ها دارید می توانید 
این فرهنگســرا  اینســتاگرام  عضو 

شوید. 

مسابقه کتابخواني
فرهنگســراي ابن ســینا مسابقه 
كتابخوانــي را بــراي عاقه منــدان 
برگزار مي كند. »ســارا هوشمندي« 
مدیــر روابط عمومي فرهنگســراي 
ابن سینا با بیان این خبر گفت: «این 
مسابقه به مناسبت اعیاد عید قربان 
و غدیر برگزار شــده و تا 30 مرداد 
ادامه دارد. سؤاالت از كتاب »امامت 
نوشــته  و والیت حضرت علي)ع(« 
انتخاب  »محســن كمالي تقــوي« 
مي شود. عاقه مندان مي توانند براي 
 دریافــت فایل ســؤاالت به ســایت

 www.dtlib.ir مراجعه و تا تاریخ 
یاد شده پاسخ هاي خود را به صورت 
یك عدد ده رقمي به سامانه پیامكي 
2000183745 ارسال كنند.« براي 
كسب اطاعات بیشــتر مي توانید با 

شماره 96653462 تماس بگیرید.

خبرهای فرهنگی


