
كم آبى، تغيير كاربرى  غيرمجاز 
و بى توجهى مالكان، بالى جان درختان محله شده است

مرگ تدريجى 
باغ هاى طرشت

ســال ها ســايه اش را نثار رهگذران کرده و ميوه هايش هم برکت سفره 
باغداران بود اما حاال تنه خشک و شاخه های بی برگ و بارش نقش زمين 

شده است. اين سرنوشت دردناک...
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روايت محيط بانى كه 
هدف گلوله هاى شكارچيان غير مجاز قرار گرفت

بازخوانى روايت هاى دفاع مقدس 
از البه الى عكس  هاى «بهرام محمدى فرد» 

شامگاه ۱۹ شهريور وقتی صدای شليک در کوه های ورجين پيچيد و 
به گوش محيط بان منطقه رسيد «اميرحسين کرميان» جوانی که در 

منطقه حفاظت شده...

شهيد چمران در جمع جوانان رزمنده، شهيدانی با لباس های گل آلود، 
زنان خرمشــهری در حال آماده کردن غذا برای رزمندگان، انتقال 

مجروحان از چزابه، شادی رزمندگان...

مى توانستم 
اما شليك نكردم

براى عكاسى 
در جبهه كتك خوردم!

صفحه ۵

صفحه ۱۰

صفحه ۴

رئيس اداره زيباسازى منطقه2 
 از نقش تنديس مفاخر در هويت  شهر و محله مى گويد

همسايه هاى نامدار

 کوه های ورجين پيچيد و  کوه های ورجين پيچيد و 
 رسيد «اميرحسين کرميان» جوانی که در  رسيد «اميرحسين کرميان» جوانی که در 
۴صفحه ۴صفحه ۴

 های گل آلود،  های گل آلود، 
 برای رزمندگان، انتقال  برای رزمندگان، انتقال 
۵

صفحه ۸
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موزه پروفســور حســابی در 
شمال تهران با تبديل شدن به 
«مرکز نــوآوری و فن آوری شــهر 
برای  مرکزی  به عنوان  هوشــمند» 
توليــد علم مورد بهره بــرداری قرار 
موسوی»  حميد  «ســيد  می گيرد. 
شــهردار منطقه يک گفت: «تالش 
موزه  تبديــل  شــهری  مديريــت 
پروفسور حسابی به کانون توليد علم 
است و با بهره مندی از ظرفيت های 
و  بنيــان  دانــش  شــرکت های 

اســتارتاپ ها به زودی بــا تصميم گيری دربــاره فرايند آماده ســازی و 
زمان بندی برای راه اندازی اين مرکز اقدامات الزم انجام می شــود.» او با 
تأکيد بر ويژگی های شــخصيتی پروفسور حســابی و لزوم اشاعه سبک 
زندگی اش افزود: «خانه پروفسور بزرگ ايران که همه زندگی اش صرف 
علم و آموزش آن به عالقه مندان بوده اســت دليــل ارتباط ميان بنياد 

حسابی و فعاليت های مرکز نوآوری 
و فن آوری شــهر هوشمند و تبديل 
آن به کانون علم در منطقه شــده 
است. اين موزه با توجه به موقعيت و 
ميزان رفــت و آمدهــای داخلی و 
بين المللی می تواند نمونه موفقی از 
تحقق دانش محوری با بهره گيری از 
استارآپ ها باشــد.» موسوی درباره 
حوزه هــای مهمــی کــه در مرکز 
بايد  پروفسور حســابی  هوشــمند 
بررســی شــود گفت: «گردشگری، 
مباحث ايمنی، موضوعات ترافيکی، بوســتان های هوشــمند، مديريت 
پسماند، افزايش بهره گيری از انرژی های تجديدپذير، استفاده از آب های 
خاکســتری، الکترونيکی کردن خدمات شهرسازی برای مقابله با فساد 
اداری و... از جمله حوزه هايی اســت که اکنون در شمال تهران نيازمند 

توجه ويژه و بهره گيری از هوشمندسازی است.» 

تيتر يك

تبديل موزه پروفسور حسابى به كانون توليد علم

 اكرام ايتام با همكارى نيكوكاران
بيش از ۳ هزار حامی در قالب طرح های اکرام ايتام و محسنين با کميته امداد امام خمينی(ره) 
شهرستان شميرانات همکاری می کنند. «حسن محمدی مهينی» سرپرست اداره کميته امداد 
امام خمينی(ره) شــميرانات با اعالم اين خبرگفت: «اکنون ۳ هزار و ۱۲۷ حامی با عضويت 
در طرح اکرام ايتام و محســنين از ۸۲۱ فرزند مشمول طرح اکرام ايتام و محسنين اين نهاد 
حمايت مادی و معنوی می کنند.» او افزود: «حاميان طی ۵ماهه نخست امسال ۸۲۳ ميليون 
تومان نقــد و ۴۸۸ ميليون تومان غيرنقدی به فرزندان معنوی خود کمک کرده اند.» خّيران 
می توانند برای کسب اطالعات بيشتر با شماره های ۲۲۸۰۴۵۰۰ و ۲۶۱۱۱۴۸۲تماس بگيرند. 

هدايت گردشگران در كوهستان
تابلوهای نشــان دهنده موقعيــت مکانی و راهنمای 
مســيرهای کوهنوردی با هدف هدايت گردشــگران در 
کوهســتان نصب شد. «ســيد مصطفی آقامير» شهردار 
ناحيه کوهستان با بيان اين خبر گفت: «هدف از اجرای 
اين طرح هدايت گردشگران و معرفی مکان های مختلف 
پناهگاه های امدادی و افزايش ضريب ايمنی کوهنوردان و 
گردشگران در مسيرهای کوهنوردی کوهستان است.» او 
افزود: «با نصب اين تابلوها عالوه بر راهنمايی کوهنوردان 
و گردشــگران و تسهيل دسترســی به مکان های مورد 
نظرشــان در صورت بروز هرگونه سانحه افراد می توانند با استفاده از اطالعات تابلوها موقعيت 
دقيق مشــکالت موجود در طول مسير را به مسئوالن شــهری گزارش دهند.» آقامير افزود: 
«تابلوهای نصب شده در مسير شامل اطالعات موقعيت مکانی کروکی مسير، هدايت مسير تا 

پناهگاه های کوهستان و پيام های شهروندی است.»

چهره
ساكن  نويسنده  سلطان زاده»  «محبوبه 

محله سعادت آباد: 
300 جلد كتاب قابل 

كودكان را ندارد

يادداشت

بوميان، بهترين حافظان 
حيات وحش

منطقه2

منطقه1

کمبود محيط بان در منطقه حفاظت شده 
ورجين مهم ترين مشــکل اداره محيط زيست 
شــميرانات برای حفاظت از منطقه ای اســت 
که زيستگاه گونه های متنوع جانوری و گياهی 
اســت. ۱۱ محيط بــان وظيفــه حفاظت از 
منطقه ای به وسعت ۲۷ هزار هکتار را برعهده 
دارند کــه به طور حتم اين تعــداد محيط بان 
بسيار کم است و آنها قادر نيستند حفاظت از 
تمام اين منطقه را پوشش دهند. محيط بانان 
حين انجام مأموريت برای مقابله با شکارچيان 
متخلف در معرض خطر قرار می گيرند. حمل 
غيرقانونی ســالح توسط شــکارچيان يکی از 

مشکالتی است که با آن روبه رو هستيم. 
همــکاران مــا در اداره محيط زيســت از 
برخورد خشونت آميز و استفاده از سالح برای 
دستگيری متخلفان دوری می کنند اما گاهی 
جان آنهــا به خطر می افتد کــه نمونه آن در 
حادثه اخير اتفــاق افتاد و يکی از محيط بانان 
جوان حيــن تعقيب شــکارچيان متخلف با 
اسلحه شــکاری مورد اصابت قرار گرفت و از 

چندين ناحيه مجروح شد. 
اگر دوربين اين محيط بان سپر او در مقابل 
ســاچمه تفنگ شکاری نمی شــد معلوم نبود 
چه باليی ســر او می آمد. در منطقه حفاظت 
شــده ورجين قريب به ۵۰ روستا وجود دارد. 
از ســوی ديگر با توجه به گردشــگری بودن 
اين محدوده و  تردد بوميان و گردشــگران در 
اين منطقه، شناســايی آنها از شکارچيان کار 
سختی است. حضور گردشگران و کوهنوردانی 
که بدون مجوز وارد اين منطقه می شــوند از 
ديگر مشکالتی اســت که اداره محيط زيست 
با آن مواجه است. شناســايی اين افراد هم از 
شــکارچيان متخلف برای محيط بانان ممکن 
نيســت. راه قانونی ورود بــه منطقه حفاظت 
شده کســب مجوز از طريق اداره کل و اطالع 
و هماهنگی با واحد اجرايی اداره محيط زيست 

است. 
گردشــگران و همه کوهنوردان می توانند 
ياريگر ما باشند و از طريق سامانه ۱۵۴۰ موارد 
تخلف از قلــع و قمع درختان، ساخت وســاز 
غيرمجاز، شــکار غيرقانونــی حيوانات، صيد 
ماهی، ريختن خاک و تخليه نخاله، آتش سوزی 
و... را گــزارش دهند تا همکاران ما بتوانند در 
اسرع وقت با حضور در محل به موارد گزارش 

شده رسيدگی کنند. 
همکاری بوميان محله با محيط بانان نقش 
مهمی در حفاظت محيط زيست لواسان دارد. 
بوميان بهترين حافظان حيات وحش هستند 
و اگر همراه ما باشــند می توانيم کمبود نيرو 
را تــا حدود زيادی جبــران کنيم. همان گونه 
که شــاهد بوديم هنگام حادثــه تيراندازی به 
محيط بان منطقه ورجين ۱۲ نفر از بوميان تا 
رسيدن نيروهای امدادی به فرد مصدوم کمک 
کردند. همياران محيط زيست و انجمن محلی 
که در زمينه محيط زيست شميرانات فعاليت 
می کنند به همراه بوميــان محلی تا حدودی 
کمبود نيروی محيط بان را جبران می کنند اما 
به طور حتم ايــن تعداد برای حفاظت مطلوب 
از محيط زيست ورجين و  گونه های جانوری و 

گياهی کافی نيست. 

آموزش هنر در باغ موزه هنر ايرانى
ثبت نام پاييزه مدرسه تخصصی هنر به صورت دوره های 
تخصصی در قالب مکتبخانه ای با محوريت به روزرسانی 
دانش و تخصص هنری و رفع اشــکال با حضور استادان 
برجسته کشــوری در باغ موزه هنر ايرانی آغاز شد. «امير 
عبــاس مفرد» مدير باغ موزه هنر ايرانی با اعالم اين خبر 
گفت: «هدف از فعاليت اين مدرســه تخصصی شناخت 
استعدادهای هنری و شکوفايی خالقيت، استفاده از افراد 
مستعد در خلق آثار هنری، آموزش کاربردی هنر، انتقال 
مفاهيم هنر ايرانی و آموزش از طريق تجربيات اســتاد و 
شاگردی و به صورت آکادمی و علمی است.» عالقه مندان برای ثبت نام در رشته های خوشنويسی 
نستعليق و شکسته نستعليق، نگارگری، مجسمه سازی، عکاسی، نقاشی و... می توانند به خيابان 

دکتر حسابی، باغ موزه هنر ايرانی مراجعه کنند يا با شماره ۲۲۶۸۶۰۶۳ تماس بگيرند. 

 باغ موزه هنر ايرانى

«محبوبه سلطان زاده» نويسنده طنز 
کــودک و نوجــوان ســاکن محله 
ســعادت آباد اســت. او در مراسم پويش 
ســفره های مهربانی قريــب به ۳۰۰ جلد 
کتــاب «فوت مثل فوتبال» را که خودش 
نوشته اســت به کودکان کار هديه داد. او 
درباره اهدای کتاب به کودکان و تشــويق 
آنها بــه مطالعه کتــاب می گويد: «۳۰۰ 
نســخه کتاب قابل هيچ کودکی را ندارد. 
چون وقتــی با زبان طنز بــرای کودکان 
شروع به نوشتن کتاب کردم همه تالشم 
تشويق و    ترويج فرهنگ مطالعه کتاب در 
بين کودکان بــود. هر وقت کودکان را در 
سنين پايين مشغول به کار می بينم متأثر 
می شــوم و تنها بــا هديــه دادن کتاب 
می توانم خودم را آرام کنم.» او می افزايد: 
«هميشــه چند جلــد کتــاب در کيف 
دســتی ام دارم و اگر سر چهارراه، ورودی 
متــرو، روی پل عابرپياده و... آنها را ببينم 
بی درنــگ يک کتــاب هديــه می دهم. 
روزهايی که کتاب هايم را به کودکی هديه 
می دهم حالــم در آن روز خوب اســت. 
هميشــه دعا می کنم هيچ کودکی را در 

خيابان های شهر 
کار  مشــغول 

نبينيم.»

حميد ناهيدى فر
رئيس اداره محيط زيست شهرستان شميرانات

مجله خبرى مجله خبرى

مراجعه 20 هزار مشترى در روز از ميادين تره بار منطقه 2
۲۰ هزار مشتری روزانه برای خريد مايحتاج به ميدان ميوه و تره بار 

دريا مراجعه می کنند. 
«ســيد سعيد راد» مديرعامل ســازمان مديريت ميادين شهرداری 
تهران با اعالم اين خبر گفت: «با توجه به شــيوع کرونا و لزوم حمايت 
بيشــتر از مصرف کننده اقالم مورد نياز شهروندان در بازارها با کيفيت 

مطلوب و قيمت مناســب به مشــتری عرضــه می شــود.» او افزود: 
«اســتقبال ۲۰ هزار نفری مشــتريان در ميدان تره بار دريا نشاندهنده 
رضايت شهروندان ساکن در اين محله است و برای رفع نيازهای روزانه 
شهروندان در محله ها به تناسب فرهنگ حاکم و رفتار اقتصادی امکانات 

مورد الزم تدارک ديده شده است.» 
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ارائه خدمات پزشكى به خانواده هاى كم بضاعت 
معاونــت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه ۲ برای 
کمک به مشکالت درمانی خانواده های کم بضاعت خدمات پزشکی 

ارائه می دهد. 
«زهير ابراهيم زاده» معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار 
منطقه ۲ گفــت: «اين طرح بــا هدف حمايــت از خانواده های 
بی بضاعت و کم درآمد و حفظ ســالمت شــهروندان با توجه به 
شيوع کرونا به طور جدی در منطقه در حال انجام است.» او افزود: 
«اين طرح با مشــارکت ۱۵ پزشــک خير در پايگاه های خدمات 
اجتماعــی فرحزاد اجرا می شــود. تاکنون قريب بــه ۱۷۵ نفر از 
اعضای خانواده های بی بضاعت ويزيت شده اند و به زودی مؤسسه 
خيريه مرهم در مرزداران هم در اين طرح مشارکت می کند.» به 
گفته معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ۲ پزشکان خير برای اعالم آمادگی و 
مشــارکت در طرح، خّيران برای معرفی خانواده های بی بضاعت و کسب اطالعات بيشتر از 

روزهای ويزيت پزشکی می توانند با شماره ۹۶۰۳۲۴۷۸ تماس بگيرند. 

«آتش بر» در جنگل هاى شمال تهران
علف تراشی و ايجاد آتش بر در جنگلکاری های سوهانک، شهيد 
محالتی و گردنه قوچک برای پيشگيری از آتش سوزی ارتفاعات 

انجام شد. 
«شــهرزاد مهرمند» رئيس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 
يک گفت: «اين طرح با هدف پيشگيری از آتش سوزی و باال بردن 
امنيت در مناطق کوهستانی اجرا شد.» او افزود: «اجرای آتش بر 
به مســاحت ۱۰هزار مترمربع، استفاده از نيسان آتش نشان مجهز 
به منبع آب و تانکر، افزايش تعداد آتش کوب ها و کپســول های 
آتش نشانی، افزايش نگهبانان موتورسوار مجهز به دوربين، بيسيم 
و کپســول آتش نشــانی، تذکرات الزم به مالکان باغ های مجاور 
برای علف تراشــی علف های هرز موجود در باغ هايشان و پرهيز از 
ســوزاندن آنها برای ممانعت از آتش سوزی در باغ ها و جنگل ها از مهم ترين اقدامات در اين 

حوزه است که به صورت مستمر انجام می شود.»

5  ميز خبر
نمايشگاه به مناسبت هفته 

دفاع مقدس با هدف تكريم مقام 
واالى شهدا و خانواده هاى آنها 
در اماكن منطقه يك با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى برپا مى شود. 
آستان مقدس امامزاده صالح(ع)، 

ميدان هاى تجريش و نوبنياد، بوستان 
نگين و مقبره الشهدا دانشگاه 

امام حسين(ع) از اماكنى هستند كه 
نمايشگاه ها در آن داير است. 

 4
نقطه از دره فرحزاد به نام هاى پل 
آهنى، كرم، حسن خزايى، چهل پله 
و همچنين پاتوق اسالم آباد زير پل 

مديريت از پاتوق هاى شناسايى شده 
كارتن خواب هاى منطقه 2 است. 
اين پاتوق ها قبل از شروع فصل 

سرما و بارندگى شناسايى شده اند تا 
در مواقع ضرورى افراد بى خانمان به 

گرمخانه هاى نزديك منطقه 
منتقل شوند. 

محله آرارات صاحب پاركينگ 
عمومى شد

دومين پارکينــگ عمومی منطقه ۳ در محله 
آرارات به بهره برداری رسيد. 

«غالمحسين خدابخشيان» شهردار ناحيه يک 
منطقــه ۳ با اعالم اين خبر گفت: «اين پارکينگ 
عمومی بــرای کاهش معضالت ترافيکی و تأمين 

جای پارک خودرو ساخته شده است.»
 او افــزود: «ايــن پارکينگ عمومــی بعد از 
پارکينگ خيابــان مجيدپور دوميــن پارکينگ 
بزرگی اســت که امسال در ناحيه ۳ ساخته شده 
اســت. پارکينگ عمومی جديد در خيابان شهيد 
محمدباقر خدامی، حدفاصل خيابان های آفتاب و 
آرارات به متراژ ۴هزار مترمربع بالغ بر ۶۰ خودرو 

گنجايش دارد.» 

«گلبهار » جديدترين خيابان 
محله فرحزاد

کلنگ ساخت خيابان گلبهار به زودی در محله 
فرحزاد به زمين زده می شود. 

«محمدرضا کرمــی» معاون فنــی و عمران 
شــهردار منطقه ۲ با اعالم اين خبر گفت: «برای 
رفع گره های ترافيک در خيابان های محلی فرحزاد 
و کاهش حجم    تردد در ســاعات اوج ترافيک در 
خيابان شهيد مهدی فرحزادی، خيابان گلبهار به 
موازات خيابان اصلی فرحزاد ســاخته می شود.» 
او افــزود: «طول اين خيابان ۵۰۰ متر و عرض آن 
۱۲ متر است و از بزرگراه يادگار امام(ره) تا خيابان 

آبشار امتداد دارد.»

خبر ويژه
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

صدايش به ســختی از پشت تلفن به گوش 
می رســد. هنوز بعد از گذشت ۱۰ روز جای زخم 

۱۲ ســاچمه ای که از اســلحه شــکاری به سمت 
او شــليک شده اســت درد دارد. به توصيه پزشک 
معالجش و به دليل پايين آمدن سطح سيستم ايمنی 
بدنش در اثر جراحــت و خونريزی، در قرنطينه به 
ســر می برد اما اميد دارد که به زودی خوب شود تا 
بتواند دوباره در کوه هــا و طبيعت ورجين با ديدن 
قوچ ها و ميش هايی که برای خوردن علوفه به دامنه 
کوه می آيند جان دوباره ای در رگ هايش جاری شود. 
عالقه به طبيعت و حيوانــات دليل انتخاب او برای 
اين شــغل بوده و حاال بعد از چند ســال کار مداوم 
و شبانه روزی در منطقه حفاظت شده ورجين، اين 
ناحيه کوهستانی خانه اول او شده است. کرميان از 
شامگاهی می گويد که شکارچيان متخلف شبانه با 
استفاده از تاريکی هوا پا به ورجين گذاشتند: «شغل 
ما طوری است که ۱۸ شبانه روز کار می کنيم و ۱۲ 
روز تعطيل هستيم. يک هفته ای بود که سر شيفت 
بــودم و بايد برای نگهبانی به باالی کوه می رفتم. ۲ 
نيمه شــب ۱۹ شهريور همراه يک نفر سرباز وظيفه 
به ســمت باالی کوه ورجين حرکت کرديم. حدود 
ســاعت ۵ بود که به باال رسيديم و يک ساعت بعد، 
دم دمای صبح صدای شــليک چند گلوله در کوه ها 
پيچيد. با تجربه ای که داشتم متوجه شدم که پای 
شکارچيان متخلف در ميان است. بالفاصله به دنبال 
صدا رفتم. وقتی به نزديکی آنها رســيدم پا به فرار 
گذاشتند و سکوت در کوهستان حکمفرما شد. اما 
کمی بعد دوباره صدای گلوله شــنيده شد. رد صدا 
را دنبال کردم و متوجه شدم شکارچيان کجا کمين 
کرده اند. به دنبال آنها رفتم. درحال تعقيبشان بودم 
که پا به فرار گذاشتند. ۵ نفر بودند و با خود اسلحه 
داشــتند. وقتی به ۱۰ متری آنها رســيدم به عقب 
برگشتند و يکی از آنها مستقيم به سمت من نشانه 
گرفت. من هم اسلحه همراه داشتم و آماده شليک 
بــود اما اين کار را نکردم. چون می خواســتم بدون 
خشونت به اين موضوع خاتمه دهم. اما متأسفانه آنها 
سوءاستفاده کردند و با تفنگ شکاری شان به سمت 

من شليک کردند.»
کرميان با فشــنگ چارپاره اســلحه شکاری که 
مخصوص شــکار حيوانات بزرگ جثه اســت مورد 
اصابت قرار گرفت. او می گويد: «به نظر می رســيد 
فشــنگ چارپاره که به ســمت من شليک شد ۲۸ 
تايی بــود که حدود ۱۰ تا ۱۲ ســاچمه آن به من 
اصابت کرد. شــانس آوردم که دوربينم را به گردنم 
آويــزان کرده بودم. چون حدود ۳ يا ۴ فشــنگ به 
دوربينم، اصابت و بقيه به پا و شکم من برخورد کرد. 
خون زيادی از من رفته بود. وقتی نيروهای امدادی 
در محل حاضر شــدند، بعد از مداوای سطحی، مرا 
به بيمارســتان ميالد منتقل کردنــد. چند روز در 
بيمارســتان بســتری بودم و اکنون در منزل تحت 
مراقبت هســتم و تا مداوای کامل نمی توانم سر کار 

حاضر شوم.»

 محيط بانى تنها 
انتخاب من است

دلتنگ طبيعت اســت. اصًال همين 
عالقه به طبيعت و محيط زيســت دليل انتخاب 
شــغل او بوده و حاال که نمی تواند سر کار برود 
دلش برای طبيعت ورجين تنگ شــده اســت. 
کرميان می گويد: «محيط زيست برايم مهم بود. 
آنقدر مهم که شغل محيط بانی را انتخاب کردم. 
هر بار که شکارچيان متخلف را تعقيب می کنم 
احتمال می دهم که ممکن اســت به طرف من 
شــليک کنند. امــا اين فکر باعث نمی شــد که 
احساس وظيفه نکنم و به خاطر ترس از جانم به 
فکر حفاظت از حيوانات نباشم. اين بار هم وقتی 
به شــکارچيان رسيدم صددرصد می دانستم که 
می خواهند شــليک کنند ولی احساس وظيفه 
کــردم و نتوانســتم بی تفاوت باشــم. اينکه از 
موجود بی دفاعــی حفاظت می کنم حس خوبی 
اســت که در اين سال ها تجربه کرده ام و موجب 
شــده که اين کار را با تمام سختی هايش ادامه 
دهم و برای حفاظت از محيط زيســت بيشــتر 

تالش کنم.»

 اهالى محلى 
همياران محيط زيست

منطقــه حفاظــت شــده ورجيــن در 
۱۵کيلومتری شــمال شــرقی تهران قــرار دارد. 
وســعت اين منطقه ۲۷ هزار هکتار اســت و در 
کوه هــای آن قــوچ و ميــش و حيواناتــی ديگر 
زندگی می کنند. شــکار در اين منطقه غيرقانونی 
اســت. با اين حال هرازگاهی شکارچيان متخلف 
به اين منطقه می روند و بعد از شــکار، گوشــت 
اين حيوانات را به فروش می رســانند. بسياری از 
روستاييان در گذشــته به شکار حيوانات اشتغال 
داشته اند و از اين راه زندگی می کردند اما پس از 
آنکه اين منطقه جزو مناطق حفاظت شــده قرار 
گرفت به ندرت حيوانات را شکار می کنند و حتی 
چند نفر هم جزو گروه های هميار محيط زيســت 
شده اند و در حفاظت ورجين به محيط بانان کمک 
می کنند. اما شکارچيان متخلف از کشتن حيوانات 
ماده نيز ابايی ندارند. ۱۱محيط بان وظيفه حفاظت 
از ورجيــن را برعهده دارند کــه به گفته کرميان 
کافی نيست و الزم است تعداد محيط بانان بيشتر 
شود. او می گويد: «اگر شــرايط استخدامی برای 
محيط بانــان فراهم شــود و اداره 
محيط زيســت امکانات مالی برای 
جذب نيرو را داشته باشد بسياری 
از جوانان محلی حاضرند به عنوان 
محيط بان از منطقه حفاظت کنند. 
اگرچــه تعدادی به عنــوان هميار 
اما  می کنند  فعاليت  محيط زيست 
نمی تــوان کل منطقه را پوشــش 

داد.» 
بــا وجــود همه ســختی هايی 
که اين شــغل دارد، از حقوق کم 
منطقه  در  تا حضور شــبانه روزی 
کوهســتانی و دوری از خانــواده 
و حتــی خطــرات جانــی که در 
کمين محيط بانان اســت، کرميان 
عالقــه اش بــه محيط زيســت را 
اين گونه بيان می کند: «اگر باز هم 
به گذشته برگردم شغل محيط بانی 
را انتخــاب می کنم. چون می توانم 
از طبيعت مراقبــت کنم. با ديدن 
حيواناتــی که با آرامــش در اين 
زندگــی می کنند من هم  محيط 

انرژی و آرامش می گيرم.»

  شــامگاه ۱۹ شــهريور وقتــی صدای 
شــليک در کوه های ورجيــن پيچيد و به 
«اميرحسين  رسيد  منطقه  محيط بان  گوش 
کرميــان» جوانی کــه در منطقه حفاظت 
شده در حال مأموريت بود می دانست جان 
حيوانات بی پنــاه را خطری تهديد می کند. 
متوجه شــد که شــکارچيان  زود  خيلی 
به اين منطقه حفاظت  پا  باز هم  غيرقانونی 
شده گذاشــته اند و اگر دير بجنبد حيوان 
زبان بسته ای جان خود را از دست می دهد. 
او درحالی کــه شــکارچيان غيرمجاز را 
تعقيب می کرد هدف تير شــکارچيان آنها 
توانسته  که  است  اما خوشحال  گرفت  قرار 
بار ديگر جان قوچ و ميش ها را نجات دهد. 
در  روزها  اين  که  کرميان»  «اميرحســين 
«اگر  می گويد:  می برد  به سر  نقاهت  دوران 
باز هم به گذشته برگردم شغل محيط بانی را 

انتخاب می کنم.» 

منطقه1

شهره كيانوش راد 

مى توانستم اما شليك نكردم
روايت محيط بانى كه 

هدف گلوله هاى شكارچيان غير مجاز قرار گرفت

درس  نخســتين    
خبرنگاری و عکاسی اين است 
که نبايد مغلوب سوژه شويم. 
اما وقتی سوژه می شود صحنه 
ايثارگری،  و  نمايش شجاعت 
آسانی  کار  نشــدن  مغلوب 
نيســت. در عکاسی جنگ 
برای شما اين موضوع چطور 

نمود پيدا می کرد؟ 
جبهه و جنگ شرايط خاص 
خود را داشت. با عکاسی در شهر 
و محله قابل مقايســه نيست. 
مواردی بود کــه از نظر روحی 
و احساســی تحــت تأثير قرار 
می گرفتم و مغلوب می شــدم. 
بارها اقرار کرده ام که در مقابل 

رزمندگان، احساساتی و نگرانشان می شدم. هنوز که هنوز است 
من از سوژه هايم جدا نشده ام. 

  عکاسان جنگ با دوربين دوشادوش رزمندگان با 
اسلحه حضور داشتند. به شما نمی گفتند دوربين را کنار 

بگذار و اسلحه بردار؟ 
يادم است چند مجروح گلوله خورده  و کنار تانک افتاده بودند. 
نيرو هم کم بود و فقط ۲نفر مجروحان را انتقال می دادند. من 
داشتم عکاسی می کردم که يکی از آنها به من گفت: بيا کمک 
کن. گفتم من دارم کارم را که عکاســی است، انجام می دهم. 
شــرايط شــغلی ام را توضيح دادم. از طرفی خيلی هم عذاب 
می کشيدم که نمی توانستم به آنها کمک کنم. به خاطر عکاسی 
در جبهه کتک هم خورده ام. چون بعضی از رزمنده ها عصبانی 
شدند که چرا به جای کمک کردن به ما، داری عکس می گيری 
که هيچ لزومی هم ندارد. راستش را بخواهيد خيلی در دوران 
جنگ تحميلی، عکاســی مهم نبود. ما را تحويل نمی گرفتند. 

برخی می گفتند همه بايد اسلحه بردارند و بجنگند. عکس 
گرفتن وسط آتش و خمپاره چندان معنايی نداشت. يکبار 

در کانالی گير افتــادم و گلوله نزديکم خورد. 
شــرايط جوری شد که يک فريم بيشتر 
نتوانستم عکس بگيرم. گاهی هم پيش 
می آمد که نمی توانستيم عکس بگيريم. 
با اين حال من فکر نکردم که دوربين 
را کنار بگذارم. وظيفه من عکاســی 
بود. مــن بايد آن لحظــات را ثبت 

می کردم. 
  با مرور آرشيو عکس هايتان 
از جنگ تحميلی چه حس و حالی 

در دلتان زنده می شود؟ 
نخســتين موضوعی کــه به ذهنم 

می آيــد روزگار جوانی ام اســت. بعد از آن 

حسرت اتفاقاتی را می خورم که عکس نگرفتم. 
  چه اتفاقاتی؟ شما که در بيشتر عمليات ها حضور 

داشتيد؟ 
تصور ما اين بود که بايد به جبهه ها و خط مقدم برويم و از 
عمليات ها، مجروحان، رزمندگان و اين موارد عکاسی کنيم. در 
حالی که از پشــت جبهه و اتفاقاتی که در دل شهرهايی مثل 
خرمشهر و  آبادان می افتاد عکس نگرفتيم. مردم بومی شهری 
که جنگ در نزديکی آن می گذشت، موضوع خوبی بود که از 
روی بی تجربگی از آن غافل شدم. سال های اخير به خرمشهر 
سفر کردم اما همه چيز برايم غريبه بود. از پل خرمشهر عکس 
گرفته بــودم اما اين بار که ديدم خيلی به نظرم متفاوت بود. 
روســتاهای سوســنگرد خيلی عوض شده بود و 

دوست داشتم از زمان جنگ عکس داشتم. 
  به نظرتان نسل امروز چقدر مشتاق 
جنگ  روزهای  مختلــف  زوايای  ديدن 

تحميلی در ميان عکس هاست؟ 
در حقيقت نســل امروز بــه روزمره و 
گرفتاری های خودش مشــغول اســت و 
خيلــی فرصــت فکر کــردن به اين 
مســائل را ندارد. با اين حال 
برای بچه های جنگ احترام 
خاصی قائل  هســتند که 
قابل ســتايش است. اين 
بازخــورد را در صفحــه  
اينستاگرامم می بينم. در 
عکس های  صفحــه  اين 
بارگــذاری  را  جنــگ 
نظرات   وقتــی  می کنم. 
که  می بينم  می خوانم  را 
قــدردان بچه های جنگ 

هستند. 

  شــهيد چمران در جمع جوانان رزمنده، شهيدانی با 
لباس های گل آلود، زنان خرمشهری در حال آماده کردن 
از چزابه، شادی  انتقال مجروحان  برای رزمندگان،  غذا 
رزمندگان از فتح خرمشهر و... فقط تعدادی از قاب های 
خاصی اســت که «بهرام محمدی فرد» بــا دوربينش 
از ســال های دفاع مقــدس ثبت و ضبط کرده اســت. 
محمدی فرد فقط ۲۲ ســال داشــت که با آغاز جنگ 
تحميلی، دوربين روی دوشش انداخت و از دفتر روزنامه 
راهی جبهه شد. می گويد که گاهی در جبهه ها عکاسان 
جنگ را تحويل نمی گرفتند و می گفتند که وسط جنگ 
و خمپاره چه وقت عکس گرفتن است. حاال هم با وجود 
آثار نابی که از آن روزها دارد معتقد اســت کار اصلی را 
رزمندگان و جانبازان جنگ کرده اند. در کارنامه عکاسی 
او حضور در بيشتر عمليات ها طی ۸سال دفاع مقدس، 
همراهی با شهيد چمران در ستاد جنگ های نامنظم که 
منجر به موج گرفتگی و شيميايی شدنش شد، حضور در 
حادثه طبس و جنگ ۳۳ روزه لبنان به چشم می خورد. 
به مناسبت هفته دفاع مقدس با او که اين روزها در بنياد 

روايت فتح مشغول فعاليت است گپ زديم. 

منطقه3

راحله عبدالحسينى 

بازخوانى روايت هاى دفاع مقدس 
از البه الى عكس  هاى «بهرام محمدى فرد» 

براى عكاسى 
در جبهه كتك خوردم!

سوژه هاى شهر و محله 
زير سايه جنگ بود

و  آتــش  کــه  روزگاری  در 
گلوله بر سرمان می ريخت راهی 
جبهه ها شدم. مســئوليتم را در 
اگر  ثبت آن لحظــات می ديدم. 
در شــهر و محله هم دوربين به 
دســت می شــدم برای اين نبود 
که از چهره شهر و مردم عکاسی 
کنــم. حتمــًا اتفاقی در شــهر 
افتاده بود که عکاســی می کردم. 
مثل راهپيمايی ها يــا بمباران و 
خانه های موشــک  خــورده. آن 
زمان معماری شــهر يا رفت وآمد 
و زندگی روزمره مردم در شهر و 
محله، سوژه های من نبودند. چون 
وقتی برای اين کار نداشــتم. در 
ماجرای تسخير النه جاسوسی، از 
صبح تا غروب آفتاب آنجا بودم و 
عکاسی می کردم. اين قدر اتفاقاتی 
که در بســتر پايتخــت می افتاد 
تأثيرگــذار و زياد بود که فرصتی 
برای عکاســی از شــهر و محله 
نداشــتم. بعد از جنگ تحميلی 
هــم، کارم را در مطبوعات ادامه 
دادم ولی به عکاســی جنگ خو 
گرفته بودم. جنگ عراق که شروع 
شد دوســت داشتم به آنجا بروم. 
برای عکاســی از جنگ ۳۳روزه 
لبنان و اســرائيل هم خودم ويزا 

گرفتم و راهی لبنان شدم. 

نمايشگاه دائمى 
در فضاى مجازى 

گالری «سالم» در محله الهيه 
نمايشگاه  ميزبان  پيش  ۲ســال 
عکسی از عکاســان جنگ با نام 
«آتش  ســرد» بود که عکس های 
بهرام محمدی فــرد نيز در آن به 
نمايش گذاشــته شــده بود و از 
ســوی انجمن عکاسان انقالب و 
دفاع مقــدس کتاب عکســی نيز 
منتشــر شــد. محمدی فرد اين 
روزهــا در فضای مجــازی فعال 
اســت و صفحه اينســتاگرامش 
به صــورت نمايشــگاهی دائمی، 
عکس های جنــگ را برای  ما به 
می گويد:  او  می گــذارد.  نمايش 
«اين روزهــا فضای مجازی برای 
من به فرصت خوبی تبديل شده 
تا عکس هايم را به مخاطب نشان 
بدهم.» عکس نوشــته های او که 
نيست  دلنوشته  به  بی شــباهت 
از حــال و هوای ثبــت عکس و 

واقعيت ماجرا حکايت می کند.

برخی می گفتند همه بايد اسلحه بردارند و بجنگند. عکس 
گرفتن وسط آتش و خمپاره چندان معنايی نداشت. يکبار 

در کانالی گير افتــادم و گلوله نزديکم خورد. 
شــرايط جوری شد که يک فريم بيشتر 
نتوانستم عکس بگيرم. گاهی هم پيش 
می آمد که نمی توانستيم عکس بگيريم. 
با اين حال من فکر نکردم که دوربين 
را کنار بگذارم. وظيفه من عکاســی 
بود. مــن بايد آن لحظــات را ثبت 

  با مرور آرشيو عکس هايتان 
از جنگ تحميلی چه حس و حالی 

نخســتين موضوعی کــه به ذهنم 
می آيــد روزگار جوانی ام اســت. بعد از آن 

گرفته بــودم اما اين بار که ديدم خيلی به نظرم متفاوت بود. 
روســتاهای سوســنگرد خيلی عوض شده بود و 

دوست داشتم از زمان جنگ عکس داشتم. 
  به نظرتان نسل امروز چقدر مشتاق 
جنگ  روزهای  مختلــف  زوايای  ديدن 

تحميلی در ميان عکس هاست؟ 
در حقيقت نســل امروز بــه روزمره و 
گرفتاری های خودش مشــغول اســت و 
خيلــی فرصــت فکر کــردن به اين 
مســائل را ندارد. با اين حال 
برای بچه های جنگ احترام 
خاصی قائل  هســتند که 
قابل ســتايش است. اين 
بازخــورد را در صفحــه  
اينستاگرامم می بينم. در 
عکس های  صفحــه  اين 
بارگــذاری  را  جنــگ 
نظرات   وقتــی  می کنم. 
که  می بينم  می خوانم  را 
قــدردان بچه های جنگ 

هستند. 
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مناطق   1   ايستگاه

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

نخستين فاز خط ۱۰ مترو با ايستگاه قنات کوثر در 
منطقه يک آغاز می شود و مسافران را از وردآورد و شمال 
شــرقی تهران به محله های شمالی پايتخت می رساند. 
بيشــترين مســافران اين خط افرادی 
هســتند که از مترو تهران ـ کرج قصد 
رسيدن به شمال تهران را دارند و تا قبل 
از بهره برداری از خط ۱۰ برای رسيدن 
به ايــن مقصد بايد به ســمت صادقيه 
حرکت کنند و بعد با تغيير مسير خود را 
به خط يک برسانند. «محمد خردمند» 
معــاون حمل ونقل و ترافيک شــهردار 
منطقه يــک می گويد: «خط ۱۰ خطی 
فرامنطقه ای است و پيش بينی می شود 
اغلب مســافران آن از ديگر نقاط تهران به منطقه يک 
بيايند. البته در نهايت اين خط، وردآورد را به تهرانپارس 
وصل می کند و ايستگاه هايی که در منطقه يک ساخته 
می شوند عمدتًا ايستگاه های گذری خواهند بود. اين خط 
تأثير غيرمستقيمی در ترافيک منطقه ما خواهد داشت. 
برای مثال با تکميل و راه اندازی آن شهروندان می توانند 
برای رفتن به مجتمع هــای تجاری بزرگ منطقه مثل 
پاالديوم يا ايران مال و مراکزی مثل نمايشگاه بين المللی 
به جای خودرو شخصی از مترو استفاده کنند. محدوده 
خيابان های اطراف امامزاده چيذر(ع) تقريبًا ۵۳ روز در 
سال به مناسبت های مختلف با ترافيک سنگينی روبه 
روســت که ايســتگاه مترو امامزاده چيذر(ع) می تواند 
کمک زيادی به اين ترافيک کند و شهروندان را به کمک 

حمل ونقل ريلی زيرزمينی به اين منطقه برساند.» 

 جايگزينى براى فرهنگ خودرومحور
طراحی ايســتگاه های مختلف در نقاط پر   تردد 
منطقــه بار ترافيکی را از ايــن نقاط کم می کند اما 
به نظر می رســد تا زمانی که ســاکنان پهنه شمال 
برای    تــردد از خودرو اســتفاده می کنند همچنان 
شــاهد ترافيک در اين محدوده از شــهر باشــيم. 
خردمند می گويد: «اگر می خواهيم معضل ترافيک 
در منطقــه يک را برطرف کنيــم بايد به فکر تأثير 
مســتقيم بر ترافيک باشــيم. اين موضوع تا زمانی 
که تفکر انســان محور و پياده محــور به جای تفکر 
خودرومحور در بين شــهروندان جا نيفتاده باشــد 
ميسر نمی شود. شــهروندان ساکن محدوده شمال 
حتی برای    تردد های کوتــاه در محله و جزئی ترين 
خريدهای روزمره از خودرو استفاده می کنند. همين 
موضوع باعــث بروز ترافيک در کوچه ها و خيابان ها 
می شود.» يکی از اقدامات معاونت ترافيک شهرداری 
منطقه برای گسترش فرهنگ پياده محور يا استفاده 
کمتر از خودروها، طراحی مسير دوچرخه سواری در 
تمام محله های منطقه يک است: «در تمام محله ها 
در حال طراحی مسير دوچرخه سواری هستيم تا به 
وســيله آن بتوانيم شهروندان را به استفاده کمتر از 
خودرو تشويق کنيم. ايجاد مسيرهای ويژه پياده روی 
هم راهکار خوب ديگری است که در برخی مناطق 
تهران اجرا می شود. يکی از داليل وجود ترافيک در 
منطقه يک نبود پارکينگ کافی است. اين معضل با 
بهبود حمل ونقل عمومی و ايجاد فرهنگ پياده روی 
و استفاده کمتر از خودروها تا حدی برطرف می شود. 

توســعه حمل ونقل عمومی و به خصوص حمل ونقل 
ريلی هم می تواند ســفرهای روزمره شهروندان به 
مناطق هدف را مديريت و از ورود خودروهای اضافی 

در اين محدوده جلوگيری کند.»

 خط 10 و چالش هاى پيش رو
فاز نخســت خط ۱۰ مترو فرصتی ۵ ساله برای 
تکميــل و بهره برداری دارد. يکی از مواردی که روند 
ســاخت اين خط را با چالش مواجــه می کند قرار 
داشتن اين منطقه در ارتفاعات کوهپايه ای تهران و 
تعيين شيب مناسب برای اين خط است. قنات هايی 
که در مسير اين خط مترو قرار دارند هم چالش های 
ديگری ســر راه اين خط قرار داده است؛ قنات هايی 
که از شمال تهران سرچشــمه می گيرند و به نقاط 
مختلف شهر روانه می شوند در ساخت خطوط ديگر 
مترو تهران هم دردسرســاز بودنــد و انحراف آنها از 
مسير اصلی مشکالت زيادی را گريبانگير تهران کرده 

است. از جمله شسته شدن خاک و نشست زمين. 
يکــی از داليل تأخير در آغاز ســاخت خط ۱۰ 
متــرو تأمين بودجــه و هزينه هــای آن بود کهبه 
گفته مديرعامل شــرکت مترو تهــران تعدادی از 
ســرمايه گذاران خصوصی برای کمک به ساخت و 

بهره برداری از اين طرح اعالم آمادگی کرده اند.

كلنگ شمالى ترين خط مترو پايتخت 
در قنات كوثر به زمين زده شد

مرضيه موسوى

  باالخره کلنگ ساخت خط ۱۰ مترو تهران 
زمين زده شــد. اين خط در فاز اول از قنات 
کوثر در منطقه يک آغاز می شــود و با گذر 
از بزرگراه های شهيد بابايی و صدر به سمت 
نمايشــگاه بين المللی تهران، سعادت آباد و 
ميدان هــای کاج و کتاب مــی رود و بعد هم 
به ســمت مناطق ۵ و ۲۲ روانه می شود. خط 
۱۰ مترو تهران قرار اســت شمالی ترين خط 
مترو پايتخت باشــد و قرار داشتن قنات ها 
و کوهپايه های شــميران در مســير آن از 
چالش های پيش رو ســاخت اين خط است. 
يکی از ويژگی های اين خط تأمين بخش مهمی 
ظرفيت هايی  توســط  بهره برداری  منابع  از 
مراکز تجاری  است  ايران مال و ســاير  مثل 
که ســر راهش قرار دارد. خط ۱۰ مترو تهران 
گرچه تأثير زيادی در جابه جايی مســافران 
و جذب ســفر در مناطق يک و ۲ دارد اما به 
نظر می رسد به صورت مستقيم بار چندانی از 

ترافيک اين مناطق را کم نمی کند. 

شاهراه زيرزمينى

 43
كيلومتر امتداد طول خط 10 

مترو تهران است. 

 35
ايستگاه براى اين خط در نظر 

گرفته شده است. 

 5
منطقه 1، 2، 3، 5 و 22 در 
مسير اين خط قرار دارند. 

 6
خط مترو تهران با خط 10 مترو 

تقاطع خواهند داشت. 

  4
خط جديد مترو تهران تا سال 1420 بايد 

تكميل شود و به بهره بردارى برسد. 

   6
خط مترو اكنون در محدوده 
شمالى پايتخت فعال است. 

محمد خردمند
معاون حمل ونقل و 

ترافيك شهردار منطقه1

كارگاه محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
tash

 راه اندازى شهرك صنايع دستى
رســالت اصلی کارآفرينــان به آموزش 
خالصه نمی شود. معزز می گويد: «طرح ها 
و ايده های مختلفی را به استانداری تهران 
ارائه دادم تا عالقه مندان به هنرهای دستی 
بتوانند برای خودشان کسب و کاری داشته 
باشند و بعد از آموزش وارد بازار کار شوند. 
ولی متأسفانه از کارآفرينان چنان که بايد و 
شايد حمايت نمی شود.» يکی از طرح های 
معزز راه اندازی شهرکی نزديک تهران است 
که فقط مخصوص صنايع دستی اقوام ايرانی 
باشد و بانوان کارآفرين در آن مشغول کار 
باشند: «طرح را نوشتم و به فرمانداری دادم 

ولی همچنان منتظر جواب هستم.»

 مركز فروش محصوالت كارآفرينان 
 همه محله ها

يکــی از طرح هايی کــه کارآفرين برتر 
شــميرانات از آن نــام می بــرد راه اندازی 
مرکــزی در پايتخت به عنوان مرکز فروش 
آثار و محصــوالت کارآفرينــان تهران در 
همه رشته هاست: «اکنون توليد، بازاريابی 
و فروش برعهده يک نفر اســت. در حالی 
که توليدکننده هيچ وقت نمی تواند بازاريابی 
خوبی داشته باشــد. چون هرکدام از اين 
موارد يک تخصص است. وقتی توليدکننده 
يا کارآفرين نتواند بــرای محصولش بازار 
فروش داشــته باشد، کارش را رها می کند 
و از کارآفرينی نااميد می شــود. اگر بانوان 
سرپرســت خانوار يا افراد ديگر کارآفرين 
به عنوان توليدکننــده در مرحله راه اندازی 
کارگاه و توليــد و بعــد در مرحله فروش، 
بازار خوبی داشته باشند آن وقت است که 

کارآفرين جايگاه خود را پيدا می کند.»

كارآفرين برتر شميرانات از تجربه هاى خود 
در آموزش و توليد مى گويد

شهرك صنايع دستى؛
ايده بانوى كارآفرين

موارد يک تخصص است. وقتی توليدکننده 
يا کارآفرين نتواند بــرای محصولش بازار 
فروش داشــته باشد، کارش را رها می کند 
و از کارآفرينی نااميد می شــود. اگر بانوان 
سرپرســت خانوار يا افراد ديگر کارآفرين 
به عنوان توليدکننــده در مرحله راه اندازی 
کارگاه و توليــد و بعــد در مرحله فروش، 
بازار خوبی داشته باشند آن وقت است که 

کارآفرين جايگاه خود را پيدا می کند.»

چشم انتظار 
حمايت از 
كارآفرينان

 «منير مرادی» از هنرجويانی 
است که در يکی از نمايشگاه ها با 

کارآفرين هم محله ای ما آشنا شده 
و چند سالی است به يادگيری 
هنرهای دستی مشغول است. 
می گويد: «دوست دارم تمام 
هنرهايی را که يادگرفته ام به 

ديگران هم ياد بدهم. اگر کسی 
به فکر درآمدزايی از اين راه باشد، 

در صورتی که حمايت هم شود، 
حتمًا می تواند به نتيجه مطلوبی 
برسد. من در حوزه درآمدزايی 

خيلی جدی وارد نشدم اما با همين 
آموزش  تاکنون ۵۰۰عروسک 
روسی سفارش گرفته و برای 
فروشگاه های مختلف ارسال 

کرده ام.»
 «زينب محسنی» بيش از ۵سال 

است که کارهای هنری را دنبال 
می کند. از روبان دوزی شروع کرده 
و تا خياطی را آموخته است: «همه 

سعی من اين است که کارآفرين 
باشم. مدتی هم روبان دوزی را 
آموزش می دادم. خيلی دوست 

دارم کارگاهی راه اندازی کنم که 
نيازمند حمايت است.» او در اين 

کارگاه هنری مشغول يادگيری 
گلدوزی است. می گويد: «هنرهای 

دستی غير از بحث کارآفرينی يا 
درآمدزايی، بسيار سرگرم کننده 

و آرامش بخش هم است و از اين 
نظر به افرادی که اين روزها از 

خانه نشينی خسته شده اند پيشنهاد 
می کنم به دنبال هنرآموزی بروند.»

 «مريم تهرانی» هم از ۲سال 
پيش حکاکی روی ميوه و 

روبان دوزی را در اين کارگاه فرا 
گرفته است و قصد دارد هنرهای 
ديگری هم بياموزد. او به هنرهای 

دستی عالقه مند است: «وقتی 
فردی می خواهد کارآفرين باشد 

بايد خودش را به روز نگه دارد. در 
زمينه هنرهای دستی هم مدام 

بايد خالقيت داشت و تکنيک های 
جديد را ياد گرفت.»

 «عشرت خادم» روزگار 
بازنشستگی را با يادگيری هنرهای 
دستی می گذارد. او که در دانشگاه 

دروس بهداشت، پرستاری و مامايی 
را تدريس می کرد می گويد فقط 

بايد با سرمايه ای به نام هنر به 
دنيای بازنشستگی قدم گذاشت: 

«کارهايی هنری مثل سرمه دوزی، 
گلدوزی و خياطی را از نوجوانی 

از مادرم آموختم. اما وقتی به 
کارگاه هنرهای دستی آمدم 

می بينم که چه دنيای جديد و 
جذابی است. فردی که اين روزها 
خودش را کارآفرين می داند حتمًا 
تحصيل کرده و مجهز به علم روز 

است. فرقی هم نمی کند که در چه 
حوزه ای مشغول کارآفرينی باشد.»

خانه هاى 
كارآفرينى 
در سراهاى 

محله
محلــه  ســرای  هــر  در 
فعال  کارآفرينی  خانــه  يک 
اســت. ناهيد معزز می گويد: 
کارآفرينی  «خانه هــــــای 
بازدهی  به  هنوز  شــهرداری 
مورد نظــر و کارآيــی الزم 
را  علــت  او  نرســيده اند.» 
می دهد:  توضيــح  اين طــور 
«يکی از مسائل مهم اين است 
که بايد مربيان کارآفرينی در 
خانه هــای کارآفرينــی افراد 
کارکشته باشــند. معموًال در 
ســرای محلــه آموزش ها تا 
مراحل پيشــرفته ادامه ندارد 
و در مرحلــه مبتدی متوقف 
می شــود. در حالی که برای 
آموزش و تربيت کارآفرين بايد 
آمــوزش پيگيرانه و دنباله دار 
باشــد. بعد از مرحله آموزش 
بايد مســتقيم به دنبال  هم 
باشــيم. در محيط  کار  بازار 
محله،  آموزشگاهی ســراهای 
بازار کار مطرح نيست.» معزز 
پيشنهاد می کند که خانه های 
محلــه  کارآفرينی ســراهای 
همسو باشــند و روی توليد 
کااليــی متمرکز باشــند که 
بازار کار آن از پيش مشخص 

شده باشد.

عالقه بــه کارهای هنری از نوجوانی در 
او شــکل گرفت تا جايی که در ۱۳سالگی 
ديپلــم خياطی و يک ســال بعــد از آن 
ديپلم آرايشــگری گرفت. بزرگ شدن در 
خانواده ای هنری هم در بروز اســتعداد و 
عالقه او بی تأثير نبود. معــزز بعد از اتمام 
تحصيــالت متوســطه دروس ابتدايــی و 
دبيرستان را خصوصی تدريس می کرد. اما 
تصميم می گيرد از تبحرش در رشته های 
هنری اســتفاده کند: «آموزشگاه و کارگاه 
صنايع دستی راه انداختم. در حوزه صنايع 
غذايــی هم کار کــردم ولی چند ســالی 
است که کنار گذاشــته ام.» معزز در تمام 
رشته های هنری صنايع دستی مدرک فنی 

و حرفه ای دارد. 

 تأليف كتاب 
کارآفرين برتــر هم محله ای ما عالوه بر 
راه اندازی کارگاه صنايع دســتی و آموزش 
و تربيت کارآفرينان بــه فکر تأليف کتاب 
هم بوده اســت: «۴۶ عنوان کتــاب با نام 
کتاب های گنجينــه را تأليف کردم که در 
هرکدام به آموزش يک هنر از صنايع دستی 
پرداخته شــده. ۲۷ عنوان کتاب هم برای 
آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای تأليف 
کــرده ام. محتــوای کتاب هــا بــر مبنای 

کتاب درسی و اســتاندارد آموزشی نوشته 
شده اســت.» اين روزها که دنيای مجازی 
گوی ســبقت را از ورق زدن مجله کاغذی 
ربوده، معزز هم تصميم گرفت از انتشــار 
۲ مجله «هنر آذيــن» و «آوای هنر» هم 
صرفنظــر کند: «فروش کتاب که با بحران 
روبه رو شــد، برای من هم مقرون به صرفه 
نبود که بخواهم چاپ مجله يا تجديد چاپ 

کتاب ها را ادامه بدهم.»

 اشتغالزايى براى 
 بانوان سرپرست خانوار 

کار  و  روزهــای کرونــا روی کســب 
کارآفرينان هم تأثير داشــته اســت. معزز 
می گويد: «قبل از روزهــای کرونا فعاليت 
گسترده ای داشــتيم. اما با شيوع کرونا از 
سال گذشته، کار ما هم با رکود روبه رو شد 
تا جايی که بخشی از کارگاه را اجاره دادم.» 
کارآفرين هم محله ای ما اين روزها با تعداد 
انگشت شماری از هنرجويان در کارگاهش 
مشــغول فعاليــت اســت: «بــا صندوق 
کارآفرينی اميد همکاری داشتم که صد نفر 
از بانوان سرپرســت خانوار بعد از آموزش، 
وام گرفتند و مشغول به کار شدند. با امور 
زندان ها و کميته امداد امام(ره) و نهادهای 

ديگر هم همکاری کرده ام.»

 کارآفرين هم محله ای ما که به عنوان کارآفرين برتر شــميرانات معرفی شده است 
برای افرادی که برنامه های هنری را از صدا و ســيما دنبال می کنند چهره آشنايی 
است. برپايی نمايشگاه های مختلف در داخل و خارج کشور، کسب تنديس  و ديپلم 
افتخار، عنوان کارآفرين برتر ملی و زن نمونه کشوری هم بخشی از کارنامه اوست. 
«ناهيد معزز» ســاکن محله پاسداران اســت و در کارگاهش انواع هنرهای دستی 
شامل حکاکی روی ميوه، سرمه دوزی، گل چينی، ساخت عروسک روسی، خياطی، 
گيپوربافی، روبان دوزی، قالب بافی و... را آموزش می دهد. می گويد: «کارآفرين بايد 
يک حرفه يا هنر را به شــکل تخصصی ياد بگيرد نه به شکل گذران اوقات فراغت. 
توليد و کارآفرينی يک حرفه است.» معزز خانه کارآفرينی سراهای محله را ظرفيت 
خوبی برای آموزش کارآفرينان می داند به شــرطی که از کارآفرين حمايت شود و 

بازاری برای فروش توليدات در نظر گرفته شود.

راحله عبدالحسينى 
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مرگ تدريجى
باغ هاى طرشت

كم آبى، تغيير كاربرى  غيرمجاز 
و بى توجهى مالكان، بالى جان درختان محله شده است

با گذر از خيابان شــهيد محسن محمدی 
مسير کوچه بن بســت دوم در ابتدای خيابان 
درويش وند را در پيش می گيريم. کوچه باغی 
که در گذشــته باغی بــزرگ را در دل خود 
جا داده بود اما اکنــون ميزبان زمينی باير با 
چند درخت تک و تنهاست که در ضلع غربی 
اين ملک، غريبانه به حيات نيم بندشان ادامه 

می دهند. در مرکز اين زمين باير، تک درخت 
نيمه جانی که برگ هايش از فرط بی آبی رنگ 
باخته اند، منظــره ای غم انگيز پيش رو اهالی 
قديمی طرشــت قرار داده است. «محمدعلی 
ناصری» يکی از اهالی محله می گويد: «زمين 
بايری کــه امروز به محل تجمــع معتادان و 
تبديل شــده، در ســال های  کارتن خواب ها 

گذشــته پر از دار و درخت بود و باغداران هر 
سال ميوه های توت، خرمالو و گردو از آن باغ 
برداشت می کردند. متأسفانه اين زمين نه چاه 
آبی داشت و نه حاال هيچ راهی برای رسيدن 
آب جوی ها يــا آب قنــات دارد. فقط گاهی 
همسايه ها و شهرداری با تانکر آب چند درخت 

باقيمانده اين باغ را آبياری می کند.»

نفس هاى آخر تك درخت  بن بست دوم

ســراغ يکی ديگر از باغ های به جا مانده از 
روزگار گذشته طرشــت می رويم. باغ حاشيه 
خيابان چوبتراش در نزديکی بزرگراه شــيخ 
فضل اهللا نوری که چندان حال و روز خوشــی 
نــدارد. اگرچــه درختان قدبرافراشــته گردو 
و توت از پشــت ديوار بلند بــاغ روی پياده رو 
ســايه انداخته اند اما قدم زدن در دل اين باغ  

روی ديگر سکه را نشــان می دهد. ديوارهای 
ضلــع غربی و جنوب غربی بــاغ فروريخته و 
چهارگوشــه باغ به مأمنی بــرای معتادان و 
کارتن خواب ها تبديل شــده است. اما در اين 
باغ پيدا کردن تنه خشــکيده درختانی که از 
فرط بی آبــی به زمين افتاده اند کار ســختی 
نيســت. «رمضانعلی خان محمــدی» يکی از 

همســايگان اين بــاغ می گويــد: «اين ملک 
تعداد زيادی مالــک ورثه ای دارد که با وجود 
پيگيری همســايه ها برای سر و سامان دادن 
به وضعيت درختان، سراغی از باغ نمی گيرند. 
اگر همســايه ها اين درختان را آبياری نکنند، 
درختان باقيمانده باغ هم به سرنوشــت ديگر 

درختان خشکيده دچار می شوند.»

درختانى كه به همت همسايه ها زنده اند

پيدا کردن باغ های بــدون حصار در محله 
طرشــت کار ســختی نيســت. اگرچه حصار 
نداشتن اين باغ ها زمينه ساز برخی از آسيب های 
اجتماعی مانند تجمع معتادان يا انباشت زباله 
و نخاله های ساختمانی می شود ولی شهرداری 
حصارکشــی اين باغ ها توسط مالکان را راهکار 
برخی از افراد سودجو برای تفکيک باغ ، تغيير 
کاربری غيرمجــاز و در نتيجــه از بين رفتن 
درختان و فضای سبز محله می داند. همچنان 
که طی سال های گذشته شــماری از باغ های 
قديمی طرشت به همين روش تفکيک و تغيير 

کاربری پيدا کردند و اکنون به گاراژ، تعميرگاه 
خودرو يا محل نگهداری خودروهای اسقاطی 
تبديل شده اند. «محمدمهدی مقدم» شهردار 
ناحيه ۵ در اين باره می گويد: «شهرداری برای 
جلوگيری از بروز تخلفاتی مانند تفکيک و تغيير 
کاربری غيرمجاز باغ، اجازه حصارکشی باغ هايی 
را کــه اکنون بدون حصار هســتند به مالکان 
نمی دهد. راهکار شــهرداری برای جلوگيری از 
تجمع معتادان يا انباشــت زباله در اين باغ ها، 
فنس کشــی اطراف باغ به جای ديوارکشــی 
است تا از بروز تخلفاتی مانند تفکيک و تغيير 

کاربری باغ جلوگيری شود.» شهردار ناحيه ۵ 
از سرکشی مرتب شــهربانان برای جلوگيری 
از ديوارکشــی  و تغيير کاربری غيرمجاز باغ ها 
می گويد: «متأســفانه طی ســال های گذشته 
برخی باغ ها با توجه به ديوارکشی های غيرمجاز 
و در نتيجه تخلفاتی مثل تفکيک باغ و تغيير 
کاربــری غيرمجاز از بين رفته اند. اما طی چند 
سال اخير شهرداری عزم جدی برای حفظ اين 
باغ ها داشــته و عوامل گشت شهربان روزانه به 
باغ ها، سرکشــی و از ديوارکشی های غيرمجاز 

جلوگيری می کنند.»

عزم جدى شهردارى براى حفظ باغ هاى طرشت

اگرچه انباشت زباله و نخاله های ساختمانی 
در برخی از باغ های طرشــت به ويژه در باغ هايی 
که به دليل نداشــتن حصار برای همســايگان 
دردساز می شــوند به يکی از معضالت ساکنان 
نزديک باغ ها تبديل شــده اســت اما شهرداری 
هم برنامه ويــژه ای برای پاکســازی اين باغ ها 
دارد. مقــدم در اين بــاره می گويــد: «عالوه بر 
اينکه شــهرداری منطقه با استفاده از نيروهای 
پيمانکاری، به صورت فصلی زباله ها را جمع آوری 
و درختان را هرس می کند، شهرداری ناحيه نيز 

به صورت مرتب با سرکشــی به باغ ها از انباشت 
زباله و نخاله های ساختمانی جلوگيری می کند. 
با وجود اين، اهالی و همســايگان اين باغ ها هم 
می توانند برای تخليه زباله باغ ها با سامانه ۱۳۷ 
تماس بگيرند تا مأموران شهرداری در کمترين 
زمان ممکن برای تخليــه زباله در محل حاضر 
شــوند.» بســياری از باغ های محله طرشت به 
دليل مشکالت ورثه ای و تعدد مالکان رها شده و 
همين مسئله نتيجه ای جز از بين رفتن درختان 
باغ دربرنداشته است. اگرچه برخی از اين باغ ها به 

دليل همياری خودجوش همسايگان برای آبياری 
باغ، حيات نيم بندی دارند اما شهرداری ناحيه هم 
آبياری درختان باغ های رها شــده را در دستور 
کار خود قرار داده است. مقدم می گويد: «مشکل 
اصلی باغ های رها شــده طرشت، ورثه ای بودن 
باغ ها، رســيدگی نکردن به باغ ها و در نتيجه از 
بين رفتن درختان است. اما شهرداری با استفاده 
از تانکرهــای آب و نيروهای نفر به نفر اقدام به 
آبيــاری درختان می کند تا فضای ســبز محله 

طرشت حفظ شود.»

از انباشت زباله در باغ ها جلوگيرى مى كنيم

رضا طرشتى نژاد
دبير شورايارى محله 

طرشت

قدم زدن در خيابان ها و کوچه های محله طرشت 
هــر رهگذری را با درختــان و باغ های به جا مانده از 

آن باغ های بزرگ روزگار گذشــته طرشت 
روبه رو می کنــد. باغ هايی که بســياری از 
آنها در طول ســال های اخير از بين رفته و 
جای خود را به برج ها و آپارتمان ها داده اند 
و نيز باغ هايی که شــايد آخرين سال های 
حيات خود را در محاصره غول های سنگی 
ســپری می کند. برای بررسی وضعيت چند 
باغ قديمی اين محله کــه در معرض انواع 
و اقسام آســيب ها قرار دارند راهی خيابان 
لطفعلی خانــی می شــويم. زميــن باير ۱۰ 

هزار مترمربعــی که پا به پای خيابــان لطفعلی خانی 
پيش می رود و به جز چند سگ  ولگرد، هيچ نشانی از 
حيات ندارد، روزگاری يکی از همان باغ های سرسبز 
و پرميوه طرشــت بود. باغی که حاال جز زمينی باير 

خشک شده و مسير ۲قنات باقيمانده هم تغيير کرده و 
به محله ما نمی رسد. حاال مشکل بزرگ آبياری درختان 
باغ های طرشــت کم آبی اســت.» حرف ها که به اينجا 
می رسد عابدينی درختان خشکيده ضلع شرقی باغ را 
نشان می دهد و می گويد: «اين باغ در واقع ۲باغ بزرگ 
به هم چســيبده است که باغ ضلع شرقی، بيش از ۷۰ 
مالک ورثه ای دارد. حاال در اثر تعدد مالکان و بی توجهی 
آنها به باغ، درختان آن قســمت در حال خشک شدن 

است و چيزی تا از بين رفتن آنها باقی نمانده است.»

خشكيدن درختان در نتيجه بى توجهى مالكان
مشــکالت باغ کوچه باغ  کاج و ديگر باغ های بدون 
حصار محله طرشــت به همين جا ختم نمی شود. رها 
شــدن باغ توســط مالکان و در نتيجــه از ميان رفتن 
درختان يک معضل است و تجمع معتادان در البه الی 
درختان نحيف بــاغ يک معضل ديگر که بيش از همه 

از بين رفت. حاال مدتی اســت که دور اين زمين باير، 
فنس کشــی شده تا حداقل از تجمع معتادان و ايجاد 

مشکل برای همسايه ها جلوگيری شود.»

وقتى قنات ها خشكيدند
ماجرای کم آبی و بی آبی باغ های طرشت 
تنها به زمين باير خيابان لطفعلی خانی ختم 
نمی شــود. چند کوچه و خيابان پايين تر از 
باغ ســابق خيابان لطفعلی خانــی به کوچه 
«باغ کاج» می رســيم. کوچه ای که هنوز هم 
پس از گذر ســال ها، نــام و هويت خود را از 

باغ قديمی اش دارد. ديوار کاهگلی حاشيه باغ که حريم 
آن را از خيابان باغ کاج مشــخص می کند سال هاست 
که فروريخته و حاال باغ قديمی کوچه در معرض انواع 
آسيب ها و حوادث قرار دارد. در ضلع جنوبی باغ سراغ 
«علی عابدينی» يکــی از اهالی محله می رويم که آب 

اطراف اين باغ ها بيشــتر با مالکان همراهی کند. زيرا 
شــهرداری به مالکان برای ديوارکشی اطراف باغ مجوز 

نمی دهد.»

خوابگاه  خودروهاى تصادفى
کوچه باغ کاج ما را به خيابان شهيد محسن محمدی 
و يکی ديگر از باغ های قديمی طرشت می رساند. اگرچه 
چند درخت قدبرافراشته از پشت ديوار بلند دور باغ به 
سوی کوچه سر خم کرده اند اما پشت همين ديوارهای 
سيمانی، درختان بسياری در سال های گذشته قربانی 
شــده اند. وقتی از فراز يکی از ساختمان های اطراف به 
درختان باغ نگاه می کنيم خبــری از آن باغ يکپارچه 
سال های گذشــته نيست. باغ، پشــت اين ديوارهای 
ســيمانی به قطعات مختلف تفکيک شده و در يکی از 
قطعات هم مثل چند باغ ديگر محله طرشت، درختان 
کهنسال جای خود را به خودروهای اسقاطی و تصادفی 

و علف هــای هرزی کــه گاه و بيــگاه در اثر بوته های 
آتــش معتادان طعمه حريق می شــوند چيزی از آن 
باقی نمانده اســت. قصــه از بين رفتن اين 
باغ، يک روايت تمام عيار از ماجرای بی آبی 
باغ های طرشت است. تهديدی که طی چند 
سال اخير بيشتر از قبل شده و حيات ديگر 
باغ های اين محله را هم نشانه گرفته است. 
«رضا طرشــتی نژاد» دبير شوراياری محله 
طرشــت که در اين گــزارش همراهی مان 
می کند، قصــه از بين رفتن اين باغ قديمی 
را اين طــور روايت می کنــد: «اين باغ پر از 
درختان انار، تــوت، انجير و خرمالو بود اما 
پس از ســاخت بزرگراه يادگار امام(ره) آب قناتی که 
پای درختان اين باغ می ريخت قطع شد و پس از آن 
هم چاه نيمه عميق باغ خشکيد. پس از اين اتفاق بود 
که درختان به جا مانده از آن باغ قديمی يک به يک 

دامنگير همســايه ها می شود. «حميد رحيميان» يکی 
ديگــر از اهالی محله می گويد: «يکی از مســائلی که 
باغ های طرشــت را تهديد می کند شــمار زياد مالکان 
ورثه ای اين باغ هاست. در محله باغ هايی داريم که پس 
از فــوت مالک اصلی، بيش از ۹۰ وارث دارد. از آنجايی 
که مالکان انگيزه ای برای حفــظ باغ ندارند، باغ ها رها 
شــده و به مأمنی برای تجمع معتادان، انباشت زباله، 
نخاله های ســاختمانی و ديگر آســيب های اجتماعی 
تبديل می شود.» حرف ها که به اينجا می رسد عابدينی 
به آتش سوزی اخير باغ اشاره می کند: «کمتر از يک ماه 
پيش بود که تجمع معتادان و روشن کردن آتش برای 
مصرف موادمخدر به آتش ســوزی بخشی از باغ منجر 
شد. اگر حضور به موقع مأموران آتش نشانی نبود شايد 
امروز از اين باغ هم اثری وجود نداشت. اگرچه طی چند 
سال اخير شــهرداری برای جمع آوری زباله های باغ ها 
عزم جدی تری داشــته اما الزم است برای فنس کشی 

جوی گوشــه خيابان را به زحمت به ســوی درختان 
هدايت می کند. عابدينی به ديوار فروريخته باغ اشــاره 
می کند و می گويــد: «اين باغ هم مثل چند 
باغ ديگر طرشت رها شــده و کسی خود را 
متولی آبياری درختان باغ نمی داند. بسياری 
از باغ های طرشــت ورثه ای اســت و هر باغ 
چندين مالک دارد که متأسفانه درختان باغ 
را به حال خود رها کرده اند. بی آبی بالی جان 
درختان اين باغ شــده و آب جويی که از سر 
ناچاری پای اين درختان می ريزد هم فاضالبی 
اســت که از محله ســتارخان جاری شده و 
آسيب های ديگری به درخت وارد می کند.» حرف ها که 
به اينجا می رســد، عابدينی ماجرای قنات های قديمی 
طرشت را بازگو می کند. قنات هايی که حاال ديگر خبری 
از آنها نيست: «در دهه های گذشته باغ های طرشت با 
آب ۵ قنات آبياری می شــد که امروز ديگر ۳ قنات آن 

داده اند. طرشتی نژاد می گويد: «متأسفانه در سال های 
گذشــته بخش هايی از چند باغ بزرگ و قديمی محله 
به گاراژ خودرو و محل نگهداری خودروهای اســقاطی 
تبديل شــد. اين تغيير کاربری های غيرمجاز، برخی از 
باغ های طرشــت را از بين برده و اگر به اين مســائل 
رسيدگی نشــود، ديگر باغ های طرشت نيز سرنوشت 
بهتری نخواهند داشــت.» عابدينی می گويد: «شب ها 
خودروهای تصادفی را با کاميون به اين باغ می آورند؛ به 
همين باغی که يک روز ميوه های توت، خرمالو و انارش 
هميشه به راه بود و حاال با تغيير کاربری و قطع کردن 
شمار زيادی از درختان به خوابگاه خودروهای تصادفی 
تبديل شده اســت.» در ضلع شرقی باغ هم ديوارهای 
کوتاهی که با بلوک ســيمانی چيده شــده و به وضوح 
تفکيک شــدن باغ را نشــان می دهد البه الی درختان 
جلب توجه می کند؛ درختانی که شــايد به زودی جای 
خود را به چند خودرو اسقاطی و تصادفی ديگر بدهند. 

على عابدينى
ساكن محله
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 سال ها ســايه اش را نثار رهگذران کرده و ميوه هايش هم برکت ســفره باغداران بود اما حاال تنه خشک 
و شــاخه های بی برگ و بارش نقش زمين شده است. اين سرنوشــت دردناک بسياری از درختان و باغ های 
قديمی طرشت است که عمرشــان در سال های گذشته به سرانجام رسيده و در برخی موارد جای خود را به 
زمين هــای باير داده اند. کم آبی و بی آبی در اثر خشــکيدن قنات های قديمی محله، بی توجهی مالکان و نيز 
تغييرکاربری های غيرمجاز، جان بســياری از باغ های طرشت را گرفته و نفس باغ های به جا مانده از روزگار 
گذشته محله را هم به شماره انداخته است. سری به چند باغ قديمی طرشت زديم و از نزديک ابعاد مشکل و 

تهديدهای کوچک و بزرگی که حيات درختان طرشت را نشانه رفته  است بررسی کرديم.

حسن حسن زاده
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مناطق   1   از روزگار رفته حكايت

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

جست و جو در پيشينه محله رستم آباد 
و طايفه هاى مشهورش

آنها از خوزستان 
آمــــدند

  قدم زدن در پسکوچه های محله رستم آباد و گذر از مقابل  خانه های قديمی محله ياد و خاطره روزگار گذشته اين آبادی 
شميران را برای اهالی زنده می کند. روزگاری که رستم آباد نه محله ای در شمال شهر بلکه يکی از ۳۳ پارچه آبادی شميران 
بود و جای خيابان ها و آپارتمان  های امروزی تا چشــم کارمی کرد مزارع گندم و باغ ميوه تمام روستا را پر کرده بود. اگرچه 
ديگر از آن باغ های پر برگ و بار و خوشه های طاليی گندم اثری باقی نمانده اما روايت ها و يادگاری های روزگار قديم محله 
هنوز هم ميان اهالی رســتم آباد زنده است. سری به اين محله قديمی زده و در گفت وگو با موسفيدان محله، تاريخچه پر و 

پيمان و رسوم به جا مانده از گذشتگان محله را مرور کرده ايم. 

حسن حسن زاده

ديگر آبادی های  مثــل  هم  رســتم آباد 
خوش آب و هوای شميران محل رفت وآمد 
خان های قاجار بود و ييالق اعيان و اشرافی 
که دلشان هوای خانه باغ های ييالقی کرده 
بود. به تدريج با توســعه تهران و شــروع 
ساخت وســازها، باغ های سرسبز رستم آباد 
هم جای خود را به خانه ها و آپارتمان هايی 
دادند که حاال ديگر حسابی نفس باغ های 
پر شمار محله را گرفته و ديگر جايی برای 
آن درختان پر برگ و بار باقی نگذاشته اند. 
با وجود اين هنوز می شــود با قدم زدن در 
معابر تنگ اما پرخاطره رستم آباد نشانی از 
آن آبادی باصفا گرفت. رديف درختان توت 
خيابان ديباجی که روز های گرم تابســتان 
روی آســفالت داغ خيابان سايه می اندازند 
يادگاری  ارزشمند از همان روزهای طاليی 

محله است. «محمدرضا غفاری» يکی 
اهالی قديمی رستم آباد می گويد:  از 
«دوران کودکی ما با بازی در باغ های 
سرســبز رســتم آباد گذشت؛ همان 
باغ هايی که جز تک درختان توت و 
گردو، درختان توت خيابان ديباجی 
و بخشــی از بوســتان ارغوان ديگر 
چيزی از آن باقی نمانده. آن روزها به 
جای آپارتمان ها و خانه های کوچک 

و بزرگ، باغ گردو، تــوت و مزارع گندم و 
صيفی جات در محله داشتيم که حاال ديگر 

هيچ اثری از آن باغ ها وجود ندارد.»

 نماد همبستگى رستم آبادى ها 
محله رستم آباد که امروز با نام رستم آباد ـ 
اختياريه شناخته می شود روزگاری از ۳ده 
بزرگ و به پيوسته تشکيل می شد. هر بخش 
رستم آباد يک مسجد يا تکيه داشت که محور 
اصلی روســتا بود و خانه ها هم دورتادور آن 

ساخته می شــد. هنوز هم خانه های قديمی 
اطراف مسجد مهديه در خيابان ديباجی که 
انگار دور مسجد قديمی محله حلقه زده اند، 
نشــانی از اين رســم قديمی در رستم آباد 
دارد. «اميد محســنيان» از اهالی رستم آباد 
می گويــد: «آبــادی رســتم آباد به ۳بخش 
رســتم آباد باال، ميان ده و رستم آباد پايين 
تقسيم می شــد. مسجد اعظم رستم آباد که 
امروز با نام مسجد شهيد شاه آبادی شناخته 
می شود در رستم آباد پايين محوريت داشت. 
مسجد مهديه در ميان ده و تکيه رستم آباد 
باال هم محور ده باال بود. خانه ها حول محور 
مســاجد ســاخته شــده و اين مساجد در 
مراســمی مانند عزاداری محرم، نمود اتحاد 
۳بخش اصلی روســتا می شــد.» هنوز هم 
دسته های عزاداری رستم آباد، عزاداری را در 
مسجد خود، شروع و به سمت مسجد 
اعظم رستم آباد حرکت می کنند که 
به نوعی نماد اتحاد اهالی رســتم آباد 
باال، ميان ده و رستم آباد پايين است. 
تقســيمات شــهری،  در  اما  اکنون 
محدوده ده رســتم آباد باال به عنوان 
بخشی از محله فرمانيه و با نام محله 
رستم آباد ـ فرمانيه شناخته می شود. 

 از خوزستان تا رستم آباد 
اگرچه رستم آباد هم مثل ديگر آبادی های 
شميران قدمت بســياری دارد اما به گفته 
موســفيدان محله، اين آبــادی پس از کوچ 
طايفه ای از خوزســتان رونق بيشتری پيدا 
کرد و به تدريج بر شمار ساکنان آن افزوده 
شد. غفاری می گويد: «بيش از ۲قرن پيش 
طايفه ای از خوزســتان به رســتم آباد کوچ 
کردند و با سکونت در اين آبادی به کشت و 
زرع مشغول شدند. امروز رستم آباد ۴ طايفه 

قديمی به نام  های رحيميان، نوريان، 
عرب و محســنيان دارد که بيش از 
چنــد دهه در اين محلــه قديمی با 
همبســتگی بسيار زندگی کرده اند.» 
مسجد اعظم رســتم آباد که امروز با 

نام مسجد شهيد شاه آبادی شناخته می شود 
نمادی از همين همبستگی اهالی رستم آباد 
اســت. مســجدی که با نيت خير اهالی و 
به تدريج ساخته شــد و حاال به عنوان قلب 
تپنده محلــه در دل کوچه های قديمی آن 
جا گرفته اســت. غفاری می گويد: «تکميل 
و گسترش مسجد شهيد شــاه آبادی چند 
دهه طول کشيد. مسجد اعظم رستم آباد در 
آغاز تکيه ای کوچک در محاصره خانه های 
اطــراف بود امــا هرکــدام از اهالی اطراف 
مسجد بخشی از زمين خود را وقف مسجد 
کردند و به تدريج مســجد شهيد شاه آبادی 
که محل اجتماع همه اهالی است گسترش 

پيدا کرد.»

 به ياد آن واقفان بزرگ 
يکی از ويژگی های محله رستم آباد، 
سنت حسنه وقف در اين محله و وجود 
واقفان بزرگی اســت کــه پس از گذر 
ساليان بســيار هنوز هم نامشان ميان 
اهالی زنده اســت و مورد احترام چند 
نسل از ساکنان رستم آباد هستند. چند 
قدم باالتر از مسجد شهيد شاه آبادی، 
در کوچکی کــه به خانه امام جماعت 
مســجد راه دارد به مقبره ای قديمی 
می رســد که يــادگاری از حاج «علی 
محســنيان» واقف بزرگ رســتم آباد است. 
غفاری می گويد: «رســتم آباد واقفان بسياری 
داشــت که زمين های زراعی خــود را برای 
برگزاری مجالس عزاداری، تعزيه خوانی، کمک 
به نيازمندان و... وقــف کرده اند. از ميان اين 
واقفان، حاج علی محسنيان به دليل خدماتش 
به محله هنوز هم برای اهالی رستم آباد نامی 
آشناست. منزل مسکونی امام جماعت مسجد 
شهيد شاه آبادی، کتابخانه محله، مکانی برای 
راه اندازی صندوق خيريه و... يادگاری هايی از 

نيت خير حاج علی محسنيان است.»

 رسم هر ساله محرم 
نشانی يکی ديگر از واقفان بزرگ رستم آباد 
را می شود در بوستان قديمی اين محله گرفت. 
اکنون در حاشــيه پياده رو خيابان تسليمی، 
سنگ قبری قراردارد که نام «مال محمدعلی 
بن مالعزيز» معروف به حاج آخوند خراسانی 
روی آن نوشــته شــده. آرامگاه واقف بزرگ 
محله و امام جماعت مسجد اعظم رستم آباد 
که عاشــورای هر سال محل اجتماع عزاداران 
و دســته های عــزاداری محله اســت. اميد 
محســنيان می گويد: «حاج آخوند خراسانی 
از علمای فاضل تهران و امام جماعت مسجد 
اعظم رســتم آباد بود. او هم مثل ديگر واقفان 
نيکوکار محله، موقوفات بسياری داشت و ميان 
اهالی مورد احترام بود. هنوز هم روز عاشــورا، 
دسته های عزاداری رســتم آباد راهی آرامگاه 
حاج آخوند خراسانی و محل قبرستان قديمی 

محله در بوستان خيابان تسليمی می شوند.»

منطقه3

محمدرضا غفارى
اهالى رستم آباد

اميد محسنيان
اهالى رستم آباد

سنگ قبر «مال محمدعلى بن مالعزيز» معروف به حاج آخوند خراسانى ، آرامگاه واقف بزرگ محله و امام جماعت مسجد اعظم رستم آباد
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  مجسمه ها، تنديس ها و سرديس ها، نمادهای آرام و خاموش شهر ما هستند که قرار است در کوتاه ترين زمان، 
پيام خود را به ما برسانند. ياد و خاطره هنرمندی را در ذهنمان زنده کنند يا مفهومی را تلگنر بزنند. رئيس اداره 
زيباسازی شهرداری منطقه۲ می گويد که به دليل وسعت منطقه خوشبختانه اين ظرفيت برای تکه دوم پايتخت 
فراهم است که تنديس  مفاخر و هنرمندان را مهمان معابر و ميادين منطقه کنيم. به تازگی نيز سرديس استاد 
«داود رشيدی» بازيگر در خيابان معارف نصب شده است. در اين گزارش درباره نقش تنديس ها در هويت شهری 
و برنامه های پيش رو اداره زيباســازی منطقه از «شايان جعفرنژاد» رئيس اداره زيباسازی شهرداری منطقه۲ 

پرسيديم.   

راحله عبدالحسينى

رئيس اداره زيباسازى منطقه2 از نقش تنديس مفاخر
 در هويت شهر و محله مى گويد

همسايه هاى نـامدار

اهالی ميــدان فرهنــگ از اواخر تيرماه امســال 
شــاهد حضور تنديس استاد داود رشــيدی، بازيگر 
صاحب نام کشور در محله شــان هستند. عابرانی که 
گاهی گذرشــان به اين محله می افتــد يا افرادی که 

هر روز در مســير  تردد روزانه شــان از اين 
مسير می گذرند، نگاهشان به تنديس جلب 
می شود و ياد آثار ســينمايی و تئاتری اين 
هنرمنــد می افتند. جعفرنــژاد، رئيس اداره 
زيباسازی شهرداری منطقه۲ درباره همين 
جرقه کوتاه که در ذهن عابران زده می شود 
می گويد: «تنديس ها و سرديس های مفاخر 
کشور، هنرمندان و شهدا از جمله المان های 
شهری به حســاب می آيد که قرار است در 
هويت بخشی به شــهر و محله تأثير داشته 

باشد. جانمايی تنديس ها و انتخاب آنها نه تنها باعث 
ارتقای ســواد بصری می شــود، پيام های ارزشــمند 

فرهنگی و تاريخی را به عابران منتقل می کند. 
اگر مجســمه در فضای شــهری در جای 
مناســب و درستی نصب شود، شهروندان با 
آن ارتبــاط برقرار می کنند و به نوعی درک 
و سليقه زيبا شناسانه مخاطبان ارتقا پيدا 
می کند.» معموًال تنديس هنرمندان را در 
نزديکی محله زندگی آنان نصب می کنند. 
جعفرنژاد ادامه می دهد: «تنديس يک اثر 
هنری به حساب می آيد و از ۲منظر قابل 
بررسی است. يکی به واسطه هنرمندی 
که تنديــس را ســاخته، ارزش پيدا 
می کند و ديگر اينکــه تنديس کدام 
يک از بــزرگان و مفاخر ايران زمين 
ساخته شده اســت. ساخت و نصب 
تنديس هنرمندان و مفاخر در معابر 
منطقه به نوعی زنده نگهداشتن نام 

اين بزرگان و احترام به آنهاست.»

 9تنديس از مفاخر كشور 
زيباســازی  اداره  رئيــس 

در  منطقــه۲  شــهرداری 
پاســخ به اين پرسش که 

سهم تکه دوم پايتخت 
مفاخــر  تنديــس  از 
صاحب نام چقدر است 
تنديس   ۹» می گويد: 
از بــزرگان و مفاخــر 

کشــور در منطقــه داريم. 
تنديس  آنها  جديدتريــن 
در  رشيدی  داود  اســتاد 
اســت.  معارف  خيابــان 
شــهيد  تنديس هــای 
مهــدی باکــری مقابل 
شــهرداری  ساختمان 
منطقه، رحمان دادمان 
و  دادمــان  بلــوار  در 

بهرام آريافر در بوســتان آريافر محله مرزداران 
نصب شده است. تنديس شاعر صاحب نام قيصر 
امين پــور هم در بلواری بــه همين نام در محله 
ســعادت آباد و تنديس نيما يوشــيج بعد از پل 
يادگار امام(ره) قــرار دارد. تنديس 
اســتاد قنبــری مهــر از چهره های 
بوستان  شاخص موسيقی کشور در 
شقايق مهر محله سعادت آباد نصب 
چهره های  تنديس  از  شده اســت. 
تنديس ستارخان  نيز  ملی کشور 
در بوستان ســتارخان و تنديس 
باقرخان در بوســتان شــهرآرا را 
می توانيم نام ببريم.» المان های 
حجمــی منطقه ما که شــامل 

مجســمه ها هم می شــود، بيش از ايــن تعداد 
تنديس و سرديس مفاخر است. از جمله مجسمه هايی 
که در باغ مجســمه واقع در بوستان گفت وگو نصب 

شده است. موزه مشاهير 
برج ميالد هم ما را مهمان مجســمه هايی از 

بزرگان تاريخ معاصر کشور می کند. در کنار آن 
با حضور درحياط خانه شــاعران معاصر نيز 
می توانيم شاهد تعدادی از تنديس شاعران 
کشــور باشــيم. جعفرنژاد دربــاره فرايند 
انتخاب و ساخت مجسمه می گويد: «نصب 
تنديس فرايندی است که از سوی سازمان 
زيباسازی شهرداری تهران و بعد سازمان 
فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری تهران 
تأييد و تصميم گيری می شود که تنديس 

چه هنرمندی و در کجا نصب شود.» 

 نورپردازى در آب
«بهســازی بوســتان ســتارخان با 
محوريت بوســتان دوســتدار کودک 
اداره  اولويت دار  برنامه هــای  از جمله 
زيباسازی منطقه اســت.» جعفرنژاد 
اداره  برنامه هــای  اولويــت  دربــاره 
زيباســازی منطقه اين طور می گويد 
و می افزايــد: «اجــرای پــروژه واتر 
اسکرين يا همان نورپردازی در آب 
در بوستان شــهرآرا يا بوستان 
ســعادت آباد انجام می شــود. 
ايجــاد تونل بــزرگ نور به 
مساحت هزار و ۲۰۰  مترمربع 
نهج البالغــه،  بوســتان  در 
نورپردازی هوشمند پل معلق 
پارک هنر  تم  ايجاد  نهج البالغه، 
و موســيقی در کنــار هم نيز از 
ديگر برنامه های اداره زيباسازی 
بــرای نيمه دوم ســال اســت. 
تــم پارک هنر و موســيقی در 
مرحلــه جانمايــی و انتخاب 
شخصيت هاســت کــه تالش 
می کنيــم از اواخر مهر ماه به 

مرحله اجرا وارد شود.»

نگاه

نظاره گران
 ساكت و آرام محله ها

 مجســمه هايی در بلوار دريا برای تلطيف 
فضای شــهری نصب شــده اند که از ديدگاه 
رهگذران جزو مجســمه های جذاب منطقه 
اســت. ۲نفر که روی سرشــان آپارتمان قرار 
گرفته و نمی توانند با هم گپ وگفت کنند در 
بلوار دريا، از زندگی پرشــتاب شهری روايت 

می کنند.
 اين مجســمه ها ساکت و آرام درگوشه ای 
نشســته اند و نظاره گــر رفــت و آمدهــای 
شهروندان هستند. برای ديدن ساير تنديس 
هنرمندان بايد به محلــه ولنجک در منطقه 
يــک برويم. در ايــن محله تنديس اســتاد 

جمشيد مشايخی نصب شده  است. 
در بين مجســمه های مشهور اين منطقه 
می تــوان از مجســمه آرش کمانگير در کاخ 
ســعدآباد به عنوان آخرين اثر استاد «حسن 
ارژنگ نژاد» نام برد. مجســمه کوهنورد به 
ياد امير شــاه قدمی نيز به دست استاد لعل 
رياحی ساخته و در دهه ۴۰ در ميدان دربند 
نصب شد. مرحوم هوشمند وزيری مجسمه ای 
با عنوان کوهنورد برای ميدان افجه لواســان 

ساخته است. 
در خروجــی الهيه در بزرگــراه مدرس، 
مجسمه زوج ســالخورده به چشم می خورد؛ 
زوجی که شــايد ســنگی و بی جان باشــند 
اما لبخند روی لبانشــان و محبت چشــمان 
سنگی شــان بی اختيار طرحــی از لبخند و 

مهربانی را به رهگذران می بخشد. 
ضيافــت مجســمه ها در بوســتان ملت  
در منطقــه ۳ برپاســت. از ورودی بوســتان 
المان های حجمی کنار هم رديف شــده اند. 
۲طرف آبنمای بوســتان هم سرديس برنزی 

مشاهير ايران قرار گرفته اند. 
همين آثار و احجام اينجا را به يک گالری 
زيبا تبديل کرده اســت. سرديس مشاهيری 
از جمله حافظ، ســعدی، فردوسی، رودکی، 
کمال الملک، عطار نيشــابوری، شهريار، نيما 
يوشيج، استاد صنيع خاتم، محتشم کاشانی، 
خواجه عبداهللا انصاری، ناصرخســرو، وحشی 
بافقــی و زکريای رازی. در بين مجســمه ها 
و المان های حجمی کــه در منطقه ۳ نصب 
شده است مجســمه مادر در بلوار ميرداماد را 
می توان به عنوان شاخص ترين اثر حجمی اين 
منطقه به حســاب آورد که يادآور فداکاری 

مادران است. 

زيباسازی شهرداری منطقه درباره همين 
جرقه کوتاه که در ذهن عابران زده می شود 
می گويد: «تنديس ها و سرديس های مفاخر 
کشور، هنرمندان و شهدا از جمله المان های 
شهری به حســاب می آيد که قرار است در 
هويت بخشی به شــهر و محله تأثير داشته 

باشد. جانمايی تنديس ها و انتخاب آنها نه تنها باعث 
ارتقای ســواد بصری می شــود، پيام های ارزشــمند 

فرهنگی و تاريخی را به عابران منتقل می کند. 
اگر مجســمه در فضای شــهری در جای 
مناســب و درستی نصب شود، شهروندان با 
آن ارتبــاط برقرار می کنند و به نوعی درک 
و سليقه زيبا شناسانه مخاطبان ارتقا پيدا 
می کند.» معموًال تنديس هنرمندان را در 
نزديکی محله زندگی آنان نصب می کنند. 
جعفرنژاد ادامه می دهد: «تنديس يک اثر 
هنری به حساب می آيد و از ۲منظر قابل 
بررسی است. يکی به واسطه هنرمندی 
که تنديــس را ســاخته، ارزش پيدا 
می کند و ديگر اينکــه تنديس کدام 
يک از بــزرگان و مفاخر ايران زمين 
ساخته شده اســت. ساخت و نصب 
تنديس هنرمندان و مفاخر در معابر 
منطقه به نوعی زنده نگهداشتن نام 

اين بزرگان و احترام به آنهاست.»

تنديس از مفاخر كشور تنديس از مفاخر كشور 
زيباســازی  اداره  رئيــس 

در  منطقــه۲  شــهرداری 
پاســخ به اين پرسش که 

سهم تکه دوم پايتخت 
مفاخــر  تنديــس  از 
صاحب نام چقدر است 
تنديس   
از بــزرگان و مفاخــر 

کشــور در منطقــه داريم. 
تنديس  آنها  جديدتريــن 
در  رشيدی  داود  اســتاد 
اســت.  معارف  خيابــان 
شــهيد  تنديس هــای 
مهــدی باکــری مقابل 
شــهرداری  ساختمان 
منطقه، رحمان دادمان 
و  دادمــان  بلــوار  در 

چهره های  تنديس  از  شده اســت. 
تنديس ستارخان  نيز  ملی کشور 
در بوستان ســتارخان و تنديس 
باقرخان در بوســتان شــهرآرا را 
می توانيم نام ببريم.» المان های 
حجمــی منطقه ما که شــامل 

مجســمه ها هم می شــود، بيش از ايــن تعداد 
تنديس و سرديس مفاخر است. از جمله مجسمه هايی 
که در باغ مجســمه واقع در بوستان گفت وگو نصب 

شده است. موزه مشاهير 
برج ميالد هم ما را مهمان مجســمه هايی از 

بزرگان تاريخ معاصر کشور می کند. در کنار آن 
با حضور درحياط خانه شــاعران معاصر نيز 
می توانيم شاهد تعدادی از تنديس شاعران 
کشــور باشــيم. جعفرنژاد دربــاره فرايند 
انتخاب و ساخت مجسمه می گويد: «نصب 
تنديس فرايندی است که از سوی سازمان 
زيباسازی شهرداری تهران و بعد سازمان 
فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری تهران 
تأييد و تصميم گيری می شود که تنديس 

چه هنرمندی و در کجا نصب شود.» 

 نورپردازى در آب نورپردازى در آب
«بهســازی بوســتان ســتارخان با 
محوريت بوســتان دوســتدار کودک 
اداره  اولويت دار  برنامه هــای  از جمله 
زيباسازی منطقه اســت.» جعفرنژاد 
اداره  برنامه هــای  اولويــت  دربــاره 
زيباســازی منطقه اين طور می گويد 
و می افزايــد: «اجــرای پــروژه واتر 
اسکرين يا همان نورپردازی در آب 
در بوستان شــهرآرا يا بوستان 
ســعادت آباد انجام می شــود. 
ايجــاد تونل بــزرگ نور به 

مساحت هزار و 
نهج البالغــه،  بوســتان  در 
نورپردازی هوشمند پل معلق 
پارک هنر  تم  ايجاد  نهج البالغه، 
و موســيقی در کنــار هم نيز از 
ديگر برنامه های اداره زيباسازی 
بــرای نيمه دوم ســال اســت. 
تــم پارک هنر و موســيقی در 
مرحلــه جانمايــی و انتخاب 
شخصيت هاســت کــه تالش 
می کنيــم از اواخر مهر ماه به 

مرحله اجرا وارد شود.»

 نمادهاى سبز 
شــکل دهی و هرس شــاخ و برگ درختان به 
اشکال مختلف و خلق مجسمه های تزيينی را با نام 
هنر توپياری می شناسيم. منطقه ما ميزبان نخستين 
مجموعه توپياری است که در بلوار دادمان با ۹۱گونه 
از حيوانات بومی ايرانی شــامل خرس، گوزن، گراز، 
قوچ و... ساخته شده اســت. درختچه هايی که در 
توپياری استفاده می شوند شاخ و برگ کوچک دارند 
و متراکم هستند. اين هنر نيز در کنار مجسمه ها و 
المان های شــهری به فضای معابر و محله ها جلوه 

زيباتری می دهد. 

شايان جعفرنژاد 
رئيس اداره زيباسازى 

شهردارى منطقه2
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رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

ويروس يکه تاز کرونا در اماکن شلوغ محدوديت هايی 
را برای شــهروندان ايجاد کرده است ولی نمی توان برای 
خريد مايحتاج روزمره به مراکزی مثل بازار تره بار نرفت. 
اينجا ميدان ميوه و تره بار الله است و مثل هميشه شلوغ. 
همتی راد با دوستانش مشغول دعوت از خانم های خانه دار 
برای اســتفاده از کيسه های پارچه ای اســت. او درباره 
فعاليتشان می گويد: «يکی از دلمشغولی هايی که هميشه 
درباره استفاده از کيسه های پالستيکی دارم سرانجام آنها 
در دل طبيعت و ســهم ما در خوشبختی محيط زيست 
است. ســال ها در مدارس رودبار قصران در منطقه يک 
مشاور بودم تا اينکه سال ۱۳۹۸ بازنشسته شدم. اما قبل 
از بازنشستگی فعاليت محيط زيستی درباره پالستيک های 
خريد را با دوستان و اقوام و برخی از همکاران آغاز کردم. 
اســتقبال آنها از طرح و مشارکتشان باعث شد تا برای 
شــروع، پس اندازها و پول های توجيبی مان را روی هم 
بگذاريم. بــرای خريد پارچه، نخ، بند و طناب های کنفی 
روانه بازار بزرگ تهران شديم و با خريد اجناس توانستيم 
حدود ۱۵۰ کيســه پارچه ای بزرگ و هزار کيسه توری 
برای خريد سبزی و ميوه را با کمک بهزيستی در فشم 
توســط خياطان يک کارگاه آماده کنيم. برای بار اول در 
بازارچه خيريه نوروزی ســال ۱۳۹۷ توزيع بين مردم را 
شروع کرديم و تا امروز با توزيع کيسه در بازارهای تره بار 

به اهدافمان نزديک شده ايم.»

رونق فعاليت با حمايت شهردارى منطقه يك
بروشــورهايی در قطع های کوچک داخل هر کيســه 

توری می گذارد و برگه هايی هم با پيام های فرهنگی برای 
حمايت از محيط زيســت به ديــوار و روی ميز به صورت 
موقت نصب می کند. همتی راد دربــاره هدف راه اندازی 
ايــن گروه می گويــد: «مهم ترين دغدغه مــا حفاظت از 
محيط زيست است. قبل از شــيوع کرونا قصد داشتيم با 
مشارکت آموزش و پرورش و همکاری مدارس آموزش های 
ويژه ای برای دانش آموزان داشــته باشيم. در حالی که با 
تعطيلی مدارس به مراکز خريد و ميدان های تره بار محلی 
مراجعه کرده ايم و اين همکاری با شــهرداری منطقه يک 
رونق بهتری گرفته اســت. البته از ســال ۱۳۹۷ تاکنون 
نتايج فعاليتمان رضايتبخش بوده اســت و می توان گفت 
۶۰ درصد شهروندان به اســتفاده از کيسه های پارچه ای 
اهميت می دهند. گاهی برخی می پرسند اين پارچه را از 
کجا می شود تهيه کرد يا چگونه می توان دوخت. راهنمايی 
ما به اين دوســتان اين است که حتمًا نبايد تا بازار تهران 
بــرای خريد پارچه رفت بلکه می توان از پارچه های بدون 
استفاده در منزل هم اســتفاده کرد و چه بسا که پارچه 
پرده پاره باشــد. آموزش های ديگری هــم در مراودات با 
اهالی داريم مثل به حداقل رســاندن ســفره ها و ظروف 
يکبارمصرف پالســتيکی و هر آنچــه که در طبيعت دير 
تجزيه می شود. اعضای گروه ما همه در تالش هستند که 

بتوانند از محيط زيست حمايت کنند.»

كيسه پارچه اى جايگزين كيسه هاى پالستيكى
اعضايی که در تره بار الله همراه همتی راد هستند 
هريک در گوشه ای از بازار با رعايت فاصله اجتماعی 

درباره مزايای اســتفاده از کيسه های 
کيســه های  معايــب  و  پارچــه ای 

پالستيکی صحبت می کنند. 
کيســه توری مخصــوص خريد 
ميوه و ســبزی را نشان می دهد و 
طرفداران  کيسه ها  «اين  می گويد: 
بيشــتری دارد. چون شــهروندان 
از ميوه فروشــان گاليــه دارند که 
برای ۳عدد ليموترش يک کيسه 
پالســتيکی و برای ۲عدد فلفل 
دلمه ای يک کيسه ديگر استفاده 
می کنند و هميشــه در خانه با 
حجم زيادی از پالستيک مواجه 
می شــوند که نمی دانند با آنها 
چه کنند. اما اين کيســه های 
پارچــه ای و توری بــا قابليت 
شست وشو در حذف کيسه های 

بــرای توزيع پالســتيکی کمک زيادی می کند. 
کيســه ها به بازارهای تره بار جماران، شهرک قائم، 
فرمانيه، شــهيد لواســانی و شــهرک الله مراجعه 
کرده ايم و با اســتقبال شــهروندان مواجه شده ايم. 
به زودی قرار اســت با يک هايپرميــوه در آجودانيه 
همــکاری کنيم. اگر همه فروشــگاه ها اســتفاده از 
کيســه پارچه ای را جايگزين کيسه های پالستيکی 
کنند اتفاقات خوبی در آينده برای محيط زيست رقم 

می خورد.»

گزارشى از فعاليت بانوان حامى محيط زيست در محله نياوران

خريد فقط با 
كيسه هاى پارچه اى 

  کارشناسان و حاميان محيط زيست استفاده کمتر از کيسه های پالستيکی در زندگی روزمره را توصيه می کنند در صورتی که هنوز در مراکز خريد شاهد 
استفاده از کيسه های پالستيکی هستيم. در همين زمينه «فاطمه همتی راد» از قديمی های محله جماران همراه با جمعی از عالقه مندان به محيط زيست 

گروه «دوستداران محيط زيست» را تشکيل داده اند. آنها در اين گروه با همکاری يکديگر برای   ترويج فرهنگ استفاده از کيسه های پارچه ای و «نه به 
کيسه های پالستيکی» به مراکز خريد، بازارهای تره بار و مدارس می روند. اما شيوع ويروس کرونا طی چند ماه اخير منجر به مصرف بی رويه شهروندان 

از کيسه های پالستيکی برای رعايت بهداشت شده که اين دغدغه اعضای گروه، فعاليتشان را در محله ها پررنگ تر از قبل کرده است.  

زهرا كريمى

درباره مزايای اســتفاده از کيسه های 
کيســه های  معايــب  و  پارچــه ای 

کيســه توری مخصــوص خريد 
ميوه و ســبزی را نشان می دهد و 
طرفداران  کيسه ها  «اين  می گويد: 
بيشــتری دارد. چون شــهروندان 
از ميوه فروشــان گاليــه دارند که 
عدد ليموترش يک کيسه 
عدد فلفل 
دلمه ای يک کيسه ديگر استفاده 
می کنند و هميشــه در خانه با 
حجم زيادی از پالستيک مواجه 
می شــوند که نمی دانند با آنها 
چه کنند. اما اين کيســه های 
پارچــه ای و توری بــا قابليت 
شست وشو در حذف کيسه های 

بــرای توزيع پالســتيکی کمک زيادی می کند. 
کيســه ها به بازارهای تره بار جماران، شهرک قائم، 
فرمانيه، شــهيد لواســانی و شــهرک الله مراجعه 
کرده ايم و با اســتقبال شــهروندان مواجه شده ايم. 
به زودی قرار اســت با يک هايپرميــوه در آجودانيه 
همــکاری کنيم. اگر همه فروشــگاه ها اســتفاده از 
کيســه پارچه ای را جايگزين کيسه های پالستيکی 
کنند اتفاقات خوبی در آينده برای محيط زيست رقم 

  کارشناسان و حاميان محيط زيست استفاده کمتر از کيسه های پالستيکی در زندگی روزمره را توصيه می کنند در صورتی که هنوز در مراکز خريد شاهد 
استفاده از کيسه های پالستيکی هستيم. در همين زمينه «فاطمه همتی راد» از قديمی های محله جماران همراه با جمعی از عالقه مندان به محيط زيست 

گروه «دوستداران محيط زيست» را تشکيل داده اند. آنها در اين گروه با همکاری يکديگر برای   ترويج فرهنگ استفاده از کيسه های پارچه ای و «نه به 
کيسه های پالستيکی» به مراکز خريد، بازارهای تره بار و مدارس می روند. اما شيوع ويروس کرونا طی چند ماه اخير منجر به مصرف بی رويه شهروندان 

هر ســال در دنيا ۳روز به عنوان پاکسازی زمين اختصاص داده شده 
اســت و قريب به ۱۷۰ کشــور با جمعيتی بالغ بر ۵ ميليون عضو اين 
انجمن هســتند که حدود ۵ هزار نفر ايرانی هستند. به همين منظور 
ديروز جمعه ۲۸ شــهريور ماه جمعی از اعضــای اين انجمن با رعايت 
پروتکل های بهداشــتی با حضور در خيابــان ولی عصر(عج) از ميدان 
تجريش تا ميدان راه آهــن در گروه های چند نفره و کوچک زباله ها را 
جمع آوری کردند. دفتر اين انجمن در کشــور ما در سوله بحران شهيد 
محالتی واقع شده است. با «احمد بختياری» نماينده هماهنگ کننده 
پروژه پاکســازی زمين در ايران درباره اين پروژه وسيع و اقداماتی که 

امسال در مناطق شمالی تهران و ساير مناطق تهران انجام شد گفت وگو 
کرده ايم. 

 چرا ۳روز از سال به پاکســازی زمين اختصاص داده شده 
است؟ 

هدف، نجات زمين از آلودگی اســت. در انجمن مســتقر در ايران 
تمرکز بر چند موضوع مهم است که در اين زمينه در حال فرهنگسازی 

هســتيم. اعضای ما با جديت تمــام به موضوعات مربوط به 
محيط زيست مانند رها نکردن زباله در طبيعت، تفکيک زباله 
از مبدأ و استفاده از کيسه های پارچه ای به جای کيسه های 
يکبارمصرف توجــه دارند. در حقيقت اين روز فقط يک روز 
است اما چون روز تعطيلی کشورها با هم متفاوت است برای 
راحتی و ســهولت کار در ۱۷۰ کشور آن را به ۳روز از ۱۹ تا 
۲۳ ســپتامبر معرفی کرده اند. جمعه ۲۸ شهريور هم برای 
ايــران بهترين روز برای انجام اين کار بود و خوشــبختانه با 
برنامه ريزی های صورت گرفته در همه تهران شاهد اتفاقات 

خوبی بوديم. 

 در اين روز در مناطق شمالی تهران چه کارهايی انجام داديد؟ 

با مشــارکت شــهرداری مناطق تهران و ســتاد ســازمان های 
مردم نهاد در شورای اسالمی شهر فيلتر سيگار و زباله های رهاشده 
در خيابــان ولی عصر(عــج) از ميدان تجريش تا ميــدان راه آهن را 
پاکسازی کرديم. بخش اعظمی از خيابان ولی عصر(عج) در مناطق 
يک و ۳ واقع شــده است که با همکاری شهرداری های مناطق کار 
به خوبی اجرا شد. با مشــارکت اعضای باشگاه امداد کوه پاکسازی 
توچال انجام شد و ســاير گروه ها نيز در دارآباد و روددره ها مستقر 

شدند. 

 آيا اين طرح فقط در اين روز اجرايی می شود يا طی 
سال برنامه ها تداوم دارد؟ 

تداوم برنامه ها برحســب نياز در مناطق مختلف تهران 
ادامه دارد. يکی از طرح هايی که در منطقه يک با توافق اداره 
پسماند به زودی شــاهد انجام آن خواهيم بود نصب جايگاه 
ويژه فيلتر سيگار برای پاکسازی زمين و نقاط پر  تردد و آلوده 
است. اقدام ديگری که در مناطق يک، ۲ و ۳ به طور جدی در 
حال انجام است توزيع کيسه های پارچه ای قابل شست وشو 
در مراکز خريد اســت و پروژه بعدی هم «هزار خانواده پسماند صفر» 

است که در اين طرح قصد داريم توليد زباله را به صفر برسانيم. 

«احمد بختياری» نماينده هماهنگ کننده 
پروژه پاکسازی زمين در ايران: 

توليد زباله 
در شهر را به صفر برسانيم

پس از ســاخت بزرگراه يــادگار امام(ره) محله 
فرحزاد به ۲بخــش فرحزاد بــاال و فرحزاد پايين 
تقسيم شد. اگرچه در ضلع جنوب بزرگراه مدارس 
پســرانه وجود دارد اما طی سال های اخير به دليل 
افزايش مهاجــرت اقوام مختلف به ده فرحزاد و در 
نتيجه افزايش جمعيت آن، ســاکنان ضلع شمال 
محله فرحزاد بيش از گذشته به ساخت يک مدرسه 
پسرانه در محله شان نياز دارند. «احمد فرحزادی» 
شورايار محله فرحزاد می گويد: «در فرحزاد باال يک 
مدرسه قديمی داشــتيم که بسياری از موسفيدان 
ده فرحزاد در آن مدرسه درس خواندند. ساختمان 
فرســوده آن مدرسه ســال ۱۳۶۵ با کمک اهالی 
بازســازی شد اما پس از انقالب به مدرسه دخترانه 
تغييــر کاربری داد. هرچند همان مدرســه هم به 
دليل فرســودگی بنا، تعطيل و ساختمان متروکه 
آنکه ســال ها به محل تجمع معتادان تبديل شده 
بود تخريب شــد. چند سالی است که در محل آن 
مدرســه، ساختمان ســرای محله بنا شده است.» 
هرچند ده فرحزاد يک مدرسه پسرانه غيرانتفاعی 
در مقطع دبســتان دارد اما بسياری از ساکنان اين 
محدوده توان مالی پرداخت شــهريه اين مدرسه را 
ندارند. فرحزادی می گويد: «اگرچه در خيابان گلپاد 
يک مدرسه پســرانه غيرانتفاعی داريم ولی بيشتر 
ساکنان ده فرحزاد از طبقه کارگر هستند و خيلی ها 
توان پرداخت شهريه مدارس غيرانتفاعی را ندارند.»

ثبت نام با قولنامه صورى! 
نبود مدرسه پسرانه دولتی در فرحزاد، 
خانواده ها را با مشــکالت بسياری روبه رو 
کرده اســت. پس از ساخت بزرگراه يادگار 
امام (ره) و جدا شدن ده فرحزاد از محدوده 
جنوبی اين محله، اکنون دانش آموزان پسر 
فرحزاد باال، مسير طوالنی تر و پرخطرتری 
برای رســيدن به مدرســه پيش رو دارند. 

اگرچه ۳مدرســه ســيدجمال الدين، شــهيد اللی و 
امام علــی(ع) در ضلــع جنوب بزرگراه مشــکلی برای 
پذيرش دانش آموزان ده فرحزاد ندارند اما ثبت نام در 

مدارس ديگر محله های همجوار کار آســانی نيست. 
«مريم ســالمت» يکی از اعضای شــوراياری فرحزاد 
می گويد: «در ضلع جنوب بزرگراه، ۲مدرســه داريم 
که بيشتر دانش آموزان پسر ده فرحزاد در اين مدارس 
ثبت نام می کنند. اما اگر از مشکالت فراوان دسترسی 
به اين ۲مدرسه بگذريم، برخی از خانواده ها به دليل پر 
شدن ظرفيت اين مدارس يا به دليل کمبود امکانات 
تحصيلی آنها سراغ مدارس محله های همجوار می روند. 
مشکل اينجاســت که مدارس محله های ديگر شرط 
سکونت در محله را برای ثبت نام پيش پای خانواده ها 
می گذارند و در اين ميان برخی اوليا با قولنامه صوری 

شرايط ثبت نام فرزندشان را مهيا می کنند.»

راه پرخطر تا مدرسه
شــايد مهم ترين پيامد نبود مدرسه در ده فرحزاد 
خطرات و آســيب هايی باشد که در مسير رسيدن به 
مدرسه دانش آموزان پســر را تهديد می کند. اگرچه 
پيگيری های شــوراياران برای ســاخت پل عابر روی 
بزرگراه يادگار امام(ره) نتيجه داده و از ســال گذشته 
دانش آمــوزان از همين پل به ضلــع جنوب بزرگراه 
دسترســی دارند اما دوری مســافت و هزينه  باالی 
سرويس مدرسه مشــکالت ديگری برای خانواده ها 
ايجاد کرده اســت. يکــی از اهالی فرحــزاد باال که 
۲پســرش در مــدارس محله های اطــراف تحصيل 
می کنند می گويد: «هزينه ســرويس مدرسه پسرانم 
حدود ۳ و نيم ميليون تومان است. پرداخت 
اين مبلغ برای بســياری از خانواده های ده 
فرحزاد که بيشــتر از طبقه کارگر هستند 
دشــوار است. از طرفی فاصله ده فرحزاد تا 
مدارس جنوب بزرگراه کم نيست و بچه ها 
نمی توانند پای پياده اين مسير را تا مدرسه 
طی کنند.» با وجود اين، شــمار زيادی از 
ســاکنان ده فرحزاد به دليل هزينه باالی 
ســرويس مدارس مجبورند فرزندان خود 
را پای پياده راهی مدرســه کنند. مســيری که از دل 
انواع و اقســام آسيب های اجتماعی می گذرد سالمت 
می گويد: «هنوز هم حضور پررنگ معتادان و مصرف 

علنــی موادمخــدر در برخی معابر محله و حاشــيه 
روددره فرحزاد نگرانی شماره يک اهالی محله است. 
دانش آموزان مجبورند برای رسيدن به مدرسه از کنار 
اين افــراد عبور کنند و برخی هم برای ميانبر زدن و 
زود رسيدن به مدرسه مسير کنار رودخانه را انتخاب 

می کنند که بسيار نگران کننده است.»

خطر اخراج از مدرسه 
اگرچه ســاخت پل عابر بزرگراه يــادگار امام(ره) 
دسترســی دانش آموزان ده فرحــزاد به مدارس ضلع 
جنوب بزرگراه را آسان تر کرده اما هنوز هم راه طوالنی 
مدرسه برای بسياری از دانش آموزان دردسرساز است. 
به ويژه برای دانش آموزانی که در شــمالی ترين بخش 
ده فرحــزاد و در دل کوچه های پلکانی محله زندگی 
می کنند. ســالمت می گويد: «اگر پای پياده از ميدان 
فرحزاد تا مدارس پســرانه ضلع جنوب بزرگراه يادگار 
امام(ره) برويم، بيش از نيم ســاعت طول می کشــد. 
از طرفی در خيابان های محله ما وســايل حمل ونقل 
عمومــی وجود نــدارد و همين مســئله کار را برای 
دانش آموزانی که ســرويس ندارند سخت تر می کند. 
در نتيجه يکی از معضــالت ديگری که والدين با آن 
دســت و پنجه نرم می کنند، اخــراج دانش آموزان به 
دليل دير رسيدن های مکرر است. يکی از دانش آموزان 
محله به همين دليل از مدرســه اخراج شد و پس از 
مدتی ترک تحصيل شــرايط را بــرای پذيرش او در 
مدارس بزرگســال فراهم کرديم که مشکالت خاص 
خود را دارد.» پيامد های نبود مدرســه در ده فرحزاد، 
ابعاد ديگری هم دارد. «پاژرنگ» يکی از اهالی فرحزاد 
می گويد: «بســياری از خانواده ها به ســختی هزينه 
تحصيل و رفت وآمد فرزندان خود را به محله هايی مثل 
آسمان ها، ســعادت آباد و... تأمين می کنند. اما همين 
که فرزندانشــان وارد کالس درس می شود مشکالت 
ديگری به وجود می آيد. مسائل فرهنگی و تفاوت سطح 
درآمدی خانواده ها برای دانش آموزان آزاردهنده است. 
فرزندان ما در اين مدارس با دانش آموزانی همکالسی 
می شوند که بيشتر آنها از طبقات مرفه هستند و همين 

مسئله هم دردسرهای ديگری به همراه دارد.»

  امسال هم با شروع سال تحصيلی مثل 
هميشه کوله پشتی پر از کتاب و دفتر را روی 
شانه می اندازند و راهی مسير طوالنی مدرسه  
می شوند. مسيری که از پسکوچه های پلکانی 

فرحزاد شروع می شود و با گذر از چند خيابان پر  
تردد و عبور از پل عابر بزرگراه يادگار امام (ره) 
به مدرسه می رسد. اگرچه محله فرحزاد باال يا 
همان ده فرحزاد، ۲مدرسه دخترانه در مقطع 

دبستان و متوسطه دارد اما نبود مدرسه پسرانه 
دولتی، مشکالت زيادی برای خانواده ها به وجود 

آورده است. هزينه سرويس مدارس و راه طوالنی 
مدرسه از يک سو و آسيب های اجتماعی که در 
مسير رسيدن به مدرسه در دره فرحزاد وجود 

دارد از سوی ديگر زمينه ساز نگرانی اوليای 
دانش آموزان شده است. سری به ده فرحزاد 

زديم و ابعاد مشکل را در گفت وگو با شوراياران و 
اوليای دانش آموزان بررسی کرديم.  

حسن حسن زاده

نگاه  كارشناس

پسـرها نيست! 
جايى براى 

مريم سالمت
عضو شورايارى فرحزاد

اهالى ده فرحزاد 
از نبود 

مدرسه پسرانه 
و دردسرهاى 
رفت وآمد به 

مدارس محله هاى 
اطراف مى گويند

منطقه2

اد
نژ

س 
عبا

د 
حم

: م
س

عك

احمد بختيارى
نماينده هماهنگ كننده 

پروژه پاكسازى زمين
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مناطق   1   عكس نوشت

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

افجه، روستايى با زيرساخت هاى مناسب در لواسان

قريه گيالس و گردو

«آبچه» نام قديمى روستاى 
افجه است. اين روستا به دليل 
وجود جويبارهاى بسيار به اين 

نام شهرت پيدا كرده و در حوزه 
آبريز سد لتيان قرار دارد.

نخستين روستاى گردشگرى تهران و شميران از امكانات حداقلى براى گردشگران بهره مند نيست و 
جاى اقامتگاه و امكانات بهداشتى و رفاهى و جاده مناسب در اين روستا خالى است. اهالى روستا از 

رها شدن زباله در كنار جوى ها گاليه مندند.

حمام دوره صفويه، سقاخانه قديمى و درخت چنار تنومندى كه 3 دهه پيش قصابى روستا در 
دل آن قرار داشت از ديدنى هاى روستاى افجه است. 

با وجود 90 درصد بافت فرسوده، طرح هادى روستا فرصت نوسازى را از بسيارى از اهالى گرفته و 
مجوز ساخت وساز نداشتن از مهم ترين مشكالت اين روستاى لواسان است.

طبيعت گردان و كوهنوردان، افجه را با نام دشت هويج به خاطر مى آورند؛ دشتى كه در ميان اهالى 
روستا به «دشته» معروف است و از قرن ها پيش در آن سبزيجات و هويج كاشته مى شد.

  تا چند دهه پيش «افجه» مهم ترين روســتای منطقه لواسان به شمار می رفت و نخستين مدارس و 
نخستين خيابان های لواسان در اين روستا شکل گرفت. افجه از معدود روستاهای شميران است که با 
وجود نداشتن آب لوله کشی شهری، لوله کشی آب مستقلی دارد که با هزينه و تالش اهالی روستا تهيه 
شده است و آب چشمه های باالدست کوه های شــميران را به اين روستا منتقل می کند. تابستان های 
خنک روســتا و کوچه باغ های سرسبزش، فصل برداشــت محصوالت باغی و کشاورزی مثل گيالس، 
ســيب، گردوو گندم است. در اغلب خانه های قديمی اين روستا آب قنات روان است و صدای پای آب 
در کوچه پسکوچه های پرشيب آن قطع نمی شــود. افجه تابستان را با چيدن گيالس آغاز می کند و با 

برداشت محصول گردو از درختان پرثمرش به پايان می رساند. 

مرضيه موسوى

مشاور محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

داشتن مقداری اســترس در مواجهه با ويروس 
کوويد۱۹ طبيعی است. اما کودکان روحيه لطيفی 
دارند و در شــرايط بحــران در مواجهــه با اخبار 
ناخوشــايند تأثير بيشــتری می گيرنــد. تعطيلی 
مدارس و مهدهای کودک  و بعد از آن بازگشــايی 
مراکز بــا پروتکل های خاص، نشــانه هايی از قرار 
داشتن در وضعيتی غيرطبيعی را برای آنها نمايان 
می کند. کودکان شــايد به طور مســتقيم داوطلب 
شــنيدن اخبار اين بيماری نباشــند اما در محيط 
خانه در معرض اين اخبار قرار می گيرند. در حالی 
که لزومی ندارد آنها را در جريان کامل اين بيماری 
قــرار داد و تا جای ممکن بايد کــودکان را از اين 
اخبار دور کــرد. درواقع والدين بايد دروازه بان های 
خوبی برای اخبار کرونا باشند و جلو رسيدن اخبار 
ناگــوار به کودکانشــان را بگيرند. بــا راهکارهای 
خودتان شــنيدن اخبار مرگ و مير و گســترده تر 
شــدن بيماری و... را برای کــودکان ممنوع کنيد. 
در عيــن حــال حاال کــه کــودکان چيزهايی در 
مورد آن شــنيده اند نبايد اين بيماری را در مقابل 
کودکان انکار کــرد و اطالعات اندک 
و بسيار ساده ای از بيماری کرونا 
بــه آنها بدهيم و برای حل اين 

بايد  ذهنشــان  در  مسئله 
آنها  ســؤاالت  به 

راهنمايى براى مواجهه كودكان با كرونا

اخبار را دروازه بانى كنيد نويسنده، قصه گو و مربى نقاشى 
خالق كودك:

 نمايشگاه هاى گروهى به 
شاگردانم انگيزه مى دهد

کالس های نقاشــی و مجسمه ســازی و 
قصه گويی خالقش در گوشه و کنار پهنه شمال 
کودکان زيادی را به خود مشغول کرده است. 
بعد از آموزش مجازی طی ماه های گذشــته، 
کالس های نقاشــی در محيط 
باز با تعداد کمی از شــاگردان 
در نقــاط مختلــف برگــزار 
می شود. بوستان پرواز يکی از 
اين نقاط است. «اکرم آزادی» 
می گويــد: «رويه هميشــگی 
کالس های ما به اين شکل بود 
که مــن قصه ای را برای بچه ها 
تعريف می کردم و براســاس آن بچه ها نقاشی  
می کشيدند. آموزش های من مبتنی بر روايت 
و قصه گويی اســت. در دوران قرنطينه کرونا 
اين رويه به فضای مجازی ســرايت کرد و من 
فايل های صوتی قصه ها را برای گروه شاگردانم 
ارسال می کردم و براساس توضيحات من، آنان 
نقاشی هايشــان را برايم ارسال می کردند. اين 
روزها اين کالس های نقاشی و مجسمه سازی 
در فضــای باز آموزشــگاه برگزار می شــود و 
شاگردان يکی يکی در کالس حاضر می شوند. 
کالس های ديگری هم در بوستان پرواز و چند 
جــای ديگر برگزار می کنم و با الهام از عناصر 
طبيعی موجود در اطرافمان با کودکان نقاشی 
می کشيم.» او از احساس آرامش کودکان هنگام 
کشيدن نقاشی و خلق اثر هنری می گويد که 
نه تنها در روزهای کرونا بلکه در شرايط بحرانی 
و روزهای ســخت ديگر هم به کمک کودکان 
می آيد: «بارها به چشــم ديده ام که کودکان 
هنگام نقاشی و خلق اثر هنری حالشان خوب 
است و احســاس رضايت و خوشحالی دارند. 
ايــن موضوع در دوران کرونا هم به کمک آنها 
آمد و تعطيلی کالس های حضوری باعث دور 
شــدن ما از کالس ها نشد. در بهار و تابستان 
امسال برنامه های زيادی داشتيم که به دليل 
کرونا تعطيل شد. يکی از اين برنامه ها برپايی 
نمايشگاهی از آثار شاگردانم بود. وقتی ديديم 
شرايط برای برگزاری حضوری اين نمايشگاه 
فراهم نيســت آن را به صورت مجازی برگزار 
کرديم. همين نمايشگاه نقاشی و ديده شدن 
ثمره کارشان تأثير زيادی در روحيه آنها داشت 

و انگيزه زيادی برای ادامه دادن اين 
آموزش ها پيدا کردند.»

  با شــيوع کرونا تغيير در ســبک زندگی 
آنقدر گســترده و زياد بود که پس لرزه های آن 
روزمره های کــودکان و نوجوانان را هم تحت 
تأثير قــرار داد. به طوری کــه در تهران اغلب 
کودکان باالی ۳ سال هم از وضعيت غيرعادی 
پيش آمده مطلع هســتند و اضطراب ناشی از 
اين ويروس جديد را به دوش می کشند. با اين 
تفاوت که کودکان قدرت تجزبه و تحليل درستی 
از بحران ها و مسائل پيچيده ندارند و نمی توانند 
اخباری را که هر روز به سمت آنها روانه می شود 
به درستی مديريت کنند. «مريم قربانعلی نژاد» 
روان شناس و درمانگر کودک و پزشک عمومی 
محله ســعادت آباد در اين زمينه توصيه هايی 
دارد که با بازگشايی مدارس و مهدهای کودک  
و    تردد بيشتر دانش آموزان و کودکان در شهر به 

مديريت استرس اين گروه کمک می کند. 

مرضيه موسوى 

پاسخ های بســيار ساده ای مناسب سن کودکان به 
آنها بدهيم. بهترين راه برای اين کار اين اســت که 
ابتدا از کودکان درباره اين ويروس سؤال بپرسيم تا 
بفهميم آنها تا چه اندازه در اين باره شنيده اند و چه 
می دانند تا متناسب با اين اطالعات خامی که وارد 
ذهنشان شــده به آنها پاسخ دهيم. معموًال والدين 
در اين مرحلــه از ميزان اطالعات و شــنيده های 
فرزندان کوچک ترشــان متعجب می شوند. چون 
برخالف انتظار آنها، کودکان همه شنيده های خود 
را در ذهن ثبت می کنند و مجموعه ای از داده های 
خام پردازش نشده در ســر دارند که ممکن است 
خأل ميان آنها را با تحليل و نتيجه گيری کودکانه و 

تخيل خودشان پر کنند. 

 آنچه كودكان درباره كرونا 
 بايد بدانند

اطالعاتی که درباره کرونا به کودکان می دهيم 
عالوه بر پاســخ به پرســش های اوليه آنها عمدتًا 
بايد شــامل راهکارهای مفيد بــرای جلوگيری از 
ابتال به اين بيماری باشــد. کودکان در مواجهه با 
اين بيماری با مســئله پيچيده ای روبه رو هستند و 

وقتی فکر می کنند که دانشمندان دنيا 
از عهده ايــن بيماری برنيامده اند دچار 
ترس و اضطراب بيشــتری می شــوند. 
کودکان در چنين شــرايطی عالوه بر 
ناامنی، دچار کمبود اعتماد  احســاس 
بــه نفس می شــوند و در مقابل بحران 
احســاس ضعف و ناتوانی می کنند. در 
مقابل، بايد به آنها توانايی حل مســئله 
را آمــوزش دهيــم و اعتمــاد به نفس 
از دســت رفته آنها را بــا بازی و توجه 

بــه آنها برگردانيــم. يکی از کارهايــی که در اين 
مورد می توان انجام داد اين اســت که شــيوه های 
پيشگيری از ابتال را به کودکان ياد بدهيم و تأکيد 
کنيم با اين روش ها می توانيم از خودمان محافظت 
کنيم. آموزش صحيح شست وشوی دست ها، رعايت 
فاصله اجتماعی و ساير پروتکل های بهداشتی را به 
کــودکان آموزش دهيم و به جای ترســاندن آنها، 
ايــن روش ها را راهی برای مراقبت از خود در برابر 

بيماری بدانيم. 

نشانه ها را جدى بگيريم
حاال کــه زندگی کــودکان به دليل 
شــيوع کرونا دچار تحول زيادی شــده 
است و آنها را از جمع دوستان و مدرسه 
و مهدکــودک دور کــرده، بهتر اســت 
والدين وقت بيشــتری با آنها بگذرانند. 
تشويق کودکان به نقاشی از راهکارهای 
مفيدی اســت کــه آنهــا را از اخبار بد 
هم دور می کنــد. ترس های کودکان در 
ايــن بحران را بايــد جدی گرفت و دربــاره آن با 
کــودک حرف زد. در زمان شــيوع کرونا مراجعان 
زيادی داشــتيم که کودک در آزمايش ها نشانه ای 
از دريافت ويروس را نداشــت اما بــه دليل ترس 
از ابتــال، برخی از عالئم ابتال بــه کرونا مثل تب و 
تهوع بروز پيدا می کرد. پرخاشــگری و فرياد زدن، 
افزايش ضربان قلب، بی خوابی، بی اشتهايی، ضعف، 
شــب ادراری، ترس از جدايی از والدين، دل درد و 
خســتگی مفرط از جمله عالئمی اســت که بر اثر 
اين اضطراب در کودکان نمايان می شــود و اگر به 
موقع درمان نشــود تا بزرگسالی می تواند منجر به 

اختالالت رفتاری و عاطفی در آنها شود. 

يك 

راهكار براى كم 

كردن اضطراب در كودكان

از کودک خود بخواهيد 

نگرانی های خود را به صورت قصه 

تعريف کند يا اينکه آن را نقاشی کند، 

خط خطی کند، روی آن آب بپاشد 

و در نهايت اگر دوست داشت 

نقاشی اش را  پاره کند.

مريم قربانعلى نژاد
روان شناس و درمانگر 
كودك و پزشك عمومى

رو در رو

اكرم آزادى 
نويسنده و قصه گو

بعد از آموزش مجازی طی ماه های گذشــته، 

اكرم آزادى 
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مناطق   1  

«همايون نورچه اى»
 شهردار ناحيه 2 منطقه 3:

اولويت امسال، ساخت مسير 
دوچرخه سوارى است

کاهش پيام های شهروندی محله های امانيه و   
به  نسبت   ۱۳۷ سامانه  در  زرگنده  حسن آباد 
سال گذشته نشان از رضايتمندی ساکنان ناحيه ۲ از 
همين  دليل  به  دارد.  ناحيه  اين  شهرداری  عملکرد 
رضايت و کاهش پيام های شهروندی اين محله ها با 
«همايون نورچه ای» شهردار ناحيه ۲ منطقه ۳ درباره 

اقدامات انجام شده در ناحيه اش گفت وگو کرديم. 

  از فعاليت هايی که در ناحيه۲ سبب افزايش 
رضايت شهروندان شده است بگوييد. 

ســعی و تالش من و همه همکارانم در ناحيه جلب 
رضايت شــهروندان و ايجاد رفاه شهرنشــينی اســت. 
بنابراين بــرای رضايت صد در صدی از هيچ تالشــی 
دريغ نخواهيم کرد. ۲ محله امانيه و حسن آباد زرگنده 
ويژگی های خاصــی دارند. محله حســن آباد زرگنده 
يکی از محله هايی اســت که بافت فشــرده مسکونی و 
فرســوده دارد. امسال از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۵ 
هزار مترمربع لکه گيری در ۳۰۰ نشانی انجام داده ايم که 
قريب به ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع آن در محله زرگنده 
و بقيه هم در محله امانيه اجرا شــده است. در معابری 
مثل خيابان عمرانی که حدود ۸ ســال آسفالت نشده 
بود با توجه به نياز شــهروندان طی ۴ ماه اخير به طول 
۶۵۵ متر روکش آسفالت، انجام و دسترسی شهروندان و    

تردد آنها به شکل حائز اهميتی اصالح شد. 

  از اجرای طرح توسعه مسير دوچرخه سواری 
در خيابان ولی عصر(عج) چه خبر؟ 

 اولويت امســال ما در شــهرداری ناحيه ۲ فراهم 
کردن بستر مسير دوچرخه سواری است. مسيری به 
طول ۴هزار و ۳۰۰متــر از خيابان ولی عصر(عج) در 
محله امانيه واقع شده که با بهسازی اين خيابان برای 
مســير دوچرخه کار اساسی صورت گرفت و در کنار 
اين طرح تعويض کفپوش های پياده رو، همسطح سازی 
خيابان ها با پياده رو، حذف پله و نصب رمپ، نوسازی 
پل های عرضی و ساماندهی معابر برای    تردد توانيابان 

و سالمندان نيز اجرا شد. 

  برای درختکاری اين خيابان چه برنامه هايی 
داريد؟ 

کار مهــم ديگر در خيابان ولی عصر(عج) کاشــت 
نهال و درخت با همکاری ســازمان پارک ها و ايجاد 
دور باغچــه ای و اســتفاده از جدول های مخصوص 
اســت. اميدواريم در اين ناحيه از منطقه ۳ با تقويت 
زيرساخت ها رضايت شهروندان را جلب کرده باشيم 
و همچنان بتوانيم در زيباســازی نمای بصری شهر، 
ايجاد امکانات رفاهی و رفع دغدغه شهروندان ساکن 
در بافت فرسوده همسو با هدف تحقق شعار «تهران، 

شهری برای همه» قدم برداريم. 

هويتپيشخوانپيشخوان

پل تاريخى آبنيك
پل «آبنيک» در روستای آبنيک رودبار قصران يکی از پل های زيبا و تاريخی است که به 
دليل قدمتش سال ۱۳۸۲ با شماره ۱۰۳۹۸ به عنوان يکی از آثار ملی ايران ثبت ملی شد. اين 

پل در زمان پهلوی اول ساخته شده و اهالی طی چند دوره بازسازی اش کرده اند.
 در روزگار قديم وقتی اين پل برای عبور خودرو خان ها و بزرگان منطقه ســاخته شــد 
تا بی دردســر به ييالق بروند چه بسا ســاخت آن به کام اهالی نيز مزه کرد. چون به راحتی 

می توانستند با چارپايان از آن عبور کنند. 
سنگ مالون تراشيده و سيمان از جمله مصالحی است که در ساخت اين پل به کار رفته. 
قوس نيم دايره ای به ســبک پل های راه آهن سراسری و ديگر پل های آن زمان دارد و در دو 
طرف باالی دهانه پل در انتهای قوس قطعه ســنگ بزرگی بين سنگ ها نصب و تاريخ سال 

۱۳۲۰ و سال ۱۹۴۱ روی آن تراشيده شده است. 

 با فرشتگان 
زندگينامــه شــهدای دفاع مقــدس 
منطقه يک با عنوان «با فرشتگان» طی 
هفته دفاع مقدس در فضای اينســتاگرام 
فرهنگســرای ملل منتشــر می شــود. 
«مريم صالحی» مدير روابط عمومی اين 
فرهنگســرا گفت: «ايــن برنامه با هدف 
آشنايی جوانان با زندگی شهيدان منطقه، 
اجــرا ودر قالب کليپ هايــی در فضای 
مجازی بارگذاری می شــود. نخســتين 
کليپ تهيه شده درباره زندگينامه شهيد 
محمدحسن چيذری است.» عالقه مندان 
می تواننــد ايــن برنامــه را از صفحــه 
اينستاگرام فرهنگســرای ملل به نشانی 

farhangsaramelal۱ دنبال کنند. 

سالم بر ابراهيم
«سالم  کتابخوانی  مجازی  مســابقه 
ابراهيم» در فرهنگســرای فشــم  بــر 
صالحی»  «منصــوره  می شــود.  برگزار 
مدير فرهنگســرای فشم گفت: «در اين 
مسابقه نســخه ای از کتاب در کانال های 
مجازی فرهنگسرای فشــم، بارگذاری و 
پس از پايان مهلــت مطالعه و خوانش، 
ســؤاالت به صــورت تســتی در اختيار 
شــرکت کنندگان قرار داده می شــود.» 
عالقه مندان برای کسب اطالعات بيشتر 
می توانند با شــماره ۲۶۵۰۴۵۳۵ تماس 

بگيرند. 

مردان بى ادعا
نمايشــگاه عکس «مردان بی ادعا» به 
مناســبت هفته دفاع مقــدس در فضای 
مجــازی کتابخانه داوديه برپا می شــود. 
«شــيوا علی عســگری» مدير کتابخانه 
داوديــه با بيان اين خبر گفت: «هدف از 
برگزاری اين نمايشــگاه    ترويج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی و گسترش و تعميق 
شناخت شــهروندان از الگوهای دينی و 

انقالبی است. 
عالقه مندان برای تماشای عکس ها در 
فضای مجــازی از دوم مهرماه می توانند 
 library_davoodiyeh بــه نشــانی

مراجعه کنند. 

تابستانى كه گذشت
مســابقه «تابســتانی که گذشــت» 
در فضــای مجــازی کتابخانه مصطفی 
رحماندوســت برای گروه سنی ۷ تا ۱۲ 
ســاله برگزار می شــود. «مريم داودی» 
مديــر کتابخانه گفت: «اين مســابقه با 
هدف بهينه سازی اوقات فراغت کودکان 
و نوجوانــان و    ترويــج فرهنگ مطالعه و 
کتابخوانی برگزار می شــود. عالقه مندان 
می تواننــد خاطــرات خــود را در قالب 
داســتانک و قصه های کوتاه از تابستان 
با موضوعات کنار خانواده، ســفر ممنوع 
همراه بــا خالقيــت، نــوآوری و کرونا 
حداکثر در ۱۰خط بنويســند و تصوير 
نوشــته خود را به نشــانی اينستاگرام 
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ارسال کنند

خبر فرهنگى

بازديد مجازى از موزه دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس است و به طور حتم بازديد از موزه تخصصی انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
در منطقه ۳ حال و هوای خاصی دارد. اما اين موزه نيز مانند ســاير اماکن عمومی و تفريحی 
در روزهای کرونايی ميزبان شهروندان نيست و عالقه مندان برای بازديد از بخش های مختلف 
اين موزه تخصصی و مدرن در خاورميانه می توانند در تورهای مجازی شرکت کنند. اين تورها 
از ورودی اصلی موزه در خيابان سرو آغاز می شود. بعد از تماشای مقبره شهدا می توانيد ادوات 
جنگی مانند تانک ها و هواپيماها را مشاهده کنيد و سپس وارد فضای مسقف و تاالرها شويد. 
موزه ۷ تاالر به نام های آســتانه، حيرت و حقانيت، دفاع، آرامش و مقابله، شهادت، پيروزی و 
ســرانجام دارد و راهنمای موزه در مدت بازديد همه بخش ها را معرفی می کند. در نهايت تور 
با معرفی اجمالی از موزه و مسجد خرمشهر به پايان می رسد. عالقه مندان برای بازديد از اين 
مجموعه در دوران قرنطينه خانگی می توانند به نشانی www.iranhdm.ir مراجعه کنند. 
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