
اهالى محله درب دوم 
از مشكالت نبود ميدان ميوه و تره بار در محله مى گويند

كى ميره اين همه راهو؟!
اگرچه کمبود ميدان ميوه و تره بار در محله های منطقه ۳ برای شهروندان 
مشکل ســاز شده اســت اما اهالی محله قديمی درب دوم بيش از ديگر 
محله های اين منطقه با مشکالت نبود ميدان ميوه و تره بار دست وپنجه 
نرم می کنند. وجود کوچه های پلکانی پرشمار، مسير طوالنی و پرهزينه 

تا نزديک ترين ميدان تره بار...
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گفت وگو با معمارى كه دغدغه اش جان بخشيدن دوباره 
به بناهاى قديمى و تاريخى است

«محمدرضا اميرصادقى» و «رضوان سنجابى» 
زوج عروسك ساز و عروسك گردان: 

عالقــه به بناهای قديمی و جان بخشــيدن به معمــاری خانه های قديمی 
مهم ترين انگيزه بود تا «سروناز امتيازی» سراغ خريد خانه ای در قلهک برود 

و با بازسازی آن فضايی دلنشين برای زندگی و کار فراهم کند.

اتاقی با قفســه چوبی که در آن پر است از صورتک های 
اســفنجی که نه دهان دارند و نه چشــم. کاغذ الگو، دوک 

الياف های زرد و نارنجی تند و قرمز دانه اناری...

«خانه خرمالو» 
غرق نور و زندگى

جاى عروسك 
در شهر خالى است

صفحه ۱۱ صفحه ۷

اهالى فرحزاد از وضعيت نامناسب 
پل قديمى محله در اثر سيالب هاى متعدد مى گويند

صفحه ۴

خوشمرام را دريابيد

 است از صورتک های  است از صورتک های 
 نه چشــم. کاغذ الگو، دوک  نه چشــم. کاغذ الگو، دوک 

 تند و قرمز دانه اناری... تند و قرمز دانه اناری...
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ايســتگاه مترو بــرج ميالد با 
تســهيالت  ارائــه  هــدف 
حمل ونقــل عمومــی در شــهر به 
شــهروندان و گردشگران در مهرماه 
افتتــاح می شــود. «علــی امــام» 
مديرعامــل شــرکت متــرو درباره 
بهره بــرداری از ايســتگاه مترو برج 
ميالد در خط ۷ واقع در منطقه ۲ به 
خبرنگار همشهری محله گفت: «از 
اولويت های ما طی ۶ ماهه دوم سال 
بهره بــرداری از ۴ايســتگاه مترو در 
پايتخت است. ايستگاه برج ميالد در 

خط ۷ نخستين ايستگاهی است که به شهروندان خدمت رسانی خواهد 
کرد. طول خط ۷ مترو تهران ۲۷ کيلومتر اســت و ۲۲ ايستگاه دارد که 
تاکنون قريب به ۲۲ کيلومتر و ۱۱ ايســتگاه آن به بهره برداری رسيده 
است.» وی از نقش اين ايستگاه و کاهش ترافيک در بزرگراه های اطراف 

بــرج ميالد گفــت و افــزود: «اين 
ايســتگاه به دليل وجود برج ميالد، 
بيمارســتان ميالد و دانشگاه علوم 
پزشکی ايران و حجم باالی جمعيت 
بی شــک يکــی از پرمســافرترين 
ايستگاه های پايتخت طی شبانه روز 
خواهد بــود. بنابراين راه اندازی اين 
ترافيــک  کاهــش  در  ايســتگاه 
بزرگراه های اطراف و رفع مشــکل 
جــای پارک خودرو نقش بســزايی 
دارد.» مديرعامل شرکت مترو افزود: 
«اين خط مترو ۶ ايستگاه در منطقه 
۲ پايتخت دارد که شامل ايستگاه های تربيت مدرس، بوستان گفت وگو، 
برج ميالد، ميدان صنعت، شهيد دادمان و ميدان کتاب است. با راه اندازی 
ايســتگاه مترو برج ميالد در مهرماه، ايستگاه های شهيد دادمان، ميدان 

کتاب و بوستان گفت وگو سال آينده به بهره برداری خواهد رسيد.»

تيتر يك

افتتاح ايستگاه مترو برج ميالد؛ به زودى 

توانمندسازى راه مقابله با بحران
طرح های آموزشی مديريت بحران با هدف توانمندسازی و ايجاد آمادگی شهروندان در مواقع 
خطر و مديريت بحران در محله های منطقه ۲ اجرا می شود. «علی طهماسبی» مدير روابط عمومی 
شهرداری منطقه ۲ گفت: «اين طرح با هدف ارتقای آمادگی شهروندان برای مواجهه با خطرات 
و حوادث غيرمترقبه در محله ها اجرا می شود. طرح های آموزشی در ۲بخش برگزاری کارگاه های 
آموزشــی و توليد و توزيع محتواهای آموزشی طراحی شده است. اطفای حريق، کمک های اوليه 
و چگونــه کرونا را به خانه نبريــم به صورت مجازی و حضوری با رعايت فاصله گذاری اجتماعی و 

دستورالعمل های بهداشتی در سراهای محله در نواحی نه گانه منطقه ۲ در حال برگزاری است.» 

قطع زنجيره كرونا با آموزش هاى شهروندى
اعضای انجمن   ترويج کار داوطلبانه در منطقه يک با 
هدف کنترل و قطع زنجيره کرونا آموزش های شهروندی 
را در منطقــه آغاز کردند. «احمد بختياری» مســئول 
انجمــن کار داوطلبانــه منطقه يک با اعــالم اين خبر 
گفت: «طرح آموزشــی کرونا را به خانه نبريم با حضور 
اعضــای داوطلب اين انجمن به صورت چهره به چهره با 
رعايت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ فاصله گذاری 
اجتماعی در فروشگاه ها، مغازه ها، نانوايی ها، ميوه فروشی 
و ساير مراکز خدماتی منطقه يک آغاز شد.» عالقه مندان 
برای پيوستن به اين انجمن و کسب اطالعات بيشتر می توانند با دبيرخانه   ترويج کار داوطلبانه 

به شماره ۲۲۴۷۵۴۷۱ تماس بگيرند. 

قطع زنجيره كرونا با آموزش هاى شهروندى
چهره

«هدرين بدل واردا» كارآفرين: 
هنرمندان در شرايط 

كرونايى نياز 
به حمايت دارند

يادداشت

فوت وفن رفتار با  
كودكان در قرنطينه

منطقه1

منطقه2

تا قبل از شــيوع کرونــا کودکان ۵ تا 
۸ ســاعت از روز را در مدرسه و در جمع 
دوستان و همســن و ساالن خود سپری 
می کردند. حــاال با غيرحضوری شــدن 
مدارس، وظيفه پر کردن اين ســاعت ها، 
ســرگرم کردن و بخش بزرگی از آموزش 
به عهده والدين است؛ والدينی که معموًال 

بايد در داخل و بيرون خانه کار کنند. 
قبل از هر چيز بهتر است جدول برنامه 
روزانه تنظيم کنيد. اين جدول نبايد تنها 
به تکاليف مدرسه ختم شود. شرايط را به 
بچه ها توضيح دهيد و دقايقی از روز را به 
تماس تصويری کودکان با دوستان خود 
اختصاص دهيد. بعد از اينکه اســتفاده از 
تبلــت و موبايل را محــدود کرديد بهتر 
اســت به فکر برنامــه خالقانه و متنوعی 
باشــيد تا هم خودتان و هم فرزندتان از 

آن لذت ببريد. 
بــازی و ســرگرمی را با طــرح معما 
برای کودکتان شــيرين تر و لذت بخش تر 
کنيــد. در عين حال با اجرای اين راهکار 
می توانيد ذهن او را به چالش بکشــيد و 
تمرين های ذهنی خوبی بــرای او ايجاد 
کنيد. يکی از بازی های پيشنهادی برای 
اين دوران، بازی نقشه گنج است؛ اشيايی 
را در خانه قايم کنيد و به کمک نقاشی، 
نقشــه ای برای پيدا کردن آنها در اختيار 

فرزندتان قرار دهيد. 
فعاليت بدنی کــودکان در اين دوران 
کم می شــود. با انجام بازی های حرکتی 
و تعيين زمــان ورزش، تا حدی می توان 
جــای تحــرک روزانه را بــرای کودکان 
پر کرد. آشــپزی کــردن، پختن کيک و 
انجام کارهای خانه به صورت مشــارکتی 
آنهــا را ســرگرم می کند و بــه کودکان 
احســاس مفيد بودن می دهــد و آنها را 
از خمودگی بيرون می آورد. اســتفاده از 
وسايل آشــپزخانه مثل قابلمه و ماهيتابه 
و مالقه و... می تواند ابزار بســيار مناسبی 
برای کودکان برای راه انداختن کنسرت 
بزرگ خانگی باشــد؛ البته با رعايت حال 
همســايه ها و در ســاعاتی غير از ساعت 
اســتراحت آنها. اين مشــارکت ها تا حد 
زيادی از اضطراب کــودکان در دوری از 
فضای اجتماعی کــم می کند و عالوه بر 
ســرگرمی، آنها را از افســردگی دور نگه 

می کند. 
وقتــی محيــط شــاد و امنــی برای 
فراهم کنيد راحت تر می توانيد  فرزندتان 
او را برای انجام تکاليف مدرسه پشت ميز 
بکشــانيد. باالخره قرنطينه تمام خواهد 
شــد و کودکان به مدرســه برمی گردند. 
هرچند اين روزها سخت است و سروکله 
زدن با بچه هايی که بمب انرژی هســتند 
کار ســاده ای نيســت ولی شــايد تنها 
فرصت برای بيشــتر در کنــار هم بودن 
هم باشد. پس ســعی کنيد تا می توانيد 
با راه های خالق، هم خودتان لذت ببريد 
و هم دنيای ترســناک اين روزها را برای 

کودکتان شاد کنيد. 

راه اندازى موكب سالمت در منطقه 3
خدمــات بهداشــتی رايگان بــه شــهروندان برای 
پيشــگيری از شــيوع ويروس کرونا و ارتقای ســالمت 
عمومی در محله ها تــا اربعين در موکب منطقه ۳ ارائه 
می شــود. «کاظم کمالی نسب» معاون امور اجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه گفت: «موکب سالمت با هدف 
حمايت و حفظ ســالمتی شهروندان و افزايش ايمنی و 
خودمراقبتی از دهه نخســت محرم در محله اختياريه 
برپا شده است. در اين موکب عالوه بر اجرای برنامه های 
فرهنگی و مناســبتی، بســته های بهداشــتی رايگان 
در اختيار شــهروندان به ويژه افراد کم بضاعت قرار داده می شــود.» او افزود: «ماسک و مواد 
ضدعفونی رايگان از اقالم اهدايی در اين موکب است. همچنين ۱۲۰ بسته مواد غذايی توسط 
اداره سالمت شهرداری و مسجد صاحب الزمان(عج) محله اختياريه بين افراد کم بضاعت برای 

حمايت از اقشار آسيب ديده از شيوع ويروس کرونا توزيع شد.»

ويترين زيبای آثار هنری اش در بدو 
ورود بــه باغ موزه هنر ايرانی نظر هر 
تــازه واردی را بــه خود جلــب می کند. 
«هدرين بدل واردا» سال هاســت که در 
رشته هنری طراحی طال و جواهر فعاليت 
آموزشی و توليد محصوالت صنايع دستی 
دارد و تاکنــون بيــش از ۱۰ نمايشــگاه 
گروهی و انفرادی برگزار کرده اســت. او 
می گويــد: «حدود ۸ ســال آموزش هنر 
طراحی زيورآالت را در مدرسه آلمانی ها و 
۲ سال هم در مدرسه فرانسوی ها برعهده 
داشتم و ۲، ۳ سالی بود که به دليل حجم 
بــه  آمــوزش  از  توليــد  و  ســفارش ها 
عالقه مندان اين رشته به صورت آزاد غافل 
شــده بودم امــا کرونا باعث شــد دوباره 
آموزش را آغاز کنم و اين دوره از آموزش ها 
در فضــای بــاز باغ مــوزه و بــا رعايــت 

پروتکل های بهداشتی در حال 
او  اســت.»  برگــزاری 
می گويد: «شرايط کرونايی 
عرصــه را بــرای فعاليت 

هنرمندان  ما  هنری 
انتظار  کرده.  تنگ 
مســئوالن  از  ما 
از  حمايــت 
در  هنرمنــدان 
ايــن شــرايط 

است تا صدمه ای 
به هنر و گرايش 
به هنر  جوانــان 

وارد نشود.»

دكتر مريم قربانعلى نژاد
روان شناس و درمانگر

مجله خبرى مجله خبرى

برپايى نمايشگاه تاريخ آتش نشانى پايتخت 
نمايشــگاه «تاريخ آتش نشانی در تهران» در سکوی باز برج ميالد 
برپا شده است. به گزارش خبرنگار همشهری محله، در اين نمايشگاه 
تعدادی عکس قديمی از زمان تأســيس نخستين پايگاه آتش نشانی 
در تهــران تا امــروز و تعدادی از ابزارآالت مرتبط با آتش نشــانی در 
ســکوی ديد باز برج ميالد به نمايش درآمده است و جمعی از مربيان 

آتش نشــانی همزمان با برپايی اين نمايشــگاه اطالعات الزم را برای 
آگاهی بخشی بيشتر از خطرات آتش ســوزی و مقابله و پيشگيری از 
حريق به مخاطبان و بازديدکنندگان ارائه می دهند. عالقه مندان برای 
بازديد از اين نمايشگاه تا ۱۰ مهرماه ساعت ۹ تا ۲۳ می توانند به برج 

ميالد مراجعه کنند.
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نصب دستگاه هاى هوشمند خوددريافت پسماند
دســتگاه خوددريافت پســماند بــا هدف تشــويق و ترغيب 
شــهروندان به تفکيک پسماند خشــک از مبدأ در شمال تهران 
نصب شد. «مانی جعفريان» معاون خدمات شهری و محيط زيست 
شــهردار منطقه يک گفت: «برای کاهش توليد پسماند و حفظ 
محيط زيست شــهروندان می توانند هنگام خريد از ميادين ميوه 
و تره بار ولنجک و شــهيد لواســانی، پسماندهای تفکيک شده را 
به دستگاه های هوشــمند خوددريافت پسماند تحويل دهند.» او 
افزود: «شهروندان با تحويل پسماندهای خشک مثل پالستيک، 
شيشه و... به اين دستگاه به اندازه ارزش ريالی آنها اعتبار دريافت 
می کنند که به صورت قبض در اختيار مشــتريان قرار می گيرد و 
می توانند از ميادين ميــوه و تره بار خريد کنند.» معاون خدمات 
شهری و محيط زيست شهردار منطقه يک گفت: «در همين زمينه تاکنون ۳دستگاه تغذيه 
حيوانات شــهری در بوستان های نياوران، جمشــيديه و قيطريه با استفاده از مواد بازيافتی 
نصب شده است. به اين شــکل که در ازای پسماندهای خشکی که داخل دستگاه انداخته 
می شــود از طرف ديگر برای حيوان ها در ظرف غذا ريخته می شود. اين دستگاه ها به صورت 

خودکار با نظارت مستمر، شارژ و مواد بازيافتی داخل آنها جمع آوری می شود.»

گراميداشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس در منطقه3
برنامه های ويژه تلويزيونی و راديويی به مناسبت چهلمين سالگرد 
گراميداشــت حماسه دفاع مقدس با مشارکت موزه انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس به صورت صوتی و تصويری تا پايان هفته دفاع مقدس از 
شبکه های مختلف صدا و سيما پخش می شود. «  علی اصغر جعفری» 
مديرعامل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس با بيان اين خبر گفت: 
«بيش از ۴۰ فيلم کوتاه، مســتند و برنامه های راديويی و تلويزيونی، 
برنامه های تلويزيونی ســرزمين، هفت نشان، مدافعان ديروز تا امروز، 
مادران ســرزمين مادری و مســابقه راديويی راديو ايران بخشــی از 
برنامه های موزه در هفته دفاع مقدس اســت.» وی افزود: «نمايشگاه 
اقتدار۴۰ با شــعار ما قوی هســتيم با تبيين نقش و عملکرد هريک 
از نهادهای لشــکری و کشوری به دليل قطع زنجيره کرونا به صورت 

مجازی از ۲ تا ۹ مهر ماه در سايت موزه به نشانی eghtedar40.ir برپاست.»

80ميز خبر
عنوان رمان چاپ سنگى در كتابخانه 

ملى نگهدارى مى شود. سازمان اسناد 
و كتابخانه ملى ايران نسخ خطى و 

رمان چاپ سنگى و نمايشنامه هايى را 
كه اغلب ترجمه هايى از زبان فرانسه 
دارند در آرشيو نگهدارى مى كنند. 

1
محله منطقه يك به طرح محله 

دوستدار كودك پيوست. محله 
زعفرانيه از نظر ظرفيت هاى 

زيرساختى و مشاركت شهروندى 
به عنوان محله پيشنهادى در اجراى 

اين طرح انتخاب شد. در اين طرح به 
امنيت، رفاه و زيست شهرى كودكان 

در شهر توجه شده است. 
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برنامه ويژه به مناسبت گراميداشت 

سالگرد دفاع مقدس در منطقه 2 
در حال برگزارى است. نمايشگاه 

«عطر خاك» در بازارچه سنتى 
ستارخان، نمايشگاه نقش بانوان 
در دفاع مقدس در ستارخان و 

برنامه هاى متنوع فرهنگى و هنرى 
در محله هاى اين منطقه تا پايان 
هفته دفاع مقدس اجرا مى شود. 

بازار جديد ميوه و تره بار 
شهرك قدس افتتاح شد

بازار ميوه و تره بار شهرک قدس در ۶۶۱ مترمربع 
مســاحت در فاز ۶ شــهرک قدس راه اندازی شد. 
«سيد ســعيد راد» مديرعامل ســازمان مديريت 
ميادين شهرداری تهران از آمادگی ارائه خدمات به 
شهروندان در اين محله خبر داد و گفت: «اين بازار 
نزديک ۳دهه با ساختار قديمی و نامناسب فعاليت 
داشت. در مدت کمتر از ۸ ماه مراحل ساخت وساز 
بازار جديد، انجام و با هدف خدمت رســانی بهتر و 
بيشتر به شهروندان و پاسخگويی مطالبات آنها با 

استانداردهای روز آماده ارائه خدمات شد.»  

«تصوير مقدس» 
در باغ موزه هنر ايرانى

نمايشــگاه عکس گروهی با عنــوان «تصوير 
مقدس» با هدف   ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت 
در گالری پرديس باغ موزه هنر ايرانی برپاســت. 
«اميرعباس مفرد» مدير باغ موزه هنر ايرانی گفت: 
«در اين نمايشگاه با مشــارکت انجمن عکاسان 
انقالب و دفاع مقدس، ۲۵ تابلو عکس از عکاسان 
دفاع مقدس بــه نمايش درآمده اســت. مرحوم 
رسول مالقلی پور، سعيد صادقی، سيف اهللا شيخی، 
ســعيد فراتصه، اسعد نقشبندی، مرتضی اکبری، 
جاويداالثــر کاظــم اخــوان، يعقوب راهــواره، 
منوچهرقلمچی، داريوش گــودرزی کيا، مهرزاد 
ارشدی و مهدی جمشيدی عکاسانی هستند که 
آثارشان تا هفتم مهر ماه به نمايش گذاشته شده 
اســت.» عالقه مندان برای کسب اطالعات بيشتر 

می توانند با شماره ۲۲۳۹۱۰۹۰ تماس بگيرند. 

خبر ويژه

پروتکل های بهداشتی در حال 
او  اســت.»  برگــزاری 
می گويد: «شرايط کرونايی 
عرصــه را بــرای فعاليت 

هنرمندان  ما  هنری 
انتظار  کرده.  تنگ 
مســئوالن  از  ما 
از  حمايــت 

است تا صدمه ای 
به هنر و گرايش 
به هنر  جوانــان 

دكتر مريم قربانعلى نژاد
روان شناس و درمانگرروان شناس و درمانگر
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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

خطر سقوط
ساکنان حاشيه رودخانه 
فرحزاد به ويژه خانواده هايی 

که در نزديکی اين پل 
قديمی زندگی می کنند، 
نگرانی های ديگری هم 

دارند. حفاظ حاشيه پل 
مناسب نيست و آنها نگران 
کودکانی هستند که هنگام 

باال آمدن سطح آب گذرشان 
به پل قديمی محله می افتد. 

لطفی می گويد: «سيالب 
خسارت های زيادی به باغ ها 
وخانه های نزديک رودخانه 

وارد کرده است. بهار امسال 
بخشی از باغ و خانه پايين 
دست پل به دليل طغيان 
رودخانه تخريب شد. اگر 
به وضعيت پل خوشمرام 

رسيدگی نشود، در هنگام 
افزايش بارش ها ممکن است 

اتفاق ناگواری رخ بدهد. از 
طرفی حفاظ پل هم مناسب 

نيست و خانواده ها نگران 
کودکان  خود هستند.»

منطقه2

حسن حسن زاده

بوعلي

اهالى فرحزاد از وضعيت نامناسب پل قديمى محله 
در اثر سيالب هاى متعدد مى گويند

خوشمرام را دريابيد

سيالب 
در كمين پل قديمى

ســربااليی تند خيابان امامزاده داود(ع) ما را به پل خوشمرام و 
حاشــيه رودخانه فرحزاد در شرقی ترين بخش اين محله می رساند. پلی 

قديمی و خاطره انگيز که بيش از چند دهه در مســير زائران امامزاده داود(ع) 
و باغداران فرحزادی قرار داشته هنوز هم مورد استفاده اهالی فرحزاد است. اما اين پل 

کهنســال که نامش را از نام يکی از زمين داران خو شنام فرحزاد گرفته در مقاطع مختلفی از 
سال به نگرانی شماره يک همسايه ها و اهالی هر دو سوی رودخانه تبديل می شود. تابلوی قرمز 

رنگی که در ورودی اين پل کم عرض نصب شده، گويای همه چيز است. اگرچه تابلوی نونوار کنار پل 
خطر سيل را در روزهای طغيان رودخانه به رهگذران، عابران پياده و ساکنان حاشيه رودخانه گوشزد 
می کند ولی اين خطر بيش از هر چيز در کمين اين پل قديمی فرحزاد نشسته است. دسترسی به 
بستر رودخانه برای نگاه دقيق تر به وضعيت استحکام پل خوشمرام کار چندان دشواری نيست. بهار 
امسال سيل قسمتی از سنگچين حاشيه رودخانه را تخريب کرده و از بن بست خوشمرام راهی 
به بستر رودخانه باز شده است. از بستر رودخانه، اسکلت چوبی پل خوشمرام که بيش از چند 

دهه قدمت دارد و زير اسکلت فلزی پل قرار گرفته است خودنمايی می کند. «  علی طالبی» 
از اهالی محله فرحزاد، سنگچين های تخريب شده حاشيه رودخانه را نشان می دهد 

و می گويد: «ســيل قسمتی از سنگچين باالدســت پل را خراب کرد و حتی 
بخشی از ديواره هم به طور کامل تخريب شد. اما جريان شديد آب، زير 

سنگچين نزديک پل هم حفره های زيادی ايجاد کرده است 
و هر لحظه خطر ريزش اين قسمت هم وجود 

دارد.»

راهى 
براى باغداران نيست

عرض روددره فرحزاد وقتی به پل خوشــمرام می رسد کمتر 
می شــود. از طرفی به دليل ارتفاع کم پل از بســتر رودخانه، وضعيت 

استحکام پل در هنگام وقوع سيالب نگران کننده است. «حسن صداقت» يکی 
از اهالی محله فرحزاد می گويد: «پل خوشــمرام را اهالی ســاختند. شايد بيش از ۷۰ سال 

پيش اين پل با تير چوبی ساخته شد و هنوز هم همان تيرهای چوبی وزن اصلی پل را تحمل 
می کنند. اما چند سالی است که در اثر سيالب های بهاره، زير ديوار های سنگچين که تيرهای چوبی 

روی آن قرار گرفته، حفره های عميق ايجاد شده است. به دليل    تردد زياد خودرو از اين پل، الزم است 
شــهرداری برای مرمت جدی پل يا ساخت پل جديد وارد عمل شود.» پل خوشمرام بيش از ۷ دهه 
قدمت دارد و همچنان يکی از مسير های مهم محله فرحزاد و تنها مسير دسترسی باغداران فرحزادی به 
باغ ها و مزارع باالدست محله است. اگرچه سال گذشته سازمان مشاور شهرداری تهران پل خوشمرام 
را به عنوان يک پل ناايمن و مســير غيرمجاز معرفی کرده است اما باغداران فرحزاد می گويند با 
مســدود شــدن اين پل در زمان طغيان رودخانه، مشکالت ديگری برايشان به وجود می آيد. 

صداقت می گويد: «هر سال همزمان با طغيانی شدن رودخانه، شهرداری با نيوجرسی پل را 
مسدود می کند. معموًال اين اتفاق در ماه های فروردين و ارديبهشت که سطح آب 

به باالترين حد می رسد رخ می دهد. همين ماه ها اما دوره آبياری درختان 
باغ است. از آنجايی که باغداران هيچ راه ديگری برای دسترسی 

به باغ ها ندارند، مسدود شدن پل مشکالت زيادی برای 
آنها ايجاد می کند.» 

مصائب 
مسدود كردن پل

پل خوشــمرام تنها راه ارتباطی شــرق به غــرب محله فرحزاد هم 
محســوب می شــود. حتی حوالی ظهر که خيابان  فرحزاد و جــاده امامزاده 

داود(ع) خلوت تر می شود، باز هم عبور خودروها از روی پل خوشمرام برای لحظه ای 
متوقف نمی شود. مسئله ای که با توجه به وضعيت اين پل قديمی کمی نگران کننده است. 

ساکنان آپارتمان های شهرک نفت و شهرک بهاران در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران و بيش 
از ۵۰ خانواری که در ضلع غربی رودخانه فرحزاد زندگی می کنند، برای دسترســی به محله فرحزاد 

از همين پل استفاده می کنند. «مسعود لطفی» يکی از اهالی فرحزاد می گويد: «پل خوشمرام عالوه بر 
اينکه شرق و غرب محله فرحزاد را به هم وصل می کند، مسير دسترسی اهالی محله های شهرک نفت 

و حتی محله پونک به فرحزاد و سعادت آباد است. در فصل بازگشايی مدارس وقتی حجم ترافيک 
بزرگراه يادگار امام(ره) بيشــتر می شــود، اهالی پونک هم برای دور زدن ترافيک از اين پل برای 
دسترســی به فرحزاد و سپس محله های سعادت آباد و... استفاده می کنند.»    تردد باالی خودرو از 
روی پل خوشمرام در حالی انجام می شود که عالوه بر قدمت زياد اسکلت چوبی پل، اسکلت فلزی 

آن هم که روی پل قديمی ساخته شده است بيش از ۳۰ سال قدمت دارد. با وجود اين، مسدود 
کردن پل هنگام طغيان آب هم محدوديت های ديگری برای اهالی فرحزاد ايجاد می کند. صداقت 

می گويد: «راهکار اصلی حل مشــکل، بازسازی پل يا ساخت پل جديد است. زيرا وقتی پل را 
با نيوجرسی مسدود می کنند، ســاکنان خانوارهای بخش غربی فرحزاد برای دسترسی 

به امکانات و مراکــز خريد فرحزاد دچار 
مشکل می شوند.»

ديوارهاى 
سنگچين مرمت مى شوند

مشکالت ديواره های سنگچين روددره فرحزاد در محدوده پل 
خوشمرام را با «حبيب پوش پارس» مديرعامل شرکت خاکريز آب شهرداری 

تهران در ميان می گذاريم. پوش پارس از آغاز عمليات رفع مخاطرات سيالب در 
محدوده پل خوشــمرام می گويد: «عمليات رفع مخاطرات سيالب در محدوده پل 

خوشمرام از ۲۰ شهريور ماه در ۳ گام آغاز شده است. در گام نخست برچيدن زوائد 
و سنگ هايی که توسط سيالب از باالدست رودخانه آمده و اليروبی محدوده در دستور 
کار قرار دارد. در گام دوم ديواره های سنگچين باالدست و پايين دست پل خوشمرام که 
در اثر سيالب فرو ريخته است، ترميم، مرمت و بهسازی می شود. همچنين سومين گام 
اين طرح، احيا و ســاماندهی رودخانه فرحزاد خواهد بود. مديرعامل شرکت خاکريز 
آب شــهرداری تهران از اجرای کامل اين طرح تا پايان آبان امسال خبر می دهد: 

«عمليات ترميم و مرمت باالدســت و پايين دســت پل خوشمرام با جديت 
آغاز شــده است و تا پايان آبان امســال هر ۳گام اين طرح به طور کامل 

اجرا می شود. همچنين مرمت و بهسازی ديوارهای سنگچين پل 
خوشمرام زمينه ساز گذردهی آب از مسيرهای مطلوب 

و جلوگيری از آسيب رسيدن به پايه های پل 
خواهد شد.»

  بيش از ۷ دهه پيش، فرحزادی ها با الوارهای چوبی و تنه درختان تنومند فرحزاد، 
در ابتدای مســير قديمی امامزاده داود(ع) پلی ساختند. پلی که هنوز هم مهم ترين 
مسير ارتباطی شرق و غرب فرحزاد است و اگرچه پس از ساخت مسير جديد امامزاده 
داود(ع) ديگر گذر زائران امامزاده به اين جاده و پل قديمی آن نمی افتد اما هنوز اين 

پل خاطره انگيز از رونق نيفتاده است. پل خوشمرام هنوز هم باغداران فرحزاد را 
به باغ های باالدست می رساند و راه ارتباطی اهالی شرق و غرب محله است. با 

وجود اين، قرار گرفتن اين پل کهنسال روی رودخانه فرحزاد، سيالب های 
متعدد، عمر طوالنی پل و    تردد بی وقفه خودروها از روی آن، چندان هم 

بی خطر نيست. ســری به محله فرحزاد زديم و در گفت وگو با اهالی 
مشکالت پل خوشمرام و درخواست هايشان از مديريت شهری برای 

مرمت اين پل قديمی را شنيديم. 
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گلدسته ها و فلك
هنوز ساخت وساز مسجد به پايان نرسيده بود که 
جنگ تحميلی شروع شــد. زيرزمين مسجد محلی 
برای نماز خواندن و تجمع اهالی بود و ادامه ساخت 
آن به بعد از جنگ تحميلی موکول شــد. حاال نوبت 
پشتيبانی از جبهه بود و دوخت لباس و آماده کردن 
وسايل مورد نياز برای سربازان. بخشی از وسايلی که 
بايد به جبهه ارســال می شد در انبار مسجد يزدی ها 
نگهداری می شــد. «جــالل جهانی نســب» فرزند 
حاج محمد جهانی نســب از بانيان مسجد می گويد: 
«مســجد يزدی ها از زمان شــروع جنگ تحميلی 
فعاليت های گسترده ای داشت. جوانان زيادی از اين 
محله در جبهه شــهيد شــدند. از جمله فرزند حاج 
آقــا علمدار و ۲برادر من. جنگ تحميلی که به پايان 
رسيد حاج آقا علمدار ساخت مسجد را از سر گرفت 
و سهم االرث فرزند شهيدش را به ساخت اين مسجد 
اختصاص داد. بعد از پايان ســاخت مسجد، اينجا به 
ياد و حرمت شهدای محله به مسجد شهدا نامگذاری 
شد.» گلدسته های مسجد شهدا از کوچه های اطراف 
به چشــم می خورند و معماری محله آلستوم در اين 
نقطه از محله چندان دســتخوش تغيير نشده است. 
خانه هــای قديمی اغلب ســاختمان های ۲طبقه ای 
هســتند با آجرهای ۳سانتی. اهالی محله ماجراهای 
زيادی از ســاخت مسجد و تعيين قبله آن در خاطر 

دارند: «حاج آقا علمدار برای تعيين قبله اين مسجد 
حساسيت زيادی داشت و برای اين کار از چند معمار 
زبردســت کمک گرفته بود تا مسجد را هم راستا با 
قبله بســازد. ديده شدن گلدسته ها از فاصله دور هم 
برای او از اهميت زيادی برخوردار بود. اين مســجد 
تنها يادگار حاج آقا علمدار در تهران نيســت و بيش 
از ۳۰ مسجد و مدرسه به همت او و کمک خّيران در 

گوشه و کنار تهران ساخته شده است.»

آموزش عمومى در دسترس محله قرار گرفت
شــرکت تعاونی و صندوق خيريه مسجد يزدی ها 
گره گشــای کار اهالی محله بود و مشکالت زيادی را 
برطرف کرده بود. «حســين حسنی» خادم مسجد 
و از اهالــی قديمــی محله می گويد: «اين مســجد 
خيلی زود به محلی برای اجتماع اهالی تبديل شــد. 
از صنــدوق محلی و وام بــه خانواده های نيازمند تا 
ساخت کتابخانه در آن برای درس خواندن و مطالعه 
جوانان و اهالی محله. اين روزها به دليل شيوع کرونا 
رفت وآمد به مسجد کم شده. با اين حال هنگام اذان 
ظهر صف نماز در اينجا تشــکيل می شــود و نيمی 
از فضای مســجد از حضور اهالی پر می شــود. مردم 
اينجا برای همفکری هم دور هم جمع می شوند و با 
معتمدان محله مشورت می کنند.» مدرسه شهدای 
جهانی نســب و ۱۲ فروردين در همسايگی مسجد 
يزدی ها ســاخته شــده و اهالی محله و فرزندانشان 
سال ها در اين مدارس به تحصيل مشغول بودند. حاال 
ساختمان های قديمی اين مدرسه فرسوده شده و نياز 
به بازســازی دارد. يکی از اين مدارس امسال تعطيل 
شــده تا بازســازی يا تصميم ديگری برای ملک آن 
گرفته شود. خادم مسجد می گويد: «حاج آقا علمدار 
تأکيد زيادی روی آموزش داشــت و به همين دليل 
ســاخت مدرســه را در اولويت خود قرار داد. بعد از 
ساخت اين مدارس بود که دانش آموزان محله نيازی 
به طی مسير زياد برای رسيدن به مدرسه نداشتند و 

آموزش عمومی در دسترس آنها قرار گرفت.»

شد.» گلدسته های مسجد شهدا از کوچه های اطراف 
به چشــم می خورند و معماری محله آلستوم در اين 
نقطه از محله چندان دســتخوش تغيير نشده است. 
خانه هــای قديمی اغلب ســاختمان های ۲طبقه ای 
۳هســتند با آجرهای ۳هســتند با آجرهای ۳سانتی. اهالی محله ماجراهای 
زيادی از ســاخت مسجد و تعيين قبله آن در خاطر 

رفت وآمد به مسجد کم شده. با اين حال هنگام اذان 
ظهر صف نماز در اينجا تشــکيل می شــود و نيمی 
از فضای مســجد از حضور اهالی پر می شــود. مردم 
اينجا برای همفکری هم دور هم جمع می شوند و با 
معتمدان محله مشورت می کنند.» مدرسه شهدای 
جهانی نســب و ۱۲ فروردين در همسايگی مسجد 
يزدی ها ســاخته شــده و اهالی محله و فرزندانشان 
سال ها در اين مدارس به تحصيل مشغول بودند. حاال 
ساختمان های قديمی اين مدرسه فرسوده شده و نياز 
به بازســازی دارد. يکی از اين مدارس امسال تعطيل 
شــده تا بازســازی يا تصميم ديگری برای ملک آن 
گرفته شود. خادم مسجد می گويد: «حاج آقا علمدار 
تأکيد زيادی روی آموزش داشــت و به همين دليل 
ســاخت مدرســه را در اولويت خود قرار داد. بعد از 
ساخت اين مدارس بود که دانش آموزان محله نيازی 
به طی مسير زياد برای رسيدن به مدرسه نداشتند و 

آموزش عمومی در دسترس آنها قرار گرفت.»

از باغ 
انارى 

تا محله 
يزدى ها

محله آلستوم در 
دهه ۳۰ با ساخت 

کارخانه برق 
آلستوم شکل 
گرفت. تا پيش 
از اين، در اين 

محدوده از حاشيه 
تهران باغ های انار 
و توت به چشم 
می خورد و ضلع 
شمالی کارخانه 
برق، زمين های 
خالی و باير بود. 

در دهه ۵۰ با 
مهاجرت يزدی ها 

به اين محله، تعداد 
معماران و بناها هم 
در محله چشمگير 
شد. وجود باغ های 
انار بهانه ای برای 

نامگذاری اين 
محله به باغ اناری 

شد و بعدها با 
ساخته شدن 

کارخانه به محله 
آلستوم تغيير 

نام داد. مهاجرت 
يزدی ها به اين 

محله هم در دهه 
۵۰ اين محله را 
به محله يزدی ها 

معروف کرد. 
نخستين آسفالت 

اين محله از خيابان 
ستارخان تا مقابل 

کارخانه برق 
کشيده شد. محله 
آلستوم يا يزدی ها 

بافت دوگانه ای 
از آپارتمان های 

نوساز و خانه های 
۲طبقه قديمی 

دارد. قديمی ترين 
ساختمان ها در 
اين محله عمری 
۵۰ساله دارند. 

  «اينجا به محله يزدی ها معروف بود.» خيابان سازمان آب و باالتر 
از شرکت برق آلستوم را می گويند. اهالی قديمی محله آلستوم يا 
همان ستارخان به ياد دارند که باالتر از اين خيابان، زمين های خالی 
بود و هنوز سر و کله ساختمان ها در آن پيدا نشده بود. اوايل دهه 
۵۰ بود که خانواده هايی از يزد به تهران مهاجرت کردند و در اين 
محله ساکن شدند. مسجد و چند مدرسه در محله ساخته شد و بعد 
از آن محله سر و شکل تازه ای گرفت. مسجد يزدی ها امروز به نام 
مسجد شهدا معروف است و عکس شهدای محله در همان ورودی 
مسجد به استقبال نمازگزاران می رود. ساختمان هايی که در دهه 
۵۰ در اين محله ســاخته شده هنوز سرپا هستند و بازسازی های 
دوره ای اين خانه ها، شکل و شمايل قديمی آن را دستخوش تغيير 

کرده است. مسجد يزدی ها قصه ای خواندنی دارد. 

مرضيه موسوى 

يزدى ها  بانى مسجد شهدا 
در محله آلستوم بودند

سوغات مهاجرت

43 سال پيش
حاج «محمد علمدار» خّير مدرسه ساز و مسجد سازی بود که در دهه 
۲۰ از يزد به تهران آمد. ســال ۱۳۵۴ بود که زمينی باالی شرکت برق 
آلستوم خريد و به کمک خّيران ديگر آن را به ساخت مسجد اختصاص 
داد. «احمدرضا زينعلی بويوکی» از اهالی قديمی محله آلستوم می گويد: 
«سال ۱۳۵۶ ســاخت اين مسجد آغاز شد. بانی آن حاج آقا علمدار بود. 
حاج محمدحســين جهانی نسب هم از ديگر بانيان و خّيرانی بود که در 
ساخت مسجد و مدرسه در اين محله کمک زيادی کرد. استفاده از آجر 
۳سانتی در معماری مسجد، يادگاری بود که بانيان يزدی از معماری ديار 
خود به اينجا آورده بودند. همان ســال ها تعدادی خانه هم در اين محله 
ساخته شد و خانواده هايی از يزد به تهران مهاجرت کردند و در آن ساکن 
شــدند. به همين دليل اينجا به محله يزدی ها و مسجد يزدی ها معروف 
شد. از همان سال های آغازين ساخت مسجد اينجا به محلی برای تجمع 
و همفکری اهالی محله تبديل شــد و مسجد يزدی ها را به مسجد مادر 
در غرب تهران تبديل کرد. حاج محمد علمدار بانی ســاخت ۱۲ مدرسه 
در تهران هم بود از جمله مدرسه يگانه، مدرسه قائم مطلق در بهبودی، 

مدرسه اندرزگو، مدرسه جهانی نسب و ۱۲ فروردين و... 
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منطقه1

  از همان روزهای نخســت شيوع کرونا، برای شکست اين ويروس بسيج شــدند. خيابان ها، کوچه ها، اداره ها و امکان 
عمومی محله شان را ضدعفونی کردند و با کمک خّيران برای کمک به اقشار آسيب پذير آستين همت باال زدند. اين روزها 
اما جوانان جهادگر درکه مأموريت ويژه ای دارند. با آغاز ســال تحصيلی جديد، يکبار ديگر دســت به دست هم داده اند 
تا اين بار پای اين ويروس را از کالس درس دانش آموزان محله قطع کنند. آنها عالوه بر توزيع ماســک و اقالم ضدعفونی 
ميان دانش آموزان، مدارس محله شان را ضدعفونی می کنند تا هيچ دانش آموزی گرفتار کرونا شود. با اين جوانان جهادگر 

گفت وگو کرده ايم. 

حسن حسن زاده جوانان جهادگر دركه 
مدارس محله  شان را ضدعفونى مى كنند

نبرد با كرونا 
در كالس درس

 سفيران آموزش
جوانان هيئت محبان الزهــرا(س) برنامه های 
ديگــری هم بــرای مقابلــه با شــيوع ويروس 
کرونا در ادامه ســال تحصيلی دارند. «محســن 
محمدحســينی» يکی از جوانان جهادگر محله 
از برنامه ريــزی بــرای آمــوزش منســجم تر به 
دانش آموزان برای رعايت پروتکل های بهداشتی 
هنگام حضور در کالس می گويد: «در صورتی که 
همه دانش آموزان موارد بهداشتی را رعايت نکنند، 
همه اقدامات پيشگيرانه برای جلوگيری از شيوع 
ويروس مثل ضدعفونی کردن مدرســه بی نتيجه 
خواهد بود. بنابراين قصد داريم با هماهنگی مرکز 
بهداشت درکه، شرايط را برای آموزش های الزم 
به دانش آموزان در محيط مدرسه فراهم کنيم. در 
صورت هماهنگی و تأييد مديران مدارس، جوانان 
هيئت به عنوان سفيران آموزش توانايی انجام اين 
کار را دارند. اميدواريم با همکاری مرکز شــبکه 
بهداشت و درمان شــميرانات، شرايط غربالگری 

دانش آموزان هم فراهم شود.»

 ضدعفونى مدرسه هر 2روز يك بار
چند ســاعتی از تعطيلی مدرســه می گــذرد. خبری از 
همهمه دانش آموزان در کالس درس نيســت. جوانان هيئت 
محبان  الزهرا(س) امروز هم مثل دفعات گذشــته با دســتگاه 
سمپاش کوله ای که با مايع ضدعفونی پر شده، سراغ مدارس 
محله آمده اند. آنها امروز هم قرار است ميز و نيمکت های مدرسه 
را برای حفظ ســالمتی دانش آموزانی که صبح فردا در کالس 
درس حاضر می شوند ضدعفونی کنند. خيلی زود تقسيم  کارها 
انجام می شــود و هرکدام از جوانان 
جهادگر محله سراغ يکی از کالس ها 
و امکان عمومی مدرسه مثل آبخوری ، 
سرويس بهداشتی و... می رود. اگرچه 
هفته گذشــته هم مدرســه شهيد 
غفاری ضدعفونی شــده بود اما قرار 
عاشــقانه آنها بــرای کمک به حفظ 
سالمتی دانش آموزان محله همچنان 
ادامه دارد. «هــادی محبی» يکی از 
جوانان فعال هيئت محبان الزهرا(س) که از نخستين روزهای 
شــيوع ويروس در فعاليت های جهادی هيئت حضور پررنگی 
داشته اســت می گويد: «اين روزها که نيمی از دانش آموزان 
مدارس به صورت حضــوری و نيمی ديگر به صورت آنالين در 
خانه ها درس می خوانند، تصميم گرفتيم مثل روزهای نخست 
شــيوع ويروس که برای ضدعفونی کردن خيابان های محله 
بسيج شديم، برای حفظ سالمتی دانش آموزان محله همکاری 
انجام دهيم. قدم نخســت فعاليت گــروه، ضدعفونی کردن 
مدارس شــهيد غفاری و شهدای هفتم تير در روزهای ثبت نام 
و حضور اوليا در مدرســه بود. پس از آن با هماهنگی مديران 
مدارس تا امروز ۲ بــار مدارس محله را ضدعفونی کرده ايم.» 
جوانان جهادگر درکه برنامه های ديگری هم برای ضدعفونی 
کردن مدارس دارند. «سيد محسن ميرزمانی» شورايار و عضو 
هيئت امنای هيئت محبان الزهــرا(س) از برنامه ويژه جوانان 
هيئت برای ضدعفونی مرتب مدارس درکه و محله های اطراف 
می گويــد: «قصد داريم هر ۲روز يکبــار مدارس را ضدعفونی 
کنيــم تا خطر ابتالی دانش آموزان بــه اين ويروس منحوس 
کمتر شود. همچنين برای ضدعفونی کردن مدارس محله های 
اطــراف مثل ولنجک و اوين هم آمادگــی کامل داريم که در 
صورت هماهنگی با مديران مدارس کار ضدعفونی مدارس اين 

محله ها را هم شروع کنيم.»

هادى محبى
جوان فعال هيئت 

محبان الزهرا(س)

 ايستگاه نذر ماسك
همزمانی شروع سال تحصيلی جديد با ايام عزاداری 
محرم و همبستگی بيشتر اهالی محله در اين روزها، 
زمينه ساز حضور پررنگ تر و اثرگذارتر جوانان هيئت 
محبان الزهرا(س) در فعاليت های جهادی شد. آنها در 
کنار برگزاری مراســم عزاداری با رعايت پروتکل ها، 
ديگــر اهالی و خّيران محله را هم برای آماده ســازی 
مدارس با خود همراه کردند. ايستگاه صلواتی قديمی 
هيئت در خيابان شهيدميراسماعيلی، امسال به دليل 
رعايت پروتکل ها به ايستگاه نذر ماسک و جمع آوری 
نذری های اهالی برای آماده سازی مدارس محله تبديل 
شد. «سيد حسين ميرمهدی» يکی از جوانان هيئت 
«ايستگاه صلوتی هيئت  محبان الزهرا(س) می گويد: 
در خيابان شــهيد ميراسماعيلی قدمت زيادی دارد و 
محرم هر ســال خّيران و اهالی محله نذری های خود 
را برای برگزاری مراسم عزاداری در اختيار هيئت قرار 
می دهند. اما امسال با کمک خّيران تصميم گرفتيم 
بخشی از نذری ها را به تهيه 
ماســک اختصــاص بدهيم. 
بيش از ۵۰ هزارماســک به 
همين روش تهيه شــد که 
اســت در چند مرحله  قرار 
ميان دانش آمــوزان مدارس 
اول  مرحلــه  شــود.  توزيع 
توزيــع ماســک در مدارس 
محله با شروع سال تحصيلی 
انجام شد اما از آنجايی که اين ماسک ها يکبارمصرف 
هستند، هماهنگی های الزم با مديران مدارس انجام 
شــده تا در ادامه سال تحصيلی ماسک های بيشتری 
هم به دســت دانش آمــوزان برســد.» ميرزمانی از 
اهدای ماســک به گردشگران و کوهنوردان می گويد: 
«از آنجايی که ايســتگاه نذر ماسک در ابتدای مسير 
کوهپيمايی قراردارد، بخشــی از ماســک هايی را که 
بــا نذری های اهالی تهيه شــده عالوه بــر توزيع در 
مدارس، در اختيارگردشــگران می گذاريم. اين روز ها 
هم ايستگاه نذر ماسک فعال است و گردشگرانی که 
گذرشان به ايستگاه صلواتی هيئت می افتد ماسک و 

آب معدنی رايگان دريافت می کنند.»

سيد حسين ميرمهدى
جوان فعال هيئت 

محبان الزهرا(س)

 كيف مجهز دانش آموزان مدرسه
محبان الزهرا(س)  هيئــت  جوانان  فعاليت 
برای حفظ ســالمتی دانش آمــوزان محله در 
آغاز ســال تحصيلی جديد بــه همين جا ختم 
به  اکنون  نمی شــود. 
جهادگر  جوانان  همت 
از  هرکــدام  درکــه، 
کيف  در  دانش آموزان 
ژل  يک  مدرسه شــان 
ه  نی کننــد عفو ضد
دست دارند. ميرزمانی 
«تنهــا  می گويــد: 
ضدعفونی کردن ميز و 
نيمکت ها برای جلوگيری از شيوع ويروس در 
مدرسه کافی نيســت. در روز ثبت نام مدارس 
محله، ۴۰۰ ژل ضدعفونی کننده دســت تهيه 
کرديــم و به تعــداد دانش آمــوزان در اختيار 
اوليــا قرار داديــم. آموزش هــای الزم هم به 
دانش آموزان داده شــد تا در صورت دسترسی 
نداشتن به آب و صابون از ژل ضدعفونی کننده 
دســت اســتفاده کنند.» فعاليت های جهادی 
جوانان محلــه درکه برای مقابله بــا کرونا از 
همان نخســتين روزهای شــيوع ويروس آغاز 
شد. گروهی متشکل از ۱۲۰جوان باانگيزه که 
به صورت خودجوش برای مقابله با اين ويروس 
وارد ميدان شــدند. «مهرداد طاهری فر» يکی 
از جوانان هيئت می گويــد: «خّيران محله در 
فعاليت هــای جهادی بــرای مقابله بــا کرونا 
سنگ تمام گذاشــتند. با کمک آنها بود که از 
همان روزهای نخست شيوع ويروس، اداره ها، 
معابر اصلی و فرعــی محله درکه، خيابان های 
اصلی، ايســتگا های اتوبوس و پمپ بنزين های 
محله های اوين، ولنجک، زعفرانيه و محموديه 
را ضدعفونــی کرديــم. همچنين بــا حمايت 
خّيران تا امروز ۲۱ هزار پرس غذای گرم، تهيه 
و ميــان خانوارهای نيازمندی که از شــرايط 
اقتصادی ايــن روزها آســيب ديده اند توزيع 

کرده ايم.»

مهرداد طاهرى فر
جوان فعال هيئت 

محبان الزهرا(س)

معمارى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

خانه خرمالو در انتهای کوچه بن بست طلوع قرار دارد؛ 
کوچه ای که کمتر می توان رد پايی از معماری سنتی را در 
آن مشــاهده کرد. وارد خانه که می شويم فضايی متفاوت 
روبه روی ما قــرار می گيرد که تلفيقی از معماری مدرن و 
سنتی است. آشپزخانه، نشيمن، اتاق خواب و آتليه ای که 
محل کار اســت با طاق هايی برگرفته از معماری سنتی از 
هم جدا شده اند. حياط کوچکی هم که در انتهای خانه قرار 
دارد با ۲ درخت تنومند انجير و خرمالو زيبا و دلنشــين تر 
شده اســت. نخســتين ســؤال ما درباره علت نامگذاری 
خانه اســت که چرا اينجا خانه خرمالو نام گرفته اســت؟ 
امتيازی در پاسخ می گويد: «ســال ۱۳۹۷ دنبال خانه ای 
در محله های قديمی می گشــتم که بتوانم به عنوان محل 
زندگی و کار از آن اســتفاده کنم تا اينکه از طريق يکی از 
دفاتر امالک اين خانه را در محله زرگنده پيدا کردم. فضای 
داخلی خانه تقريبًا غير قابل سکونت بود و از سال ۱۳۶۳ به 
بعد رها شده و حالت مخروبه گرفته بود اما درخت خرمالو 
در کنار درخت انجير تنومندی که وســط باغچه بود حس 
زندگی را به انســان منتقل می کرد. ريشه های درختان به 
کف اتاق ها رســيده بود. ديوارها نــم داده بود ولی به نظر 
می رســيد که می توان با طراحی ساده بازسازی اين خانه 
را شــروع کنم. فصل پاييز بود و هنگامی که همراه مشاور 
امــالک برای بازديد به اين خانه آمدم درخت خرمالو پر از 
ميوه های خوشــرنگ و به نظر من خيلی انرژی بخش بود. 
اين درخت انگيزه مرا برای خريد خانه بيشــتر کرد. همان 
موقع برای خريد اين خانه تصميمم را گرفتم و گفتم اينجا 
خانه خرمالوست و من آن را بازسازی و احيا خواهم کرد.» 

طرحى كه برنده شد 
امتيازی با طراحی ساده ای و صرف هزينه ای کم توانست 
تغييراتی در فضای داخلی خانه به وجود آورد؛ تغييراتی که 
موجب شــد تا نام امتيازی در پروژه خانه خرمالو به عنوان 
برنده و فيناليســت جايزه معمار ســال ۱۳۹۸ در قسمت 
بازسازی ثبت شــود. امتيازی درباره ويژگی های اين طرح 
می گويد: «استراحت خانه، مهمان خانه، کار خانه و حياط 
خانه بخش های طراحی شــده در خانه خرمالو بود. حياط 
کوچک و نوری که از ال به الی درختان می تابيد می توانست 
با طراحی مناسب به همه خانه، نفوذ و بخش های مختلف 
خانه را روشــن کند. اســتفاده از بافت آجرهای عمودی 
ايده ديگری بود که برای ديواره ها و کف حياط اســتفاده 
کردم. فضايی که برای طراحی داشــتم ۸۵  مترمربع بيشتر 
نبود اما طراحی به گونه ای انجام شد که فضاهای خانه در 
حال تبادل نور هستند يا بهتر است بگويم در حال تبادل 
لحظه های زندگی اند و حس آرامش را به ســاکنان منتقل 
می کننــد. معماری خانه ها در برخــی خانه های جديد به 
گونه ای است که منافذ نور مسدود شده و حس زندگی به 
ساکنان منتقل نمی شود. در حالی که می توانيم با تغييراتی 

مکانی را به خانه و فضايی برای زندگی تبديل کنيم.»

بازسازى خانه هاى قديمى 
بسياری از محله های تهران، بافت سنتی خود را از دست 
داده اند. بی توجهی به بافت شــهری و تخريب خانه ها برای 
ســاخت آپارتمان های چند طبقه در کوچه های قديمی، 

مشکالت متعددی را برای ساکنان جديد و قديم محله ها 
به وجود آورده. امتيازی که بعد از بازســازی خانه خرمالو، 
عالقه اش به نوسازی خانه های قديمی و تاريخی بيشتر شده 
اســت می گويد: «خانه های بسياری در محله های زرگنده، 
قلهک و تجريش و... وجود دارد که رها شده يا بعد از مدتی 
می بينيم که برج يا ساختمانی ناهمگون با بافت کوچه به 
جای آنها ساخته شده. اين در حالی است که بسياری از اين 
خانه ها استحکام و حق زيستن دارند و می توان با بازسازی 
آنهــا را دوبــاره احيا کرد. حتی در برخی مــوارد به دليل 
موقعيت مکانی که دارند، با بازســازی آنها سود بيشتری 
عايد مالک خواهد شــد اما ســازنده راحت ترين کار يعنی 
تخريــب خانه را انتخاب می کند. اگر بتوانيم اين خانه ها را 
حفظ کنيم و جانی دوباره بــه آنها بدهيم به طور حتم به 
فضای خوبی برای زندگی تبديل می شــوند. در کوچه های 
تنگ و کم عرض آپارتمان های باالی ۵ طبقه می ســازيم و 
نتيجه آن ترافيک هميشگی و ســلب آسايش از ساکنان 
يک محله اســت.» امتيازی که مدتی است پژوهش تاريخ 
و هويت محله های تهران را شروع کرده می گويد: «زرگنده 
يکی از محله هايی اســت که از آن عکاسی می کنم. وقتی 
عکس های حمام قديمی اين محله را در فضای مجازی به 
اشتراک می گذارم، خيلی ها درباره اينجا کنجکاو می شوند و 
سؤاالتی می پرسند. هنوز هم در محله های زرگنده و درکه، 
کوچه زغالی های تجريش و سيزده چنار اوين و... خانه هايی 
با معماری ســنتی وجود دارد. می تــوان خانه ها و بناهای 
تاريخــی در اين کوچه ها را به عنوان نماد محله بازســازی 
و احيا کرد. بی توجهی به بافت شــهری بازمانده و تخريب 

خانه های باالی ۳۰سال دغدغه من بود.»

محله را خانه خودمان بدانيم
می گويد مردمی که امروزه در شــهرهای بزرگ مثل 
تهران زندگی می کنند روش زندگی و ذهنيت بسيار ثابتی 
در گذر زمان نســبت به موضوعات بافت شــهری، خانه، 
زندگی و طبيعت پيدا کرده اند:  «معماری و فضا نه به عنوان 
مفاهيمی در ارتباط با زندگی روزمره، صرفًا به کااليی برای 
ســرمايه گذاری مطرح است. اين بايد جزئی از دغدغه های 
معماران و شهرسازان امروز باشد. فضای درون خانه جدا از 
جداره بيرونی نيست و جداره بيرونی وابسته به همسايگی ها 
در کوچه ها و خيابان ها و شهرهاســت بنابراين نمی توان و 
نبايد نســبت به محيط اطراف بی تفاوت بود. و آنها را جدا 
از هم فرض کرد. در هر محله ای که زندگی می کنيم فقط 
خانــه خودمان را نبينيم و به محيــط اطراف هم اهميت 
بدهيم. همه با هم برای زيباتر کردن محله سهيم شويم و 

اين زيبايی را به همسايه های خود هديه دهيم.» 

سروناز امتيازى تحصيالت خود را در رشته هاى نقاشى و هاى نقاشى و 
معمارى به صورت موازى پيش برده است. او سال گذشته او سال گذشته 
براى نخستين بار در جشنواره هنرهاى تجسمى فجر شركت فجر شركت 
جشنواره فجر كرد و توانست عنوان برگزيده رشته نقاشى در جشنواره فجر كرد و توانست عنوان برگزيده رشته نقاشى در جشنواره فجر جشنواره فجر 
سال گذشته را كسب كند. سال گذشته را كسب كند. 

  عالقه به بناهای قديمی و جان بخشيدن به معماری خانه های قديمی مهم ترين انگيزه 
بود تا «ســروناز امتيازی» ســراغ خريد خانه ای در قلهک برود و با بازسازی آن فضايی 
دلنشين برای زندگی و کار فراهم کند. امتيازی با طراحی و اجرای پروژه احيای اين بنای 
قديمی که به خانه خرمالو شهرت يافت، توانست فيناليست جايزه معمار سال ۱۳۹۸ در 
قسمت بازسازی شــود. قرار گفت وگوی ما با اين هنرمند در حياطی نقلی با ديواره های 
آجری و زير سايه درخت خرمالو انجام شد؛ جايی که گويی ساخته شده برای دورهمی های 
عصرانه. با امتيازی درباره اهميت حفظ بناهای قديمی و تاريخی گفت وگو کرديم. او معتقد 
اســت: «اين ديرينه جا، فضا و جانی به خانه ای ميانســال برای زندگی و کاِر يک معمار 

هنرمند داده است.» 

شهره كيانوش راد 

«خانه خرمالو» 
غرق نور و زندگى

سروناز 

امتيازى در يك نگاه 

 فوق ليسانس معمارى دانشگاه علوم 

تحقيقات واحد بندرعباس

متولد 22 خرداد سال 1360

جوايز و مقاالت: 

كسب جايزه دادمان سال 1396 ـ محله سفين قديم ـ 

كيش 

تأليف كتاب فرم معمارى

مقاله معماران هنرمند اروپاى شرقى/ امريكاى التين ـ 

مجله معمار

نمايشگاه انفرادى ميان رشته اى الفت(روستايى 

در قشم) ـ گالرى شيرين 1397

فيناليست جايزه معمار درگروه 

بازسازى 1398

منطقه3

كسب 
جايزه فجر 
براى پروژه 

الفت 

دل
 عا

منا
ا: 

س ه
عك

گفت وگو با معمارى كه دغدغه اش 
جان بخشيدن دوباره به بناهاى قديمى و تاريخى است
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نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

پيروى از شيوه سنتى كشاورزى
«مهدی الری» باغدار نمونه لواسان اهل روستای 
افجه اســت. گرچه کشاورزی و باغداری شغل پدری 
او در اين روســتا بود اما باغداری جدی را از ۱۵ سال 
پيش و بعد از بازنشســتگی آغاز کرد. حاال محصول 
گيالس باغش به عنوان گيالس درجه يک، بخشــی 
از محصول صادراتی شــميران را تشــکيل می دهد. 
او می گويد: «کشــاورزی در منطقه ما هنوز به شيوه 
ســنتی انجام می شود و به همين دليل کاری سخت 
و کم بازده اســت. از طرفی در افجه زمين های چند 
هزار مترمربعی حاال به قطعات بسيار کوچک تر تقسيم 
شده است. گذشت ۲نسل از يک خانواده کافی است 
تــا اين زمين ها به باغ هــای ۲۰۰ تا ۳۰۰ مترمربعی 
تقسيم شــوند و عمًال باغداری حرفه ای و جدی در 
آن بی معنی شــود و صرفه اقتصادی خود را از دست 
بدهد. به هميــن دليل اغلب افراد که در گذشــته 
شغلشان کشــاورزی و باغداری بود به مرور روستاها 
را ترک می کنند و به شــهر می رونــد.» گران بودن 
زمين، افزايش قيمت ملزومــات باغداری و افزايش 
مزد کارگران سال سختی را پيش رو کشاورزان قرار 
داده اســت. او می گويد: «امسال تنها هزينه برداشت 
محصول به ازای هر کيلوگرم، ۷ هزار تومان اســت. 
هزينه های کود و سم و نگهداری از باغ در ۶ ماه اول 
سال را هم محاسبه کنيد، مجموع هزينه يک کيلوگرم 
گيالس برای باغدار ۱۵ هزار تومان برآورد می شود. در 
حالی که امسال محصول درجه های ۲ و ۳ از باغداران 
۱۲ تا ۱۵ هزار تومان خريداری می شــد. اين يعنی 
باغداران اگر محصول درجه يک برداشت نکنند دچار 
ضرر می شوند. گيالس درجه يک شميران را با ۲برابر 
اين قيمــت از ما می خرند و به همين دليل می توان 
گفت اين محصول مناسب تر است. اما در کل باغداری 
در لواســان و شميران به دردســرش نمی ارزد. اسم 
اينجا لواسان اســت و مردم تصور می کنند باغداران 
و کشــاورزان اين منطقه مردمی ثروتمند هســتند. 
در حالی که اين منطقه روستاهای فقير و محرومی 
دارد. درآمد کشــاورزی و باغــداری در اينجا نهايتًا 
۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان در ســال می شود؛ يعنی با 
همه زحمت و دردســری که ما تحمل می کنيم در 
نهايــت ماهی ۳ تا ۳ و نيم ميليــون درآمد خواهيم 
داشت.» نبود حمايت های دولتی و افزايش قيمت ارز 
از ديگر مشکالتی اســت که او يادآوری می کند: «از 
زمانی که ارز نيمايی ديگر به سم کشاورزی اختصاص 
پيــدا نکرد، قيمت ســم از ۸۰ هزار بــه ۴۰۰ هزار 
تومان رســيد. يا کود آهنی ۶۰ برابر افزايش قيمت 

داشت. در حالی که محصول نهايی ما نسبت به سال 
گذشته تنها ۳۰ درصد افزايش قيمت داشت. همه اين 
مشکالت باعث می شود کشاورزان و باغداران به فکر 
شغل ديگری باشــند و اگر باغداری شغل دومشان 

نباشد عطای آن را به لقايش ببخشند.»

مصائب باغدارى
«مــن کشــاورز زاده ام.» اين را «احمد مســعود 
سينکی» باغدار نمونه روستای سينک می گويد که 
سال گذشته به عنوان باغدار نمونه کشور هم انتخاب 
شــد. عالوه بر باغداری، دامداری و کشاورزی را هم 
دنبال می کند. او می گويد: «متأســفانه کشاورزان و 
باغداران در عمل از هيچ حمايتی برخوردار نيستند و 
مشکالت زيادی سر راه آنها قرار دارد. در لواسان افراد 
زيادی هستند که رزق خود را از همين راه کشاورزی 
و باغــداری تأميــن می کنند. اما اگــر اين وضعيت 
همچنان ادامه پيدا کند بسياری از باغداران توان ادامه 
اين روند را نخواهند داشت.» او از مصائب باغداری در 
لواسان می گويد و قوانينی که دست و پای باغداران را 
می بندد و نه تنها باری از دوش آنها برنمی دارد بلکه 
مانع بزرگی ســر راهشان می کارد: «جهاد کشاورزی 
اجازه ساخت هيچ اتاقکی را در باغ نمی دهد درحالی 
که برای باغی ۵ هکتاری حداقل انبار کوچکی برای 
نگهداری از سبدهای ميوه و وسايل مورد نيازمان الزم 
داريم. اگر اين وسايل را در باغ به حال خود رها کنيم 
تا فردا ديگر خبری از آن نخواهد بود. وقتی انباری هم 
برای نگهداری از آن نداشته باشيم بايد هر روز همه 
اين وسايل را با خود از باغ بيرون ببريم و دوباره فردا 
روز از نو روزی از نو. کافی اســت سرويس بهداشتی 
کوچکی در اين باغ بســازيم تا در چشم بر هم زدنی 
تخريب شــود. وجود چنين موانعــی باالخره دير يا 
زود باغدار را دلسرد و خسته می کند. باغداری شغل 
سختی است که اغلب ما با فرزندانمان انجام می دهيم. 
اگر حمايت های هرچند کوچکی از اين حرفه شــود 
آنها هم انگيزه ای برای ادامه کار خواهند داشــت.» 
صحبت از نبود خريد تضمينی از طرف دولت به ميان 
می آورد و از باغدارانی ياد می کند که به دليل قيمت 
پايين فروش محصولشان، سال کشاورزی خود را با 
ضرر مالی به پايان رساندند و درآمد چندانی به دست 
نياوردند: «برای زنده نگهداشتن کشاورزی و باغداری 
سياست های مختلفی وجود دارد. از خريد تضمينی 
محصول تا حمايت های غيرمســتقيم که کشاورز را 
ســرپا نگه دارد. اما خبری از اين حمايت ها نيست. 
باغداران مجبور هســتند و بــرای تأمين هزينه های 
ســاالنه خود، محصولشــان را پيش فروش کنند و 

طبيعتًا به قيمت پايين تری بفروشــند. افرادی هم 
که تصميم می گيرند خودشــان برای به روز کردن 
باغداری خود دست به کار شوند، وسط کار ديگر توان 
تأمين هزينه ها را ندارند و هدف گذاری شان نيمه کاره 

می ماند.»

نخستين آبيارى قطره اى در آهار
اغلب باغــداران محصول خود را در ميدان اصلی 
روســتا به يک خريدار می فروشند و به واسطه اين 
خريدار، محصول راهی بازار تره بار تهران می شــود. 
«مســلم نظرآهــاری» باغدار نمونه روســتای آهار 
می گويــد: «محصول گيالس باغ هــا را معموًال يک 
خريدار از باغداران می خرد. قيمت هم توسط اين فرد 
تعيين می شود. امسال هفته اول برداشت محصول، 
گيــالس درجه ۳ را کيلويــی ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان 
خريــد. به مرور اين قيمت را پايين آورد و تا ۴ هزار 
تومان هم رســيد. به طوری که حتی برای باغداران 
چيدن اين ميوه ها از ســر درخت هم به صرفه نبود. 
اين يکی از بزرگ ترين مشکالت باغداران در لواسانات 
است. از طرفی حمايتی برای توسعه باغداری وجود 
ندارد و از طــرف ديگر محصوالت درجه های ۲ و ۳ 
گيالس به صرفه نيست.» نخستين باغدار آهار است 
که از سيستم آبياری قطره ای استفاده کرده و از اين 
طريــق بيش از ۷ برابــر در مصرف آب صرفه جويی 
می کنــد. او می گويد: «دهه ۷۰ بــود که به کمک 
جهاد کشاورزی باغ خود را مجهز به سيستم آبياری 
قطره ای کرديم. زمين شيب و فضای مناسبی برای 
اين کار داشت و از اين سيستم راضی هستم. همان 
سال ها جهاد کشاورزی به چند نفر ديگر هم پيشنهاد 
داد تا زمين های خود را مجهــز به آبياری قطره ای 
کنند اما آنها اســتقبال نکردند. حــاال همين افراد 
پشيمان هســتند. زيرا تأمين هزينه های آن بسيار 
سنگين است و تقاضای اين کار به جهاد کشاورزی 
زياد شده است.» ۷۵ ساله است و از ۱۰ سالگی روی 
زمين های کشاورزی و باغ های آهار به کشت و زرع 
مشغول بوده. کشاورزی و باغداری در لواسانات اين 
روزها گرچه با مشــکالت زيادی روبه روست با اين 
حال نظرآهاری آنهــا را به جان خريده و در اين راه 
از فرزندانش هم کمک می گيرد: «باغداری شــغلی 
نيســت که دســت تنها بتوان انجام داد. به همين 
دليل هنگام برداشت محصول از فرزندانم هم کمک 
می گيرم. اما آنقدر پرزحمت و بی پشــتوانه است که 
فرزندانم ترجيح داده اند به عنوان شــغل اصلی روی 

آن حساب نکنند.» 

سـال
  کشاورزان و باغداران شميرانات در حال 

برداشت محصوالت خود هستند. امسال تعداد 
زيادی از درختان گيالس لواسانات فرصتی برای 
زمين گذاشتن بار خود نداشتند و قيمت پايين 

خريد محصول سر زمين و هزينه باالی برداشت 
باعث شد تا برخی از باغداران قيد گيالس های 

درجه ۲ و ۳ خود را بزنند. کم شدن متراژ باغ ها، 
باغداری سنتی و هزينه های باالی آن، افزايش 
روزانه قيمت ملزومات باغداری از جمله سم و 

کود و... از داليلی بود که باغداران را به ضرر 
اقتصادی کشاند و زحمت يک ساله آنها را بر باد 
داد. با اين حال محصوالت درجه يک و صادراتی 
باغ های لواسانات بازار فروش خوبی داشت و مزد 

زحمت فراوان باغداران را به دستشان رساند؛ 
باغداران و کشاورزانی که هم و غم خود را برای 

توليد محصول باکيفيت گذاشته و راه توسعه 
کشاورزی و باغداری و استفاده از روش های 

نوين را در پيش گرفته اند. «باغدار و 
کشاورز نمونه» عنوانی است که اغلب 

آنها در سال های گذشته از آن بی نصيب 
نمانده اند.  

مرضيه موسوى 

کود و... از داليلی بود که باغداران را به ضرر 
اقتصادی کشاند و زحمت يک ساله آنها را بر باد 
داد. با اين حال محصوالت درجه يک و صادراتی 
باغ های لواسانات بازار فروش خوبی داشت و مزد 

زحمت فراوان باغداران را به دستشان رساند؛ 
باغداران و کشاورزانی که هم و غم خود را برای 

توليد محصول باکيفيت گذاشته و راه توسعه 
کشاورزی و باغداری و استفاده از روش های 

نوين را در پيش گرفته اند. «باغدار و 
کشاورز نمونه» عنوانی است که اغلب 

آنها در سال های گذشته از آن بی نصيب 
نمانده اند.  

باغداران نمونه 
لواسانات 

از مصائب شغل خود 
مى گويند

هزار و 200 هكتار از اراضى كشاورزى 
لواسانات تحت حمايت جهاد و كشاورزى 

اين شهرستان قرار دارد. 

ايــن  از  هكتــار 
اراضى زير كشت 

گيالس است. 

نفر روز امســال در دوره هاى 
آموزشــى تخصصى كشاورزى 

شميرانات شركت كرده اند. 

هــزار تــن گيــالس 
ســاالنه از اين باغ ها 

برداشت مى شود. 

محصــول  تــن  هــزار 
در  باغــى  و  كشــاورزى 
لواسانات توليد مى شود. 

هزار رأس دام سبك 
شهرســتان  ايــن  در 

وجود دارد. 

تــن عســل، محصول 
اين  زنبورســتان هاى 

شهرستان است. 

هكتار كشت 
گلخانه اى در 

شميران ايجاد 
شده است.   ۷ ۴۵۰۰ ۱۸۰۰ ۶۴ ۱۱۹ ۳۵ ۵۴۰ ۷

از كشت هويج تا صادرات گيالس
روســتاهای شــمالی تهران تا دهه ۳۰ بيش از هر چيز به کشت 
صيفی جات و سبزيجات می پرداختند و کشاورزی، عمده فعاليت های 
آنها را تشــکيل می داد. هويج، لوبيا، خيار و ســبزی از مهم ترين 
محصوالت کشــاورزی شميرانات بود. صيفی جات به مرور جای خود 
را به درختان مثمر داد و «سيب شمرون» با پوسته زرد و سرخش از 
دهه ۳۰ تا ۵۰ به اصلی ترين محصول باغ های شميران تبديل شد. آن 
سال ها خبری از سردخانه های صنعتی برای نگهداری از ميوه ها نبود 
و به همين دليل سيب شميران را به روش مخصوصی تا زمستان نگه 
می داشتند و زمستان اين ميوه تازه وارد بازار می شد. ماجرا از اين قرار 
بود که ســيب ها را بعد از چيدن از درخت زير خاک نگه می داشتند 

تا گنديده و خشــکيده نشود و بعد از چند ماه از چيده شدن، آن را 
از خاک بيرون می آوردند. عرضه اش در فصل زمستان درآمد خوبی 
برای باغداران سيب به همراه داشت. بعد از دهه ۵۰ بود که سر و کله 
سيب های لبنانی پيدا شد و بازار اين ميوه را قبضه کرد. از طرف ديگر 
ســردخانه های صنعتی کم کم در تهران ايجاد شدند و ميوه ها را تر و 
تازه نگه می داشتند تا در خارج از فصل برداشت آن محصول، در بازار 
عرضه شوند. سيب های شميران که آفت پذير هم بودند کم کم از گود 
رقابت ها خارج شدند. اواسط دهه ۵۰ بود که درختان سيب از باغ های 
شميرانات برچيده شدند و نهال های گيالس جای آنها را گرفتند. در 
دهه های گذشته محصول گيالس باغ های شميران و لواسان به يکی 
از مهم ترين محصوالت باغی شميرانات تبديل شده و بخش مهمی از 

بازار صادرات را قبضه کرده است. 

کم نيســتند تعداد باغدارانی که امســال قيد برداشت محصول از سر 
درخت را زده اند و به دليل قيمت پايين خريد محصول در باغ و هزينه نسبی 
دستمزد کارگران و هزينه های بسته بندی محصول گيالس امسال را مقرون 
به صرفه نمی دانستند. کم کردن واسطه های خريد يکی از راه حل هايی است 
که کشاورزان و باغداران لواسانات به دنبال آن هستند. «مسعود ايلکا» مدير 
جهاد کشاورزی شميرانات می گويد: «توليد محصول گيالس شميرانات زياد 
اســت و همزمانی برداشت محصول در اين منطقه باعث شده تا قيمت خريد 
اين محصول در ميانه فصل برداشت کم شود و چيدن آن برای باغدار مقرون 
به صرفه نباشــد. يکی از راه حل های ما برای کمک به کشــاورزان کمک به 
صادرات ۲۰ درصد از محصول گيالس به خارج از استان بود. همچنين ما زمينی 
را در شهرســتان پيش بينی کرده ايم که به محض تملک آن بتوانيم عرضه 
مستقيم محصوالت کشاورزی و باغی شميرانات را داشته باشيم و محصول 
را مستقيم از باغدار به مصرف کننده برسانيم. با اين کار سود بيشتری نصيب 
کشــاورزان و باغداران خواهد شد. مراحل قانونی تملک و ساخت اين مرکز 
۵هزار و ۷۰۰مترمربعی در حال انجام است.» از مجوزهای قانونی برای ايجاد 
حصار در باغ های باالی هزار و ۵۰۰ مترمربع و مجوز برای ساخت اتاقک در اين 
باغ ها می گويد: «مالکان باغ هايی با مســاحت بيش از هزار و ۵۰۰ مترمربع در 
صورت داشتتن سند مالکيت می توانند مجوز حصار و ديوارکشی را دريافت 
کنند.» حفظ کاربری اراضی کشــاورزی از مهم ترين اقداماتی است که اداره 
جهاد کشاورزی شميرانات در سال  های گذشته دنبال می کند. به گفته ايلکا 
در سال گذشته بيش از ۵۰ مورد تخريب ساخت وسازهای غيرمجاز در اراضی 

کشاورزی و باغی شميرانات انجام شده است.

عرضه مستقيم محصوالت 
كشاورزى و باغى در شميرانات

باغدار نمونه روستای آهار
مسلم نظرآهاری

باغدار نمونه 
روستای سينک

احمد مسعود سينکی

مهدی الری
باغدار نمونه لواسان 

اهل روستای افجه

سحـ
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صفحه آرا
تاش

محله آسمان ها در شمال منطقه۲ قرار دارد. محله ای 
بر بام تهران که گويی با آســمان همجوار اســت. از دور 
کــه نگاه می کنی بايد امکانات رفاهــی و اجتماعی برای 
شــهروندانش تقريبًا فراهم باشــد و مشکالتی که ديگر 
شهروندان پايتخت با آن دست و پنجه نرم می کنند، نبايد 
در اينجا ســر و کله شان پيدا باشد. اما جلوتر که می روی 

و وارد کوچه پســکوچه های محله می شــوی، 
مشــکالت خاص شــهروندان محله آسمان ها 
يکی يکی خود را نشــان می دهند. از مسائل و 
مشکالتی که همسايگی با دره فرحزاد برايشان 
به وجود آورده تــا نبود يک کانکس پليس در 
محله کــه در گزارش های پيش از اين، مفصل 
به آن پرداخته ايم. يکی ديگر از مشــکالتی که 
شهروندان محله آسمان ها در تالش  هستند آن 
را زودتر رفع کنند و کيفيت زندگی در محله شان 
را باال ببرند، راه اندازی يک مرکز فرهنگی ويژه 

است که پاسخگوی نياز همه اهالی باشد. 

30هزار نفر و يك سراى محله
بــا راه اندازی ســراهای محلــه در هريک از 
محله هــای پايتخت قرار بود تا حــدی از نياز 
فرهنگــی شــهروندان برآورده شــود. «يزدان 
کچوئيان» يکی از شــهروندان محله آسمان ها 
می گويــد: «نمی توانيم فقط چشــممان را به 

سرای محله بدوزيم و انتظار داشته باشيم همه برنامه های 
فرهنگی را برگزار کند. ســرای محله در حد امکاناتی که 
دارد، می تواند کالس های آموزشی و برنامه های فرهنگی 
برگزار کند. اين نکته را هم در نظر داشته باشيم که سرای 
محلــه جوابگوی نياز جمعيت اين محله نيســت. تعداد 
کالس ها و ســاعت کاری سرای محله محدود است.» دور 
بودن مراکز فرهنگی از محله آسمان ها مشکل 
ديگری اســت کــه اهالی از آن گاليــه دارند. 
کچوئيــان ادامه می دهد: «بــا وجود جمعيت 
۳۰هزار نفری محله آسمان ها ساخت يک مرکز 
فرهنگی دور از انتظار نيست. محله آسمان ها 
در کنار محله های سپهر و فرحزاد يک کتابخانه 
ندارد و اهالی برای رسيدن به کتابخانه بايد به 
ميدان کاج بروند و از امکانات فرهنگی مسجد 
الرسول(ص) استفاده کنند. همين کافی است 
تا شهروندان محله پيگير راه اندازی يک مرکز 

فرهنگی باشند.» 

كلنگى كه 7سال پيش به زمين خورد
دبير شــوراياری  نثــاری»  «محمدمهدی 
محله آسمان ها می گويد: «محله هايی که طی 
۳دهه اخير در پايتخت توسعه پيدا کرده اند و 
در واقع با معضل حاشيه نشينی دست و پنجه 
نرم می کنند معموًال از نظر خدمات اجتماعی، 

آموزشــی، فرهنگی و ورزشــی در مضيقه هستند. اين 
موضوع در محله آسمان ها بسيار پررنگ ديده می شود. با 
وجود زمين های بسياری که در اين محله هست و می توان 
برايشــان کاربری های فرهنگی، رفاهی و خدماتی تعريف 
کرد، ولی شاهد اين اتفاق نبوده ايم.» خواسته اهالی برای 
راه اندازی يک مرکز فرهنگی از ســال ها پيش مطرح بود. 
ســال ۱۳۹۲ قرار شد کلنگ ساخت يک مرکز فرهنگی، 
مذهبی در محله زده شــود. نثاری ادامه می دهد: «سال 
۱۳۹۱ زمينی برای ساخت پروژه مسجد و مرکز فرهنگی، 
مذهبی الزهرا(س) از ســوی شهرداری تهران و مبلغ يک 
ميليــارد تومان اعتبار در نظر گرفته شــد. گودبرداری و 
اجرای عمليات فونداسيون مسجد همان سال انجام شد. 
بعد از سال ۱۳۹۲ اين پروژه به دليل کمبود بودجه متوقف 
می شود. اواخر ســال ۱۳۹۸ حاج فتح اهللا دهقان، يکی از 
خّيران محله مبلغ ۲ و نيم ميليارد تومان برای ادامه روند 
پروژه هزينه می کند تا کار ساخت وساز پروژه پيش برود.» 
در طراحی مجموعه فرهنگی، مذهبی الزهرا(س) عالوه بر 
مسجد، مرکزی برای کالس های آموزشی، کتابخانه، سالن 
قرائتخانه و ســالن ورزشی در قالب ۳طبقه روی زمين و 

۴طبقه زير زمين پيش بينی شده است. 

اميدهاى تازه
اهالی محله که به مدت ۶ســال خاموش شدن چراغ 
ســاخت مرکز فرهنگی محله شان را ديدند، از اواخر سال 
گذشــته با شــنيدن صدای ساخت وســاز در اين پروژه 
اميدشــان را از ســر گرفتند. ساخت وساز تا جايی پيش 
رفت که ساختمان مسجد ساخته شد و از ابتدای محرم 
امســال نمازجماعت اقامه و برنامه های مذهبی با رعايت 
قوانين و شيوه نامه های بهداشــتی در مسجد الزهرا(س) 
برگزار می شود. نثاری می گويد: «با گذشت ۶ ماه از ادامه 
فعاليت در روند ســاخت، اين پروژه متوقف شــد.» دبير 
شــوراياری محله آســمان ها دليل متوقف شدن پروژه را 
اين طور توضيح می دهد: «اکنون سقف ۴طبقه زده شده و 
تا مرحله سفت کاری پيش رفته. اما ۲ماه است که به دليل 
کمبود بودجه روند ساخت وســاز دوباره متوقف شده. از 
سوی ديگر نقشه های معماری بايد توسط کميته رسيدگی 
به امور مســاجد بازبينی شــود تا با استانداردهای جديد 
ساخته شود. اميدواريم با کمک خّيران و تخصيص اعتبار 
از ســوی شــهرداری تهران ادامه پروژه را شاهد باشيم.» 
اهالی محله آســمان ها به ادامه روند ساخت وساز مجتمع 
فرهنگی مذهبی الزهرا(س) دل بسته اند و اميدوارند زودتر 

اين گره فرهنگی در محله شان باز شود.

اهالى محله آسمان ها از كمبود مراكز فرهنگى گاليه دارند

7 سال چشم انتظارى
براى  ساخت مركز فرهنگى

شهردار ناحيه ۸:
زمين براى ساخت 

مركز فرهنگى در 
محله نداريم

محله های آسمان ها 
و سپهر در ناحيه ۸ 
شهرداری منطقه۲ 

واقع شده اند. 
موضوع کمبود 

فضاهای فرهنگی 
را با «قادر صادقی» 
شهردار ناحيه در ميان گذاشتيم. 

صادقی با بيان اينکه تجهيز و 
گسترش فضاهای فرهنگی يکی 
از اولويت های شهرداری ناحيه 

است، می گويد: «برای ساخت مرکز 
فرهنگی بايد زمين و محل مناسب 
در محله داشته باشيم که در محله  
آسمان ها زمين برای ساخت مرکز 

فرهنگی جديد نداريم.» صادقی 
ادامه می دهد: «مرکز فرهنگی، 
مذهبی الزهرا(س) هم به صورت 

هيئت امنايی اداره می شود. 
شوراياران و اهالی محله با جديت 

پيگير پيشرفت کارهای عمرانی 
هستند. شهرداری ناحيه هم از 
هيچ حمايتی دريغ نمی کند.»

امام جماعت 
مسجد الزهرا(س) معتقد 

است با تکميل پروژه اتفاق 
خوبی در محله می افتد
قطب فرهنگى 

منطقه مى شويم
ساختمان مسجد که 

تکميل شد اهالی 
محله توانستند از 

ابتدای شهريور ماه 
در مسجد حضور 

يابند و از فعاليت ها 
و برنامه های دينی 

استفاده کنند. حجت االسالم 
«محمدمهدی ابراهيمی» امام 

جماعت مسجد الزهرا(س) 
می گويد: «کالس های آموزش 

قرآن و مباحث دينی برای بانوان 
و آقايان در مسجد برقرار است و 
برای بيشتر شدن اين کالس های 

آموزشی برنامه ريزی ميان  مدت 
و بلندمدت انجام شده است.» 

او ادامه می دهد: «مساجد صرفًا 
محلی برای اقامه نماز نيستند. 

بلکه فعاليت های تعليمی، تربيتی 
و فرهنگی نيز بايد انجام شود که 
مسجد الزهرا(س) نيز از اين قاعده 

مستثنا نيست. نگاه ما اين است 
که اين مسجد با برپايی برنامه های 

ويژه بتواند قطب فرهنگی و 
تربيتی منطقه باشد. طوری که 
مخاطبان فقط از همجواران و 
شهروندان اين محله نباشند و 

ساير شهروندان منطقه برای حضور 
در برنامه های شاخص مسجد و 
مجتمع فرهنگی الزهرا(س) به 

اينجا بيايند.» کالس سبک زندگی 
اسالمی، آموزش قرآن، اصول فقه و 
انديشه اسالمی به زودی در مسجد 

برگزار می شود. 

محمدمهدى نثارى
دبير شورايارى محله 

آسمان ها

يزدان كچوئيان
يكى از شهروندان 

محله آسمان ها

 مراکز فرهنگی يکی از پرطرفدارترين نقاط محله ها 
هستند. جايی که می توان هنر و مهارت دلخواه را ياد 
گرفت، پای تئاتر و فيلم نشست و در جلسات نقد فيلم 
حضور داشت، در برنامه های مناسبتی شرکت کرد، به 
تماشای نمايشگاه های عکس و نقاشی رفت و خالصه 
جايی که می توان اسمش را گذاشت يک مرکز فرهنگی 
تمام عيار. شهروندان محله آسمان ها چند سالی است 
به ميلگردها و تيرچه های بتنی چشــم دوخته اند که 
آرام آرام روی هم قرار بگيرد و بشود يک مرکز فرهنگی. 
نوای خوش ساخت مجتمع فرهنگی ـ مذهبی الزهرا(س) 
از ۷سال پيش در محله طنين انداخت و ساخت آن با 
کمک خّيران پيش رفت. اما هنوز به بار ننشسته است. 
با شهروندان محله آسمان ها که هم صحبت شديم از 

کمبود مراکز فرهنگی در محله شان گفتند. 
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 لذتى غير از  ترويج فرهنگ عروسك 
ايرانى سراغ ندارم

پارچه های برش خورده روی ميز خياطی 
تلنبار شده است و سنجابی برای مرتب کردن 
آنها از همسرش کمک می گيرد. اميرصادقی 
پارچه هــای برش خــورده را تــا می زند و 
می گويد: «اينجــا اتاق کار، اتــاق تمرين، 
اتاق طراحی، اتاق گريم، اتاق عکاســی، اتاق 
ديالوگ نويســی، اتاق لبــاس و در کل اتاق 
همين عروسک هايی اســت که رضوان آنها 
را به دنيا دعوت می کند. به جرئت می توانم 
بگويم هرکدام از اين عروســک ها به غير از 
عروسک دهن گشــاد تا به حال چندين بار 
از آنها ســفارش گرفته ايم و توليد شده اند. 
دهن گشاد فقط يکبار ساخته شده و ديگر 

نمونــه ای از آن در کارگاه ما توليد 
نشــد و چون خاص اســت 
در بيشتر برنامه ها به صورت 
افتخــاری حضــور پيــدا 
می کند.» سنجابی در ادامه 
صحبت هــای همســرش 
ســال   ۱۹» می گويــد: 

بيشتر نداشــتم که برحسب 
عالقه ام به ساخت عروسک، اين 

کار هنری پيشه ام شــد. قبًال تعداد 
ساخت عروســک ها دستم بود اما از 
وقتی سفارش ها زياد شد ديگر تعداد 
روزها و شب هايی که مشغول ساخت 
عروسکم از دستم خارج شده.  ترويج 
فرهنگ اســتفاده از عروســک های 
قســمت  لذتبخش تريــن  ايرانــی 

خاطرات زندگی ام است.»

تا امروز 300 شخصيت عروسكى 
ساخته ام

کيسه های پر از اسفنج را به همسرش 
می دهــد. اميرصادقی با صــدای يکی از 
شــخصيت های عروســکی بلند و شمرده 
شــمرده می گويد: «رضــوان خانم وقتی 

عروســک جديد خلق می کند چشم هايش 
برق می زند و خدا آن روز را نياورد که بخواهد 
از عروســک ها جدا شــود و آنها را به دست 
صاحبانش برساند. آن روز اين اتاق، اتاق ماتم 
می شود و گاهی پيش آمده شب تا صبح در 
اين اتاق با آنها صحبت می کند و مثل مادرها 
از عروســک ها خداحافظی می کند و به اين 
خاطر صالح می دانم بيشتر به همان آموزش 
نمايش در مدارس مشــغول باشد تا بخواهد 
عروسک جديد بسازد.» سنجابی می خندد و 
می گويد: «بايد به من حق بدهيد. چون برای 

ساخت آنها چند روز فکر و تحقيق می کنم، 
چند بار اتود می زنم و بعد می شــود همان 
عروســک دلخواهم. تاکنون ۳۰۰شخصيت 
عروســکی ســاخته ام. اگر قرار بود همه را 
نگــه دارم در اين اتــاق ديگر جای خودم و 
چرخ خياطی ام نبود.» اميرصادقی می گويد: 

بايــد «گاهی برخی از عروسک ها  را 
برنامه ها  در  خودمان 

نی  عروسک گردا
قســمت  کنيم. 
آن  ســخت 
پيشــگی  ا صد
عروسک هاست. 
معموًال طراحی 

برعهده  صداها 

من اســت و بايد چند بار تســت بگيريم تا 
بتوانم برای شــخصيت آن عروسک صدای 
خوبی را انتخاب کنم. وقتی عروســک های 
ساخته شده، زبان به حرف زدن باز می کنند 
و ارتباط با مخاطب برقرار می شود جذاب تر و 
دوست داشتنی تر می شوند؛ مثل همين فری 

مديره و قوقولی.»

كسب رتبه برتر مدارس منطقه يك 
در نمايش عروسكى

سنجابی، عروسک دهن گشاد را از ميخ 
روی ديــوار جدا می کند و روبه روی قفســه 
لباس عروسک ها می ايستد و در حال انتخاب 
لباس به صورت عروســک نگاه می کند و با 
لحنی کودکانه می گويد: «دهن گشاد جانم 
ديگر کم کم داری معروف می شوی! قرار است 
عکســت در روزنامه چاپ شود...» می خندد 
و می گويــد: «خيلی هــا از صحبــت من با 
عروســک ها تعجب می کنند ولی اين بين 
همه عروسک سازان و عروسک گردان ها يک 
امر طبيعی اســت. در آموزش های تئاتر در 
مدارس ابتدا سعی می کنم بين دانش آموزان 
و عروســک ها ارتبــاط برقــرار کنــم که 
خوشبختانه تاکنون نتيجه های رضايتبخشی 
با کســب رتبه هــای برتر در مســابقات به 

دســت آورده ايم.» لباس طرح بامشاد را تن 
عروســک می کند و می گويــد: «آموزش و 
پرورش هر ســاله مسابقه فرهنگی و هنری 
فجــر را در دهه فجر بين مــدارس ابتدايی 
تا دبيرســتان برگزار می کند. اين مســابقه 
رشــته های مختلف دارد مثل فيلمســازی، 
نمايش عروسکی، الاليی خوانی و قصه گويی. 
سال گذشــته مربی فنی مدرسه راهنمايی 
دخترانه تقوا بودم و در رشــته فيلم کوتاه و 
نمايش عروسکی رتبه اول، مدرسه ابتدايی 
شايســتگان رازی در دزاشــيب در رشــته 
نمايش عروســکی رتبــه اول، دانش آموزان 
مقطع راهنمايی در رشته نمايش عروسکی 
رتبه اول و در مدرسه پسرانه ايمان در ميدان 
بسيج واقع در محله اندرزگو در رشته نمايش 
عروسک دستکشی رتبه دوم را کسب کردند. 
موفقيت دانش آموزان در مسابقات دهه فجر 
من و همسرم و ساير اعضای اين کارگاه را به 

هدفمان يک قدم نزديک تر می کند.»

مجتمع هاى شمال تهران سالن سينما 
دارند

همه عروســک ها و صورتک هــا را روی 
ميز الگو کنار هم می چينند و دســتی هم 
به سر و صورتشــان می کشند. اميرصادقی 
به همســرش می گويد: «چه خاطره ها که با 
اين عروسک ها در خيابان های تهران نداريم. 
يادش به خير. نمايش خيابانی که در بوستان 
نياوران برگزار کرديــم و چه بازخوردهايی 
از کودکان و بزرگساالن داشتيم.» سنجابی 
از بازخورد اجراهايشــان در خيابان و اماکن 
فرهنگی شمال تهران و ساير مناطق تهران 
می گويد: «واقعًا طی اين ســال ها 
بازخوردهای ساکنان هر منطقه 
تا  با منطقــه ديگــر زمين 
داشت.  تفاوت  آســمان 
فرهنگســراهای  در  ما 
نيــاوران، خــاوران، 
در  و  قــدس 
اجرا   ۱۹ منطقه 
زياد داشتيم که با 
انرژی های متفاوتی 
مواجه شــده ايم. کودکان 
منطقه يک نســبت به مناطق 
ديگر ذوق چندانی برای تماشای تئاتر 
يا عالقه ای به يادگيری اين حرفه 
ندارنــد. اما در مناطق ديگر 
تهران بچه ها با ذوق يا 
سکوتی که از تماشای 
عروســکی  نمايــش 
دارنــد بــه بچه های تيم 
مثبت  انــرژی  ناخودآگاه 
می دهند. يکبار در يکی 
از کارگاه های عروسکی 
با دانش آموزان يکی 
از مدارس منطقه 
يــک 

ر  ا قــر
گذاشتيم 
برای تماشــای تئاتر 
به يک سالن عمومی 
بچه ها  از  يکی  برويم. 
گفــت: من عالقــه ای به 
آمدن ندارم. چون در طبقه 
پاييــن مجتمع مان ســالن 
سينما داريم و فيلم های خوبی 
هــم اکران می کننــد. وقتی اين 
حرف را شنيدم تا چند ثانيه فقط 
مکث کردم که چقدر فاصله 
تهران وجود  در  طبقاتی 

دارد.»

«محمدرضا اميرصادقى» و «رضوان سنجابى» 
زوج عروسك ساز و عروسك گردان: 

جاى 
در شهر خالـى است

زوج هنرمند 
رضوان سنجابی/ ليسانس سينما

تجربه کار در رشته های هنری تئاتر 
عروسکی، تئاتر رئال و فيلمسازی

محمدرضا امير صادقی 
ليسانس فيلمسازی

فوق ليسانس سينما رشته 
کارگردانی

می گويد: «اينجــا اتاق کار، اتــاق تمرين، 
اتاق طراحی، اتاق گريم، اتاق عکاســی، اتاق 
ديالوگ نويســی، اتاق لبــاس و در کل اتاق 
همين عروسک هايی اســت که رضوان آنها 
را به دنيا دعوت می کند. به جرئت می توانم 
بگويم هرکدام از اين عروســک ها به غير از 
عروسک دهن گشــاد تا به حال چندين بار 
از آنها ســفارش گرفته ايم و توليد شده اند. 
دهن گشاد فقط يکبار ساخته شده و ديگر 

نمونــه ای از آن در کارگاه ما توليد 
نشــد و چون خاص اســت 
در بيشتر برنامه ها به صورت 
افتخــاری حضــور پيــدا 
می کند.» سنجابی در ادامه 
صحبت هــای همســرش 
ســال   ۱۹» می گويــد: 

بيشتر نداشــتم که برحسب 
عالقه ام به ساخت عروسک، اين 

کار هنری پيشه ام شــد. قبًال تعداد 
عالقه ام به ساخت عروسک، اين 

کار هنری پيشه ام شــد. قبًال تعداد 
عالقه ام به ساخت عروسک، اين 

ساخت عروســک ها دستم بود اما از 
وقتی سفارش ها زياد شد ديگر تعداد 
روزها و شب هايی که مشغول ساخت 
عروسکم از دستم خارج شده.  ترويج 
فرهنگ اســتفاده از عروســک های 
قســمت  لذتبخش تريــن  ايرانــی 

خاطرات زندگی ام است.»

تا امروز تا امروز 300 شخصيت عروسكى  شخصيت عروسكى 
ساخته امساخته ام

کيسه های پر از اسفنج را به همسرش 
می دهــد. اميرصادقی با صــدای يکی از 
شــخصيت های عروســکی بلند و شمرده 
شــمرده می گويد: «رضــوان خانم وقتی 

عروســک جديد خلق می کند چشم هايش 
برق می زند و خدا آن روز را نياورد که بخواهد 
از عروســک ها جدا شــود و آنها را به دست 
صاحبانش برساند. آن روز اين اتاق، اتاق ماتم 
می شود و گاهی پيش آمده شب تا صبح در 
اين اتاق با آنها صحبت می کند و مثل مادرها 
از عروســک ها خداحافظی می کند و به اين 
خاطر صالح می دانم بيشتر به همان آموزش 
نمايش در مدارس مشــغول باشد تا بخواهد 
عروسک جديد بسازد.» سنجابی می خندد و 
می گويد: «بايد به من حق بدهيد. چون برای 

برنامه ها  در  خودمان 
نی  عروسک گردا
قســمت  کنيم. 
آن  ســخت 
پيشــگی  ا صد
عروسک هاست. 
معموًال طراحی 

برعهده  صداها 

نياوران برگزار کرديــم و چه بازخوردهايی 
از کودکان و بزرگساالن داشتيم.» سنجابی 
از بازخورد اجراهايشــان در خيابان و اماکن 
فرهنگی شمال تهران و ساير مناطق تهران 
می گويد: «واقعًا طی اين ســال ها 
بازخوردهای ساکنان هر منطقه 
تا  با منطقــه ديگــر زمين 
داشت.  تفاوت  آســمان 
فرهنگســراهای  در  ما 
نيــاوران، خــاوران، 
در  و  قــدس 

۱۹ منطقه 
زياد داشتيم که با 
انرژی های متفاوتی 
مواجه شــده ايم. کودکان 
منطقه يک نســبت به مناطق 
ديگر ذوق چندانی برای تماشای تئاتر 
يا عالقه ای به يادگيری اين حرفه 
ندارنــد. اما در مناطق ديگر 
تهران بچه ها با ذوق يا 
سکوتی که از تماشای 
عروســکی  نمايــش 
دارنــد بــه بچه های تيم 
مثبت  انــرژی  ناخودآگاه 
می دهند. يکبار در يکی 
از کارگاه های عروسکی 
با دانش آموزان يکی 
از مدارس منطقه 

برای تماشــای تئاتر 
به يک سالن عمومی 
بچه ها  از  يکی  برويم. 
گفــت: من عالقــه ای به 
آمدن ندارم. چون در طبقه 
پاييــن مجتمع مان ســالن 
سينما داريم و فيلم های خوبی 
هــم اکران می کننــد. وقتی اين 
حرف را شنيدم تا چند ثانيه فقط 
مکث کردم که چقدر فاصله 
تهران وجود  در  طبقاتی 

دارد.»

  اتاقی با قفسه چوبی که در آن پر است از صورتک های اسفنجی که نه دهان دارند و نه چشم. کاغذ الگو، 
دوک الياف های زرد و نارنجی تند و قرمز دانه اناری در همه طبقات قفسه ديده می شود. چندتايی از طبقات 
هم فقط لباس های فری مديره، دهن گشاد، پيری و مامان مهری چيدمان شده اند. اينجا مزون لباس، اتاق 
گريم و آتليه عکس عروسک هاست و بيشتر مواقع هم محلی برای تمرين گروه عروسک گردان ها. اتاق 
کار زوج خوش ذوق هنری «رضوان سنجابی» و «محمدرضا امير صادقی». زوجی که با ساخت عروسک و 
اجراهای متعدد نمايش عروسکی معرف حضور عالقه مندان به نمايش و تئاتر هستند و حاال طی سال ها 

فعاليت و با کسب تجربه در اجراهای مختلف حرف های شنيدنی بسياری برای گفتن دارند.  

زهرا كريمى

آمدن ندارم. چون در طبقه 
پاييــن مجتمع مان ســالن 
سينما داريم و فيلم های خوبی 
هــم اکران می کننــد. وقتی اين 
حرف را شنيدم تا چند ثانيه فقط 
مکث کردم که چقدر فاصله 

دهن 
گشــــاد

اين عروسک نخستين بار در 
برنامه اعجوبه ها با مهران غفوريان 

نمايش اجرا کرد و هيچ وقت 
ساخت آن تکرار نشد و فقط 

همين يکی است. 

پيری 
بابا پيری ادمين پيج 

اينستاگرام کارگاه و معموًال 
در حال چت کردن با 

مخاطبان کارگاه 
است. 

مخاطبان کارگاه 
است. 

آموزش 
شهروندى با حضور 

عروسك ها
رضوان سنجابی: «مدتی پيش برای کاری به بوستان 

نياوران رفته بودم که دستگاهی نظرم را به خود جلب 
کرد. اگر داخل دستگاه بطری پالستيکی می گذاشتم 

به صورت اتوماتيک برای حيوانات در ظرفی غذا گذاشته 
می شد. اين دستگاه ناخودآگاه به من آموزش داد که 

بطری پالستيکی را در سطل زباله يا هر جايی رها 
نکنم و حواسم به حيوانات شهرم باشد. به نظر 

من می توان از عروسک ها هم برای بسياری 
از آموزش های شهروندی در شهر 

استفاده کنيم. »

فری 
ديره

م

 کار همه 
ت و بر

مدير اس

 و رمز موفقيت 
نظارت دارد

 بازگو 
ن را به طنز

مديرا

می کند. 
ن را 

مديرا

عـروسك
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كسب و كارمناطق   1   محله به محله

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

امكان خريد اينترنتى از 
ميوه وتره بار مهيا مى شود

به جز اهالی درب دوم، ســاکنان محله های 
قلهک هم با مشــکل نبود ميدان ميوه و تره بار 
در محله شــان دســت و پنجه نرم می کنند. 
«  آرش ثمری نيک» رابط و عضو هيئت رئيسه 
شــوراياری منطقه ۳ از پيگيری ها برای جلب 
مشــارکت بخش خصوصی در ساخت ميادين 
ميوه و تره بار می گويد: «اگرچه بيشتر ساکنان 
محله درب دوم از اقشــار کم درآمد هســتند 
و هميــن موضــوع اهميــت ســاخت ميدان 
ميوه  و تره بار در اين محله را بيشتر می کند اما 
به دليــل محدوديت های ترافيکی در جانمايی 
ميدان تره بار، تا امروز شــرايط برای ســاخت 
ايــن مرکز مهيا نشــده اســت. از آنجايی که 
اين کمبود در ديگــر محله های منطقه مانند 
محله قلهک هم احســاس می شود، در جلسه 
با اعضای شورای شــهر پيشنهاد شد با نظارت 
شوراياری و ورود شــهرداری منطقه، شرايط 
برای مشــارکت بخش خصوصی در ســاخت 
ميــدان ميــوه و تره بار مهيا شــود.» اما خبر 
خوب برای اهالــی درب دوم و ديگر محله های 
منطقه ۳ اين اســت که به زودی بستری برای 
خريد اينترنتی از ميدان ميوه و تره بار زرگنده 
برای آنها مهيا می شــود. ثمری نيک می گويد: 
«پــس از هماهنگی با مســئوالن بازار ميوه  و 
تره بار شــمال تهران، قرار شده است به زودی 
بستری برای خريد اينترنتی ميوه باکيفيت از 

ميدان تره باز زرگنده مهيا شود.»

اهالى محله «درب دوم» 
از مشكالت نبود ميدان ميوه و تره بار 

در محله مى گويند

كـى ميـره 
اين همه راهو؟!

  اگرچه کمبود ميدان ميوه و تره بار در محله های منطقه ۳ 
برای شهروندان مشکل ساز شده است اما اهالی محله قديمی 
درب دوم بيش از ديگر محله های اين منطقه با مشــکالت 
نبود ميدان ميوه و تره بار دست و پنجه نرم می کنند. وجود 
کوچه های پلکانی پرشــمار، مســير طوالنی و پرهزينه تا 
نزديک ترين ميدان تره بار و سطح درآمد پايين اهالی، ساخت 
ميدان تره بار را در فهرست مهم ترين درخواست های اهالی 
اين محله از مديريت شهری قرار داده است. سری به محله 
درب دوم زده و در گفت وگو با اهالی و شــوراياران ابعاد اين 

مشکل را بررسی کرده ايم.

 «افراد دارای معلوليت»؛ اين، تعريفی اســت که از خودشــان دارند. نه معلول و نه توانياب. 
اعضای بنياد خيريه معلوالن ايرانيان به واسطه همين تعريف، فاصله ها را از ميان خود و ديگر 
افراد جامعه برداشــته  و با افتخار سرشان را باال گرفته اند و می گويند: «ما هم شهروند درجه 

يک هستيم. ما هم مهارت هايی داريم.» بنياد خيريه معلوالن ايرانيان، سازمان مردم 
نهادی اســت که سال ۱۳۹۲ به همت «ناهيد کلوشانی» راه اندازی شد. او که يکی از 
افراد دارای معلوليت است، به عنوان کارآفرين برتر شناخته می شود و توانسته برای 

۲هزار نفر کارآفرينی و اشتغالزايی کند. اعضای کارگاه بنياد خيريه معلوالن ايرانيان در 
خيابان پاسداران محله قبا در روزهای کرونايی فعاليت خود را بر دوخت ماسک متمرکز کرده اند. در 

حالی که قبًال کارهای ديگر هنری شامل خياطی، معرق، نقاشی و... در اين کارگاه به راه  بود. 

محمدعلى شهابى
يكى از اهالى درب 

دوم

  عباس حاج بيگى
يكى از اهالى درب 

دوم

رضا محمودى
دبير شورايارى محله 

صدر

مسير سخت پيش پاى سالمندان
تاکســی مقابل نخســتين پله کوچه غالمرضا 
کشــانی متوقف می شود. پله ها از دل کوچه ای که 
هر دو ســمتش پر از خانه های فرســوده است به 
باالدست محله می رسند. پيرمرد با کيسه های پر 
از ميوه و ســبزيجات به زحمت از تاکســی پياده 
می شود و روی نخستين پله کوچه قدم می گذارد. 
هنوز چند پله ای پشت ســر نگذاشته که از فرط 
خستگی، انگار کيسه ها در دست هايش سنگين تر 
می شــوند. با يک حســاب سرانگشتی هنوز بيش 
از ۱۵۰ پلــه تــا انتهای اين راه پله تمام  نشــدنی 
باقی اســت. پيرمرد نفســی تازه می کند و دوباره 
با کيســه های پــر از ميوه، پله هــا را يکی پس از 
ديگری پشــت ســر می گذارد. اگرچــه در محله 
درب دوم بيــش از ۳ هــزار نفــر در دل همين 
کوچه های پلکانی زندگی می کنند، اما نبود ميدان 

ميوه و تره بار و مرکزی برای خريد مايحتاج روزانه 
به يکی از مشکالت اساسی اهالی اين محله تبديل 
شــده است. به گفته مســئوالن محلی، درب دوم 
جمعيت ســالمند زيادی دارد و همين مســئله با 
توجه به وجود کوچه های پلکانی بســيار، ساخت 
ميدان ميوه و تره بار را در اولويت قرار می دهد. «  رضا 
محمودی» دبير شوراياری محله صدر می گويد: «با 
توجه به بافت قديمی و ســنتی محله درب دوم و 
شمار زياد خانه های فرسوده، جمعيت جوان محله 
ما برای سکونت به مناطق پايين تر و البته ارزان تر 
کــوچ کرده اند. حــاال بيش از نيمــی از جمعيت 
درب دوم را سالمندان تشکيل می دهند. افرادی که 
مجبورند برای خريد ميوه ارزان تر، مشکالت   تردد 
از کوچه های پلکانی و خريد از ميادين ميوه و تره بار 

اختياريه و زرگنده را به جان بخرند.» 

ما باالشهرى نيستيم! 
شرايط اقتصادی ساکنان محله درب دوم مسئله 
ديگری است که اهميت ساخت ميدان ميوه و تره بار 
در اين محله را بيشــتر می کند.«علی اکبر اسدی» 
شورايار صدر می گويد: «اگرچه محله درب دوم در 
منطقه ۳ قرار گرفته اما اهالی محله ما از نظر سطح 
درآمد، باالشهری محسوب نمی شوند. بيشتر ساکنان 
محله درب دوم از قشــر کارگر و با سطح درآمدی 
متوسط و ضعيف هستند. از طرفی در همين امالک 
ريزدانه و خانه های فرســوده، خانوارهايی هم داريم 
که بــرای گذران زندگی نياز به کمــک افراد خّير 
دارند. حتی برای قشــر کارمنــد محله هم قيمت 
ميوه  و تره بار و مايحتاج روزانه اهميت زيادی دارد.» 
اگرچه ۳ ميوه فروشی در دل کوچه های پلکانی محله 
درب دوم وجــود دارد امــا اهالی محله برای خريد 
ميوه ارزان تر مجبورند راه طوالنی و البته پرهزينه تا 
ميادين ميوه و تره بار محله های زرگنده و اختياريه 
را انتخاب کنند. برای بررسی اختالف قيمت  برخی 
اقالم پرمصرف در ميوه فروشی های محله درب دوم و 

ميادين ميوه  و تره بار، سراغ اهالی اين محله می رويم. 
«  عباس حاج بيگی» می گويد: «قيمت ميوه و تره بار 
در ميوه فروشی های محله گاهی تا ۵۰ درصد نسبت 
به قيمــت ميادين ميــوه و تره بار گران تر اســت. 
به عنوان مثال در محله ما قيمت هر کيلوگرم سيب  
۱۲ هزار و ۵۰۰تومان و قيمت هر کيلوگرم شــليل 
۱۳ هزار تومان است اما من همين امروز اين اقالم 
را در ميدان ميوه و تره بار زرگنده با قيمت کيلويی 
۷ هــزار و ۵۰۰ و ۶ هزار تومان خريدم.» اســدی 
هم می گويد: «ايــن کمبودها تنها به ميوه و تره بار 
محدود نمی شــود. يکی از نيازهای اساســی اهالی 
درب دوم ساخت يک ميدان ميوه  و تره بار است که 
اقالمی مانند گوشــت و مرغ را هم با قيمت ارزان تر 
عرضه کنــد. به عنوان مثال قيمت هر کيلوگرم مرغ 
در فروشــگاه های محله ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان ولی 
در ميــدان ميوه و تره بار زرگنده کيلويی ۱۵ هزار و 
۵۰۰تومان است. همين تفاوت قيمت ها برای قشر 

کارگر اهميت دارد.»

كرايه تاكسى به صرفه نيست
اهالی محلــه درب دوم برای تهيه 
ميوه، ســبزيجات و گوشــت و مرغ 
ارزان تر مجبورند زيــر بار هزينه های 
رفت وآمد بــه محله هــای زرگنده و 
اختياريه بروند. اگر از مشکالت حمل 
کيسه های سنگين خريد تا کوچه های 
پلکانی محله بگذريم، کرايه تاکسی از 
محله درب دوم به ميدان اختياريه و 
زرگنده هم مبلغ قابل توجهی است. 
به ويژه برای شهروندانی که می خواهند 
با خريد ارزان از ميادين ميوه و تره بار 
در هزينه هــا صرفه جويی کنند. برای 
بررسی اين موضوع پس از چند دقيقه 
پياده روی در کوچه های پلکانی عکاف، 
غالمرضا کشانی و شهيد پارسا، راهی 
خيابــان قلندری جنوبی می  شــويم. 
«محمدعلی شــهابی» يکی از اهالی 
درب دوم می گويد: «کرايه تاکســی 
رفت و برگشــت بــه ميــدان تره بار 
زرگنــده ۶ هزار تومان اســت. يعنی 

برای خريد چند کيلو ميوه ارزان تر بايد 
۶ هزار تومان کرايه تاکســی بدهيم 
و مقداری از راه را هم با کيســه های 
ســنگين خريد پياده برويم.» ميدان 
ميــوه و تره بار اختياريــه هم انتخاب 
ديگر اهالی درب دوم برای تهيه ميوه و 
تره بار است. در خيابان قلندری جنوبی 
برای دسترســی به ميــدان اختياريه 
خط مســتقيم تاکســی وجود ندارد. 
در نتيجه کرايه تاکسی دسترسی به 
ميدان ميــوه و تره بار اين محله برای 
اهالی درب دوم بيشتر آب می  خورد. 
حاج بيگی می گويد: «کرايه تاکســی 
رفت و برگشت به ميدان ميوه و تره بار 
اختياريه حدود ۱۰ هزار تومان است. 
در نتيجه کســی که خودرو شخصی 
ندارد و می خواهد ميوه ارزان تر بخرد، 
بــه دليل مبلغ باالی کرايه تاکســی 
مجبور اســت هر بار با کيســه های 

سنگين تر به خانه برگردد.»

افزايش ترافيك به خاطر يك كيلوگرم ميوه
نبود ميدان ميوه  و تره بار در محله 
درون شــهری  ســفرهای  دوم،  درب 
غيرضــروری را هــم در ايــن محله 
بيشــتر کــرده و زمينه ســاز افزايش 
بــار ترافيکــی در خيابان هــای اين 
محله و حتی محله های مقصد شــده 
اســت. در حالی که با توجه به وجود 
کوچه هــای پلکانی بســيار در محله 
درب دوم، وسايل حمل ونقل عمومی 
در اين محله وجــود ندارد. در نتيجه 
گروهی از ساکنان درب دوم از خودرو 
شخصی برای خريد آسان تر از ميادين 
ميــوه و تره بــار اختياريــه و زرگنده 

استفاده می کنند. محمودی می گويد: 
«خيابان های دولت و قلندری جنوبی، 
تنها مسيرهای خروجی درب دوم به 
محله های اطراف هستند. تصور کنيد 
هر روز شــمار زيادی اهالی با استفاده 
از خودرو شــخصی تنهــا برای خريد 
ميوه و تره بــار به محله های زرگنده و 
اختياريــه می رونــد.  ترددهايی که با 
ساخت ميدان ميوه و تره بار قابل حذف 
شدن است، اکنون نه تنها باعث ترافيک 
در خروجی های محله شده بلکه يکی 
از مقصران بار ترافيکی ميدان اختياريه 

و محله های اطراف است. 

على اكبر اسدى
شورايار صدر

حسن حسن زاده

منطقه3

«افراد دارای معلوليت»؛ اين، تعريفی اســت که از خودشــان دارند. نه معلول و نه توانياب. 
اعضای بنياد خيريه معلوالن ايرانيان به واسطه همين تعريف، فاصله ها را از ميان خود و ديگر 
افراد جامعه برداشــته  و با افتخار سرشان را باال گرفته اند و می گويند: «ما هم شهروند درجه 

يک هستيم. ما هم مهارت هايی داريم.» بنياد خيريه معلوالن ايرانيان، سازمان مردم 
 به همت «ناهيد کلوشانی» راه اندازی شد. او که يکی از 
افراد دارای معلوليت است، به عنوان کارآفرين برتر شناخته می شود و توانسته برای 

هزار نفر کارآفرينی و اشتغالزايی کند. اعضای کارگاه بنياد خيريه معلوالن ايرانيان در 
خيابان پاسداران محله قبا در روزهای کرونايی فعاليت خود را بر دوخت ماسک متمرکز کرده اند. در 

حالی که قبًال کارهای ديگر هنری شامل خياطی، معرق، نقاشی و... در اين کارگاه به راه  بود. حالی که قبًال کارهای ديگر هنری شامل خياطی، معرق، نقاشی و... در اين کارگاه به راه  بود. 

«ناهيد كلوشانى» از راه اندازى كارگاه كارآفرينى مى گويد
 كه به دست معلوالن مى چرخد

ما هم شهروند 
درجه يـك هستيم

فلج اطفال در ۳سالگی، خالصه ماجرای معلوليت 
«ناهيد کلوشــانی» اســت. او که تحصيالتش را در 
رشته علوم آزمايشــگاهی ادامه داد و سال ها در اين 
حوزه فعاليت کرد ســال ۱۳۹۲ به ايــن فکر افتاد 
که بنيادی بــرای افراد دارای معلوليــت راه اندازی 
کند که به دســت خودشان اداره شــود و بتوانند از 
مهارت هايشان کسب درآمد کنند. حاصل اين جرقه 
ذهنی شد «بنياد خيريه معلوالن ايرانيان» که حاال 
۲هزار نفر از افراد دارای معلوليت را تحت پوشــش 

قرار داده است. 

آموزش ماهيگيرى به جاى دادن ماهى
کلوشــانی، کارآفرين و رئيس هيئت مديره بنياد 
خيريه معلــوالن ايرانيان معتقد اســت افراد دارای 
معلوليت در جامعه ما از بستر خانواده و تالش خود 
به جايی می رسند: «روزهای نخست که بنياد خيريه 
معلوالن ايرانيان را تشکيل داديم به فکر ارائه خدمات 
رفاهی به معلوالن بوديم. بعد از مدتی متوجه شديم 
که حــدود ۹۰درصد اين افراد هنرمند هســتند. از 
قاليبافــی و گليم بافی تا معرق و عروسک ســازی و 
ســاخت زيورآالت. قريب به ۲۰۰ نفر از افراد دارای 
معلوليــت را دور هم جمع کرديم و از طريق خّيران 
به تعداد قابل توجهی سرمايه اوليه داديم.» همين جا 
بود که کارآفرينی برای افراد دارای معلوليت دغدغه 
اصلی کلوشانی شــد. بعد از واگذاری سرمايه اوليه، 
حاال بايد به فکر بازار فروش محصوالت بود. کلوشانی 
می گويد: «در نمايشــگاه هايی که شهرداری مناطق 
برگزار می کرد، غرفه  می گرفتيم و به اين ترتيب بازار 
فروش محصــوالت را فراهم می کرديم. ۳ســال در 
بوستان های ملت و مجيديه غرفه داشتيم. نمايشگاه 
هنر زنــان دارای معلوليت در برج ميالد که ســال 
۱۳۹۷ به مدت ۱۰ روز برگزار شــد يکی از بهترين 

رويدادها برای بچه های ما بود که از شــهرداری 
جايزه هم گرفت.»

مهارت آموزى و اشتغالزايى
کارگاه خيابان پاسداران از سوی يکی 
از خّيــران در اختيار معلــوالن هنرمند 
قرار گرفته اســت. در اين کارگاه عالوه بر 
خياطی، معلوالن هنرهای ديگری از جمله 
پتينه کاری،  مجسمه ســازی،  سفالگری، 

موســيقی، خوشنويسی، نقاشی، معرق و... 
را توسط افرادی که دارای معلوليت هستند 

آمــوزش می بينند و محصــوالت و کارهای 
هنری خود را در همين کارگاه برای فروش ارائه 

می کنند. کلوشــانی ادامه می دهد: «با شيوع کرونا 
حضور اعضا در کارگاه کم شده و کارگاه خياطی فقط 

به دوخت ماسک که نياز ضروری اين روزهای جامعه 
اســت اکتفا کرده  و دوخت مانتــو و لباس متوقف 
شده است.» «خودکفايی و رفاه اجتماعی حق مسلم 
ماست» شــعار اعضای بنياد است. تمام تالش خود 
را بر اين گذاشته اند تا با تقويت مهارت های خود به 
توانمندی و خودکفايی برســند. می گويد: «از طريق 
بازارچه ها و جشــنواره ها بازار کار برای بچه ها فراهم 
می کنيم. بازارهای فصلی و غرفه ها مقطعی اســت. 
اگر بتوانيم بازار دائمی داشته باشيم که خودشان هم 
فروشندگی کنند، گام بزرگی در زمينه توانمندسازی 

افراد دارای معلوليت برداشته ايم.»

عرصه نمود توانايى ها
برگزاری تورهای گردشــگری تا قبل از شــيوع 
ويروس کرونــا يکــی از برنامه های بنيــاد بود که 
مدتی تعطيل شده اســت. کلوشانی می گويد: «تمام 
فعاليت هــای بنياد با کمک خّيران انجام می شــود. 
شــعبه ديگر بنياد در اســتان البرز با ۴۰۰ نفر عضو 
داير است. شعبه ديگری در سبزوار در آينده نزديک 
افتتاح می شود.» تأمين جهيزيه برای زوج هايی که هر 
دو معلول هستند، تأمين سيسمونی، اهدای ويلچر، 
راه اندازی صندوق قرض الحســنه و ايجاد بنگاه های 
اقتصادی زودبازده از ديگر فعاليت های بنياد اســت. 
کلوشانی ادامه می دهد: «تمام تالش ما در بنياد اين 
اســت که افراد دارای معلوليت حال خوبی را تجربه 
کنند و از توانايی خود در هر ســطح و اندازه ای که 

باشد برای بهتر شدن حالشان بهره ببرند.» 

مناسب سازى معابرم آرزوست! 
«علی کرمی کبير» نايب رئيس هيئت مديره 
بنياد خيريه معلــوالن ايرانيان می گويد: «اگر 
فرد دارای معلوليت بخواهد از خانه اش بيرون 
بيايد و به سرکار و شغلش برود، اول بايد يک 
ويلچر مناسب داشته باشد. هرکدام از معلوالن 
با توجه به نوع معلوليت و فيزيک بدنی به يک 
نوع ويلچر نياز دارند. در بنياد، کلينيک ويلچر 
راه اندازی شــده و به هرکدام از اعضا با توجه 
به نيازشان ويلچر داده می شود. بر فرض اينکه 
فرد معلول ويلچر مناسب داشته باشد و بتواند 

از خانه بيرون بيايد، بايد زيرســاخت درستی در شهر فراهم 
باشد که آن مناسب سازی اصولی معابر است. زمانی می توانيم 
بگوييم مناسب ســازی انجام شــده و به نتيجه رسيده که 
معلوالن را در بوستان، سينما، رستوران و پياده روها ببينيم. 
در حالی که معلوالن جسمی، حرکتی برای استفاده از اکثر 
عابربانک ها به دليل وجود پله با مشکل روبه رو هستند. برای 
تحقق شعار شهر دوســتدار معلوالن گام هايی برداشته شده 
است ولی هنوز تا رسيدن به استاندارد فاصله زيادی داريم.» 
کرمی کبير با بيان اينکــه معلوالن بزرگ ترين اقليت در هر 
جامعه ای هستند ادامه می دهد: «با توانمندسازی افراد دارای 
معلوليت در مشــاغل مختلف و ساير فعاليت های اجتماعی 
فرصت های برابر برای آنها در جامعه ايجاد می شود و آنها هم 
می توانند با مسئوليت پذيری در جامعه حضور داشته باشند.»

فروش ماسك هاى پارچه اى
درســت جلــو در کارگاه بنيــاد خيريه 
معلوالن ايرانيان، ميزی چيده شــده از انواع 
ماســک های پارچه ای، ترشی و شربت های 
خانگی، زيــورآالت دست ســاز و... که 
همگی حاصل زحمات اعضای بنياد 
اســت. «سوســن مرادی» يکی 
معلوليت عضو  دارای  افــراد  از 
بنيــاد، روی ويلچر نشســته 
اســت.  فروش  متصــدی  و 

می گويد که از ســال ۱۳۹۳ با بنياد آشنا 
شده اســت: «مســئول بازارچه های بنياد 
هســتم. کرونا که آمد بيشــتر کار ما به 
دوخت ماســک های پارچــه ای معطوف 
شــد. من هم مســئول فروش هستم. در 
کالس های آموزشــی بنياد مثل نقاشی و 
عکاسی هم شرکت می کنم. اعضای بنياد با 
وجود معلوليتشان خيلی فعال هستند. من هم 
هميشــه هر کاری که در توانم باشــد و از دستم 

برآيد انجام می دهم.»

برگزار می کرد، غرفه  می گرفتيم و به اين ترتيب بازار 
۳ســال در 
بوستان های ملت و مجيديه غرفه داشتيم. نمايشگاه 
هنر زنــان دارای معلوليت در برج ميالد که ســال 
 روز برگزار شــد يکی از بهترين 

رويدادها برای بچه های ما بود که از شــهرداری 

کارگاه خيابان پاسداران از سوی يکی 
از خّيــران در اختيار معلــوالن هنرمند 
قرار گرفته اســت. در اين کارگاه عالوه بر 
خياطی، معلوالن هنرهای ديگری از جمله 
پتينه کاری،  مجسمه ســازی،  سفالگری، 

موســيقی، خوشنويسی، نقاشی، معرق و... 
را توسط افرادی که دارای معلوليت هستند 

آمــوزش می بينند و محصــوالت و کارهای 
هنری خود را در همين کارگاه برای فروش ارائه 

می کنند. کلوشــانی ادامه می دهد: «با شيوع کرونا 
حضور اعضا در کارگاه کم شده و کارگاه خياطی فقط 

درســت جلــو در کارگاه بنيــاد خيريه 
معلوالن ايرانيان، ميزی چيده شــده از انواع 
ماســک های پارچه ای، ترشی و شربت های 
خانگی، زيــورآالت دست ســاز و... که 
همگی حاصل زحمات اعضای بنياد 
اســت. «سوســن مرادی» يکی 
معلوليت عضو  دارای  افــراد  از 
بنيــاد، روی ويلچر نشســته 

کالس های آموزشــی بنياد مثل نقاشی و 
عکاسی هم شرکت می کنم. اعضای بنياد با 
وجود معلوليتشان خيلی فعال هستند. من هم 
هميشــه هر کاری که در توانم باشــد و از دستم 

برآيد انجام می دهم.»

على كرمى كبير
نايب رئيس 

هيئت مديره بنياد 
خيريه معلوالن ايرانيان

سوسن مرادى
يكى از افراد داراى 
معلوليت عضو بنياد

  2000
نفر از افراد داراى 
معلوليت، تحت پوشش 
بنياد خيريه معلوالن 
ايرانيان هستند. 

  450
دانش آموز در ميان اعضا 
هستند كه تأمين تمام 
هزينه تحصيلشان با بنياد 
است. 

  850
نفر از اعضاى بنياد 
بانوان هستند كه از 
طريق فروش محصوالت 
صنايع دستى خودشان به 
درآمدزايى رسيده اند. 

  30
نفر از افراد داراى 
معلوليت در بخش ادارى 
بنياد مشغول به كارند. 

راحله عبدالحسينى 

منطقه3

تردد در اين محله براى سالمندان و معلوالن بسيار دشوار است
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دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح
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صفحه آرا

حسنى

سربااليی خيابان شهيد ميراسماعيلی ما را به ابتدای مسير کوهپيمايی و حاشيه رودخانه 
درکه می رساند؛ جايی که هيچ نشانی از شلوغی  شهر ندارد و آرامش و صفای طبيعت است 
که دل هر رهگذری را می ربايد. اگرچه کوچه باغ های قديمی درکه که به موازات رودخانه تا 
ارتفاعات البرز جنوبی امتداد دارند در تمام روزهای هفته پذيرای گردشگران و اهالی محله 
است اما فقط چند دقيقه قدم زدن در حاشيه رودخانه کافی ـ است تا انبوه زباله هايی که در 
گوشه گوشه رودخانه تلنبار شده ، لذت پياده روی در دل طبيعت شمال شهر را از بين ببرد. 
در انتهای کوچه موسوی مطلق با عبور از شيب نسبتًا تند يک مسير فرعی به حاشيه رودخانه 
می رسيم. کيســه های کوچک و بزرگی که با انواع و اقسام زباله های خشک و تر پر شده اند 
در چند نقطه از حاشــيه رودخانه جلب توجه می کند. کمی آن سوتر، گروهی از زباله گردها 
پس از يک روز کاری تن به آب زده اند و منتظرند زباله های بسته بندی شده را با خود حمل 
کنند. اگرچه باغ راه های درکه هم از هجوم زباله ـ گردها در امان نمانده اســت اما اهالی اين 
محله جمع آوری نشــدن مرتب زباله را متهم رديف اول دپوی زباله در کوچه ها و حاشــيه 
رودخانه می دانند. «ســيد احسان ميرعلی مرتضايی» دبير کارگروه سالمت و محيط زيست 
شوراياری درکه می گويد: «به دليل شرايط خاص کوچه ها و خيابان های محله که امکان    تردد 
خودروهای شــهرداری در آن وجود ندارد، جمع آوری زباله به يک معضل بزرگ تبديل شده 
اســت. اگرچه شهرداری جمع آوری زباله را با موتورهای سه چرخ انجام می دهد اما متأسفانه 
برخی روزها زباله ها باقی می ماند.» اما دپوی زباله در حاشــيه رودخانه که چهره زشــتی به 
طبيعت زيبای درکه می دهد متهمان ديگری هم دارد. مرتضايی ادامه می دهد: «زباله گرد ها 
و زباله فروش ها هم از اين شرايط، سوء استفاده و کوچه ها و حاشيه رودخانه را به محل دپوی 
زباله تبديل کرده اند. اما برخی از کارگران جمع آوری زباله که به صورت پيمانکاری با شهرداری 
همکاری می کنند و وظيفه شان جمع آوری زباله است در کوچه ها و حاشيه رودخانه زباله را 

تفکيک می کنند و همين موضوع به افزايش مشکل دامن می زند.»

 فاضالب  خانگى در كوچه رها مى شود
انباشت زباله در برخی معابر و حاشيه رودخانه تنها مشکل اهالی درکه نيست. 
ساکنان باالدست محله درکه هميشه با مشکل دفع فاضالب خانگی روبه رو بوده اند 
و همين معضل، پيامدهای ريز و درشت بسياری برای آنها به همراه داشته است. 
شبکه فاضالب شهری در محله درکه تکميل نشده و در نتيجه اهالی با حفر چاه 
و چاهک، فاضالب و آب مصرفی خانگی را دفع می کنند. «رضا رحيميان پور» از 
اعضای شوراياری درکه می گويد: «با اينکه لوله کشی شبکه فاضالب در بسياری 
از معابر و کوچه های فرعی انجام شده اما به دليل تکميل نشدن شبکه فاضالب 

شهری در محله اوين و محدوده بزرگراه چمران، شبکه فاضالب در محله ما هم تکميل نشده 
است. در نتيجه امکان اتصال به شبکه فاضالب شهری وجود ندارد و خانه ها با حفر چاه های 
جذبی و گاهی هم چاه سپتيک، فاضالب خانگی را دفع می کنند.» دفع فاضالب به اين روش 
نه تنها باعث تحميل هزينه های تخليه چاه در فواصل زمانی مختلف به اهالی شده، پيامدهای 

ديگری هم به همراه داشته است. در کوچه ياس، باريکه آبی که از کوچه های باالدست محله 
جاری شده و از دل کوچه می گذرد توجه  ما را به خود جلب می کند. رحيميان پور می گويد: 
«متأسفانه برخی از اهالی هم آب مصرفی خانگی را در جوی ها رها کرده اند. اين مشکل در 
روزهای گرم تابستان بيشتر به چشم می آيد. با گرم شدن هوا از فاضالب هايی که در کوچه  ها 

رها شده بوی بسيار بدی در معابر محله می پيچد.»

 رستوران ها متهمان ديگر ماجرا
مشکالت انباشــت زباله و بوی بد فاضالب در برخی کوچه های محله درکه به همين جا 
ختم نمی شود. لوله های پالستيکی و فلزی که از دل ديوارهای سنگ چين حاشيه روددره به 
رودخانه درکه راه باز کرده اند، روی ديگر اين مشکالت را نمايان می کند. از حاشيه رودخانه 
که به سمت باالدست محله پيش می رويم بر شــمار رستوران های حاشيه رودخانه افزوده 
می شود. اهالی می گويند همين رستوران ها از متهمان اصلی سرازير شدن فاضالب  به رودخانه 
هستند. در کوچه موسوی مطلق با «  هادی طاهری» يکی از اهالی درکه گفت و گو می کنيم. 
طاهری می گويد: «هجوم موش های فاضالب به حريم خانه های حاشيه رودخانه، 
امان همسايه ها را بريده. رستوران های غيرمجاز باالدست به دليل پر شدن زود به 
زود چاه های فاضالب، آب مصرفی خود را به رودخانه می ريزند و همين مسئله به 
افزايش شــمار جانوران موذی کمک می کند» اما فقط اين رستوران های حاشيه 
رودخانه نيستند که مسير لوله های فاضالب را به سوی رودخانه تنظيم کرده اند. 
بلکــه فاضالب برخــی از خانه های نزديک رودخانه هم بــا همين لوله ها به دل 
رود می ريزد. رحيميان پور می گويد: «متأســفانه فاضالب برخی از خانه ها هم به 
رودخانه می ريزد که خطر بزرگی برای محيط زيست به حساب می آيد. شوراياری 
مدت ـ هاســت پيگير تکميل شبکه فاضالب شهری به عنوان راهکار اصلی حل مشکل است 
و حتی با توجه به موقعيت جغرافيايی و شرايط خاص محدوده، پيشنهاد لوله گذاری شبکه 
فاضالب شهری در رودخانه درکه را به شرکت فاضالب داده ايم اما تا امروز خبری از تکميل 

شبکه فاضالب نشده است.»

  محله درکه و مسير زيبای کوهپيمايی آن به ارتفاعات جنوبی البرز، همواره 
پذيرای گردشگران و اهالی اين محله است. اما متأسفانه انباشت زباله در حاشيه 
رودخانه و برخی کوچه باغ ها، چهره اين مسير سبز و پر دار و درخت را مخدوش 
می کند. کيســه های پر از زباله که در نقاط مختلف حاشيه رودخانه جا خوش 
کرده  و زباله هايی که شــفافيت آب رودخانه را نشانه گرفته اند نه تنها معضلی 
برای اهالی درکه است بلکه تهديدی برای محيط زيست اين مسير گردشگری 
محسوب می شود. اهالی از تکميل نشدن شبکه فاضالب شهری و سرازير شدن 
فاضالب برخی رســتوران ها و خانه ها به دل رودخانه و حتی کوچه های محله 
گاليه دارند. سری به محله درکه زديم و در گفت وگو با اهالی محله و شوراياران 

ابعاد اين معضل را بررسی کرديم. 

منطقه1

حسن حسن زاده

پاسخ شركت فاضالب تهران
تكميل شبكه فاضالب 

تا پايان سال
اگرچه به دليل بافت سنگى 

زمين در منطقه يك و موقعيت 
جغرافيايى اين منطقه، مراحل 

اجراى شبكه فاضالب نسبت به 
ديگر مناطق تهران با دشوارى هاى 

بيشترى همراه است اما تالش 
براى تكميل عمليات اجرايى 

مطابق برنامه ريزى هاى طرح جامع 
فاضالب تهران صورت مى گيرد. 

عمليات اجراى شبكه فاضالب در 
محدوده محله هاى دركه، اوين، 
امامزاده قاسم(ع) و گالبدره در 

دست اجراست و تا پايان سال، 
تكميل و امكان بهره بردارى از 

شبكه  باالدست فراهم مى شود. 
اكنون اولويت نخست شركت 
فاضالب در منطقه يك تكميل 

خطوط اصلى و جمع كننده است. 

گاليه اهالى از انباشت زباله 
و سرازير شدن فاضالب در رودخانه دركه

دل رودخانه خون است!

رضا رحيميان پور
عضو شورايارى دركه

از روزگار رفته حكايت

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

دانســتن وجه تسميه بســياری از گره ها را باز 
می کنــد و با يک حســاب سرانگشــتی می توانيم 
دربــاره قدمــت و اصالت محلــه بيشــتر بدانيم. 
درباره ريشه شناســی نام محله کاشانک، «داريوش 
شهبازی» نويسنده کتاب تهران نامه به «ک» تصغير 
اشاره می کند و بيشــتر توضيح می دهد: «در وجه 
تســميه محله کاشانک نخســت ک تصغير توجه 
مــا را جلب می کند که شــبيه ســوهانک، ونک و 
کهريزک اســت که در گستره تهران اسامی زيادی 
را با اين نامگذاری می بينيم که با اين شيوه ساخته 
شده است. کاشــانک هم در واقع نامش را از کاشان 
کوچک گرفته اســت.» ماجرای نام کاشان کوچک 
در حافظــه تاريخــی اهالی محله به يــک روايت 
برمی گــردد. «ســعيد گــودرزی» از اهالی قديمی 
کاشانک در اين باره می گويد: «انيس الدوله، سوگلی 
ناصرالدين شاه از او می خواهد که زمين ها و امالک 
شهر کاشان را به او بدهد. ناصرالدين شاه هم برای 
برآوردن خواســته او، زمين های کاشــانک را به او 
می دهد و به همين ترتيب اينجا کاشــانک يا کاشان 
کوچک نام می گيرد.» هرچند ســوگلی ناصرالدين 
شاه در کاشانک، عمارتی نداشت اما کاشانک هم به 
دليل خوش آب و هوا و سرسبز بودن، همواره پاتوق 

ناصرالدين شاه و رجال قاجار بود. 

باشــد. در نگاه کلی در گستره تهران، هر کجا که آب 
و قناتی بــوده، قاعدتًا در اطراف آن تعــدادی از افراد 
ساکن شده اند.» شــهبازی طايفه های ديگر کاشانک 
را اين طور برمی شــمرد: «امينيــان، بياتی، ناطقيان و 
خيری از ديگر طوايف کاشانک هستند. طايفه ناطقيان 
در ديگر آبادی های شــميران مثل حصار بوعلی ديده 
می شود. برخی از اين خانواده ها طی سال های گذشته 
از لواسان، اوشان، فشــم و آهار به مرور وارد شميران 
شدند. بياتی ها از سربند آمدند.» قديمی های کاشانک 
به زراعت و باغبانی مشــغول بودنــد و محصوالت به 

غالت، بنشن و ميوه جات محدود می شد. 

وبا در كاشانك
کاشانک از جمله روســتاهايی است که بيشتر از 
بقيه روستاها در دوره قاجار از آن نام برده شده است. 
همسايگی کاشانک با نياوران و رفت وآمد ناصرالدين 
شــاه به نياوران باعث شــده بود که برخی از رجال 
درباری همچــون جهانگير ميرزاحسام الســلطنه از 
شــاهزادگان قاجار اينجا ســاکن شــدند. شهبازی 

طايفه هاى ساكن 
كاشانك

از محله های  کاشانک 
قديمی شميران است که 

شهبازی قدمت آن را اين طور توضيح می دهد: «به نظر 
می رسد که در اوايل دوره قاجار، برخی از طوايف عرب  
از وراميــن به تهران آمدند. بــه دليل اينکه آقا محمد 
خان قاجار با عرب های ساکن در ورامين ارتباط دوستی 
داشت و آنها به آقامحمدخان کمک های زيادی کردند. 
بنابراين بخش زيادی از آن طايفه را به تهران آورد که 
البته جوانان همراه سپاه بودند و بخشی از خانواده ها هم 
به تهران مهاجرت کردند. طائفه ای به نام طايی هم در 
اين مهاجرت در محله کاشــانک ساکن شدند که جزو 
نخستين ساکنان محله کاشانک به شمار می روند.» اما 
قدمت قريه کاشانک خيلی بيشتر از روزگار قاجار است. 
شهبازی اين طور دليل می آورد: «حضور طايفه طايی 
نخستين حضور و تشکيل روستای کاشانک نيست و 
نبايد فکر کنيم کاشــانک در همان دوران و در اوايل 
سلسله قاجار تشکيل شده اســت. من فکر می کنم با 
توجه به قناتی که در کاشــانک وجــود دارد و درخت 
چنار قديمی کاشانک، حتمًا پيش از آن هم کاشانک 
محل زندگی تعدادی از افراد بوده  . ممکن است تعداد 
ساکنان بسيار کم بوده باشد و روستايی تشکيل نشده  

می گويد: «منزل و باغ حسام السلطنه ميعادگاه اهل 
فضل و هنر مثل محمدتقی بهار و عارف قزوينی بود.» 
ســال ۱۲۶۹ و اوايل دوره حکومت ناصری، بيماری 
وبا در تهران شــايع شد. «محمدعلی خان سرتيپ» 
در روستای کاشانک چادر می زند و مشغول مداوای 
بيماران می شــود. محمدحسن خان اعتماد السلطنه 
در مرآت البلدان آورده است: «چون مردم دارالخالفه 
به واســطه ناخوشی از شهر به شــميرانات می روند، 
محمدعلی خان ســرتيپ را به نظم شــميرانات امر 
فرمودند و مشــاراليه دو چادر مريضخانه در کاشانک 
زده و يکی طبيب معين کرده که هريک از سربازان و 
سکنه دهات شميران مبتال به ناخوشی می شوند، در 
آنجا مشغول مداوا و معالجه شوند. برقراری اين پست 
هم فايده ای نداشــت و اندکی بعد در بعضی مناطق 
شــميران از قبيل تجريش، جماران، نياوران و ازگل 

نيز وبا بروز کرد.»

قبرستان قديمى كاشانك
روســتايی که برای خود قنات، مســجد، تکيه، 
گرمابه و قبرستان داشت، يک روستای تمام عيار بود. 
کاشانک هم از دســته همين روستاها بود. شهبازی 
می گويد: «در زمان قاجاريه، کاشــانک به 
واسطه امکاناتش به اندازه خودش شهرتی 
داشــت. آن زمان همه روستاها قبرستان 
نداشــتند. برخی اوقات روستاهای نزديک 
به هم مردگان را در يک گورســتان دفن 
می کردند.» مرحوم حجت بالغی در کتاب 
گزيده تاريخ تهران از «کرباليی حســن» 
ياد می کند که از درآمد کشــاورزی برای 
روشنايی مسجد و قبرستان وقفياتی دارد. 
«سعيد گودرزی» از اهالی کاشانک درباره 
قبرســتان می گويد: «اين قبرستان به قبرستان جوز 
درختک معروف اســت که بيش از ۳۰۰سال قدمت 
دارد. آخريــن افرادی که در اين قبرســتان به خاک 
ســپرده شدند، ۴ شــهيد انقالب اســالمی در سال 
۱۳۵۷بودند.» جوز در عربی به معنای گردو اســت. 
شــهبازی می گويد: «وقتی لهجه تهرانی را بررســی 
کنيــم کلماتی را از لهجه هــای مختلف مثل تاتی و 
عربی می توانيم ببينيم. يکی از رسوم قديمی که در 
قبرســتان جوز درختک برپا می شــد اين بود که در 
روز عاشورا از آبادی های اطراف دسته های سينه زنی 
و عزاداری به قبرستان می آمدند و تا ظهر عاشورا در 
قبرستان دور هم عزاداری می کردند و بعد از آن برای 
صرف ناهار ظهر عاشورا به تکيه خودشان می رفتند.»

تكيه، مركز قريه بود
مرکــز کاشــانک جايی اســت که امــروز به نام 
کوچه های تکيه و مســجد می شناســيم. آن حوالی 
مرکز روســتای کاشانک است. شــهبازی می گويد: 
«جمعيت کاشانک طبق آخرين آماری که حسينعلی 
رزم آرا پس از جنــگ جهانی دوم، در کتاب فرهنگ 
جغرافيايی ايران آورده اســت، ۳۲۲ نفر نوشته شده . 
جمعيــت ايــران در دوران قاجار کم بــود و برخی 
روســتاها با جمعيت ۳۰نفر تشکيل می شدند. مرکز 
روســتا هم معموًال جايی بود که تکيه و مســجد و 
گرمابــه قرار داشــت.» وقتی ده يا قريــه ای گرمابه 
دارد يعنی آب روان دائمی هم بايد داشــته باشــد. 
آب در کاشــانک از قنات رحمان آباد، قنات تکيه که 
چنار کهنسال کنارش هســت، قنات جوز درختک 
و قنات خانســفيد تأمين می شد. شهبازی می گويد: 
«تهــران ۲درخت به نام خــودش دارد؛ چنار و کاج. 
اکثر آبادی های شميران چنار دارند.» تکيه کاشانک 
از مکان های مذهبی و قديمی محله اســت که اوايل 
انقالب در آتش ســوخت اما به همت اهالی بار ديگر 
ســاخته شد. درباره آتش سوزی ۲ روايت وجود دارد. 
يکی اينکه کنار تکيه چنار قديمی هســت که درون 
آن حفره ای بود و مردم برای حاجت گرفتن شــمع 
روشــن می کردند و همين منجر به آتش سوزی شد 
و روايــت ديگر به انقالبی بودن جوانان محله مربوط 
می شــود و می گويند کميته ضــد خرابکاری قصد 
فروپاشــی پاتوق اهالی را داشت و اين مکان مذهبی 
را به آتش کشيد. اما ۳ روز بعد از آتش سوزی، اهالی 

برای ساختن دوباره آن دست به کار شدند. 

مرور هويت محله اى كه 
قدمتش به قبل از دوره قاجار مى رسد

مبتاليان وبا 
در مريضخانه 

كاشانـك

بن بست «مادر»! 
هـويــــت بـــرخی از کوچه پسکوچه ها و خيابان های شهرمان از افرادی 
گرفته شــده که در آن محل زندگی می کردند. خيابان و کوچه را به نام آنها 
می خواندند و کم کم اين نام ها ماندگار شــد و به روزگار ما رسيد. مثل همين 
بن بســت «مادر» در محله کاشانک شميران؛ بن بستی که شايد برای افرادی 
که حاال در برج های همين محله زندگی می کنند رمزگشــايی نشده باشد و 
ندانند که در اين بن بست به جای اين آپارتمان ها خانه حياط دار مادری بوده 
به نام «اشرف ســادات قيدی»؛ مادری خوش قلب و مهربان که گره گشــا و 
امين مردم بود. همه اهل محل به او مادر اشرف ســادات می گفتند. خانه مادر 
اشرف سادات با حياط بزرگ و درخت های سرسبزش داخل اين بن بست بود 
که حاال آپارتمان شــده و ديگر خبری از آن خانه نيست. مادر اشرف سادات 
زن مؤمنی بود و به دليل ســيادتش اهل محل نــذر او می کردند. مزار مادر 

اشرف سادات در قبرستان قديمی کاشانک است.

راحله عبدالحسينى

  هر جا آب روان و قنات بود، چند خانواده ای دور هم جمع می شــدند 
و زندگی را آغاز می کردند. ردپای همين ماجرا در هويت محله کاشانک 
هم ديده می شود. قريه ای از ۳۳ پارچه آبادی شميران که سابقه سکونت 
در آن به صدها سال پيش برمی گردد. نه تنها قنات های پرآب که درخت 
چنار کهنسال هم حکايت از شکل گيری زندگی در اين  آبادی دارد. حاال 
که فقط صدای نهرهای پرآب کاشانک در ذهن قديمی ها تداعی می شود 
و برج های سربه فلک کشيده و ســاختمان های سيمانی بر محله سايه 

انداخته  است. در اين گزارش از هويت محله کاشانک می گوييم. 

منطقه1

داريوش شهبازى
نويسنده كتاب 

تهران نامه
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كوى نصر امروز؛ گيشا سابق
هنوز اهالی قديمی محله «کوی نصر» اينجا را به اســم ســابقش می شناســند و با نام 
«گيشــا» انس بيشتری دارند. «مهسا شريف» مدير محله کوی نصر درباره وجه تسميه نام 
محله گيشــا سابق و شــکل گيری اين محله می گويد: «اين محله قبل از سال های ۱۳۳۰ 
بيابان بود و هيچ اثری از اين همه ساخت وســاز شــهری نبود. همين که تهران شــکل و 
شمايل شهری به خود گرفت محله گيشا هم ساخته شد. روی تپه های گيشا يک بنا برای 
نگهداری از بيماران اعصاب و روان بود که حاال به جای آن بزرگراه حکيم ســاخته شــده 
اســت. زمين های اينجا متعلق به ۲شــخص به نام های کيخسرو و شاپوريان بود. از ترکيب 
اسم اين ۲نفر اينجا به «کی شا» و بعد به گيشا معروف شد و پس از انقالب اسم محله به 

کوی نصر تغيير کرد.» 
او می گويد: «پل گيشا سابق قبل از انقالب برای سهولت در رفت وآمد در زمان  بازی های 
آســيايی تهران به صورت موقت ساخته شــد. به تازگی اين پل تخريب شد و اکنون شاهد 

تغييرات زيادی در خيابان های اين بخش از محله هستيم.» 

درياچه هنر؛ پاتوق ورزشكاران و دوستداران كتاب
تهران با همه جاذبه های طبيعی گردشــگری در گوشــه و کنارش جاذبه های دست 
ســاخته ای هم دارد. مثل درياچه هنر که در حدفاصل باغ هنر، باغ نمايش و باغ کتاب 
ســاخته شده اســت. مســير گذر فرهنگ، اين ۳مجموعه را به هم متصل می کند و در 
نهايــت به ميدان فرهنگ در اراضی عباس آباد می رســد. اين گذر از روی درياچه عبور 
می کند که قســمت شــرقی آن باغ کتاب، کتابخانه ملی و قســمت غربی آن باغ هنر 
و باغ نمايش اســت. ســکوت و هوای خوش عصرگاهی درياچه بهترين گزينه انتخابی 
ورزشــکاران و دوستداران کتاب است. معموًال ورزشکاران حرفه ای به صورت انفرادی در 
حال پياده روی و دويدن و تمرينات تخصصی هستند. اين درياچه حدود ۸ هزار مترمربع 
مساحت دارد. برای رفتن به اين درياچه بايد به مجموعه گردشگری، فرهنگی عباس آباد 

در بزرگراه حقانی برويد. 

منطقه3گردشگرى

زهرا كريمى منطقه2

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 مدير مسئول: نيلوفر قديری

 شورای سردبيری: مهدی  عليپور
                            سروش جنابی
                             زکيه سعيدی

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / ميالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح:  منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان/ فهيمه شيرازی
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مرضيه موسوی/ راحله عبدالحسينی
سحر رمضانعلی پور/ حسن حسن زاده

ميز گفت وگو

شهردار ناحيه 10 منطقه يك خبر داد: 
كاشت 4هزار اصله درخت 

تا پايان سال
ناحيه ۱۰  تهران  ناحيه  شمال شــرقی ترين 
منطقه يک است با محله های شهرک شهيد 
محالتی، قائم و ســوهانک. شهرداری اين ناحيه 
همزمان با بازگشــايی مدارس و تداوم شــيوع 
ويروس کرونا در تعامل بــرای برپايی کارگاه های 
برای  آنالين  به صورت  آموزشی زيســت محيطی 
دانش آموزان است. با «امير ليالز» شهردار ناحيه 
۱۰ منطقه يک دربــاره فعاليت ها در اين محدوده 

گفت وگو کرده ايم. 

با    چه شــد کــه 
در  صبا  صهبای  مدرســه 
مشارکت  محالتی  شهرک 
حوزه  در  آنالين  آموزشی 
آغاز  را  زيســت محيطی 

کرديد؟ 
موضوعــات  از  برخــی 
شــهری نياز به فرهنگســازی دارد. به عنوان نمونه 
اجــرای طــرح کاپ. متوجه شــديم که مدرســه 
دخترانه صهبای صبا در شــهرک محالتی بســتر 
آموزشی آنالين خوبی دارد و با توجه به درخواست 
مديريت محله آموزشــگران در ســاعت خاص به 
مدرســه می روند و با هدف آموزش کاهش پسماند 
در منــازل و آموزش های زيســت محيطی طرح در 
حال اجراست. اين ناحيه حدود ۲۷ مرکز آموزشی 
دارد و چنانچــه طرح با اســتقبال مواجه شــود و 
ســاير مدارس نيز درخواست آموزش داشته باشند 
در ســاير مدارس نيز اين کارگاه های آنالين برگزار 

خواهد شد. 
  شرايط کرونايی چه تغييراتی در مديريت 

ناحيه ايجاد کرده است؟ 
قاعدتــَا با شــيوع ويروس کرونا شــهرداری هم 
ملزم بــه رعايت پروتکل های ابالغی اســت و چون 
حوزه خدمات شــهری ارتباط تنگاتنگی در کنترل 
ايــن ويروس دارد مــا حتی پرکارتر هم شــده ايم. 
جمع آوری زباله، رفت و روب های شهری، رسيدگی 
بــه اماکن عمومــی مثــل ايســتگاه های اتوبوس 
و بوســتان ها، فعاليــت گروه های شســت وشــو و 
ضدعفونی کننده حجم کاری شان بيشتر از قبل شده 

است. 
  اين ناحيه، ۲بافت شهرکی و سنتی دارد. 
با مشکل  اقدامات  انجام  و  برای مديريت شهری 

مواجه نمی شويد؟ 
تقريبًا ۷۰درصد ناحيه را شهرک های محالتی، 
قائم، الله، کوثر و آتی ســاز تشکيل داده اند و بافت 
سنتی آن مربوط به محله سوهانک است و معموًال 
محله ســوهانک به دليل  ترددهای غيرمحلی برای 
اجرای طرح های فرهنگــی، پايلوت در نظر گرفته 
می شود. خوشــبختانه فعاليت در ناحيه مانند هر 
سال با روند خوبی در حال انجام است و پروژه های 
در اولويت در ناحيه بهســازی شــبکه روشــنايی 
خيابان هــای ناحيــه و عمليات بهســازی و ايجاد 
گسترش فضای سبز رفيوژ فضای سبز بلوار ارتش 
با کاشــت ۴ هزار اصله درخت های شــهری گلدار 
با گونه توری اســت که تا پايان سال انجام خواهد 

شد. 

بازارچه سنتى 
فرهنگسراى ملل

فرهنگســرای ملل روزهای پنجشــنبه 
و جمعه هر هفته ميزبــان هنرمندان و 
شــهروندان در بازارچه سنتی هنر است. 
«مريم صالحــی» مديــر روابط عمومی 
فرهنگسرا با بيان اين خبر گفت: «هدف 
از برپايی بازارچه هنرهای خانگی و دستی 
عرضه انــواع محصوالت صنايع دســتی 
هنرمنــدان منطقه شــامل زيــورآالت، 
انواع  استان ها،  تابلوهای هنری، سوغات 
تزيينی و دکوراتيو است.»  ســنگ های 
بازارچــه ايوان هنر در ايوان فرهنگســرا 
ســاعت ۹ تا ۲۰ روزهــای پايان هفته 
بــا رعايــت فاصله گــذاری اجتماعی و 

پروتکل های بهداشتی برپا می شود. 

شاهنامه خوانى
نشست های کتابخوانی و شاهنامه خوانی 
فرهنگسرای فشم در ايام همه گير شدن 
ويروس کرونا در فضــای مجازی برگزار 
می شــود. اين نشســت ها و جلسه های 
هم انديشــی با هدف تبــادل اطالعات و 
به اشــتراک گذاشتن تجربيات با حضور 
شاعران و دوســتان اهل ادبيات، برگزار 
می شود. عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بيشتر می توانند با فرهنگسرای فشم به 

شماره ۲۶۵۰۴۵۳۵ تماس بگيرند. 

مسابقه «حماسه حسينى»
کتابخانــه داوديه به مناســبت اربعين 
حســينی مســابقه کتابخوانی با عنوان 
«حماسه حســينی» را برگزار می کند. 
«شــيوا علی عســگری» مدير کتابخانه 
داوديــه با بيان ايــن خبر گفت: «هدف 
از برپايــی اين مســابقه  ترويج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی و گســترش و تعمق 
شــناخت شــهروندان از الگوهای دينی 
اســت. عالقه منــدان می تواننــد کتاب 
حماسه حسينی شهيد مرتضی مطهری 
را مطالعــه کنند و از ۷ تــا ۱۷ مهر ماه 
طــی ۱۰ روز به ســؤاالت مســابقه در 
صفحه اينســتاگرام کتابخانه به نشانی 
library_davoodiyeh پاسخ دهند. 

روزنه هاى زندگى
سلســله کليپ های آموزشی، انگيزشی 
و روان شناســی از مجموعــه توليدات 
تصويــری هر هفتــه در فضای مجازی 
فرهنگسرای ابن ســينا منتشر می شود. 
«ســارا هوشــمند» مدير روابط عمومی 
فرهنگســرای ابن سينا با اعالم اين خبر 
گفت: «اين کليپ ها با هدف پيشگيری 
از شــيوع ويــروس کرونــا به صــورت 
مجــازی در کانال تلگرامی فرهنگســرا 
منتشــر می شــود. هر هفته يک کليپ 
بــا موضوعات مختلف بــا حضور خليل 
ســيدزاده روان شــناس به همراهان و 
اعضای فرهنگســرای ارائه می شــود.» 
اهالــی بــرای دريافت ايــن کليپ ها و 
کسب اطالعات بيشتر می توانند با واحد 
آموزش فرهنگســرای ابن سينا با شماره 

۸۸۰۸۸۳۰۱ تماس بگيرند. 

فرهنگسراها


