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محله نواب و خاطراتش هنوز هم بــرای تهرانی های قدیم و آنها که در 
دل کوچه پسکوچه خاکی آن مویی سپید کرده اند، طعم انار می دهد. این 
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گذری کوتاه در مرکز جامع 
کاهش آسیب بانوان »نور سپید هدایت« 

در ضلع شمال غربی بوستان شوش ساختمانی سفید با درهای بزرگ قرار دارد که رویش تابلوی 
مددســرای بانوان منطقه 12 نصب شده است. این مددسرا تنها مرکز جامع کاهش آسیب بانوان 
نور سپید هدایت است که زیر نظر ســازمان بهزیستی فعالیت می کند. در چنین فضایی وجود 
مرکــزی که زنان معتاد از آن به عنوان خانه امن یــاد می کنند، دل ها را قرص می کند به این که 

مسئوالن می دانند در این بوستان چه خبر است...

تنها خانه امن بانوان آسیب دیده
بررسی وضعیت نگران کننده 

خانه هنرمندان در پی کاهش شدید درآمد

ماجرای این روزهای خانه هنرمندان از آن ماجراهایی است که نه دوست دارید درباره اش بشنوید 
و نه چیزی بخوانید. باغ دلگشــای هنرمندان حدود 7 ماه است که وضعیت خوبی ندارد. آنقدر 
که چند وقتی اســت صحبت از تعطیلی اش می شود. اســفند ماه سال گذشته و با اعالم رسمی 
 ورود کرونا به ایران، فعالیت های خانه هنرمندان هم مثل بسیاری دیگر از مجموعه های فرهنگی، 

متوقف شد. 

چراغ این خانه روشن می ماند، اگر... 
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بازآفرینی هویت بلدیه
احیای »خانه شهر« به روایت 

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 12

صفحه 8

صفحه 7 صفحه 12

12
 11

10 7 6 مناطق 



3 یکشنبه  6 مهر 1399   شماره 771 2 12 یکشنبه  6 مهر 1399   شماره 771 
 11

10 7 6 مناطق 
12

 11
10 7 6 مناطق 

اســتاندار تهران در جلســه شورای 
هماهنگی مبارزه با موادمخدر تهران با 
اشاره به ایجاد آسیب های اجتماعی خرد و 
کالن در ســایه اعتیاد از تخریب 94 خانه 
جرم خیز در محله های شوش و هرندی خبر 
داد.  »انوشیروان بندپی« در مورد وضعیت 
برخی خانه ها در محله های هرندی، شوش و 
مولــوی اظهار کرد: »94 خانــه بیغوله در 
محله های هرندی، شوش و مولوی به محل 
وقوع جرم تبدیل شده و با توجه به ناایمن 

بودن آنها مکاتبات الزم با شهرداری تهران انجام می شود تا براساس ماده 55 
به تخریب این منازل اقدام شود.«

او با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه با توجه به تأکید مقام معظم رهبری 
برنامه کاملی در زمینه رفع آســیب های اجتماعی مبنی بر تقویت اقدامات 
اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شد تا شرایطی فراهم شود که افراد دچار 
اعتیاد نشــوند، اظهار داشت: »با توجه به اینکه فرد معتاد دچار آسیب های 

جسمی  و روانی می شود، از نظر روحی هم 
نیــاز به اقدامات اجتماعــی دارد. بر همین 
اســاس برخی دســتگاه ها مکلف شدند تا 
اقداماتی را برای توانمندسازی و اجتماع پذیر 

کردن آنها انجام دهند.«
بندپی ادامه داد: »طبق قانون، شهرداری 
تهران مکلف به ایجاد ظرفیت برای نگهداری 
6 هــزار معتاد متجاهر اســت که مقرر بود 
ظرفیت نگهداری 2 هــزار معتاد را فراهم 
کنند، اما این امر محقق نشده و شهرداری 
باید این وظیفه قانونی را به سرانجام برساند.« فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
هم در این رابطه از پلمب 135 خانه در محله هرندی طی یک سال گذشته 
خبــر داد و گفت: »این خانه ها 830 اتاقک داشــتند که محل وقوع جرائم 
مختلف و آســیب های اجتماعی بود.« سردار »حسین رحیمی«  با تأکید بر 
ضرورت حمایت مســئوالن دستگاه قضایی اظهار داشت: »این منازل نباید 

مجدداً باز شوند و توقع داریم مسئوالن در این زمینه کمک کنند.«

تیتر یک

94 خانه جرم خیز در محله های هرندی و شوش تخریب می شود

5 هزار تن آسفالت ریزی در معابر مرکزی تهران 
شهردار منطقه 11 تهران گفت: بیش از 5 هزار تن تراش و روکش آسفالت و لکه گیری در 

معابر محله های مرکزی شهر تهران تا پایان سال جاری اجرا می شود. 
»نصراهلل آبادیان« هدف از اجرای این طرح را توسعه محله ای برشمرد و گفت: »این پروژه ها 
جزء پروژه های کوچک مقیاس است که از سوی معاونت فنی و عمرانی این منطقه و تا پایان 

سال در تمام محله ها و معابری که مشکل آسفالت داشته باشند، انجام خواهد شد. 
آبادیان ادامه داد: 2564 تن لکه گیری در نواحی این منطقه در دست انجام است و تراش 
و روکش آســفالت نیز در خیابان انبار نفت حد فاصل میــدان بهداری تا خیابان هالل احمر 
به صورت سراســری و به میزان 2080 تن، در خیابان پاســتور حد فاصل خیابان اردیبهشت 
و 12 فروردیــن به میزان 58 تن و در محوطه بیمارســتان روزبه به میزان 360تن از جمله 

اقدامات معاونت فنی و عمرانی این منطقه است. 
به گفته شهردار منطقه 11، تا پایان امسال اجرای بهسازی در خیابان های کارگر جنوبی، 

کاشان، قلمستان، غفاری، مهدی  زاده و دیگر معابر اصلی منطقه در برنامه کاری قرار دارد. 

انجام عملیات پیاده روسازی در معابر منطقه 7
معــاون فنی و عمــران شــهرداری منطقــه 7، از 
اجــرای عملیات پیاده روســازی در این منطقه با هدف 
 بهســازی و مناسب سازی شــریان های اصلی خبر داد. 
»جواد خســروی« با بیان این مطلب افزود: »با توجه به 
اینکه این منطقه در قلب پایتخت واقع شده و شهروندان 
زیــادی در طــول روز در آن  تــردد می کنند، عملیات 
کف سازی و پیاده روســازی با هدف بهبود عبور و مرور 

عابران پیاده اجرا می شود. 
وی در ادامــه افــزود: »بــه دلیل اینکــه برخی از 
مسیرهای پیاده در منطقه نیاز به اصالح و زیرسازی داشتند، پس از بررسی های کارشناسانه، 
مناسب ســازی پیاده روهای اساسی منطقه از قبیل خیابان های دماوند، شهید قدوسی، ضلع 
شــمال و جنوب خیابان طالقانی و خیابان های خواجه نصیرالدین طوسی و هویزه در دستور 

کار شهرداری منطقه قرار گرفت.«
به گفته معاون فنی و عمران شهردار منطقه 7 پیاده روهای شهری نقش مؤثری در افزایش 
سالمت شهروندان دارند و با اجرای پروژه هایی از این دست می توان امنیت شهروندان را برای 

عبور و مرور تضمین کرد. 

چهره
کیوان آراسته، کارآفرین محله حشمتیه

سرای محله، فضایی 
برای کارگاه کارآفرینی

یادداشت

به مناسبت روز جهانی سالمند
رویارویی خردمندانه 

با بحران سالمندی

منطقه7

منطقه17

دنیای مدرن بیش از گذشــته با سالمندی 
مواجه اســت و به مرور همه خانواده ها درگیر 
مراقبت و نگهداری از ســالمندان خواهند بود. 
درگیری های دوره ســالمندی متنوع و متعدد 
اســت و اگر با بلوغ و تدبیر الزم همراه نباشد، 
می توانــد وجهه و دســتاوردهای ســال های 

گذشته فرد را تحت شعاع خود قراردهد. 
معروف تریــن  از  اریک ســون«  »اریــک 
نظریه پردازان شــخصیت در این باره می گوید 
هر ســالمند در زندگی با بحران مهم و جدی 
روبه رو است که از آن با نام یکپارچگی در برابر 
سرخوردگی یاد می کند. اریک سون با توجه به 
افول و ناتوانی جسم یادآور می شود که عمده 
فعالیت های فردی و اجتماعی سالمند به طرز 
چشمگیری کاهش می یابد، روابط و تعامالت 
اجتماعی و حتی خانوادگی کمرنگ می شــود 
و فرد در این مرحله به مرور زندگی گذشــته 
خود می پردازد و این مرور احساسات و عواطف 
خوب یا ناخوشایندی را ایجاد می کند. و همین 

امر باعث بسیاری از سرخوردگی ها می شود. 
احساس ســرخوردگی و درماندگی سبب 
بــروز رفتــار و انتظاراتی می شــود که برای 
افــراد پیرامونی با حســی از طلبکاری تجربه 
می شــود. گاه رفتاری طلبکارانــه را از گروهی 
از ســالمند می بینیم که در گذشــته چندان 
پررنگ نبوده اســت. این مهرطلبی اغراق آمیز 
مناســبات والد و فرزند را برهــم می زند و گاه 
احساس گناهی سنگین برای اطرافیان ایجاد 
می کند. از طرف دیگر سالمندانی را می بینیم 
که همچنان استقالل خود را حفظ کرده اند و 
دغدغه ای برای جذب و کسب حمایت افراطی 

از فرزندان خود ندارند. 
اریک ســون معتقد است اگر ســالمند در 
مرحله مرور گذشــته زندگی خــود به حس 
رضایت و واقع بینی برســد و هر آنچه رخ داده 
با نگاه ســرزنش آمیز و انتقادی به خود نسبت 
ندهد، به بصیرت و روشن بینی می رسد و کمتر 
حس نارضایتی از عمر تلف شده خواهد داشت. 
آنگاه به خردمندی که دستاورد موفقیت آمیز 

بحران میانسالی است، می رسد. 
ســالمند خردمند و فرزانه رابطه خود را با 
فرزندان و اطرافیان خود به شایستگی مدیریت 
می کنــد و دچار توقعات و انتظــارات افراطی 
از فرزندان خود نیســت. وقتــی روابط بر پایه 
عشق متقابل باشد نه وابستگی خفقان آور، اگر 
مراقبت و خدماتی هم از سوی فرزندان انجام 
می شــود، با تمایل و رغبت اســت. سالمندی 
مرحله ای مهم اســت که انســان با تالشــی 
امیدوارانه برای یافتن ارزش و معنای زندگی، 
خــود را آماده روبه رو شــدن با مرگ می کند؛ 
تالشی که گاه به اشــتباه از خردمندی فاصله 
می گیرد و از ضعف و درماندگی پر می شــود و 
در بیشتر موارد دچار دریافت حقیرانه  محبت و 

جلب توجه می شود. 
بــا وجود اهمیــت این مقطــع از زندگی، 
چندان برنامه های آموزشــی هدفمندی برای 
آماده سازی سالمندان برای رویارویی با بحران 
سن خود وجود ندارد و مسلمًا سازماندهی این 

آموزش ها بسیار ضروری است. 

غربالگری کودکان کار در منطقه 7
کودکان کار یکی از گروه های در معرض خطر ویروس 
کرونا هستند. از آنجا که این کودکان توانایی مالی خرید 
ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی را هم ندارند و تمام 
روز را در خیابان ســپری می کنند، خطر ابتالی آنها به 
کرونا زیاد اســت. حاال رئیس اداره آسیب های اجتماعی 
منطقه 7 از انجام تست کووید19 کودکان کار و خیابان 

این منطقه خبر داده است. 
»قاسم بذرافشــان« توضیح داده اســت: »همزمان 
با شــیوع ویــروس کرونا و اجرای طــرح فاصله گذاری 
اجتماعی، معاون حمایت های سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی به همراه مدیر 
اداره پیشــگیری از آسیب های اجتماعی شــهرداری تهران از مرکز پرتو این منطقه بازدید 

کردند.«
طی این بازدید تیم پزشکی اعزامی سازمان خدمات اجتماعی ازکودکان کار و خیابان این 

مرکز تست کرونا گرفتند. 

کارآفرین کسی اســت که بتواند با به 
کارگیــری افــراد جویای شــغل، یک 
کسب وکار جدید ایجاد کند. او نه تنها باید به 
هنرجو آموزش دهد تا کار یاد بگیرد، بلکه باید 
بــرای او موقعیت شــغلی ایجاد کنــد. این 
هنرجویــان با شــروع کار در همــان کارگاه 
کارآفرینی یا در کارگاه های تولیدی دیگری که 
به آن معرفی می شــوند، حقوق ثابت دریافت 

می کنند و تحت بیمه قرار می گیرند. 
 از نظــر مــن کارآفرینی یــک موقعیت 
سودآور برای هر دو طرف است. به این ترتیب 
که کارآفرین با اســتخدام هنرجویان و افراد 
جدیدی که به آنها  کاری را آموزش داده است، 
موفق می شود کسب و کار خود را گسترده تر 
کند و از ســوی دیگر، هنرجو با داشتن یک 

شغل می تواند زندگی اش را اداره کند. 
امروز تعداد کارگاه های کارآفرینی و افراد 
کارآفرین در محله های مختلف تهران بیشتر 
شده است که اتفاق خوبی است. از طرف دیگر، 
شــهرداری ها و  ســراهای محله فضایی برای 
ایجاد این کارگاه ها به وجود آورده اند که بسیار 
مثبت است. هزینه اجاره یک کارگاه به صورت 
معمول بسیار باالست و افرادی که قصد انجام 
این کار را دارند، نمی توانند از عهده آن برآیند. 
اما در شهرداری و سراهای محله این کارگاه ها 
با قیمت پایین در اختیار افراد قرار می گیرد و 

می توانند کار تولید را پیش ببرند. 
هرچند اکنون به دلیل گران شدن مواد 
اولیه هزینه تولید هم باال رفته است، اما کار 
را پیش برده ایــم و امیدواریم بتوانیم آن را 
ادامه دهیم. من در سرای محله 
را  افرادی  موفق  حشمیته 
برایشان  آموزش داده ام و 
شغل ایجاد کرده ام که این 
کار حس بسیار خوبی دارد 
و مطمئنم افراد دیگری 
هم که ایــن کار را 
انجــام می دهند، 
این حس خوب 
تجربــه  را 

کرده اند. 

نرگس حق جو
کارشناس ارشد روان شناسی
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شهردار منطقه 10 در نشست با خبرنگاران اعالم کرد
افتتاح 30 پروژه شهری تا پایان آبان ماه 

برای تأمین رفاه شــهروندان و همچنین ســاماندهی و اجرای 
پروژه های کوچک مقیاس 30 پروژه شهری تا پایان آبان ماه سال 

جاری در منطقه 10 افتتاح می شود. 
برای ایجاد مشارکت و تعامل و دو سویه میان مجموعه مدیریت 
شهری و اصحاب رسانه نشست صمیمانه ای میان شهردارمنطقه 
10 و خبرنگاران در ساختمان ستادی شهرداری این منطقه برگزار 
شد. در این نشست شــهردار منطقه با اشاره به اجرای 30 پروژه 
شهری تا آخر آبان درباره اهمیت نقش رسانه ها در انعکاس اخبار 
متناسب با شــرایط حاکم بر جامعه و نیاز روز گفت: »از نقدهای 
رسانه ها به ویژه نشریات محلی می توان بهره برداری مطلوب داشت. 
اگر نقدی باشــد قطعًا ضعف کار و مشکالت زیر بنایی به سرعت 
دیده و رفع می شــود و اگر هم تعریفی باشد در واقع شرایط خدمت 

به مردم فراهم شده و از طریق انعکاس آن می توان به مردم اطالع رسانی کرد.«
»مجید رباطی« در ادامه به مســکونی بودن بافت منطقه 10 اشــاره کرد و آن را یکی از 
ویژگی های مثبت منطقه دانست و گفت: »همین یک دست بودن بافت باعث مشارکت اهالی 
در بسیاری از برنامه های مدیریت شهری می شود و در واقع روحیه مشارکت پذیری در میان 
آنها نهادینه می شــود. به همین دلیل از زمان ورودمان به منطقه 
در 2 بخش کوتاه مدت و میان مدت برای اجرای طرح های شهری 

برنامه ریزی کردیم.« 
رباطی در ادامه به اجرای 30 پروژه مهم شهری با اعتبار 120 
میلیارد ریال برای اجرای طرح های کوچک مقیاس محلی اشــاره 
کرد و افزود: »ساماندهی میدان جمهوری، اجرای پروژه گذر پشت 
بزرگراه نواب و ساماندهی رفیوژ میانی خیابان امام خمینی)ره( از 

مهم ترین پروژه های کوچک مقیاس منطقه است.«
توسعه ســرانه فضای ســبز، پیاده راه سازی، ســاخت مسیر 
دوچرخه، ســاماندهی و مناسب سازی بوســتان ها و ایستگاه های 
اتوبوس تندرو برای تسهیل در  تردد معلوالن و سالمندان از دیگر 
طرح های کوچک مقیاســی است که شــهردار منطقه 10 در این نشست به به اجرای آنها 

اشاره داشت. 

میز خبر

  2564
تن لکه گیری در نواحی منطقه 6 
در دست انجام است و تراش 

و روکش آسفالت نیز در خیابان 
انبار نفت حد فاصل میدان 
بهداری تا خیابان هالل احمر 
به صورت سراسری انجام 

می شود. 

5
 کیلومتر عملیات مسیر 

دوچرخه سواری و پیاده راه سازی 
برای اجرای پروژه های 

خردمقیاس محلی در منطقه 10 
اجرا شده است. 

14
مورد اصالح هندسی معابر در 
منطقه 10 برای تأمین رفاه 

حال شهروندان و رفع گره های 
ترافیکی انجام شده است. 

آموزش »زبان اشاره« 
در فرهنگسرای خانواده 

دوره آموزشــی »زبان اشــاره« توسط 
مدرســان انجمن ملی زبان اشاره ایران با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، چهارشنبه 
2 مهر همزمان با روز جهانی »زبان اشاره« 
و شعار »زبان اشاره ایرانی برای همه« در 

فرهنگسرای خانواده برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی فرهنگســرای 
خانواده، این دوره بــا هدف آموزش زبان 
اشاره به متقاضیان و دوستداران ارتباط با 
گروه ناشنوایان در 4 سطح تشکیل خواهد 

شد. 
پــس از پایــان دوره  بــه داوطلبــان 
گواهینامه رســمی از ســوی انجمن ملی 
زبان اشــاره ایران و فرهنگسرای خانواده 

اعطا می شود. 
عالقه منــــــدان بـــــرای کســــب 
 اطالعــات بیشــتر می توانند به نشــانی 
 Farhangsara_khanevade @ یــا

insla.ir @ مراجعه کنند. 
خیابــان  در  خانــواده  فرهنگســرای 
سیدجمال الدین اســدآبادی )یوسف آباد(، 
خیابان بیســت و یکم، بوســتان شــفق 
واقع شــده اســت. عالقه مندان می توانند 
برای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره  

88712839 تماس بگیرند. 

خبر ویژه
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میــدان  ســاماندهی   
امام خمینــی)ره( امروز در چه 

مرحله ای است؟ 
طرح ســاماندهی میــدان امام 
خمینی)ره( امروز در ابعاد مختلف 
دنبال می شود، از احیای شخصیت 
تاریخی و هویت این میدان گرفته 
تا آرام ســازی ترافیــک و اصالح 

هندسی آن. 
 بازگشت به هویت تاریخی در میدان 
امام خمینی)ره( چگونه دنبال خواهد شد؟ 

تاریخچــه میــدان امام خمینــی)ره( به 
دوره تغییر حصار تهران از حصار طهماســبی 
بــه حصار ناصــری بر می گــردد و از این رو، 
هویــت این میدان به نوعی بــا ورود تجدد و 
ساختارهای سازمانی و اداری جدید در کشور 
گره خورده اســت. یکــی از مهم ترین ارکان 
احیای ابعاد تاریخی میدان، بازسازی عین به 
عین ساختمان بلدیه قدیم یا همان خانه شهر 
است که با جدیت از سوی شهرداری تهران در 
حال پیگیری و اجراست. ساختمان بلدیه یکی 
از ارکان هویت بخش این میدان واجد ارزش و 
حامل بخشی از خاطرات جمعی تهرانی هاست 
و ما می کوشــیم با بازآفرینی و ســاخت این 
مجموعه که در دهه 40 به طور کامل تخریب 
شــده بود، خاطرات مردم شهر و ویژگی های 
تاریخی میدان امام خمینی)ره( را زنده کنیم. 
 مردم سالیان سال است که به اجرای 
این پروژه چشم دوخته اند، علت این همه 

تأخیر چیست؟ 
ســال 95 ساخت ساختمان بلدیه با هدف 
احیای ابعــاد تاریخی میدان امام خمینی)ره( 
طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 در دستور کار 
شهرداری منطقه 12 و شهرداری تهران قرار 
گرفت. هرچند عملیات اجرایی پروژه به دلیل 
برخی مشــکالت اعم از مسائل پیش آمده در 
خصــوص مالکیت زمین به کندی پیش رفت 
تا اینکه به مدت 3 سال تقریبًا شاهد تعطیلی 
پروژه بودیم. اما امروز در سایه توجه شهرداری 
تهران و حمایت های اعضای شــورای شــهر، 
شــاهد از سرگیری روند اجرای پروژه هستیم 
و و امیدواریم بلدیه تهران یا همان خانه شهر 
به سرعت تکمیل شود و مورد بهره برداری قرار 

گیرد. 
با ساخت ساختمان   
بلدیــه چــه اتفاقاتی در 
شهر  میدان  تاریخی ترین 

رخ می دهد؟ 
اهمیت ســاخت 

ســاختمان بلدیــه در بازگرداندن 
هویت و شــخصیت تاریخی میدان 
اســت و در مقابل این ســاختمان 
شــکل گیری یک عرصــه عمومی 
با کارکرد  شــهری در همســازی 
عمومی آتــی این بنا، عرصه میدان 
امــام را به یکی از بــا اهمیت ترین 
فضاهای انسانی شهروندگرا در شهر 

تهران بدل خواهد کرد. 
 برای آرام سازی میدان چه اقداماتی 

در دست اجراست؟ 
طرحی که از ابتدای امسال تا به حال اجرا 
شده طرح ساماندهی ترافیکی و پیاده راه سازی 
عرصه شــمالی میدان امام خمینی)ره( است. 
تغییر جریان ترافیک در ایــن محدوده تا به 
حال رخ داده و در تالشیم تا با اصالح کفسازی 
عرصه شمالی، شاهد ایجاد یکی از عرصه های 
پیاده راهی واجد ارزش در تهران باشــیم که 
مردم بتوانند با حضور در این پیاده راه خاطرات 
خوش گذشــته را فارغ از ترافیک سرسام آور 
میدان و ترس از بروز هر حادثه ای مرور کنند. 
 این پیاده راه ســازی در راســتای 
اولویت های کالن شهرداری تهران در حوزه 

توسعه پیاده راه ها صورت می گیرد؟ 
مدیریت شهری تهران نگاه 
ویژه ای به موضوع پیاده راه ها و 
انسان مداری در توسعه شهری 
دارد. این نگاه نوید زندگی آرام 
و انســانی را برای شهروندان 
در محله ها و مناطق بزرگ و 
کوچک شــهر دارد؛ موضوعی 
که سال های سال در سایه نگاه 
مدیریت شهری به پروژه های 
کالنشــهری و توســعه افسار 
شده  فراموش  شهر  گسیخته 
بود. توسعه پیاده راه ها و توجه 
به حمل ونقل انسان محور در 
منطقه 12 یکی از اولویت های 
اصلی شهرداری منطقه است 
و می کوشــیم زمینــه حضور 
مــردم به صورت پیــاده را در 
منطقه بیش از گذشته فراهم 
منطقه 12  کنیــم، چراکــه 
به عنوان قلــب تاریخی تهران 
از ظرفیت های گردشــگری 

است  برخوردار  بســیاری 
که ناشــناخته مانده اند و 

علــت آن، غلبه ســهم 
خودروها بر انســان ها 

در توســعه شهری بوده اســت. تبدیل فضای 
مقابل ساختمان بلدیه به عرصه پیاده راهی در 
همپیوندی با شــبکه پیاده راهی پیرامون بازار 
و ســایر عناصر واجد ارزش تاریخی از جمله 
خیابان الله زار و میدان بهارستان، از مصادیق 
توجه مدیریت شــهری به انســان محوری و 

پیاده محوری در شهر است. 
 در منطقه 12 اتفاقات خوب دیگری 
مثل احیای خیابان گوته هم در حال وقوع 

است. درباره این پروژه توضیح می دهید؟ 
در دهــه 70 با بهره گیــری از تکنولوژی 
قدیمی »کات اند کاور« و سیســتم »ترانشه 
باز« موضوع ســاخت تونل امیرکبیر با نگاهی 
ترافیک محور دنبال شد. در این دوره امالک 
زیادی در جنوب محله ایران تملک شــد. این 
اقدام با مسائل و مشــکالتی برای محله های 
ایران و آبشــار همراه شد، از تشدید اختالف 
کیفیت و قیمت های امالک در محدوده های 
شــمالی و جنوبی عرصه گرفتــه تا انقطاع 2 
محله و همچنین شکل گیری فضاهای رهاشده 
و نقاط بی دفاع شــهری. اصالح این موارد در 
دستور کار قرار گرفت تا کار با محوریت ایجاد 
پیوستار شــهری در بافت محله های ایران و 
آبشــار دنبال شــود. احیای خیابان گوته هم 
در این راســتا دنبال می شــود. 
برای حفظ بافت مســکونی در 
این منطقه که به دلیل افزایش 
بافت تجاری  و اداری در معرض 
خطر بوده، این امالک بناســت 
به خدمات عمومی  نظیر فضای 
ســبز و خدمات محلــی نظیر 
بازارچه میوه تره بار و همچنین 
مسکونی  مجموعه ای  ســاخت 
کالبدی،  باارزش های  تطابق  در 
تاریخــی و اجتماعــی محله با 
هدف ایجاد و تقویت پیوســتار 
شــهری اختصــاص یابنــد تا 
بر مبنای تثبیت حضور  توسعه 
شهروندان ساکن در این قسمت 

هدفگذاری شود. 
 گفت وگو را با یک خبر 
تمام  زندگی  بوستان  از  خوب 

کنیم؟ 
به زودی  زندگی  بوستان  بله. 
افتتاح رســمی  می شود. بخش 
شــرقی این بوستان در ســال 1397 افتتاح 
شــد و بهره برداری از مجموع این بوستان که 
حدود 24 هکتار است طی یک ماه آینده اتفاق 

خواهد افتاد. 

احیای »خانه شهر« به روایت 
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری 

شهرداری منطقه 12

بازآفـرینی 
هویت بلدیه

مصطفی حسینی کومله
معاون برنامه ریزی 

و توسعه شهری 
شهرداری منطقه 12

مدیریت شهری 
تهران نگاه 

ویژه ای به موضوع 
پیاده راه ها و 

انسان مداری در 
توسعه شهری 

دارد که نویدبخش 
زندگی آرام و 
انسانی برای 

شهروندان در 
محله ها و مناطق 
بزرگ و کوچک 

شهر است

 میدان امام خمینی)ره( برای تهرانی های قدیم پر از نوســتالژی 
و خاطره اســت. از مجموع بناهای تاریخی و ارزشمند میدان امام 
خمینی)ره( یا همان توپخانه ســابق، تنها ساختمان بانک تجارت 
و ســاختمان کنونی موزه صنعتی باقی مانده و مدت زیادی است 
که کارشناسان شهری و فرهنگی و تاریخی در تالشند تا متناسب 
با نیاز امروز و حفظ اصالت تاریخی، هویت این میدان احیا شــود. 
درباره روند اجرای این پروژه با دکتر »مصطفی حســینی کومله« 
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 12 به گفت وگو 

نشستیم.

فاطمه عسگری نیا

در شهر
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حسنی

  »صــدرا وجدانی« متولد 61 و دانش آموخته طراحی ارتباطات از بلژیک و هلند اســت و حاال هم 
در زمینه هنرهای تجسمی و طراحی گرافیک فعالیت می کند. اما آنچه باعث شد با او گفت وگو کنیم 
فعالیت هایی اســت که در زمینه دوچرخه سواری و تبلیغ برای استفاده از این وسیله حمل ونقل پاک 
انجام داده اســت. او مؤسس گروهی به نام بازچرخ است که از 2 ســال پیش کارش را آغاز کرده و 
در محله حشــمتیه و البته محله های دیگر تهران کمپین هایی برای شناساندن دوچرخه و تشویق 

شهروندان به راندن آن به جای ماشین برگزار کرده است. 

شقایق عرفی نژاد

نمی کنند. هربار که برنامه ای ترتیب می دهند، عده جدیدی با 
آنها آشنا می شوند، اما در مجموع 5 نفرند که درباره برنامه ها 
گپ می زنند و برنامه ریزی می کنند. برنامه ثابت آنها تا پیش 
از کرونا رکاب زدن در سه شنبه های هر هفته بود و مطالبه 
برای ایجاد مســیر درست دوچرخه سواری. این گروه که 2 
سال است به منطقه 7 آمده اند، هر سه شنبه داخل بوستان 
باغ موزه قصر ابزار تعمیر دوچرخــه را به رایگان در اختیار 
شــهروندان می گذارند تا از آن استفاده کنند. طبیعی است 
کــه در روزهای مخصوص مثــل روز جهانی بدون خودرو، 
روز هــوای پاک و روز جهانی دوچرخه هم برنامه های ویژه 
دارنــد. ضمن اینکه با دیگر گروه های دوچرخه ســوار برای   
ترویج بیشتر استفاده از دوچرخه همکاری می کنند. وجدانی 
یکی از مهم ترین اهدافشان را ساده ترین کاری که می کنند، 
می داند: »ما می خواهیم دوچرخه را در شهر نمایش دهیم. 
معتقدیم دوچرخه به اندازه کافی در شــهر دیده نمی شود. 
به همین دلیل مردم اگر هم دوســت داشــته باشند از آن 
اســتفاده کنند، می ترسند یا فکر می کند نشدنی است. اما 
با دیدن خانم یا آقایی که دوچرخه سواری می کند، تشویق 
می شوند تا از این وسیله استفاده کنند و این از هر تبلیغی 
مؤثرتر است.« این گروه معتقدند اگر هر شهروند یکبار در 
شهر سوار دوچرخه شود، متوجه می شود که می تواند از این 

وسیله برای رفت وآمد استفاده کند. 

 تهران بدون ماشین
وجدانی هم مثل بسیاری دیگر، تهران را شهری معرفی 
می کند که برای استفاده از دوچرخه طراحی نشده است. او 
باور دارد که در بســیاری از خیابان ها و بزرگراه های تهران 
نمی توان از دوچرخه استفاده کرد و همین باعث آلودگی و 
شــلوغی آن شده است. او اول توضیح می دهد ممکن است 

نگاهش کمی  تندروی داشــته باشد و بعد می گوید می شود 
ماشــین را از شــهر حذف کرد و از هر 10 سفر 5 سفر را 
با دوچرخه انجام داد. وجدانی می گوید: »دوچرخه برعکس 
ماشین هزینه زیادی برای نگهداری و تعمیر الزم ندارد و با 
هزینه ای به مراتب پایین تر از ماشین، می توان یک دوچرخه 
شــهری داشــت. ضمن اینکه ماجرای یک تیر و 2 نشان 
اســت. یعنی هم ورزش می کنند و هم با یک وسیله پاک 
به محل کار می رســند.« هرچند معتقد است برای تبدیل 
تهران خــودرو محور به تهرانی که بتوان با خیال آســوده 
در آن دوچرخه ســواری کرد راهی زیادی در پیش اســت. 
با این وجود می گوید شهرهای دوچرخه محور جهان مثل 
آمستردام و کپنهاک که حاال نمونه های این حرکتند، هم از 
یک جایی شروع کرده اند. این شهرها هم 30 سال پیش با 
مشکل آلودگی و ترافیک روبه رو بوده اند، اما فعاالن اجتماعی 
شروع به ایجاد ذهینت در شهروندان و سیاستگذاران برای 
اســتفاده از دوچرخه کردند و با ایجاد شــرایط آسان برای 

دوچرخه سواری، شهر را نجات دادند. 
او البته از فعالیت های معاونت حمل ونقل پاک شهرداری 
برای افزایش مسیرهای دوچرخه سواری هم می گوید: »در 
این 4 ســال که از فعالیت ما می گذرد، معاونت حمل ونقل 
پاک شهرداری آرام آرام مسیرهای ویژه دوچرخه را افزایش 
داده اســت. یکی از بهترین مســیرها که مــا در جریانش 
بودیم و انتقادات و پیشــنهاداتمان را هم دادیم، مسیر بین 
خیابان ولی عصر)عج( تا هفت تیر اســت که می توانم بگویم 
استانداردترین مســیر دوچرخه ســواری تهران محسوب 
می شــود و همه چیز در آن در نظر گرفته شــده است.« او 
می گوید پیــش از این اگر برنامه و همایشــی برای   ترویج 
دوچرخه ســواری و حمل ونقل پاک برگزار می شــد، صرفًا 
یــک کار نمادین بــود. اما با صحبت هایی کــه گروه های 
دوچرخه ســوار با معاونت حمل ونقل پاک داشته اند، در هر 
برنامه که این معاونت برگزار می کند، یک کار زیرســاختی 
هم انجام می شــود: »به طور مثال در روز جهانی دوچرخه 
مسیر دوچرخه پارک ها افتتاح شد و در پارک الله یک مسیر 

دوچرخه بزرگ ایجاد شد.«

 همکاری شهرداری 
وجدانی کارنامه شهرداری در ایجاد مسیرهای سبز هنوز 
رضایت بخش نمی داند و می گوید معاونت حمل ونقل پاک 
هم بخش کوچکی از شــهرداری است که نسبت به دیگر 
بخش های شهرداری عملکرد بهتری داشته است، هرچند 
با مشــکالت زیادی روبه رو است و به دلیل موازی کاری در 
شهرداری دستش بســته است و نمی تواند آن طور که باید 

کار کند. 

 پیک نیک در خیابان در روز جهانی بدون خودرو
یکی از برنامه های گروه بازچرخ در روز اول مهرماه، روز 
جهانی بدون خودرو، برگزار شــد. در این برنامه با حمایت 
معاونت حمل ونقل پاک شهرداری خیابان قندی و جنوب به 
شمال خیابان سهروردی از خیابان توپچی به باال از ساعت 
4 تا 6 عصر روی خودرو و موتورسیکلت بسته شد تا عابران 
پیاده، دوچرخه ســواران، کودکان و توانیابان بتوانند آسوده 
در آن   تردد کنند. وجدانی درباره این برنامه می گوید: »این 
برنامه باعث شد مردم، برای چند ساعت یک خیابان بدون 
خودرو را تجربه کنند و متوجه شــوند اگر خودرو نبود، چه 
کارهایی می شد در خیابان انجام داد و چقدر راحت تر بودیم. 
در ایــن روز در خیابان پیک نیک کردیم و بچه ها نقاشــی 

کشیدند و در خیابان بدون ماشین دویدند.«

گفت وگو با مؤسس گروه »بازچرخ« 
درباره راهکار مؤثر کاهش ترافیک و آلودگی هوا

راه نجات دوچرخه است

منطقه7

داستان آشنایی او با دوچرخه و عالقه اش به استفاده از 
آن به زمان تحصیلش در هلند برمی گردد: »زمانی که در 
هلند زندگی می کردم، متوجه شدم چقدر مردم این کشور 
از دوچرخه استفاده می کنند و اصواًل شهر برای رفت وآمد 
با دوچرخه پیش بینی و طراحی شــده اســت. خودم هم 
دوچرخه خریدم و بــا آن رفت وآمد می کردم. زمانی هم 
که به ایران برگشــتم، دوچرخه ام را با خودم آوردم. عالوه 
بر مزایای استفاده از دوچرخه که همه با آن آشنا هستند، 
برایم جالب بود که می شود دوچرخه را بازطراحی کرد.« 
این جاست که رشته تحصیلی اش در کنار عالقه اش قرار 
می گیرد و دست به طراحی دوباره دوچرخه ها می زند. بعد 
هم در ســال 94 گروه بازچرخ را تشــکیل می دهد و در 
این گروه در کنار بقیه شــروع به فعالیت برای شناساندن 
مزایای استفاده از دوچرخه به شهروندان می کند. می گوید 
یکی از دالیل مهمش برای این کار آلودگی هوای تهران و 
ترافیک و مسائلی از این دست بوده است: »رشته تحصیلی 
من طراحی ارتباطات با موضــوع طراحی اجتماعی بود؛ 
یعنــی پروژه های اجتماع محور. دوچرخه هم یکی از این 
پروژه های اجتماع محور بود که متوجه شــدم جایش در 
ایران خالی اســت. از ســالی که بازچرخ را شروع کردیم، 

هدفمان   ترویج حمل ونقل کارآمد بود.«
گــروه بازچرخ عالوه بر اینکه ســعی می کند مفاهیم 
شهری و شــهر انســان محور را به صورت ساده با تولید 
محتوا در فضای مجازی توضیح دهد و با بقیه به اشتراک 
بگذارد، تا پیش از کرونا برنامه های داخل شهری هم برگزار 
می کرد. آنها در این برنامه های داخل شهر مطالبه روشنی 
را مطرح می کردند: اینکه جای مسیر دوچرخه در تهرانی 

که هزاران کیلومتر معبر برای خودرو دارد، خالی اســت. 
مخاطبان آنها مسئوالن بودند و از سوی دیگر، شهروندان 
را با دوچرخه سواری در شــهر آشنا می کردند. قصد آنها 
در واقع این بود که به شــهروندان نشان دهند دوچرخه 
فقط وســیله ای برای بازی و ورزش نیســت و می تواند 
به عنوان یک وسیله نقلیه مورد استفاده قرار بگیرد و شهر 
را از هجوم ماشــین و آلودگی نجات دهد. تعداد بچه های 
گروه بازچرخ زیاد نیست. به صورت رسمی هم عضوگیری 

ورود دوچرخه 
به مترو

یکــی از برنامه هــای بزرگی که گــروه بازچرخ در آن 
شرکت داشــته اند، دوچرخه ســواری از پارک الله تا ایستگاه 

مترو شــهرری بوده است. وجدانی می گوید: »این برنامه در واقع 
نخســتین ورود دوچرخه به مترو بود. این مطالبه همیشــه وجود 
داشــت که اجازه داده شود، دوچرخه سواران وارد مترو شوند. این 
اتفاق افتاد و حاال تقریبًا به یک روتین تبدیل شــده اســت و با 
دوچرخه تاشو می توانید هر ســاعتی وارد مترو شوید.« او از 

این روش به عنوان حمل ونقل ترکیبی اســم می برد که 
بخشــی با دوچرخه و بخشــی با مترو یا اتوبوس 

انجام می شــود و می تواند به کم شــدن 
ترافیک بسیار کمک کند. 
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درباره 
بنای خانه 
هنرمندان

آنچه درباره باغ هنرمندان 
که خانه هنرمندان در 

آن قرار گرفته، مشهور 
است این است که اینجا 

یکی از باغ های دوره 
ناصرالدین شاه به نام 
فیشرآباد بوده است. 

فیشرآباد در واقع باغی 
بوده که آن سوی خندق 

شمال میدان فردوسی 
امروزی و خیابان 

عالءالدوله قرار داشته و 
به مسیو فیشر که یک 
دیپلمات اتریشی بوده 

تعلق داشته است. اما در 
دوران جنگ جهانی دوم 

این باغ به انبار تسلیحات 
متفقین تبدیل می شود. 

این محوطه بعد از 
خروج متفقین در اختیار 

نیروهای نظامی کشور قرار 
می گیرد و تا سال 75 هم 

کاربری اش به همین منوال 
بوده است. اما در این سال 

شهرداری تهران این باغ 
و محوطه را در اختیار 

می گیرد و آن را باغ 
هنرمندان می نامد. در این 
باغ اما مهمانخانه ای وجود 
داشته که با بازسازی زیر 

نظر بهروز غریب پور، 
از کارگردانان تئاتر، به 

یک مرکز هنری به اسم 
خانه هنرمندان تبدیل 

می شود. تا سال 88 خانه 
هنرمندان با 4 گالری، 

یک تماشاخانه و کافه و 
رستوران تنها ساختمان 
فرهنگی این باغ بود. اما 

در تیرماه همین سال 
تماشاخانه ایرانشهر با 2 
سالن نمایش افتتاح و با 

افتتاح آن این محوطه 
رسمًا به پاتوقی برای 

اهالی تئاتر تبدیل شد.

همین حوالی چهره محله

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش
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امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
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دیدار با مسن ترین شهروند منطقه 6 
در روز سالمند 

شـور زنـدگی 
در آستانه صدسالگی

ســعی می کنم با رعایت فاصله و پروتکل ها جایی را برای 
نشستن انتخاب کنم تا مشکلی پیش نیاید. ذوق و شوق داشتن 
مهمان در چشــمان پدر و دختر که مشخص است تنهایی و 
کرونا حوصله شان را سر برده، من را هم به وجد آورده است. به 
این فکر می کنم که کرونا چقدر سالمندان را تنهاتر و محدودتر 
از قبل کرده اســت. آقای افروز ســرحال و با نشاط و خوشرو 
است. او پیراهن صورتی خوشرنگش را صاف می کند و می گوید: 
»اول مهر ســال 1302 در مشهد به دنیا آمدم. بعد از تحصیل 
فوق لیسانس مهندسی راه و ســاختمان و پل سازی از آمریکا 
گرفتم و وقتی از آمریکا بازگشتم مدت 4 سال همین رشته را 
در دانشــگاه تدریس کردم. سال 1353 هم با درجه سرهنگی 

بازنشسته شدم.«
دخترش حدود 70 سال دارد و همراه با پدر زندگی می کند. 
نیمی  از صورت ظریفش زیر ماسک پنهان شده و چشم به 
چشم های پدر دوخته است. پدر می گوید: »20 سال پیش 
همســرم پس از حدود 60 سال زندگی مشترک به رحمت 
خدا رفت. با هم در محله تهرانپارس زندگی می کردیم. بعد از 
فوت همسرم به منطقه 6 آمدیم و این خانه  را خریدم. 4 دختر 
دارم. من و دختر بزرگم که بازنشسته آموزش و پرورش است با 
هم زندگی می کنیم. 2 دخترم خارج از کشور هستند و یکی 
دیگر از دخترانم هم در ایران سکونت دارد. از 3 دخترم 9 
نوه دارم و به لطف خدا 4 تا از نتیجه هایم را هم دیده ام.«

در کتابخانه کوچک کنار راهرو کتاب ها در قطع های 
مختلف به صورت فشــرده بــه هم تکیه داده انــد. از او 
درباره اینکه طی این ســال ها اوقات فراغتش را چطور 
می گذراند، می پرســم. می گوید: »سال هاســت اوقات 
فراغتم را با مطالعه و خواندن اشــعار موالنا و ســعدی 
و حافظ و شــیخ شبستری پر می کنم و اشعاری را که 
دوست دارم به حافظه می سپارم. عالوه بر خواندن این 
اشعار، درباره عرفان نظری و عملی هم مطالعه می کنم. 
کتاب های روان درمانی، روان شناسی و خوددرمانی هم 
جزو دیگر عالیق من هستند. بیش از 30 هزار بیت 
از شاعران مختلف مثل سعدی و خواجوی کرمانی 
و خیام را حفظ هستم. هر شعری از هر شاعری 

بخواهید می توانم برای شما بخوانم.«

خانه نشینی اجباری
این روزها کرونا باعث شده بیشتر سالمندان مجبور 
به خانه نشینی شوند و حتی برخی از رفتن به پارک 
و گپ وگفت با همســاالن خود محروم باشند. ولی به 
گفته آقای افروز به جز سفر به خارج از کشور، کرونا 
نتوانسته بقیه فعالیت هایش را متوقف کند: »طی این 
46 ســالی که بازنشسته شده ام، هر سال 5 ـ 6 بار به 
خارج از ایران ســفر می کردم. نمادی هم از کشوری 
که به آنجا ســفر کرده ام، با خودم آورده ام و به دیوار 

زده ام. امســال تنها سالی است که به 
علت شیوع کرونا از ایران خارج نشده ام. 
ولی برنامه پیاده روی تــا پارک الله را 

ترک نکرده ام.«

پیاده روی هر روزه
او نــه دســت به عصا شــده و نه 
خبری از واکر و دیگر وســایلی 
که همسن و ساالنش استفاده 
افروز  آقای  هســت.  می کنند، 
راز ســالمتی اش را ورزش روزانه می داند 
و می گوید: »همان طور که در دانشــکده 
افسری یاد گرفته بودم، روزی نیم ساعت در 
منزل نرمش می کنم. عالوه بر ورزش ایستاده، 

به صورت خوابیــده هم دوچرخه می زنم. برای 
تقویت زانو و مفاصل عصرها یک ساعت را به 
پیاده روی تا پــارک الله اختصاص داده ام. این 
کار عالوه بر اینکه در حفظ سالمتی من مؤثر 
است، مشاهده گل ها و طبیعت باعث شادابی 
روحیه من می شــود. پیاده روی را مثل نماز بر 
خــود واجب می دانم و تا بــه حال آن را ترک 

نکرده ام.«
شــیوع کرونا امروزه عالوه بر ایجاد ترس با 
توجه به محدودیت رفت وآمد فرزندان به منزل 
والدین باعث ایجاد حس ناامیدی هم در اغلب 
آنان شده است، اما روحیه آقای افروز همچنان 
شــاداب مانده اســت. او درباره این شــادابی 
می گوید: »اجازه نمی دهم احســاس تنهایی 
و دلتنگــی بر من غلبه کند. به همین دلیل بیشــتر اوقات با 
تلفن همراه و به صورت تصویــری با نوه ها و دخترانم صحبت 
می کنم. البته این روزها همه از کرونا و بیمارستان و مبتال شدن 
می ترسند. اما من نه از مرگ می ترسم و نه از کرونا. اصاًل کرونا 
را تحویل نمی گیرم. البته رعایت بهداشت فردی الزم است، ولی 
شــرط کافی نیست. شرط کافی، توکل به خداوند است. توکل 
اگر با تمام وجود باشد، از هیچ چیزی نباید ترسید. یداهلل فوق 
ایدیهم؛ دســت خدا باالی همه دست هاست. ما در این شرایط 
باید دربســت خودمان را به خدا بسپاریم. به قول حافظ تو با 
خدای خود انداز کار و دل خوش دار/ که رحم اگر نکند مدعی 

خدا بکند.«
او از حافظ هم شــعر می خواند: »گفتم صنم پرست مشو با 
صمد بنشــین / گفتا به کوی عشــق هم این و هم آن کنند. 
زندگی بسیار کوتاه اســت. بنابراین نباید آن را سخت گرفت. 
آرامش مهم ترین اصل در زندگی اســت. به قول ســعدی چو 
روزگار نســازد ســتیزه نتوان برد/ ضرورت است که با روزگار 
در ســازی. باید خودمان را با روزگار وفق دهیم. وقتی از آینده 
اطالعی نداریم، باید در حال زندگی کنیم. گذشته رفته است و 
آینده هم در اختیار ما نیست. پس باید همین لحظه ای را که 

هست، قدر دانست.« 
آقای افروز ادامه می دهد: »فالســفه معتقدند اگر انسان به 
خدا یقین و ایمان داشــته باشــد از چیزی ترسی ندارد. چون 
می داند خدا طالب سعادت اوست و خیر مطلق است. بنابراین از 
کرونا و مرگ و بیماری و نامالیمات زندگی نمی ترسد. سهراب 
می گوید: چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید. البته همه 
انســان ها نمی توانند یکسان به مسائل نگاه کنند. هر کسی به 

اندازه ظرفیت خود از این جهان بهره می برد.«

همسایه داری
آقای افروز از برخورد مردم کوچه و خیابان و ســردی رابطه 
برخی همسایه ها گالیه می کند و می گوید: »رفتار مردم تهران 
قدیم با مردم امروز بسیار متفاوت شده است. آن زمان همسایه ها 
با هم رفت وآمــد می کردند، مهربان تر بودنــد و به هم کمک 
می کردند. به عنوان مثال آبگوشت می پختند و دور هم می خوردند 
و می گفتند و می خندیدند. یادم هســت که زمستان ها کرسی 
می گذاشتند و دور هم امیرارسالن نامدار می خواندند. ولی االن 
مردم با هم بیگانه شــده اند. مردم کوچه و خیابان نه تنها با هم 
احوالپرسی نمی کنند، بلکه طوری رفتار می کنند که انگار همه 
با هم دشمن هستند. طی این 20 سال که در این خانه سکونت 
داریم، هنوز همســایه های طبقه های دیگر را نمی شناســیم.« 
روی مبل راحتی کرم رنگ گوشه اتاق، همانجایی که سال ها 
روی آن لم داده و بوســتان و گلستان سعدی و دیوان حافظ 
و شیخ شبســتری و موالنا را خوانده، کمی جابه جا می شود 
و می گوید: »ســالمندان نباید زندگی را سخت بگیرند. بهتر 
این اســت که خودشان را با زندگی وفق بدهند. باید ایمان و 
تقوا داشته باشند و خود را 
دربست به خدا بسپارند. به 
قول بابا طاهر شب تاریک 
و سنگســتان و مو مست/ 
قدح از دســت مو افتاد و 
نگهدارنده اش  نشکســت/ 
نیکــو نگهداشــت/ وگرنه 
صد قدح نفتاده بشکست. 
بــا توجه به این دو بیت ما 
هــم باید خــود را به خدا 
بسپاریم. خداوند نگهدارنده 
بندگان است. سفره رحمت 
الهــی در کل کائنــات باز 

است.«

حرف آخر
پیش صاحب نظران ملک سلیمان بادست
بلکه آنست سلیمان که ز ملک آزادست

آنکه گویند که بر آب نهادست جهان
مشنو ای خواجه که چون در نگری بر بادست

در عصر آخرین روز تابستان کرونایی 
در حالــی که این بیت زیبــا با صدای 
دلنشــین آقای افــروز در ذهنم مرور 
می شــود، منزل پرمهر این 2 سالمند 
بانشاط را در قلب تهران ترک می کنم. 

معصومه حق جو

 وقتی حــرف می زند انــگار تاریخ 
می رود.  رژه  مقابلــم  در  ایران  معاصر 
97 ســال پیش در مشهد به دنیا آمده 
و 46 ســال پیش، یعنی سال 1353 با 
بازنشسته شده است.  درجه سرهنگی 
از  یکی  احتمــااًل  افروز«  »محمدعلی 
است.   6 منطقه  شهروندان  مسن ترین 
در آستانه 10 مهر که به نام روز جهانی 
سالمند نامگذاری شده است، دیداری با 

او که نزدیک به یک سده تاریخ 
و خاطــره را در ذهن دارد، 
زیادی  جذابیت  می توانــد 

داشته باشد.

 ماجرای این روزهای خانه هنرمندان از آن ماجراهایی است که نه دوست دارید درباره اش بشنوید و نه چیزی بخوانید. باغ دلگشای هنرمندان حدود 7 ماه است 
که وضعیت خوبی ندارد. آنقدر که چند وقتی است صحبت از تعطیلی اش می شود. اسفند ماه سال گذشته و با اعالم رسمی  ورود کرونا به ایران، فعالیت های خانه 
هنرمندان هم مثل بسیاری دیگر از مجموعه های فرهنگی، متوقف شد. این تعطیلی موقت البته ضرر بزرگی به چرخش اقتصاد این خانه زد. با این حال تا همین 

ماه گذشته که صحبت هایی از تعطیلی این خانه شد، به کارش ادامه داد. این گزارش نگاهی است به وضعیت امروز خانه هنرمندان.

بررسی وضعیت نگران کننده خانه هنرمندان در پی کاهش شدید درآمد

چراغ این خانه روشن می ماند، اگر... 
مجید رجبی معمار: خانه هنرمندان تعطیل نیست و تعطیلی بردار هم نیست به تازگی کمک هایی از سوی شهرداری به خانه 

هنرمندان شده است که در این شرایط سخت کارگشا بوده است
شقایق عرفی نژاد

 بعــد از مدت ها تعطیلی به دلیل کرونا، نیمه های 
اردیبهشت شکسته و بســته خانه هنرمندان کارش 
را شــروع کرد، بیشــتر به صورت رویدادهای مجازی 
و برنامــه ای هم اگر بود با کمتریــن تعداد جمعیت 
برگزار می شــد. باغ و خانه هنرمندان که هر غروب و 
با باز شــدن گالری ها و سالن نمایش محل رفت وآمد 
دانشــجویان و هنرمنــدان و مخاطبــان گالری ها و 
نمایش ها و اهالی محل می شد، خالی از جمعیت شد 
و کرونا چنان حال و هوای اینجا را تغییر داد که برای 
دوستدارانش غمناک بود. امیدها بر این بود که با گذر 
زمان وضعیت خانه هنرمندان بهتر شود، اما این اتفاق 
نیفتاد و برعکس هرچه زمان رفت، وضع هم بدتر شد. 
خانه هنرمندان تقریبًا تمام منابع درآمدش را از دست 
داد و کار به جایی رســید که »مجید رجبی معمار« 
مدیــر خانه هنرمندان در مصاحبه ای که اواخر مرداد 
با خبرگزاری ایسنا داشت، درباره تنگناهای مالی این 
مجموعه به طور جدی هشدار داد و از وزارت ارشاد و 
شهرداری به عنوان مالک این خانه درخواست حمایت 
کرد. اما هیچ اتفاقی نیفتــاد. در این مدت در فضای 
مجازی و غیررسمی  هم مطالب زیادی درباره وضعیت 
نامطلوب خانه هنرمندان منتشر شد. حدود یک ماه 
بعد، بعضی از اعضای شــورای عالی خانه هنرمندان 
و از جملــه »ایرج راد« اعالم کردند در این شــرایط 
تنها راه پیش روی این خانه، تعطیلی اســت. در 17 
شــهریور، رجبی معمار مصاحبه دیگری با ایسنا کرد 
و این بار با تغییر لحن و جدی تر درباره مصائب پیش 
روی خانه هنرمندان هشــدار داد و رسمًا اعالم کرد 
بدون هرگونه تعارف خانه هنرمندان ایران بعد از سال 
فعالیت در آســتانه تعطیلی است. او گفت: »وضعیت 
خانه هنرمندان به هیچ وجه خوب نیست. چراکه بعد 
از کرونــا تقریبًا تمام منابع درآمــد این مکان از بین 
رفته اســت. در حالی که قباًل این مکان از راه فروش 
بلیت نمایش ها، فروش آثار هنری در گالری ها، کافه 
رستوران و فروشــگاه های خود می توانست بخشی از 
هزینه هایش را پوشــش دهد. بقیــه هزینه ها هم از 

خانه هنرمندان تعطیل بردار نیست
گفت و گــوی مــا بــا »مجیــد رجبی 
معمار« اما شــامل خبرهای خوبی اســت. 
او می گوید خانه هنرمندان تعطیل نیســت 
و تعطیلی بــردار هم نیســت. رجبی معمار 
خبر می دهد به تازگی کمک هایی از سوی 
شهرداری به خانه هنرمندان شده است که 
در این شرایط ســخت کارگشا بوده است 
و درصــدی از هزینه ها را تأمین کرده اســت. هرچند 
می گویــد دولت همچنان هیچ کمکــی به این خانه 
نکرده است، اما امیدوار است با جلسات و پیگیری های 
انجام شده اتفاقات مثبتی برای حفظ این خانه بیفتد. 

خانه ای برای هنرمندان و هنردوستان
خانه هنرمندان بیست و یک سال است که فعالیت 
می کند و در این مدت در این محل نمایش های زیادی 
اجرا شده، نقاشی های بسیاری از نقاشان مطرح کشور 
در آن روی دیــوار رفته و فیلم های زیادی به نمایش 
درآمده است. این مکان محلی برای هنرمندان است تا 
بتوانند تجربه کنند و کارهایشان را به نمایش بگذارند. 
در کنار اینها احســاس، تعلق خاطری در هنرمندان 
و همین طور مخاطبان و تماشــاگران آثار به نمایش 
درآمده در آن نســبت به این خانه ایجاد شده که به 
هیــچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت. بســیاری 
از شــهروندان از این مکان خاطراتی دارند که هر بار 
حضور، این خاطرات را زنده می کند. حتی کســانی 
که مخاطب خانه هنرمندان نیســتند، با نشستن در 
باغ و محوطه آن ساعت های دلنشینی را می گذرانند 
که تماشــای جنب وجوش هنرمنــدان و آثار هنری 
که گاه به گاه در محوطه به نمایش گذاشته می شود، آن 
را دلنشین تر می کند. تمام اینها یعنی خانه هنرمندان 
یکــی از مراکز هنری جدی و دوستداشــتنی تهران 
است که مدیران شهری و دولتی در برابر آن مسئولند. 
اختصــاص بودجه به این خانه می تواند این خانه را از 

دوران سخت عبور دهد و آن را زنده نگه دارد. 

طریق شهرداری تأمین می شد، ولی امسال 
هیچ یک از این منابع درآمدی وجود ندارد 
و شــهرداری هم به دلیل مشــکالت مالی 

نتوانسته هیچ کمکی بکند.«
وزارت ارشــاد و سازمان برنامه و بودجه 
هم بــه گفته مدیرعامل خانــه هنرمندان 
هیچ کمکی به این خانــه نکرده اند و همه 
اینها باعث شده امروز خانه هنرمندان برای 

پرداخت حقوق کارکنان کم شمارش هم دچار مشکل 
باشد. 

دردسر پروتکل های بهداشتی
از تیر ماه کم کــم مجموعه های مختلف فرهنگی 
که بــه دلیــل اپیدمی کرونــا تعطیل شــده بودند، 
فعالیت هایشان را با شکل های مختلف شروع کردند. 
تنها دســتورالعملی هم که دولت برای بازگشایی این 
مجموعه ها اعالم کرد، رعایت قوانین بهداشتی خاص 
این دوران بود و همه چیز به مدیران مجموعه ها واگذار 
شــد. خانه هنرمندان هم جزو ایــن مجموعه ها بود. 
مجموعه خانه هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر واقع 
در محوطه خانه هنرمندان، کارشــان را دوباره شروع 
کردند و تنها موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و برگزاری برنامه ها با تعداد کم تماشاگر شدند. رجبی 
معمار اما این موضوع را نوعی رفع مســئولیت عنوان 
کرده و گفته اگر ایرانشهر و خانه هنرمندان بخواهند 
هر روز چنین مواردی را رعایت کنند و چنین امکانات 
بهداشتی را فراهم کنند، متحمل هزینه های سنگین 

خواهند شد. 

مجید رجبی معمار
مدیر خانه هنرمندان
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طرح ســاماندهی گذر پشــت بزرگراه نواب تقریبًا 3 ســال پیش در دستور کار 
منطقه10قرار گرفت. اما دلیل کمبود اعتبار مالی روی کاغذ باقی ماند. این طرح سال 
98 دوباره مطرح شد و اعتبار دریافت کرد. مدیر پروژه ارتقای منظر شهری و ساماندهی 
گذر پشــت بزرگراه نواب با بیان این مطلب ســر صحبت را باز می کند و درباره این 
پروژه خردمقیاس محلی توضیح می دهد: »گذر پشت بزرگراه نواب حد فاصل خیابان 
آذربایجان تا میدان بریانک یکی از مسیر های طوالنی و پرآسیب منطقه است که هر 
فعالیت و اقدامی  در این محدوده نواحی ســه گانه شهرداری منطقه را درگیر می کند. 
معتقدم موضوع معضالت و آســیب های اجتماعی آن دغدغه همه مسئوالن شهری 
منطقه از شهرداران، مدیران محله ها و شورایاران و حتی ساکنان این محدوده است. به 
همین دلیل در جلسات بررسی روند اجرای طرح از نظرات همه آنها استفاده می کنیم.«
»امیر قاســمی« در ادامه به نقش مشــارکت مردم در رفع معضالت محدوده 
گذر پشت بزرگراه نواب اشاره می کند و می گوید: »ساماندهی این پروژه 20 درصد 
فعالیت هــای عمرانی، 30 درصد خدمات شــهری و 50 درصد مشــارکت اهالی را 
می طلبد. در واقع ما بســتر را برای تبدیل شــدن این محدوده به فضای امن آماده 
می کنیم، اما بقیه کار را به دست اهالی می سپاریم تا با مشارکت و حضور مستمر در 
محله و انجام کارهای مشارکتی بسیاری از آسیب های اجتماعی این محدوده مانند  

تردد کارتن خواب ها و تجمع معتادان و اراذل و اوباش کاسته شود.«

 استفاده از ظرفیت های محلی 
قدیم ها رسم بر این بود که سر صبح هرکسی مقابل خانه اش را آب و جارو می کرد؛ 

رســمی  که در آن روح زندگی جریان داشــت و همچنین چهره شهر و محله زیبا و 
تمیز می شد. این رسم سال های زیادی است به دلیل تغییر سبک زندگی از یاد رفته 
و بعضی از شــهروندان آن را وظیفه شهرداری می دانند. قاسمی با یادی از این رسم 
قدیمی  به اهمیت استفاده از نظرات و دیدگاه های اهالی ساکن در محدوده گذر پشت 
بزرگراه نواب برای ارتقای کیفی این طرح اشاره می کند و می گوید: »ارتباط شهرداری 
و مردم باید دوســویه باشــد و هر دو به هم اعتماد الزم را 
داشته باشند. این موضوع به ارتقای کیفیت اجرای طرح های 
محلی کمک فراوانی می کند. در بازدید های میدانی محدوده 
همین طرح با یکی از ســاکنان آشنا شــدم که 2 مدرک 
تحصیلی از آمریکا داشــت و برای ساماندهی وضعیت این 
محدوده نظرات و دیدگاه های جالبی را مطرح می کرد. وقتی 
حس اعتماد شهروندان تأمین شود و مطالبات آنها به دست 
فراموشــی سپرده نشود، مردم خودشان پای کار می آیند و 
برای ارتقای کیفیت زندگی شــهروندی خود ایــده و نظر می دهند.« به گفته مدیر 
پروژه طرح گذر پشت بزرگراه نواب موضوعی که در برنامه ریزی شهری برای ارتقای 
کیفیت زندگی شهروندان باید به آن توجه داشت، استفاده از ظرفیت و توانمندی های 
محلی است. در واقع از این طریق مردم در اداره و نگهداشت شهری دخیل می شوند 
و این کار کاهش آسیب های اجتماعی را همراه دارد. قاسمی  در ادامه اضافه می کند: 
»شناسایی ظرفیت ها، فضاهای موجود، نقاط آسیب خیز، اطالعات کامل درباره اهالی 
ساکن در این محدوده و برقراری ارتباط با اهالی برای تشویق و مشارکت آنها در حفظ 

و نگهداشت شهر از مهم ترین برنامه های این طرح برای بازگشت روح زندگی و امنیت 
اجتماعی به ویژه برای بانوان به این محدوده است.«

 ایجاد گذری زنده و پویا تا پایان سال 
ارتقای امنیت اجتماعی گذر پشت بزرگراه نواب طرحی است که به گفته قاسمی 
 اجرای آن در چند مرحله به صورت کوتاه مدت و میان مدت تا پایان ســال جاری و 
شــاید هم زودتر صورت می گیرد و با اجرای آن این محدوده تبدیل به گذری زنده 
و پویا می شــود. قاسمی  در این باره توضیح می دهد: »با ارائه خدمات به اهالی سعی 
بر ترغیب آنها به مشــارکت در اجرای طرح و ایجاد آرامش روانی داریم. برای مثال 
برای رنگ آمیزی دیوارهای این محدوده با دانشجویان دانشگاه سوره تفاهمنامه ای 
بستیم تا از این معبر برای ارائه طرح های خود استفاده کنند. همچنین رنگ و ابزار 
رنگ  آمیزی را در اختیار بانوان ســاکن در این محدوده قرار می دهیم تا باســلیقه 
خودشــان دیوارهای محله زندگی خــود را رنگ کنند. همین طــور برای ایزوگام 
باغچه های مجتمع مسکونی نواب و نصب مبلمان ها شهری خدمات ارائه می دهیم، 
اما نگهداشــت آن را به اختیار مردم می گذاریم.« فراهم کردن شرایط اشتغال برای 
زنان سرپرست خانوار و افراد جویای کار در محدوده گذر پشت بزرگراه نواب از دیگر 

مواردی است که مدیر اجرایی این پروژه به آن اشاره می کند. 

 فاز دوم پروژه امنیت بانوان 
اجرای طرح امنیت اجتماعی بانوان به عنوان پایلوت در پازل دهم پایتخت چند 

وقتی اســت که اجرا می شــود. فاز دوم این طرح ارتقای 
امنیت بانوان در گذر پشت بزرگراه نواب است. مدیر اداره 
بانــوان منطقه 10 با بیان این مطلــب می گوید: »اجرای 
طرح امنیت اجتماعی بانوان یکی از طرح های موفقی بود 
که در 2 بخش کالبدی و اجتماعی در منطقه ما به عنوان 
پایلوت اجرا شــد. اقدامات انجام شــده بسیار مورد توجه 
»پروانه نژادبهرام« از اعضای شورای شهر قرار گرفت. او در 
بازدیدی که از روند اجرای این طرح در منطقه داشــت، از 
نحوه کار استقبال و بر ادامه آن تأکید کرد.« فاز دوم اجرای 
طرح امنیت اجتماعی بانوان به محدوده گذر پشــت بزرگراه نواب رسید و یکی از 
اهداف اجرای پروژه ایجاد آرامش روانی میان بانوان ساکن در همین محدوده است. 
»نرگس مظاهری« در ادامه می افزاید: »گذر پشت بزرگراه نواب مانند زخم بزرگی 
اســت که مشــکالت فراوانی دارد. کار در این حوزه جرئت فراوانی را می طلبید. اما 
مهندس »مجید رباطی« سرپرست شهرداری منطقه به این حوزه پرداختند. ما هم 
اقدامات الزم را انجام دادیم و معضالت این محدوده را شناسایی کردیم. همچنین 
با اهالی مجتمع های چلچله های یک و 2 و 3 نواب که مشارکت پذیری خوبی دارند، 
ارتباط برقرار کردیم. برای ایجاد حس اعتماد و تشــویق آنها به مشــارکت در این 
طرح با آنها در زمینه زیباسازی نمای بیرونی ساختمان ها از جمله ایزوگام باغچه ها، 
بهسازی پله ها و باغچه ها، نظافت و قرار گذاشتن سطل زباله و مواردی از این دست 

همکاری کردیم تا فضا برای اجرای طرح و آرامش روانی شهروندان فراهم شود.«

  محله نواب و خاطراتش هنوز هم برای تهرانی های قدیم و آنها که در دل کوچه پسکوچه خاکی آن مویی سپید کرده اند، طعم انار می دهد. این منطقه پر از باغ های 
معروف انار بود که این روزها جای آنها را بزرگراه نواب و مجتمع های سربه فلک کشیده با ماجراهای عجیب و غریب گرفته اند که از آنها به عنوان آسیب های اجتماعی 
یاد می کنند. طرح ارتقای امنیت اجتماعی اهالی گذر پشــت بزرگراه نواب به ویژه برای بانوان سال های زیادی است که از مطالبات اهالی تکه دهم پایتخت است؛ 
طرحی که این روزها صاحب بودجه و اعتبار شــده تا امنیت و آرامش روانی ساکنان در دل کوچه و پسکوچه های محدوده نواب احیا شود. در این گزارش درباره 

نحوه اجرای پروژه ارتقای امنیت اجتماعی گذر پشت بزرگراه نواب، از پروژه های کوچک مقیاس محلی در منطقه 10، با مدیر پروژه و ساکنان گفت و گو کردیم. 

بهاره خسروی

نگاهی به چشم انداز اجرای 
طرح ساماندهی گذر پشت بزرگراه نواب صفوی 

محله رنگ زندگی می گیرد
منطقه10

امیر قاسمی
مدیر پروژه

نرگس مظاهری
مدیر اداره بانوان 

منطقه 10

آنچه اهالی می گویند
ســاکنان محدوده گذر پشت بزرگراه نواب به 

دلیل سال ها ســکونت و از نزدیک دست و پنجه 

نرم کردن با مشکالت ریز و درشت و آسیب های 

اجتماعی بهترین ایده  ها و نظرات را برای ارتقای 

کیفیت طرح امنیت اجتماعی گذر پشت بزرگراه 

نواب دارند. مشارکت آنها نقش مهمی  در کاهش 

بسیاری از مشکالت این محدوده دارد که در این 
بخش با آنها گفت وگو کردیم. 

 نصب تابلوی ترافیکی 

یکی از مهم ترین معضالت اهالی خیابان خمسه واقع 

در پشــت گذر نواب، نبود تابلوی مشخص ترافیکی در 

خیابان است. همین موضوع باعث درگیری و مشکالت 

فراوانی برای اهالی و رهگذران شــده است. »  میرسعید 

میرفتاحی« از کاسبان خیابان خمسه این را می گوید و 

ادامه می دهــد: »نبود تابلوی ترافیکی که جهت خیابان 

و بسته بودن آن را نشــان دهد، باعث درگیری و تنش 

میان اهالی شده است. روزی نیست که اینجا شاهد دعوا 

و درگیری و حتی تصادف نباشیم. بد نیست یک تابلوی 

ترافیکی برای حل معضالت این خیابان نصب شود. چون 

مشاجره های دائمی  از همه همسایه ها سلب آرامش کرده 
است.«

این همسایه قدیمی  اجرای طرح گذر پشت بزرگراه 

نواب را کاری مثبــت می داند. اما ایــن کار را منوط به 

جمع آوری اراذل و اوباش و معتادان گذر پشــت بزرگراه 

نواب می داند و می گوید: »در حوالی خیابان خمســه و 

فرشــاد آســیب های اجتماعی فراوانــی داریم و همین 

موضوع باعث شده تا بانوان به ویژه محلی ها کمتر از این 

محدوده گذر کنند. اگر طرح ساماندهی اجرا شود و روح 

زندگی در این محدوده حاکم شود، عالوه بر امنیت روانی 
کسب وکارها رونق می گیرند.«

 رونق کسب و کار 

بیشــتر مغازه های محدوده گذر پشت بزرگراه نواب 

تعطیلند یا در مشــاغل صنعتی فعالیت دارند. اما همین 

مشــاغل صنعتی هم از آزار و مزاحمت معتادان و اراذل 

و اوباش و کسادی کسب وکار در امان نیستند. »مهدی 

یوسفی« 10 ســال اســت در این محدوده مشغول به 

کار اســت. او با اشــاره به مشــکالت موجود که بیشتر 

اهالی در صحبت هایشــان به آن اشاره کردند، می افزاید:  

»شهرداری قبل از هر اقدامی  برای ساماندهی و بهسازی 

این محدوده باید نسبت به پاکسازی این مسیر اقدام کند 

و یک کیوســک نگهبانی در محدوده گذر پشت بزرگراه 

نواب مستقر کند. چون این محدوده بهترین پاتوق برای 

افراد ناباب اســت. اینجــا دزدی، زورگیری و خفتگیری 

زیاد انجام می شود. به همین دلیل محلی ها کمتر  تردد 

می کنند و این باعث کسادی کسب وکار شده است.«

پیشنهاد آقای یوسفی فراهم کردن فضای امنی برای  

تردد همســایه ها به ویژه بانوان است. این موضوع کمک 

زیادی به بازگشایی مغازه های بسته و متروکه گذر پشت 

بزرگراه نواب و رونق کسب و کار در این محدوده می کند. 

 ارتقای کیفیت طرح ها با نظرات اهالی 

برای ارائه خدمات بهتر و همچنین اثرگذار بودن هر 

طرح و برنامه شهری نظرات و دیدگاه های اهالی ساکن 

در محدوده اجرای طرح بســیار مؤثر است. در واقع این 

دیدگاه هــا و نقطه نظــرات به ارتقــای کیفیت طرح ها 

کمک شایانی می کند. »شهربانو امامی« از اهالی قدیمی 

 محدوده نواب با اشــاره به این موضوع می گوید: »اهالی 

ساکن در محدوده گذر پشت بزرگراه نواب با مشکالت و 

آسیب های اجتماعی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، 

اما شــاید هیچ مســئول یا مدیری به اندازه خود اهالی 

نتواند برای حل این معضالت راهکار مناسب ارائه دهد.« 

این همسایه قدیمی  در ادامه با اشاره به باغچه مقابل 

خانــه اش که با همت او و اهالی شــکل گرفته اســت، 

می گوید: »این باغچه را خودم با مشارکت اهالی درست 

کردم. در واقع ما ملک قدیمی  در این محدوده داشــتیم 

که تخریب شــد و آن را برای سرسبزی محله تبدیل به 

باغچــه کردیم. قرار بود ایــن باغچه جمع و به جای آن 

پارکینگ ســاخته شــود که من به شدت مخالف بودم. 

چون نیاز اهالی در این محدوده بیش از هر چیزی فضای 

سبز است. این باغچه ســر جای خودش باقی مانده که 

در ساماندهی گذر پشــت بزرگراه نواب اصالحاتی روی 
آن انجام می شود.«

نگاهی به بخشی از اقدامات در طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی گذر پشت بزرگراه نواب

تغییر همه جانبه
سال ها از آن به عنوان مشکالت محلی یاد می شد. در این بخش نگاهی اجتماعی گذر پشــت بزرگراه نواب همان مطالبات مردمی  اســت که بسیاری از فعالیت ها و اقدامات پیش بینی شده در طرح ارتقای امنیت 

به تعدادی از این اقدامات داریم. 

پست های برق محدوده گذر مانند خیابان سلمان فارسی از برنامه های ساماندهی است. همچنین عالوه بر این جابه جایی، تغییردر رنگ آمیزی و طراحی دیواره های مشکالت شــهری موجود یکی از برنامه های ساماندهی گذر پشت بزرگراه نواب آلودگی و چشــم انداز نازیبای شهری می شــود. جابه جایی این پست برق و رفع زباله های خود به ســقف این پست پرتاب می کنند و همین موضوع باعث ایجاد در واقع باعث شــده تا پارکینگ این ملک مزاحم تلقی شود. همسایه ها هم اکثر ســختی  تردد خودروهای مالکان ملک مجاورش به داخل پارکینگ شده است. ایجاد تصادف و ترافیک و شلوغی این محدوده شده است. این پست حتی باعث سال های زیادی اســت که وجود پســت برق انتهای کوی فرهنگیان باعث  تغییر و جابه جایی پست های برق 
این طرح است. 

اهالی از دیگر برنامه های طرح ساماندهی گذر پشت بزرگراه نواب است. روی دیوارهای این محدوده با استفاده از ظرفیت های محلی و دیدگاه ها و نظرات پیاده راه ســازی، حذف زوائد فیزیکی و چشم انداز های نامناسب شهری و نقاشی مســیر گذر کنند و سیمای زشــت از این محدوده رخت ببندد. اجرای عملیات زندگی و نقش و نگار فضای شــهری اســت. تا اهالی بــا اطمینان خاطر از این یکی از مهم ترین نیازهای محدوده گذر پشــت بزرگراه نواب بازگشــت روح پیاده راه سازی و نقاشی دیواری 

نگهداشت آنها بعد از اصالح و بهسازی به خود اهالی سپرده می شود. و بهســازی شوند و فضاهای مشــاع مجتمع ها تبدیل به زمین بازی شود. البته در طرح ساماندهی با مشــارکت شهرداری باغچه های مجتمع های نواب اصالح حاصل از آبیاری گیاهان باعث نشســت پارکینگ مجموعه ها نشــود. قرار است مشــارکت شــهرداری و اهالی باغچه های مجتمع های نواب ایزوگام شوند و آب ســاماندهی حیاط ها و باغچه هــای مجتمع های نواب مد نظر قــرار گرفته تا با بزرگراه نواب توسعه فضای سبز است. به همین دلیل در بهسازی های این مسیر یکی از مهم ترین نیازهای اهالی پازل دهم پایتخت به ویژه مســیر گذر پشت ساماندهی فضای سبز و باغچه های محلی 

این تغییر مســیر و بازگشایی خیابان از ســوی معاونت حمل ونقل و ترافیک در تردد اتومبیل ها از بزرگراه نواب به ســمت خیابان خمسه و داخل منطقه است. یکی از درخواست های اهالی برای کاهش بار ترافیکی منطقه بازگشایی مسیر  بازگشایی مسیر خیابان خمسه 
حال بررسی است. 

زمین یک پارکینگ مرتب و خط کشی شده راه اندازی می شود و در کنار آن فضای پارکینگ از آن استفاده می کنند، با وضعیت مناسب ساماندهی می شود. در این کوچه ماهرویان در گذر پشــت بزرگراه نــواب که در حال حاضر اهالی به عنوان نیازهای اهالی محســوب می شود. بر همین اســاس تکه زمین رهاشده ابتدای ایجاد پارکینگ با توجه به بافت فشــرده پازل دهم پایتخت یکی از مهم ترین پارکینگ کوچه ماهرویان
سبز خطی هم طراحی شده است. 

سردرگمی  هنگام پیدا کردن نشانی ها، تغییر نام پسکوچه یوسف زاده به کمیته می شود که نام این کوچه هم یوسف زاده است. برای نظم در  تردد و پیشگیری از است. از دل کوچه یوســف زاده پسکوچه کوتاهی به سمت بزرگراه نواب متصل یوسف زاده است. در این محدوده کوچه بلندی با عنوان یوسف زاده نامگذاری شده یکی از تغییرات در محدوده گذر پشــت بزرگــراه نواب وجود 2 کوچه با نام دو کوچه با یک نام 
نامگذاری معابر ارائه شده است. 

و بازگشایی بعضی از مسیر های  تردد این بوستان کوچک از دیگر برنامه های در موجود است. به همین دلیل تغییر در پوشش گیاهی، رنگ آمیزی و تعمیر آبنما می کنند. یکی از شروط بازگشــت زندگی به این محدوده ایمن سازی فضاهای اهالی است. اما به دلیل  تردد معتادان و کارتن خواب ها اهالی کمتر از آن استفاده بوســتان اخبار در گذر پشــت بزرگراه نواب یکی از معدود فضاهای تفریحی بهسازی بوستان اخبار 
دستور کار در طرح پشت گذر نواب است. 

مهم ترین برنامه ها برای ساماندهی نقاط بی دفاع پشت گذر نواب است. اجرای برنامه های فرهنگی، راه اندازی کسب وکار و فراهم کردن فرصت اشتغال از داشته اســت. ســاماندهی این محدوده، زنده کردن فضاهای بی دفاع شهری با و اراذل و اوباش شــده و شــب مردگی و محدودیت  تردد را برای اهالی به دنبال شهری اســت؛ فضاهایی که تبدیل به نقطه امنی برای معتادان، کارتن خواب ها یکی از مهم ترین معضالت اهالی پشــت گذر نــواب وجود فضاهای بی دفاع ساماندهی نقاط بی دفاع شهری 
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت
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تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

 از چه زمانی طبیعت گردی را شروع کردید؟ 
از 28 ســالگی طبیعت گردی می کنم. بنا به عالقه ای که داشتم 
دوره های طبیعت گردی را هم گذراندم و 17 سال است که مدام در 
ســفرم. طی این 17 سال سمت جنوب و استان های شمالی بیشتر 

سفر داشته ام و در مقابل کمتر سمت خراسان رفته ام. 
 وقتی گردشگری وارد یک منطقه می شود، چه مواردی 

را باید رعایت کند؟ 
نکته مهمی که وجود دارد این است که به فرهنگ مردم منطقه 
بی احترامی نکند و با محلی ها برخورد خوبی داشــته باشد. برخی از 
گردشگرها متأسفانه نوع پوشــش یا فرهنگ مردم منطقه ای را که 
مهمان هســتند، به ســخره می گیرند. این در حالی اســت که اگر 
گردشگر برخورد خوبی با مردم محلی داشته باشد، این افراد می توانند 

بعدها رابطه دوستی را با گردشگر حفظ کنند. 
در کل هموطنان ما در نقاط مختلف کشــور از فرهنگ خاصی 
تبعیت می کنند که اگر به آن احترام گذاشته شود، آنها تا ابد بهترین 
دوستان شما خواهند شد. من به علت سفرهای مختلفی که طی این 
سال ها داشته ام، صادق ترین دوستان را در جای جای کشور دارم. از 

مردم لرد و کرد و جنوب و شمال دوستان زیادی دارم. 
 طبیعت گردی چقدر در ایران شناخته شده و بین مردم 

جا افتاده است؟ 
به نظــرم در برخی مــوارد تعاریف نادرســتی از طبیعت گردی 
می بینیم یا رفتارهایی می بینیم که با طبیعت گردی در تضاد است. 
متأســفانه برخی از گروه هایی که به سمت طبیعت گردی می روند، 
آگاهانــه یا ناآگاهانه برای درســت کردن آتش یــا آوردن هیزم به 
درخت هایی که هنوز شاخه های خشکی ندارند، آسیب می زنند؛ این 

کار با فرهنگ طبیعت گردی در تضاد است. 
به تازگی عکسی در شبکه های مجازی منتشر شده بود که بسیار 
متعجبــم کرد. عده ای کوهنورد که به قله دماوند صعود کرده بودند، 
زباله های شان را در طبیعت رها کردند. در حالی که از یک کوهنورد 
انتظار چنین کارهایی را نداریم. البته همه طبیعت گردها و کوهنوردها 
چنین رفتــاری ندارند. چندین بار دیده ام این افراد زباله های بقیه را 

هم جمع می کنند. 

 در سفرها چه اقداماتی انجام می دهید تا همسفرها به 
طبیعت آسیب نزنند؟ 

ما ســعی می کنیم همیشه اول از خودمان شــروع کنیم. چون 
نگاه همســفرها همیشه به افراد باتجربه تر اســت. در واقع به صورت 
غیرمستقیم زیر نظر همسفرهایمان هستیم. به عنوان مثال اگر کسی 
پوست میوه را در طبیعت رها می کند، ناشی از ناآگاهی طبیعت گرد 
است که تصور می کند پوست میوه به سرعت جذب می شود؛ بخشی 
هم بابت ســهل انگاری و بی توجهی اســت. بنابراین با توضیح سعی 
می کنــم فرد را قانع کنم که ایــن کار وجهه طبیعت را تا زمانی که 
جذب شود، مخدوش می کند. یا از افراد می خواهیم اگر قصد درست 
کردن آتش دارند از مکان هایی که قباًل در آنجا آتش درســت شده، 
استفاده کنند تا کمتر به طبیعت آسیب وارد شود. پالستیک نزدیک 
به 100 سال است که اختراع شده و در حدود 700 تا هزار سال زمان 
نیاز دارد تا تجزیه شود. این یعنی هنوز نخستین پالستیکی که تولید 

شده هنوز تجزیه نشده است؛ یعنی فاجعه. 
 آموزشــگاه هایی برای عالقه مندان به طبیعت گردی 

حرفه ای در کشور ما وجود دارد؟ 
بله، آموزشــگاه ها و مؤسسات آزاد وجود دارند که طبیعت گردی 
و تورلیــدری را در بخش های مختلف و طــی دوره 6 ماهه آموزش 
می دهند. این دوره شامل بخش هایی مثل گیاه شناسی، جانورشناسی 
و پرنده نگری اســت. بعد از طی این دوره عالقه مندان می توانند در 
آزمون جامع ســازمان گردشگری شــرکت کنند و بعد از قبولی، با 

مدرک تورلیدری در آژانس های مختلف استخدام شوند. 
 یعنی طبیعت گردی یک تخصص محسوب می شود؟ 

قطعا تخصص است. 30 درصد آن آکادمیک و70 درصد هم تجربی 
است. در دانشگاه ها رشــته ای مثل مدیریت گردشگری یا مدیریت 
جهانگردی را هم داریم که شــاید جوابگوی دانشــجویان عالقه مند 
به طبیعت گردی نباشد. بنابراین آموزشگاه ها و مؤسساتی که گفتم 

می توانند اطالعات بیشتری به عالقه مندان این رشته ارائه بدهند. 
 گلگشت ها که طی سال های اخیر زیاد برپا می شوند 

هم جزو طبیعت گردی محسوب می شوند؟ 
بلــه، از نظر من اقدام خانواده ای که تصمیــم می گیرد به دور از 

دغدغه های زندگی شهرنشینی با رعایت چارچوب های طبیعت گردی 
به پیک نیک بــرود، می تواند جــزء طبیعت گردی باشــد. در واقع 
گلگشت ها نسخه ابتدایی طبیعت گردی حرفه ای محسوب می شوند. 
 شاید برخی ها گمان کنند که طبیعت گردی به دلیل 
تجهیزاتی که نیاز دارد هزینه بر و گران اســت. نظر شــما 

چیست؟ 
از نظر من اتفاقًا طبیعت گردی تفریح گرانی نیســت. مگر اینکه 
طبیعت گردی در خارج از کشــور مدنظر فرد باشد که به علت بعد 
مسافت و هزینه های جانبی مثل تهیه بلیت و... مسلمًا صرف هزینه 
بیشتری را طلب می کند همین طور طبیعت گردی های تخصصی تر 
مثل دره نوردی، غارنــوردی و رودخانه نوردی به علت اینکه نیازمند 
تجهیزات حرفه ای تر و به کارگیری مربی متبحر در این رشته هاست، 
ممکن است به نســبت طبیعت گردی های دیگر گران تر تمام شود. 
درکل می توان گفت نســبت به سفرهای چند روزه، سفر ارزان تری 
محسوب می شــود که طی آن جسم و روح جال پیدا می کند و فرد 
را با طبیعت آشــتی می دهد. در شــرایط کرونا اگر طبیعت گردی 
کنترل شــده باشد و فاصله های اجتماعی رعایت شود می توان روی 

طبیعت گردی هم حساب کرد. 
 به نظر شــما طبیعت گردی می تواند به عنوان ناجی 
صنعت گردشگری که طی این چند ماه رکود سختی را تجربه 

کرده، باشد؟ 
در برخی شــرایط خاص شــاید بتواند ناجی صنعت گردشگری 
باشد. به عنوان مثال برای شروع یک سفر طبیعت گردی از تهران به 

سمت قشم باید بابت بلیت هواپیما یا هر وسیله نقلیه دیگر هزینه 
پرداخت شــود. از طرفی انتخاب مکانــی به عنوان اقامتگاه که 
می تواند شامل هتل یا مجموعه های بومگردی باشد، کمک کننده 
صنعت گردشگری است. ولی در کل چون طبیعت گردی با مقوله 
طبیعت و جنگل و کوه ســروکار دارد کمتر به سمت تجارت 

گام برمی دارد. 
 شهرداری برای   ترویج طبیعت گردی 

چه کارهایی می تواند انجام بدهد؟ 
ابتدا باید بسترسازی درست و فرهنگسازی 
هدفمند و دقیقی داشــته باشد. اگر تبلیغات 

محیطی در مناطق مختلف شهرداری انجام 
شــود، طبیعت گردی رونق پیدا خواهد 
کرد. از طرفی می تواند کیوســک هایی 
با اســتیکر و عکس هــای مختلف از 
طبیعت در پارک ها نصب کند تا افراد 
حاضر در این کیوســک ها با ارائه 
بروشــور یا پخش عکس و فیلم 

مردم را با طبیعت آشنا کنند. 

آتنا حق جو

گردشگری 
خانوادگی 
با رعایت 

پروتکل های 
بهداشتی

بله. قطعًا خانواده ها با 
پاساژگردی و خرید 
و بازار که بخشی از 
تفریح معمول این 
روزها شده، بیشتر 

در معرض آلودگی به 
کرونا هستند. بنابراین 
اگر به طبیعت گردی 

روی بیاورند کمتر 
در معرض ابتال قرار 

می گیرند. 
در حال حاضر بیشتر 

مردم با توجه به 
بازگشایی مدارس و 

همچنین شیوع کرونا 
به سفر نمی روند و اگر 
هم برنامه سفر داشته 
باشند با تعداد کم و 
کنترل شده چاره ای 

جز طبیعت گردی 
ندارند. البته 

اینکه استقبالی از 
اقامتگاه های بوم گردی 

و هتل ها نمی شود، 
می تواند برای طبیعت 

هم خطرناک و 
آسیب زننده باشد.

جالی جسم و روح 
با طبیعت گردی 

در روز جهانی جهانگردی 
مهمان باسابقه ترین طبیعت گرد محله سبالن شدیم

 شــیوع کرونا سفرهای بهاره و تابستانی را لغو و خســارت های زیادی به آژانس های مسافرتی وارد کرد. در این بین 
هستند خانواده هایی که امسال از سفرهای چند روزه و اقامت در هتل ها خودداری کردند و در مقابل به طبیعت گردی روی 
آوردند. در همین زمینه و به مناسبت روز جهانی جهانگردی با »حمیدرضا بهنامی« طبیعت گرد 37 ساله، دانش آموخته 
مقطع کارشناسی مدیریت گردشگری و یکی از طبیعت گردهای باسابقه منطقه 7 که از 28 سالگی طبیعت گردی را شروع 

کرده، درباره چگونگی   ترویج طبیعت گردی گفت وگویی داشتیم. 
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این روزها وقتی از میدان بریانک در تکه دهم پایتخت نام 
می بریم، نخستین تصویری که در به ذهن اهالی محله می آید 
ترافیک، کوچه پسکوچه های پر پیچ و خم، نبود جای پارک و 
خانه های کوچک نقلی است. اما این محله تاریخی و تفرجگاه 
بریانی خوردن های ناصرالدین شاه، زمانی قلعه بزرگی با برج 
و بارو بود؛ قلعه ای که بقایای آن امروز تبدیل به کوچه شهید 
قمی نژاد در خیابان شهید عرب شده است. »محمدحسین 
محمد کاشــی« از اهالی قلعه بریانک که در همین محل به 
دنیا آمده با اشاره به این موضوع می گوید: »از قلعه تا حوالی 
کارخانه دخانیات هیچ خانه ای نبود. تا چشــم کار می کرد 
زمین های زراعی شامل کرفس، بادمجان، کدو، گوجه فرنگی 
و صیفی هایی از این دســت بود. باغ هــای آلبالو، گیالس و 
گالبی هایی که طعم شیرین آنها برایم فراموش نشدنی است، 
در محله فراوان بود. بیشتر مردم مایحتاج زندگی شان از سر 
زمین های کشاورزی می خریدند. البته همه با هم فامیل و آشنا 
بودند و گاهی حتی برای بردن محصول از سر زمین هیچ پولی 
از هم دریافت نمی کردند. بازار فروش محصوالت کشاورزی 
هم زمین های قلعه بریانک میدان گمرک بود.« به گفته این 
همسایه قدیمی  زندگی برای اهالی قلعه قاعده و قانونی داشت: 
»قلعه در ورودی داشــت و اغلب ساعت 9 شب با پایان کار 
مردهای قلعه در آن بسته می شد. سر صبح زمانی که آفتاب 
در کش و قوس بیدار شــدن بود، درهای قلعه را برای خروج 
اهالی به ویژه برای رفتن مردها به ســر زمین های کشاورزی 
باز می کردند. مسئولیت این کار هم برعهده نگهبانی بود که 
خانه اش مجاور در بیرونی قلعه بود. همه اهالی در خانه گاو و 
گوسفند و مرغ و خروس نگهداری می کردند و در واقع بیشتر 

احتیاجاتشان را در همین قلعه برآورده می کردند.«

 ریش سفیدی در محله 
همسفر با خاطرات آقای کاشی، همسایه قدیمی، راهی 
قلعه بریانک و زمین های کشــاورزی خارج از شهر شدیم. 
ماجرای ســر شاخ شــدنش با راننده علی بنزینی یکی از 
مالکان تهران قدیم یکی از روایت های جالبی اســت که از 
آن یــاد می کند: »قدیم ها مردم با هم غریبه نبودند. اغلب 
یک نسبت فامیلی و آشنایی با هم داشتند. به همین دلیل 
کمتر با یکدیگر قهــر می کردند و اگر هم کینه و کدورتی 

بود با ریش سفیدی حل می شد. خاطرم هست تا کارخانه 
دخانیات هیچ خانه مسکونی و ملکی نبود. روبه روی کارخانه 
دخانیات باغچه بزرگی بود که صاحبش »علی بنزینی« نامی 
 بود. یکبار با دوچرخه با ماشین علی بنزینی تصادف کردم و 
به کالنتری رفتیم. راننده علی بنزینی برادرم را می شناخت. 
آشــنایی داد و گفت من تو را می شناســم. برادرت را هم 
می شناســم. اولش من کوتاه نیامدم. اما خیلی زود آشتی 

کردیم و ماجرا ختم به خیر شد.«

  اگر خوب گوش تیز کنیم، هنوز هم از میان دیوارهای آجری کوچه شــهید قمی نژاد )قلعه بریانک ســابق( 
صدای بچه های مکتبخانه »خانم آغا« شنیده می شــود. بچه ها از ترس ترکه بلند آلبالوی »خانم آغا« که مثل 
امــواج ماهواره ای بردش کل کالس بود یک صدا فریاد می زننــد: لم یکن. کمی آنطرف تر از مکتبخانه چند زن 
چادرگلی کوزه به دست دور هم جمع می شوند. آشپزی و رفت و روب خانه آب می خواهد و هنوز در قلعه خبری 
از آب لوله کشی نیســت. اما مسیر آب باغ ارباب کمپانی فریادرس اهالی قلعه است تا شب که اکبر میراب سر 
برسد و سهم آب اهالی قلعه از مسیر نهرهای پر پیچ و خم راهی آب انبارها و حوض خانه ها شود.« این چند سطر 
بخشی از خاطرات غبار گرفته از روزگار خوش قلعه بریانک به روایت »محمدحسین محمد کاشی« و همسرش 

»معصومه قلی« بود. اگر به دانستن بقیه ماجرا عالقه مند هستید، خواندن این گزارش خالی از لطف نیست. 

بهاره خسروی

غبارروبی از خاطرات روزگار خوش قلعه بریانک 
به روایت قدیمی ترین زوج ساکن قلعه

خانه مان تاالر عروسی 
محله بود

منطقه10

 در خانه مان به روی همسایه ها باز بود
خانه زوج کاشی در یکی از فرعی های کوچه قمی نژاد، 
از آن دســت خانه های قدیمی  با حیــاط بزرگ و درختان 
تنومند و باغچه های پر گلی اســت که این روزها در کمتر 
محله ای یافت می شود. در و دیوار خانه پر از خاطرات به یاد 
ماندنی جوان های قلعه بریانک است که جشن شروع زندگی 
مشترکشان را در دل آن برپا کردند. »معصومه قلی« خانم 
خانه با اشاره به این موضوع در تکمیل حرف های همسرش 
از زندگی باصفای اهالی قلعه تعریف می کند: »همسرم در 
این خانه به دنیا آمده اســت. من هــم زندگی ام را با او در 
همین خانه شروع کردم. آن زمان دورتادور خانه اتاق بود. 
یک اتاق پنج دری بزرگ هم در طبقه باال بود. مرحوم پدر 
همسرم هر سال شب بیست و سوم ماه رمضان خرج می داد 
و آن اتاق مخصوص مراســم شب بیســت و سوم بود. بعد 
از فوت آن مرحوم مادر همســرم اتــاق طبقه دوم را به 3 
بخش تقســیم کرد. 2 تا صندوقخانه و یک اتاق هم برای 
من و همسرم.« او با لبخندی بر صورت ادامه می دهد: »در 

خانه ما همیشــه برای مراسم 
شــاد به روی همســایه ها باز 
بود. هفته ای چند شب مراسم 
عروسی همســایه ها در حیاط 
همین خانه برپا می شد. جالب 
این بود که برای مراســم هیچ 
کارت دعوتــی در کار نبود. از 
چند روز مانده به عروسی همه 
اهالی متوجه جشــن می شدند 
و یک گوشــه کار را به دســت 
می گرفتند. بساط شام عروسی 
هــم در همین خانه یــا خانه 
همسایه به راه بود. حیاط خانه 
ما همیشه به ویژه در فصل بهار 
و تابســتان پر از میز و صندلی 
برای برگزاری مراسم عروسی و 

نمایش های تخته حوضی بود.«
خانم همسایه ما گرد و غبار تابلوی خاطراتش از روزهای 
شــیرین زندگی در قلعه بریانک را می تکاند و به ماجرای 
جالبی از برپایی جشــن های عروســی در خانه اش اشاره 
می کند: »خانه ما برق نداشــت. با همه این اوصاف تعداد 
زیادی مراسم عروسی و گاه عزا برپا می کردیم. عادت داشتم 
بعد از شــام حتمًا ظرف ها را لب حوض بشویم. یک شب 
دســتم را به خاک باغچه زدم و دیــدم زمین برق می زند. 
ترسیدم، به آب حوض دست زدم دیدم آب حوض هم برق 
می زند. سریع آمدم اتاق و ماجرا را برای مادر همسرم تعریف 
کردم. او هم کلی ترسید و به همسرم گالیه کرد که این برق 
به خاطر مراسم  دائمی عروسی است که همسایه ها در خانه 
ما می گیرند. نگران بود که مبادا برق جانم را بگیرد. غافل از 

اینکه این برق، برق کرم شبتاب بوده است.«

 ماجرای آب و احمدخرکچی 
تقریبًا از اواخر دهه بیســت بود که زمزمه شهری شدن 
تهران و لوله کشی آب در خانه ها شروع شد. اما محقق شدن 
این امر سال های زیادی زمان برد و در این مدت اهالی قلعه 
بریانک برای رسیدن آب آشــامیدنی به خانه و آب انبارها 
از ترفندهای زیادی استفاده می کردند. خانم قلی با اشاره به 
بخشی از  ترفندها، تعریف می کند: »پیدا کردن و نگهداری 
آب در خانه بســیار سخت بود. اغلب آب مصارف خانگی از 
آبی که برای پخت و پز اســتفاده می شد، جدا بود. در محله 
یک اکبرمیراب داشــتیم که مسئول تقسیم آب در قلعه و 
میان اهالی بود و یک شب در میان آب قنات هفت چنار به 
سمت قلعه سرازیر می شد. بخشی از این آب هم متعلق به 
زمین های کشاورزی بود. یک احمدخرکچی داشتیم که در 
تابســتان در قلعه با خرش یخ می فروخت و اهالی مشتری 
دائمــی  او بودند.« البته در این میان آب باغ ارباب کمپانی 
هم کمک حــال اهالی بود. چون آبی که میراب تقســیم 
می کرد همیشه جوابگوی نیاز خانواده های پرجمعیت قلعه 
نبود. همسایه قدیمی ما در این باره توضیح می دهد: »معمواًل 
برای تهیه آب برای آشامیدن یا پخت و پز راهی باغ کمپانی 
می شدیم. هرکسی بر اساس نیازش با کوزه یا تشت مسی از 
آب خروجی باغ آب برمی داشت. بعدها سر کوچه قمی نژاد 
یک دستگاه شیر فشــاری نصب کردند که امروز شیر آب 

آتش نشانی جایگزین آن شده است.«

در خانه ما 
همیشه برای 

مراسم شاد به 
روی همسایه ها 

باز بود و هفته ای 
چند شب 

مراسم عروسی 
همسایه ها در 

حیاط همین خانه 
برپا می شد

خانم آغای 
مکتبخانه 

حکایت مکتبخانه و 
سختگیری های خانم 

آغا برای آموزش، فصل 
مشترک خاطرات تلخ 
و شیرین کودکان قلعه 

است که این روزها 
مویی سپید کرده اند. 
زوج کاشی در میان 
صحبت هایشان به 

روزهای سخت آموزش 
در محضر مالباجی 
یا خانم آغا اشاره 

می کنند. خانم قلی از 
روزهای مکتب رفتنش 
این طور تعریف می کند: 
»5 سال بیشتر نداشتم 
که مرحوم پدرم برای 
یادگیری درس قرآن 
من را مکتبخانه برد.«

به گفته این هم محلی، 
مکتبخانه قلعه بریانک 

یک اتاق 12 متری 
بوده است. او در ادامه 
توضیح می دهد: »یک 

میز کوچک داخل 
کالس بود که خانم آغا 
ترکه به دست همیشه 
پشت آن می نشست 
و بچه ها دورش حلقه 

می زدند. خانم آغا 
درس می داد و وقتی 
برای مثال سوره یا 
عبارتی مانند »لم 

یکن« را یاد می گرفتیم 
با لحنی آهنگین 

می گفت معصومه یعنی 
2 مرغ کامل. این بدان 

معنی بود که باید 
جلسه بعد 2 تا مرغ 
سربریده برای خانم 

آغا ببرم. آن زمان همه 
در خانه هایمان مرغ 
و خروس نگهداری 
می کردیم. پدرم دو 
تا مرغ سر می برید و 
برای خانم آغا می برد. 

یا وقتی به کلمه 
عبث می رسیدم شعر 
می خواند »عبث قند و 
نباتت برسه / اگر نرسه 

النازعات غرق کنه/ 
عمه جونم مرگت کنه« 

که یعنی باید قند و 
نبات برای او می بردیم. 
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بوســتان شــوش هیچ وقت خلوت نیست و همیشه 
معتادان و آســیب دیدگان در آن حضــور دارند و در هر 
ساعت از شبانه روز می توانید شاهد رفتارهای ناهنجار آنها 
باشید. خورشید کم کم به وســط آسمان می رسد که از 
ماشین پیاده می شوم و قدم در بوستان شوش می گذارم. 
یکی مشغول آواز خواندن و دیگری پایپ به دست نشسته 
است. کمی  آن طرف تر زن و مردی مشغول صحبتند که 
ناگهان صدای زن برای گفتن ناسزا بلند می شود. جلوتر که 
می روم صحنه های دلهره آورتری در برابر چشمانم نمایان 
می شود. دخترها و پسرهای کم سن و سال روی نیمکت 
نشسته اند و ســیگار را از روی لب یکدیگر برمی دارند و 
پک می زنند و دودش را با حالت های مختلف در هوا رها 
می کنند. کامال مشخص است در میانشان غریبه ام. کاری 
به کسی ندارند و به غریبه هایی چون من هم اصال اهمیت 
نمی دهند. نگاه اطرافیان برایشان مهم نیست و هرکسی 
مشغول کار خودش است. دلم می خواهد دوربین به دست 
بگیرم و این تصاویر را ثبت کنم، اما حقیقت این است که 
جــرأت این کار را در چنین محیطی در خودم نمی بینم. 
نزدیک مددسرا تجمع زنان بیش از مردان است. گروهی 
و انفرادی روی چمن ها نشسته اند و گویا به روزگار فناشده 

خود و آینده نامعلومشان می اندیشند.

 نیلوفر در میان مرداب
برای همنشــینی با آنها بایــد دل به دریا بزنم. دختر 
جوانی زیر ســایه درخت دراز کشیده است. خودم را به 
او می رســانم و صادقانه می گویم خبرنگار هســتم. چند 
ثانیه نگاهم می کند و می گوید: »خب! چی می خوای؟« 
نفس عمیقی می کشم و می گویم: »دلم می خواد در مورد 
زندگیت بدونــم. اگر اجازه بدیــد دقایقی باهم صحبت 
کنیم.« بلند می شــود و کمی خودش را مرتب می کند و 
می گوید: »عیبی نداره.« از او می خواهم از خودش بگوید. 
دوســت ندارد اســم واقعی اش را بدانم و به همین دلیل 
خودش را نیلوفر معرفی می کند: »20 ســالمه. وقتی به 
خودم اومدم دیدم کنار بســاط نشسته ام. تموم زندگی 
من همینه.« دندان هایش ســیاه شــده اند و دود ســیاه 
مواد افیونی جوانی و زیبایی اش را پوشــانده است. دستم 
را به ســمت مددســرا دراز می کنم و می گویم: »چرا به 
ایــن مرکز نمی روید و از خدمات آنها برای برگشــت به 
زندگی استفاده نمی کنید؟« سرش را به سمت در بزرگ 

مددســرا می چرخاند و می گوید: »من ته خطم و زندگی 
برام معنا و مفهوم نــداره. وقتی همه چیز رو باختم چرا 
باید به آینده امیدوارم باشــم؟« در 20 سالگی و در اوج 
جوانی که همساالنش برای آینده برنامه ریزی می کنند، 
نیلوفر از ته خط و ناامیدی می گوید. هنوز از حرف هایش 
در تعجبــم که می گوید: »فقط موقــع غذا  می رم و غذا 
می گیرم و بعدش میام تو پــارک می خورم. من از بودن 
تو ساختمان خفه می شم. دوست دارم همیشه تو فضای 

باز نفس بکشم.«
 فردی که در مرداب فرو رفته است، تا وقتی نخواهد و 
همت نکند اطرافیان نمی توانند به او کمک کنند. این نظر 
روانشناسان است و به همین دلیل از معتاد به عنوان بیمار 
یاد می کنند که خودش باید برای بهبودی و مداوا تصمیم 
بگیرد و بخواهد. نیلوفر گمان می کند زندگی اش به آخر 
رسیده است و به همین دلیل در عنفوان جوانی انگیزه ای 

برای ماندن و پاک شدن و ادامه دادن ندارد.

 خو گرفتن به زندگی سیاه
در بوســتان مشغول گشــت وگذار هستم که ناگهان 
می بینمــش. همین چنــد دقیقه قبل موقــع خروج از 
مددسرا او را دیدم. آرایش غلیظی کرده است و یک کیف 
و یک ســاک به همراه دارد. روی چمن نشســته و آینه 
کوچک ترک خورده ای به دســت دارد و مشــغول مرتب 
کردن موهایش اســت. با لبخند کنارش می نشینم، اما 
چهره اش در هم می شود و می گوید: »چیه؟ نگاه داره؟« 
هنوز جــواب نداده ام که می گویــد: »»چی می خوای؟« 
درنگ جایز نیســت و می گویم: »می خــوام با هم حرف 
بزنیم.« به محض تمام شــدن جملــه ام می گوید: »در 
مورد چی؟« بهترین فرصت اســت که بگویم: »در مورد 
خودت. زندگی ات و این که چه کار می کنی؟« مثل این 
که دور خودش حصار کشیده است و دوست ندارد کسی 
خلوت تنهایی اش را به هم بزند. با صدایی خشن می گوید: 
»با تو؟ مگه تو کی هســتی؟ برو بابا!« بلند می شــوم که 
بروم. ناگهان نظرش عوض می شود و فرمایشی می گوید: 
»بشــین!« معطل نمی شــوم و می نشــینم. اسمش را 
نمی گوید، اما آهی می کشد و می گوید: »امان از بی وفایی. 
5 ســال پیش با پسری آشنا شــدم و خیلی زود به هم 
عالقه مند شــدیم. خانواده با رابطه من مخالف بودند، اما 
مــن در اوج جوانــی همه آرزوهام رو کنــار او می دیدم. 

بر خــالف مخالفت خانواده جواب بلــه دادم و بعد از 2 
ســال متوجه شدم همســرم معتاده. اوایل جنگ و دعوا 
داشتیم، اما بعد از مدتی همراه بساطش شدم. اصال باور 
نمی کردم مواد مصرف می کنم. روزها می گذشــت و من 
و همسرم بیشتر آلوده می شدیم. اوایل برای تأمین مواد 
مشــکلی نداشتیم، اما کم کم مصرفمون باال رفت و دار و 
ندار زندگیمون رو فروختیم و آه در بســاط نداشتم.« او 
از خانه فرار کرده اســت و چون خانواده اش نپذیرفته اند، 
به بوستان شــوش پناه آورده است: »روزی که همسرم 
بی شــرمانه از من خواســت برای تأمین مواد تن فروشی 
کنم، تازه فهمیدم زندگیم ســیاه شده. کنارش احساس 
امنیت نداشتم، پس ساکم رو بستم و راهی تهران شدم. 
اینجا جایی رو نمی شناختم و پرسون پرسون به بوستان 

شوش اومدم.«
می داند زندگی اش سیاه اســت، اما به گفته خودش 
ترک کردن سخت است و او تحمل این سختی را ندارد. 
او هم هر جا باشــد فقط برای گرفتن غــذا و خوابیدن 
خودش را به مددسرا می رساند. او می گوید: »نه تنها من 
بلکه اکثر کسانی که گرفتار اعتیادند، به این نوع زندگی 
اســفبار عادت کرده اند و تنها فکر و دغدغه شون تآمین 
مواده، نه خــوراک و جای خواب.« حرف هایش که تمام 
می شــود، یک بار دیگر بوستان شوش را نگاه می کنم. او 
راست می گوید. همه کسانی که اینجا هستند به زندگی 
خیابانی خو گرفته اند و تمایلی به ترک این عادت ندارند.

 به سوی آرامش
داســتان زندگی زنان آسیب دیده مثل هم است البته 
با اندکی تفاوت. هر چند همه نقطه شــروع مشــترکی 
ندارند، اما پایانشان مشترک است. از میان آسیب دیدگان 
اتراق کرده در بوســتان شــوش می گذرم و به در بزرگ 
مددســرای بانون می رســم. قبال همه چیــز هماهنگ 
شــده اســت. نگهبان در را باز می کند. میز و صندلی در 
گوشه ای از محوطه چیده شده 
و تعــدادی از بانــوان در حال 
مددکاران  گپ و گفت هســتند. 
برای راهنمایــی پیش می آیند 
و همراهشــان وارد ســاختمان 
می شوم. ساختمان بزرگ و تمیز 
است. »سپیده علیزاده« مدیریت 
این مددســرا را که در کنارش 
کاهش  جامــع  مرکز  تابلــوی 
آســیب بانوان سپید نور هدایت 
هم نصب شده است، به عهده دارد. مددکاران لباس فرم 
به تن دارند و مددجویان را به اسم کوچک صدا می کنند. 
نحــوه برخوردها نشــان می دهد رابطــه صمیمی  میان 
مددکاران و مددجویان وجود دارد. قرار بود اینجا صد نفر 
از مددجویان را پذیرش کنند، اما با توجه به شرایط فعلی 

تقاضای دریافت خدمات از این مرکز زیاد است.
 به گفته علیزاده بیش از 190 نفر در این مرکز پرونده 
فعال دارند و روزانه حــدود 120 تا 130 نفر از خدمات 
رایگان و شبانه روزی اینجا بهره مند می شوند. مدیر مرکز 
می گوید: »این مرکز هم مانند سایر مراکز قوانین و ضوابط 
خاصی دارد، اما بــه دلیل این که گروه های هدف مرکز، 
زنان آسیب دیده هستند، انعطاف پذیری در اولویت کارها 
قرار دارد و با رعایت قوانین در شرایط خاص به متقاضیان 
خدمات خاص داده می شود.« این مرکز 4 خوابگاه برای 
4 گروه از زنان آســیب دیده دارد و در وعده های صبح و 
ظهر و شب غذای گرم و 2 بار میان وعده توزیع می شود.

ماندن در این مرکز اجباری نیست و در مرکز به روی 
زنان آسیب دیده باز است. علیزاده می گوید: »درهای مرکز 
به روی زنان آســیب دیده از هر قشری باز است. هر چند 
درهای مرکز بر اساس قانون باید ساعت 23 بسته شود، 
اما با هماهنگی مددکار نمی گذاریم هیچ زن بی سرپناهی 
پشــت در بماند و پذیرش می کنیم.« ســاعت 14 تا 17 
هم درهای مرکز برای استراحت مددجویان بسته می شود 

تا تردد کم تر شــود و از مددجویان خواسته می شود در 
ایــن مدت یا داخل مرکز بمانند یا بیرون بروند. به گفته 
مدیر مرکز جامع کاهش آســیب بانوان برخی از زنان در 
این مرکز خدمات دریافت می کنند، اما تمایلی به ماندن 
ندارند. او می گوید: »داشــتن تلفن همراه و مصرف مواد 
مخدر در مرکز ممنوع اســت و به همین دلیل برخی از 
زنان آسیب دیده ترجیح می دهند فقط وقت توزیع غذا و 

ساعت خواب در مرکز حضور داشته باشند.«
پذیــرش مددجویان 18 تا 65 ســاله در مرکز جامع 
کاهش آسیب بانوان مجاز اســت، اما به گفته مدیر این 
مرکز، در برخی از موارد برای حمایت از زنان آسیب دیده 
می تــوان بخش هایــی از قوانین را تغییــر داد. علیزاده 
می گوید: » از زمان شــیوع کرونا تعداد مراجعه کنندگان 
به مرکز افزایش پیدا کرده و با توجه به رسالت اجتماعی 
و وظیفه انسانی نمی توانیم زنان باالی 65 سال را پذیرش 
نکنیم. به همین دلیل قوانین مرکز منعطف اســت و در 

موارد خاص به گروه های خاص هم خدمات می دهیم.«

 احساس امنیت در سایه حمایت
در کارگاه خیاطی مشغول است و از حضور در مرکز 
ابراز رضایت می کنــد و می گوید: »اینجا کار می کنم و 
حس مفید بودن دارم. قبل از حضور در مرکز روزگارم 
به بطالت می گذشت اما االن برای روزهای هفته برنامه 
دارم و می دونم صبح وقتی از خواب بیدار میشــم قراره 
چه کارهایی انجام بدم.« لبخند رضایت روی صورتش 
نقش می بنــدد. بانــوی جوانی که در گوشــه حیاط 
مرکز نشســته هم از خدمات مرکز رضایت دارد و می 
گوید: »همین که می دونم جایی هســت برای خواب و 
اســتراحت و می تونم غذای گرم بخورم و حس امنیت 

داشته باشم کافیست.«

  بوستان شــوش، نامی  آشنا برای پایتخت نشینان است. آدرس این بوستان را از هر کسی در هر 
منطقه ای بپرســید شما را به میدان شوش راهنمایی می کند. بوستان شوش معروف است، اما نه به 
دلیل فضای زیبا و درختان سرسبز و محیط امن. اینجا کلونی اعتیاد است. محل یا پاتوق معتادانی 
اســت که آزادانه و در برابر چشــم همه رهگذران ادوات مصرف مواد به دست می گیرند و مشغول 
تزریق مواد به رگ و خون و وجودشان می شوند. زن و مرد، پیر و جوان و حتی کوچک و بزرگ، همه 
و همه، در این بوستان یک وجه مشترک دارند و آن هم اعتیاد است. در چنین فضایی وجود مرکزی 
کــه زنان معتاد از آن به عنوان خانه امن یاد می کنند، دل ها را قرص می کند به این که مســئوالن 
می دانند در این بوســتان چه خبر است و به همین دلیل این مرکز را ایجاد کرده اند. در ضلع شمال 
غربی بوستان ساختمانی سفید با درهای بزرگ قرار دارد که رویش تابلوی مددسرای بانوان منطقه 
12 نصب شده است. این مددسرا تنها مرکز جامع کاهش آسیب بانوان نور سپید هدایت است که زیر 

نظر سازمان بهزیستی فعالیت می کند. 

زینب زینال زاده

گذری کوتاه
در مرکز جامع کاهش آسیب بانوان نور سپید هدایت 

تنها خانه امن
منطقه12

بانوان آسیب دیده

امکانات مرکز جامع 
کاهش آسیب بانوان

خوابگاهی برای مصرف کنندگان
خوابگاه شــماره یک مرکز جامع کاهش آسیب بانوان به زنان 
معتــاد اختصاص دارد که مواد مصرف می کنند و تمایلی به ترک 
ندارنــد. این مددجویــان در مدت زمان اســتقرار در مرکز اجازه 
مصــرف مواد ندارند، اما بعد از خروج از مرکز کنترل نمی شــوند. 
این خوابگاه 35 تخت دوطبقــه دارد و در کل 70 مددجویی که 

مصرف مواد دارند در آن پذیرش می شوند.

جای خواب برای آسیب دیدگان
خوابگاه شــماره 2 مخصوص زنان آســیب دیده است؛ 
زنانی که به دالیلی جایی در کانون خانواده ندارند و تردد 
شــده اند؛ زنان و دختران فراری و بانوانــی که به دالیل 
مختلف مورد خشــونت قرار گرفته اند. این زنان به شدت 
آســیب پذیر هستند و باید قبل از گرفتار شدنشان به آنها 
کمک شود. مرکز جامع کاهش آسیب بهترین مکان برای 
اسکان آنهاست. در این خوابگاه 20 تخت  دوطبقه وجود 
دارد و امکان پذیرش روزانه 40 مددجو در آن وجود دارد.

اتاق مادر و کودک
اتاق کوچکی با حمام و سرویس بهداشتی جداگانه در 
گوشــه ای از سالن به مادرانی که همراه با فرزند کوچک 
خود به این مرکز مراجعه می کنند، اختصاص داده شده 
است. فرش کوچک با تصویر شخصیت های کارتونی کف 
زمین پهن شــده و فضاســازی به    گونه ای اســت که 
کودک احساس آرامش کند. مادران آسیب دیده تا زمان ارجاع به 
محل مناسب کنار فرزندانشان در این اتاق اسکان داده می شوند. 
در ایــن مدت مددکاران تالش می کنند مادر و کودک را به نهاد 

مربوطه ارجاع دهند. این اتاق4 تخت دوطبقه دارد.

خوابگاه میان راهی
زنــان بهبودیافتــه از دام اعتیاد هم به ایــن مرکز رفت وآمد 
می کنند. این زنان پس از ترک در خانواده پذیرفته نمی شــوند یا 
اصوال خودشــان تمایلی به بازگشت به خانواده ندارند. در مواردی 
هم خانواده مصرف کننده است و بعد از ترک و بازگشت به خانواده 
احتمال اعتیاد مجدد آنها وجــود دارد. به همین دلیل آنها برای 
فرار از اعتیاد به این مرکز پناه می آورند. خوابگاه بهبودیافتگان 16 
تخت دوطبقه دارد. این افــراد پس از پذیرش مهارتی می آموزند 
و در کارگاه خیاطی مشــغول کار می شــوند. آنها از زمان شروع 
آموزش و مشغول شدن در کارگاه تا زمانی که مرکز را ترک کنند، 

حقوق و خدمات دریافت می کنند.

کارگاه حرفه آموزی
در کارگاه بــزرگ خیاطی با بیــش از 15 چرخ خیاطی و 22 
دســتگاه اتو صنعتی، اکنون حدود 9 نفر مشغول کار هستند. در 
این کارگاه اغلب لباس فرم شــرکت ها و ســازمان ها و نهادهای 
مختلف دوخته می شــود. مددجویانی که در این کارگاه مشغول 
کارند، دوره آموزش کوتاهی می بینند و کارشان را شروع می کنند. 
اجباری برای ماندن مددجویان نیســت و هر زمان تمایل داشته 

باشند می توانند قطع ارتباط کنند و از مرکز خارج شوند.

اتاق بهیاری
بهیاران به صورت شــیفتی هر روز به صورت 24 ســاعته در 
ایــن مرکز حضور دارند و به مددجویــان خدمات ارائه می دهند. 
مددجویان به محض ورود به مرکز توسط بهیاران معاینه بهداشتی 
می شــوند و اگر موارد مشکوکی باشــند در اتاق قرنطینه 
نگهداری می شوند تا اورژانس برسد. اگر هم مورد چندان 
حاد نباشــد مددجوی بیمار به پزشکان بدون مرز که در 
حوالی مرکز فعالیت می کنند، معرفی می شــود و خدمات 

درمانی دریافت می کند.

گشت سیار
مرکز یک تیم 2نفره گشــت ســیار دارد که خدمات 
کاهش آســیب داخل مرکز را به بیــرون از مرکز می برد. 
خدمــات داخل مرکز مختص بانوان اســت، اما نیروهای 
گشت ســیار بیرون از مرکز به زنان و مردان آسیب دیده 
خدمــات ارائه می دهنــد. توزیع اقالم بهداشــتی و ارائه 
آموزش های الزم برای جلوگیری از بیماری های واگیردار 
و مقاربتــی و همچنین رســیدگی به وضعیت ســالمتی 

آسیب دیدگان بی خانمان از وظایف این گشت است.

از زمان شیوع 
کرونا تعداد 

مراجعه کنندگان 
به مرکز افزایش 

پیدا کرده و 
با توجه به 

رسالت اجتماعی 
و وظیفه انسانی 
نمی توانیم زنان 

باالی 65سال را 
پذیرش نکنیم

سپیده علیزاده
مدیر مرکز بانوان 
سپید نور هدایت
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محله نیلوفــر در ناحیه 2 منطقه 7 از محله های 
برخوردار منطقه اســت. این محله با بافت جدید و 
امکانات مناسب شــهری جمعیتی شناور دارد و در 
روز با مراجعه کارمندان شرکت ها و ادارات و شب ها 
با پذیرفتن شــهروندانی از مناطــق دیگر تهران که 
برای تفریــح و یک وعده غذای بیــرون از خانه به 
رســتوران های این محله می روند، اقشار مختلفی را 

در خود جا می دهد. 
 این محله هم مشــکالت مشــترکی با ســایر 
محله های تهران دارد که شورایارش آنها را قبول دارد، 
اما می گوید این مشکالت در تمام مناطق و محله های 
تهران وجــود دارند و برای حل خیلی از آنها در این 
شــرایط نمی توان کاری انجــام داد. »کیوان ملک« 
می گوید: »ما با مشکالتی مثل آسفالت، خرابی جدول 
و بافت متراکم که در ســایر محله های شرق منطقه 
وجود دارد، مواجه نیســتیم، اما مشکالتی داریم که 

گالیه شورایار محله از 
بی توجهی کارمندان شرکت ها 

و مراجعان اغذیه فروشی ها

اندیشه و آزادگان در منطقه اسم می برد که 
از تمام تهران برای گذران اوقات فراغت به 

آنها مراجعه می شود. 
او اما به مشکل اصلی محله نیلوفر اشاره 
می کنــد که در بســیاری از نقاط و معابر 
این محلــه وجود دارد: »در زمینه ترافیک 
همیشه مشکالتی داشته ایم. این مشکالت 
ترافیکی به دلیل نبود جای پارک به وجود 
می آید. علتش هم این است که در کوچه های فرعی 
این محله شــرکت های زیادی فعالند که کارمندان 
آنهــا و مراجعانشــان خودروهایشــان را به صورت 
دوبله در این خیابان ها پارک می کنند. این مشــکل 
به ویژه در انتهای خیابان صابونچی حدفاصل خیابان 
مهماندوست تا خیابان شــهید بهشتی وجود دارد. 
مأموران راهنمایی گاه به گاه این ماشین ها را جریمه 

می کنند، اما مسئله به این شکل حل نمی شود.«

با بقیه مناطق مشترک است. به طور مثال 
ما در محله تنها 4 بوســتان در فلکه سوم، 
چهــارم، یازدهم و دوازدهم داریم. جوان ها 
هم از همین بوستان ها استفاده می کنند، 
اما بســیاری از افراد مسن که در پارک ها 
می نشــینند با این موضوع مشکل دارند و 
می گویند این جوان ها ساعت های طوالنی 
در روز در این بوستان ها هستند. آنها توقع 

دارند با این مســئله برخورد شود. در صورتی که کار 
این جوانان مجرمانه نیست.«

او این را هم اضافه می کند که مشکل فضای سبز 
شــهری به سادگی قابل حل شــدن نیست: »ما در 
تمام تهران مشــکل فضای سبز داریم، اما با قیمت 
بــاالی زمین شــهرداری نمی تواند این مشــکل را 
حل کند. ضمــن اینکه فضا هم برای این کار وجود 
ندارد.«ملک در عین حال از 2 بوستان فرامنطقه ای 

او می گوید از پلیس راهور توقع می رود به صورت 
جدی تری اعمال قانون کنند. خیابان دیگری که در 
محله نیلوفر با مشکل ترافیک روبه رو است و ملک به 
آن اشاره می کند، خیابان عشقیار است: »این خیابان 
به دلیل وجود اغذیه فروشــی ها همیشــه با مشکل 
ترافیک و پارک دوبل مواجه بوده اســت. مردم برای 
تفریح و غذا خوردن در رســتوران های این خیابان 
بــه اینجا می آیند، ولی قانــون را رعایت نمی کنند. 
بسیاری از رانندگان خودرو را به صورت دوبله مقابل 
اغذیه فروشــی ها نگه می دارند و با این کار ترافیک 
ایجاد می کنند. حتی حاضر نیســتند ماشــین را 2 

خیابان باالتر یا پایین تر پارک کنند.«
او توضیح می دهد معــاون ترافیک منطقه البته 
همیشه با آنها همکاری داشته و در جلسات شرکت 
کرده و مشــکالت را پیگیری کرده است، اما نیاز به 

همت و تالش بیشتری احساس می شود. 

الیروبی حوضچه ها و نهرها در منطقه۶
با توجه به فرارســیدن فصل پاییز و شــروع 
بارندگی ها، شــهرداری منطقــه 6 در تکاپوی 
سرعت بخشیدن به عملیات الیروبی مسیل ها و 
نهرهاســت و این مهم را با جدیت بیشتری در 

دستور کار دارد. 
رئیس اداره مســیل ها و قنوات شــهرداری 
منطقه 6 در گفت وگو با همشــهری بیان کرد: 
طــرح الیروبی کانال ها، مســیل ها و قنات ها از 

اوایل مرداد آغاز شده و کماکان ادامه دارد. 
»ابوالفضل کاظمی« گفت: عالوه بر الیروبی 
و پاکســازی مسیل ها، بازســازی قنات ها را هم 
آغاز کرده ایم. با توجه به اینکه قنات یوسف آباد 
به عنوان یکی از بزرگ ترین قنات های منطقه از 
زیرساختمان ها و امالک مردم رد شده، از 2 سال 
گذشــته در حال هدایت مسیر قنات به سمت 

شریان اصلی شهر هستیم. 
او بــا بیان اینکه این اقــدام برای جلوگیری 
از اتفاقــات احتمالی در آینده اســت و در حال 
حاضر ساختمان ها و امالک را تهدید نمی کند، 
افزود: شــهرداری با توجه به وظیفه ای که دارد 
و در راستای نظارت بیشتر و پیشگیری از وقوع 

اتفاقات در آینده، این عملیات را اجرا می کند. 
به گفته کاظمی، شهرداری منطقه6 برای این 
اقدام اعتبار الزم را تأمین کرده تا مسیر قنات از 

سطحی اشاره کرد و گفت: مسیرهای عبور آب 
و حوضچه های رســوبی و منهول ها به طور دائم 

الیروبی و رصد می شوند. 
کاظمی با بیــان اینکه بخشــی از عملیات 
الیروبی حوضچه ها به عهده شــهرداری نواحی 

امالک مردم خارج و به خیابان های اصلی هدایت 
شود. 

رئیس اداره مســیل ها و قنوات شــهرداری 
منطقــه 6 بــه الیروبی حوضچه های رســوبی 
کانال هــا و منهول هــای جمــع آوری آب های 

اســت، ادامه داد: الیروبــی حوضچه هایی مانند 
منهول هــا را که عمق بیشــتری دارنــد، اداره 

مسیل ها و قنات ها انجام می دهد. 
او اظهار کرد: سال 98 نیز در زمینه الیروبی 
بسیار خوب عمل کردیم. با اینکه پارسال شاهد 
بارندگی سیل آسا بودیم و نهرها جوابگوی میزان 
بارندگی نبود، ولی شــریان اصلــی جمع آوری 
آب های سطحی دچار گرفتگی نشد و گزارشی 

از فرونشست زمین هم دریافت نکردیم. 
رئیس اداره مســیل ها و قنات ها شــهرداری 
منطقه6 بــه آبگرفتگی خیابــان کریمخان هم 
اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکل آبگرفتگی، 
2 یا 3 نهر عرضی ایجاد شد تا آب ها از باالدست 
به نقطه دیگری هدایت شــوند و حجم کمتری 

آب به سمت پایین جاری شود. 
کاظمی از مردم مخصوصًا از کاسبان منطقه 
6 درخواســت کرد با توجه به شیوع کرونا از رها 
کردن ضایعات و ماســک و دستکش به داخل 

نهرها خودداری کنند. 
به گفتــه او، ایــن کار هزینه زیــادی را بر 
دوش مدیریــت شــهری تحمیــل و آلودگی 
زیست محیطی را چند برابر کرده و عالوه بر این، 
سالمت کارگران و پاکبانان زحمتکش شهرداری 

را هم به خطر می اندازد. 

کیوان ملک
شورایار محله نیلوفر

دردسرهای 
نیـلوفـر

شقایق عرفی نژاد
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دلیل و چرایی استرس خود را پیدا 1 
کنید 

هــر موقعیتی کــه بتواند تعــادل و روتین 
زندگــی روزمره ما را تحــت تأثیر خود قرار 
دهــد، ممکن اســت موجب بروز اســترس 
شود. بنابراین جست وجو کنید از چه زمانی 
دچار استرس شــده اید و چه موردی عامل 
اصلــی این نبود تعادل و بر هم زننده روتین 
زندگی تان اســت. یک مصاحبه شغلی، یک 
امتحان یا نزدیک شــدن به آغاز یک برنامه 
جدیــد یا دلخوری از یک دوســت؟ هریک 
از ایــن موقعیت هــا می توانــد عامل اصلی 

استرستان باشد. 

قابل 2  موارد  و  موضوعات  تفکیک 
کنترل از غیر قابل کنترل

بایــد به این امر واقف باشــید کــه برخی از 
مواردی که در زندگی با آنها مواجه می شوید، 
قابل کنترل نیستند و شما روی آنها تأثیری 
نخواهیــد داشــت. بنابراین آنهایــی را که 
می توانیــد تغییر دهیــد، از آنهایی که توان 
تغییر آن را ندارید جدا کنید. این کار موجب 
می شــود توجهتان از مــوارد غیرقابل تغییر 
به مواردی کــه در حیطه تأثیرگذاریتان قرار 
دارند، معطوف شــود. به عبارت ساده تر برای 
مسائلی که از حیطه کنترل و تأثیر شما خارج 
هســتند، استرس نداشته باشــید و غیر قابل 

تغییر بودن آنها را بپذیرید. 

به امور و کارهایی که عالقه دارید 3 
بپردازید 

به طور حتم هر فردی دارای عالیقی است که 
از پرداختــن به آنها لذت می برد. عالیق خود 
را شناســایی کنید و پرداختــن به آنها را در 
برنامــه روزانه یا هفتگی خود قرار دهید. دور 
شدن از فعالیت هایی که دوستشان داریم و از 
آنها لذت می بریم می تواند ما را دچار استرس 

کند. 

با برنامه ریزی مناسب زمان خود را 4 
مدیریت کنید 

محدودیت یا به قول معروف کم آوردن وقت، 
می تواند یکی از عوامل ایجاد استرس باشد. لذا 
می توان با برنامه ریزی مناسب و اولویت بندی 

صحیح از زمان موجود بهتر استفاده کرد. 

به کارگیری تجربه شخصی 5 
هر فــرد زمانــی که دچار اســترس 
می شــود بنا بر تجربه شخصی، به شیوه خود 
شرایط را قابل تحمل و آن را کنترل می کند 
و کاهش می دهد: گروهی با قدم زدن، برخی 
با کتاب خواندن، تعــدادی نیز با دیدن یک 
فیلم. شما با آگاهی از روش هایی که اطرافیان 
برای کاهش استرس خود به کار می گیرند و 
امتحان آنها می توانید به شیوه های متنوعی از 

مدیریت استرس دست یابید. 

را 6  اضافــه  کارهــای 
شناسایی و حذف کنید 

 با بازنگــری کارهای روزانه خود، 
مطمئــن شــوید کار اضافه ای به 
خــود تحمیــل نمی کنیــد و در 
صورت یافتن چنین فعالیت هایی، 

آنهــا را کاهش دهید و یا در صورت امکان از 
برنامه روزانه تان حذف کنید. 

و 7  اهمیت  اتفاقات  و  مسائل  برای 
ارزش متناسب با آن قائل باشید

 هر مسئله و اتفاقی که رخ می دهد می  تواند 
تعــادل جاری زندگی مــا را تحت تأثیر قرار 
دهــد، ولی آیا همه آنها به یک اندازه اهمیت 
دارند؟ به طور حتم پاسخ به این سؤال »خیر« 
اســت. تأخیر در رسیدن به یک قرار به دلیل 
قرار گرفتن در ترافیک و بروز یک اختالف نظر 
در زندگی زناشویی به یک اندازه ارزشگذاری 
نمی شود. پس برای هر مسئله یا موردی که 

پیش می آید به انــدازه اهمیت و ارزش و 

میزان تأثیرگذاری واقعی آن دچار اســترس 
شوید، نه اینکه با هر اتفاقی تا حداکثر ممکن 
اســترس را بر خود تحمیل کنید. این شیوه 
می تواند پیامدهای جسمی و روانی بسیاری را 

به دنبال داشته باشد. 

بین »  نگران بــودن« و »اهمیت 8 
را  داشتن«  »اهمیت  داشــتن«، 

انتخاب کنید 
برخی هنگامی که با یک مشــکل یا مسئله 
روبه رو می شوند، نگرانی های زیادی را بر خود 
تحمیل می کنند بــدون اینکه این نگرانی و 
تشــویش بتواند برای حل و رفع آن مشکل 
یا مســئله کمک مشــخصی به ما کند. در 
عوض وقتی یک مسئله را برای خود »مهم« 
می انگاریم تمام تــوان و امکانات خود را به 
آن موضوع اختصاص می دهیم. این تجمیع 
و تمرکــز امکانــات می تواند ما 
را در مســیر حــل و فصــل آن 
مسئله بسیار یاری کند. بنابراین 
دادن «  »  اهمیت  کــه  می بینید 
بودن« است.  از »  نگران  مفیدتر 
پــس در واگویه های خود جمله 
»  بــرای...... نگرانــم « را به ».... . 

برایم مهم است « اصالح کنید. 

تمرین های آرامسازی9 
یکی از مواردی که می تواند در کاهش 
عوارض جسمانی استرس از جمله باال رفتن 
ضربان قلب، تعریق و باال رفتن فشــارخون 
مؤثــر واقع شــود و انجام آن بــه کاهش 
اســترس و تســلط آرامش کمک می کند، 
انجام تمرینات تنفســی و آرام سازی بدن 
)ریلکسیشن( است که می توانید با یادگیری 
و تکرار آن به طور قابل مالحظه ای از میزان 

استرس به وجود آمده، بکاهید. 
* روان شناس بالینی و فیلم درمانگر

روش های آشنایی مقابله با اضطراب

9 قدم 
تا کاهش استرس

بنفشه حیرت نگاری*

آموزش

  هفته گذشــته تعاریف علمی استرس و اضطراب همچنین موارد تشــابه و تفاوت این دو را توضیح دادم و همچنین به ضرورت به 
کارگیری روش هایی برای مدیریت اســترس و پیشگیری از عوارض جسمانی و روانی آن پرداختم. در متن حاضر قصد دارم چند شیوه 

عملی را که می تواند به شما برای کنترل و کاهش استرس های روزمره یاری دهد، معرفی کنم: 

اداره آموزش و پروش منطقه 10 
اجرا می کند 

طرح کنترل وزن 
دانش آموزان 

برای افزایش میــزان ســالمتی دانش آموزان و 
همچنین کنتــرل وزن آنها و پیشــگیری از چاقی 
طرح غربالگــری دانش آمــوزان و تعیین BMI در 
ســال تحصیلی جدید در مدارس منطقه 10 برگزار 

می شود. 
مدیر آموزش و پــرورش منطقه 10 با اعالم این 
خبــر افزود: »با توجــه به تبعات و آثــار منفی که 
اضافه وزن و چاقی بر ســالمت عمومی  افراد جامعه 
دارد و آمــار و ارقام نه چندان خوشــایند چاقی در 
میان دانش آموزان، معاونت تربیت بدنی و ســالمت 
به عنوان متولی سالمت دانش آموزان با تعریف پروژه 
کنتــرل وزن و چاقی در دانش آموزان تالش می کند 
ضمــن کنترل اضافه وزن در دانش آمــوزان، با ارائه 
مشاوره های علمی  و کاربردی تا پایان سال تحصیلی 
کاهش آمار دانش آموزان دارای اضافه وزن را محقق 

کند.«
بــه گفتــه »غالمعلــی ارغوانی« ایــن طرح با 
غربالگری و تعیین BMI )شاخص توده بدنی( تمام 
دانش آموزان آغاز می شود. زمان آغاز این مرحله 26 
مهر ماه همزمان با هفته تربیت بدنی تعیین شــده 
اســت و باید تا 15 آبان ماه BMI تعیین شــده در 

سامانه سناد دانش آموزی بارگذاری شود. 

همچنین ارغوانی با بیــان اینکه در مرحله دوم 
بر اســاس اســتانداردها و معیارهای تعیین شــده، 
دانش آمــوزان دارای اضافــه وزن و چاق مشــخص 
می شــوند، درباره مراحل این طرح توضیح داد: »در 
مرحله ســوم که مهم ترین مرحله این طرح اســت، 
ضمــن توجیه والدین و آگاه ســازی آنها از وضعیت 
وزنی فرزندشان، مشــاوره های علمی  و عملی الزم 
در حوزه هــای مختلف از جمله تغذیه، خواب کافی، 
ورزش روزانه، آشــنایی با نحوه تعیین شاخص توده 
بدنی و موارد دیگر ارائه می شــود و پس از حدود 3 
ماه غربالگری ثانویه یا ســنجش شاخص توده بدنی 
مختــص دانش آموزانی که در مرحلــه اول، چاق و 
دارای اضافه وزن تشــخیص داده شده اند، به عمل 
می آیــد تا میــزان اثرگذاری مشــاوره ها و اقدامات 

مرحله ای بر کاهش وزن مشخص شود.«
مدیر آموزش و پرورش منطقه 10 درباره اجرای 
ایــن طرح در روزهای همه گیــری کرونا گفت: »در 
وضعیت های ســفید و زرد، تأکید بر تعیین توده و 
شاخص بدنی در مدرسه است و در وضعیت قرمز نیز 
خانواده ها باید با اعالم وزن و قد فرزند خود به مدیر 
مدرســه یاری گر اجرای این طرح باشند و در واقع 
نقش خانواده ها هم در غربالگری و به ویژه در مرحله 
مشــاوره باید خیلی پررنگ و مؤثر دیده شود. مفاد 
پروژه به گونه ای تدوین شده که هم مدرسه محور و 

هم خانواده محور است.«
ایــن مدیــر در پایان افــزود: »در اســفند و در 
هفته نیکوکاری و هفته درختــکاری، دانش آموزان 
و خانواده های آنان مــورد قدردانی قرار می گیرند و 
هم اینکه در اختتامیه طرح در اردیبهشت ماه و در 
هفته ســالمت از دانش آموزان موفق در کاهش وزن 
با اهدای مدال و احکام قهرمانی قدردانی می شود.« 

خبر
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نخستین ایستگاه آتش نشانی در گاراژ حسینی

هفتم مهر ماه مصادف با روز آتش نشــانی اســت. به همین مناسبت در میان نوستالژی های 
تهران قدیم این بار به نخســتین ایستگاه آتش نشــانی تهران سرک کشیدیم. به گفته »عباس 
حسینی«، نویسنده کتاب »این اتولی که من می گم«، سال 1303 شمسی در گاراژ حسینی در 
سه راه امین حضور محله سرچشمه به دلیل وجود چشمه ها و قنات های متعدد، نخستین ایستگاه 
آتش نشانی راه اندازی شد. این ایستگاه فعالیتش را به مدیریت »وربا«، ژنرال بازنشسته روسی که 
بعضی ها از او به عنوان کلنل هم یاد می  کنند، همراه 15 نفر از کارکنان آموزش دیده نظامی با 4 

دستگاه اتومبیل با مارک »توپر « با عنوان »اطفائیه حریق« زیر نظر بلدیه تهران آغاز کرد. 
اما مدتی بعد از فعالیت این ایستگاه، دومین ایستگاه آتش نشانی در گورستانی در شمال غربی 
حسن آباد که میرزا کوچک خان جنگلی، اســتاد کلهر و نامداران زیادی در آن آرمیده بودند، با 
امکانات و ساماندهی بهتری راه اندازی شد. در واقع نخستین اداره آتش نشانی تهران در آذر سال 
1307 و با استخدام شوفرهایی از قشون و گروهبان هایی از هنگ بهادران و آهنین رسمًا در همین 
ایستگاه تشکیل شد. جالب است بدانید که نخســتین آتش سوزی که توسط مأموران این اداره 
خاموش شد، روز هشتم مهر سال 1308 رخ داد. در این آتش سوزی وسیع، سالن سینمایی که به 
بانوان تعلق داشت و به صنعتی مشهور بود، در الله زار طعمه حریق شد و با وجود همه تالش ها، 
در نهایت این سالن تازه تأسیس خاکستر شد. بعدها با مرور زمان و افزایش امکانات در محله های 

شمیران، بهجت آباد، چهارراه مولوی و شهباز، ایستگاه های آتش نشانی راه اندازی شد. 

باغ جاللیه و بوستان الله 
بوستان الله یکی از مشهورترین بوستان های قدیمی تهران در تکه ششم پایتخت است؛ بوستانی 
که قدیمی های تهران از آن به عنوان باغ جاللیه یاد می  کنند. این بوســتان در منطقه نظامی 
تهران در اختیار ارتش بود و برای اسب دوانی و رژه ارتش مورد استفاده قرارمی  گرفت تا اینکه 
در سال 1345 دولت وقت تصمیم به راه اندازی بوستان بی نظیر و بزرگی در تهران گرفت. ژوفه، 
از طراحان معروف فرانسه، با کمک همکاران ایرانی خود مأموریت طراحی و کشیدن نقشه پارک 

را برعهده گرفت. این بوستان در سال 1357 به »بوستان الله« تغییر نام داد. 
از مهم ترین امکانات تفریحی این بوســتان وجود زمین های ورزشی مانند والیبال، فوتبال، 
مراکز فرهنگی، هنری مانند تئاتر عروســکی، میزهای مخصوص بازی شطرنج، کتابخانه  برای 
استفاده کودکان و نوجوانان، مسجد و مجسمه ها و تندیس های مختلفی از جمله تندیس خیام 

و ابوریحان بیرونی اشاره کرد.

  گردشگری 

بهاره خسروی

کتابخوانی 

انتشار کتاب »روزگار ملک« 
دفتر یکم ثبت خاطرات شفاهی »حاج حسین 
آقا ملک« واقف و مؤسس کتابخانه و موزه ملی 
ملک با عنوان »روزگار ملک« منتشــر شــد. کتاب 
روزگار ملک شــامل 80 روایت و خاطره شــفاهی از 
حاج حســین آقا ملک اســت که در 2 دفتر به قلم 
»مهدی یساولی« پژوهشگر تاریخ، از سوی کتابخانه 
و موزه ملی ملک منتشــرمی  شــود. به گفته مهدی 
یساولی، مدیر روابط عمومی مؤسسه کتابخانه و موزه 
ملی ملک، دفتر اول این کتاب با روایت 40 خاطره از 
ســبک زندگی، موقوفات و مرام و مســلک این خیر 
بزرگ تهرانی برای آشنایی شهروندان و  ترویج سنت 

حسنه وقف منتشر شده است. 
همچنین به گفته یســاولی، فعالیت ها و خدمات 
مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک برای شهروندان 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی از سر گرفته شده 
اســت. عالقه مندان برای بهره منــدی از اطالعات و 
منابع کتابخانه همچنین تماشــای آثــار نفیس به 
نمایش درآمده می  توانند از ســاعت 8 تا 14 به موزه 
ملک مراجعه کنند یا برای کسب اطالعات بیشتر از 
برنامه های موزه با شماره 66751291 تماس بگیرند. 

فرهنگسرا

هدیه به غنچه های نور 
برای ایجاد انس و الفــت میان کودکان با 
کتاب آســمانی قرآن همچنیــن نهادینه 
کردن فرهنگ دینی در زندگی شهروندان، طرح 
قرآنــی »  هدیــه بــه غنچه های نور« از ســوی 
فرهنگســرای قرآن برگزار می شود. در این طرح 
به صورت  قرآن آمــوزان  تشــویق  برای  جهادی 
حضوری و غیرحضوری اقالمی مانند نوشت افزار، 
اسباب بازی، لوح فشرده و کتاب برای هدیه دادن 
به کودکان و نوجوانان فعال قرآنی که در رشــته 
مختلف فعالیت می  کنند، از ســوی فرهنگسرای 

قرآن در اختیار سراهای محله  قرار می  گیرد. 

نمایشگاه

نمایشگاه مجازی »گراور« 
در موزه رضا عباسی

همزمان با فرا رســیدن روز جهانی گردشگری، 
برای آشنایی بیشتر عالقه مندان با صنعت چاپ، 
نمایشگاهی از گراورهای منتخب موزه رضا عباسی در 
فضای مجازی این موزه برگزار می  شود. چاپ سنگی یا 
گراور مدلی از چاپ مکانیکی اســت که در آن نقش 
مورد نظر به صورت معکوس روی صفحات مسی که از 
صمغ، زرین، موم یا دوده پوشــانده شــده اند، کنده 
می  شود. در ادامه بعد از ریختن اسید روی این ورقه ها 
قسمت های حکاکی شده و عاری از پوشش به  وسیله 
اسیده خورده و در نتیجه مس تبدیل به ورقه ای حاوی 
خوردگی و در واقع نقوش مورد نظر می شــود. سپس 
روی آن را پاک می کنند و با آغشــتن ورقه به مرکب، 
طرح و اشکال مورد نظر را روی کاغذ منتقل می  کنند. 
در این نمایشــگاه مجازی آثاری با موضوع شهرهای 
مختلف ایران که توسط جهانگردانی چون فالندن به 
تصویر کشیده شده است، در معرض بازدید عموم قرار 
می گیرد. تصاویر به نمایش درآمده در این نمایشــگاه 
مربوط به سده 11 و12 هجری قمری است. شهروندان 
می  تواننــد این آثار را در صفحه اینســتاگرام موزه به 

نشانی rezaabbasi.museum تماشا کنند. 

نقاشی روی پارچه 
نقاشــی و ترکیب رنگ هــا بر ایجاد 
آرامش روانــی تأثیر فراوانی دارد. یکی 
از هنرهــای خانگی که به واســطه آن 

می تــوان عــالوه بر خلق 
یک اثر زیبا به درآمدزایی 
هم رســید نقاشــی روی 

پارچه است. 
رســولی«  »شــیرین 
کارآفرین محله هاشــمی 
این موضوع  به  اشــاره   با 
آشــنایی با این هنر را به 
مــزون داران و طراحــان 

لباس و افرادی که در کار تهیه جهیزیه 
و روتختی و سرویس آشپزخانه هستند، 
توصیه می کند. این بانوی کارآفرین در 
این بخش نقاشی روی پارچه را آموزش 

می دهد. 

 ابزار الزم 
رنگ سفید، پودر صدفی، رنگ های 
اکرلیک، قلم مــوی 3 صفر، قلم موی 
شماره یک، چسب DM5، پالت رنگ 
تخم مرغی، آب، رنگ های پفکی، پارچه 
مداد،  گلدوزی،  کارگاه  و ترگال،  تترون 

طرح مورد نیاز و اتوی لباس. 

 نحوه کار 
ابتدا دو ســوم رنــگ را بردارید و با 
یــک واحد چســب دی ام پنج و کمی  
آب رقیــق کنید. طوری که از ماســت 
کمی رقیق تر باشــد. مرحله بعد انتقال 

طرح روی پارچه 
این  در  اســت. 
را  کاربن  مرحله 
و  پارچــه  روی 
پارچــه را داخل 
گلدوزی  کارگاه 
قــرار دهیــد و 
شروع کنید رنگ 
روی  را  ســفید 
پارچــه بزنیــد. 
را  بعــدی  رنگ 
روی رنگ سفید 

از طرفی که نور می تابد محو کنید. پس 
از خشک شدن رنگ ها برای پختگی و 
اثبات رنگ ها روی پارچه از پشــت کار 

آن را اتو می کنیم.

هنر در خانه

شیرین رسولی 
کارآفرین محله هاشمی

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 مدیر مسئول: نیلوفر قدیری

 شورای سردبیری: مهدی  علیپور
                            سروش جنابی
                             زکیه سعیدی


