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همه راه ها به ترافيك ختم مى شود

اختياريه 
در قرق ماشين ها

چند ســالی است که ترافيک مهمان ناخوانده ميدان و خيابان اختياريه 
شــده و صبح تا غروب، خيابان های اين محله را در اشــغال خود دارد. 
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گفت وگو با كودك معلولى كه اين روزها تصاوير مهارت هاى ورزشى اش در 
فضاى مجازى دست به دست مى شود 

گپ و گفت با «ميترا اصانلو» 
نويسنده و دبير كانون بانوى قلم فرهنگسراى آفتاب: 

اين روزها تصاوير کودک خردســالی که با ۲پای مصنوعی، سخت مشغول 
تمرين در پيســت دووميدانی است و با وجود قطع عضو از ناحيه هر دو پا با 

مهارتی شگفت انگيز شنا می کند حسابی ميان کاربران...

کانون بانوی قلم در فرهنگسرای آفتاب يکی از کانون های فعال 
در حوزه فرهنگ و ادب است که تا پيش از شيوع ويروس کرونا 
اين کانون، مخاطبان بسياری داشت. مدتی  برنامه های حضوری 
اســت اغلب فعاليت های فرهنگی و هنری فرهنگسرا از جمله 

آموزش داستان نويسی به صورت...

من، محمد مهدى، قهرمان
آينده پارالمپيك هستم
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ساخت فاز نخست پارک ترافيک 
در بوســتان مهرگان آغاز شد. 
«محمد خردمند» معاون حمل ونقل و 
ترافيک شــهردار منطقه يک با اعالم 
اين خبر گفت: «ايــن طرح در ضلع 
جنوب بوســتان مهرگان در ناحيه۶، 
جانمايی و فاز نخســت آن با عمليات 
خاکبرداری در زمينی به مساحت هزار 
و ۳۵۰ مترمربع آغاز شــد.» او افزود: 
«پس از خاکبرداری، همسطح سازی و 

ساخت ديوار سنگی، اقدامات الزم ترافيکی شامل خط کشی، اجرای عالئم 
عمودی و افقی، نصب المان های ترافيکی مانند پل هوايی به صورت نمادين 
و رينگ دوچرخه سواری اجرا می شود.» معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار 
منطقه از تأثير آموزش های عملی در فضاهای شبيه سازی شده برای کودکان 
گفت و افزود: «پارک ترافيک از بهترين روش ها برای آشنا کردن کودکان با 
موضوع ترافيک اســت. کودکان به عنوان رانندگان آينده بايد از کودکی با 

قوانيــن راهنمايی و رانندگی آشــنا 
شوند. بر همين اساس با ساخت پارک 
ترافيک در دل محله هــا می توان در 
محيطی کامًال ايمن بــه روش بازی 
قوانيــن راهنمايــی و رانندگی را به 
کودکان آموزش داد.» خردمند افزود: 
«اين بوســتان با وجــود بخش های 
مختلف برای بازی کودکان و نوجوانان 
از جمله طناب کشی، اسکيت، رينگ 
دوچرخه سواری و... می تواند با تکميل 
بوستان ترافيک پاتوقی برای اردوی تفريحی و آموزش دانش آموزان بعد از 

پايان اوضاع و شرايط کرونايی و بازگشايی مدارس باشد.» 
معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه يک گفت: «دسترسی به پارک 
ترافيک بوستان مهرگان از بزرگراه های شهيد صياد شيرازی، امام علی(ع) 
و ارتش امکان پذير است و با توجه به موقعيت جغرافيايی اش ساير مدارس 

در مناطق همجوار نيز می توانند از امکانات آموزشی آن بهره مند شوند.» 

تيتر يك

بوستان مهرگان صاحب پارك ترافيك مى شود

كلنگ زنى پد بالگرد اورژانس در لواسان
کلنگ ســاخت پد بالگرد اورژانس هوايی در لواسان بزرگ به زمين زده شد. «سيد مهدی 
ســاداتی» فرماندار شــميرانات با بيان اين خبر گفت: «پد بالگــرد اورژانس هوايی با هدف 
امدادرسانی سريع در مواقع بحران در زمينی به مساحت ۶ هزار مترمربع در روستای کالن از 
توابع لواسان بزرگ با اعتبار يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان کلنگ زنی شد که در دهه فجر 
به بهره برداری خواهد رسيد.» وی افزود: «با توجه به شرايط کوهستانی و آب و هوايی منطقه 
که منجر به بروز حوادث طبيعی می شود و حضور گردشگران و ورزشکاران داخلی و خارجی 
که با اتفاقاتی مانند سقوط کوهنوردان و گرفتار شدن در بهمن همراه است وجود پد بالگرد در 
اين منطقه يک نياز ضروری است.» فرماندار شميرانات با تأکيد بر لزوم ساخت اين پد بالگرد 
گفت: «گستردگی شهرستان، صعب العبور بودن برخی مسيرها با پيگيری جدی برای جذب 
اعتبار ملی و اجرای عمليات عمرانی برای بهسازی، ايمن سازی و ايجاد جاده جايگزين همواره 

در دستور کار و از داليل ضروری برای ساخت اورژانس هوايی است.» 

تصوير شهيد آوينى بر بزرگراه شيخ فضل اهللا  نورى
ديــواره بزرگــراه شــهيد فضل اهللا نوری بــا هدف 
هويت بخشــی به سيمای شــهر مزين به تصوير شهيد 

آوينی شد. 
«شايان جعفرنژاد» رييس اداره زيباسازی شهرداری 
منطقه ۲ با بيان اين خبر گفت: «با هدف ايجاد آرامش 
بصری، هويت بخشــی به شــهر و  ترويج فرهنگ ايثار و 
شــهادت، تصوير شــهيد آوينی بر ديواره بزرگراه شيخ 
فضل اهللا نوری ترسيم شد.» او افزود: «اين طرح به طول 
۲۰۰ مترمربع با بهره گيری از تکنيک آکريليک و سبک 

رئال با مشارکت بنياد شهيد و سازمان زيباسازی شهرداری تهران انجام شد.» 

تصوير شهيد آوينى بر بزرگراه شيخ فضل اهللا  نورى
چهره

«مهرى قائدى» هنرمند محله شهرك غرب:
پزشك و مهندس هم 

در ايام كرونا خياط شدند

يادداشت

كرونا، خستگى كادر 
درمان و يك هشدار

منطقه17

يــک مشــکل بــزرگ در تمــام دنيا 
اين اســت که مردم هنوز فکــر می کنند 
کوويد ـ ۱۹ واقعی نيســت. حــاال منظورم 
چيســت؟ يعنی در آغاز ايــن بحران همه 
ترســيدند و پروتکل هــای بهداشــتی را 
رعايت کردنــد اما بعد از مدتی شــرايط 
برای آنها عادی شد. همان ابتدای بحران، 
قرنطينه در بسياری از کشورها انجام شد 
امــا آثار اجتماعی، روانــی و اقتصادی آن 
خيلی بدتر از کوويد ـ ۱۹ بود. برای اينکه 
در اين شــرايط بيکاری، فقــر و اضطراب 

روی هم تلنبار شد. 
زمانی اســتفاده شــهروندان از ماسک 
بــه ۹۰ درصد رســيده بود، امــا در چند 
وقت اخير کاهش محسوســی يافته است. 
حقيقت اين است که ۳راه برای پيشگيری 
وجــود دارد؛ يکی فاصله گــذاری فيزيکی 
اجتماعی  فاصله گذاری  تعبير  من  اســت، 
را دوســت ندارم. دوم استفاده از ماسک، 

ماسک زدن يک «بايد» است.
 الزم نيســت حتمــًا از ماســک های 
جراحی اســتفاده کنيد، مردم می توانند با 
پارچه نخی دو اليه، ماسک خانگی دوخته 
و مرتب آن را شســته و اتو کنند. مسئله 
مهم ديگر هم شست وشــوی دست هاست. 
تمــام ويروس های شــايع ايــن فصل از 
ســرماخوردگی و زکام گرفته تا آنفلوآنزا 
همه با شست وشوی دست کنترل می شود. 
بايد اين واقعيت را بپذيريم که پزشکان 
و کادر درمان خســته شده اند. پزشکان و 
پرســتاران به صورت جسمی به کار سخت 
عادت دارند، اما به لحاظ روانی واقعًا تحت 
فشارند. اپيدمی هيچ بيماری ای تا به حال 

تا اين اندازه بيمار بدحال نداشته است. 
در عيــن حال ما هنوز نمی دانيم آينده  
واکســن چه خواهد بــود. اميدواريم اگر 
قرار باشــد کوويد۱۹ هميشه با ما بماند، 
حداقــل مثل آنفلوآنزا هريک ســال يا هر 
شــش ماه يکدفعه نياز به تزريق واکســن 
داشته باشيم. بنابراين چون چيز بيشتری 
نمی دانيــم، در مورد اينکه واکســن بايد 
صــد در صد توصيه شــود هــم قضاوتی 
نمی کنيم. اما گاهی بيماری مثل کشــور 
مــا يکدفعه اوج گرفته و همــه را گرفتار 
می کند. در شرايطی که امکانات رسيدگی 
کم است، اگر واکســنی باشد که حتی تا 
سه ماه مصونيت دهد، باز هم خوب است؛ 
مرگ و ميرها کمتر شــده و بيمارستان ها 
خودشــان را بازيابی می کننــد. اما از نظر 
علمی اصًال مشــخص نيســت کــه آينده 

واکسن موفقيت آميز باشد. 
و اما نکته آخر. وضعيت شيوع ويروس 
کرونا در پايتخت بسيار نگران کننده است 
و اگر همه شهروندان به توصيه های وزارت 
بهداشت و ستادملی کرونا مبنی بر رعايت 
فاصله گــذاری انســانی و عــدم برگزاری 
تجمع و... عمل نکنند، عالوه بر ســالمت 
جسمی، ســالمت روانی ديگران را هم در 

معرض خطر قرار داده اند. 

ثبت 120 مورد زباله گردى كودكان در منطقه 3
با اجرای طرح ناظران ســالمت کــودک از نيمه دوم 
مــرداد ماه در منطقه ۳ تعــداد۱۲۰ زباله گرد کمتر از ۱۸ 
سال در ســامانه ثبت شده اســت. «کاظم کمالی نسب» 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ۳ با بيان 
ايــن خبر گفت: «طرح ناظران ســالمت بــا هدف حفظ 
سالمت کودکان و کاهش زباله گردی در شهر از طريق منع 
به کارگيری کودکان زير ۱۸ ســال در منطقه اجرا شد.» 
وی افزود: «در اين طرح با همکاری و مشارکت مسئوالن 
خانه های سالمت، شــوراياران، دبيران، اعضای کانون های 
اجتماع محور سالمت و مشارکت داوطلبان محلی پس از شناسايی کودکان تصوير فعاليت آنان به 
خانه های سالمت ارجاع شد تا کارهای الزم برای جمع آوری اين کودکان را پيگيری و اجرا کنند.»

 طی ۲۰ ســال سابقه کار هنری اش 
تاکنون به بيش از ۱۰ هزار نفر اصول 
اوليه خياطــی را آموزش داده اســت که 
برحسب عالقه برخی از آنها برای خودشان 
مزون خياطــی در بازار های معروف تهران 
دارند. «مهری قائدی» بيش از ۲۰ ســال 
است که در شهرک غرب زندگی می کند و 
تاکنون در بسياری از فرهنگسراهای تهران 
خياطی و ساير هنرها را آموزش داده. اين 
روزها پاتوقش فرهنگسرای ابن سيناست. او 
می گويد: «فرهنگسراها بهترين مکان برای 
آموزش هنری هســتند. خوشبختانه اين 
سال ها موفق شده ام هنرجويان زيادی را به 
بازارها ســوق بدهم تــا بتوانيم با توليدات 
داخلــی مانع از واردات لباس شــويم.» او 

می گويد: «طی ايــن ۸ ماه که 
ويروس کرونا بر شــهر سايه 
انداختــه و رفــت و آمدها در 
کالس های آموزشی کم شده 
اســت فعاليت مجــازی در 
صفحه اينستاگرام فرهنگسرا 
باعث شد خانم دکترها، خانم 
مهندس ها و ورزشکاران برای 
يک  ساده  دوخت  يادگيری 
ماسک به ما ملحق شوند و 
در کنــار آن و در صــورت 
تمايل، دستور دوخت دامن و 

لبــاس را بگيرند و اين يعنی 
اين ويــروس زمان را برای ما 

بــه  بتوانيــم  تــا  خريــد 
عالقه مندی هايمان بيشــتر توجه 

کنيم.»

مينومحرز
متخصص بيمارى هاى عفونى 

و عضو كميته كشورى مقابله با كرونا

ساخت خانه دوستدار محيط زيست در محله زعفرانيه
پروژه ساخت خانه دوستدار محيط زيست در شمال تهران اجرايی 

شد. 
«بهمن اصغری» معاون شهرسازی و معماری شهردار منطقه يک 
بــا بيان اين خبر افزود: «۵ پــالک ريزدانه واقع در محله زعفرانيه با 
هدف بازآفرينی شهری پايدار تجميع و تبديل به نخستين ساختمان 

دوستدار محيط زيست می شود. در اين مجتمع تأمين پارکينگ های 
الزم، استفاده از انرژی های تجديدپذير و آب های خاکستری مد نظر 
خواهد بود. اميدواريم با توســعه چنين پروژه هايی و الگو قرار گرفتن 
آنها، شــاهد بازآفرينی شــهری پايدار در نقاط نا کارآمد سطح شهر 

باشيم تا بافت های فرسوده به بهترين نحو ممکن احيا شوند.»

پويش«اهداى پالسما» در شهردارى منطقه 3
پويش«اهدای پالســما» با هدف بهبود بيماران مبتال به کوويد 
۱۹، در شــهرداری منطقه ۳  آغاز شــد. «زهرا خوش برش» معاون 
توسعه منابع انســانی شــهرداری منطقه ۳، درباره هدف از اجرای 
طرح پويش«اهدای پالسما» گفت: «مديران و کارکنانی که اخيراً به 
ويروس کرونا مبتال و بهبود يافته اند برای نجات جان بيماران مبتال 
به بيماری کوويد۱۹، به صورت داوطلبانه پالسمای خون خود را اهدا 
می کنند.»وی افزود: «افرادی که به ويروس کرونا مبتال شده و اکنون 
يک ماه از زمان بيماری آنان گذشــته اســت در راستای مسئوليت 
اجتماعی می توانند با مراجعه به مراکز انتقال خون و ســتاد مرکزی 
سازمان انتقال خون واقع در جنب برج ميالد، پالسمای خود را برای 
درمان مبتاليان به کوويد ۱۹ اهدا کنند.»خوش برش در ادامه گفت: 
«پالسمای اهدايی، فريز و بعد از غربالگری و تست سالمت ذخيره می شود و به مراکز درمانی که 
درخواست کننده اين پالسما برای درمان بيماران مبتال به ويروس کرونا باشند ارسال می شود و 
در اختيار آنها قرار می گيرد. اين پويش با هدف فرهنگ سازی، ترغيب مردم نوع دوست و کمک 
به روند درمان ديگر مبتاليان به اين بيماری همزمان ساير مناطق شهرداری تهران در حال اجرا 

است تا بخشی از مشکالت ناشی از اين ويروس کاهش يابد و به بيماران کمک کنيم.»

اليروبى مسيل ها در شمال تهران آغاز شد
 مسيل های شمال تهران در آستانه بارش های پاييزی و آمادگی 
برای فصل زمســتان آماده ســازی شد. «ســيد حميد موسوی» 
شــهردار منطقه يک با بازديد از روددره ها و مسيل های کوهسار، 
درکه و دربند گفت: «بر اســاس برنامه های زمانبندی شده در ۶ 
ماهه اول ســال جاری، با اليروبی مستمر و شبانه روزی عمليات 
رسوب برداری، گنجايش و ظرفيت پذيرش مسيل ها افزايش داده 
شــد و اکنون اليروبی ۵۹۱ هزار متر طول و رســوب برداری ۰۳۳ 
هزار مترمکعب از حوضچه های رســوبگير انجام شد.»  وی افزود: 
«اقدامات الزم برای ساخت ديواره مسيل درکه و بازسازی ديواره و 
کف مسيل دربند (حوضچه ارم) از اولويت منطقه است و با برنامه 
مطالعاتی پل های موجود بر روی اين مســيل برای جلوگيری از 

مانع جريان روان آب در بارش های شديد جمع آوری شوند.»

8  ميز خبر
تابلوى هوشمند براى روايت 

قصه هاى ساندويچ فروشى قديمى 
يكتا، باغ فردوس، مؤسسه دهخدا، 

كتابخانه دكتر افشار، خانه دكتر 
فاطمى، ساختمان ليستر، ميدان 

تجريش و مؤسسه باستان شناسى از 
ميدان تجريش تا چهارراه پارك وى 

براى عالقه مندان به تاريخ و قصه هاى 
تهران نصب شده است. 

2
خيابان گيشا و ستارخان با هدف 
زيباسازى و بهسازى منظر شهرى 

يكسان سازى و ساماندهى شد. اين 
طرح با همكارى مالكان زوائد نماى 

ساختمان ها و اصناف حذف، جمع آورى 
و زيباسازى شد. 

2180
متر طول مسير دوچرخه سوارى 

خيابان ولى عصر(عج) در منطقه 3 حد 
فاصل بزرگراه آيت اهللا  رفسنجانى 
تا پارك وى تعيين شد. اين مسير 
با مرمت كفپوش پياده راه خيابان 

ولى عصر(عج) از مسير جديد 
دوچرخه سواران تفكيك شد. 

ايمن سازى بزرگراه 
شهيد  مدرس

نقاط حادثه خيز بزرگراه شهيد مدرس با هدف 
ايجاد امنيت برای رانندگان شناسايی و ساماندهی 

می شود. 
«سعيد شمالی نژاد» معاون حمل ونقل و ترافيک 
شــهردار منطقه ۳ با بيان اين خبرگفت: «بزرگراه 
شهيد مدرس در مســير شمال به جنوب واقع در 
تقاطع رمپ ورودی به بزرگراه شهيد همت غرب به 
دليل نداشتن تابلو های هدايت مسير و گاردريل از 
نقاط پر حادثه در اين بزرگراه است. با بررسی های 
انجام شده اين نقاط شناسايی و به زودی ساماندهی 

و ايمن می شود.»

راه اندازى پاركينگ در ونك 
ســومين پارکينگ عمومی با مساحت ۴هزار و 
۲۰۰ مترمربع با هدف رفاه شهروندان و کارمندان 
در تأميــن پارک خــودرو در ناحيه يک منطقه ۳ 
ساخته شد. «غالمحســين خدابخشيان» شهردار 
ناحيه يک منطقه ۳ با بيان اين خبر گفت: «امکانات 
پارکينگ در شبکه معابر شهری يکی از ارکان مهم 
سيســتم حمل ونقل است. ضمن اينکه با توجه به 
کمبود فضای پارک حاشيه ای در مناطق مرکزی 
تجاری شهری و تشــديد ترافيک در اين مناطق 
ســاخت پارکينگ عمومی از راهکارهای مؤثر در 
تأمين فضای کافی پارک و رفع بخشی از ترافيک 
شهری است.» او افزود: «اين پارکينگ عمومی در 
خيابان ونک، تقاطع آفتاب با ظرفيت ۹۰ خودرو در 
ناحيه يک منطقه ۳ راه اندازی شد و به بهره برداری 

عموم شهروندان رسيد.»

خبر ويژه

يادداشت

داخلــی مانع از واردات لباس شــويم.» او 
می گويد: «طی ايــن ۸ ماه که 
ويروس کرونا بر شــهر سايه 
انداختــه و رفــت و آمدها در 
کالس های آموزشی کم شده 
اســت فعاليت مجــازی در 
صفحه اينستاگرام فرهنگسرا 
باعث شد خانم دکترها، خانم 
مهندس ها و ورزشکاران برای 
يک  ساده  دوخت  يادگيری 
ماسک به ما ملحق شوند و 
در کنــار آن و در صــورت 
تمايل، دستور دوخت دامن و 

لبــاس را بگيرند و اين يعنی 
اين ويــروس زمان را برای ما 

بــه  بتوانيــم  تــا  خريــد 
عالقه مندی هايمان بيشــتر توجه 

کنيم.»
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مناطق  

الگوى كودكان معلول
اين روزها تصاوير اميدبخش محمدمهدی در فضای مجازی دست به دست می شود؛ فيلم های کوتاهی 
از مهارتش در شــنا و دووميدانی که باعث دلگرمی و تقويت روحيه افراد دارای معلوليت حرکتی شــده 
اســت. مادرش می گويد: «وقتی تصاوير شــنا و دويدن محمدمهدی را در صفحه اينستاگرامش منتشر 
کرديم، پيام های بسياری از افراد معلول و خانواده هايشان به دست ما رسيد. خانواده  هايی که فرزند معلول 
داشتند از ما راهنمايی می خواستند که چگونه روحيه و اميد فرزند شان را تقويت و او را وارد فعاليت های 
ورزشی و اجتماعی کنند.» پدر محمدمهدی هم خاطره ای از موفقيت يکی از همين کودکان معلول برای 
 ما تعريف می کند: «زوج جوانی که يک کودک معلول داشــتند فيلم های محمدمهدی را در اينستاگرام 
ديدند. وقتی از مشکالتشــان برای ما تعريف کردند، فهميديم چند سالی است که فرزندشان را از خانه 
بيرون نبرده اند. حتی کارشان داشت به جدايی می کشيد و ديگر نااميد شده بودند. فيلم های محمدمهدی 
برای آنها مثل يک روزنه اميد بود. حاال مدتی از آشنايی ما می گذرد و نه تنها رابطه خودشان بهتر شده، 
بلکه فرزندشان مشغول يادگيری شناست و می خواهد مثل محمدمهدی به موفقيت برسد.» حرف ها که 
به اينجا می رسد محمدمهدی می گويد: «می خواهم به همه بچه ها دويدن و شنا ياد بدهم تا آنها هم در 

مسابقه ها شرکت کنند و مدال بگيرند.»

بچه محل در شهر

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

سردبير روزنامهصفحه آرا

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

صدای بوق و هياهوی ماشين ها که در خيابان 
اختياريه اوج می گيــرد، اهالی محله می دانند که 
ساعت ۱۰ صبح شــده. تا بعدازظهر وضع همين 
است؛ افرادی که برای خريد از بازار ميوه و تره بار 
به ميدان اختياريه آمده اند جايی برای پارک کردن 

پيدا نمی کنند. 
پارک شــده  دوبله  خودروهای 
به حال خود رها شــده اند و عرض 
خيابان تحت اشــغال خودروهايی 
اســت که کند  و آهســته حرکت 
می کننــد تــا جايی بــرای پارک 
پيــدا کننــد. ترافيــک از ميدان 
اختياريــه به خيابــان اختياريه و 
کوچه پســکوچه های اطــراف هم 
کشيده شده. درست روبه روی بازار 
ميوه و تره بار پارکينگ نيمه کاره ای 
به چشــم می خورد که چند سال 
اســت شــهرداری ناحيــه ۳ قول 
بهره بــرداری از آن را داده. «مهدی 
ســعيدی» از اهالی محله اختياريه 
می گويــد: «بــازار ميــوه وتره بار 
اختياريــه هر روز ۱۰ صبح تا زمان 
تعطيلی ترافيک زيادی در اين محله 
ايجاد می کند. اين ترافيک از خيابان 
لطيفی آغاز می شــود و به ميدان 

اختياريه می رسد و بعد هم با شلوغ تر شدن ميدان، 
خيابان اختياريه را هــم درگير می کند. ترافيک 
اين خيابان مشکالت زيادی برای کاسبان و اهالی 
محله به وجود آورده اســت. بارها پيش آمده که 
خودروها دوبله و ســوبله پارک می کنند و بدون 
اينکه توجهی به بسته شدن مسير ديگران داشته 
باشند، چند ســاعتی به خريد می روند.» از تنها 

پارکينگ عمومی محله اختياريه يادی می کند که 
هرگز افتتاح نشده و چند سالی است که ساختمان 

نيمه کاره آن به حال خود رها شــده؛ 
درست مقابل چشم راننده هايی که به 
دنبال يک جای پــارک گاهی بيش از 
نيم ســاعت در خيابان های 
اطراف تره بار گشت می زنند. 
«اين  می گويــد:  ســعيدی 
پارکينــگ ۶ طبقه ظرفيت 
دارد. با افتتاح آن بار زيادی 
از ترافيــک محلــه کــه به 
تره بــار مربوط می شــود از 

بين می رود. به نظر می رسد شهرداری 
برای راه اندازی ايــن پارکينگ نياز به 
و  سرمايه گذاری بخش خصوصی دارد 
به همين دليل پارکينگ به بهره برداری 

نرسيده است.»

گره كورى كه خودروهاى امدادى
 گرفتارش مى شوند

يک طرفه شدن خيابان مسعود يکی 
ديگر از داليل شــدت گرفتن ترافيک 
در اين محله است. چندين سال است 
که خيابان دوطرفه مســعود با اصالح 
هندســی به خيابانــی يکطرفه تبديل 
شــده. يکطرفه شدن اين خيابان باعث شده يکی 
از مسيرهای خروج از محله کمتر شود و در نتيجه 

اين محله ترافيک بيشتری را به دوش 
بکشد. امين سرشت می گويد: 

«ســال ها پيش خيابان 
دوطرفه  مســعود 

بــود. آن زمان 

يکی از معاونان شــهرداری وقــت در اين خيابان 
سکونت داشــت که برای خلوت تر شدن خيابان، 
آن را يکطرفه کرد. اوايل اين خيابان به 
کمک نرده های آهنی مسدود شده بود. 
اما وقتی محله اختياريه خيلی شلوغ تر 
از قبل شد، مردم خودشان اين نرده های 
آهنی را برداشتند تا راه بيرون رفتن از 
اختياريه از خيابان مسعود باز شود. بعد 
از آن شهرداری وقت با جدول گذاری و 
اصالح هندســی اين خيابان را مسدود 
کرد تا ديگر کســی نتواند اين موانع را 
بردارد. يکی از درخواســت های مردم 
بــرای کاهش ترافيک محله، باز شــدن مســير 
دوطرفه خيابان مســعود است که تاکنون محقق 
نشده.» ترافيک محله اختياريه تاکنون دردسرهای 
زيادی آفريده؛ از دعــوا و جنجال های خيابانی تا 
مسدود شدن مسير خودروهای امدادی و اورژانس: 
«بارهــا پيش آمــده که خودروهــای اورژانس و 
آتش نشــانی در ترافيک خيابان اختياريه گرفتار 
شده اند. در صورت روان بودن ترافيک اين خيابان، 
خودروهای امدادی می توانند در عرض ۵ دقيقه از 
اينجا عبور کنند. اما اگر ترافيک ســنگين باشد و 
ماشــين ها دوبله و سوبله پارک کرده باشند بيش 
از يک ربع زمان می بــرد تا بتوانند از اين خيابان 
خارج شوند. مواقع زيادی پيش آمده که راننده ها 
برای دقايقی خودرو خــود را رها کرده و رفته اند 
و به همين دليل خيابان مســدود شــده است.»

همه راه ها به ترافيك ختم مى شود

 چند سالی اســت که ترافيک مهمان ناخوانده 
ميدان و خيابان اختياريه شده و صبح تا غروب، 
خيابان های اين محله را در اشغال خود دارد. اهالی 
محله به تماشــای پارک دوبل و سوبله ماشين ها 
در اطــراف بازار تره بار عــادت کرده اند و هر بار 
ترافيک جنجال و دعــوای تازه ای در اين خيابان 
به پا می کند، داغ دل اهالی محله تازه می شــود؛ 
پارکينگ ۶ طبقه ميدان اختياريه سال ها نيمه کاره 
مانده است. درحالی که بهره برداری از آن می تواند 
مشــکل بزرگ جای پارک را در اين خيابان رفع 
کند. اهالی اختياريه راه حل های ريز و درشتی برای 
برطرف کردن مشــکالت ترافيکی خود در چنته 
دارند که انجــام حداقل يکی از آنها هم می تواند 
باری از مشــکالت ترافيکی محله را کمتر کند و 
آسايش نســبی را به مهم ترين خيابان اين محله 

بياورد.  

مرضيه موسوى

اختياريه 
در قرق ماشين ها

نياز به تعريض معبر

اهالی محله راه حل هايی برای کم شــدن بار 

ترافيکی خيابان اختياريه دارند که اجرايی شدن هر کدام، 

گوشــه ای از اين بار را کم می کند. عالوه بر راه اندازی پارکينگ 

روبه روی تره بار، تعريض معبر خيابان لطيفی يکی ديگر از راهکارهاست؛ 

خيابانی که درست کنار پارکينگ نيمه کاره آن ديوارهای مدرسه ای به چشم 

می خورد که نياز به عقب نشينی دارد. «سعيد امين سرشت» دبير شوراياری 

اختياريه می گويد: «ساختمان هايی که در خيابان لطيفی نوسازی می کنند نياز به 

عقب نشينی دارند. اغلب اين ساختمان ها عقب نشينی کرده اند. اما ۲مدرسه در اين 

خيابان، درست روبه روی تره بار قرار دارند که ديوارهای آن بايد عقب نشينی کند. اما 

با وجود پيگيری های ما از اداره اوقاف اين عقب نشينی تاکنون انجام نشده است.» 

عقب نشــينی ۲متری اين مدارس در شلوغ ترين نقطه محله اختياريه به عبور و 

مرور راحت تر در اين خيابان کمک زيادی می کند. امين سرشت می گويد: «چند 

سال اســت که با اوقاف درباره اين مدارس در حال نامه نگاری هستيم اما به 

نتيجه نمی رسيم. درهای مدرسه حدود ۲متر عقب تر از ديوار قرار گرفته و 

گودی ايجاد شده کنار ديوارهای مدرسه نشان می دهد که در صورت 

عقب نشينی اين ۲ساختمان، عرض معبر خيابان لطيفی تا چه 

اندازه بازتر می شود.»

يك طرفه شدن 
خيابان مسعود 
يكى ديگر از 
داليل شدت 

گرفتن ترافيك 
در اين محله 
است. چندين 
سال است كه 

خيابان دوطرفه 
مسعود به خيابانى 

يكطرفه تبديل 
شده

سعيد امين سرشت 
دبير شورايارى 

اختياريه

گفت وگو با كودك معلولى كه اين روزها تصاوير مهارت هاى 
ورزشى اش در فضاى مجازى دست به دست مى شود 

بردم، پروتز هايش را از پا درآورد و سراغ دستگاه بازی 
صخره نوردی رفت. در ميان تعجب همه بچه ها نيمی 
از ارتفاع دستگاه را هم پشت سر گذاشت. همان روز 
ســراغ يک مربی شنا رفتم و موضوع را با او در ميان 
گذاشتم. طولی نکشيد که امير کريمی يکی از مربيان 
جوان رشته شنا وقتی توان دست های محمدمهدی 
را ديد به صــورت تخصصی آموزش او را قبول کرد.» 

محمدمهدی ايــن روزهــا ورزش دووميدانی را هم 
زير نظر «عباس ديانی» يکی از قهرمانان برجســته 
دووميدانی ايران و آســيا يــاد می گيرد و می خواهد 
يک روز برای کشــورش در پارالمپيک افتخارآفرينی 
کند. محمدمهدی هم می گويد: «از عمو امير شنای 
پروانه، قورباغه و کرال سينه را خوب ياد گرفتم. دلم 
می خواهد زودتر به مسابقه شنا بروم و مدال بگيرم.»

من، محمد مهدى، قهرمان
 آينده پارالمپيك هستم

هر روز تمرين مى كنم تا قهرمان شوم
کوهپيمايی هم يکی ديگر از عاليق محمدمهدی اســت. بسياری از کوهنوردانی که آفتاب نزده راهی 
مسير کوهپيمانی دربند می شوند، حتمًا کودک خردسالی که بخش کوتاهی از مسير را با پاهای مصنوعی  
با آنها همراه شــده اســت ديده اند. صحنه ای که نه تنها به بسياری از معلوالن انگيزه می دهد بلکه باعث 
تقويت روحيه و انگيزه ورزشکاران حرفه ای هم می شود. «سجاد ساالروند» دونده وکوهنورد و حرفه ای که 
با ۲پای مصنوعی بارها به قله دماوند صعود کرده و يکی از مربيان محمدمهدی اســت می گويد: «دويدن 
برای افرادی که از ناحيه پا دچار قطع عضو شده اند حسی شبيه پرواز دارد. مطمئنم محمدمهدی که در 
همين ســن و سال کم توانسته روی پاهايش بايستد و سراغ شــنا و دووميدانی برود در آينده نزديک به 
يکی از چهره های مطرح ورزش کشور ما تبديل می شود. اميدوارم مسئوالن ورزش کشور از اين استعداد 
ناب حمايت کنند.» محمدمهدی ۲مدال ورزشــی افتخاری هم دارد. يکــی مدال طاليی که دونده های 
حرفه ای و قهرمان دووميدانی کشــور به گردنش آويختند و ديگر مدال افتخاری رشــته صخره نوردی در 
مســابقات قهرمانی جانبازان و معلوالن کشور. مادرش می گويد: «از ما برای شرکت در مسابقات قهرمانی 
صخره نوردی جانبازان و معلوالن کشور در ورزشگاه شهيد شيرودی دعوت شد. از آنجايی که حضور رسمی 
در اين مســابقات شرط سنی داشت، مسئوالن فدراســيون با ديدن توان محمدمهدی در صخره نوردی 
يک مدال افتخاری به گردن به گردنش آويختند. مدتی پيش هم محمدمهدی را به مســابقات قهرمانی 
دووميدانی کشور که در بوستان چيتگر برگزار شد دعوت کردند. قهرمانان دووميدانی ايران مسير مسابقه 
را پشت سر محمدمهدی دويدند و در خط پايان هم يک مدال طالی افتخاری به او دادند.»حرف ها که به 
اينجا می رسد محمدمهدی می گويد: «آن روز که همراه دونده های قهرمان ايران دويدم و آنها به من مدال 

طال دادند آرزو کردم قهرمان پارالمپيک شوم. هر روز تمرين می کنم و حتمًا يک روز قهرمان می شوم.»

محمدمهدی وقتی همبازی بچه ها شده بود، آن روز 
را به بهترين روز عمرم تبديل کرد.»

تولد يك شناگر ماهر
محمدمهــدی پس از آنکه نخســتين قدم ها را با 
پاهای جديدش برداشت، برای ورود به عرصه ورزش 
تنها ۳ ســال زمان الزم داشت. کودکی که هنوز به 
۶ ســالگی نرســيده اما نگاه های مصمم و بااراده اش 
نويد از تولد يــک قهرمان با اراده ای آهنين می دهد. 
وقتــی حرف از ورزش قهرمانی و عالقه اش به شــنا 
و دووميدانی می شــود، فيلم کوتاهی از مهارتش در 
شنا را نشان مان می دهد و می گويد: «می خواهم يک 
روز قهرمان پارالمپيک شــوم و پرچــم ايران را باال 
ببرم» آرزوی محمدمهدی برای قهرمانی پارالمپيک 
خاطره ای جالــب را به ياد پدرش می آورد. روزی که 
برای نخســتين بار به استعداد محمدمهدی در شنا 
پــی بردند و حاال فرزند دلبند شــان به الگويی برای 
کودکان همسن و سالش تبديل شده است. «محسن 
بخشی» می گويد: «محمدمهدی کنار ساحل سرگرم 
بازی با ماســه ها بــود. لحظه ای از او غافل شــدم و 
ديدم از محمدمهدی خبری نيســت. همه ترسيده 
بوديم که نکند خودش را روی ماســه ها کشــيده و 
وارد دريا شــده. سراسيمه به سمت موج ها دويدم و 
محمدمهــدی را ديدم که در عمق کم آب مشــغول 
شناســت. محمدمهدی ۳ ســال بيشــتر نداشت و 
نخســتين بار بود که وارد آب می شد. چند روز بعد 
وقتی به تهران برگشتيم و او را به پارک نزديک خانه 

هنوز شيرينی نخســتين قدم های محمدمهدی 
از خاطــر پدر و مادرش پاک نشــده اســت. اگرچه 
فرزند دلبند شــان با معلوليت مادرزادی به دنيا آمد 
اما طولی نکشــيد که محمدمهدی با اميد و حمايت 
آنها توانســت روی پاهايش بايستد و حاال برای فتح 
قله های موفقيت به اميد پدر و مادرش تبديل شــده 
اســت. بيماری آنامولی که استخوان های پا و زانو را 
درگير می کند به تدريج از همان نوزادی توان پاهای 
محمدمهدی را گرفت و پزشــکان هم به قطع پاهای 
او در ۱۱ ماهگی رأی دادند. «سميه نرگسی دالور» 
مادر محمدمهدی می گويد: «۳ ماه بعد از آن جراحی، 
نخســتين پروتز را برای پاهای محمدمهدی، تهيه و 
کالس های آب درمانی و کاردرمانی هم را خيلی زود 
شروع کرديم. با توجه به اينکه محمدمهدی در سن 
رشد قرار دارد، هر سال بايد يک پروتز جديد برای او 
تهيه کنيم تا بتواند روی پاهايش بايستد و آرزوهايش 
را دنبــال کنــد.» اگرچه بيمــاری آنامولی روزهای 
تلخی برای خانواده بخشــی رقم زد اما لحظه ای که 
محمدمهدی نخستين بار روی پاهايش ايستاد، هرگز 
از خاطر آنها فراموش نمی شود. نرگسی می گويد: «هر 
وقت محمدمهدی را به بوستان نزديک خانه می بردم 
با حســرت به بچه هايی که در پارک می دويدند نگاه 
می کرد. وقتی نخســتين پروتز را برای او ســاختيم، 
چند روزی طول کشــيد تا پس از کاردرمانی و آب 
درمانی بتواند قدم از قدم بردارد. روزی که به تنهايی 
نخســتين قدم هايش را روی زمين گذاشت او را به 
همان پارک هميشــگی بردم. برق شادی چشم های 

اين روزها تصاوير کودک خردسالی که با ۲پای مصنوعی، سخت مشغول تمرين در پيست دووميدانی است 
و با وجود قطع عضو از ناحيه هر دو پا با مهارتی شگفت انگيز شنا می کند حسابی ميان کاربران فضای مجازی 
دست به دست می شــود. «محمدمهدی بخشی» با اينکه هنوز به ششمين بهار زندگی اش نرسيده اما مچ 
معلوليت را خوابانده و با حمايت پدر و مادرش قدم در عرصه ورزش حرفه ای گذاشته است. کودک خردسالی 
که پای ثابت کوهپيمايی در دربند است به صخره نوردی عالقه دارد و می خواهد در آينده نزديک به يکی از 
قهرمانان پارالمپيکی ايران تبديل شود. گفت وگوی ما را با محمدمهدی و پدر و مادرش که از هيچ کمکی برای 

واقعيت بخشيدن به آرزوی فرزندشان دريغ نکرده اند می خوانيد. .

حسن حسن زاده
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من، محمد مهدى، قهرمان

هر روز تمرين مى كنم تا قهرمان شوم

پای مصنوعی، سخت مشغول تمرين در پيست دووميدانی است 
و با وجود قطع عضو از ناحيه هر دو پا با مهارتی شگفت انگيز شنا می کند حسابی ميان کاربران فضای مجازی 
دست به دست می شــود. «محمدمهدی بخشی» با اينکه هنوز به ششمين بهار زندگی اش نرسيده اما مچ 
معلوليت را خوابانده و با حمايت پدر و مادرش قدم در عرصه ورزش حرفه ای گذاشته است. کودک خردسالی 
که پای ثابت کوهپيمايی در دربند است به صخره نوردی عالقه دارد و می خواهد در آينده نزديک به يکی از 
قهرمانان پارالمپيکی ايران تبديل شود. گفت وگوی ما را با محمدمهدی و پدر و مادرش که از هيچ کمکی برای 
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صفحه آرا
تاش

 کار شــما به عنوان يک مدل به نوعی 
سنت شکنی به حساب می آيد. قبول داريد؟ 

آشــنايی من با آمن خادمی، طــراح لباس از 
حضورش در انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاشی 
آغاز شــد. طرح و پيشنهاد ايشان برای من بسيار 
جذاب بود. زيرا شــنيده  بودم که در کشــورهای 
مختلــف اين طــرح اجرا شــده ولــی فکرش را 
نمی کردم که يک روز در کشور من هم اين طرح 
اجرا شــود. داوطلب اجرای اين طرح شــدم. کار 

ما با توجه به نــگاه جامعه به موضوع 
مدلينگ و در نگاه کلی زيبايی به نوعی 
تابوشــکنی بود. همه جا گفته شده که 
مــدل بايد قد، چهره و شــاخصه های 
زيبايــی خاصی داشته باشــد. ما از آن 
ديدگاه تحميلی جدا شــديم و گفتيم 
اينها برای مدل شــدن مالک نيست. 
هر کســی در هر شــرايطی که هست 
حتی چاق، الغر يا با چهره آسيب ديده 
می تواند به عنوان مدل ظاهر شود. اين 
کار سمبليک خوبی بود و بازتاب خيلی 

خوبی هم داشت. 
از  که  بازتابــی  مــورد  در   
جامعه  افراد  و  دوســتان  خانواده، 
دريافت کرديد بگوييد. برخوردشان 

چگونه بود؟ 
در اينکــه ايــن کار برايم بســيار 
جذابيت داشــت شکی نيســت. اما با   
ترديــد پذيرفتم. چون نمی دانســتم 

آخرش چه خواهد شــد و با چــه بازتابی روبه رو 
می شوم. خوشبختانه نظراتی که از اعضای خانواده، 
دوســتان و ديگران بعد از ديدن عکس ها و خبرها 
گرفتم اصــًال فکر نمی کــردم تا ايــن حد مورد 
اســتقبال قرار بگيرد. بســيار با تشويق مخاطبان 
مواجه شــدم. بدون تعارف بگويــم که من حتی 
منتظر پيام های ناخوشايند هم بودم. فکر می کردم 
مخاطبان بگويند شما را با مدل شدن چه کار؟! يا 
بگويند اين چهره برای مدل شدن نيست که اصًال 
چنين پيامی از مخاطبان نگرفتم. پيام ها سمت و 

سوی تشويق برای ادامه اين کار را داشت. 
 چرا   ترديد داشــتيد؟ شما که خودتان 

داوطلب شديد؟ 
در ذهــن من هــم اين طور جــا افتاده بود که 
فــردی که بــرای مدل شــدن انتخاب می شــود 
حتمًا بايد مالک های تعريف شــده برای زيبايی را 
داشته باشد. اين طرز فکر جامعه مرا مردد می کرد 
که مدل شــدن را بپذيرم يا نه. به هر حال اين قدر 
برايم جذاب و متفاوت بود که پذيرفتم. بعد از پايان 
کار و دريافت نظر مخاطبان، خوشــحال شدم که 
به اين تجربه دســت زدم. سال هاست خودم را با 
اين شــرايط پذيرفتم. با ايــن حال بعضی وقت ها 
پيام هايی هست که چند روزی مرا به هم می ريزد 
و حــال خوبی ندارم. ولی در تجربه اين کار چنين 
حس و حالی را نداشــتم که هيچ، برعکس خيلی 
هم تشــويق شــدم. برای من که در دنيای مد و 
لباس، يک تازه کار غيرحرفه ای بودم خيلی تجربه 

ماندگار و خوشايندی بود. 
 تشويق کدام گروه از مخاطبان برايتان 

دلنشين تر بود؟ 
راستش افرادی که مثل من قربانی 
اسيدپاشــی بودند يا کســانی که به 
بيماری پروانه ای مبتال بودند يا افرادی 
که چهره غير معمولی داشــتند، جور 
ديگری از اين کار اســتقبال کردند و 
برايشان خوشايند بود. چند نفری هم 
از من می پرسيدند چطور بايد اين کار 
را انجام داد و دوست داشتند داوطلبانه 

مدل شدن را تجربه کنند. 
لباس هــای  بيــن  از   
منحصربه فردی با طراحی خاصی که 
پوشيديد، لباسی هم نظرتان را جلب 

کرد؟ 
لباس هايی را که می پوشيدم لمس 
می کــردم و از جنــس و رنــگ و نوع 
طراحی می پرســيدم. لباس فيروزه ای 
رنگی بود که حس خوبی نسبت به آن 
داشتم. آمن خادمی هم آن لباس را به 

من هديه داد. 

ديدار با يكى از قربانيان اسيدپاشى كه 
مدل لباس هاى سنتى شده است

سنت شكنى كردم

 بعــد از حادثه اسيدپاشــی، هنرهای 
مختلفی از جمله موسيقی، بازيگری در تئاتر و 
سفالگری را هم تجربه کرده ايد. قابل تحسين 

است. 
ارتباط با تماشاگران و روی صحنه رفتن برای 
من بسيار تجربه ای خاص و بازيگری هم برای من 
تابوشــکنی بود. من پذيرفتم که با نديدن، با اين 
چهره، جسارت حضور در صحنه را داشتم و فقط 
بــه هدفم فکر می کردم. در گــروه کر هم حضور 
داشــتم و با «هانيبال يوســف» در تاالر وحدت 
اجرا داشــتيم. بعد از اينکه وارد کار ســفالگری 
شدم موسيقی را به دليل اينکه وقت نداشتم کنار 

گذاشتم. 
 پس سفالگری را حرفه ای دنبال کرديد؟ 
احســاس کردم اين کاری است که به دل من 
می نشــيند و به من آرامــش می دهد و به همين 
دليل حرفه ای دنبال کردم. به آموزشــگاه ديگری 
رفتم که هيچ فرد نابينايی در آنجا نبود. مربی هم 
مرا به اين شرط پذيرفت که فقط آموزش بدهد و 
يادگيری من برعهده خودم باشد. بعد از يک ترم، 
مربی سفالگری مشوق من شد. ۴سال کار کردم و 
تمام دوره های سفالگری را گذراندم. بعد از اينکه 
مدرکم را گرفتم به انجمن نابينايان عصای سفيد 
برگشــتم و سعی کردم تمام دانشم را به دوستانم 

که آسيب بينايی دارند آموزش بدهم. 
 روزهای کرونايی و خانه نشينی را چطور 

می گذرانيد؟ 
از وقتی کرونا شــروع شد، آموزش 
سفالگری و آموزش استفاده از موبايل 

به نابينايان در انجمن تعطيل شد. 
تئاتر هم تعطيل اســت. فعًال در 
خانــه هســتم و فعاليت های من 
خيلی محدود شده اســت. در اين 

شرايط ســخت و شرايطی که 
هر روز می خوانم خودمان 

اميدوار و ســرپا  بايد  را 
نگه داريم. صبر کنيم تا 
اين روزها تمام شود و 
فعاليت هايمان  بتوانيم 

را از سر بگيريم. 

مدل هاى معمولى
ايده هاى خاص

«آمن خادمی» طراح لباس سنتی، 
هم محله ای در محله الهيه است. او که 

فارغ التحصيل روزنامه نگاری دانشگاه تهران 
است از سال ۱۳۹۶ بعد از خداحافظی با 
دنيای روزنامه نگاری، در يکی از سراهای 

محله، کارش را با کارآفرينی در حوزه 
طراحی لباس آغاز کرد. او 

درباره دعوت از معصومه 
عطايی به عنوان مدل لباس 
می گويد: «ايده استفاده از 

قربانيان اسيدپاشی به سال 
گذشته برمی گردد. به روزهايی 

که چندان حال روحی 
مناسبی نداشتم و به توصيه 

دوستان از شهر خارج شدم و 
به کوه و طبيعت پناه بردم. ماحصل اين 
طبيعت گردی برای من اين شد که بهتر 
است غم های بزرگ را به کارهای بزرگ 

تبديل کنيم. وقتی به تهران بازگشتم 
به انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاشی 

مراجعه کردم و تعدادی از اعضا را به من 
معرفی کردند که يکی از آنها معصومه 

عطايی بود. دنبال فردی بودم که جسارت 
ايستادن روبه روی دوربين را داشته باشد. 

از معصومه که آن روز لباس قرمزی بر 
تن داشت پرسيدم: چه کسی لباست را 
انتخاب می کند ؛ گفت: خواهرم. در اين 

پروژه، معصومه لباس هايی با طراحی 
سنتی ايرانی را که روی آن با هنر دست، 

تزيين شده بود پوشيد.» در تمام کارهای 
آمن خادمی، مدل ها افراد معمولی 
هستند: «مدل های من هميشه از 

آدم های معمولی جامعه هستند که 
قد، چهره و ظاهر معمولی دارند. 
به اعتقاد من، نگاه ما به زيبايی 

مهم است نه مواردی که از 
سوی جامعه و تبليغات به 

ما ديکته می شود. در نگاه 
کلی تر در ديگر جوامع هم 

نگاه به زيبايی و مقوله 
مدلينگ دچار تغييرات و 
بازنگری هايی شده است. 
در نخستين همکاری 

من با معصومه عطايی، 
بازخوردهای بسيار 

خوبی گرفتيم. اين کار 
در واقع توسعه يک 

فکر است که می گويد 
همه ما به خودی خود 

زيبا هستيم. به من 
خرده گرفتند که اگر 

می خواهی لباس هايت 
به چشم بيايد و خوب 

فروخته شود، نبايد 
از مدل های معمولی 

استفاده کنی. ولی من 
معتقدم نگاه به مقوله 

را بايد اصالح کنيم. ما 
به زنان صبور و مادران 
آگاه نياز داريم که نسل 

آينده را نسبت به زن، 
مهربان تر تربيت کنند.»خادمی 
طراح عروسکی به نام «ليلی» است که در 
ميراث فرهنگی ثبت شده: «دوست دارم 

کار من با عشق همراه باشد نه فقط عمری 
که می گذرد.»

آمن خادمى
طراح لباس سنتى

آخرش چه خواهد شــد و با چــه بازتابی روبه رو 
می شوم. خوشبختانه نظراتی که از اعضای خانواده، 
دوســتان و ديگران بعد از ديدن عکس ها و خبرها 
گرفتم اصــًال فکر نمی کــردم تا ايــن حد مورد 
اســتقبال قرار بگيرد. بســيار با تشويق مخاطبان 
مواجه شــدم. بدون تعارف بگويــم که من حتی 
منتظر پيام های ناخوشايند هم بودم. فکر می کردم 
مخاطبان بگويند شما را با مدل شدن چه کار؟! يا 
بگويند اين چهره برای مدل شدن نيست که اصًال 
چنين پيامی از مخاطبان نگرفتم. پيام ها سمت و 

سوی تشويق برای ادامه اين کار را داشت. 
 چرا   ترديد داشــتيد؟ شما که خودتان 

در ذهــن من هــم اين طور جــا افتاده بود که 
فــردی که بــرای مدل شــدن انتخاب می شــود 
حتمًا بايد مالک های تعريف شــده برای زيبايی را 
داشته باشد. اين طرز فکر جامعه مرا مردد می کرد 
که مدل شــدن را بپذيرم يا نه. به هر حال اين قدر 
برايم جذاب و متفاوت بود که پذيرفتم. بعد از پايان 
کار و دريافت نظر مخاطبان، خوشــحال شدم که 
به اين تجربه دســت زدم. سال هاست خودم را با 
اين شــرايط پذيرفتم. با ايــن حال بعضی وقت ها 
پيام هايی هست که چند روزی مرا به هم می ريزد 
و حــال خوبی ندارم. ولی در تجربه اين کار چنين 
حس و حالی را نداشــتم که هيچ، برعکس خيلی 
هم تشــويق شــدم. برای من که در دنيای مد و 
لباس، يک تازه کار غيرحرفه ای بودم خيلی تجربه 

ماندگار و خوشايندی بود. 
 تشويق کدام گروه از مخاطبان برايتان 

راستش افرادی که مثل من قربانی 
اسيدپاشــی بودند يا کســانی که به 
بيماری پروانه ای مبتال بودند يا افرادی 
که چهره غير معمولی داشــتند، جور 
ديگری از اين کار اســتقبال کردند و 
برايشان خوشايند بود. چند نفری هم 
از من می پرسيدند چطور بايد اين کار 
را انجام داد و دوست داشتند داوطلبانه 

مدل شدن را تجربه کنند. 
لباس هــای  بيــن  از   
منحصربه فردی با طراحی خاصی که 
پوشيديد، لباسی هم نظرتان را جلب 

لباس هايی را که می پوشيدم لمس 
می کــردم و از جنــس و رنــگ و نوع 
طراحی می پرســيدم. لباس فيروزه ای 
رنگی بود که حس خوبی نسبت به آن 
داشتم. آمن خادمی هم آن لباس را به 

من هديه داد. 

تمام دوره های سفالگری را گذراندم. بعد از اينکه 
مدرکم را گرفتم به انجمن نابينايان عصای سفيد 
برگشــتم و سعی کردم تمام دانشم را به دوستانم 

که آسيب بينايی دارند آموزش بدهم. 
 روزهای کرونايی و خانه نشينی را چطور 

می گذرانيد؟ 
از وقتی کرونا شــروع شد، آموزش 
سفالگری و آموزش استفاده از موبايل 

به نابينايان در انجمن تعطيل شد. 
تئاتر هم تعطيل اســت. فعًال در 
خانــه هســتم و فعاليت های من 
خيلی محدود شده اســت. در اين 

شرايط ســخت و شرايطی که 
هر روز می خوانم خودمان 

اميدوار و ســرپا  بايد  را 
نگه داريم. صبر کنيم تا 
اين روزها تمام شود و 
فعاليت هايمان  بتوانيم 

را از سر بگيريم. 

به کوه و طبيعت پناه بردم. ماحصل اين 
طبيعت گردی برای من اين شد که بهتر 
است غم های بزرگ را به کارهای بزرگ 

تبديل کنيم. وقتی به تهران بازگشتم 
به انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاشی 

مراجعه کردم و تعدادی از اعضا را به من 
معرفی کردند که يکی از آنها معصومه 

عطايی بود. دنبال فردی بودم که جسارت 
ايستادن روبه روی دوربين را داشته باشد. 

از معصومه که آن روز لباس قرمزی بر 
تن داشت پرسيدم: چه کسی لباست را 
انتخاب می کند ؛ گفت: خواهرم. در اين 

پروژه، معصومه لباس هايی با طراحی 
سنتی ايرانی را که روی آن با هنر دست، 

تزيين شده بود پوشيد.» در تمام کارهای 
آمن خادمی، مدل ها افراد معمولی 
هستند: «مدل های من هميشه از 

آدم های معمولی جامعه هستند که 
قد، چهره و ظاهر معمولی دارند. 
به اعتقاد من، نگاه ما به زيبايی 

مهم است نه مواردی که از 
سوی جامعه و تبليغات به 

ما ديکته می شود. در نگاه 
کلی تر در ديگر جوامع هم 

نگاه به زيبايی و مقوله 
مدلينگ دچار تغييرات و 
بازنگری هايی شده است. 
در نخستين همکاری 

من با معصومه عطايی، 
بازخوردهای بسيار 

خوبی گرفتيم. اين کار 
در واقع توسعه يک 

فکر است که می گويد 
همه ما به خودی خود 

زيبا هستيم. به من 
خرده گرفتند که اگر 

می خواهی لباس هايت 
به چشم بيايد و خوب 

فروخته شود، نبايد 
از مدل های معمولی 

استفاده کنی. ولی من 
معتقدم نگاه به مقوله 

را بايد اصالح کنيم. ما 
به زنان صبور و مادران 
آگاه نياز داريم که نسل 

آينده را نسبت به زن، 
مهربان تر تربيت کنند.»خادمی 
طراح عروسکی به نام «ليلی» است که در 
ميراث فرهنگی ثبت شده: «دوست دارم 

کار من با عشق همراه باشد نه فقط عمری 
که می گذرد.»

فكر مى كردم 
مخاطبان بگويند 

شما را با مدل 
شدن چه كار؟! يا 
بگويند اين چهره 

براى مدل شدن 
نيست كه اصًال 
چنين پيامى از 

مخاطبان نگرفتم. 
پيام ها سمت و 
سوى تشويق 

براى ادامه اين 
كار را داشت

 لباس  را بر تن می کند. روی پارچه دســت 
می کشد تا جنس آن را لمس کند. سرانگشتی 
و سرآستين  يقه  کارشــده  بر قســمت های 
می کشد. ژست می گيرد و سرش را باال می برد 
«معصومه  می ايســتد.  دوربين  روبــه روی  و 
عطايی» بينايی اش را در جريان اسيدپاشی از 
دست داد. وقتی صحبت از انتخاب مدل لباس 
سنتی ايرانی از ميان قربانيان اسيدپاشی شد، 
معصومه داوطلبانه پا پيش گذاشــت تا عالوه 
بر داشــته هايش در حوزه تئاتر، موســيقی و 
تجربه  را  مدلينگ  در عرصه  سفالگری حضور 
کند و فريــاد بزند که زيبايــی را دوباره بايد 
تعريف کنيم. عطايی تا چند ماه پيش که پدرش 
را از دست بدهد سال ها ساکن محله قلهک بود. 

با او درباره اين تجربه متفاوت گپ زديم.

راحله عبدالحسينى
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محله به محله

موضوع درخواســت اهالى محله آســمان ها را با «قادر صادقى» شــهردار ناحيه 8 در 
ميــان مى گذاريم. صادقى درباره زمين هاى باير در محله آســمان ها از فرحزاد تا نيايش 
مى گويــد: «اين زمين ها در طرح شمســه قرار دارند و نوع تراكم و ساخت وســاز در آن 
برعهده كميسيون تخصصى شوراى عالى شهرسازى و معمارى است و اين كميسيون تعيين 

مى كند كه چطور بايد پروانه ساخت وساز داده شود.» 
صادقى درباره طرح شمســه بيشــتر توضيح مى دهد: «طرح شمسه تعيين 
مى كند كه در اين زمين ها چطور ساخت وساز انجام شود و كاربرى چگونه باشد و 
مثالً به تاالر باغ يا موضوع ديگرى معطوف شود. هنوز شوراى عالى شهرسازى و 

معمارى درباره اين موضوع تعيين تكليف نكرده است.» 
شــهردار ناحيه 8 ادامــه مى دهد: «از خيابان آســمان هاى يكم تا پنجم هم 
زمين ها صاحب حقيقى يا حقوقى دارد كه تعيين تكليف براى ساخت وساز در آن 

به مالك مربوط مى شود.» 
قادرى در پاســخ به آســيب زايى زمين هاى رها شــده و بد منظــر بودن آن 
مى گويد: «من هم قبول دارم كه زمين هاى باير در محله هم آسيب زا شده و هم چهره و 
منظر شهرى ناخوشايندى ايجاد كرده است. اميدواريم با تعيين تكليف شدن اين زمين ها 

اين معضل از محله برطرف شود.»

 زمين هايى كه در طرح شمسه قرار دارد

 زمين های رها شده در محله «آسمان ها» نه تنها چهره محله را نازيبا و ناهمگون کرده است بلکه 
به بروز آسيب هايی از جمله تخليه زباله و نخاله، حضور معتادان و کارتن خواب ها، تجمع سگ های 
بدون صاحب و از همه مهم تر ايجاد حس ناامنی برای شهروندان محله دامن زده . اين در حالی است 
که شهروندان محله «آسمان ها» از کمبود شديد مراکز فرهنگی، ورزشی و خدماتی در محله شان 

گاليه دارند. در گفت وگو با شهروندان محله و شهردار ناحيه اين معضل را بررسی کرده ايم. 

زمين هاى باير محله «آسمان ها» 
چهره نامطلوبى ايجاد كرده است

نقشه محله آســمان ها را نگاه می کنيم که بين 
دو محله سعادت آباد از شرق و فرحزاد از 
غرب قرار گرفته . همسايه هايی که با هم 
هيچ سنخيتی ندارند و اين ناهماهنگی 
محله آسمان ها را بی نصيب نگذاشته است. 
«محمدمهدی نثاری» دبير شــوراياری 
محله آسمان ها از نارضايتی اهالی بابت 
نبود ورزشگاه و مرکز فرهنگی در محله 
می گويد و می افزايد: «محله آسمان ها در 
شمالی ترين قســمت منطقه واقع شده 
که زمين های بايری زيادی در آن وجود 

دارد. تعداد زيادی از اين زمين ها در تملک نهادهای 
مختلفی قرار دارد. هرچند در سند مالکيت برخی 
از زمين ها بين نهادها هم اختالف است.» ماجرای 
زمين های باير به اين موضوع ختم نمی شود و نثاری 
ادامه می دهد: «همسايگی با فرحزاد باعث شده تا 

برخی از اين زمين های باير که حاال در 
محله آســمان ها واقع است، در تملک 

اهالی فرحزاد باشد.»

تبديل تهديد به فرصت
زمين های خالی و باير درست در دل 
محله مسکونی آســيب هايی به همراه 
دارد که دبير شوراياری محله اين طور از 
آن می گويد: «معموًال زمين های وسيع 

در محله ها به عنوان ذخاير خدمات شهری در محله 
در نظر گرفته می شود که به مرور با افزايش جمعيت 
شــهری، محل ارائه خدمات بهداشــتی درمانی، 
فرهنگی، ورزشــی و اجتماعی به شهروندان ساکن 
محله شــود. رها شدن و بی استفاده ماندن زمين ها 

متأسفانه محل مناســبی برای معضالت اجتماعی 
شده اســت. اين زمين های باير رها شده 
برای کارتن خواب هــا، افرادی که اعتياد 
دارند و افراد شرور مأمن خوبی می شود تا 
در آن شب را به روز برسانند و به همين 
سبب در محله رفت وآمد داشته باشند و 
باعث ناامنی شــهروندان و اهالی محله 
شوند.» دبير شوراياری محله آسمان ها به 
نمايندگی از شهروندان محله پيشنهادی 
هم دارد: «نگاهی به ظرفيت سرانه های 
اجتماعی، فرهنگی و ورزشــی محله ما 
نشــان می دهد که در فقر و کمبود شديد هستيم. 
زمين های باير و خالی محله را که به تهديدی برای 
محله تبديل شده، با حمايت شهرداری می شود به 
فرصتــی برای ارائه خدمات به شــهروندان در نظر 

گرفت.» 

«حلبى آباد» درست در دل محله
«غالم عبــاس جليلــی» يکی ديگر 
از ســاکنان محلــه آســمان ها دربــاره 
باير محله آســمان ها  معضل زمين های 
بــه همجواری محلــه با فرحزاد اشــاره 
می کنــد و می گويــد: «بزرگــراه يادگار 
امام(ره) محدوده ای را که به اسم فرحزاد 
می شناختيم به ۲قســمت تقسيم کرد. 
بخشــی از آن در ناحيه ۸ و بخش ديگر در ناحيه 
۹شــهرداری قرار گرفت. آن قسمتی که در ناحيه 
۸ هست در محله آسمان هاســت. اما با وجود اين 
تمام بار مشــکالت فرحزاد را به دوش می کشــد. 
از جمله اينکه در زمين های خالی که در قســمت 

فرحزاد واقع شده، مجوز ساخت وساز داده نمی شود. 
در نتيجــه ميراث دارانی که ايــن زمين ها به آنها 
رسيده، زمين را در قطعات ۱۰۰ و ۲۰۰مترمربعی 
می فروشــند. صاحبان جديــد زمين ها هم خالف 
قانون و بدون جواز سرپناهی برای خود می سازند. 
به اين ترتيب حلبی آبادی ساخته شده. در صورتی 
که همين زمين ها به جای زشت کردن چهره محله 
می توانســت به ساختمانی برای آموزش و ورزش و 
ساير فعاليت های اجتماعی و خدماتی تبديل شود.» 
جليلی به قطعــه زمينی در جــوار بزرگراه يادگار 

امــام(ره)، انتهای خيابان ايثار اشــاره 
می کند که شهروندان تقاضای ساخت 
يــک مجتمع فرهنگی در آن را دادند و 
همچنان به نتيجه ای نرسيده است: «اين 
زمين نزديک به ۴هزار مترمربع مساحت 
دارد که هيچ تکليفی برای آن مشخص 
نشده  و مدتی است تابلوی ستاد اجرايی 
فرمان امام(ره) روی آن ديده می شود.» 
جليلی خواســته شــهروندان را برای 

ساخت مرکز ورزشــی در اولويت می داند و اضافه 
می کند: «محله ما به اندازه کافی فضای سبز دارد. 
اختصاص زمين برای فضای ســبز ضروری نيست. 
شهروندان از کمبود ورزشگاهی که استخر و سالن 
برای ورزش های مختلف داشــته باشــد در تنگنا 
هستند. نزديک ترين سالن ورزشی برای بانوان سالن 

ورزشی الزهرا(س) در سعادت آباد است. »

جاى خالى كتابخانه و ورزشگاه
«در محله ما يک کتابخانه و سالن قرائت وجود 
ندارد.» اين را «داود الماســی نيا» يکی از ساکنان 

محله آســمان ها می گويد و ادامه می دهد: «گاهی 
کمبــود فضاهــای فرهنگی و آموزشــی به دليل 
نبود زمين کافــی در محله ها اتفاق می افتد. اما در 
محله ما زمين کافی هســت که بدون کاربری رها 
شده است. به عنوان مثال زمينی به وسعت بيش از 
۲۰ هزار مترمربع در بلوار پيام، ابتدای خيابان ياشار 
هست که رها شده. از ســوی ديگر مدارس محله 
هم ناکافی و با فضای اندکی روبه رو هســتند که با 
حمايت شهرداری منطقه می شود از اين زمين ها به 

نفع مردم محله بهره برد. 
زمين های وسيع رها شده در خيابان 
طاهرخانی نيز فراوان اســت که بخشی 
از آن در نزديکــی مجتمــع قضايــی به 
پارکينگ ماشين های تصادفی تبديل شده 
و آلودگــی بصری برای محله ايجاد کرده 

و چهره ناشايستی به خيابان داده است.»
 الماســی نيا از آسيب های اجتماعی و 
حضور کارتن خواب ها و افراد دارای اعتياد 
و افراد سارق و شرور به واسطه زمين های 
رهاشــده در محله می گويد: «با پيگيری هايی که 
اهالی محله انجام دادند، مجوز ســاخت کالنتری 
برای امنيت بيشــتر محله صادر شده اما به دليل 
معرفی نکردن زمين برای ســاخت کالنتری، هنوز 
اين موضوع به ســرانجام نرسيده اســت. محله ما 
شبيه هيچ محله ای نيســت. با اينکه سرمايه دارد 
ولــی از کمترين امکانات بهره مند اســت.» اهالی 
محله آسمان ها چشم انتظارند تا زودتر از محاصره 
زمين هــای عريــض و طويل رها شــده در محله 
درآيند و توسعه سرانه های خدماتی و اجتماعی در 

محله شان را شاهد باشند. 

راحله عبدالحسينى

اينجا شبيه 
هيچ محله اى نيست

غالم عباس جليلى 
از اهالى محل

داود الماسى نيا 
از اهالى محل

محمدمهدى نثارى 
دبير شورايارى محله 

آسمان ها

برعهده كميسيون تخصصى شوراى عالى شهرسازى و معمارى است و اين كميسيون تعيين 

قادر صادقى
شهردار ناحيه 8

منطقه 2
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روايتى از يكى از نوادگان 
فاتح تهران و كلكسيون 

كارت پستال هايش

گرد جهان در 
جست وجوى 
تاريخ ايران

«شنبه ها و يکشنبه ها سر و کله تمبرفروش ها و کارت پستال فروش ها 
در دکه های کوچکشــان در خيابان شــانزه ليزه پاريس پيدا می شــود. 
چيزی شــبيه به همين خيابان پســت خودمان در ميدان توپخانه. اما با 
ســر و شکلی بهتر و ساماندهی شده. ۲۰ ساله بودم که در بساط يکی از 
اين کارت پستال فروشی ها تصويری آشنا ديدم؛ تصوير پدربزرگ پدری ام، 
ســردار اسعد بختياری. اين کارت پستال مرا پرت کرد به تهران، به خانه 
مادربزرگ پدری ام که همين تصوير قاب شــده را روی ديوار تاالر اصلی 
گذاشــته بود.» قصــه بيش از ۵ هزار و ۸۰۰ کارت پســتال تاريخی که 
سال هاســت شمس آبادی از شــهرهای مختلف اروپا جمع آوری کرده از 
همين جا شــروع می شود؛ از گشت وگذار در تاريخ و تالش برای شناخت 
بيشــترتاريخ کشــور. به خصوص در زمان فتح تهران به دست پدربزرگ 
پدری اش، ســردار اسعد بختياری. کســی که فاتح تهران بعد از به توپ 
بســتن مجلس بود و برای احيای مشــروطه بعد از واقعه قدم برداشت. 
شمس آبادی می گويد: «۲۰ ساله بودم. تا پيش از آن مادربزرگم قصه های 
زيــادی درباره خانواده پدرم تعريف کرده بود و با وقايع تاريخی آن زمان 
آشــنا بودم. با اين حال ديدن تصوير سردار اسعد در آن سوی دنيا روی 
کارت پســتالی قديمی برای من خيلی جالب بود. بعد از آن دنيای کارت 
پســتال های قديمی برای من جذاب تر شد. خيلی زود فهميدم روی اين 

کارت پستال های به ظاهر ساده گوشه مهمی از تاريخ وجود دارد.»

دنياى فيالتليك
درهای دنيای فيالتليک، دنيای کارت پستال و پاکت های نامه خيلی 
زود به رويش باز شــده بود. کارش شــده بود گشــت زدن ميان بساط 
کارت پســتال فروش ها و گشتن ميان اســناد و نامه های قديمی؛ جايی 

که می دانســت گوشــه ای از تاريخ کشــور در آن، ثبت و البه الی تاريخ 
گم شــده است. شــمس آبادی می گويد: «برای پيدا کردن اين تصاوير و 
کارت پستال ها سراغ حراجی ها رفتم. می خواستم تصوير يک بختياری را 
بخرم. تمام پولی که در جيبم داشتم ۶۰ يورو بود. آن روز پولم به خريد 
اين تصوير نرسيد و بسيار ناراحت شدم. در همان حراجی خانمی سراغم 
آمد و نشانی بازار مکاره ای را داد که در آن می توانستم چيزهايی را که به 
دنبالش هستم پيدا کنم. آن زن نصيحتی هم برای من داشت. گفت: اگر 
می خواهی چيزی در اين بازار نصيب تو شود قبل از طلوع آفتاب به آنجا 
برو. ســپيده که می زند، روشنی روز که از راه برسد ديگر چيزی برای تو 
آنجا نخواهد بود.»صبح زود بود که خودش را به آن نشانی رساند. خبری 
نبود؛ بازاری شبيه همه بازارهای ديگر. فردا کمی زودتر رفت. کاميون ها 
و ماشــين هايی را ديد که بار خود را بســته بودنــد و می رفتند. روز بعد 
هوا هنوز تاريک بود که خود را به بازار رســاند؛ بســاط کارت پستال ها و 
کاغذها و تمبرهای قديمی و عتيقه را ديد که آنچه او دنبالش می گشت 
را با قيمتی بســيار ارزان تر می فروختند: «اين قانون همه بازارهای مکاره 
دنياست. از آن به بعد کارم شد رفتن به اين بازارها و جست وجوی اسناد و 
کارت پستال های تاريخی ايران. دنبال تاريخچه ای می گشتم که سال های 
گذشته در کشورم، ثبت و به واسطه کارت پستال از آنجا خارج شده بود. 
وقتی به بلژيک رفتم شــهر به شهر تمام بازارچه های مکاره را می گشتم 
و آنچــه دنبالش بودم را جســت وجو می کردم. بــرای رفتن به همه اين 
شــهرها و بازارها هم طوری برنامه ريزی می کردم که قبل از طلوع آفتاب 
و روشــنايی روز به بازار برسم.» شــهرهای زيادی را در بلژيک، آلمان، 
فرانسه، لوکزامبورگ و ديگر کشورهای اروپايی زير پا گذاشته بود تا بتواند 

گنجينه امروزش را جمع آوری کند.

از بلژيك تا برج ميالد
بيش از ۲۰ سال است که شهرهای مختلف را برای پيدا کردن کارت 
پســتال ها و پاکت های نامه ايرانی زير پا گذاشته است. از حراجی های 
مختلف تا بازارهای فروش عتيقه و اقالم فيالتليک. گنجينه بزرگش از 
عکس ها و کارت پســتال ها و پاکت نامه هايی که هرکدام روايتگر ايران 
دوره قاجار و زندگی مردم آن روزگار اســت پر شــده. با اين حال هنوز 
اســناد و کارت ها و نامه های زيادی در حراجی ها و بازارهای عتيقه دنيا 
از ايــن تاريخچه وجود دارد. شــمس آبادی می گويد: «من تمام پولم را 
صرف جمع آوری و نگهداری از اين کارت ها کرده ام. وارد شدن به دنيای 
فيالتليــک زندگی مرا دگرگون کرد. با اين حال هنوز هم در گوشــه و 
کنار دنيا اقالمی را می بينم که پولم به خريدشــان نمی رســد. در اين 
ســال ها چندين بار به ايران آمدم و از مسئوالن مختلف خواستم برای 
حفظ اين گنجينه مهم تاريخی کاری انجام دهند. همه تعريف و تمجيد 
کردند اما کســی به صورت جدی وارد اين قضيه نشد. امسال هم همين 
درخواست را از مسئوالن کشور دارم. افرادی که دلشان برای تاريخ اين 
کشور می سوزد بايد برای تهيه و حفظ اين اسناد قدمی بردارند. کارت ها 
و پاکت های نامه ای هســت که من توان خريدن آنها را ندارم. اما تهيه 
آنها برای وزارت پســت هزينه ای ندارد. اکنون در موزه پســت يا ديگر 
موزه هايی که اين اســناد تاريخی را نگهداری می کنند چه گنجينه ای 
از اين کارت پســتال ها يا پاکت های نامه  وجود دارد؟» او امســال هم 
راهی ايران شده تا با برپايی نمايشگاهی از کارت پستال ها و پاکت های 
نامه در برج ميالد و موزه پســت، اهميت اين اســناد تاريخی را به رخ 
بکشد و گوشه کوچکی از کلکســيون شخصی اش را برای عالقه مندان 

به نمايش بگذارد. 

زمان منتظر كسى نمى ماند
پاکت های نامه ای که از شهرهای مختلف جمع آوری کرده بود، وجه 
مشــترکی داشتند که شمس آبادی خيلی زود متوجه آن شد؛ دستخط 
و نشــانی مشــابه. به همين دليل تصميم گرفت سراغ نشانی ها برود تا 
چيزهای بيشتری درباره سرنوشت آدم هايی که اسم و نشانی شان پشت 
پاکت های نامه بود، بگيرد: «سراغ نشانی ها رفتم. خيلی زود متوجه شدم 
آدم هايی که نشانی شان پشت اين پاکت ها بود اغلب بلژيکی هايی بودند 
که در برهه ای از تاريخ به عنوان مستشار در ايران فعاليت می کردند. اما 
گاهی اتفاقات تلخی در اين رفتن و گشــتن ها رخ می داد. به در بســته 
خوردم. گاهی ديگر خانه ای در آن نشانی وجود نداشت. يکبار وقتی زنگ 
خانه ای را زدم مرد سالخورده ای در را باز کرد 
و گفت: ۲۳ سال دير آمدی. کسی که 
دنبالش می گردی سال هاســت 
فوت کــرده. اصرار کردم که 
بيشــتر بدانم. گفت: فردا 
بيا. فــردا دوباره به آنجا 
رفتم. مرد مرا به خانه 
دعــوت کــرد. اتاقی 
کــه  داد  نشــانم  را 
ســال   ۲۳ درهايش 
بســته بود. در را که 
باز کردم انبوه گرد و 
خاک به سر و صورتم 
سرازير شــد. گفت: ۲۳ 
سال کسی در اين اتاق را 
باز نکرده بــود؛ تو اين کار را 
کردی. من افســوس می خوردم. 

چون تاريخ کشــورم در آن اتاق خاک گرفته بود.» کارت پستالی را که 
عکســی از خيابان سپه روی آن نقش بســته است نشان می دهد: «آن 
مرد معمار اين ســاختمان بود. زمان منتظر کســی نمی ماند. می گذرد 
و همه چيز را پشــت ســر می گذارد. من مدام فکر می کردم ديگر چه 
فرصت هايی بوده که من از دســت داده ام و چه شــنيده هايی از تاريخ 
کشورم بوده که به همين سادگی به گوش کسی نرسيده و از بين رفته 
اســت؟» از معجزه کارت پستال ها می گويد که تاريخ را در زمان رويداد 
يــک حادثه ثبت کرده اند و حاال به عنوان اســنادی مهم از تاريخ ايران 
می توان روی آنها حســاب کرد: «وقتی عکســی از يک عمارت يا يک 
رويــداد تاريخی وجود دارد، ديگر نمی تــوان آن را انکار کرد. حتی اگر 
امروز هيچ اثری از آن فرد يا ســاختمان يا رويداد باقی نمانده باشد. اگر 
من امروز از ساختمان شهرداری ميدان توپخانه کارت پستالی دارم ديگر 
کسی نمی تواند وجود اين ساختمان در قرن گذشته را انکار کرد. کارت 
پســتال ويژگی های منحصربه فردی دارد که آن را به سندی ارزشمند 
از گذشــته و تاريخ هر کشور تبديل می کند؛ سبک و کوچک و سندی 
تاريخی اســت و هر رويدادی را می تواند ثبت کند. مهم تر از همه اينکه 
می توان آن را با خود به هر کجای دنيا برد. يا به همراه نامه به آن سوی 
دنيا ارسال کرد. سندی از تاريخ است که خيلی زود و خيلی آسان منتشر 
می شود. نمی توان آن را از بين برد و نابود کرد. چه کسی می تواند مدعی 
شــود که می تواند همه کارت پستال های يک کشــور را نابود کند و از 
بين ببرد؟ درحالی که نمی داند چند کارت پســتال در چه زمانی به چه 
مکانی برده يا ارســال شده است. عادت شاهان در گذشته اين بوده که با 
به قدرت رســيدن، کتاب ها و اسناد گذشته را نابود می کردند. کاری که 
محمدعلی شاه تصميم به انجام آن گرفت. اما آيا می توانست در تک تک 
خانه هــای دنيا را بزند و بگويد: اگر کارت پســتالی داريد به من بدهيد. 

چون می خواهم آن را نابود کنم.»

خانه ای را زدم مرد سالخورده ای در را باز کرد 
۲۳و گفت: ۲۳و گفت: ۲۳ سال دير آمدی. کسی که 
دنبالش می گردی سال هاســت 
فوت کــرده. اصرار کردم که 
بيشــتر بدانم. گفت: فردا 
بيا. فــردا دوباره به آنجا 
رفتم. مرد مرا به خانه 

خاک به سر و صورتم 
سرازير شــد. گفت: 

سال کسی در اين اتاق را 
باز نکرده بــود؛ تو اين کار را 
کردی. من افســوس می خوردم. 

كارت شكالت
کلکسيون «کارت شکالت» 

هم بخشی از مجموعه خصوصی سام 
شمس آبادی را تشکيل می دهْد؛ کارت های 

کوچکی که ۲قرن پيش در بسته های شکالت قرار 
داده می شد و روی آن تصويری از ساختمان ها و نقاط 

ديدنی شهرهای مختلف نقش بسته بود. کارت شکالت 
نخستين بار در کشورهای اروپايی استفاده شد و هدفش 

ايجاد صنعتی به نام «گردشگری» بود. موضوعی که 
نخستين بار ناصرالدين شاه در يکی از سفرهايش به 

اروپا با آن مواجه شد. نمونه ای از اين کارت ها به 
نام «کارت سيگار» هم در تاريخچه اقالم 

فيالتليک به چشم می خورد. 

قصه هاى كارت 
پستالى

کلکسيون کارت پستال های سام 
شمس آبادی، مجموعه ای از تاريخ ايران 

را در دوره قاجار روايت می کند؛ از کارت 
پستالی مربوط به ساخت مدرسه ای در 

مرند تا پوشش زنان دوره قاجار و معماری 
خيابان های شهرها از جمله تهران در اين 

دوره. اسناد منحصربه فردی هم در اين 
ميان به چشم می خورد که کمتر اثری از 
آن در تاريخ می توان پيدا کرد؛ نمونه اش 
داستان سفر اتابک به ژاپن. روايت سام 
شمس آبادی از اين عکس را می خوانيد: 

«يک روز در جست وجوهايی که برای کارت 
پستال و پاکت نامه داشتم به تصويری 

برخوردم که در آن ميرزا علی اصغرخان 
اتابک را در ميان تعدادی از رجال ژاپنی 

نشان می داد. تا پيش از آن چيزهايی درباره 
اين سفر شنيده بودم اما هرگز سندی 
درباره اين سفر به چشمم نخورده بود. 
نبود سندی درباره اين سفر باعث شده 

بود ديدار اتابک با ژاپنی ها در تاريخ محو 
شود. اما اين عکس کارت پستالی نشان 

می داد چنين واقعه ای حتمًا رخ داده است 
و سند مهمی برای آن به شمار می رفت. 

کارت پستال هايی از اين دست در مجموعه 
من کم نيست؛ عکس هايی که تنها سند 

موجود از يک واقعه تاريخی هستند و 
همين موضوع اهميت و ارزش آن کارت ها 

را دوچندان می کند. برخی از اين کارت 
پستال ها درواقع عکس هايی هستند که در 
لحظه گرفته شده و به صورت کارت پستال 
و تنها در يک نسخه چاپ شده است. بعد 

از چاپ هم معموًال به مقصد خاصی ارسال 
شده اند. به همين دليل از اين کارت پستال 

در دنيا فقط يک نمونه وجود دارد. اکنون 
حداقل ۱۰۰ کارت پستال در مجموعه من 

وجود دارد که منحصربه فرد هستند و در 
هيچ مجموعه عکس و کارت پستال ديگری 

نمونه آن پيدا نمی شود.»

شناخت اقالم فيالتليک و اسناد تاريخی نياز به تبحر و 
تجربه زيادی دارد. شمس آبادی از آدم هايی می گويد که به 
دليل عالقه وارد اين دنيا شده اند اما به دليل نداشتن آگاهی 
کافی مورد سوءاســتفاده قرار گرفته اند. کارت پستال های 
تقلبی يا کپی هايی که در نگاه اول اصل به نظر می رســند 
نمونه شــايعی از اين کالهبرداری هاست که افراد زيادی را 

در دام خود گرفتار کرده: «من آدم های زيادی را می شناسم 
که وارد دنيای فيالتليک شده  و به دليل آشنا نبودن با اين 
فضا، پولشان را از دســت داده اند و در عوض اسناد تقلبی 
به دستشان رسيده است. برای اين کار در کنار آشنا بودن 
به نوع اين کارت ها و ميــزان ارزش هر کدام، بايد با وقايع 

تاريخی هم آشنا بود.»

غرق شدن در دنياى «فيالتليك»

يکی از معروف ترين مجموعه داران کارت پســتال   
و پاکــت نامه تاريخی ايرانی اســت و بيش از نيمی از 
عمرش را به جســت وجوی تاريخ در البه الی اين اقالم 
باشد)  تمبرشناسی  هنر  به  مربوط  آنچه  فيالتليک(هر 
صرف کرده است. «سام شمس آبادی» ۴۱ ساله از جوانی 
به بلژيک مهاجرت کرده. با اين حال نمايشگاه هايی که 
چند سال يکبار در تهران برگزار می کند به رويداد مهمی 
برای مجموعه داران تبديل شده اســت. او اين روزها 
نمايشگاهی در موزه پست و نمايشگاهی اختصاصی در 
برج ميالد برگزار کرده تا کارت پستال های دوره قاجار 
را به نمايش بگذارد. او که نتيجه سردار اسعد بختياری، 
فاتح تهران در دوره مشــروطه است، می گويد: «همه 
چيز از وقتی شروع شد که تصوير آشنای پدرپدربزرگم 
را در ميان کارت پســتال های قديمی در پاريس ديدم. 
برايم جالب شد درباره آن بيشتر بدانم. خيلی زود وارد 
دنيای کارت پســتال های قديمی شدم و تازه فهميدم 
بخش مهمی از تاريخ کشور ما روی اين کارت پستال ها، 
ثبت و در تمام دنيا پخش شــده است.» حاال بيش از ۵ 
هزار و ۸۰۰ کارت پســتال از تاريخ ايران در کلکسيون 
خود دارد که برخی از آنها تنها اسناد باقيمانده از برخی 

رويدادهای تاريخی کشور در دوره قاجار است. 

مرضيه موسوى
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سردبير روزنامه
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نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

تجمع گروه هاى پرخطر در تاريكى بوستان آبك
وقتی هوا به تدريج رو بــه تاريکی می رود يکی يکی از راه 
می رسند و بساطشان را پهن می کنند؛ معتادان، کارتن خواب ها 
و گروه هــای پرخطری کــه از تاريکی خيابان آبک، بوســتان 
کوهســتانی آبک و معابر اطراف آن، سوءاســتفاده و محله را 
برای اهالی ميدان آبک ناامن می کنند. اهالی محله، روشــنايی 
نامناســب خيابان های اطــراف ميدان آبک 
و به ويــژه تاريکی بوســتان آبــک را عامل 
اصلــی تجمع اين افراد و القای حس ناامنی 
به ســاکنان محلــه می داننــد. «ميرمحمد 
گالبدره  شــورايارای  دبيــر  ابوالقاســمی» 
می گويــد: «تاريکــی خيابان هــای اطراف 
ميدان آبک به معضل جــدی محله تبديل 
شــده اســت. به دليل نور کم خيابان آبک، 
اطراف ملک رها شــده مجاور مســجد قمر 
بنی هاشــم(ع)، شمشــادها و زوايای پنهان 

بوســتان آبک در تاريکی شــب به مأمن مناسبی برای 
معتــادان و مصرف علنی موادمخدر تبديل می شــود. 
آنقــدر که پــس از تاريکی هــوا اهالی محلــه نگران 
رفت وآمد کــودکان و اعضای خانواده خود هســتند.» 
تاريکــی بوســتان آبک، دســت ســارقان را هم برای 
سرقت تأسيســات برقی و تجهيزات روشنايی بوستان 
بازتر کرده و به گفته مســئوالن محلی، اندک روشنايی 
بوســتان هم به دليل سرقت اين تجهيزات از بين رفته 
است. ابوالقاسمی ادامه می دهد: «نور کم بوستان آبک 

نه تنها اين بوســتان را به محــل تجمع معتادان تبديل کرده، 
بلکه فضای مناســبی هم به ســارقان داده است. متأسفانه در 
سال های اخير، تأسيســات برقی و روشنايی بوستان را همين 
گروه های پرخطر به سرقت برده اند و بوستان بيشتر از گذشته 
در تاريکی فرو رفته اســت.» اهالی نزديک بوستان آبک هم از 
تاريکی اين بوستان گاليه دارند. «ناصر سرافراز» يکی از اهالی 
محله می گويد: «اگرچه بوستان آبک امکانات خوبی برای يک 
دورهمی خانوادگی دارد، اما با تاريک شــدن هوا اين بوستان 
برای اهالی محله قابل اســتفاده نيســت. روشــنايی کم اين 
بوستان زمينه ســاز تجمع معتادان و کارتن خواب ها می شود. 
خوشبختانه مدتی است که شهرداری با استقرار يک نگهبان 
در ايــن محدوده، قدم مثبتی برای حفظ امنيت بوســتان 
برداشته اما با توجه به وسعت بوستان و تاريکی آن، حضور 

يک نگهبان کافی نيست.»

خطر سگ هاى ولگرد در معابر 
تاريك محله

معضل تاريکی معابر و خيابان های گالبدره 
فقط به نور کم بوستان آبک ختم نمی شود. 
اهالی از تاريکی کوچه  هــای فاضل، مريم و 
فضای ســبز انتهای اين کوچه ها می گويند. 
معابری که در مســير دسترسی به خانه های 
مســکونی باالدســت محله قرار گرفته اند و 
تاريکی آنها باعث نگرانی اهالی شــده است. 
«  مهدی درســتکار» عضو شــوراياری محله 
هم می گويد: «اگرچه با همکاری شــهرداری 
ناحيه و اداره برق، روشــنايی برخی از معابر 
اصلی محلــه مانند بخشــی از خيابان های 
زبردســت و کوهســتان، تأمين شــده اما 
همچنان کوچه های پناهی، مريم، فاضل و... 
تير چراغ برق ندارند. فضای ســبز و درختان 
انبوه انتهای اين کوچه  ها هم در 
تاريکی مطلق قرار دارد. از طرفی 
يکی از مهم ترين معضالت محله 
ما وجود سگ های ولگرد فراوان 
در خيابان های محله است. پرسه 
اين  زدن ســگ های ولگرد در 
کوچه های تاريک و فضای سبز 
انتهای آن بارها باعث وحشــت 
اهالی شده. آنقدر که همسايه ها 
پس از تاريکی هوا ترجيح می دهند از مسير 
طوالنی تر خود را به خانه برسانند و گذرشان 

به اين معابر تاريک و پرخطر نيفتد.» 

پرسه سارقان در بوستان هاى تاريك
خطر ســرقت و خفتگيری در تاريکی 
معابــر و بوســتان های باالدســت محله 
گالبدره معضل ديگری اســت که در سايه 
حضور معتادان متجاهــر در اين پاتوق ها 
نگرانی اهالی اين محلــه را به همراه دارد. 
اگرچه بوســتان های فرامحله ای سورتمه، 
دهکده و سبالن در قياس با بوستان آبک 
روشــنايی مناســب تری دارند اما پس از 
تاريکی هوا، اين بوســتان ها هم به پاتوق 
معتادان و معتادان متجاهر تبديل می شود. 
بوستان های  تاريکی معابر و  ابوالقاســمی 
محلــه را يکــی از عوامل اصلی ســرقت 
خيابانــی و خفتگيــری در محدوده محله 
می داند: «در يکــی از آخرين موارد و  در 
نبود گشــت های انتظامی، ســارقان پس 
از ســرقت طال و جواهرات يک زن جوان، 
در حالــی که صدمات زيادی هم به او وارد 
کرده بودند، زن جوان را در بوستان دهکده 
رها کردند. صبح روز بعد، اهالی محله زن 
جوان را که از شدت جراحت بيهوش شده 
بود پيــدا کردند. همچنين مدتی پيش در 
بوســتان دهکده درگيری ميــان معتادان 
رخ داد کــه نتيجه آن تخريــب برخی از 
آالچيق هــا، نيمکت هــا و امکانات رفاهی 
بوستان بود. اگر مشکل روشنايی اين معابر 
و بوســتان ها برطرف شــود، ديگر شاهد 

تجمع اين گروه ها نيستيم.» 

گاليه اهالى محله گالبدره از تاريكى بوستان هاى كوهستانى و برخى معابر محله

سيستم روشنايى بوستان شـب، سكـوت، سـرقت
تغيير مى كند

اگرچه تاريکی بوســتان آبک بستر مناسبی 
برای تجمع معتــادان و برخی گروه های پرخطر 
برای  ويژه ای  برنامه  اما شهرداری  فراهم می کند 
ايجاد تغييرات اساسی در تأسيسات روشنايی اين 
بوســتان و بازگرداندن روشنايی و امنيت به اين 
بوستان کوهستانی دارد. «محمد بهمئی» شهردار 
ناحيــه ۳ منطقه يک از همکاری بــا اداره برق 
منطقه برای تأمين روشنايی اين بوستان می گويد: 
«روشنايی بوستان آبک با سيستم سوالر يا باتری 
ذخيره سازی خورشيدی تأمين می شود. متأسفانه 
طی سال های گذشته تعدادی از پايه های سوالر و 
باتری های آن به سرقت رفته و تعدادی نيز کارايی 
خود را از دست داده است. برنامه شهرداری برای 
تأمين روشنايی اين بوستان، برق رسانی به بوستان 
و اســتفاده از پايه های روشنايی برقی است. اما 
مانع اصلی ما برای اجرای اين طرح، قرار گرفتن 
بوســتان آبک در محدوده حريم 
اداره  محدوديت های  و  شــهری 
برق برای رساندن انشعاب برق به 
اين،  وجود  با  است.  محدوده  اين 
مذاکراتی با اداره برق انجام شده 
برق رسانی  برای  مناسب  بستر  تا 
به بوســتان آبک و سپس تأمين 
اعتبار برای هزينه های انشــعاب 
برق و کابل کشــی بــه محدوده 
وسيع اين بوســتان فراهم شود. 
در صــورت همکاری اداره بــرق و صدور مجوز 
در  اميدواريم  بوســتان،  اين  برای  برق  انشعاب 
اعتبار ســال ۱۴۰۰ شــرايط برای انجام کارهای 
عمرانی و تأمين روشــنايی اين بوستان فراهم 
شود.» بهميی از آمادگی شهرداری ناحيه ۳ برای 
پيگيری و حل مشــکل تاريکی برخی از معابر 
محله گالبدره می گويد: «تأمين روشنايی معابر در 
حوزه اختيارات و مسئوليت های اداره برق منطقه 
است. اما شهرداری ناحيه برای همکاری کامل با 
شهروندان و انجام پيگيری های الزم برای تأمين 
روشــنايی معابر آمادگی کامل دارد. شوراياران 
درخواست  شهروندان برای تأمين روشنايی معابر 
و فهرست معابری که نياز به تأمين روشنايی دارد 
را در اختيار شهرداری قرار بدهند تا شهرداری 

تأمين  بــرای  را  ناحيه مکاتبــات الزم 
روشنايی با اداره برق انجام دهد.»

محمد بهمئى
شهردار ناحيه 3 

منطقه

ميرمحمد ابوالقاسمى
دبير شوراياراى 

گالبدره

  مهدى درستكار
عضو شورايارى محله

 در کوچه ها و بوستان های باالدست محله گالبدره، جايی که خانه های قد و نيم قد به ارتفاعات البرز جنوبی تکيه داده اند، شب زودتر از راه می رسد. 
هنوز برخی معابر فرعی محله روشنايی کافی ندارند و در برخی بوستان های کوهستانی هم نبود سيستم روشنايی مناسب، تاريکی را برای معتادان، 
ســارقان و گروه های پرخطر به ارمغان می آورد. به رغم فعاليت های نظارتی نيروی انتظامی ساکنان خيابان آبک از تجمع معتادان و پرسه سارقان در 
تاريکی بوستان  کوهستانی آبک گاليه دارند و تأمين روشنايی معابر محله را قدم نخست برای کاهش برخی آسيب های اجتماعی در محله می دانند. 

سری به محله گالبدره زديم و در گفت وگو با اهالی و شوراياران ابعاد مختلف معضل تاريکی بوستان ها و برخی معابر محله  را بررسی کرديم. 

سحر رمضانعلى پور

 برای داستان نويس شدن نياز به داشتن استعداد ذاتی 
داريم يا از راه آموزش هم می توان اين مهارت را به دست آورد؟ 
 هرفردی که قدرت تخيل داشــته باشد و به نوشتن عالقه مند 
باشد در هر سن و با هر سطح تحصيالت می تواند نوشتن را تجربه 
کنــد. البته داستان نويســی تکنيک هايی دارد کــه از راه آموزش 
می توان مهارت خود را در زمينه نويسندگی ارتقا داد. ممکن است ما 
به صورت تجربی بتوانيم حرف های خوبی بزنيم اما داشتن آگاهی و 
دانش به ما کمک می کند بتوانيم بهتر حرف بزنيم و بهتر بنويسيم. 
بنابراين آموزش روش ها و اصول داستان نويسی بسيارضروری است 
و نويسنده ای که می خواهد اثر او قابل ارائه، دفاع و نقد باشد بايد با 

اين تکنيک ها آشنا شود. 
 دوره های آموزش نويسندگی در فرهنگسرای آفتاب و 

در شرايط کرونا به چه شکل برگزار می شود؟ 
کالس های حضوری فرهنگســرای آفتاب با شيوع کرونا تعطيل 
شــد. اوايل به صورت آنالين برگزار می شــد اما به دليل اختالالت 
اينترنت همه نمی توانستد همزمان در کالس شرکت کنند. تصميم 
گرفتيم يک روز در هفته فايل آموزش صوتی برای گروه هنرجويان 
ارسال شود و بعد آنها نوشته های خود را بفرستند تا بتوانيم آنها را 
در همان گروه مجازی نقد و بررسی کنيم. آموزش ها براساس کتاب 
«  آموزش داستان نويسی پيشرفته» نوشته ابوالفضل درخشنده ارائه 
می شــود. عالقه مندان به داستان نويسی می توانند با عضو شدن در 
کانون بانوی قلم و فراگرفتن شــيوه های نوشــتن، رؤياهای خود را 

تحقق ببخشند. 
 چرا عمومًا خانم ها در کالس های داستان نويسی شرکت 

می کنند؟ 
بانوان فارغ از مشغله بيرون، وقت های زيادی را با خودشان سپری 
می کنند و در هر زمينه ای با خود مکالمه دارند. اين مکالمات در واقع 
روند زندگی و تجربياتی اســت که می توانند و شايد دوست داشته 
باشــند آنها را روی کاغذ بياورند. مهم نيســت در چه سنی شروع 
به نوشــتن کنيم. در ۱۳ يا ۷۰ سالگی مهم اتفاق خوبی است که با 
نوشتن برای ما رقم می خورد. خانمی ۸۴ ساله از آمريکا متن هايی 
را برای من ارســال کرد و گفت اين نوشته ها همه زندگی من است 
و می خواهم حتمًا چاپ شود. اسم کتاب «سرنوشت شيرين» است. 

جلد نخست آن به چاپ رسيده و جلد دوم در دست چاپ است. 
 با توجه بــه ارتباطتان با مراکــز فرهنگی به خصوص 
فرهنگســرای آفتاب، نقش اين مراکز در استعداديابی و ارائه 
برنامه های آموزشــی و فرهنگی در محله ها را چگونه ارزيابی 

می کنيد؟ 
اين مراکز نقش بســيار مؤثری در ارتقای فرهنگ شــهروندی 
درمحله ها دارند. فرهنگســراها کالس های متنوع را با هزينه هايی 
که قابل مقايســه با مراکز خصوصی نيست برگزار می کنند. اقشار 
مختلفی از شهروندان شامل سالمندان، بازنشسته ها، زنان خانه دار 
و... که توانايی شرکت در کالس های خصوصی را ندارند می توانند با 
توجه به سليقه و نيازشان از اين کالس ها استفاده کنند. کالس های 
فرهنگسراها برای گروه های سنی مختلف طراحی شده و اين فرصت 
را در اختيار همه شهروندان قرار داده تا در محيطی فرهنگی بتوانند 
بياموزند و با افراد ديگر ارتباط برقرار کنند. فرهنگســرای آفتاب با 
مديريت خوب و دغدغه مند در اين زمينه بسيار خوب عمل می کند. 
 با وجود تنــوع برنامه هــای فرهنگــی و هنری در 
فرهنگسراها، چرا از برخی برنامه ها استقبال چندانی نمی شود؟ 
 دليــل آن به ضعف اطالع رســانی برمی گردد. االن شــرايط 
کروناست و خيلی از کالس ها به صورت مجازی برگزار می شود اما 
به طور کلی اطالع رســانی از برنامه های فرهنگسراها بايد وسيع تر 

اتفــاق بيفتد. حتی اگر الزم اســت هر فرهنگســرا در محدوده 
منطقه ای که قرار دارد خانه به خانه تبليغ و اطالع رســانی کند. 
حضــور شــهروندان در برنامه های فرهنگی فرصتی اســت که 
می تواند به ســالمت جامعه منجر شــود. موضوع ديگری که در 
برنامه ريزی اهميت دارد، نيازســنجی از ساليق مخاطبان است. 
اگر برنامه ريزی براســاس نياز مخاطبان و با اطالع رسانی وسيع 
در محله انجام شــود تعداد مخاطبان بيشــتر خواهد شد. حتی 
در فضای مجازی هم می تواننــد برنامه هايی را اجرا کنند که به 

ارتقای آگاهی شهروندان و سالمت جامعه کمک کند. 
 نوشتن به خصوص در اين شرايط کرونا چقدر می تواند به 
سر و سامان دادن افکار پريشان و رسيدن ما به آرامش روانی 

کمک کند؟ 
ابتدا الزم اســت اين را بگويم که نويســندگی بحث فراگيرتر و 
جامع تری نسبت به نوشــتن روزانه و آماتوری دارد. يک نويسنده 
برای اينکه حرفی برای گفتن داشــته باشد بايد روی زمان و مکان 
زندگــی، رويکردهای اجتماعی، ملــی و مذهبی و تاريخ و فرهنگ 
جهان پيرامونش اشراف داشته باشد. اما همه می توانند آنچه را در 

ذهنشان می گذرد روی کاغذ بياورند. نوشتن تخليه روانی و 
فکری ايجاد می کند و باعث آرامش ذهنی می شــود. در 

واقع با نوشتن ذهنمان را تخليه و فرصت پيدا می کنيم 
بتوانيم مسائل ديگر را تحليل کنيم. اگر يک مادر 
اين کار را انجام دهد می تواند به حفظ ســالمت 

خــود و خانواده اش کمک کند. وقتی مادر خانواده 
به ســالمت روانی رسيده باشــد، کل خانواده از 
آرامــش او تغذيه می کنند. ضمن اينکه خود او 

نيز احساس مفيد بودن هم دارد. 
 محيط پيرامون ما چقدر در نوشتن 
تأثيــر دارد و اصوًال حــال و هوای فصل ها 

به خصوص پاييــز می تواند الهام بخش ما در 
نوشتن باشد؟ 

 رنگ ها و فصل ها انتقال معانــی زيادی دارند. 
طبيعــت و محيــط پيرامون، مــا را بــه معرفت و 

خودشناســی و خداشناسی می رساند. جوانه زدن، 
طی کردن مســير و ريزش برگ ها، ســبز شدن و 
طاليی شدن آنها در هر فصلی روی ما و احساسات 
ما تأثير دارد. به عنوان مثال نوشــتن و خواندن 
يــک متن واحد در پاييز با بهــار فرق می کند. 
چون حسی که ما از طبيعت می گيريم در اين 
دو فصل متفاوت اســت. اين حس برانگيزی 
فصل هــا احساســات ما را تغييــر می دهد. 
پاييز فصل خوبی برای درون نگری اســت و 
آدم ها ناخودآگاه حس در آغوش کشيدن 
خودشــان را دارنــد. پاييز زمــان خوبی 
برای نوشــتن اســت. االن که به دليل 
شــرايط کرونا مجبوريــم کمتر از خانه 
بيرون برويم فرصت بيشــتری داريم و 
می توانيم از اين فرصت ها برای نوشتن 
استفاده کنيم. خاطره نويسی هم يکی 
از روش های شيرين و کاربردی است. 
اتفاقات و تجربيات خود را با نوشتن 
ماندگار می کنيم و از طرفی به آرامش 

ذهنی و روانی می رسيم و حالمان بهتر می شود. 

گپ و گفت با «ميترا اصانلو» 
نويسنده و دبير كانون بانوى قلم فرهنگسراى آفتاب: 

پاييـز؛ فصل بهتر ديدن
بوفه كاغذى 
«بوفه کاغذی» جديدترين اثر ميترا 
اصانلو به تازگی وارد بازار نشر شده 
است. او اين کتاب را به صورت تقويمی و 
تمرينی برای ۸ ماه تحصيلی دانش آموزان 
طراحی کرده. برنامه های ارائه شده در 
اين بوفه کاغذی در قالب صبحانه فکری، 
عصرانه هنری و شام حکيمانه طراحی 
شده است و دانش آموزان می توانند از 
اول مهر ماه تا ۳۱ ارديبهشت هر روز، 
يکی از اين برنامه ها را مطالعه و تمرين 
کنند. اصانلو می گويد: «در صبحانه فکری 
به دانش آموزان آموزش می دهيم که با 
نگاهی عميق تر به پيرامون خود بنگرند. 
در عصرانه های هنری يک خط شعر 
يا داستان را کامل می کنند يا با چند 
شخصيت داستان فيلمی را می نويسند 
و برای آن فيلم نامی انتخاب می کنند و 
در شام حکيمانه دانش آموزان با سخن 
بزرگان و ضرب المثل های ايرانی آشنا 
می شوند.» اين کتاب در چند مدرسه 
تهران و مشهد توزيع شده و دانش آموزان 
طبق تقويم روزانه تمرين های عملی و 
فکری را انجام می دهند و نتيجه را روی 
کاغذ می آورند. به گفته اصانلو اين کتاب 
قدرت خالقيت و تخيل دانش آموزان را 
به طور چشمگيری باال می برد.

ارتقای آگاهی شهروندان و سالمت جامعه کمک کند. 
 نوشتن به خصوص در اين شرايط کرونا چقدر می تواند به 
سر و سامان دادن افکار پريشان و رسيدن ما به آرامش روانی 

ابتدا الزم اســت اين را بگويم که نويســندگی بحث فراگيرتر و 
جامع تری نسبت به نوشــتن روزانه و آماتوری دارد. يک نويسنده 
برای اينکه حرفی برای گفتن داشــته باشد بايد روی زمان و مکان 
زندگــی، رويکردهای اجتماعی، ملــی و مذهبی و تاريخ و فرهنگ 
جهان پيرامونش اشراف داشته باشد. اما همه می توانند آنچه را در 

ذهنشان می گذرد روی کاغذ بياورند. نوشتن تخليه روانی و 
فکری ايجاد می کند و باعث آرامش ذهنی می شــود. در 

واقع با نوشتن ذهنمان را تخليه و فرصت پيدا می کنيم 
بتوانيم مسائل ديگر را تحليل کنيم. اگر يک مادر 
اين کار را انجام دهد می تواند به حفظ ســالمت 

خــود و خانواده اش کمک کند. وقتی مادر خانواده 
به ســالمت روانی رسيده باشــد، کل خانواده از 
آرامــش او تغذيه می کنند. ضمن اينکه خود او 

نيز احساس مفيد بودن هم دارد. 
 محيط پيرامون ما چقدر در نوشتن 
تأثيــر دارد و اصوًال حــال و هوای فصل ها 

به خصوص پاييــز می تواند الهام بخش ما در 

 رنگ ها و فصل ها انتقال معانــی زيادی دارند. 
طبيعــت و محيــط پيرامون، مــا را بــه معرفت و 

خودشناســی و خداشناسی می رساند. جوانه زدن، 
طی کردن مســير و ريزش برگ ها، ســبز شدن و 
طاليی شدن آنها در هر فصلی روی ما و احساسات 
ما تأثير دارد. به عنوان مثال نوشــتن و خواندن 
يــک متن واحد در پاييز با بهــار فرق می کند. 
چون حسی که ما از طبيعت می گيريم در اين 
دو فصل متفاوت اســت. اين حس برانگيزی 
فصل هــا احساســات ما را تغييــر می دهد. 
پاييز فصل خوبی برای درون نگری اســت و 
آدم ها ناخودآگاه حس در آغوش کشيدن 
خودشــان را دارنــد. پاييز زمــان خوبی 
برای نوشــتن اســت. االن که به دليل 
شــرايط کرونا مجبوريــم کمتر از خانه 
بيرون برويم فرصت بيشــتری داريم و 
می توانيم از اين فرصت ها برای نوشتن 
استفاده کنيم. خاطره نويسی هم يکی 
از روش های شيرين و کاربردی است. 
اتفاقات و تجربيات خود را با نوشتن 
ماندگار می کنيم و از طرفی به آرامش 

ذهنی و روانی می رسيم و حالمان بهتر می شود. 

کاغذ می آورند. به گفته اصانلو اين کتاب 
قدرت خالقيت و تخيل دانش آموزان را 
به طور چشمگيری باال می برد.

 کانون بانوی قلم در فرهنگســرای آفتاب يکی از کانون های فعال در حوزه فرهنگ و ادب است که تا پيش از شيوع ويروس کرونا برنامه های حضوری اين 
کانون، مخاطبان بسياری داشت. مدتی است اغلب فعاليت های فرهنگی و هنری فرهنگسرا از جمله آموزش داستان نويسی به صورت مجازی برگزار می شود. 
مخاطبان و هنرجويان اين گروه اکنون در فضای مجازی گرد هم آمده اند و در کالس های آموزشی“ ميترا اصانلو» شرکت می کنند. اصانلو، نويسنده کتاب های 
«به سپيدی صلح» و «شبيه بی صدای تو» است و دبيری کانون بانوی قلم فرهنگسرای آفتاب را برعهده دارد. او معتقد است که فرهنگسراها حتی در شرايط 

کرونا نقش مؤثر و قابل توجهی در ارتقای فرهنگ و سالمت شهروندان برعهده دارند.
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همين نزديكى
اين مراکز از ســوی شــبکه 
بهداشــت و درمان شــميرانات 
برای تزريق واکسن آنفلوآنزا برای 
افراد با بيماری های خاص معرفی 

شده است: 
 مركز خدمات جامع سالمت 
سعد دربند واقع در خيابان 

دربند، نرسيده به ميدان 
سربند، پالك 14 ـ شماره تماس: 

22737350
 مركز خدمات جامع سالمت 
قائم واقع در بزرگراه ارتش، 

شهرك قائم، فاز يك، كوچه 
سوسن ـ شماره تماس: 

22457628
 پايگاه سالمت دكتر حسابى 

واقع در خيابان شريعتى، 
نرسيده به ميدان قدس. 

طبق توصيه پرشــکان در سال های قبل 
که تزريق واکسن آنفلوآنزا بايد ۲هفته قبل از 
شروع فصل پاييز باشد، امسال تا سوم مهرماه 
که رئيس ســازمان غذا و دارو از آغاز مرحله 
نخســت توزيع واکســن آنفلوآنزا خبر داد، 
نشانی از واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها نبود. 
دکتر «محمدرضا شانه ساز» اعالم کرده بود 
که واکســن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر 
شامل کادر بهداشتی و درمانی، زنان باردار، 
بيماران قلبی و عروقی و ســالمندان باالی 
۶۵ سال از طريق شبکه بهداشتی با استفاده 
از کد ملی توزيع می شــود و برای رســيدن 
واکســن به داروخانه ها و استفاده شهروندان 

بايد فعًال منتظر ماند. 

سردرگمى گروه هاى پرخطر 
يکی از مهم ترين مراکز بهداشتی در شمال 
تهران، انستيتوپاســتور واقع در ميدان قدس 
اســت. وقتی برای اطــالع از وضعيت توزيع 
واکســن آنفلوآنزا به اين مرکز ســر می زنيم 
درســت روی در ورودی بــه اين نوشــته ها 
برمی خوريــم: «واکســن آنفلوآنــزا نداريم. 
لطفًا ســؤال نفرماييد! » و «مراجعان محترم! 
انستيتوپاســتور هيچ اطالعی از زمان توزيع 
واکســن آنفلوآنزا ندارد.» شــهروندانی که به 
اين مرکز مراجعه کرده اند دست از پا درازتر با 
اميدی در دل راهی يکی از پايگاه های شبکه 
بهداشــت و درمان شــميرانات می شوند که 
۵۰ متر پايين تر از انستيتو در خيابان شريعتی 
هســت. روی در ورودی پايگاه سالمت دکتر 
حســابی، افراد با بيماری هــای خاص برای 
دريافت واکســن آنفلوآنزا را اين طور مشخص 
کرده اســت: «بيماران مبتال به ايدز، بيماران 
مبتال به بدخيمی با يا بدون شــيمی درمانی 
يــا راديوتراپی، گيرندگان پيونــد، دياليزی، 
تاالسمی ماژور و هموفيلی.» در اين اطالعيه 
خبری از ديگر گروه هايی که قرار بود بتوانند 
در اولويت نخست واکســن آنفلوآنزا دريافت 
کنند، نيســت. «اميرعلی اسماعيلی» يکی از 
مراجعه کنندگانی اســت که مراکز بهداشت 
را زير پا گذاشــته تا بتواند برای پدر ومادرش 

گاليه مند اســت. می گويــد: «با اين 
تقســيم بندی برای تزريق واکسن 
آنفلوآنزا کســی مثل من شامل 
اين گروه نمی شود. در حالی که 
من جانباز هســتم و به نوعی 
جزو افراد آسيب پذير در برابر 
بيمــاری آنفلوآنزا و کرونا به 
حساب می آيم. اما متأسفانه 
نمی توانم واکســن آنفلوآنزا 
بايد منتظر  دريافت کنــم. 
داروخانه ها  در  تــا  بمانــم 
توزيع شود و شايد آن زمان 
به دستم  آنفلوآنزا  واکســن 
برســد. چند هفته پيش هم 
بــرای من از طرف بيمه ای که 
قــرارداد دارم، پيامک آمد که 
بــرای دريافت واکســن آنفلوآنزا 
مراجعــه کنــم تا بتوانم واکســن 
آنفلوآنزا را رايگان دريافت کنم. اما بعد 
از مراجعه گفتند من شــامل گروه های 
خــاص نمی شــوم.» پرس وجــو در مراکز 
بهداشت نشان  می دهد که هرکدام به يک يا 
چند مورد از موارد خاص اعالم شده به عنوان 
گروه اولويت دار واکسن آنفلوآنزا می دهند و 
بقيه دســته بندی افراد را در اولويت بعدی 
گذاشــته اند که زمان آن مشــخص نيست. 
واکســن آنفلوآنزا برای گروه های خاصی که 
در اولويت نخست در مراکز بهداشت در نظر 

نگران زمان تزريق نباشيد
موضوع زمان تزريق واکســن آنفلوآنزا و 
نگرانی اين روزهای شــهروندان با توجه به 
تخصيص واکســن به گروه های حساس را با 
دکتر «جالل حشــمت نيا» فوق تخصص ريه 
بيمارستان مسيح دانشوری مطرح می کنيم. 
حشمت نيا اين طور پاسخ می دهد: «با شرايط 
فعلی و شيوع بيماری کرونا و از سوی ديگر 
که فقط يک و نيم ميليون دوز واکسن آنفلوآنزا 
وارد کشــور شده است، نخست گروه های در 
معرض خطر از واکســن آنفلوآنزا برخوردار 
می شوند و در مراحل بعدی، همه شهروندان 
درصورتــی که بخواهند می توانند واکســن 
از  کنند.  تزريــق  آنفلوآنزا 
با گذشت يک  اينکه  بابت 
ماه از فصل پاييز، واکســن 
آنفلوآنزا همچنان تأثيرگذار 
بگويم که  بايد  نيز  اســت 
هيچ اشــکالی ندارد و هر 
زمان واکســن آنفلوآنزا به 
دستشــان رســيد، تزريق 

کنند.»

واکسن آنفلوآنزا تهيه کند. می گويد: «متأسفانه 
چند مرکز بهداشت مراجعه کردم. هيچ کدام 
سالمندان را تحت پوشش نداشتند. در حالی 

که اعــالم کردند ســالمندان در اولويت 
هســتند. يک مرکز فقط بانوان باردار 

را تحــت پوشــش گرفتــه و يک 
مرکــز فقــط بيماری های خاص 
را. داروخانه ها هم که واکســن 
آنفلوآنــزا ندارند. از پزشــکان 
شــنيديم زمان طاليی تزريق 
واکســن آنفلوآنزا قبل از پاييز 
است و حاال هم با امروز و فردا 
کردن، يک ماه از پاييز گذشت. 
مادرم ۶۳ ساله و پدرم ۶۷ ساله 

هســتند. در حالی که سال های 
قبل برای مادرم واکسن آنفلوآنزا 

می خريديم، امسال حتی در اولويت 
ســالمند باالی ۶۵ ســال هم نيست 

و نمی دانيم تــا کی بايد منتظر بمانيم تا 
واکســن آنفلوآنزا به داروخانه برسد و آيا آن 
روز ديگر تزريق واکســن آنفلوآنــزا فايده ای 
دارد يا نه.» «ســميرا احمدی» يکی از اهالی 
ساکن درکه و جزو گروه های اولويت دار است 
که هنوز نتوانسته واکســن آنفلوآنزا دريافت 
کند. می گويد: «برای تزريق واکسن آنفلوآنزا 
به پايگاه ســالمت درکه رفتم. با اينکه باردار 
هستم به من گفتند واکســن آنفلوآنزا تمام 
شده اســت. ثبت نام کنيد تــا در نوبت بعدی 
که واکســن آنفلوآنزا توزيع شد، شما را خبر 
کنيم. من تا چند هفته ديگر بايد منتظر خبر 
بنشينم؟ شبکه بهداشت و درمان شميرانات 
هم برای افــراد دارای بيماری های خاص اين 
واکســن را تزريق می کند و بانوان باردار را در 
اولويت ندارد. ساکن درکه هستم و نمی توانم 
محله به محلــه به مرکز بهداشــت و پايگاه 
سالمت مراجعه کنم تا بتوانم واکسن آنفلوآنزا 
دريافت کنم. همين رفت وآمد در زمان شيوع 
کرونا برای کسی مثل من که جزو گروه های 

حساس هستم، کار پرخطری است.»
«غالمرضا قيدی» ۶۰ساله از اهالی محله 
دارآباد هم از توزيع ناکافی واکســن آنفلوآنزا 

گرفته شــده اند رايــگان تزريــق می شــود. 
پرس وجــو از رئيــس مراکــز بهداشــت و 
داروخانه داران درباره اينکه اولويت های بعدی 
چه زمانی بايد مراجعه کنند و واکســن چه 
زمانی در داروخانه ها توزيع می شود، بی نتيجه 
ماند و همگی گفتند که چشــم انتظار اعالم 
سازمان غذا و دارو هســتند. در اين شرايط 
گويا فقط می توان اين بيــت را زمزمه کرد: 

«بنشينم و صبر پيش گيرم». 

واكسن آنفلوآنزا از كرونا پيشگيرى 
نمى كند

دکتر «زهرا نوربخش» کارشناس مسئول 
بيماری های واگير مرکز بهداشــت شــمال 
غــرب تهران می گويد: «در مرکز بهداشــت 
شــمال غرب تهران، واکســن آنفلونزا برای 
سالمندان باالی ۶۵ سال که بيماری خاص 
داشته باشند، تزريق می شود و در واقع همه 
ســالمندان را به صرف باالی ۶۵ سال بودن 
شامل نمی شود. در اولويت نخست زنان باردار 
و بيماران خاص هم هستند.» اين روزها که 
آمار نگران کننده از ابتال و مرگ و مير ناشی 
از بيماری کرونا، همه را نگران کرده، افرادی 
هم که در فهرســت گروه هــای اولويت دار 
برای دريافت واکسن آنفلوآنزا نيستند، برای 
سالمت خود مشتاق دريافت واکسن آنفلوآنزا 
هستند. در حالی که «محمدرضا شانه ساز» 
رئيس سازمان غذا و دارو می گويد که واکسن 
آنفلوآنزا هيچ تأثيری در پيشــگيری از کرونا 
نــدارد و ايمنی زايی آن برای پيشــگيری از 
آنفلوآنزا نيز بيــن ۳۰ تا ۴۰ درصد و تقريبی 
حدود ۳۳ درصد است و به استفاده همگانی 

از اين واکسن توصيه نمی شود. 

تزريق واكسن آنفلوآنزا براى 
چه كسانى ضرورى است؟ 

هر چند اين روزها واکســن 
آنفلوآنــزا بــرای زنــان باردار 
بيماری هــای  افــراد دارای  و 
خــاص در مراکز و پايگاه های 
با  شده است  توزيع  بهداشــت 
اين حال درباره ضرورت تزريق 
«محمدرضا  از  آنفلوآنزا  واکسن 
ســلمانی» رئيس مرکز بهداشت 
پاسخ می دهد:  می پرسيم. سلمانی 
«نظــرات متفاوتی درباره لزوم تزريق 
واکســن آنفلوآنزا همزمان با فصل سرما 
از سوی پزشــکان مطرح شده است. من تا 
به حال واکســن آنفلوآنــزا تزريق نکرده ام. 
امسال هم روی تأثير اين واکسن بحث های 
متعددی شده . عده ای از پزشکان معتقدند 
که واکســن آنفلوآنزا سيستم ايمنی بدن را 
به خود مشغول می کند و تأثير مثبتی برای 
ايمنی در برابر بيمــاری ندارد. حتی گاهی 
هم ممکن است بنابر شرايط بدن فرد تأثير 
برعکس داشته باشــد. من چون هيچ سالی 
واکســن آنفلوآنزا نزده ام خــودم تجربه ای 
ندارم.» سلمانی درباره بهترين زمان واکسن 
آنفلوآنزا می گويد: «اين واکسن بايد قبل از 
شيوع بيماری آنفلوآنزا تزريق شود تا تأثير 
بهتر و نتيجه مطلوب تری در ايمنی در برابر 
بيماری داشته باشــد. اين نکته را هم بگويم 
که با شــرايط کمبود واکسن آنفلوآنزا و در 
دســترس نبودن آن برای همه افراد تا قبل 
از شروع فصل پاييز، تزريق آن در نخستين 
فرصت بی تأثير نيســت. متأسفانه امسال به 
دليل شــيوع بيماری کرونا، متقاضی برای 
واکسن آنفلوآنزا بسيار زياد است و به همين 

دليل اولويت بندی شده است.»

پايگاه سالمت شهيد 
رجايى 

تزريق واکسن آنفلوآنزا در پايگاه شهيد 
رجايی واقع در ميدان نوبنياد، بزرگراه بابايی، شهرک 
شهيدرجايی در منطقه يک، فقط و فقط برای بانوان 

بارداری که تحت پوشش پايگاه باشند و از قبل در پايگاه 
پرونده سالمت داشته باشند انجام می شود. در مرحله بعدی 

توزيع واکسن آنفلوآنزا بيماران خاص شامل سرطان ، 
ايدز و پيوند اعضا نيز می توانند برای دريافت واکسن 

به اين پايگاه مراجعه کنند. شهروندان برای 
کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره 

۲۲۹۳۱۳۱۴ تماس بگيرند. 

مركز بهداشت شهيد 
كاظميان در محله طرشت

در مرکز بهداشت شهيد کاظميان برای بانوان باردار، 
افراد دارای بيماری خاص از جمله سرطان، دياليزی، پيوند 
اعضا و تاالسمی واکسن آنفلوآنزا تزريق می شود. «طاهره 

باقری» رابط سالمت مرکز بهداشت شهيد کاظميان در محله 
طرشت می گويد: «از زمان توزيع واکسن آنفلوآنزا مراجعه کننده 

به اين مرکز بسيار زياد است. از محله های ديگر هم 
مراجعه کننده داريم. ولی متأسفانه بايد به خيلی از افراد جواب 
رد بدهيم. چون در اين مرحله فقط بانوان باردار و افرادی که 

جزو گروه های خاص هستند مثل افراد دياليزی يا مبتال به 
سرطان می توانند واکسن آنفلوآنزا دريافت کنند.» اين مرکز 

در محله طرشت، خيابان شهيد اکبری، خيابان سلطان 
محمدی، خيابان شهيد حسينمردی واقع شده و 

ساعت ۸ تا ۱۳ پاسخگوی مراجعان 
است. 

واکسن آنفلوآنزا تهيه کند. می گويد: «متأسفانه 
چند مرکز بهداشت مراجعه کردم. هيچ کدام 
سالمندان را تحت پوشش نداشتند. در حالی 

که اعــالم کردند ســالمندان در اولويت 
هســتند. يک مرکز فقط بانوان باردار 

را تحــت پوشــش گرفتــه و يک 
مرکــز فقــط بيماری های خاص 
را. داروخانه ها هم که واکســن 
آنفلوآنــزا ندارند. از پزشــکان 
شــنيديم زمان طاليی تزريق 
واکســن آنفلوآنزا قبل از پاييز 
است و حاال هم با امروز و فردا 
کردن، يک ماه از پاييز گذشت. 
 ساله 

هســتند. در حالی که سال های 
قبل برای مادرم واکسن آنفلوآنزا 

می خريديم، امسال حتی در اولويت 
 ســال هم نيست 

و نمی دانيم تــا کی بايد منتظر بمانيم تا 
واکســن آنفلوآنزا به داروخانه برسد و آيا آن 
روز ديگر تزريق واکســن آنفلوآنــزا فايده ای 
دارد يا نه.» «ســميرا احمدی» يکی از اهالی 

آنفلوآنزا هيچ تأثيری در پيشــگيری از کرونا 
نــدارد و ايمنی زايی آن برای پيشــگيری از 

آنفلوآنزا نيز بيــن 
۳۳حدود ۳۳حدود ۳۳ درصد است و به استفاده همگانی 

از اين واکسن توصيه نمی شود. 

تزريق واكسن آنفلوآنزا براى تزريق واكسن آنفلوآنزا براى 
چه كسانى ضرورى است؟ چه كسانى ضرورى است؟ 

اين حال درباره ضرورت تزريق 
«محمدرضا  از  آنفلوآنزا  واکسن 
ســلمانی» رئيس مرکز بهداشت 
پاسخ می دهد:  می پرسيم. سلمانی 
«نظــرات متفاوتی درباره لزوم تزريق 
واکســن آنفلوآنزا همزمان با فصل سرما 
از سوی پزشــکان مطرح شده است. من تا 
به حال واکســن آنفلوآنــزا تزريق نکرده ام. 
امسال هم روی تأثير اين واکسن بحث های 

 تجربه شرايط متفاوت امسال و دست به گريبان بودن با ويروس کرونا، آغاز فصل پاييز متفاوتی را برای همه 
ما رقم زد. سال های گذشته همين که شهريور ماه از نيمه می گذشت، برخی خانواده ها که سالمند يا فرد دارای 

بيماری خاص داشتند، برای  اينکه فصل سرما را با درگيری کمتری با بيماری سرماخوردگی يا آنفلوآنزا طی 
کنند از داروخانه واکســن آنفلوآنزا، تهيه و بيمار را واکسينه می کردند. اما امسال ماجرا فرق می کند. 

همه شهروندان خواهان واکسن آنفلوآنزا هستند، در حالی که ماه دوم پاييز شروع شده و واکسن 
آنفلوآنزا نه تنها به داروخانه ها نرســيده بلکه در مراکز بهداشت هم با اما و اگرهايی برای 

افرادی با شــرايط خاص توزيع می شود. در اين گزارش وضعيت توزيع واکسن 
آنفلوآنزا را در مراکز بهداشت منطقه بررسی کرديم.

گزارشى از وضع توزيع واكسن آنفلوآنزا 
در مراكز و پايگاه هاى بهداشت

شما هم در اولويت 
نيستيد؟

دكتر جالل حشمت نيا
فوق تخصص ريه 

بيمارستان مسيح 
دانشورى

طاهره باقرى
رابط سالمت مركز 

بهداشت شهيد 
كاظميان در محله 

طرشت

دکتــر «پيام طبرســی» رئيس بخش 
بيماری های عفونی بيمارســتان مســيح 
دانشوری ضمن توضيح مختصری درباره 
تفــاوت بيماری هــای آنفلوآنــزا و کرونا، 
تزريق واکســن آنفلونزا را در پيشگيری از 
بيماری مؤثر می دانــد: «بيماری آنفلوآنزا 
ويژگی های خاص خود دارد. امسال که با 
پاندمی کرونا در کل دنيا روبه رو هستيم، 
اين احتيــاط و دغدغه هم وجود دارد که 
در فصل ســرما ويــروس آنفلوآنزا چطور 
می خواهد جــوالن بدهد و چطــور بايد 
با اين بيماری روبه رو شــويم. بيمــاری آنفلوآنزا يک بيماری 
تنفسی است که از سال ها پيش درباره آن شنيده ايم؛ دو نوع 
Aو Bدارد. در نــوعA هم زيرگروه شــايع و معروفی به نام 
H۱N۱ دارد. در حالی که آنفلوآنزا نوع B از شــيوع و شدت 
کمتری برخوردار است. عالئم بيماری آنفلوآنزا شبيه بيماری 
کروناســت. در آنفلوآنزا بيمــاری با تب و 
سردرد و بدن درد همراه است. 
در حالی  کــه در کرونا 
ممکن است بيماری 
شــروع  تب  بــا 

نشود و بعد از ۲يا ۳ روز با سرفه خشک همراه باشد. آنفلوآنزا 
تقريبًا ۵ روز طول می کشد. اما کرونا ۲ تا ۳هفته بيمار را درگير 
می کند. عالئمی مثل از بين رفتن حس چشــايی و بويايی يا 
اســهال در بيماری کرونا ظاهر می شــود. با اين حال امسال 
در فصل ســرد، تشخيص بيماری بين کرونا يا آنفلوآنزا بسيار 

سخت و مشکل است. واکسن آنفلوآنزا 
تأثير مثبتی در پيشگيری از بيماری 
دارد. هرچه زودتر و تا قبل از شــروع 
سرما، واکســن آنفلوآنزا تزريق شود 
تأثير بهتری دارد. اکنون  مســلمًا 
هم تعداد کافی واکســن آنفلوآنزا 
از ســوی وزارت بهداشــت برای 
همه شهروندان در دسترس قرار 
نگرفته است و شاهد اولويت بندی 
هستيم. با اين حال هر گروهی که 

به نوبت در اولويت و واکســن 
اختيارشــان  در  آنفلوآنزا 
قرار می گيرد، واکسن را 

تزريق کنند تا در ابتال 
به بيماری پيشگيری 

کنند.»

 منتظر دريافت واكسن مى مانيم

 گروه هاى اولويت دار حتماً واكسن آنفلوآنزا تزريق كنند

«رحيم کشــاورز» دکتر داروساز و ساکن محله ديباجی 
اســت. نگرانی شــهروندان از نبود واکسن و تأثير تزريق آن 
در ماه هــای پايانی فصل پاييز را بــا او در ميان می گذاريم. 
او می گويد: «هميشــه به ما گفته اند واکســن ها بايد ۳ ماه 
قبل از وقوع فصل ســرما تزريق شــود تا در اين زمان ۳ يا 

۴ماهه فرصتی برای تحريک سيستم ايمنی وجود 
داشته باشــد تا بدن بتواند در فصل ســرما و ابتال 
به بيماری آنفلوآنزا پاســخگو باشــد. با توجه به 
شرايطی که برای توزيع واکسن آنفلوآنزا امسال در 
کشور ما پيش آمده است به نظر می رسد که اين 
بازه زمانی ۳ماهه را پشــت سر بگذاريم و نزديک 
بهار شويم که با توجه به گرم شدن هوا، بدن کمتر 
به واکســن آنفلوآنزا نياز دارد. از سوی ديگر بايد 
توجه کنيم که امســال با توجه به شرايط خاص 

شــيوع کرونا، ويــروس آنفلوآنزا و ســرماخوردگی و کرونا 
همزمــان با هم فعال شــوند و بدن مــا هيچ گونه آمادگی 
نداشته باشــد. پس هر زمان که واکسن آنفلوآنزا به دستمان 
رســيد، بهتر است تزريق کنيم. هر زمانی که در بدن ايمنی 
ايجاد شــود خوب اســت و تزريق واکســن آنفلوآنزا در هر 
زمانــی از پاييز و زمســتان از تزريق نکردن بهتر 
اســت. طبق قانــون فارموکوژيکــی (علم تجويز 
دارو) زمان مناسب واکسن آنفلوآنزا قبل از شيوع 
فصل سرماســت. امسال برای واکســن آنفلوآنزا 
بايــد منتظر بمانيم تا افراد خاص و دارای اولويت 
واکســن آنفلوآنــزا دريافت کنند. معلوم نيســت 
که ســازمان غذا و دارو چــه زمانی را برای توزيع 
واکســن آنفلوآنزا در داروخانه ها اعالم می کند تا 

افراد عادی هم بتوانند دريافت کنند.» 

رحيم كشاورز
دكتر داروساز و ساكن 

محله ديباجى

راحله عبدالحسينى

دكتر پيام طبرسى
رئيس بخش 

بيمارى هاى عفونى 
بيمارستان مسيح 

دانشورى
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مناطق   1   موزه گردىحركت

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح
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 نخستين موزه تخصصى سراميك ايران
 موزه سراميک فرزانه بيســتم خرداد امسال همزمان با روز جهانی 
صنايع دســتی با اســتقبال مديران وزارت ميراث فرهنگی و اداره کل 
ميراث فرهنگی اســتان تهران افتتاح شــد. فرزانه درباره راه اندازی اين 
موزه تخصصی می گويد: «اينجا با شعار موزه ای برای زندگی، نخستين 
موزه تخصصی سراميک ايران با هدف گسترش کاربرد امروزی اين هنر 
کهن در زندگی و معماری مدرن شــهری اســت. ايــن موزه با رويکرد 
پژوهشی و آموزشــی در تعامل با مخاطبان خود گامی فراتر از ارتباط 
يک سويه رايج در موزه ها برداشته و پيوند ميان مفهوم زندگی، موزه و 
هنر سراميک را استحکام می بخشد.» بانوی هنرمند می گويد حدود ۷ 
ســال است که ديوارهای اين خانه با معماری خاصش با مجموعه ای از 
هنر خانه ســراميک فرزانه و بهره بردن از هنر دست دوستان هنرمند و 
خوش ذوقش به هنر کاشی، سراميک و ظروف سفالی مزين شده است: 
«آثاری که اينجا به کار گرفته شده مجموعه ای از هنرنمايی ۳۰ هنرمند 
اســت. بهره بردن از هنر زيبای کاشی و ســراميک در معماری داخلی 

خانه ها يکی از عالقه مندی هايم است.»
 

هنر بايد در زندگى عيان باشد
ديوارهــای خانه، کف حياط، قاب پنجره ها و پله های ورودی همه با 
کاشی و سراميک چشمنوازی می کنند. فرزانه می گويد: «هنر بايد عيان 
باشــد. از هنر می توان در زندگی روزمره استفاده کرد. هنر سراميک از 
ديرباز سهم عظيمی در زندگی، معماری و زيبايی شناسی ايرانيان داشته 
که امروز با غلبه توليدات صنعتی مستلزم توجه و بازنگری است. بديهی 
اســت هنر به عنوان عنصری زنده و پويا در زندگی افراد نيازمند تطبيق 
با شرايط محيطی و حال دوران خود است. بنابراين آنچه موزه سراميک 
در پی تحقق آن بود دســتيابی و توليد گونه ای از محصوالت اســت که 
در هماهنگی موزون با زندگی مدرن و هم راســتا با ذائقه شــهروندان 

امروز باشد.»

 گزارشى از خانه سراميك «فرزانه»
 در محله نياوران

 زنـدگى موزه اى براى
تشويق به استفاده از كاشى در زندگى امروز 

 خانه موزه سراميک فرزانه مجموعه ای از آثار هنری سراميک است. اين 
هنرمند خوش ذوق حدود ۲دهه اســت که در زمينه طراحی و توليد آثار 
فعاليت دارد و آثارش را به سراسر ايران و جهان ارسال کرده است. آثارش 
در قالب کاربرد سراميک در آشپزخانه، لوسترها، آينه، صندلی، ديوار پشت 
شــومينه، ميز غذاخوری و پذيرايی و فرشــی از کاشی روی زمين است و 
به گفته خودش اين، نوعی دعوت از شــهروندان است که به کاربرد کاشی 
در کنار تزيينات مدرن امروزی تشــويق شوند. او می گويد: «شروع کارم با 
ساخت ظروف سفالی بود و بعد در زمينه کاشی و عناصر وابسته به کاربری 
آن در معمــاری پرداختم و با طراحی ها و گرته برداری از الگوهای تاريخی 
و به روز رســانی با فضاهای مدرن معماری در بســياری از پروژه های مهم 
معماری و طراحی داخلی همکاری داشتم.» او می گويد که دست ساز بودن 

آثار اعتبار اين هنر را در قرن حاضر ارتقا داده است. 

بازديد از موزه با وقت قبلى
پروتکل های بهداشــتی در اين ايام کرونايی به جديت در موزه رعايت 
می شــود. بازديدکننده قبلی از موزه خارج می شود و بازديدکننده جديد 
اجازه ورود می گيرد. فرزانه می گويد: «افتتاح و بازگشــايی موزه با شــيوع 
ويروس کرونا تالقی کرد. عالقه مندان برای بازديد از موزه بايد با وقت قبلی 
به اينجا مراجعه کنند و هر بازديدکننده به مدت يک ساعت فرصت حضور 
در موزه را دارد. رعايت دســتورالعمل های بهداشتی، ضدعفونی دست ها و 
همراه داشــتن ماسک هم از ضرورت های بازديد اين خانه است و چنانچه 
کسی ماسک نداشته باشد به آنها هديه داده می شود و پس از خروج افراد 

کف موزه و دستگيره ها ضدعفونی می شود.»
 

اين موزه در دوران فراگيری ويروس کرونا تعدادی از فعاليت های آموزشی و پژوهشی خود را در 
قالب مجازی به نشانی farzanehartstudio انجام می دهد. عالقه مندان برای بازديد از موزه همه 
روزه ساعت ۹ تا ۱۸ با هماهنگی قبلی می توانند مراجعه کنند. برای مراجعه به موزه به خيابان شهيد 

باهنر، کوچه جبلی، خانه موزه سراميک فرزانه برويد. 

راهنماى ديدار 
از موزه سراميك 
فرزانه  واليبــال از ورزش های مورد اســتقبال و پرطرفدار 

در همه محله های شــميران بوده اســت. اگرچه اين 
رشــته ورزشــی از روزهای پررونق خود فاصله گرفته 
اما هنوز می توان عالقه مندی به اين رشــته را در ميان 
نسل جديد پيدا کرد و برای شکوفاشدن استعدادهای 
نوجوان و کسب موفقيت تيم های ورزشی تالش کرد. 
بــه گفته رحيمی اکنون در شــميران ۳ تيم فعال در 
رده نوجوانان در دســته يک و دسته ۲ و يک تيم در 
رده جوانان فعاليت می کنند و در سالن ورزشی شهدای 
نياوران تمرينات خــود را انجام می دهند. او می گويد: 
«تيم فراز شميران ابتدا فقط با يک تيم در رده نوجوانان 
شــروع به فعاليت کرد اما اکنون يک تيم نوجوانان در 
دسته يک تهران داريم، يک تيم در رده جوانان داريم 
و يک تيم هم در دســته ۲ نوجوانــان که اعضای آن 
از نونهاالن و آينده سازان هستند و در ادامه آموزش ها 
به تيم نوجوانان اضافه می شــوند.» او درباره کســب 
موفقيت های اين رشته ورزشی می گويد: «امسال سال 
پنجمی اســت که در ليگ تهران فعاليت داريم. سال 
۱۳۹۵ با تيم نوجوانان موفق شديم مقام چهارم را در 
ليگ نوجوانان تهران کسب کنيم. طی چند سال اخير 
هم توانستيم تعدادی بازيکن به سوپر ليگ و دسته يک 

نوجوانان و دسته يک بزرگساالن معرفی کنيم.» 

تنها تيم محلى حاضر در همه مسابقات 
يکی از ويژگی هــای تيم فراز انتخاب اعضا از ميان 
افراد محلی است. مربی واليبال فراز شميران که اکنون 

با حمايت اسپانسر و با نام سجاد فوم شميران فعاليت 
می کند می گويد: «تيم های مختلفی در شميران حضور 
داشتند که بعد از مدتی تعطيل شدند. تنها تيمی که 
از منطقه شميرانات طی اين چند سال به طور مستمر 
در مسابقات حضور داشت تيم فراز بود. يکی از قوانين 
تيم ما عضوگيری از ميان اهالی شميران است. به نظر 
من يکی از داليل فعاليت مســتمر و موفقيت اين تيم 
داشتن عرق محلی است. زيرا اعضای تيم با تمام توان و 
به صورت مستمر در تمرينات و مسابقات حضور دارند. 
کرونا موجب شد برگزاری مسابقات لغو شود اما از اواخر 
خرداد ماه تمرينات را با رعايت پروتکل های بهداشتی 
شروع کرديم. مسابقات استانی در حال برگزاری است 
و تيم نوجوانان از شميران هم در اين مسابقات حضور 
دارد. بازيکن های تيم فراز با استعداد و توانايی هايی که 
داشته اند توانسته اند به تيم های سوپرليگ پيکان تهران، 
دسته يک تيم عقاب، تيم کيمياگر، افق قم و تيم هوادار 

راه پيدا کنند.»

واليبال، ورزش يكه تاز در شميران 
منطقه شميرانات تا سال ها قطب واليبال تهران بود 
و بازيکن های بســياری از تيم های محلی شميران به 
تيم ملی راه يافتند. جهانگير تراب پور، حميد سهرابی، 
حميد سوســن آبادی، سعيد عسگريان، سعيد ترابی و 
برادران شــاه حســينی تنها برخی نام ها و چهره های 
شناخته شده در واليبال کشور هستند که تمرين های 
خود را از زمين های واليبال شــميران شروع کرده و به 

موفقيت رسيدند. رحيمی، حضور اين افراد و برگزاری 
مسابقات در محله ها را عاملی برای ايجاد انگيزه ميان 
جوانان و گرايش به ســمت ورزش می داند و می گويد: 
«حميد راهجرديان که اکنون از داوران بين المللی است 
چندين ســال در شــميران فعاليت داشت. او يکی از 
افرادی بود که بيشترين بازيکن های شميران را تربيت 
کردند و با حضور در زمين های ورزشی واليبال شميران 
و استعداديابی ميان جوانان، در فاصله سال های ۱۳۶۷ 
تا ۱۳۸۰ بازيکن های بسياری را در اين رشته ورزشی 
تربيت کرد. قاسمی، نادر انصاری، ناصر مؤمنی، سلمان 
امينيان و امير سوســن آبادی از ديگر مربيان واليبال 
در شــميران بودند که برای اعتالی ورزش واليبال در 

شميران تالش کردند.» 
مربــی تيم فراز يکی ديگر از داليل گرايش جوانان 
شميرانی به ســمت واليبال را وجود زمين های خالی 
در محله ها می داند و توضيح می دهد: «سال ها پيش 

زمين های خالی بسياری در محله های شميران 
وجود داشت که تبديل به محلی برای تمرين 
واليبال شــده بود. محله ها حتی اگر فاصله 
چندانی با هم نداشتند اما هرکدام يک زمين 

خالی را بــه واليبال اختصاص داده بودند. 
دارآباد، نياوران، کاشــانک، جماران، 

حصار بوعلــی و قيطريه هرکدام 
زميــن واليبــال و تيمی محلی 
داشت که با تيم های ديگر برای 
ارتباط  در  مســابقات  برگزاری 
بودند. به هميــن دليل بچه ها 
می توانستند اوقات فراغت خود 
در تابســتان را بــه ورزش در 
اين زمين ها اختصاص دهند و 
در طول ســال هم اين فرصت 
را داشتند که در صورت عالقه 
تحت  و  حرفــه ای  به صــورت 
آموزش مربيان اين رشــته در 
مسابقات محلی و حتی استانی 

شرکت کنند.» اما طی سال های اخير واليبال شميران 
از آنچه در سال های گذشته بود فاصله گرفت. رحيمی 
دليل کم رمق شدن اين رشته ورزشی را از بين رفتن 
زمين های واليبال در شميران می داند: «وقتی قيمت 
زمين باال رفت و ساخت وســاز در شــميران سرعت 
گرفت، زمين های واليبال هم از بين رفت و جای خود 
را به برج و ساختمان داد. زمين دارآباد به استخر تبديل 
شد. به جای زمين نياوران خانه ساخته شد. يک زمين 
در محلــه حصار بوعلی باقی مانده و يک زمين هم در 
بوســتان نياوران که اگرچه استاندارد الزم را ندارد اما 
صبح ها گروهی از پيشکسوتان ساعت ۹ تا ۱۱ به صورت 
خانوادگی در آن ورزش می کنند. از ســاعت ۱۲ تا ۴ 
صبح هــم بازيکن های باشــگاهی در اين زمين برای 
تمرين و بازی حضور دارند. برای تمرين در سالن های 
ورزشــی بايد هزينه زيادی پرداخت و اگر هم مربيان 
خوشــنام در اين ســالن ها حضور دارند بيشتر جنبه 
آموزشــی دارد. به دليل هزينه بسيار باالی باشگاه ها 
اين امکان برای همه فراهم نيســت که بتوانند ورزش 
کنند. در حالی که در گذشته الزم نبود برای تمرين در 
زمين های واليبال هزينه ای پرداخت شود. زمين واليبال 
اسدی معروف به کلوپ اســدی، يکی از معروف ترين 
زمين های واليبال بود که مسابقات باکيفيتی با حضور 
تيم هايی از مناطق مختلف تهران در آن برگزار می شد. 
اما اين زمين اکنون در اختيار آموزش و پرورش است. 
قيطريه هم يکی ديگر از زمين های قديمی واليبال را 
دارد که اکنون در اختيار هيئت واليبال شميران است.»

ارتقاى ورزش واليبال
 با همكارى نهادهاى مرتبط

تربيت و معرفی نوجوان و جوانان مستعد به تيم های 
مطرح يکی از اهدافی است که در تمرينات تيم واليبال 
نوجوانان دنبال می شود. رحيمی می گويد: «شهرداری 
با در اختيار گذاشــتن ســالن ورزش شهدای نياوران 
کمک کرد تا مشــکلی از نظر فضای ورزشی نداشته 
باشيم اما با توجه به سابقه واليبال در شميران و وجود 
جوانان مســتعد در اين زمينه، با همکاری شهرداری، 
تربيت بدنــی و آموزش و پرورش شــميران می توانيم 
باز هم به روزهای اوج اين ورزش در شــميران برسيم. 
متأسفانه تاکنون اين همکاری وجود نداشته يا ضعيف 
بوده. در حالی که با همکاری بيشتر می توانيم موفق تر 
عمل کنيم. شهرستان ورامين با حمايت هايی که داشته 
در ســوپر ليگ تيم دارد و ۲ سال قهرمان شده و 
می تواند به مســابقات آسيا راه پيدا کند ولی 
در شــميران اين اتفاق نمی افتــد و از ورزش 
باشگاهی حمايت نمی شــود. متأسفانه تيم 
بزرگســال نداريم و نوجوانان و جوانان بعد از 
پايان اين دوره، ورزش را کنار می گذارند 
يا سراغ ورزش های ديگر می روند. 
همکاری  با  بتوانيــم  اميدواريم 
شهرداری، تربيت بدنی و آموزش 
و پرورش تيم بزرگســال را هم 
اضافه و اين ورزش را حمايت 
درخشش  شــاهد  تا  کنيم 
دوباره اين تيم در ســطح 

رقابت ها باشيم.»

فـراز  تنها تيم محلى شميران

«اميرمهدى رحيمى» 
مربى واليبال از 
استقبال اين رشته 
ورزشى در شمال 
تهران مى گويد

  واليبال يکی از رشته های ورزشی پرطرفدار در شميران است و تاکنون از اين منطقه بازيکن ها، مربيان 
و چهره های نام آشنايی به تيم ملی راه يافته اند. «امير مهدی رحيمی» که اکنون مربيگری واليبال نوجوانان 
را برعهده دارد وجود زمين های خالی در محله های شميران را دليل اصلی اين موضوع می داند؛ زمين هايی 
که اکنون به برج و ساختمان های شخصی تبديل شده و بازی واليبال در اين زمين ها را به خاطره ای دور 
تبديل کرده اند. رحيمی مربی تيم واليبال نوجوانان فراز شميران برايمان از موفقيت های اين رشته ورزشی 

و لزوم حمايت از اين رشته ورزشی در شميران می گويد.   

   ديوار خانه های قديمی و حياط دار بين ساختمان های بلند با معماری های جديد در محله نياوران گم شده اند؛ مثل خانه موزه سراميک 
فرزانه در کوچه جبلی. موزه ای که هر تازه واردی در بدو ورود محو تماشای کاشی ها و سراميک های زيبا می شود. ديوارها، قاب پنجره ها 
و حتی کف اين خانه با همه خانه های شهر فرق دارد و هر آنچه در اين موزه به نمايش گذاشته شده همه به دست «ليال فرزانه» و همکاران 
هنرمندش در اين رشته هنری خلق شده است. نگاه بانوی جوان به اين هنر نگاهی متفاوت از بقيه است. او با درک خأل حضور اين هنر 
در محيط پيرامون، بازگشت سراميک به زندگی مدرن امروزی را محور فعاليت های خود قرار داد و همواره در جست وجوی بيان امروزی 
با نگرشی نوگرايانه ابداعاتی را در شيوه توليد، طراحی و کاربری آثار خود به کار گرفته است. با فرزانه از انگيزه و دغدغه هايش درباره 

اين هنر و راه اندازی اين خانه موزه برای آشنايی بيشتر مردم با هنر کاشی و سراميک صحبت کرده ايم.   

شهره كيانوش راد

تيم فراز شميران 98تيم نوجوانان دسته 1 سجاد فوم سال 99تيم نوجوانان دسته 2 سجاد فوم سال 99

از منطقه شميرانات طی اين چند سال به طور مستمر 
در مسابقات حضور داشت تيم فراز بود. يکی از قوانين 
تيم ما عضوگيری از ميان اهالی شميران است. به نظر 
من يکی از داليل فعاليت مســتمر و موفقيت اين تيم 
داشتن عرق محلی است. زيرا اعضای تيم با تمام توان و 
به صورت مستمر در تمرينات و مسابقات حضور دارند. 
کرونا موجب شد برگزاری مسابقات لغو شود اما از اواخر 
خرداد ماه تمرينات را با رعايت پروتکل های بهداشتی 
شروع کرديم. مسابقات استانی در حال برگزاری است 
و تيم نوجوانان از شميران هم در اين مسابقات حضور 
دارد. بازيکن های تيم فراز با استعداد و توانايی هايی که 
داشته اند توانسته اند به تيم های سوپرليگ پيکان تهران، 
دسته يک تيم عقاب، تيم کيمياگر، افق قم و تيم هوادار 

واليبال، ورزش يكه تاز در شميران 
منطقه شميرانات تا سال ها قطب واليبال تهران بود 
و بازيکن های بســياری از تيم های محلی شميران به 
تيم ملی راه يافتند. جهانگير تراب پور، حميد سهرابی، 
حميد سوســن آبادی، سعيد عسگريان، سعيد ترابی و 
برادران شــاه حســينی تنها برخی نام ها و چهره های 
شناخته شده در واليبال کشور هستند که تمرين های 
خود را از زمين های واليبال شــميران شروع کرده و به 

شميران تالش کردند.» 
مربــی تيم فراز يکی ديگر از داليل گرايش جوانان 
شميرانی به ســمت واليبال را وجود زمين های خالی 

در محله ها می داند و توضيح می دهد: «سال ها پيش 
زمين های خالی بسياری در محله های شميران 
وجود داشت که تبديل به محلی برای تمرين 
واليبال شــده بود. محله ها حتی اگر فاصله 
چندانی با هم نداشتند اما هرکدام يک زمين 

خالی را بــه واليبال اختصاص داده بودند. 
دارآباد، نياوران، کاشــانک، جماران، 

حصار بوعلــی و قيطريه هرکدام 
زميــن واليبــال و تيمی محلی 
داشت که با تيم های ديگر برای 
ارتباط  در  مســابقات  برگزاری 
بودند. به هميــن دليل بچه ها 
می توانستند اوقات فراغت خود 
در تابســتان را بــه ورزش در 
اين زمين ها اختصاص دهند و 
در طول ســال هم اين فرصت 
را داشتند که در صورت عالقه 
تحت  و  حرفــه ای  به صــورت 
آموزش مربيان اين رشــته در 
مسابقات محلی و حتی استانی 

متأسفانه تاکنون اين همکاری وجود نداشته يا ضعيف 
بوده. در حالی که با همکاری بيشتر می توانيم موفق تر 
عمل کنيم. شهرستان ورامين با حمايت هايی که داشته 
۲در ســوپر ليگ تيم دارد و ۲در ســوپر ليگ تيم دارد و ۲ سال قهرمان شده و 
می تواند به مســابقات آسيا راه پيدا کند ولی 
در شــميران اين اتفاق نمی افتــد و از ورزش 
باشگاهی حمايت نمی شــود. متأسفانه تيم 
بزرگســال نداريم و نوجوانان و جوانان بعد از 
پايان اين دوره، ورزش را کنار می گذارند 
يا سراغ ورزش های ديگر می روند. 
همکاری  با  بتوانيــم  اميدواريم 
شهرداری، تربيت بدنی و آموزش 
و پرورش تيم بزرگســال را هم 
اضافه و اين ورزش را حمايت 
درخشش  شــاهد  تا  کنيم 
دوباره اين تيم در ســطح 

رقابت ها باشيم.»

ليال فرزانه
متولد ۱۳۵۱- ساکن محله دربند

ورود به دانشکده ميراث فرهنگی رشته مرمت آثار باستانی سال ۱۳۶۹
کسب مدرک کارشناسی نقاشی دانشگاه آزاد ۱۳۷۱

کسب کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد ۱۳۹۴

شناسنامه هنرى

زهرا كريمى
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«قلعه كوچك»، نام دير آشناى محله قلهك 
مرور تاريخچه محله های قديمی شميران هم مثل خواندن زندگينامه های قديمی است. 
قلهک به معنای قلعه کوچک يکی از محله های قديمی شميران در منطقه ۳ تهران است. باغ 
قلهک، پل رومی، آســتان مقدس امامزاده اسماعيل(ع) و قنات ها همه از نوستالژی های امروز 
اين محله به شمار می آيند. محله ای که در گذشته های دور «کوچه ده» و پس از آن کوچه 
«سجاد» نام داشت. حاال به واسطه ساخت وساز شهری خيابان های اين محله برای خودش 
برو بيايی دارد و ديگر از آن روســتای خلوت قديمی شميران نشانی نيست. روستايی که به 
دليل خوش آب و هوا بودن، بســياری از اعيان تهرانی در فصل تابســتان آنجا خانه باغ های 
بزرگ می خريدند. واگذاری زمين های قلهک توســط محمدشــاه قاجار به بريتانيا يکی از 
رويدادهای مهم در دوره قاجار بود که برای اين محله اتفاق افتاد. بريتانيا تا دوران پادشاهی 
رضاشاه مالک قلهک بودند و پس از عزل رضاشاه اين امالک به تهران واگذار شد و فقط باغ 

سفارت برای بريتانيا باقی ماند.

ادبيات كهن
خانه فرهنگ حورا در بهشت مادران 
سلســله  بانوان)  اختصاصی  (بوســتان 
نشســت های ادبی را به صــورت مجازی 
برگزار می کند. «مريم محمودی» مدير 
خانه فرهنگ حورا با اعالم اين خبر گفت: 
«شــرح مثنوی، حافظ خوانی، بوســتان 
و گلســتان سعدی، آشــنايی با عطار و 
آثارش، کليله و دمنه از جمله موضوعات 
در ايــن دوره از نشســت های تخصصی 
ادبی است.» عالقه مندان برای ثبت نام در 
دوره های جديد و کسب اطالعات بيشتر 
می توانند با شــماره ۲۲۸۹۰۸۹۹ تماس 

بگيرند. 

پالتو بدوزيم
فرهنگسرای ابن سينا در ايام کرونايی 
آموزش اصول خياطی به عالقه مندان را 
با مشارکت مربيان به صورت مجازی آغاز 
کرده است. اين دوره ها به صورت مجازی 
با هــدف قطع زنجيره ويــروس کرونا و 
تعطيل نشــدن آموزش به عالقه مندان 
روزهای يکشــنبه و دوشــنبه در فضای 
مجازی منتشر می شــود. تاکنون بيش 
از ۵۰ کليــپ آموزش خياطی منتشــر 
شده اســت. عالقه مندان در اين دوره با 
پارچه های مناســب پالتو و دوخت انواع 
پالتو ســاده آشنا می شــوند. هنرجويان 
برای کسب اطالعات بيشتر می توانند به 
صفحه اينستاگرام فرهنگسرای ابن سينا 
 farhangsara_ebnesina نشانی  به 

مراجعه کنند. 

آموزش مجازى 
و حضورى پاييزى

دوره های آموزشی پاييز فرهنگسرای 
ارســباران به صورت مجازی و حضوری 
در رشــته های مختلف برگزار می شود. 
در اين دوره رشــته های علــوم قرآنی، 
ادبی، تجسمی، موســيقی و نمايشی با 
حضور مدرسان شــناخته شده در اين 
عرصه آموزش داده می شود. با توجه به 
شرايط ويژه دوران شيوع ويروس کرونا 
امکان ثبت نام و برگزاری اين دوره های 
آموزشــی عــالوه بــه روش حضوری 
به صورت مجازی نيز فراهم شــده است. 
عالقه مندان برای کسب اطالعات بيشتر 
می توانند با شماره ۲۲۸۷۲۸۱۸ داخلی 

۲۲۵ تماس بگيرند. 

نويسنده شويم
آمــوزش مجازی داستان نويســی در 
می شــود.  برگزار  آفتاب  فرهنگســرای 
روابط عمومی  مديــر  آبرون »  «معصومه 
فرهنگسرای ارســباران با بيان اين خبر 
گفت: «ميترا اصانلو، يکی از نويسندگان 
مطرح در عرصه فرهنــگ و هنر و دبير 
کانون بانوی قلم اين فرهنگســرا اصول 
نويسندگی را از مقدماتی تا پيشرفته به 
عالقه مندان آموزش می دهد. عالقه مندان 
برای ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر با 

شماره ۲۲۶۴۶۹۱۳ تماس بگيرند.

اخبار فرهنگى

«شيرپال» مأمنى كوهستانى با ديدنى هاى طبيعى 
يکی از مجتمع های کوهستانی که بيشتر 
کوهنوردان مســير توچــال آن را به خوبی 
می شناسند پناهگاه شيرپال است. پناهگاهی 
کــه مأمن خوبی در ايام ســرد ســال برای 
کوهنوردان به شــمار می رود و مسير آن از 
ســربند، پس قلعه و آبشــار دوقلو شيرپال 
می گذرد و از اين پناهگاه تا قله توچال حدود 
۴ ســاعت بايد کوهپيمايی کرد. شيرپال در 

گويش مازندرانی ها به معنی شيربرنج است ولی بسياری از کوهنوردان معتقدند که چون اين 
پناهگاه در شيب واقع شده شيب پناه ناميده شده و به مرور زمان به شيرپال تغيير کرده است. 
آبشــار دوقلو شيرپال از جاذبه های اين پناهگاه است که معموًال در هرچهار فصل سال ميزبان 
شميرانی ها و کوهنوردان است. ۲شاخه شدن اين آبشار هنگام ريزش از صخره ها دليلی شد تا 
دوقلو ناميده شود و نزديک به ۲۰ متر ارتفاع دارد و در هوای سرد زمستان به ديواره ای از يخ، 
تبديل و تماشايی تر از هميشه می شود. وجود چشمه های نرگس و فراخال در شمال اين پناهگاه 

از ديگر جاذبه های ديدنی اطراف پناهگاه شيرپالست.

منطقه1گردشگرى

زهرا كريمى منطقه3

ميز گفت وگو

«شاهد مالزم» شهردار ناحيه 6 منطقه 2:
 براى رفع مشكالت ناحيه 

گوش به زنگيم
رويدادهاى اخير در محله توحيد و دريان نو در 
ناحيه 6 و بــه دنبــال آن افزايش رضايت 
شهروندان بهانه اى براى گفت وگوى ما با شهردار اين 
ناحيه از منطقه 2 شد. «شاهد مالزم» شهردار ناحيه 
6 منطقه 2 در ميز گفت وگو اين هفته درباره اقدامات 

انجام شده و برنامه 3ماهه آينده توضيح داد.  

اقدامات  از  يکــی    
مهمی که اخيــراً در محله 
توحيــد انجام شــد رفع 
اهالی  ســاله  چند  مشکل 
کوچه فرحزاد بود. درباره آن 

توضيح دهيد؟ 
به  دقيقًا  فرحــزاد  کوچه 
مــوازات خيابان ســتارخان حد فاصــل خيابان های 
شادمهر و بهبودی است که از سمت خيابان شادمهر 
بن بست بود و بيشــتر رانندگان خودروهايشان را در 
چند الين مقابــل خانه اهالی در ايــن کوچه پارک 

می کردند.
 برای رفع اين مشکل چند ساله از طريق شورای 
عالی ترافيک مجوز گرفتيم و با در نظر گرفتن قوانين 
طرح تفصيلی دسترسی اين خيابان به صورت يکطرفه 
از شــرق به غرب به خيابان شادمان بازگشايی شد و 

ديگر اين کوچه بن بست نيست. 
کوچــه را با نصب عالئم ترافيکی، جدول کشــی، 
ســاخت جزيره و ســاخت تک جدول ســاماندهی 
کرده ايم. حدود ۱۰۰ خانــواده در اين کوچه زندگی 
می کردند که بازگشــايی کوچه به خيابان شــادمهر 

رضايت اهالی را به همراه داشت. 
  اجرای پروژه هــای کوچک مقياس در اين 

ناحيه آغاز شده است؟ 
اکنون بــرای اجرای پروژه هــای کوچک مقياس 
اعتبار و پيمانکار ابالغ نشده است و ما همچنان مانند 
ســابق با همين امکانات موجــود در ناحيه موفق به 

انجام بسياری از پروژه ها شده ايم. 
به عنــوان نمونه پياده رو ســازی خيابان کمالی در 
کوثــر يکم، ســاخت نهر در کوچه خواجــو در کوثر 
سوم، اصالح هندســی در کوثر دوم، روکش آسفالت 
کوچه نادر از اقدامات عمرانی ناحيه است و بسياری از 
اقدامات ديگر به زودی در همين ۳ماه پيش رو انجام 

خواهد شد. 
  درباره برنامه های آينده توضيح می دهيد؟ 

برخی از اقدامات در مرحله انجام کار است. مانند 
جابه جايی ورودی ترخيص خودرو در خيابان زنجان 
در محلــه دريان نو کــه تقريبا۸۰َ درصد از کار پيش 
رفته است. آموزش و اطالع رسانی درباره طرح کاپ در 
محله دريان نو در ميدان دريان نو و همسو با اقدامات 

محيط زيستی انجام می شود.
 اقدامــات ديگــر شــامل تعويــض زمين چمن 
مصنوعی همايونشهر برای ايجاد رضايت اهالی از نظر 
زيست محيطی و رفع بوی نامطبوع در محله، افزايش 
ارتفاع ديوار ايستگاه تخليه زباله در خيابان زنجان در 
ضلع شــمالی پارک بازيافت، محفوظ شدن بخشی از 
بوستان بازيافت برای ايجاد ايستگاه تندرستی بانوان، 
پياده روسازی خيابان زنجان، اضافه کردن و خريداری 
و نصب وسايل بازی کودکان، وسايل بدنسازی، سطل 
زباله مخصوص بوستان ها و اصالح هندسی در خيابان 

شکاری است. 


