طرح زیرگذر کوی نصر اما و اگرهایی
برای اهالی این محله به وجود آورده است

2

بیش از یک سال از روزی که پل گیشا برای همیشه برچیده شد میگذرد؛
پلی که جای آن را مســیر زیرگذر گرفت تا عبور هر روزه خودروها از این
صفحه 5
پل موقت حادثهآفرین نباشد.

شنبه
 8آذر 1399
سال شانزدهم /شماره 780
16صفحه

آرامستان قلهک ،تنها قبرستان کمیسیون
جنگهای مشترک المنافع در ایران

گورستانی که به دستور
ملکه الیزابت ساخته شد
صفحه 11

عکس :راحله عبدالحسینی

همراه با جوانترین کارآفرین منطقه 2
که رؤیاهای بزرگی در سر دارد

رمز موفقیت؛ تلفیق
دانش ،تجربه و خالقیت

با جرئت میتوانیم بگوییم او جوانترین کارآفرین تکه دوم پایتخت است
که با گذشت یک سال از راهاندازی کارگاهش توانسته مسیر رو به موفقیت
صفحه 6
را طی کند .به همین دلیل در هفته جهانی کارآفرینی...صفحه 5

میزان برخورداری زنان از امکانات و فضاهای عمومی تهران
به روایت چند تن از بانوان شهر

سهم من کجاست؟
«تهران ،شهری برای همه» شعار مدیریت شهری
برای اداره شهر تهران است و این ،یعنی
همه شهروندان باید به یک اندازه از تهران
و امکانات رفاهی و شهری آن سهم داشته
صفحه 4
باشند.
صفحه 12

3 2

3

گیشا در دوراهی
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میز خبر

تیتر یک
یادداشت
لیال ارشد
مددکار اجتماعی و مدیر مرکز زنان
سرزمین خورشید

همه راهها
به آموزش ختم میشود
برای اینکه شــعار «نه به خشــونت علیه
زنان» محقق شــود باید از گام نخســت که
آموزش مهارتهای دهگانه است شروع کنیم.
این مهارتها از سوی سازمان جهانی بهداشت
مطرح شده و الزم است آموزش آن از مقاطع
تحصیلی برای کودکان و نوجوانان آغاز شود.
دختران و پسرانی که با مهارتهای مختلفی
از جمله نه گفتن ،کنترل خشــم و ...آشــنا
باشــند در آینده نه آزارگر میشوند و نه آزار
میبینند .آنها یادگرفتهاند که از خود مراقبت
کنند و از این مهارتها بهعنوان ابزاری برای
مقابله در برابر خشونت استفاده میکنند .به
آمار نگاهی بیندازیــم .حدود 3ماه پیش بود
که پلیس از افزایش 25درصدی خشونتهای
خیابانــی خبــر داد .ایــن نوع خشــونت را
میبینیم و آمار هم از آن ارائه میشــود .اما
خشونتی را که پشــت دیوارهای خانه اتفاق
میافتد چه کســی میبیند؟ تصور بیشــتر
افــراد جامعه و حتی خود زنان از خشــونت
این اســت که کســی کتک بزنــد ،چیزی را
بشکند یا بسوزاند .اما خشونت انواع مختلفی
دارد .وقتی زنــی در خانه نادیده میشــود،
طرد میشــود ،مورد بیمهری و تحقیر قرار
میگیرد یــا از نظر اقتصــادی در تنگنا قرار
میگیرد ،مورد خشونت واقع شده و به کمک
نیاز دارد .این طرز تفکر نشــان میدهد که با
پیچیدهشــدن جامعه امروز ما ،مشکالت هم
پیچیدهتر میشوند و زنگ خطر برای شناخت
مصادیق خشونت بیشتر میشود که ضرورت
آموزش را هم نشــان میدهد .نکته دیگر این
اســت که وقتی زنی مورد خشونت فیزیکی
قرار میگیــرد و از خانه بیرون میشــود به
معنای واقعی تنهاست و نمیداند که میتواند
به کدام نهاد مدنی مراجعه کند.
در جامعه ما هنوز به راحتی درباره مراکز
نگهــداری از دختران و زنان آســیب دیده از
خشونت صحبت نمیشود و نشانی مراکز در
اختیار قرار نمیگیرد .ما فقط سامانه  123را
میشناسیم که آنجا هم مداخلهگر با مراجعه
به منزل فرد خشــونتدیده نمیتواند او را به
مرکز ببرد و باید حکم قضایی داشــته باشد
که تهیه آن دســتکم 2روز طول میکشد.
باز هم یادآور میشوم که آموزش مهارتهای
زندگی و آشــنایی با مصادیق خشونت را نه
از فــردا بلکه از همین امروز باید ازســراهای
محله ،ورزشــگاهها ،مدارس و دیگر نهادهای
اجتماعی و آموزشی شروع کرد.
ســهم رســانههای جمعی را هــم از یاد
نبریم که آموزش را نه به شــکل توصیه بلکه
بهصورت راهکارهای کاربردی ارائه کنند .در
ارائــه این آموزشها ،صــورت تغییر رفتار به
مرور حاصل میشود .حتی تغییر رفتار برای
آزارگــری که به جز این رفتــاری یاد نگرفته
و خــودش هــم ناراضی اســت .در روزهای
خانهنشــینی با خانههای کوچــک ،تعطیل
شدن بســیاری از فعالیتهای بیرون خانه و
تأثیر شرایط اقتصادی بر خانوار ،طبیعی است
که خشونت خانگی بیشــتر شود که موضوع
نگرانکننده و غمانگیزی است.

بوستان ملت صاحب پارک ترافیک میشود
پارک ترافیک در بوستان ملت با
هدف آموزش قوانین راهنمایی
و رانندگی ساخته می شود.
«سعید شمالینژاد» معاون حملونقل
ترافیک شهردار منطقه  3گفت« :در
بوســتان ملت تا پیش از سال 1400
صاحب پارک ترافیک به مساحت 3
هزارمترمربع میشود.
در این بوستانها کودکان و نوجوانان
با استفاده از روشهای آموزش عملی
و تئوری بــا عالئم ترافیکی بهصورت
ملموس آشنا میشوند.
این پروژه با  3فاز در سال  1399آغاز شد و اکنون مطالعات فازهای یک
و  2به اتمام رســیده و فاز ســوم آن مرحله اجرایی پروژه است .این پارک
در ضلع جنوب غربی بوستان ملت ،پشت پردیس سینمایی ملت جانمایی
شده است».

او درباره امکانــات موجود در پارک
آمــوزش ترافیــک گفــت« :در این
پــارک المانهــای ترافیکــی برای
آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی
بــه کــودکان ،نوجوانــان ،جوانان و
دانشآموزان نصب خواهد شد و برای
گروههای ســنی کودک تا 18ساله
میتوانند با حضــور در این پارک با
عالیــم راهنمایی و رانندگی آشــنا
شوند.
مناســب اســت .امکانات آموزشی
این پــارک براســاس اســتاندارد و
دســتورالعملهای آموزش ترافیک تعریف شــده اســت؛ مانند معبرهای
خطکشی شده ،اصالح هندسی ،نصب عالئم ،رنگها و المانهای ترافیکی،
برخورداری از میدان و پل .ساخت ساختمانی برای آموزشهای تئوری هم
در نظر گرفته شده است».

تجهیز بوستانها به مبلمان شهری ویژه توانیابان

بوســتانها و معابر منطقه  2بــرای افراد توانیاب به
مبلمان شــهری مجهز میشود« .علیاکبر کریمی پور»
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهردار منطقه 2
گفت« :این کار همسو با تحقق اهداف شعار تهران ،شهری
برای همه اجرا میشــود .اکنون بوستانهای شاهین و
پرند به این امکانات مجهز شدهاند و بهزودی طرح نصب
مبلمان جدید در بوستانهای شهرآرا ،جانبازان ،عزیزی،
کودک ،نیما و صدف نیز اجرا میشود ».معاون خدمات
شهری و محیطزیست شــهردار منطقه  2درباره سهم
جانبازان و معلوالن از امکانات شــهری گفت« :این قشر از جامعه سهم بسزایی در استفاده از
امکانات تفریحی و خدماتی در شهر دارند و ساخت سرویس بهداشتی مناسب ،رمپ ورودی
مناســب ،نصب لوازم ویژه بدنسازی ،جای پارک در حاشیه بوستان و بازسازی معابر و نصب
نرده از دیگر اقدامات در اجرای طرح مناسبسازی شهر به شمار میآید».

«زمستان گرم» برای کارتنخوابها

حمایت و ســاماندهی ویژه افراد بیخانمان و کارتنخــواب در منطقه یک در قالب طرح
«زمستان گرم» آغاز شد.
«ســید حمید موسوی» شــهردار منطقه یک گفت« :طرح زمستان گرم با هدف حمایت
و ســاماندهی افراد بیخانمان از  25آبان ماه آغاز شــده است و تا فروردین سال آینده ادامه
خواهد داشت ».او افزود« :ساماندهی افراد بیخانمان و کارتنخواب در محله ازگل منطقه یک
بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات و رفع نیازهای آنهاست».

شناسایی و رفع خطر از معابر آبگیر منطقه یک

معابــر منطقه یک برای افزایش ایمنی شــهروندان
و پیشــگیری از ســیالبهای احتمالــی توســط
نیروهای عملیاتــی بهصورت آمادهباش ،پایش و کنترل
میشوند.
«مانــی جعفریــان» معــاون خدمات شــهری و
محیطزیســت شــهردار منطقه یک در این باره گفت:
«نیروهای عملیاتی بهصورت آمادهباش از شبکه مسیلها
و معابر برای رفع خطر نقاط آبگیر بازدید میکنند».
او افــزود« :در ایــن طــرح نقاط حســاس و آبگیر
شناسایی شده و در بارندگیهای قبل و تقاطعها و شبکه آبرسانی مستقر میشوند تا با رفع
هرگونه مشکل از ایجاد مزاحمت برای شهروندان جلوگیری شود».
جعفریان گفت« :مســیلهای اصلی درکه ،گالبدره ،ارم و خرگوش دره از مسیلهای مهم
منطقه در بازدیدهاست».

«دوشنبههای سالمندی» را فراموش نکنید

طرح دوشنبههای سالمندی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
در فضای مجازی منطقه  3اجرا میشــود« .کاظم کمالی نسب» معاون
امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه  3با اعالم این خبر گفت« :هدف
از اجرای این طرح در فضای مجازی حفظ سالمتی سالمندان است .این
طرح با مشارکت انجمنها ،سازمانهای دولتی و غیردولتی سالمت محور

جمعآوری کمکهای خیّران برای تعمیر مسکن ایتام

چهره
«فرشته تنیده دژ» هنرمند محله درکه:

کالس آنالین نقاشی برای
کودکان برگزار میکنم
از سال  1382تاکنون در فرهنگسرای
آفتاب رفتوآمــد دارد و به کودکان
بسیاری در این محدوده منطقه  3نقاشی را
آموزش داده است و بیشتر کودکان منطقه
با او آشنا هستند.
«فرشــته تنیده دژ» با تجربیاتی که از
ســالها فعالیت هنری در فرهنگســرای
آفتــاب دارد میگویــد« :زمانــی که در
این فرهنگســرا مشغول به کار شدم اسم
فرهنگسرای آفتاب ،کودک بود .با آموزش
هنر نقاشی کودک و خالقیت روز به روز
بر تعداد شــاگرانم اضافه میشد .تاکنون
بیش از  10نمایشــگاه از دســتاوردهای
هنرجویانم در گالری فرهنگسرای آفتاب
برپا کردهام .همچنین یک گروه در فضای
مجازی با حضور بیش از  80کودک دارم.
اما شــرایط کرونا برخی از
اعتقادات مرا شکســت.
چــون هیــچ اعتقادی
به آمــوزش آنالین یا
کالس خصوصــی
دربــاره نقاشــی
نداشــتم .حــاال
برای ایجاد انگیزه،
تمریــن در منزل
برای رفع ایرادها و
برنامههای تشویقی
در فضــای مجــازی
داریم».

با اجرای ورزش یوگا در سالمندان توسط مؤسسه غیردولتی به وقت زندگی
و مسابقه با موضوع علمی ویژه شهروندان برگزار میشود ».عالقهمندان
برای حضور در این طرح بهصورت آنالین میتوانند به نشانی اینستاگرام
 @shahrdari3_salamatiیــــا @labkhande_salamat1
مراجعه کنند.

کمیته امداد امــام خمینی(ره) طرح جمــعآوری کمکهای
مردمــی در تهیــه مســکن و تعمیــرات منازل ویــژه کودکان
یتیــم و خانوادههــای بیسرپرســت را بهصورت مجــازی آغاز
کرد.
«حسن محمدی مهینی» رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
شمیرانات و منطقه  3تهران با اعالم این خبر گفت« :کمیته امداد
امســال با کمکهای مردمی موفق به تهیه 2واحد مسکونی برای
کودکان یتیم و خانوادههای بیسرپرســت تحت پوشش کمیته
امداد شــد .اکنون برای تعمیــر 2واحد مســکونی دیگر نیاز به
10میلیون تومان است».
خیــران و نیکــوکاران بــرای حمایت و مشــارکت در خرید
ّ
خانــه و تعمیــر منازل ایتام میتوانند برای کســب اطالعات بیشــتر به پایــگاه اینترنتی
 ekram.emdad.irمراجعه کنند یا با شماره  22804500تماس بگیرند.

تخلفات رانندگی در تیررس دوربینهای نظارتی

معابــر و خیابانهای منطقه  2با افزایش تعــداد دوربینهای
نظارتی بهصورت جدی رصد میشوند.
ســرهنگ دوم «امیــر رضاپنــاه» رئیــس اداره تصادفات و
مهندســی ترافیک منطقه  2پلیس راهور گفت«:افزایش تعداد
دوربینهــا در منطقه  2با هدف افزایــش نظارت تخلفها ،ایجاد
ایمنــی و پیشــگیری ا ز ترددهای بیمورد اســت .بــهزودی 5
دوربیــن نظارتی دیگر هم در  5نقطه از منطقه نصب و راهاندازی
میشود».
او افزود« :این معابر شــامل بلوار ســعادت مقابل بیمارستان
مدرس ،میدانهــای هنر و بوعلی ،بلوار برق روبهروی ســازمان
زندانها و بلوار 42متری سعادتآباد در میدان فرهنگ است».
رضاپناه گفت«:تخلفات به دلیل حضور مأموران کاهش محســوس داشته است اما برای
افزایش امنیت شــهروندان با همکاری معاونت حملونقل شهرداری منطقه  2در این معابر
دوربین نصب میشود».
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سایت برفروبی با  15دستگاه
ماشینآالت شامل کامیونهای
نمکپاش مکانیزه و کامیونهای تیغه
داردر منطقه رودبار قصران آماده
خدمترسانی در روزهای برفی
هستند .همچنین  36مخزن شن و
نمک در معابر اصلی و فرعی ،جانمایی
و در آنها کیسه شن مخصوص برای
دسترسی شهروندان قرار داده شده
است.

20

جلد از جدیدترین آثار نویسندگان
و انتشارات برتر کشور بهصورت
هفتگی در نمایشگاه دائمی و فروش
مجازی کتاب در سرای محله ایوانک
منطقه  2عرضه میشود.
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اصله درخت توت در محله دربند
با هدف جلوگیری از سقوط و رفع خطر
احتمالی برای شهروندان هرس
و رفع خطر شدند.

خبر ویژه

طرح جهادی شناسایی نقاط
خاموش اوشان ،فشم و میگون

شناسایی نقاط خاموش شهرهای اوشان ،فشم و
میگون با مشارکت شــهروندان و شهرداری در حال
اجراست« .رضا ریاحی» شهردار اوشان ،فشم و میگون
با بیان این خبر گفت« :شهروندان 3شهر در شناسایی
نقاط خاموش شهر و ثبت اینترنتی اعالم خاموشی در
نگهداشت شهر و افزایش ایمنی با شهرداری همکاری
خوبی را آغاز کردهاند .در این طرح تاکنون با مشارکت
شهروندان بیش از  400نقطه ،شناسایی و المپهای
آن در اسرع وقت تعویض شد .برخی از نقاط نیازمند
تأمین زیرســاخت بود که در حال بررسی و رفع آن
هســتیم .اولویت رفع و اصالح با نقاطی است که در
پیامهای مردمی ثبت شده باشد».

توزیع بستههای بهداشتی
در روستای کالن

طرح جهادی توزیع  150بســته بهداشــتی در
روستای کالن با همکاری دهیاری و مشارکت اهالی
و شورای اسالمی روستا انجام شد« .رضا طاهرخانی»
بخشدار لواســانات با اعالم این خبر گفت« :با توجه
به شــیوع ویروس کرونا و برای قطع این زنجیره در
روستاهای لواسانات بستههای بهداشتی با بهرهمندی
روستاییان از اقالم بهداشــتی و رعایت توصیههای
بهداشــتی در بین خانوادههای روستای کالن توزیع
شد ».او افزود« :ماســک و مواد ضدعفونی از جمله
اقالم اساســی و مهم در این بســتهها بــود .معابر
و مســیرهای پر تردد روســتا هم بهصــورت مکرر
ضدعفونی میشود».

3 2

مرور هویت باغی
در گالبدره که تبدیل
به بوستان عمومی شده است

یادگار خاندان
مـلکالتجار

پیشنهاد
کاربردی
اهالی گیشا

طرح ورودی گیشــا از بزرگراه جالل آل احمد هنوز اجرایی نشده
اســت .اهالی محله کوی نصر پیشــنهادهای کاربردی برای این مسیر
ورودی به گیشــا دارند تا قبل از آغاز پروژه ،کارشناسیهای الزم برای
آن انجام شــود .یکی از این راهحلهای پیشــنهادی استفاده از تونل
سرپوشیده برای این ورودی تا ابتدای کوچه چهارم است .در این صورت
اهالــی میتوانند از فضای باالی تونل برای پــارک خودرو و رفتوآمد
استفاده کنند .استفاده از مبلمان شهری و ایجاد باغچههای فضای سبز
در این محوطه میتواند زیبایی بصری این محله را تأمین کند و فرصتی
برای آرامش و آســایش اهالی باشــد و به پاتوقی محلی تبدیل شود.
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محله به محله

م
ناط

ق 1

ق 1

مغازههای ابتدای خیابان گیشا تا سر کوچه چهارم امتداد پیدا کردهاند و
ی در این خیابان نیست که فضای روبهروی
بعد از این کوچه ملک تجار 
آن از ســاخت ورودی زیرگذر مخدوش و متأثر شود .بیش از  ۷ماه از
زمان اعالم پایان پروژه گیشا میگذرد و هنوز ورودی از بزرگراه جالل
آلاحمد برای این محله ساخته نشده .یکی از پیشنهادهای دیگر اهالی
محله این اســت که اگر امکان ســاخت تونل مسقف برای این ورودی
وجود ندارد بهتر اســت این محله ورودی روباز نداشته باشد تا فضای
مقابل مغازههای گیشا به اشــغال این زیرگذر درنیاید و از طرف دیگر
چهره این خیابان با ساخت تونل روباز آلودگی بصری پیدا نکند.

جزیره شمال و
جنوبی کوی نصر

راحلهعبدالحسینی

ســرباالیی خیابان دربند را پشت سر بگذارید ،درست در

ابتدای خیابان تاجیک ،انبوهی از برگهای خزانزده و درختان

تنومند و کهن که حسابی پاییزی شــدهاند چشم را نوازش

میدهد .اهالی ،اینجا را به نام «باغ ملک» میشناسند؛ باغی
که سابقهاش به قبل از دوران قاجار برمیگردد و همچنان سرپا
عکسها :منا عادل

ایستاده و از 3ســال پیش به نام بوستان «نفس» نامگذاری

شدهاست .به باغ ملک که یادآور نام بزرگمرد عرصه وقف ،حاج

حسین ملک است میرویم و برگی از تاریخ را ورق میزنیم.

باغهای دوقلوی گالبدره
باغ ملک در ابتدا شــامل 2بــاغ بزرگ بود که
رودخانه دربند از میان یکیشان عبور میکرد .یکی
از این باغها به شــاهزاده فیروز میرزا نصرتالدوله
فرمانفرما و باغ دیگر به معتمدالدوله جوانشیر تعلق
داشت .او وقتی از دنیا رفت ،مبالغ قابل توجهی به
آقا مهدی ملکالتجار تبریزی بدهکار بود .ورثه او باغ
گالبدره را در ازای بدهی معتمدالدوله به آقا مهدی
واگذار کردند .وقتی آقا مهــدی از دنیا رفت ،این
باغ به فرزندش ،محمدکاظم ملکالتجار
رسید .محمدکاظم بر سر منابع آب باغ
با صاحب باغ مجاور یعنی نصرتالدوله
فیروز دچار اختالف شــد و کارشان
آوازه زیبایی باغ ملک در تاریخ
به زد و خورد کشــید .اما برای هیچ
به رســم شــاهان قاجــار ،بــاغ و
یک از دو طــرف دعوا نفعی حاصل
تفرجگاههــای خــوش آب وهــوای
نشــد .محمدکاظم ملکالتجــار بارها
شمیران از جمله باغ ملک دربند ،پاتوق
داریوش شهبازی
ناصرالدینشــاه قاجار را به باغ خود که
پادشاهان قاجار از جمله ناصرالدینشاه
تهران شناس
حاال قصر ملک خوانده میشد ،دعوت
بــود .معیرالممالــک در وقایــع الزمان
و از او پذیرایی کرد .به گونهای که قصر
آوردهاســت ...« :در ســر استخر ملک،
آقای ظهیراالســام را دیده که سواره به اسدآباد ملک تبدیل به یکی از تفریحگاههای تابستانی شاه
میرفتند« »...گرترود بل» جهانگرد انگلیسی درباره شده بود .با مرگ نصرتالدوله فیروز ،محمدکاظم باغ
باغ ملک مینویسد...« :دیوار چینهای بود ...با ضربه او را از فرزندش ،عبدالحسین میرزا فرمانفرما خرید
ما  2لنگه در باز شــد .از پلهها باال رفتیم و در آنجا و باغهای دوقلوی گالبــدره را بهصورت یکپارچه
از زیبایی غیرمنتظری که به پیشوازمان آمد ،بهت درآورد .اما این یکپارچگی دوام چندانی نداشت .زیرا
زده برجا ماندیم ...باغچههای پر نشــاط گل سرخ پس از مرگ ملکالتجار ،باغ دوباره میان 2فرزند او
و الدن و اطلسی آراســته بود ....در آن آبشارهایی حســن و حسین تقسیم شد .قصر ملک به حسن
ســاخته بودند ...آب فوارههایش در تمام روز ...به رسید و قسمتی که از فرمانفرما خریداری شده بود
خانهای ساختهشــده از دیوار بلکه سراسر پنجره و از آن حاج حســین آقا ملک ،بنیانگذار کتابخانه و
همه باز ...در آن سوی ،اندرون قرار داشت ».برخی موزه ملی ملک شد .پس از مرگ زودهنگام حسن
شواهد معماری و وجود درختان چندصدساله در ملــک و فوت حاج حســین آقا در ســال ۱۳۵۱
باغ ملک ،این گمان را به وجود میآورد که هسته قسمتی از باغ فروخته شد .اما بخشهای اصلی از
جمله قصر ملک در مالکیت خاندان ملک بود.

به یاد اهداکنندگان
زندگی

«محمد بهمئی» شهردار ناحیه 3منطقه یک
درباره علت نامگذاری این بوســتان میگوید:
«بخشــی از باغ ملک بهعنوان بوســتان سال
 ،1394افتتاح و به نام بوستان روحاهلل نامگذاری
شــد .اواخر ســال  1396بخش دیگری از این
باغ بهعنوان بوســتان با حضور اعضای انجمن
اهدای عضو گشایش یافت و به همین مناسبت
کل بوستان به نام نفس نامگذاری شد ».بهمیی
میافزاید« :افزایش سرانه فضای سبز برای رفاه
بیشتر شهروندان همواره در دستور کار شهرداری
ناحیه است و کمبود منابع باعث کندی این روند
میشود .بازپیرایی و بازسازی بوستانهای دیگر
ناحیه هم در قالب پروژههای کوچک مقیاس در
حال انجام است».

از باغ ملک تا بوستان نفس
باغ ملک یکبار ســال  ۱۳۵۷آتــش گرفت و
عمارت قاجاری آن آســیب دید .سال  ۱۳۶۶سیل
تجریش بخشی از باغ را ویران کرد و در جریان این
ویرانگری کانال آبیاری باغ تخریب شد و در پی آن
و نرســیدن آب به درختان در مدت زمان کوتاهی
نیمی از باغ خشکید .سال  ۱۳۷۹این باغ به  ۱۰نفر
فروخته شد .سازمان میراث فرهنگی سال 1381
ایــن باغ و عمارت تاریخی آن را در فهرســت آثار
ملی قرار داد و اعالم کرد که اجازه تغییر کاربری در
این محدوده و تبدیل این فضای عمومی به فضای
مســکونی صادر نخواهد شد .شهرداری طی چند
مرحله کارهایی برای خریداری این باغ و تبدیل آن
به فضای عمومی انجام داد .به همت انجمن اهدای
عضو ایرانیان ،باغ ملک ۱۶اسفند سال  1396به نام
بوستان نفس نامگذاری شد.

باغ ملک جزو
موقوفات حاج
حسین آقا نبود

«عبــداهلل انوار» کــه از او بهعنوان
حافظه تاریخی شهر تهران یاد میشود
و از اهالی شمیران است ،حاج حسین
ملک ،مرد شیفته فرهنگ را از نزدیک
میشناسد .استاد انوار در رابطه با حاج
حسین آقا و قصر ملک میگوید« :حاج
حسین آقا مرد ثروتمندی بود که همه
ثروتش را صرف فرهنگ و معارف کرد
تا در پیشــرفت فرهنگ کشــور مؤثر
واقع شــود .تمام اموال او حتی موزه و
کتابخانهاش که میراثی ارزشمند است
و کلکســیونهای مختلفی را در خود
جا داده نیز وقف آستان قدس رضوی
شده و مردم میتوانند از این گنجینه
اســتفاده کنند ».او اضافــه میکند:
«گرچه حاج حسین ملک تمام ثروتش
را وقف کرده اما برخالف تصور بسیاری
از مردم که پیشینه حاج حسین ملک
در عرصه وقف را میدانند ،قصر ملک
جزو موقوفات او نیست.
اص ً
ال ایــن قصر فقــط متعلق به
حاج حســین آقــا نبــوده و برادرش
حاج حســن آقا نیز صاحب بخشی از
آن بود .زیرا ایــن قصر از حاج محمد
کاظمملکالتجــار به فرزندان به ارث
میرســد و هریک مالکیت بخشی از
این باغ را در اختیار میگیرند ».استاد
انوار در ادامه صحبتهایش میگوید:
«این باغ شاید پس از گذشت سالها
از فوت صاحبــان اصلیاش ،دیگر آن
شــور و حال قبلی را نداشــته باشد و
باغ حاج حسین نیز دیگر جمعیتی از
اقوام و نزدیکان حاج حســین ملک را
به خود نبیند ،امــا باید بدانید که در
دوران گذشــته ،خانواده حاج حسین،
روزهای زیادی را در این قصر ســپری
میکردنــد و مهمانان کوچک و بزرگ
زیادی مانند ناصرالدین شاه داشتند».

عکس :امیر رستمی

باغ ملک از باغهای مشــهور شمیران است که
خوشبختانه از ضربه و لطمه کلنگ ساختوساز بر
پیکرش جان سالم بهدر برده و با عمری بیش از یک
قرن برای ما به یادگار ماندهاست« .داریوششهبازی»
نویسنده کتاب «تهراننامه» میگوید« :باغ ملک با
وسعتی حدود 35هزارمترمربع در پای کوه دربند
و شمال جعفرآباد و غرب امامزاده قاسم(ع) هست.
باید ب ه یاد داشــت که در مجاورت ضلع غربی باغ
ملــک ،اراضی باغ ظلالســلطان قرار داشــت که
در دوران پهلوی اول با ســاخت خیابان سعدآباد
این اراضی به 2نیم ،تقســیم و نیمه شرقی به باغ
ملک افزودهشد .پس از سالها کشاکش سرانجام
باغ ملک به ســرانجام نیک نایل شــد و با تبدیل
آن به بوســتان عمومــی ،همگان از آن
بهرهمیبرند».

اصلی باغ در دوره صفویه شــکل گرفته و در دوره
قاجار بهصورت یکی از زیباترین باغهای شمیران
درآمدهاست.

طرح زیرگذر کوی نصر اما و اگرهایی برای اهالی این محله به وجود آورده است

گیشا در دوراهی یک انتخاب

زیرگذر گیشــا ورودی این خیابان
را تا کوچه دوم اشغال کرده و شمال
و جنوب این خیابــان را به 2جزیره
جداگانه تبدیل کرده است .در صورت
اجرا شــدن ورودی جدید از بزرگراه
جالل آل احمد ،عرض این خیابان در
اشغال کامل تونل زیرگذر در میآید
و تا 2متری مغازهها راه پیدا میکند.
«امیــر دهقــان» نماینده کاســبان
خیابان گیشــا میگوید« :در صورت
اجــرای تونل روباز زیرگــذر بیش از
 25مغــازه که دقیقــاً مقابل زیرگذر
قرار دارند تحت تأثیر آن خواهند بود.
اگر این زیرگــذر بهصورت روباز اجرا
شــود هیچ مغازهای امکان بارگیری
نخواهد داشــت .چــون فضایی برای
تردد خودرو باقی نمیماند .مغازههای
ابتدای گیشــا قدیمیترین کاســبان
این محله هستند و از زمانی که باالی
این خیابــان زمینهای بایر بود اینجا
کاســبی میکردند .حــاال این طرح
بیش از هر کسی ما ،کاسبان را تحت
تأثیر خود قــرار میدهد و از زندگی
ســاقط میکند .به همین دلیل حاال
که طرح هنوز اجرا نشــده بهتر این
اســت که با کارشناسان و کاسبان و
اهالی محله جلســههایی برگزار شود
تا به شــکلی اصولی این زیرگذر اجرا
و بهرهبرداری شود تا کاسبان بیش از
این دچار ضرر نشوند».

مرضیه موسوی

بیش از یک سال از روزی که پل گیشا برای همیشه برچیده شد میگذرد؛ پلی که جای آن را مسیر زیرگذر گرفت تا عبور هر روزه خودروها از این پل موقت حادثهآفرین

نباشد .اهالی کوی نصر  ۵۷سال بود که به حضور این پل عادت کرده بودند و حاال چشم به طرحی داشتند که جزئیات آن را هم از بر بودند .بهخصوص مغازهداران و کاسبان
ی باشد که بزرگراه
ابتدای خیابان گیشا(کوی نصر) که کاسبی چندین و چند ساله خود را در معرض تغییر میدیدند .زیرگذر گیشا هم افتتاح شد؛ بدون اینکه خبری از ورود 

جالل آل احمد را به گیشــا وصل کند؛ موضوعی که دسترسی به گیشا را با سختیهایی روبهرو میکرد و از طرف دیگر کاسبان این خیابان را در جزیره جدید خود تنها
میگذاشت .یک ماه از مطرح شدن طرح جدید این زیرگذر میگذرد و اهالی گیشا نظرهایی در این باره دارند.

فضلاهللنوری به انتهای خیابان گیشا برسند؛
ترافیک گیشــا قطار بیسر و تهی است
مســیری طوالنی که ترافیک زیادی در این
که تا یک ســال پیش از روی این پل به دل
محــدوده ایجاد میکنــد .مهدیه میگوید:
ایــن محله میزد و حاال ســر از زیرگذر در
«االن خودروها برای ورود به گیشــا باید از
آورده .ماههاســت زیرگذر تازه این محله به
خیابان ناظریان قمی عبور کنند .این خیابان
بهرهبرداری رســیده اما جزئیات حذف شده
به دلیل وجود ســاختمان مــدارس ،اداره
از طرح اولیه ،نگرانیهایی را برای کاســبان
مهرزاد مهدیه
آموزش و پرورش ،شــورای حل اختالف و
گیشا به همراه داشــته است .در طرح اولیه
دبیر شورایاری
کوی نصر
بازار میوه وترهبار ترافیکی همیشگی دارد و
زیرگذر گیشــا قرار بود ورودی مستقیمی از
بعد از ساخت زیرگذر گیشا بار ترافیک این
بزرگراه جالل آل احمد به گیشــا باز شود.
اما ماهها بعد از بهرهبرداری از زیرگذر هم خبری از این خیابان را هم به دوش میکشــد .از طرفی اهالی محله
ورودی نبود« .مهرزاد مهدیه» دبیر شورایاری کوی نصر و بهخصوص کاســبان با اجرای زیرگــذر روباز مخالف
میگوید« :اول اعالم شــد که ورودی از بزرگراه جالل هســتند .زیراســاخت این زیرگذر دسترسی راحت به
به سمت گیشا اجرا نمیشود و به جای آن مسیر نعلی محدوده ابتدای گیشا تا خروجی زیرگذر را از شهروندان
شکلی از چمران به گیشا طراحی میشود تا افرادی که میگیرد و این نقطه را به محدودهای ناامن و نقطه کور
از جالل به گیشــا میآیند ابتدا وارد چمران شوند و با تبدیل میکند».
گذر از این مسیر نعلی شکل وارد گیشا شوند .با مخالفت
اهالــی محله این طرح هم اجرا نشــد .تا اینکه یک ماه طرح کارشناسی شده
لولههای انتقال آب ســازمان آب و یک خط لوله گاز
پیش شهرداری اعالم کرد که قرار است این زیرگذر به
شکل تونل روباز در خیابان گیشا اجرا شود و احتماالً تا که از خیابان گیشا عبور میکند مهمترین مانعی است که
سر راه این زیرگذر قرار دارد و امکان ساخت تونل عمیق
کوچه دوم ادامه خواهد داشت».
این روزها خودروهایی که از بزرگراه جالل آلاحمد و مســقف را تنها با جابهجایی این خطوط لوله آب و گاز
به ســمت گیشــا میآیند برای ورود به این محله باید ممکن میکند« .سید علیاکبر مطهریان» از اهالی قدیمی
خود را به شــهرک آزمایش برسانند یا از بزرگراه شیخ گیشــا و معتمد محله که از ابتدای طرح جمعآوری پل

گیشا تاکنون نظر اهالی محله و کاسبان را به شورایاری
و شــهرداری منتقل میکند میگوید« :اهالی از ابتدا با
جمعآوری پل گیشا مخالف بودند .اما این ،تصمیمی بود
که از طرف مدیریت شــهری گرفته و اجرا شد و بعد از
نهایی شــدن این تصمیم اهالی همه نوع همکاری را با
مجریان طرح انجام دادند .حاال که ورودی بزرگراه جالل
آل احمد به گیشــا هنوز اجرا نشده و اقدام عمرانی برای
آن انجام نشــده فرصت مطالعه و نظر کارشناسی درباره
آن هست .هر تصمیمی که برای این پل گرفته شود قرار
است تا سالیان سال در محله باقی بماند و تمام گیشا را
متأثر از خود کند .پس بهترین راه این اســت که قبل از
اجرا ،کارشناسی درست و اصولی انجام گیرد ».او از امکان
جابهجایی خطوط لوله آب و گاز خیابان گیشا میگوید
که گرچهکاری هزینهبر برای مدیریت شهری به حساب
میآید اما اجرای اصولی این زیرگذر بهصورت تونل مسقف
را ممکن میکند« :ما با کارشناسان درباره جابهجایی این
خطوط آب و گاز صحبت کردیم .انتقال آنها امکانپذیر
اســت .اما اجرای این طرح در مقایســه با پل روگذر یا
زیرگذر غیرمسقف هزینه بیشتری دربردارد .اما اگر قرار
است تبعات این طرح تا سالها در محله باقی بماند بهتر
است هزینه بیشتری انجام شود اما کار ،کارشناسی شده
و اصولی باشد و با هدف رفع مشکالت محله صورت گیرد
تا آرامش و رضایت به محله گیشا برگردد».

مدیرعامل سازمان مهندسی و
عمران شهر تهران:

با مشکالت فنی
مواجه هستیم

آخرین طرحی که بــرای ورودی
گیشا از بزرگراه جالل آل احمد در نظر
گرفته شده تونلی است که از سر پیچ
تا کوچه دوم خیابان گیشــا بهصورت
روباز اجرا میشــود« .علی پیوسته»
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران
شــهر تهران میگوید« :برای اجرای
این طرح با مشــکالت فنــی مواجه
هســتیم که یکی از آنها انشعابهای
آب قدیمی اســت کــه در این محله
وجود دارد و جابهجایی این انشعابها
پروژه سنگینی است .به همین دلیل
مجبوریــم ایــن ورودی را در ابتدای
خیابان گیشــا بهصــورت روباز اجرا
کنیم ».او درباره مسدود شدن مسیر
خودروها از ابتدای گیشا تا کوچه دوم
و امکان نداشــتن بارگیــری مغازهها
میگوید« :این محدوده توقف مطلقاً
ممنوع اســت .با این حــال از کوچه
دوم راهــی برای بارگیری خودروها و
مغازههای این محدوده در نظر گرفته
شــده است تا این مشکل هم برطرف
شود».
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وقتی مشکل ترافیک و
تصادف در یک خیابان با یک
اقدام کوچک حل میشود

رمز موفقیت؛ تلفیق
دانش ،تجربه وخالقیت

رضایت اهالی ازجابهجایی
سایت برفروبی

راحلهعبدالحسینی

با جرئت میتوانیم بگوییم او جوانترین کارآفرین تکه دوم پایتخت اســت که با گذشت یک سال از راهاندازی
کارگاهش توانسته مسیر رو به موفقیت را طی کند .به همین دلیل در هفته جهانی کارآفرینی شایسته تجلیل از
عکس :مهدی بیات

سوی شهردار تهران شدهاست« .ساناز حسینپور» همیشه رؤیای راهاندازی کسب و کار خود را در سر داشت و به
یک تولیدی فکر میکرد .او که با گامهای کوچک مسیر تحقق رؤیاهایش را آغاز کرده با قدرت و توان پیش میرود
و از تجربه دیگران و دانش روز بهرهمیگیرد .او چراغ کارگاه تولیدی کاالی خواب را با دســتان توانمند زنان سرپرست
خانوار هممحلهای روشن نگهداشتهاست .حســینپور که حمایتهای نهادها را برای ادامه راه ضروری میداند ،آرزو دارد

همین که فصل بارندگی از راه میرسد

سایت مرکزی برفروبی در بهترین نقطه

روزهای نه چندان دور ،کارخان ه تولیدی را ه بیندازد و افراد بیشتری را با خود همراه کند.

صدای چرخ خیاطی و دســتگاه برش لحظهای حساب میآید .اما با موفقیت پیش نرفت و در عوض
قطع نمیشــود .از ســاعت  9که چراغ کارگاه در تجربههای خوبی برای ما به جا گذاشت .آن تجربهها
خیابان حسینمردی محله طرشت روشن میشود و الگو گرفتن از روحیه ریسکپذیر و مسئولیتپذیر
تا ســاعت  17وضع به همین منوال است6 .نفری مادرم ،مرا در ادامــه راهم مصممتر میکرد ».آبان
مشغول به کارند .اینجا کارگاه تولیدی کاالی خواب سال گذشــته طرح تولیدی کاالی خواب را نوشت
اســت که ایدهاش به سال گذشــته و همت ساناز و با همکاری اداره امور بانوان شــهرداری منطقه،2
حسینپور برمیگردد .جوانترین
نیمــه آذر مــاه کار را از اتاقی
کارآفریــن هممحلهای ما متولد
12مترمربعی در ســرای محله
سال 1370اســت .او میگوید:
سپهر شروع کرد« :من و مادرم
در آن اتاق چند ماه کار کردیم .با
«شرایط زندگی برای من طوری زمانی یک کارآفرین
اینکه مدتی بعد به شیوع ویروس
بود که درست از فردای روزی که میتواند در ادامه راهش
دیپلم گرفتم ،سرکار رفتم و در
کرونا برخوردیــم ولی با رعایت
یک شرکت تجهیزات پتروشیمی موفق باشد که عالوه
پروتکلهای بهداشــتی سرکار
میرفتیم و کار را ادامه دادیم».
مشــغول کار شدم6 .سالی طول بر تجربههایی که از
کشید و کار در زمینه
از شهریور ماه کارگاه تولیدی به
حسابداری بزرگترهای کارش
و امور اداری را آنجا تجربه کردم.
ساختمان کوثر در محله طرشت
اما همیشه رؤیای راهاندازی کار کسب میکند ،خالقیت را منتقل شده است و 6نفر مشغول
بــه کار شــدهاند .حســینپور
و کســبی برای خودم را در سر هم چاشنی کار کند
داشــتم و نمیتوانســتم به کار
میگوید« :کارآفرین تنهاســت
کارمندی رضایت بدهم .همیشه
و اگــر حمایتی نداشتهباشــد
دوست دارم کارگاه تولیدی داشتهباشم که نه فقط نمیتواندکاری از پیش ببرد .هرچند که دستش را
خودم مشــغول کار باشم ،بلکه به این واسطه افراد به زانوی خود گرفته و ایستاده است ».او نخستین
دیگری هم بتوانند چرخ زندگیشان را بچرخانند و چــرخ خیاطی کارگاه را با وام خریده و حاال 2چرخ
درآمدی داشتهباشند».
راســتهدوز صنعتی به آن اضافه شدهاست .اتو بخار
و میز برش هم از دیگر تجهیزات این کارگاه است:
تلفیق تجربه و دانش روز
«در فکر اضافه کردن دوخت تشــک هم هستم .اما
حســینپور با همفکری مادرش ســراغ تحقق باید اول بازار فــروش را پیدا کنیم و بعد تنوع کار
رؤیای همیشــگی مــیرود و بــرای کارآفرینی یا را باال ببریم ».تولیدات این کارگاه به مراکز تجاری
همان راهانداختن تولیدی خود ،پاشنه کفشش راور مختلفی از جمله پاســاژ عرض آجودانیه ،باملند و
میکشد و رؤیای خود را از فضای ذهنش میگیرد بازار ســتارخان میرود .برخی از بانوان سرپرست
و به میــدان عمل میآورد .میگوید« :مادرم مدتی خانــوار هم فــروش آنالین محصــوالت در فضای
تهیه غذا داشــت که خودش به نوعی کارآفرینی به مجازی را برعهده دارند.

زهرا کریمی

تصادف خودروها از مشکالت سال گذشته در این مسیر

از معابر نواحی تا پایان فصل یخبندان

اشتغال به کار
با کمترین سرمایه
اینکه چرا بین این همه کســب و کار ،تولیدی
کاالی خواب را انتخاب میکند پرسشــی است که
حسینپور اینطور به آن پاسخ میدهد« :اگر یک
خیاط بخواهد مزون خود را داشــته باشد حداقل
باید 4سال کار کند و زیر و بم خیاطی را یاد بگیرد
و در تمام این ســالها برای آمــوزش باید هزینه
کند که برای بســیاری از بانوان این سرمایهگذاری
امکان ندارد .اما یک خیاط که فقط راستهدوزی را
مسلط باشد میتواند در یک کارگاه تولیدی کاالی
خواب مشغول به کار شود .اولویت من برای کارگاه
تولیدی این بود که افرادی مشــغول به کار باشند
که با کمترین سرمایه بتوانند مهارتی را یاد بگیرند
و مشغول کار شــوند .به همین دلیل سراغ کاالی
خواب رفتم ».ایــن کارگاه تولیدی کاالی خواب با
دوخت کوســن کار خود را شــروع کرد .بعد از آن
دوخت بالش ،روبالشــی ،لحــاف و کاور لحاف هم
اضافه شد.
خالق باشیم
«رمز موفقیت و ادامه کار ،خالقیت است ».این
را حسینپور میگوید و ادامه میدهد« :راهاندازی
هر کسب وکاری سختیهای خود را دارد .زمانی
یک کارآفرین میتواند در ادامه راهش موفق باشد
که عالوه بر تجربههایی که از بزرگترهای کارش
کســب میکند ،خالقیت را هم چاشنی کار کند.
بدون خالقیت ،کار رشــد نمیکند و اگر تعطیل
نشــود ،در همان حــد میماند .در ایــن کارگاه
کار با عشــق و انگیزه پیش مــیرود .خودمان را
اعضای یک خانواده میدانیم که باید با همکاری
یکدیگر کارمان را توســعه دهیــم ».او عالوه بر
خالقیت چند نکته دیگــر را هم مختصر و مفید
برمیشمرد تا برای افرادی که میخواهند آستین
همت باال بزنند و کسب و کار خود را راهبیندازند
راهگشــا باشــد« :کارآفرین باید دانش خود را از
مواد اولیــه و تأمین آن کامل کنــد و بعد برای
راهاندازی کســب و کارش تصمیم بگیرد .مهارت
تولید هم نکته مهمی اســت؛ اینکه افرادی که با
هــم در تولیدی کار میکنند باید از چه مهارت و
تخصصی بهرهمند باشــند .بازاریابی و فروش هم
به اندازه موارد قبل مهم اســت که کارآفرین باید
اطالعات الزم در ایــن زمینه را قبل از راهاندازی
کسب و کارش بهدســت آورده باشد .کتابهای
حوزه کارآفرینی هم خیلــی میتواند در انتخاب
مســیر و چالشهای پیشرو بــه ما کمک کند».
حسینپور امیدوار است کارگاهش را به کارخانه
بزرگی تبدیــل کند که تعداد بیشــتری از زنان
سرپرست خانوار در آن مشغول به کار شوند.

مستقر میشــود تا در مواقع اضطرار

از این ســایتها ماشینآالت و تقسیم

کار در ناحیه صورت گیرد .چند سالی

مهارتآموزی
و اشتغالزایی

حتما ً اسم مراکز کارآفرینی کوثر به گوشتان
خوردهاست؛ همانجایی که بانوان سرپرست
خانوار میتوانند مهارتهای مختلف را
بیاموزند؛ مهارتی که در نهایت به اشتغالزایی
و خودکفایی آنان ختم میشود ۵۴ .مرکز
کوثر در مناطق 22گانه پایتخت فعال است.
بانوان سرپرست خانوار که توسط اداره
امور بانوان به این مراکز معرفی میشوند
حتی در دوره مهارتآموزی هم حقوق
اندکی دریافت میکنند و بعد از پایان
مهارتآموزی ،بیمه میشوند .بانوانی که در
مراکز کوثر بهعنوان کارآموز مشغول کار
میشوند باید سرپرست خانواده باشند یا
برای اداره امور بانوان مشخص شود که
به دلیل شیوع کرونا نیاز به درآمدزایی
دارند .این بانوان با مراجعه به اداره امور
بانوان منطقه 2نیاز به کار را اعالم میکنند
و براساس تجربه و مهارتهایشان یا با
توجه به عالقهمندیهایشان به یکی از
کارگاههای کارآفرینی کوثر معرفی میشوند.
کارگاهها موظف هستند دوره آموزشی
کوتاهی برای این افراد برگزار کنند و بعد
هم از کمک آنها در کارگاههای کارآفرینی
بهرهبگیرند .زنان سرپرست خانواری که
توسط اداره امور بانوان به کارگاههای
کارآفرینی معرفی میشوند در صورت
تمایل به همکاری از قرارداد کاری ،درآمد
مشخص و بیمه برخوردار میشوند .مراکز
کوثر در شهر تهران با رویکرد اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی با هدف آموزش و ایجاد
توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار و
اقشار آسیبپذیر بهصورت مشارکتی توسط
بخشهای عمومی و خصوصی اداره میشود.
شهرداری بهعنوان بخش عمومی با حداقل
قیمت و شرایط مناسب فضا را در اختیار
کارآفرینان میگذارد و بخش خصوصی نیز
با فراهم کردن تجهیزات و انتقال تجربیات
خود باعث ایجاد شغل برای بانوان سرپرست
خانوار میشود.

میشــود که یکی از این سایتها در
منطقه یک در خیابــان امیدوار جنب

اردوگاه شهید باهنر(منظریه) ،مستقر

و دردســرهایی برای درختان اردوگاه

شهید باهنر و اهالی ایجاد کرده بود که
خوشبختانه امســال بنا به درخواست
شــهروندان و تأکید شورایشــهر به

پارکینگ این مجموعه منتقل شد .سری
به این خیابان زدیم و نظر اهالی درباره

جابهجایی این سایت و رفع مشکالت
ترافیک در محله را پیگیر شدیم.

تصادفهای بدی اتفاق افتاد
«علــی رحیمیان» از قدیمیهــای محله نیاوران
است .پاتوق صبحگاهی او با دوستانش پارک جنگلی
جمشیدیه اســت .او میگوید« :یکی از تصمیمهای
کارشناسی نشده چند سال اخیر استقرار این سایت
در خیابانی بود که روزهای آخر هفته به دلیل وجود
پارک جمشیدیه شلوغ است .شاید باورتان نشود که
ما اینجا شــاهد چه تصادفاتی بودهایم؛ حتماً آمارش
باید در اداره پلیس راهنمایی و رانندگی باشد .اینجا
همیشــه از ترافیک و تصادف شــلوغ بــود .اگر این
سایت امسال به جای دیگر منتقل شده است باید به
شهرداری دست مریزاد گفت».
جلوگیری از یخزدگی معابر
«عباس خــوش اقبال» از اهالــی خیابان فیضیه
میگویــد« :اگر وجود ایســتگاه برفروبــی در این
محــدوده باعــث هزار مشــکل برای گردشــگران،
کوهنوردان و حتی درختهای اردوگاه شد اما برای
ما محلیها ســود و منفعت داشت .چون کوچههای
این خیابان شــیب زیادی دارند و در  6ماه سرد سال

معابر شب یخ میزنند .بنابراین در اسرع زمان پخش
نمک و شن انجام میشد و این برای ما ،اهالی کمک
بزرگی اســت و امیدوارم امسال هم شهرداری ناحیه
مانند ســال گذشته ،بهطور ویژه به معابر رسیدگی و
از یخزدگی پیشگیری کنند».
باعث ترافیک خیابان شده بود
«شــهروز صالحی» هنوز یک ســال نشده که در
کوچه سی و دوم در خیابان امیدوار زندگی میکند.
او درباره مشــکالت این سایت در محلهاش میگوید:
«ما از قدیمیهای این خیابان نیستیم و تازه به اینجا
آمدهایم .سال گذشته این سایت برفروبی در حاشیه
خیابان اصلی منظره زشــتی به خیابان امیدوار داده
بود .همه خیابــان گل و الی بود و معموالً منجر به
ترافیک در محله میشــد .مادرم اواخر زمستان چند
بار با ســامانه  137تماس گرفت و شکایتش را ثبت
و درخواست رسیدگی و نظافت خیابان را داشت».
رضایت از جابهجایی
«امینه شــریفی» یکی از ساکنان قدیمی خیابان

«ابوالفضل پاشانژاد» شهردار ناحیه  4منطقه یک

تدابیر الزم برای حفاظت از درختان اردوگاه
با توجه به تأکیداتی که شورای اسالمی شهر تهران
به اجرای تمهیدات الزم درباره جابهجایی ســایت دپو
شــن و نمک در مجاورت اردوگاه شهید باهنر داشت
امســال شــهرداری ناحیه  4منطقه یک تمهیدات و
اقدامات مختلفی را برای بهبود شرایط اجرا کرده است.
در این باره با «ابوالفضل پاشانژاد» شهردار
ناحیه گفتوگو کردهایم.
جابهجایی سایت
شن و نمک از خیابان
سی و دوم در خیابان
امیدوار بــه داخل
پارکینــگ اردوگاه
شهید باهنر در خیابان
فیضیه چــه تأثیری در
کاهش آسیب به درختان و
مشکالت محلی دارد؟
سالهای پیش اهالی به دلیل وجود این سایت در
پایینتر از خیابان ســی و دوم با مشکالت عدیدهای
مواجه بودند و سوانح دلخراش و تصادفات زیادی اتفاق
افتاد .نزدیکی این سایت به اردوگاه شن و نمک سبب
شــد تا درختان یکی یکی خشــک شوند و این ،زنگ
خطری برای باغ اردوگاه بود .به هر تدبیر امسال برای
پیشگیری از خشک شدن درختها و افزایش رضایت

ســاکنان این خیابان محله تصمیم به جابهجایی این
ســایت گرفته شد و اکنون این سایت از معبر اصلی به
داخل پارکینگ مجاور اردوگاه شهید باهنر تغییر مکان
داده است.
انتقال سایت برفروبی به داخل پارکینگ
این اردوگاه مشکل ایجاد نمیکند؟
تمهیدات الزم انجام شده است .مهمتر از همه آنکه
باغچههای پارکینگ با دیواره  2متری سنگی محصور
است و به هیچوجه آب و شیرابه نمک به باغچهها و پای
درختان راه نفوذ ندارد .اما با این حال  2نهر برای شیرابه
احتمالی نمکها در روزهای بارانی ،ســاخته و به معبر
سوارهرو در خیابان فیضیه هدایت شده و همچنین روی
شــن و نمکها با کاور ،محصور و اطرافش ،نیوجرسی
تعبیه شده است.
آیا ناحیه سایتهای برفروبی دیگری هم
دارد؟
بله .ایستگاهی جنب ساختمان اسکان کارگری در
انتهای پارک جمشیدیه و ایستگاه دیگری در خیابان
نیاوران مقابل کالنتری نیاوران مستقر است .اینجا صرفاً
سایت برفروبی در زمان بارش برف است و ماشینآالت
در اینجا مستقر میشوند و از اینجا سازماندهی ،تقسیم
کار و برنامههای راهبری صورت میگیرد تا بتوانیم در
محدوده ناحیه پوشش دهی الزم را انجام دهیم.

فیضیه است.
او با شــواهدی که از چند سال استقرار سایت در
حاشیه خیابان دارد میگوید« :خوشحال هستیم که
امسال ســایت برفروبی جابهجا شد .همیشه با آغاز
فصل سرما دغدغه ما هم شروع میشد.
بــه نظر من همین که ریشــه درختــان اردوگاه
خشک نشود و آزار و اذیتی برای اهالی محله نداشته
باشند سایت را هر کجا میگذارند ،بگذارند».
اردوگاه تفریحی
برای دانشآموزان در شمال تهران
اردوگاه شــهید باهنر بزرگترین اردوگاه آموزش
و پرورش در کشور است و حدود  207هکتار وسعت
دارد .اینجــا قبل از آنکه تبدیل بــه اردوگاهی برای
دانشآموزان شــود به قریه منظریه ،معروف و ییالق
شمیرانیها بود .درختان سبز ،سرازیر شدن آب خنک
از کوههای اطراف به باغها و خنکای هوا به مرور نظر
شــاهان قاجار را جلب کرد و با دیوارهای بلند از نظر
عموم پنهان ماند .بعد از پیروزی انقالب اسالمی هم
اردوگاه تفریحی و آموزشی برای دانشآموزان شد.

«سید آرش حسینی میالنی» رئیس کمیته محیطزیست
و خدمات شهری شورای اسالمی شهر تهران:

شوراتوجهو تأکیدجدی به درختان اردوگاه شهید باهنردارد
اردوگاه شــهید باهنر (منظریه) در منطقه
یک تهران از نظر داشتن فضای سبز شهری از
اهمیت باالیی برخوردار است.
بنابراین شهرداری و شورایشهر به حفاظت
از آن اهتمــام ویژه دارند .اما جانمایی اشــتباه
سایت برفروبی شهرداری ناحیه  4منطقه یک
در حاشیه خیابان اصلی امیدوار و زهکشی آب
نمک تهدیدی برای درختــان این اردوگاه بود
و سال گذشته شــاهد خشک شدن  8درخت
بودیم.
در اینباره تذکراتی به شهرداری برای رفع
مشــکل و توجه جدی به حفاظت از درختان
اردوگاه ابالغ شد .خوشبختانه امسال مسئوالن
محلی با توجه به لزوم حفاظت از درختان و رفع
مشکالت تالش کردهاند بهترین مکانیابی برای
استقرار ســایت انجام شود و اکنون این سایت
کنار پارکینگ اردوگاه شــهید باهنر جانمایی
شده است.
شیب خیابان ،شــرایط و موقعیت منطقه
و مشــکالت عمده یخبندان در فصل ســرما
بــه اضطرار و ناچار دلیل ایــن انتخاب بود .اما
شهرداری ناحیه تمهیداتی اندیشیده و نهرهایی

برای زهکشــی احتمالی آب نمک به خارج از
محوطــه اردوگاه در نظر گرفــت .در حالی که
همچنان شورایشهر توجه و تأکید به حفاظت
از درختان را جدی پیگیر است.
امیدواریــم بــا انجام این اقدامات شــاهد
اتفاقاتی مانند ســالهای گذشته نباشیم .سال
 1397قریب به  8درخت
از درختــان ایــن
اردوگاه خشک شد
و قرار اســت این
موضوع ،رسیدگی
و تخلف مربوطه
در اینبــاره هــم
پیگیری شود .بحث
دیگر دربــاره درختان،
تکمیل شناســنامه آنهاست و
در واقع چون مجوز الزم برای ورود به اردوگاه
فراهم نشده بود با تأخیر مواجه شد.
اکنون قرار اســت با پیگیریهای سازمان
بوستانهای شــهرداری در یک فرصت زمانی
محدود تهیه شناســنامه این درختان ،انجام و
گزارش آن اعالم شود.

نیاوران ،ابتدای دارآباد

تجریش ،میدان قدس

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان میالد

بیمارستان شهدای تجریش

بزرگراه همت ،نرسیده به پل بزرگراه چمران ،جنب برج میالد

بزرگراه همت غرب ،خیابان کبیری طامه ،خیابان بهار ،پالک یک

بیمارستان عرفان نیایش

سعادتآباد ،بین بلوار شهرداری و چهارراه سرو ،خیابان شهید ریاضی بخشایش

بیمارستان آتیه

بیمارستان الله

بیمارستان عرفان

شهرک قدس ،فاز  ،4تقاطع خیابانهای شهید فرحزادی و دادمان

شهرک قدس ،فاز  ،5خیابان سیمای ایران ،نبش فالمک جنوبی

خیابان ولیعصر(عج) ،ابتدای توانیر

بیمارستان دی

بیمارستان فرهیختگان

بزرگراه همت غرب ،بعد از بزرگراه ستاری شمال ،خیابان بهار

بیمارستان امید

بیمارستان بهمن

بیمارستان پارسیان

شهرک قدس ،خیابان ایران زمین شمالی ،روبهروی فرهنگسرای ابنسینا

سعادتآباد ،میدان کاج ،بلوار سرو شرقی ،نرسیده به میدان فرهنگ

بعد از پل میر داماد ،خیایان شهید دستگردی

بیمارستان حضرت علی اصغر
(ع)

بیمارستان شهید مطهری

انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال ،میدان دانشگاه به سمت حصارک

3 2

باالتر از میدان ونک ،خیایان رشید یاسمی

خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از میدان ونک ،خیابان شهید والینژاد

بیمارستان شهید هاشمینژاد

خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از میدان ونک ،نرسیده به چهارراه میرداماد

بیمارستان محب مهر

بیمارستان نورافشار

بیمارســتانهای معین وزارت بهداشــت
در مناطق یــک و  ۲و  ۳برای بســتری:

نیاوران ،خیابان شهید پورابتهاج ،خیابان شهید خداوردی ،انتهای خیابان شهید صادقین

شنبه  8آذر  1399شماره 780

39 17
38 40
36 38
بیمارستان
معین کرونا در
استان تهران در پهنه
شمال قرار گرفته
است.

درجه
تب بسیار
شدید

درجه
دمایی است
که تب از آن آغاز
میشود و نیاز به
رسیدگی و کنترل
دارد.

سالمت

تا39/9
تب باال

تا
 38/9تب
خفیف

تا
 36/8دمای
طبیعی بدن
است.

پیشگیری بهتر از درمان

عالئم کرونا را

بشناسیم

عالئم بیماری کرونا مدام در حال تغییر است و نوع جهش یافته
این ویروس ایــن روزها هر عالمتی را از آن خود کرده اســت.

کرونا چند نشانه قطعی دارد:

تنگی نفس

از بین رفتن حس بویایی و چشایی

سرفه خشک

درد شدید عضالنی و درد چشمها

دومین قرنطینه بزرگ تهران شاید نتوانســته بهطور کامل جلو خودروهایی را که به سمت شمیران و لواسان روانه
میشــود بگیرد اما وضعیت قرمز و محدودیت هرگون ه تردد از ساعت  21تا  ۴صبح شاید بتواند کمی از جوالن کرونا در
تهران کم کند .نسخه به روز شده کرونا یکی یکی عالئم تازه را به فهرست عالمتهای این بیماری ،اضافه و تجربه ابتال
به کووید  ۱۹را برای هرکسی منحصربهفرد میکند .حاال که آمار مبتالیان به این ویروس افزایش چشمگیری پیدا کرده
مرور عالئم آن و راهنمایی برای اینکه در صورت مشاهده عالئم چه باید کرد ،خالی از لطف نیست ۱۷ .بیمارستان از ۱۰۰
بیمارستان معین تهران برای بستری بیماران مبتال به کرونا در پهنه شمال قرار دارند .با این حال با قرمز شدن وضعیت
شهر تمام بیمارستانها به جز بیمارستانهای تکتخصصی موظف به پذیرش و بستری بیماران مبتال به کرونا هستند .مدیر
روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی درباره ظرفیت بیمارستانها و تختهای خالی موجود در آی.سی.یو بیمارستانهای
تهران میگوید« :اکنون هیچ تخت خالی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانها نداریم .بیمارستانهایی که بیماران کرونا
را پذیرش میکنند تخت خالی ندارند و از پذیرش موارد بستری غیرضروری در بیمارستانها خودداری میشود».

نشانی
مراکز بهداشت
پهنه شمال

ویزیت غیر
حضوری

بیش از ۸۰درصد
مبتالیان به کرونا
بدون نیاز به درمان
خاصی بهبود پیدا
میکنند .با این
حال برای رفع
نگرانیهایتان الزم
نیست با مشاهده
هر عالمتی به
مطبها یا مراکز
درمانی بروید.
سامانه  ۴۰۳۰یکی
از راههای دریافت
مشورت از پزشکان
با یک تماس تلفنی
است.
مراکز بهداشت
منطقه هم مشاوره
تلفنی الزم را به
شما ارائه میدهند.
مراکز بهداشت
افرادی را که به
تست کرونا نیاز
داشته باشند به
مراکز انجام این
تستها ارجاع
میدهند .در صورت
ارجاع این مراکز
برای انجام تست
کرونا ،هزینهها از
 ۷۰۰تا  ۹۰۰هزار
تومان به  ۲۰۰هزار
تومان کاهش
مییابد.همچنین
هزینه اولیه بستری
بیماران کرونا در
بیمارستانهای
خصوصی شمال
تهران بین  ۳۰تا ۵۰
میلیون تومان است
و بسته به خدماتی
که بیمار دریافت
میکند هزینههای
بعدی دریافت
میشود.

مرکز بهداشت شیبانی :خیابان شهید
کالهدوز(دولت)ـ بین قنات ودیباجیـ مقابل بانک
پارسیانـ ایستگاه شیبانیـ جنب کوی حافظـ پالک185
مرکز بهداشت صبارو :میدان ونکـ خیابان ونکـ بعد از
دانشگاهالزهرا(س)ـ خیابان مجیدپورـ پالک204
مرکز بهداشت شهید رجایی :میدان نوبنیادـ بزرگراه شهید
باباییـ شهرک شهید رجایی
مرکز بهداشت تراب :خیابان شهید کالهدوز(دولت)ـ
نبش فکوریانـ پالک352
مرکز بهداشت ارشاد :خیابان دکتر شریعتی
ـ روبهروی حسینیه ارشادـ کوچه
هدیهـ پالک9

قرار نیست همه کرونا بگیرند .مراقبتهای فردی میتواند شانس موفقیت در پیشگیری از کرونا را
افزایش دهد.
شستوشوی مداوم دستها و استفاده از الکل و ضدعفونیکننده قبل از خوردن غذا و لمس دهان
و بینی و چشمها را جدی بگیرید.
ماسک بزنید .حتی وقتی در خودرو شخصی خود هستید.
سیستم ایمنی بدنتان را از طریق مصرف منظم ویتامینهای دی ،سی و کلسیم و میوه تازه تقویت
کنید .از خوردن فستفود و غذاهای آماده بپرهیزید.
اگر اهل ورزش روزانه هستید و ساکن محله سعادتآباد یا اهل لواسان ،این روزها ورزش در فضای
باز را ترک کنید .ورزش در این دو منطقه به دلیلآلودی هوا در روزهای ســرد بیش از سایر نقاط
پهنه شمال ریههای شما را درگیر آالیندهها میکند .برای مبارزه با کرونا به ریههای سالم نیاز دارید.
سیگار و دخانیات ریههای شما را آسیبپذیرتر میکند .پس تا اطالع ثانوی دورش را خط بکشید.
خستگی و اضطراب سیستم ایمنی شما را ضعیف میکند .بنابراین نگرانیها را از خود دور کنید.
تنها در صورت ضرورت از خانه بیرون بروید.
حضور در مراکز درمانی ،آزمایشگاهها و مطبهای پزشــکی شانس ابتال به کرونا را باال میبرد .از
حضور غیرضروری در مراکز درمانی و کلینیکها خودداری کنید و مراجعات غیرضروری را به شرایط
بهتری موکول کنید.

هر عالمتی را به حساب

کــرونا بگذارید

وزارت بهداشت با اعالم وضعیت قرمز در تهران
اعالم کرده اســت هر عالمتی را به حساب ابتال به
کرونا بگذارید و شــرایط قرنطینه خانگی را رعایت
کنید:

تب

عطسه
سردرد وآبریزش
بینی

کم
اشتهایی

اسهال

ضعف

سرفه

درد
عضالنی

درد
تهوع چشمها

تب شدید
سرفه

زمان
مراجعه
به
پزشک
در صورت مشاهده این عالئم به
پزشک مراجعه کنید:

راهنمایی جمعوجور برای روزهایی که
بحران کرونا اوج گرفته است

مرضیه موسوی
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تنگی نفس

ابتــا بــه کرونــا پایــان جهان نیســت

از بین رفتن حس

یایی و چشایی دارد.
بو

کرونا عالئم قطعی مثل تب شدید ،تنگی نفس وخانه قرنطینه کنید:
ن صورت خود را در
گانه استفاده کنید.
در ای
س بهداشتی جدا
ن از سروی
یید.

ن را جداگانه بشو
دا و در صورت امکا
جدا کنید و حتی آ
ستراحت خود را ج
یه اعضای خانواده
محل خواب و ا
ی فرد مبتال را از بق
س
ظروف غذا
ما
از
ه
ان
خ
در
ورت نیاز ب ه تردد
ضدعفونی کنید.
ار تماس فرد مبتال
در ص
یر هها را بعد از هر ب
ور در مراکز درمانی
دستگ
فیف نیازی به حض
مشاهده عالئم خ
ست کرونا نیست.
در صورت
و انجام ت

ک استفاده کنید.

عات گرم بنوشید.
مای
میوه مصرف کنید.
روزانه  ۴واحد
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شنبه  8آذر  1399شماره 780

«گذر فرش برگریزان» حال و هوای بوستان ملت را
عوض کرده است

سنگها نوشتهاند تا نمادهایی که روی آنها
به کار رفته است .شهریار میگوید« :افرادی
فارغ از رنگ ونژاد و جنسیت و قومیت در
این آرامستان دفن شدهاند .یکی از سنگ
قبرها مربوط به یک پرســتار زن اســت و
یکی از قبرها متعلق به کودکی چند ماهه
اســت .نقطه مشترک همگی این است که
زمانی بهعنوان مستشار نظامی یا عضوی از
خانواده دیپلماتها در ایران زندگی کرده
و در این خاک درگذشــتهاند .ممکن است
به مرگ طبیعی مرده باشــند یا در جریان
جنگها جانشان را از دست داده باشند».

سالم نارنجی زیبا!

طرح «گذر فرش برگریزان» در بوســتان ملت یکی از طرحهای شهرداری منطقه  3برای

استفاده شــهروندان از طبیعت زیبای پاییزی در این بوستان است .این روزها که توصیه به
در خانه ماندن میشــود طبیعت زیبای پاییزی این بوستان را از لنز دوربین عکاس همشهری
محله تماشا میکنیم.
عکسها :منا عادل

به قول زنده یاد حسین منزوی ،شاعر درجه یک معاصر،
پاییز دنیای سازش همه رنگهاست .انگار که خدا
قلممویش را برداشته و هر سال تابلوی شگفتانگیزی
خلق میکند.
عکس :راحله عبدالحسینی

آرامستان قلهک ،تنها قبرستان کمیسیون
جنگهای مشترک المنافع در ایران

گورستانی که به دستور
ملکه الیزابت ساخته شد

پاییز هزار رنگ را میتوان یک
جا و در این بوستان مشاهده
کرد و از زیباییهای چشمنواز
آن لذت برد.

مرضیه موسوی
ســال  1339بود که ملکه الیزابت به ایران سفر کرد و وقتی
چشمش به باغ قلهک خورد دستور داد تا در گوشهای از این باغ

«چترها را باید بست زیر باران باید رفت ».هوا معرکه
باشد ،نمنم باران بیاید و درختان باال بلند بوستان ملت
هم دلبری کنند .مگر میشود از اینجا دل کند.

گورستان بینالمللی «کمیســیون جنگهای مشترک المنافع»
را تأسیس کنند؛ گورســتانی که قرار بود به یاد کشته شدههای
جنگهای جهانی در کشــورهای درگیر این جنگ ساخته شود
و مزار مستشــاران و مهاجرانی را که به هر دلیلی دور از وطن
خود جانشــان را از دست داده بودند در خود جا دهد .قبرستان
باغ قلهک تنها گورســتان بینالمللی ایران است که توسط این
کمیسیون تأسیس شده و  538قبر و بنای یادبود در آن به چشم
میخورد؛ قبر افرادی که در فاصله جنگهای جهانی اول و دوم
در ایران کشــته شــده یا جان خود را از دست دادهاند و بعد از
ساخت این قبرستان و افتتاح رسمی آن در سال  1342به اینجا
منتقل شدهاند .متأسفانه طی سالهای گذشته اطالعات نادرستی
از این قبرستان در فضای مجازی منتشر شده که این آرامستان
را بهعنوان قبرســتان متفقین معرفی میکنــد .این گزارش از
تنها قبرستان کمیســیون جنگهای مشترک المنافع در ایران
عکسها :منا عادل

مسیر پیادهروی بوستان جان میدهد برای نرمش صبحگاهی .اما
جذابیتهای این بوستان فقط همین مسیر نیست .تندیس مشاهیر،
مسیر پیادهروی اطراف استخر آب ،زمین بازی کودکان و پوشش
جنگلی همه و همه انتظار شما را میکشد .امیدواریم زودتر شر
کرونا از سر همه ما کم شود تا دوباره همراه خانواده و دوستان
بوستانگردی را از سر بگیریم.
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فراموش نکنید که هنگام پیادهروی با حفظ فاصله
اجتماعی و استفاده از ماسک ،به سالمتی خودتان و
دیگران کمک کنید.

رمزگشایی میکند.

تا قبل از ســال  1339کــه دیوارهای
آجری محوطه قبرســتان را از باغ قلهک
جدا کنند ،اینجا بخشــی از باغ ســفارت
انگلستان بود .تا آن زمان در ایران قبرستان
کمیسیون جنگهای مشترکالمنافع هنوز
ســاخته نشــده بود .این کمیسیون سال
 1917بــا  6عضو اصلی اســترالیا ،کانادا،
هندوســتان ،نیوزیلند ،آفریقای جنوبی و
انگلستان کار خود را آغاز کرد .کشورهای
عضو این کمیســیون تصمیم داشــتند با
ســاخت این قبرســتانها در کشورهای
درگیــر و متأثر از جنگهــای جهانی یاد
این افراد را زنده نگه دارند و تبعات جنگ
را یادآوری کنند« .شــهرام شهریار» مدیر
تارنمای سفرنویس و تهرانپژوه است که از
 10سال پیش مطالعه درباره این گورستان
را آغــاز کرده اســت .او میگویــد« :این
گورستان ســال  1342در ایران گشایش
یافت .بعد از ســاخت اینجــا بود که پیکر
افرادی که بهعنوان مستشــار و نیروهای
نظامــی در فاصله جنگهای جهانی اول و
دوم در ایران ،کشته و سپس در کشورشان
دفن شدند اجسادشان بعد از سال 1339
به ایران برگردانده شد تا در این قبرستان
به خاک سپرده شــوند .در این آرامستان
بیش از  500سنگ قبر به چشم میخورد
و افراد با تابعیتهایی از کشورهای مختلف
مثل لهستان ،روســیه ،هند ،انگلستان در
این قبرستان به خاک ســپرده شدهاند».

یادبودی به سبک ایرانی
ورودی گورســتان بنــای یادبودی به
چشم میخورد که تلفیقی از معماری ایران
در ادوار مختلف را به دوش میکشد .گنبد
فیروزهای شــکل آن نمــادی از گنبدهای
اماکن اسالمی در ایران است و  4گوشه آن
شکل و شمایل اماکن مذهبی زرتشتیان را
به خود گرفته .شــهریار میگوید« :این بنا
تنها یادمانی برای این گورســتان است .با
این حال خیلی از افرادی که نخستین بار
به اینجا میآیند به خاطر معماری خاصی
که دارد تصور میکنند اینجا مقبره شخص
مهمی است .این بنای یادبود در هر کشور
به سبک و ســیاق معماری و فرهنگ آن
کشور ساخته شده و با هم متفاوت است».
7کتیبه بزرگ درست پشت بنای یادبود به
برخی از گورها هم تنها یادمانی برای افراد چشــم میخورد که روی آن اسامی افراد
مهاجر یا مستشــارانی هست که در حوزه
هستند و پیکری در آنها دفن نیست.
جغرافیایی ایرانشهر یعنی ایران و کشورهای
اطراف آن جان خود را از دســت دادهاند و
قوانین جهانی گورستان
سنگ قبرهایی با قد و قوارههای یکسان هرگز نشانی از آنها پیدا نشده است .اغلب
در این گورستان به چشم میخورند .روی این افراد جان خود را در جنگهای جهانی
هرکدام از آنها نشــانی از ملیت افراد و نام از دســت دادهاند و پیکرشــان هیچوقت
و مشخصات آنها حک شده است .شهریار شناسایی نشده است .شــهریار میگوید:
میگویــد« :آرامســتانهای کمیســیون «آرامستان باغ قلهک تنها گورستان رسمی
جنگهای مشترک المنافع مشخصههای کمیسیون جنگهای مشترک المنافع به
شــکل نویــن در ایران
یکسانی دارد و قوانینی
اســت2 .بار در سال در
کــه از ســوی همــه
این گورســتان مراسم
کشــورها پذیرفته شده
اســت .مث ً
ال سنگهای نقطه مشترک همگی این رسمی با حضور مقامات
برگزار میشود و در این
یکدســتی که بهصورت است که زمانی بهعنوان
مراســم که ســفیران و
ایســتاده باالی هر مزار
هر مستشار نظامی یا عضوی
دیپلماتها حضور دارند
نصب شــده .مقابل
ســنگ قبــر باید یک از خانواده دیپلماتها در
به کشته شدههای این
جنگهــا ادای احترام
شاخه گل کاشته شده ایران زندگی کرد ه و در
میشود».
باشــد .همه
قبرستان این خاک درگذشتهاند
آرامســتان بــاغ
باید چمنکاری شــده
قلهــک در ضلع جنوبی
باشد .این قبرستانها در
ندارند و باید با شمشــادهای کوتاه اطراف ســاختمان باغ قلهک و در خیابان شهید
آن حصارکشی شده باشد .البته این قوانین کالهدوز قرار گرفته است .این گورستان تا
در کشــورهای مختلف دستخوش برخی قبل از دهه  30بخشــی از باغ قلهک بود و
تغییرات شده .برای مثال در این قبرستان در اختیار ســفارت انگلستان قرار داشت و
شاهد دیوارهای آجری و در چوبی هستیم ».با مجوز ملکه الیزابت به گورســتان رسمی
سنگ قبرها تفاوتهای جزئی با هم دارند؛ کمیســیون کشورهای مشــترک المنافع
از یادبودهایی که اعضای خانوادهشان روی تبدیل شد.
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رفت و آمد امن و بیدغدغه برای بانوان
ح و پیشنهادات کارگروهها
باشــد .بعد از تصویب طر 
زیــر پلها ،معابر تاریک یا معابری که در معرض دید
به معاونتهــای مربوطه و تصویب طرحها ،اجرای آن
ف هستند.
نیستند به فضاهای بیدفاع شهری معرو 
آغاز میشود .ساماندهی و بهسازی فضاهای بیدفاع
همان فضاهایی که مستعد ریختن زباله ،انجام اعمال
شــهری میتواند امنیت و آرامــش را بیش از پیش
مجرمانه ،زورگیری و سرقت است .گاهی اوقات هم
برای بانوان به ارمغان آورد .خوشبختانه در منطقه ما،
به محلی برای تجمع معتادان تبدیل میشود که امنیت
بانوان از حضور و مشــارکت در فعالیتهای اجتماعی
و آســایش را رهگذران میگیــرد .فضاهای بیدفاع نازنین کاکاوند
شهری برای بانوان مشکلزاست و برای عبور از این مدیر امور بانوان
استقبال میکنند .این موضوع را میتوانیم در حضور
منطقه 2
فعــال زنان در کالسهای آموزشــی که درســراهای
فضاهــا ترس و نگرانی دارند .به همین دلیل طرحی
با عنوان شناسایی فضاهای بیدفاع شهری از سوی شهرداری محله قبل از شیوع کرونا برگزار میشد ،ببینیم .از سوی دیگر
تهران در دستور کار است .در این طرح قرار است که بهزودی بانوان منطقه ما در ویژهبرنامههایی که به مناسبتهای مختلف
کارگروههای مختلفی تشــکیل شــوند و برای شناسایی و رفع در محلههــا برگزار میشــد ،حضور پویا و مشــارکتجویانهای
مشکل اقدام کنند .در منطقه ما نیز مانند دیگر مناطق پایتخت ،داشتند .برنامههای مورد استقبال آنان معموال ًبرنامههای ویژه
3نقطه بیدفاع شهری که از سوی کارگروهها مطرح میشود در آموزشــی بود که با تفریح و ســرگرمی همراه است .از آنجا که
اولویت اصــاح قرار میگیــرد .این کار میتواند معبرســازی اینبرنامههای ویژه بهصورت گروهی برگزار میشد با شیوع
و نورپــردازی بــرای رفع تاریکــی معبر یا اجرای فضای ســبز کرونا اجرای آنان متوقف شد.

میزان برخورداری زنان از امکانات و فضاهای عمومی
تهران به روایت چند تن از بانوان شهر

سهم من
کجاست؟
شهره کیانوشراد

مشارکت
زنان در
فرهنگسراها

«تهران ،شهری برای همه» شعار مدیریت شهری برای اداره شهر تهران است و
این ،یعنی همه شهروندان باید به یک اندازه از تهران و امکانات رفاهی و شهری آن
ســهم داشته باشند .زناندرصد باالیی از جمعیت تهران را شامل میشوند و حضور
در عرصههای فرهنگی و اجتماعی نشان میدهد که آنها هم بهعنوان یک شهروند
باید از امکانات شهری ،ورزشی ،حملونقل شــهری و ...برخوردار باشند وبتوانند
مطالبات خود را در این زمینه پیگیری کنند .اما در شــهری به وسعت تهران تا چه
اندازه از ظرفیت زنان در اداره شهر ،تصمیمگیریها و تصمیمسازیها ،مدیریت مراکز
فرهنگی،سراهای محله و  ...استفاده شده است؟ اینها سؤاالت ما از بانوانی بود که
در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی فعالیت میکنند .پاسخ آنها نشان میدهد
که در این شهر ،زنان و مردان سهم نابرابری در برخورداری از این امکانات دارند.

شهر مردانه
است
در هر کشــور از نظر جنسیت باید ســهمی تقریباً نصف ،نصف میان
زنان و مردان در اســتفاده برابر از همه امکانات کشوری و شهری تعریف
شــود اما آیا واقعاً این مهم در شــهری مانند تهران محقق شــده است؟
«فریبا رکنی» دکترای فلسفه علوم اجتماعی معتقد است که بهرغم تمام
تالشهای اخیر در زمینه پاســخگویی به مطالبات بحق زنان ،متأســفانه
فاصلهای بســیار با کشورهای دیگر و حتی کشورهای همسایه وجود دارد
و کام ً
ال این موضوع محســوس و ملموس است.
بهطــور مثال در بوســتانهای منطقه یک تا چه
اندازه فضاهای ورزشــی یا مسیر دوچرخهسواری
برای زنان مهیا شده است؟ به نظر میرسد مردان
بیشتر از فضاهای عمومی شهر استفاده میکنند
و این تا حدودی ناشی از نگرش مردانه در ساخت
فریبا رکنی
شهرهاست ».او ســاخت بوستانهای بانوان طی
دکترای فلسفه علوم
چند سال اخیر را گام مثبتی در جهت اختصاص
اجتماعی
اســتفاده از فضاهای ســبز به زنــان میداند اما
راهاندازی در چند منطقه از تهران و دسترســی ســخت به این بوستانها
را از دالیل ناشــناخته ماندن این بوســتانها نزد بانوان میداند و اضافه
میکند« :چنددرصد از زنان میتوانند از این فضاها اســتفاده کنند و آیا
این امکان برای همه مناطق فراهم شده است؟ به نظر من چنین فضاهایی
را میتــوان به گونهای طراحی کــرد که همه بانــوان و در همه مناطق
بتوانند از امکانات ورزشــی و تفریحی استفاده کنند .متأسفانه بسیاری از
بانوان محجبه نمیتوانند به راحتی از ســادهترین امکانات ورزشی مانند
وســایل بدنسازی بوستانها استفاده کنند و اگر بخواهند ورزشی گروهی
انجام دهند با محدودیتهایی از نظر فضای ورزشــی روبهرو هستند .اگر
میخواهیم شــهر برای همه باشــد باید فضاهای شهری در هر منطقه به
گونهای باشــد که زنان و مــردان بتوانند بهطور مســاوی از آن امکانات
استفاده کنند».

آگاهی از
توانایی زنان و
مطالبهگری
«نســیم نجیمی» از هنرمندان ساکن منطقه  ۲در پاسخ
به این ســؤال که آیا زنان ســهم برابری با مردان در فضاهای
شــهری دارند میگویــد« :اگر مــا بخواهیم ایــن برابری را
به اســتناد جمعیت تعبیرکنیم که با توجــه به اینکه برابری
نســبی بین جمعیت زنان و مردان هست ،قطعاً زنان و مردان
از فضاهای شهری ســهم برابر ندارند اما اگر بخواهیم برابری
را به اســتناد نیروی کار فعــال در جامعه تعبیرکنیم و فضای
اجتماعــی را در نظر بگیریم و بهعنوان مثال درباره واگنهای
مترو یا اماکن ورزشــی به نظرم تقریباً تقســیم نسبی وجود
دارد .درباره تفکیک فضاهای اختصاصی برای بانوان سؤال من
این است که آیا برای آقایان فضای اختصاصی وجود دارد؟ به
نظرم این نوع نگرش درست نیست و باید فضاهای فرهنگی یا
ورزشــی به گونهای طراحی شود که آقایان و بانوان بتوانند از
آن فضاها به نسبت برابر استفاده کنند ».نعیمی که در زمینه
ســاخت تندیس و در رشته نقاشــی فعالیت میکند شرایط
حضــور برای زنــان در فعالیتهای اجتماعــی را بهویژه طی
2دهــه اخیر مثبت ارزیابی میکند و توضیح میدهد« :از نظر
فرهنگی محدودیتهایــی در جامعه وجود دارد که نمیتوان
منکر آن شــد .البته در دهه اخیر شــرایط از نظر فرهنگی و
ســنتی و نگاه خانوادهها خیلی بهتر شــده و نگرش نهادهای
اجتماعی به حضور زن در جامعه تغییر کرده است .ولی باز هم
به نظرم در زمینه اســتخدام زنان مشکالت و محدودیتهایی
وجود دارد».
واگذاری مسئولیت درحوزه شهر و زیباسازی چه تغییراتی
را میتواند در فضای شهر ایجاد کند؟ نجیمی در پاسخ به این
ســؤال میگوید« :آنچه طی این سالها دیده شده زنان سهم
کمتری در معماری شــهر دارند .اگر در سالهای بعد زنان در

جای خالی
مدیران زن در
سراهای محله
پروژههای شهری و معماری وارد شوند فضای شهری تلطیف
میشود و شاهد شهری شادابتر و رنگیتر خواهیم بود .بانوان
میتوانند در حوزههای زیباسازی ،شهرسازی و فضاهای سبز
موفق عمل کنند .امیدوارم که با استخدام نیروهای تحصیلکرده
و خوشذوق بتوانیم ســالهای آینده فضای شهری تغییرات
ملموسی داشته باشــد .مطالبهگری زنان موضوع مهمی است
و من فکــر میکنم قبل از هر چیزی
زنان باید خودشان به تواناییهایشان
اشراف داشته باشند .در منشور حقوق
شــهری انواع حقوقی که شهروندان
باید بهرهمند شوند بهعنوان یک طرح
مطرح شــده .آیا منشــوری هم برای
نسیمنجیمی
حقوق زنان در نظر گرفته شده است؟
هنرمند ساکن
آیا گفتمان مشــترکی درباره حقوق
منطقه ۲
زنان بهخصوص در جامعه اســامی
وجود دارد؟ آشــنایی زنان از حقوقشان مهم است و نهادهایی
مانند اداره امور بانوان شــهرداری تهران یــا معاونت زنان در
ریاســت جمهوری میتوانند زنان را با حقوق اولیه خود آشنا
کنند .اما هیچکــدام از این نهادها مرجعی بــرای مراجعه یا
مطالبه حقوق زنان به شمار نمیآیند .متأسفانه اغلب بانوان با
حقوق خود آشنا نیستند و به همین دلیل نمیتوانند مطالبات
خود را پیگیری کنند .از طرفی در شورایشــهر هم تصمیمها
و خطمشی کالنشهری مطرح میشود و هیچ سهم مشخصی
بــرای نقشآفرینی در حــوزه زنان در شورایشــهر در نظر
گرفته نشــده است .البته در دستگاههای اجرایی ،شورایشهر
و شهرداریها کمیســیونهای خاصی برای امور بانوان وجود
دارد اما خروجی تأثیرگذاری را شاهد نبودهایم».

«جیــران چوپانــی» یکی از بانوان فعالی اســت که
در ســرای محله گالبــدره به زنان هنرجــو قالیبافی را
آموزش میدهد .او با تأکید بر اهمیتسراهای محله در
ارائه آموزشهای فرهنگــی و هنری به بانوان میگوید:
«ســراهای محله یکی از مراکز مهم هر محله به شــمار
میآیــد و میتواند ارتباط خوبی با اهالــی برقرار کند.
در ایــن مجموعهها آموزشها
رایگان یا با هزینه مناسبی در
اختیار اهالی قرار داده میشود.
اغلب مخاطبانسراهای محله
را بانــوان تشــکیل میدهند.
توانمندســازی زنــان یکی از
جیران چوپانی
برنامههای موفقسراهای محله
کارآفرین
اســت و بانوان با بهرهگیری از
مشــاورههای رایگان این مراکز میتوانند در اســتحکام
خانواده نقــش مهمی ایفا کنند .آنهــا میتوانند با این
توانمندی در حل مشــکالت جامعــه و خانواده موفقتر
باشــند .از آنجایی که زنان هر محله بیشــترین مراجعه
را بهســراهای محله دارند انتخاب مدیر زن میتواند این
تعامل و همکاری را بین سرای محله و بانوان بیشتر کند.
اگر در انتخاب مدیران محله از ظرفیت بانوان اســتفاده
شود ،آنها میتوانند راحتتر با بانوان ارتباط برقرار کنند
و نیازهــا و مطالبات زنان را بهتر درک میکنند .به نظر
من در انتخاب مدیر محله باید به توانمندی افراد توجه
شــود .اینکه بگوییم حتماً زن یا حتماً مرد انتخاب شود
نمیتواند ایده مناسبی باشد .بهتر است در انتخاب مدیر
زن یا مرد توانمندی افراد در اولویت قرار گیرد».

«میترا اصانلو» نویسندهای که در فرهنگسرای آفتاب منطقه  3با کالسهای آموزش
نویسندگی و داستاننویسی نزد اهالی منطقه شناخته شده است میگوید« :اگر بتوانیم
از این ماجرا عبور کنیم که تمام تحمیلها و تلقینهای اجتماعی سعی دارند زن را زن
و مرد را به شــدت مرد جلوه دهند و اشــتراکات انسانی را نادیده بگیرند با روشن بینی
بیشتری میتوانیم مسیری را که یک جامعه پیش پای انسانها میگذارد رصد کنیم .به
همین دلیل ارزیابی میزان مشارکت زنان در امور شهری قابل توجه است .حضور بانوان
را میتوان از 2بعد موقعیتی و احساسی حائز اهمیت دانست .به
نظر میرســد در شرایط فعلی به شدت کمبود این هم اندازه و
هم شــأن بودن زن و مرد در عرصههای مختلف حس میشود.
پرواضح اســت که زن با برخورداری از مهارتهای نرم و لطیفی
که به ذات در گوهر وجــودی خود دارد میتواند خالقیتهای
چشــمگیری را در جامعه مدیریتی به کار بگیرد و باعث ایجاد
میترا اصانلو
تعامل و تعادل در ارتباطات جامعه باشــد .آیــا این فقدان در
نویسنده
ارگانها و سازمانهای ما محسوس نیست؟ این فاصله را چگونه
میتوان از بین برد؟ در این میان ،فرهنگســراها وسراهای محله با سیاستگذاری درست
میتوانند بســتر مناسبی برای گسترش مشارکت و حضور شهروندان بهویژه زنان ایجاد
کنند».
ســراهای محله تا چه اندازه میتوانند در کشــف استعدادهای پنهان بهویژه در میان
بانوان خانهدار مؤثر باشــند؟ اصانلو در پاســخ به این ســؤال میگوید« :سراهای محله
میتوانند با ایجاد شــرایط مناســب و ارائه خدمات ارزان ،مــردم را در امور اجتماعی،
بهداشتی ،فرهنگی و حتی مدیریت بحران ،مسئولیتپذیر و دغدغهمند کنند و مشارکت
بیشــتری بگیرنــد .از طرفــی با ایجاد حس تعلق و تعصب نســبت بــه محله خود ،در
هویتیابی و کشــف استعدادهای پنهان و نامریی کوشــا باشند .این مسئله باعث ایجاد
یکپارچگی ســاکنان منطقه نیز میشــود .و صدالبته که در این شرایط میتوان ارتباط
همســایگی ،اعتقادات و آداب و رســوم هر منطقه و محله را پاس داشت .گمان میکنم
طی ســالهای اخیر میزان مشارکت زنان در عرصههای مدیریتی و نیز در حوزه آموزش
دادن و آموختن ،رشد داشته اســت و امیدوارم که با بهرهگیری از ظرفیت فرهنگسراها
وسراهای محله بتوان در این زمینه موفقتر عمل کرد».

فضاهای
ورزشی کم و
غیراستاندارد
پرداختــن بــه ورزش نه فقط بــرای حفظ
ســامت جسم الزم است بلکه در حفظ سالمت
روح و روان شــهروندان اثــرات غیرقابل انکاری
دارد« .ســارا اعتماد» عضو تیمملی بســکتبال
بانوان و ســاکن محله تجریش معتقد است که
باید فضاهای مختص بانــوان افزایش پیدا کند:
«زنــان نیمی از جامعه
را تشــکیل میدهند و
برخورداری از ســطح
ســامت جســمانی و
روانی باالتر به سالمت
کلــی خانوادههــا و در
سارا اعتماد
نهایت ســامت جامعه
عضو تیمملی
منجر میشــود و این
بسکتبال بانوان
موضوع در سطوح دیگر
جامعه نیز تأثیر میگذارد .البته در زمینه امکانات
ورزشی در فضاهای شــهری مثل دستگاههایی
که در بوســتانها قرار گرفته مشــکالتی وجود
دارد که مهمترین آن غیراســتاندارد بودن برخی
از آنها هم برای زنان و هم برای مردان اســت و
ورزش با این دســتگاهها به جای ایجاد سالمتی
ممکن اســت منجر به آسیبدیدگی افراد بشود.
به هر حال امیدوارم همه این دستگاهها از حداقل
استانداردها برخوردار باشند و شرایط استفاده از
ورزش برای بانوان در فضای باز بیشتر مهیا شود».
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ماسکها راه ارتباط را بستهاند
ناشــنوایان هم از گزند کرونــا و محدویتهای
آن در امان نماندهاند .ماسک زدن اگرچه بهعنوان
مفیدترین روش برای جلوگیری از انتقال ویروس
معرفی شــده اما همیــن ماســکهای کوچک،
ناشــنوایان را از مهمتریــن ابــزار ارتباطیشــان
محروم کرده اســت .ناشــنوایان بــرای گفتوگو
نیاز به لبخوانی دارند ،در حالی که ماســکهای
رایــج در بازار اجازه این کار را بــه آنها نمیدهد.
«شــبنم اهللیاری» یکی از ناشنوایان ساکن منطقه
 3میگوید« :ماســکهایی کــه تقریباً همه مردم
از آن اســتفاد میکنند ،برقــراری ارتباط را برای
ما دشــوار کرده اســت .چند روز پیش به یکی از
ادارههــای منطقه مراجعه کــردم .همه کارکنان
ماســک زده بودند و من نمیتوانستم راهی برای
ارتبــاط با آنهــا پیدا کنم .هرچند دســت به قلم
شــدم و کارم انجام شــد اما در کوچه و خیابان و
خارج از محیطهای اداری این امکان مهیا نیست.
همچنین در مراکز درمانی هم همین مشکل وجود
دارد .یک روز که بــه درمانگاه رفتم ،برای ارتباط
با کادر درمان مشکل پیدا کردم .در اخبار شنیدم
در برخی کشــورها به ناشنوایان ماسک شیشهای
دادهاند .ماسکهای شــفاف و باکیفیتی که برای
ناشنوایان کارآمد است ».اما مشکالت ناشنوایان به
همینجا ختم نمیشود .در قیاس با دیگر معلوالن،
خانهنشــینی آسیبهای روحی بیشتری برای آنها
به همراه دارد .ناشنوایان به دلیل احساس تعلق به
جامعه ناشــنوایان به این اجتماع بسیار وابستهاند.
اکنون که دورهمیها و اجتماعات ناشــنوایان هم
تعطیل شده است آنها از فقدان ارتباط و معاشرت
بــا همزبانهای خود رنج میبــرد .اهللیاری ادامه
میدهد« :پدرم کمشنوا و کارگر ساختمانی است.
او هم این روزها برای برقراری ارتباط دچار دردسر
شــده .اما بسیاری از ناشــنوایان پدر و مادر شنوا
دارند .یعنی در قیاس با جامعه ناشــنوا نمیتوانند
ارتباط قوی و مؤثر با افراد شــنوا برقرار کنند .این
یعنی تنهایی و انزوا حتی در محیط خانه».

معلوالن مراکز شبانهروزی را دریابیم
شرایط برای افراد دارای معلولیتی که در آسایشگاهها و مراکز شبانهروزی زندگی
خیران
میکنند هم مساعد نیست .تا پیش از شیوع کرونا ،اهالی محلههاّ ،
و گروههای هنری با برگزاری برنامههای شــاد و مالقات با آنها ،معلوالن
را تنها نمیگذاشــتند .اما اکنون به دلیل ممنوعیت مالقاتها ،تنهایی و
افسردگی بیش از هر زمان دیگری سراغ این گروه از افراد دارای معلولیت
آمده اســت« .داریوش شــکیبی» مدیرعامل مؤسســه خیریه نگهداری
از معلوالن ذهنی و جسمی بچههای آســمان میگوید« :روزی نبود که
داریوش شکیبی
مدیرعامل مؤسسه
ورزشــکاران ،هنرمندان ،نیکوکاران و اهالی محله به بهانههای مختلف از
خیریه بچههای آسمان
بچههای آسایشگاه سراغ نگیرند .این روزها بچهها سختتر از همیشه لبخند
میزنند و همیشه چش م به راه مهمان هستند .مهمانانی که به دلیل شیوع
کرونا و البته حفظ ســامتی خود بچهها امکان حضور در آسایشگاه را ندارند .اگرچه
مادریاران و پدریاران برای بچهها کم نمیگذارند اما دلتنگی و تنهایی چیزی نیســت
که به این راحتی برطرف شود ».با شیوع کرونا ،مشکالت مالی مراکز نگهداری از افراد
دارای معلولیت هم بیشتر شده است .رعایت پروتکلهای بهداشتی ،تهیه داروهای مورد
نیاز معلوالن و تأمین مواد غذایی که قوای جسمی آنها را تقویت کند ،شرایط را دشوارتر
کرده است .شکیبی ادامه میدهد« :سیستم ایمنی معلوالن در برابر بیماری ضعیف است
و همین مســئله اهمیت تقویت قوای جسمی آنها را در برابر بیماری بیشتر میکند .از
طرف دیگر هزینههای نگهداری بچهها به دلیل رعایت نکات بهداشتی پس از شیوع کرونا
افزایش پیدا کرده است .این روزها اگر امکان مالقات حضوری وجود ندارد اما نیکوکاران
میتوانند با کمکهای مادی و معنوی در کنار معلوالن مراکز شبانهروزی باشند».

معلوالن از کمتوجهی به
شرایط ویژه خود در این
روزهای کرونایی میگویند

تنهاتر از همیشه

نبود صندلیهای مناسب در مترو و بی.آر.تی یا استفاده افراد سالم از آنها،
وجود پیادهروهایی با عرض کم و استفاده از مصالح نامناسب برای ساخت
آنها ،تردد درونشهری را برای افراد دارای معلولیت دشوار کرده بود

حسن حسنزاده

حدود یک سال است که با شیوع ویروس
کرونا و اعمال محدودیتهای کرونایی در شهر،
سبک زندگی افراد دارای معلولیت مثل دیگر
شهروندان تغییر کرده و این گروه از شهروندان
را هم با محدودیتهای بسیاری روبهرو کرده
است .تعطیلی مراکز تفریحی ،فرهنگی و ورزشی
برای جلوگیری از شیوع ویروس ،اگرچه باعث
خانهنشینی شهروندان شده اما آسیبهای دور
ماندن از ورزش ،تعطیلی دورهمیهای دوستانه و
فعالیتهای اجتماعی برای معلوالن بیشتر بوده
است .محدودیتهای استفاده از فضای مجازی و
کمبود محتواهای مناسب برای گروههای مختلف
افراد دارای معلولیت بهویژه معلوالن جسمیـ
حرکتی ،نابینایان و ناشنوایان و پیامدهای
بیتحرکی و دورماندن از ورزش ،اکنون با گذشت
 9ماه از شیوع کرونا ،مشکالت جدی برای این
قشر ایجاد کرده است .در این گزارش پای
درددل افراد دارای معلولیت نشستهایم.

با تعطیلــی مراکز فرهنگی ،تفریحی و ورزشــی،
بســیاری از ورزشکاران و ورزشدوســتان از آمادگی
جسمانی دور شــدهاند اما معلوالن جسمیـ حرکتی
به دلیل نیاز مبرم به ورزش ،بیشــتر از دیگر اقشار از
تعطیلی این مراکز آسیب دیدهاند« .غالمرضارسولی»
کارمند یکی از ادارههای منطقه یک بیش از 25سال
است که ویلچرنشــین شده اما در همه این سالها از
خانهنشــینی پرهیز کرده .اما حدود یک ســال است
کــه او هم مثل دیگر افراد دارای معلولیت جســمیـ
حرکتــی از ورزش و آمادگی جســمی دور مانده .او
از محدودیتهایــی میگوید که پس از شــیوع کرونا
گریبان معلوالن جســمیـ حرکتی را گرفته اســت:
«اگرچــه بیماری فلج اطفال از همــان کودکی توان
پاهایــم را گرفت ولی مــن در تمام این ســالها از
ورزش غافل نبودم .اما با شیوع کرونا و تعطیلی مراکز
ورزشــی همه چیز برای افــراد دارای معلولیت تغییر
کرد .معلوالن جسمیـ حرکتی از ورزش دور شدند و
نخستین نتیجه این بیتحرکی ،ضعف شدید عضالنی
و در نهایت ضعف بدن در برابر ویروس بود ».رســولی
که خودش هم به کرونا مبتال شده بود اما خوشبختانه
با تالش کادر پزشکی ســامتیاش را به دست آورد،
راهکاری ســاده برای ورزش افراد دارای معلولیت در
خانه پیشــنهاد میکند« :پیش از شــیوع کرونا هم
معلوالن جســمیـ حرکتی در شرایط کرونایی بودند.
پیش از این هم نبود صندلیهای مناســب در مترو و

بی.آر.تی ،وجود پیادهروهایی با عرض کم و استفاده از
مصالح نامناسب برای ساخت آنها ،تردد درونشهری
را برای افراد دارای معلولیت دشوار کرده بود .حاال که
سیستم حملونقل تبدیل به یکی از نقاط اصلی انتشار
ویروس شده و مراکز فرهنگی و ورزشی تعطیل است،
نهادهای مســئول میتوانند با هزینه بسیار کم ،لوازم
ساده ورزش در خانه را به دست معلوالن برسانند تا از
بروز مشکالت جسمی بیشتر برای این گروه جلوگیری
شود».
خانهنشینی نابینایان در روزگار کرونا
یکی از شایعترین راههای
انتقال ویــروس کرونا لمس
اجسامی است که به ویروس
آلوده شدهاند .در میان جامعه
افراد دارای معلولیت ،نابینایان
بیش از هر گــروه دیگری به
حس المســه وابستهاند و در
زهراعموقلیمیراخوری
نتیجه بیشتر در معرض ابتال
رئیس هیئت
به بیمــاری قــرار دارند .این ورزشهای نابینایان و
روزها خانهنشــینی و دوری کمبینایان شمیرانات
از فعالیتهــای اجتماعــی،
فرهنگی و ورزشی ،مشکالت بسیاری برای این گروه از
معلوالن ایجاد کرده است« .زهرا عموقلی میراخوری»
رئیس هیئــت ورزشهــای نابینایــان و کمبینایان

شــمیرانات و یکی از کمبینایان منطقه یک میگوید:
«به دلیل آلودگی سطوح به ویروس کرونا ،این روزها
استفاده از مترو ،اتوبوس و ...برای افراد کمبینا و نابینا
غیرممکن است .حتی همین عصایی که نابینایان برای
تردد در شهر به آن وابستهاند به دلیل تماس با سطوح
یک منبع بزرگ آلودگی اســت و استفاده از دستکش
هم به دلیل وابســتگی به حس المسه برای معلوالن
دشوار است .از طرفی عالوه بر تعطیلی مراکز فرهنگی،
همه فعالیتهای ورزشی نابینایان از فوتبال  5نفره و
جودو تا دوچرخهسواری ،کوهنوردی و حتی شطرنج
هم تعطیل شــده و همه نابینایان خانهنشین شدهاند.
اگرچه شهرداری چالشهایی مثل تهیه فیلم کوتاه از
فعالیت ورزشی در خانه برای افراد دارای معلولیت در
نظر گرفت اما این چالش به دلیل ارائه نشدن آموزش
صحیح حرکات ورزشــی برای معلوالن ،مناســب و
کارســاز نبود ».میراخوری ادامــه میدهد« :هرچند
تنهایی و دوری از فعالیتهای اجتماعی ،آســیبهای
متعددی برای معلوالن داشت ولی استفاده از ظرفیت
فضای مجازی برای بدنســازی نابینایان کمک بزرگی
به این گروه بود .شــهرداری منطقه یک با کمک یکی
از مربیان حرفهای بدنســازی فایلهــای صوتی ویژه
بدنسازی تهیه کرد و در اختیار ما قرار داد تا به دست
نابینایان و کمبینایان برســانیم .این فایلهای صوتی
و فایلهای صوتی آموزش شــطرنج با استقبال خوب
نابینایان و کمبینایان روبهرو شد».

فراموششدگان فضای مجازی
اگرچــه از زمان شــیوع ویروس کرونا بســترهای
مناســب برای استفاده از فضای مجازی و آموزشهای
آنالین در حوزههای مختلف فراهم شــده اســت اما
انگار افراد دارای معلولیت و بهویژه نابینایان در دســته
فراموششدگان قرار گرفته و از ظرفیت فضای مجازی
محروم ماندهاند .رسولی از ناکامی در برگزار مسابقات
شطرنج آنالین برای نابینایان میگوید« :هنوز در فضای
آنالین زیرســاختهای مناســب برای نابینایان مهیا
نیست .هر سال با همکاری تربیتبدنی شهرداری ،یکی
از مناطق شهرداری تهران از مسابقات شطرنج نابینایان
میزبانی میکرد .مسابقاتی که عالوه بر جنبه ورزشی
و تقویت روحیه این قشر ،برای برخی از نابینایان یک
منبع درآمد محسوب میشد .با شیوع کرونا و تعطیلی
مســابقات حضوری تصمیم گرفتیم این مسابقات را
بهصــورت آنالین برگزار کنیم .امــا به دلیل همکاری
نکردن نهادهای مختلف و فراهم نشدن زیرساختهای
مناسب در فضای مجازی ،نابینایان و کمبینایان از این
مســابقات هم محروم شدند .مسابقاتی که حداقل در
این شرایط میتوانست مرهمی بر تنهایی این گروه از
نابینایان و کمبینایان باشد».

یک روز در دل طبیعت
تعطیلی مراکز فرهنگی و ورزشــی
عالوه بر محــروم کردن افــراد دارای
معلولیت از فعالیتهــای بدنی مهمترین
پایگاههــای دورهمی این گروه از جامعه را هم به
تعطیلی کشــانده است« .ســتار افزا» دبیر کانون
معلوالن و یکی از کمبینایان منطقه یک میگوید:
«سالنهای ورزشی فقط محلی برای فعالیت بدنی
و تمرینات ورزشــی معلوالن نبود .این ســالنها
یکی از مهمترین پایگاههای دورهمی و ارتباطات
اجتماعــی معلوالن به شــمار میرفت .حاال همه
سالنهای ورزشی تعطیل شــده است و بسیاری
از معلوالن خانهنشین شدهاند .از طرفی بازارچهها
و مراکــزی که افراد دارای معلولیت ،محصوالت و
صنایعدستی تولیدیشان را عرضه میکردند و با
جامعه در ارتباط بودند هم تعطیل شــده است».
افــزا ادامه میدهــد« :مدتی پیش بــا همکاری
اداره سالمت و مشــارکت هیئت ورزش نابینایان
شــمیرانات شــرایطی فراهم کردیم تا گروهی از
افراد دارای معلولیــت با رعایت همه پروتکلهای
بهداشــتی چند ســاعت از فضای سبز و طبیعت
دربند اســتفاده کنند .اگرچه تعداد معلوالنی که
در این برنامه حضور داشــتند کم بود اما این کار
خیران و تشــکلهای مختلف
میتواند با حمایت ّ
بهصورت جدیتر پیگیری و اجرا شود».

کرونا و کودکان اوتیسم
کرونا برگزاری کالسهای گفتاردرمانی ،کاردرمانی
و توانبخشــی کودکان اوتیسم و معلوالن ذهنی را هم
با مشــکالت بســیاری مواجه کرده است .محدودیت
پذیــرش مراجعهکننده در مراکــز خصوصی و مراکز
زیرنظر سازمان بهزیستی به دلیل رعایت پروتکلهای
بهداشــتی ،این گروه را از حضور در کالسها محروم
کرده است« .اســحاق محمدی» دبیر کانون معلوالن
منطقه  3میگوید« :بیش از نیمی از حدود  150معلول
تحت پوشــش کانون را کودکان اوتیســم و معلوالن
ذهنی تشــکیل میدهند؛ کودکانی کــه برای حفظ
ت گفتاری نیاز به حضور مستمر
ب مهار 
ی و کس 
توانای 
در کالسهــای گفتاردرمانی ،کاردرمانــی و ...دارند.
اما متأســفانه تعطیلی و اعمال محدودیت در پذیرش
مددجویــان در مراکز خصوصی و دولتی ،مشــکالت
بســیاری برای آنها ایجاد کرده اســت .به دلیل ضعف
سیســتم ایمنی این افراد دارای معلولیت ،خانوادهها
نمیتوانند برای رفتوآمد به مراکز توانبخشی از وسایل
حملونقل عمومی استفاده کنند .در نتیجه اگر خودرو
شخصی نداشته باشــند از عهده هزینه سرویسهای
خصوصــی برنمیآینــد .هزینــه مربــی خصوصی
گفتاردرمانی و کاردرمانی هم از توان خانوادهها خارج
است .کانون معلوالن در 2مرحله بستههای بهداشتی
به دست این خانوادهها رسانده اما جامعه معلوالن این
خیران نیاز دارند».
روزها بیشتر از قبل به کمک ّ
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راهکار کاربردی
برای کمک به معلوالن

محدودیتهای کرونایی ،مشــکالت بسیاری
برای افراد دارای معلولیت ایجاد کرده و زمینهساز
انزوا و تنهایی گروههای مختلف آنها شده است.
با وجود ایــن ،راهکارهای متعددی برای کاهش
مشکالت این قشر وجود دارد به تعدادی از این
راهکارهــا که از درددل معلوالن برآمده اســت
اشاره میکنیم.

1ـ به دلیــل تراکم جمعیت و احتمال باالی
انتقال ویــروس در اتوبوس ،مترو و ...افراد دارای
معلولیت مجبورند از ســرویسهای حملونقل
خصوصی که بسیار هزینهبر است استفاده کنند.
شهرداری و دولت میتوانند با امضای تفاهمنامه،
یک بســته حمایتی برای اســتفاده افراد دارای
معلولیت از تاکسیهای اینترنتی در نظر بگیرند؛
به گونهای که بخشــی از یارانه را دولت پرداخت
کند ،بخشــی را خود فرد و بخشــی هم توسط
تاکسیهای اینترنتی تخفیف داده شود.
2ـ تأمین هزینــ ه حملونقل و فراهم کردن
شــرایط برای یــک گردش روزانــه در طبیعت
بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی از جمله
راهکارهایی اســت که بر حس تنهایی معلوالن
مرهم میگذارد.
3ـ از آنجایــی که بســیاری از افــراد دارای
معلولیت از ســادهترین لوازم ورزشــی در خانه
خیــران و گروههای مــرد م نهاد
بیبهرهانــدّ ،
میتوانند با همکاری ســازمان بهزیستی ،مراکز
توانبخشی ،کانونهای معلوالن شهرداری مناطق
و ...از وضعیت جسمی افراد دارای معلولیت تحت
پوشش مطلع شوند و تجهیزات اولیه ورزش در
خانه را برای این قشر مهیا کنند.
4ـ در شرایطی که به مدد فضای مجازی هر
لحظه اخبار مرتبط با ویــروس کرونا در اختیار
مردم قرار میگیرد ،ناشــنوایان و نابینایان برای
دسترســی به این محتــوا کار آســانی ندارند.
صداوســیما با اختصاص زمان بیشــتر به اخبار
ناشنوایان و اســتفاده از راهنمای زبان اشاره در
برنامههای مرتبط با کرونا میتواند در این زمینه
پیشگام شود.
5ـ مربیــان رشــتههای مختلف ورزشــی
میتوانند با تولید محتوای صوتی ،راهنمای این
قشــر شوند و شرایط ورزش در خانه را برای این
گروه از معلوالن مهیا کنند.
6ـ کارگاههای تولید ماســک بخشی از توان
خود را به تولید ماســکهای شیشــهای برای
معلوالن اختصاص دهند.
7ـ مراکــز درمانــی و ادارههایی که مراجعه
کنندگان بســیار دارنــد از افراد آشــنا به زبان
اشاره و مجهز به ابزار حفاظتی استفاده کنند یا
ماسکهای طلقی در اختیار اعضای کادر درمان
قرار بدهند تا بیماران ناشنوا و کمشنوا بتوانند با
لبخوانی ،ارتباط الزم را با پزشکان و پرستاران
برقرار کنند .حداقل یک نفــر در ادارههایی که
مراجعهکننده زیاد دارد یا در مراکز درمانی ،این
ماسکها را داشته باشد.
8ـ در هر فروشــگاه زنجیــرهای یک همیار
معلول مســتقر شــود تا عالوه بــر راهنمایی و
همراهی آن فرد ،نوشتهها و قیمتهای روی هر
محصول را برای افراد نابینا بخواند.
9ـ در همه ادارهها ،بانکها و مراکز پرمراجعه،
در کنار اطالعیهها و پوسترهای مربوط به کرونا،
فایل صوتی قابل پخش هم وجود داشته باشد.
10ـ این روزها نیکوکاران و گروههای مردمنهاد
بیش از گذشته هوای مراکز نگهداری از معلوالن
را داشته باشند .زیرا به دلیل ضعف سیستم ایمنی
افراد دارای معلولیت الزم است این مراکز بیشتر از
قبل قوای جسمی معلوالن را تقویت و برای تأمین
مواد ضدعفونیکننده هزینه کنند.
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صاحب امتیاز :مؤسسه همشهری
ی علیپور
شورای سردبیری :مهد 
سروش جنابی
زکیه سعیدی

تحریریه :شهره کیانوشراد /زهرا کریمی
مرضیه موسوی /راحله عبدالحسینی
سحر رمضانعلیپور /حسن حسنزاده

مدیر هنری :کامران مهرزاده
صفحهآرایی :محمدرضا محمدیتاش /علی حسنی  /میالد رفاقتی
فائزه توکلی
حروفچینی و تصحیح :منیژه خسروآبادی /اعظم آجوربندیان /فهیمه شیرازی

نشانی :خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک 14کد پستی 196665338 :صندوق پستی 19666-45956 :تلفن 23023100:دورنگار23023488:

هویت
پیشخوان
گپ با مسئول
«حمید محمودی»
شهردار ناحیه  2منطقه یک:

احیای بافتهای فرسوده به
بهترین نحو ممکن
پروژه بازآفرینی شــهری پایدار با رویکرد خانه
دوستدار محیطزیست یکی از پروژههای مهمی
که در منطقه یک در حال اجراســت است .این
طرح در  5ســاختمان بلندمرتبه در محلههای
ناحیه  2منطقه یک در حال انجام اســت و اخیرا ً
برای نخســتین بار با تجمیع  5پالک ریزدانه در
محله زعفرانیه طرح دوباره اجرایی شــد .برای
آشــنایی با اهداف طرح بــا «حمید محمودی»
شهردار ناحیه  2منطقه یک گفتوگو کردهایم.

زهرا کریمی

سرنوشت تلخ حمام  500ساله ناران
روزگاری که هنــوز در خانهها حمام اختصاصی وجود نداشــت ،یکی از جلوهگریهای
معماران قدیم ســاخت گرمترین ،زیباترین و بزرگترین حمام بود .حمام قدیمی ناران سال
 1382با شــماره ثبتی  374 .10در فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده است .این حمام هم
مانند حمامهای دوران اسالمی پایینتر از سطح زمین ساخته شده تا گرمای موجود در آن،
حفظ و هم آبهای ســطحی و جاری در مخازن جمعآوری شود« .ناصر پازوکی» نویسنده
کتاب «آثار تاریخی شــمیران» درباره این حمام نوشته است« :مصالح به کار رفته در حمام
ناران ســنگ الشه ،مالت گل آهک و ســقف آن دارای طاق ،تویزه و گنبدهای عرقچین و
قوسهای جناغی اســت .این حمام تاریخی به جا مانده از دوران صفویه اســت و تا مدتی
قبل هم اهالی لواســان از آن اســتفاده میکردند و چندین بار مرمت شده است .اما اکنون
مورد بیمهری قرار گرفته و اگر همینطور پیش برود باید شــاهد تخریب آن باشیم ».این
گرمابه تاریخی میتواند با تغییر کاربری به یک پاتوق فرهنگی ،علمی و تفریحی برای اهالی
تبدیل شود.

این طرح در چه محلههایی اجرا شــده
است؟
اکنــون طــرح در  5ســاختمان در محلههــای
زعفرانیــه ،اویــن و ولنجک در حال انجام اســت.
معموالً طــرح در ســاختمانهای بلندمرتبهای که
تعداد خانــوار در آن بیش از  20واحد باشــد اجرا
میشود.
امیدواریم با توســعه چنیــن پروژههایی و الگو
قرار گرفتن آنها شــاهد بازآفرینی شهری پایدار در
نقاط ناکارآمد در شهر باشیم تا بافتهای فرسوده به
بهترین نحو ممکن احیا شوند.
در این ساختمانها چه کارهایی صورت
میگیرد؟
در ساختمانهای دوستدار محیطزیست یا سبز
فعالیتها با هدف مدیریت انرژی انجام میشود.
نصب پنلهای خورشــیدی برای تأمین40درصد
گرمایش ســاختمان ،نصب پنجرههــای دوجداره،
نصب برق هوشــمند ،استفاده از سیســتم آبیاری
قطــرهای برای فضای ســبز در حیاط و پشــتبام،
نصب مخزن جمعآوری آبهای سطحی و بارشها،
مدیریت پساب فاضالب ،اجرای طرح کاپ و استفاده
از مصالح فلزی برای اسکلت ساختمان از مهمترین
آنهاست.
خوشبختانه مشارکت مردم برای این ساختمانها
تاکنــون خوب بــوده و با توجــه بــه نتایجی که
در ســاختمان برای ســاکنان خواهد داشت شاهد
استقبال از خانههای دوستدار محیطزیست خواهیم
بود.

هنر و معماری

نمایشگاه مجازی تخصصی کتاب با
عنوان «هنر و معماری» در فرهنگسرای
ارسباران برگزار میشود .این نمایشگاه
تخصصی با موضوع هنــر و معماری با
 11اثر تــا  15آذر ماه در کتابخانه هنر
در فرهنگســرای ارســباران برپاست.
عالقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه
مجازی میتوانند به صفحه اینستاگرام
فرهنگســرای ارســباران بــه نشــانی
@ farhangsara_arasbaran
مراجعه کنند.

آوای سالمت

سلسله نشستهای مجازی با عنوان
«آوای ســامت» با حضور کارشناسان
طب سنتی در فرهنگسرای آفتاب برگزار
میشــود .هدف برپایی این نشســتها
قطع زنجیره ویروس کرونا و آشــنایی
شــهروندان با گیاهــان دارویی و اثرات
این گیاهان در باال بردن قدرت سیستم
دفاعی بدن است .عالقهمندان میتوانند
برای کســب اطالعات بیشتر به صفحه
مجازی فرهنگســرای آفتاب به نشانی
 aftabfarhangsaraمراجعه کنند.

درباره اهداف طرح بازآفرینی شهری پایدار با
رویکرد خانه دوستدار محیطزیست توضیح دهید؟

ایــن ناحیــه منطقه6 ،
محلــه شــامل محلههای
زعفرانیــه ،محمودیــه،
ولنجک ،درکه ،کوهســار،
هزارســنگ و اویــن دارد.
بافــت ناحیه بــه  2بافت
ســنتی و مدرن تقســیم
میشــود .برخی از محلهها
ماننــد درکــه ،کوهســار،
هزارســنگ و اوین بافتی کوچه باغی قدیمی دارند
و در مقابل محلههای ولنجک ،زعفرانیه و محمودیه
بافتی شهری دارند.
بنابرایــن به دلیــل ظرفیتهایی کــه برخی از
محلهها دارند اجرای طرح با هدف بازآفرینی شهری
پایدار به سود محیطزیست امکانپذیر است.

خبر فرهنگی

دید خالق

گردشگری

برج پرچم
اگر به پرچمهای نصب شده در خیابانها و میدانهای بزرگ شهر دقت کرده باشید شاید
بلندی میله پرچم و بزرگی پارچه برخی از آنها توجهتان را به خود جلب کرده است .برج پرچم
مجموعه گردشــگری عباسآباد با ارتفاع 150متر ،پارچهای در حدود هزارمترمربع دارد و با
158پله از بزرگترین برجهای پرچم پایتخت است.
این پرچم در محدوده بین بزرگراههای همت ،حقانی و مدرس واقع شده و سکوی این برج
با توجه به مساحت و محدوده مناسب حتی در این روزهای کرونایی که فاصلهگذاری اجتماعی
رعایت میشــود پاتوقی برای ورزشکاران ،عکاسان و گردشــگران است .سکوی برج 2مسیر
پلهنوردی دارد؛ یکی از ســمت باغ کتاب و دیگری از ســمت پل طبیعت .معموالً گردشگران
پلههای مسیر پل طبیعت را انتخاب میکنند.
این پرچم در منطقه  3نصب شده است اما به دلیل ارتفاع زیاد و قرار گرفتن در روی بلندی
از مناطق اطراف قابل دیدن اســت .سکوی برج بهترین مکان برای تماشای شهر و عکاسی از
ارتفاعات تهران و مناطق اطراف است.

آموزش آنالین فنون عکاسی با عنوان
«دید خالق» با حضور عکاسان برجسته
در فرهنگسرای ابنسینا برگزار میشود.
این دوره به آموزش عکاســی در فضای
مجازی با دوربین هوشــمند اختصاص
دارد .از ویژگیهای برجسته این برنامه
یادگیری عکاســی در خانه و ســرعت
یادگیری عکاســی بهصورت مجازی و
غیرحضوری اســت .عالقهمندان برای
ثبتنام در این دوره میتوانند با شماره
 88366366تماس بگیرند.

مسابقه طبیعت و کتاب

مســابقه عکاسی «طبیعت و کتاب»
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در
فرهنگسرای فشم برگزار میشود .اهالی
منطقــه روبار قصران برای شــرکت در
این مســابقه میتوانند با موضوع کتاب
در طبیعت با دوربین موبایل یا دوربین
عکاسی عکسبرداری کنند و عکسها را
با نام و نام خانوادگی و نام پدر تا  11آذر
ماه به نشــانی تلگرام مدیر فرهنگسرای
فشم  @ salehi8ارسال کنند.

