
معاون شهردار منطقه 12 
از راهكارهاى ارتقاى كيفيت زندگى مى گويد

مشاركت اهالى؛
رمز آسايش محله

توسعه زندگی شهری، با افزايش ساخت و ساز بناهای سربه فلک کشيده، 
گســترش محله ها و به دنبــال آن افزايش روزافزون جمعيت شــهری 

پيگيری می شود؛ جمعيتی که بهره مندی از زندگی...
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همسايه ما در محله هاشمى، استارت آپ كارآفرينى 
براى اتباع و مهاجران افغانستانى راه اندازى كرده است

«زرقونه سازگار» همسايه ما در محله هاشمی با راه اندازی استارت آپ 
«پوهنتــون ذوق» برای اتبــاع و مهاجران افغانســتانی کارآفرينی 

کرده است. زرقونه سال ۱۳۷۲ در ايران و از پدر و مادری...

با «افغان دكان» 
صاحب كسب و كار شو! 

ديدار با رزمنده ديروز و فرمانده امروز بسيج محله هالل احمر كه 
به مقابله با آسيب هاى اجتماعى برخاسته است

 از اهالی قديمی محله هالل احمر است. تمام عمرش را در 
کوچه پســکوچه های اين محله سپری کرده، قد کشيده و 

قصه های محله  را، از قصه...

خانوادگى 
يك گردان بوديم!

صفحه ۱۲

نخستين پارك تهران كجاست؟
امين الدوله، نخستين قلمرو 
سبز عمومى بوده كه اكنون اثرى از آن نيست

ديدار با رزمنده ديروز و فرمانده امروز بسيج محله هالل احمر كه 

 هالل احمر است. تمام عمرش را در  هالل احمر است. تمام عمرش را در 
 اين محله سپری کرده، قد کشيده و  اين محله سپری کرده، قد کشيده و 

 ما در محله هاشمی با راه اندازی استارت آپ  ما در محله هاشمی با راه اندازی استارت آپ 
 ذوق» برای اتبــاع و مهاجران افغانســتانی کارآفرينی  ذوق» برای اتبــاع و مهاجران افغانســتانی کارآفرينی 

صاحب كسب و كار شو! صاحب كسب و كار شو! 
صفحه ۱۰صفحه ۷

صفحه ۵
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بــه منظور حفــظ و نگهدارى 
2هــزار و 635 درخــت چنار 
خيابــان ولى عصر (عج) كه در بخش 
مركزى تهران قــرار دارند، مركز تام 
شــهردارى منطقه 11 بــراى انجام 
تحقيقــات علمى با دانشــگاه تهران 
همكارى مى كند. شهردار منطقه 11 
با بيان اين كــه 4كيلومتر از خيابان 
ولى عصــر (عــج) با 2 هــزار و 635 
درخت چنار در محدوده اين منطقه 

قرار دارد، از آغاز همكارى مركز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضاى سبز اين 
منطقه با دانشگاه تهران براى انجام تحقيقات علمى و ارائه مقاالت ISI به 
مجالت علمى معتبر خبر داد. «نصراهللا آباديان» در اين باره گفت: « دكتر 
متشرع زاده، عضو هيئت علمى دانشــگاه تهران، به همراه ساير استادان و 
دانشجويان كارشناسى ارشد از درختان روتبال و كهنسال خيابان ولى عصر 
(عج) بازديد كردند.» او اضافه كرد: «در اين همكارى، درختان كهنسال و 

درختان روتبال باالى 10 سال و نيز 
نهال هاى چنار موجود در اين خيابان 
مــورد توجه قرار گرفــت.» به گفته 
شــهردار منطقــه 11، در تحقيقات 
مذكــور تالش بر اين اســت كه يك 
تقويم تغذيه اى مناسب براى درختان 
به صورت واحد ارائــه و راهكارهايى 
براى كاشت گونه هاى گياهى پاالينده 
خاك به منظور كاهش آلودگى هاى 

خاك ارائه شود. 
در راستاى حفاظت از خيابان تاريخى ولى عصر (عج) رسيدگى به وضعيت 
درختان چنار اين خيابان به خصوص چنارهاى قديمى و ارزشــمند در 
دستور كار شــهردارى تهران قرار گرفته است به اين منظور شهردارى 
منطقه 11 مسئوليت بررسى و آسيب شناسى درختان در معرض خطر 
را عهده دار شده است. درختان چنار خيابان وليعصر (عج) به عنوان يكى  
از هويت هاى اصلى اين خيابان از ديرباز مورد توجه همگان بوده است.

تيتر يك

 حفاظت از چنارهاي خيابان ولى عصر(عج) با همكاري دانشگاه تهران

« سمفونى پاييز» در بوستان هفت چنار
جشــنواره «سمفونی برگ های پاييزی» در بوستان هفت چنار برای ايجاد شادابی و نشاط 
و بهره مندی شهروندان از مناظر زيبای پاييز برگزار می شود. مدير اداره امور بانوان شهرداری 
منطقه ۱۰ با اعالم اين خبر گفت: «اين جشنواره با رعايت پروتکل های بهداشتی از ۲۵ آبان تا 
۳۰ آذرماه، مصادف با شب يلدا، برای شهروندان تکه دهم پايتخت در بوستان هفت چنار برگزار 
می شــود.» به گفته «نرگس مظاهری»، اين جشنواره با هدف فراهم آوردن فرصت پياده روی 
برای شــهروندان روی انبوهی از برگ های پاييزی تدارک ديده شده است و به همين منظور 

بوستان هفت چنار برای پذيرايی از شهروندان و اجرای اين جشنواره آماده سازی می شود.

تمديد دومين جشنواره نقاشى كودكان تهران
دومين مســابقه نقاشــی کودکان تهــران با عنوان 
«شهری که من از پشــت پنجره خانه مان دوست دارم 
ببينم» تمديد شد. معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
منطقه ۱۰ با اعالم اين خبر افزود: «اين مسابقه از سوی 
اداره کل آموزش های شــهروندی و با مشــارکت کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان برای کودکان گروه 
ســنی ۴ تا ۱۴ سال برگزار می شود و مهلت ارسال آثار 
در آن تا ۱۵ آذرماه تمديد شــد.» هدف از برگزاري اين 
مسابقه، پرورش قوه خالقيت و ابتکار و همچنين استفاده 
از نظرات و ديدگاه های اقشــار مختلف است. به گفته «محمد سعدی باصری»، عالقه مندان 
برای شــرکت در اين مسابقه مجازی می توانند آثار خود را به صورت الکترونيکی و از طريق 

لينک http://neweforms.tehran.ir/Form-Painting-contest  ارسال کنند.

چهره
«نازنين زهرا اميرى» 

مؤلف 6 كتاب زيست شناسى:
داشتن انگيزه 

راهگشاست

يادداشت

«بسيج» از محله
براى محله

«بسيج» نامی اســت آشنا که از ۴۰ سال 
پيش، يعنی درســت از ســال ۵۷، در دايره 
واژگان فارســی زبانان پرکاربرد شــده است. 
بســيج پس از انقالب اســالمی بــه حرکتی 
مردمــی و داوطلبانه اطالق می شــد که آن 
روزگار در محله هــا شــکل گرفتــه بود و در 
غياب ســاختارهای دولتی که ديگر اثری از 
آن نبود، به رتق و فتق کارها می پرداخت؛ از 
امور انتظامی گرفته تا توزيع کاالهای اساسی 
و نظارت بر پخش مايحتاجی که توليدشــان 
کاهش پيدا کرده بود مثل شير ، روغن و کره. 
در عين حال،  بســيج باز هــم به نوعی ديگر 
از مشــارکت های داوطلبانه گفته می شد که 
رويکردی کمک رسان در خارج محله داشت و 
به نام بسيج سازندگی شناخته می شد. به هر 
روی، بسيج در مفهوم کلی، همه فعاليت های 
مردم نهاد را شامل می شد که در محله ها و از 

محله ها شکل می گرفت. 
با شعله ور شدن زبانه های جنگ در مرزهای 
غربی، همه نظر و نگاه مردم به تهديد بزرگ 
تماميت ارضی کشورمان معطوف و نيروهای 
مردمی برای رفع اين تهاجم بسيج شدند. آنها 
که توان رزم داشــتند، آموزش نظامی ديدند 
و از پايگاه های محلی بــه خطوط نبرد اعزام 
شــدند. در طول هشت ســال دفاع مقدس، 
دالورانه جنگيدند و زخم برداشــتند و خون 
دادند. پالک حک شــده بــر کوچه و خيابان 
محله ها کمترين شــاهد اين مدعاســت. آنها 
که توان و امکان جنگ نداشــتند  در محله ها 
به تدارک و پشــتيبانی رزمندگان پرداختند. 
در اين دوره نيز هســته همه اين فعاليت های 

افتخارآفرين در محله ها بود.
حدفاصل پايان جنگ تا قبل از شيوع کرونا  
کم نبودنــد گروه های جهادی کــه با همان 
فرهنگ و منش ، عرصه هــای مختلفی چون 
ســاخت خانه برای محرومان ، واکسيناسيون، 
آمارگيری و کمک رسانی به روستاهای محروم 
به منظور فقرزدايی را انتخاب کردند. اما ورود 
بيماری همه گير به کشور همچنين تنگناهای 
اقتصادی به واســطه تحريم های همه جانبه، 
جغرافيا و رويکردی جديد به بسيج شناساند 
و آن محدوده نام آشــنايی به نــام محله بود. 
کارگاه هــای توليد ماســک و گان و آبميوه 
طبيعی در محله ها برپا شد و خسارت ديدگان 
کرونا و کسانی که مشکل معيشتی پيدا کرده 
بودند شناســايی و کمک هــا محله به محله 

توزيع شدند.
اخيراً خبر رســيد که يکــی از پايگاه های 
بســيج جنوب شــهر عالوه بــر فعاليت های 
نهادهای  با همراهــی  کارگروهی  يادشــده ، 
شــهری با هدف شناســايی دقيق تر مشکل 
محله هــا تشــکيل داده و محل هايی را برای 
مراجعه ســاکنان تعيين کرده اســت. انگيزه 
و دليل، کرونا باشــد يا تحريم و فشــارهای 
معيشتی  مهم نيست، بلکه اين رويکرد فرصتی 
پيش می آورد که مثل دهه ۶۰ پويايی، همدلی 
و همبستگی را به محله ها هديه داد تا دوباره 
محله جان و روح تازه ای بگيرد و همسايه ای 
شــرمنده نــان و خوراک و بهداشــت اهل و 

عيالش نماند.

گشت زنى براى انتقال بى خانمان ها به گرمخانه ها
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۷ از حمايت و 
ساماندهی افراد بی سرپناه و بی خانمان با توجه به سرمای 
هــوا در اين منطقه خبر داد. «فائــزه دولتی» گفت: «با 
توجه به آب و هوای زمستانی و شيوع ويروس کرونا، اداره 
خدمات اجتماعی اين منطقه با همکاری ساير دستگاه ها، 
همگام با دستورالعمل های بهداشتی ستاد مقابله با ويروس 
کرونا برای جلوگيری از سرمازدگی و فوت احتمالی افراد 
بی خانمان، بی ســرپناه و کارتن خواب و ســاماندهی آنها 
طرح "زمســتان گرم" را اجرا کــرد.» وی ضمن تأکيد بر 
حفظ کرامت انسانی افراد بی ســرپناه و بی خانمان منطقه ۷ و ضرورت رسيدگی و ساماندهی 
آســيب ديدگان اجتماعی گفت: «طرح ساماندهی افراد آسيب ديده اجتماعی با عنوان زمستان 
گرم از ۲۷ آبان سال جاری آغاز شده و در اين طرح تا پايان سال با گشت زنی شبانه روزی نسبت 

به شناسايی بی سرپناهان و انتقال آنها به گرمخانه اقدام می شود.»

رشــته  بــه  دبســتان  دوران  از   
زيست شناســى و مطالعه روى اعضاى 
بدن انسان عالقه مند بودم. همين عالقه باعث 
شد تا كتاب هاى بيشترى درباره بدن انسان 
بخوانــم و به كمك مادرم كه مولف اســت، 
كتاب بنويسم. در زمينه نانو هم مطالعات و 
تحقيقات فراوانى داشــتم. از ســال هشتم 
مطالعاتم را روى رشــته نانو جدى تر دنبال 
كردم، اما براى رســيدن به موفقيت و كسب 
رتبه هاى علمى تحصيلى  فقط درس خواندن 
در يك مدرســه خوب معيار نيست. مدرسه 
فقط 20 درصد در جهت دهى و ايجاد انگيزه 
براى پيدا كردن مســير صحيــح تحقيق و 
پژوهش هاى علمى اثرگذار است. 80 درصد 
راه بــه خــود دانش آموز و پشــتكار او براى 
رســيدن به موفقيت و هدفش بستگى دارد. 
براى مثال، دانش آمــوزان زيادى در مدارس 

نمونه و تيزهوشان سال   ها مشغول 
تحصيل هستند، اما چند نفر از 
آنها مى توانند در زندگى، كار و 
تحصيل موفق باشند و مدارج 
باالى علمــى را طي كنند؟ 
پــس قبــل از هــر چيــز 

خودش  بايد  دانش آمــوز 
انگيزه، عالقه و هدف 

و  تحصيل  بــراى 
داشــته  پژوهش 

باشد.

سروش جنابى
دبير تحريريه

مجله خبرى مجله خبرى

مركز مهارت آموزى كوثر منطقه 7،  كارآفرين برتر سال شد
مديــر اداره بانوان منطقه ۷ از برگزيده شــدن مرکز مهارت آموزی 
کوثر از ســوي اداره کل امور بانوان شهرداری به عنوان کارآفرين برتر 
سال ۹۹ خبر داد. «الهه سادات بدری» با اعالم اين خبر افزود: «مراکز 
مهارت آموزی کوثر با هدف آموزش، توانمندســازی و ايجاد اشــتغال 
و درآمد پايدار برای زنان سرپرســت خانوار، فرزندانشــان و نيازمندان 

منطقه راه اندازی شده است.» بدری در ادامه گفت: «اداره بانوان منطقه 
۷ در ســال ۹۹ اقدام به راه اندازی و تجهيز ۲ مرکز مهارت آموزی کوثر 
کرد. مرکز مهارت آموزی شماره يک با نام کوثر توسط بانوی کارآفرين 
«فريده عبداللهی نجات» در مجموعه شــهربانوی مرودشت در بخش 

خياطی  آغاز به کار کرد.»
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گاليه ساكنان منطقه 6
ازدحام در اتوبوس ها همزمان با محدوديت هاى كرونايى

چندين روز از اجــرای محدوديت های کرونايی می گذرد، اما به 
دليل كمبود اتوبوس های درون شــهری شاهد ازدحام مسافران در 
برخی ايســتگاه های اتوبوس از جمله در محله اميرآباد هستيم. در 
خط اتوبوســرانی کردســتان-ميدان ولی عصر(عج) و خط شهرک 
والفجر-ميدان انقالب اســالمی ازدحام مسافران نسبت به پيش از 
اجرای طرح ممنوعيت تردد بيشــتر شده است. اين ازدحام تا قبل 
از اجرای طرح و حتی شيوع کرونا هم وجود داشت، ولی اين روزها 
تشديد شده است. دبير شوراياری محله اميرآباد هم اين موضوع را 
تاييد کرد و گفت: «در شــرايط فعلی که تعداد مبتاليان به کرونا 
روز به روز در حال افزايش است، اگر سرپرست خط به رانندگان اجازه 
سوارشدن بيش از دو تا سه مسافر را ندهد، طبيعتا با ورود مسافران 
در ايســتگاه های ميانی يا ايستگاه هايی که معموال مسافر بيشتری دارند، شهروندان کمتر در 
معرض خطر قرار می گيرند.» سيامک سمنانی نژاد بيان کرد: «با شيوع کرونا و نامناسب بودن 
شرايط اقتصادی، بايد تعداد اتوبوس ها افزايش يابد. متاسفانه هنوز هم تا کنار جايگاه راننده يا 

حتی مقابل در اتوبوس، مسافرانی را می بينيم که سرپا ايستاده اند.» 

استقبال همراهان بيمار شهرستانى از ناوگان اتوبوسرانى 
صالح محبی، يکی از اهالی هم گفت: بيماران شهرستانی اغلب در مراکز درمانی منطقه ۶ 
مثل بيمارستان شريعتی و امام خمينی(ره) تردد دارند. شيوع کرونا و وضع قوانين برای ممانعت 
از تردد ماشين ها با پالک شهرستان اين افراد را ترغيب به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی 
به خصوص اتوبوس کرده اســت. به گفته محبی، به دليل در تماس بودن اين افراد با بيمارانی 
که اغلب مبتال به کرونا هستند و محيط آلوده بيمارستان، سوار شدن آنها در اتوبوس هايی که 

مسافران با فاصله کم ايستاده اند، می تواند موجب سرايت ويروس شود. 

راهكار حل مشكل، افزايش ناوگان است 
درباره اين مشکل هم محله ای ها با معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه ۶ شهرداری 
گفت وگو کرديــم. محمد عندليب گفت: «پيگيری افزايش ناوگان اتوبوســرانی جزو وظايف 
شهرداری اســت، اما با توجه به اعتبار مورد نياز، شــهرداری به تنهايی قادر به تامين ناوگان 
نيست.» او ادامه داد: «طی جلسه ای که به تازگی با دکتر هاشمی داشتيم هم صراحتا دستور به 
 کارگيری تمامی ظرفيت شهرداری تهران در زمينه ناوگان حمل و نقل صادر شد تا در حد توان 
به فاصله گذاری اجتماعی کمک شود.» در حال حاضر اتوبوس های فرسوده زيادی در مناطق 
مختلف شــهر تردد دارند، ولی توان مالی شــهرداری برای نوسازی اين ناوگان محدود است.  
معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه ۶ برای پيگيری اين موضوع حين گفت وگو با ما 

تماسی با مدير اتوبوسرانی منطقه ۶ برقرار کرد. 
عندليب پس از مطرح کردن موضوع با او، به نقل از شادرام گفت: «افزايش ناوگان راهکار 
حل اين مشــکل است. راهکار ديگر، تغيير مد از اتوبوس به مينی بوس است. در حال حاضر، 

اجراي اين راهکار شدني تر به نظر مي رسد، چون تامين ميني بوس راحت تر است.» 
معاون حمل و نقل و ترافيک شــهرداری منطقه۶ افزود: «شهرداری تعدادی مينی بوس نو 
خريداری کرده و در خطوطی که با ازدحام مســافر مواجهنــد و از طرفی امکان تغيير مد از 
اتوبوس به مينی بوس وجــود دارد، اين طرح را اجرا می کند. اين که چنين تغييری جوابگوی 
مشــکل شهروندان خواهد بود يا خير، بايد بررسی شــود.»  اين روزها در آخرين ساعت های 
قبل از اجرای طرح ممنوعيت تردد، شــاهد ازدحام مسافران در ناوگان حمل و نقل عمومی و 
خطوط اتوبوســرانی هستيم. شرايط نامناسب اقتصادی هم به اغلب شهروندان اجازه استفاده 
از تاکســی های تلفنی يا اينترنتی را نمی دهد. بايد ديد با توجه به صحبت های اين مسئول و 
گاليه های شهروندان، شرکت واحد اتوبوسرانی با در نظر گرفتن تعداد مسافران و پاندمی کرونا 

چه تصميمی می گيرد. آيا تغيير مد از اتوبوس به مينی بوس اجرايی می شود يا خير.

ميز خبر

  4
كيلومتر مسير دوچرخه سوارى در 
خيابان آزادى براى ترويج فرهنگ 

دوچرخه سوارى در تكه دهم پايتخت 
تدارك ديده شده است.

106
درخت كهنسال چنار با سن بين 
39 تا 82 سال در محور خيابان 

ولى عصر(عج) در منطقه 12 بازديد 
شدند و همه موارد موثر بر تغذيه 
خاك درختان و راهكارهاى تغذيه اى 
جديد براى آنها در نظر گرفته شد.

2
همراه سراى جديد عالوه بر 

همراه سراهاى جواداالئمه و عماد 
توسط شهردارى منطقه 6 ساخته 

خواهد شد.

19
رشته كانال مدفون در منطقه11 

به طول 16هزار متر و 66هزار متر 
نهر روباز وجود دارد و روزانه بيش 
از 6 تن تخليه از اين كانال ها انجام 

مى شود

تكميل نورپردازى بناى 
تاريخى مهمانسراى 90ساله 

دانشگاه امام على(ع) 
رئيــس اداره زيباســازی 
گفت:  تهــران   ۱۱ منطقــه 
«عمارت تاريخی مهمانسرای 
امــام  دانشــگاه  ۹۰ســاله 
علی (ع) در محــدوده حصار 
پايــان  از  پــس  ناصــری، 

مرمت، از ســوی اداره زيباسازی نورپردازی شد.» 
«اشــکان بيات»  گفت: «پيــش از اين، عمليات 
مرمت بنای تاريخی مهمانســرای دانشــگاه امام 
علی(ع) که به ثبت ملی نيز رســيده، انجام شده 
بود و اکنون به منظور اجــرای طرح های احيای 
حيات شــبانه و نيز زيباســازی ســيما و منظر
 شــهری نورپــردازی اين عمارت با اســتفاده از

 ۱۵ پروژکتور استاندارد مکان های تاريخی انجام 
شد.»

او افــزود: «در عمليــات مرمت مهمانســرای 
تاريخــی دانشــگاه امام علــی(ع) کــه در دوره 
پهلوی اول ســاخته شــده و در محدوده حصار 
ناصری و ميدان حر (باغشــاه) قرار دارد، جداره و 
سرستون های اين بنا با استفاده از نظر متخصصان 

و کارشناسان مرمت ابنيه تاريخی ترميم شد.»
 بــه گفته بيات، بنای تاريخی اين مهمانســرا 
که در حال حاضر محل اســتقرار کادر دانشــگاه 
افســری است، سرســتون های فاخر ، تزئينات و 
آجرکاری هــای زيبايي دارد که به لحاظ معماری 

و تاريخی ارزشمندند.» 

برگزارى كارگاه هاى مجازى 
هوش زبانى در مدرسه زندگى 

کارگاه های آموزشی مهارت های هوش زبانی با 
هدف توانمندسازی رفتاری شهروندان با همکاری 
موسسه خيريه «طيف مهر مانی» در فضای مجازی 

فرهنگسرای سرو برگزار شد.
بــه گــزارش همشــهری، در ايــن کارگاه ها 
«نيره ســادات عبداللــهی مقــــدم» متخصــص 
روان شناسی بالينی، مهارت های الزم برای افزايش 
ارتباط از جملــه چگونگی افزايــش دامنه لغات 

به عنوان ابزار ارتباطی را آموزش می دهد.
عالقه مندان برای دسترســی به اين کارگاه ها 
می توانند به صفحه مجازی فرهنگســرا به نشانی 

farhangsara_sarv @ مراجعه کنند.

توزيع بسته هاى بهداشتى بين 
كودكان كار شهر تهران

معاون حمايت هــای اجتماعی ســازمان رفاه، 
خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
از توزيع ۱۲۰۰ بسته  بهداشتی و ۲۵۰۰ بسته های 
تحصيلی بين کودکان کار و خيابان در سطح شهر و 

مراکز پرتو خبر داد.
سعيد شرف دوست افزود: بسته های بهداشتی و 
تحصيلی در راســتای افزايش سطح دانش و آگاهی 
و کمک به کــودکان کار و کــودکان مراکز پرتو و 
ارتقای سطح ســالمت دانش آموزان تهيه و تدارك 

ديده شد.
يکی از گروه های هدف ســازمان کودکان کار و 
خيابان هســتند و همواره اين يکی از دغدغه های 

اين سازمان است.
مراکز پرتو تحت پوشــش سازمان رفاه، خدمات 
و مشــارکت های اجتماعی شهرداری تهران با هدف 
دفــاع از حق تحصيل و آموزش و حرفه آموزشــی 
کودکان کار و خيابان تأســيس شده و با مشارکت 

سازمان های مردم نهاد اداره می شود.

خبر ويژه

رســيدن به موفقيت و هدفش بستگى دارد. 
براى مثال، دانش آمــوزان زيادى در مدارس 

نمونه و تيزهوشان سال   ها مشغول 
تحصيل هستند، اما چند نفر از 
آنها مى توانند در زندگى، كار و 
تحصيل موفق باشند و مدارج 
باالى علمــى را طي كنند؟ 
پــس قبــل از هــر چيــز 

خودش  بايد  دانش آمــوز 
انگيزه، عالقه و هدف 

و  تحصيل  بــراى 
داشــته  پژوهش 

معصومه حق جو

علی محمد ســعادتی از تبديل خانه هوشــنگ مــرادی کرمانی، خالق 
«قصه هــای مجيد» به قصه خانه خبر داد. علی محمد ســعادتی، شــهردار 
منطقه در خالل بازديد از خانه قديمی هوشــنگ مرادی کرمانی، نويسنده 
حوزه کودک و نوجوان، واقع در يکی از کوچه های خيابان شــهيد جاويدی 
(گــذر ميرزامحمود وزير ســابق)، از مرمــت اين خانه و 
تبديــل آن به قصه خانه  کودک خبر داد.ســعادتی در اين 
بازديد، پــس از تقدير از آثار اين نويســنده و آرزوی عمر 
باعزت برای ايشان گفت: اســتاد کرمانی که صاحب آثار، 
قصه هــا و هنرمندی هايی در حوزه کودک و نوجوان مانند 
«مهمان مامان» و «قصه های مجيد» اســت با آثار ارزنده 
خود، دوره کودکی و نوجوانی خيلی از ما را شــکل داده و 
ان شــااهللا با اقدامی که صورت گرفته، خانه قصه و داستان 

کودک تهران را در اين مکان راه اندازی خواهيم کرد.
او ضمن اعالم اين مطلب که ســنگفرش کوچه و اليه برداری ديوارها از 
اوليــن اقدامات در اين باره خواهد بــود، از احتمال تملک يکی از خانه های 
مجاور اين ملــک خبر داد و گفت: معموًال خود فضــای خانه های بزرگان، 

به خانه موزه تبديل می شــود و برای برنامه ها و اقدامات اجرايی، فضايی در 
مجاورت آنها در نظر گرفته می شــود که اگر امکانش فراهم شود، با تملک 
يکی از خانه های مجاور در تکميل اين فضا اقدام خواهيم کرد. شهردار منطقه 
۱۲، با بيان اين نکته کــه اکنون در حال انجام کارهای محتوايی اين اقدام 
هســتيم، ادامه داد: اين مکان نيازمند يک طراحی مفهومی و يک طراحی 
کامل لوکشين است که در مورد آن با بنياد فارابی هم صحبت هايی داشته ايم.

هوشــنگ مرادی کرمانی نيز طی گفت وگوی تلفنــی در اين  باره، از انجام 
اين اقدام ابراز رضايت کرد و گفت: پيشــنهاد مرمت و انجام کار فرهنگی در 
اين خانه در واقع پيشــنهاد دکتر حق شناس، رئيس کميسيون فرهنگی و 
اجتماعی شــورای اسالمی شهر تهران، شهردار منطقه و ياران ايشان بوده و 
با پيگيری های ايشان بناست اين اقدام صورت گيرد. او بر استفاده از عبارت 
«قصه خانه» به جای «خانه داســتان» برای اين خانه تأکيد کرد و ادامه داد: 
به نوعی با يک تغيير کوچک، کار جديدی در نام گذاری کرده ايم؛ چراکه اگر 
به آن خانه قصه يا خانه داســتان بگوييم، ازآنجاکه در فضاهای مشابه نظير 
خانه هنرمندان، خانه تئاتر و... زياد به کار رفته، جذابيت نخواهد داشت؛ اگرچه 

در پرانتز قطعًا به «خانه مرادی کرمانی» اشاره خواهد شد.

خانه هوشنگ مرادى كرمانى، قصه خانه مى شود

على محمد سعادتى 
شهردار منطقه 12
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انباشت زباله در نهرهاى كانيو
«رعايت بهداشــت و نظافت شهری موضوعی دوسويه است. بايد با 
فرهنگســازی به جايی برســيم که مردم زباله هايشان را در جوی آب 
و کانال هــا نريزند. به ويــژه در اين روزهای کرونايــی که حجم توليد 
زباله های خطرناک، مانند دستکش و ماسک، بيشتر از هميشه است و 

باعث انتقال بيماری به ديگران می شود.»
«محمدرضا امامی» از اهالی خيابان شهيد عابدين نوری (گلستانی) 
در محله هفت چنار اينها را می گويد و ادامه می دهد: «عالوه بر رعايت 
بهداشت از سوی مردم، اداره خدمات شهری هم بايد عمليات پاکسازی 
و اليروبی نهرها را به موقع انجام دهد. برای مثال، نهرهای خيابان گلســتانی از شــکل 
کتابی به نهرهای کانيوی تبديل شده اند و با توجه به پوشيده بودن و ديده نشدن زباله ها 
بيشــتر نياز به اليروبی دارند. به خصوص  که نهرهای اين محدوده شيب الزم را ندارند 
تا زباله ها با جريان آب حرکت کنند. به همين دليل، زباله ها در جوی ها باقی می مانند 
و کندی عمليات اليروبی و جمع آوری زباله هم  باعث انبار شــدن آنها و انتشــار بوی 

آزاردهنده می شود. وضعيت بسياری از کوچه پسکوچه های هفت چنار همين است.»
امامی در بخش ديگری از صحبت هايش به رعايت نشــدن بهداشت از سوی اهالی 
هم اشــاره می کند و می گويد: «مردم هم بايد بيشتر دقت کنند و برای حفظ سالمتی 
خودشــان هم که شده، زباله ها را داخل مخازن بگذارند. البته در کنار اين موضوع، بايد 
نظافت و شست و شــوی مخازن به موقع انجام شود تا مردم رغبت کنند زباله هايشان را 

در مخزن ها بگذارند.»

اليروبى تقاطع نهرها در خيابان مرزى
خيابان رنجبر يا به قول قديمی هــای تکه دهم پايتخت، رودخانه 
که ميان ۲ محله هفت چنار و ســليمانی تقســيم شده است، يکی از 
بخش های پرتردد منطقه ۱۰ اســت. آب نهرها و کانال های زيرزمينی 
و فاضالب ها از شمال به جنوب و محله های همجوار به خيابان رنجبر 
منتهی می شود. يکی از معضالت هفت چنار همين خيابان رنجبر است 
که بــه دليل پذيرا بودن همه آب هــای زيرزمينی منطقه اغلب دچار 
آبگرفتگی و تبعات ناشی از اليروبی نامنظم می شود. «احمد احمديان» 
از ديگر همســايه های مــا در محله هفت چنار با اشــاره به اين نکته 
می گويد: «به واســطه رودخانه  قديمی در خيابان رنجبر در اين خيابان مسيل داريم و 
آب نهرهای منطقه به آن سرريز می شود تا راهی نهر فيروز آبادی شوند. در اين محدوده، 
عمليات اليروبی نهرها بســيار دير به دير اجرا می شــود. به ويژه در تقاطع ها که زباله ها 
روزهای متمادی پشــت هم انبار می شوند. اين شرايط فضای زشت و مشمئز کننده ای 

ايجاد می کند. حتی اگر در خانه هم باشيم بوی زننده ای به مشام می رسد.»
احمديان معتقد اســت برخی مواقع مردم و مســئوالن شهری در حق هم کوتاهی 
می کنند؛ مردم با بی تفاوتی و رها کردن زباله ها در کوچه و خيابان و مسئوالن با کندی 
کار. در صورتــی که هر دو طرف می توانند با برنامه ريزی مدون و رســيدگی به موقع، 

بهداشت شهر را حفظ کنند.

استمرار عمليات جمع آورى زباله 
جمع آوری زباله های رها شــده در نهرهای روباز در کوچه حســين پور و کوچه های 
اطراف آن در محله هفت چنار از ديگر مشــکالت زيســت محيطی اســت که اهالی به 
آن اشــاره می کنند. عده ای از اهالی معتقدند با توجه به شرايط موجود، تعداد دفعات 
جمع آوری و اليروبی نهرها بايد بيشــتر از گذشته باشــد. «علی اکبر ميرمحمدی » از 
اهالی کوچه حســين پور در ادامه صحبت های همســايگانش اضافه می کند: «نهرهای 
اين کوچه فرســوده و قديمی است. بد نيست در برنامه های شهری و اجرای طرح های 
کوچک مقيــاس، قبل از هر چيزی برای تأمين ســالمتی اهالی ابتــدا نهرهای کوچه 
بهسازی شود. نکته مهم تر، افزايش دفعات جمع آوری زباله هاست، چراکه «کوويد  ـ ۱۹» 
شوخی بردار نيست و با کوچک ترين غفلت، ويروس مرگبار منتشر می شود. بی توجهی 
به جمع آوری ماسک ها، دســتکش ها و اقالم بهداشتی استفاده  و رهاشده، آسيب های 

جبران ناپذيری در پی خواهد داشت.» 

كرونا و كمبود كارگر 
در اين روزهای کرونايی، عالوه بر پزشــکان و کادر درمان، فعاليت 
پاکبان ها هم نســبت به گذشته سخت تر شده است. اين امکان وجود 
دارد کــه با کوچک تريــن بی احتياطی هنگام جمــع آوری زباله ها، به 
بيماری «کوويد  ـ ۱۹» مبتال شــوند. به گفته دبير شــوراياری محله 
هفت چنار، يکی از داليل فواصل زمانی طوالنی عمليات اليروبی نهرها و 
جمع آوری زباله ها کمبود نيروی انسانی است. او توضيح می دهد: «برای 
رفع بــوی بد نهرها و اليروبی آنها و جمع آوری زباله ها خيلی پيگيری 
کرديم و به اداره خدمات شهری منطقه ۱۰ هم رفتيم، اما پاسخ به ما 

يک جمله بود: کمبود کارگر به دليل محدوديت های کرونايی.»
به گفته«حســن کريمی»، هرچند نيروی های خدمات شهری بايد به وظايف خود 
در قبال نگهداشــت و پاکيزگی شــهر عمل کنند، اما فرهنگ حفظ بهداشت شهری و 
قراردادن زباله ها در داخل مخازن بايد ميان آنها نهادينه شود. مردم نبايد با بی تفاوتی و 
رها کردن زباله ها در گوشه و کنار شهر کار پاکبان ها را در اين روزهای سخت و حساس 

چند برابر کنند. حفظ سالمتی برای همه افراد مهم است. 

رئيس اداره 
خدمات شهرى 

منطقه 10:
فقط كافى 

است تماس 
بگيريد

بعد از شنيدن گاليه 
و دغدغه اهالی 

هفت چنار به سراغ 
رئيس اداره خدمات 

شهری منطقه ۱۰ 
می رويم تا ببينم 

ماجرای خدمات و 
فعاليت های اين اداره 
در اين محله قديمی 
و تاريخی از چه قرار 

است. رئيس اداره 
خدمات شهری از 
شناسايی ۲ نقطه 

آسيب پذير و محل 
انباشت زباله  در 

ناحيه يک که محله 
هفت چنار هم در 

آن واقع شده، خبر 
می دهد و می افزايد: 

«مشکالت محله 
هفت چنار حتمًا 

پيگيری می شود. 
در حال حاضر هم 

۲ محور آسيب پذير 
را در ناحيه يک، در 
خيابان های رنجبر و 
گلستانی، شناسايی 
کرده ايم تا برای رفع 

مشکالت مربوط به 
خدمات شهری آن، 

در اسرع وقت با 
اعزام نيرو، عمليات 

اليروبی نهرها و 
جمع آوری  زباله انجام 

شود.»
همچنين «حسين 
شيری گرکانی» از 
اهالی دعوت کرد 
تا در صورت بروز 

هر مشکل در حوزه 
خدمات و نگهداشت 

شهری، حتمًا موضوع 
را به اداره خدمات 

شهری منتقل کنند 
تا در کوتاه ترين زمان 

برای رفع مشکل 
و جلب رضايت 

شهروندان اقدامات 
الزم انجام شود.

پاسخ 
مسئول

حسين شيرى گركانى

شهروندان محله معتقدند كه در موضوع نظافت شهرى
مردم و مسئوالن در حق هم كوتاهى مى كنند

 رعايت نظافت و بهداشت شهری و محيط زيســت يکی از موضوعات پرتکرار 
زندگی شهروندی است. به ويژه در روزهای شيوع بيماری «کوويد  ـ ۱۹» که مردم 
و مسئوالن شهری بايد بيش از هميشــه برای پيشگيری و در امان ماندن از اين 
بيماری هشــيار باشــند. هرچند، با توجه به تغيير رويکرد فعاليت های مجموعه 
مديريت شهری، از نهادی صرفًا خدماتی به نهادی فرهنگی و اجتماعی و همچنين 
استمرار دوره های آموزش شهروندی در ســراهای محله و رسانه ها و نيز برپايی 
جشنواره های متعدد فرهنگی و اجتماعی، تاکنون بايد اهميت قرار دادن زباله ها در 
مخازن جمع آوری پسماندهای خشک و تر ميان شهروندان کامًال نهادينه می شد، 
اما رعايت نکردن بهداشت شهری و رها کردن زباله در کوچه ، خيابان و جوی های 
آب و بی نظمی در اليروبی نهرها و جمع آوری زباله  همچنان پيشتاز مشکالت شهری 
اســت. محله هفت چنار، در تکه دهم پايتخت، يکی از محله هايی است که اهالی 
آن از عمليات اليروبی و جمع آوری 
ديرهنگام زباله ها گاليه دارند. 
راهی  بهانــه،  همين  به 
هفت چنار شــديم و 
اهالی  دل  درد  پای 
اين محله نشستيم 
اداره  مديــر  از  و 
شــهری  خدمات 
هم علــت را جويا 

شديم.

بهاره خسروى

در شهر

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

منطقه ۱۲ يکی از مناطق تاريخی با جاذبه های گردشــگری 
فراوان است که به واسطه قرار گرفتن در مرکزی ترين نقطه شهر و 
همجواری با مراکز اقتصادی بزرگ پايتخت همواره زيبايی های آن 

در هياهوی زندگی روز گم می شد.
 اما از روزی که شــهرداری منطقه در قالب طرح های مشارکتی 
فرصتی را فراهم کرد تا مجالی برای ديدن اين زيبايی ها زير آســمان 
تاريک شب پيدا شود، حال و هوای زندگی در شلوغ ترين مراکز تهران 
رنگ و بوی ديگری به خود گرفت. مصداق اين سخن دميدن روح زندگی 

در خيابان های باب همايون و سی  تير به عنوان معبرهای تاريخی و زيبای 
پايتخت با مشــارکت بخش خصوصی در شــب های تهران است. معاون 
برنامه ريزی و توسعه شهری شــهرداری منطقه ۱۲ در اين باره می گويد: 
«احيای حيات شــبانه در باب همايون و ســی  تير که قبل از شيوع کرونا 
محل دورهمی های شاد و صميمی شهروندان تهران و گردشگران پايتخت 
بود، ثابت کرد فضاهای شهری تهران واجد ارزش ها و جذابيت هايی است 
که در ســاعات مختلف شــبانه روز می تواند منجر به حيات اجتماعی در 

شهر شود.»

ارتقاى كيفيت حيات شبانه شهر

بهبود کيفيت زندگی شهروندان و  زيست پذيری 
محله ها باالترين هدف توســعه و مديريت شهری 
است. معاون برنامه ريزی و توسعه شهری منطقه ۱۲ 
تهران با تأکيد بر اين ســخن می گويد: «تحقق اين 

مهم در گرو جلب مشارکت شهروندان است.»
 شــهرداری منطقه ۱۲ با اين رويکرد طی دو سال 
گذشته موفق شده تا گام هايی مهم و اساسی در مسير 
ارتقای کيفيــت زندگی شــهروندان در ابعاد مختلف 
شــهری و اجتماعی بردارد. «مصطفی حسينی کومله» 
می گويد: «شــهرداری در مرحله نخست اجرای برنامه 
ارتقای کيفيت زندگی شهروندان، بعد از نيازسنجی های 
محلی، بــرای اجرای طرح ها و برنامه هــای متنوع در دو 
بخش توســعه کالبدی و غيرکالبدی منطقه گام برداشت. 
در اين مرحله، اجرای پروژه های شهری با محوريت ارتقای 
کيفيت عرصه عمومی با محوريت شهرداری صورت پذيرفت. 

در مرحله دوم، هرچه بيشتر از شيوه برنامه ريزی باال به پايين 
مديريت شــهری فاصله گرفت و به ســمت جلب مشارکت 
شهروندی پيش رفت، به نتايج مطلوب تر و دلچسب تری در 

بخش ارتقای کيفيت زندگی شهروندان دست يافت.» 
تغيير شيوه های مديريت شهری در مسير توسعه شهری با 
اتکا به مشارکت بخش های مختلف، دستاوردهای ارزشمندی 
هم برای شــهرداری منطقه ۱۲ در بر داشــت که به اذعان 
معاون برنامه ريزی و توسعه شهری منطقه تسريع در اجرای 
پروژه ها، صرفه جويــی در هزينه ها و افزايش رضايت و تعلق 
خاطر شــهروندان مهم ترين اين دســتاوردها بوده است. او 
می گويد: «مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های شهری 
مبتنی بر نظر و ســليقه آنها، بســتر نظارت مردمی بر روند 
اجرای طرح ها و نگهداشت آنها را به همراه داشته است؛ اتفاق 
مبارکی که مولود همدلی و همراهی مديران شهری با مردم 

است.»

يکــی ديگــر از تجــارب خوب 
شــهرداری منطقــه ۱۲ در جلــب 
مشارکت مردمی برای ارتقای کيفيت 
زندگی شهروندان به اجرای پروژه های 
مرمت ابنيه باارزش تاريخی اين شــهر 
برمی گردد. پروژه هايی که در گوشــه و 
کنــار اين منطقه اجرا شــده اند تا امروز 
شــاهد روشــن شــدن چراغ خانه هايی 
باشيم که تا ســال های پيش به زباله دان 
شهر تبديل شــده بود.  از خانه «روبه رو» 
در بهارســتان گرفته تا خانه «ســرهنگ» 
در محله فردوســی. اما يکــی از زيباترين و 
ارزشمندترين بناهای تاريخی مرمت شده در 
منطقه ۱۲ را بی شــک بايد خانه ارديبهشت 
در شــمال  خانــه ای  دانســت.  عودالجــان 
خرابه هــای برازجان. آنجا کــه تا قبل از توافق 
شهرداری منطقه و بخش خصوصی مخروبه ای 
بيش نبود و امــروز به يکی از گنج های تاريخی 
منطقه تبديل شــده است. حســينی کومله در 
حالی از اين بنای تاريخی ارزشمند به عنوان يکی 
از ســرمايه های منطقه ۱۲ ياد می کند که معتقد 

است اگر اين پرورژه مشارکتی با بخش خصوصی به 
سرانجام نمی رسيد، امروز نه تنها اين بنا که بناهای 
همجوارش هم رو به نابودی رفته بودند. او با اشاره به 
تأثير مثبت اين بازآفرينی می گويد: «کشف اليه های 
تاريخی پنهان در مراحل مختلف بازسازی اين بنای 
ارزشمند باعث شــد تا امروز بناهای همجوار هم از 
سوی مالکان حفظ و ايده تخريب و ساخت وسازهای 

جديد جای خود را به ايده مرمت بناها بدهد.» 
خانــه ارديبهشــت امــروز ماننــد نگينی در 
عودالجان می درخشــد و در آينده نه چندان دور 
که ميزبان هنرمنــدان و صاحب نظران عرصه هنر 
کشور است شادابی، سرزندگی و سالمت اجتماعی 
را برای همســايه های خود به ارمغان خواهد آورد.  
از مرمت بناهای ارزشــمند تاريخــی تهران قديم 
در قالب پروژه های مشــارکتی که بگذريم، کاهش 
آســيب های اجتماعی هم از ديگر دســتاوردهايی 
بوده اســت که شــهرداری منطقه ۱۲ موفق شده 
در سايه جلب اين مشــارکت ها به شهروندان خود 
ارمغان دهد. معاون برنامه ريزی و توســعه شهری 
منطقه ۱۲ در توضيــح اين بخش می گويد: «برای 
کاهــش آســيب های اجتماعی در منطقه دســت 

تشکل های مردم نهاد را محکم فشرديم و از خّيران 
و فعاالن اجتماعی خواســتيم تا با ايستادن کنار ما 
به محافظت از محله ها در برابر آسيب های اجتماعی 
کمک کنند. نخســتين قدم را هم با بهره برداری از 
مددسرای بانوان برداشتيم.» جلب مشارکت بخش 
خصوصی بــرای کاهش آســيب های اجتماعی در 
منطقــه خالی از لطف نبود، چراکــه پای خيلی از 
خّيــران و فعاالن اقتصادی را به منطقه ۱۲ باز کرد 
و مقدمه ای شد برای رقم خوردن اتفاقات خوشايند 
بعدی که از جمله آنها می توان به راه اندازی مجتمع 
رويش با محوريت آموزش، اشــتغال و سالمت در 
منطقه اشــاره کرد. شــهرداری منطقه همچنين با 
واگذاری ســاختمان ها و فضاهايی کــه در اختيار 
داشــت به کارآفرينان، خّيــران و فعاالن اجتماعی 
کوشــيده تا از حجم آســيب های اجتماعی منطقه 
بکاهد. نمونــه باارزش ديگر هــم مجموعه بهاران 
است که برای بازگشــت به چرخه زندگی معتادان 
بهبوديافته، بســتر اشــتغال را فراهم کرده است. 
حسينی می گويد: «بخش قابل توجهی از تجهيزات 
و امکانات اين مجموعه اجتماعی، اقتصادی، درمانی 

و فرهنگی را خّيران تأمين کرده اند.» 

كشف گنج هاى پنهان در تهران

منطقه ۱۲ يکی از مناطق تاريخی با جاذبه های گردشــگری 
فراوان است که به واسطه قرار گرفتن در مرکزی ترين نقطه شهر و 
همجواری با مراکز اقتصادی بزرگ پايتخت همواره زيبايی های آن 

در هياهوی زندگی روز گم می شد.
 اما از روزی که شــهرداری منطقه در قالب طرح های مشارکتی 
فرصتی را فراهم کرد تا مجالی برای ديدن اين زيبايی ها زير آســمان 
تاريک شب پيدا شود، حال و هوای زندگی در شلوغ ترين مراکز تهران 
رنگ و بوی ديگری به خود گرفت. مصداق اين سخن دميدن روح زندگی 

ارتقاى كيفيت حيات شبانه شهر

محله ها باالترين هدف توســعه و مديريت شهری 
است. معاون برنامه ريزی و توسعه شهری منطقه 

تهران با تأکيد بر اين ســخن می گويد: «تحقق اين 
مهم در گرو جلب مشارکت شهروندان است.»

گذشته موفق شده تا گام هايی مهم و اساسی در مسير 
ارتقای کيفيــت زندگی شــهروندان در ابعاد مختلف 
شــهری و اجتماعی بردارد. «مصطفی حسينی کومله» 
می گويد: «شــهرداری در مرحله نخست اجرای برنامه 
ارتقای کيفيت زندگی شهروندان، بعد از نيازسنجی های 
محلی، بــرای اجرای طرح ها و برنامه هــای متنوع در دو 
بخش توســعه کالبدی و غيرکالبدی منطقه گام برداشت. 
در اين مرحله، اجرای پروژه های شهری با محوريت ارتقای 
کيفيت عرصه عمومی با محوريت شهرداری صورت پذيرفت. 

يکــی ديگــر از تجــارب خوب 
شــهرداری منطقــه ۱۲ در جلــب 
مشارکت مردمی برای ارتقای کيفيت 
زندگی شهروندان به اجرای پروژه های 
مرمت ابنيه باارزش تاريخی اين شــهر 
برمی گردد. پروژه هايی که در گوشــه و 
کنــار اين منطقه اجرا شــده اند تا امروز 
شــاهد روشــن شــدن چراغ خانه هايی 
باشيم که تا ســال های پيش به زباله دان 
شهر تبديل شــده بود.  از خانه «روبه رو» 
در بهارســتان گرفته تا خانه «ســرهنگ» 
در محله فردوســی. اما يکــی از زيباترين و 
ارزشمندترين بناهای تاريخی مرمت شده در 
منطقه ۱۲ را بی شــک بايد خانه ارديبهشت 
در شــمال  خانــه ای  دانســت.  عودالجــان 
خرابه هــای برازجان. آنجا کــه تا قبل از توافق 
شهرداری منطقه و بخش خصوصی مخروبه ای 
بيش نبود و امــروز به يکی از گنج های تاريخی 
منطقه تبديل شــده است. حســينی کومله در 
حالی از اين بنای تاريخی ارزشمند به عنوان يکی 
از ســرمايه های منطقه ۱۲ ياد می کند که معتقد 

كشف گنج هاى پنهان در تهران

معاون شهردار منطقه 12 
از راهكارهاى ارتقاى كيفيت زندگى مى گويد

 توسعه زندگی شهری، با افزايش ساخت و ســاز بناهای سربه فلک کشيده، 
گســترش محله ها و به دنبال آن افزايش روزافزون جمعيت شهری پيگيری 
می شــود؛ جمعيتی که بهره مندی از زندگی شهری ايده آل را حق شهروندی 
خود می دانند. کارشناسان شهری معتقدند از آنجا که شهر 
مجموعه به هم پيوســته ای از علل و عوامل انسانی است 
که مانند حلقه های زنجير به يکديگر پيوسته اند ، بهبود 
و ارتقای کيفيت زندگی شــهری جز در سايه مشارکت 
شهروندان در اداره امور شهر امکان پذير نيست. درست 
است ســازمان های خدمات رســان موظف به تأمين 
امکانات رفاهی و خدماتی به شهروندان هستند، اما 
واقعًا ســهم شــهروندان در ارتقای کيفيت زندگی 
خودشان چقدر است؟ جواب اين سؤال را «مصطفی 
حسينی کومله» معاون برنامه ريزی و توسعه شهری منطقه ۱۲، در 

گفت و گو با همشهری محله می دهد .

برمی گردد. پروژه هايی که در گوشــه و 
کنــار اين منطقه اجرا شــده اند تا امروز 
شــاهد روشــن شــدن چراغ خانه هايی 
باشيم که تا ســال های پيش به زباله دان 
شهر تبديل شــده بود.  از خانه «روبه رو» 
در بهارســتان گرفته تا خانه «ســرهنگ» 
در محله فردوســی. اما يکــی از زيباترين و 
ارزشمندترين بناهای تاريخی مرمت شده در 

منطقه 
در شــمال  خانــه ای  دانســت.  عودالجــان 
خرابه هــای برازجان. آنجا کــه تا قبل از توافق 
شهرداری منطقه و بخش خصوصی مخروبه ای 
بيش نبود و امــروز به يکی از گنج های تاريخی 
منطقه تبديل شــده است. حســينی کومله در 
حالی از اين بنای تاريخی ارزشمند به عنوان يکی 

از ســرمايه های منطقه 

هر روز که می گذرد شهرداری منطقه ۱۲ تالش می کند به 
سهم مشارکتی مردم در نگهداشت شهر بيفزايد، دليلش 
هم دستاوردهای خوب آن اســت. اگر سری به الله زار 
بزنيد، می بينيد چطور شهروندان و شهرداری در تعامل 
و همراهی هم چهره در هم ريخته اين خيابان را ســرو 
داده اند. وقتی کمپين چراغ های روشن الله زار  سامان 
کليد خورد، کسی باورش نمی شــد اهالی خيابان در 
روشن کردن اين چراغ ها از هم سبقت بگيرند. معاون 
برنامه ريزی و توسعه شهری منطقه ۱۲ با اين توضيح 
می گويد: «کمپين چراغ های روشــن خيابان الله زار 
که شروع به کار کرد، نخستين چراغ های مرمتی و 
جداره سازی را مردم روشن کردند و بعد از اين بود 
که ما شــاهد روشن شدن چراغ های بعدی بوديم 
به طوری که تا االن با اجرای پروژه های جداره سازی 
شاهد هســتيم ۶ چراغ در خيابان روشن شده 
است. با جلب مشــارکت مردم، ديگر خبری از 
واگذاری پروژه هــا به پيمانکاران، اتالف وقت و 
سرمايه شهری نيست؛ مردم هم مجری هستند 

هم محافظ داشته های ارزشمندشان.»

كمپين چراغ هاى روشن الله زار 

مشاركت اهالى؛  
رمز آسايش محله

فاطمه عسگرى نيا

شهرى تميزتر با مشاركت مردم
از تجارب جلب مشــارکت مردم در فعاليت های اجتماعی و حفظ 
هويت تاريخی که بگذريم بايد اعتراف کنيم که حال خوب بازار تهران، 
مخصوصًا راســته بازار کفاش ها، کارنامه درخشان ديگری از اعتماد و 
باور مديريت شهری به شهروندان است. راسته کفاش ها همواره يکی 
از شلوغ ترين، کثيف ترين و پر تردد ترين راسته های بازار تهران بود که 
هميشــه در و ديوار ريخته و ظاهر پريشان آن توی ذوق شهروندان و 
حتی گردشگران می زد، اما از وقتی پويش »دست به کار شويم« پايش 
به اين راسته باز شــد و مجريانش دست رفاقت با کاسبان و بازاريان 
دادند، راسته کفاش ها هم رختی نو بر تن کرد. حاال هم جداره هايش زيبا 
شده، هم ردی از ترک ها و ريختگی ها در سقف راسته ديده نمی شود 

و کاسبان و اهالی اين راسته بيشتر از گذشته حواسشان به آن است. 

شهرى تميزتر با مشاركت مردم

مصطفى حسينى كومله 
معاون برنامه ريزى 

و توسعه شهرى 
منطقه 12
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 انجمن حمايت از ارزش ها از چه سالی و با 
چه ايده و هدفی شروع به کار کرده است؟ 

نام اين مؤسســه برگرفته از اول کلمات انجمن، 
حمايت، ياری و آســيب است. اين انجمن ۲۱ سال 
پيش تأســيس شده است و در آن روی آسيب های 
اجتماعی به ويژه ايدز کار می کنيم. در محل انجمن، 
مرکز وی.  ســی. تی را برای افــراد دارای رفتارهای 
پرخطر داريم که ممکن است به ويروس اچ.آی.وی 
آلوده شــده باشــند. اين افراد می توانند به مرکز ما 
مراجعه کنند و تست اچ.آی.وی رايگان از آنها گرفته 

يا  موبايل کلينيک  همچنين  می شــود. 
پايــگاه اطالع رســانی ســيار داريم که 
نماينده ما به شــهرک های حاشــيه ای 
تهران مراجعه می کند، مشاوره می دهد 
و تست اچ.آی.وی می گيرد. ضمن اينکه 
به دانشــگاه ها، وزارتخانه ها، کارخانه ها 
و... می رويــم و کســانی را که مبتال به 
ايــن بيماری هســتند، تحت پوشــش 
که  اســت  اين  هدفمان  درمی آوريــم. 
جامعه مطلع شــود که هــر فرد در هر 
زمانی که نگرانی از ابتال به ايدز داشــته 
باشــد، می تواند تســت بدهــد و دارو 

مصرف کند. 
 هزينه های مؤسسه چطور تأمين می شود؟ 
 کمک افراد نيکوکار هزينه های مؤسسه را تأمين 
می کنــد و اين خدمات را صددرصــد رايگان انجام 
می دهيم. بســياری از آنها مثل خدمات توانبخشی 
حتی توســط دولت رايــگان انجــام نمی گيرد، اما 

مؤسسه احيا آنها را رايگان ارائه می دهد. 
 چرا بــه افــراد اچ.آی.وی مثبت کمک 
می کنيد و تمرکزتان در مؤسســه بر اين افراد 

است؟ 
۲۰ ســال پيش يــک خط مشــاوره در انجمن 
تأســيس کرديم و بعد از يک ســال آمار گرفتيم تا 
تنوع مراجعان خط احيا را بسنجيم. فکر می کرديم 
اعتياد يا طالق بيشترين مراجعان را دارند، اما به اين 
پديده برخورديم که تعداد افرادی که به ما مراجعه 
و در خصوص ايدز ســؤال کرده اند، بيشــترين رقم 
بوده اســت. به همين دليل به اين نتيجه رسيديم 
که اين بيماری يک آسيب فراگير در جامعه است و 

بايد به آن پاسخ داد. 
 چه تعداد از اين افراد را خانم ها تشکيل 

می دادند؟ 
وقتی آناليز کرديم به اين موضوع رســيديم که 
خانم ها بيشتر با خط احيا تماس گرفته  اند و کسانی 
بودنــد که از همسرانشــان اين بيمــاری را گرفته 
بودند. از آنجا که نمی دانستند چنين مشکلی دارند، 
فرزندشــان هم با همين ويروس بــه دنيا آمده بود. 
شــوهر هم در اثر ايدز فوت شــده بود. ما کودکانی 
را هم که به دليل ايدز پدرشــان يتيم شده بودند، 
تحت حمايت مالی درآورديم و در ماه به آنها کمک 
مالی می رســانيم. کم کم اصًال به سمت کمک به 
زنانی که اچ.آی.وی مثبت هستند، کشيده شديم. 
االن هم گروه مادران حامی سالمت را در مؤسسه 
داريم که خانم هايی با اچ.آی.وی مثبت هستند 
و خدمات حمايتی و بهداشتی دريافت می کنند. 
شــرط اصلی کمک های ما بــه فرزندان اچ.آی.
وی مثبت اين زنــان اين بود که کودکان حتمًا 
درس بخوانند و در مدرســه حتمًا به اطالع مدير 

برســانند که فرزند ما با اچ.آی.وی زندگی می کند. 
طبيعتًا برخی از مديــران و کادر آموزش و پرورش 
اين شــرايط را قبــول نمی کردنــد و مانع تحصيل 
بچه ها بودند که البته با مذاکرات مددکاران وضعيت 

بهتر شد. 
 بزرگ ترين و بيشترين مشکل 

اين بيماران چيست؟ 
و  انگ  آنهــا  گرفتاری  بزرگ تريــن 
تبعيض است. يک فرد اچ.آی.وی مثبت 
از ايدز نمی ميرد. مرگش از انگی اســت 
که به او زده می شــود. اگر بتوانيم انگ 
ايــن بيمــاری را از بيــن ببريم، کمک 
بزرگی به کســانی کرده ايــم که با اين 
ويروس زندگی می کننــد. آنها بايد در 
درجــه اول در محيط خانــه و بعد در 
محيط کار پذيرفته شــوند. يک تجربه 
ملموس در ايــن زمينه ده چنارمحمود 
بــود که يک انــگ، وضعيت اجتماعــی و فرهنگی 
آن جامعــه را به هــم ريخت. همه جا اگر درســت 
اطالع رســانی شــود و مردم بدانند بــا اين ويروس 
چطور بايد کنار بيايند، هزينه های ســنگين آن به 

کمترين مقدار تقليل پيدا می کند. 
 وضعيت دارويی بيماران اچ.آی.وی مثبت 

چطور است؟ 
وزارت بهداشــت بــا کمک دانشــگاه های علوم 
پزشــکی دارو را به رايگان در اختيار افراد مبتاليی 

که تست داده باشــند، قرار می دهد. از 
اين نظر وضعيت خوب است. 

 با خانواده های افراد اچ.آی.وی 
مثبت در ارتباط هستيد؟ 

بين  دوطرفــه ای  رابطــه  طبيعتــًا 
خانواده های بيماران و مؤسســه برقرار 
اســت. اگــر نتوانيــم اين رابطــه را با 
خانواده ها برقرار کنيم، مســئله انگ و 

تبعيض، باعث می شــود افراد گاه از ســوی خانواده 
طرد شوند. اين کار احتياج به آموزش دارد تا بدانند 
با يک فرد اچ.آی.وی مثبت چگونه بايد رفتار کنند. 
ضمن اينکه از کمک های جانبی و نقدی و بسته های 
غذايی هم بهره می برند. برای يک فرد مبتال ۴ عامل 
بسيار مهم اســت. يکی مصرف دارو، نداشتن رفتار 
پرخطر، نداشــتن استرس و تغذيه مناسب. بسياری 
از اين افراد از خانواده های کم بضاعت هستند و برای 
تغذيه دچار مشکلند که ما به آنها کمک می کنيم. 

 از نظر روحی و روانی چطور؟ خدماتی به 
مبتاليان ارائه می شود؟ 

خــط  در  روان شناســی  ارشــد  کارشناســان 
مشاوره احيا فعالند و مشــاوره تلفنی می دهند. در 
موبايل کلينيک هم قبل و بعد از تست مشاوره انجام 
می شــود. اگر فرد متوجه شود که مبتال شده است، 
ممکن اســت روحيه اش را از دست بدهد و در اين 
موارد احتياج به مشــاوره روان شناسی است که ما 

اين کار را انجام می دهيم. 
 کار فرهنگــی هم در اين حــوزه انجام 

می دهيد؟ 
بلــه. به عنوان مثال، فيلم هايــی درباره اين افراد 
نمايش می دهيم. يک فيلم سينمايی بلند با عنوان 
پشت ديوار ســکوت در انجمن ساخته شده که در 
سينماهای تهران و شهرهای مختلف هم به نمايش 
درآمد. عالوه بر اين، پوسترها و تراکت های مختلف 
طراحی و توزيــع می کنيم. همچنين مقاله هايی در 
نشــريات مختلف به چاپ می رســد و سمينارها و 

نشست های آموزشی هم داريم. 
 سال های گذشــته ذهنيت بدی در مورد 
االن  بيماران وجود داشــت.  اين  و  بيماری  اين 

وضعيت از اين نظر چقدر تغيير کرده است؟ 
هنوز نمی توانيم ادعا کنيم وضعيت تغيير چندانی 
کرده است. به اين دليل که رسانه های عمومی خود 
را ملزم نمی بينند راجع به اين مسئله صحبت کنند. 
به طــور کلی در مجله ها و روزنامه هــا در اين مورد 
کوتاهی وجود دارد. در محيط های آموزشــی و در 
دانشــگاه ها هنوز که هنوز است، فضا بسته است و 
تا فضای باز اطالع رســانی فاصلــه زيادی داريم که 
اميــدوارم در اين زمينــه وضع بهتر شــود. ظاهراً 
مســئوالن رســانه های عمومی  و آموزش و پرورش 

برای پرداختن به اين موضوع محدوديت دارند. 
دولتی  نهادهای  يا  از سوی شــهرداری   

کمکی به مؤسسه شما می شود؟ 
ما تا امروز از هيچ ســازمانی کمک مالی دريافت 
نکرده ايــم و اعتقاد هــم به ايــن کار نداريم. ما به 
هزينه هايمان  مــردم  کمک های  اتکای 
را تأمين می کنيم، ولی شــهرداری ها از 
راه خانه های ســالمت و سراهای محله 
افراد مبتال را به مــا معرفی می کنند و 
ما می توانيم در اين مراکز اطالع رسانی 
کنيم. همين طور دانشگاه ها اين فرصت 
را به مــا داده اند که برای دانشــجويان 

اطالع    رسانی کنيم. 
 در طول اين سال ها پهنه بندی در تهران 
داشته ايد که بدانيد از کدام مناطق افراد بيشتری 

برای تست مراجعه می کنند؟ 
ما از کسانی که به مراجعه می کنند هيچ اطالعاتی 
نمی گيريم. حتی اسمشــان را هم نمی پرسيم. چون 
يکی از نخســتين اصول آزمايــش اچ.آی.وی حفظ 
محرمانگی و داوطلبانه بودن آن است. از آنجايی که 
ممکن است پرسيدن محل زندگی يا حتی محدوده 
زندگی باعث شــود فردی که برای تســت مراجعه 
کرده، نخواهد ايــن کار را انجام دهد، بنابراين هيچ 
اطالعاتی  ولی خودشــان گاه  نمی گيريم.  اطالعاتی 
می دهند که بر اســاس آن متوجــه محدوده محل 
زندگی شــان می شــويم. بيشــترين مراجعان ما از 

جنوب تهران يا اطراف تهران هستند. 
 از منطقه شش چطور؟ مراجع داريد؟ 

 از منطقه شــش که خودمان هســتيم، مراجعه 
کننده نداريم. بيشــتر از نواحی هســتند که از نظر 
اقتصــادی وضعيت خوبی ندارنــد و به همين دليل 
به ما مراجعه می کنند تا تحت پوشش قرار بگيرند. 

مديرعامل انجمن مردم نهاد «احياى ارزش ها» 
از مصائب اجتماعى مبتاليان به اچ.آى.وى مى گويد

زنـدگى پشت ديوار 
سكــوت

خانم ها بيشتر با خط احيا تماس گرفته  اند و کسانی 
بودنــد که از همسرانشــان اين بيمــاری را گرفته 
بودند. از آنجا که نمی دانستند چنين مشکلی دارند، 
فرزندشــان هم با همين ويروس بــه دنيا آمده بود. 
شــوهر هم در اثر ايدز فوت شــده بود. ما کودکانی 
را هم که به دليل ايدز پدرشــان يتيم شده بودند، 
تحت حمايت مالی درآورديم و در ماه به آنها کمک 

 روز اول دســامبر، برابر ۱۰ آذر، از سال 
۱۹۹۸بــرای افزايش آگاهــی، آموزش و 
مبارزه بــا تبعيض ها و همين طور افزايش 
بودجه هــا، روز جهانی مبــارزه با ايدز 
نامگذاری شــده است. در اين روز که هر 
سال شــعاری نيز برای آن در نظر گرفته 
و  دولت ها  توسط  برنامه هايی  می شــود، 
نهادهای مختلف انجام می شود تا يادآوری 
شــود که ايدز هنوز از بين نرفته است و 
بايد تالش کرد تا آمار آن را به صفر رساند. 
زمينه  نيز مراکــز مختلفی در  ايران  در 
مبارزه با ايدز و خدمات   رسانی به مبتاليان 
به اين ويــروس فعاليت می کنند. يکی از 
اين مؤسســات انجمن مردم  نهاد احيای 
ارزش هاســت که در خيابان کارگر داير 
اســت و البته کارش فقط به رسيدگی به 
اين افراد خالصه نمی شود، اما آنچه باعث 
شد سراغ اين مؤسسه  برويم، فعاليت های 
زيادی است که از سال ۷۸ در اين زمينه 

انجام داده است. 
 «خســرو منصوريان» که دانش آموخته 
نخستين بار  اســت،  اجتماعی  مددکاری 
نيســت که چنيــن نهــادی را بنيان 
می گــذارد. او پيش از اين هم انجمن های 
فعاليت های  به  و  کرده  پايه ريزی  ديگری 
خيرخواهانه پرداخته اســت. با او درباره 
اقدامات مؤسسه احيای ارزش ها در زمينه 

مبارزه با ايدز صحبت کرديم.

شقايق عرفى نژاد
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 «زرقونه سازگار» همسايه ما در محله هاشمی با راه اندازی استارت آپ «پوهنتون ذوق» برای اتباع و مهاجران 
افغانستانی کارآفرينی کرده است. زرقونه سال ۱۳۷۲ در ايران و از پدر و مادری افغانستانی متولد شد. او پس 
از پايان تحصيالت خود در مقطع متوســطه، در رشته مهندسی نرم افزار کامپيوتر از دانشگاه آزاد اسالمشهر 
فارغ التحصيل شد. فارغ التحصيلی برای زرقونه شروع يک ماجرای تازه بود. زرقونه با وجود اينکه مدارک قانونی 
سکونت در ايران را داشت، برای يافتن يک شغل متناسب با تخصص و توانايی اش کفش آهنين به پا کرد و با 
موانع زيادی روبه رو شــد. موانعی که باعث ايده راه اندازی استارت آپ «پوهنتون ذوق» برای اتباع و مهاجران 
افغانستانی داخل و خارج ايران شد. همسايه ما با راه اندازی اين استارت آپ، ايده های جالبی برای همه، به ويژه 
اتباع غيرايرانی ساکن در محله هاشمی، دارد. اگر مشتاق دنبال کردن ماجرای کارآفرينی زرقونه شديد و دنبال 
راه اندازی يک کسب و کار خوب متناسب با تخصص و توانايی هايتان هستيد، خواندن اين گزارش را از دست 

ندهيد.  

 بهاره خسروى 

همسايه ما در محله هاشمى استارت آپ 
كارآفرينى براى اتباع و مهاجران 
افغانستانى راه اندازى كرده است

دوخت كيف پول مردانه 
در خانــه بيکار نمانيد، به ويژه در اين 
ايــام قرنطينه که مدت بيشــتری را در 
کانون گرم خانواده ســپری می کنيد. بد 
نيست با يادگيری حرفه يا توليد يک اثر 
هنری، عالوه بر پرکــردن اوقات فراغت 
و استفاده بهينه از روزهای خانه نشينی، 
به آســانی بــه درآمدزايی هم برســيد. 
«وحيده الســادات ابوالحسنی» از بانوان 
کار آفرين خيابان قصرالدشــت در تکه 
دهــم پايتخت، با آموزش دوخت «کيف 
پول مردانه» به شما کمک می کند تا يک 
کسب و کار خوب خانگی برای کمک به 
سبد اقتصادی خانواده راه اندازی کنيد. تا 

پايان اين آموزش همراه ما باشيد. 

 لوازم مورد نياز 
چرم  طبيعی: 

در هر رنگی که مورد پسند است 
مشته

سمبه شماره ۱ 
قيچی 

چسب آهن 
خط کش 

سوزن و نخ موم زده 
زيپ و آستر و طلق

کاغذ يا مقوا

نحوه دوخت: 
در ابتدای کار، روی مقوا يا کاغذ، اندازه 
کيف را مشــخص کنيد. روی کاغذ ابعاد 
مســتطيلی ۱۹ در ۲۰ و يک مســتطيل 
۸,۵ در ۲۰ را بکشــيد. روی مستطيل از 
هر طرف ۱.۵ سانت فاصله بگذاريد و جای 

زيپ را مشخص کنيد. 
روی مستطيل ۸.۵ در ۲۰ همين کار 
را تکــرار کنيد. از هر طرف ۱.۵ ســانت 
فاصله گــذاری کنيد و جــای طلق را در 
اندازه ۴ در ۶ مشخص کنيد. ۲ سانت برای 
اندازه جاکارتی در نظــر بگيريد. در واقع 
ماکت اوليه کار طراحی شــده است. حاال 
نوبت به پياده کردن اين ماکت روی چرم 
می رسد. الگوی طراحی شده را روی چرم 
قرار دهيد و با کاتر دور تا دور کار را برش 
بزنيد. با کمک خط کش عالمت زن جای 
ســوراخ دوخت را مشخص کنيد و بعد با 
کمک ســمبه و مشته و تخته کار چرم را 
سوراخ کنيد. مرحله آخر دوخت کيف پول 

است. در اين مرحله زيپ را 
در جای مورد نظر قرار 
دهيد، بعد طلق و جای 
و آستر کشــی  کارت 

دورتادور  و  کنيد 
آن را بدوزيــد. 

پول  کيــف 
شــما آماده 

است. 

هنر در خانه

"هر افغانســتانی؛ کارآفرين هدفمند" شعار «زرقونه 
ســازگار» دختر کارآفرين محله هاشمی است. به گفته 
او، پيدا کردن يک شغل مناسب برای اتباع افغانستانی، 
به ويژه افراد تحصيل کرده، کار چندان راحتی نيســت. 
حتی اگر مدارک قانونی و موجه ســکونت هم داشــته 
باشــيم، باز هم اغلب بايد دنبال کارهای غير تخصصی 
برويم. اما من ســعی کردم تا با راه اندازی اســتارت آپ 
فرصت راه اندازی يک کسب و کار خوب برای هموطنانم 
در هرجای دنيا فراهم شــود. زرقونه با اين سخنان سر 
صحبت را باز می کند و می رود سراغ روزهای تحصيلش 
و جســت وجو برای پيدا کردن يک شغل مناسب: «در 
دبيرســتان، علوم تجربی خواندم. بيشتر عالقه  مند به 
دنبال کردن رشته های پيراپزشکی و شاخه پزشکی بودم 
و هيچ ذهنيتی از رشته های رايانه ای نداشتم. چند سالی 
تا دانشگاه رفتنم وقفه افتاد. از آنجا که اهل بيکار ماندن و 
خانه نشستن نبودم رفتم سراغ هنر خياطی. اما اين هنر، 
گمشــده من در زندگی نبود. در واقع فقط برای اينکه 
بيکار نمانم خياطی می کردم. در همين مدت می ديدم 
که دوستان و هموطنان من برای پيدا کردن يک شغل 
مناســب دچار مشــکل بودند. 
افغانســتانی ها حتی  همــه 
اگــر تحصيــالت عالی هم 
داشتند بايد سراغ شغل های 
می رفتنــد.  غير مرتبــط 
شرايط کار برای آنها اغلب 
سخت است و معموًال 
با دستمزد و مزايای 
کار  بــه  کمتــر 
گرفته می شوند.»

درهاى بسته كاريابى، نرم افزار كارآفرينى 
بعد از وقفه ای چندساله، زرقونه به دنبال گمشده اش 
در زندگــی و تحصيل می رود، اما با يک هدف بزرگ. او 
از روزهای جســت وجو برای يافتن يک شغل متناسب 
با تحصيالتش، مهندسی نرم افزار، و موانع پيش رويش 
تعريــف می کند: «تمام مدارک ســکونت من در ايران 
قانونی است. پدرم حسابدار يک کارخانه و مادرم خانه دار 
اســت. خواهر و برادرم هم، مانند من، همگی در ايران 
متولد شده اند. اما در همان دوران دانشجويی حتی برای 
کارورزی هم که ســراغ شرکت يا مجموعه ای می رفتم 
اغلب با در بسته و موانع زيادی مواجه می شدم. اگر هم 
جايی قبولم می کردند چندان قابل اتکا به نظر نمی آمد.»
همــه اين موانــع کافی بــود تا زرقونه بــرای پيدا 
کردن يــک کســب و کار پردرآمد، بــرای خودش و 
افغانستانی های مقيم ايران، خيلی جدی به فکر بيفتد. 
او در اين باره توضيح می دهد: «شــهريور سال ۱۳۹۸ با 
دوره های آموزشی مدرسه استارت آپی ذوق آشنا شدم 
و با اســتفاده از آموزش هايی که ديدم و راهنمايی های 
مهندس«محمدمهدی ذوالفقاری» و«حميدرضا قنبری» 
توانستم ايده استارت آپ پوهنتون را ارائه دهم. پوهنتون 
در زبان دری به معنای دانشــگاه اســت. به کمک اين 
اســتارت آپ که بخش های مختلفی بــرای کارآفرينی 
و ارائه برنامه آموزشــی دارد، افغانســتانی ها می توانند 
در خانه بماننــد و فوت و فن کار مورد عالقه شــان را 
آموزش ببينند. اين اســتارت آپ برای خدمت رسانی به 

افغانستانی های مهاجر طراحی شده است.»

صفرتا صد كسب و كار موفق
اما سؤال اينجاست: اين استارت آپ يا به قول هم زبانان 
دوست و همسايه ما دانشگاه کوچک، چه خدماتی را در 
اختيار افراد جويای کار می گذارد. آموزش و 
با  آشنايی 
شاخه های 

مختلف کار با رايانه يکی از خدمات استارت آپ پوهنتون 
ذوق است: «طراحی ســايت، آموزش سئو و ديجيتال 
مارکتينگ، تجارت الکترونيک، نرم افزارهای گرافيکی، 
نرم افزارهای مکانيکی، آموزش زبان انگليسی، خالقيت، 
بــرق و الکترونيک، رباتيک و مديريت کســب و کار از 
مهم ترين مباحث آموزشــی اين دانشگاه مجازی برای 
مخاطبان افغانستانی است. البته در کنار اين دوره های 
آموزشی، بخشی به عنوان کامياب شو طراحی شده است. 
اين طرح به افراد جويايی کار امکان می دهد تا بر اساس 
تخصص و مهارت خود کســب و کارشــان را در فضای 

مجازی راه اندازی کنند و به درآمدزايی برسند.»
به گفتــه هم محلی ما، اســتارت آپ «افغان آی تی» 
ارائه دهنده خدمات در زمينه های هاســت، دامنه، سرور 
مجازی، پروژه های نرم افزاری تحت وب و اپليکيشــن، 
راه اندازی «سامانه پاتوق کار» ويژه کارجويان و کارگران 
فصلی افغانستانی، اســتارت آپ «کاج گراف» تخصصی 
در زمينه طراحی آنالين از ديگر خدمات اســتارت آپ 

پوهنتون ذوق است. 

توانمندسازى بانوان محله هاشمى 
«افغان دکان» يکی از اســتارت آپ های تخصصی در 
زمينه های تجارت الکترونيــک و ديجيتال مارکتينگ 
برای توانمند سازی بانوان به ويژه بانوان سرپرست خانوار 
افغانستانی اســت. زرقونه با اشاره به اين موضوع درباره  
ايده اش راجع به توانمند سازی بانوان می گويد: «در اين 
روزهای کرونايی، افراد زيادی به دليل تعطيلی مشاغل و 
کسب و کارشان صدمه ديدند. تعداد زيادی از هموطنانم 
در محله هاشمی ساکنند و هرکدام از اين خانم ها هنری 
دارند. در واقع با استفاده از خدمات «افغان دکان» در فکر 
اين هستم که خانم های همسايه و محله ام فعاليت های 
خودشان را در زمينه فروش و توليد محصوالت خانگی 
به صورت مجازی ارائه دهند؛ کاری که ســهم بزرگی در 
درآمد زايی و حل بســياری از مشکالت اقتصادی دارد. 
به همين دليل اميدوارم اهالی با خدمات اين مجموعه 
آشنا شوند و بتوانند با استفاده از اين فضا تا حدودی بار 

مشکالت مالی شان را کاهش دهند.»

فراهم شدن فرصت اشتغال برابر
زرقونه عالوه بر طراحی استارت آپ برای ارائه خدمات 
آموزشی بيشتر در حوزه کارآفرينی، چند کتاب آموزشی 
هم در حوزه برنامه نويسی در فضای مجازی نوشته و منتشر 
کرده اســت: «راهنمای همراه پايتون، کارگاه آموزشی 
CSS۳ ،HTML۵، برنامه نويسی PHP و «برنامه نويسی 
اندرويد در ۴ گام کاربردی» از جمله کتاب هايی است که 
به واسطه مطالعات و تحقيقاتم نوشته ام. مهم ترين هدفم 
فراهم شدن فرصت اشتغال  برابر برای هموطنانم است تا 

کسب و کار دلخواهشان را راه اندازی کنند.»

با «افغان دكان» 
صاحب كسب و كار شو! 

را تأمين می کنيم، ولی شــهرداری ها از 
راه خانه های ســالمت و سراهای محله 
افراد مبتال را به مــا معرفی می کنند و 
ما می توانيم در اين مراکز اطالع رسانی 
کنيم. همين طور دانشگاه ها اين فرصت 
را به مــا داده اند که برای دانشــجويان 

 در طول اين سال ها پهنه بندی در تهران 
داشته ايد که بدانيد از کدام مناطق افراد بيشتری 

ما از کسانی که به مراجعه می کنند هيچ اطالعاتی 
نمی گيريم. حتی اسمشــان را هم نمی پرسيم. چون 
يکی از نخســتين اصول آزمايــش اچ.آی.وی حفظ 
محرمانگی و داوطلبانه بودن آن است. از آنجايی که 
ممکن است پرسيدن محل زندگی يا حتی محدوده 
زندگی باعث شــود فردی که برای تســت مراجعه 
کرده، نخواهد ايــن کار را انجام دهد، بنابراين هيچ 
اطالعاتی  ولی خودشــان گاه  نمی گيريم.  اطالعاتی 
می دهند که بر اســاس آن متوجــه محدوده محل 
زندگی شــان می شــويم. بيشــترين مراجعان ما از 

 از منطقه شــش که خودمان هســتيم، مراجعه 
کننده نداريم. بيشــتر از نواحی هســتند که از نظر 
اقتصــادی وضعيت خوبی ندارنــد و به همين دليل 
به ما مراجعه می کنند تا تحت پوشش قرار بگيرند. 

گمشــده من در زندگی نبود. در واقع فقط برای اينکه 
بيکار نمانم خياطی می کردم. در همين مدت می ديدم 
که دوستان و هموطنان من برای پيدا کردن يک شغل 
مناســب دچار مشــکل بودند. 
افغانســتانی ها حتی  همــه 
اگــر تحصيــالت عالی هم 
داشتند بايد سراغ شغل های 
می رفتنــد.  غير مرتبــط 
شرايط کار برای آنها اغلب 
سخت است و معموًال 
با دستمزد و مزايای 
کار  بــه  کمتــر 
گرفته می شوند.»

اختيار افراد جويای کار می گذارد. آموزش و 
با  آشنايی 
شاخه های 

ســوراخ دوخت را مشخص کنيد و بعد با 
کمک ســمبه و مشته و تخته کار چرم را 
سوراخ کنيد. مرحله آخر دوخت کيف پول 

است. در اين مرحله زيپ را 
در جای مورد نظر قرار 
دهيد، بعد طلق و جای 
و آستر کشــی  کارت 

دورتادور  و  کنيد 
آن را بدوزيــد. 

پول  کيــف 
شــما آماده 

است. 

هم در حوزه برنامه نويسی در فضای مجازی نوشته و منتشر 
کرده اســت: «راهنمای همراه پايتون، کارگاه آموزشی 
 و «برنامه نويسی 
 گام کاربردی» از جمله کتاب هايی است که 
به واسطه مطالعات و تحقيقاتم نوشته ام. مهم ترين هدفم 
فراهم شدن فرصت اشتغال  برابر برای هموطنانم است تا 

کسب و کار دلخواهشان را راه اندازی کنند.»
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از اعضای هيئت امنای مســجد 
حضرت ولی عصر(عج) و بســيجی 
باســابقه ايــن مســجد در محله 
«در  می گويــد:  حشــمت الدوله، 
روزهايی که ســايه کرونا بر سر شهر 
افتاده و خيلی از مردم درگير بيماری 
شده اند، مراجعه بيماران به بيمارستان ها 
زيادتر شده است.» او و همه دوستانش معتقدند: «کادر 
درمانی اين روزها با ازخودگذشتگی و تالش شبانه روزی 
مشــغول خدمت به بيماران و خانواده های آنها هستند. 
اما بايد قبول کرد که برخی کاســتی های سخت افزاری 
در بيمارستان ها کار اين عزيزان را سخت می کند و الزم 
است خّيران دست به کار شوند و کادر درمان را در اين 

بخش ياری کنند.» 
بسيجيان مسجد حضرت ولی عصر(عج) حواسشان به 
نيازمندان محله هم بوده و است. به گفته حسينی پناه، 
بســيجيان محله حشــمت الدوله، عالوه بر تالش برای 
تأمين برخی ملزومات مراکز درمانی، از اهالی محله که 
اين روزها در سايه کرونا کسب و کارشان تحت تأثير قرار 

گرفته و برای تأمين هزينه های زندگی ناتوان شده اند هم 
غافل نمانده و توانســته اند با همدلی يکديگر، سبدهای 
کاالی ارزاق را تهيه و برای توزيع بين خانواده های واجد 

شرايط آماده کنند.»
 آنها برای بالغ بر ۱۳۰۰ خانوار نيازمند بســته هايی 
به ارزش ۳۰۰ هــزار تومان تهيه کرده اند؛ خيلی از اين 
خانواده هــا يا دارای بيماران کرونايــی بودند يا بيماران 

دياليزی.»

مادران شهيد پاى چرخ هاى توليد ماسك
درســت اســت در روزگار کرونايی تأکيــد همه بر 
قرنطينه، به خصوص برای گروه ســنی ســالمندان، و 
پرهيز از حضور در اجتماعات شلوغ است، اما وقتی اين 
سالمند مادر شهيد باشد و تا آخر عمر مهر بسيجی را بر 
پيشانی زده باشد، می تواند طاقت بياورد و خانه بماند؟ 
مادر شــهيد محموديان از جمله مادران شهيدی است 
که از ابتدای شيوع کرونا در پشت جبهه به کادر درمان 
کمک کرده اســت؛ کسی که معتقد است امروز بايد در 
اين سنگر راه فرزند شــهيدش را ادامه دهد. او با وجود 

  کرونا ناخوانده آمد و تمام حساب و کتاب های زندگی روزمره انسان ها را در هم پيچيد و حاال تراژدی غمبار مرگ 
روزانه هزاران انسان را در دنيا کارگردانی می کند. دست از سرمان برنمی دارد، مگر در سايه همدلی و همراهی همه با 
هم، همدلی از جنس آن همدلی هايی که همه با هم در دوران جنگ داشتيم، از جنس بسيج مردمی. نيروهای هميشه 
در صحنه ای که همواره در روزهای سخت پای کارند. چه در دوران ۸ سال جنگ تحميلی ، چه در مواقع بروز حوادث 
طبيعی و چه حاال که کرونا به يک اپيدمی تبديل شــده است. هفته بسيج بهانه ای شد برای روايت فعاليت های 

بسيجيان در روزهای بحران کرونا. 

فاطمه عسگرى نيا /بهاره خسروى/ فاطمه حق جو

گزارش همشهرى محله 
از فعاليت هاى داوطلبانه در روزهاى كرونايى

بسيجيان در جبهة 
مقابله با كرونا

توليد ماســک توســط بســيجيان، هر محله بازار را از 
وجود ماسک های متنوع و رنگارنگ اشباع کرد. مسجد 
پنبه چی، يکی از نخســتين مســاجد تهران بود که با 
همراهــی و همکاری ۱۲۰ بيســجی خانم و آقای خود 
فقط در طول ۱۲ روز توانســتند ۱۲۰ هزار عدد ماسک 
بهداشــتی توليد و بين اهالی محلــه خود توزيع کنند. 
به گفته «مرتضی پنبه چی»، بسيجيان مسجد که تازه 
بعــد از توليد ۱۲۰ هزار ماســک برای اهالی محله گرم 
کار شده بودند از پشت چرخ ها بلند نشدند و کار توليد 
ماسک را برای همشهری ها و هموطنان خود در مناطق 
محروم و حاشــيه ای از سر گرفتند. او از بسيج به عنوان 
مدرسه عشق ياد می کند و می گويد: «اگر عشق در کار 
نباشــد، احدی پای کار نمی آيد. بسيجی عاشق است و 
از ابتدا درس عشــق و خدمت به مردمش را فراگرفته و 
به خاطر همين در مواقع بحرانی و حســاس کشور پای 

کار می آيد.»

بسيجيان مسجد حضرت  ولى عصر(عج) نفس بخشيدندمنطقه11
در ميان همه فعاليت های داوطلبانه نيروهای 
مردمی بســيج در منطقه ۱۱، کار بســيجيان 

مســجد حضــرت ولی عصر(عــج) در نوع 
خود بی نظير بــود. در روزهايی که اغلب 
خياطی  چرخ های  پشــت  بســيجی ها 
مشــغول دوخت و دوز ماســک بودند، 
بسيجيان مسجد حضرت ولی عصر(عج) 
در محله حشــمت الدوله بــا اهدای يک 

مخزن ۱۰تنــی به بيمارســتان بهارلو به 
بيماران کرونايی بستری در اين بيمارستان 
نفس بخشيدند. «سيد محمد حسينی پناه»، 

۲۸ اســفندماه ســال گذشــته بود که رهبر معظم 
انقــالب در فرمانی مهم به رئيس ســتاد کل نيروهای 
مسلح دســتوراتی را برای مقابله با شــيوع کرونا صادر 
کردند. جوهر اين دستور روی کاغذ خشک نشده بود که 
بسيجيان هميشه در صحنه پای کارآمدند؛ نيروهايی از 
جنس مردم، برخاسته از دل محله های کوچک و بزرگ 
شهر. گروهی در مساجد کار توزيع مواد ضدعفونی کننده 
را عهده دار شــدند، عده ای هــم خانه به خانه به پايش 
بيماران پرداختند. اهل دالن شهر هرکدام در گوشه ای 
از شهر دور هم جمع شدند و بساط دوخت و دوز ماسک 
را راه انداختند تا دســت دالالن را از بازار کوتاه کنند و 
قيمت های نجومی ماسک را بشکنند. عده ای هم دل به 
دريا زدند و در روزهای قرنطينه به ضدعفونی کردن معابر 

شهری پرداختند. 

آبميوه تازه براى بيماران كرونايى بسيجيان مسجد امام حسين(ع) در خيابان منطقه12
مولوی از همان روزهای نخست پای کارآمدند. سن و سال 
برايشان هيچ معنا و مفهومی نداشت؛ پير و جوان، جانباز 
و بازنشســته دور هم جمع شدند و با تهيه آبميوه های 
تازه برای بيمــاران کرونايی و کادر درمانی کاری کردند 
کارستان. «حســين عزيزمحمدی» عضو هيئت امنای 
اين مسجد و يکی از بسيجی های قديمی می گويد: «اين 
مسجد و بسيجی هايش از همان ابتدای انقالب پشتيبان 
نظام بوده و هســتند و امروز در سنگری ديگر مشغول 
خدمتند.» بسيجيان مسجد امام حسين(ع) در طول يک 
سال گذشته در سنگر مقابله با شيوع کرونا ايستاده اند؛ 
يک روز بــا تهيه و توزيع آبميوه های طبيعی، روز ديگر 
بــا توزيع مواد ضدعفونی کننده بين مردم شــهر. قصه 
اين همدلی آنها قصه عشــق است که در مکتب بسيج 

آموخته اند. 

توليد ماسك براى هم محله اى ها
شايد اگر حضور و مشــارکت شبانه روزی بسيجيان 
نبود، بازار ســياه ماســک در آن روزهای ابتدايی شيوع 
کرونا هر روز سياه و سياه تر می شد. راه اندازی پويش های 

چشم های بی سو و دست های لرزانی که دارد چندين روز 
را پشت چرخ خياطی نشست تا بسيجيان محله فروزش 
را در طرح توليد ماســک همراهی کند، هر وقت هم از 
او خواستند به علت خستگی دست از کار بکشد، نگاهی 
غضب آلود از باالی عينک ذره بينی اش کرد و گفت: «من 

خسته نيستم، بسيجی خسته نيست.»
راست می گويد. خستگی برای بسيجی معنايی ندارد. 
مصداق ســخن او تمام بسيجيان فعال در جبهه مقابله 
با کرونا هســتند؛ از پزشک بســيجی گرفته تا پرستار 

بسيجی، بسيج يعنی برخاسته از ميان مردم. 

تعميرات رايگان خانه هاى سالمندان  تنوع و تکثر خدمات و فعاليت های منطقه10
بســيجيان را در روزهــای کرونايــی 
می توان شــاهد بود. نمونــه اش اقدام 
جالــب بســيجی های گــروه جهادی 
الهادی  الهادی؛ همان بچه های مسجد 
در منطقه ۱۰ که تعميرات رايگان منازل 
سالمندان و نيازمندان را در محله هاشمی 

به عهده گرفتند. 
تاريخچه اين گروه بسيجی را که ورق 
می زنيم به سال ۵۸ می رسيم؛ از همان روز 
که بنيانگذار انقالب اسالمی فرمان تشکيل 
بسيج را داد. به گفته «  ناصر احدپور خانقاه» 
مدير ســرای محله هاشمی، اين مسجد در 
روزهای سختی مانند کوران جنگ تحميلی، 
حوادث غيرمترقبه سيل و زلزله و... از کانون های فعال و 
پرشور مردمی برای فعاليت اجتماعی و مشارکتی بوده 
است. او می گويد: «مسجد الهادی يکی از پايگاه و مراکز 
اعــزام به جبهه در تکه دهم پايتخت بود و حدود ۱۱۰ 
شــهيد از جوانان بسيجی محله هاشــمی و اين پايگاه 
تقديم جنگ تحميلی و دفاع از تماميت ارضی کشــور 

شدند.» 
بعد از جنگ هم فعاليت بچه های بسيجی اين مسجد 
تعطيل نشد و بسته به نياز روز جامعه، هرکدام از بچه ها 
گوشــه ای از کار را به دست گرفتند. به پشتوانه همين 
بچه های بسيجی، يک گروه خيريه با جمعيتی بيش از 
۵۰ نفر تشکيل شد تا هرکسی بر اساس توانايی و مهارت 

خود، بتواند برای حل مشکالت مردمی قدمی بردارد.»
 با شيوع بيماری «کوويد  ـ ۱۹» و بحث نجات جان 
مــردم برای در امان ماندن از اين بيماری، در کنار همه 
برنامه معمول که بچه های بسيجی سراسر کشور انجام 
دادند، يکی از کارهای متفاوت بسيجيان گروه جهادی 
الهادی تعمير رايگان منازل ســالمندان و خانواده های 

بی بضاعت محله هاشمی بود. 
احدپــور درباره رونــد اجرايی ايــن برنامه توضيح 
می دهد: «محله هاشــمی به نسبت ســاير محله های 
منطقه ۱۰ بافت فرســوده تری دارد. اهالی ســاکن در 
ايــن محله اغلب از لحاظ تأميــن هزينه های مالی در 
مضيقه هســتند. بسياری از آنها هم سالمند هستند و 
قدرت و توانايی پيگيری تعميرخانه شــان را ندارند. در 
اين روزهای کرونايی هم پيدا کردن تعميرکار مطمئنی 
که پروتکل های بهداشــتی را رعايت کند، کار را برای 
همسايه های ما سخت ترمی کرد. به همين بهانه، همراه 
جمعی ازهمين بچه های بسيجی مسجد، آنهايی که در 
کارهای ســاختمانی دستی بر آتش دارند و متخصص 
کار هستند، تصميم گرفتيم تا خانه نيازمندان محله را 
رايگان تعمير و بازسازی کنيم. برای مثال، خانه فردی 
نياز به گچکاری دارد، پشت بام خانه ای نياز به ايزوگام 
دارد، يا همسايه ای نياز به تأمين لوازم گرمايشی دارد، 
يا می خواهد از کارکرد دودکش خانه اش مطمئن شود، 
چاه خانه ای گرفته، خانه ای نياز به تعمير تأسيســات 
برقی و گازی يا لوله کشــی دارد. کارهايی از اين دست 
را همــه اعضای گروه انجام می دهند تا در اين روزهای 
شيوع «کوويد  ـ ۱۹» و سرمای پاييزی و زمستانی، فرد 
نياز  مند و يا ســالمند دغدغه اوضاع نابسامان خانه اش 
را نداشته باشد.» مدير ســرای محله هاشمی با اشاره 
به مشارکت و همراهی خّيران در اين کار خداپسندانه 
افــزود: «تمامی اجناس مورد نياز تعميرات از ســوی 
خّيــران گروه الهادی تهيه می شــود. اولويت تعمير با 
خانه سالمندان است و در زمان حضور در خانه ها برای 
تعميرات، تمام پروتکل های بهداشتی رعايت می شود.»

معنوی ای  خســارات  تمام  کنار  در  کرونا 
که به لحــاظ فوت افراد مبتال به شــهرها و 
اقتصادی  بنيــه  کرد،  وارد  شهروندانشــان 
خانوارها را هم ضعيف کــرد. تعطيلی خيلی 
از کســب و کارها باعث شــد تا سرپرستان 
خانوارهای زيادی از کار بيکار شــوند و اگر 
همدلی و همراهی بســيجيان با مردم نبود، 
گذران اين روزگار برای جمعيت قابل توجهی از 
شهر امکان پذير نبود. شبکه ياران انقالب در 
منطقه ۶ از جمله گروه های متشــکل از مردم 
بسيجی است که در اين ايام به ياری نيازمندان 
برای  منطقه ۶ آمدند. جلب مشارکت خّيران 
تأمين ملزومــات زندگی حدود ۶ هزار خانوار 
نيازمند ساکن در منطقه کار آسانی نبود، اما 
وقتی بسيجيان شــبکه ياران انقالب دست 
دردست هم دادند، محقق شد.  به اذعان مردم 
ساکن در منطقه ۶، حضور پرشور و هميشگی 
موجب  شيوع  دوران  در  بســيجی  نيروهای 
دلگرمــی و افزايش ظريــب اطمينان خاطر 
شهروندان شده است. ضدعفونی کردن معابر 
در راســتای مقابله با کرونا از جمله اقدامات 
خوبی است که شهروندان منطقه ۶ آن را يکی 
از عملکرد های مثبت بســيجيان اين منطقه 
و می گويند: «گستردگی حضور  برمی شمارند 
نيروهای بسيجی در عرصه مقابله با کرونا در 
منطقه ۶ به حدی بود که يــاد دوران جنگ 
 افتاديم. همان همدلی، همان ازخودگذشتگی 
و همان ايثار.» زنان بسيجی منطقه هم در اين 
دوران برادران بسيجی خود را تنها نگذاشتند. 
گروه جهادی محبان فاطمه سالم اهللا عليها در 
کمتر از دو هفته در کارگاهی در مسجد جليلی 
به دوخت ۵ هزار ماسک اقدام کرده است. چرخ 
خياطی و ملزومات توســط بسيجيان تأمين 
برادران بسيجی به  اين ماسک ها توسط  شد. 
سپاه فرستاده می شــود. بعد از ضدعفونی و 
بسته بندی بين افرادی که توان اقتصادی شان 
کم اســت و بيمارستان های منطقه ۶ از جمله 

بيمارستان امام خمينی(ره) توزيع می شود. 

بسيجی که باشــی برايت فرق نمی کند در 
چه جبهه ای خدمت کنيد، فقط کافی اســت 
احساس کنيد گرهی از زندگی انسانی باز شده 
اســت؛ اين معنای کامل بسيج است. درست 
بسيجی  نيروهای  از  قابل توجهی  بخش  است 
در پايگاه های محلی ســاماندهی شده اند، اما 
بسيج ادارات هم در روزهای کرونايی به ياری 
مردم هر منطقه و محله شــتافته اند. فرمانده 
منطقه ۶ می گويد:  بسيج شــهرداری  حوزه 
نخست  روزهای  از  منطقه  بسيجی  «نيروهای 
شيوع کرونا در ميدان مقابله حاضر بوده اند و 
تمام قد برای افزايش ضريب ايمنی و بهداشتی 
منطقه ايســتاده اند.» از مشارکت بسيجی ها 
در ضدعفونی کردن معابر شهری که بگذريم، 
بسيجيان شــهرداری منطقه ۶ تهران امسال 
حواسشان حسابی جمع بود تا مبادا سالمندان 
منطقه که اين روزها کمتر از هر زمان ديگری 
موفق به ديدار فرزندانشــان می شــوند به 
شوند.  استرس  دچار  مشکالت  برخی  واسطه 
او می گويد: «بســيجيان شــهرداری منطقه 
۶ در طول اين يک ســال با مراجعه به خانه 
سالمندان و خانواده شهدا تعميرات مورد نياز 
خانه هايشان را انجام داده اند و به بهانه هفته 
بسيج اين طرح با سرکشی به خانه ۱۸ شهيد 
و بررسی نواقص مجدداً اجرا خواهد شد.» البته 
به  منطقه ۶  بسيجيان  فعاليت های  و  خدمات 
آنچه گفته شد خالصه نمی شود و دستگيری از 
مستأجرانی که در اين ايام بيکار شده و نان آور 
خانه بوده اند از ديگر اولويت های بســيجيان 

شهرداری منطقه ۶ بوده و است.

فعاليت شبكه 
ياران انقالب

بسيج به يارى 
مستأجران آمد

بسيجيان مســجد امام حسين(ع) در 

طول يک سال گذشته در سنگر مقابله با 

تهيه  با  روز  يک  ايستاده اند؛  کرونا  شيوع 

و توزيــع آبميوه های طبيعی، روز ديگر با 

مردم  بين  ضدعفونی کننده  مــواد  توزيع 

شــهر. قصه اين همدلی آنها قصه عشق 

است که در مکتب بسيج آموخته اند

در کنــار همه برنامــه معمول که 

بچه های بســيجی سراســر کشور 

متفاوت  کارهای  از  يکی  دادند،  انجام 

بسيجيان گروه جهادی الهادی تعمير 

رايگان منازل سالمندان و خانواده های 

بی بضاعت محله هاشمی است

حضــور  گســتردگی 

در عرصه  بسيجی  نيروهای 

منطقه ۶  در  کرونا  با  مقابله 

دوران  ياد  که  بود  حدی  به 

جنگ  افتاديم

برای  جلب مشــارکت خّيران 

حدود  زندگی  ملزومــات  تأمين 

۶ هزار خانوار نيازمند ســاکن در 

وقتی  اما  نبود،  آسانی  کار  منطقه 

بسيجيان شبکه ياران انقالب دست 

در دست هم دادند، محقق شد

منطقه6
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سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

ديدار با رزمنده ديروز و فرمانده 
امروز بسيج محله هالل احمر كه 
به مقابله با آسيب هاى اجتماعى 

برخاسته است

مــالت و ساخت و ســاز خانه ها.»ايــن وضعيت در 
محلــه ادامه داشــته تا کارخانه دخانيات ســاخته 
می شود: «کارخانه دخانيات که ساخته شد، بخش 
قابل توجهی از اهالی محله برای کار به اين کارخانه 

رفتند.»
حــاج احمد و خانــواده اش در انتهــای خيابان 
عباســی زندگی می کردند: «خيابان جعفری امروز، 
قديم هــا باغ بود. ما در انتهای خيابان عباســی در 
يک کوچه کــه ۳ خانوار ســاکنش بودند، زندگی 
کــه  روزی  می کرديــم. 
برای سرشــماری آمدند، 
اســم کوچه را ابراهيمی 
خانواده   گذاشــتند.»اين 
هشت نفره در کنار هم به 
زندگی ادامــه می دهند؛ 
پدر و مــادر به همراه ۶ 
فرزند پسر: «۶ برادر شر 
و شور و همگی انقالبی؛ 
هم در فعاليت های قبل 
مشــارکت  انقــالب  از 
جدی داشــتيم، هم در 
که  همين  جنگ.  دوران 
جنگ شد همه برادرها همراه پدر به مناطق جنگی 
رفتيم.»همين طور کــه ريزريز می خندد، می گويد: 

روزگار دوردســت محله را خوب بــه ياد دارد؛ 
از وقتــی زمين هــای اينجا بيشــتر خاکــی بود و 
کوچه پســکوچه ها به شکل و شمايل امروزی چيده 
نشده بودند. حاج احمد ابراهيمی می گويد: «محله 
مــا نزديک به بازار ميوه و تره بار بود. از طرف ديگر، 
در آن روزگار کســب و کاری نبــود که اهالی محله 
در آن مشغول شــوند. به خاطر همين، از سر تا ته 
محله طوافی ها به رديف می ايســتادند. هر طوافی 
جا و مکان خودش را داشــت و کسی حق نداشت 
مثًال جای ممد طوافی يا ذبيح طوافی بايستد. بخش 

اهالی  ديگــر  عمده 
کارگران  هم  محله 
بودند  ساختمانی 
و  تابســتان  کــه 
زمســتان تــا زانو 
حوضچه هــای  در 
برای  بودنــد،  کاه 
کــردن  درســت 

«خود ما يک گــردان بوديم. حيف که هيچ وقت با 
هم در يک منطقه جنگی مشــترک نبوديم وگرنه 

خاطره های زيبايی به يادگار می ماند.»
تمام فعاليت هايشان را در همين مسجد قديمی 
محل دنبال می کردند که حاال نامش مسجد عتيق 
اســت: «اينجا پايگاه اصلی محله بود. بچه انقالبی ها 
جمع می شــدند، اعالميه هــای امــام(ره) را بين 
هم تقســيم می کردنــد. در دوران جنگ هم تمام 
فعاليت های پشــت جبهه و حمايــت از رزمندگان 
در اين مســجد دنبال می شــد.»هنوز هم مسجد 
صاحب الزمــان همان جايگاه و ارزش را در ســايه 
فعاليت مستمر پايگاه بسيج مرصوص دارد. احمدی 
به عنوان فرمانده پايگاه می گويد: «هدف از تشکيل 
پايگاه های بســيج مســاجد در محله ها، ساماندهی 
امور هر محله بود؛ از رسيدگی به نيازمندان گرفته 
تا دســتگيری از جوانان و نجات آنها از مهلکه های 

آسيب اجتماعی.»

حواسمان به نيازمندان محله هست
فرمانده پايگاه بسيج مرصوص حواسش به همه 
چيز هست: «ما در نقطه ای از شهر زندگی می کنيم 
کــه مردم از لحاظ اقتصادی متوســط رو به پايين 
هســتند، خيلی از خانواده ها ايــن روزها در تأمين 
نيازهای زندگی درمانده شــده اند و شــرايط شيوع 
ويــروس کرونا هــم اين وضعيت حاد را شــديدتر 
کرده اســت. در پايگاه بسيج مرصوص خوشبختانه 
جمعی از خّيران و اهل دل دور هم جمع شــده اند 
و ســعی می کنيم همه با هم با کمک هايی که روی 
هم می گذاريم کمی هم به دستگيری از نيازمندان 

محله بپردازيم.» 

هر محله يك درمانگاه
روحيه بســيجی حاج احمد باعث می شــود تا 
هميشــه در صحنه باشــد، حتــی در اين روزهای 
کرونايی که همه توصيه می کنند به خاطر شــرايط 
جســمانی در خانه بماند، هرچند که دل او طاقت 
نمی آورد. او مدتی پيش با همکاری خّيران و اهالی 
محلــه با راه اندازی يک کارگاه توليدی زمينه توليد 
ماسک های بهداشــتی را فراهم کرد و بعد از توليد 
اين ماســک ها آنها را به رايگان در محله بين اهالی 
توزيــع کرد. حاال هــم به جد دنبــال ايجاد مراکز 
بســتری و درمانی محلی و مسجدمحور در تهران 
اســت. او می گويد: «طرح هر مسجد؛ يک درمانگاه 
را به وزارت بهداشت ارائه کرده ام و معتقدم اگر در 
هــر محله يک درمانگاه مجهز به امکانات بســتری 
مبتاليان به کوويد  ـ ۱۹ داشــته باشيم شيوع اين 
بيماری کاهش می يابد، چراکــه بيماران هر محله 
در مســجد محله خود بستری می شــوند و حتی 
ديگر الزم نيســت با اين جدا سازی نگران خانواده 
بيماران باشــيم. کافی  است وزارت بهداشت هم به 
ميدان بيايد و از فضاهای خالی مساجد در اين برهه 
زمانی استفاده کند.»او ادامه می دهد: «در هر محله 
پرســتاران بازنشســته، نيروهای داوطلب امدادی 
دوره ديده و پزشــکان داوطلــب داريم که حاضرند 
در کمــک به کادر درمــان در اين بخش به ميدان 

بيايند.»

خانوادگى يك گردان بوديم!

«حســن حســينی» يکی از اهالی محله که 
بــرای اقامه نماز ظهر به مســجد آمده اســت، 
می گويد: «حاج احمــد آدم را ياد دوران جنگ 
می اندازد. برای او هيچ وقت جنگ تمام نشــده. 
يک روز در جبهه مقابل دشــمن می ايســتاد و 
امروز در جبهه های مختلف اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی بــرای بهبود کيفيــت زندگی مردم 
می جنگــد. دل اهالی محله بــه وجود او قرص 
اســت.» «ميثم حميدی»، يکــی ديگر از اهالی 
محله، می گويد: «حاج احمد با همه رفيق است. 
انــگار نه انگار با بچه های جــوان محله اختالف 
سنی زيادی دارد. با آنها با زبان خودشان حرف 
می زند و نصيحتشان می کند. خيلی از دوستان 
ما را از دام اعتياد نجات داده و دوباره به زندگی 
برگردانده. يکی از مشکالت اصلی بهبوديافتگان، 
پيدا کردن شغل است، اما حاج احمد حتی شغل 
اين بچه ها را هم تأمين می کند تا ديگر به دوره 

مصرف برنگردند.»

دلمان به حضور او 
قرص است

اهالى چه مى گويند؟ 

نجات يك انسان؛ نجات يك جامعه
همين طور که با حاج احمد درباره مشکالت 
محله و جوانان آن حرف می زنيم، بانوی جوانی 
از شــر اعتياد به مسجد محله پناه می آورد و 
از حاجی می خواهد زمينه بســتری شدنش 
را در يکی از کمپ های تــرک اعتياد فراهم 
کند. اين نخستين بار نيست که جوانان اسير 
در دام اعتيــاد محله برای رهايی از اين بالی 
خانمانســوز به حاج احمد پناه می آورند. او 
می گويد: «تاکنون بالغ بــر ۳۰ نفر از جوانان 
گرفتار اعتياد را درمان کرده ايم. بهبود يافته ها 
مدتی طوالنــی برای شــرکت در دوره های 
آموزشی معتادان گمنام به مسجد می آمدند، 

چون بخشی از مسجد را به اين کار اختصاص 
اعتياد  می گويد شر  احمد  بوديم.» حاج  داده 
از ســر محله های ما کم نمی شود، مگر اينکه 
بزنند و  باال  اهالی هر محله خودشان آستين 
جلو بيايند، دلشان برای بچه های محله بسوزد 
و برای رهايی هر معتاد از اعتياد هزينه کنند 
و بعــد اين افراد را در محله بپذيرند تا دوباره 
به محل و  بازگشت جوان های ســالم  شاهد 
زندگی خوب آنها باشيم. حاجی معتقد است 
يعنی نجات يک جامعه.  انســان  نجات يک 
بنابراين بايد از فضای مســاجد در اين بخش 

هم استفاده کرد.

هدف از تشكيل پايگاه هاى بسيج مساجد در محله ها، ساماندهى 
امور هر محله بود؛ از رسيدگى به نيازمندان گرفته تا دستگيرى 

از جوانان و نجات آنها از مهلكه هاى آسيب اجتماعى

 از اهالی قديمی محله هالل احمر اســت. تمام 
عمــرش را در کوچه پســکوچه های اين محله 
ســپری کرده، قد کشيده و قصه های محله  را، از 
تا آدم هايش، موبه مو  بگير  قصه ساختمان هايش 
در ســينه دارد. «حاج احمد ابراهيمی»، يکی از 
شــخصيت های بامعرفت محله است که با وجود 
اهالی  هوای  بودنش،  جانباز  و  شرايط جســمی 
محله را دارد؛ از بچه هــای قد و نيم قد محله که 
مبادا اسير اعتياد شوند تا جوان هايی که نياز به 
دســتگيری دارند برای ساختن آينده شان. حاج 
احمد از گذشته تا امروز در محله هالل احمر بوده 
و به قول اهالی محله، حکم معتمد محله را دارد. او 
برادر شهيد است و امروز مهم ترين خيابان محله 
عباســی به نام برادر شهيد او زينت يافته است. 

حاج احمد ابراهيمــی که اين روزها 
مرصوص  بسيج  پايگاه  مسئول 

صاحب الزمان(عج)  مسجد  در 
محله هالل احمر اســت، همه 
تالشش را می کند تا اين پايگاه 
بسيج هويت اصلی خود را در 

محله حفظ کند.

فاطمه عسگرى نيا

سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحيح 2

امضا

سردبير

امضا

دبير - شوراى تيتر

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

 عالقه به فعاليت های هنری از چه زمانی در شما شکل 
گرفت؟ 

از کودکی به واســطه نابينايی، بيشتر از افراد عادی تحت 
تأثيــر صداها و آواها بودم. در واقع، گوش من به صداها و آواها 
حساس بود. پدرم نخستين کسی بود که اين موضوع را کشف 
کرد. همان سال ها يک ارگ کوچک برايم خريد و انگيزه ای شد 
تا آهنگ هايی را که از راديو يا تلويزيون می شنيدم به دقت اجرا 
کنم. تمام اين سال ها موسيقی را از خودم جدا نکردم و نواختن 

پيانو، گيتار، سه تار و تنبک را هم ياد گرفتم. 
 شــما را به عنوان نخستين نابينای فارغ التحصيل از 
هنرستان  وارد  چطور  موسيقی  می شناســند.  هنرستان 

موسيقی دختران شديد؟ 
ســال ۱۳۸۴ با ورود من به هنرستان مخالفت کردند. برای 
ورود به هنرستان بايد از اول راهنمايی وارد می شدم. بهانه آنها 
نابينايی من بود. افرادی همچون مرحوم رضايی، داود جعفری 
و آقای فيضی به عنوان کارشناس از سازمان کودکان استثنايی 
با من به هنرســتان موسيقی آمدند. سرانجام موفق شديم در 
جلسه شــورای هنرســتان آنها را راضی کنيم. در هنرستان 
موسيقی چون بايد ســاز ديگری انتخاب می کردم به پيشنهاد 

پدرم و عالقه خودم ساز سنتور را انتخاب کردم. 

 از آنجا که ساز سنتور نياز به ديدن مضراب و نت خوانی 
دارد، چطور از پس يادگيری اين ساز برآمديد؟ 

منابــع مکتوب بــرای من به عنــوان نابينا وجود 
نداشت و مجبور بودم همه چيز را شنيداری ياد بگيرم. 
به همين دليل، يادگيری ساز برای من سخت بود، اما 
با ســاز ارتباط گرفتم و موفق شدم. هنوز هم امکانی 

برای نابينايان در اين زمينه فراهم نشده است. 
 زمان تحصيل با چه مشکالتی مواجه بوديد؟ 

چون نمی توانســتم مثل بقيه همســاالنم کتــاب بخوانم، 
همکالسی ها و گاهی پدر و مادرم کتاب ها و نت های موسيقی را 
برايم می خواندند. بعدها که قصد داشتم به دانشگاه بروم هم با 
مشکالت بسياری مواجه بودم چون کتاب های کنکور هنر برای 
من به عنوان يک نابينا وجود نداشت، نه کتاب گويا و نه کتابی 
با خط بريل. در هر حال، بعد از تالش های مســتمر دانشــجو 
شــدم و پس از گرفتن مدرک کاردانی به دانشگاه هنر رفتم. 
مدرک کارشناســی ام را هم از همان دانشــگاه دريافت کردم. 
به تازگی در مقطع کارشناسی ارشد هم در رشته نوازندگی ساز 
ايرانی فارغ التحصيل شده ام. هميشه دلم می خواست دکترای 
موســيقی بخوانم، اما مقطع دکترای اين رشــته، در کشور ما 
وجود ندارد. به همين دليــل، برای ادامه تحصيل در خارج از 

به مناسبت روز جهانى معلوالن پاى صحبت هاى نخستين 
دختر نابيناى فارغ التحصيل از هنرستان موسيقى نشستيم

كاش به ما اعتماد كنند! 
  نخســتين دختر نابينای فارغ التحصيل از هنرستان موسيقی دختران است که توانست با ساز تخصصی سنتور وارد 
اين هنرســتان شود. خرداد ۱۳۷۱ به دنيا آمده و از همان کودکی به موسيقی عالقه داشته است. نابينايی مادرزاد اجازه 
نمی داد از چشم هايش برای خواندن نت  استفاده کند، اما او از گوش هايش برای شنيدن ضرباهنگ و ريتم کمک گرفت 
و توانســت شنيده هايش را روی کيبورد اجرا کند. دوران دبستان با نت خوانی آشنا شد و در ۹سالگی آموختن پيانو را 
آغاز کرد. بعد از يادگيری تئوری موسيقی و زمانی که ۱۲ساله بود به سمت يادگيری گيتار رفت. ارغوان حمسی در حال 
حاضر فارغ التحصيل کارشناسی ارشد ساز سنتی از دانشــکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران است. او در حال حاضر 
در انجمن علمی و آفرينش های هنری معلوالن ايران در منطقه ۶ هم عضويت دارد. اين دختر بااراده طی اين ســال ها 
در جشنواره های متعددی شرکت کرده و مقام آورده است. با او درباره فعاليت های هنری اش گپ وگفتی داشتيم که در 

ادامه می خوانيد.  

معصومه حق جو

به مناسبت روز جهانى معلوالن پاى صحبت هاى نخستين 
دختر نابيناى فارغ التحصيل از هنرستان موسيقى نشستيم

اعتماد كننداعتماد كننداعتماد كنند! ! ! 

 به نظر شما 
شهرداری چه 

اقداماتی بايد برای 
نابينايان انجام 

بدهد؟ 
مناسب سازی معابر 

در اولويت شهرداری 
باشد. مناسب سازی 

نشدن همه معابر 
عمومی و بانک ها و... 
نابينايان را با مشکل 
مواجه کرده و   تردد 

در اکثر مکان ها، 
اصًال مقدور نيست. 
در مواردی هم که 

مناسب سازی انجام 
شده، سنگفرشی که 
مخصوص نابينايان 
جاگذاری شده به 
جای اينکه ما را 

در مسير مستقيم 
و بدون مانع قرار 

بدهد، ما را با 
داربست و تيرهای 
برق مواجه می کند. 

اين را هم بگويم 
که خيلی دوست 
دارم شهرداری 

منطقه کتابخانه ای با 
کتاب های گويا و خط 
بريل احداث می کرد 
تا ما هم بتوانيم مثل 
ديگر افراد صاحب 
کتابخانه مخصوص 

خود باشيم. 
عالوه بر اين، 

کاش شهرداری ها 
با به کارگيری 

هنرمندان معلول در 
فرهنگسراها برای 
تدريس رشته های 
هنری از ما حمايت 

کنند. قبًال به يکی از 
فرهنگسراها مراجعه 
کردم و حتی برای 

تدريس امتحان دادم 
و بعد از تشويق 
و تأييد گفتند 

عالی می نوازيد، 
ولی نمی توانيم در 
فرهنگسرا برای 

تدريس ساز از شما 
استفاده کنيم. چرا 

من نبايد هنرم 
را به افراد عادی 

آموزش بدهم؟ چرا 
با وجود جايگاه های 
شغلی مثل تدريس 

برای معلوالن 
در فرهنگسراها 
ما را به عنوان 
آموزش دهنده 

نمی پذيرند؟ کاش 
شهرداری به ما 

اعتماد کند. 

کشور اقدام کرده ام، اما نتوانسته ام پذيرش بگيرم. 
 بعد از ورود به هنرستان در جشنواره های مختلفی 
حضور داشتيد. از اين جشنواره ها و مقام هايی که به دست 

آورديد، بگوييد. 
جشــنواره دانش آموزی «آوای مهر» نخستين جشنواره ای 
بود که ســال ۱۳۸۶در آن شــرکت کردم و نوازنده برتر شدم. 
سال بعد از آن در جشنواره «معلوالن مهرآوا» هم مقام نخست 
کشــوری نوازندگی سنتور را کسب کردم. سال ۱۳۸۹ اجرای 
جنبی در جشــنواره بين المللی فجر را برعهده داشــتم، البته 
آن ســال اجرا رقابتی نبود. در جشنواره «شمسه ۱» که سال 

۱۳۹۰ برگزار شد هم جايزه ويژه گرفتم. 
سال ۱۳۹۱ در دومين جشنواره نابينايان «صدای سپيده» 
در بخش ساز ايرانی به صورت مشــترک با آقای مهدی الساق 
مقام نخســت را کســب کرديم. در همان جشــنواره از گروه 
ارغوان که يک گروه پاپ است به عنوان يکی از گروه های ويژه 
در جشــنواره شمسه شهرداری تهران تقدير و به عنوان گروه 
سوم انتخاب شديم. البته ناگفته نماند که سرپرستی گروه 
ارغوان را هم که همه نوازندگان آن نابينا هســتند برعهده 
دارم. در اين سال در جشنواره «شمسه ۲» هم گروه ما و 
گروه سنتورنوازان که يکی از نوازندگانش بودم، تقدير 
شد. ۴ سال بعد در فســتيوال موسيقی معلوالن که 
در کشور هند برگزار می شد تک نوازی کردم. اجرای 
برنامه در فستيوال معلوالن در کشور تونس، با گروه نوای جم 

هم آخرين برنامه ای بود که در آن شرکت کردم. 
 در حال حاضر به چه کاری مشغوليد؟ 

شيوع کرونا باعث شده هيچ اجرايی نداشته باشم، بنابراين 
تدريــس را هم به نابينايان و بينايــان به صورت آنالين دنبال 
می کنم. با توجه به اينکه قبًال توضيحاتی در مورد نت ها به من 
داده شده، نت ها را بلدم و هنرجوها را به کتاب های نت خوانی 
ارجــاع می دهم. با توجه به توضيح من و کتاب هايی که دارند، 
آمــوزش می بينند. زمانی که هنرجوی حضوری داشــتم هم 
با لپ تــاپ و نرم افزار نت ها را به هنرجوها نشــان می دادم تا 

اشتباهی پيش نيايد. 

چهره محله
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صفحه آرا

رفاقتى

عمارت اندرون عالی می ســازد. تعريف عکاس را به 
امين الدوله کرديم. چايــی خورده مراجعت کرديم. 
حقيقت باغ خوبی است.» و در جای ديگر از همان 
کتاب آمده اســت: «يک روز هم پارک امين الدوله 
اعلی حضرت تشريف بردند. عروسی پسرش است. باغ 
و عمارت خيلی خيلی ممتازی است. اول باغی است 
که به طور باغ ها فرنگ ســاخته شده است.» کارايی 

پارک امين الدوله منحصر به تفريح و سرگرمی مردم 
نبوده است، بلکه برخی از جشن ها و مهمانی ها هم 
در آن برگزار می شده  است. بنا به گفته عين السلطنه، 
نخستين مهمانی زنانه فرنگی مآبانه در پارک مذکور 
برقرار شــد: «افخم الدوله می گفــت فخرالدوله، زن 
امين الدوله، دختر مظفرالدين شاه، دختر خودش را 
عروس کرد در پارک امين الدوله. چادرها زده بودند. 

امين الدوله نخستين قلمرو سبز عمومى بوده 
كه اكنون اثرى از آن نيست 

نخستين پارك تهران
كجاست؟

  وجود فضای ســبز و پارک ها در عصر حاضر ضرورتی انکارناپذير برای محيط شهری است. بر اين 
اساس، دولت و نهادهای مرتبط، مانند شهرداری، الزم است بودجه هايی برای دسترسی ساکنان هر 
محله به پارک و فضای ســبز در نظر بگيرند. هم اکنون در شــهر تهران پارک های بزرگ و کوچک، 
مشهور و غيرمشهور، بسيار اســت، مانند پارک شهر، پارک ملت، پارک ساعی. جالب است بدانيد، 
نخستين مکان و فضای سبزی که در ايران در اسلوب و معماری پارک ساخته و نام پارک بر آن نهاده 
شد، پارک امين الدوله است. ميرزا عليخان امين الدوله (۱۲۵۹ق / تهرانـ  ۱۳۲۲ق / گيالن) از بزرگان 
و رجال زمان ناصرالدين شــاه و مظفرالدين شاه قاجار بوده اســت. در اين نوشتار به بيان زندگانی 

امين الدوله و معرفی پارک منسوب به او خواهيم پرداخت.  

منصور رشيدى-دكتر على قنبريان

در حکايت های تهران قديــم آمده که وقتی 
اميری باغی ســاخت، اســبش را در آن گم کرد! 
شش ماه گشتند تا اسبش را در آنجا پيدا کردند!  
از رنگ و بوی اغراق حکايت که بگذريم، از وقتی 
که باغ شهر تهران جای خود را به ساختمان شهر 
داده، باغ هاست که در اين شهر گم می شود!  حاال 
از آن معدن زمرد درختان سبز و با طراوت، به قدر 
چند نگين باقی مانده که پارک ها و بوستان های 
تهران اســت و در ميان آنها، « پارک شــهر» را 
می توان بی پروا، خاتم  ســبز بر انگشــتری تهران 
ناميد.  اين پارک که قديمی ترين بوستان تهران 
است، از روز تأسيس تاکنون، شاهد وقايع تاريخی 
زيادی بوده و در خاطرات همه نســل ها جا دارد 
و هفتاد ســال است به تنهايی بخش بزرگی از بار 
پيوند اهالی تهران با طبيعت را به دوش می کشد. 

تاريخچه پارك شهر
دفتر قطور تاريخ تهــران را حدود صدوچهل 
ســال که به عقب(گذشــته) ورق بزنيم، به آن 
صفحه ای می رســيم که برج و باروی تهران را در 
دوران ناصرالدين شاه و صدارت اميرکبير خراب 
کردند و خندق های طهماسبی دور تا دور تهران 
را پر کردنــد. بعد از آن کم کم کوچــه و بازار و 
گذرگاه ســاختند و اين چنين شــد که «محله 
ســنگلج» پديد آمد. اين محله در دوره ناصری 
بســيار پررونق بود و چشــم و چــراغ تهران به 
حساب می آمد. اما در برگ بعدی تاريخ، نوبت به 
تاج و تخت رضا خان که رســيد، قسمت شمالی 
محله که خانه هــای کوچک و کوچه های کثيف 
داشت، خراب شــد تا آن چنان که جعفر شهری 
(پژوهشگر تاريخ ايران) می گويد: آثار قمارخانه ها 
و قهوه خانه هايی که محل شرارت بود، محو شود. 
گرچه برخی از تاريخ نگاران معتقدند اين تخريب 
به خاطر زياد شدن چاه های فاضالب اين منطقه و 
متصل بودن آن به قنات انجام شد تا آب آشاميدنی 
بقيه مناطق، کثيف نشود. به هرکدام از اين داليل 
که بود، پس از اين تخريب در سال ۱۳۱۶، هفتاد 
جريب زمين ناهموار باقی ماند و چشــمه آبی که 

تمــام محله را کم و بيش در نهرها تأمين می کرد 
و به خاطرش به آن منطقــه «آب پخش کن» هم 
می گفتند. به گفته نصراهللا حدادی، تهران شناس، 
قرار بود در اين زمين ســاختمان بورس را احداث 
کنند که با اشــغال ايران در ســال ۱۳۲۰ و ورود 
متفقين به تهران و مشــکالتی که در کشــور به 
وجود آوردند، ميسر نشد. چندين سال اين زمين 
بدون استفاده و باير ماند تا کم کم صدای اعتراض 
و شــکايت مردم از ناامنی و بزهکاری هايی که در 
آن انجام می شــد، بلند شد تا آنکه باالخره در آن 
درختکاری کردند و نهال درختان در آفتاب تهران 
جان گرفتند و با آب زالل نهر ســيراب شدند. به 
اين ترتيب، مقدمات ســاخت پارک شهر به وجود 
آمد. در تابستان ســال ۱۳۲۹ شهرداری تصميم 
گرفت در آن سه حلقه چاه حفر کند و داخلش را 
باغچه بندی کند و اطرافش را نرده بگذارد و ديوار 
بکشد تا پارک شهر به شکل امروزش در بيايد. طرح 
و نظارت بر اجرای بوستان را به مهندس کاظمی 
و مهندس رحمانی ســپردند و به کوشش بانوان 
نيکــوکار، زمين بازی کودکان و بنايی در محوطه 
پارک ساخته شد. به اين ترتيب، پارک شهر در ۲۵ 
هکتار زمين، با ۶ (۸) در ورودی ساخته شد و در 
۲۵ اسفند ۱۳۲۹ درهای آن به روی مردم گشوده 
شد تا سال های سال مامنی باشد که مردم در گريز 
از ازدحام شهر، دمی زير سايه چنار و کهن دار و بيد 

مجنونش بياسايند. 
اهالی محله خوب می دانند که پارک شــهر، 
يک پارک معمولی نيست! وقايع زيادی را در دل 
خود داده اســت! اين را هر بهــار گل های زرد و 
ســفيد پيچ امين الدوله بر پايه های سنگی دور تا 

دور پارک، با عطر خوش زمزمه می کنند. 
قديمی ترين پارک تهران، رفته رفته در طول 
سال ها با افزوده شدن امکانات و مراکز گردشگری 
تکامــل يافته اســت، اما آن چنان کــه حدادی 
می گويد جزو معدود پارک هايی اســت که هرگز 
ديوار اطراف آن خراب نشد، چراکه حتی پايه های 
ســنگی دور تا دور آن (که از جنس سنگ خارا 
اســت تا به مرور زمان خراب نشــود)، به خاطر 

قدمتشان، اثر تاريخی محسوب می شوند. 

واژه پــارک نخســتين بار در دوره قاجــار و در 
عصر ناصرالدين  شــاه به دايره واژگانی شهرنشينی 

ايران وارد شــد. در ايــن دوره فضاهای نوينی 
در شــهر پديد آمد که از همان زمان 

در مدارک، اســناد، و نقشــه ها 
پــارک ناميــده شــدند. از 

پــارک امين الدولــه، در 
اسناد مختلف، به عنوان 
نخستين پارک تهران 

ياد شده است. 
ايـــــن پـــارک 
۱۸۰هـــــــزار ذرع 
و در  مساحت داشت 

ساخته  قمری   ۱۳۰۵
و  باغچه بنــدی  شــد. 

گلکاری آن به دست يک 
گرفت  انجام  اتريشی  باغبان 

و گرمخانــه و گلخانه وســيعی 
داشت. 

در برخــی از اســناد و کتاب هــای تاريخی، 
مانند کتاب «خاطرات و اســناد حسين قلی خان 
نظام الســلطنه مافی»، از پــارک امين الدوله با نام 
پارک امين الملک نام برده شــده اســت. دليل آن 
هم اين اســت کــه به بانی پارک در ســال ۱۲۹۰ 
لقب امين الملک داده شــد و در سال ۱۲۹۹ لقب 
امين الدوله را گرفت. بنابراين، هر ۲ لقب مربوط به 

او است. 
پارک امين الدوله در شــمال شهر تهران است. 
البته اين روزها، جز بقايايی بســيار اندک، چيزی 
از پارک باقی نمانده اســت. طرح پارک امين الدوله 
متعلق به ميــرزا عليخــان امين الدوله، صدراعظم 
مظفرالدين شــاه، يــک نمونه آغازيــن آرکتايپ 
(کهن الگو) برای پارک های بعدی در ايران اســت. 
وی باغ وسيع خود در شــمال شرق تهران را داير 
کرد. اين باغ از آنجا که مطابق اسلوبی نو طرح ريزی 
شده بود بيشتر با نام پارک امين الدوله شهرت يافت. 
در کتاب تاريــخ اجتماعی ايران، جلد ۶ صفحه 
۶۱۶، از پارک هــای اتابک و ظل الســلطان در کنار 
پارک امين الدوله نام برده شــده اســت. همچنين 
آورده است که در ابتدای ظهور تئاتر اروپا در ايران 
به عنوان تماشاخانه از اين ۳ پارک استفاده می شده 

است. 
پارک امين الدوله، از زمان تأسيس، محل برخی 
از وقايــع تاريخی بوده اســت. چنان کــه برخی از 
مشــروطه خواهان، بعد از به توپ بستن مجلس، به 
آنجا پناه برده بودند. در کتاب «تاريخ نگارســتان» 
چنين آمده اســت: «هنگامی که محمدعلی شــاه 
مجلس را به توپ بست، داستانی در تهران در پارک 
امين الدولــه رخ داد و آن چنــان بود که گروهی از 
آزادی خواهــان در پارک بودند. ناگهان پاســبانان 
دولتی در پارک را کوبيدند تا در باز شد. گروهی از 
سربازان درون ريختند، چندان که نزديک مشروطه 
خواهان رســيدند بنای زدن و کشــتن گذاشتند و 
شــکنجه های دردناک به آنان دادند. بيش از همه 
به سيد عبداّهللا بهبهانی و سيد محمد طباطبايی و 
امام جمعه خويی زدند و شکنجه کردند چندان که 

اندازه نداشت.»
 عين الســلطنه که خود از معاصران امين الدوله 
اســت، درباره پارک يادشــده چنين گفته اســت: 
«رفتيم پــارک امين الدوله. اول باغ تهران اســت. 
خيابان های خوب، درياچه و عمارت قشنگ، وضع 
طبيعی خوبی دارد. خيلی بزرگ است. امين الدوله 

تمام خدمه مرد بود. موزيک، ارکســتر مرد و حتی 
آژان زياد بــرای حفظ نظم. همه روی باز، بی چادر، 
مگر معدودی در چادرهــای پوش. خود فخرالدوله 
هم اصراری داشــت که با چــادر نماز داخل خيمه 
نشوند. اين اول مهمانی بود که بدين ترتيب آن هم از 
طرف خانمی مثل فخرالدوله کامله عفيفه در تهران 
واقع شد.» عبداهللا مستوفی درباره پارک امين الدوله 
گفته اســت: «باری، ما بــا اين رفقــای تازه خود 
مهمانی های دوره ای داشــتيم و گاهی که به منزل 
ابراهيم خليل خان دعوت می شــديم، بعداز ظهرها 
به جالليه و پارک ظل الســلطان و پارک امين الدوله 
به گردش هم می رفتيم. عمارت پارک ظل السلطان 
تازه ساخته شــده و از حيث ســاختمان و مبل و 
اثاث، البته بعد از عمارات ســلطنتی، شيک ترين و 
زيباترين عمارات شــهر بود. پارک امين الدوله جز 
يک اتاق هشت گوشــه ايواندار که در وسط جزيره 
ميان استخری ساخته شده بود، هنوز بنايی نداشت 
ولی چمن کاری اين جزيره و گل های سفيد مينای 

چمنی حاشيه استخر، بسيار زيبا بود.» 

يك عكس فورى از وزير اعظم
ميرزا عليخــان امين الدولــه، از اعقــاب ميرزا 
محمدخان مجدالملک، از دولتمردان متمول دوران 
قاجــار بــود. او کارخانه قند کهريــزک و کارخانه 
کبريت ســازی در الهيه را تأســيس کرد. در تبريز 
مدرسه رشــديه را بنيان گذاشت و همواره در زمره 
وزرای بزرگ شــناخته می شــد که در هر ۳ سفر 
فرنگســتان، همراه ناصرالدين شــاه بود و در سال 
۱۳۱۴ق وزير اعظم و سپس صدراعظم مظفرالدين 

شاه شد. جرج ناتانيل کرزن، ايران شناس انگليسی، 
از او به عنوان سياستمداری اليق ياد کرده که در 
ساختمان سازی مشــهور بوده و نخستين پارک 
تهران را با الگويی متفاوت با سنت باغ های ايرانی، 
در شمال تهران و پشت دروازه شميران بنا کرده 

است. 
از خدمات پســنديده امين الدولــه، پرداخت 
هزينه تحصيلی دانشــجويان است تا آنها با فراغ 
خاطــر بتوانند تحصيل کنند و برای جامعه مفيد 
باشــند. در کتاب «مرآت الوقايع مظفری» چنين 
آمده اســت: «امين الدوله که بانی مدرسه رشديه 
است و ۴۰ شاگرد آنجا را مجانًا متکفل خرج است 
و ۲۰ شــاگرد آنجا را از ثلث مرحوم ميرزا عيسی 
وزير، آقا شيخ هادی مجتهد متکفل مخارج است. 
امين الدوله در شــعبان المعظم در رشــت شنيد 

کــه مخارج مدرســه را حيف وميل 
می کنند. به آقا شيخ هادی نوشت که 
مخارج مدرســه را رسيدگی نمايد و 
اختيارش با او باشــد. آقا شيخ هادی 
مجتهد نيز می خواهد مدرســه ملی 
افتتاح نمايد. از قــرار مذکور در اين 
مدت هفتاد هــزار تومان، مردم وجِه 
اعانه برای مدارس ملی تهران داده اند 

و تمام را رؤسا خورده اند.» 

ماجراى دردسرساز يك عنوان 
مشترك

در دوره قاجــار ۲ تــن از رجال 
عنــوان امين الدوله داشــته اند. يکی 
ميــرزا عليخــان امين الدولــه کــه 
نخســتين پارک ايران از خدمات او 

به حســاب می آيد و ديگری فرخ خان امين الدوله 
که مســجد امين الدوله در بازار بــزرگ تهران از 
يادگاری های او اســت. از آنجا که هر ۲ شــخص 
از رجال عصــر ناصرالدين شــاه بوده اند، ممکن 
اســت آثار و احکام و خدماتشان به اشتباه با اسم 
ديگری ثبت شود. بنابراين، الزم است مورخان و 
محققان به اين نکته توجه داشته باشند و در کنار 
عنوان «امين الدوله» نام آنها يا تاريخ وفاتشــان را 
آورند. فرخ خان امين الدوله، متولد ۱۲۲۹ قمری و 
متوفای ۱۲۸۸ قمری اســت. عليخان امين الدوله 
متولد ۱۲۵۹ قمری و متوفای ۱۳۲۲ قمری است. 

يعنی هنــگام وفات فرخ خان، 
عليخان جوانی ۲۹ســاله بوده 
اســت. مناسب اســت قدری 

از زندگانی فرخ خان آورده شــود تــا تفاوت اين 
شــخصيت ها برای خوانندگان روشن تر شود. بر 
اين اســاس، بايد گفت که ميرزا ابوطالب غفاری 
(فرخ خــان)، ۱۲۲۹ تا ۱۲۸۸ قمــری، ملقب به 
امين الدوله، پسر ميرزا محمدمهدی غفاری کاشی، 
از رجال قاجــار بود. ظاهراً اســم «فرخ خان» را 

ناصرالدين شاه انتخاب کرده است. 
در جوانی وارد دربار فتحعلی شــاه شــد. در 
۱۲۳۹ به رتبه سرهنگی رسيد و مدتی حکمران 
اصفهــان و ســپس گيــالن شــد. در ۱۲۶۰ به 
صندوق داری محمد شــاه قاجار منصوب شــد و 
مدتی به حکومت کاشــان رفت. در سال ۱۲۷۲ 
از ناصرالدين شاه لقب امين الملک 
معاهده  امضــای  بــرای  و  گرفت 
پاريس به عنوان سفيرکبير به دربار 
ناپلئون ســوم اعزام شد و ۳ سال 
بعد به ايران بازگشت. وی در مدت 
اقامــت خود در اروپا ســفرنامه ای 
نوشــت که به خاطر ثبت مذاکرات 
سياســی با افرادی نظيــر ناپلئون 
ســوم، هوسمان، لئوپولد بلژيک، و 
شاهزاده ويکتوريای انگليس توجه 
مورخان را جلب کــرد. رفته رفته 
مشــاهدات غيرسياســی ميــرزا 
فرخ خان نيز توجهــات را به خود 
جلــب کرد. دکتــر وحيد وحدت، 
تاريخ نــگار معمــاری، بــا تحليل 
مشــاهدات معماری و شهرسازی 
ميــرزا فرخ خان امين الدوله، ســفرنامه او را يکی 
از منابــع مهم در شــکل گيری تجربه ای بومی از 

مدرنيته در ايران می داند. 
ميــرزا فرخ خان پس از بازگشــت از اروپا به 
لقــب امين الدوله نايل آمد. وی مدتی وزير دربار 
ناصری بود و مدتی هم به حکومت خوانســار و 
نطنز رسيد و ســرانجام در ۵۹سالگی در تهران 
درگذشــت و در مقبره ای خصوصی در قم دفن 
شــد. از جمله آثاری کــه امين الدوله از خود به 
جای گذاشت می توان به چارسوق امين الدوله در 

بازار کاشان اشاره کرد. 

مهمترين وقايع در پارك امين الدوله
الف) در نخستين سالی که اين باغ به بهره برداری رسيد جلسه تصميم گيری برای عزل 

نايب السلطنه از وزارت جنگ و تفويض آن به ظل السلطان در اين پارک برگزار شد.
ب) در جريان به توپ بستن مجلس، از آنجا که اين پارک در شمال عمارت بهارستان و 

مجلس شورای ملی قرار داشت، عده ای از نماينده ها و روزنامه نگاران 
آزادی خواه راهی پارک امين الدوله شــدند و در آنجا پناه گرفتند. 
گروهى از سربازان درون ريختند، چندان كه نزديک مشروطه خواهان 

رسيدند بناى زدن و كشتن و شكنجه هاى دردناک به آنان دادند. 
پ) آخرين اتفاق تاريخی مربــوط به پارک امين الدوله هم زمانی 
رخ داد که ديگر خبری از نخســتين پــارک پايتخت نبود و به جای 
آن تا چشــم کار می کرد ساختمان های بلند و کوتاه ديده می شد. در 
نيمه های شب ۱۱ارديبهشت سال۱۳۵۸ که استاد «مرتضی مطهری» در 
حال ترک جلســه ای در محدوده دروازه شميران بود، در کوچه پارک 
امين الدوله هدف گلوله يکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و شــهيد 

شد. 

ميرزا فرخ خان 
پس از بازگشت 
از اروپا به لقب 
امين الدوله نايل 
آمد. وى مدتى 

وزير دربار ناصرى 
بود و مدتى هم به 
حكومت خوانسار و 

نطنز رسيد

پارک امين الدوله در شمال شهر 

تهران است. البته اين روزها، جز بقايايی 

بسيار اندک، چيزی از پارک باقی نمانده است. 

طرح پارک امين الدوله متعلق به ميرزا عليخان 

امين الدوله، صدراعظم مظفرالدين شاه، يک نمونه 

آغازين آرکتايپ (کهن الگو) برای پارک های بعدی 

در ايران است. وی باغ وسيع خود در شمال شرق 

تهران را داير کرد. اين باغ از آنجا که مطابق 

اسلوبی نو طرح ريزی شده بود بيشتر با نام 

پارک امين الدوله شهرت يافت

پارک شهر ۷۰ ساله نخستين پارک تهران نيست
خاتم سبز تهران

الهه كفايتى

دروازه شميران، خيابان ابن سينا، خيابان شهيد مشكى. اين نشاني ما را به كوچه «پارك 
امين الدوله» مى رساند؛ كوچه اى كه با در چوبى منحصربه فردش تنها نشان باقى مانده از باغ 
امين الدوله به حساب مى آيد. باغى كه به استناد نقشه ها و عكس هاى هوايى قديمى موجود 
از تهران در ابتداى سال 1290قمرى يعنى حدود 150 سال پيش به دست «ميرزا على خان 
امين الدوله» وزير ناصرالدين شاه و صدراعظم مظفرالدين شاه ساخته شده و به دليل استفاده از 
نماد هاى فرنگى در ساخت آن در دوره خود نام «پارك» گرفته است.
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صفحه آرا

 آنچه يک نويســنده بدان نيازمند است، 
توانايی نوشتن و آفرينش همراه با دانش 
اســت. تکنيک ها را می توان از بسياری 
راه ها به دســت آورد، اما گوهر سرشتين 
يک نويسنده خود شگفتی ديگری است. 
در اين ميــان، گاه نوجوانان هم دســت 

نــگارش کتاب  بــه 
اتفاق  کــه  می زنند 
است.  خجســته ای 
اما آنچــه نبايد از آن 
پرورش  شويم،  غافل 
ايــن اســتعدادها و 
جلوگيــری از هــرز 
آنهاســت.  رفتــن 
شهرداری ها از جمله 

نهادهايی هســتند که می توانند در اين 
کار سهيم باشند. راه های بسياری وجود 
دارد که شهرداری به بارور شدن استعداد 
جوانــان و کودکان کمک کنــد. تا آنجا 
که آگاهی دارم شــهرداری در بســياری 
از جاها ســرای محله دارد. با شناســايی 
نويســندگان خــوب و کاربلــد می توان 
کارگاه ها و کالس های نويسندگی برگزار 
کرد و بين سراهای گوناگون مسابقه هم 
تدارک ديــد. جايــزه آن می تواند چاپ 
کتاب ۳ نفری باشد که بهترين هستند. 
يا از بهترين داستان ها کتابی چاپ کرد. 
اما اين نکته مهم اســت که اجازه دهيم 
هرکسی آزادانه درباره عالقه خود بنويسد، 
چراکه اکنون بيش از پيش می بايد جوانان 
را دريابيم و اطمينان آنان را به شهرداری 
منطقه جلب کنيم تا بين فرزندان محله و 
شهرداری دوستی ايجاد شود.  می توان روز 
يا شب هايی را در هفته داشته باشيم که 
از نويسندگان و شاعران محله درخواست 
شود تا برای اهالی محل کتاب های خود 
يا نويسندگان مشهور را بخوانند و درباره 
دانش خود و کارورزی هايشــان ســخن 
بگوينــد. همچنين می توان از ناشــرانی 
دلسوز و عاشــق کتاب خواست تا درباره 
چــاپ يک اثر صحبت کننــد و پدران و 
مادران را درباره اينکه چگونه راه را برای 
فرزندان خود هموار کنند و ناآگاهانه سد 
راه آنان نشــوند آگاهی ببخشند.  اکنون 
که سايه شوم کرونا بر جهان سايه افکنده 
است ناخواســته فرصتی فراهم آمده تا 
آنالين  برگزاری کالس های  با  شهرداری 
و رايگان بتواند محبوبيت خود را در دل 
نوجوانان بيشتر کند. با تشکيل کارگروهی 
در اين زمينه می توان از بزرگان مصاحبه 
گرفــت و آموزش هــا را در قالب فيلم و 
پادکســت تهيه کرد و روی ســايت های 
پرتوان فرهنگی شــهرداری گذاشــت تا 

همگان از آن بهره ببرند. 

استعداد نوجوانان 
را دريابيم

پيمان پورشكيبائى
نويسنده كتاب كودك

  رمان و داستان نوشتن کار هرکسی 
نيســت؛ به خصوص هر نوجوانی. هر 
روز اتفــاق نمی افتد که يک نوجوان 
رمان بنويســد و آن را نيمه کاره رها 
نکند و تــا آخر پيش برود و اثرش را 
محمدی»  «مارال  اما  بکند.  هم  چاپ 
اين کار را کرده است. او تکه تکه های 
رمان را در ذهنش پرورش داده و يک 
داســتان تازه به زندگی اضافه کرده 
در  و  است  چهارده ساله  مارال  است. 
دبيرســتان وحدت، کالس هشتم را 
می گذراند. او در محله سبالن زندگی 
رمانش  از  گفت وگو  اين  در  و  می کند 
و از محله ای که در آن بزرگ شــده 

است، می گويد.  

شقايق عرفى نژاد

مى ترسيدم
 به مادرم بگويم!

گفت وگو با نوجوان 14 ساله محله سبالن كه نخستين 
رمانش را منتشر كرده است

  از چه زمانی رمان خوان شدی؟ چون 
حتمًا اول کتاب خوانده ای که بعد عالقه مند 

شدی و سمت نوشتن رفتی. 
بلــه. من از کودکی به کتاب عالقه داشــتم و 
تابســتان ۲ ســال پيش بود که رمان خواندن را 
شــروع کردم و کم کم فکر کردم استعداد اين را 

دارم که بتوانم بنويسم. 
  در ايــن رمان ها و در ادبيات چه چيزی 

وجود دارد که تو را جذب می کند؟ 
اول رمان را برای ســرگرمی  می خواندم. بعد 
کم کم به اين کار عادت کردم و بخشی از فعاليت  
روزانه ام شد. به مرور متوجه شدم، دارم به کتاب 
عالقه مند می شوم. حاال اگر يک روز کتاب نخوانم 
احســاس کمبود می کنم و فکر می کنم چيزی را 

از دست داده ام. 
  از آن دسته هســتی که توی مدرسه 

کالس درس يواشکی رمان می خوانند؟ 
نه. کتــاب را در اوقات بيــکاری ام می خوانم. 
اولويتــم درس اســت. وقتی درس هايــم تمام 

می شود، کتاب خواندن شروع می شود. 
 از تجربه رمان نوشتن بگو. چه لحظه ای 
بود که ايده برای رمان به ذهنت آمد و پشت 
کامپيوترت نشستی يا مداد دست گرفتی و 

تصميم گرفتی آن را بنويسی؟ 
اولش يک حس درونی بود. من نخســتين بار 
توی گوشــی ام شروع به نوشــتن کردم. يک روز 
نخستين قســمت رمان را نوشتم و بعد با توجه 
به اين نخســتين قسمت، بقيه داســتان را جلو 
بردم. ايده از قبل طراحی شــده ای هم نداشــتم. 
ايده ها يک باره به ذهنم می آمد. اين فکرها را جلو 
می بردم و گسترش می دادم. برای هر قسمت فکر 
می کردم که اگرچه اتفاقی بيفتد، جذاب تر است. 
چند اتفاق بــه ذهنم می آمد و بعد فکر می کردم 
کدام جذاب تر اســت و آن را انتخاب می کردم و 
می نوشتم. برای پايان رمان هم اصًال برنامه ريزی 
نداشتم. فقط جلو می رفتم. ۸ ماه طول کشيد تا 

رمان آماده شود. 
 در اين کار از کسی هم کمک گرفتی؟ 

نه. خودم می نوشتم. حتی به مادرم هم نگفتم. 
چون می ترسيدم اگر بگويم مخالفت کند يا مانعم 

شود. به همين دليل هم چيزی نگفتم. 
  وقتی مــادرت فهميد چه واکنشــی 

داشت؟ 
تعجب کرد. اصًال باورش نمی شد. 

 در باره رمانت برايمان صحبت کن. راجع 
به چيست؟ 

رمان درباره دختری است که با پدر و مادرش 
زندگــی می کند و خواهر ناتنــی دارد. به خاطر 
پدرش به يک ازدواج اجباری تن می دهد، اما به 
مرور زمان اتفاقات ديگری می افتد و ســر و کله 
پسری در داستان پيدا می شود و سرانجام خواهر 
ناتنی به خاطر ثروت آن پســر، زندگی آنها را به 

هم می زند. 
  قبل از چــاپ، رمان را برای خواندن به 

کسی دادی؟ 
بلــه. يکــی از خاله هايم آن را خوانــد. البته 
اصًال نمی دانســتم که می خواهد چاپ شود. در 
واقع همــان خاله ام که رمان را خوانده بود، برای 
چاپش پيگير شد و من را غافلگير کرد. من اصًال 
نمی دانستم قرار است رمانم چاپ شود. البته قبل 

از چاپ ويرايش هم شد. 
 االن چه حســی داری کــه يک رمان 
و همچنين  رمانت چاپ شــده  نوشته ای، 

اتفاق خاصی برايت افتاده است؟ 
نمی توانم  خيلی خوشــحالم. جــوری کــه 
توصيفــش کنم. اصًال فکــرش را هم نمی کردم 
که کتاب چاپ شــود و حتی با من مصاحبه هم 

بکنند. 
می خواهی رمان نويسی را ادامه دهی؟    

ايده جديد برای کتاب داری؟ 
بلــه. ۲ تا ايده برای نوشــتن دارم و منتظرم 
تابســتان شود تا با تعطيلی مدرسه بتوانم آنها را 

بنويسم. 
از بازخوردها راجع به کتابت بگو؟ چه    

چيزهايی شنيدی؟ 
خانواده ام خيلی اســتقبال کردند. اوايل اصًال 
باورشــان نمی شــد، ولی از کارم خيلی ذوق زده 

شدند. 
  دوستانت چطور؟ چه واکنشی داشتند؟ 
يکی از دوستانم آن را خواند و خيلی خوشش 

آمد و من را به ادامه رمان نويسی تشويق کرد. 
  محله ســبالن را کــه در آن زندگی 

می کنی، چطور توصيف می کنی؟ 
محلــه ما محلــه تقريبًا 

ولی  اســت،  شــلوغی 
خونگرمــی   ســاکنان 
دارد. از نظــر وســايل 
نقليــه و رفت وآمــد و 

تعداد مغازه ها شلوغ است. 
ولی آن را دوســت دارم. 

خيلی بــه محله مان عادت 
کرده ام. 

  از بچگی در همين محله بوده ای؟ 
بلــه. مادربزرگــم و خانــواده ام از اول در 

همين محله بوده اند و مــن هم در همين محله 
متولد شده ام. 

  چه چيزی را در اين محله دوست داری؟ 
همه چيز در دســترس اســت. پارک نزديک 
است، نانوايی و مغازه های ديگر در نزديکی ماست 

و اين برايم نکته مثبتی است. 
  اهل کتابخانه رفتن هســتی؟ اطرافتان 

چند کتابخانه در دسترس است؟ 
در نزديکی مان يک کتابخانه داريم. من تقريبًا 
۳ ســالم بود کــه مــادرم از آن کتابخانه کتاب 
می گرفت و برايم می خواند. اين کار را زياد انجام 
می داد. من هم آنقدر عالقه داشتم که با آن سن 
کم کتاب را حفظ می شــدم. وقتــی مادرم از رو 
می خواند و جايی را اشتباه می خواند، من ايرادش 
را می گرفتــم. در ضمن زمانی هم که کرونا نبود، 
عضو کتابخانه مدرســه بودم و کتاب می گرفتم و 

پنجشنبه و جمعه ها می خواندم. 
  به عنوان يک نوجوان که در اين منطقه 
زندگی می کنی، چه مشکالتی در اين محله 

وجود دارد؟ چه چيزهايی کم است؟ 
راســتش االن که بيرون نمی رويم. اصًال قيافه 
محله مان يادم رفته است! ولی می توانم بگويم اگر 
در محله درخت داشتيم، خيلی قشنگ تر می شد. 

خيابان ما درخت ندارد. 
  پارک چطور؟ 

پــارک داريم. وقتی کوچک بــودم، مادرم هر 
روز مــن را به پــارک می برد. قبــل از کرونا هم 
خانوادگی به پارک هايی کــه در محله خودمان 
نبود، می رفتيم. ولی االن به پارک محله خودمان 

هم نمی توانيم برويم.  می خواهی رمان نويسی را ادامه دهی؟ 
ايده جديد برای کتاب داری؟ 

 تا ايده برای نوشــتن دارم و منتظرم 
تابســتان شود تا با تعطيلی مدرسه بتوانم آنها را 

از بازخوردها راجع به کتابت بگو؟ چه 

خانواده ام خيلی اســتقبال کردند. اوايل اصًال 
باورشــان نمی شــد، ولی از کارم خيلی ذوق زده 

دوستانت چطور؟ چه واکنشی داشتند؟ 
يکی از دوستانم آن را خواند و خيلی خوشش 

آمد و من را به ادامه رمان نويسی تشويق کرد. 
محله ســبالن را کــه در آن زندگی 

می کنی، چطور توصيف می کنی؟ 
محلــه ما محلــه تقريبًا 

تعداد مغازه ها شلوغ است. 
ولی آن را دوســت دارم. 

خيلی بــه محله مان عادت 

از بچگی در همين محله بوده ای؟ 
بلــه. مادربزرگــم و خانــواده ام از اول در 

هم نمی توانيم برويم. 

در همين راســتا مديريت شــهری مدتی است 
برای افزايش رضايت شهروندان به  اجرای پروژه های 
کوچک مقياس اقدام کرده و آنها را در اولويت کارهای 
خود قــرار داده اســت.  با توجه به شــيوع کرونا و 

کاهش درآمدها اين پروژه ها با استفاده 
از بودجــه شــهرداری و همچنيــن با 
مشارکت مردم از طريق سرمايه گذاری 
اجرا می شوند. اغلب پروژه های کوچک 
مقيــاس مربوط به بهســازی و مرمت 
بوستان ها،  مناسب ســازی  آســفالت، 
و  معابر، جدول گذاری  اصالح هندسی 

پياده روسازی است.
 شهردار ناحيه يک منطقه ۶ درباره 
منطقه  مقيــاس  پروژه هــای کوچک 
و همچنيــن اقدامــات عمرانی که در 
آينده در اين منطقه انجام می شود، در 
گفت وگو با همشهری توضيحاتی ارائه 
داده اســت.  «کرونا و شرايط نامساعد 
اقتصادی امکان اجرای پروژه های عظيم 
عمرانی را از شــهرداری گرفته است؛ 
بنابراين در ناحيه يک بيشترين تمرکز 

روی نگهداشت شهر است.» 
«احســان يلوه» با بيان اين مطلب 
می افزايد: «در ايــن ناحيه با توجه به 

غالب بودن پهنــه اداری و تجاری و حضور اداره ها و 
نهادها و وزارتخانه ها حتی زمينی برای اجرای پروژه 

جديد وجود نــدارد که از رو، به اجــرای پروژه های 
کوچک مقياس اقدام شده است.»يکی از اقداماتی که 
از سال ۹۸ تاکنون در حال انجام است، پياده روسازی 
مشارکتی اســت. در خيابان شــهيد عضدی نيز به 
پيشــنهاد شــهرداری برای نخستين بار 
آســفالت رنگی اجرا و به پياده روســازی 
اقدام شد. شــهردار ناحيه يک در اين باره 
توضيح می دهد: «اين خيابان ســال ها به 
علت ساخت وســاز مجتمع تجاری الماس 
کريمخان مســدود شــده و بــرای   تردد 
همســايگان مشــکالتی ايجاد کرده بود. 
بنابراين با توجه به اتمام کار، آسفالت رنگی 
در اين مسير اجرا و با استقبال شهروندان 
مواجه شد.» يلوه ادامه می دهد: «در ناحيه 

پياده روها  برخی  پوشــش  يک، 
ســيمان، موزاييــک، کفپوش، 
آســفالت و... بــود و وضعيــت 
يکدســتی نداشــت. بنابراين با 
هدف يکدســتی آنها و بهسازی 
معابر در مکان  هــای پر  تردد به 
پياده روسازی اقدام شد.» به گفته 
او در پياده روســازی هــم مانند 
کوچک مقياس  پروژه های  اغلب 

از مشارکت شهروندان و کاسبان و ادارات 
مختلف ناحيه کمک گرفته شــده اســت. شــهردار 
ناحيه در اين باره بيــان می کند: «با توجه به بودجه 

کم شــهرداری 
شــهروندان  از 
درخواســــــت 
کرديـــــم بـــا 

خودشــان  هزينه 
به پياده روســازی با 

حفظ اســتانداردها و 
نظارت شــهرداری اقدام 

کنند.»
ترغيب  «بــرای  می گويد:  او 

شــهروندان به اصــالح و نورپردازی 
باغچه هــا اقدام کرديم که با اســتقبال خوبی 

هم مواجه شد. شــهردار تهران و همچنين شهردار 
منطقه۶ هم از اين کار حمايت کردند. پيگير هستيم 
تا در بقيــه نقاط هم به پياده روســازی 

مشارکتی اقدام کنيم.»

زيرمخزنى هاى بتنى
شــهردار ناحيه يک درباره جابه جايی 
زباله هــم می گويد: «به  زيرمخزنی های 
جايگزينــی زيرمخزنی های بتنی به جای 
زيرمخزنی هــای فلزی هم اقدام کرده ايم. 
اين مخازن طی سال ها استفاده پوسيده 
و محلی برای تجمع زباله و حيوانات موذی شده بود. 
برای تعدادی مخازن فلزی هم جانمايی شــده است 
و اميدواريم هرچه ســريع تر مخازن کهنه تعويض و 

مخازن نو جايگزين شود.»
يلوه در مــورد ضدعفونی اماکن عمومی  هم بيان 
می کنــد: «با توجه به شــيوع کرونا برای ضدعفونی 
اماکن مذهبــی ناحيه، دانشــگاه ها، ادارات مجوعه 

شهرداری و اماکن عمومی اقدام کرده ايم.»
در برخی از داروخانه های ناحيه محل مناســبی 
برای انتظار مراجعان وجود نداشــت و در اين راستا 
اقداماتی انجام شــده اســت. او درباره اين اقدامات 
می گويد: «قســمتی از ســواره رو مقابل داروخانه ها 
را بــه مراجعان اختصاص داديــم. به اين صورت که 
چند نيمکت نصب شــد و داربست و چادر هم تهيه 
کرديم تــا مراجعان بتوانند با حفظ فاصله اجتماعی 
در صف بايســتند يا در صورت بارندگی بتوانند زير 

چادر بايستند.»

پياده رو سازى  با مشاركت

شهردار ناحيه 
يك منطقه 6 
مى گويد پاى 
اهالى و كسبه در 
طرح هاى شهرى 
باز شده است

شــهردار ناحيه يــک درباره تغييرات مســير 
ويژه دوچرخه هم بيان می کند: «قبًال اين مســير 
با نــرده آهنی از خيابان جداســازی شــده بود، 
ولی در حال حاضر اين نرده ها برداشته و بلوک های 
بتنی جايگزين شــده تا از ســواره رو مجزا شــود.
 اين پروژه از خيابان شهيد طالقانی و مفتح شروع 

شده و تا خيابان ولی عصر(عج) ادامه دارد.» 

از زمانی که شــهردار تهران طرح سه شنبه های 
بدون خودرو را عملی کرد، شهرداری منطقه ۶ هم 
دوچرخه در اختيار شهرداران نواحی قرار داد تا در 

اين طرح شرکت کنند. 
يلوه با بيان اين مطلب ادامه می دهد: «با توجه 
به اينکه بيشــترين مسير سبز يا همان مسير ويژه 
دوچرخه در ناحيه يک واقع شــده، تصميم گرفتم 

گشت های روزانه و بازديد از منطقه را با دوچرخه 
انجام دهم.» 

شــهردار ناحيه يک که اين کار را از يک سال 
و نيــم پيش آغاز کرده، بازخورد آن را از نگاه خود 
و شهروندان مثبت ارزيابی می کند و می گويد: «با 
اين اقدام رصد مشکالت شهری بهتر انجام می شود. 
به عنوان مثــال داخل نهرها و حتی اطراف مخازن 
به خوبی قابل مشــاهده است. ورود به کوچه های 
باريکی که با خودرو امکان ورود به آنها وجود ندارد، 

هم ميسر شده است.»
يلوه بيان می کند: «ورود با دوچرخه به پارک ها 
و صحبت با شهروندانی که برای ورزش صبحگاهی 
در پارک هــای ناحيــه حضور دارند، مــا را بدون 
واسطه و رودررو در جريان مشکالت يا درخواست های
آنهــا قــرار می دهــد. اعضــای شــوراياری و   
شــهروندان هم از ايــن کار اســتقبال کرده اند و 
ترغيب شــده اند با دوچرخــه در محل کار حاضر 

شوند.»

 بسياری از کارشناســان مديريت شهری معتقدند شهر يک موجود زنده است که بايد برای پويايی و زنده بودن آن تالش 
کرد. شــهروندان، مديران و حتی افرادی که برای مدتی کوتاه وارد يک محدوده شهری می شوند در پويايی و حيات شهری 
دخيل هستند. بر همين اساس، معموًال مديريت مشارکتی يا مشارکت گرفتن از شهروندان در زمينه مديريت شهری به اشکال 

گوناگون يکی از روش های موفق در توسعه شهری محسوب می شود؛ فرايندی که در منطقه ۶ نيز مورد توجه قرار دارد.   

معصومه حق جو

احسان يلوه
شهردار ناحيه يك

درخواســــــت 
کرديـــــم بـــا 

خودشــان  هزينه 
به پياده روســازی با 

حفظ اســتانداردها و 
نظارت شــهرداری اقدام 

ترغيب  «بــرای  می گويد:  او 
شــهروندان به اصــالح و نورپردازی 

باغچه هــا اقدام کرديم که با اســتقبال خوبی 

شهردار ناحيه يك در پويش دوشنبه هاى ورزشى كه با هدف توسعه 

ورزش همگانى و ترغيب بيشتر شهروندان به ورزش اجرا مى شود، 

هم شركت دارد. او در اين باره توضيح مى دهد: «در پويش دوشنبه هاى 

ورزشى با شهروندان در پارك ورزش مى كنيم. اين ارتباط بدون واسطه 

با مردم تاكنون نتيجه بسيار خوبى به دنبال داشته و در حل سريع تر 

مشكالت مؤثر بوده است.»  با شروع فصل سرما به عمليات اليروبى  

تسريع شده تا مشكل آبگرفتگى در معابر به وجود نيايد. يلوه با بيان 

اين مطلب مى افزايد: «همكاران ما در بخش عمران و خدمات 

شهرى و فوريت هاى 137 ناحيه يك در حال كف كشى نهرها 

و اصالح و بهسازى پل هاى عرضى هستند تا با كمترين 

مشكل به استقبال بارندگى  برويم.»

پويش دوشنبه هاى ورزشى

ورود با دوچرخه 
به پارك ها 

و صحبت با 
شهروندانى كه 

براى ورزش 
صبحگاهى در 

پارك هاى ناحيه 
حضور دارند، ما 

را بدون واسطه و 
رودررو در جريان 

مشكالت يا 
درخواست هاى

 آنها قرار مى دهد

مسير ويژه دوچرخه

شـهروندان

چهره محله
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آموزش

نشست مجازى

كتابخوانى

خانواده و سواد رسانه 
رعايــت  و  خانه نشــينی  روزهــای  ايــن  در 
فاصله اجتماعی که بيشــتر کارها مجازی انجام 
از  بيشتر  مردم  می شــود، 
هميشــه پيگيــر اخبــار 
رســانه ها می شوند. اما اين 
ســؤال مطرح است که در 
ميان هجوم اخبار مختلفی 
کــه روزانه از رســانه های 
می کنيم،  دريافت  مختلف 
به کدام يک از آنها می توان 
اعتماد کرد؟ اگر سؤاالتی از 
اين دست در ذهن داريد، به 
شما تماشای برنامه آموزشی «خانواده و سواد رسانه ای» 
فرهنگســرای خانواده را پيشنهاد می دهيم. اين برنامه 
به صورت پخش زنده از صفحه مجازی فرهنگســرای 
خانواده با حضور «علی محمدی» مدرس دانشــگاه و 
پژوهشــگر امور فرهنگی، برگزار می شود. عالقه مندان 
برای تماشــای اين برنامه آموزشی روز چهارشنبه ۱۲ 
آذرماه ساعت ۱۹ به صفحه مجازی اين مرکز به نشانی:

Farhangsara_khanevade@ مراجعه کنند. 

يادگار فردوسى 
عالقه مندان به شــعر و ادب فارســی و شــاعر 
پرآوازه ايرانی «ابوالقاســم فردوسی» اگر دنبال 
پژوهش و تحقيق در باب مجموعه بی نظير شاهنامه 
هســتيد، نشســت مجازی با عنوان «يادگارســبز» 
فرهنگسرای «ســرو» را از دست ندهيد. اين نشست 
زنده با حضور کارشناسان و استادان ادبيات فارسی و 
شــاهنامه پژوهان امروز، يکشــنبه ۹ آذر، در فضای 
مجازی فرهنگسرای سرو برگزار می شود. شهروندان 
می توانند با مراجعه به فضای مجازی فرهنگســرا به 

تماشای اين برنامه در خانه بنشينند.

كتاب «سركار ِعلّيه» 

اگر دنبال کتابی مناسب برای مطالعه و غنی سازی 
اوقات فراغت وخانه نشينی در اين روزهای قرنطينه 
هستيد، مســئول کتابخانه فرهنگسرای انديشه مطالعه 
کتاب «ســرکار عليه» را پيشــنهاد می دهد. اين کتاب 
شــامل چند روايت مــادر  ـ دختری بــا زبانی جذاب و 
خواندنی اســت که در آن هويت زن را در جامعه ايرانی 
بررســی می کند. اين کتاب به قلم مادر و دختری از دو 
نسل متفاوت برای درک برخی چالش های هويت زنان در 
دنيای امروز اســت. کتاب «سرکار عليه» به قلم «زهره 
عيسی خانی» و «ريحانه کشتکاران» نوشته و سال ۱۳۹۸ 

از سوی نشر «کتابستان معرفت» منتشر شده است. 

هويتپيشخوانپيشخوان

قصه چرخ خياطى و يك عتيقه فروش ارمنى
نخســتين کســی که چرخ خياطی را اختراع کرد «بارتلمی تيمونيه» فرانسوی در سال 
۱۸۳۰ ميالدی بود. اما اين اختراع به مذاق خياطان ســنتی دوز فرانســوی چندان خوشايند 
نبود و مورد غضب آنها قرار گرفت به نحوی که شــبانه به خانه اين مخترع بخت برگشــته 
ريختند و آن را آتش زدند تا اينکه ســال ها بعد در آمريکا چرخ خياطی توســط دو مخترع با 
نام «آيزاک سينگر» و «الياس هاو» شــبيه مدل های امروزی اختراع شد. طبق روال معمول، 
مظفرالدين شاه قاجار مشتری پر و پا قرص اجناس فرنگی بود. در يکی از سفرهايش به ينگه 
دنيا، اين اختراع جالب فرنگی ها را  برای دوخت لباس های درباريان همراه يک خياط قفقازی 
به تهران آورد. اما تهرانی ها به اين پديده عجيب و غريب فرنگی چندان روی خوشــی نشــان 
نمی دادنــد. بعضی ها چون چرخ خياطی را اختراع فرنگی ها می دانســتند، دوختن لباس را با 
آن درســت نمی دانستند. عده ای هم جويده شدن پارچه را البه الی دندانه های چرخ خياطی 
عيب کار می دانســتند. آنها معتقد بودند اين کار باعث بی دوام شدن کيفيت پارچه می شود. 
اما با همه اين شــايعات عجيب و غريب، چرخ خياطی هــای «گلدفينگر» که ميان مردم به 
«گل فينگل» مشــهور شد، در يک مغازه عتيقه فروشــی ارمنی در انتهای خيابان الله زار به 

معرض فروش گذاشته شد که در کمتر از شش ماه، توسط خياطان خريداری شد.

رسانه ها و زدودن 
انگ اجتماعى ايدز

يکــی از مهم تريــن کمک هايــی که 
می تــوان به مبتاليان به ويــروس اچ.آی.
وی کرد، از ســوی رسانه هاست. رسانه ها 
می توانند در حوزه ايدز اطالع رسانی کنند. 
خبرنگاران و اصحاب رسانه بايد اطالعاتی 
در زمينه اچ.آی.وی داشته باشند تا بتوانند 

با ادبيات بــا جامعه ارتباط 
و  مناســب  کنند  برقــرار 
تأثيرگــذار، اين اطالعات را 
به دســت مردم برسانند. از 
طريق اين رسانه هاست که 
می تــوان جامعــه را مطلع 
کرد ويــروس اچ.آی.وی و 
ايدز با هــم متفاوتند. ما به 
مراجعانمــان واژه ايدزی را 

اطالق نمی کنيم، چراکه به کار بردن اين 
واژه بــار منفی دارد و بــه انگ اجتماعی 
می انجامد. ما آنها را افرادی که با ويروس 
اچ.آی.وی زندگــی می کننــد، خطــاب 
می کنيم.   افرادی که با اين ويروس زندگی 
می کنند، بيمار نيســتند. يعنی اگر دارو 
مصرف کنند و سبک زندگی سالم داشته 
باشند، هيچ مشکلی نخواهند داشت. اين 
افراد می توانند با مصــرف به موقع داروها 
درمان شــوند و بار ويروسی شان به صفر 
برسد. ولی اگر دارو دريافت نکنند و زندگی 
سالم نداشته باشند، آن وقت است که وارد 
فاز بيماری ايدز می شــوند و اين يعنی هر 
ويــروس و باکتری فرصت طلبی وارد بدن 
شــود، تبديل به بيماری می شــود و اين 
بيماری هاست که به فوت فرد می انجامد. 

 پيشــرفت علم باعث شده شرايط اين 
افراد بســيار راحت تر از گذشته شود، ولی 
به دليل اينکه جامعــه از آن اطالع ندارد، 
هــم انگ اجتماعی برای افرادی که با اين 
ويروس زندگی می کنند رايج اســت و هم 
افرادی که رفتارهای پرخطر داشــته اند و 
در معرض اين ويروس قرار گرفته اند، اين 
نگرانی را پيدا می کنند که تســت ندهند. 
زمانی هم که اطالع نداشته باشند و زندگی 
عادی داشــته باشند، می توانند تا ۹ نفر را 
در طول زندگی شان آلوده کنند.  بنابراين 
آنچه مهم است اين است که افراد از انجام 
آزمايش و مثبت بودن آن نترسند. آزمايش 
مثبت آنها را از زندگی ســاقط نمی کند و 
اين افراد می توانند با تغذيه سالم و مصرف 
دارو طول عمر کامًال طبيعی داشته باشند. 
حتی در حــال حاضر که بــا همه گيری 
ويــروس کرونا مواجه هســتيم، اگر افراد 
اچ.آی.وی مثبــت دارويشــان را دريافت 
کنند، هيچ مشکل خاصی ندارند و بيشتر 

از ديگران در معرض بيماری نيستند. 
 در زمينــه انگ اجتماعــی ما فقط با 
مردم عادی مواجه نيستيم. گاهی پزشکان 
هم با وجــود اينکه در ايــن حوزه درس 
خوانده اند و به اين بيماری کامًال اشــراف 
دارند، رفتارشــان در برخورد با اين افراد 
غيرحرفه ای و غيرتخصصی اســت. البته 
پزشــکانی هم هســتند که در اين حوزه 
فعالند و با نگاه دقيقشان کمک زيادی به 

بيماران ومبارزه با بيماری می کنند. 

نگاه بهاره خسروى

 تحريريه:  فاطمه عسگری نيا 
بهاره خسروی/ فاطمه عرفی نژاد

معصومه حق جو / فرزين شيرزادی

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

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان / فهيمه شيرازی
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گردش مجازى در باغ موزه قصر
موج سوم شيوع بيماری «کوويد  ـ ۱۹» از راه رسيده و برای سالمتی و پيشگيری از انتقال 
اين بيماری کشنده محدوديت ها بيشتر شده و تقريبًا بسياری از کارها هم به حالت نيمه تعطيل 
درآمده اســت. به همين بهانه، برای اوقات فراغت شهروندان و همچنين افزايش اطالعات و 
آگاهی آنها، از سوی باغ موزه قصر برنامه های متنوعی تدارک ديده شده است. رئيس باغ موزه 
قصــر با بيان اين مطالب درباره برنامه های ويژه روزهــای کرونايی توضيح می دهد: «بازديد 
از موزه «مارکوف»، موزه «زندان سياســی» و محوطه «بــاغ ايرانی» باغ موزه قصر به صورت 
مســتقيم و ۲۴ ساعته از طريق ســامانه مجازی، يکی از برنامه های متنوع برای عالقه مندان 
به گشــت وگذار در موزه ها است.» برنامه «بازی موبايلی باغ قصر» برای آشنايی دانش آموزان 
با تاريخ معاصر، «مجموعه داســتان های صوتی قصــر»، مجموعه «مصاحبه های تصويری با 
زندانيان سياســی پيش از انقالب زندان قصر» و «فيلم و تئاتر زمان در حبس قصر» از ديگر 
برنامه هايی اســت که «حجت اهللا فرهنگی» به اجرای مجازی آنها در ايام قرنطينه دو هفته ای 
شهر تهران و تعطيلی مراکز فرهنگی اشاره می کند. مدير باغ موزه قصر از عالقه مندان دعوت 
کرد تا برای تماشای اين برنامه ها و بهره مندی از مزايای آموزشی آن در روزهای خانه نشينی 

به صفحه اينستاگرامی و نشانی اينترنتی: qasr_ir@ باغ موزه قصر مراجعه کنند.

موزه گردى

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهری
 شورای سردبيری: مهدی  عليپور
                            سروش جنابی
                             زکيه سعيدی

با ادبيات بــا جامعه ارتباط 
و  مناســب  کنند  برقــرار 
تأثيرگــذار، اين اطالعات را 
به دســت مردم برسانند. از 
طريق اين رسانه هاست که 
می تــوان جامعــه را مطلع 
الهه شعبانىکرد ويــروس اچ.آی.وی و 

مديرعامل انجمن 
احياى ارزش ها


