رفعخطر و ایمنسازی این گودها
در دستور کار شهرداری منطقه  3قرار گرفته است
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ایمنســازی ،رفع خطر یا از سرگیری ســاخت بنا در چند گود پرخطر
منطقه  3سالهاست که به درخواست اصلی ساکنان نزدیک گود ،اهالی
و شورایاران این محلهها تبدیل شده است.
صفحه 14

شنبه
 4بهمن 1399
سال شانزدهم /شماره 788
16صفحه

دیدار با فرح اصولی
مینیاتوریست برجسته و همسایه ما در شهرک غرب

اینجا قرار بود
محلهای آرام و دنج باشد
صفحه 8

عکس :محمد توکلی

گفتوگو با «بهرام زارع قربانی»
مدرس آموزش موتورسواری

آموزش ببین ،ایمن بران!
موتورسیکلت وسیلهای است که میتواند در کمترین زمان ممکن و
حتی شاید شــما را از البهالی حجم وسیع ترافیک تهران به مقصد
برساند؛ به مقصد رســیدنی که چندان هم امن و بیخطر نیست.
«بهرام زارع قربانی» یکی از موتورسواران حرفهای و مدرس و مربی
رسمی فدراسیون موتورسواری...
صفحه 6
صفحه 5

شیوه طراحی و انتخاب مصالح در ساختمانهای شهر تهران
به روایت داور دومین نمایشگاه و همایش نما

وقتیمعماری
حال شهر را خوب میکند
طراحان ،معماران و مسئوالن شهری بار دیگر در کنار هم جمع شدند
تا با همفکری بتوانند برای ساختمانهای...
صفحه 4

صفحه 12
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ضرباالجل به مالکان
گودهایپرخطر

ق 1

3 2

میز خبر

تیتر یک
یادداشت
کامران عبدلی
جانشین معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی

خالء قانونی و دستهای
بسته آتشنشانی

با یک حساب سرانگشتی میتوانیم بگوییم
کــه در پایتخت حدود یک میلیون پارســل
ســاختمان و بهطور میانگین حدود 4میلیون
واحد مســکونی و غیرمســکونی وجود دارد.
بخشی از این ساختمانها تازهساز هستند و در
دسته ساختمانهایی قرار میگیرد که بعد از
اجرای ضوابط مقررات ملی ساختمان ساخته
شدهاند که هم در زمان صدور پروانه و هم قبل
از پایان کار از ســوی کارشناسان شهرداری و
آتشنشانی تمام اصول ایمنی بررسی میشود
تا جایی که میتوانیم مطمئن باشــیم در این
ســاختمانها حوادث مشابه حادثه پالسکو به
شــرط حفظ و پایداری شرایط ایمن نخواهیم
داشــت .از ســوی دیگر در تهــران برجهای
تازهســازی داریم که هنوز تأییدیه و پایان کار
نگرفتهاند .اما شهروندان در آنها ساکن شدهاند
که خــأ قانون اینجا خود را نشــان میدهد.
بخش دیگری از ســاختمانها قبل از تصویب
آییننامههای ایمنی ساخت ه شدهاند .متأسفانه
به دلیل نبــود قانون الــزامآوری برای اجرای
ضوابط ایمنی و آتشنشانی در این ساختمانها
همیشه با چالش روبهرو هستیم .بند  14ماده
55قانون شــهرداریها ک ه سال  1334نوشته
شــده تنها قانونی است که شهرداری را مکلف
کرده درباره ایمنی ســاختمان اظهار نظر کند
ولــی اینقدر کامل نیســت که به مــا اجازه
ورود به داخل ســاختمان برای اجرای ضوابط
ایمنــی را بدهد .طبق همین قانون با توجه به
تفویض اختیاری که از شهرداری به آتشنشانی
شده ،ســازمان آتشنشانی بهعنوان کارشناس
شناخته میشود و فقط میتواند درباره ایمنی
اخطارهای الزم را بدهد و نمیتواند ساختمانی
را بــه خاطر ایمن نبودن پلمــب کند .برخی
از این ســاختمانهای قدیمــی مجتمعهای
واســطه تــردد باالی

تجاری هســتند که به
روزانه شهروندان باید ایمن باشند .خوشبختانه
طرحهای کارآمدی مثل نظام بازرسی و طرح
پالک ایمن از طرف ســازمان آتشنشــانی و
با بــه کارگیری مناطق هشــتگانه عملیاتی
آتشنشانی پایتخت در حال اجراست که با رصد
ایمنی ساختمانها طی یک سال اخیر حدود
 30هزار ساختمان شناسایی شده و اخطارهای
الزم را دریافت کردند .نکته دیگر حریقهایی
است که در ســاختمانهای زیر 6طبقه اتفاق
میافتد .نباید تمرکز روی ایمنی برجها ،ما را
از ساختمانهایی که بلندمرتبه نیستند غافل
کند کــه اتفاقاً طعمه حریقهای متعددی هم
میشــوند .طبق مصوبه توسعه بهبود شورای
اســامی شهر که ســال  1395تصویب شد،
ضوابط ایمنــی باید در تمام ســاختمانها و
نه فقط بلندمرتبهها اجرا شــود .دسترسی به
مدیریت و قانون یکپارچه در حوزه ایمنسازی
ســاختمانها ،میتوانــد آتشنشــانی را در
خدمترسانی بهتر و ایمنسازی ساختمانها
یاری کند .طی سالهای اخیر  21نردبان برای
حوادث احتمالی برجها بــه ناوگان تجهیزات
آتشنشانی اضافه شدهاست .در آستانه سالگرد
حادثه پالســکو ضمن گرامی داشــتن یاد و
خاطره آتشنشانان شهید ،امیدوارم که هرگز
شاهد حوادث اینچنین نباشیم.

اینترنت نیمبها برای آموزش آنالین ترافیکی

کاشت درختچههای سماق و زرشک در لواسانات
سرانه جنگلکاری شهر اوشان،
فشــم و میگون با مشــارکت
شــهرداری این شــهر و اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری اســتان تهران
تکمیل و افزایش مییابد« .عزیزی»
معاون فنی مدیرکل منابع اســتان
تهران از اهمیت گسترش جنگلکاری
و حفظ منابع طبیعی استان تهران
گفت و افــزود« :این پروژه در قالب
طرحی مشــارکتی ضمــن تکمیل
طرحهای باقیمانده نقاط مختلف شهر مانند دراز چال ،سپیدکمرچال و
طرحهای جدید همسو با جنگلکاری در دستور کار قرار گرفته است ».او
گفــت« :اولویت ما در جنگلکاری بهرهگرفتن از درختان و گیاهان بومی
منطقه اســت که با خطر نابودی مواجه هستند .گونههایی مثل سماق و
زرشــک که از گیاهان بومی منطقه به شمار میروند و سازگاری بهتری
دارند».او درباره بحث دامهای غیرمجاز و نقش مخرب آنها در فضای سبز

منطقه گفت« :برای شناسایی قانون
شــکنان در مبحث چرای بیرویه و
ساختوسازها بهزودی با استفاده از
روشهــای نوینی مثــل دیدبانی با
پهباد و ظرفیت تشکلهای مردمی
برای پیشــگیری و برخورد گامهای
مهمــی برخواهیم داشــت .این کار
نقش مهمی در حفظ جنگل گاری و
جلوگیری از تصرف منابع طبیعی و
ساختوســازهای غیرمجاز دارد».
«رضا ریاحی» شهردار اوشان ،فشــم ،میگون نیز درباره مشارکت اداره
منابع طبیعی در راستای گسترش سرانه سبز ابراز خشنودی کرد و گفت:
«شهر ما در دهه  80باالترین سرانه جنگلکاری در استان تهران را داشت.
تالش میکنیم در این دوره زمانی حســاس کــه آلودگی هوا زیانهای
زیادی را در شهر تهران و نزدیکی رودبار قصران به وجود آورده است در
صیانت از منابع طبیعی بخش بیشتر تالش کنیم».

شناسایی راستههای تجاری در طرح ممیزی امالک

 11مســیر شــمال تهران بهعنوان راستههای اصلی
و تجاری منطقه یک در اولویت ششــمین مرحله طرح
ممیزی امالک شــهر تهران قرار گرفت« .ســید حمید
موســوی» شــهردار منطقه یک گفت« :این مســیرها
در نواحــی یــک 7 ،4 ،3 ،2 ،و  8واقع شــده اســت.
راستههای میدان تجریشـ قدس ،پارک ویـ تجریش،
ولیعصر(عج)ـ فرشــته ،بلوار کاوهـ  25متری قیطریه،
عمارـ دزاشیب ،الفـ یمن و فرمانیهـ پاسداران از جمله
مســیرهای اصلی است که در اولویت طرح ممیزی قرار
گرفتهاند ».او افزود« :ممیزی امالک با ارائه اطالعات کامل از آمار و مشخصات ملک ،تغییرات
و تخلفات موجود ،بســتر شناســایی نقاط ضعف و قوت را برای مدیریت شهری ،فراهم و به
برنامهریزی صحیح و منسجم در اداره شهر کمک میکند» .

انتقال ورودی ستاد ترخیص خودرو از خیابان زنجان
به حبیب الهی

ورودی ســتاد ترخیص خودرو برای ساماندهی ترافیک ابتدای خیابان زنجان از خیابان زنجان
به خیابان حبیب الهی منتقل میشود« .محمدرضا کرمی» معاون فنی و عمران شهردار منطقه
 2گفت« :این طرح با هدف ساماندهی ترافیک ابتدای خیابان زنجان اجرا میشود و اکنون پروژه
حدود 50درصد پیشرفت داشــته و تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید .برای اجرای طرح
با توافق کالنتری خیابان حبیب الهی ،بخشی از حیاط کالنتری برای ایجاد معبر اختصاص داده
ی تردد از خیابان زنجان از این معبر عبور خواهند کرد650 .مترمربع ابنیه،
شده و شهروندان به جا 
دیوارکشی برای جداسازی ستاد ترخیص خودرو و محوطه کالنتری،مجموعه دژبانی ،ساختمان
مدیریت و سایر فضاها برای کالنتری و ستاد ترخیص خودرو در حال ساخت است».

جمعآوری پسماند خشک در کمتر از  10دقیقه

طرح جمعآوری پسماند خشک از مبدأ در منطقه2
هوشــمند شــد« .علیاکبر کریمیپور» معاون خدمات
شهری و محیطزیست شــهردار منطقه  2گفت« :این
ف ترویــج فرهنگ پســماند ،جلوگیری از
طــرح با هد 
فعالیت عوامل غیرمجاز جمعآوری پســماند و کاهش
چشــمگیر هزینه و صرفهجویی منابع اجرا میشــود».
او افزود« :با فعال شــدن اپلیکیشنها این امکان فراهم
شــد تا شــهروندان با نصب این نرمافزار روی گوشــی
تلفن همــراه مقدار زبالههای خــود را بهصورت آنالین
برای جمعآوری به بخش خدمات شــهری شهرداری منطقه اعالم کنند و کمتر از  10دقیقه
خودروهای مخصوص با مراجعه به نشانی پسماند را تحویل بگیرند».

سهشنبه با پویش «گرهگشا» در فرهنگسرای آفتاب

ف ترویج آیینها و مراسم مذهبی و ترویج
پویش فرهنگی «گرهگشا» با هد 
فرهنگ انفاق و کمک به دیگران در فرهنگسرای آفتاب برگزار میشود« .نسیم
ســلیمزاده» رئیس فرهنگســرای آفتاب گفت« :این برنامه که ساعت  10تا
 17روزهای سهشــنبه هر هفته به مدت 5هفته اجرا میشــود از دهه دوم
فاطمیه از  28دی آغاز شده است .این پویش فرهنگی تا  7اسفند ماه همزمان

چهره
مدرس داستاننویسی فرهنگسرای رسانه:

آموزش آنالین
متقاضیان را بیشتر کرد

«ویروس کرونا شرایطی ایجاد کرد
که آموزشها دیگر محدود به اهالی
محله قبا و ســاکنان این منطقه نیست و
ما این روزها خــارج از مرزهای تهران و
حومه برای ثبتنام متقاضی داریم ».اینها
حرفهای «لیلی فیروز» مدرس باسابقه
داستاننویس فرهنگسرای رسانه است .او
از سال  1392وارد حوزه ادبیات داستانی
شــد و تجربه 2ســال تدریس در مراکز
فرهنگــی و هنــری را دارد .او میگوید:
«امسال با شــیوع ویروس کرونا شرایط
متفاوتی برای آموزشها ایجاد شد و این
شرایط سبک نوینی از زندگی را به همراه
داشــته اســت .چون طی ایــن ماهها با
برگزاری کالسهای آنالین داستاننویسی
با استقبال خوب متقاضیان مواجه شدیم
و غیر از ســاکنان بومی و ســایر
عالقهمندان شاهد حضور افراد
دیگری غیر از تهران بودهایم».
فیروز میافزاید« :برگزاری
دورههــای هنــری مانند
داستاننویســی که این
روزها یک علم محسوب
میشــود بیشک نقش
مؤثــری در ســاکنان
محلهها دارد .به شــرطی
که سیستم آموزشی قدیم
را بــه روز و از بهتریــن
روشهــا اســتفاده کرد تا
شــاهد اتفاقــات مطلوب
باشیم».

با والدت امام علی(ع) با رعایت پروتکلهای بهداشــتی برگزار میشــود ».او
خیران میتوانند در این پویش
افزود« :کانونهای مردمی ،گروههای جهادی و ّ
برای تأمین و تهیه اقالم جهیزیه مشارکت کنند ».افراد میتوانند برای کسب
اطالعات بیشتر به نشــانی خیابان شریعتی ،روبهروی خیابان دولت ،خیابان
امامزاده ،مراجعه یا به اینستاگرام  aftabfarhangsaraمراجعه کنند.

اداره حمل و نقل و ترافیک شــهرداری منطقه  3برای ارتقای
آگاهی و بهبــود رفتارهای ترافیکی و رانندگــی اینترنت نیمبها
برای فراگیری دورههــای آموزش آنالین ترافیکی اختصاص داده
اســت« .سعید شمالینژاد» معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار
منطقه گفت« :دورههای آموزشــی روی سامانه بینجو قرار دارد و
سازمانهای دولتی و خصوصی ،ســازمانهای مردمنهاد و مراکز
آموزشــی و فرهنگی میتوانند درخواست خود را مبنی بر حضور
در این دورهها به شــماره واتســاپ  0932949126اعالم کنند.
دورهها رایگان اســت و هزینهای از ســازمان و فراگیران دریافت
نخواهد شــد .شــرکت در این کالسها نیاز به نصب هیچ برنامه
جانبی یا اپلیکیشنی ندارد ».او افزود« :بازآموزی قوانین راهنمایی
و رانندگی ،تکنیکهای رانندگی در شــرایط آب و هوایی خاص و شرایط بحرانی ،آشنایی
با عواقب ناشی از تخلفات رانندگی ،مهارتهای فنی و حرفهای ،روانشناسی در ترافیک و...
از آموزشهایی است که عالقهمندان به مباحث ترافیکی میتوانند از آن استفاده کنند».

شنبههای بدون پسماند

اجرای طرح «شــنبههای بدون پســماند» بــا هدف تفکیک
زباله خشــک ازتر در مبدأ با اســتقبال چشــمگیر شــهروندان
منطقه 3روبهرو شــد« .مهدی هوشیار» معاون خدمات شهری و
محیطزیست شهردار منطقه  3در اینباره گفت« :بهطور میانگین
مقدار جمعآوری زبالههای خشک در غرفههای مستقر در محلهها
هزار و  324تن و میزان زباله جمعآوری شده توسط خودروهای
ملودی هزار و  896تن اســت .در مجموع 3هزار و  220تن زباله
خشک در طرح شنبههای بدون پسماند در منطقه  3جمعآوری
شد ».او افزود« :افزایش مشارکت شهروندان در این طرح موجب
میشــود از این پس در فاجعه محیطزیســتی کــه زبالهها رقم
میزنند شریک نباشیم .نظارت بر جمعآوری پسماندهای تفکیک
شده در غرفههای مستقر در محلهها ،آموزش خانه به خانه تفکیک زباله تر و خشک ،توزیع
کیسههای مخصوص پسماند خشک برای مجتمعهای باالی  20واحد ،آموزش به سرایداران
مجتمعهای مسکونی در این طرح اجرامی شود».
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20

تابلو و ملزومات ترافیک در ناحیه3
منطقه یک با هدف ایجاد نظم و
نگهداشت ملزومات ترافیک ،مرمت
و نصب عالئم و تابلوهای ترافیکی در
محله انجام شد.

8

پایگاه سالمت در محلههای ازگل،
دربند ،قیطریه ،گالبدره ،ولنجک و
شهرک شهید محالتی و در  2مرکز
جامعه خدمات سالمت ازگل و نیکو
همسو با اجرای طرح شهید سلیمانی
مشغول به فعالیت غربالگری کرونا
هستند.

200

ساختمان ناایمن توسط آتشنشانی
در منطقه  2شناسایی و معرفی شده
است و نواحی 9گانه منطقه به دنبال
اقدامات الزم برای رفع خطر از این
ساختمانها را در دستور کار قرار
دادهاند.

اخبار فرهنگی

جشنواره «جهان بیتو»
در ارسباران

جشــنواره «جهان بیتو» همزمان با نخســتین
ســالگرد شهادت حاج قاسم ســلیمانی و ابومهدی
ف ترویج روحیــه ایثار و مقاومت
المهندس بــا هد 
در فرهنگسرای ارســباران برگزار میشود« .مهدی
یوســفی» مدیر فرهنگی ،هنری منطقه  3و رئیس
فرهنگســرای ارســباران با اعالم ایــن خبر گفت:
«روایتهای مردمی با محوریت سبک زندگی و نگاه
این شــهید و یارانش در قالب جشنواره ،گردآوری و
بهعنوان محتوای غنی اعتقــادی در فضای مجازی
منتشــر خواهد شــد .شــرکتکنندگان میتوانند
حداکثــر  3اثر را به دبیرخانه ارســال کنند .مهلت
ارسال آثار تا  10بهمن ماه است .شهروندان میتوانند
آثار را به آیدی @ jahanebitoدر پیامرسان روبیکا
یا شماره واتساپ  09223025458ارسال کنند.

توسعه مسیر
پیادهراه و دوچرخهسواری

مســیر پیادهراه و دوچرخهســواری در منطقه
ف ترویج فرهنگ پیادهروی و اســتفاده
یک با هــد 
از حملونقل پاک توســعه یافت« .مجید افشاری»
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه
یک گفت« :حدود  44کیلومتر مسیر دوچرخهسواری
و پیادهراهســازی همســو با اهداف توسعه پایدار در
منطقه یک ساخته میشود .تاکنون این عملیات در
مسیرهای بلوار ارتش ،سوهانک ،شریعتی ،نیاوران و
ولیعصر(عج) به طول تقریباً  6هزار و  200متر ،اجرا
و به گونهای برنامهریزی شده است تا همه مسیر تا
پایان سال به بهرهبرداری برسد».
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چطور کارمند شهرداری منطقه یک جان
کوهنوردان را در حادثه سقوط بهمن نجات داد؟

رمزگشایی از ماجرای نامگذاری
محله قدیمی و بررسی یک تصور نادرست

فرحزاد،فـرهزاد بود
حسن حسنزاده
آبادی سرسبز و خوش آب و هوای فرحزاد هنوز هم همان صفای روزگار گذشتهاش را حفظ کرده
اســت؛ روزگاری که فرحزاد با باغهای میوه ،مزارع سرسبز و آب زالل رودخانهاش ،هم تفرجگاه
تهرانیها بود و هم منزلگاهی در مسیر زیارت امامزاده داود(ع) .مناظر و آب و هوای دلپذیر فرحزاد
که فرح و شــادی را برای گردشــگران و زائران به ارمغان میآورد به تدریج تصوری نادرست از
علت نامگذاری اینآبادی قدیمی میان عموم مردم ایجاد کرد .آنقدر که امروز کمتر کســی از نام
اصلی فرحزاد در منابع تاریخی و علت نامگذاری آن باخبر اســت .درباره علت نامگذاری فرحزاد
و تاریخچه اینآبادی قدیمی شمیران با «داریوش شهبازی» تهرانشناس گفتوگو کردهایم.

کتابهای منتقله الطالبیــه و جنت النعیم بدون
حرف ح و به شــکل ُف َرزاد و در برخی متون دیگر
فر ه زاد نوشــته شــده است .اما
بهصورت َّ
قیاس عامیانه ،واژه فارســی فره را به فرح
عربی تبدیل کرده و نام این روستا را از فره
زاد به فرحزاد تغییر داده است».

اگرچه در 2دهه اخیر،آبادی خوش آب و هوای
فرحزاد با ورود مهاجران و ساختوسازهای بیرویه
و ناایمــن از روزگار طالیــی آنآبادی
قدیمی شــمیران فاصله گرفته اســت
امــا هنوز هم هوای باطــراوت فرحزاد
مهمتریــن ویژگی ایــن محله قدیمی
است .درختان سرسبز حاشیه روددره
قصه یک توشه باارزش
و باغهایی که از روســتای  800ساله
در جســت وجــو برای کشــف علت
فرحزاد به یادگار ماندهاند مثل حلقهای داریوش شهبازی
اصلــی نامگــذاری فرحزاد به نــام «فره
ســبز اینآبــادی کهــن را در آغوش تهرانشناس
زاد» میرســیم؛ نامی که البته باز هم به
گرفتهانــد .همین سرســبزی و آب و
ویژگی اقلیمی و امتیاز اینآبادی کهن نســبت به
هــوای خوش فرحزاد تهرانیهــا و حتی برخی از
دیگرآبادیهای شمیران اشــاره دارد .شهبازی از
ســاکنان جدید اینآبادی را درباره علت نامگذاری
معنای نام فــره زاد میگوید« :عبــارت فرهزاد از
فرحزاد به اشتباه انداخته است .شهبازی از دالیل
2واژه فره و زاد تشکیل
این اشــتباه رایــج میگوید« :اگر از سرســبزی،
خنکای رودخانه ،هوای مطبوع ،مزارع پرمحصول و
باغهای پرمیوه فرحزاد چشمپوشی کنیم اینآبادی
از همان روزگار گذشته میزبان گردشگران و زائران
تهرانی بود .زائران امامزاده داود(ع) برای دسترسی
به آستان مقدس امامزاده ،شبی را در این روستای
خوش آب و هوا میماندند و برای طی مسیر پرپیچ
و خم امامزاده هم از چهارپاداران فرحزاد ،االغ یا
قاطر کرایه میکردند .در فصول گرم ســال هم
فرحزاد برای تهرانیها در حکم یک روســتای
ییالقی بود که با اجــاره خانه در اینآبادی به
دل طبیعت میزدند .در ســالهای اخیر هم
رســتورانهای فرحزاد و اماکن گردشــگری
آن ،همه چیز را برای شــکلگیری این تصور
اشــتباه از علت نامگذاری فرحزاد مهیا کردند.
در واقع ،خالف تصور عمــوم ،فرحزاد یک واژه
عربی به معنای مکانی فرحبخش نیست و امالی
آن در متــون تاریخی متفاوت اســت ».نگاهی به
منابع تاریخی و تکرار نام فرحزاد در این منابع
ت نامگذاری
مکتوب ،نظریه دیگری درباره عل 
فرحزاد پیش پای زبانشناســان قرار میدهد.
شهبازی ادامه میدهد« :نامآبادی فرحزاد در

آن شب سرراحت

شده اســت .فره به معنای شوکت ،جالل ،عظیم و
به جایگاه و ویژگیهــای اینآبادی در تاریخ 800
باعظمت و زاد به معنای توشه .بنابراین نام فره زاد با
ســالهاش خالی از معنا نیســت .هنــوز همآبادی
این امالی صحیح ،نه به معنای مکانی
فرحزاد برای تهرانیهای قدیم و زائران
فرحبخش بلکه به معنای توشه عظیم و
موسفید امامزاده داود(ع) یادآور مسیر
باارزش است .برای رمزگشایی از معنای هنوز همآبادی
قدیمی دسترســی به آســتان مقدس
این امامزاده و اســتراحت شــبانه در
دقیق این نام کافی اســت یکبار دیگر فرحزاد برای
در ویژگیهای اقلیمی فرحزاد
توقفگاههای سرسبز و دلانگیز فرحزاد
کنکاش تهرانیهای قدیم
کنیم ».اگرچه توســعه ساختوسازها
است .مسیری که اگرچه دیگر از رونق
و بروز مشــکالت زیســتمحیطی در و زائران موسفید افتــاده و جایگاه خود را به جاده کن و
سولقان واگذار کرده است روزگاری تنها
حاشــیه روددره ،آســیبهای فروانی امامزاده داود(ع)
به باغهای سرســبز فرحزاد وارد کرده
مسیر دسترســی به امامزاده داود(ع)
و در روند توســعه محله بســیاری از یادآور مسیر
و ســنگبنای شــکلگیری کافههــا،
مــزارع فرحزاد از بین رفته اســت اما قدیمی دسترسی چایخانهها و رستورانهای امروز فرحزاد
هنوز هم اینآبادی کهن شــمیران با به آستان مقدس بود .شهبازی میگوید« :زیارت امامزاده
توشــههای فراوانش شناخته میشود.
داود(ع) در دوران قاجــار و پهلوی اول
شــهبازی ادامه میدهــد« :فرحزاد از این امامزاده و
و دوم برای تهرانیهــا جایگاه ویژهای
داشت و بسیاری از خانوادهها آخر هفته
همان دوران گذشته با رودخانه پرآب استراحت شبانه
را به زیارت امامزاده داود(ع) میرفتند.
و باغهای پرمحصولش میانی تهرانیها در توقفگاههای
شهره بود .آب زالل رودخانه فرحزاد به
بهویژه یکی از برنامههای سنتی ساالنه
توتســتانها ،باغهای شاتوت ،گیالس سرسبز و دلانگیز لوطیهای تهران هم زیارت تابســتانی
امامزاده داود(ع) بود .آن روزها مســیر
و ...میرســید و محصوالت اینآبادی فرحزاد است
قدیمــی را پای ثابــت بازارهای میوه
یونجــهزاری کــه از دل محله فرحزاد
تهران کــرده بود؛ میوههایی که با وجود توســعه
میگذشــت ،تنها راه دسترسی به آستان امامزاده
شــهر و از میــان رفتن شــماری از باغها و مزارع
بــود .در روزگاری کــه خبــری از خــودرو نبود،
هنــوز هم بهعنوان توشــههای مرغوب فرحزاد در
تهرانیها با گاری و احشام این مسیر نسبتاً طوالنی
دیگر محلههای شهر عرضه میشــود .در نتیجه،
و پر پیــچ و خم را طی میکردنــد .زائرانی که از
این احتمال وجود دارد که مبنای نامگذاری فرهزاد
تهران میآمدند در ابتدای این مســیر و در محله
و توشه عظیم آن اشــارهای به آب زالل و گوارای
فرحزاد هم توقفگاه داشــتند تا صبــح زود راهی
فرحزاد داشته باشد».
مسیر یونجهزاری و سپس زیارت امامزاده شوند .به
تدریج در مسیر دسترسی به امامزاده ،چایخانهها و
ییالق تهرانیها اینجا بود
رستورانهایی هم در فرحزاد ساخته شد که عالوه
اگرچــه نام فرحزاد براســاس منابــع مکتوب
بر توقفگاهی در مسیر امامزاده داود(ع) ،برای زائران
تاریخــی و شــواهد و قرائــن زبانشناســان باید
در حکم گشت و سیاحت در منطقهای خوش آب
«فرهزاد» باشد ولی همین نام فرحزاد هم با توجه
و هوا بود».

مهاجران اولیه همگی
سادات بودند

ارادت اهالیآبادی کهن فرحزاد به اهلبیت(ع) تنها به
میزبانی از زائران امامزاده داود(ع) محدود نمیشود .گفته میشود
نخستین ساکنان فرحزاد ک ه آبادانی را به این دیار آوردند ،همگی از
سادات مهاجر بودند که بیش از  8قرن پیش برای سکونت به اینآبادی
خوش آب و هوا آمدند .شهبازی درباره قدمت فرحزاد میگوید« :در
دوره اسالمی ،مهاجرانی از سادات که مانند ساکنانآبادیهای آهار،
شکراب و ...در شمیران ،شیعه مذهب بودند در فرحزاد ساکن شدند.
اما برخالفآبادیهای شکراب و آهار که در مسیر بنبست قرار داشتند،
فرحزاد به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر پر رفتوآمد
امامزاده داود(ع) به تدریج میزبان مهاجرانی از دیگر اقوام و قبایل شد.
توجه خاص فرحزادیها به امامزاده صالح(ع) فرحزاد که قدمت
بنای آن به دوره صفوی میرسد و نیز امامزاده ابوطالب(ع)
نشان از همین ارادت تام و تمام و پیشینه مذهبی
و فرهنگی ساکنان نخست اینآبادی
دارد».

بر بالش گذاشتم
زهرا کریمی

اوایل زمســتان امسال به دنبال بارش سنگین برف در ارتفاعات شمیرانات و سقوط بهمن پیامی به

نیروهای واحد موتوری سنگین شهرداری منطقه یک مخابره شد که برای بازگشایی مسیر کوهستان در

کلکچال به نیروهای امداد و نجات ملحق شوند« .محمد جعفر رضایی» مسئول واحد موتوری سنگین
اداره خدمات شــهری منطقه یک تنها کسی بود که ساعت  12شب موتور لودر را روشن و برای کمک

به نیروهای هاللاحمر به سمت جاده کوهستانی کلکچال حرکت کرد .بازگشایی جاده کوهستانی پر از

برف در شب کار سادهای نیست که هر کسی این مسئولیت را قبول کند اما او همه خطرات کار در شب
را پذیرفت و پا به میدان گذاشت .با او در اینباره گفتوگو کردهایم.

ساعت 12شــب در تاریکی کوهستان
و دمای زیر صفر درجه با لودری که امکانات
گرمایشی مناسبی ندارد چطور این مأموریت
را قبول کردید؟
فقــط برای رضایت خدای باالی ســرم بود که
بتوانم در این شــرایط سخت کمک حال نیروهای

به موقعیت رســاندم افرادی آنجا بودند .به جبهه
آنها ملحق شــدم .آنها همراهــیام میکردند که
تنها نباشــم و اگر احیاناً اتفاقی افتاد کمکرسانی
کنند .جاده از جادههای نظامی و کوهستانی است
کــه تردد برای عموم در آنجا آزاد نیســت ولی به

تشــخیص دوســتان امداد و نجات این مسیر به
کوهنوردان جا مانده در کوهستان قابل دسترستر
بود .با پشــتکار توانستم تا ساعت  8صبح مسیر را
باز کنم .یادم اســت که یکبار در دارآباد دیواری به
دلیل بارندگی ریزش کرده بود .امدادگران احتیاج
به کمک داشــتند .با کمک به آنها مردمی که زیر
آوار گرفتار شــده بودند نجات پیدا کردند .از این
دست اتفاقات در منطقه زیاد افتاده است.

امداد و نجات باشــم .شبهای قبل هم آمادهباش
بودم و باید برای اســتراحت به خانه میرفتم ولی
دلــم به خانه رفتــن رضا نداد .هوا ســرد بود .اما
قلبم گرم همکاری و مشــارکت بود .وقتی باخبر
بازگشایی جاده چه تأثیری در امدادرسانی
شــدم چند نفر کوهنــورد زیر برفهــا ماندهاند ،داشت؟
همه خطــرات را به جــان خریدم و
واقعاً مؤثر بــود .چون بعد از اتمام
بدون توجه به امکانات یا دمای هوای
کار ،ماشینهای امداد و آمبوالنسها
توانستند به راحتی به باالدست بروند.
کوهستان برای نجات جان آن بندگان گاهی به خودم
خدا مأموریت را پذیرفتم .واقعیت این
فکر میکنم  8نفر دیگر از کوهنوردان
آن
اگر
گویم
ی
م
اســت که در آن لحظه جز نجات جان
پیدا شــدند .وقتی خبر پیدا شــدن
آن بندگان خــدا به هیچ چیز دیگری شب جاده را باز
تک تــک کوهنوردان را میشــنیدم
فکر نمیکردم .از خــدا هر ثانیه توان نمیکردیم شاید خوشحال میشدم .وقتی میپرسیدم
بیشترطلب میکردم تا بتوانم برای آنها
زنده هستند یا خیر و با خبر فوت آنها
جست وجو تا
کاری انجام دهم.
مواجه میشدم سینهام درد میگرفت.
چند روز با تلفات آن شب با خیال نجات آنها همه سعی
برای چنیــن مأموریتی از ادامه پیدا میکرد و تالشــم را کردم و ایــن مرا راضی
قبل تجربه داشتید؟
میکنــد .امیدوارم خــدا هم رضایت
خانه
به
که
شبی
زیادی
های
به هرحال سال
داشته باشد .گاهی به خودم میگویم
حرفه
همیــن
اســت که در
اگر آن شــب جاده را باز نمیکردیم
برگشتم با خیال
مشــغول به کارم و با کسب
شاید جست وجو تا چند روز با تلفات
تجربه در سالهای مختلف آسوده سر به
ادامه پیدا میکرد .شــبی که به خانه
بــا اصول کار ایمن آشــنا بالش گذاشتم
برگشتم با خیال آسوده سر به بالشت
هســتم و در ایــن مواقع
گذاشتم .این راحتی وجدان یک دنیا
میتوانم احوال خودم و دیگران را به برایم ارزش دارد .ما همه سربازان شهید حاج قاسم
خوبــی مدیریت کنم .وقتی خودم را سلیمانی هستیم .باید از مردان بزرگ درس عبرت

«امیر لیالز» رئیس خدمات شهری شهرداری منطقه یک:

کسی غیر از آقای رضایی مأموریت را قبول نکرد
معابر منطقه یک با توجه به نزدیکی به کوهســتان و واقع
شدن در شیب در مقایسه با معابر مناطق دیگر شرایطی خاص و
متفاوت دارد .همه نیروها در این واحد با معابر و وضعیت منطقه
آشــنایی دارند .اما مســیری که نیروهای هاللاحمر و امداد و
نجات برای برفروبی اعالم کردند یکی از مسیرهای غیرشهری و
کام ً
ال کوهستانی با شرایط خطرناک بود .زمانی که پیام به دست
ما رســید هیچ یک از رانندگان به دلیل ایمن نبودن ،مأموریت
را نپذیرفتند .تنها کســی که لبیک گفت آقای رضایی بود .آن
جاده در منطقه نظامی و خارج از محدوده شهرداری منطقه یک
اســت و تاکنون آن مسیر برفروبی نشده و حتی گاردریلی در
اطراف جاده نیست و هر لحظه به دلیل نداشتن دید کافی امکان

سقوط راننده و لودر به دره در تاریکی شب وجود دارد .اما این
مسیر تنها مسیری بود که نیروهای امداد و نجات میتوانستند
از آن بهعنوان میان بر به محدوده اتفاق نزدیک شوند .منطقه
یک با توجه به موقعیت آمادهباش  16لودر و سایر وسایل الزم
را در سایتهای منطقه دارد .خوشبختانه آقای رضایی بهعنوان
مسئول موتوری ســنگین منطقه که مهارت رانندگی لودر را
دارد مأموریت را پذیرفت .هر چند که 3شب قبل هم بهصورت
آمادهباش در منطقه حضور داشــت و اســتراحت کافی برای
انجام مأموریت نداشــت .این کارمند شجاع یکی از افتخارات
منطقه یک است و شهردار منطقه به همین منظور از عملکرد،
مهارت ،تصمیم و جسارت او قدردانی کرد.

بگیریــم .فرقی نمیکند خدمــت به خلق خدا در
مرزها رقم بخورد یا در داخل کشورمان.
امکانات و تجهیزات در شــهرداری برای
امدادرسانی مناسب است؟
امکانات الزم وجود دارد .اما این امکانات آنقدر
کافی و به روز نیســت و بایــد تجهیزات باکیفیت
و استاندارد در اختیار داشــته باشیم تا بتوانیم با
اعتماد به دســتگاهها و امکانات در چنین مواقعی
شــاهد حضور داوطلبان بیشتری باشیم .آن شب
این لودر هیچ مشکلی برای بازگشایی ایجاد نکرد
و توانســتیم با نتیجه خوبی از عهــده کار برآییم.
شــهردار منطقه یک از من بــرای انجام وظیفهام
قدردانی کردهاند .از بذل توجه ایشان سپاسگزارم.
اما انجام این مأموریت وظیفه من بود.
بعضــی از همــکاران میگوینــد کــه کار
خارقالعــادهای انجــام دادهام .همه ما یکســری
تواناییهایی داریم که باید آنها را بشناســیم و در
مواقع اضطرار از آن قدرت و توانایی به نحو احسن
استفاده کنیم.
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گفتوگو با «بهرام زارع قربانی»
مدرس آموزش موتورسواری

موتورسوار خوب

مانــور «موتورســوار خوب»
بــا حضور مدیــرکل آموزشهای
شــهروندی ،مدیران شــهرداری
منطقه ۲و ســرهنگ تقــیزاده
ســرکالنتر شــمالغرب تهران در
میــدان توحید بهعنــوان یکی از
مســیرهای پر تردد موتورسواران
منطقــه ۲برگزار شــد .یوســف
مزارعی ،معــاون امور اجتماعی و
فرهنگی شــهردار منطقه  2یکی
از دالیل اجرای طرح موتورســوار
خوب را آمــار بــاالی تصادفات
موتــور در حــوادث رانندگــی
دانســت و افزود« :یکی از اهداف
مانور آگاهیبخشــی ،تغییر رفتار
اجتماعــی و آمــوزش عملکــرد
صحیح ترافیکی به موتورســواران
اســت ».او افــزود« :در این مانور
کــه بــا مشــارکت معاونتهای
حملونقــل و ترافیک و اجتماعی
و فرهنگی شــهرداری منطقه ۲و
پلیس راهور تهران برگزار شــد بر
آسیبهای رفتاری موتورسواران،
تمرکز و تالش شــد با طراحی و
اجــرای پیامهای تبلیغی با لحنی
ایجابــی و صمیمــی بــر تغییر
رفتارهای پرخطر موتورسواران اثر
گذاشته شود».

آموزش ببین ایمن بران!
شهره کیانوشراد

موتورسیکلت وسیلهای است که میتواند در
کمترین زمان ممکن و حتی شــاید به سرعت
برق و باد شما را از البهالی حجم وسیع ترافیک
تهران به مقصد برســاند؛ به مقصد رسیدنی
که چندان هم امن و بیخطر نیســت« .بهرام
زارع قربانی» یکی از موتورسواران حرفهای و
مدرس و مربی رسمی فدراسیون موتورسواری
و اتومبیلرانــی یکی از علتهای پرخطر بودن
این وسیله نقلیه را استاندارد نبودن خیابانها
و بزرگراههــا برای حرکت این وســیله نقلیه
میداند و معتقد است که کم اهمیت دانستن
آموزش برای موتورسواران یکی از دالیل دیگر
برای افزایش تصادفات جرحی و فوتی اســت.
راهاندازی پویش موتورســواری خوب توسط
شهرداریهای مناطق بهانهای برای گفتوگو با
زارع قربانی شد .او عضویت در کمیته آموزش
فدراسیون موتورســواری و اتومبیلرانی را در
کارنامه خــود دارد و مؤلف چند جلد کتاب در
زمینه آموزش موتورسواری است.

آموزش یکی از اصلیتریــن ارکان برنامهریزی برای
موتورسواری است؛ موضوعی که نه فقط در موتورسواری
بلکه در رانندگی با خودرو هم نادیده گرفته میشــود.
زارع میگویــد« :متأســفانه در کشــور مــا آموزش و
فرهنگسازی در برخی موضوعات از سنین پایین شروع
نمیشــود .یکی از این موارد رانندگی اســت .در حوزه
آموزش موتورسواری هم این ضعف بیشتر دیده میشود.
هیچوقت قهرمانان موتورســواری در رســانهها معرفی
نمیشــوند و برای موتورسواری در شهر نیاز به آموزش
خاصی نیســت .فقط  75میلیون موتور هوندا  125در
کشــور پالکگذاری شده اســت .در حالی که این نوع
موتور از نظر ساختار آیرودینامیک و کار حرفهای قدیمی
شده و سیستم ایمنی خوبی ندارد .طبیعی است که آمار
تصادفات رانندگی با وسیلهای که تکنولوژی قدیمی دارد
باال برود».
نقش مؤثر شهرداریها و نهادهای دولتی در آموزش
مؤلف تنها کتاب آموزشی موتورسواری درباره نقش
شــهرداریها و اداره راهنمایی و رانندگی در آموزش به
موتورســواران میگوید« :با توجه به تجربه  10سالهای
که در زمینه آموزش موتورســواری داشــتهام معتقدم
شــهرداری تهران با همکاری نهادهای مرتبط میتواند
مراکزی را راهانــدازی و با اســتفاده از مربیان باتجربه
فدراســیون موتورســواری دورههای آمــوزش را برای
عالقهمندان برگزار کند .اگر به دنبال این هســتیم که
فرهنگ موتورســواری ایمن را آموزش دهیم باید علت
تصادفها ریشــهیابی شــود .آن وقت میتوانیم نقش
آموزش در کاهش تصادفات را بررسی کنیم .در تجربهای
که من برای آموزش موتورسواران نیروی انتظامی داشتم،
پلیسهای موتورسوار پس از آموزش میگفتند از وقتی
در این دورهها شرکت کردهاند ،بسیار راحتتر رانندگی
میکنند .همین رونــد میتواند در جامعه و برای عموم
مردم طی شود .اما متأسفانه خیلیها تصور میکنند که
داشــتن گواهینامه و همین که ترمز و گاز را بشناسند
کافی است تا یک موتورسوار شوند».

موتورسوار حرفهای شوید
تصور ما از آموزش موتورســواری حرفهای ،رانندگی
در پیســتهای اتومبیلرانی و موتورســواری اســت اما
زارع معتقد اســت که موتورسوار با یادگیری فوت و فن
موتورســواری حرفهای میتواند هنگام خطر سریعتر و
بهتر عمل کند« :شــما حتی اگــر میخواهید با موتور
اتومات در خیابانها برانید نخست باید با موتور دندهای
اصول رانندگــی حرفهای را یاد بگیریــد .به این دلیل
کــه وقتــی در بزرگراههای تهران حرکــت میکنید و
میخواهید از بزرگراه بیرون بروید و سرعتتان زیاد است
یا وقتی مانعی روبهروی شما قرار گیرد یا خودرو جلویی
یکدفعه ترمــز کند ،اگر آموزش حرفــهای را فراگرفته
باشــید میتوانید شرایط بدن را با شــرایط پیچیده به
وجود آمده وفق دهید؛ به گونهای که از آن پیچ یا مانع
به سالمت عبور کنید».
کاهش ترافیک با موتورسواری ایمن
راهاندازی نخســتین مدرســه موتورسواری حرفهای
یکی از برنامههای زارع است .او میگوید« :چند باشگاه
موتورســواری فعال داریم .اما نخســتین بار اســت که
مدرسه آموزش موتورسواری راهاندازی میشود .در این
مدرسه هر کسی بتواند دوچرخه براند میتواند ثبتنام
کند تا ســطوح پایه تا حرفهای را آموزش ببیند .مربیان
این مدرســه از قهرمانان موتورسواری انتخاب میشوند.
امیدوارم با شــروع به کار این مدرسه ،موضوع آموزش
به موتورســوارها از این حالت نابسامانی بیرون بیاید .اما
شــاید همه افراد توانایی پرداخــت هزینه این کالسها

را نداشته باشــند یا ضرورتی
برای شــرکت در ایــن دورهها
احساس نشــود .به همین دلیل
امیدواریم شــرایطی فراهم شــود
که مانند کشــورهای دیگر بخشی از
این هزینهها توسط اسپانسرهای دولتی
و غیردولتــی تقبل شــود .در این صورت با
تربیت مربــی ،هم کارآفرینی میشــود و هم با
جدی گرفتن آموزشها شــاهد کاهش آمار تصادفات و
مرگ و میر ناشــی از موتورسواری پرخطر خواهیم بود.
ترویج موتورسواری ایمن میتواند کاهش ترافیک را به
دنبال داشته باشد و مشکل کمبود جای پارک خودروها
را برطرف کند ».موتورهای اســکوتر یکی از موتورهای
پرطرفدار میان جوانان اســت که به گفته زارع از ایمنی
بیشــتری برخوردار است« :موتورهای اسکوتر نسبت به
سایر موتورها امنتر هستند و چون دنده و کالج ندارند
خســتهکننده نیســتند .راننده هنگام بارندگی آسیب
کمتری میبیند .اگر سایزهای بزرگتر آن به بازار بیاید
همه میتوانند از آن استفاده کنند ».او میگوید« :بحث
آلودگی هوا به موتورهای فرسوده و قدیمی برمیگردد.
همانطور که خط تولید پیکان جمع شد امیدوارم برای
کاهش آلودگی هوا ا ز تردد موتورهای غیراســتاندارد در
شــهر جلوگیری شــود و برای کاهش ترافیک تهران با
تکیه بر آموزش موتورســواری و ایمن کردن خیابانها
شــرایطی فراهم شود که افراد بیشــتری به استفاده از
موتور ترغیب شــوند .در تمام دنیا مهندســی ساخت
خیابانها و جادهها براساس عبور و مرور موتورسیکلت
و دوچرخه است .حتی در پیستهای حرفهای اول باید
فدراسیون جهانی موتورسواری آن پیست را تأیید کند
تا اجازه دهند خودرو در آن پیســت حرکت کند .چون
موتور در معرض خطر بیشــتری است و اگر آن پیست
برای موتور امن باشــد برای رانندگی و مسابقه دادن با
ی تردد
ماشین هم امن است .متأسفانه خیابانهای ما برا 
موتورسیکلت وحشتناک است .ناگهان چالهای جلو پای
موتورســوار قرار میگیرد که میتواند منجر به از دست
دادن جان راکب شود .همه اینها یکباره قرار نیست اتفاق
بیفتد .اما باید از جایی شروع شود».

متخلفان ،موتوریار میشوند
«موتورسواران متخلف پس از
آموزش بهعنوان موتوریار با پلیس
همکاری میکنند ».سرهنگ امین
رضاپنــاه ،رئیــس اداره تصادفات
و مهندســی ترافیــک منطقه 2
این اقــدام را طرح جایگزین برای
موتورســوارانی دانست که قوانین
رانندگی را رعایــت نمیکنند .او
افــزود« :موتورســواران متخلف
میتواننــد انتخــاب کننــد که
موتورشــان بــه پارکینگ منتقل
شــود یا اینکــه در کنــار پلیس
یکســری اقدامــات اجتماعی را
همسو با ارتقای فرهنگ ترافیک
انجام دهند .موتورسواران متخلف
در طــول اجرای طــرح موتوریار
پس از آگاهی از مــوارد تخلف و
خطــرات ناشــی از آن ،با نظارت
پلیس در معابر و چهارراهها کنار
پلیــس قرار میگیرنــد و موظف
میشــوند کارهایی مانند هدایت
مسیر ترافیکی ،تذکر به رانندگان
و موتورسواران متخلف و ...را انجام
دهند».
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کسب و کارهایی که به خاطرات قدیمی
بازار تجریش پیوستهاند

یاد چلنـگرها
و سفیدگرها بخیر!
مرضیه موسوی

نخستین مغازههای بازار تجریش حجرههای کوچکی بودند که در ورودی خانههای این

محله ایجاد شده بود و دری جداگانه ،حریم آنها را از بقیه ملک جدا میکرد .معموالً دری
هم از داخل مغازه به خانه راه داشت تا رفتوآمد کاسبان به خانه و مغازه راحتتر انجام
شود .مغازههای این بازار محلی برای عرضه کاالهایی بود که نیاز ضروری اهالی تجریش
را تشــکیل میداد؛ از زغال تا داس و تبر برای کشاورزی و گیوهکشی و حصیربافی و
چیزهای دیگر .با گذشت زمان و تغییر سبک زندگی مردم تجریش ،کسب و کار در این
بازار هم شکل دیگری به خود گرفت .کاسبان قدیمی بازار تجریش از تعدادی از کسب و
کارهایی میگویند که امروز هیچ رد و نشانی از آنها در تجریش نیست.

حصیربافی
چلنگرها
زنبیل و زیراندازهای سازگار با
قبل از آغاز درو ،داسها را تیز
طبیعت
هنوز پالســتیک راهش را در گوشــه و میکردند
اهالی تجریش باغ داشتند یا کشاورز
کنار زندگی اهالی شــمیران باز نکرده بود
و حصیربافی رونق زیادی داشت؛ از سبد و بودنــد .داس و تبرهایشــان را هــم در
زنبیل تا جانونی و زیرانداز و ...در مغازههای دکانهــای چلنگــری همین بــازار تیز
حصیربافی بازار تجریش به فروش میرفت .میکردند؛ همــان مغازههایی که در آنها
«سید عباس صالحی» از قدیمیهای بازار مالقــه و چاقوی آشپزخانهشــان را هم
تجریش میگوید« :حصیربافی بیشــتر در درســت میکردند .صالحــی میگوید:
امامزاده قاســم(ع) و نیاوران رونق داشت« .اســتفاده از داس و تیشــه و تبر آنقدر
دلیلش هــم این بود که اطراف این 2محله مرســوم بود کــه در بازار چنــد مغازه
چلنگری باز شــود و از صبح تا
نیــزار زیاد بود و مردم از نیهای
شــب چکش روی آهن بکوبد
روییده در آنجا برای بافت حصیر
و به آن شــکل بدهــد .مردم
اســتفاده میکردند .یک مغازه
تــا لحظه آخر از وســایلی که
در بازار تجریش بود که فقط به
داشــتند اســتفاده میکردند.
فروش این محصوالت حصیری
داسشان اگر کند میشد یا اگر
اختصاص داشــت و بــارش را
دسته تیشهشان میشکست آن
از امامزاده قاســم(ع) و نیاوران
سید عباس صالحی
مــیآورد .مغازههای دیگری هم کاسب بازار تجریش را در همین چلنگریها دوباره
تعمیر میکردند .قبل از فصل
بودند که کارگر و صاحب مغازه
در آن بــه بافتن حصیر مشــغول بودند و درو داسهــا را آماده میکردند تا ســر
مشتری میآمد و هرچه میخواست از میان زمین کسی کارش لنگ نماند .چکاچک
بافتهها جدا میکرد و میخرید ».کمکم سر ضربههایی که ایــن چلنگرها روی آهن
و کله پالستیک که پیدا شد بازار حصیربافی میکوبیدند همیشــه در بــازار به گوش
در تجریــش هم از رونق افتاد .ســفرهها و میرسید ».چلنگرهای بازار تجریش مالقه
زیراندازهــا و ســبد و زنبیلهای حصیری و کفگیرهای محله را هم میســاختند.
جای خود را به کاالهــای بادوامتری دادند مالقههای بزرگ مخصوص هم زدن آش
که تازه مد شــده بود؛ کاالهایی که رنگ و و خورشتهای مهمانی ،بیشتر سفارشی
تنوع بیشــتری داشتند اما اغلب با طبیعت بود که صاحبان هیأتها طالب آنها بودند
ناسازگار بودند و پایان عمرشان ،زباله روی یا خانههای پر رفت و آمدی که هیچوقت
از مهمان خالی نمیشد.
دست خریداران باقی میگذاشتند.

گردوفروشی
پاتوق دورهگردان سرپل
گردوفروشــی مغازه بزرگــی در بازار
بــود که در آن کارگــران ردیف کنار هم
مینشســتند و گردوهــای تــاز ه را فال
میکردند .محصول گردوی باغهای اطراف
یکراست به این مغازه میرسید و همینجا
با مهارت کارگران کارکشــته فال میشد
تا غروب روی ســینی دورهگردان سرپل
تجریش جا خوش کند« .حسن صاحبی»
از قدیمیترین کاسبان بازار تجریش که
خانهاش هم در همین بازار بود میگوید:
«فصل گردو که میشد ،صدای تق و تق
شکستن گردو از مغازه گردوفروشی بازار
به گوش میرســید .دورهگردهای سرپل
غروب از راه میرسیدند و گردوهای فال
شده را روی سینیهای خود میگذاشتند
و ســر پل تجریش میبردند تا بفروشند.
 6یــا  8فــال گردو را داخــل یک ظرف
میگذاشتند و 2شاهی میفروختند .این
دورهگردهاچنــان در چیــدن فال گردو
روی هم مهارت داشــتندکه هم بتوانند
ســینی را روی شانههایشان بلند کنند و
راه برونــد و هم با نمای زیبای گردوهای
تازه ،دل مشتری را ببرند .فصل گردو که
تمام میشد در مغازه لبو آماده میکردند
یــا توت .باز هم دورهگردهای ســرپل به
این مغــازه میآمدنــد و خالصه هرچه
محصول روز بود در ســینی میریختند
و ســرپل میبردند تا بفروشند ».سر پل
بهار و تابستان بازار گرمی داشت و هر روز
هفته گروههای خاصی در آن میپلکیدند
و تفریح میکردند« :معروف بود که بازار
شب شنبه بازار تهرانیهاست .یهودیها
شب یکشــنبه بیشــتر در بازار بودند و
مسیحیها شب دوشنبه بیشتر پیدایشان
میشــد .هوا خوب بــود و مجالی برای
اینکه چند ساعتی در سرپل تفریح کنند
و گشتی بزنند .شــهریور ماه که میشد
شمرونیها میگفتند باد غریبگز آمده؛
سرمایی که سوز آن غریبهها را از شمیران
دور میکرد و تا رسیدن فصل گرما خبری
از آنان نمیشد».

اصطبلداری
بارانداز بازار تجریش اینجا بود
بازار تجریش  3اصطبل مهم داشــت
کــه بارانداز بازار هم به حســاب میآمد
سفیدگری
و تاجرانی که از مازندران یا روســتاهای
کسب و کار تماشایی
کوهستانی شــمیران به ســمت تهران
دیگهــا و قابلمهها از مس ســاخته روانه میشــدند به آنجــا میرفتند .بار
میشد یا رو 
ی که به آن روحی میگفتند .و بنه اســب و قاطرهــا را باز میکردند و
تمیز کردن و سفیدکاری این ظروف کار اگر جنسشــان در بــازار تجریش طالب
هر کســی نبود و تخصص خاص خود را داشت ،میفروختند .کاروانسرای کوچکی
میطلبید .قدیمیهــای بازار
کنار اصطبلها برای شبمانی
تجریش خاطرات خوشــی از
ایــن کاروانها و تاجــران راه
ســفیدگری و رویگــری بازار
افتاده بود تا کســی شب بدون
دارند .صاحبی میگوید« :مغازه
سرپناه نماند .صاحبی میگوید:
ســفیدگری چالهای داشت که
«از دروازه شــمیران تهران تا
در آن ماسه میریختند .باالی
تجریــش بیابان بــود و زمین
این چاله میلــه بلندی بود که
خالی .اگر تاجــری در تاریکی
حسن صاحبی
شــاگرد مغازهها وقتی داخل کاسب بازار تجریش شــب پا به این راه میگذاشت
گــود میرفتند از ایــن میله
بیبرو برگــرد دزدان و راهزنان
میگرفتنــد .داخل دیگ میایســتادند همــه اجناســش را از او میدزدیدند و
و میلــه را میگرفتنــد و بــه چــپ و احشــام را هم در بیابــان رها میکردند.
راســت میچرخیدند .اغلب شــعری هم پس اگر کســی قصد تهران رفتن داشت
میخواندند و حرکاتشان موزونتر میشد .و از راه دور میآمــد ،شــب را در همین
تماشای ســفیدگری و رویگری همیشه حجرهها میماند و اسب و قاطر را تحویل
برای اهل بازار و مردمی که در بازا ر تردد اصطبلدارها میداد تا آب و غذایی به آنها
میکردند جالب بود ».سکوهای پیرنشین بدهند .بارانداز بازار هم در ورودی همین
روبهروی مغازه سفیدگری همیشه تحت اصطبلها بود تا تاجران بتوانند اجناس را
اشــغال افرادی بود که بــرای نفس تازه به راحتی از گرده حیوانات پایین بیاورند
کردن و تماشــای حرکات ســفیدگران و موقــع رفتن راحت بــار بزنند و راهی
دقایقی مینشستند.
شوند».
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دیدار با فرح اصولی
مینیاتوریست برجسته و همسایه ما در شهرک غرب

اینجا قرار بود
محلهای آرام و دنج باشد
مرضیه موسوی

«فرح اصولی» را با آثار مینیاتورش میشناســیم؛ هنرمندی که ترکیبی از نقاشی مدرن و هنر سنتی مینیاتور را در آثارش میتوان دید .آشنایی او با تئاتر،
سینما ،انیمیشن ،ادبیات ،هنرهای ســنتی ایرانی و ...او را به زبان مخصوص خود در هنر رسانده و شاخصه آثار
اوســت .اصولی بیش از  30سال است که در شهرک غرب سکونت دارد و آتلیهاش را در همین
خانه برپا کرده اســت .او میگوید« :اینجا قرار بود محلهای آرام و دنج باشــد .خیابان
ســیمای ایران که من در آن زندگی میکنم خیابان خلوت و آرامی بود .اما این
روزها گاهی تا  3ردیف ماشین کنار هم در آن پارک میکنند؛ انگار همه
ما وسط یک پارکینگ بزرگ زندگی میکنیم .ولی هنوز این
محله برای من دوست داشتنی است .بهخصوص اینکه از
 10سال پیشبین بزرگراه و منزل ما در شهرک ،فضای
سبز زیبایی ساخته شــده است که میتوان در آن
کمی پیادهروی کرد و به آرامش رسید ».به بهانه ثبت
جهانی هنر مینیاتور ایرانی در فهرست آثار نأمانوس
جهانی یونسکو با او به گفتوگو نشستهایم.

 3دهه از سکونت شما در شهرک غرب میگذرد.
آیا این محله توانســته انتظارات شما بهعنوان یک
شــهروند را تأمین کند و باعث شود در این سالها
تعلق محلی در شما شکل بگیرد؟

 30سال اســت که در محله شهرک غرب سکونت
دارم و بــه این محله عالقهمند هســتم .اینجا قرار بود
محلهای آرام و دنج باشــد و ایدهآل برای ساکنانش که
خب نشد .این روزها شــهرک غرب به محلهای شلوغ
و ســردرگم تبدیل شده که خیلی با آنچه از آن انتظار
داشتیم فاصله دارد .ساخت مراکز تجاری ،رستورانها،
مدارس و دانشــگاه آزاد و وزارتخانه و فضاهای دیگر در
این محله ،آســایش را از ســاکنان اینجا گرفته است.
خیابان ســیمای ایران که مــن در آن زندگی میکنم
خیابــان خلوت و آرامی بود که ایــن روزها گاهی تا 3
ردیف ماشین کنار هم در آن پارک میکنند؛ انگار همه
ما وسط یک پارکینگ بزرگ زندگی میکنیم .اما هنوز
این محله برای من دوســت داشتنی است .بهخصوص
اینکه از  10سال پیشبین بزرگراه و منزل ما در شهرک،
فضای سبز زیبایی ساخته شده است که میتوان در آن
کمی پیادهروی کرد و به آرامش رسید.
بهعنوان هنرمندی که سالها در حوزه گرافیک
کار کرده اســت کدام نماهای بصری شهر و کدام
منظرهها را بیشتر دوست دارید و به شما احساس
رضایت از فضای عمومی شهر میدهد؟

من همیشه به باغآرایی ایرانی عالقه داشتم؛
هنری که ریشــه چند هزار ســاله در ایران
دارد و خالقیــت زیادی در آن میتوان دید.
در تمام تهران هرجا فضای سبز و بوستانی
وجود دارد به نظــر من منظر زیبایی ایجاد
شــده و قابل تحسین اســت .اما در همین
فضاهای ســبز و بوستانها مجسمهها و آثار
حجمی میبینیم که چندان تناســبی با
فضــا ندارند .من فکــر میکنم تنها
۵درصــد از این مجســمهها
کــه در فضاهای شــهری
تهران به چشم میخورند
ارزشمند هستند و بقیه

این آثار زیبایی و نظم این بوســتانها را بر هم میزند.
متناسب نبودن این مجسمهها صرفاً به دلیل اندازه آنها
نیســت .گاهی از متریال نامناسب استفاده شده است و
گاهی زیبایی خاصی در آن دیده نمیشود .حتی برخی
از این آثار حس تجســمی انسان را جریحهدار میکند.
آنچه به ما کمک میکند در طراحی فضاهای شــهری
موفق باشیم اســتفاده از تجربه و اندوختههای گذشته
ماست .مث ً
ال طراحی باغ در ایران بخشی از فرهنگ و هنر
ماست و ما سابقهای طوالنی در این هنر داریم .این هنر
از گذشــتههای بسیار دور میآید و به مرور زمان تغییر
شــکل داده و به پختگی رســیده است .ما همچنان در
این زمینه خوب هستیم .شما به هرجای ایران که نگاه
کنید باغهای بسیار زیبا و خوب میبینید .اما سالهای
زیادی ما هنر مجسمهسازی نداشتیم .این هنر جدیدی
در ایران به حســاب میآید .به همین دلیل شــاهدیم
که در فضاهای شــهری مجسمهها و آثار حجمی وجود
دارد کــه با فضا همخوانی نــدارد .من فکر میکنم اگر
قرار اســت در منظر عمومی شهر از آثار هنری استفاده
کنیم باید نسبت به چگونگی آن آگاهی داشته باشیم .از
طرفی فکر میکنم در شهرسازی ما خودروها در اولویت
هستند و به انسانها آنطور که باید و شاید توجه نشده
اســت .محله ایدهآل و شهر ایدهآل شهری است که در
آن انسانها بتوانند با آرامش و بدون تهدید خودروها و
آلودگی و ترافیک و مشکالت دیگر رندگی کنند.

دلیل در دورانی که تئاتر و ســینما کار کردم ،بازیگری
و گرافیک هم کار کردم .عکاســی صحنه ،فیلم کوتاه،
انیمیشن و ...را کار کردم و شناختم .برای خیلی نزدیک
شــدن به اتفاقهایی که در هرکدام از این حوزهها رخ
میداد .ســعی کردم زبان هر هنری را پیدا کنم و آن را
بشناسم .من میخواستم راه شخصی خودم را پیدا کنم.
در نهایت ســر و کله همه آنچه یاد گرفته بودم از حوزه
ســینما و تئاتر و نمایش و روایتگری و شعر و ادبیات و
گرافیک و ...در کارهای من پیدا شــد .من همیشه روی
روایت کردن متمرکز بودم .به همین دلیل شعر و ادبیات

شما گرچه بهعنوان یک مینیاتوریست در عرصه
هنر شــناخته شده هســتید اما از سایر هنرها در
آثارتان بهرهمیگیرید و تلفیقی از هنرهای مختلف
بهخصوص هنرهای بومی و سنتی ایران را در آثارتان
به نمایش میگذارید .ترکیب و تناسب این هنرها در
کنار هم چگونه در آثار شما پدید میآید؟

در دورههای مختلف تخصص و تجربههای زیادی به
دست آوردهام .برای هرکدام از هنرهایی که یادگرفتهام
ارزش قائلــم و همــه آنها را با عالقــه و جدیت دنبال
میکنم .هیچ چیزی در سطح و ظاهر مرا مجذوب خود
نمیکند.الیههای زیرین و باطن و محتوای هر چیز است
که توجه مرا جلب میکند .به این فکر میکنم که اص ً
ال
چرا این هنر وجود دارد؟ کارکردش چیست؟ به همین

تنها موزه مینیاتور تهران

موزه مینیاتور را
بیشتر بشناسیم

موزه مینیاتور گالری مــوزهای دارد که در آن آثار
بهصورت موضوعی به نمایش درآمدهاند .در کنار این آثار
دائمی محلی برای نمایشگاههای موقت در این موزه هم وجود
دارد .برپایی نمایشــگاه موقت در ماه بخشی از فعالیتهای
نمایشگاه موقت موزه فرشــچیان است .برای بازدید از این
موزه کافی اســت خود را به خیابان ولیعصر(عج) ،خیابان
شــهید فالحی ،انتهای خیابان شــهید کمال طاهری
برسانید .بازدید حضوری از این موزه به دلیل شیوع
کرونا ممنوع است و برای بازدید مجازی از آثار
این موزه میتوانید به نشــانی www.
 sadmu.irمراجعه کنید.
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و نمایش و انیمیشن و ...به کارهای من آمدند.

محل ه و شــهری کــه در آن زندگی میکنید و
اتفاقهایی که پیرامون شــما در این فضای شهری
رخ میدهد تا چه انــدازه در آثارتان حضور و تأثیر
دارند؟ آیا همینقدر که آشنایی دیرینه شما با یک
هنر آن را به آثارتان راه میدهد ،حضور  ٣٠ساله شما
در محله شــهرک غرب که محل سکونت و آرامش
شماست هم تأثیری در هنرتان دارد؟

9
تئاترهای تجربی در محله نداریم .اما میتوان سالنی مثل
تئاتر مولوی در این محله ایجاد کرد تا باز هم عالقهمندان
به این هنر فعالیت کنند و مــردم هم از نزدیک با این
هنر آشنا باشند .نه اینکه برای تماشای یک تئاتر حتماً
الزم باشد خودشان را به مرکز شهر برسانند .همینطور
سالن سینما .دایر کردن سالن سینمایی که مث ً
ال  50نفر
بتوانند در آن فیلم ببینند و کیفیت صدا و تصویر خوبی
داشــته باشد در محله ضروری است .اما آنچه میبینیم
رشــد بیرویه مالها و مراکز تجاری شهرک غرب است
که آرامش اهالی را هم برهم میزند.

در آثار من نمادها نقش مهمی دارند .هیچ اتفاقی که
بتوان آن را بهصورت عینــی در کارها دید وجود ندارد
فکر میکنید در تهــران و بهخصوص محلهای
و همــه چیز در عالم خیال رخ میدهد .به همین دلیل
که شما در آن سکونت دارید عزمی
نمیتوان مشخصاً تأثیری از محله در
برای ساخت این مراکز یا مطالبهای از
آن دید .اما کار کردن در فضایی آرام
طرف مردم وجود دارد؟
و آرامش بخش قطعاً میتواند در آثار
هر هنرمندی تأثیر خود را بگذارد .من در فضاهای سبز و
برای داشــتن محلــهای غنی باید
هر دو ایــن اتفاقها در کنــار هم رخ
فضای خانه و کارگاهی که در آن کار بوستانها مجسمهها
دهد .دایر کردن یک ســالن سینما یا
میکنم را دوست دارم .معماری خانه و آثار حجمی میبینیم
تئاتــر حرفهای در هــر محله میتواند
را دوســت دارم و فکــر میکنم همه
چیز در تناســب است .از ارتفاع سقف که چندان تناسبی با
تأثیر درازمدتی در رشــد فرهنگی آن
محله داشــته باشــد .اما ممکن است
و دیوارها تا ابعاد اتاق و چیزهای دیگر فضا ندارند .من فکر
یک گالری در محلهای دایر شــود و تا
که یادم است آن سالها خانم
معماری میکنم تنها ۵درصد از
سالها سود چندانی برای گردانندگان
با دقت و باسلیقه و ظرافت آن را اجرا
این مجسمهها که در
نداشــته باشد .شــاید برای پاگرفتن و
میکرد.
محلهها در ســالهای گذشته فضاهای شهری تهران رونق یک گالری به یک تا  7سال زمان
رشــد زیادی کردهاند و
نیاز داشته باشیم .کسی که میخواهد
فضاهای به چشم میخورند
مختلف فرهنگی و تفریحی به آن
یک گالری را بچرخاند به احتمال زیاد
اضافه شده اســت .محله شهرک ارزشمند هستند
نمیتوانــد این زمان طوالنــی را برای
غرب تا چه انــدازه از نظر امکانات
رسیدن به سود اقتصادی تحمل کند.
فرهنگی و آموزشی غنی است و آیا شما با فضاهای چون گالری به هر حال هزینههایی دارد .از طرفی مردم
موجود در این محله ارتباط برقرار کردهاید؟
هم برای دغدغهمند شــدن در این زمینه باید آموزش
من فکر میکنم در محله شــهرک غرب جای چند ببینند و به مــرور زمان به وجود ایــن مراکز هنری و
فضای عمومی مهم خالی اســت .یکــی از اینها وجود فرهنگی عادت میکنند .رفتن به تماشــای تئاتر و اپرا
یک گالری خوب اســت .گالری که بتوان نمایشگاههای و سینما را نمیتوان یکشبه در بین مردم جا انداخت.
حرفــهای در آن برپا کرد و مــردم را به دیدن این آثار اما اگر از کســانی که وارد این عرصه میشوند حمایت
و حمایت از هنرمنــدان عادت داد .از طرفی هنرمندان شــود میتوانند این فرهنگ را در جامعه تقویت کنند.
محلی بتوانند بدون دغدغه پیدا کردن مکانی خوب برای میدانیم که حضور این مراکز میتواند در کم شدن جرم
ارائه هنر ،فعالیت کنند .ســالن تئاتر خوب برای اجرای و جنایت مؤثر باشــد .میتواند آرامش روانی جامعه را
تضمین کند و اثرات بسیار مطلوبی در رشد جامعه دارد.
به همین دلیل حمایت غیرمســتقیم از این مراکز باید
در سیاستهای مدیران شهری قرار بگیرد .شناساندن و
عادت دادن سلیقه بصری مردم به دیدن هنر ارزشمند
نقش مهمی در مطالبهگر شدن مردم دارد.

ســال  1380بود کــه موزه
فرشچیان در مجموعه تاریخی
سعدآباد افتتاح شــد؛ موزهای
برای نمایش آثار مینیاتور استاد
فرشــچیان« .مهناز اســداهلل»
سرپرست موزه استاد فرشچیان
میگویــد« :عمارتــی که موزه
فرشــچیان در آن دایر شد قب ً
ال
محل زندگی عصمت الملوک بود
و بعدهــا بهعنوان انبار مجموعه
سعدآباد از آن استفاده میشد.
موزه فرشچیان با نمایش قریب به  60اثر از شاخصترین آثار استاد محمود فرشچیان افتتاح شد.
همه آثار به نمایش درآمده در این موزه اصل است و تنها  3کپی از آثار در موزه وجود دارد».
اســتاد فرشچیان نخستین نگارگری است که این هنر را از کلیشههای سابق خود بیرون آورده
و مضامین عرفانی و اجتماعی به این هنر بخشــیده است .سرپرســت موزه فرشچیان میگوید:
«شاخصترین آثار اســتاد را میتوان در این موزه دید .یکی از مهمترین آثار این موزهخوان سوم
رستم نام دارد .تبحر استاد در استفاده از اکرلیک در آثار مینیاتور و نگارگری در این آثار به خوبی
قابل لمس اســت .فارغ از ابعاد هنری آثار فرشچیان که از ابعاد پرسپکتیو و تنوع رنگ برخوردار
است ،دغدغههای اجتماعی و فرهنگی ایشان را هم میتوان در آثار به خوبی دید .جدیدترین اثری
که از استاد در موزه وجود دارد اثری است با مضمون محیطزیست».
موزه استاد فرشچیان در کاخ سعدآباد نمایشگاهی دائمی برای نمایش آثار این هنرمند معاصر
است .در کنار این آثار دائمی ،نمایشگاههای موقتی از آثار هنرمندان معاصر در موزه برگزار میشود.
طی دوره کرونا ورکشــاپ و نمایشگاه مجازی در موزه ،برگزار و با استقبال عالقهمندان این رشته
روبهرو شده است .اسداهلل میگوید« :استادان برجســتهای در رشته نگارگری و مینیاتور در این
نمایشگاهها حضور دارند و آثارشان در موزه به نمایش در میآید .با شیوع کرونا و ممنوعیت بازدید
از موزهها ،تمرکز ما بیشــتر روی فعالیتهای مجازی بوده .این ورکشاپها و نمایشگاههای مجازی
به افرادی که در تهران حضور ندارند هم فرصت داده است تا آنالین در برنامههای ما حضور داشته
باشند».

ماه گذشــته شــاهد ثبت جهانی مینیاتور در
فهرســت هنرهای ناملموس جهانــی بودیم .این
ثبــت جهانی و توجه به آن تا چه اندازه میتواند در
رشــد مینیاتور در دوره معاصر تأثیر داشته باشد و
هنرمندان و مردم را با این هنر آشنا کند؟

ثبت جهانی مینیاتور در یونســکو به نظرم جریانی
اداری اســت و نمیدانم با این اتفاق چه حمایتهایی از
این هنر قرار اســت انجام شود .اما به هر حال میتوانیم
از این اتفاق خوشــحال باشیم .زیرا به آن توجه شده و
نام آن بر زبان افتاده اســت .شاخصترین آثار مینیاتور
جهان متعلق به ایران اســت اما من تأسف میخورم که
ما در کشــورمان یک موزه تخصصی در حوزه مینیاتور
نداریم که با مراجعه به آن بتوانیم آثار شــاخصمان در
این زمینه را ببینیم .سالها پیش موزه هنرهای معاصر
نمایشــگاهی از مینیاتورهای قدیمی ایران را راهاندازی
و این آثــار را از مجموعههای موزههای مختلف در این
نمایشــگاه گردآوری کرده بود .اما این نمایشگاه دائمی
نبود و بعد از آن هرکســی که میخواســت درباره هنر
مینیاتــور در تاریخ ایران بداند باید این آثار را بهصورت
پراکنده در کاخ گلستان و موزههای دیگر دنبال میکرد.
تازه اگر در آن مقطع زمانی این آثار نمایش داده شــده
باشــد و امکان بازدید از آن وجود داشته باشد .بسیاری
از هنرمنــدان این عرصه و عالقهمندان به هنر مینیاتور
آرزوی دیدن این آثار را دارند .اما امکان و فرصتی برای
آن فراهم نیســت .آثار مینیاتوری قدیمی که ما اکنون
در ایران داریم گنجینه مهمی است که میتواند سرمایه
فرهنگی ما باشــد .گاهی برتری هنری از برتری نظامی
قدرت بیشــتری به ما میدهد و میتوانیم با اتکا به این
برتریهای هنری بدرخشیم .در حالی که این آثار فاخر
و زیبای ما صلحجویانه و پر از عشق و محبت و زیبایی
است.

«نگار سماکنژاد» دونده جوان
از اهالی محله قیطریه است .او
بعد از تحصیالت در مقطع دکترای
رشته علوم شناختی از کالیفرنیا
به ایران آمد و اکنون عضو هیئت
علمی پژوهشکده علوم شناختی مغز
دانشگاه شهید بهشتی و همچنین
مربی دو استقامت است .عالقهاش
به دو طبیعت و کوهستان او را به
مسابقات بزرگ و مطرح کشاند
و رکوردهای خوبی در مسابقات
( UTMBمعتبرترین رویدادتریل
رانینگ دنیا) به ثبت رساند و کافی
است نامش را در سایت

ultra

 trail world tourجست وجو

گفتوگو با «نگار سماکنژاد» نخستین
بانوی دونده فوق استقامت ایران

خودم رقیب
خودم هستم

کنید تا بهعنوان یکی از صد دونده
برتر زن دنیا در رشته فوق استقامت
اسم او را ببینید .موفقیتهای او
دلیل گفتوگوی ما با او در بوستان
پردیسان ،محل تمریناتش شد.
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زهرا کریمی

هوای سرد زمستانی اســت و مسیر پیادهروی
بوســتان پریســان میزبان ورزشــکاران .در میان
دوندهها ســماکنژاد در حــال نرمشهای بعد از
ورزش اســت .او درباره عالقهاش به این ورزش به
ظاهر ساده میگوید« :از وقتی یادم میآید ورزش
بخشــی از زندگیام بود .اما نه ورزش دویدن .شنا،
اسبســواری ،کوهنوردی و آمادگی جســمانی را
میگویم .در یک برهه از دوره کودکی در رشــته
دو سرعت در باشگاه شهید کشوری ثبتنام کرده
بــودم .خوب دویــدن دوندهها برایــم جالب بود.
بدنهای ورزیده و ســالم آنها توجهم را بیشتر به
ورزش جلب کرد .میدانســتم که این ورزش مادر
ورزشهاست .همیشه دوندههای دو استقامت برایم
آدمهای عجیب و غریبی بودند .با خودم میگفتم
چگونه میتوانند این همــه زمان را بدوند .باورش
برایم ســخت بود ».لبخند میزنــد و از خودش
میگوید« :واقعیت این اســت که در انجام کارها
اختالل توجــه دارم و برای انجــام کارهای ثابت
نمیتوانم یکجا بنشــینم و تمرکز داشــته باشم.
بهعنــوان مثال نمیتوانــم مانند برخــی از افراد
ساعتها مشــغول کتاب خواندن یا تماشای فیلم
شــوم .درباره این اختالل تحقیق کردم و متوجه
شــدم با دویدن میتوانم آن را برطرف کنم .وقتی
شــروع به دویدن کردم متوجه تأثیرات خوبی در
خودم شــدم .ابتدا  15دقیقه ،بعد  20دقیقه و بعد
به نیم ساعت یا بیشــتر از آن رسید .روزهایی که
میدوم فعالیت بیشــتری در طول روز دارم؛ مقاله
میخوانم و پژوهش انجــام میدهم و در کل باید
بگویم بعد از دویدن حس خوشایند و حال خوشی
دارم».
از سانفرانسیسکو تا استانبول
افــرادی کــه در بوســتان هســتند بــا او و
فعالیتهایش آشنایی دارند و هنگام عبور از کنارش
سالم و احوالپرسی میکنند .او میگوید« :همه ما
توانایی داریم و برای موفق شدن باید تالش کنیم.
مــن هم دویدن را به قصد شــرکت در مســابقه
و کســب مقام شــروع نکردم .فقــط دیدم چقدر
بعــد از دویدن حالم خوب اســت و کمکم در این
مسیر با مسابقات و رکوردها آشنا شدم .نخستین
مسابقهای که شــرکت کردم ،سال  2013ماراتن
سانفرانسیســکو بود .روز قبل مسابقه برای تمرین
حــدود  12کیلومتر دویدم که خــودم را ارزیابی
کنم .اص ً
ال میتوانســتم اســتقامت بدوم و هیچ
تمرین دیگری نداشــتم .مسافت آن مسابقه
 42کیلومتر بود .خالصه اینکه هیچوقت
خط پایان آن مســابقه ماراتن از نظرم
دور نمیشود .چون بعد از پایان نتیجه
خوبی گرفتم .یکی از قشنگیهای این
ورزش این است که هر کسی رقیب
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دندانپزشــکی و تجهیزات دیگر مســتقر کنند .ما هم
دســتمزد پزشــک و دیگر هزینهها را تقبل میکنیم.
اما با این درخواســتها موافقت نشده و خانه بهداشت
تقریباً بدون اســتفاده باقی مانده اســت .پاسخی که
از مســئوالن در اینباره شــنیدهایم این است که اگر
بــه افجه مجوز حضور دائمی پزشــک بدهیم در بقیه
روستاها هم این توقع ایجاد میشود که پزشک دائمی
و خدمات بیشتری ارائه کنیم».

خودش است .در ماراتن پاریس  60هزار نفر شرکت
میکنند و هر کسی هم میتواند شرکت کند و در
 5ساعت باید دویدن را تمام کنند .بحث مث ً
ال 10
یا  20نفر اول جداست ولی بقیه در مسابقه رقیب
خودشــان هستند .زمانی که از خط پایان گذشتم
به خودم گفتم این ورزش ،ورزش من است و حاال
میدانــم باید چهکاری انجام بدهم و از آنجا به بعد
برایم جالب شد ».بانوی ورزشکار میگوید« :چند
ســال بعد خیلی اتفاقی در مسابقات دو کوهستان
آزادکوه شــرکت کردم .در آن مســابقه هم جزو
آخرین نفراتی بودم که به خط پایان رســیدم .اما
از آن مسابقه به بعد دو ماراتن کوه و طبیعت وارد
زندگیام شد .در یکی از سختترین مسابقات ترکیه
به اسم آالداغالر توانستم رتبه سوم را کسب کنم و
از آن به بعد مسابقات را جدی گرفتم».
به هم دست مریزاد بگوییم
ســماکنژاد میگویــد« :خاطــرات زیادی از
دویدن در کوچههــا و خیابانهــای کالیفرنیا و
تهران دارم .خیلی وقتهــا برای تصمیم گرفتن
به خیابانهای محله قیطریــه میروم و حدود 5
کیلومتر مــیدوم .گاهی هم که وقــت ندارم در
همین کوچهپســکوچههای اطراف خانه میدوم.
تهران نیاز دارد که چهرهاش دونده شــود .اهالی
نســبت به فعالیتم شــناختی ندارند .اما گاهی از
نگاههایشــان پیامهای خوبی میگیرم .شاید آنها
هم از تماشای دویدن من در شهر پیامی دریافت
کنند و این انتقال پیام ،چهره شهر را دونده کند.
گاهی بعضــی کلمات تأثیر شــگرفی در تقویت
توانایــی افراد میگذارد .مثــل همین یک کلمه
آفرین ،دست مریزاد و دمت گرم».

بزرگترین خانه بهداشت روستایی شمیرانات
«در افجه»پزشک دائمی ندارد

دکتر کجایی؟

بگو کجایی؟!

مرضیه موسوی

کرونا افراد را بیشتر به سمت ورزش سوق داد
او درباره کرونا و شرایط موجود هم حرفهایی
برای گفتــن دارد« :اگر ویــروس کرونا زندگی
عادی مردم را مختل کرده است اما کمک بزرگی
برای شــکلگیری ســبک جدیدی از زندگی در
جامعه به همراه داشــته است .به هر حال رعایت
فاصلههــای اجتماعــی و تعطیلــی ورزشهای
گروهــی و تجمعات باعث شــد شــهروندان به
بوســتانهای محلهشــان توجه ویژهای داشته
باشــند .زمانی که میخواســتم به ایران برگردم
نگران بودم کــه نتوانم مانند کالیفرنیا به راحتی
در کوچه بدوم و خــب نگرانیام جایز بود .چون
واقعاً جای دوندهها در شهر تهران خالی است .اما
ویروس کرونا همه افراد از دانش آموز ،مرد ،زن،
دکتر ،مهنــدس ،هنرمند و ...را برای ورزشهای
انفرادی مانند دویدن و طناب زدن به بوستانها،
خیابانها و حیاطهای منزلشــان آورده اســت.
این صحنهها حال مرا خــوب میکند .امیدوارم
مسئوالن شــهری و ورزشی زودتر تدابیری برای
ترویج فرهنگهای گمشده بیندیشند».

خانه بهداشــت افجه در زمینی  5هزارمترمربعی ساخته شد ه است؛ زمینی که موقوفه
یکی از اهالی قدیمی برای تأمین نیازهای حوزه بهداشــت و ســامت مردم روســتا بود
و ســاختمان آن هم در دورههای مختلف به دســت خیران ،اهالی ،دهیار و شورای روستا
بازسازی شده است .با این حال اتاقهای ساختمان نونوار این مرکز خالی از حضور پزشکان
دائمی است و تنها 2بهورز خدمات بهداشتی اولیه مثل اندازهگیری قد و وزن و بررسی فشار
و قندخون را انجام میدهند .تالشهای دهیاری و شــورای روستا برای دریافت مجوز برای
حضور دائمی پزشک در این مرکز بینتیجه بوده و فقط2روز در هفته در ساعات محدودی،
پزشک عمومی به این خانه بهداشــت میآید .اهالی روستای افجه برای دریافت خدمات
اولیه پزشکی مجبور به طی مســافت  5کیلومتری برای رسیدن به لواسان هستند .جای
خالی امکانات پزشــکی و درمانی در این روستا یکی از دالیل مهاجرت اهالی طی سالهای
اخیر از افجه به لواسان یا تهران است.

عکسها :علیرضا طهماسبی

متولد سال 1357
دارای مدرک دکترای علوم شناختی از دانشگاه کالیفرنیا
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی مغز دانشگاه
شهید بهشتی
رکورد  44ساعته در مسابقه یو تیام بدون استراحت
دارای رکورد دو ماراتن در  3ساعت و  25دقیقه
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قدیمیهای روســتای افجه
خانه بهداشــت این روستا را به
خاطر دارند که از زمان پهلوی
اول وقف روســتا شد2 .پزشک
شــبانهروز و 2پزشــک نیمــه
وقــت در این مرکز بــه اهالی
روســتا خدمات درمانــی ارائه حمزه صفا
دهیار افجه
میدادند و حتی از روســتاهای
دیگــر هم بیمارانــی بودند که
به افجــه مراجعه کنند .خانه بهداشــت افجه از زمان پرجمعیتترین روستای شمیرانات
روزگاری افجــه بزرگترین
ساخت تاکنون چند بار به دست اهالی روستا و شورا و
دهیاری بازسازی شده است .آخرین بار همین  5سال روستای لواســان بود .آخرین
پیش بود که بنای تــازهای در زمین  5هزارمترمربعی سرشــماری که ســال 1395
خانه بهداشت ساخته شد .با این حال تنها 2بهورز در در افجــه انجام شــد جمعیت
این مرکز مشغول ارائه خدمات بهداشتی اولیه به اهالی این روســتا را هزار و  400نفر
روستا هســتند و روزهای یکشنبه و سهشنبه به مدت تخمین زده اســت .با این حال
2ســاعت پزشک عمومی در این خانه بهداشت مستقر
به گفته«مهــدی الری»عضو مهدی الری
شورای روستای افجه ،جمعیت عضو شورای روستای
اســت« .حمزه صفا» دهیــار افجه میگویــد« :خانه
افجه
بهداشــت افجه بزرگترین خانه بهداشت روستاهای این روســتا اکنــون بیش از 2
شــمیران و شهر تهران است .زمین این خانه بهداشت هزار نفــر اســت .او میگوید:
را یکی از اهالی قدیمی محله از دوران پهلوی اول وقف «یکی از بهانههایی که برای تخصیص نیافتن پزشک
مردم کرد؛ با این نیت که مردم به امکانات بهداشــتی به خانه بهداشــت افجه به میان میآید جمعیت این
و درمانی دسترســی داشــته باشــند .اما سالهاست روستاســت .در حالی که جمعیت تخمین زده شده
در این مرکز فقــط 2بهورز خدمات اولیه بهداشــتی در سرشــماری ســال  1395با جمعیت فعلی روستا
مثل اندازهگیری قد و وزن و بررســی فشارخون ارائه یکی نیســت .ما بیش از  2هزار نفر جمعیت ســاکن
در روســتا داریم و در ماههای گرم سال
میکنند .پزشــک عمومی حضور محدود
جمعیت روستا بیشتر هم میشود .چون
چند ســاعته در مرکز دارد و اهالی برای
تعداد زیــادی از خانوادهها به تهران یا
دریافت خدمات بهداشتی و درمانی مورد
نیازشان عم ًال مجبورند به لواسان یا تهران بهورزان خانه
لواســان مهاجرت کردهاند و در فصول
تابســتان و بهار به اینجــا برمیگردند.
بروند».
بهداشت اجازه
اکنون تنها در همین خانه بهداشت هزار
تزریق پنیسیلین
و 700نفر پرونده پزشکی دارند ».خانه
بقیه روستاها هم متوقع میشوند
خانه بهداشت زیرنظر دانشگاه شهید را هم ندارند و
بهداشت ساختمان بزرگی است که فقط
در یکی از اتاقهای آن 2بهورز خدمات
بهشتی اداره میشــود و مجوزهای الزم اهالی برای یک
اولیه بهداشتی را به اهالی ارائه میکنند
برای حضور پزشــک و اســتقرار
امکانات تزریق ساده باید
و بــه گفته یکی از آنهــا بهورزان اجازه
و تجهیزات پزشــکی بایــد از طریق این
نهاد صادر شــود .دهیار روستای افجه از  5کیلومتر راه را
تجویز هیــچ دارویی را ندارند .در حالی
که بیماریهای فصلی ،ســرماخوردگی
بینتیجه بودن پیگیریها طی ســالهای به سمت لواسان
و ایــن روزها کرونا ،نیاز اهالی روســتا
گذشــته میگوید« :خانه بهداشت افجه
وسعت زیادی دارد .اما اتاقها و سالنهای بروند
برای دسترســی راحت به مرکز درمانی
را بیشــتر کرده اســت .الری میگوید:
ایــن مرکز بدون اســتفاده مانده اســت.
«بهورزان خانه بهداشــت اجازه تزریق
بارها از مســئوالن دانشگاه شهید بهشتی
درخواست کردهایم که اجازه حضور پزشک و استفاده پنیســیلین را هم ندارند و اهالی بــرای یک تزریق
از تجهیزاتی مثل یونیت دندانپزشکی و امکانات دیگر ســاده باید  5کیلومتر راه را به ســمت لواسان بروند.
را به ما بدهند .ما برای حضور پزشکان و تجهیز اینجا هرکســی در ساعاتی به جز ساعات تعیین شده برای
هیچ هزینهای از دانشــگاه شهید بهشتی نمیخواهیم .حضور پزشــک مریض شــود نمیتوانــد از خدمات
بلکه فقط به مجوز استفاده از اتاقهای خالی این مرکز بزرگترین خانه بهداشت روستایی لواسانات استفاده
خیرانی حاضر شــدند در این مرکز یونیت کند .در واقع حضور محدود این پزشکان هم چندان
نیاز داریمّ .
گرهی از کار اهالی باز نمیکند».
مهاجرت از روستا
مهاجــرت از افجه یکی از معضالتی اســت که طی
ســالهای گذشــته زندگی در روســتا را تحت تأثیر
قرار داده اســت .ظرفیتهای آموزشــی و بهداشتی و
خدماتی در روستا نســبت به سالهای گذشته کمتر
شــده و بســیاری از خانوادهها در جســتوجوی این
امکانات به لواسان و تهران مهاجرت کردهاند« .محسن
شیراسب» عضو شورای روستا میگوید« :روزگاری در
افجه شعبه بانک داشــتیم .دانشآموزان همه مقاطع
تحصیلی امکان درس خواندن در روســتا را داشــتند.
خانه بهداشت پزشک دائمی داشت و امکانات دیگر در
روستا به چشم میخورد .اما کم شدن امکانات مختلف
در روســتا طی سالهای گذشته باعث مهاجرت اهالی
شده .خانوادهای که فرد بیماری عضو آن است چگونه
میتواند ریســک زندگی در روستا رابپذیردکه پزشک
در آن نیست؟ همین مســأله به خالی شدن روستا از
جمعیــت دامن میزند .هر خانــوادهای که این روزها
توان مهاجرت از افجه را داشته باشد برای رفاه بیشتر
هم که شــده از اینجا میرود .در حالــی که با فراهم
کردن امکانات اولیه سادهای در روستا میتوان مردم را
به ماندن در روســتا و حفظ زندگی روستایی در افجه
تشویق کرد».
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شیوه طراحی و انتخاب مصالح در ساختمانهای شهر تهران
به روایت داور دومین نمایشگاه و همایش نما

وقتی معماری

حال شهر را خوب میکند
راحلهعبدالحسینی

طراحان ،معماران و مســئوالن شــهری بار دیگر در کنار هم جمع شــدند تا با همفکری بتوانند برای
ساختمانهای بلند و کوتاه و معماری ناهمگون پایتخت نسخهای بپیچند .بایدها و نبایدها ،معضالت ،کمبودها
و ...بار دیگر به بحث گذاشتهشد تا راهی باشد برایاینکه یک دهه آینده وقتی به ساختمانهای نوساز تهران
نگاه میکنیم ،نفس راحتی بکشیم و قدری حالمان خوب شود« .هومن باالزاده» یکی از داوران و کارشناسان
معماری حاضر در دومین نمایشگاه و همایش نما (طراحی ،اجرا ،مصالح و صنایع وابسته) که هفته گذشته در
بوستان گفتوگو برگزار شــد معتقد است باید مقیاس نگاه به معماری تهران را قدری کوچکتر کرد و برای
پهنههای ریزتر معماری همگون در نظر گرفت تا شاید بشود در مقیاس کالن هم شکل بهتری داشتهباشیم.

از هرج و مرج بصری
بکاهیم

به نظر شما خروجی نمایشگاههایی از این
دســت میتواند امیدوارکننده باشد تا قدری از
این معماری نامنظم و ناهمگون پایتخت در آینده
کاستهشود؟

اگر همایشها به یک بیانیه در سیاســتگذاری و
بازنگری قوانین برسد خیلی مفید خواهد بود .سعی
داریــم در این همایشها فرصتــی ایجاد کنیم که
دغدغههای معماران و طراحان را به گوش مسئوالن
شــهرداری و دیگر تصمیمگیرندههای مسائل شهر
برســانیم .مث ً
ال قانون میگوید استفاده از شیشه در
نما کم باشد .اما شیشــه به روشهای مختلفی در
نما به کار میرود .میتوانیم با بازنگریها و بازتعریف
الگوی نما به این شــکل که ترکیب مصالح چگونه
میتواند از نظر اســتراتژیهای طراحی پروژههای
ی جدید انجام
پیشرو را یک گام به جلو ببرد ،طراح 
دهیم.

ســاختمان ســازگار بــا
اقلیم شمیران در ازگل

بازتعریــف این الگوها میتوانــد ما را از
معماری کلیشهای خارج کند؟

در بسیاری از موارد میتوانیم الگوها را بازنگری
کنیم و از کلیشهها خارج شویم .این اتفاق مستلزم
این اســت که افرادی که در کمیتههای نما فعالیت
میکنند با طراحان تعامل بیشــتری داشتهباشند.
بــرای موضوعاتی هم از قبیــل یکپارچگی نماهای
شهری یا ایجاد قالب همگنی که میتواند در شهرها
رخ دهد ،الزم اســت عالوه بــر کمیتههای نما ،در
سیاست کالنتر دیدهشــود .بهعنوان مثال به جای
بافت شــهری ،روی مصالح نمــا در جایی که تعدد
مصالح یا رنگ زیاد است تمرکز کنیم .در واقع باید
س یک به  200نگاه شود و
جدارهای شهری در مقیا 
ببینیم در این جدارها چه اتفاقی باید رخ دهد که به
نفع شهر باشد .باید نگاه بلندمدت به معماری شهر
باشد ولی فع ً
ال چنین رویکردی در شهر وجود ندارد.

به هر حال زیباییشناســی در معماری و
رعایت اصول معماری ایرانی قربانی توســعه و
ضرباهنگ تند ساختوساز در تهران شدهاست.
به نظرتان میشود نسخهای برای بهتر شدن حال
معماری شهر پیچید؟

بدنه شهری در نبود متولی برای معماری شهر،
توسط ســرمایهگذاران تعریف میشود .آنها هم به
سلیقه خودشــان یا به سلیقه بازار جلو میروند .در
این صورت در معماری شــهر فاجعه رخ میدهد و
در عمل باید سالها بگذرد تا آثار این معماری پاک
شود .وقتی در طرح شــهری یا برنامهریزی شهری
مقیــاس ریزتری را نگاه نمیکنیــم این فجایع رخ
میدهد .شهرداریها و کمیتههای تخصصی عالوه
بر کمیته نما باید متولی باشند .الگوهای انعطافپذیر
ولی هم راســتا با سیاست شــهری تعریف شود تا
پروژهها به ســمتی برود که فقط منافع شــخصی
مــاک نباشــد و اول از همه منافع شــهری دیده
شود .در این صورت میشــود شهر به سمتی برود

معماری سبز در شمیران
که اتفاقی که آرزویش را داریم رخ دهد و شــهر ما
شخصیت مستقلی داشتهباشد.

فقط تهران اســت که شخصیت مستقلی
ندارد؟

نه فقط تهران .اگر از تهران به اصفهان ،تبریز،
بندرعباس و ...برویم ،خیلی قابل تشخیص نیست
کــه در کدام جغرافیا هســتیم .در صورتی که در
روند اصولی نباید چنین باشــد .در شهرهایی که
اختالف دمای تابســتان و زمســتان 60
درجه سانتیگراد است همان مصالحی
در نما اســتفاده میشود که در تهران.
در برخی شــهرها اقلیم اقتضا میکند
که بیشــتر روی یــک مصالح خاص
تمرکز شود.

به نظر شما معماری شهر چقدر
میتواند برای شــهروندانش حال
خوش ایجاد کند؟

اصــوالً وقتی شــهری با
جغرافیای خودش همســو
باشــد و یــک جریان برد
برد داشــته باشد ،یعنی
هــم بــرای ســاکنانش
رضایتبخش باشد و هم
طراحان و معماران ،قطعاً
حــال خوب هــم جاری
میشــود .وقتــی هر کســی

به نفــع خودش بخواهــد کار را پیش
ببرد ،نتیجه این میشــود که شــهر
به جنگلی از ساختمانهای ناهمگن
تبدیل میشــود .در این آشــفته
بــازار هم هیچکــس حالش خوب
نمیشــود .چون هر کسی
به نفع خودش شــهر یا
ساختمانش را به سمتی
میبــرد .همانطور که
گفتم این مســائل باید
متولی جدی داشــته
باشد .طوری که 10سال
آینــده نگوییــم ایکاش
قبــ ً
ا درباره مصالــح ،نمای
ساختمان و طراحی آن فکر
جدی کردهبودیم.

شــمیران پیش از این ،بیشــتر باغ بوده
و ســاختمانهایی که در دل باغ ســاخته
میشده هم از بین رفته و خراب شده است.
اما میتوانیم نگرشــی داشتهباشیم که حاال
که درختــان و باغها از بین رفته ،رویکرد ما
معماری پایدار و ســبز باشد .به اینکه چطور
میتوانیم ساختمانهایی بسازیم که مصرف
انرژی کمتری داشتهباشند تا هوای شهرمان
بهتر شــود یا از انرژیهای پاک بهرهببریم یا
مصالحی را استفاده کنیم که با اقلیم شمیران
سازگار باشد و بتواند یکپارچگی بیشتری در
تهران ایجاد کند .به شــرطی که قوانین هم
برای شــهرداری ،هم برای طراح و هم برای
شــهروندان بهصورت برد برد تعریف شود .با
جدیت باید مقیاس نگاهمان را به شهر عوض
کنیم .نمیتوانیم با یک پهنهبندی و نگاه از
باال به پایین و تعریف یکسری الگوی تراکمی،
معماری شهر را سامان بدهیم .در مقیاسهای
کوچکتر مثــل یک به  200یا یک به 500
وارد شــویم و طراحــی شــهری را تعریف
کنیم .باز هم باید با ســازندگان همفکری و
تعامل شــود که در نهایت بعــد از یک دهه
وقتی شهروندی از آن پهنه میگذرد ،حس
مشــترکی را از نظر سیمای شهری دریافت
کند .این اتفاق هم شدنی است به شرطی که
از همین حاال به فکر باشیم.

هومن باالزاده در محله ازگل ساختمانی
مسکونی طراحی کرده که درباره آن بیشتر
برایمان توضیح میدهد« :ســعی داشــتم
الگویــی را در پروژههــای کوچک مقیاس
مطــرح کنم و بگویم که چگونه میشــود
گردش هوای طبیعی و ایجاد فضای ســبز
را در پروژههای مســکونی و فضاهای قابل
انعطاف برای ســاکنان تعریف کرد .خارج
شدن از الگوی رایج برای آپارتمانهای روی
همکــف بوده که بتواند فضاهای باز و نیمه
باز را در درون پروژه توســعه دهد .زندگی
در یــک فضــای کوچک ولی بــا امکانات
مختلف و بــا چرخش هــوا ،نورطبیعی و
استفاده حداکثری از فضای سبز در ارتباط
با عملکردهای درونی از اساسیترین اهداف
طرح اســت .در این پروژه محدودیت ابعاد
زمیــن  10در 22متــر ،ما را بــه چالش
شــکلدهی فضای راه پلــه به فضای نیمه
باز در یک محور ســوق میدهد که نقش
راه پله فقط یک ارتباط ساده نیست؛ بلکه
این فضا ،حیاط ،آسمان و هوای طبیعی را
با یکدیگر مرتبط میکنــد .تمامی فضای
سکونتی از طریق این امکان دارای گردش
طبیعی هواست .کیفیت راهپله بهعنوان یک
فضای نیمهباز در درون ســاختمان نقش
رابط بصری با فضای حیاط ،آســمان و افق
دید شهری است که همچون دهلیزی درک
همزمان بیرون و درون را میســر میکند.
در کل مصالح هم از آجر اســتفاده شــده.
آجر مصالحی اســت که برای تهران از نظر
اختالف دمای تابســتان و زمســتان و نیز
آلودگی جوابگوســت .پروژههایی که آجر
سنتی دارند ،کمتر آلودگی را در خود نشان
میدهند ولی ساختمانهای نما سنگ بعد
از 3دهه خیلی تفاوت ظاهری پیدا کردند و
احتیاج به مرمت بیشتری دارند».

عکس :امیر پناهپور

«امینه اعتمــادی» یکی از معمارانی اســت
که به واســطه طراحی 2ساختمان در محلههای
کامرانیه و زعفرانیه توانسته
رتبه برتر منطقه یک را از آن
خود کنــد .او فارغالتحصیل
کارشناسی دانشــگاه علم و
صنعت و کارشناســی ارشد
دانشگاه هنرهای زیبای تهران
امینه اعتمادی
اســت .اعتمــادی از ویژگی
معمار
طراحــیاش میگویــد« :از
متریال سفید رنگ استفاده کردم که مفهوم برف را
در ذهن مخاطب تداعی کند و تا جایی که امکان
دارد به رنگ و مصالح شهری باری اضافه نشود».
اســتفاده حداقلی از خطوط برای کاهش خطوط
بصری شهر یکی از دیگر از ویژگیهای کار اوست:
«در شــهر به اندازه کافی با خطوط شلوغ روبهرو
هستیم .میخواستم با حداقل خطوط کار را پیش
ببرم ».اعتمــادی درباره طراحیهایی که تاکنون
انجام داده اســت میگوید« :بیشــتر کارفرمایان
به نمای کالســیک عالقه دارند که به نظر من با
معماری بومی ما سازگار نیست .نماهای کالسیک
به شــهر ما الحاق شدهاست و با فرهنگ ما جور
درنمیآید .زمانی هر معماری باســلیقه خودش
نمای مدرن کار میکرد .از ســال  1392داشتن
پروانه نما اضافه و باعث شد تا قدری از آشفتگی
نمای ساختمانهای شهر کاسته شود ».اعتمادی
ادامه میدهد« :هر شــهری تاریــخ و فرهنگ و
اصالتــی دارد که در معماری ســاختمانهایش
هم هویداســت .مث ً
ال در سن پترزبورگ بسیار به
ساختمانهایی که در دورههای معماری مختلف
ساخته شده اســت اهمیت میدهند و آن بناها
حفظ میشود ».او معتقد است که نباید برای یک
شهر نماهای خاصی را اجبار کرد« :درست است
که در شهر از نظر معماری اغتشاش بصری داریم
ولی اگر برای یکدستی بخواهیم یک نما را پیاده
کنیم باز هم به نتیجه مطلوب نمیرسیم .باید به
همجواری ســاختمانها ،خط آسمان و اقلیم هم
توجه کنیم2 .دهه پیش با حجم باالی ساختوساز
در پایتخت ،معماری و نمای ساختمان را به موج
معماری تازه ســپردیم که اصولی نبود .حاال هم
نمیشود حذفشان کرد .اما میشود از هرج و مرج
بیشتر جلوگیری کرد».

ساختمانهایی مطابق
هویت و هنر خودمان
طراحی کنیم

مختصر و مفیــد درباره
هومن باالزاده

کارشناس ارشد معماری است .حدود
130پــروژه معماری در کشــور از جمله
ساختمان اداری کارخانه آپتوس ،کارخانه
ریســندگی و بافندگی احسانپود ،کافه
اســپریس ،برج اداریـ تجاری شاهکرم،
ســاختمان دفتر مرکــزی کارخانه آجر
کهنســرام و ...را طراحی و به واســطه
فعالیتهای متعــددش ،افتخارات زیادی
هم کســب کردهاســت .از جمله :کسب
رتبه نخســت جایزه معماری «مســتر
پرایــز» در ســال  ،2020کســب رتبه
نخســت بیســتمین جایزه معمار سال
 ،1399برنده جایزه معمار ســال 1398
در بخش ســاختمانهای عمومی ،برنده
اول مســابقه معمــاری «آرکیتایــزر»
نیویورک در ســال ،2015منتخب جایزه
«وینربرگ» اتریش در سال ،2015رتبه
نخست مســابقه معماری آسیا ترکیه در
ســال ،2015برنده اول معماری داخلی
در ایــران و طــرح منتخب در مســابقه
بینالمللی داخلی  WAFدر بارسلون در
سال.1389

«برای طراحی از طبیعت الهام گرفتم« ».کیان
آقایی» از آن دســت معمارانی است که معتقد
است باید مثل طبیعت زیبا
و ساده فکر کرد تا همچون
طبیعت زیبا و ساده زندگی
کنیم .طراحی ساختمان او
در محله مرزداران در دومین
نمایشگاه و همایش نما حائز
کیان آقایی
معمار
رتبه برتر منطقه  2شدهاست.
او در توضیح بیشــتر درباره
طراحی ســاختمان میگوید« :روبــهروی این
ساختمان در خیابانی عریض ،فضای سبز واقع
شده .طرح ساختمان هم طوری است که با فضا
ترکیب میشود ».ساختمان تراس هم دارد و نما
از آجر بهرهگرفته است« :برای طراحی این نما از
آخرین معماری ایران قبل از دوره پست مدرن
بهرهبردم .نمونه این طراحی در ســاختمانهای
خیابان امامخمینی(ره) دیده میشود .بیشتر هم
قصدم این بود که ساختمان با طبیعت همگون
باشــد و با فضای ســبز روبهروی آن همخوانی
داشته باشد ».او مشکل ناهمگونی معماری تهران
را اینطور برمیشمرد« :بیبرنامگی و ناهماهنگی
بین صاحب ایدههاست؛ صاحب اندیشههایی که
معماری ایرانی را به خوبی میشناسند .در نگاه
کلی باید گفت معماری این شهر یا ساختمانهای
تهران مثل بوم نقاشــی اســت که باید نقاشی
زیبایی روی آن کشــیده شود و در معرض دید
عموم قرار بگیرد .اگر هر کسی باسلیقه شخصی
دست به قلم شود ،نتیجه خوبی نخواهیم داشت
و تصویر هماهنگی به دست نمیآوریم .مث ً
ال اگر
سلیقه روی نمای کالسیک است ،حداقل نمای
کالسیک را بشناسیم و درست استفاده کنیم نه
اینکه در اســتفاده از نمای کالسیک هم اعمال
سلیقه کنیم .هر چند که این نما مطابق فرهنگ
و معماری ما نیست ».آقایی که ساکن منطقه2
اســت درباره فعالیت کمیتــه نما هم میگوید:
«این کمیته نوپاست .باید ببینیم چقدر میتواند
در پروژههــای جدید تأثیرگذار باشــد و آینده
ساختمانهای این شهر چگونه خواهد بود .من
آینده روشنی میبینم که ساختمانهایی نه فقط
با نمای آجر ،بلکه ساختمانهایی مطابق با هویت
و هنر ایران خواهیم داشت».
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مسئول نهادهای معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری منطقه :3

ضرباالجل به مالکان

در صورت بیتوجهی مالک،
گود را پر میکنیم

گودهای پرخطر

شهرداری منطقه  3برای الزام مالکان گودهای پرخطر
این منطقه به رفعخطر و ایمنسازی گود وارد عمل شده
و با صدور اخطار به مالکان ،زمینه ایمنسازی این گودها
را فراهم کرده اســت« .محمد رهبر» مسئول نهادهای
معاونت شهرســازی و معماری شهرداری منطقه  3در
اینباره میگوید7« :گود رها شده در منطقه  3وجود دارد
که برای همه این گودها حکم دادستانی گرفته شده و با
نصب بنر اخطار رفع خطر به مالک یا مالکان این گودها
ابالغ شده است تا برای آغاز مجدد پروژه ساختمانی یا
رفع خطر وارد عمل شوند .در غیراین صورت ،شهرداری
موظف است براســاس حکم دادستانی برای رفع خطر
گود وارد عمل شود .این احکام ،ابالغ و برای رفع خطر،
ایمنسازی یا آغاز مجدد پروژه به مالکان مهلت معین
داده شده است ».رهبر از وضعیت گود همجوار مجتمع
پایتخت و صدور اخطار دوم به مالک گود برای رفع خطر
میگوید« :براساس بررسیهای کارشناسان ،عمر مفید
ســازه نگهبان گود همجوار مجتمع پایتخت به پایان
رســیده و این گود بهعنوان یکــی از گودهای پرخطر
معرفی شده است .حکم دادســتانی اکنون به مالک،
ابالغ و بنرهای اخطار دوم هم نصب شده است .از مالک
خواسته شده برای آغاز مجدد پروژه ساختمانی یا رفع
خطر وارد عمل شــود .در غیراین صورت ،پس از پایان
مهلت 2هفتهای تعیین شده و بیتوجهی مالک نسبت به
اخطارها ،شهرداری عملیات پر کردن این گود پرخطر را
شروع خواهد کرد».

رفعخطر و ایمنسازی این گودها
در دستور کار شهرداری منطقه  3قرار گرفته است
حسن حسنزاده

ایمنسازی ،رفع خطر یا از ســرگیری ساخت بنا در چند گود پرخطر منطقه  3سالهاست که به
درخواست اصلی ساکنان نزدیک گود ،اهالی و شورایاران این محلهها تبدیل شده است؛ گودهایی که
در حاشیهپیادهروهای شلوغ یا در مجاورت ساختمانهای مسکونی و تجاری پررفت و آمد قرار گرفته
و سالهاست به حال خود رها شدهاند .در برخی از این گودها هیچ نشانی از اجرای پروژه ساختمانی
دیده نمیشــود و در برخی دیگر هم ابتداییترین اصول ایمنسازی و ساخت سازه نگهبان رعایت
نشده است .از آنجایی که گودهای رها شــده و پرخطر تهدیدی جدی برای ساختمانهای اطراف و
عابران پیاده محســوب میشود شهرداری منطقه پیگیر الزام مالکان این گودها به ایمنسازی و رفع
خطر است .سری به چند گود پرخطر منطقه  3زده و در گفتوگو با شورایاران ،کارشناسان عمران و
مسئوالن شهرداری به سرنوشت این گودهای پرخطر پرداختهایم.
گود پردردسر تقاطع میرداماد و ولیعصر(عج)
 10ســال اســت که حصار کارگاهی و دیواره فلزی
اطراف یک گود رها شده به منظره ثابت تقاطع خیابان
ولیعصر(عج) و بلوار میرداماد تبدیل شده است .گودی
به عمق بیش از 20متــر که یک دهه در این تقاطع پر
تردد جا خوش کرده و انگار دیگر خیال تبدیل شدن به
یک ساختمان بلندباال را در سر ندارد« .آرش ثمرینیک»
رابط و عضو هیأترئیسه شورایاری منطقه  3از جزئیات
این گود رها شــده میگوید« :حدود یک دهه پیش بود
که خاکبرداری برای ساخت یک مجتمع تجاری در این
ملک آغاز شد .حاال  10سال از آغاز خاکبرداری میگذرد
و همچنان این پروژه به شکل یک گود عمیق و پرخطر
ت و آمدترین نقــاط منطقه  3به حال
در یکــی از پررف 
خود رها شده اســت ».گود پرخطر تقاطع خیابانهای
میرداماد و ولیعصر(عــج) که حاال دیگر به نام مالکش
به گود علوی معروف شده است
از شــرق به پیــادهرو پ ر تردد
خیابان ولیعصر(عج) ،از شمال
به گذر پررفت و آمد میرداماد،
از جنوب به یک ساختمان در
حال ساخت و از ضلع غرب به
مجتمع تجاری پایتخت محدود
آرش ثمرینیک
رابط و عضو هیأت
میشود .اما موقعیت این گود
رئیسه شورایاری
10ســاله که هیچ نشــانی از
منطقه 3
اجرای پروژه ساختمانی در آن
دیده نمیشــود این روزها بیش از گذشته باعث نگرانی
اهالی محله کاووســیه شــده اســت .ثمری نیک ادامه
میدهد« :در چند قدمی ضلع شــمال گود و در ابتدای
بلوار میرداماد ،یکی از پرمسافرترین ایستگاههای تاکسی
منطقه قرار دارد .اگر از تردد بیوقفه وســایل نقلیه در
این تقاطع شــلوغ خیابانهای ولیعصر(عج) و میرداماد
چشمپوشــی کنیم ،بیشــترین تهدید این گود پرخطر
متوجه مجتمع تجاری پایتخت در ضلع غربی گود است؛
مجتمعــی که در طول یک روز گاهی تا حدود هزار نفر
مراجعهکننده دارد .اهالی محله کاووسیه نگران نشست
زمین ،ریزش این گود پرخطر هستند».

هشدار برای مالک گود بلوار میرداماد
گود همجوار مجتمع پایتخت از ســوی شهرداری
منطقه  3بهعنوان یکی از گودهای پرخطر این منطقه
معرفــی شــده و قرار اســت
بهزودی کارهایــی برای رفع
خطر و ایمنســازی آن انجام
شــود .بنرهای زردرنگی که
شــهرداری به تازگــی روی
حصار کارگاهــی اطراف گود
علی جمزاد
نصب کرده است اهالی محله
کارشناس عمران
کاووســیه را به پایان کابوس
ریزش این گود امیدوار میکند .بنرهای نصب شــده از
صدور اخطار دوم شهرداری به مالک گود و الزام به رفع
خطر و ایمنسازی آن حکایت دارند .با توجه به موقعیت
ویژه این گود و اخطار شــهرداری
به مالــک ،وضعیــت ایمنی گود
علوی را از یک کارشــناس مطلع
جویا میشــویم« .علــی جمزاد»
کارشــناس عمران و دبیر کارگروه
عمــران و حملونقل شــورایاری
محله کاووســیه از رعایت نشدن
اصول ایمنــی در ســازه نگهبان
این گود عمیــق و خطرات جدی
آن میگوید« :ســازه نگهبان یک
ســازه موقت اســت کــه در یک
بــازه زمانی کوتاه تا زمان شــروع
ساختوساز بنا ،گود را ایمنسازی
و از ریزش آن جلوگیری میکند.
بهطــور کلی برای مهــار کردن و
ایمنســازی گودها  4روش اصلی
وجــود دارد .روشهای نیلینگ یا
میخکوبی ،انکراژ یا مهار کششی،
مهار فشاری و ساخت سازه از باال
به پایین .اما در سازه نگهبان گود
علوی مشــکالت و نواقص بسیار
زیادی دیده میشــود که این گود
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خبر خوب
برای ساکنان بنبست مهتاب

را به یک گود پرخطر تبدیل کرده اســت .در این گود
از روش ساخت ســازه استفاده شده و روی سازه را هم
به شــکل کام ً
ال غیراصولی بتن کردهاند .اکنون ســازه
نگهبان این گــود با توجه به روش اجــرا و پایان عمر
مفید سازه ،توانایی تحمل فشارهای جانبی را ندارد .از
طرفی در ایمنسازی گود از اجرای روشهای میخکوبی
یا مهارکششی هم خبری نیست .اگرچه شهرداری پس

از تشکیل کمیسیون رفع خطر و گرفتن دستور قضایی
برای مالک ،اخطار رفعخطر یا ایمنســازی صادر کرده
است اما با توجه به وضعیت خطرناک این گود امیدواریم
زودتر برای ایمنیسازی آن وارد عمل شود».
همسایه پرخطر ساختمان سفارت
در ناحیه  6منطقه  3و در محدوده محله کاووسیه،
یک گود پرخطر دیگر وجــود دارد .گود عمیق تقاطع
بلوار نلسون ماندال و خیابان ستاری هم حدود یک دهه
اســت که به حال خود رها شده و نگرانیهای بسیاری
برای عابران پیاده و همسایهها ایجاد کرده است .جمزاد
از جزئیات این گود پرخطر میگوید« :خاکبرداری این
ملــک هم حدود  10ســال پیش آغاز شــد و قرار بود
ســاختمان یک مؤسســه خیریه در آن بنا شود .اما به
دلیل بروز مشکالت قضایی برای مالک یا مالکان ،پروژه
ســاخت این بنا هرگز آغاز نشد و حاال  10سالی است
که این گود  37متری در تقاطع خیابانهای نلســون
ماندال و ستاری به حال خود رها شده است ».این گود
پرخطر از شــرق به خیابان پرترافیک نلسون ماندال ،از
جنوب به خیابان ســتاری ،از شمال به یک ساختمان
در حال ســاخت و از غرب به یک ساختمان مسکونی
قدیمی محدود میشود .اگرچه حصار کارگاهی اطراف
گود میان عابران ،رهگذران و گودال  37متری آن سوی
حصار فاصله انداخته ،اما موقعیت مکانی این گود است
که اهالی و شــورایاران محله را بیــش از پیش نگران
میکند .جمزاد ادامه میدهد« :خیابان نلســون ماندال
تقریباً در تمام ساعات شبانهروز شلوغ و پ ر تردد است.
به دلیل موقعیت اداری و مسکونی محله ،عابران بسیاری
هم در طول روز از پیادهرو حاشیه گود عبور میکنند .از

طرفی تأسیسات شهری مثل تأسیسات آب ،گاز و برق
هم از این تقاطع اصلی میگذرد و با توجه به مساحت
و عمق گود ،نشســت زمین یا رانش آن ،ســاختمان
سفارت لهستان و بخشهای از خیابان پ ر تردد نلسون
ماندال را هم تهدید میکند ».بررســیهای کارشناسی
شورایاران و مهندســان عمران هم از خطرات جدی و
نواقص ایمنسازی این گود عمیق خبر میدهد .جمزاد
در اینباره میگوید« :سازههای نگهبان عمر مفید دارند
و پــس از آن دیگر کارآیی خود را از دســت میدهند.
اگرچه برای ایمنســازی این گــود از روش نیلینگ یا
میخکوبی استفاده شده بود ولی همان ایمنسازی اولیه
هم به چند ســال پیش برمیگــردد .در واقع مواردی
مثل بارندگی ،جریان آبهای سطحی ،ترکیدگی لوله
آب در اطراف گودها و ...با گذر زمان باعث تغییر شکل
خاک ،از بین رفتن کارآیی سازه نگهبان گود و در نتیجه
ناپایداری آن میشود .بنابراین گود تقاطع خیابانهای
نلسون ماندال و ستاری یکی از گودهای پرخطر منطقه
محسوب میشود».
گود بدسابقه بنبست مهتاب
ردپای گودهــای پرخطر منطقه  3در محله آرارات
هم دیده میشود .ساکنان محله آرارات نشست زمین و
ریزش گود نبش کوچه مهتاب ســوم را از یاد نبردهاند؛
گود بدســابقهای که یکبار دل همسایهها را خالی کرد
و هنوز هم به تنهایی نگرانی شــماره یک ساکنان این
محدوده اســت« .داود میرصراف» دبیرشورایاری محله
آرارت میگوید« :بیشــتر زمینهای محلــه آرارات در
قوارههای بزرگ است و همین علت مالکان و سازندگان
را به ســاخت مالها ،مجتمعهای تجاری و مســکونی

بزرگ ترغیب میکند .ضوابط شــهرداری برای تأمین
پارکینگ مجتم ع هم زمینهساز گودبرداریهای عمیق
میشــود و این میان برخی از این گودهای عمیق هم
به دالیلی مثــل ناتوانی مالی
مالک در ادامه پروژه ساخت،
مسائل حقوقی و ...به حال خود
رها میشــوند .یکی از همین
گودهای دردسرساز محله ،گود
تقاطع خیابان آرارات و کوچه
داود میرصراف
مهتاب ســوم است؛ گودی به
دبیرشورایاری محله عمــق بیش از 10متــر که از
آرارت
 20سال پیش تاکنون به حال
خود رها شــده است 5 .ســال پیش بود که بخشی از
این گود پرخطر با صدایی بســیار مهیب فروریخت و
آالچیقهایی که انتهای کوچه برای استفاده اهالی نصب
شــده بود را بعلید .اگرچه آن حادثه خسارت جانی به
همراه نداشت اما هنوز اهالی کوچه مهتاب ،وحشت آن
حادثه را از یاد نبردهاند ».گود نبش کوچه مهتاب اکنون
هم در فهرســت گودهای پرخطر منطقه  3قرار دارد و
اهالی این محله خواستار رسیدگی سریعتر به وضعیت
این گود و ایمنیســازی آن هســتند .میرصراف ادامه
میدهد« :محله آرارات به دلیل وجود باغهای قدیمی،
قناتهای زیادی دارد که از زمینهای باالدست سرازیر
میشوند؛ قناتهایی که البته مسیر بسیاری از آنها در
روند ساختوسازها تغییر کرده است .از آنجایی که در
خیابان آرارات و در باالدست کوچه مهتاب چند پروژه
ساختمانی نوساز و درحال ســاخت وجود دارد ،اهالی
نگران تغییر مسیر آب قناتهای باالدست به سوی این
گود و افزایش احتمال ریزش دوباره آن هستند».

7

گود
رها شده در
منطقه  3وجود
دارد.

14

گود
منطقه رفع
خطر و ایمنسازی
شده است.

17

گود
در مرحله
اجرای پروژه
ساختمانیقرار
دارد.

اگرچه شهرداری منطقه  ۳گودهای پرخطر منطقه را
شناسایی و به مالکان آنها برای رفع خطر و ایمنسازی
گود ابالغ کرده است اما وضعیت رسیدگی به گود پرخطر
مقابل ســفارت لهســتان پیچیدهتر از دیگر گودهای
پرخطر منطقه است .محمد رهبر از شرایط ویژه این گود
میگوید« :ملک مورد نظر به مؤسســه فرشتگان تعلق
داشت .اما به دلیل بروز مشکالت قضایی برای مالکان،
دادگاه اموال این مؤسسه را توقیف و سرپرستی آن را
به یکی از بانکها واگذار کرده است .از طرفی عملیات
ساخت بنا در این گود پس از ساخت  3طبقه سقف در
عمق گود متوقف شده است .رفع خطر این گود با توجه
به عمق زیــاد آن حدود  6میلیارد تومان هزینه خواهد
داشــت .همچنین پر کردن این گود به دلیل  3طبقه
سقفی که در گود زده شده اســت زمینهساز نشست
سقف و بروز خطر برای امالک و معابر مجاور خواهد شد.
برای حل این مشکل با همکاری اداره حقوقی شهرداری
از دادســرای مربوط خواســتهایم با توجــه به اینکه
سرپرستی اموال این مؤسسه به یک بانک واگذار شده
اســت ،مالک یا بانک مورد نظر را مکلف به ایمنسازی
گود تا ســطح معبر کند ».او از اقدامات شهرداری برای
رفع خطر این گود میگوید« :کارشناســان شهرداری
وضعیت گود را بهصورت مستمر رصد میکنند تا از بروز
حادثه جلوگیری شود .در روند عملیات گودبرداری به
نهرهای اطراف گود آسیب وارد شده بود که با اقدامات
شهرداری ،مشکالت برطرف شده است».
خبر خوش برای اهالی محلــه آرارات آغاز عملیات
ایمنســازی و رفع خطر گود نبش کوچه مهتاب سوم
است .محمد رهبر میگوید« :پس از صدور اخطار و ابالغ
به مالکان گودهای پرخطر ،مالــک گود پرخطر کوچه
مهتاب سوم به تازگی اقدامات الزم برای ایمنسازی ،رفع
خطر و تقویت دیوار جانبی گود را شروع کرده است».
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هویت
پیشخوان
گپ با مسئول
امیرحسین چیذری
مدیر مرکز علوم ستارهشناسی:

«بمب آتشفشان»
به موزه دارآباد آمد

به تازگی تعدادی بمب آتشفشــان بــه نمونههای
زمینشناســی موزه دارآباد ،اضافه و سنگهای این
مجموعه کامل شده است .این سنگها از نظر علمی
ارزش باالیی دارند .به این بهانه با «امیرحسینچیذری»
مدیر مرکز علوم ستارهشناســی گپ کوتاهی درباره
تأثیر وجود این بمبها در موزه زدهایم.

زهرا کریمی

خانه چشمنواز بلوار آفریقا
آنچه بیشک در قدم زدن از خیابانها و کوچههای شهر به این بزرگی میتواند حالمان
را خوش کند تماشای یک اثر هنری قدیمی است؛ مثل بنای این خانه که برگرفته از اندیشه
معمارش است و حاال مانند یک اثر هنری در محله جردن میدرخشد .این بنا شباهتهای
زیادی به آثار اســتاد هوشنگ ســیحون دارد .در اینگونه بناها معمار توجه ویژه به همه
بخشها ،اجزا و کالبد کلی دارد و به کوچکترین نقطه بنا با نگاه هنرمندانه اندیشیده شده
است .طی چند دهه اخیر خانههای کوچه مریم در محله بلوار آفریقا مانند سایر کوچههای
شهر تحت تأثیر شهرنشینی مدرن قرار گرفته و باغهای زیبا جایشان را به آپارتمان دادهاند.
اما باید به مالک این بنا دست مریزاد گفت که تا امروز این اثر هنری را حفظ کرده و اجازه
نداده دســت ویرانگری به آن برسد .مصالح این ساختمان از سنگ و بتن تشکیل شده و با
به کارگیری پنجرههای نزدیک به هم خانه نورگیر و دلباز است.

این ســنگها چرا به بمب آتشفشــان شناخته
میشوند؟

زیرا یک بمب آتشفشــانی تودهای از سنگ مذاب است با
قطر  64میلیمتر که هنگام خــروج مواد مذاب از دهانه
آتشفشان از قطعات چسبناک گدازه تشکیل میشود .این
تودههای مذاب قبل از اینکه به زمین برســند ،سرد و به
تکههای جامد تبدیل میشــوند و چون به سرعت سرد
شدهاند تبلور ندارند و دارای دانهبندی بسیارریز هستند که
منجر به تشکیل سنگ آذرین میشود .بمب آتشفشانی
میتواند کیلومترها دورتر از دهانه آتشفشان فرود بیاید و
اغلب شــکلهای آنها دوکی ،کروی و استوانهای است که
این اشکال متأثر از حرکات و چرخش سنگ در هواست.

بازدید از این ســنگها برای چه قشری از جامعه
کاربرد دارد؟

در بخش زمینشناســی روند تکامل و دوره اول تا سوم
زمینشناســی به نمایش گذاشته شده و
نمونههــای مختلف این دوران بهصورت
نقاشــی اســت کــه این بخــش برای
دانشآموزان مفید اســت تــا با روند به
وجود آمدن فسیلها آشنا شوند .در
واقع این بخش از موزه ضمن آنکه
کارکرد نمایشی و سرگرمی دارد
و افراد بهعنــوان اوقات فراغت
میتوانند از آن اســتفاده کنند
جنبه آموزشی هم دارد .در بخش
پژوهشی هم دانشجویان زیادی
هستند که برای نمونه خاص از
سنگ یا جانوران به موزه میآیند.

بانوان نجاری میآموزند

کارگاههــای 12جلســهای آموزش
نجاری ویــژه بانوان در ســرای محله
آســمان برگــزار میشــود« .محمــد
جمالپــور مطلق» مدیر ســرای محله
گفت« :کارگاه آمــوزش هنر نجاری با
هدف ایجاد کســب و کار و اشتغالزایی
برای بانوان راهاندازی شــده است ».او
افزود« :بانوان در ایــن دورهها با انواع
ابــزار برقی و دســتی ،انــواع چوب و
برش برای ســاخت میز ،دکوری ،قاب
و صندلی آشــنا میشــوند و در پایان
نمایشگاهی از دستاوردهای هنری برپا
میشود ».عالقهمندان به حضور در این
دورهها میتوانند با شماره 22137516
تماس بگیرند.

خبرنگار شویم

ثبت نام عالقهمنــدان به دورههای
تخصصی خبرنگاری در مدرســه رسانه
فرهنگسرای رسانه آغاز شد .دورههای
آموزشی خبرنگاری بهصورت حضوری
روزهای چهارشنبه به مدت یک ساعت
و نیم زیــر نظر خبرنــگاران حرفهای
آموزش داده میشود .خبرنگار کیست
و فنــون خبرنگاری مکتوب و تصویری
در ایــن دوره از کالسهــا آمــوزش
داده میشــود .عالقهمندان میتوانند
برای کســب اطالعات بیشتر با شماره
 22888782تماس بگیرند.

آیا قبــ ً
ا در موزه دارآباد
چنین ســنگهایی وجود
داشت؟

در مــوزه 3ویتریــن مربوط به
معرفی سنگها هست .با ورود
بمبهای آتشفشانی این بخش
نیز در حال تکمیل است .چون
نمونه ســنگهای موزه محدود
است .انواع سنگها از سنگهای
رســوبی ،دگرگــون و آذریــن
وجــود دارد .آنچــه در بخش
زمینشناسی خیلی اهمیت دارد
وجود انواع ســنگهای موجود
در کشــور اســت .اکنون این بمبها در فضای آزاد موزه
روی پایه با شناســنامهای از اطالعات چیده شده است.
این اطالعات درباره جنس ،محل پیدایش و خصوصیات
شــیمیایی آنهاســت .بخش بمبهای مجموعه در ابتدا
2بمــب بزرگ به طول 2متر در موزه بود که از بمبهای
خیلی بزرگ هستند و با آوردن  7نمونه جدید این بخش
تکمیل شــد .نمونههایی که در مــوزه دارآباد به نمایش
گذاشــتهایم مربوط به بخشی از شــمال منطقه قروه در
استان کردستان و به شکلهای مخروطی کوتاه است.

اخبار فرهنگی

تورق با نویسندگان

گردشگری

دیدار با مشاهیر در اراضی عباسآباد

تا به حال به میدان مشاهیر در اراضی عباسآباد سری زدهاید؟ اینجا تندیس مشاهیر
بزرگی جا خوش کردهاند .این میدان در ضلع جنوبی مجموعه واقع شــده و از مسیر پل
ابریشم به بخش شمالی اراضی متصل میشود .مانند دوران قدیم دروازه دارد و دروازهاش
از جنس زمان اســت که وقتی از آن عبور کنید وارد ســرزمین اسطورههای قدیم ایران
و جهان میشــوید .پیکرههایی تراشیده شده از ســنگ و آهن که همه آنها بزرگمردان
و زنان ایران و جهان هستند
و بیــش از  40ســردیس از
بزرگان تاریــخ ایران زمین و
 30تندیس از مشاهیر معاصر
را شامل میشود .در بوستان
 150هکتــاری ایــن میدان
از مصالــح و مواد ســازگار با
طبیعت بهرهبرده شده است.
در ایــن میــدان از آبنمای
موزیکال ،برکه پرندگان ،باغ
گیاهشناســی ،ســایت بازی
چندمنظوره فوتبال دســتی،
میــز شــطرنج ،تنیس روی
میز و پیســت دوچرخه نیز
میتوانید استفاده کنید .اگر
قصــد رفتن به این میدان در
اراضــی عباسآبــاد را دارید
کافی اســت از مسیر خیابان
آفریقــا وارد پارکینگ دیدار
و سپس وارد میدان مشاهیر
شوید.

خوانــش بریــدهای از کتابهــای
منتخــب با عنــوان «تورق» توســط
نویســندگان مشهور کشور در کتابخانه
هنــر از اول بهمــن مــاه در فضــای
مجــازی اجرا خواهد شــد« .شــهرزاد
اوالد دمشقی» رئیس کتابخانه هنر در
اینباره میگویــد« :این برنامه با هدف
ترویج مطالعه کتــاب ،خوانش و لذت
بردن از گوش دادن به قصههای مختلف
اجرا میشــود .در آغاز این برنامه آقای
علیخانی کتابهــای هاروکی مورکامی
را خوانــش میکند و توضیحاتی درباره
آن میدهــد ».عالقهمندان برای همراه
شــدن با این برنامه میتوانند به صفحه
اینستاگرام فرهنگســرای ارسباران به
نشانی farhangsara_arasbaran
مراجعه کنند.

فن بیان یاد بگیریم

یکــی از کالسهــای پرطرفــدار
در ایــن روزهــا کالس فــن بیان و
گویندگی اســت که در فرهنگسرای
ابنسینا سلسله کارگاههای آموزشی
آن بهصورت مجازی برگزار میشود.
در این کالسها عالقهمندان با فنون
این هنر آشنا میشــوند و به راحتی
میتوانند سخنرانی کنند .عالقهمندان
برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند
با واحد آموزش فرهنگسرای ابنسینا
بــا شــماره  88366366تمــاس
بگیرند.

