
آغاز پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در مناطق 11 و 12

هوای همسایه ات را
داشته باش!

پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در شهر تهران به راه افتاده است. 
پویشی که امید می رود در سایه آن، کیفیت زندگی در آپارتمان های سر 

به فلک کشیده پایتخت کمی بهتر شود.
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از صدور  شهردار منطقه 1۲ 
پروانــه ســاختمان جدیــد 

پالسکو خبرداد.
مورد  در  ســعادتی  علی محمد 
آخرین وضعیت ساخت ساختمان 
جدید پالســکو و ســرانجام اخذ 
پروانه ساختمانی گفت: ساختمان 
جدیــد پالســکو توانســت تمام 
از  الزم  مجوزهــای  و  تأییدیــه 
سازمان های ناظر همچون سازمان 
نظام مهندســی، آتش نشــانی و... 

اخذ کند. 
او بــا بیان اینکه در ســاختمان جدید پالســکو تمهیدات خاص و 
فوق العــاده ای در زمینه تأمین ایمنی به کار رفته، به گونه ای که حتی 
باالتر از استاندارهای تعیین شده اســت، افزود: همچنین برنامه ریزی 
برای نظارت بهتر بر روند بهره برداری برای حفظ استاندارها اتخاذ شده 

است. 
شــهردار منطقــه 1۲ در مورد 
ســرانجام صدور پروانه ساختمانی 
بــرای پالســکو گفــت: پروانــه 
صدور  آماده  پالســکو  ساختمانی 
اســت و به نظر می رســد تا اوایل 

بهمن ماه این مهم انجام گیرد. 
او در مــورد مبلــغ عوارض که 
محل اختالف شــهرداری و بنیاد 
مستضعفان به عنوان مالک پالسکو 
وجود داشــت، گفت: رقم عوارض 
مشــخص اســت که بخشی از آن 
به صورت نقد و بخشــی به صورت غیر نقد با باغاتی که از ســوی بنیاد 
به شــهرداری برای تبدیل به بوســتان عمومی همچون باغ عبقری در 
منطقــه ۲ و بــاغ وثوق الدوله در منطقه 14 تحویل داده شــده، تهاتر 

می شود. 

تیتر یک

پالسکو پروانه گرفت

کارگاه های رایگان روان شناسی
مجموعه کارگاه های روان شناســی با موضوع های مقابله با اضطراب و وســواس و راه های 
شاد زیستن در سرای محله خواجه نظام الملک برگزار می شود. این کارگاه ها از 30 دی شروع 
شــده اند و تا 1۲ بهمن ادامه خواهند داشــت. در این کارگاه ها که به رایگان و یکشــنبه ها و 
سه شنبه ها برگزار می شوند، کارشناسان درباره وسواس و مقابله با آن و همچنین تکنیک هایی 
برای حفظ آرامش و شــادی صحبت می کنند. اگر عالقه مندید در این کارگاه ها که به صورت 
حضوری و با حفظ تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار می شوند، شرکت کنید، می توانید به 
سرای محله خواجه نظام به نشانی میدان نامجو، خیابان اجاره دار، تقاطع شیخ صفی، بوستان 
سپیدار مراجعه کنید. برای اطالعات بیشتر نیز می توانید با شماره 77543۲66 تماس بگیرید. 

4 همراه سرا در قلب پایتخت راه اندازی می شود
شــهردار منطقه 6 تهران از آماده سازی 4 مکان برای 
راه اندازی همراه ســرا در بیمارستان های محدوده مرکزی 
تهــران خبر داد. »تورج فرهادی« اظهــار کرد: »در حال 
مذاکره با ارتش هســتیم تا در قسمتی از پادگانی که در 
خیابان باقرخان قرار دارد، هزار سوئیت به عنوان همراه سرا 
ایجاد کنیم. این همراه ســرا برای استقرار موقت همراهان 
بیمارانی که در بیمارســتان امام خمینی)ره( و همچنین 
»مهدی کلینیک« بستری می شوند، مناسب است.« وی 
افزود: »یک ملک 1800 مترمربعی به همراه یک سوله در 
اختیار یکی از خّیران که استاد دانشگاه تهران است قرار گرفته تا به عنوان همراه سرا آماده شود. 
یک ملک هزار مترمربعی نیز از بنیاد مستضعفان گرفته ایم و با همکاری خّیران در حال تبدیل آن 
به همراه ســرا هستیم.« فرهادی ادامه داد: »اطراف بیمارستان فاطمه الزهرا)س( و محب کوثر و 

بسیاری از بیمارستان های دولتی نظیر شریعتی را خالی و همراه سرا ایجاد می کنیم.«

چهره
»رویا مولوی« نفر اول جشنواره »سلول های 

بنیادی« از اهالی خیابان مالک اشتر
پژوهش؛ پنجره ای به سوی 

زندگی بهتر

یادداشت

افزایش کیفیت زندگی 
شهروندی با »هم_سایه_هم«

با توســعه زندگــی شــهری و افزایش 
جمعیــت شهرنشــین، هر روز بــر تراکم 
زندگــی در نقــاط مختلف شــهر افزوده 
می شود. تخریب ســاختمان های قدیمی و 
تولد آپارتمان های ســر به فلک کشیده در 
محله های قدیمی، اســکان جمعیت مهاجر 
و غیربومــی و درهم تنیدگــی فرهنگ ها 
باعث شــده تا زندگی آپارتمان نشــینی با 
دغدغه های فراوانی در پایتخت همراه باشد. 
همه مشــکالت زندگی آپارتمان نشینی 
با  آپارتمان نشین ها  ناآشــنایی  در  ریشــه 
فرهنــگ  و قوانین آپارتمان نشــینی دارد. 
علت ایــن امر هم نبود پیوســت فرهنگی 
الزم در ضمیمه طرح های نوسازی محله ها 
اســت. این طرح ها صرفًا با هدف نوسازی 
قدیمی طی ســال های گذشته  محله های 
در تهران با ســرعت زیاد دنبال و حاصلش 
ســاختمان های بدقواره ای شــد که در دل 
محله هــای قدیمی یــا خیابان های باریک 
و کوچه های تنگ متولد شــدند. توســعه 
زندگی آپارتمان نشــینی در شــهر تهران 
و محله هــای مرکــزی را در حالی تجربه 
می کنیــم که اغلب ســاختمان ها در معابر 
قدیمــی و بدون توجه به زیرســاخت های 
محلــی احداث شــده اند و فاقــد امکانات 
رفاهی اعم از بوســتانک، پارکینگ یا حتی 

زمین های کوچک بازی هستند. 
در حالی شهروندان مجبور شدند تن به 
زندگی در خانه های کوچــک آپارتمانی با 
محدودیت های خاص خود دهند که تا پیش 
از آن تجربه زندگی مستقل را در خانه های 
نقلی مجهز به حیــاط و فضای کافی برای 
بازی کودکان خود داشتند. و در عین حال 
آموزش های الزم را در این خصوص ندیده 
بودنــد و آمادگی کافی بــرای ورود به این 
نوع از زندگی را نداشــتند. بنابراین طبیعی 
اســت در چنین شــرایطی همواره شاهد 
بحث و نزاع همسایه ها و در مواقعی افزایش 
تنش ها منجــر به درگیری هــای فیزیکی 
باشــیم. رجوع به مراجع انتظامی و قضایی 
شــاید راهکار منطقی و راهگشا برای حل 
منازعــات پرتعداد ســاکنان آپارتمان ها به 
نظر برســد، ولی ضمن از بین بردن اعتماد 
میان همسایه ها، همدلی و همراهی آنها را 
برای تجربه یک زندگــی خوب نیز از بین 

می برد. 
اجــرای پویش ارتقــای فرهنگ زندگی 
اقدامی درخور در مسیر  آپارتمان نشــینی 
بهبــود کیفیت زندگی شــهروندان تهرانی 
اســت. این پویش قرار اســت بــا آموزش 
قوانیــن و حریــم خصوصــی زندگــی در 
آپارتمان نشینی، مسئولیت پذیری اجتماعی 
افراد را افزایش داده و با حرکت در مســیر 
زمینه  شهروندان،  مشارکت  روحیه  ارتقای 

یک زندگی ایده آل را فراهم کند. 
با اجرای این پویش قطعًا عالوه بر   ترویج 
فرهنگ آپارتمان نشینی بخش قابل توجهی 
از ورودی پرونده هــا به دســتگاه قضایی و 
مشکالت مدیریت شهری در حوزه پسماند 
و مشارکت پذیری شهروندان حل می شود. 

آموزش محاسبات ذهنی ریاضی به کودکان 
ثبت نــام کارگاه آموزش محاســبات ذهنی ریاضی با 
چرتکه »شــهر حســاب« با هدف افزایش ظرفیت ذهن 
کــودکان در فرهنگســرای خانواده آغاز شــد. این دوره 
آموزشی به صورت هفتگی برای ۲ گروه سنی 5 تا 7 سال 
و 1۲تا 8 سال و با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت 
حضــوری و مجازی برگزار می شــود. ثبت نام ترم اول به 
مدت محدود رایگان است. در این کارگاه آموزش محاسبه 
نوآورانه با به کارگیری چرتکه با هدف پویایی مغز کودکان 

)نیمکره  چپ و نیمکره  راست( تدارک دیده شده است. 
اطــالع از دوره های در حال برگزاری و ثبت نام کالس هایــی که به صورت مجازی برگزار 
 http://edu.farhangihonari.ir/Home/NewHome می شود در نشــانی اینترنتی
قابل دسترس است. والدین برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های ٨٨٧١٢٨٣٩ 

و 09۲۲4۲65689 تماس بگیرند. 

پژوهش عالوه بر اینکه باعث گشودن 
پنجره های تازه به روی علم و فناوری 
می شود، در زندگی هم نقش و تأثیرگذاری 
مهمی دارد. به عبارت دیگر، افزایش میزان 
اطالعات به انتخاب سبک صحیح زندگی 
کمــک فراوانــی می کنــد؛ موضوعی که 
متأسفانه در سیستم آموزشی فقط در حد 
حرف و روی کاغذ اســت و در عمل به آن 
توجه چندانی نمی شود. زمانی که کتابی را 
مطالعه می کنیم اطالعات محدودی کسب 
می کنیم، اما با تجربه و تحقیق، اطالعات و 
آگاهی های کاربردی تری را برای زندگی به 
دست می آوریم. با پژوهش می توانیم همه 
جوانب مورد نیاز یک علم را بسنجیم. اما 
متأســفانه پژوهش در سیستم آموزش  و 
پرورش مــا جایگاه مناســبش را ندارد و 
بسیاری آن را مانع درس  خواندن می دانند. 
البته باتوجه به نوع آموزش ها این اتفاق هم 
می افتد و در بسیاری مواقع پژوهش مانع 
از درس خوانــدن می داننــد. پژوهش قوه 
تحلیل و تجزیــه را در زندگــی افزایش 
می دهد و باعث می شود تا در رویارویی با 
مشکالت زندگی سنجیده تر واکنش نشان 
دهیم. حتی در رفتار و آداب شــهروندی، 

می توانیــم بــه مــدد 
میــزان  افزایـــــش 
آگاهی  و  اطالعــات 
و  تحقیق  از  برآمده 

برخورد  پژوهش، 
و  منـــــاسب 
بهتری از خود 

نشان دهیم. 

محمد خزاعی
حقوقدان و شورایار محله هالل احمر

مجله خبری مجله خبری

تأمین و ارتقای روشنایی گذر پشت بزرگراه شهید نواب صفوی
بــرای کاهش آســیب های اجتماعی و تأمین ایمنی شــهروندان، 
به ویژه بانوان، روشنایی معابر گذر پشت بزرگراه شهید نواب صفوی با 
نصب برج نوری و پروژکتور افزایش یافت. این عملیات در ادامه اجرای 

پروژه ارتقای امنیت بانوان در دســتور کار نواحی سه گانه منطقه 10 
قرار گرفت. در این اقدام برج نوری و پروژکتور در پاتوق محله بریانک، 

خیابان سلیمیان، گلبن شمالی نصب شد. 
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نخستین مناقصه الکترونیکی شهرداری تهران در 
منطقه 12 کلید خورد

نخســتین مناقصه الکترونیکی شــهرداری تهــران به صورت 
آزمایشــی در منطقه 1۲ اجرا و اسناد مناقصات )پاکت الف( این 

منطقه به صورت الکترونیکی دریافت شد. 
شــهردار منطقه 1۲ با اعالم این خبر گفت: موضوع شفافیت 
و ســالمت اداری و مالی در دوره مدیریت شهری جدید در شهر 
تهران، همواره یکی از دغدغه ها و تعهدهایی بوده که به شهروندان 
وعده داده شــده و از سوی دیگر عزم شهرداری تهران همواره بر 

تحقق شهروند الکترونیک در این شهر بوده است. 
»علی محمد ســعادتی« با اشــاره به مناقصــات و مزایده های 
متعددی که همه ساله در شــهرداری های مناطق بیست و دوگانه 
برگزار می شــود، ادامه داد: »الکترونیکی  شــدن این مناقصات و 
مزایده ها با ۲ هدف ایجاد شفافیت و سالمت اداری و مالی و حرکت به سوی تحقق شهروند 

الکترونیک در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته که اقدامی نیکو و شایسته است.«
شــهردار منطقه 1۲ توضیح داد: »این اقدام سبب می شود پس از این، همه پیمانکاران 
و عوامل برگزاری و انتخاب پیمانکاران در مناطق، ســازمان ها و شرکت ها بتوانند به صورت 
الکترونیکی، اســناد، مدارک و مختصات خود را برای شــرکت در 
مناقصه در ســامانه و سیستم های جامع مبتنی بر فناوری ثبت و 
ضبط کنند. به این ترتیب، امکان هرگونه دخل و تصرف یا تخلف 

در این زمینه کاهش پیدا می کند یا حتی به صفر می رسد.«
وی افزود: »شــهرداری منطقه 1۲ به عنوان نخســتین منطقه 
تهران، شــاهد برگــزاری نخســتین مناقصــه  الکترونیکی بود، 
به گونه ای که هم اســناد شرکت کنندگان در این مناقصه به صورت 
الکترونیکی در سامانه جامعی که به این منظور طراحی شده، ثبت 
و ضبط و بارگذاری شــد و هم اعضای کمیسیون مناقصه به طور 
کامل به صورت الکترونیکی موارد بارگذاری شده را بررسی کردند.«

ســعادتی با بیان این مطلب که به زودی ایــن اتفاق در دیگر 
مناطق شــهر تهران نیز اجرا خواهد شد، گفت: »این فرایند، اعتماد 
عمومی و مشــارکت را بین پیمانکاران و همکارانی که در قالب شــرکت های مختلف، باری 
را از دوش شــهرداری تهران برمی دارند، اقدامات اجرایی ما را رقم می زنند و خدماتی را به 

شهروندان ارائه می دهند، افزایش می دهد که جای تقدیر و تشکر دارد.«

1000  میز خبر
سوئیت 2۵متری با حمایت خیّران 
به عنوان همراه سرا در محدوده 

بیمارستان امام خمینی)ره( احداث 
می شود. 

14
هزار پیاز گل الله برای ارتقای منظر 

شهر در میدان های پاستور و حر 
در حال کاشت است که تا دهه فجر 

تکمیل خواهد شد.

300
درخت چنار با بن 40 ـ 3۵ سانتیمتری 
با اجرای طرح »زیباسازی با درخت« 

در قالب نهضت درختکاری در 
خیابان های معیری و امام خمینی)ره( 

کاشته می شود. 

236
درختچه یاس هلندی و 78 اصله چنار 
برای توسعه فضای سبز خطی در ضلع 
غربی محور آزادی، حد فاصل خیابان 
شهیدان تا بزرگراه یادگار امام)ره(، 

کاشته شد. 

»کوچه دوستی« به محله های 
قلمستان و عباسی رسید

شــهردار منطقه 11 تهران گفت: »در آســتانه 
نــوروز 1400، اجرای طرح »کوچه دوســتی « در 
۲محله قدیمی قلمستان و عباسی با ایده های بانوان 
و کودکان بــرای بازآرایی کوچه های بخش مرکزی 
شهر آغاز شــد.« »نصراله آبادیان« افزود: »از سوی 
اداره بانوان معاونت اجتماعی و فرهنگی این منطقه، 
طرح کوچه دوســتی با رویکرد ارتقای مشــارکت 
شهروندان، ارتقای حس تعلق محله ای، هویت بخشی 
بــه محله های قدیمــی و... از طریــق تلفیق هنر و 
خالقیت، با مشارکت شــهروندان، به ویژه بانوان، در 

آستانه استقبال از نوروز 1400 اجرا می شود.«
آبادیان ادامــه داد: »به همین منظور کوچه های 
فودازی و برزگر در محله های عباسی و قلمستان برای 
اجرای طرح انتخاب شده اند و برای جلب مشارکت 
شــهروندان و دریافت ایده های بدیع و خالقانه آنان 
برای ترسیم بر دیوار کوچه های مذکور، فراخوان طرح 
به صورت گسترده در منطقه و شبکه های اجتماعی 
منتشر شده است.« شــهردار منطقه 11 بیان کرد: 
»پــس از دریافت ایده ها در دبیرخانه منطقه، ضمن 
پایش و ارزیابی برترین ها از لحاظ نوآوری، خالقیت، 
القای حس تعلق محله ای و... ایده های برگزیده برای 

اجرا و پیاده سازی وارد فاز اجرایی می شود.« 
او مشارکت زنان و کودکان را در خلق آثار هنری 
و به تصویر کشیدن هنر در نماهای بصری محله را از 
جمله شاخص ترین ویژگی های طرح کوچه دوستی 
برشمرد و گفت: »در این طرح، فضای محله با دستان 
هنرمند و توانای بانوان مشارکت جو و فعالین محلی، 

رنگ نشاط و شادابی می گیرد.«

خبر ویژه
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رفاقتی

»جعفر عموزاد« عضو شــورایاری محله نظام آباد، 
دربــاره این بیمارســتان می گوید: »ســال 64 یا 65 
بیمارستان جرجانی تعطیل شد و وسایل آن را تخلیه 
کردنــد و به بیمارســتان دیگری بردند. تــا االن هم 
به صورت مخروبه رها شــده است. در این دوران که با 
همه گیری کرونا مواجهیم آماده سازی و بازگشایی این 

بیمارســتان می تواند کمــک بزرگی به 
رســیدگی به بیماران کرونایی باشد.« او 
توضیح می دهد: »زمانی که آقای ربیعی 
در وزارت رفاه بود، با او صحبت کردیم و 
قول پیگیری داد. ولی بعد سمتش عوض 
شــد و مشــکل باقی ماند. با شهرداری 
منطقه هم صحبت کردیم، قرار شد زمین 
را از سازمان تأمین اجتماعی خریداری 
کنند تا تبدیل به فضای ســبز شود. اما 
هیچ کدام از این اتفاقــات به دلیل نبود 
هماهنگی بین نهادهای مختلف نیفتاد.« 
عموزاد این بیمارستان را سرمایه بزرگی 

می داند که در حال از بین رفتن است. 
اما »ابراهیم رهبرخواه« از شورایاران 
محله نظام آباد، می گوید: »این بیمارستان 
طبق مصوبه شورای شهر و شهرداری قرار 
است با کاربری بیمارستان یا فضای سبز 

و ورزشی افتتاح شــود. به تازگی هم شهرداری مسأله 
کاربری فرهنگی این فضا را مطرح کرده است و معاون 
برنامه ریزی شهری شهردار منطقه هم آن را تأیید کرده 
است. اما همچنان خبری نیست.« او می گوید اصراری 

بر احیای این ساختمان با کاربری بیمارستان نیست. اگر 
این اتفاق بیفتد بسیار خوب است، ولی محله نظام آباد با 
کمبود سرانه فضای سبز و مراکز فرهنگی روبه روست. 
بنابراین، چنین کاربری هایی هم برای اهالی بسیار مفید 
اســت.« رهبرخواه هم شنیده است که داخل محوطه 
بیمارستان تمیز شده و بخشی از زباله ها از محل برده 
شده اند: »االن ظاهراً وضعیت از قبل کمی 
بهتر اســت. ولی باید به حال این فضای 
متروکه که قابلیت تبدیل شدن به فضای 
مؤثــر برای اهالی را دارد، فکری کرد.« او 
که دبیر کارگروه برنامه و بودجه شورایاری 
منطقه 7 است، تمام مسئولیت را متوجه 
شــهرداری نمی داند و می گوید باید نگاه 
جامع داشت: »در این مورد معلوم است 
که شــهرداری به تنهایی نمی تواند کاری 
از پیش ببرد. بنابراین، ورزات بهداشــت، 
دانشــگاه علوم پزشکی و وزات کار و رفاه 

هم باید کمک کنند.«

محصور بین دیوارهای آجری
ساکنان این بخش از خیابان دماوند 
با این فضای رهاشــده مشکالتی دارند. 
»سید احمد موسوی« ساکن این منطقه 
درباره این مشــکالت می گوید: »بیمارستان متروکه 
فضای خیابان را خراب کرده اســت. ســاختمانی که 
امروز بین دیوارهای آجری محصور شده است، سال ها 
پیش بیمارستان جرجانی بود که اهالی منطقه و دیگر 

شــهروندان تهرانی از آن استفاده می کردند. تازگی ها 
دیوارهای بیمارستان از طرف کوچه ناجی رنگ آمیزی 
شده اســت، اما از باالی پل عابر وضعیت به گونه ای 
دیگر اســت. مدت ها این فضــای چند هزار متری پر 
از زباله و گل و گیاهان خشــکیده بود. این وضعیت 
مشکالت بهداشتی برای شهروندان به وجود می آورد. 
االن با بردن زباله ها وضعیت کمی  بهتر شــده است.« 
او مشکل دیگری را هم مطرح می کند: »اینجا تبدیل 
به پاتوق معتادان شــده اســت. حتی روی بخشی از 
دیوار بیمارستان سیم خاردار کشیدند تا از این اتفاق 
جلوگیری کنند. با نصب این ســیم خاردار مشکل تا 
مدتی برطرف شــد، اما این افراد سیم خاردارها را از 
سمت خیابان بخشی فرد بریدند و باز وارد بیمارستان 
شــدند. حتی یکی از درهای بیمارســتان در همین 
خیابان بخشی فرد جوش داده شد تا معتادان نتوانند 
از آن وارد بیمارســتان شــوند، ولی این در را هم باز 

کردند و دوباره وارد شدند.«
موسوی که ســاکن کوچه آذری در مقابل همین 
بیمارستان اســت و در همین محله هم دفتر معامله 
امالک دارد، توضیح می دهد: »اگر هر روز از مقابل این 
بیمارســتان عبور نکنم، یک روز در میان رد می شوم. 
وضعیت بســیار بد اســت. یک روز دیدم شــهرداری 
در را باز کــرده و به درختــان آب می دهد، ولی فکر 
نمی کنم این کار به صورت مستمر انجام شود.« او هم 
از پیگیری های که شورایاری انجام داده صحبت می کند 
و اینکه در زمان شهردار پیشین منطقه پیگیری هایی 
برای تعیین تکلیف این بیمارســتان انجام شده بود. او 
ناامیدانه می گوید: »چند شهردار قول پیگیری دادند، 
ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.« اما باز هم آرزو می کند 

فکری به حال این معضل شهری شود. 

»محبوبه ابراهیمی« یکی دیگر از ســاکنان محله 
مســأله مهم دیگری را مطرح می کنــد. او ایمنی این 
ســاختمان را مورد ســؤال قرار می دهد: »ساختمان 
بیمارستان جرجانی به عنوان نمادی از ساختمان های 
ناایمن شــهری از منظر اجتماعی، ســیمای شهری، 
بهداشــت و محیط زیست بارها مورد بحث و گفت وگو 
بوده اســت. اما این ساختمان که با قدمت بیش از نیم 
قرن در منطقه 7 رها شــده، باید از نظر ایمنی در برابر 
حریق و زلزله هم مورد توجه قرار گیرد. این ساختمان 
در جــوار منطقه بــرق بوعلی و در نزدیکی ســرای 
سالمندان و کنار دانشکده علوم توانبخشی و دانشکده 
فنی و حرفه ای شمسی پور واقع شده است و در صورت 
آتش ســوزی یکی از اصلی ترین مراکــز تهدیدکننده 
امنیت منطقــه 7 اســت.« او می گویــد: »در قانون 
شــهرداری وظیفه این نهاد در زمینه ایمن سازی شهر 
در برابر حریق و همچنین ساختمان های ناایمن شهری 
به وضوح تشریح شده است. بنا بر این قانون، شهرداری 
باید دربــاره زمین ها و بناهای مخروبه یا نیمه کاره که 
در خیابــان یا کوچه ها قــرار گرفته اند و خالف ایمنی 
یا زیبایی و دیگر موازین شــهری هستند، هشدار و به 
مالــکان آنها اخطار دهد. در مورد این ســاختمان هم 
باید قبل از اینکه حادثه های تلخ دوباره تکرار شوند، به 
سرعت فکری کند.«  ابراهیمی  از حضور افراد خالفکار 
یا معتاد در این ساختمان هم ناراضی است و می گوید: 
»بیمارستان جرجانی در محدوده ای واقع شده که دارای 
بافت اداری، آموزشی و مراقبتی است و فقط در طول 
روز افراد در این محدوده  تردد دارند. نظارت نداشــتن 
بر اوضاع داخل ساختمان متروک جرجانی فرصتی در 
اختیار خالفکاران و معتادان گذاشته که مشکالتی برای 

محله و اهالی ایجاد کرده است.« 

 از سال 1364 بیمارستان جرجانی تعطیل 
و تاکنون به صورت مخروبه رها شده است 

سرمایه دردسرساز
  در خیابان دماوند، روبه روی بیمارســتان بوعلی، بیمارستان دیگری هم هست، یا بهتر است بگوییم، 
بود. اگر از مقابل این بیمارســتان عبور کنید، فقط دیوارهای کثیف و دودگرفته می بینید، اما از روی پل 
عابرپیاده مقابل بیمارســتان که داخلش را نگاه کنید، فضایی رهاشده می بینید که تا چند وقت پیش پر 
از زباله های انباشــته بود و درختان تقریبًا خشکیده و این چیزی است که ساکنان خیابان های اطراف با 
آن مواجهند. بیمارستان جرجانی تا سال های میانه دهه 60 فعال بوده است. اما یکباره تعطیل و از آن به 
بعد به فضای متروکه بیکاربرد تبدیل می شود. بیمارستانی که نه تنها اهالی که شهروندان دیگر مناطق 
تهران هم از آن استفاده می کردند، امروز به مشکل اهالی تبدیل شده است. آن طور که مشخص شده، این 

بیمارستان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و این سازمان است که باید درباره آن تصمیم بگیرد. 

شقایقعرفینژاد

در این دوران 
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 چطور شد که از بین همه رشته های 
هنری، نقاشی روی فلز را انتخاب کردید؟ 

ســال ها قبل هنر »اســکراچ برد« را دیده و 
عالقه  مند شــده بودم. در این هنر الیه نازکی از 
مرکب ســیاه را روی ورقه گچی اضافه می کنند 
تا ســطح آن ســیاه شــود و بعد به وسیله ابزار 
نوک تیز، طرح مورد نظرشــان را روی آن خراش 
می دهند. کاری کــه می خواســتم انجام بدهم 

شبیه اسکراچ برد بود، ولی به صورت 
حکاکی روی فلز. نقاشــی روی فلز 
همان وسیله ای اســت که می توانم 
با آن تمام احساســاتم را بیان کنم 
و از ایــن کار لــذت ببــرم، اما این 
هنر چنان  که باید معرفی نشــده و 

شناخته شده هم نیست. 
 همه هنرها زیبایی های خاص 
خود را دارند. در نقاشــی روی 
فلز چه مزیت هنــری یا وجوه 

زیبایی شناسانه ای وجود دارد؟ 
اینکــه روی فلز با وجود ســختی و محکمی 
به گونــه ای حکاکی کنی تا یک اثر هنری خلق 
شود به نوبه خود زیباست. درست مثل استقامت 
در برابر سختی ها که نتیجه آن تبدیل انسان به 
موجودی مقاوم تر از قبل اســت. همین موضوع 

نقاشی روی فلز را برای من برجسته کرد. 
 با شیوع کرونا قدرت خرید مردم بسیار 
کم شــده و قیمت اجناس باال رفته، این 
موضوع روی بازار کار شــما هم تأثیرگذار 

بوده است؟ 
جدا از رکــود اقتصادی که همه با آن مواجه 
شده اند، ابزار و وسایل اولیه کارم هم بسیار گران 
و کمیاب شــده اســت. آلومینیوم نایاب شده و 
نمی توانم کارم را گسترش بدهم. متأسفانه فراهم 
نبودن مواد اولیه در این برهه زمانی جلو فعالیتم 

را گرفته است.
 آلومینیوم هم از فلزهای گران قیمت محسوب 
می شود و در شرایط فعلی هم هر لحظه قیمت 
آن باالتر مــی رود در حالی که بازار فروش رونق 
زیادی ندارد. البته این هنر مخاطبان خاص خود 
را دارد؛ هنردوستانی هستند که ارزش کار هنری 
را می دانند و هنر را با سکه نمی سنجند، بلکه به 

احساس هنرمند توجه می کنند. 

 در برخی از آثــاری که خلق می کنید 
استفاده  و طراحی های ســنتی  نقوش  از 
کرده ایــد. بــرای انتخــاب طرح ها چه 

معیارهایی دارید؟ 
بیشــتر ترجیح می دهم از طبیعت و منظره 
اســتفاده کنم. گاهی هم پیش آمده طرحی را 
که ظریف بوده و به دلم نشسته روی آلومینیوم 
نقاشی کرده ام. برخی اوقات از طرح های سنتی 
هم اســتفاده می کنم. آیــات قرآن یا 
پیامی از بزرگان یا اشــعار کالسیک را 

هم روی فلز حکاکی کرده ام. 
به جز  آثارتان،  نمایــش  برای   
نمایشگاه، از ظرفیت فضای مجازی 

هم استفاده می کنید؟ 
آثــارم را قبل از کرونــا در غرفه ها 
و نمایشــگاه هایی که اکثراً از ســوی 
شهرداری برپا می شد، عرضه می کردم. 
حاال کــه ایــن نمایشــگاه ها برگزار 

نمی شوند، تمایلی ندارم از 
فضای مجازی برای نمایش 
آثارم استفاده کنم. به نظرم 
مخاطب در فضای مجازی 
نمی تواند بــه خوبی با اثر 
ارتباط برقرار کند و حس 
هنرمند و جهان بینی او را 
که در اثرش مشهود است، 

درک کند. 
 برخی افراد می گویند 
که معلولیت، محدودیت 
نیست. چقدر این جمله 
صدق  شــما  مورد  در 

می کند؟ 
اگر بگویــم محدودیت 
نیست، شعار داده ام، چون 
هر محدودیتی، محرومیت 

را هــم به دنبــال دارد. اما نوع نــگاه به زندگی 
می تواند مسیر را برای انسان ها هموار و آنها را به 
آینده امیدوار کند. معلول بودن در هر حال جزئی 
جدانشــدنی از زندگی من و امثال من محسوب 

می شود. 
 تا به حال شده با توجه به شرایط جسمی 

و سختی هایی که با آنها مواجه اید، از ادامه 
فعالیت ناامید شوید؟ 

در شــرایطی مثل دوری راه نمایشــگاه ها و 
مشــکالت در رفت وآمد و... گاهی پیش می آمد 
که کال از فعالیت و شرکت در برخی نمایشگاه ها 
منصرف شــوم، چون هیچ فروشــی نداشتم. اما 
عشق به کارم بیشتر از آن چیزی بود که کال این 
هنر را کنار بگذارم و فعالیتی نکنم. بنابر این، با 

توکل به خدا به مسیر برمی گشتم. 
برای  برگــزاری کالس در محله  برای   
کودکان یا بزرگساالن پیشنهادی داشتید؟ 

موقعیــت تدریس برای مــن تاکنون پیش 
نیامــده و تجربه ای هم در این زمینه ندارم، ولی 
اگر شرایط مناســبی فراهم شود، با کمال میل 
حاضرم این هنر را به هم محله ای ها هم آموزش 

بدهم. 
 شــهرداری اقداماتــی در راســتای 
برای  سبالن  محله  معابر  مناسب ســازی 
معلوالن انجام داده است؟ 

مناسب ســازی معابر برای 
افراد دارای معلولیت در همه 
جای دنیا مورد توجه اســت، 
اما متأســفانه در کشــور ما 
شهرداری های ما کمتر به این 
موضوع مهم پرداخته می شود. 
در همین محله ســبالن اصاًل 
کوچه ها و خیابان ها مناســب 
رفت وآمد ما نیست. بارها اتفاق 
افتاده به دلیل خرابی آسفالت 
 بــرای  تــردد دچار مشــکل 

شده ام. 
از  انتظــاری  چــه   
شــهرداری و نهادهــای 
چگونه  داریــد؟  مربوطه 
می تواننــد بــه معلوالن 

هنرمند کمک کنند؟ 
شــهرداری و نهادهــای مختلــف می توانند 
ســفارش هدایایی را که از جانب ســازمان خود 
قصــد دارند به کارمندان یــا افراد خاص بدهند 
به ما بســپارند و از ما خرید کنند. از این طریق 
ما و آثارمان معرفی می شویم. اگر شهرداری هر 
منطقه هنرمندان معلول خود را به دیگر مناطق 
شهرداری برای همین هدایای مناسبتی معرفی 
کند، به این ترتیب به نوعی برای افرادی مثل من 

کارآفرینی هم می شود. 
 مؤسسه ها یا نهادها برای فروش یا عرضه 

آثار از شما حمایت کرده اند؟ 
بلــه. در این چند ســال فعالیت بــه مرور با 
مؤسسه های مختلفی آشــنا شده ام. یکی از این 
مؤسسه ها پیام آوران ساحل امید و آقای مبصر، 
مدیریت آن بوده که نخســتین کار حرفه ای ام با 
معرفی این مؤسســه آغاز شد. پیام آوران ساحل 
امید با برگزاری نمایشگاه های متعدد برای افرادی 
مثل من باعث ایجاد انگیزه می شــدند. انجمن 
علمی و کارآفرینی معلوالن ایران و مدیر آن آقای 
برجیان هم هنــوز حامی هنرمندان و توان یابان 
هستند و سعی می کنند مسیر را برای پیشرفت 

افراد دارای معلولیت هموار کنند. 

  گاهی اوقات با انســان هایی آشــنا می شویم 
از فعالیت  با وجود مشکالت جســمی، دست  که 
برنداشــته اند و این مشکالت نه تنها باعث انزوا و 
گوشه گیری آنها نشــده، بلکه مسیری برای رشد 
و پیشرفتشان فراهم کرده است. »الهام  هاشمی« 
با  بانوی هنرمند  یکی از همین افراد اســت. این 
اینکه از بدو تولد با معلولیت سی پی )نوعی اختالل 
مغزی که باعث آســیب دیــدن عضالت حرکتی 
می شود( مواجه بوده، ولی عشق به کارهای هنری 
او را کم کم به سمت یادگیری نقاشی روی فلز سوق 
داده است. هاشــمی در منطقه 7 و محله سبالن 
جنوبی سکونت دارد و معتقد است زندگی هدیه ای 
از طرف خداســت و خوب زندگــی کردن ما هم 
می توان شکر این نعمت باشد. او در انجمن علمی 
و آفرینش هــای هنری معلوالن ایران هم عضویت 
دارد. با او هم صحبت شــدیم تــا از هنرش و این 

روزهای کرونایی بگوید. 

معصومهحقجو

گفت وگو با بانوی توانیابی 
که روی ورقه های فلزی نقاشی می کند

 زندگی بهترین هدیه  خداوند است

الهام  هاشمی
هنرمند

اینکه روی فلز با وجود 
سختی و محکمی به 

گونه ای حکاکی کنی تا 
یک اثر هنری خلق شود 

به نوبه خود زیباست؛ 
درست مثل استقامت 
در برابر سختی ها که 

نتیجه آن تبدیل انسان 
به موجودی مقاوم تر از 

قبل است
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

  بیماری »کووید  ـ ۱۹« این روزها دیگر چندان ناشناخته و ترسناک نیست. حتی تغییر ماهیت و کشف راه درمانش هم برای مردم دنیا غافلگیرکننده نیست. به تعبیری، 
بعد از یک سال گشت وگذار و جوالن دادن کرونا در سراسر دنیا، این ویروس منحوس هم متوجه تکراری بودن بسیاری از رویدادها و افزایش آگاهی و دانش مردم برای 
مقابله، پیشگیری و درمان شد. البته از حق نگذریم که در این مدت، کادر درمان در خط نخست مقابله با این بیماری مهلک بود و زحمات و خسارت زیادی را متحمل 
شد و در کنار آنها مجموعه مدیریت شهری با تدابیر بهداشتی و برنامه های فرهنگی، آموزشی و اطالع رسانی، نقش مهمی در افزایش میزان آگاهی و اطالعات مردم برای 
رویارویی با این بیماری کشنده ایفا کرد و در بعضی مناطق تهران، حتی به موفقیت های بزرگی در مهار شیوع کرونا رسید. تکه دهم پایتخت یکی از مناطق موفق در کنترل 
بیماری »کووید  ـ ۱۹« از زمان شــیوع آن تاکنون بوده است به نحوی که توانست در کنار مناطق یک، ۴ و ۱۱ رتبه برتر پایتخت را کسب کند. در این گزارش، با »محسن 

دودانگه« دبیر و جانشین شهردار منطقه ۱0 در ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه ۱0 درباره چگونگی کسب رتبه برتر گفت وگو کردیم. 

بهارهخسروی

  از زمان اعالم رسمی شیوع »کووید  ـ 1۹« در 
نخستین گام چه اقداماتی در منطقه 10 از سوی ستاد 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل انجام شد؟ 
در نخســتین گام و با ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا 
در اسفندماه سال گذشته، کارگروه های پنج گانه تشکیل 
شد. این کارگروه ها شامل »بهداشت محیط و پسماند« 
با مدیریــت معاون خدمات شــهری، »روابط عمومی و 
اطالع رســانی« با مدیریت روابط عمومی، »پشــتیبانی 
و بودجه« با مدیریت معاون مالی و اقتصادی شــهری، 
»منابع انسانی« با مدیریت مدیر منابع انسانی، »آموزش 
و مشــارکت های مردمی« با مدیریت معاون اجتماعی 
و فرهنگی به تفکیک موضوعات در 5 رشــته شروع به 
فعالیت کردند. مهم ترین هدف ما فرهنگسازی و جلب 
مشــارکت های مردمی بود، چراکه گروه اصلی و هدف 

ما مردم بود و اجرای هر اقدامی مشــارکت و 
همیاری مردمی را می طلبید. 

  بعد از تشکیل این کارگروه ها چه 
اقداماتی در منطقه اجرا شده؟ 

بعــد از تشــکیل کارگروه ها و تقســیم 
کارها، اماکن عمومی، اطراف مراکز درمانی، 
جایگاه های سوخت و نقاط پر   تردد ۲ بار در 
روز ضدعفونی شــدند و این روند همچنان 
ادامــه دارد. در جایگاه های ســوخت تأکید 
داشتیم که حتمًا از مواد ضدعفونی، دستکش 

و ماســک اســتفاده شــود. در بخش آمران سالمت و 
آمــوزش با توضیح مــوارد ابتال به افرادی که ماســک 
نمی زدند، همکاری مؤثری با هالل  احمر و پایگاه بسیج 
مقداد داشتیم. طرح آمایش بهداشت محیط و رزمایش 
بهداشت زیســت محیطی از مهم ترین اقداماتی بود که 
بــرای مقابله با بیماری »کوویــد  ـ 19« در منطقه 10 

اجرا شده است. 
  برای نظافت سرویس های بهداشتی بوستان ها 

چه اقداماتی صورت گرفت تا اهالی، در این روزهای 
کرونایی و در صورت حضــور در این اماکن، امنیت 

خاطر داشته باشند؟ 
در روزهای نخست و زمانی که وضعیت قرمز بود برای 
مدت کوتاهی بوستان های منطقه را تعطیل کردیم. در 
واقع با کشــیدن نوار قرمز در اطراف بوستان ها از مردم 
دعــوت کردیم تا در خانه بمانند. جدای از این موضوع، 
سرویس های بهداشــتی بوستان ها و امکان عمومی که 
مردم از آنها بیشــتر استفاده می کنند روزانه ضدعفونی 
می شوند. همچنین با شابلون طرح فاصله اجتماعی در 
داخل سرویس های بهداشتی مشخص شده و بر تأمین 

روزانه مواد شوینده تأکید کرده ایم. 
  تبلیغات آموزشــی و اطالع رسانی از طریق 

فضای مجازی چگونه بود؟ 
فضای مجــازی نقش مؤثری در تبلیغات 
و اطالع رسانی در میان شــهروندان داشت. 
بســیاری از پیام ها و کلیپ های آموزشــی 
از طریق همیــن فضاهــا در محله ها برای 
شهروندان منتشر شد. البته برای تبلیغات از 
محیط پل های عابرپیاده و جداره های شهری 
در محله ها هم کمک گرفتیم. سعی کردیم از 
طریق رسانه ها مردم را ترغیب کنیم که کمتر 
از خانه خارج شوند و بسیاری از کارهایشان را 
از طریق فضای مجازی انجام دهند. به همین 
دلیل، در بیشتر جلسات از مسئوالن اداره های مختلف 
مانند آب و گاز و برق دعوت می کردیم تا حضور داشته 
باشند و همچنین اپلیکیشن های اداری خود را با هدف 
حضور حداقلی مردم در خارج از خانه فعال کنند و از این 

طریق خدمت رسانی کنند. 
  همکاری نهادهــا و ارگان هــا برای جلب 

مشارکت های مردمی چطور بود؟ 
کســب رتبه برتر، بی  تردید، حاصــل کار گروهی 

اســت. برای مثال، همکاری در حوزه خدمات شهری، 
نواحی سه گانه، شورایاری محله های ده گانه زنجیره وار و 
به صورت مستمر بود و این روند تا پایان واکسیناسیون 
همگانی ادامه دارد. اما برای اجرای اقدامات پیشگیرانه 
فقط به مجموعه مدیریت شــهری تکیه نکردیم. اداره 
آتش نشانی، حوزه های بســیج و ناحیه مقاومت بسیج 
مقداد، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه های 
7، 37، 10، ۲3 تعامــل مؤثــری با ما داشــتند. اغلب 
فضاهای عمومی پرمراجعــه را ضدعفونی می کردیم و 
تأکید داشــتیم حتمًا افراد بــا کارت ملی به این امکان 
مراجعه کنند و از پذیرش کسانی که کارت ملی ندارند و 
مبتال به این بیماری هستند خودداری کنند. این قاعده 
جا افتاد که مراجعه کننــدگان در زمان ورود به اماکن 
عمومی حتمًا باید ماســک بزنند. با همکاری بهداشت 
جنوب در منطقه در قالب اجرای طرح »ســپهبد قاسم 
ســلیمانی« ۲1 مرکز بهداشــتی طرف قــرارداد طرح 
پایش را انجام می دهند. همچنین حوزه بســیج منطقه 
در اجرای قانون منع    تردد در ســاعت 9 شب همیاری 
می کند. توزیع ماســک هم بین راننــدگان خودروها و 
کاربران حمل ونقل عمومی انجام می شــود. استفاده از 
حفاظ و شیلد در تاکسی ها و الکترونیک کردن پرداخت 
کرایه ها از دیگر اقدامات منطقه برای مقابله با شــیوع 
ویروس کرونا است. همچنین استفاده از فضای آموزشی 
»شــاد« برای آگاه ســازی دانش آموزان و خانواده ها با 
حضور مربی و تدارک برنامه 15دقیقه ای آموزش صحیح 
ماسک زدن و رعایت پروتکل های بهداشتی با همکاری 
نهادهایی که با دل و جان کار کردند از برنامه های مهم 
ما از آغاز شــیوع کرونا تا امروز اســت. این را هم اضافه 
کنم که فعالیت نیروها شــبانه روزی و تمام وقت است. 
پنجشنبه ها جلسه گزارش کار را برای شهردار منطقه، 
مهندس »مجید رباطی«، داریم. آقای شهردار پیگیرند و 
در زمان اجرای عملیات دستورات الزم را صادر می کنند.

طرح غربالگری 
شهید سلیمانی 

یکــی از ابتکارات تکــه دهــم پایتخت برای 
پیشــگیری از گســترش بیماری” کووید  ـ 19 « 
طرح غربالگری شهید سلیمانی بود. در این طرح 
بــا همکاری پایگاه بســیج مقداد 5 نفــر از اداره 
ســالمت و 10 نفر از بانوان بسیجی و کارشناسان 
بهداشت ســراهای محلــه به صــورت خانه به خانه 
مراجعــه حضــوری داشــتند. عالوه بر تســت و 
تب ســنجی، در میان شــهروندان ماسک و مواد 
بهداشــتی توزیع و همچنین عملیات ضدعفونی 

محله اجرا شد. 
البته به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد قاسم 
سلیمانی کار مشترکی هم از سوی ستاد مدیریت 
بحران منطقه 10 و پایگاه بســیج مقداد در قالب 
تب سنجی و توزیع ماسک اجرا شد. در این طرح، 

روزانه هزار ماسک میان شهروندان توزیع شد. 

ضد عفونی روزانه تاکسی ها 
یکی از بخش هــای پر   تردد شــهر و آلوده به 
ویــروس کرونا ناوگان حمل ونقل عمومی اســت. 
برای ایجاد امنیت خاطر میان شهروندان، عملیات 
ضدعفونــی روزانه تاکســی ها از دیگــر اقدامات 
پیشــگیرانه برای مبارزه با بیماری »کووید  ـ 19« 
بود. در این اقدام، تاکسی و رانندگان تاکسی مجهز 
به شــیلد و کاور جداسازی مســافران می شوند. 
خودروها روزانه ضدعفونی می شــوند و ماسک و 
مواد بهداشتی برای استفاده رانندگان و مسافران 
هم توزیع می شــود تا در این روزهــای کرونایی 
شــهروندان با امنیت خاطر بیشــتری از ناوگان 

حمل ونقل عمومی استفاده کنند. 

میلیون 30 
تومان اقالم 

بهداشتی برای تجهیز 
بیمارستان های 
منطقه اهدا شد. 

دست در دست هم 
برای شکست کـرونا

هزار 120 
بطری یک لیتری 
ضدعفونی سطوح 

بین شهروندان منطقه 
توزیع شد.

هزار 145 
لیتر محلول 

ضدعفونی برای 
پاکسازی منطقه در این 
روزهای کرونایی مورد 
استفاده قرار گرفت. 

موفقیت تکه دهم پایتخت در کسب 
رتبه برتر کنترل »کووید  ـ 19« بین 
مناطق تهران چگونه به دست آمد؟

محسن دودانگه
جانشین شهردار 

منطقه 10 در ستاد 
مدیریت بحران

شور
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ســاعت 18، از متــرو میــدان محمدیــه خارج 
می شویم. ســوز زمستانی در هوای شبانگاهی سیلی 
محکمی به صورت می زند، آنقدر که ناخودآگاه جذب 
گرمای وسوسه انگیز شــعله های آتشی می شویم که 
داخل سطل های حلبی و دودزده مردان ژنده پوش و 
خموده از درد اعتیاد زبانه می کشد. از میدان محمدیه 
به ســمت خیابان قیام می رویــم. مقصدمان کوچه 
بهشت است. شب مردگی این محدوده توی ذوق آدم 
می زند و ترس به جان می اندازد. نشانی کوچه بهشت 
را می گیریم. کسی به این نام آنجا را نمی شناسد جز 

بومی های محله که تک و توک می گذرند. 
آنجا را به همان بازار آهن فروشــان می شناسند. 
کوچه طویل و مارپیچی که از یک سر به خیابان قیام 
و از سر دیگر به خیابان مختاری در محله تختی ختم 
می شود. رد پایی از زندگی در کوچه دیده نمی شود. 
ســاختمان های زهــوار در رفتــه و مغازه هایی که 
نمایشــان با ورق های آلومینیوم و آهن های زنگ زده 

زینت یافته سیمایی زشت به کوچه بخشیده است. 

سکوت مهمان کوچه 
سکوت مهمان شب سیاه کوچه است. بوی زندگی 
از میان آجرهای کهنه و قدیمی هیچ یک از خانه های 
حاشــیه اصلی کوچه به مشام نمی رسد. شیشه های 
شکســته و پنجره های بی پرده حکایــت از زندگی 

مجردی کارگران در خانه ها می دهد. از ابتدا تا انتهای 
کوچه، یا خیابان بهشــت، یکــی  ـ دو کوچه تنگ و 
باریک هم به نام های کوچه شهید کالته و کوچه یک 
متری وجود دارد که هنوز می شود صدای زندگی را 

از ورای دیوارهای کهنه آنها شنید. 

اینجا روز هم امن نیست
 اهالی ساکن در این خانه ها دل خوشی از وضعیت 
کوچه ندارنــد و می گویند اینجــا از طلوع تا غروب 
هم امن نیســت چه برسد به ساعت تاریکی شب! در 
کوچک خانه ها همگی مجهز به قفل و بســت آهنی 
اســت. ســاکنان آنها می گویند: این کوچه، بهشت 
معتادان است! »عباس رحمتی« یکی از اهالی سابق 
کوچه، می گوید: »در گذشته این کوچه محل فعالیت 
صنف آهن فروشان بود. کار و بار کوچه خوب بود. هر 
چند مزاحمت هایی بــرای اهالی از بابت آلودگی های 
صوتی وجود داشــت، اما از معضل و آسیب اجتماعی 
در آن خبری نبود. از 10 سال پیش که شهرداری این 
اصناف را مجبور به کوچ از این کوچه کرد و مغازه های 
قدیمی خالی ماند، هر روز شــاهد تولد یک آســیب 
اجتماعی در آن شــدیم.« همین طور که این پیرمرد 
هم محلی از سرنوشــت تلخ این کوچه برایمان روایت 
می کند، حرکت دسته ای از معتادان و چانه زنی هایشان 
سر قیمت و نوع جنسی که قرار بود بین شان رد و بدل 
شود برای لحظه ای توجه ما را به خود جلب می کند. 

 این روزها هرچه بر وسعت شهر افزوده می شــود بر رنج های ناشی از این بزرگ شدن هم اضافه می شود. 
از ترافیک و ساخت وســازهای سر به فلک کشیده و آلودگی های زیست محیطی که بگذریم، قصه بافت های 
فرسوده، تولد فضاهای بی دفاع شهری و افزایش ناامنی ها در آن مناطق برای شهروندان، به خصوص زنان، هم 
در نوع خود شنیدنی است. قصه نخ نمایی که در مناطق مرکزی تهران به واسطه در هم تنیدگی بافت تاریخی، 
اقتصادی و شهری بیشتر از سایر مناطق توی ذوق می زند. بافت فرسوده، شب مردگی و مهاجرت قدیمی های 
محله و تبدیل خانه ها به کارگاه های تولیدی و خوش نشینی کارگران مجرد در خانه های قدیمی و فرسوده همه و 

همه از عواملی است که اجازه نمی دهد زنان و دختران بی دغدغه در این معابر شهری این مناطق   تردد کنند. 

فاطمهعسگرینیا

گالیه اهالی محله تختی از وضعیت کوچه  بهشت
که با چند آسیب اجتماعی روبروست

 معابر را 
       امن کنید 

محمد رضا ندرلو 
معاون خدمات شهری 

و محیط زیست 
شهرداری منطقه 12

برای کوچه برنامه داریم
»محمد رضا ندرلو« معاون خدمات شــهری و 
محیط زیست شهرداری منطقه 1۲، در گفت وگو 
با همشــهری محله در خصوص وضعیت کوچه 
بهشــت می گوید: »کوچه بهشت امروز به واسطه 
وجود بافت فرســوده و تبدیــل کوچه به محل 
فعالیت هــای تجاری، دیگر محلــی برای زندگی 
مردم نیســت، به جــز تعداد انگشت شــماری از 

خانواده ها که هنوز در این محله سکونت دارند.«
او ضمــن تأیید تمامی مســائل و مشــکالت 
پیش روی کوچه بهشت می گوید: »در سال های 
گذشته شهرداری منطقه تالش کرد با رنگ کردن 
دیوارهای سوخته آن سروسامانی به کوچه بدهد، 
اما متأســفانه بعد از مدتی دوباره کوچه به حالت 

قبل برگشــت. شــهرداری 
منطقه در صــدد راه اندازی 
بازار روز در این کوچه و رها 
کردن آن از ایــن خلوت و 
سکوت شبانه و روزانه است، 

اما از آنجا که جمعیت ساکن در این کوچه طویل 
و دراز از یکی  ـ دو خانواده تجاوز نمی کند اجرای 

طرح های مد نظر در اولویت نیست.«
او تأکید می کند که اولویت شهرداری منطقه با 
ایجاد زیرساخت های خدماتی و رفاهی در محله ها 
و نقاطی از منطقه است که زندگی اجتماعی مردم 

جریان دارد. 

تالشمان بی نتیجه ماند
مسئول دفتر توســعه محلی هم از کوچه بهشت 
به عنوان بهشــت معتادان یاد می کنــد و می گوید: 
»ســال های سال است ما با معضل کوچه بهشت در 
ناحیه 4 منطقه 1۲ روبه رو هستیم. تالش های دفتر 
توســعه محلی برای ارتقای کیفیت زندگی در این 
کوچه بی نتیجه مانده اســت چــون دیگر خبری از 

اهالی بومی کوچه نیست. 
تالش هایمــان برای نوســازی کوچــه به جایی 
نرســید مالکان ملک هایشان را به واحدهای تجاری 
اجاره داده اند و آنها هم تمایلی به نوســازی ندارند. 
ســال های پیش اقدام بــه رنگ آمیــزی دیوارهای 
ســوخته کوچه کردیم تا کمی وضعیت تغییر کند 
اما رنگ هم نتوانســت بــه داد این کوچه برســد. 
اکثــر بومی های محلــه رفتن را بــه ماندن ترجیح 
داده انــد و خانه ها تبدیل بــه کارگاه های مختلف یا 
محل اســکان کارگران شــده اســت. معبر طوالنی 
و خلــوت اســت، حتــی در روز هــم جــز تعداد 
 معدودی از کاســبان کســی در این کوچه   ترددی 

ندارد.«
 او با بیان اینکه برخی از خانه های  کوچه بهشت 
امروز یا انبار کاال اســت یا محــل تجمع افراد ناباب 
می گوید: »شب های بهشــت مخوف است که کمتر 
کسی جرأت   تردد در آن را دارد، چراکه از هیچ گونه 
امنیتی برخوردار نیســت و هر لحظه ممکن اســت 

خطری افراد را تهدید کند.«

اینجا امن نیست
بــاد می وزد و تکه پارچه هــای کهنه و رنگ و رو 
رفته از الی پنجره های زنگ زده در میانه آســمان 
و کوچه می چرخد، مردی نیمه برهنه با ســیگاری 
گوشه لب   تردد غریبه ها را دنبال می کند. همین طور 
کــه در کوچه قدم می زنیم، تک و توک عابران کوچه 
هشــدار می دهند: »برگرد خانه... مراقب گوشی ات 
باش... در روشــنایی روز هیچ زنی جرأت رفت و آمد 
از ایــن کوچه را ندارد... شــب اینجا چه می کنی؟« 
هشدارشان همراه با غضبی از سر ترس و تکرار مکرر 

حوادث است، گویا! 
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محله های مناطق مرکزی شهر تهران را قدیمی های 
این شــهر خوب یادشان است، محله هایی با خانه های 
حیاط دار و دیوارهای نســبتًا کوتاه کــه قد درختان 
نارنج و انــار در خیلی از آنها از قــد دیوار حیاط باال 
زده بود و شاخه های سرسبزشان مهمان خانه همسایه 
بودند. صدای آب نمای سیمانی کوچک در میانه حیاط 
خانه هــا و جســت وخیز بچه ها دور حــوض آبی رنگ 
زیبا ترین ملودی زندگی بود. امــا حاال دیگر این طور 
نیست. هرچند در میانه چند کوچه و خیابان های قلب 
تهران هنوز ردی از این خانه های زیبا دیده می شــود، 
اما تا چشــم کار می کند ســاختمان های سر به فلک 
کشــیده ای است که مثل قارچ در کوچه پسکوچه های 

باریک محله ها قد کشیده اند. 

آپارتمان نشینی در کوچه های تنگ و باریک
»ابراهیم حســینی« یکی از اهالــی محله راه آهن 
در منطقه 11، می گویــد: »کوچه های باریکی که در 
گذشته نهایتًا 5 تا 6 خانوار را در خود جای می دادند، 
امروز به جای هر خانه ای که در آنها بود یک آپارتمان 
4 تــا 5 طبقه ۲واحدی در خــود جای داده و طوری 
شــده اســت که اگر اهالی این خانه هــا همه با هم 
بخواهنــد در کوچه حاضر شــوند، نمی توانند؛ یعنی 
کوچــه ظرفیت میزبانی از آنها را ندارد. آپارتمان هایی 
که اغلب به تعداد ســاکنان پارکنیگ ندارند و پارک 
شدن خودرو مقابل خانه همسایه همواره محل دعوای 

اهالی با یکدیگر است.«

مردم و معتمدان محله در ساختمان های بلندمرتبه 
اجرا شود. لذا تشکیل شبکه داوطلبان برای مشارکت 

در این طرح ضروری است.« 

حشمت الدوله؛ میزبان طرح در منطقه 11
محله حشــمت الدوله در منطقه 11 منطقه پایلوت 
اجرای پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی است. 
محله ای که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 11 واقع شده 
و جمعیتی بالغ بر 1۲ هزار و ۲54 نفر را در خود جای 
داده اســت. »محمدجواد رشیدی« معاون اجتماعی و 
فرهنگی شــهردار منطقه، علت انتخــاب این محله را 
غلبه پیشتازی حشمت الدوله نسبت به سایر محله های 
منطقه 11 در حوزه آپارتمان نشــینی عنوان می کند و 
می گوید: »در محله های جنوبی منطقه، زندگی اهالی 
بیشتر در خانه های تک واحدی یا نهایتًا ۲طبقه دنبال 
می شــود. یکی دیگر از علــل انتخاب این محله، جلب 
مشارکت مردمی بعد از ابتر ماندن طرح کاپ در منطقه 
است و ســعی کردیم با جایگزینی این طرح 

مارکت قبلی را حفظ کنیم.«
او با اشــاره به 3 موضوع محیط زیست و 
مدیریــت کاهش پســماند، قوانین و حریم 
خصوصی و همســایگی و مشارکت به عنوان 
3 موضوع مطروحه در پویش ارتقای کیفیت 
زندگی شــهروندی می گویــد: »منطقه 11 
موضوع همسایگی و مشــارکت را در محله 

حشمت الدوله دنبال می کند.«

حقوق همسایگی رعایت نمی شود
»حســین ســجادی« یکــی از اهالــی محله 

جمهــوری، هم در این باره می گوید: »متأســفانه در 
محله های مرکزی شهر که نزدیک بافت تجاری تهران 
اســت، مالکان بــدون توجه به موقعیت همســایه ها 
واحدهــای خــود را به بخش هــای تجــاری اجاره 
می دهند و این مســأله باعث بروز مشکالت بسیاری 
برای همســایه ها می شــود. بخش دیگر نیز با اجاره 
دادن واحدهای مسکونی به افراد مجرد یا تعدادی از 
کارگران، موجب بروز مشکالت متعدد در ساختمان ها 

می شوند.«

او وقتی از پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی 
در تهران خبردار می شود، می گوید: »این پویش باید 
سال ها قبل از اینکه تهران در میان برج ها وآپارتمان ها 
گم شود اجرا می شد، هرچند هر وقت ماهی را از آب 
بگیرید تازه اســت. اما مجریان طرح باید حواسشان 
باشــد که موفقیت این طرح در گرو مشــارکت مردم 

است.«

فرهنگ آپارتمان نشینی 
 از ساخت وسازها جا ماند

»حســین محمدی« هم ســاکن محلــه هرندی 
اســت. او می گوید: »روزی که قرار بود طرح نوســازی 
بافت فرســوده در تهران اجرا شود، باید پویش ارتقای 
فرهنگ آپارتمان نشینی را هم در شهر پیاده می کردند. 

مشکالت زندگی آپارتمان نشینی در محله ها به جایی 
رسیده که دیگر از اعتبار و حرمت همسایگی میان 

همســایه ها خبری نیست. اشکال کار اینجا بود 
که اغلب جمعیت ساکن در آپارتمان های شهر 
از فرهنگ آپارتمان نشینی، حقوق شهروندی و 

قوانین مشاعات بی اطالع هستند.«
حرف هایش را با آه سنگینی که از سینه 
بیــرون می دهد پی می گیرد: »در گذشــته 
همســایه ســرکوچه از احوال همســایه ته 

بن بست خبر داشــت، اما امروز ۲ همسایه در 
یک طبقه، حتی ممکن اســت در طول یک سال 
همسایگی همدیگر را درست وحسابی نشناسند.«

شهر محله محور با شهروندان قانونمند
»رعنا حسینی مقدم« یکی از فعاالن اجتماعی شهر 
تهران، می گوید: »ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان 
تهران باید از محله ها شــروع شود و در محله باید این 
هدف از کوچه ها و اهالی ســاختمان ها پیگیری شود. 
ما برای اینکه شــهری خوب داشــته باشیم باید ابتدا 
شــهروندانی آموزش دیده و آگاه به حقوق خود داشته 
باشیم. وقتی شــهروندان در رعایت قوانین ساختمان 
محل زندگی خود، کوچه ای که در آن زندگی می کنند 
و محله خود احساس مسئولیت می کنند قطعًا در ابعاد 
بزرگ تری مثل شهر هم رفتارشان تغییر خواهد کرد.« 

او با اشــاره بــه پویش ارتقــای فرهنگ 
می گویــد:  تهــران  در  آپارتمان نشــینی 
»زندگی غالــب در تهران امــروز زندگی 
آپارتمان نشــینی اســت. وقتی مردم این 
شــهر ناگریز از زندگی آپارتمان نشــینی 
هستند باید برای ارتقای فرهنگ این زندگی 
تالش کنند. اجــرای پویش ارتقای کیفیت 
زندگی آپارتمان نشینی بدون مشارکت مردم 
امکان پذیر نیست. این طرح باید توسط خود 

آغاز پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در مناطق 11 و 12 

هوای همسایه ات را
داشته باش!

ارتقا کیفیت زندگی 
با پویش فرهنگ 

آپارتمان نشینی
فرهنــگ  ارتقــای  دســتورالعمل 
تهران  شهرداری  سوی  از  آپارتمان نشینی 
به مناطق بیســت  و  دوگانه شهر تهران از 
جمله شهرداری منطقه 11 ابالغ شده است. 
کمپینی که ابعاد مختلف میدانی و تبلیغاتی 
دارد و در ســطح مناطق شــهر تهران در 
2 بخش تســهیلگری و  ترویجگری برگزار 

خواهد شد. 
مباحث قوانین و حریــم خصوصی در 
این طرح شــامل قوانین و توافقــات، حقوق و 
مسئولیت ها و تعامالت و روابط مطلوب است، در 
مبحث همسایگی و مشارکت 4 محور بهداشت، 
نظافت و زیباســازی محیط همسایگی، توجه به 
اقشاری همچون ســالمندان، کودکان و زنان در 
محیط همسایگی، تقویت روابط همسایگی در عین 
توجه به مالحظات مربوط به زندگی در کالنشهر 
تهران و ایجاد بسترهای شناسایی مسائل مشترک 
و تقویت روحیه مطالبه گری و مشــارکتی مورد 
تأیید است و در موضوع محیط زیست و مدیریت 
و کاهش پسماند، فعالیت گروه های هدف مختلف 
در حوزه های کاهش تولید پســماند و بهره گیری 
از الگوهای مصرف کیسه های پارچه ای و تفکیک 
صحیح پســماند و استفاده از ظرفیت های جدید 
برای تحویل پسماند خشک، مشارکت و توسعه 
فضاهای ســبز محیطی و برگزاری فستیوال های 
محله ای با رویکرد توسعه ایده های محیط زیستی 
از جمله هوای پاک، زمین پاک و... مطرح شــده 
است. ما هم در منطقه 11 در محله حشمت الدوله 
به عنوان محله پایلوت شاهد اجرای پویش ارتقای 
راستای طرح »هم ـ  آپارتمان نشینی در  فرهنگ 

سایه ـ هم« هستیم. 
آغاز پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در 
برای  شهروندان  به  پاسخی  حشمت الدوله  محله 
باال بردن کیفیت زندگی شهرنشینی با مشارکت 
خود آنان است و سعی می شود این طرح با ایجاد 
و همراهی  با مشــارکت  اجتماع محور  شبکه ای 

مدیریت محله و شورایاران انجام شود. 
رشد زندگی شهرنشینی و ناآشنایی بسیاری از 
شهروندان از مقررات و قواعد آپارتمان نشینی این 
روزها مشکالت بسیاری را پیش روی شهروندان 
قرار داده اســت و اجرای پویش ارتقای فرهنگ 
آپارتمان نشــینی یکی از ضرورت های عینی در 
فضای اجتماعی شهروندی است و در عین حال 
افزایش کیفیت زندگی همسایگی بین شهروندان 

را موجب می شود. 
 آپارتمان خود یک جامعه کوچک در اجتماع 
است که به گزارش ایسپا در سال ۹۹ مواردی چون 
ناآگاهی همســایه ها از قوانین آپارتمان نشینی، 
رعایت نکــردن نظافت و بهداشــت راه پله ها و 
راهروها، استفاده شخصی از فضای مشترک، بازی 
و ســر و صدای کودکان، پرداخت نکردن هزینه 
شارژ یا هزینه های مشترک جزء عوامل نارضایتی 

از نظر مردم شناسایی شده است. 
در  آپارتمان نشــینی  فرهنگ  ارتقای  پویش 
منطقــه 11 با به کار گیری ابزارهــای تبلیغاتی و 
مشــوق های اجتماعی در جهت پایدار ســازی 
رفتار شــهروندی با تأکید بر رویداد همسایگی 
انجام می شــود. هدف از تعریف این رویدادها در 
این طرح آشــنایی با قوانین و حریم خصوصی، 
افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی، ارتقای روحیه 
مشــارکت و مدیریت پسماند است. امیدواریم با 
همکاری معتمدان محلی و شــورایاران بتوانیم با 
شروع این پویش قدمی در مسیر رفاه و آسایش 

شهرنشینی در میان شهروندان برداریم. 

مشکل کجاست؟ 
نگهداری حیوانات خانگی و ایجاد سرو صداهای 

ناشی از آن، بی توجهی به رعایت نظافت در مشاعات 
ساختمان، همکاری نکردن در پرداخت هزینه های 

نگهداری ساختمان و.... از جمله مسائل و مشکالت مشترک 
اهالی ساکن در آپارتمان های مناطق 11 و 1۲ است. براساس 
مطالعات صورت گرفته در تهران، بیشترین میزان اعتماد به 
همسایه های نزدیک در مناطق ۲0، 19 و ۲1 وجود دارد، 

در حالی که ساکنان مناطق 10، 1۲ و 8 کمترین 
اعتماد به همسایه ها را ابراز کرده اند. منطقه 

11 هم رتبه 15 را در این بخش کسب 
کرده است. 

میزان رضایت 
شهروندان از روابط بین 

همسایگان 
در تهران میانگین نمره رضایت شهروندان تهرانی از روابط میان 
همسایگان 65 از 100 است. مطالعات نشان می دهد که میزان 

رضایت شهروندان از روابط میان همسایگان در محله های مناطق 
جنوبی تهران بیشتر از نیمه شمالی شهر است. اهالی ساکن در 
منطقه 6 رتبه 14 رضایت از همسایه ها را دارند و در منطقه 
7 این رتبه 18 است وضعیت رضایت همسایه ها از هم در 
منطقه 10، ۲ رتبه بیشتر از منطقه 7 بوده و جایگاه 16 

را نشان می دهد. در مناطق 11 و 1۲ نیز رتبه 
رضایت از همسایگان به ترتیب رتبه های 9 

و 15 است. 

ویژگی های طرح 
ارتقای کیفیت زندگی 

آپارتمان نشینی: 
 استفاده از روش های مشارکتی و تسهیلگری

 هماهنگی درون و برون سازمانی گسترده
 در بر گیری ابعاد تبلیغاتی  ترویجی آموزشی و 

تسهیلگری
 ایجاد شبکه های اجتماع محور

 توجه به یکی از مهم ترین بسترهای 
ارتباط جمعی در تهران یعنی 

آپارتمان

دروازه شمرون؛ پایلوت منطقه 12
معــاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه 
1۲ بــا اشــاره به سیاســت های کالن شــهرداری و 
معاونــت اجتماعی شــهرداری در خصــوص موضوع 
فرهنــگ  »ترویــج  می گویــد:  آپارتمان نشــینی 
آپارتمان نشــینی در راســتای ارتقای کیفیت زندگی 

شهروندان از اولویت های شهرداری تهران است.«
»سعید شاه میر« با بیان اینکه ما در شهر با ۲ مقوله 
زندگی شهر نشــینی و آپارتمان نشینی روبه رو هستیم، 
می گوید: »موضوع شهر نشــینی اســتقرار و پایداری 
خانوارهــا و جمعیت یک جامعه آماری در یک اجتماع 
است، اما آپارتمان نشینی و شهروندی موضوعی متفاوت 
است و برای زندگی بهتر در شهر، شهروندان باید هم از 

حقوق خود مطلع باشند و هم مسئولیتی را 
که در قبال سایر شهروندان دارند مورد توجه 

قرار دهند.«
او با اشــاره بــه پویش ارتقــای فرهنگ 
می گویــد:  تهــران  در  آپارتمان نشــینی 
»برای اجــرای این پویش شــرایط زندگی 
در محله هــای ســنگلج، آبشــار، ایــران و 
دروازه شــمیران مورد بررســی قرار گرفت و 
در نهایت محلــه دراوزه شــمیران به خاطر 

برخورداری از شــرایطی چون جمعیت، تکثر نوجوانان 
و بافت ساختمانی به عنوان محله پایلوت انتخاب شد.«

او ادامه می دهد: »محله دروازه شمیران دارای770 
هزار مترمربع بافت مســکونی است که از این وسعت 
580 هزار مترمربع را بافت مســکونی قابل اســکان و 
190 هزار متربع را بافت مســکونی فرســوده شامل 

می شود.«
به گفتــه او، تعداد واحدهای مســکونی مســتقر 
در محلــه دروازه شــمیران 78۲3 پالک اســت که از 
این تعــداد 5736 پالک غیرفرســوده و ۲087 پالک 
فرسوده اند. او ادامه می دهد: »در محله دروازه شمیران 
بالغ بر 38 هزار نفر جمعیت ســکونت دارند که از این 
تعــداد 9479 نفر در بافت فرســوده و ۲89۲6 نفر در 
بافت مسکونی غیرفرســوده سکونت دارند. 
امیدواریم با اجرای این طرح شــاهد ارتقای 

کیفیت زندگی شهروندان باشیم.«
 شاه میر با اشاره به 4 خیابان انتخاب شده 
در محله دروازه شــمیران برای اجرای پویش 
ارتقــای فرهنگ آپارتمان نشــینی می گوید: 
»خیابان های احمدی، تهرانی، شــاه میری و 
واســعی که در برگیرنده ۲00 پالک هستند 

شاهد اجرای این طرح خواهند بود.«

سعید شاه میر
معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شهردار 

منطقه 12

محمدجواد رشیدی
معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شهردار 

منطقه 11

نصراله آبادیان
شهردار منطقه 11

 پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی در شهر تهران به راه افتاده است. پویشی که امید می رود در 
سایه آن، کیفیت زندگی در آپارتمان های سر به فلک کشیده پایتخت کمی بهتر شود. خبر راه اندازی این 
پویش در محله های مرکزی شهر که زندگی آپارتمان نشینی در آنها به واسطه فضای شهری متراکم کمی 
ســخت تر است باعث دلگرمی اهالی مناطق ۱۱ و ۱2 شــده و امید آن می رود که با این پویش در سایه 
مشــارکت مردم کمی زندگی شیرین تر شود. در این گزارش، مردم از انتظارات و خواسته های خود برای 

ارتقای کیفیت زندگی شهروندی سخن می گویند.

فاطمهعسگرینیا

درصد جمعیت تهرانی ها 
آپارتمان نشین هستند

درصد از جمعیت 86/37
آپارتمان نشین تهران 
هیچ اطالعی از قوانین 
آپارتمان نشینی ندارند

86/06
درصد از 

آپارتمان نشین های 
پایتخت آموزش قوانین 

آپارتمان نشینی را 
ندیده اند

87/07
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صفحه آرا

رفاقتی

 خانه ســال 86 توسط شــهرداری خریداری شده و 
سازمان زیباسازی آن را بازسازی کرده است. البته امسال 
به دلیل شیوع کرونا فقط یک هفته باز بوده است و حاال 
هم باز نیســت. اما وقتی مأمور و نگهبان خانه برای چند 
دقیقــه اجازه می دهد، می توانم طبقه همکف را از همان 
بیرون ببینم. سرسرای کوچکی است با پله هایی در سمت 
راســت که به طبقه های باال مــی رود. در طرف چپ هم 
طرح بزرگی از طرح های استاد، روی دیوار نقش بسته و 

این تمام چیزی است که می توانم ببینم. 

خانه ساده معمار معروف
در باره خانه با »رضا موســوی« کارشناس مرمت آثار 
تاریخی و تهران شناس صحبت می کنم. می گوید: »خانه 
متعلق به اواخر دهه 30 است و استاد لرزاده در آن زندگی 
کرده اســت. خانه ویژگی خاص معماری ندارد، اما داریم 
درباره دوره خاصی از معماری ایران حرف می زنیم. دیگر 
در دوره قاجار نیستیم و معماری جدیدی در حال شکل 
گرفتن است. خانه ساده است، اما جریان ساخت خانه های 

دو و نیم طبقه ای تقریبا بعد از ســاخت این خانه شروع 
می شود و بعد هم وارد دوره ساخت آپارتمان می شویم. در 
دوره ساخت خانه لرزاده، خانه شخصی وجود داشته است. 
به این معنی که همســایه ای داخل خانه حضور نداشته 
اســت. قبل  از این، در اواخــر دوره قاجار و اوایل پهلوی، 
خانه ها شکل ویالیی دارند. خانه ۲ طبقه هم وجود نداشته 
است و اگر بوده خیلی کم بوده است. در آن زمان تنها کاخ 
گلســتان را داریم که 4 طبقه است. بعد از دهه اول دوره 
پهلوی با توجه به مدرن شدن زندگی، تعداد خانه های ۲ 
طبقه هم باال می رود.« او توضیح می دهد که خانه لرزاده 
تجملی و اشرافی نیست. خانه یک آدم معمولی است که 
نیازهای روزانه اش را جواب می دهد: »حوض دارد. به جای 
باغ، باغچه دارد. بــه جای بیرونی طبقه اول را می بینیم 
که دفتر کارش در آن بــوده و همین طور فضاهای قابل 
دسترس. اتاق های خصوصی هم طبقه باالست. نیم طبقه 
آخر هم در واقع انباری بوده که در طول زمان کاربری های 

مختلفی پیدا کرده است.«
رضا موسوی معتقد است چون معمار مطرحی خانه 

طراحی کرده اســت، لزومًا معماری خاص 
ندارد. او می گوید لرزاده به خاطر تزیینات 
وابســته به معماری مطرح است: »لرزاده 
در طول زندگی 98ســاله و دوره کاری 78 
ساله اش نزدیک به 840 بنا ساخته است. 
از جمله تعداد زیادی مســجد که الگوی 
تکراری مســاجد را دارند، اما شــاهکار در 
تزیینات اتفاق افتاده است. به نظر من، به 
جای اینکه با همدوره هایش مثل »محسن 
فروغی« و »وارطان هوانســیان« مقایسه 
کنیم، که شــاید نتواند با آنها رقابت کند، 
ولی در معرفی معماری سنتی و هنرهای 
تزیینی ســرآمد اســت و نه تنها زیاد کار 
کــرده، بلکه ایــن معمــاری را در کتاب 
هنرهای از دست رفته مستند کرده است. 
یعنی اگر مقرنس یا گره  چینی کار می کند، 
تمام اینها را به صورت هندســی طراحی 

کرده و ماندگار شده است.« 
او می گویــد: »لــرزاده ســال 1۲85 
در تهــران بــه دنیا آمده و ســال 1305 
تحصیــالت را شــروع کرده اســت. در 
دوره پهلوی و در همین ســال نخستین 
ســاختمان را می سازد که عمارتی سنگی 
بوده در عمارت ســعدآباد. طی ســال ها 
بناهای مختلف و مســاجد زیادی ساخته 
که مهم ترینش مســجد لرزاده در میدان 
خراسان است. همین طور مسجد اعظم قم. 
اما نکته مهم این است که آدمی  که بلوغش 
در دوره قاجار است و آموزش می بیند و در 
دوره پهلوی کار می کند، خودش را چنان 
بــا جریان تغییر فکــری تطبیق می دهد 
که خانه  خود را به این ســادگی می سازد 
بــدون مقرنس و کاشــیکاری در صورتی 
که اســتاد این کار اســت. البتــه یکی از 
مدرن ترین خانه هایی است که در آن دوره 
ساخته شده. بالکن بسیار مدرن و شیکی 
دارد، باالخانه خیلــی خوبی دارد و حتی 
خرپشته را روی آن ساخته است. این خانه 
زیگوراتی است و 3  بام دارد. او می دانسته 
هرچیــز را کجا و چطور اســتفاده کند.«  

صحبت هایمان درباره خانه بیشــتر به شناخت از لرزاده 
انجامیده است. موسوی می گوید: »لرزاده اتصال ۲ دوره 
تاریخی است. آدم های تأثیرگذاری هستند که دوره های 
مختلــف تاریخی را دیده اند. او تهران محصور در خندق 
و دیوار و بارو را دیده است. سال 1304 نخستین باروی 
تهران خراب می شود و نخستین پروژه ای که لرزاده انجام 
می دهد، دقیقًا یک سال بعد است. بالفاصله بعد از اینکه 

گشــایش فکری و فیزیکی در شهر، او هم 
شروع به رشد می کند.«

جایی میان گرگ ها
رضا موســوی درباره ســال ساخت و 
دوره ای که این خانه ســاخته شده است 
هم صحبت می کند: »اواخر سال 30 که 
این خانه در این منطقه ساخته می شود، 
اینجا هنوز رشــد نکرده بود. تصور کنید، 
در یــک کوچه فرعی، باغــی کنار جاده 
شمیران قرار داشــته است. پایین دست 
آن، خانه ای در باغ بوده که حاال تبدیل به 
مدرسه شده است، دور و بر هم تک وتوک 
ساخته شــده و بیشــتر باغ بوده است. 
حتی جاهایی بیابانی بوده است. کل بهار 
شــیراز بیابانی بوده اســت. سال 13۲0 
در همین جاده شــمیران گرگ می آمده 
است. چند متر آن طرف تر، خیابانی به نام 
گرگان داریم. این نشــان می دهد گرگ 
در این مناطق پرت وجود داشــته است. 
اینکه کســی در چنین جایی ویال بسازد 
و در آن زندگــی کند، بــه نظر من یک 
کار آرتیستیک است.« او درباره ثبت این 
خانه هم می گوید: »خانواده استاد بسیار 
مایل بودند که این خانه ثبت شود؛ چون 
قصد فروش آن را داشتند و می خواستند 
خراب نشود. در آخر هم شهرداری اینجا 

را خرید و آن را بازسازی کرد.«

خانه هنرمندان 2 یا خانه معمار؟ 
ســال 98 این خانه تبدیــل به موزه و 
در واقع خانه هنرمندان ۲ شد؛ اتفاقی که 
بحث های زیادی در پی داشــت و بسیاری 
معتقد بودند این خانه باید تبدیل به خانه 
معمار شود. اما رضا موسوی این بازسازی 
و کاربــری را یکــی از موفق تریــن نمونه  
کاربــری چنین ملکــی در محله می داند: 
»خانه با محله عجین شده است. اهالی از 
حیاط آن به عنوان پارک استفاده می کنند، 
بعــداز ظهر ها در آن وقت می گذرانند و در 
خود ساختمان هم کلی کار انجام می شود. این خانه هم 
خوب مرمت شده، هم ســاختمان سرپاست و هم دارد 
کار می کند. یعنی طوری نیست که فقط مرمت و درش 
بسته شــده باشد. خانه جریان و کاربری درست دارد. به 
نظرم یکی از بهترین پروژه هایی اســت که شهرداری در 
این زمینه انجام داده است. محلی هم هست و تمام افراد 

محلی آن را می شناسند.«

حیاط خانه موزه استاد لرزاده بوستان اهالی است

آغوش باز معمار 
ایرانی به سوی »بهار«

  خانه یک معمار دیدنی است. ظرافت دارد و زیبایی و آرامش و خانه استاد »حسین لرزاده« 
چنین است. در یکی از فرعی های خیابان بهار شیراز، جایی که جز محلی ها کمتر کسی گذارش 
به آن می افتد، خانه موزه لرزاده خودنمایی می کند. در خیابان خداپرست که بایستید، می توانید 
بخشی از پشــت خانه را ببینید، اما زودتر از آن حیاط را می بینید. حیاط در واقع یک پارک 
نه چندان کوچک محلی است که اهالی در آن نفس تازه می کنند. حتی حاال هم که آلودگی هوا 
نفس نمی گذارد، پارک خالی از جمعیت نیست و عده ای روی نیمکت های دورتادور حوضی که 
به تازگی کار گذاشته شده، نشسته اند. خانه 2 طبقه و نیم است با دیوارهای آجری و پنجره های 
چوبی. سر را که باال کنید ایوان عریض زیبایش را می بینید. اینجا مدتی به عنوان سرای محله 
استفاده می شده، اما حاال خانه موزه است و می شود رایگان از آن بازدید کرد، با مسئول و راوی 
که بخش های مختلف را توضیح می دهد. البته نزدیک به ۴ ســال است که ساختمانی بلند و 
بی ربط، درست در مجاور حیاط خانه لرزاده، ساخته شده که هنوز خالی است، اما نگهبان پارک 

می گوید تبدیل به بیمارستان خواهد شد.

شقایقعرفینژاد

خانه استاد 
لرزاده حریم 

ندارد! 
موسوی: »مسأله 

ثبت آثار ملی 
جریان بسیار 

جدیدی در ایران 
است. قبل از 
انقالب حدود 
20 ساختمان 

در ایران ثبت 
ملی شده بودند. 
چون تخریب هم 

به این صورت 
وجود نداشته 
است. بعدها 
جریان ثبت و 

مرمت بناها جا 
افتاد، ولی ثبت 
حریم هنوز هم 

به درستی اتفاق 
نمی افتد. یعنی 

ما 400 بنای 
ثبتی داریم، ولی 
از میان آنها 40 

بنا حریمشان 
هم ثبت شده 

است. این خانه 
همین طور است. 

اینجا هم باید 
طراحی حریم 
می شد تا این 
اتفاق نیفتد. 

هرچند قانونی 
داریم که پالک 

بالفصل اثر 
تاریخی حق 

ساخت وساز تا 
ارتفاع بیشتر 
از اثر تاریخی 

را ندارد. 
بنابراین، این یک 

تخلف محسوب 
می شود.«
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توکلی

»تا قبل از شــیوع ویروس کرونا به هر بهانه ای 
دور هم جمع می شــدیم. برپایی ســفره صلوات، 
دعا، قرائت قرآن، ختم ســوره انعــام، عیادت از 
بیماران و کارهایی از این دســت، بهانه بیشــتر 
جمع شــدن هایمان بود تا اینکه به دلیل شــیوع 

این بیماری کارهای ما از جمله دیدارهای 
حضوری تعطیل شــد و دورهمی ها شکل 

تازه ای به خود گرفت.« 
قاســیمان«، مســئول گروه  »ســاقی 
»طریقه الجنت«، ایــن را می گوید و ادامه 
می دهــد: »با تعطیل شــدن بســیاری از 
کارها تصمیم گرفتیم جلساتمان را مجازی 
برپا کنیــم. یک گروه چندنفره بســیجی 
هســتیم که اغلب در پایگاه بسیج مسجد 
پیغمبر)ص( یا ســرای محلــه کارون یا در 

منزل یکدیگر برای انجــام کارهای خیر دور هم 
جمع می شــدیم. اما فعالیت های مجازی حال و 
 هوای بســیاری از کارهایمان را تغییر داد. همراه 
بچه ها در فضای مجازی جلسات دعا و قرآن خوانی 
 برگزار می کنیم. هربار یک نفر بانی مراسم می شود 
و هزینه اش را بــرای کمک بــه نیازمندان کنار 

می گذاریم.«
این همســایه مــا در خیابــان کارون درباره 
استقبال گرم از برپایی برنامه های مذهبی در میان 
اهالی چنین تعریف می کند: »با جمع آوری مبالغی 
که مردم برای جلســات قرآنــی، خیرات اموات و 
نذورات شــان پرداخت می کنند، برای نیازمندان 
ســبد ارزاق تهیه و آن را در میــان افراد نیازمند 

محله توزیع می کنیم.«
البته زنجیره فعالیت های خانم های همســایه 
ما فقــط به تهیه ارزاق محدود نیســت. به گفته 
قاسمیان، تهیه سیسمونی و فراهم کردن شرایط 
کار و اشــتغال برای زنان سرپرست خانوار، تهیه 

هزینــه دارو و درمــان و پخت و توزیــع غذا در 
میــان نیازمندان بخش دیگــری از فعالیت گروه 

»طریقه الجنت« است. 

تأمین هزینه جاری زندگی
مردم در این روزهای ســخت با 
تحمل هزینه های سنگین اقتصادی 
بیش از هــر چیزی نیاز به دلگرمی 
دارند. چند وقــت پیش، بر اثر یک 
بی احتیاطی، خانه یکی از همسایه ها 
آتــش گرفت. تصورش را بکنید، در 
این شرایط ویژه که همه در قرنطینه 
و دل نگران سالمتی شــان هستند، 
چنین مشــکالتی هم پیش بیایید. 
دلجویی از این خانواده و کمک برای 
تهیه لوازم مورد نیازشان ساده ترین کاری است که 
می توان انجام داد. »معصومــه نصرانی« فرمانده 
بسیج پایگاه مســجد پیغمبر)ص(، این ماجرا را 
تعریف می کند و می گویــد: »بیماری کرونا همه 
کارها را تعطیل کرده اســت. اما زندگی همیشه 
جاری است. پس کارهای خیریه هم تعطیل بردار 
نیســتند و باید در حد توان گره از مشــکلی باز 

کرد.«
نصرانی معتقد است در این روزهای سخت باید 
در کنار هم باشــیم و قدر یکدیگر را بدانیم. برای 
مثال رسیدگی به وضعیت ســالمندان و مادران 
شهدا هم از جمله فعالیت های مهم بچه های گروه 

در این ایام است. 
او توضیح می دهد: »کارها را میان اعضای گروه 
تقسیم کرده ایم و هرکسی مسئولیتی را عهده دار 
اســت. برای مثال، چند نفری هستیم که به خانه 
ســالمندان یا مادران شهدا سر می زنیم. اگر مادر 
یا پدری نیاز به رســیدگی درمانی مانند تزریقات 

و خرید دارو داشــته باشند یا برای خانه خریدی 
الزم باشد، بچه ها برای حفظ سالمتی این پدران 
و مادران ارزشــمند در شرایط شــیوع بیماری، 

کارهای آنها را انجام می دهند.«

خرید قسطی از کاسبان 
این روزها کرونا هســت و بسیاری از جشن ها 
و شادی ها متوقف شده است. اما سنت ازدواج به 

جای خودش باقی است. 
شــروع زندگی بــه مهیا کردن اســباب اولیه 
زندگــی نیــاز دارد. پدرهای زیادی درآمدشــان 
محدود اســت یا به دلیل بیماری کرونا و بیکاری 

دستشان خالی است. 
تهیــه جهیزیه بــا همراهی خّیــران از دیگر 
فعالیت های مهم گروه »طریقه الجنت« است که 
»خانم رضامند« از دیگر اعضای گروه به آن اشاره 
می کند: »هزینه لوازم برقی در نوســان اســت و 
قیمــت اجناس دائم رو به افزایش. خرید جهیزیه 

در این شرایط کار چندان راحتی نیست. 
اما در این میان، کاسبان باانصافی هستند 

که کمک حال اعضای گروه اند و اجناس 
را با قیمت مناسب حساب می کنند. 

یا حتی بعضی از اعضا با اعتباری 
کــه در محله و میان کاســبان 
دارند، جنس قسطی می خرند 
و در اختیــار فرد نیازمند قرار 
می دهنــد. برای مثــال، در 
بانوانی بودند  بین همسایه ها 
که نیاز به کار داشــتند؛ برای 
آنها به همت خّیران دســتگاه 

سبزی خردکن، چرخ خیاطی و 
لوازمی از این قبیل تهیه کردیم 

تا به خودکفایی برسند.« 

دورهمی مجازی سبب خـیر شد

 نگاهی 
به فعالیت های 

نیکوکارانه گروه 
»طریقه الجنت« 
در محله کارون

همدلی داوطلبانه 
برای کار خیر همیشه قرار نیست 

هزینه های هنگفتی پرداخت. گاهی یک 
لبخند ساده یا حضور می تواند ارزشی 

بیش پرداخت پول نقد داشته باشد. 
در واقع، فعالیت های داوطلبانه بانوان 
محله کارون در گروه »طریقه الجنت« 
از این جنس همدلی است. همدلی با 
همراهی نذرهای مردمی خّیران باعث 

نشاندن گل لبخند بر 
چهره همسایه های ما 
می شود. مدیر محله 

کارون با اشاره به این 
مطلب می گوید: »این 
گروه محلی به صورت 

داوطلبانه در حال 
جمع آوری کمک ها 

و نذرهای خود برای 
کمک به نیازمندان 

محله هستند. این کمک ها شامل ارزاق 
و پول های نقد و وسایل ضروری و البسه 
و غیره است. با توجه به شرایط حساس 

فعلی، بیشتر اطالع رسانی ها و کمک ها از 
طریق فضای مجازی انجام می شود.«

به گفته »آنا عباس زاده« یکی 
مهم ترین دستاوردهای این کار خیر 

خداپسندانه کمک به ارتقای معیشت 
خانواده هاست. کمکی که سهم مهمی 
در کاهش آسیب های اجتماعی محله 

دارد. 

 همه چیز از یک دورهمی مجازی شــروع شد. بیماری »کووید ـ ۱۹« که از گرد راه رسید، بساط دورهمی ها و بسیاری از اجتماعات جمع شد. 
به موازات ایجاد این فاصله ها و جدایی های اجباری برای پس راندن ویروس های کرونا که از هر دریچه ای دنبال ســرک کشیدن به جان آدم ها 
هســتند، زندگی مجازی شــکل جدی تری گرفت. ماجرای فعالیت های خیرخواهانه بانوان گروه »طریقه الجنت« محله کارون هم از دل همین 
دورهمی مجازی جان گرفت و در میان اهالی پررنگ شد. یک دورهمی از راه دور که در این روزهای کرونایی باعث گره گشایی از مشکالت افراد 
نیازمند و بی بضاعتی شده که در همسایگی ما زندگی می کنند. اگر عالقه  مند به راه اندازی یک گروه خیریه در میان دوستان و آشنایان در فضای 

مجازی هستید، این گزارش را بخوانید. 

فائزهتوکلی

ساقی قاسیمان 
مسئول گروه 

»طریقه الجنت«

آنا عباس زاده 
عضو گروه 

»طریقه الجنت«

مشارکت



13 یکشنبه  21 دی 1399   شماره 786 12 12 یکشنبه  21 دی 1399   شماره 786 
 11

10 7 6 مناطق 
12

 11
10 7 6 مناطق  آیین خوبان
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دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

»محســن متقی« مدیر محله حشــمتیه، کسی 
اســت که نیازمندان محله را که خانه شان احتیاج به 
تعمیر دارد، شناسایی می کند. او درباره شروع این کار 
می گوید: »چند مــاه پیش یکی از خانواده های محله 
که از نظر مالی مشــکل دارند و در یک خانه قدیمی  
و فرسوده مســتأجرند، به ما گفتند خانه شان نیاز به 
تعمیرات جدی دارد. صاحبخانــه البته از نیکوکاران 
اســت و خانه را با قیمت خوبی به این خانواده اجاره 
داده است، اما هزینه تعمیرات را نمی پذیرفت. بنابراین، 
آنها مستأصل شــده بودند. ما با فرمانده بسیج حوزه 
مطهری صحبت کردیم. او گفت برق کارها، شیشه برها 
و تأسیساتی هایی را می شناســد که حاضرند رایگان 
تعمیرات انجام بدهند. هماهنگی ها با این گروه انجام 
شــد. آنها به منزل این خانواده رفتند و وقتی کارشان 
تمام شد، شیشــه های خانه جا افتاده بود، شیرآالت 

کهنه عوض شــده بود، برق کشی بازبینی شده بود و 
خانه هم موکت داشت.«  این نخستین خانه ای بود که 
این گروه تعمیر کردند، اما آخرین هم نبود: »بعد از این 
خانه، خانواده ای به ما معرفی شد که سقف خانه شان 
ریخته بود، برق کشــی و در ورودی خانه هم مشکل 
داشــت. بچه های گروه ســراغ این خانه هم رفتند و 
مشکالتش را حل کردند.« و این حرکت همچنان ادامه 
دارد. آن طور که متقی می گوید این گروه به کســانی 
هم که به دلیل کرونا کارشــان را از دســت داده اند، 
کمک می کنند: »خانواده ای داریــم که مرد خانواده 
دستفروشی می کرده و حاال به خاطر کرونا نمی تواند 
کار کند. یا خانواده ای را می شناسیم که از راه واکس 
زدن کفش درآمدی داشتند و این روزها وضع مناسبی 
ندارند. ما به این خانواده ها هم کمک می کنیم.« این 
افراد را یا خود اعضای گروه می شناسند یا متقی آنها 
را رصد می کند و به »سعید کاشانی« هماهنگ کننده 

گروه، می سپارد. 

نیازمند یاری نیکوکاران
»ســعید کاشــانی« فرمانده بسیج مسجد مالک 
اشــتر اســت. او می گوید این کار کاماًل خودجوش 
شکل گرفته و انجام می شــود. اما برای ادامه کار به 
همت و یاری نیکوکاران محلــه هم امید دارند: »ما 
خانه ها را رایگان تعمیر می کنیم، اما خرید وســایل 
کار هزینه ای می خواهد که گاه فراهم کردنش دشوار 
است. گچ کاری، لوله کشی و... هرکدام وسایل و ابزاری 
می خواهند که باید برایشان هزینه کرد. اگر نیکوکاران 
محله به ما کمک کنند، می توانیم برای خانواده های 
بیشتری شرایط زندگی را آســان تر کنیم و باری از 

دوششان برداریم.«

رسیدگی به حاشیه نشین ها
 یکــی دیگــر از افــراد ایــن گــروه »علیرضا 
خدادادی« اســت که او هم کارهای هماهنگی را 
انجام می دهد و بخش دیگری از کارهای این گروه 
را توضیــح می دهد: »ما عالوه بــر تعمیر و انجام 
کارهای فنی خانه، وســایلی مثل موکت و فرش و 
کمد هم برای این افراد تهیه می کنیم. پیش از این 
در سیل لرستان و گلستان هم فعال بودیم. از سال 
گذشــته هم کمک های معیشتی را شروع کردیم. 
عالوه بر محله خودمان، به محله های فقیرنشین و 
حاشــیه ای هم می رویم و تا جایی که می توانیم به 
آنها کمک می کنیم.« این مناطق محروم حاشیه ای 
در اطراف ورامین و کنار کوره پزخانه ها هســتند و 
خانواده های هندی و پاکستانی در شرایط بسیار بد 
در آنجا زندگی می کنند. این گروه به طور منظم به 
این مناطق سرکشی می کنند و سعی دارند بر این 

شرایط بد تأثیر مثبتی بگذارند. 

 رعایت همه مسائل بهداشتی
»رضا صالحی« از کســانی اســت که در گروه کار 
لوله کشی انجام می دهد. او بازنشسته بانک ملی است 
و آن طور که توضیح می دهد کار لوله کشی و برق کشی 
و آشپزی را از کودکی انجام می داده است. او می گوید 

زندگی اش از راه همین کار می گذرد و وقتی این حرف 
را می زند معنی اش این نیســت که از آن درآمد دارد. 
این یعنی از مهری که به دیگران می بخشــد، خوشه 
برمی چیند. می گوید: »من خیلــی وقت ها برای این 
کار از جیبم هزینــه می کنم، ولی وقتی فکر می کنم 
مشکلی را از دوش خانواده ای برداشته ام، لذت می برم.« 
او اگرچه کار لوله کشی می کند، اما در زمینه های دیگر 
هم مثل برق کشی دستی دارد: »اصواًل روال ما این طور 
است که هرکســی هر کاری بلد است، انجام می دهد. 
خودمــان را به یک کار محدود نمی کنیم. همه ما در 
یک خانه شروع به کار می کنیم و همه دست به دست 
هم می دهیم تا کار تمام شود. فقط کافی است بفهمیم 

خانه ای مشکل دارد.«
او می گوید کاســبان محل هــم در این راه کمک 
می کنند و اگر کســی را بشناسند که خانه اش نیاز به 
تعمیر دارد و پولش را ندارد، او را به ما معرفی می کنند. 
صالحی مســئله دیگری را هم مطرح می کند: »االن 

بسیاری از تأسیســاتی ها به دلیل ترس از کرونا برای 
تعمیر به خانه کســی نمی روند. اما ما با رعایت همه 
مسائل بهداشتی این کار را می کنیم. ما معتقدیم تن 
ســالم و توانایی داریم و باید به شکرانه اش به دیگران 

کمک کنیم.«
طبق گفته هــای او، افراد گــروه از اول این تعداد 
نبوده اند و به تدریج به تعدادشــان اضافه شده است و 
حاال از برقکاری و لوله کشــی تا تهیه و نصب کولر و 
بخاری و جوشــکاری را در خانه های نیازمندان انجام 
می دهند. اهالی محله هم آنها را می شناسند و می دانند 
اگر با خانواده ای که خانه شــان مشکل فنی دارد، اما 
توانایی پرداخت هزینه های آن را ندارند، مواجه شدند 
پیش چه کســانی بروند. البته برای کارتن خواب ها و 
بی خانمان ها هم غذای گرم آماده می کنند و بین آنها 
پخش می کنند که طبق گفته صالحی، تعدادشان هم 

کم نیست. 

کمک به مردم انرژی خوبی می دهد
»امیر بیک محمدی« لیســانس الکترونیک دارد و 
حاال ۲5 ســال است با مســجد مالک اشتر در محله 
حشمتیه در ارتباط است. او به طور تخصصی کار برق 
انجام می دهد، اما در این گروه مثل بقیه هر کار دیگری 
هم بتواند انجام دهد، دریغ نمی کند. او می گوید: »تا به 
حال در محله کار تعمیرات 10 خانه را انجام داده ایم 
و همچنان هم خانه هایی هســتند که نیاز به تعمیر 
دارند و ساکنانشان از عهده مخارجشان برنمی آیند.« 
بیک محمدی توضیح می دهد که مشــخص نیســت 
هرچند وقت یکبار این کار را انجام می دهند، اما وقتی 
کار تعمیر خانه ای را در دســت می گیرند، آن را تمام 

می کنند و بعد از خانه بیرون می آیند. 
این کار حتمًا حس خوبی می دهد که بیک محمدی 
آن را این طور توصیف می کند: »خدمت به مردم حس 
و حال قشنگی دارد. انرژی خوبی می دهد و ثمره اش 
را در زندگی خودمان هم دیده ایم. خودمان هم وضع 
مالی قابــل تعریفی نداریم، ولــی خودمان را موظف 

می دانیم به دیگران کمک کنیم.«

گفت وگو با اعضای گروهی از بسیجیان که در محله 
حشمتیه خانه های نیازمندان را رایگان تعمیر می کنند

 حس خوب 
خدمت به مردم

  روزهای خوبی را نمی گذرانیم. فشارهای اقتصادی قشر متوسط را آزار می دهد و قشر ضعیف را امان 
می برد. تمام تالش قشــر متوسط برای عقب نماندن از نیازهای روزمره است و دست قشر ضعیف گاه از 
روزی هم بی نصیب می ماند. کرونا هم که دیگر تکلیفش معلوم است. در این میان اما افرادی هستند که 
فکرشان تنها درگیر خودشان نیست. آنها به جز خودشان همسایه شان را هم می بینند و بنی آدم برایشان 
فقط در کتاب، اعضای یک پیکر نیستند. گروه پایگاه بسیج ناحیه شهید مطهری در محله حشمتیه از این 
دسته  اند. آنها چند ماه است که عالوه بر تهیه نیازهای روزانه افراد بی بضاعت، کارهای فنی و تأسیسات 
خانه های آنها را هم که اغلب فرســوده و مشکل دار است، انجام می دهند. این گروه ۱3 نفرند و بینشان 

برق کار، لوله کش و تأسیساتی وجود دارد. با چند نفر از اعضای این گروه صحبت کرده ایم. 

شهنازنبئی

ایمنی

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
 جناب

محمدی تاش

از خیابــان امام خمینــی)ره(، چند 
قــدم بعــد از تقاطع رودکی، ســیمای 
به هم ریخته و ســیم های آویــزان بنای 
فرسوده پاســاژ که این روزها بخشی از 
آن کامل تخریب شده، نظر هر رهگذری 
را جلب می کند. چنین به نظر می رســد 
که یک ضربــه کوچک برای فرو ریختن 
پاســاژ کافی  است. »جلیل بخشایش« از 
کاسبان قدیمی این پاساژ، درباره قدمت 
آن می گوید: »هنوز از باغ سپه ســاالر و 
کوچ تولیدی های کفش به این محدوده 
خبری نبود که این پاساژ را به عنوان یکی 
از قدیمی تریــن تولیدی هــای کفش در 
منطقه 10 و حتی تهران می شناختند.«

به گفته او، قدمت این پاســاژ به 80 
سال پیش می رســد. بخشایش در ادامه 

توضیح می دهد: »مالک اصلی پاســاژ آقای موسوی 
بود. ۲8 باب مغازه در پاساژ بود، اما به مرور و با اجرای 
طرح تعریض و تملک تعدادی از مغازه ها از ســوی 
شهرداری، کســب وکار در پاساژ از رونق افتاد و حاال 
فقط 6  ـ 7 واحد صنفی برای تولید کفش مشــغول 
فعالیت هستند. البته شرایط پاساژ به هیچ وجه ایمن 

نیست.« 

یک راهکار منطقی 
ایــن پاســاژ قدیمی جان خســته 
ندارد.  بقــا  برای  تاب و تــوان چندانی 
وقتی به دعوت کاسبان برای بازدید از 
بخش های مختلف پاساژ راهی طبقات 
باالتر شدم، با هر قدمی که برمی داشتم، 
صدای ریــز جابه جایی آجرهــا، مانند 
شکســتن قولنج، در گوش می پیچید. 
»ابوالفضــل کامور« از دیگر کاســبان 
قدیمی پاســاژ با نشــان  دادن فضای 
متروکه و ســیم های آویزان سقف های 
فروریخته بیشــتر مغازه هــا می گوید: 
»سقف این پاساژ تیربلوک چوبی دارد. 
با هر بارندگی بخشی از پاساژ تخریب 

باورتان 
می شود هنوز 
در این پاساژ 

80 ساله و 
ناایمن، چراغ 

کارگاه ها 
روشن است؟

کوچک تریــن بی احتیاطی باعث بروز آتش ســوزی 
می شود. آتش سوزی در این پاســاژ تقریبًا متروکه، 
فاجعه ای بزرگ اســت. خواسته ما ایمن سازی پاساژ 
است یا اینکه ما چند کاسب را برای ادامه فعالیت و 
کار در جای مناسبی تا مشخص شدن تکلیف پاساژ 
اســکان دهند. ما گالیه داریم از اینکه امنیت جانی 
نداریــم. اما نمی خواهیم برای حل این معضل از کار 
بیکار شویم. چون در این روزهای سخت به شب عید 
هم نزدیک می شــویم، باید خرج زندگی مان تأمین 
شود. امیدوارم برای حل مشکالت ما و حفظ امنیت 

جانی مان راهکاری منطقی پیدا شود.«

ایمن سازی در 
اولویت 

مهم تریــن خواســته 
تولیدکنندگان  و  کاسبان 
پاساژ قدیمی،  این  کفش 
این  ایمنــی در  تأمیــن 
روزهــای کرونایی بود تا 
با یک اتفــاق غیرمترقبه 
مشــکالت چنــد برابــر 
نشــود. دبیر شــورایاری 
خمینی)ره(  امــام  محله 
که از افراد پیگیر حل این 

می شــود. اما چاره چیســت؟ در همین 
اندک مغازه هــای باقی مانده هم 40 نفر 
نــان می خورند. بالتکلیــف مانده ایم. در 
محیط کار هیچ امنیتی نداریم. هر لحظه 
امکان آتش سوزی و اتفاقات ناگوار وجود 
دارد. از طرف دیگــر، دل نگران تعطیلی 
کســب وکارمان در این روزهای ســخت 
بیفتد،  اتفاقــی  اگر  کرونازده هســتیم. 
همه کاسبان خسارت جبران ناپذیری را 
متحمل می شوند، چون این پاساژ دیگر 

به هیچ وجه ایمن نیست.«
کامور در ادامــه توضیح می دهد: »با 
اجرای عملیات تخریب امالک تملک شده 
از ســوی شهرداری، مشکالت بیشتر هم 
شــد. همین ایمن نبودن پاســاژ باعث 
بی رغبتی مشــتری و رکود کاسبی شده 
است. بسیاری از مشتری ها جرأت حضور در پاساژ را 
ندارند. بد نیست تا اوضاع این پاساژ ساماندهی شود 

برای ایمنی پاساژ چاره ای اندیشید.«

کسب و کار ما را تعطیل نکنید
یکی از کاســبان که نگران انعــکاس گزارش ما 
و تعطیلی کســب و کارش بود، ســر صحبــت را باز 
می کند: »بیشــتر ابزار کار ما مواد اشــتعال زا است. 

مشــکل اســت، رفع خطر و اخطار برای ایمن سازی 
تأسیســات این پاســاژ را از مهم تریــن اولویت های 

شــهرداری می داند و می گوید: »تا 
چند وقت پیش، این پاســاژ برای 
اهالی و کاسبان مشکالت فراوانی 
به همراه داشــت. شهرداری چند 
مغازه از طبقه همکف پاساژ را برای 
تعریض خیابــان تملک کرده بود، 
اما این تملک و آزادســازی باعث 
شــده تا طبقه پایین پاساژ به یک 
فضــای بی دفاع شــهری و محلی 
برای تجمع اراذل و اوباش، به ویژه 

در شب ها، تبدیل شود. خوشبختانه کاسبان با تدبیر 
و همیاری این مشکل را حل کردند. بخش مهمی از 
این پاساژ هم که به تازگی برای تعریض خیابان امام 
خمینی تخریب و پیاده رو آزاد شــد. این اقدام جای 

تشکر دارد.«
به گفته »علیرضا ســلمانی«، نیاز امروز کاسبان 
ایمن ســازی پاســاژ اســت. با توجه به فعالیت های 
کارگاهی که در این پاساژ انجام می شود، آتش نشانی 
حتمًا باید تأییدیه ایمنی پاســاژ را صادر کند یا در 

صورت نیاز، تذکر الزم را به مالک پاساژ بدهد. 

پرسه حادثه در پاساژ موسوی

ابالغ حکم ایمن سازی 
به مالک 

تعریض  عملیات  اجرای  با 
و  امــام خمینی)ره(  خیابان 
و  پاساژ  از  تخریب بخشــی 
اوضاع  پیاده رو،  آزادســازی 
پاســاژ وخیم تر شد.  ایمنی 
شهردار  قلیچ خانی«  »سعید 
توضیح  این باره  در   ،2 ناحیه 
اداره  »با حکــم  می دهــد: 
بخشی  دادستانی،  و  حقوقی 

از پاساژ که شــهرداری تملک کرده بود، 
تخریب شد. البته به مالک پاساژ هم ظرف 
یک هفته حکم ایمن ســازی پاساژ را ابالغ 
کردیم تا برای ایمن سازی ملک خود اقدام 
کند. این ابالغیه صورت جلسه شده است.«

سعید قلیچ خانی
شهردار ناحیه 2

علیرضا سلمانی
دبیر شورایاری محله 

امام خمینی

سقف این پاساژ 
تیربلوک چوبی 

دارد. با هر 
بارندگی بخشی 
از پاساژ تخریب 

می شود. اگر 
اتفاقی بیفتد، همه 

کاسبان خسارت 
جبران ناپذیری را 
متحمل می شوند.

 چند سال می شد که اجرای طرح تعریض خیابان امام خمینی)ره( در تکه دهم پایتخت برای تسهیل رفت و آمد و دسترسی آسان غرب به شرق و برعکس در 
دستور کار بود تا سرانجام به بهره برداری رسید. این روزها بلوار امام خمینی)ره(، حسابی نونوار و پیاده رو و خیابان عریض تر و بسیاری از مغازه ها و خانه های این 
مسیر نوسازی شده اند. البته تعدادی امالک معارض هم وجود دارند که به دلیل به توافق نرسیدن با مالکانشان، هنوز تعیین تکلیف نشده اند و اوضاع نابسامانی 
دارند. پاساژ قدیمی تولید کفش در خیابان امام خمینی)ره(، حدفاصل خیابان رودکی و بزرگراه نواب صفوی، یکی از همین امالک بالتکلیف است؛ نیمی از پاساژ 
در طرح تعریض قرار گرفت و از سوی شهرداری تملک و برای آزادسازی مسیر پیاده رو تخریب شد، اما روزگار بخش باقی مانده این پاساژ80 ساله چندان خوش 
نیست. فضای پاساژ برای کسب وکار و   تردد اندک کاسبان بازمانده چندان ایمن نیست و هر لحظه امکان تخریب و بروز صدمات و آسیب های جبران ناپذیر برای 

کسبه، شهروندان و به ویژه همسایه ها وجود دارد. با کاسبان و مسئوالن شهری درباره تأمین ایمنی این پاساژ گفت وگو کردیم.

بهارهخسروی
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مثل معروف »پســر کو ندارد نشــان از پدر« در 
مورد مظفرالدین شــاه قاجار هم صــدق می کند. او 
هم مانند پدرش، ناصرالدین شــاه، اهل گشت وگذار 
در ینگه دنیا و خرید ســوغاتی های عجیب و غریب 
آن دیار بود. برخاســتن صدای چرخ های اتومبیل در 
خیابان هــای خاکی تهران، ســوغات یکی از همین 
سفرهای خارجی مظفرالدین شــاه است. شاه بیمار 
یکبار در دیار فرنگ ســوار بر »رنو« شــد و سال بعد 
الستیک همین اتومبیل در بارانداز انزلی خاک ایران 
را لمس کرد. به گفته »عباس حسینی«، برای ماجرای 
ورود اتومبیل به تهران دو روایت نقل شــده است. در 
یکی از روایت هــا دریافت اتومبیل در ازای پول خرد 

انجام شده است. او می گوید: 
راهیابی  برای  »فرانسوی ها 
به بازار ایــران برای فروش 
تصمیــم  محصوالتشــان 
می گیرنــد تــا اتومبیلی را 
پیشــکش  ایران  شــاه  به 
کنند. اما مظفرالدین شــاه 
بار نمی رود و می گوید  زیر 
اهل رشــوه گرفتن نیستم. 
بــرای اینکــه شــاه قبول 
کند و خــودرو هم مجانی 
باشــد، اتابــک یــا همان 
شاه  مظفرالدین  صدراعظم 
یک اســکناس 10 فرانکی 

به مســئول کمپانی رنو می دهد و چــون پول خرد 
نداشته اند تا مابقی پول را پس دهند، شاه درخواست 
خودرو دیگری برای اتابک می کند! البته درروایت ها 
آمــده یکی از این خودروها در راه خراب می شــود و 

جا می ماند.«
حســینی در روایت دیگر تعریف می کند: »سال 
1۲79 شمسی برابر 1900 میالدی، مظفرالدین شاه 
16 هزار فرانک قدیم را به یمین السطنه، وزیر مختار 
ایران در پاریس، برای سفارش خرید اتومبیل می دهد 
و از ســوی کمپانی رنو، دو دســتگاه اتومبیل همراه 
راننده، راننده مخصوص آن )مسیو وارنه( و همسرش 
هم به عنوان راننده و مکانیک ماشین، راهی دربار ایران 
شدند. آنها ماهانه 700 فرانک به عنوان حقوق دریافت 

می کردند.«

 میراث شیطانی و نامبارک پدر
برای مردم قاطر و اسب سوار تهران در عهدی که 
هنوز خیابان های پایتخت رنگ آســفالت را به خود 
ندیده بود، اتومبیل با آن صدای آزاردهنده اش قاصدی 
از جهنم بود؛ چراکه ناغافل در مسیر درشکه ها، اسب 
و قاطر قرار می گرفت و با صدای شیطانی اش باعث رم 
کردن حیوانات زبان بسته می شد. از طرفی، این مرکب 
شــیطانی که از پدر به پسر رسید، برای شاه مملکت 
هــم چندان خوش یمن و مبارک نبود. حســینی با 
اشاره به واکنش منفی مردم تهران به اتومبیل تعریف 
می کند: »اتومبیل وقتی وارد تهران و ایران شــد که 
هیچ خیابان و جاده آســفالتی نبود. مظفرالدین شاه 
اغلــب برای تفرج در شــهر و خیابان گلی و پرگرد و 
خاک تهران از آن استفاده می کرد و محمدعلی شاه 
از این ارثیه پدر برای رفتن به شــکار بهره می برد. در 
حادثه   ترور محمدعلی شاه توسط انقالبیون مشروطه، 

شــاه در تخت بربری های واقع در خیابان اکباتان 
فعلی با نارنجک مورد سوء قصد قرار می گیرد 
و اتومبیل از بین می رود. جدای از این نکته، 
مردم تهران در مجموع به اتومبیل واکنش 
منفی نشــان می دادند و بســیاری از سر و 
صدا و دود آن حســابی وحشت می کردند 

و بــه اتومبیل لقب ارابه شــیطان و 
مرکب شیطان می دادند و آن را 

بدشگون می دانستند.«
البته گاهی اوقات اتومبیل را 
برای تماشای مردم در میدان 
مشق به نمایش می گذاشتند. 
بعضی ها از ســرکنجکاوی و 
بعضی ناسزاگویی، راهی این 

میدان بزرگ شهر می شدند. همچنین اتومبیل رقیب 
سرســخت و جدی درشکه چی و گاری چی ها نیز بود، 
چراکه با آمدن اتومبیل کسب و کار آنها کساد شده بود. 

 »وستاهل« سوئدی و قوانین رانندگی اروپا
اتومبیل با همه قهر و غضبی که از ســوی مردم 
روانه اش شــد، به ســرعت در میان رجال درباری و 
شــاهزاده ها و ثروتمندان و کم کم میان مردم عادی 
طرفدار پیدا کرد. حاال با همگانی شــدن استفاده از 
اتومبیــل، موضوع نحوه رانندگــی و رعایت مقررات 
راهنمایی و رانندگی در خیابان های خاکی و پر  تردد 
تهران به میان می آید. برای حل ماجرا »وســتاهل« 

ســوئدی، دومین رئیس پلیس تهران، دست به کار 
می شود و نخستین قوانین راهنمایی و رانندگی تهران 
را در 1۲ بنــد برگرفته از قوانین راهنمایی و رانندگی 
اروپا می نویسد. »عباس حسینی« درباره این قوانین 

توضیح می دهد: 
1( اتومبیل چی ها در اماکن پرجمعیت، ساعتی 10 
کیلومتر و در خارج از شــهر ساعتی ۲5 کیلومتر در 

حرکت باشند. 
۲( پیش از اینکه در حرکت به حیوان یا آلت نقاله 
دیگری برســند، باید آلت خبر را بــه صدا درآورده و 

مطمئن شوند راه، آزاد و بدون مانع است. 
3( در سر پیچ های پرجمعیت به سرعت پای انسان 

حرکت کرده و آلت خبر را به صدا درآورند. 
4( هر وقت در شهر بیش از 5 دقیقه توقف نماید 
بایستی اواًل موتور را از حرکت باز داشته ثانیًا از زیادی 
روغن جلوگیری نموده تــا از دور کثافات جلوگیری 
شود. ثالثًا از صدای فوق العاده ماشین جلوگیری نموده 

و با دنده خالص حرکت نمایند. 
5( در مواقع نزدیک شــدن اســب و قاطر که از 
صدای ماشین وحشت دارند، سرعت سیر را تخفیف 

داده و مالیم حرکت نمایند. 
6( ترمز اتومبیل باید درست و محکم باشد. 

7( اول غروب چراغ را روشن نمایند. 
8( در مواقعی که ماشین عیب و علت پیدا می کند 
بایستی اتومبیل را در طرف راست جاده نگه داشت تا 

اسباب زحمت عابران فراهم نشود. 
9( هیچ وقت در جاده و شــهر اتومبیل بی صاحب 

گذاشته نشود. 
10( اتومبیل چی ها با اوامر آژان های نظمیه اطاعت 
کرده و در مواقعی که امــر می کنند اتومبیل را نگه 

داشته یا سرعت سیر را تخفیف دهند.« 

 خیابان های مدرن برای اتول سواری 
ســر و کله اتومبیل ها که در پایتخت پیدا شــد، 
سودای بر تن کردن رخت و لباس شهری به سر تهران 
زد. باید این قریه کوچک روستای ریه برای استقبال از 
اتومبیل چهره جدیدی به خود می گرفت. یکی از این 
تغییرات، آسفالت شــدن خیابان ها برای   تردد راحت 
خودروها بود. بنا بر تعریف این نویسنده، روایت شده 
است: »نخستین خیابان آسفالت شده پایتخت، خیابان 
»باب همایون« واقع در جنوب میدان توپخانه )میدان 
امام خمینی)ره( فعلی( تا ســر در الماسیه و شمال 
شمس العماره بوده است. این خیابان نخستین خیابانی 
بود که شــب ها توســط گاز کاربیت روشن می شد. 
همچنین خیابان یادشده در اوایل حکومت رضا خان 
و به مناسبت ورود »ملک فیصل اول« پادشاه کشور 

عراق، به تهران آسفالت شد.«
حسینی همچنین به روایت دیگری اشاره می کند: 
»در روایت دوم نقل شــده که نخستین خیابانی که 
آسفالت شد، قسمتی از خیابان فلسطین )کاخ سابق(، 
از ابتدا تا چهارراه پاســتور بود؛ محدوده ای که به آن 

»در سنگی« می گفتند.«
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حسنی

  همزمان با آخرین ماه پاییز امســال، داستان ورود خودرو به ایران ۱20 ساله شد. اتولی که از 
ینگه دنیا بعد از گز کردن راه پرفراز و نشــیب دریایی و زمینی و از دست دادن یارش در میانه 
راه، وقتی به جاده ها و خیابان های خاکی پایتخت رسید، مورد لعن و نفرین مردم تهران گرفت. 
مردم هر روز برای تماشای این چهارچرخ عجیب به میدان مشق می رفتند و به آن القابی مانند 
خر دجال، گردونه بخار، گردونه فرنگی و ارابه شــیطان می دادند. آنها اعتقاد داشتند که سر و 
صدای مهیب اتومبیل به هنگام روشــن شدن، مسافران را راهی جهنم می کند، غافل از اینکه 
روزی همین سوغات فرنگ، بخش جدانشدنی زندگی شان می شود و تهران را تبدیل به پارکینگ 
اتومبیل ها می کند. در این گزارش نگاهی داریم بــه تاریخچه ورود اتومبیل به تهران با روایت 

»عباس حسینی« نویسنده کتاب »این اتولی که من می گم.... .«. 
خواندن این گزارش نوستالژی های جالبی را برای ما زنده 

می کند. تا پایان همراه باشید. 

بهارهخسروی

ماجراهای ورود اتومبیل به پایتخت به روایت 
»عباس حسینی« نویسنده کتاب »این اتولی که من می گم.... .«

»خر  دجال« از دریا به 
خشکی رسید

نخستین های اتومبیل 
در تهران

هویت نخســتین کســی که گواهینامه 
رانندگی گرفت، مشخص نیست. اما بر اساس 
روایت های مکتوب، از سال 12۹8 سیل عظیمی 
از درشکه چی ها به سمت تهیه ماشین و دریافت 
گواهینامه رانندگی رفتند. به نحوی که تا قبل از 
سال 1300 چیزی بیش از 300 گواهینامه صادر 
شده بود. »فتح اهلل خان بهنام« نخستین رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بود. »مسیو 
کلین« نخستین افســر آزمایش رانندگی بود 
که نام و امضای او در پای اوراق رانندگان زمان 
قاجاریه به زبان فرانســه نوشته شده است، 
»درویش خان« نوازنده تار و سه تار کشورمان، 
نخستین قربانی تصادف اتومبیل در تهران بود 
که در چهارم آذرماه 1305 درگذشت. نخستین 
خیابان در تهران که برای ســهولت رفت وآمد 
شهروندان یکطرفه شد، خیابان الله زار بود که 
ابعاد نخستین پالک  به طرف شمال می رفت. 
خودروها 15 در 30 سانتیمتر بود. این پالک ها 
زمینه مشکی داشتند و شماره ماشین با رنگ 

سفید رویشان نوشته شده بود.
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»مجتبــی رجایــی« که در ســال های جوانی 
به اینجا رفت و آمد داشــته، ویال را از خیابان هایی 
معرفی می کند که برای نخســتین بار قبل از سال 
13۲0 در نقشه هوایی تهران مشاهده شده است: 
»در همان سال ها کم کم طرح توسعه تهران مطرح 
شــد، دروازه های شهر تخریب شــدند و تهران از 

سمت شمال توسعه پیدا کرد.«
به گفته رجایی، سال 1316 همان سالی بود که 
برای نخستین بار طرح نقشــه تهران برای احداث 
خیابان های جدید در شــهر تهیه شــد: »خیابان 

ویال در این طرح جزء محدوده شــمالی 
شــهر تهران قــرار گرفت. ویــال در آن 
دوره، مکانی مرفه نشین و در زمره نقاط 
لوکــس و باالی شــهر تهران بــود.« از 
دهه 70 به بعــد آژانس های هواپیمایی، 
هتل ها و فروشــگاه های صنایع دســتی 
رونق زیــادی در این خیابان پیدا کردند. 
در این فروشــگاه ها گلیم های دستباف، 
ظروف نقره ، آینه و شمعدان خاتم کاری، 

ظروف مینــاکاری، لباس محلی اقــوام مختلف و 
بســیاری از صنایع دســتی لوکس دیگر توجه هر 
بیننده ای را جلب می کننــد در حالی که در میان 
این آثار، حصیربافی، کپوبافی و ورشو جایشان خالی 
اســت. قباًل خیابان های مطهری و تخت طاووس و 
منوچهری بورس صنایع دســتی بودنــد. بعدها که 
یکی از ســاختمان های ویال، نبش کوچه ارشد، به 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اختصاص یافت، فروشــگاه عرضه صنایع دستی این 
ســازمان هم در سال 1346 در ساختمانی 3 طبقه 
دایر شــد. رجایــی با این توضیــح می افزاید: »این 
فروشــگاه که جزء نخســتین ها در ویال بود اصالت 
خــود را حفظ کــرده و هنوز یکــی از بزرگ ترین 

فروشگاه های صنایع دستی تهران است. در دهه 70 
کم کم آژانس های هواپیمایی و گردشگری، هتل ها 
و شــرکت های خدمات گردشگری و فروشگاه های 
کوچک و بزرگ صنایع دستی با حضور خود به این 
خیابان که حاال نجات اللهی نامیده می شــود، رونق 

دادند.«

سکونتگاه سرشناس ها 
پای صحبت قدیمی های این خیابان که بنشینیم 
اغلب آنها انتخاب نام ویــال برای این خیابان را به 
واسطه وجود خانه های ویالیی می دانند که زمانی 
محل سکونت صاحب منصب های دولتی و افرادی 
بود که از لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی داشتند. 

یکی از قدیمی ترین کاسبان ویال »قادر 
کامی« بــود که از ســال 1335 در این 
خیابان فعالیت داشت. پسرانش، حسین 
و احمد، هنوز هــم مغازه پدری را حفظ 
کرده اند. »احمد کامی« درباره نامگذاری 
خیابان می گوید: »قبل از ســال 1348 

بیشتر درباریان و حتی افرادی 
که از لحاظ علمی در ســطح 
باالیی بودند مانند پزشــکان 
و روشــنفکران در این خیابان که به نام 
ویالنشینان معروف بود سکونت داشتند. 
آن زمــان خیابان و کوچه ها خاکی بود و 
سال 1350 کم کم خیابان ها از وضعیت 

خاکی خارج شدند.« 
سال ها پس از خروج متفقین از ایران، 

خارجی ها هــم در خانه های ویالیی با آجرنماهای 
قرمز ســکونت کردند. تعداد زیادی از این افراد را 
ارامنه و زرتشــتیان تشکیل می دادند که اغلب در 
همین راسته کسب و کار خود را داشتند. بسیاری 
از پزشکان زرتشتی در این خیابان مطب داشتند. 
کامی ادامه می دهد: »جای شرکت ملی گاز کنونی، 
مغازه موزاییک ســازی قرار داشت که توسط یک 

زرتشتی اداره می شــد. کلیسای سرکیس مقدس 
هم یکی از نخســتین مکان هایی بود که توســط 
ارامنه ســاخته شد. خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان 
و مدرســه دخترانه ماری مانوکیان از دیگر بناهای 

ساخته شده توسط اقلیت های مذهبی است.«
ایــن شــهروند، خدمتکارهــای فیلیپینــی و 
اندونزیایی را از دیگر ســاکنان این خیابان معرفی 
می کند: »خدمتکارها در همان ملک های چند هزار 
متری، هم کار می کردند هم سکونت داشتند. بعد 
از انقالب اســالمی شــهروندان از دیگر نقاط شهر 
بــه این خیابان آمدند و به مرور تغییراتی در ظاهر 
خیابان ایجاد شد.« کامی از نخستین فروشگاه های 
صنایع دســتی می گوید که پذیــرای مهمان های 
وزارت امــور خارجه بودند و توســط کلیمی ها و 
اصفهانی ها اداره می شدند: »آقای نیری فردی بود 
که فعالیت صنایع دســتی را در این خیابان رونق 
داد. آن زمان 3 فروشــگاه بیشتر دایر نبود. حدود 
ســال 1351 یکی از قدیمی ترین فروشــگاه های 
صنایع دســتی به نــام پنجه طال دایر شــد. آقای 
شیرازی صاحب مغازه بود و یک شریک 
کلیمی داشــت. بعدهــا اصفهانی هایی 
با نام خانوادگی زنــدی به تهران آمدند 
در  و دراگ استور تخت جمشــید سابق 
تقاطع طالقانــی و حافظ را خریداری و 
به فروشگاه صنایع دستی تبدیل کردند. 
فردی که شــاگرد آنها بود با حقوقی که 
می گرفت ملک های متعددی خریداری و 
آنها را به فروشــگاه صنایع دستی تبدیل 
کرد. یکی از قدیمی ترین آنها در چهارراه ســمیه 

هنوز دایر است.«
تا پیش از شــیوع کرونا افرادی که قصد ســفر 
به خارج از کشــور داشتند، سوغات خود را از این 
فروشــگاه ها تهیه می کردند، ولی این روزها کرونا 
روی درآمد فروشــگاه های صنایع دستی ویال تأثیر 

منفی گذاشته است و رونق قبل را ندارند.

مرورتاریخچه شکل گیری خیابان استاد نجات اللهی

مجتبی رجایی
ساکن قدیمی

احمد کامی
ساکن قدیمی

 ورق زدن تاریخ کوچه ها و محله ها و خیابان ها 
همیشه برای قدیمی ترها یادآور خاطرات تلخ و 
شیرین است و برای امروزی ها جذاب و شنیدنی؛ 
خیابان هایی که هر چند سنگفرش هایشــان 
طی ســال ها زیر پــای رهگذران فرســوده 
شــده، اما همچنان در گوشه و کنار کوچه ها و 
پس کوچه های خود نشانه هایی از گذشته را حفظ 
کرده اند. ویال یکی از همین خیابان های قدیمی 
اســت که در منطقه6 جا خوش کرده؛ خیابانی 
که در آن اتفاقات زیادی ثبت شــده است. این 
خیابان دوطرفه که با خیابان های قرنی و حافظ 
موازی است، از خیابان انقالب، در جنوبی ترین 
قسمتش، آغاز می شود و بعد از خیابان کریمخان 

به خیابان سرو در شمال می رسد.  

معصومهحقجو

خاطرات دور
 یک خیابان اعیان نشین

بافت شطرنجی
خیابان اســتاد نجات اللهــی در ابتدای قرن 
اسم خاصی نداشــت، چون نقشه مشخصی در 
آن دوره موجود نبــود. از دوران پهلوی دوم بود 
که نقشه های شهری برای تهران تهیه شد. بین 
دهه ۲0 تا 30 که شهر از همه جهات مخصوصًا 
از ســمت شــمال که خیابان ویال هم جزء آن 
بوده توســعه پیدا می کند، این خیابان هم شکل 
می گیرد و صاحب اسم می شود. »علیرضا زمانی« 
تهران شناس، در گفت و گو با همشهری محله در 
این باره می گوید: »خیابان ویال با بافت شطرنجی 
شهری، یعنی به صورت معابری که یکدیگر را قطع 

می کنند، ایجاد شد.«زمانی 
شــرکت  تشــکیل  از 
به عنوان  همــا  هواپیمایی 
نخستین ها در این خیابان 
می گویــد؛ از روزهایی که 
این شرکت ها مشتری های 
خارجــی را بــه ســمت 
فروشگاه ها ســوق دادند و 
به رونق هرچه بیشتر آنها 

اضافه کردند: »شرکت هما در دهه 40 ایجاد شد. 
نخستین دفتر نمایندگی این شرکت در خیابان 
ویال دایر شــد. دیگر دفاتــر هواپیمایی خارجی 
هم کم کم با وجود سفارتخانه های مختلف جای 
خود را در این خیابان باز کردند. طبیعتًا با    تردد 
مســافران برای خرید بلیت از ایــن آژانس های 
هواپیمایی و تمایل برای خرید سوغات به تعداد 
فروشگاه های صنایع دستی افزوده شد. هتل هویزه 
و هتل اطلس و هتل مرمر هم از مکان هایی بودند 
که به اقتضای حضور خارجی ها در این محدوده 
 )JAL( شــکل گرفتند.« آژانس هواپیمایی جال
یکی از شرکت های خصوصی هواپیمایی ژاپن بود 
که حاال تابلوی آن زیر گرد  و غبار و گذر سال ها 

در خیابان ویال هنوز پابرجاست.« 

علیرضا زمانی
تهران شناس

دهه 40- ساختمان اداره کل میراث فرهنگی و صنایع 
دستی و فروشگاه ها در طبقه همکف
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»فردوسی« جای »عالءالدوله« نشست
خیابان فردوسی، خیابانی که این روزها نامش با ارز و دالر گره  خورده است، از قدیمی ترین 
و پرماجراترین خیابان های تهران اســت؛ گذری که کانون بســیاری از اتفاقات و خاســتگاه 
برخی جریان های سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران و حتی جهان بوده است. خیابان فردوسی 
در دوره قاجاریه شــکل گرفت و به واســطه قرار گرفتن باغ ایلخانــی در آن به خیابان »باغ 
ایلخانی« مشهور شد. ساختمان »بانک ملی ایران« در دل این باغ توسط اهلل قلی خان ایلخانی 
ســاخته شــد. این خیابان بعد ها به احترام »محمدرحیم  خان عالءالدوله« از وزیران و رجال 
عصر ناصری، به نام او و به خیابان عالءالدوله، تغییر نام یافت. مادام »کارال ســرنا« نخستین 
بانوی جهانگرد ایتالیایی، در کتاب »آدم ها و آیین ها در ایران« در توصیف خیابان عالءالدوله 
می نویسد: »این خیابان مانند همه خیابان های تهران به 3 قسمت عمده تقسیم شده است؛ 
وسط خیابان اختصاص به پیاده روندگان، سواره ها و حمل بار و بنه دارد. در دو طرف خیابان، 
پیاده روهایی پیش بینی شده که در آن حیوان های بارکش رفت وآمد می کنند. برای محافظت 
درختان، در فاصله های معین، میخ های بزرگی به زمین کوبیده و از میان آنها میله های آهنی 
گذرانده اند.« مهرماه 1313 دولت ایران به مناســبت هزارمین ســالروز تولد فردوسی، شاعر 
پارســی گوی، مراســم تجلیلی برگزار کرد. 10 روز بعد از این بزرگداشت، در سی ُام مهرماه 
1313، خیابان عالءالدوله تهران که از جمله خیابان های مهم شــهر به شمار می آمد، به نام 

حکیم طوس نامگذاری و از آن  پس خیابان فردوسی خوانده شد. 

اجازه ندهیم 
حق مردم ضایع شود

حمیدرضا قانع
عضو شورایاری محله سهروردی و باغ صبا

موقعیت مناسب بیمارستان جرجانی 
در منطقه و دسترسی های مطلوب، این 
فضا را از ســایر بیمارستان های در حال 
ســاخت منطقه نیز متمایز کرده است. 
بیمارستان جرجانی نخستین بیمارستانی 
نیســت که با بی مهری برخی مسئوالن 
مواجه شده است، اما این مسأله باید در 
نظر گرفته شود که رها ماندن و مستهلک 
شــدن یک فضای قابل استفاده و مورد 
نیاز شهروندان، مصداق حق الناس است. 
در مــورد بیمارســتان جرجانی، 3 نکته 

حائز اهمیت است: 
1. مطالعه کافی و استفاده صحیح از 

منابع موجود و ظرفیت های منطقه ای
وســعت این زمیــن و ارزش پروژه، 
نشــان از ســرمایه ای مردمی است که 
توســط برخی مدیران مســتهلک شده 
است. این فضا بهترین نقطه برای ساخت 
بیمارســتان در منطقه 7 است که حتی 
می تواند جایگزین بیمارســتان ســوانح 
سوختگی عمیدیه محله سهروردی  ـ باغ 
صبا شود که در محدوده کاماًل محلی قرار 

گرفته است. 
۲. تبییــن راهکار اجرایی مناســب 
و پیگیری مســائل و معضــالت به طور 

شایسته تا حصول نتیجه. 
اگر از مسئوالن درخصوص این پروژه، 
ســؤاالتی شــود، حتمًا می گویند که ما 
این موضوع را پیگیری کرده ایم و نتیجه 
نداشته اســت یا اینکه درحال پیگیری 
است. اما واقعیت این است که حق مردم، 
چند ســال باید در حال پیگیری باشد؟ 
این پیگیری به چه شکل بوده که نتیجه  

نداشته است؟ 
مدیران مــا باید این موضــوع را در 
نظر بگیرند کــه برای تحقــق نیازها و 
خواســته های بحق مردم و حفظ منافع 
عموم اهالی منطقه، پیگیری مستمر نیاز 
است. در حوزه مدیریت شهری و تمامی  
حوزه های کشــور به مدیرانی دلسوز نیاز 
داریم که صحبت های مردم را بشنوند و 
مطالبه گر باشند. صرفًا با طرح موضوع در 
مجامع مختلف، معضــالت حل نخواهد 
شــد و نیاز بــه مذاکــره و رایزنی های 

پی درپی است. 
از ســوی دیگر، ســرعت در اقدامات 
نیز بســیار حائــز اهمیت اســت. چرا 
درخواســت های مردم، بایــد این قدر در 
چرخــه اداری معطل بمانــد؟! مدیران 
این مسائل هستند؛  جهادی، گره گشای 
مدیرانی که در هرزمان، پاسخگوی مردم 

و پیگیر مسائل آنها هستند. 
3. مدیریــت یکپارچــه شــهری و 

تصمیم گیری توسط یک نهاد واحد
برخی از مســائل موجــود در حوزه 
شــهری، به علت نبود مدیریت یکپارچه 
شــهری، به مشــکالتی برخواهد خورد. 
زمانــی که ایــن سیســتم یکپارچه از 
محالت، نواحی و مناطق، شکل بگیرد و 
مدیریت شــود، یقینا از حجم این قبیل 

معضالت شهری کاسته خواهد شد. 

نگاه بهارهخسروی

 دبیر تحریریه:  سروش جنابی
 تحریریه:  فاطمه عسگری نیا 
بهاره خسروی/ فاطمه عرفی نژاد

معصومه حق جو / فرزین شیرزادی

 مدیر هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرایی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / میالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچینی و تصحیح: منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان / فهیمه شیرازی

 نشانی: خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک14  کد پستی: 196665338  صندوق پستی: 45956-19666  تلفن:۲30۲3100   دورنگار:۲30۲3488

آواز بیات تهران
»از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس/ بابا جان، یکی  یک پول خروس/ ماما )ن( جان، 
یکــی  یک پول خروس/آقایان، یکی  یک پول خــروس« ماندگارترین تصنیف باقی مانده از 
نوستالژی های تهران قدیم است. همه قومیت ها بر اساس گویش و لهجه شان یک موسیقی 
در ایران دارند، مثل موســیقی های گیلکی، کردی، ترکی و.... در گذشــته بیشتر تهرانی ها 
طبق کــش بودند و روی همین طبق ها محصوالتشــان را می بردند و با شــعر و آواز تبلیغ 

می کردند و می فروختند. 
در واقع گویش تهرانی به نوعی در این سبک آوازهای کوچه باغی مستتر بود و بیات خوانی 
یکی از رســم های مردم تهران قدیم در بیشــتر مراسم، به ویژه مراســم عروسی، به شمار 
می رفت. البته این روزها با باب شدن سبک های جدید و گاهی عجیب  و غریب آوازخوانی، 

آوازخوانی  ســبک  این 
در غبار فراموشــی جا 
اســت.  کــرده  خوش 
اســتاد  افــرادی چون 
»حســین  »مهرتاش«، 
و  خواجه امیــــــری« 
احمــدی«  »مرتضــی 
پیشــگامان خواندن  از 
ایــن ســبک بودنــد. 
»محمدرضــا  اســتاد 
منتشری« از هنرمندان 
شاگردان  و  پیشکسوت 
استاد مهرتاش، یکی از 
افرادی است که در حال 
حاضــر به این ســبک 

آوازخوانی می کند. 

رسم جالب

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 سردبیر: مهدی  علیپور

عکاس خانه

آشنایی با عکاسان ایرانی 

اگــر عالقه مند به آشــنایی با هنر عکاســی و 
چهره های مشــهور عکاســی ایران هســتید، 
تماشــای برنامه »آشنایی با عکاســان ایرانی« موزه 
عکاس خانه شــهر را به شما توصیه می کنیم. در این 
برنامــه مجازی، عکاســان ایرانــی از دوره قاجار تا 
معاصــر همــراه با مشــهورترین آثارشــان معرفی 
می شــوند. برای تماشــای ایــن برنامه به نشــانی 
اینســتاگرامی akkaskhane.shar@ مراجعــه 

کنید. 

خانه فرهنگ

آموزش خوشنویسی 
آمــوزش حضــوری و غیرحضوری  دوره های 
خوشنویســی در خانه فرهنــگ نیایش محله 
شاهد برای عالقه مندان به هنر و همین طور کسانی 
که از بدخطــی رنج می برند، برگزار می شــود. این 
دوره ها شامل آموزش نستعلیق و خط تحریری بدون 
محدودیت ســنی است. دوره های حضوری با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی یکشــنبه ها از ساعت 1۲ تا 
13:30 اجرا می شود. اهالی تکه هفتم پایتخت برای 
حضور در این دوره ها می توانند به نشانی: نظام آباد، 
ســبالن جنوبی، چهارراه انصارالحســین، به سمت 
تهران نــو، کوچــه خاورپناه، خانــه فرهنگ نیایش 
مراجعه کنند. البته قبل از حضور می توانید با شماره 

77551461 تماس بگیرید. 

موزه ملک

بازنشر پندنامه لقمان حکیم 
مسئوالن کتابخانه موزه ملی ملک برای انتشار 
نسخه های خطی، چاپ سنگی و آثار موزه ای در 
قالب کتاب های نفیس تفاهمنامه ای با مؤسسه تألیف، 
ترجمه و نشــر آثــار هنــری »متن« )وابســته به 
فرهنگســتان هنر( امضا 
کردنــد. عالوه بــر این، 
کتــاب »پندنامه لقمان 
شد.  بازنشر  نیز  حکیم« 
مرجع  یــک  کتاب  این 
خوشنویسی نفیس است 
که در کتابخانه مؤسسه 
ملی ملک بــرای بازدید 
نمایــش  بــه  عمــوم 
عالقه مندان  درمی آیــد. 
بــرای کســب اطالعات 
بیشتر درباره این کتاب و 
ســایر  از  بهره منــدی 
خدمات کتابخانه ملی ملک می توانند به سایت موزه 
مراجعه   info@malekmuseum.org ملــک  

کنند. 

حمیدرضا قانع
عضو شورایاری محله سهروردی و باغ صبا


