
در طرح«ورزش باغ» به نام ورزشكاران شاخص يادگارى 
در بوستان آزادگان كاشته مى شود

نهال يادتان سرسبز
برای نخستين بار است که فضايی با عنوان «ورزش باغ» در بوستان آزادگان 
منطقه ۱۵ ايجاد شــده و هدف اصلی آن، زنده نگه داشــتن نام و خاطره 
چهره های ورزشی، حفاظت از محيط زيست و تشويق شهروندان به کاشت 

درخت است. 

سه شنبه
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
سال شانزدهم/ شماره ۷۹۰
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صفحه ۸

گاردى ها دنبال 
من و دوربينم بودند

روزهاى پرتب و تاب انقالب 
به روايت عكاس قديمى محله شيوا 

شاعر، نويسنده و كتابدار ساكن محله گلبرگ، كتابخوانى را 
راه مؤثرى براى گذر از رخوت ايام كرونايى مى داند

شغلش کتابداری است و بازی و انس با واژه ها 
را دوست دارد. همين عالقه مندی باعث شد 

از ۵ سال پيش...

همنشينى با يار مهربان 
در قرنطينه

صفحه ۶

استاد كاشى ساز هم محله اى 600 مسجد
 و حسينيه را كاشيكارى كرده است

خانه اش بيشتر به موزه می ماند تا جايی برای سکونت. در و ديوار 
آن پر از تابلوهای خوش رنگ و لعاب سفالينی است که خودش 
خلق کرده؛ رنگ به رنگ و نقش به نقش. ديدن اين همه زيبايی 

به چشم روشنی می بخشــد و به روح جال. استاد کاشی ساز محله 
ما سال هاست تابلوهای سفالين می سازد. از وقتی کودکی ۸ ـ ۹ ساله 

صفحه ۱۱بوده تا االن که بيش از ۸۰ سال...

كيمياگرى با خاك
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله
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دبير  تحريريه
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صفحه آرا
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شاعر، نويسنده و كتابدار ساكن محله گلبرگ، كتابخوانى را 
راه مؤثرى براى گذر از رخوت ايام كرونايى مى داند

کتابداری است و بازی و انس با واژه ها کتابداری است و بازی و انس با واژه ها 
دوست دارد. همين عالقه مندی باعث شد دوست دارد. همين عالقه مندی باعث شد 
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درمانی  تخصصــی ـ  کلينيک 
پرندگان  بــاغ  در  حيوانــات، 

ساخته می شود.
 معــاون فنــی و عمران شــهردار 
«پروژه  گفــت:  دراين باره  منطقه۴ 
ساخت کلينيک درمانی باغ پرندگان 
در بخش شمالی باغ و در دو طبقه و 
با زيربنای ۸۰۰ مترمربع که از چند 
ماه پيش کليد خورده بود، اجرا شده 
اســت و در مراحل پايانی کار قرار 

دارد.» 
افــزود:  پورشاســب»  «مهــدی 

«ايــن کلينيک در بخش شــمالی باغ پرندگان و بــا رعايت مالحظات 
زيست محيطی ساخته می شود، به طوری که به هيچ بخش و اکوسيستم 
طبيعت کمترين خسارتی تحميل نشود و برای مصالح سازه تا جايی که 

مقدور است از مصالح دوستدار محيط زيست استفاده می شود.» 

او با تأکيد بر اينکه کلينيک درمانی 
باغ پرندگان صرفًا برای پرندگان باغ 
نيست و برای پذيرش عموم حيوانات 
اهلی، خانگی و خيابانی اعم از پرنده 
و... نيــز فعاليــت دارد، ادامــه داد: 
اين کلينيک که شامل  «ساختمان 
بخش های بستری، راديولوژی، اتاق 
عمل، داروخانه، قرنطينه و... اســت، 
آماده شده است و در مرحله تجهيز 
و نصب تأسيسات هستيم تا پس از 
واگذاری به پيمانکار در اواسط بهار 

سال آينده به بهره برداری برسد.» 
به گفته معاون فنی و عمرانی شــهردار منطقه ۴ از آنجاکه اين مرکز در 
داخل فضای باغ پرندگان جانمايی شده است، مثل باغ پرندگان هر روز 
از ســاعت ۸ تا ۱۸ فعال اســت و حيوانات بيمار مراجعــان را پذيرش 

می کند. 

تيتر يك

درمانگاه حيوانات در باغ پرندگان ساخته مى شود

آموزش هاى كمك درسى رايگان به دانش آموزان 
گروه جهادی «خيرينه» برای ارتقای تحصيلی دانش آموزان کالس های آموزشــی و کمک 
درســی در سرای محله حسين آباد دوالب برگزار کرده است. دبير شوراياری محله حسين آباد 
دوالب دراين باره گفت: «با توجه به شيوع ويروس کرونا و برگزاری کالس های درس در فضای 
مجازی بسياری از دانش آموزان با مشکالت تحصيلی مواجه شده اند و اين موضوع باعث رکود 
درسی آنها شده و در پايان سال ممکن است موفق به کسب نمره مطلوب نشوند. از اين رو به 
دنبال راهکاری برای حمايت از اين گروه از شــهروندان بوديم.» «مرتضی قاسمی» افزود: «به 
هميــن بهانه برای جلوگيری از افت تحصيلی دانش آموزان و حمايت آنها کالس های تقويتی 
در نظر گرفته ايم.» او ادامه داد: «در اين زمينه از مربيان سرشــناس و مجرب کمک گرفتيم 
تا اين کالس ها  را با رعايت نکات بهداشــتی در مقطع ابتدايی برگزار کنند.» دبير شوراياری 
محله حسين آباد دوالب ادامه داد: «عالقه مندان برای کسب اطالعات بيشتر از زمان برگزاری 

کالس ها  و درس های ارائه شده، می توانند با شماره ۳۳۰۱۲۹۲۰ تماس بگيرند.»

دوچرخه  ها به خيابان امامت مى آيند 
مســير دوچرخه ســواری در خيابان امامت ســاخته 
می شــود. شــهردار منطقه۱۳ در بازديد از پروژه ساخت 
مسير دوچرخه در خيابان امامت گفت: «با توجه به ايجاد 
رينگ پيوسته پياده روی و دوچرخه سواری در شهر تهران 
و پيوستن منطقه به طرح مصوب بهسازی معابر پياده رو 
و ساخت مسير دوچرخه، اين طرح ها با توجه به نقشه ها  
و نشانی های ارسالی در سی متری نيروی هوايی، امامت و... 
در حال اجراست.» «مجتبی شکری» با بيان اينکه خيابان 
امامت به عنوان خيابان کامل در حال باز طراحی اســت، 
افزود: «تأمين مســير حمل ونقل عمومی و دوچرخه سواری در کنار تأمين امنيت عابران پياده، 
کاهش ســوانح رانندگی، مطلوبيت و جذابيت محيطی معابر شهری و... از مواردی است که در 
طرح «خيابان کامل» مد نظر قرار گرفته و اجرا می شــود.» او ادامه داد: «پروژه ســاخت مسير 
دوچرخه در دو طرف خيابان امامت حدفاصل سی متری نيروی هوايی تا خيابان دماوند به طول 
۴۰۰ متر و مساحت ۱۲ هزار مترمربع آذر ماه آغاز شده و پيش بينی می شود تا پايان سال آينده 

به مرحله بهره برداری برسد.»

دوچرخه  ها به خيابان امامت مى آيند
چهره

معاون اجتماعى و فرهنگى شهردار منطقه8 
خبر داد

«زمستان گرم»
براى بى سرپناهان

يادداشت

تاب آورى شهر
 در مواجهه با بحران كرونا 
کمتر شهری در دنيای امروز از آسيب های 
رنگارنــگ در امــان اســت. زلزلــه، جنگ، 
آتش ســوزی و رخدادهای تکان دهنده ديگر، 
همگــی دوره ای تلــخ و جراحت بــار را برای 
شهرها و ســاکنانش به بار آورده است. برخی 
از اين فجايع، بزرگ مقيــاس و به تبع دارای 
صدمات گســترده و سنگينی هســتند. اين 
صدمات يا بر پيکره ساختمان ها و کالبد شهر 
وارد می شــوند يا تلفات ســنگين انسانی در 
پــی دارند. يا اينکه هر دو. از يک ســال پيش 
بيماری همه گير کوويد ـ ۱۹ بيش از هر سانحه 
ديگری تاب آوری تمام شــهرهای جهان را به 
چالش کشيده اســت. تصوير آخرزمانی که از 
شهرها و خيابان ها با کرکره های پايين و خالی 
از حضور پر رنگ عابران و اتومبيل هايی که تا 
چندی پيش فقط بر پرده سينما قابل مشاهده 
بود، حاال عينيت گرفته اســت. همين موضوع 
پرسشی را در ذهن مطرح می سازد که چگونه 
بايد امور شــهرها را برنامه ريــزی، طراحی و 
مديريت کرد تا در بحرانی ديگر به نحو احسن 
آمــاده بود. موضوع تــاب آوری دقيقًا با همين 
پرسش آغاز می شود اما در ابتدا بايد تعريف مان 
از شــهر را مشخص کنيم. به طور قطع شهرها 
فقط با ساختمان ها و زيرساخت هايشان تعريف 
نمی شوند. شهرها ذاتًا با تراکم نسبی ساکنان، 
نهادهای فرهنگی و فرصت های تجاری شــان 
شناخته می شــوند. بنابراين بازيابی يک شهر 
پس از هــر حادثه ای فقط بازســازی کالبد و 
زيرساخت نيســت. بلکه بازگشت به وضعيت 
عادی در روابط اجتماعی و اقتصاد ميان افراد 
را نيز در بر می گيــرد. حتی اگر اين وضعيت 
عادی چيزی جــز تکرار و امتداد مشــکالت 
پيش از فاجعه باشــد. به نظر می رســد تا به 
اينجا پاندمــی کوويد  ـ ۱۹، ۵ آموزه اصلی در 
خصوص تاب آوری برای ما داشته است. اينکه 

هر بحرانی وجوه متعددی دارد. 
شــهر تاب آور بايد فهم و درک درستی از 
ارتباطات چندگانه و سلســله مراتبی برای هر 
فاجعه ای داشته باشد و از اقدامات منفرد و تک 
بخشی به سمت تالش های متمرکز و مشارکتی 
بين متخصصان و اجتماع محلی حرکت کند. 
نکته دوم، تاب آوری شــهری اســت که عمًال 
از اشــراف به نظام شــهری و مديريت شهری 
آغاز می شــود و به ســوی رويکردی کنشگر 
پيش می رود. مســئوالن شهری در مواجهه با 
بحران بايد از پيش بداننــد که تمام اقدامات 
و تمهيدات الزم انديشــيده شده و به سرعت 
به بازيابی دست يابند. و آخرين موضوعی که 
بايد توجه داشــت اين است که در يک حادثه 
يا بحران، بيشترين اهميت را داشتن اطالعات 
دارد. بنابراين شــناخت سيستم های حياتی و 
چگونگی ارتباط آنها با هم بايد در سياست های 

تاب آوری جزء اولويت ها قرار بگيرد. 
کوويد  ـ ۱۹ نشــان داد چگونه يک بحران 
در حوزه ســالمت را نمی تــوان با راه حل های 
تکنيکی ساده از ميان برداشت و برای دستيابی 
به هدايت فرابخشــی و چنــد عملکردی يک 
شهر تاب آور مديران و مسئوالن شهر بايد ديد 
وســيعی از وضعيت کارايی تمام سيستم های 

موجود در شهر داشته باشند. 

مسابقات ورزشى در محله هاى منطقه 15
بيش از ده ها مســابقه ورزشی در محله های منطقه ۱۵ 
برگزار می شود. معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 
دراين باره گفت: «مســابقات ورزشی متنوعی با هدف ايجاد 
شادی و نشاط شهروندان در محله ها با رعايت پروتکل های 
بهداشتی در محدوده شــهرداری ناحيه های يک، ۲، ۵، ۳، 
۶و۸ برگــزار می شــود.» «اکبرمختاری» ادامــه داد: «اين 
مسابقات شامل رشــته های دوچرخه سواری و پينگ پنگ 
در ناحيه يک، مســابقه فوتبال، بد مينتون و فوتبال دستی 
در ناحيــه ۲، همايش پيــاده روی، رژه اســکيت، همايش 
دوچرخه سواری و مسابقه واليبال در ناحيه ۳ و همچنين همايش پياده روی خانوادگی در نواحی ۵و 
۶ و مســابقه تنيس روی ميز در ناحيه ۸ تا پايان بهمن ماه اجرا می شود.» او افزود: «عالوه براينها 
برنامه هايی شامل تجليل از مربيان ايستگاه های ورزش شهروندی، ورزش صبحگاهی با عنوان «زنان 
و ورزش شــهروندی» در مجتمع بعثت، برپايی کارگاه روان شناسی در سرای محله اتابک، برپايی 
همايش پياده روی خانوادگی در بوستان های خليج فارس و والفجر با عنوان «زن و ايثار»، تنيس روی 

ميز و دو امدادی از ديگر برنامه های پيش رو در منطقه۱۵ است.»

اين روزها با فرارسيدن روزهاى سرد 
زمســتان طرح هاى ويژه اين ايام از 
ســوى شــهردارى منطقه 8 بــراى افراد 
آســيب پذير در حــال اجراســت. يكى از 
برنامه هــاى موفــق در ايــن زمينه،طرح 
«زمستان گرم» است که در روزهای اخير 

در محدوده منطقه۸ درحال اجراست. 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار 
منطقــه ۸ دراين باره گفــت: «با توجه به 
قرارگيری در فصل ســرما و شيوع ويروس 
کرونــا، ايــن طرح بــا هدف شناســايی، 
جذب، ســاماندهی، ارجاع افراد آســيب 
ديده و در معرض آســيب، ارتقای امنيت 
و پيشــگيری از بروز آسيب های اجتماعی 
و تأمين نيازهای اوليــه و خدمات اقامتی 
به کارتن خواب ها و متکديان اجرا می شود.»  
«جعفر اميرآبــادی زاده» ادامه داد: «طرح 
زمســتان گرم با هدف برخــورداری افراد 
آسيب ديده از امکانات اوليه و ارائه خدمات 
مطلوب به اين افراد تا فروردين ماه ۱۴۰۰ 

ادامه خواهد اشت.» 
او افــزود: «اين طرح با مشــارکت نيروی 
انتظامــی، بهزيســتی و ســازمان رفاه و 
خدمــات اجتماعــی در حال اجراســت 
و پيش بينــی می کنيــم بــا اجــرای آن 
شــاهد حضــور کمتــر کارتن خواب ها و 
افراد بی ســرپناه در پاتوق هــای مختلف 
باشــيم.»  او ادامه داد: «پس از جمع آوری 
اين افراد به مراکــز مربوط اعزام و در آنجا 
تســت کرونا گرفته  می شــود و در صورت 
مشــکوک بودن افراد به بيمارستان ارجاع 
و ســايران نيــز بــه 
ی  ها ا ســر د مد
مناطــق مجــاور 
مثــل منطقه ۱۳ 
معرفی می شوند.» 

كامبيز مصطفى پور
شهردار منطقه 14

مجله خبرى مجله خبرى

«اركيده» بوستان مى ماند
پرونــده حقوقی بوســتان ارکيده در محلــه مبارک آباد به نفع 
شــهروندان خاتمه يافت. روابط عمومی اداره کل حقوقی شهرداری 
تهران با اعالم اين موضوع گفت: «بوســتان ارکيــده به متراژ ۲۰ 
هزار مترمربع است که از سال ۱۳۶۹ به تملک شهرداری درآمده و 
برای گسترش سرانه فضای سبز، به پارک عمومی تبديل شده بود، 
با طرح دعــوی ذينفعان اين پالک درباره وقوع تخلف در تصرف و 
تملک، مواجه و رأی بدوی صادر و در مرحله اوليه مورد شــکايت، 
تأييد شد.» «سيداميرحسين شمس» ادامه داد: «با توجه به اهميت 
و حساسيت باالی موضوع در جلوگيری از تضييع حقوق بيت المال، 
کارشناسان اداره حقوقی شهرداری موفق به کسب دستور بررسی 
مجدد پرونده شدند که با پيگيری های مستمر، مجدانه و ويژه اداره 
کل حقوقی و تقديم لوايح دفاعيه، حکم به رد شکايت مالکان اوليه ملک پارک ارکيده صادر 

شد.» بوستان ارکيده در شمال خيابان استاد حسن بنا و در محله مبارک آباد قرار دارد. 

نواى انقالب در محله «فدك» طنين انداز است
جشنواره های «نوای انقالب» و «آينده روشن» و اجرای طرحی 
در قالب ســرودهای انقالبی به مناســبت گراميداشــت سالگرد 
پيروزی انقالب اســالمی در منطقه ۸ درحال اجرااست. شهردار 
منطقه ۸ دراين باره گفت: «به مناسبت گراميداشت چهل و دومين 
سالگرد پيروزی انقالب اسالمی طرح نوای انقالب به صورت اجرای 
ســرودهای انقالبی برگزار می شــود تا عالوه بر يادآوری روزهای 
پر شــور پيروزی انقالب، استعدادها و توانمندی ها و ظرفيت های 
محلــی در ميان گروه کودک و نوجوان در اين زمينه شناســايی 
شــوند.» «مســعود رنجبريان» درباره جزئيات شــرکت در اين 
جشــنواره افزود: «اين جشنواره ويژه دو رده سنی ۷ تا ۱۲ سال و 
۱۳ تا ۱۸ ساله برگزار می شود و عالقه مندان برای شرکت در اين 
جشــنواره و کسب اطالعات بيشتر می توانند به خيابان جانبازان غربی، خيابان شهيد مدنی 
شمالی، جنب زمين فوتبال فدک، اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحيه ۲ يا به سرای 

محله فدک در خيابان جانبازان غربی، ضلع شمال ميدان هالل احمر مراجعه کنند.» 

چهارشنبه ها  به وقت كتاب 
کتابخانه ابن ســينا با هدف   ترويج فرهنگ مطالعه ويژه برنامه ای 
با عنوان «چهارشــنبه ها  به وقت کتاب» برگــزار می کند. رئيس 
کتابخانه ابن سينا دراين باره گفت: «با توجه به شيوع ويروس کرونا 
محدوديت های زيادی برای حضور در کتابخانه ها  ايجاد شده است. 
از اين رو برای جلوگيری از کاهش مطالعه و کتابخوانی برنامه ای با 
عنوان «چهارشنبه ها  به وقت کتاب» را طراحی کرده ايم تا شهروندان 
بتوانند در هر ساعت از روز به کتاب مورد عالقه خود دست پيدا و به 
راحتی مطالعه کنند.» «معصومه کيانی» ادامه داد: «کتاب ها  با توجه 
به اقبال و نياز شهروندان در نظر گرفته  می شود و افراد هرچهارشنبه 
می تواننــد يکی از کتاب های کارآمــد را که به صورت فتوکليپ در 
فضای مجازی باز نشر داده می شــود، مشاهده و مطالعه کنند.» او 
افزود: «عالقه مندان با مراجعه به نشانی ebnesina. lib@می توانند کتاب مورد نظر خود را 
مطالعه کنند و همچنين برای کسب اطالعات بيشتر دراين باره با شماره ۳۳۳۰۳۱۰۳ تماس 

بگيرند. کارشناسان ما پاسخگو و راهنمای آنها هستند.»

ميز خبر

  10000
پياز الله در ميدان ها و 

بوستان هاى منطقه 8 توسط 
معاونت خدمت شهرى و 

محيط زيست شهردارى كاشته شد. 
در اين اقدام از پياز هاى سالم، 

بدون خراشيدگى گل هاى الله و... 
بهره گرفته شده است. 

1380
معبر در منطقه 15 به اسامى 

شهدا نامگذارى شده است. اين 
نامگذارى ها براساس درخواست 

خانواده شهدا و ارج نهادن به 
مقام اين شهيدان به اجرا درآمده 

است. 

200
 كيلوگرم گلبرگ گل سرخ خيابان 
پيروزى را گلباران مى كند. اين 

برنامه توسط بالگرد در روز 
22بهمن حدفاصل ميدان شهدا تا 

ميدان كالهدوز انجام مى شود. 

57
بى خانمان از محدوده منطقه 4 در 
اجراى طرح زمستان گرم شناسايى 

و به مددسرا و سامان سراى 
منطقه منتقل شدند. به گفته 
«مجيد سمنانى» مدير مركز 

خدمات اجتماعى منطقه4 طرح 
شناسايى كارتن خواب ها تا پايان 
فروردين 1400 ادامه دارد. 

بازسازى فلكه دوم نيروى 
هوايى به زودى تكميل مى شود

نيروی هوايی  فلکه دوم 
در محلــه پيــروزی از يک 
سال پيش تاکنون در حال 
ســاماندهی است و طوالنی 
شــدن رونــد آن موجــب 
گلــه اهالی شده اســت. به 

گفته آنهــا قرار بود اين طرح در بهمن ماه ســال 
گذشته به سرانجام برسد و شهروندان بتوانند مثل 
قبل از امکانات اين فلکــه بهره ببرند اما اين مدت 
طوالنی تر شده و البته اين هفته عمليات بازسازی 
فلکه دوم نيروی هوايی تکميل و ســرانجام پس از 
ماه ها انتظار اين پروژه نهايی می شود. «حسين رضا 
ســراج» دبير شــوراياری محله پيروزی دراين باره 
می گويد: «حاال طرح در مراحل پايانی قرار گرفته 
است و قول داده اند اين هفته به بهره برداری نهايی 
برســد.» او می افزايد: «تنها فضای سبز موجود در 
محله مــا همين دو فلکه نيروی هوايی اســت که 
نقش بوســتان را هم برای مــردم ايفا می کند که 
کوچک و محدودشــدن فضا برای بخش کارگاهی 
پروژه، موجــب تراکم جمعيت و رعايت نشــدن 
فاصله گذاری فيزيکــی هم شده اســت.» او ادامه 
می دهد: «ارديبهشــت ماه سال ۱۳۹۸کلنگ طرح 
ساماندهی و ارتقای کيفی فلکه دوم نيروی هوايی 
با حضور جمعی از مسئوالن شهری به زمين خورد 
و قرار شد اين طرح در فازهای مختلف اجرا شود و 
نهايت تا بهمن ماه همان سال به بهره برداری برسد. 
اما همچنان اين طرح درحال اجر اســت.» قدمت 
فلکه دوم نيروی هوايی به سال ۱۳۴۶برمی گردد و 
خيلی ها، شرق تهران را به فلکه های نيروی هوايی 
می شناسند و اينجا جزو ميراث تاريخی و فرهنگی 
محله پيروزی محسوب می شود. بزرگ ترين آبنمای 

منطقه۱۳ نيز در اين فلکه قرار دارد. 

شورايارى

شنبه هاى بدون پسماند 
اجرای طرح «شــنبه های بدون  پســماند» با رعايت شيوه نامه های بهداشتی در ۸ محور 
اصلی منطقه۱۵ آغاز شده اســت. معاون خدمات شهری و محيط زيست شهردار منطقه ۱۵ 
دراين باره گفت: «اين طرح با هدف جلب مشــارکت شهروندان در حوزه تفکيک پسماند از 
مبدأ و در راســتای اجرای طرح کاپ در ۸ محور و غرفه های بازيافت از چند ماه پيش آغاز 
به کار کرده و با استقبال خوب شهروندان تداوم يافته است.» «عليرضا جعفری» درباره اينکه 
در اين طرح خودروهای ملودی دار ساعت ۹ صبح هر شنبه برای تحويل پسماندهای خشک 
تفکيک و کم حجم شده شهروندان از درمنازل طبق برنامه اعالم شده اقدام می کنند، افزود: 
«محله های مطهری، مظاهری، افسريه شمالی، والفجر، بلوار ابوذر، شهرک تأمين اجتماعی، 
شــهرک مشيريه و خيابان چگينی محورهای اجرای طرح هستند.» او ادامه داد: «در قالب 
اين طرح تاکنون ۵ هزار و ۳۰ خانوار از آموزش طرح کاپ بهره مند شــده اند.» او گفت: «از 
اين  هفته نيز شهروندان در روزهای شنبه با مراجعه به غرفه های بازيافت و تحويل پسماند 
خشــک و ثبت نام مشــخصات در نرم افزار و دريافت کد در اين طرح شرکت خواهند کرد و 
در پايان به قيد قرعه به شــهروندان شــرکت کننده در طرح جوايزی اهدا می شود.» معاون 
خدمات شهری و محيط زيست شهردار منطقه ۱۵ تأکيد کرد: «برگزاری جلسه با کارشناسان 
نواحی، اجرای دوره آموزشی با اعزام کارشناسان آموزش و اطالع رسانی به شهرداری نواحی 
برای آموزش شــهروندان همراه با توزيع کيسه و بســته های آموزشی در محورهای تعيين 
شده، اطالع رسانی محيطی از طريق نصب بنر در محل، آموزش رانندگان خودرو ملودی دار 

و ضدعفونی و گند زدايی خودروهای ملودی دار از اقدامات پيش از انجام اين طرح است.» 

چه خبر از شهر؟

خبر خطى

منطقه4  مســابقات ورزشــی در دو بخش آقايان 
و بانوان و در ۱۲ رشــته ورزشــی انفرادی و تيمی 
از قبيل شــطرنج مجازی، مســابقات تير و کمان، 
تنيس روی ميز، تکواندو، طناب زنی، و... با رعايت 
پروتکل های بهداشــتی در بوستان های منطقه ۴ 

برگزار می شود. 
منطقه 8  پســماندهای خطرناک الکترونيکی در 
منطقه۸ جمع آوری می شــود. غرفــه جمع آوری 
پســماندهای الکتريکــی و الکترونيکــی در اين 
منطقه برای نخســتين بار به صورت پايلوت با نام 
«الکتروکاپ» آغاز به کار کرد و شهروندان می توانند 
پسماندهای خودر را به اين غرفه ها  تحويل دهند و 

در ازای مشارکت خود امتياز بگيرند. 
منطقه13   بيش از ۳۲ هزار و ۵۷۰ متر متر از معابر 
منطقه ۱۳ به مناسبت ايام دهه فجر آذين بندی شد. 
اين عمليات در بزرگراه امام علی(ع)، ميدان کالهدوز، 
پل های رودکی، رسالت، خاقانی، ايستگاه متر شهيد 
کالهدوز و همه ساختمان های شهرداری منطقه و 
نواحی چهارگانه اجرا شد. همچنين ۳ طاق نصرت 

در محور خيابان پيروزی نصب شد. 
منطقــه14  ميزبانی قاريان قرآن شــهر تهران را 
منطقه ۱۴ به مناسبت فرارسيدن دهه فجر برعهده 
گرفت. اين مراســم با حضور اعضای شورای شهر، 
شورای عالی قرآن و جمعی از قاريان بين المللی در 

مجموعه شهربانوی عليمراديان برگزار شد. 
منطقه 15  طرح انضباط اجتماعی و رفع سدمعبر 
خيابان ۲۰ متری افسريه در دستور کار شهرداری 
ناحيه ۵ قرار گرفت. با نزديک شدن به پايان سال، 
رفع ســدمعبر دستفروشان به صورت جدی در اين 

مسير انجام می شود. 

مسابقات شامل رشــته های دوچرخه سواری و پينگ پنگ 
در ناحيه يک، مســابقه فوتبال، بد مينتون و فوتبال دستی 
، همايش پيــاده روی، رژه اســکيت، همايش 
۵و 
 تا پايان بهمن ماه اجرا می شود.» او افزود: «عالوه براينها 
برنامه هايی شامل تجليل از مربيان ايستگاه های ورزش شهروندی، ورزش صبحگاهی با عنوان «زنان 
و ورزش شــهروندی» در مجتمع بعثت، برپايی کارگاه روان شناسی در سرای محله اتابک، برپايی 
همايش پياده روی خانوادگی در بوستان های خليج فارس و والفجر با عنوان «زن و ايثار»، تنيس روی 

و ســايران نيــز بــه 
ی  ها ا ســر د مد
مناطــق مجــاور 

مثــل منطقه 
معرفی می شوند.» 
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افتتاح ورزش باغ يک طرح ابتکاری است؛ طرحی 
کــه در آن جاودانه ماندن نام چهره های ورزشــی در 
اولويت شهرداری منطقه ۱۵ و اداره ورزش شهرداری 
تهران قرار گرفته اســت. «مهــدی محمدی» مدير 
تربيت بدنی شهرداری منطقه ۱۵ در اين باره می گويد: 
«طرح کاشت نهال به نام ورزشکاران پيشنهاد شخصی 
مــن بود و در واقــع هدف اصلی ما ايــن بود که نام 
چهره های ورزشی منطقه و حتی چهره های ورزشی 
کشوری حفظ شــود و چه بهتر که نام آنها با کاشت 
نهال حفظ می شــد. اين يکی از بهترين شــيوه های 
تقديــر از چهره های ورزشــی بود که می توانســتيم 

انجــام دهيم. برای اين منظور، در هفته های اخير در 
بوســتان آزادگان، ورزش باغ افتتاح شد و در مراسم 
افتتاحيه آن، مديرعامل ســازمان ورزش شــهرداری 
تهران، شهردار منطقه ۱۵، چهره های مطرح ورزشی، 
نخبه های ورزشی و معاونان اجتماعی حضور داشتند و 
هريک از مسئوالن برای جاودانه ماندن نام ورزشکاران، 
نهالی را به نام چهره های ورزشــی غــرس کردند.» 
محمدی ادامه می دهد: «برای شناســايی نهال های 
کاشته شــده، نام هر ورزشکار بر روی پالک چوبی با 
خط خوش حک شده و در کنار نهال قرار گرفته است. 
نهال ها با نام ورزشــکارانی چون ولی شکری، جعفر 

لشنی، مهدی اميرآبادی و ســاير چهره های ورزشی 
کاشته شده است.»

 رونمايى از نرم افزار «ورزشيار 15»
برای اطالع از رويدادهای ورزشی شهرداری منطقه 
۱۵، همزمان با مراســم افتتاح ورزش باغ در بوستان 
آزادگان، از نرم افزار ورزشــيار ۱۵ هم رونمايی شــده 
است. محمدی به قابليت های اين نرم افزار اشاره می کند 
و می افزايد: «نرم افزاری فراهم شده است تا شهروندان 
بتوانند از رويدادهای ورزشی منطقه و جانمايی دقيق 
مجموعه های ورزشــی شــهرداری مطلع شوند. اين 
نرم افزار قابليت معرفی ايســتگاه های ورزشی منطقه و 
نخبه های ورزشی را هم دارد و به صورت کلی شهروندان 

می توانند هر گونه اطالعات ورزشــی را از طريق نصب 
اين نرم افزار کسب کنند.» محمدی به امکان برقراری 
ارتباط شهروندان با اداره تربيت بدنی شهرداری منطقه 
هم اشــاره می کند و می گويد: «از طريق اين نرم افزار 
شــهروندان می تواننــد به صورت اتوماســيون با اداره 
تربيت بدنی شــهرداری منطقه ۱۵ ارتباط برقرار کنند 
و هر گونه انتقادات و پيشنهادات و کمبودهای ورزشی 

منطقه را به کارشناسان انتقال دهند.»

 كاشت نهال تا پايان سال 
با توجه بــه اينکه به روزهای پايانی ســال و روز 
درختــکاری نزديــک می شــويم، اداره تربيت بدنی 
شــهرداری منطه ۱۵ در فاز دوم طــرح ورزش باغ، 

کاشــت نهال به نام ورزشکاران 
و چهره های ورزشــی منطقه ۱۵ 
را در دســتور کار خود قرار داده 
است. محمدی با اشاره به تدارک 
فاز دوم کاشــت نهال در ورزش 
باغ اشاره می کند و می گويد: «با 
توجه به اينکه در فاز اول بيشتر 
نهال ها به نام چهره های ورزشی 
فرامنطقه ای و کشــوری کاشته 
شده است، ما در نظر داريم در فاز 

دوم نهال هايی را به نام چهره های ورزشی ساکن منطقه 
غرس کنيم.» او ادامه می دهد: «با توجه به اينکه اواسط 
اسفند ماه به نام روز درختکاری مزين شده است، ما هم 

در نظر داريم در هفته درختکاری 
با حضــور شــهروندان بــه نام 
تعداد  منطقه  ورزشی  چهره های 
بيشتری نهال غرس کنيم تا ياد و 
نام اين فعاالن ورزشی در ذهن ها 
باقی بماند و شهروندان با حضور 
در ايــن ورزش باغ بــا نهال های 
مزين شده به نام اين افراد آشنا 
 شوند.» محمدی می گويد: «يکی 
ديگر از اقدامــات مهمی که در 
سال آينده قرار است در حوزه ورزش منطقه انجام شود 
رسيدگی به وضعيت و تجهيز اماکن ورزشی شهرداری و 

زمين های چمن مصنوعی است.»

  برای نخستين بار اســت که فضايی با عنوان «ورزش باغ» در بوستان آزادگان منطقه ۱۵ ايجاد شده 
و هدف اصلی آن، زنده نگه داشــتن نام و خاطره چهره های ورزشی، حفاظت از محيط زيست و تشويق 
شهروندان به کاشت درخت است. بوستان آزادگان از فضای مناسبی برای فعاليت ورزشی برخوردار است 
و امکانات ورزشــی متنوعی هم دارد. از اين رو، برای ايجاد يکی از پروژه های شهری مرتبط با موضوع 
ورزش در نظر گرفته شده اســت. در اين ورزش باغ، به تازگی ۱۰۰ اصله نهال به نام اسامی ورزشکاران 
نامدار، معاونان اجتماعی، کارشناسان سابق ورزشی منطقه ۱۵، مربيان ورزش صبحگاهی، نخبگان ورزشی 
و کارشناسان ورزش مناطق ۲۲ گانه با حضور مديرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و شهردار منطقه 
۱۵ با رعايت شيوه نامه های بهداشتی کاشــته شده است. افتتاح اين ورزش باغ با واکنش های مثبتی از 
سوی شهروندان و چهره های ورزشی مواجه شده و قرار است برنامه کاشت نهال به صورت مستمر در اين 

مکان تا پايان سال به ويژه در روز درختکاری ادامه پيدا کند. 

سارا جعفرزاده

در طرح«ورزش باغ» به نام ورزشكاران شاخص يادگارى 
در بوستان آزادگان كاشته مى شود

نهال يادتان سرسبز

سودابه عزيزى، كارشناس 
محيط زيست شهردارى منطقه 15:

نگهدارى مناسب اين 
درختان مهم است

بوســتان آزادگان بــا ۱۱۲ هزار هکتار 
است  بوستان شهری  بزرگ ترين  مساحت 
که فضای بســيار مناســبی برای کاشت 
درخــت دارد. هر چندگونه هــای گياهی 
مختلفی در اين بوســتان ديده می شود اما 
در حرکــت هوشــمندانه ای ۱۰۰ نهال به 
نام ورزشــکاران در ورزش باغ اين بوستان 
کاشته شده است که محيط زيست پيرامون 
را تحــت تأثير قــرار می دهد. «ســودابه 
عزيزی» کارشناس محيط زيست شهرداری 
منطقــه ۱۵ بــا يــادآوری ايــن موضوع، 
می گويــد: «افتتاح ورزش باغ و کاشــت 
نهال با مضمون ورزشــی در اين فضا برای 
نخستين بار در تهران اتفاق افتاد است اما 
فارغ از جنبه های اجتماعی و فرهنگی آن، 
موضوعی که برای ما بســيار اهميت دارد، 
حفاظت از محيط زيســت است. يعنی يک 
نوع حرکت فرهنگی صورت گرفته که يکی 
از ابعاد مهم آن کاشت درخت و 

حفظ محيط زيست است.» 
عزيزی به ضرورت کاشــت 
درختان بيشتر در فضای ورزش 
باغ اشــاره می کند و می گويد: 
«همان طــور که از نــام ورزش 
باغ پيداســت يعنی شهروند با 
فضايی مواجه می شود که دارای 
امکانات ورزشی است و در کنار 
تمام اين امکانات فضای سبزی 
برايش فراهم است تا هنگام ورزش نشاط 
و شــادابی اش هم حفظ شــود و با فضايی 
خشــک و بی روح مواجه نشود. اين مکان 
ظرفيت کاشت درختان بيشتری هم دارد. 
ضمن اينکــه ورزش در فضای باز می تواند 
اکسيژن بيشــتری برای بدن تأمين کند و 
اين مســتلزم اين است که فضای بازی که 
از آن صحبت می کنيم فاکتورهای الزم را 
داشته باشــد. در اين زمينه، خوشبختانه 
در اين ورزش باغ درختان زيادی کاشــته 
شده که از هر لحاظ برای فراغت و ورزش 

مناسب است.» 
او در ادامه به حفــظ اين درختان هم 
اشــاره می کند و می افزايد: «درست است 
کــه تعداد ۱۰۰ اصله نهــال در اين مکان 
کاشــته شــده اما حفاظت از اين نهال ها 
از کاشــت آن مهم تر اســت. يعنی آبياری 
مناسب و رســيدگی به آن بايد در اولويت 
عوامل خدمات شــهری قرار بگيرد تا اين 
حرکت سمبليک ادامه دار باشد و نتايح آن 
را مشاهده کنيم.» به گفته اين کارشناس 
محيط زيســت، شــهروندان و ورزشکاران 
هنگام حضور در ورزش باغ عالوه بر اينکه به 
حفظ سالمت بدن خود اهميت می دهند، 
بايد به ســالمت درخت هم اهميت بدهند 
و از انجــام اقداماتی از جمله خراشــيدن 
تنه درخت برای نوشــتن يادگاری، آتش 
روشن کردن در کنار درخت يا خم کردن 

شاخه های آن خودداری کنند.»

سودابه عزيزى
كارشناس 

محيط زيست 
شهردارى منطقه 15

على خسروى، داور سابق فوتبال: 
ورزشكاران را تا زنده اند قدر بدانيم

مهدى داودى، از چهره هاى ورزشى منطقه 15:
همه به «ورزش باغ» دعوتيد

محمد عبدلى، از ساكنان محله مشيريه: 
هويت ورزشى منطقه حفظ شود

«علی خسروی» داور سابق و بين المللی 
فوتبــال، افتتاح ورزش بــاغ را حرکت 
سمبليک زيبايی می داند و معتقد است 
ورزشــکاران تا در قيد حيات هســتند 
بايد قدر آنها را بدانيم و در اين خصوص 

می گويــد: «در روز افتتاح ورزش باغ در 
بوســتان آزادگان حضور داشتم و بايد بگويم 

واقعًا حرکت نمادين و زيبايی شــهرداری منطقه با 
ايجاد ايــن ورزش باغ انجام داده اســت که به نام 
هر ورزشکار نهالی کاشــته و نام آن ورزشکار روی 
يــک پالک چوبی حک شــده و در کنار نهال قرار 
گرفته اســت. هميــن که منتظر نباشــيم که يک 
چهره ورزشی از ميان ما برود و بعد به يادش باشيم 

موضوع مهمی اســت. چهره های ورزشی را 
تا در بينمان هســتند بايد قدر بدانيم.» 
خســروی ادامه می دهــد: «افتتاح باغ 
ورزش و کاشــت نهال به نام چهره های 
ورزشی را در جايی تاکنون نديده بودم. 
تصور کنيد برای يک چهره ورزشی مانند 
من که به همراه خانــواده به اين باغ ورزش 
می آيد چقدر غرورآفرين است که شاهد رشد نهالی 
باشــد که به نامش در اين باغ ورزش کاشــته اند. 
اينکه شهروندان با چهره های ورزشی آشنا می شوند 
و تلنگری در ذهنشــان می خــورد که فالن چهره 
ورزشــی که بود و چه کرد؟ خــودش جای تفکر و 

تحسين دارد.»

«مهــدی داودی» يکی از چهره های 
ورزشی فعال منطقه در رشته های دو 
و ميدانی و کوه نوردی است. او افتتاح 
باغ ورزش را حرکــت مثبتی تلقی 
می کند و معتقد است افتتاح چنين 

مکان هايی باعث ترغيب شهروندان به 
ورزش می شــود و می گويــد: «افتتاح باغ 

ورزش آن هم در منطقه ۱۵ از چند جهت مفيد 
اســت. اول اينکه از فضای سبز بوستان آزادگان 
اســتفاده و با کاشــت درخــت در جهت حفظ 
محيط زيست گامی برداشته شده است و از طرفی 
نام چهره های ورزشی در اين بوستان در کنار اين 
درختان ماندگار خواهد شد و فرزندان ما باالخره 

روزی از ما در خصوص اين ورزشکاران 
به عنوان  او  کرد.»  پرس وجو خواهند 
يک چهره ورزشــی از شــهروندان 
می خواهد که در اين روزهای کرونا 
زده بيشتر به سالمتی خود اهميت 
بدهند و می افزايد: «باغ ورزش تهران 
از همه امکانات ورزشی از چمن مصنوعی، 
مســير دوچرخه ســواری و امکاناتــی از جمله 
کانکس دوچرخه، پيست دو و ميدانی برخوردار 
است و از شــهروندان دعوت می کنم ساعتی را 
به اين بوســتان بيايند و به تحــرک بپردازند تا 
حداقل در اين روزهايی کرونايی سالمت بدنشان 

حفظ شود.»

«محمد عبدلی» يکی از شهروندان 
منطقه ۱۵ و محله مشــيريه است 
ايســتگاه های  در  فعال  که حضور 
تندرستی دارد و در خصوص ايجاد 
بــاغ ورزش نظر خــود را اين گونه 

بيــان می کند: «با توجه به اينکه باغ 
ورزش در داخل فضای بوستان آزادگان 

ايجاد شــده اســت، ظرفيت ايــن را دارد که 
اقدامات فرهنگی مختلفی در آن انجام شــود. 
مانند قرار دادن ســرديس ورزشکاران معروف 
منطقــه ۱۵ که زمانــی در ميانمــان بودند و 
حاال نيستند. اســتعدادهای ورزشی بسياری از 
منطقه ۱۵ به عرصه های بين المللی رســيدند 

و ايــن موضوع را نبايد فراموش کنيم. 
اين حرکت نه تنها باعث می شــود 
اهالی با چهره های ورزشــی آشنا 
شــوند بلکه برای هويت ورزشــی 
منطقــه هــم اهميــت دارد.» او 
ادامــه می دهد: «با توجــه به اينکه 
شــهروندان زيادی به بوستان آزادگان 
مراجعه می کنند مسئوالن شهرداری می توانند 
با قرار دادن ســرديس افراد ورزشکار و نوشتن 
بخشــی از زندگينامه اين افراد روی يک کتيبه 
اقدام فرهنگی و شايسته ای را انجام دهند البته 
ناگفته نماند که اقدامــات اينچنينی در خاطر 

همگان باقی می ماند.»

«مهــدی داودی» يکی از چهره های 
ورزشی فعال منطقه در رشته های دو 

مکان هايی باعث ترغيب شهروندان به 

روزی از ما در خصوص اين ورزشکاران 

بدهند و می افزايد: «باغ ورزش تهران 

«محمد عبدلی» يکی از شهروندان 

بيــان می کند: «با توجه به اينکه باغ 

«علی خسروی» داور سابق و بين المللی و ايــن موضوع را نبايد فراموش کنيم. 
فوتبــال، افتتاح ورزش بــاغ را حرکت 

می گويــد: «در روز افتتاح ورزش باغ در 

موضوع مهمی اســت. چهره های ورزشی را 

تصور کنيد برای يک چهره ورزشی مانند 

گسترش 
فرهنگ ورزش 
و تندرستى
در مراسم كاشت نهال 
به نام چهره هاى ورزشى 
نهالى هم به صورت نمادين 
به نام شهردار منطقه 15 
غرس شده است. «وحيد 
رضا محمدى» شهردار 
منطقه15 كليت موضوع 
را قابل توجه مى داند و 
مى گويد: «در اين برنامه 
100 اصله نهال به 
نام ورزشكاران نامدار 
و نخبه ها و چهره هاى 
ورزشى كاشته شد. در 
واقع اين برنامه به لحاظ 
شرايط متفاوت كشور 
در مقابله با بحران كرونا 
با هدف ارتقاى سالمت 
و نشاط شهروندان و 
گسترش فرهنگ ورزش 
و تندرستى انجام شد 
و در ادامه اين مراسم 
مسابقات گل كوچك 
نمادين با حضور نخبگان 
ورزشى، كارشناسان 
ورزش شهردارى تهران 
برگزار و در پايان از 5 
نخبه ورزشى منطقه تقدير 
شد. در اين مراسم نهالى 
هم به نام مديرعامل 
سازمان ورزش شهردارى 
تهران غرس شد.» محمدى 
به اقدام مثبت رونمايى از 
نرم افزار ورزشيار 15 هم 
اشاره مى كند و مى افزايد: 
«اين نرم افزار مى تواند 
اطالعات كامل در همه 
ابعاد ورزش منطقه15 را 

در اختيار 
شهروندان 
قرار دهد و 
آنها مى توانند 
با نصب 
اين برنامه 
بر روى 
گوشى خود 

يا مراجعه به سايت 
varzesh15.ir از تمام 
اطالعات ورزشى منطقه15 
مطلع شوند و حتى 
انتقادات و پيشنهادات 
خود را در خصوص اماكن 
ورزشى با كارشناسان در 
ميان بگذارند تا در اسرع 
وقت به آن رسيدگى 
شود.»

در اختيار 
شهروندان 
قرار دهد و 
آنها مى توانند 
با نصب 
وحيد رضا محمدىاين برنامه 

شهردار منطقه15

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى
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13  8  4 مناطق  در شهر گذر فرهنگ

نزديک به ۲ دهه است که شمال خيابان شهيد مدنی، 
حد فاصل ميدان رســالت تا خيابــان گلبرگ به بورس 
لباس های دسته دوم يا همان تاناکورا تبديل شده است 
و در اين راســته از انواع پوشاک دست دوم مردانه، زنانه 
و بچگانــه تا کيف و کفــش و زيورآالت و عينک و عطر 
و ادکلن پيدا می شــود. اين مغازه ها از سال های گذشته 
مشتريان خودشان را داشــتند، اما به نظر می رسد اين 
روزها طرفداران شان بيشتر شــده، چون با وجودی که 
نزديک ظهر است و ساعت شلوغی مغازه ها نيست، اغلب 
مغازه های اينجا پر از مشــتری است و فروشنده ها وقت 
ســر خاراندن ندارند. وارد يکــی از مغازه ها که ويترين 
بزرگش پر از کتانی است می شوم. داخل مغازه لبا س های 
زنانــه و مردانه و بچگانه در رگال هــای جداگانه آويزان 
است. از ظاهرشان پيداســت که دست دوم و کار کرده 
هستند. حتی شيشه عطرها و ادکلن هايی که در يکی از 
ويترين های داخل مغازه چيده شده اند، هم رنگ پريده 
و کهنه است. مشتری ها که بيشترشان خانم های جوان 

تا ميانســال هستند ال به الی رگال ها دنبال لباس مورد 
نظرشان می گردند. 

تخفيف دارها
چند فروشنده جوان دور و بر مشتری ها می پلکند تا 
هم راهنمايی شان کنند و هم مراقب اجناس باشند. از زن 
ميانسالی که با دقت و وسواس لباس ها را زير و رو می کند 
می پرسم «همه شان دست دوم هستند؟ » با تکان دادن 
ســر می گويد «آره، ولی چون جنسشان خوب است از 
لباس نو بيشــتر کارمی کنند و مقرون به صرفه اند.» در 
انتهای مغازه مشتری ها دور سبدهای بزرگی پر از لباس 
جمع شــده  و تند و تند لباس هــا را زير و رو می کنند 
و هر از گاهی يکی را پســند می کنند و از ســبد بيرون 
می کشند. يکی از فروشنده ها که از باالی چهارپايه همه 
مغــازه را می پايد می گويد «اينها امروز آف خورده....» از 
فروشنده می پرسم اين لباس ها از کجا می آيند؟ می گويد 

«اينهــا همــه برند 

گشت و گذارى در فروشگاه هاى لباس دست دوم ميدان رسالت 

بازار «تاناكورا» سكه است
  اين روزها به دليل گرانی بی رويه کاالها و پايين آمدن قدرت خريد مردم، بازار اجناس دست دوم رونق 
گرفته و از کاالهای الکترونيک و لوازم منزل به پوشاک و کيف و کفش رسيده است. برای پی بردن به اين 
موضوع کافی است تا ساعتی در راسته مغازه های فروش لباس دست دوم يا همان «تاناکورا» در جنوب 
ميدان رسالت پرسه بزنيد تا متوجه شويد که برخالف فروشندگان لباس های نو که از کسادی بازار گاليه 

دارند، کسب و کار دست دوم فروشی ها حسابی سکه است.  

پريسا نورى

است و از اروپا می آيد.» می پرسم با توجه به کرونا اينها 
ضدعفونی شده اند؟ می گويد «تا به اينجا برسند دو سه 
هفته طول می کشد اگر ويروســی داشته باشند هم از 
بين می رود و...» سرش شلوغ است و پيداست از سؤال و 

جواب بيشتر خوشش نمی آيد. 

اين لباس ها نو است! 
روی شيشــه نوشته شده «حراج فقط امروز! » داخل 
مغازه جای سوزن انداختن نيست. لباس های اين مغازه 
مرتــب ترند و برخــی ليبل دارند. نگاهــی به قيمت ها 
می انــدازم. يک پالتو زنانه ۸۸۰ هــزار تومان. می گويم 
برای جنس دســت دوم خيلی گران نيست...؟ فروشنده 
ليبل چسبيده به يقه پالتو را نشان داده و می گويد: «اين 
لباس ها نو است که به داليلی مثل يک نقص کوچک يا 
از مد افتادن يا تک سايز بودن در کشورهای اروپايی به 
فروش نرفته و به دســت ما رســيده است. ما اينها را به 
دالر می خريم و چون دالر گران شده، خودمان هم گران 
خريديم، اما چون برند اســت مشتری خودش را دارد و 
روی دستمان نمی ماند. شما هم بخری ضرر نمی کنی...» 
لباس ها را ورانداز می کنم همه شــان فقط يک نوع ليبل 
دارند که با گيره پالســتيکی به لباس وصل شده است. 
اين موضوع حرف های فروشــنده را کــه ادعا می کند 
لباس ها نو هستند و از کشورهای مختلف اروپايی خريده 

شده اند نقض می کند. 

شيفتگى افراطى به لباس هاى مارك دار! 
در گوشــه يکی از مغازه ها کفش های زنانه در قفسه 
بزرگی چيده شــده  است. دختر جوانی يک کفش کالج 
را برمی دارد و قيمتش را می پرســد. فروشنده می گويد 
«۲۵۰ هزار تومان.» دختر مردد می شــود و می خواهد 
کفش را ســر جايش بگذارد. فروشنده که متوجه  ترديد 
مشتری شده است، سريع می گويد «شبيه اين را 

در هفت حوض و شميران نو می فروشند ۷۰ تا ۱۰۰ هزار 
تومن اما جنســش کيفيت ندارد و يک ماه نشده خراب 
می شــود، ولی اين کفش آلمانی است و شما حداقل ۲ 
سال با خيال راحت می پوشی.» زن جوان و شيک پوشی 
با يک کيســه لباس از فروشــگاه کناری بيرون می آيد. 
خودم را معرفی می کنم و می پرســم «چرا لباس دست 
دوم می خريد؟ » می گويد: «من لباس های مارک و شيک 
دوست دارم. قبًال هم از مغازه ای در هفت حوض که همه 
لباس هايش را از ترکيه و دوبی می آورد خريد می کردم. 
امــا لباس نوی مــارک و حتی غيرمــارک خيلی گران 
شده اســت، پس ترجيح می دهم به جای اينکه لباس 
غيرمــارک گران بخرم که زود هم خراب شــود، لباس 
خارجی دســت دوم بخرم چون به صرفه تر است....» در 
توجيه حرف هايش به کيســه ای که در دســتش است، 
اشاره می کند و می گويد: «يک پالتو از اينجا خريدم ۴۰۰ 
تومن، اگر می خواستم از هفت حوض بخرم حداقل بايد 

۲ برابر پول می دادم.» 

نظارتى بر اين بازار نيست 
قيمت و مدل لباس ها از هر مغازه به مغازه ديگر فرق 
می کند و به نظر می رسد بســته به رنگ و روی لباس، 
سليقه فروشنده و اندازه جيب مشتری ها بستگی دارد. 
مغازه دارها هم حرفشان يکی نيست. برخی ادعا می کنند 
اجناسشان از فرانسه و بلژيک و... می آيد و بيشترشان نو 
اســت و چمدانی خريداری شده، برخی ديگر می گويند 
مبدأ همه لباس هايشــان چين و دوبی است که با گونی 
و کيلويی می فروشــند و با توجه به بسته بودن مرزها، 
قاچاقــی از مرز عراق و پاکســتان و بندرعباس و... وارد 
کشــور می شود و با واسطه  به دســت آنها می رسد. اما 
به نظر می رســد برای بسياری از مشتری ها مهم نيست 
لباس هــا از کجا می آيد همين که خارجی اســت و در 

مقايسه با لباس های نو ارزان است، کفايت می کند.  مشتری شده است، سريع می گويد «شبيه اين را «اينهــا همــه برند 

قارچ هاى بيمارى زا با شست وشو از 
بين نمى روند

استفاده از لباس های دست دوم از نظر متخصصان بهداشتی با 

اما و اگرهايی مواجه است. آنها معتقدند لباس های دست دوم يا همان 

تاناکورا اگر درست و اصولی ضدعفونی نشود، می تواند عامل انتقال 

بيماری های قارچی و انگلی شود. دکتر «نيره حق اللهی» در اين باره 

می گويد: «بر خالف تصور عموم، بسياری از ميکروب ها و قارچ های 

موجود در لباس های دســت دوم با دوام هستند و با شست وشو و 

اتوکشی از بين نمی روند و مشکالت پوستی برای مصرف کنده ايجاد 

می کنند.» اين متخصص پوست درتوضيح بيشتر می گويد: «قارچ ها 

چون توليد هاگ می کنند و پوشش ضخيمی دورشان ايجاد می شود، 

ماندگاری بااليی دارند و با شست وشوی معمولی از بين نمی روند، 

پس لباس های آلوده به قارچ را بايد با روش هايی مثل تاباندن اشعه 

ازن، يا اشعه يووی و... ضدعفونی کرد، در غير اين صورت می توانند 

برای استفاده کنندگان خطرزا باشند چون اگر به بدن افراد منتقل 

شوند، ابتدا خارش و مشکالت پوســتی و بعد مشکالت جدی تر 

عفونی به دنبال دارند.» از آنجايی که پوشاک دست دوم به صورت 

قاچاق وارد کشور می شود و هيچ کنترل و نظارتی بر وضع بهداشت 

آنها نيست، خطر ابتال به بيماری های پوستی مصرف کنندگان اين 

لباس ها را تهديد می کند. 

شاعر، نويسنده و كتابدار ساكن محله گلبرگ، كتابخوانى را 
راه مؤثرى براى گذر از رخوت ايام كرونايى مى داند

همنشينى با يار مهربان 
در قرنطينه

  شــغلش کتابداری است و بازی و 
انس با واژه ها را دوســت دارد. همين 
عالقه مندی باعث شد از ۵ سال پيش 
تاکنون فعاليت در زمينه شعر سپيد را 
جدی بگيرد و به شکل حرفه ای وارد 
«علی علی محمدی»  شود.  عرصه  اين 
يکــی از شــاعران و و کتابــداران 
فعال محله گلبرگ اســت. تازه ترين 
روی  «پری  عنوان  با  ســروده هايش 
از  مجموعه ای  کــه  خام»  خواب های 
اشعار سپيد اوســت، اخيراً در فضای 
مجازی فرهنگسرای گلستان رونمايی 
قطعه شعر سپيد  کتاب ۱۲۰  اين  شد. 
مجموعه  تازگی  بــه  همچنين  دارد. 
شــعر«بانوی قصه های ناتمام» از اين 
است.  شده  منتشر  هم محله ای  شاعر 
عليمحمدی فقط شــاعر نيست و در 
نويســندگی هم دستی بر آتش دارد. 
به ارتباط بــا کودکان و مهارت آموزی 
به آنها عالقه دارد و با نوشتن ۲ کتاب؛ 
«جعبه ابزارهای مورد نياز والدين برای 
هدايت تحصيلی نوجوانان» و «باغبانی 
روان شناســی  حوزه  در  خانواده»  از 
به  کودک و نوجوان، عالقــه خود را 
حوزه تأليف و روان شناسی نشان داده 

است.  

سارا جعفرزاده

رويکرد فعاليت هايش را شــروع کــرد که کودکان 
کتاب های غير درســی هم بخوانند. در اين باشــگاه 
اهداف آموزشــی از جمله قصه گويــی، بلندخوانی، 
مهارت هــای کتابخوانی، فن بيــان و ارتباط مؤثر را 

دنبال می کنيم.»

خواندن شعر آرامبخش است
مطالعه و خواندن اشعاری از شاعران مختلف در 
اين روزهای کرونايی پيشنهاد مفيدی برای کسانی 
است که در قرنطينه به سر می برند و به نوعی دچار 
روزمرگی شــده اند. عليمحدی به شعرخوانی در اين 
روزهای کرونايی تأکيد می کند و می گويد: «اين روزها 
که شــهروندان به دليل بيماری کرونا بيشتر اوقات 
خود را در منزل می گذرانند می توانند با خواندن چند 
بيت شعر حال و هوای خودشان را عوض کنند. شعر 
مانند موســيقی آرامش بخش است و به نظرم حکم 
مســکن را دارد و می تواند انواع روزمرگی ها را حتی 
برای مدتی کوتاه بزدايد. هر چند مطالعه کتاب هم 
می تواند تجربه خوبی برای اين روزها باشــد.» او به 
پايين بودن ســرانه مطالعه در کشور اشاره می کند و 
می گويد: «با توجه به تحقيقاتی که در حوزه کودکان 
انجام داده ام متوجه شدم برخی کودکان ما از بچگی 
از مطالعه لذت نمی برند. به نظرم بخشی از اين مشکل 
به سيستم آموزشی در کشور باز می گردد. در کشور 
ما کودکان دروس را حفــظ می کنند و در نهايت با 
کسب نمره  ســال تحصيلی را به پايان می رسانند و 
مطالعه دروس برايشان جنبه کاربردی ندارد و در آخر 
ما با شــرايطی مواجه می شويم که سرانه مطالعه در 

آن پايين است.»

 ترويج سواد سطحى در شبكه هاى اجتماعى 
نويســنده محله گلبرگ در کارنامه فعاليت های 
فرهنگی خود، تأليف ۲ کتاب در حوزه روان شناسی 
کودک را هم دارد که در اين باره می گويد: «همسرم 
هميشــه دغدغه درس خواندن فرزندم را داشــت و 
همين موضوع بهانه ای شــد تا کتابی بنويســم که 
برای والدين کاربرد داشــته باشــد. کتاب اول من با 
نام «جعبه ابزارهای مــورد نياز والدين برای هدايت 
تحصيلی نوجوانان» اســت که در سرفصل های اين 
کتاب به خودشناســی کــودک و روش های صحيح 
درس خوانــدن، ايجاد انگيزه در کودکان و نوجوانان 
و نقش والدين در همراهی کودک اشــاره شده است 
و در کتاب دوم با نام «باغبانی از خانواده» که بيشتر 
فضای روان شناسی دارد، به نقش خانواده در تربيت 
کودکان در دوره ابتدايی پرداخته ام.» او در خصوص 
تأثير شبکه های اجتماعی بر سطح مطالعه در جامعه 
هم می گويد: «هر چقدر مطالعه يک فرد بيشتر باشد 
انتخــاب واژگان و دايره لغاتش باال می رود. البته اين 
درحالی است که شبکه های اجتماعی با ارائه اطالعات 
جزئی برای شهروندان، سواد سطحی ايجاد کرده اند. 
به اين صورت که فرد بــا خواندن اطالعات جزئی و 
سطحی در مورد مسائل مختلف تصور می کند دانشی 
کسب کرده اما غافل از اينکه اين دانش سطحی است 

و ماندگار نيست.»

وقتی که از شعر و ســرودن حرف می زند، لحن 
و واژه هايش متفاوت می شود: «در گشت و واگشت 
احساسات شــاعرانه و در داد و دهش شعور طبيعی 
و غير طبيعی، عناصری کســب يا ســلب می شوند 
که در منزل بعدی بستر ســاز انديشه ورزی برای من 
شوند.» صدايش آرامش خاصی دارد و شمرده شمرده 
حرف می زنــد. همين وجه از کالمــش را می توان 
در شــعرهايش هم ديد. نخستين قطعه شعر سپيد 
کتاب«پــری روی خواب هــای خــام» را برايمان 
می خواند؛ با زنگ صدای خاصی که دارد و از شنيدن 
آن لذت می بريم. شــعرهايش با کالمی ســاده اما 

تأثيرگذار سروده شــده است. عليمحمدی، 
شاعر و نويســنده ۵۰ ساله محله گلبرگ، 
چند سالی است به عنوان کتابدار کتابخانه 

شقايق در منطقه ۸ فعاليت می کند. 

فعاليت باشگاه شقايق هاى خندان
شاعر و نويسنده محله گلبرگ 

کتابــدار  به عنــوان 
شقايق،  کتابخانه 

در اين روزهای 

کرونايی که فعاليت حضوری کتابخانه  ها تقريبًا تعطيل 
شــده اســت، کار مفيدی انجام می دهد و آن ادامه 
فعاليت باشگاه شقايق های خندان در فضای مجازی 
اســت. عيلمحمدی در اين باره می گويد: «باشــگاه 
کتابخوانی «شــقايق های خندان» در ۲ سال متوالی 
به عنوان برترين باشگاه کتابخوانی برگزيده شده است. 
برای ترغيب کودکان مقطع ابتدايی به کتابخوانی، به 
همراه يکی از دوستانم باشگاه کتابخوانی شقايق های 
خنــدان را راه اندازی کرديم که اســتقبال خوبی از 
آن شــد اما بعد از شيوع ويروس کرونا، فعاليت های 
حضوری اين باشــگاه به ناچار تعطيل شد و ما برای 
اينکه ارتباط با اعضای باشگاه در اين مدت 
قطع نشود، فعاليت های اين باشگاه را 
در فضای مجازی ادامه داديم. اکنون 
اين باشگاه از نقاط مختلف پايتخت 
حتی شهرســتان هايی مانند يزد و 
اصفهان مخاطب و حدود ۱۵۰ عضو 
دارد.» او با اشاره به اهداف اين باشگاه 
کتابخوانی تأکيد می کند: «باشــگاه 

شــقايق های  کتابخوانی 
با اين  خنــدان 

سرودن 
شعر با عشق به زندگى 

شاعر و نويسنده هم محله ای می گويد بر اساس 
عاليق شخصی وارد عرصه شعر شده و همزمان در عرصه 

نويسندگی هم فعاليت کرده است. «بر اساس عالقه خوم وارد 
عرصه شعر شدم. از ۵ سال پيش اشعاری را سرودم که در سال جاری 
در مجموعه کتابی با عنوان «پری روی خواب های خام» منتشر و اخيراً 
از آن رونمايی شد. نام کتاب را از نخستين قطعه اين کتاب وام گرفته ام. 
اين کتاب شامل ۱۲۰ قطعه شعر نيمايی است که با حال و هوايی عاشقانه 
سروده شده است. موضوعات متفاوتی دارد که سعی شده به همه آنها از 
زوايه عشق نگاه کنم.» او به الهام گرفتن از محيط پيرامون برای سرودن 

شعرهايش اشاره می کند و می افزايد: «شعر سرودن به احساسات 
انسان بستگی دارد و شخصًا الهاماتی را از محيط پيرامون و 
تجربه های شخصی کسب می کنم که آنها را در قالب شعر 

می آورم. شعر سرودن عشق به زندگی می خواهد. اگر 
يک شاعر عاشق زندگی باشد از تمام موجودات 

الهام می گيرد.»
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امضا
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امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا
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13  8  4 مناطق  راوى راوى

«عکاســی مفــرح» ابتــدای خيابــان داورزنی و درســت 
روبه روی بازار روز شــيوا است. يک ساختمان قديمی که 
فرسودگی اش با  اليه ای از رنگ سفيد پوشيده شده 
اســت تا کلنگی بودنش کمتر به چشم بيايد. 
در کوچکی دارد با يــک راهروی باريک که 
انتهايــش به ۲ در چوبی پوســيده منتهی 
می شــود. درهايی که بســته اند و معلوم 
نيســت چه کارايــی دارند. ســاختمان 
عکاسی در طبقه دوم واقع شده است و 
برای رفتن به آنجا بايد چند پله سنگی 
نارنجی رنگ را بــاال رفت. آنچه جلب 
توجه می کند، ديوار تبله کرده و هويدا 
شدن نمای کاه گلی آن است که خبر از 
کلنگی بودن اين بنا می دهد. با رســيدن 
به پاگرد، ۲ در پيش روست يکی مربوط 
به دندانســازی اســت و ديگری عکاسی 
مفرح. در شيشــه ای عکاسی به سالن نه 
چندان بزرگی باز می شــود. اتاقی حدوداً 
۲۰ متــری کــه دورتــادورش عکس های 
قديمی محله نصب شــده است. ايستگاه 
درشــکه خيابان شــيوا، تيم فوتبال محله 
شــيوا، افتتاح موتورآب سرآسياب دوالب 
در سال ۱۳۱۲. افتتاح روزبازار محله شيوا 
و.... اينجا بيشــتر به موزه عکس می ماند 
تا عکاســی، هرچه هست ديدن هرکدام از 
اين تصاوير قديمی آن هم مربوط به چند 
دهه پيش، عالوه بــر اينکه حس قدم زدن 
در دوران گذشــته را تداعی می کند. هويت 

اصيل منطقه هم را به رخ می کشد. 

 عكاسى را 
 از پادويى شروع كردم 

قديمی بــودن عکاســی و قدمت باالی 
عکس هــا اين ذهنيت را ايجــاد می کند که 
فريدونی قريب به ۸۰ ســال داشته باشد اما 
ديدن او ما را متوجه می کند تصور اشتباهی 
داشــته ايم. عکاس قديمی، ميانســال است. 
ســال تولدش به ۱۳۳۹ برمی گــردد. به قول 
خودش خوش ذوقی و عرقــش به محله باعث 
شــده اســت عکس های ۹۰ – ۸۰ ساله را در 
آرشيو خود نگهداری کند. اما آنچه ما را مشتاق 
به مالقات با او کرده، داشــتن عکس هايی است 
کــه لحظه لحظه مبارزات انقالبی در ســال ۵۷ 
را روايــت می کند. او از اتاقی کــه در کنار آتليه 
قرار گرفته اســت و محــل بايگانی عکس هايش 

محســوب می شــود، تعداد زيادی عکس می آورد. عکس هايی 
که منظم و باســليقه در کاورهای جداگانه گذاشــته و با توجه 
به تاريخ شــان بسته بندی شــده اند. همين طور که کاورها را باز 
می کند از خودش می گويد که چطور وارد حرفه عکاســی شده 
اســت. تعريف می کند: «اصالتم به شهر خمين برمی گردد. ۱۰ 
ســاله بودم که پدرم من را به استاد جوشکار سپرد. جوشکاری 
چشــم هايم را اذيت می کرد و شب که می شد از درد به خودم 
می پيچيــدم و گريه می کردم. تا اينکــه پدربزرگم متوجه اين 
موضوع و مانع رفتم به جوشکاری شد. توسط يکی از دوستانش 
من را به عکاســی محله ســپرد. چون عاشــق نقاشی بودم از 
کار کردن در عکاسی اســتقبال کردم.» «ابراهيم هارونی» در 
عکاســی فرد قابلی بود و برای روزنامه اطالعات شــهر خمين 
عکاســی می کرد. آنقدر تبحر داشت که در تاريکی و نبود برق 
بهترين عکس ها را می گرفت. کار در مغازه هارونی را با پادويی 
شروع کردم. از آنجا که به اين حرفه عالقه زيادی داشتم خيلی 

زود فوت و فن عکاسی را ياد گرفتم.» 

 حفظ يادگار استاد 
در ويتريــن ميزش چند دوربين قديمی جلب توجه می کند 
که حداقل مربوط به ۵۰ ســال پيش هستند، شايد هم بيشتر. 
از نظر فريدونی آنها عتيقه و زيرخاکی هســتند. ذوق من برای 
ديدن دوربين فيلمبــرداری او را وادار می کند، دوربين عتيقه 
اشــرا از ويترين بيرون بياوردو از نزديک نشانم دهد. می گويد: 
«بــا اين دوربيــن فيلم های ۳ تا ۵ دقيقــه ای می گرفتم. برای 
ظهور آن به چهارراه اســتامبول می رفتم. آنها هم فيلم دوربين 
را به آلمان می فرســتادند و در آنجا رايگان ظاهر می شــد.» با 
وسواس خاصی دوربين را به جايگاهش برمی گرداند و صحبتش 

را اين گونه ادامه می دهد: «از ســال 
۵۱ ساکن تهران شــدم. برادرم در 
تهران زندگی می کــرد و من برای 
پيشــرفت به اينجا آمــدم. از همان 
زمان تاکنون در محله شيوا زندگی 
می کنم. برادرم من را به مرحوم تقی 
رياحی سپرد. صاحب عکاسی مفرح. 
اول شاگردی می کردم و بعد خودم 
استادکار شــدم. ۲۰ سال پيش هم 
مغــازه را از او خريدم.» عکس های 
قديمی که در مغازه فريدونی ديده 
است.  اســتادش  يادگار  می شــود، 
عکس هايــی از ســيزده به در در باغ 
سليمانيه، رفت وآمد مردم در دوالب 
و.... که همــه را فريدونی به خوبی 
نگهداری کرده اســت. به باور او اين 
عکس ها هويت منطقه است که بايد 

حفظ شود. 

 ثبت تاريخ انقالب 
فريدونــی کاور عکس ها را بازمی 
کند و بــه دوران انقالب اســالمی 

مــی رود. درباره تک تک عکس ها توضيــح می دهد. او خوب به 
يــاد دارد هرکدام از عکس ها در چه ســاعت و چه روزی گرفته 
و کدام خاطره را ثبت کرده اســت. می گويــد: «روزهای پيش 
از انقــالب را هيچگاه از ياد نمی برم. هر روز دوربين به دســت 
راهی خيابان های شــهر می شــدم تا از مبارزات مردم عکاسی 

کنــم.  گاه پيــش می آمد مســيری طوالنی را 
پياده روی می کردم. يادم می آيد يکبار از ميدان 
امام حســين(ع) تا ميــدان آزادی راه رفتم و 
عکاسی کردم. چه لحظه هايی را شکار کردم! » 
برای تأييــد گفته اش عکس هــای راه پيمايی 
بهمن ۵۷ را نشــان می دهد. در بين شان يک 
عکس هم مربوط به تظاهرات ســال ۵۶ است. 
فريدونی خاطرات زيادی را از ســال ۵۷ به ياد 
دارد. از اتحــاد اهالی محله شــيوا می گويد که 
دوشــادوش هم مبارزه و هر آنچه داشتند بين 
هم تقســيم می کردند. او تعريف می کند: «از 
زن و مرد و پير و جوان برای به ثمر رســيدن 
انقالب اســالمی تالش کردنــد. خيلی از آنها 
که در عکاســی من عکس انداختند در دوران 
دفاع مقدس شــهيد شــدند. يکی شان همين 
مسعود قومی، شاگرد مغازه ام بود. پسر خوب و 
دوستداشتنی محله. سر نترسی داشت. اعالميه 
امام خمينی(ره) را با دستگاه کپی مغازه تکثير 
می کرد و شب ها قبل از اينکه به خانه برود در 
منازل و مغازه هــا می انداخت.» مکثی می کند 
و ادامه می دهد: «روزهــای درگيری اهالی در 
خانه هايشان را باز می گذاشتند تا اگر گاردی ها 
حمله کردنــد تظاهرات کنندگان بتوانند مخفی شــوند. همين 
موضوع بارها برای خود من اتفــاق افتاده بود. يکبار در خيابان 
فرزانه مشــغول عکاســی بودم. چون دوربين آنالوگی بود بايد 
ديافراگم تنظيم می شــد. هميــن کار را زمانبر می کرد ناگهان 

گاردی ها متوجه شدند و دنبالم کردند. من هم فرار کردم.» 

 روزى كه شاه فرار كرد 
يکــی از عکس هايی که فريدونــی خيلی به آن عالقه دارد، 
مربوط به فرار شــاه است. عکسی پر از شوق و هياهو. جمعيت 
زيادی از مردم ســوار بر کاميون آبی رنگ در حال شعار دادن 
هســتند. می گويد: «اين عکس را از بالکن مغازه گرفتم. وقتی 
شاه رفت مردم سر از پا نمی شناختند. همه به کوچه و خيابان 
ريخته بودند و شادی می کردند.» صحبت به درازا می کشد. در 
اين حين مشتريانی هم می آيند و سفارش عکس می دهند. او 
همين طور که کار آنهــا را راه می اندازد، گفت وگو هم می کند. 
انگار خاطره ديگری يادش بيايد، ادامه می دهد: «روز ۱۹ يا ۲۰ 
بهمن بود. جمعی از مبارزان انقالبی اعالم کردند بيمارســتان 
بهادری که االن به بيمارستان مردم تغيير نام داده است نياز به 
ملحفه دارد. همراه با دوســتم راهی خيابان ها شديم. هرکسی 
هرچــه در خانه داشــت آورد. خوب در خاطرم هســت خانم 
ســالمندی گفت ملحفه ندارد اما پرده خانه را کند و به ما داد. 
در کمتر از ســاعتی کوهی از ملحفه جمــع کرديم. آنها را بار 

وانت کرديم و به بيمارستان رسانديم.» 

  کمتر کسی در منطقه ۱۴، با نام «عکاسی مفرح» بيگانه است. عکاسی قديمی محله 
شــيوا که در گنجينه اش بيش از ۱۲۰ هزار قطعه نگاتيو دارد. عکس هايی به يادگار از 
دوران گذشته که می توان گفت هرکدام از آن نگاتيوها به نوعی تاريخ ۹۰ –۸۰ سال 
پيش منطقه را روايت می کند. جمع آوری کننده آنها «احمد فريدونی» است. عکاس 
پرآوازه محله شيوا. ســراغش را از هريک از اهالی محله بگيريد، بی شک نخستين 

پاسخی که می شنويد اين است: «احمد عکاس را می گويی؟ » اما آنچه باعث شده اين 
هنرمند نامش بيشتر بر ســرزبان ها بيفتد و پای مسئوالن فرهنگی را به مغازه اش باز 
کند، داشــتن کلکسيونی از عکس های دوران انقالب اسالمی است. صحنه هايی که به 

مدد خوش ذوقی او و دوربينش خلق شده است و وقايع مهم «بهمن ۵۷» را بازخوانی 
می کند. کلکســيون عکس فريدونی حاصل زحمات۵۰ ساله او در حرفه عکاسی 
اســت. ايام دهه فجر فرصت مناسبی بود تا به مغازه قديمی «احمد عکاس» سری 

بزنيم و درباره خاطرات آن روزها با او گفت وگو کنيم. 

مژگان مهرابى

روزهاى پرتب و تاب انقالب 
به روايت عكاس قديمى محله شيوا 

گاردى ها دنبال 
من و دوربينم 

بودند

«عکاســی مفــرح» ابتــدای خيابــان داورزنی و درســت 
روبه روی بازار روز شــيوا است. يک ساختمان قديمی که 
فرسودگی اش با  اليه ای از رنگ سفيد پوشيده شده 
اســت تا کلنگی بودنش کمتر به چشم بيايد. 
در کوچکی دارد با يــک راهروی باريک که 

انتهايــش به 
می شــود. درهايی که بســته اند و معلوم 

دهه پيش، عالوه بــر اينکه حس قدم زدن 
در دوران گذشــته را تداعی می کند. هويت 

اصيل منطقه هم را به رخ می کشد. 

عکس هــا اين ذهنيت را ايجــاد می کند که 
فريدونی قريب به 

ديدن او ما را متوجه می کند تصور اشتباهی 
داشــته ايم. عکاس قديمی، ميانســال است. 

ســال تولدش به 
خودش خوش ذوقی و عرقــش به محله باعث 

شــده اســت عکس های 
آرشيو خود نگهداری کند. اما آنچه ما را مشتاق 
به مالقات با او کرده، داشــتن عکس هايی است 

کــه لحظه لحظه مبارزات انقالبی در ســال 
را روايــت می کند. او از اتاقی کــه در کنار آتليه 
قرار گرفته اســت و محــل بايگانی عکس هايش 

، با نام «عکاسی مفرح» بيگانه است. عکاسی قديمی محله 
 هزار قطعه نگاتيو دارد. عکس هايی به يادگار از 
دوران گذشته که می توان گفت هرکدام از آن نگاتيوها به نوعی تاريخ ۹۰ –۸۰ سال 
پيش منطقه را روايت می کند. جمع آوری کننده آنها «احمد فريدونی» است. عکاس 
پرآوازه محله شيوا. ســراغش را از هريک از اهالی محله بگيريد، بی شک نخستين 

پاسخی که می شنويد اين است: «احمد عکاس را می گويی؟ » اما آنچه باعث شده اين 
هنرمند نامش بيشتر بر ســرزبان ها بيفتد و پای مسئوالن فرهنگی را به مغازه اش باز 
کند، داشــتن کلکسيونی از عکس های دوران انقالب اسالمی است. صحنه هايی که به 

مدد خوش ذوقی او و دوربينش خلق شده است و وقايع مهم «بهمن ۵۷» را بازخوانی 
 ساله او در حرفه عکاسی 
اســت. ايام دهه فجر فرصت مناسبی بود تا به مغازه قديمی «احمد عکاس» سری 

گاردى ها دنبال 
من و دوربينم 

اين عكس 
مربوط به اواخر 

دهه 40 است كه 
ايستگاه درشكه در 

خيابان شيوا را 
نشان مى دهد.

ميوه فروشى هاى 
دوره گرد محله شيوا 

در دهه 40

ايجاد 
موتورآب روى 

قنات سليمانيه كه با 
حمايت مرحوم گيوى 

در سال 1312 
انجام شد.

حال و هواى روزهاى 
انقالب اسالمى در 

محله شيوا

حضور قشرهاى 
مختلف ساكنان محله 
در روزهاى انقالب 

اسالمى

روزهاى پيش از پيروزى 
انقالب اسالمى را هيچ گاه از 
ياد نمى برم؛ هر روز دوربين 
به دست راهى خيابان هاى 
شهر مى شدم تا از مبارزات 

مردم عكاسى كنم. گاه پيش 
مى آمد مسيرى طوالنى را 

پياده روى مى كردم. يادم 
مى آيد يكبار از ميدان امام 
حسين(ع) تا ميدان آزادى 
راه رفتم و عكاسى كردم. 

چه لحظه هايى را شكار 
كردم! 

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى
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13  8  4 مناطق  در محله

بلوار استقالل را که به طرف شرق تا انتها برويد، 
به سه راهی خيابان اســتخر می رسيد، راه چهارمی 
وجود ندارد؛ چون در مقابلتان زمين بايری اســت 
که با علف های هرز و خشــک پوشيده شده و يک 
گودال و ســاختمان نيمه کاره را در دل خود جا داد 
است. شناسنامه اش تابلوی کوچکی است که رويش 
نوشته شده «خبرگزاری ايرنا»، برای همين محلی ها 
بــه آن زمين خبرگزاری می گويند؛ زمينی که برای 
اهالی خبرها و خاطرات خوشــی به همراه نداشته 
اســت. «مجيد دباغ» پيرمرد ۶۵ ساله و از ساکنان 
قديمی محله می گويد: «حدود ۴۰ سال پيش اينجا 
همه بيابان بــود، اما کم کم اهالی آمدند، زمين ها را 
خريدند و ســاختند و همه جا آباد شــد، فقط ماند 
اين چند هکتار زمين، که فقط يک تابلوی کوچک 
در آن کاشــتند و رفتند.» دباغ نفسی تازه کرده و 
می گويد: «البته حدود ۱۵ سال پيش در اين زمين 
گودبرداری کردند، آهن ريختند و گفتند می خواهند 

خانه يا چاپخانه بسازند، ما هم خوشحال شديم که 
باالخره زمين سروســامان می گيرد، اما اوضاع بدتر 
شــد. چون گود را کنده و نيمه کاره رها کردند. آن 
اوايل اين خيابان روشنايی درستی هم نداشت، زمين 
و گود هم حصارنداشت، يادم است چندين بار اهالی 
به داخل گودال افتادند، يکی شان پسرعموی خودم 

بود که افتاد و پايش شکست.»

اين جا پاتوق معتادها شده است 
ضلع غربی زمين خبرگزاری به خيابان اســتخر 
محدود می شــود. در ضلع شــمالی آن هم رديف 
ساختمان های مسکونی کوتاه و بلند ديده می شود 
که سهم ساکنانشان از چشم انداز محلی اين زمين 
متــروک و چاله هــای دود گرفته از آتش اســت. 
«فروغ پناهی» که از ۱۰ ســال پيش در يکی از اين 
ساختمان ها زندگی می کند، می گويد: «وقتی ما اين 
خانه را خريديم، صاحب بنگاه و همســايه ها گفتند 

  مدتی اســت که مسئوالن شــهری درباره گودهای ناايمن رها شــده در شهر هشدار 
می دهند؛ گودهايی که قرار بوده از دل آنها ســاختمان های بلند قد بکشد، اما به هردليل 
پروژه ساخت وســاز در بدو شروع، متوقف شده و حاال از آن ساختمان های بزرگ فقط يک 
گودال مانده اســت. گرچه اين روزها نگاه مديران شهری اغلب به گودال های پرخطر مرکز 
شــهر و محله های پر رفت وآمد است، اما در شمال شــرق پايتخت هم کم نيستند گودها 
و زمين هايی که بيش از يک دهه اســت وسط بافت مســکونی رها و بالی جان همسايه ها 
شده اند. گود و زمين معروف به «خبرگزاری» در محله کوهسار يکی از آنهاست. زمينی که 
سال ۸۶ با هدف ساخت مجتمع مسکونی برای کارکنان يکی از خبرگزاری ها گودبرداری و 
بالتکليف رها شــده و حاال ۱۳ سال است که مثل يک وصله ناجور در وسط بافت مسکونی 

محله کوهسار توی ذوق می زند.  

پريسا نورى

اعتراض اهالى كوهسار به بالتكليفى 
گود و زمين متروك محله

زمين خبرگزارى خبرساز شد!

قرار اســت در اين زمين، چند مجتمع مســکونی 
ساخته شود، هر چند نگران سروصدای کارگاه های 
ســاختمانی بوديم اما به خودمان دلداری می داديم 
که کار تمام می شــود و زمين سروسامان می گيرد 
اما هيچ وقت ساخت وســاز نشد. حاال وضع زمين به 
قدری بد شــده که می گوييم حاضريم سروصدا را 
تحمــل کنيم فقط کاش اينجا را زودتر بســازند.» 
او به گودال های ســياه و ساختمان نيمه کاره وسط 
زمين اشــاره کرده و می گويــد: «اينجا زباله دانی و 
پاتوق معتادها و کارتن خواب ها شــده است. آنها به 
اينجا می آيند و وقتی هواســرد اســت آتش روشن 
می کنند و زباله و ضايعات را می ســوزانند. اطرافش 
هم همين طور که می بينيد پر از ســرنگ و وسايل 
مصرف موادمخدر است. از بخت بد پنجره آشپزخانه 
و پذيرايی خانه ما هم درست رو به اينجا باز می شود، 
برای همين هميشه پرده را می کشيم، وقتی مهمان 
به خانه مان می آيد از اين منظره خجالت می کشيم. 
کاش زودتر اينجا را بسازند يا حداقل شهرداری آن را 

تبديل به فضای سبز يا مکان تفريحی کند.» 

تكليف زمين را روشن كنيد 
هر چند گــودی که در 
وســط زمين است، چندان 
عميــق نيســت و خطراتی 
مانند رانش زمين يا ريزش 
محله  اطراف  ساختمان های 
را تهديــد نمی کنــد، اما به 
فضای بی دفاع شهری تبديل 
شــده و مشــکالت زيادی 
برای اهالی بــه وجود آورده 
محمدی»  «اميــد  اســت. 

دبير شــوراياری محله کوهسار با تأييد اين موضوع 
درباره پيگيری مشکالت زمين خبرگزاری می گويد: 
«بارها مشــکالت اين زمين و گود رها شده در آن 
را با شهرداری در ميان گذاشتيم اما 
جواب شــنيديم که اينجا متعلق به 
خبرگزاری اســت و مالک خصوصی 
دارد و شــهرداری دربــاره آن هيچ 
مســئوليتی ندارد.» محمدی در ادامه به نرده های 
ســبز رنگی که تا نيمه امتداد پيــدا کرده و زمين 
را از خيابان اســتخر جدا کرده اند اشــاره می کند و 
می گويد: «چند سال پيش شــهرداری اين نرده ها 
را نصب کرد ولی معتادها بخشــی از آن را کنده اند 
و به راحتی وارد زمين می شــوند.» دبير شوراياری 
محله که معتقد اســت با نرده گذاشــتن يا حتی 
ديوارکشــيدن مشکل حل نمی شود، ادامه می دهد: 
«بايد تکليف اين زمين مشــخص شــود يا در آن 
ساخت وساز انجام شــود و يا به فضای سبز تبديل 
شود و زير نظر شهرداری اداره شود.» حرف هايش به 
اينجا که می رســد نگاهی به اطراف زمين می اندازد 
و ديوار آجری فرســوده جنوب زمين را نشــانمان 
می دهد و می گويد: «اين ديــوار مخروبه و قديمی 
اســت و با وزش باد شديد، آجرهايش فرو می ريزد 
و به ماشين های عبوری خسارت می زند.» محمدی 
در ادامه می افزايد: «در آخرين جلسه که با شهردار 
منطقه داشتيم گفتند طبق مصوبه ای قرار است در 
بخشــی از زمين خبرگزاری ادامه بلوار استقالل به 
ســمت شرق ساخته شــود و تا خيابان بختياری و 
رجايی امتداد يابد، اميدوارم که اين موضوع به زودی 

اجرايی شود و در حد مصوبه باقی نماند.» 

مشكالت رفع مى شود
مشــکالت مربوط بــه زمين خبرگــزاری را با 
شهرداری منطقه در ميان می گذاريم و نتيجه آخرين 
تصميمات اخذ شده پيرامون آن را جويا می شويم. 
روابط عمومی شــهرداری با تأييد مصوبه شهرداری 
برای ســاخت امتداد بلوار اســتقالل می گويد: قرار 
شده بخشی از زمين برای افزايش دسترسی محله 
در اختيار شهرداری قرار بگيرد و در آن امتداد بلوار 
استقالل ساخته شــود، با اين کار هم شبکه معابر 
محله توسعه پيدا می کند و هم مشکالت زمين باير 

رفع می شود.» 

اميد محمدى
دبير شورايارى محله 

كوهسار

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

هم محله اى

هنر باعث توانمندى 
هنرمند مى شود

سفالگری يکی از هنرهای اصيل و قديمی 
ايرانی اســت که در عصر حاضر هم طرفداران 
خودش را دارد. اين هنر پيشــينه کهنی دارد 
وهنوز هــم از جايگاه ويــژه ای در جامعه ما 
برخوردار است. «زکيه صفری» يکی از بانوانی 
است که از ۶ سال پيش به اين حرفه رو آورده 
و آن را وسيله ای برای آرامش فکری خودش 
می داند. می گويد: «چند سالی است کالس های 
آموزش سفالگری در مراکز فرهنگی و هنری 
شهر برگزار می شــود. کودکان عالقه زيادی 
به ســفالگری دارند و اين هنر در ايده پروری 
آنها تأثير زيــادی دارد.» به باور اين هنرمند، 
يادگيری هنر باعث کشف استعدادها و توانمند 

بانوان  خالقيت  شــدن 
می شــود. او خودش ۶ 
سالی می شــود در کنار 
ميناکاری  ســفالگری، 
روی ظروف ســفالی را 
انجام می دهد. می گويد: 
زيادی  تمرکز  کار  «اين 
اوقــات  و  می خواهــد 
فراغــت را پر می کند.» 

او توصيــه می کند، بانوان چه شــاغل و چه 
خانه دار بهتر است هنری را دنبال کنند. چراکه 
معتقد اســت، کارهای هنری اگر درآمدزايی 
چشــمگيری نداشته باشند اما فرد را توانمند 
می کنند. شايد بعضی از بانوان فضای کوچک 
آپارتمانی را مانع برپا کردن وسايل سفالگری 
در خانه بدانند. البته حق دارند اما صفری راه 
ديگری پيشنهاد می دهد و آن ميناکاری روی 
ســفال اســت. می گويد: «کوزه يا ظرف های 
ســفالی را می توان تهيه کرد و با رنگ آميزی 
روی ايــن ظــروف به آنها نقــش و نگار زيبا 
بخشيد. قيمت کوزه ها چند برابر می شود.» او 
در پارکينگ خانــه اش کوره ای ايجاد کرده تا 
بتواند ســفال های رنگ آميزی شده را پخته و 

برای فروش به بازار عرضه کند.» 

خانه او همين نزديکی هاســت؛ بزرگراه شــهيد 
محالتی، کمــی بعد از خيابان ۱۷ شــهريور. البته 
خانه که نه، بهتر است بگوييم، نگارخانه يا شايد هم 
موزه. فضای نســبتًا بزرگ پارکينگ خانه را تبديل 
به نمايشگاهی کرده که بيشترين بازديدکنندگانش 
اهل خانه و دوست و آشنا هستند. دور تا دور ديوارها 
پر از ظرف ها و تابلوهای ســفالينی است که رنگ و 
طرح شــان با دل بازی می کند. باورش سخت است 
اما همه آنها کار دســت مردی است که بيش از ۸۰ 
سال عمر دارد. او به رغم کهولت و سالخوردگی هنوز 
هم خود را قبراق نگه داشته و سعی می کند با خلق 
آثار گلی، روز و شــبش را سپری کند. اتاق کارش 

است.  پارکينگ  انتهای 
گوشه اتاق کيسه های 
انواع  و  خــاک رس 
رنگ هايــی که خود 
درســت کرده ديده 
قول  بــه  می شــود. 
خــودش از کودکی 

وارد اين عرصه هنری شده و ۷۵ سالی می شود که 
با گل سروکار دارد. از خودش می گويد: «پدرم نجار 
بود اما دوست داشت حرفه کاشيکاری را ياد بگيرم. 
من را به حســين آقا ابراهيم دوســت صميمی اش 
سپرد تا حرفه ای ياد بگيرم. آن زمان ۶ سال داشتم. 
صبح ها قبل از مدرســه به مغــازه می رفتم و آب و 
جارو می کردم. تا اســتادم بيايد. بعد هم دوان دوان 
به مدرســه می رفتم و سرکالس درس می نشستم. 
مدرسه هم که تعطيل می شد راهی مغازه می شدم. 
در واقــع پادويــی می کردم. همزمان شــدن کار و 
تحصيل برايم سخت بود، برای همين دوره ابتدايی 
را به جای ۶ ســال در ۹ ســال به پايان رســاندم. 
تحصيالتم را تا دوره ســيکل ادامه داده و بعد از آن 

ترک تحصيل کردم.»

بدون وضو كار نمى كنم
آقای مدنی مرد کم حرفی است. ترجيح می دهد 
بيشتر در دنيای خودش ســير کند. به زحمت راه 
می رود. خودش را به روشويی گوشه اتاق می رساند 
و وضو می گيرد. اســتاد عادت ندارد بدون طهارت 
به گل دســت بزند. معتقد است بدون وضو 
برکت روزی اش کم می شود. دست هايش 
را با پارچه سفيدی که به ديوار آويزان 
کرده خشــک می کند. درســت زير 
قاب عکس پسر شهيدش؛ «شهيد 
جــوان ۱۶  مدنی»  محســن 
عمليات  در  که  ســاله اش 
کربالی ۸ شــهيد شــد. 
روی چهارپايــه چوبی اش 
بــا  را  گل  و  می نشــيند 
دقــت ورز می دهــد. می گويد: 
بــود.  خبــره  کارش  در  «اســتادم 
دست هايش واقعًا معجزه می کرد. وقتی 
که فوت کرد، هنرش را من دنبال کردم. 
مغازه نجاری که از پدرم به يادگار مانده 
بود را تبديل به کارگاه سفالگری کردم. 
برای اينکه بتوانم آثار زيبايی درســت کنم، 

شروع به رنگ سازی کردم. البته کار راحتی نبود. بايد 
اکسيد فلزات يا ســنگ معدنی را با حرارت تبديل 
به خاک می کردم و روی رنگ ها امتحان می کردم.» 
انگار علم کيمياگری می داند. او دانشگاه نرفته اما در 

خلق رنگ تبحر خاصی دارد. 

قاسم زاغى استادم بود
مدنــی، در طراحی هم کم نظير اســت. به قول 
خودش اين هنر را از ابوالقاســم زاغــی ياد گرفته 
است. تعريف می کند: «ابوالقاسم مرد با خدايی بود 
اما مرام لوطی گری داشــت. با اينکه سواد خواندن و 
نوشتن نداشت اما از برخی مهندس های شهر بهتر 
طراحی می کرد. يکی از کسانی بود که گنبد حضرت 
ابالفضل(ع) را ساخته اســت. وقتی خواست از دنيا 
برود همــه طرح هايش را به مــن داد و گفت اينها 
نزد تو امانت. کســی قدر اين طرح ها را نمی داند.» 
اســتاد مدنی گاهی با گل خطاطــی هم می کند. 
بيشتر خط ثلث و کوفی می نويسد. اما اگر سفارش 
کارش خط نستعليق باشد از خوشنويس های محله 
کمک می گيرد. می توان گفت، نوعی ابداع کننده کار 
برجســته روی کاشی و سفال است. با دقت خاصی 
روی کاغذ «ياعلی» می نويســد بعد آن را روی گل 
می گــذارد. با دســت آن را طراحی می کند و نقش 
نوشــته شده را مهيای گذاشــتن در کوره می کند. 
کوره در زيرزمين خانه اســت. برای رفتن به آن جا، 
پله های زيادی را پايين می رود و من هم به دنبالش. 
می گويد: «کوره را خودم درســت کردم. به ســبک 
سنتی. ساعت ها در زيرزمين رنگ ها را با هم مخلوط 
کردم تا توانســتم رنگ خوبی بسازم. ريه ام به دليل 
گرد فلزات آسيب ديده است.» گرمای زيرزمين در 
هوای سرد کالفه کننده است چه برسد به تابستان. 
نقش «ياعلی» را در کوره می گذارد و راه رفته را باز 

می گردد. 

اهل برگزارى نمايشگاه نيستم
صحبت های ما به انتها می رســد و ســؤالی که 
کنجکاوی ام را تحريک کرده می پرســم. اينکه چرا 
استاد آثارش را در نمايشگاه نمی گذارد؟ اصًال مشتری 
برای خريد آثارش به اينجا می آيد؟ پاســخ می دهد: 
«کســی که اهل هنر باشــد اينجا را پيدا می کند و 
سفارش کار هم می دهد. من اهل برگزاری نمايشگاه 
نيستم. همه چيزهايی که درست کرده ام برای شادی 
دل خودم است.» بعد ادامه می دهد: «دوران جوانی 
محراب مساجد را کاشيکاری می کردم. طرح های زيبا 
استفاده می کردم. ســر در و محراب مساجد قيام و 
شــهدا را خودم درست کردم.» بعد انگار در ذهنش 
به دنبال چيزی باشد لحظه ای تأمل کرده و می گويد: 
«بيش از ۶۰۰ حسينيه و مسجد و امامزاده در جای 

جای ايران را کاشيکاری کرده ام.» 

  خانه اش بيشــتر به موزه می ماند تا جايی برای ســکونت. در و ديوار آن پر از تابلوهای خوش رنگ 
و لعاب ســفالينی اســت که خودش خلق کرده؛ رنگ به رنگ و نقش به نقش. ديدن اين همه زيبايی 
به چشم روشنی می بخشــد و به روح جال. استاد کاشی ســاز محله ما سال هاست تابلوهای سفالين 
می سازد. از وقتی کودکی ۸ ـ ۹ ســاله بوده تا االن که بيش از ۸۰ سال از خدا عمر گرفته است. «سيد 
حســين مدنی» هنرمندی است که از هر انگشتش که نه از  بند بند انگشتانش هنر می بارد. اما به همان 
اندازه که هنرآفرينی می کند، ساکت و بی ادعاست. استاد کاشی ساز قيل و قالی ندارد. در خانه باصفای 
خــود کارگاهی برپا کرده و همان کنج کوزه و ظــرف و تابلوهايی خلق می کند که مصداقش در کمتر 

نمايشگاهی ديده می شود. ساعتی را مهمان او شده و پای صحبتش نشستيم.   

مژگان مهرابى 

استاد كاشى ساز
 هم محله اى 600 مسجد

 و حسينيه را كاشيكارى كرده است

كيميـاگرى بـا خـاك
دريچه

به نمايشگاهی کرده که بيشترين بازديدکنندگانش 
اهل خانه و دوست و آشنا هستند. دور تا دور ديوارها 
پر از ظرف ها و تابلوهای ســفالينی است که رنگ و 
طرح شــان با دل بازی می کند. باورش سخت است 
اما همه آنها کار دســت مردی است که بيش از ۸۰

سال عمر دارد. او به رغم کهولت و سالخوردگی هنوز 
هم خود را قبراق نگه داشته و سعی می کند با خلق 
آثار گلی، روز و شــبش را سپری کند. اتاق کارش 

است.  پارکينگ  انتهای 
گوشه اتاق کيسه های 
انواع  و  خــاک رس 
رنگ هايــی که خود 
درســت کرده ديده 
قول  بــه  می شــود. 
خــودش از کودکی 

سپرد تا حرفه ای ياد بگيرم. آن زمان 
صبح ها قبل از مدرســه به مغــازه می رفتم و آب و 
جارو می کردم. تا اســتادم بيايد. بعد هم دوان دوان 
به مدرســه می رفتم و سرکالس درس می نشستم. 
مدرسه هم که تعطيل می شد راهی مغازه می شدم. 
در واقــع پادويــی می کردم. همزمان شــدن کار و 
تحصيل برايم سخت بود، برای همين دوره ابتدايی 
۶را به جای ۶را به جای ۶ ســال در ۹ ســال به پايان رســاندم. 
تحصيالتم را تا دوره ســيکل ادامه داده و بعد از آن 

ترک تحصيل کردم.»

بدون وضو كار نمى كنمبدون وضو كار نمى كنم
آقای مدنی مرد کم حرفی است. ترجيح می دهد 
بيشتر در دنيای خودش ســير کند. به زحمت راه 
می رود. خودش را به روشويی گوشه اتاق می رساند 
و وضو می گيرد. اســتاد عادت ندارد بدون طهارت 
به گل دســت بزند. معتقد است بدون وضو 
برکت روزی اش کم می شود. دست هايش 
را با پارچه سفيدی که به ديوار آويزان 
کرده خشــک می کند. درســت زير 
قاب عکس پسر شهيدش؛ «شهيد 

جــوان  مدنی»  محســن 
عمليات  در  که  ســاله اش 

کربالی ۸
روی چهارپايــه چوبی اش 
بــا  را  گل  و  می نشــيند 
دقــت ورز می دهــد. می گويد: 
بــود.  خبــره  کارش  در  «اســتادم 
دست هايش واقعًا معجزه می کرد. وقتی 
که فوت کرد، هنرش را من دنبال کردم. 
مغازه نجاری که از پدرم به يادگار مانده 
بود را تبديل به کارگاه سفالگری کردم. 
برای اينکه بتوانم آثار زيبايی درســت کنم، 

بانوان  خالقيت  شــدن 

سالی می شــود در کنار 
ميناکاری  ســفالگری، 
روی ظروف ســفالی را 
انجام می دهد. می گويد: 

زكيه صفرى 
 سفالگر محله ابوذر 

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
حسنى
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ساكنان بخشى از محله 
از نبود امكانات ابتدايى  زندگى شهرى گاليه دارند

خيابـان دنـا
نه پياده راه دارد 

نه تيرچراغ برق

شهردار ناحيه ۹ اعالم کرد

رفع مشكالت خيابان دنا 
در صورت تأمين اعتبار 

خيابان دنــا در محله کوهســار و محدوده 
شــهرداری ناحيــه ۹ منطقه۴ قــرار دارد که 
مشــکالتش را با شــهردار ناحيــه ۹ در ميان 
گذاشــتيم. «محمد احمدلو» می گويد: «طرح 
ســاماندهی پياده روســازی و مناسب ســازی 
خيابان ۲۴۴ را در دستور کار داريم در صورت 
اجرايی شدن همه اين مشکالت حل می شود. 
چون در اين طرح پس از پياده روسازی که در 
خيابــان ۲۴۴ انجام خواهد شــد، فرعی  نظير 
خيابان دنا هــم بی بهره نمی ماند.» او می افزايد: 
«ايــن موضوع در برنامه ما قرار دارد و کارهای 
آن انجام شده اســت. درصورت تأمين اعتبار، 
ســال آينده اين طرح آغاز خواهدشــد. چون 
خيابــان ۲۴۴ يــک خيابان عريض اســت و 
بايد همزمان و با بودجه مناســب اقدامات آن 
انجام شود، پياده روســازی اينجا هم به صورت 
يک پروژه يکپارچه و همراه با مناسب ســازی 
باغچه ها، جوی ها و... اجرا خواهدشد.» او ادامه 
می دهد: «نبود تير چراغ برق و خاموشــی معبر 
را هم بايد اداره برق پيگيری کند چون تأمين 

روشنايی گذرها به عهده اين اداره است.»

زنده گيرى مستمر سگ ها
حضور ســگ های ولگرد يکی 
ديگر از مشــکالت عابران خيابان 
دنا اســت کــه شــهردار ناحيه۹ 
دو  «در  می گويــد:  دراين بــاره 
هفته گذشــته ما به طــور ممتد 
طرح زنده گيری ســگ ها را اجرا 
کرده ايــم. به دليــل نزديکی اين 
محــدوده بــه جنــگل و فضای 
اطــراف، ميــزان حضور  عمومی 
سگ ها و جمع آوری ما خيلی زياد است. چون 
اگر آنها جمع آوری نشــوند، ميــزان جمعيت 
بيشتر می شــود. اما جمع آوری نيازمند رعايت 
پروتکل های خاصی است که ما مستمر اين کار 
را انجام می دهيم. مردم هم در صورت مشاهده 
ســگ می توانند با ۱۳۷ تماس بگيرند اما وقتی 
نيروهای ما به آنجا می رسند، سگ اعالم شده 
در محل موجود نيســت چون در حرکت است. 
فقط در صورت داشــتن کلونی ها همان موقع 
می تــوان جمع آوری کــرد.» او می افزايد: 
«اين معضل در زمســتان مضاعف شده 
به دليل مباحث انسان دوســتانه مردم 
به آنها غــذا می دهند و همين باعث 
عادت کردن ســگ ها بــه محدوده 

می شود.»

مردم زباله نريزند
زباله های  وضــع  درباره  احمدلو 
کنــار گذر عابران پيــاده نيز معتقد 
است: «ما روزانه دست کم ۳بار زباله ها 
را جمع آوری می کنيم و نگهداشت روز 
هم داريم اما حجم ريزش زباله زياد است 
و مردم بايد رعايت کنند و زباله های خود را 
در پياده رو تخليه نکند. رفع اين مشکل نيازمند 
مشارکت بيشتر مردم اســت. اگر می خواهيم 
وضع بهتر شده بايد من شهروند اين موضوع را 
رعايت کنند و زباله در دســتانم را کنار خيابان 
رهــا نکنــم.» او تأکيد می کند: «بــا اين حال 
روند پيشــرفت خيابان تدريجی و خوب است 
و ما تالش می کنيم اين مشــکالت هم برطرف 

شود.»

پاسخ مسئوالن

محمد احمدلو
شهردارى ناحيه 9 

منطقه4

نيروهای ما به آنجا می رسند، سگ اعالم شده 
در محل موجود نيســت چون در حرکت است. 
فقط در صورت داشــتن کلونی ها همان موقع 
می تــوان جمع آوری کــرد.» او می افزايد: 
«اين معضل در زمســتان مضاعف شده 

را جمع آوری می کنيم و نگهداشت روز 
هم داريم اما حجم ريزش زباله زياد است 
و مردم بايد رعايت کنند و زباله های خود را 
در پياده رو تخليه نکند. رفع اين مشکل نيازمند 
مشارکت بيشتر مردم اســت. اگر می خواهيم 

معاون بهره برداری منطقه 
برق تهرانپارس: 

روشنايى خيابان دنا را 
بررسى مى كنيم

مشکالت نبود روشــنايی در خيابان دنا را از منطقه برق 
معاون  پيگيری کرديم. مهنــدس «ذوالفقاری»  تهرانپارس 
بهره برداری منطقه برق تهرانپــارس دراين باره می گويد: 

«تأمين روشــنايی داخل شــهرک با ما نيست اما در 
خيابان های بيرون در صورت وجود شبکه، روشنايی 

را تأمين می کنيم. با اين حال کارشناسان ما 
ســريعًا از محل بازديد و موضوع را 

بررسی می کنند.» 

 تردد دشوار عابران پياده
همين که از ورودی شــهرک های سپه شهر و الغدير بيرون می آيند، 
امتداد مسير  ترددشان به بن بست می رســد و بايد وارد خيابان شوند. 
زنــان و مردان پير و جوانی که مجبورند جان خود را به خطر بيندازند 
و قوانيــن را زير پا بگذارنــد و از کنار خودروها و حتــی از ميان آنها 
عبور کنند. «زهرا عمويی» يکی از ســاکنان شهرک سپه شهر با گله از 
اين وضع می گويد: «شــما در اين خيابان پياده رو می بينيد؟! وقتی ما 
پياده از شهرک بيرون می آييم، راهی جز عبور از وسط خيابان نداريم. 
هر دو ســمت خيابان دنا، چه سمت مجتمع مسکونی سپه شهر و چه 
سوی شهرک الغدير، گذر عابرپياده ندارد. البته سمت ديوارهای شهرک 
الغدير باز يک گذر خاکی و چند قدمی آسفالت باريک برای  تردد هست 
اما سمت ديوارهای فنسی سپه  شهر، اين مسير هم وجود ندارد. ما بايد 
وسط خيابان راه برويم که در زمستان و هنگام بارندگی وضع  تردد برای 
عابران پياده بسيار دشوارتر می شود.» او می افزايد: «حتی رانندگان هم 
بايد خيلی حواسشــان به حضور مردم باشد که با آنها تصادف نکنند. 
چون همزمان با تاريک شــدن اگر عابری لباس تيره به تن داشته باشد 
و از اينجــا گذر کند، ديده نمی شــود و برای رانندگان هم  تردد عابران 
از وســط خيابان دردسرساز می شــود. حتی بعد از عبور از اين خيابان 
هم عابران پياده ســردرگم يافتن يک راه اختصاصی برای خودشان در 

خيابان ۲۴۴ هستند.» 

 هراس از تاريكى معبر
ورودی اصلی مجتمع  مسکونی سپه شهر با بيش از ۶۰۰ واحد و شهرک 
الغدير با بيش از ۴۰۰ واحد در خيابان دنا قرار دارد که دســت کم نيمی 
از ساکنان آنها هر روز اين مسير را پياده طی می کنند. ساکنان بيش از 
هزار واحدمسکونی خيابان دنا، دل خوشند به تأمين ابتدايی ترين امکانات 
شــهری در خيابان منتهی به محل زندگی شان. يکی ديگر از مشکالت 
آنها تاريکی معبر و نبود روشنايی در اينجا است. «مريم خواجوی» يکی 
از ساکنان محدوده هم دراين باره می گويد: «نبود تيرچراغ برق در خيابان 
دنا،  تردد اهالی به ويژه بانوان را دشــوار کرده است. وقتی از محل کار به 
خانه بر می گرديم و در تاريکی به اينجا می رســيم، بايد با ترس و دلهره 
خود را به ورودی شهرک  برسانيم. ما نمی توانيم به خيال راحت از اينجا 
بگذريم. حتی پياده راه منتهی به اينجا از خيابان عريض ۲۴۴ هم تاريک 
و خاکی اســت و در کل همه اين مســير را بايد بــا هراس طی کنيم. 
چرا مسئوالن روشــنايی اين محدوده را تأمين نمی کنند و سراسر اين 
خيابان يک تيرچراغ برق ندارد؟ » همچنين «علی رمضانی» يکی ديگر 
از ساکنان با تأييد صحبت های همسايه  خود دراين باره می افزايد: «برخی 
هم از وضع تاريکی اين خيابان سوء استفاده و با توقف در اينجا مشکالت 
جانبی برای مردم ايجاد می کنند. اگر تيرچراغ برق دســت کم در وسط 
خيابان دنا نصب شود، هم عابران با امنيت بيشتر رفت وآمد می کنند، هم 

متخلفان گذرشان به اينجا نمی افتد.»

 ترس از سگ ها
صدای تنفس متفاوتی را که پشت سرش می شنود، قدم هايشان 
را دوتا يکی و تندتر می کند، بانوی جوان وقتی سگی را که با فاصله 
چند قدمی از او قرار دارد، می بيند، رنگ از رخش می پرد و وقتی از 
او می خواهيم چند دقيقه ای بايستد، می گويد: «ببخشيد، نمی توانيم 
و از اين ســگ  می ترســم.» و خود را هراســان به نگهبانی شهرک 
می رســاند و کمی آرام می گيــرد و به ســمت بلوک های مجتمع 
می رود. عابر ديگری که از ديــدن اين صحنه خنده اش گرفته جلو 
می آيد و می گويد: «ما به اين ســگ ها عادت کرده ايم. حتی داخل 
شهرک چندين روباه هم شب ها  تردد دارند و دنبال غذا می گردند. 
امــا بســياری از خانم ها و کودکانــی که همراه مادرانشــان از 
اينجا عبــور می کنند، معمــوًال از ديدن تعداد زياد ســگ در اين 
حوالی هراســان می شــوند. چندين بار برای خودم پيش آمده آنها 
را تا ورودی بلوک هايشــان همراهی کرده ام تا از ســگ  نترسند.» 
«ســينا ســپهری» می افزايد: «بعضی از مردم در خيابان دنا برای 
 ســگ ها غذا می ريزند و حتی برخی زباله هايشــان را در اينجا رها 
می کنند و همين موضوع موجب تجمع ســگ  و روباه می شــود. به 
نظر من گروه های زنده گيری ســگ ها بايد هر روز و در ساعت های 
مختلف به اينجا ســر بزنند و هم به اين حيوانات کمک کنند و هم 

مردم را از ترس نجات دهند.» 

 نبود راه عبور و گذر خاكى زباله دار
مشکالت ساکنان خيابان دنا به اينها محدود نمی شود و عابران پياده 
در امتداد مســير وقتی از خيابان دنا، به خيابان اصلی ۲۴۴ می رســند، 
آنجا هم با چالش ديگری مواجه می شــوند. «احمد جاللی» يکی ديگر 
از ســاکنان اينجا دراين باره می گويد: «کال راه  تردد عابرپياده از خيابان 
بختياری به بعد تا شهرک شهيد بهشتی در اينجا وجود ندارد. فقط در 
يک ســمت آن هم حدفاصل خيابان های بختياری تا دنا، گذری وجود 
دارد که با گاردريل از خيابان جدا شــده و يــک محدوده باريک آن را 
اخيراً آســفالت کرده اند (جنب ديوارشمالی شهرک الغدير) که حتی دو 
نفر از کنار هم نمی توانند همزمان از روی مســير آســفالته عبور کنند. 
اين مسير محدود هم مملو از زباله های ريز و درشت است و سمت ديگر 
خيابان ۲۴۴ هم از شهرک شهيد بهشتی تا خيابان بختياری، کال پياده رو 
نــدارد و مردم مجبورند از کنار خيابان و خودروهايی که با ســرعت از 
اينجــا می گذرند، عبور کنند.» او می افزايد: «اوضاع در روزهای بارانی و 
برفی وخيم تر  می شود و عابران پياده از حرکت خودروها خيس و آلوده 
می شــوند. انگار اينجا جزو محدوده شهری نيست.» در گذر نيمه خاکی 
و آســفالته حدفاصل خيابان های بختياری تا دنا، انواع زباله از ماسک و 
دستکش يکبارمصرف گرفته تا بطری آب ميوه و سرنگ و... ديده می شود 
و عابران مجبورند در کنار اينها و حتی روی زباله هايی که اليه های خاک 

بخشی از آنها را پوشانده و جزئی از اين گذر شده ،  تردد کنند. 

 مسافران بى سرپناه اتوبوس
در نزديکی خيابان دنا و حوالی ســطل زباله مکانيزه، تابلوی زردرنگ نشانگر 
ايســتگاه اتوبوس نصب و روی آسفالت خيابان هم با رنگ زرد، ايستگاه اتوبوس 
نوشــته شده است. ايستگاه اتوبوس ســپه شهر ســرپناه ندارد ومسافران کنار 
خيابان می ايســتند. «رضا يوسفی» يکی از اهالی دراين باره می گويد: «ايستگاه 
اتوبوس ســپه شــهر، محدود به همين خط کشی زردرنگ اســت و افرادی که 

می خواهند در اين ايســتگاه بايستند، بايد در گرما و سرما 
کنار خيابان منتظر بمانند. از اينجا تا ايستگاه 

پايانی خط شهرک شــهيد بهشتی به 
مترو علم صنعت که تنها وســيله 

نقليــه عمومی ايــن محدوده 
است، دســت کم ۴ ايستگاه 

و خيلی  دارد  وجود  ديگر 
به  مســافران  وقت هــا 
کنار  در  ايستادن  جای 
رســيدن  تا  خيابــان 
را  مســير  اتوبــوس، 
پياده طی  می کنند که 
خطرناک اســت. چون 
وجود  پياده رو  اينجا  در 

می افزايــد:  او  نــدارد.» 
«همچنين تاکسی عمومی 

هم در اينجا  تردد ندارد و ما 
برای  از خودروهای گذری  بايد 

رفت وآمد اســتفاده کنيم. قبًال بنر 
ايجــاد يک خط تاکســيرانی از خيابان 

شــهيد رجايی تا ايســتگاه مترو علم و صنعت 
را در درب جنوبی شــهرک ســپه شــهر نصب کردند که هر وقت رفتيم، آنجا 
تاکســی نبود و با ماشين های گذری رفت وآمد کرديم. اکنون آن بنر هم وجود 
ندارد و از تاکســی هم خبری نيســت و تا رســيدن به فلکه های تهرانپارس يا 
ميدان نوبنياد دســت کم بايد ۲ خودرو سوار شويم.» ساکنان بيش از هزار واحد 
مســکونی خيابان دنا، منتظرند ابتدايی ترين مشکالتشان در خيابان منتهی به 

محل سکونت شان رفع و آرامش به آنها هديه شود. 

مهم ترين مشكالت 
خيابان دنا

نبود مســير پيــاده رو در  خيابان دنا 1

تاريکــی معبر دنــا و نبود  تيرچراغ برق2

نبود مسير رفت وآمد عابران  در خيابان ۲۴۴شرقی 3 پياده 
تا شهيد  بختياری  حدفاصل خيابان 

رجايی در دو سوی خيابان

جوالن ســگ های ولگرد و  روباه در محدوده شهرک ها4

فنس های  نازيبــای  منظر  مســکونی 5 مجتمع  محوطه 
 سپه شهر 

نبود خطوط تاکسيرانی 6
نبود جايگاه ايستگاه اتوبوس  در خيابــان ۲۴۴شــرقی، 7

ايستگاه سپه شهر

بــودن چراغ های  خــراب  رانندگــی 8 و  راهنمايــی 
چشمک زن در تقاطع خيابان های دنا 

و ۲۴۴ شرقی

 ساکنان مجتمع مسکونی سپه شهر و شــهرک الغدير وقتی می خواهند پياده از محل سکونت شان خارج 
شوند، يا بايد با دلهره از وسط خيابان راه بروند يا سختی گذر از البه الی کاج ها و شاخه های درختان قدونيم قد 
را به جان بخرند و از روی ســنگالخ  تردد کنند. آنها چاره ای جز اين هم ندارند. چراکه خيابان «دنا» که معبر 
ورودی اين دو مجموعه مسکونی است، پياده راه ندارد. عابران پياده مجبورند از کنار خودروها گذر کنند تا به 
خيابان اصلی برسند که آنجا هم پياده راه ندارد. باتوجه به درخواست تعدادی از ساکنان اين محدوده مشکالت 

آنها را پيگيری کرده ايم.

پروانه بهرام نژاد

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
 محمدرضا

محمدى تاش

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
 محمدرضا

محمدى تاش



15 سه شنبه  21 بهمن 1399   شماره 790 14  سه شنبه  21 بهمن 1399   شماره 790 

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 
15

  1
4 

13  8  4 مناطق  محيط زيست

رويش سبز دانه ها
چنــد روزی اســت که 
پويش متفاوتــی در فضای 
مجازی محله های منطقه۱۳ 
دســت به دســت می شود 
که به همــت اداره آموزش 
اين  شــهرداری  شهروندی 
منطقه راه  افتاده است. يک 
پويش فرهنگــی که هدف 
نهايــی آن فرهنگســازی و 
شــهروندان  آگاهی  ارتقای 

اســت، از يک رويداد به ظاهر ساده شروع می شود. 
«نســرين فياضی» مدير اداره آموزش شــهروندی 
شهرداری منطقه۱۳درباره پويش«سبزه نوروزی با 
دانه مرکبات» می گويد: «هر سال معموًال از بذرهای 
گندم و عدس برای کاشــت ســبزه عيد استفاده 
می شــود و با همين درست کردن سبزه  نوروزی با 
غــالت ميليون ها کيلو غــالت و ميلياردها ليتر آب 
هدر می رود. از اين رو با هدف فرهنگسازی و ارتقای 
آگاهی شهروندان برای صرفه جويی و حفظ  منابع و 
سرمايه های آبی و محيط زيست، اين پويش را برگزار 

می کنيم تا مردم بيش از پيش اين موضوع را رعايت 
کننــد.» او می افزايد: «از طريق ســرای محله های 
۱۳گانــه منطقه اطالع رســانی می کنيــم و فيلم 
آموزشی هم تهيه و منتشر کرده ايم تا شهروندان به 

اين پويش بپيوندند.»

آموزش براى همه گروه هاى سنى
پويش کاشــت دانه مرکبات با هشتگ آموزش 
شهروندی همراه با فيلم آموزشی در کانال و فضای 
مجازی ســراهای محله  منتشــر می شــود. فياضی 
دراين باره می گويــد: «باتوجه به شــرايط فعلی و 
شيوع ويروس کرونا، با بهره مندی از ظرفيت فضای 
مجازی، نحوه کاشــت بذر مرکبات را به شهروندان 
آموزش می دهيم و با هشــتگ آموزش شهروندی 

منتشر می کنيم.» او می افزايد: «اين کار برای همه 
گروه های سنی است و کودکان و والدين می توانند 
با انجام آن در کنار هم زمان متفاوتی را ســپری 
کننــد. ما به  جای گندم و عدس برای ســبزه 
ســال نو، می توانيم از دانــه مرکبات مانند 
پرتقــال، ليمو و نارنج اســتفاده کنيم که 
دورانداختنی نيســت و بعــد از ايام عيد 
هم می تواند به رشــد خود ادامه دهد. با 
اين کار می توانيم به حفظ محيط زيست 
کمک کنيــم و در نهايت يک نهال هم 
داشته باشيم.» او ادامه می دهد: «ما در 
ايــن پويش به دنبال ارزيابی و برگزاری 
مســابقه و فضای رقابتی نيســتيم بلکه 
اميدواريم به تغيير رفتار شهروندی منجر 

شود.»

چطور دانه مركبات سبز كنيم؟ 
اگر شــما هم ســبزه عيدتان را خودتان سبز 
می کنيد می توانيد با پيوســتن به اين پويش بذر 
مرکبات را جايگزين کنيد. «مرضيه رحمتی» يکی 
از بانــوان فعاالن در اين بخــش می گويد: «برای 
اين کار بايد هســته های تــازه را از داخل ميوه ها 
در بياوريد به مدت ۴۸ ســاعت داخل آب خيس 
کنيد. پس از ۲ روز پوست دانه ها را جدا کنيد و در 
ظرف مدنظــر و داخل خاک و کود گياهی و البته 
در عمق يک ســانتيمتری بکاريد. اگر عجله داريد 
می توانيد بدون خيســاندن دانه ها را در خاک قرار 
دهيد. يادتان باشد اين ظرف بايد روزنه تخليه آب 
هم داشــته باشد. ســپس روی گلدان را با نايلون 
بپوشــانيد و آن را در مکانی با تابش غيرمستقيم 
نور قرار دهيد. خاک اين دانه ها بايد هميشه نم دار 
و مرطوب باشد. بنابراين تا زمانی که دانه ها جوانه 
بزننــد مرتب چک کنيد تا خاک گلدان خشــک 
نشــود.» او می افزايد: «نخســتين نشانه های سبز 
شــدن دانه ها بين ۳ تا ۵ هفته نمايان می شود و 
بعد از آن ديگر نيازی به نور مستقيم نيست و بايد 

مراقبت کنيد تا سر سفره هفت سين.»

پويش ويژه اى براى حفظ محيط زيست 
و صرفه جويى آب راه افتاده است

سبزه نوروزى
با طعم مركبات

  تا چشــم به هم بزنيد عيد 
از راه می رســد و بايــد به 

دنبال جور کردن بســاط 
هفت ســين باشيد و يکی 
سفره،  اين  مهم  عناصر  از 
سبزه اســت. برای همين 
کمی  می توانيد  امســال 

خالقيــت به خــرج دهيد 
و ضمن پيوســتن بــه پويش 

با دانه مرکبات»  نوروزی  «ســبزه 
شهروندی  آموزش  اداره  توســط  که 
می شود،  برگزار   ۱۳ منطقه  شهرداری 
ضمن کمــک به محيط زيســت، بذر 
متفاوت هم ســبز کنيد. ويژگی اصلی 
نوروزی  از سبزه  اين طرح، بهره مندی 
بعد از سپری شدن ايام سال نو است. 
به طوری که شما بعد از پايان تعطيالت 
نوروزی و برچيده شــدن بساط سفره 
هفت ســين، صاحب نهال هــای تازه 
انواع مرکبات هســتيد که می توانيد 
آنها را در باغچه خانــه خود يا حتی 
رشد  شاهد  و  بکاريد  ويژه  گلدان های 
ماه های  و  زيبا در روزها  نهال های  اين 
بعد از تعطيالت نوروزی باشــيد. پس 
تا فرصت داريد دانــه ليمو، پرتقال و 
را  می خوريد  روزهــا  اين  که  نارنجی 
جمع کنيد و زودتر دست به کار شويد 
تا امسال سفره نوروزی متفاوتی داشته 
باشيد و در يک پويش زيست محيطی 

هم مشارکت کنيد. 

پروانه بهرام نژاد

طرح توزيع و کاشت نهال رايگان در باغچه منازل شهروندان منطقه ۱۳ 
اجرا می شود. شــهردار منطقه ۱۳ با يادآوری اين موضوع دراين باره نحوه 
کاشت نهال رايگان در حياط خانه شهروندان می گويد: «براساس اين طرح 
شهروندانی که در حياط منزلشان باغچه دارند، می توانند از طريق تماس با 
سامانه ۱۳۷ کاشت نهال رايگان را درخواست دهند.» مجتبی شکری افزود: 

«پس اعالم شهروندان، کارشناسان فضای سبز منطقه برای ادامه روند کار 
و بررسی حياط منازل شهروندان مراجعه می کنند.» او ادامه داد: «براساس 
اجرای طرح کاشــت نهال رايگان در حياط منازل شــهروندان، انواع نهال 
درختان مثمر و غيرمثمر در باغچه خانه شهروندان کاشته خواهدشد.» اين 

طرح تا نيمه اسفند ماه ادامه دارد.

كاشت نهال رايگان 
در حياط خانه شهروندان
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هفت ســين باشيد و يکی 
سفره،  اين  مهم  عناصر  از 
سبزه اســت. برای همين 
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نسرين فياضى
مدير اداره آموزش 

شهروندى شهردارى 
منطقه13

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

زيرگذر هنر

پروانه بهرام نژاد

فرهنگسراى اميد ميزبان آثار هنرى استاد «احمد كوچكيان فرد» است

تماشاى نگار عاشقى
 نگارخانه آبی فرهنگسرای اميد اين روزها حال و هوای متفاوتی پيدا 
کرد و ميزبان آثاری از استاد«احمد کوچکيان فرد» است که در معرض 
ديد عالقه مندان قرار گرفته اســت. هفته گذشته با حضور جمعی از 
هنرمندان مراسم رونمايی از تابلو «نگار عاشقی» استاد کوچکيان فرد 
صورت گرفت تا در کنار ساير آثار وی ميزبان دوستداران هنر نقاشی 
قرار گيرد. تابلو نگار عاشــقی با موضوع «شکوه مادر» طراحی شده و 
خالق اثر در اين باره می گويد: «انتخاب بعضی موضوعات بيشتر به دليل 
قداست و برکتی اســت که به آن اثر می دهد. موضوع مادر هم از آن 
دسته موضوعاتی اســت که وقتی صالبت و نجابتش بر بوم نقاشی به 
تصوير کشيده می شود روح گرفته و جلوه ای خاص از اميد و روشنايی 
را به ذهن بيننده منتقــل می کند.» احمد کوچکيان فرد حدود ۶ ماه 
مســتمر روی تابلو نگار عاشقی کار کرده  و خود از چهره های ماندگار 
سال ۹۸ و هنرمندان سرشناس منطقه ۱۳ است که سال ها عمر هنری 
خود را در حوزه های مختلف از جمله نقاشی چهره شهدای شهر تهران 
صرف کرده و همواره در نقاشــی های خود به دنبال مفهوم و معنای 
خاصی بوده  اســت. او متولد ۱۷ آذر ۱۳۳۵ در تهران و دارای دکترای 
افتخاری هنرهای تجسمی (نقاشی) اســت. کسب نشان درجه يک 
هنری در ســال ۱۳۸۲، دبيری ۴ دوره جشنواره شمسه، برپايی بيش 
از ۵۰ نمايشگاه داخلی و بين المللی از جمله فعاليت های هنری احمد 

در بخش جنبى اين مراسم وركشاپ نقاشى با حضور عالقه مندان کوچکيان فرد است.  
هنرهاى تجسمى و با سرپرستى آقاى كوچكيان فرد اجرا شد.

همزمان با 
اين مراسم 
نمايشگاهى 
از آثار آقاى 

كوچكيان فرد 
در نگارخانه آبى 

داير شد .

 هنرمند نقاش در كنار تابلوى نگار 
عاشقى ويژگى اين اثر خود را به 

حاضران شرح داد. اين اثر به سبك 
سورئال با تكنيك رنگ روغن و در 

ابعاد 130در 120 سانتيمتر است. 

 گرفتن عكس 
يادگارى پايان 

بخش اين مراسم 
با حضور شاگردان 

هنرمند و جمعى 
از اهالى فرهنگ 

برگزار شد.     

رونمايى از اثر «نگار عاشقى» استاد كوچكيان فرد در فرهنگسراى اميد با حضور جمعى از مديران 
فرهنگى هنرى شهردارى منطقه 13 و هنرمندان برگزار شد. 
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13  8  4 مناطق 
هويتپيشخوانپيشخوان

رد پاى زائران امام رضا(ع) در مسجد «پيردوالب»
مسجد «پيردوالب»، از مساجد قديمی منطقه ۱۴ است که قدمت زيادی دارد. به گونه ای 
که هيچ کدام از اهالی به طور دقيق از قدمت اين مســجد خبر ندارند. اما با توجه به تابلويی 
که باالی ســردر آن نصب شــده و تاريخ ۱۲۵۵ ه. ق را نشان می دهد، می توان گفت حدود 
۲۰۰ ســال قدمت دارد. ظاهر فرســوده و کهنه ای ندارد و شايد دليلش مرمت چندين باره 
آن به دست اهالی است. آخرين بار، بازسازی اين مسجد را مرحوم «حاج ابراهيم حيدری» 
يکــی از معتمدان محله انجام داده که زمان به ســال ۱۳۴۰ برمی گــردد. اهالی دوالب از 
اين مســجد خاطرات زيادی دارند و آنچه بازگو می کنند، برگزاری جلســات گروه فداييان 
اســالم در اين مسجد بوده است. حتی اين موضوع را هم عنوان می کنند که خانه مسکونی 
شــهيد نواب صفوی در کنار مســجد قرار داشــته تا بتواند به راحتی جلسات خود با گروه 
فداييان اســالم را در مسجد برگزار کند. حسين واحد ذوالقدر، آيت اهللا  سعيدی و شيخ حق 
پناه از جمله کســانی بودند که مرتب به اين 
مسجد رفت وآمد می کردند. اما روايت ديگری 
کــه قديمی های محله از مســجد پيردوالب 
نقل می کنند، اين اســت که در گذشته های 
دور، مســجد طاق گنبدی داشته و دورش با 
حصير پوشيده شــده بود و بسياری از زائران 
امام رضا(ع) برای اســتراحت و اقامه نماز در 
آن اطراق می کردند. امورات مســجد با هزينه 
موقوفات بانويی به نام «هاجرخاتون حسينی» 
سپری می شــود اگرچه گفته می شود مسجد 
پيردوالب، وقف نامه مشــخصی ندارد. از قرار 
معلوم، هاجر خاتون خانه خود را وقف مسجد 
کرده و توليت آن را به دســت شخصی به نام 
ناصر روستايی ســپرده است. اين امر تا زمان 
حيات روستايی به درستی انجام می شد و بعد 
از فوت مرحوم روستايی، توليت به فرزندان او 

سپرده شده است. 

درگذشت حاج باقر صفى خانى، همسايه قديمى محله كرمان 
پدربزرگ محله، يادت بخير

در اين روزهای سخت کرونايی که باعث شده بيشتر همسايه ها 
خانه نشــين شــوند و کمتر از خانه بيرون بياينــد و طبعًا از حال 
همديگر کمتر خبردار شــوند، يکی از همسايه های قديمی محله 
کرمــان از ميان ما رفت و خاطره های بســياری برای اهالی محله 
کرمان به يادگار گذاشت. حاج باقر صفی خانی، از ساکنان قديمی 
محله کرمان و متولد سال ۱۳۰۷ بود که اهالی او را به عنوان يکی 
از کاسبان خوشنام محله می شناختند. او عالوه بر آنکه از کاسبان 
خوشنام و معتمد محله بود، در کار گره گشايی از مشکالت ساکنان 

محله هم دست داشت و هر کاری از دستش بر می آمد برای کمک به هم محله ای ها انجام می داد. مشاور 
و راهنمای دلسوز بسياری از جوانان محله برای تشکيل خانواده بود و از هيچ کمکی در اين راه دريغ 
نمی کرد. بســياری از اهالی محله که اکنون فرزند و نوه هم دارند، خودشان در زمان تشکيل خانواده 
از راهنمايی و مشاوره حاج باقر بهره  برده اند و اکنون به نيکی از اين موضوع ياد می کنند. حاج باقر در 
مسائل ديگر هم درد دل های اهالی را می شنيد و در 
حد توان خود گره گشای کار آنها بود. از حدود ۶۰ 
سال پيش ساکن خانه ای در انتهای کوچه رهنما 
در خيابان کرمان بود و سر کوچه رهنما مغازه ای 
داشــت که کار خياطی می کرد و در دوخت و دوز 
کت و شلوار مهارت زيادی داشت. البته مغازه اش، 
خرازی محله هم محسوب می شد و مکان آشنايی 
برای اهالی محله برای مراجعه و کمک و راهنمايی 
گرفتن از پيرمردی که تجربه های زيادی در زندگی 
داشت. همشهری محله سال ها قبل با اين همسايه 
قديمی محلــه کرمان مصاحبه ای داشــت که با 
تيتر«من پدربزرگ اين محله ام» چاپ شد. زنده ياد 
حاج باقر صفی خانی، چندی پيش در ۱۰ دی ماه 
بر اثر بيماری قلبی در بيمارســتان بوعلی تهران 
درگذشــت و اين روزها همزمان شده با چهلمين 
روز درگذشت اين همسايه قديمی محله کرمان که 

همسايه ها از او خاطره ها دارند، روحش شاد. 

يادنامه
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خبر كوتاه

كاهش مشكالت ترافيكى 
با اجراى چندين پروژه 

اجــرای چندين پروژه  ترافيکی در منطقه ۱۵ 
باعــث کاهــش ترافيــک و تســهيل   تردد 
شهروندان شد. معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار 
منطقــه ۱۵ دراين باره گفــت: «طرح های ترافيکی 
متعــددی در محله هــای منطقــه ۱۵بــا نظر و 
ترافيک،  معاونت  کارشناســان  ميدانی  بازديد های 
درخواست شوراياران يا شهروندان اجرا شده است 
که با هدف افزايش ايمنی و کاهش تعداد تصادفات 
ناشی از ســرعت غيرمجاز، روانی ترافيک و تحقق 

شعار“ تهران شهری برای همه» بود.» 
«مســعود لواف زاده» ادامه داد: «اين ميان اجرای 
عمليــات اصــالح هندســی تقاطع  هاشــم آباد و 
خيابان شــهيد رضايــی با هدف حــذف برخورد 
مســتقيم وســايل نقليه و افزايش ايمنی و اصالح 
هندســی تقاطع قصر فيروزه از جمله اين اقدامات 
اســت.»او افزود: «همچنين اجــرای پروژه دومين 
پل موتورســوار در منطقه با هــدف افزايش ايمنی 
نقليــه در  و وســايل  راکبــان موتورســيکلت ها 
بزرگــراه امام رضا(ع) ميدان آقانــور و نيز عمليات 
مسقف ســازی پايانه خاوران با هدف رضايتمندی 
شــهروندان در اين حوزه در دست اقدام است که 
به زودی به بهره برداری می رسد تا شهروندان از اين 

دو طرح ترافيکی نيز بهره مند شوند.»

خبرخطى

 منطقــه4  خودروهای اســقاطی از محله های 
منطقه۴ جمع آوری می شــود. اين اقدام از سوی 
اداره خدمات شهری شهرداری با هدف رفع سدمعبر و 
زدودن زوايد بصری اجرا می شــود. شــهروندان نشانی 
خودروهای اســقاطی محله خود را می توانند به سامانه 

۱۳۷ اطالع دهند. 
 منطقه 8 مسابقات فريزبی بانوان مناطق ۲۲ گانه 
شــهرداری به ميزبانی منطقه ۸ برگزار شد. اين 
مسابقات با هدف افزايش شور و نشاط جمعی و افزايش 

تحرک ميان بانوان اجرا شد. 
 منطقه13 ويژه برنامه های دهه فجر فرهنگسرای 
اميد با رويکرد تقويت باورهای عمومی برای اميد 
به آينده انقالب اســالمی و   ترويج و گسترش نمادهای 
هويت ملی با عنوان «  آينده روشــن » در مراکز مختلف 
فرهنگی هنری منطقه تا ۲۲ بهمن ماه ادامه دارد. اجرای 
باشــگاه نوجوانی پيرنگ، ورکشاپ و نمايشگاه نقاشی، 
پويش هــای اهللا اکبر، ايران مــا و هر خانه يک پرچم، از 
ديگر برنامه های مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۳است.  
 منطقه14 شهرداری ناحيه ۲ منطقه ۱۴ به يمن 
تولــد ۶ نوزاد، برای هرکدام از آنها يک نهال ميوه 
کاشت. به گفته «مهدی اتحاد» شهردار ناحيه ۲ هدف از 
اين کار تشويق شهروندان به توسعه فضای سبز و ايجاد 
مشارکت مردم بود. نازنين، محمدمتين، عرفان، آرمان و 
حلما نوزادانی بودند که از سوی شهردار ناحيه ۲ صاحب 

درخت ميوه شدند. 
 منطقه 15 دوره آموزشی نمايش خالق و بازيگری 
ويژه کودکان و بزرگساالن به همت فرهنگسرای 
خاوران برگزار می شــود. وبينار آناليــن ويژه گروه های 
سنی ۷تا۱۵ سال و ۱۵ سال به باال توسط واحد آموزش 
و استاد «حميد نديمی» نويسنده و کارگردان آموزش 
داده می شــود. عالقه مندان برای ثبت نــام می توانند با 
شماره های ۳۳۷۱۷۰۳۵ و ۳۳۰۱۵۴۲۴ تماس بگيرند. 

الو محله

قرار است براى جلوگيرى  پاسخ مسئول
از پــارك دوبلــه در وســط خيابان اصلى 
رفيوژ جاگذارى شود. اين طرح تصويب 
شــده و درحال حاضر در مرحله كســب 
رضايــت كاســبان بــراى اجرا اســت و 
پيش بينــى مى شــود تــا يك مــاه آينده 

اجرايى شود. 
سرهنگ برديا دريكوند، رئيس پليس 
راهنمايى و رانندگى منطقه 4

باتوجــه به اينكــه ناحيه  پاسخ مسئول
يــك منطقه 8 از قدمت بااليى برخوردار 
است، طرح بهسازى پياده روها، رسيدگى 
كار  دســتور  در  معابــر  وضعيــت  بــه 
شهردارى قرار گرفته و اكنون اين طرح 

در حال اجرا است. 
محسن فتحى اقدم، سرپرست معاونت 
فنى و عمران شهردارى منطقه 8

در  ابــوذر  مســيل  پاسخ مسئول 
زمان هاى تعيين شــده مستمر پاكسازى 
مى شــود اما يكى از داليل عمده آلودگى 
مســيل ابــوذر كــم لطفــى بعضــى از 
شهروندان اســت كه با ريختن زباله در 

مسيل باعث اين مشكل مى شوند. 
ناحيــه 3  نصيــرى، شــهردار  مهــرداد 

منطقه14

به تازگى اقدامات تأمين  پاسخ مسئول
روشنايى سقفى در پايانه خاوران انجام 
شده اســت اما در گذشــته نــور پايانه 
خاوران به وســيله برج هاى نورى تعبيه 

شده در محوطه پايانه تأمين مى شد. 
مسعود لواف زاده، معاون حمل ونقل و 
ترافيك شهردارمنطقه 15

دردسر پارك دوبله در شميران نو 
معضل پارک دوبله و در  منطقه 4
نتيجه ترافيک سنگين در خيابان اصلی 
محله شميران نو از سال ها پيش هنوز رفع 
نشده و موجب دردسر اهالی شده است. از 
پليس راهور می خواهيم برای اين موضوع 

ورود پيدا کند. 
بهاره يوسفی 
 ساکن خيابان وارباز

بهسازى پياده رو هاى محله زركش  
در محــل زرکــش در  منطقه 8
منطقــه ۸ وضعيت ظاهــری پياده رو ها  
مناسب نيســت، اين موضوع باعث ايجاد 

جلوه نازيبا در محله شده است. 
مينا محمدوند
 ساکن محله زرکش

آلودگى مسيل ابوذر  
يکــی از معضالت اصلی  منطقه 14
محله ابوذر، آلودگی مسيل است که عالوه بر 
انتشار بوی بد، باعث افزايش جانوران موذی 
در معابر آن شده اســت. هر روز با انبوهی 
زباله در مسيل مواجه هستيم که وجودشان 
چهره محله را بدنما می کند. از مســئوالن 
خواهشمندم به اين معضل رسيدگی کنند. 
پيمان اتابکی
 بلوار ابوذر

تأمين روشنايى پايانه خاوران  
نور  از  شب  در  خاوران  پايانه  منطقه 15
باعث  موضوع  اين  و  نيست  برخوردار  کافی 
تاکسی شده  رانندگان  و  مسافران  نارضايتی 

 مهدی اشراقیاست. 
 راننده تاکسی

گفت وگويى كه همشهرى محله سال 91 
با حاج باقر انجام داد


