وضعیت زنان سرپرست خانوار
منطقه  11در روزهای شیوع کووید 19-چگونه است؟
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یک ســال از حضور ویــروس منحــوس کرونا در کشــور میگذرد و
مصیبتهای ناشــی از انتشار این مهمان ناخوانده بیشتر و بیشتر دامن
جامعه را میگیــرد .از افزایش روزافزون مرگ و میرهای ناشــی از آن
گرفته تا تعطیلی کسب و کارهای اقتصادی .در میان تمام اقشار جامعه
که به نوعی گرفتار این بیماری شدهاند ،زنان سرپرست خانوار که تأمین
هزینههای زندگی را عهدهدار بودهاند...
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ازدحام در مشهورترین خیابان فروش لباس
کودک در بحبوحه کرونا

هراسان به استقبال بهار
صفحه 5

خاطره بازی با قدیمیترین کاسب
خیابان آذربایجان که هنوز هم به اهالی اقساطی لباس میفروشد

نقاش خیابان گرگان میخواهد
آرامش را به روی دیوارهای شهر بیاورد

«رضا وفایی دیزجــی» صاحب لباسفروشــی قدیمی خیابان
آذربایجان است.

تهران میتواند از آنچه هست ،بســیار زیباتر باشد .شهر خاکستری
بدچهره میتواند و باید رنگی و دلباز شود.

فروشمانتو
باکپیشناسنامه!
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مجله خبری

یکشنبه  10اسفند  1399شماره 793

تیتر یک
یادداشت
سرور اقبالی
کارشناس حوزه زنان

تهدید سالمت روان زنان
در همهگیری کرونا
کرونــا لطمــه بزرگی بــه جامعه
زنــان زد؛ از عوارض روحــی و روانی
گرفتــه تا ابتال به بیماریهای ناشــی
از کمتحرکی ،بــه خطر افتادن امنیت
شــغلی و بــه تبــع آن موقعیتهای
اجتماعی آنها .مجازی شــدن آموزش
و فعالیت مــدارس ،دورکاری و حضور
همه افراد خانواده در خانه باعث شده
تا زنان در طول یک ســال گذشته با
فشــار مضاعف انجام وظایف خانه در
کنار مســئولیتهای اجتماعی روبهرو
باشــند .این مسئله در کنار استرس و
نگرانی ناشی از احتمال ابتالی اعضای
خانــواده به ویروس کرونا ،ســامتی
روحی و روانی آنها را تهدید میکند.
اگرچــه مطالعات علمــی حکایت
از آن دارد که کرونا بهطور مســتقیم
بیشــتر ســامتی و حیات مردان را
تحت تأثیــر قرار داده اســت ،اما در
درازمدت این همهگیری بر ســامت
جســم و روان زنان تأثیــر میگذارد
و این مهم ،عالوه بر ســامت فردی،
ســامت اجتماعی زنان را تحت تأثیر
قرار میدهد.
کار در خانــه ،مدرســه در خانــه
و خانهنشــینیهای اجبــاری ایــن
روزها همــه و همــه مصداقهایی از
افزایــش بــار وظایف زنــان در دوره
کروناســت .شــرایطی کــه کیفیت
انجام مســئولیتهای شــغلی آنها را
تحتالشعاع قرار داده است .عدهای از
زنان به دلیل همین وضعیت شغل خود
را در این مدت از دســت دادهاند ،عده
دیگر هم به دلیل تعطیل شدن فضای
کســب و کار چارهای جز خانهنشینی
ندارند و این شرایط بهشدت فشارهای
روحی و روانی آنها را زیاد کرده است.
از سوی دیگر ،در بخش بهداشت و
درمان 70درصد نیروها را زنان تشکیل
میدهند .کرونا و پاندمی آن باعث شد
تــا جمعیت بیشــتری از زنان در این
بخشها گرفتار آن شوند.
کمتحرکــی ،کاهــش فعالیتهای
ورزشــی و تغییر سبک زندگی چالش
دیگری است که این روزها زنان گرفتار
آن شــدهاند؛ موضوعی کــه تداومش
بهشدت ضریب سالمت زنان را کاهش
خواهد داد و به خطر افتادن ســامت
زنان ،ســامت اجتماع را تحت تأثیر
قرار میدهد.
بــا توجــه بــه تــداوم همهگیری
کرونا ،الزم اســت بــا برنامهریزی در
حوزه زنــان به مقابله با آســیبهای
ناشــی از کرونا به این قشر بپردازیم.
فعال شدن دورههای آموزش سالمت
روان در فضــای مجــازی توســط
فرهنگسراها،ســراهای محله و مراکز
بهداشــت محلی میتواند به بانوان در
گذر از این برهه دشوار کمک کند.

آغاز مرمت خانه تاریخی متین دفتری
مرمت خانه تاریخی «متین دفتری» با
قدمت بیش از یکصد سال که پیش از
این حکم دیــوان عدالــت اداری مبنی بر
تخریــب ملک برای آن صادر شــده بود با
پیگیریهای شــهردار منطقه  11تهران و
همکاری مالک آغاز شــد« .اشکان بیات»
رئیس اداره زیباسازی منطقه  ،11با تشریح
پیگیریهای انجا م شــده از سوی معاونت
شهرسازی و معماری این منطقه برای حفظ
این بنای ارزشــمند تاریخی افزود« :خانه
یادشــده کــه در مجموعــه خانهبــاغ
«عبدالحسین میرزا فرمانفرما» در اواخر قرن گذشته و اوایل قرن کنونی ساخته
شد ،متعلق به داماد دکتر «محمد مصدق» بوده و به لحاظ معماری و قدمت
واجد ارزش اســت .پیش از این مالک حکم تخریب این بنا را از دیوان عدالت
اداری دریافت کرده بود و به مرور زمان نیز ساختمان دچار آسیبهای زیادی
شــده بود ».او با بیان اینکه حفاظت از ابنیه ارزشمند تاریخی برای مدیریت

شــهری حائز اهمیت اســت ،درخصوص
اقدامات انجا م شــده برای حفاظت از خانه
متین دفتری ادامه داد« :بهرغم اینکه مالک
رأی دیوان را در ســال  1398برای تخریب
ملک دریافت کرده بود ،با کمکهای شایانی
که از ســوی معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری تهران انجام شد و نیز طی جلسات
متعدد با مالــک برای تغییر نظر ایشــان
توانســتیم او را بــرای حفظ و مرمت ملک
متناســب با نیاز ذینفعان مجاب کنیم».
رئیس اداره زیباسازی منطقه  11با اشاره به
اینکه تاکنون  15خانه واجد ارزش تاریخی با تسهیلگری شهرداری منطقه 11
و مشارکت بخش خصوصی حفظ و مرمت شده است بیان کرد« :پیش از این،
چندین خانه تاریخی از جمله خانه فاموری ،خانه زی ،خانه عطایی ،بوتیک هتل
حنا ،کافهکتاب دارالخالفه ،بوتیک هتل تاج ،کافه رستوران میعاد ،کافه گالری
ریرا و ...به همینترتیب حفظ و دارای کاربری شدهاند.

خیابان شهید نوری نونوار میشود

رئیس اداره خدمات شــهری شــهرداری منطقه  7از
اجرای عملیات شستوشــو و نظافت محوری در خیابان
شــهید علیاصغر نوری خبر داد« .رامیــن عدالتخواه»
گفت« :نواحی پنجگانه ،با تقســیمبندی خیابان شهید
نوری ،عملیات پاکســازی جویهای آب روباز و روبسته،
شستوشــوی المانهای شــهری ،حذف زوائد فیزیکی،
طعمهگذاری بــرای جانوران مضر شــهری ،جمعآوری
زبالههای خشــک و تر ،شستوشوی جدولها و مخازن،
حذف پاجوش و تنهجوش درختان ،شستوشو و پاکسازی
دیوارنوشتهها و نقشبرجستههای ترافیکی و المانهای دیواری ،پاکسازی کانالها و حوضچهها،
علفکشی و کندوکوب باغچهها و نظافت معابر و فضای سبز را در این محور اجرا کردند».

کاشت درختان چندساله و فرش گل در خیابان آزادی

عملیات کاشت درختان چندساله چنار به روش روتبال (جابهجا کردن درخت با محافظت
از ریشه توپی آن) در خیابان آزادی در قالب مراس م استقبال از نوروز انجام شد.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهردار منطقه  10با بیان این مطلب افزود« :منطقه
 ،10به دلیل بافت فشــرده و مســکونیاش ،در فقر فضای سبز به ســر میبرد و اجرای طرح
درختکاری باعث زیبایی و افزایش سبزینگی در این محدوده میشود .با توجه به نیازسنجیهای
انجامشده برای مناسبسازی و حفظ چشمانداز بصری شهری ،عملیات کاشت درختان چنار به
شیوه روتبال در محور شمال خیابان آزادی ،حدفاصل پل یادگار امام(ره) تا خیابان شهیدان،
انجام شد ».به گفته «رضا شرفی» ،در ادامه این طرح عملیات کاشت درختان در ضلع جنوب
خیابان آزادی ،از مقابل ســازمان میراث فرهنگی تا تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره) ،در دستور
کار قرار گرفته است .همچنین عملیات کاشت فرش گل در بوستان عارف قزوینی انجام شد.

راهاندازی مرکز «گلماند» در محله بریانک

نخستین مرکز «گلماند» در محله بریانک برای حفظ
محیطزیست و آشنایی شهروندان با مقوله تفکیک زباله از
مبدأ راهاندازی میشود .رئیس اداره پسماند منطقه 10
با اعالم این خبر افزود« :شــهروندان روزانه در تهران  8تا
 9هزار تن پســماند تولید میکنند و جمعآوری ،انتقال
و دفن این حجم از زباله برای مجموعه مدیریت شــهری
هزینه ســنگینی دارد .بر این اســاس ،اجرای طرح کاپ
در محلههای تهران با هدف کاهش تولید پســماند نقش
مؤثری دارد ».به گفته «محمد فالحنژاد» ،میانگین پسماند
خشک و تر در منطقه روزانه  170تن است .او در ادامه توضیح داد« :روزانه بهطور میانگین 17
تن پسماند خشک در منطقه داریم که  2/5تن آن در غرفههای بازیافت از شهروندان خریداری
میشــود .همچنین اجرای طرحهای ویژه محیطزیستی در افزایش مشارکت شهروندان مؤثر
است .یکی از این طرحها راهاندازی مراکز گلماند و اخذ پسماندهای خشک شهروندان در ازای
گل و گیاه است ».فالحنژاد با اشاره به نقش گل و گیاه در ایجاد آرامش روانی میان شهروندان
افزود« :گل و گیاه همواره موجب شادابی است و بودن آن در خانهها روحیه اعضای خانواده را
تغییر میدهد .بر همین اســاس ،مرکز گلماند راهاندازی شد تا با مشارکت شهروندان گامهای
مؤثری در تفکیک پســماند از مبدأ برداشته شود ».رئیس اداره پسماند منطقه  10در ادامه از
راهاندازی مرکز گلماند در سایر نواحی منطقه نیز خبر داد و گفت« :تا بهار  2 ،1400مرکز در
نواحی  2و  3و همچنین گلماند سیار برای مجتمعهای مسکونی و تجاری منطقه نیز راهاندازی
میشود تا شهروندان دیگر نواحی نیز از خدمات این مراکز بهرهمند شوند».

چهره
فاطمهآیینه،
عضو دفتر توسعه محلی محله سبالن

ظرفیت بینظیر سمنها
در تهران 1400
با تعریف پروژههای توانمندسازی در
محلهها و نیز پروژههای بهســازی و
زیستمحیطی میتوان در تهران 1400به
ســمنها قــدرت بیشــتری داد .در این
پروژهها مشــارکت پررنگتر است و شاید
بتوانیم با تعریف طرحهای مشارکتمحور
از پتانسیل ســازمانهای مردمنهاد بهره
ببریم .بهطور مثال بــا تعریف پروژههای
توانمندسازی میتوانیم شهروندان محله
را در ابعاد مختلــف اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و زیستمحیطی توانمند کنیم و
گروههایــی از دل مردم محلهها شــکل
بگیرند و در محله فعال شوند .میتوان به
فعالیتهای ایــن گروهها جهت داد و در
نهایت آنها را در قالب ســمن و  NGoبه
ثبت رســاند تــا بتواننــد در یک فضای
مشخص مشغول به فعالیت شوند .از آنجا
که سازمانهای مردمنهاد بازوی توانمند
مردم برای حل مســائل و مشــکالت در
محلهها هستند ،میتوانیم در هر زمینهای
از آنها بهرهبگیریــم .به اعتقاد من هرقدر
توانمندســازی را در محلههــا پررنگتر
کنیم ،بیشــتر میتوانیم از این ســمنها
بهرهبگیریــم .بــرای نمونــه در زمینــه
کارآفرینــی میتوانیم از ظرفیت بینظیر
ســازمانهای مردمنهــاد
بســیار زیاد استفاده
کنیم .سمنها بهویژه
در شــرایط اقتصادی
االن میتواننــد در
قالب مشــاور در
زمینه پیشگیری
و درمــان و
ارتقای سالمت
زمینــه خوبی
فراهم کنند.

میز خبر

مدارس منطقه  7نونوار میشود

رئیــس اداره آموزشهای شــهروندی منطقــه  7گفت« :در
راســتای اجرای دســتورالعملهای ابالغی اداره کل آموزشهای
شــهروندی و با توجه به تفاهمنامه بیــن اداره آموزش و پرورش
و شــهرداری منطقه  ،7فعالیتهای عمرانــی مدارس به مراحل
پایانی خود رســید« ».اکرم ناصریفر» افزود« :با توجه به نشست
مشترک و انعقاد تفاهمنامه با مسئوالن آموزش و پرورش منطقه،
طبق سالهای گذشته طرح توسعه و تجهیز مدارس با مشارکت
آمــوزشو پرورش منطقه در مدارس اجرا شــده و مراحل پایانی
کار در حال انجام اســت ».او هدف از اجــرای این طرح را ایجاد
الگــوی مدیریت واحد و عادالنه در حمایــت از مدارس و ارتقای
همکاری در وضعیت تجهیز ،بهســازی ،ایمنســازی ،بازسازی و
مناسبســازی مدارس عنوان کرد و گفت« :مقاومســازی مــدارس در برابر زلزله ،تعمیر و
نگهداری ســاختمان مدارس از جمله بازســازی سرویسهای بهداشتی و تعمیرات سقف و
پلهها از عمده فعالیتهایی است که در این طرح در دستور کار قرار دارد».

استقبال از بهار با کاشت هزار نهال

شهردار منطقه  ۱۱گفت :در امتداد برنامههای استقبال از بهار،
 ۴۰۰نهال مثمر در بوستان رازی غرس شد و بیش از هزار نهال تا
پایان هفته در سایر بوستانها کاشته میشود.
نصراهللآبادیان شهردار منطقه  ۱۱در حاشیه آیین درختکاری
بوستان رازی که هر ساله از ســوی اداره فضای سبز این منطقه
برگزار میشــود ،گفت« :با توجه به فرارسیدن ماه اسفند و زمان
مناسب برای کاشــت نهال ۴۰۰ ،نهال مثمر شــامل انار ،آلبالو،
گیالس ،هلو ،زردآلو ،گردو و نارنج با حضور شــهروندان کاشــته
شــد ».او همچنین بــا بیان اینکه تا پایــان همین هفته بیش از
هزار نهال در بوستانهای منطقه کاشته خواهد شد ،افزود« :هفته
گذشــته نیز  ۷۵نهال نارنج با حضور شــهروندان در محله شیخ
هادی کاشــته شد ».به گفته شهردار منطقه  ،۱۱پیش از این  ۳۰۰درخت چنار با بن ۴۰ـ
 ۳۵سانتیمتر در طرح نهضت درختکاری در خیابانهای معیری و امام خمینی(ره) غرس شد
و  ۱۴هزار پیاز گل الله نیز در میدانهای پاستور و حر کاشته شده است.
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۲۰۰

ورزشکار به همت معاونت
اجتماعی و فرهنگی منطقه  7در
قالب تیمهای ۵نفره در 2رده
سنی 11تا 16سال و 16تا18
سال در مسابقات بسکتبال
خیابانی که در مجموعه روباز
شهدای قصر برگزار شد ،شرکت
کردند.

100

سال تاریخ شهری منطقه  12در
مطبوعات ایران بازخوانی میشود.

60

اصله درخت چندساله به روش
روتبال (جابهجا کردن درخت با
محافظت از ریشه توپی آن) در ضلع
شمال و جنوب خیابان آزادی برای
حفظ زیبایی و آراستگی چهره شهری
کاشته شد.

خبر ویژه

منطقه 7صاحب پارک
ترافیک شد

شهردار منطقه  7از ســاخت نخستین پارک
ترافیک این منطقه در بوســتان آزادگان با هدف
آموزش صحیح کــودکان با قوانین ترافیکی خبر
داد.
«ســمیه حاجوی» گفت« :عملیات ســاخت
پارک ترافیک در بوســتان آزادگان ،واقع در ضلع
جنوبی بزرگراه شهید سلیمانی ،از  15بهمن آغاز
شده و پیشبینی میشود تا اوایل سال  ۱۴۰۰به
اتمام برسد».
او در ادامه اضافه کرد« :ســاختمان آموزشی
به مســاحت تقریبی 150مترمربع ،پل عابرپیاده،
مسیر دوچرخه ،تقاطع زماندار ،مسیر یکطرفه،
ســهراه ،چهــارراه و مســیر دوطرفه ،ایســتگاه
لونقل عمومی و المانها و تجهیزات ترافیکی
حم 
رایج از جملــه امکانات پیشبینیشــده در این
پارک خواهد بود ».شــهردار منطقه  7با اشــاره
بــدون تردید

به اینکه آمــوزش ایمنی ترافیک
یکــی از مؤثرتریــن روشهای تغییــر الگوهای
رفتاری کودکان و نوجوانان در برخورد با مســائل
ترافیکی است ،گفت« :در بین گروههای مختلف
آســیبپذیر در ترافیک ،کــودکان و نوجوانان به
دلیل برخوردار نبودن از دانش ایمنی عبور و مرور
در معرض خطرات بسیار زیادی قرار دارند ».او با
تأکید بر اینکه آموزش مستقیم رفتار ترافیکی به
کودکان و نوجوانان در محیط واقعی همواره همراه
با بروز خطرات احتمالی برای آنهاست ،ادامه داد:
«کودکان میتوانند در قالب تفریح و بازی قوانین
الزم را آموزش ببینند».

م

ناط

4

همسایگی با مراکز خدماتی برای اهالی
کوچهای در منطقه 10دردسرساز شده است

«آذرشهر» اندر خم
یک پارکینگ
فائزه توکلی

خیابان آزادی از بقایای زمینهای کشاورزی اراضی طرشت است .خیابانی

که بهمرور با تبدیل قطعات کشاورزی به زمینهای مسکونی و تجاری از دهه
 40شکل و شمایل شهری به خود گرفت .به دنبال این تغییرات کوچهها هم

در دل خیابان آزادی جان گرفتند .این تغییر ماهیت و همسایگی بخشهای
مسکونی و تجاری در کنار هم بیشک کمدردسر نیست .مشکالتی مانند
راهبندان ،کمبود پارکینگ ،سروصدای زیاد و تردد افراد غیربومی در محله

همگی از تبعات این همجواری است .کوچه آذرشهر در خیابان آزادی در تکه

دهم پایتخت یکی از همین کوچههای پرماجراست که در مجاورت داروخانه
شبانهروزی آزادی ،درمانگاه  ۲۲بهمن و بازار ترهبار آذرشهر واقع شده.
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ســاعت  ۱۷یک عصر زمستانی در کوچه
آذرشــهر تا چشــم کار میکند در دو سمت
کوچــه خودروهــای رنگارنگ جــا خوش
کردهانــد ،حتی در مقابــل پارکینگ بعضی
از اهالی .کوچه آذرشــهر خیابان آزادی را به
خیابان آذربایجان متصل میکند و به همین
دلیــل ،ورودی و خروجی تکه دهم پایتخت
محسوب میشود و این موقعیت به ترافیک و
افزایش تردد از این کوچه دامن میزند.

توقف مقابل پارکینگ اهالی
همســایگی بافــت تجــاری و خدماتی و
اداری یکــی از مهمتریــن مشــکالت اهالی
کوچه آذرشهر است« .زینب غالمی» از اهالی
ایــن کوچه ،با بیان این مطلب میگوید« :در
ابتدای کوچه ،درمانگاه  ۲۲بهمن واقع شــده
است .بیشتر مراجعهکنندگان به این درمانگاه
در مقابل خانه اهالی خودروهایشان را پارک
میکنند .بسیاری از آنها چون بیمار دارند به
درمانگاه مراجعه میکنند و توجهی به محل

همسایه

یکشنبه  10اسفند  1399شماره 793

پارک ماشینشان ندارند .همین موضوع برای چه آشــفتهبازاری داریم .دعــوا و درگیری
اهالی و حتی کســانی کــه پارکینگ دارند میان همســایهها با رانندگان و اهالی غریبه
دردسرساز شده است ،چون برای بیرون رفتن دائمی است ،غریبه هم که باشد دیگر حرمت
همسایگی را نگه نمیدارد».
از خانه باید ســاعتها منتظر
بــه گفته محرمــی ،همه
بمانند تا صاحب ماشینی که
مشکالت البته به این مراکز
راه خروج را مســدود کرده،
محــدود نمیشــود؛ کوچه
پیدا شود .در این وضعیت ،اگر دعوا و درگیری
آذرشهر تنها کوچهای است
عجله هم داشته باشیم ،تصور میان همسایهها با
که مســیر خروج و ورود آن
کنید چــه اتفاقــی میافتد؛
روشــن اســت که اغلب باید رانندگان و مراجعان
برخالف کوچههای مجاورش
در حدفاصــل قصرالدشــت
شاهد درگیری باشیم».
به مراکز خدماتی
تا خیابان آزادی باز اســت.
به گفته غالمی ،درخواست
مجاور دائمی است،
بسیاری برای فرار از ترافیک
اهالی کوچه آذرشهر و خیابان
آذربایجان ســاخت پارکینگ غریبه هم که
از همیــن کوچه اســتفاده
میکننــد و بــه نحــوی بار
چندطبقه اســت ،چراکه به باشد دیگر حرمت
ترافیک بخش انتهایی منطقه
دلیل تعدد مراکز اداری ،کوچه
پارکینگ همسایگی را نگه
آذرشــهر عم ً
هم بر دوش این کوچه است.
ال به
خودروهــای غیربومی تبدیل نمیدارد
پارکینگ بالتکلیف
شده است.
آخــر کوچه آذرشــهر ،در تقاطع خیابان
آذربایجان ،قطعه زمین رهاشــدهای وجود
دردسر داروخانه و درمانگاه
نزدیک بــودن به مراکــز خدماتی مانند دارد کــه از آن بهعنوان پارکینگ اســتفاده
درمانگاه و داروخانه و بــازار میوهوترهبار در میشــود« .جــواد مقامی» از دیگــر اهالی
وهله نخست نوعی مزیت محسوب میشود ،کوچه آذرشهر ،درباره وضعیت این پارکینگ
اما ایــن مزیت برای اهالی کوچه آذرشــهر میگویــد« :ایــن زمین در گذشــته مالک
رضایت بــه همراه نداشــته اســت« .داود داشــت و  2بار هم گودبرداری شــد و بعد
محرمی»  ۴۰سال است در این کوچه ساکن پرش کردنــد .البته این روزهــا در اختیار
است .او با اشاره به بعضی از مصائب شهری شهرداری است و مناســب پارکینگ شدن
کوچه آذرشــهر میگوید« :در ابتدای کوچه نیســت .در حال حاضر هم فضای مناسبی
داروخانــه شــبانهروزی آزادی و درمانــگاه نــدارد و از همه مهمتر پاســخگوی حجم
 ۲۲بهمــن ،متعلق به تأمیــن اجتماعی ،را مراجعهکنندگان به مراکز خدماتی مســتقر
داریــم و میانه کوچه هم بــازار میوهوترهبار در کوچه نیســت .در واقــع ،نهفقط اهالی
است .هر  3مرکز پرمشــتری است و اغلب کوچه آذرشــهر ،بلکــه محــدوده خیابان
مراجعهکننــدگان خودروهایشــان را داخل آذربایجــان ،به پارکینگ طبقاتی نیازمندند.
کوچــه پــارک میکنند و بــا راندن خالف ایجاد پارکینگ میتواند تا حدودی از حجم
جهت هم مشــکلی ندارند .کافی است یک مشــکالت ترافیکــی منطقه که بــا زندگی
روز در ایــن کوچه زندگی کنیــد تا ببینید ساکنان هم گرهخورده کم کند».
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ازدحام در مشهورترین خیابان فروش لباس کودک
در بحبوحه کرونا

هـراسان

به استقبال بـهار
شقایق عرفینژاد

ظهر جمعه است ،اما هیچ چیزش به ظهر جمعه نمیماند .سکوتی نیست .خیابان پر از ماشین
است و از پنجره هر ماشین یک کودک سر بیرون آورده است و اگر خوب نگاه کنید ،برق شادی را
در چشم بچهها میبینید .مقابل چشمانشان خیابان پر از عروسک است و بادکنک و اسباببازی
و آن سوتر ،بغلبهبغل ،مغازههایی که لباس نو در ویترینشان دل میبرد .اینجا خیابان بهار است

در این ظهــر جمعه چیزینمانــده بهعید،
مقابل پاســاژ بــزرگ لباس و وســایل کودک،
ازدحام جمعیت اســت .راهرو کنار پاساژ هم پر
از مغازه اســت و کســانی که به ویترین مغازهها
نگاه میکنند ،اغلب دست یک بچه در دستشان
اســت و این یعنی خرید عید شروع شده است.
ســال پیش ،این روزها ،پاساژها و مغازههای این
خیابان خالی بودنــد .کرونا برای این
خیابان مشتری نگذاشته بود .اما حاال
وضعیت با سال گذشته فرق میکند.
کرونا نرفته ،اما ترس از آن کم شــده
اســت .آنها که برای خریــد به اینجا
آمدهاند ماسک دارند و صورت بچهها
را هم با ماسک کوچک پوشانده است .علی کاشانی
کاسب
اما فاصله اجتماعی چیزی نیست که
در این جمعیت بتوان رعایتش کرد.
لباس نو برای عکس سال نو
«محمــد عبیری» و «ســمیرا بهرامی» جلو
یکی از ویترینهای راهرو بیرونی پاساژ ایستادهاند.
آرمان ،کودک 5ـ 6سالهشان هم همراهشان است.
اهل این محله نیستند ،اما میگویند هر سال برای
خرید لباس بچه به اینجا میآیند .محمد میگوید
اینجا بورس لباس بچه اســت و
جنسها هم تنوع دارند .به همین
دلیل برای خرید به این خیابان
میآینــد .صحبــت از کرونا که
میشود ،سمیرا میگوید« :چون
اینجا محیط باز است ،نمیترسم.
ولــی داخل پاســاژ نمیرویم».
میگوید برای عید مهمان ندارند
و خانه هیچکس هم نمیروند ،اما
دوست دارند آرمان در عکسهای
سال جدید لباس نو داشته باشد.
راهرو پر از صدای بچه است.
آنها که بلند حرف میزنند ،آنها
که جیــغ میکشــند و چیزی
را میخواهنــد و آنهــا که گریه
میکنند .پدر و مادرها مجبورند
آرام باشــند .از داخــل ویترین
چیزی را به هم نشــان میدهند
و دربــاره خریــدن و نخریدنش
بحث میکنند« .احمد اسدی»
یکــی از همینهایی اســت که
همراه همســرش به کفشی در
ویترین نگاه میکند و دربارهاش
حرف میزند .کودک کمسالشان
در بغلــش و در یک دســت هم
چند پاکت خرید است .میگوید
نخستین بار اســت که به اینجا

میآید« :دوســتم اینجا مغازهدارد و این لباسها
هم در واقع هدیه هستند .وگرنه قیمتها بسیار
باالست».
«نرجس صالحی» اما هر سال برای خرید لباس
عید فرزندش به اینجا میآید .امسال هم با ماسک
و رعایت موارد بهداشتی و البته ترس بسیار همراه
کودک 6ســالهاش آمده تا عید بیلباس نو شروع
نشود .میگوید« :ما نزدیک این خیابان
ســکونت نداریم ،اما ترجیح میدهم به
جای ســر زدن به هر فروشگاه دیگری
به این خیابان بیایم؛ چون همه چیز را
میتوان همینجا خریــد ».و البته که
از قیمتهای «وحشــتناک
گران» هم صحبت میکند.

است که نگاه کند و دلش یکی از آنها را نخواهد.
«اسد تبیان» با همسرش و کودک 6سالهاش جلو
بساط یکی از دستفروشان ایستاده است .پسربچه
بادکنک اسپایدرمن میخواهد و پدر به فروشنده
میگویــد که بدهد .نگاه پســربچه بادکنک را از
دستفروشنده تا دست پدر دنبال میکند و وقتی
به دستش میآورد ،لبخند میزند .پدر میگوید:
«این دومین بار است که در این سالها از خیابان
خرید میکنیم .فکر میکردیم اینجا باید لباسها
ارزانتر باشد ،اما اینطور نیست».
او از کرونــا هم میگویــد« :میدانیم که در
شرایط کرونا باید رعایت کرد و به محلهای شلوغ
نیامد .اما در حد یک خرید آمدهایم و
رعایت میکنیم .بچه اینقدر در خانه
مانده و بیــرون نیامده که االن از همه
چیز ذوق میکند .فع ً
ال یک اسپایدرمن
برایش خریدهایم .تــا بعد ببینیم چه
میشود».

خیابان پرخاطره
داخل پاساژ بزرگ هم شلوغ است.
مغازهها لباس بچه و نوزاد میفروشند
و سیسمونی و کالسکه و اسباببازی .علی رحمانی
جمعیــت در البــی راه میرونــد و از کاسب
وضعیت خوب نیست
مغازهداران این خیابان اسفند سال
مغــازهای به فروشــگاه دیگر ســرک
میکشند« .امیرسردار بختیار» همراه دخترش به پیش تقریباً بســته بودند .امســال جمعیت زیاد
اینجا آمده تا برای نوهاش خرید کند .نوه روی یکی است ،اما گویا ماجرا باز هم چندان رضایتبخش
از ماشینهای بازی که در پاساژ کرایه میدهند ،نیســت« .علی کاشــانی» که در یکی از پاساژها
نشسته اســت و مادرش او را راه میبرد .بختیار مغازه دارد ،میگوید« :پارسال این موقع تعطیل
میگوید« :امســال نخستین سال است که برای بودیم .االن هم بیخودی شلوغ است .مردم برای
خرید لباس نوهام بــه اینجا میآییم .این خیابان خرید میآیند ،اما پولشان نمیرسد .لباس گران
برای من پر از خاطره اســت و زمانی که کودک است .مشــتری داشتهام که فقط  10هزار تومان
بودم مادرم از همینجا برایم لباس میخرید .یادم خرید کرده اســت .اص ً
ال خرید شــبعید در کار
هســت با او به اینجا میآمدیــم و برای من کت نیست .همه دنبال کاالی ارزان هستند».
صاحــب یکی دیگر از مغازههــا هم میگوید:
و شلوار و پیرهن و کفش میخرید و تمام اینها با
«اینجا پر از جمعیت است ،ولی هیچکدام مشتری
 75تومان جور میشد».
دختــر او و مادر کودکی کــه آمدهاند برایش نیستند .مردم پول توی جیبشان نیست .فقط نگاه
خرید کنند ،از جمعیت و کرونا میترسد .میگوید :میکنند .خرید نمیکنند« ».عباس محمدی» هم
«اص ً
که مغازهای در ایــن خیابان دارد،
ال فکر نمیکردم اینقدر شلوغ باشد.
از میزان فروش راضی نیســت .او
واقعاً ترسیدهام .میخواهیم هرچه زودتر
میگوید« :خریدها بسیار کم شده
برویم .حتــی لباسهایی را که خریدهایم،
است .با توجه به نبود جنس در بازار،
به تنش امتحان نکردهایم».
افزایش قیمت داشــتهایم .وضعیت
اما کمیدورتر از او کسانی هستند که
اقتصادی مردم هم طوری نیست که
اینقدرها هم کرونــا را جدی نگرفتهاند.
بتوانند با این قیمتها راحت خرید
مــادری پیرهنی را به تن دختر کوچکش
عباس محمدی
کنند .برای همین فروش خیلی کم
میگیرد و اندازه میکند .کم 
ی آنطرفتر کاسب
شده است».
«عاطفه فرحی» که کودکی یکســاله به
او از وضعیت ســال گذشــته هــم میگوید:
همراه دارد ،میگویــد« :اینجا کاالهای متنوعی
دارد و بــرای همین ترجیــح دادم از اینجا خرید «پارسال تا اواسط اسفند باز بودیم .تا  20اسفند
کنم ».او رودســت خورده است« :فکر میکردم وضعیــت بد نبود ،ولی یکدفعه طوری شــد که
جمعه است و خلوت ،ولی ظاهراً بقیه هم همین کسی را در خیابان نمیدیدید .اگر هم سر و کله
فکر را کردهاند .با ترس و لرز دارم خرید میکنم ».کسی پیدا میشد ،بدون بچه میآمد .االن ترسها
بیرون از پاساژ ،آن سوی خیابان ،دستفروشان ریختــه و گروهی به خریــد میآیند که با وجود
عروســک و بادکنک میفروشند و کدام کودکی همهگیری ،اشتباه است».
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زندگی با مردم

نام «احمد عدلپرور» بر پیشانی تعدادی از
موقوفههای منطقه 10دیده میشود

داستان نیکوکاری از یک
«تابلو»آغاز شد
بهاره خسروی

زندگی ترکیبی از شــیرینیها و تلخیهاست .برنده کسی است که به دل این تلخیها بزند و از آن عسل ناب بسازد.

مرحوم «احمد عدلپرور» خیر مدرسهساز در تکه دهم پایتخت ،یکی از همین افراد بود که از روزهای سخت زندگیاش
و نیکوکاران زمانهاش درس گرفت و به هنگام توانایی مانند آنها پا در میدان عمل و کار خداپســندانه گذاشت .مرحوم

عدلپرور نخســتین خ ّیری بود که در سال  ۱۳۷۳با ساخت دبیرستان پســرانه احمد عدلپرور و ساختمان سازمان

فنــی و حرفهای در خیابان آزادی ،تقاطع خوش ،مدرسهســازی را در تکه دهم پایتخت باب کــرد .در این گزارش ،با
«کوروشعدلپرور» فرزند آن مرحوم ،درباره فعالیتهای نیکوکارانه پدرش در منطقه  ۱۰گفتوگو کردیم.

«احمد عدلپرور» ۴خرداد سال  ۱۳۱۰خورشیدی در محله
قیام ،کوچه شــترداران ،متولد شــد .خانواده او تمول چندانی
نداشتند و به همین دلیل احمد از همان روزگار نوجوانی برای
کمک به خانواده به کار و فعالیت پرداخت« .کورش عدلپرور»
با این جمالت سر صحبت را باز میکند« :ماجرای قدم نهادن
این مرحوم در کار خیر مربوط به خاطره تلخ بیماری مادرش و
بیمارستان وقفی نجمیه است .در دوران کودکی مادر بیماری
سختی میگیرد و در بیمارستان نجمیه بستری میشود .پدرم
با دیدن عنوان «وقفی» در تابلو بیمارستان نجمیه با واژه وقف
آشــنا میشود و معنای آن را از پدربزرگم میپرسد .او همانجا
با خود شرط میکند تا در بزرگسالی ساختمانی وقفی بسازد و
در ادامه مســیر ،برای کمک به نیازمندان و ساخت سرپناه ،در
دانشگاه رشته مهندسی ساختمان را دنبال میکند».
نخستینبانی مدرسهسازی
مرحوم عدلپرور به قشــر فرهنگی ،بهویژه معلمان ،ارادتی
خاص داشــت .او معتقد بود این معلمان هســتند که جامعه
را میســازند و بایــد قدر و ارزش آنها در جامعه حفظ شــود.
کوروش عدلپرور با بیــان این مطلب ادامه میدهد« :در واقع
قدم گذاشتن پدرم در مسیر مدرسهسازی هم نشئتگرفته از
همین دیدگاه بود .او برای گردش و تفریح به نورآباد ممســنی

رفته بود .وقتی دید این شــهر نیاز به فضای آموزشی دارد یک
مجتمع بزرگ آموزشــی در این شهر ساخت .سال  ۱۳۷۳هم
در زمینی در خیابان آزادی ،تقاطع خوش ،دبیرســتان پسرانه
احمد عدلپرور و ســاختمان فنی و حرفهای را ساخت ».یکی
از مهمترین تأکیدات مرحوم عدلپرور در ساخت بناهای موقفه
ثبتنامش بر آنها بود .این اصرار به دلیل درسی بود که از عنوان
وقف در تابلو بیمارستان نجمیه گرفته بود .او معتقد بود اگر یک
نفر هم با خواندن نامش به کار خیر دعوت شود ،کافی است.
شرط معدل ممنوع
یکی کارهایی که مرحوم عدلپرور با آن بهشــدت مخالف
بود گزینش کردن و شرط گذاشتن برای دانشآموزان در زمان
نامنویسی بود .پســر مرحوم عدلپرور تعریف میکند« :اوایل
که مدرســه افتتاح شــد .به گوش پدر رسید برای نامنویسی
دانشآموزان در این مدرســه شرط معدل گذاشتهاند .مدرسه
فقط دانشآموزان با معدل باال را قبول میکرد .پدرم بهشــدت
با این کار مخالف بود .او گفت« :هنر این نیست که دانشآموز
ممتاز را تحویل گرفت و دانشآموز ممتاز تحویل داد .هنر آن
اســت که از دانشآموز ضعیف یک دانشآموز ممتاز ساخت.
اینکه برای بچهها شرط معدل بگذاریم و یک عده را از تحصیل
محروم کنیم کار قابل قبولی نیست .پدرم معتقد بود که مدرسه

هرچند بسیاری مواقع در انجام کار خیر
نامالیمات و بیمهریهایی هم میدید ،اما
باز هم دنبال گرهگشایی از کار خلق خدا بود
باید فرصتی برای اصالح افراد و تربیت آنها باشد .با این کار آنها
تبعیض را یاد میگیرند ».البته این روزها از دبیرستان پسرانه
احمد عدلپرور چیزی جز نام باقی نمانده است .در حال حاضر
دبیرســتان دخترانه رضوان به این مدرســه منتقل و مدرسه
دخترانه شده است.
خدمات خیریه بیشمار
مرحوم عدلپرور عالوه بر مدرسهســازی در بسیاری از امور
خیریه پیشــگام بود و در واقع هر جا که میتوانست گرهی باز
کند حضور داشــت .کوروش عدلپــرور ،درباره دیگر خدمات
خیریــهای پدرش میگوید« :ســاخت اورژانس بیمارســتان
دکتر شریعتی ،ساخت مسجد در دلیجان ،ساخت بیمارستان
فیروزآباد شــیراز ،ساخت مساجد در مناطق محروم ،راهاندازی
صندوق قرضالحســنه دانشــگاه تهران ،راهانــدازی صندوق
قرضالحسنه عدلپرور ،اجاره به زوجهای جوان و پسانداز پول
خیرانه پدر بود».
آنها برای خرید خانه از دیگر خدمات ّ
او به واســطه خدمــات و کارهــای خیریــهاش از رئیس
آموزشوپرورش نورآباد ممسنی و وزیر آموزش و پرورش وقت
لوح تقدیر دریافت کرد.

«پدرم تا زمانی که زنده
بود ،عاشقانه زندگی
میکرد .عاشق زندگی و
عشق ورزیدن به مردم
بود ».کوروش عدلپرور
با این عبارات پدرش
را توصیف میکند و
میگوید« :ساده زندگی
میکرد .با وجود اینکه
ماشین شخصی داشت،
اکثراً برای رفتوآمد
از اتوبوس استفاده
میکرد .دوست داشت
با مردم باشد .حرف
و درددلهای آنها را
گوش میداد .میگفت
اینوروآنور رفتن با
ماشین خودش او را
از مردم دور میکند،
نمیفهمد آنها چه
میخواهند .همیشه
در یک کیسه نایلونی
برای پرندهها ارزن
توی جیبش داشت.
هرجا پرندهای میدید
برایش دانه میریخت.
عالقه پدرم به کار
خیر وصفنشدنی
است .هرچند بسیاری
مواقع در انجام کار
خیر نامالیمات و
بیمهریهایی هم
میدید ،اما بازهم دنبال
گرهگشایی از کار خلق
خدا بود تا اینکه ۱۵
شهریور  ۱۳۸۶برای
همیشه به آسمان ابدیت
پرواز کرد».
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گفتوگو با کارگردان نمایشنامهخوانیهای فرهنگسرای شفق

تئاتر در فرهنگسراها مستمر اجرا شود
شقایق عرفینژاد
بوکارها بود .بعضی از این فعالیتها اردیبهشتماه
ی برای خیلی از کس 
اسفند سال گذشته ،شروع تعطیل 

دوباره از سر گرفته شدند ،اما برای بعضی دیگر مثل تئاتر این تعطیلی بیشتر طول کشید :نزدیک به یک

سال .حاال کمکم تئاترها باز شدهاند و نمایشها با بازیگران کمتر و تماشاگر اندک اجرا میشوند 30 .بهمن

و  3اســفند هم  2نمایشنامهخوانی از یک گروه در فرهنگسرای شفق روی صحنه رفتند .اولی متنی بود

از «محمدرضا کوهســتانی» به نام «ژاکتی برای زمستان» و دومی «پوتینهای عموبابا» نوشته «شهرام
کرمی».

کارگردان این  2نمایشــنامهخوانی «ســعید است .ولی با تبلیغات و اطالعرسانیهایی که انجام
خمــان حاتمی» اســت کــه کارشــناس هنری شد ،روز اجرا تعداد تماشاگر قابل قبول بود .البته
ظرفیت یکســوم ســالن را برای حضور تماشاگر
فرهنگسرا هم هست.
در نظــر گرفتیــم .اتفاقــاً روز اجرا هوا
او دربــاره تمرینهــا و آمــاده
هم بارانی بود .با وجود این ،اســتقبال
کردن این  2نمایش میگوید« :این فرهنگسراها با
خوبی شد و ما بهعنوان گروه اجرا راضی
نمایشهــا را طی  2مــاه و هفتهای
یک یا  2جلسه تمرین کردیم .سعی تمرکز بر آموزش بودیم .بازخورد تماشــاگران هم خوب
بود .نظر بیشــتر آنها مثبت بود و انرژی
کردیم در شــرایط کرونا حضورمان که بیشتر در
خوبی از مخاطب دریافت کردیم».
را به حداقل ممکن برســانیم .ضمن حوزه کودکان و
اینکــه بچههــا هم شــاغل بودند و
باید ســرکار حضور پیــدا میکردند نوجوانان است،
گروه اجرایی
تئاتر البته حاصل کار یک گروه است.
و نمیتوانســتند بیشــتر از این در میتوانند در
خمان دربــاره گروهی که بــا آنها این
تمرینها حضور داشــته باشند.
در محلهها تأثیرگذار
نمایشنامهخوانیها را اجرا کرده است،
این شــرایط تمرین کردن ســخت
اســت .در طــول تمرینها ســعی باشند
میگویــد« :گــروه بازیگران
کردیم کامــ ً
این نمایشــنامهخوانیها
ا موارد بهداشــتی را
بیشتر در زمینه تولید
رعایت کنیم .در یکــی از اتاقهای
فرهنگســرا تمرین کردیم و بعــد از مدتی هم در داستانهای صوتی و خواندن
ســالن آمفیتئاتر مجموعه کار را ادامه دادیم که رمانها و تولید پادکســت
فضای بازتری داشت و با شــرایط بهتری میشد فعالیت میکنند .از طریق
مدیریــت فرهنگســرا با
تمرین کرد».
او از روز خــاص اجرا هم میگویــد« :در این سرپرســت گــروه ،آقای
شــرایط کرونا ،تماشاگر تئاتر بسیار کمشده است .آشــتیانی ،آشــنا شدم و
در سالنهای حرفهای که مراکز اصلی اجرای تئاتر با توجــه به ســابقه گروه
هستند ،ریزش بســیار زیاد است .در فرهنگسراها پیشــنهاد دادم نخســتین
هم که چندمنظوره هســتند و سالنشان مختص کارهای ما در زمینه خوانش
تئاتر نیســت ،این ریزش طبیعی است که بیشتر نمایشنامه باشد که بچهها در آن

تخصص دارند .ضمن اینکه شرایط هم برای اجرا
چندان مناسب نیست».
او البته این  2کار را شروع کار گروه میداند و
امیدوارند با از بین رفتن کرونا اجراهای بیشــتری
داشته باشند.
نقش فرهنگسراها در گسترش تئاتر
خمــان معتقد اســت فرهنگســراها
از چنــد جنبــه میتوانند بــه معرفی
تئاتر به مخاطب و گســترش آن در
محلههــای مختلف کمــک کنند:
«یکی از مهمتریــن کارهایی که
فرهنگسراها بهعنوان کانونهای
محلی هنــری در زمینــه تئاتر
میتوانند انجــام دهند ،آموزش
اســت .فرهنگســراها بــا تمرکز
بر آمــوزش که بیشــتر در حوزه
کودکان و نوجوانان است ،میتوانند
در محلههــا تأثیرگذار باشــند .اینکه
در این مراکز آموزش بیشــتر در حوزه
کودکان و نوجوانان اســت تا بزرگســاالن،
باعث میشــود خانوادههای حضور بیشتری در
فرهنگسراها داشــته باشند که اتفاق خوبی است.
فکر میکنم در کالسهای آموزشــی میتوان به

این بچهها که در ســن یادگیری هستند ،یاد داد
که چطور تولید فکــر کنند .این آموزش میتواند
با تمرکز بــر بازیگری و کارگردانی انجام شــود.
درســت است که به نظر میرســد در این سنین
بچهها آمادگی انجام چنین فعالیتهایی را ندارند،
اما تجربه نشان میدهد اتفاقاً خیلی از آنها هم در
این زمینه بااســتعداد هستند و دوست دارند مث ً
ال
در زمینه نویسندگی تجربه و کار کنند».
او اجرای مستمر تئاتر را برنامه دیگری میداند
که فرهنگســراها میتوانند با دنبال کردن آن به
گســترش تئاتر کمــک کنند« :اجــرای تئاتر در
فرهنگسراها بســیار مهم و کارآمد است .البته به
شرط اینکه ممتد و همیشگی باشد .این کار باعث
میشــود تئاتر در فرهنگســراها مخاطب دائمی
پیدا کند؛ کســانی که منتظرنــد کارهای جدید
ببیننــد ».خمان نکتــه دیگری را هــم یادآوری
میکند« :مسئله دیگری که میشود روی آن کار
کرد ایجاد بانک اطالعاتی اســت .به این معنا که
میتوان اطالعات مخاطبانی را که به فرهنگســرا
میآیند ،جمعآوری کــرد و اخبار کارهای هنری
را به اطالعشــان رســاند .این کار باعث میشود
فرهنگسراها تبدیل به کانونهای مهم و پرمخاطب
هنری شوند».
او از فعال شــدن کانونهای فرهنگسراها هم
صحبت میکند و میگوید میتوان بیشــتر روی
کانونهای مختلفی که در فرهنگســراها هستند،
تمرکز کــرد؛ کانونهایی که با افــرادی خارج از
فرهنگســرا تشکیل و اداره شوند« :بهعنوان مثال،
در زمینه تئاتر ،کســانی که بیرون از فرهنگسراها
در ایــن حوزه فعالند ،میتواننــد در این کانونها
حضور داشــته باشــند تا پلی بین فرهنگسراها و
فضاهای حرفهای تئاتر ایجاد شود .فرهنگسراها با
وجود این افراد با تئاتر روز و اندیشههای جدید در
تئاتر آشنا میشوند».

ارتباط
اهالی با فرهنگسرا

خمان معتقد است در گذشته ارتباط مناسبی بین
فرهنگسرای شفق و اهالی محله وجود داشت و توضیح میدهد:
«چند سال پیش که جشنواره تئاتر شهر را برگزار میکردیم و
بخشی از نمایشهای خیابانی در این فرهنگسرا اجرا میشد ،مردم
ارتباط خوبی با فرهنگسراها و نمایشها داشتند ،ولی طی  2سال سیاست
فرهنگسرا به سمتی رفت که تئاتر در آن جایگاه چندانی نداشت .حاال با
حضور مدیریت و گروه جدید ،قصد داریم تئاتر را در فرهنگسرا
فعالتر کنیم .خودمان شروع کردهایم و گروههای دیگری را هم
دعوت کردهایم تا کارهایشان را برای اجرا آماده کنند .چند
نمایش محیطی هم داشتیم .با توجه به این کارها،
به نظرم ارتباط مطلوبی با مخاطب در حال شکل
گرفتن است».
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یادداشت

مراقب روح وروان زنان
سرپرست خانوار باشیم
فاطمه عسگری نیا

تنشهــای شــدید روحی ،اســترس،
ناامیدی و ترس از آینده پیامد شــوم کرونا
برای زنان خودسرپرســت و بدسرپرســت
جامعه امروز است .زنانی که تا پیش از این،
در کنار همه مسائل و مشکالت اقتصادی،
به واســطه حضور در اجتماع و همصحبتی
با همگروههای خود ،بخشی از اندوه درونی
خویش را ســبک میکردند ،این روزها به
واسطه تعطیلی کسب و کارهایی که در آنها
مشغول بودند و نیز خانهنشینی ،در معرض
بیماریهای روحی و جســمی فراوانی قرار
دارند .این زنگ خطر جدی برای ســامت
جامعه اســت ،چراکه اگــر در یک جامعه
شــاهد افزایش تعــداد مادران افســرده و
بیمار باشیم ،سالمت روحی و روانی جامعه
هم خواهناخواه تحت تأثیــر قرار میگیرد.
بنابراین ،توجه به این قشــر و برنامهریزی
برای برقراری آرامش آنها در دوران ســیاه
کرونا باید در اولویت مسئوالن قرار بگیرد.
متأسفانه در میان تمام اقشار آسیبپذیر
جامعــه در دوران کرونا ،زنان سرپرســت
خانوار آنطور که باید و شــاید مورد توجه
قــرار نگرفتهاند و ادامه ایــن روند در کنار
هزینههای سنگین زندگی برای آنها ،باعث
میشــود تا به ســمت و ســوی رفتارهای
پرخطر و آسیبهای اجتماعی گرایش پیدا
کنند؛ موضوعی که تبعات جبرانناپذیری را
برای اجتماع به همراه خواهد داشت.
رســانهها در این میان میکوشند با به
صدا در آوردن این زنگ خطر ،تشــکلهای
خیران شــهر را برای کمک به
مردمنهاد و ّ
زنان خودسرپرســت و بدسرپرست بسیج
کننــد .ما امروز بیش از هــر زمان دیگری
نیازمند همدلی با این قشــر آســیبپذیر
هستیم؛ مادرانی که بار سنگین زندگی را بر
دوش دارند و برای حمایت از فرزندان خود
ناچار به انجام هرکاری هستند.

وضعیت زنان سرپرست خانوار
منطقه  11در روزهای شیوع کووید 19-چگونه است؟

کرونا نان ما را
آجرکرد
فاطمه عسگری نیا

یک ســال از حضور ویروس کرونا در کشــور میگذرد و مصیبتهای ناشی از انتشار

این مهمان ناخوانده بیشتر و بیشــتر دامن جامعه را میگیرد .از افزایش روزافزون مرگ و
میرهای ناشی از آن گرفته تا تعطیلی کسب و کارهای اقتصادی .در میان تمام اقشار جامعه
که به نوعی گرفتار این بیماری شدهاند ،زنان سرپرست خانوار که تأمین هزینههای زندگی
را عهدهدار بودهاند بیش از ســایرین لطمه دیدهاند .بانوانی که تنها منبع درآمدشان را این
روزها از دست داده و زیر بار هزینههای ســنگین زندگی درماندهاند .در این گزارش ،پای
درددل تعدادی از این زنان در منطقه  11نشســتیم و دغدغههایشان را با مسئوالن منطقه
در میان گذاشتیم.

فاطمه 11ســال پیش همســرش را در پی ابتال به
سرطان از دســت داده اســت .صاحب  3فرزند است و
در خانهای اســتیجاری در کوچهپســکوچههای محله
هاللاحمر زندگــی میکند .همه زندگــی فاطمه و 3
فرزندش وابســته به صدای قیژقیژ چر خ خیاطی بود و
دوخــت کارهای سفارشــی کــه از کارگاههای تولیدی
خیاطی میگرفت 6« :ماه اســت خبری از کار نیســت.
کارگاههای خیاطی یا تعطیل شــدهاند یا سفارش کار به
ما را قطع کردهاند .چرخ زندگیمان به کندی میچرخد.
از ابتدای کرونا تا االن فقط یک بسته معیشتی دریافت
کردهایم که کفاف یک ماهمان را هم نداده اســت .برای
کار به همه جا ســر زدهام ،اما کسی به یک زن 50ساله
تقریباً بیســواد کار نمیدهد .حتی حاضر شــدم برای
نظافت خانهها بروم ،اما بیفایده است ».این را میگوید و
نگاهش را به موزاییکهای شکسته حیاط خانه میدوزد.
توگو را سنگینتر میکند.
سکوتش فضای گف 
قصه تلــخ زندگی زنان سرپرســت خانــوار را بانوی
38ساله دیگری در محله راهآهن برایمان روایت میکند.
او هم مادر  2کودک قد و نیمقد اســت .مصیبتهای او
بیشتر از فاطمه اســت .تعطیلی مدارس چارهای برای او
باقی نگذاشــته است« :کارگر یک رســتوران بودم ،اما از
ابتدای امسال تا به حال بیکار شدهام .چارهای ندارم .باید
در مترو دستفروشــی کنم .در تمام ساعاتی که مجبورم
کار کنم ،بچهها را در راهروهای مترو تئاترشهر مینشانم.
یکی دستمال کاغذی میفروشد ،دیگری فال ».حرفش را
با آه عمیق و کشداری ادامه میدهد« :سرمایه زیادی برای
خریــدن جنس از بازار و فروش در مترو ندارم .از طرفی،
ی است
خبره این کار هم نیستم .فروشندگی خودش هنر 
که من ندارم .به خاطر همین ،نمیتوانم به اندازه وقتی که
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رئیس اداره امور بانوان
شهرداری منطقه :11

همه تالشمان حمایت از
زنان خودسرپرست است

این روزها به واسطه
تعطیلی کسب و کارهایی که در
آنها مشغول بودند و نیز خان هنشینی،
در معرض بیمار 
یهای روحی و
جسمی فراوانی قرار دارند .این زنگ
خطر جدی برای سالمت
جامعه است

ر طول روز میگذارم درآمد داشته باشم».
تا قبل از شــیوع کروناســراهای محلــه و غرفههای
وچکی که برای فــروش محصــوالت در اختیار زنان
رپرســت خانوار قرار میگرفت ،امید بزرگی برای این
شر بود ،اما با نیمهتعطیل شدن فعالیتسراها کورسوی
ید زنان خودسرپرســت و بدسرپرســت هم خاموش
ــد .پروانه یکی از این زنان است 4« :سال میشد که
درست کردن ترشــی ،مربا و سبزی پاکشده آماده و
روش آنها در ســرای محله کسب وکاری برای خودم به
ه انداخته بودم .تازه مشــتریان خود را شناخته بودم و
وشحال بودم که میتوانم هزینههای زندگی را تأمین
نم ،اما از یک سال گذشته تاکنون بازار خوابیده است.
سی جرئت خرید این محصوالت را از ما ندارد.سراهای
حله نیمهتعطیلاند و غرفهها جمع شدهاند».

حواسمان به زنان سرپرست خانوار محلهها هست
«حواسمان به زنان سرپرست خانوار محلهها هست،
خیران نمیتواند همه
رچند قبول داریم که کمکهای ّ
شکالت آنها را حل کند!» این حرف تعدادی از شورایاران
نطقه  11اســت .رئیس کارگروه اجتماعی منطقه 11
یگوید« :با نیمهتعطیل شــدن فعالیتسراهای محله
ر منطقــه  11تالش کردیم تا امکان فروش محصوالت
ولیدی زنان سرپرست خانوار را در منطقه فراهم کنیم.
وشبختانه پیرو پیگیریهای صورتگرفته مقرر شده
فتر یک شــرکت دانشبنیان در منطقه مستقر شود و
ی قراردادی زمینه فعالیت زنان سرپرست خانوار منطقه
ر آن فراهم شود».
«محمدتقی شــمسآبادی» همچنیــن خبر ایجاد
خســتین شــهربانوی منطقه  11را در محله سالمت

میدهد و میافزایــد« :منطقه
ما تاکنون از داشــتن مجموعه
ویــژه بانــوان محروم بــود .با
پیگیریهــای صورتگرفتــه،
شــهربانوی منطقه بهزودی در
محله سالمت راهاندازی میشود
و امیدواریــم در ایــن مجموعه محمدتقی شمسآبادی
شــاهد رونق فعالیتهای ویژه رئیس کارگروه
اجتماعی منطقه 11
زنان ،بهخصوص زنان سرپرست
خانوار ،باشیم».
او همچنین با اشاره به راهاندازی مرکز مهارتآموزی
کوثر در محله آگاهی میگوید« :مرکز مهارتآموزی کوثر
در منطقه  11ســالهای متمادی تعطیل بود .این مرکز
در چند ماه اخیر با مشارکت یکی از بانوان منطقه دوباره
راهاندازی شــده و بستر اشتغال زنان سرپرست خانوار را
فراهم کرده ،هرچند قبول داریم تعداد زنان شاغل در این
مرکز با تعداد زنان سرپرست خانوار منطقه فاصله بسیار
دارد و این مسئله ضرورت چارهاندیشیهای دیگر در این
حوزه را دوچندان میکند».
شــمسآبادی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت
روحی و روانی زنان سرپرست خانوار میگوید« :سراهای

محله در سراســر منطقه باید با
جلب نظر این گروه از افراد جامعه
برنامههای آموزشــی ،فرهنگی
و حتــی مهارتآمــوزی تدارک
ببینند تا از حجم اســترسهای
وارده به مادران تنها بکاهند».
علیاصغر فراهانی
دبیرشورایاریمحله
راهآهن

باز هم کرونا
«علیاصغــر فراهانی» دبیر
شــورایاری محله راهآهن ،که تا
قبل از شیوع کرونا زمینه اجرای برنامههای گستردهای
را برای زنان خودسرپرســت و بدسرپرســت در محله
راهآهن فراهم کرده بود ،این روزها نگران حال این قشر
از محله خود اســت و میگوید« :برگزاری کالسهای
آموزشی ،بازارچههای محلی و همچنین دورهمیهای
بانوان محله درسرا باعث شده بود تا شادابی و سرزندگی
مهمان خانههای اهالی شــود ،اما این روزها در ســایه
کرونا و نیمهتعطیل شــدن برنامههایسرا زندگی این
قشــر بهشــدت تحت تأثیر قرار گرفته است ،هر چند
خیران محلی میکوشند با حمایتهای خود گوشهای
ّ
از این مشکالت را حل کنند».

رئیس اداره امور بانوان شــهرداری منطقه
 11میگویــد« :از ابتــدای شــیوع بیماری
کرونا و تعطیلی کســب و کارها وضعیت زنان
خودسرپرســت و بدسرپرست
منطقــه یکــی از اولویتهای
شــهرداری منطقه  11بوده و
است .لذا ،کوشیدیم تا در قالب
طرحهای حمایتــی مختلف،
فیروزه خزایی کوهپر
حداقل بخشی از مشکالت این
رئیس اداره امور
قشــر را حل کنیم« ».فیروزه
بانوان شهرداری
به
خزایــی کوهپر» با اشــاره
منطقه 11
تطعیلی بازارهای محلی ،پیرو
پروتکلهای بهداشــتی ستاد
ملی کرونا ،میافزاید« :تا قبل از شــیوع کرونا
تمامیسراهای محله شــاهد فعالیت بازارهای
محلــی و غرفههای ویژه حمایت از این قشــر
بودند که متأســفانه بعد از کرونــا چراغ آنها
خاموش شد .هر چند در این مدت کوشیدیم
با ساماندهی بانک اطالعات زنان خودسرپرست
و بدسرپرست منطقه بستر الزم برای دریافت
کمکهای معیشــتی ایام کرونا را توسط این
قشر فراهم کنیم ».درســت است کرونا سایه
سنگین خود را این روزها بر س ر سراهای محله
انداخته و فعالیتهــای اجتماعی و اقتصادی
زنان را در این مراکز محلی تحتالشــعاع قرار
داده است ،اماآموزهای مجازی و تقویت فروش
آنالین محصوالت زنان خودسرپرســت خانوار
امر مهمی است که حوزه امور بانوان شهرداری
منطقه  11آن را دنبــال میکند .رئیس اداره
امور بانوان شــهرداری منطقــه  11در اینباره
میگوید« :در طول یک ســال اخیر کوشیدیم
با پیگیــری دورههای مهارتآموزی مجازی به
زنان بهصورت مجازی بستر آموزش این قشر را
دنبال کنیم .ضمن اینکه تالش کردیم با ایجاد
بسترهای الزم برای فروش آنالین محصوالت
تولیدی زنــان از فعالیتهــای اقتصادی آنان
حمایــت کنیم ،هر چند در این مســیر منکر
کاستیها و مشکالت موجود نیستیم و بر این
باوریم که موفقیت صددرصدی در گرو آزمون
و خطاهای بسیار است ».تالش برای راهاندازی
بازاچههای محلی و عرضه محصوالت تولیدی
زنان سرپرست خانوار از دیگر اولویتهای حوزه
زنان در منطقه  11اســت .خزایی با اشــاره به
بازارچهای که به همین مناسبت در ایا م دههفجر
در منطقه ایجاد شد میگوید« :با مشارکت 30
بانوی خودسرپرســت و بدسرپرســت منطقه
 11در این ایام شاهد فعالیت  30غرفه عرضه
محصوالت تولیدی زنان در بوستان دامپزشکی
بودیــم .بازارچهای که بــا رعایت پروتکلهای
بهداشــتی کرونا به مدت  10روز برگزار شد و
خوشبختانه با استقبال خوبی هم روبهرو شد و
امیدواریم شاهد برگزاری این بازارچه در روزهای
پایانی سال هم باشیم ».راهاندازی مرکز مهارت
کارآفرینی کوثر منطقه  11در محله آگاهی خبر
خوبی است که خزایی به بانوان منطقه میدهد
و میگوید« :خوشــبختانه این مرکز در محله
آگاهی ،بهعنوان یکی از محلههای پر تقاضای
منطقه ،فعالیت خود را آغــاز کرده و تعدادی
از بانوان هــم کار خود را در این مجموعه آغاز
کردهاند ،هــر چند تالش میکنیم کارگاههای
کارآفرینی محلی را فراموش نکنیم و به محض
بهبود شرایط کرونایی ،برنامهای جامع و مدون
برای این بخش داریم».
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نامدارپهلوان
مدرس کالس
داستاننویسی

سرای محله ساعی برنامههای ویژهای
برای نابینایان و کمبینایان دارد

بازیگریباچشمانبسته
معصومه حقجو
ســرای محله ســاعی با
همکاری مرکز سالمت معاونت
اجتماعی ـ فرهنگی شهرداری
منطقه  ۶از ابتدای ماه گذشته
کالس

داستاننویســی

و

بازیگری با تدریس پدر و پسر
فعال محله بــرای نابینایان و
کمبینایان برگزار کرده اســت.
«نامدار پهلوان» و پسرش امیر
که کارگــردان و مدرس کالس
بازیگریانــد ،ایــن روزها که
خانهنشــینی اجباری همچنان
ادامهدار است ،سعی میکنند
در این کالسها بستر مناسبی
برای شــکوفایی استعدادهای
روشندالن و کمبینایان فراهم
کنند.

«نامــدار پهلــوان» مــدرس کالس
داستاننویســی که دستی در شــعر و شاعری
دارد ،بازنشسته است و لیسانس زبان و ادبیات
فارسی دارد .او معتقد است این قشر از جامعه
تواناییها و استعدادهای زیادی دارند که اغلب
فرصتی بــرای ظهور نداشــتهاند« :کار من در
این  6سال در کنار روشــندالن فقط با انگیزه
و عالقه شــخصی بوده اســت .چون باور دارم
این قشــر تواناییهای زیادی دارند .آنها بهرغم
محدودیتشــان هوش فراوان و پشتکار خوبی
دارند ،حتی گاهی بســیار بیشتر از دیگر افراد
جامعه».
به گفته پهلوان ،این کالسها  6سال قبل در
مؤسسه «عصای سفید» با  5نفر برگزار میشد:
«در حال حاضر  17نفر سرکالس حضور دارند
و تاکنون  2جلد کتاب داســتان از آنها منتشر
شده و جلد سوم به علت کمبود بودجه هنوز به
مرحله انتشار نرسیده است».
مــدرس کالس داستاننویســی ضــرورت
مناسبســازی ســراهای محله را بــرای تردد
نابینایــان ضروری میداند« :کاش شــهرداری
همه معابر و حتی فرهنگســراها را برای تردد
معلوالن مناسبسازی میکرد یا حداقل سامانه
حملونقل اختصاصی بــرای این افراد در نظر
میگرفت تا شــاهد حضور پررنگترشــان در
جامعه و فعالیتهای فرهنگی باشیم».
تعداد سرویسهایسامانه حملونقل
معلوالن کافی نیست
یکــی از افرادی که پــای ثابت کالسهای
داستاننویسی سرای محله است« ،ندا امیری»
اســت .او با اینکه مدرک کارشناســی رشــته
حقــوق دارد ،با نوازندگی پیانو هم آشناســت.
این بانوی توانمند  3ســال است که در کالس
داستاننویســی آقای پهلوان شرکت دارد3« :

سال قبل شــهرداری منطقه  4این کالسها را
برگزار میکرد .بعد از مدتی تعمیرات ساختمان
مؤسســه باعث تعطیلی کالسها شــد ،البته
آموزش بهصورت آنالین ادامه داشــت و مقرر
شد مکان دیگری برای برگزاری کالس در نظر
گرفته شود .خوشبختانه طی مکاتباتی ،کالس
در سرای محله ساعی دوباره تشکیل شد».
امیری به دلیل عالقه به نویســندگی و شعر
و شــاعری قبل از برگزاری ایــن کالسها هم
داســتان و شعر مینوشته است« :برگزاری این
کالسها اقدام بســیار خوبی بود .از آنجا که با
قواعد این کار آشنا نبودم ورود به این کالسها
باعث شــد مشکالتم در نوشــتن رفع شود .در
حال حاضر یک رمان بلند که کامل شده و یک
رمان ناتمام هم دارم .تعدادی داســتان کوتاه
و شــعرهایی هم در قالبهــای مختلف مانند
مثنوی و غزل سرودهام».
او معتقد اســت برگزاری چنین کالسهایی
برای روشــندالن و کمبینایــان باعث برقراری
عدالت آموزشی در استفاده از امکانات سراهای
محله میشــود« :این کالسها باعث شکوفایی
اســتعدادهای زیادی میشــوند .از بین همین
اســتعدادها میتــوان برای برخی شــغلها و
مکانهایــی کــه ظرفیــت الزم وجــود دارد،
بهرهگرفت».
«تهران یک کالنشــهر است و معلوالن برای
تردد مجبورنــد از ســرویسهای اینترنتی یا
سامانه حملونقل جانبازان و معلوالن استفاده
کننــد» .امیری با این توضیــح ادامه میدهد:
«با اینکه به ایــن کالس خیلی عالقه دارم اما
ن تردد
برخی جلسهها را از دست میدهم .چو 
برای ما ســخت اســت و امکانات کافی فراهم
نیست .متأسفانه ســامانه حملونقل جانبازان
و معلوالن ،ســرویسهای کمی در اختیار افراد
کمبینا و نابینا قرار میدهد .کاش شــهرداری
کالسها را در همه مناطق برگزار کند ،چون با
توجه به یکسری محدودیتهایی که برای تردد
ما وجود دارد ،گاهی دوری راه مانع حضورمان
میشود .باید هزین ه سنگینی را متحمل بشویم
یا از رفتن صرفنظر کنیم یا برای اســتفاده از
این سامانهها از  2روز قبل سرویس رزرو کنیم.
این در حالی اســت که شاید بیشتر از یکی2 ،
بار نتوانیم این ســرویس را دریافت کنیم .اگر
شهرداری یا هر ارگان دیگری وسایل حملونقل

با هزینه کمتر یا به رایــگان در اختیار ما قرار
میدادند ،مسلماً شرایط بهتری برای حضور ما
در جامعه فراهم میشد».
«مصطفــی اســکندرزاده» جــوان با ذوق
و کمبینــای کالس اســت کــه قبــ ً
ا هم در
کالسهایی ماننــد تئاتر ،زبــان ،مهارتهای
زندگــی و ...شــرکت کــرده و معتقد اســت
شــهرداری میتواند با بهزیســتی مکاتبه کند
تا کمبینایــان و نابینایــان در کالسهایی که
در فرهنگســراها وســراهای محلــه برگــزار
میشــود ماننــد بقیه افــراد عادی شــرکت
کنند .او هم خواســتار مناسبسازیســراهای
محله بــرای معلــوالن اســت و ایــن کار را
ضروری میداند.
محدودیتی برای بازیگری وجود ندارد
«امیر پهلوان» دانشآموخته رشته بازیگری
س اســت که بازیگــری را برای
و مدرس کال 
این قشــر جزو محدودیتها نمیداند« :مشکل
نابینایــان یا کمبینایان تأثیــری در بازی آنها
نمیگذارد .تنها محدودیت در زمینه میزانسن
و حرکت بازیگر اســت که با مشــخص کردن
نقاط برای آنها ،این مســأله حلشــدنی است.
بازیگــران بینایی هــم داریم کــه نمیتوانند
بهصورت نقطهای در یک مســیر حرکت کنند،
ولــی هنرجویــان من بســیار در ایــن زمینه
توانمندند .آنها درک مطلب بهتری در مقایسه
با بینایان دارند .اگر فضا برای آنها تعریف بشود،
به علت ذهن قویای که دارند ،بر مشکالت کار
فائق میآیند و خروجی بهتری دارند نسبت به
هنرجویان بازیگری که بینا هستند».
او تدریــس بــه هنرجویان ایــن کالس را
با هنرجویــان بینا متفــاوت نمیداند« :برای
هنرجویــان این کالس فقــط از توصیفهای
بیشــتری در مقایســه با افراد بینا اســتفاده
میکنــم .در واقع معلولیت بــرای هنرجویانم
باعث ایجاد محدودیت نبوده است».
پهلــوان معتقد اســت شــهرداری باید از
افراد کمبینــا و نابینا حمایــت فرهنگی کند:
«بودجهها و تخفیفهایی برای برای شــرکت
آنها در کالسهایسراهای محله یا فرهنگسراها
در نظــر گرفته شــود یــا هزینه ســالنی که
برای اجرا در اختیارشــان گذاشــته میشــود
کمتر باشد».
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اصوالً چه هدفهایی از اجرای نقاشــیهای
دیواری وجــود دارد؟ آیا باید شــهر را در این
نقاشیها دید؟
هدف از نقاشــی دیواری آرامش بخشیدن به شهر با
اســتفاده از رنگ و تمیز کردن شهر است .هدف آوردن
شــهر روی دیوارها نیست .تهران شــلوغ است و مردم
میخواهنددر این شــلوغی کمی آرامش داشته باشند.
بنابراین ،بیشتر رنگها و فرمهایی را در کار میآوریم که
القاکننده آرامش و حس خوب به بیننده باشــد و حال
آنها را خوب کند ،نه اینکه دوباره شــلوغیهای شهر را
نمایش دهیم.
در تهران چند نقاشی دیواری کار شماست؟
نقاشــیهای دیواری زیادی اجرا کــردهام که تعداد
دقیقشــان را نمیدانــم ،اما در مدرســهها و محلهها و
منطقههای مختلف مثل  2و  6و  7کار کردهام .میتوانم
بگویم بیشترین فعالیت را در منطقه  7انجام دادهام .در
محلههــای مختلف این منطقه مثل خیابــان اجارهدار،
شریعتی و کوچههای مختلف خیابان بهار و همینطور
در خیابان نظامآباد بهصورت گروهی نقاشی اجرا کردهایم.
به نظرتان نقاشی دیواریهای امروز با سالهای
گذشته چه تفاوتهایی دارند؟
در دورههــای قبل 20 ،یا  30ســال پیش ،بیشــتر
نقاشیها رئال بودند و شامل گل و منظره ،ولی در دوره
اخیر ،یعنی شــاید در  15سال گذشته ،نقاشیها مدرن
شدهاند و تصویرسازی هستند .این نقاشیها یا مفهومیرا
بیان میکنند یا اینکه از نظر رنگبندی روی بیننده تأثیر
میگذارند .با توجه به شعار شــهرداری ،یعنی «تهران؛
شــهری برای همه» ،و اینکه شهرداری استفاده از رنگ
را در تهران توصیه کرده ،ما هم ســعی کردهایم بیشتر
از رنگهای شــاد استفاده کنیم.
در دورههای گذشــته بیشتر از
رنگهای خاکستری استفاده
میشــد ،ولی االن بیشــتر
هنرمنــدان از رنگهــای
روشن استفاده میکنند.
مــا هــم همیــن کار را
میکنیم .این کار باعث
میشود شــهروندان
حــس بهتــری در
رفتوآمدهایشان در
شهر داشته باشند.
این رنگها شــاید
ی حال مردم
کم 
را بهتــر کنــد.
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نقاش خیابان گرگان میخواهد
آرامش را به روی دیوارهای شهر بیاورد

حـال تهران

را با نقاشی عوضکنیم
شقایق عرفینژاد
تهران میتواند از آنچه هست ،بسیار زیباتر باشد .شهر خاکستری بدچهره میتواند
و باید رنگی و دلباز شــود و این کار هنرمندان اســت که رنگ بپاشند بر دیوارها تا
بنشــیند بر نگاه اهالی شهر شاید که دلشادشان کند .رنگی کردن تهران مدتی است
که از برنامههای اصلی شهرداری است .در این کار هم از نقاشان مختلف کمک گرفته
است« .زهرا پنده» یکی از آنهاست که چند سال است با شهرداری همکاری میکند.
او فوقلیسانس نقاشی و  20سال تجربه نقاشی و تدریس در هنرستان و دانشگاه دارد.
حدود  8سال در دانشگاه و هنرستان تدریس کرده و قبل از آن هم در آموزشگاههای
مختلف نقاشی درس داده است .با او که ساکن محله گرگان است درباره نقاشی دیواری
که در این محله در پیش دارد ،صحبت کردیم.

در نقاشی دیواری چه چیزی برایتان مهم است؟
به نظرم بیش از هرچیز باید با محیط منطبق باشند.
بیشتر نقاشیهایی که انجام دادهایم ،در تناسب و با نظر
به فضای محیط کشــیده شده است .یعنی اگر در پارک
کار کردهایــم ،رنگ و طرح طوری انتخاب شــده که با
فضای پارک هماهنگی داشته باشد .یا اگر دیواری را در
مدرسهای نقاشــی کردهایم ،این کار را با توجه به حال
و هوا و ســن و ســال بچهها بوده است .در محلهها هم
سعیمان بر این است کهگونههای مختلف نقاشی را کار
کنیم؛ یعنی هم نقاشــی رئال و کالسیک داشتیم و هم
نقاشــی مدرن و انتزاعی .حتی در بعضی جاها نقاشــی
ســهبعدی هم اجرا کردهایم.

عالوه بر نقاشــی ،اینستالیشــن و کارهای محیطی هم
داشتهایم .برای مثال ،در پارک اندیشه یک کار محیطی
با عنوان مســیر کهکشان انجام دادیم و همینطور روی
دیواره یکی از پلهای بزرگــراه صیاد هم دوچرخه کار
کردیم .یعنی بر اساس 22منطقه تهران  22دوچرخه را
بــا فلز روی دیوار کار کردیم .یک دوچرخه هم روبهروی
ســرای محله نظامآباد اجرا کردیم که آن هم با استفاده
از فلز بوده است.
در محله خودتان ،گــرگان ،چقدر در زمینه
زیباسازی کار شده است؟
من مدت زیادی نیســت که در این خیابان زندگی
میکنم ،بنابراین آن را درســت نمیشناســم ،ولی در
همین مدت متوجه شــدهام چندانکاری در زمینه
زیباسازی در آن انجام نشده است.
چون فضای خالی که برای نقاشی
مناســب باشــد ،خیلی کم است.
حتی مدتی پیش خیابان اجارهدار
را همراه با شهردار منطقه بررسی
کردیم و قرار شد کارهای زیباسازی
در آن انجام شود .اما این مشکل در
خیابان اجــارهدار هم وجود دارد .به
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برای اینکه هنرمنــدان وارد این
عرصه شــوند ،در درجــه اول نیاز به
مایــت دارند .منظــورم از حمایت هم
ح
حمایت مالی است و هم اینکه فضای
کار در اختیارشان قرار داده شود

این معنی که سرتاسر مغازه است و فضایی برای نقاشی
وجــود ندارد .دیوارها هم جنسهای مختلف دارند .مث ً
ال
روی یکی نمیتوان رنگ نشاند ،یکی دیگر بافت زمختی
دارد و به همین دلیل نمیشود کار چندانی کرد و کارمان
منتفی شد .بیشتر دیوارها مربوط به مغازههاست و دیوار
خالی به چشــم نمیخورد .اما تجربه خوبی از نقاشی در
پارک ارتش در این خیابان دارم .نقاشــیای که ما روی
یکی از دیوارهای این پارک کار کردیم ،بازخورد بســیار
ی کــه در پارک بودند از
خوبی داشــت و خیلی از مردم 
آن استقبال کردند .چهره پارک هم خیلی تغییر کرد و
زیباییاش چند برابر شــد .حتی بچههایی که در پارک
بودند ،جلو آمدند و خواستند در کار نقاشی سهیم شوند
و مــا هم مقداری رنگ و چند قلممــو به آنها دادیم که
مشارکت کنند.
پس معتقدید نمیشود در محله خودتان این
کار را انجام بدهید.
چرا ،میشــود انجام داد ،ولی با سختیهایی همراه
است .احتمال دارد بیشتر روی این محله متمرکز شویم.
شــهرداری منطقه هم قصد دارد بیشتر در محلههایی
که بافت فرســوده دارند و یا ظاهر زیبایی ندارند ،نقاشی
دیواری انجام شود تا محله حال و هوای بهتری پیدا کند.
اگر این کار شــروع شود ،در محله نظامآباد و گرگان هم
میشود .حتی با مشــکالتی که گفتم ،میتوان اثری را
اجرا کرد و این محلهها را هم از این شــکل خاکستری
بیرون آورد.
ی چطور
فکر میکنید هنرمندان حوزه تجسم 
میتوانند نقش بیشتری در زیباسازی محیط داشته
باشند؟
برای اینکه هنرمندان وارد این عرصه شوند ،در درجه
اول نیاز به حمایت دارند .منظورم از حمایت هم حمایت
مالی اســت و هم اینکه فضای کار در اختیارشــان قرار
داده شــود .اگر این اتفاق بیفتــد ،خیلی از هنرمندان با
این کار همراه میشــوند .چون میتوانند در عین اینکه
دغدغه مالی ندارند ،به زیبایی شــهر هم کمک کنند و
باعث شوند حس و حال خوبی در شهر به وجود بیاید .من
به دلیل اینکه از طرف شهرداری برای انجام فعالیتهای
زیباسازی حمایت مالی میشوم میتوانم به این کار ادامه
دهم .بســیاری از هنرمندان دیگر نیز با همین حمایت،
میتوانند در این زمینه فعال باشند و کار کنند.
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کارآفرین

یکشنبه  10اسفند  1399شماره 793

به کارند 5 ،نفر داخل مجموعه فعالند 3 .نفر هم
قرار است در فروشگاهی که طبقه باال راهاندازی
میکنیم ،فعال شوند .عالوه بر آن یک فروشنده،
یک انباردار ،یک حسابدار و یک معاون و مشاور
هم به ما اضافه میشوند.
کی به تهران آمدید؟

ســال  94مغازهها را از دســت دادم و مغازه
دیگــری باز کردم و آموزش در رشــته جدیدی
به اســم پروگرم هارد و ترمیم بــوت را هم در
اندرویــد و هم در آی .او .اس شــروع کردم .به
آدمهای زیادی آموزش دادم ،اما به خاطر اینکه
بتوانم علمم را گسترش بدهم ،ابتدای امسال به
تهران آمدم .ضمن اینکه خیلیها از تهران تمایل
داشتند که در دورههای من شرکت کنند.
از همان اول با سرای محله امجدیه کار
کردید؟

در سرای محله امجدیه آموزشها
با هدف کارآفرینی ارائه میشود

از ایده دکتر فــون و اینکهکاری را
که بلد هســتید به دیگران هم بیاموزید و
کارآفرینی کنید ،بگویید .این نخســتین بار
است که این کار را میکنید؟

کارآموزی
به شرط اشتغال
شقایق عرفینژاد
«محمد حیدری شهابی» متولد  64است و فوق دیپلم
مهندسی آی.تی از دانشــگاه آزاد جویبار دارد .او حاال
 16سال اســت که در زمینه تعمیرات موبایل ،نرمافزار،
ســختافزار و ترمیم بوت و بازیابــی اطالعات اندروید
فعالیت میکند و برای نخســتین بار در ایران پروسههای
برنامهنویســی را طراحی کرده تا اطالعات سیستمهای
اندروید بهصورت حرفهای و واقعی بازیابی شــود .شهابی
در زمینه آیفون هم تســلط دارد .اما آنچه باعث شد با او
توگو کنیم مهارتش در این کار نبود .او تخصصش را به
گف 
دیگران هم آموزش میدهد و برای آنها شغل ایجاد میکند.
شهابی یک سال است از ساری به تهران آمده و در سرای
امجدیه کارگاهی با اسم دکتر فون دارد و با  5نیروی ثابت و
 8کارآموز فعالیت میکند .او تا امروز خیلیها را در
مقطعهای مبتدی و تخصصی و فوقتخصصی تعلیم
داده و کارش را بــرای تعمیرات و تولید محتوا در
سرای محله امجدیه ادامه میدهد.

من از سال  76در منزل کامپیوتر داشتم و به
کار با آن بسیار عالقهمند بودم .همزمان درباره
ویندوزهای مختلف مطالعه میکردم .سال 79
در دانشــگاه فنی و حرفهای دوره
فتوشــاپ دیدم و آنقدر عالقه پیدا
کردم که چند سال بعد ،سال  82و
 ،83در چند دوره مسابقات مهارت
ملی و المپیاد گرافیــک کامپیوتر
رتبــه و مدال گرفتــم .همزمان در
چند آموزشگاه هم درس میدادم .دوست داشتم
چیزی را که دوســت داشتم به دیگران هم یاد
بدهم .به همین دلیل در چندین دانشگاه فنی و
حرفهای گرافیک رایانه را تدریس کردم .بعد هم
از ساری به تهران آمدم و یک دوره بسیار مبتدی
تعمیرات موبایل را گذراندم و در فروشــگاههای
مختلــف موبایل کار کردم .بعد دوباره به شــهر
خودم برگشــتم و در آنجا مغــازهای باز کردم و
کمکم شــروع کردم به گرفتن کارآموز .از اینکه
چیزی را که بلدم به دیگران هم یاد بدهم ،لذت
میبــردم .انگیــزه فراوانی
برای این کار داشــتم
و میخواســتم از آن
انرژی مثبت بگیرم.
هنوز هم همینطور
است.

رفتهرفته شعبه دیگری از مغازه خودم
را در خیابان اصلی ســاری باز کردم .تمام
سعی و تالشم این بود که بهترین دورهها را
برای کارآموزان برگزار کنم .چون خودم ذهن
بسیار کاوشــگری دارم ،سعی میکنم تمام
مطالب را با جزئیات برای کارآموزان تشریح
کنم.

زمانــی که به تهــران آمدم یک مــاه با یک
آموزشگاه همکاری داشتم و  2هفته هم با یکی
ـ دو شــرکت دیگر کار کردم ،اما چون شــرایط
خوبی نداشــتند ،تصمیم گرفتم جای دیگری را
برای خودم بگیرم و فعالیتم را شروع کنم .مدتی
بعد با ســرای محله امجدیه آشنا شدم و اول در
طبقه پنجم آن یک واحد 35متری برای خودم
گرفتم .بعد توانســتم اتاق اضافه کنم و بعد از 6
ماه مجموعه را گسترش دادم و واحد طبقه اول
را با  6اتاق بــرای آموزش و فعالیت در اختیارم
گذاشــتند .شــرایط خوبی دارم و میخواهیم
کار را باز گســترش بدهم و فروش قطعات هم
داشته باشیم تا کارآموزان قطعات را بهراحتی در
دسترس داشته باشند.

چطور به این فکر کردید که تعهد کارآفرینی
بدهید؟ میتوانســتید فقط دورههای آموزشی
داشته باشید.
بله .بســیاری از آموزشــگاهها همین کار را
میکنند .آموزش میدهنــد ،ولی تعهدی برای
کارآفرینی و ایجاد شغل ندارند .در بعضی موارد
اص ً
هم دورهها ســطح پایین و بــا محتوای خیلی
ال چطور با اینســرا آشنا شدید؟
خودتان ســاکن امجدیه
بیاساس اســت .گاهی هم
هستید؟
شــیوه برگــزاری دورهها
نه .ساکن امجدیه نیستم،
و وســایلی کــه اســتفاده
میکننــد ،بســیار قدیمی حس خوبی است که
ولی حدود  2محله و چیزی
حــدود  5دقیقه با آن فاصله
اســت .ما دورهها را طوری کسی را به کسبوکار
دارم .اردیبهشــت ماه دنبال
برگزار میکنیم که کارآموز
بتوانــد بهســرعت بعد از برسانید و برایش درآمد
جایی برای برگزاری کالسها
آموزش وارد بازار کار شود .ایجاد کنید تا بتواند
میگشــتم .وقتی از نزدیک
فضا را دیدم ،متوجه شــدم
اینکه بتوانم شرایطی ایجاد زندگیاش را اداره کند
محیط ایمنی است و فضایی
کنم کــه کارآموز بتواند در
فرهنگی دارد .دوست داشتم
یک تعمیرگاه مشــغول به
کار شود ،نقطه عطف کار من است .رساندن یک در این فضا باشــم و موافقت شد و خیلی سریع
کارآموز به نتیجه دلخواه و موفقیت را خروجی شــروع به آماده کردن اتاق کردم .از همان اول
مثبت کارم میدانــم و میتوانم به خاطر آن به هم  6کارآموز داشتم که خودشان  10سال بود
خودم ببالم .حس خوبی اســت که کسی را به کار کرده بودند و حــاال دورههای فوقتخصصی
کسبوکار برسانید و برایش درآمد ایجاد کنید را میگذراندند .این اتفاقات باعث شــد بیشــتر
تا بتواند زندگیاش را اداره کند .اص ً
ال بزرگترین عالقه داشته باشم با شهرداری کار کنم .احساس
هدف من در این کار همین ایجاد شغل است ،نه میکنم این نقطه برای من یک ســکوی پرش
اینکه فقط آموزش بدهم و پولی بابتش دریافت است.
کارآموزانتان بیشتر اهالی همین محله
کنم.
سایت هم دارید .درست است؟

بله ســایت دکتــر فون را داریــم که معرف
ماســت و ثبت تعمیرات گوشی همراه و تبلت
ی هم در
در آن انجام میشود .ســایت دوم 
دست راهاندازی داریم که فروشگاه آنالین
است و قطعات و ابزار موبایل در آن به
فروش گذاشته میشود .به ازای این
ســایت  3یا  4نفر بــه مجموعه ما
اضافه میشوند و کار ثابت خواهند
داشت.
در حــال حاضر برای
چند نفر شغل ایجاد کردهاید
و در مجموعه با شما همکاری
میکنند؟

بهجز تعداد زیادی که آموزش
دادهایــم و بیرون از مجموعه در
فروشــگاهها و اماکن
دیگر مشغول

هستند؟

چنــد نفر از امجدیه هســتند ،ولی بیشــتر
شــاگردان از بیرون از تهران هستند .چند نفر را
هم خود سرای محله معرفی کرده است.
بــه نظرتــان محلــه امجدیه چه
خصوصیاتی دارد؟

خیابان بهار در امجدیه محله بســیار خوبی
برای سکونت است و همه فروشگاههای الزم برای
زندگی ،مثل نانوایی و سوپرمارکت ،در آن هست.
مفتح جنوبی هم راه اصلی است و ورزشگاه هم
دارد .در خیابان ورزنده کهســرا در آن واقع شده
فدراســیونهای مختلف ورزشــی وجود دارند
و کمتر جنبه مســکونی دارد .محله به نســبت
ی اســت و خانوادههای این محله بیشــتر
قدیم 
مسنند و قشر جوان اینجا کمتر دیده میشود ،به
همین دلیل با سرای محله و کالسهای آموزشی
ی اســت .تنها
ارتباط ندارند .اما محله دنج و آرام 
مشکل این محدوده ،به نظرم ،جای پارک است
که تا به حال برای آن فکر نشده است.
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تالش اعضای شورایاری محله دیده شد

تقدیر سازمان
بهداشت جهانی
از سرای محله بریانک

گفتوگو با «حسین ایمانی جاجرمی» جامعه شناس
درباره زیرساختهای اجتماعی در تهران 1400

شهر را خانه گفتوگوی شهروندان کنیم
سارا جعفرزاده
بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی
معتقدند یکی از مســائلی که همواره
در پایتخت نادیده گرفته شده ،ایجاد
زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی در
شهر اســت .در واقع ،امروزه در جامعه
شهری بستری برای گفتمان شهروندان
و حتی ارائه پیشــنهاد فراهم نیست
و برنامهریزی توســعه شهری ،شاید
براساس نیاز شهروندان تدوین شود ،اما
از شهروندان در این زمینه نظرخواهی
نمیشود .کارشناسان میگویند ایجاد
زیرساختهای اجتماعی ،برای تعامل
بیشتر شــهروندان ،یکی از نکاتی
اســت که در «افق تهران »1400
باید در نظر گرفته شــود .برای
آگاهی از شرایط و زیرساختهای
اجتماعی و فرهنگــی تهران با
«حســین ایمانی جاجرمی»
جامعهشناس ،گفتوگو
کردهایــم .او معتقد
اســت ،یکــی از
اقداماتــی کــه در
شهرهای توسعهیافته
و بزرگ انجام میشود،
مشخص کردن مسیر
آینده است.

در شــرایط کنونی چطور میشود شهر را
به خانه گفتوگوی شهروندان تبدیل کرد؟ چطور
ميشــود رابطه بين شهر ،شــهروندان و زندگي
اجتماعي را سرزنده كرد؟

اگر قائل باشيم كه برای زندگی اجتماعی نیازمند
تعامل ،همبســتگی و ارتباط هســتیم ،شهر هم باید
این قابلیت را داشته باشد و بستر و کالبدی برای قوام
گرفتن اين بده بستان فراهم کند .در واقع دستگاههای
مختلف اجرایی و مدیریت شــهری باید توجه داشته
باشــند کــه ارزشهایی مانند گفتوگو و معاشــرت
نیازمند بستر است و اگر اين بستر فراهم نباشد ،شهر به
سمت پالریزاسیون و قطبی شدن میرود .مانند تفاوت
بین شمال و جنوب شهر که از گذشته بوده و همچنان
هم هست؛ اين اتفاق معموالً در نظامهای سرمایهداری
مشهود است .ميبينيم كه شهر روح جمعی و یکسانی
ندارد .ميبينيم كه روح شهر تکه پاره شده است.
تهران امروز برای ایجاد بستر گفتوگو چه
كم و كسريهايي دارد؟

برای ایجاد بســتر گفتوگو ميان
شــهروندان بایــد زیرســاختهای
اجتماعــی و فرهنگــی را که همان
کاخهــای مردمی هســتند در شــهر
ایجاد کرد .در جامعه امروز ،شــهروندان
و آدمهای معمولی باید جا و فضا داشته
باشــند .در واقع ما بايد برای عموم مردم
کاخ درســت کنیم .کاخهایی که
صرفنظر از میزان پولی که در
جیب افراد وجود دارد ،امکان
گفتوگو و تعامل به آنها
میدهــد .کاخهایی
ماننــد کتابخانه،
زمیــن ورزش و
سالن گفتوگو.
افزایــش ایــن
مکانها در شــهر و
حضور افراد معمولی در
این مکانها ارزشهای
بســیاری را برای افراد
معمولــی و عادی به

ارمغان میآورد.

اگر خود شما شهردار بوديد ،چه ميكرديد؟

شخصاً اگر شهردار بودم ،به جای معاونت اجتماعی
و فرهنگی ،معاونت زیرســاختهای اجتماعی ایجاد
میکردم که برای عموم شهروندان اقدام مثبتی انجام
دهند مانند ســاخت کتابخانه ،میدانی برای گفتوگو
یا ايجاد شرایطی برای تعامل بیشتر شهروندان .ایجاد
فضاها و مکانهایی که شهروندان فارغ از هرگونه مقام
اجتماعی بتوانند در کنار یکدیگر احســاس برادری و
برابری کنند میتواند حرکت مثبتی تلقی شود و شهر
را به خانه گفتوگوی شهروندان تبدیل کند.

بیماری جهانگرد «کوویدـ  »19که از راه رســید،
باعث تغییر بسیاری از معادالت جهانی و حتی تعطیلی
بسیاری از مراکز فرهنگی و خدماتی شد .یکی از این
تعطیلیهــا و تغییر کارکردها شاملســراهای محله
شد .دبیران شــورایاری محله بریانک همت کردند و
دواطلبانه برای کمک به اهالی و مبارزه با این ویروس
منحوس پای کارآمدند وکاری کردند کارســتان ،به
نحوی که تالشهای آنها از ســوی سازمان بهداشت
جهانی مورد تقدیر قرار گرفت« .فریسا نیکومنشراد»
عضو هیئترئیســه شــورایاری محله بریانک ،درباره
اقدامات انجامشده از سوی اعضای شورایاری میگوید:
«با شــیوع «کوویدـ  »19همه برنامههای آموزشی و
فرهنگی سرای محله تعطیل شد و مجموعه توان هر
 9نفر از اعضای شــورایاری بر سالمت اهالی متمرکز
شد .یکی از این اقدامات راهاندازی پایگاه سالمت شعبه
اصلی اکبرآباد و شعبه شماره  2اکبرآباد در دل سرای
محله بود تا غربالگری و شناسایی بیماران در کمترین
زمان ممکن انجام شود و بیماری گسترش پیدا نکند و
زنجیره انتقال قطع شود».
نیکومنش راد به اجرای طرح شــهید ســلیمانی،
توزیع ماســک و مــواد ضدعفونیکننــده رایگان و
ضدعفونی معابر محله بریانک ،بهعنوان دیگر خدمات
شورایاری و مدیریت محله بریانک ،اشاره میکند.
راد مهمتریــن هدف اعضــا را در ایــن روزهای
کرونایی که مردم نگران ســامت خود هستند ،ارائه
خدمات بهداشتی ،مشاورهای و پزشکی عنوان میکند
و میگوید« :همه اعضا دواطلبانــه و رایگان در حال
خدمترسانی به اهالی هستند و به همین دلیل ،این
موضوع مورد تقدیر سازمان بهداشت جهانی هم قرار
گرفت».
عضو هیئترئیســه شــورایاری بریانک به حضور
نمایندگان ســازمان بهداشت جهانی در سرای محله
بریانک اشــاره میکند و میگوید« :ســازمان جهانی

مسئول مستقيم ايجاد بسترهاي اجتماعي
را چه كسي ،يا چه كساني ميدانيد؟

در درجه اول کسانیکه بهعنوان نماینده مردم در
شورایشهر حضور دارند و همچنین شهردار ،مسئول
ایجــاد زیرســاختهای اجتماعی هســتند .در واقع
مسئولیت شــهر به عهده این افراد است و الزم است
که آنها در زمینه ایجاد بستر گفتوگو برای شهروندان
بیشتر تالش کنند .با توجه به اینکه این افراد اختیارات
گســتردهای دارند میتوانند اقدامات تأثيرگذاري در
ایــن زمینه انجام دهند و اگر اختیارات ندارد باید این
اختیارات را کسب کنند.
پيشبيني شما در مورد چشمانداز تهران
 1400چيست؟

یکی از اقداماتی که در شــهرهای توســعهیافته و
بزرگ انجام میشــود ،مشــخص کردن مسیر آینده
اســت .البته این تصویر را با مردم میسازند و مردم از
آرزوها و ایدههایشان در شهر میگویند و درخصوص
موارد مختلف نظر و پیشنهاد میدهند .بهعنوان مثال،
درخصوص ترافیک و محیطزیست نظرات خود را ارائه
میدهند و در واقع تصمیمگیری براي شــهر همراه با
مردم و با اســتفاده از نظرات آنها صورت میگیرد .در
نهایت ،برنامه توسعه شهر بر اساس خواستههای مردم
تدوین میشــود .در جامعه ما از شهروند هیچ سؤال
و هیچ نظری در زمینه برنامههای شــهری پرســیده
نمیشود و یک شهروند هیچ ایدهای درباره توسعه شهر
خود ندارد .اگر شــهر به همین روال پیش برود ،افق
روشنی در تهران  1400هم برای ایجاد زیرساختهای
اجتماعی و فرهنگی پیشبینی نمیشود.

بهداشــت ( )World Health Organizationیا به
اختصار  WHOیکی از آژانسهای تخصصی سازمان
ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازماندهنده
را برای بهداشت جامعه جهانی ایفا میکند .این آژانس
در ۶آوریل ســال  ۱۹۴۸در ژنو (واقع در ســوئیس)
تأســیس شــد و حکم سرپرســتی و منابعش را از
سازمان بهداشت ســابق ،که خود آژانسی در جامعه
ملل بود گرفــت .در دیداری که دکتر «علیرضازالی»
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس
سازمان نظام پزشکی ایران ،همراه با آقایان «کریستوف
هاملن» و «المنظر» نمایندگان ســازمان بهداشــت
جهانی ،از ســرای محله داشــتند اقدامات انجامشده
در محله بریانک مورد تقدیر قرار گرفت و این ســرای
محله به واسطه فعالیتهایش برای مقابله با کرونا در
تکه دهم پایتخت مقام نخست را کسب کرد ».سفیر
ســامت تکه دهم پایتخت ایــن موفقیت را حاصل
همراهی شهردار منطقه ،مهندس «مجید رباطی» و
«محمدحسن ابراهیمی» دبیر شورایاری محله بریانک
و اعضای شورایاری و همراهی مردم دانست.
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خاطره بازی با قدیمیترین کاسب
خیابان آذربایجان که هنوز هم به اهالی
اقساطی لباس میفروشد

عکس :منا عادل

فروش مانتو
با کپی شناسنامه!
بهاره خسروی
«رضا وفایی دیزجی» صاحب لباسفروشی قدیمی خیابان
آذربایجان است .وفایی ســال  ۱۳۴۶کسبوکار خیاطی را
در خیابان خاکــی آذربایجان راهاندازی کرد .بســیاری از
هممحلیهای ما کــه این روزها در گرد و غبار زندگی مویی
ســپید کردهاند با کت و شلوارهای دستدوز همین کاسب
قدیمی نوروزهای دوران کودکیشان را سر کردهاند یا راهی
خانه بخت شدهاند .امروز بسیاری از همین موسپیدان در کنار
نوه و فرزندان و همسر خود مشتری ثابت مغازه آقایوفایی
هستند .با «رضاوفاییدیزجی» همسایه

اصالت ًا آذریمان ،درباره بخشــی
از نوســتالژیهای خیابــان
آذربایجــان و کاســبی و
همچنین کسب رزق و روزی
توگو کردیم.
حالل گف 

سال « ۱۳۱۶رضا وفایی» در روستای دیزج شهرستان شبستر متولد شد .از
آنجا که در دهههای  ۲۰و  ۳۰جمعیت کمتر بود و مشاغل به گستردگی امروز
نبود ،او به پیشنهاد پدر حرفه خیاطی را انتخاب میکند و چند سال هم در بازار
خیاطان تهران و اللهزار مشغول کار میشود و مدتی بعد راهی خیابان آذربایجان
در تکه دهم پایتخت میشود و در میان معدود کاسبان این خیابان کسبوکار
خیاطیاش را راه میاندازد .او در اینباره میگوید« :آن دوره برای انتخاب شغل
مناســب چند گزینه بیشتر نداشتیم :آرایشگری ،آهنگری و کفاشی و خیاطی.
پدرم توصیه کرد تا سراغ حرفه خیاطی بروم که به نسبت آسانتر از بقیه مشاغل
بود .آسان از این لحاظ که در مقایسه با سایر حرفهها ریختوپاش زیاد نداشت.
اما بازار خیاطی همیشه هم پرمشتری نبود .برای مثال ،در شهر ما اغلب بناها در
زمستان خیاطی میکردند .به هر صورت ،چند سال در اللهزار ،بازار خیاطهای
تهران قدیم ،کار کردم تا اینکه قانون پارک ممنوع در خیابان اللهزار اعمال شد
و باعث رکورد کاســبی و کم شدن مشتری شد .بیشــتر خیاطها از اللهزار به
محلههای دیگر کوچ کردند و من هم خیابان آذربایجان را انتخاب کردم».
اتوبوسهای خط ۳۰
همسفر با خاطرات روزهای نخست کاسبی آقای وفایی به خیابان آذربایجان
در دهه  40رســیدیم .جایی که تا چشــم کار میکرد زمینهای بکر و بیابانی
بود .در آن روزها هیچ خبری از ترافیک ،بوقهای ممتد رانندگان ،مشکل جای
پارک و کســبوکار قارچگونه مغازههای دستدومفروشی (تاناکورا) در خیابان
آذربایجان نبود .او با یادی از آن روزها میگوید« :بیمارســتان شهریار
یک زمین خاکی بود .مقابل این زمین ایســتگاه اتوبوس خط ۳۰
بود :مسیر خیابان آذربایجان تا پارک شهر .مغازهها انگشتشمار
بودند .اغلب برای چهارشنبهســوری مردم از همین زمینهای
خاکی بوته جمع میکردند .البته گاهی اوقات با شــتر در همین
زمینها برای چهارشنبه آخر سال بوته میآوردند و یکبار هم
در حادثه ناگواری تعدادی از این شــترها در آتش سوختند.
خیابان قصرالدشــت ،خوش و بیشــتر کوچههــای خیابان
آذربایجان خاکی بود .تنها ســاختمان بلند و قابل رؤیت
محله ساختمان وزارت کار بود».
بــه گفته ایــن کاســب قدیمــی خیابان
قصرالدشت ،بیشتر کوچهها که یک سر آن
به آزادی و یک سر آن به آذربایجان متصل
میشد چندانآباد نبودند و خاکی بودند.
مکان فعلی بانک صادرات ،آهنفروشی و
نبش کوچه آذرشهر یک مغازه فروش رادیو
و تلویزیــون و ضبط صوت بود .زمین بازار
میوه و ترهبار آذرشهر یکتکه خاکی بود.
کارگری که زیر ماشین
ریشتراش ماند!
قدیمهــا بهجــای فروشــگاهها و
مغازههای رنگارنگ ،اشــخاص برند
بودند .برای مثــال ،اگر خیاط یا
کفاشــی کارش میــان مردم
میگرفــت و بــا رعایــت
اخالق مشــتریمداری
میتوانســت مشتری

جلب کند ،مردم از هر نقطهای از شــهر میکوبیدند ،میآمدند تا به او ســفارش
کار دهند .آقای وفایی از شــلوغیهای بازار کارش در شــبعید تعریف میکند:
«مردم بیشتر عادت به دوخت لباس باسلیقه خودشان داشتند تا اینکه لباسی را
آماده بخرند .من همهجور لباس مردانه ،زنانه و بچگانه میدوختم .به همین دلیل
شبهای عید اغلب سرم شلوغ بود .برای اینکه کار بهموقع تحویل مشتری دهم از
2ماه مانده به عید هیچ سفارشی را قبول نمیکردم .دوست نداشتم پیش مشتریها
بدقول شوم .البته گاهی اوقات هم پیش میآمد که کار بهموقع دست مشتریها
نمیرسید .خاطرم اســت یک مشتری داشتم که از حوالی میدان امامحسین(ع)
برای تحویل کارش آمده بود .کل مسیر را در ترافیک مانده بود و حاال که رسیده
بود ،کارش حاضر نشــده بود .برای آرامکردن مشتری گفتم :شرمندهام! کارگرم
زیر ماشین مانده است .بیهیچ اعتراضی رفت .تا اینکه برای تحویل کارش دوباره
آمد و اینبار حال کارگرم را جویا شــد .گفتم که بله ،بنده خدا زیر ماشین ریش
تراش مانده بود .اگر آن روز واقعیت را میگفتم که کار آماده نیست ،شما ناراحت
میشدید .برای آرامکردن شما باید حرفی میزدم که ناراحت از مغازه خارج نشوید.
خالصه مشتری حسابی خندید و همه چیز ختم به خیر شد».
تعاونی و فروش تولیدات ایرانی
وفایی تقریباً تا ســال  ۱۳۵۸در خیابان آذربایجان خیاطی میکند تا اینکه
اوضاع کسبوکار کمی متغیر میشود و یکی از دوستانش ایده تغییر صنف را به او
میدهد .وفایی تعریف میکند« :بازار کساد شده بود .کارگر بهسختی پیدا میشد.
دستتنها شده بودم .سال آخری که مغازهام خیاطی بود تا چند روز بعد از سال
تحویل هم برای سفارش مشتریها در مغازه ماندم و خانه نرفتم .یکی از دوستانم
پیشــنهاد راهاندازی تعاونی و فروش محصوالت ایرانی داد .تازه انقالب شده بود
و مانتو تولید میشد .از این پیشنهاد استقبال کردم .مغازه هم موقعیتی مناسب
داشت و با اتحادیه هماهنگیهای الزم را انجام دادم .به نظرم فروش محصوالت
ایرانی ایده خوبی بود .این کار باعث توســعه تولید داخلی هم میشد و از طرفی
دردسرهای بدقولی به مشتریها را هم نداشت .مغازه را تبدیل به تعاونی فروش
محصوالت ایرانی کردم».
آقای وفایی در ادامه توضیح میدهد« :از اتحادیه مانتو و شــلوار میگرفتیم
و با فتوکپی شناســنامه به مردم میفروختیم و دســت آخر باید فتوکپیها و
میزان فروش اجناس را به اتحادیه گزارش میدادیم .در واقع اجناس را بهصورت
ســهمیهبندی به مردم میفروختیم .البته چند سال بعد ،کار تولید به این نحو
منتفی شــد ،اما من همچنان جنس ایرانی از بازار میخرم و تحویل مشــتری
میدهم».
فروش اقساطی و مشتری بدون چک
یکی از مهمترین ویژگی کسبوکار سنتی در بازار تهران معامله به اعتبار حرف
بود؛ شــیوهای که هنوز هم آقای وفایی به آن پایبند است و در اینباره میگوید:
«هنوز هم وقتی از بازار خرید میکنم میان کاسبان اعتبار دارم .اغلب بدون چک
و سفته از بازار خرید میکنم .میدانند وقتی با کسی قول و قراری بگذارم ،حتماً
پای حرفم هستم .شده گاهی اوقات به دلیل کسادی بازار چند روز پرداخت وجه
اجناس دیر شده ،اما از این ماجرا سوءاستفاده نکردهام».
فروش جنس قسطی به مشتریان از دیگر ویژگیهای کار این کاسب قدیمی
است .او در اینباره میگوید« :باید همیشه هوای مشتریها را داشت .بهویژه در
این روزهایی که چرخ زندگی بیشــتر مردم چندان راحت نمیچرخد .به همین
دلیل ،برای رعایت حال مشــتریها که بیشتر از همسایههای خودمان هستند،
جنس شرایطی و قسطی هم میفروشم تا آنها شرمنده عیال و خانواده نباشند و
بدانند همیشه باید هوای همدیگر را داشته باشیم».
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مرمت و
بازسازی

رضا موسوی درباره تغییرات و مرمتهایی که برای بازگشایی
زندان با کاربری موزه انجام شــده توضیح میدهد« :در بازسازی،
بخشهای جدیدی به ساختمان اضافه شده است .در این بخشها از
ال متفاوت اســتفاده شده است ،یعنی شیشه و فلز که کام ً
مصالح کام ً
ال
مشــخص و جدید است و جزء بنا نبوده است .اگر بخواهم حسی صحبت
کنم ،زیاد با این کار موافق نیســتم .ولی اگر از این جنبه نگاه کنیم که آیا
آسیبی به بنا زده است یا خیر ،به نظر من این اتفاق نیفتاده است .به هر حال فضا
باید کاربردی باشد .یعنی در عین اینکه کاربری قبلی باید نمایان میشده ،کاربری
جدید هم پیدا کرده است ».رضا موسوی میگوید بخشی از بناهای ساختمان زندان
هم خراب شده است« :بخشی از بناها که ارزش معماری نداشتند ،در این تغییر کاربری
خراب شدند .از جمله فضایی که به آن زورخانه میگفتند و آهنی بود خراب شد .جایی
شبیه مسجد هم بود که باز هم آهنی بود و ساختمان خاصی نبود و در بازسازی
خراب شد .این فضاها بعد از ساخت زندان و فکر میکنم بعد از انقالب به
زندان اضافه شده بودند ».او از بخشی از زندان که تلفن در آن بود و
زندانیان میتوانستند با خانوادههایشان صحبت کنند هم
میگوید و فضای آن را بینظیر و تأثیرگذار
میداند.

داستان عجیب «مارکوف»
و ساختمانهای ماندگارش

نخستین

زندانی قـصر
سازندهاش بود

ارزش تاریخی و
معماری

او ارزش معماری و ارزش تاریخی که بر این زندان گذشته را برابر
میداند و معتقد است برای هر دو این موارد است که این زندان باید حفظ
شود« :معماری این بنا از  2جهت مهم است .یکی اینکه معمارش فرد خاصی
بوده است .مارکوف معماری است که کارش در ایران بسیار تأثیرگذار بوده است.
زیاد هم کار کرده است .در عین حال بهعنوان جایی که تاریخ و نوستالژی دارد،
مهم است .آدمهای معروفی هم در این زندان بودهاند ».او مسأله جالبی را درباره
افرادی که در اینجا زندانی بودهاند مطرح میکند« :نخستین کسی که در این
زندان زندانی میشود ،سازندهاش است .او قبل از اینکه زندان را تحویل دهد،
احتماالً به دالیل مالی در زندانی میافتد که خودش ساخته است .در
واقع نخستین زندانی زندان قصر سازندهاش است ».او از «فرخی
یزدی» روزنامهنگار و شاعر ،هم اسم میبرد که در این زندان
مدتی را سر کرده و کشته شده و حاال یکی از
سالنهای زندان به نام اوست.

شقایق عرفینژاد

زندان قصر ،قصر قجر بوده اســت .آن زمان که تهران بســیار کوچکتر از حاال بوده،

داســتان این محوطه ،داستان شــاه قاجار بوده که هر از گاهی برای استراحت به شمال
پایتخت میآمده است .با آمدن رضاشاه محوطه تغییر کرد و داستان بنا هم داستان زندان
و اسارت شد .در آن زمان ،تنها زندان تهران زندان نظمیه در میدان توپخانه بود که دیگر

بــرای زندانیان کافی نبود .به همین دلیل هم رئیس نظمیه تقاضای معرفی محلی را برای

ساخت زندان میکند که قصر قاجار در سهراه پلیس امروز در اختیارش قرار میگیرد.

قصر در ســال  1168ساخته شــده بوده و
در زمان درخواســت معرفی زمین برای ساخت
زندان به ســاختمانی فرسوده و نیمهفروریخته
تبدیل شــده بوده .با تخریب آن ساختمانها،
زندان قصر در سال 1308ساخته میشود و خود
رضاشاه هم آن را افتتاح میکند .آنطور که گفته
میشود زندان  192اتاق و گنجایش  800زندانی
را داشــته است .این زندان تا دهه  40که زندان
اوین ساخته میشود توسعه زیادی پیدا میکند
و بعد از انقالب هم زندانیان غیرسیاســی در آن

نگهداری میشدند.
زندان تا ســال  83کارکرد خودش را داشته
است ،اما بعد از آن تعطیل میشود .بعد از مدتی
بخشهایی از زندان توســط شهرداری تخریب
میشود که با پیگیری بعضی زندانیان سیاسی
قبل از انقالب در فهرست آثار ملی ثبت میشود
و از تخریب بیشترش جلوگیری میشود .زندان
تا ســال  91به همین شکل میماند ،اما در این
سال شهرداری آن را تبدیل به باغموزه میکند و
حاال میشود از آن دیدن کرد.

مارکوف و ایران
رضا موسوی مارکوف را از معماران مهم و تأثیرگذار ایران
میداند« :مارکوف در ایران زیاد کار کرده است .او در روسیه درس
خوانده و در زمانی بین جنگ جهانی اول و دوم به ایران میآید شروع
توساز و معماری
به کار میکند .در زمانی هم این اتفاق میافتد که ساخ 
رونق دارد .بنابراین ،با روی باز از او استقبال میکنند .او در شهرداری استخدام
میشود و خیلی از بناهای مربوط به شهرداری را میسازد ».او میگوید مارکوف
سنگ قبر همسر و فرزندش را هم که زودتر از او در یک تصادف جان میبازند،
طراحی کرده است« :این سنگ قبر در گورستان ارامنه بسیار زیباست و سنگ
قبر خود مارکوف را هم از روی همین نمونهها طراحی میکنند».موسوی
مدرسه البرز تهران را مهمترین کار مارکوف میداند که از بهترین
کارهای اوست و همینطور اداره پست در خیابان خیام را که
از کارهای ماندگار است .نکته جالب اینکه تقریباً تمام
کارهایی که او ساخته در فهرست آثار ملی ثبت
شدهاند.

زندان و معمارش
وقتــی صحبت از زندان میشــود ،آخرین چیزی
که به ذهن میآید این اســت که ساختمان آن یک
معمار هم داشته اســت .اما زندان قصر معمار مهمی
دارد .معمارش مارکوف روسی است که ساکن تهران
بــوده و بناهای زیاد و مهمیمثل دبیرســتان البرز،
ســاختمان اداره پســت ،مدرســه ژاندارک ،عمارت
شــهرداری در میدان توپخانه ،مســجد فخرالدوله،
کلیسای مریم مقدس و زندان قصر را طراحی و اجرا
کرده است« .رضا موسوی» تهرانشناس و کارشناس
مرمت بناهای تاریخی ،میگوید« :بار اولی که زندان را
دیدم اگر نمیدانستم زندان است ،فکر میکردم یکی
از بناهای دوره قاجار است ،آنقدر که از المانهای دوره

قاجار در آن استفاده شده است .هرچند که بنای قصر
تخریب شده و زندان ساخته شــده ،اما از المانهای
دوره قاجار زیاد در آن استفاده شده است ».او میگوید
این زندان منحصربهفرد است« :زندانهایی مثل اوین
یا رجاییشهر که بعدها ســاخته شدهاند ،زندانهای
کالسیک هستند ،ولی این بنا معماری خاص دارد».
او درباره اقتباس معمــاری این زندان از معماری
ایرانی میگوید« :چیزی که در معماری این زندان به
چشم میآید ،قاببندیهای آن و استفاده از قوسهای
ایرانی در پنجرهها و سقفهای بعضی فضاهای عمومی
است .در همه قسمتهای قدیمیزندان این قوسها
را میبینید .هیچجایی نیست که از این قاببندیها و

فضاهای مثبت و منفی معماری عاری باشد .بهخصوص
قوسهایی که صددرصد ایرانی هســتند .هیچکدام از
پنجرهها مربع نیستند و قوسهای تیغهدار دارند .این
مسئله بسیار به یکدست شدن فضا کمک کرده است.
بقیه موارد در واقع همان شکل اصلی زندان هستند.
شامل راهروهای پیچدرپیچ و سلولهای کنار هم».
رضا موســوی درباره پالن دایــرهای بخش اصلی
زندان میگوید« :این بخش مربوط به طراحی مارکوف
اســت و یک بخش مرکــزی دارد و راهروهایی که از
آن فضای مرکزی دایره مانند منشعب میشوند .این
بخش یکی از ویژگیهای معماری این زندان است».
او دربــاره اینکه آیا این طراحی دلیل خاصی داشــته

است ،میگوید« :وقتی کسی جایی را طراحی میکند،
چند موضوع را مدنظر قرار میدهد .در این اثر هم این
اتفاق افتاده است .نخستین چیزی که به آن فکر شده،
کاربری آن است و نیازهایی که یک زندان دارد ،در آن
دیده شده است .نکته بعدی تأثیر گرفتن از معماری
دوره خودش است .نمونههای دیگری هستند که خود
مارکوف طراحی کرده است مثل کارخانه قند ورامین.
همه اینها ویژگیهای معمــاری دوره خود را دارند و
تحت تأثیر آن هستند .نکته سوم گرههایی است که
کلیــت معماری یک منطقه را به وجود میآورد .مثل
همین ایرانــی بودن که اصول و اســلوبی دارد .مثل
قاببندیها و قوسها».
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هویت
نویسندگی

کارگاه آنالین نویسندگی

اگر به ادبیات و هنر نویســندگی عالقهمندید،
امــا به دلیل شــیوع «کوویــدـ  »۱۹ترجیح
میدهید در خانه بمانیــد و از آموزشهای مجازی
اســتفاده کنیــد ،شــرکت در «کارگاه آنالیــن
نویسندگی» فرهنگسرای خانواده را به شما پیشنهاد
میدهیم .این دورهها برای آشــنایی عالقهمندان به
هنر نویســندگی و ارتقای ســرانه مطالعه و ترویج
فرهنــگ کتابخوانی برای شــهروندان تکه ششــم
پایتخت برگزار میشــود .عالقهمندان برای کســب
اطالعات بیشتر و نامنویسی میتوانند با شمارههای
 ۰۹۲۲۴۲۶۵۶۸۹و  ۸۸۷۱۲۸۳۹تماس بگیرند.

نمایشخوانی

بهاره خسروی

مش قربان گاریچی ،امین محله
قول و قرارهایمان ســاده و حرفهایمان ســند بود .برای اثبــات گفتههایمان نیازی به
قسم خوردن ،جمعکردن کلی امضا و شاهد و مدرک از دنیای حقیقی و مجازی و نوشتن
آن روی کاغذ و ثبت در جای خاصی نبود .این روزها اما با همه ســختگیریهای قانونی و
بعد از تمام این برو و بیاها ،دســت آخر کاشــف به عمل میآید کهای بابا ،این سند ثبتی
اشــکال دارد و هرچه پنبه کردهایم ،رشــته شده اســت .یکی از افراد قدیمی خوشقول و
امین« ،مشقربان» ،گاریچی معروف خیابان حســینی ،در تکه دهم پایتخت بود .به گفته
قدیمیهای محل ،مش قربان معتمد همه محله بود .او یک گاری بزرگ و چند اسب داشت
و در انتهای همین خیابان یکخانه بزرگ داشــت که در آن گاری و اســبهایش را هم
جا میداد .مش قربان عیالوار بود و  ۱۲فرزند داشــت .این همســایه خوشقول ما با اسب
و گاریاش فروشــگاه ســیار اهالی برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی بود .او هر روز قبل از
دمیدن خورشــید راهی بازار عمدهفروشهای خیابان انبار نفت میشد و اجناس سفارشی
کاســبان را تحویل میگرفت .در این میان ،بار هندوانــه و خربزه و انگور و بادمجان آلو و
ماســت و مواد خوراکی هم میزد و برای راحت شــدن کار همسایهها ،بهویژه خانمها ،در
خیابان حســینی بساط میکرد و اجناسش را میفروخت .گاهی پیش میآمد در طول روز
چندین بار برای دریافت ســفارش کاســبان راهی بازار میشــد و روزی  2تومان بابت آن
دســتمزد میگرفت .مهمترین ویژگی مش قربان خوشقولی و خوشحســابی بود .همین
موضوع باعث شده بود تا نزد اهالی محبوب و امین و متعمد باشد.

ترس و نکبت رایش سوم

هنر در خانه

ساختن شمع
هفتسین

یکی از ســنتهای ماندگار در
میان مردم ایران استفاده از شمع
و انرژی تأثیرگــذار آن در خانه و
بهویژه در سفره نوروزی هفتسین
است .شــمع بهعنوان
نماد روشنایی و نور از
عناصر جدانشــدنی و
مهم سفره هفتسین
اســت .در این روزها
کــه به بهــار و نوروز
شیرین رسولی
نزدیک میشویم ،اگر
از اهالی محله هاشمی
به فکر تهیه شمعهای
زیبــا ســر ســفره
هفتسین هستید یا دوست دارید
هدیهای دستســاز به عزیزانتان
بدهیــد« ،شــیرین رســولی» از
همسایههای ما در محله هاشمی،
برای ایــن بخش روش درســت
کردن شمع ســفره هفتسین را
آموزش میدهد.
وسایل مورد نیاز:

قالب شمع
پارافین
نخ فتیله
برچســب بــا طــرح مورد
نظرتان

برنامــه نمایشخوانی «تــرس و نکبت رایش
ســوم» اثر «برتولت برشــت» برای آشــنایی
عالقهمندان با آثار نویســندگان و نمایشنامهنویسان
مطرح جهان با همــکاری مرکز آفرینشهای هنری
فرهنگسرای ســرو و کانون تخصصی سینما و تئاتر
فانوس برگزار میشــود .این برنامه که به کارگردانی
«امیر امیری» اجرا میشود ،شنبه  ۱۶اسفندماه در
ســالن تماشــاخانه «مهــرگان» اجــرا میشــود.
دوســتداران هنر نمایش برای استفاده از این برنامه
میتواننــد به نشــانی :خیابان انقالب ،نرســیده به
خیابان حافظ ،خیابان خارک ،بنبست اول مراجعه
کنند.

سرای محله

پخش غذای نذری میان
کارتنخوابها

برنامه پخت غذای نذری و توزیع آن میان افراد
کارتنخــواب و بیخانمــان بــرای کمک به
نیازمنــدان و ترویــج مهربانی در روزهای ســرد و
خیران محله قلمســتان
کرونازده از ســوی اهالی و ّ
اجــرا میشــود .در ایــن برنامه غذا در حســینیه
بیتالعباس(ع) طبخ میشود و میان کارتنخوابها
و افراد بیخانمان محلههای شوش و هرندی توزیع
میشــود .اگــر عالقهمند بــه شــرکت در این کار
خداپســندانه و یا ادای نذور خود هستید به نشانی:
خیابان قلمســتان ،نبش بنبست رضایی ،حسینیه
بیتالعباس(ع) سر بزنید.

موزهگردی

موزه ملک؛ میزبان گردشگران

برای آشنایی بیشتر شهروندان با آثار ایرانیـ اسالمی و معرفی و حفظ آنها در میان
نســل جدید ،مؤسســه ملی کتابخانه و موزه ملک از تورهای گردشگری دانشآموزی و
دانشجویی میزبانی میکند.
در این مؤسســه یکی از بینظیرترین آثار و مجموعههای ارزشمند ایرانی ـ اسالمی
برای بازدید عموم به نمایش در آمده است .گروههای دانشآموزی و دانشجویی ،همچنین
تورهای گردشگری و تهرانگردی میتوانند در چارچوب تورهای هماهنگشده با رعایت
دســتورالعملهای بهداشــتی از این موزه بازدید کنند و از خدمات آن ،بهویژه خدمات
کتابخانــهای ،بــرای مطالعات و تحقیقات و پژوهشهای خود بهرهمند و با تاریخ آشــنا
شــوند .مدیران مدارس و مسئوالن گروههای گردشــگری میتوانند برای بازدید از این
موزه با روابطعمومی مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک به شماره  ۶۶۷۵۱۲۹۱تماس
بگیرند.

روش کار:

 )1قالب شمع را چرب کنید.
 )2پارافیــن را روی بخار آب
ذوب کنید.
 )3فتیلــه را از داخــل قالب
شــمع بگذرانید و با چسب نواری
ثابت کنید .پارافین را آرام از کنار
فتیله در قالب بریزید .این حرکت
را در  2مرحله انجام دهید ،چون
احتمال سرریز شدن وجود دارد.
بعد از  2ســاعت شمع را از قالب
جدا کنید.
 )4طــرح مورد نظــر را داخل
آب قــرار دهید و وقتی قســمت
نایلونــی آن روی آب آمــد آن را
خشک کنید و بهآرامی روی شمع
بچسبانید.
 )5طــرح را با سشــوار یا یک
قاشــق گرم روی شــمع فیکس
کنید .شمع شما آماده است.

