
جست و جو در پيشينه 
محله قديمى زعفرانيه

زعفران باجى 
زن ثروتمندى بود

زعفرانيه تا قبل از ۱۳۰۰ چندان «محله »ای نبود ؛ زمين های کشاورزی 
داشــت و دور از کيا و بيايی که ديگر نقاط شــميران بعد از دوره قاجار 

برای خود رقم زده بودند...
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آيا افزايش قيمت ميوه 
باال و پايين شهر دارد؟

گاليه باغداران فرحزاد 
از وضعيت نامناسب باغ هاى حاشيه روددره

قديمی ها می گويند جنس بازار تجريش جور است؛ يعنی هر کااليی 
بخواهيد از پوشاک و تنقالت گرفته تا طال و جواهر و ميوه و سبزی 
در آن پيدا می شود. اين آخری يعنی ميوه و سبزی هميشه درجه 
يک و نوبرانه اش در اين بازار مشــتری های خاص مشــتری های 

خودش را داشته است. اين روزها که می شود...

حاشيه رودخانه فرحزاد اگرچه هنوز با درختان قدبرافراشته و باغ های 
سرسبزش يادگاری از روزگار قديم اين آبادی کهن است اما طی سال های اخير 

از شمار درختان اين گستره سبز کاسته و بسياری از باغ های قديمی آن از بين 
رفته  است. ۱۵ سال پيش بود که شماری از امالک و باغ های حاشيه روددره در 

دوره گذشته مديريت شهری در پروژه ساخت...

مرگ تدريجى باغ هاى فرحزادغوغاى گرانى در بازار تجريش
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مهمانى رنگ ها در كوچه اى حوالى 
ميدان ونك برپاست 
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رقص بادبادك ها 
در نسيم
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش
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نخستين فاز پارک ترافيک برای 
آموزش مفاهيم پايه ای ترافيک 
به کودکان و نوجوانان در ضلع جنوب 
پــارک مهرگان در شــمال تهران به 
مرحله اجرا رسيد. «محمد خردمند» 
معاون حمل ونقل و ترافيک شهردار 
منطقه يک گفت: «پارک ترافيک با 
طراحــی هندســی خــاص معابر و 
تقاطع هــا نمای کوچکی از شــهر و 
بهترين روشبرای آشنا کردن کودکان 
با موضــوع ترافيک اســت. زيرا آنها 
به عنوان رانندگان آينده شهر بايد از 

کودکی با قوانين راهنمايی و رانندگی آشنا شوند. بر همين اساس در اين 
مجموعه همه عالئم افقی و عمودی مناســب نصب و اجرا شــده است تا 
کودکان لزوم رعايت حق تقدم و مفاهيم هريک از انواع کنترل تقاطع ها را 
درک کننــد.» وی افزود: «اين طرح در ضلع جنوب بوســتان مهرگان در 
ناحيه۶، جانمايی و فاز نخست آن با اجرای ۲عمليات ساخت ديوار سنگی 
برای ايمن ســازی فضای بوســتان در ضلع شــمال و شــرق و عمليات 

محوطه سازی و نصب عالئم راهنمايی 
و رانندگی انجام شده است.» معاون 
حمل ونقل و ترافيک شهردار منطقه 
يــک افزود: «دسترســی بــه پارک 
ترافيک بوستان مهرگان از بزرگراه های 
شهيد صياد شيرازی، امام علی(ع) و 
ارتش امکان پذير است و همين مزيت 
می تواند اين بوستان را محل حضور 
دانش آموزان ساير مناطق قرار دهد.» 
خردمند افزود: «اين بوستان با وجود 
مکان های مختلف بازی برای کودکان 
و نوجوانان از جمله سايت طناب کشی، 
اسکيت و رينگ دوچرخه سواری می تواند با تکميل بوستان ترافيک به عنوان 
محلــی برای اردوی تفريحی و آموزش دانش آموزان بعد از پايان شــرايط 
کرونايی و بازگشايی مدارس قرار بگيرد.» معاون شهردار منطقه يک درباره 
ســاخت فاز۲ بوســتان ترافيک گفت: «فاز دوم اين طرح شــامل ساخت 
ساختمانی به متراژ حدود ۲۵۰ مترمربع که شامل سالن آمفی تئاتر، بخش 

اداری و فضای آموزشی است که در سال جديد اجرا می شود.»

تيتر يك

فاز نخست پارك آموزش ترافيك در «مهرگان» به بهره بردارى رسيد

كوچه «پندار» گالبدره نونوار مى شود
بهســازی محيطی کوچه پندار در محله گالبدره با هدف بهبود وضعيت  تردد شهروندان، 
رعايت نکات زيســت محيطی و افزايش زيبايی بصری در حال اجراســت. «مجيد افشاری» 
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه يک گفت: «اين طرح همسو با بهبود عبور 
و مرور شهروندان و رعايت بيشتر مسائل زيست محيطی، کوچه پندار در خيابان زبردست در 
محله گالبدره در قالب پروژه های کوچک مقياس برای بهســازی محيطی در دستور کار قرار 
گرفته اســت. او افزود: «اجرای پروژه شامل ۵۰۰ مترمربع بهسازی پله و محيط اطراف برای 
تسهيل در  تردد شــهروندان با رعايت مناسب سازی ها، جمع آوری فاضالب جاری از مسير با 

لوله گذاری، سرپوشيده کردن نهرها و اجرای طرح های فضای سبز است.»

اجراى مميزى امالك در راسته  هاى اصلى و تجارى منطقه 2 
ششمين مرحله طرح مميزی امالک شهر تهران در 
۱۳ راســته اصلی و تجاری منطقه۲ با هدف ساماندهی 
مشــخصات ملکی در حال اجراســت. «رضا عابدينی» 
معاون مالی و اقتصاد شــهری شــهردار منطقه۲ گفت: 
«مميــزی امــالک با ارائــه اطالعات کاملــی از آمار و 
مشــخصات ملکی، تغييرات و تخلفات موجود، بســتر 
شناســايی نقاط ضعف و قوت را برای مديريت شهری، 
فراهم و به برنامه ريزی صحيح و منســجم در اداره شهر 
کمک می کند.» او افزود: «به روزرسانی اطالعات امالک 
تهران باعث کامل شدن اطالعات مشاغل، شناسايی اراضی باير و متروکه، اطالعات سرانه های 
خدماتی محله ها و نواحی و اصالح جانمايی امالک شهر تهران و واحدهای غيرمسکونی دارای 
تخلف می شود. عابدينی با بيان اينکه ۱۳ مسير منطقه به عنوان راسته های تجاری در اولويت 
ششمين مرحله طرح مميزی امالک شهر تهران قرار دارند گفت: «بلوارها و خيابان های سرو 
شرقی ـ غربی، دادمان، دريا، سعادت آباد، گيشا، ستارخان، مرزداران، جالل آل احمد، اشرفی 
اصفهانی، محمدعلی جناح و شــادمهر از جمله مسيرهای اصلی منطقه است که مميزی آنها 
انجام می شود.» معاون مالی و اقتصاد شــهری شهردار منطقه۲ افزود: «برای اطالع رسانی و 
آگاه سازی شهروندان درباره اجرای مميزی، تبليغات محيطی و اطالع رسانی ها در راسته های 

تجاری از بهمن ماه اجرا شده است و اميدواريم اين پروژه به نتايج مطلوبی برسد.»

چهره
«شرمينه چيذرى» 

كارآفرين ساكن محله چيذر: 
اميدمان امسال حمايت 

از كسب و كار خانگى 
است

يادداشت

تهديد ساخت وسازهاى 
غيرمجاز

ساخت وســازهای غيرمجاز و خارج از اصول 
شهرسازی سبب ناپايداری سازه ها و تهديد ايمنی 
و سالمت شــهروندان می شــود. در اين زمينه 
هم افزايــی همه دســتگاه های اجرايی و نظارتی 
برای رفع تخلفات، ضــروری و برخورد قانونی با 
تخلفات ساختمانی، دفاع از حقوق عمومی است. 
توســعه فضاهای غيرمجاز، تاب آوری شــهری و 
سالمت شــهروندان را به خطر می اندازد و سبب 
دهن کجی به قانون، کاهش ســرانه ها و اختالل 
در آرامش بصری در شــهر می شود و کسانی که 
بــا بی توجهی به اين کار می پردازند با هماهنگی 
و همکاری همه دستگاه ها بايد متوجه شوند که 
برای حفظ منافع عمومی با آنان برخورد قانونی 
خواهد شد. برای صيانت از حريم با اجرای طرح 
جامع حريــم و جلوگيری از ساخت وســازهای 
غيرمجاز و تخريب آنها، شناســايی نقاط مستعد 
برای توسعه فضای سبز و سرمايه گذاری متناسب 
با طرح جامع حريم، شناســايی همه امالک در 
محدوه حريم و تکميل اطالعات الزم درخصوص 
تعــداد پالک های خــالف، امــالک دارای رأی 
تخريب و بــدون رأی، هماهنگی بــا نهادها در 
دســتور کار شــهرداران نواحی حريم قرار داده 
شــده تا امالک متخلف آمــاده تخريب را اعالم 
کنند و اقدامــات الزم برای جمع آوری آنها را به 
انجام برســانند. خوشبختانه در زمينه برخورد با 
تخلفات و ساخت وســازهای غيرمجاز در شمال 
شهر، فرمانداری شميرانات و دادسرای ناحيه يک 
تهران تعامل خوب و ارزنده ای با شــهرداری در 
موضوعات مختلف داشــته اند. در روزهای پايانی 
ســال گذشــته با توجه به حضور بيشــتر افراد 
ســودجو و فرصت طلب برای ساخت وســازهای 
غيرمجاز در ارتفاعات حريم منطقه تالش شــد 
با اســتفاده از همه ظرفيت های موجود، کنترل 
همه جانبه وبا حضور نيروهای حريم بان، نواحی 
و... در حريم شمال تهران، نظارت بيش از پيش 
اجرا شود و هرگونه عمليات غيرمجاز توسط افراد 
ســودجو، رصد و از آن جلوگيری شــد. وظيفه 
ســازمانی و در عين حال انسانی همه مسئوالن 
اســت که با همکاری و همســويی با يکديگر به 
اعمال قانون و اجرای آراء ماده صد در شهر کمک 
کنند تا به ياری خداوند در سال ۱۴۰۰، شهر را 
بيش از پيش به امنيت، زيبايی و آرامش بصری 

نزديک کنيم. 

فرش گل در بزرگراه هاى منطقه پهن شد
فرش گل برای طراوت بخشــی و زيبايی فضاهای سبز 
شهری با کاشت گل های فصلی در بدنه بزرگراه ها و ميادين 
منطقه۲ پايتخت گســترده شــد. «علی اکبر کريمی پور» 
معاون خدمات شهری و محيط زيســت شهردار منطقه۲ 
گفت: «هدف از اجرای طرح فرش گل ارتقای کيفيت فضای 
ســبز، تلطيف هوا و برخورداری فضاهای شهری از منظر 
مناسب همزمان با فصل بهار در بزرگراه هاست.» وی با بيان 
اينکه گل آرايی در حاشيه بزرگراه ها با تنظيم رنگ بندی و 
چيدمان گل ها در طرح های مختلف انجام شده است افزود: 
«در طراحی فرش گل از انواع گونه های گل های فصلی متنوع مقاوم و متناســب با شرايط اقليمی 
استفاده شده است.» به گفته کريمی پور همزمان با بدنه سازی بزرگراه ها، فرش گل هايی با نقوش 
مختلف از جمله تهران ۱۴۰۰ در بزرگراه های شهيد همت، شهيد چمران حکيم و يادگار امام(ره) 
بوستان نهج البالغه گسترده شد. همچنين در طرح استقبال از بهار عالوه بر کاشت گل های بنفشه 

در بوستان ها، معابر و ميدان ها، پياز الله نيز با رنگ ها و اشکال متنوع کاشته شد.

فرش گل در بزرگراه هاى منطقه پهن شد

طی ســال های اخيــر خانواده های 
بســياری برای گــذران زندگی به 
کســب مهارت های مختلف برای کسب و 
کار و چه بسا کارآفرينی رو آورده اند؛ مانند 
«شرمينه چيذری» جوان هنرمند ساکن 
محله چيذر. او می گويد: «خانمی هســتم 
کــه عقيده دارم بانوان هم می توانند با هر 
مهارتــی در اقتصاد خانواده کمک کنند و 
چون اين سال ها روز به روز شاهد تورم و 
افزايش قيمت ها هستيم با عالقه ای که به 
خياطی و طراحی داشــتم، موفق شدم با 
دوخت و طراحی شال، روسری و مانتوهای 
بانوان کسب و کار خانگی راه اندازی کنم.» 
چيــذری ايــن روزها چشــم اميدش به 
حاميان است: «سال ۱۳۹۵ با ۱۰ميليون 
تومان يک چرخ خياطی و ســاير وسايل 
اوليــه توليد را تهيه کردم و ســال دوم با 
افزايش ســفارش ها توانســتم تعدادی از 

دوستانم را به کار مشغول 
کنم و حاال همگی از اين 
مهــارت درآمــد خوبی 
داريم. امــا با همه اينها 

اصلــی  مشــکالت 
از  حامی  نداشتن 
يا  صنف  ســوی 
سازمانی و قيمت 
باالی پارچه های 
وارداتـــــــی و 
پايين  کيفيــت 
پارچه های ايرانی 
اميدواريم  است. 
ی  صـــــــــدا
ه  کـــنند ليد تو
شنـيده  داخلی 
شــود و امسال 
ی  ق ها تفــــا ا

خوبی بيفتد.»

خبر كوتاه

اجراى اولين پروژه فضاى 
سبز 1400 در شمال تهران
همزمان بــا نوروز ۱۴۰۰ بــا هدف ايجاد 
زيبايی بصری و محيطی در فضاهای شهری 
به خصوص مياديــن و رفيوژ های معابر، اولين 
پروژه نورپــردازی فضای ســبز در ناحيه ۳ 
طراحــی و اجرا شــد. «عليرضــا کيان پور» 
شهردار ناحيه ۳ منطقه يک گفت: «اين طرح 
در رفيوژ خيابان شهيد باهنر و با نماد بته جقه 
و ترکيب دو سبک شن های رنگی و نورپردازی 

اجرا شد و به بهره برداری رسيد.

سيد حميد موسوى
شهردار منطقه يك 

مجله خبرى مجله خبرى

ارتقاى تجهيزات امداد و نجات منطقه 3
طرح «نت» در منطقه ۳ برای تعمير و رسيدگی ماهانه تجهيزات 
امداد و نجات و آمادگی در زمان بروز بحران های غيرمترقبه اجرا 
می شــود. «عباس فخارمنش» دبير ســتاد پيشگيری و مديريت 
بحران منطقه۳ با بيان اينکه مديريت منابع، امکانات و تجهيزات 
يکی از وظايف اصلی و مهم مديران بحران به شمار می رود گفت: 
«با توجه به غيرقابل پيش بينی بودن حوادث و ســوانح، ضرورت 
احــراز آمادگی الزم برای مواجهه با پيامدهای ناشــی از حوادث 
يک ضرورت در مديريت بحران محسوب می شود.» او افزود: «در 
اين زمينه آماده به کار بودن، تعمير و نگهداری تجهيزات موجود 
در پايگاه های پشــتيبانی مديريت بحران حائز اهميت اســت.» 
فخارمنش درباره اجرای طرح نت گفت: «نت مخفف نگهداری و 
تعميرات است و مجموعه برنامه ها و اقداماتی را شامل می شود که برای نگهداری تجهيزات 
در ســطح قابل قبول از نظر عملياتی يا بازگرداندن تجهيزات معيوب به چرخه اســتفاده و 
بهره بــرداری انجام می شــود و نتيجه آن ايجاد آمادگی، حفظ و اســتمرار قابليت عملياتی 

تجهيزات و افزايش عمر مفيد تجهيزات طبق شرايط تعريف شده است.»

اراضى عباس آباد را مجازى بگرديد
ســامانه مجازی و نقشــه گردشــگری منطقــه فرهنگی و 
گردشگری عباس آباد همزمان با طرح استقبال از بهار و همسو 
با تحقق تهران هوشــمند در مرکز همايش سپهر رونمايی شد. 
به گزارش خبرنگار همشهری محله، اين سامانه با هدف ارتقای 
خدمت رسانی به شهروندان و گردشــگران از اراضی عباس آباد 
به عنوان نگين ســبز و قطب گردشــگری پايتخــت به ويژه در 
شرايط پاندمی کرونا و لزوم رعايت بيشتر پروتکل های بهداشتی 
طراحی و رونمايی شــد. ســامانه مجازی گردشگری شامل ۱۰ 
هزار تصوير با تکنيک عکاســی ۳۶۰ درجه از اراضی عباس آباد 
و مراکز اين مجموعه اســت که کاربران و گردشگران با مراجعه 
به درگاه abasabad.tehran.ir می توانند به صورت مجازی 

از مجموعه بازديد کنند. 

100 ميز خبر
درخت توت در اوشان، فشم و 

ميگون با دستور مديريت شهرى و 
به همت واحد فضاى سبز شهردارى 

در بوستان جنگلى سپيدكمرچال 
كاشته شد. درختان توت براى 

گسترش فضاى سبز و پاسدارى از 
اين فرهنگ ديرينه و ايجاد محيطى 
سرسبز براى استفاده عموم مردم 

كاشته شده است. 

 20
نيمكت در محوطه آستان مقدس 

امامزاده قاسم(ع) نصب شد. «مجتبى 
رسولى» رئيس اداره فنى معاونت 

خدمات شهرى منطقه يك گفت: «اين 
طرح با هدف تأمين رفاه شهروندان 
و زائران در محوطه آستان مقدس 
امامزاده قاسم(ع) در ناحيه 3 منطقه 

يك نصب شد.»

 2
برج نورى 8وجهى با 16 پروژكتور 
در بوستان آالء محله ازگل با هدف 

تأمين روشنايى مناسب نصب و 
راه اندازى شد. 

آموزش هاى شهروندى 
در كليپ هاى 60 ثانيه اى

آموزش ويديويی شــهروندی با هدف استفاده از 
ظرفيت فضای مجازی بــرای انتقال مفاهيم حوزه 
آموزش های شهروندی در قالب کليپ های کوتاه ۶۰ 
ثانيه ای به شهروندان منطقه ۳ ارائه می شود. «کاظم 
کمالی نســب» معاون امور اجتماعــی و فرهنگی 
شهردار منطقه۳ گفت: «هدف از ارائه اين کليپ ها 
رعايت پروتکل های بهداشتی و قطع زنجيره ويروس 
کرونا، آشنايی دانش آموزان با مسئوليت ها و حقوق 
شهروندی، قوانين ترافيک و حمل ونقل، تقويت حس 
مسئوليت پذيری به ويژه مسئوليت پذيری اجتماعی 
در دانش آموزان و احترام به طبيعت و منابع طبيعی، 
سبک زندگی با هدف کاهش آلودگی هوا و استفاده 

درست از پالستيک است.» 

ساختمان هاى ادارى منطقه 2 
مناسب سازى شد

۸ساختمان اداری و فرهنگی منطقه۲ با هدف 
تحقق شعار«تهران، شهری برای همه» و تسهيل  
تردد و بهره منــدی توانيابان از خدمات شــهری 
مناسب سازی شد. «محمدرضا کرمی» معاون فنی 
و عمران شهردار منطقه ۲ با اعالم اين خبر گفت: 
«طرح های مناسب سازی معابر و فضاهای شهری با 
هدف در دسترس بودن فضاهای شهری شهروندان 
(افراد کم توان) اجرا شد. تهيه و نصب هندريل در 
راه پله ها، رمپ ها، کابين آسانسورها، اجرای نوارهای 
بساوايی، سرويس های بهداشتی، ترمز پله و شبرنگ 

پله از جمله اقدامات اجرايی است.»

خبر ويژه

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

دوستانم را به کار مشغول 
کنم و حاال همگی از اين 
مهــارت درآمــد خوبی 
داريم. امــا با همه اينها 

اصلــی  مشــکالت 
از  حامی  نداشتن 
يا  صنف  ســوی 
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صفحه آرا

رفاقتى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

همزمان با هفته سالمت
موج چهارم كرونا هم از راه رسيد

تهــران در

  هفته ســالمت در حالی از راه رسيده که موج چهارم کرونا رنگ اغلب شهرهای کشور را قرمز و 
نارنجی کرده است. متأســفانه با افزايش بيماران مبتال و آمار فوتی ها، روزهای سخت دوباره از راه 
می رســند. داليل زيادی عبور از موج چهارم کرونا را دشوارتر از قبل می کند. مهم ترين اين داليل 
کم شدن حساسيت ها نسبت به اين بيماری و رعايت نکردن نکات بهداشتی است. کرونا اين روزها 
بزرگ ترين ســايه را روی سر سالمت شهروندان پهن کرده و ظرفيت تخت های بيمارستانی در حال 
پر شدن است. به همين دليل مرور برخی از نکات بهداشتی برای جلوگيری از شيوع کوويد۱۹ خالی 

از لطف نيست.   

مرضيه موسوى 

  شماره 797

2

1 قطقطقق

راهنما

همزمان با هفته سالمت
موج چهارم كرونا هم از راه رسيد

تهــران در

بازارتجريــش را می تــوان بــازاری متنــوع در همه 
فصل های سال دانست. مشــتری های اين بازار به خوبی 
می دانند که می توانند بهترين و تازه ترين ميوه و سبزی را 
در بساط مغازه ها پيدا کنند؛ ازميوه های خارجی که عنوان 
قاچاق را يدک می کشــند تا سبزی هايی که در کوه های 
شــميران می رويد. برچسب قيمت ها مانند رنگ و لعابی 
که ميوه ها دارند هوش از سر آدم می برد. مقايسه قيمت 
ميوه ها با سال گذشته تفاوت محسوسی را نشان می دهد. 
در نرخ نامه انواع ميوه که ســال ۱۳۹۸ منتشر شده بود 
قيمت هر کيلوگــرم انار ۶هزار و ۷۰۰ تومان، هر کيلوگرم 
آنانــاس جنگلی ۱۰ هزار تومان و آناناس طاليی ۱۴هزار 
و ۵۰۰تومان تعيين شده بود. انواع پرتقال نيز در ميادين 
ميوه و تره بار از ۳هــزار و ۵۰۰ تا ۶هزار و ۳۰۰ تومان به 
فروش می رســيد. در اين نرخنامــه قيمت هر کيلوگرم 
ليموترش ســنگی ۵هزار و ۲۰۰ تومان و ليمو شــيرين 
۴هــزار و ۹۰۰ تومان، هر کيلوگرم نارنــج ۲هزار و ۳۰۰ 
تومان و هر کيلوگرم موز ۱۰هــزار و ۸۰۰ تومان تعيين 
شده بود و انواع نارنگی در ميادين ميوه و تره بار از ۶ هزار 

تا ۷هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می رسيد. 
ســال ۱۳۹۹ قيمت ميوه ها با تفاوت کم در نرخنامه 
اعالم شد. قيمت هر کيلوگرم پرتقال تامسون جنوب در 
ميدان مرکزی ميوه و تره بار ۶ تا ۱۰ هزار تومان، پرتقال 
توســرخ ۶ تا ۱۰ هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب ۵ تا 
۸ هزار تومان، توت فرنگی جيرفت ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان، 
توت فرنگی کرج ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، خياررســمی ۲ 
هــزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان، خيــار گلخانه ای ۳ تا ۵ 

هزار تومان بود. 

قيمت فروش هر کيلوگرم ســيب زرد لبنانی ۶ تا ۱۲ 
هزار تومان، سيب قرمز ۵ تا ۱۰ هزار تومان، شاه پسند ۵ 
تــا ۸ هزار تومان، طالبی ۴ تا ۸ هزار تومان، گريپ فروت 
توســرخ و سفيد ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان، ملون ۴ 
تــا ۸ هزار تومان، موز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۷ هزار تومان، 
هندوانــه هزار و ۵۰۰ تا ۳ هــزار و ۳۰۰ تومان به فروش 
می رســيد. گوجه فرنگی بوته رس ۲ تا ۵ هــزار تومان و 

ليموترش سنگی ۱۰ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بود. 

خيار و گوجه هم نمى توان خريد
سايه سنگين گرانی دراواخر سال ۱۳۹۹ انواع ميوه ها 
را بی نصيب نگذاشت؛ به طوری که نه تنها قيمت موز تا 
مرز ۶۰ هزار تومان نيز رســيد بلکه خيار و گوجه هم با 
قيمت های ۲۰ و ۱۰ هزار تومان هم عرضه شد. خانمی 
که از منيريه برای زيارت امامزاده صالح(ع) به تجريش 
آمده اســت می گويد: «در محله های جنوب شهر برخی 
مردم به نان شبشان محتاج هستند. اگر نان و گوجه ای 
می خوردنــد حاال ديگــر آن را هــم نمی توانند بخرند. 
دردمان را نمی دانيم به چه کسی بگوييم. همه جا گران 
است اما تجريش از مناطق ديگر گران تر است. خيلی ها 
هســتند که توانايی خريد ميوه را ندارند. من نمی توانم 
۲کيلوگــرم ميوه بخرم و وقتی نــوه ام به خانه ام می آيد 

شرمنده می شوم.»

كمتر خريد مى كنم
يکی از مشــتريان دائمــی بازار تجريــش می گويد: 
«قيمت های اينجا باالتر از ميدان ميوه و  تره و بار اســت 
ولی به نظر من کيفيت باالتری دارد. ترجيح می دهم کمتر 
خريــد کنم اما همين مقدار را هم از بازار تجريش بخرم. 
چون هم تازه تر و هم برای مهمان مناسب تر است. عالوه بر 
اينکه ميوه های عرضه شده در مغازه ها ماندگاری باالتری 
دارند. برخی ميوه ها را مجبوريم بخريم اما اقشار ضعيف 
قطعــًا نمی توانند همين مقدار را از ميدان تره و بار خريد 
کنند. شايد دانه ای خريد کنند و اگر هم پرجمعيت باشند 
که اصًال نمی توانند خريــد کنند.» در اين بازار همه نوع 
ميوه خارجی ديده می شــود. فروشنده ها می گويند علت 
فروش اين ميوه ها، تقاضای مشتری ها برای خريد است. 
فروشنده ای با اکراه قيمت برخی ميوه ها را برای ما شرح 
می دهد: «آواکادو دانه ای ۱۰۰ و ۸۰ هزار تومان، مارچوبه 
بسته ای ۸۰ هزار تومان، آناناس دانه ای ۱۸۰ هزارتومان، 
رامبوتان بسته ای ۱۵۰ هزار تومان، فشن فروت بسته ای 
۱۵۰ هزارتومان و چشــم اژدها بسته ای ۱۵۰ هزارتومان 
به فروش می رسد.» خانمی که بسته ای مارچوبه خريده 
اســت با نشان دادن آن می گويد: «همه چيز گران شده. 
قيمت ميوه ها ۳، ۴ برابر شــده و کم کم از سبد خانوارها 
حذف می شود. البته ســبزی های خارجی گران تر است. 
مارچوبه سال قبل بسته ای ۳۰ هزار تومان بود و االن ۸۰ 

هزارتومان شده است.»

فروش با 35 درصد سود قيمت مصوب
رئيس  کارگــر»  «اســداهللا 
اتحاديه صنف فروشندگان ميوه 
قيمت های  اختالف  ســبزی  و 
عرضه شده در مغازه ها را مربوط 
به کيفيت اجناس عرضه شــده 
می دانــد و می گويــد: «تفاوت 
قيمت ميــوه آزاد در مغازه ها به 
کيفيت ميوه ها مربوط می شود 
و نمی توان گفت در شمال شهر 
با مناطق ديگر از نظر منطقه ای 

تفاوتی وجود داشــته باشــد. به طور کلــی قيمت های 
ميدان تره و بار شهرداری را نمی توان با مغازه ها مقايسه 
کرد. به دليل اينکه مغازه دارها بدون اســتثناء بار درجه 
يک را می خرند. اختالف کيفيــت وجود دارد و بالطبع 
قيمت ها هم باالتر اســت. » مغازه ها و ميادين براســاس 
نرخ مصوب ملزم به فروش ميوه هستند. ميوه های عرضه 
شــده در مغازه ها و ميدان ها با نــرخ مصوب به فروش 
می رســد. تفاوتی که وجود دارد اين اســت که ميادين 
قيمت يکنواخت اعالم می کنند ولی قيمت ميوه آزاد با 
سود ۳۵ درصد برحسب فاکتور به فروش می رسد. فرقی 
هم نمی کند که در کدام منطقه به فروش برســد. سود 
مصوب يکنواخت اســت. اگر قيمت باالتری در شــمال 
شهر فروخته شــود به کيفيت ميوه برمی گردد. کااليی 
را هم که ارزان تر می خرند ارزان تر می فروشند. قيمت ها 
از طــرف اتحاديه، تعزيرات حکومتی، اتاق اصناف و اتاق 
ايران رصد می شود و بازرسان ما درشهر هستند. چنانچه 
مشتری احساس کرد که قيمت ها گران است و شکايتی 
داشــت می تواند با ۵۵۶۶۲۳۸۰ شماره مردمی اتحاديه 
تماس بگيرد. مأموران نظارت ما در کمتر از ۲ســاعت و 

نيم رسيدگی می کنند.» 
کارگر درباره عرضــه و قيمت های ميوه های خارجی 
می گويد: «ما به جز موز، انبه، نارگيل و آناناس ميوه آزاد 
نداريم. بقيه کاالهايی که از خارج وارد می شود کًال قاچاق 
محسوب می شود. ما به همکارانمان هم از طريق پيامک 
و هم از طريق سايت حداقل ۳ بار در ماه اعالم می کنيم 
که کاالی قاچاق عرضــه نکنند. کمتر اتفاق می افتد که 
مغازه دار يا پروانه دار ما ميوه قاچاق را به فروش برساند اما 

بعضًا، مشاهده و با آنها برخورد می شود.»

آيا افزايش قيمت ميوه باال و پايين شهر دارد؟

غوغاى گرانى 
در بازار تجريش

  قديمی ها می گويند جنس بازار تجريش جور است؛ يعنی هر کااليی بخواهيد از پوشاک و تنقالت 
گرفته تا طال و جواهر و ميوه و ســبزی در آن پيدا می شود. اين آخری يعنی ميوه و سبزی هميشه 
درجه يک و نوبرانه اش در اين بازار مشتری های خاص مشتری های خودش را داشته است. اين روزها 
که می شود حتی ميوه های خارجی کمياب را هم در اين بازار با قيمت های عجيب و غريب پيدا کرد. 
البته اين گرانی شــامل حال آواکادو و فشن فروت و چشم اژده ها نمی شود و همين سيب و پرتقال 
وطنی را هم بايد با قيمت های گزافی خريد. برخی معتقدند قيمت ميوه در بازار تجريش بيش از همه 
مناطق تهران است و داليل متعددی برای آن دارند. سراغ کسبه، شهروندان و رئيس اتحاديه صنف 

فروشندگان ميوه و سبزی رفتيم تا صحت اين ماجرا را جويا شويم. 

شهره كيانوش راد

آيا افزايش قيمت ميوه باال و پايين شهر دارد؟

غوغاى گرانى 
در بازار تجريش

اسداهللا كارگر
رئيس اتحاديه صنف 

فروشندگان ميوه و سبزى

كرونا، سوغات 
سفرهاى نوروزى

١۵ هزار مبتالی شناســايی شــده، 
نوروز امســال به مســافرت رفتند. اين 
تنها آمار افرادی اســت که در دو هفته 
پايانی اســفند ٩٩ نتيجه تست کرونای 

آنها مثبت اعالم شده بود. 
مبتاليانی بسيار بيشتر از اين آمار در 
نوروز امســال در ســفر بودند و کرونا را 
به عنوان سوغات با خود به شهری ديگر 
می کشــاندند. به اين آمار، تعداد افرادی 
که ناقــل ويروس کرونا بودنــد و از آن 
بی اطالع را هم اضافه کنيد. وضعيت قرمز 
شهر تهران و موج چهارم کرونا موضوعی 
اســت که از قبل از آغاز تعطيالت نوروز 
به آن تأکيد می شــد ولی با وجود اين 
پيش بينی ها نه ستاد ملی مقابله با کرونا 
برنامه درستی برای پيشگيری از آن ارائه 
کرد و نه مردم پروتکل های بهداشتی را 

جدی گرفتند. 

وضعيت قرمز

همزمان با هفته سالمت

در 
خانه بمانيد

اين روزها مهم ترين توصيه 
ماندن در خانه است. از   

تردد غيرضروری در شهر 
خودداری کنيد.

ماسك 
بزنيد 

استفاده از ماسک اهميت زيادی 
دارد. اگر در محيط های بسته و 

پرجمعيت مثل مترو   تردد داريد بهتر 
است از ۲ماسک همزمان، استفاده 

و در صورت امکان از شيلد يا 
عينک مخصوص استفاده 

کنيد. 

مراكز 
تفريحى و 
گردشگرى

صف های چندين متری موزه ها و مراکز 
تفريحی شميران در نوروز را يادتان هست؟ 

اين صف های فشرده که شهروندان را از 
گوشه و کنار شهر به شميران کشانده بود 

امروز يکی از مهم ترين داليل وضعيت 
باالتر از قرمز کرونا در شميران 

است. 

شست وشوى 
مكرر دست ها

قبل از غذا خوردن يا لمس بينی 
و دهان و چشم حتمًا دست های 

خود را طبق روش های 
توصيه شده بشوييد. 

مراقب 
بهداشت و 

سالمتى كودكان و 
سالمندان باشيد

ممکن است کودکان و سالمندان به تنهايی 
نتوانند نکات بهداشتی الزم را رعايت کنند 

و برای شست وشوی دست ها يا استفاده 
از ماسک و... نياز به کمک داشته 

باشند. باشند. 

تجمع 
خانوادگى ممنوع

طبق اعالم وزارت بهداشت، 
در موج چهارم کرونا شاهد ابتالی 

خانوادگی شهروندان به کرونا هستيم. 
جمع های خانوادگی اغلب بدون رعايت 
نکات بهداشتی مثل زدن ماسک برگزار 

می شود. بنابراين بهتر است تا پايان 
اين موج، تجمع های دوستانه و 

خانوادگی را لغو کنيد. 

تجمع تجمع 
خانوادگى ممنوع

تجمع 
خانوادگى ممنوع

تجمع 

عالئم 
اوليه را جدى 

بگيريد
در صورت داشتن عالئم اوليه در خانه بمانيد 

و با جدا کردن محل استراحت و ظرف های غذا، 
خود را ۲هفته قرنطينه خانگی کنيد. در مرحله 

نخست بيماری نيازی به مراجعه به مراکز درمانی 
نيست. به ياد داشته باشيد که در چنين شرايطی 

شما ناقل ويروس به ديگران هستيد و ممکن 
است با حضور در اماکن عمومی، جان 
افراد ديگر را هم به خطر بيندازيد. 

مراجعه 
به بيمارستان

بيمارستان ها و مراکز درمانی اين 
روزها به پيک بستری و مراجعه 

خود رسيده اند. با اين حال با داشتن 
عالئمی مثل تب باال، مشکالت 

حاد گوارشی، تنگی نفس و 
سرفه های شديد به پزشک 

مراجعه کنيد. 

و با جدا کردن محل استراحت و ظرف های غذا، 
خود را ۲هفته قرنطينه خانگی کنيد. در مرحله 

نخست بيماری نيازی به مراجعه به مراکز درمانی 
نيست. به ياد داشته باشيد که در چنين شرايطی 

به بيمارستان

تقويت 
سيستم ايمنى

برای تقويت سيستم ايمنی 
مصرف ويتامين دی، ميوه و 

سبزيجات تازه ضروری است. از 
خوردن فست فود و غذاهای پرچرب 

دوری کنيد تا شانس ابتالی شما 
به کرونا کمتر شود. 

تقويت 
سيستم ايمنى

برای تقويت سيستم ايمنی 

مصرف 
آب و مايعات

اگر عادت به نوشيدن مايعات و 
آب نداريد از امروز آن را تمرين کنيد. 

نوشيدن مايعات به اندازه کافی می تواند 
نقش مهمی در کارکرد عادی بدنتان 

داشته باشد. افراد بالغ به طور متوسط 
به نوشيدن روزانه ۸ ليوان آب نياز 

دارند. 

  هفته ســالمت در حالی از راه رسيده که موج چهارم کرونا رنگ اغلب شهرهای کشور را قرمز و 
نارنجی کرده است. متأســفانه با افزايش بيماران مبتال و آمار فوتی ها، روزهای سخت دوباره از راه 
می رســند. داليل زيادی عبور از موج چهارم کرونا را دشوارتر از قبل می کند. مهم ترين اين داليل 
کم شدن حساسيت ها نسبت به اين بيماری و رعايت نکردن نکات بهداشتی است. کرونا اين روزها 
بزرگ ترين ســايه را روی سر سالمت شهروندان پهن کرده و ظرفيت تخت های بيمارستانی در حال 

شميران؛ 
قرمز و باالتر از آن

ستاد ملی مقابله با کرونا وضعيت 
شيوع کرونا در شميران را باالتر از 

ميانگين تهران اعالم کرده است؛ عوامل 
مختلفی باعث شده تا شميران اين روزها 
در وضعيت قرمز و باالتر از آن قرار بگيرد. 

و همه اين عوامل با افزايش  تردد اين 
منطقه در ايام نوروز و پيش از آن 

ارتباط مستقيم و غيرمستقيم 
دارد. 

به آن تأکيد می شــد ولی با وجود اين 
پيش بينی ها نه ستاد ملی مقابله با کرونا 
برنامه درستی برای پيشگيری از آن ارائه 
کرد و نه مردم پروتکل های بهداشتی را 

جدی گرفتند. 

ضعيت قرمز
قرمز و باالتر از آن

ستاد ملی مقابله با کرونا وضعيت 

مهمانان ناخوانده
از ابتدای شيوع کرونا، اهالی 

لواسانات به  تردد باالی شهروندان 
تهرانی در منطقه ييالقی اعتراض داشتند؛ 

موضوعی که با توجيه های غيرعلمی 
مهمانان ناخوانده شميران همراه بود و 
به جز معدود روزهای تعطيلی تهران، 

مسير عبور و مرور شهروندان به 
اين منطقه باز بود. 

دوری کنيد تا شانس ابتالی شما 
به کرونا کمتر شود. 

وجود 
مراكز خريد و 
بازار تجريش

تجريش دومين بازار مهم تهران را 
در خود جا داده. وجود مجتمع های 

تجاری بزرگ در اين محدوده، 
روزانه جمعيت زيادی از 
شهروندان را به شميران 

می کشاند. 

سرماخوردگى 
نداريم

فصل سرماخوردگی فصلی به 
پايان رسيده است. به همين دليل 
هر عالمتی می تواند نشانه ابتال به 

کرونا باشد مگر اينکه خالفش 
ثابت شود. 

پر شدن است. به همين دليل مرور برخی از نکات بهداشتی برای جلوگيری از شيوع کوويد خالی 

خود رسيده اند. با اين حال با داشتن 

ممکن است کودکان و سالمندان به تنهايی 

کرد و نه مردم پروتکل های بهداشتی را 
جدی گرفتند. 

ور
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كوچه پسكوچهمناطق   1   از روزگار رفته حكايت

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

تا قبل از ســاخت خيابــان ولی عصر(عج) 
زعفرانيه چندان نام آشــنايی نبود؛ يا حداقل 
نامش بر ســر زبان ها نبــود و رونقی که بقيه 
محله های شــميران بعــد از دوره قاجار پيدا 
کردنــد را نداشــت. محله خالصه می شــد 
در زمين هــای گندم و درختــان تنومندش. 
ســاخت خيابان پهلوی يا ولی عصر(عج) فعلی 
اين محدوده را در مســير    تــردد اهالی تهران 
به شــميران قرار داد و خيلی زود ســر و کله 
نخستين ســاختمان های مدرن در آن دوران 
در زعفرانيــه پيدا شــد؛ خانه هايی که همين 
امــروز هم می تــوان در گوشــه و کنار محله 
ســراغی از آنهــا گرفت. «نصــراهللا حدادی» 
تهران شناس می گويد: «درباره دليل نامگذاری 
محله زعفرانيــه روايت هــای مختلفی وجود 
دارد. سليمان بهبودی در کتاب خاطرات خود 
می نويســد که پدر اسداهللا علم برای نخستين 

بار پياز زعفران را از بيرجند به تهران 
آورد و در ســعدآباد کاشت. او کاشت 
زعفران در اين محله و نزديکی خيابان 
زعفرانيه را يکی از داليل نامگذاری اين 
خيابان می داند. و اشاره به در زعفرانی 
رنگ در اين محلــه می کند که دليل 
ديگری برای نامگذاری خيابان به شمار 
می رفت. با اين حال اين روايت در هيچ 

کتاب ديگری به چشم نمی خورد.»

يك اختالف تاريخى
سليمان بهبودی، رئيس دفتر پهلوی اول در 
کتاب خاطراتش که با عنوان «رضا شاه» منتشر 
شــده درباره زعفرانيه می نويسد: «موقعی که 
خيابان پهلوی از شــهر به شميران امتداد پيدا 
کرد، يک خيابان فرعی هم از ابتدای زمين های 
اســدآباد که مجاور و هم مرز باغ فردوس بود، تا 
قسمت شمالی باغ اسدآباد يعنی تا تپه علی خان 
امتداد يافت. موقعی که بــرای عبور از خيابان 
جديد بــه داخل باغ دری می ســاختند، آن را 
زعفرانی رنگ انتخــاب کردند. اين در زعفرانی 
رنگ خيابان را معروف به زعفرانيه کرد. از طرف 
ديگر با کمک شوکت الملک ۵۰من پياز زعفران 
در سعدآباد کاشــتند که خوب به عمل آمد. و 
اين کشت زعفران هم نزديک خيابان زعفرانيه 
بود که کم کم اين خيابان به نام زعفرانيه 
خوانده شد.» افراد مختلفی اين روايت 
را رد کرده انــد. از جمله عبداهللا انوار و 
منوچهر ســتوده. ســتوده درباره اين 
روايت می نويسد: «سليمان بهبودی از 
بی اطالعی اين مطلب را نوشــته است. 
اراضی زعفرانيه بخشوده محمدشاه به 
يکی از کنيزانش مشهور به زعفران باجی 

بوده اســت. ظاهراً بازارچه زعفران باجی هم در 
محله بازار ســاخته اين کنيز است. واهللا اعلم.» 

روايتی که انوار هم آن را تأييد می کند. 

زعفران باجى كه بود و چه كرد؟ 
زعفران باجی از معدود نام های زنان دوره 
قاجار است که در کتاب های تاريخی به چشم 
می خورد و در آن دوران که رسم جامعه «دور 
شدن و کور شــدن» در مواجهه با زنان بود، 
اسم و رسمی برای خود در کرده بود. زعفران 
باجــی رتق و فتق امور حرمســرا را در دوره 
قاجار برعهده داشت. رسم بود که در مراسم 
عروسی با آفتابه و لگن طال يا نقره روی دست 
عروس و داماد آب بريزد. می گفتند دســتش 
شــگون دارد و سکه ای طال هم به عنوان انعام 
بــه او می دادند. زعفران باجــی زن مقتصدی 
بود. هرچند که در روايت های جعفر شــهری 
از او به عنوان زنی که از الفاظ رکيک استفاده 
می کند هم ياد شده. با اين حال اواخر عمرش 
از حرمسرا بيرون آمد و با طالها و ثروتی که 

بــرای خود جمع کرده بــود در محله مولوی 
بازارچه ای برای خودش ســاخت. به  کنونی 
گفتــه عبداهللا انــوار، زمين های کشــاورزی 
زعفرانيه بخشــی از مايملــک زعفران باجی 
بــود. به همين دليل هم نام «زعفرانيه» روی 
ايــن زمين ها ماند و بعدها خيابانی که از اين 
اراضی می گذشت به خيابان زعفرانيه معروف 
شد. زعفران باجی دســت خير هم داشت و 
به غالمــان و کنيزانی که از حرم شــاه آزاد 
می شــدند کمک می کرد تــا زندگی خود را 
در پيــش بگيرند و گاهی خرج زندگی آنها را 

می داد يا آنها را به سفر می فرستاد. 
«زعفران» نــام معروفی بود کــه در دوره 
قاجار به کنيزان خانه هــای اعيانی می دادند؛ 
زنانی که گاهی تنها به دليل نژادشــان يا سياه 
بودن رنگ پوستشــان سرنوشتی جز کنيزی 
و بردگی در انتظارشــان نبــود. زعفران باجی 
که خود چنين سرنوشتی را تجربه کرده بود، 
برای سياه پوستان و برده و غالم و کنيزان دوره 

قاجار مأمن خوبی بود. 

جست و جو در پيشينه محله قديمى زعفرانيه

زعفران باجى 
زن ثروتمندى بود

 زعفرانيه امروز
حدادی می گويد: «کاشت پياز زعفران در باغ کاخ سعدآباد روايت درستی است. اما ممکن است 
سليمان بهبودی در ربط دادن اين موضوع به نام خيابان زعفرانيه اشتباه کرده باشد. از طرفی يکی 
از روايت ها هم مالکيت زمين های اين منطقه را منسوب به زعفران باجی می داند؛ روايتی که گرچه 
به تأييد تهران شناسان بزرگ رسيده اما هيچ اثری از آن در کتاب جعفر شهری به چشم نمی خورد. 

در حالی که در همين کتاب به بازارچه زعفران باجی در تهران اشاره شده است.»
درختان سر به فلک کشيده خيابان زعفرانيه و خانه های دوره پهلوی آن، اين روزها با سرعت 
جــای خود را به آپارتمان های بلندقامت و برج های تجاری می دهند. سال هاســت زعفرانيه را 
به عنوان يکی از محله های خوش نشين تهران می شناسيم که نامش در ميان نام های محله های 

گرانقيمت پايتخت به چشم می خورد. 

نصراهللا حدادى
تهران شناس

  زعفرانيه تا قبل از ۱۳۰۰ چندان «محله »ای نبود ؛ زمين های کشاورزی داشت و دور از کيا و بيايی 
که ديگر نقاط شــميران بعد از دوره قاجار برای خود رقم زده بود، اصطالحَا نان و ماست خودش را 
می خورد. شميران که گســترش پيدا کرد، باغ های قاجاری که در آن ساخته شد و بعدها خيابان 
پهلوی يا همين ولی عصر(عج) امروزی که کشيده شد، تازه تازه مردم تهران و اعيان چشمشان به 
جمال اين محله و زمين های کشاورزی اش روشن شد. کم کم باغ ها شکل گرفتند و بعدها خانه های 
يک طبقه. امروز هم که صحبت از آپارتمان سازی در اين محله خوش نشين تهران، درددلی تکراری 
و مرثيه خوانی اســت که برای اغلب محله های شــميران از گلو بيرون می آيد اما به گوش شنوايی 
نمی رســد. نامگذاری اين محله قصه هايی شــنيدنی دارد که گاه حتی مستند بودن يکديگر را رد 
می کنند؛ از امالک زعفران باجی تا پيدا شدن سر و کله نخستين گل های زعفران تهران در زمين های 

کشاورزی اين نقطه از شميران.

 دوربين به دست دارند و ژست می گيرند. در مهمانی رنگ ها لحظه ها را جاودانه می کنند و در هياهوی اين 
شهر شلوغ برای اندکی هم که شده شادی و خنده را مهمان دل های خود می کنند. در کوچه نسيم، کمی باالتر 
از ميدان ونک در خيابان ولی عصر(عج) تا همين شب سال نو خبری از رهگذران نبود که با اشتياق به تماشای 
بادبادک ها بيايند. اما حاال درســت از وقتی بادبادک های رنگين بر سر کوچه سايه انداخته اند، همين کوچه 
۴متری برای خودش يک پا پاتوق گردشگری شده است. به گفته «مهدی هوشيار» معاون خدمات شهری و 
محيط زيست شهردار منطقه۳ کوچه بادبادک ها می کوشد تا با همنشينی رنگ و نور، شادی را به رهگذران 

هديه کند. در اين گزارش به مراحل اجرايی و تأثير مثبت اين کوچه رنگارنگ از نگاه شهروندان می پردازيم.

مرضيه موسوى

شعاع نور خورشيد و تأللو آفتاب بهاری با عبور از 
بادبادک هايی که در نسيم بهاری بازيگوشی می کنند 
روی زمين پخش می شــود و هزار رنــگ می گيرد. 
اينجا کوچه نسيم در محله کاووسيه منطقه ۳ است. 
کوچــه ای نه چندان عريض و طويــل که تا يک ماه 

پيش يکی از همان کوچه های خاکستری 
شــهر بود که تا چشم کار می کرد، ديوار 
ســيمانی داشت و چند کولر آبی و گازی 
که منظره ديوار بتنی را نازيباتر می کرد. 
در آستانه سال نو قرار شد دستی به سر 
و روی اين کوچه کشيده و طرحی نو در 
انداخته شود. طرحی ســاده اما خالقانه 
که حاال عکس هايــش در فضای مجازی 
پر شــده و از سوی گروه های تهرانگردی 
معرفی می شود و مخاطب را به گذراندن 
ساعاتی آرام و خاطره انگيز دعوت می کند. 

در همسايگى بلندترين خيابان خاورميانه
ماجــرای انتخــاب کوچه نســيم از ميان صدها 
کوچه منطقه به همســايگی اش با بلندترين خيابان 
خاورميانــه برمی گــردد. «محمدغفاری» شــهردار 
ناحيــه ۶منطقه ۳ می گويد: «بعــد از اينکه خيابان 
ولی عصر(عــج) ثبت جهانی شــد، پيمايش ما برای 
انتخــاب يک کوچه در مجاورت اين خيابان و ايجاد 
طرح جديد در آن آغاز شــد. خيابان ولی عصر(عج) 
به دليل طوالنی بودنــش ۴منطقه يک، ۳، ۶ و ۱۱ 
را دربرمی گيرد. در منطقه ۳ کوچه نســيم که کمی 

از جملــه کولر هــا و رنگ آميزی کف کوچه نســيم، 
بادبادک هــا به کوچه آمدند و حاال کوچه نســيم به 
کوچــه بادبادک ها معروف شده اســت. غفاری درباره 
تعداد بازديدکننده در همين مدت يک ماهه می گويد: 
«اين کوچه کمی پايين تر از بيمارســتان های محب  
مهر و شهيد هاشــمی نژاد است. مراجعه کنندگان به 
ايــن دو مرکز درمانی از جملــه بازديدکنندگان اين 
کوچه هســتند که قدم زدن در ايــن کوچه را باعث 
بهتر شــدن حال روحی خود عنوان کرده اند.» کوچه 
نسيم را می شــود جزو پاتوق های محله های منطقه 
دسته بندی کرد. طرحی که به گفته شهردار ناحيه۶ 
در نقــاط ديگر ناحيه اجرا خواهد شــد: «با توجه به 
شرايط و زيرساخت شــهری، فضا و فرصت کارهای 
ســخت افزاری اندک است و در فضاهای کوچک بايد 
رنگ و شادی را به شــهر بازگردانيم.» در اين کوچه 

۵۶۰ بادبادک نصب شده است. 

باالتر از ميدان ونک قرار دارد برای اين هدف انتخاب 
شد.» 

کوچه نسيم با طول و عرض ۳۳ در ۴متر برای طرح 
زيباســازی انتخاب شد و عمليات اجرايی آن در آخرين 
روزهای سال پيش شروع شــد و تا نخستين روز سال 
نو ادامه داشــت. غفاری ادامه می دهد: «کوچه 
نســيم تا قبل از اين طرح آلودگی بصری زيادی 
داشت. از جمله اينکه محل تجمع کارتن خواب ها 
و دستفروشان بود. پيمانکاران بازيافت گونی های 
خود را در اين کوچه دپو می کردند و در مجموع 
چهره شايسته ای نداشــت. يک ديوار کوچه به 
يک شرکت محدود می شد و ديوار ديگر به يک 
کافی شــاپ.» نگاهی به عکس هــای قبل و بعد 
کوچه نسيم نشان می دهد که کوچه به معنای 

واقعی احيا شده است. 

نخستين كوچه بادبادكى پايتخت
اگر اهل تهرانگردی باشــيد حتمــًا کوچه هايی را 
ديده ايد که با چتر تزيين شــده اند. يا حداقل عکس 
اين کوچه  چتری ها را که در فضای مجازی دوستانتان 
به اشتراک گذاشته اند اليک کرده ايد. شهردار ناحيه 
۶ منطقــه۳ دربــاره انتخاب بادبــادک به جای چتر 
می گويــد: «پيش از ايــن در کوچه تمدن در منطقه 
۱۲، طراحی و زيباسازی کوچه با چتر انجام شده بود. 
از آنجا که فصل بهار، فصل بادبادک هاست، زيباسازی 
اين کوچه با بادبادک انجام شــد. جنس آن در برابر 
باران هم مقاوم اســت.» با جمع شــدن زوايد بصری 

مهمانى رنگ ها در كوچه اى حوالى ميدان ونك برپاست 

رقص بادبادك ها در نسيم

شهر جذاب و پويا
شهروندانى شاد

معاون خدمات شهری و محيط زيست 
شهردار منطقه۳ طراحی و زيباسازی 

کوچه نسيم را ايجاد محيطی شاد و مفرح 
برای بازديد شهروندان می داند و می گويد: 
«شهروندان از نخستين روز سال نو با قدم 
زدن در اين کوچه توانستند کمی حال و 

هوای خود را در اين روزهای کرونايی تغيير 
دهند.» «مهدی هوشيار» ادامه می دهد: 

«شهر جذاب و بانشاط، شهروندان با انرژی 
مثبت، خالق و بانشاط خواهد داشت. 

اقداماتی مانند زيباسازی کوچه نسيم هر 
چند در ابعاد و مقياس کوچکی است اما 
برای شاد زيستن شهروندان بسيار مهم 

است. به همين دليل بايد به معماری منظر و 
مبلمان شهر، توجه ويژه ای داشته باشيم.»

كارهاى خالقانه به 
بودجه كالن نياز ندارد

برای افرادی که از ميدان ونک پياده به 
سمت شمال می روند، بادبادک های رنگی 
اين قدر گيرا و جذاب است که پا سست 

کنند و مسيرشان را به داخل کوچه 
تغيير دهند. «علی جمزاد» شورايار محله 

کاووسيه می گويد: «در دورانی که مشکالت 
ريز و درشت بر سرمان ريخته و برای از 

بين رفتن بيماری کرونا 
لحظه شماری می کنيم، 

همين شادی های کوچک 
بهترين راه است. از روز 

اول عيد افراد بسياری را 
ديدم که دوربين به دست 
به کوچه رفت وآمد کردند 

و خوشحال بودند. انگار 
همين کوچه خودش يک 

محل گردشگری شده 
باشد و استقبال خوبی از جانب شهروندان 

شد. افرادی که اهل محل هم نبودند اما 
شنيده بودند که اينجا کوچه بادبادک هاست 
و آمده بودند تا عکسی بگيرند و حال خوبی 
داشته باشند.» جمزاد از لزوم بيشتر شدن 
اين اماکن در محله می گويد و دليل آن را 
شب مردگی می داند: «در محله ما بخش 

زيادی از اداره ها و اماکن تجاری قرار دارد. 
به همين دليل با پديده شب مردگی روبه رو 
هستيم. اما چنين طرح هايی اين قدر جذاب 

است که حتی شب ها هم شهروندان را 
به محله می کشد و شور و نشاطی برپا 
می شود. درست مثل خيابان ۳۰تير در 
منطقه ۱۲ که تا قبل از کرونا توانست 

شب مردگی محله بازار را از بين ببرد. در 
نزديکی بوستان آب و آتش در منطقه 

ما کوچه ای هست به نام کوچه بيدار که 
می تواند مثل خيابان ۳۰تير باشد.» جمزاد 

نيز از مراجعان به بيمارستان های منطقه 
می گويد: «مراجعانی که از شهرستان 

می آيند يا بيمار بستری شده در بيمارستان 
دارند، با حضور در اين اماکن بانشاط شهری 

حال بهتری پيدا می کنند. از آنجا که در 
منطقه ما ۹ بيمارستان هست، وجود اين 

پاتوق ها ضرورت دارد. کارهايی از اين دست 
به خالقيت نياز دارد نه بودجه کالن.»

على جمزاد
شورايار محله 

كاووسيه

محمدغفارى
شهردار ناحيه6

منطقه 3
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رفاقتى
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امضا
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تصحيح
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صفحه آرا

رفاقتى

فرحــزاد از همــان روزگاری که يک آبــادی خوش آب 
و هوا در پهنه شــميران بود به ميوه های توت و شــاتوت 
اعاليش شــهرت داشــت. ميوه هايی که از باغ های حاشيه 
رودخانه دستچين و در بازارهای شميران و تهران به فروش 
می رسيد. باغ های حاشيه رودخانه اما قديمی ترين باغ های 
اين آبادی ۸۰۰ ســاله اند. با وجود ناماليمتی ها و مشکالتی 
که در دو دهه اخير نفس باغ های حاشيه رودخانه را گرفته 
است، هنوز هم می شود در حاشيه روددره از درختان توت و 
گردو ۲۰۰ ساله سراغ گرفت. از پل خوشمرام که به سمت 
پايين دســت رودخانه حرکت می کنيم، به تدريج از شمار 
درختان حاشيه روددره کاسته می شود. جای خالی درختان 

ميوه ای که معيشت چند نسل از باغداران فرحزاد را تأمين 
می کرد اکنون در البه الی درختان خوش اقبال تری که هنوز 
سرپا ايستاده اند، منظره ای ناخوشايند برای موسفيدان محله 
اســت. «عباس بهشــتی» يکی از باغداران و اهالی قديمی 
فرحــزاد از قدمت باغ های حاشــيه رودخانه می گويد: «در 
منابع مکتوب آمده که فرحزاد ۸۰۰ ســال قدمت دارد. اما 
از بزرگ ترها شنيده ايم قدمت آبادی ما به بيش از هزار سال 
می رســد. هســته اصلی آبادی هم در کنار همين رودخانه 
شــکل گرفت. باغداران زمين های حاشــيه رودخانه را با 
کاشت درختان ميوه آباد کردند و معيشت روستاييان هم از 
همين راه تأمين می شد. فصل ميوه چينی که می رسيد در 

باغ های حاشيه رودخانه غوغايی بود. بچه ها هم شانه به شانه 
بزرگ ترها در ميوه چينی مشــارکت می کردند و ميوه های 
توت و شــاتوت اعال در بازارهای تهران به فروش می رسيد. 
۱۵ ســالی می شود که شمار زيادی از درختان از بين رفته 
و خشک شدن نهرها و قنات ها به باغ های حاشيه رودخانه 

آسيب جدی وارد کرده است.» 

ماجراى بوستان نهج البالغه و باغ هاى فرحزاد
حوالی پل خوشمرام که فرحزاد را به مسير قديمی جاده 
امامزاده داود(ع) و باغ های باالدســت محله وصل می کند، 
ميان فرحزادی ها به محدوده قنات قلعه معروف است. قناتی 

پيگير مطالبات 
باغداران هستيم

فرحــزاد که  توســعه محلــی  دفتر 
طی ســال های اخير با مشــارکت اهالی 
دغدغه منــد محله اقداماتــی برای حفظ 
محيط زيست حاشــيه روددره انجام داده 
است، برای احيای باغ های فرحزاد به عنوان 
يکی از ريه های تنفسی شهر هم به کمک 
باغــداران فرحزاد آمده اســت. «مژگان 
احمديه» مدير دفتر توسعه محلی فرحزاد 
می گويد: «جلسات متعددی با نمايندگان 
باغداران فرحزاد و اعضای شورای باغداری 
محله برای احيای باغ های حاشيه روددره 
برگزار شده است. اگرچه تملک شماری 
از باغ هــا و تخريب های ۱۵ ســال پيش 
برای ساخت بوســتان نهج البالغه، نهرها 
و قنات ها را از بيــن برده و آبياری باغ ها 
را با مشــکل مواجه کرده اســت، اما اين 
روزهــا دغدغه اصلی باغــداران محصور 
کردن باغ های سنددار و حفاظت از باغ ها 
در برابــر ورود و بيتوته معتادان اســت. 
در ســال های اخير، معتــادان با بيتوته 
و آلونک ســازی در باغ هــا يکی از عوامل 
اصلی رها شدن باغ های حاشيه رودخانه 
و خشکيدن درختان بوده اند. دفتر توسعه 
محله پيگير درخواست اهالی و باغداران 
است تا شهرداری شرايطی برای محصور 
روددره  باغ های ســنددار حاشيه  کردن 
فراهم کنــد يا با خريــداری اين امالک 
از باغداران و احيای مســير سبز حاشيه 
روددره، از خشکيدن درختان جلوگيری 
کند. باغداران هم حاضرند با احيای نهرها 
و باغ های حاشــيه روددره، دوباره صفای 
گذشــته را به باغ های حاشــيه رودخانه 
برگرداننــد. اين کار می تواند زمينه ســاز 
اشتغالزايی و رونق کسب و کار در فرحزاد 
شــود و از طرفی آســيب های اجتماعی 
حضور معتادان در اين باغ ها را هم کمتر 

کند.» 

گاليه باغداران فرحزاد 
از وضعيت نامناسب باغ هاى حاشيه روددره 

مرگ تدريجى 
باغ هاى فرحزاد

  حاشــيه رودخانه فرحزاد اگرچه هنوز با درختان قدبرافراشــته و باغ های 
سرســبزش يادگاری از روزگار قديم اين آبادی کهن اســت اما طی سال های 
اخير از شمار درختان اين گستره سبز کاســته و بسياری از باغ های قديمی 
آن از بين رفته  است. ۱۵ سال پيش بود که شماری از امالک و باغ های حاشيه 
روددره در دوره گذشته مديريت شهری در پروژه ساخت بوستان نهج البالغه، 
تملک و خانه های داخل باغ ها هم تخريب شــد. اما بوستان نهج البالغه هرگز 
تــا محله فرحزاد امتداد پيدا نکرد و باغ هــا و خانه های مخروبه هم به مأمنی 
برای معتادان و گروه های پرخطر تبديل شد. اين ميان هجوم معتادان و از بين 
رفتن نهرها، مجراهای آب و قنات های قديمی به دليل تخريب خانه ها و بناهای 
حاشيه روددره، زمينه ســاز از بين رفتن درختان قديمی و شماری از باغ های 
سرسبز روددره فرحزاد شــد. سری به اين محله زده و در گفت وگو با اهالی و 
اعضای شــورای باغداران فرحزاد ابعاد موضوع و راهکارهای آنها برای احيای 

اين باغ های قديمی را بررسی کرده ايم. 

حسن حسن زاده

تا پيش از آنكه 
مديريت گذشته 

شهردارى 
تهران به هواى 
ساخت بوستان 

نهج البالغه، 
شمارى از باغ ها 
و امالك حاشيه 

رودخانه را از 
مالكان خريدارى 

كند، باغداران 
درختان را آبيارى 
و از منابع طبيعى 
حفاظت مى كردند

فقط گوشــه ای از معضالتی اســت که فرحزادی ها با آن 
دست و پنجه نرم می کنند. حضور معتادان، کارتن خواب ها 
و بيتوته آنها در باغ های حاشــيه رودخانه معضل شــماره 
يک فرحزاد اســت. معضل بزرگی کــه فرحزادی ها علت 
آن را در خشــکيدن و از رونــق افتادن باغ های حاشــيه 
رودخانه جست وجو می کنند. به گفته معتمدان و باغداران 
فرحزادی، بيتوته معتادان در باغ های حاشــيه رودخانه از 
زمان تملک شماری از اين باغ ها در دوره گذشته مديريت 
شــهری و تخريب خانه ها و بناهای داخل باغ آغاز شــد. 
بهشتی می گويد: «وقتی امالک و باغ های حاشيه رودخانه 
پس از تملک توسط شهرداری به حال خود رها شد، زمينه 
برای حضور معتادان فراهم شد. شهرداری پس از خريداری 
ايــن امالک، خانه ها و بناهای داخل باغ را تخريب کرد. اما 
نخاله هــا و بقايای به جا مانده از آن خانه ها به مأمنی برای 
معتادان تبديل شد. باغداران برای آبياری و درختکاری در 
باغ های ســنددار خود هم با موانع متعدد روبه رو هستند. 
معتــادان با حضور پررنگ در ايــن باغ ها هم مانع فعاليت 
باغداران می شــوند.» از کوچه سرآسياب که مسير حاشيه 
رودخانه را در پيش بگيريم به آلونک هايی می رســيم که 
توســط معتادان در همسايگی خانه های مسکونی ساخته 
شده اند. آلونک هايی با در و پنجره های شکسته و نخاله های 
به جامانده از تخريب های ۱۵ سال پيش. صداقت می گويد: 
«امالک تخريب شــده در همســايگی خانه های مسکونی 
قرار داشتند. معتادان و کارتن خواب ها از همان دوران اين 
بناهای مخروبه و رها شــده را بهترين مکان برای سکونت 
خود ديدند و با وجود نظــارت گاه و بيگاه نيروی انتظامی 
همچنان حضور پررنگی در آلونک های حاشــيه رودخانه 
دارنــد. معتادان از شــاخه ها و تنه درختان برای روشــن 
کردن آتش اســتفاده می کنند. حضور آنها هم يکی ديگر 
از عوامل اصلی خشــکيدن و از بين رفتن درختان حاشيه 
رودخانه اســت.» حرف ها که به اينجا می  رســد، «مهدی 
بهشتی» معتمد محله و مدير قرارگاه محله اسالمی فرحزاد 
هم می گويد: «پرســه معتــادان در کوچه های منتهی به 
رودخانه به ويژه پس از تاريکی هوا باعث وحشت و نگرانی 
همسايه ها می شود. به عنوان مثال ساکنان کوچه سرآسياب 
به دليل احســاس ناامنی از حضور اين گروه های پرخطر، 
پس از تاريکی هوا از   تردد در محل زندگی خود خودداری 
می کننــد. اين معضــل در نزديکی قنات قلعه و حاشــيه 

بوستان ۱۵ خرداد هم وجود دارد.» 

عزم محلى براى احياى باغ هاى فرحزاد
با همه اين معضالت، باغداران قديمی فرحزاد هنوز اميد 
خــود را برای احيای قديمی ترين باغ های محله از دســت 
نداده اند. روزهای پايانی ســال گذشــته بود که بسياری از 
اهالی، باغداران و مسئوالن محلی فرحزاد در حرکتی نمادين 
به کاشت نهال در باغ های حاشيه رودخانه پرداختند. حضور 
پررنگ اهالی و باغداران در آن حرکت خودجوش محلی قدم 
نخست برای احيای باغ های فرحزاد است؛ همان باغ هايی که 
اگرچه به سکونتگاه معتادان تبديل شده و در اثر خشکيدن 
نهرها و قنات های باالدســت رو به زوال رفته اســت اما با 
مشــارکت اهالی محله و باغداران احيا خواهد شد. صداقت 
می گويــد: «اگرچه تعدادی از باغ ها به دليل خشــکيدن و 
تخريب نهرها و مجراهای آب، رها و به سکونتگاه معتادان 
تبديل شده اما هنوز شــماری از باغداران با تانکر درختان 
خود را آبيــاری می کنند. در روز درختکاری، گروه جهادی 
محله اسالمی فرحزاد برای همراهی با باغداران ۳۰۰ نهال 
تهيه کــرد و در اختيار آنها قرار داد تا با کاشــت نهال در 
باغ های حاشيه رودخانه، قدم اول را برای احيای باغ بردارند. 
اين برنامه با مشارکت اهالی و باغداران در ديگر روزهای سال 
هم انجام خواهد شد. همچنين باغداران برای احيای نهرها 
و قنات های قديمی فرحزاد اعالم آمادگی کرده اند. اميدواريم 
با همکاری شهرداری زمينه برای حفظ باغ های باقيمانده و 
احيای باغ هايی که در اثر بی آبی از بين رفته اند فراهم شود.» 
احيای باغ های فرحزاد قدمی بزرگ برای حل آســيب های 
اجتماعی ناشی از حضور معتادان در اين باغ هاست. «  مريم 
سالمت» شورايار محله فرحزاد می گويد: «اگر باغ ها، احيا و 
حضور باغداران برای آبياری باغ ها و ميوه چينی پررنگ شود، 
به تدريج حضور معتادان در اين باغ ها هم کمرنگ تر خواهد 
شد. در روزهای پايان سال گذشته و همزمان با کاشت ۳۰۰ 
نهال در باغ های حاشــيه رودخانه، حضور اهالی و باغداران 
باعث متفرق شــدن معتادان شد. اگر همه باغ ها احيا شود، 

اين معضل هم به تدريح برطرف می شود.»

که البته ديگر نشانی از آن باقی نمانده و مثل چند قنات 
قديمی ديگر به خاطره ای تلخ برای باغداران تبديل شده 
است. به گفته باغداران و اهالی فرحزاد، نقطه آغاز ماجرای 
از بين رفتن  تدريجی باغ ها اما به حدود ۱۵ سال پيش و 
اجرای پروژه ساخت بوستان نهج البالغه در دوره گذشته 
مديريت شهری تهران برمی گردد. «حسن صداقت» يکی 
از معتمــدان محله و عضو گروه جهادی محله اســالمی 
فرحزاد در اين باره می گويد: «باغ های حاشــيه رودخانه 
به عنوان قديمی ترين باغ های آبادی فرحزاد از صدها سال 
پيش رونق داشــت. اما از ۱۵ ســال پيش و همزمان با 
اجرای پروژه بوستان نهج البالغه تعدادی از باغ های حاشيه 
روددره بــه تدريج از بين رفت و باغداری در اين محدوده 
هم از رونق افتاد. شــهرداری ابتدا می خواســت بوستان 
نهج البالغه را تا پل خوشــمرام که انتهای محدوده بافت 
شهری فرحزاد است، توسعه دهد. برای اجرای اين پروژه، 
شماری از باغ ها و امالک حاشيه رودخانه را هم از مالکان 
و باغداران خريداری کرد. اما از آنجايی که شــهرداری در 
پروژه تملک اين باغ ها به امالک سنددار رسيد و شماری 
از باغداران هم راضی به فروش باغ ها و امالک خود نشدند، 
بوســتان نهج البالغه در محدوده پل نيايش متوقف شد و 
در محله فرحــزاد امتداد پيدا نکرد.» بــه گفته اهالی و 
شوراياران فرحزاد، اکنون حدود يک سوم از باغ ها و امالک 
حاشيه رودخانه در تملک شهرداری است؛ همان باغ ها و 
امالکی که به حال خود رها شــده و مشــکالت بسياری 
برای باغ  هــا و اهالی فرحزاد ايجاد کرده اســت. صداقت 
ادامه می دهد: «تا پيش از آنکه مديريت گذشته شهرداری 
تهران به هوای ســاخت بوســتان نهج البالغه، شماری از 
باغ ها و امالک حاشيه رودخانه را از مالکان خريداری کند، 
باغداران درختان را آبيــاری و از منابع طبيعی حفاظت 
می کردند. اما پس از تملک و تخريب بناهای داخل باغ ها، 
بسياری از نهرها و قنات های قديمی از بين رفت و زمينه 

برای مرگ تدريجی درختان فراهم شد.»

 آوار خانه ها قنات هاى فرحزاد را از بين برد
از پل خوشــمرام که به ســمت پايين دســت محله 
حرکت می کنيم، هنوز هم در البه الی درختان باقيمانده 
از آن باغ هــای انبــوه روددره و آثار بناهای مخروبه  ديده 
می شود. تخريب هايی که به ادعای باغداران و اهالی محله 
عامل اصلی خشکيدن درختان حاشيه رودخانه اند. «  اکبر 
بهشتی فرحزادی» يکی از باغداران فرحزاد می گويد: «از 
پل خوشمرام به سمت پايين دست رودخانه، همه باغ ها و 
امالک در اختيار باغداران فرحزادی بود. اما ۱۵ سال پيش 
وقتی شــهرداری شــماری از باغ ها و امالک را از مالکان 
خريــداری کرد، مجراها و نهرهــای آبی که از آن امالک 
می گذشت تخريب شد. همه باغدارها از باغ باالدست خود 
حق مجرا داشتند. نهرهای آب و آب قناتی از دل باغ های 
باالدست عبور می کرد به باغ های پايين دست می رسيد. اما 
ماجرا از تملک شماری از باغ ها توسط شهرداری و تخريب 
ســاختمان ها و بناهای داخل باغ شروع شد. متأسفانه در 
هنگام تخريب بناها، عالوه بر مجراها و نهرهای آب، مسير 
قنات های زيرزمينی هم از بين رفت و در نتيجه درختان 
باغ های پايين دســت از آب قنات محروم شدند. به عنوان 
مثــال در محدود قنات قلعه، چنــد خانه قديمی در دل 
باغ وجود داشــت که آب از زير خانه ها عبور می کرد و به 
باغ های پايين دســت می رسيد. اما همزمان با تخريب آن 
خانه ها، نهرهای ســيمانی که مالکان قبلی برای گذر آب 
ايجاد کرده بودند هم از بين رفت و درختان پايين دست 

از بی آبی خشک شدند.» 
با عبــور از پل خوشــمرام، در حاشــيه رودخانه به 
محدوده ای می رســيم که ميان اهالی قديمی فرحزاد به 
استخر پونک و سرجوئک معروف است. جايی که استقامت 
درختان گردو ۲۰۰ ساله اش، باغداران قديمی فرحزاد را به 
احيای باغ های حاشيه رودخانه اميدوار می کند. صداقت از 
تخريب چاه قنات قديمی پونک و سرجوئک می گويد: «در 
ابتدای محدوده اســتخر پونک و سرجوئک، چاه قناتی با 
۳۰ متر عمق وجود داشت که آب باغ های اطراف را تأمين 
می کــرد. آن چاه قنات هم در اثر تخريب خانه ها با نخاله 

پر شد و از بين رفت.»

تنه درختان هيزم بساط معتادان
از بين رفتن شماری از باغ های حاشيه روددره فرحزاد 
و خشکيدن بسياری از درختان کهنسال حاشيه رودخانه 

از بين رفتن شماری از باغ های حاشيه روددره 
فرحزاد و خشکيدن بسياری از درختان 

کهنسال حاشيه رودخانه فقط گوشه ای از 
معضالتی است که فرحزادی ها با آن دست و 

پنجه نرم می کنند.

حضور پررنگ اهالی و باغداران در آن حرکت 
خودجوش محلی قدم نخست برای احيای 

باغ های فرحزاد است؛ همان باغ هايی که اگرچه 
به سکونتگاه معتادان تبديل شده و در اثر 

خشکيدن نهرها و قنات های باالدست رو به 
زوال رفته است اما با مشارکت اهالی محله و 

باغداران احيا خواهد شد

 معتادان از شاخه ها و تنه درختان برای روشن 
کردن آتش استفاده می کنند. حضور آنها هم 
يکی ديگر از عوامل اصلی خشکيدن و از بين 

رفتن درختان حاشيه رودخانه است.

باغ های حاشيه رودخانه به عنوان قديمی ترين 
باغ های آبادی فرحزاد از صدها سال پيش رونق 
داشت. اما از ۱۵ سال پيش و همزمان با اجرای 

پروژه بوستان نهج البالغه تعدادی از باغ های 
حاشيه روددره به تدريج از بين رفت و باغداری 

در اين محدوده هم از رونق افتاد.
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هويتمناطق   1   محله به محله

پيدا کردنشــان کار ســختی نيست. فقط کافی 
اســت چند دقيقه ای در کوچه هــا و معابر پلکانی 
گالبدره قدم بزنيم و نگاهمان به جای مســير پيش 
رو به آســمان باشد. تيرهای چوبی سر هر تقاطع و 
در دل هرکدام از کوچه های شيبدار و تنگ و ترش 
محله ديده می شــوند. انبوه  کابل های درهم تنيده 
که بدون هيــچ نظمی از نوک تيرهــای چوبی به 
ســمت خانه ها روانه  شده اند، توجه هر رهگذری را 
به خود جلب می کند. با گذر از شــيب تند خيابان 
زبردســت به پله هــای تند و تيزی می رســيم که 
خيابان های عريض تر پايين دســت را به کوچه های 
باريک و پلکانی باالدست محله می رساند. در کوچه 
قنبری تير چوبی فرســوده ای کــه انگار ديگر توان 
ســر پا ماندن ندارد، انبوهی از کابل های برق را به 
خانه های چهار سوی تقاطع فرستاده است. کابل ها 
در مســير رسيدن به خانه ها چنان در هم تنيده اند 
که دنبال کردن مســير يک کابل تــا مقصد مورد 
نظرش غيرممکن به نظر می رســد. ظاهر نامتعادل 
تيرهای چوبی و رشــته ســيم هايی کــه گاهی با 
کمترين فاصله ممکن از پنجره، ديوار و پشــت بام 
خانه ها عبور کرده اند، همــه اهالی را به ياد حادثه 

دردنــاک چند ســال پيــش می اندازد. 
حادثه ای که متأسفانه جان يکی از اهالی 
محله را گرفت. «  رضــا ترابی گودرزی» 
مدير محله گالبدره می گويد: «بســياری 
از تيرها و کابل های برق محله ما قديمی 
اســت. تيرهــای چوبی هنــوز در همه 
کوچه های باالدست و برخی خيابان های 
پايين دســت محله وجود دارند. با وزش 

تــا قبل از پــا گرفتن بوســتان های عمومی در 
پايتخت، تهرانی ها برای تفريــح و تفرج به باغ های 
تهران و شــميران يا اطراف شهر می رفتند. يا اينکه 
به يکی از امامزاده ها که بيشــتر امامزاده  صالح(ع)، 
امامزاده قاسم(ع) و امامزاده داود(ع)بود سر می زدند 
تا هم استخوانی سبک کرده و هم همانجا در حياط 

امامزاده زيراندازی پهن کنند که برای خودش 
زيارتی بود و ســياحتی. رشــد جمعيت و 

توسعه پايتخت سبب شد تا مکان های 
تفريحی عمومی ساخته شود. يکی 

از نخستين مجموعه های تفريحی 
ميدان  در حوالی  کــه  عمومی 
ونک و قبل از شــهربازی اوين 
ســاخته شــد، «فانفار» بود. 
«ســيدمهدی اعرابی» يکی 
از اهالی قديمی محله اوين 
و شــميران   پژوه می گويد: 
تفريحی  پــارک  «فانفــار، 
نســبتًا کوچکی بود که در 
جنــوب ميدان ونــک قرار 
داشت. فانفار با داشتن وسايل 

بازی متنوع و اسباب بازی های 
برقی مکان محبوب برای بچه ها 

بود. برای ورود بــه فانفار ورودی 
هم پرداخت می شــد.» بــا افزايش 

جمعيت، مجموعه فانفار پاســخگوی 
نياز شــهروندان نبود و تهران شــهربازی 

بزرگ تری را می طلبيد. 

ماجراى اراضى كشاورزى اوينى ها
شــهربازی بزرگ تــر و مجهزتر تهــران که در 

خاطره ها بــه نام معروفــش «لونا پارک» 
مانــدگار شــده، در اراضی اوين ســاخته 
شــد. جايی که پيش از ساخت شهربازی، 
پارک وی ســاخته شده بود و بزرگراه های 
مدرس(شاهنشــاهی سابق) و چمران را به 
هم وصل می کرد. اعرابی در توضيح بيشتر 
موقعيت شــهربازی اوين می گويد: «سال 
۱۳۴۶ پهلوی دوم که ادامه تصرفات اراضی 
کشــاورزی اوين در زمان پهلوی اول را در 
دستور کار داشــت تمام اراضی کشاورزی 

اوينی ها را به تصرف دولت درآورد. از جمله اقداماتی 
که در اين اراضی کشــاورزی انجام شــد، ســاخت 
بزرگراه پــارک وی بود. بزرگراهی که در دو طرف و 
همچنين بلوار وســط درخت و گل کاشته شده بود. 
اين بزرگراه بعد از عبور از اراضی کشاورزی و باغ های 
طرشــت و ورود به باغ های ونــک، وارد اراضی اوين 
می شــد و در خيابان ولی عصر(عج) (پهلوی سابق) 
ادامه پيدا می کرد. اين اتفاقات حدفاصل ســال های 
۱۳۴۶ تــا ۱۳۴۸رخ داد و بزرگراه قابل  تردد بود. از 
سوی ديگر هتل اســتقالل(هيلتون سابق) نيز تازه 
ساخته شــده بود. در همين اراضی باغ و کشاورزی 
متعلــق به اوينی ها، قطعه زمينی بود که ســازمان 
نمايشگاه  ها آن را به «ماشاءاهللا پدرثانی» اجاره داد. 
پدرثانی در تهران اقدامات مشــابه انجام داده بود 
و نوآور بود. از جمله اينکه آموزشــگاه رانندگی 
اتومبيل را برای نخستين بار در تهران راه اندازی 
کرد.» مالــکان اراضی کشــاورزی اوين هر روز 
شاهد بودند که يک دستگاه بازی بچه ها در اين 

قطعه زمين نصب شد و شهربازی بزرگ تهران سر 
و شکل گرفت و توسعه پيدا کرد. 

گره كور ترافيك
شهربازی هر روز از ساعت ۴بعدازظهر تا پاسی از 
شــب با صدای جيغ و شادی و هيجان بچه ها جان 
می گرفت. در حالی که صدای فرياد و هياهوی دائمی، 
کمی آن سوتر همســايگان شمالی شهربازی را که 
ساکنان محله اوين بودند، می آزرد. اعرابی می گويد 
کــه صدای شــهربازی از ده اوين تــا انتهای درکه 
می رفت و آســايش اهالی را سلب کرده بود: «هرچه 
عده ای از صدای شهربازی در رنج بودند، عده ای ديگر 
در شهربازی شادی می کردند و لذت می بردند.» لونا 

بزنيم تا آنها از نوســان برق و سوختن لوازم برقی 
خانه برای  ما بگويند. «  مير محمد ابوالقاســمی» 

دبير شوراياری گالبدره هم می گويد: «در 
گالبدره کسی نيست که از نوسانات برق 
خســارت مالی نديده باشد. وزش بادهای 
شــديد در پاييز و رعد و برق های فراوان 
در بهار باعث اتصالی ســيم ها و نوســان 
برق می شــود. با وجود گرانی لوازم برقی، 
سال گذشته تلويزيون و يخچال شماری 
از اهالــی محله به دليل اتصالی ســيم ها 
و نوســان برق ســوخت.» نگرانی اهالی 

نيــز با نــام لوناپارک 
نامگذاری شــده بود.» 
ترافيــک طوالنــی و 
به  مراجعــان  تجمع 
شــد  باعث  لوناپارک 
ديگــری  جانمايــی 
برای لوناپارک در نظر 
اعرابی  شــود.  گرفته 
می گويد: «در مجموع 
اين شــرايط قرار شد 
لونــا پــارک که پس 
از مصــادره در اختيار 

بنياد شهيد قرار داشت، از اراضی اوين به جای ديگری 
منتقل شــود.» لوناپارک سال ۱۳۸۵ به مبلغی بيش 
از ۳۰ ميليارد تومان از ســوی شــهرداری تهران از 
بنياد شــهيد، خريداری و از همان زمان تعطيل شد. 
اعرابی اضافه می کند: «زمين لونا پارک برای ساخت 
مرکز تحقيقات کودکان سرطانی در نظر گرفته شد. 
ساختمانی که اکنون در مراحل پايانی ساخت است.»

جاى خالى شهربازى 
 واژه لوناپارک که کلمه ای با ريشه التين 

است و سال های بعد از انقالب اسالمی 
به شهربازی تغيير پيدا کرد، چنان 

در ادبيات کــودکان آن روزگار 
محبوب بــود و جای خود را 

باز کرده بود که هنوز هم از 
با  تهران  بزرگ  شهربازی 
نام لونا پارک ياد می کنند. 
استفاده از اسامی التين 
رســتوران ها،  نام  برای 
بيشتر  و...  فروشــگاه ها 
باعــث جلب مشــتری 
می شد و به همين دليل 

طرفداران زيادی داشت. در 
کنار اسباب بازی های متنوع 

در لوناپارک، تعداد زيادی هم 
اغذيه فروشــی، بستنی فروشــی، 

بادکنک فروشی و... در لوناپارک داير 
بود که شــادی بيشــتری را برای بچه ها 

باد هميشــه ترس پاره شدن 
به  برق گرفتگــی  و  ســيم ها 
جــان اهالی می افتــد. هنوز 
برای  همسايه ها حادثه ای که 
يکــی از اهالــی در اطــراف 
ميدان آبــک رخ داد را از ياد 
نبرده اند. بعــد از وزش باد و 
خطر سقوط شاخه ها، يکی از 
درخت  شاخه  خواست  اهالی 
را هــرس کند اما بــه دليل 
وزش باد و اتصالی ســيم های 
نزديــک درخت، جان خود را 
در اثر برق گرفتگی از دســت 

داد.»

خطرات همسايگى با 
تيرهاى سالخورده

در  گالبــدره  محلــه 
همســايگی ارتفاعات البرز جنوبی يکی از خوش 
آب و هواتريــن محله های تهران اســت. نســيم 
خنک تابستان که گاهی اهالی را از روشن کردن 
می کند  بی نياز  خنک کننده  دستگاه های 
در پاييز و زمستان به بادهای تند و رعد 
و برق های دلهره آور تبديل می شود. وزش 
باد شديد در اين محله  کوهستانی احتمال 
پاره شــدن کابل ها، خطر برق گرفتگی و 
نوسان برق را بيشتر می کند. کافی است 
در کوچه هــای باالدســت محله گالبدره 
به صــورت اتفاقی زنگ در يــک خانه را 

پارک يا همان شــهربازی بزرگ تهران در 
ســال های آغازين فقــط در فصول بهار و 
تابســتان فعال بود و رفته رفته با استقبال 
زياد تهرانی ها از ايــن مجموعه تفريحی، 
در فصول پاييز و بهار هم داير بود. هرچه 
تعداد مراجعان به لونا پارک بيشتر می شد، 
معضــل ترافيــک در راه ورودی به آن و 
کمبود جای پارک بيشــتر خود را نشان 
می داد. اعرابی ادامه می دهد: «شــهربازی 
بزرگ تهــران چند ســال بعد از پيــروزی انقالب 
اســالمی هم با در اختيار گذاشتن و ضميمه کردن 
پارکينگ غربی نمايشــگاه (که آن هم از زمين های 
متنازع فيه بين اوينی ها و مسئوالن نمايشگاه بود) به 
کار خود ادامه داد و شهربازی باز هم بزرگ تر شد.» 
گره کور ترافيکی زمانی بود که نمايشگاه  بين المللی 
داير بود و بازديدکنندگان را به سوی خود می کشيد. 

تعطيل براى هميشه 
بعد از انقالب اســالمی اموال ماشــااهللا پدرثانی، 
مصادره و به بنياد شــهيد تحويل داده شــد. اعرابی 
می گويــد: «با ســاخت پارک ارم در غــرب تهران و 
همچنين ساخت شهربازی در شهرستان ها، تقاضای 
باالی شــهروندان برای اســتفاده از لوناپارک تقريبًا 
شکســته شد. شــهربازی در مرکز استان های بزرگ 

گالبدره از مشکالت جدی تيرها و کابل های برق 
به همين جا ختم نمی شــود. گــودرزی تيرچوبی 
کوچه نرگس را که چيــزی نمانده مقاومتش در 
برابر جاذبه از دست رفته و نقش زمين شود، نشان 
می دهد و می گويد: «قدمت برخی از اين تيرها به 
بيش از ۵۰سال می رسد. تيرهای چوبی که در اثر 
باد و باران پوســيده و به سوی کوچه و عابران سر 
خم کرده اند. اهالی کوچــه نرگس هم مثل چند 
کوچه  ديگــر محله، پايه تير را بــا کابل به ديوار 
بسته اند تا از ســقوط تير و بروز حادثه جلوگيری 

کنند.»

برق غيرمجاز
مشــکالت تيرهای چوبی فرســوده و کابل های 
قديمی محلــه گالبــدره وقتی جدی تــر به نظر 
می رسد که از کابل کشی های غيراصولی و غيرمجاز 
در اين محله باخبر می شــويم. اگرچه بخشــی از 
محله گالبــدره به تازگی از محدوده حريم شــهر 
خارج شــده و در محدوده شهری قرار گرفته است 
ولی بســياری از خانه های فرســوده اين محله در 
دهه هــای گذشــته و به صورت غيرمجــاز و بدون 
رعايــت موارد ايمنی بنا شــده اند. هنوز هم پيامد 
ساخت وسازهای غيرمجاز در اين محله که به دليل 
مشــکالت مربوط حريم نشينی و اســناد مالکيتی 
بــه وجود آمده بود، گريبانگير اهالی محله اســت. 
همين مســئله زمينه ساز پديده اســتفاده از برق 
غيرمجاز توســط برخی از اهالی شــده و مشکالت 
و دردســرهايی هم برای ديگر ســاکنان به وجود 
آورده اســت. ابوالقاسمی می گويد: «تيرهای چوبی 
و کابل های قديمی زمينه را برای اســتفاده از برق 
غيرمجاز فراهم می کنند. متأسفانه هنوز 
هم تعداد انگشت شــماری از اهالی برای 
جوشــکاری يا اســتفاده از برخی لوازم 
پرمصــرف از اين کابل های قديمی، برق 
می گيرند که بسيار خطرناک است. اگر 
تيرها و کابل های قديمی جای خود را به 
تيرهــای جديد و کابل های نوری بدهد، 
بستر استفاده از برق غيرمجاز و خطرات 

ناشی از آن هم برچيده می شود.»

ايجاد می کرد. نظارت و استانداردســازی شهربازی ها 
بسيار اهميت دارد. تورق روزنامه های سال های گذشته 
نشــان می دهد که گاه و بيگاه حوادث کوچک و بزرگی 
در شــهربازی تهران اتفاق می افتاد که منجر به مرگ 
يا نقص عوض افراد می شــد. تونل وحشــت، سفينه، 
کشــتی، آبشار، ترن هوايی و قاليچه پرنده هنوز جايی 
پيدا نکردند تا برای بچه ها خاطره بســازند و همچنان 
در رؤيــای بچه هــای ديروز 

زنده اند. 

اينجا يخچال و تلويزيون 
زودتر مى سوزد!

گاليه اهالى گالبدره 
از معضالت همسايگى با تيرهاى چوبى برق
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  رضا ترابى گودرزى
مدير محله گالبدره

  مير محمد ابوالقاسمى
دبير شورايارى 

گالبدره

اگرچه طی سال های گذشته نتيجه پيگيری شوراياران از اداره برق و شهرداری، 
تعويض تعدادی از تيرهای چوبی محدوده ميدان آبک و خيابان زبردست بود اما 
همچنان تيرهای چوبی باالدســت محله نگرانی هايی برای اهالی به همراه دارند. 
با وجود اين، دفتر توســعه محله  گالبدره، قاســم آباد و دربند به دنبال حل اين 
معضل قديمی اســت. «محمدرضا يزدان پناه» مدير دفتر توســعه محله  ناحيه 
يک در اين باره می گويد: «ســال گذشته کارشناسان اداره برق در چند مرحله از 
محله گالبدره بازديد کردند. کارشناسان بعد از بازديدهای ميدانی به اين نتيجه 
رســيدند که ساماندهی مشکالت مربوط به انتقال برق، تعويض تيرهای چوبی و 
روشنايی معابر گالبدره نياز به تهيه و تدوين يک طرح جامع دارد. همچنين دفتر 
توسعه محله ناحيه يک که فعاليت خود را از مرداد سال ۱۳۹۹ آغاز کرد، معضل 
تيرهای چوبی گالبدره و پيامدهای آن را در جلســه کميته خدمات زيرســاخت 
ســتاد بازآفرينی منطقه مطرح و پيگيری کرده اســت. خوشبختانه در جلسات 

کميته خدمات زيرساخت ستاد بازآفرينی، حل مشکالت مربوط به تيرهای چوبی 
گالبدره و چند محله فرسوده منطقه در دستور کار قرار گرفته است.» از آنجايی 
که اين معضل فراگير در ديگر محله های فرســوده تهران هم وجود دارد، سازمان 
نوسازی شهرداری تهران هم مقدمات الزم را برای حل معضل فراهم کرده است. 
يزدان پناه ادامه می دهد: «عالوه بر پيش بينی های انجام شده برای حل اين معضل 
در طرح جامع اداره برق، مبلغ ۱۵ميليارد تومان اعتبار برای سازمان نوسازی در 
نظر گرفته شده تا شرايط برای تعويض و جابه جايی تيرهای چوبی در محله های 
فرســوده  تهران فراهم شود. اين ميان، محله گالبدره هم با حدود ۹۰ تير چوبی 
فرســوده و تيرهای سيمانی که در محل نامناسب قرار گرفته و نياز به جابه جايی 
دارند در اين فهرست قرار گرفته است. اميدواريم امسال با تهيه طرح جامع اداره 
برق و اعتبار ويژه ای که سازمان نوسازی برای حل اين معضل و کمک به اداره برق 

در نظر گرفته است، معضل تيرهای چوبی در محله گالبدره هم برطرف شود.»

خبرهاى خوب 
در راه است

 رشــته سيم ها مثل مارهای سياه زهردار همه جا ديده می شوند و از تنه فرسوده و کج و کوله تير های 
چوبی برق راهشــان را به ســمت خانه ها و آلونک های قدم و نيم قد کج می کنند. کابل های سياه برق، 
گاهی در مســير رســيدن به يک خانه  با فاصله کمی از پنجره يک ساختمان فرسوده عبور می کنند و 

گاهی هم راهشان از ميان شاخ و برگ درخت ها می گذرد. در محله گالبدره به ويژه 
در کوچه های تنگ و ترش باالدســت اين محله فرسوده همه تيرهای برق، چوبی 
اســت. روی هر تير چوبی ده ها کابل  در هم تنيده به سوی خانه ها و آلونک ها روانه 
می شود و در مسيرش معضالت و البته خطرات فراوانی برای عابران و همسايه ها به 
ارمغان می آورد. در اين گزارش به درخواست اهالی و شوراياران محله گالبدره سراغ 
اين معضل دردسرساز و پيامدهای ناگوار آن رفتيم که متأسفانه در سال های اخير 

زمينه ساز خسارت های مالی و جانی برای برخی از اهالی اين محله شده است.

سحر رمضانعلى پور

به يکی از امامزاده ها که بيشــتر امامزاده  صالح(ع)، 
امامزاده قاسم(ع) و امامزاده داود(ع)بود سر می زدند 
تا هم استخوانی سبک کرده و هم همانجا در حياط 

امامزاده زيراندازی پهن کنند که برای خودش 
زيارتی بود و ســياحتی. رشــد جمعيت و 

توسعه پايتخت سبب شد تا مکان های 
تفريحی عمومی ساخته شود. يکی 

از نخستين مجموعه های تفريحی 
ميدان  در حوالی  کــه  عمومی 
ونک و قبل از شــهربازی اوين 
ســاخته شــد، «فانفار» بود. 
«ســيدمهدی اعرابی» يکی 
از اهالی قديمی محله اوين 
و شــميران   پژوه می گويد: 
تفريحی  پــارک  «فانفــار، 
نســبتًا کوچکی بود که در 
جنــوب ميدان ونــک قرار 
داشت. فانفار با داشتن وسايل 

بازی متنوع و اسباب بازی های 
برقی مکان محبوب برای بچه ها 

بود. برای ورود بــه فانفار ورودی 
هم پرداخت می شــد.» بــا افزايش 

جمعيت، مجموعه فانفار پاســخگوی 
نياز شــهروندان نبود و تهران شــهربازی 

ماجراى اراضى كشاورزى اوينى هاماجراى اراضى كشاورزى اوينى ها
شــهربازی بزرگ تــر و مجهزتر تهــران که در 

 صدای جيغ و بازی بچه ها، تجربه هيجان، دنيای شيرين و رنگارنگ شهربازی، خاطره ماشين 
برقی و ترن هوايی، ... همه و همه در حافظه کسانی که روزگار کودکی به شهربازی اوين رفته اند 

ماندگار شده است. حتی حاال که سال هاست دستگاه های غول پيکر و وسايل بازی شهربازی 
جمع شــده، هنوز هم با رد شــدن از بزرگراه چمران و خيابان سئول ياد روزهای 

تعطيل آخر هفته يا تابستان ها می افتيم که جايزه شاگرد اول شدنمان، يک 
شب گردش در شهربازی بود. چرا شهربازی در تهران، متولد و 

چرا برای هميشه تعطيل شد را در اين گزارش با 
هم می خوانيم. 

يادى از 
نخستين شهربازى تهران 

كه در اراضى اوين فعاليت مى كرد

روزى روزگارى 
لونـاپـارك

جاى خالى شهربازى جاى خالى شهربازى 
 واژه لوناپارک که کلمه ای با ريشه التين 

است و سال های بعد از انقالب اسالمی 
به شهربازی تغيير پيدا کرد، چنان 

در ادبيات کــودکان آن روزگار 
محبوب بــود و جای خود را 

باز کرده بود که هنوز هم از 
با  تهران  بزرگ  شهربازی 
نام لونا پارک ياد می کنند. 
استفاده از اسامی التين 
رســتوران ها،  نام  برای 
بيشتر  و...  فروشــگاه ها 
باعــث جلب مشــتری 
می شد و به همين دليل 

طرفداران زيادی داشت. در 
کنار اسباب بازی های متنوع 

در لوناپارک، تعداد زيادی هم 
اغذيه فروشــی، بستنی فروشــی، 

بادکنک فروشی و... در لوناپارک داير 
بود که شــادی بيشــتری را برای بچه ها 

در رؤيــای بچه هــای ديروز 
زنده اند. 

سربااليى يا سرپايينى؟! 
يکی ديگر از تفريحات و ســرگرمی افرادی که به 

لوناپارک می رفتند، اين بود که در خيابان منتهی به لونا پارک 
با دنده خالص ســربااليی بروند! اعرابی در توضيح اين موضوع 

می گويد: «راهی که از بزرگراه چمران به لونا پارک منتهی می شــد 
(قبًال به آن جاده اوين به ونک می گفتند) هميشه پر از تعدادی خودرو 
بود که ايســتاده بودند و منتظر بودند تا در ســربااليی با دنده خالص 
بروند. اين خيابان به خيابان برعکس تهران معروف بود. يک سرازيری 
بود نه ســربااليی. گفته می شد که خطای ديد است. در کودکی يادم 

هست که وقتی گله گاو از اين قسمت عبور می کردند، حالت نيمه 
وحشی پيدا می کردند و باال و پايين می پريدند. انواع و اقسام 

حدس های عالمانه و عاميانه هم در اين باره مطرح می شد 
که در هر صورت برای افرادی نوعی سرگرمی بود. 

در همه قســمت های محله اوين از اين 
شگفتی ها زياد است.»

سيدمهدى اعرابى
يكى از اهالى قديمى 
محله اوين و شميران

ادامه پيدا می کرد. اين اتفاقات حدفاصل ســال های 
رخ داد و بزرگراه قابل  تردد بود. از 
سوی ديگر هتل اســتقالل(هيلتون سابق) نيز تازه 
ساخته شــده بود. در همين اراضی باغ و کشاورزی 
متعلــق به اوينی ها، قطعه زمينی بود که ســازمان 
نمايشگاه  ها آن را به «ماشاءاهللا پدرثانی» اجاره داد. 
پدرثانی در تهران اقدامات مشــابه انجام داده بود 
و نوآور بود. از جمله اينکه آموزشــگاه رانندگی 
اتومبيل را برای نخستين بار در تهران راه اندازی 
کرد.» مالــکان اراضی کشــاورزی اوين هر روز 
شاهد بودند که يک دستگاه بازی بچه ها در اين 

قطعه زمين نصب شد و شهربازی بزرگ تهران سر 

بعدازظهر تا پاسی از 

نامگذارى 
خيابان سئول

ســال ۱۳۵۶ شهردار ســئول به تهران 
می آيد و با شهردار وقت تهران ديدار می کند. 
خيابانــی در جوار لونا پارک به نام ســئول 

نامگذاری می شــود و خيابانی در سئول 
به نام تهران. خيابان ســئول يکی از 

راه های ورودی اصلی لوناپارک 
بود. 

راحله عبدالحسينى
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حسنى

يادگار  بزرگراه 
امام(ره) از ميدان 

محله  در  صحرايی 
ســتارخان تــا انتهای 

خيابان اردالن نشــانی سر 
راست يک فضای بی دفاع شهری 

است؛ فضايی شکل گرفته در زير پل که 
منشأ حوادث ريز و درشتی برای اهالی شده است. 

تــا قبل از اينکه اين محدوده خالی و متروک به شــکل 
امروزی بيفتد، محل پارک خودروهای اسقاطی بود. «انسيه 
روستايی» عضو هيأت رئيسه شوراياری محله ستارخان و 
مســئول جمعيت بانوان غدير منطقه۲ می گويد: «سابق 
بر اين، در محدوده زير پل يــادگار امام(ره)، خودروهای 
می کردنــد؛  نگهــداری  اســقاطی 
خودروهــای بدشــکلی که ســال ها 
اينجا می ماند و رنگ و رويشان بر اثر 
منظره  می کرد.  تغيير  خاک خوردگی 
بسيار نازيبايی به زير پل داده بود و به 
آلودگی بصری تبديل شده بود.» اهالی 
که از اين شکل و شمايل به ستوه آمده 
بودند با پيگيری های مستمر شوراياری 
توانستند از دردسر تجمع خودروهای 
اسقاطی زير پل راحت شوند. اما محدوده زير پل اين بار 

آسيب ديگری نشان داد که هنوز باقی است. 

 از تجمع معتادان تا حضور سارقان
فضــای خالی زير پــل می تواند بهشــت معتادان و 
کارتن خواب ها باشد؛ اتفاقی که اين محدوده بعد از خالی 
شــدن از خودروهای اسقاطی به آن دچار شد. روستايی 
ادامه می دهــد: «معتادان و کارتن خواب ها فضای زيرپل 
را اشــغال کردند. حاال ديگر نه تنها، چهره ناخوشايندی 

به محله داده بود، بلکه 
ناامنی را هم در پی داشت. با فعاليت  و 
پيگيری شوراياری کمابيش به وضعيت 
کارتن خواب ها و حضور معتادان در اين 
محدوده سر و ســامانی داده شد و از 
اين محل جمع شــدند. اکنون اين فضای خالی زير پل 
به يک فضای بی دفاع شــهری با همه معضالتش تبديل 
شده اســت.» اهالی اين بار از کيف قاپی و سرقت در اين 
محدوده شــکايت دارند؛ اتفاقی کــه در تاريکی و خارج 
از ديد بودن فضای زيرپل به وقوع می پيوندد. روســتايی 
می گويــد: «هم محله ای ها پيشــنهاد دادند که اين فضا 
می تواند بــا طراحی و رنگ آميزی تبديل به پاتوق محله 
شود؛ جايی که ديگر برای عبور از کنار آن نگران سرقت و 

آسيب های اجتماعی نباشيم.»

 گورستان خودروهاى اسقاطى
شايد بشود مهم ترين معضل فضای بی دفاع شهری زير 
پل يادگار امام(ره) را ناخوشــايند کردن چهره محله به 
شمار آورد. «مهدی برزگر» يکی از اهالی محله می گويد: 
«زمانی که اين محدوده گورســتان خودروهای اسقاطی 
بود، اينجا به يک زباله دانی آهن قراضه تبديل شده  بود که 
خودش يک آلودگی بصری تمام و کمال برای يک محله 
اســت. در حالی که محله های ديگر به بانشاط و شاداب 
کردن محله خود ســرگرم بودند ما تالش کرديم فضای 

زيرپــل از اين حالت دربيايد. حاال با مشــکلی 
ديگــری که به قول کارشناســان فضای بی دفاع 
شهری است مواجه شده ايم.» او پيشنهادی هم برای 
کارآمد کردن اين محدوده دارد: «کارشناســان شهری 
بهتر می توانند بگويند فضای زير پل بايد چگونه باشــد 
تا شهروندان و ساکنان اطراف آن احساس بهتری داشته 
باشــند. اما به نظر من با قرار دادن فالورباکس يا تبديل 

اين محدوده نازيبا به يک فضای 
سبز هر چند کوچک و محدود، 
فضای زير پل از شکل و شمايل 
بدون استفاده و خاکستری رنگ 
درمی آيد و دست کم با گل و گياه 

آراسته می شود.»

 رفع معضالت از ديدگاه 
توسعه پايدار

خطر فضای بی دفاع شــهری 
بيشــتر برای بانوان و در ساعات 
تاريکــی هــوا خــود را نشــان 
می دهد. ايــن معضل نه تنها به 
عرشــه  بلکه  زيرپل ها  محدوده 
پل های عابرپياده که با تابلوهای 
تبليغاتی پوشــانده شده و ديگر 
در  بی دفاع شــهری  فضاهــای 
محله هــا فرصت بــروز و ظهور 
دارد. برخی از بانوان هم محله ای 
در ســاعات تاريکی هوا ترجيح 
می دهنــد مســير طوالنی تری 
برای رســيدن به مقصد را طی 
کنند ولــی از محــدوده زيرپل 
رد نشــوند. خوشبختانه طرحی 

با عنوان شناســايی فضاهای بی دفاع شــهری از سوی 
شــهرداری تهران در دســتور کار قرار دارد. در اين طرح 
قرار اســت به زودی کارگروه های مختلفی تشکيل شوند 
و برای شناسايی و رفع مشکل اقدام کنند. در منطقه ما 
نيز مانند ديگر مناطق پايتخت، نقاط بی دفاع شهری که 
از سوی کارگروه ها مطرح شــود، در اولويت اصالح قرار 
می گيرد. اين کار می تواند معبرسازی و نورپردازی برای 
رفع تاريکی معبر يا اجرای فضای 
سبز باشــد. بعد از تصويب شدن 
طرح  و پيشنهادات کارگروه ها به 
معاونت های مربوطــه و تصويب 
طرح ها، اجرای آن آغاز می شــود. 
بهســازی فضاهای  و  ساماندهی 
بی دفاع شهری می تواند امنيت و 
آرامش را بيش از پيش برای بانوان 
به محيط شهری بياورد. روستايی 
اضافــه می کند: «ترکيــب ۲واژه 
مديريت و شهر، فرايند برنامه ريزی 
و ســازماندهی واداره امور شــهر 
برای استفاده بهينه منابع همسو با 
بهبود کيفيت زندگی شهرنشينان 
را شامل می شــود. زمانی که در 
مديريت شــهری بحث توســعه 
پايــدار مطرح می شــود، منظور 
توسعه ای است که نيازهای ابعاد 
مختلف زندگی شهروندان را بدون 
انداختن منابع آيندگان  به خطر 
تأميــن کند. بی توجهــی به اين 
موارد و تحليل نادرســت، نتيجه 
مطلوب را برای ساکنان محله ها به 

دنبال نخواهد داشت.»

اهالى محله ستارخان از 
فضاى بى دفاع شهرى در زير پل 

يادگار امام(ره) نارضايتى دارند

كيف قاپان در كمين
  معابر تاريک يا معابری که در معرض ديد نيستند به فضاهای بی دفاع شهری معروف  هستند؛ 
همان فضاهايی که مستعد ريختن زباله، انجام اعمال مجرمانه، زورگيری و سرقت است. گاهی 
اوقات هم به محلی برای تجمع معتادان تبديل می شــود که امنيت و آسايش را از رهگذران 

می گيرد. با اينکه شناســايی معابر بی دفاع شهری در دستور کار شهرداری تهران قرار 
دارد، با اين حال همچنان در برخی از محله های پايتخت چنين اماکن و معضالت آن 

به چشم می خورد. اهالی محله ستارخان از فضای بی دفاع شهری که زير پل 
يادگار امام(ره) شکل گرفته است ناراضی  هستند. در اين گزارش 

به معضالت حاصل از اين اتفاق می پردازيم.  

راحله عبدالحسينى

پاسخ مسئول
ساماندهى در قالب 

پروژه هاى كوچك مقياس
موضوع درخواست اهالى براى ساماندهى 
زير پــل يادگارامــام(ره) را با «محمدمهدى 
رجايى فــرد» شــهردار ناحيــه5 منطقه2 
درميان مى گذاريــم. او مى گويد: «طرحى 
با عنوان شناسايى فضاهاى بى دفاع شهرى 
از سوى شــهردارى تهران در دستور كار 
اســت. ســاماندهى و بهســازى فضاهاى 
بى دفاع شهرى مى تواند امنيت و آرامش 
را براى همه شــهروندان محيط شهرى به 
ارمغــان بيــاورد. در مورد زيرپــل يادگار 
امام(ره) مى توانيم ســاماندهى آن محل را 
به شكل پروژه كوچك مقياس در طرح هاى 
آتى بگنجانيم و در دستور كار قرار بگيرد. 
براى بهتر اجرا شدن اين طرح الزم است 
شوراياران هم نظرات و پيشنهادات اهالى 
را جمع آورى كنند تا در پروژه هاى كوچك 

مقياس آينده در نظر گرفته شود.»

با عنوان شناســايی فضاهای بی دفاع شــهری از سوی زيرپــل از اين حالت دربيايد. حاال با مشــکلی 

انسيه روستايى
عضو هيأت رئيسه 

شورايارى محله ستارخان
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صفحه آرا

رفاقتى

مطالعه درباره داروهای گياهی و خواص درمانی آنها 
نشان می دهد که بسياری از آنها برای کاهش اضطراب، 
درمان سرماخوردگی، افزايش اشتها، کاهش قند خون، 
الغری و... مورد اســتفاده قرار می گيرند. بسياری از اين 
گياهان که مصــرف دارويی و خوراکی دارند در دامنه و 
ارتفاعات کوه های شميران به ويژه در فصل بهار می رويند 
و اهالــی محلی و برخی گردشــگران بــا اين گياهان و 
خواص آنها به خوبی آشــنا هســتند. قلــی بيکيان با 
شيوع و همه گيری بيماری کرونا در اسفند سال ۱۳۹۸   
تصميــم می گيرد درباره خواص درمانی گياهان تحقيق 
کند: «۲۵اسفند سال ۱۳۹۸ در حالی که بيماری کرونا 
شــيوع پيدا کرده بود به اين فکــر افتادم که با توجه به 
عالئم اين بيماری، راهی برای درمان بيماران پيدا کنم. 
با توجه به شــناختی که از داروهای گياهی داشــتم به 
بررســی خواص گياهان دارويی پرداختــم و به ۸ گياه 
دارويی با خواص ضد التهاب، تقويت سيســتم ايمنی، 
کاهش ســرفه و... رسيدم. گياه ها را تهيه و عصاره گيری 
کردم و با فرموالســيون آنها و طی فرايندی توانستم ۳ 
هزار کپسول تهيه کنم. ســختی هايی پيش رو داشتم 
اما رســيدن به هدف عاملی برای گذر از سختی ها بود. 

با شناختی که از دانشــگاه علوم پزشکی بقيه اهللا(عج) 
داشــتم به آنجا مراجعه کردم. از بيــن ۷۰۰ طرح ارائه 
شده، ۴ طرح برگزيده شد که يکی از آنها طرحی بود که 
من برای بهبود بيماری کرونا ارائه داده بودم. مرحله بعد 
کسب کد اخالق پزشکی بود که آن هم با موفقيت انجام 
شــد. داروی گياهی که ارائه داده بودم به عنوان داروی 
مکمل برای بهبود سرفه و کاهش فاکتورهای التهابی از 
سوی دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهللا(عج) تأييد شد.» او 
بر تأثيــر گياهان دارويی در کاهش عوارض کرونا تأکيد 
می کند: «هيچ داروی گياهــی برای درمان کرونا وجود 
ندارد و همه داروهای گياهی که معرفی شــده اند برای 
بهبود عالئم اوليه مانند تنگی نفس، سرفه، خلط و... مؤثر 
هستند و خاصيت درمان قطعی ندارند. متأسفانه برخی 
برای سودجويی، دارويی را با برچسب درمان قطعی کرونا 
به بازار عرضه می کنند اما مردم بايد هوشيار باشند و در 
صورت ابتالبه کرونا، راه درمان را از طريق مراکز درمانی 

معتبر پيگيری کنند.»
قلی بيکيــان می گويد که عالوه بــر مکمل گياهی 
ايمفلونا، مکمل گياهی ديگری را با توجه به کتاب های 
رفرنس گياهان دارويی و پيشينه های تاريخی گياهان نيز 

فرموله کردم که می تواند برای بيمارانی که دچار کرونای 
انگليسی شده اند کمک کننده باشد و از حمايت کنندگان 
و سرمايه گذاران در اين مسير تقاضا دارم که برای ساخت 
و کارآزمايی بالينی اين مکمل گياهی به من کمک کنند 
تا بتوانم با توجه به وضعيت شيوع کرونای انگليسی در 
کشور از سازمان غذا و دارو مجوز الزم را دريافت کنم و 

به توليد اين دارو در کشور بپردازم.»

بهار فصل رويش گياهان دارويى 
آب و هوای شميرانات و طبيعت اين منطقه بهترين 
خاستگاه برای رويش گياهانی است که مصرف خوراکی 
و دارويی دارند. قلی بيکيان می گويد: «از گذشته اهالی و 
ساکنان شميران برای چيدن گياهان دارويی و خوراکی 
به کوه می رفتند. آويشــن و اســطوخودوس از گياهانی 
اســت که در کوه های شــميران وجــود دارد. خيلی ها 
فصل بهار به قصد چيدن ايــن گياهان به کوه می روند 
اما برخی گردشگران به دليل آشنا نبودن با اين گياهان 
به طبيعت آســيب می رسانند و ســبب نابود شدن اين 
گياهان می شــوند.» قلی بيکيان آموزش به کوهنوردان 
و گردشگران را از راه هايی می داند که می تواند به حفظ 
طبيعت شــميران کمک کند: «به نظر من بايد در اين 
زمينه، فرهنگســازی و خواص گياهان به گردشــگران 
آموزش داده شود. شهرداری يا نهادهای مرتبط می توانند 
کارگاه های آموزش در مناطق کوهستانی برگزار کنند. 
گردشــگران با ديدن تصاوير گياهان با خواص آنها آشنا 
می شــوند و وقتی به محيط کوهستان قدم می گذارند 
مراقب هستند که اين گياهان را لگدمال نکنند يا هنگام 
چيدن به ريشه گياهان آسيب نرسانند. آموزش استفاده 
از خواص دارويی گياهان می تواند به کارآفرينی در اين 
زمينه منجر شود تا کسانی که به اين رشته عالقه دارند 
جذب بازار کار شــوند. برخی گياهــان جنبه خوراکی 
دارند و برخی ممکن اســت ســمی باشند. کارشناسان 

در اين کارگاه ها می توانند آموزش دهند که چه افرادی 
می تواننــد از اين گياهان اســتفاده کنند و مصرف اين 
گياهان برای چه کســانی ضرر دارد. اگر ســطح آگاهی 
گردشگران باال برود هم طبيعت شميران حفظ خواهد 
شد و هم راه سودجويی و فريب مردم بسته می شود. با 

آموزش، راه برای اشتغالزايی باز می شود.»

توزيع مواد ضدعفونى كننده در لواسان 
اســتفاده بی رويه از الکل و مواد شوينده قوی مانند 
مايع ســفيدکننده يا به اصطالح وايتکــس در ابتدای 
شــيوع کرونا موجب افزايش حساســيت های پوستی 
شــد. قلی بيکيان همزمان با پيک دوم کرونا به اين فکر 
افتاد که با استفاده از عصاره گياهان محلولی تهيه کند 
که خاصيت ضدعفونی کنندگی داشــته باشد و مانع از 
التهابات پوستی شود. به همين دليل سراغ گياهانی رفت 
که خاصيت ضد ويروس و ضد باکتری دارند. او می گويد: 
«با بررسی گياهانی که اين خواص را داشتند آنها را تهيه 
کــردم و بعد از فرموله کــردن و ترکيب با مواد معدنی، 
۲نوع اسپری با پايه گياه دارويی تهيه کردم. بخش ديگر 
اين اسپری های گياهی، روغن های ارگانيک گياهی است 
که می تواننــد برای بهبود جوش و تاول روی پوســت 
مؤثر باشــند و عالوه بر اينکه زخم ها را درمان می کنند 
خاصيت ضد عفونی کنندگی نيز دارند. در ديداری که با 
فرماندار شــميرانات داشتم توضيح دادم که من در اتاق 
کوچک خانه مان ۵۰۰ اسپری گياهی توليد کرده و قبل 
از آن تمام آزمايش های حيوانی و سم شناســی را روی 
خرگوش در دانشکده داروســازی شهيد بهشتی انجام 
داده ام و همه آزمايشات فيزيکی و شيميايی و مطالعات 
پايداری اين اسپری های گياهی در آزمايشگاه همکار با 
ســازمان غذا و دارو انجام شده است و در ماه محرم نيز 
بين دسته های عزاداری توزيع شد. اين اسپری، محلول 
ارگانيک است و می تواند جايگزين مواد ضدعفونی کننده 
مانند الکل و محرک های ناشی از مواد شيميايی باشد که 
التهابات پوستی را موجب می شوند. اما با توجه به لزوم 
برخورداری از مجوز سازمان غذا و دارو برای توليد انبوه 
بايد فضای بيشــتری در اختيار داشته باشيم. متأسفانه 
از توليدکنندگان حمايت نمی شود و اگر کسی بخواهد 
کار پژوهشی انجام دهد بايد هزينه زيادی را خرج کند. 
مطمئن هستم اگر کارگاه های آموزشی خواص گياهان 
برگزار شــود نه تنها گردشگران استقبال می کنند بلکه 
بســياری از جوانان لواســان نيز در اين دوره ها حضور 
می يابند. با حمايت فرمانداری و شهرداری می توان زمينه 

کارآفرينی با توليد داروهای گياهی را فراهم کرد.»

پژوهش درباره داروهاى ضدسرطان
نتيجه پژوهش های قلی بيکيان در زمينه ســاخت 
داروهای ضدســرطان پپتيدی هم حدود ۳ سال و نيم 
در دانشــکده داروسازی شهيدبهشتی به طول انجاميده 
و ســاخت آنها به صورت فشرده، انجام و به صورت مقاله 
در جشنواره ارائه شده است. نمونه های دارويی که او در 
زمينه درمان سرطان توليد کرده روی نمونه های حيوانی 
به روش برون تنی آزمايش شــده و نتايج مثبتی داشته 
است. او که جايزه پروفسور حسابی را دريافت کرده است 
اســترس و اضطراب را يکی از عواملی تأثيرگذار در باال 
رفتن آمار ابتال به ســرطان می داند و می گويد: «عوامل 
بسياری در ابتال به ســرطان مؤثر هستند. اما نمی توان 
تأثير اســترس و اضطراب را در ابتال و تشــديد بيماری 

سرطان ناديده گرفت.»

گفت و گو با نخبه هم محله اى كه 
درباره خواص داروهاى گياهى پژوهش كرده است

شميران بهترين خاستگاه 
رويش گياهان دارويى است

  معتقد است بسياری از گياهانی که در کوه های شميران می رويند خواص دارويی دارند اما با قاطعيت 
فرضيه مبتال نشــدن به کرونا با مصرف داروهای گياهــی را رد می کند و می گويد: «داروهای گياهی که 
مراحل تأييد و ثبت را طی کرده اند می توانند در کاهش عوارض بيماری کرونا مؤثر باشــند اما هيچ کس 
نمی تواند ادعا کند با مصرف داروی گياهی به کرونا مبتال نخواهد نشد.» «محمدرضا قلی  بيکيان» دکترای 
شيمی آلی دارد و درباره ساخت داروهای ضد سرطان پژوهش کرده و توانسته است با تکميل تحقيقات 
خود و ارائه پايان نامه دکترا با اين موضوع در جشنواره خيام و پروفسور حسابی شرکت کند. سال ۱۳۹۸ 
در جشنواره خيام و پروفسور حســابی حضور يافت و به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شد. عضو هيأت 
تحريريه مجله بين المللی شيمی آلی و توسعه فرايند و دارنده بيش از ۱۰کتاب تأليفی، مقاالت بين المللی، 
کنفرانس های داخلی و خارجی و ثبت اختراع است. قلی بيکيان در زمينه داروهای گياهی پژوهش هايی 
انجام داده که در کاهش عوارض کرونا مؤثر بوده. با او که از اهالی لواســان اســت درباره خواص دارويی 

گياهی و لزوم حمايت از کارآفرينان گفت وگو کرده ايم. 

شهره كيانوش راد 
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«تقويت ريشــه های فرهنگی» سرنخی اســت که رئيس اداره فرهنگی 
شــهرداری منطقه يک بــرای همکاری بــا مراکز فرهنگی ـ گردشــگری 
و بومگردی های شــمال تهــران به آن اشــاره می کند. آشــنايی با آداب 
و رســوم اقوام مختلف، زبان و پوشــش، موســيقی و... از دغدغه های اين 
روزهای مديريت شــهری در منطقه يک است. «ســليمه رودکی» رئيس 
اداره فرهنگی شــهرداری منطقه يک می گويد: «رويکردی که به دنبال آن 
هستيم شناســاندن فرهنگ اقوام مختلف در منطقه يک است. با توجه به 
فضای موجود در منطقه ظرفيت مناســبی برای اين کار داريم. اين کار به 
توسعه گردشگری منطقه کمک زيادی می کند. يکی از راه های شناساندن 
و معرفــی اين فرهنگ ها، کمک گرفتن از جذابيت هايی مثل گردشــگری 
غذاســت. اين نوع از گردشــگری به تازگی طرفداران زيادی پيدا کرده. به 
همين دليل ما همکاری هايی را با تعدادی از مراکز فرهنگی ـ گردشگری با 

محوريت غذاهای محلی و بومی آغاز کرده ايم.»

 در جست وجوى ريشه ها و فرهنگ ها 
مرکز فرهنگی اکنون يکی از فضاهايی است که تفاهمنامه ای با شهرداری 
منطقه برای برگزاری رويدادهای فرهنگی امضا کرده اســت. منو فرهنگی در 

کنار منو غذايی اين کافــه، برنامه ريزی برای اوقات 
فراغت شــهروندان را راحت تر کرده اســت. اجرای 
نمايش، موسيقی، برگزاری دورهمی های آموزشی و 
فرهنگی در اين مرکز از دستاوردهای اين تفاهمنامه 
است. رودکی می گويد: «رويدادهای فرهنگی مختلفی 
مثل برگزاری کالس ها و نشســت های آموزشــی با 
همــکاری مرکز فرهنگی و کافــه اکنون در منطقه 
رقم خورده است. اين تفاهمنامه ها اتفاق خوبی برای 
منطقه هســتند و به جذب مخاطبان کمک زيادی 
می کنند. رويداد مشــابهی هم قرار است با همکاری 
مجتمع گردشــگری می الکوی رخ دهد. اين مرکز 
گردشــگری به معرفی فرهنگ و آداب و رسوم اقوام 
می پردازد و همه چيز از دکور و تزيينات تا معماری 
و منو غذا و حتی پوشــش کارکنان اين مجموعه از 
فرهنگ غنی گيالن است. معرفی ريشه های فرهنگی 
گيــالن و معرفی هنرمندان گيالنــی و هنر گيالن 
هدفی اســت که در اين همکاری دنبال می کنيم و 
به زودی برنامه های متنوع و مختلفی در اين مجموعه 

رقم خواهد خورد.»
توسعه گردشــگری اقوام و اســتان های مختلف در منطقه يکی ديگر از 
برنامه های پيش رو شــهرداری است. رودکی می گويد: «ما از توسعه فضاهای 
گردشــگری و خدماتی و فرهنگی مثل مجتمع می الکوی استقبال می کنيم. 
ايــن مجموعه ها عالوه بر تهيه غذا و خوراکی های محلی به معرفی فرهنگ ها 
و آداب شــهرها و اســتان های مختلف کمک می کنند و از اين نظر برای ما 
ارزشمند هستند. به بهانه معرفی همين غذاهای محلی می توانيم سنت های 
اقوام مختلف را در شــميران زنده کنيم و گردشگران زيادی را حتی از شهر 

تهران برای تماشا و آشنايی با اين فرهنگ ها به منطقه يک دعوت کنيم.»

 تكه اى از خاك گيالن 
مجموعــه گردشــگری و فرهنگی می الکوی که به تازگــی در محموديه 
راه اندازی شــده، قرار اســت از اين به بعد محلی برای برگــزاری رويدادهای 
مختلف فرهنگی و هنری مرتبط با فرهنگ گيالن باشــد؛ خانه ای در خيابان 
مقدس اردبيلی که بازسازی شده و به محض پا گذاشتن در آن حس می کنيد 

به خانــه ای در گيالن وارد شــده ايد. «غالمرضا 
صــادق زاده» مدير ايــن مرکز ايــن مجموعه را 
به عنوان يک باغ گيالن شناسی معرفی می کند و 
می گويد: «گيالن فرهنگ بسيار غنی  دارد. ما در 
اين مجموعه گردشگری تالش کرده ايم مخاطبان 
را با اين فرهنگ آشــنا کنيم. غــذا بهانه ای برای 
ميزبانی از مهمانان ما در اين مجموعه است. ما از 
لباس، لهجه و گويش گيالنی، معماری و غذاهای 
ســنتی اين اســتان و هرآنچه به گيالن مربوط 

می شــود در اينجا استفاده می کنيم. حتی موسيقی که در اين مجموعه اجرا 
می شــود هم موسيقی اصيل گيالنی است.» به ارسی های چوبی و ستون های 
ايوان و گچبری ها اشاره می کند و می گويد: «همه اين عناصری که در بازسازی 
اين خانه به کار رفته اســت، عناصری هستند که در معماری خانه های اصيل 
گيالن می بينيد. حتی اين ارســی ها و ســتون های چوبی ايوان از ساختمانی 
متروکه در گيالن به اينجا منتقل شده اند. من سعی دارم طبيعت گيالن را هم 

به اينجا بياورم و مثًال بوته تمشــک در حياط اين مرکز بکارم. وقتی مهمانی 
وارد اين خانه می شــود، چيزی که با آن روبه روســت همان چيزی است که 
در خانه ای در گيالن با آن مواجه می شــود. از پيچيدن عطر غذای گيالنی تا 

طبيعت و لهجه و...» 

 غذاى محلى به جاى فست فود 
همسايگی با ســفارت های کشورهای مختلف فرصت خوبی برای آشنايی 
مهمانــان خارجی بــه فرهنگ گيــالن در 
می الکوی است. با اين حال گردشگران ايرانی 
از شــهرهای ديگر هم از اين خانه اســتقبال 
می کنند. و مهم تر از آن، شهروندان تهران که 
می خواهند نيــم روزی را به تفريح و گردش 
بپردازند از گروه هدف اين مجموعه هستند. 
صادق زاده می گويد: «عرضه محصوالت سنتی 
و صنايع دســتی، برگزاری نمايش های سنتی 
گيالنی و موسيقی گيالن، همکاری با انجمن 
گيالنی های مقيم تهران و آشــنايی با مفاخر 
گيالن از ديگر برنامه هايی است که در ماه های 
آينده دنبال می کنيم. ما مهمانان را نه فقط به 
صرف غذا، بلکه به گردش و گذراندن وقت در 
اين مجموعه دعوت می کنيم. وقتی می بينم 
جوانان به جای فســت فود سری به اينجا می زنند تا از غذاهای اصيل گيالنی 
بخورند مطمئن می شوم که راه را درست رفته ام و به آينده اميدوارتر می شوم.»
برگزاری جشــنواره های موسيقی اقوام در ايام نوروز، برپايی نمايشگاه های 
غذا و فرهنگ ملل در مناســبت های مختلف از جمله برنامه هايی اســت که 
شهرداری منطقه يک برای تبديل اين منطقه به قطب گردشگری و همچنين 

توجه به فرهنگ اقوام دنبال می کند. 

  شميران با جاذبه های طبيعی و تاريخی و ميراث فرهنگی  اش می تواند 
به يکی از قطب های گردشگری تهران تبديل شود ؛ منطقه گردشگری 
خوش آب و هوايی که کوچه پســکوچه هايش با درختان باالبلند از 
گردشــگران ميزبانی می کند و آنها را با فرهنگ تهران و حتی ايران، 
آشنا. وجود کاخ سعدآباد و نياوران، کوهپايه های البرز و قله های قابل 
دسترس در شمال تهران فرصت خوبی برای ايجاد سايت گردشگری در 
شميران فراهم کرده است. توجه به گردشگری خوراکی و مناسبت های 
فرهنگی مرتبط با آن در سال های گذشته در تهران بيشتر شده. همين 
موضوع بهانه ای شد تا شهرداری منطقه يک همکاری های تازه ای را با 

مجتمع های فرهنگی ـ گردشگری منطقه بيشتر کند. 

مرضيه موسوى 

 رئيس اداره فرهنگى شهردارى منطقه يك 
 از تبديل اين منطقه به قطب گردشگرى تهران مى گويد

 فرش قرمز پيش پاى گردشگران

مجسمه مشاهيرى مانند فردوسى، 
سعدى، شهريار، نيما يوشيج و 
آب نماى پله پله اى كه در اين 
روزهاى بهارى هواى بوستان را 
لطيف تر مى كند از ديگر جاذبه هاى 
اين بوستان دل انگيز است. 

بهار كه به بوستان ملت مى رسد انگار فرشى هزار رنگ در گستره اين بوستان دل  انگيز پهن مى شود. 
اگرچه گل  ها در بوستان ملت حدود 0/2 هكتار از مساحت 34 هكتارى آن را دربرگرفته اند اما بهار كه 

به بوستان ملت پاگشا شويد، انگار تمام بوستان را گل هاى رنگارنگ تسخير كرده اند. گل هاى چندساله و 
دائمى مثل كوكب، شمعدانى، رعنا و انواع رزهاى هفت رنگ، حنايى و مينياتورى، زيبايى وصف ناپذيرى به 

اين بوستان بخشيده اند. 

اين روزها كه دوباره درختان ميوه بوستان شكوفه داده اند و رزهاى هفت رنگ آن مثل طرحى نو به 
فرش سبز بوستان ملت پيوند خورده اند، بوستان ملت دل انگيزتر از هميشه شده است. مى گويند 
كه بوستان ملت نخستين بوستانى است كه تهرانى ها به مهمانان غيرتهرانى  خود معرفى مى كنند. كاش 
شر كرونا زودتر كم شود تا دوباره آلبوم  عكس هاى خانوادگى تهرانى ها از قاب هاى رنگارنگى كه در بهار 
بوستان ملت ثبت شده است پر شود. 

بوستان ملت در دوره پهلوى دوم و در قطعه زمينى باير ساخته شد. فاز نخست آن سال 1345 
و به موازات خيابان ولى عصر(عج) و فاز دوم آنكه شامل جنگلكارى هاى سمت صدا و سيما و 

چمن كارى ها و گلكارى هاى سمت خيابان سئول بود سال 1353 به بهره بردارى رسيد. 

اين روزها مسير پياده روى بوستان ملت جان مى دهد براى ورزش صبحگاهى وقدم زدن در آغوش 
درختانى كه دوباره جان گرفته اند. مسير پياده روى بوستان ملت كه از دل درختان اقاقيا، سرو و كاج هاى 

سرسبز مى گذرد، در نقطه اى به اطراف استخر آب بوستان مى رسد و قدم به قدم عابران را با زيبايى 
بهار كم نظير اين بوستان آشنا مى كند. پياده روى در بوستان ملت به تجربه اى لذت بخش تبديل مى شود 
اما فراموش نكنيد كه هنگام پياده روى با حفظ فاصله اجتماعى و استفاده از ماسك به سالمتى خودتان و 

ديگران كمك كنيد. 

  بهار برای هر عابری که دلش برای قدم زدن در خيابان های سرســبز و دل سپردن به بوستان های 
شهر تنگ شده، دعوتنامه فرستاده اســت. بهار که از راه برسد، چه مقصدی زيباتر و دل انگيزتر از 
بوستان ملت. گستره ســبز و رنگارنگی که به موازات خيابان ولی عصر(عج) با تنوع پوشش گياهی، 
درختان قدبرافراشــته و گل های هزار رنگش دل هر عابری را بهاری می کند. اگر قصد داريد ساعتی 
را در بوســتان ملت بگذرانيد و لذت قدم زدن در ميان شکوفه های رنگارنگ درختان و گل های رز 

هفت رنگش را تجربه کنيد، بهار بهترين زمان ممکن برای بازديد از اين بوستان فرامنطقه ای است. 

حسن حسن زاده

بهار به بوستان ملت جلوه اى تازه بخشيده است

اى بهار، بنفشه ات به بار

بى
س

هما
 ط

ضا
ير

عل
ا: 

س ه
عك



 شنبه  21 فروردين 1400   شماره 797 

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله
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تصحيح
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مناطق   1  

ميز گفت وگو

مسئول اداره تصادفات و مهندسى 
ترافيك منطقه 2:

مردم در سانحه به جاى 
فيلمبردارى، كمك كنند! 

در واپســين روزهای پايانی ســال ۱۳۹۹ يک 
خودرو وانت پيکان در محدوده ميدان شــهيد 
تهرانی مقدم ناگهان دچار آتش ســوزی شد و در 
آســتانه انفجار بود که در سراشــيبی به سمت 
يک ايســتگاه تاکسی شــروع به حرکت کرد و 
هيچ مانعی در برابرش نبود. سرهنگ «  امين رضا 
پناه» مسئول اداره تصادفات و مهندسی ترافيک 
منطقه ۲ با مشاهده اين صحنه مانع از اين اتفاق 
در صحنه شد و جان ۸۰ نفر را نجات داد. همين 
بهانه ای شــد تا به سراغ او برويم و با او گفت وگو 

کوتاه کنيم. 

  چطور اين ســانحه را در لحظه مديريت 
کرديد؟ 

روز بيســت و هفتم اســفندماه سال گذشته بود 
مأموريتــی در محدوده ميدان شــهيد تهرانی مقدم 
داشتم که با اين حادثه مواجه شدم. زير جعبه دنده و 
دسته ترمز دستی آتش شعله ور شده بود و هر لحظه 
هم داشــت بيشتر می شد. با استفاده از کپسولی که 
در خودرو ســازمانی 
هســت شــروع بــه 
آتش  کردن  خاموش 
آتش  اما حجم  کردم 
زيــاد بــود. چند نفر 
به  هم  راننــدگان  از 
اما  آمدنــد  کمــک 
سراشيبی  در  خودرو 
شروع به حرکت کرد. 
کمی آن ســوتر ۷۰ تا ۸۰ نفر ايســتاده بودند و هر 
لحظه ممکن بود اتفاق ناگواری بيفتد. همه اتفاقات 
در کســری از ثانيه پيش آمــد. تصميم و مديريت 
چنين لحظه هايی مانند دور زدن زمان است. وقتی 
پای جان افراد در ميان باشد مجالی برای فکر کردن 
باقی نمی مانــد و چون ســال ها در اداره تصادفات 
مشــغول به کار هســتم با چنين صحنه و اتفاقاتی 
بسيار مواجه شده بودم و خوشبختانه سريع اقدامات 

الزم را انجام دادم. 
  عکس العل مردم در آن لحظه چگونه بود؟ 
متأســفانه برخی افراد به جــای کمک کردن در 
چنين مواقعی شــروع به فيلمبرداری می کنند. اگر 
افراد به جــای ثبت لحظه حادثــه زودتر به کمک 
می آمدند بدون شک آتش زودتر از آنچه که فکرش 
را کنيد مهار می شــد و نيازی نبود من با دست هايم 

خودرو آتش گرفته را متوقف کنم. 
  بنابراين متفاوت از هر ســال به استقبال 

سال نو رفتيد؟ 
اين نخســتين بار نيست که نوروزم را به خدمت 
برای مردم اختصاص می دهم. حدود ۲ســال پيش 
برای کمک به هموطنانم در ماجرای ســيل لرستان 
به آنجا رفتم. خدا را شــکر کــه نوروزم در اين چند 
سال با کمک مردم سپری می شود. مضاف بر اينکه 
خدمت پليس به مردم عزيز تعطيلی ندارد. زمانی که 
تعطيالتی شروع می شود کار پليس بيشتر می شود؛ 

به خصوص پليس راهور.

هويتپيشخوانپيشخوان

تماشاى معمارى استاد لرزاده در مسجد گياهى
از زمانی که مرحوم حاج مرتضی گياهی در ضلع شــمال غربی ميدان تجريش شــروع 
به فروش بذر گل کرد، ســال های زيادی می گذرد. اواخر دوره پهلوی اول حدود ۵۰۰ متر 
از باغش را وقف خانه خدا کرد و از همان دوران به بعد اين مســجد را همه به نام مســجد 
گياهی می شناســند. اين مسجد با خواست حاج مرتضی گياهی به دست هنرمندانه استاد 
لرزاده در ســال ۱۳۲۳ با معماری زيبا ساخته شــد. نذری های او در ايام ماه محرم و صفر 
بين اهالی تجريش و زائران به امامزاده صالح(ع) زبانزد بود. اين مســجد با توجه به ســال 
ســاخت و معماری زيبايش برای بسياری از زائران تماشايی است. اگر شما هم قصد رفتن 
به اين مسجد قديمی و زيبا را داريد ابتدا به ميدان تجريش، ابتدای خيابان آيت اله ملکی 
برويد. حوض فيروزه ای وســط حياط با آن گلدان های شمعدانی صفای ديگری به محوطه 

داده است. 

تغذيه در ماه رمضان
برنامه غذايــی روزه داران با آغاز ماه 
مبارک رمضــان تغيير می کند. با توجه 
به ساعات طوالنی گرسنگی در روز، بايد 
غذاهايــی را مصرف کنيم که به کندی 
و دير هضم می شــوند؛ مثــل غذاهای 
حاوی فيبر زياد. بهترين خوراکی ها در 
اين ايام مصــرف حبوبات و غالت مثل 
جو، گندم، جو دوســر، لوبيــا، عدس، 
آرد ســبوس دار و  برنج با پوست است. 
غذاهای زودهضــم خوراکی های حاوی 
قند و آرد سفيد هستند. غذاهای حاوی 
فيبر مانند خوراکی های حاوی سبوس، 
گندم ســبوس دار، غــالت و حبوبات، 
انواع سبزی ها مانند لوبيای سبز، نخود، 
ذرت، اسفناج، برگ چغندر، ميوه های با 
پوست، ميوه های خشک شده مثل برگه 

زردآلو، انجير، آلو خشک و بادام. 
غذاهای مصرفی بايد در حالت تعادل 
با هم باشــند و از همه گروه های غذايی 
مثل ميوه، ســبزيجات،  گوشت و مرغ و 
ماهی، نان و غالت و گروه شير و لبنيات 
بايــد در برنامه غذايی ما وجود داشــته 
باشــد و همچنين غذاهای ســرخ شده 
بايد به مقدار کم مصرف شود. زيرا باعث 
سوزش سردل و اختالل در وزن مناسب 

می شوند. 

 وعده سحر چه بخوريم؟ 
اين وعده بايد مشــابه وعده صبحانه 
باشــد. اگر بعد از صرف صبحانه ترش 
می کنيد پی از خوردن سحری به مدت 
۲۰ دقيقه راه برويد و بالفاصله نخوابيد. 
هرگز وعده سحر را حذف نکنيد. چون 
شما را تا افطار ســرحال نگه می دارد و 
حذف اين وعده ســبب افت قندخون و 
کاهش عملکرد در طول روز می شود. اما 
در وعده ســحری بهتر است از غذاهای 
چرب و شــور پرهيز کنيــد و غذاهای 
پروتئين دار و مــواد غذايی مانند غالت 
و ميوه های سرشــار از آنتی اکســيدان 

مصرف شود. 

راهنما

آموزش دوره هاى گويندگى 
در مدرسه تخصصى رسانه

دوره هــای آموزش صــدا بازيگری، 
فــن بيان و اجــرا به صــورت مقدماتی 
و پيشــرفته مدرســه تخصصی رسانه 
به همت فرهنگســرای رســانه برگزار 
می شــود. مدرســه تخصصی رسانه با 
رويکرد برگزاری دوره های تخصصی هنر 
و رسانه، دوره های مقدماتی و پيشرفته 
عکاسی ديجيتال را با حضور رضا تفکری 
برگزار می کند. او عضو انجمن بازيگران 
خانه تئاتر با تجربه کار در سينما و تئاتر 
در حرفه دوبلوری اســت. عالقه مندان 
بــرای ثبت نام می توانند با شــماره های 
۲۲۸۸۸۷۸۲ و ۳ (واحد آموزش) تماس 

بگيرند.

خبر فرهنگى

سياحت و زيارت در امامزادگان روستاى آهار
امامزادگان ســيد طاهر(ع) و ســيد زاهد(ع) در شهرستان شــميرانات، بخش لواسانات، 
روستای شــکراب آهار واقع شده اســت. اين منطقه می تواند بعد از سپری شدن ايام کرونا 
گزينه خوبی برای گردشــگری باشــد. چون جدا از آنکه آستان مقدس امامزادگان است، بنا 
قدمتی تاريخی دارد و معماری آن چشــمنوازی می کند. جدا از اين جاذبه ها روســتای آهار 
در اين مســير با وجود باغ راه ها هم بر جذابيت های آن افزوده است. طی سال های اخير اين 
امامزادگان ميزبان تعداد بی شماری کوهنورد و گردشگر و در ايام و مناسبت های خاص سال 

ميزبان اهالی روستای آهار است. 
برای طبيعت گردی و پيمايش مســير آهار به شــکراب ابتدا بايد به روستای آهار برويد. 
وارد جاده لواسان ـ لشکرک شويد و قبل از رسيدن به لواسان، مسير سمت فشم را در پيش 
بگيريد. مسير را به سمت اوشان و سپس روستای آهار ادامه دهيد. خودرو خود را در ميدان 

اصلی اين روستا، پارک و سپس بقيه مسير تا امامزاده را پياده طی کنيد. 

گردشگرى

زهرا كريمى

داده است. 
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