
 نگاهی دوباره به سازه ای که چون نگینی درخشان 
در پهنه رودکی می درخشد

تاالر وحدت، هویت 
فرهنگی یک شهر

تاالر وحدت خاطره جمعی تهرانیان اســت. اگر ساختمان هایی فقط به دلیل 
صاحبانشان یا معمارانشان و معماری شان مشهورند و ارزشمند...
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 ســرانه فضای ســبز منطقه 10 با 
اجرای طرح اســتقبال از بهار، برای 
بهره مندی شهروندان از فضاهای طبیعی و 
زیباسازی چشم انداز شهری، افزایش یافت.
معاون خدمات شــهری منطقه 10 با 
اعالم این خبر درباره اقدامات انجام شــده 
گفت: »طرح استقبال از فصل بهار با عنوان 
»تهران 1400« شروع شد. این طرح در دو 
محور انجام شد که از جمله اقدامات محور 
اول قراردادن حدود 4500 اصله درخت و 
کاشت حدود 15 هزار گلدان و درختچه در 

حاشیه معابر و بوستان ها بود. با توجه به نبود عرصه مناسب برای فرِش گل در 
منطقه، برای اولین بار در حاشیه محورهای خیابان قزوین و میدان جمهوری 

فرش های گل طراحی و اجرا شد.«
به گفته »رضا شــرفی«، تعدادی المان نوری مانند سقف نوری و مکعب 
نوری در تقاطع خیابان آذربایجــان - آزادی و المان های نوری قاصدک در 

کنار مجسمه »رهایی« در محدوده تقاطع 
خیابان شــهید نواب صفوی - دامپزشکی 
نصب شــد. دو المان گل نیز در حاشــیة 
میدان بریانک و میدان شــهیدان ریاضی 

نصب شد.
شــرفی درباره دیگر اقدامات معاونت 
خدمــات شــهری در منطقــه افــزود: 
»المان های ترافیکــی و فلزی در منطقه، 
اعــم از پل های عابر پیــاده و نرده ها، که 
شامل حدود 10 هزار متر  مربع نرده های 
بی آرتــی از خیابان شــهیدان ریاضی تا 
نواب اســت، پس از 6 ســال به روش پلی اورتان رنگ آمیزی شد که دارای 
کیفیتی خوب و قابل شست وشــو هستند. از دیگر اقدامات مؤثر در این ایام 
می توان به خط کشی ترافیکی 25 هزار متری که شامل خط کشی عابر پیاده، 
خط کشی های طولی مسیر دوچرخه، خط کشی  های داخل محور بی آرتی و 

تعمیرات تابلوهای ترافیکی نیز اشاره کرد.«

تیتر یک
معاون خدمات شهری منطقه ۱۰ خبر داد 

افزایشسرانهسبزدرطرحاستقبالازبهار

مرمت مسیرهای بي آر تي در قلب پایتخت
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 6 از بازسازی آسفالت مسیرهای بي آر تي در محدوده 
خیابان انقالب و ولی عصر )عج( خبر داد. »مرتضی مطهری« گفت: »آسفالت مسیرهای بي آرتي، 
حد فاصل میدان انقالب تا ایستگاه دروازه دولت و چهارراه ولی عصر )عج( تا خیابان عباسپور، 
اجرا شد. با توجه به تردد میلیونی شهروندان در قلب پایتخت و خدمت رسانی ویژه اتوبوس های 
خط ویژه، آســفالت این خطوط به صورت مرتب بررســی و در صورت نیاز ترمیم می شــود.« 
شهروندان در صورت مشاهده هر گونه مشکل در معابر، می  توانند برای رفع آن با شماره 1۳7 

و 1888 تماس بگیرند تا در اسرع وقت به درخواست آنها پاسخ داده شود.

نصب نمادهای شهری در معابر اصلی منطقه 7 
رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 7 از طراحی 
و ساخت 21 المان شهری در معابر اصلی، چهارراه ها، زیر 
پل ها و اماکن پرتردد منطقه در اجرای طرح استقبال از 
بهار خبر داد. »محمد گودرزی« افزود: »نصب 4 لوگوی 
»تهران 1400« روی المان های شــهری واقع در زیر پل 
بزرگراه صیاد شــیرازی، چهارراه قصــر و امام علی )ع(، 
اجرای 2۳ نقاشــی  دیواری، 24 مورد رنگ آمیزی تحت 
عنوان کوچه رنگــی، 165 مورد نورپردازی و 245 مورد 
طراحی و نصــب بنرهای تبلیغاتی بخشــی از اقدامات 
اجراشــده از ســوی این اداره بوده اســت.« او گفت: »رنگ آمیزی عناصر و مبلمان با رعایت 
شیوه نامه پالت رنگی شهر به تعداد 214 مورد، اجرای اقدامات ویژه متناسب با روزهای استقبال 
از نوروز، اکران طرح های استقبال از بهار روی پرتابل های منطقه جمعا به تعداد 42 مورد، ۳7 
مورد شست وشو و رنگ آمیزی تمامي پیکره های تبلیغاتی در محدوده منطقه، نصب 24 هزار 
و 500 متر ریسه پارچه ای الوان و اجراي 1500 متر  مربع نقاشی دیواری از دیگر فعالیت هایی 
است که انجام شد.« به گفته رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 7، اجرای 5 مورد حجم 
و طرح های گرافیکی، نصب 22 تخم مرغ  نوروزی، پیرایش مســاجد با همکاری امور مساجد، 
نورپردازي در 6 ساختمان و 5 خیابان و 2 میدان شاخص جمعا به میزان 15 هزار و 500 متر 
طول، اجرای ســفره هفت سین و حذف زوائد از جداره های شهری در طرح استقبال از بهار از 

دیگر اقدامات اجراشده از سوی این اداره بوده است.

چهره
قاسم صداقت جو

کاسب قدیمی خیابان رودکی:
روزگاری نام محله 

برند کسب و کار بود

یادداشت

ظرفیت های مغفول 
پهنه رودکی

حرکت به ســوی شهر انســان محور در 
جهان از چند دهه پیش با انواع سیاست های 
تشویقی و مدیریتی و توسعه زیرساخت های 
مرتبط آغاز شده و با برنامه ای مدون پیش 
می رود. انســان محوری به این معناست که 
شهر را متناسب با ساکنان شهر و نیازهای 
اجتماعی شــهروندان ســاماندهی کنیم و 
نه متناســب با تردد خودروها و شــاخص 
ترافیــک روان. این مفهــوم در دوره اخیر 
مدیریت شــهری با شــعار »تهران، شــهر 
زیســت پذیر« بیان و دنبال می شــود و در 
چهارچوب توسعه قلمروهای عمومی تبلور 

یافته است.
هنگامــی توجه به ایــن مفهوم اهمیت 
مضاعف می یابد که مستقیم یا غیرمستقیم 
بر سالمت روان و آرامش روحی شهروندان 
تأثیر می گــذارد و می توانــد ویژگی هایی 
را بــرای شــهرها تعریف کنــد؛ از جمله: 
شهر عبوس، شهر خشــن، شهر پرخاشگر 
یا برعکس، شــهر مهربان، شــهر دوستدار 
ســالمندان، شــهر دوســتدار توانیابان و 
امثالهــم. هر چــه توجه به پاســخگویی 
به نیازهــای اجتماعی، روانــی و فرهنگی 
ساکنان شهر بیشتر باشــد، به همان اندازه 
آرامش بیشتری به شهروندان هدیه داده و 

خشونت را از شهر زدوده ایم.
توســعه قلمروهای عمومــی در مفهوم 
اجتماعــی آن، در رویکرد انســان محوری 
و ایجــاد آرامــش روانی شــهروندان حائز 
اهمیت است. قلمروهای عمومی به معنای 
ایجاد درنگ گاه هایی اســت بــرای دیدار و 
همنشــینی آدم ها با یکدیگر به بهانه های 
مختلف از جمله دیدن یک نمایش یا گوش 
سپردن به قطعه ای موسیقی. از این رو، در 
چند ســال اخیر تالش شهرداری تهران بر 
ایجاد گذر فرهنگی، پیــاده راه و پالزاهای 
شهری استوار بوده است. اگرچه همه گیری 
بیماری کرونا بســیاری از معــادالت را به 
هم ریخت، اما اســتقبال نســبی مردم از 
برنامه هــای نه چندان پربار در این اماکن از 
جمله پهنه رودکی در نوروز 1400 نشــان 
داد که شهروندان به چنین برنامه هایی نیاز 

دارند و به آن روی خوش نشان می دهند.
مرور برنامه های اجرا شده روزهای اخیر 
در گذر شــهریار نشان می دهد که مدیران 
شــهری هنوز بــر تولید محتــوا متمرکز 
نشــده اند و محتوای برنامه ها به گروه های 
اجراکننده واگذار شده است. از این منظر،  
هنــوز در مرحله پر کــردن اوقات فراغت 
قرار داریم نه غنی ســازی آن. البته انتظار 
می رفــت برنامه هــای اجرا شــده در پهنه 
رودکی متفاوت از سایر نقاط شهر و درخور 
شــأن فرهنگی تاالر وحدت و گذر شهریار 
باشد. شاید در این روزهای غمبار کرونایی 
همین برنامه های مفرح و نشاط آور غنیمتی 
ارزشــمند باشــد، اما از اهداف اعالم شده 
اولیه براساس ظرفیت پهنه رودکی به عنوان 
گرانیــگاه و محــل رخدادهــای فرهنگی 
پایتخت و جاذب گردشگری فرهنگی فاصله 

محسوسی احساس می شود.

راه اندازی 6 پاتوق محلی در منطقه 6
45 پروژه کوچک مقیاس توسعه محله ای در منطقه 
6 در ســال گذشــته با اعتباری در حدود 484 میلیارد 
ریال تعریف شده که 10 پروژه در سال گذشته به پایان 

رسیده و مابقی آن در حال اجراست.
از ایــن میــان، 20 پروژه در حوزه فنــی و عمرانی، 
19 پروژه در حوزه خدمات شــهری و 6 پروژه در حوزه 
اجتماعی و فرهنگی تعریف شــده اند کــه 10 مورد از 
این 45 پروژه تاکنون به پایان رســیده است. پروژه های 
کوچک مقیاس توســعه محله ای در این منطقه مرکزی 
تهران بیشتر شــامل حوزه هایی نظیر ایجاد مرکز خالقیت و نوآوری محله، بهسازی معابر و 
پیاده روسازی، ساخت پاتوق محلی، ساخت سرویس بهداشتی، بهسازی زمین چمن مصنوعی 
در بوســتان ها، بازپیرایی بوســتان ها، اجرای سیســتم روشنایی بوســتان الله و ساماندهی 

میدان های منطقه از جمله میدان سلماس است.
اعتبار مصوب ســال 99 برای اجرای این پروژه های کوچک مقیاس توســعه محله ای در 
محله هــای چهارده گانه منطقه 6 بالغ بر 484 میلیارد ریال اعالم شــده اســت. یک چهارم 
پروژه ها پایان یافته و عملیات اجرایی 5 پروژه در حال انجام است. همچنین بیش از نیمی از 

پروژه ها در مراحل طراحی، برآورد، اخذ کفایت اسناد یا مناقصه هستند.

موفقیت در هر شغلی نیازمند تخصص 
و کسب مهارت است. این کسب مهارت 
هم نیازمند تجربه و دود چراغ خوردن است. 
در گذشته، اغلب افراد کسب  و کارشان را از 
شــاگردی و پادویی شروع می کردند. آن قدر 
ارتباط میان کارفرما و شاگرد مغازه نزدیک و 
قــوی بود که حتی در مســائل خانوادگی و 
مــواردي مثل امر خیر ازدواج شــاگرد، این 
كارفرما بود كه براي شاگرد پدري می کرد. در 
واقع، افراد به اعضاي حوزه کارشان مثل یک 
خانــواده نــگاه می کردند. اغلب کســبه یا 
کارگــران با تــالش خودشــان و پس انداز 
مغازه ای را می خریدند و کسب و کار بر اساس 
سنوات و قدمت فرد در محله شكل مي گرفت 
و سر پا مي شــد. حتی نام محله بر پیشاني 
كسب و كار کاسبان قدیمي بود و همین نام 
بود كه به کاسبی اعتبار می داد. وقتی کاسبی 
خطا می کــرد یا کم فروشــی می کرد خود 
همکاران با طرد او و انجام ندادن معامله با او 
باعث تغییر در رفتــار و اصالح فرد خطاکار 
می شــدند و این موضوع میان کسبه قبل از 

مشتری ها رفع  و رجوع می شد.
ایــن روزها اما کمتر کســی به کارگری 
کردن و شــروع كــردن از صفــر رضایت 
می دهــد. در همین خیابــان رودکی اغلب 

مغازه ها اجاره ای شــده است. افراد 
می خواهند یک شبه ره صدساله 
را طی کننــد. در واقع ترجیح 

استادکار  خودشان  می دهند 
باشند. چند ماه یک مغازه 
را اجــاره می کنند و بعد 
کســب  و کارشــان به 
اقتصادی  شرایط  دلیل 
بی اطالعــی  گاهــی  و 
تعطیــل  کار  رونــد  از 
می شود. یا جنس خوب 

دست مشتری نمی دهند و 
چون مستأجر هستند اعتبار 
برایشان  کاسبی و مغازه هم 

مهم نیست.

سروش جنابی
دبیر تحریریه

مجله خبری مجله خبری

حرکت به سوی توسعه پایدار در قلب طهران
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 12 از برگزاری نشست 
با مدیر کل برنامه ریزی و توســعه امور شهری معاونت خدمات شهری 
و محیط زیست شــهرداری تهران خبر داد. نشست ساالنه »محمدرضا 
ندرلو«، معاون خدمات شــهری و محیط زیســت منطقه 12 با »میثم 
عنقایی«، مدیر کل برنامه ریزی و توســعه امور شهری معاونت خدمات 
شهری و محیط زیست شهرداری تهران در زمینه موضوعات نگهداشت 
شــهر، بودجه 1400 حوزه امور شــهری در منطقه 12 در ساختمان 
معاونت خدمات شــهری و محیط زیست این منطقه برگزار شد. در این 
نشست ندرلو نخســت در مورد عملکرد پروژه های سرمایه ای گزارش 
جامعــی را ارائه کرد و ســپس با تأکید بر اهمیــت این پروژه ها گفت: 
»توسعه پروژه های محلی کوچک مقیاس، مانند برنامه استقبال از بهار 
و رفع سد معبر در گلوگاه های اقتصادی منطقه، برنامه های زیباسازی و فضای سبز محدوده منطقه 
از جمله برنامه های آتی این معاونت در منطقه 12 خواهد بود.« او با یادآوری این نکته که معاونت 
خدمات شهری و محیط زیست، وظایف و مأموریت های بسیاری را در منطقه برای تأمین رفاه و جلب 
رضایت حداکثری شهروندان به عهده دارد، افزود: »اولویت اصلی ما در این معاونت، بحث نگهداشت 
شهر است و با حرکت به سوی توسعه پایدار در منطقه قلب طهران برای تحقق طرح »تهران 1400« 
مي کوشیم.« ندرلو نیز ضمن بیان این مطلب که بحث نگهداشت شهر اصلی ترین وظیفه مدیریت 
شهری است، گفت: »همه دغدغه مدیران ارشد شهری این است که با حمایت های ستاد و بازوهای 

اجرایی صف بتوانیم خدمات رسانی به شهروندان را با کیفیت مطلوب تری به انجام برسانیم.«

نمایشگاه تمبرهای ایران و ارمنستان 
اولین نمایشگاه مشترک تمبرهای ایران و ارمنستان با همکاری 

موزه ارتباطات و موزه ملی ارمنیان برگزار می شود. 
این نمایشگاه از امروز 22 فروردین ماه شامل تمبرهای نوروزی 
ایــران و گزیده ای از تمبرهای ارمنســتان در موزه ملی ارمنیان 
)اســقف آرا پاک مانویان( برپا می شــود. همچنین در ادامه کار 
نمایشــگاه تمبر ایران و ارمنستان، تمبر یادبود کلیسای تادئوس 

مقدس نیز رونمایی می شود. 
عالقه منــدان می توانند پخش زنده ایــن برنامه را از صفحات 
شرکت ملی پست و موزه ارتباطات در شبکه های اجتماعی آپارات 

و اینستاگرام تماشا کنند.

5000  میز خبر
اصله درختچه مقاوم در برابر کم آبی 
در بوستان های منطقه 7 کاشته شد.

  2
معبر قیام و فردوسی واقع در منطقه 
12 در فهرست خیابان های کامل شهر 

تهران قرار گرفت. 

890
تن آسفالت برای بازسازی 59۳0 متر  

مربع مسیر بي آر تي توسط معاونت 
فنی و عمران شهرداری منطقه 6 

مورد استفاده قرار گرفت.

2000
متر از جدول ها شست وشو، 70 

مورد کرکره اصناف، 100 متر طول 
نرده های رفیوژ میانی بلوار و 50 

المان در خیابان امام خمینی )ره( در 
طرح استقبال از بهار رنگ آمیزی شد.

تقدیر کادر درمانی بیمارستان 
لوال گر از همشهری محله 

مدیر بیمارستان لوالگر با ارسال متنی به شرح 
زیر از همشهری محله تشکر کرد: 

مؤسسه همشهری محله )پهنه مرکز(
با اهدای سالم و احترام 

گرچه  کرونا  شــیوع 
بســیاری از حوزه هــا و 
بخش هــا را به تعطیلی 
اما حوزه خبری  کشاند، 
بیشتر  و  نشــد  تعطیل 
فعاالن رسانه ای روزهای 
خطرناک  سخت،  بسیار 
و پرکاری را پشــت سر 
گذاشــتند و همچنــان 

درگیر آن هستند. 
تیزبیــن  راویــان 

جامعه در روزهای اولیه شــیوع ویــروس کرونا 
همپای مدافعان ســالمت بودنــد و در حالی که 
به مــردم توصیه می شــود در خانــه بمانند، با 
تهیــه گزارش های خبــری و تصویری، در زمینه 
آگاه ســازی و اطالع رسانی به شــهروندان تالش 
کردند. بدین وســیله از شما سروران گرامی بابت 
زحمات بی بدیل و فداکاری هایتان در حوزه خبر 
ســالمت محور تقدیر و تشــکر داریم و از خداوند 
توفیق روزافزون برای شــما بزرگواران مســئلت 

می نمایم. 
دکتر محمود سلطانی 
مدیرعامل بیمارستان لوالگر

بازتاب

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش
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او قبــل از ورود بــه برنامه های شــهرداری به 
تشــریح ویژگی های ایــن منطقه می پــردازد و 
می گوید: »منطقه 11 شهرداری تهران با مساحتی 
به وسعت 12/1 کیلومترمربع یکی از مناطق مهم 
میراث فرهنگی به شــمار می آید. از سوی دیگر، 
به لحاظ واقع شدن راســته های اقتصادی در آن، 
همواره یکی از مناطق پر   تردد پایتخت بوده است.«
آبادیان با اشــاره به قرار گرفتــن بخش قابل 
توجهــی از بزرگ ترین خیابان تهران تحت عنوان 
خیابــان ولی عصر)عج( در منطقــه 11 می افزاید: 
»ثبــت جهانی خیابــان ولی عصر)عــج( یکی از 
اولویت های اصلی شهرداری تهران در سال 1400 
اســت. ما هم می کوشــیم با اجرای پروژه ارتقای 
کیفی این محور، بستر باال بردن سطح کیفی معبر 
پیاده رو و ســواره خیابان تاریخی ولی عصر)عج( را 

فراهم کنیم.«

طرح هایی برای افزایش امنیت زنان 
او در ادامه از تالش شهرداری منطقه برای رفع 
خطر از نقاط ناایمن شهری برای حضور امن زنان 
در معابر منطقه خبر می دهد: »براساس بازدیدهای 
میدانی و بررسی های صورت گرفته از نقاط ناایمن 
در منطقه، پروژه طرح ارتقای احساس امنیت زنان 

ورزشی روبه رو اســت؛ موضوعی که همواره مورد 
گالیه اهالی بوده و اســت، اما شهردار منطقه 11 
خبرهای خوبی برای شــهروندان در سال 1400 

دارد: »پروژه احداث فضای ورزشی بانوان 
یکــی از اولویت های ما در ســال 1400 
اســت که ردیف بودجه ویــژه ای هم به 
آن اختصاص داده ایم. امیدواریم با فراهم 
شدن زیرساخت های الزم، شاهد توسعه 
سرانه ورزشــی بانوان و افزایش نشاط و 
امید اجتماعی و ایجــاد محل امن برای 
انجام فعالیت ورزشی ویژه بانوان باشیم.«

ســاخت خانه اســکواش خبر خوب 
ورزشــی دیگر شــهردار منطقه 11 برای جوانان 
عالقه مند به این رشته است: »بودجه مورد نیاز برای 
اجرای این پروژه در قالب بودجه 1400 پیشــنهاد 
شده و امیدواریم با اجرای آن شاهد رضایت جوانان 
با افزایش سرانه ورزشی منطقه باشیم. تقویت حوزه 
ورزش و تشویق نسل جوان یکی از اولویت های کاری 
ماست که با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

در منطقه دنبال می شود.«

اجرای تئاترهای خیابانی در پهنه رودکی
حــدود یک ســال از افتتاح پهنــه رودکی در 
منطقه 11 می گــذرد و هرچه رو به جلو می رویم 
کارکردهــای این پهنه پررنگ تــر از قبل خود را 
نشــان می دهد. یکی از برنامه هایی که قرار است 
شهرداری منطقه 11 در سال 1400 در این پهنه 
دنبال کند اجرای تئاترهای خیابانی اســت: »در 
راستای همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
با اداره کل هنرهای نمایشــی، تئاتر های خیابانی 
در مناسبت های مختلف سال مانند هفته وحدت، 
هفتــه کتاب، هفته معلــول، روز جهانی مبارزه با 
اعتیاد، دهه اول محرم و... در پهنه فرهنگ و هنر 
رودکی مانند سال گذشــته اجرا می شود. اجرای 
این پروژه فرهنگی عالوه بر افزایش شــور و نشاط 
اجتماعی و باال رفتن آگاهی شهروندان در ارتباط 
با نمایش های اجراشــده، سبب غنی سازی اوقات 
فراغت شهروندان هم می شــود. هر چند در سال 

در شــهر از اولویت های ما در سال 1400 است و 
می کوشیم تا در ســایه اجرای این پروژه، فضایی 
امن و با نشــاط برای حضــور بی دغدغه بانوان در 

جامعه فراهم شود.«
البته طرح ارتقای احساس امنیت زنان در شهر 
تنها طرح شهرداری منطقه 11 در راستای کاهش 
آسیب های اجتماعی نیست، بلکه، به گفته آبادیان، 
در سال 1400 قرار است با راه اندازی مرکز فراموز 
در منطقــه، با هدف پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی کــودک و نوجوان و کمــک به ارتقای 
ســالمت روان این قشــر، زمینه ارتقــای کمی و 
کیفی سطح سالمت زندگی کودکان اوتیسم شهر 
تهران فراهم شــود: »این پروژه طی تفاهمنامه ای 
بین اداره ســالمت با مرکز تحقیقات روان پزشکی 
و روان شناسی بیمارستان روزبه، آموزش تخصصی 
مربوط بــه مرکز فرامــوز، ویژه کــودکان دارای 
اختالالت رفتــاری، تکاملی و اوتیســم تهران، و 
مشــاوره و روان شناسی آنان در سال 1400 انجام 

خواهد شد.«

توسعه سرانه ورزشی 
منطقــه 11 به عنوان یکــی از مناطق پرتراکم 
شهر در اغلب محله ها با محدودیت زیرساخت های 

99 شیوع کرونا برنامه های ما در این حوزه را تحت 
تأثیر قرار داد، اما امیدواریم شاهد رونق برنامه ها در 

سال 1400 باشیم.«

احداث 4 مرکز محلی در منطقه
افزایش تعامالت اجتماعی یکی از اهدافی است 
که شــهرداری منطقه 11 در مسیر توسعه محلی 
بــا جدیت آن را دنبــال می کند. آبادیان می گوید: 
»امســال 4 مرکــز محله در محله هــای انقالب، 
شیخ هادی، حشــمت  الدوله و جمهوری با هدف 

مشارکت پذیری مردم در محله اجرا خواهد شد.«
شهرداری منطقه 11 امسال قرار است در بخش 
احیای حیات شبانه هم وارد شود. یکی از طرح هایی 
که به گفته شهردار منطقه 11 قرار است در سال 
1400 دنبال شود شب بازارها در منطقه 
است: »در راســتای بند 66 برنامه سوم 
توسعه مبنی بر احیای  زیست شبانه، این 
طرح پیشنهاد شده اســت و امیدواریم 
با اجــرای آن ضمن احیــای پیاده راه ها 
و نقاط بی دفاع شــهری بستر الزم برای 
کسب درآمد، اشتغالزایی و رونق اقتصاد 

شهری فراهم شود.«

احداث مسیر دوچرخه
آبادیــان می گوید با توجه بــه حجم زیاد    تردد 
خودروها و وســایل نقلیه سبک و سنگین، اجرای 
طرح هایی با ماهیت کاهــش آلودگی هوا یکی از 
اولویت های شــهرداری منطقه 11 در سال 1400 
اســت: »احداث مســیر دوچرخه در خیابان امام 
خمینــی )ره( حدفاصل خیابــان ولی عصر)عج( تا 
میدان حسن آباد، احداث مسیر دوچرخه در پارک 
آموزش ترافیک، گردشگری حصار ناصری بر محور 
پیــاده و حمل و نقل پاک در مســیرهای پنج  گانه 
گردشــگری منطقه 11 از جمله طرح هایی است 
که با هدف کاهش آلودگی هوای منطقه در ســال 

1400 دنبال خواهد شد.«
پروژه مدیریت محیط زیستی و پایش آالینده های 
موجود در جوی آب خیابان ولی عصر)عج( با هدف 
پایــش محیط زیســت و شناســایی آلودگی های 
محیطــی این خیابان در امتــداد ارائه راهکارهای 
مدیریتی برای بهبــود عملکرد و حفاظت، اصالح 
شــبکه آب رســانی )بارانی – قطــره ای( با هدف 
صرفه جویی بهینه در مصرف آب، هوشمندسازی 
شبکه آب رسانی و اجرای مانیتورینگ و طرح محله 
سبز در مسیر اجرای طرح کاپ از دیگر پروژه هایی 
است که به گفته شهردار منطقه 11 تا پایان سال 

جاری در این منطقه اجرا می شود. 

برنامه های پیش روی مدیریت شهری در گفت و گو با شهردار منطقه 11

ثبتجهانیخیابانولیعصر)عج(؛
اولویت1400

نصراله  آبادیان
شهردار منطقه 11

  شــهرداری منطقه 11 به عنوان یکی از مناطق مرکزی پایتخت که در برگیرنده بخشی از بافت 
تاریخی و ارزشــمند تهران قدیم است در سال 1400 مسیر توســعه شهری و محلی را با جدیت 
بیشتری دنبال می کند. سابقه شکل گیری بافت های مسکونی در این منطقه به دهه 1240 شمسی 
باز می گردد، اما بدون شک رونق، توسعه و شکل گیری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به دوران 
پهلوی اول است. بین سال های 1304 تا 1320 است که به تدریج عناصری چون راه آهن، دانشگاه، 
پادگان، بیمارستان و پارک شهر یا در محدوده کنونی منطقه 11 یا در جوار آن شکل می گیرد. به طور 
کلی، تا سال 1342 بخش های مهمی از منطقه 11 جزء مناطق مرفه نشین و پررونق تهران محسوب 
می شد، اما همزمان به لحاظ موقعیت مرکزی منطقه، فعالیت های کارگاهی و بازارهای تخصصی در 
بخش های شمالی منطقه رونق  یافتند. »نصراله  آبادیان« شهردار منطقه 11، در نخستین گفت و گوی 

سال جدید با همشهری محله از برنامه های توسعه شهری منطقه در سال 1400 برایمان می گوید.
 بخش مرکزی تهران مرکز فرهنگی شهر است. تئاتر شهر، تاالر وحدت، موزه هنرهای معاصر، تماشاخانه ها و کتابفرشی ها این قسمت از شهر را مبدل به محل 
رفت وآمد هنرمندان و مخاطبان هنر کرده اســت. کار این مراکز هنری و فرهنگی، اما با شیوع کووید  ـ 19 به تعطیلی کشید. تماشاخانه ها هم یا موقت یا دائم 
تعطیل شدند و هنرمندان در خانه ماندند. درباره تعطیلی تئاترها در این مدت زیاد صحبت شده است، اما مراکز دیگری هم هستند که کار و فعالیتشان وابسته 
به تئاتر است و در این مدت بی هیچ سر و صدایی تعطیل شدند. بلوار کشاورز، میدان ولی عصر)عج( و خیابان فلسطین محل تمرکز پالتوها و سالن های تمرین 
تئاتر است یا شاید بشود گفت بود. این سالن های تمرین که به دلیل نزدیکی به تماشاخانه ها در این منطقه فعال بودند، از اسفند سال 98 تعطیل شدند و تمام 
سال گذشته را تقریبًا در تعطیلی به سر بردند. با شروع تمرین های نمایش های جشنواره فجر و صدور مجوز تمرین و اجرا کم کم تعدادی از این پالتوها باز شدند. 

این گزارش درباره پالتوهایی است که یک سال بد را گذراندند و کسی هم به فریادشان نرسید.

فاطمه عسگری نیا

پالتوی شهر پیش از این با نام بازیگاه در 
طبقه ســوم تماشاخانه سه نقطه در خیابان 
فلســطین فعالیت می کرد. حاال مدتی است 
که به جای دیگری در همین محدوده منتقل 
شــده اســت. »حامد رحیمی« مسئول آن، 
وضعیت یک سال گذشــته پالتو را این طور 
توضیح می دهد: »پالتوی ما از اســفند سال 
98 تعطیل شــد و تا تیرماه 99 مثل مراکز 
دیگر کاماًل تعطیل بــود. از تیرماه تا مهر و 

آبان 99 هم با 10 درصد ظرفیت کار کردیم. بعد هم 
کــه اجازه فعالیت پیدا کردیــم با 40 درصد ظرفیت 
کار کردیم. در این مــدت حدود صد میلیون تومان 
ضرر کرده ایم.«  رحیمی  می گوید بیشتر از 70 درصد 
سالن های تمرین در همین محدوده متمرکز شده اند. او 
خودشان را از بازماندگان  پالتوها می داند که از طوفان 
تعطیلــی جان به در برده اند و می گوید در این مدت 
از هیچ جا به آنها کمک نشــده است: »تماشاخانه ها 
مبلغی به عنوان کمــک دریافت کردند، هر چند این 
رقم بسیار ناچیز بود، ولی پالتوهای تمرین این مبلغ 
را هم دریافت نکردند. حتی برای وام هم که ثبت نام 
کردیم به نتیجه نرسیدیم.« به همین دلیل است که 
اعتقاد دارد در این مــدت هیچ کدام از مراکز هنری 
به اندازه سالن های تمرین تئاتر آسیب ندیده اند.  در 
این شــرایط یکی از نهادهایی که می تواند آه فعاالن 
این حوزه را فروبنشاند، شهرداری است. اما این اتفاق 
نیفتاده است. رحیمی  می گوید: »شهرداری می تواند 
از چند جهت به مــا کمک کند. کوچک ترینش این 
اســت که می تواند تابلوهای تبلیغاتــی رایگان به ما 
بدهد یا اجازه دهد تابلو ســرکوچه داشته باشیم که 
تمام مراکز فرهنگی دارند. شــهرداری ساختمان ها، 
ســالن ها و فضاهای بی استفاده زیادی دارد. می تواند 
این ســالن ها را با قیمت کمتر به عنوان سالن تمرین 
اجاره دهد و خودش هم به درآمدزایی برســد. حتی 
اگر تابلــو تبلیغاتی به خود تئاترها و نه ســالن های 
تمرین هم بدهد، خوب است. چون مثل یک زنجیره 
به هم متصلیم. اگر تئاتر مخاطب بیشتر داشته باشد، 

تقاضا برای تمرین تئاتر هم بیشتر خواهد بود.«

از سوی هیچ نهادی حمایت نشدیم
»پالتوی بارنگ« در میــدان ولی عصر)عج( واقع 

را نســبت به سال 98 افزایش ندادند و تخفیف هایی 
هم در نظر گرفته اند. 

یک سال تلخ
»پالتوی بــرف« در یکی از خیابان های 
میــدان ولی عصر)عــج( بــرای خیلــی از 
گروه های تئاتر آشناست. این پالتو نزدیک 
9 ســال است که فعال اســت. در این یک 
ســال بد، مدیریــت این ســالن تمرین با 

بوده  محمودی«  »اوشان 
است. او وضعیتی را که در 
گذرانده اند  سال  یک  این 
»تلخ« می داند و می گوید: 
برنامه ریــزی  دفتــر  »از 
پالتو هم مشــخص است 
که چه ســال عجیبی را 
گذرانده ایــم، چون تقریبًا 
تمام برگ هایش سفیدند. 
تا تیرماه 99 به طور کامل 
تعطیل بودیــم و از آن به 
بعد بــا بعضی کالس های 
آموزشــی که بــا حداقل 
ظرفیــت برگزار شــدند، 
توانستیم هزینه های آب و 

است با چند سالن 80 متری، ۳0 متری و 
12 متری. »دنیا بازدار« یکی از مسئوالن 
آن، می گوید: »2سال است که پالتو دارم. 
اینجــا را هم ۳ ماه اســت اجاره کرده ام. 
محل قبلی را مجبور شدم پس بدهم. در 
این یک سال چند بار جا عوض کرده ایم. 
قبل از کرونا در خیابــان انقالب بودیم، 
اما اسفند ســال 98 آن محل را تحویل 
دادیم و جایی نزدیک میدان فلســطین 
را اجــاره و مدتی بعد آنجا را هم واگــذار و اینجا را 
در میدان ولی عصر)عج( اجاره کردیم. در واقع هر بار 
جایی را می گرفتیــم و ۳ ماه می ماندیم و بعد که از 
پس اجاره برنمی آمدیم بــه جای دیگری می رفتیم. 
خیلی از بچه هایی که در این کار بودند، مجبور شدند 
سالنشــان را واگذار کنند. از دور و بری های خودمان 
5 ـ 6 نفر را می شناســم که پالتویشــان را تعطیل یا 

واگذار کرده اند.« 
او توضیح می دهد: »زمســتان 99 با باز شــدن 
تماشــاخانه ها وضعیت کمی  بهتر شد. هفته ای 10 
گــروه اینجا تمرین می کردند، امــا بعد از تیرماه که 
اجازه فعالیت پیــدا کرده بودیم، این تعداد بســیار 
کمتر بود.« آن طور که بازدار می گوید آنها هم از هیچ 
نهادی در این مدت کمــک نگرفته اند و حتی برای 
اینکه گروه ها بتوانند سالن اجاره کنند، قیمت پالتوها 

برق مجموعه را بپردازیم.«
او می گوید از زمان اعالم برگزار شــدن جشــنواره 
فجر، آذر ماه ســال گذشته، این پالتو هم سالن تمرین 
در اختیار گروه ها گذاشــت و بعد هم گروه هایی که در 
جشنواره دانشگاهی اجرا داشتند، در اینجا تمرین کردند. 
محمودی که کارگردان تئاتر است، می گوید با اینکه از 
هیچ جا بابت خسارتی که به شغلشان وارد شده، کمکی 
دریافت نکرده اند و اجاره ملک هم دوبرابر شــده است، 
ولی قیمت هــا را افزایش چندانی ندادند. عالوه بر این، 
اگر گروه ها نخســتین کارشان باشد، تخفیف می دهند 
و حتی به دفتر جشنواره دانشجویی هم اعالم کرده اند 

که می توانند به یک گروه رایگان سالن تمرین بدهند. 
او می گوید به دلیل واقع شدن در مرکز شهر و نزدیکی 
به دانشگاه ها و تماشاخانه ها تقریبًا تمام پالتوهای تمرین 
در همین محــدوده انقالب و بلوار کشــاورز و خیابان 
ولی عصر)عج( جمع شــده اند، ولی بیشــتر آنها در این 
شرایط ســخت مجبور به تعطیلی شده اند. محمودی 
می گوید: »تئاتر حرمت دارد و به هرقیمتی نباید از آن 
پول درآورد. وقتی اهالی تئاتر چنین نگاهی به آن دارند، 
توقع دارند از طرف نهادهای مختلف حمایت شوند. یکی 
از این نهادها شهرداری است. شهرداری ساختمان های 
زیــادی دارد که بدون اســتفاده مانده اند. می تواند این 
ساختمان ها را با قیمت های مناسب در اختیار گروه ها 
بگذارد و از آنها حمایت کند. یا دســت کم می تواند از 

صاحبان پالتوها عوارض کسب درآمد نگیرد.«

بیکاری مطلق
»باربد طوالبی« از مسئوالن »پالتوی تهران« تماشا 
در بلوار کشــاورز، اما ناامیدتر از این حرف هاست. او که 
مثل بقیه از اسفند 98 تا تیرماه 99 را در بیکاری مطلق 
گذرانــده و از آن به بعد هم با ۳ ـ 2 گروه در هفته پالتو 
را اداره کرده است، می گوید: »توقعی از شهرداری ندارم. 
همین که فقط ساختمان را پلمب نکنند، برایمان کافی 
اســت. حتی می دانم این گفت وگو هم ســودی در پی 
نخواهد داشت.« او توضیح می دهد: »پس از 
یک سال بیکاری تازه در آذرماه 98 توانستیم 
سالن تمرین به گروه های تئاتر اجاره بدهیم. 
پیش از آن فقط بچه های آموزشــگاه های 
تئاتر اینجا تمرین می کردند. االن هم اینجا 
فقــط 2 ـ ۳ گروه در هفته تمرین می کنند؛ 
چون بیشــتر گروه ها ترجیــح می دهند در 

شرایط کرونا تمرین و اجرا نداشته باشند.«

شیوع کرونا سالن های تمرین تئاتر در منطقه 6 را به ورشکستگی کشانده است

چراغنمایشخاموشاست

حامد رحیمی
باربد طوالبیمسئول پالتو شهر

از مسئوالن پالتو تهران

شقایق عرفی نژاد
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10 7 6 مناطق  محیط زیست

  شــهروندان تهرانی روزانه بیش از 10هزارتن 
پسماند خشــک و تر تولید می کنند. جمع آوری، 
انتقــال و دفن این حجــم از زباله برای مجموعه 
اینکه هزینه سنگینی  بر  مدیریت شهری، عالوه 
با دغدغه های مختلف محیط زیستی همراه  دارد، 
اســت و بی برنامگی در این عرصه آســیب های 
فراوانی به طبیعت می رساند. بر این اساس، آشنایی 
شــهروندان با تفکیک زباله از مبدأ و جداسازی 
پسماندهای خشــک و تر چند سال است که در 
دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار دارد و 
برای نهادینه شــدن فرهنگ کاهش تولید زباله، 
برنامه های فرهنگی، آموزشــی و تشویقی زیادی 
در سراهای محله اجرا شده است. راه اندازی مرکز 
گلماند و تحویل گلدان به  ازای دریافت پســماند 
خشــک در محله بریانک یکی از راه های تشویق 
شهروندان برای مشارکت در بازیافت از مبدأ است. 
به همین بهانه، سری به این مرکز زدیم و با رئیس 
اداره پســماند منطقه 10 و جمعی از شهروندان 

درباره فعالیت های مرکز گلماند گفت وگو کردیم. 

فائزه توکلی

در خیابان شــهید عرب، چند قــدم باالتر از پارک 
ترافیــک، نرســیده به میــدان بریانــک، گلدان های 
کاکتوسی که کنار هم روی سکوی مقابل مرکز گلماند 
نشسته اند، توجه هر رهگذری را جلب می کنند. چند 
خانــم با دقت گل ها را رصد می کنند و تعدادی هم به 
بنر »پســماند خشک خود را به ما تحویل بدهید و در 
ازای آن گل  و گیاه تحویل بگیرید« نگاه می کنند و برای 
یافتن سؤاالت خود درباره نحوه تحویل پسماندها وارد 

مرکز گلماند می شوند. 

 تشویق شهروندان به کاهش تولید زباله 
مقوله بازیافت و بهترین بهره وری از دورریختنی به 
جزء جدانشــدنی زندگی شهروندی تبدیل شده است. 
مراکز گلماند هم با هدف ترغیب شهروندان به بازیافت 
و جداسازی زباله های خشک و تر راه اندازی شده است. 
رئیس اداره مدیریت پسماند تکه دهم پایتخت با اشاره 
به این موضوع می گوید: »میانگین پســماند خشک و 
تر در منطقه روزانه 170 تن است 
که از ایــن حجم روزانــه به طور 
میانگین 17 تن پســماند خشک 
در منطقه داریــم که 2/5 تن آن 
در غرفه های بازیافت از شهروندان 
اجــرای  می شــود.  خریــداری 
طرح هــای محیط زیســتی مانند 
کاپ در محله هــای تهــران برای 
تشویق شهروندان به مشارکت در 
بازیافت انجام می شود. قدم اول را از سینک آشپزخانه 
و جداسازی زباله ها از یکدیگر شروع می کنند و همین 

موضوع در کم حجم شدن زباله ها اثرگذار است.«
به گفته »محمد فالح نژاد«، راه اندازی مراکز گلماند 

در مناطق 18، 7 و 10 یکی از راه های 
مؤثــر در تشــویق شــهروندان برای 
مشارکت در بازیافت است. او در ادامه 
توضیح می دهد: »مردم در مراکز گلماند 
در ازای تحویل پســماندهای خشک 
می تواننــد گل  و گیــاه دریافت کنند. 
مردم به گل  و گیاه عالقه بیشتری دارند 
و همین موضوع بهانه ای می شــود تا 
برای جداسازی پسماندها و تحویل آن 
به مرکز گلماند تشویق شوند. بر اساس 
ارزش ریالی پســماندها به شهروندان 
گلدان هدیه داده می شــود. همچنین 
اگر پسماندها مرتب و بر اساس قاعده 
آموزش های شهروندی جداسازی شده 
باشــند، برای مثال: قوطی ماســت از 
شیشه نوشــابه جدا باشد، برای جایزه 
گلدانی گران تر از ارزش ریالی پسماند 

دریافت شده به آن شهروند تعلق می گیرد.«

 راه اندازی مراکز جدید گلماند 
یکی از مهم ترین ویژگی های مراکز گلماند آشــتی 
شــهروندان با طبیعت و گل  و گیاه اســت. در واقع، با 
توجه  به فقر ســرانه فضای سبز در تکه دهم پایتخت، 
فرصت خوبی است که شهروندان با هدیه یک گلدان به 
 واسطه مواد دورریختنی و پسماند خشک سبزینگی را 
به خانه ببرند. به همین دلیل، برای فراهم شدن امکان 

دسترسی آسان همه اهالی به مراکز گلماند »فالح نژاد« 
از راه اندازی مراکز جدید گلماند در ســایر نواحی خبر 
می دهــد: »در نظر داریم مراکز گلمانــد دیگری را در 
نواحی 2 و ۳ راه اندازی کنیم. همچنین بناســت برای 
توسعه فضای سبز در پشت گذر نواب گلدان هایی را قرار 
دهیم و گلماند سیار نیز در کنار ماشین های ملودی دار 
جمع آوری پسماندهای خشک راه اندازی شود. با این کار 
انگیزه تفکیک زباله برای شهروندان بیشتر می شود تا در 
ازای حتی یک یا دو کیسه پسماند خشک، گلدانی که 

نگاهی به فعالیت نخستین مرکز 
»گلماند« محله بریانک 

در تکه دهم پایتخت 

پسماندخشکبیار
گلدانببر

نماد شادابی و نشاط است، دریافت کنند.«

 گلدان های سازگار در فضاهای آپارتمانی  
در مرکز گلماند محلــه بریانک در حدود ۳0 نوع 
گیاه مختلف ســازگار با فضای آپارتمانی برای هدیه 
به شهروندان موجود است. »الهام حسینی«، مسئول 
مرکز گلماند محله بریانک، با اشــاره به این موضوع 
می گوید: »مهم ترین هدف ما ترغیب شــهروندان به 

مشارکت در بازیافت است. به همین 
دلیــل با توجه  به بافت مســکونی 
منطقه که اغلب آپارتمانی اســت، 
بیشــتر گونه های گیاهی آپارتمانی 
و کم نورطلــب را در ایــن مرکــز 
داریم. دوســت نداریم شــهروندی 
دســت خالی از مرکز گلماند خارج 
شــود؛ گل از 10 هزار تا ۳00 هزار 
تومان داریم. با توجه به ارزش ریالی 

پسماندها، هر شهروند می تواند گلدانی دریافت کند. 
همچنین شــهروندان می توانند برای خرید گلدان به 
این مرکز مراجعه کنند و بخشــی از هزینه های آن را 

با ارائه پسماند و مابقی را هم نقدی پرداخت کنند.«
ارائه خدمات مشاوره ای رایگان کاشت، نگهداری 
گل  و گیــاه، فروش خاک، گلــدان، کود و.... از دیگر 
خدمات مرکز گلماند به شهروندان پازل دهم پایتخت 
از ساعت 8 صبح تا 10 شب است که حسینی به آن 

اشاره می کند. 

 از جمهوری تا بریانک 
خانواده حیدری برای نخستین بار است به دعوت 
پدر خانواده »علی حیــدری« از میدان جمهوری تا 
بریانک برای تحویل پســماندهای خود راهی مرکز 
گلماند شــدند. پــدر خانواده درباره نحوه آشــنایی 
با مرکــز گلماند توضیح می دهــد: »خانه برادرم در 
خیابان شــهید عرب اســت. خانه مــا حوالی میان 
جمهوری است و اغلب هر روز برای پیاده روی و دیدار 
برادرم این مسیر را می آیم. چند وقت پیش بنر مقابل 
مرکز را خواندم و خوشم آمد. در خانه به عیال توصیه 
کردم تــا زباله ها را از هم جدا کند. مدتی این کار را 
انجام دادیم. امروز همراه همسر، دختر و نوه ام آمدیم 
مرکز گلماند تا هم گل هدیه بگیریم و هم با بازیافت 

و جداسازی زباله ها در خانه بیشتر آشنا شویم.«
به گفتــه حیدری، ایده هدیه گلدان در مقایســه 
با جوایز نقدی برای تشــویق شــهروندان به تفکیک 
زبالــه اثرگذارتــر اســت. چراکه گل  و گیــاه را همه 
دوســت دارند و همین 
برای  انگیزه ای  موضوع 
تفکیک  و  جمــع آوری 
زباله در خانه ها می شود. 

 حفظ محیط زیست 
جمــع آوری  بــا 
به ویــژه  زباله هــا، 
پالســتیکی،  زباله های 
محیط زیست  حفظ  به 
و رها شدن آن در شهر 
و محله کمک می شود. 
از  خدایــی«،  »امیــر 
اهالی محله بریانک و از 
مراجعه کنندگان  دیگر 
به مرکــز گلماند محله 
بریانــک، در این بــاره 
در  »اغلب  می گویــد: 
خانواده،  بوســتان های 
عــرب و هزار شــهید 
ورزش می کنم. همانجا چشــمم به بنرهای تبلیغاتی 
مرکــز گلماند افتــاد. ایده خوبی اســت. همه ما در 
خانه زباله های خشــک زیادی تولید می کنیم که در 
نهایت در سطل زباله رها می شــوند. همین زباله را 
زباله گردها جا به جا می کنند و باعث انتشــار آلودگی 
می شــوند. در حالی که با جمع آوری و تحویلشان به 
غرفه های بازیافت و مراکز گلماند، صاحب یک گلدان 
خــوش آب و رنگ در خانه می شــویم و از طرفی به 

حفظ نظافت چهره شهری هم کمک می شود.«

محمد فالح نژاد
رئیس اداره مدیریت 

پسماند منطقه10

الهام حسینی
مسئول مرکز گلماند 

محله بریانک

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

فرهنگ

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

کوچه آقا موســی در خیابان پامنار، در دل یکی از 
فرعی های پامنار که به کوچه خلیلی مفرد مشهور است، 
واقع شده است. خانه اردیبهشــت هم در انتهای این 
کوچه تنگ و باریک است. همسایه ها دیگر خانه زاد این 
عمارت مرمت شده هستند. بچه های قد و نیم قد محله از 
ابتدای باال رفتن خشت خشت آن کنار مهندس مرباغی 
و تیم مرمت حضور داشــته اند. قصه های محله را برای 
آنها روایت کرده اند و از آرزوهایشان گفته اند. »مسعود« 
یکی از بچه های عودالجان است. او در زمان مرمت خانه 
هر روز به اینجا می آمد و با کارگران هم صحبت می شد. 
گاهی هم گپ   ریزی با مهندس مرباغی می زد: »از صفر 
تا صد ســاختن این خانه حضور داشته ام. تیم مرمت 
در حین ساخت خانه، نشریه اردیبهشت عودالجان را 
تهیه می کردند و من این نشریه را با صدای بلند برای 

کارگران می خواندم.«
از مرمت ایــن خانه ابراز خوشــحالی می کند: »تا 
قبل از مرمت اینجا محل زندگی معتادان بود، اما حاال 
خانه ای زیبا در محله ساخته شده که محل رفت وآمد 

بازیگران بزرگ کشور است.«
اوســتا محمود ســلمانی هم از اینکه حال و هوای 
محله به دســت مردم به خصوص هنرمندان در حال 
تغییر اســت خیلی خوشحال اســت: »محله ما یکی 
از قدیمی تریــن محله های تهران اســت، اما در طول 
سال های گذشته اکثر خانه های قدیمی و تاریخی اش 
به ویرانه و محل تجمع معتادان تبدیل شده بود. خیلی 
خوشــحالیم که این خانه ها به دست تیم هنرمندی از 

دلســوزان تاریخ و هویت در حال مرمت اســت. خانه 
اردیبهشت قطعًا نخستین و آخرین خانه ای نیست که 

در محله عودالجان زنده می شود.«

همسایه ها؛ همراه و همدل
یکی از موضوعاتی که به تیم مرمت 
اردیبهشت عودالجان کمک کرد  خانه 
تا رونــد کار را بدون هیــچ دغدغه ای 
در ســایه آرامش محلــی دنبال کنند، 
همراهــی و همدلــی اهالــی محل با 
آنهاســت. مهندس »بهــروز مرباغی«، 
معمار پروژه مرمت خانه اردیبهشــت، 
می گویــد: »از روز نخســت حضورمان 
در محله، اهالــی با روی باز از تیم ما و 
فعالیتی که قرار بود در این خانه انجام 
شود، اســتقبال کردند. شاید علتش باز 
بودن در کارگاه عمرانی ما به روی اهالی 
بود که از روز نخســت به اینجا آمدند 
و در جریــان روند کار قرار گرفتند و با 
روایت قصه های خانه، بخش های پیدا و 
نهان این خانه را به ما نشــان دادند.«او 
ادامه می دهد: »مــا اهالی عودالجان را 

دوست داریم و معتقدیم رفاقت با اهالی محله الزمه 
یک پروژه مرمتی در محله است.«

او که عضو انجمن مفاخر معماری ایران است، معتقد 
است بافت های تاریخی با حضور مردم جان می گیرد: 

  باالخره با اتمام کار مرمت یکی از قدیمی ترین خانه های قلب تهران، خانه اردیبهشــت، مؤسسه 
فرهنگی اردیبهشت در دامن عودالجان متولد شد. مؤسسه ای که حاال همه اهالی عودالجان امیدوارند 
با روشن شــدن چراغش در این محله قدیمی، دوباره زندگی و شــادابی را به کوچه پسکوچه های 
قدیمی شان هدیه دهد. حاال چند روزی می شود که مؤسسه هنری اردیبهشت در این محله قدیمی، 
دیوار به دیوار خانه های پرخاطره دیگر، فعالیت های هنری و فرهنگی خود را شــروع کرده است؛ هم 
کتابخانه اش جان گرفته و هم برگزاری دورهمی های هنرمندان در آن شــور و حال خاصی به خانه 

بخشیده است. 

فاطمه عسگری نیا

تولد مؤسسه فرهنگی اردیبهشت در یک محله قدیمی

بهارعودالجان
ازراهرسید

۷۰ سال سکونت 
خانواده »تهرانیان«

بنچاق هــای موجود از خانه اردیبهشــت 
حکایــت از آن دارند که این خانه در ســال 
1۳۳6 بعد از 70 ســال ســکونت مستمر از 
سوی خانواده »تهرانیان« به خانواده »پیاب« 
فروخته می شود. خانواده پیاب هم 60 سال 
در این خانه ســکونت می کنند. اما در نقشه 
به یادگارمانــده از عبدالغفــار که قدمتش به 
حدود 180 سال قبل برمی گردد، خانه به نام 
میرزامحمد ناظر ثبت شده است و این مسئله 
حکایت از جایگاه اجتماعی این فرد و قدمت 
سکونتش در این مکان دارد. می گویند قدمت 
این خانه بــه دوره زندیه برمی گردد مصداق 
این سخن هم خزینه کشف شده در زیرزمین 
خانه و معماری منحصربه فرد آن اســت که 
متعلق به دوره زندیه اســت. البته وقتی قرار 
شــد این خانه مرمت و بازسازی شود کسی 
از وجود این حمــام خزینه ای در خانه خبر 
نداشت و معماران در جریان خاکبرداری هایی 
که برای مرمت انجام می دادند این مجموعه 
را کشــف کردند. خزینه ای که از آن سخن 
می گوییم سال های سال زیر خروارها خاک 
مدفون و چه بســا آخرین ســاکنان خانه از 
وجودش بی اطــالع بودند. از آنجا که مرمت 
خانه اردیبهشت همواره با اکتشافات جدیدی 
همراه بوده اســت، این پروژه را باید به عنوان 
یکی از پر رمز و راز ترین بناهای مرمت شده 

در منطقه 12 مطرح کرد. 

احیا و مرمت خانه ای 
که حراج شده بود

»علی محمد سعادتی« شهردار منطقه 12، 
تالش برای حفظ و احیای خانه های تاریخی 
تهران را یکی از اولویت های شهرداری منطقه 
12 برشمرد: »خوشــبختانه از سال گذشته 
اقدامات خوبی در راســتای تملک و احیای 
بافت تاریخی تهــران قدیم در قلب پایتخت 
صورت گرفته اســت. ابتدای امســال شاهد 
افتتاح مؤسســه فرهنگی خانه اردیبهشــت 
عودالجــان بودیم و امیدواریــم با همکاری 
بخش خصــوص و حمایت های شــهرداری 
از سرمایه گذاران، شــاهد تداوم این روند در 

منطقه 12 باشیم.« 
او در ادامه همچنین با اشــاره به تملک 
»خانه حاکم تهــران« در منطقه 12 گفت: 
»ایــن خانه قــرار بود در حراجــی فروخته 
 شــود که با تالش ها و پیگیری شــهرداری 
منطقه12 خوشــبختانه امــروز به تملک ما 
در آمده و قرار اســت با یــک تیم مجرب و 
استثنایی کار مرمت آن به زودی آغاز شود.«

»احیای بافت تاریخی و یا هر خانه قدیمی که به لحاظ 
تاریخی و البته هنری معماری و طراحی ارزشمند است 
به کف سازی و نصب المان و مرمت در و دیوار معطوف 
نمی شــود؛ چراکه چنین بناهایی با حضور آدم ها جان 
می گیرند. بازسازی خانه هایی که عمر مفیدشان تمام 
شــده و تبدیل آنها به فضاهای مورد نیاز در کنار هم 
می توانند باعث دمیده شــدن روح تازه به جامعه شود. 
اگر بنایی بازسازی شــود اما برنامه ای برایش نداشته 
باشــیم، قطعًا تالش ها بی فایده خواهد بود. نکته مهم 
دیگر این است که بازسازی در عین حال که می تواند 
همان بافت سنتی و ایرانی را داشته باشد، با خالقیت 
و بهــا دادن به جوانان می توان چاشــنی مدرن هم به 
آنها اضافه کرد و سبک خاصی در معماری خلق کرد.«

کتابخانه ارزشمند خانه اردیبهشت
مؤسســه فرهنگــی خانه اردیبهشــت عودالجان 
برنامه هــای زیــادی را از این به بعــد در محله دنبال 
می کند؛ از برگزاری نشست های تخصصی فعاالن حوزه 
معماری، هنر و موســیقی و... که بگذریــم راه اندازی 
کتابخانه زیبا و ارزشــمند این خانه اســت. مهندس 
مرباغی در این باره می گوید: »یکی از برنامه های خانه 
فعال شدن  با  عودالجان،  اردیبهشــت 
مؤسســه فرهنگی هنری اردیبهشــت 
عودالجــان، راه انــدازی کتابخانه ای با 
ویژگی های خاص اســت. ما نخستین 
گام  این برنامه را برداشــتیم. بخشی از 
کتابخانه را در فضای کافه ساز )محیطی 
که حالــت کافه دارد( چیدیم و به مرور 
تکمیل خواهیم کرد. جهتگیری اصلی 
ما در کتابخانه این مجموعه، گردآوری 
و ارائــه کتاب های مرجــع و عمومی 
در حــوزه معماری و هنــر خواهد بود. 
ضمن آنکه نیم نگاهی جدی به مبحث 

تهران پژوهی نیز خواهیم داشت.« 
او یادآوری می کنــد: »در کتابخانه 
ما که در آینده توسعه پیدا خواهد کرد 
عالوه بر مجموعه هایــی چون »کتاب 
هفته«، »کتاب جمعــه« و کتاب های 
تاریخی و ادبی ارزشمند، تعدادی کتاب 
کم یــاب یا نایاب هم خواهیم داشــت 
که طبعًا فقط برای مطالعه در کتابخانه اردیبهشــت 
عودالجان در اختیار خواهد بــود. کتاب هایی از دوره 
قاجار با چاپ سنگی، از جمله دو کتاب از "عبدالغفار «، 

» خمریات « و » جغرافیای جهان" هم دیده می شود.«

یکی از برنامه های 
خانه اردیبهشت 

عودالجان، با 
فعال شدن مؤسسه 

فرهنگی هنری 
اردیبهشت 
عودالجان، 
راه اندازی 

کتابخانه ای با 
ویژگی های خاص 

است
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امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

کاخ هایی که خاندان پهلوی در آن زندگی 
می کردند، همین طور کلیســای سرکیس 
مقدس در خیابان کریمخان یا کلیســای 
وانــک در جلفــای اصفهــان را طراحی و 
معمــاری کــرده اســت. او در واقع معمار 
بناهای کاربردی است. مثاًل سینما طراحی 
کرده و این یعنی که معماری اســت که به 
جزئیات ساخت چنین بناهایی وارد است.« 
او مثالی هم از طراحی های امروزی برای 
سالن های تئاتر یا موسیقی می زند: »سالن 
بزرگ و مجللی مثل سالن هتل اسپیناس 
که در سال های اخیر برای اجرای موسیقی 
و تئاتر ساخته شده، پر از اشکال است. برای 

اینکه عالوه بر ایرادهای معماری، مشکالت فنی جدی دارد. 
این طور بناها را نمی توان مثل خانه های بســاز و بفروشی 
ســاخت، اما در تاالر وحدت همه چیز درست اتفاق افتاده 

است.« 
رضا موســوی مسئله اولیه و بسیار مهمی  را هم مطرح 
می کنــد: »جدا از تاریخچه و مســاحت، آنچه درباره تاالر 
وحــدت برای من مهم اســت، جانمایــی آن در موقعیت 
شــهری است. ســاخت این بنا در ســال ۳6 شروع شده 
اســت. در آن زمان تهران بــرای چنین بنایی جای خالی 
زیاد داشــته است. زمین هایی مثل عباس آباد و بهجت آباد 
وجود داشته و از قبل هم پیش بینی هایی شده بود، اما در 
نهایت طبق یک جانمایی به غایت درست در اینجا ساخته 
می شــود. این بنا الگوبرداری فکری از بافت های ارزشمند 

شهری در اروپا، مثل وین، است همچنان 
که خود ســاختمان یک الگوبــرداری از 
اپراهاوس وین اســت، و جانمایی آن هم 
طبق همان الگو انجام شده است. در وین 
هم اپراهاوس در مرکز قدیمی  شهر ساخته 
شــده اســت. عالوه بر ایــن، کم کم یک 
مجموعه کنار هم شــکل گرفته است؛ از 
ساختمان تاالر فرهنگ در جنوب این بنا 
گرفته که مربوط به دوره پهلوی اول است 
تا تئاتر شهر که بعدها ساخته می شود، در 
یک ایدئولوژی فکری قرار می گیرند.« او از 
راســته بین تاالر وحدت و تئاتر شهر هم 
می گوید و اینکه شهرســازان به درستی 
متوجه آن شــده اند و شهرداری هم آنجا را به عنوان محور 
تاریخ فرهنگی رودکی در نظر گرفته و روی آن کار می کند: 
»اتصال تاالر وحدت به تئاتر شهر و از طرف دیگر راه اندازی 
قریب الوقوع تاالر قدیمی  فرهنگ در جنوب تاالر، مجموعه 

خوبی را در این راستا ایجاد می کند.«

تلفیق تفکر مدرن و کالسیک
رضا موسوی معتقد اســت بنایی که امروز با آن طرف 
هستیم ترکیبی از دو دیدگاه مختلف معماری است. یکی 
فضاســازی داخلی که شــامل فضای درونی بنا می شود و 
ســبک و سیاق خاص خود را دارد. یکی هم نماسازی های 
بیرون از مجموعه اســت که از نظر معماری یک هســته 
مدرن اســت: »در این قســمت از المان ها و تفکر مدرن 

 نگاهی دوباره به سازه ای که چون نگینی درخشان 
در پهنه رودکی می درخشد

تاالروحدت
هویتفرهنگیشهر

  تاالر وحدت خاطره جمعی تهرانیان اســت. اگر ســاختمان هایی فقط به دلیل 
صاحبانشان یا معمارانشان و معماری شان مشهورند و ارزشمند، تاالر وحدت هویت 
فرهنگی یک شهر اســت. از آن ساختمان هایی است که حتی اگر در آن به دیدن 
نمایش یا یک کنسرت موســیقی هم نرفته باشید، خیالتان جمع است که چنین 
جایی در شــهرتان وجود دارد. تاالر وحدت اگر ساخته نمی شد هنرمندان تئاتر و 
موسیقی چنین سالن باشکوهی را برای اجراهایشان در اختیار نداشتند. اگر ساخته 
نمی شد گروه های پرتعداد خارجی در جشنواره های تئاتر و موسیقی فجر امکانی 
برای اجرا در یک اپراهاوس نداشــتند و اگر ساخته نمی شد خاطرات و شب هایی 

زیبا خلق نمی شد.

شقایق عرفی نژاد

استفاده شده اســت، اما در داخل یک فضای کالسیک یا 
نئوکالسیک شــکل گرفته است. این دو جنبه به نظر من 

مهم ترین ویژگی این بناست.«
او درباره ویژگی های تکرارشونده معماری آفتاندلیانس 
که در تاالر وحدت هم دیده می شــود، می گوید: »این بنا 
با ســاختمان هایی مثل دانشــگاه تهران که آفتاندلیانس 
ســاخته، همخوان است. ســاختمان های دانشگاه تهران 
در بعضی جاها ســه طبقه اند، اما ارتفاعشان بیشتر به نظر 
می رســد، برای اینکه از المان های عمــودی در آنها زیاد 
استفاده شده است. در تاالر وحدت هم همین اتفاق افتاده 
اســت. وقتی از بیرون به آن نگاه می کنید، بسیار مرتفع 
دیده می شود. اجزایی هم که پرسپکتیو را تشدید می کند، 
در آن زیاد به کار رفته اســت. از طرف دیگر ریتمی وجود 
دارد که در ساختمان های دانشگاه تهران هم به کار رفته 

است.«
او از عمق صحنه تــاالر وحدت صحبت می کند که از 
ویژگی های منحصربه فرد این سالن است: »عمق سن تاالر 
وحدت دقیقًا اندازه لب ســن تا انتهای محل تماشــاگران 
است. یعنی هر اندازه که محل تماشاگران عمق دارد، از آن 

طرف روی صحنه هم همین عمق را داریم.« 

مرمت و نگهداری
ســال های زیادی از زندگی تاالر وحدت و تاالر رودکی 
می گذرد. در این سال ها اما به نظر می رسد صدمه ای به بنا 
نرسیده است. رضا موسوی می گوید: »تاالر وحدت از نادر 
بناهایی است که همواره در حال استفاده است؛ بنایی است 
که کاربردی اســت و به صورت مداوم از آن استفاده شده. 
به همین دلیل به آن رســیدگی شده است. من در طول 
سال های گذشته متوجه صدمه ای به بنا نشده ام. یکی  ـ دو 
بار هم مرمت شــده است. حدود سه یا چهار ماه پیش هم 
فضای درونی آن باز مرمت شد. در دوره ای رنگ دیوارهای 
داخلی در یک مرمت تغییر داده شده بود. این مورد هم در 
مدیریت جدید برطرف شد و رنگ دیوارها به همان شکل 

اول برگشت.«

تاالر وحدت در دهه 40 و دقیق تر در ســال 46 توسط 
»اوژن آفتاندلیانس« ســاخته شده است؛ در سال هایی که 
تهران هرچه ســریع تر به سمت مدرنیته حرکت می کرد و 
بخشــی از این مدرنیته البته ساخت بناهای فرهنگی بود. 
این سالن سوم آبان 46 با نام تاالر رودکی و با صدا و اجرای 
»سیمین غانم« شروع به کار کرد و در طول سال ها محل 
برگزاری بزرگ ترین کنسرت های موسیقی و نمایش ها بوده 
اســت، هرچند در دوره های اخیر مسائل اقتصادی و اجاره 
دادن سالن باعث شد کار های ضعیف بسیاری در آن روی 
صحنه بروند.   به هر حال، تاالر رودکی دیروز و تاالر وحدت 
امروز شامل دو سالن است. یکی همان سالن بزرگ یا تاالر 
اپراســت و دیگری سالن کوچک تری است که در محوطه 
تاالر قرار دارد و مخصوص اجراهای موسیقی است و همان 
نام تاالر رودکی بر آن است. ساخت این مجموعه 10 سال 
زمان برده و بعد با تجهیزات منحصربه فرد ماشینری نور و 
صدا، صحنه عریض با عمق 10 متر که می تواند شــیب دار 
باشد، سالن همکف و دوطبقه بالکن تماشاگران، دوطبقه 
زیرزمین و ســالن انتظار و محوطه بیرونی در مجموع در 

فضایی به وسعت 21 هزار متر به بهره برداری می رسد. 

اپراهاوس وین در تهران
»رضا موســوی«، تهران شــناس و کارشــناس مرمت 
بناهای تاریخی، پیش از هرچیز از معمار این ســاختمان 
می گوید: »کار ساخت تاالر وحدت به معماری سپرده شد 
که بســیار خالق بوده و در پروژه های زیادی شرکت کرده 
است. آفتاندلیانس بناهایی مثل دانشگاه تهران و بعضی از 

پهنه رودکی دوم تیرماه سال گذشته گشایش 
پیدا کرد. اما صحبت از ســاخت آن دست کم 2 
سال قبل شروع شده بود. با برداشتن دکه های آش 
و ساندویچ و قلیان در پارک دانشجو و در فاصله 
بین تئاتر شهر و تاالر وحدت کار ساماندهی این 
محدوده شروع شد. محدوده ای که مدت ها ناامن 
بود و تماشاگران نمایش ها برای رفت وآمد در آن 
با مشــکل روبه رو بودند، قرار شد تبدیل به یک 
پهنه فرهنگی شــود و نخستین بخش این پهنه 
هم همان پیاده راه شهریار بود که دوم تیرماه 99 
افتتاح شد. البته در آن زمان هنوز اتفاق خاصی 
در آن نیفتاده بود. 20 روز بعد از افتتاح، شهردار 
منطقه 11 با همشــهری محلــه از هدف های 
اجرای این پهنه صحبت کرد. »نصراهلل آبادیان« 
در این گفت وگو توضیح داد: »  از 2 سال گذشته 
تمرکز مــا در منطقه 11 بر اجرای مشــارکتی 
بزرگ ترین پروژه فرهنگی و هنری شــهر تهران 
در قالب پهنه رودکی بود که شاهد بهره برداری 
از پیاده راه شــهریار بودیم.«  اما پیاده راه شهریار 
تنها پروژه ای نبود که در پهنه رودکی اجرا شد. 
مرمت و احیای 14 بنــای تاریخی واجد ارزش، 
پیرایش نمای پاســاژ 14طبقه ای کاشــانی ها، 
افتتــاح نخســتین بوتیک هتل تهــران در تنها 
کوچه قرینه پایتخت، راه اندازی تماشاخانه های 
خصوصی پهنه با مشــارکت بخش خصوصی و 
احیا، مرمــت، حفاظت و بازپیرایی کوچه لوالگر 
)تنها کوچه قرینــه تهران( هم از دیگر اقداماتی 
بود که شهرداری منطقه 11 در قالب پروژه پهنه 

رودکی به سرانجام رساند. 

عرصه اجرای آثار هنری
مطابــق آنچه در تفاهمنامه  امضاشــده بین 
شهرداری تهران و مرکز هنرهای نمایشی، پیش 
از گشــایش پهنه فرهنگی رودکی، بر آن تأکید 
شده است، ســاماندهی فضای بیرونی و محیط 
پیرامون مجموعه تئاترشــهر به عنوان یک بنای 
ملی و ثبت شــده، بهره مندی از محیط بوستان 
شهری این مرکز و مشارکت شهرداری تهران و 
اداره کل هنرهای نمایشی در ایجاد هویت هنری 
و فضــای فرهنگی، برگــزاری برنامه های هنری 
در حوزه هنرهای نمایشــی، ایجاد محیطی امن 
برای تولید و اجرای آثار هنری با موضوع شهر و 
شهروندی و توجه به موضوعات زندگی شهری، 

مشارکت در برگزاری برنامه های نمایشی در پهنه 
رودکی، محوطه مجموعه تئاتر شــهر و بوستان 
دانشجو و مشارکت در تبلیغات شهری است. در 
پی همین تفاهمنامه، البته با روندی کند که کرونا 
هم در آن بی تأثیر نبوده است، اجراهای نمایش و 
موسیقی در این پهنه شروع شد. نخستین آن در 
بهمن ماه و در جشنواره تئاتر بود که نمایش های 
محیطی در آن اجرا شــدند و بعد هم در همین 
نوروز رویداد موســیقایی »پهنه نوروز« با حضور 
گروه های مختلف موسیقی برگزار شد. این پهنه 
باید تبدیل بــه محل رویدادهای هنری مختلف 
شود و در هرگوشه اش حوزه های مختلف هنر از 
جمله نمایش و موسیقی و نقاشی و نقالی جریان 
داشــته باشد تا کارکرد واقعی یک گذر فرهنگی 
را پیدا کند. برای این کار البته به همســویی با 
هنرمندان و ایجاد امکانات مختلف در این پهنه 
نیاز اســت و چنانچه فراهم شود حتمًا استقبال 
مخاطبان را هم در پی خواهد داشت و به یکی از 

گذرهای ویژه تهران تبدیل می شود. 

بازگشایی عمارت تاریخی مؤسسه حکمت 
و فلسفه در پهنه رودکی

نوروز امســال، عالوه بر اجراهای موســیقی، 
رویداد دیگری هــم در پهنه رودکی رقم خورد. 
در این روزها، برای نخستین بار، عمارت تاریخی 
مؤسسه حکمت و فلسفه در گذر فرهنگی رودکی 

به روی گردشگران گشوده شد. 
ســاختمان حکمت و فلسفه در دوره پهلوی 
اول در ســال 1۳14 ساخته شــده و هم اکنون 
در پهنه رودکی واقع شــده است. این ساختمان 
که از نظر معماری و نیــز کارکردهای فرهنگی 
و پژوهشی در زمینه تخصصی فلسفه ارزشمند 
اســت، با همکاری شــهرداری منطقه 11 برای 
نوروز و بازدید گردشگران بازگشایی و با استقبال 

زیادی هم رو به رو شد. 
به گفته شــهردار منطقــه 11، جداره های 
مؤسســه حکمت و فلسفه پیش از این در طرح 
مرمت ۳5 ابنیه تاریخی واجــد ارزش، واقع در 
پهنه رودکی، با مشــارکت ســازمان زیباسازی 
شــهر تهران مرمت شده بود. این مؤسسه دارای 
باغ فلســفه است که 2 ساختمان قدیمی  در آن 
به ثبت ملی رســیده و محل تأسیس نخستین 

آکادمی فلسفه در ایران بوده است. 

پهنه ای برای تجلی فرهنگ و هنر

 اجراهای متعدد هنری حال و هوای متفاوتی 
به گذر شهریار داده است

این بنا 
الگوبرداری 

فکری از 
بافت های 

ارزشمند شهری 
در اروپا، مثل 

وین، است 
همچنان که خود 

ساختمان یک 
الگوبرداری از 

اپراهاوس وین 
به نظر می رسد و 
جانمایی آن هم 
طبق همان الگو 
انجام شده است.

ت
بیا

ی 
هد

: م
س
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درباره اوژن آفتاندلیانس
»اوژن آفتاندلیانس« در سال 1292 خورشیدی  برابر 
بــا 191۳ میالدی در تبریز به دنیا آمد. تحصیالت عالی  
 را در رشــته معماری در مدرسه هنرهای زیبای پاریس 
)École des Beaux-Arts( گذراند و در سال های پیش 
از جنگ جهانی دوم به ایران بازگشــت و از آن به بعد به 
مدت ۳0 سال در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
بــه تدریس پرداخت. او در طول دوران کاری اش بناهای 
مهــم و بزرگی را طراحی و معمــاری کرد از جمله تاالر 
رودکی )1۳46(، تاالر وحــدت )رودکی( )1۳46(، تاالر 
فرهنگ، موزه مردم شناسی ایران و دبیرستان نوربخش 
تهــران. او عالوه بر این ســازنده تعــدادی از کاخ های 
سلطنتی مثل کاخ سعدآباد، کاخ فرح آباد، کاخ نیاوران و 
کاخ بابل است و 2 کلیسا هم ساخته است. اولی کلیسای 
وانک در اصفهان و دیگری کلیســای سرکیس مقدس 
در خیابان کریم خان در تهران )1۳49( که به خاطر آن 
نشان عالی را از »جاثلیق ارمنیان حوزه کیلیکیه« دریافت 
کرد. نخســتین ساختمان های فرودگاه مهرآباد و سینما 
گلدن ســیتی در خیابان فلســطین امروزی هم از دیگر 
کارهای این معمار بزرگ اســت. اوژن آفتاندلیانس سال 

1۳76در آمریکا درگذشت.
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مدیر مسئول
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امضا

نظارت

امضا
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امضا
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تصحیح
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صفحه آرا

حسنی

»کوچه هاتف! نه خیابان هاتف!  « حرف مخالفان 
طرح این اســت. چه کســی کوچــه را خیابان دید 
و بنــای اجرای یک طــرح معلوم الحال را در کوچه 
گذاشت؟ مخالفان اجرای این طرح می گویند مسیر 
دوچرخــه باید در خیابان اصلی اجرا شــود نه یک 
معبر فرعی. »اســماعیل غالمی« یکی از اهالی این 
کوچه است و ســابقه ســکونتش در این کوچه به 
5 ســال پیش بر می گردد: »ما مخالف اجرای پروژه 
مســیر دوچرخه یا پیاده راه در محله نیستیم اما آیا 
واقعًا یک کوچه ده متــری ظرفیت اجرای این طرح 
را داشــت؟ آیا مســیر دوچرخه ای که ایجاد شــد 

استاندارد است؟« 
نظام اســالمی«  »مجیــد 
عضو شــورایاری محله شــیخ 
هادی، هم با اشــاره به پســت 
برقــی کــه در ابتدای مســیر 
دوچرخــه کوچه هاتــف واقع 
این  »برنداشتن  می گوید:  شده 
پست برق در میانه خط شروع 
مسیر دوچرخه و نیمه کاره رها 
کردن این مسیر بدون اتصال به 
خیابان اصلی همگی حکایت از شکســت این پروژه 

در همین ابتدا دارد!  «

 دردسرهای طرح 
پروژه ای که از سوی شــورایاران محله پیشنهاد 
شده حاال محل دعواســت: »6 نفر از 9 نفر اعضای 
شورایاری با اجرای این پروژه موافق بودند و همین 
برای شــهرداری کافی بود تا ایــن طرح را در محله 
دنبال کنــد و بعد از اجــرا پی بــه ناکارآمدی آن 
ببرد و بــا تغییر پروژه به پیــاده راه، به دنبال جلب 
رضایت مردم باشــد.« یکی دیگر از اهالی این کوچه 
با اشــاره به مشــکل نبود پارکینــگ در کوچه و از 
دســت رفتن یکی از خطوط پــارک می گوید: »در 
نخســتین مراحل اجرای طرح با یکی از همسایه ها 
به شــهرداری منطقه 11 رفتیم که مسئول مربوط 
در پاسخ ما گفت: » ماشین خود را 2 یا ۳ کوچه باال 
و یا پایین تر پارک کنید.« ما وقتی ماشینمان را در 
کوچه خودمان پــارک می کنیم، باز هم نگرانیم که 
سارقان به سراغش نروند. آن وقت چطور انتظار دارند 

از کوچه های دیگر برای این کار استفاده کنیم؟«

 مسیر دوچرخه در کوچه ضرورت ندارد
»حمید کردبچه« یکی دیگر از اهالی این کوچه 
قدیمی است؛ کســی که مانند دیگر همسایه هایش 

معتقد اســت اجرای مســیر دوچرخه در 
کوچــه هیچ توجیه علمی نــدارد: »ما هم 
از شهروندان تهران هستیم و مدافع طرح 
توسعه مســیر دوچرخه ســواری در شهر 
تهران، اما واقعًا اجرای این طرح در کوچه 
هاتف منطقی نیست. با اجرای این طرح 
کوچه خلوت شــده و سرقت از خودروها 
افزایــش یافته اســت. از آن گذشــته، 
ساکنانی که خانه هایشان فاقد پارکینگ 
اســت، به خاطر پارک خودرو در حاشیه 
کوچــه جریمه می شــوند و تکــرار این 

مسئله امان مردم را بریده است.«

 سطل زباله هم نداریم
گالیه های او با نبود سطل زباله مکانیزه در کوچه و 
رها شدن زباله ها در معابر ادامه می یابد: »از وقتی این 
پیاده راه یا مسیر دوچرخه را در کوچه احداث کرده اند، 
سطل زباله را از کوچه برداشــته اند و مردم زباله های 
خود را در میانه معبر رها می کنند. این مسئله نه تنها 
سیمای کوچه را زشت کرده که سالمت هم محله ای ها 

را نیز به خطر انداخته است.«
»زهــرا صابری«، یکی از اهالی ســاکن کوچه، هم 
می گویــد: »قرار بود در کوچه ما فضایی ایجاد شــود 
که مردم راحت بتوانند کنار هم ســاعتی را بگذرانند، 
امــا از وقتی این پروژه به اصطالح به صالح مردم اجرا 
شده، هر روز شاهد درگیری میان همسایه ها هستیم. 
سیمای کوچه به خاطر رها بودن زباله ها زشت شده و 

طرحی نصفه نیمه روی دستمان مانده 
است. نه مسیر دوچرخه کامل است، نه 

پیاده راه کوچه.«

 مردم خودشان خواستند
بــرای طرح این مســائل و مشــکالت به ســراغ 
»علی اصغر طاهری« شــهردار ناحیه یک منطقه 11، 
رفتیم. او در پاســخ به همشــهری محله ریشه تمام 
این مســائل و مشــکالت را در اختالف میان اهالی و 
شــورایاری می داند و می گوید: »طرح ایجاد مســیر 
دوچرخه در کوچه هاتف براساس درخواست مکتوب 
تعــداد قابل توجهی از شــورایاران و اهالــی محله از 

شهرداری ناحیه اجرایی شد.«
او با اشــاره به بررسی های کارشناسانه طرح توسط 
مسئوالن ذی ربط در شهرداری منطقه ادامه می دهد: 
»درست اســت این طرح با رأی حداکثری شورایاری 

مکتــوب  درخواســت  و 
متقاضیان اجرا شد، اما قبل 
از اجرا تمامی جوانب طرح 
از لحاظ کارشناسی توسط 
کارشناسان حوزه حمل و نقل 
شهرســازی  کارشــناس  و 
منطقــه مــورد ارزیابــی و 
مطالعه قرار گرفت و بعد وارد 

فاز اجرا شدیم.«
تغییــر ماهیت طــرح از 
مســیر دوچرخه به مســیر 
که  نیست  موضوعی  پیاده راه 
شــهردار ناحیه یک منکر آن 
شــود، اما تأکیــد می کند که 
این تغییرات پیــرو اعتراضات 
مردمــی و موافقات شــهردار 
منطقه بعد از بازدید طرح صورت گرفته 
است. طاهری در گفت و گو با خبرنگار 
همشــهری محله از پیگیری مشــکل 
مردم در پارک خودرو و جریمه شــدن 
آنها از سوی پلیس راهور خبر داد: »ما 
از این معضل اطالعی نداشــتیم و قول 
می دهیم این مسئله را از طریق پلیس 
راهور پیگیری کنیم تا مشــکل مردم 

حل شود.«
شــهردار ناحیــه یــک منطقه 11 
می گویــد: »بــرای داشــتن شــهر و 
محله های آبــاد نیازمنــد همراهــی و 
همدلی شــورایاری ها با مدیران شهری 
هســتیم. قطعًا در هر جمع و گروهی 
اختالف نظرهــای فراوانــی هســت و 
شــبکه های مجازی جای خوبی برای 
بیان این مسائل نیست. وقتی می توانیم مسائل را از راه 
گفت و گو و مذاکره با هم در نشستی صمیمی و دوستانه 
حل و فصل کنیم، دیگر نیــازی به تنش های مجازی 
نیست.« شهردار ناحیه یک در خصوص نبود سطل زباله 
در کوچه هاتف هم می گوید: »بعد از اجرای طرح، کسی 
اجازه نداد تا در مکان یابی های صورت گرفته سطل های 
مکانیزه کار بگذاریم. حتی یک بار این کار را انجام دادیم، 

اما اهالی زیر سازی آن را تخریب کردند.«
طاهری از مردم محله شــیخ هادی خواست برای 
طرح مسائل و مشــکالت پیرامون این طرح به جای 
طرح موضوع در فضای مجازی به دفتر شهردار ناحیه 
مراجعــه کنند و در فضای تبادل نظر با هم زمینه حل 

این مشکالت را فراهم سازند.

  قصه کوچه هاتف و اجرای پروژه مسیر دوچرخه در 
آن چند ماه است که محل بحث و اختالف نظر اهالی 
شده است. جمعی از اهالی معتقدند اجرای پروژه ایجاد 
مسیر امن دوچرخه در کوچه قدیمی هاتف، پیاده راه 
جنوبی را از آنها گرفته و دسترسی شهروندان را برای 
پارک خودرو کمتر از گذشــته کرده است. آنها حاال 
خواستار رسیدگی مسئوالن برای برگرداندن کوچه به 
حالت قبل هستند. برای تهیه گزارشی از این وضعیت 

به میان مردم رفتیم و پای درد دل آنها نشستیم. 

فاطمه عسگری نیا
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رفاقتی

 سال ها در زمینه بازیگری فعالیت داشتید و در 
برایمان  این باره  دانشگاه هم تدریس می کردید. در 

بیشتر توضیح بدهید. 
به دلیل عالقه ای که به این هنر داشــتم در خارج از 
کشــور تحصیل کردم و بعد از اتمام تحصیل به کشور 
بازگشــتم تا در خدمت مردمم باشم. پیش از انقالب در 
دانشــگاه فارابی تدریس می کردم. در ســال 1۳81 در 
رشته »پژوهش هنر« با گرایش هنرهای نمایشی موفق 
به اخذ دکترا از دانشگاه هنر شدم و سال ها در دانشگاه 
هنر، بازیگری و کارگردانی را به هنرجویان آموزش دادم 
و سال 1۳89 بازنشسته شــدم. تدریس بخشی از این 
حرفه اســت. اغلب با هنرجویان و دانشجویانم که طی 
چند ســال اخیر در تئاتر با هم همکاری داشــتیم در 
ارتباطم. بارها پیش آمده که اگر سؤال داشتند پاسخگو 
بوده ام. وظیفه من این است که همیشه در اختیار افرادی 
باشم که تشنه یادگیری هستند. با دانشجویان قدیمی 
که حاال بازیگران موفقی شــده اند هم سال هاســت در 
ارتباط هســتیم. جوانانی که تازه فعالیت خود را شروع 
کرده اند، پر از شور و شوق هستند و تمایل دارند کمی در 
تئاتر و کمی در کارگردانی استعداد خودشان را بسنجند. 
چندین بار از من دعوت کردند کارهایشان را ببینم و اگر 

نیاز بود حتمًا کمکشان کرده ام. با اینکه کرونا شیوع پیدا 
کرده خوشــحالم که همچنان بازیگران تئاتر، هرچند با 
کمترین تماشاگر و با حفظ پروتکل های بهداشتی، روی 
صحنه می روند و همچنان به کارشــان ادامه می دهند. 
نقش تئاتر در ارتقای فرهنگ جامعه انکارشدنی نیست. 

 محله یوسف آباد در قلب پایتخت از محله های 
قدیمی تهران است و هنوز در برخی نقاط بافت قدیم 
خود را حفظ کرده است، هرچند ساختمان سازی ها با 
قوت ادامه دارد. با وجود این، تا به حال به فکر نقل 

مکان به منطقه دیگری بوده اید؟ 
من حدود 40 سال اســت که در این محله زندگی 
می کنــم. هیچ وقت برای نقل مکان به منطقه های دیگر 
مشــکلی سر راهم نبوده و در عین حال دوست نداشتم 
به عنــوان مثال در بــرج یا هر منطقــه دیگری به جز 
یوســف آباد زندگی کنم. البته ناگفته نماند که چندین 
بار تصمیم گرفتم از این محله بروم، ولی آشنایی چندین 
ســاله با مردمان اصیل یوســف آباد و در دسترس بودن 
مغازه های مختلف، پایبندم کــرد. این محله و اهالی را 
دوست دارم. اینکه همان اندک ساکنان قدیمی را هنوز 
می بینم و همدیگــر را می شناســیم برایم لذت بخش 

اســت. البته با توجه به کرونــا و محدودیت ها در  تردد، 
مجبوریم با هم رفت وآمد نداشته باشیم. متأسفانه همین 
عامل باعث می شــود تا ارتباط با هم محله ای ها کم کم 
رو به فراموشــی برود. این روزها حتی حضور کودکان و 
سالمندان در خانواده ها کمرنگ و با فشار اقتصادی که 
روی دوش خانواده هاست، تمایل به داشتن فرزند هم کم 
شده است. خانواده ها یا فرزند ندارند یا تک فرزند هستند. 
قدیمی های محله هم مهاجرت یــا فوت کرده اند یا در 

خارج از کشور با فرزندانشان زندگی می کنند. 

 عالوه بــر بازیگری و کارگردانــی در زمینه 
نمایشنامه نویسی و ترجمه هم فعالیت هایی داشتید. 
تا به حال به فکر برگزاری کالس هایی در این زمینه ها 

برای هم محله ای ها بوده اید؟ 
بله. خیلی دوست داشــتم به عنوان مثال دوره های 
آشنایی با امور نمایشی برای عالقه مندان به صورت رایگان 
برگزار کنم، اما متأسفانه با شیوع کرونا میسر نشد. االن 
بهترین موقعیت برای امثال من است که در محله های 
خودمــان با حفظ پروتکل ها زمینه ای فراهم کنیم تا نه 
تنهــا جوان تر ها، بلکه همه در ســنین مختلف بتوانند 
تجربه جدیدی در زمینه های مختلف هنری به دســت 
بیاورند و از این رخوت و سســتی ناشی از شرایطی که 
کرونا ایجاد کرده خارج شوند. با فرهنگسراهای منطقه 
در این باره زیاد صحبت کرده ایم، ولی هیچ وقت به مرحله 
عمل نرسیده. این در حالی است که می توان نیازسنجی 

و برای برگزاری برنامه های مختلف برنامه ریزی کرد. 

 به نظر شما ارتباط شهرداری قلب پایتخت با 
اهالی چگونه است؟ 

هماهنگی و مشارکت بین شهرداری و هم محله ای ها 
کمرنگ اســت. به نظــر من، مدت هاســت این ارتباط 
ضعیف شده. این در حالی است که شهرداری می تواند از 
ظرفیت های مردمی در اجرای پروژه های شهری استفاده 
کند، ولی متأسفانه برای تصمیم گیری درباره امور محله 
هم با اهالی مشورت نمی شود. شهرداری می تواند حتی 
بانک اطالعاتی از افراد مهم و سرشــناس هر محله که 
صحبت هایشــان برای بقیه اهالی قابل قبول است، تهیه 

کند و از طریق این افراد و نفوذی که در مردم دارند در 
زمینه های مختلف برای فرهنگسازی گام بردارد. این کار 
هم باعث جلب مشارکت شهروندان می شود هم به افراد 

پیشکسوت احساس اهمیت و مهم بودن می دهد. 

 چه پیشنهادی برای مدیریت شهری دارید؟ 
همان طــور که گفتم، به نظر من، مدیریت شــهری 
بهتر اســت، به عنوان مثال، نظر مردم را درباره چگونگی 
آراستن فضاهای سبز محله بپرسد. در شهرهای مختلف 
در کشورهای دیگر قســمتی از زمین را اجاره می دهند 
تــا مردم بتوانند هر نوع گیاهی کــه می خواهند بکارند 
و برداشــت کنند. تا این اندازه مردم را در امور شــهری 
شرکت می دهند. نه تنها در این محله، بلکه در محله های 
مختلف هم مشارکت شــهروندان در ایجاد فضای سبز 
باعث می شــود از تخریب آن توســط افــراد جلوگیری 
شود. وضعیت رسیدگی به فضای سبز محله هم چندان 
رضایتبخش نیست. بهتر بود با توجه به اینکه در سال نو 
اقداماتی برای زیباسازی انجام شد، نظر اهالی هم درباره 
کاشت نهال یا گل آرایی پرسیده می شد. به نظر من اصواًل 
کارکرد محله، جمع شدن اهالی به مناسبت های مختلف 
و ایجاد زمینه هایی برای فعالیت مشترک بین آنهاست. در 
همین زمینه بهتر بود برای برگزاری جشن های باستانی 
مانند چهارشنبه سوری و نوروز مکانی در هر محله در نظر 
گرفته می شد تا برای نسل جدید که معمواًل اطالعی از 

آیین های قدیمی ندارند این آداب و رسوم بازگو شود. 

 چه نیازهایی در محله یوسف آباد وجود دارد که 
باید توسط شهرداری رفع شود؟ 

یوسف آباد محله های گوناگون دارد و نیازهای بی شمار. 
در دنیا نمونه های بســیاری داریم، مسئوالن شهرداری 
تحقیق کنند ژاپنی ها، کره ای ها و... چه اقداماتی کرده اند 
و همــان راه و روش را در پیــش بگیرند. باز هم تأکید 
می کنم که مهم این اســت شــهرداری بخشی از مردم 
باشــد نه اداره ای برای تولید مجوز بابت برج سازی های 
بی حاصل. شهرداری به جای ساختمان سازی بسیار بهتر 
است بیشتر در زمینه امور خدماتی به مردم فعالیت کند 

تا رضایت شهروندان را هم به دنبال داشته باشد. 

گفت و گو با »هایده حائری« بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

اصالتیوسفآباد
پایبندمکرد

  یکی از ساکنان قدیمی و هنرمند محله یوسف آباد، بانویی است که بارها او را در سریال ها و تئاترها و نقش های 
مختلف دیده ایم. او در بیست و هشــتمین روز از آخرین ماه سال 1333 به دنیا آمده و مدرک کارشناسی و 
کارشناســی ارشد خود را در رشته تئاتر از آمریکا گرفته است. ســال 1381 هم موفق به اخذ دکترای رشته 
»پژوهش هنر« )گرایش هنرهای نمایشی( از دانشگاه هنر شد. این بازیگر عالوه بر نقش آفرینی در صحنه تئاتر 
و سینما و تلویزیون، در زمینه تدریس نیز نقش پررنگی داشته و سال ها برای عالقه مندان در دانشگاه تدریس 
کرده است. »بلیت تئاتر و شش نمایش همراه« نخستین فعالیت نمایشی او بود که سال 13۶۷ روی صحنه رفت. 

با »هایده حائری« بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون گفت و گویی صمیمانه کرده ایم که در ادامه می خوانید.  

آتنا حق جو

زمینه ای فراهم کنیم تا هم محله ای ها در رشته های مختلف هنری تجربه جدیدی به 
دست بیاورند

شهرداری می تواند حتی 
بانک اطالعاتی از افراد مهم 

و سرشناس هر محله که 
صحبت هایشان برای بقیه 

اهالی قابل قبول است، تهیه 
کند و از طریق این افراد و 

نفوذی که در مردم دارند 
در زمینه های مختلف برای 

فرهنگسازی گام بردارد
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

حرکت با چراغ خاموش و بدون تبلیغ و بزرگ نمایی 
برای انجام کارهای خیر و عام المنفعه با همه بی ســر و 
صدا بودنش بــه دنبال خود هزاران اتفــاق خیر را رقم 
می زند. سنت بیشتر خّیران و افرادی که در راه خیر قدم 

می گذارند چنین است. 
گرفتن وقت مصاحبه و جلب رضایت از »ســید علی 
زعیم« صاحب گل فروشــی معروف میدان پاستور، کار 
ســاده ای نبود. هرچند آقای زعیــم صبورانه و مهربان 
پاسخگوی ما بودند، اما  شــرط گذاشتند که در نوشتار 
مطالب از اغراق و تعریف های اضافه پرهیز کنیم و بعد به 
گفت وگو رضایت دادند. در یک صبح بهاری راهی میدان 

پاستور و گل فروشی معروف آنجا شدیم. 
ســید علی زعیم ســال 1۳۳5 در تهران و خیابان 
سلسبیل، حوالی خیابان امام خمینی)ره(  ـ چهارراه وثوق 
سابق ـ متولد شد. او بعد از پایان دوره تحصیالت عمومی 
و دریافت مــدرک دیپلم در ســال 1۳5۳ راهی هلند، 
ســرزمین گل و گیاه می شود و در رشته مهندسی گل 
و گیاه تحصیل می کند. این انتخاب رشته هم البته برای 
سید علی زعیم ماجرایی داشت: »در آن زمان رشته های 
تحصیلی مثل امروز چندان متنوع نبود و اغلب ســراغ 
پزشکی یا مهندسی می رفتند. از طرف دیگر، پرورش گل 
شــغل پدری ام بود. از همان دوران کودکی در کنار پدر 
در باغ پرورش گل مشغول کار بودم و تقریبًا عالقه ای به 
دنبال  کردن رشته پرورش گل  و گیاه نداشتم تا اینکه از 
سال نهم دبیرستان به پرورش گل  و گیاه عالقه مند شدم 

و تصمیم به ادامه تحصیل در خارج از ایران گرفتم.«

 چهارراه وثوق خاکی 
کافی اســت کمی به عقب تر برگردیم. روزهایی که 

تهران افزایش وزن نداشت و یک جوان نحیف با کمربند 
باریکی در حصار چنــد محله بود. یک تهران تقریبًا 
نیمه روســتایی با زمین های بایر و کوچه پسکوچه 
خاکی که در دلش به جای ماشــین کلی درشکه 
در حرکت بود. هم ســفر با خاطرات این همسایه 
قدیمی به تهــران دهــه ۳0 و زمین های خاکی 

خیابان سلســبیل می رویم. سید علی 
زعیــم تعریف می کنــد: »خانه 

ما در چهــارراه وثوق، تقاطع 
سلســبیل، بــود. پــدر در 
همیــن خیابــان خانه ای 
برای ســکونت ما ساخته 
بــود. آن زمان زمین های 
در  کشــاورزی  و  بایــر 
تهران زیاد بود؛ باغ های 
آقــای کمپانی، اعتماد 
جوراب بافی  کارخانه  و 
کــه تبدیل بــه موزه 
هفت چنارشد. پدرم در 
همسایگی همین باغ ها 
در خیابان حسام الدین 
بــرای پرورش  را  باغی 
گل و گیاه اجاره کرد. آن 
زمان محله ها مثل امروز 
اما  نداشــتند.  مرزبندی 

در محدوده ما سمت غرب 
تهران و حوالی سلسبیل و 

زمین های اطراف آن باغ پرورش 
گل و گیــاه نبود، به نحــوی که باغ پدر از 

نخســتین های تولید گل و گیاه محسوب 
می شــد. تقریبًا تا دهه 70 هم این باغ 
گل در خیابان حســام الدین دایر بود. 
خیابــان سلســبیل حــال و هوای 
دیگری داشت، خیابان و کوچه های 
خاکی داشــت، خبری از لوله کشی و 
خانه ها  نبود،  آســفالت 
بودند  آجری دوطبقه 
و بیشتر نهرها کثیف 
و پــر از زبالــه بود. 
در سلســبیل هم 
بخواهد  دلتان  تا 
درشکه و اسب 
در حرکــت 

بود.«

 تماشای چارلی چاپلین از پشت بام خانه 
خیابان سلسبیل با سینما خرم و سالن تابستانی اش 
یکــی از نوســتالژیک ترین نقــاط ایــن محلــه برای 
همسایه های آن است. ســید علی زعیم با اشاره به این 
سینما به روزهایی سفر می کند که در خانه ها تلویزیون 
نبود، اما سینما رفتن و تماشای فیلم یکی از مهم ترین 
و دل انگیزترین تفریحات مردم محسوب می شد. او ادامه 
می دهد: »مثل امروز آپارتمان سازی در تهران چندان باب 
نبود. خانه ها چندان بزرگ نبودند و ارتفاع آنها به بیش از 
دو طبقه قد نمی داد. به همین دلیل بیشتر پشت بام ها به 
یکدیگر راه داشتند. خانه ما تا سینما خرم فاصله چندانی 
نداشت. شب های تابستان این سینما پر از تماشاچی بود 
و صدای نمایش فیلم هایش تا نیمه شب حتی در خانه هم 
شنیده می شد. از پشت بام خانه ما سینما و پرده نمایش 
فیلم آن کاماًل مشخص بود. تفریح تابستانی ما در خانه 
تماشای فیلم های سینما خرم بود. فیلم های مختلفی در 
این ســینما نمایش داده می شد. یکی از بازیگران مورد 
عالقه ام در کودکی که مشتری پرو پا قرص فیلم هایش 

بودم چارلی چاپلین بود.«

 تشویق نامه از سوربن فرانسه 
مرحوم ســید حسن زعیم 
ســال 1۳19 در منطقه 10 
خیابــان غفــاری، در همان 
خانه ای که ســکونت داشت، 
کارش را با راه اندازی باغچه ای 
او  کوچک شــروع می کنــد. 
زمانی به کسب وکار پرورش گل 
پرداخت که این حرفه برای کســی 

چندان شناخته شده نبود و اگر کسی 
هم در گوشه باغچه حیاط یا در خانه 
گلدانی داشــت فقط از روی تفریح و 
ســرگرمی بود و کسی به فروش گل 
به عنوان حرفه توجه نداشــت. با این 
اوصــاف گلخانه مرحوم زعیم در تکه 
دهم پایتخت دایر بــود. در این حال 
و هوا، کسب تشــویق نامه از سوربن 
فرانسه یکی از افتخارات گلخانه زعیم 
بود. سید علی زعیم در این باره توضیح 
می دهــد: »پدرم در مزرعه نوعی گل 
رز زیبا را کشــت می کــرد که تا آن 
زمان نظیر نداشــت. این گل بسیار 
مورد توجــه قرار گرفت به نحوی که 
یک عده از دانشمندان برای تحقیق 
در مورد نوع کشت و رنگ نارنجی آن 
بــه گلخانه ما آمدند. مدتی بعد پدرم 
برای کشت این گل از دانشگاه سوربن 

فرانسه تشویق نامه دریافت کرد.«

 آرامش با زندگی در کنار گیاهان 
تصاویر قدیمی و عکس های سیاه و سفید از باغ تولید 
گل در دهه 40 خیابان حســام الدین یکی از بخش های 
جالب و نوستالژیک مغازه این محلی ماست. عکس هایی 
چشــمنواز از یک بــاغ گل در محله ای کــه این روزها 
مهم ترین نیاز آن افزایش سرانه فضای سبز است. زعیم 
با نشــان  دادن باغ گل و تعــدادی از عکس های دوران 
کودکی و نوجوانی اش در این باغ خاطره انگیز به اهمیت 
آشــتی با طبیعت و نگهداری گل  و گیاه در خانه برای 

آرامش روح و روان اشــاره می کند: »گل 
یک موجود زنده است. موجودی که روح 
دارد و برای رشــد و پرورش آن باید وقت 
صرف کرد و منتظر ماند. همین موضوع 
باعث آرامش و افزایــش روحیه امید به 
زندگی می شــود. بالطبع وقتی در گوشه 
اتاق گلدانی می گذارید یا در باغچه گلی 
کاشته می شود، روح زندگی و روحیه امید 
به زندگی در میان افراد و اعضای خانواده 
افزایش پیــدا می کند. همین موضوع در 
رفتارهای اجتماعی و عادی افراد هم مؤثر 
است. البته این روزها استفاده از گل های 
مصنوعــی باب شــده و بســیاری علت 
اســتفاده از آن را دائمی بودن و بی نیازی 
به مراقبت می دانند. اما جایگاه زیبایی و 
طراوت گل های طبیعــی را نمی توان با 
گل های پالســتیکی مقایسه کرد. حس 
آرامشــی که با تماشای یک گل طبیعی 
درک و حاصل می شود غیرقابل توصیف 
اســت. در واقع، مهم تریــن تفاوت گل 
مصنوعی و طبیعی همین زنده  بودن و داشتن احساس 
است که به کاهش استرس های روزمره کمک می کند.«

به گفته زعیم، این روزها که سبک زندگی به نسبت 
گذشته ماشینی شده است، آشتی با طبیعت و گل  و گیاه 
در خانه های آپارتمانی بیشتر از همیشه مورد نیاز است 
تا بسیاری از خشم ها و ناهنجاری لحظه ای فروکش کند. 

 راه اندازی مجمع خّیران مدرسه ساز 
توســعه و  آبادانی هر کشــوری در گرو توســعه و 

پیشــرفت آموزش  و پرورش آن اســت. بــرای فراهم 
شدن حق برابر تحصیل برای همه دانش آموزان و رفع 
بســیاری از نابرابری ها، به ویژه در مناطق و استان های 
محروم، مجمع خّیران مدرسه ساز به همت تعدادی از 
نیکوکاران از سال 1۳77 شکل گرفت. سید علی زعیم، 
یکی از بانیان شکل گیری این مجمع، در این باره توضیح 
می دهد: »در ســال های اخیر به دلیل کنترل جمعیت 
با افت جمعیت دانش آموزی روبه رو هستیم، اما  زمانی 
ماجرا برعکس بود. جمعیت دانش آموزی زیاد و امکانات 
کم و محدود بود. البته هنوز داریم استان ها و مناطقی 
که در فقر ســرانه امکانات آموزشــی به سر می برند و 
دانش آمــوزان در مدارس کپــری درس می خوانند. در 
ایــن اوضاع بود که در کنار 7  ـ 8 نفر از خّیران تصمیم 
گرفتیم برای رفع مشکالت تحصیلی و ساخت مدارس 
دور هم جمع شــویم. متأسفانه در این سال ها تعدادی 
از ایــن عزیزان، مانند برادران مرحــوم مردانی آذر که 
مدارس زیادی را در منطقه 10 ساختند، مرحوم دکتر 
حافظی، رئیس مجمع خّیــران و مرحوم عدل پرور که 
مدرسه ســازی را در منطقه 10 باب کردند به رحمت 

خدا رفتند.«
به گفته زعیم، خوشبختانه با پیگیری های انجام شده 
و حضــور خیــران، در حال حاضر هر اســتانی مجمع 
خّیران خــودش را به صورت مســتقل دارد و در زمینه 
جذب نیکوکاران فعالیت می کنند تا مشکالت و نیازهای 
آموزشــی به ویژه در مناطق محروم بــرای دانش آموزان 
به واســطه همین کمک های مردمی و پــای  کارآمدن 
خّیران به حداقل برسد. همچنین در این سال ها مدارس 
زیادی به همت خّیران در تهران و شهرستان های محروم 

ساخته شد. 

 یادگاری به نام پدر 
خانــواده زعیم از خانواده های دســت به خیر بودند و 
همیشه برای انجام امور خیریه پیش قدم. مرحوم »حسن 
زعیم« بانی ســاخت 8 مسجد در روستاهای دورافتاده و 
محروم بود. راه اندازی کالس های درس در روستا، ساخت 
حمام، ساخت بیمارستان زعیم در شریف آباد پاکدشت 
ورامین، همچنین دبیرستان زعیم در پاکدشت از جمله 
فعالیت این خیر برای رفع محرومیت زدایی بوده اســت. 
ســید علی زعیم دانش آموخته مکتب همین پدر است 
و در ادامه انجام کارهای خیر، ســال 1۳88 باغ ســابق 
پرورش گل  و گیاه زعیم را برای ساخت مدرسه پسرانه 
وقف می کند. علی زعیم می گوید: »برای زنده نگه داشتن 
نام پدر و همچنیــن هویت باغ میان دانش آموزان، ثلث 
باقی مانده ارث پدر از باغ زعیم را برای مدرسه سازی وقف 
کردم. کارکرد باغ، پرورش بود؛ زمانی پرورش گل  و گیاه 

و امروز جایی برای پرورش انسان و نسلی پویا.«

 برکت کار خیر در زندگی 
بــه عقیده ســید علی زعیــم، کار خیــر، به ویژه 
کارهای عام المنفعه، هرچند که کوچک باشد همیشه 
لذت بخش اســت و انرژی مثبت وصف ناشدنی دارد. او 
در ادامه می گوید: »وظیفه اجتماعی هر فردی ایجاب 
می کند تا برای گره گشــایی از کار خلق خدا و توسعه 
فرهنگ، اگر می تواند، کاری انجام دهد؛ کاری که بتوان 
به واسطه آن به آرامش روحی و حس خوب رسید. این 
کمک، بسته به نیاز مردم، ممکن است متفاوت باشد؛ 
یک جا مدرسه سازی، یک جا تهیه جهیزیه، یک جا هم 
تهیه دارو. گرفتن حس خوب از انجام کار خیر اســت 

که مهم است.«

  تکه دهم پایتخت در انتهای دروازه قزوین که این روزها در حصار بافت فشرده مسکونی با تراکم زیاد جمعیت 
محصور شده است، بازمانده باغ ها و زمین های کشاورزی با صفای سال های نخست سده حاضر است؛ زمین هایی که 
این روزها جز نام و یاد افراد و چهره هایی که با وقف مال و دارایی خود در مسیر کار خیر قدم گذاشتند هیچ نشانی از 
گذشته ندارد. باغ گل مرحوم »سید حسن زعیم« در خیابان حسام الدین یکی از همین زمین ها در همسایگی ماست؛ 
باغی که ســال ها به عنوان یکی از بزرگ ترین قطب های تولید گل وگیاه در تهران محسوب می شد و این گل ها بانی 
بسیاری از اتفاقات خیر در دل زندگی اهالی تهران بودند. باغ گل زعیم به مرور با تغییر سبک زندگی و رشد و توسعه 
بافت مسکونی به پاکدشت ورامین منتقل شد. اما وقتی نیت، کمک به خلق خدا و رضایت او باشد، این جابه جایی هم 
کار باغ گل را تعطیل نمی کند و حتی باعث پرورش گل های ارزشمندتری می شود. زمین باغ گل زعیم از سوی »سید 
علی زعیم«، فرزند مرحوم »سید حسن زعیم«، با نیت زنده ماندن نام پدر، برای مدرسه سازی وقف شد و مدرسه 
زعیم تبدیل به باغ انسان سازی برای توسعه پیشرفت کشور شد. به همین بهانه با »سید علی زعیم« درباره این کار 

خداپسندانه و نوستالژی های پازل دهم پایتخت در روزگار حضور باغ گل گفت وگو کردیم. 

بهاره خسروی

گفت وگو با »سیدعلی زعیم« 
که نام خودش و پدرش برپیشانی چند موقوفه حک شده است

گلفروشیکه
مدرسهسازشد

از پشت بام خانه ما 
سینما و پرده نمایش 

فیلم آن کاماًل 
مشخص بود. تفریح 
تابستانی ما در خانه 

تماشای فیلم های 
سینما خرم بود. 

فیلم های مختلفی در 
این سینما نمایش 
داده می شد. یکی 
از بازیگران مورد 

عالقه ام در کودکی 
که مشتری پرو پا 
قرص فیلم هایش 

بودم چارلی چاپلین 
بود
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صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

در یکی از روزهای نیمه ســرد بهاری راهی کوچه 
شهید زینلی در محله مرتضوی شدیم. کوچه ای که 
این روزها به نسبت سایر همسایگانش حسابی رنگ و 
رخ گرفته است و توجه هر رهگذری را به خود جلب 
می کند. کار رنگ آمیــزی و نصب گلدان ها به همت 
اهالی و با همکاری شــهرداری ناحیه 2 و پیمانکاران 
شهری به پایان رسیده و دیوارهای کوچه با طرح های 
زیبا رنگ آمیزی شده اند. گلدان های خوش آب ورنگ 
با گونه های بهاری روی دیوارها و کنار خانه هرکدام از 
اهالی نصب شده است. »مریم رفیعی نژاد« تسهیلگر 
اجتماعی دفتر توسعه محلی ناحیه 2 و ۳ درباره نحوه 
اجرای طرح کوچه سبز توضیح می دهد: »ایده اجرای 
این طرح را قبل از شــیوع »کووید  ـ 19« در دستور 
کار داشــتیم. حتی چند بار با اهالــی کوچه زینلی 
جلساتی برگزار کردیم. بعد از جلسات، دوره آموزشی 
نگهداشــت شــهر و نگهداری گیاهان را برای اهالی 
کوچه با توزیع بروشــورهای آموزشــی اجرا کردیم. 
در این مدت با حضور در میان اهالی و اعتمادســازی 
درباره اهمیت اجرای طرح و مشارکت آنها در حفظ 
و نگهداشت کوچه صحبت هایی شد. هدف از اجرای 
این طرح بازگرداندن سرســبزی و امنیت به کوچه و 
حفظ امنیت اجتماعی بانوان در ســاعت های تاریکی 

شب بود.«
به گفته این تسهیلگر اجتماعی، اهالی برای اجرای 
طرح مشارکت مطلوبی داشــتند. با نظر آنها بود که 

زینلی تقریبًا کوچه ای بلند 
با چند پســکوچه اســت. 
اهالی،  برای  تاریکی شبانه 
به ویژه بانوان، معضلی بود؛ 
به ویــژه برای افــرادی که 
باید تا انتهــای این کوچه 
پاییز  می رفتند. زمستان و 
همیشــه دل نگــران   تردد 
فرزندانمــان برای رفتن به 
مدرسه بودیم؛ برای خانم ها 
ایــن مشــکل چندبرابــر 
بــود. اما نصــب و افزایش 
چراغ های جدید باعث شد 
تا شب ها کوچه ای روشن و 

دلباز داشته باشیم.«
رعایت مصــرف انرژی و خاموش کــردن به موقع 
چراغ های کوچه از دیگر مواردی اســت که مؤذن به 
آن اشاره دارد: »اجرای طرح با مشارکت اهالی مزایای 
خوبی هم داشــت. همه نسبت به حفظ و نگهداشت 
چهره شهری مسئول هستند. برای مثال، مسئولیت 
مراقبــت از روشــنایی و روشــن و خاموش کــردن 
چراغ های کوچه را همســرم برعهــده دارد. در واقع 
چراغ های کوچه را بی ســبب روشن نمی گذاریم. به 
زمانش در ساعت های آخر شب برای کاهش هزینه ها 

چراغ ها را خاموش می کنیم.«

همدلی همسایه ها برای کوچه زیبا 
مشــارکت و حس مســئولیت پذیری اهالی برای 
حفظ و نگهداشت کوچه بعد از بهسازی و زیباسازی 
آن مهم ترین دستاوردی طرح کوچه سبز برای اهالی 
کوچه زینلی بود. »فاطمه رستگار )زینلی(« با اشاره 
به این موضوع می گوید: »شــهید زینلی، پسرعموی 
همسرم بود. سال 1۳59 بود که ما ساکن این کوچه 
شدیم. خانه ما دومین خانه آپارتمانی کوچه محسوب 
می شد. سال های اول سکونت ما همه اهالی همدیگر 
را می شناختند و مثل یک خانواده در کنار هم زندگی 

عملیات زیرســازی برای نصــب گلدان ها در داخل 
کوچه اجرا شد. برای طراحی دیوارها از جداره سنگ 
و سیمان اســتفاده شد تا چهره کوچه زیبا و آراسته 

شود. 

کوچه بهشت 
گلدان های رنگارنگ با گونه های مختلف بهاری حال 
و هوای کوچه زینلی را حسابی تغییر داده است. البته 
به گفته »صغری یارمحمدی« از اهالی قدیمی کوچه، 
حضور و همدلی همســایه ها در کنار هم بیش از هر 
چیزی باعث زنده شــدن روح طراوت و شادابی شده 
است. او در ادامه می گوید: »۳0 سال است که در این 
کوچه زندگی می کنم. قدیم ها خانه ها بیشتر از دوطبقه 
نبودند و اغلب حیاط و باغچه داشتند. اما به  مرور زمان 
با جا به جایی همســایه ها و آپارتمان سازی های انجام 
شده همســایه های جدید آمدند و تقریبًا همه غریبه 
شــدیم. کوچه هم اوضاع جالبی نداشــت. دیوارهای 
آجری و رنگ ورورفته و کثیف حســابی اسباب نازیبا 
شدن کوچه را فراهم کرده بود، اما با اجرای طرح اینجا 

شبیه بهشت شده است.«
یارمحمدی با ابراز خرسندی از نصب گلدان های 
رنگارنگ داخل کوچه ادامه می دهد: »نصب گلدان ها 
پیشــنهاد اهالی بود. ترجیح دادیم با توجه به آمدن 
فصل بهار گلدان ها رنگارنگ باشد. اما برای فصل های 
بعدی قرار شــده از گل های مقاوم تری استفاده شود. 
همه همسایه ها مســئولیت آبیاری گل ها را به نوبت 
برعهده گرفتیم و مراقب هســتیم تا کســی به آنها 

آسیب نرساند.«

صرفه جویی در مصرف منابع انرژی
تاریکی و نبود نور کافی یکی از مهم ترین مشکالت 
اهالی کوچه زینلی قبل از اجرای طرح بود. این مشکل 
با نصب چراغ هــای جدید و تأمین 
روشنایی حل شــد. »باران مؤذن« 
از دیگر اهالی کوچه زینلی با اشاره 
به این موضــوع می گوید: »کوچه 

می کردیم. اما به  مرور که همسایه ها جا به جا شدند و 
همسایه های جدید جایگزین آنها شدند، کم کم حلقه 
صمیمیت ها کمرنگ شــد. به نحوی که گویا بیشتر 
به  جای سکونت در یک کوچه در یک سلول زندگی 
می کردیم. اما به مدد اجرای این طرح باز هم دور هم 
جمع شدیم. همســایه های قدیمی و جدید در کنار 
هم به فکر   آبادانی، سرسبزی و رفع مشکالت کوچه 
افتادند. هرکدام گوشه ای از کار را گرفتیم. این اتفاق 
خوبی است که در طرح کوچه سبز برای اهالی افتاد.«

پاگیر کوچه شدیم 
»ایــن روزها کوچه چهره ای زیبــا به خود گرفته 
اســت. دائمًا مراقــب حفظ زیبایی آن هســتیم. از 
پنجره بیرون را تماشــا می کنم. یــا در زمان گذر از 
کوچه مراقبم کسی در کوچه زباله نریزد.« »  مرضیه 
چتردوز « از اهالی کوچه زینلی این را می گوید و ادامه 
می دهد: »پاگیر کوچه شــدیم. به نحوی که دوست 
دارم امســال هم در همین کوچه زیبا همراه خانواده 
زندگی کنم. کوچه ای که با جان  و دل برای زیباسازی 

آن در کنار همسایه ها تالش کردیم.«

کوچه شهید »زینلی« بهار متفاوتی را تجربه می کند

ایجاد حس تعلق خاطر اینکوچهرنگگلگرفت
محلی 

یکــی از انگیزه هــای زنــده شــدن روحیه 
مشــارکت طلبی، ایجاد حس تعلق خاطر است؛ 
حســی که می تواند باعث مســئولیت پذیری و 
افزایش قوه خالقیت و ابتکار شــود. در گذشته، 
مردم نســبت به محله ســکونت و بســیاری از 
مســائل شــهری و اجتماعی حس تعلق خاطر 
بیشتری داشتند. »ســعید قلیچ خانی« شهردار 
ناحیه 2، با اشــاره به این موضوع و زنده کردن 
حس تعلق خاطر محلی برای مشارکت در حفظ 
محلــه و کوچه ای کــه در آن زندگی می کنند، 
ادامه می دهد: »تحــول در حال و هوای کوچه 
باعث دلگرمی اهالی آن می شود. به همین دلیل، 
تصمیــم گرفتیم تا در این طــرح از ظرفیت ها 
و حمایت اهالی، برای ســرزنده شــدن کوچه 
شهید زینلی استفاده شود. همین موضوع باعث 
می شود تا عالوه بر زیبایی چهره شهری، اهالی 
حتــی در حفظ امنیت اجتماعی محله خود هم 
سهیم باشند و مانند گذشته بسیاری از مشکالت 

با ریش سفیدی معتمدان محلی حل شود.«

کوچه ها هم مانند راهــرو ورودی هر خانه، نقش مهمی 
در ایجــاد افزایش روحیه نشــاط و شــادی و آرامش روانی 
شهروندان دارد. اهالی هر کوچه باید برای حفظ و زیباسازی 
آنها تالش کنند و حس مســئولیت پذیری داشــته باشند. 
»غزاله پاکدل« کارشناس شهری دفتر توسعه محلی ناحیه 2 
و ۳، با بیان این مطلب می گوید: »مهم ترین هدف از اجرای 
طرح کوچه ســبز بازگشــت روح زندگی به فضای کالبدی 
شهری بود. به همین دلیل سعی شد با استفاده از نظر اهالی 

و اجرای برنامه های آموزشــی در قالب آشنایی با نگهداشت 
چهره شــهری طرح کوچه سبز اجرا شــود. در این طرح با 
اســتفاده از کاهگل دیوار، کوچه بهسازی و روی آن نقاشی 
دیواری انجام شد. مردم در دوره های آموزشی یاد گرفتند که 
باید از کوچه ها به عنوان ورودی محله زندگی شــان حفاظت 
کنند. این طرح اگر در همه کوچه ها توسعه پیدا کند، قطعًا 
تأثیر روشنی بر تغییر فضای شهر و زیباسازی خواهد داشت 

و حتی در رفتار شهروندی نیز نقش مثبت دارد.«

حفظ روح 
سرزندگی 

 قدیم ها حال و هــوای کوچه و نظافت و رفت   و  
روب آن به  اندازه حیــاط خانه ها برای اهالی هر 
کوچه مهم بود. کافی بود ســال نو یا مناســبتی 
مذهبی پیش رو باشــد، این اهل کوچه بودند که 
در چیدن گلدان تا شست وشــوی در و دیوار و 
فرش کردن آن پیشقدم  شــوند. در واقع، حس 
تعلق خاطر محلــی و اهمیت به محله و جایی که 
مشارکت پذیری  روحیه  می کردند،  زندگی  آن  در 
در فعالیت های اجتماعی را میان آنها زنده می کرد. 
موضوعی که این روزها در گرد و غبار تغییر سبک 
زندگی رو به فراموشی است. به همین بهانه، برای 
احیای سنت های زیبای همسایه داری در گذشته و 
ایجاد حس تعلق خاطر محلی و نگهداشت فضاهای 
شــهری، »طرح کوچه ســبز« در کوچه »شهید 
زینلی« از سوی معاونت خدمات شهری تکه دهم 
با همکاری دفتر  ناحیه 2،  پایتخت، شــهرداری 
توسعه محلی نواحی 2 و 3، در محله مرتضوی اجرا 
شد. در این گزارش سری به کوچه زینلی زدیم و با 

اهالی درباره این طرح گفت وگو کردیم. 

 بهار 1400 از راه رســید و همچنان فرهنگسراها با 
وجود جوالن ویروس کرونا اغلــب برنامه های خود 
را به صورت غیرحضــوری و از طریق فضای مجازی 
ادامــه می دهند. از اول فروردیــن کانون های فعال 
فرهنگســرای سرو و فرهنگســرای خانواده بیکار 
ننشستند و با توجه به اینکه نوروز امسال مصادف با 
ماه رجب و اعیاد شعبانیه است، برنامه های متنوعی 
برای شهروندان در نظر گرفتند. عالوه بر برنامه هایی 
که در نوروز برگزار کردنــد، برنامه های متنوعی هم 
در طول ســال تدارک دیده اند. این برنامه ها اصواًل 
شامل پادکست های مناسبتی، جشنواره های متنوع، 
و...  نویسندگی  و  برنامه های طنز، مسابقه گویندگی 
است. با برخی از دبیران کانون های این دو فرهنگسرا 
صحبت کردیــم و چگونگی اجرای این برنامه ها را از 

آنها جویا شدیم.

بهاره خسروی

برنامه های فرهنگسراهای مرکز تهران در سال جدید چیست؟

دستپُرفرهنگسراهادرفضایمجازی

تأسیس رادیو اینترنتی ریحانه 
یکی از کانون های فعال فرهنگسرای سرو، کانون ریحانه 
اســت که با توجه به رســالت خود در حوزه اجتماعی  ـ 
فرهنگی سیاســت هایی را در بخش رسانه ای پایه گذاری 
کرده و برنامه هایی را برای سال 1400 در نظر گرفته است. 
به گفته دبیر کانون ریحانه، تأســیس رادیو اینترنتی 
یکی از برنامه هایی اســت که در بهار امسال کلید خورد. 
»انسیه روستایی« می گوید: »این رادیو برنامه های مختلف 
فرهنگی و علمی را به صورت فایل صوتی و پادکست های 
رادیویــی بــرای مخاطبان پخش می کند و با اســتقبال 

چشمگیر مخاطبان مواجه شده است.«
 برنامه دیگر، برگزاری مسابقات 
اجرا و گویندگی برای عالقه مندان 
به این رشته هاســت کــه با ادامه 
داشــتن همه گیــری به صــورت 

غیرحضوری انجام می شود. 
این روزها با پاندمی کرونا اکثر 
شــهروندان، به خصوص جوان ها، 
بیشــتر وقت خــود را در فضای 
مجــازی می گذراننــد و با تولید 

محتــوا و انتشــار آن اوقات فراغت خــود را پر می کنند. 
روســتایی می گوید: »شورای سیاستگذاری کانون ریحانه 
برای عالقه مندان به حوزه تولید محتوا و آموزش آنها برای 
تولید محتواهای تأثیرگذار، کالس هایــی را برگزار کرده 

است و این روند را در سال جدید ادامه می دهد.« 
دبیر کانــون ریحانه با اشــاره به دیگــر فعالیت های 
پیش بینی شده ادامه می دهد: »اجرای دوره های فن بیان 
و گویندگــی و دوره هــای ژورنالیســت رادیویی از دیگر 
فعالیت هایی است که با توجه به پروتکل های بهداشتی در 

حال انجام است.«

فعالیت های کانون هنری ویدار 
یکی دیگر از کانون های فعال در فرهنگســرای سرو، 
کانون هنری ویدار اســت که »شهرام صدیق« دبیری آن 

را برعهده دارد. 
او هــم درباره برنامه های کانون ویــدار در بهار 1400 
می گوید: »ســعی کردیم، با توجه به کرونا و خانه نشینی 

مردم، با برگزاری برنامه های طنز 
حال و هــوای خانواده ها را عوض 
کنیــم. برنامه طنز »شــکرپنیر« 
هم به پیشنهاد فرهنگسرای سرو 
آماده شد. در این برنامه آیتم هایی 
رادیویــی،  نمایــش  جملــه  از 
گزارش، گفت و گو با کارشــناس، 
داستان خوانی و دکلمه با ماهیت 

و دوره های بهاره خود را در قالب تولید محتوای آموزشی 
یا مناسبتی به صورت مجازی برگزار می کند و در صورت 
ادامه رونــد فعالیت های آموزشــی و فرهنگی به صورت 

مجازی این روند در سال 1400 ادامه دارد. 
»شیوا مقدم« رئیس فرهنگسرای خانواده، در این باره 
می گوید: »فتوکلیپ »احوال نو، ســال نو« از برنامه هایی 
است که در روزهای آغاز ســال نو در فضای مجازی این 
مرکز انتشــار یافت. در این فتوکلیپ نکته های شاد برای 

ایجاد انگیزه در سال جدید منتشر  شد.« 
او ادامه می دهد: »از آنجا که ازدواج در سالمت روحی 
و روانی جوانان نقش مؤثری دارد، فرهنگســرای خانواده 

در موشــن گرافی »چــراغ خانه« 
این موضوع مهم را بررســی کرده 

است.«
به  این روزها که دسترســی 
با وجود  مراکز مشــاوره کودک 
فرهنگسرای  است،  دشوار  کرونا 
خانواده سعی کرده برای والدین 
با برخی  تا  امکانی فراهم کنــد 
نــکات در زمینه پرورش کودک 
از طریق فضای مجازی این مرکز 

آشنا شــوند. مقدم در این باره توضیح می دهد: »رعایت 
نکات حســاس در تربیت فرزند نقشی حیاتی در رشد 
و شــکوفایی آنها دارد و نحوه رفتار والدین در کودکی، 
اساس شکل گیری شــخصیت فرزندان در آینده است. 
در موشــن تایپ »نوِردیده«، با بهره گیری از ســخنان 
کارشناســان مطرح در برنامه، نــکات مفید در زمینه 
اصول مهــارت تربیت فرزند برای گســترش آرامش و 
مهربانی در روابط فردی، اجتماعی و خانواده در فضای 

مجازی منتشر می شود.« 
رئیس فرهنگسرای خانواده با اشاره به اینکه در شرایط 
فعلی، با وجود کرونا، ارتقای ســطح ســالمت جامعه از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت، می گوید: »در کانون طب 
ســنتی همچون ســال قبل اصول صحیح سبک زندگی 
ســالم در فضای مجازی آموزش داده می شود. البته اگر 
محدودیت های کرونایی رفع شــود همانند گذشــته این 
کالس ها به صــورت حضوری با حضور »مژده ارجمندی« 

برگزار می شود.« 
به گفتــه او، کانون مذهبی »بر ســتیغ چکاد« که از 
کانون های فعال فرهنگسرای خانواده است هم مانند سال 
گذشــته در مناسبت ها و مراسم  و اعیاد مذهبی با انتشار 
ویدئو کلیپ ســعی می کند تا برنامه های خود را به صورت 
مجازی برگزار کند. برنامه هایی که در روز »جشــن نیمه 
شعبان« در فضای مجازی برگزار شد از نمونه های فعالیت 

کانون بر ستیغ چکاد بود. 

طنز برای اجرا و پخش آماده شدند.« 
جشنواره هنری گویندگی از برنامه های ویدار است. مسابقه 
گویندگی و نویســندگی به همراه نمایشنامه خوانی از دیگر 
بخش های جشنواره اســت. بعد از داوری آثار به برگزیدگان 
جوایزی اهدا می شــود. عالوه بر این جشــنواره، هنرجویان 
عالقه  مند طی امسال در کارگاه های آموزش گویندگی، فنونی 
از جمله پرورش صدا، فن بیــان، پرورش حس، مجریگری، 

ارتباطات مؤثر، میکس و تدوین را هم می آموزند. 
از آنجا که کتاب موجب افزایش قدرت ذهنی در افراد 
می شود، کانون ویدار نســبت به تولید کتاب های صوتی 
برای کــودکان و  نوجوانان و بزرگســاالن هم اقدام کرده 
اســت. صدیق می گوید: »عالوه بــر کتاب های صوتی، با 
تهیه پادکست، به خصوص در اعیاد شعبانیه و مناسب های 

مختلفی که در طول سال داریم، فعالیت می کنیم.«

انتشار فتوکلیپ »احوال نو، سال نو«
فرهنگسرای خانواده هم با شیوع این ویروس، آموزش ها 

»فاطمه مصیبی« که یک 
فرزند خردسال دارد، به گفته 
خودش، از مدت ها قبل پای 

ثابت موشن گرافی »نوِردیده« 
است. او می گوید: »یکی  ـ دو 
سال است که صفحه مجازی 
فرهنگسرای خانواده را دنبال 
می کنم. قبل از شیوع کرونا با 

توجه به اینکه یک مادر کارمند 
بودم و زمانی برای مطالعه کتاب 
نداشتم، »نوِردیده« را زمانی که 

در اتوبوس یا تاکسی بودم، در 
اینستاگرام دنبال می کردم.«

او ادامه می دهد: »در ایام عید 
هم فرهنگسرای خانواده و 

تهیه کنندگان این موشن گرافی 
همچنان فعالیت داشتند و 

با پست های آموزشی و ارائه 
نکات مفید اطالعات خوبی به 

مخاطب می دادند. البته انتقادی 
هم به این برنامه دارم: بهتر بود 
برای پرورش و تربیت فرزندان 

نوجوان هم در موشن گرافی 
»نوِردیده« نکاتی مطرح شود و 

فقط مختص کودکان نباشد.«

»محمدرضا کرباسی« یکی از 
طرفداران برنامه »شکرپنیر« 

است. او می گوید: »گوش دادن 
به این برنامه مرا به خاطرات 
دهه 70 و برنامه صبح جمعه 

با شما می برد. یادم هست 
که صبح های جمعه به شوق 

شنیدن این برنامه بیدار 
می شدم. شکرپنیر هم با همان 

زبان طنز گویندگانش در 
نوروز لبخند را به لب مخاطب 

می آورد.« 
این جوان ادامه می دهد: »با 
توجه به دوران خانه نشینی 

اجباری در نوروز 1400، تهیه 
چنین برنامه ای با همت رادیو 

جوان و گروه ویدار لحظات 
خوشی را برایم رقم زد. 

امیدوارم تهیه کنندگان این 
برنامه رادیویی در سال جدید 
هم حداقل هفته ای یکبار این 

برنامه را در فضای مجازی 
منتشر کنند. هنوز جای چنین 

برنامه هایی در رادیو خالی 
است.«

مردم 
چه می گویند؟

انسیه روستایی
دبیر کانون ریحانه

شیوا مقدم
رئیس فرهنگسرای 

خانواده

شهرام صدیق
دبیر کانون ویدار

معصومه حق جو
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

خبر کوتاه

آموزش

درخت آرزوها

این روزهــا که به ماه مبــارک رمضان نزدیک 
می شــویم، بهترین فرصت برای انجام عبادات 
معنوی و کمک به نیازمندان فراهم اســت. به همین 
بهانــه، برنامه »درخت آرزو« در فرهنگســرای عطار 
نیشابوری اجرا می شــود. این برنامه با هدف برآورده 
کردن آرزوهای کودکان نیازمند در قالب کمک های 
مؤمنانه تدارک  دیده  شــده و شهروندان و افراد خّیر 
بــرای شــرکت در ایــن کار خداپســندانه تــا 8 
اردیبهشــت ماه، همزمــان بــا میــالد امام حســن 
مجتبی)ع(، فرصت شــرکت دارنــد. عالقه مندان و 
خّیــران برای کســب اطالعات بیشــتر می توانند با 
 0902۳549968 یــا   551۳5561 شــماره های 

فرهنگسرای عطار نیشابوری تماس بگیرند. 

دوره های تخصصی فناوری اطالعات
به دومین بهار کرونایی رســیدیم و باز هم باید 
طبــق قاعده پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
کنیم و در صورت امــکان در خانه بمانیم. برای این 
خانه نشینی، فرهنگسرای فناوری اطالعات با برپایی 
دوره های آموزشی مجازی به کمکمان آمده است. این 
دوره های تخصصی شــامل مهارت هــای هفت گانه 
)ICDL(، اینترنت، تایپ ســریع، گرافیک، سخت افزار 
مقدماتی و پیشــرفته، نرم افزارهای فنی و مهندسی، 
برنامه نویسی و پایگاه داده، لینوکس، مهندسی شبکه، 
سیســکو، رباتیک، دوره تخصصی فالی )آشــنایی با 
تکنیک صداسازی و صداگذاری در فیلم های سینمایی 
و تئاتر( و گرافیک خالق است. عالقه مندان به آشنایی 
با علوم و فنــاوری روز می توانند در خانه بمانند و از 
مزایای آموزشی این دوره ها بهره مند شوند. همچنین 
 edu. نشــانی  بــه  می توانیــد،  ثبت نــام  بــرای 

farhangihonari.ir مراجعه کنید. 

هویتپیشخوانپیشخوان

نجات معجزه آسا از نهر آب محله سلیمانی 
برای اهالی محله سلیمانی که این روزها در خانه های آپارتمانی و در حصار کمبود سرانه فضای 
سبز محصور شده اند اینکه روزی بیشتر خانه ها، کوچه ها و خیابان های محله زمین های کشاورزی و 
نهرهای روان و پرآب بود تصوری دور از ذهن است. اما اصل ماجرا چنین بود و حتی این نهرهای 
روان گاهی اوقات اتفاقات تلخ و شیرینی را هم برای اهالی رقم  زده است. »فاطمه ربیعی«، از اهالی 
قدیمی محله ســلیمانی، از ماجرای جالب نجات معجزه آسای کودکی در نهر آب و تالش همدالنه 
اهالی تعریف می کند: »وقتی خانواده همسرم به محله سلیمانی آمدند تعداد خانه ها به سختی به 4 
باب می رسید. آن زمان، به هر بخش محله که چشم می انداختی پر از نهرها و جوی های آب روان 
بود. چند خانه آن طرف تر از ما، خانه ای بود که در آن مراسم دعا و زیارت و ختم قرآن برگزار می شد. 
روزی یکی از همین خانم های همسایه کودک خردسالش را در خانه تنها می گذارد و برای شرکت 
در مراسم ختم قرآن می رود و زمان بازگشت به خانه متوجه فروریختن دیوار و افتادن فرزندش در 
نهر آب می شود. آن موقع اداره شهرداری منطقه ما روبه روی دخانیات قرار داشت و ما جزء منطقه 
4 شهری محسوب می شدیم. اکیپ شهرداری همزمان با شهردار وقت، »حاج افضلی«، برای نجات 
کودک در صحنه حاضر می شوند و پس از چند ساعت تالش بی نتیجه، قصد ترک محل را می کنند. 
اما خانواده کودک، به ویژه پدرش، از این جســت وجو راضی نبودند و پدر کودک در مقابل ماشین 
شهردار می خوابد و مانع حرکت آنها می شود. در این وضع، تیم شهرداری دوباره اقدام به جست وجو 
می کنند و ســرانجام کودک نجات پیدا می کند.« به گفته ربیعی، در این واقعه و ماجراهایی شبیه 
به آن که در محله کم هم نبود، آنقدر ارتباطات و نگرانی ها یک رنگ بود که کسی خودش را از فرد 
حادثه دیده جدا نمی دانســت؛ موضوعی که این روزها نظیر آن در روابط اجتماعی و همسایگی هر 

روز کمرنگ تر می شود. 

ساخت گل سینه 
مهم ترین حســن هنرها و کسب  و 
کارهای خانگــی درآمدزایی با کمترین 
هزینه است. اگر در این روزهای کرونایی 
مجبور به خانه نشــینی شده اید و دنبال 
کمک به امور اقتصادی خانواده هستید، 
شــاید آموزش این شــماره به دردتان 
بخورد. برای این بخــش هنر در خانه، 
»وحیده ابوالحســنی« مربی کارآفرینی 
سرای محله سلسبیل، ساخت گل سینه 
را آموزش می دهد. هنری که با یادگیری 
آن می توانید هم یک کار خوب خانگی 
را آمــوزش ببینیــد و هم بــا هدیه ای 
مقرون به صرفه به دوســتان و عزیزانتان 

دل آنها را شاد کنید. 

ابزار مورد نیاز
• کمی پولک و مروارید ریز و مروارید 

اشکی شکل
• ملیله شکسته طالیی 

• سرمه طالیی 
• نمد و نخ و سوزن و قیچی و کارگاه 

گل دوزی 
• سنجاق قفلی 
• چسب حرارتی

نحوه کار
1( طــرح مــورد نظــر را روی نمد 

طراحی کنید. 
2( طــرح مورد نظــر را روی کارگاه 
گل دوزی ثابــت کنید تــا کار راحت تر 
انجام شــود. البته از تــور هم می توانید 
استفاده کنید. برای اینکه کار محکم تر 
داخل کارگاه گل دوزی قرار بگیرد از نمد 

استفاده کنید. 
۳(وقتی نمد روی کارگاه ثابت شــد، 
با نخ نامریی سرمه را دورکار، دوردوزی 

کنید. 
کار  وســط  دوردوزی،  از  بعــد   )4
مرواریدهای اشکی شــکل و دایره را در 
مرکز کار قرار دهیــد. بعد پولک ها را با 
فاصلــه کمی که جــای خالی هم دیده 

نشود، بدوزید. 
5( بــه مرحله پاییــن گلبرگ ها که 
رسیدید از مروارید ریز استفاده کنید. این 
بستگی به سلیقه دارد؛ می توانید کار را با 
پولک، مروارید و ملیله شکسته بدوزید. 
البته از مروارید ریز هم می توانید استفاده 

کنید. 
6( ملیله ها را کنار طرح بدوزید. بعد 
از اینکه همه فضاهای خالی طرح پر شد، 
نخ را محکم کنید و طــرح را از کارگاه 

پیاده کنید. 
7(دورکار را قیچی کنید و با مروارید 
پالســتیکی ریز دور کار را پشت  سر هم 

بدوزید. 
8(در پایان کار هم ســنجاق قفلی را 
با چســب حرارتی یا نخ و سوزن به کار 

بدوزید. 

هنر در خانه

کتابخوانی

یک عاشقانه آرام
نام »نادر ابراهیمی« یادآور عاشقانه هاست. 

قلم این نویسنده نامی معاصر، کاغذ را 
عاشق می کند، چه برسد به مخاطبان پرشوری 

که برای خواندن گل واژه های شیرین این 
نویسنده، کتاب را زمین نمی گذارند. »فاطمه 

تیموری«، رئیس کتابخانه فرهنگسرای خانواده، 
برای عالقه مندان به آثار نادر ابراهیمی کتاب 

»یک عاشقانه آرام« را پیشنهاد می دهد. مطالعه 
آن به عنوان یک کتاب جذاب آموزنده به تمام 
کسانی که دوست دارند تعاشقانه آرامی را در 

زندگی خود تجربه کنند، پیشنهاد می شود. این 
کتاب نخستین  بار در سال 1374 در تهران 

توسط نشر روزبهان منتشر شد و در بهار سال 
1397 در لیست پرفروش ترین کتاب ها قرار 

گرفت. 

بهاره خسروی

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

معصومه حق جو / فرزین شیرزادی

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

فائزه توکلی
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آموزش تجوید تخصصی و کاربردی قرآن 
به ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، نزدیک می شویم. در این روزها و لحظه های ملکوتی عبادت 
و دعا، اگر عالقه مند به مطالعه صحیح قرآن و آشنایی با اصول فنی تالوت آن هستید، شرکت در 
دوره های تجوید تخصصی و کاربردی قرآن در فرهنگســرای قرآن را پیشنهاد می دهیم. به گفته 
»لیال اکبری«، مسئول روابط عمومی فرهنگسرای قرآن، این دوره به صورت مجازی ویژه خواهران 
با تدریس اســتاد و داور ممتاز کشور »محبوبه کاتب« برگزار می شود.  همچنین آشنایی با اصول 
و قواعد قرائت، آشــنایی با کلمات دارای شــرایط خاص، فصاحت و پرهیز از روش های نادرست 
در تالوت از مهم ترین سرفصل های آموزشــی این دوره های مجازی است که اکبری به آن اشاره 
می کند.  این دوره های آموزشــی یکشنبه ها در سامانه آموزش آنالین فرهنگسرای قرآن با عنوان 
»قرآن لند« در دسترس عالقه مندان قرار می گیرد. شهروندان برای نامنویسی می توانند به سایت 

https://quranland. net مراجعه کنند و یا با شماره 55781155 تماس بگیرند. 

رویداد فرهنگی

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 مدیر مسئول: نیلوفر قدیری

 سردبیر: مهدی  علیپور


