
داستان یک محله؛ از روستایی 
خوش آب وهوا تا برج های پرزرق و برق

مازندرانی ها 
در قلعه ولنجک

تا قبل از انقاب اســامی، ولنجک خیابان طویلی بود که دو طرفش زمین های 
کشاورزی به چشم می خورد و به دانشگاه شهید بهشتی کنونی منتهی می شد. 
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شمال  شهری  مدیریت  تاش 
تهران فراهــم کردن محیطی 
مناسب در میدان تجریش و پیرامون 
امامزاده صالح)ع(،  آســتان مقدس 
افزایش زیبایی بصــری محدوده و 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در 
فضاهای عمومی است. »سید حمید 
موسوی« در دیدار با حجت االسام 
بی آزار تهرانی تولیت آستان مقدس 
امامزاده صالح)ع( با بیان این مطلب 
پیــاده راه  ســاخت  »کلنگ  افزود: 
قدمگاه صالحیه به زودی در حدفاصل 

میدان هــای قدس و تجریش بر زمین خواهد خــورد و در این زمینه با 
همکاری نیروی انتظامی ســدمعبر محدوده ســاماندهی خواهد شد تا 
محیط پیرامون حرم و محله با اصالت و قدیمی تجریش در شــمیران به 
جایگاه و شــأن واقعی خود نزدیک تر شود.« شهردار منطقه یک گفت: 
»زیباســازی، تأمین فضای ســبز، نصب المان های مذهبی و تاریخی، 
ســاماندهی ترافیک محدوده با طرح های ترافیکی مانند تعریض خیابان 

حمید و جابه جایی پایانه اتوبوسرانی 
از جمله طرح هایی اســت که طی 
این  برای  مطالعات صورت گرفتــه 
محدوده تدوین شده و به تدریج به 
اجرا گذاشــته می شود.« موسوی از 
جمع آوری پایانــه تجریش گفت و 
افزود: »همســو با طرح ساماندهی 
پایانه جمع آوری  میدان تجریــش، 
خواهد شد و اتوبوس های این پایانه 
به  ایســتگاه ها  در  به صورت گذری 
سوار و پیاده کردن مسافران خواهند 
پرداخت. اجــرای خیابان کامل در 
خیابان شهرداری در حال انجام است.« این جلسه با حضور سید مهدی 
ســاداتی فرماندار شمیرانات، سرهنگ کالوسی ســرکانتر یکم پلیس 
پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، سید حسن میرکریمی رئیس 
اداره اوقاف شمیرانات و جمعی از مدیران این دستگاه ها برای تبادل نظر 
و ارائه دیدگاه ها برای مناسب تر اجرا شدن طرح های توسعه ای مطرح در 

ساخت پیاده راه قدمگاه صالحیه برگزار شد. 

تیتر یک

حد فاصل میدان های قدس و تجریش پیاده راه قدمگاه صالحیه می شود

عضو گروه نمایشی فرهنگسرای فشم شوید
مؤسســه فرهنگی، هنری قصران با همکاری فرهنگســرای فشــم بــرای بهره گیری از 
هنرمنــدان و هنردوســتان عرصه نمایش این منطقه فراخوان تشــکیل گروه نمایشــی را 
منتشــر کرد. »مریم صالحی« مدیر فرهنگسرای فشم با بیان این خبر گفت: »این مؤسسه 
فرهنگی، هنری در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های هنری منطقه در عرصه نویسندگی، 
کارگردانــی، بازیگری و تدوین یک گروه نمایشــی را ایجاد کند و با تقویت اســتعدادهای 
نمایشی گامی مهم در عرصه این هنر کهن بردارد.« او افزود: »عاقه مندان بدون محدودیت 
سنی با رعایت پروتکل های بهداشــتی می توانند بعد از محدودیت های شرایط کرونایی در 
کارگاه های تمرینی ثبت نام کنند.« افراد برای کســب اطاعات بیشــتر می توانند از طریق 

نشانی اینستاگرام ghasrann@ پیگیر شوند. 

تزیین میدان ها و بوستان ها با شکفتن 10هزار گل الله
میدان ها و بوســتان های منطقه2 با 10هزار پیاز گل 
الله زیباســازی و مزین شــد. »علی اکبر کریمی پور« 
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه2 
با بیان اینکه ایجاد فضایی رنگین و پرنشــاط همزمان 
با بهار 1400 از اولویت های مدیریت شــهری منطقه به 
شــمار می آید گفت: »در همین زمینه همزمان با آغاز 
فصل بهار، بیش از 10 هزار پیاز الله با رنگ و اشــکال 
متنوع در میادین و بوستان های منطقه، کاشته و منظر 
منطقه دیدنی و زیبا شــد.« عمر گل های الله تا اواخر 
اردیبهشت ماه است و پس از آن گل های فصلی جایگزین الله ها می شود. او افزود: »با هدف 
افزایش نشــاط فضای شهری و آراستگی بصری و همسو با اجرای عملیات زیباسازی مناظر 
شــهری، 30 نقطه از بزرگراه ها و بوستان های منطقه با کاشت رنگ های مختلف از گل های 

فصلی بنفشه، میناچمنی و شب بو فرش شد.«

چهره
»محمدرضا چیذری« 

هنرمند صنایع دستی: 
مسئوالن،  بانی برپایی 

بازارچه های محلی شوند

یادداشت

برچسب نزنیم!
متأســفانه در همه جای دنیا با بحث انگ یا 
اســتیگما درمورد بیماری های واگیردار مواجه 
هستیم. فردی که فشارخون باال یا درد مفاصل 
دارد سرزنش نمی شود اما بسیار دیده شده اگر 
فردی کــه اچ.آی.وی مثبت اســت یا مبتا به 
بیماری جذام یا ســل شده به دلیل ابتا به این 
بیماری ها مورد سرزنش قرار می گیرد و از نگاه 
دیگران به دلیل ابتا بــه این بیماری ها مقصر 

شناخته می شود. 
یکی از کارهایی که سازمان بهداشت جهانی 
و یونســکو تأکید کرده اند که باید به طور جدی 
از آن دوری کرد این اســت که مراقب باشید به 
کسی که بیماری کرونا دارد انگ نزنید. متأسفانه 
برخی بیمــاران از رفتار اطرافیــان گله دارند و 
می گویند اطرافیان به چشم آدم ناهنجار به آنها 
نــگاه می کنند. دقت کنیم فــردی که به کرونا 
مبتا شــده به دلیل ترس از مرگ یا پیشرفت 
بیماری، استرس زیادی دارد. بنابراین در مرحله 
نخست به کسی انگ و برچسب نزنیم. چون او 
هیچ تقصیری نداشته به جز اینکه با آدم دیگری 
که تعهد کافی نداشته تماس پیدا کرده و ویروس 
به او ســرایت کرده است. حتی اگر خودش هم 
مسائل بهداشتی را رعایت نکرده دلیل نمی شود 
که در این موقعیت او را ســرزنش کنیم. زیرا او 
دائم خود را سرزنش می کند. وقتی دیگران هم 
بیمار را سرزنش می کنند شــرایط روحی او را 
بدتر می کنند و وقتی فردی روحیه خود را ببازد 
آسیب بیشتری خواهد دید. اما اگر روحیه خود را 
حفظ کند می تواند با مشکات ناشی از بیماری 

راحت تر کنار آید. 
مهم ترین موضوع در بیماری کرونا ســرعت 
انتقال ویروس و سرایت به دیگران است. بپذیریم 
که خطر مرگ در اثر کرونا از اغلب بیماری های 
دیگر مانند مننژیت یا هاری و... کمتر است اما 
وقتی تعداد مبتایان در جمعیت میلیونی قرار 
می گیرند همان درصد ناچیز عدد بزرگی می شود. 
 ویروس کرونا به ســادگی منتقل می شود و 
می توان با زدن ماسک، فاصله گذاری اجتماعی 
و پرهیــز از حضور در اماکن شــلوغ و... از ابتا 
به آن پیشــگیری کرد. اما اگر مبتا شــدیم با 
مصــرف مایعات فراوان و اســتراحت و مصرف 
داروهایی که پزشــک تجویز می کند، می توانیم 
بدون اســترس و نگرانی دوره بیماری را سپری 
کنیم. اکثرافرادی که بیماری زمینه ای و سن باال 
ندارند طی دوره کوتاهی بهبود حاصل می کنند. 
بنابراین دچار استرس نشوید و به افراد مبتا این 
اطمینان را بدهید که کرونا از بیماری های دیگر 
خوش خیم تر است و عارضه کمتری دارد. ترس 
از بیماری کرونا به دلیل کشندگی خیلی باالیش 
بودنش نیست بلکه به دلیل واگیردار بودن خیلی 
زیاد آن اســت. بنابراین هر شخصی باید مراقب 
باشــد و توصیه های بهداشتی را با دقت رعایت 
کند که آلوده نشــود. اگر بــه هر دلیل به کرونا 
مبتا شــدیم وظیفه اجتماعی ما این است که 
اواًل از سامت خود محافظت کنیم و ثانیَا مراقب 
باشیم که بیماری را به اعضای خانواده، همسایه، 
همــکار و افرادی که با آنها ارتباط داریم منتقل 
نکنیم. الزم اســت که در ارتباط با ســالمندان 
و افــرادی که بیماری زمینــه ای دارند مراقبت 
بیشتری داشته باشــیم تا ناقل ویروس به این 

گروه ها نباشیم. 

اجرای طرح های کوچک مقیاس در محله های منطقه 3 
شــهردار منطقه 3 با حضور در محله زرگنده روند 
پیشــرفت طرح های کوچــک مقیاس ایــن محله را 
بررســی کرد. »احمد تواهن« گفت: »بررسی و بازدید 
اجرای طرح های کوچک مقیاس از وظایف شــهرداری 
اســت که با هدف نظارت بر نحوه اجرای فعالیت ها در 
محله های دوازده گانه به طور مستمر از اقدامات عمرانی 
و فعالیت هــای فرهنگی در حال اجرا از نزدیک، بازدید 
و پیشــرفت کار بررسی می شــود.« او افزود: »در این 
بازدیــد نظارتی رفــع نواقص احتمالــی و راهکارهای 
مناســب در اجرای بهینه امور ارائه می شود. مناسب ســازی پیاده روها و تسهیل دسترسی 
برای افراد کم توان جسمی، آرام و ایمن سازی معابر محله زرگنده به ویژه محورهای مرتبط 
با فعالیت های توســعه محلی و پروژه پاتوق محله، مناسب سازی کفپوش بوستان زرگنده، 
ایجاد فضای مناســب برای گســترش تعامل در زمینه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و 
توســعه خدمات برای افراد کم برخوردار در ســرای محله در این بازدید مورد بررسی قرار 
گرفــت.« تواهن در ادامه این بازدید از عملیــات عمرانی محوطه و صحن متبرک امامزاده 
اسماعیل)ع( و مقبره الشهدا، پروژه در حال ساخت مخزن آب، مجموعه فرهنگسرای آفتاب 

و بازار میوه و تره بار زرگنده بازدید کرد. 

یک  حدود  چیــذری«  »محمدرضا 
ســال و نیم است که کنج پارکینگ 
خانــه اش را تبدیــل به کارگاه ســاخت 
زیورآالت کرده اســت. او مغــازه ای برای 
فروش مســتقیم تولیداتش نــدارد اما با 
راه انــدازی صفحه ای در فضــای مجازی 
را  زیادی  توانسته مشــتریان  اینستاگرام 
جذب کند. می گوید: »تاکنون شغل های 
مختلفی را تجربه کرده ام اما از هیچ کدام 
نتوانســتم نتیجه خوبی بگیرم و رضایت 
نداشــتم. در نهایت با کمک و همفکری 
یادگیــری هنر  به  خانــواده ام تصمیــم 
زیورآالت گرفتم. برای کسب مهارت این 
هنــر به مــدت یــک ســال در یکی از 
مؤسسه های آموزشی ثبت نام کردم و برای 
کسب درآمد و کمک به اقتصاد خانواده در 
پارکینگ منزل فضــای کارگاهی تدارک 
به دســت  دیدم.« چیذری موفقیت های 
آمده اش را مدیون حمایت های پدر، مادر و 
همســرش می داند و در این باره می گوید: 
»برای تولید و فروش مغازه ای ندارم. اما در 
فضای مجازی توانسته ام اعتماد مشتریان 

را جلب کنم و خوشبختانه تا به امروز 
خوب پیــش رفتــه ام. اقتصاد 
رضایتبخش  چندان  کشــور 
نیست و بسیاری از مردم برای 
امــرار معــاش در منــزل 

مشــغول کار هستند. 
بنابراین مشاغل خرد 
به  نیــاز  خانگــی 
برپایی بازارچه های 
محلی و نمایشگاه 
مهم  این  و  دارند 
جــز بــا تصمیم 
و  مســـــئوالن 
شهر  در  مدیران 

شدنی نیست.« 

دکتر مسعود یونسیان 
متخصص اپیدمیولوژی

مجله خبری مجله خبری

افزایش ضریب ایمنی پل طبیعت
اجرای عملیات حفاظ بنــدی پل طبیعت برای افزایش ضریب 
ایمنی پل انجام شد. »ســید محمدحسین حجازی« مدیرعامل 
شرکت نوســازی عباس آباد با اشــاره به افزایش ارتفاع حفاظ به 
3 متــر و 40 ســانتیمتر گفت: »با توجه به حساســیت مدیریت 
شهری درباره افزایش ضریب ایمنی برای پل طبیعت، این شرکت 
از سال گذشته تصمیم گرفت نسبت به طراحی و اجرای حفاظ پل 
طبیعت برای افزایش ضریب ایمنی پل اقدام کند.«او افزود: »ایده 
طرح افزایش ارتفاع حفاظ از نظر چند معمار معتبر، اخذ و پس از 
موافقت هیئت مدیره، طرحی انتخاب شد که هماهنگی بیشتری با 
ســازه پل داشته باشد.« حجازی تأکید کرد: »این حفاظ به طول 
هزار و 300 متر و در 2 طبقه پل به عاوه مسیرهای دسترسی به 

مساحت حدود هزار و 800 مترمربع اجرا شده است.«

ساخت 26 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در منطقه 3
شــهروندان منطقه 3 برای دوچرخه سواری 26 کیلومتری مسیر 
ایمن برای دوچرخه ســواری در معابر اصلی و فرعی منطقه خواهند 
داشت. »سعید شمالی نژاد« گفت: »ساخت مسیر دوچرخه در خیابان 
میرداماد تا بوســتان ملت و ورزشــگاه انقاب به طول حدودی5/9 
کیلومتر، ســه راه ضرابخانه ـ خیابان فیروزگــر به طول حدودی 7/7 
کیلومتر، سه راه ضرابخانه ـ الهیه به طول حدودی 4/4 کیلومتر، سه راه 
ضرابخانه ـ صدف به طول حــدودی 1/5 کیلومتر و محله قلهک به 
طول حدودی 6 کیلومتر در دستور کار قرار دارد.« او افزود: » در همه 
معابر محله های منطقه براساس اولویت مسیر دوچرخه ساخته خواهد 
شد. این مسیرها با هدف توسعه حمل ونقل پاک در پایتخت و کاهش 
آلودگی هوا و ترافیک در خیابان های اصلی منطقه به صورت شبکه ای 
تعدادی از خیابان ها را به یکدیگر وصل می کند و با نرده های زردرنگ از مسیر خودروها تفکیک 
می شود که فاز نخست آن در بلوار میرداماد حد فاصل بزرگراه شهید مدرس تا میدان مادر تکمیل 
شده و قابل بهره برداری است.« به گفته شمالی نژاد در مسیرهای دوچرخه اصاح هندسی معابر 
و جدول ها حاشیه ای، جانمایی و نصب سرپناه ها، اجرای خط کشی و کف نویسی، طراحی و نصب 

تابلوهای ویژه، ساخت و نصب نرده های مسیر ویژه دوچرخه در حال اجراست. 

110 میز خبر
سبد ارزاق برای نیازمندان در محله 
گالبدره به مناسبت فرا رسیدن ماه 

مبارک رمضان توزیع می شود. افطاری 
خانه به خانه، نذر نان، تهیه افطاری 
برای درماندگان و طرح اطعام ایتام 
از جمله طرح های ویژه دیگر در این 
ماه است. این طرح ها با مشارکت 

شهرداری ناحیه 3 منطقه یک و خیّران 
انجام می شود.

6
قالده سگ در خیابان های کوهسار 
و کوهستان، زنده گیری و به مرکز 
نگهداری سگ های بدون صاحب 

منتقل شد. این طرح با هدف تأمین 
امنیت، سالمت و ارتقای رضایتمندی 

شهروندان با هماهنگی شرکت 
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر 

تهران با اعزام اکیپ زنده گیری در 
محله ها انجام شد.

 70
بسته بهداشتی کرونایی با هدف 

کمک پیشگیرانه از ابتال به ویروس 
کووید19 در میان ایثارگران منطقه 

یک توزیع شد. لوازم موجود در بسته 
شامل ماسک و مایع ضدعفونی کننده 

است. 

درمان کودکان مبتال به 
سرطان خون با ریسک باال 

در مؤسسه خیّریه محک
درمــان کــودکان مبتا به ســرطان خون 
بــا روش جدید در بیمارســتان فوق تخصصی 
ســرطان کودکان محک راه اندازی شد. »میترا 
قالیبافیــان« متخصص رادیوتراپی و مســئول 
فنی بخش رادیوتراپی این بیمارســتان گفت: 
»پرتودرمانی کل بدن )TBI( به عنوان بخشــی 
از مرحله آماده ســازی برای پیوند ســلول های 
بنیادی خون ســاز )یا مغز استخوان( شناخته 
می شــود. در ایــن روش سیســتم ایمنی فرد 
نیازمند به پیوند برای پذیرش سلول های بنیادی 
جدید تضعیف، سرکوب و از بین برده می شود. 
این روش در دوزهای باال می تواند ســلول های 
سرطانی باقیمانده در بیمار را ریشه کن کند و 
باعث افزایش احتمال موفقیت در پیوند شــود. 
این روش رادیوتراپی توتال بادی یا رادیوتراپی 
کل بــدن از فرق ســر تا نوک پا نــام دارد که 
بدن را از ســلول های مخرب پــاک می کند و 
واکنش های ایمنی را برای دفع نشــدن پیوند 
ســلول های بنیادی کاهش می دهد. همچنین 
رادیوتراپی توتال بادی میزان بهبود در کودکان 
مبتا به لوسمی )سرطان خون( با ریسک باال 
را افزایش می  دهــد.« او افزود: »اکنون محک 
توانسته این تکنیک پیشرفته را برای نخستین 
بار در ایران و برای یکسان سازی درمان، مطابق 
با سایر کشورها به جامعه پزشکی ایران، معرفی 
و از آن برای درمان کودکان مبتا به ســرطان 

استفاده کند.«

خبر

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



5 شنبه  28 فروردین 1400   شماره 798 4 3  شنبه  28 فروردین 1400   شماره 798 
  2

مناطق   1  
 3

  2

مناطق   1   گذر فرهنگ میراث

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

آغــاز دور جدیــد 
قرنطینــه، تعطیلــی 
مشــاغل در تهــران، 
نگران کننده  روزهای 
اجباری  خانه نشــینی 

ماست.  گفت وگوی  آغاز 
کاظــم زاده حــال و هوای 

خودش در این روزها را با اشاره 
به اتفاقی که 8 ســال پیش برایش 

رخ داد توصیــف می کند: »حادثــه رانندگی باعث 
شــد ویلچرنشین شوم و از همان روزها، دورکاری یا 
خانه نشینی را تجربه می کنم.« عاقه به کتابخوانی و 
بعدها نویســندگی از همان دوران نوجوانی و حضور 
در کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در او 
شکل گرفت. می گوید: »همیشه به نویسندگی عاقه 
داشتم و داســتان های کوتاه می نوشتم. اما به علت 
مشغله کاری در حوزه برنامه نویسی فرصتی برای ورود 
به دنیای حرفه ای نویسندگی نداشتم. تا اینکه بیماری 
کرونا شیوع پیدا کرد و سبک زندگی همه ما را تغییر 
داد. مجبورمــان کرد جور دیگــری زندگی را پیش 
ببریم و برنامه ریزی جدیدی در پیش بگیریم. روزهای 
ســختی که اگر کمی با دقت و حوصله و خاقانه به 
آن نگاه کنیم در خالش فرصتی هم برای پرداختن 
به عاقه خودمان پیدا می کنیم.« همین نگاه خاقانه 
باعث شد تا او با کاس های داستان  نویسی آشنا شود. 
کاظم زاده که همیشــه دستی به قلم داشته، حاال با 
تســلط بر تکنیک های داستان نویسی توانست در و 
جشنواره جایزه داستان تهران خوش بدرخشد و رتبه 

سوم را به دست بیاورد. 

 همسایه های قدیمی
ایــن روزهــای خانه نشــینی و دورکاری برای 
نویســنده هم محلــه ای مــا با تکمیل نخســتین 

مجموعه داستان های او همراه 
در  استادانم  »با کمک  است: 
روی  داستان نویســی  حوزه 
داستانی ام  کتاب  نخســتین 
که  داستان هایی  می کنم.  کار 
در طول این ســال ها و به ویژه 
یک ســال گذشــته نوشــته ام را 
انتخاب کردم تا با کار کردن روی آنها 
و ویرایش داستان ها بتوانم مجموعه داستان 
خوبی را منتشــر کنم. محور اصلی این داستان ها 
هم توسعه فردی است.« کاظم زاده تأکید می کند 
که تهران و محله هایش هم در داستان های او نقش 
پررنگی دارند. می گوید: »در محله افسریه تهران به 
دنیا آمدم و زندگی در محله های مختلف را تجربه 
کردم. به همین دلیل هم در داســتان هایم ردی از 
تهران و محله هایش دیده می شــود. چند سالی در 
نارمک زندگی کردم و بخشــی از خاطراتم به آن 
محله مربوط می شــود. معمواًل شخصیت هایی که 
در داستان هایم حضور دارند، همسایه ها و هم محله 
ای هایی هســتند که ســال ها با آنها در یک محله 
زندگی کردم و در ســبک زندگی و نوع نگاهشان 
خوب دقت کردم. به همین علت باورپذیر و آشــنا 
هستند و مخاطب با آنها همدل و همسو می شود.« 
او درباره مناسب سازی محله های تهران برای افراد 
دارای معلولیت می گوید: »شهر را با جمعیت زیاد 
و خیابان هــای پر از خودرو می شناســیم. این دو 
ویژگــی، رفت وآمد را برای افــراد دارای معلولیت 
دشــوار می کند. محله هایی که کوچه های باریک 
دارند،  تردد را برای افراد ویلچرنشین سخت تر هم 
می کنــد. در محله های شــمالی و غربی تهران که 
خیابان ها عریض تر و فضاهای عمومی گســترده تر 
است، افراد ویلچرنشــین راحت تر می  توانند   تردد 

کنند.« 

 تصویر مهربان شهر تهران در داستان 
فضای روستا چه در اشــعار و چه در داستان ها، 
تصویری رؤیایی و دوستداشــتنی است. اما شهر این 
تصویر رنگی و زیبا را ندارد. اما کاظم زاده معتقد است 
که نمی تواند به جز مهربانی تهران را ببیند: »با همه 
شلوغی و ترافیک و هر سختی و نازیبایی که از تهران 
می گویند، من عاقه خاصی به زادگاهم، تهران دارم. 
فکر نمی کنم غیر از تهران بتوانم جای دیگری زندگی 
کنم. تهران را یک شهر پذیرنده می دانم. پذیرندگی 
تهران را در قصه هــا و روایت های زندگی اطرافیانم 
هم شــنیده ام. هر آدمی با هر شرایطی که به تهران 
آمد، تهران را مأمن خودش دید، تهران برایش شغلی 
دست و پا کرد و سرپناهش شد. تصویر تهران برای 
من دوستداشــتنی است.« او آرزویش برای تهران را 
این طور مطرح می کند: »مثل پدر و مادری که دوست 
دارند فرزندشــان در همان سنین کودکی و شیرین 
زبانی بماند، من هم دوســت دارم تهران بیشــتر از 
این بزرگ نشود. البته منظورم توسعه یافتگی تهران 
نیست. دوست دارم تهران همیشه ویژگی های خوب 
خود را حفظ کند و با بزرگ شدنش، از دست نرود.«

 حضور در مهمانی 
»داســتان  خواندن برای من مثل مهمانی رفتن 
است.« تعبیر کاظم زاده از کتابخوانی این طور است. 
ادامه می دهــد: »این اتفاق در روزهــای کرونا که 
دورهمی ممنوع اســت برای ما غنیمتی است. حاال 
ایــن دریچه های ارتباطی را کتاب و ســینما به ما 
می دهد. ادبیات داستانی در روزهای کرونایی دست 
ما را می گیرد و از تنهایی رهایی می بخشــد. ضمن 
اینکــه کمک می کند تا حس در آغوش کشــیدن 
عزیزمان، همراهی دوســتمان در غم فراق عزیزش 
و احساســاتی مثل این را کــه در این روزها محقق 

نمی شود از یاد نبریم.«

  می گویند شــهر به آدم هایش زنده اســت و 
آدم ها به داســتان. شهری که داســتان ندارد 
کاظم زاده«  اســت. »حمید  کور  و  شهری سوت 
یکی از هم محله ای های ماســت که داستان این 
شهر را می نویسد و با نوشتن داستان های شهر، 
به کوچه و پسکوچه هایش رنگ می دهد و شهر و 
آدم هایش را از نو می سازد. کاظم زاده در چهارمین 
دوره جشنواره داستان تهران که زمستان گذشته 
برگزار شد رتبه ســوم را از آِن خود کرد. او که 
خواندن کتاب را به حضور در ضیافتی تمام نشدنی 
تشبیه می کند، فعالیت اصلی اش را برنامه نویسی 
کامپیوتر می داند و عالقه اش را داستان نویسی. با 
او درباره تهران که پالکش داستانی منحصربه فرد 

دارد گپ زدیم. 

راحله عبدالحسینی

نویسنده هم محله ای 
از تصویر شهر و محله 

در داستان هایش می گوید

تهـران 
مهربان و 

مهمان پذیر

چند سطر 
از داستان آقای نویسنده

اگر مشتاق شدید که بدانید داستان کاظم زاده در 
جشنواره جایزه داستان تهران چه جور داستانی بوده 
این چند سطر پیش روی شماست. موضوع داستان 
حول محور سرگشــتگی و عشق می چرخد. داستان 
پســری که درگیر حل مسئله ای در ارتباط با پدرش 
و از ســوی دیگر پای عشق در میان است: »... ِسودا 
همیشه دســتم می انداخت. مثل آن دفعه که گفت 
برویم عراقی. از سر خواجه عبداهلل هم شروع کرد به 
حرف زدن درباره عراقی. بیشــتر از 10بار هم گفت 
که می داند این عراقی آن عراقی نیســت. یک بیت، 
عراقی می خواند و بعد برمی گشت یک بیت از سعدی 
می خواند و... عصرش رفتم دنبال سودا. مثل همیشه، 
از کوچه  کناری پمپ بنزین گیشــا سوارش کردم و 
انداختم توی چمران که برویم ســمت کوه ها. سودا 
هیچ وقت شــمال و جنوب تهــران را یاد نمی گرفت. 
یکبار گفتم: هر جا وایســادی برگرد ســمت کوه ها، 
شــمال اونوره. دیگر این شــد که شمال شد سمت 

کوه ها. پل پارک وی را داشتیم می آمدیم پایین....«

دلتنگ بازار تجریش می شوم
خانه نشــینی باعث شده تا نه تنها دلتنگ دورهمی های خانوادگی 
و جمع های دوســتانه شــویم، بلکه برای رفتن به برخی نقاط شــهر 
هم منتظر روزهای ســامت بمانیم. کاظم زاده در این روزها بیشتر از 
همیشه دلتنگ بازار تجریش است: »به خاطر شرایطم، دیگر نمی توانم 
به کوه بروم و همیشــه خاطرات کوهنــوردی در دربند و درکه را در 
ذهنم مرور می کنم. گاهی خأل کوهنوردی یا پیاده روی در خیابان های 
تهران را در داستان هایم حس می کنم. وقتی از مکانی روایت می کنی، 
اگر در آن مکان حضور داشته باشی و قدم بزنی و وقت بگذرانی، حتمًا 
بهتر می توانــی موضوع را در ذهن پرورش دهی و بنویســی. از همه 

بیشتر هم دلم برای حال و هوای بازار تجریش تنگ می شود.«

کشف استعداد در کارگاه های نویسندگی
کارگاه های نویسندگی از چند سال پیش در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی 
جای خود را بین عاقه مندان به حوزه داستان نویســی باز کرد. با این حال 
همواره منتقدانی هم داشته اســت که هیچ فردی با حضور در این کارگاه ها 
نویســنده نشده یا تکنیک های این کارگاه ذوق نویسنده را کور می کند و او 
در قالب مشخصی قرار می دهد. موضوع را با کاظم زاده در میان می گذاریم و 
این طور می شنویم: »نویسنده ذوق درونی دارد و خودش می داند که می تواند 
در این وادی موفق شــود یا خیر. کارگاه های نویســندگی و داستان نویسی 
در صورتی که این ذوق و قریحه را پرورش دهد کارآمد اســت. به نظر من 
کشف استعداد نویسندگی افراد از سوی حرفه ای ها و چیره دستان این حوزه 

امکان پذیر است.«

میراث فرهنگی ناملموس بخشــی زنده از میراث اســت که به دست 
بازماندگان به مرور و پیوسته مورد استفاده و بازآفرینی قرار گرفته و در طول 
زمانبر ارزش آن افزوده شده است. ثبت آداب و رسوم، اصطاحات، زبان ها، 
غذاها، بازی ها، موسیقی، مراسم، جشن ها و... از میراث فرهنگی ناملموس 
به شــمار می آیند که ثبت هریک از آنها می تواند حس هویت و تعلق به 
فرهنگ محلی را بیشتر کند. »سید عباس سجادی« معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهردار منطقه یک در مراســم پخت والک پلو که با حضور 
»مهرشاد کاظمی« رئیس ستاد گردشــگری شهرداری تهران، »علیرضا 
جعفری« معاون ســرمایه گذاری و »مهدی وحیدی« مدیر روابط عمومی 
سازمان میراث فرهنگی استان تهران در مجموعه فرهنگی» اکنون« و در 
محله اوین برگزار شد یکی از اهداف پیگیری برای ثبت والک پلو را افزایش 
آگاهی و اطاع رســانی در مورد برداشت بی رویه والک در اوایل فصل بهار 
دانست و افزود: »والک از گیاهان شاخص مناطق کوهستانی است که به 
دلیل نبود شناخت و فرهنگســازی مناسب در معرض تهدید و برداشت 
بی رویه قرار گرفته است. ثبت ملی والک پلو به عنوان غذای ملی شمیران به 

شناخت و اهمیت این گونه گیاهی کمک بسیاری خواهد کرد.« 

 برداشت بی رویه والک 
 چیدن گیاه والک از کوه های دارآباد، دربند، درکه و... یکی از جاذبه هایی 
اســت که گردشگران را راهی این منطقه می کند. ضرورت ساخت مزارع 
پرورش و کشــت مصنوعی برای کنترل میزان برداشــت بی رویه والک 
موضوعی اســت که معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار منطقه یک بر 
آن تأکیــد می کند. اما چه دالیلی ســبب از بین رفتن والک در کوه های 
شــمیران شده است؟ دکتر»مجید اسکندری« پژوهشگر گیاه شناسی در 
این باره می گوید: »متأسفانه طی سال های اخیر به دلیل نبود فرهنگسازی 
در روش برداشت، به گیاهان کوهی آسیب های زیادی وارد شد و بسیاری 
از این گونه ها با ورود افراد سودجو در معرض نابودی قرار گرفت. افراد محلی 
و بومی از گذشته طریقه صحیح برداشت والک را می دانستند 
و ســعی می کردند به گونه ای این گیاه را برداشت کنند که به 
ریشــه آسیبی وارد نشود و تا سال های آینده در زمین بماند و 
رشــد کند. اما اخیراً افرادی برای چیدن والک اجیر شدند که 
ایــن گیاهان را با پیازش از زمیــن جدا می کنند و گیاه دیگر 
قدرت نخواهد بود بذر بدهد یا دوباره رشد کند. ثبت ملی والک 
پلو می تواند هشداری باشد که اگر این گیاه را از دست بدهیم 

یکی از میراث طبیعی ناملموس را از دست داده ایم.«

 این والک در هیچ کجای دنیا وجود ندارد 
والک پلو یکی از غذاهای ســنتی و محلی شــمیران است. این نوع 

والک فقط در محدوده جغرافیایی البرز مرکزی رشــد می کند و به گفته 
اســکندری در هیچ کجای دیگر دنیا نمی توان این نوع والک را پیدا کرد: 
» تنها محــل رویش این نوع والک در کل دنیا، البرز مرکزی اســت که 
درحــد فاصل قزوین تا طالقان، الموت، ارتفاعات کندوان، جاده چالوس، 
شهرســتانک اســت و تا لواســانات و اطراف فیروزکوه ادامه دارد. والک 
در شمال خراســان و همین طور در غرب کشور در استان های لرستان، 
کرمانشــاه و کردستان می روید اما عطر و بوی این والک را ندارند و برای 
پخت غذاهای دیگر اســتفاده می شود. والک شمیران که در نواحی البرز 
مرکزی می روید طعم و عطر خاصی دارد که برداشت نادرست و بی رویه 

باعث نابودی آن شده است.«

 کشت مصنوعی راه نجات این سبزی کوهی
اســتقبال از خریــد والک در فصل بهــار به ویــژه در تجریش پای 
سودجویان را به بازار فروش این گیاه کوهی کشانده است؛ به گونه ای که 
معلوم نیست تا چند سال دیگر بتوان آن را در کوه های شمیران پیدا کرد. 
کشــت مصنوعی والک یکی از پیشنهادهای شهرداری منطقه یک برای 
حفظ این گونه گیاهی است که اکنون به عنوان سبزی اصلی غذای محلی 
والک پلو اســتفاده می شود. پژوهشگر گیاهان درباره مزرعه های پرورش 
والک می گوید: »گیاهان دارویی در منابع طبیعی کشت می شوند و این 
امکان وجود دارد که والک هم به همین شکل کاشته شود. با توجه به آب 
و هوای شمیران می توانیم مزارعی در شمیران یا لواسان در نظر بگیریم 
و به پرورش والک اختصاص دهیم. چون پیاز والک قابلیت تکثیر دارد و 
اگر کاشــته شود تا چند سال خود به خود برگ می دهد. در این صورت 
هم به حفــظ این گیاه کمک کرده ایم و هم می تــوان این گیاه را برای 

فروش عرضه کرد.« 

  بهار که از راه می رســد عطر ســبزی های کوهی در بازار شمیران 
می پیچد و بانوان خوش ســلیقه برای خرید ســبزی هایی که فقط در 
شــمیران پیدا می شود روانه بازار ســنتی تجریش می شوند. ریواس، 
سیرک، کنگر و... در میان بساط سبزی فروشان طرفداران زیادی دارد. 
اما والک شــمیران با عطر و بوی خاص خود میان سبزی های دیگر یکه 
تازی می کند. محلی ها معتقدند که والک اصل شمیران به دلیل برداشت 
بی رویه و ریشه کنی گیاه در معرض خطر نابودی است. در نخستین ماه 
بهار با همکاری ســازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان تهران و شــهرداری منطقه یک، »والک پلو« به عنوان نخستین 
غذای ملی شــمیران، ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس شد. با ثبت 
این غذاهای محلی و خاص شــمیران که در روزهای آغازین بهار 1400 
اتفاق افتاد می توان امیدوار بود که بقایای این سبزی کوهی که مختص 

کوه های البرز مرکزی است حفظ شود. 

شهره کیانوش راد 

»والک پلو«، غذای محلی با همکاری سازمان 
میراث فرهنگی و شهرداری منطقه یک 

شمیران ثبت ملی شد

بهار با عطر والک

         سیب شمیران
در شــمیران درخت های مثمر وجود داشته اند که اکنون کمتر 
می توان اثری از آنها یافت. ســیب شمیران و تهک با نام علمی 
داغداغان جزو درختانی بودند که اکنون به تعداد انگشت شمار 
در شــمیران وجود دارد. در ســال های اخیر بــه دلیل تخریب 
زیستگاه و کاشت کاج و سرو، گونه های بومی مانند تهک از بین 
رفته اســت. پوست سیب شمیران، چرب و رنگ داخلش کمی 
متمایل به قرمزی بود. اما به دلیل ریز بودن بازار پســند نبود 

و تکثیر نشد.

    هشدار! 
برگ های والک، قابل چیدن اســت. اگر قصد رفتن به کوه و چیدن 
این گیاه را دارید مراقب باشــید به قسمت های دیگر والک آسیب 
نرســانید. چیدن گل، ریشه و پیاز موجب می شود این گیاه قدرت 
بذردهی در فصل آینده را از دســت بدهــد. لگد مال کردن گیاه 
توسط گردشگران ناآشــنا، ساخت وسازهای بی رویه و سودجویی 
برای فروش والک از دالیل نابودی این گیاه کوهی اســت. آموزش 
به محیط بانان و گردشــگران از کارهــای مهم برای حفظ طبیعت 
است که اسکندری بر آن تأکید می کند: » متأسفانه محیط زیست 
برای حفاظت ازگونه های متنوع گیاهان فعالیتی نداشته. آماری از 
گیاهانی که مختص ایران اســت وجود ندارد و تحقیق خاصی هم 
صورت نگرفته. وقتی با محلی های شــمیران صحبت می کنیم به 
وضوح می گویند که با راهسازی، تخریب و ساخت وساز و... خیلی 
از گونه های گیاهی که به عنوان دارو استفاده می شد کم شده یا از بین 
رفته است. ریواس، کنگر، تره کوهی، بوم گاردیا )جنبه زینتی دارد( 
و گونه ای آویشن که در مناطق شمالی تهران و لواسان رشد می کنند 
از گیاهانی هستند که نیاز به حفاظت بیشتری دارند و در خطر از بین 
رفتن هستند. برگزاری کارگاه های آموزشی برای محیط بانان با هدف 
آشنایی با گیاهان کوهی از کارهایی است که برای حفاظت از گیاهان 
باید به طور جدی پیگیری شود. با توجه به اینکه کوه های شمیران از 
جاذبه های گردشگری این منطقه است پیشنهاد می شود شهرداری 
در مبادی مسیرهای کوهنوردی تابلوهایی، نصب و اطالع رسانی کند 
که این گونه گیــاه والک در هیچ کجای دیگر دنیا وجود ندارد و در 
معرض تهدید است. به طور حتم با فرهنگسازی و باالبردن آگاهی، 
اغلب گردشــگران و کوهنوردان در حفاظت از طبیعت کوهستان 
همراه می شوند. اکثر گونه های گیاهی مانند والک انحصاری ایران 
هستند. به همین دلیل ارزشــمندند و ما وظیفه داریم که از آنها 

به عنوان میراثی برای آیندگان حفاظت کنیم.«

مجید اسکندری 
پژوهشگر گیاه شناسی
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شــهروندان ناحیه 3 منطقه یک روزهای شنبه 
منتظرند تا پســماند خشــک تفکیک شــده را به 
خودروهای بازیافت تحویــل دهند. پیش از اینکه 
بیماری کرونا شــیوع پیدا کند، شهروندان پسماند 
خشک را به غرفه های بازیافت تحویل می دادند. اما 
وقتی در اثر پاندمی بیماری کرونا، کرکره  غرفه های 
بازیافت پاییــن آمد و زباله های خشــک همراه با 
زباله های تر به ســطل زباله رفــت، انگار همه آن 
فرهنگســازی ها در این زمینه به فراموشی سپرده 
شــد. حاال بعد از یک ســال و از ســر گرفته شدن 
تفکیک زباله های خشک و تر، طرح جدیدی هم از 
سوی شهرداری تهران اجرا شد. سلطانی، کارشناس 
بازیافت ناحیه 3 می گوید: »طرح شــنبه های بدون 
پســماند با اینکه مدت کوتاهی است در ناحیه در 
حال اجراست، از ســوی شهروندان به خوبی مورد 
استقبال قرار گرفته و تفکیک پسماند را در برنامه 
زندگی خود قرار دادند. ضمن اینکه این بار به دلیل 
جمع آوری پســماند از منازل شهروندان به راحتی 
می توانند پســماند را تحویل دهند.«روزهای شنبه 
شهروندان می توانند پسماند خشکی را که در طول 
هفته جمع آوری کرده اند از طریق اپلیکیشــن های 
»پــاک زی« و »جــاروب« در اختیــار پیمانکاران 
شــهرداری بگذارند. تحویل پسماندهای خشک به 
غرفه های بازیافت و خودروهای ملودی دار سازمان 
پسماند و قراردادن پسماند جلو منازل تا ساعت 9 
صبح از دیگر روش ها برای مشــارکت در این طرح 
اســت. ســلطانی می گوید: »مراجعه به غرفه های 
بازیافت هدف اصلی ماست. به طوری که شهروندان 
مانند سابق پسماند خشک را به غرفه های بازیافت 
محله خــود تحویل دهند. اما با شــرایطی که این 
روزها به دلیل بیمــاری پیش آمده، احتمال اینکه 
کمتر از خانه خارج شــوند و زباله های خشک و تر 
را بــدون تفکیک رها کنند زیاد اســت. به همین 
دلیل برای ترغیب شــهروندان بــه ادامه این کار و 
تفکیک پســماند، روزهای شنبه پسماند خشک از 
در منازل آنها جمع آوری می شود.« راه دیگری که 
برای جمع آوری پسماند خشک پیش رو شهروندان 
است، نصب اپلیکیشن جاروب و سازه است. سلطانی 

ادامه می دهد: »شــهروندان با نصب این اپلیکیشن 
می تواننــد بعد از اینکه پســماند بــه حجم قابل 
توجهی رســید که برای دریافت آن خودرو ارسال 
شــود، از طریق این اپلیکیشن نشانی خود را وارد 
کنند تا برای جمع آوری پســماند خشک به منزل 
آنان مراجعه شود. ممکن است برخی از شهروندان 
امکان استفاده از این اپلیکیشن یا مراجعه به غرفه 
بازیافت و تحویل پسماند خشک را نداشته باشند. 
در این صورت روزهای شنبه قبل از ساعت 9صبح 
پسماند خشــک را جلو در منزل قرار می دهند تا 
خودرو ملــودی دار بازیافت طبق قرار شــنبه های 
بدون پسماند، کیسه پسماند خشک را جمع آوری 

کند.« 

مخازن 3قلوی بازیافت
مخــازن 3قلوی بازیافت کنــار مجتمع تجاری 
ارگ، بوســتان ســورتمه و میدان دربند در ناحیه 
3 جانمایی شده اســت؛ مخازنی که پسماند خشک 
به تفکیک شیشه و پاســتیک، کاغذ و فلزات در 
آن جمــع آوری می شــود. ســلطانی می گوید: »با 
همکاری شــهروندان در مخازن 3قلو هم تفکیک 
پسماند انجام می شود و روزهای شنبه جمع آوری 

از ایــن مخازن هم صــورت می گیرد. 
دسترسی  که  شهروندان  برخی 
آسان تری به این مخازن دارند، 
به صورت  را  پســماند خشــک 
مخازن  ایــن  در  تفکیک شــده 
می ریزند.« عاوه بر شــهروندان 
و  مختلــف  اداره هــای  ناحیــه، 
شــرکت ها نیز به خوبــی در این 
طرح فعالیت و مشارکت می کنند. 
ســلطانی می گوید: »آتش نشانی، 
و  فاضــاب  و  آب  بــرق،  اداره 
بانک ها مشــارکت خوبی در این 
طرح دارند.« او از کوچه مســجد 

نام می برد و می گوید: »اهالی 
کوچه مسجد در خیابان عرفا 
در ناحیــه 3 باالترین میزان 

دارند.  را  مشــارکت 
90درصدخانه های 
ایــن کوچــه در 
طــرح تفکیــک 
ما  بــا  پســماند 

همراه شده اند.«

کاهش پسماند
»هــدف اصلــی مــا از 

آموزش این طرح این اســت که شهروندان بتوانند 
حجم پســماند تولیدی را کاهش دهنــد.« این را 
ســلطانی می گوید و در ادامه به طرح کاپ یا همان 
کاهش پسماند می پردازد: »تولید کمتر پسماند از 
مبدأ هدف این طرح اســت کــه در کنار طرح های 
دیگــر از جمله تفکیک پســماند اجرا می شــود. 
مدیریت صحیح پسماند در دنیا به این شیوه است 
که پســماند کمتری تولید شــود. به این معنی که 
شــهروندان با آموزش و آگاهــی بدانند چه کاالیی 
را بخرند که پســماند کمتری به جا بگذارد.« طرح 
»کاپ« یا همان کاهش پســماند یکی از 3 رویکرد 
جهانی مدیریت پســماند است که با عنوان 3R آن 
 Reuse ـ Recovery ـ Recycle  :را می شناسیم
بازیافت، دوباره اســتفاده کردن، بازیابی. این موارد 
می تواند تأثیر بسزایی در کاهش میزان پسماند برای 
دفن و بــه دنبال آن کاهش هزینه های جمع آوری، 
حمــل و دفع و از همه مهم تر آســیب  های وارد بر 

محیط زیست داشته باشد. 

از روزگار رفته حکایت
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امضا
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تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

  تا قبل از انقالب اسالمی، ولنجک خیابان طویلی بود که دو 
طرفش زمین های کشاورزی به چشــم می خورد و به دانشگاه 
شهید بهشتی کنونی منتهی می شد. در واقع تنها ساختمانی که 
در این خیابان به چشم می خورد ساختمان دانشگاه بود و منظره 
پس آن، درکه و دربند که چنــدان دور هم به نظر نمی آمدند. 
ولنجک قدمتی طوالنی در تاریخچه تهران دارد اما آنچه از این 
محله در روزگاران قدیم وجود داشته با آنچه امروز از آن سراغ 
داریم کمی متفاوت اســت. این تفاوت را هم گسترش ناگهانی 
مراکز خرید و آپارتمان ها و برج های مسکونی و تجاری در این 

محله رقم زده است. 

مرضیه موسوی

داستان یک محله؛ از روستایی 
خوش آب وهوا تا برج های پرزرق و برق

مازندرانی ها 
در قلعه ولنجک

برگردیم به روزهایی که ولنجک، روستایی در 
دامنه کوه های شــمیران بود و از شمال غربی به 
درکه راه داشت. مناطق شمالی این روستا محل 
ســکونت اهالی بود. جمعیت چندانی هم در این 
روســتا سکونت نداشــتند؛ طبق آنچه در کتاب 
منوچهر ســتوده درباره شمیران آمده، نخستین 
ســکنه ولنجک 6 خانــواده از اهالــی مازندران 
بودند که در این روســتا ساکن شدند؛ اراضی که 
امام جمعه  امام جمعه،  به زمین های زین العابدین 
تهــران در دوره قاجــار تعلق داشــت. ولنجک 
زمین های درختکاری شــده ای هم داشت که در 
امتــداد رودخانه ولنجک قــرار گرفته بودند و به 
دلیل نزدیکی به آب برای اهالی این محله ارزش 
زیادی داشــت. پایین تر، جایــی که آب رودخانه 
روی زمین ســوار می شد و شیب کمتری داشت، 
زمین های کشــاورزی اهالی ولنجک قرار داشت. 
در شــرق و غرب این روستا هم زمین های بایری 
بود که دسترســی چندانی به آب نداشت و برای 
ســیراب کردن آن از حق آبه استفاده می کردند. 
طبق اســنادی کــه از دوره قاجــار از این محله 
به جــا مانده برای تعیین حق آبــه این زمین ها 
اهالی روســتا برای اینکه حق کسی ضایع نشود، 

قرعه کشی کرده بودند. 

 خانه های کاهگلی 
مهم تریــن زمین های این روســتا، محدوده 
مشــجر و درختکاری شــده اطراف رودخانه بود 
که کســی حاضر به فروش آن نبود. با این حال 
در دوره پهلوی وقتی تله کابین توچال ســاخته 
می شــد، دولت این زمین ها را به زور و با قیمت 
پاییــن از اهالی خریداری کرد تــا طوالنی ترین 
تله کابین خاورمیانه در آن ساخته شود. منوچهر 
ســتوده دربــاره ولنجک در کتــاب »جغرافیای 
می نویسد:  شمیران«  تاریخی 
ولنجک آبادکــرده  »اراضــی 
میرزا حسن امام جمعه ـ پـدر 
میرزا زین العابدین امام جمعه، 
امام جمعــه تهــران در عصر 
ناصری و مظفری است. میرزا 
حسن 5 تا 6 خانوار از رعایای 

ایلــکا و کمرُبن نور را بدیــن محل آورد، قلعه ای 
برایشان ســاخت و آنها را در همانجا سکنا داد.« 
از این قلعه و نخستین خانه های ساخته شده در 
ولنجک چیزی باقی نمانده است. اما این محله از 
زمان شکل گیری خانه هایی کاهگلی با سقف هایی 
چوبی داشــت که صاحبخانه ها چــوب آن را از 
تنــه درختان باغ های خود در این روســتا تهیه 
کرده بودند. محصول اصلی زمین های کشاورزی 
ولنجک گندم بود و مازاد مصرف یک سال گندم 
روستا ســر از بازار تهران یا تجریش درمی آورد. 
صیفی جات و میــوه هم در این اراضی کشــت 
می شــد و محصول نهایی، نیازهای این روستای 

کوچک را تأمین می کرد. 

 روستای محصور در تپه ماهورها 
اطراف روستای ولنجک تپه ماهورهایی بود که 
این منطقه روستایی را در خود محصور می کرد. 
در واقع ولنجک شبه جزیره ای بود که از 3طرف 
در حصار تپه ماهورها قرار داشت و تنها از شمال 
به درکه می رســید و از دیگر جهات راهی برای 
رسیدن به این روســتا وجود نداشت. ولنجک تا 
دهه 50 و پیش از ساخت تله کابین توچال شکل 
و شمایل دیگری داشت و زندگی در این منطقه 
روســتایی بعد از دهه 50 تغییرات زیادی کرد. 
ســاخت این تله کابین از سال 1353 آغاز شد و 
ســال 1357 به اتمام رسید؛ مجموعه ای ورزشی 
که از این ســال به بعد اهالی تهــران را به بهانه 
کوهپیمایی و اسکی و بازی  و ورزش های دیگر به 
این محله شمال غربی تهران کشانده است و هنوز 
هم یکی از طوالنی ترین تله کابین پیوسته دنیا به 
شمار می رود. اراضی اوین و ولنجک درست کنار 
هم قرار داشت و در دوران قاجار ساکنان این دو 
روستا برای تعیین مرز دقیق اراضی، خندق هایی 
در این خــط مرزی ایجاد کــرده بودند و درون 
این خندق خاک زغال و پوسته تخم مرغ ریخته 
بودند که هیچ وقت از بین نرود و این خط آهکی 
جدل ها بر سر مالکیت اراضی را از بین ببرد. عاوه 
بر بخش هایی از این اراضی که به صاحبانشــان 
وفا نکردند و در دهه 50 برای ســاخت تله کابین 
توســط دولت خریداری شــدند، زمین هایی هم 

در ایــن محدوده بودند که مالکان و کشــاورزان 
ثبــت آن در اداره ثبت اســناد را به امروز و فردا 
موکول کردند. بعد از انقاب اسامی این زمین ها 
که مالکان اولیه شــان از درباریان قاجار بودند، در 
اختیار ارگان های دولتی قرار گرفتند و مثل اغلب 
زمین های بدون سند منطقه در آن دوران، هنوز 
هم اختافات ســر مالکیــت قانونی این زمین ها 
و اراضــی در محله وجــود دارد. تپه های اطراف 
ولنجک کم کم صاف شــدند و این روستای آرام 
و خــوش آب و هوا و آباد که در دهه30 جمعیتی 
کمتر از 50 نفر داشت، امروز به یکی از محله های 

پرجمعیت و شلوغ تهران تبدیل شده است. 

 نامی که هنوز منشأ آن را نمی شناسیم
خیابان اعجازی کنونی و مسجدجامع ولنجک 
جایی است که هسته اصلی روستا در دوره قاجار 
در آن شکل گرفت. در همین محدوده قبرستانی 
قدیمی هم وجود داشت که قدمتش مثل مسجد 
به بیش از 150 ســال قبل برمی گشــت و امروز 
به بوســتان اعجازی تبدیل شده است. »علیرضا 
زمانی« تهران شناس درباره علت نامگذاری ولنجک 
می گوید: »نه تنها در منابــع مکتوب برای علت 
نامگذاری ولنجک روایت  متقنی وجود ندارد، بلکه 
در میان روایت های شفاهی اهالی هم نمی شود به 
دلیل نامگذاری ولنجک رسید. با وجود این نباید 
جست وجوها متوقف شود. برای بررسی ابتدا سراغ 
نام های مشابه واژه ولنجک رفتیم و به روستایی با 
نام ولنِجق در عجب شیر مراغه رسیدیم. اما درباره 
علت نامگذاری ولنجق هم اطاعات متقنی وجود 
نداشت. واژه ولنج نخستین بار در دیوان البسه اثر 
موالنا نظام الدین قاری یزدی به کار رفته اســت. 
که به این بیت رســیدیم: بــه نوبت زدن بهر واال 
ولنج/ زده میخ جهــل از دو جانب صرنج. اگرچه 
واژه صرنج در فرهنگ لغت دهخدا معرب ســرنج 
به معنای یک ماده شیمیایی و نیز به معنای سنج 
است اما هنوز برای واژه ولنج معنایی پیدا نشده. 
هرچند پیدا کردن معنایی برای واژه ولنج شــاید 
به صورت مستقیم ما را به علت نامگذاری ولنجک 
نرساند اما می تواند کلیدی برای گشایش این راز 

سر به مهر باشد.«

23
غرفه بازیافت در 

منطقه یک، 28 غرفه 
در منطقه 2 و 32 غرفه 

بازیافت در منطقه 3 
قرار دارد. فعالیت 

غرفه ها ساعت 8 تا 17 
است. 
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توکلی

  »تفکیک زباله باید از سینک ظرفشویی آغاز شود.« این جمله را یک دهه پیش شنیدیم؛ درست وقتی طرح 
جداســازی زباله خشک و تر از سوی شهرداری تهران مطرح شد. آن روزها جمله ای دور از ذهن بود. اما حاال به 
واقعیت نزدیک شده است. آمارها می گوید که در پایتخت روزانه 7هزار تن زباله تولید می شود و از این تعداد فقط 
۶ درصد از مبدأ، تفکیک و۵0 درصد هم بازیافت می شود. برای رسیدن به استاندارد تفکیک زباله از مبدأ طرحی 
با عنوان »شنبه های بدون پسماند« در محله های ناحیه 3 منطقه یک در حال اجراست. در این طرح آموزشگران 
بازیافت شهروندان را با موضوع کاهش پسماند، چگونگی تفکیک زباله خشک و تر و تفکیک پسماند خشک آشنا 

می کنند. در این گزارش »رها سلطانی« کارشناس بازیافت ناحیه از زیر و بم این طرح می گوید.  

راحله عبدالحسینی

با همکاری شهروندان 
طرح جدیدی در ناحیه3 
منطقه 1 در حال اجراست

اول هفته، روز بدون پسماند

 ، ب و ر ـا ـج
سامانه   جمع  آوری 
پسماند خشک در 

محل شماست. 
ابــزاری کاربردی که به ســادگی 
امــکان تحویــل پســماند خشــک 
شــما را هر کجای شــهر تهــران که 
باشید فراهم می کند. الزم نیست 
دردســر حمــل کیســه های بــزرگ 
پســماند خشــک را تــا غرفه هــای 
بازیافــت به دوش بکشــید. فرقی 
یــا  اپلیکیشــن  طریــق  از  نــدارد 
ســایت. می توانید با یــک ثبت نام 
ســاده پســماند خشــک خودتان را 
طبق برنامــه و در محــل دلخواه به 
جاروب تحویل بدهید و امتیازهای 
متنوع و ارزشمند دریافت کنید. با 
اپلیکیشن »پاک زی« نیز می توانید 
پسماند های خشک تفکیک شده را 
به ســفیر پــاک زی تحویل بدهید و 
طالی کثیف یا همان پسماند خشک 
را دور نریزیــد. این اپلیکیشــن ها 
برای شــما گزینه های تشویقی نیز 

در نظر گرفته اند. 

ایــن روزهــا 
که سفت و سخت 
بهداشــتی  نــکات 
می کنیــم،  رعایــت  را 
یادمان باشد که اگر به برخی نکات 
اهمیت بدهیم ســالمت پاکبان ها 
هم به خطــر نمی افتد. دســتمال 
کاغذی، ماســک و دســتکش خود 
را بعد از استفاده حتماً در نایلون 
بگذاریــد، در آن را محکــم گــره 
بزنید و در سطل زباله بیندازید. 

کیســه زباله های عفونی شامل 
ماســک، دســتمال و... را بــا یک 
عالمــت از بقیــه زباله هــا متمایز 
کنیــد. در خانه هم حتماً از ســطل 
زباله دردار استفاده کنید.با تهیه 
خوراکی و وعده های غذا به اندازه 
مصرف خانوار، می توانیم تولید 
زبالــه تــر را کاهــش دهیــم. 
یادمان باشد که حجم پسماند 
دهیــم.   کاهــش  را  خشــک 
بــا دیــدن زبالــه گردها در 
محله ها و معابر حتماً با 137 

تماس بگیرید. 

یادمان باشد

 پسماندهای 
خشک را به 
اپلیکیشن ها 

بسپارید 
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مناطق   1   ماه مهمانی خدا ماه مهمانی خدا

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

می دادیم. اما این دومین ســالی اســت که به دلیل شیوع 
کرونا تجمعات تعطیل شــده. گرچه در مسجد هیچ سفره 
افطاری باز نمی شــود ولی خّیرانی که در تهیه این افطاری 
مشارکت داشتند نذر خود را به شکل دیگری ادا می کنند.« 
او از حمایت این افراد از خانواده های نیازمند و صرف هزینه 
برای تهیه مواد غذایی و تحویل آن به خانه های نیازمندان 
می گوید: »امسال اهالی محله که در تهیه افطاری مشارکت 
داشــتند مواد غذایی و اقام مختلف از جمله خرما و پنیر 
و موادغذایی خشــک را تهیه و در محله بین مردم پخش 
می کنند یا بهدست خانواده های نیازمند می رسانند. درواقع 
سفره های افطاری جمع نشده بلکه در خانه های روزه داران 

به صورت مجزا پهن می شود.«

فشار اقتصادی و کرونا
عاوه بر اهالی محله که نذر افطار خود را به دســت 
مــردم می رســانند، خیریه های فعال محلــی هم این 
روزها در تدارک اقام معیشــتی و مواد غذایی خشک 
برای خانواده های نیازمند هســتند. جوزدانی می گوید: 
»تــا قبل از کرونــا هم گروهی از خّیــران محلی برای 
کمک به خانواده های نیازمند مواد غذایی و ســبدهای 
معیشــتی تدارک می دیدند. یکی از مناسبت هایی که 
ایــن برنامه در آن جریان دارد ایام ماه رمضان اســت. 
ما با کمک هایی که از طــرف خّیران محله جمع آوری 

می شــود اقام را تهیه می کنیم. امسال می دانیم که به 
دلیل مشــکات اقتصادی مردم نیازمند به کمک های 
بیشــتری نیاز دارند. افراد زیادی را می شناسیم که به 
دلیل کرونا و از رونق افتادن کســب و کار، شغل خود 
را از دست داده اند. افراد زیادی حتی خارج از محدوده 
تهران برای کمک به ما معرفی شــده اند. امسال عاوه 
بر کمک های معیشــتی و مواد غذایی، کارت هدیه ای 
هــم برای این خانواده هادر نظر گرفته ایم. این کمک ها 
هرچند کم باشــد می تواند در کنار هم جمع شــود تا 
حداقل بخش کوچکی از مشکات مردم نیازمند را حل 
کند. هرچند مشکات اقتصادی فشار زیادی بر زندگی 
و معیشت این افراد وارد می کند و رفع این مشکات از 

عهده مردم به تنهایی برنمی آید.«

نیازمندان را فراموش نکرده ایم
تکیه تجریش یکی از مراکز پهنه شمال است که هر سال 
بساط افطاری را پهن می کرد. امسال به دلیل شیوع کرونا نه 
تنها تکیه تجریش بلکه بازار تجریش هم تعطیل شده. با این 
حال کاسبان نذرافطاری خود را در قالب بسته های خشک 
غذایــی بین مردم توزیع می کنند. »محمدباقر ســامعی« 
متولی تکیه تجریش می گوید: »امســال هم برای افطاری 
تکیه تجریش خرید مواد غذایــی داریم. با این تفاوت که 
همه چیز را به صورت بسته بندی می خریم تا به صورت بسته 
در اختیــار روزه داران قرار دهیم. از پنیر و خرما تا زولبیا و 
حلواشکری و مواد غذایی دیگر که هر سال در سبد افطاری 
تکیه وجود داشــت، امسال به صورت خشک تهیه می شود 
و دراختیار مردم قرار می گیرد.« او از آســیبی می گوید که 
کرونا به کسب و کار مردم به خصوص کاسبان بازار تجریش 
زده است. با این حال خّیران این بازار سفره افطاری امسال 
را بی رونق نگذاشته اند: »بازار تجریش کاسبان خیری دارد 
که اغلب حتی دلشان نمی خواهدنامی از آنها برده شود. این 
کاســبان با وجود کرونا و از رونق افتادن کسب و کار، افراد 
نیازمند را فراموش نکرده اند. از طرفی افطاری های مختصری 
آماده شده اســت تا در کنار بسته های معیشتی به دست 
خانواده های نیازمند برسانند. این نیازمندان را هم معتمدان 
بازار شناسایی کرده اند و برای بهتر شدن کیفیت زندگی آنها 

تاش می کنند.«

ماه مهمانی خدا امسال 
رنگ و بوی متفاوتی دارد

سفره همدلی 
رمضـــان

  دومین ماه مبارک رمضان بعد از کرونا را پشــت سر می گذاریم. آن هم در حالی که موج چهارم 
کرونا اغلب شــهرهای کشور از جمله تهران را قرمز کرده است. به نظر می رسد امسال هم خبری از 
سفره های رنگین افطار نیست. با این حال خّیران و اهالی پهنه شمال به رسم اطعام هر ساله، سبدهای 
غذایی و بسته های کمک معیشتی را برای خانواده های نیازمند آماده می کنند و آن را به خانه هایشان 
می فرستند. مشکالت اقتصادی که این روزها گریبان اغلب شهروندان را گرفته دلیل دیگری است که 
ضرورت این سفره های مهربانی را بیشتر از قبل به رخ می کشد. خّیران و اهالی محله های مختلف از 

نذری هایی می گویند که امسال دور از تجمع ها و دورهمی ها به دست خانواده های نیازمند می رسد.  

مرضیه موسوی 

توجه 
به تغذیه و سالمت 
در ماه مبارک رمضان

تغذیه مهم ترین فاکتوری است که در ماه مبارک 
رمضان باید مورد توجه روزه داران قرار بگیرد. تأمین 

مواد معدنی، آب کافی، ویتامین ها و پروتئین های مورد 
نیاز روزانه برای افرادی که روزه می گیرند بسیار اهمیت 
دارد. زیرا کمبود هرکدام از این موارد می تواند مشکالت 

جدی برای افراد ایجاد کند و در شرایط حاد کرونایی 
این روزهای تهران، مراجعه به مراکز درمانی و 
بیمارستان ها به تنهایی می تواند خطر ابتال به 

مصرف کرونا را به همراه داشته باشد. 
مایعات 

آب بدن خود را به درستی تأمین کنید. 
کمبود آب باعث اختالل در عملکرد بدن 

می شود و سیستم ایمنی افراد را تحت تأثیر 
قرار می دهد. میوه و سبزیجات منبع خوبی 

برای تأمین آب روزانه بدن است. توجه داشته 
باشید چای نوشیدنی مناسبی برای تأمین آب 

بدن نیست ؛ چون عالوه بر تکرر ادرار و از 
دست دادن آب بدن، باعث دفع برخی 

مواد معدنی و ویتامین ها هم 
می شود. 

منابع 
ویتامین دی

منابع ویتامین دی در ایام روزه داری را 
جدی بگیرید. ماهی، لبنیات و زرده تخم مرغ 

می تواند گزینه خوبی برای تأمین ویتامین دی 
باشد. این ویتامین نقش مستقیمی در افزایش 
ایمنی بدن و سرحال بودن شما در طول روز 
دارد. ویتامین دی را می توانید طبق مشورت 

پزشک از طریق مکمل های دارویی هم 
تأمین کنید. 

دوری 
از تابش مستقیم 

خورشید
قرار است به دلیل شیوع کرونا تا حد 

امکان از خانه خارج نشویم. با این حال اگر 
برای کارهای ضروری از خانه خارج شدید از 

تابش مستقیم آفتاب دور بمانید تا دچار 
خستگی، گرمازدگی و از دست رفتن 

آب بدن نشوید. 

وعده های 
غذایی کم حجم

فاصله افطار تا سحر را به وعده های 
غذایی با فاصله کم، تقسیم و تمام مواد 
غذایی را که در این فاصله می خواهید 
مصرف کنید در این وعده های متعدد 
بگنجانید. وارد کردن حجم زیادی از 
غذا به یکباره در معده باعث ایجاد 

مشکالت گوارشی می شود. 

چه 
کسانی نباید 
روزه بگیرند

اگر به هر دلیلی دچار بیماری هستید و 
منظم دارویی را مصرف می کنید برای روزه 
گرفتن حتمًا با پزشک خود مشورت کنید. 
بیماران دیابتی و مبتالیان به فشارخون، 
بیماران قلبی، بیماران خاص و افرادی که 
دچار ضعف ایمنی هستند از روزه گرفتن 

منع شده اند. 
وعده های 
متناسب

استفاده از حبوبات در ایام مبارک 
رمضان توصیه شده است. با این حال 
به دلیل دیرهضم بودن آن، مصرف 

این مواد را به زمانی به غیر از 
افطار موکول کنید. 

رســم هر ســاله اغلب خیریه های محلی توزیع ارزاق و 
بسته های غذایی میان خانواده های نیازمند است. امسال این 
رسم قدیمی در محله های پهنه شمال با تعطیلی تجمعات 
مذهبی به دلیل شــیوع کرونا گره خورده است. سفره داری 
و برگزاری مراســم افطاری امسال به دلیل رعایت مسائل 
بهداشتی لغو شــده. با این حال اغلب این افراد سفره های 
افطار را شــکل دیگری باز می کنند. »محمود جوزدانی« از 
اهالی قدیمی و دبیر شــورایاری محله اختیاریه و از اعضای 
فعال مسجد آیت اهلل  طالقانی در خیابان مقدس اردبیلیاست. 
او می گوید: »هر ســال در ایام مبارک رمضان ســفره های 
افطاری را باز می کردیم و هر شــب به نمازگزاران افطاری 

مؤسسات خیریه 
معمواًل در زمینه 

خاص و مشخصی 
فعالیت می کنند. 

به همین دلیل نوع 
کمک هایی که به 

این مراکز می شود 
اهمیت زیادی 

دارد. مهم ترین 
توصیه این است 

که اگر قصد کمک 
به هریک را دارید 

از قبل با آنها تماس 
بگیرید و اقالمی 
را که می خواهید 

بخرید با آنها 
هماهنگ کنید. 

کمک 
خیریه ها و انجمن های مردم نهاد با رسیدن ایام مبارک رمضان توزیع بسته هدفمند

ارزاق میان خانواده ها را آغاز کرده اند. سفره های افطاری که هر سال در گوشه و 
کنار شهر پهن می شد امسال به دلیل شیوع کرونا در خانه نیازمندان گسترده 
می شــود. خیریه »سپاس لحظه حال« یکی از انجمن هایی است که در زمینه 
آسیب های اجتماعی فعالیت می کند. »علیرضا عباسی« مدیرعامل بنیاد سپاس 
لحظه حال می گوید: »امســال به جای ســفره افطار، بســته ارزاق را به دست 
خانواده های نیازمند می رســانیم. این بســته ها به کمک خّیرانی تهیه می شود 
که مراسم افطاری امســال خود را به نحو دیگری، برگزار و هزینه آن را صرف 
کمک های معیشــتی به خانواده های نیازمند می کنند.« خیریه سپاس لحظه 
حال، ماه مبارک رمضان امســال 2برنامه دیگر هم در سر دارد و یکی از آن ها 
کمک به ســاخت خانه های تخریب شــده در زلزله سی سخت است. عباسی 
می گوید: »در بازدید از مناطق زلزله زده متوجه شدیم خانواده هایی هستند که 
خانه هایشــان صد درصد تخریب شده و حتی با وجود وامی که بنیاد مسکن به 
آنها پرداخت می کند هم توان ساخت دوباره خانه های خود را ندارند. هدفی که 
برای ماه مبارک رمضان امســال در نظر گرفته ایم این است که به کمک مردم 
به بازسازی تعدادی از این خانه ها بپردازیم. همچنین در نظر داریم برای ایجاد 
اشــتغال و توانمندسازی روســتایی، اقدام به راه اندازی کسب و کار در یکی از 
روستاهای کم برخوردار کشور کنیم. مثل همیشه کمک های داوطلبانه مردم و 

مشارکت آنها در این کار خیر سرمایه ماست.«

مؤسســات خیریه ای که در زمینه بیماران خاص فعالیت می کند این روزها 
شــرایط سختی را پشت سر می گذارند؛ افزایش هزینه های درمان، سختی های 
تأمین دارو و تجهیزات پزشــکی خاص، شیوع کرونا و قرار داشتن بیماران در 
وضعیت پرخطر، کم شدن مشارکت مردمی به دلیل مشکات اقتصادی و... از 
جمله مصائبی است که این روزها از سر می گذرانند. مؤسسه خیریه محک یکی 
از این مجموعه هاست که در کنار حمایت درمانی از کودکان مبتا به سرطان تا 

سن ١6 سال، سال هاست از خانواده این کودکان هم حمایت می کند. 
 مددکاری این مؤسســه ایــن روزها عاوه بر تأمیــن هزینه های بیماران 
بــه خانواده های نیازمند کودکان مبتا به ســرطان هم کمک می کند. عاوه 
بر تجهیزات پزشــکی و برعهده گرفتن هزینه هــای درمان کودکان مبتا به 
سرطان، خّیران می توانند برای تهیه مواد غذایی خشک، پوشاک و هزینه های 
تأمین مســکن خانواده این کودکان هم همراه محک باشــند. مسئول جذب 
مشــارکت های محک می گوید: »کمک های ما به درمان خاصه نمی شــود. 
سرپرســتان این کودکان ممکن است با مشکات مالی زیادی روبه رو باشند. 
ما برای بهتر شــدن معیشــت این کودکان، به خانواده هــای آنها هم کمک 
می کنیــم. عاوه بر ایــن کودکانی که مدت زیادی را بــرای طول درمان در 
بیمارســتان می گذرانند، نیاز به ســرگرمی دارند. تهیه کتاب و اسباب بازی 
برای این کودکان هم بخشــی از کمک هایی است که مردم می توانند در آن 

مشارکت کنند.«

موج چهارم کرونا این روزها نیاز به کپسول 
اکســیژن و دســتگاه های کمک تنفســی را 
بیشتر کرده اســت. هال احمر امسال طرحی 
به نام »اهــدای نفس« راه انــدازی کرده تا از 
طریق کمک های داوطلبانــه خّیران و مردم، 
کپســول های اکسیژن را در شهرهای مختلف 
کشور به دســت مبتایان به کرونا برساند که 
توان خرید این دســتگاه ها را ندارند. »محمد 
نصیری« رئیس سازمان داوطلبان هال احمر 
می گویــد: »یکی از مهم ترین مشــارکت های 
مردمی امســال، همراهی آنهــا با هال احمر 
در تهیه کپســول های اکســیژن بود. ما این 
بانک های تجهیزات پزشــکی را در شهرهای 
مختلف راه انــدازی کردیم تا افــراد مبتا به 
بیماری تنفســی بتوانند رایگان از آن استفاده 
کننــد و بعد از بهبــود به بانــک تجهیزات 
پزشــکی برگردانند تا دیگران هــم بتوانند از 
این وسیله اســتفاده کنند. مردم می توانند با 
اهدای کمک های خود به هال احمر به ما در 
تهیه بیشــتر این دستگاه های اکسیژن کمک 
کنند.« طرح »همــای رحمت« طرح دیگری 
اســت که این روزها هال احمر در شــهرها و 
روســتاهای محروم انجام می دهد و به بهانه از 
راه رسیدن ماه مبارک رمضان، بسته های ارزاق 
و کمک های معیشــتی را به دست نیازمندان 
می رســاند. امســال عاوه بر نیازمندان تحت 
پوشش هال احمر، خانواده هایی که معیشتشان 
به دلیل شیوع کرونا دچار آسیب شده هم 
در گروه هدف هال احمر قرار 

گرفتند. 

بیماران را فراموش نکنیماز تهران تا سی سخت

نفس هدیه کنیم
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مناطق   1   در محله کارگاه محله

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

  تردد در معابر شهری برای عابرپیاده باید با حفظ 
ایمنی و آســایش و ایجاد فضایی برای   تردد وســایل 
حمل ونقل عمومی همراه باشد. زمانی که فضایی ایمن 
و راحت برای عابران پیاده، دوچرخه ســواران، محلی 
برای توقف و استراحت، گذراندن اوقات فراغت، ارتقای 
معاشرت و ارتباطات اجتماعی در محله ها به وجود آید 
کیفیت زندگی شهری نیز به دنبال آن برای شهروندان 
بهتر می شــود. افزایش خودروها باعث شده تا دغدغه 
انســان محور بودن شهر یکی از دغدغه های مدیریت 
شــهری شــود. آلودگی های محیطی، کاهش ایمنی 
عابران پیاده، افزایش تلفات ناشــی از تصادف و پایین 
بودن میزان مطلوبیت محیطی عواملی هســتند که 
نشان می دهد چقدر از شهر با رویکرد انسان محوری 
فاصله داریم. خیابان ها همگی خودرو محور شده اند و 
حاال قرار است با اجرای طرح خیابان کامل، شهروندان 
و عابــران پیاده در این خیابان ها حرف اول را بزنند نه 

خودروها. 

مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری 
معاون  خردمند«  »محمد 
حمل ونقل و ترافیک شهردار 
منطقه دربــاره طرح خیابان 
کامل در منطقه یک می گوید: 
میدان  از  شهرداری  »خیابان 
تجریش تا میــدان قدس در 
طرح خیابان کامل قرار دارد. 
در این طرح قرار اســت ضلع 
جنــوب خیابان شــهرداری، 
پیاده راه باشد. در این خیابان 

مسیر دوچرخه و مسیر اتوبوسرانی به عنوان حمل ونقل 
عمومی نیز قــرار دارد. اما   تردد خودرو از ضلع جنوب 
خیابان شــهرداری ممنوع است.« او در توضیح بیشتر 
می افزاید: »بعد از جلســه و بررسی با مشاوران حوزه 
ترافیک و پلیس راهور برای اجرای طرح خیابان کامل 
در خیابان شهرداری قرار شده است که   تردد خودرو در 
ضلع شــمال خیابان شهرداری از غرب به شرق باشد؛ 
یعنی از میدان تجریش به ســمت میدان قدس. زیرا 
ضلع جنوب خیابان شــهرداری به   تــردد عابرپیاده و 
مســیر دوچرخه اختصاص داده شده. به همین دلیل 
در مسیر شرق به غرب یعنی از میدان قدس به میدان 
تجریش مســیر جایگزین در نظر گرفته شده است.« 
مســیر جایگزین   تردد خودروها از میــدان قدس به 
میدان تجریش از کوچه حمید انجام می شود. کوچه ای 
که از ابتدای خیابان دربند آغاز می شــود و با گذر از 
ضلع شمالی بیمارستان شــهدای تجریش به کوچه 
طباطبایی پور می رسد و وارد میدان تجریش می شود. 

تعریض کوچه حمید
برای اجرای طرح خیابان کامل نخست الزم است 
که مســیرهای جایگزین برای هدایت خودروها ایجاد 
شود و این در منطقه ما به معنای تعریض کوچه حمید 
برای مسیر شرق به غرب خودروها از میدان قدس به 
میدان تجریش است. خردمند می گوید: »برای تعریض 
کوچه حمید، 2پــاک در معبر شــمالی این کوچه 
تملک و عقب نشینی انجام شــد. اما در معبر جنوبی 
که با بیمارســتان شــهدای تجریش روبه رو هستیم، 
عقب نشــینی به تعویق افتاد. علت هم شرایط سخت 
و ویژه بیماری کروناســت که مسئوالن بیمارستان و 
وزارت بهداشت را به شدت درگیر کرده و فرصتی برای 

همکاری برای این طرح ندارند.« 

جاذبه گردشگری 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه اساس و 
پایه خیابان کامل را شهروندمحور می داند و می گوید: 
»بــا اجرای طرح خیابان کامل، شــهروندان در کمال 
ایمنی و آســایش می توانند قــدم بزنند، خرید کنند، 
دوچرخه ســواری کنند یا بنشینند و از محیط شهری 
لذت ببرند. محــدوده میدان تجریش تا میدان قدس 
به دلیل جاذبه گردشــگری اش برای گردشگران نیز 
مناســب خواهد بود. همچنین افراد دارای معلولیت 
نیــز به راحتــی و اطمینان خاطــر می توانند در این 
خیابان   تردد کنند.« طــرح ایجاد قدمگاه صالحیه در 

 طرح خیابان کامل از میدان تجریش 
تا میدان قدس اجرا می شود

قدم بزن 
دوچرخه سواری کن

  اجرای طرح خیابان کامل در مناطق 22گانه از مدتی پیش مطرح شد. هفته گذشته باخبر شدیم 
که این طرح در آستانه مراحل اجرایی قرار گرفته است. خیابان شهرداری حدفاصل میدان تجریش 
تا میدان قدس در منطقه یک به عنوان خیابان کامل نامگذاری شده اســت. اگر مفهوم خیابان کامل 
برایتان سؤال شده، بدانید خیابانی است که با خیال راحت می توانید مسیر پیاده راه یا دوچرخه سواری 
را انتخاب کنید بدون اینکه نگران ورود خودرو باشــید. ضمن اینکه در خیابان کامل فضای سبز و 
مبلمان شهری هم فراهم است. در مجموع در خیابان کامل، شهروندان اولویت هستند نه خودروها. 

در این گزارش بیشتر با جزئیات خیابان کامل آشنا می شویم.

راحله عبدالحسینی

جوار آستان امامزاده صالح)ع( در ضلع جنوبی میدان 
تجریش طرح دیگری اســت که می تواند کنار خیابان 
کامل برای گردشگران جذاب باشد. خردمند می گوید: 
»در اجــرای طرح قدمگاه صالحیــه با انجام مطالعات 

ترافیکی، خطوط پایانه تجریش جابه جا می شود.«

حفظ هویت شمیران در طرح های جدید
»علیرضا حمیدی« شورایار 
محله تجریش از طوالنی شدن 
طرح خیابان کامل منطقه یک 
این طور می گوید: »سال ها قرار 
است طرح خیابان کامل برای 
محله  در  شــهرداری  خیابان 
تجریش اجرایی شود. اما هنوز 
خبری از عملیات اجرایی نیست. 
برای اجرای این طرح نخست 
باید زیرساخت ها و پیش نیازها 

را فراهم کرد. در جلسات پیشین طرح خیابان کامل قرار 
بود در محدوده میدان تجریش تا میدان قدس، زیرگذر 
یا روگذر اجرا شود. در طرح جدید قرار است دسترسی از 
خیابان دربند باشد که این موضوع نیازمند تعریض کوچه 
حمید اســت.« او درباره حفظ هویت شمیران با اجرای 

طرح های جدید می گوید: »به هر حال هویت شمیران با 
ساخت وسازهای بی شمار دستخوش تغییر شده. باغ های 
شــمیران جای خود را به برج ها داده اســت. در اجرای 
طرح های جدید الزم است کاری کنیم که همین هویت 
باقیمانده را از دست ندهیم. هر منطقه ای با توجه به بافت 
خاص خودش نیازمند توسعه شهری است. مثًا در محله 
بازار تهران که با پدیده شب مردگی روبه رو هستیم، اجرای 
طرح هایی که حیات شبانه در محله را زنده کند، دستاورد 
خوبی دارد. در محله تجریش که در واقع محله ای زیارتی 
و سیاحتی است، شب مردگی نداریم. بنابراین باید طرحی 
در این خیابان اجرا شــود که متناسب بافت این محله 
باشــد.« او معضل اصلی خیابان شــهرداری را پدیده 
دستفروشان می داند و ادامه می دهد: »خیابان شهرداری 
یکی از مسیر های اصلی منطقه است. گردشگرانی که به 
این محدوده می آیند یا راهی امامزاده صالح)ع( می شوند 
یا به طرف کوه های شــمیران می روند و برخی هم راه 
کاخ موزه ها را پیش می گیرند. به همین دلیل این محدوده 
با جمعیت زیادی از گردشگران روبه روست. دستفروشان 
چهره خیابان را نازیبا کرده اند که مناسب یک محله با 
محوریت گردشگری نیست. ســاماندهی دستفروشان 
قبل از اجرای طرح خیابان کامل می تواند به آرامش این 

محدوده کمک کند.«

کوتاه و مختصر درباره 
خیابان کامل

ایده  ســمت  به  پایتخت  خیابان های 
 )Complete streets( جهانی خیابان کامل
می روند. در این ایده قرار است یک خیابان 
شهری کامل شــود و به خطوط دوچرخه 
و پیاده هم اندازه خطوط ســواره رو مجهز 
شود. ایده خیابان کامل در علم مهندسی 
معابر  برای  شهری  برنامه ریزی  و  ترافیک 
شــهری طراحی شــده تا موجب بهبود 
امنیت، کاهش هزینه های حمل ونقل، ارائه 
خودروهای  بــرای  جایگزین  راه حل های 
شخصی، تشویق مردم به حفظ سالمت از 
طریق پیاده روی و دوچرخه سواری، ایجاد 
حس ایمنی در   تــردد، بهبود کارکردهای 
مجاور  امالک  ارزش  باالبردن  و  اجتماعی 
شامل  کامل  خیابان  یک  عناصر  می شود. 
پیاده مثل  این موارد است: زیرســاخت 
پیاده رو، خط عابرپیاده، جزیره های میانی 
و خطوط برجســته عابرپیاده، آرام سازی  
ترافیک یا روش هایی برای کاهش سرعت 
خودروهای عبوری، مسیر دوچرخه یعنی 
پیش بینی مســیر مخصوص دوچرخه یا 
حمل ونقل  امکانات  و  عریض  شــانه های 
عمومی مثل مسیر مخصوص عبور اتوبوس. 

خیابان کامل در منطقه 2
منطقه  کامل در  اجرای طرح خیابان 
2 نیز در دستور کار و قرار است خیابان 
خوردین از میدان صنعت تا بلوار دادمان 
به عنوان خیابان کامل منطقه 2 باشــد. 
»سیدحامد حســینی« دبیر شورایاری 
محله شهرک قدس می گوید: »با توجه به 
تأثیر مثبتی که اجرای طرح خیابان کامل 
در محله هــا دارد، این طرح باید زودتر 
اجرا درمی آمد. خیابان  به  ما  در منطقه 
خوردین یک شاهراه ارتباطی در محله 
است. این خیابان با توجه به پیاده روهای 
عریض و فضای ســبزی که دارد، برای 
اجرای طرح خیابان کامل مناسب است. 
ایجاد  و  کامل  اجرای طرح خیابــان  با 
مسیر دوچرخه ســواری، محل مناسبی 
ایمن  و دوچرخه سواری  پیاده روی  برای 
خواهد بود. در خیابان کامل شهروندان 
با آسودگی خاطر و دور از آلودگی صوتی 

خودروها   تردد می کنند.«

علیرضا حمیدی
دبیر شورایار محله 

تجریش

محمد خردمند
معاون حمل ونقل و 

ترافیک شهردار

کرونا که آمد، کســب و کارهای خانگی رونق 
بیشــتری گرفت اما برخی از صاحبان این مشاغل 
برای جلب مشــتری بیشــتر یا گسترش خدمات 
به مخاطبان با مشــکاتی مواجه شــدند. افضل 
از کارآفرینــان منطقه یک اکنــون به عنوان مدیر 
مرکز پشتیبانی و توســعه مشاغل خرد و خانگی 
در بوســتان شــطرنج آجودانیــه فعالیت می کند 
تــا تجربه های خود را به ســایر عاقه مندان ارائه 
دهد. او درباره مشــکاتی که بر سر راه صاحبان 
مشــاغل خانگی قرار دارد می گوید: »با شناسایی 
صاحبان مشــاغل خانگی و حمایت از کســب و 
کارهای موجود تاش می کنیم ابتدا دالیل موفق 
نشدنشان را بررسی کنیم و با حمایت از آنها برای 
رونق کسب و کارشان قدم برداریم. سال های قبل 
وقتی درباره مشاغل خانگی صحبت می شد شاید 
نگاه ما به ســمت بانوان خانه داری می رفت که در 
کنار کار منزل، از راه فروش هنرهای دستی خود 
کسب درآمد می کردند. اما در تعریف جدید تعداد 
زیادی از قشــر تحصیل کرده و افراد جوان جامعه 
را داریم که می توانند با ارائه محصوالت و خدمات 
خود در فضای مجازی فعالیت کنند. آشنا شدن با 
مهارت های الزم، نحوه ارائه محصوالت یا خدمات، 
کســب مجوز، راه های جذب مشتری و... مستلزم 
آموزش اســت. افراد بســیاری در فضای مجازی 
فعالیت می کنند اما موفق نشــده اند نظر مشتری 
را جلــب کننــد و محصوالت خــود را به فروش 
برســانند. افرادی هستند که در رشته ای تحصیل 
کرده اما نتوانسته اند در همان رشته فعالیت کنند 
و احساس می کنند که در جامعه هیچ کاری برای 
آنهــا وجود ندارد.« افضل که مدرک کارشناســی 
ارشــد مدیریت پروژه دارد یکــی از فعالیت های 
مرکز پشتیبانی و توســعه مشاغل خرد و خانگی 
را معرفی رشــته ها و کســب و کارهایی می داند 
که شــاید در جامعه خیلی هم معروف و شناخته 
شــده نباشد ولی امکان راه اندازی آنها وجود دارد: 
»وبینارهایی را برای آشــنایی بیشتر مراجعان در 
ایــن زمینه برگزار می کنیم تا افــراد عاقه مند با 
راه های ارائه خدمات و محصوالتشــان آشنا شوند. 
مشاغل خانگی دایره وسیعی را دربرمی گیرد و ما 
با توجه به تعداد متقاضی در هر رشــته، آن بخش 

 راه اندازی مرکز پشتیبانی و توسعه مشاغل خرد 
و خانگی راهی برای حمایت کارآفرینان است

کوچ به سمت 
     دنیای مجازی

  وقتی درباره مشــاغل خانگی صحبت می شود نگاه ها به سمت کسب و کارهای خرد می رود که در 
خانه و عمومَا توســط بانوان خانه دار انجام می شود. اما امروزه تعریف کسب و کارهای خانگی مفهوم 
گسترده تری را دربرمی گیرد. »میترا افضل« مدیر مرکز پشتیبانی و توسعه مشاغل خرد و خانگی هدف 
از راه اندازی این مرکز در شهرداری منطقه یک را ساماندهی و رونق مشاغل خانگی می داند و می گوید: 
»درتعریف جدید از مشاغل خانگی، تعداد زیادی از تحصیلکرده ها و افراد جوان جامعه فعالیت می کنند 
که می توانند با ارائه محصوالت و خدمات خود در فضای مجازی به کســب و کار بپردازند و حمایت از 
این افراد یکی از برنامه های مرکزی است که به تازگی در منطقه یک راه اندازی شده است.« با او درباره 

فعالیت ها و نحوه ارائه خدمات در این مرکز گفت وگو کرده ایم.  

شهره کیانوش راد 

تشکیل کارگروه های مشارکت محله ای از اهالی محله های منطقه یکی از اهداف راه اندازی مرکز پشتیبانی و توسعه مشاغل خرد و خانگی 
است که زیر نظر شهرداری منطقه یک و با همکاری مؤسسه دانش بنیان نانوسان البرز فعالیت خود را شروع کرده است. »حسین فتحی« 

رئیس مرکز خدمات اجتماعی شــهرداری منطقه یک می گوید: »در این مرکز عالوه بر شناســایی و حمایت از کسب و کارهای کوچک 
و خانگی، مشــاوره تخصصی در حوزه کســب و کار رایگان انجام می شــود و امکان برگزاری بازارچه فروش آنالین و حضوری برای 
افراد فراهم خواهد بود.«  آموزش پایه و تخصصی به گروه های توسعه برای کسب و کار و کارآفرینی، آموزش مهارت های فنی 
با توجه به نیاز بازار منطقه و شرایط جامعه هدف با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه ها، آموزش مفاهیم کسب و کارها 

به گروه ها، تشــکیل صندوق های خرد محلی، راه اندازی نمایشــگاه عرضه و فروش محصوالت گروه های مشــارکت محلی، عرضه 
همزمان محصوالت در فروشگاه های اینترنتی، حمایت از محصوالت کسب و کارهای نوپای محلی در محدوده تجهیزات و فضای مرکز، 

ارائه خدمات یکپارچه برای راه اندازی کسب و کارهای خرد در محله های منطقه، راه اندازی دیجیتال مارکتینگ برای مشاغل خرد خانگی، 
هدایت و یاری شبکه های محلی در حال تشکیل برای حمایت از کسب و کار، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره رایگان به افراد آسیب دیده 

یا در معرض آسیب اجتماعی، ساماندهی و تهیه بانک اطالعاتی از افرادی که در محله ها وجود دارند از دیگر فعالیت های این مرکز است. 

را فعال می کنیم. به عنوان مثال اکنون 
در بخش روان شناســی قریب به 150 
نفر متقاضی داریم که دنبال کســب و 
کار جدیدی در همین زمینه هســتند. 
سعی می کنیم کسب و کارهای جدید 
و متقاضــی مناســب را معرفی و افراد 
را بــا هم مرتبط کنیــم و خودمان نیز 
برای آنهــا تبلیغ می کنیم. این نکته را 
بایــد تأکید کنم که هــم بانوان و هم 
آقایان می تواننــد از خدمات این مرکز 
بهره مند شــوند. 6 ماه تا یک ســال از 

این کســب و کارها حمایت می کنیم تا مجوزهای 
الزم را بگیرند. بــا وزارت کار ارتباط می گیریم تا 
مشــاغلی که تا پیش از این تعریف نشده بودند، 
در اتحادیه هــا و صنــوف قرار بگیرنــد و بتوانند 

مجوزهای الزم را دریافت کنند.«

کرونا و برگزاری کالس با تعداد محدود
مرکز پشتیبانی و توسعه مشاغل خرد و خانگی 
زیر نظر شهرداری منطقه یک در بوستان شطرنج 
آجودانیــه فعالیت خود را در حالی شــروع کرده 
که کرونــا مانع برگزاری کاس های آموزشــی و 
برپایــی بازارچه هایــی برای حمایت از مشــاغل 
خانگی شده است. افضل درباره نحوه فعالیت این 
مرکز می گوید: »طبیعی اســت که به دلیل حفظ 
ســامت شــهروندان امکان برگزاری کاس های 
آموزشــی به صورت حضوری نیســت اما از طرفی 
نمی خواهیم که کســب و کارهای خانگی تعطیل 

شــوند. اسباب کشــی به فضای مجازی راه حلی 

برای حمایت از صاحبان مشاغل خانگی 
بــود. ارائه آموزش برخی رشــته ها نیاز 
به حضور نداشــت اما رشــته هایی مثل 
قالیبافی مستلزم این است که طی یکی 
دو جلسه اصول اولیه به صورت حضوری 
آموزش داده شــود. با توجــه به اینکه 
مرکز در بوستان شطرنج راه اندازی شده 
می توان امیدوار بود که با مســاعد شدن 
هوا و البته پــس از رفع محدودیت های 
ویژه کرونا، یکی دو جلســه از هر دوره 
آموزشــی را با تعداد محدود و در فضای 
بــاز برگزار کنیم و به ادامــه آموزش ها در فضای 

مجازی بپردازیم.«

استفاده از ظرفیت سرای محله
آشــنایی با تجربه های موفق در دنیای کسب و 
کار نشــان داده که کار گروهــی زودتر به نتیجه 
رسیده است. افضل با تأیید این موضوع می گوید: 
»هــدف ما این اســت که صاحبان کســب و کار 
به صورت گروهی کنار هم قرار بگیرند. اگر شخصی 
خیاطی می داند و می خواهد عروسک سازی انجام 
دهد الزم نیســت صفر تــا 100 کار را به تنهایی 

انجــام دهد. بــا کنار هم قــرار گرفتــن افراد با 
توانایی هــای مرتبط، مجموعه ای ایجاد می شــود 
کــه قابلیت تولید و عرضــه محصولی را در تعداد 
باال داشته باشــد. تأمین کننده، طراح، فروشنده و 
بازاریاب در کنار همدیگر می توانند تولید انبوه را 

به فروش برسانند.«
مدیــر ایــن مرکــز نقش ســراهای محله در 
شناســایی افــراد مســتعد را مثبــت می داند و 
می افزاید: »دوره های آموزشی متنوعی در سراهای 
محله برگزار می شــود اما برنامه مدونی برای ورود 
محصوالت به بازار فروش محصوالت وجود ندارد. 
با اســتفاده از ظرفیت ســراهای محلــه این افراد 
شناســایی می شــوند و صاحبان کسب و کارهای 
خانگی می تواننــد از آموزش های این مرکز برای 
کســب موفقیت بیشتر استفاده کنند. این افراد 6 
ماه تا یک ســال تحت حمایت قــرار می گیرند و 
گروه پایش هم کیفیت های محصوالت را ارزیابی 
می کند تا بتوانند محصول خود را به مرحله تولید 

برسانند.«
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امضا
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امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

بیش از یک سال است که اطراف میدان آبک از همهمه 
و شور و نشاط دانش آموزان گابدره خبری نیست. شیوع 
کرونا و غیرحضوری شــدن کاس هــا، دانش آموزان را از 
لذت بازی های راه مدرســه محروم کرده و حیاط مدارس 
هم سوت و کور شده است. اما اینجا در دبستان تجریشی 
محله گابدره اوضاع کمی فرق دارد. اگرچه دانش آموزان 
این مدرســه هم امســال به صورت غیرحضــوری درس 
خوانده اند، اما میز و نیمکت کاس ها در ســال گذشــته 
خالی نمانده اســت. 20 بهمن سال گذشته قدمی بزرگ 
برای ریشه کن شدن بی سوادی در محله گابدره برداشته 
شد و شماری از بانوان گابدره ای که از نعمت سواد محروم 
مانده بودند، تحصیل را در تنها مدرسه محله آغاز کردند. 
دبستان پسرانه تجریشی، صبح ها در اختیار دانش آموزان 
گابــدره قرار می گیــرد و عصرها هــم کاس های این 
مدرسه میزبان بانوان ســوادآموز محله خواهد بود. البته 
با غیرحضــوری شــدن کاس   درس دانش آموزان زمان 
بیشتری در اختیار بانوان سوادآموز محله قرار گرفته و آنها 
2 روز در هفته با رعایت فاصله و پروتکل های بهداشتی راه 
مدرسه را در پیش می گیرند. کاس های امروز که شروع 
می شــود و بانوان یک به یک در کاس های درس حاضر 
می شوند، سراغ »سهیا شــیخی« مدیر مرکز یادگیری 
محلی و سواد آموزی تجریشی می رویم. شیخی از ثبت نام 
70 بانوی سواد آموز در مقاطع مختلف تحصیلی این مرکز 
می گوید: »در این مرکــز با بهره گیری از حضور 5 مربی، 
شــرایط برای سوادآموزی در مقاطع اول تا سوم دبستان، 
دوره انتقــال یا همان مقاطع چهارم تا ششــم و تحکیم 
فراهم شده است. بانوانی که سواد خواندن و نوشتن دارند 
اما به دالیل مختلف چند ســالی از تحصیل دور مانده اند 
و نیاز به یــادآوری مباحث دارند در دوره تحکیم ثبت نام 

می کنند.«
اگرچــه فعالیت مرکز یادگیــری محلی و 
سوادآموزی تجریشــی از بهمن سال گذشته 
آغاز شده اما برگزاری کاس های سوادآموزی 
بانوان در گابدره ســابقه زیادی دارد. 6 سال 
پیش نخســتین کاس های ســوادآموزی در 
ساختمان ســرای محله گابدره برگزار شد. 
»رضــا ترابی گودرزی« مدیــر محله گابدره 
می گوید: »کاس های سوادآموزی به بانوان از 
6 سال پیش در ســاختمان سرای محله آغاز 

شد و از میان 90 بانوی سوادآموز، 25 نفر به دوره انتقال 
راه پیدا کردند. بهمن سال گذشته با همیاری اداره آموزش 
و پــرورش منطقه یک و شــورایاران و معتمدان محلی، 
شرایط برای راه اندازی مرکز یادگیری محلی و سوادآموزی 

در دبســتان تجریشی فراهم شــد تا بانوان در محیطی 
مناسب تر و با امکانات بیشتر تحصیل کنند.« 

نیمکت  دانشگاه دور از دسترس نیست
از پشــت در بسته کاس ها، صدای آموزش دهنده ها و 
گاهی تکرار برخی حروف و کلمات از زبان ســوادآموزان 
در حیاط مدرســه تجریشــی می پیچید. در این شرایط 
کرونایی، ظرفیــت هر کاس با رعایت فاصله مناســب 
و پروتکل  های بهداشــتی تعیین شده است. بعد از پایان 
کاس، ســراغ »  زهرا قدیمی« یکی از آموزش دهنده های 
مرکز می رویم؛ بانوی فعال و با انگیزه ای که از 6 سال پیش 
کنار سوادآموزان محله بوده است. او می گوید: » اگرچه 2 
روز در هفته کاس ها به صورت حضوری برگزار می شود، 
اما آموزش دهنده ها در دیگر روزهای هفته هم با استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی کنار سواد آموزان هستند تا لطمه ای 
به درسشان وارد نشــود. طی چند ماه اخیر که کاس ها 
به صورت نظام مندتر و منســجم تر در مدرســه تجریش 
برگزار می شــود، کیفیت آموزش و یادگیری سوادآموزان 
هم بیشتر از قبل شده و تعداد بیشتری برای سوادآموزی 
یا رســیدن به مقاطع باالتر ثبت نــام کرده اند.« حرف ها 
که به اینجا می رســد، قدیمی از طعم شیرین آموزش به 
ســوادآموزان می گوید: »در گابدره مهاجران 
و به ویــژه اتباع بســیاری زندگی می کنند که 
هرکدام به دالیل مختلف از تحصیل در دوران 
کودکی محروم شده بودند. وقتی یکی از بانوان 
میانسال که در همین کاس ها باسواد شده بود 
سراغ من آمد و برای شرکت در کنکور و ورود 
به دانشگاه مشاوره خواست، خستگی همه این 

سال ها از تنم بیرون رفت.«

مادری که با فرزندانش همکالسی شد
70 ســوادآموز در 3 مقطع ســوادآموزی، دوره انتقال 
و تحکیــم تحصیــل می کنند که هرکــدام از حضور در 
کاس های ســوادآموزی هدفی دارند. یکی برای جبران 

سال های از دست رفته کودکی که امکان تحصیل نداشت 
در این کاس ها ثبت نام کرده و دیگری هم به هوای تجربه 
طعم شیرین کتاب خواندن به مدرسه می آید. »معصومه 
رضایی« یکی از همین بانوان سوادآموز است. او می گوید: 
»در دورانی که تکنولوژی و فضای مجازی همه گیر شده، 
زندگی بدون ســواد خواندن و نوشتن سخت تر از گذشته 
اســت. به عنوان مثال همیشــه برای استفاده از عابربانک 
دچار مشکل می شدم و مجبور بودم برای انجام ساده ترین 
کارهای بانکی از دیگران کمک بخواهم. اما حاال با شرکت 
در کاس های ســوادآموزی، بســیاری از کارهای اداری 
و بانکــی را به تنهایی انجــام می دهم.« اگرچه تنها چند 
ماه از راه اندازی مرکز یادگیری محلی و ســوادآموزی در 
مدرســه تجریشــی می گذرد اما در همین مدت کم هم 
بانوان بســیاری طعم شیرین یادگیری خواندن و نوشتن 
را چشــیده اند. شیخی از اســتقبال خوب بانوان گابدره 
از کاس های ســوادآموزی می گوید: »درهر کدام از این 
مقاطع، بانــوان با انگیزه های متفاوتــی ثبت نام کرده اند. 
شور و هیجان آنها به تحصیل، انگیزه آموزش دهنده ها را 
هم بیشتر کرده اســت. مثل مادری که همراه با 2 دختر 
نوجوانش از نعمت خواندن و نوشــتن محروم مانده  بودند 
امــا حاال همگی با هــم در کاس اول ثبت نام کرده اند تا 
شانه به شانه هم برای ساختن آینده ای بهتر تاش کنند.«

از همسایه داری تا آموزش کمک های اولیه
در مرکز یادگیری محلی و ســوادآموزی تجریشــی، 
مهارت آموزی به بانوان هم به صورت جدی دنبال می شود. 
برگزاری کاس های کنترل خشــم، کمک هــای اولیه، 
همســایه داری و... تنها نمونــه ای از کاس های متنوعی 
آموزش است که برای بانوان گابدره در نظر گرفته شده 
است. شیخی می گوید: »ســوادآموزی، تنها هدف مرکز 
یادگیری محلی و ســوادآموزی تجریشی نیست. در این 
مرکز به تعامــل و ارتباطات اجتماعی و محلی بانوان هم 
توجه ویژه ای شده است. عاوه بر سوادآموزی، کاس های 
کنترل خشم، همســایه داری، بایدها و نبایدهای فضای 
مجازی، کمک های اولیه، رفتار با سالمند در منزل، کاس 
آموزش رایانه و... هم در فهرســت کاس های آموزشــی 
قرار گرفته است. این میان، آموزش های شهروندی، نحوه 
صحیح استفاده از امکانات شهری، استفاده درست از فضای 
مجازی و ارتباط صحیح با همسایه هم از اولویت های مرکز 
است. همچنین برنامه ریزی هایی هم برای آموزش  خیاطی 
و آشــپزی انجام شــده تا با بهره گیری از مربیان فنی و 
حرفه ای، شــرایط را برای آمــوزش رایگان بانوان محله و 

توانمندسازی و درآمدزایی برای آنها فراهم کنیم.«

گزارشی از مرکز 
سوادآموزی محله 

گالبدره 

 اینجا کسی 
بی سواد نمی ماند

کتاب  رؤیــای  یکی    
فرزندانش  برای  خواندن 
دیگری  و  دارد  در سر  را 
روز  یــک  می خواهــد 
آرزوی رسیدن به نیمکت 
دانشــگاه را عملی کند. 
یادگیری  مرکز  در  اینجا 
ســوادآموزی  و  محلی 
گالبــدره، بانــوان بــا 
انگیــزه ای کــه اگرچه 
تحصیل  از  کودکــی  در 
بازمانده اند، پشــت میز 
مدرســه  نیمکت های  و 
یاد  نوشــتن  و  خواندن 
ســال  بهمن  می گیرند. 
گذشــته بود کــه این 
مرکز پــس از تحقیق و 
اداره  توسط  نیازسنجی 
آموزش و پرورش منطقه 
یک و مشارکت معتمدان 
محلــه  شــورایاران  و 
گالبدره شروع به کار کرد. 
حاال 70 بانوی گالبدره ای 
در ایــن مرکز باســواد 
رسیدن  برای  یا  شده اند 
بــه مقاطــع تحصیلی 
در  باالتر تالش می کنند. 
این گزارش ســراغ تنها 
و  محلی  یادگیری  مرکز 
سوادآموزی تهران رفتیم 
که به صورت آزمایشــی 
شروع  گالبدره  محله  در 
به کار کرده و با استقبال 
خوب بانــوان این محله 

روبه رو شده است.  

حسن حسن زاده

رضا ترابی گودرزی
مدیر محله گالبدره

چهره

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

شــنا برای او یادآور روزهای خوش کودکی 
اســت؛ همان روزهایی که نخســتین بار لذت 
شنا کردن را در اســتخر قدیمی محله چشید 
و خیلی زود ورزش شــنا جایــگاه ویژه ای در 
زندگی اش پیدا کرد. دختر خردســالی که یک 
روز از آب می ترســید حاال به یک قهرمان ملی 
تبدیل شــده؛ قهرمانی که اگرچــه نابینایی را 
محدودیت نمی داند اما با وجود کمبود امکانات 
و مشــکاتی که برای رفت وآمــد نابینایان در 
شهر وجود دارد از سد مشکات پیش رو عبور 
کرد و حاال از آن دختر خردســال یک قهرمان 
جوان و بااراده ســاخته است. می گوید: »وقتی 
نخســتین بار همراه مادرم به اســتخر رفتم، از 
آب می ترســیدم. از اینکه باید در آب غوطه ور 

از  اما  داشــتم.  می شدم وحشــت 
همان روز اول وقتی آن وحشــت 
اولیه از بین رفت، اســتعدادم را در 
شنا نشان دادم. شاید برای یک فرد 
عادی چند جلســه طول بکشد که 
ســر خوردن و پا زدن در آب را یاد 
بگیرد اما مادرم می گفت در همان 
جلســه اول انگار یک شناگر ماهر 

بودم.« 

ثابت کردم نابینایی 
محدودیت نیست

دانش آموز ســوم دبســتان بود کــه برای 
نخســتین بار در دوره آموزشــی رشــته های 
مختلف شــنا ثبت نام کرد؛ ثبت نامی که البته 
برای خودش ماجرایی دارد و گواهی دیگر برای 
اثبات اراده آهنین این بانوی جوان ورزشــکار 

حتی در دوران کودکی است. 
او از ماجــرای روز ثبت نام می گوید: »آنقدر 
به شنا عاقه داشتم که یک روز تصمیم گرفتم 
رشته های دیگر شنا را هم به صورت حرفه ای یاد 
بگیرم. در مدرسه شنیده بودم استخر محله ما 
دوره آموزشی شنای کرال پشت، کرال سینه و 
شنای قورباغه برگزار می کند. از مادرم خواستم 
مرا برای ثبت نام به آن استخر ببرد. آن روز یکی 
از دوستانم همراه ما بود و او هم می خواست در 
کاس های آموزشی ثبت نام کند. دوره آموزشی 

افراد  ویژه 
ی  د عــا

در  بــود. 
استخر  مســیر 

مادرم  کــه  بودیم 
از  قبــل  گفــت کاش 

رفتن به اســتخر از مربی 
امکان  آیــا  می پرســیدیم 

بــه آموزش بــه نابینایان را هــم دارند؟ 
مادرم گفتم فقط هر طور شده مرا در این دوره 
ثبت نام کند. می خواســتم مربی بدون توجه به 
مشکل بینایی من، فقط اســتعدادم را در شنا 
ببیند. از همان کودکی می خواســتم ثابت کنم 
نابینایی محدودیت نیســت؛ اعتقادی که هنوز 
هم به آن پایبندم.« آرمیون مکثی 
می کند و ادامه می دهد: »من تنها 
داوطلب دوره بودم کــه نابینا بود. 
وقتی مربی توانایی و اســتعداد مرا 
دید که چطور مثل بقیه همســن 
و ســال هایم شنا می کنم، بی درنگ 
پذیرفت که در یادگیری رشته های 

مختلف شنا به من کمک کند.«

یک پله تا قهرمانی کشور
16 ســال از آن دوره آموزشــی 
می گــذرد و حــاال آرمیــون یک 
ورزشــکار ملــی با ویترینــی پــر و پیمان از 
مدال های رنگارنگ است. 5 سال پیش بود که 
برای نخســتین بار در مسابقات قهرمانی کشور 
شرکت کرد و در همان نخستین حضور رسمی 
هم نتیجه زحمــات و تاش های بی وقفه اش را 

به دست آورد. 
او از هیجان نخستین مدال کشوری شنای 
نابینایان می گوید: »با وجود عاقه زیاد به شنا 
و یادگیری رشته های مختلف آن، تا 20 سالگی 
تجربه  حضور در مســابقات رسمی را نداشتم. 
5 ســال پیش به پیشــنهاد یکی از دوســتانم 
به مجموعه ورزشــی هرندی رفتم تا در دوره 
آمادگــی و دریافت جواز حضور در مســابقات 
کشوری شــنای نابینایان ثبت نام کنم. مربیان 
از تکنیک ها و ظرافتــی که در اجرای حرکات 

تعریف  داشتم 
کردند اما آمادگی جسمانی  من در حد و اندازه 
دیگــر داوطلبــان نبود. فقــط 10 روز فرصت 
داشــتم تا با تمرین و تقویت قوای جســمی، 
خودم را برای اعزام به مسابقات کشوری آماده 
کنم. در آن 10 روز انگیــزه زیادی پیدا کرده 
بودم. می خواســتم ثابت کنم همه تاش های 
گذشــته ام برای موفقیت در شنا بی فایده نبود. 
10 روز بعــد من هم همراه دیگر ورزشــکاران 
به مســابقات کشور اعزام شدم. وقتی در همان 
نخســتین مســابقه یک مدال نقــره و 2مدال 
برنز در رشــته های مختلف شــنای  قهرمانی 
کشور کسب کردم، انگیزه ام برای ادامه ورزش 

حرفه ای چند برابر شد.« 
بعد از کسب نخســتین مدال های کشوری، 
آرمیــون در ســال های بعد هم روی ســکوی 
افتخار ایستاد و چند مدال نقره و برنز دیگر را 
همه به کارنامه ورزشی اش اضافه کرد. با وجود 
این، هنوز جای مدال طای شــنای نابینایان 
کشور در ویترین افتخاراتش خالی است؛ مدالی 
کــه البته به دســت آوردن آن بــه هدف این 
روزهای او تبدیل شــده است. می گوید: »بیش 
از یک سال اســت که با شیوع کرونا استخرها 
تعطیل شــده و همه ما ورزشــکاران نابینا از 
شنا دور شــده ایم. اما من برای حفظ آمادگی 
جســمانی ام هر روز در خانه ورزش می کنم و 
برای پیاده روی به بوستان های اطراف می روم. 
می خواهم در نخستین دوره مسابقات قهرمانی 
کشــور، مدال طایی را که 5 سال است برای 
آن تاش کرده ام  به دست بیاورم. هدف دیگری 
که این روزها برای ورزش کردن به من انگیزه 
می  دهد، یاد گرفتن شــنای پروانه و مســابقه 

دادن با افراد عادی است.«

 گفت وگو با بانوی شناگر نابینایی 
که ثابت کرد معلولیت محدودیت نیست

 قـصه شناگری 
که از آب می ترسید

  هنوز آن روزهای خوش کودکی را که برای 
نخستین بار با ورزش محبوبش آشنا شد و در 
مسیر ورزش قهرمانی قرار گرفت در خاطر دارد. 
اگرچه از بدو تولد نابینا بود اما برای رســیدن 
به هدف هایش کم نگذاشت؛ بانوی ورزشکاری 
که می گوید نابینایی برایش محدودیت نیست. 
گواه این ادعــا هم موفقیــت در تحصیل و 
ایستادن روی سکوهای قهرمانی است. همین 
مدال های رنگارنگی که پیدا کردن جای خالی 
نشان  کرده،  را سخت  مدال هایش  ویترین  در 
عزم راســخ و اراده آهنین بانوی جوانی است 
که هر روز به شوق کسب افتخارات بیشتر در 
ورزش شــنا تالش می کند. »بشری آرمیون« 
ده ها مدال نقره و برنز قهرمانی کشــور را در 
کارنامه دارد و اگرچه در این روزهای کرونایی 
از شنا دور شده اما هر روز برای ایستادن روی 
سکوی قهرمانی و کســب مدال طالی کشور 
لحظه شــماری می کند. با این بانوی ورزشکار 
نابینا که ساکن محله سعادت آباد است درباره 
از حضور در میادین  انگیزه هایش  و  افتخارات 

ورزشی گفت وگو کرده ایم.  

حسن حسن زاده

 از همان کودکی 
می خواستم ثابت 

کنم نابینایی 
محدودیت نیست؛ 

اعتقادی که 
هنوز هم به آن 

پایبندم.

آرمیــون شانســش را در رشــته دوومیدانــی نابینایان 
هــم امتحــان کــرده و حتــی در ایــن رشــته ورزشــی هم 

موفقیت هایی به دست آورده است. 
هرچنــد او شــنا را بــرای ادامــه ورزش حرفــه ای خود 
انتخاب کــرده اما تمرین های طاقت فرســای دوومیدانی به 

آمادگی جسمانی او در شنا کمک کرده است. 
وی می گویــد: »در دوومیدانــی یک همیــار بینا هدایت 
مســیر را برعهــده دارد و ورزشــکار نابینــا بــا یــک طناب 
کوتــاه به او متصل اســت. اگرچــه در دوومیدانی برخالف 

 شــنا، خود ورزشکار نابینا مســئولیت مسیریابی را برعهده 
نــدارد امــا آمادگــی جســمانی در این رشــته حــرف اول 
را می زنــد. در مقایســه بــا شــنا بــه دوومیدانــی عالقــه  
زیــادی نــدارم ولــی تمرین های این رشــته باعــث قوی تر 
 شــدن عضــالت پا در هنگام شــنا می شــود. با وجــود این

 یکبــار شانســم را در ایــن رشــته ورزشــی هــم امتحان 
 کردم و با شــرکت در مســابقات قهرمانی استان توانستم 
مقــام نخســت شــهرداری های مناطــق تهران را به دســت 

آورم.«

 شناگری که قهرمان دوومیدانی شد! 
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مناطق   1   محله به محله

هنوز چند ساعتی به تاریکی هوا و زمان صرف وعده 
شــام باقی مانده که صندلی های چوبی و پاســتیکی 
رنگارنگ در پیاده رو خیابان سرو غربی ردیف می شوند. 
تعداد رســتوران ها، فست فودها و جگرکی های خیابان 
ســرو غربــی از تقاطع خیابــان پاک نژاد تــا خیابان 
آســمان ها به بیش از 15 واحد صنفی می رسد که به 
گفتــه اهالی محله تعداد آنها در یکی،2 ســال اخیر با 
تغییــر کاربری دیگر واحدهای صنفی در حال افزایش 
است. رستوران دارها از اول غروب میز و صندلی ها را در 
پیاده رو می چینند. عرض پیاده رو در خیابان سرو غربی 
کمتر از 2 متر است و همین فضای محدود هم با میز و 
صندلی رستوران ها اشغال شده است. سدمعبر پیاده رو 
توسط این واحدهای صنفی، بیش از هرچیز رفت وآمد 
عابران پیاده را در این خیابان پر تردد با مشکل روبه رو 
می کند. برای بررسی وضعیت، مسیر پیاده رو را در پیش 
می گیریم. عبــور از میان انبوه میز و صندلی ها صبر و 
حوصله می خواهد. تعــداد صندلی ها و میزهای گردی 
که برای پذیرایی از مشتریان فست فودها ردیف شده، 
بــدون نیاز به به جابه جا کــردن صندلی ها امکان پذیر 
نیســت. در حاشــیه پیاده رو با »فرهاد نیازی« یکی از 
اهالی محله آســمان ها گفت وگو می کنیم. او می گوید: 
»با تاریک شدن هوا و پر شدن میز و صندلی ها، پیاده رو 
توسط رستوران ها و مشتریان تسخیر می شود. آن وقت 
دیگر عبور از میان میز و صندلی ها امکان پذیر نیســت 
و عابران مجبورند راهشــان را به ســمت خیابان کج 
کنند. اگر عرض این پیاده رو بیشتر بود، مزاحمت کمتر 
می شد اما حاال عمًا عابران پیاده نمی توانند از پیاده رو 

استفاده کنند.«

 برخورد مقطعی 
 با سدمعبرکنندگان بی فایده است 

با تاریک شــدن هــوا، رفت وآمد عابــران و البته 
مشتریان رستوران ها و فست فودها هم بیشتر می شود. 
افزایش شمار مشتریان رســتوران ها و فست فودها در 
پیاده رو خیابان ســرو غربی به معنای مســدود شدن 
پیاده روست. معضلی که در یکی، 2 سال اخیر بیشتر از 
قبل گریبانگیر اهالی محله آسمان ها و به ویژه ساکنان 
کوچه های اطراف خیابان ســرو غربی شــده اســت. 
»  محمدمهدی نثاری« عضو شورایاری محله آسمان ها 
می گوید: »10سال پیش تعداد رستوران ها، فست فودها 
و جگرکی هــای حد فاصــل خیابان هــای پاک نژاد و 
آسمان ها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید. 

اما طی چند ســال اخیر و از زمانی که این رستوران ها 
بدون هیچ مشکلی انگار اجازه پیدا کرده اند پیاده رو را 
تسخیر کنند، به تدریج تعداد رستوران ها و فست فودها 
هم بیشــتر شــد. مغازه های قدیمی مثــل داروخانه، 
ســوپرمارکت و... به رستوران و فست فود تبدیل شدند 
و در مقابــل هرکدام از آنها هم چنــد میز و صندلی 
برای پذیرایی از مشــتریان ردیف شده است.« نثاری 
ادامه می دهد: »در سال های گذشته، بارها معضات و 
دردسرهای ناشی از سدمعبر رستوران ها و فست فودها 
را با مسئوالن شــهرداری ناحیه در میان گذاشتیم اما 
متأســفانه به جز برخوردهای مقطعی هیچ کار جدی 
برای رفع ســدمعبر انجام نشد. حتی در دوره گذشته 
مدیریت شــهری منطقه، پیاده رو به رستوران دارها و 
فست فودی ها اجاره داده شــد و آنها هم بدون رعایت 
حقوق عابران، تقریبًا همه پیاده رو را اشغال کردند. در 
حالی که عرض پیاده رو فقط 2 متر است و قرار گرفتن 
یک نهر 70 سانتیمتری در حاشیه پیاده رو هم خطرات 
زیادی برای عابران ایجاد می کند. عابران هم مجبورند 
مدام مسیرشان را از پیاده رو به خیابان تغییر دهند تا از 

مقابل این رستوران ها عبور کنند.«

 خطر تصادف عابران را تهدید می کند 
محله آســمان ها هم مثل برخی از دیگر محله های 
اطرافش با پدیده تغییر کاربری ساختمان های مسکونی 
به اداری دست و پنجه نرم می کند و همین مسئله باعث 
افزایش معضل ترافیــک و البته کمبود جای پارک در 
این خیابان ها و کوچه های این محله شده است. ترافیک 
محله آســمان ها در خیابان سرو در ساعات غروب اوج 
می گیرد. با تاریکی هوا، درســت در نقطه ای که عابران 
مجبورند بــرای گذر از پیاده رو بــه دل خیابان بزنند، 
حجم ترافیک و  تردد خودروها به اوج خود می رســد و 
همین مسئله به نگرانی دیگر اهالی و شورایاران تبدیل 
شده است. نثاری می گوید: »همه این فست فودی ها و 
رستوران ها با استخدام یک پارکبان حاشیه خیابان را به 
پارکینگ اختصاصی خود تبدیل کرده اند. توقف دوبله 
در حاشــیه خیابان  هم گاهی فقط یک مسیر باریک 
برای عبــور خودروها باقی می گــذارد. حاال در چنین 
شرایطی عابران مجبورند به دلیل سدمعبر فست فودها و 
رستوران ها راه خود را به خیابان کج کنند و از البه الی 
خودروهای عبوری به راه خود ادامه دهند. مســئله ای 
که زمینه ساز تصادف عابران با خودروها و بروز حوادث 
ناگوار خواهد شد.« در نقطه ای از پیاده رو، رمپ ویژه ای 
که برای عبور ویلچر معلوالن در نظر گرفته شده به میز 
و صندلی رستوران ها منتهی می شود. »  یاسر رضایی« 
یکی از اهالی محله آســمان ها می گوید: »سد معبر در 
پیاده رو نقض حقوق شــهروندی و عابران پیاده است. 
متأسفانه در همین نقطه بارها شاهد بروز مشکل برای 

افراد معلول و ویلچرنشین بوده ام.«

  رمپ ویــژه معلوالن در پیاده رو به ردیف میز و 
صندلی هایی می رسد که راه عبور ویلچر را مسدود 
کرده اســت. اینجا در پیاده رو خیابان سرو غربی، 
راه عبور نه فقــط برای معلوالن بلکه برای عابران 
پیاده هم مسدود اســت. رستوران ها، جگرکی ها 
و فســت فودی ها بدون توجه به مســیر عابران، 
در پیاده رو حــد فاصل خیابان هــای پاک نژاد و 
آسمان ها میز و صندلی چیده و از مشتریان خود 
در حاشیه پیاده رو پذیرایی می کنند. اهالی محله 
آسمان ها از پیامدهای سدمعبر پیاده رو توسط این 
واحدهای صنفی می گویند که عالوه بر مســدود 
و کندی  ترافیک  زمینه ساز  گاهی  پیاده رو،  کردن 
رفت وآمد خودروها در خیابان سرو غربی می شود. 
سری به محله آســمان ها زدیم و در گفت وگو با 

اهالی و شورایاران به ابعاد این مشکل پرداختیم. 

حسن حسن زاده

گالیه اهالی محله از سدمعبر رستوران ها

مسیر پیاده رو در »آسمان ها« 
 مسدود است!

سرو غذا 
پیش چشم کودکان کار

اگــر از ایجاد مشــکات ترافیکی و مســدود 
شدن مســیر پیاده رو بگذریم، اهالی و شورایاران 
محلــه آســمان ها از دیگر پیامدهای ســدمعبر 
پیاده رو توســط رستوران ها و فست فودها و صرف 
غذا در پیاده رو خیابان ســرو می گویند. نثاری از 
مشــکات فرهنگی این معضل می گوید: »برخی 
از رستوران ها در پیاده رو قلیان سرو می کنند که 
باعث اعتراض همســایه ها شــده است. از طرفی 
صرف غذا خارج از محیط رســتوران ها از آنجایی  
که پیاده روها به عنوان معبر عمومی و محل عبور 
همه اقشــار جامعه است، مشــکاتی در رفت و 
آمد مردم ایجاد کرده اســت. تقاطع نزدیک این 
راسته پاتوق کودکان کار است؛ کودکانی که برای 
تأمین معیشــت خانواده های خــود از محله های 
کم برخــوردار اطراف به این چهارراه می آیند و در 
چند قدمی خود شاهد صرف انواع غذای گرم در 

حاشیه پیاده رو هستند.«

به زودی سدمعبر رفع می شود
گایه اهالی و شــورایاران محله آســمان ها از 
پیامدهای سدمعبر رستوران ها و فست فودی های 
خیابان سرو غربی را با مسئوالن شهرداری منطقه 
در میان می گذاریم. »ساسان شهبانی« رئیس اداره 
ساماندهی شهرداری منطقه 2 می گوید: »در دوره 
گذشــته مدیریت شهری منطقه 2 با هدف ایجاد 
رفاه برای شهروندان و مقابله با پدیده شب مردگی، 
در برخی معابر به مالکان مجاور پیاده روهایی که 
گذر مناسب داشتند اجازه بهره برداری موقت داده 
شد. براساس توافقنامه با این مالکان، مبالغی هم 
به ازای بهره برداری از پیاده رو دریافت می شد. اما 
به دلیل پیامدهای مختلف ترافیکی، ایجاد مشکل 
برای عابران پیاده و اعتــراض اهالی، دوره جدید 
مدیریت شــهری اجاره پیاده روها را از دستور کار 
خارج کرد. اکنون مکاتباتی با شــهرداری نواحی 
انجام شــده تا پس از پایان قرارداد این واحدهای 
صنفی، رفع سدمعبر انجام شود. به عنوان مثال در 
محدوده خیابان سرو غربی هم به دلیل نارضایتی 
اهالی محله و عابران به زودی با پایان قراردادهای 
گذشته سازه ها، ســایبان ها و میز و صندلی هایی 
که مســیر گذر عابران را مســدود کرده اســت، 

جمع آوری و سدمعبر رفع می شود.«
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در این روزهای سخت 
کرونایی با وجود از راه 
رسیدن ایام مبارک 
رمضان، تکیه تجریش و 
آستان امامزاده صالح)ع( 
همچنان تعطیل هستند 
و مراسم خاصی در آنها 
برگزار نمی شود. 

با وجود تعطیلی مغازه های تجریش، کاسبان این بازار از تجمع دستفروشان در ساعات پایانی روز 
در اطراف بازار تجریش گالیه دارند. این دستفروشان باعث تجمع مردم در این بازار بدون رعایت 

فاصه اجتماعی می شوند.  تعطیلی عمومی در بازار تجریش مشتریان میوه فروشی های این بازار را هم به حداقل رسانده. موج چهارم 
کرونا در شمیران بیش از 300 واحد صنفی در این بازار را به تعطیلی کشانده است. 

میادین میوه و تره بار و فروشندگان مواد غذایی از اصناف گروه یک هستند که طبق مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا می توانند به کسب و کار خود ادامه دهند و اجازه فعالیت در این ایام را دارند. 

شمیران از مراکز پرخطر تهران در موج چهارم کرونا شناخته شده که به گفته ستاد ملی مقابله با کرونا 
وضعیت قرمز را رد کرده و در وضیت سیاه قرار دارد. تعطیلی همه مشاغل به جز مشاغل گروه یک در این 

بازار از 21 فروردین ماه به مدت 10 روز آغاز شده است. 

 موج چهارم کرونا، تعطیلی مشاغل را به همراه داشت؛ همه اصناف به جز مشاغل ضروری که در گروه 
یک قرار داشتند از 21 فروردین ماه تعطیل شدند. بازار تجریش یکی از پر  ترددترین مراکز شمال پایتخت 
است که به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده. با این حال هنوز اندک   ترددی در این مرکز تجاری مهم تهران 
به چشــم می خورد. بساط دستفروشان در ساعات پایانی روز در این بازار تعطیل پهن می شود که باعث 

اعتراض کاسبان این بازار شده است.   

مرضیه موسوی

 تا اطالع ثانوی

کرکره ها پـایین

موج چهارم کرونا بازار تجریش را از سکه انداخت

دل
 عا

منا
ا: 

س ه
عک



 شنبه  28 فروردین 1400   شماره 798 

 3
  2

مناطق   1  

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

خبر کوتاه

مردم، عامل اصلی قطع زنجیره 
بیماری کرونا هستند

چند روزی اســت که ســتاد مدیریــت کرونا 
شــمیرانات و کادر درمان با موج چهارم کرونا 
پنجه در پنجه هســتند و بیمارستان های شمیرانات 
مملــو از مراجعان و بیماران کرونایی اســت. در این 
میــان دســتگاه های نظارتــی مجدانه بــر اعمال 
محدودیت اصناف، همت و گروه های شغلی 2، 3 و 4 
را تعطیــل کردند و بــر اجرای دســتورالعمل های 
بهداشــتی در گروه شــغلی یک که مجاز به فعالیت 
هستند تأکید دارند. توزیع بسته های معیشتی برای 
برخــوردار  کم  خانواده هــای 
شهرســتان و تولید ماســک و 
توزیع  و  ضدعفونی کننده  مواد 
در بیــن شــهروندان نیــز از 
اقدامات این ســتاد است که با 
فعالیت بسیج و مردم با ظرفیت 

بیشتری در حال انجام است. 
اصلــی قطع  مــردم عامل 
زنجیره بیماری کرونا هســتند 
و بــا رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله 
اجتماعی، ماســک زدن و  تردد نکردن غیرضروری  
و دوری کــردن از دورهمی هــای خانوادگی کمک 
بزرگی به ستاد مدیریت کرونا می کنند. امیدواریم با 
کمک مردم و اجرای طرح شهید سلیمانی و رعایت 
محدودیت ها با کاهش آمار فوتی ها مواجه شــویم و 

این موج را به زودی با سامت پشت سر بگذاریم. 

هویتپیشخوانپیشخوان

از شمیران تا پیچ شمیران فقط 2 ریال! 
حدود صد سال پیش خیابانی باالبلند از پیچ شمیران امروز شکل گرفت تا میدان قدس کنونی. 
خیابانی به نام شریعتی که با در دست داشتن اسناد و مدارک در آنجا بیشتر کوچه 
باغ بوده و زمین های کشاورزی. رفت وآمد و  تردد شمیرانی ها به تهران 
از این مسیر و وجود آستان امامزاده قاسم)ع(، امامزاده علی اکبر)ع( 
و امامزاده صالح)ع( دلیلی شــد تا به مــرور حجره هایی برای 
کاسبی، ساخته و باغ ها تبدیل به خانه شوند. در دهه 30برای 
جابه جایی مســافران مسیر شمیران تا مرکز شهر 2 ریال بود و 
خبری هم از وســایل حمل ونقل عمومی نبود. اکنون این خیابان با 
وجود ایستگاه های مترو یکی از خیابان شلوغ و پرترافیک شهر است که 
شهروندان برای فرار از ترافیک های سرسام آورش به فکر راه فرار از کوچه پسکوچه های 
فرعی هستند. نام این خیابان از نام دکتر علی شریعتی وام گرفته شده است. خیابانی 
که حســینیه ارشاد در آن واقع شــده و صدای دکتر شریعتی از آنجا به گوش مردم 

شهر می رسید. 

کارگاه فیلمنامه نویسی
آموزشــی  کارگاه  چهارمیــن 
فیلمنامه نویســی فیلم های بلند و کوتاه، 
نگارش ســریال تلویزیونــی و آیتم های 
تخصصی از سطوح مقدماتی تا تکمیلی 
به صورت آناین در فرهنگســرای رسانه 
برگزار می شــود. حســام نامی از دانش 
آموخته های آکادمی پریستون و یکی از 
مدرسان تخصصی رشته فیلمنامه نویسی 
است و سابقه نگارش 2فیلم سینمایی و 
بیش از 22 نمایشنامه را در کارنامه خود 

دارد. 
نوشــتن چندین آیتم نمایشی برای 
برنامــه دورهمی، طنِز ممیــزی، دنیای 
وارونه سیاســت و چندین نمایشــنامه 
رادیویی از جمله سوابق کاری وی است. 
این کارگاه آموزشی روزهای چهارشنبه 
ســاعت 16 تــا 18 برگــزار می شــود. 
عاقه مندان برای کسب اطاعات بیشتر 
می تواننــد بــا واحد آموزش با شــماره 

22888782 تماس بگیرند. 

  مسابقه کاردستی
 به مناسبت روز زمین پاک

 بخش فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
اوشان، فشم و میگون در نظر دارد مسابقه 
ساخت کاردستی با استفاده از مواد دورریز 
خانگی به مناسبت روز جهانی زمین پاک 
را برگزار کند. این مسابقه با هدف افزایش 
آگاهی شهروندان از زیان های مواد دورریز 

در زمین اجرا می شود. 
شــرکت کنندگان برای شــرکت در 
مسابقه می توانند یک کاردستی از مواد 
دورریز خانگی بدون اســتفاده از چسب 
و رنگ بســازند و تا اول اردیبهشت ماه 
به نشانی فرهنگســراهای اوشان، فشم 
و میگــون ارســال کننــد. عاقه مندان 
برای کســب اطاعات بیشــتر با شماره 

26521899 تماس بگیرند. 

نمایشگاه »باغ من، بهار 
من« در باغ موزه هنر ایرانی

نمایشــگاه گروهی نقاشی »باغ من، 
بهار من« تا پایان فروردین ماه در گالری 
پردیــس باغ موزه هنــر ایرانی به صورت 
مجازی دایر اســت. این نمایشــگاه آثار 
گروهی از هنرمندان حســین احصایی، 
رها افشــار، ابراهیم اکبری گرز، ســعید 
امکانــی، بهروز بلوری، عرفــان بی باک، 
علی تقوا، امیرحســین جباری، علیرضا 
سعادتمند، مهرداد سخنی، شیوا سرلک، 
نرگس ســعدوندی، هانی شــرار، رامین 
شهوق، حسین شیرازی، سونیا صادقی، 
آزرمیدخت فتاحــی، مریم قادری، مریم 
قزوینــه، گویا کرمــی، مهدی محبعلی، 
مهدی مشایخی، احمد مقدسی، فاطمه 
منفرد، تارا نظم علیزاده، مریم ویســی و 
باربد یزدانی اســت. عاقه منــدان برای 
بازدیــد از آثار این نمایشــگاه به صورت 
مجــازی می توانند تا 31 فروردین ماه به 
اینســتاگرام مراجعه   iamg_ir نشانی

کنند. 

خبر فرهنگی

راهنما

چند توصیه 
برای ورزش در رمضان 

روزه داری و نخــوردن آب و غذا به مدت چندین 
ساعت آن هم در طول یک ماه بدن را تحت فشار 
قرار می دهد. بنابراین ورزش دوســتان و ورزشــکاران 
ممکن است در ماه مبارک رمضان با مشکاتی از جمله 
کم آبی روبه رو شوند. اما برای رویارویی با این مشکات 

راهکارهایی هم هست: 
 ورزشکاران با یک برنامه غذایی غنی، انرژی مورد نیاز 
برای انجام فعالیت های ورزشی و حفظ ساختار بدنی را 

به دست می آورند. 
طی ماه مبارک رمضان باید به اســتفاده به موقع و به 

اندازه آب توجه کرد. 
 برنامه های ورزشی این یک ماه بهتر است تغییر کند. 
افرادی که امکان تغییر برنامه ورزشی خود را ندارند باید 

هنگام سحر و افطار مقدار زیادی آب بنوشند. 
 ورزشکاران باید برنامه ورزشی صبح خود را به عصر و 

بعد از افطار منتقل کنند. 
ورزشکاران میزان مصرف قهوه و چای را کاهش دهند. 
زیرا این نوشــیدنی ها ســبب دفع آب بیشتر از بدن 

می شوند. 

پل ابریشم، شانزدهمین پل طوالنی تهران
پل ابریشم در مجموعه اراضی عباس آباد شانزدهمین پل از نظر میزان طول در شهر تهران 
اســت. وزن این پل حدود 130 تن تخمین زده می شــود و توانایــی تحمل وزنی نزدیک به 
200 تن را دارد. معماری این پل منحصربه فرد اســت. طراحی مدرن و کابلی دارد که از یک 
طرف به بوســتان آب و آتش و از طرف دیگر به گنبد مینا متصل می شود. کاربری این پل با 
ســایر پل های دیگر کمی فرق دارد و چون جاذبه ای گردشگری در تهران معرفی شده بیشتر 
مناسب هنرمندان، عکاسان، پیاده روی، دوچرخه سواری و ماشین های کوچک گردشگری است. 
این ســازه فلزی اما به ظاهر چوبی در ضلع شــمال و جنوب بزرگراه شهید همت در تپه های 
عباس آباد واقع شــده و راه دسترسی آن از بوســتان آب و آتش در مسیر پیاده روی بوستان 
است. طراحی زیبای پل، آن را به مکانی جالب برای گرفتن عکس های یادگاری تبدیل کرده 
است. فراموش نکنید از دیگر جاذبه های این پل ایستادن روی پل و تماشای نمایی از شهر با 

ساختمان های کوتاه و بلند، برج میاد و منظره زیر پل است. 
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