محدودیتهاینصفهنیمهاصنافاعتراض
مغازهداران را در پی داشته است
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تعطیالت عید که تمام شــد تهران قرمز شد .یک هفته بعد دیگر حتی
قرمز هم نبود ،سیاه بود .باز گذاشتن جادهها و  ۱۴روز سفر تهرانیها به
همهجا و فقط تعطیلی پارکها و...
صفحه 8

یکشنبه
 19اردیبهشت 1400
سال هفدهم /شماره 801
16صفحه

گشت و گذاري در
موزههای نسخ خطی در قلب تهران

سفر مستند
به دل تـاريخ
صفحه 12

عکس :رضا نواله

«فاطمه حاتمی» ،گوینده و نویسنده
رادیو ،همسایه ما در محله کارون است

رمزموفقی 
ت
کتابخوانی و سحرخیزی

در دوران تحصیل عادت جالبی داشت .درسهای شب امتحان را با
صدای بلند میخواند و اهل خانه هم به ناچار موبهمو با موضوعات
درسهای او همراه میشدند...
صفحه 7

آشنایی با شهروندان خالقی که با گلآرایی کوچه
نظافت و آراستگی را مهمان محله کردهاند

عادت زیبا دیدن را
فراموشنکنیم

مشارکت شــهروندان در مدیریت شــهری به اشکال
گوناگون یکی از روشهای موفق در توســعه شــهری
محسوب میشود .در همین زمینه...
صفحه 6
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پاساژهاتعطیل
مغازهها باز!
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رحیم خاکی
رئیس فرهنگسرای قرآن

برخاستن انسانی نو
از خاکست ر خویشتن خویش
عید سعید فطر یکی از دو عید بزرگ اسالمی
اســت که در روز اول ماه شــوال آن را جشــن
میگیرند .مسلمانان پس از یک ماه روزه و عبادت
پروردگار ،چشــم به راه این روز بزرگ هستند و
با برپایی آیینهای خاص این روز ،ماه رمضان را
وداع میگویند.
در واقع عیــد فطر ،عید پایان یافتن رمضان
نیســت ،عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای
خویشتن خویش است ،برآمدن روز نو ،روزی نو
و انسانی نو است .در این روز ،روزه حرام است .این
روز نماز مخصوص دارد و اغلب ،نماز عید فطر را
به جماعت میخوانند .آداب و احکام خاصی برای
شــب و روز عید فطر گفته شده است؛ از جمله
خواندن نماز و دعا ،قرائت قرآن ،غســل ،زیارت
امام حسین علیه السالم ،گفتن تکبیرات خاص
« اهللاکبــر اهلل اکبر ،ال اله اال اهلل و اهلل اکبر ،و هلل
الحمد علی ما هدانا ،و هلل الشکر علی ما اوالنا » از
جمله اعمال مستحب این روز بزرگ است.
شب عید فطر ،شب وداع با ماه رمضان است.
در تهران قدیم مراسم وداع با ماه رمضان اینگونه
بود که نزدیک به غروب شب اول ماه شوال ،مردم
از لحظه غروب تا یک ســاعت از شــب گذشته
روی بامها و گلدســتهها و بلندیها ميرفتند
و به دنبال ماه شــوال میگشــتند .اگر ماه را به
صورت دســتهجمعی میدیدند ،فردایش را عید
میگرفتند وگرنه منتظر رسیدن تلگراف از کربال
و نجف میشدند .اما به دنبال پیشرفت و به روز
شدن امکانات و توسعه تجهیزات شهرنشینی به
طور طبیعی آداب و رسوم و اعتقادات و باورهای
عامه مردم نیز دستخوش تغییرات شده است.
اما مســئلهای که هیــچگاه تغییر نمیکند،
این اســت که قرار اســت رمضان با ســحرها و
افطارهایش ،با شبهای قدر ومناجاتهایش از
ما آدمی دیگر بسازد .یک رمضان را طی کردیم تا
در روز عید فطر به خط جمال آشنای پروردگار
در ســجاده ،آرام بگیریم .پروردگارا! در این روز
بزرگ و فرخنده ،نوازشــی بر قلبهای رنجور و
روحهای زنگارگرفته مــا روا بدار و دمی از عطر
خانه و کاشانه ازلی بر ما ارزانی دار!

خبرکوتاه

ک مؤمنانه
اهدای  600بسته کم 
به خانوادههای کمبرخوردار

شهردار منطقه  11گفت 600« :بسته ارزاق
با هدف کمک به شهروندان نیازمند محلههای
مرکزی شــهر تهران ،به مناسبت ماه مبارک
رمضان ،به خانوادههای کمبرخوردار اهدا شد».
به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه
« ،11نصرالهآبادیــان» افــزود« :در راســتای
فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظلهالعالی)
مبنی بر «همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان
و فقرا در ماه رمضان» همچون ســال گذشته
خیران منطقه تهیه
بستههای ارزاق با مشارکت ّ
و پس از بستهبندی ،توزیع آنها بین خانوادههای
نیازمند که پیش از این شناسایی شده بودند؛
انجام شد».

برگزاری ویژهبرنامه باغچه و دیوار سبز در منطقه 7
ویژهبرنامه کاشــت گل و گیاه
توسط شهروندان منطقه  ،7در
امتداد کمپین همســایگی و ارتقای
فرهنگ آپارتماننشــینی ،در باغراه
خیابان سهروردی برگزار شد.
ایــن برنامــه مشــارکتی بــا
رعایــتپروتکلهای بهداشــتی و
طبق شــیوهنامه ابالغــی اداره کل
آموزشهای شــهروندی با تمرکز
بر آموزش و مشــارکت شهروندان
در کاشــت و نگهداشت گل و گیاه،
تحت عنوان «دیوار و باغچه سبز»،
در منطقه  7اجرا شد.

در این مراسم ویژهبرنامههایی از
قبیل آموزش کاشــت و نگهداشت
گیاهــان آپارتمانــی (فالورباکس و
تراریوم) توســط کارشناسان فضای
ســبز ،کاشــت گل روی دیوار و در
باغچه پیــادهراه ،برگزاری جلســه
تعاملــی بــا مدیران ســاختمانها
بهصورت مجــازی ،اهدای گلدان به
شــهروندان مشارکتپذیر و انتخاب
بهترین شــهروند دوستدار طبیعت
با حضور مدیرکل اداره آموزشهای
شــهروندی شــهرداری تهــران و
معاونان منطقه و نیز تعدادی از مدیران ساختمانها اجرا شد.

طرح ساخت و بازسازی منهولها

طرح ســاخت و بازســازی منهولهــا (چاهکهای
فاضالب شهری) ،با هدف حفظ نظافت زیستمحیطی
و سهولت در الیروبی و مرمت مسیر آبهای زیرزمینی،
برای نخستین بار در منطقه  10اجرا میشود.
معــاون فنی و عمران منطقه  10بــا اعالم این خبر
گفت« :برای تکمیل طرح جامــع هدایت و جمعآوری
آبهای ســطحی شــهر تهران ،طرح احیا ،بازگشایی و
ساخت منهولهای سرپوشــیده و مدفون شبکه اصلی
آبهای سطحی در دستور کار منطقه قرار گرفته است».
«مهران ماندگار» با اشــاره به هزینه اختصاصیافته برای اجرای طرح ادامه داد« :عملیات
اجرایی این طرح از ابتدای ســال گذشته با اعتباری بالغ بر  67میلیارد ریال و انجام اقدامات
ساخت و بهســازی  40عدد منهول در کانالهای آزادی ،نواب ،کمیل ،ابطحی و فیروزآبادی
شروع شد ».به گفته ماندگار ،کاهش زمان تخلیه رسوبات و جلوگیری از بروز خطرات تخلیه
رسوبات در باند تندرو معابر و مشکالت ترافیکی از مهمترین مزایای اجرای این طرح است .در
این طرح  32منهول ساخته و  8منهول بهسازی میشود.

انعقاد تفاهمنامه طرح کاهش پسماند (کاپ) در منطقه 6

تفاهمنامه طرح کاهش پســماند (کاپ) بین شهرداری ناحیه یک منطقه  ،6اداره پسماند
منطقه و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران منعقد شد.
«احسان یلوه» ،شــهردار ناحیه یک ،درخصوص این تفاهمنامه گفت« :طبق تفاهمنامه،
طرفین ملزم به انجام و رعایت موارد و موضوعات طرح کاهش پسماند و ارتقای سطح تفکیک
پسماند از مبدأ و حفظ محیطزیست شهری هستند».
او افزود« :با انعقاد این تفاهمنامه ،شهرداری این ناحیه ،اداره پسماند و شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،ســطح همکاری را ارتقا میدهند تا بهعنوان الگوی مناسب
برای سایر نهادها و سازمانها مطرح شوند».
به گفته یلوه ،ارائه آموزش حضوری تفکیک پســماند از مبدأ توسط کارشناسان شهرداری
ایــن ناحیه ،اعزام خودرو ویژه برای جمعآوری و دریافت پســماندهای خشــک در روزهای
تعیینشــده و تحویل مخازن ذخیرهسازی موقت پسماند خشــک از تعهدات شهرداری در
تفاهمنامه این طرح است.

توزیع غذا و نان گرم
بین نیازمندان و بانوان سرپرست خانوار

غذا و نان گرم در منطقه کرد».

پیگیری رفع خطر از  252ساختمان ناایمن در مرکز شهر

مدیر اداره بانوان شــهرداری منطقه  7از توزیع غذا
و نان گرم بین نیازمندان و بانوان سرپرســت خانوار این
منطقه خبر داد.
«الههسادات بدری» افزود« :با توجه به موج چهارم
بیماری کوویدـ  19و فشــار اقتصادی ،بهویژه بر افراد
کمبرخــوردار ،اداره بانوان با مشــارکت مجموعههای
شــهربانوی دماوند و مرودشــت منطقه و نیکوکاران
محلــی در ماه مبارک رمضان و به مناســبت میالد با
ســعادت کریم اهلبیت ،امام حسن(ع) ،اقدام به توزیع

راهاندازی کلینیک دندانپزشکی درمانگاه شهرداری

کلینیک دندانپزشکی درمانگاه شهرداری منطقه  10راهاندازی شد.
معاون توســعه منابع انســانی منطقه با اعالم این خبر افزود« :این
مجموعه با هدف افزایش سطح کیفی خدمات درمانی و دسترسی آسان

چهره
«هوشنگ خنجری»
مؤسس گروه چکش سبز

بچههای کار معرکهاند!

ما در گروه «چکش سبز» پایگاهی در
خیابان قنبــرزاده داریــم و عالوه بر
آمــوزش نجاری به بچهها ،ســراغ بچههای
مناطق محروم و بچههای کار هم میرویم و
به آنها نجاری و ساخت اسباببازی را آموزش
میدهیــم .آموزشهای مربوط به ســاخت
اســباببازی برای کــودکانکار اص ً
ال جنبه
ی ندارد و یک جــور مهارتآموزی
ســرگرم 
جدی است .کار من جرقه زدن است .اینکه
بچهها تجربه کنند و بفهمند که میتوانند.
میخواهیم به این نتیجه برسند که حتی با
امکانات کمیکــه دارند ،میتوانند کارهای
بزرگ بکنند .ما نمیخواهیم کل جمعیت را
نجار بکنیم .قضیه این است که این جرقه در
ذهن بچه بخورد که تجربه کند و بفهمد االن
میتوانــد اســباببازیاش را بســازد ،فردا
میتواند زندگیاش را بســازد .بچهای که در
کل زندگیاش سر چهارراه درخواست پول
میکرده ،با تجربه ساختن اسباببازی برای
خودش ،میفهمد کــه میتواندکاری برای
خودش انجام بدهد .بســیاری فکر میکنند
بچههــای کار و مناطق محــروم از این کار
استقبال نمیکنند و آنقدر مشکل دارند که
این کارها خوشحالشان نمیکند .اما من اص ً
ال
متوجه افسردگی در این بچهها نشدم .اتفاقاً
بچههایی هستند که جسارت زیادی دارند و
شاید از من 30ساله بیشتر تجربه
دارند .این کار هم چون فنی
است ،جسارت میخواهد و
این بچهها خیلی خوب کار
میکنند .اص ً
ال وقتی با
ایــن بچههــا کار
میکنیــم ،فضای
پرشورتری داریم
تا زمانــی که با
بچههای مهد سر
و کار داریم.

اهالی به مراکز پزشکی راهاندازی شده است ».به گفته «کرم کریمی»،
شــهروندان برای مراجعه به این مرکز و تعیین وقت درمان میتوانند با
شمارههای  96025090 ،96025089و  96025091تماس بگیرند.

شهردار منطقه  11تهران از وجود  252ساختمان ناایمن در بخش
مرکزی پایتخت خبر داد و گفت« :طی  3سال گذشته بیش از 1200
ابالغ مبنی بر رفع خطر و نواقص ایمنی برای ســاختمانهای مذکور
صادر شده است».
به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه « ،11نصراهللآبادیان» با
بیان اینکه ابالغهای صادرشده بر اساس اعالم سازمان آتشنشانی به
مراکز تجاری ،اداری ،آموزشی ،بهداشتی و ...صادر شده است ،گفت:
«پرونده ساختمانهای ناایمن متعلق به شهرداری منطقه ،شامل 32
مورد ،پروندههای اولویتدار ،شــامل مجتمــع تجاری ،مراکز خرید،
پر تردد 12مورد ،مراکز آموزشی  132مورد ،تماشاخانهها
اماکن مهم و 
و سالنهای تئاتر  15مورد ،بناهای تاریخی  17مورد و بناهای مذهبی
 4مورد است ».آبادیان افزود 34« :بنای بیصاحب و بیدفاع متروکه نیز در محلههای این منطقه
وجود دارد که در جلسات کمیته ایمنی و پیگیری قضایی منطقه در حال انجام مراحل قانونی برای
دریافت دستور و احکام ورود برای رفع خطر از آنها هستیم».
شهردار منطقه  11درباره پروندههای اولویتدار که شامل برخی اماکن عمومی و مراکز خرید
پررفت و آمد میشوند ،بیان کرد« :پروندههای دارای اولویت برابر بررسی صورتگرفته و برگزاری
جلسات مشترک با معاونت دادســتان و کارشناسان سازمان آتشنشانی در منطقه شناسایی و
بهعنوان امالک پرخطر بهصورت مستمر پیگیری شدهاند و در جلسات
کمیته ایمنی ساختمان منطقه و نواحی مطرح و در دست اقداماند».
به گفته شهردار منطقه  ،11پاساژ عالءالدین ،پاساژ دراکوال ،پاساژ
آزاد ،پاساژ شانزهلیزه ،ســاختمان آلومینیوم ،مرکز تجاری دانشگاه،
پاســاژ مهســتان و ...از مهمترین پروندههای اولویتدار در موضوع
ساختمانهای ناایمن هستند که با جدیت رفع نواقص ایمنی آنها در
حال انجام است.
او با اشــاره به اینکه روزانه هزاران نفر به پاساژ عالءالدین مراجعه
میکنند ،در تشــریح اقدامات انجامشده برای رفع خطر از این مرکز
تجاری توضیح داد« :تجهیز ســاختمان به سیســتم کشف ،اعالم و
اطفای حریق ،بازگشایی راه خروجی در ضلع شرقی به خیابان حافظ،
اصالح و ســاماندهی سیمکشی برق و ...انجام شده و آتشنشانی ادامه فعالیت پاساژ با اخذ تعهد
از طرف مالک مبنی بر رفع موارد ناایمن در بازه زمانی 3ماهه را عنوان کرده که به مقام قضایی
اعالم شده است».

3

12 11 1

میز خبر

تیتر یک
یادداشت

م

2

مجله خبری

یکشنبه  19اردیبهشت  1400شماره 801

یکشنبه  19اردیبهشت  1400شماره 801

مجله خبری

ناط

ق6

07

ق6

07

24

منهول برای جمعآوری مناسب
آبهای سطحی و الیروبی کانالها در
منطقه  10ساخته میشود.

52

هزار شهروند این منطقه در سال
گذشته با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی آموزش تفکیک پسماند
دریافت کردند.

12

ایستگاه آتشنشانی جدید در تهران
راهاندازی شد.

30

نفر از کارکنان مرکز خدمات جامع
سالمت در منطقه  6تقدیر شدند.

خبر ویژه

برگزاری کمپین پیادهروی ویژه
شهروندان منطقه 7

مدیــر اداره ســامت و ورزش منطقــه 7
از برگــزاری کمپین پیــادهروی انفــرادی ویژه
شهروندان خبر داد.
«محمد حیدری» گفــت« :این طرح با هدف
مقابله بــا کمتحرکی و بهبــود فعالیت بدنی در
زمان شیوع ویروس کرونا با همت سازمان ورزش
شهرداری تهران برنامهریزی شده است».
او در ادامــه اضافــه کــرد« :شــهروندان و
عالقهمندان برای شــرکت در این کمپین کافی
است به سایت  www.inogam.comمراجعه
کنند و یا وارد اپلیکیشــن «اینوگام» شوند و فرم
ثبتنام را تکمیل کنند».
مدیر اداره سالمت و ورزش شهرداری منطقه
 7در پایــان یــادآوری کرد« :در این ســامانه از
شــهروندان دعوت میشود با انجام فعالیت بدنی،
همچون راه رفتن ،دویدن و دوچرخهســواری ،از
امتیازهای ویژ ه برای اســتفاده در فروشگاههای
ورزشی ،دورههای آموزشی و برنامههای فرهنگی
و هنری بهرهمند شــوند تا گامی در مسیر توسعه
ورزش شــهروندی و افزایش ســامت و شادابی
جامعه برداشته شود».

12 11 1

دریچه

بهرهمند شوند».

خرید و فروش آنالین
ضایعات
اهالی محله گرگان
از صدای بلندگوی وانتبارها
به ستوه آمدهاند

خواب آرام کو؟
شقایق عرفینژاد

شما در تختخواب هستید .صبح جمعه است و تصمیم دارید بیشتر بخوابید .پنجره را باز گذاشتهاید

تا هوایخنک بیرون آرامشتان را بیشتر کند .غرق در خیاالتتان هستید .صدای گنجشکها روحتان
را تازه میکند و خوابتان را شیرینتر .کمیبعد صدای دیگری به صدای گنجشکها اضافه میشود که

ســاعتهایی را برای کار انتخاب کنند که اهالی
در خانه باشــند ،یعنی دقیقــاً همان صبح جمعه
و ظهرها .اما دربــاره فعالیت آنها در این محدوده
نظر دیگری دارد« :صدای بلندگوی آنها آزاردهنده
اســت ،ولی آنها هم کسبوکارشان همین است و
از همین راه ارتــزاق میکنند .به همین دلیل به
نظرم درســت نیست جلو فعالیت آنها برای اینکه
صدایشــان چند دقیقه آزارمــان میدهد ،گرفته
شود .باید طرح درست و جامعی در مورد آنها اجرا
شود».

عکس ها :رضا نوراله

اختالل در رفتوآمد
البته به اندازه آن دلچسب نیست .صدای نخراشیدهای است که فریاد میکند« :ضایعات ،آهنآالت،
عالوه بر ایجاد ســر و صدا ،حرکت این وانتها
مس ،مفرغ ،آلومینیوم خریداریم» .شــما در طبقه اول ساکنید و چندان فرقی نمیکند که صاحب
در کوچههای متراکم محلهگاه عبور ماشــینها را
صدا در خیابان با بلندگو فریاد بکشــد یا داخل خانه .پتو را روی صورتتان میکشــید و چند لحظه
هم تحت تأثیر قــرار میدهد« .محمد پیرکانی»،
صبر میکنید .صدا آهستهآهسته دور میشود .دوباره صدای گنجشکها را میشنوید .ساعت را نگاه
ســاکن خیابان اجارهدار ،میگوید« :رانندگان این
ً
وانتها معموال با ســرعت پایین حرکت میکنند
میکنید .یک ربع به  9است .پنجره را با تمام شدتی که میتوانید میبندید و به تختخواب برمیگردید.
تا اگر یکی از اهالی قصد فروش ضایعات را داشته
اما خواب رفته است که دیگر برنگردد!
باشد ،فرصت کند خودش را به آنها برساند .حتی
زمانی هم که در کوچههای فرعی باریک ماشــین
ماجــرای وانتبارهــا و کوچههــا و خیابانها
غروب بیرون از خانه هستم ،اما روزهای جمعه که
پشت سرشان حرکت میکند باز با همین سرعت
ماجرایی تکراری اســت .در هر جــای تهران که
میخواهم بیشتر استراحت کنم ،صدای بلندگوی
رانندگی میکنند و این دردسرســاز اســت».او
باشــید ،حتماً با آنهــا روبهرو شــدهاید .اما این
وانتیها واقعاً مزاحمت ایجاد میکند .جالب است
مســئله دیگری را هم مطرح میکند« :آنهاگاه در
وانتهای خریــدار ضایعات در محلههایی با بافت
کــه دقیقاً صبحهای جمعه و ســاعتهای بعد از
حین حرکت چشمشان میافتد به اسباب کهنهای
سنتیتر بیشتر حضور دارند و از آن طرف به دلیل
ظهر که اهالی استراحت میکنند ،در محل حاضر
که کنار زبالهها یا گوشه خیابان رها شده .آن وقت
بافت متراکم و ریزدانه این محلهها ،بیشتر به چشم
میشــوند و جالبتر این اســت که در مدت یک
اســت که توقف میکنند تا آن را پشت وانتشان
میآیند و صدایشــانگاه آزاردهندهتر است است.
ســاعت  ۳تا  ۴وانت عبــور میکنند و هرکدام با
بگذارنــد .در این فاصله ماشــینهای
یکــی از این محلهها محله گرگان اســت .در این
صدای بلند خریدار چیزی هستند».
پشت ســر هم چارهای جز ایستادن و
محله کوچههای با عرض کم بســیارند که عرصه
کار کــردن ضایعاتیهــا در روزهای
رفتوآمد وانتبارها هســتند و بنا به گفته اهالی ،جمعه اص ًال تبدیل به یک شــوخی من شاغلم و
معطل ماندن ندارند».
«م .رضــی» ،از اهالــی خیابــان
تعدادشــان هر روز بیشــتر میشــود .وانتبارها کلیشــهای شــده و در صفحههای صبح تا غروب
عاشقباه ،هم میگوید« :با وجود قانونی
درســت مثل دستفروشها از مشاغلی هستند که
مجازی مختلف جوکهــای زیادی
معیشتشانگاه با آسایش دیگران گره خورده است .در اینباره منتشــر میشــود« .پاشا بیرون از خانه
دربــاره مقابله با این آلودگی صوتی3 ،
نهاد شــهرداری ،قوه قضاییه و نیروی
اهالی گرگان هم آسایششــان در کنار کسبوکار مهــدیزاده» هم میگویــد« :هیچ هستم ،اما
انتظامیباید با هــم همکاری کنند تا
این وانتیها مختل شــده اســت .آنهــا خواهان جمعهای نیســت که بــا صدای این روزهای جمعه
این موضوع رفع شود ،اما گویا تاکنون
راهیاند که نه ســیخ بســوزد ،نه کبــاب؛ یعنی
وانتیها بیدار نشــویم .من مشکلی
طرحــی که با اجرای آن نه کســبوکار صاحبان با کار کردن ایــن ضایعاتیها ندارم .که میخواهم
این همــکاری اتفاق نیفتاده اســت».
به هر حــال ،خرید اجناس کهنه مثل
وانتبارها به هم بخورد و نه آســایش خود اهالی .فقطای کاش در ساعتهای دیگری بیشتر استراحت
دستفروشی شــغل است و بسیاری در
«ســیمین معتمدی» ،از اهالی خیابان جاللی
در ایــن کار را میکردنــد ،نه صبح روز کنم ،صدای
این روزهای ســخت از این راه روزگار
محله گرگان ،میگویــد« :در محله ما رفتوآمد
جمعه ».او که در حوالی میدان نامجو
زندگی میکنــد ،میگوید« :صدای بلندگوی وانتیها میگذرانند .آنچه مشــخص است این
وانتها بســیار زیاد است .من خانهدارم و در طول
اســت که نمیتوان جلو کسب آنها را
روز چند مرتبه صدای بلندگوی آنها را میشنوم .بلندگوی رانندگان ایــن وانتها به واقع ًا مزاحمت
گرفت ،اما میتــوان کار آنها را طوری
اگر این اتفاق در خیابانهای عریض بیفتد ،شاید
صدای آشــنا و همیشــگی کوچه
شــدهو ایجاد میکند
ســاماندهی کرد که کسبشــان برای
سر و صدا دورتر باشــد و مزاحمت کمتری برای
خیابانهای این اطراف تبدیل
سایرین دردسر ایجاد نکند.
همســایهها و اهل محل به همراه داشــته باشد،
اســت .زمانــی در جایــی
ولی در خیابانهای کمعرض صدای این بلندگوها
خوانده بودم که شهرداری
داخل خانه میپیچد و بهشــدت آزاردهنده است.
منطقــه طرحــی بــرای
رانندگان وانتهــا صدای بلندگو را طوری تنظیم
ساماندهی آنها دارد ،اما از
میکنند تا کام ً
ال توی خانهها شنیده شود و همین
اجرای آن خبری نشد».
کار خیلی کالفهکننده است».
«فیــروزه مهاجر» هم
یکــی دیگر از ســاکنان
امان از جمعهها
همیــن محل اســت که
«مریم ســلطانی» هم که در کوچه هوشنگی
میگوید طبیعی اســت
ساکن اســت ،میگوید« :من شــاغلم و صبح تا
خریــداران ضایعــات

معاون شهردار منطقه:7میتوان در
اپلیکیشن دریافت پسماندهای خشک
شهروندان ،فضایی را هم برای خرید و
فروش ضایعات و وسایل کهنه ایجاد کرد
یکی از نهادهایی که بهطور مستقیم مسئولیت
ساماندهی این مشاغل را دارد ،شهرداری است .این
ارگان میتواند با ساماندهی وانتبارها و خریداران
ضایعــات هم کســبوکار آنها را مختــل نکند و
هــمکاری کند تا آرامش بیشــتری در محلهها و
کوچهها وجود داشته باشد« .عباس مافی» ،معاون
خدمات شهری و محیطزیست شهرداری منطقه
 ،7میگوید «شرکت ســاماندهی صنایع مزاحم»
مسئولیت رسیدگی به این موارد را دارد .او توضیح
میدهد« :ایــن وانتبارها دورهگردند و جای ثابت
ندارند .وسیله کارشان یک وانت است که یک بلندگو
روی آن نصب است و صدای تکرارشونده یک نوار
از آن پخش میشود .بنابراین ،چون حرکت دارند و
در جای ثابتی قرار ندارند ،بهطور قانونی نمیتوانیم
با آنها برخورد کنیم ».مافی مســئله دیگری را هم
مطرح میکند که آن سوی دیگر ماجراست« :این
وانتیها از شــهروندان خریــد میکنند .این یک
واقعیت بدیهی است .کسانی هستند که ضایعات
دارنــد و میخواهند آن را بفروشــند و وقتی این
وانتیها از مقابل منزلشــان میگذرند ،این کار را
انجام میدهند .راهحل ،از نظر من ،این اســت که
روشــی اتخاذ کنیم که مردم ضایعات و اســباب
کهنهشان را از طریق دیگری به فروش برسانند».
ایــن روش ،از دیــد مافی،
ایجاد یک اپلیکیشــن برای
خرید و فــروش آنالین این
ضایعات اســت« :مــا این
کار را همیــن االن بــرای
خشک
دریافت پسماندهای
عباس مافی
شــهروندان انجام میدهیم.
معاون خدمات شهری
و محیطزیست شهردار
بنابراین ،میتوانیم در همین
منطقه 7
اپلیکیشن فضایی را هم برای
خرید و فــروش ضایعات و
وســایل کهنه ایجاد کنیم ».این کار البته ممکن
اســت به کســبوکار رانندگان وانتبارها آسیب
برســاند ،اما مافی میگوید صاحبان این شــغل
هم میتوانند عضو همین اپلیکیشــن شــوند و با
آن همکاری کنند .به اینترتیب کارشــان کنترل
شــده است و دیگر احتیاجی هم به بلندگو و دوره
گشتن ندارند .هرکسی ضایعات ،کاغذ باطله ،فیلم
رادیولوژی یا آهن برای فــروش دارد ،میتواند در
این اپلیکیشن اعالم کند و خریداران ضایعات هم
میتوانند به خانه آن شخص مراجعه کنند و خرید
و فروش انجام شــود بدون اینکه مزاحمتی برای
کسی ایجاد شده باشد ».این طرح ،به گفته مافی،
در حوزه خدمات شهری در حال انجام است« :در
حوزه خدمات شهری این اپلیکیشن طراحی شده و
پلهپله در حال جلو رفتن است .سیاست شهرداری
تهران همین اســت که به ســمت خرید و فروش
آنالین این دســت
کاالهــا برویم .فکر
میکنــم بــهزودی
این اپلیکیشن کامل
شود و بین مردم جا
بیفتد».
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موکب امام حسن مجتبی(ع) روزانه  800نان صلواتی بین اهالی
روزه دار «جی» توزیع میکند

این نان بوی کربال
میدهد
بهاره خسروی  

ماجرا حکایت عشق و دلدادگی است .اما این بار داستانی متفاوت پیش روی اعضای موکب
امام حسن مجتبی(ع) قرار گرفت .اعضای موکب یک کانتینر مجهز تماماتوماتیک برای روز
اربعین و خدمترسانی به زائران کربال آماده کرده بودند .البته توفیق خدمترسانی به زائران
کربال همراه با این کانتینر قبل از شــیوع بیماری «کوویدـ  »19نصیب اعضای موکب شد تا
با راهاندازی ایســتگاه صلواتی ،صبحانههایی خوشمزه و به یادماندنی به دست مسافران این
سفر معنوی پرعشق برســاندند .اما بیماری کرونا بسیاری از معادالت را بر هم زد و سفرها و
سنتهای زیادی برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و قطع زنجیره انتقال بیماری تعطیل شد،
هرچند خدمترسانی به مردم و انتقال حس خوب تعطیلیبردار نیست .این بار ،به مناسبت ماه
مبارک رمضان ،کانتینر موکب امام حسن مجتبی(ع) در محله سیمتری جی مستقر شده تا
سفرههای افطار اهالی با نانهای رایگان این کانتینر رنگینشود .در این گزارش ،سری به این
توگو کردیم.
کانتینر زدیم و با تعدادی از اعضای گرداننده نانوایی سیار گف 

خیابان سیمتری جی ،مقابل بیت شهیدان صادقی،
کانتینــر موکب امام حســن مجتبی(ع)
نذر خدمترسانی
مستقر است .در اطراف آن عدهای به صف
« رضــــــــــا
ایستادهاند .اینجا از حول و حوش16:30
صیدآبادی» ،از دیگر
تا یک ســاعت بعد از افطار نان میپزند.
اعضای موکب هیچکدام حرفهشان نانوایی مهربانی و ترویج
اعضای موکب امام
حسن مجتبی(ع)،
نیســت ،اما به عشــق خدمترسانی به نوعدوستی میان
در ایــن کانتینــر
زائران کربال و این روزها با هدف
خدمت مردم محدود به
مســئولیت بیرون
به مردم در تنگنای معیشت و کرونا ،فوت
و فن طبخ نان را ،از خمیر درست کردن جا و زمان نیست
آوردن نانهــا را از رضا صیدآبادی
از اعضای موکب
تنور دارد .او معتقد
و چانــه زدن تا نان از تنور بیرون آوردن ،و همسایه و
اســت اینکــه کجا
با جان و دل آموختهاند و نان
خوشمزههمبه هممحلی یا زائر
خدمت کنی مهم نیســت ،مهم نیت است.
دست مردم میدهند .مهمترین نکته
در توزیع این نانها ،برای حفظ شأن افراد کربال نمیشناسد آقارضا که کارمند یکی از نهادها دولتی است
و برای حضور در کانتینر از ســاعت فراغت
آبرومند و نیازمند ،این است که نان میان
و اســتراحتش میزند ،میگوید« :وقتی پای عشــق به
همه افراد بدون هیچ محدودیتی توزیع میشود.
اهلبیت و ائمه(ع) در میان باشد ،خستگی معنایی ندارد.
من نذر خدمترسانی به مردم را دارم .برای ادای همین
رسم زیبای سفرهداری
«این کانتینر به نیت و نام امام حســن مجتبی(ع) نذر هم فوت و فن نانوایی را یاد گرفتم .تا قبل از شــیوع
که به ســفرهداری و اطعام نیازمندان مشــهور بودند ،کرونا افتخار خدمت به زائران کربال را داشتیم .امروز هم با
راهاندازی شــد .هدف ما اعضای موکب خدمترسانی پخت نان به تبرک نام امام حسن(ع) در خدمت دوستان
بــه زائران کربال بود .اما مهربانی و ترویج نوعدوســتی هستیم .حضور در کنار دوستان و مردم بهترین استراحت
میان مردم محدود به جا و زمان نیســت و همسایه و و استفاده از زمان فراغت از کار است».
هممحلی یا زائر کربال نمیشناسد« ».حسین صادقی»،
از اعضای این موکــب ادامه میدهد« :هدف ما احیا و آموزش تجربی نانوایی
«فرهاد رحیمــی» کارمند هواپیمایی اســت و در
زنده ماندن سنت حسنه سفرهداری و حمایت از همه
نیازمندان است و فرقی ندارد کسی که نان میخواهد کانتینر موکب امام حسن مجتبی(ع) وظیفه تهیه خمیر
از اهالی محل باشــد یا رهگذر؛ فقط قرار است سفره را برعهده دارد .او نانوایــی را بهصورت تجربی آموزش
افطار آنها خالی نباشــد .برای رســیدن به این هدف دیده اســت .خودش میگوید« :بــرای حضور در کنار
کســی را جدا نمیکنیم و نــان را در میان همه افراد دوستان لحظهشماری میکنم .مهمترین نیتم خدمت
اســت و فرقی ندارد که اینجا خمیر درست کنم یا کار
توزیع میکنیم».
به گفته صادقی ،این کانتینر تماممکانیزه است ،یعنی نظافت را انجام دهم .در این جمع همه بیریا ،هرکاری را
آبگرمگن ،کولر و تنور مکانیزه اســت و کل هزینههای خالصانه انجام میدهند .سالهای زیادی همراه دوستان
برق و آب و گاز آن بهصورت شخصی پرداخت میشود .در کنار هم هستیم و هرکدام دوست داریم به نحوی هر
چند کوچک ،اگر الیق باشیم ،ادای دین کنیم».
راه نیکوکاری بسته نیست
اعضای موکب ســعی کردنــد کانتینر را در فضایی از اربعین تا رمضان
اربعین سال گذشته بود که کانیتنر موکب امام حسن
قرار دهند که برای کســب و کار کاســبان مزاحمتی
ایجاد نکند و همچنین مجوزهای الزم هم از شهرداری مجتبی(ع) برای چند روز در محله ســیمتری جی نان
گرفته شــده اســت .به گفته صادقی ،بهطور میانگین رایگان توزیع کرد .قرار بود کانتینر برای  3روز مســتقر
روزانه  700تا  800هزار نان به دســت اهالی میرسد .شود ،اما با استقبال اهالی تا پایان ماه صفر ماندگار شد.
او در ادامــه میافزاید« :خوشــبختانه همه مواد اولیه «حسن کریمی» ،دبیر شــورایاری محله هفتچنار ،با
مورد نیاز تأمین شده است برای اینکه همه همسایهها بیان این مطلب ادامه میدهد« :امسال هم به مناسبت
و افرادی در صف میایســتند دست خالی راهی خانه ماه مبــارک رمضان این کانتینر در محله برای حمایت
نشوند .ســهم هر نفر  10عدد نان است .اما راه سنت از افراد بیبضاعت و آبرومند منطقه مستقر شد .این کار
کار خیر و نیکوکاری را دوســت نداریــم ببنیدیم .به اتفاق خوبی برای اهالی بهویژه خانوادههای کمبرخودار
همین دلیل ،اگر کســی هم نذری داشته باشد ،قبول اســت تا اگر در ایــن ایام مبارک و روزهــای کرونازده
میکنیم تا همه کســانی که دوست دارند در یک کار خانوادهای در تنگنا و مضیقه مالی قرار گرفت ،در حد و
خیر و خداپســندانه سهیم باشند از برکات معنوی آن بضاعت و توانمان کمکحالشان باشیم».
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شــرکت کند ،اما شرایط سنیاش اجازه شرکت در
این آزمــون را به او نمیدهد .طبق قانون آن دوره،
حداقل ســن باید  25ســال میبود و فاطمه خانم
تازه  22ساله شــده بود .به همین دلیل از امتحان
صرفنظر میکند و به فکر تغییر شــغل متناسب
با مدرک لیسانســی که دارد میافتد .او در اینباره
میگوید« :در سازمان هواپیمایی که مشغول به کار

عادت زیبا دیدن
را فراموش نکنیم
معصومه حقجو

مشارکت شهروندان در مدیریت شهری به اشــکال گوناگون یکی از روشهای موفق در توسعه
شهری محسوب میشود .در همین زمینه ،یکی از اقداماتی که از سال  ۹۸تاکنون در حال انجام است،
پیادهروسازی است که سال گذشته در منطقه  6هم نمونههایی از اجرای آن را با مشارکت شهروندان
شاهد بودیم .اما این بار اتفاق طور دیگری رقم خورد و این شهروندان بودند که مشارکت شهرداری را
جلب کردند .اصل مطلب از این قرار است :ساکنان خیابان یازدهم امیرآباد آستین همت را باال زدند و
از شهرداری ناحیه  4برای زیباسازی محله کمک گرفتند .ماجرا به شکلی پیش رفت که امروز بنویسیم

کردم ،در هیچ کشوری طرحی مانند کاپ ندیدم
در خیابان یازدهم جای مخزن زباله را گلدانهای زیبا و باغچهای پر گل پر کرده اســت .روی ستون
که مأموران شــهرداری برای تحویل زبالهها به در
نزدیک باغچه هم نوشته شده« :همسایه عزیز و دل و جان ،لطف ًا در این مکان زباله و پسماندهای غذا
منازل مراجعه کنند .برخی شهروندان فقط دوست
دارند اطراف منزل خودشان زیبا باشد و برای دیگر
نگذارید .حتی برای گربههای عزیز و نازنین خیابان یازدهم امیرآباد».
همسایهها چنین حقی قائل نیستند .طی این مدت
که به علت پاندمی کرونا در ایران حضور دارم ،بارها
دیدهام که شهروندان حاضرند زباله را مقابل منزل
خانــواده ملکی که از ســاکنان قدیمی امیرآباد میکردند .من و همســر و پسرم تا چندین ماه این
هســتند ،ایده نصب گلدان و باغچــه را در خیابان زبالهها را به مخزنهای ســر خیابــان میبردیم و روبهرویی بگذارند ،اما جلو منزل خودشان نباشد».
یازدهم اجــرا کردند« .طاهره رجبــی» ،مادر این همچنان مقاومت همســایهها ادامه داشت .باالخره او تصور میکند ظاهراً چشــمهای شهروندان ،زیبا
دیدن را به فراموشــی ســپرده است:
خانواده باذوق و همســر «گلحسین ملکی» ،معلم تصمیم گرفتیم گلدانهایی بخریم تا
«عادت دادن چشــمان شهروندان به
بازنشسته است .او میگوید« :سالها بود که مخزن عالوه بر ایجاد زیبایی و نقش بســتن
زبالــه مقابل منزل ما جانمایی شــده بود و معموالً لبخند روی لبان همســایهها ،با وجود مسعود ملکی:
دیــدن زیباییهای حتــی اندک هم
میتواند کمکم به یادشــان بیاورد که
همسایهها عالوه بر گذاشتن زبالهها ،برای گربهها هم این گلها و گیاهان شاهد ریختن زباله عادت دادن
همــه ما جزئی از این جامعه و شــهر
شهروندان
غذا میریختند .بارها شاهد بودیم برخی همسایهها نباشیم ».رجبی معتقد است این اقدام چشمان
هستیم و میتوانیم برای نشر زیبایی در
زبالهشان را از پنجره خانههایشان پرتاب میکردند هم باعث زیبایی خیابان شــده و هم
و کمتر میدیدیم که زباله در سطل بیفتد .تذکرها شهروندان با توجه به کرونا و حسهای به دیدن
شهرمان مؤثر باشیم».به گفته ملکی،
شهرداری باید مشارکت شهروندان را
هم هیچ ســودی نداشت .سرریز زباله و پخش و پرا منفی که این روزها در وجود اکثرشان زیباییهای حتی
برای اجرای چنیــن طرحهایی جلب
شدن پسماندههای غذا جوالن موشها و حشرههای رخنه کرده با عبور از اینجا حس مثبتی اندک هم میتواند
کند« :شــهرداری با توجــه به قوانین
موذی را به دنبال داشــت .بارها درخواســت کرده را از مشــاهده گلها و باغچهها تجربه
بودیم این مخزن را حداقل در ابتدا یا انتهای خیابان کنند .او ادامه میدهد« :از اواخر بهمن کمکم به یادشان شــهری و فرهنگسازی میتواند توجه
مردم را به شهرشــان و حفظ زیبایی و
جانمایی کنند ،اما تعللها موجب شــد که موشها برای ایجاد باغچه دســت به کار شدیم بیاورد که همه
نظافــت آن جلب کند .زمانی که برای
به انباری منزل ما راه پیــدا کنند ».خانواده ملکی و کارمان تا  ۱۰فروردین ادامه داشت.
دهم ما جزئی از این
بستن کمربند ایمنی فرهنگسازی شد،
باالخره تصمیم میگیرند خودشــان دست به کار نصــب گلدانها را هــم از دوم تا
شــوند .او ادامه میدهد« :پسرم با شهردار ناحیه  4فروردین به پایان رساندیم .درست است جامعه و شهر
همیشــهدرصدی از مردم بودند که
و رئیس ســازمان خدمات شهری که هر دو بسیار که مدت زیادی از این اقدام نگذشــته ،هستیم و میتوانیم برای قبول آن ،مقاومت میکردند».
در ایــن زمینه نقش حمایتی و پررنگی داشــتند ،ولی آزار حشرات موذی واقعاً کم شده
اقدام برای نشر زیبایی
برای زیباسازی محل
توگو کرد .باالخره مخزن برداشــته شد ،اما باز اســت».رجبی امیدوار است این
گف 
سکونتمان باید
هم همســایهها زبالههــا را در همانجای قبلی رها تلنگری بشود برای باقی همسایهها تا در شهرمان مؤثر
فرهنگسازی شود
مقابل منزلشان را نظافت و با ایدههای باشیم
«زهرا اعتمادی»،
خالقانه برای زیبایی آن تالش کنند.
یکی از همسایههای
خانــواده ملکــی ،در مجتمعی
چشمهای شهروندان ،زیبا دیدن
سکونت دارد که ورودی یکی از
را فراموش کرده؟
دکتر «مسعود ملکی» ،پسر این خانواده ،با گالیه بلوکهایــش در خیابان دوازدهم
از اینکــه از زمانی که منطقه  6پایلوت اجرای طرح و بلوک دوم در خیابان یازدهم اســت.
کاپ شــده اکثر شــهروندان با آن مخالفت و برای به گفتــه او ،در خیابان دوازدهم حدود
همراهی با شهرداری کوتاهی میکنند ،بیان میکند 6 :مخزن زباله جانمایی شده بود ،ولی در
«در این ســالها که به کشــورهای مختلف سفر خیابان یازدهم فقط یک مخزن وجود

داشت .اعتمادی بیان میکند« :همسایهها به علت
کمبود مخزن در خیابان یازدهم ،زبالهها را جلو در
منازل رها میکردند .قبل از اجرای طرح کاپ بارها
بــا  137تماس گرفتم و درخواســت کردم مخزن
بیشتری در خیابان یازدهم جانمایی کنند .به علت
نبود مخزن به تعداد کافی ،زبالهها از مخزن سرریز و
اطراف آن پر از زباله و مگس و گربه و موش میشد».
به گفته اعتمادی ،باالخره طرح کاپ اجرایی شد و
حاال شهروندان زبالهها را در جایگاه خالی از مخزن
قرار میدهند .او میگوید« :خانواده ملکی زبالههای
خیابان یازدهم را به سر کوچه منتقل میکردند و
همســایهها مخزن را برمیگرداندند سر جای اول.
باالخره همســایهها کوتاه آمدند .با کمک هم جای
مخزن را تمیز کردیم تا مشــخص شود دیگر قرار
نیســت زبالهای در این مکان رها شود .مجوزی هم
از شهرداری برای جانمایی باغچه گرفتیم .مأموران
شهرداری هم با فاصله کمی از مخزن ،باغچهای را
جانمایی کردند .دیوارها را هم پر از گلدان کردیم تا
دیگر کنار این فضای سبز زباله و مخزنی رها نشود.
امیدواریم کمکم فرهنگ زیباسازی شهرمان نهادینه
شود».

ســر صبح ،درســت زمانی که
آفتاب در کش و قوس بیدار شدن
است ،برای شــنیدن موسیقیهای
دلانگیز در این روزهای بهاری کافی
است کمی پیچ رادیو را بچرخانید و
شــنونده رادیو آوا شــوید« .فاطمه
حاتمی» ،گوینده بخش صبحگاهی
رادیو آوا ،با صدای گرم و پرانرژیاش
همراه ماســت در خانه و ماشــین و
محــل کار .همســایه هنرمند محله
کارون با گریــزی به روزهای کودکی
و دوران تحصلیش ســر صحبت را باز
میکند 11« :مهر سال  1352در یک
خانواده گرم و صمیمی متولد شــدم.
فرزند ارشــد خانواده بــودم و از همان
روزهای کودکــی از ارتباطات خانواده
«فاطمهحاتمی»،گویندهونویسنده
با اهــل فامیل و همســایه درس مهر
رادیو ،همسایه ما در محله کارون است
و محبت و عشــق ورزیدن بــه آدمها
و احتــرام به دیگــران را آموختم .حاال
کــه از آموختــن صحبت کــردم ،یادم
آمد که درس خواندن و انتخاب رشــته
دانشــگاهیام حکایت جالبی داشــت.
دوران دبیرســتان فقط مجاز به انتخاب
رشته ادبیات و علومانسانی و اقتصاد شدم.
در دوره ما رشــته علوم انسانی به نسبت
ریاضی و تجربی هنوز مثــل امروز میان بودم ،خانمی بــرای گرفتن مجوز راهاندازی آژانس
دانشآموزان ارزش چندانی نداشــت .آن هواپیمایی به ما مراجعه کرد و با هم ارتباط گرفتیم.
زمان انتخاب رشته علومانسانی مساوی با وقتی از شرایط تحصیلی من خبردار شد ،پیشنهاد
تنبلی بود و هرکسی که درس نمیخواند ،کار در وزارت راه را بــه من داد .گفت همســرش
مدیرکل دفتر بینالمللی وزارت
این رشــته را انتخاب
راه است و نیاز به یک کارشناس
میکرد .به همین دلیل،
تحصیلکــرده دارنــد .به همین
در فکر تغییر رشته
بهاره خسروی
بودم قبولی برای من تازه اول
واســطه راهی وزارت راه شدم و
و بــا حمایت پــدرم و
گرفتن معل م خصوصی ،راه بود تا دوباره شاگردی بعــد از انجام مصاحبه نزدیک به
در دوران تحصیل عادت جالبی داشــت.
 13سال در بخش بینالملل این
دنبــال درس خواندن در کنم؛ شاگردی در محضر
وزارتخانه کار کردم».
رشــته تجربی و ریاضی
درسهای شــب امتحان را بــا صدای بلند
استادان و پیشکسوتان
بودم».
میخواند و اهل خانه هم بــه ناچار موبهمو
حاتمــی چند بــار در رادیو .همین موضوع
وکیل پایه یک دادگستری
با موضوعات درسهای او همراه میشــدند.
کار در وزارت راه و ســفرهای
آزمون شرکت میکند ،اما باعث شد تا جرقه
صدای زیبا و دلنشــینی داشت و میتوان
خارجــی تجربیــات و خاطرات
در کسب نمره الزم موفق
من
در
هم
نویسندگی
گفــت از همان دوران کودکــی و نوجوانی
خوبی برای این هممحلی پرانرژی
نمیشود ،با این حال برای
و تالشــگر ما داشت ،اما گمشده
تغییر رشته همچنان مصر زده شود
استعداد گویندگی در وجودش نهفته بود .اما
فاطمه ادامه تحصیل در رشــته
است تا اینکه در سال سوم
«فاطمه حاتمی» ،گوینده و نویسنده رادیو
دبیرســتان نگرش و دیدگاه او نسبت به تغییر حقوق و کالت بود .او میگوید« :ســال  ،1381بعد
سراسری ایران ،وکیل پایه یک دادگستری و
رشته به کلی تغییر میکند« :یکی از معلمهای از چند سال وقفه ،برای نخستین بار امتحان کانون
استاد دانشگاه حقوق و همسایه ما در محله
ســال ســومم نگاه من را به رشــته ادبیات و وکال برگزار شــد .وقتی این خبر را شنیدم ،خیلی
علومانســانی تغییر داد ،طوری که به این رشته خوشحال شدم ،چون در واقع من خیلی اهل انجام
کارون ،برای کشــف این استعداد درونی
عالقهمند شــدم و تصمیم گرفتم در دانشــگاه کارهــای تکراری و یکنواخت اداری نبودم .در تمام
راه پرفراز و نشیبی را پیمود .به قولی ،نزد
همین رشته را دنبال کنم .به اینترتیب در رشته ســالهایی هم که در وزارت راه مشغول کار بودم،
اســتادان بزرگی دود چراغ خورد و برای
حقوق شــرکت کردم و قبول شدم .از همان بدو کتابخوانــی و مطالعه و تحقیق جزء جدانشــدنی
آموختن فوت کوزهگری ،شــاگردی کرد.
ورودم به دانشــگاه در بخش حسابداری سازمان زندگی من بود تــا از رخوت روحیه کارمندی جدا
حاتمی رمز بسیاری از موفقیتهایش را در
شــوم .وقتــی بــه کارم در وزارت راه خاتمه دادم،
هواپیمایی هم شروع به کار کردم».
مشغول کار برای تز دکتری بودم».
زندگی کتابخوانی و سحرخیزی میداند.
اما برســیم به ماجــرای کانــون وکال 3« :ماه
کارمند بخش بینالمللی وزارت راه
مهمان این همســایه خوشصدایمان در
«فاطمه حاتمی» ســال  1375از دانشگاه در خودم را در خانه حبس کردم تا توانستم در آزمون
خیابان بهنود ،محله کارون ،شــدیم و با
رشته حقوق فارغالتحصیل میشــود .برای ادامه موفق شــوم ».فاطمه بعد از موفقیت در این آزمون
او دربــاره موفقیتهایش و حس تعلق
راه تصمیــم میگیرد تا در امتحــان کانون وکال و کســب مدرک پایه یک وکالت ،در نخستین گام

رمز موفقیت
کتابخوانی
و سحرخیزی

خاطری که به پازل دهم پایتخت و محله
کارون دارد ،گفتوگو کردیم.

از شهروندان خالق و ایدهپرداز حمایت میکنیم
«مرتضی خوریانی» ،شــهردار ناحیه  4منطقه
 6شــهرداری ،میگوید از شهروندان
ایدهپــرداز حمایت میکنیم .او اضافه
میکنــد« :اگــر شــهروندی بــرای
آبیاری یا کاشــت گیاهان متناسب با
فصل یا کودپاشــی در معابر شهری
مرتضی خوریانی
پیشقدم باشــد ،میتواند با همکاری
شهردار ناحیه 4
فضای ســبز ،طرح خود را اجرا کند.
شهرداری منطقه 6
شهرداری به هریک از شهروندان که
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چنیــن ایدههایی دارند کمک میکند و همچنین
امکانی فراهــم میکند تا آنها بتوانند از خدمات و
امکاناتســراهای محل ه و ...با شرایط ویژه استفاده
کنند ».او ادامه میدهد« :خانواده ملکی بهصورت
خودجوش و خالقانه با توجه به فصل بهار برای این
کار اقدام کردند تا برای هممحلهایها فرهنگسازی
شــود و با وجود اجرای طرح کاپ ،زبالههایشان را
کنار این گلها و دیوار گلکاریشده نگذارند .حتماً
شــهرداری ناحیه  4در مناســبتی از این خانواده

قدردانی میکند تا به نوعی برای دیگر شهروندان
هم مشوق باشد ».به گفته شهردار ناحیه  ،4چنین
اقدامی نشاندهنده مسئولیتپذیری شهروندان در
قبال شهر و محلهشان است .او ادامه میدهد« :در
دیگر خیابانهای ناحیه  4هم برخی شهروندان از
اقدام خالقانــه در خیابان یازدهم ایده گرفتهاند تا
برای زیباسازی محله اقدام کنند .امیدواریم روزی
برسد که همه شــهروندان خود را در زیباسازی و
حفظ محیطزیست موظف بدانند».

مطالعه را فراموش نکنید
فاطمه حاتمی در میان صحبتهایش به اهمیت کتابخوانی و سحرخیزی
در زندگی برای رسیدن به موفقیت اشاره میکند و میگوید« :از همان
دوران کودکــی اهل مطالعه بود .امیدوارم خانــوادهام حاللم کنند .در
دوران مدرســه عادت داشــتم درسهایم را با صــدای بلند بخوانم و
همه اهل خانــه هم باید صدایم را گوش میکردند .این را هم بگویم
که هیچوقت کتابخوانی بهویژه حافظخوانی از زندگیام جدا نمیشــد.
مادرم همیشه دوست داشت برایش حافظ بخوانم .هنوز وقتی از رادیو
صدایم را میشنود ،حافظخوانیام را دوست دارد .من معتقدم بسیاری
از موفقیتهایــم با کتابخوانی گره خورده اســت .هنــوز با وجود تغییر
فضایکاری و تدریس در دانشگاه ،کتاب را کنار نگذاشتهام» .

حرفهای ،پروندهکاری پدرش را برعهده میگیرد و
موفق میشود تا حق تضییعشــده او را زنده کند:
«خوشــحال بودم که در این مسیر با این موفقیت
توانسته بودم قدری از زحمات پدرم را جبران کنم و
باعث شادیاش شوم .البته یکی دیگر از پروندههای
جالبم مربوط به آشــتی زوجی از دوســتان پدرم
بود که ســالهای زیادی از یکدیگــر جدا زندگی

میکردند و قصد متارکه داشتند .کال بیشتر سعی
میکردم پروندههایم به آشتی و صلح ختم شود».
صدایی که گم شد
اما حکایت رادیویی شدن خانم حاتمی ماجرای
جالبــی دارد« :بــه مناســبت روز زن در وزارت
راه برنامــهای برای بانوان اجرا شــد که مجری آن
خانم «زهرا رکوعی» ،بود .در زمان حضور ایشــان
در برنامه ،من در ردیف پشــت سر ایشان نشسته
بودم و به این واســطه با او ســام و علیکی کردم
و از ابــراز عالقهام به گویندگی و اجــرا گفتم .در
پاســخ به من گفتند که صــدای خوبی دارم و یک
شــماره تلفن دادند تا برای تست صدا به سازمان
صدا و ســیما بروم .برای تست صدا به بخش خبر
سازمان صدا و ســیما رفتم و نتیجه رضایتبخش
بود ،اما گفتند تا شــروع به کار زمان میبرد ،چون
خیلیها در نوبت بودند .گذشــت و رفت تا در دوره
ارشد با یکی از دوســتان دوره کارشناسیام بعد از
چند سال دوباره همکالس شدم .او در زمینه دوبله
فعالیت داشــت و به من گفت برای تســت صدا به
خانه رادیو بروم ».حاتمــی به خانه رادیو میرود و
تســت صدا میدهد ،اما بعد از چند ماه پیگیری به
او میگویند ســی .دی صدایش گم شده است .از
طریق همان دوســت دوباره پیگیر ماجرا میشود و
دوباره تســت صدا میدهد و این بار قبول میشود.
حاتمی میگوید« :قبولی برای من تازه اول راه بود
تا دوباره شاگردی کنم؛ شاگردی در محضر استادان
و پیشکســوتان رادیو .همین موضوع باعث شد تا
جرقه نویســندگی هم در من زده شود .به همین
دلیل ،عالوه بر گویندگی ،بعد ازگذراندن دورههای
مختلف ،این روزها نویسندگی در رادیو پیام و رادیو
ایران را هم برعهده دارم».

افزایش سرانه ورزش و فضای سبز
بــه تعریف حاتمــی ،یکــی از مهمترین ویژگیهــای محله کارون
زندگی در کنار همســایههای گرم و صمیمی و در دســترس بودن
امکانات رفاهی و حملونقل عمومی است.
امــا با ایــن اوصــاف کمبودهایی هــم در محله داریــم که باید
به آنها توجه شــود .او دربــاره بعضی از نیازهــای محلی میگوید:
«تجهیز امکانات باشــگاههای ورزشــی و توسعه سرانه فضای سبز
یکــی از مهمتریــن نیازهای محلی اســت .البته یکســری اقدامات
در ایــن زمینهها انجام شــده ،امــا این اقدامات پاســخگوی حجم
تقاضای اهالی نیســت .چون در این محدوده ،به نســبت جمعیت و
ساختوسازها ،سرانه مراکز ورزشی و فرهنگی کم است».
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شهروندان
چه میگویند؟

شهروندانی هم که برای خرید
به مغازههای لباسفروشی
خیابان بهار مراجعه کردهاند،
صحبتهایی درباره این
تعطیلی دارند:

«سیما فرهمند» ،خانهدار:

ما هم ناراضی
هستیم

«علی ریاعی» ،شغل آزاد:

تعطیلی کامل باشد

خیابــان بهار پر از مغازههای لباس کودک اســت و
 2پاســاژ بزرگ چهلســتون و بهار هم در آن با بیشتر
از  ۸۰۰مغــازه به فروش لباس کودک مشــغولند .در
طول این تعطیلی که تا همین جمعه گذشته هم طول
کشــید ،مغازهداران این خیابان مثــل مغازههای دیگر
بــا در نیمهباز فعالیت خود را ادامــه دادند و در مقابل،
آنها که مغازههایشان داخل پاساژ قرار داشت مجبور به
خانهنشینی شدند.
پاســاژ چهلســتون خیابان
بهــار  ۲۴مغازهدارد« .محســن
صباغــی» ،مدیــرش ،کــه از
مغازهداران آنجاســت ،میگوید:
«پاســاژ  3هفته اســت تعطیل
اســت .جز مــا ،برجبهــار هم
هست که که واحدهای تجاری محسن صباغی
آن بسته است .به ما گفته شده کاسب خیابان بهار
چنانچه میتوانیم اینترنتی کار
کنیــم .اما فقط چند مغازه محدود هســتند که چنین
امکانی دارند ».مسئله اصلی برای او چیز دیگری است:
«تمام مغازههای خیابان باز هستند .اگر اعالم میکردند
این مدت فقط پاســاژها ببندند خیلی بهتر بود .حداقل
اینقدر ناراحت نمیشــدیم .چون با وجود اینکه اعالم
شــده مشــاغل درجه  ،2از جمله صنف پوشاک ،باید
تعطیل باشــند ،اگر به خیابان جمالــزاده ،انقالب یا هر
جای دیگر برویــد ،خواهید دید که تمــام مغازهها در
تمام صنوف با کرکرههای نیمهپایین باز هستند و فقط
پاســاژها مجبور به تعطیلیاند .در این شرایط مشخص
اســت مغازهدارانی که در پاســاژها فعال هستند از این
موضوع ناراحتند».
وقتی بانکها باز هستند
یکی از مســائل مهمیکه صباغی هــم از آن حرف
میزنــد ،باز بودن بانکها در دوران تعطیلی اســت .باز
بودن بانکها یعنی چکهایی هم هستند که باید پاس
شــوند« :بســیاری از مغازهداران اجناسشان را با چک
خریداری میکنند ،بنابراین باید ســر موعد آن را پاس
کنند .در این مدت اما مغازههایشــان تعطیل اســت و
معلوم نیســت با کدام درآمد باید حسابشان را پر کنند.
اگر بانکها تعطیل باشــند ،مغازهداران هم خیالشــان
راحت است».
او از بــاز بودن غیرقانونی بیشــتر مغازههای همین
خیابــان هم میگوید« :مغازههایی که آن طرف خیابان
هســتند ،همه بازنــد .فقط ما که این ســمت و داخل
پاساژ هستیم ،مجبوریم تعطیل باشیم ».او البته دالیل

محدودیتهای نصفهنیمه اصناف
اعتراض مغازهداران را در پی
داشته است

پاساژها تعطیل،

مغازهها باز!
شقایق عرفینژاد

تعطیالت عید که تمام شد تهران قرمز شد .یک هفته بعد دیگر حتی قرمز هم نبود ،سیاه بود.
باز گذاشــتن جادهها و  ۱۴روز سفر تهرانیها به همهجا و فقط تعطیلی پارکها و فضای باز در روز
ســیزدهبهدر کار خودش را کرد و وضعیت کرونا در شهر به شکلی درآمد که نباید .به اینترتیب،
دولت و ســتاد ملی مقابله با کرونا از  ۲۱فروردین تصمیم به قرنطینه کردن این شهر برای  ۱۰روز
گرفتند .این قرنطینه میتوانست نجاتبخش باشــد ،اگر واقعی میبود .یعنی ادارات ،بانکها و
ی به نصف میرسیدند .اما قرنطینهای که
لونقل عموم 
فروشــگاهها تعطیل میشدند و وسایل حم 
اعالم شد فقط شامل مشاغل ضروری و درجه یک بود که انتهای لیستش صنف آهنگر و یراقآالت
قرار داشــتند و این طبیعی بود که کرونا در ادامه جوالنش هر روز نزدیک به  300تا  400ایرانی را

بکشد و وضعیت تهران هم وخیمتر شــود .اما اگر در این میان تمام صنفها تقریب ًا فعال بودند،

پاســاژها حتم ًا باید تعطیل میبودند .این پاساژها بعد از سینماها و تئاترها تنها اماکنی بودند که
بهطور واقعی مجبور به تعطیلی شدند و این تعطیلی برای  3هفته ادامه پیدا کرد .این گزارش درباره
کسانی است که در وضعیت بد اقتصادی کسب و کارشان برای  3هفته تعطیل شد.

و روابطی هم برای بــاز بودن غیرقانونی مغازهها مطرح
میکند و میخواهد تعطیلی عادالنه باشــد« :اگر قرار
اســت مغازهها تعطیل باشــند ،این قانون باید در مورد
همه آنها اعمال شود .اینکه عدهای بتوانند فعالیت کنند
و دیگران وادار شــوند مغازهشان را ببندند ،بد است .به
فروکش همهگیری کرونا هم کمکی نمیکند».
صباغــی وقتی از ضرری که در این تعطیلی متوجه
مغازهها شــده صحبت میکند ،از میلیارد تومان حرف
میزند و این را کنار هزینههایی که مغازهداران باید در
عین تعطیلی مغازه بپردازند ،میگذارد« :مغازهدار باید
اجاره ،مالیات ،حقوق و بیمه فروشــندگان و کارکنان

را بپــردازد ،در حالــی کــه مغازهاش تعطیل اســت.
هیــچ صاحب مغازهای برای یکــیـ دو هفته تعطیلی
کارکنانش را بیرون نمیکند .بنابراین باید حقوق آنها
را بپردازد و این مشکل دیگری عالوه بر باقی مشکالت
است».
مشخص اســت که این تعطیلی نیمبند البته به کم
شدن آمار مبتالیان به کوویدـ  19هم کمک نمیکند.
صباغی میگوید« :در این مدت تعطیلی ،آمار مبتالیان
بــه کرونا باالتر هم رفت .بــرای اینکه مترو ،بی.آر.تی و
ادارات فعال هســتند .باید تعطیلی عمومیجدی اعمال
شود تا در این مسیر مؤثر باشد».

مردم در حال حاضر از سر تفریح و دلخوشی برای
بچههایشان لباس نمیخرند .االن مدتی طوالنی است
بچهها در خانه هستند و تحرکی ندارند .در این شرایط
سایزشان تغییر کرده و باید برایشان لباس بخریم.
مغازهها هم االن  3هفته است که در تعطیلی به سر
میبرند بدون اینکه این تعطیلی فایدهای در
پی داشته باشد .گذشته از مغازهداران ما
مشتریها هم ناراضی هستیم.

زمانی که مسئله تعطیلی مطرح میشود ،تنها
گروههایی که تعطیل میشوند سینماها ،تئاترها و پاساژها
هستند .مثل اینکه کرونا فقط در این اماکن منتقل میشود.
با تعطیلی حسابشده و عمومیتهران موافقم .ولی این شکل از
تعطیلی به ضرر شهروندان است .در این شرایط آنها برای خرید
«مجید کریمی» ،کارمند:
اجناسی مثل لباس در زحمت هستند ،در صورتی که میتوانند
کارمان سخت شده
کنار همان مغازه لباسفروشی در رستوران بنشینند و غذا
به دلیل کرونا ،عید برای فرزندم لباس نو نخریدم.
بخورند که بسیار خطرناکتر از رفتوآمد با ماسک در
االن که به اینجا آمدهام ،علتش این است که واقع ًا
پاساژهاست .البته در این میان ،تعطیلی بازار تهران کار
لباسهایش برای کوچک شدهاند .اگر اینجا هم تعطیل
بسیار درستی بود که نتیجه هم در پی دارد ،ولی
میبود کارمان سخت میشد .به دلیل تعطیلی پاساژها فقط از
در کنار آن باید اماکن عمومیدیگر هم
مغازههایی که نیمهباز بود توانستم خرید کنم .قبول دارم این کار
تعطیل میشدند.
غیرقانونی است ،ولی اگر واقع ًا قانونی محکم و منطقی برای مدت
معلوم و مشخص تعیین میشد ،کسی از آن سر باز نمیزد .من
االن مجبورم هر روز در اداره سر کارم حاضر شوم و با عده
است ».آتشزران
کردند».
زیادی ارباب رجوع هم در ارتباط باشم که بسیار خطرناک
معضل جدی برای نان شب
معتقد اســت تمام
فروش
از
گوهــری
است .از طرف دیگر ،پاساژها تعطیلند در صورتی که
«جــال گوهــری» یکــی دیگــر از
کاسبان داخل پاساژها
مطلــو ب
مقابل همین پاساژها ،مغازههایی هستند که
مغازهدارانی است که در پاساژ چهلستون
تحت فشــارند .او هم از
مغا ز ههــا ی
فعالند .این به نظرم غیرمنطقی است.

مغــازه اجــارهای دارد و از ایــن تعطیلی
خیابــان در همین
ناراضی اســت .او از تخصصی بودن پاساژ
تعطیلــی میگویــد:
میگوید که به ضــرر مغازهدارانش تمام کاسب خیابان بهار« :پیــش از تعطیلیهــا نزدیک
بــه  ۴۰۰مغازه در پاســاژ و مغازههای بر
شده اســت« :اگر در پاســاژی بودیم که اگر به خیابان
خیابان فعال بودند .در این دوران قرنطینه
چندیــن صنــف در آن مغازه داشــتند ،جمالزاده ،انقالب
احتماالً مغازههای ما هم باز میماند و ما
تعداد این فروشــگاهها به  ۱۰یا  ۱۲مغازه
هم مثل خیلی از مغازهها در خیابان عیان یا هر جای دیگر
رسیده است که در خیابان فعالند و معلوم
یا نهان کار میکردیم ،اما چون پاســاژ ما بروید ،خواهید دید اســت که حتی از این تعطیلی ســود هم
میبرند ،چون همه مشتریها از آنها خرید
تخصصی لباس کودک اســت ،باید بسته که تمام مغازهها
باشد».
میکنند .او از اینکــه بگوید اگر مغازهاش
او از معضــل جدی مغــازهداران برای در تمام صنوف
در خیابان بود ،او هم این شــکل تعطیلی
را رعایــت نمیکــرد ،ابایی نــدارد ،چون
نان شــب میگوید و تعطیلیهای زیاد و با کرکرههای
بیفایده« :بعــد از مدتها تا کارمان
کمکی هم به مهــار کرونا نمیکند« :االن
روی نیمهپایین باز
غلتــک افتاد ،اعالم کردند باید تا  6بعد از
تنها راه کمک ،واکسیناســیون است .اگر
ظهر کار کنیم.گویی کرونا ساعت کار دارد .هستند و فقط
در کنــار واکسیناســیون عمومیتعطیلی
عادالنه برقرار شود ،همه آن را میپذیرند،
االن هم که کام ًال خانهنشین شدهایم ،ولی پاساژها مجبور به
در شهر و خیابان تمام صنفها بهصورت
ولی االن خبری از واکســن نیســت و اگر
قانونــی و غیرقانونی با کرکره نیمهباز کار تعطیلیاند
هم هســت روندش بســیار کند است .به
میکنند .حتی رســتورانها هم فعالند و
همین دلیل ،این نوع تعطیلی همکاری از
مردم در صف میایستند .فشار فقط روی پاساژهاست .پیش نمیبرد .االن تمام شهر شلوغ است و همه به کار
او درباره علت این تعطیلی و فشار روی پاساژها میگوید :خودشان مشــغولند .با این حساب ،اینکه فقط پاساژها
«به نظر من علتش این اســت که نمیشــود کل شهر بسته باشند ،ناعادالنه است .در یک سال و نیم گذشته
را تعطیل کرد .مردم گرفتارند و
مردم بسیار خوب پروتکلها را رعایت کردند ،ولی بعد از
بخش مالی زندگیشان در خطر
یک سال و نیم توقع فکر جدی و واکسیناسیون دارند و
اســت ،بنابراین تمام اصناف را
نه صرفاً تعطیلی پاساژها».
نمیتوانند تعطیل کنند».
فروش آنالین هم دردی را درمان نمیکند
او از مســئله دیگــری هــم
آنچه در این شرایط میتواند به کمک مغازهداران بیاید،
صحبت میکند و آن اجارهبهای
فروش آنالین اجناس اســت ،اما «آرام آتشزران» ،یکی
ملک اســت که در این تعطیلی جالل گوهری
مغازه باز هم باید پرداخت شود :کاسب خیابان بهار
از مغازهداران پاســاژ که عضو هیئتمدیره آن هم هست،
میگوید هنوز برای خیلی از افراد خرید آنالین جا نیفتاده
«هیچکــدام از صاحبــان ملک
تخفیف و بخشــش در اجارهبهای ملکشــان نداشتند .اســت .او فروش آنالین مغــازهاش را ناموفق میداند و از
اســفند  ۹۸بسیاری اجاره یک یا  2ماه را بخشیدند ،اما آن رضایت ندارد« :مشــتریها دوست دارند جنس را از
بعد دیگر در هیچکدام از تعطیلیها گذشــتی از سوی نزدیــک ببینند .برای اینکه این نــوع خرید خیلی با آن
صاحبان ملک دیده نشد و حتی به مبلغ اجاره اضافه هم چیزیکه از روی عکس ،جنس را انتخاب کنند ،متفاوت

اجــاره و حقــوق کارمندان
و از ســوی دیگر نداشتن درآمد
صحبت میکند .آتــشزران که خودش
هم مستأجر است و هم مالک و
از این تعطیلــی  3هفتهای ضرر
زیادی دیده ،بسته شدن پاساژها
و مغازهها به این شکل را کارآمد
نمیداند« :برای اینکه مغازههای
بیرون باز هستند .از طرف دیگر
فروشــگاههای بزرگ همچنان آرام آتشزران
فعالند ،چون مایحتــاج مردم را کاسب خیابان بهار
میفروشند .ادارهها و بانکها هم
فعالیت دارند .مترو و اتوبوس و تاکسی هم مثل قبل به کار
خود ادامه میدهند .سؤال من این است که کرونا فقط در
پاساژها منتقل میشود؟»
تعطیلیهمگانی
«سعید اشرف» ،از دیگر مغازهداران پاساژ چهلستون،
میگویــد« :اگر ازدحام در پاســاژ خطرناک اســت ،در
فروشگاههای زنجیرهای هم خطرناک است و اگر تعطیلی

میبینند .ضمن اینکه به پایان پایین آمدن آمار کرونا هم
هیچ کمکی نمیکند».
اشرف مالک مغازهاش است ،اما برای کسانی که مغازه
اجارهای دارند نگران است و اعتقاد دارد طرحهای تعطیلی
باید بسیار حسابشده اجرا شوند.

قرار است اجرا شود ،باید بهصورت
همگانی و کام ً
ال جدی باشد».
او درباره مغازههای روبهروی
پاســاژ و در خیابــان میگوید:
«کســانی که مغازههایشان را باز
کردهانــد ،با تــرس و لرز این کار
سعید اشرف
رفتارمتناقض
شــکل
را کردهانــد و آنها هم به
کاسب خیابان بهار
«علی سحرخیز» یکی دیگر از مغازهداران
دیگری تحت فشار اماکن و ادارهها
پاســاژ است .او میگوید« :اگر همه تعطیل
هستند».
باشــند ،فکری برای خودمــان میکنیم،
مســئله دیگر که اشرف مطرح میکند
بــاز بودن تولیدیها در زمان بســته بودن کاسب خیابان بهار :اما وقتی پاســاژ تعطیل اســت و در مقابل
مغــازهداران خیابان بیشــترین منفعت را
مغازههاست« :تولیدیها اجازه فعالیت دارند ،باز بودن بانکها
میبرند ،اسمش فقط بیعدالتی است».
ولی دیگر به این فکر نشده است که تولیدات
آنها کجا فروخته میشود .اگر قرار است به یعنی چکهایی
او عصبانی است و میپرسد با هزینههای
مغازه و اجاره و بیمه در حالی که کاســبی
هدفی برسیم باید طوری برنامهریزی شود تا هم هستند که
نبوده اســت چه کار باید بکنــد« :این که
کل شهر برای مدتی تعطیل شود .ما هم در
نیفتاده باید پاس شوند،
در محــدوده همین خیابان عــده زیادی
خانه مینشینیم ،ولی االن این اتفاق
است .چون چنین تعطیلی عمومیهزینه در اما مغازهها تعطیل
خانهنشین میشوند و در برابر عده کمتری
بیشترین منفعت را میبرند ،غیرقابل هضم
پــی دارد ،در حالی که دولت حتی مالیات است و معلوم
است ».او از روابط و دالیل خاصی صحبت
مغازهها را هم نبخشیده
است».ها بیمنطق نیست کاسبان با
میکند که مغازهداران با اســتفاده از آنها و
او میگوید این سیاســت
است و راه به جایی نمیبرد« :در کشورهایی کدام درآمد باید
بــا هزینه کردن ،مغازه را باز نگه میدارند و
میگوید در صورتی این طرحهای تعطیلی
کــه قرنطینه اعــام میکننــد ،دولت به حسابشان را پر
جوابگو هستند که بهشــکل همگانی اجرا
مردم کمــک میکند تا برای معاششــان
دچار مشکل نشــوند .مردم هم تعطیلی را کنند
شــوند .مثل طرحی که بهتازگی در ترکیه
هم اجرا شــد و بــرای  10روز تمام ادارات،
میپذیرند .اگر قرار استکاری انجام شود،
مغازهها ،بانکهــا و اماکن عمومیتعطیل
باید اصولی صورت بگیرد و اگر یک مغازه را
لونقل عمومیبه نیم رسید.
ببندیم و  4تا باز بمانند در این میان فقط عدهای آسیب شدند و رفتوآمد وسایل حم 

معاون درمان ستاد فرماندهی و مدیریت کرونا:

تابع ستاد کرونا هستیم ،اما صاحبان مشاغل هم خواستههایی دارند

در ســتاد کرونای تهران «نادر توکلی» ،معاون
درمان ســتاد فرماندهی و مدیریــت کرونا ،آنچه
در مورد مغازهها و باز بودن مخفیانهشــان اتفاق
افتاده اســت ،تمکین نکردن مشاغل خرد مینامد
و معتقد اســت نیروی انتظامیباید با آنها برخورد
کند ،اما میگوید مســئله ریشهایتر از اینهاست:
«صاحبان مشاغل هم خواســتههایی دارند که در
گزارش نیروی انتظامی هم آمده است .مغازهداران
برای تأمین حقوق کارکنــان و پرداخت اجارهبها و
مالیات در مدت تعطیلی مغازه دچار مشکل جدی
هستند ».توکلی میگوید« :ستاد ملی کرونا باید در

این زمینه مصوبه داشته باشد و از مشاغل
حمایت کنــد .در غیراین صورت آنهایی
که در پاساژ هستند ،آسیب میبینند و
بقیه هم با کرکره نیمه باز فعالیتشان را
ادامه میدهند .مشکل اصلی رستورانها
هستند که تا ساعات پایانی شب باز هستند»
و توضیح میدهد که پروتکل ستاد ملی تعیین کرده
به جز مشاغل گروه یک ،بقیه باید تعطیل میبودند.
هرچند تقریب ًا تمام مشــاغل در این طرح مشاغل
درجه یک محسوب شــد .توکلی هم این نکته را
قبول دارد و میگوید« :کسانی که مغازههایشان در

پاساژ واقع شده و مجبور به تعطیلی هستند،
معترضند و بحث منطقی مطرح میکنند».
او میگویــد« :اگر تمام تهران شــامل
بانکها ،ادارات ،رســتورانها و مغازهها
تعطیل میشد ،اتفاق مؤثری میافتاد ،ولی
ستاد ملی در این زمینه باید تصمیم بگیرد و
ستاد اســتان تهران تابع دستورات آن است .البته
پیشنهاد برای تعطیلی داده شده که از  ۱۲فروردین
هم مطرح شده و در ادامه باید ببینیم تعطیل کامل
را خواهیم داشت یا خیر .پیشنهاد این تعطیالت در
جلسه این هفته هم مطرح شده است».
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مرور تاریخچه زندانی که تبدیل به پارک شد

خاطرات دورقلعه سرخ
معصومه حقجو

تاریخ همیشه سرشار از داستانهای شنیدنی تلخ و شیرینی است که امروز تبدیل به خاطره شدهاند.
اگر مکانی که این داستانهای تاریخی در آنها اتفاق افتاده از دستبرد زمانه و تخریب در امان مانده باشد،
برای نسل جدید مکانی جذاب محسوب میشود تا شنیدهها را تجسم کنند و درس بگیرند .یکی از این
مکانهای تاریخی که در قلب پایتخت جاخوش کرده پارک قزلقلعه اســت که در دورهای از تاریخ محل
نگهداری ادوات و مهمات جنگی بوده و بعدها میزبان زندانیان سیاسی شده است .متأسفانه از این مکان
هیچ اثری باقی نمانده ،ولی خاطرات آن روزها هنوز در ذهن قدیمیهای محله ماندگار است.

«علیرضا زمانی» ،تهرانشــناس ،درباره قزلقلعه
میگوید« :زندان قزلقلعه یا «قزلقالع» (قلعه سرخ)
از یادگارهای دوران قاجار و پهلوی اول و دوم است.
این مــکان تاریخی در دوران قاجار مورد اســتفاده
مســافرها و کاروانهایــی قرار میگرفــت که قصد
داشــتند به تهران عزیمت کنند .در زمان ناصرالدین
شــاه و بعدها در دوره پهلوی
اول هممحلی برای نگهداری
مهمــات بود ».ســال 1394
در خیابــان شــهید فکوری
که فاصلــه کمی با این پارک
دارد ،مقــداری مهمات پیدا
علیرضا زمانی
شد .زمانی در اینباره توضیح
تهرانشناس
میدهد« :بعد از بررســیها
متوجه شــدند آنچه کشف شــده از بقایای مهمات
متفقین است که در این مکان نگهداری میشده .این
بقایا که شامل توپ و خمپاره بود زنگزدگی داشت و
تقریباً از بین رفته بود».
قزلقلعه در دوره پهلوی دوم ،حدود سال ،1350
تبدیل به زندان شد .این تهرانشناس میگوید« :در
دوره محمدرضا پهلوی عالوه بــر زندان قصر از این
مکان هم برای نگهداری زندانیان سیاســی استفاده
میشــد و چهرههای مهمی دوره محکومیت خود را
در این زندان گذراندند .اســتوار ســاقی ،رئیس این
زندان ،هم جزء چهرههای معروف آن زمان بود که به
قول قدیمیها روحیه لوطیگری داشت .بعدها پس
از برکناری ســاقی ،زندان قزلقلعه منحل و تخریب

شــد و کادر نظامی و اداری آن به زندان اوین منتقل
شــدند .این زندان تا اواخــر دوره پهلوی پابرجا بود.
اوایل دهه  60ایــن زندان تخریب و به پارک تبدیل
شد .بازار میوه و ترهبار ،قسمتی از بزرگراه کردستان و
پارک قزلقلعه جزء محدوده همان زندان است و حاال
قسمتی از محدوده شهری شده است».
امکانات پارک قزلقلعه ساده
ولی کافی بود
«علیرضــا جهانگیری» ،شــورایار محله امیرآباد،
زمانی را که قزلقلعه زندان بود ،ندیده ولی از زمانی
که به تازگی این مکان تبدیل به پارک شده خاطراتی
دارد .او میگوید« :خاطرات من از این پارک به حدود
سال  1369برمیگردد .آن زمان 15ـ  16ساله بودم.
هنوز اثری از زندان و بزرگراه
کردستان نبود ،ولی بازار میوه
و ترهبار قزلقلعه احداث شده
بود و فعالیت داشت ،البته به
گســتردگی االن نبود .فقط
یک سالن داشت».
علیرضا جهانگیری
شــورایار محلــه امیرآباد
شورایار محله امیرآباد
ادامــه میدهــد« :آن زمان
دنیای مجازی جایی در زندگی روزمره نداشــت و با
دوستی اگر قراری بود در پارک انجام میشد .دیدارها
و ارتباطها واقعی بود .همه یکدیگر را میشــناختند
و شــاهد این تراکم جمعیت نبودیم .زمستانها که
برف خوبی میبارید با دوســتانم برای برفبازی به

این پــارک میرفتیم .امکانــات قزلقلعه آن زمان
ساده ،ولی کافی بود .این پارک محلی کمحاشیه در
مرز بین امیرآباد و جهانآرا و یوسفآباد بود .یاد آن
دوران به خیر که همه چیز واقعی بود ،نه مجازی».
زندان قزلقلعه
محل نگهداری زندانیهای سیاسی
«جمشید رحمانیپناه» ،معتمد محله یوسفآباد
و دبیــر دبیــران شــورایاری منطقــه  ،۶کــه از
قدیمیهای این محله اســت هم خاطرات زیادی از
این زندان تخریبشده دارد .او میگوید« :قزلقلعه
حدفاصل یوســفآباد و امیرآباد و جزء مناطق ندید
تهران بود ،یعنی کســی آنجــا را ندیده بود .بعد از
آن ،منطقــه جهانآرا را هــم ندید میگفتند ،چون
خارج از محدوده بود و ساختوسازی در آنجا انجام
نمیشد».
به گفته معتمد ،در محله
یوسفآباد ،در قسمتی که در
حال حاضر پارک قزلقلعه و
بازار میوه و ترهبار را میبینید،
زنــدان قزلقلعه کــه محل
جمشید رحمانیپناه نگهداری زندانیهای سیاسی
شورایار منطقه ۶
بود ،قرار داشــت و در اختیار
ارتش بود و حفاظتشده.
او میگوید« :ساکنان نمیتوانستند حتی نزدیک
این محدوده شوند ،چه برسد به اینکه بتوانند داخل
این زندان را ببینند .یادم هست شبی به اشتباه وارد
این محدوده شدم و دســتگیرم کردند .بعد از اینکه
متوجه شدند انگیزه تخریبکارانه نداشتم با گرفتن
تعهد آزادم کردند .زندان ســاختمان گلی و قدیمی
داشت و قسمتهایی از داخل زندان هنوز در خاطرم
هست».
دبیر دبیران شــورایاری منطقه  ۶ادامه میدهد:
«ســاختمان زندان مربــوط به زمان پهلــوی نبود،
چون بســیار قدیمی بود و عمرش به  50سال قبل
از پهلوی هم میرســید .هر زمســتان پشــتبام را
کاهگل میکردند ،ولی در ســازه ســاختمان دستی
برده نمیشــد .دیوارها در قســمت باالیــی زندان
کنگرهایشکل بود».
رحمانیپناه معتقد اســت اگر ساختمان زندان
تخریب نشــده و حفظ شــده بود ،میتوانســت
بهعنــوان مــوزه در معــرض دیــد عالقهمندان
بهخصــوص جوانها قــرار بگیــرد .او میگوید:
«ســاختمان بــا قدمــت قزلقلعه متأســفانه با

پارک قزل با مســاحت حدود
9450مترمربع مســیر پیادهروی
زیبایی دارد .در این پارک وســایل
بازی کودکان ،وسایل ورزشی مانند
میز تنیس ،فوتبالدستی،
دستگاههای ورزشی و...
جانمایی شده است« .زهرا
محمدینژاد» ،مدیرعامل
مؤسســه حامیان رشد
و بالندگی ،کــه حدود
زهرا محمدینژاد
 20سال اســت در قلب
مدیرعامل مؤسسه
پایتخت ســکونت دارد،
حامیان رشد و بالندگی
دربــاره ویژگیهای این
پارک میگوید« :قزلقلعه با توجه به
اینکه یک پارک بومی است و منطقه
 6هم جهاندیدگان زیادی را در خود
جا داده ،محل حضور جهاندیدگانی
شــده که از اطراف بــه این پارک
میآیند و اوقــات فراغت خود را
میگذرانند ».این ســاکن قدیمی
معتقد اســت قزلقلعــه ظرفیتی
مناســب دارد و شهرداری میتواند
از آن برای پرکــردن اوقات فراغت
جهاندیدگان به خوبی استفاده کند.
او در اینبــاره توضیح میدهد« :به
نظر من بهتر است شهرداری منطقه
برنامههایی برای جهاندیدگان در نظر
بگیرد و این برنامهها را در فضای این
پارک برگزار کند ،حتی برای اوقات
فراغت و ورزشهــای صبحگاهی
و فعالیتهــای سازماندهیشــده
برای آنها هــم میتوان برنامهریزی
کــرد .جلب مشــارکت اجتماعی
جهاندیدگان در فعالیتهای گوناگون
در ســامت روح آنهــا نقش مؤثر
دارد ».محمدینــژاد ادامه میدهد:
«در حال حاضر اغلب جهاندیدگان
هممحلهای هیچ برنامه مفرحی در
اوقات فراغتشان ندارند و هر روز در
این پارک بدون هدف دورهم جمع
میشــوند .آنها میتوانند کارهای
زیادی در کنار هم انجام بدهند ،ولی
به نظر میرســد این موضوع از دید
شــهرداری پنهان مانده و برنامهای
برای آنها در نظر ندارد».

بیتدبیری از بین رفت .این بنا باید ماندگار میشد
تا بازدیدکنندگان متوجه شوند که پدران و اجداد
ما اگر فعالیت سیاسی میکردند در اینجا محبوس
میشدند».
معتمد محله یوسفآباد ادامه میدهد« :قزلقلعه
بعد از انقالب در طرحهای تفصیلی محدوده شهری
قرار گرفت ،چون از شــرق بــه خیابان دوم ژوئن یا
دره گرگــی ،همان جهانآرای فعلــی ،و از غرب به
تپههای انرژی اتمی و امیرآباد وصل میشد .در ضلع
جنوبشرقی هم زندان قزلقلعه قرار داشت .در آن
زمان همه این مناطق ،بیابانــی بودند .جهانآرا در
قدیم با توجه به خاکی بودنش و اینکه کســی آنجا
تردد نمیکرد و به گفته مردم ،محل زندگی گرگها
بود ،دره گرگی هم نامیده میشد».
بعــد از انقالب این زندان تخریب و ضلع شــرقی
تبدیل به پارک شــد .رحمانیپناه در اینباره توضیح
میدهد« :ضلع غربی ،آن طرف بزرگراه کردســتان
فعلی است که در قدیم ،دره و تپه بود .در حال حاضر
بزرگراه کردستان وسط بازار ترهبار قزلقلعه و پارک
قرار گرفته است».

نفسهای آفتاب بیرمق  29ماه رمضان
به شماره افتاده است .مردم به شور و هیجان
در آمدهانــد و هرکدام ســعی میکنند تا
آسمان بیانتها را رصد کنند و به دنبال نشانه
یا کورسویی از تابش هالل ماه شوال هستند،
تا قاصد خوش خبری باشند و دیدن روی ماه
هالل شوال را مژده دهند.
مرحوم «جعفر شــهری» در جلد سوم
کتــاب «طهران قدیم» درباره اســتقبال از
عید فطــر میان پایتختنشــینان اینگونه
روایت میکند« :غروب شب اول ماه شوال،
از ســاعتهای پرجنب و جوش ماه رمضان
به حســاب میآمد که اگر ماه از سی کمتر
بود و تقویمها آن را بیســت و نه روز گفته
بودند از هنگام آفتاب زردی تا یک ساعت از
شب رفته روی بامها و گلدستهها و بلندیها،
ســر به سوی جنوب غربی آسمان کرده ،به
دنبال ماه میگشــتند که این ماه دیدن نیز
باید با مشاهده جماعت و چند عادل محل
انجام گرفته باشد .این نیز از دو حالت خارج
نمیتوانست باشد که یا ماه را اجماع دیده،
فــردا را عید میگرفتند و یا اختالف تقاویم
و ابــر و مه و بارندگی مانع رؤیت آن شــده
موکول به رســیدن خبر و تلگــراف از قم و
نجف میگردید که سحر را باز برخاسته نیت
روزه میکردند و چنانچه خبری نرسیده بود،
خود تلگراف به علمای اعتاب مقدسه کرده،
استفار و کسب تکلیف میکردند».
نحوه محاسبه فطریه در تهران قدیم
بعد از نوید و مژده رؤیت هالل ماه شوال
نوبت به کنار گذاشتن فطریه قبل از آخرین
افطار ماه رمضان توســط پــدر یا بزرگتر
خانواده میرســید .جعفر شهری در اینباره
نوشته اســت« :قبل از افطار شب اول ماه،
هرکســی باید فطریه خــود را که یک من
نان گندم ،جو ،برنج (آنچه که خود مصرف
میکرد) بود به مستحقرســانیده یا معادل
قیمتش پول پرداخته یــا از مال خود جدا
کرده کنار بگذارد و این نیز به این صورتها
انجام میگرفت که هر آینه دسترســی به
مستحق منظور نبود ،فطریه را که اگر گندم
بود برای هر نفر شــش عباســی (یک ریال
و دو دهم ریال) و اگر جو بود  ۴عباســی و
اگر برنج بود دو قــران( ۲ریال) تا  ۲قران و
نیم کنارگــذارده یا اگر پول موجود نبود ،از
اشــیای غیرضروری اتاق چیزی مانند الله،
کاسه بشــقاب و ...را نیت کرده ،پیش خود
گرو میگذاشــتند و پس از پرداخت فطریه
که در نخستین فرصت باید انجام میگرفت
از گرو خارج میساختند ».شهری در بخش
دیگر کتابش به افراد مستحق دریافت فطریه
اشاره میکند« :این فطریه در درجه اول به
فامیل مســتحق و بعد به همسایه و آشنای
مستحق و بعد از آنها به مستحق شرعی که
کر و کور و ناقصالعضو باشد تعلق میگرفت
و هر آینه فطریهدهنده خود مستحق شرعی
و عرفی بود و قــادر به پرداخت نبود ،نقد و
جنس فطریه خود را میان خود و زن و بچه
دستگردان کرده به مصرف میرساند و اگر
مستحق ،مردی بیکس و بیاهل و عیال بود
از دســت راست به دست چپ خود داده دو
مرتبه از دست چپ خود گرفته ،خویش را
بریالذ ّمه مینمود».
شیرینی پنجرهایهای صندوق خانه
«احمد مســجدجامعی» ،عضو شورای
اسالمی شــهر تهران ،در اشاره به خاطرات
دوران کودکیاش در مــاه مبارک و درباره
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نگاهی به استقبال از عید سعیدفطر در تهران قدیم

چشم به راه تلگراف
از قم و نجف
بهاره خسروی

کمک میآمد و دو تایی این کار را به سامان
میرساندند .ما هم برای احترام به روزهدارها،
علنی شیرینیها را نمیخوردیم ،بلکه یکی
یکی کش میرفتیم و در صندوقخانه لب و
دهانمان را پاک میکردیم .در بین آنها من
شیرینی نانپنجرهای را ترجیح میدادم».
دعاخوانی تا سهراه سلسبیل

فطر به معنای شکفتن و جوانه زدن است و عید فطر در واقع بازگشت به همان ریشه اصیل
انسانیت؛ جشنی به شکرانه یک ماه عبادت و بندگی در حریم امن الهی که پایان آن با تولدی
دوباره آغاز میشود .در واقع در این روز مردم جشن نو شدن بسیاری از عاداتها و رفتارها را
در بسیاری از روابط فردی و اجتماعی میگیرند .بیشک همین وجه اشتراک ،ریشههای این
عید بزرگ اسالمی را به نوروز باستانی ایرانی گره میزند و برای ایرانیان شور و شوق میزبانی
از این روز بزرگ دستکمی از عید نوروز ندارد .مردم تهران قدیم اغلب این روز را طالع و
ساعت نیکو برای انجام هرکاری و از سر گرفتن ماجراهای تازه زندگی میدانستند .به همین
واسطه از غروب آخرین روز ماه مبارک رمضان ساعتهای پر جنبوجوش و تکاپویی را برای
رؤیت هالل ماه شوال تجربه میکردند .در این نوشته به بعضی از آداب مرسوم در تهران قدیم
برای استقبال از روز عید فطر نگاهی داریم.

حال و هوای رؤیت
هــال ماه شــوال
در میان خانوادهها
تعریــف میکنــد:
«شــبهای عیــد
فطر ،نوبت میزبانی
ما بود که عالوه بر احمد مسجدجامعی
سور و سات معمول ،عضو شورای اسالمی
شهر تهران
اخبار رؤیت و رؤیت
نشدن هالل هیجان
خاصی به محفل میبخشید و یکسره تلفن
اشغال بود و از قم و نجف و سایر بالد اخبار
رد و بدل میشــد .گاهی تلگرافی هم روی
همان کاغذهای قدیمی میرســید که مث ً
ال
رؤیت ماه به تأیید یکی از بزرگان دین رسیده
است .در آن ســالها شیوه کنونی اطالع از
رؤیت هالل ،مرسوم نبود و هریک از مؤمنان
به فتوای مرجع خود عمل میکرد و این بر
اهمیت و هیجان این اتفاق میافزود».

او همچنیــن با یادی از طعــم ماندگار
شــیرینیپنجرهایهای ویژه شبعید فطر
که در خانهشــان طبخ میشــد ،ادامه داد:
«البته طبخ شــیرینی منزل ما هم در خانه
بود و مادر فــرش «اتاق کوچیکه» را جمع
میکرد و بساط شیرینیپزی را در آنجا دایر
میساخت و بوی شــیرینی فضا را حالوت
دیگری میبخشید .گاهی هم عمه خانم به

«سید رســول امینی» ،نویسنده کتاب
«طهران در گذر زمان (محله سلسبیل)» ،با
یاد دعاخوانی اهالی محله سلسبیل از مسجد
بابالحوائج تا سهراه سلسبیل برای دیدار با
پیشنماز این مسجد ،تعریف میکند« :هنوز
هم وقتی در خیابان رودکی «سلسبیل» قدم
میزنم خاطرات عیدهایی که اهللاکبرگویان
در دست پدر ،همراه همســایه راهی خانه
مرحوم آیتاهلل «ســید جعفــر دیباجی»
پیشنماز مســجد بابالحوائج میشدیم در
گوشــم زنگ میزند .وقتی رؤیت هالل ماه
شــوال به تأیید علما میرسید ،از سر صبح
مســجد بابالحوائج دعای عیــد فطر را با
صدای بلند پخش میکرد تا همه اهل محل
از آمدن عید خبردار شوند .به سرعت رخت
و لباس و نو مرتبی را بر تن میکردیم با ذکر
دعای عید فطر و اهللاکبرهای بلند به سمت
سهراه سلسبیل و کوچه فوالدی منزل حاج
آقا میرفتیم».
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«محمد حسینی» ،کارشناس
میراث فرهنگی

جای نسخ با ارزش
گوشه خانهها نیست

سناد مجل

س شوراي اسالمي

انه ،موزه و مركز ا
يگذرد .موزهاي
كتابخ
ي در منطقه  12م 
تابخانه مهم و تاريخ
ت .در اين كتابخانه
ك
ن
اي
مر
حدود يك قرن از ع
خود جاي داده اس
سخ خطي را در دل
زار عنوان نشــريه
ينهاي ارزشمند از ن
خطي ،بيش از  5ه
كه گنج
چاپي 28 ،هزار كتاب
وانيد قدم بزنيد و
از  570هزار كتاب
اين مجموعه ميت
بيش
ــند وجود دارد .در
ده گرفته تا مكاتبات
نها برگ س
وايح بهتصويبرسي
ادواري و ميليو 
ل
و
ن
اني
قو
زنيد ،از نسخ قديمي
تاريخ ايران است.
تاريخ را ورق ب
صهاي از قص ههاي
كه هر كدام راوي ق
اداري و قديمي

فاطه عسگری نیا
 17اردیبهشت هر ســال در تقویم
به نام روز اســناد ملی و میراث مکتوب
نامگذاری شده است .اسناد مکتوبی که
روایتگر تاریخ و گذشــته کشورند و از
الیههای فرهنگــی ،اجتماعی و تاریخی
این سرزمین پردهبرداری میکنند .اسناد
ملــی و میراث مکتــوب مجموعهای از
اندیشهها ،فرهنگها و تغییر و تحوالتي
هســتند که بخش بزرگی از گذشته را
بازگو میکنند .پژوهشگران آثار خطی
معتقدند هر یک از آثار مکتوب ســند
اندیشــه و خط مشــی و سیر تحوالت
گذشتگان در بستر شــرایط اقتصادی،
فرهنگی و سیاســی آن کشورند که به
آیندگان واگذار میشــود و پشــتوانه
اصالت و بالندگی ملی به حساب ميآيند.
بخش قابلتوجهی از این اسناد مکتوب
امروز در موزههای بزرگ و کوچک شهر
نگهداری میشوند؛ از موزههای موضوعی
گرفته تا موزههای عمومی که تعدادشان
هم در مناطق  11و  12تهران کم نیست .به
بهانه روز اسناد ملی میراث مکتوب سری
به این موزهها زدیم.

یکی از موزههایی که اســناد جالــب و قابلتوجه
مکتوبی از گذشــتههای تاریخ در دل خود جای داده
موزه دخانیات است .دیدن موزه دخانیات حس عجیب
و غریبــی در آدمیایجاد میکند؛ مــوزهای دیدنی با
محصولی مرگآور .هر گوشــهاش را مینگریم تضادها
خوشرقصــی میکنند .در گوشــهای از موزه تصاویر
ورزشکاران مطرحی چون تختی خودنمایی میکند و
در سوی دیگر پاکتهای سیگار ردیفشده و رنگارنگ
بر ناقوس مرگ میکوبند .در این موزه تا دلتان بخواهد
اشیای قدیمیو جالب برای ساخت سیگار طی سالیان
گذشته دیده میشــود؛ از دستگاههای رطوبتسنج و
تبخیرگیر گرفته تا پنکههای آلمانی و آهنی که حتماً
ک کردن توتونها از آنها استفاده میشده
در فرایند خش 
است.
در گوشــه دیگر این موزه هم مکتوبات کارخانه را
به نمایش گذاشتهاند .کاغذهای رنگ و رو رفتهای که
تاریخ مکتوبات اداری ایران را روایت میکنند و محال
اســت بازدیدکنندگان موزه را از سر کنجکاوی چند
دقیقهای کنار خود متوقف نکنند.
به گفته «نصــراهلل حدادی» ،تهرانشــناس ،این
کارخانــه تا به حال حــدود  42مدیر بــه خود دیده
اســت و هر کدام تجارب کاری خــود را زنجیرهوار به
دیگری آموختهاند .درست اســت هر کدام از مدیران
کارخانه نقش بســزایی در رشد و ارتقای آن داشتهاند،
امــا «آتانــاس زافیروپولــوس» در اين ميان نقشــي

گشت و گذاري در موزههای نسخ خطی در قلب تهران

سفرمستند به دل تاريخ
کلیدی داشــت .به خاطر همین اســت بخشی که از
آتاناس زافیروپولوس ســخن میگوید ،کاملتر است.
او یونانیتبار بود و نخســتین مدیرعامل کارخانه او را
برای اداره مرکز مزرعه آزمایشــی توتون به ایران آورد.
این بخــش االن مرکز تحقیقات و آموزش شــرکت
دخانیات اســت .زافیروپولوس ســالها در ایران ماند.
او زبان فارســی را میفهمید ،اما خواندن و نوشتنش
را بلــد نبود .به خاطر همین ،امروز دستنوشــتههای
فینگلیشی او بخش جذاب موزه دخانیات است .احتماال
این نامهها که در موزه دخانیات ضبط شــدهاند ،اولین
آثار فینگلیشــی در ایران است .موزه دخانیات یکی از
جاذبههای گردشگری زیبا در منطقه  11است که به
یک بار دیدن میارزد.
نسخههای خطی قرآنی ناب در موزه ملی
قرآن
مــوزه ملی قــرآن کریم در منطقه یکــی دیگر از
گنجینههای ارزشــمند نســخ خطی آن هم در حوزه
دین اســت .در واقع 16 ،ســال از تاسیس موزه ملی
قــرآن کریــم در تقاطع خیابان امــام خمینی (ره) و
ولیعصر(عج) میگذرد؛ مجموعهای که گنجینهای از
نســخههای خطی و آثار هنری قرآنی را در دل خود
جای داده است .این موزه به همان اندازه که محتوایش
برای عالقهمندان جذابیت دارد ،قصه تاریخ ســاختش
هم شنیدنی است؛ ساختمانی که در دوره پیش و بعد

از انقالب روند ساخت و سازش دنبال شد .قصه از این
قرار اســت که این ساختمان در سال  1354بنا بود به
عنوان فرهنگسرا ،جنب کاخ مرمر و کاخ سنا ،در قالب
 14متر زیرزمین و  3طبقه ساخته شود .وقتی انقالب
شد این پروژه تنها  25درصد پیشرفت فیزیکی داشت
و عملیات ســاختش متوقف شد .اما  16سال بعد كار
دوباره از ســر گرفته شد و ســاخت آن در سال  76به
پایان رســید ،اما بهرهبرداری از آن به عنوان موزه ملی
قرآن کریم به سال  1384رسید.
«مهدی یســاولی» ،پژوهشگر تاریخ ،آثار فاخر این
موزه را برایمان بر میشــمارد و میگویــد« :یکی از
زیباترین آثار قرآنی موجود در این موزه ،قرآنی طوماری
شــکل است که گفته میشــود دختر فتحعلیشاه با
دستان خودش آن را به زیبایی کتابت کرده است».
بــه گفته او ،شــاهبیگم یا ضیاءالســلطنه بســیار
خوشخط بوده اســت و عالقه زیادی به کتابت متون
دینی و عربی داشــته است .البته این عشق و عالقه به
خطاطــی را بعد از فوت پدر دنبال میکند و به محض
یاد گرفتن ،شروع به کتابت قرآن و زیارت عاشورا کرده
اســت ،اما این قرآنی را که امــروز در موزه ملی قرن
موجود اســت به منظور آمرزش روح پدرش در سال
 1265قمری بر مقبره فتحعلیشاه وقف میکند.
پایگاه اطالعاتی باغ دانش دانشگاه تهران
دانشــگاه تهران یکی از گنجینههای نســخ خطی

جهان را در دل خود جای داده است .در این کتابخانه
بیش از  16هزار جلد نسخه خطی وجود دارد .به خاطر
همین ،به عنوان یکی از گنجینههای مهم نسخ خطی
در جهان مطرح است .دانشگاه تهران یک اقدام جالب
کرده است و برای دسترسی سریع پژوهشگران سراسر
دنیا به این مجموعه با ارزش ،پایگاه اطالعاتی باغ دانش
را در کتابخانه راهاندازی کرده است.
در ایــن پایــگاه اطالعاتی تاکنون بیــش از 121
هزار عنوان نســخه خطی در دسترســی قرار گرفته
اســت .پژوهشگران و محققان عالوه بر سایت پایگاه با
مراجعه حضوری هم میتوانند از این گنجینه ارزشمند
استفاده کنند .این نسخ خطی در قالب  2تاالر خواجه
نصیرالدین طوســی و تاالر محمدتقی دانشپژوه قرار
گرفتهاند.
تــاالر خواجهنصیرالدین طوســی در بــر گیرنده
کتابهای کمیاب و مجموعههای ویژه نفیس اســت.
در این تاالر کتابهای کمیاب به زبانهای فارســی،
عربی ،ترکی ،اردو و پشــتو و چنــد مجموعة ویژه از
جمله مجموعــة اهدایی علیاصغــر حکمت ،یحیی
مهدوی و حسنعلی غفاری و مجموعه ابراهیم پورداود
و سعیدنفیسی نگهداری میشود .مجموعة کتابهای
این تاالر در حال حاضر بالغ بر  30هزار جلد است و از
توجو و بازیابی
طریق سیستم جامع کتابخانه قابل جس 
است .این تاالر در طبقة همکف واقع است و به صورت
قفسه بسته اداره میشود.

تــاالر محمدتقی دانشپــژوه هم تــاالر مطالعه
نســخههای خطــی و اســناد اســت .در ایــن تاالر
مجموعهای بالغ بر هزار جلد فهرست نسخههای خطی
کتابخانههای ایران و خارج از کشــور و دیگر کتابها
و فهرســتهای مربوط وجود دارد .کار خدماترسانی
مجموعة نسخههای خطی ،اسناد و عکسهای تاریخی،
میکروفیلمها ،نسخههای عکســی و کتابهای چاپ
سنگی در این تاالر انجام میشود.
در این تــاالر کاربران کتابخانه میتوانند با مراجعه
حضــوری و یا از طریــق تلفن ،دورنــگار و ایمیل ،با
همــکاری کتابدار مرجع بخش ،مواد مورد نظر خود را
توجو کنند و برای دریافت تصویر یا لوح فشرده از
جس 
هر یک از منابع موجود در بخش اقدام کنند .این تاالر
در طبقة همکف کتابخانه قرار دارد.
اسناد ارزشمند تاریخی در موزه ملک
یکی دیگر از گنجینههای ارزشمند اسناد تاریخی
در قلب تهران کتابخانه ملی ملک است که در میدان
مشق واقع شده است .این کتابخانه با داشتن  19هزار
عنوان نسخ خطی نادر و نفیس یکی از  6گنجینه بزرگ
و ارزشــمند نسخ خطی ایران اســت .مهدی یساولی،
پژوهشــگر تاریخ تهران ،در این باره میگوید« :درست
است كه کتابخانه ملی ،کتابخانه آستان قدس رضوی،
کتابخانه مجلس شــورای اســامی ،کتابخانه مرحوم
آیتاهلل مرعشــی نجفی و کتابخانه مرکزی دانشــگاه
تهران هم به عنوان گنجین ه ارزشمند نسخ خطی مطرح
هستند ،اما امتیاز کتابخانه ملک به نفيس بودن و ارزش
هنری آثار است».
به گفته او ،این کتابخانه دارای حدود  70هزار کتاب
چاپی 3400،کتاب سنگی و  548عنوان نشری ادواری
در  4هزار مجلد است« :بخش قابلتوجهی از کتابهای
چاپی متعلق به پیش از سال  1320خورشیدی است و
در زمره نخستین کتابهای چاپی ایران قرار میگیرد».
یکی از نــکات بارز و قابلتأمــل کتابخانه ملک را
یســاولی اینطور توضیح میدهــد« :کتابخانه ملک

پیوسته با خرید کتابهای خطی و چاپی از محل عواید
موقوفات ملک غنیتر میشود».
او ادامــه میدهد« :غیر از مخازن کتاب و تاالرهای
مطالعه ،بخشهای مجهزی هم برای انجام امور فنی از
قبیل نسخ خطی عکاسی و تهیه میکروفیلم صحافی،
جلدســازی و ...ایجاد شــدهاند .در کنار این بخشها،
انتشارات موسسه از سال  1348برای چاپ و نشر نسخ
خطی موجود در کتابخانه و آثار پژوهشی مرتبط با آنها
تاسیس شده است.
یکی از گنجینههای ارزشمند نسخ خطی وجود در
کتابخانه ملک گنجینه نسخ خطی دیوان حافظ است
که از ســوی عالقهمندان به ادب پارسی همواره مورد
توجه قرار میگیرد.
بخش جالب توجه دیگر نسخ و اسناد ملی موجود
در این موزه ،مکاتبات تاریخی است که تصاویرشان در
معرض دید عالقهمندان قرار گرفته است .برای نمونه،
میتوان به نامه دکتر اعتمادیــان مدیر کل دبیرخانه
دانشــگاه تهران به کتابخانه ملــک در مورد همکاری

«ســید امتیاز حیدر» ،از دانشــجویان تبعه پاکستان،
به تاریخ  1336شمســی اشــاره کرد .یا نامههایی از
دکتــر صفا به کتابخانه ملی ملک در مورد همکاری با
ایشــان در زمینههای مختلف به سال  1336شمسی.
موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک نخستین موزه وقفی
خصوصی ایران اســت که در سال  1316خورشیدی
توسط حســینآقا ملک تاسیس شد .این مجموعه در
میدان مشق ،جنب ساختمان امور خارجه ،قرار دارد.
مکتوبات تاریخ سکه و بانکداری در موزه سکه
موزه بانک سپه در ابتدای خیابان امام خمینی (ره)
واقع شــده اســت؛ یکی از غنیترین و ارزشمندترین
موزههای سکه در سطح خاورمیانه که سال  1342به
منظور حفظ میراث فرهنگی کشور توسط تیمسار آق
اولی ،مدیرعامل وقت بانک سپه ،تاسیس شد .در این
موزه ســکههایی با قدمت  2700سال پیش هم دیده
میشــود و همین تنوع و تکثر یکی از جاذبههای این
موزه دیدنی و زیباســت .همه این سکهها را «شیرین

مواریث فکری و معنوی کشوران
جزء شناسنامههای هویتی و ملی
ما ایرانیان است و نیازمند درک و
دریافت بیشتر .اسناد و مدارکی که
بازگوکننده تاریخ و هویت گذشته
ما هســتند و میتوانند جنبههاي
مختلــف تاریــخ را روایت کنند.
درست است كه امروز بخشی از این
اسناد تاریخی به همت دوستداران
تاریخ و فرهنگ ایران از گوشــه و
کنار کشور و حتی خارج از کشور
جمعآوری و در موزهها نگهداری
میشــوند ،اما بخش قابلتوجهی
از آنهــا هنــوز در خانهها خاک
میخورند و اگر مرمت نشوند ،در
برابر جابهجاییها ،رطوبت و شرایط
بد نگهداری عمري نخواهند داشت
و ورثه به خوبــی نمیدانند برای
نگهــداری یا واگــذاری آنها باید
دقیقا به کجا مراجعه کنند؟
مســئوالن و متولیــان ایــن
حوزه باید با تشــویق خانوادهها
به واگذاری اســناد و نسخههای
تاریخی ارزشــمند بــه موزهها
بــرای ترمیم و نگهــداری آنها از
ســودجویی عدهای که با پرداخت
هزینههــای ناچیز این اســناد و
نسخههای ارزشمند را خریداری و
از ایران خارج میکنند ،جلوگیری
کنند.
ما باید به افراد جامعه آموزش
دهیم که نسخ خطی غیرقابلقیاس
با هر گنجینهای هستند و واقفان
آثار طی تاریخ با جمعآوری نسخ
خطی نقش پراهمیتــی در حفظ
و نگهــداری ایــن گنجینههای
ارزشمند دارند.

ملکزاده» ،یکی از سکهشناسان بنام ایران ،جمعآوری
كرده است .عالوه بر گنجینهای از سکههای قدیمی که
در این موزه جای دارد ،اسناد و تصاویر قديمی هم در
این موزه کم نیســت؛ اسنادی که معرف قدمت و روند
شکلگیری نخستین بانک ايرانی و تحوالت ساختاری
آن در طول  93ســال اخیر است .از جمله اسنادی که
میتوان در این موزه دید ســند حکم قشونی تأسیس
بانک در سال  ۱۳۰۴شمسی ،اساسنامه بانک ،نمودار
ســازمانی و ارکان بانک ســپه ،دفترچه نمونه امضا،
آيیننامههای استخدامی ،گزارشها و نامههای مدیران
بانک به رضاخان و ســایر مقامات ،شــاهنامه و تفنگ
تیرخورده کاظمخان شروری در جنگهای آذربایجان،
نامه تشکر کسبه تبریز به مدیر عامل وقت بانک سپه
به دلیل نقــش مثبت بانک در غائله آذربایجان ،نمونه
چکهای قدیمــی بانک ،دفترچه حســاب پسانداز
امــام خمینی(ره) و آیتاهلل گلپایگانی و عکسهایی از
برگزاری مراســم مختلف در بانک ســپه قبل و بعد از
انقالب است.
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شهرداریها کمک کنند
تا خیریهها فعالتر شوند
معصومه حقجو
با گذشت یک سال و نیم از شیوع کرونا بســیاری از خانوادهها تحت تأثیر این همهگیری با وضعیت

اقتصادی نامطلوب دســت و پنجه نرم میکنند و با توجه به تــورم و افزایش قیمت اجناس برای تأمین
مایحتاج زندگی در مضیقه هستند .همین موضوع باعث شده تا مؤسسهها و سمنهای خیریه ،قویتر از

قبل وارد میدان شوند و در کنار نیازمندان و اقشار آسیبپذیر قرار بگیرند .این خیریهها که تعدادشان در
منطقه  6شهرداری هم کم نیست تالش میکنند در شرایط فعلی در تمامی زمینههای تحصیلی ،فرهنگی
از چند نیکوکار فعال مؤسسه داراالکرام در منطقه ما قدردانی شد؛ آنانی که دغدغه تحصیل دانشآموزان

کارنامه بیست ساله

کمبضاعت را دارنــد و با روشهای مختلف آنها را زیر چتر حمایت خود گرفتهاند و در تأمین هزینههای
مؤسسه خیریه داراالکرام از سال  80با هدف
انجام کار خیر با اعطای بورسیه تحصیلی راهاندازی و
تحصیلشان پیشقدم شــدهاند .این خ ّیران در گفتوگو با همشهری محله تأکید کردند که شهرداریها
سامانه آنالین «به مهربانی» را هم بهصورت استارتآپ برپا
ی ترویج فرهنگ نیکوکاری و در نتیجه کاهش
با مجموعه امکاناتشــان میتوانند حامی قدرتمندی برا 
کرده است .این استارتآپ اجازه میدهد هر شخصی از هر
آسیبهای اجتماعی باشند.
جایی بتواند دانشآموزی را معرفی یا حمایت کند و در راستای
مسئولیت اجتماعی خود ،همیار داوطلب یا همیار معتمد بشود.
با وجود همیار معتمد میتوان در هر استان و بخشی فعالیت
کرد بدون اینکه شعبه فیزیکی وجود داشته باشد .در
کنار بورسیه ،خدمات درمانی ،معیشتی ،اشتغالزایی،
فرهنگی و هنری ،هم به دانشآموز و هم به خانواده،
ارائه میشود .این خدمات  5برابر ارزش ریالی
خیر جوانی حمایت خــود را انتخاب کند ،اگــر دانشآموزی
«امید سعدیپور» مهندس عمران و ّ
بورسیهای است که هر دانشآموز
است که تحصیل فرزندان خانوادههای بیبضاعت را بــه خاطر 10درصد هنوز بورســیه نگرفته باشــد،
دریافت میکند.
در کنار دیگر خدماتی که مؤسســههای خیریه ارائه دانشآمــوزی را انتخاب میکنم که بتواند به چرخه

«محمدمهدی جعفری» که عمری را صرف پژوهش شــاید هیچگاه پرورش داده نشود ».استاد جعفری که
خیران
و شــرح نهجالبالغه و متون دینی و نویسندگی کرده و چند دانشآموز را تحت پوشــش دارد با تکریم ّ
زندگی و عمل او نشان میدهد شاگردی الیق در مکتب چندان موافق نیســت .او میگوید 3« :ســال قبل که
آن امام همام است ،از  8سال قبل با مؤسسه داراالکرام مراسم گرامیداشت برگزار شــد اص ً
ال با این کار موافق
برای تحصیل دانشآمــوزان کمبضاعت همکاری دارد .نبودم ،ولی چون باعث میشد بتوانم کمک به دیگران
دوستانش که از مؤسســان اولیه این خیریه در شیراز را ترویــج کنم ،موافقــت و در آن شــرکت کردم .در
بودند ،عامل آشنایی او با این مؤسسه شدند.
این مراســم هم که اکثر دانشگاهیان حضور
جعفری میگوید« :در اینجا به دانشآموزان
داشتند ،بسیاری از آنها برای همکاری در این
کمبضاعت بر اساس نتیجه کارهای درسی و
کار خیر پیشقدم شدند .امسال و سال گذشته
هنری و ورزشیشــان بورسیه اعطا میشود.
خیران قدردانی شد».
از
لوح
اهدای
با
نیز
ّ
این تــاش برای گرفتن بورســیه ،عالوه بر
تا قبل از شــیوع ویــروس که کالسهای
شکوفایی و پرورش اســتعداد ،به دانشآموز
مــدارس بهصورت حضوری برگزار میشــد،
یاد میدهد که در زندگی برای هر آنچه نیاز محمدمهدی جعفری
برخــی خانوادهها بــه ســختی هزینههای
خیّر محله
دارد باید تالش کند؛ این یک اصل در زندگی
تحصیــل را تأمین میکردند و حاال با معضل
اســت ».در اغلب خانوادههایــی که تأمین
جدیدی برای تهیه تبلت یا گوشی هوشمند
نیازهای بجا و بحق فرزندان برایشــان دشــوار است ،برای شــرکت فرزندانشــان در کالس مجازی مواجه
استعدادهایی وجود دارد که والدین توان شکوفایی آنها شــدهاند .این خیر میگوید« :وضعیت فعلی و افزایش
خیران شــکوفا کردن هزینهها باعث شد تا میزان کمکم را بیشتر کنم .اخیراً
را ندارند .یکی از نقشهای مهم ّ
همین استعدادهایی است که پشت پرده نیاز ،عالوه بر بورسیه تحصیلی ،در زمینه بهداشت و درمان
و ...هم دانشآموزان دیگری را تحت حمایت دارم».

نقش شهرداریها
وسراهای محله در حرفهآموزی

میدهند ،امری ضروری میداند و معتقد اســت که بورسیه وارد شود».
تحصیل فرزندان چنیــن خانوادههایی معموالً مورد
این نیکــوکار جــوان درباره نقش شــهرداری
بیتوجهی واقع میشــود .او میگوید« :دیدگاه افراد و زیرمجموعههــای آن میگویــد« :شــهرداریها
تحصیلکرده و حتی افراد موفق در بازار این اســت وســراهای محله و فرهنگسراها میتوانند به واسطه
که تحصیالت چندان در زندگی اثرگذار نیست ،اما حضور هممحلهایها و با تبلیغات مناســب ،کمکم
به نظر من اگر افراد تحصیلکرده بیشــتری داشته شــهروندان را به ســمت فعالیتهای خیریه جذب
باشــیم ،میتوانیم آینده بهتری بــرای جامعه رقم کنند».
بزنیم».
به گفته سعدیپور ،حتیسراهای محله
خیر شــناخت کامل از
جــوان
این
و فرهنگســراها میتوانند مکانی در اختیار
ّ
را
مالی
شــفافیت
و
کاری
ی
هــا
حوزه
خیران قرار بدهند و با برگزاری کالسهای
ّ
رمــز موفقیت این مؤسســه میداند و
آموزشــی برای این دانشآموزان در ارتقای
میگویــد« :گزارشهــای ماهانه برای
سطح علمی و فرهنگی آنها نقش مؤثری ایفا
حامیان دانشآموزان ارســال میشود و
کنند .از طرفی ،با توجه به هزینههای سربار
در فضاهای آموزشــی ،با ایــن اقدام امکان
این گزارشها از طریق سامانه و ایمیل امید سعدیپور
در اختیار حامیان قرار میگیرد .حامیان مهندس عمران
اینکه دانشآموزان بتوانند مهارتهای فنی
میتواننــد با شــرح حــال و نیازهای و خیر جوان
بیشتری یاد بگیرند بیشتر مهیا میشود.
دانشآموزان تحت حمایت آشنا شوند و
سعدیپور معتقد اســت کسی که وارد
فعالیتهای خیرخواهانه میشــود ،اص ً
از پیشرفت یا افت تحصیلی آنها مطلع شوند».
ال دنبال این
او که حمایــت از  6دانشآمــوز را بادرصدهای نیســت که دیده شود ،بلکه دوســت دارد از صمیم
مختلف برعهده دارد ادامه میدهد« :در حال حاضر قلــب اقدامی مثبت انجام بدهد .او میگوید« :هیچ
امکانی که در این خیریه به همه داده شده این است خیری دوســت ندارد مطرح و شناخته شود ،چون
که میتوان یک دانشآمــوز را،درصدی یا بهصورت ممکن اســت از هدف اصلی دور بشود .بزرگترین
خیران این اســت که گزارش
کامل ،بورســیه تحصیلی کرد .بــا توجه با اینکه به تکریــم خیریههــا از ّ
تفکیک هســت و هرکســی میتواند میزاندرصد لحظهبهلحظه یا ماهانه به حامیان بدهند».

کودکان نیازمند را در عید فطر دریابیم
خیران هممحلهای میتوانند
با توجه به در پیش بودن عید فطرّ ،
زکات فطریه خود را از طریق مؤسســه داراالکــرام ،گروه جهادی
محبان فاطمه سالماهلل علیها و مؤسسه غیردولتی حمایت از کودکان
بیپناه «کمک» به دست نیازمندان واقعی برسانند.
شماره حساب٠١١١٣٠١٠٠٣۴٩٩۶۶ :

ایجاد شرایط مطلوب
در خانه برای تحصیل
خیرانی
«محمدعلی دبســتانی» یکی از ّ
است که بازنشسته شرکت پتروشیمی است
و خود را یکی از اعضایی معرفی میکند که
در شورای راهبردی مؤسسه فعالیت دارد .او
میگوید« :با توجه به شعبههای این مؤسسه
در اســتانهای مختلف ،تشــکیل شــورای
راهبردی ضروری اســت .وظیفه شــورا این
اســت که راهکارها و کمکهایی را از طریق
کانالهای مختلف برای مؤسسه جذب و برای
رفع مشــکالت دانشآموزان تحت پوشــش
اقدام کند».
عضو شــورای راهبردی بیــان میکند:
«خیران ســعی میکنند برای دانشآموزان
ّ
بازمانده از تحصیل یا فاقد سرپرســت مؤثر
شــرایطی فراهم کنند تا بتوانند به تحصیل
ادامه بدهند یا از تعداد کودکانکار کم شود

شماره کارت۶٣٩۵٩٩٧٠٠٠٠۶١٨١٩ :
به نام مؤسسه خیریه داراالکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)
گروه جهادی محبان فاطمه ســاماهلل علیها که در مســجد
خیران است.
جلیلی فعالیت دارد هم آماده دریافت زکات فطریه ّ
شماره کارت6273811138316796 :

و تبعاتی که برای این افراد در جامعه ایجاد
میشــود تقلیل داده شود .در همین مسیر،
برخی افراد حامی این دانشآموزان میشوند
تا بتوانند ادامه تحصیل بدهند».
یکــی دیگــر از اقدامــات داراالکــرام،
توانمندســازی دانشآمــوزان اســت کــه
بــا برگــزاری کالسهایــی بــرای آنهــا و
خانوادههایشــان در ایــن زمینــه اقداماتی
انجام میشود .دبستانی میگوید« :با کمک
مددکاران ســعی میشود تا شرایط مطلوبی
در خانه برای تحصیلشــان مهیا باشــد .از
طرفی ،هر ســال با این دانشآموزان قرارداد
تحصیلی بسته میشــود و به این شرط که
معدل خوبی کسب کنند ،تشویق میشوند و
اگر فعالیتهای فوق برنامه انجام بدهند ،به
مبلغ بورسیه آنها افزوده میشود».

شماره حساب18137586060620988 :
به نام حساب جهادی
مؤسسه غیردولتی حمایت از کودکان بیپناه «کمک»
شماره کارت6037691990169336 :
به نام مؤسسه کمک

جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی
و حفظ کرامت انسانی افراد تحت پوشش

پیشگیری از بروز یکسری آسیبهای اجتماعی نقش مهمی دارد .در بســیاری از خیریهها به این
از نتیجههای مثبت دستگیری از نیازمندان است .مهم توجه شده و به موازات تحصیل ،مهارتهایی
«محمدحســین مقیمی» هم که چهره شناخته را آمــوزش میبینند و مشــاورههای الزم را هم
شدهای در کشور است ،به گفته خودش ،همیشه توسط کارشناسان دریافت میکنند.
این دغدغه را داشــته که از میزان آســیبهای
خیــر ،مهمترین وظیفه خیریهها را حفظ
این ّ
اجتماعی کم کند .او این آســیبها
کرامت انسانی افراد تحت پوشش میداند:
را یکی از مشــکالت جــدی جامعه
«هزینه تحصیل هر دانشآموز بهصورت
میداند« :یکی از مواردی که منجر به
مســتقیم به حســاب خود دانشآموز
بروز این آسیبها میشود ،بازماندن از
واریز میشود و آنها فقط با اسم کوچک
تحصیل است .در حال حاضر برخی از
شناخته میشوند .باید کمکهایی از این
خیریهها عالوه بر تأمین خانوادههای
دست به گونهای باشد که در فرد نیازمند
در مضیقــه ،تقبــل هزینه تحصیل محمدحسین مقیمی احساس ناخوشایندی ایجاد نکند و شأن
دانشآموزان و ارائه خدمات بهداشتی خیر محله
او حفظ شود».
و درمانی و آموزشــی و مهارتی و ...را
به گفته مقیمی ،شــهرداریها هم
هم مدنظر قرار دادهاند».
در کاهش میزان آســیبهای شــهری وظیفه
مقیمی معتقد است عالوه بر تحصیل ،یادگیری ســنگینی بر دوش دارند .همه کســانی که در
مهارتهای جدید هم در آینده این دانشآموزان کارهای خیر فعالند به نوعی به کمک شهرداری
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شکوفایی و پرورش استعداد
دانشآموزان کمبضاعت

همراه با نیکوکارانی که به مناسبت روز «اکرام و تکریم خیّرین»
تقدیر شدند

و اجتماعی ،تأمین پوشاک و خوراک دست خانوادههای نیازمند را بگیرند .در روز اکرام و تکریم خ ّیرین،
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تقدیر از خ ّیران محلی به سنت رمضانی تبدیل شده است

ترویج فرهنگ نیکوکاری
در سرای محله راهآهن

محله راهآهن یکی از محلههای قدیمی شهر تهران است که هنوز فرهنگ کار خیر

و دستگیری از نیازمندان در آن بین همسایهها حرف اول را میزند .نیمه رمضان هر
سال فرصت خوبی است تا بزرگان ،ریشسفیدان و معتمدان محله از یک سال کار
و تالش خ ّیران محله در دستگیری از نیازمندان تقدیر کنند ،البته همین مراسم
قدردانی از خ ّیران خودش زمینهساز کار خیر دیگری از سوی آنهاست؛ گلریزان
اهالی برای سفر زنان سرپرست خانوار و مشهداولیهای محله به خراسان.

«علیاصغر فراهانی» ،دبیر شــورایاری محله راهآهن ،میگوید« :در محله ما
هنــوز مرام و معرفــت آقا تختی وجود دارد .اینجا هنــوز پهلوانان و قهرمانانی
هســتند که حواسشــان به نیازمندان محله هست .به خاطر
همین است که همه اهالی هوای همدیگر را دارند».
از  13ســال پیش تا به امروز که سرای محله راهآهن کار
خود را شــروع کرده ،به خانه امید نیازمندان تبدیل شــده
است .فراهانی میگوید« :سرای محله حکم پشتوانه مردم را
خیران
دارد .ما در سرای محله تالش کردهایم با کمک همه ّ
علیاصغر فراهانی
محله بســتری را فراهم کنیم که مردم برای مشــکالت
دبیر شورایاری محله
راهآهن
پیش رویشان درمانده نشوند .برای این کار هم طرحهای
مشارکتی تأثیرگذاری را در محله راه انداختهایم؛ از جلب
خیران و فعاالن اقتصادی در محله گرفته تا اجرای طرحهایی
مشارکت ّ
مانند تفکیک زباله خشک و فروش آن به نفع نیازمندان».
یکی دیگــر از طرحهای خوب مــردم محله برای دســتگیری از
همسایههای نیازمند خود ،اهدای کمکهای نقدیشان به صندوقی
تحت همین عنوان است« :مبالغ جمعآوریشده در این صندوق گره
از کار خیلی از نیازمندان محله باز کرده است و میکوشیم تا همدلی
و همراهی اهالی را همواره گوشزد کنیم».
فراهانــی در ادامــه توضیحاتــش
میگوید« :قبل از شــیوع ویروس
کرونا ،هر سال همزمان با 15
رمضــان همه محله دور هم
هر سال همزمان با 15
جمع میشــدند و عالوه
مع
ج
رمضان همه اهالی دور هم
بر افطاری دورهمی ،در
ی،
هم
دور
میشدند و عالوه بر افطاری
یکی از هتلهای محلی
سم
مرا
دو
در یکی از هتلهای محلی
دو مراســم دیگــر هم
یل
جل
ت
کی
یشد :ی
دیگر هم برگزار م 
برگــزار میشــد :یکی
خیران
آمدهانــد .اگر ّ
زان
لری
گ
ری
دیگ
از خ ّیران محلی و
خیران محلی
تجلیل از ّ
معضــات
نباشــند
برای تأمین هزینه سفر مشهد
و دیگــری گلریزان برای
و مشــکالت داخلــی
زنان سرپرست خانوار و
تأمین هزینه ســفر مشهد
شــهر را باید بهزیستی
نیازمندان محله
زنان سرپرســت خانــوار و
و شــهرداری و ...حل کند.
نیازمندان محله .در این گلریزان
مقیمی توضیح میدهد« :باید
هر خیر هزینه سفر یک یا چند نفر از
شــهرداریها کمک کننــد تا این
نیازمندان را عهدهدار میشود؛ اتفاق خوبی
خیریهها فعالتر شــوند .یکی از این کمکها
کــه وفاق و همدلی را میــان اهالی محلی دوچندان
برگزاری جلسههای منظم در شهرداریها با این
میکند».
مؤسسههاست .بهعنوان مثال ،معاونت اجتماعی
در دوسال اخیر این برنامه برگزار نشده ،اما توزیع
شهرداری میتواند دفتری برای ارتباط با سمنها
بن نان رایگان وســیلهای بوده تا سفره نیازمندان
خیران و ...اختصاص بدهد تا در نشســتهایی
و ّ
محله در رمضان خالی نباشــد« :ازا بتدای رمضان
که با آنها دارد از نزدیک در جریان مشکالتشان
خیران محلی 400
امسال تاکنون هم با مشارکت ّ
قرار بگیــرد .درســراهای محله هــم میتوان
بن نان رایگان بین نیازمندان محله راهآهن توزیع
برخی روزهــای هفته را به ایــن دانشآموزان
خیرانی که در این
شــده و هر روز بر جمعیت ّ
اختصاص داد تا با شرکت در کالسهای هنری،
راه پیشقدم میشوند ،افزوده میشود تا حدی
مهارتهایی را آموزش ببینند».
که امیدواریم شاهد اجرای این طرح در طول
سال باشیم».
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فطرانه

چند روز بیشتر به عید فطر باقی نمانده است و
بسیاری از مسلمانان در تدارک برپایی جشن عید
فطر و مراســم و آیینهای این روز هستند .به همین
بهانه ،فرهنگسرای خانواده برای آشنایی شهروندان با
آداب و رســوم این روز مبارک در کشورهای مختلف،
فتوکلیپ «فطرانه» را منتشر میکند .در این فتوکلیپ،
با نحوه برگزاری جشن عید فطر در کشورهای اسالمی
که بعد از نماز ســنن خاصی را اجرا میکنند ،آشــنا
میشوید.
برای تماشــای این برنامــه میتوانیــد از  21تا 24
ت مــاه به نشــانی صفحههــای مجازی
اردیبهشــ 
فرهنگسرایخانواده @ Farhangsara_khanevade
و  @ Ketabkhanekhanevadeمراجعه کنید.

فتوکلیپ

بهاره خسروی

خانه پر سوراخ و سنبه مطلوب بود
حتماً به این موضوع فکر کردهاید که یک خانه خوب و ایدهآل چه ویژگیهایی باید داشته
باشد .یک خانه قدیمی با حیاط حوضدار و باغچههای پرگل یا یک آپارتمان شیک و مجلل
در یک پنتهاوس که از باالی آن کل شهر و برجها و آسمانخراشها و طلوع و غروب خورشید
قابل رؤیت باشد .اما اهالی تهران قدیم در مورد خانه ایدهآل نظری متفاوت داشتهاند .از شما
چه پنهان که بیشتر دنبال خانهای پر از سوراخ و سنبه بودند .مرحوم جعفر شهری در کتاب
طهران قدیم درباره خانه ایدهآل تهرانیهای قدیم نوشته است« :از شرایط خانه خوب این بود
که اوالً سرآب نزدیک به نهر اصلی و مبدأ و چشمه و مظهر قنات و مثل آن بوده ،دسترسی به
آب زیادتر و آب تمیز داشته باشد .دیگر ته کوچه نبوده و موجب مجادله دائمی با همسایگان
بر سر نوبت آب منازعه ،مزاحمتهای آب باران و آب درخت و آب حوض و مثل آن نداشته
باشد( .قلفتی) یعنی محصور و صندوقچه بوده ،دیدگاه مشرف نداشته ،همچنین پشت به قبله
و بدون آفتاب و جلوش دیوار بلند و چشمگیر نبوده باشد».
شهری در بخش دیگر به اهمیت مشرف نبودن خانهها اشاره دارد« :اطرافش ساختمان و
دیوار بلند نداشــته باشد .آبانبار بزرگ و حوض بزرگ و عمیق داشته باشد .آب جوی و نهر
برآن مســلط ،اما پلهخور زیاد و پستی مفرط نداشته باشد .به گذر و دکان و خرید و حمام و
مسجد نزدیک بوده باشد .اتاق و مکان و غرفه و پنجره و انبار و سوراخ سنبه و دوالبچه و کته
و طاقچه و رف و مثل آن زیاد داشــته باشــد .در و پنجره و نظرگاه به خارج ،مخصوصاً راه و
روزن از آشپزخانه به کوچه ،نداشته باشد».

نقشهکشی در دوره قاجار

شــاید برایتان جالب باشد بدانید ،در روزگاری
کــه خبــری از خطکشهــا و ابــزار دقیــق
اندازهگیــری نبــود،
نقشهکشی برای تعیین
حدود و ثغور شــهرها و
ســاخت خانهها چگونه
طراحی و اجرا میشد.
مهندســان و معماران
قدیمــی از چــه ابزاری
برای بــرای کشــیدن
نقشــههای شهرســازی اســتفاده میکردنــد .اگر
عالقهمند به دانســتن بقیه ماجرا شدید و سؤاالتی
از این دســت در ذهنتان نقش بســت ،پیشنهاد ما
تماشــای برنامه گفتوگومحور «نقشه و نقشهکشی
در دوره قاجار» است که به همت موزه کاخ گلستان
تهیه شده.
این برنامه چهارشنبه  22اردبیهشتماه ،ساعت 11
صبح ،بهصورت زنده از صفحه اینستاگرام موزه کاخ
گلســتان پخش میشود .تماشــای این برنامه برای
مهندســان و عالقهمندان به تاریــخ خالی از لطف
نیست.

موزه

روایت شاهنامه دردار قالی

 25اردبیهشــت روز بزرگداشت زبان فارسی و
اســتاد مســلم آن ،حکیم ابوالقاسم فردوسی،
اســت .این روز فرصت خوبی برای آشنایی بیشتر با
شــاهنامه ،این اثر بیتکرار و ارزشمند زبان و ادبیات
فارسی ،است .موزه فرش به مناسبت روز فردوسی و
همچنین آشنایی بیشتر
شــهروندان با هنر اصیل
ایرانی ،یــک قطعه قالی
بافت تبریز قدیمی را که
در دل تــار و پود آن 25
داستان از شاهنامه نقش
بســته در معــرض دید
عموم قرار میدهد .برای
تماشای این فرش نفیس
تاریخــی میتوانیــد به
صفحه اینستاگرامی موزه
فرش سر بزنید.

پویش

تصویه«حساب دفتری» در محله شارق
در این روزهای کرونازده که بســیاری از
مشــاغل تعطیل شدهاند یا بهصورت تعلیق
درآمدهاند ،خانوادههــای آبرومند زیادی با
مشکل مالی روبهرو شدهاند.
بسیاری از زنان سرپرست خانوار یا پدرها
برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی دستشان
خیران
تنگ اســت و نیاز به کمک و یاری ّ
دارند .یکی از اقدامات خوبی که این روزها از سوی خانه فرهنگ نیایش در محله شارق شرقی
خیران این محله ،همراه اعضای
انجام میشود ،پویش حســاب دفتری است .در این پویشّ ،
خانه فرهنگ نیایش به  4سوپرمارکت در محله شارق شرقی راهی میشوند و حساب دفتری
کسانی را که بدهکار هستند ،پرداخت میکنند.

فرهنگسرا

حیدر کرار
ویدئوکلیپ «حیدر کرار» در فضای مجازی از سوی فرهنگسرای سرو برای آشنایی با سیره
و شخصیت حضرت علی(ع) منتشر میشود.
ایــن ویدئوکلیپ روایتــی از زندگی حضرت علی(ع) برگرفتــه از کتاب «حیدر» به قلم
«آزاده اســکندری» است .در این کتاب روایت جدیدی از زندگانی و ابعاد مختلف شخصیتی
نخســتین پیشوای شیعیان به رشــته تحریر در آمده است .این کتاب قصهای است با روایت
خطی و مشــخص که از تطبیق میان صدها منبع روایی شــیعه و اهل سنت به دست آمده
و همچنین منابع با نشــانی دقیق به خواننده معرفی شدهاند .عالقهمندان برای تماشای این
برنامه میتوانند به نشانی اینستاگرامی  farhangsara_sarvمراجعه کنید.

توصیه

زورآزمایی کرونا و کمآبی

معصومه حقجو -شــیوع ویروس
کرونا از یک ســال و نیم پیش تاکنون در
اقصی نقاط کشــور بــا رنگهای مختلف
گستردگی و شــدت خود را نشان داده و
حاال مقابل رنگهای نشاندهنده کمآبی
ایستاده اســت .این روزها ،عالوه بر کرونا،
افت شــدید بارش در ســال جاری آبی و
کمآبی خطر جدی دیگری است که برای
گرفتن جان شــهروندان بعــد از کرونا در
کمین است.
کمآبی و خشکسالی بهخصوص در یک
دهه اخیر معضل همیشــگی تابســتانها
بــوده ،امــا آمارها و پیشبینیها نشــان
میدهند که این وضعیت تا مهرماه ادامه
دارد و شــهروندان باید خــود را مهیای
روزهای سخت کمآبی کنند.
با توجه به اینکه مدام به شستوشوی
دســتها تأکیــد میشــود ،دسترســی
نداشتن به میزان کافی آب ،میتواند جان
شــهروندان را به خطر بینــدازد .این در
حالی است که مدام در رسانهها به رعایت
پروتکلهای بهداشتی برای مقابله با کرونا
هشــدار میدهند و توجه به این توصیهها
موجب تشدید کمآبی و رشد 30درصدی
مصرف آب شــده است .میزان مصرف آب
بهخصوص در روزهای آخر اســفند سال
گذشته هم ســر به فلک برد و شهروندان
تهرانی در میزان مصرف آب رکورد زدند.
در سراشــیب کمآبی گویــا همه چیز
دســت به دســت هم داده و حتی امسال
زودتر از موعد هوا گرم شده است و اغلب
شــهروندان کولرهای آبی خود را روشن
کردهاند تا افق پیــش رو تهدیدآمیزتر از
همیشه باشد.
از ســوی دیگر ،شرکت آب و فاضالب
استان تهران ،مصرف آب روزانه تهرانیها
را  ۴ ،۳میلیونمترمکعــب اعالم کرد که
در  ۵۰ســال اخیر بیسابقه بوده است .بر
اساس آمارهای دفتر مطالعات پایه منابع
آب ،شــرکت مدیریت منابع آب ایران ،از
ابتدای اردیبهشــت جاری تا هشــتم این
ماه در کل کشور فقط یک میلیمتر بارش
گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه
سال آبی گذشته که  ۸میلیمتر بوده،۸۷ ،
۵درصد کاهش را نشان میدهد.
بــا مجموعه این اوصاف و آمارها ،آنچه
مسلم است اینکه شــرایط پیش رو بر بار
تمام دردسرها اضافه خواهد کرد .واقعیت
این است که با بسیاری از کمبودها میشود
سر کرد ،میشود از مصرف برنج کاست و
ســهم نان را در ســبد خانوار بیشتر کرد.
همــه این قبیل کارها را آزمودهایم ،اما در
نبود آب ،این مایه حیات ،نمیتوان معجزه
کرد .تنها راه در این مســیر ،پیشــگیری
است و درست و بجا مصرف کردن .راهی
جز صرفهجویی نیست.

