متهم ردیف اول شبمردگی برخی محلههای منطقه ،2
تغییر کاربری امالک مسکونی است

2

ن سرو در محله سعادتآباد
حوالی میدان کتاب در محله آسمانها ،خیابا 
و خیابانها و شریانهای اصلی محلههای شهرک غرب ،توحید و ...روزها
صفحه 12
میزبان جمعیت زیادی است...
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به مناسبت روزجهانی موزه تاریخچه
برخی موزههای شمال شهر را بررسی کردهایم

گنـجهای شمیـران
صفحه 7

عکس :حامد بدیعی

دمی در خنکای روستاهای
شمیران قدم بزنیم

2هزارمتر باالتر از دریا

روستاهای شمیران قدمت زیادی دارند؛ نشان به این نشان که قلعههای تاریخی
متعددی در کوهستانهای شمیران و لواسان به چشم میخورد که به دورههای سلجوقی و
تیموری و ...تعلق دارند .اشیای باستانی مختلفی تاکنون از این مناطق روستایی به دست
آمده و نام این روستاها را میتوان در برخی از کتب تاریخی جست وجو کرد .داریوش
شهبازی ،پژوهشگر و تهرانشناس میگوید« :کوهپایه جنوبی البرز تا محدوده کنونی شمال
تهران که به شمیران میشناسیم در گذشته به منطقه دماوند معروف بود...
صفحه 4

با چند راهکار ساده برای کاهش مصرف پالستیک
در حفظ محیطزیست مشارکت کنید

من زمین را دوست دارم

تا حاال برای شما پیش آمده تعداد کیسههای نایلونی را که روزانه استفاده میکنید
بشمارید؟ یا سعی کنید تعداد ظروف یکبار مصرفی را که در منزل،
مهمانی یا محیط کار استفاده میکنید کاهش دهید؟ این کارها جدا از صرفه
اقتصادی ،قدمهای کوچکی برای حفاظت از محیطزیست به شمار میرود .آموزش به
شهروندان و افزایش مشارکت خانوادهها موضوعی است که در قالب طرح «همگام
سالمت» در مناطق اجرا میشود...
صفحه 7
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شبهای خاموش
آسمانها
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میز خبر

تیتر یک
یادداشت
دکتر کیا پارسا
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

آشتی موزهها
با فضای مجازی

شیوع کرونا و قرمز شدن رنگ شهرهای
کشور به تعطیلی موزهها منجر شد که آثار
و پیامدهایی را به همراه داشــت .البته این
مســئله مختص مجموعه فرهنگی تاریخی
ســعدآباد نیســت .بلکه یــک چالش برای
تمامی موزهها در ســطح جهانی اســت .به
همیــن دلیل ما هم از این قاعده مســتثنا
بدون تردید در این رهگذر
نبوده و نیستیم .
از نظــر اقتصــادی موزهها آســیب زیادی
دیدهانــد .در مجموعه ســعدآباد از همان
آغاز شــیوع ویروس کرونا نســبت به تهیه
پروتکل بهداشــتی و ضرورت رعایت تعداد
گردشــگران برای بازدیــد از موزهها اقدام
کردیم و در مقاطعــی با توجه به باال رفتن
میزان بیماری افراد به تصمیم ستاد مرکزی
مبنی بر تعطیلی موزهها احترام گذاشتهایم.
خوشــبختانه با توجه به وجود امکانات الزم
در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
توانســتیم در حداقل زمان نسبت به تغییر
رویکــرد خــود از روش ســنتی بازدید به
سمت بازدیدهای مجازی برویم و مجموعه
فرهنگی تاریخی ســعداباد تمــام تالش و
همت خود را معطوف این کار کرد که ارتباط
عالقهمندان به مباحث فرهنگی و تاریخی با
موزه و مجموعه برنامههای آن قطع نشــود.
بهعنوان مثــال در نیمه دوم ماههای بهمن
و اسفند ســال گذشته ،تعداد زیادی برنامه
بهصورت مجازی بارگذاری کردیم .با وجود
تلخــی روزگار کرونا و مشــکالتی که برای
بســیاری از خانوادهها ایجاد کرده و عزیزان
خود را از دســت دادند باید اذعان کرد که
صنعت موزهداری یــک فرصت پیدا کرد تا
نسبت به نوع نگاه و رویکرد خود تجدیدنظر
کنــد .یعنی یک آشــتی با فضــای وب و
مجازی ایجاد شد .به اعتقاد من باید نسبت
به قوانین مــوزهداری و میزان دسترســی
مخاطــب به آثــار بازنگری صــورت گیرد.
موزهها یکی از مهمترین مؤلفههای فرهنگی
و شاخص توسعه کشور محسوب میشوند.
شــیوع کرونا باعث شــد که یک تغییر در
بســیاری از مصارف فرهنگی ،فعالیتهای
فرهنگی و تفریحات مثل ســینما ،ورزش،
موزه و ...ایجاد شود و در مقابل نوع جدیدی
از مصرف فرهنگی یعنی مشــاهده در بستر
آنالین یا مراجعه به شــبکههای اجتماعی
و ...شــکل بگیرد .نکته دیگر اینکه تعطیلی
مجموعه در ایام کرونا باعث شد تا در انجام
کارهای زیربنایی و عمرانی پیشــرفتهای
قابل توجهی داشته باشــیم و خوشبختانه
بالغ بر  25پروژه از قبیل عملیات بهسازی و
الیروبی و بازسازی  4رشته قنات موزه آب،
نصب و راهاندازی سیســتم اطفای حریق و
اجرای حفاظت الکترونیکی موزههای آلبوم
ســلطنتی و هنرهای زیبا ،مســتند سازی،
طبقهبندی ،شــمارهگذاری اموال فرهنگیـ
تاریخی ،تهیه عکس و شناسنامه اقدام شود.
امیدواریم 28اردیبهشت ماه همزمان با روز
موزه و میراث فرهنگی شاهد آشتی بیشتر
شهروندان با موزهها باشیم.

مانور «موتورسوار خوب» در بلوار میرداماد برگزار میشود
دومین مانور «موتورسوار خوب»
در بلوار میرداماد با هدف ارتقای
فرهنــگ اســتفاده صحیــح از
موتورســیکلت برگزار میشود .احمد
تواهن ،شــهردار منطقه  3در اینباره
گفت« :این مانور  27اردیبهشت ماه
ســاعت  10تا  11با هــدف کاهش
ی از رفتارهای نابهنجار
آسیبهایناش 
ی از موتورسوارانو
و خالف قانون برخ 
تبیین نقش مؤثر آنها در حفظ انضباط
ترافیک شهر برگزار میشود ».شهردار
منطقه  ۳ادامه داد« :مانور موتورسوار
خوب که رویکردی آموزشــی و ترویجــی دارد به 5محور عمده عملیاتی از
جمله حضور نداشتن موتورسواران در خط ویژه ،تونلهای شهری ،مسیرهای
عبور ممنوع ،پیادهرو ،احترام به حقوق عابران پیاده ،ترغیب به استفاده از کاله
ایمنی ،تغییر رفتار موتورسواران از طریق هوشیارسازی و آگاهسازی خانواده
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آنها و رعایت قوانین و مقررات ترافیکی
مانند ســرعت ایمن ،حمل نکردن بار
و ...میپــردازد ».در ایــن مانــور،
پیامهــای آموزشــی توســط مردان
نقــرهای یا نمایندگانــی از منطقه به
موتورسواران نمایش داده و از راکبان
قانونمند این وسیله نقلیه پرکاربرد با
اهدای شــاخه گل و هدیــه قدردانی
میشود .دومین مانور موتورسوار خوب
در منطقه یک نیز  28اردیبهشت ماه
ســاعت  10تــا  12بــا همــکاری و
مشــارکت پلیس راهــور ،اورژانس و
دستگاههای مرتبط منطقه در چارچوب پروتکلهای ستاد ملی مقابله با کرونا
در مســیر پ ر تردد  ۳۵متری قیطریه تا ورودی بوســتان قیطریه توســط
موتورســواران ساکن در شمال تهران بهصورت حرکتی نمادین اجرا خواهد
شد.

«داستان نیمه تمام» را کامل کن ،جایزه بگیر

مسابقه «داســتان نیم ه تمام» برای کودکان و نوجوانان
محلههای منطقه  3در هفته ملی ســامت برگزار میشود.
«کاظم کمالی نســب» معاون امــور اجتماعی و فرهنگی
شهردار منطقه  3گفت« :این مسابقه با هدف رشد اندیشه و
شکوفایی خالقیت و تکامل ذهنی کودکان و نوجوانان گروه
سنی  ۸تا  ۱۸ساله برگزار میشود .این طرح شامل  ۳داستان
با محوریت مهارتهای زندگی و خانوادگی اســت که فقط
چند سطر ابتدایی آن نوشته شده است و شرکتکنندگان با
حداکثر ۵۰۰کلمه باید داستان را به انتها برسانند ».او افزود:
«پس از داوری از بین آثار به  ۱۵نفر از افرادی که بهترین داستانها را به رشته تحریر درآوردهاند جایزه
اهدا میشود ».شرکتکنندگان در این مسابقه باید آثار خود را همراه با مشخصات کامل و شماره
تماس تا ۳۱خرداد ماه به پست الکترونیکی  araclinic@gmail.comارسال کنند.

اوشان صاحب دیوار ساحلی میشود

دیوارهای ســاحلی با هدف جلوگیری از وقوع سیالب در خیابانهای حاشیه رودخانههای
اوشان ساخته میشود.
«رضا ریاحی» شــهردار اوشــان ،فشم و میگون درباره ســاخت دیوار ساحلی در خیابان
فرهنگ ناحیه اوشان گفت« :نزدیک به ۸۵متر دیوار ساحلی در خیابان فرهنگ ناحیه اوشان
بر اثر ســیل بهصورت کامل تخریب شده بود .فعالیت عمرانی ساخت دیوار بتنی ساحلی این
منطقه ،شــروع و در روزهای گذشته آخرین مرحله بتنریزی نیز انجام شده است ».او افزود:
«برای ســاخت این دیوار ۳۰ ،میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده و بهزودی دیوارهای
ساحلی در نقاط دیگر شهر اوشان ،فشم و میگون به بهرهبرداری میرسد تا هنگام بارندگی و
سیالب مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود».

شاخههای هرس شده به محیطزیست برمیگردد

سرشــاخههای درختان هرس شده به محیطزیست
باز میگردد .حســن صفات ،شــهردار منطقه 2گفت:
«با راهاندازی ایســتگاه چیپر ،سرشاخههای درختان به
چرخه بازیافت برمیگردد .زیرا بهینهســازی سیســتم
مدیریت پســماند یکی از مهمترین برنامههای مدیریت
منطقه است ».وی افزود« :با توجه به وجود بیش از 200
بوستان در منطقه و تولید انبوه سرشاخه درختان ،برای
کنترل و مدیریت پسماند ،ایستگاه بازیافت سرشاخه و
ضایعات چوب با استقرار  2دستگاه چیپر 20کیلووات در
بلوار فرهنگ راهاندازی شد ».این ایستگاه در زمینی به وسعت هزارمترمربع ساخته شدهاست.
شهردار منطقه 2با بیان اینکه استفاده از این روش به صرفهجویی اقتصادی ،کاهش هزینههای
مدیریت شهری و ایجاد درآمد پایدار منجر میشود گفت« :ضایعات حاصل از هرس درختان
تفکیک شده ،پس از خرد شدن با روش کام ً
ال علمی به کود یا چیپس چوب تبدیل میشود
که اجرای این طرح مزایای قابل توجهی در اقتصاد شهری به دنبال دارد ».صفات با بیان اینکه
روزانه 4تن سرشاخه در این ایستگاه به چیپس تبدیل میشود افزود« :از ضایعات چوب و سر
شاخه پس از بازگشت به چرخه بازیافت بهعنوان کود آلی استفاده میشود».
یکی از مهمترین مصارف چیپس چوب ،منبعی غنی برای بهبود خاک است .به این صورت
که با ایجاد ســایه روی خاک و جلوگیری از رسیدن نور به دانههای علف هرز مانع رشد آنها
میشــود .عالوه بر آن با ایجاد یکالیه طبیعی بر خاک رطوبت را حفظ میکند و همزمان با
کاهش هزینهها ،باعث صرفهجویی در مصرف آب میشود.

چهره
هنرمند هممحله ای:

نقاشی رنگ و بوی دوباره
به زندگیام بخشید

برخالف برخی افراد که فکر میکنند
دوران بازنشســتگی با خســتگی و
بیحوصلگــی همــراه میشــود «زهره
محجوب مقدس» هنرمنــد هممحلهای
معتقد است که دوره بازنشستگی میتواند
شــروعی دوباره بــرای یادگیری و اجرای
برنامههایی باشــد کــه هیچوقت فرصت
کافی برای پرداختن به آنها را نداشتهایم.
او که یکی از هنرجویان فعال سرای محله
تجریش است ،سالها در شرکت ارتباطات
زیرســاخت بهعنوان کارشــناس مامایی
مشــغول به کار بــوده اســت .محجوب
میگوید« :از زمانی که شــاغل بودم برای
دوران بازنشستگیام برنامهریزی میکردم.
میدانســتم باالخره یک روز باید دست از
کار بکشــم و اگر برنامهای بــرای اوقات
فراغتم نداشته باشم حتماً بعد از پایان 30
ســال کار دولتــی ،دچــار روزمرگــی و
بیحوصلگی خواهم شــد .سال  1396با
ســرای محله تجریش آشــنا شــدم و با
شــرکت در کالسهــای نقاشــی خانم
محمــدی دریچهای از دنیای هنر به روی
من باز شــد .پیش از بازنشســتگی کم و
بیش نقاشــی میکردم اما با شــرکت در
دورههــای آموزشــی هنر ،توانســتم به
زندگیام رنــگ و بویی دوباره ببخشــم.
هنرهای ویترای ،دکوپاژ ،کار با کاشــی و
آینه و ...را هم تجربه کردم .آنقدر مشغول
کار نقاشــی میشدم که
وقت کــم مــیآوردم.
نقاشی روحیه را تقویت
و شــاداب میکنــد.
امیدوارم بتوانم ادامه
بدهم .خوشــحالم
که توانستم بعد از
بازنشستگی در
نقاشی کسب
تجربه کنم».

افتتاح مترو اقدسیه

امروز ایســتگاه مترو اقدسیه در خط  ۳مترو تهران افتتاح میشود.
«علی امام» مدیرعامل شــرکت مترو تهران بــا بیان این خبر گفت:
«طبق برنامهریزی صورت گرفته در هفته پایانی اردیبهشت ماه شاهد
بهرهبرداری از ایســتگاههای اقدســیه از خط  ۳و مرزداران از خط ۶
خواهیم بود .با افتتاح این 2ایســتگاه ،تعداد ایستگاههای فعال شبکه
خطوط مترو به  ۱۳۹ایستگاه میرسد ».مدیرعامل شرکت مترو تهران
افزود« :با توجه به هزینه روزافزون خرید و نصب تجهیزات و کارهای
ساختمانی ،روند تکمیل ایستگاههای مترو در شرایط اقتصادی کنونی
بسیار دشوار شده اما با این حال تمام دستاندرکاران تالش کردند تا
با افتتاح ایستگاههای بیشتر در خطوط هفتگانه ،دسترسی شهروندان
پایتخت به شبکه حملونقل ریلی درونشهری تسهیل شود ».او افزود:
«هزینه افتتاح 2ایستگاه اقدسیه و مرزداران در مقیاس قیمتهای روز در مجموع رقمی بیش از
ل توجهی به
 ۵۴۰میلیارد تومان بوده که در وضعیت فعلی درآمدهای شــهرداری تهران ،رقم قاب 
حساب میآید ».مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت« :تالش میکنیم که غیر از این ایستگاهها،
در ماههای باقیمانده از دوره کنونی مدیریت شهری ،هر ماه بهطور میانگین یک ایستگاه مترو به
بهرهبرداری برسانیم.

راهاندازی کتابخان ه تخصصی کودکان

کتابخانه تخصصی کودک با هدف اجرای طرح شــهر دوستدار
کودک در سرای محله حصار بوعلی راهاندازی میشود.
«ســید عباس ســجادی» معاون امور اجتماعــی و فرهنگی
شهردار منطقه یک با بیان این خبر گفت« :سند برنامه عملیاتی
دوستدار کودک اول اردیبهشت ماه از طرف مدیرکل آموزشهای
شهروندی شــهرداری تهران در اختیار منطقه یک قرار گرفت».
او افزود« :یکی از اقدامــات اجرایی این طرح ،تجهیز کتابخانهها
و هماهنگی با نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای پرداختن به
حوزه کودک است که در این زمینه اداره آموزشهای شهروندی
در نظر دارد کتابخانه تخصصی کودک را در ســرای محله حصار
بوعلی راهانــدازی کند ».به گفتــه فرخ غفــارزاده ،رئیس اداره
آموزشهای شهروندی منطقه یک ،این طرح با همکاری اداره فرهنگی انجام میشود و بعد
از کارشناســیهای صورت گرفته درخصوص کتاب کودک و تجهیزات مورد نیاز مخصوص
این کتابخانه ،طرح به مرحله اجرا درمیآید.

طرح «کوچه دوستی» در محله قیطریه آغاز شد

زیباسازی کوچه دوستی در محله قیطریه ناحیه  7با هدف ایجاد
شــور زندگی و تقویت احساس تعلق محلهای در شهروندان آغاز
شــده اســت« .راضیه کمانی» رئیس اداره زیباسازی شهرداری
منطقه یک با بیان این خبر افزود« :پروژه کوچه دوستی از جمله
پروژههای کوچک مقیاس است که در کوچه شهید مرادی واقع
در محله قیطریه اجرا میشــود .در همیــن زمینه پس از انجام
کارهایی مثل حذف زوائد و اغتشاشــات بصری از جمله سیمان
کاری ،ساماندهی و تجمع سیمهای برق ،پاکسازی جدارهها و نما
و ...اکنون در مرحله رنگآمیزی طبق پالت رنگی سازمان و نصب
پالک هستیم».

چه خبر از شهر؟

نیمی از خیابان شهرداری پیادهراه میشود

نیمی از عــرض معبر ســوارهرو خیابان شــهرداری حد فاصل
میدان تجریش تــا میدان قدس با اجرای طرح خیابان کامل به
پیادهراه اختصاص مییابد .سید حمید موسوی ،شهردار منطقه
یک دربــاره اجرای طرح خیابان کامل گفت« :یکی از طرحهای
اجرایــی در پیوند با طرح میدانگاه صالحیه(ع) ،پیادهراهســازی
و یکطرفه کردن خیابان شــهرداری حــد فاصل میدان تجریش
تا میدان قدس و اســتفاده از ظرفیت خیابان حمید در شــمال
بیمارستان شهدای تجریش بهعنوان مسیر حرکتی مسیر شرق
به غرب اســت که ٥٠درصد عرض معبر عبوری و سواره خیابان
شــهرداری به یک مســیر دوچرخه و عبــور اتوبوس اختصاص
پیدا میکند و بقیه به فضای شــهری و پیــادهراه اضافه خواهد
شــد ».شهردار منطقه درباره جمعآوری پایانه تجریش گفت« :پایانه تجریش محل ایجاد
آلودگیها و برهم خوردن نظام پیاده آن مســیر شــده و ورودی امامزاده صالح(ع) و بازار
تجریش به یک گره ترافیکی و به هم ریختگی در ســیما و منظر شهری تبدیل شده بود.
هــدف از جمعآوری پایانه تجریش رفع معضالت شــهری این محدوده بود .اکنون توقف
اتوبوس را در حاشیه میدان تجریش نخواهیم داشت و اتوبوس ،مسافر را فقط پیاده و سوار
میکند و بالفاصله ادامه مسیر میدهد».
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۱۰۰

بسته مواد غذایی از سوی ستاد
خادم منتظر با همکاری خیّران
منطقه  ۳بین نیازمندان توزیع
شد.

3

سوله ورزشی در مناطق شمال
تهران برای واکسیناسیون
در اختیار دانشگاههای علوم
پزشکی قرار میگیرند تا انجام
واکسیناسیون گروه هدف به
راحتی انجام شود.

48

گود پرخطر در منطقه یک وجود
دارد .گودهای پرخطر میتواند
منجر به رانش زمین و آسیب به
مناطق مسکونی شود .با توجه به
درخواست شهروندان ،اقدامات
الزم برای رفع خطر در حال انجام
است.

28

دستگاه آبگرمکن خورشیدی در
بوستانهای منطقه  ٣درحال تعمیر
است .در این منطقه  ۴١آبگرمکن
خورشیدی ترموسیفون و صفحه
تخت وجود دارد که برای تأمین
آب گرم سرویسهای بهداشتی
بوستانها از آنها استفاده
میشود.

٥٠

درصد عرض معبر خیابان
شهرداری به یک مسیر دوچرخه
و عبور اتوبوس اختصاص پیدا
میکند و بقیه به فضای شهری و
پیادهراه اضافه خواهد شد .این
معبر تا قبل از اتمام پروژه خیابان
کامل به عبور خودروها اختصاص
دارد.

تریبون

تخلیه پارکینگ غیرمجاز

پارکینگ غیرمجاز محله دارآباد با هدف ایجاد
آرامش ،ارتقای زیبایی بصری و با همکاری مالک
تخلیه شد .مجید صالحی ،شهردار ناحیه  5منطقه
یک گفت« :زمینی با مالکیت خصوصی و در پهنه
فضای ســبز در محله دارآباد از بیش از  ۱۰سال
گذشته پارکینگ خودروهای توقیفی و تصادفی و
موجب سلب آرامش اهالی و ایجاد آلودگیهای هوا
و صوتی و منظر نازیبا شــده بود .با پیگیریهای
قانونــی و انجام اقدامــات الزم ،بهرهبردار و مالک
پارکینــگ را که بیش از هــزار و  500خودرو در
آن متوقف بود تخلیه کردند ».شــهردار ناحیه 5
تأکید کــرد« :تخلیه این پارکینگ ســبب جلب
رضایتمندی شهروندان و اهالی شده است».

آموزشهای طرح کاپ در
نواحی ۱۰گانه شمال تهران

طــرح کاپ در نواحی ۱۰گانه شــمال تهران
آموزش داده میشــود« .محمود کجوری» رئیس
اداره مدیریــت پســماند شــهرداری منطقهیک
گفت :با هدف کاهش حجم پسماندهای خشک،
آموزشهای طرح کاپ در شمال تهران تداوم دارد.
در نواحی ۱۰گانه شمال تهران برنامههای آموزشی
در برجهای  ۱۰۰واحد به باال ،جلسه با مدیران این
مجتمعهای مسکونی ،کارگاه آموزشی بهترینها از
دورریختنیها ،پایش و بروزرسانی بانک اطالعاتی،
بازدیــد و نظارت بــر جمعآوری پســماندهای
واحدهای درمانی ،عقد قرارداد پسماندهای عفونی
و جمعآوری پســماندهای مخازن در محلهها به
انجام رسید.

نورپردازی پلهای سوارهرو
در منطقه2

اجرای طرح نورپردازی و تأمین روشــنایی
پلهای ســوارهرو این منطقه آغاز میشــود.
جعفــر میرزایی ،سرپرســت معاونت خدمات
شــهری و محیطزیست شــهرداری منطقه 2
تأمین روشنایی را یکی از راهکارهای مؤثر در
کاهش حوادث رانندگی برشــمرد و گفت« :با
حجم تردد در شــبکههای بزرگراهی

توجه به
منطقه ،طــرح نورپردازی و تأمین روشــنایی
پلهای غیرهمسطح در دســتور کار معاونت
خدمات شــهری و محیطزیست قرار گرفت .با
در نظر گرفتــن ضرورت صرفهجویی در منابع
انــرژی ،از پروژکتورهــای LEDو کممصرف
درطرح نورپردازی استفاده شده است».

میز خدمت درمنطقه3

میز «خدمت» با هــدف تکریم ارباب رجوع
حــذف تــردد غیرضــروری شــهروندان در

و
ســاختمانهای شــهرداری منطقه 3جانمایی
شــد .نمایندگان معاونتهای اجرایی مستقر در
جایگاه میز خدمت در طول ساعات اداری با ارائه
خدمات تلفنی و اینترنتی پاسخگوی شهروندان
هستند .احمد تواهن ،شــهردار منطقه  3گفت:
«تســهیل در ارائه خدمات اداری و ایمن کردن
مراودات از اهم وظایف نهادها در شرایط کنونی
اســت که البته با عصر تکنولوژی و ارتباطات به
آسانی قابل اجراست».
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دمی در خنکای روستاهای
شمیران قدم بزنیم

2هزارمتر باالتر از دریا
مرضیه موسوی

روستاهای شمیران قدمت زیادی
دارند؛ نشان به این نشان که قلعههای
تاریخی متعددی در کوهستانهای
شمیران و لواسان به چشم میخورد
که به دورههای سلجوقی و تیموری و...
تعلق دارند .اشیای باستانی مختلفی
تاکنون از این مناطق روستایی به
دست آمده و نام این روستاها را
میتوان در برخی از کتب تاریخی

میگــــون
روستایی که امکان شب مانی و
اقامت در آن فراهم است

جست وجو کرد .داریوش شهبازی،
پژوهشگر و تهرانشناس میگوید:
«کوهپایه جنوبی البرز تا محدوده
کنونی شمال تهران که به نام شمیران
میشناسیم در گذشته به منطقه

روستای
اوشانفشم

دماوند معروف بود .بعد از اسالم به
اینآبادیها قصران هم میگفتند.
قدمت سکونت در این منطقه به عصر
آهن و  ۵هزار سال قبل برمیگردد .در
دوره مادها در عصر آشوریان ،البرز را
آخر دنیا میدانستند .چون گذر از آن
برایشان غیرممکن به نظر میرسید.
استرابون ،جغرافی دان یونانی در سال
 ۵۰قبل از میالد در کتابی از البرز
نام برده و معتقد بوده اینجا یکی از
4شهر بلند دنیاست ».شمیرانات در
گذشته به دلیل امنیت قلعهها برای
سکونت انتخاب میشد و اینکه میشد
از بلندای آن ،تسلط بیشتری به
محیط اطراف داشت .امروز این منطقه
کوهستانی به دلیل آب و هوای خنک
مورد استقبال اهالی تهران قرار گرفته
است .با  3روستای پ ر تردد شمیرانات
بیشتر آشنا شوید.

به
و م روستای شمشک
عدن و برف
خو 
شآمدید

روستای نامآشنای شمیران
دهخدا در کتاب فرهنگ جغرافیایی ایران درباره روســتای اوشان نوشته
اســت« :اوشان دهی است جزو دهستان رودبار قصران بخش افجه شهرستان
تهران .آب آن از چشمهســار و رودخانه جاجرود و آهار و محصول آنجا غالت،
میوهجات مختلف ،قلمســتان ،سیبزمینی و عسل است .ساختمان دبستان
آن از بناهای سلطنتی است .تابستان حدود  50خانوار از شهر برای هواخوری
در این ده ســاکن میشوند 2 .مهمانخانه و چندین دکان مختلف دارد ».این
روزها اوشــان با باغهای بزرگ و متعددی شناخته میشود که در جاده اصلی
امتداد پیدا کردهاند و صدها مهمانخانه و رســتوران و دکان ســر راه مسافران
این روستای خوش آب و هوا قرار گرفته است .نام اوشان با روستای فشم گره
خورده و یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری شمیرانات در فصل گرم سال
به حساب میآید.
گشــت وگذار در اطراف اوشان و فشــم یک تیر و چند نشان است؛ از آب
و هوای خوش گرفته تا تماشای زیباییهای طبیعت و اگر کمی همت کنید،
سر زدن به آثار تاریخی موجود در این منطقه .رودخانه فشم شلوغترین نقطه
گردشگری در این روستاست .روزهای تعطیل و آخر هفتهها اگر دیر بجنبید
حتی به اندازه یک زیرانداز کوچک هم در جوار این رودخانه جایی برای نشستن
پیدا نمیکنید .سالهای گذشته بخشهایی از باغهای شخصی این روستا به
باغـ رســتوران تبدیل شدهاند و خدمات مورد نیاز گردشگران برای استراحت
نیمروزه را فراهم میکنند .اینجا به منطقه تاریخی الر نزدیک است .اگر امکان و
فرصت کوهپیمایی دارید میتوانید سری به قبرستان گبری ،خرسنگ یا همان
پرســنگ بزنید که از هزاره اول و دوم در این منطقه به جا مانده اســت .قلعه
کیقباد روستای ایگل از دوران اسالمی باقی مانده و تنگهها و دورههای اطراف
فشک که تعدادشان کم نیست.

روستای محبوب گردشگران عادی و
کوهنوردان حرفهای
منطقه شمشک چند محله روستایی
را در دل خود جا داده اســت؛ شمشک
باال ،شمشــک پاییــن ،سفیدســتان،
جیرود ،درود و دربندســر .شمشــک را
بیش از هر چیزی به پیست اسکی و بازیها و
ورزشهای زمستانیاش میشناسیم .اما شمشک
بــه جز پیســت بینالمللی اســکی ،دیدنیهای
دیگری هم دارد؛ از آبشــار دربندســر تا طبیعت
چهارفصل روستاهای این منطقه و کوچهباغهای
آن .مثل اغلب روســتاهای قدیمی شمیرانات در
شمشــک هم امامزاده و بقعه متبرکه وجود دارد؛
آســتان امامزاده اسماعیل(ع) به ثبت ملی رسیده

یک تیر و چند نشان
کاخ مظفری اوشــان از دیگر دیدنیهای روســتای اوشان فشم است.
اوشــان ،سرچشــمه یکی از مهمترین قناتهای تهران در دوره قاجار هم
بوده .عبداهلل انوار ،محقق و پژوهشــگر دربــاره این قنات میگوید« :قنات
مهمی در تهران وجود داشــت به نام قنات ســردار؛ این قنات از اوشــان
سرچشــمه میگرفت و تا چهارراه آبسردار میرفت .بعد هم از خیابان ری
ســردرمیآورد و به سمت جنوب تهران سرازیر میشــد و در تمام مسیر
مردم از آب این قنات بهرهمیبردند .مظهرهای این قنات خشــک شده اما
میدانیم مسیر دقیق آن کجا بوده است».
البته نام این روســتا به «اوشــان فشــم میگون» تغییر پیدا کرده که
3محلــه مهم و بزرگ آن اســت .هرکــدام از این نامها هم روســتاهای
کوچکتری را در خود جا دادهاند .فاصله اغلب روستاهای منطقه شمیرانات
از یکدیگر چندان زیاد نیســت .به همین دلیل کافی است حدود مقصدتان
را مشــخص کنید تا بدانید امکان سر زدن به چند روستا برای شما فراهم
است .چشمهها و درههای دیدنی و آبشارها و حتی مناطق تاریخی با فاصله
از مرکز روســتا قرار دارند .آنچه در گشــتوگذار در روستاهای شمیرانات
و دشــت و منطقه کوهستانی اطراف آن الزم اســت بدانید این است؛ در
روزهای خلوت مســیر رســیدن به این مناطق گرشگری تاریخی خالی از
رهگذر است .پیشنهاد میکنیم به تنهایی به این مناطق سفر نکنید .زمانی
را برای برگشت به سمت نقطه امن و مرکز روستا برای خود در نظر بگیرید
کم تردد را ترک کنید .دامنههای جنوبی
و قبل از تاریک شدن هوا مناطق 
البرز یا همان منطقه کوهستانی و دشتهای شمیرانات زیستگاهگونههای
جانوری مختلف است .حضور شما در این زیستگاهها هم میتواند برای این
حیوانات احســاس ناامنی ایجاد کند و هم خطر حمله حیوانات وحشی را
برای شما در پی داشته باشد.

است و قدمت بقعه آن به دوره صفویه برمیگردد.
در گذشــته در شمال شرق شمشک چشمهای
بود که همیشــه در ســایه قرار داشت .نور آفتاب
مستقیماً به آن نمیخورد و به همین دلیل به آن
«چشمه آفتاب ندیده» میگویند .البته سالهاست
که تغییر و تحولهای رخ داده در منطقه شمشک
باعث از بین رفتن سایه باالی سر این چشمه شده
و این روزها آفتاب هم به چشــمه میتابد .با این
حال هنوز به همین نام معروف اســت .قدیمیها
میگویند شمشک به معنای شمش کوچک است؛
دلیل انتخاب این نام هم وجود معادن ســنگ در
این منطقه است.
پیشینه اســکی سواری در شمشــک به سال
 1310برمیگردد؛ زمانی که مهندســان آلمانی و

سوییســی برای ســاخت معدن به شمشک آمده
بودند با دیدن حجم برف زیادی که زمستانها در
این منطقه وســیع مینشست ،به فکر اسکیبازی
در ایــن منطقه افتادند .رئیــس موتورخانه معدن
زغالســنگ در روزهای تعطیل چوبهای بلند به
پا میبست و روی برف ســر میخورد و گاهی از
روی یک گودال عمیــق میپرید .کمکم بچههای
روســتای شمشــک به این کار عالقهمند شدند و
تختههایی برای خود درســتکردند و مشــغول
بازی روی برفها شــدند .بعد از مدتی مهارتشان
به جایی رسید که از روی گودالها میپریدند .این
سرآغازی برای ورزش اسکی در منطقه شمشک و
دربندسر بود که امروز هزاران نفر را در فصل سرما
به این منطقه میکشاند.

به تماشای آبشار یخی
میگون خاک ســرخی دارد .همین خاک سرخ هم دلیل انتخاب
نام میگون برای این روستاســت؛ یعنی شبیه یا به رنگ می .گلهای
میگونی که بهار در دشــتهای اطراف روســتا میروید هم از دیگر
دالیل انتخاب این نام برای روستایی است که در محدوده فشم قرار
دارد .بعضی روایتها هم فرحبخشــی آب و هوای این روستا را دلیل
انتخــاب این نام برایش میدانند .میگــون را با هتل جهانگردیاش
میشناســند و باغهای پرمیوهاش و همچنین منطقه گردشــگری
هملون و آبشار یخیاش که پاتوق زمستانه یخنوردان حرفهای است
و گردشگاه اهالی تهران و طبیعت دوستان در فصلهای گرم سال.
ســفر به میگون در هر زمان از ســال جذابیتهای خاص خود را
دارد .پرطرفدارتریــن زمان ســفر به این منطقه ییالقی تابســتان و
بهار اســت؛ وقتی که دشت از گیاهان تازه سبز شده پوشیده شده و
شکوفههای میوه خودنمایی میکنند .قلمستانهای معروف میگون
زبیایی این منطقه را دوچندان کردهاند و خالصه آب و هوای سالم
و مطبوعی انتظارتان را میکشــد .شبهای میگون فرصت خوبی
برای تماشای ستارهها فراهم میکند .میگون طرفدارانی هم دارد
که زمستان و پاییز به این منطقه سفر میکنند تا از جذابیتهای
زمستانه آن غافل نشوند؛ از برف بازی در ارتفاعات تا رسیدن به آبشار
هملون و تماشای قندیلهای یخی این آبشار.
همه النه
منطقه گردشــگری هملون در مسیر میگونـ شمشک قرار دارد.
بعد از گذر از دره هملون به آبشاری میرسید که تابستانها هوای این

شمشک فقط پیست اسکی نیست
پیست بینالمللی شمشک در فصل گرم سال
هممحلی برای اسکی روی چمن است .هر ساله با
ف زمستانی هم خبر بازگشایی
بارش نخستین بر 
پیســت اســکی روی برف به گوش عالقهمندان
میرســد و مسابقات اسکی سواری آغاز میشود.
نامآورترین ورزشــکاران رشــته اسکی روی برف
و چمن هم از اهالی شــهر شمشــک و دربندسر
هستند .وجود این پیست بین المللی در شمشک
باعث شــده این منطقه به محلی مناســب برای
گردشــگران تبدیل شــود؛ از هتلهای لوکس و
کلبههایی با معماری خاص گرفته تا اقامتگاههایی
که قیمت نســبتاً ارزانتری دارند و رســتورانها
و امکانــات دیگری کــه به گردشــگران امنیت

بزرگ اســت که به آن النه میگویند .به همین دلیل از قدیم به این
منطقه «همه النه» یا «همه جا النه» میگفتند .به مرور تلفظ همه
النه راحتتر شد و به «هملون» تبدیل شد.
آبشــار هملون ارتفاعی  30متری دارد و قرار داشــتنش در سایه
باعث میشود با آغاز فصل سرما به سرعت یخ بزند .وسعت  15متری
و ارتفاع زیادش باعث شــده به یکی از منحصربه فردترین آبشارهای
ایران تبدیل شــود .بد نیست بدانید آبشــار هملون هر سال محل
برگزاری مسابقات آسیایی یخنوردی هم است و
از اواخر پاییز تا اوایل فروردین ماه بهترین زمان
سر زدن به این آبشار یخی است.

منطقه
را خنک میکند و زمستانها
یــخ میزند .یخنوردان زمســتان و پاییز را بــرای صعود به
باالی این آبشــار انتخاب میکنند .حتی اگر تجربه و تبحری هم در
یخنوردی نداشــته باشید به تماشای قندیلهای این آبشار بنشینید.
دامنههای دره و منطقه هملون پر از غارها و ســوراخهای کوچک و

و آرامش بیشــتری میدهد .تلهســیژ شمشک
هم یکی از این جاذبههاســت .بســیاری از اهالی
تهران تجربه برف بازی در ارتفاعات شمشــک را
در خاطرات خود ثبت کردهاند .شمشــک عالوه
بــر جذابیتهای ورزشــی و برفبــازی ،فرصت
گردش یک روزه در حوالی پایتخت و اســتفاده
از آب و هــوای خوش در این منطقــه را فراهم
کرده است .درهها و قلههایی مثل قله دالنشین،
تل تنگه ،قلقله چشمه و ...در این منطقه از دیگر
جاذبههای شمشک است .کمپهای کوهنوردی
و دیگر امکاناتی که در دهههای گذشــته در این
منطقه ساخته شده ،شمشک را برای کوهنوردان
حرفهای و گردشگران عادی به منطقهای جذاب
تبدیل کرده است.

مدرسه بینالمللی یخ نوردی
میگون تنها مدرسه تخصصی بینالمللی یخنوردی
کشــور را هم در خود جا داده و منطقه هملون یکی
از  7پیســت بینالمللی یخنــوردی در خاورمیانه به
شــمار میرود .هفت چشمه یکی دیگر از دیدنیهای
میگون است که گردشگران را در فصل گرم به تماشای
طبیعت زیبا و چشــمههای جوشان آب دعوت میکند.
این روزها اقامتگاههای مختلف در میگون ایجاد شده که
امکان حضور و گردش در این منطقه را راحتتر میکند
و اگر کسی قصد شــبمانی در میگون را داشته باشد به
راحتی میتواند از این امکانات اقامتی استفاده کند .نزدیکی
به شمشــک و دیگر روستاهای شمیرانات این امکان را به گردشگران
میدهد که با اقامت در میگون به روستاهای دیگر هم سری بزنند و از
جاذبههای تاریخی و گردشگری آنها استفاده کنند.

خالقیت روی بوم
مرضیه موسوی
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نمایشگاه آثار گرافیک و معماری داخلی
در هنرستان دخترانه «نادره حقشناس» برپا شده است

با تماشای نمای متفاوت و دیدنی هنرستان
دخترانه «نادره حقشناس» میتوان فهمید
به مدرسهای متفاوت قدم گذاشتهای؛
مدرسهای که در هر سالن و راهرو و دیوار
آن میتوانی سراغی از یک اثر گرافیکی
یا ماکتهای مختلف بگیری که هنر دست
شاگردان همین مدرسه است .بیش از یک
سال است که کرونا ،حضور دانشآموزان در
این هنرستان را محدود کرده .با این حال
تازهترین آثار هنرجویان این مرکز دولتی،
در گوشه و کنار مدرسه به چشم میخورد.
نمایشگاه این هنرستان ،امسال هم به رسم
سالهای گذشته برپا شده تا ورودیهای
جدید ،چشماندازی از آنچه قرار است
بیاموزند را ببینند و با سطح آموزشها آشنا
شوند .گرچه کرونا باعث تعطیلی کالسهای
حضوری و آنالین شدن کالسها شده ،اما
آثار هنری که امسال توسط دانشآموزان
بهعنوان مشق کالس ساخته و طراحی شده،

آشنایی با هنرستان

با چند راهکار ساده برای کاهش مصرف پالستیک
در حفظ محیطزیست مشارکت کنید

قبل از ورود به ساختمان اصلی مدرسه،

پربارتر از هر سال به نظر میرسد.

عملکرد خوب در دوره کرونا
کالسهای عملی و تئوری این مدرسه امسال به
دلیل شــیوع کرونا بهصورت مجازی برگزار شد .با
این حال دانشآموزان عملکرد خوبی از خود نشان
دادند و نمایشگاه امسال این هنرستان پربارتر از هر
سال در مدرسه برپاســت .این مدرسه امسال 250
دانشآموز در رشتههای گرافیک و معماری داخلی
داشــت که آموختههای خود در طول ســال را در
قالب پوســتر ،تصویرگری کتاب کودک ،طراحی با
مداد رنگی ،طراحی ماکت و ...به نمایش گذاشــته
است .تعداد آثار تولید شده امسال آنقدر زیاد است
کــه هر ماه  200تا  300اثر مختلف از دانشآموزان
نمایش داده و بعد با آثار تازه جابهجا میشوند .این
مدرسه هر سال نمایشــگاهی از این آثار به نمایش
میگذاشت و در کنار آن بازارچهای برای فروش آثار
منتخب دانشآموزان برپا میکرد .امسال گرچه این
نمایشگاه برپاســت اما به دلیل شیوع کرونا خبری
از فروشــگاه آثار نبود .با این حال از طریق انجمن
مدرسه امسال تعدادی از آثار در فضای مجازی برای
فروش به نمایش گذاشته شده است.

دانشآموزان متوســطه دوم به همراه والدین یا دوســتان خود ســری به
مدرسه میزنند تا با کالسهای هنرستان نادره حقشناس بیشتر آشنا شوند.
این هنرســتان از دهه  60در محله تجریش تأسیس شده و به نام هنرستان
مهدیه شــناخته شده بود .این مدرسه به همت «نادره حقشناس» بازسازی
و به نام او نامگذاری شــد .این مدرسه دولتی هر سال دانشآموزان زیادی را
راهی دانشگاههای دولتی میکند و یکی از فعالترین هنرستانهای تهران در
مسابقات آموزش و پرورش اســت؛ المپیادها و رقابتهای کشوری و استانی
و منطقهای هیچ ســالی خالی از حضور دانشآموزان این هنرســتان در بین
رتبههای برتر نبوده است.
این هنرستان دولتی در 3رشته حســابداری ،گرافیک و معماری داخلی
آمــوزش ارائــه میکند و در ســال تحصیلــی 1399ـ  1400بیش از 320
دانشآموز و تقریباً  40دبیر در رشتههای تخصصی دارد.

دبیران پرتالش

مدرسهمخصوص
کالسهای انگشتشماری امســال بهصورت حضوری در هنرستان دخترانه نادره
حقشــناس برگزار شده است؛ کالسهایی که نیاز به طراحی از فضای باز بود و در هر
ساعت آن تعداد محدودی از شاگردان در فضای باز در یکی از بوستانهای محله حاضر
شــدند و اصول طراحی را آموزش دیدند .مدرسه دخترانه حقشناس امسال قریب به
 30دانشآموز این هنرستان را با قبولی در آزمون کنکور ،راهی دانشگاههای سراسری
کرده اســت؛ مدرسهای دولتی که امکاناتی برابر با دیگر مدارس شهر تهران دارد اما با
تکیه بر تجربهها و تواناییهای دبیران خود توانســته نامی ماندگار در این عرصه برای
خود به جا بگذارد و به یکی از هنرستانهای نامدار شهر تهران تبدیل شود.

نمایشگاه آثار هنرجویان هنرستان امسال بیش از هر چیزی برای آشنایی دانشآموزان تازه وارد
با نوع واحدهای درسی و کیفیت آموزشها برگزار میشود .برخالف تصور که امسال این کالسها
بهصورت آنالین برگزار شــده بود ،نمایشــگاه پر و پیمانتر از هر سال و با آثار باکیفیتی برپا شده
است .دبیران این هنرستان دخترانه امسال با وجود کم بودن سرعت اینترنت و دشوار بودن آموزش
آنالیــن برای واحدهای عملی ،ایــن دروس و واحدها را به خوبی به دانشآموزان یاد دادهاند .تمام
آثار خلق شده توســط دانشآموزان بهعنوان مشقهای عملی ،یکی یکی توسط دبیران بررسی و
اتودهای مختلفی برای هر کار زده میشــد .دبیران این مدرسه امسال ساعات بیشتری از روز را با
دانشآموزان سپری کردند؛ چراکه بررسی آثار بهصورت کالس آنالین گروهی ممکن نبود و کار هر
دانشآموز مثل یک کالس خصوصی ،با حضور همان شاگرد و دبیر بررسی شده است .البته مدرسه
برای ایجاد فضای کالس مجازی بهصورت گروهی برنامهریزیهایی هم انجام داده بود .بهطوری که
 15دانشآموز بتوانند همزمان از یک کالس مجازی استفاده کنند .اما پایین بودن سرعت اینترنت
امکان حضور این تعداد دانشآموز در یک زمان را نداده و در نهایت برخی کالسها بهصورت  2یا
 3نفره برگزار شده است.
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من زمین را دوست دارم
شهره کیانوش راد
تا حاال برای شما پیش آمده تعداد کیسههای نایلونی را که روزانه
استفاده میکنید بشــمارید؟ یا سعی کنید تعداد ظروف یکبار
مصرفی را که در منزل ،مهمانی یا محیط کار استفاده میکنید
کاهش دهید؟ این کارها جدا از صرفه اقتصادی ،قدمهای
کوچکی برای حفاظت از محیطزیست به شمار میرود.
آموزش به شــهروندان و افزایش مشارکت خانوادهها
موضوعی اســت که در قالب طرح «همگام سالمت»
در مناطق اجرا میشــود« .فرزانه طیب» دبیر کانون

موفقیت طرحهای محلهمحور

«پریســا افشارزاده» تســهیلگر طرح همگام سالمت منطقه 2
میگوید« :طرح همگام سالمت با همکاری  11کانون فعال منطقه  2اجرا
شده است .از هر کانون 2نفر و در مجموع  22نفر از سوی کارشناس
اداره سالمت منطقه به ما معرفی شدند .آموزشهای تسهیلگری از
طریق نرمافزار دورادور و طی  10جلسه به شرکتکنندگان ارائه شد.
هرکدام از شرکتکنندگان با تشکیل گروههای  7نفره آموزشها را
بهصورت عملی اجرا میکردند .در این دورههای آموزشی ،داوطلبان
با مباحث کلی نحوه جلب مشارکت شهروندان ،تشکیل گروه ،جلب
سرمایه و ...آشنا میشدند .ارتباط مستقیم با شهروندان در محلهها
یکی از نقاط مثبت این طرح اســت .وقتی هر فرد طرحهای سالمت
محور را از خانه و محله خود شــروع کند بهطور قطع نتایج مثبتی
به دنبال خواهد داشــت .همزمان با تشــکیل کالسهای مجازی،
شرکتکنندگان فعالیتهای عملی خود را در محلهها شروع کردند
و ایدههای خالقانه را در هر حوزه ارائه میدادند .کانون اهدای خون،
دیابت ،مبارزه با دخانیات و محیطزیست از کانونهای فعال در طرح
همگام سالمت بودند و کانون محیطزیست با تمرکز بر موضوع کاهش
پالستیک ،ایدههای خالقانه را با مشارکت اعضا ارائه داد».

محیطزیست محله بهرود یکی از فعاالن محیطزیست
منطقه  2اســت .او با ارائه چند راهکار ساده در طرح
همگام سالمت که با مشــارکت کانونهای فعال اداره
سالمت منطقه  2برگزار شد ،نشان داد که با مشارکت اهالی
محلهها و تغییر سبک زندگی میتوان برای حفظ محیطزیست
قدم برداشت.

طیب ،دبیر کانون محیطزیست محله
بهرود همراه شــدن خانوادهها با طرحهای
کاهش پســماند را به منزلــه قدمیهای
کوچکی برای تغییر سبک زندگی میداند.
او که بیش از  20ســال اســت در زمینه
محیطزیســت فعالیت میکند میگوید:
«در کانون محیطزیســت منطقه  2سعی
کردیم با تغییر بینش و سبک زندگی و از
راه آموزش به داوطلبان آنها را با برنامههای
حفظ محیطزیســت همراه کنیم .یکی از
کارهای ســادهای که انجام دادیم این بود
که از داوطلبان خواستیم تعداد کیسههای
نایلونی را که برای بستهبندی مواد غذایی
اســتفاده میکننــد بشــمارند و از آنها
خواستیم تا آن تعداد را به حداقل برسانند.
فرض را بر این گذاشتیم که اگر هرکدام از
ما 3کیسه پالستیکی کمتر مصرف کنیم تا
چه میزان میتوانیم پالستیک را از چرخه
وارد شــدن به محیطزیست بهعنوان زباله
خارج کنیم ».طیب که ســابقه فعالیتش
در حــوزه محیطزیســت به حــدود 21
ســال قبل برمیگردد میگوید« :مراقبت
از طبیعت یکی از دغدغههای همیشــگی
من بوده و تالش کردهام نسبت به آموزش
آن از راههای آســان اقــدام کنم .یکی از
این راهها آمــوزش به کودکان بود .قبل از
کرونا با کودکان در طبیعت به مشــاهده
از طریــق حواس پرداختیــم تا با موضوع
اهمیت درخت ،هوای سالم و نقش زبالهها
در آلودگی محیطزیســت آشــنا شــوند.
کاشــت نهال یکــی از برنامههایی بود که
با کمک کــودکان و همراهی مادربزرگها
و پدربزرگها اجرا کردیم .کاشــت نهال
را بهانهای برای هدیه تولد قرار دادیم
تا بتوانیم ارزش کار معنوی کاشت
درخت را بهصــورت ملموس برای
کودکان بیان کنیم».
برگرداندن مواد دورریختنی
به چرخه مصرف
برگــزاری آموزشهــای گروهی
ایــن امتیــاز را دارد کــه میتوانید از
تجربههای همدیگر استفاده کنید .طیب
میگویــد« :برای اینکــه بدانیم چگونه از

کمترین امکانات بیشــترین بهرهوری را به
دست بیاوریم ســراغ تجربه مادربزرگها
رفتیم .خیلــی از ما به یــاد داریم که در
خانههای قدیمی هر کاالیی سریع به زباله
تبدیل نمیشــد .برای مثال در زمانی که
هنوز مصرف پالســتیک مانند امروز نبود،
بزرگترها حتــی در مصــرف پارچه هم
صرفهجویی میکردنــد .از پردههای خانه
قدیمی برای دوخت روتشــکی و روبالشی
استفاده میکردند و گاهی هم برای دوخت
کیســههای پارچهای بــه کار میگرفتند.
هنگام خیاطی از دورریز پارچهها استفاده
میکردند و ملحفــه و رومیزیهای چهل
تکه میدوختند .متأسفانه این دانش پنهان
با مصرفگرایی بیرویه و ناآگاهانه فراموش
شــد .یکی از مــواردی کــه در آموزش و
فرهنگســازی مد نظر داریم اســتفاده از
تجاربی است که رو به فراموشی رفته است.
در جلسات آموزشی شرکتکنندگان  4تا
 ۷۵ساله داریم و به همین دلیل میتوانیم
ازمهارتها ،تواناییها و تجربههای همدیگر
اســتفاده کنیــم .اســتفاده از محصوالت
طبیعــی و کارهــای هنــری بــا تکیه بر
توانمندیهایــی که منجر بــه خودباوری
میشود انگیزه خانوادهها را برای شرکت در
دورههای آموزشی بیشتر میکند .تا اکنون
بالغ بر  ۱۰۰برنامه ،نشســت و پاکســازی
محیط ،کاشت درخت و ...با هدف دوستی

با طبیعت انجام شده است .امیدواریم
بتوانیم این برنامههــا را با همراهی
تعــداد بیشــتری از خانوادهها اجرا
کنیم ».جمعآوری فیلترهای سیگار
با همراهــی کودکانکار و خیابان که
تحت پوشــش مؤسســه رویش نهال
هســتند ،بازدید از مزرعه خورشــید،
همکاری با کانون دخانیات و مؤسســه
حامیان طبیعت پاک از دیگر برنامههایی
است که طیب از آنها صحبت میکند.
دوخت کیسههای پارچهای
«تعطیلی کالسها همزمان با همهگیری
ویروس کرونا فرصت بیشتری را در اختیار
ما قرار داد تا بتوانیم به سمت برنامههایی
با هدف کاهش پســماند برویم ».طیب در
ادامه صحبتهایش میگوید« :سعی کردیم
آموزشها را از خانههایمان شــروع کنیم.
حلقــه اول مصرف پالســتیک از خانهها
شروع میشد .با ارائه آموزشهای ساده به
دنبال این هدف بودیم که زنجیره مصرف
بیرویه پالســتیک را قطع کنیم .دوخت
کیسههای پارچهای و در اختیار قرار دادن
این کیسهها به نانوایان یکی از برنامههایی
بود که اجرا کردیم .استفاده مجدد از مواد
دورریختنی مانند ظروف خالی پنیر ،شیر،
مایع ظرفشویی و ...موضوع دیگری بود که
توسط اعضا پیگیری شد .این ظروف خالی
حجم زیادی از زباله را اشــغال میکنند؛
در حالی که با استفاده مجدد ،حجم زباله
کاهش مییابــد و از طرفی میتوانیم آنها
را وارد چرخــه مصرف کنیم .با توجه
بــه جنس مــواد بــه کار رفته در
این ظــروف الزم بود در اینباره
تحقیق شــود تا بدانیم در چه
زمینه میتوانیم از آنها استفاده
کنیم .برای مثال آیا استفاده
مجدد از ظرف شــیر یا پنیر
برای نگهداری مــواد غذایی
مناســب اســت یا نه؟ بعد از
بررسی و مشخص شدن نتیجه
تحقیــق ،اطالعــات را در اختیار
داوطلبان قرار میدهیــم تا آنها به
گروههای هدف آموزش دهند».

حافظ محیطزیستمان باشیم

محیطزیست ســازمان ملل متحد(یونپ) معتقد است هرکدام از
ساکنان زمین میتوانند گامهای مؤثری برای حفاظت از آن بردارند.
با  10کار ســاده که میتوان به راحتی آنها را از خانههای خود شروع
کنیم آشنا شوید:
1ـ سعی کنید یک روز در هفته از رژیم غذایی گیاهی استفاده کنید.
با این کار پس از یک ســال میزان کاهش تولید گازهای گلخانهای
توســط هر نفر با بیرون نیاوردن خــودرو از منزل به مدت یک ماه
برابری میکند.
2ـ بلیت کاغذی را حذف و از بلیت الکترونیکی استفاده کنید.
3ـ لولههای آب دارای نشــتی را تعمیر کنید تا ســاالنه بهصورت
میانگین از هدر رفتن حدود  ۴۰هزار لیترآب در دسترس جلوگیری
شود.
4ـ اگر المپهای کممصرف جایگزین المپهای معمولی شــود ،در
صرفهجویی 75درصدی در مصرف برق مشارکت کردهاید.
5ـ وســایل و ابزارهای الکترونیکی کهنه زباله نیستند .آنها را دور
نیندازید و از قطعات آنها استفاده کنید.
6ـ برای انجام برخی کارها ا ز تردد غیرضروری بهخصوص با وسیله
شخصی خودداری کنید.
7ـ از قمقمه و بطریهای دائمی برای مصرف آب اســتفاده کنید تا
میزان مصرف پالستیک کمتر شود.
8ـ شیشه و آلومینیوم را به مراکز بازیافت تحویل دهید.
9ـ در صورت امکان با استفاده از دوچرخه به محل کار خود بروید.
در ازای هر کیلومتر مســافت ،زمین را از شر  ۲۵۰گرم کربن خالص
میکنید.
10ـ از ظروف یکبار مصرف پالســتیکی استفاده نکنید تا عالوه بر
کاهش مصرف پالســتیک۲۶۰ ،گونه جانوری از خطر مرگ ناشی از
خوردن زبالههای پالستیکی وگیر افتادن در آنها نجات پیدا کنند.
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که با نوک زدن به درخت ،قســمتهای خشکیده و
پوک را پیدا میکند .بعد از عبور طول موج مشخص
شــده از تنــه درخت ،دســتگاه نموداری را رســم
میکنــد که میــزان و عمق خشکســیدگی درخت
را نشــان میدهد .به اینترتیب وضعیت سالمت یا
آسیبدیدگی درختان بررسی میشود».

یادداشت

چنارهاشناسنامهخیابان
ولیعصر(عج)هستند

درخــت چنــار خصوصیــات
فرصت برای پاجوش دهی درختان
منحصربهفردی دارد .چنار تنها درختی
بحث پایــش درختان چنــان از نگهــداری آن
اســت که با پاجوش تکثیر میشــود.
مستقل اســت .بهطوری که رئیس اداره فضای سبز
درخت قانعی اســت .زیرا با 2بار آبیاری
شهرداری منطقه 3میگوید برای نگهداری
در ســال همچنان سرسبز
از درختان چنان پیمانکار جداگانهای
باقی میمانــد .برگ چنار
نزدن به طبیعــت همواره در فرهنگ
فعالیت میکند« :آبیاری ،کوددهی،
تلخ اســت .به همین دلیل
ایرانــی یادآوری شــده .بــا وجود
سمپاشــی ،مراقبــت از خاک و
آفــت نمیزنــد؛ مگر از
پیگیریهای مکــرر ،همچنان در
مســائلی از این دست جزو بحث
طریق مواد شیمیایی .چنار
اصله درخت چنار در
نهر خیابان ولیعصر(عج) آثاری از
نگهداری از درختان چنار مطرح
پربرگ اســت و درســت
منطقه  3به دلیل
فاضالبهای شهری و بیمارستانی
نصراهلل حدادی
میشــود که برعهــده پیمانکار
خشکیدگی رفع خطر
مانند ریههای تنفسی شهر
دیده میشود که سالمت و کیفیت
نویسنده و پژوهشگر
شدهاست.
اســت .در مرحله اول سعی داریم
عمل میکند .چنار با شاخ
تهران قدیم
آب و به دنبال آن ســامت درختان
و برگ گسترده نماد شکر
بــه هر طریقــی از درختــان چنار،
چنار را به خطر میاندازد».
الهی است .برگهای درخت
نگهــداری و آنهــا را حفــظ کنیم .در
چنار شــبیه پنجه دست است که رو به
صورتی که درخت خشک شده باشد در مرحله
اول اصطالحاَ به درخــت یک فرصت میدهیم .زیرا اقلیم کوهپایهای سازگار با درختان چنار
آسمان باز شــده و شکرگزاری میکند.
درخت چنار بــا اقلیم کوهپایهای و هوای خنک
چنار هرچه بلندتر میشود ،سایهگستر و
در بســیاری از موارد درخت خشک است ولی وقتی
از ارتفــاع 5یــا 6متری قطع و رفع خطر میشــود ،سازگار است .با بیشتر شدن میانگین هوای پایتخت
افشانتر میشود.
راحله عبدالحسینی
پهلوی اول در دهه نخســت سلطنت
تنهجوش و پاجوش رشد میکند .در این موارد ریشه در طــول ســال ،درختــان چنار هم کمــاکان به
خود تصمیم گرفــت از کاخ مرمر تا کاخ
و آوندها نتوانســته آبرسانی به پیکره تنومند و قطور برگریزان در تمام طول سال دچار شدند .طلوعی
تهران است و بلندترین خیابان خاورمیانه و چنارهایش .برخی از چنارهایی که  8دهه پیش در
سعدآباد را خیابانکشی کند .از راهآهن تا
درخت را انجام دهند و درخت خشــک شده ،اما با میگوید« :از نظر اقلیمی تهران شهر خشکی است
خیابان ولیعصر(عج)کاشته و شناسنامه این خیابان شد ،با ساختوسازهای بیرویه و آلودگی هوا
چهارراه معزالسلطان راه باریکی بود و از
قطع بخشــی از آن احیا میشــود و پاجوشها رشد و تأثیر آن را بهطور مستقیم در حال درختان چنار
آنجا تا سرپل امیربهادر خیابان اندکی
میکنند ».متأســفانه در برخی موارد ،درختان چنار میبینیم .آلودگی هوا هم که خود همیشــه
و کمآبی دچار خزان شد و تنه خشکیدهاش به یادگار ماند .اما هنوز هم سایه سخاوتمندانهشان
پهنتر میشد و تا کافه شهرداری
خیابان ولیعصر(عج) با این روش هم احیا نشــدند متهم ردیف اول است و بر رشد و شادابی
را بر خیابان ولیعصر(عج) میاندازند و به چهره شــهر زیبایی میبخشــند .حاال که قرار است
یا چهــارراه ولیعصر(عج)
درختان چنار تأثیر نامطلوبی دارد».
پاجوش
از
خبــری
مدتــی
از
بعــد
و
امروزی ادامه داشت .اما بعد
خیابان ولیعصر(عج) بهعنوان میراث فرهنگی ما ثبت جهانی شود و بار هویت را به دوش بکشد،
درختــان چناری که از
پیدا نشــده .طلوعی میگوید« :بعد از
از آن بیابان بود .به همین
درختان چنارش بیش از پیش اهمیت پیدا میکنند و بررسی وضعیت سالمت آنها میشود یکی
بین رفتند با درختان
اصله درخت چنار در خیابان
نمونهبــرداری از درخت خشــکیده و
دلیل هم از اینجا تا سرپل
محدوده
عصر(عج)در
ی
ول
جایگزین
دیگری
چنار
از مهمترین برنامههای پیش رو .در این گزارش سراغ درختان چنار از میدان تجریش تا بزرگراه
تجریش به نام جاده جدید
منطقه  3یعنی از چهارراه
ارسال به کمیســیون ماده  ،7به قطع با توجه به اینکه
شــدند .به این روش
شمیران نام گرفت و قرار
و حذف درخت رأی داده میشود .در
همت رفتیم و از مسئوالن فضای سبز مناطق یک و  3حال درختان چنار را جویا شدیم.
پارک وی تا بزرگراه همت
روت بال میگویند .به
موارد اینچنینی ،ســازمان زیباسازی مسیر آبیاری
شد دو طرف جاده را درخت
وجود دارد.
این معنی کــه به جای
چنــار بکارند .جــاده قدیم
برای پیکرتراشی یا ساخت المانهای درختان چنار
کاشــت نهال ،درختان بالغ
هم همان خیابان شریعتی بود.
مفهومی از درخت خشــکیده
استفاده در محدوده
با خاک اطراف ریشــه به مکان
عکسی از محمود پاکزاد که روزهای
میکند و درخت خشــکیده به پیکره
اول خیابانکشــی را نشــان میدهد
جدید منتقــل میشــوند و به حیات
منطقه بسیار
زیبا تبدیل شدهاست».
شناسایی درختان پوسیده
تأمین عناصر مورد نیاز با
درختان چنار نهال هســتند و قطر آنها
خــود ادامه میدهنــد .رئیــس اداره
وضع
با
بیشــتر
آشــنایی
برای
محلولپاشی
است،
مناسب
به یکبند انگشت میرسد .پهلوی اول
فضای سبز شــهرداری منطقه 3یادآور
درختان خیابان ولیعصر(عج) در آلودگیهای آب جاری در نهر
ن

سازما
نظارت
با
پاشی
محلول
دستور داد تا آب قنواتی که به سعدآباد
بــا توجــه بــه قدمــت خیابــان در خنک کردن
میشــود« :مدیریت جامع برای حفظ
اصله درخت چنار
که
جدولی
طبــق
و
ها
بوســتان
صحبت
پای
3
منطقــه
محدوده
مــیرود بهعنوان حقابه بــرای آبیاری
خشکیده در منطقه
ولیعصر(عج) درختان چنار سالهای درختان و کاهش و نگهــداری از درختان چنــار خیابان
در
شده
ابالغ
پاشــی
ل
محلو
برای
«پــدرام طلوعــی» رئیــس اداره
درختان چنار استفاده شــود .چنارها
 3هنوز رفع خطر
ولیعصر(عج)میتوانــد نتایــج بهتری
فضای ســبز شــهرداری منطقه  3ســال در این شرایط بودهاند و همواره
منطقه انجام میشــود .مســئول
نشدهاست.
طوری کاشته شــده بود که در تابستان
حفظ
روی
دما
در این زمینه داشــته باشد .طوری که
آب از پــای درختــان گذر
گیاهپزشــکی منطقه ادامه میدهد:
مینشــینیم .او میگوید:
خیابان ولیعصر(عج) ســایه میشــد
میکرده .ولی نکته مهم این برگها نقش
نهادهای خدماتــی در حین حفاری به
«محلولپاشــی عناصــر مــورد نیاز را
«برخی درختان چنار در ظاهر
و نمای زیبایی به خیابان میبخشــید.
ریشــه درخت چنار آســیب نرساند».
اســت که کیفیت آب تغییر مهمی دارد
هر تکــه از خیابــان ولیعصر(عج) از
برای درختــان چنار تأمین میکند .عناصری
سالمی دارند اما مثل همان درخت
پایــش درختان کهنســال چنار خیان
سرپل تجریش تا میدان راهآهن زیبایی
کــرده .طلوعــی میگوید:
کــه درخت را به تنشهــای گرمایی مقاوم میکند .چناری که در محدوده منطقه  6ســقوط
ولیعصر(عــج) ما را امیــدوار میکند
خاص خود را داشــت .چنارهای خیابان
«آبی که از ابتدای کاشــت
کودهای اســیدیته که بتواند  PHخاک را تنظیم و کرد ،شــرایط نامناســبی دارند .بررسی و
که ســالیان سال نیز شاهد این سرمایه
ولیعصر(عج) هویت و شناسنامه خیابان
درختــان چنــار ،آنهــا را
جذب عناصر مورد نیاز را بیشتر کند ،نیز به درختان پایش ایــن درختان در دســتور کار قرار
ســیراب میکرده ،از نظر کیفی از جمله زمردین در حاشیه بلندترین خیابان پایتخت باشیم
بود .متأسفانه با ســیمان و سنگفرش
چنار داده میشود ».یک نوبت محلولپاشی درختان دارد ».طلوعی در پاسخ به این پرسش که
پدرام طلوعی
نبود آالیندههای آب بســیار سالمتر و با و به هویت شهرمان افتخار کنیم.
کردن خیابان ولیعصر(عج) ریشههای
چنار انجام شده و اکنون شرایط درختان چنار خوب
پایش درختان از چه طریقی انجام میشود رئیس اداره فضای سبز
درختان چنار آسیب دید و از نفس افتاد.
میگوید« :بهزودی ایــن پایش به مرحله شهرداری منطقه 3
کیفیتتر بوده .آبی که در قســمت غربی
ارزیابی میشود .کنترل درختان از نظر پوسیدگی و
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اصله درخت چنار سبز و
سالم در محدوده منطقه یک
یعنی از میدان تجریش تا
چهارراه پارک وی وجود
دارد

اهمیت پایش سالمت درختان خیابان ولیعصر
در مسیر ثبت جهانی این معبر دو چندان شده است
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از اول خیابان ولیعصر(عج) در میدان تجریش که
به خیابان نگاه میکنی ،درختان چنار دست در گردن
هم بر خیابان ســایه انداختهاند .صدای آب هم از نهر
پای درختان شنیده میشود.
شــیب خیابــان ولیعصر(عــج) ،آلودگــی هوا،
تردد زیــاد وســایل نقلیــه ،ساختمانســازیهای
پــی در پــی و مــوارد دیگر باعث شــده تــا خزان
زودرس ،خشــکیدگی و پوســیدگی ســراغ درختان
چنــار بیایــد؛ چنارهایی کــه تهران با آن شــناخته
میشــد ،حــاال مرتــب پایش میشــوند تا ســرپا
باقی بمانند.

درخت چنار برای اینکه بتواند زنده بماند به
برگریزان چنار در گرمای تابستان
برگریزان دچار میشود .در مجموع شرایط
«نسیم محبت» مســئول گیاهپزشکی
آب وهوایــی در منطقه یــک برای درختان
اداره فضای ســبز منطقه یک با بیان اینکه نسیم محبت
درختــان چنار خیابــان ولیعصر(عج) در مسئول گیاهپزشکی
چنار مساعدتر است و خزان کمتری نسبت
اداره فضای سبز
به دیگر درختــان در خیابان ولیعصر(عج)
محدوده منطقه یــک از وضعیت بهتر آب منطقه یک
را شاهد هســتیم ».او عوامل دیگری را در
و هوایی برخوردارنــد میگوید« :درختان
چنار محدوده منطقه نسبت به دیگر درختان خیابان ایجاد شــرایط مطلوب برای چنار دخیــل میداند و
ولیعصر(عج)وضــع بهتر و ســالمتری دارند .اما این میافزایــد« :با توجه به اینکه مســیر آبیاری درختان
درختان نیز خزان تابستانی را تجربه میکنند و علت چنار در محدوده منطقه بسیار مناسب است ،در خنک
هم باالبودن شــدید دمای هوا در ماههای تیر و مرداد کــردن درختان و کاهش دما روی حفظ برگها نقش
اســت که از آســتانه تحمل درخت چنار فراتر است .مهمی دارد».

سقوطهای احتمالی نیز در دست انجام است .محبت
میگوید« :با توجه به ظاهر درختان ،بررسی هفتگی
انجام میشــود .بعضی مواقع ظاهر درختان ســالم
اســت و پوســیدگی از داخل رخ داده .ممکن است
در اثر عوامل جوی ســقوط کند و منجر به خسارت
شود .به همین دلیل با همکاری سازمان بوستانها،
درختان چنار را اســکن خواهیم کرد .اسکن به این
شکل اســت که دستگاه پوســیدگیهای داخلی را
نشان میدهد .درست مثل بدن انسان که با اسکن،
منشــأ و میزان گســترش بیماری داخلی مشخص
میشــود.درصدد هستیم که با گرفتن اعتبار ،اسکن
تعــدادی از درختان چنار منطقــه را انجام دهیم».
اکنون بررســی روزانه انجام میشود و هیچکدام از
درختان در ظاهر مشکلی ندارند .تعدادی از درختان
خیابان ولیعصر(عج) نیز برای رأی کمیسیون ماده
 7مطرح شــدند تــا رفع خطر شــود« .منتظر رأی
کمیسیون هســتیم تا درختانی که از سالهای قبل
خشکیدگی آنها محرز شده ،رفع خطر شود».

اجرا درمیآید .با اســتفاده از سیستمهای
فراصوتی (اولترا ســوند) وضعیت درختان بررســی
میشــود .روش کار به این صورت اســت که صوت
با طول موج مشــخص وارد تنه درخت میشود .اگر
قســمتهایی از درخت خشکیده یا پوسیده باشد از
شــدت عبور آن طول موج مشخص کام ً
ال مشخص
میشود؛ درست مثلکاری که دارکوب انجام میدهد

خیابان ولیعصر(عج)در جوی روان است
در مجــاورت تردد اتوبوسهای بی.آر.تی اســت .به
این معنا که هر روز آزبســت ناشی از ترمز اتوبوس،
خردههــای الســتیک و ...به آب ســرایت میکند.
متأســفانه بارها و بارها دیدهایم که کاسبان حاشیه
خیابان ولیعصر(عج) زبالهها و خاکروبهها را در نهر
آب میریزند .بهعنوان مثال یک مغازه ترشیفروشی
آب نمــک مازاد را در جوی آب میریزد .یا کاســب
دیگری بــه درخت چنــار جلو در مغــازهاش میخ
میزنــد .نانوا یک نان تازه ،دیگری دســته تی
و کاســب بعدی وســیله دیگری را به
درخت آویزان میکند .از سوی دیگر
نگهــداری درختان چنــار خیابان
ولیعصر(عج)دامنه گستردهتری
هزار درخت چنار سال
دارد و بــه باالبــردن فرهنــگ
 1318در طول خیابان
حفظ محیطزیســت از ســوی
ولیعصر(عج) از میدان
تجریش تا میدان
شــهروندان هم مرتبط است .در
راهآهن کاشته شد.
حالی که حفظ درختان و آســیب
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راهنمای نرخ کرایههای جدید خطوط تاکسیرانی
به وضعیت ناوگان تاکسیرانی تکه سوم
پایتخت به بهانه افزایش نرخ کرایهها نگاهی
انداختهایم

سفر درونشهری
ایمـن
راحله عبدالحسینی

شــیوع بیماری کرونا روی سفرهای درونشــهری هم مانند
بسیاری از مسائل دیگر تأثیر داشت .از جمله اینکه به دلیل رعایت
فاصله اجتماعی تعداد مسافران تاکسی به 3نفر کاهش پیدا کرد و
کرایه تاکسی بین 3مسافر سرشکن شد .حاال مسافران بیشتر از هر
زمان دیگری چشمشان به برچسب کرایههاست .اردیبهشت امسال
نیز با اعالم نرخ جدید کرایه تاکسی همراه بود .با نصب برچسبها
رانندگان و مسافران خود را موظف به اجرای قانون جدید میدانند
و تخلفی صورت نمیگیرد .در این صفحه نگاهی انداختهایم به نرخ
جدید کرایهها و مسیرهایی که ناوگان حملونقل تاکسیرانی منطقه
 3آنها را پوشش میدهد.

با افزایش 35درصدی نرخ کرایه تاکســی ،برچسبهای جدید روی
تاکســیها نصب شــدند تا مســافران و رانندهها طبق آن عمل کنند.
برچســبهای جدید هم نرخ کرایه تاکسی برای 3مسافر را دارد و هم
4مســافر .تغییر تعداد مســافران بین  7یا  10نفر نیز برای نرخ کرایه
ون نیز لحاظ شدهاست .بیشتر تاکسیهای منطقه  3به اپلیکیشنهای
پرداخت آنالین نیز مسافر و راننده را از جابهجایی پول نقد و دردسرهای
پول خــرد بینیاز میکنــد .پرمخاطبترین ایــن برنامهها «فونپی»
و «تومن» اســت که میتوانید در گوشــی هوشــمند خود ،نصب و به
جای پرداخت کرایه تاکسی از طریق اسکناس از این برنامهها استفاده
کنید .البته اگر برای سفرهای درونشهری خودروهای مسافربری را به
تاکسیهای خطی یا گردشی ترجیح بدهید باید کرایه را نقد بپردازید.
زیرا این امکان فقط مخصوص تاکسیهاست .استفاده از تاکسی عالوه
بر امنیت و دیگر مزایایی که دارد ،اگر وسیلهای را در تاکسی جا بگذارید
میتوانید با شــماره  48048تماس بگیرید و وضع آن را جویا شــوید.
به گفته «علی صابری» مســئول ســتاد پیگیری اشیای گمشده واحد
روابطعمومی سازمان تاکسیرانی ،تلفن همراه در صدر اشیای جامانده
در تاکسی قرار دارد و بعد از آن کیف ،مدارک و کلید بیشترین وسایل
جامانده در تاکسی هستند.
 4پایانه تاکسیرانی
سهم منطقه  3از ناوگان تاکسیرانی تهران  4پایانه تاکسیرانی است.
پایانه تاکسیرانی شهید شــیرازی در تقاطع همت و خیابان شریعتی،
پایانه حقانی جنب ایستگاه مترو حقانی ،پایانه ونک واقع در ضلع غربی
میدان ونک و پایانه سیدخندان زیر پل سیدخندان واقع شدهاند .هفته
پیش هم اداره تاکسیرانی منطقه از «علی بوستان افروز» مسئول خط
تاکســی ونک تجریش و خط ونک دانشــگاه شهیدبهشتی و «خسرو
درخشــانفرد» راننده تاکسی در پایانه ونک که هر دو  25سال سابقه
تاکسیرانی دارند بهعنوان راننده برتر و بااخالق قدردانی کرد.

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب
نرخ مصوب سواری نرخ مصوب سواری نرخ مصوب
برای 4نفر(ریال) برای ون 7نفر برای ون 10نفر
برای 3نفر(ریال)

میدان ونک

ده ونک

44000

33000

32000

23000

ابتدای میرداماد

انتهای میرداماد

44000

33000

32000

23000

مترو قلهک

چهارراه پاسداران

47000

35000

40000

28000

مترو میرداماد

انتهای خیابان نلسون ماندال

86000

65000

66000

46000

پایانه ونک

میدان توحید

82000

62000

62000

43000

پایانه ونک

میدان المپیک

ـ

ـ

104000

73000

پایانه ونک

کوی نصر

74000

55000

59000

42000

تقاطع ظفرـ شریعتی

تقاطع ظفرـ مدرس

44000

33000

35000

24000

میدان ونک

ولنجک

112000

84000

93000

65000

میدان ونک

پایانه سیدخندان

66000

50000

52000

36000

پایانه شهید حقانی

کتابخانه ملی

ـ

ـ

59000

42000

میدان ونک

پایانه نوبنیاد

115000

86000

93000

65000

میدان ونک

پایانه مغان

97000

73000

71000

50000

میدان ونک

تجریش

97000

73000

73000

51000

پایانه ونک

میدان جمهوری

90000

67000

69000

48000

میدان ونک

پایانه رسالت

90000

67000

66000

46000

میدان ونک

میرداماد تقاطع شریعتی

66000

50000

ـ

ـ

میدان ونک

پایانه حقانی

54000

40000

42000

29500

پایانه ونک

پایانه کرج

233000

174000

176000

123000

میدان ونک

سهراهگوهردشت

243000

182000

184000

128000

میدان ونک

مهرشهر

243000

182000

184000

128000

میدان مادر

پایانه سیدخندان

48000

36000

42000

30000

پایانه شهید شیرازی

میدان امامخمینی(ره)

104000

78000

ـ

ـ

میدان ونک

میدان هروی

97000

73000

71000

50000

میدان ونک

خیابان شهید عربعلی

66000

50000

ـ

ـ

74000

55000

54000

37000

پایانه سیدخندان

میدان قدس

102000

77000

79000

55000

پایانه سیدخندان

پایانه صنعت

93000

70000

79000

55000

پایانه ونک

پایانه سازمان آب

104000

78000

81000

56000

پایانه ونک

بلوار همیال

90000

67000

71000

50000

میدان ونک

پل مدیریت

75000

56000

ـ

ـ

پایانه ونک

پل ستارخان

86000

65000

62000

43000

پایانه ونک

پایانه شهید نظری

107000

79000

82000

58000

پایانه شهید شیرازی

پایانه سازمان آب

117000

88000

89000

62000

میدان ونک

چهارراه اشراق

136000

102000

100000

70000

پایانه سیدخندان

شیانـ لویزان

82000

62000

ـ

ـ

پایانه سیدخندان

بنیهاشم

48000

36000

ـ

ـ

پایانه سیدخندان

شهید عراقی

44000

33000

ـ

ـ

پایانه ونک

پایانه جنتآباد

102000

77000

82000

58000

پایانه ونک

شهرک اکباتان

115000

86000

96000

67000

میدان ونک

میدان فاطمی

74000

55000

59000

42000

میدان ونک

میدان انقالب اسالمی

97000

73000

79000

55000

چهارراه جهان کودک انتهای خیابان نلسون ماندال

خانه آقای بازیگر

اســتاد عزتاهللانتظامــی در زمان حیاتش
تصمیم گرفت خانــهاش را که روزگاری پاتوق
بازیگــران بود به مــوزهای تبدیل کنــد تا به
مرکزی برای شکوفایی استعدادهای نسل جوان
و عالقهمند به بازیگری تبدیل شــود .امســال
هفتمین سال افتتاح خانه موزه عزتاهللانتظامی
در محله قیطریه است .او در زمان افتتاح موزه،
دســتخطی از خود به یادگارگذاشت که تاریخ
آن به  27اردیبهشت  1393برمیگردد .جمالت
نوشته شده این دستخط که اکنون در موزه به
نمایش گذاشــته شده نشان از خوشحالی آقای
بازیگر از افتتاح موزه دارد.
خانــه مــوزه انتظامی در خیابــان احمدی
قیطریــه قــراردارد .تماشــای عکسهایی از
اســتاد انتظامی از کودکی تــا دوران بازیگری،
مجســمههایی از دورهمی با جمیله شــیخی،
محمدعلی کشــاورز ،علی نصیریان ،جمشــید
مشــایخی و عزتاهللانتظامــی ،نمایش فیلم و
دوربینهای قدیمــی از جذابیتهای این موزه
است.

جایی برای تماشای تاریخ سینمای ایران

عمارت موزه ســینمای ایران قدمتی  200ساله
دارد .نقل شده است که عمارت به دستور محمد شاه
قاجار ساخته شده و ساختمان آن کاخ شکارگاهش
بوده اســت .پــس از آن ،باغ به دوســتعلی خان
معیرالممالک داماد ناصرالدین شــاه رسید .مراسم
عروســی او با عصمتالدوله یکــی از پرهزینهترین
عروســیهای تاریخ ایران لقب گرفــت .باغ میان
مالکان مختلف دســت به دست شــد تا سرانجام
دولــت در ازای بدهی باغ را ضبط کرد و اراضی آن
را متری 2تومان به کارکنان وزارتخانههای دولت با
اقساط  5ســاله فروخت .اما بخش فعلی عمارت به
دستور علیاصغر حکمت ،وزیر معارف سال 1316

شمســی ،خریداری و عمارت آن ،بازسازی و از آن
بهعنوان مدرسه استفاده شد .پس از انقالب اسالمی
این عمارت سال 1358زیر پوشش وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی درآمد و بهعنوان مرکز آموزش
فیلمسازی از آن استفاده شد و سال  1381بهعنوان
موزه ســینما فعالیت خود را شــروع کرد .عمارت
اکنون به موزه سینما اختصاص دارد و عالقهمندان
به تاریخ ســینمای ایران میتوانند با بازدید از این
موزه از گنجینه عکسها ،اســناد ،جوایز ،تجهیزات
قدیمی سینما و ...بازدید کنند.
نشانی :خیابان ولیعصر(عج) ،نرسیده به تجریش
شماره تماس 227050005 :تا 9

به مناسبت روزجهانی موزه تاریخچه
برخی موزههای شمال شهر را بررسی کردهایم

گنجهای شمیران

عمارتی برای موسیقی

محله الهیه شمیران دیدنی کم ندارد .اما برای اهالی
هنر که دســتی برســاز دارند ،موزه موســیقی چندان
هم غریب و ناآشنا نیســت .موزه موسیقی درست کنار
برجهای سر به فلک کشیده و در باغی به مساحت ۳هزار
و ۶۵۰مترمربع آرام گرفتهاســت .عــاوه بر بخشهای
متنــوع و جذاب موزه موســیقی ،دیدن عمارت قدیمی
باشکوه آن جان را صفا میبخشد .ماجرا به سال 1351
برمیگردد .روزگاری که «ســیروس ســمراد» صاحب
کارخانه بود ،بخشــی از باغ نمــازی تجریش را خرید و
قصری هزار و ۴۰۰مترمربعی وسط باغ برای خود ساخت.
اهالی محله الهیه هنوز برای نشانی دادن به کوچه موزه
میگویند ،کوچه نمازی و اینجا را با نام قدیم میشناسند.
عمارت باشکوه موزه و اندرونیاش همان قصری است که
نیم قرن پیش در باغ نمازی ســاخته شد .بعد از انقالب
اسالمی ،بنیاد مســتضعفان این باغ را به شهرداری داد.
ســال  ۱۳۷۲مدیران فرهنگی هم طرح تأســیس موزه
موسیقی را تهیه کردند .افتتاح رسمی و آغاز به کار موزه
سال  ۱۳۸۸انجام شد.
نشانی :میدان تجریش ،خیابان شهید دربندی ،خیابان
موزه ،پالک۹
شماره تماس۲۲۲۳۱۷۰۸ :و ۲۲۶۷۲۷۸۵

راحیل حسینی

باغی که در آن هنر ایرانی
موج میزند

در کوچهپســکوچههای تجریش ،درســت
روبهروی خانه دکتر حســابی ،باغی بزرگ قرار
دارد بــا عمارت زیبا و درختانی کهنســال که
تماشای آن تو را به سالهای دور پرت میکند.
تاریخ ساخت این عمارت قاجاری به سال 1310
و اوایــل دوره پهلوی اول برمیگردد .مالک این
باغ فردی بــود به نام امیراحمدی که به قصاب
لرستان شهرت داشــت .او عمارت میان باغ را
برای پیشکش به همسرش ساخت .امیراحمدی
از نورچشمیهای رضاخان به شمار میرفت اما
ســالها بعد از ترس جانش این باغ و عمارت را
به رضاخان هدیه داد.
بنــای ایــن عمارت ســال  1384توســط
شهرداری ،بازسازی و سال 1386با آمادهسازی
باغمــوزه هنــر ایرانی ،امــکان بازدیــد برای
شــهروندان فراهم شد .در محوطه این باغ زیبا،
ماکتهایی از نمادهای تاریخی ایران به نمایش
گذاشته است.
نشانی :میدان تجریش ،خیابان شهید دربندی
(مقصود بیک) ،خیابان دکتر حسابی
شماره تماس۲۲۶۸۶۰۶۵ :

موزهها از مهمترین مراکز گردشگری در هر شهر به شمار میآیند و بخشی از تاریخ و هویت
را در معرض بازدید عموم قرار میدهند .آشنایی با معماری و هنر خاص هر دوره ،سبک زندگی،
محیط آرام و ســاکت از جذابیتهای یک موزه به شمار میرود و گردشگران را به بازدید از این
مکانهای تاریخی هدایت میکند .شمال شهر تهران موزههای تاریخی بسیاری دارد که مقصد
گردشگران در فصل بهار بود .اما شیوع بیماری کرونا با تعطیلی موزهها همراه شد .به مناسب 28
اردیبهشت و روزجهانی موزهها سری به برخی موزههای تاریخی شمال شهر زدهایم.

یادگار بهشتیان

خانه موزهها بخشی از هویت تهران هستند .عالوه
بر این ،قرار اســت بــا ورود به خانــه موزهها با ابعاد
زندگی شخصی و اجتماعی یکی از بزرگان کشور آشنا
شویم .در خانه موزه شهید بهشتی یادگارهایی از آن
شــهید و یادآوریهایی از روزهای انقالب اسالمی و
شخصیتهای آن دوران را به تماشا مینشینیم .خانه
موزه شهید بهشــتی در محله قلهک2 ،طبقه است.
اندکی بعد از شهادت دکتر بهشتی ،همسر ایشان این
خانه بزرگ و پر از خاطره را تاب نیاورد و خانه فروخته
شد .سال  ۱۳۹۱شهردار وقت پیشنهاد علیرضا بهشتی
را پذیرفت و خانه را که 2بار مالکش عوض شده بود،
خرید و خانه موزه شهید بهشتی تیرماه  ۱۳۹۲افتتاح

شد .شهید بهشتی سکونت در خانهای در خیابان ایران
را ترجیح میداد اما قیمت باالی خانه در خیابان ایران
از طرفی و پیشنهاد یکی از دوستان برای خرید خانه
در محله قلهک باعث شد تا دکتر بهشتی برای خرید
زمین این خانه 600مترمربعی اقدام کند .طراحی خانه
هم طبق پیشنهاد ایشان اندرونی و بیرونی دارد .خانه
تابستان سال  1352ساخته شد .در بازدید از این خانه
موزه ،عالوه بر آشنایی با کتابهای ایشان ،عکسهای
خاطرهانگیزی از زندگی سیاســی و خانوادگی ایشان
روایت از سالهای اول انقالب اسالمی دارد.
نشانی :خیابان ظفر ،کوچه صبر ،خیابان مطهری،
کوچه شهید بهشتی ،شماره ۱۲

تماشاگه زمان

موزه ســاعت یا تماشاگه زمان یکی از خانه موزههای
دیدنی شــمیران در محله زعفرانیه اســت و بنای موزه
سابقه تاریخی 80ساله دارد .با آن گچبری ،کاشیکاری،
گره چینی و مقرنسهای بینظیر یکی از اماکن شاخص
تاریخی اســت که جزو آثار ملی به شمار میرود .در این
موزه ســیر تکامل ابزارهای زمانســنجی از ساعتهای
ابتدایــی تا ســاعتهای مکانیکی امــروزی به نمایش
درآمده است .موزه با فضای سبز اطرافش محوطهای 5
هزارمترمربع دارد .بنای داخل موزه حدود 700مترمربع
و در  2طبقه اســت .موزه زمان ،خانه «حسین خداداد»
صاحب نخستین کارخانه یخ صنعتی تهران ،بزرگترین
کارخانه ریســندگی و بافندگی قزوین و شــرکت برق
الکتروادیسون تهران بود .او برای اینجا که باغ و عمارت
مخروبه قاجاری بود ســالها وقت صرف کرد .جزئیات
گچبریها و نقاشــیها و آینهکاریهای عمارت نشان از
تالش استادکاران دارد .حســین خداداد سال 1356در
این خانه ساکن شــد و فقط یک سال مهمان خانهاش
بود .این خانه اتاقی به نام اصفهان دارد که نقاشیهایش
یادآور میدان نقشجهان است.
نشانی :خیابان ولیعصر(عج) ،خیابان سرلشکر فالحی،
نبش کوچه شهید برزین
شماره تماس ۲۲۴۱۷۳۳۶ :و ۲۲۴۱۷۳۳۷
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متهم ردیف اول شبمردگی برخی محلههای منطقه ،2
تغییر کاربری امالک مسکونی است

شــبهای خاموش
آسمانها
حسن حسنزاده

ن سرو در محله سعادتآباد و خیابانها و شریانهای
حوالی میدان کتاب در محله آســمانها ،خیابا 
اصلی محلههای شهرک غرب ،توحید و ...روزها میزبان جمعیت زیادی است که برای انجام کارهای اداری،
درمانی و ...به منطقه  2مراجعه میکنند .اما این خیابانهای پ ر تردد شبها و پس از تعطیلی مراکز اداری،
تجاری و درمانی در خاموشــی فرو میروند و پدیده «شبمردگی» و پیامدهای ناشی از آن گریبانگیر
ساکنان کوچههای خلوت و کمرفت و آمد میشود .طی سالهای اخیر با گسترش پدیده تغییر کاربری
واحدهای مسکونی به واحدهای اداری ،درمانی و ...و توسعه ساختمانهای اداری در دل بافت مسکونی،
پدیده شبمردگی در برخی محلههای منطقه  2هم زمینهساز کاهش حس امنیت در ساعات خلوت شب
شده شده است .در این گزارش ســراغ چند محله منطقه  2رفتیم و در گفتوگو با شورایاران و اهالی،
پیامدهای معضل تغییر کاربری و پدیده شبمردگی در برخی از محلهها را بررسی کردیم.

روزهــا در میــان ازدحام
میان کتاب ،خیابانهای سرو
و شــهید پاکنــژاد در محله
آســمانها و در برخی معابر
اصلــی و کوچههــای فرعی
محلههای سعادتآباد ،توحید
و شــهرک غرب جای سوزن محمدمهدی نثاری
عضو شورایاری محله
انداختــن نیســت .حضــور
آسمانها
کارمندان و مراجعهکنندگان
بــه مراکــز اداری و فعالیت
شــرکتهای خصوصی ،کلینیکهــا و درمانگاهها و
مطبها در ســاعات اداری زمینهساز ترافیک ،کمبود
جای پارک و ازدحام معابر این محلههاست و شبها هم
که بستر خلوت شدن خیابانها را فراهم میشود .پدیده
شبمردگی اگرچه در محلههای مرکزی شهر بیشتر به
چشم میخورد اما چند سالی است که با سرعت گرفتن
پدیده تغییر کاربری امالک مسکونی به اداری و تجاری،
ب مردگی و پیامدهای آن به برخی محلههای
پای شــ 
منطقه  2هم باز شده است« .محمدمهدی نثاری» عضو
شورایاری محله آسمانها میگوید« :برخی محلههای
منطقه  2به دلیل نزدیکی به بزرگراهها و شــریانهای
اصلی شهر ،مورد توجه ســازمانها ،نهادها ،ادارههای
دولتی و شــرکتهای خصوصی قرار گرفتند و بهویژه
طی یک دهه اخیر به تدریج بر تعداد این ســازمانها
و شــرکتهای تابعه آنها در این محلهها افزوده شــده
اســت .همچنین یکی دیگر از ویژگیهای این محلهها
که زمینه جذب ادارهها و شرکتهای خصوصی را فراهم
کــرده ،قرار گرفتن این محلههــا در خارج از محدوده
ی هواست».
طرحهای ترافیک و کنترل آلودگ 
واحدهای مسکونی ،اداری شدند
برای بررسی دقیقتر پیامدهای پدیده تغییر کاربری
ی سراغ محله آســمانها میرویم؛
واحدهای مســکون 
محلهای در شــمال منطقه  2و در همســایگی محله
ســعاتآباد که طی یک دهه گذشته بیش از پیش با
پیامدهای این معضل دســت به گریبان بوده اســت.
حدود  3دهه پیش باغها و زمینهای بایر فراوان محله
آســمانها مورد توجه ســازمانها ،نهادها و ادارههای
مختلف قرار گرفت .با شکلگیری تعاونیهای مسکن،
زمینه توسعه ساختوساز برجهای مسکونی و افزایش
جمعیت این محله فراهم شد .اما ماجرای توسعه مراکز

اداری در ایــن محله به کمــی بیش از یک دهه پیش
برمیگردد .نثــاری میگوید« :زمینهای بایر محدوده
محله ما که به دالیل مختلف از ساختوساز جا مانده
بود ،برای تعدادی از ســازمانها و نهادها انگیزهای شد
تا ســاختمانهای اداری خود را در دل بافت مسکونی
بنا کنند .بهعنوان مثــل اگرچه تاالر بورس در خیابان
شهرداری و در محدوده محله سعادتآباد به بهرهبرداری
رســید شمار زیادی از شرکتهای تابعه و کارگزاریها
در محلههای همجوار مثل محله آسمانها توسعه پیدا
کردند».
ماجرای رشد تغییر کاربری واحدهای مسکونی به
واحدهای اداری در محله آسمانها به حدود یک دهه
پیش برمیگردد .نثاری ادامه میدهد« :در کوچههای
فرعی خیابان آسمانها و ضلع شرقی بلوار پاکنژاد که
روزگاری بافتی کام ً
ال مســکونی داشت ،اکنون مراکز
اداری و شرکتهای خصوصی در این واحدها مشغول
به فعالیت شدهاند .بهعنوان مثال در کوچه آسمان سوم
شرقی واحدهای مسکونی دیده میشود که به کلینیک
یا شــرکتهای خصوصی تغییر کاربــری دادهاند .این
واحدها بدون تابلو فعالیــت میکنند و مالکان هم به
هوای کمی اجارهبهای بیشتر واحدهای مسکونی را به
آنها اجاره دادهاند .از طرفی ادارهها و شــرکتها هم به
دلیل اجاره ارزانتر این واحدها نسبت به مرکز شهر و
دسترسی به بزرگراههایی مثل یادگار امام(ره) ،چمران و
نیایش جذب خیابانهای محله ما شدهاند».
پرسه سارقان در خیابانهای خلوت
نخســتین و شــاید مهمترین پیامد معضل تغییر
کاربری واحدهای مسکونی به اداری و توسعه سازمانها
و نهادهای اداری و شرکتهای خصوصی در دل بافت
مســکونی ،پدیده شــبمردگی و پیامدهای ناگوار آن
برای ساکنان محله است؛ موضوعی که با افزایش حس
ناامنی شهروندان در شبهای خلوت معابر این محلهها
ت از خودروها ،قاپزنی و ...ارتباط
و افزایش شمار سرق 
مســتقیم دارد .نثاری میگوید« :پس از تعطیلی این
مراکز اداری و شرکتها و خلوت شدن معابر زمینه برای
جوالن ســارقان و بزهکاران فراهم میشود .متأسفانه
اخبار متعددی از ســرقت لوازم خودروها یا کیفقاپی
به گوش ما میرســد که بسیار نگرانکننده است .طی
ســالهای اخیر هرچقدر تغییر کاربریها ،بیشتر و بر
تعداد ادارهها و ســازمانها اضافه شده ،حس ناامنی و

تغییر کاربری علیه هویت محلی

پیامدهای معضل تغییر کاربری در محلههای قدیمیتر بهگونه دیگری به نظر میرسد .اگرچه
در این محلهها هم کمبود جای پارک حاشیههای ،ترافیک و ازدحام روزانه در کنار شبمردگی
و افزایش حس ناامنی گریبانگیر اهالی شــده اما از دست رفتن هویت و حس همبستگی محلی
یک پیامد ناگوار دیگر اســت .عبادی میگوید« :در محله توحید مشــکل کمبود جای پارک
حاشیهای و شلوغی ترافیک روزانه امان ساکنان منازل مسکونی را بریده است .اگر از معضالت
رایج پدیده تغییر کاربری در دیگر محلهها بگذریم ،کاهش حس تعلق خاطر ساکنان به محله و
هویت محلی یکی از پیامدهای معضل تغییر کاربری برای محله توحید اســت .اگرچه در برخی
معابر محله هنوز هویت ســنتی حفظ شده و نماد همبســتگی محلی در ایام خاص سال مثل
عزاداریهای محرم ،شــبهای ماه مبارک رمضان و ...دیده میشود ولی در برخی نقاط به دلیل
تغییر کاربریهای گسترده و کوچ اهالی قدیمی محله ،این همبستگی کمتر شده است .بهعنوان

موارد سرقت در کوچههای
خلوت هم بیشتر شده است.
از طرفی محله آســمانها با
دره فرحزاد که سالهاست
به مأمنی برای افراد بزهکار
تبدیل شــده فاصله زیادی
ندارد .اگرچه نیروی انتظامی مصطفی کاظمیکیا
دبیر شورایاری محله
بارها این دره را از وجود افراد سعادتآباد
بزهکار پاکسازی کرده است
اما همچنان گــذر این افراد
بــه کوچههای خلوت کوچههای محلــه ما میافتد.
بهعنوان مثال در معابر ضلع جنوب خیابان ســرو که
طی سالهای اخیر با معضل تغییر کاربری و توسعه
ساختمانهای اداری روبهرو بوده است ،شاهد پدیده
شبمردگی و سرقت لوازم خودرو هستیم».
در شمال محله آســمانها معضل تغییر کاربری
واحدهای مســکونی به اداری و توسعه سازمانها و
نهادها در دل بافت مسکونی ،پیامد دیگری هم به همراه
داشته است .اکنون پیدا کردن جای پارک حاشیهای
در بسیاری از معابر اصلی و حتی کوچههای فرعی این
محلهها هم به کاری دشوار و زمانبر تبدیل شده است.
در همسایگی محله آسمانها و در خیابانهای اصلی
و فرعی محله سعادتآباد این معضل بیش از پیش به
چشم میخورد« .مصطفی کاظمیکیا» دبیر شورایاری
محله سعادتآباد میگوید« :تغییر کاربری واحدهای
مسکونی به اداری و توسعه ساختمانهای اداری ،جای
پارک حاشــیهای را به معضل جدی محله ما تبدیل
کرده است .بهعنوان مثال اگر ساکنان واحدهای یک
آپارتمان مســکونی  4خودرو داشتند ،حاال با تغییر
کاربری به یک واحــد اداری بر تعداد کارمندان اداره
خودرو در حاشیه خیابان پارک میشود .از طرفی در
محله ما سازمانهای پرمراجعهای مثل تاالر بورس و
شــرکتهای تابعه و کارگزاریها و ...جاذب جمعیت
شناوری هستند که بیش از پیش به این معضل دامن
میزند».
همزمان با معضل تغییر کاربری ،توســعه مراکز
تجــاری و مالها هم به عامــل دیگری برای افزایش
مشــکالت ترافیک و کمبود جای پارک حاشــیهای
در این محلهها دامن زده اســت .نثاری هم میگوید:
«زمینهــای خالــی محلههــای آســمانها زمینه
ساختوساز مالها و مراکز تجاری را هم فراهم کرده

مثال در معابر فرعی خیابانهای بهبودی،
شــادمان و کوثر ســوم تا کوثر اول که به
تدریج اداری و تجاری شدهاند ،همبستگی
و هویت محلی ضعیفتر شــده اســت».
عبــادی از پیامدهــای کاهش حس تعلق
محلی شهروندان میگوید« :اگر همبستگی
و حس تعلق خاطر شــهروندان به محله
تقویت شود ،شهروندانی مسئولیتپذیرتر
خواهیم داشت که در برابر مشکالت محله،
آسیبهای اجتماعی و ...احساس مسئولیت
میکنند .اما متأســفانه یکی از پیامدهای
تغییرکاربری ضعیف شدن حس تعلق خاطر
به محله است».

است .اگرچه این مراکز پارکینگ تأمین میکنند اما
بهعنوان مثال پارکینگ مرکز تجاری بزرگی مثل اپال
رایگان نیست و بســیاری از مشتریان در کوچههای
فرعی محله که آن هم در تسخیر ادارهها و شرکتهای
دیگر است پارک میکنند».
وقتی کلینیکها محل ه را بلعیدند
معضل تغییر کاربریها در محله ســعادتآباد اما
قصه دیگری دارد .در این محله تغییر کاربری واحدها و
ساختمانهای مسکونی به مطبهای خصوصی ،مراکز
درمانی ،ساختمان پزشکان ،آزمایشگاهها ،داروخانهها
و ...عامل اصلی گسترش پدیده شبمردگی ،شلوغی
خیابانهــا و کمبود جای پارک در طول روز اســت.
کاظمیکیا میگوید« :بیمارستانهای مدرس ،عرفان
و ...عالوه بر اینکه روزانه مراجعهکنندگان بسیاری از
نقاط مختلف شهر و کشور دارند ،زمینه توسعه مراکز
درمانی ،کلینیکهــا و مطبهای خصوصی در دیگر
معابر محله را فراهم کردهاند .از طرفی رشد قارچگونه
کلینیکها و مطبهای زیبایی در بیشتر خیابانهای
محله بیش از گذشــته ایــن خیابانها را از جمعیت
ســاکن خالی کرده است .متأســفانه معضل جدی
کمبــود جای پارک نه تنها گریبان اهالی را میگیرد
بلکه شبها و پس از تعطیلی این مراکز ،زمینه را برای
جوالن کیفقاپها و سارقان فراهم میکند».
متهم ردیف اول شبمردگی در توحید
در دیگر محلههای منطقه  2که قدمت بیشــتر و
بافت مســکونی قدیمیتری دارند هم معضل تغییر
کاربری مشکالت فراوانی برای ساکنان به وجود آورده
است .اگر در محلههایی مثل آسمانها و سعادتآباد
پدیده تغییر کاربری به تدریج در کوچههای فرعی در
حال رشد اســت و طی یک دهه گذشته شماری از
واحدهای مسکونی به واحدهای اداری و شرکتهای
خصوصی تغییر کاربری دادهاند ،در محلههایی مثل
توحید که قدمت بیشتری دارند سالها از معضل تغییر
کاربری امالک مســکونی بــه اداری میگذرد .محله
توحید که از ضلع جنــوب به خیابان پ ر تردد آزادی
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منتهی میشود ،از چند دهه
پیش میزبان شمار زیادی از
سازمانها و ادارههای دولتی
و شــرکتهای خصوصــی
بــود و از همــان روزگار هم
معضل تغییرکاربری در این
محله سرعت گرفت .اکنون ساسان عبادی
دبیر شورایاری محله
در بســیاری از کوچههــای توحید
فرعی خیابانهای ستارخان،
شادمان و بهویژه معابر فرعی
خیابانهای منتهی بــه خیابــان آزادی ،واحدهای
مســکونی و اداری گاهــی در یــک آپارتمــان قرار
گرفتهاند .به گفته شــورایاران ،در برخی معابر تعداد
واحدهای اداری که تابلو ندارند آنقدر زیاد شده است
که پیدا کردن واحدهای مسکونی کار دشوارتری به
نظر میرسد« .ساسان عبادی» دبیر شورایاری محله
توحید میگوید« :از حــدود  3دهه پیش تا امروز با
اســتقرار ســازمان حج و زیارت ،وزارت کار و تأمین
اجتماعی ،سازمان ملی نخبگان و جهاد کشاورزی در
معابر اصلی محله و توسعه دفاتر و ادارههای تابعه آنها
در کوچههــای فرعی ،به تدریج پدیده تغییر کاربری
در محلهها ظهــور پیدا کرد .اکنــون در کوچههای
آرمان ،الهام ،فرحزادی و بسیاری از کوچههای فرعی
خیابانهای بهبودی ،ستارخان و شادمان ،واحدهای
مســکونی به واحدهای اداری تغییرکاربری دادهاند؛
واحدهای اداری که تابلو ندارند و شناسایی آنها برای
ی دشوار است .در محله مجتمعهایی داریم
شــهردار 
که بیش از نیمی از واحدهای آن از مسکونی به اداری
تغییر کاربری دادهاند .همین مسئله به گسترش پدیده
شبمردگی در محله و کاهش حس امنیت شهروندان
هم دامن زده است».

مدیریت شهری
ب مردگی
علیه ش 
اگرچه پدیده شــبمردگی در نتیجه
تغییرکاربــری واحدهــای مســکونی به
اداری در محلههایــی مثــل توحیــد
سالهاست گریبانگیر ساکنان شده و در
محلههایی مثل آســمانها
و ســعادتآباد در حال رشد
اســت اما مدیریت شــهری
با بــه کارگیری راهکارهایی
میتواند با این پدیده ،مقابله
و امنیت ساکنان این محلهها
مهدی حقی
را در شــبهای خلــوت و
کارشناس امور شهری
تاریک تضمین کند« .مهدی
حقــی» کارشــناس امــور
شــهری از پیامدهای پدیده شبمردگی
و راهکارهــای مقابله با آن میگوید« :در
محلههایی که از گذشــته بافت مسکونی
متراکمی داشــتند ،پدیده تغییر کاربری
واحدهای مســکونی به اداری یا توســعه
ادارهها و نهادها و سازمانها در دل بافت
مســکونی متهم ردیف اول شــکلگیری
پدیده شبمردگی و پیامدهای آن است.
در این محلههــا ازدحام و ترافیک روزانه
به دلیل افزایش شــمار جمعیت شناور،
بیشتر میشود و شبها به دلیل تعطیلی
مراکز اداری شبمردگی سراغ کوچهها و
معابر این محلهها میآید .بنابراین پدیده
شــبمردگی در مناطق و محلههایی به
معضلی جدی تبدیل میشــود که بافت
مســکونی و اداری در هــم تنیده شــده
و تعداد زیــادی از واحدهای مســکونی
بــه اداری تغییــر کاربری داده باشــند.
با وجــود این برای مقابله بــا این پدیده
راهکارهای بســیاری وجــود دارد .اصل
اساسی در کاهش پیامدهای شبمردگی،
افزایش انگیزه حضور شــهروندان پس از
ساعاتکاری ادارهها در این محلهها است.
اگر خاموشی و خلوتی معابر این محلهها
زمینه افزایش بزه و ناهنجاریها را بیشتر
میکند ،باید زمینه حضور شــهروندان و
افزایش تردد شــبانه آنهــا در این معابر
فراهم شــود .مدیریت شهری میتواند با
برنامههــای کوتاه مدتی مانند نورپردازی
معابــر ،جلوگیری از صــدور مجوز تغییر
کاربری مســکونی به اداری و هماهنگی
با نیروی انتظامی بــرای تأمین امنیت با
این پدیده مقابله کند .همچنین توســعه
کافهها و رستورانهای شبانه و گسترش
مراکر تفریحی و گردشــگری که جاذب
شــهروندان در ســاعات پس از تعطیلی
ادارههاســت از راهکارهــای اساســی و
ریشــهای برای حل این معضل به شمار
میرود».
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پاسخ به یک گزارش

پیرو درج مطلبی در مورد انجمن معتادان گمنام در همشهری محله
پهنه شمالی در مورخه  4اردیبهشت ماه  1400و صفحه  11برآن شدم
تا فرصت را غنیمت شــمرده و از طریق ارائــه این متن هر چند کوتاه
بتوانیم با معرفی صحیح انجمن معتادان گمنام شــفافیت الزم را برای
خوانندگان محترم ایجاد نموده تا شاید از این طریق بتوانیم رسالت خود
را به کمک این نشــریه خوشنام به معتادان در عذاب از اعتیاد فعال به
انجام برسانیم و بگوییم ما معتادان گمنام راه تازهای پیدا کردهایم که هر
معتادی میتواند وسوسه و میل شدید به مصرف موادمخدر را از دست
بدهد و راه تازهای برای زندگی بیابد .عضویت در انجمن معتادان گمنام
کام ً
ال رایگان بــوده و نیاز به پرداخت هیچ هزینهای برای حق عضویت
وجود ندارد .ما به مقدار و نوع مصرف موادمخدر معتادان توجهی نداشته
و شغل و جایگاه اجتماعی اعضا را مد نظر قرار نداده و تمام تمرکز خود را
در عین رعایت مساوات و برابری بر روی کمک به افرادی که فکر میکنند
با مصرف موادمخدرمشکل دارند معطوف میداریم .معتادان گمنام هیچ
وعدهای جز رهایی از اعتیاد فعال و از بین رفتن وسوســه و میل شدید
مصرف به اعضا خود نمیدهند ،حفظ گمنامی اعضا جهت حفظ ایمنی
شــخصی آنها فارغ از زندگی و جایگاه اجتماعیشان برای ما ارزش واال
دارد .بنابراین انجمن معتادان گمنام از هیچ تصویری از اعضای خود در
سطح مطبوعات و رسانهها استفاده نمینمایند و گمنامی شخصی اعضا
را رعایت میکند .هرگز در رسانهها خودرا معرفی نمیکنیم بلکه از این
فرصت برای معرفی انجمن معتادان گمنام بهرهمیگیریم .معتادان گمنام

15

هوای کوهپایهای و
تنوعگونههای گیاهی،
زیستگاهی مناسب در
شمال شهر برای پرندگان
فراهم آورده است

حفظ گمنامی اعضا ارزش واال دارد
خدمت سردبیر محترم همشهری محله و همکاران ارجمندتان
با سالم و عرض خسته نباشید
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پرندگان
سعدآباد

به شماره ثبت  21065دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور میباشد و از
آنجا که رعایت قوانین و ضوابط اجتماعی را جزء ارزشهای واالی خود
میدانــد تمام تالش خود را به کار میبندد بهعنوان یک انجمن جامعه
محور از خوشــنامی خود مراقبت نمایــد .بنابراین با توجه به بحران به
وجودآمده کرونا در سطح کشور با هماهنگی دستگاههای مربوطه تمامی
گروههای خود در سراسر کشور که مسئولیت برگزاری جلسات بهبودی و
رساندن پیام را به عهده دارند تعطیل کرده و در برخی موارد هماهنگ با
ستادهای کرونای استانی با رعایت پروتکلهای بهداشتی اقدام به فعالیت
مینماید .این انجمن هیچگونه گروه رسمی تحت عنوان معتادان گمنام
در فضای مجازی ندارد ولی ممکن است برخی از اعضا بهصورت شخصی
از امکان تکنولوژی ارتباطات در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار
نموده و به همدیگر کمک کنند.
با تشــکراز ســردبیر محترم و مجموعه تحت مدیریت ایشان که
همیشــه منابع و امکانات خود را با روحیــه خیرخواهانه در اختیار ما
قرار داده اســت .شاید بتوانیم بدین وســیله اسباب نجات معتادان از
اعتیادفعال را فراهم نماییم و در راستای داشتن جامعهای پاک و عاری
از اعتیاد گام برداریم .ضمناً روشهای رسمی ارتباط با انجمن معتادان
گمنام اینگونه است:
1ـ دفتر مرکزی انجمن معتادان گمنام :خیابان مطهری ،روبهروی
خیابان یوسفیان ،ساختمان محیا ،پالک  ،53طبقه  ،4واحد 4ـ تلفن
گویا 02141539
2ـ سایت انجمن معتادان گمنام  iran. orgـwww.na

شهره کیانوش راد

اقلیــم کوهپایهای ،جاری شــدن
رودخانه پــرآب دربنــد در محوطه
ســعدآباد ،پوشــش گیاهــی غنی و
درختان بلندقامت در مجموعه سعدآباد
زیستگاه امنی را برایگونههای متنوع
پرندگان فراهم کرده اســت« .معصومه
رضوان فر» مســئول مرکــز مطالعات
باغموزه سعدآباد میگوید« :در مجموعه

پری شاهرخ
 24سانتیمتر طول دارد .خجالتی و هم اندازه توکاست .هنگام مهاجرت بیشتر از آنکه دیده شود صدایش شنیده میشود .در پرواز ،دم نسبتا ً کوتاه به نظر آمده و شبیه
دارکوبها پروازش اندکی موجی شکل است که بر اثر کج گردن آرام بالها حالت پروازش تغییر میکند .روی شاخهها و معموال ً روی نوک درخت مینشیند و میان شاخ و
برگها پنهان میشود .این پرنده درخت زی است و در بوستانها ،جنگلهای با درختان پهن برگ ،میوهزارهای کهن و سواحل رودخانهها به سر میبرد و به ندرت در فضای باز
دیده میشود و البهالی شاخههای افقی درختان بهصورت آویزان آشیانه میسازد .در ایران تابستانها فراوان است و بهصورت مهاجر عبوری در همه جا دیده میشود.

سعدآباد 55گونه پرنده شناسایی شده
که در پوشــش جنگلی و قسمتهایی

روابطعمومی انجمن معتادان گمنام

که درههای پر آب و نهرها جاری است،
النهگذاری و زادآوری دارند .شــرایط
اســتثنایی این مجموعه باعث میشد
تا در فصول مختلــف پرندگان مهاجر
بسیاری به سمت سعدآباد پرواز کنند».
به گفته رضوانفر ،پرندگان سعدآباد به
 3بخش بومی ،مهاجر و عبوری تقسیم
منبع :مرکز مطالعات باغ موزه سعد آباد

میشــوند .مرکز مطالعات باغموزه از
ســال  1392فعالیت خــود را با هدف
انجام پژوهشهای علمی و مطالعه تنوع
زیستی در مجموعه سعدآباد شروع کرد
و همزمان پژوهش و عکاســی پرندهها
توسط «قاسم چابک» انجام شد.

سارگپه جنگلی
 50تا  57سانتیمتر طول بدنش و رنگ پر و بال در این پرنده خیلی متنوع است.
سطح پشتی آن قهوهای پررنگ و سرش خاکستری است .سطح شکمی پر از نقوش
دالبری قهوهای پررنگ و گاهی کامال ً قهوهای یکدست است .از الرو زنبورها و گاهی
موش ،پرندگان کوچک و تخم پرندگان تغذیه میکند .این پرنده اغلب در حاشیه
جنگلها یا نواحی باز وسط جنگلها بهخصوص درختان برگریز به سر میبرد .در
ایران اغلب بهصورت مهاجر عبوری در شمال و غرب ایران به وفور دیده میشود.

دم جنبانک ابلق
 18سانتیمتر طول دارد و به واسطه پر و بال سیاه و سفیدش به آسانی از سایر دم جنبانکها متمایز
میشود .دم جنبانک ابلق در مناطق باز ،اغلب نزدیک جوامع انسانی ،شهرها و بوستانها و کشتزارهای آبیاری
شده و کنار رودها به سر میبرد و در سوراخ دیوارها ،پلها و دیواره ساحلی رودخانهها تولید مثل میکند.
در ایران بومی و فراوان است و تعداد فراوانی نیز بهصورت مهاجر ،زمستانی به ایران وارد میشوند.

پیغوی کوچک
پرنده ماده  33سانتیمتر و پرنده نر  29سانتیمتر طول دارد .پرنده نر شبیه
قرقی است؛ با این تفاوت که دمش کوتاهتر و انتهای آن گردتر است .این پرنده
2نژاد دارد که درنژاد ایرانی ،پرنده نر دارای روتنه خاکستری کمرنگ با انتهای
بالهای تیره و زیر تنه سفید کرمی است .این پرنده در بیابانها و شیبهای
درختدار و مناطق جنگلی که درختهای پراکندهای دارد به سر میبرد و روی
درختان آشیانه میسازد .در ایران بهصورت مهاجر تابستانی ،درشمال و شمال
شرقی و در زمستان در جنوبشرقی و جزیره قشم نیز دیده میشود.

دلیجه کوچک
 28تا  33سانتیمتر ،طول و شباهت بسیار با دلیجه دارد .اما اندکی کوچکتر و الغرتر است و بالهایش اندکی
باریکتر و کوچکتر با رنگ روشنتر و بال زدنهای سریعتر است .این پرنده معموال ً از حشرات در حال پرواز تغذیه
میکند .دلیجه در باغهای قدیمی و درههای سنگی به سر میبرد و بهصورت گروهی در سوراخهای دیوارها و شکاف
صخرهها ،همراه با کبوترها و گنجشکها آشیانهسازی و تولید مثل میکند .در ایران خصوصا ً تابستانها فراوان است.
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صاحب امتیاز :مؤسسه همشهری
مدیر مسئول :نیلوفر قدیری
ی علیپور
سردبیر :مهد 

مدیر هنری :کامران مهرزاده
صفحهآرایی :محمدرضا محمدیتاش /علی حسنی  /میالد رفاقتی
فائزه توکلی
حروفچینی و تصحیح :منیژه خسروآبادی /اعظم آجوربندیان /فهیمه شیرازی

تحریریه :شهره کیانوشراد
مرضیه موسوی /راحله عبدالحسینی
سحر رمضانعلیپور /حسن حسنزاده

نشانی :خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک 14کد پستی 196665338 :صندوق پستی 19666-45956 :تلفن 23023100:دورنگار23023488:

هویت
پیشخوان
کافه کتاب

از الهیه تار دروازه غار

اگرچه شهر تهران و محلههای امروز شمیران با
توســعه ساختوسازها کمتر نشــانی از روزگار
گذشــته خود ،بناها ،اماکن و اتفاقات تاریخ معاصر را
حفظ کردهاند اما آشــنایی با قصههــا و روایتهای
مستند از تاریخ معاصر تهران در فهرست عالقهمندی
بســیاری از تهرانیها قرار دارد .کتــاب «از الهیه تا
دروازه غار» نوشته داریوش شهبازی ،تهرانشناس و
نویسنده یکی از آثار ارزشــمند مکتوب است که به
مطالعه و بررســی تاریخ تهران میپردازد؛ کنکاشی
دقیق و موشــکافانه درباره اماکن ،اشخاص و اتفاقات
تهــران معاصر با تکیه بــر محله دروازه غــار امروز.
شهبازی در بخشی از این کتاب آورده است« :با طلوع
مشــروطیت در ایران به سال  1324قمری ،جوش و
خروشی عجیب در زمینه ادبیات و فرهنگ به وجود
آمد و تئاتر مانند هر شــعبه دیگری از شعب ادبی و
ذوقی از ایــن تحول عظیم بهرهمند شــد .جماعات
هنرپیشــگان و تئاترهــای
متعددی در این دوره پدید
آمد .نخســتین اینها تئاتر
فرهنگ بــود که در عمارت
مســعودیه نمایش میداد.
یعنی بنایی بود که به اسم
مســعود میرزا ظلالسلطان
معــروف بــود (در میدان
بهارســتان) و بعدها شــد
وزارت فرهنگ».

حسن حسنزاده

پرسه در خاطرات کوچه «باغکاج» طرشت
فقط چند دقیقه قدم زدن در کوچههای طرشت ،رهگذران را با درختان سرسبز و باغهای
به جا مانده از روزگار گذشته این محله روبهرو میکند .اگرچه در چند دهه اخیر با توسعه شهر
و رونق گرفتن ساختوسازها بســیاری از باغهای بزرگ طرشت جای خود را به آپارتمانها
و خانههای نوســاز قد و نیم قد دادهاند اما هنوز هم میشود در کوچههای طرشت قدم زد و
موسیقی نوازش باد روی برگ درختان را گوش کرد .در دل کوچههای تو در توی محله هنوز
هم برخی از کوچهها همان نامهای قدیمی و هویتآبادی سرســبز طرشت را حفظ کردهاند.
چنــد کوچه و خیابان پایینتر از باغ خیابان لطفعلیخانی که حاال دیگر نشــانی از آن باقی
نمانده به کوچه «باغکاج» میرسیم .روی تابلوی شهرداری نام باغکاج به چشم میخورد و پیر
و جوان محله نام این کوچه قدیمی را شنیدهاند .دیوار کاهگلی دور باغ فرو ریخته اما هنوز هم
کاجها و درختان باقیمانده از باغ قدیمی این کوچه ،هویت تاریخی آن را حفظ کردهاند« .علی
عابدینی» یکی از اهالی قدیمی محله درباره نامگذاری این کوچه در طرشــت میگوید« :در
طرشت باغهای فراوانی وجود داشت .اما نام این کوچه را خود اهالی کوچه باغکاج گذاشتند.
کاجهای برافراشته که اکنون کمتر نشانی از آن باقی مانده و درختان توت ،خرمالو و گردو آن
زبانزد بود .حاال بسیاری از درختان از بین رفتهاند ولی وقتی نا م کوچ ه باغکاج به گوش اهالی
میرســد ،دوباره خاطرهآبادی سرسبز طرشت زنده میشــود ».در دهههای گذشته باغهای
طرشت با آب  5قنات آبیاری میشد که امروز دیگر  3قنات آن خشک شده و مسیر  2قنات
باقیمانده هم تغییر کرده و به این محله نمیرسد .با وجود این هنوز هم اهالی هوای درختان
کوچه باغکاج یا دیگر باغهای طرشت را دارند تا هویت این محله حفظ شود.

بیماران کرونا پس از ترخیص
بخوانند

داروهای تجویــزی را بهطور منظم در زمانهای
ذکر شــده در نســخه مصرف کنید .داروها را تا
پایان دوره درمان قطع نکنید.
در صورتی که سرفه شــما بدتر شد ،مجدد تب
کردید یا تنگی نفس پیــدا کردید ،بالفاصله به
مرکز درمانی مراجعه کنید.
در اتاق مجزا از ســایر اعضای خانواده استراحت
کنید .اتاق شــما باید یک پنجــره و یک در باز
داشتهباشد تا تهویه هوا به درستی انجام شود.
فقــط برای موارد ضروری از اتاق خارج شــوید.
محلهایی مثل آشپزخانه ،حمام یا دستشویی که
شــما و سایر اعضای خانواده بهطور مشترک استفاده
میکنید تهویه مناسبی داشته باشد.
اگر امکان خوابیدن در یک اتاق مجزا را ندارید و
منزل شــما فقط یک اتاق دارد ،از دیگر اعضای
خانواده ،یکمتر فاصله بگیرید.
تعداد افرادی که از شــما مراقبت میکنند باید
محدود باشند .ترجیحاً فقط یک نفر که بیماری
زمینهای ندارد.
کســی اجازه عیادت از شما را ندارد تا زمانی که
کام ً
ال بهبود یابید و هیچ عالمتی نداشتهباشــید.
این روند حدود  14روز طول میکشد.
سطوح و وسایل خود را مرتب ضدعفونی کنید.

برنامههایمجموعهفرهنگی
سعدآباد در هفته میراث
فرهنگی

مجموعــه فرهنگــی ســعدآباد به
مناســبت روز جهانــی مــوزه و هفته
میراث فرهنگی ،نمایشگاههای فرهنگی
با محوریت شــاهنامه فردوسی ،معرفی
آثار اســتاد تامســون ،ســفر به قطب
جنوب ،معرفی تابلوهای قرآنی با عنوان
«اهمیت آب» ،سوزندوزی بلوچ ،ماکت
خودروهای کالسیک ،ظروف و نشانهای
دوره قاجارتا پهلوی را بهصورت مجازی
برگزار میکند.
در بخــش نشســتهای علمــی و
تخصصی به بررســی آثار هنرمند نامی
ســالوادور دالی ،شــاهنامه فردوسی و
روششناسی تاریخنگاری معاصر پرداخته
میشــود .دانشــگاهیان ،دانشجویان و
عالقهمنــدان بــه مباحــث فرهنگی و
تاریخــی میتواننــد بهصــورت آنالین
از این نشســتها اســتفاده کنند .برای
عالقهمنــدان به هنر عکس و عکاســی،
نمایشــگاه عکس ســعدآباد با مضمون
ســعدآباد به روایــت تصویر و همچنین
تصاویری از بیمارستان مسیح دانشوری
در دهــه 1320خورشــیدی بهصورت
مجازی به نمایش گذاشته شده است.

آثار نقاشان روی دیوار
نگارخانه نقش جهان

راهنما

انجمــن متخصصان داروســازی بالینی و بخش
مراقبتهای دارویی بیمارستان مسیح دانشوری
برای بیماران مبتال به کووید  19که سالمت خود را
بازیافته و از بیمارستان ترخیص شدهاند نکاتی را
ضروری میدانند.

خبر فرهنگی

بازار

نوبرانههای شمیران
در شــمیران به دلیــل آب وهوای خوش و وجود قناتهای پــرآب و زاللش ،نوبرانههای
خوشمزهای به عمل میآید .این نوبرانهها در فصل بهار برای مردم بسیار هیجانانگیز و جذاب
بود .نوبرانههایی که با چاقاله بادام و گردو ،آغاز و به میوههای تابســتانی ختم میشد .فروش
نوبرانهها هم راه و رسم داشت و حرفهای به حساب میآمد .فروشنده دورهگرد ،نوبرانه اعم از
چاقاله بادام یا میوههای
نوبر فصل داغ تابســتان
را در ســینی مســی
بزرگی که دور آن کنگره
داشــت و مجمع نامیده
میشــد ،میریخــت.
وســط مجمع نیز چراغ
زنبوری میگذاشتند تا با
تاریک شدن هوا باز هم
بتوانند نوبرانه بفروشند.
فروشنده حتماً دستمالی
دور گردنش داشت که با
تــکان دادن آن در هوا و
خواندن اشــعار تبلیغ و مشتری جلب میکرد .معموالً فروشندگان نوبرانه ،سرپل تجریش یا
در محلههای دیگر شمیران که رفتوآمد آسانتری برای تهرانیها داشت ،میایستادند .شعر
گردوفروش که یکی از معروفترین اشعار برای فروختن گردوی نوبرانه است در دستگاه بیات
تهرانی خوانده شد« :پوست کنده و بیدردســر آوردم/گردوی تازه نقلتر آوردم/گردوی من
گردوی نوبرونه اس/از بس که گنده اس قد هندونه اس/آباد شــه شمرونی الهی باغت/هرچی
گرون شه باز میام سراغت».

نگارخانــه نقشجهــان  20تــا 3 0
اردیبهشت نمایشــگاهی از آثار منتخب
نقاشــان را بــه نمایش میگــذارد .این
نمایشــگاه آثار نقاشــی رنــگ روغن و
اکریلیــک هنرمندانی از جملــه یرواند
نهاپتیان ،نهاپت نهاپتیان ،منوچهر صرام،
نوری ،صفوراً اسعدیان ،فرامرز مختارپور،
و تابلوخطهایی از مرحوم فضایلی امینی
را به نمایش گذاشته است.
برای بازدید از این نمایشگاه میتوانید
تا آخر اردیبهشــت به نیــاوران ،خیابان
باهنر ،کوچه همایونفــر ،کوچه قادری،
کوچه حافظ ،خیابان محمودی  ،2پالک
 9مراجعه کنید .این نمایشــگاه هر روز
ســاعت  16تا  19با رعایت پروتکلهای
بهداشتی میزبان بازدیدکنندگان است.

تولید قطعه موسیقی  ۳زبانه
«قدس ضربان قلب ماست»

فرهنگســرای رســانه با مشــارکت
رایزنــی فرهنگــی جمهوری اســامی
ایران در ســوریه یک قطعه موسیقایی
با عنوان «قدس ضربان قلب ماســت»
به 3زبان فارســی ،عربی و انگلیســی
تولیــد کرده اســت .در این موســیقی
3زبانــه ،مظلومیت مردم فلســطین و
دشــمنی رژیم صهونیستی به شیوهای
هنرمندانه بیان شــده است .آهنگساز و
خواننده این قطعه امیرحسین سمیعی،
خواننده بخش عربی عبدالرضا هدایتی
و خواننده و ترانه بخش انگلیسی وهاب
ابراهیمی هستند.

