
در روز روابط عمومی سراغ مدیران روابط عمومی شهرداری های 
مناطق پهنه مرکزی پایتخت رفته ایم
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58 پروژه کوچک مقیاس محلی 
در نواحی سه گانه منطقه 10، 
برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان 
و همچنین توســعه سرانه های مورد 
نیــاز، تــا پایان ســال جــاري به 
بهره برداری می رسد.  شهردار منطقه 
10 با اعالم این خبر افزود: »حداکثر 
رضایت شــهروندان، جلب مشارکت 
اهالی محل با حداقل هزینه در ارتقای 
کیفیــت زندگــی و افزایــش تعلق 

محله ای از خصوصیات بارز پروژه های خردمقیاس در سال گذشته بود. در 
سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد کارگروه توسعه محله ها با مشارکت 
دبیران و اعضای شــورایاری و مدیران دفاتر توســعه محلی، ۳4 پروژه با 
اعتبــاری بالغ بر ۳0 میلیارد ریال تعریف و اجرا شــد.« به گفته »مجید 
رباطی«، در این برنامه 11 پروژه به پایان رســیده و 2۳ پروژه با پیشرفت 
فیزیکــی 80 درصدی در مرحله نهایی قرار دارد. شــهردار منطقه 10 در 

بخشی از سخنان خود محله محوری و 
اســتفاده از ظرفیت مشــارکت های 
مردمی، شناسایی مسائل و نیازها با 
اســتفاده از نظر اهالی و شورایاری و 
همچنین اولویت دهی به مشــکالت 
مهم تریــن  از  را  محــل  ســاکنان 
عنوان  پروژه ها  این گونه  رویکردهای 
کرد و ادامه داد: »بر همین اساس، در 
سال جاری 58 پروژه با اعتباری بالغ 
بــر 80 میلیــارد تومــان در زمینه 
بهســازی و ســاماندهی، احداث و تجهیز مراکــز و کاربری های خدمات 
محله ای تدارک دیده شــده است.«. رباطی در ادامه اضافه کرد: »بهسازی 
محیطی، مناسب ســازی، آرام سازی و ایمن ســازی معابر، احداث مسیر 
دوچرخه، بازگشایی معابر، احداث، مناسب سازی و ساماندهی پیاده روها، 
ســاماندهی و بهســازی میدان ها، ســاماندهی فضاهای بی دفاع شهری 

برشمرد.«

تیتر یک

اجرای ۵۸ پروژه کوچک مقیاس در منطقه 10

اهالي قلمستان دیوارهای محله را نقاشي كردند 
نقاشی دیواری کوچه برزگر، در ادامه اجرای طرح »کوچه دوستی«، توسط ساکنان هنرمند 
و خالق محله قلمستان انجام شد. شهردار منطقه 11 در این باره گفت: »طرح کوچه دوستی 
با ترســیم ایده های خالقانه بانوان و دختران محله قلمستان بر دیوارهای  کوچه برزگر اجرا 
شد.« »نصراله آبادیان« افزود: »بسترسازی برای اجرای طرح کوچه دوستی با رویکرد ارتقای 
مشارکت شهروندان، ارتقای حس تعلق محله ای و هویت بخشی به محله های قدیمی از طریق 
تلفیق هنر و خالقیت، از نیمه دوم سال گذشته شروع شده است. در این مسیر فراخوان طرح 
به صورت گسترده در منطقه و شبکه های اجتماعی منتشر شد و ایده های برگزیده برای اجرا 

و پیاده سازی وارد فاز اجرایی شدند.«

شست وشوی مخازن زباله در شهرک والفجر 
شــهردار ناحیه 6 منطقه 6 از شست وشو و ضدعفونی 
همه مخازن جمع آوری زباله  تر و خشک که در طرح کاپ 
در اختیار منازل مســکونی در شهرک والفجر قرار گرفته، 
خبر داد. »امیرابوالفضل غالمی« گفت: »با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و اقدامات پیشــگیرانه در این زمینه، اداره 
خدمات شهری این ناحیه برنامه منظمی برای شست وشوی 
۳60 مخزن جمع آوری زباله  تر و خشک و همچنین کاور 
کردن مخازن پســماند  تر و خشک در شهرک والفجر را 
که در طرح کاپ مورد اســتفاده قرار می گیرد، در دستور 
کار قرار داد.« شــهردار ناحیه 6 ادامه داد: »شست وشــو با اســتفاده از دستگاه واترجت و مواد 
ضدعفونی کننده و کمک پاکبانان تالشــگر و مراجعه حضوری آنها به صورت پالک به پالک در 

محدوده شهرک والفجر و با نظارت مستقیم رئیس خدمات شهری ناحیه انجام شد.« 

چهره
»رضا حسن خانی«

 هنرمند خالق محله شیخ هادی:
بدون پول 

كاردستي درست كنید

یادداشت

  لزوم دستیابی 
به تفاهم مشترک

رســانه و روابط عمومی به رغم تفاوت هایی 
که در مضمون و فرم دارند، اما از تاریخچه کم 
و بیش مشــابهی برخوردارند و این دو نهاد را 
برآمده از رنســانس و انقالب صنعتی و بالطبع 
توسعه شهرنشینی معرفی می کنند. به صورت 
کلی، روابط عمومی بــرای انعکاس تحوالت و 
اطالع رسانی و همچنین ارتباط با مخاطب به 
ابزار هایی نیاز دارد که نافذ ترین و مهم ترین آن 

رسانه است. 
از سوی دیگر، رسانه هم برای ارتباط مؤثر 
و کارآمــد با جامعه مخاطب خود به محتوایی 
نیاز دارد که بخــش عمده ای از جذاب ترین و 
راهبردی تریــن آن را روابط عمومی هــا تولید 
می کنند. به یک معنا، دیالکتیک تولید و توزیع 
را می توان صورت و نمایی از ارتباط استراتژیک 

رسانه و روابط عمومی تلقی کرد. 
  به نظر من، ایــن میان، از مهم ترین عللی 
که ارتباط رسانه و روابط عمومی را دستخوش 
نوعــی ناهماهنگی و حتی فراتــر از آن دچار 
تعــارض کارکــردی می کند، این اســت که 
روابط عمومی به دنبال تقویت و برجسته کردن 
نقاط قوت سازمان یا ساختار متبوع خود است، 
در حالی که عمده وظیفه رســانه معطوف به 
تأکید بر نقاط ضعف است که البته این موضوع 
به ناآشنایی هر دو نهاد با محدویت های یکدیگر 
معطوف است.  همچنین در این بستر می توانم 
به ضعف آموزش حرفه ای هم در رســانه و هم 
در روابط عمومی اشاره کنم که در بحث نیروی 
انســانی در روابط عمومی ها بروز دارد و ظاهراً 
دغدغه ای مشترک و مهم در نهاد روابط عمومی 
محسوب می شود. به هر حال، با توجه به اینکه 
روابط عمومی در جهان امروز از راهبردی ترین 
بخش های هر ســازمانی محسوب می شود که 
در بســتر هدف کالن ارتباط بیــرون و درون 
ســاختار ها و مجموعه هــا فعالیت می کند، به 
نظر می رسد رسیدن به یک تفاهم مشترک و 
راه حل اساسی با مشارکت فعاالن هر دو عرصه 
می تواند این ضعف تاریخی را به نوعی برطرف 

مانور »موتور سوار خوب« در منطقه 7 کند. 
شــهردار منطقه 7 اعالم کرد: »کارناوال آموزشی-
ترویجی »موتورســوار خوب« با همکاری معاونت امور 
اجتماعــی فرهنگی و پلیس راهور، برای دومین بار در 
تاریخ 27 اردیبهشــت در محدوده  میدان ســپاه اجرا 

خواهد شد.« 
»ســمیه حاجوی« گفت: »این مانور در راســتای 
اجرای برنامه های کمپین موتورسوارخوب و به منظور 
آشناسازی شــهروندان و موتورسواران با راه های ایمن 
و قانونمند، کمک به رشــد کیفــی فرهنگ رانندگی و 
ترویج فرهنگ موتورســواری خوب برای كساني که با موتور کار  می کنند، برگزار  می شود.« 
او یادآوري کرد: »منطقه 7 با اجرای پویش موتورسوار خوب در تالش است تا گامی اساسی 

در مسیر کاهش آسیب های شهری بردارد.«

هرکداممان هر روز با پســماندهای 
خشــک زیادی روبه رو هســتیم که 
می توان با استفاده از آنها کاردستی ها و لوازم 
كاربردي زیادی ســاخت. با تفکیک از مبدا 
زباله هــا در خانه می توانیــم خالقیت های 
اعضای خانواده را به کار بگیریم. باور کنید 
کوچــک و بزرگ هم نــدارد، همه اعضای 
خانواده می تواننــد دور هم از این کار لذت 
ببرند و با یک تیر دو نشان بزنند؛ اول از همه 
تفکیک از مبــدا زباله و بعد یک هنرنمایی 
خارق العاده. به بچه ها کمک کنید یاد بگیرند 
با دورریختنی های رنگارنگ دنیای اطرافشان 
را زیبا تر کنند. استفاده حداکثری از ابزار و 
لوازمی که دور و برمان است به کودک اجازه 
می دهد تا بنیه اقتصادی ذهنش را تقویت 
کند و جنبه هــای مختلف به کارگیری هر 
وسیله را امتحان کند. شاید باورتان نشود، 
اما با همین درهاي نوشــابه های کوچک و 
زیبایی  رنگی می توانیــد کاردســتی های 
درست کنید؛ از خانه های رنگارنگ گرفته تا 

ماشــین و .... کافی اســت 
خالقیت به خرج دهید و 
این روزهای قرنطینه  از 
در خانه استفاده کنید و 

ی  هــا ر گا د یا
از  ارزشمندی 
جا  به  خود 

بگذارید.

خبر کوتاه
منطقــه6 شــهردار منطقــه 6 از افتتاح طرح 
»پس انداز کتاب« با مشارکت سازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری تهران برای اولین بار خبر 
داد.»تــورج فرهــادی« گفــت: »ایــن طرح با 
راه اندازی یک مرکز برای مبادله پســماندهای 
خشــک با کتاب در خیابان ایرانشــهر، بوستان 
هنرمندان، افتتاح شده و طی روزهای آینده یک 
دستگاه RVM نیز در بوستان هنرمندان مستقر 
می کنیم. مردم می توانند پسماندهای خشک را 
تحویل بدهند و در ازای آن کتاب دریافت کنند 
یا کتاب مســتعمل را تحویل بدهند و کتاب نو 
بگیرند.« فرهادی با بیان این که همزمان با این 
طرح، »مرکز نوآوری تعمیــر، آموزش و مبادله 
پســماندهای الکترونیکی« در خیابان حضرت 
ولی عصر )عج(، روبه روی بوســتان ســاعی هم 

افتتاح شد.

ابوذر ترابیان نوین
سرپرست اداره روابط  عمومی 

شهرداری منطقه 6

مجله خبری مجله خبری

یادواره شهداي دانش آموز  انفجار كابل در منطقه 7
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 7 از برگزاری نخستین 
یادواره دختران دانش آموز که در انفجار کابل کشته شدند، در این منطقه 
خبر داد. »فائزه دولتی« افزود: »ضمن همدردی با زنان و دختران داغدار 
افغانســتان در حمله انتحاری به مدرســه دخترانه کابل، اداره امور بانوان 
منطقه یادواره کشته شــدگان دانش آموز انفجار کابل را برگزار  می کند.« 

او توضیــح داد: »عالقه مندان  می توانند دل نوشــته های خود را با موضوع 
همدردی با مردم افغانســتان در قالب شــعر، متن کوتاه، داستان خوانی 
 @shahrbanoodamavand و نقاشــی بــه نشــاني اینســتاگرام 
و banovan.mantaghe7@ ارســال کننــد. در پایــان به 10 نفر از 

برگزیدگان جوایز نفیس اهدا خواهد شد.«

شهر سبز به وقت همسایگی در قلب طهران
شهردار منطقه 12 از تشــکیل پویش همسایه سبز به عنوان 
یکی از برنامه های طرح ترویج گری ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی 

در ناحیه 6 این منطقه خبر داد. 
»علی محمد ســعادتی« گفــت: »ترویج گری و طــرح ارتقای 
فرهنگ آپارتمان نشــینی با محوریت و موضوع محیط زیســت و 

پسماند در همسایگی، در قلب طهران در حال برگزاری است.« 
او توضیح داد: »رویداد همسایگی سبز با تأکید بر حوزه پسماند 
که از رویدادهای عرصه محیط زیست است، روز 18 اردیبهشت و با 
حضور مسئوالن شهری و تیم ترویجگری در مجتمع 1۳0 واحدی 
بهنام، واقع در خیابان مجاهدین اسالم که به صورت پایلوت برای 

انجام این طرح انتخاب شده، صورت پذیرفت.«
 شهردار قلب طهران با تأکید بر این که تفکیک پسماند و مشخصًا کاهش تولید پسماند، 
امروز از مباحث هدف در کالنشهرهای دنیاست، ادامه داد: »تفکیک پسماند موضوعی است 
که چند سال است به همت شهرداری تهران به طور ویژه و تخصصی دنبال مي شود و در قالب 
طرح های مختلف سعی در نهادینه شدن این فرهنگ بین خانواده ها 

و شهروندان دارد.«
سعادتي تشــکیل پویش همسایه ســبز را به عنوان یکی از 
برنامه های طــرح ترویج گری ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی 
چنین تعریف کرد: »در این پویش که با هدف جلب مشــارکت 
معنادار شهروندان در موضوع پســماند و محیط زیست تشکیل 
شــده، ترویج گران آموزش شــهروندی، برای تفکیک پســماند 
خشــک و  تر به واحدهای ساختمانی آموزش می دهند و سپس 
طی همکاری با دو شرکت الماند و گلماند پسماندها جمع آوری 

می شوند.«
طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــینی چندی است در محله 
دروازه شــمیران با نظارت و تشریک مســاعی اداره آموزش های 
شــهروندی منطقــه، اداره اجتماعــی و اداره بازیافت ناحیه 6 و مشــارکت ترویجگران و 
تسهیلگران در حال اجراست. طرح یادشده در یکی از مأموریت های خود با توزیع بروشور، 
توجیــه فردی و تبلیغ محیطی در مجتمع های مســکونی به ترویج فرهنگ کاهش تولید 

پسماند می پردازد.

81  میز خبر
درصد از 43 هکتار بافت محله 

فروزش فرسوده است.
 

900
متر از جوي آب فرسوده محله 

سلیمانی كانیو شد.

3۵
متر جوي آب در ناحیه ۵ به همت 

همکاران شهرداری طی 3 روز 
تعریض و ساماندهی شد.

 بازدید شهردار تهران 
از پروژه بوستان حکیم 

شهردار تهران با حضور در منطقه 10 پایتخت 
از پروژه بوســتان حکیــم و فعالیت ها و اقدامات 
قرآنی در مقیاس محلی بازدید کرد. در این برنامه 
»پیروز حناچــی« با حضور در مجموعه فرهنگی 
شهید »حبیب غنی پور « از بخش های مختلف این 
مجموعه دیدن کرد و در جریان روند برنامه های 
قرآنی، خدمات انسان دوســتانه و پویش مردمی 

کمک های مؤمنانه قرار گرفت. 
همچنین در پایان این دیدار، شــهردار تهران 
از پروژه بوســتان حکیم که اخیراً به مســاحت 
افزایش ســرانه های فضای  برای  4200 مترمربع 

سبز منطقه 10 تملک شده است، بازدید کرد. 
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 درباره همین منطقــه 6 بگویید. چقدر با این 
محدوده آشنا هستید؟ 

این منطقــه یکی از زیباترین مناطق تهران اســت. 
خاطرات فراوانی از این منطقه دارم. موزه ها و گالری های 
مهمی  در این منطقه قرار دارند. یکی از نخستین جاهایی 
که در منطقه 6 در ســن کم با آن آشــنا شدم و به آنجا 
رفت وآمد پیدا کردم، موزه هنرهای معاصر بود. از زمانی 
که در هنرستان نقاشــی درس می خواندم، به این موزه 
می رفتم و از نمایشــگاه هایی که در آن برگزار می شــد، 
بازدید می کردم. بعدها خانه هنرمندان افتتاح شد و رفت 
و آمدهایم با دوســتان به آنجا شروع شد و خودمان هم 
نمایشگاه های گروهی در آنجا برگزار کردیم. سال های بعد 
هم چندین گالری در اطراف خانه هنرمندان تأسیس شد 
که تعدادشان در ســال های اخیر بیشتر هم شده و این 

منطقه تبدیل به یک محدوده فرهنگی شده است. 
 آیا با این تمرکز مراکز فرهنگی و هنری در یک 

بخش از شهر موافقید؟ 
 تمرکز مکان های فرهنگی در یک منطقه به مخاطبان 
این امکان را می دهد بتوانند از مراکز فرهنگیـ  هنری در 
زمان کمتری دیدن کنند. در گذشته از آنجا که گالری ها 
در تهران از هم دور بودند و افتتاحیه های نمایشگاه ها هم 
همیشــه در روزهای جمعه است، اگر 2 گالری همزمان 
افتتاحیه داشتند، کســی که دوست داشت در افتتاحیه 
هر دو شــرکت کند، به دلیل مسافت دور نمی توانست. 
ولی االن می توانند به راحتی از چند گالری کنار هم دیدن 
کنند. ضمن اینکه تمرکز مکان های فرهنگیـ  هنری در 
یک منطقه، در پایتخت کشورهای مهم فرهنگی هم دیده 

می شود. 
 چه تجربه هایی در این منطقه دارید؟ 

این منطقه برای من سرشار از خاطره است. همان طور 
که گفتم از ســن کم در آن رفت وآمد داشته ام. االن هم 
که سنم باالتر رفته و به صورت جدی در فضای هنر قدم 
برمی دارم، خودم هم در این منطقه نمایشــگاه داشته ام. 

حتی در ایــن منطقه کار حجم هــم دارم. در فراخوان 
جشنواره بهارستان که سازمان زیباسازی تهران هر ساله 
برگزار می کند، در ســال 97 اثر حجمی  از من پذیرفته 
شــد که آن را به اجرا درآوردم. این اثر با عنوان »درخت 
در کیوســک زرد« مقابــل ورودی موزٔە هنرهای معاصر 
نصب شــده است. در این کار یک کیوسک تلفن قدیمی 
 می بینیــد که درختی در آن وجود دارد. در واقع اشــاره 
نوستالژیکی است به آدم هایی که در دهه های گذشته در 
این کیوسک ها با تلفن صحبت کرده اند و تبدیل به خاطره 
شده اند. مثل درخت تنومندی که در داخل این کیوسک 
ســبز شده است. مخاطبانی که کار را دیده اند، از اشارات 
محیط زیستی آن هم گفته اند. انگار این کیوسک در حال 
محافظت از یک درخت اســت. جمله خیلی زیبایی هم 
در اینستاگرام درباره آن خواندم. یکی از بیننده های کار 
درباره آن نوشته بود: در انتظار صدایت درخت سبز شد. 
این جمله شاعرانه به نظرم بسیار زیبا بود و پیام جذابی 

داشت. 
 به عنوان هنرمند چه چیزهایی در این منطقه 

برایتان جذاب است؟ 
به غیــر از مکان های فرهنگی ـ 
هنری که ذکر کردم، بوستان های 
زیبایی مثل باغ هنرمندان پاتوقی 
برای دیدار هنرمندان و گپ وگفت 

آنها با هم است. همین طور 
پارک ســاعی کــه قدم 

زدن در آن بــرای من 
و  لذتبخش  بســیار 
پر از خاطره اســت. 

پارک اللــه را هم 
بســیار دوســت 
خاطرات  و  دارم 

زیــادی هم از 
آن در ذهنــم 

هســت. این پارک نزدیک موزه معاصر اســت و هر بار 
که با دوســتانم به این موزه می رفتیم، در پارک الله هم 
قدم می زدیــم. منطقه 6 به نظرم به خاطر وجود همین 
جمع ها و پاتوق های دوستانه جذاب است. در ضمن یکی 
از جذاب ترین خاطرات من از این منطقه این اســت که 
نخستین آشــنایی من و همسرم در همین منطقه و در 
یک کافه اتفاق افتاد. به همین خاطر، این محدوده برای 
من بســیار خاطره انگیز اســت. البته طبیعتًا از خیلی از 
مناطق تهران به عنوان شــهری که در آن به دنیا آمده ام، 
خاطره دارم، ولی این منطقه به خصوص برایم از نوجوانی 

خاطره انگیز است. 
 اگر بخواهید اینجا را با منطقه محله زندگی 

خودتان مقایسه کنید. چه می گویید؟ 
 من ســاکن خیابان رودکــی در منطقه 10 
هســتم. این منطقه از مناطق قدیمی  تهران به 
شمار می رود. این منطقه محله محور و پر از شور 
زندگی و رفت وآمد مردم اســت. تفاوتی هم که با 
منطقه 6 دارد در همین اســت. منطقه 6 بیشتر 
منطقــه ای فرهنگی ـ هنری و اداری محســوب 
می شــود، اما محله ای که در آن ســاکنم، بیشتر 
بافت مســکونی دارد و آدم ها بیشتر همدیگر را 

می شناسند. 
نمایشگاه.  به  برگردیم   
با چــه کارهایــی در این 

نمایشگاه رو  به رو هستیم؟ 
نمایشگاه  پنجمین  »هفت سنگ« 
انفرادی نقاشــی من اســت و شامل 7 
اثر نقاشــی روی بوم اســت که طی ۳ 
ســال اخیر به تصویر کشیده شده است. 
تم شــانس )تاس( موضوع محوری آثار 
را تشــکیل می دهد. در این نمایشگاه با 
استفاده از بازی های ایرانی مثل منچ، مار 
و پله، تخته نــرد و... در فضاهای تاریخی 
شانس را به چالش کشیده ام. استیتمنت 
یا گفتار و توضیحی هم که برای نمایشگاه 
نوشــته بودم درباره همین شانس بود: 
شانس )تاس( تکه ســنگی است که یا 

بازی می دهد، یا بازی می دهی. 

استقبال چطور بود؟ چه به شکل حضوری و چه 
به صورت مجازی. 

 لینک نمایشــگاه مجازی در روز افتتاحیه روی سایت و 
اینستاگرام گالری شیرین قرار گرفت و بازدید زیادی از طریق 
فضای مجازی به ثبت رسید. بازدیدهای حضوری از نمایشگاه 
هم با وقت قبلــی و با هماهنگی با گالری 
انجام شــد. با توجه به این شرایط دشوار، 
بازدید قابل قبولی، تا به این زمان که نیمی  

از نمایشگاه گذشته، اتفاق افتاده است. 
 در شرایط کرونا چطور نمایشگاه 

را برگزار کردید؟ 
این نمایشگاه از ماه ها قبل برنامه ریزی 
شده بود. اما با اتفاقات پیش بینی نشده 
در زمینه جهش آمار ابتال به کرونا روبه رو 
شــدیم. با توجه به اینکه این موج معلوم 
نیســت تا چه زمانی ادامــه پیدا کند، 
تصمیــم گرفتم نمایشــگاه را به صورت 
مجــازی برگزار کنیم. مخاطبانی هم که 
تمایل به دیدن آثــار به صورت حضوری 
داشــتند، با وقت قبلی به گالری مراجعه 

کردند. 
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»فریدون نگهدار« استاد دانشگاه و یکی از همسایه های 
این پارکینگ است. او می گوید: »قرار بود همین مکانی که 
االن پارکینگ خودروهای حمل زباله شــده، به خودروهای 
شهروندانی اختصاص یابد که برای خرید به بازار کردستان 
وارد می شــوند، بلکه برای همســایه های بازار میوه و تره بار 
و اهالی خیابان بیســت و هشتم سدمعبر نکنند. اما چنین 

نشــد و شــهروندان به دلیل نبود جای پارک، 
مقابل پارکینــگ منازل پــارک می کنند و ما 
برای خروج از منزل با مشــکل مواجهیم.« این 
شهروند می  گوید: »شــهرداری اگر زمین فعلی 
را که پارکینگ خودروهای حمل زباله اســت به 
مشــتریان بازار اختصاص می داد، دیگر مجبور 
نبودیــم بوی نامطبوع ایــن خودروها را تحمل 
کنیم. قرارگیری جعبه های خالی در پیاده رو بازار 

میوه و تره بار هم در بسیاری از اوقات  تردد اهالی را با مشکل 
مواجــه می کند.« »مونا مقدم راد« هم سال هاســت در این 
محله سکونت دارد و به گفته خودش، معمواًل خریدهایش 
را از این بازار انجام می دهد. او می گوید: »حضور خودروهای 
حمل زباله روبه روی بازار میــوه و تره بار و رفت وآمد مداوم 
آنها بسیار آزاردهنده اســت. بخشی از پساب و شیرابه این 
زباله ها هم روی زمین جاری و باعث انتشــار بوی نامطبوع 
می شود.«این شــهروند ادامه می دهد: »حاال که هوا تقریبًا 
گرم شــده، وجود حشرات و حیوانات موذی به دلیل جمع 

سال اســت که شهرداری مکان 
مناسبی برای پارکینگ خودروها 
پیــدا نکــرده اســت. او ادامه 
بزرگی  معضل  »ایــن  می دهد: 
برای اهالی محسوب می شود. با 
توجه به اینکه در شهرک والفجر 
مکان های خالــی زیادی وجود 
این  دارد، کاش شــهرداری در 
شهرک مکانی را برای پارکینگ 
خودروهــای حمل زباله در نظر 
بگیرد. شیرابه های این خودروها 
محیط را آلوده می کند و باعث 
تجمع موش ها می شــود. البته طعمه گذاری انجام شــده و 
شیرابه ها هم شسته می شوند، اما همچنان وجود آنها چهره 

زشتی به محله داده است.«

ضرورت آسفالت ریزی 
 در خیابان بیست و هشتم 

نایــب دبیر عمران و ترافیــک منطقه 6 به 
آسفالت نامناسب بیســت متری دوم هم اشاره 
می کند و می گوید: »دو سال است درگیر مسئله 
آســفالت خیابان بیست و هشــتم هستیم. از 
بیســت متری دوم که 6 خیابان دارد حدود 15 
سال است که آســفالت نشده به طوری که شن و ماسه های 
سطح زیرین آسفالت قابل مشاهده است.« حبشی می گوید: 
»تنها اقدامی که انجام شده این بوده که مانند توپ چهل تکه 
چندین بار این محدوده را لکه گیری کرده اند در حالی که باید 
به صورت مکانیکی، آسفالت ریزی انجام و آسفالت های قبلی 
جدا شود. متأسفانه هنوز این کار انجام نشده است.« به گفته 
شــورایار امیرآباد، بیست متری دوم نیاز به چراغ راهنمایی و 
رانندگی هم دارد. او می گوید: »با توجه به اینکه دو مدرســه 
و بازار میوه و تره بار کردســتان و نانوایی در این خیابان قرار 
گرفته و از طرفی از کردستان به آزادگان و حکیم  تردد زیادی 
وجود دارد، به دلیل نبود چراغ راهنمایی و رانندگی هر هفته 
شاهد چندین تصادف در بیست متری دوم هستیم. نزدیک 
دو سال اســت تقاضای چراغ راهنمایی و رانندگی داده ایم، 
ولی مدام به تعویق می افتد.« حبشی با توجه به تقاضای اکثر 
ساکنان و دانشجویان از راه اندازی خط به سمت میدان ونک 
هم خبر می دهد. او توضیح می دهــد: »اکثر هم محله ای ها 
تقاضا داشتند خط والفجر، امیرآباد به ونک هم دایر شود. در 
حال حاضر، فقط یک خط اتوبوس داریم که مقصد آن میدان 
ولی عصر)عج( اســت. با توجه به اینکه خطی هم به مقصد 
میدان ونک نیاز بود، نامه نگاری هایی انجام دادیم و به زودی 

این خط هم برای رفاه اهالی راه اندازی می شود.« 

شدن شیرابه ها مسلمًا آلودگی و بیماری را هم به دنبال دارد. 
پارکینگ چنین خودروهایی باید دور از منطقه شــهری و 

سکونت شهروندان باشد.«

مکان نامناسب خودروهای حمل زباله
»رضا کیانی«، یکی دیگر از اهالی، هم با اشاره به 
اینکه بارها از شورایاران برای رفع این مشکل کمک 
خواســته، از این وضعیت گالیه دارد. او می گوید: 
»اکثــر همســایه ها اعتراض دارنــد و می خواهند 
هرچه زودتر شهرداری پارکینگ دیگری برای این 
خودروها در نظر بگیــرد. بازار میوه و تره بار محلی 

برای خرید مواد غذایی است و فاصله این پارکینگ تا میدان 
میوه و تره بار بسیار کم است. همین موضوع باعث نگرانی ما 
شده و سالمت ما را به خطر انداخته است.« او ادامه می دهد: 
»پارکینگ خودروهای حمل زباله، به علت رعایت مســائل 
بهداشتی و جلوگیری از بوی نامطبوع باید فاصله 
زیادی با شــهر یا حداقل مراکز عرضه مواد غذایی 
داشته باشــند. چندین بار از شورایاران محله این 
مشــکل را پیگیری کرده ایم تا از طریق شهرداری 
اقدام شــود و ایــن پارکینگ به مــکان دیگری 
منتقل شــود.« به گفته کیانی، شورایاران به نقل 
از شــهرداری گفته اند که اگر مکان مناسبی برای 
خودروها پیدا شود، حتمًا این جابه جایی در اسرع 
وقت انجام می شود. مشکل شهرداری، نداشتن مکان مناسب 
برای این خودروهاست.  »گلی حبشی«، شورایار امیرآباد و 
نایب دبیر عمران و ترافیک منطقه 6، هم صحبت های اهالی 
را تأیید می کند: »بارها و بارها اهالی به ما اعتراض کرده اند 
و خواهان جابه جایی این پارکینگ شــده اند. تبدیل زمین 
خالی روبه روی بــازار میوه و تره بار به پارکینگ خودروهای 
حمل زباله اقدام نادرســتی بود. شهرداری می توانست این 
زمین خالی را تبدیل به مکانی برای فعالیت های فرهنگی و 
حتی فرهنگسرا کند.« شورایار محله امیرآباد می گوید یک 

همسایه بدبو را جابه جا کنید

پارکینگ خودروهای زباله بر 
در جوار بازار میوه و تره بار 

کردستان موجب گالیه 
مشتریان شده است

شهردار ناحیه 4:
حق با اهالی 

است 

»مرتضی خوریانی«، 
شهردار ناحیه 4 منطقه 6 
شهرداری تهران، خبرهای 

خوبی برای اهالی دارد. 
او می گوید: »در جریان 
این مشکل هستیم، اما 

در شرایط فعلی با توجه 
به اینکه ستاد کرونا 

محدودیت هایی در برخی 
مشاغل اعمال کرده، 

کارخانه های آسفالت هم 
بسته هستند. به محض 
بازگشایی، رسیدگی به 

وضعیت آسفالت خیابان 
بیست و هشتم در اولویت 

قرار می گیرد.« شهردار 
ناحیه 4 مسئله پارکینگ 

خودروهای زباله را از عهده 
شهرداری ناحیه 4 خارج 

می داند، اما می گوید: »این 
زمین متعلق به منطقه 6 

شهرداری تهران است. باید 
با امالک نامه نگاری های 
الزم انجام شود و مکانی 
به ما اختصاص دهند تا 
از تصرف خارج شود. در 

حال حاضر مکان مناسب 
دیگری برای پارکینگ 

این خودروها نداریم. قباًل 
خیابان ارشد شمالی را به 

این خودروها اختصاص 
داده بودیم، اما با شکایت 

بقیه شهروندان روبه رو 
شدیم. به همین دلیل 
مقرر شد تا در زمین 

خالی روبه روی بازار میوه 
و تره بار کردستان مستقر 

شوند تا در فرصت مناسب، 
مکان مناسبی به این کار 
اختصاص پیدا کند. این 
کار زمانبر است تا زمین 

مناسب برای این خودروها 
پیدا شود.« به گفته 

خوریانی، حق با اهالی 
است، چون بوی نامطبوع 

این خودروهای حمل زباله 
واقعًا زننده است. او ادامه 

می دهد: »این مشکل حتمًا 
پیگیری می شود. با شهردار 

منطقه 6 هم گفت وگو 
می کنم تا هرچه سریع تر 

مکان مناسبی برای استقرار 
خودروها اختصاص داده و 

این مکان تخلیه شود.«

 شهرداری ها هدفی جز ارائه خدمات مطلوب و رفع 
نیازهای شــهروندان ندارند. گاهی این نیاز مربوط به 
حوزه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در محله است، 
گاهی هم پیگیری رفع مشکالتی است که فقط گره 
آن به دست مدیران شهری گشوده می شود. در محله 
امیرآباد، همانند دیگر محله ها، با کمک شورایاران و 
تعامل آنها با شهرداری تعدادی از مشکالت محله حل 
شده است، مانند لکه گیری آسفالت برخی از خیابان ها 
یا تأمین وسایل بازی و روشنایی در پارک های محله یا 
پل های عابرپیاده. اما آنچه این روزها اهالی امیرآباد را 
به ستوه آورده، پارکینگ خودروهای زباله بر شهرداری 
روبه روی بازار میوه و تره بار کردســتان است. شیرابه 
ناشــی از زباله ها و بوی نامطبوع آنها باعث مزاحمت 

برای شهروندان شده است. 

معصومهحقجو

رضا كیانی
یکی دیگر از اهالی

گلی حبشی
شورایار امیرآباد

مرتضی خوریانی 
شهردار ناحیه 4 

منطقه 6 شهرداری 
تهران

 گفت وگو با نقاشی که با »درخت در کیوسک زرد«
 در منطقه ما شناخته می شود 

در انتظار صدایت 
درخت سبز شد

  »حسین زینالپور«، متولد تهران، لیسانس نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ تهران دارد. او 5 
نمایشــگاه انفرادی نقاشی در تهران داشته و در بیشتر از 30 نمایشگاه گروهی در داخل و خارج 
از کشور شرکت کرده اســت. در بیش از 30 ورکشاپ نقاشی حضور داشته و به تدریس نقاشی 
پرداخته است. در ضمن 2 کار حجم شهری هم برای زیباسازی شهر تهران در منطقه 6 انجام داده 
است. زینالپور به تازگی نمایشگاه »هفت سنگ« را در گالری شیرین برگزار کرده. با او درباره این 

نمایشگاه و البته کارهایش در حوزه زیباسازی منطقه 6 صحبت کردیم.   

شقایقعرفینژاد

در این کار یک 
کیوسک تلفن قدیمی 

 می بینید که درختی 
در آن وجود دارد. در 

واقع اشاره نوستالژیکی 
است به آدم هایی که 
در دهه های گذشته 
در این کیوسک ها با 

تلفن صحبت کرده اند و 
تبدیل به خاطره شده اند
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نظارت
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انگیـزه 
و اعتماد به نفس 

ایجاد کنیم

چالش امتحانات و آموزش آنالین 
در گفت وگو با فرهنگیان نمونه منطقه

معلمان و مدیران نمونه استانی تهران می گویند کرونا و خانه نشینی و 
محدودیت ها باعث بالتکلیفی و سردرگمی دانش آموزان و استرس و 

اضطراب به ویژه برای امتحانات پایان سال شده است

به روزهــای پایانی دومین اردیبهشــت کرونایی 
و روزهای تعطیلی مدارس و امتحانات پایان ســال 

تحصیلی رسیدیم. 
هرچند مدارس امسال برای نخستین بار بازگشایی 
بدون حضور دانش آمــوزان را به صورت جدی تجربه 
کردند و دانش آموزان هم حضور در کالس درس را از 
خانه و گاهی حتی در کنار اعضای خانواده چشیدند. 
در واقع، باید گفت مدارس باز نشده، تعطیل شدند. 
شاید این سؤال هم در گوشه ذهن بعضی ها باشد که 
وقتی همه چیز غیرحضوری و مجازی باشد، دغدغه 
و اضطراب معنایی ندارد؟ یا فعالیت کادر آموزشــی 
چگونه و تا چه اندازه اســت؟ اما واقعیت این اســت 
که مجازی شــدن به منزله تعطیلی کار آموزش در 
طول سال گذشته نبوده اســت. بسیاری از مدیران 
و معلمان ســعی کردند با ابــداع روش های نوین و 
برقراری ارتباط دوسویه با دانش آموزان و اولیای آنها 
بــرای دانش آموزان انگیزه های الزم تحصیل و جدی 
گرفتن آموزش های مجازی را فراهم کنند و کیفیت 

آموزش را حتی از راه دور افزایش دهند. با طرح چهار 
پرســش زیر با تعدادی از معلمان و مدیران نمونه و 
موفق استان تهران که در مدارس تکه دهم پایتخت 
فعالیــت دارند، به گفت و گو نشســتیم و راهکار های 
کنترل اســترس دانش آموزان و پیشــگیری از افت 

تحصیلی را در روزهای امتحان جویا شدیم. 
1 ـ سال تحصیلی گذشته، با توجه به همه گیری، 
کار آموزش سخت تر بود. از چه روشی برای تدریس 
و مشاوره اســتفاده کردید که عنوان نمونه را کسب 

کردید؟ 
2 ـ در این شرایط، تدریس و آموزش های آنالین 
چقدر اهمیت دارد و نوع ارتباطی که با دانش آموزان 

گرفته می شود، چطور می تواند مؤثرتر باشد؟ 
۳ ـ با تجربیاتی که داشتید توصیه تان به همکاران 

و آموزش و پرورش چیست؟ 
4 ـ به ایام امتحانات رسیدیم. چه توصیه ای برای 
کاهش اســترس دانش آموزان و پیشــگیری از افت 

تحصیلی در ایام امتحانات دارید؟ 

معاون آموزشی دبیرستان 
متوسطه اول: 

بعضی از معلم هــا با کالم و بعضی 
با رفتار ســعی می کنند تا هر آنچه را 
دانش آمــوز از تعلیم و تربیت نیاز دارد 
آموزش دهنــد. »ناهید خــرم روز «، 
معاون آموزشــی دبیرستان متوسطه 
اول زهرا مردانی 19، از دیگر معلم های 
نمونه استانی تکه دهم پایتخت است 

که انتقال حس مسئولیت پذیری و پای کار بودن 
به دانش آموزان از ســوی او باعث انتخابش شد. 
او می گوید: »ترجیح می دهم همیشه مسئولیت 
کارهایی را که می توانم انجام دهم، خودم برعهده 
بگیرم. برای مثال، ما در مدرسه نیروی خدماتی 
داریم، اما من اتاقم را خودم نظافت می کنم. برای 
جابه جایی نیمکت ها ســعی می کنم به نیروهای 
خدماتی مدرســه کمک کنم. در واقع برای من 
فرقی ندارد که چه پســت و ســمتی در مدرسه 
دارم؛ معاون یا مســئول آبدارخانه. برای من مهم 
مســئولیت پذیری و رعایت انصــاف در رفتار با 
همکاران و دانش آموزان است. عالقه مندم بچه ها 
مسئولیت پذیری را قبل از هر کاری یاد بگیرند و 
بدانند که در هر جایگاه و پست و مقامی که قرار 
می گیرند، باید پای کار باشند و از مسئولیت شانه 

خالی نکنند.«

مشکالت آموزش غیرحضوری 
با تغییر ســبک آموزش حضــوری به آنالین 
تغییرات زیادی در نحــوه ارتباط دانش آموزان با 
معلم ایجاد شد. در آموزش غیرحضوری، نگاه، نوع 
بیان و بسیاری از عناصر دخیل در یادگیری حذف 
شــد و این موضوع کار معلمان را برای تدریس و 
آموزش چند برابر کرد. این معاون آموزشی با بیان 
این مطلب می گوید: »جایگزینی سیستم آموزش 

آنالین به ویژه در مقطع متوســطه اول 
که دوران اوج بلوغ و نوجوانی اســت، 
دانش آموزان  هیجانــی  هــوش  برای 
مشــکالتی را ایجاد کــرد. یکی از این 
مشکالت مربوط به اختالل های مکرر 
اینترنت  به  در دسترسی دانش آموزان 
بــود. برای مثــال، ســرعت اینترنت 
دانش آموزی که ســاکن خیابان قصرالدشت بود 
با دانش آموزی که ساکن خیابان خوش بود یکی 
نبود. یا دانش آموزی داشــتیم که پدرش راننده 
اسنپ بود و باید تلفن همراه را با خودش می برد و 
این مسائل فشار مضاعفی بر روحیه دانش آموزان 
این محدوده ســنی وارد می کرد. اما با همه این 
سختی ها سعی کردیم فضای آموزشی در مدرسه 
به نحوی باشد که فرصت آموزشی برابر برای همه 

فراهم شود.«

توجه به خروجی آموزش ها 
اهمیت نمره دادن و سنجش فراگیری درس ها 
با نمره دادن هم یکی از موارد مهم و اســترس زا 
برای دانش آموزان به ویژه در مقطع متوسطه اول 
اســت که از فضای دبســتان به مرحله جدیدی 
قدم می گذارند. خرم روز با اشــاره به این موضوع 
بر اهمیت کیفیــت یادگیری و خروجی آموزش 
تأکید دارد و می گوید: »باید در سیستم آموزشی 
به کیفیت کار توجه داشت، نه کمیت؛ موضوعی 
که من همیشــه به معلم ها و همکاران می گویم، 
چراکه دانش آموز نیاز به ایجاد انگیزه دارد تا میل 
به مطالعه و درس پیدا کنند. اگر دانش آموز بداند 
برای معلم خروجی کار و آموخته های علمی مهم 
است، با آرامش و اشــتیاق بیشتری برای درس 

خواندن وقت می گذارد.«

دانش آموز نیاز به انگیزه دارد

مدیر دبستان پسرانه 
عمار: 

شــیوع بیماری کرونا تحول بزرگی 
در فضای آموزشــی ایجــاد کرد. هر 
چند روزهــای اول وجود اخبار ضد و 
نقیض دربــاره تعطیلی مدارس باعث 
شده بود بســیاری از مدیران مدارس 
مستاصل بمانند که برای پیشگیری از 
قطع زنجیره آموزش، به ویژه در مقطع 

ابتدایی، چه روشی را پیش بگیرند؟! »محمدعلی 
کارخانه محمودی«، مدیر دبستان پسرانه عمار و 
از دیگر مدیران نمونه استانی پازل دهم پایتخت، 
از طریق واتس اپ زنجیره آموزش های مدرســه 
را حفــظ کــرد. او در این بــاره توضیح می دهد: 
»بیماری کرونا که از راه رسید، سیستم آموزشی 
در ســر در گمی عجیبی قرار گرفت. بسیاری از 

مدیران تصمیم بــه تعطیلی مدارس 
گرفتند، اما مدرســه ما تعطیل نشــد 
و همه برنامه ها و کارهای کالســی را 
با همراهی اولیای خانه و مدرســه به 
فضــای مجازی منتقــل کردیم و کار 
کالس ها را تا راه اندازی ســامانه شاد و 

نرم افزار روبیکا ادامه دادیم.«
به گفته این مدیر، با این روش فرصت تکرار و 
تمرین بیشتری هم برای دانش آموزان فراهم شد. 
حتی با دوســتان خارج از کشور هم درباره نحوه 
تدریس در مدارس تبادل اطالعات داشتیم. آنها 
از ســامانه شاد و تدریس در آن خیلی خوششان 
آمــده بود و می گفتنــد کار در این فضا بی نظیر 

است. 

فرصت تکرار و تمرین بیشتر را برای دانش آموزان فراهم کردیم

»معصومه تختی«، مشاور 
دبیرستان متوسطه دور دوم

معمواًل هر تغییری یکســری تبعات مثبت و 
منفــی هم در پی دارد. امــا بهره برداری بهینه و 
تبدیل کردن تبعات منفی بــه فرصت، نیازمند 
درایت و هوشمندی اســت. »معصومه تختی«، 
مشــاور دبیرستان متوسطه دور دوم شاهد با نام 
»حضرت معصومه)س(«، در خیابان دامپزشکی، 
از معلمــان موفق و نمونه اســتان تهران اســت 
که با اشــاره به تالش همه جانبه کادر آموزشی 
در ســال تحصیلی رو به پایــان، می گوید: »اگر 
عنوان نمونه بودن شــامل حال بنده شد از لطف 
دوســتان و همکاران بود. در واقع، من گزیده ای 

بی دریــغ  یک ســاله  تالش هــای  از 
همکارانم هســتم. شاهد این بودم که 
از همان ابتدای ســال همکاران با چه 
تالشی دلسوزانه ای برای ارتقای دانش 
دانش آمــوزان در تــالش بودند. همه 
همــکاران ما در جایگاه خود به نحوی 
نمونه هستند. شرایط کاری سختی را 

تجربه کردیم. سیستم آموزشی در شرایط عادی 
و حضور دانش آموزان سر کالس درس و مدرسه 
مشکالتی را داشــت که با شیوع »کووید ـ 19« 
و جایگزین شدن روش آموزشی غیرحضوری در 
شرایطی که زیرساخت های چندان مساعدی هم 

نداریم، کار آسانی نبود.«
تختــی مهم ترین نیــاز در ایــن تغییرات را 
دسترســی به شــبکه اینترنتی پرحجم و قوی 
عنوان می کند و ادامه می هــد: »برای ارائه یک 
کار بی عیب و نقص در فضای مجازی باید پهنای 
باند اینترنت پاسخگوی تعداد متقاضیان باشد. با 
مجازی شدن آموزش های مدرسه، بار سنگینی بر 
دوش مخابرات افتاد. متأسفانه اوضاع آنتن دهی 
هم در محله ها متفاوت بود و ارســال فیلم های 
آموزشی، دانلود و دسترسی دانش آموزان به فیلم 
مــورد نظر هم کار را چند برابــر می کرد. امکان 
اینکه همه با هم در زمانی مشــخص توانســته 
باشند، فیلم را دیده باشند و پاسخگوی سؤاالت 

معلم ها باشند، با اما و اگر رو به رو بود.«

تعامل معلم و شاگرد
یکی از مؤلفه های اثربخش در افزایش گیرایی 
آمــوزش و کار یک معلم، ارتباط چهره به چهره با 
دانش آموز است. این ارتباط حتی در شکل گیری 
شــخصیت دانش آموز، در پیشرفت او و حتی در 

انتخاب دانشــگاهی اش نقش مؤثــر دارد. تختی 
با بیــان این مطلــب از راهــکار ارتباطی اش با 
دانش آموزان می گوید: »ســال ها سابقه تدریس 
در دانشگاه دارم و در حال حاضر عضو تخصصی 
مشاوران آموزش و پرورش منطقه هستم. اما پس 
از سال ها، در آخرین سال خدمتم، فرصتی پیش 
آمد تا در دبیرســتان دوره اول متوســطه »زهرا 
مردانی 19« درس تفکر و ســبک زندگی را هم 
تدریس کنم. این فرصت و تعامل با دانش آموزان 
را برای خــودم توفیق ارزشــمندی می دانم که 
نصیبم شد. من برای ارتباط با دانش آموزان سعی 
کردم از هر فرصتی استفاده کنم. حتی 
در ایــن روزهای کرونایی که از نعمت 
دیــدار دانش آموزان محروم شــدیم، 
باز هم هرجا الزم باشــد چه حضوری 
در مرکز مشــاوره آمــوزش و پرورش 
منطقه، مدرسه و چه به صورت مجازی 
ســعی می کنم تعامــل و ارتباطم با 

دانش آموزان حفظ شود.«

غلبه بر بالتکلیفی پایان سال 
متأســفانه بیمــاری کرونا و خانه نشــینی و 
محدودیت ها باعث شــد از پویایی و شور و نشاط 
دانش آموزان در فضاهای آموزشــی کاسته شود. 
همین موضوع باعث بالتکلیفی و سر در گمی در 
رفتار آنها شــده و در بعضی از آنها به استرس و 
اضطراب به ویژه برای امتحانات پایان سال منجر 
شده است. تختی برای غلبه بر بالتکلیفی توصیه 
می کند: »با خانه نشــینی و دور شدن از مدرسه، 
فعالیت اجتماعی بسیاری از دانش آموزان کاهش 
پیدا کرده اســت و به تبع از فضای رقابتی درس 
و انجام بســیاری از کارهای لذت بخش و تبادل 
اطالعات مســتقیم هم دور شدند. همین عوامل 
بــرای آنها حس ســر در گمــی و نگرانی همراه 
دارد. بهترین روش برای محک زدن دانســته ها 
و اطالعات آنها، دعوت به آرامش اســت و اینکه 
دانش آموزان بدانند که معلم ها قرار است کیفیت 
دانسته های آنها را ارزیابی کنند و قرار نیست مچ 
آنها را بگیرند. به این ترتیب دانش آموزان می توانند 
بــا آرامش به مطالعــه و مرور درس هــا و موارد 
امتحانی بپردازند. این روندی است که دانش آموز 
باید با کمک اولیای مدرســه و خانه برای غلبه بر 

سردرگمی امتحانات پایان سال تجربه کند.«

مشکل حذف ارتباط چهره به چهره با دانش آموز

مدیر متوسطه اول 
دبیرستان دخترانه

برنامه ریزی و تقسیم کار منسجم مهم ترین عامل 
پیشــرفت و موفقیت در هر کاری است. شروع سال 
تحصیلی جاری با اما و اگر زیادی همراه بود من جمله 
اینکه مدارس باز باشد یا کالس ها با تعداد محدودی 
از دانش آموزان تشکیل شود. البته بیشتر تصمیمات 
هم گره خورده با ابالغیه ســتاد ملی کرونا بود. »رقیه 
اوتــادی« مدیر متوســطه اول دبیرســتان دخترانه 
»جهــان تربیت« در خیابان جیحون از آمادگی کادر 
آموزشی برای فعالیت حضوری و مجازی در روزهایی 
کرونایی می گوید: »از همان ابتدای ســال تحصیلی، 
طبق روال هر ســال، آمادگی برگــزاری کالس ها با 

توجه به وضعیت زرد و سفید را داشتیم. 
در واقع پیــش از ســال تحصیلی همه 
برنامه ریزی ها و تقسیم کار را با همکاران 
و مشارکت اولیای دانش آموزان در شورای 
مدرسه انجام دادیم و برنامه های آموزشی 
را مشخص و تدوین کردیم و موضوع را به 
همکاران و اولیا هم اطالع دادیم. حتی در 

برنامه ریزی هــا از آنها کمک می گرفتیم. این موضوع 
به انسجام آموزش و برقراری ارتباط و نظم در اجرای 

برنامه های آموزشی کمک فراوانی کرد.«
به گفته اوتادی، با تمام تفاوت ها، ســعی کردیم 
حضور و غیاب دانش آمــوزان، درس های فوق برنامه 
و بســیاری از ســاده ترین کارهای مدرسه به نحوی 
اجرا شــود که دانش آموز دچار دلزدگی و خســتگی 
از درس و مدرســه نشود و از طرفی، انگیزه های الزم 
برای حضور در کالس های مجازی حفظ و احیا شود. 
همچنین طــوری رفتار کردیم که دانش آموز متوجه 
شــود باید حضور در مدرسه و کالس های درس را با 
شکلی متفاوت نسبت به سنوات گذشته تجربه کند. 

برقراری ارتباط دوسویه 
خانه نشــینی، دنبال کــردن برنامه هــا از طریق 
فضای مجازی، به ویژه آموزش، به مرور زمان ســردی 
و بی میلــی و خمودگی را همراه دارد. این مدیر نمونه 
اســتان تهران برای زنده ماندن پویایی ذهن کنجکاو 
دانش آمــوز و رغبت حضور در کالس های مجازی، به 
برقراری ارتباط دوسویه میان دانش آموزان و معلمان 
در طول سال تحصیلی اشاره می کند و می گوید: »در 
کالس های مجازی، دانش آموز از حضور چهره به چهره 
و نزدیک معلم محروم است. اما تالش ما این بود تا این 
فاصله به نحوی دیگر جبران شود و دانش آموز با کادر 
مدرسه احســاس صمیمیت کند و در واقع همچنان 
ارتباط دوســویه حفظ شــود. به همین دلیل بیشتر 

آموزش ها به صورت پخش زنده بود. بچه ها در سؤاالت 
و مباحث درسی شرکت می کردند و جلسه پرسش و 
پاسخ وجود داشت. این پرسش و پاسخ ها مورد ارزیابی 
قرار می گرفت. دانش آموز در صورت نیاز می توانســت 
با مدیر و معاون و معلم ارتباط مســتقیم و بی واسطه 
داشته باشد. همین ارتباط را اولیای مدرسه هم با کادر 
آموزشــی بر قرار می کردند. اگر دانش آموزی مشکل 
اقتصادی، خانوادگی و حتی نیاز به مشاوره داشت، این 
فرصت برای در میان گذاشتن مشکالت با کادر مدرسه 

فراهم بود.«
به گفته اوتادی، ایــن ارتباطات به نحوی قوی و 
منسجم بود که با وجود اینکه بچه های پایه 
هفتم هیچ کدام از نزدیک با کادر مدرسه 
روبه رو نشــدند، اما معاون آموزشی پایه 
هفتم تک تک آنها را به خوبی می شناسد 
و در طول سال تحصیلی با جدیت مسائل 
آموزشی و تربیتی دانش آموزان این پایه را 

از راه دور پیگیر بود. 

اعتماد به نفس و انگیزه 
ســال گذشــته برای نظام آموزشی سالی سخت 
و پرزحمت بــود. مدیر، معلم، دانش آمــوز و اولیای 
دانش آمــوزان در خانه، هرکدام به نحوی با مســائل 
مختلــف و پیچیده  برای برقــراری ارتباط در دنیای 
مجازی و حضور در کالس درس دســت و پنجه نرم 
می کرد. حاال رســیده ایم به فصل برداشت محصول 
تا ببینیم حاصل این زحمات چه نتیجه ای داشــته 
است. »رقیه اوتادی« در این باره می گوید: »موفقیت 
در هر کاری یک تیم همکار و منســجم را می طلبد. 
خوشــبختانه سال گذشــته لذت این همراهی را در 
میان همکاران که با جان و دل پای کار ایســتادند، 
تجربه کردیــم. اما موضوعی که باید بیشــتر به آن 
توجه داشت، پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان 
است. هر دانش آموزی یک ویژگی دارد و بعضی ها در 
یادگیری نیاز به تمرین و تکرار بیشتر دارند. قبل از هر 
چیز باید با توجه به حضور و مشارکت دانش آموز در 
برنامه درسی به او انگیزه تکرار و تمرین بیشتر را داد.«
اوتادی معتقد است بخش عمده کار باید در طول 
ســال تحصیلی با تکرار و تمریــن و کالس های رفع 
اشکال اجرا شود تا وقتی که دانش آموز به پایان سال 
و زمان امتحانات می رسد، هیچ نگرانی بابت درس های 
نخوانده نداشــته باشد. البته بخش بعدی را هم باید 
اولیا در خانه مدیریت کنند تا با فراهم کردن فضایی 
آرام و به دور از استرس روزهای امتحان سپری شود. 

انسجام آموزش و برقراری نظم در اجرای برنامه های آموزشی

بهارهخسروی

 زنگ امتحانات پایان ســال تحصیلی برای دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول و دوم نواخته شد. 
دانش آموزانی که از اواخر ســال تحصیلی گذشته با شــیوع بیماری »کووید ـ 19 « خانه نشین شدند و 
آموزش در فضای مجازی را تجربه کردند. هر چند تجربه آموزش آنالین در سیستم آموزشی ما حسابی 
پرماجرا و پر از حواشی بود، اما با همه این اوصاف به ایستگاه پایانی درس و مدرسه و زمان محک زدن 
دانش آموزان رسیده است. یکی از موضوعاتی که این روزها دغدغه بیشتر کادر آموزشی، خانواده ها و 
دانش آموزان قلمداد می شود، اضطراب و نگرانی آنها بابت امتحانات پایان سال تحصیلی است. بسیاری از 
دانش آموزان با توجه به نارسایی های تأمین زیرساخت های مورد نیاز آموزش های آنالین، مانند آنتن دهی 
مناســب اینترنت، تأمین گوشی همراه و تبلت که برای اولیای مدرسه و خانه پر ماجرا بود، دچار نوعی 
پریشانی و اســترس رفتاری برای شرکت در امتحانات شده اند که می تواند بر نتیجه امتحانات اثرگذار 

باشد و تبعاتی مانند افت تحصیلی، افسردگی و پرخاشگری را همراه داشته باشد.



نگاه

کلید تعامل روابط عمومی و رسانه
روابط عمومی هــا بخش مهمی  از هر ســازمان و در واقع ویترین آن هســتند. 
این نهادها در واقع پل ارتباطی میان مدیران ســازمان ها، شــرکت ها و مؤسسات 
با مخاطبان و مشتریانشــان محسوب می شوند و به آن سازمان کمک می کنند تا 
رابطه ای سازنده و مثبت با جامعه هدف برقرار کنند. روابط عمومی ها سعی می کنند 
در عیــن اینکه با مخاطبان ارتبــاط برقرار کنند و تصویری مطلوب از ســازمان 
متبوعشــان ارائه  دهند، از سوی دیگر هم با مدیران ســازمان در ارتباط دائمی  و 
سازنده باشند و مسائل و مشکالت و نکات منفی را هم به اطالع آنها برسانند تا به 

این ترتیب سازمان در یک روند صعودی و رو به پیشرفت قرار گیرد. 
این میان، یکی از وظایفی که برای روابط عمومی ها تعریف شده همکاری فعال و 
مستمر با مطبوعات و رسانه هاست. در شهرداری تهران و شهرداری های مناطق هم 
روابط عمومی هایی فعالند که البته بخشی از کارشان ارتباط با خبرنگاران است. طی 
سال ها فعالیت همشهری محله، تعامل بین این رسانه و روابط عمومی  شهرداری   های 
مناطق شــکل گرفته و پیش رفته است، گرچه در بعضی مواقع با فراز و فرودهایی 
همراه بوده است. در روابط عمومی ها برای ایجاد ارتباط مستمر و سازنده با رسانه و 
خبرنگار 2 عامل مهم وجود دارد که هر دو، رویکرد عمومی در برابر رسانه را شکل 
می دهند. یکی از این عوامل مدیر روابط عمومی و دیگری شــهردار منطقه اســت. 
زمانی که این دو پذیرفته اند رویکرد رســانه ای چون همشــهری محله لزومًا نباید 
همسو با روابط عمومی باشــد، رابطه ای مبتنی بر تعامل و همکاری به وجود آمده 
است. اما زمانی که مدیران روابط عمومی یا شهرداران مناطق نگاه سازمانی به رسانه 
داشــته اند و آن را به مثابه بولتنی برای ارائه انعکاس اخبار شهرداری و بیالن کاری 

خود در نظر گرفته اند، این رابطه ضعیف شده است. 
 در روزگاری که اتفاقات کوچکی حتی مثل افتادن یک شــهروند در یک چاله 
به سرعت تبدیل به فیلم و عکس و در چشم به هم زدنی در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شود، ضروری است نگاه مدیران شهری به رسانه از نگاه سازمانی 
دور شود تا رسانه معتبر، در دسترس و بی هزینه ای مثل همشهری محله را در کنار 
خود داشته باشند. فراموش نکنیم که توقع عملکرد سازمانی و بولتنی از یک نشریه 
باعث خدشه دار شدن اعتبار آن نزد مخاطبانش می شود و طبیعی است در چنین 
شرایطی شهروندان به رسانه های غیرمعتبر و شبکه های اجتماعی زرد پناه ببرند. 

شقایق عرفی نژاد / خبرنگار

در روز روابط عمومی سراغ 
مدیران روابط عمومی شهرداری های مناطق 

پهنه مرکزی پایتخت رفته ایم

دیده بانی
در شهری برای همه

فرماندهان  به عنــوان  روابط عمومی ها، 
جبهه ارتباط مدیران شــهری با مردم، رسالت 
خطیری برعهده دارند. مجموعه ای که باید بکوشد 
ضمــن برقراری ارتباط و تعامــل میان تمام بخش های 
درون سازمانی و برون ســازمانی، به خصوص تقویت ارتباط 
میان شــهروندان و شــهرداری، از اطالع رســانی در حوزه 

شهری هم غافل نشود. 
روابط عمومی ها با همراهی رســانه های جمعی می توانند 
مدیریت شــهری را در پیشبرد اهداف کلی خود در منطقه 
یاری کنند. ارائــه گزارش از عملکرد مدیریت شــهری در 
منطقه می تواند شــهروندان را در اجرای پروژه های مختلف 
شــهری همراه و همسوی شــهرداری کند و چه بسا جلب 
مشارکت های مردم را هم به دنبال داشته باشد. بی توجهی به 
نقش رسانه ها، به خصوص رسانه های محلی، در توسعه شهری 
نــزد روابط عمومی ها محلی از اعراب ندارد، چراکه معتقدیم 
رسانه و روابط عمومی هر دو مکمل همدیگرند. خوشبختانه 
در ســایه این تعامل در منطقه 11 توانســتیم طی 4 سال 
گذشــته اتفاقات قابل توجهی را در منطقه شاهد باشیم که 
رونق بخش گردشگری منطقه از جمله این اتفاقات است. 

تا 4 سال گذشــته کســی منطقه 11 را به عنوان یک 
منطقه گردشگری نمی شناخت، اما با تمرکز روابط عمومی 
بر این حوزه و تالش های صورت گرفته توانســتیم بیش از 
400 مدخل مطالعاتی را توســط استادان تهران شناس در 
منطقه استخراج کنیم و با کمک رسانه ها برای انتشار آنها 

در فضاهای مجازی اقدام کنیم. 
 امروز منطقــه 11 به عنوان یکی از نقاط گردشــگری 
مطرح اســت و تعداد موزه های آن از دو موزه به هفت موزه 
افزایش یافته اســت. تحقق این مهم در منطقه حکایت از 
آن دارد کــه روابط عمومی شــهرداری منطقه تنها به یک 
اتاق خالصه نمی شود، بلکه کارشناس روابط عمومی باید به 
تمامی جوانب حوزه مدیریت شهری در منطقه دقت کند. 
اتفــاق خوبی که در منطقه 11 شــهرداری تهران رخ داده 
است، تقویت زیرساخت های صنعت گردشگری منطقه در 
چارچوب فعالیت های روابط عمومی است. ما کوشیده ایم، با 
تولید »قصه های تهرون« و روایت قصه های هر محله، پیوند 
میان شــهروندان با محله های قدیمی را تقویت کنیم. این 
تقویت پیوند باعث می شــود تا مردم نســبت به محله های 
خود حساس تر شوند و مشارکتشان برای حفظ ارزش های 

آن بیشتر شود. 
یکی دیگر از اقدامات خوبی که در روابط عمومی شهرداری 
منطقه 11 به جد دنبال شد، جلب مشارکت سرمایه گذاران 
برای بازســازی و احیای خانه هــای تاریخی منطقه بود که 
اکثراً به انبارهای کاال تبدیل شــده بود. در واقع، در تعامل 
با رســانه ها، خبر حمایت شــهرداری از سرمایه گذاران این 

بخــش را به 
مخاطبان  گوش 

رســاندیم و دیــری 
نپایید که شــاهد حضور 

برای  سرمایه گذاران  گسترده 
تبدیل خانه های تاریخی به هتل، 

کافه، گالری و... شــدیم. امروز تعداد 
زیادی از این خانه ها در بافت های قدیمی 

منطقه پذیرای گردشگران است. 
همه آنچه گفته شــد گوشه ای از اقدامات ما در 

مسیر تقویت زیرساخت های توسعه شهری در منطقه 
11 بود. اقداماتی که در سایه اعتقاد مدیریت شهری منطقه 
به روابط عمومی وجود داشت و این اعتقاد و میدان دادن به 
روابط عمومی مبنای شــکل گیری اتفاقات خوب در منطقه 
شده و ثابت کرده است که نقش روابط عمومی ها در توسعه 
شهری انکارناپذیر است. ضمن اینکه نمی توان موفقیت در 
حوزه روابط عمومی را بی تأثیر از نقش رســانه ها دانســت. 

قطعًا هر مدیر روابط عمومی برای انعکاس بهتر عملکرد 
ســازمانی خود نیازمند تعامل سازنده با نشریات 

و رســانه های مجــازی و غیرمجازی اســت. 
امیدواریم جایــگاه واقعی روابط عمومی ها 

در جامعه ما به درستی تبیین شود. 

روابط عمومــی در تعریف کالســیک خود 
مدیریــت ارتباطــات یــک ســازمان با 
اســتاد  مرحوم  اســت.  مخاطبانش 
نطقی به نکویــی روابط عمومی را 
وکیل مدافع ســازمان در بیرون و 
مدعی العموم مخاطبان در سازمان 
نامیــد و تعریف کرد. مــا در عصر 
ارتباطــات و اطالعات به ســر می بریم. 
امروزه ســطح، نوع، تنوع و تکثر ارتباطات 
و گوناگونی رســانه ها باعث شــده که روز به روز 
بر اهمیت رســانه ها و تعامل با آنها افزوده شــود، به 
گونه ای که عماًل نمی توانیم بدون تعامل با رســانه ها به 
حیــات اجتماعی خود ادامه دهیــم. اهمیت و ضرورت 
ســواد رسانه ای و سواد اطالعاتی در عصر حاضر یکی از 
ضروریــات زندگی و تداوم حیات در جامعه اطالعاتی و 
مجازی است. از طرفی، با توجه به تنوع و تکثر وظایف و 
مأموریت های مدیریت شهری بر لزوم تعامل شهروندان 
و مدیریت شهری، به ویژه شهرداری، افزوده شده است. 
در اینجا می توانیم به »سواد شــهروندی« اشاره کنیم 
که بر اســاس حقوق و تکالیف متقابل شــهروندان، 
شهرداری و مدیریت شهری شکل گرفته است. 
جلب مشارکت های مردمی در اداره شهر 
به دست شهروندان یکی از کارکردهای 
توجه  با  روابط عمومی هاست.  مهم 
اینکــه شــهرداری در دو  به 
دهه گذشــته به ســمت 
نهادی  شــکل گیری 
و  اجتماعــی 
و  خدماتــی 
همچنین 

توجــه به عرصه های گفتمانی میان شــهروندان و خود 
پیش رفته، در این میان، روابط عمومی به عنوان ساختار 
ارتباطی میان شهروندان و این ساختار نوپدید روز به روز 
اهمیت مضاعف پیدا می کند. اهمیت اقناع افکار عمومی 
و نهایتًا مشارکت شهروندان از جمله مباحثی است که 
باید برای آن در روابط عمومــی راهکارها و راهبردهای 

خاص تدوین و در نظر گرفته شود. 
توجــه بــه نیازها، خواســت ها و همچنیــن تعامل 
دوســویه منطقی، همراه با حفظ کرامت انســانی و در 
جهت شــکل گیری شهری انسان محور که دارای هویت 
و کارکردهای انسانی است از جمله نقاط قابل  تأمل برای 
فعالیت های روابط عمومی به شمار می رود. باید دانست 
در ســاختارهای مترقی، در دنیای امروز، روابط عمومی 
نقشی کلیدی دارد و اهمیت آن در تحقق اهداف عالیه 

سازمانی بسیار مهم است. 
روابط عمومی هــا منعکس کننده و آینــه تمام نمای 
دیدگاه شــهروندان به مدیران محســوب می شــوند. 
روابط عمومی در شهرداری تهران از کارکردی تشریفاتی 
و تبلیغاتی صرف به ساختاری ارتباط محور و اطالع رسان 
و معطوف به تعامل ســازنده میان شهروندان، مدیران 
ارشد و مدیریت شهری تبدیل شده است. روابط عمومی 
بایــد آینه تمام نمای انعکاس خواســت و افکار عمومی 
شــهرندان باشــد و همچنین منعکس کننــده اخبار و 
اطالعات فعالیت هــای خدمتگزاران صدیــق و خدوم 

شهروندان شریف. 
در ایام کرونا بر اهمیت فضای مجازی در جهت 

تنویر افکار عمومی و اطالع رسانی بسیار افزوده 
شــد و در این میــان روابط عمومی ها به 

سمت و سوی استفاده و بهره برداری 
از این فضا پیش رفتند. 

جایــگاه  و  نقــش 
روابط عمومی ها در حوزه امور شهری 

می تواند ابعاد وســیعی را در بــر گیرد که این 
ابعاد به انتظارات و ســطح توقعات از حوزه امور شــهری 
مربوط می شود. بســتگی دارد که سیاست ها و خط مشی ها 
در مدیریت شــهری چگونه تعریف شود و بر همین اساس، 
برنامه های روابط عمومی ها نیز برای رشــد و تعالی  بخشیدن 
به این سیاســت ها تعیین خواهد شــد. به طور قطع یکی از 
این برنامه ها، جلب مشارکت جدی شهروندان برای پیشبرد 
اهداف و برنامه های کالنشــهری باید باشد، چراکه مدیریت 
شهری بدون این مشــارکت هرگز نمی تواند به اهداف مورد 

نظر خود دست یابد. 
همین مســئله به خوبی نمایانگر این حقیقت اســت که 
چقدر ایجاد ارتباط مؤثر با شــهروندان برای مدیران شهری 
ضروری اســت و اقدام برای دستیابی به این امر بیش از هر 
بخش دیگری به عهده روابط عمومی هاست؛ به همین دلیل 
از مهم ترین بخش ها در روابط عمومی ها، بخش رسانه است 
که هم به نوعی پایش، افکارسنجی، مخاطب شناسی و رصد 
ارتباط های مردمی را به عهــده دارد و با تهیه گزارش هایی 
در این زمینه بر تصمیم ســازی ها بر اســاس نیازسنجی ها 
تأثیرگــذار خواهد بود و هــم بازتاب دهنده و گزارش دهنده 
اقدامات مدیریت شــهری برای شهروندان است؛ چراکه حق 
مسلم شهر است که بداند چه تصمیماتی در این زمینه برای 
آن گرفته می شــود و این حقی است که شهروندان می تواند 

همواره آن را مطالبه کنند. 
از آنجا که روابط عمومی ها به عنوان منبع اصلی خبر به طور 
مســتقیم با رسانه و پس از آن افکار عمومی در ارتباطند، کار 
سخت و دشــواری را پیش رو دارند و با چالش های حساسی 
روبه رو  هستند؛ چراکه کوچک ترین اشتباه و سهل انگاری در 
از بین  رفتن اعتبار ســازمان مؤثر خواهد بود و وقتی که یک 
منبع خبر، اعتبار خود را نزد افکار عمومی از دست بدهد، دیگر 

به سادگی نمی تواند آن را مانند قبل به دست آورد. 
از طرفــی به دلیــل اهمیت حفظ این اعتبــار ضروری 
اســت به جز منافع سازمانی، منافع شــهروندان و رسانه ها 

را هم پاســبانی و 
و  کند  پاســداری 
مشــاوری  همچون 
مدیــران  متخصــص، 
شهری را در تطبیق فعالیت ها 
با این خواســته ها یاری کند که 
تالش بــرای حفظ منافــع دو جانبه 
سازمان و شــهروندان چالشی دیگر پیش 

روی روابط عمومی هاست. 
 نکتــه دیگر در حــوزه روابط عمومی ها، تقویت 
رابطه میان روابط عمومی و رســانه در انعکاس بهتر عملکرد 
مدیریت شــهری مناطق است که این رابطه نه تنها مفید و 
مؤثر، بلکه کاماًل ضروری اســت. روابط عمومی ها بدون یاری 
رسانه ها نمی توانند با افکار عمومی و مخاطبان خود ارتباط 
برقرار کنند و به طور قطع باید پیوسته در حفظ و پویایی این 

رابطه بکوشند. 
در این میان رســانه های محلی همچون همشهری محله 
به دلیل آنکه مردمی ترند و با زندگی روزمره مردم در تماس 
مستقیم اند، بهتر و قوی تر از سایر رسانه ها می توانند ارتباط 
مدیریت شهری را با شهروندان حفظ کنند. اساسًا به  وجود 
آمدن ســاختاری همچون همشــهری محله، بین تولیدات 
مختلف مؤسســه همشــهری، فکر بکر و درخور ستایشــی 
بوده و به یک نیاز اساســی در شهر در این زمینه پاسخ داده 
است. در این رسانه، مردم به زبان خودمانی خودشان، وقایع 
شــهر را دنبال می کنند و به همین دلیل، ارتباط پیوسته ما 
در روابط عمومی شــهرداری منطقه 12 با همشهری محله، 

برایمان ضروری و در اولویت است. 
در پایــان، توجه به این نکته ضروری اســت که کار در 
روابط عمومی با کار در دیگر بخش های ســازمان تفاوت های 
بنیادی دارد، چراکه جنس روابط عمومی ها بیشتر از جنس 
تحریریه در رسانه هاســت؛ همان قدر پویا، حســاس و بدون 
ســاعت کار مشخص. همین نوع کار ســبب می شود روابط 
همــکاران در روابط عمومی ها صمیمانه تر و غیررســمی تر 
از دیگر بخش ها باشــد، چراکه بدون وجود عشــق و رفاقت 
خالص، توان پاســخگویی به همه انتظــارات وجود نخواهد 
داشــت. از این جنبه، کار در روابط عمومی، همواره جذاب، 
هیجان انگیز، ماجراجویانه و متنوع اســت و به همین دلیل، 
این شکل از کار با همه سختی ها و دشواری ها سبب دلگرمی 
و ایجاد انگیزه برای تالش بیشــتر میــان همکاران من در 

روابط عمومی است. 

»علی اسماعیل زاده«
مدیر روابط عمومی 
شهرداری منطقه 11:

رسانه و روابط عمومی 
هر دو مکمل 

یکدیگرند

»مهدی مؤمنی«
مدیر روابط عمومی منطقه 10:

جلب مشارکت 
شهروندان در اداره شهر 

وظیفه مهم 
روابط عمومی 

است

»محمد جنگروی«
مدیر روابط عمومی 
شهرداری منطقه 12:

جنس کار روابط عمومی
از جنس

تحریریه هاست
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت
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سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه
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تصحیح
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صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

 27 اردیبهشت ماه هر سال در تقویم به نام روز روابط عمومی و ارتباطات نامگذاری شده است. این روز 
بهانه خوبی است تا فارغ از هر مسئله ای به روابط عمومی ها بپردازیم، از نقششان در سازمان ها 

بگوییم و درباره جایگاه اجتماعی و حرفه ای شان بحث و گفت و گو کنیم. خیلی از فعاالن این 
عرصه معتقدند که روابط عمومی ها در نهادهای دولتی و عمومی جایگاه واقعی خود را در 
سازمان ها ندارند و علت را هم بی اعتمادی مدیران به این جایگاه بر می شمارند و معتقدند 
روابط عمومی حیاط  خلوت سازمان هاســت. نگاه سنتی به روابط عمومی ها باعث شده تا 

وظیفه کارشناســان این حوزه را به چسباندن پالکارد در سازمان و سنجاق زدن اطالعیه ها 
به بوردهای دیواری تنزل دهند. این در حالی اســت که روابط عمومی، به اذعان کارشناسان و 

متخصصان این حوزه، باید در مقام مشاور عالی مدیر سازمان در برنامه ریزی ها مشارکت کرده 
و تعامل ســازنده با بخش های مختلف درون و برون سازمانی را ساماندهی کند. به این معنا که 

روابط عمومی باید در »شهری برای همه« و »شهر زیست پذیر« دیده بانی دقیق و مجرب  
برای مدیران شهری باشند.
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نمایش از بیــرون خیره کننده 
است. بنای چندوجهی این مسجد 
برگرفته از طرح ها و معماری های 
قدیمــی اســالمی اســت. وارد 
حیاطش که می شــویم بعد از آن 
حوض چندضلعی زیبا که هنگام 
به  نمازگــزاران گرداگردش  اذان 
می شوند،  مشــغول  وضو  گرفتن 
دیوارهای مزین به آجرهای قطور 
و نمای ســنگی آن چشمنوازی 
می کند. مســجدی کــه دارای 2 
گنبد اســت و گلدســته های سر 
به فلــک کشــیده اش آدم را یاد 
مساجد تاریخی در یزد می اندازد. 
برای رفتن به درون مسجد باید از 
زیر تابلو کاشیکاری شده ای که بر 
آن نوشته شده: »ادخلوها بسالم 

امنین« رد شوی. 

چرا مسجد سنگی؟ 
قبل از اینکه بنای جدید مسجد احداث شود و 
تابلو مســجد خاتم االنبیا)ص( بر پیشانی آن نصب 
شود به مسجد سنگی شــهرت داشت، البته هنوز 
هم بیشــتر اهالی به همین نــام آن را می خوانند. 
»شــکراهلل محمدی«، یکی از اهالی قدیمی محله، 
وقتی تاریخچه مســجد را برایمــان ورق می زند، 
می گوید: »این مســجد بیش از 40 ســال قبل از 
انقالب قدمت داشته است که به همت اهالی محله 
و خیرینی که دست به دســت هم می دهند بنایش 
گذاشته می شود. او درباره اینکه چرا به این مسجد، 
مسجد ســنگی گفته می شــود هم می گوید: »به 
کار بردن قلوه ســنگ های بزرگ در قسمت پایین 
باعث  دیوارهــای مســجد 
شــد تا این مسجد به 
نام مســجد سنگی 

شهرت یابد.«
 به گفتــه او، 
همان طور  البتــه 
قدیــم  در  کــه 
کنار  و  بود  مرسوم 
حمامی  مســجد  هر 
هــم وجود داشــت آن 
به  هــم  حمــام 
حمام  نام 

سنگی شــهرت می گیرد تا اینکه چند سال پیش 
)ســال 74( وقتی پروژه بزرگراه قرار بود اجرا شود، 
شــهرداری حمام و مســجد را یکی می کند و این 
بنای جدید را می ســازد؛ کاری که با کسب اجازه از 
علمای بزرگ انجام می شود و می تواند رضایت اهالی 

را جلب کند. 

مسجد را برای حضور جوانان آماده کردیم
حدود 10 ســال می شود که سکان اداره مسجد 
خاتم االنبیا)ص( یا همان مســجد سنگی در دست 
»سید محمد خلیلی طهرانی« است؛ روحانی ای که 
همســایه مســجد بود و بعد از حاج آقا تابع، اداره 
امور مســجد را به دســت می گیرد: »بعد از رفتن 
حاج آقا تابع، اهالی محله مرا به عنوان امام جماعت 
درخواســتی به اداره امور مســاجد معرفی کردند. 
به لحاظ حضــور کمرنگ مــن در محله و تمرکز 
فعالیت هایم در دبیرســتان علوم و معارف اسالمی 
مطهــری، شــناخت چندانی در مــورد من وجود 
نداشــت و با نظر اهالی برای قبول این درخواست 

موافقت نشــد تا اینکه حاج آقا امیری 
که خودشــان هم در دبیرستان علوم و 
معارف اسالمی مطهری فعالیت داشتند 
و در آنجا مرا به نام روحانی خوشنویس 
می شناختند با من آشنا شدند و اجازه 
دادند اداره امور مســجد را به دســت 
بگیرم. از آن زمان دیگر کل برنامه های 
شــخصی را تعطیــل کردم و بــر امور 
مسجد متمرکز شــدم. اولویت نخست 
برای من در مســجد تالش برای جذب 
جوانان به مسجد بود؛ کاری که مستلزم 
ایجاد زیرساخت های الزم بود. لذا تالش 
کردیم در گام نخســت سالن ورزشی 
تولید کنندگان  اختیار  مســجد که در 
پوشــاک بود، باز پس گرفته و با تبدیل 
دوباره اش به ســالن ورزشی و برداشتن 
دیوارهایش، زمینه حضــور جوانان در 

مســجد را فراهم کنیم. امروز در این سالن جوانان 
زیادی به ورزش مشغول می شوند و برای خانم ها 
نیز شرایطی را فراهم کرده ایم که هر روز صبح در 
ایســتگاه سالمتی مسجد ورزش کنند و این کار 
محدودیت هــای ورزش برای خانم های محله در 
ایستگاه های ورزش صبحگاهی پارک ها از میان 

برداشته است.«

تقدیر از کاسبان مسجدی محله
یکــی از کارهای خوبی که به سرپرســتی امام 
جماعت و هیأت امنای مسجد سنگی دنبال می شود 
نمازجماعت  تشویق کاســبان شــرکت کننده در 
مسجد است. »ســید محمد خلیلی تهرانی«، عضو 
شورایاری محله آبشار و مسئول هیأت امنای مسجد 
سنگی، در این باره می گوید که این طرح به پیشنهاد 
امام جماعت و با هدف تشویق کاسبان برای حضور 
در نماز اول وقت صورت می گیرد. به این صورت که 
عالوه بر تقدیر از این کاسبان در صف نماز جماعت، 
هیأت امنا و امام جماعت با تهیه هدایایی به صورت 
دســته جمعی به محل کســب این افراد رفته و در 
حضور اهالی محله از آنها تقدیر می شــود. این کار 
چند بازخورد دارد. گذشته از تشویق کاسبان برای 
حضور در نماز اول وقت، موجب می شود آنها از این 
پس به عنوان الگویی در محله مطرح شوند. همین 
مسئله موجب رفتارهای حسنه از سوی کاسبان در 
کسب و کارشــان نیز خواهد بود. به گفته خلیلی، 
اجرای برنامه های فرهنگــی و تقویت این حوزه از 
مهم تریــن اولویت های کاری مســجد 
است، چراکه هیأت امنا معتقد هستند 
بنیان اصالح جامعه ریشه در توجه به 
امور فرهنگی دارد: »در این مســجد، 
مثل همه مســاجد دیگر، کالس قرآن 
و دوره های آموزشــی دینــی برگزار 
با مشــوق هایی  اما همراه  می شــود، 
است، چراکه همه خوب می دانیم برای 
جذب بچه ها به مســجد بایــد آنها را 
تشویق کنیم. گذشته از بچه ها، سایر 
اقشــار جامعه هم نیازمند این نگاه و 
تشویق هستند و باید با الگو سازی در 
جامعــه کاری کرد که هرکدام از اهالی 
خود به یک مبلغ دینی برای خانواده و 

جامعه تبدیل شوند«

از   مســجد خاتم االنبیــا)ص( که 
قدیم االیام به مســجد سنگی شهرت 
دارد در خیابان ری واقع شــده است. 
مســجدی که به گفته اهالی، قدمتش 
به یک قرن پیــش )در دوران قاجار( 
می رســد. این مســجد نبش کوچه 
قائم مقامی قرار دارد و معماری زیبا و 
نظر  نخست  نگاه  در  منحصربه فردش 
هر بیننده ای را به خود جلب می کند. 
قدمــت و نــام و آوازه قدیمی اش از 
و  برنامه های دینی  و جامعیت  یک سو 
فرهنگی و اجتماعــی اش همه و همه 
این مسجد،  تا  دست به دست هم داده 
هم از سوی اهالی محله و هم از سوی 
دیگــر عابرانی که گذرشــان به این 
مورد  همواره  می افتد،  قدیمی  مسجد 
توجه و اقبال قرار بگیرد. درست است 

که رمضان امســال به خاطر کرونا 
برنامه های همه مساجد از جمله 

قرار  تأثیر  تحت  مسجد  این 
از  قبل  اما  اســت،  گرفته 

که  رمضان  کرونا،  شیوع 
می شد این مسجد تمام 
ســی روز ماه مبارک 
افطار  وعــده  در  را 
روزه داران  میزبــان 

هم محله ای بود. 

 یک قرن همنشینی با 
مسجد سنگی

طرح های اجتماعی متعددی با ابتکار
امام جماعت و هیئت امنای مسجد خاتم االنبیا)ص( در محله اجرا شده است

فاطمهعسگرینیا

به کار بردن 
قلوه سنگ های 

بزرگ در قسمت 
پایین دیوارهای 

مسجد باعث شد 
تا این مسجد به 

نام مسجد سنگی 
شهرت یابد

  یوسف آباد یکی از قدیمی ترین محله های تهران است که هنوز ردپای برخی از آثار تاریخی را می توان در 
نقاط مختلف آن دید. برخی از این آثار، مانند زندان قزل قلعه، با بی مهری تخریب شــده و جای آن را میدان 
میوه و تره بار و بزرگراه کردستان و... گرفته است، برخی هم مانند پارک شفق هنوز گوشه هایی از تاریخ و اثر 
زیبای معمار و طراح خود را حفظ کرده و در کنار به روزرسانی های شهری پابرجا ایستاده است. نام پارک شفق 

با توجه به همین ویژگی ها سال 1382 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. 

معصومهحقجو

نشانه های معماری بوستان محله را 
می توان در فرهنگسرای نیاوران 

و موزه هنرهای معاصر جست وجو کرد

روزگاری پارک شفق 
مهمات سازی بود

برنامه های شاد و اجرای موسیقی زنده برپا شود
»مریم مصطفوی«، یکی از همســایه های پارک 
شفق، جزء آن دسته از اهالی است که به گفته خودش، 
تا پیش از شیوع کرونا اینجا پاتوق او و همسایه ها بوده 
است، ولی حاال کمتر به پارک می آیند. او می گوید: 
»با توجــه به اینکه اغلب همســایه ها و اهالی جزء 
قدیمی ها هستند، در این ایام که خانه نشینی بالی 

جان اغلب سالمندان شده، با برگزاری 
برنامه های شاد و اجرای موسیقی زنده 
در فضای پارک شفق می توان بار دیگر 

حس مثبتی در این افراد ایجاد کرد.« 
این بانوی هم محله ای ادامه می دهد: 
»دو ســال قبل فرهنگســرای خانواده 
برنامه شــاد و مفرحی در روز سالمند 
برای ســالمندان برگزار و از آنها تجلیل 
کرد. حاال هم می توان در مناســبت ها 

و اعیاد، برنامه هایی متناســب با حــال و هوای آنها 
برگزار کرد. اجرای برنامــه در فضای باز و با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و حفظ فاصلــه اجتماعی 
خطرساز نیست.« به گفته این شهروند، یکی از نکات 
حائز اهمیت پارک این است که از لحاظ فرهنگی و 
تفریحی اغلب امکانــات را در خود جای داده مانند 

مرکــز منتخب کانــون پرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان که قدمت آن به قبل از انقالب می رســد یا 
وسایل ورزشــی متنوع و محلی برای بازی کودکان. 
از طرفــی فرهنگســرای خانواده هــم یک مرکزی 
فرهنگی و هنری اســت که به اهالی خدمات خوبی 
ارائه می دهد.« او درباره تاریخچه پارک هم می گوید: 
»پدرم که از ساکنان قدیمی این محله بوده، 
می گفت پارک بر اســاس معماری اروپایی 
و ایرانی ساخته شــده، ولی برخی دیگر از 
قدیمی های محله معماری آن را برگرفته از 
معماری شهر یزد می دانند. به عنوان مثال، 
نمای آجری و حالت خشــتی ســاختمان 
فرهنگســرای خانواده یادآور معماری شهر 
یزد اســت.« مصطفوی با اشــاره به اینکه 
طراحی و معماری این بنا هم مشابه طراحی 
فرهنگســرای نیاوران و موزه هنرهای معاصر است، 
ادامه می دهد: »قبل از اینکه در این پارک فرهنگسرا 
شــکل بگیرد، ساختمان های داخل پارک در اختیار 
واحدهای اداری و اجراییات راهنمایی و رانندگی بود، 
اما ســال 1۳7۳ تغییر کاربری داد و به فرهنگسرای 

شفق تبدیل شد.«

جمشید رحمانی پناه 
معتمد محله

مریم مصطفوی
یکی از ساكنان

علیرضا زمانی 
تهران شناس

برای اطالع بیشتر از این اثر تاریخی با »جمشید 
رحمانی پناه«، معتمــد محله و از قدیمی ترین اهالی 
یوســف آباد، گفت و گو کردیم. او دربــاره این پارک 
زیبا می گوید: »شــفق ابتدا به صورت تپه ماهور بود 
و در قســمت غربی آن کوه قرار داشــت. قســمت 
شــرقی پارک، زمین فوتبالی بود که یادم هســت با 
هم محله ای هــا در آنجا فوتبال بــازی می کردیم. در 

شمال شرقی هم آرامگاه یوسف آبادی ها 
قرار داشــت. در قســمت میانی پارک، 
گــودی زمین شــده بود محــل تجمع 
سگ های بی صاحب. از طرفی زباله ها از 
همه نقاط تهران در همین گودال تخلیه 
می شدند. این قســمت امروز تبدیل به 

زمین بازی شده است.« 
کاربری شــفق قبل از اینکه به پارک 
تبدیل شود، مانند اکثر بناهای تاریخی، 

فصل به فصل تغییر می کــرد. رحمانی پناه درباره این 
تغییرات می  گوید: »اینجا مدتی مهمات ســازی بود 
و بعدها تبدیل به آسایشگاه مسلوالن شد. مبتالیان 
به ســل در اینجا قرنطینه و نگهداری می شــدند و 
آسایشــگاه ســال 1۳42 بسته شد. ســه سال بعد 
مهندس دیبا طراحی و معماری این پارک را شــروع 
کرد و ســال 1۳48 به اتمام رسید. ساختمان اصلی 
و فعلی فرهنگسرا همان ساختمان قدیمی است که 
امروز بازسازی شده و همه جزئیات معماری خود را 
حفظ کرده است. پارک شفق از گذشته پاتوق اهالی 
بوده و به همیــن دلیل در محله یوســف آباد نقش 

پررنگی دارد.«

طراحی شفق؛ بر اساس بوستان های فرانسه 
»علیرضــا زمانی«، تهران شــناس، هم می گوید: 
»محله یوســف آباد تا قبل از ســال 1۳20 به شکل 
روستا بود و قلعه ای به نام یوسف آباد داشت که کمی 
با فاصله از پارک شــفق امروزی واقع شده بود. قلعه 
تا دهه 40 پابرجــا بود، ولی امروز تخریب و 
ساخت وســاز های دیگری در آن انجام شده 

است.«
او با اشاره به اینکه پارک شفق اوایل دهه 
40 ساخته شــده، ادامه می دهد: »دهه 40 
زمانی است که 20 سال از شکل گیری محله 
تازه تأسیس یوسف آباد می گذرد. آن زمان در 
محل فعلی پارک شفق، گودالی وجود داشت 
که زباله های تهرانی ها در آنجا ریخته می شد. 
بعد از اعتراض های اهالی، »صادق رضازاده شــفق«، 
یکی از سناتورها و نمایندگان مجلس در دهه 40، که 
مرد پرنفوذی بود، برای ایجاد پارک در این محدوده 
اقدام کرد. او متولی شــد تا در این مکان فضای سبز 
ایجاد کند. »کامران دیبا« که معماری پارک شــفق 
نخســتین کار وی در محله یوســف آباد بود و بعدها 
بناهایی مانند فرهنگســرای نیاوران و موزه هنرهای 
معاصر را طراحی کرد، پیشــقدم انجام این کار شد.« 
دیبا در طراحی پارک شــفق و فرهنگسرای نیاوران 
با »پرویز تناولی«، مجسمه ساز، همکاری داشت. این 
تهران شناس در این باره توضیح می دهد: »تناولی به 
درخواســت دیبا برای پارک شفق 
نیاوران 6 مجسمه  و فرهنگسرای 
از افراد معمولی ساخت. نصب این 
مجســمه ها اقدامــی خالقانه بود، 
چون تا آن زمان فقط مجسمه های 
افــراد مهــم در مکان های عمومی 
نصب می شــد. مجسمه ها عالوه بر 
اندازه های واقعــی، در حال همان 
کارهایی بودند که شــهروندان در 
فضاهای همگانی انجام می دهند و 
حالت های طبیعی داشتند. به عنوان 

مثال، یکی از مجســمه ها روی زمین نشسته بود یا 
دیگری در کناری ایستاده و مردم را تماشا می کرد یا 

در حال کتاب خواندن بود.« 
عالقه معمار پارک شــفق به معمــاری ایتالیا را 

می تــوان در احداث میدانــگاه اصلی و 
حوضچه  آنکه به میدان های شــهرهای 
ایتالیــا شــباهت دارد، مشــاهده کرد. 
زمانــی توضیح می دهــد: »حوضچه ای 
که در پارک شــفق وجــود دارد با الهام 
از ظــروف زیرخاکی قدیمی با یک نوک 
دراز برای ریزش آب ساخته شده است. 
البته امروز ایــن نوک دراز را آبی رنگ و 
از بقیه  حوضچه جدا کرده اند. سکوهایی 

هم طبق معماری ایتالیا برای نشســتن ایجاد شده 
تا مردم بتوانند از کنــار هم بودن لذت ببرند. البته 
در طراحی شفق نشــانه ای از طراحی بوستان های 
فرانســه و الهاماتی از معماری ایرانی هم مشــاهده 
می شــود. به عنوان مثال، ســبک طراحی پایه های 
پل هــای پارک به ســبک پل های اصفهان اســت. 
حفاظ پل ها هــم برگرفته از نرده های ســالن های 
تئاتر کشــورهای اروپایی اســت. نکته دیگری که 
وجود دارد این اســت که بعدها قســمتی به سالن 
نمایش های پارک اضافه شد که »حمید نورکیهانی« 

و همکارانــش آن را به گونــه ای طراحی کردند که 
نــه تنها به طرح اولیه خدشــه ای وارد نکرده، بلکه 

تکمیل کننده آن هم شد.«
این تهران شــناس می گوید: »یکی از ویژگی هایی 
که شفق دارد این است که پارک در امتداد 
پیاده روهای محله شکل گرفته، به طوری که 
به نظر می رســد جزء بدنه محدوده شهری 
است و مجزا محسوب نمی شــود. در واقع، 
به صورت طبقه طبقه ساخته شده و مسطح 
نیست. گذرگاه های غیرهمسطح و ترکیب با 
پله ها از دیگر ویژگی های پارک اســت. این 
گذرگاه ها با پل هایی به هم مرتبط شده اند.«

به گفته این تهران شــناس، در دهه 70 
که موضوع احداث فرهنگســراها مطرح می شود، این 
فرهنگسرا جزء نخستین مراکز فرهنگی بود که شکل 
گرفت. زمانی می گوید: »اوایل دهه 80 فرهنگسراها 
را به صــورت موضوع محور تعریــف کردند. به همین 
دلیل نام اکثر فرهنگسراها متناسب با موضوع فعالیت 
تغییر کرد. این فرهنگسرا هم که شفق نام داشت به 
فرهنگســرای دانشجو و بعد به خانواده تغییر نام داد. 
البته قدیمی های محله هنوز فرهنگسرا را به نام شفق 
می شناسند، اما پارک هنوز هم نام شفق را برای خود 

حفظ کرده است.«
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او در ادامــه با توجه به جاذبه های گردشــگری موزه 
هفت چنار اضافه می کند: »موزه آثار طبیعی و حیات 

وحش هفت چنار بــا توجه به موقعیت و نیز 
پیشینه تاریخی خاص خود و همچنین قرار 
گرفتن در مرکز محله های بریانک و هفت چنار 
در منطقه 10 که پیشــینه تاریخی و هویتی 
هم دارند، یک مقصد گردشــگری قابل قبول 
و جذاب برای گردشــگران شــهری است و 
نقش قابل مالحظه ای در ارتقای شاخص های 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی این منطقه 

دارد.«
مدیــر موزه حیات وحــش هفت چنار در 

ادامه به تبدیل شــدن محــدوده این موزه به مقصد 
گردشگری اشــاره می کند: »وجود فضاهای دیگری 
در کنار این موزه از جمله شــهر کتاب، خانه فرهنگ 
اعتماد، بوستان های هفت چنار و اعتماد و واحدهای 
صنفی فروش فالفل، موقعیت گردشگرپذیری منطقه 
10 را چند برابر کرده است. همچنین پروژه نوسازی 
پیاده راه شهید دعوتی، به عنوان یک شاخص و فرصت 
مکمل برای برنامه ریزی و اجرای رویدادهای مختلف 
اجتماعی و فرهنگی، زیرساخت مناسبی در این عرصه 
فراهم کرده است. در واقع، موزه آثار طبیعی و حیات 
وحش هفت چنــار می تواند نقش قابل مالحظه ای در 
همگــرا کردن و محور قرار گرفتن در شــاخص های 
گردشــگری منطقه 10 به ویــژه فضاهای تفریحی و 

اواخر ســلطنت ناصرالدین شــاه بود که سلطان 
عبدالحمید، پادشاه عثمانی، مقداری اثاثیه ارزشمند 
و گرانبها برای شــاه ایران فرستاد. از آنجا که همه 
کاخ هــا و تاالرهای ســلطنتی با تابلوهــا و اثاثیه 
متعدد پر و آراســته بودند، ناصرالدین شــاه تصمیم 
گرفت در گوشــه غربی موزه کاخ گلستان که قبل 
از این محــل عمارت کاله فرهنگی یــا همان برج 
آغامحمد خانی بود، کاخ جدیدی بنا کند و هدایای 
ســلطان را در آن جــای دهد. ایــن کاخ ابیض نام 

گرفت؛ علتش هم ســفیدی رنگ نمای 
ســاختمان بود که به شیوه بناهای قرن 
18 اروپا گچبری و نماســازی شده بود. 
از سوی دیگر، پله های سراسر کاخ مرمر 
ســفید رگه دار بود. کاخ ابیض از همان 
ابتدا به جلســات هیأت دولت اختصاص 
یافت، اما ســال 1۳14 رضا خان دستور 
داد که این مکان به موزه مردم شناســی 
تبدیل شــود. برای همین کارشناســان 
و آدم هــای مختلفی سرتاســر ایران را 
جست وجو کردند، از اشیا و لوازم زندگی 
مردم شــهر ها و روستاهای اقوام مختلف 
گرفته تا لباس های محلی را جمع آوری 
کردند و به این ســاختمان آوردند. موزه 
ســرانجام ســال 1۳16 افتتاح شد و در 
طول این سال ها به یکی از قدیمی ترین 
و غنی ترین موزه های مردم شناســی در 

کشور تبدیل شد. 

شهردار منطقه 12
موزها؛ عامل توسعه شهری مناطق

شــهردار منطقه 12 از موزه هــا به عنوان مکانی 
آموزشی و فرهنگی یاد می کند و می گوید: »موزه ها 
دیگر صرفًا مکانی برای انبار و به نمایش گذاشتن اشیا 
و آثار نیستند، بلکه مکانی برای انتقال پیام ها و اندیشه 
و آرمان ها و تجربیات بشری اند. ما در حوزه گردشگری 
فرهنگی منطقه 12 توجه ویژه ای به موزه ها داریم و 
معتقدیم مــوزه به عنوان قوی تریــن بخش و حامل 
فرهنگ گذشــته در مفهوم گردشگری 
فرهنگی و توسعه فرهنگی نقش آفرینی 

بسیار دارد.«
منطقــه 12 یکی از پربارترین مناطق 
شــهر تهران در حوزه مــوزه و موزه داری 
اســت که ســهم قابل توجهی در توسعه 
بــه گفته  گردشــگری شــهری دارند. 
»محمدعلی ســعادتی«، شهردار منطقه، 
وجــود 18 موزه از جمله موزه های تهران 
و کشــور مانند موزه ملی ایران باستان، 
آبگینه، کاخ موزه گلستان، و... از جمله این 

موزه ها هستند. 
تنوع موزه ها در منطقه 12 موجب شده 
تا گردشــگری موزه در این منطقه مورد 
توجه باشد. شهردار منطقه 12 می گوید 
با گشت کوچکی در قلب تهران می توانید 
هم پای قصه عروسک های اقوام مختلف 
ایران و همچنین ملل در محدوده دروازه 

از سوی شــهرداری منطقه 11 صورت گرفته، تعداد 
موزه های موضوعی این منطقه افزایش یافته است که 
از جملــه آنها می توان به موزه جنگ، موزه دخانیات، 
موزه قرآن کریم، موزه روانپزشــکی، موزه حکمت و 

فلسفه و... اشاره کرد.« 
اشکان بیات می گوید: »موزه های منطقه 11 غالبًا 
یا داخل حصار ناصری هســتند یــا در مجاورت این 
حصار قرار دارند و توجه به آنها می تواند به توســعه 
گردشگری منطقه در بافت تاریخی بینجامد.« مدیر 
بافت تاریخی منطقه 11 معتقد است با توجه به نقش 
موزه ها در توســعه فرهنگی جامعــه باید بر افزایش 
این مراکز در بافت تاریخی منطقه 11 تمرکز کنیم، 
چراکه موزه ها می توانند بستر آشنایی نسل جدید را 
با فرهنگ، آداب، رســوم، اعتقادات و سنن اجتماعی 
فراهم کنند و این پیوند میان گذشــته و امروز شهر 
برای پایداری آن مؤثر اســت. او می گوید: »گسترش 
موزه ها یکی از سیاســت های کلی شهرداری تهران 
است و شهرداری می کوشــد با حمایت از موزه داران 

بخش خصوصی زمینــه فعالیت آنها را در 
منطقه فراهم کند.«

بیات با بیان اینکه موزه فقط جایی برای 
نمایش تعدادی کاســه و بشــقاب قدیمی 
نیســت، بلکه مکانی برای تفکــر در مورد 
زندگــی انســان های پیش از مــا و عبرت 
گرفتــن از تجربیات آنها اســت، می گوید: 
»ما در موزه های روانپزشکی و دخانیات که 
در منطقه راه انــدازی کردیم، تاریخ این دو 
موضوع مهم را به تصویر کشیدیم و شرایطی 
را فراهم کرده ایم که بازدیدکنندگان عالوه 
بر اینکه گشــتی در ایــن موزه ها می زنند، 
می توانند اطالعات خوبی را در هر دو زمینه 

کسب کنند.«

مدیر موزه هفت چنار
نقش موزه ها در رونق اقتصادی و 

فرهنگی شهری 
امروزه صنعت گردشــگری، به ویژه شاخه شهری 
آن، جایگاه خاصی در اقتصاد کشــورها دارد و نقشی 
فعال در ارتقای ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشورهای رو به توسعه بازی می کند. مدیر موزه حیات 
وحش هفت چنار با بیان ایــن مطلب می گوید: »در 

دل شــهرها و محله ها جاذبه های تاریخی و فرهنگی 
بسیاری نهفته است. شهرها معمواًل جاذبه های متنوع 
و بزرگی شــامل موزه ها، بناهــای یادبود، 
پارک ها،  ورزشی،  اســتادیوم های  تئاترها، 
شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری 
تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مهم 
و افراد مشهور را دارند که این خود بهترین 
بهانه برای تبدیل شــدن چنین پهنه ای به 

مقصد گردشگری است.«
 به گفته »امیر قاسمی«، موزه ها به عنوان 
یکی از مقاصد گردشگری جایگاه ویژه ای در 
توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری دارند؛ 
چراکه عامل مهمــی در معرفی فرهنگ و 
تمدن یک جامعه هستند. امروزه موزه ها در 
ارتقای دانش بشــری و نیز گسترش علم و 
پایدارسازی آموزش که به تعبیری آموزش 
مستمر اســت، یکی از نهادهای اجتماعی 
مؤثر به شــمار می روند که عالوه بر تقویت 
هویت ملی و فرهنگی اعضای جامعه، ضامن 
بقای فرهنگ ایرانی برای نسل های کنونی و 

آینده محسوب می شوند. 
قاسمی معتقد است با برنامه ریزی و سیاستگذاری 
صحیح می توان شــرایط جذب گردشــگر را، به ویژه 
در حوزه گردشــگری شــهری، فراهم کرد که عامل 
مؤثری در توســعه فرهنگی و اقتصادی شهرهاست. 

دولت بنشینید، هم با شنیدن قصه تأسیس 
نخستین پمپ بنزین کشور در موزه پمپ 
بنزین به گذشــته های دور سفر کنید. در 
موزه هایی مانند موزه ایران باستان هم زمینه 
برای مرور تاریخ ایران باســتان در فضایی 
دلچســب برای گردشگران فراهم است. در 
سمت دیگر این منطقه در موزه فرش ایران 
نجوای مادرانه زنان پشــت دارهای قالی و 
نقش ترنج های زیبا به گوش می رسد و در 

موزه جواهرات چشم هر بیننده ای مسحور این همه 
زیبایی و هنر در جواهر سازی می شود. 

امــا قــوت قلــب منطقــه در بخــش موزه ها، 
خانه موزه هایی است که این روزها پذیرای گردشگران 
داخلی و خارجی است. به گفته شهردار منطقه 12، 
از آنجا که موزه ها راوی فرهنگ و تاریخ این سرزمین 
هستند، کوشیده ایم تا با تملک خانه های تاریخی یا 
جلب مشارکت بخش خصوصی زمینه راه اندازی خانه 
موزه های تاریخــی را در تهران فراهم کنیم. در واقع 
با این تیر دو نشــان زده ایم؛ از یک ســو به حفظ و 
مرمت خانه های تاریخی پرداخته ایم و از سوی دیگر 

گنجینه های ارزشمند آنها را حفظ کرده ایم. 
سعادتی می گوید: »نقش حیاتی موزه ها در جوامع 
بشری نقش بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های 

فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حافظ 
یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان 
هنر و تاریخ هستند.«به گفته سعادتی، در 
بخــش موزه ها ظرفیت خوبــی در منطقه 
12 وجــود دارد و از این رهگذر می توان با 
برنامه ریزی در حوزه گردشــگری داخلی و 

خارجی هم استفاده برد. 

کارشناس بافت تاریخی
موزه ها؛ پیوند دهنده دو نسل

در منطقه 11 تهران هم، به واسطه بافت تاریخی، 
خوشــبختانه وضعیت موزه و موزه داری بد نیست و 
این اماکن ســهم زیادی در گردشگری منطقه دارند. 
»اشــکان بیات«، کارشناس بافت تاریخی، از منطقه 
11 و موزه هایش به عنوان یک دانشــگاه یاد می کند 
و می گویــد: »تنها یکی از کارکردهــای مهم موزه، 
گردشگری اســت و تجربه نشــان داده که در چند 
دهه اخیر موزه هــا کارکردهای دیگــری هم دارند. 
خیلی از این موزه ها با اهداف پژوهشــی، آموزشی یا 
حفاظتی تأسیس شــده اند و مخاطبان امروز موزه ها 
تنها دنبال دیدن اشیای قدیمی در آن نیستند، بلکه 
به دنبال کشــف اطالعات مفید درباره گذشته تاریخ 
خود هستند. با تالش هایی که طی سال های گذشته 

گردشــگری جنوب این منطقه ایفــا کند و عالوه بر 
افزایش تعداد بازدیدکنندگان از موزه، در کنار ســایر 
مقاصــد گردشــگری قابل ارتقا در منطقــه 10، در 
زمینه های مختلف گردشگری فرهنگی، گردشگری 
ادبی و در مجموع گردشــگری شهری نقشی اساسی 
را در باال بردن ســطح اقتصادی منطقه و همچنین 
توسعه کسب و کارهای وابسته به گردشگری در مرکز 

محله ها بریانک و هفت چنار فراهم سازد.«

معاون فرهنگی شهردار منطقه 6
موزه ها؛ سند هویتی هر شهر و محله

»مهدی ســبحانی«، معــاون امــور اجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه 6، معتقد است موزه ها سند 
هویتی هر شــهر و محله و نمایشگاهی از داشته های 
تاریخی، فرهنگی، هویتی و ادبی هر ملت هســتند 
که در معرفی تاریخ و هویت مردم یک کشــور نقش 

پررنگی دارند. 
او با اشاره به موزه های خصوصی در منطقه، مانند 
بتهوون و تایپ، که جزء فرصت های منطقه هستند 
می گویــد: »موزه هایی مانند هنرهای معاصر و فرش 
و... هم که شناخته شده تر هســتند باید احیا شوند، 
ولی متأســفانه کرونا باعث تعطیلی این 
اماکن فرهنگی شــده است. تنها اقدامی 
که توانســته ایم انجام بدهیم، فعالیت و 
تبلیغات بــرای موزه ها در فضای مجازی 

بوده است.« 
ســبحانی ادامه می دهــد: »عالوه بر 
بازدید مجازی، در کلیپ های کوتاهی به 
معرفی موزه ها پرداخته ایم. این کلیپ ها 
در فضــای مجازی شــهرداری منطقه و 
همچنین کانال هــا و گروه های مجازی 
محله ها و نواحی بارگذاری می شــوند تا شهروندان با 

این اماکن آشنایی نسبی پیدا کنند.«
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 6 
می گوید: »با استفاده از اتوبوس دو طبقه گردشگری 
هم که به تازگی در منطقه فعالیت خود را آغاز کرده، 
مســیری را برای تور گردشــگری تعریف کردیم. ما 
می توانیم امکاناتی به سرای محله ها و فرهنگسراها هم 
بدهیم تــا افراد مختلف از جمله هنرمندان را به این 
تورهــا دعوت کنند. با گالری ها و مراکز فرهنگی هم 
می توان هماهنگ و تور های گردشگری را برنامه ریزی 
کرد. راه اندازی اپلیکیشنی که در آن مراکز فرهنگی و 
هنری منطقه معرفی شوند هم جزء برنامه های آتی 

است.« 

گسترش موزه ها و حمایت از موزه داران بخش خصوصی از 
سیاست های شهرداری تهران است

دانشگاهی به نام
مــوزه

شهردار 
منطقه12: موزه ها 

دیگر صرفًا 
مکانی برای 

انبار و به نمایش 
گذاشتن اشیا و 

آثار نیستند، بلکه 
مکانی برای 

انتقال پیام ها و 
اندیشه و آرمان ها 

و تجربیات 
بشری اند

محمدعلی سعادتی
شهردار منطقه

اشکان بیات
 كارشناس بافت تاریخی

امیر قاسمی
مدیر موزه حیات وحش 

هفت چنار

مهدی سبحانی
معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شهردار 

منطقه 6

 عمر موزه و موزه داری در ایران به بیش از یک قرن می رسد. برای نخستین بار ناصرالدین شاه قاجار 
بود که بخشی از کاخ گلستان را به موزه اختصاص داد و بعد ها کم کم این موزه کامل و به موزه همایونی 
مشهور شد. حرف از قدمت موزه ها در ایران که می شود، باستان شناسان گنجینه های به دست آورده شان 
را رو می کنند و می گویند ایرانیان برای رهایی از آســیب بیگانگان گاهی گنجینه های گرانبهایی مانند 
کلوزر، کلماکره و مجموعه سفال آبگینه گرگان را درون چاه ها و حفره ها پنهان می کردند. موزه کلمه ای 
یونانی است که از موزه یون به معنای مجلس فرشتگان الهام گرفته است. به طور کلی موزه به مجموعه ای 
از آثار و اشیایی اطالق می شد که در محل یا عمارتی نگهداری می شوند. 29 اردیبهشت روز جهانی موزه 
و میراث فرنگی اســت و همین بهانه ای شد برای اینکه وضعیت موزه ها و ضرورت رونق آنها در توسعه 

گردشگری پهنه مرکز را مورد توجه قرار دهیم.
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

راهنمای موزه گردی در پهنه مرکزی 

تماشای تاریخ 
همین حوالی

خانه موزه دکتر سندوزی
»امیراسماعیل سندوزی«، دندانپزشک و 

مجسمه ساز، مطب دندانپزشکی خود را سال 1۳75 
همراه با تمامی وسایل دندانپزشکی، کتابخانه 
شخصی تخصصی و ده ها مجسمه و نقاشی به 

سازمان توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران 
اهدا کرد. 60 مجسمه و 60 تابلو نقاشی وسایل این 

موزه را تشکیل می دهند. 

خانه موزه دکتر شریعتی
 این مکان اسفند 1۳85 افتتاح و به لحاظ شخصیت 

علمی، اجتماعی و ملی دکتر شریعتی که مدتی 
در آنجا ساکن بوده، جزء فهرست آثار ملی ایران 

ثبت شد. اسناد و مدارکی از دوران تحصیل، 
مکاتبات محرمانه ساواک درباره فعالیت های او و نیز 
بازنشستگی اجباری دکتر شریعتی با سمت معلم در 
این خانه موزه نگهداری می شود. کتابخانه موزه مزین 

به آثار این مرد بزرگ و کتاب هایی است که درباره 
او نوشته شده است. 

موزه هنرهای معاصر ایران
 این مکان مهم ترین و جامع ترین مجموعه از هنر 
غربی در قاره آسیاست که سال 1۳56 به دستور 

محمدرضا پهلوی در ضلع غربی پارک الله بنا شد. 
معماری آنکه توسط »کامران دیبا« طراحی شده، 

ترکیبی از سنت، مدرنیسم و مفاهیم فلسفی است. 

موزه شهدا
 سال 1۳59 افتتاح شد و در آن وسایلی مانند وصیتنامه، 
عکس، مدارک تحصیلی، دفترچه خاطرات، تسبیح، نوار 
سخنرانی، کتاب ها و آثار مهم هنری 700 تن از شهدا، 
همچون حسین فهمیده و مرتضی آوینی، نگهداری 
می شود. از دیگر قسمت های این موزه می توان به سالن 
مخصوص شهدای  ترورشده، شهدای بعد و قبل از 
پیروزی انقالب و آثاری از شهدای بین الملل اشاره کرد. 

موزه فرش ایران
 این موزه 22 بهمن 1۳56 افتتاح شد. باارزش ترین 
نمونه های قالی ایران از قرن نهم هجری تا دوره معاصر 
در این موزه نگهداری می شود. در تاالر طبقه همکف 
هم حدود 1۳5 تخته از شاهکارهای قالی کشور که 
توسط مراکز مهم قالیبافی بافته شده در معرض نمایش 
است. عالوه بر کتابخانه موزه که ۳500 جلد کتاب را به 
زبان های مختلف در خود جای داده، فیلم ها و اسالیدهایی 
در زمینه قالیبافی و گلیم و هنرهای دستی کشور در 
سالن نمایش موزه برای عالقه مندان نمایش داده می شود. 

موزه هنرهای معاصر فلسطین
 سال 1۳85 به همت فرهنگستان هنر و با مشارکت 
هنرمندان ایرانی و فلسطینی راه اندازی شد. این 
مکان با هدف راه اندازی بزرگ ترین عرصه گفت و گو 
و انتقال تجارب و دستاوردهای هنرمندان کشور، 
فلسطین و سایر کشورهای اسالمی افتتاح شد و 
مخصوص برگزاری نمایشگاه های جهان اسالم است. 

 موزه های منطقه 7
باغ موزه قصر

بزرگ ترین موزه منطقه، یک زندان اســت. قصر قجر در شــمال تهران آن روزگار، تا سال 1۳08 که رضاخان آن را 
به عنوان زندان افتتاح کند، محل اتراق های تابســتانی شــاهان قاجار بود. بعدها این ساختمان قدیمی که در سال 
1168 خورشیدی ساخته شده بود، با توجه به تغییرات مدرن در سیستم حکومتی، تبدیل به زندان شد. تا پیش از 
آن، تهران فقط یک زندان در اداره شهربانی )واقع در توپخانه( داشت. این زندان ۳ اتاقک داشت که به آنها »حبس 
نمره«  می گفتند و یک زیرزمین هم برای زندانیان عمومی در نظر گرفته شده بود. اما زندان قصر 192 اتاق داشت با 

گنجایش 800 زندانی که تا زمان ساخت زندان اوین در دهه 40، تنها زندان پایتخت محسوب می شد. 
زندان قصر در سال 8۳ کارش به تعطیلی کشید. در این سال، بخشی از زندان از سوی شهرداری تخریب شد که با 
پیگیری کانون زندانیان سیاسی پیش از انقالب از تخریب آن جلوگیری شد و در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. 
بعد از به ثبت رســیدن، شــهرداری آن را به باغ موزه تبدیل کرد و در آبان 91 افتتاح شــد. در موزه قصر می توانید 
سلول افراد مشهور مثل »محمد فرخی  یزدی«، »جعفر پیشه وری«، قوام السلطنه و... را تماشا کنید و دیوارنوشته های 

زندانیان را هم بخوانید. 

موزه »رضا عباسی«
موزه »رضا عباســی« در خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، یکی از مهم ترین موزه های تهران است. این موزه 
شهریور 1۳56 افتتاح شد و به یاد نقاش مشهور صفوی، به نام رضا عباسی نامگذاری شد. ساختمان موزه در اصل یک 
نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی بود که به 2 دلیل مورد توجه مسئوالن وقت برای ایجاد یک موزه قرار گرفت. 
یکی ویژگی های خاص معماری این ساختمان و دیگر، محلی که در آن قرار گرفته بود. به همین دلیل، ساختمان 
خریداری شد و درست یک سال بعد، در زمان انقالب تعطیل شد. بعد از سال 58 و با دگرگونی هایی در دکوراسیون 
داخلی و گسترش فضای نمایشگاهی بازگشایی شد. طی سال ها این موزه مدام گشایش یافت و تعطیل شد تا اینکه 
در سال 79 برای پنجمین بار آغاز به کار کرد و امروز هم زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اداره می شود. در این موزه آثار هنری پیش از تاریخ تا قرن سیزدهم در ۳ تاالر پیش از اسالم، تاالر هنرهای اسالمی 
و تاالر نگارگری و خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است. مجموعه های به نمایش درآمده در این موزه متنوعند. 

می توانید در آن آثاری از هزاره دوم پیش از میالد تا اوایل قرن بیستم را ببینید که حتمًا جذاب است. 
این موزه بخش نگهداری آثار و همچنین کتابخانه ای با بیش از 10 هزار جلد کتاب به زبان های خارجی، انگلیسی، 

فرانسه و آلمانی، دارد. 

خانه موزه دکتر حبیبی
دکتر »حسن حبیبی« معاون اول رئیس جمهوری در سال های 68 تا 80 بود. او در حوزه پژوهش تاریخ بسیار فعال 
بود و مؤسسه ای به نام »بنیاد امیرکبیر« را راه اندازی کرد که حاصل پژوهش هایش و نیز هدایایی که در سفرهایش 
به خارج از ایران به او اهدا شده، از سال 76 در بنیاد یادشده به نمایش درآمده است. بنیاد امیرکبیر در واقع خانه ـ 
موزه ای اســت با 600 مترمربع در 2 طبقه که آثار تزیینی،  هنری و صنایع دســتی ای که به او اهدا شــده است، از 
جمله هدایای فیدل کاســترو، فرش های نفیس و نســخه های خطی ارزشمند، تابلوهای کار ایتالیا، صندوق چوبی 

کنده کاری شده از بوسنی و جعبه موسیقی ساخت سوئیس، در آن به تماشا گذاشته شده اند. 

موزه عکسخانه شهر
موزه عکسخانه شهر در واقع نخستین موزه تخصصی تاریخ عکاسی در خاورمیانه است و زیر نظر سازمان فرهنگی 
ـ هنری شــهرداری تهران فعالیت می کند. کار ســاخت موزه عکسخانه شهر از سال 7۳ و توسط »بهمن جاللی«، 
عکاس برجسته، شروع شد و اردیبهشت 74 در روز جهانی موزه در فضایی با مساحت 250 مترمربع افتتاح شد. موزه 
عکســخانه شهر با موضوع تخصصی تاریخ عکاسی ایران، گنجینه ای از عکس، کارت پستال و نگاتیوهای شیشه ای، 
دوربین ها و ابزار عکاسی است. عالوه بر ابزار عکاسی، تعداد بسیار زیادی از نخستین نمونه عکس های تاریخ عکاسی 
ایران در این موزه جمع آوری شده که بخش عمده آن متعلق به دوران قاجار و همین طور پهلوی اول است. این موزه 

در خیابان بهار واقع شده است. 

موزه تاریخ طبیعت تهران
در میدان هفت تیر، درست میان شلوغی های تهران، موزه ای وجود دارد که در آن می توانید اطالعات و آثاری از تاریخ 
طبیعی تهران را ببینید. در این موزه شگفت انگیز ترین حیواناتی را می بینید که در طبیعت ایران یافت شده اند. هرچند 
صحنه زیبایی نیست، اما حیوانات تاکسیدرمی شده ای در فضای این موزه به نمایش گذاشته شده اند. موزه ۳ طبقه 
دارد و در هر طبقه نمونه  های مختلفی را می توانید ببینید. جانوران مضر کشاورزی، سوسک ها، پروانه ها و ملخ ها و 
گیاهان و حیوانات عجیب مثل خروس چهارپا و مرغ سه پا، گونه های کمیاب حیات وحش و نسل های منقرض شده از 

جانوران بومی و غیربومی هم در این موزه نگهداری می شوند. 

 فلسفه شکل گیری موزه ها مکانی برای جمع آوری اشیای تاریخی و ارزشمند برای مصون داشتن از گزند حوادث 
طبیعی و دســتبرد بود. اما به مرور کار کرد موزه ها به عنوان یک منبع ارزشــمند علمی  ـ تحقیقی تغییر کرد. این 
روزها موزه به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری نقش مهمی در رونق و ردشگری ، جذب توریست و از همه مهم تر 
اقتصــاد محله دارد. به همین بهانه همزمان با روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی تعدادی از موزه های پهنه 

مرکزی در این متن معرفی می شود.

هویت

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلی

»رضا موســوی«، کارشــناس مرمت آثار باستانی و 
تهران شــناس، فرهنگ ایرانی را پذیرای مذاهب دیگر 
می داند: »در تفکر ما ایرانیان این نیســت که دارندگان 
ادیان دیگر را طرد کنیم. مسلمان، مسیحی و زرتشتی، 
کلیمی و... به  عنوان شهروند در کنار هم زندگی می کنیم. 
بنابراین، طبیعی است که کلیساهای زیادی هم داشته 
باشیم. بیشتر از 90 درصد کلیســاها فعالند و مناسک 
مذهبی شــان را انجام می دهند. حتی کلیسای انجیلی 

فعال داریم که شاخه ای از مسیحیت است.«

معماری
او این کلیســا را کالســیک ترین کلیســای تهران 
می داند: »مظهر کلیســاهای تهران، همین کلیســای 
سرکیس مقدس است که در مرکزی ترین نقطه شهر و 
با بهترین کیفیت ساخته شده است. این کلیسا برداشتی 
از کلیساهای کالسیک دنیاست که پالن صلیبی شکل 
و محراب کالســیک دارند.« ارتفاع کلیسا ویژگی دیگر 
آن است که رضا موسوی از آن صحبت می کند: »تمام 
بناهــای مذهبی برای اینکه انســان را تحت  تأثیر قرار 
دهند، ارتفاعی بلند دارند. بیشتر آنها گنبدخانه و محراب 
دارند و راهروهای طوالنی که انسان را به سمت خاصی 

هدایت می کند. بیشــتر این بناها، از جمله این کلیسا، 
بدون پنجره  هستند. در مساجد هم پنجره وجود ندارد. 
در ایــن بناها نورگیر داریم که تشعشــعی از نور را در 
یــک فضای تاریک، ایجاد می کند تا به آن تقدس  دهد. 
در واقع، یک نــوع نورپردازی طبیعی در این بناها اجرا 

می شود که در این کلیسا هم شاهد آن هستیم.«
او رنگ کلیسا را که سفید است، عنصری برای منزه 
جلوه دادن فضا می داند: »بنای این کلیسا، از سنگ مرمر 
است که گران قیمت نیست. ولی سنگ پاکیزه و یکدستی 
است.« او با اشاره به کارهای دیگر آفتاندلیانس، از جمله 
تاالر رودکی، تاالر فرهنگ و 
کاخ سعدآباد، و ویژگی های 
خــاص معمــاری آنها، 
که  می دهد  توضیــح 
ویژگی هــای  ایــن 
معمارانه که مشخصه 
کارهای آفتاندلیانس 
کلیسای  در  است، 
ســرکیس مقدس 
وجــــود نــدارد: 
»حتی در کلیسای 
اصفهان  در  وانک 
کارهای  از  کــه 
ندلـــیانس  فتا آ
با  بیشتر  است، 
ویژگی هــای 
معمـــــارانه 

هســتیم  روبــه رو 
تــا در کلیســای 
مقدس.  سرکیس 
این  هــم  به عمد 
اتفاق افتاده و نشانه 

آفتاندلیانس  هوش 
است.« دالیل موسوی 

در این باره چنین است: 
خلیفه گــری  »انجمــن 

ارامنــه در خیابان ســی  تیر و 
در کلیســای مریم مقــدس بود. در 

دهه 50 تصمیم گرفته می شــود که این انجمن به 
ســاختمان جدیدی منتقل شود. مهم ترین دلیلش هم 
این بوده که می خواسته اند ساختمان در دید باشد. ضمن 
اینکه تمایل داشته اند این انجمن در ساختمانی باشد که 
به کلیساهای کالسیک جهان شبیه تر است. به همین 
دلیل هم آفتاندلیانــس این بنا را مطابق پالن معماری 
کلیساهای کالســیک جهان طراحی می کند.  این نوع 
کلیســا را هم در اروپا و هم در آمریکا زیاد می بینید. با 
اینکه آفتاندلیانس معمار خالقی است و سعی می کند از 
نمادهای بومی ایران در کارهایش استفاده کند، در این 
کلیسا این کار را نکرده است. او کلیسای وانک را با تأثیر 
از بناهای همان منطقه می ســازد یا در تاالر وحدت در 
تهران با یک سازماندهی در معماری روبه رو هستیم که 
شبیه آن را در جای دیگری نداریم. این ساختمان کاماًل 
برگرفته از معماری پهلوی اول اســت. ولی در کلیسای 
سرکیس مقدس این کار را نکرده و من مطمئنم به عمد 

بوده است و خواسته بنایی شبیه کلیساهای کالسیک 
بســازد که بتواند به انجمن خلیفه گــری ارامنه تبدیل 

شود.«

گنبد
گنبد کلیسای سرکیس مقدس یکی از ویژگی های 
معماری آن اســت. گنبد مرتفع روی ســاختمانی قرار 
گرفته که عرض چندانی ندارد. رضا موســوی می گوید: 
»عرض ســاختمان زیاد نیست. ولی در دوره ای ساخته 
شــده که ابزار زیادی برای معماری و ساختمان سازی 
وجود دارد. مثاًل مســجد سپهساالر با آن گنبد عظیم 
زمانی ساخته شده که استفاده از تیرآهن مرسوم نیست 
و تمام دیوارها باربر هســتند. یعنی دیوارهای بســیار 
ضخیمی که بتوانند وزن گنبد را تحمل کنند، 
ولی در این کلیسا دیوارها باربر نیستند. 
تمام ساختار این بنا فلزی است. 
بنابراین، جای شگفتی نیست 
که چنیــن گنبد مرتفعی 

دارد.«

جانمایی
از  موســوی  رضا 
جانمایی و دقیق این 
بنا می گوید: »نخستین 
یک  برای ساخت  قدم 
اثــر مانــدگار معماری، 
است.  درســت  مکان یابی 
اگر همین بنا در یک پسکوچه 
ســاخته می شــد، این کارکرد و 
ماندگاری را نداشت. اصاًل یکی از دالیل 
ماندگاری این بنا موقعیت استراتژیک منطقه ای آن 
است. پل کریمخان چند سال بعد از این کلیسا و سال 
52 ساخته شده و تقریبًا همدوره این کلیساست. وقتی 
روی این پل هستید تیغه های گنبد کلیسا را می بینید 
و هیچ مانعی هم در برابر آن نیســت. یعنی هیچ بنایی 
جلو دیده شــدن آن را نگرفته است. این مکان یابی در 
دوره ای انجام می شود که خیابان های تهران دیگر شکل 
گرفته اند. بنابراین، مشــخص است که جایی که کلیسا 
قرار است ســاخته شود، سر یک تقاطع در دید است و 
برای همین هم انتخاب می شود. من فکر می کنم این بنا 
یکی از مشخص ترین بناهای مذهبی تهران است که در 
دید قرار دارد. مثل حسینیه ارشاد یا مسجد سپهساالر 
که در میدان سپهســاالر و در یک ســه راهی است که 
به شدت در چشــم است. هرچند مسجد سپهساالر، به 
دلیل واقع شدن ساختمان مجلس و کتابخانه، به اندازه 

این کلیسا در چشم نیست.«

 کلیسای سرکیس مقدس تنها کلیسای تهران نیســت، اما بزرگ ترین آنهاست و 
شناخته شده ترینشان. روی پل کریمخان که باشــید، هنوز به مرتفع ترین نقطه آن 
نرسیده اید که گنبد و صلیب های کلیســا را خواهید دید. ساختمان کلیسا سال 49 
ساخته شده و عجیب نیست که معمارش »اوژن آفتاندلیانس«، معمار بناهای عظیم، 

است.  

شقایقعرفینژاد

 کلیســای ســرکیس مقدس با هزینه 
شخصی فردی نیکوکار از ارمنی های ایران 
به نام »مارکار سرکیسیان« و طرح مهندس 
»اوژن آفتاندلیانس« در سال 1۳4۹ )1۹۷0 

میالدی( بنا شد 
  کلیسا با هزینه ۳ و نیم میلیون تومان 

ساخته شده است
 سرکیس مقدس، از قدیسان کلیسای 
چهارم  ســده  اوایل  در  ارمنی،  حواری 
میالدی از ســرداران ارتش روم بود که 
به علت مســیحی بودن تحت تعقیب 
قــرار گرفــت. او به همراه پســرش، 
»ماردیروس«، به ارمنستان پناه برد، اما 
فشار  تحت  ارمنستان،  پادشاه  تیران، 
امپراتور روم مجبــور به اخراج آنان از 

ارمنستان شد. آنها به خدمت ارتش 
شــاپور دوم درآمدند که در جنگ 
با کوشــان ها بود. شاپور از خدمات 
از  اما  سرکیس بسیار خرسند بود، 
آنجا که به او اتهام تبلیغ مسیحیت 
را زده  بین سپاهیان شــاپور  در 
او و پسرش  تا  بودند، دستور داد 
را به همراه شــماری از سربازان 
در نیشــابور به قتل رسانند. در 
تقویم کلیسای ارمنی، یک روز به 
دارد.  اختصاص  مقدس  سرکیس 
در این روز، جوانان ارمنی به یاد 
او مراسم خاصی برگزار می کنند. 

چند نکته باره كلیسای 
سركیس مقدس

کلیسای سرکیس مقدس را معماری مشهور به نام اوژن 
آفتاندلیانس ساخته است

کالسیک ترین 
کلیسای تهـران

شین
ه ارامنه ن

محل
خیابان ویال بیشتر محل 

سکونت ارامنه تهران است و رضا موسوی 
می گوید این تمرکز پیش از ساخت کلیسا هم 

وجود داشته است: »این منطقه همیشه ارمنی نشین 
بوده است. زمانی که خیابان طالقانی یا تخت جمشید 

ساخته می شود، شرکت های خارجی، سفارت آمریکا و طبیعتًا 
تبعه مسیحی در آنجا مستقر می شوند. یعنی از محدوده 

خیابان انقالب تا کریمخان و تقاطع های عمود بر آن از جمله 
خیابان ویال، فردوسی و حافظ پر از سفارت، دفاتر کار و 

شرکت های خارجی می شود که کارکنانش در همین 
محدوده مستقر می شوند. به همین دلیل، از همان 

زمان این بلوک شهری بیشترین درصد 
مسیحی نشین را دارد.«
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نمایشگاه مجازی 

»حال دل« در باغ موزه قصر
 خانه نشینی این روزهای کرونایی فرصت خوبی 
برای گشــت وگذار در فضای مجازی و تماشای 
آثار هنرمنــدان در کنار اعضای خانواده اســت. اگر 
عالقه  مند به تماشای نقاشی های عرفانی و سیر سلوک 
در اشــعار موالنا هستید، تماشــای نمایشگاه نقاشی 
»حال دل« در فضای مجازی باغ موزه قصر را پیشنهاد 
می دهیــم. در این نمایشــگاه آثــار هنر  مند تبریزی 
»  پرویز لطف اللهی« که بیش از ســه دهه فعالیت در 
حوزه طراحی، نقاشی، تدریس و حضور در نمایشگاه ها 
و رویدادهای متعدد را دارد در معرض دید عموم قرار 
گرفتــه اســت. 10 اثر از آثــار این هنرمنــد تا ۳0 
 www.Qasr.ir ،اردیبهشت در سایت باغ موزه قصر

به نمایش گذاشته شده است. 

هویتپیشخوانپیشخوان

گاراژ نور اكسپرس؛ توقفگاه مسافران خسته! 

بیــرون از دروازه های شــهر و در تالقــی وروردی پایتخت، جایگاه امــن و راحتی برای 
مســافران خسته، کسانی که راه طوالنی سفر و سختی های آن را برای رسیدن به تهران به 
جان می خرند تا تکه ای نان سر سفره اهل و عیالشان ببرند، تدارک دیده شده بود؛ مسافرانی 
که احتیاج به جایی داشــتند که شب به آسودگی سر بر بالین بگذارند و اسب هایشان نفس 
تازه کنند و امولشــان از گزند دزدی در امان بماند. اغلب کارونسرا ها در گذشته این کارکرد 
را داشــتند و بعدها و کم کم با ورود ماشین به زندگی بشری، کارکرد کارونسراها تغییر کرد 

و به گاراژ تغییر هویت دادند. 
خیابان قزوین هم با توجه به مجاورت با دروازه قزوین کاروانسراهای فراوانی داشت. گاراژ 
»نور اکســپرس« با پیشینه بیش از یک قرن یکی از همین کاروانسراهای این خیابان است. 
بشــنوید از روایت یکی از کاســبان قدیمی این گاراژ که حرفه خود را با شاگردی و پادویی 
در گاراژ نور اکســپرس آغاز کرده است: »گاراژ نور اکسپرس در گذشته کاروانسرایی بود که 
در آن گاریچی ها و درشــکه چی ها بار و هندوانه و جنس به اینجا می آوردند و شب ها در آن 
اســتراحت می کردند تا هم خودشان و هم اسب هایشــان با نیرویی تازه به کارشان برسند. 
عالوه بر آن، مردم هم برای رفتن به زیارت با گاری و کالسکه در همین مکان جمع می شدند 

که بهترین مسیر برای رفتن به امامزاده حسن)ع( و امامزاده عبداهلل)ع( بود.«
این کاســب قدیمی با گریزی به روزهای کودکــی و حال و هوای خیابان قزوین تعریف 
می کند: »حدود ســال 54 کارم را در این گاراژ شــروع کردم. آن موقع از چهارراه عباسی 
به این طرف فقط زمین خاکی و یخچال بود. بیشــتر زمین های کشاورزی بود و گندمکاری 
شــده و از لحاظ ایمنی، فضای راحت و مورد اطمینانی برای رفت وآمد محســوب نمی شد. 
همین طور با توجه به وجود دامداری ها و پر رفت وآمد بودن، این مسیر از لحاظ شکل شهری 
هم خیلی متناســب نبود و زمین بیشتر گلی بود و هیچ مرزبندی ای میان حریم پیاده رو و 
خیابان و نهر آب و جدول ها نبود. بهداشــت و نظافت هم از ســوی کاسبان و مردم چندان 

رعایت نمی شد.« 

بازدید عضو شورای 
 اسالمی شهر تهران

 از محله دوستدار کودک 
عضو شورای اســالمی شهر تهران 
به همراه شــهردار و جمعی از مدیران 
منطقه 7 از محله دوستدار کودک این 
منطقه، واقــع در محله نیلوفر، بازدید 

کرد. 
در ابتــدای ایــن مراســم، »الهام 
فخاری«، رئیس شورای اسالمی استان 
اقدامات  از  قدردانــی  تهران، ضمــن 
مطلوب انجام شــده از سوی منطقه در 
امتداد اجرای طرح دوســتدار کودک، 
گفت: »شــهر دوستدار كودك الگویي 
جهاني است كه با تکیه بر ویژگي هاي 
هر مــکان در امتداد تحقــق اهدافی 
همچــون ارزش های جامعــه محلی، 
ریشه های هویتی، اعتماد، عدالت، حق 
همگانــي، بســتر بازآفریني اجتماعي 
ایمن و جامعه پذیري ســازنده، به ویژه 
براي كودك و نوجوان، گام برمی دارد.« 
او عنوان کرد: »براي تحقق شــهر 
دوســتدار كودك و نوجــوان نیازمند 
تغییر ســبك زندگــي و بازگرداندن 
كــودكان و خانواده هــا بــه فضاهاي 

عمومي هستیم.«
در ادامــه ایــن بازدید، »ســمیه 
حاجوی«، شــهردار منطقه، گفت: »با 
تغییر رویکردها در مدیریت شــهری 
موضوع "تهران؛ شــهری برای همه«، 
حقوق کودک در شــهر و احیای طرح 
شهر دوســتدار کودک در دستور کار 

شهرداری این منطقه قرار گرفت.«
او با تاکید بر این که موضوع کودک 
و تشویق به زندگی جمعی، زمینه ساز 
تعالی فکری و تربیتی آنها است، تصریح 
کرد: »ایجاد اماکــن امن برای بازی و 
عبــور و مرور کــودکان، فراهم کردن 
وســایل بازی متناسب با مراحل رشد 
از مبلمان شهری  کودکان، اســتفاده 
مناســب، دسترسی راحت به فضاهای 
آموزشی و وجود مراکز ارائه خدمات به 
کودکان فقط برخی از اقداماتی اســت 
که همسو با اجرای طرح شهر دوستدار 
کودک در رأس فعالیت های این منطقه 

قرار گرفت.«
شــهردار منطقه 7 یادآور شد: »با 
توجه به اینكه کودکان قسمت عمده اي 
از جامعه ما را تشكیل مي دهند، تالش 
براي ایجــاد محیطي مناســب براي 
رشــد كودك و آشــنایي با نیازهای 
کودکان، طرح محله دوستدار کودک با 
موضوعاتی از قبیل احساس وابستگی 
و پایداری اجتماعی، تاب آوری شهری، 
امنیــت انتظامی، اجتماعــی و روانی 
مــورد ارزیابی قــرار گرفــت. پس از 
پایان تحقیقات و انجام نظرســنجی از 
شــهروندان، پروژه از لحاظ جنبه هاي 
فضاي كالبدي وارد فاز عملیاتی شــد 
و در نهایت توانســتیم با اســتفاده از 
ظرفیت های موجود، محله نیلوفر را به 
عنوان محله دوستدار کودک در منطقه 

7 انتخاب کنیم.«

خبر ویژه

موزه گردی

بازگشایی موزه حیات وحش 
هفت چنار

بعد از چند هفته تعطیلــی کرونایی، موزه آثار 
طبیعی و حیات وحش هفت چنار بازگشایی شد. 
عالقه منــدان بــه مطالعه و تماشــای حیات وحش 
و گونه های کمیاب حشرات و جانوران آبزی می توانند 
همه روزه، به جز شــنبه ها و ایام سوگواری، با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، از ساعت 8 تا 22 از این موزه 
بازدید کنند. برای کســب اطالعات بیشتر با شماره 

557۳8745 تماس بگیرید.
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روزی روزگاری كارخانه های دخانیات و كبریت سازی
 قدیم هــا در محله مخصوص دو 
دخانیات  و  کبریت ســازی  کارخانه 
بــود کــه برای خودشــان اســم و 
تعریف  بــر  بنا  رســمی داشــتند. 
مرحوم »داودی«، بیشــتر نوجوانان 
محله مخصوص در ایام تابســتان با 
دستمزد روزی یک تومان در کارخانه 
کبریت سازی مشغول کار می شدند. 
این هم محلی قدیمــی که در زمان 

حیاتش گفت وگویی با نشریه همشهری محله داشت، درباره حال و هوای این کارخانه تعریف 
می کرد: »در کارخانه چهارچوبی وجود داشت برای قرار دادن چوب های خروسی. معمواًل این 
چوب ها را به صورت تک تک داخل این چهارچوب برای آغشته شدن به گوگرد قرار می دادیم 
تا در خط تولید کبریت آماده شــوند. هر روز آخر کار هم ورقه هایی مهرخورده برای دریافت 

دستمزد به کارگران می دادند.«
 در حال حاضر کارخانه از میان رفته و به جای آن باشــگاه ورزشی دخانیات ساخته شده 
است. به گفته داودی، کارخانه دخانیات، آن زمان، دو نوع سیگار با مارک اشنوویژه برای افرادی 

با درآمد معمولی و متوسط و هماویژه برای افراد ثروتمند تولید می کرد. 

 رسم جالب 

کتابخوانی

یک فنجان محبت
صمیمیت یک تجربه نیست، بلکه یک نگرش 
افزایش صمیمیت  از راهکارهای  اســت. یکی 
میان زوج ها داشــتن الگوهای رفتاری مناسب است. 
کتاب »یک فنجــان محبــت« از کتاب های خوب 
روان شناسی برای تحکیم روابط میان زوج هاست که 
»  فاطمه تیمــوری« رئیس کتابخانه فرهنگســرای 
خانــواده مطالعه آن را به زوج های جوان پیشــنهاد 
می دهد. در این کتاب که از سوی سازمان فرهنگی 
و هنری شهرداری تهران منتشر شده است، نویسنده 
به تعاریفی از صمیمیت و همچنین الگوهای رفتاری 
زوجیــن پرداخته اســت و با تمرکز بر شناســاندن 
الگوهــای انتقــادی، چگونگــی جایگزیــن کردن 
رفتارهای مناســب به جای ناسازگاری ها را تشریح 

کرده است. 

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 مدیر مسئول: نیلوفر قدیری
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