
گزارشى از وضعيت رهن و اجاره مسكن در آستانه 
دومين تابستان كرونايى

سال سخت 
اجاره نشين ها

دومين تابســتان کرونايی هم در راه اســت. در روزهايی که تب نقل و 
انتقاالت و رهن و اجاره مسکن باال می گيرد...
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گفت و گو با هنرمند هم محله اى 
كه آثارش در ايستگاه هاى مترو به نمايش درآمده است

يادى از على  مرادخانى، مدير موزه موسيقى در گفت و گو با لوريس 
چكناواريان، رهبر اركستر: 

هنرمندان همسايه ما هســتند. در همين کوچه پسکوچه ها آرام و بی ادعا 
مشــغول خلق آثار هنری اند تا از زمختی و تلخی روزگار بکاهند، روح 
شهر و شــهروندان را جال دهند و چشم ها را به ديدن زيبايی ها عادت 

دهند. روز جهانی صنايع دســتی بهانه ای شد تا با هنرمند جوان 
هم محله ای مان گپ بزنيم. «مهسا مرادی» متولد شميران است 

و...

خبر کوتاه بود و جانکاه؛ «علی مرادخانی» مدير موزه موسيقی بر 
اثر ابتال به کرونا درگذشت. اهالی موسيقی مرادخانی را با قدم های 

بزرگش در اين حوزه می شناسند...

او موسيقى اركسترال را هنر ما را نجات مى دهد
زنده كرد
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24خرداد روز جهانى 
تجليل از اهداكنندگان خون است 
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قطره هاى حيات بخش

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح
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صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

يادى از على  مرادخانى، مدير موزه موسيقى در گفت و گو با لوريس 
چكناواريان، رهبر اركستر: 

 همسايه ما هســتند. در همين کوچه پسکوچه ها آرام همسايه ما هســتند. در همين کوچه پسکوچه ها آرام و بی ادعا  و بی ادعا 
 زمختی و تلخی روزگار بکاهند، روح  زمختی و تلخی روزگار بکاهند، روح 
 جال دهند و چشم ها را به ديدن زيبايی ها جال دهند و چشم ها را به ديدن زيبايی ها عادت  عادت 

 با هنرمند جوان  با هنرمند جوان 
 مرادی» متولد شميران است  مرادی» متولد شميران است 

خبرخبر کوتاه بود و جانکاه؛ «علی مرادخانی» مدير موزه موسيقی بر کوتاه بود و جانکاه؛ «علی مرادخانی» مدير موزه موسيقی بر
اثر ابتال به کرونا درگذشت. اهالی موسيقی مرادخانی را بااثر ابتال به کرونا درگذشت. اهالی موسيقی مرادخانی را با

بزرگش در اين حوزه می شناسند...بزرگش در اين حوزه می شناسند...

او موسيقى اركسترال را هنر ما را نجات مى دهد
زنده كرد
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عمليات ساخت پروژه «پل 
سبز زندگی» پس از يک سال تعويق، 
به زودی با هزينه کلی ۱۴۰ ميليارد 

تومان آغاز خواهد شد. 
با جمع آوری پل گيشا در تابستان 
۱۳۹۸، پروژه ای متشــکل از ۳ فاز 
آغاز شــد. يکی از فازهای اين پروژه 
فرامنطقه ای، ساخت پل پياده راهی 
به اسم «پل سبز زندگی» است که 
طرح و ايده ای مشــابه پل طبيعت 
دارد. پل سبز زندگی که جايگزينی 

برای پل گيشاســت، پياده رويی است که عابران پياده و دوچرخه سواران 
از روی آن عبــور خواهند کرد. اســتفاده از قطعات پل فلزی گيشــا در 
ساخت پل ســبز زندگی با توجه به مشخصات خاص اين پل عابرپياده 

جنبه نمادين خواهد داشــت تا به 
اين ترتيب بخشی از خاطرات جمعی 
از شــهروندان پل گيشا حفظ شود. 
فنی  معاون  «صفا صبوری ديلمی» 
و عمران شهردار تهران درباره تعويق 
ساخت پل ســبز زندگی گفت: «به 
علت کاهش درآمدهای شــهرداری 
تهران و کاهش بودجه های عمرانی 
اين پل در آينده و با تأخير، ساخته 
و مراسم کلنگ زنی پل سبز زندگی 

به زودی انجام می شود.» 
طبق اليحه بودجــه ۱۴۰۰ اين 
پروژه بايد امســال آغاز شود و تا سال ۱۴۰۲ به اتمام برسد. برآورد مبلغ 
مشــارکت در ســال ۱۴۰۰ برابر با ۴۰ ميليارد تومان و برآورد کل مبلغ 

مشارکت ۱۴۰ ميليارد تومان است. 

تيتر يك

پل سبز زندگى در محله گيشا ساخته مى شود

نورپردازى پل معلق آسمان
طرح نورپردازی بزرگ ترين پل معلق کشور با هدف بهره گيری از نور برای افزايش زيبايی های 
بصری و ايمنی فضاهای شــهری اجرا شد. «حسن صفات» شهردار منطقه ۲ با اعالم اين خبر 
گفت: «پل معلق آسمان به عنوان بزرگ ترين پل معلق کشور به طول ۲۸۵ متر يکی از نمادهای 
پايتخت اســت که بوستان نهج البالغه را به بوستان پرديسان متصل می کند و به طور همزمان 
۲۰۰ نفر بازديد کننده می توانند روی عرشه آن    تردد و توقف کنند.» او افزود: «با توجه به نقش 
نورپردازی در افزايش زيبايی منظر شهری و افزايش ايمنی فضاهای شهری، طرح نورپردازی پل 
معلق با استفاده از ۴۱۰ عدد پروژکتورLED اجرا شد.» صفات تلفيق رنگ با قابليت برنامه ريزی 
و کنترل از راه دور و مجهز به سناريونويسی بی نهايت را از قابليت های اين نورپردازی برشمرد. 

يادمان ملى «سرباز وطن» در اراضى عباس آباد
کلنگ يادمان ملی «ســرباز وطن» در اراضی عباس آباد 
به زمين زده شد. «جواد قربانی اصيل» مديرعامل شرکت 
يادمان سازه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: 
«مســابقه، طــرح و ايده يادمان ملی ســرباز وطن پس از 
شهادت سپهبد قاسم سليمانی مطرح شد. شورای اسالمی 
شهر تهران اين طرح را تصويب کرد تا يادمان سرباز وطن 
بر تپه های عباس آباد ساخته شود.» يادمان «سرباز وطن» 
يک المان ۹۰ متری شبيه به درخت سرو، نماد فداکاری و 
شهداست. تمايز اين المان با ديگر نمادهای تهران در روح 
کالبدی آن يعنی ياد شهدا به ويژه سردار دل هاست. قربانی اصيل ادامه داد: «اسامی تمامی شهدا 
روی اين المان ذکر نمی شود. تا اين لحظه هيچ اسمی روی اين پروژه قرار نگرفته اما به نام يادمان 
ملی سرباز وطن که در راه کشور به شهادت رسيده اند خواهد بود.» به گفته وی مدت زمان اجرای 

پروژه از زمان کلنگ زدن بر زمين، ۱۲ ماه است. فاز دوم طراحی هم در حال اتمام است. 

چهره
ريحانه خدايى، نّقال:

دوست دارم مجرى شوم

يادداشت

گردشگرى غيرمسئوالنه 
گردشــگری در بين صنايع درآمدزا جايگاه 
ســوم در جهان را داراست. آنچه اينجا مدنظر 
اســت بســتر و تعريف خاصی را بــرای مقوله 
گردشــگری ارائه می دهد. گردشگری زمانی به 
معنای دقيق کلمه تعريف می شــود که بتواند 
فرصت های شغلی مستقيم و غيرمستقيم ايجاد 
کنند. به نحوی که به ازای ورود هر گردشگر ۵ 
شغل ايجاد شود و به بهترين نحو، طرح ريزی و 
مديريت شود. با اين اوصاف گردشگری نه تنها 
آلوده کننده محيط زيست نيست بلکه می تواند 
تجديدکننده نيز باشد. چه بسا که گردشگری 
می تواند به عنوان موضوعی چند ارزشی مسير 
رسيدن به توسعه پايدار را فراهم کند و شرايط 
کســب درآمد در منطقه و کشــور ايجاد کند. 
بررسی شاخص های گردشگری پايدار مسيری 
مســاعد برای نيل بــه ارزش هــای اقتصادی 

اجتماعی فرهنگی و زيست محيطی است. 
در عرصه مباحث زيســت محيطی يکی از 
مسائلی که در سايه مديريت ضعيف گردشگری 
نمايان می شود اهميت حفظ محيط زيست است 
و يکی از معضالتی که گردشگری غيرمسئوالنه 
می تواند به محيط زيست تحميل کند آسيب های 
ناشی از رهاسازی زباله است که بسته به حجم 
زباله ها می تواند خطــر آلودگی خاک آب های 
زيرزمينی و آسيب رسانی به جانوران و تغيير در 

اکوسيستم را در پی داشته باشد. 
رودبار قصران به عنوان منطقه ای خوش آب 
و هوا محل  تردد گردشــگران بســياری است. 
با توجه به آنکه تفريح حق هر انســانی اعم از 
بومی و غيربومی است اما نخستين مسئله قابل 
توجه در اين منطقه مديريت صحيح گردشگری 
است با تأکيد بر آموزش گردشگری مسئوالنه 
و اجتناب از مصرف گرايی در راســتای کاهش 
توليد پســماند هر چند طی ســال های اخير 
آگاهی رسانی با هدف حفاظت از محيط زيست 
تأثيراتی داشته است اما همچنان مقوله توليد 
افراطی و غيرمنطقی پسماند يک بحران تلقی 
می شــود. جمع آوری زباله در شهرهای رودبار 
قصران برعهده شهرداری و در روستاها برعهده 
دهياری است. حجم پسماند توليدی در رودبار 
قصــران در روزهــای معمولی ۳۵ تــا ۵۰ تن 
است. اين مقدار در روزهای تعطيل و با حضور 
گردشــگران روزانه ۱۰ تن افزايــش می يابد. 
البته در زمســتان به دليل برودت هوا و کاهش 
تعداد گردشگران اين ميزان متغير است. عمده 
زباله های توليدی گردشگران شامل پوست ميوه 
و بطری های پالستيکی و شيشه ای و ته سيگار 
اســت. برخی از مواد ريخته شــده در طبيعت 
قابل بازيافت و برخی غيرقابل بازيافت و همراه 
با آسيب های زيست محيطی به ويژه برای آينده 
اســت. در اين منطقه روســتاهای گردشگری 
و مســيرهای کوهنوردی متعددی وجود دارد 
که به ويژه در فصل تابســتان تعداد گردشگران 
افزايش می يابد. در تجربه های جمع آوری های 
پسماند دشــوارترين کار، جمع آوری ته سيگار 
است و رها کردن ته سيگار در طبيعت می تواند 
به آلودگی خاک منجر شــود. با توجه به حجم 
زباله های رها شده در منطقه گردشگری رودبار 
قصران و لواسان، مديريت اصولی و دغدغه مندی 
را در ايــن عرصه به ويــژه در زمينه حمايت از 

برنامه های آموزشی به گردشگران می طلبد. 

تقويت شبكه آبيارى فضاى سبز منطقه 2 تهران 
شــبکه آبياری فضای ســبز بزرگراه ها و بوستان های 
منطقه توسعه می يابد و تقويت می شود. «جعفر ميرزايی» 
سرپرســت معاونــت خدمات شــهری و محيط زيســت 
شهرداری منطقه ۲با اشاره به سياست های مديريت منطقه 
در مديريت مصرف انرژی گفــت: «با توجه به آغاز فصل 
گرما و نياز شديد آبرسانی فضاهای سبز به ويژه درختچه ها 
و درختان به صورت چندين مرتبه در روز، طرح توســعه 
شــبکه آبرســانی فضاهای سبز شــهری منطقه با هدف 
مديريت مصرف انرژی و صرفه جويی در مصرف آب، کاهش 
هزينه های نيروی انســانی و حفظ و نگهداری بهينه فضای در دستور کار قرار گرفت.» او افزود: 
«ايجاد خطوط آبرسانی و همچنين ساخت تصفيه خانه آب های سطحی از جمله اقدامات اجرايی 

منطقه در صرفه جويی آب است که با اقدامات صورت گرفته، مصرف آب کاهش می يابد.»

 ۶ ســاله است و از ۵ سالگی زير نظر 
مربی اش نّقالی را آموزش ديده است. 
مادر «ريحانه خدايی» می گويد: «از حدود 
۲ســالگی متوجه عالقه ريحانه به اجرا و... 
شديم. در ۴ سالگی قسمتی از هفت خوان 
رســتم را گوش داد و بعد از حفظ اشــعار 
توانست اجرا کند.» خانواده ريحانه، وقتی 
متوجه عالقه او به خوانش اشعار می شوند، 
شــرايط را برای آموزش او زير نظر ســارا 
عباسپور فراهم می کنند.» ريحانه به زودی 
توانســت داستان هايی از شــاهنامه، چند 
داســتان از موالنا و اشعاری ديگر را حفظ 
کند. او که حدود يک ســال و نيم است در 
دوره های آموزشــی نّقالی شرکت می کند، 
برای نخستين بار ســال ۱۳۹۸ در مراسم 
شب يلدای نشــر ثالث اجرا داشت. ريحانه 
تيرماه سال گذشــته در جشنواره نقالی و 
شاهنامه خوانی(نقشا) شرکت کرد و موفق 
به کسب رتبه برتر در بخش کودک شد. اين 
هنرمند خردســال عالوه بــر نقاله خوانی، 

عالقه زيادی به مجريگری و 
آرزو  و  دارد  بازيگــری 
بتواند همه  می کند روزی 
داستان های شــاهنامه را 

مثل خاله ســارا (سارا 
بگيرد،  ياد  عباسپور) 

مجــری برنامه های 
و  شود  تلويزيون 

در کنــار عمو 
بازی  پورنگ 

کند. 

سپيده رحمن پور
فعال محيط زيست

مجله خبرى مجله خبرى

اجراى طرح نگهداشت شهر در محله نياوران 
طرح نگهداشــت با هــدف نگهــداری مطلوب و ارتقــای کيفيت 
خدمت رسانی شــهری در محله نياوران اجرا شــد. «مانی جعفريان» 
معاون خدمات شــهری و محيط زيست شهردار منطقه با بيان اين خبر 
گفت: «با توجه به دستورالعمل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران 
و تأکيد بر نگهداشت شهر، آخر هفته ها همه اداره های خدمات شهری 

در زمينه نگهداری شــهر و ارتقای خدمت رسانی به شهروندان فعاليت 
دارند.» وی افزود: «نظافت و رفت و روب، شســت وشــوی المان های 
شهری از قبيل تابلو و مخازن هزار و صد ليتری، ايستگاه های اتوبوس و 
پاکسازی زمين های باير، پاکسازی باغچه های فضای سبز، طعمه گذاری 

و... از جمله اقدامات طرح نگهداشت در محله هاست.»

  ترويج فرهنگ دوچرخه سوارى در منطقه 3 
همايش دوچرخه سواری شهروندان منطقه ۳ تهران به مناسبت 

فرا رسيدن روز جهانی دوچرخه در بلوار ميرداماد برگزار شد. 
اين رويــداد فرهنگــی با مشــارکت معاونــت حمل ونقل و 
ترافيــک، هالل احمر و گروه های مردم نهاد اين منطقه از مســير 
دوچرخه ســواری بلوار ميرداماد آغاز شــد و تا ساختمان شماره 
يک شــهرداری ادامه يافت. شرکت کنندگان در اين همايش با در 
دست داشتن پالکاردهايی با مضامين «با دوچرخه سواری، زندگی 
باکيفيت را به خودمان و نسل آينده هديه کنيم»، «دوچرخه سواری 
راه حل سبک زندگی کم تحرک»، «شهر امروز، نتيجه انتخاب های 
ديروز ماست» و «با دوچرخه سواری، فردايی متفاوت می سازيم» 
از همه خواستند از اين وسيله نقليه به عنوان مد حمل ونقل پاک 
استفاده کنند. «سيد محمدرضا موسوی» سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداری 
منطقه ۳ هدف از برگزاری اين همايش را   ترويج و تبليغ فرهنگ دوچرخه سواری و زندگی 
سالم در کنار مبارزه با بيماری کوويد ۱۹دانست و افزود: «اين وسيله نقليه ضامن سالمتی 
و افزايش سيســتم ايمنی بدن به خصوص در اين روزهای کرونايی اســت.» موسوی با بيان 
اينکه مردم ورزش را به عنــوان مهم ترين راهکار برای دور ماندن از کرونا مدنظر قرار دهند 
تأکيد کرد: «ورزش و استفاده از دوچرخه می تواند بهترين روش  خودمراقبتی و پيشگيری از 
ابتال به اين بيماری باشد.» در پايان مراسم به گروه های دوچرخه سواری جوايزی اهدا شد. 

تهران 1400 هويت را به شميران باز مى گرداند
تهران ۱۴۰۰ با همراهی انديشمندان، استادان و معماران شهر 

هويت را به شميران بازخواهد گرداند. 
«سيد حميد موسوی» شهردار منطقه يک در نخستين نشست 
هم انديشی با معماران پايتخت با بيان اين مطلب گفت: «شميران 
از يک اغتشــاش بصری رنج می برد که نياز اســت اصحاب فن، 
گروه های مرجع، اســتادان و منتقدان در کنار دســتگاه نظارتی 
و مديريتی قرار بگيرند تا حال شــهر خوب شــود.» او افزود: «در 
طرح تفصيلی جامع، ما پيگير رفتن به سوی طرح های راهبردی–
ساختاری بوديم تا با انعطاف پذيری های الزم پويايی را در شهر با 
هدف تقويت و توسعه آن ايجاد کنيم. اما مشکالت باعث شد دوباره 
به ســمت طرح های توزيع کاربری و نقشه های ۱/۲۰۰۰ برويم.» 
شــهردار منطقه يک افزود: «در اجرای طرح های راهبردی ـ ساختاری به حضور تشکل ها و 
کارگروه نياز داريم تا بررســی کنند که اگر پهنه ای بنا به جمعيت و نحوه خدمت رسانی به 

تغيير احتياج دارد، بتوانيم با تغيير پهنه خدمات را در آن تقويت کنيم.»

نخستين باغچه محلى توسط كودكان سبز شد
نخســتين باغچه محلی همســو با اهداف مصوبه محله دوستدار 
کودک در محوطه ســاختمان معاونت امــور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری منطقه يک توســط کودکان ايجاد شد. «فرخ غفارزاده» 
رئيس اداره آموزش های شهروندی منطقه يک اعالم کرد: «با رويکرد 
ايجاد هماهنگی در شورای کودک برای انجام فعاليت های بيشتر در 
زمينه مصوبه محله دوســتدار کودک، طرح باغچه محلی کودک با 
حضور اعضای شــورای کودک در فضای باز ساختمان معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه يک اجرا شد.» وی افزود: «در 
اين برنامه کودکان از قسمت های مختلف مرکز علوم و ستاره شناسی 
شامل ســالن های ليزر، ترازوها، تفکر، کهکشان و آسمان نما بازديد 
کردند و آموزش های الزم برای راه اندازی باغچه محلی شامل آموزش 
عملی نحوه کاشت گياهان و گل ها، نحوه آبياری و مراقبت از گل ناز آفتابی به کودکان ارائه شد.»

ايمن سازى  معابر پر  تردد منطقه 3
عمليات پياده سازی و ترميم بلوک های عابرپياده منطقه ۳ برای 
ارتقای ايمنی عابران پياده اجرا شــد. «سيد محمدرضا موسوی» 
سرپرســت معاونــت حمل ونقل و ترافيک شــهرداری منطقه۳ با 
بيان اينکه تعداد قابل توجهــی از بلوک های عابرپياده اين منطقه 
اصالح و بازسازی شــده است گفت: «خط کشی محوری همسو با 
ايمن سازی   ترددهای شــهری يکی از اصلی ترين مواردی است که 
توسط اين معاونت در حال پيگيری است.» او افزود: «کنترل سرعت 
راننــدگان، تأمين ايمنی   تردد خودروهــا و عابران پياده با نصب و 
مرمت سرعتکاه و عالئم افقی، خط کشی مسيرهای تعيين شده و 
نصب عالئم ترافيکی انجام می شود و نقش بسزايی در تأمين ايمنی 
عبور و مرور و کاهش ســوانح رانندگی دارد.» سرپرســت معاونت 
حمل ونقل و ترافيک شهرداری منطقه ۳ گفت: «با توجه به علل و عوامل بررسی شده اجرای 
طرح های ايمن ســازی معابر بسيار ضروری و الزم اســت و اين منطقه از تمام امکانات خود 
برای بهينه سازی عملکرد ترافيکی استفاده خواهد کرد. تکميل و اصالح خط کشی ۲۵ بلوک 

عابرپياده در خيابان های پاسداران، ولی عصر(عج) و ورودی همت عملياتی شده است.» 

70   ميز خبر
درصد پروژه ساخت مسير 

دوچرخه سوارى در محله سوهانك 
پيشرفت داشته است. مسير 

دوچرخه سوارى در خيابان سوهانى 
حدفاصل ميدان عليرضا سوهانى تا 
بلوار ارتش در نظر گرفته شده است 

و تا 2 ماه آينده تكميل مى شود. 
 

  4
اپليكيشن دوچرخه، رايا(نقشه 

تهران)، بازار روز همراه و تهران 
من براى باالبردن كيفيت زندگى در 
تهران و دسترسى آسان به خدمات 
شهرى تهيه شده اند. مى توانيد با 

توجه به نياز خود از اين اپليكيشن ها 
در گوشى هوشمند خود بهره مند 

شويد. 

 50
ميليون تومان بودجه و اعتبار 

مورد نياز براى تكميل طرح پروژه 
مناسب سازى پياده رو خيابان 

شيدايى، روبه روى خيابان هدايت در 
محله قلهك در نظر گرفته شده است. 
اين طرح تا 3ماه آينده به بهره بردارى 

مى رسد. 

1
پاتوق فرهنگى براى ناشنوايان 
ساخته مى شود. به گفته پيروز 

حناچى، شهردار تهران همان طور 
كه مناسب سازى معلوالن اهميت 

دارد، شهردارى از ساخت يك پاتوق 
فرهنگى براى ناشنوايان استقبال 
مى كند و حاضر است در اين زمينه 

همكارى داشته باشد. 

 80
نفر از كارگران خدمات شهرى 

ناحيه2شهردارى منطقه يك از سوى 
آموزشگران ايستگاه آتش نشانى 
با نكات عملياتى اطفاى حريق آشنا 

شدند. اين آموزش با هدف كاهش 
پيامدهاى زيست محيطى و آمادگى در 

شرايط اضطرارى انجام شد. 

 32
سبد ارزاق در دومين مرحله توزيع 

سبد معيشتى به دست بانوان 
سرپرست خانوار شميران رسيد. به 
گفته «سودابه سوداگر» رئيس اداره 

امور بانوان شهردارى منطقه يك، 
اين طرح با هدف حمايت از بانوان 
سرپرست خانوار انجام مى شود. 

اجراى طرح كاپ 
در 13 مجتمع مسكونى

طرح کاپ برای نهادينه کردن فرهنگ کاهش 
توليد پسماند و اطالع رسانی جهت افزايش سطح 
آگاهی شهروندان تاکنون در ۱۳ مجتمع مسکونی 

بلندمرتبه منطقه ۳ اجرا شده است. 
«مهدی هوشــيار» معاون خدمات شــهری و 
محيط زيست شهردار منطقه ۳ با بيان اينکه اين 
طرح در تمامی ۴۲ مجتمع بلندمرتبه اين منطقه 
اجرا خواهد شــد گفت: «تغييــر رفتار در الگوی 
مصــرف و آگاهی از تکنيک های اجتناب از توليد 
پسماند و کم کردن رطوبت آن، بهبود تفکيک از 
مبدأ، کاهش حجم زباله خشک، ترغيب به خريد 
کاالهای بادوام و اســتفاده مجــدد از آنها در اين 
طرح پيش بينی شــده است. تاکنون هزار و ۸۸۲ 
خانوار تحت پوشــش طرح کاپ قــرار گرفته اند. 
طبق برنامه های انجام شده تا پايان تيرماه آموزش 
بقيه شــهروندان ساکن در مجتمع های مسکونی 

بلندمرتبه اجرايی خواهد شد.»
هوشــيار گفت: «برای تبديــل نگرش کاهش 
پســماند در مبــدأ در ميان شــهروندان به يک 
فرهنــگ عمومی بايــد از ظرفيت هــای موجود 
استفاده کنيم.» او افزود: «اداره مديريت پسماند 
منطقه۳ برای تشويق و ترغيب شهروندان اقدام به 
تهيه گزارش فيلم و مصاحبه با ساکنان مجتمع ها 
کرده اســت و اين مراکز را با تعــداد ۲۲ مخزن 
هــزار و صد ليتــری، ۹۰ مخــزن چرخدار ۲۴۰ 
ليتری و ۹۷ مخزن چرخدار ۱۲۰ ليتری، تجهيز 
و به صورت هفتگی توســط خودروهای ملودی دار 
جمع آوری می کند و بهای پسماند خشک ماهانه 
به حساب نماينده های ساختمان واريز می شود.»

تولد 2 رأس گوزن قرمز 
ايرانى در بوستان ملت 

۲ رأس مــرال يا گوزن قرمز ايرانی در پناهگاه 
حيات وحش بوستان ملت متولد شدند. 

۷ رأس مــرال يــا گوزن قرمــز ايرانی در اين 
پناهگاه حفاظت و نگهداری می شوند که حاال به 

۹ رأس رسيده است. 
ايــن حيوانــات زيبا و دوست داشــتنی تحت 
مراقبت نامحســوس قرار دارنــد. زيرا در صورت 
نزديک شــدن انسان ها، توســط والدينشان طرد 
می شــوند. با نظارت بيشــتر و برنامه ريزی دقيق 
مســئوالن حيات وحش طی ســاليان گذشته بر 

جمعيت اين حيوانات زيبا افزوده شد. 
پناهــگاه حيات وحش بوســتان ملت يکی از 
باغ وحش های کوچک شــهر تهران اســت که در 
دل اين بوســتان قرار گرفتــه و بيش از ۳۰ گونه 
پرنــده و دام در آن نگهــداری می شــود. گوزن 
شاخ دار، مارال، شــترمرغ، خرگوش، ميمون، قو 
مشکی و اشکی، طوطی آزاد، اردک، مرغابی و... از 
جمله گونه های موجود در اين مکان ديدنی است 
که تغذيه، واکسيناسيون و بهداشت نگهداری آنها 
به طور مطلوب و زير نظر متخصصان مربوطه انجام 

می شود. 

خبر ويژه
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دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح
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صفحه آرا
توكلى
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نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه
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عالقه زيادی به مجريگری و 
آرزو  و  دارد  بازيگــری 
بتواند همه  می کند روزی 
داستان های شــاهنامه را 

مثل خاله ســارا (سارا 
بگيرد،  ياد  عباسپور) 

مجــری برنامه های 
و  شود  تلويزيون 

در کنــار عمو 
بازی  پورنگ 

يادداشت
سپيده رحمن پور
فعال محيط زيست
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مناطق   1   گذر فرهنگ از روزگار رفته حكايت

مدير مسئول
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معاون سردبير روزنامه
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نظارت
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سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح
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صفحه آرا
توکلی

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

در همکاری با شــرکت مترو، طرح تابلوهای 
هنری در ايستگاه های مختلف را اجرا کرده ايد. 
درباره انتخاب طرح بگوييد. يک طرح بايد چه 
ايستگاه  برای يک  تا  باشد  ويژگی هايی داشته 

پذيرفته شود؟ 
براســاس لوکيشــن محل ايســتگاه مترو طرح 
می زنم. الزمه اين کار اين اســت که درباره آن محل و 
تاريخچه اش مطالعه داشته باشم. بعد از پذيرفته شدن 
طرح، نوع مواد مطرح می شــود که کاشــی شکسته، 
کاشی لعاب، سفال يا متريال ديگری باشد. تا به حال 
سفال، کاشی و بتن در ايستگاه های مترو کار کرده ام. 

معموًال بيشتر نقش برجسته سفال انتخاب می شود. 
چرا؟ 

چون ســفال ماندگاری بيشتری دارد. تا زمانی که 
آن مکان ســر جای خود باشد، نقش برجسته هم به 
قوت خودش باقی است. هيچ آسيبی نمی بيند حتی در 
فضای باز. مگر اينکه خرابش کنند يا در اثر زلزله از بين 

برود. در مترو 

محدوديــت داريم و از هر جنس و متريالی اســتفاده 
نمی شــود. مثًال چوب آتش زاســت و گچ هم به علت 
آســيب ديدن کار و نمناک شدن نبايد استفاده شود. 
بايد از موادی استفاده شود که ضمن ماندگاری، امنيت 
هم داشته باشد. نقاشی روی شيشه هم کار کردم که 
شيشه نشکن بود و به صورت تابلو در ابعاد کوچک کار 

شد. 
برخورد شــهروندان با يک اثر هنری که در 
ايستگاه مترو نصب شده چگونه است؟ تا به حال 

بازخوردی داشته ايد؟ 
متأســفانه برخی از شــهروندان به کارهای هنری 
نصب شــده در ايستگاه های مترو آســيب رساندند. 
محافظــت از اثر به عهده هنرمند نيســت. پيمانکار 
هــم اگر بخواهد دورتادور اثر را با محفظه شيشــه ای 
محافظت کند، بســيار هزينه بر اســت. اما بسياری از 
شهروندان خوشبختانه به اثر هنری در ايستگاه مترو 
اهميت می دهند. در تأييديه طرح ها نظر شــهروندان 
هم ديده می شود. مواردی بوده که شهروندان با مترو 
تماس گرفتند که چرا تابلوی فالن ايســتگاه آسيب 
ديده يا شکسته. اين بازخورد بسيار مهم است و مرا 
دلگرم می کند که کارم از سوی شهروندان ديده 

می شود و مورد تأييد آنان است. 
در صحبت هايتان گفتيد که قبل 
از طراحی بايد درباره لوکيشــن 
ايستگاه مترو و محله ای که قرار 

گرفته است مطالعه کنيد. 
همين طور اســت. من در ايســتگاه های بريانک، 
ترمينال ۲فــرودگاه مهرآباد، مهديــه تهران، مولوی، 
مرزداران و يادگار امام(ره) کار کرده ام. اما کارها با توجه 
به هويت هر محله که ايستگاه در آن بود، فرق می کرد. 
به عنوان مثال در ايســتگاه مهديه تهران، ۷کار نقش 
برجسته ســفال با موضوع مذهبی کار کردم. مسجد 
کوفه، مســجد جمکران با تکنيک جديدی که نقش 
برجسته سفال رنگ آميزی شد، طرح فرش که کاشی 
۷رنگ کار شد و يک کتيبه يا صاحب الزمان(عج) هم 
با سفال و کتيبه ســردر ورودی مترو صلوات بود. در 
ايستگاه مولوی نقش برجسته ســفال با عنوان بازی 
چوگان را کار کردم و يکسری کار کاشی و نقاشی روی 
شيشه. در اســتفاده از طيف رنگ ها هم از رنگ های 
سنتی ايرانی اســتفاده کردم. تابلوی کاشی شکسته 
يا کاشــی معرق بود که بيت «بی همگان به سر شود/ 
بی تو به ســر نمی شود» روی آن نوشته شده بود. سال 
۱۳۹۲ در ايستگاه مترو فرودگاه مهرآباد يکی از بناهای 
سنتی يزد را کار کردم. در ايستگاه مترو فرودگاه بيشتر 
طرح ها از بناها و ســاختمان های ايرانی الهام گرفتم. 
يکی از ساختمان های بسيار قديم در يزد ۲قرن قدمت 
و االن کاربری هتل دارد. در ايســتگاه بريانک، کتبيه 

«بگو خدا و بقيه را رها کن» کار کرده ام. 
از ديدگاه شما آيا ايستگاه های مترو ظرفيت 
تبديل شــدن به نمايشگاه های دائمی هنری را 

دارند؟ 
قطعَا اين قابليت را دارند. شــهروندان نســبت به 
ســال های قبل به تابلوهای هنری شــهر ديد بهتری 
دارند. نسبت به ۹ سال پيش که تجربه همکاری با مترو 
را دارم می گويم. البته دلمشغولی زياد است و فرصتی 
برای تأمل پای تابلوها نيســت. بــه جای اينکه يک 

ديوار يکسره سنگ شود، با تابلوهای هنری 
پوشــيده می شــود و در نگاه شهروندان 
تأثير دارد و باعث می شود ديدگاه مردم 

نسبت به هنر تغيير کند. من آينده روشنی می بينم. 
استفاده از هنرهای تجسمی و صنايع دستی 
در شــهر و معابر به نظر شما چقدر می تواند در 

نشاط شهروندان مؤثر باشد؟ 
يکــی از داليــل ناآرامی شــهروندان و پريشــان 
احوالی در فعاليت های روزمره مثل رانندگی به دليل 
معماری ناهمگون شــهر اســت. هر کسی به سليقه 
خودش ســاختمانی را با مــواد و مصالحی و به رنگی 
ســاخته و در نگاه کلی نظم و آرامشی نمی بينيم. اين 
به هم ريختگــی در ناخودآگاه ما تأثير دارد. در صورتی 
که با حفــظ معماری اصيل و بومــی و مدرن کردن 
داخل خانه ها، شــهر معماری يکدست خواهد داشت 
و آرامش را برای روح و روان شــهروندانش به ارمغان 

. خواهد  آورد. فقط بايد کارشناسی انجام  د شو
المان های حجمی و اضافه کردن 

اگر  شــهری،  مجســمه های 
درست و بجا استفاده شود با 

خود آرامش می آورد. 

  هنرمندان همسايه ما هستند. در همين کوچه پسکوچه ها آرام و بی ادعا مشغول خلق آثار هنری اند 
تا از زمختی و تلخی روزگار بکاهند، روح شهر و شهروندان را جال و چشم ها را به ديدن زيبايی ها عادت 
دهند. روز جهانی صنايع دستی بهانه ای شد تا با هنرمند جوان هم محله ای مان گپ بزنيم. «مهسا مرادی» 
متولد شميران است و بعد از فارغ التحصيلی از رشته نقاشی، هنرهای ديگری مانند عکاسی، سفالگری، 
کار با ســراميک و کاشــی را نيز به صورت حرفه ای دنبال کرد. آثار صنايع دستی او در ايستگاه مترو 
يادگار امام(ره)، مرزداران، بريانک، مولوی، فرودگاه مهرآباد و مهديه  تهران نصب شده و مورد استقبال 
شهروندان قرار گرفته است. مرادی می گويد که حال و روز صنايع دستی اين روزها چندان خوب نيست. 

اما هنر هميشه ناجی ماست. گفت وگوی ما را با او در کارگاهش می خوانيد.  

راحله عبدالحسينى 

گفت و گو با هنرمند هم محله اى 
كه آثارش در ايستگاه هاى مترو به نمايش درآمده  است

هنر ما را نجات مى دهد

ود
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   صنايع دست

«کار صنايع دستی با 
عشق پيش می رود.» مهسا مرادی که 

حدود يک دهه است با صنايع دستی و کارهای 
هنری عجين شده، اين طور می گويد و اضافه می کند: 

«کارهای هنری فارغ از هر نوع و شاخه ای که باشد، يک 
وجه اشتراک دارد و آن خوب کردن حال دل ماست. هنر 

دست ما را می گيرد تا در اين روزها حال بهتری داشته باشيم. 
مثًال کار با گل سفال يا رنگ حتی بدون ايده ای خاص حال ما 
را خوب می کند. اين روزها صنايع دستی حال چندان خوبی 
ندارد. راه دور نرويم. حال زندگی و معاش ما به آن بستگی 

دارد. صنايع دستی به موضوعی لوکس کنار زندگی ما 
بدل شده. انگار بود و نبودش خيلی مهم نيست. 

غافل از اينکه روح هنر، زندگی را برای ما 
معنادار و دلنشين می کند.»

د

 خاطره بازى 

با شميران
شــميران خاطره انگيز اســت. براى من هم، محله فرمانيه، جايى كه در آن بزرگ شــده ام، دوســت 
داشتنى ترين قسمت شميران است. بازار و تكيه تجريش انتخاب من براى قدم زدن است. خيلى 
حــس خوبــى دارد. اميدوارم كرونا زودتر تمام شــود تا دوباره بتوانيم با خيــال راحت راهى بازار 
تجريش شويم. شميران روز به روز مدرن تر مى شود و ديگر از روزگارى كه باغ بود خبرى نيست. 
خوشــبختانه بافت بازار تجريش تغيير نكرده. خيلى دوســت دارم براى شهر به خصوص شميران، 

كارهاى هنرى مفهومى انجام دهم و كار حجمى در فضاى شهرى و در منطقه خودم داشته باشم. 

برجسته سفال رنگ آميزی شد، طرح فرش که کاشی 
رنگ کار شد و يک کتيبه يا صاحب الزمان(عج) هم 
با سفال و کتيبه ســردر ورودی مترو صلوات بود. در 
ايستگاه مولوی نقش برجسته ســفال با عنوان بازی 
چوگان را کار کردم و يکسری کار کاشی و نقاشی روی 
شيشه. در اســتفاده از طيف رنگ ها هم از رنگ های 
سنتی ايرانی اســتفاده کردم. تابلوی کاشی شکسته 
يا کاشــی معرق بود که بيت «بی همگان به سر شود/ 
بی تو به ســر نمی شود» روی آن نوشته شده بود. سال 
 در ايستگاه مترو فرودگاه مهرآباد يکی از بناهای 
سنتی يزد را کار کردم. در ايستگاه مترو فرودگاه بيشتر 
طرح ها از بناها و ســاختمان های ايرانی الهام گرفتم. 
۲يکی از ساختمان های بسيار قديم در يزد ۲يکی از ساختمان های بسيار قديم در يزد ۲قرن قدمت 
و االن کاربری هتل دارد. در ايســتگاه بريانک، کتبيه 

«بگو خدا و بقيه را رها کن» کار کرده ام. 
از ديدگاه شما آيا ايستگاه های مترو ظرفيت 
تبديل شــدن به نمايشگاه های دائمی هنری را 

قطعَا اين قابليت را دارند. شــهروندان نســبت به 
ســال های قبل به تابلوهای هنری شــهر ديد بهتری 
 سال پيش که تجربه همکاری با مترو 
را دارم می گويم. البته دلمشغولی زياد است و فرصتی 
برای تأمل پای تابلوها نيســت. بــه جای اينکه يک 

ديوار يکسره سنگ شود، با تابلوهای هنری 
پوشــيده می شــود و در نگاه شهروندان 
تأثير دارد و باعث می شود ديدگاه مردم 

ســاخته و در نگاه کلی نظم و آرامشی نمی بينيم. اين 
به هم ريختگــی در ناخودآگاه ما تأثير دارد. در صورتی 
که با حفــظ معماری اصيل و بومــی و مدرن کردن 
داخل خانه ها، شــهر معماری يکدست خواهد داشت 
و آرامش را برای روح و روان شــهروندانش به ارمغان 
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خود آرامش می آورد. 

  هنرمندان همسايه ما هستند. در همين کوچه پسکوچه ها آرام و بی ادعا مشغول خلق آثار هنری اند 

تابلوى رهايى
 در ايستگاه مترو يادگار امام(ره)

از ميدان شــهيد فرحزادی تا کوچه سرآســياب راه 
زيادی نيســت؛ همان کوچه ای که با آسياب معروفش 
روزگاری بروبيايی داشت. چند دهه پيش از آنکه آبادی 
فرحزاد هم به محله ای شــلوغ و پرجمعيت در کوهپايه 
البرز تبديل شود، زنان و مردان برای پر کردن دبه های 
آب و آرد کردن گندم و جو گرد آســياب قديمی کوچه 
سرآســياب جمع می شــدند. اگرچه امــروز در کوچه 
سرآسياب فرحزاد ديگر نشانی از آن آسياب آبی وجود 
ندارد اما نام سرآسياب که روی تابلوی آبی رنگ ورودی 
کوچه نصب شده است خاطره روزگار گذشته اين آبادی 
کهن را برای فرحزادی ها زنده می کند. در ورودی کوچه 
سرآســياب، درست در نقطه ای که يک روز آسياب آبی 
معروف فرحزاد جا خوش کرده بود، حاال خانه های قد و 
نيم قــد خودنمايی می کند. خانه ها و آلونک هايی که در 
چنــد دهه اخير حتی به آب جاری کوچه رحم نکردند 
و حاال ديگر نشــانی از آب زاللی که گردانه آسياب را به 
چرخش درمی آورد وجود ندارد. «مصطفی آللی» شورايار 
و يکی از اهالی قديمی فرحزاد می گويد: «باغ ها و مزارع 
فرحزاد با چشمه ها و قنات های بسياری که از باالدست 
جاری بود، سيراب می شدند. آب زاللی که از دل کوچه 
سرآسياب می گذشــت ميان اهالی به چشمه وسط  ده 
معروف بود. اين چشمه از چشمه های اصلی فرحزاد بود 
که اهالی به آن سرچشمه هم می گفتند. اگرچه بيشتر از 
۳دهه از توسعه ساخت وسازها و تغيير مسير اين چشمه 
می گذرد امــا هنوز هم آب جاری آن پــای درختان و 

توتستان های پايين دست می ريزد.»

به ياد آخرين آسيابان فرحزاد
آب زالل نهر کوچه سرآســياب کــه از دل کوه های 
باالدست به سوی مزارع گندم و باغ های سرسبز فرحزاد 

جاری بود، پس از برداشــت گنــدم و جو هم به کمک 
کشــاورزان می آمد. در آبادی خوش  آب و هوای فرحزاد 
عالوه بر باغ های ميوه، مزارع گندم و جو هم وجود داشت 
که معيشت کشــاورزان محلی را تأمين کرد. کشاورزان 

پس از برداشت محصول، کيسه های پر از 
گندم را تا کوچه سرآســياب و آسياب آبی 
معروفش حمــل می کردند تا بخشــی از 
محصول را برای مصارف ديگر به آرد تبديل 
کنند. آللی می گويد: «در فرحزاد عالوه بر 
باغ های ميوه، مزارع گندم و جو هم بخش 
زيــادی از زمين هــای حاصلخيز آبادی را 
تشکيل می داد. چند دهه پيش در حوالی 
ميدان کتاب، خيابان کوهســتان و اطراف 
برج اپال تا چشم کار می کرد مزارع گندم 
بود. کشــاورزان در پايان فصل برداشــت 
محصول، گندم هــا را برای تهيــه آرد به 
کوچه سرآسياب و تنها آسياب اين حوالی 
می بردند. آسياب فرحزاد حتی از محله های 
ديگر هم مشــتری داشــت. کشــاورزان 
محله های طرشت و حتی اطراف حصارک 
هم گندم های خود را بــرای آرد کردن به 
فرحزاد می آوردند.» آسياب معروف فرحزاد 
که حاال تنها نامی از آن روی ديوار ورودی 
کوچه باقی  مانده است حدود ۶ دهه پيش 
و همزمان با توســعه کارخانه های صنعتی 
مثــل بســياری از آســياب های معروف 
تهران از رونق افتاد. آللــی ادامه می دهد: 

«فرحزاد براساس منابع مکتوب هزار و ۲۰۰ سال قدمت 
دارد. آبادی خوش  آب و هوايی که ســاکنانش از ديرباز 
به کشاورزی مشغول بودند. بنابراين آسياب آبی فرحزاد 
هم قدمت زيادی داشت. آخرين آسيابان فرحزاد که تا 
پيش از تعطيلی آسياب مسئوليت آسياب کردن گندم را 
برعهده داشت شخصی معروف به غالمرضا آسيابان بود.»

اين درختان با آب قنات سيراب مى شدند
اگرچه بيش از ۶ دهه از توقف گردش سنگ آسياب 
فرحزاد می گــذرد اما نهر جاری کوچه سرآســياب تا 
حدود ۳دهه پيش هم زينت بخش اين کوچه بود. آتش 
ساخت وسازهای بی رويه در فرحزاد، دامن آب زالل اين 
کوچه را هم گرفت و مسير نهر کوچه سرآسياب هم پس 
از توسعه ساخت وسازها تغيير کرد. روستای فرحزاد که 
هميشــه به باغ ها و ميو های توت و شاتوت فرد اعاليش 
معروف بوده است اما قنات ها و نهرهای جاری بسياری 
داشت که هنوز هم با وجود ساخت وسازهای بی رويه به 
حاصلخيزی زمين هــا و باغ های فرحزاد کمک می کند. 
«حســن صداقت» يکی از اهالی فرحــزاد از قنات های 

قديمــی محله می گويــد: «باغ های حاشــيه رودخانه 
به عنــوان قديمی ترين باغ های آبــادی فرحزاد از صدها 
سال پيش رونق داشت. اما از ۱۵ سال پيش و همزمان 
با اجرای پروژه بوســتان نهج البالغه، تعدادی از باغ های 
حاشيه روددره به دليل تخريب ها بناهای 
حاشــيه رودخانه و در نتيجه تغيير مسير 
برخی قنات ها و مجراهــای آب به تدريج 
از بيــن رفت و باغــداری در اين محدوده 
هم از رونــق افتاد. با وجود اين، قنات های 
منگل، خاک الری و انارو و... که از قنات های 
اصلی فرحزاد بودند هنوز هم می توانند با 
احيای مسير قنات و مجراهای آب دوباره 
باغ های حاشيه رودخانه و فضای سبز محله 
را ســيراب کنند. اگرچه بــا وجود حضور 
معتادان در حاشيه روددره و تخريب هايی 
که ۱۵ ســال پيش انجام شــد، هنوز هم 
شماری از باغداران برای حفظ حيات باغ ها 
به سختی آب مورد نياز درختان را تأمين 

می کنند.»

هم نان مى داد، هم برق
قصه آســياب قديمی فرحزاد و نقش 
آن در گــذران زندگی روزمره فرحزادی ها 
به همين جا ختم نمی شــود. اگر با توسعه 
شهر در هر کوچه و خيابان چند نانوايی با 
نان های مختلف پيدا می شود، موسفيدان 
فرحزاد روزگاری را به ياد دارند که هر خانه 
اين آبادی کهن تنوری داشــت که کدبانوی خانه در آن 
نان می پخت؛ يک نانوايی اختصاصی با آرد فرد اعال و نان 
محلی تازه. آللی می گويد: «آســياب فرحزاد يک فايده 
ديگر هم برای اهالی داشــت. از آنجايی که گندم ها در 
اين آســياب آرد می شد دسترســی به آرد فرد اعال در 
فرحزاد بسيار آسان بود. در هر خانه قديمی فرحزاد يک 
تنور وجود داشت که مادران با گندم هايی که در آسياب 
فرحزاد آرد می شــد، نان محلی می پختند.» آســياب 
فرحــزاد در دوره  ای که هنوز برق شــهری به فرحزاد 
نرسيده بود، حتی برق شماری از خانه های فرحزاد را هم 
تأمين می کرد. آللی ادامه می دهد: «در سال های نخست 
دهه ۵۰ بود که برق شهری به خانه های فرحزاد رسيد. 
پيش از آن در خانه های آبــادی فرحزاد مثل هر آبادی 
ديگری از چراغ های نفتی و پيه سوز برای روشن کردن 
خانه اســتفاده می شــد. اما حتی آن روزها هم تعداد 
انگشت شماری از خانه های فرحزاد برق داشتند؛ برقی 
که از چرخش پره های آسياب توليد می شد با کابل برق 
به خانه تعدادی از اربابان آبادی منتقل می شــد و چراغ 

خانه آنها را روشن می کرد.»

  آســياب ها عصای دست کشاورزان برای تهيه آرد 
به شمار می رفتند و گاهی عمرشــان به درازای عمر 
يک روســتا بود. در روزگاری که نان قوت روستاييان 
بود، آسياب حتی به قلب تپنده روستا تبديل می شد. 
کشــاورزان بذر گندم می کاشــتند و آسياب ها هم 
دسترنج کشــاورزان را آرد می کردند برای پخت نان 
محلی. آسياب های آبی تا همين چند دهه پيش هم با 
همان ساز و کار اوليه شان در تأمين معيشت انسان ها 
نقش داشــتند و آخرين تکنولوژی روز برای تبديل 
غالت به آرد بودند. اگرچه با توسعه صنعت و ساخت 
کارخانجات توليد آرد، سنگ آسياب ها هم يکی پس 
از ديگری از چرخش ايســتادند. اما جايگاه مهم آنها 
در آبادی های قديم هنوز هم نام و نشانشــان را ميان 
اهالی قديمی زنده نگه داشــته است. در اين گزارش 
ســری به محله فرحزاد زديم و در گفت و گو با اهالی 
قديمی اين آبادی کهن قصه کوچه سرآسياب را مرور 

کرديم.  

حسن حسن زاده

روايت هايى از آسياب قديمى
 فرحزاد و كوچه اى كه به نام 
اين آسياب سند خورده است

پرسه در خـاطرات 
كوچه سرآسياب

 آسياب معروف 
فرحزاد كه حاال 

تنها نامى از 
آن روى ديوار 
ورودى كوچه 

باقى  مانده 
است حدود 6 
دهه پيش و 

همزمان با توسعه 
كارخانه هاى 
صنعتى مثل 

بسيارى از 
آسياب هاى 

معروف تهران از 
رونق افتاد
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مناطق   1   چنارستان

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

محله شان حضور و مشارکت فعال داشته باشند.» گل و گياه 
و درختچه هم از سوی اداره فضای سبز در اختيار شهروندان 
محله قرار گرفت تا باسليقه و همفکری باغچه محلی شان را 
درست کنند. اسکندری ادامه می دهد: «اين برنامه 
آغاز راه اســت. با پا گرفتن باغچه، همسايه های 
بيشــتری برای مشارکت پيشقدم خواهند شد و 
طبيعی است که امکانات بيشتری از جمله کاشت 
صيفی جات و سبزيجات را برای ساماندهی باغچه 
در اختيارشان قرار می دهيم. نگاهداشت باغچه و 
برداشــت محصول هم به عهده خودشان است.» 
اســکندری اين طرح را الگوی واقعی مشــارکت 
شهروندان می داند و اضافه می کند: «حضور فعال 
شهروندان را کارهايی با اين مدل می بينيم که با 
رضايت و همکاری طــرح را پيش می برند. مديريت هم به 
دست خودشان است و به همين دليل نتيجه رضايت بخشی 
به دنبال خواهد داشــت.» باغچه محله ازگل در در خيابان 

نوبهار، خيابان فرهنگيان، کوچه آرش واقع است. 

نتيجه يك طرح مشاركتى
«صبا زال زاده» راهبر تيم    ترويج گری پويش همسايه_هم 
درباره مشارکت شهروندان محله ازگل در راه اندازی باغچه 
محله شان می گويد: «شهروندان محله در طرح کاپ و اجرای 
ديوار ســبز، توانمند حضور يافتند و بسيار خوب همکاری 
کردنــد. به همين دليل اين محله برای اجرای باغچه محله 
به صورت آزمايشی انتخاب شد. علت ديگر اينکه محله ازگل 
در روزگار قديم باغ بوده و حاال با رشــد شهرنشــينی پر از 
آپارتمان شده. ساکنان برج ها در اجرای طرح های مشارکتی 
همکاری می کنند.» اجرای ديوار ســبز طرح مشــارکتی 
ديگری بوده که پيش از باغچه همســايه در محله ازگل با 
همکاری شهروندان اجرا شد. زال زاده ادامه می دهد: «ديوار 
خيابان توانبخشی امام علی(ع) فنس کشی شده بود و ظاهر 

قطعه زمين رها شده در محله ازگل که بين برج های بلند 
مرتبه از ياد رفته بود، چند روزی است پاتوق اهالی و حسابی 
سرسبز شده . اين قطعه زمين حاال ديگر برو بيايی دارد و با 

نام «باغچه همسايه» شناخته می شود. «احمدرضا  
اســکندری» شــهردار ناحيه ۹ منطقه يک، اين 
برنامه را در راســتای طرح «همسايه _هم» که از 
سوی شهرداری تهران عنوان شده بود برمی شمرد 
و می گويد: «انتخاب ناحيه ۹ و محله ازگل برای 
اجرای طرح کاشت باغچه محله به دليل ظرفيتی 
است که در حوزه مشارکت های اجتماعی در اين 
محله ايجاد شــده بود. يکــی از رويدادهای طرح 

همسايه ـ  هم ايجاد باغچه مشارکتی است.»

همسايه ها پاى كارآمدند
باغچه مشــارکتی در محله ازگل در فضای باز برج های 
محله قرار دارد. اســکندری درباره انتخاب اين زمين بيشتر 
توضيح می دهد: «اين قطعــه زمين ۲هزار مترمربعی بدون 
اســتفاده رها شــده بود و محل تجمع نخاله و ضايعات يا 
بهتر اســت بگوييم محل ناامن و بی دفاع شهری محسوب 
می شد. اين قطعه زمين با کمک و همکاری جدی همسايه ها 
و شــهروندان محله، سر و شــکل تازه ای گرفت و به باغچه 
مشارکتی تبديل شد.» شــهروندان محله از ابتدای اجرای 
طرح آســتين همت را بــاال زدند و در جمــع آوری نخاله 
و پاکســازی زمين که گام نخســت اجرای طرح بود پای 
کارآمدند. اســکندری ادامه می دهد: «طراحی و ساماندهی 
زمين هم توسط اهالی شکل گرفت. در اين ميان اختالفاتی 
هم که بين ســاکنان مجتمع های اطراف وجود داشــت به 
واســطه اين تعامل و همکاری برطرف شــد و دوستی بين 
ساکنان شــکل گرفت و به نوعی هم افزايی رخ داد. در واقع 
هدف اين طرح هم همين است که شهروندان با همدلی و 
احســاس تعلق پذيری به محله، در اجرای آن و زيبا شدن 

خوبی نداشت. اداره فضای سبز گلدان های ديواری در اختيار 
شهروندان گذاشت و آنان باسليقه خودشان ديوار را تزيين 
کردند و شــکل خيابان عوض شــد. حاال ديگر اين خيابان 
به پاتوقی برای گردشگری و عکاسی تبديل شده.» زال زاده 
درباره نقشه کشــی برای باغچه محله از ســوی شهروندان 
می گويد: «شهروندان محله طرح دادند. بخشی از اين زمين 
به باغچه محله، بخشی برای بازی کودکان، مسير دوچرخه، 
جاده سالمت و بخشــی هم برای سالمندان محله در نظر 
گرفته شــد. در حال حاضر بخش اول که باغچه همســايه 
است افتتاح شده. در اين بخش عالوه بر گل و گياه، درختچه 
يادگاری به ياد شــهيدان، هنرمندان و ورزشکارانی که در 
سال گذشته از ميان ما رفتند کاشته شد.» به گفته زال زاده، 
فاز دوم آماده سازی باغچه مشارکتی محله ازگل، ديوارنگاری 

است که با نقاشی کودکان اجرا خواهد شد. 

كارنامه درخشان اهالى 
در طرح تفكيك پسماند از مبدأ

طرح کاپ، جداســازی و تفکيک پسماند خشک است 
که شهروندان محله به خوبی در اين طرح همکاری کردند. 
شهردار ناحيه ۹ در پايان از مصداق ديگر همکاری شهروندان 
به طرح کاپ اشاره می کند و می گويد: «شهروندان محله در 
طرح تفکيک پسماند از مبدأ با مشارکت جدی شهروندان 
توانســتيم تفکيک از مبدأ را اجرايی کنيــم. به طوری که 
جمــع آوری زباله تر در اين محله يــک روز در ميان انجام 
می شود. مخازن پسماند خشــک در سطح معابر نيست و 
به ســاختمان ها تحويل داده شده است. پسماند خشک هم 
به طور مجزا تفکيک می شود. در يک روز و ساعت مشخص 
در هفته، مخازن تفکيک پسماند خشک از شهروندان محله 
تحويل گرفته و تخليه می شود.» نتيجه خوب ديگر مشارکت 
شهروندان اين است که در محله ازگل پديده زباله گردی و 

آسيب هايش وجود ندارد. 

نخستين باغچه مشاركتى در محله ازگل سبز شد

مسئوليت اين نهال با توست همسايه!

با 137 تماس بگير
شــهروندان برای ايجــاد باغچه های 

محلی در محله شــان می توانند با شهرداری از 
طريق سامانه ۱۳۷ در تماس باشند. پس از آن اگر 
زمين مورد نظر مشکالت حقوقی و مالکيت نداشته 
باشــد برای ايجاد باغچه مهيا می شود. همسايه ها 
می توانند با راهنمايی کارشناس محيط زيست و در 
اختيار گرفتن بذر گياهانی که با شرايط اقليمی 

به کاشت، پرورش و  تهران همخوانی دارد، 
برداشت گياهان و سبزيجات در باغچه 

مشغول  محله  مشــارکتی 
شوند. 

احمدرضا  اسكندرى
شهردار ناحيه 9 

منطقه يك

«سيد حميد موسوی» شهردار منطقه 
مشــارکتی  باغچه  افتتاح  روز  در  يک 
نگهداشت  و  «کاشت  گفت:  ازگل  محله 
شهروندان  توسط  گياه  و  گل  مشارکتی 
می تواند فرصتی بــرای بهبود و ارتقای 

زيبايــی منظر محيط زندگی، توســعه 
فضاهای ســبز محلی، تقويت تعامالت 
ميان همسايگان در نهايت افزايش حس 
تعلق به محيط زندگی شود. در راستای 
آموزش های  اداره  همــت  به  طرح  اين 

يک،  منطقه  شــهرداری  شــهروندی 
تســطيح، نخاله کشی و رگالژ زمينی به 
متــراژ ۲ هزار مترمربع، اجرا و ٤٥٠ بوته 
درختچــه برای کاشــت در اين باغچه 

تأمين شد.»

مسئوليت باغچه 
محله با توست 

 رنگ و رو گرفتن کوچه ها، 
ساماندهی زمين های بی دفاع 

شهری که مدت هاست در 
گوشه ای از محله رها شده، 

رونق پاتوق های محله و... از 
ويژگی های پروژه های کوچک 
مقياس است که در محله ها با 

رويکرد محلی، در مقياسی خرد 
و از همه مهم تر با مشارکت 

شهروندان محله انجام می شود. 
اهالی محله ازگل هفته گذشته 

با هم در قطعه زمينی که از نقاط 
بی دفاع شهری به حساب می آمد 

و حاال می شود اسم باغچه را 
روی آن گذاشت، گل و گياه 

کاشتند. تبديل فضاهای کوچک 
رهاشده در محله ها با همکاری 
اهالی به پاتوق محلی يا باغچه 

خانوادگی با هدف افزايش نشاط 
اجتماعی، مشارکت شهروندی و 

توسعه ارتباطات همسايگی انجام 
می شود. برای آشنايی بيشتر با 

زير و بم اين طرح در اين گزارش 
با ما همراه باشيد.

راحله عبدالحسينى

آيين خوبان

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا
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صفحه آرا
توکلی

اهدای خون به عنوان يک ســنت خداپسندانه برای 
«مؤمن بيرالونــد» به دهه ۸۰ بازمی گــردد. می گويد: 
«زمانی که شنيدم اهدای خون می تواند جان يک انسان 
را از خطر مرگ نجــات دهد، برای انجام اين کار    ترديد 
نکردم. احســاس کردم تنها  کاری اســت که از دستم 

برمی آيد تا برای هموطنم انجام دهم.»

كار نيك را دوربين الهى ثبت مى كند
بيرالوند ســال ۱۳۹۵ بــه عضويت خانه 
داوطلب هالل احمــر محله پســيان درآمد: 
«با همکاری خانــه داوطلب کارهای خير در 
حوزه هــای مختلف انجام می شــود و ما هم 
هر کاری از دستمان برآيد انجام می دهيم. اما 
اهدای خون برای ما کاری هميشــگی است. 
ماه مبارک رمضان هر سال که بيايد به مرکز 
انتقال خون می روم. ۶ماه بعد هم دوباره برای 
انتقال خون می روم. يعنی دســت کم ۲بار در 

ســال اهدای خون انجام می دهــم.» بيرالوند که کارت 
اهدای خــون دارد اين طور ادامه می دهــد: «تا به حال 
بيش از ۲۰ ســال اهدای خون انجام دادم و کارت سبز 
اهدای خون دارم. با اين حال هر زمانی که حادثه ای رخ 
بدهد، مثل زلزله کرمانشــاه يا همين بيماری کرونا که 

اعالم می شــود به ذخاير خونی در کشور نياز 
هست، من داوطلب می شوم. گروه خونی من 
O منفی است و وقتی برايم پيامک می آيد که 
به گروه خونی من نياز اســت    ترديد نمی کنم 
که بايد راهی مرکز انتقال خون شوم.» بيرالوند 
که اهدای خون را کاری خداپســندانه می داند 
می گويد: «کار نيک و خيرخواهانه بايد فقط و 
فقط برای رضای خدا باشد و دوربين الهی کار 

خير را ثبت می کند.»

داوطلب اهداى پالسماى خون هستم 
«۲ماه پيش به کرونا مبتال شــدم. قصد دارم پالسما 
اهدا کنم.» اين را «حســين حصارکی» ســاکن محله 
طرشت می گويد که سنت اهدای خون در خانواده شان 
رواج دارد. او ادامه می دهد: «ماه مبارک رمضان امســال 

و بينی هم از ديگر شرايطی 
است که فرد را به طور موقت 
از اهدای خون معاف می کند. 

قبل و بعد از اهداى خون 
چه كنيم؟ 

اهداکننده ۴ تا ۶ ساعت قبل از مراجعه به پايگاه های 
انتقال خون بايد يک غذای مناســب بخورد و آب کافی 
بنوشد. ضمن اينکه فرد در روزی که قصد اهدای خون 
دارد نبايد به کارهای ســخت و نيازمند به صرف انرژی 

زياد بپردازد. 
بعــد از اهدا نيز فرد بايد ۱۰ تا ۱۵ دقيقه روی تخت 
دراز بکشد و استراحت کند. تا يک ساعت بعد از اهدای 
خون اســتعمال دخانيات ممنوع است و تا ۲۴ ساعت 
نبايد به دســتی که از طريق آن خونگيری انجام شده، 
فشاری وارد شــود. خوردن مايعات بعد از اهدای خون 
کمک می کند تا خون از دســت رفته جبران شــود و 
اهداکننده دچار ضعف و ســرگيجه 

نشود. 

فوايد اهداى خون
اهدای خون باعث می شــود فرد 
بيماری های  بــه  کمتر  اهداکننــده 
عفونــی از قبيــل ســرماخوردگی، 
روده ای،  بيماری هــای  آنفلوآنــزا، 
بيماری هــای قلبی و عرقی و... مبتال 
شــود. افراد اهداکننــده کمتر دچار 
پوکی اســتخوان و سکته های مغزی 
در آنها کمتر ديده می شــود. ضمن 
اينکه فرد اهداکننده در هر بار اهدای 
خــون به صورت رايگان با ســنجش 
ميزان فشارخون، ضربان قلب، ميزان 
هماتوکريت های خون، گلبول های قرمز و... از ســالمت 

جسم خود مطلع می شود. 

چه كسانى مى توانند خون اهدا كنند؟ 
همه افراد ۱۸ تا ۶۰ ســاله که دست کم ۵۰ کيلوگرم 
وزن داشــته باشند به شرط داشــتن تعداد نبض ۵۰ تا 
۱۰۰ ضربه در دقيقه و فشــارخون بيشينه ۹۰ تا ۱۸۰ 
ميلی ليتر جيوه و فشارخون کمينه ۵۰ تا ۱۰۰ ميلی ليتر 

جيوه می توانند خون اهدا کنند. 
حداقل فاصله بين ۲ اهدا بايد ۸ هفته کامل باشــد. 
اين در حالی اســت که تعداد دفعات اهدای خون برای 
آقايان نبايد از ۴ بار در ســال و برای خانم ها از ۳ بار در 

سال بيشتر شود. 

هم مثل سنت هميشگی برای اهدای خون رفتم. مدتی 
بعد بيماری کرونا به ســراغم آمد و به لطف خدا خوب 
شدم. شنيدم کسانی که به کرونا مبتال شدند می توانند 
پالســما اهدا کنند. حاال منتظرم تا ۳ماه بگذرد و بتوانم 
پالسما اهدا کنم. چون پالسمای بهبوديافته های کرونا 
به عنوان راه درمانی برای اين بيماری شناخته شده است. 
من هر ســال ۳ بار خون می دهم. برای اهدای خون در 
روزهای کرونا هم هيچ مشــکلی نيست و نبايد کرونا را 
بهانه کنيم. همه مراحل با رعايت پروتکل های بهداشتی 
انجام می شود.» او اهدای خون را از ۱۸سالگی 
آغاز کرده و تا به حال بيــش از ۵۰بار اهدای 

خون انجام داده است. 
پالســمای  جمــع آوری 
درمان  بــرای  بهبوديافتگان 
ارديبهشت  اوايل  از  مبتاليان 
ماه امسال در سازمان انتقال 
خون آغاز شــد. از آن زمان 
تاکنــون به رغــم تأثيرگذار 
بودن ايــن روش برای درمان 
بهبوديافته ها  اقبــال  ميزان  مبتاليان 
برای اهدای پالســما همچنــان دور 
از انتظــار اســت و فقــط ۲ درصد از 
بهبوديافته ها پالســمای خون خود را 

اهدا کرده اند. 

اهداى خون براى اين 
افراد ممنوع! 

معافيت از اهدای خون شــامل ۲ دســته 
معافيت موقت و معافيت دائم است. مبتاليان 
به بيماری های قلبــی و عروقی، بيماری های 
ريوی شــديد مانند آسم، بيماری های وابسته 
به انسولين و بيماری های واگيردار مانند ايدز 
و هپاتيــت معافيت دائم اهــدای خون دارند. 
اما کســانی که بــه تازگی تحــت عمل های 
جراحی و دندانپزشــکی قرار گرفته اند يــا از داروهايی 
ماننــد آنتی بيوتيک ها، آســپرين و ايندرال اســتفاده 
کرده انــد، به طور موقت از اهدای خون معاف هســتند. 
بارداری، سقط جنين، خالکوبی، طب سوزنی، حجامت، 
آندوسکوپی و ابتال به عفونت ها به ويژه عفونت گوش، گلو 

قطره هاى 
حـيات بخش

24خرداد روز جهانى تجليل 
از اهداكنندگان خون است 

 مراکــز انتقال خون محله طی يک ســال اخير با 
شــيوع کرونا روزهای خلوت و ساکتی را تجربه کرد. 
شايد هيچ کس به اندازه بيماری که نياز به خون دارد 
يا خانواده نگرانی که منتظر هستند تا با تزريق خون 
بيمارشــان جانی دوباره بگيرد، نتواند اهميت اهدای 
خون را درک کند. پزشــکان که خيالمان را راحت 
کردند ويروس کرونا با اهدای خون منتقل نمی شود، 
مراکز انتقال خون برای تأمين ذخاير خونی رونقی 

دوباره گرفت. ۲۴ خرداد مــاه روز جهانی تجليل از 
اهداکنندگان خون نام گرفته است. به همين مناسب 
به مراکز انتقال خون رفتيــم و با افرادی که اين کار 
خداپسندانه را سرمشــق زندگی خود کرده اند گپ 

زديم. 

راحله عبدالحسينى

در همين نزديكى
 

 مرکز جامع اهدای خون شهيد 
فيروزی در محله الهيه از شنبه تا 
پنجشنبه ساعت ۸ تا ۱۴ ميزبان 

اهداکنندگان است. نشانی: بزرگراه 
مدرس شمال، خروجی الهيه، خيابان 

مريم شرقی، خيابان مهديه، کوچه 
لسانی، انتهای کوچه شکرآبی. 

 برای دريافت نوبت دهی اينترنتی 
می توانيد به پرتال سازمان انتقال 

 www.IBTO.ir خون به نشانی
مراجعه کنيد. در اين سايت مرکز 
انتقال خون را مشخص می کنيد. 

نوبت های قابل مراجعه نمايش داده 
می شود که می توانيد يکی از آنها را 

انتخاب کنيد. 

 برای دريافت کارت اهدای خون با 
در دست داشتن کارت ملی به مرکز 

اهدای خون وصال مراجعه کنيد. 

 برای اهداکنندگان مستمر خون 
بعد از ۳ماه از آخرين اهدای خون 

پيامک يادآوری ارسال می شود. هر 
فرد سالم ۵/۵ تا ۶ ليتر خون دارد 

که معادل يک سيزدهم وزن اوست 
و با هر مرتبه مراجعه به مرکز انتقال 

خون ۴۵۰ ميلی ليتر خون اهدا 
می کند. 

 در هر ۳ ثانيه يک بيمار به خون و 
فرآورده های آن نياز پيدا می کند. 

 از هر ۳ نفر يک نفر در طول 
زندگی نياز به خون پيدا می کند. 

 يک واحد خونی که شما اهدا 
می کنيد به ۳ بخش گلبول قرمز، 
پالسما و پالکت تقسيم می شود و 

می تواند جان ۳ نفر را از مرگ حتمی 
نجات دهد. 

از اهدای خون معاف می کند. 

قبل و بعد از اهداى خون قبل و بعد از اهداى خون 
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0375
نفر طى 2 ماه 

نخست امسال با 
مراجعه به پايگاه هاى 
انتقال خون كشور، 
اهداى خون انجام 

دادند. 

 2
10

0000 
 نفر ساالنه 

در كشور با هدف 
كمك به بيماران 
نيازمند، خون و 

فرآورده هاى خونى 
اهدا مى كنند. 

حسين حصاركى
داوطلب اهداى 

پالسماى خون

مؤمن بيرالوند
عضو خانه داوطلب 

هالل احمر

جمع آورى پالسماى 
بهبوديافتگان از كرونا 
براى درمان مبتاليان 

از اوايل ارديبهشت ماه 
امسال در سازمان انتقال 
خون آغاز شد اما و فقط 
2 درصد از بهبوديافته ها 
پالسماى خون خود را 

اهدا كرده اند
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هر سال با فرارسيدن روزهای آخر بهار و شروع 
تابســتان، مثل هميشه بازار نقل و انتقال مسکن 
و اجاره خانه داغ می شــود. حرف اجاره خانه که 
به ميان می آيد، درخواســت مالکان برای افزايش 
وديعــه و اجاره ماهانه هم به داغ ترين بحث ميان 
مالکان و مســتأجران تبديل می شــود. افزايش 
اجاره بها پايين شــهر و باالی شهر ندارد. اگرچه 
به نظر می رســد مســتأجران برج های اعيانی و 
خانه هــای لوکس محله های باالی شــهر نگران 
افزايش اجاره و تمديد قرارداد نباشند اما واقعيت 
اين است که شرايط نامساعد اقتصادی و افزايش 
اجاره بها گريبان قشر مرفه و باالشهرنشين را هم 
می گيرد. برای بررسی وضعيت رهن و اجاره خانه 
در دومين تابستان کرونايی، ابتدا سراغ چند محله 
مرفه نشــين منطقه يک می رويم. در محله هايی 
مثل نياوران، الهيه و زعفرانيه، واحدهای مسکونی 
به ۲دسته آپارتمان  های معمولی با امکانات رايج 
و برج های مســکونی لوکس با امکانات منحصربه 
فرد تقســيم می شــوند. مبلغ رهن و اجاره اين 
واحدها هم براساس همين امکانات تغيير می کند. 

زعفرانيه و الهيه را در ذهن تداعی می کند ولی 
محله هايی مثل گالبدره در شمالی ترين بخش 
منطقه يک درســت در نقطه مقابل اين تصوير 
قرار می گيرند. ساکنان خانه هايی که روی شيب 
تند تپه آبک، کوچه های پلکانی و تنگ و ترش 
ايــن محله زندگی می کنند هــم از پيامدهای 
افزايــش رهن و اجاره منــزل در امان نمانده  و 
حتی افزايش اجاره بها در برخی موارد مشکالت 
بيشتری برای ساکنان اين محله ها ايجاد کرده 
اســت. در محله گالبدره که خانه ها به ۲دسته 
سنددار و قولنامه ای تقسيم می شوند، نرخ رهن و 
اجاره برای هر گروه از اين خانه ها متفاوت است. 
«محمدرضا ترابی گودرزی» شورايار و کارشناس 
يکــی از بنگاه های معامــالت ملکی اين محله 
می گويد: «ســال گذشته رهن کامل يک واحد 
مسکونی قولنامه ای در گالبدره به طور ميانگين 
حــدود ۲ ميليون تومان بود. اما با وجود تعيين 
سقف ۲۵ درصدی برای افزايش اجاره بها، امسال 
نرخ رهن کامل همــان واحدهای قولنامه ای با 
حــدود ۴۰ درصد افزايش بــه متری ۳ ميليون 

کارشناســان چند بنگاه معامــالت ملکی دوباره 
افزايش بيش از ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. 
برای بررسی وضعيت رهن و اجاره اين واحدهای 
مسکونی سراغ چند بنگاه معامالت ملکی ديگر در 
محله نياوران و در محدوده جمشــيديه می رويم. 
«علی نورآبادی» کارشــناس يک بنگاه معامالت 
ملکی در محدوده جمشــيديه می گويد: «امسال 
رهن کامل آپارتمان های لوکس محله های نياوران 
و زعفرانيه و برج هايی که امکاناتی مثل اســتخر، 
ســونا و... دارند از هر مترمربــع ۱۱ تا بيش از ۱۴ 
ميليون تومان است که نســبت به سال گذشته 
بيش از ۴۰ درصد افزايش داشــته است. افزايش 
اجاره بها حتی برای ساکنان اين واحدهای لوکس 
هم دردسرســاز شده و شماری از مشتريان ما که 
از عهده اجاره سنگين اين واحدها برنمی آمدند به 
محله های ديگر رفته اند.» نورآبادی به يکی از موارد 
تمديد نشدن قرارداد اشــاره می کند و می گويد: 
«مشتريان اجاره نشينی داشــتيم که از بازاريان، 
رستوران داران و کاســبان همين محدوده بودند 
اما به دليل کســادی بازار و مشــکالت اقتصادی 

از نقــاط مختلف کشــور و مهاجــرت بی رويه 
اتباع به محله فرحزاد در منطقه ۲ زمينه ســاز 
ساخت وســازهای بی رويه و البته افزايش شمار 
خانوارهای کم بضاعت در اين محله شده است. 
در نتيجه افزايش نرخ رهن و اجاره طی ۲سال 
اخير گريبان بســياری مستأجران اين محله را 
گرفته اســت. در يک بنگاه معامالت ملکی در 
بلوار فرحزادی با يکی از مســتأجران همکالم 
می شــويم. مرد ميانســال که کارگــر يکی از 
رستوران های محله اســت می گويد: «در يک 
ســال اخير با اعمــال محدوديت های کرونايی 
طــی چند نوبت کار رســتوران تعطيل و نيمه 
تعطيل بود و درآمد ما هم کمتر شــد. با وجود 
اين، اجــاره خانه  مثل هر ســال افزايش پيدا 
کرده است. سال گذشــته خانه ۵۰ مترمربعی 
را با مبلــغ ۸۰ ميليون تومان رهن کرده بودم. 
امسال صاحبخانه ۳۰ ميليون تومان اضافه کرد 
که از توانم خارج اســت.» کارشناس يک بنگاه 
معامالتی در بلوار فرحزادی می گويد: «ســتاد 
کرونا سقف ۲۵ درصد برای افزايش اجاره تعيين 

«راد محمدی» کارشناس مشاور امالک يک بنگاه 
معامالت ملکی در خيابان شهيد باهنر می گويد: 
«امسال رهن کامل يک واحد آپارتمان با امکانات 
معمولــی از هر  مترمربع ۵ و نيم ميليون تومان تا 
بيش از ۸ ميليون اســت که اين مبلغ با توجه به 
سن بنا، محدوده مکانی و امکاناتی مثل آسانسور 
تغيير می کند. اين نرخ در مقايسه با سال گذشته 
افزايش داشــته که به دليل تمايل بيشتر مالکان 
به دريافت اجاره ماهانه به جای رهن کامل است. 
پرداخت اجاره های جديد از توان برخی مستأجران 
که امسال به دنبال خانه اجاره ای می گردند خارج 

است.»

مستأجران برج هاى لوكس هم 
به دردسر افتادند

قصه برج هــا و آپارتمان های لوکس با امکانات 
منحصربه فرد کمی متفاوت اســت. نرخ رهن و 
اجاره اين واحدهای مســکونی که سال گذشته 
و همزمان با آغاز شــيوع کرونا و شرايط نابسامان 
اقتصادی رشد زيادی داشت، امسال هم به گفته 

تومان رسيد. نرخ رهن کامل واحدهای مسکونی 
سنددار در صورت داشــتن پارکينگ و انباری 
هم حدود ۴ ميليون تومان است. در صورتی که 
همان نرخ ۲۵ درصدی هم برای قشر حقوق بگير، 
کارمند و کارگر سنگين اســت.» افزايش نرخ 
رهن و اجاره در محله گالبدره بيش از همه برای 
ساکنان کوچه های پلکانی باالدست اين محله 
مشکل ساز شده اســت. گودرزی می گويد: «در 
کوچه های پلکانی محله که از کمترين امکانات 
رفاهی و شــهری بی بهره  است، نرخ رهن کامل 
به حدود ۲ ميليون تومان رسيده است. اگرچه 
بيشتر مســتأجران و مالکان تالش می کنند به 
گونه ای بــا همان نرخ ۲۵ درصد يا اندکی کمتر 
و بيشــتر از آن به توافق برسند اما مستأجران 
يا زوج های جوانی که امسال برای نخستين بار 
دنبال خانه می گردند با افزايش ۴۰ درصدی نرخ 
اجاره نسبت به سال گذشته مواجه می شوند.» 

اگر سقف اجاره تعيين نمى شد بهتر بود
طی ســال های اخير، مهاجرت های فراوان 

پس از کرونا مجبور به ترک محله شدند. به عنوان 
مثال سال گذشته يکی از مشتريان ما يک واحد 
مسکونی ۲۳۰ مترمربعی را با مبلغ ۴۰۰ ميليون 
تومان وديعــه و ماهانه ۷ ميليــون تومان اجاره 
کرده بود. اما امسال مالک همين واحد مسکونی 
۶۰۰ ميليون تومان وديعــه و ۱۰ ميليون تومان 
اجاره تعيين کرد. در نتيجه مالک و مســتأجر به 
توافق نرســيدند و مســتأجر پس از پايان مهلت 
قرارداد برای اجــاره واحدی با همين متراژ راهی 
محله تهرانپارس شــد. اگرچه سقف ۲۵ درصدی 
برای افزايش اجاره تعيين شده اما در مواردی که 
مالک اجاره بيشتر از سقف تعيين شده می خواهد، 
مستأجر حاضر به شکايت نيست و ترجيح می دهد 
جابه جا شــود تا اينکه از کسی که می خواهد در 

خانه اش اجاره نشين باشد شکايت کند.»

افزايش اجاره گاهى 
تا بيش از سقف تعيين شده 

اگرچه پهنه شــمال شــهر تصوير برج ها و 
آپارتمان های لوکس محله های مرفه نشين مثل 

کرده که به نظر من کار درســتی 
نبود. اگر چنين ســقفی تعيين و 
اعالم نمی شد می توانستيم مالکان 
را به کمتر از اين رقم راضی کنيم. 
هرچند همين ۲۵ درصد هم از توان 

کارگران خارج است.»
ماجــرا در محله مرفه نشــين 
ســعادت آباد هم همين گونه است. 
افزايش نرخ رهــن و اجاره در اين 
محله از منطقه ۲ هم مشــکالتی 
بــرای اجاره نشــين ها ايجاد کرده 
اســت. يکی از مشــاوران امالک 
محــدوده ميــدان کاج با اشــاره 
افزايــش حــدود ۴۰ درصدی  به 
اجاره بها می گويد: «اگرچه مالکان 
و مســتأجران به دليل پيامدهای 
ناشــی از تمديد نشــدن قرارداد 
تالش می کنند به توافق برســند 
اما نرخ اجاره برای مستأجرانی که 
امســال به دنبال خانه می گردند 
نسبت به ســال گذشته ۴۰ درصد 

بيشتر شده است.» 

مالكان اجاره مى خواهند
اگرچه در محــدوده محله های 
قلهک، کاووسيه، داوديه و ميرداماد 
در منطقــه ۳ برخالف محله های 
و  نيــاوران  الهيــه،  مرفه نشــين 
زعفرانيه در منطقه يک پيدا کردن 
واحدهــای مســکونی الکچری با 

امکانات خاص دشــوار اســت اما در اين محله 
هم مســتأجران واحدهــا و آپارتمان هايی که 
امکاناتی مثل اســتخر و ســونا تأمين کرده اند 
برای تمديد اجاره نامه با چالش روبه رو شده اند. 
«عسگری» صاحب يک بنگاه معامالتی در بلوار 
ميردامــاد می گويد: «امســال رهن کامل يک 
واحد مسکونی با امکانات معمولی در محدوده 
ميرداماد، کاووســيه و داوديه از هر مترمربع ۵ 
تا حدود ۷ ميليون تومان اســت که اين مبلغ 
در صورت داشتن امکاناتی مثل استخر و سونا 
به حدود ۹ ميليون تومان هم می رســد.» اگر 
از افزايش نرخ رهن و اجاره مســکن بگذريم، 
يکی از مشکالتی که به دليل شرايط نابسامان 
اقتصادی گريبان مســتأجران را گرفته، تمايل 

بيشــتر مالکان بــه دريافت اجاره 
می گويد:  عســگری  است.  ماهانه 
«امســال نرخ رهــن و اجاره يک 
آپارتمان ۱۰۰ مترمربعی و دوخوابه 
در محله ما به ۳۰۰ ميليون تومان 
پــول پيش و ۱۰ ميليــون تومان 
اجــاره ماهانه رســيده. پرداخت 
چنين اجاره هايی از توان بسياری از 
مستأجران خارج است. اما به دليل 
کاهش نرخ ســود بانکــی و تأثير 
کرونا بر وضعيت اقتصادی، مالکان 
اجاره بيشــتر می خواهند و همين 
مســئله باعث کوچ شمار زيادی از 
مســتأجران به محله های ارزان تر 
مثل سيدخندان و عباس آباد شده 
است. با وجود اين، همين شرايط 
کرونايی و نگرانی مالکان از خالی 
از  بسياری  واحد مسکونی ،  ماندن 
مالــکان را هم به تمديد اجاره نامه 
با افزايش حدود ۲۵ درصدی اجاره 

راضی کرده است.»

از سيدخندان 
تا مجيديه و سبالن

برای بررســی وضعيت رهن و 
اجاره مسکن به محله سيدخندان 
در مــرز ميان مناطــق ۳ و ۷ هم 
صالحی»  «توتيا  می زنيم.  ســری 
کارشــناس يک بنــگاه معامالت 
می گويد:  ســيدخندان  در  ملکی 
«ســال گذشته رهن کامل يک واحد مسکونی 
در ســيد خنــدان از متری حــدود ۳ ميليون 
تومان شــروع می شــد. در حالی که امســال 
رهن کامل يــک واحد مســکونی با کمترين 
امکانات حداقــل هر مترمربع ۴ ميليون تومان 
اســت و مالکان معموًال برای رهن و اجاره يک 
واحد مســکونی ۱۰۰ مترمربعی به حدود ۱۰۰ 
ميليــون وديعه و ۴ ميليون تومان اجاره راضی 
می شوند. اگرچه در اين محدوده که بيشتر قشر 
کارمند و متوسط زندگی می کنند، بسياری از 
مســتأجران از عهده افزايش ۲۵ درصدی اجاره 
نسبت به سال گذشته هم برنيامدند و با بودجه 
سال گذشته خود به محله هايی مثل مجيديه و 

سبالن رفتند.» 

گزارشى از وضعيت رهن و اجاره مسكن در آستانه دومين تابستان كرونايى

سال سخت اجاره نشين ها

«مصطفی قلی خسروی» رئيس اتحاديه مشاوران امالک تعيين 
ســقف اجاره توسط دولت و ستاد ملکی کرونا را يکی از مهم ترين 
داليل بروز اختالف و دلخوری ميان مالکان و مســتأجران و حتی 
گاهی به توافق نرسيدن آنان می داند و می گويد: «يکی از مواردی که 
دولت نبايد در قيمت گذاری آن دخالت کند، تعيين قيمت در موارد 
مالکيت است. سال گذشته و همزمان با ماه های نخست شيوع کرونا 
هم سقف اجاره توسط دولت تعيين شد که نتوانست مشکلی را حل 

کند. امسال هم يکبار ديگر سقف ۲۵ درصدی 
برای افزايش اجاره تعيين شد که اين قانون 
باعث درگيری ميان مالک و مستأجر می شود. 
چون بسياری از مالکان با افزايش کمتر از اين 

ارقام با مستأجر سازش می کردند و مالکان منصف تر که می خواستند 
با کمتر از اين نرخ با مستأجر کنار بيايند، حاال تصور می کنند بايد تا 

سقف تعيين شده اجاره بها را افزايش دهند.»

مصطفی قلی خسروی، رئيس اتحاديه مشاوران امالک:
تعيين سقف افزايش اجاره كار اشتباهى بود

سال گذشته و همزمان با نخستين تابستان کرونايی، 
پويشــی برای کمک به مســتأجران به راه افتاد تا در 
شرايط نابســامان معيشتی و اقتصادی، کمک حال برخی 
از اجاره نشــين ها شود. امســال هم در دومين تابستان 
کرونايی، برخی از مالکان با درک شــرايط اقتصادی اين 
روزها با پويش «صاحبخانه خوب» همراه شدند. در بنگاه 
معامالتی خيابان زبردست با يکی از همين صاحبخانه های 
خوب هم صحبت شديم. مرد سالخورده که يکی از اهالی 
قديمی محله گالبدره اســت می گويد: «بيشتر ساکنان 

گالبدره از طبقه کارگر هستند و توان مالی زيادی ندارند. 
اگرچه امسال سقف افزايش اجاره را ۲۵ درصد اعالم کردند 
اما من تصميم گرفتم با مستأجرم همراهی کنم. هرچند 
برخی از مالکان هم منبع درآمــدی جز همين اجاره ها 
ندارند اما بهتر است در اين روزهای سخت هوای همديگر 
را داشته باشــيم.» در محله گالبدره هم افزايش اجاره 
برای مستأجرانی که نتوانســتند برای تمديد اجاره نامه 
با مالکان خود به توافق برســند، مشکالت زيادی ايجاد 
کرده اســت. گودرزی می گويد: «در مواردی که مالکان 

بيش از ســقف تعيين شده می خواهند، مستأجران دچار 
مشکل می شوند. براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا، 
مستأجر می تواند شــکايت کند اما بيشتر مستأجران از 
خير اين کار می گذرند و به محله های ارزان تر می روند. در 
گالبدره موارد زيادی داشتيم که مستأجران طبقه کارگر 
به دليل افزايش اجاره حتی تا همان سقف ۲۵ درصد، پس 
از سال ها زندگی در گالبدره مجبور به ترک محله و کوچ 
به مناطق جنوب شهر مثل اسالمشهر و حتی بازگشت به 

شهرستان شده اند.»

همراه با پويش صاحبخانه خوب

اجاره بها به نرخ دالر و يورو
رهن و اجاره برخی برج های لوکس و الکچری شمال شهر شرايط خاص 
خود را دارد. معامله رهن و اجاره اين امالک در برخی موارد با دالر و يورو 
انجام می شــود. «بخشی» مشاور امالک يکی ديگر از بنگاه های معامالت 
ملکی نياوران می گويد: «مالکان تعدادی از برج ها و آپارتمان های لوکس 
نياوران، الهيه و زعفرانيه خارج از کشــور زندگی می کنند. در اين موارد 
با درخواســت هايی مثل رهن و اجاره با دالر و يورو هم روبه رو شده ايم. 
هرچند با افزايش نرخ دالر و نوســانات ارز طی يکی دو سال اخير کمتر 

کسی توان مالی تن دادن به اين نوع معامالت را دارد.»

قصه برج ها و 
آپارتمان هاى 

لوكس با امكانات 
منحصربه فرد 
كمى متفاوت 

است. نرخ 
رهن و اجاره 

اين واحدهاى 
مسكونى كه سال 
گذشته و همزمان 
با آغاز شيوع كرونا 
و شرايط نابسامان 

اقتصادى رشد 
زيادى داشت، 

امسال هم به گفته 
كارشناسان چند 
بنگاه معامالت 

ملكى دوباره 
افزايش بيش از 
40 درصدى را 

تجربه كرده است

  دومين تابســتان کرونايی هم در راه است. در روزهايی که تب نقل و انتقاالت و رهن و اجاره مسکن باال می گيرد، سايه کرونا و 
مشــکالت اقتصادی هم همچنان روی اين بازار پرنوسان سنگينی می کند. تعطيلی برخی مشاغل و بروز مشکالت اقتصادی برای 
اقشار مختلف بيش از همه برای مستأجران دردسر ساز شده است. اگرچه امسال هم ستاد ملی کرونا سقف افزايش ۲۵ درصدی نرخ 
اجاره را در تمديد اجاره نامه ها در نظر گرفته اما بررســی ها نشان می دهد بسياری از مستأجران در اين شرايط اقتصادی به سختی 
از پرداخت چنين اجاره هايی برمی آيند. هرچند اين ميان برخی از صاحبخانه ها با پويش صاحبخانه خوب همراه شــده و با مبالغی 
کمتر از نرخ تعيين شــده اجاره نامه را تمديد کرده اند ولی در مواردی هم به دليل درخواست بيشتر مالکان، توافقی ميان مالک و 
مستأجر حاصل نشد. سری به چند محله از پهنه شمالی پايتخت زده و وضعيت رهن و اجاره مسکن را در آستانه دومين تابستان 

کرونايی بررسی کرده ايم.
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پرده عاشورايى وقف تكيه دزاشيب
دورتادور تابلوهايی چيده شده که هرکدام 
داســتانی را روايت می کند. از داســتان های 
عاشــقانه ليلی و مجنون و خســرو و شيرين 
تا روايت های حماســی شــاهنامه فردوسی. 
تابلوهايــی بــا مضامين مذهبی هم هســت. 
روايت دالوری های ياران امام حســين(ع) در 
روز عاشــورا. استاد منصور عباسی هنر نقاشی 
قهوه خانــه ای را از ۱۲ســالگی نــزد پدرش، 
گداعلی عباسی در قهوه خانه دزاشيب آموخته؛ 
قهوه خانه ای در محله دزاشــيب که اين روزها 
اثری از آن نيســت و جای آن را مغازه هايی با 
کاربری ديگری گرفته اند. مرحوم گداعلی يکی 

معروف پيامبر(ص) و مــوال علی(ع) و وقايع 
کربال را دربرمی گيرد. نقاشی های غيرمذهبی 
هم مجموعه ای از داســتان های رزمی و بزمی 
ايرانی را شامل می شــود. از آنجايی که مردم 
ايران اهل قصه خوانی، مرثيه ســرايی و تعزيه 
بودند، هنر نقاشی قهوه خانه ای هم بين مردم 
جايگاه خود را پيدا کرد. نقاشان قهوه خانه ای 
اين هنر را سينه به سينه به ديگر عالقه مندان 
ياد دادند. هنرمندان نقــاش قهوه خانه ای در 
قهوه خانه ها نشســتند و هر آنچــه در متون 
ادبی خوانده بودند و از زبان نقال می شنيدند 
با عشــق و ارادت روی بــوم نقش می زدند.» 
در زمان حکومت قاجار، نقاشــی قهوه خانه ای 
رواج پيدا می کند. پرده های نقاشی را معموًال 
بزرگ انتخاب می کردنــد. چون چندين نفر 
همزمان آن را تماشــا می کردنــد و به نقال 
گوش می دادند. منصور عباسی از بزرگ ترين 
نقاشــان قهوه خانه ای نام می بــرد و می گويد: 
«حسين قوللر آغاسی و محمد مدبر از نقاشان 
قهوه خانه ای صاحب نام بودند. پدرم شــاگرد 

استاد قوللر آغاسی بود.»

پرده نقاشى 4 مترمربعى با روايت ليله 
المبيت 

خانه اســتاد منصور عباسی گنجينه ای از 
تابلوهای نقاشــی قهوه خانه ای باارزشی است 
که تعدادی از آنها را در نمايشگاه های مختلف 
در کاخ ســعدآباد، کاخ نياوران و موزه آب با 
عنــوان «پرده های عاشــقی» رونمايی کرده 
است. می گويد: «نقاشی روايت ليله المبيت و 
خوابيدن موالعلی(ع) در بســتر پيامبر(ص) و 
تابلوی روايت عاشورا روی پرده ای ۴مترمربعی 
بــرای مــن ارزش ديگــری دارد.» نقاشــی 
قهوه خانه ای اين روزها با رنگ روغن روی بوم 
اجرا می شــود. منصور عباسی از روزگاری ياد 
می کند که نزد پدرش، استاد گداعلی رنگ های 
طبيعی درست می کرد: «با روغن های بزرک و 
سندلوس رنگ درست می کرديم. کار سختی 
بود. اما نقاشی را بسيار لذتبخش می کرد. برای 
نقاشــی قهوه خانه ای هم که سايه روشن ها به 
دست نقاش اســت بهترين رنگ بود و سايه 
روشن های متعددی را شامل می شد. مقاومت 
آن رنگ های دست ســاز در برابــر رطوبت و 
برودت هم خيلی بيشــتر بود و پرده نقاشی 

ماندگار می شد.» 

هنرمند محله دزاشيب،ميراث دار 
نقاشى قهوه خانه اى در تهران است

 هنرى رو به فراموشى
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دورتادور تابلوهايی چيده شده که هرکدام 
داســتانی را روايت می کند. از داســتان های 
عاشــقانه ليلی و مجنون و خســرو و شيرين 
تا روايت های حماســی شــاهنامه فردوسی. 
تابلوهايــی بــا مضامين مذهبی هم هســت. 
روايت دالوری های ياران امام حســين(ع) در 
روز عاشــورا. استاد منصور عباسی هنر نقاشی 
قهوه خانــه ای را از ۱۲ســالگی نــزد پدرش، 
گداعلی عباسی در قهوه خانه دزاشيب آموخته؛ 
قهوه خانه ای در محله دزاشــيب که اين روزها 
اثری از آن نيســت و جای آن را مغازه هايی با 
کاربری ديگری گرفته اند. مرحوم گداعلی يکی 

معروف پيامبر(ص) و مــوال علی(ع) و وقايع 
کربال را دربرمی گيرد. نقاشی های غيرمذهبی 
هم مجموعه ای از داســتان های رزمی و بزمی 
ايرانی را شامل می شــود. از آنجايی که مردم 
ايران اهل قصه خوانی، مرثيه ســرايی و تعزيه 
بودند، هنر نقاشی قهوه خانه ای هم بين مردم 
جايگاه خود را پيدا کرد. نقاشان قهوه خانه ای 
اين هنر را سينه به سينه به ديگر عالقه مندان 
ياد دادند. هنرمندان نقــاش قهوه خانه ای در 
قهوه خانه ها نشســتند و هر آنچــه در متون 
ادبی خوانده بودند و از زبان نقال می شنيدند 
با عشــق و ارادت روی بــوم نقش می زدند.» 
در زمان حکومت قاجار، نقاشــی قهوه خانه ای 
رواج پيدا می کند. پرده های نقاشی را معموًال 
بزرگ انتخاب می کردنــد. چون چندين نفر 
همزمان آن را تماشــا می کردنــد و به نقال 
گوش می دادند. منصور عباسی از بزرگ ترين 
نقاشــان قهوه خانه ای نام می بــرد و می گويد: 
«حسين قوللر آغاسی و محمد مدبر از نقاشان 
قهوه خانه ای صاحب نام بودند. پدرم شــاگرد 

استاد قوللر آغاسی بود.»

پرده نقاشى پرده نقاشى 
المبيت 

خانه اســتاد منصور عباسی گنجينه ای از 
تابلوهای نقاشــی قهوه خانه ای باارزشی است 
که تعدادی از آنها را در نمايشگاه های مختلف 
در کاخ ســعدآباد، کاخ نياوران و موزه آب با 
عنــوان «پرده های عاشــقی» رونمايی کرده 
است. می گويد: «نقاشی روايت ليله المبيت و 
خوابيدن موالعلی(ع) در بســتر پيامبر(ص) و 

تابلوی روايت عاشورا روی پرده ای 
بــرای مــن ارزش ديگــری دارد.» نقاشــی 
قهوه خانه ای اين روزها با رنگ روغن روی بوم 
اجرا می شــود. منصور عباسی از روزگاری ياد 
می کند که نزد پدرش، استاد گداعلی رنگ های 
طبيعی درست می کرد: «با روغن های بزرک و 
سندلوس رنگ درست می کرديم. کار سختی 
بود. اما نقاشی را بسيار لذتبخش می کرد. برای 
نقاشــی قهوه خانه ای هم که سايه روشن ها به 
دست نقاش اســت بهترين رنگ بود و سايه 
روشن های متعددی را شامل می شد. مقاومت 
آن رنگ های دست ســاز در برابــر رطوبت و 
برودت هم خيلی بيشــتر بود و پرده نقاشی 

ماندگار می شد.» 

از پايه گذاران نقاشی قهوه خانه ای بود و وقتی 
نقال داســتان  های شــاهنامه را در قهوه خانه 
می خواند او نقش  هايی از شاهنامه می کشيد. 
نقاشــی های گداعلی به نمايشگاه های خارج 
از کشــور راه پيدا کــرد و نام ايــن هنرمند 
هم محلــه ای را در دنيا معــروف کرد. منصور 
عباســی می گويد: «وقتی پدرم قلم به دست 
می گرفت و هر آنچه را از زبان نقال می شــنيد 
روی بوم می کشــيد عاشــق اين هنر شدم. از 
۱۲سالگی نزد پدر شــاگردی کردم تا فوت و 
فن نقاشی قهوه خانه ای را آموختم. البته پدرم 
چندان موافق نبــود. می گفت: اين کار برايت 
نان ندارد. دنبال کار ديگــری باش. اما آدمی 
به راحتی نمی تواند از عشــقش دل بکند. من 
هم به نقاشی قهوه خانه ای عشق می ورزيدم.» 
مرحوم گداعلی يکی از پرده های نقاشی خود را 
که مضمون ظهر عاشورا را دربرمی گيرد وقف 
تکيه دزاشيب کرد و بعد از گذشت سال ها اين 

پرده نقاشی در اين تکيه نگهداری می شود. 

نقاشى هاى بزمى، رزمى و مذهبى 
از  ســبکی  قهوه خانــه ای  نقاشــی 
نقاشی اســت که با ديگر سبک های 
نقاشــی تفاوت های اساســی دارد. 
منصور عباســی فوت و فن نقاشی 
توضيح  بيشــتر  را  قهوه خانــه ای 
می دهــد و می گويــد: «نقاشــی 
قهوه خانه ای به نقاشــی خيالی ساز 
معــروف اســت. به ايــن معنی که 
برداشت نقاش از داستان عاشقانه يا 
حماسی را با عنصر خيال می آموزد 
و بعد روی بوم می آورد. اين ســبک 
ندارد.  آناتومی  نقاشی پرسپکتيو و 
سايه روشن ها توســط خود نقاش 
انتخاب می شود. به همين دليل از 
يک داستان چندين پرده نقاشی که 
با هم فرق دارند، می بينيم و هرکدام 
منحصربه فرد اســت. اين ســبک 
نقاشــی تکنيک خاصــی ندارد و 
زاييده هنر و خالقيت هنرمند است. 
را می توانيم  قهوه خانه ای  نقاشــی 
شيوه ای از نقاشی ايرانی بدانيم که 
درون مايه رزمــی، بزمی و مذهبی 
مذهبی  قهوه خانه ای  نقاشــی  دارد. 
صحنه هايی از جنگ هــا و نبردهای 

 شعر سرودن لطف خداست
«نقاش قهوه خانه ای برای کشــيدن پرده های رزمــی و بزمی حتمًا بايد ادبيات کهن ايرانی را 
خوانده باشــد. برای کشــيدن پرده های مذهبی هم بايد مطالعه مذهبی داشــته باشد.» منصور 
عباســی يکی از تفاوت های نقاشــان قهوه خانه ای با ديگر نقاشــان را مطالعه می داند و توضيح 
می دهد: «از آنجا که اين هنر ســينه به سينه منتقل می شد و من هم سال ها کنار پدرم آموختم، 
بارها و بارها اشعار رزمی و بزمی را شنيده ام. ولی اين عامل هنرمند را از مطالعه بی نياز نمی کند.» 
او معتقد اســت که هنر نقاشی قهوه خانه ای و سايه های خيال انگيز بر پرده های نقاشی طبع او را 
لطيف کرده و باعث جوشــش چشمه شعر شده است: «شــعر سرودن لطف خداست. شعر گفتن 
من با غزل های عاشــقانه آغاز شد و به غزل های عارفانه رسيدم. شعر مرا به عشق باطنی رساند.» 
تاکنون ۴ جلد کتاب شعر از او منتشر شده که همگی مضامينی عرفانی دارند و در مدح ائمه(ع) 

و وقايع کربال و... سروده شده است. 
او اين روزها آموزش نقاشــی قهوه خانه ای را در کارگاه شــخصی اش به عالقه مندان ارائه می کند. 
گرچه تعداد کمی از هنرجويان عالقه به يادگيری هنر نقاشــی قهوه خانه ای دارند اما همين تعداد 

اندک با ذوق و عالقه آن را دنبال می کنند و استعداد خوبی از خود در اين هنر نشان داده اند.

 اهالی دزاشيب مرحوم «گداعلی عباسی» را خوب 
به خاطر دارند که روزها در قهوه خانه اش می نشست 
و ساعت ها بر پرده نقاشــی نقش می زد؛ نقشی از 
روايت های عاشــورايی و داســتان های شاهنامه. 
مرحوم گداعلی يکی از نقاشان قهوه خانه ای شميران 
بود. پســرش منصور، دوم فروردين سال ۱۳۳۴ در 
محله دزاشيب متولد شــد. او از ۱۲ سالگی نقاشی 
قهوه خانه ای را از پدر فراگرفــت و با تمام فوت و 
فن اين شيوه نقاشی آشنا شد. قريب به ۵۰۰تابلوی 
نقاشــی قهوه خانه ای دارد که با تعدادی از آنها در 

گالری سعدآباد و سراهای محله نمايشگاه 
برگــزار کرده اســت. اســتاد «منصور 

عباسی» که طبع شعر هم 
دارد اين روزها نگران به 
شدن  سپرده  فراموشی 
اســت.  ايرانی  هنر  اين 
«نقاشــی  می گويد:  او 
قهوه خانــه ای هنــری 
انسان  ذهن  از  که  است 
می گيرد.  سرچشــمه 
نقاشــی  اين  اينکه  با 
چهارچوب هــای خاص 
خــود را دارد اما آنچه 

می شود،  نقاشی  پرده  روی 
برداشــت ذهنــی هنرمند 
است.» با او همکالم شديم تا 
از نقاشی قهوه خانه ای بيشتر 

برايمان بگويد.

 مهربان شــدن مردم شهر با حيواناتی مثل 
سگ ها و گربه ها، آنها را در سال های گذشته 
به حريم شهری نزديک تر کرده است. البته در 
نقاطی از شهر تهران اين خانه ها و کالبد شهری 
هســتند که وارد حريم زيست اين حيوانات 
شــده اند. نمونه اش محلــه درکه که حداقل 
نيمی از بافت آن در منطقه کوهستانی و حريم 
زندگی سگ های کوهستان ساخته شده است . 
ورود به اين حريم و نزديک شدن به زيستگاه 
اين حيوانــات قاعده و قانونــی دارد که اگر 
رعايت نشــود، دردسرهای مختلفی هم برای 
حيات وحش و هم برای ســاکنان اين مناطق 
کوهستانی به وجود می آورد؛ مثل معضلی که 
امروز اهالی درکه با آن مواجه هســتند و آن 
کالبد  با  کم شدن فاصله سگ های کوهستان 

شهری است.

مرضيه موسوى

قبل از هرچيزی بايــد بدانيم کوه درکه 
عالوه براينکه مقصدی برای تفريح گردشگران 
و کوهنــوردان اســت زادگاه و محل زندگی 

ســگ های کوهستان هم محســوب می شود.خيلی 
قبل تر از اينکه درکه به محلی برای ســکونت تبديل 
شــود و ساخت و ساز به شــکل کنونی در آن شکل 
بگيرد اين سگ ها وجود داشتند و در واقع اين انسان ها 
بودند که وارد حريم زندگی آنها يعنی کوهستان شدند. 
ساکنان درکه بايد نســبت به شرايط زندگی در يک 
منطقه کوهستانی آگاه باشــند و درک کاملی از اين 

آنها تعبيه شود تا بتوان زيرنظر 
دامپزشک غذاها به صورت روزانه يا 

هفتگی برای ســگ ها آماده شود. اين امر 
باعث می شود سگ ها برای پيدا کردن غذا وارد محله 
نشوند. سگ های کوهستان بايد کامًال کنترل و محدود 
شوند و بايد به طور دقيق شناسايی،واکسيناسيون،در 
صورت لزوم عقيم و به صورت دائمی ويزيت و نشانه دار 
شوند. در اين صورت مردم محله وگردشگران اطمينان 
پيدا می کنند که سگ ها مشکلی ندارند، سالم و اهلی 

هستند و خطری آنها را تهديد نمی کند.
از طرفی برخی کوهنوردان همراه با حيوان خانگی 
خود که اغلب سگ های خانگی هستند وارد کوه درکه 
می شــوند. با توجه به اينکه در آنجا سگ های بسيار 
زيادی زندگی می کنند باعث به وجود آمدن درگيری 
و نزاع می شــود تا حدی که ســگ خانگی از کنترل 
خارج می شــود و به اطرافيان يا سگ های کوهستان 

با ايجاد فضاهــای مخصوصی برای غذا 
دادن به اين حيوانات در ارتفاعات باالتر 
بــه راحتی می توان آنهــا را از فضاهای 
شــهری دور کرد. يکی ديگــر از نقاط 
تجمــع اين ســگ ها محلی اســت که 
رستوران های درکه پسماند غذايی خود 

را در آن تخليه می کنند. کيسه هايی را که به حال 
خود رها شــده اند، پاره  و غذای خود را از ميان 
ديگر پسماندها جدا می کنند. افزايش سطل های 
مکانيزه و استفاده از ســطل های دردار می تواند 
راه حل خوبی برای جلوگيری از اين اتفاق باشد. 
درکه با معضل جمع آوری به موقع زباله هم روبه 
روست و اين مسئله به حضور سگ های کوهستان 

و ديگر حيوانات در محله دامن زده است.»

غذا دادن به حيوانات اصول دارد
غــذا دادن بــه حيوانــات خيابانــی در 

سال های گذشته به موضوع پرچالشی 
تبديل شده است. برخی از مردم 

بــرای حمايــت و طرفــداری 
از حيوانــات خيابانــی و به 
ولگرد  ســگ های  خصوص 
به صورت مستمر برای آنها 
غذا تهيه می کنند ؛ درحالی 
کــه بســياری از فعــاالن 
محيط زيســت بــا اين کار 

موضوع داشــته باشــند.اما با توجه به تجربه 
زيسته ساکنان و گردشگران درکه درخصوص 
اين موضوع ۲نکته مهم مطرح است که نياز به 
توجه جدی دارند.مســئله  اول ايجاد رعب و وحشت 
در ســاکنان محله درکه به ويژه زنــان و کودکان از 
تردد سگ های کوهستان که موجب احساس ناامنی 
در محله شــده است.با توجه به استانداردهای جهانی 
درخصوص اين موضوع چندين راهکار وجود دارد. اول 
اينکه به هيچ عنوان داخل محله به ســگ ها غذا داده 
نشود و در کوه مکان های مشخصی به منظور غذارسانی 

چند ســالی است ســگ هايی که در مناطق 
کوهســتانی زندگــی می کنند و به ســگ های 
کوهستان معروفند در نقاط کم ارتفاع تر کوهستان 
درکه پرسه می زنند. يکی از مهمترين داليلی که 
آنها را از ارتفاعات به نزديکی کالبد شهری و محل 
تردد انسان ها کشانده غذاست؛ چه غذايی که مردم 
در حين تردد در کوهپايه درکه به اين ســگ ها 
می رســانند و چه مواد غذايی که در پسماندهای 
رســتوران های درکه به جا می ماند. «مجيد سيد 
قاســمی» از اهالی درکه می گويــد :«بايد به اين 
نکته توجه کنيم اين ما هســتيم که به بخشی از 
زيســتگاه اين حيوانات وارد شده  و آن را اشغال 
کرده ايم. امروز ديگر کسی خواهان صدمه زدن به 
حيوانات و حذف آنها از طبيعت درکه يا هر نقطه 
ديگری در شهر نيست. اما می دانيم که حضور اين 
سگ های کوهستان در کوچه پسکوچه های درکه 
باعث ايجاد حس ناامنی برای مردم محله و حتی 

عابران شده است.»

زباله هاى دردسرساز
می گويد اين ســگ ها از سال ها پيش در اين 
محدوده زيســت داشــتند. با اين حال غذا دادن 
بی رويه برخی از مردم به اين حيوانات باعث شده 
که به محل تردد و زندگی آدم ها نزديک تر شوند 
:«ســگ های کوهســتان اغلب در نقاطی تجمع 
می کنند که قبًال در آنجا غــذا دريافت کرده اند. 

راهکارها  از  می کند.يکی  پرخاش 
برای جلوگيــری از اين اتفــاق، اين 
اســت که از ورود ســگ خانگی بدون قالده 
به داخل کوه جداً جلوگيری شــود و سگ های باالی 
۱۰کيلوگرم برای ورود عــالوه بر قالده پوزه بند هم 
داشته باشند. اين آگاهی می تواند با نصب تابلوهايی در 
محدوده کوه شکل بگيرد. نکته  ديگر اطالع رسانی به 
شهروندان دارای حيوان خانگی درخصوص جمع آوری 
مدفوع حيوان خود در سطح کوه و محله درکه است.
آنها بايد بدانند که مدفوع سگ کود نيست و نبايد آن 
را در طبيعت و معابر عمومی رها کرد.درکشــورهای 
پيشرفته صاحبان سگ بايد هنگام بيرون آمدن از خانه 
همراه خود پالستيکی برای جمع کردن مدفوع حيوان 
خود داشــته باشند. در غير اين صورت جريمه نقدی 
می شوند.همه اين اقدامات قطعًا از طريق فرهنگسازی 

و آموزش مستمر امکانپذير خواهد شد.

به صورت افراطی مخالف هســتند و 
می کنند.  آن حدودی مشخص  برای 
«محمــد درويــش» فعــال محيط 
زيســت می گويد: «عالوه بــر اينکه 
مناسب تری  شــرايط  بايد  شهرداری 
برای جمــع آوری، انتقــال و درمان 
ســگ های ولگرد در پناهگاه ها، فراهم و شرايط 
را برای سرپرســتی افراد داوطلــب فراهم کند، 
شــهروندان هم بايد رفتار صحيــح با حيوانات 
شــهری را آموزش ببينند.شهروندان بايد از غذا 
دادن افراطــی به اين حيوانــات بپرهيزند. زيرا 
غذا دادن افراطی به سگ، رفتار اکولوژيکی اين 
حيوان را تغيير می دهد و انگيزه اش را برای پيدا 
کــردن غذا کمتر می کند. از طرفی همانطور که 
افزايش جمعيت يک گونه جانــوری برای بقای 
آن گونه مضر اســت بــه ديگرگونه های جانوری 
وارد می کند.به عنوان  هم لطمه 
جمعيت  افزايــش  مثال 
سگ های ولگرد يکی 
از عوامــل اصلــی 
آسيب های جدی 
ميش بره ها  بــه 
مناطـــــق  در 
حاشيـــــه ای 
و ارتفاعـــــات 

تهران است.»

زيست مسالمت آميز با حيات وحش دركه
طاهره جوركش

كارشناس اجتماعي دفتر توسعه 
محله اوين و دركه

پرسه سگ هاى كوهستان در پسكوچه هاى دركه معضل سال هاى اخير محله است

در جست و جوى غـذا

مرضيه موسوى

محمد درويش
فعال محيط زيست
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مناطق   1   هويت محله به محله
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نظارت
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سردبير محله

امضا
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تصحيح
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صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش
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سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

رد پاى بولينگ در مصر باستان
بولينگ، ورزش کمتر شناخته شده ای 
اســت و يکــی از بازی هــا و ورزش های 
مدرن به نظــر می آيد. اما بررســی های 
تاريخی بيانگــر قدمت اين ورزش و رواج 
اين بازی از گذشــته های دور بوده است. 
شهبازی، تهران شناس با ذکر چند نمونه 
اين موضوع را برايمــان توضيح می دهد: 
«در نقاشی کشف شــده از مصر باستان 
که تاريخ آن به ۵هزار و ۲۰۰ سال پيش 
برمی گردد، توپی شــبيه تــوپ بولينگ 

مشــاهده می شــود. هرودوت نيز عنوان می کند که 
ليبی ها درآســيای صغير با اين بازی آشــنا بوده اند. 
حدود ۲ هزار سال پيش لژيونرهای روميزی مشابهی 
با وســيله ای شبيه توپ بولينگ داشتند و در نهايت 
می توان رد پای اين بازی را در تاريخ ايتاليا مشاهده 
کرد. بعد از اين شــواهد تاريخی باســتانی به دوره 
پيش از مدرن شدن می رسيم. قديمی ترين بولينگ 
چمن مربوط به انگلستان و به سال ۱۲۹۹ ميالدی 
برمی گردد. ســال ۱۳۲۵ ميــالدی در قرون ۱۵ تا 
۱۷ بولينــگ چمن از آلمان به اتريش، ســوييس و 
کشــورهای ديگر منتقل شــد. تاريخچــه برگزاری 
مســابقات بولينگ در قاره اروپا بيشتر از کشورهای 
اســکانديناوی، شروع و سال ۱۸۱۸ به امريکا رسيد. 
سال ۱۸۱۹ واشــينگتن اروينگ نويسنده نيويورکی 
در داستانی از بولينگ ۹ پين صحبت می کند و سال 
۱۸۲۰ مقاالت روزنامه ها در نيويورک از بولينگ ياد 

نخستين باشگاه در سعادت آباد
تأسيس بولينگ عبده در سال ۱۳۵۳ در باشگاه 
پرسپوليس و شمال تهران، جايی که به دربار نزديک 
بود، حضور چهره های ورزشــی و شخصيت ورزشی 
علی عبده را می توان از داليل شــهرت اين باشــگاه 
دانست. شــهبازی می گويد: «علی عبده اوايل دهه 
۳۰ و بعــد از کودتــا به ايران آمد. او ســال ۱۳۳۵ 
شرکت تجاری ســی آر سی را همراه فاطمه پهلوی 
و همسرش تيمسار خاتمی تأســيس کرد. عبده از 
ســهامداران مهم و مديرعامل اين شرکت بود. محل 
اين شــرکت چندمنظوره در ايســتگاه درب دوم و 
خيابان جاده قديم شميران و روبه روی باغ عظيمی 
در نظر گرفته شــد. عبده، مؤســس و مالک باشگاه 
پرســپوليس با وارد کردن تجهيزات برای راه اندازی 
باشــگاه بولينگ از خارج از کشور، باشگاه را در اين 
ساختمان چندمنظوره سال ۱۳۴۲ راه اندازی کرد.» 
به گفته شــهبازی در اين مجموعه که بازيکن های 
پرســپوليس برای تمرين و مسابقه حضور داشتند، 
بخش های ديگری مانند رستوران، استخر، کافی شاپ 
و... داشت اما به واسطه داشــتن باشگاه بولينگ به 
شهرت رسيد و باشگاه ونک و حتی باشگاه شماره ۲ 
عبده در سعادت آباد هيچ کدام شهرت و رونقی مانند 

باشگاه بولينگ عبده را پيدا نکردند.»

مدال آورى ايران در مسابقات جهانى
استقبال از ورزش بولينگ و تأسيس باشگاه های 
متعدد موجب شــد تا پــای ايرانيان به مســابقات 
جهانی بولينگ باز شود. شهبازی درباره حضور ايران 
در مسابقات جهانی بولينگ می گويد: «سال ۱۹۶۷ 
ميالدی مســابقات جهانی بولينگ در آلمان برگزار 
شــد و کامبيز کيانی مقام ســوم را به دست آورد. 
اين تنها مقام ايرانی ها در سطح بولينگ جهان بود. 
مرحوم کيانی سال ۱۳۸۷ در ۷۶ سالگی فوت کرد. 
سال ۱۹۷۴ قبل از انقالب اسالمی ايران يعنی اواخر 
حکومت پهلوی مسابقات جهانی بولينگ در تهران و 

در باشگاه بولينگ عبده برگزار شد.»

کرده اند. با شــکل گيری تغيير و تحوالت در آلمان، 
شمار زيادی از آلمانی ها به امريکا مهاجرت 
می کننــد و اين جمعيــت مهاجر آلمانی 
تأثيــر زيادی در رونــق بولينگ در امريکا 
بازی می کنند. ســال ۱۸۷۵ انجمن ملی 
بولينگ شهر نيويورک تأسيس می شود و 
تأسيس نخستين انجمن ملی بولينگ در 
امريکا در رونق دادن اين ورزش تأثيرگذار 
است. سال ۱۹۰۳ انجمن بولينگ انگليس 
تأسيس می شــود که اين رويداد در نظم 

 بخشيدن بازی بولينگ نقش دارد.»
بعــد از افتتــاح بولينــگ عبده در جــاده قديم 
شميران ساختمان شماره ۲ عبده هم در سعادت آباد 
راه اندازی شــد. علــی عبدو ســاختمان ديگری را 
برای بولينگ در ســعادت آباد و شــرق ميدان کاج 
تأســيس می کند که بعد از انقالب اســالمی توسط 
ســتاد اجرايی فرمان امام(ره) مصادره می شود. اين 
ساختمان در طول جنگ تحميلی در اختيار نيروی 
هوايی ســپاه قرار می گيرد و نيروی هوايی در آنجا 
تجهيزات جنگی مثل آرپی چی و خمپاره می ســازد. 
اما بعد از جنگ تحميلی اين ساختمان رها می شود 
و سال ها متروکه می ماند. بعدها ستاد ساختمان را به 
شخصی می فروشد. مالکيت اين ساختمان بعد از اين 
چند بار تغيير می کنــد و اخيراً مرکز تجاری در آن 
در حال ساخت است. تيمسار فردوس در خاطراتش 
مطلبی را در ارتباط بــا بولينگ آذر صنيع (ابتهاج) 

ياد می کند که در ونک تأسيس شد. 

سينما جوان و مجموعه شهيد چمران
بعد از آتش سوزی باشــگاه و مسائل و مشکالتی 
که برای عبده به دليل بيمه به وجود آمده بود، عبده 
از ايران می رود. شــهبازی می گويد: «هنگام انقالب 
اســالمی ايران با توجه به رها ماندن اين ساختمان، 
بولينگ عبده و باشــگاه پرســپوليس توسط بنياد 
مســتضعفان مصادره می شــود. گفته شده بود که 
علی عبده با ســاواک همکاری می کرد و ماجراهايی 
در اين زمينه گفته شــده که البته شايد زمان الزم 
است تا اسناد مکتوب و نقد شود و واقعيت ماجراها 
روشن شــود. علی عبده سال ۱۳۵۸ در ۵۵ سالگی 
از دنيا می رود.» ســاختمان بعــد از مصادره مدتی 
متروکــه باقی می ماند و ســپس به عنــوان خوابگاه 
دانشــجويی از آن استفاده می شــود. با وقوع حادثه 
منجر به فوت يکی از دانشجويان به دليل نقص فنی 
آسانسور، خوابگاه تعطيل می شــود. بعد از شهادت 
دکتــر مصطفی چمران، ســاختمان به نام مجموعه 
فرهنگی، ورزشی شــهيد چمران تغيير نام می يابد 
و ســال ۱۳۶۲ بعد از تجهيز و راه اندازی سالن های 
سينما جوان در مجموعه ای که به نام شهيد چمران 

مزين شده است فعاليت خود را شروع می کند. 

پاتوق پرسپوليسى ها

چطور آوازه 
مجموعه اى 
ورزشى از 

شميران فراتر 
رفت و سرنوشت 
عجيبى پيدا كرد

 على عبُده 
كه بود؟ 

«علی عبــُده» اقامت ايران و امريکا 
را داشت و در امريکا به نام آلن مرگان 
شناخته می شد. مجموعه ورزشی شهيد 
چمران در خيابان شــريعتی که پيش 
از انقالب اســالمی ايران با نام بولينگ 
از مراکز ورزشی  عبده شناخته می شد 
و تفريحی فعال و پر رفت و آمدی بوده 
که به واسطه مالک آن علی عبده که از 
علی  پدر  شد.  مشهور  بود  ورزشکاران 
عبده، شيخ محمدتقی عبده بروجردی 
از قضات مشــهور دوره رضاخان بود. 
برادرش، جالل نيز از مقامات قضايی و 
قاضی پرونده پزشک احمدی و سرپاس 

مختاری بود. 

داريوش شهبازى
پژوهشگر و 
تهران شناس

 باشگاه بولينگ عبُده در اوايل دهه ۵۰ پاتوق خيلی از جوانان و چهره های معروف ورزشی بود؛ باشگاهی 
با امکانات متنوع ورزشی، استخر، جکوزی، رستوران و... در روزگاری که تهران به سرعت به سمت مدرن 
شدن پيش می رفت. بولينگ توسط «علی عبده» آبان سال ۱۳۴۲ افتتاح شد و از همان زمان با نام مؤسس 
آن شــهرت يافت. برای بررســی تاريخچه بولينگ و چگونگی راه اندازی اين باشگاه در شميران سراغ 

«داريوش شهبازی» پژوهشگر و تهران شناس رفتيم.
 «باغچه» زمين ۶ هزار مترمربعی در شــرق 
محله دارآباد بود ؛ با  دار و درخت های سرســبز. 
از حاشيه دهکده اقدسيه و ورودی محله دارآباد 
به بزرگراه امام علی(ع) می شــد سرسبزی آن 
را ديد که در جنوب شــرقی دارآباد امتداد پيدا 
کرده است. آب قنات هايی که از شمال تهران به 
سمت جنوب راهی می شدند در مسير خود اين 
باغ را هم آبياری می کرد. تا اينکه کم کم به دليل 
ساخت وســازها، مسير آب قنات ها عوض شد و 
درختان باغ يکی يکی خشکيد؛ همان سال هايی 
که مالک اوليه بــاغ از دنيا رفت و باغچه محله 
دارآباد متروکه و فراموش شــد. چند سال بعد، 
درختان خشکيده از خاک بيرون کشيده شدند 
و خيلی زود در زمين برهوت آن به جای درخت 
و بوته هــای گل، خودروهای توقيفی خودنمايی 
کردند. باغچه ۱۰ســالی در تصرف خودروهای 
تصادفی بــود و عالوه بر تغييــر چهره محله، 
مزاحمت هايی هم بــرای اهالی دارآباد به وجود 
آورده بود. تا اينکه هفته گذشته خبر رسيد که 
با پيگيری اهالی محله و شــهرداری، زمين اين 
آرامش،  و  بازگشت  به شهر  پارکينگ غيرمجاز 

دوباره به باغچه دارآباد برگشت.

شهره كيانوش راد

۱۰ سال از تبديل باغچه دارآباد به پارکينگ 
می گذشــت. خودروهای توقيفی در پهنه شمال 
تهران از صبح تا غروب به اين پارکينگ هدايت 
می شــدند. مالکان خودرو هم هر روز برای آزاد 
کردن ماشــين های شــخصی به اين پارکينگ 
مراجعــه می کردنــد. همين رفــت و آمدها در 
خيابان شــهيد افتخاری آسايش را از اين محله 
مســکونی گرفته بود. در حالی که اين باغچه تا 
چند سال قبل، ملک شخصی بود با دار و درخت  
و فضای ســبز فراوان که کمترين خير آن برای 
محله، ســکوت و آرامش بود. «غالم قيدی» از 
اهالی قديمی محله دارآباد می گويد: «روبه روی 
باغ قديمی باغی قرار داشــت که تا چند ســال 
پيش سرسبز و  آباد بود. مالک اين باغ فوت کرد 
و ملک به ورثه رسيد. رسيدگی نکردن وضعيت 
باغ باعث شــد که به مرور درختان باغ خشــک 

شوند.»
خشــکيدن باغ همانا و اجازه آغــاز تغيير و 
تحول در آن همان. قيدی می گويد: «حدوداَ ۱۰ 
سال پيش زمين اين باغ به پارکينگ خودروهای 
توقيفی و تصادفی تبديل شــد. اما موضوع اين 
است افرادی که اين باغ را به پليس راهور اجاره 
داده بودند خودشــان مالــک نبودند و زمين را 
از مالــک اجاره کرده بودند. بــه هر حال باغچه 
دارآباد از آن ســال مزاحمت هــای زيادی برای 
اهالــی محله ايجاد کرده بــود و مردم به حضور 
آن معترض بودند. در اين ميان ۲سال پارکينگ 
تعطيل شد. اما مجدد شروع به کار کرد. تا اينکه 
بــا پيگيری های مردم و شــوراياری و همکاری 
شــهرداری منطقه، اين پارکينگ تخليه شد تا 

آرامش به محله دارآباد برگردد.»

آسايش رخت بسته بود
«فکرش را بکنيد! زمينی که تا چند سال پيش 
باغ بزرگی در همســايگی شما بود، يک دفعه به 
پارکينگ خودروهای تصادفی تبديل شود.» اين 
را يکــی از اهالی دارآباد می گويــد که خانه اش 
در نزديکــی باغچه قديمی دارآباد قــرار دارد. او 
می گويد: «وقتــی باغ متروکه شــد، درختانش 
کم کم خشک شدند. يک روز درختان خشکيده را 
از زمين کندند و زمين باغ هموار و صاف شد. بعد 
فهميديم که آن را اجــاره داده اند و به پارکينگ 
خودروهای تصادفی تبديل شده است. البته مالک 
مستقيم از زمين بهره برداری نکرده بود و آن را به 
افــرادی اجاره داده بود. آنها هم از اين ملک برای 
پارکينگ خودروهای توقيفی و تصادفی استفاده 

کردند و به راهور اجاره دادند.»
توقيف هزار و ۵۰۰ خودرو در اين پارکينگ، 
عالوه بر رفت و آمدهــای مداوم مالکان خودرو 
به اين محله، دعواها وسر و صداهای گاه و بيگاه 
را هم به اين محله کشــانده بود. خيابان آرامی 
که تمام ملک هايش مسکونی بودند و حتی يک 
مغــازه کوچک هم در آن به چشــم نمی خورد، 
ناگهــان به محلی پــر تردد تبديل شــده بود: 
«اهالی چند بار به فعاليت اين پارکينگ اعتراض 
کردند. حتی يکی دو سال پارکينگ تعطيل شد. 
اما دوباره شــروع به کار کرد و آســايش دوباره 
از محله رفت. تا اينکه بــا پيگيری های اهالی و 
همکاری شــهرداری و شــوراياری، باالخره اين 

پارکينگ تخليه شد.»

تخليه پاركينگ غيرمجاز محله

«باغچه» به دارآباد بازگشت

رضايت اهالى 
جلب شد

پارکينگ خودروهای 
تصادفی و توقيفی 
مجوزی برای اين 
کاربری در محله 
دارآباد نداشت. 

از طرف ديگر 
پيگيری های اهالی 

محله برای تخليه اين پارکينگ به 
ثمر نشست تا زمين آن دوباره به 

محله بازگردد. «مجيد صالحی» 
شهردار ناحيه ۵ منطقه يک 

می گويد: «اين پارکينگ مساحتی 
۶هزار مترمربعی داشت. در اين 
زمين که مجوزی برای کاربری 

پارکينگ نداشت، بيش از هزار 
و ۵۰۰ خودرو تصادفی و توقيفی 

پارک شده بود. با اين حال به 
دليل پيگيری های اهالی دارآباد و 
اقدامات قانونی که در اين زمينه 

انجام شد، بهره بردار و مالک 
ملزم به تخليه آن شدند و آن را 

به محله تحويل دادند. آلودگی 
هوا، آلودگی صوتی و ايجاد منظر 

نازيبای شهری و سلب آرامش 
شهروندان از جمله مشکالتی 

بود که اين پارکينگ خودروهای 
غيرمجاز در دارآباد ايجاد کرده 
بود. تخليه اين پارکينگ سبب 
رضايتمندی شهروندان و اهالی 

شده است.»

ملكى كه فضاى 
سبز مى شود

زمين پارکينگ 
غيرمجاز دارآباد در 

پهنه فضای سبز 
قرار دارد. پيش از 
تبديل اين زمين 

به پارکينگ، باغ ۶ 
هزار مترمربعی موجود 
در اين زمين، بخشی از سرسبزی 

اين محله را بر دوش می کشيد. 
به همين دليل هم بعد از تخيه 

پارکينگ، شهردار منطقه مالک 
را موظف به ايجاد فضای سبز 

در اين محله کرد. «سيد حميد 
موسوی» شهردار منطقه يک 

می گويد: «تخليه اين پارکينگ 
به درخواست اهالی محله انجام 

شد. از آنجايی که پارکينگ 
خودروهای توقيفی مجوزی برای 

اين کاربری نداشت، اقدامات 
قانونی برای برگرداندن اين زمين 
به محله انجام شد و دستگاه های 

مختلف همکاری خوبی در اين 
زمينه با ما داشتند. از طرفی چون 

اين ملک در پهنه فضای سبز 
قرار داشت و پيش از اين هم باغ 
شخصی بود، مالک موظف شد تا 
طرحی متناسب با کاربری فضای 

سبز در آن تعريف و اجرا کند.»

مرضيه موسوى
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى
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امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

 
ايده راه اندازی موزه موسيقی نخستين بار 
توسط علی مرادخانی در شهرداری تهران 
مطرح شد. مديريت اين موزه را خودش 
برعهــده گرفت و از ســال ۱۳۸۷ آن را 

اداره می کرد. چکناواريان که 
در مراسمی رسمی آثار خود 
در حوزه موسيقی را به موزه 
اهدا کرد می گويد: «با افتخار 
می توان گفت موزه موسيقی 
ايران موزه ای درجه يک است 
که به وسيله آقای مرادخانی 
تأســيس و مديريت شــد. 
حفظ و نگهداری آثار قديمی 
موســيقی ايران تنها يکی از 

کارهايی بود که در اين موزه انجام گرفت. 
همچنين آشــنا کردن مخاطبان موزه با 
موسيقی اقوام و موســيقی های نواحی. 
علــی مرادخانی در زمــان حيات خود 

خدمات بســيار زياد و ارزنده ای در حوزه 
موسيقی انجام داد و اين فعاليت ها را در 
ســمت های مختلفی که برعهده داشت 
به انجام رســاند. درگذشت او 
جامعه موسيقی را غمگين کرد. 
برای خانواده او و دوستدارانش 

آرزوی صبر می کنم.»
 ۶۳ در  مرادخانــی  علــی 
ســالگی به دليل ابتال به کرونا 
درگذشــت. او از ســال ۱۳۵۹ 
وارد کارهای اجرايی در حيطه 
هنری شد. نخستين سمت او 
مديرکل توليــد فيلم و عکس 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در 
شهريور ســال ۱۳۵۹ بود. مشاور معاون 
ســياحتی و زيارتــی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی، مديريت مرکز سرود و 

انقالبــی وزارت فرهنگ و  آهنگ های 
ارشاد، توسعه جشــنواره موسيقی فجر، 
طراحی و اجرای جشــنواره موســيقی 
جوان، جشــنواره فصلی موسيقی جوان، 
جشنواره موسيقی نواحی ايران، جشنواره 
ذکر و ذاکرين و انتشار مجموعه ۹۶ساعته 
از موســيقی نواحــی ايــران، طراحی و 
اجرای نخستين جشنواره موسيقی پاپ، 
جشــنواره بانوان (گل ياس) و جشنواره 
ملل مسلمان و بنيانگذاری ارکستر ملی 
ايران با همکاری استاد فخرالدينی از ديگر 

فعاليت های او در حوزه موسيقی بود. 
راه انــدازی مــوزه موســيقی و خانه 
موســيقی را در کارنامه کاری خود دارد و 
همچنين جشنواره موسيقی شمسه که 
در ســال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با شرکت 
حــدود ۷ هزار نفــر از هنرمنــدان در 

محله های تهران برگزار شد. 

مرضيه موسوى

يادى از على  مرادخانى، مدير موزه موسيقى 
در گفت  و گو با لوريس چكناواريان، رهبر اركستر: 

او موسيقى اركسترال 
را زنده كرد

 خبر کوتاه بود و جانکاه؛ «علی مرادخانی» مدير موزه موسيقی بر اثر ابتال به 
کرونا درگذشت. اهالی موسيقی مرادخانی را با قدم های بزرگش در اين حوزه 
می شناســند؛ از زمانی که مدير مرکز موسيقی وزارت ارشاد بود و کنسرت و 
اجرای کر را در تهران زنده کرد. «لوريس چکناواريان» رهبر ارکستر و آهنگساز 
درباره او می گويد: «۲۰ ســال پيش علی مرادخانی مرا 
به ايران، دعوت و برای نخســتين بار به صورت کامل 
اپرای رستم و ســهراب را در تاالر وحدت اجرا کرد. 
آقای مرادخانی در دوران مديريتش در تاالر وحدت 
به من کنســرت ها واجراهای زيادی دادند. نه 
تنها من، بلکه موزيســين های زيادی در اين 
دوران دوباره روی صحنه برگشتند. می توان 
گفت موسيقی ارکسترال در اين دوره از نو 
زنده و تقويت شــد. او برای نگهداری کر 
راه موسيقی  بزرگی در  ارکستر خدمت  و 

ايران انجام داد.» 

لوريس چكناواريان
رهبر اركستر و 

آهنگساز

او موسيقى اركسترال او موسيقى اركسترال او موسيقى اركسترال 

 خبر کوتاه بود و جانکاه؛ «علی مرادخانی» مدير موزه موسيقی بر اثر ابتال به 

انقالبــی وزارت فرهنگ و ايده راه اندازی موزه موسيقی نخستين بار  آهنگ های  ايده راه اندازی موزه موسيقی نخستين بار 
توسط علی مرادخانی در شهرداری تهران 
مطرح شد. مديريت اين موزه را خودش 

برعهــده گرفت و از ســال 
اداره می کرد. چکناواريان که 
در مراسمی رسمی آثار خود 
در حوزه موسيقی را به موزه 
اهدا کرد می گويد: «با افتخار 
می توان گفت موزه موسيقی 
ايران موزه ای درجه يک است 
که به وسيله آقای مرادخانی 
تأســيس و مديريت شــد. 
حفظ و نگهداری آثار قديمی 
موســيقی ايران تنها يکی از 

کارهايی بود که در اين موزه انجام گرفت. 
همچنين آشــنا کردن مخاطبان موزه با 
موسيقی اقوام و موســيقی های نواحی. 
علــی مرادخانی در زمــان حيات خود 

 خبر کوتاه بود و جانکاه؛ «علی مرادخانی» مدير موزه موسيقی بر اثر ابتال به 
کرونا درگذشت. اهالی موسيقی مرادخانی را با قدم های بزرگش در اين حوزه 
می شناســند؛ از زمانی که مدير مرکز موسيقی وزارت ارشاد بود و کنسرت و 
اجرای کر را در تهران زنده کرد. «لوريس چکناواريان» رهبر ارکستر و آهنگساز 
درباره او می گويد: «۲۰ ســال پيش علی مرادخانی مرا 
به ايران، دعوت و برای نخســتين بار به صورت کامل 
اپرای رستم و ســهراب را در تاالر وحدت اجرا کرد. 
آقای مرادخانی در دوران مديريتش در تاالر وحدت 
به من کنســرت ها واجراهای زيادی دادند. نه 
تنها من، بلکه موزيســين های زيادی در اين 
دوران دوباره روی صحنه برگشتند. می توان 
گفت موسيقی ارکسترال در اين دوره از نو 
زنده و تقويت شــد. او برای نگهداری کر 
راه موسيقی  بزرگی در  ارکستر خدمت  و 

ايران انجام داد.» 

 خبر کوتاه بود و جانکاه؛ «علی مرادخانی» مدير موزه موسيقی بر اثر ابتال به 
کرونا درگذشت. اهالی موسيقی مرادخانی را با قدم های بزرگش در اين حوزه 
می شناســند؛ از زمانی که مدير مرکز موسيقی وزارت ارشاد بود و کنسرت و 

ايده راه اندازی موزه موسيقی نخستين بار 

بانک جهانی سرانه 
مصرف آب برای هر نفر 
را حدود ۱۰۰ مترمکعب 

اعالم کرده اما ميزان 
مصرف هر ايرانی قريب 

به ۸۰ درصد بيشتر از 
اين مقدار است. اما قرار 

گرفتن تهران در اقليم 
نيمه خشک و کاهش 

ساالنه ميزان بارش ها 
بيش از پيش اهميت 

صرفه جويی در مصرف 
آب را روشن می کند. با 

وجود اين، اگر هريک 
از شهروندان در سبک 

زندگی و انجام برخی 
فعاليت های شخصی و 
روزانه بازنگری کنند، 

کاهش چشمگير مصرف 
آب چندان هم دور از 

دسترس نيست. در 
مجتمع های مسکونی 

که کنتور آب مشترک 
وجود دارد، صرفه جويی 

در مصرف آب نه تنها 
کمکی بزرگ برای 

جلوگيری از مصرف 
بی رويه آب است بلکه 

رفتاری اخالقی محسوب 
می شود. همزمان 

با شروع تابستان و 
افزايش مصرف آب 
به کاربردی ترين و 

ساده ترين روش های 
اصالح مصرف آب در 

آپارتمان های مسکونی 
پرداخته ايم.

سحر رمضانعلى پور

ترفندهاى ساده و كاربردى  براى كاهش مصرف آب در آپارتمان

آپارتمان تان را كم مصرف  كنيد

پاکيزگی حياط و پياده رو جلو خانه اهميت 
فراوانی دارد و همه اهالی ساختمان بايد به 
اين مسئله توجه کنند. اما برای تميزکاری 
حياط و پياده روی جلو خانه به جای استفاده 

از شيلنگ آب از جارو استفاده کنيد. 

مدير ساختمان از نيروی خدماتی که برای تميز 
کردن راه پله آپارتمان آمده است بخواهد برای 
تميزکاری از جارو، تی و سطل آب استفاده کند.

اگر در مجتمع مسکونی يا منزل شما استخر روباز 
وجود دارد، برای جلوگيری از تبخير آب استخر، 
روی آن را بپوشانيد.

با هر دقيقه دوش گرفتن ۲۰ تا ۴۰ ليتر آب مصرف 
می شود. به جای حمام کردن طوالنی، دوش های 
کوتاه مدت ۵ دقيقه ای بگيريد و در صورت امکان 
از وان استفاده کنيد.

عالوه بر شيرهای آب داخل واحدهای 
مسکونی، نشتی شيلنگ ها، اتصاالت و 
شيرهای آب حياط و پشت بام را به طور 
مرتب بررسی کنيد. شيری که چکه می کند 

ساالنه حدود ۱۲ هزار ليتر آب را هدر می دهد. 

مصرف آب کولرهای آبی بسيار زياد است. 
برای کاهش مصرف کولرها حتمًا آنها را در 
سايه قرار دهيد. 

 ـ اگر در آپارتمان شخص خاصی 
مسئوليت آبياری گياهان را برعهده دارد 

از آب های مصرفی استفاده شده که 
مواد شوينده ندارد برای آبياری گياهان 

استفاده کند. 

از نصب آبنماهايی که با سيستم 
آب بازيافتی و در حال گردش کار 

نمی کنند خودداری کنيد. 

در اين روزهای کرونايی که شستن 
مواد خوراکی و مصرفی اهميت 

فراوان دارد بيشتر از گذشته به 
مصرف آب توجه کنيد. به عنوان 
مثال برای شستن سبزی ها ابتدا 

آنها را در ظرفی خيسانده و 
سپس آب بکشيد. 

هنگام مسواک زدن، شست وشو و اصالح 
صورت آب را باز نگذاريد. 

در انتخاب گياهان باغچه آپارتمان دقت کنيد. 
گياهان با نياز آبی کم را جايگزين گياهانی 
که کنيد که نياز به آب فراوان دارند.

در حمام از شيرهای فشارشکن و سردوش  
دارای کاهنده جريان آب استفاده کنيد. 

از آب باقيمانده از شست وشو 
برنج برای آب دادن 
به گلدان های خانگی 

استفاده کنيد. 

برای شستن ظرف ها ابتدا در 
نيمی از يک ظرف بزرگ تر 
محلول آب و مايع ظرفشويی 

بريزيد. ظرف ها را در آن ظرف 
بشوييد و سپس آب کشی کنيد.

با هر بار کشيدن سيفون توالت های فرنگی 
۲۰ ليتر آب مصرف می شود. يک بطری 
کوچک را از شن و ماسه پر کنيد و در مخزن 

توالت فرنگی قرار دهيد. اين کار ميزان مصرف 
آب را بسيار کاهش می دهد. 
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مناطق   1  

راهنما

همسفر با ناصرالدين شاه...
 عالقه  مندان به تاريخ معاصر مطالعه کتاب «از 
طهران تا پطرزبورغ و از پترزبورگ تا تهران؛ قصه 
ســفری که با ناصرالدين 
شــاه رفتيم» را از دست 
ندهند. بهنــام ابوترابيان، 
که  هم محله ای  نويسنده 
به تحقيــق و پژوهش در 
تهــران  تاريــخ  حــوزه 
برای  اســت  عالقه منــد 
تحقيــق و نــگارش اين 
کتاب ۷ماه وقت گذاشت. 
اين  نــگارش  ماجرای  او 
کتاب که به سفرنامه بی شباهت نيست را اين گونه نقل 
می کند: «مرداد ســال ۱۳۹۵ به سن پترزبورگ سفر 
کردم. وقتی از ســفر برگشــتم کامًال اتفاقی يکی از 
دوستانم پرده نقاشی سفر سوم ناصرالدين شاه قاجار 
به فرنگ را برای من فرســتاد؛ سفری که در حين آن 
ناصرالدين شــاه ۴روز را در سن پترزبورگ مانده بود. 
وقتی سفر شــاه قاجار را با سفر خودم مقايسه کردم 
متوجه شدم حدود ۷۰درصد از نقاطی که اکنون در 
اين شــهر وجود دارد و برای گردشگران جذاب است 
۱۴۰ســال پيش مورد بازديد ناصرالدين شاه هم قرار 
گرفته. اين موضوع باعث شد تا وضعيت دوره امروز را 
با آن زمان مقايسه کنم.» ابوترابيان در اين مقايسه به 
اين نتيجه می رســد: «آنها هويــت محله ها و اماکن 
قديمی را حفظ کرده اند و تمنای حفظ آن را دارند.» 
او در اين کتاب داشته های تهران و سن پترزبورگ را 
مقايسه می کند. مثل نخستين نمايش فيلم، سياست 
داخلی و خارجی، بانک استقراضی، وضعيت مردم و... 
اين کتاب از سوی نشر روزنه راهی بازار نشر شده 

است. 

با كودكان كار چطور رفتار كنيم؟  
همين که پشــت چراغ قرمز ترمــز می کنيد، 
پيدايشــان می شود. کودکان کار در چهارراه ها و 
خيابان ها هم هســتند و دســته های گل، بسته های 
آدامس، فال حافظ و جوراب می فروشــند. امروز ۲۲ 
خرداد، روز جهانی مبارزه با کار کودکان اســت. اگر 
هميشه مردد هستيد که از کودکان کار يا به عبارتی 
نان آوران کوچک، چيزی بخريد و به آنها کمک کنيد 

يا نه، اين مطلب را مطالعه کنيد. 
 در گذر از خيابان و معابر، کودکان کار را ناديده 
نگيريم. نگاه نکردن و جواب ندادن به آنها مثل ناديده 
گرفتن است که می تواند موجب آسيب های فردی و 

اجتماعی جبران ناپذيری شود. 
 پــول دادن بی دليل يا پرداخــت مبالغ باال در 
ازای کااليی که کودک کار می فروشــد، در درازمدت 
تأثير منفی بر شــخصيت کودکان می گذارد و باعث 
تشويق کودک به رو آوردن به مشاغل کاذب در آينده 

می شود. 
 در صورتــی کــه تصميــم به خريــد داريم با 
کــودکان مانند يک فروشــنده مواجه شــويم و از 

رفتارهای ترحم آميز افراطی پرهيز کنيم. 
 در مقابل خشــونت يا بی احترامــی ديگران به 

کودکان کار سکوت نکنيم. 
 در صورت مشــاهده  کودکانی کــه در معرض 
آســيب جدی جانی هســتند، موضوع را به اورژانس 
اجتماعی با شــماره تمــاس ۱۲۳ يا ســازمان های 

مردم نهاد محله گزارش دهيم. 

هويتپيشخوانپيشخوان

بازى هاى محلى شميران

 بازی های بومی و محلی بخشی از سرمايه فرهنگی شميران محسوب می شود. محمدتقی عرفاتی 
از شــميرانی قديمی می گويد: «تيله بازی، هفت ســنگ، الک دولک و يک قل دوقل از بازی های 
قديمی اســت. اين بازی ها تا قبل از اينکه سر و کله فوتبال پيدا شــود، طرفدار داشت. بعد از آن 
کم کم از رونق افتاد تا اينکه فراموش شد و فقط ما، پا به سن گذاشته ها از آن خاطره داريم.» يکی 
از آن بازی های محلی شــميران به گفته معتمدان محل، بازی «تــوپ اره اره» بود که در باغ ها و 
زمين های پهناور شميران انجام می شد. بازيکنان به ۲گروه تقسيم می شدند. داور، توپ ماهوتی را باال 
می انداخت و با چوب به طرف گروه اول پرتاب می کرد. هريک از اعضای گروه که توپ را می گرفت، 
گروه برنده بود. اما اگر کســی از اعضا نمی توانست توپ را بگيرد، گروه بازنده بود و بايد افراد گروه 
رقيب را کول می گرفتند و به زمين مقابل می بردند. سيخک ميخک هم بازی ديگری بود. برای انجام 
اين بازی ۲گروه ۵نفره الزم بود. نفر اول به ديوار تکيه می داد و دستانش را جلو کمر قالب می کرد. 
نفر دوم سرش را در قالب دستان او می گذاشت و خم می شد. نفر سوم و چهارم و پنجم هم کمر نفر 
جلويی را می گرفتند و خم می شدند. ۵نفر گروه دوم با اشاره داور روی سطح صاف ايجاد شده از کمر 
افراد گروه اول می پريدند. داور تا ۲۰می شمرد. اگر گروه اول تاب می آورد، برنده بود. اما اگر هريک از 
اعضای گروه اول می نشست يا زانويش خم می شد گروه بازنده بود و بايد به گروه مقابل کولی می داد. 
تق تقک نام يکی ديگر از بازی های قديمی است. اين بازی به ۲گروه ۳نفره نياز داشت. نفر اول 
گروه کنار اوستا روی زمين می نشست. اوستا جلو نفر اول ۲سنگ را روی هم گذاشته بود. بازی با 
بستن چشم نفر اول توسط اوستا شروع می شد. يکی از اعضای گروه اول به آهستگی جلو می آمد 
و سنگ رويی را برمی داشت و تق تق به سنگ زيرين می زد و آرام سرجايش برمی گشت. نفری که 
چشمش بسته بود بايد اسم او را حدس می زد. اگر درست گفته بود، برنده بود و بازی ادامه داشت. 

اگر نادرست حدس زده بود، کل اعضای گروه بازنده بايد برنده ها را کولی می داد. 

تشييع پيكر شهيد
 مدافع حرم 

مراسم تشييع پيکر مطهر شهيد مدافع 
حرم حاج «حسن عبداهللا زاده» در شهرک 
شــهيد محالتی برگزار شــد. اين مراسم 
با حضور شــهردار منطقه يــک، مديران 
شهری و مقامات کشــوری و لشکری از 
مقابل مسجد پيامبر اعظم(ص) تا مقبره 
الشهدای شهرک شــهيد محالتی برگزار 
شد. شــهيد حاج حســن عبداهللا زاده در 
دفاع از حرم حضرت زينب(س) در مسير 
ديرالزور به تدمر ســوريه و هنگام کمين 
نيروهای داعش به فيض شهادت نايل شد. 

ساخت پايگاه اورژانس 
در ولنجك 

محله ولنجک صاحب پايگاه اورژانس 
می شود. «پيمان صابريان» رئيس اورژانس 
تهران و معاونانش و «سيد حميد موسوی» 
شهردار منطقه يک و «حميد محمودی» 
شــهردار ناحيه ۲ با هدف بررسی ميدانی 
برای جانمايی ســاخت مرکــز اورژانس 
شــمال تهران از قطعــه زمينی در محله 
ولنجک، بلوار دانشجو بازديد کردند و قرار 
شــد پايگاه اصلی اورژانس شمال تهران 
پس از عمليات ســاخت و آماده سازی در 

آن مکان مستقر شود. 

آموزش معرق 
در فرهنگسراى رسانه 

دوره های تابســتانه آمــوزش معرق 
در فرهنگســرای رســانه آغاز می شود. 
کارگاه هــای آموزش حضــوری معرق با 
حضــور «مرتضی موحــدی» و رعايت 
پروتکل های بهداشــتی در فرهنگسرای 
رسانه هر دوشنبه ساعت ۹ صبح برگزار 
می شود. برای ثبت نام و اطالع از جزئيات 
بيشــتر با شــماره های ۳ ـ ۲۲۸۸۸۷۸۲ 
روابط عمومی فرهنگسرای رسانه تماس 

بگيريد. 

مسابقه دوچرخه سوارى 
براى كودكان 

بــا هــدف گراميداشــت روز دوچرخه، 
مســابقه دوچرخه ســواری تعادلــی در 
منطقه ۳ تهران برگزار شد. اين مسابقه 
ويژه کودکان ۴ تا ۱۲ ساله است. در اين 
مسابقه، شرکت کنندگان با دوچرخه های 
بدون رکاب و با حالتی شبيه به راه رفتن 
يا دويدن حرکت می کنند. اين مســابقه 
در بوســتان نونهــاالن در محله زرگنده 
منطقــه ۳ تهران برگزار شــد و مربيان 
پيش از آغاز مســابقات نکات آموزشــی 
و ايمنی را به شرکت کنندگان تذکر دادند. 

ميز خبر

برگ جهان، نگينى سبز در دل كوه هاى البرز
روســتای بــرگ جهــان تقريبًا 
۴۰ کيلومتر با تهــران فاصله دارد و 
دسترســی آن تقريبًا راحت و سريع 
اســت. روســتای برگ جهــان مثل 
نگينی سبز در دل کوه ها و ارتفاعات 
البرز می درخشــد؛ روستايی کوچک 
با طبيعتــی جذاب که تقريبًا در تمام 
طول ســال ميزبــان عالقه مندان به 
طبيعت اســت. برگ جهــان يکی از 
روستاهای لواسان کوچک است که در 

همسايگی روســتای افجه قرار دارد. اگرچه پاييز هزار رنگ برگ جهان، اين روستای کوچک را 
به فرشــی هزاررنگ در دل کوه ها، تبديل و چشم هر طبيعت گردی را خيره می کند اما از بهار و 
تابســتان اين روستای خوش آب و هوا هم نبايد گذشت. هوای مطبوع و خنکای نسيمی که در 
بهار و تابستانی دلپذير برای اين روستا به ارمغان می آورد، هر سال پای طبيعت گردان بسياری را 
به اين روستای کوچک باز می کند. برگ جهان در ارتفاع ۲ هزار متری از سطح دريا قرار گرفته و 
تنها ۴۰ کيلومتر با تهران فاصله دارد. دسترسی به روستايی که در ۱۱ کيلومتری روستای افجه 
قرار دارد آســان اســت. از تهران می توانيد به طرف لواسان و از آنجا به افجه برويد و در نهايت به 
برگ جهان برسيد. مسير ديگری هم از تهران هست که از مسير جاجرود، سد لتيان و نيکنام ده 
می گذرد و به برگ جهان می رسد. از لواسان تا روستای برگ جهان حدود ۲۰ دقيقه فاصله است. 
اين روستای زيبای کوهستانی به غير از چشم  اندازهای منحصربه فرد ميزبان چندين جاذبه ديگر 
نيز است که از ميان آنها می توان از قلعه دختر ثبت شده در فهرست آثار ملی، زندان خانه الر يا 

غار خميره، آرامگاه امامزاده اسماعيل(ع) و آبشار برگ جهان نام برد. 
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