
به دنبال اجراى طرح جمع آورى معتادان  از بوستان شوش و حصاركشى 
آن، پاى صحبت هاى موافقان و مخالفان طرح نشستيم

بوستان شوش 
تغيير چهره داد

يکشنبه
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

سال هفدهم/ شماره ۸۰۶ - ۸۰۵ 
۱۶ صفحه
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شهروندان منطقه 7 ديوارهاى محله را 
در پويش «همسايه هم» به فضاهاى سبز عمودى تبديل مى كنند

صفحه ۴

تهران با ۸۷ درصد جمعيت آپارتمان نشــين بــه ارتقای فرهنگ 
ســازگار با اين شيوه زيست و   ترويج ســبک  زندگی متناسب بين 

شهروندان نياز دارد...

لذت همسايگى پاى 
ديوار سبز

گفت وگو با شاهنامه خوان خيابان نظام آباد
 كه در خانه اش فردوسى سرا تأسيس كرده است

کسانی هســتند که هنوز با شــاهنامه زندگی می کنند و تمام 
زندگی شان را با آن سپری کرده اند. دکتر «امير صادقی» يکی از 

آنهاست...

پرواز در آسمان 
شاهنامه

صفحه ۱۱

حـال خـوب
همسايه خوب

اجراى طرح ارتقاى بهداشت 
و آموزش هاى شهروندى به اهالى 
محله هفت چنار

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

صفحه ۸

۴صفحه ۴صفحه ۴

آپارتمان نشــين بــه ارتقای فرهنگ آپارتمان نشــين بــه ارتقای فرهنگ 
و   ترويج ســبک  زندگی متناسب بين و   ترويج ســبک  زندگی متناسب بين 

زندگی می کنند و تمام زندگی می کنند و تمام 
سپری کرده اند. دکتر «امير صادقی» يکی از سپری کرده اند. دکتر «امير صادقی» يکی از 
صفحه ۷

بوستان شوش حصارکشی شــد و معتادان مهاجرت کردند. خبر کوتاه 
است، اما حاشيه هايش نه؛ از اعتراض فعاالن حوزه آسيب های اجتماعی 

گرفته تا دفاع دولتی ها از اين تصميم...
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شــهردار منطقه ۱۲، به دنبال 
راه اندازی ايســتگاه موزه فرش 
در ايســتگاه مترو خيــام، از اعالم 
آمادگی ايــن منطقه بــرای ايجاد 
ايســتگاه موزه های بيشــتر در اين 

محدوده خبر داد. 
«علی محمــد ســعادتی» گفت: 
از  بســياری  در  «ايســتگاه  موزه ها 
کشــورهای دنيا پيشينه دارند و در 
شهرهای تاريخی، نظير مسکو و رم، 
بر اســاس  تردد و تعامل شهروندان، 

يکی از مهم ترين بخش هايی هســتند که می توانند ويترين ظرفيت های 
فرهنگی و محل عرضه محصوالت متنوع باشند.» او افزود: «بر اين اساس، 
در منطقه مرکزی تهران به ســبب حضــور اصناف مختلف، رويدادهای 
گوناگون تاريخی، همچنين از اين حيث که حجم قابل توجهی از خطوط 
مترو تهران و ايستگاه های اوليه و قديمی اين شهر در اين منطقه وجود 

دارد، ظرفيت ايجاد ايستگاه موزه ها را 
داريم. اگر حمايت های الزم از سوی 
شورای شــهر صورت گيرد، می توان 
برنامه هايــی  را در ايــن زمينه اجرا 
کــرد. برای انجام ايــن کار در همه 
ايســتگاه های منطقه اعالم آمادگی 

می کنيم.»
شــهردار قلب طهران با اشاره به 
ايجاد ايستگاه موزه فرش در ايستگاه 
مترو خيام با حضــور «محمدجواد 
کميســيون  رئيس  حق شــناس»، 
فرهنگی شــورای اسالمی شهر تهران، در اسفند ۹۹ ادامه داد: «با توجه 
به ظرفيت های گردشــگری موجود در اين منطقــه تاريخی، همچنين 
وجود اتحاديه فرش واقع در بازار تهران، با پيگيری کميســيون فرهنگی 
و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران، ايده احداث نخستين موزه فرش 

دستباف در ايستگاه مترو خيام شکل گرفت.»

تيتر يك

نخستين «ايستگاه موزه» تهران در ايستگاه مترو خيام

«رويداد ديوار سبز» به منطقه 7 رسيد
مدير اداره آموزش های شهروندی شهرداری منطقه ۷ از اجرای برنامه «رويداد ديوار سبز» 

در نواحی ۲، ۳ و ۵ اين منطقه خبر داد. 
«اکرم ناصری فر» افزود: «اين برنامه طبق شيوه نامه ابالغی اداره کل آموزش های شهروندی 
با تمرکز بر آموزش و مشــارکت شهروندان در کاشت و نگهداشت گل وگياه با عنوان «ديوار 

سبز» در محله های منطقه برگزار می شود.»
مدير اداره آموزش های شهروندی شهرداری منطقه ۷ ادامه داد: «در اين برنامه ها تعدادی 
از مديران ســاختمان های محله حضور داشتند و آموزش هايی توسط کارشناسان فضای سبز 

انجام و گل هايی روی ديوار سبز کاشته شد.»
گزارش صفحه های ۵و۴ را بخوانيد.

مهارت آموزى به كودكان كار در مركز پرتو
شــهردار منطقه ۱۱ تهران به مناســبت روز جهانی 
مبارزه با کار کودکان، از شناســايی و ارائه آموزش های 
مهارتی و نيز توانمند ســازی بيش از ۱۵ دختر نوجوان 
که پيش از اين به عنــوان کودک کار فعاليت می کردند، 

خبر داد. 
«نصراهللا آباديان» گفت: «بيش از ۱۵ نفر از دخترانی 
کــه پيش تر بــا عنوان کــودک کار و خيابــان فعاليت 
داشتند و در معرض آســيب های اجتماعی بودند، پس 
از شناسايی در مرکز پرتو مشغول به فعاليت شدند و با 
آموزش و گذراندن دوره  های تخصصی توانمند سازی، در اين مرکز به عنوان کارشناس اپراتور 

پاسخگويی مشغول به کار هستند.»
دختران يادشده بيش از ۱۵ سال دارند. 

كودكان كار در مركز پرتو
چهره

مسعودملكى، شهروند خالق منطقه 6:
شهروندان «زيبا ديدن» 

را فراموش نكنند

يادداشت

مبارزه اى از جنس 
آگاهى رسانى و مطالبه گرى
سال ۲۰۲۱، از طرف سازمان ملل متحد، 
به عنوان سال «حذف کار کودک» نامگذاری 
شده و قرار است کار کودکان تا سال ۲۰۲۵، 
در تمامی اشکالش، در اجتماع بشری حذف 
شــود؛ اگرچه با توجه به گستردگی و رشد 
روز افزون اين پديده   اجتماعی، بيشتر به يک 

شعار و حرکت نمايشی شبيه است. 
در حالی ســازمان ملل متحد امســال را 
به عنوان ســال مبارزه با کار کــودک اعالم 
کرده و اميد دارد تا ســال ۲۰۲۵ديگر شاهد 
کودک کار نباشــيم که خــود به عنوان يک 
سازمان بين المللی، هيچ وظيفه ای در اين امر 
نپذيرفته است. به  طور مثال، انتظار می رفت 
بانــک جهانی اعــالم کند کــه بدهی های 
تسهيالتی کشــورهای بدهکار را می بخشد 
يــا نرخ بهره را کــم می کند و بــه آنها برای 
بازپرداخت مهلت می دهد، چون به روشــنی 
می داند که کشــورهايی درگيــر کار کودک  

درگير بدهی های خارجی نيز هستند. 
برای جلوگيری از کار کودکان دو رويکرد 
وجود دارد؛ يکی نجات دادن و بيرون کشيدن 
کودکان از چرخه   کار و ديگری پيشگيری از 
ورود کــودکان به اين چرخــه. اگر بخواهيم 
صراحت به خرج دهيــم، بايد اعتراف کنيم 
که معادالت پيچيده بين المللی سبب حضور 
کودکان در چرخه   کار شــده است. يونيسف 
به عنــوان يکی از زيرمجموعه های ســازمان 
ملل کــه در ايران حضور دارد، در اين عرصه 
پيشنهادهايی دارد و پروژه های مشترکی اجرا 
کرده است که به طور معمول در هماهنگی با 
اداره   اتباع بيگانه، کودکان پناهنده و مهاجر 
بازمانده از تحصيل را پوشــش می دهند، اما 
اين پروژه ها همواره معطوف به«معلول» است 

و بر حوزه   «علت»متمرکز نيست. 
در ايــران هم چنين اســت. بخش اعظم 
کــودکان فعــال در چرخه زباله گــردی در 
اســتان تهران، کودکان افغانستانی هستند و 
معموًال بدون بزرگ ترشان به ايران می آيند 
و مــورد تعدی های مختلف قــرار می گيرند. 
مجموعه هايی سازمان يافته، ظهر بچه ها را با 
ماشــين به شهر می برند تا زباله جمع کنند و 
شب ها در بيابان، در اتاقک های کوچک، بين 
بيست تا سی آدم بزرگسال می خوابند. توزيع 
غذا و پوشاک يا سوادآموزی نيز بر «معلول» 
متمرکز است نه «علت». در چنين شرايطی 
برای توقف اين چرخه هيچ گفت وگويی نيز 

شکل نمی گيرد. 
منظور ما از مبارزه با کار کودک، شــعار 
دادن نيســت، بلکــه مبــارزه ای از جنــس 
آگاهی رســانی و آگاهی بخشــی، يادگيری و 
مطالبه   گری اســت تا آنجا که سياست هايی 
که سبب توليد فقر شــده و سياستگذارانی 
کــه تصميمات آنها ســبب بازتوليــد فقر و 
اســتمرار اين چرخه است، ناگزير شوند پای 
ميز گفت وگو بيايند، مسئوليت سوءمديريت 
خود را بپذيرند و با اصالح رويه و تغيير روش، 
شرايط مناسب برای لغو پايدار کار کودک را 
فراهم آورند. در اين صورت است که می توان 
اميدوار بود کار کودک برای هميشــه از بين 

برود. 

زير پل شهيدان فضاى سبز مى شود
عمليات احداث فضای ســبز با هدف افزايش سرانه 
فضای سبز و ايجاد چشم انداز مناسب بصری در زير پل 

شهيدان در دستور کار قرار گرفت. 
معاون خدمات شــهری و محيط زيست منطقه ۱۰ 
با اعالم اين خبر افــزود: «اين عمليات با هدف افزايش 
سبزينگی و زيباسازی چهره شهری آغاز شد. قرار است 
در ايــن محدوده ۱۲۰ اصله درخت چنار و زيتون تلخ و 

۴۰۰ گلدان کاشته شود.»
به گفته «علی اکبر کريمی پور»، ايجاد آرامش روانی و 
بهره مندی شهروندان از فضاهای طبيعی و کاهش آلودگی هوا از مهم ترين دستاورد های اين 

اقدام برای اهالی منطقه ۱۰ است. 

زير پل شهيدان فضاى سبز مى شود

از زمانى كه منطقه 6 پايلوت اجراى 
طرح كاپ شده اكثر شهروندان با آن 
مخالفنــد و بــراى همراهى با شــهردارى 
كوتاهى مى كنند. در طول سال هايى كه در 
كشورهاى مختلف زندگى كرده ام، در هيچ 
كشورى طرحى مانند كاپ نديدم و نديدم 
كه مأموران شهردارى براى تحويل زباله ها به 
درب منازل مراجعه كنند. برخى شهروندان 
فقط دوســت دارند اطراف منزل خودشان 
زيبا باشــد و براى ديگر همسايه ها چنين 
حقى قائل نيســتند. طى اين مدت كه به 
علت همه گيرى كرونا در ايران حضور دارم، 
بارها ديده ام كه شهروندان حاضرند زباله را 
مقابل منزل همســايه رهــا كنند، اما جلو 
منزل خودشان نباشــد. ظاهرا چشم هاى 
شــهروندان، زيبا ديــدن را فراموش كرده 
است. عادت دادن چشــمان شهروندان به 
ديدن زيبايى هاى حتى كوچك هم مى تواند 

كم كم به يادشان بياورد كه 
همه ما جزئى از اين جامعه 
و شهر هستيم و مى توانيم 

براى نشر زيبايى در 
مؤثــر  شــهرمان 
شهردارى  باشيم. 
مى تواند با توجه 
به قوانين شهرى 
و فرهنگســازى 

توجه مــردم را به 
شهر و حفظ زيبايى 
و نظافــت آن جلب 

كند. 

قاسم حسنى
 مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان

مجله خبرى مجله خبرى

تعويض كفپوش زمين هاى بازى كودكان
رئيس اداره فضای ســبز شــهرداری منطقه ۷ از تعويض کفپوش 

زمين بازی کودکان دربوستان های اين منطقه خبر داد. 
«شــادی مالکی» در اين باره گفت: «بــا توجه به تعطيلی مدارس 
و نزديک شــدن به فصل تابســتان و استفاده بيشــتر شهروندان از 
فضاهای تفريحی و بوستان های منطقه، عمليات تجهيز بوستان ها در 

اولويت کاری مديريت شهری قرار گرفت.»
رئيس اداره فضای سبز شهرداری منطقه ۷ عنوان کرد: «تعويض 
۳۵۰ مترمربــع کفپــوش زمين بــازی در بوســتان های آزادگان و 
زيتون از ديگر اقدامات اين اداره اســت که به زودی به پايان خواهد 

رسيد.»

طرح احياى آب هاى زيرزمينى در منطقه 7
معاون خدمات شــهری و محيط زيســت شــهرداری منطقه 
۷ از اجرای طرح هوشمندســازی چاه های آب ســبالن، سه راه 
طالقانی و علمک خيابان های علی اکبری، جوان و نارون با هدف 
احيــا و تعادل بخشــی بــه منابــع آب هــای زيرزمينــی خبر 

داد. 
«عباس مافی» با اشــاره بــه نصب ۵ کنتور هوشــمند آب 
الکترومغناطيــس در اين منطقه گفت: «ايــن کنتورها، عالوه 
بــر اندازه گيری دقيق جريــان آب های ســطحی و زيرزمينی، 
قادرنــد تمامی  رخدادهــا و اطالعات مربوط به روند برداشــت
 آب طــی دوره هــای زمانی مشخص شــده را ثبــت و ذخيره 

کنند.»
او بــا تأکيد بر اينکه با اجرای ايــن طرح دبی آب اندازه گيری و تانکرهای آب به اندازه 
معين پر می شــود و در نتيجه از هدررفت آب به ميزان چشــمگيری جلوگيری می شود، 
افــزود: «کاربر اين کنتورها از طريــق ارتباط با کنتورهای هوشــمند برق و يا به صورت 
مســتقل از آن و با ارتباط مستقيم با شــبکه مخابراتی تلفن همراه و با استفاده از بسته 
ديتــا، اطالعات خود را برای نرم افزار قرائت و از همين طريق تنظيمات الزم را از نرم افزار 

دريافت می کنند.»
به گفته معاون شــهردار منطقه ۷، از مزايــای اين کنتورها 
می توان بــه کنترل و مديريــت برداشــت آب از طريق کنتور 
توســط هر بهره بردار، همچنين امکان قرائت از راه دور از طريق 
نرم افزار، هوشمندســازی مديريت و نظارت بر آب مصرفی تمام 
بوستان ها، مخازن فرعی، علمک های آب تانکری و آبنما ها اشاره 

کرد. 
او يادآور شد: «اين کنتورها دارای ويژگی هايی مانند مقاومت 
در شــرايط محيطی و کارکرد دقيق و صحيح در هر نوع شرايط 
آب و هوايی هستند. صفحه نمايش فارسی است و دارای نرم افزار 
ويژه قرائت از راه دور و همچنين نرم افزار پيکربندی کنتور برای 
انجام تنظيمات به صورت محلی اســت و پورت خروجی برای قطع و وصل برق پمپ چاه 

آب در آن وجود دارد.»

32  ميز خبر
پرونده ساختمان هاى ناايمن متعلق 
به شهردارى در منطقه 11 در حال 

بررسى است. 
 

 1000
مترمربع كفپوش زمين بازى در 

بوستان هاى شهيد نياكى و هورفر 
تعويض شد. 

 2500
متر طول از نهرهاى قديمى محله 

سليمانى تخريب و جمع آورى شدند و 
عمليات ساخت نهرهاى جديد در 17 

معبر به طول 1750 متر

تسهيل دسترسى توان يابان 
به  سراهاى محله 
محله هــای  ســراهای 
هــدف  بــا  منطقــه ۱۰ 
اســتفاده بهينه توان يابان 
و  شــهری  فضاهــای  از 
خدمت رسانی به آنها برای  
تردد و حضــور توان يابان 

مناسب سازی می شوند. 
معــاون فنــی و عمرانی منطقــه ۱۰ با اعالم 
اين خبر و اشــاره به اهميت توجــه به توان يابان 
افزود: «برای تکريم توان يابان و امکان دسترســی 
عادالنــه به فضاهــا و اماکن عمومــی و فرهنگی 
مناسب ســازی ســاختمان های ســرای  شــهر، 
محلــه هاشــمی و امــام خمينــی(ره) در حال 

اجراست.»
به گفته «مهــران ماندگار»، مهم ترين هدف از 
اين عمليات خدمت رســانی به همه شهروندان و 
تحقق شعار «تهران؛ شــهری برای همه» است و 
در اين عمليات رمپ در ورودی ســاختمان سرای 
محله های هاشمی و امام خمينی(ره) ساخته شد و 
ميله های دستگير در سالن و آسانسور، نصب تابلو 
راهنمای طبقات به خط بريل و حسگرکف زمين 

ويژه توان يابان انجام شده است. 
مناسب ســازی ورودی ســرا و هدايت کفپوش 
نابينايــان در پياده رو، نصب تابلــوی پارک ويژه 
معلوالن و محافظ ويژه برای پل ورودی ســرا هم 
از ديگر اقداماتی اســت که معــاون فنی و عمران 

منطقه ۱۰ به آن اشاره می کند. 

خبر ويژه

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

كم كم به يادشان بياورد كه 
همه ما جزئى از اين جامعه 
و شهر هستيم و مى توانيم 

براى نشر زيبايى در 
مؤثــر  شــهرمان 
شهردارى  باشيم. 
مى تواند با توجه 
به قوانين شهرى 
و فرهنگســازى 

توجه مــردم را به 
شهر و حفظ زيبايى 
و نظافــت آن جلب 

يادداشت
قاسم حسنى
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محمدرضا محمدى تاش

مدير مسئول
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سردبير محله
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صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

کمپين همســايگی را پيش ببرند و   ترويج کنند. 
شــهرداری تأکيد دارد حتمًا از ظرفيت شهروندی 
استفاده و مشارکت اجتماعی جلب شود. نه اينکه 
دستورالعملی از شــهرداری صادر شود و کارکنان 
ســتادی شــهرداری يا مناطق و نواحی پای کار 

بيايند و با دستورالعمل ها کار را پيش ببرند.»
مدير سرای محله عباس آباد می گويد: «در اين 
محله وظيفه و رسالت اصلی ای که شهرداری تهران 
به عهده ما گذاشته، کاهش و مديريت پسماند و در 
کنار آن، اجرای طرح ديوار سبز و همچنين کاشت 
مشارکتی گل و گياه اســت.  ترويجگران با شروع 
اين طرح به ســاختمان ها مراجعه و افرادی را که 
اعالم همکاری و آمادگی کرده اند برای کمک به ما 
جــذب می کنند. در حال حاضر، حدود ۴۰ نفر در 
همه برنامه ها به ما کمک می کنند و در هر محله ای 
فعاليتی انجام شود، بعد از گفت وگوی   ترويجگران 
با اهالی باز هم جمعيت عالقه مند ديگری به جمع 
ما افزوده می شود. تاکنون ۳ رويداد اجرا شده و در 
همه رويدادها تــالش کرده ايم از خالقيت، نظرها 
و پيشــنهادهای شهروندان استفاده کنيم. در کنار 

نحوه  به  توجهی  که  داشتيم  شد. همسايه هايی 
جمع آوری و حتی تفکيک زباله نداشتند. همين 
مسئله باعث شــد کم کم به دنبال راه چاره ای 
برای فرهنگسازی باشــيم.  ترويجگری بهترين 
راهکاری بود که شهرداری پيشنهاد داد تا از اين 
فرصت استفاده و برای فرهنگسازی اقدام کنيم و 
خوشبختانه تا حدودی موفق عمل کرده ايم. يکی 
از اقداماتی که انجام شــد برگزاری کالس های 
آمــوزش تفکيک زباله بــرای دانش آموزان در 
خانه های کودک بود. آنها تفاوت زباله خشک و تر 
را متوجه شدند. نحوه درست کردن کاردستی با 
زباله خشک را هم در کارگاه هايی که برگزار شد، 
ياد گرفتند. همچنين کاشــت گل و گياه و نحوه 

برج سازى بيشتر، فضاى سبز كمتر
ابطحی»  کمال  «ســيد 
نخســتين کســانی  جــزو 
بود که بــرای نصب گلدان 
پيشقدم شد. نظر او را درباره 
ديوار سبز می پرسم. جوابش 
محله ها  «اغلب  اســت:  اين 
برنامه ای به نام ديوار ســبز 
ندارنــد. کاش اين طرح در 
اجرا شــود.  همــه محله ها 
چنين اجراهايی که با موســيقی و برنامه های شاد 
و آموزشــی همراه است به خصوص برای آموزش به 

کودکان بسيار مؤثر است.»
ابطحی نقش شهرداری در   ترويج فرهنگ مديريت 
پســماند را پررنگ می داند: «شــهرداری با تبليغات 
و برگزاری برنامه هايی از اين دســت می تواند مؤثرتر 
عمل و اهميت تفکيک زباله را به شهروندان يادآوری 
کند. در برخی از کشــورها، با در نظر گرفتن جريمه 
برای ريختن کوچک ترين زباله، شهروندان را جريمه 
می کنند، امــا به نظر من نيازی به جريمه نيســت. 
شهرداری می تواند طرح های تشويقی در نظر بگيرد. 
حتی با يک شــاخه گل يا ماننــد همين کاری که در 
رويداد ديوار ســبز شــاهد بوديم، با اهدای کيســه 
پارچه ای، می توان از شهروندانی که در زمينه تفکيک 

زباله فعالند، تشکر و آنها را به اين کار تشويق کرد.»
به گفته اين شهروند، بهترين راه برای ارتقای فضای 
سبز اين است که شهرداری 
بافت های فرســوده را از 
مالک خريداری و تبديل 
کند.  ســبز  فضــای  به 
برج ســازی  هرچه  چون 
شود  بيشــتر  جمعيت  و 
ســبز  فضای  از 
ســته  کا

می شود. 

آن، از ظرفيت های شهرداری هم بهره مند شده ايم. 
در همين برنامه ديوار ســبز در مدرســه شــهيد 
فهميده هم مسئوليت اجرای برنامه را شهروندان 
داوطلب برعهده گرفته بودند و کارناوال عروسکی 

از طرف شهرداری هماهنگ شده بود.»
خورشــيدوند معتقد است همه بايد به سمت و 
سويی بروند که احساس کنند خيابان ها و کوچه ها 
و طبيعت و محيط زيست و امکانات و منابع متعلق 
به خود آنهاســت و بايد خودشــان را در حفظ و 

نگهداری از آنها سهيم بدانند. 
او می گويــد: «فرهنــگ يک موضــوع کامًال 
چندبخشی اســت. بنابراين، يک موضوع فرهنگی 
را نمی توان فقــط در يک نقطه اصالح کرد، چون 
آموزش و پرورش، آموزش عالی و همه ارگان های 
فرهنگی و حتی اقتصاد و... در موضوعات فرهنگی 
دخالت دارند. همه بايد دست به دســت هم بدهند 

تا در جامعه اتفاق های مثبتی رقم بخورد. اما 
مهم ترين موضوع اين اســت که در رأس 
امور به اين نتيجه برســند که مشارکت 

مردمی ضروری است.»

از زباله  از آنها و تهيه کود  نگهداری 
تر را هم آموزش ديدند. فرهنگسازی 

فرايندی زمانبر است. نمی توانيم بگوييم 
موضوعی را طــی يک يا دو ســال به صورت 
را  اما زمينه های آن  کامل فرهنگسازی کرديم، 
می توانيم از همين امروز مهيا کنيم. حتی برای 
۱۰ تا ۱۵ ســال آينده بايد برنامه ريزی کرد. اگر 
به عنوان مثال، اقدامی مانند ديوار ســبز تداوم 
داشته باشد و گروه های محلی برای آن تشکيل 
شــود قطعًا راهگشا خواهد بود، اما اگر در قالب 
يک طرح و فقط طی دو، ســه ماه اجرا شود، در 
مرحله طرح باقی می ماند و حتی به نسل آينده 

منتقل نمی شود. 

شهروندان منطقه 7 ديوارهاى محله را 
در پويش «همسايه هم» به فضاهاى سبز عمودى تبديل مى كنند

ديـوار سبـزلذت همسايگى پاى

از دور گروه موســيقی و جماعتی را که مقابل 
مدرسه شــهيد فهميده جمع شــده اند، می توان 
ديد. عروسک ها کنار خيابان ايستاده اند و در حال 
خواندن آهنگ های شاد با موضوع محيط زيستند. 
تصوير خندان عروســک های درخت، خورشــيد، 
باغبــان، گل آفتابگــردان و... فضــای خيابان را 
با شــادی گــره زده اند. معاون خدمات شــهری و 
محيط زيســت و معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهردار منطقه ۷ و مســئول اداره آموزش های 
شــهروندی را هم در جمع شهروندانی که در اين 
برنامه حضور دارند، می تــوان ديد.  ترويجگران در 
تکاپو هســتند تا برنامه به بهترين شــکل برگزار 
شود. گوشــه ای از پياده رو، دور چند ميز، عده ای 
نشسته اند و بطری های شيشــه ای را رنگ آميزی 
می کنند. از معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 
۷ شهرداری درباره اين طرح می پرسم و چگونگی 
اجرای آن. «در شهرداری تهران طرحی به نام طرح 
همسايگی در حال اجراست. به اين صورت که در 
هر منطقه، يک محله را به عنوان ميزبان آزمايشی 
در نظر می گيريم و طرح در آن اجرا می شود. االن 
اين طرح به صورت آزمايشی در محله عباس آباد در 

حال اجراست.» 
«فائــزه دولتــی» اجــرای برنامه 
«ديوار ســبز» را در خيابان انديشــه 
يکــی از رويدادهايــی عنوان می کند 
که در اين طرح تدارک ديده شــده: 
«با مشــارکت و کمک شــهروندان و 
مديــران ســاختمان ها و اهالی محله 
و مديــران مجتمع هــا، ديوارهايی را 
در محله انتخــاب و يکی از آنها را به 
ديوار ســبز تبديل می کنيم. در حال 
حاضر که فضاهای مســکونی کوچک 
شــده و امکان ايجاد فضاهای ســبز و افقی وجود 
ندارد، می خواهيم ديوارهای شــهر را به فضاهای 
سبز عمودی يا همان ديوار سبز تبديل و اين کار 
را تشــويق کنيم. شــهروندان هم در مجتمع های 

ابتدای امســال در منطقه ۷ شروع شده و 
ديوار مدرسه شهيد فهميده هم پنجمين 
ديوار ســبزی بود که در محله عباس آباد 
اجرا شــد. ديوارهای ديگری هم هستند 
که طبق برنامه به ديوارهای ســبز محله 
عباس آبــاد اضافه می شــوند. پيش بينی 
کرده ايم که هفته ای ۲ ديوار سبز در محله 

داشته باشيم.»

رسالت اصلى؛ كاهش و 
مديريت پسماند

حاال نوبت نصــب گلدان ها و 
کاشــت گل توسط شــهروندان 
اســت. مجری برنامه با شــور و 
شوق از زيبايی های اين گلدان ها 
و  مدرســه می گويد  ديوار  روی 
شهروندان را تشويق به نگهداری 
از آنهــا می کند. بعــد از نصب 
گلدان هــا، از طرف شــهرداری 
کيســه هايی پارچه ای به کسانی 

آموزش های شهروندی در حوزه «مديريت و  
کاهش پسماند» در منطقه ۷ با محوريت محله 
عباس آباد، به عنــوان پايلوت، با ۶ عضو فعال و 
داوطلب محلی از بهمن  ۹۹ آغاز شــد. در اين 
ميان،  ترويجگران که از اعضای فعال و داوطلب 
محله بودند، بر اساس توانايی هايی که داشتند، 
انتخاب شدند و مقرر شــد که در فعاليت های 
زيســت محيطی در کنار مديريت سرا باشند و 
يک تيم   ترويجگری داشته باشيم. از نخستين 
اقدامــات   ترويجگران ديدار با شــهروندان و 
مالقات های حضوری با ساکنان محله عباس آباد 
با  بود. در ادامــه، برای آشــنايی و گفت وگو 
مديران ساختمان ها و بررسی مشکالت زندگی 

خودشــان می توانند ديوارهای حياط و ديوارهای 
خانه هايشان را به ديوار سبز تبديل کنند.» 

به گفته دولتی، در کنــار برگزاری اين رويداد، 
شهروندان گل هايی را داخل گلدان ها می کارند و از 
ديوار سبز آويزان و ديوار را به فضای سبز عمودی 
تبديل می کنند. او ادامه می دهد: «در کنار کاشت 
گل،  ترويجگران ما هم نحوه اســتفاده از پسماند و 

چگونگی تفکيک زباله و استفاده 
از مواد بازيافتــی برای توليد اثر 
هنری را به شــهروندان آموزش 

می دهند.»
معــاون امــور اجتماعــی و 
دربــاره   ۷ منطقــه  فرهنگــی 
نحوه انتخــاب ديوارها می گويد: 
«معموًال ديوارهايی را که از نظر 
ظاهری مشکل دارند، رنگ آميزی 
نشــده اند و نيــاز به زيرســازی 
دارنــد، انتخاب می کنيــم تا با 
نصب گلدان به زيباسازی فضای 
شهرمان کمک شود. اين طرح از 

که در برنامه مشــارکت داشــتند، اهدا 
به  اين بــار  می شــود. گروه موســيقی 
جمــع شــهروندان اضافه می شــوند و 
نشــاط خاصی به برنامه می دهند. دکتر 
«مسلم خورشيدوند»، مدير سرای محله 
عباس آباد، هم در اين برنامه حضور دارد. 
او معتقد اســت شهرداری به اين نتيجه 
رسيده که بدون مشــارکت شهروندان، 
اقدامــات فرهنگی عملی نيســت و اين 
اتفــاق بايد از کف جامعه شــروع شــود؛ يعنی تا 
همراهی و همگامی شــهروندان نباشــد، اقدامات 

فرهنگی چنان که بايد و شايد پيش نمی رود. 
خورشــيدوند ادامــه می دهــد: «در زمينــه 
موضوعــات زيســت محيطی و مرتبــط با زندگی 
شــهری و آپارتمان نشــينی بايــد ابتــدا، از نظر 
فرهنگی و تئوريک، موضوع در ذهن شهروندان جا 
بيفتد و سپس نمود آن را در جامعه مشاهده کرد. 
بر همين مبنا، طرحی به نام کمپين همســايگی 
در شهرداری تعريف شده و ۲۲ محله شهر تهران 
مأمور شــده اند بعضــی از موضوعــات مرتبط با 

آپارتمان نشــينی و نحوه دفع زباله های خانگی 
اقدام کرديم. از آنجا که پســماند و کاهش آن 
ارتباط مستقيم با محيط زيست دارد، هر اندازه 
به محيط زيست اهميت داده شود، قطعًا کيفيت 

زندگی هم ارتقا پيدا می کند. 
طی سال های اخير پسماند فراموش شده بود 
و چندان در اين زمينه فرهنگســازی نمی شد. 
البته امروز با اقداماتی که از طريق شــهرداری 
در حال انجام است، همچون طرح کاپ، وضعيت 
بهتر شــده، اما هنوز هم شهروندانی داريم که 
آگاه نيســتند با مديريت نکردن پسماندها چه 
آسيبی به محيط زيست می زنند. دغدغه ما هم 
از کوچه ای که ســرا در آن قرار داشت، شروع 

«سارا عزيزی»
راهبر تيم   ترويجگری منطقه ۷ و 
مدير اداری سرای محله عباس آباد:

ديوار سبز 
تداوم پيدا كند

فائزه دولتى
معاون شهردار  
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 تهران با ۸۷ درصد جمعيت آپارتمان نشــين 
به ارتقای فرهنگ ســازگار با اين شيوه زيست 
و   ترويج سبک  زندگی متناسب بين شهروندان 
نياز دارد. بر اين اســاس، شــهرداری پويشی 
آپارتمان نشــينی  فرهنگ  ارتقــای  عنوان  با 
با شــعار «همســايه هم» را راه اندازی کرده و 
برنامه های مختلفــی را در حوزه های «قوانين و 
حريم خصوصی»، «همســايگی و مشارکت» و 
مديريت  و  بر «کاهش  تأکيد  با  «محيط زيست» 
رفتار شهروندان  پايدارســازی  برای  پسماند» 
دنبال می کند. هدف از اجرای اين پويش ايجاد 
افزايش مسئوليت پذيری  و  روحيه مشــارکت 
اجتماعی در مناطق و محله های مختلف اســت 
و يکــی از اين محله های منتخــب عباس آباد. 
سرای محله عباس آباد در ناحيه ۴، با مشارکت 
شهرداری منطقه، رويداد ديوار سبز را با حضور 
شهروندان و مســئوالن شهرداری منطقه ۷ در 
کنار اجرای برنامه راديويی، موســيقی زنده و 

کارناوال عروسکی کليد زده است.

معصومه حق جو

ديوار مدرسه شهيد 
فهميده پنجمين ديوار 

سبزى بود كه در محله 
عباس آباد اجرا شد و 

ديوارهاى ديگرى طبق 
برنامه به ديوارهاى سبز 
محله عباس آباد اضافه 

مى شوند

فرهنگ  ارتقــای  طــرح  دســتورالعمل 
توسط شهردار  آپارتمان نشينی ســال ۱۳۹۹ 
تهران ابالغ شــد. مديريت اين طرح به عهده 
اداره کل آموزش های شــهروندی معاونت امور 
معاونت های  اما  اســت،  فرهنگی  و  اجتماعی 
مختلف خدمات شهری، حمل ونقل و ترافيک و 
فنی و عمران هم در اجرای آن مشارکت دارند. 

عباس آباد؛ محله پايلوت 
پويش «همسايه هم»

ظرفيت های جديد برای تحويل پسماند خشک، 
مشــارکت اهالی با هدف توسعه فضاهای سبز 
محيطی و برگزاری جشــنواره های محله ای با 
مانند  محيط زيستی،  ايده های  توسعه  رويکرد 
هوای پــاک و زمين پــاک و...، در حال انجام 
برنامه های    با  اســت  اميدوار  است. شهرداری 
ترويجگری همسايگی در مسير ارتقای فرهنگ 
آپارتمان نشينی بتوان اقدامی مثبت انجام داد. 

ترويجگرانی  هم    کمپوست  توليد  زمينه  در 
که آموزش ديده اند با همکاری معاونت خدمات 
شهری منطقه، فضای سبز و پسماند، بر اساس 
شناســايی های انجام شده، همين آموزش ها را 
دم در منازل به شــهروندان ارائه و بسته های 
تشويقی به آنها می دهند تا در تفکيک پسماند 
و افزايش فضای ســبز از اين بسته ها استفاده 

در کل مناطق ۲۲گانه تهران  ـ در هر منطقه، 
به صورت  پويش «همســايه هم»  يک محله ـ 
پايلوت در قالب برنامه هايی متنوع و مشارکتی 
اجرا می شــود. اين پويش در حوزه های قوانين 
و  و حريم خصوصی، همســايگی و مشارکت 
انجام است. در محله  محيط زيســت در حال 
عباس آباد هم که به عنوان محله پايلوت پويش 
مذکور انتخاب شــده، بــر مديريت و کاهش 
پســماند و مشارکت شــهروندان تأکيد شده 
است. در حوزه محيط زيست و مديريت و کاهش 
پســماند، گروه های هدف در محله شناسايی 
شــده اند و در اين زمينه ها فعاليــت دارند. 
همچنين   ترويج الگوهای مصرف، به شيوه های 
پارچه ای و  توزيع کيســه های  بــا  گوناگون، 
آموزش هايی نظير تفکيک پسماند، استفاده از 

کنند و در تمام طول طرح در کنار شهرداری و   
ترويجگران باشند. 

در حال  به تازگــی  اينکــه طرح  وجود  با 
اجراست، ولی برنامه های   ترويجگری همسايگی 
يا ديوار سبز که در منطقه ۷ در حال اجراست و 
حضور اهالی و مديران ساختمان ها و مجتمع ها 
نشان دهنده ميزان مشارکت دلگرم کننده آنها 
بوده اســت. با اين توضيح بايد گفت ســرای 
محلــه عباس آباد رويداد کاهــش و مديريت 
پسماند فرامحله ای را اســفندماه برگزار کرد. 
بخش اول برنامه مشــارکتی کاشت گل و گياه 
۱۳ ارديبهشت و بخش ديگر، اول خرداد اجرا 
و در حــوزه «قوانين و حريــم خصوصی» هم 
در فضای  و  آماده  برای شهروندان  کليپ هايی 

مجازی منتشر شده است. 

مسلم خورشيدوند
مدير سراى محله 

عباس آباد

سيد كمال ابطحى
ساكن منطقه 7

دستورالعملی از شــهرداری صادر شود و کارکنان 
ســتادی شــهرداری يا مناطق و نواحی پای کار 

بيايند و با دستورالعمل ها کار را پيش ببرند.»
مدير سرای محله عباس آباد می گويد: «در اين 
محله وظيفه و رسالت اصلی ای که شهرداری تهران 
به عهده ما گذاشته، کاهش و مديريت پسماند و در 
کنار آن، اجرای طرح ديوار سبز و همچنين کاشت 
مشارکتی گل و گياه اســت.  ترويجگران با شروع 
اين طرح به ســاختمان ها مراجعه و افرادی را که 
اعالم همکاری و آمادگی کرده اند برای کمک به ما 
جــذب می کنند. در حال حاضر، حدود ۴۰ نفر در 
همه برنامه ها به ما کمک می کنند و در هر محله ای 
فعاليتی انجام شود، بعد از گفت وگوی   ترويجگران 
با اهالی باز هم جمعيت عالقه مند ديگری به جمع 
ما افزوده می شود. تاکنون ۳ رويداد اجرا شده و در 
همه رويدادها تــالش کرده ايم از خالقيت، نظرها 
و پيشــنهادهای شهروندان استفاده کنيم. در کنار 

حتی با يک شــاخه گل يا ماننــد همين کاری که در 
رويداد ديوار ســبز شــاهد بوديم، با اهدای کيســه 
پارچه ای، می توان از شهروندانی که در زمينه تفکيک 

زباله فعالند، تشکر و آنها را به اين کار تشويق کرد.»
به گفته اين شهروند، بهترين راه برای ارتقای فضای 
سبز اين است که شهرداری 
بافت های فرســوده را از 
مالک خريداری و تبديل 
کند.  ســبز  فضــای  به 
برج ســازی  هرچه  چون 
شود  بيشــتر  جمعيت  و 
ســبز  فضای  از 
ســته  کا

می شود. 

داوطلب برعهده گرفته بودند و کارناوال عروسکی 
از طرف شهرداری هماهنگ شده بود.»

خورشــيدوند معتقد است همه بايد به سمت و 
سويی بروند که احساس کنند خيابان ها و کوچه ها 
و طبيعت و محيط زيست و امکانات و منابع متعلق 
به خود آنهاســت و بايد خودشــان را در حفظ و 

نگهداری از آنها سهيم بدانند. 
او می گويــد: «فرهنــگ يک موضــوع کامًال 
چندبخشی اســت. بنابراين، يک موضوع فرهنگی 
را نمی توان فقــط در يک نقطه اصالح کرد، چون 
آموزش و پرورش، آموزش عالی و همه ارگان های 
فرهنگی و حتی اقتصاد و... در موضوعات فرهنگی 
دخالت دارند. همه بايد دست به دســت هم بدهند 

تا در جامعه اتفاق های مثبتی رقم بخورد. اما 
مهم ترين موضوع اين اســت که در رأس 
امور به اين نتيجه برســند که مشارکت 

مردمی ضروری است.»

نحوه  به  توجهی  که  داشتيم  شد. همسايه هايی 
جمع آوری و حتی تفکيک زباله نداشتند. همين 
مسئله باعث شــد کم کم به دنبال راه چاره ای 
برای فرهنگسازی باشــيم.  ترويجگری بهترين 
راهکاری بود که شهرداری پيشنهاد داد تا از اين 
فرصت استفاده و برای فرهنگسازی اقدام کنيم و 
خوشبختانه تا حدودی موفق عمل کرده ايم. يکی 
از اقداماتی که انجام شــد برگزاری کالس های 
آمــوزش تفکيک زباله بــرای دانش آموزان در 
خانه های کودک بود. آنها تفاوت زباله خشک و تر 
را متوجه شدند. نحوه درست کردن کاردستی با 
زباله خشک را هم در کارگاه هايی که برگزار شد، 
ياد گرفتند. همچنين کاشــت گل و گياه و نحوه 

از زباله  از آنها و تهيه کود  نگهداری 
تر را هم آموزش ديدند. فرهنگسازی 

فرايندی زمانبر است. نمی توانيم بگوييم 
موضوعی را طــی يک يا دو ســال به صورت 
را  اما زمينه های آن  کامل فرهنگسازی کرديم، 
می توانيم از همين امروز مهيا کنيم. حتی برای 
۱۰ تا ۱۵ ســال آينده بايد برنامه ريزی کرد. اگر 
به عنوان مثال، اقدامی مانند ديوار ســبز تداوم 
داشته باشد و گروه های محلی برای آن تشکيل 
شــود قطعًا راهگشا خواهد بود، اما اگر در قالب 
يک طرح و فقط طی دو، ســه ماه اجرا شود، در 
مرحله طرح باقی می ماند و حتی به نسل آينده 

منتقل نمی شود. 
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«پريســا بيضايی»، مدير موزه فرش ايران، با ابراز 
خرســندی از وجود ايــن دســتبافته های نفيس در 
موزه می گويد: «دو ســال قبل، طی هماهنگی استاد 
پرويز تناولی با وزارت ميراث  فرهنگی، صنايع دســتی 
و گردشــگری مقرر شــد تــا هــزار و ۴۰۸ قطعه از 
دستبافته های عشايری توســط ايشان به موزه فرش 
ايران اهدا شود.» بيضايی می گويد که طبق گفته های 
استاد، بيشتر اين آثار به فارس و موزه ای که به نام ايشان 
هست، سپرده می شــود و تعدادی هم در موزه فرش 
ايران باقی می ماند. او توضيح می دهد: «به دليل کمبود 
مکان مناســب برای نگهداری اين گنجينه ارزشمند، 
وزارت ميراث  فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری 

تصميم گرفت در شيراز يک بنای قديمی 
را تبديل به موزه دســتبافته های عشايری 
به نام اســتاد پرويز تناولی کند. بنابراين، 
۱۹۸ قطعه فرش خرداد سال ۹۹ وارد موزه 
فرش ايران شد که به صورت امانی نگهداری 
و بهمن و اسفند همان سال چيدمان شد. 
اين دستبافته ها دوم خرداد امسال به صورت 
مجازی رونمايی شدند.» مدير موزه فرش 
ايران ادامه می دهد: «اين دســتبافته ها که 
حاصل ۶۰ سال جمع آوری آثار شاخص از 

سوی استاد تناولی بوده اند شامل انواع گليم، نمکدان، 

تاچه، گبــه، نيم خورجين، چنته، 
جای قليان، روکرسی، رواسبی، 

مفرش، ســفره نــان، جای 
تنباکو و... است. از آنجا که 
در موزه فرش جای برخی 
از اين دســتبافته ها، مانند 
نمکدان و مفــرش، خالی 
است، اميدواريم افتخار اين 

را داشــته باشــيم که استاد 
قطعه های بيشــتری از اين آثار 

نفيس را به ما بسپارند.»

بافته ها نمايانگر قوميت هاى مختلف هستند
«ميرموال ثريــا»، از طراحان فــرش، درباره اين 
دستبافته ها می گويد: «يکی از داليلی که استاد قبًال 
عنوان کرده او را به جمع آوری اين آثار ترغيب کرده، 
اين بوده که به دليل نبود ســابقه هنر مجسمه سازی 

در تاريخ کشور، به جست و جو 
در هنرهای ديگر و نشانه هايی 
از هنر مجســمه و منابع الهام 
ترغيب شــده است. يکی  آن 
از شــاخه هايی که اســتاد در 
کنــار مجسمه ســازی وقــت 
بيشــتری برای آن گذاشــته 
بود، شــاخه بافته ها در کشور 
بود که مهم ترين هنر تصويری 

و تجســمی کشور اســت و هنر فرشبافی 
يکی از شــاخه های آن محســوب می شــود.» اين 

طراح ادامــه می دهد: «امروز 
بســياری از اين آثار ديگر 
بافته نمی شــوند، حتی 
برخی از اين نقش ها و 
مدل های  و  تکنيک ها 
ندارند.  وجود  رنگرزی 
در واقــع، بخشــی از 
از مهم ترين  آثــار  اين 
شــاخه های فرشبافی ما 
هســتند و آنچــه امروز از 
هنــر می دانيــم و هنر مدرن 
از آن بــه وجــود آمــده، در خود 
دارند.»ثريا بســياری از اين دستبافته ها را 
محصول حس بافنده می داند: «اين حس در خدمت 
و اختيار ســفارش دهنده نبــوده، بلکه الزمه زندگی 
بافنده ها بوده است. اين بافته ها نمايانگر قوميت های 
مختلف و از منابع بسيار مهم برای آيندگان هستند تا 
بتوانند روان شناسی فرهنگی اقوام مختلف 
را بازتاب دهنــد.»او جمع آوری اين آثار را 
بسيار حائز اهميت عنوان می کند: «کسی 
اين کار را انجام داده که از شــاخص ترين 
افــراد در هنر مدرن اســت. بررســی اين 
آثار برای مطالعه هنردوســتان و نقاشــان 
و عالقه مندان به تمامی رشــته هايی که با 
تصوير در ارتباط است می تواند بسيار مفيد 
باشــد. اميدوارم گزيده منتخبی از اين آثار 
در موزه فــرش باقی بماند تا بتوانيم از آنها نگهداری 

درخور و شايسته ای انجام بدهيم.» 

 پرويز تناولى 1048 قطعه دستبافته هاى ارزشمند روستايى 
به سازمان ميراث فرهنگى اهدا كرد

پيشكش هاى استاد 
مهمان مـوزه فرش

  به تازگی استاد «پرويز تناولی»، هنرمند مجسمه ساز، هزار و ۴۰۸ قطعه فرش دستبافت عشايری 
و روستايی را به وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری اهدا کرد که از اين تعداد، ۹ 
قطعه به صورت امانی در موزه فرش ايران، در قلب پايتخت، نگهداری می شود. با توجه به اينکه اين 
مکان يکی از ارزشمندترين موزه ها در زمينه فرش محسوب می شود، هنردوستان و متخصصان اين 
حوزه اميدوارند تعداد بيشتری از اين آثار توسط پرويز تناولی به صورت دائمی به موزه اهدا شود تا 
به غنی تر شــدن گنجينه موزه کمک شود. در همين زمينه پای صحبت های مدير موزه فرش ايران 

و يکی از طراحان فرش درباره اين اقدام و اطالع بيشتر از جزئيات اين دستبافته ها نشستيم.  

معصومه حق جو

  از آشناييتان با شاهنامه بگوييد. 
مــادر من لر بختيــاری بود و قالــی می بافت. او با 
شاگردانش پای دار قالی می نشست و شاهنامه می خواند. 
بنابرايــن، من هم به اين کتاب عالقه پيدا کردم. من از 
۷سالگی کار کرده ام و زمانی که شب ها از محل کار در 
ميدان خراســان به خانه مان در شوش می رفتم، از جلو 
قهوه خانه ها رد می شــدم و می ديدم مرشدها و نقال ها 
شــاهنامه می خوانند. شعرها را گوش می کردم و آن را 
کنار آنچه از مادرم شنيده بودم، می گذاشتم. اين عالقه 
روزبه روز در من بيشتر می شد و وقتی مادرم در سال ۵۳ 
از دنيا رفت، به احترام او شاهنامه خوانی را ادامه دادم و 

امروز با آن عجين شده ام. 
  کجا شروع به شاهنامه خوانی کرديد؟ 

در انجمن های ادبی شروع کردم و بعد در دانشگاه ها 
و مــدارس ادامه دادم. زمانی هم که دکترايم را گرفتم، 
شــاهنامه را بــه آمريــکا، اروپا، هند، تاجيکســتان و 
گرجستان بردم و در دانشگاه های مطرح دنيا با شمايل 
حکيم فردوسی درباره آن صحبت کرده ام و از فرهنگ 

و آداب ايران گفته ام. 
 واکنش مخاطبان در اين کشورها چطور 
است؟ وقتی با شــاهنامه مواجه می شوند، چه 

برخوردی دارند؟ 
بسيار خوب. مردم کشورهايی که به آنها سفر کرده ام 
به فرهنگ و هنر احتــرام می گذارند. تا به حال در هر 
دانشگاهی صحبت کرده ام، حرف اول و آخر را فردوسی 

زده است. 
 شاهنامه برای شــما چه دستاوردی به 

همراه آورده است؟ 
زندگی، هستی و باورهای قوی. اين کتاب دايره لغات 
شما را تا کره ماه باال می برد. آنقدر شما را بزرگ می کند 
کــه ديگر حتی مرگ هم برايتان مهم نيســت و با آن 
به شيرينی کنار می آييد. کسی که شاهنامه می خواند، 
تکليفش با طبيعت و تمام کائنات روشــن می شود. با 
۶۵ هزار بيت شــاهنامه بدون بال پرواز می کنيد و در 

آسمان ها سير می کنيد. 
 با از دســت رفتن قهوه خانه ها، به عنوان 
نقالی و شــاهنامه خوانی، چطور  محلی برای 

مخاطب را پيدا و با او ارتباط برقرار می کنيد؟ 
زمانی که شروع به شاهنامه خوانی کردم، همچنان 
در قهوه خانه ها نقالی می شد و بزرگ ترين اثر ادبی، 
فرهنگی و سياســی اين کشــور در قهوه خانه ها 
خوانده می شــد. بنابراين، بايد از قهوه خانه داران، 
نقاالن و نقاشان قهوه خانه ای قدردانی کرد که 
اين اثر را تا زمان ما زنده نگه داشته اند. بعد 
از انقالب ديگر اين کار منســوخ شد تا 
اينکه کم کم شاهنامه خوان ها کارشان را 

شروع کردند. به نظر من، ديگر زمان اينکه در قهوه خانه 
شاهنامه خوانده شود، گذشته است. االن بايد بچه ها را 
از پيش دبستانی با شاهنامه آشنا کرد و آن را تا باالترين 
سطوح دانشگاهی ادامه داد. بايد با شاهنامه زندگی کنيم. 
شاهنامه شعر نيست. از اول که می گويد به نام خداوند 
جان و خرد تا آخر قانون زندگی بشر است. بعضی اشتباه 
می گويند شاهنامه فقط قصه است. در صورتی که خود 
فرودسی در اول شاهنامه می گويد تو اين را دروغ و فسانه 
مدان. با اين حال، حتی اگر هم قصه اســت، من دست 
اين پيرمرد را می بوســم که ۳۵ سال از عمرش را برای 

ما قصه گفته اســت. با شاهنامه می توانيم 
چراغ خرد و دانش را در دســت بگيريم و 
به دوردست مه آلود تاريخ ايران سفر کنيم. 
من تعجب می کنم که قهرمان هايی مثل 
سوپرمن و جومونگ برايمان باورپذيرند، اما 
وقتی صحبت از شــاهنامه می شود، آن را 

داستان و دروغ می دانيم. 
فردوسی سرا  تأســيس  از   
بگوييد. چه زمانی و چطور اين کار 

را کرديد؟ 
سال ۷۰ فردوسی سرا را تأسيس کردم. 
چندين بار به ارگان های مختلف از جمله 
شهرداری درخواست نوشتم که زمينی در 
اختيار من بگذارند تا بتوانم اين مرکز را 
پايه ريزی کنم و به وســيله آن مردم را با 
شاهنامه آشنا کنم. ولی اين اتفاق نيفتاد. 
هر بار يا مسئوالن عوض می شدند يا اصًال 
به حرفم توجه نمی کردند. به همين دليل، 
طبق گفته فردوســی کــه دوصد گفته 
چون نيم کردار نيســت، تصميم گرفتم 
اين ترتيب،  بــه  انجام دهم.  خودم کاری 
زيرزمين خانه خودم را در نظام آباد آماده 
کردم تا بتوانم اين مرکز را راه بيندازم. در 

اين راه، به نهادهای مختلف از جمله شهرداری جريمه 
هم دادم. با اين حال کار را ادامه دادم و به عالقه مندان 
به رايــگان درس دادم. تا قبل از کرونا هم هر روز ۲ يا 
۳ جلســه کالس داشتيم. صد نفر آدم در اين کالس ها 
می نشستند و درس می خواندند. حتی بچه های کار را 
هم جمع می کردم و با هم شــاهنامه می خوانديم و ساز 
می زديم و غذا می خورديم. يادگاری هايشــان هم هنوز 

روی ديوارهای مؤسسه هست. 
 االن با وجود کرونا کالس ها و جلســه ها 

چطور برگزار می شود؟ 
ايــن روزها از طريق فضای مجازی کالس هايمان را 
هر روز برگزار می کنيم و از تمام دنيا هم شرکت کننده 

داريم. 

چه  مجــازی  فضای  در  مخاطبانتــان   
گروه هايی هستند؟ 

از تمام سنين و در تمام سطح ها شرکت کننده داريم. 
هم استاد دانشگاه داريم و هم کسانی که شايد ديپلم هم 
ندارند. استقبال آنقدر زياد است که به خودم می بالم. من 
تمام جوانی و هستی ام را برای اين کار گذاشته ام و فقط 

به ايران و فرهنگ و ادب آن فکر کرده ام. 
 از ارتباطتــان با اهالی محل بگوييد. بين 

آنها شناخته شده هستيد؟ 
بيشــتر اهالی محل فردوسی سرا را می شناسند و با 
من آشــنا هســتند. اميدوارم شهرداری هم 
کمک بيشتری به ما بکند. من فردوسی سرا را 
در محله خودم ساخته ام و فکر می کنم مرکز 
خوبی است که بايد مورد توجه قرار گيرد. فکر 
نمی کنم در تهران کســی با بودجه شخصی 
چنين مرکزی درســت کرده باشــد. وقتی 
کسی از جوانی و مال و سرمايه اش می گذارد 
تا فرهنگ کشــورش را ارتقا دهد، به نظرم 

ارزش توجه و حمايت را دارد. 
 از محله بگوييــد. نظام آباد به 

نظرتان چطور محله ای است؟ 
فکر می کنم اين خيابان و محله در نقشه 
تهران فراموش شده است. در طول سال ها 
بسياری از خيابان های تهران نوسازی شده اند، 
اما نظام آباد هنوز بن بســت است و اهالی و 
کاســبان در آن به سختی سر می کنند. نه 
تعريض شــده و نه به آن رســيدگی شده 
است. از چهارراه نظام آباد تا خيابان انقالب 
مغازه هــا و خانه های کلنگی بايد خريداری 
و تخريب شــوند و خيابان تعريض شود تا 
مردم با آســودگی در آن رفت وآمد کنند. 
هميشه در اين خيابان و به خصوص مقابل 
بيمارستان امام حسين(ع) راهبندان است و 
مردم بايد در اين ترافيک گير بيفتند. تمام ساختمان ها، 
مثل النه زنبور، فشرده در کنار هم قرار گرفته اند و تراکم 
جمعيت زياد است. من به سهم خودم يکی از اتاق های 
خانــه ام را خراب کرده ام و به خيابــان اضافه کرده ام و 
يک مجسمه ۴ تنی فردوسی در آن گذاشته ام تا خيابان 
شــکل بهتری پيدا کند. هر روز هم عده زيادی مقابل 
آن می ايستند و نگاه می کنند و با آن عکس می گيرند. 
اميدوارم شهرداری همفکری به حال اين خيابان بکند. 

 حرف آخر؟ 
 هر آن کس که شهنامه خوانی کند/ چو رستم شود، 

پهلوانی کند
جوان ار بخواند وگر کودکان/ شود نامشان در جهان 

جاودان

  «قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم گرم
از نفس ها، دودها، دم ها

از سماور، از چراغ، از کپه آتش 
و فزون تر زان دگرها، مثل نقطه مرکز جنجال

از دم نقال
قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقال آتشين پيغام

راستی کانون گرمی بود»
اين تصويری است از شاهنامه خوانی در يک قهوه خانه 
در شــعر «مهدی اخوان ثالث». حاال ديگر اين تصوير 
تنها تخيلی اســت در ذهن يک شاعر. اما سال های 
گذشته، حدود ۷۰ ســال پيش، همچنان می شد اين 
شاهنامه خوانی را برای مردان جمع شده در قهوه  خانه 
ديد. حاال نقاالن و شــاهنامه خوان ها در خانه هايشان 
نشسته اند. اما کسانی هســتند که هنوز با شاهنامه 
زندگی می کنند و تمام زندگی شــان را با آن سپری 
کرده اند. دکتر «امير صادقی» يکی از آنهاست. او آنقدر 
شيفته شاهنامه و شاهنامه خوانی است که طبقه پايين 
خانه اش را در نظام آباد به «فردوسی ســرای» تبديل 
کرده و آنجا به آنان که به کتاب اين حماسه ســرای 
يکتا عالقه دارند درس می دهد و برايشــان شاهنامه 
از فردوســی حرف می زند کالمش  می خواند. وقتی 

سرشــار از احترام است و آنجا 
که از حمايــت از او صحبت 
می شود، لحنش شاکی است 
و نااميد. او شــاهنامه خوانی 

کرده  دهه ۵۰ شروع  از  را 
و در ايــن گفت وگو از از 
و ساخت محلی  شاهنامه 

برای پژوهش درباره اين اثر 
عظيم و خوانشش می گويد. 

شقايق عرفى نژاد

گفت وگو با شاهنامه خوان خيابان نظام آباد
 كه در خانه اش فردوسى سرا تأسيس كرده است

پرواز در آسمان شاهنامه

همراه آورده است؟
زندگی، هستی و باورهای قوی. اين کتاب دايره لغات 
شما را تا کره ماه باال می برد. آنقدر شما را بزرگ می کند 
کــه ديگر حتی مرگ هم برايتان مهم نيســت و با آن 
به شيرينی کنار می آييد. کسی که شاهنامه می خواند، 
تکليفش با طبيعت و تمام کائنات روشــن می شود. با 
۶۵ هزار بيت شــاهنامه بدون بال پرواز می کنيد و در 

آسمان ها سير می کنيد. 
 با از دســت رفتن قهوه خانه ها، به عنوان 
نقالی و شــاهنامه خوانی، چطور  محلی برای 

مخاطب را پيدا و با او ارتباط برقرار می کنيد؟ 
زمانی که شروع به شاهنامه خوانی کردم، همچنان 
در قهوه خانه ها نقالی می شد و بزرگ ترين اثر ادبی، 
فرهنگی و سياســی اين کشــور در قهوه خانه ها 
خوانده می شــد. بنابراين، بايد از قهوه خانه داران، 
نقاالن و نقاشان قهوه خانه ای قدردانی کرد که 
اين اثر را تا زمان ما زنده نگه داشته اند. بعد 
از انقالب ديگر اين کار منســوخ شد تا 
اينکه کم کم شاهنامه خوان ها کارشان را 

سرشــار از احترام است و آنجا 
که از حمايــت از او صحبت 
می شود، لحنش شاکی است 
و نااميد. او شــاهنامه خوانی 

کرده  دهه ۵۰ شروع  از  را 
و در ايــن گفت وگو از از 
و ساخت محلی  شاهنامه 

برای پژوهش درباره اين اثر 
عظيم و خوانشش می گويد. عظيم و خوانشش می گويد. 

بيشتر 
اهالى محل 
فردوسى سرا 

را مى شناسند 
و با من آشنا 

هستند. اميدوارم 
شهردارى هم 

كمك بيشترى 
به ما بكند

نگاهى به تاريخچه موزه فرش
موزه در سال ۱۳۴۰ توسط «عبدالعزيز فرمانفرمائيان» طراحی و به عنوان 
گالری فرش ساخته شد، اما بی استفاده باقی ماند و تا سال ۱۳۵۵ متروکه 
بود. در اين سال اقداماتی برای استفاده از آن به عنوان موزه فرش آغاز و 

سرانجام ۲۲ بهمن ۱۳۵۶ افتتاح شد. 
فرمانفرمائيان نمای بيرونی ســاختمان را به شکل دار قالی طراحی کرد 
که با توجه به قرارگيری در ضلع شــمالی پارک الله به عنوان يک جاذبه 
گردشــگری هم مطرح است. ساختمان موزه با ۳۴۰۰ مترمربع مساحت 
دارای دو تاالر برای نمايش گليم و قالی دســتباف ايرانی است. در طبقه 
همکف فرش های دائمی به نمايش گذاشــته شده اند. از طبقه دوم برای 
نمايشگاه های موردی و فصلی استفاده می شود. از قرن ۹ هجری تا دوره 
فعلی، فرش ها و قالی های بسيار نفيس از سراسر کشور در اين مکان به 
نمايش گذاشته شده  است و به همين دليل يکی از منابع تحقيقی مناسب 
برای پژوهشــگران و هنردوستان محسوب می شود. معموًال حدود ۱۳۵ 
تخته از شاهکارهای قالی ايران، بافت شده در مراکز مهم قاليبافی، مانند 
کاشان، کرمان، اصفهان، تبريز، خراسان، کردستان و جز آنها، در تاالر طبقه 
همکف برای نمايش گذاشته شده است. در اين نمايشگاه تابلوفرش های 
نفيــس تبريزی و فرش تبريز هم به نمايــش در می آيد. حتی می توان 

يی  نه ها نمو
از قاليچه های تصويری شــاهنامه بايسنغری را هم ديد که نشان دهنده 
گوشه هايی از ادبيات، اسطوره، مذهب و فرهنگ و هنر غنی کشور است. 
موزه دارای کتابخانه ای هم اســت که در آن ۳ هزار و۵۰۰ جلد کتاب به 
زبان های فارسی، عربی، فرانسه، انگليســی و آلمانی قرار دارد. پژوهش 
در ســوابق، تحوالت و کيفيت تاريخی هنر و صنعت فرش، به خصوص 
در کشــور، گردآوری و خريداری نمونه انواع قالی های دستبافت ايرانی 
و برگزاری نمايشــگاه های موقت فرش ايران و ساير نقاط جهان، از ديگر 

فعاليت های اين موزه است. 

پريسا بيضايى
مدير موزه فرش 

ايران

ميرموال ثريا
طراح فرش

يی  نه ها نمو

 «ميرموال ثريا»، طراح فرش: 
بخشى از آثار موزه فرش از مهم ترين 
شاخه هاى فرشبافى ما هستند و آنچه 

امروز از اين هنر مى دانيم و هنر 
مدرن از آن به وجود آمده، 

در خود دارند
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه
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تصحيح
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صفحه آرا
توکلی
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امضا

نظارت
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سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

به دنبال اجراى طرح جمع آورى معتادان
 از بوستان شوش و حصاركشى آن، پاى صحبت هاى موافقان و مخالفان طرح نشستيم

بـوستان شـوش 
تغيير چهره داد

درست اســت ارائه خدمات به معتادان متجاهر 
وزنان بی پناه شــهر يکی از ضرورت های اجتماعی 
شــهر اســت اما فراهم کردن امکان بهره مندی از 
زيرساخت های شهری برای شهروندان و تالش برای 
ارتقای کيفيت زندگی درشــهر نيز هدفی است که 

شهرداری دنبال می کند. 
در مســير تحقق همين اهداف است که طرح 
حصارکشی بوستان شوش از سوی شهرداری اجرا 

شــده اســت. البته ناگفته نماند که شهرداری به 
تنهايی سهمی در تصويب و اجرای اين طرح ندارد، 
بلکــه اين طرح، به گفته رئيس اداره آســيب های 
اجتماعی شــهرداری منطقــه ۱۲، حاصل ماه ها 
هم انديشی دستگاه های مختلف است؛ از بهزيستی و 

نيروی انتظامی گرفته تا شهرداری. 
«محمد جاللی» می گويد: «بوســتان شــوش 
يکی از بوســتان های منطقه ۱۲ اســت که برای 

بهره مندی شهروندان ساکن در اين منطقه احداث 
شــد. متأسفانه اين بوســتان در سال های گذشته 
به پاتوق معتادان تبديل شــد. حضور اين افراد در 
کنار اســتعمال موادمخدر باعث شد تا کم کم پای 
مردم محله و بچه هــای هرندی از اين پارک بريده 
شود. بچه ها در کوچه پسکوچه ها مشغول بازی اند و 
معتادان در سايه ســار درختان اين بوستان زندگی 

می کنند.»

حصار كشى بوستان 
به معناى تعطيلى 

مركز جامع كاهش 
آسيب نيست

و  شــهروندان  اهالی،  گاليه های 
کاسبان به شهرداری برای ساماندهی 
بوستان شوش و رفع آسيب های اين 
بوســتان به حدی بود که مسئوالن 
را وارد عمــل کــرد: «مرکز کاهش 
آســيب زنان در انتهای اين بوستان 
شــکل گرفت تا با ارائــه خدمات به 
زنــان آســيب ديده از تشــديد اين 
آسيب ها در جامعه جلوگيری کنيم. 
هنوز هــم بر ادامه فعاليت اين مرکز 
کــه زير مجموعه اداره آســيب های 
شهرداری منطقه است تأکيد داريم 
و اجازه نمی دهيم موجبات تعطيلی 
آن فراهم شــود. امــا ادامه فعاليت 
ايــن مرکز به معنای رهايی معتادان 
در بوســتان و پرســه زدن آنها در 
اين محدوده نيســت. بوستان امروز 
آماده پذيرای از کودکانی اســت که 
بی دغدغه به کودکــی خود در اين 
بپردازندوبه زودی شــاهد  بوســتان 
برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی 
در آن خواهيــم بــود.» او از فعاالن 
می خواهد  آســيب ها  کاهش  حوزه 
به جای خــرده گرفتن به اين طرح 
از هنر خود اســتفاده کنند و به فکر 
ماندگار کردن زنان بی سرپناه در اين 

مرکز باشند. 
رئيس اداره آسيب های اجتماعی 
شــهرداری منطقه ۱۲ با اشــاره به 
برنامه های کالنشــهرداری در مسير 
ارتقای کيفيت زندگــی در هرندی 
شــاهد  پيش،  «چندی  می گويــد: 
راه انــدازی کمپ ترک اعتياد «خانه 
محبت» به دســت خّيران در محله 
بوديم. اين کمپ پذيرای تمام افرادی 
است که به خواســت خود خواهان 

رهايی از اعتياد هستند.»
شناســايی خانه های پالک قرمز 
مأموريــت دوم شــهرداری در قالب 
اين  اســت: «در  طرح هــای جديد 
طرح از شــهرداران کوچه اســتفاده 
کرديم، چراکه هيچ کس مانند مردم 
از وضعيت خانه های همســايه خود 
خبر ندارد. در هــر کوچه با انتخاب 
بر شناسايی  شهرداران کوچه عالوه 
مســائل و مشکالت شــهری پيش 
روی اهالی، آســيب های اجتماعی و 
خانه های پالک قرمز هر کوچه را نيز 

شناسايی می کنيم.»
عــالوه بر همــه اينها، بــا توجه 
بهفعاليــت گســترده تشــکل های 
مردم نهاد در هرندی و با هدف توزيع 
عادالنه حمايت هــای خانوارها، قرار 
است، با تعريف سامانه سمات، تمامی 
اين افراد شناســايی، ســاماندهی و 
نحــوه دريافــت کمک هــا از مراکز 

خيريه برای آنها مستند شود. 

اينجا متعلق 
به همه مردم 
است

مى رويم، اما هراسان
ديگــر اين روزها از دورهمی های دوســتانه اين زن با 
دوســتانش در پارک شوش خبری نيســت. به جای آنها 
گاهی تک و توک بچه های قد و نيم قد محله به بوســتان 
می آيند، هرچند هنوز کســی جرأت نمی کند کودکش را 
به تنهايی راهی اين بوســتان کنــد. خانواده ها هم رقبت 
چندانی برای آمدن به بوســتان ندارنــد. «علی صابری» 
يکی از اهالی همسايه اين بوستان است: «طرح جمع آوری 
معتادان از بوســتان شــوش بارها و بارها اجرا شده است، 
اما همين که مردم آمده اند دلخوش به بوســتان باشــند، 
سرو کله همه  شان پيدا شده، انگار چند خيابان آن طرف تر 
پياده شــده اند و دوباره به بوســتان برگشته اند. به خاطر 

همين است که کسی به بوستان دل نمی بندد.»
همسايه اش با خنده ای دلداری اش می دهد و می گويد: 
«انگار با حصارهايی که کشــيده اند اين بار با دفعات قبل 
فرق می کند. اگر يک نگهبان در پارک مستقر شود، محال 

است اين پارک به شکل سابقش برگردد.»

پاتوق هاى ديگر پر رونق شدند
بوســتان شوش که ديوارکشی شد، ديگر خبری از اهالی ژنده پوش و 
دودخورده اش نيست. زنان و مردانی که دم دمای غروب در انتهايی ترين 
نقطه پارک، حوالی مرکز کاهش آسيب نور سپيد، کنار هم می نشستند تا 
شب شود با خودشان قول و قرار داشتند که فقط شب ها به داخل مرکز 
بروند. انگار طاقت در و ديوارهای ساختمان را نداشتند. حاال حدود يک 
ماه می شود که تعداد کارکنان مرکز کاهش آسيب از تعداد مدجويانش 
بيشتر شده است. البته کارکنان هم همه زنان آسيب ديده و بهبود يافته ای 
هســتند که امکان برگشت به خانه را نداشته اند و در اين مرکز ماندگار 
شده اند. «سپيده عليزاده»، مدير مرکز جامع کاهش آسيب بانوان شوش، 
می گويد: «در ايام تعطيالت عيد بود که زمزمه حصارکشی بوستان شوش 
به گوش رســيد تا اتفاقی که در بوستان های هرندی و ميثم رخ داد در 
اين بوستان هم رقم بخورد. اما تفاوت وضعيت اين بوستان با دو بوستان 
ديگر همسايگی آن با مرکز کاهش آسيب بود. اين حصارکشی باعث شده 
تا معتادان بی خانمان، از ترس گرفتاری، ديگر پا به بوستان نگذارند، در 
عوض در پاتوق های غيرمجاز ديگر منطقه پناه بگيرند؛ وضعيتی که برای 

دختران و زنان آسيب ديده همراه با خطرات فراوان است.»

 بوستان شوش حصارکشی شد و معتادان مهاجرت کردند. خبر کوتاه است، اما حاشيه هايش نه؛ از اعتراض فعاالن حوزه آسيب های اجتماعی 
گرفته تا دفاع دولتی ها از اين تصميم. ســال های سال است که پاکسازی بوستان ها وکوچه پسکوچه های هرندی از وجود معتادان بی خانمان 
هر چند وقت يکبار تيتر داغ رسانه ها می شود. تجربه ثابت کرده است نتايج اجرای چنين طرح هايی تا به امروز موقتی و ناپايدارند و در سايه 
نا هماهنگی برخی سازمان های دولتی در نهايت منتج به نتيجه مطلوب نمی شوند. تا محله و بوستان می خواهد جان بگيرد، معتادان برمی گردند؛ 
خميده تر از هميشه و حريص تر از قبل نسبت به مصرف موادمخدر. به بهانه حصار کشی بوستان شوش، پای حرف های کارشناسانی نشستيم که 

هرکدام به نوبه خود منتقد و حامی اجرای اين طرح هستند. 

فاطمه عسگرى نيا

صبح که می شد سرو کله شان پيدا می شد. جمعی از ميانه در آهنی مرکز 
کاهش آسيب زنان، خمار و خموده بيرون می آمدند، جمعی هم از گرمخانه 

آقايان. انگار آزاد شده بودند. 
دوســت دارند زير سقف خانه ای آرام، مثل همه مردم، زندگی کنند، اما 
نه سقف گرمخانه برای آنها خانه می شود، نه سقف کمپ های اجباری! اين 
جمله ها را زنی مچاله از اعتياد در گوشه ای از بوستان به ما می گويد.، حدود 
۴۳سال از عمرش می گذرد، اما چين و چروک های صورت و دهان خالی از 
دندانش از او پيرزنی ســاخته که کل زندگی اش ظاهراً خالصه می شود در 
کوله ای سياه، که ديگر زير نور آفتاب تاب نياورده و رنگش به قهوه ای می زند: 

«شب ها به مرکز سپيده می روم. خيلی ها می آمدند. همه بی خانمان هايی که 
اينجا بودند. اما از وقتی دورتادور اين پارک را حصار کشــيدند، خيلی ها را 
بردند خيلی ها را هم پراندند.» پک محکمی به سيگارش می زند. تعريفش از 
زندگی اين است: «می کشيم تا بميرم، وقتی اميدی نداريم.» کالمی تلخ، به 
تلخی کامی که از سيگار بهمن آبی اش می گيرد: «تا به حال ۹ بار به ترک 
اجباری رفتم و هر بار تنها آرزويم برگشــت به شهر وپاتوق های شهر بوده 
است.» علت اين وابستگی را طرد شدن از سوی خانواده و نداشتن سرپناهی 
متعلق به خود می داند و خودش را با يک جمله قانع می کند: «قســمت ما 

هم اين شکلی زندگی کردن بود! » 
«ســپيده عليزاده» مدير مرکز جامع کاهش آسيب 
بانوان شوش با اشاره به پشيينه معضالت و آسيب های 
اجتماعی هرندی در دهه های اخير معتقد است هرندی 
يک شــبه هرندی نشده اســت که بخواهيم با طرح ها و 
تصميمات يک شبه به مبارزه با آن بايستيم. پيامدهای 
خطرناک فــراری دادن معتادان از بوســتان شــوش 

دامنگير جامعه و اهالی هرندی می شود.
 او از دو ســال گذشته می گويد، از روزهايی که هيچ 
معتادی حاضر نبود پا به مرکز او بگذارد: «جلب اعتماد 
معتادان برای اجرای طرح های کاهش آسيب در منطقه، 
حدود ۲ ســال زمان برد. زنان معتــاد با حضور در اين 
مرکز از خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره ای بهره مند 
می شدند. اين آموزش ها ضمن پيشگيری از بيماری های 
خطرناک و مقاربتی مانند ايدز، از تولد بچه های پاتوقی 
هــم در منطقه جلوگيــری می کرد. حاال ايــن زنان و 
دختران بی هيچ نظارتی در شــهر پراکنده اند. اين زنگ 

خطر را کسی نمی شنود؟ »
می گويــد: «اغلب زنان و دخترانــی که در طول دو 
سال گذشته هر شب مهمان مرکز او بوده اند شهرستانی 

و مهاجرند، بخشی هم تهرانی.» 
همين چنــد روز پيش بود که کودکی مادرش را در 

اين مرکز به آغوش کشــيد. کمی پيشتر 
در يکی از هميــن خانه های غيرمجاز 
پاتوقی، بنا بوده او را در قبال ۲۰ هزار 
تومان بفروشــند: «اينجــا تنها نقطه 
امن رهاشــدگان اجتماعی اســت. 
زنان و دخترانی که مســيرپيش رو 
و پشت سرشــان تيره است، اما اگر 
رها شوندتا قهقرای جهنمشان پيش 

می روند. فعاليت اين مرکز و حمايت از 
زنان و دختران بی ســرپناه باعث شده 
بود تا دســت صاحبان "خانه های قمر 
خانمی" از اين گروه کوتاه شــود، اما 
از وقتی دوربوســتان حصار کشيدند و 
آنها در محله رها شــدند، اغلبشان به 
همين خانه ها پناه می برند.»در مرکز 
ســپيده، همان کاهش آســيب نور 
بهبوديافته ای  امروز ۳۰ زن  ســپيد، 

زندگيمی کنند که از دام اعتياد و آسيب ها 
خالص شده اند، اما از نگاه پرخشم خانواده 

نه. به خاطر هميــن، نيمی در قالب کادر 
اين مؤسسه فعاليت می کنند، نيمی ديگر 

در کارگاه های اشتغالزايی آن مشغولند. 
چندی پيش، از سوی پليس، موضوع انتقال 
مراکز دی ای ســی به خارج از شهر مطرح بود؛ 
موضوعی که ســپيده عليزاده بــا آن مخالفت 
می کنــد و می گويــد: «ايــن افــراد اغلب به 
زباله گردی در شهر مشغولند. چطور می شود از 
آنها انتظار داشت هر روز برای کار به شهر بيايند 
و برای دريافت يک سرنگ و خدمات بهداشتی و 
حمايتی ديگر به حاشيه شهر بروند. شايد عده ای 
بگويند بود و نبــود اين خدمات فرقی ندارد، اما 
متأسفانه بايد بگوييم اگر اين خدمات نباشند، 
معتادان از ســرنگ مشترک استفاده می کنند 
و زنان بی هيچ مراقبتی وارد رابطه می شوند و 
نتيجه می شود شيوع بيماری هايی که سالمت 

همه جامعه را به خطر می اندازد.»
او معتقد است برخورد قهری با معتادان 
متجاهــر راه به جايی نمی بــرد، چراکه اين 
افــراد هم جزئــی از جامعه هســتند و بايد 
حقوق انسانی شان به رسميت شناخته شود و 
با همدلی اجتماعی است که می توان از تعدادشان 

درجامعه بکاهيم. 

مدير مرکز جامع کاهش آسيب بانوان شوش: 
هرندى يك شبه بهشت نمى شود

مشكل هرندى 
بايدريشه اى حل شود

بحث داغ می شود. يکی مخالف است، ديگری 
موافق. «حسين» جوان ۳۵ساله  ای است. 

اومی گويد: «از وقتی چشــم باز کردم، پارک 
شــوش به همين شــکل بوده و هســت؛ پر از 
زن و مردهايی که انگار آخر خط زندگی شــان 
به خزيدن زير شمشــادهای اين پارک و ديوار 
ســاختمان مرکز آسيب ختم می شود. اينها هم 
آدمند، جزئی از اين جامعه اند که از بدشانســی 
به ايــن روزگار افتاده اند. اگــر می بينيد بعد از 
مدتــی که در کمپ هــای اجبــاری می مانند، 
بيکاری،  برمی گردنــد، علتــش  همه دوبــاره 
بی خانمانی و نپذيرفتنشان از سوی جامعه است. 
مشــکل هرندی بايد ريشــه ای حل شود نه با 

مسکن های موقت.»

اين بوستان 
در سال هاى 

گذشته 
به پاتوق 
معتادان 
تبديل و 

حضور اين 
افراد در كنار 

استعمال 
موادمخدر 

باعث شد تا 
كم كم پاى 
مردم محله 
و بچه هاى 
هرندى از 
اين پارك 
بريده شود

*حصاركشى 
باعث شده 
تا معتادان 
بى خانمان، 
از ترس 
گرفتارى، 
ديگر پا به 
بوستان 

نگذارند، 
در عوض در 
پاتوق هاى 
غيرمجاز 

ديگر منطقه 
پناه بگيرند؛ 
وضعيتى كه 

براى دختران 
و زنان 

آسيب ديده 
همراه با 
خطرات 

«ســپيده عليزاده» مدير مرکز جامع کاهش آسيب فراوان است
بانوان شوش با اشاره به پشيينه معضالت و آسيب های 
اجتماعی هرندی در دهه های اخير معتقد است هرندی 
يک شــبه هرندی نشده اســت که بخواهيم با طرح ها و 
تصميمات يک شبه به مبارزه با آن بايستيم. پيامدهای 
خطرناک فــراری دادن معتادان از بوســتان شــوش 

 او از دو ســال گذشته می گويد، از روزهايی که هيچ 
معتادی حاضر نبود پا به مرکز او بگذارد: «جلب اعتماد 
معتادان برای اجرای طرح های کاهش آسيب در منطقه، 
 ســال زمان برد. زنان معتــاد با حضور در اين 
مرکز از خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره ای بهره مند 
می شدند. اين آموزش ها ضمن پيشگيری از بيماری های 
خطرناک و مقاربتی مانند ايدز، از تولد بچه های پاتوقی 
هــم در منطقه جلوگيــری می کرد. حاال ايــن زنان و 
دختران بی هيچ نظارتی در شــهر پراکنده اند. اين زنگ 

می گويــد: «اغلب زنان و دخترانــی که در طول دو 
سال گذشته هر شب مهمان مرکز او بوده اند شهرستانی 

همين چنــد روز پيش بود که کودکی مادرش را در 

اين مرکز به آغوش کشــيد. کمی پيشتر 
در يکی از هميــن خانه های غيرمجاز 
پاتوقی، بنا بوده او را در قبال ۲۰ هزار 
تومان بفروشــند: «اينجــا تنها نقطه 
امن رهاشــدگان اجتماعی اســت. 
زنان و دخترانی که مســيرپيش رو 
و پشت سرشــان تيره است، اما اگر 
رها شوندتا قهقرای جهنمشان پيش 

می روند. فعاليت اين مرکز و حمايت از 
زنان و دختران بی ســرپناه باعث شده 
بود تا دســت صاحبان "خانه های قمر 
خانمی" از اين گروه کوتاه شــود، اما 
از وقتی دوربوســتان حصار کشيدند و 
آنها در محله رها شــدند، اغلبشان به 
همين خانه ها پناه می برند.»در مرکز 
ســپيده، همان کاهش آســيب نور 
بهبوديافته ای  امروز ۳۰ زن  ســپيد، 

زندگيمی کنند که از دام اعتياد و آسيب ها 
خالص شده اند، اما از نگاه پرخشم خانواده 

نه. به خاطر هميــن، نيمی در قالب کادر 
اين مؤسسه فعاليت می کنند، نيمی ديگر 

در کارگاه های اشتغالزايی آن مشغولند. 
چندی پيش، از سوی پليس، موضوع انتقال 
مراکز دی ای ســی به خارج از شهر مطرح بود؛ 
موضوعی که ســپيده عليزاده بــا آن مخالفت 
می کنــد و می گويــد: «ايــن افــراد اغلب به 
زباله گردی در شهر مشغولند. چطور می شود از 
آنها انتظار داشت هر روز برای کار به شهر بيايند 
و برای دريافت يک سرنگ و خدمات بهداشتی و 
حمايتی ديگر به حاشيه شهر بروند. شايد عده ای 
بگويند بود و نبــود اين خدمات فرقی ندارد، اما 
متأسفانه بايد بگوييم اگر اين خدمات نباشند، 
معتادان از ســرنگ مشترک استفاده می کنند 
و زنان بی هيچ مراقبتی وارد رابطه می شوند و 
نتيجه می شود شيوع بيماری هايی که سالمت 

همه جامعه را به خطر می اندازد.»
او معتقد است برخورد قهری با معتادان 
متجاهــر راه به جايی نمی بــرد، چراکه اين 
افــراد هم جزئــی از جامعه هســتند و بايد 
حقوق انسانی شان به رسميت شناخته شود و 
با همدلی اجتماعی است که می توان از تعدادشان 

درجامعه بکاهيم. 

مدير مرکز جامع کاهش آسيب بانوان شوش: 
هرندى يك شبه بهشت نمى شود
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اگر از اواخر ارديبهشت در ميدان سپاه  تردد  کرده ايد، 
حتمــًا پليس راهــور را  ديده ايد که کناری ايســتاده و 
موتورســواران را کنترل می کند و چنانچه تخلفی دارند، 
گوشزد می کند. در کنار پليس نيروهای اداره آموزش های 
شــهروندی هم بودند که به عنــوان متولی طرح حضور 
داشــتند. در اين طرح، موتورســواران متخلف جريمه 
نمی شــدند. به آنها روپوش پليس هميار داده می شد و 
چند دقيقه ای در همان محل برای تذکر به موتورسواران 
متخلف و آگاهی رسانی به پليس کمک می کردند. «اکرم 
ناصری فر»، مدير اداره آموزش های شهروندی منطقه ۷، 
می گويد: «اين طرح از ســوی شهرداری تهران در تمام 
مناطق اجرا می شــود و هر منطقه بنا بر جمعيت و  تردد 
موتورسيکلت در آن، طرح را برنامه ريزی می کند و پيش 
می برد. ما هم در ضلع شــرقی ميدان سپاه ميز خدمت 
قرار داديم و به ياری پليس راهور منطقه، به موتورسواران 
متخلف تذکر و آموزش داديم. موتورســوارانی که کاله 
ايمنی نداشــتند، بدون پالک بودنــد يا پالک مخدوش 
داشــتند، در ساعتی که ما همراه پليس راهور در ميدان 
ســپاه بوديم، جريمه نمی شــدند. آنها در کسوت هميار 
پليس چنــد دقيقه در متوقف کــردن رانندگان خاطی 
موتور با پليس همکار می شدند و بعد هم بسته هايی شامل 
آموزش هــای مختلف برای موتورســواری ايمن دريافت 
می کردند. بيشتر هم موتورســوارانی را نگه داشتيم که 
خانواده شان ترک موتور نشسته بودند يا تعداد سرنشينان 
موتور زياد بود يا کاله ايمنی و ماسک نداشتند. ما به آنها 
ماسک هديه می داديم و تشويقشان می کرديم تا قوانين 

را رعايت کنند و سفر ايمنی داشته باشند.»

تشويق موتورسواران خوب
البته موتورســوارانی هم که قوانيــن را رعايت کرده 
بودند و به عنوان موتورســوار خوب شــناخته می شدند، 
تشــويق می شــدند و از آنها تشکر می شــد. به آنها هم 
ماســک اهدا می شد به همراه کيســه های پارچه ای که 
حاوی آموزش های شهروندی بودند و با آنها عکس گرفته 
می شد. در ضمن پليس نشان موتورسوار خوب را هم به 

موتورشان نصب می کرد. 
اين البته نخســتين مانور در طرح موتورسوار خوب 
نيســت که در منطقه ۷ اجرا شده اســت. پيش از اين 
هم در اسفندماه سال گذشته اين مانور اجرا شده است: 
«در ايــن مانور به دليل اينکــه در روزهای پيش از عيد 
برگزار می شد و بيشتر موتورسواران متخلف هم کسانی 

بودند که با موتور کار می کردند و گذران زندگی شــان از 
اين راه بود، به آنها کارت های هديه هم داده شــد. زمانی 
که رانندگان متخلف ايست می گرفتند، می ترسيدند که 
مبادا پليس جريمه شان کند يا موتورشان برای چند روز 
توقيف شود. اما ناباورانه با بسته های کمکی و آموزشی و 
کارت هديه مواجه می شــدند. اين کار کمک می کند تا 
فرهنگ موتورسواری خوب با همکاری مناطق جا بيفتد.»
ناصری فر به تأثير اين طرح بســيار اميدوار است و تا 
همين جا هم آن را بســيار کارآمــد می داند: «حتی اگر 
ما هم نتوانيم نتايج طرح را درســت ارزيابی کنيم يا در 
ارزيابی آن خوشــبينانه رفتار کرده باشيم، پليس راهور 
در کنــار ما و در جريان همه چيز بود و اصًال همين نهاد 
موتورسواران متخلف را متوقف می کرد. در جلسه ای که 
با پليس راهور منطقه داشتيم اذعان کردند که اين طرح 
خوب عمل کرده و اجرايش در تهران بســيار الزم بوده 
اســت. وقتی موتورسوار را مخاطب قرار می دهيم و به او 
پيام می دهيم، از اين کار استقبال می کند و به پيامی که 
به او رسيده، توجه می کند. ما به هر موتورسوار متخلفی 
که ماسک هديه می داديم، می گفتيم اميدواريم گذرتان 
به بيمارســتان امام حســين(ع) کــه در نزديکی همان 
منطقه اســت، نيفتد. چون اين بيمارستان در روز محل 
ارجاع موتورسواران بسياری اســت که در اين محدوده 

تصادف کرده اند.»
اين طرح در تابستان هم ادامه دارد و طبق توضيحات 
ناصری فــر در ۳ ايســتگاه در حوالی ميدان ســپاه اجرا 

می شود. 

كارگاه هاى آموزشى
در کنار مانورها در کمپين موتورسوار خوب کارگاه های 
آموزشی هم برای موتورسواران برگزار می شود. ناصری فر 
می گويد بخشی از اين موتورسواران همکاران شهرداری 
هســتند و بخشی از آنها هم کسانی هستند که به عنوان 
راننده در شــرکت های حمل بســته يــا آژانس ها کار 
می کنند. اين کارگاه ها يا در آمفی تئاتر ســاختمان اداره 
آموزش های شهروندی برگزار می شوند و يا به دليل کرونا 
در فضای مجازی. حتی کالس های آموزشی برای پسران 
دانش آموز هم در ســامانه شاد تشکيل شــده و درباره 

موتورسواری ايمن به آنها آموزش داده شده است. 
 

تخلفات رايج از زبان پليس راهور
امــا يکی از پايه های اين طرح و کمپين، پليس راهور 
منطقه بوده اســت. «علی پاکزاد»، رئيس پليس راهور 
منطقه، می گويد اين طرح با همکاری پليس راهنمايی 
و رانندگی و شهرداری برای کاهش تصادفات اجرا شد 

تا خانواده ها متوجه شــوند شهرداری و پليس پشتيبان 
موتورســواران هســتند و آنها را رها نکرده اند. او از آمار 
تکان دهنده تصادف ها می گويد و اينکه در منطقه ۷ هم 
سال گذشته تعداد تصادف های منجر به فوت زياد بوده 

است. 
پاکزاد تخلفات موتورســواران را شــامل عبور از خط 
ويژه، اســتفاده نکــردن از کاله ايمنی و توجه نکردن به 
جلو عنوان می کنــد: «ضمن اينکه بيشــتر خانم هايی 
که ترک موتورســوار می شــوند، چادر به سر دارند. اين 
چادر در موارد بســياری الی چرخ موتور گير می کند و 
موتور واژگون می شــود. کوچک ترين واژگونی موتور هم 
آسيب های زيادی به دنبال دارد که بيشترش هم متوجه 
سرنشين می شود. اين کمپين همراه شهرداری راه افتاده 
است تا موتورسواران را ترغيب کنيم احتياط بيشتری در 

رانندگی به خرج دهند.»
او بيشــترين تخلفات در منطقه را عبور از خط ويژه 
می داند: «هميشــه به موتورسواران هشدار داده ايم که از 
کنار وسايل نقليه سنگين نبايد عبور کنند. با اين حال، 
خط ويــژه اتوبوس در منطقــه را می بينيد که با وجود 
نرده های جداکننده، روزانه صدها موتورسوار در آن  تردد 

می کنند.» 
تخلف بعدی که او از آن به عنوان بيشــترين تخلفات 
منطقه ياد می کند اســتفاده نکردن از کاله ايمنی است. 
در صورتی که اســتفاده از آن جلو بسياری از آسيب های 
جدی به موتورســواران را می گيرد. از طرف ديگر، نقص 
ايمنی موتور هم از بيشترين تخلفاتی است که در منطقه 
صورت می گيرد. بســياری از موتورسواران با موتورهايی 
رفت وآمــد می کنند که چراغ هايش ســوخته اســت يا 
چرخ هايش دچار مشــکل اســت يا ترمز ســالم ندارد. 
اينها مواردی اســت که در کمپين موتورســوار خوب به 
موتورســواران آموزش داده می شــود. پاکــزاد می گويد 
بسياری از موتورسواران مدارک ضروری را همراه ندارند 
يا وسيله شان را بيمه نکرده اند. در صورتی که بيشتر آنها 
از طريق همين وســيله امرار معاش می کنند و وضعيت 
مالی شــان طوری نيست که بتوانند به راحتی خسارت ها 

را جبران کنند. 

محورهاى پر تردد موتورسيكلت ها
او می گويد در منطقه ۷ ميدان سپاه، خيابان بهشتی، 
خيابان مطهری و خيابان سهروردی بيشترين مسيرهای 
هستند که موتورسواران در آن رفت و آمد دارند. 
پاکزاد می گويد طرح های تشويق کننده بيشتر در 
قانونمدار کردن رانندگان موتور و رانندگی ايمن 
و غيرمزاحم آنها تأثير دارند تا جريمه و توقيف 
موتور: «به همين دليــل در راهنمايی و 
موتورسيکلت  توقيف  ديگر  رانندگی 
اجرا نمی شود. موتورسوار متخلف را 
متوقف می کنيــم و اجازه داريم به 
مدت يک دقيقه تا ۱۲ ساعت آنها 
را به عنوان هميار در کنارمان داشته 
باشيم. اين کار که به عنوان موتوريار 
پليس شناخته می شود، بسيار مؤثر 

بوده است.»

«كمپين موتورسوار خوب» 
در منطقه 7 به كجا رسيد؟ 

ايمن بران
«امير مزينى»، كارمند: جايزه بگير

طرح ادامه دار باشد
به نظر مــن چنين طرح هايی 
می توانند بســيار مؤثر باشند 
به شــرط اينکه تداوم داشته 
باشــند. طرح های زيادی اجرا 
رها  نيمــه کاره  که  شــده اند 
شــده اند و به هميــن دليل 
نداشــته اند.  پی  در  نتيجه ای 
معتقــدم اين طــرح هم بايد 
ادامه دار باشد، ضمن اينکه به 

شکل جدی تری دنبال شود. 

«مينا حجتى»، كارمند: 
تخلفات 

موتورسواران به 
ديگران هم آسيب 

مى رساند
تخلفات  از  بخشــی  آســيب 
موتورسواران به خود آنها وارد 
می شود و ســالمت و امنيت 
خودشان را به خطر می اندازد 
که در اين طرح در نظر گرفته 
شده اند. اما بســياری ديگر از 
تخلفــات آنها بــرای ديگران 
و به خصــوص عابــران پياده 
خطرساز اســت و دست کم از 
نظر روانی به ديگران آســيب 
می رساند. بارها اتفاق افتاده که 
در حين راه رفتن در پياده رو، 
موتورســيکلت با ســرعت از 
و  اســت  کنارم عبــور کرده 
نزديــک بوده بــا آن تصادف 
کنم. اميــدوارم اين رفتارهای 
بد موتورســيکلت رانان هم در 
اين طرح در نظر گرفته شود 
و درباره آنها هم آموزش داده 

شود. 

«على سامان بيگى»، 
موتورسوار: 

 براى رفتار خوب 
موتورسوار پاداش 

دهند
اين کــه به جــای طرح های 
طرح هايی  جريمه،  و  تنبيهی 
پياده شود که برای رفتار خوب 
موتورسوار به او پاداش دهند و 
اگر هم تخلفی می کند به جای 
جريمه به او آموزش دهند، به 
نظرم خيلی مؤثرتر است. پيش 
از اين بابت هر تخلف موتور را 
توقيف می کردند و موتورسوار 
پرداخــت جريمه  بــر  عالوه 
بايد کلــی دوندگی می کرد تا 
موتــورش را آزاد کند. اما اين 
طرح ها به او آموزش می دهند 
که رعايت قوانين و استفاده از 
کاله ايمنی برای ســالمتی او 
مهم است و بايد آن را رعايت 

کنند. 

شهروندان 
چه مى گويند؟ 

امــا يکی از پايه های اين طرح و کمپين، پليس راهور 
منطقه بوده اســت. «علی پاکزاد»، رئيس پليس راهور 
منطقه، می گويد اين طرح با همکاری پليس راهنمايی 
و رانندگی و شهرداری برای کاهش تصادفات اجرا شد 

او می گويد در منطقه 
خيابان مطهری و خيابان سهروردی بيشترين مسيرهای 
هستند که موتورسواران در آن رفت و آمد دارند. 
پاکزاد می گويد طرح های تشويق کننده بيشتر در 
قانونمدار کردن رانندگان موتور و رانندگی ايمن 
و غيرمزاحم آنها تأثير دارند تا جريمه و توقيف 
موتور: «به همين دليــل در راهنمايی و 
موتورسيکلت  توقيف  ديگر  رانندگی 

بوده است.»

 آنها همه جا هســتند. در خيابان  طوری می رانند 
و می تازند که  گويی هيچ قانونی شــامل حالشــان 
نمی شود و هيچ خطری هم نه آنها را تهديد می کنند 
و نه ديگــران را. در پياده رو همچنــان عرصه را به 
دست می گيرند که عابرپياده جز به گوشه ای و کنار 
ديواری راهی نمی برد. اعتراضی هم اگر باشــد، به 
نتيجه نمی رسد. موتورسواران حتی به خودشان هم 
فکر نمی کنند، آنقدر بی پــروا می رانند که تضمينی 
برای سالمت رسيدنشان نيســت. حاال مدتی است 
شهرداری و پليس تهران کمپين «موتورسوار خوب» 
را راه اندازی کرده تا شــايد راهی باشد برای آموزش 
موتورسواران و تشــويق آنها به رعايت مقرراتی که 

برای سالمت و رانندگی ايمن مهمند.

 در اين روزها که راه قطــع زنجيره انتقال 
بيماری «کوويد ـ ۱۹» خانه نشــينی و رعايت 
فاصله اجتماعی اســت، فرصتی فراهم شده 
تا در کنــار اعضای خانواده بــر يادگيری و 
آموزش های شــهروندی که از ســوی برخی 
نهادهای مرتبط در قالــب دوره هايی متنوع 
ارائه می شــود، بيش از پيش متمرکز شويم. 
دوره هايی که عالوه بر آموزش و غنی ســازی 
اوقات خانه نشــينی می توانــد باعث انتقال 
مفاهيم و نکاتی ارزشــمند، مانند ايجاد حس 
تعلق خاطر محلــی ميان اهالی، حفظ نظافت 
شهری و منابع محيط زيست باشد. ماجراهايی 
با اورژانس برای  مثل تماس کودک اسفراينی 
نجات جان مادرش هم يکی از مواردی است که 
قبيل  اين  از دستاوردهای گران بهای  می توان 

آموزش های همگانی برشمرد. 
 بــا همين انگيــزه، مديريت و شــوراياری 
محلــه هفت چنار، با همکاری دفتر توســعه 
محلی ناحيه يک، در ايــن روزهای کرونايی 
با  را  شــهروندی  چهره به چهره  آموزش های 
رعايت پروتکل  های بهداشتی برگزار می کند. 
اين آموزش ها در قالب طرح ارتقای بهداشت 
محلــه هفت چنار، به صورت آزمايشــی، در 
اجرا  «گرشاسبی »  و  «پورســان»  کوچه های 
می شود. در اين گزارش با تعدادی از مسئوالن 

طرح و شهروندان گفت وگو کرديم.

شقايق عرفى نژاد

بهاره خسروى

کوچه پورســان، محله هفت چنار، ساعت۱۱ 
صبــح. تيم آموزش شــهروندی ســرای محله و 
اعضای دفتر توســعه محلی ناحيه يک، با رعايت 
فاصله های اجتماعی، مشــغول صحبت با اهالی 
و فرزندان آنها هســتند. موضوع بحث مربوط به 
بچه هاست. کارشــناس خانه ايمنی و دوام برای 
بچه ها درباره اهميت تماس با شــماره تلفن های 
ســه رقمی مهم، مانند با آتش نشانی و اورژانس، 
در مواقع بحرانی می گويد. قرار اســت در پايان، 
بعد از صحبت های کارشناس، بچه ها از همه آنچه 
آموخته اند يک نقاشی زيبا بکشند و به قيد قرعه 
به بهترين نقاشی يک جايزه نفيس هديه شود. به 
همين دليل، همه بچه ها با دقت به صحبت های 
کارشــناس گوش می دهند تا طرحی را بر اساس 
دريافت های ذهنی شــان روی کاغــذ به تصوير 

بکشند. 

آموزش همگانى براى اهل خانواده 
به دومين بهار کرونايی رســيديم و بيشــتر 
شهروندان در خانه نشينی اجباری به سر می برند. 
سرگرم شــدن با برنامه های مجازی، به ويژه برای 
گروه ســنی کودکان، کار چندان ساده ای نيست. 

بســياری از خانواده ها بــه دنبال راهی 
برای اســتفاده حداکثری از اين مجال 
بــرای اهل خانه هســتند تــا کمی از 
رخوت و سســتی حاصل از اين انزوای 
اجبــاری که با هوای بهــار هم عجين 
شده کاسته شــود. بدون شک اجرای 
برنامه های متنوع آموزش شهروندی با 
ابتکار مديريت محله و شوراياری محله 
هفت چنار به تسهيل مشکالت برآمده از 

خانه نشينی کمک فراوانی می کند. 
«ســيده منصوره ميرزايی توکلی»، 
مدير محله هفت چنار، با اشــاره به اين 
نکته می گويــد: «با توجه به شــرايط 
فعاليت های  نيمه تعطيل شدن  و  کرونا 
ســرای محله ها و مدارس، آموزش های 
در فضای مجازی جايگزين  شهروندی 
برنامه های متداول ســابق شــد. شيوع 
کرونــا ضربه ای بود تا درباره برنامه های 
آموزشــی بــا مطالعــه و فکر بيشــتر 
برنامه ريــزی و ســعی کنيــم مباحث 

آموزشــی به نحوی باشد که همه اعضای خانواده 
بتوانند از آن بهره مند شــوند. امــا بعد از مدتی 
خانه نشــينی، بر اساس بازخوردهايی که از اهالی 
داشــتيم به اين نتيجه رســيديم که برای ايجاد 
انگيــزه و رغبت ميان اهالــی و همچنين فراهم 
کردن فضای شــاد و بانشــاط ميان خانواده ها، 
برنامه های آموزش شــهروندی و آگاه سازی آنها 
به صــورت چهره به چهره با رعايــت پروتکل های 
بهداشتی باشد. در واقع، با اين کار قدمی هر چند 
ناچيــز برای مهيا کردن فرصت برابر آموزش های 
شــهروندی برداشته شده اســت. از طرفی، اين 
آموزش ها می توانند به گونه ای تأثيرگذار باشــند 
که باعــث مصونيت کودکان در برابــر پاره ای از 
اتفاقات و حوادث شــوند. به عبارت ديگر، وقتی 
پدر و مادر در محل کارشــان هســتند، با اتکا و 
اعتماد به اين آموزش ها، از اينکه بچه ها در خانه 
به کاری بی خطر و آموزشــی مشــغول هستند، 
خيالشــان جمع خواهد بود. در واقع، بچه ها و در 
مجموع همه اهالی و کسانی که در اين کارگاه ها 
شرکت می کنند با مهارت هايی فردی و اجتماعی 
آشنا می شوند که در متن زندگی کمک رسانشان 

خواهد بود.»

آشنايى با مهارت امدادرسانى 
«يکی از موضوعاتی که اين روزها در رسانه ها 
حسابی ســر و صدا کرد، ماجرای تماس کودک 
اسفراينی با اورژانس برای نجات جان مادرش بود. 
همين واقعيت نشــان می دهد که فرهنگسازی و 
کسب مهارت برای حفظ خونسردی در 
مواقع بحرانی بايد از دوران کودکی آغاز 

شود.»
«ليال خدابخش»، مسئول خانه ايمنی 
دوام سرای محله هفت چنار، با بيان اين 
مطلب می گويد: «اين روزها اغلب مادرها 
شــاغلند و بچه ها به نوعی در خانه تنها. 
امــکان حضور فيزيکــی در کالس های 
آموزشــی و مهدکودک ها هــم فراهم 
نيست. بسياری از کودکان در کنار خواهر 
يا بــرادر بزرگ تر خود در خانه می مانند 
و امکان وقوع اتفاقات غيرمترقبه زيادی 
در اين شرايط ســخت وجود دارد. اگر 
بچه ها بدانند کــه در مواقع بحرانی چه 
رفتاری از خود نشان دهند، اين ويژگی 
برای پدر و مادرهــا امنيت روانی ايجاد 
می کند. آنها با خود می گويند اگر بچه ها 
در خانه هستند، با اصول کمک های اوليه 
و ايمنی آشنا هستند و برای محافظت از 

خود مهارت دارند.»

آموزش فرهنگ آپارتمان نشينى 
يکی از مهم ترين نيازهای زندگی شهروندی، 
آشــنايی با فرهنــگ آپارتمان نشــينی و رفتار 
مناسب با همسايه اســت. آموزشی با اين محتوا 
يکی ديگر از برنامه هــای حضوری چهره به چهره 
آموزش شهروندی برای اهالی کوچه های پورسان 

و گرشاسبی است. 
«حانيــه ميرزايــی»، مســئول آموزش های 
شــهروندی ســرای محله هفت چنار در اين باره 
می گويد: «ريشه بسياری از اختالفات و مشکالت 
بين همســايگان يــک آپارتمان بــه اختالل در 
پرداخت بســياری از هزينه های مشترک، مانند 
پرداخت هزينه هــای مربوط به مصرف آب، برق، 
گاز مشترک و رعايت بهداشت و نظافت راه پله  ها 
و بی اعتنايی به حريم همسايه هاست که جملگی 
از ناآگاه بودن از قوانين آپارتمان نشــينی اســت. 
ســعی داريم با آموزش های شهروندی و آشنايی 
شهروندان با حقوق و قوانين آپارتمان نشينی که 
اين روزها به ســرعت در حال توسعه و گسترش 
است، روحيه مشارکت طلبی و انگيزه فعاليت های 

اجتماعی در ميان شهروندان زنده شود.»

اجراى طرح ارتقاى بهداشت و آموزش هاى شهروندى 
به اهالى محله هفت چنار 

حال خوب، همسايه خوب
آموزش تفكيك زباله 

از مبدأ
توليــد زباله و رها کردن آن در کوچه و خيابان از 
مشکالت دردسرساز زندگی شهروندی است، به ويژه 
که در چند وقت اخير و با توجه به شــيوع بيماری 
«کوويد ـ ۱۹» حساسيت شــهروندان به تبع ميزان 
توليد زباله ها افزايش پيدا کرده است. آموزش تفکيک 
زبالــه از مبدأ برای ارتقای ســطح بهداشــت محله 
هفت چنار يکی ديگر از موارد آموزش های شهروندی 
است که مدير پروژه ارتقای بهداشت از دفتر توسعه 
محلی ناحيه يک درباره اين برنامه توضيح می دهد: 
«تقريبًا از اســفند سال گذشــته بود که اين طرح و 
کار جمع آوری اطالعات آن در محله هفت چنار روی 
کاغذ آمد و با نيازســنجی و برگزاری جلسات فراوان 
و کارگاه های آموزشی مشکالت فرهنگی، بهداشتی 
و نيازهای اهالی برای مشــارکت در تفکيک زباله از 

مبدأ شناسايی شد.»
به گفته «راحله ابراهيم نيا»، از ابتدای سال جاری 
اجرای برنامه های مشــترک آموزش شــهروندی با 
مديريت محله هفت چنار در ۲ کوچه «پورســان» و 
«گرشاسبی » به صورت آزمايشی شروع شده تا زنگ 
آغاز اجرای طرح ارتقای بهداشــت در اين محله به 

صدا درآمده باشد.

مسئوليت پذيرى براى 
حفظ محيط زيست

بهتريــن انگيزه برای حفظ محيط زيســت ايجاد 
حس مسئوليت پذيری ميان شهروندان است. اينکه 
شــهروندان بدانند اگر زباله ای را سر وقت در مخازن 
زباله قــرار می دهند يا زباله های خشــک و تر را از 
يکديگر جدا می کنند، با اين کار به حفظ ســالمت 

خودشان ياری رسانده اند. 
«پرناز حفظی»، تسهيلگر اجتماعی دفتر توسعه 
محلی ناحيه يک، با بيان اين مطلب می گويد: «هدف 
ما از اجرای اين طرح  ترويج حس مســئوليت پذيری 
در خصوص حفظ محيط زيســت ميان شــهروندان 
است. شــهروندان در اين کارگاه و بنا به برنامه های 
آموزشی در کنار اعضای خانواده خود ياد می گيرند 
برای حفظ کره زمين و منابعش مسئولند، چراکه اين 
زمين برای آيندگان که فرزندان آنها هستند، بايد به 

سالمت حفظ شود.» 

قرار دادن زباله ها 
در مخازن 

يکی از دستاوردهای ارزشمند اين 
دوره های آموزش شهروندی در ميان 
اهالی، توجه آنها به قرار دادن زباله ها 

در مخازن رأس ساعت مقرر است. 
«ســکينه کهندانــی»، از اهالی 
کوچه گرشاسبی، با بيان اين مطلب 
می گويد: «بيش از ۳۰ سال است که 
در محله هفت چنار و همين کوچه ساکن هستم. تا 
قبل از برپايی کالس های آموزش شهروندی، وضعيت 
نظافت کوچه تعريفی نداشــت. اکثراً بی نظمی ديده 
می شــد و کوچه و دور و اطراف مخازن زباله کثيف 
بود. اما مدتی اســت که همه اهالی به حفظ نظافت 
کوچه حساس شده اند، به نحوی که خارج از ساعت 
مقرر کســی زباله هايش را ســر کوچه يــا دور و بر 
مخازن رها نمی کند و اگر هم کسی چنين کاری کند 
به او تذکر می دهيم. اين روند اگر برای هميشه ميان 
اهالی حفظ شــود به نتايج خوب و ارزشــمندی در 
درازمدت می رســيم که تبعات مثبت آن قبل از هر 

چيز در زندگی خودمان منعکس می شود.»

ليال خدابخش
مسئول خانه ايمنى 

دوام سراى محله 
هفت چنار

سيده منصوره 
ميرزايى توكلى

مدير محله هفت چنار
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سال ۱۳۹۰ مجموعه فرهنگی، هنری و اجتماعی 
بصيــر به همت يک عــده جوان، در واقع دوســت 
قديمــی، در محله امام خمينی(ره) راه اندازی شــد. 
البته فعاليت های فرهنگی و تربيتی اين تيم سابقه ای 
۲۲ساله دارد که به مرور زمان با تکميل شدن ايده ها 
و همراهی اعضا، اين فعاليت شکل رسمی تری به خود 
گرفت و مجموعه به ثبت رسمی رسيد. حجت االسالم 
«محمد ناصری» با اشــاره به اين موضوع می گويد: 
«سال های زيادی در حوزه تربيتی و فرهنگی فعاليت 
می کرديم. اين موضوع هميشه برای ما يک دغدغه 
ذهنی بود تا آموزش های ما در قالب يک بسته اثرگذار 
آموزشی به مخاطبان ارائه شود. در واقع، می خواستيم 
کارمــان يک خروجی قابل قبول و اثربخش داشــته 
باشد. برای رسيدن به نخبه پروری، سال های زيادی 
کارهای مطالعاتی انجام داديم؛ مطالعات روی سبک 
آموزش و طرح های موفق ايرانی و خارجی. ماحصل 
مطالعات اعضا اين شد که همه اطالعات و آموخته ها 
را به نحوی متناســب با فرهنگ ايرانی ـ اســالمی 
تطبيق دهيم تا نســلی پويا و سودمند برای جامعه 

تربيت شود.»

استعداديابى از پايه 
اســتعداد يابی و آموزش های تخصصی بر اساس 
توانايی های فردی افراد مجموعه فرهنگی، هنری و 

بخش ديگر هزينه ها هم بــا راه اندازی کارگروه های 
اقتصــادی مانند پرورش دام، راه اندازی فروشــگاه و 

سرمايه گذاری در بازار تأمين می شود. 

اجتماعی بصير در ۲ بخش مجزای خواهران و برادران 
به رايگان انجام می شود. اغلب هزينه های کالس ها و 
دوره های آموزشی از سوی خّيران پرداخت می شود. 

ناصری با بيان اين مطلب ادامه می دهد: «کشف 
استعداد و کمک برای پرورش آن در عرصه بزرگ تر 
و جايی که فرد بتواند توانايی هايش را به بهترين نحو 
ارائه دهد، برای ما بسيار مهم بود. برای مثال، فردی 
توانايی مديريت دارد و می تواند مدير خوبی باشــد 
يا يک نفر اســتعداد هنری دارد و می تواند هنرمند 
خوب يا ورزشکار خوب شود. همه اين افراد شناسايی 
می شوند و در مجموعه ای متناسب با برنامه تربيتی و 

عقيدتی اسالمی، از پايه آموزش می بينند.»
به گفتــه مدير کانون، بچه ها بعد از چند ســال 
آموزش از مجموعه جدا می شــوند تا خودشان  بانی 
شکل گيری و راه اندازی مجموعه مردم نهاد بزرگ تری 
با رويکرد نخبه پروری و پرورش نســلی تحت تعاليم 

اسالمیـ  ايرانی باشند. 

فعاليت هاى رسانه اى 
فعاليت هــای مجموعــه بصير به مــروز زمان با 
توســعه برنامه ها و افزايش تعداد اعضا و کار گروه ها 
توســعه پيدا کرد. امروز اين مجموعه با ۱۴ کارگروه 
تبديل به يک مرکز آموزشــی پر و پيمان برای همه 
اعضای خانواده و متناســب با هر گروه سنی است. 
يکــی از کارگروه های مجموعه بصيــر فعاليت های 
رســانه ای است که مؤسس آن با اشاره به عملکرد و 
کار مجموعه درباره اش توضيح می دهد: «در مجموعه 
رســانه ای بصير اســتوديويی داريم که برنامه های 
مختلف گفت وگو محور اسالمی در آن تهيه منتشر 
می شود. اين برنامه ها شــامل سخنرانی، موسيقی، 
تئاتر، اجرای ســرود، مديحه سرايی، مداحی، پخش 
آيتم های طنز و کليپ های آموزشی است. همچنين 

نگاهى به 10 سال فعاليت هاى يك مجموعه فرهنگى و هنرى 
در محله امام خمينى(ره) 

نخبـه پـرورى 
به شيوه بصيـر

مجموعه ۳ سايت دارد که مهم ترينشان 
سايت رسانه بصير است.»

بخش ديگر فعاليت های اين مجموعه 
را می توان در قالب چاپ و انتشار بيش از 
۱۴ جلد کتاب و انجام کارهای پژوهشی 
و تحقيقــی دانســت. حجت االســالم 
محمد ناصری با اشــاره به اين موضوع 
می گويد: «حاصل فعاليت های فرهنگی 
و آموزشــی در ايــن مجموعه ۱۴ جلد 
کتاب منتشرشده و چندين جلد کتاب 
در دست تحقيق و ويرايش برای دريافت 
مجوز است. از جمله اين کتاب ها می توان 
به شيوه زندگی، النصايح، نار و الجنته و 
موسيقی، زندگی شيرين اسالمی، آيات 
ماندگار، رهاورد کتاب شعر دلگويه های 

ناصری و... اشاره کرد.»

باشگاه خانوادگى 
حضور نوجوانان در مجموعه و شرکت در برنامه های 
تفريحی و اردويی که برای آنها تدارک ديده شــده، 

فرصت خوبی است تا خانواده هايشان هم 
در کنار آنها حاضر باشــند. به اين ترتيب، 
بزرگ ترهــا هــم از نزديــک بــا رونــد 
برنامه های فرهنگی و آموزشــی مجموعه 
آشنا می شــوند. همين ايده بود که بهانه 
راه اندازی باشــگاه خانوادگی برای اهالی 
و عالقه مندان شــد: «با حضور خانواده ها 
ســعی کرديم آموزش ها شامل همه افراد 
باشــد و فقط به يک قشر خاص محدود 

بيفتنــد. مرکز نيکوکاری بصير در ســال 
۱۳۹۶ تحــت نظارت کميته امــداد امام 
خمينی(ره) منطقه ۱۰ رسمًا فعاليت هايش 
را آغاز می کند. «محمد ناصــری» درباره 
فعاليت اين مرکز می گويد: «روزهای نخست 
که تصميم به راه اندازی اين مرکز گرفتيم 
کار با حمايت ۷  ـ ۸ خانوار شــروع شــد و 
بالطبع کمک ها هم در حد بضاعت اوليه بود. 

اما به  مرور زمان کار گسترده تر شد و فعاليت های مرکز 
هم بيشتر. امروز به همت خّيران و افراد پای  کار، بيش 
از ۱۵ هزار بسته مواد غذايی در سراسر کشور، به ويژه 

مناطق محروم، توزيع می شود.»
به گفته او، در ميان نيازمندان منطقه ۱۰، ماهانه 
به صورت مســتمر و به طور ميانگين ۱۱۰ خانواده را 
تحت پوشــش داريم که در ميان آنها اقالم غذايی و 
بسته های حمايتی توزيع می شود. او اضافه می کند: 
«ســاالنه بيش از ۴ هزار بســته غذايــی هم ميان 

نيازمندان کل کشور توزيع می کنيم.»
 همچنين راه اندازی گروه جهادی برای آبادسازی 
روستاهای محروم، کمک در حوزه درمان، معرفی به 
کار برای ۳۰ تا ۴۰ نفر و کارآفرينی از ديگر خدمات 

مرکز نيکوکاری بصير است. 

فعاليت هاى بين المللى 
چند سال است آوازه برنامه های فرهنگی و هنری 
مجموعه بصير فراتر از مرزهای کشــور رفته است و 
در بسياری از جشــنواره و برنامه های اين مجموعه، 
مهمان خارجی حضور دارند. مؤسس و مدير کانون 
فرهنگی در اين باره می گويد: «چند ســال است که 

در اجرای برنامه ها در حوزه     ترويج و تبليغ 
با کشورها اسالمی مانند ميانمار، گينه و 
آفريقا و... همکاری  و تبادل فکری و تربيت 

مربی داريم.»

آشنايى از طريق تبليغات ميدانى 
«حســن محمدی»، از اعضای رسانه 
بصيــر، ســال ۱۳۹۵ از طريــق بنرها و 
تبليغــات ميدانی با فعاليت های مجموعه 

نباشد. يک کارگاه آموزشی با عنوان «دارالعلم اسالمی 
بصير» را برای اســتفاده خانواده ها طراحی کرديم و 
در دل هيأت معصومــه(س)، ويژه بانوان و دختران، 
مهديه حضرت يوســف زهرا راه اندازی شــد. تا قبل 
از کرونا، در قالب همين طرح، جشــنواره 
«بانوی آفتــاب» ويژه بانوان و گردهمايی 
بين المللــی «امام رضا» را ويــژه برادران 

برگزار می کرديم.»

مركز نيكو كارى 
حمايت از نيازمندان و خانواده هايی که 
بضاعت مالی چندانی ندارند باعث شــد، تا 
اعضا به فکر راه اندازی يک مرکز نيکوکاری 

فرهنگی، هنری و اجتماعی بصير آشنا 
می شــود. او درباره آموزش هايی که در 
اين مجموعه ديده است، توضيح می دهد: 
«در ابتدای ورودم بــه اين مجموعه در 
کالس های آموزشــی دينــی و اخالقی 
شــرکت کردم. بعد از مدتی با توجه به 
عالقه و استعدادی که در حوزه رسانه و 
تصوير داشتم و توجه آقای ناصری، مدير 
مجموعه، وارد بخش رسانه ها شدم و در 
اين بخش هم دوره های آموزش تکميلی 
فتوشاپ، آشنايی با نرم افزار های مختلف 
تدوين و توليد فيلم، تصوير و صدابرداری 
را به صــورت حرفه ای گذرانــدم. بعد از 
آموزش هم نوبت توليد کار و فعاليت در 
بخش توليد محتوا بود. چيزی در حدود 
۲۰۰ کليــپ برای بخش هــای مختلف 
در اين مجموعه همراه ســاير دوســتان 
توليد کرديم. در حوزه فيلم و برنامه های 
محتوايی، چه در فضای مجازی و چه در 
صدا و ســيما، فعال بوديم. در برنامه های 
مختلف تلويزيونی، ماننــد برنامه «مثل 
مادر»، «مهمان کريم»، و نيز در شــبکه 

قرآن شرکت داشتيم.»

حركت در مسير نخبه پرورى 
«سيد مهدی سيدبابايی»، معاون اجرايی مجتمع 
فرهنگی، هنری، اجتماعی بصير، گام گذاشــتن در 
مسير کشف استعداد های تازه و فراهم کردن فرصت 
برابر آمــوزش را از مهم ترين ويژگی های عملکرد اين 
مجموعه می داند و می گويد: «سال های زيادی است که 
با حاج آقا ناصری، عالوه بر همکاری، دوست هستيم 
و مهم ترين دغدغه ما در اين مجموعه پرورش نسلی 
نخبه با تربيت ايرانی – اسالمی است. در واقع، هدف ما 
در کالس های آموزشی و بحث های اعتقادی شناسايی 
مسير درست زندگی اســت. وقتی در زمينه تربيتی 
بتوانيم اثرگذار باشيم، بالطبع در مسير نخبه پروری هم 

می توانيم گام های مفيد و مثبت برداريم.»

شناسايى نيازمندان 
«حميدرضا نظيری»، از مجريان توانای برنامه های 
مجموعه فرهنگی، هنری، اجتماعی بصير و از فعاالن 
شناســايی نيازمندان برای کمــک و حمايت از آنها، 
۱۴ سال اســت که در اين مجموعه همکاری دارد. او 
می گويد: «اين روزها فعاليت ها و حمايت های مجموعه 
بصير پا را فراتر از شــهر تهران گذاشته است. وقتی با 
فعاليت های مجموعه و حاج آقا ناصری آشنا 
شدم پيشــنهاد دادم تا در حوزه شناسايی 
نيازمندان فعال باشم. آقای ناصری اعتماد 
کردند و ايــن مســئوليت را برعهده من 
گذاشتند و توفيق خدمتگزاری در اين مسير 
نصيبم شــد. در اين مدت، حدود ۱۵ هزار 
بسته حمايتی ميان خانواده های بی بضاعت 
آبرومند توزيع کرده ايــم. اميدوارم که اين 
توفيق خدمت رسانی هميشه نصيبم باشد.»

پيامبر(ص) فرموده انــد: به فرزندان خود احترام 
بگذاريد و آنها را نيکو تربيت کنيد. (ميزان الحکمه، 
ح۲۲۴۷۴) از اين سخن چنين برمی آيد که تربيت، 
جايگاه بســيار ويژه ای در تکامل شخصيت انسان 
دارد و غفلــت از آن نه تنها به فرد، بلکه به خانواده 
و جامعه نيز آسيب می رساند. به همين دليل، هدف 
نهايی برای رسالت پيامبران تزکيه و تربيت انسان ها 
و رساندن آنها به درجات عالی و مقام خليفه اللهی در 
روی زمين معرفی شده است. خداوند متعال نيز خود 
باالترين تربيت کننده اســت، همين آيه «الحمدهللا 
رب العالمين» که در سوره حمد می خوانيم، يعنی همه 
هستی تحت تربيت خداوند يکتاست و ما می گوييم: 

خدايا تو را شکر می کنم که مربی من هستی. 

تربيت به معنــای پــرورش دادن و به فعليت 
درآوردن استعدادهای درونی يک شخص بيان شده 
اســت که به طور بالقوه در او وجود دارد. اين تربيت 
ممکن است ابتدا توســط خانواده و در ادامه توسط 
جامعه صورت پذيرد و حتی گاهی بهتر است از سوی 
خود فرد مورد توجه قرار گيرد. اگر انســان دانش 
زيادی داشته باشد يا اينکه دارای حسن ظاهر باشد 
يا اگر کســی بتواند وارد عرصه های مهم اجتماعی 
اقتصادی و... شود، ولی عاری از تربيت صحيح باشد، 
همه اين محاسن به انحراف و انحطاط کشيده خواهد 
شد و مفيد نخواهد بود. حال بايد ديد که کدام مسير 
و مکتب قادر به تربيت يک انسان سعادتمند و کامل 

است؟ 

 اين مکتب اسالم اســت که راهکارهای بسيار 
مفيد و کارآمــدی در منابــع آن از جمله قرآن و 
روايات معصومين(ع) برای تربيت صحيح و رساندن 
انسان به ســعادت يافت می شود. همچنين توجه به 
فرهنگ ايرانی و آداب و رسوم صحيح ايرانی بسيار 
حائز اهميت اســت، چون انسان اگر در چهارچوب 
هنجارهای اسالمی  ـ ايرانی حرکت کند، می تواند در 

ابعاد مختلف به موفقيت و سعادت برسد. 
يک مربی بايد سعی کند تا بهترين مسير و بهترين 
منابع را برای پرورش تربيت شونده به کار گيرد و در 
اين راه از خداونــد متعال و ائمه معصومين(ع) مدد 
جويد و همچنين از مشــورت با انسان های با ايمان، 

عالم، باتجربه و مطمئن در اين زمينه غافل نشود. 

«محدثه حقی»
کارشناس روان شناسی و 
طلبه سطح ۲ حوزه علميه

جايگاه ويژه  تربيت 
در تكامل شخصيت 
انسان 

در رابطه با اهميت نخبه پــروری می توان گفت که 
طبــق فرمايش مقام معظم رهبــری، «راه برافراختن 
پرچم تمّدن نوين اســالمی، تربيت نسلی است با يک 
خصوصياتی که آن خصوصيات اينها است؛ يک نسلی 
بايد به وجود بيايد شجاع، باسواد، متدين، دارای ابتکار، 
پيش گام، خودباور، غيور؛  البّته خوشبختانه ما امروز در 
نسل جوان و نوجوان، بســياری از اين خصوصيات را 
داريم، اّما اين بايستی گسترش پيدا کند چنين نسلی 
الزم داريم. اين ارزش اســت که به دنبال نخبه بودن، 
نخبه پروری بيايد. نخبگان عزيز ما در هر رشــته ای بر 

پروراندن همت بگمارند.»
کانون نخبه پــروری بصير هم يکــی از برنامه ها و 
طرح هايی است که زير نظر کانون ليان فرهنگ گستر 

بصير در ۲ واحد خواهران و برادران در حال فعاليت است. 
به عبارت ديگر، در ۲ بخش دختران و پسران، به صورت 
کامًال مجزا و طبق روش های تعريف شده شورای فرهنگی 
کانون، ۵۰ دانش آموز دختر و پسر، بين ۹ تا ۱۳ سال، با 
عنوان دانش آموز، اين برنامه را آغاز می کنند و در يک 
فرايند آموزشی ۳ســاله، از ۱۳ تا ۱۶سالگی، با عنوان 
دانش طلب، در دوره ۳ساله آموزشی دوم قرار می گيرند 
و بعد از آن به دوره ۲ساله تربيت مربی که از ۱۶ سالگی 

تا ۱۸ سالگی است، مشغول می شوند. 
با توجه به اهميت موضوع، اين کانون در نظر دارد يک 
نوجوان پس از گذراندن تمامی مراحل ذکرشده، بتواند 
به عنوان يک فرد بامهارت و باتجربه و تحصيل کرده و 
در عين حال انقالبی و متبحر و مســلط به امور، وارد 

عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سياسی، تربيتی 
و... شود و خود او نيز، به عنوان يک فرد نخبه، در عرصه 

فعاليت خود شاگردانی را بپروراند. 
هدف از برگزاری اين کالس ها، آشنايی هرچه بيشتر 
قشر نوجوان با آموزش های قرآن کريم و تعاليم اسالمی 
در زمينه های (اخالق و عقايد و احکام اسالمی) است که 
در کنار اين نوع آموزش دينی، مهارت های بسياری در 
 ICDL)زمينه های هنری (خطاطی و آشپزی و...)، فنی
و وبالگ نويسی و راه اندازی سايت و...)، علمی(شرکت 
در المپيادهای علمی و کسب مهارت های مقاله نويسی 
و...) کسب کند. در کنار اين فعاليت ها، برای نوجوانان 
اردوهای مختلف و سير مطالعاتی در زمينه های متفاوت 

و بسيار حساب شده در نظر گرفته شده است. 

«شيوا اميرشادبر»، طلبه 
سطح ۲ حوزه علميه 
اهتزاز پرچم 
تمدن اسالمى با 
نخبه پرورى

محمد ناصرى
موسس مجموعه 

فرهنگى بصير

حسن محمدى
از اعضاى رسانه بصير

حميدرضا نظيرى
از مجريان برنامه هاى 

مجموعه بصير

 همه چيز از ســکوی کنار خيابان شروع شــد. چند جوان با کلی ايده بکر دور هم جمع شدند 
تا طرح ها و پيشنهادهای بکرشان را يک کاســه کنند و برای پيشرفت و     آبادانی کشور به سهم 
خودشان گام بردارند. روزهای نخست امکانات چندانی نداشتند و مجبور بودند جلسات کوچک و 
مختصرشان را هر جا که امکان داشت برگزار کنند. مهم ترين ايده جمع، کشف استعداد های نسل 
جوان با کمترين هزينه، کمک و حمايت از اقشار و خانواده های کم برخوردار، اما آبرومند و تربيت 
نسلی با نگاه اسالمی و ايرانی بود. اين ايده ۱۰ سال زمان برد تا در قالب مجموعه فرهنگی و هنری 
بصير در محله امام خمينی(ره) با ۷۰۰ هزار مخاطب از اقصی نقاط کشور و فعاليت های بين المللی 
متبلور شود. اگر کنجکاويد چند و چون اين ماجرا را دنبال کنيد و بفهميد قضيه از چه قرار است، 
در اين گزارش با ما همراه باشيد. سری به مجموعه فرهنگی و هنری بصير زديم و با حجت االسالم 

«محمد ناصری»، مؤسس و مدير کانون و مجتمع 
فرهنگی  ـ آموزشــی  ـ اجتماعی بصير، درباره 

فعاليت اين مجموعه گفت وگو کرديم. 

بهاره خسروى
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ويژگى هاى 
صحنه فرهنگ

تاالر فرهنگ دارای صحنه يک سويه است که مخاطب در برابر 
آن می نشيند. رضا موسوی می گويد: «شايد بتوان گفت که اين صحنه 

يک ايراد دارد و آن ارتفاع زيادش نســبت به محل قرارگيری تماشــاچيان 
اســت. هرچند اين اتفاق باعث شده از شيبی که محل تماشاچيان بايد داشته 

باشد، پرهيز شــود. در ضمن از گوشه ها با يک زاويه به محل تماشاچيان وصل 
می شــود که نگاه ها را به مرکز صحنه هدايت می کند.» او درباره امکانات صحنه 
اين تاالر می گويد: «صحنه امکانات چندانی ندارد. يعنی ماشينری در آن وجود 
ندارد، از فالی بار های متحرک در آن خبری نيست، نور های آنچنانی هم وجود 

ندارد چون اليت باکس تعبيه نشده است. ولی برای دوره خودش سالن 
خوبی بوده و االن هم اگر گروه ها امکانات الزم را خودشان تأمين 

کنند، سالن خوبی است و آکوستيک استانداردی دارد.»

اســت. هرچند اين اتفاق باعث شده از شيبی که محل تماشاچيان بايد داشته 
باشد، پرهيز شــود. در ضمن از گوشه ها با يک زاويه به محل تماشاچيان وصل 
می شــود که نگاه ها را به مرکز صحنه هدايت می کند.» او درباره امکانات صحنه 
اين تاالر می گويد: «صحنه امکانات چندانی ندارد. يعنی ماشينری در آن وجود 
ندارد، از فالی بار های متحرک در آن خبری نيست، نور های آنچنانی هم وجود 

ندارد چون اليت باکس تعبيه نشده است. ولی برای دوره خودش سالن 
خوبی بوده و االن هم اگر گروه ها امکانات الزم را خودشان تأمين 

کنند، سالن خوبی است و آکوستيک استانداردی دارد.»

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدى تاش

بيش از نيم قرن از عمر 
تاالر فرهنگ مى گذرد

يادگار سرخ 
اوژن

ويژگى معمارى
او از ظرفيت سالن با ۵۰۰ صندلی می گويد و به دليل نزديکی 
فيزيکی تاالر وحدت و فرهنگ و نيز توالی زمانی شان معتقد است 
در ساخت آنها ايده مشترکی را در نظر گرفته اند. موسوی در تشريح 
معماری بنا از آجرهای قرمز نمای بيرونی می گويد و آن را با موزه 
ايران باســتان مقايســه می کند: «نزديک ترين اثر از نظر تزيينات 
به اين ســاختمان، موزه ايران باستان اســت که در نمای آن هم 
از آجرهای قرمز اســتفاده شده اســت. اصوًال استفاده از آجر قرمز 
در اين دوره روش جديدی اســت که بسيار هم پرطرفدار می شود. 
گدار هم در موزه ايران باستان از اين آجرها استفاده می کند. البته 
در تــاالر فرهنگ اين آجرها با بتون ترکيب شــده که به جذابيت 
آن اضافه کرده اســت. معماری اين تاالر در زمان خودش معماری 
شاخصی محســوب می شــده و اينکه در يک فضای مربع شکل 
چنين ســاختمانی ساخته شده به خودی خود جالب است.» او از 
قاب بندی های آجری، لبه پنجره ها و ايوان و پشتيبان را از عناصر 
جــذاب بنا می خواند و می گويد: «همچنيــن ترکيبی از آجرهای 
کوچک و ســيمان در بنا به چشــم می آيد که در توضيحش بايد 
بگويم اســتفاده از اين آجرهای کوچک در معماری بسيار مشکل 
است. به عبارت ديگر، همچو آجرچينی ای از مهم ترين شاخصه های 

اين ساختمان است که بايد توسط فرد ماهر انجام شود.»
 رضا موسوی در مقايسه کارهای آفتاندليانس با هم از سادگی 
آنها صحبت می کند: «آفتاندليانس و معماران هم دوره او از مکتب 
تغيير و مدرنيته در کارهايشان استفاده کرده اند. يعنی کارهايشان نه 
آنقدر مدرن است که غير قابل  فهم باشد و نه آنقدر کالسيک و شبيه 
بناهای پيش از خود هســتند که بگوييم  کاری انجام نشده است. 
کار ها ساده اند و تغيير بيشــتر در طراحی پالن اتفاق افتاده است 
تا اينکه مثل کارهای قبل 
قاجــار،  و دوره 

به خصوص در کاخ ها، تأکيد روی نماســازی و تزيينات وابسته به 
معماری باشد. بناهايی که آفتاندليانس می   سازد، چنين تزييناتی 
ندارند و بيشــتر تأکيد روی ســادگی بناهاســت و همه چيز در 
مينيمال ترين شکل اســت. در عين سادگی، اين بناها با تناسبات 
درســت تر در پالن ســاخته شــده اند. تاالر فرهنگ هم از همين 
ويژگی ها ســود می برد. وقتی به پالن بنا نــگاه می کنيم، متوجه 
می شويم که چقدر خوب روی آن کار شده است، هرچند جاهايی 
طوری طراحی شــده که انگار قرار بوده بعدها چيزی به آن اضافه 
شــود. چون در پالن چندان تقارنی وجود ندارد، معتقدم شــايد 
ايده هايی برای گسترش آن در آينده داشته اند که به دليل ساخته 

شدن تاالر وحدت اين اتفاق نمی افتد.» 

جانمايى
او می گويد که به علت تجمعی که در محدوده مرکزی تهران به 
وجود می آيد، بخشی از فضاهای بناهايی که در محوطه های بزرگ 
و حياط های وسيع ساخته شــده اند، به تدريج تبديل به فضاهای 
ديگر می شوند؛ مثل دبيرســتان البرز که بخشی از محوطه آن به 
دانشکده اميرکبير اضافه می شود. تاالر رودکی هم که در شمال تاالر 
فرهنگ ساخته می شود، جلو گسترش تاالر فرهنگ را می گيرد. در 
واقع هنرستان، تاالر فرهنگ و تاالر وحدت تقريبًا در يک دوره و با 
فواصل مختلف پشت سر هم ساخته شده و هرکدام از فضای بنای 

قبلی استفاده کرده اند. 
با ساخته شدن تاالر وحدت دليل فيزيکی گسترش تاالر فرهنگ 
از ميان می رود، چون تاالر وحدت جلو گسترش آن را گرفته است. 
ضمن اينکه دليل منطقی و کارکردی گســترش تاالر هم از بين 
می رود، چون وقتــی جايی مثل تاالر وحدت بــا ۷۰۰ صندلی و 
معماری و صحنه  منحصربه فردش وجود دارد، تاالر فرهنگ کم کم 
از کار افتاده می شود. قبل از ساخته شدن تاالر وحدت، موسيقی و 
تئاتر در تاالر فرهنگ اجرا می شود، اما با ساخته شدن تاالر وحدت 
تاالر فرهنگ به محل اجراهای درجه ۲ تبديل می شــود و بعد از 

انقالب هم کامًال تعطيل می شود. 
 با وجود تاالر فرهنگ، ســاخته شــدن تاالر وحدت درست در 
کنار آن جالب اســت. رضا موســوی می گويد: «در هر جای دنيا 
بافت مرکزی شــهرها محل مناسب تری برای گسترش فضاهای 
فرهنگی است. از اين گذشته با ساخته شدن تاالر وحدت، تاالر 

فرهنگ عمًال تبديل به فضايی برای آزمون و خطاهای تجربی 
می شود. ضمن اينکه تاالر فرهنگيان به هيچ عنوان سالن 

بليت بی خاصيتی نيســت و همين االن هم  قا
اجراهای جذاب را دارد.»

زمانی که تاالر فرهنگ ســاخته شــد، متعلق به وزارت فرهنگ و آموزش 
بود. سال ها بعد و با تفکيک ۲ وزارتخانه و تشکيل وزارت فرهنگ و وزارت 

آموزش و پرورش دعوا بر ســر مالکيت ســاختمان هم شروع شد که تا 
همين ۲ ســال پيش ادامه داشــت. بعد از انقالب، وزارت فرهنگ و 
ارشــاد ادعای مالکيت آن را داشت و از اين تاالر به عنوان يک تاالر 
فرهنگی نام می برد. از طــرف ديگر، وزارت آموزش و پرورش هم، 
بنا به ســابقه تاالر، خود را مالک آن می دانست. به هر حال، تاالر 
فرهنگ بعد از انقالب تعطيل شــد تا ۲ سال پيش که در آذر ۹۸ 
به «عمارت روبه رو» سپرده شد و با مديريت اين عمارت کارش را 
دوباره شروع کرد. اما چندان طول نکشيد که کرونا بار ديگر تاالر 

را به تعطيلی کشاند. 

ادعاى مالكيت 2 وزارتخانه
 «رضا موسوی»، تهران شناس، ماجرای مالکيت ساختمان را، جدا 

از تفکيک ۲ وزارتخانه، قرار داشــتن تاالر فرهنگ در راستای هنرستان 
می داند: «کناردســت تاالر فرهنگ، هنرســتان وجود دارد. تاالر فرهنگ و 

اين هنرستان در يک ســايت و در يک عرصه قرار دارند و به هم چسبيده اند. 
بنابراين، با وجود اينکه کاربردهای مختلف دارند، چون تاالر در اراضی شمالی 

هنرستان ساخته شده، آموزش و پرورش داعيه مالکيت تاالر را داشته 
اســت. آنها می گويند تاالر در عرصه هنرستانی ساخته 

شده که متعلق به آموزش و پرورش است.» 

 تاالر فرهنــگ در نزديکی تاالر وحدت بنايی اســت متعلق به دهه ۳۰. 
زمانی که ساخته شــد، البته از تاالر وحدت خبری نبود. تاالر در بخشی از 
هنرستان بنا شده بود و در آن نمايش و موسيقی اجرا می شد. معمارش «اوژن 
آفتاندليانس» است و اين بار در ادامه معرفی کارهای اين معمار مطرح به اين 

بنا سر زديم.

شقايق عرفى نژاد

گردشگرى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توكلى

بقعه هفت دختران
بيــن چهــارراه سرچشــمه و کوچــه تکيه 
رضاقلی خان بقعه ای قديمــی و کوچک قرار دارد 
که گنبدی چند وجهی در پشت بام، آن را از ساير 
بناهــای زيبای کوچه جدا کرده اســت. اينجا به 
امامزاده «هفت دختران» مشهور است. تاريخچه اش 
را که ورق می زنيم، قدمتش به ده ها ســال پيش 
برمی گردد و قصه های زيادی در دل دارد. بيشــتر 
زائرانــش را زنان محله تشــکيل می دهند و همه 
چيــز در اين بقعه در يک اتــاق کوچک گرداگرد 
ضريح مجموع شده؛ از آبدارخانه کوچک امامزاده 
گرفته تا کتابخانه ای که کتاب های دعا و زيارت را 
در خود جای داده است. اما همين فضای کوچک 
هم برای خودش عالمی دارد. آنها که می خواهند 
خلوتشان با خدا عميق تر باشد به سرداب می روند، 
آن هم از طريق پله های آهنی بلندی که هرچند 
طی کردنشان برای سالمندان سخت است، اماهمه 

می گوينــد که آنهامصرتر از جوان ها برای رفتن به 
اين گوشه دنج هستند. ملوک خانم، از همسايه های 
قديمی اين امامزاده، می گويد: «هر وقت گرهی در 
کارم می افتاد، راهی اينجا می شــوم. خيلی از زنان 
محله با توسل به اين امامزاده بچه دار شدند.» اين 
را می گويد و دور دوم تسبيح دانه درشتش را تند تر 
در دست می چرخاند. انگار از ذکرهايش جا مانده 
است. تا قبل از سال ۱۳۵۱ بقعه هفت دختران تنها 
ســرداب بود و در ســال ۵۱ با تالش مرحوم حاج 
«ســيد مصطفی نجات» و تصــدی دکتر آزمون، 
معاون نخســت وزير، بقعه جديدی در اين مکان 
ساخته شــد. ضريح هم در سال ۱۳۸۳ ساخته و 
در اين محل نصب شد. «شمس علی بهرامی »، هم 
پيرغالم اســت، هم خادم امامزاده هفت دختران. 
اصالتًا ابهری و اهل زنجان است. خودش هم نگويد، 
از لهجه شــيرينش می شــود حدس زد؛ پيرمرد 
۶۷ساله ای که وقتی ۲۲ سال بيشتر سن نداشت، 
بار و بنه بست و از واليتشان راهی تهران شد تا با 
اشتغال در سفارت لبنان جا پای ماندنش 
را در پايتخت محکم کند. شــمس علی 
عاشــق ائمه(ع) بود: «اين عشق و عالقه 
باعث شد تا به محض بازنشستگی به جد 
دنبال کار خادمی باشم تا اينکه به عنوان 
خادم امامزاده اسماعيل انتخاب شدم. آن 
روز که خبر پذيرش به عنوان خادم امامزاده 
اسماعيل را شنيدم، برايم باورکردنی نبود. 
به بزرگ ترين آرزوی زندگی ام جامه عمل 

پوشانده شده بود.»

درنگ در سايه سار 
معنويت

آشنايى با اماكن گردشگرى مذهبى 
در قلب تهران در روز تجليل از امامزادگان

 ۲۷ خرداد روز تجليل از امامزادگان و بقاع متبرکه نام گرفته اســت. قلب تاريخی تهران تعداد 
زيادی از اين بقاع را در خود جای داده است و باعث شده تا گردشگری مذهبی در اين منطقه، مانند 
ديگر حوزه های گردشگری، عالقه مندان زيادی داشته باشد. تعدادی از بقاع متبرکه در پهنه مرکزی 

پايتخت را در صفحه های پيش رو به شما معرفی می کنيم. 

امامزاده سيد 
اسماعيل(ع)

امامزاده سيد اســماعيل هم يکی 
ديگر از بقاع متبرکه در بازار است. 
يک ســوی اين بقعه که در خيابان 
شــهيد مصطفی خمينی، نزديک 
ميدان سيد اسماعيل، قرار دارد به 
واســطه بازار سرپوشيده به خيابان 
اصلی بــازار راه می يابد. بنای فعلی 
امامزاده در برگيرنده صحن، ايوان، 
رواق، بقعه و مسجد است و صحن 
ســه  دارای  آن  مستطيل شــکل 
ورودی است. ورودی شرقی مدخل 
اصلی محسوب می شود که درست 
مقابل آب انبار امامزاده واقع شــده. 
امــا دو ورودی ديگر به معابر فرعی 
راه ندارنــد و در شــمال و جنوب 
بقعه واقع شــده اند. خيلی ها از اين 
امامــزاده به عنوان يــک مجموعه 
فرهنگــی و دينی يــاد می کنند، 
چراکه در برگيرنده مسجد، مدرسه 
فيلسوف الدوله و بازار سيد اسماعيل 
است. البته در نزديکی های امامزاده 
ميدانی هم به ايــن نام وجود دارد. 
در فضــای قديمی ايــن امامزاده 
قديمی  تريــن نشــانه  های تاريخی 
ديده می شود؛ از نقش گل و بته  های 
اسليمی که در جای جای بدنه  های 
سفيد ســطوح فوقانی بقعه جلوه 
می کند تا ضريح و مرقد ميان بقعه و 

در چوبی قسمت غربی. 

فاطمه عسگرى نيا

بار و بنه بست و از واليتشان راهی تهران شد تا با 

باعث شد تا به محض بازنشستگی به جد 
دنبال کار خادمی باشم تا اينکه به عنوان 
خادم امامزاده اسماعيل انتخاب شدم. آن 
روز که خبر پذيرش به عنوان خادم امامزاده 
اسماعيل را شنيدم، برايم باورکردنی نبود. 
به بزرگ ترين آرزوی زندگی ام جامه عمل 

پوشانده شده بود.»

بقعه متبركه امامزاده سيد ولى(ع)
تهرانی های قديم خاطره های زيادی از بقعه امامزاده 
سيد ولی دارند. از زمانی که ضريح اين امامزاده سازه ای 
چوبی بود تا به امروزش را. حاج مراد تهرانی يکی از اين 
قديمی های بازار است: «به محض شنيده شدن صدای 
اذان، کاســبان مغازه و دخل خود را رها می کردند و 
راهی اين امامزاده می شدند. آن وقت ها بنای بقعه شامل 
گنبدخانه ، نمازخانه و يک ايوان ستون دار در مقابل آن 
بود، اما بعدها قسمت هايی از اين بقعه تخريب و يک 
نمازخانه به جبهه شرقی امامزاده اضافه می شود.»بقعه 
متبرکه امامزاده سيد ولی منسوب به مدفن سيد ولی 
از نوادگان امام محمد تقی(ع) است؛ يادگاری از دوره 
قاجار. وارد حياط اين بقعه که شــويد بعد از عبور از 
سايه ســاری که در داالن ورودی وجود دارد، محوطه 
بزرگ بقعه شما را مبهوت خودش می کند. بنای بقعه 
مربع شکل اســت و در شمال غرب مسجدی دارد که 
به گفته «شــهرام حسينی»، پژوهشگر تهران شناس، 

يادگار دوره فتحعلی شاه قاجار است. 
 کتيبه ای که درگنبدخانه بقعه سيدولی وجود دارد، 

معمار اين بنا را استاد «يوسف نجار تبريزی» معرفی 
می کنــد، امامرمت بقعه به نام «مصطفی ايوانه» ثبت 
شده است . مرمت ايوان شمالی و شبستان مسجد هم 

سهم استاد «ابوالقاسم موم دوست» بوده است. 
اين بنای ارزشــمند دينــی و تاريخی، ســاده و 
بی آاليش است. همين معماری ساده و در عين حال 
زيبای ايرانی اســالمی اســت که همواره گردشگران، 
به خصوص گردشــگران خارجی، را به اين ســمت و 
سو می کشاند. عامه مردم هم سعی می کنند در کنار 
بازارگردی و خريدهايشــان، بــرای اقامه نماز ظهر و 

زيارتی دلچسب به اين امامزاده سری بزنند. 

معمار اين بنا را استاد «يوسف نجار تبريزی» معرفی 

امامزاده زيد(ع)
امامزاده زيد سومين امامزاده تاريخی تهران است 
که در محله بازار واقع شده است. اين بقعه منتسب 
به فرزندان يحيی بن زيد بن علی ابن الحســين(ع) 
است. خرداد ماه ۱۳۱۵ بود که به عنوان يکی از سه 
بقعه تاريخی تهران در فهرست آثار ملی جا گرفت. 
جايــگاه خاص ايــن امامزاده در ســال ۱۳۱۹ 
باستان شناســان را متوجه خود کــرد. در همين 
ســال ها بود که برای نخســتين بار گنبد امامزاده 
بازســازی شد و اين کار حدود ســه سال به طول 
کشــيد. روند کلی بازســازی امامزاده اما تا ســال 
۱۳۲۲ ادامه داشــت. کمــی از در ورودی امامزاده 

که می گذريد، مقبره لطفعلی خان زند، از سرداران 
دوره زنديه، را می بينيد؛ موجوديتی که مورد توجه 

عالقه مندان به تاريخ است. 

امامزاده زيد سومين امامزاده تاريخی تهران است 
که در محله بازار واقع شده است. اين بقعه منتسب 
به فرزندان يحيی بن زيد بن علی ابن الحســين(ع) 
 بود که به عنوان يکی از سه 
بقعه تاريخی تهران در فهرست آثار ملی جا گرفت. 
۱۳۱۹

باستان شناســان را متوجه خود کــرد. در همين 
ســال ها بود که برای نخســتين بار گنبد امامزاده 
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فرهنگسرا

با كبوتران حرم
 ويژه برنامه فرهنگی و هنری «کبوتران حرم»، 
همزمان با فرارســيدن ميالد با سعادت حضرت 
فاطمه معصومه(س) و هشــتمين خورشيد آسمان 
واليــت، امام رضــا(ع)، و دهــه کرامت، از ســوی 
فرهنگسرای عطار نيشابوری در فضای مجازی توليد و 

منتشر می شود. 
 ايــن برنامــه متنــوع شــامل مولودی خوانــی، 
کالم بــزرگان، در محضر اســتاد، هجــرت حضرت 
معصومه(س) و امام رضا(ع)، توصيه های امام رضا(ع)
برای زندگی سعادتمندانه، روايات زائران حرم، معرفی 
کتاب و قصه گويی اســت که با هدف شــناخت ابعاد 
شخصيتی ائمه معصومين و سبک و سيره زندگی آنان 

توليد می شود. 
بــا توجه بــه شــرايط کرونايــی ايــن روزها و 
خانه نشــينی، برنامه کبوتران حــرم در قالب فيلم، 
فتوتيتر،  موشــن گرافی،  ويدئوکليــپ،  فتوکليــپ، 
پادکســت واينفوگرافی تهيه شده است. عالقه مندان 
می توانند برای تماشــای اين برنامه ها و بهره مندی از 
برکات معنوی آن، به صفحه اينستاگرام فرهنگسرای 
 farhangsara_attar :عطار نيشابوری به نشــانی

مراجعه کنند. 

هويتپيشخوانپيشخوان

درمانگاهى كه انبار خيار شور بود!
به هر گوشــه از خيابان رودکی که ســرک می کشــيم، بناهايی قديمــی و خاطره انگيز 
می بينيم. يکی از اين بناها ساختمان درمانگاه سلسبيل در خيابان رودکی، نرسيده به تقاطع 
مرتضوی، جنب قهوه خانه «وطن» است؛ بنايی که روزگاری انبار خيارشور کاسبان سلسبيل 

و محله های مجاورش بود. 
«حســن توانا»، از اهالی قديمی خيابان رودکی، می گويد: «در فاصله سال های ۱۳۳۶ تا 
۱۳۳۷، بنای درمانگاه سلســبيل محل تهيه و عمده فروشی خيارشور بود تا اينکه شخصی 
به نام حاج قربان، زمين انبار خيارشــور را خريد و يک درمانگاه ســاخت. حاج قربان مرد 
دســت به خيری بود و در کرج نيز يک درمانگاه ساخته بود. حاج قربان طبقه اول اين بنا را 

درمانگاه کرد و ۸ واحد مسکونی هم روی آن ساخت و به دکتر آزاد واگذار کرد.»

روش نگهدارى گل و گياه 
در تابستان

کم کم بــه روزهای گرم ســال و فصل 
تابستان نزديک می شويم؛ فصلی که فرصت 
خوبی است برای پرورش و نگهداری از گل 
و گياه در خانه. البته قبل از اقدام به اين کار 
بايد با روش نگهداری و آبياری گياهان هم 
آشــنايی داشته باشيم تا گرمای تابستان و 
نور مستقيم آفتاب باعث آسيب ديدن گل 

و گياه ما نشود. 
«زهــرا اســحاقی»، کارشــناس مرکز 
تحقيقات، آموزش و مشاوره فضای سبز تکه 
دهم پايتخت، فوت وفن اين کار را به ما ياد 

می دهد. 

ميزان نور
گياهان برای رشد به نور احتياج دارند، 
اما گياهان آپارتمانی به نور مســتقيم نياز 
ندارند. نور زياد باعث پژمردگی گياه می شود. 
هنگام ظهر حتمًا پرده های خانه را بکشيد يا 
اينکه گياه خود را جايی دور تر از تابش نور 
مستقيم خورشيد قرار دهيد. البته نور اگر از 
پرده تــوری عبور کند، برای تغذيه گياهان 

مناسب تر است. 

زمان آبيارى 

مناسبت ترين زمان برای آبياری گياهان 
هنگام صبح يا غروب خورشيد و همين طور 
شب است. در تاريکی، آب به راحتی به داخل 
زمين نفوذ می کند و به ريشه گياه می رسد، 
اما وقتی آفتاب می تابد، درصد زيادی از آب 
تبخير می شود و بخش کمتری توسط گياه 
جذب می شــود. در روزهای گرم سال بهتر 
اســت دوبار در روز گياه را آبياری کنيد. در 
اين صورت، می توانيد يکبار صبح و بار ديگر 

هنگام غروب به گياه آب دهيد. 

درجه حرارت 
گياهان توانايی تحمل گرمای شديد را 
ندارند و دچار مشکل می شوند. حداقل دما 
بــرای گياهان ۵ درجه و حداکثر ۴۵ درجه 
سانتی گراد اســت و دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه 
برای گياهان آپارتمانی بسيار مناسب است. 
شــايد بعضی از گياهان دمايی خارج از اين 
محدوده را تحمــل کنند، اما پس از مدتی 
کوتاه پژمــرده می شــوند. فراموش نکنيد 
که درجه حرارت و رطوبت مناســب باعث 

شادابی و طراوت گياهان می شود. 

خانه سبز 

نمايش

مى خوام برم زيارت 
اين روزها که آمار ابتال به «کوويد ـ ۱۹» کاهش 
يافته و با رعايت ضوابط بهداشــتی می توان در 
فضاهای باز حضور پيدا کرد، فرصتی فراهم شــده تا 

برنامه های فرهنگی و اجتماعی از سر گرفته شود. 
به همين بهانه، فرهنگسرای سرو در بوستان الله 
نمايش «می خوام برم زيــارت» را برای اجرا تدارک 

ديده است. 
اين نمايش با هدف آشنايی کودکان با شخصيت 
امام رضا(ع) سه شــنبه ۲۵ خرداد از ساعت ۱۸ تا ۱۹ 

در زمين بازی کودکان اجرا می شود. 

كتابخوانى

ستاره من  
کتاب «ستاره من» يکی از کتاب های جذاب و 
خواندنی درباره زندگی امام رضا(ع) اســت که 
«فاطمه تيمــوری»، رئيس کتابخانه فرهنگســرای 
خانواده، مطالعــه آن را به عالقه منــدان کتابخوانی 

پيشنهاد می دهد. 
کتاب يادشــده، در بر دارنــده ۴۰ قصه از زندگی 
امام رضا عليه السالم، حکايات و داستان هايی عرفانی 
و عبرت آموز به قلم «ناصر نادری» اســت که از سوی 
انتشارات «به نشر» منتشر شــده است. در بخشی از 
اين کتاب آمده است: «امام رضا(ع) سيب نيم خورده 
را از آب گرفــت و به آن نگاه کــرد. يکی از ياران که 
چهره امام را گرفته ديد، پرسيد: «آقا! چه شده؟ چرا 

ناراحت هستيد؟»
–اين ميوه را چه کسی خورده است؟ 

و بدون آنکه منتظر جواب بشــود، از جايش بلند 
شــد و با گله مندی گفت: «چرا اسراف می کنيد؟ چرا 
به نعمت هــای خداوند بی اعتنايــی می ورزيد؟ مگر 
نمی دانيد که خداوند اســراف کاران را به سختی کيفر 

می دهد؟»

بهاره خسروى

 دبير تحريريه:  سروش جنابی
 تحريريه:  فاطمه عسگری نيا 
بهاره خسروی/ فاطمه عرفی نژاد

معصومه حق جو / فرزين شيرزادی

 مدير هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرايی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / ميالد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچينی و تصحيح: منيژه خسروآبادی/ اعظم آجوربنديان / فهيمه شيرازی

 نشانی: خيابان ولی عصر(عج) نرسيده به پارک وی کوچه تورج پالک۱۴  کد پستی: ۱۹۶۶۶۵۳۳۸  صندوق پستی: ۴۵۹۵۶-۱۹۶۶۶  تلفن:۲۳۰۲۳۱۰۰   دورنگار:۲۳۰۲۳۴۸۸

موزه صبا
صدای دلنواز ويولن اســتاد «ابوالحسن صبا»، در برنامه راديويی گل های رنگارنگ، يکی 
ماندگارترين نوستالژی های موسيقی ايرانی است. استاد صبا جزو نخستين موسيقيدانان و 
آهنگ سازان ايرانی برجســته در نيمه نخست قرن بيستم بود که توانست صدای ويولن را 

با سازی ايرانی ترکيب کند. در واقع، او اين ساز را به خدمت موسيقی ايرانی گرفت. 
خانه موزه اســتاد صبا که محل پرورش هنرمندان بســياری در عرصه موســيقی بوده
 اســت، در محله بهارســتان، اين روزها پذيرای عالقه مندان به هنر موسيقی و تاريخ ايران 

است. 
ابوالحســن صبا در چهاردهم فروردين ١٢٨٢، در محله  ظهيرالســالم تهران متولد شد. 
پدرش، ابوالقاسم خان کمال السلطنه، نوه  محمودخان صبا، ملک الشعرای دربار فتحعلی شاه 

قاجار، بود. ابوالحسن، بعدها نام جد بزرگش را به عنوان نام خانوادگی انتخاب کرد. 
خانه مسکونی و اجدادی اين استاد بزرگ موسيقی توسط پدرش، ابوالقاسم خان، پزشک 
دربار ناصرالدين شــاه، خريده شــد و تا هفت پشــت در آن زندگی می کردند. بعد از مرگ 
اســتاد ابوالحسن صبا، طبق وصيت ايشــان، خانه يادشده در ۲۹ آبان سال ۱۳۵۳ به موزه 

تبديل شد. 
بازديدکنندگان برای تماشــای آثار شخصی استاد صبا هزينه  ورود پرداخت نمی کنند و 
در اين خانه موزه، به نشــانی: ميدان بهارســتان، خيابان ظهير االسالم، شماره ۹۰، به روی 

بازديد کنندگان باز است. 
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