
پرسه در خاطرات و تاریخچه باشگاه آرارات؛ 
مهمان 50 ساله محله

اینجا مشعل المپیک 
روشن می شود

محله آرارات در بیخ گوش محله ونک با نام ورزشگاه خاطره انگیز این محله گره 
خورده اســت. درختان سر به فلک کشیده و کوچه های سرسبز محدوده کوچه 

امید در دل محله آرارات ما را به ورودی این ورزشگاه می رساند...
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گفت وگو با استاد بزرگ شطرنج ایران 
که برای حضور در مسابقات  جام جهانی روسیه آماده می شود

»مریم علیان« از بانوان هنرمند روستای نیکنام ده: 

درســت بعد از کسب مقام قهرمانی در 
مسابقات مقدماتی جام جهانی و کسب 

سهمیه در مسابقات جام جهانی...

کرونا تغییرات بسیاری در سبک زندگی ایجاد کرد؛ از تعطیل 
شدن مدارس تا بی رونقی بسیاری از مشاغل. اما افرادی هم 

بودند که از فرصت در خانه ماندن برای پرورش استعدادها و...

 راه حل مشکالت را 
با شطرنج پیدا می کنیم

 گنجینه آبادی روستا
در دست بانوان است
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حرکت به سوی شهر انسان محور 
اســاس  خودرومحوری  جای  به 
اجرای طرح هــا و پروژه های ترافیکی 

شمال تهران است. 
»ســید حمید موســوی« شهردار 
منطقه یک در نشست دوره ای مدیران 
شهری شمال تهران با فرماندهان پلیس 
راهور که برای هم اندیشی در ساماندهی 
و اجرای پروژه های ترافیکی و قدردانی 
از تعامالت مثبت و همکاری های نزدیک 
فرماندهان راهور با مدیریت شــهری با 

حضور سردار »محمدحسین حمیدی« رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، 
جمعی از فرماندهان پلیس راهور و جمعی از مدیران شهری منطقه یک در 
سالن اجتماعات شهرداری این منطقه برگزار شد گفت: »اجرای پروژه های 
ترافیکی شــمال تهران از جمله پروژه ۳۵ متری افتخاری و اتصال آن به 
بزرگراه امام علی)ع( جنوب، تعریض خیابان حمید و ساخت خیابان کامل 

در خیابان شهرداری و... همگی با هدف 
سوق دادن شهر به سوی انسان محوری 
به جای خودرومحوری صورت می گیرد 
که در این زمینه همکاری های تنگاتنگ، 
مؤثر و کارگشای پلیس راهور با مدیریت 

شهری شایسته تجلیل است.«
شهردار منطقه یک از همکاری های 
پلیــس راهور بــا مدیریت شــهری و 
ساماندهی اقدامات پیشگیرانه در شمال 
تهران که ســبب کاهش ۳0 درصدی 
تلفات جانــی در تصادفــات محدوده 
منطقه یک در ســال 1۳99 شد هم قدردانی کرد. سردار حمیدی رئیس 
پلیس راهور تهران بزرگ نیز ضمن استقبال از اجرای پروژه های ترافیکی 
انســان محور در شمال تهران، آمادگی مجموعه راهور را در فراهم کردن 
بســترها و صورت دادن اقدامات الزم برای تســهیل و تسریع در اجرای 

پروژه های ترافیکی در منطقه یک اعالم کرد. 

تیتر یک

کاهش ۳۰ درصدی تلفات جانی در تصادفات محدوده منطقه یک

اجرای طرح ویژه نگهداشت شهر در خیابان ستارخان 
طرح ویژه نگهداشت شهر با حضور مدیرکل خدمات 
شهری شهرداری تهران، شهردار و مدیران منطقه 2 در 

خیابان ستارخان اجرایی شد. 
»حســن صفات« شــهردار منطقه 2 در این بازدید 
گفت: »نگهداشــت مناســب شــهر و رفع کمبودها و 
نابســامانی های شــهری یکی از مهم تریــن مطالبات 
شهروندان از شــهرداری است و بر همین اساس طرح 
فوریتی نگهداشت با هدف افزایش سطح خدمت رسانی 
شــهری و افزایش رضایتمندی شــهروندان به صورت 
برنامه هفتگی اجرا می شــود.« او با بیان اینکه این طرح با بسیج نیروهای خدمات شهری 
در محله ها و مســیرهای اصلی انجام می شــود افزود: »خدمات نگهداشــت شهر در همه 
حوزه های فضای ســبز، زیباسازی، خدمات شــهری، بازیافت، سدمعبر و... شامل نظافت و 
رفت و روب، شســت وشوی المان های شهری، ایستگاه های اتوبوس و پاکسازی زمین های 

بایر، طعمه گذاری و... است.«
شهردار منطقه 2 کاهش پیام های مردمی در سامانه های 1۳7 و نظارت همگانی 1888 
را از اولویت های مدیریت منطقه برشمرد و گفت: »تالش می شود با اجرای طرح فوریتی و 

افزایش خدمت رسانی در محله ها شاهد افزایش رضایتمندی شهروندان باشیم.«

چهره
»زهرا بارانی زاده« قهرمان موی تای: 

انگیزه ای قوی برای 
ادامه تمرین دارم 

یادداشت

آموزش مهارت های 
ارتباطی به کودکان

در آســتانه دومین تابستان یا بهتر 
بگویم فصــل فراغت بچه ها هســتیم 
که با بیماری کرونا گره خورده اســت. 
گروه هــا  از  دوری  و  محدودیت هــا 
همچنان باقی است و بچه ها از آموختن 
بســیاری از مفاهیــم و مهارت هــای 
ارتباطی که در جمع دوســتانه حاصل 
می شد بی بهره مانده اند. کار زیادی هم 

از دست خانواده ها برنمی  آید. 
یکی از راه ها می تواند این باشد که 
از ســوی متولیان آمــوزش و پرورش 
برنامه های آموزشی به صورت مجازی یا 
از طریق رسانه های جمعی به خانواده 
آموزش هــای الزم را بدهــد. پرواضح 
اســت که والدین هم در این شرایط با 
مســائل پیچیده تری دست به گریبان 
هستند و باید خأل آموزش مهارت های 
زندگی بــرای بچه ها از ســوی دیگر 

نهادها پر شود. 
در غیر این صورت والدین نمی دانند 
چطور باید با بچه ها و خواسته هایشان 
کنار بیایند و از طرفی به او آموزش های 
الزم بــرای زندگی فــردا را بدهند. با 
آنالین شــدن درس و مشــق، بچه ها 
در معــرض دنیایی از اطالعــات قرار 
گرفتند؛ اطالعاتی که برایشــان مفید 
نیســت. این همه اطالعات سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و به طور مشــخص 
آمار بیمــاری کرونا اصاًل به درد بچه ها 
نمی خورد. ولی متأسفانه می بینیم که 
از همــه این اطالعات و اخبار باخبرند. 
کودک نمی تواند این اطالعات را تحلیل 
کنــد و در نتیجه از نظــر ذهنی دچار 
اغتشــاش و ناآرامی می شود. مشخص 
کردن حدومرز ایــن اطالعات و اخبار 
برای بچه ها از ســوی والدینی صورت 
می گیرد که خودش آموزش دیده باشد 
و بدانــد چطور بایــد در دنیای بی مرز 
آنالین برای کودکش حریم قائل شود 
و در عین حال زمینه رشد و شادابی او 
را فراهم کند. تجربه بیش از 2دهه من 
در زمینه آمــوزش مهارت ها از طریق 
بازی می گوید که کــودکان در خالل 
بازی مفاهیم ارتباطی مثل همدلی، نه 

گفتن، دوستی و... را یاد می گیرند. 
در مــدت شــیوع بیمــاری کرونا، 
بچه های همــه جای دنیــا از بازی با 
همســاالن خود محروم شــدند که در 
واقع به نوعی از آموزش محروم ماندند. 
بــرای پر کــردن این خــأل در آینده 
به برنامــه و کار جهادی نیــاز داریم. 
زیرا کار فردی یا تــالش یک خانواده 
نمی تواند این کاســتی را جبران کند. 
امیدواریــم با تالش کارشناســان این 
حــوزه برای آمــوزش مهارت هایی که 
بچه ها بــه دلیل حضور نداشــتن در 
جمع دوســتانه طی این 2سال از آن 
بی نصیب بوده اند، شاهد اتفاقات خوب 
 و رشد مهارت های ارتباطی کودکانمان 

باشیم. 

طرح آرام سازی بصری خیابان زنجان اجرایی شد 
طرح آرام ســازی بصــری و حذف زوائــد بصری در 

خیابان زنجان در حال اجراست. 
»جعفر میرزایی« سرپرست معاونت خدمات شهری 
و محیط زیســت شــهرداری منطقه2 با اعالم این خبر 
گفت: »این طــرح با توجه به اهمیــت و تأثیرگذاری 
فضاهای شهری در اولویت برنامه های مدیریت شهری 
منطقه قرار دارد. ایجاد وحدت بصری در تابلوها نقش 
بســزایی در هماهنگی نما و زیبایی شــهری دارد. به 
همین منظور، طرح بهســازی سیما و منظر شهری و 
رفع ناهنجاری های شــهر در قالب ســاماندهی تابلوهای صنوف با هماهنگی و مشــارکت 

صاحبان اصناف اجرا می شود.«
میرزایی گفت: »ســاماندهی تابلوهای اصناف خیابان زنجان با مشارکت ناحیه 6 در حال 

انجام است و تاکنون وضع بیش از 60 باب مغازه ساماندهی شده است. امیدواریم با اجرای 
این طرح، ســیمای منظر شهری خیابان زنجان از آشفتگی خارج شود.« او به بیان اینکه 
هریک از واحدهای صنفی اجازه دارند پس از گرفتن مجوز، تابلو شناسایی روی سردر محل 

کســب خود نصب کنند افزود: »طرح ساماندهی تابلوها مطابق با استاندارد و شیوه نامه اجرا 
می شــود که در این شیوه نامه اندازه تابلو و محل نصب آن مشخص شده است. یکسان سازی 

تابلوهای اصناف خیابان های ستارخان و شهرآرا نیز در دستور کار قرار دارد.«

»زهرا بارانی زاده« متولد ســال 1۳86 
اســت و ۵ سالی می شــود که عضو 
باشگاه ورزشی سرای محله شهرک نفت شده 
و به صورت حرفه ای ورزش رزمی موی تای را 
انجام می دهد. او می گوید: »چند سال پیش 
برای ثبت نام در رشته ورزشی ژیمناستیک به 
ســرای محله شهرک نفت مراجعه کردم اما 
به طور اتفاقی به ورزش رزمی عالقه مند شدم. 
وقتــی دیدم مربی ورزش موی تای در حال 
تمرین این رشته است تصمیم گرفتم به طور 
آزمایشی در این رشته رزمی ثبت نام کنم و 
اگر خوشم آمد تمرین ها را ادامه دهم. حضور 
استاد مستانه سیف آبادی به عنوان مربی این 
رشــته انگیزه ای قوی شد تا راهم را انتخاب 
کنم و تمرین هایم در این رشته رزمی را ادامه 
دهم.« زهرا تاکنون در مســابقات بسیاری 
شرکت کرده و در رده های استانی و کشوری 
مقام هم به دســت آورده است. اما بهترین 
مــدال را مربوط به قهرمانی در مســابقاتی 
می دانــد که به صورت مجازی برگزار شــد: 
»چند ماه پیــش از طریق 
باشــگاه ورزشــی سرای 
در  نفت  شــهرک  محله 
جهانــی  مســابقات 
مجــــازی رشــته 
رده  در  موی تای 
سنی نوجوانان 
شرکت کردم 
و موفــق به 
کســب مقام 
نخست شــدم که برای 
من بسیار شیرین بود.«

ناهید مهدوی اصل
نویسنده و پژوهشگر حوزه کودک

مجله خبری مجله خبری

بررسی مطالبات شهروندان محله حکمت 
شــهردار منطقه یک همراه معاونان و جمعی از مدیران شهری پس 
از بازدید میدانی، با حضور در سرای محله حکمت، با شورایاران و مدیر 

این محله پیرامون درخواست ها و مشکالت شهری گفت وگو کرد. 
پیگیری پایان کار و رفع مشکالت تأسیساتی ساختمان سرای محله 
حکمت، ساخت پل هوایی در تقاطع بلوار شهید اندرزگو و شهید کاوه، 

ساماندهی چهارراه شهید اســدی، ساخت پاتوق محله، امکان ساخت 
درمانگاه در محله، ســاخت گذر فرهنگی بین خانــه موزه های نیما و 
سیمین و جالل و ارتقای خدمات قابل ارائه در دارالقرآن محله از جمله 
موضوع های طرح شده در این جلسه بود که شهردار منطقه یک دستور 

رسیدگی به آنها را صادر کرد.

محله صدر صاحب سالن ورزشی می شود
عملیات اجرایی پروژه کوچک مقیاس ســاخت سالن ورزشی 
چندمنظوره صدر آغاز شد. معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه 
۳ بــا تأکید بر ضرورت توجه به حوزه ورزش در این منطقه گفت: 
»با هدف افزایش سرانه های ورزشی، عملیات عمرانی ساخت سالن 
ورزشی چندمنظوره صدر در زمینی با مساحت 600 مترمربع آغاز 
شده است.« »ســید محمدرضا موسوی« با بیان اینکه این سالن 
ورزشی شامل اتاق مربیان، اتاق کنترل، رختکن، اتاق کمک های 
اولیه، اتاق اداری، کافه تریا، آشــپزخانه و سرویس بهداشتی است 
گفت: »سالن بسکتبال، والیبال و فوتسال در 2بخش سوله ورزشی 
به مساحت 420 مترمربع و با ظرفیت 1۵0 نفر تماشاگر و قسمت 
اداری با زیربنای 2۳6 مترمربع در 2طبقه 118 مترمربعی در حال 
ســاخت اســت.« او افزود: »امروزه توجه به ورزش به عنوان یک عنصر مهم و تأثیرگذار در 
تمامی ابعاد جامعه مطرح اســت. به همین دلیل برای افزایش ســطح آمادگی جسمانی و 

سالمت جامعه، ضرورت دارد در این حوزه اقدامات عمرانی انجام شود.«

آغاز مرحله نخست تزریق واکسن به هنرمندان
تزریق دوز نخســت واکســن کرونا برای پیشکسوتان 70 سال 
بــه باالی حوزه فرهنــگ و هنر با همــکاری معاونت فرهنگی و 
اجتماعی شــهرداری منطقه یک و مشــارکت شبکه بهداشت در 
پایگاه بهداشــت و درمان شمیرانات انجام می شود. »سید عباس 
ســجادی« معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه یک 
گفت: »واکسیناسیون هنرمندان پیشکسوت حوزه فرهنگ و هنر 
باالی 70 سال با همکاری شبکه بهداشت شمیرانات منطقه یک 
در حال اجراست. واکسیناسیون دیگر گروه های سنی هنرمندان 
طبق اعالم زمان بندی گروه های ســنی توسط وزارت بهداشت با 
هماهنگی های الزم انجام خواهد شــد.« سجادی افزود: »با توجه 
به اهمیت موضوع، معاونت اجتماعی منطقه به عنوان تســهیلگر، 
هماهنگی های الزم را برای انجام واکسیناسیون خودرویی هنرمندان پیشکسوت عالی رتبه در 
اولویت قرار داده است. هنرمندان پیشکسوت می توانند از طریق تعامل با معاونت اجتماعی 

شهرداری منطقه یک از این برنامه بهره مند شوند.« 

1۶۰ میز خبر
میلیارد تومان از منابع تبصره 
1۹ بودجه دولت به شهرداری 
تهران بابت خرید ۵۰ دستگاه 

اتوبوس برقی پرداخت خواهد شد. 
راه اندازی اتوبوس برقی در تهران 

از راهکارهای حفاظت از محیط زیست 
شهر است. 

3۰
درصد از تلفات جانی در تصادفات 
معابر منطقه یک در سال 13۹۹با 
همکاری پلیس راهور و مدیریت 
شهری کاهش یافت. علت این امر 
اجرایی شدن اقدامات پیشگیرانه 

است. 

2
هزار تن از تولید پسماند شهروندان 
تهرانی کاسته شد. در ابتدای دوره 
پنجم مدیریت شهری روزانه 7هزار 
و ۵۰۰ تن پسماند، جمع آوری و به 

آرادکوه منتقل می شد که امروز این 
عدد به ۵هزار و 3۰۰ تا ۵هزار و 

۵۰۰ تن رسیده است. 

اجرای ۵۹ پروژه توسعه محلی 
با مشارکت شورایاران

۵9 پروژه توســعه محلی با اعتباری بالغ بر47 
میلیــارد تومان با مشــارکت شــورایاران در 27 
محله منطقه یک با میانگین پیشــرفت فیزیکی 
68 درصد در حال اجراست. »سید حمید موسوی« 
شــهردار منطقه یــک گفت: »با توجــه به وجود 
مســائل و معضــالت مختلف در کالنشــهرها در 
راه حل هایی  حوزه مدیریت شهری، جست وجوی 
مؤثر برای ســاماندهی مشــکالت و ایجاد تعادل 
در روند توســعه شهر ضروری اســت و این مهم 
از طریق مشــارکت فعاالنه شــهروندان و تعامل 
خوب شورایاران در شناســایی و معرفی نیازهای 
محله ها در شــمال تهران تا حدودی محقق شده 
و رو به پیشرفت است.« وی افزود: »شورایاران به 
واســطه حضور در بطن جامعه، ارتباطات نزدیک 
با شــهروندان و آگاهی از دغدغه ها و دیدگاه های 
آنان در تعریف پروژه های کوچک مقیاس محله ای 
خوش درخشیدند. این امر در شمال تهران سبب 
شده برنامه ریزی سال 1400 با تدوین سند توسعه 
محله ای همسو با رفع نیازهای محله ها انجام شود 
تا در آینده شاهد ارتقای کیفیت زندگی شهروندان 
در شــهر و افزایــش رضایتمندی آنان باشــیم.« 
موسوی اجرای پروژه های کوچک مقیاس درمحله 
را گامی برای بازپیرایی شــهر و تغییر و تحول در 
محله ها دانست و تصریح کرد: »مدیریت مشارکتی 
به همت شــورایاران در محله های شــمال تهران 
محقق شــده و تالش آنها در شناســایی نیازهای 
محله ها و تعریف پروژه های کوچک مقیاس توسعه 

محله ای کم نظیر و شایسته تجلیل است.« 
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ســاعت 1۳ روز جمعه اســت. دمای هوای تهران 
به ۳9 درجه رســیده و ماندن در خانه شاید بهترین 
راه برای نجات از گرما باشــد. اما ترافیک در ورودی 
لواسان نشان می دهد که خیلی ها ترجیح داده اند روز 
تعطیل را همراه با خانواده و دوستان به طبیعت بروند. 
لواسان، شهری که چند ســالی است به دلیل وجود 
روســتاها، هوای پاک و البته ویالهای لوکس اش بر 
ســر زبان افتاده گزینه مناسبی برای خوشگذرانی در 
یک روز تعطیل است. درست از ابتدای ورودی شهر و 
قبل از میدان گلندوک خودروها کنار هم و در حاشیه 
خیابان پارک شده اند. اهالی لواسان وقتی می خواهند 
از مشکالت یک روز تعطیل در لواسان صحبت کنند 
می گویند مشــکل زیاد اســت. نمی دانیم از کدامش 
بگوییم اما تلخ تر از همه آسیب زدن به درختان است. 
موضوعی که برای لواســانی ها و به خصوص باغداران 
قابل تحمل نیســت. »جابر مومجــی« که در انتهای 
کوچه مومجی زمینی کشــاورزی دارد آتش روشــن 
کــردن کنار درختان را از مشــکالتی عنوان می کند 
که بارها شــاهد آن بوده اســت: »اغلب گردشگران 
همراه خانواده به لواســان می آینــد. هر جای خالی 
که گیر بیاورند می نشــینند و بدون توجه به درختان 
میوه یا زمین های کشــاورزی آتش روشن می کنند، 
شاخه درختان را می شــکنند و با خودرو وارد زمین 
کشاورزی می شــوند. وقتی هم که اعتراض می کنیم 
می گویند اگر زمین شماست، سند آن را نشان دهید. 
همه آنها هم ظاهری موجــه دارند. اما نمی دانم چرا 
در قبال محیط زیست بی رحمانه رفتار می کنند. ما از 
اینکه گردشــگر به لواسان بیاید شکایتی نداریم ولی 
اینکه کنار درخت ۳0 ســاله آتش روشن می کنند را 
نمی توانیم تحمل کنیم. بارها این رفتار گردشــگران 
موجب درگیری شده اما به جز اعصاب خردی ما هیچ 
حاصلی نداشــته است. ما حتی نمی توانیم آخر هفته 
به زمین خودمان ســر بزنیم. نمی دانم در این 2سال 
چه اتفاقی برای لواســان افتاده و چرا هیچ کس دلش 
برای اهالی لواســان و باغداران نمی سوزد.« ترافیک، 
ســر و صدا و ریختن زباله از مشکالت دیگری است 
که مومجی به آنها اشاره می کند: »جمعه ها اگر برای 
خودمــان کار ضروری پیش بیایــد از ترس ترافیک 
و معطلــی بیرون نمی رویم. رها کــردن زباله هم که 
مشکل دیگری است. شنبه ها کار ما جمع آوری زباله 

از زمین کشاورزی مان است.« 

 لواسان دیگر ظرفیت ندارد! 
»کافی اســت بعدازظهر جمعه بخواهید برای کار 
ضروری یــا حتی تفریح خانواده از خانه بیرون بیایید، 
آنقدر در ترافیک معطل می شوید که قید بیرون آمدن 
از خانه را می زنیــد.« مومجی در ادامه صحبت هایش 
می گوید: »لواسان شــهر بزرگی نیست. در سال های 
اخیر باغ ها از بین رفته و ساخت وسازهای بسیاری شده 
اســت. یک خیابان اصلی دارد و در این خیابان هم تا 
دلتان بخواهد مراکز خرید ساخته شده است. این شهر 
روزهای تعطیل ظرفیت این همه خودرو و گردشگر را 
ندارد. نه فضای سبز و بوستان بزرگ دارد و نه پارکینگ 
عمومی. طبیعی است که خیابان ها به پارکینگ تبدیل 
می شــود، کودکان در حاشیه خیابان بازی می کنند و 

خطر تصادف هم بر مشکالت افزوده می شود.« 

 توسعه بوستان ها 
بوستان ســاحلی کنار رودخانه یکی از محل های 
گردشــگری لواســان اســت که به نظر می رســد 
گردشگران تمایل چندانی برای رفتن به این بوستان 
ندارند. مومجی توســعه بوستان های عمومی، ساخت 
پارکینگ و اختصاص راهی برای ورود گردشــگران را 

به عنوان راهکاری برای حل مشکل ترافیک 
در لواســان عنــوان می کند: »پیشــنهاد 
داده ایم که آخر هفته ورودی و خروجی به 
لواسان از جاده تلو به سمت رودخانه باشد. 
اگر پارکینگی در قســمت تلو ساخته شود 
و گردشــگران خودرو خود را پارک کنند 
می تــوان تا حدودی مانع ایجاد ترافیک در 
شهر شد. برای این کار الزم است جاذبه های 

گردشگری در اطراف رودخانه بیشتر شود. البته این 
کار با توجه به اینکه زمین ها متعلق به ارتش اســت 
نیاز به تعامل و مشــارکت دارد. اما به هر حال وقتی 
شــهری به محل گردشگری شــناخته می شود الزم 
است امکانات آن شــهر متناسب با ورود گردشگران 
افزایش یابد. اما متأسفانه می بینیم که هر روز وضعیت 
این شهر بدتر می شود و اگر مسئوالن رسیدگی نکنند 

مشکالت این شهر بیشتر خواهد شد.«

 نمی توانیم راه را ببندیم! 
برخی اهالی لواسان معتقدند که برای ورود و خروج 
به این شهر به خصوص در روزهای تعطیل باید مقررات 

ویژه ای اجرا شــود. اما » مهــدی الری« می گوید این 
کار شــدنی نیست. او که از باغداران برتر شمیران و از 
اهالی افجه است می گوید از دست اهالی لواسان کاری 
برنمی آید و بی توجهی مســئوالن مشکالت را بیشتر 
کرده اســت. الری می گوید: »حضور گردشگر در یک 
شهر می تواند سبب رونق کسب و کار شود. نمی توانیم 
جلو ورود گردشگر به لواســان را بگیریم. از تهران تا 
لواســان 20 دقیقه راه اســت و افرادی که نمی توانند 
ســفر بروند یا می خواهند آخر هفتــه حال و هوایی 
عوض کنند به ســمت لواسان می آیند. نمی توان مانع 
ورودشان شد. اما نمی توان نسبت به تخریب باغ ها هم 
بی تفاوت بود.« فنس کشی باغ ها و زمین های کشاورزی 
می توانــد تا حدودی از ورود گردشــگران به باغ های 
خصوصی جلوگیری کنــد. اما الری می گوید این کار 
منع قانونی دارد و شــهرداری و اداره جهاد کشاورزی 
این اجازه را نمی دهد: »اجازه فنس کشــی نمی دهند. 
دیوارکشــی را تخریب می کنند. خدمات به کشاورز و 
باغدار صفر است. من فقط برای عالقه ای که دارم این 
کار را ادامه می دهم. اما بســیاری از جوانان می گویند 
ادامه باغداری با این همه مشــکالت چه سودی دارد؟ 
برخی باغداران و اهالی روســتاها پایــان هفته راه را 
می بندنــد ولی این چاره کار نیســت. مگر 
می شــود راه را بســت؟ در خیابان ها برای 
بیشتر می شود.  ترافیک  برگشت خودروها 
اصاًل چطور می شــود بومــی و غیربومی را 
تشخیص داد.« اختصاص محل هایی برای 
گردشگران یکی از پیشنهادهای الری است: 
»اگر قرار اســت این شهر تبدیل به شهری 
گردشگری شــود، پس بهتر است امکانات 
و جاذبه های گردشگری را در مکان هایی خاص برای 
گردشــگران فراهم کنند. مکانی را اختصاص دهند تا 
باغداران و کشــاورزان بتوانند بی واســطه محصوالت 
خود را به فروش برسانند و درآمدزایی کنند. پارکینگ 
بســازند و ســرویس بهداشتی را بیشــتر کنند. هم 
گردشگر بتواند از امکانات رفاهی استفاده کند و سمت 
روســتاها هجوم نیاورد و هم اهالی و باغداران بتوانند 
از حضور گردشــگران و فروش محصوالتشان سودی 
عایدشان شود. گردشگر می آید. برخی افراد درختان 
را می شکنند. بعد که پیگیری می کنیم باید چند ماه 
معطل شویم و آخرش هم بی نتیجه است. خسارت از 

بین رفتن درختان قابل جبران نیست.« 

گالیه و شکایت اهالی لواسان از مشکالتی که روزهای تعطیل گریبانگیر شهر می شود

نامهربانی گردشگران با طبیعت
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  روزهای اخیر به شدت مشغول مسابقات مقدماتی جام جهانی 
برای کسب سهمیه بودید. از فعالیت های این روزهایتان بیشتر بگویید. 
مهم ترین رویدادی که این روزها پشت سر گذاشتم حضور در مسابقات 
کســب سهمیه جام جهانی بود که خوشبختانه با قهرمانی مسابقات را به 
پایان رساندم و ماه آینده در جام جهانی شطرنج در روسیه حضور خواهم 
داشــت. در کنار آن تهیه محتوای آموزشی و ضبط برنامه آموزشی را در 
دست داشتم که به تازگی به پایان رسید. االن هم درصدد هستم که برنامه 
بــرای  را  آماده ســازی ام 
مسابقات جام جهانی نهایی 
کنم. تدریس در دانشگاه 
و مدیریــت باشــگاه ها و 
مدارســی را که تحت نظر 
دارم هم پیگیری می کنم. 
  10 پایگاه به عنوان مدرسه های شطرنج در استان های مختلف 
که زیر نظر شما راه اندازی شدند، در روزگار کرونا همچنان به فعالیت 

خود ادامه می دهند؟ 
در برخی از اســتان ها 2مدرسه شطرنج فعال بود. متأسفانه در شرایط 
شیوع کرونا یکی از مدارس شطرنج تهران تعطیل شد و فعاًل فقط پایگاه 
چهارراه فرمانیه دایر است. با شیوع بیماری کرونا هم فعالیت های آنالین و 

فضای مجازی جدی تر شده و فعاًل پاسخگوی نیاز فعلی است. 
  شطرنج طی سال های اخیر با اقبال زیادی از گروه های سنی 
مختلف روبه رو شده است. این استقبال از مدارس شطرنج هم به عنوان 

پایگاهی برای یادگیری اصولی این ورزش فکری هست؟ 
با اینکه کرونا تأثیر منفی بســیاری در این حوزه داشــته اما استقبال 
همچنان خوب است. ارتباط شطرنج با فضاهای نرم افزاری و مجازی باعث 
شــده تا حد امکان از آســیب در زمان کرونا مصون بماند و عالقه مندان 
بتوانند کارشان را دنبال کنند. مسابقات حضوری تحت  تأثیر قرار گرفت 
اما برگزاری مسابقه به صورت آنالین امکانپذیر است. در مجموع استقبال 
مخاطبان از شــطرنج را بســیار خوب ارزیابی می کنم. بــا برنامه ریزی 

فدراسیون شاهد اتفاقات بهتری هم خواهیم بود. 
  مسابقات آنالین به اندازه مســابقات حضوری هیجان انگیز 

است؟ 
نه چندان. مسابقات آنالین حس خوبی ندارد یا به عبارتی دوستداشتنی 
نیست. کنترل مســابقات آنالین طوری نیست که برای بازیکن اعتماد و 
آرامش خاطر بیاورد و در نتیجــه روی کیفیت بازی تأثیر دارد. امیدوارم 
شــرایط سالمتی و رفع کامل بیماری کرونا ایجاد شود تا دوباره مسابقات 

حضوری را از سر بگیریم. 
  ورزش کردن می تواند راهی برای تحمل شــرایط سخت مثل 
همین روزهای بیماری کرونا باشد. شطرنج هم می تواند آرامش را برای 

ما به ارمغان بیاورد؟ 
به نظر من تحمل شرایط سخت زندگی در شطرنج معنای جدی تری 
به خود می گیرد. چون شــطرنج رشته بسیار سنگینی است؛ هم از نظر 
زمان بازی و هم به لحاظ میزان استرســی که بازیکن تحمل می کند. 

عالوه بر آن دقت در شطرنج، کیفیت عملکرد 
باالتری را از ورزشــکار طلب می کند. در رده 

جهانــی  بازی هــای 

شــطرنج، خطای بازیکن باید به پایین ترین حد ممکن برسد. چون در 
شطرنج یک اشتباه می تواند آخرین اشتباه باشد. از سوی دیگر در یک 
بازی ۵یا6ساعته، بازیکن حدود یک و نیم کیلوگرم وزن کم می کند. پس 
یک شــطرنجباز حتمًا باید شخصیت رشدیافته داشته باشد تا بتواند از 
عهده رقابت شطرنج برآید. شطرنجباز باید مدام بر جنبه های شخصیتی 
خود کار کند تا بتواند ویژگی های ناخوشایند خود را اصالح کند و روال 
حرفه ای را در پیش بگیرد. شــطرنج از آن رشــته هایی است که عمر 
قهرمانی طوالنی مدتی دارد. به بازیکن یاد می دهد که چطور انسان بهتر 
و بااخالق تری باشــد و در سختی های پیچیده چطور راه حل پیدا کند. 
انتخاب راه حل، موضوع اصلی شــطرنج و در نگاه کلی تر موضوع اصلی 
زندگی اســت. پس بیراه نیست که صفحه شطرنج را به عرصه زندگی 

تشبیه کنیم. 
  بنابرایــن بحث قهرمانی و پهلوانی کــه معمواًل در ورزش  

زورخانه ای مطرح می شود در عرصه شطرنج هم نمود دارد؟ 
ذات ورزش و هدف غایی آن از دیدگاه من بر مبنای تأثیر اجتماعی و 
تأثیر بر حوزه فرهنگ و اخالق و عملکرد انسان است وگرنه به گمراهی 
کشیده شدیم. همه این برنامه ها و مسابقات و پیگیری تماشاچی اتفاق 
می افتد که حس بهتری داشته باشیم و بتوانیم جهان بالنده تری به نفع 
پیشرفت ها و تعالی بیشتر بشر بســازیم وانسان های اثرگذاری باشیم. 
وگرنه مدال و حکم و جایزه نقدی هرگز هدف 
غایی ورزشکار نیست. ما ورزش می کنیم که 
بقیه مردم هم ورزش را دوست داشته باشند. 
ورزش می کنیم که جامعه ســالم باشد و کم 
خطاتر رفتار کند. این مقوالت به هم پیوسته 
است و باید تعالی انسان را در آخر آن ببینیم 
که هــدف ورزش هم همین اســت. رویکرد 
جوانمردانه بخشــی از ملزومات رفتاری یک 
تأثیرگذاری ماندگار ورزشکار  ورزشکار است. 
بر جامعه جایی است که به برابری و دوستی 

بین انسان ها توجه می کند. 

  درست بعد از کسب مقام قهرمانی در مسابقات 
مقدماتی جام جهانی و کسب سهمیه در مسابقات 
جام جهانی شطرنج روســیه با او همکالم شدیم. 
ایران در تالش  بزرگ شــطرنج  نخستین استاد 
است تا در مســابقات جهانی خوش بدرخشد و 
لبخند شادی را برای هموطنانش در این روزهای 
نه چندان شــاد هدیه کند. »احسان قائم مقامی« 
نخستین اســتادبزرگ تاریخ کشور فاتح بیش از 
با 26سال  و  بین المللی شده  معتبر  تورنمنت   110
ســابقه به عنوان کاپیتان تیم ملی شطرنج ایران 
رکورددار عنوان قهرمانی ایران در تمام رده های 
سنی است و 34 مدال آسیایی در رده بزرگساالن 
بازی های  را دارد. رکوردداری جهان و گینس در 
همزمان مقابل 614 شــطرنج باز را سال 1389 به 
دســت آورده که همچنان پابرجاست. عالوه بر 
مدرسه نوین شطرنج در محله فرمانیه، 9 مدرسه 
راه اندازی کرده و معتقد  شطرنج دیگر در کشور 
است که شطرنج مانند عرصه زندگی است و کمک 
می کند تا در بزنگاه های سخت و پیچیده راه حل 
درست را پیدا کنیم. قائم مقامی، هم محله ای ما و 
ساکن محله قیطریه است. او فوتبال، اتومبیلرانی، 
توپی دیگر  ورزش های رزمی، شنا و چند ورزش 
را هم تجربه کرده اما هیچ کدام به اندازه شطرنج 

برایش جذابیت نداشت. 

راحله عبدالحسینی

روشنکردنچراغشطرنجدرمحلهها
دوســت دارم در محله قیطریه هم که ساکن هســتم برای عالقه مندان به 
شطرنج پایگاهی باشد. اگر دوستانی تمایل داشته باشند که پایگاه شطرنج 
در محله راه اندازی شود، حتمًا با آنان همکاری می کنم. برای حمایت از 
شــطرنج از حمایت فکری دریغ نمی کنم. معتقدم هر چراغی که برای 
شطرنج روشن می شود، بسیاری از مشکالت و آسیب ها از جامعه دور 
می شود. این کار باعث می شــود که جوانان هنجارتر، خوش فکرتر و 
و  کنند  زندگی  هدفمندتر 
به نفع جامعه موفق تر 

عمل کنند.

گفت وگو با استاد بزرگ شطرنج ایران 
که برای حضور در مسابقات 

جام جهانی روسیه آماده می شود

 راه حل مشکالت را با شطرنج 
پیدا می کنیم

بوستانشطرنجدرخیابانآجودانیه
بارها و بارها به بوستان شطرنج در خیابان آجودانیه رفته ام. 
قباًل پایگاه خوبی برای شطرنج بود. شهروندان، این بوستان را 
به عنوان بوستانی برای شطرنج به خوبی می شناسند. بسیاری از 
بوستان های تهران محلی برای اجتماع عالقه مندان به شطرنج 
است. برای اوقات فراغت و برخی به صورت علمی در بوستان ها 
شطرنج، بازی و ســعی می کنند از زیبایی های این رشته لذت 
ببرند. امیدوارم تعداد بوستان هایی که امکان بازی شطرنج برای 
شهروندان را دارد بیشتر شود. چون شطرنج به عنوان یک بازی 
و سرگرمی، فوق العاده است. در شــطرنج عادت می کنیم که 
مسائل سخت را با ممارست ذهنی حل کنیم. به همین دلیل در 
برابر مسائل سخت زندگی هم بهترین راه ها را گزینش می کنیم 

و در مسیر موفقیت قرار می گیریم. 

شطرنج از آن رشته هایی است که 
عمر قهرمانی طوالنی مدتی دارد. 

به بازیکن یاد می دهد که چطور 
انسان بهتر و بااخالق تری باشد 

و در سختی های پیچیده چطور 
راه حل پیدا کند

پیگیرمشکالت
لواسانهستیم

»رضا طاهرخانی« بخشــدار لواسان درباره 
پیگیری مشکالت لواســان در روزهای پایانی 
هفته با قبول مشکالت مطرح شده می گوید: 
»بیشــتر ترافیک هــا در نتیجه پــارک دوبل 
به خصوص کنار رســتوران ها ایجاد می شــود. 

و  راهــور  پلیــس  اگــر 
ننـــدگی  ا یی و ر هنـما ا ر
در شــهر مســتقر شوند 
با  ترافیــک  روان ســازی 
انجام  بیشــتری  سراعت 
می شود.« او یکی دیگر از 
معضالت ترافیکی را حجم 
گردنه  در  خودروها  باالی 
قوچک عنــوان می کند و 

می گوید: »در این مسیر و ساعت های مشخص   
تردد شــاهد حجم باالیی از   تــردد خودروها 
هســتیم. در جلســه اخیر شــورای ترافیک، 
پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
را برای رفع این معضل در لواســانات و رودبار 
قصران ارائه داده ایم که در مرحله بررســی و 
کارشناسی است و بعد از آن در صورت تصویب 
در شورای استانی اجرا خواهد شد. ما دغدغه 
مردم را می دانیــم و پیگیریم. اما تا به نتیجه 

قطعی نرسیده ایم نمی توانیم وعده بدهیم.«
طاهرخانــی موضــوع حصارکشــی باغ ها 
را پیــرو قوانین اراضی کشــاورزی می داند و 
می افزاید: »یکی از موارد مشهود، تبصره ماده 
یک است که مشخص می کند در چه صورت 
می توانند مجوز ساخت بدهند و در مجموعه 

اختیارات جهاد کشاورزی است.«

  پیــاده رو، میدان ها، بلوارهــا، کنار رودخانه و 
درخت ها و در کوچه های فرعی و اصلی لواســان، 
گردشگران بســاط خود را پهن کرده اند تا در روز 
تعطیل آخر هفته از هوای پاک لواســان استفاده 
کنند و در جمع خانواده و دوستان خوش بگذرانند. 
اما تعطیالت آخر هفته پایان خوشی برای لواسانی ها 
به همراه ندارد. زباله های رها شــده کنار پیاده رو 
که  آتشی  نشده  رودخانه ها، شعله های خاموش  و 
برای جوجه کباب روشن شده، شاخه های شکسته 
نهال ها و درختــان میوه و... تصویری تلخ از پایان 
یک روز تعطیل در لواسان و آسیب هایی است که 
هر هفته به این شهر وارد می شود. باغداران لواسان 
می گویند که پیگیری آنها برای ســامان دادن این 

وضعیت به نتیجه نرسیده است. 

شهره کیانوش راد

رضا طاهرخانی
بخشدار لواسان

 مهدی الری
ساکن افجه
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مناطق   1   محله به محله

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

هویت محله گیشــا با پل فلزی ۵0 ســاله این 
محله گره خورده بود. پل فلزی گیشــا که در آغاز 
دهه ۵0 و برای تسهیل برگزاری مراسم تشریفات 
و مســابقات بازی های آسیایی تهران به عنوان یک 
ســازه موقت ساخته شــد، با وجود بهسازی های 
متعدد دیگر کارایی اولیه را از دست داده و به دلیل 
ترافیک هر روزه اش به معضلی در دل محله گیشا 
تبدیل شــده بود. »محمد رضاپور« یکی از اهالی 
محله گیشــا می گوید: »چند دهه پیش که هنوز 
تعداد خودروها و ســاکنان این محلــه زیاد نبود، 
روی پل گیشا هم نشانی از ترافیک وجود نداشت. 
اما عرض کــم این پل به تدریج بــه عامل اصلی 
ترافیک در هر دو سوی پل تبدیل شد و خودروها 
دقایق بسیاری را پشت ترافیک ورودی پل گرفتار 
می شدند.« روزهای پایانی خرداد سال 1۳98 بود 
کــه باالخره عملیات جمع آوری پل فلزی گیشــا 
آغاز شــد و جرثقیل های غول پیکر برای برداشتن 

بخش هایی از عرشه این پل وارد میدان شدند. 

هنوز درخواست اهالی گیشا عملی نشده
عملیات جمع آوری پل فلزی گیشا که از خرداد 
سال 1۳98 آغاز شده بود با گذشت یک ماه از آغاز 
پروژه به پایان رســید. روزهای پایانی سال 1۳98 
زیرگذر گیشا با ۳ خط عبوری در هریک از باندهای 
شمالی و جنوبی و به طول حدود هزار و ۵00متر با 
هدف روان سازی ترافیک، جایگزین پل فلزی گیشا 
و ترافیک همیشگی آن شد. اگرچه زیرگذر گیشا 
خیلــی زود به بهره برداری رســید اما اهالی محله  
گیشــا در روند اجرای این پروژه درخواست هایی 
داشتند که تا امروز محقق نشده و مشکالتی برای 
ساکنان این محله ایجاد کرده است. در طرح اولیه 
زیرگذر قرار بود یک ورودی مســتقیم از بزرگراه 
جالل آل احمد برای دسترسی آسان ساکنان گیشا 
به خیابان های محله شان باز شود. طرحی که البته 
تا امروز اجرا نشده است. »مهرزاد مهدیه« شورایار 
محله گیشا می گوید: »اگر پیش از جمع آوری پل 
گیشا ســاکنان محله ما گرفتار ترافیک اطراف پل 
بودند، اکنون پس از ساخت زیرگذر گیشا و اجرایی 
نشدن ورودی مستقیم از این زیرگذر به محله، این 
ترافیک به خیابان ناظری قمی منتقل شده است. 
در واقــع خودروهایی که از بزرگراه جالل آل احمد 
به گیشــا می آینــد مجبورند خود را به شــهرک 
آزمایش برسانند یا از بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری 
مســیر انتهای خیابان گیشــا را در پیش بگیرند؛ 
مسیری طوالنی تر و البته پرترافیک که امان اهالی 

را بریده است.«

ورودی زیرگذر گیشا 
به محله ما ساخته می شود؟ 

پــس از درخواســت اهالی محله گیشــا برای 
ســاخت یک ورودی مستقیم به محله، شهرداری 
طرح ساخت تونلی روباز که تا محدوده کوچه دوم 
امتداد پیدا می کرد را مطرح کرد که البته به دلیل 
مخالفت اهالی و کاســبان خیابان گیشا به مرحله 
اجرا نرسید. مهدیه می گوید: »اگر تونل روباز برای 
دسترســی به محله ساخته شود مشکالت فراوانی 

برای 2۵ مغازه که دقیقًا مقابل 
زیرگــذر قرار دارنــد به وجود 
می آید. چــون در این صورت 
فضایی بــرای    تردد و بارگیری 
خودروها مقابــل مغازه وجود 
نتیجه  در  داشــت.  نخواهــد 
کاسبی این کاســبان قدیمی 
با لطمه جدی روبه رو شــده و 
این محدوده هم به نقطه کور 
و ناامن تبدیل می شــود. طرح 
پیشــنهادی شــورایاران برای 
ساخت ورودی به محله گیشا 
که کارشناسان متعدد هم آن 
را تأیید کرده اند، ســاخت یک 
تونل سرپوشــیده تــا ابتدای 

کوچه چهارم است.« 
اجرای این طرح پیشــنهادی بــا موانعی مثل 
وجــود لوله های انتقال آب روبه روســت که آن را 
به طرحی پرهزینه برای شهرداری تبدیل می کند. 
»محمدرضا کرمی« معاون فنی و عمران شــهردار 
منطقــه 2 در این بــاره می گوید: »اجــرای طرح 
تونل روباز برای دسترســی زیرگذر به محله گیشا 
با مخالفت های کاســبان و اهالی این محله مواجه 
شد. چون با اجرای تونل روباز، فضایی برای پارک 
خودرو در حاشــیه خیابان باقی نمانده و با کاهش    
تردد، کســب و کار آنها از رونق می افتاد. پیشنهاد 
دیگری مطرح شــد که این ورودی به صورت یک 
تونل سرپوشیده از مقابل مغازه ها عبور و خروجی 
آن در مقابل کوچه چهارم اجرا شــود. کاسبان و 
اهالی گیشا مخالف اجرای طرح تونل روباز هستند 
و درخواســت های خــود را برای اجــرای طرحی 
سازگار با شــرایط محله با ما در میان گذاشته اند. 
آنها معتقدند که معاونت فنی  و عمران شــهرداری 
تهران می تواند با هزینه بیشــتر، در طرح بازنگری 
کند تا عالوه بر ساخت یک ورودی برای دسترسی 
به گیشا مزاحمتی هم برای اهالی و کاسبان ایجاد 

نشود.«

پروژه پل سبز زندگی 
وارد مرحله اجرا می شود

از همان روزهای نخســت جمع آوری پل گیشا 
خبر اجرای پروژه ای متشــکل از ۳فاز در رسانه ها 
منتشر شد که یکی از فازهای این پروژه فرامنطقه ای 
ساخت یک پل پیاده راهی با نام »پل سبز زندگی« 
بود؛ طرحی که اگرچه از زمان جمع آوری پل گیشا 
تا امروز وارد مرحله  اجرایی نشــده اســت اما این 
روزهــا خبر کلنگ زنی این پروژه پس از گذشــت 
2ســال از زمان جمــع آوری پل 
گیشــا، ویژگی های این طرح را 
یکبار دیگر ســر زبان ها انداخته. 
پل سبز زندگی قرار است از روی 
بزرگــراه چمران عبــور کند اما 
این بار نه خودروهای دودزا بلکه 
ورزشکاران  و  عابران  شهروندان، 
و طبیعت دوســتان را برای یک 
پیاده روی دلچسب دور هم جمع 
کند. این پل که جایگزینی برای 
پل فلزی گیشاست، درست مثل 
پل طبیعت به عابران و رهگذران 
فرصتی برای توقف و تماشــای 
منظره شــهر از فراز پل خواهد 
داد. کرمی از ویژگی های پل سبز 
زندگی می گوید: »معاونت فنی و 
عمران شهرداری تهران عملیات اجرای این پل را 
به یک شرکت واگذار کرده و پس از انجام اقدامات 
اولیه و انتخــاب پیمانکار عملیات اجرایی آن آغاز 
می شود. یکی از ویژگی های این پل، عرشه 6متری 
آن اســت که فضای مناســبی برای پیــاده روی، 
دوچرخه سواری، توقف و تماشــایی مناظر و... در 

اختیار شهروندان قرار می دهد.«
اگرچه قــرار بود عملیات ســاخت پل ســبز 
زندگی از خرداد ماه ســال گذشــته آغاز شــود 
امــا »صفا صبوری دیلمی« معاون فنــی و عمران 
شــهرداری تهران از زمان اجرای عملیات ساخت 
این پل خبــر می دهد: »اجرای این پروژه به دلیل 
کاهش درآمدهای شهرداری و کاهش بودجه های 
عمرانــی اجرای به تعویــق افتاده بــود. با وجود 
این پس از گذشت یک ســال قرار است به زودی 
عملیات ساخت این پل با طراحی جدید آغاز شود. 
براساس الیحه بودجه 1400 این پروژه باید امسال 
آغاز شود و تا ســال 1402 به اتمام برسد. اکنون 
اقدامات پیمانی در حال انجام اســت و به زودی در 
روزهای آینده مراســم کلنگ زنی پل سبز زندگی 

اتفاق خواهد افتاد.«

  2 سال پیش بود که پل فلزی 50 ساله  
محله گیشا برچیده شد؛ پلی که روزگاری 
بازی های  تشریفات  مراسم  برگزاری  برای 
نام محله  و  تهران ساخته شــد  آسیایی 
گیشا را سر زبان ها انداخت. با جمع آوری 
پل گیشــا، در قدم نخســت زیرگذری 
بزرگراه  از  خودروهــا  دسترســی  برای 
جالل آل احمــد به غرب بزرگراه شــهید 
بود عملیات  چمران ساخته شــد و قرار 
اجرایی پل سبز زندگی هم به عنوان یکی 
از 3فاز اصلی این پروژه جایگزین پل گیشا 
شود. همزمان با ســاخت زیرگذر، اهالی 
محله گیشا درخواســت هایی از مدیریت 
شــهری داشــتند تا در این زیرگذر یک 
ورودی برای دسترســی آسان از بزرگراه 
جالل آل احمد به محله گیشا در نظر گرفته 
شود. هرچند تا امروز خبری از ساخت این 
ورودی نشده است اما خبر رسیده مراسم 
کلنگ زنی عملیات اجرایی پل سبز زندگی 
پس از 2ســال از برچیده شدن پل گیشا 
به زودی برگزار می شــود. به همین بهانه 
سری به محله گیشا زدیم و مشکالت حوزه 
ترافیک ایــن محله پس از اجرای زیرگذر 
گیشا و ابعاد و ویژگی های پل سبز زندگی 
را در گفت وگــو با شــورایاران و مدیران 

شهری بررسی کردیم.  

از مشکالت ترافیکی زیرگذر گیشا 
تا اجرای یک طرح جدید

پل سبز زندگی 
در راه است

حسن حسن زاده

پل سبز زندگی قرار 
است از روی بزرگراه 
چمران عبور کند اما 
این بار نه خودروهای 

دودزا بلکه شهروندان، 
عابران و ورزشکاران و 
طبیعت دوستان را برای 
یک پیاده روی دلچسب 

دور هم جمع کند

افتتاح زیرگذر گیشا سال 13۹8

پروژه ساخت زیرگذر گیشا سال 13۹8

ترافیک گیشا سال ۹۵ قبل از برچیده شدن پل 

از روزگار رفته حکایت

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

دهه40 در پایتخت با رشد آپارتمان نشینی، ساخت 
شهربازی، رونق مراکز تفریحی و پاساژها و ده ها پدیده 
دیگر همراه بود که یک وجه مشــترک داشــتند و آن 
الهام گرفتن از ســبک زندگی در کشورهای غربی بود. 
درایوین سینما یا ســینمای روبازی که تماشاچی ها با 
خودرو شخصی وارد می شدند و فیلم می دیدند هم یکی 
از همان پدیده های جدید دهه 40 بود که به واســطه 
جدید بودنش هم خاص بود و هم مشتاقانی داشت که 
برای یکبار هم شده، تجربه درایوین سینما را در خاطرات 

خود داشته باشند. 

فیلم دیدن در خودرو شخصی
ژوئن سال 19۳۳ نخستین درایوین سینما در ایالت 
نیوجرسی آمریکا افتتاح شد. درایوین سینما این امکان 
را به مخاطب می داد تا با خودرو خود وارد یک محوطه 
بسیار بزرگ شــوند و همراه با خانواده هم فیلم ببینند 
و هم سیاحتی کرده باشــند. قلمرو هر خانواده در این 
سینما خودرو شخصی خود بود و اعضای خانواده هنگام 
پخش فیلم می توانستند با هم صحبت کنند، خوراکی 
بخورند و بچه ها هم می توانســتند بلند بخندند و جیغ 
بزنند. فقط نباید مزاحم خودرو کناری می شــدند. ایده 

راه اندازی نخستین درایوین ســینما در تهران سال 
1۳۳7 با موافقت وزارت نمایش کشور و با انتخاب 
قطعه زمینــی در کیلومتر 1۳ جاده کرج شــکل 
گرفــت. اما به دالیل نامعلومی ساخت وســاز انجام 
نشد. در سال های بعد نخســتین درایوین سینما 

در تهرانپــارس بــا گنجایــش 28۵ خودرو 
اردیبهشت سال 1۳۳9 افتتاح شد. 

درایوین سینما در شمیران 
خیابان ولی عصر)عج( در دهه 
40 با داشتن پارک 

از هم نوشته شــده بود و بعد از خرید بلیت هر خودرو 
روی شماره مشخص شده پارک می کرد. اعرابی می گوید: 
»خانواده هایی که خودرو داشــتند، ســوار بر اتومبیل 
شــخصی خانوادگی وارد این زمین می شدند و در نظم 
خاصی می ایستادند و با شــروع فیلم از داخل ماشین، 
پرده را به خوبی مشاهده می کردند. این سرگرمی بیشتر، 
تابستان ها مورد توجه خانواده ها بود. این پدیده نویی بود و 
مثل همه پدیده های نو مورد توجه و کنجکاوی مخاطبان 
قــرار می گرفت. در نتیجه همه به قصد آشــنایی با این 
پدیده به درایوین ســینما می آمدند. صدا هم در محیط 
پخش می شــد و اطراف خیلی شــلوغ نبود. خانواده ها 
برای خودشان ساندویچ یا غذاهای آماده تهیه می  کردند. 
بچه ها هم خیلی این نوع تفریح را دوست داشتند. شاید 
در ازای موفقیت درسی می گفتند: جایزه یکبار می برمت 
درایوین ســینما! « درایوین سینما و تماشای فیلم برای 
همه اقشار جامعه تفریحی در دسترس و امکانپذیر نبود. 
نخســت اینکه خانواده باید خودرو شخصی می داشت و 
دوم اینکه قیمت بلیت درایوین سینما گران بود. اعرابی 
می گوید: »البته درایوین سینما سرگرمی گرانی بود. برای 
ورود، بلیت تهیه می شد که قیمت آن از بلیت سینماهای 
معمولی باالتر بود. در سالنامه کیهان یا اطالعات دهه40 

اخبار افتتاح این سینمای روباز وجود دارد.« 

سینمایی که طعمه حریق شد
درایوین سینمای ونک با داشــتن کانال های هوای 
گرم که توســط لوله های مخصوص قابل انتقال به تمام 
خودروهــا بود، زمســتان هم مخاطب داشــت و فیلم 
نمایش داده می شــد. در قسمت پشتی درایوین سینما 
هم یک ســاختمان چند طبقه شامل رستوران و کافه 
وجود داشت. در رستوران سینما یک دیوار شیشه ای 
وســیع امکان تماشای فیلم را حین غذا خوردن برای 
تماشاگران میسر می کرد. تماشــاچیان در رستوران 
می توانستند به وســیله گوشی های مخصوص و مجزا 
صدای فیلم را به زبان فارســی یا انگلیســی بشنوند. 

»عباس بهارلو« در کتاب »سینماسوزی 
در ایران« می نویســد: »رضا انوری به 
سید ابراهیم صالح، رئیس اداره نظارت 
و نمایــش وزارت فرهنگ و هنر وقت، 
در 9 آذر 1۳۵4 خبر می دهد شب قبل 
در صندلی های ردیف 16 بمبی ساعتی 
کشف شده است که بالفاصله مسئوالن 
سینما به افسر نگهبان کالنتری ۳ خبر 
می دهند و مأموران کمیته ضد خرابکاری 
بمــب را خنثی می کننــد.« با این حال 
درایوین سینمای ونک اردیبهشت سال 

1۳۵۵ طعمه حریق می شود. 

ملی، شــهربازی، هتل ها، مراکز خرید، رســتوران های 
متنوع، باغ وحش و... مرکز تفرجگاه های پایتخت بود و 
انگار فقط یک درایوین ســینما در این حوالی کم بود. 
سال 1۳48 درایوین سینمای ونک در خیابان ونک و در 
محل پاساژ آینه فعلی، حد فاصل میدان ونک تا بزرگراه 
کردستان ساخته شد. »مهدی اعرابی« پژوهشگر تاریخ 
شمیران می گوید: »وقتی از میدان ونک به سمت دهکده 
ونک می رفتیم، خیابانی به همین نام حدفاصل میدان 
تا ده  قدیمی ونک وجود داشــت که به آن خیابان ونک 
می گفتند و در دو سوی آن به تدریج خانه ها و ویالهایی 
ساخته شــد که به ویالهای تک معروف بود. ویالهای 
تک در دهه40 از زیباترین و مدرن ترین ویالهای ساخته 
شده در کشور محسوب می شــد. در میانه این خیابان 
زمین بزرگی بود که مدتی بعد سینمای روبازی در آن 
ساخته شد که به درایوین سینما مشهور بود. این سینما 
هنگام شــب و وقتی خورشید غروب می کرد، کارش را 
آغاز می کرد و بر پرده بزرگی که در محیط باز داشــت، 
فیلم های ســینمایی آن روزگار به نمایش درمی آمد.« 
»رضا انوری« رئیس ســندیکای ســینماداران و عضو 
هیئت مدیره واردکنندگان فیلم قبل از انقالب، شهریور 
سال 1۳48 درایوین سینما ونک را افتتاح کرد. 
او مالک بخشــی از زمین درایوین ســینما 
بود و بخش دیگــر را اجاره کرد. درایوین 
سینمای ونک 14 هزار مترمربع مساحت 
و گنجایش 2۳6 خودرو داشــت و با 
نمایــش فیلم موزیکال 
می آیند«  »روس هــا 
نورمن  کارگردانی  به 
جویسون کار خود را 

شروع کرد. 

تفریح گران 
کف زمین سینما 
شماره ها با فاصله 
مشــخص 

یادی از سینمایی که حاال 
فقط نامی از آن در خاطره اهالی شمیران باقی مانده است

روزی روزگاری درایوین سینمای ونک

سینمابهاردرشمال
میدانتجریش
در شمال میدان تجریش، حدفاصل 
خیابان های فناخسرو )ثبت سابق( و 
شهید جعفری )جعفرآباد سابق( در دهه 
۳0 سینمای روبازی به نام سینما بهار 
بود. مردم با پارک خودرو در اطراف 
میدان تجریش و تهیه بلیت به تماشای 
فیلم می نشستند. در این سینمای روباز 
فقط در بهار و تابستان فیلم نمایش 
داده می شد. »علی فرهمند« یکی 
از مؤسسان سینما بهار تجریش بود. 
سینمایی که سال 1۳۳4 با شراکت 
۵نفر راه اندازی شد. آن زمان که سینما 
بهار راه اندازی شد، هیچ سینمای 
دیگری در شمیران نبود. یعنی نه خبری 
از درایوین سینمای ونک بود و نه از 
سینما آستارا. سینما بهار از ابتدا یک 
زمین مسطح حدود هزار و 200 مترمربع 
بود که دورتادور آن دیوارهای آجری 
کوتاه قرار داشت. سینما سقف نداشت. 
در زمستان های سرد و پربرف شمیران 
هم که نمی شد در فضای باز به تماشای 
فیلم نشست. به همین علت سینما پاییز 
و زمستان تعطیل می شد و فقط در 
فصول بهار و تابستان باز بود. به همین 
دلیل هم نامش را سینما بهار گذاشته 
بودند.

 دهه 40 به سرگرمی تابستانی تهرانی ها پدیده نوظهوری اضافه شد؛ »درایوین سینما« سینمای روبازی 
بود که تماشاچیان با خودرو شخصی داخل محوطه بزرگ سینما می شدند و فیلم تماشا می کردند. درایوین 
سینمای تهرانپارس، نخستین و درایوین سینمای ونک دومین سینمای روباز پایتخت با شکل و شمایل 
جدید بود که حاال ســراغ آن را فقط می توان از البه الی خاطرات موســپیدکرده ها گرفت. قیمت بلیت 
درایوین سینما خیلی گران تر از بلیت سینماهای معمولی بود و به همین دلیل تماشای فیلم در درایوین 
سینما برای همه افراد میسر نبود. در این گزارش سراغی می گیریم از سرگرمی خاصی که تابستان ها رونق 

می گرفت و حاال خبری از آن نیست.

راحله عبدالحسینی
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مناطق   1   سالمت سالمت

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

همشهری به سوی سالمتی
رکاب بزن!

 پازل مسیرهای ویژه دوچرخه 
در شمال تهران تکمیل می شود

سعید شمالی نژاد، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه 3:
دوچرخهرابهُمدجدید
حملونقلتبدیلمیکنیم

»تأکید دکتر حناچی، شــهردار تهران برای استفاده از 
دوچرخه به عنوان مد جدید حمل ونقل عمومی، کلید راهی 
بود برای ما که جدی تر از قبل برای فرهنگســازی استفاده 
از دوچرخه برنامه ریزی کنیم.« »سعید شمالی نژاد« معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه ۳ این را می گوید و از 
فاز جدید ساخت مســیر دوچرخه سواری در منطقه ۳ یاد 
می کند. او می گوید: »نخســتین فاز مسیر دوچرخه سواری 
منطقه ۳ رینگی بود که از میــدان مادر تا بزرگراه مدرس 
به صورت رفت و برگشــت اجرا شــد و شــهروندان از آن 
استقبال خوبی کردند. فاز دوم این طرح قرار است این مسیر 
دوچرخه ســواری را تا تقاطع خیابان ولی عصر)عج( امتداد 
دهد و پل ویژه دوچرخه نقطه ای است که میرداماد شرقی و 
غربی در آن به هم وصل می شود. در فاز دوم برای ساخت و 
تکمیل مسیرهای دوچرخه سواری در منطقه ۳ برنامه ریزی 
شده و در حال اجراســت ؛ قرار است برای نخستین بار در 
تهران پل مسیر ویژه دوچرخه در تقاطع خیابان میرداماد و 

بزرگراه مدرس ساخته و اجرا شود.«
در نظر گرفتن شیب مناســب برای این پل طوری که 
باال رفتن از آن برای دوچرخه سوار دشوار نباشد و همچنین 
شــیب مناسب رو به پایین و کنترل سرعت از چالش هایی 
است که برای ساخت این پل پیش رو مدیران شهرداری قرار 
دارد. تأسیسات عمومی شهر و وجود معارض های مختلف در 
معابر و خیابان ها هم مانعی برای استفاده تمام و کمال از این 
مسیرها برای دوچرخه سواری محسوب می شود. شمالی نژاد 
می گویــد: »در بافت کالبدی و شــهری منطقــه ۳ موانع 
مختلفی برای ساخت مسیرهای دوچرخه سواری داریم. یکی 
از این مشکالت شیب زیاد مسیرهای شمالی ـ جنوبی منطقه 
اســت که در اغلب خیابان ها و گذرهای منطقه وجود دارد. 
نکته دیگر وجود بافت متراکم شهری در برخی از محله های 
این منطقه اســت. این بافت متراکم اجازه استفاده از پهنا و 
عرض خیابان ها برای الین دوچرخه را به ما نمی دهد. وجود 
بزرگراه ها هم مانع دیگری است که در مسیر دوچرخه سواری 
میرداماداز پل دوچرخه رو برای این مانع استفاده کرده ایم.«

داشتن مسیر متصل و پیوسته از مهم ترین ویژگی هایی 
اســت که اســتفاده از دوچرخه را برای شهروندان آسان تر 
می کند و اســتفاده از این وسیله برای حمل ونقل را معنادار 
می کند. شــمالی نژاد می گوید: »پیوســتگی مسیر یکی از 
مهم ترین ویژگی هایی است که برای مسیر دوچرخه سواری 
تعریف شــده. درواقع شــهروندان باید بتوانند از مسیری 
حرکت را آغاز کنند و بعد از انجام هدف، به مقصد بازگردد. 
این موضــوع در رینگ دوچرخه ای کــه در بلوار میرداماد 
ســاخته شده کاماًل رعایت شده است. این مسیر با ادامه به 
ســمت خیابان ولی عصر)عج( همچنان ویژگی پیوستگی و 

دایره وار بودن خود را حفظ می کند.«
او عالوه بر تأمین زیرســاخت ها، از فرهنگســازی برای 
اســتفاده بیشــتر از دوچرخه یاد می کند که تأثیر زیادی 
در افزایش اقبال شــهروندان از دوچرخــه در تهران دارد: 
»دوچرخه به عنوان مد حمل ونقل جدید، شانس خوبی برای 
تصاحب معابر و خیابان های شــهر تهران را دارد. اما برای 
این کار باید عالوه بر فرهنگسازی، زیرساخت های مناسب 
را فراهم کرد. تأمین امنیت دوچرخه ســواران در مسیرهای 
دوچرخه از مهم ترین مسائلی است که در طراحی هر مسیر 
باید در نظر گرفت. اگر زیرساخت فراهم شود و فرهنگسازی 
الزم برای آن انجام نشــود، مردم اقبالی به دوچرخه نشان 
نخواهند داد ؛ همان گونه که اگر فرهنگسازی شده باشد اما 
زیرساختی فراهم نشده باشد، کاری از پیش نخواهد رفت. این 
فرهنگسازی و تأمین زیرساخت ها موضوعی زمانبر است و در 
صورتی به موفقیت می رسد که در تمام مناطق شهر تهران 
مسیرهای دوچرخه سواری کم کم ساخته شوند و توسعه پیدا 
کنند. چون پیوستگی مسیرهای امن دوچرخه سواری تأثیر 
بسیار مثبتی در اقبال مردم به استفاده از دوچرخه به عنوان 

وسیله حمل ونقل عمومی خواهد داشت.«

پیست های دوچرخه سواری معروف 
پهنه شمال

تا چند ســال گذشــته دوچرخه چندان 
به عنوان وســیله حمل ونقل عمومی در تهران 
مورد استفاده قرار نمی گرفت. دوچرخه سواری 
ورزش و فعالیتــی بود که اغلب شــهروندان 
به عنوان یــک تفریح بــرای خــود انتخاب 
دوچرخه سواری  پیست های  ایجاد  می کردند. 
در بوستان های شهر با اینکه در نگاه نخست، 
تقویت نگاه تفریحی به دوچرخه ســواری به 
شمار می رود اما با فراهم کردن امکان راحت تر 
دوچرخه سواری در مناطق مختلف شهر، مردم 
را با این وســیله بیشــتر از قبل اخت کرده 
اســت. قدم بعدی دیگر در این زمینه، ایجاد 
ایســتگاه های دوچرخه و کیوسک های کرایه 
دوچرخه در برخی نقاط تهــران بود؛ ایده ای 
که گرچه پایــدار نماند اما پای دوچرخه های 
کرایــه ای را به تهران باز کــرد و این موضوع، 
خود باز شدن راه تازه ای در آشتی با فرهنگ 

دوچرخه سواری به شمار می رفت. 
امروز عالوه بر مسیرهای دوچرخه سواری 
در معابر شهر، پیست های بزرگ و استانداردی 
در بوســتان ها و فضاهای عمومی پهنه شمال 
برای دوچرخه سواری وجود دارند. این پیست ها 
فضای خوبی برای تمرین دوچرخه ســواری و 
دوچرخه ســواری های گروهی و خانوادگی به 
شــمار می رود. با تعدادی از این پیست ها در 

پهنه شمال بیشتر آشنا شوید: 

پیست اختصاصی بانوان در منطقه 3
بوستان بهشت مادران در بزرگراه حقانی، 
نخســتین بوســتان اختصاصی زنان در شهر 
تهران اســت. در این بوســتان 20 هکتاری 
در کنار امکانات مختلف فرهنگی و ورزشــی، 
پیست اختصاصی دوچرخه سواری هم هست. 

پیست بزرگ بوستان نهج البالغه
پیست دوچرخه سواری بوستان نهج البالغه 
9 هزار مترمربع وسعت دارد و عالقه مندان به 
ایــن ورزش مفرح می توانند همه روزه با ورود 
به این بوســتان و کرایه کردن دوچرخه های 
موجود در آن، از ایــن ورزش و تفریح مهیج 
لذت برند. این بوستان در بزرگراه همت، کوچه 

میثاق واقع شده است. 

باغ راه فدک
پیســت دوچرخه ســواری باغ راه فدک در 
خیابــان ایران زمین هم از دیگر پیســت های 
دوچرخه سواری منطقه 2 است. در این مسیر 
با عبور از سایه سار درختان نارون، چنار، سرو، 
کاج، تبریزی و... دوچرخه ســواری در فضایی 

سرسبز و خوش منظره را تجربه می کنید. 

همه جا با دوچرخه
مســیرها و معابری در تهران وجود دارند 
که به دالیل مختلف امکان دوچرخه ســواری 
در آنهــا وجود نــدارد. بــرای اینکه مقیاس 
درستی از این معابر در ذهن داشته باشید بد 
نیست بدانید مثاًل در منطقه ۳ فقط کمتر از 
1۵درصد معابر و خیابان ها هستند که امکان 
ایجاد مسیر دوچرخه و دوچرخه سواری در آن 
وجود دارد. اگر قرار باشد دوچرخه را به عنوان 
وسیله حمل ونقل اصلی خودمان انتخاب کنیم 
الزم است بتوانیم آن را در مسیرهای غیر قابل 
رکاب زدن هم با خودمان این سو و آن سو ببریم. 
کمتر از یک سال است که زمینه همراه داشتن 
دوچرخه در برخی واگن های مترو و حمل آنها 

توســط اتوبوس های تندرو در خطوط موجود 
در پهنه شمال فراهم شده. برای این کار کافی 
است از واگن های میانی مترو استفاده کنید یا 
قبل از سوار شدن به بی.آر.تی، به کمک راننده 
یا مسئول ایستگاه، دوچرخه خود را در جایگاه 
مخصوص تعبیه شده در جلو یا عقب اتوبوس 
فیکس کنید و آن را در مقصد تحویل بگیرید. 

بازدید مسئوالن شهری تهران با 
دوچرخه های پروژه های منطقه 3

استفاده مسئوالن از دوچرخه به عنوان مد 
حمل ونقل عمومی اقدامی نمادین اســت که 
طی سال های گذشته در نقاط مختلف تهران 
شــاهد آن بودیم. این بار جمعــی از مدیران 
شهری منطقه ۳ برای سرکشی به پروژه های 
مختلف منطقه، از دوچرخه استفاده کرده اند 

تا عالوه بر سنجش کیفیت این 
مســیرها و ضعف و قوت های 
پروژه مســیرهای دوچرخه 
منطقه ۳، برای فرهنگسازی 
بردارنــد. تعدد و  هم قدم 
تکرار اســتفاده مســئوالن 
نوید  می تواند  دوچرخــه  از 
این باشــد که این وســیله 

حمل ونقل بیشتر از گذشــته در تهران مورد 
اســتفاده قرار بگیرد.  مدیــرکل هماهنگی 
ســازمان ها و مناطق، معاون هماهنگی امور 
مناطق فنــی و عمرانی شــهرداری تهران و 
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ هفته 
گذشته با اســتفاده از دوچرخه  از پروژه های 
ابنیه ای این منطقه بازدید کردند. در این بازدید 
گزارش هایی از پیشــرفت پروژه های شاخص 
منطقه ارائه شــد که مســیر و پل دوچرخه 
میرداماد، پروژه چندمنظوره ســعیدی، پروژه 
مخزن هزار لیتری نونهاالن، ســوله ورزشــی 
نونهاالن، مســیرپیاده راه کردستان ـ رشیدی 
اسمی از جمله پروژه ها بودند. »پیمان عباسی« 
مدیــرکل هماهنگــی ســازمان ها و مناطق 
پیشــرفت فیزیکی و کیفــی پروژه های ابنیه 
منطقه را شایســته قدردانی دانست و گفت: 
»اداره  کل هماهنگی فنی و عمرانی 
ســازمان ها و مناطــق آمــاده 
همکاری در زمینه پیشبرد 
اهداف مدیریت شهری در 
ارائه خدمات به شهروندان 

است.«

 500
کیلومتر طول مسیر 

دوچرخه سواری  است که 
در سند راهبردی مسیر 
دوچرخه تهران برای این 

شهر تعیین شده 
است. 

 44
کیلومتر از این مسیر 

در سند راهبردی، سهم 
منطقه یک است. 

  150
تا 180 سانتیمتر 

عرض مسیرهای 
دوچرخه سواری تعریف شده 

در پهنه شمال تهران است. این 
مسیرها به صورت یکطرفه و 

دوطرفه هستند. 

 48
کیلومتر از سند 

راهبردی مسیر دوچرخه 
شهر تهران به منطقه ۲ 

اختصاص دارد. 

 ۳0
کیلومتر از این مسیر در 

منطقه ۲ مسیری پیوسته  و 
قرار است با اتصال باغ راه فدک، 

بوستان های نهج البالغه، 1۳ 
هکتاری و پردیسان را به 

هم متصل کند. 

 ۲۶
کیلومتر مسیر ویژه 

دوچرخهنخستین فازی است 
که شهرداری منطقه ۳ برای 
اجرای طرح دوچرخه سواری 
در این منطقه در نظر گرفته 

است. 

مسیرهای 
 دوچرخه سواری 

در منطقه 3
بلوار میرداماد، حد فاصل میدان مادر تا بزرگراه 

مدرس به صورت رفت و برگشت مهم ترین مسیر ویژه 
دوچرخه سواری در منطقه ۳ است. 

منطقه ۳ به زودی با تکمیل و بهره برداری از پل اختصاصی 
دوچرخه از بزرگراه مدرس عبور می کند و به خیابان 
ولی عصر)عج( و میدان ونک و بوستان ملت می رسد. 

سه راه ضرابخانه تا خیابان فیروزگر دیگر مسیر دوچرخه 
طراحی شده در منطقه ۳ است. سه راه ضرابخانه به کوی 

صدف، ضرابخانه به الهیه و همچنین محله قلهک 
هم مسیرهای دیگر این منطقه است که برای 

دوچرخه سواری طراحی شده اند. 

مسیرهای 
 دوچرخه سواری 
در منطقه یک 

جنوب بزرگراه ارتش، خیابان خندان، 
خیابان باهنر )از یاسر تا دوراهی دزاشیب(، 

بخشی از خیابان شریعتی، خیابان ولی عصر)عج( 
از زعفرانیه به طرف پارک وی. حصار بوعلی، 

محمودیه، زعفرانیه، دربند، ازگل و سوهانک از 
جمله محله های منطقه یک هستند که طی 

سال گذشته مسیر دوچرخه سواری 
در آنها ایجاد شده است. 

مسیرهای 
 دوچرخه سواری 

در منطقه 2
پل های اختصاصی دوچرخه منطقه ۲ قرار 

است روی بزرگراه های شیخ فضل اهلل، پایین تر 
از میدان صنعت و بزرگراه همت، حد فاصل 

بزرگراه های شیخ فضل اهلل و یادگار امام)ره( ساخته 
شود.  مسیر ویژه دوچرخه سواری از میدان صادقیه 

تا میدان توحید، محله فردوس و سازمان آب از 
مهم ترین مسیرهایی است که در این منطقه 

می توانید با دوچرخه طی کنید. 

  روزگار چندان دوری نیســت ســال هایی که خیابان ها و 
معابر و حتی پیاده روهای شــهر تهران غرق در ماشــین ها 
و موتورســیکلت ها بودند؛ موضوعی که حــق تقدم عابر و 
شــهروندان بر معابر کوچه و محله خود را نادیده می گرفت و 
امــکان پیاده روی در این محله ها را از مردم ســلب می کرد. 
طولی نکشید که با ظاهر شدن نخستین پیاده راه های تهران، 
اهالی تهران هم به فکر پس گرفتن معابر و کوچه ها از ترافیک 
خودروها افتادند. یکی از راه های پــس گرفتن این معابر از 
خودروها، استفاده از وسایل حمل ونقل سبک و سالم و البته 
کوچک مثل دوچرخه اســت. تأکید دکتر حناچی، شهردار 
تهران برای فرهنگسازی و آماده کردن زیرساخت های مناسب 
برای استفاده از این مد حمل ونقل عمومی کافی بود تا مناطق 
مختلف از جمله پهنه شمال تهران، مسیرهای دوچرخه سواری 
را بســازند و آنها را مناسب سازی و تکمیل کنند. این شد که 
با وجود معابر پرشــیب و تراکم بافت شــهری در این پهنه، 
خیابان ها و معابر شمالی تهران از مناطق پیشرو در ساخت و 
تکمیل رینگ دوچرخه سواری در منطقه خود شدند. به طوری 
که امروز    تردد دوچرخه های شــخصی یا کرایه ای موضوعی 
عادی و جا افتاده در معابر این پهنه از تهران است و هر روز بر 

شمار عالقه مندان این وسیله نقلیه همگانی اضافه می شود.  

مرضیه موسوی 
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مناطق   1  
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مناطق   1   آبادی زیر ذره بین

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

اینجا کاربردی ندارد و پارک خودرو در همه پیاده روها 
و در فضایی که به دلیل عقب نشینی ایجاد شده، صورت 
نمی گیــرد. مثاًل نقاطی که مقابل بانک یا ســاختمان 
تجاری باشــد این موضوع دیده نمی شود و 
بــه عبارتی تعرض به حریم پیاده رو صورت 
نگرفته است. معضل در خیابان های کم   تردد 
پررنگ تر دیده می شــود. شــورایار محله 
آســمان ها موضــوع بی توجهــی به حریم 
پیاده رو را متوجــه برخی مالکان می داند و 
می گوید: »از بین مالکانی که مقابل ملکشان 
به دلیل عقب نشــینی فضایــی، ایجاد و به 
پیاده رو افزوده شده است برخی این محدوده 
عقب نشینی را همچنان ملک خود می دانند 
و آن را تصرف کرده اند و آنجا به پارکینگ  ماشین های 
گذری تبدیل شــده. معمواًل نگهبان ســاختمان هم 
ســوییچ خودرو را می گیرد تا در موارد ضروری بتواند 
خودرو را جابه جا و مسیر را برای پارک خودرو دیگری 
باز کند.« ناگفته پیداســت که در این شــهر که جای 
پــارک حکم کیمیا را دارد، چنین فضایی به پارکینگ 

عابران آهســته و بی ســر و صدا بــا کمی حواس 
جمعی از میان خودروهای پارک شده در خیابان عبور 
می کنند. سالمندی که عصازنان به این پیاده رو رسیده 

است می گوید: »االن باید به خیابان بروم تا 
بتوانم به ســر کوچه برسم. خیابان هم که 
خطرناک اســت و من نمی توانم با سرعت 
راه بروم. هم برای خودم دردسر می شود و 
هم بــرای رانندگان. پیاده رو برای ما عابران 
پیاده به خصوص سالمندان و بچه هاست که 
امنیت داشــته باشند. ولی به هر حال انگار 

زور این خودروها از ما بیشتر است.«

پارک خودرو در بخش 
عقب نشینی ساختمان

پارک خودروها در پیاده روها در قســمت شــمالی 
محله بیشــتر به چشــم می خــورد. »محمدمهدی 
نثاری« شورایار محله آسمان ها می گوید: »با توجه به 
عقب نشینی هایی که در خیابان های اصلی و فرعی انجام 
شده، مخصوصًا در خیابان های شمالی محله آسمان ها، 
بیشتر دیده می شــود. از قبل از چهارراه بخشایش به 
ســمت میدان فرحزادی و میدان کتاب، ضلع جنوب 
خیابان عقب نشــینی دارد. عقب نشینی باعث شده تا 
فضاهایی آزاد شود و برخی خودرو خود را در این فضا 
با خیال راحت پارک کنند. در حالی که اینجا پیاده رو 
به حســاب می آید نه خیابان.« نثــاری ادامه می دهد: 
»پیــاده رو مقابل این عقب نشــینی ها نــه تنها هموار 
نیســت و پر از چاله اســت، بلکه به محلی برای پارک 
خودرو تبدیل شده. در حالی که این وضعیت پیاده روها 

شایسته هم محله ای های ما نیست.«

تعرفه های نانوشته
انگار جمله معروف »آسمان همه جا یکرنگ است« 

دائمی برای خودروها تبدیل می شــود که هیچ اسم و 
رســمی ندارد و بین مالک خودرو و نگهبان ساختمان 
هم مبلغی برای چند ســاعت پــارک خودرو رد و بدل 
می شــود. به گفته نثاری مالکان خودرو معمواًل بین ۵ 
تا 10 هزار تومان حق پارکینگ برای پارک در پیاده رو 
می پردازند. تصرف پیاده رو با پارک خودرو اهالی محله را 

گالیه مند کرده است. 

عبور مارپیچی از پیاده رو
شــهروندان محله بیش از هر چیــز از نقض حقوق 
شهروندی خود ناراضی  هستند. نثاری می گوید: »پارک 
خــودرو در پیاده رو چنان کنار هم و بدون فضای خالی 
است که معمواًل عابران نمی توانند از بین خودروها عبور 
کنند یا به زحمت فراوان باید راهی پیدا کنند و مارپیچی 
از بین خودروها رد شوند. عابری که نتواند از پیاده رو عبور 
کند، به ناچار مسیر خود را به خیابان تغییر می دهد که 
کار درستی نیست و خطراتی را برای عابر در پیش دارد.«

معضل زمین های بایر
معضل کمبود جای پارک خودرو به پارک در پیاده رو 
محدود نمی شود. شورایار محله آسمان ها از زمین های 
بایر محله می گوید که آنها هم کمابیش به محلی برای 
پارک خودرو تبدیل شده اند: »زمین هایی که مشکالت 
حقوقی بیــن مالکان یا مالک و شــهرداری دارد یا به 
هر دلیلی رها شــده، در محله ما هســت. پیش از این 
با درخواســت شهروندان و شورایاری، جلو این زمین ها 
نیوجرسی گذاشته شد تا از تصرف این زمین ها به صورت 
پارکینگ خودرو جلوگیری شود. متأسفانه مدتی است 
این موانع برداشــته شــده که شــهروندان را به دلیل 
رفت و آمدهای همیشــگی خودروهــا گالیه مند کرده 
اســت. خودروهایی که در این محدوده پارک می کنند 
بی توجه به اینکه این پارکینگ طبق ضوابط پارکینگ 
عمومی است یا نه، خودرو خود را پارک می کنند و بنا 
به درخواست فردی که مسئولیت پارکینگ را برعهده 
گرفتــه، مبلغــی را پرداخت می کننــد.« بی نظمی و 
نابسامانی این زمین های خاکی که به محلی برای   تردد و 
پارک خودرو شده اهالی را ناراضی کرده و چشم انتظارند 

تا زودتر تکلیف این زمین ها هم روشن شود. 

 گالیه اهالی محله آسمان ها 
از نقض حقوق شهروندی

پیاده رو جای پارک نیست! 
  خودروها در شهر جوالن می دهند. انگار دیگر به بزرگراه، خیابان، کوچه و پسکوچه قانع 
نیســتند. حاال نوبت پیاده روهاست؛ پیاده روهایی که به قرق خودروها درآمده و عابران برای 
گذر از پیاده رو باید مســیر خود را عوض کنند. این معضــل کمابیش در همه محله ها دیده 
می شود. شــاید معابری که پیاده روهای کم عرض دارند از این معضل دور باشند. اما در محله 
آسمان ها این معضل حســابی خودنمایی می کند تا جایی که اهالی را ناراضی کرده و عابران 
پیاده از نقض حقوق شهروندی گالیه دارند. برای بررسی این معضل و موشکافی زیر و بم ماجرا 

به محله آسمان ها در تکه دوم پایتخت می رویم. 

راحله عبدالحسینی

پارکخودرودرپیادهرو
تخلفاست

»قــادر صادقی« شــهردار ناحیــه 8 منطقه 
2 پارک خودرو در پیــاده رو را تخلف می داند و 
می گوید: »طبق قانون راهنمایی و رانندگی، پارک 
خودرو در محدوده پیاده رو تخلف است و شامل 
جریمه می شود. شهروندان باید این موضوع را از 
طریق راهور پیگیری کنند. در ادامه اگر شهروندان 
با پارک خودرو در معابر روبه رو شــدند که مالک 
ساختمان روبه رو پیاده رو یا نگهبان ساختمان از 
آنها کرایه پارک خودرو طلب می کند، موضوع را 
باید به مراجع قضایی و کالنتری اطالع دهند تا 

جلو این نوع کالهبرداری ها گرفته شود.«

قانوناعمالمیشود
پارک خــودرو در پیــاده رو خــالف قوانین 
راهنمایی و رانندگی اســت و مشــمول جریمه 
می شــود. ســرهنگ »امین رضاپناه« مسئول 
اداره تصادفــات پلیس راهور 
»اگر  می گویــد:  منطقــه2 
همــکاران راهور خودرویی را 
کــه در پیاده رو پارک شــده 
باشــد ببینند حتمــًا اعمال 
اینکه در  اما  قانون می کنند. 
پیاده رو موانعی نصب شــود 
که خــودرو نتواند به آن وارد 
از سوی همکاران  باید  شود، 
ما در شهرداری انجام شود.« 
توقف وسایل نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو 
در پیاده رو ممنوع است و شامل جریمه می شود. 
جریمــه توقف خودرو در پیاده رو 42 هزار تومان 
است. سرهنگ رضاپناه توضیح می دهد: »پیاده راه 
باید به شکلی طراحی و ساماندهی شده  باشد که 
وسایل نقلیه نتوانند به آن وارد شوند. طراحی و 
نصب موانع برعهده کارشناسان شهری است.« به 
گفته او توقف خودرو در بلوار دادمان، بخشــی از 
بلوار مدیریت و بلوار خوردین هم دیده می شــود 
که از سوی مأموران راهور اعمال قانون می شود. 
رضاپناه درباره نمایشگاه های خودرو نیز می گوید: 
»برخی از نمایشــگاه های خــودرو هم قوانین را 
نادیــده می گیرند و خــودرو را در پیاده رو پارک 
می کنند که در مورد آنان نیز قانون اجرا می شود.«

پاسخ مسئول

خبر

محمدمهدی نثاری
شورایار محله آسمان ها

امین رضاپناه 
مسئول اداره 

تصادفات پلیس 
راهور منطقه2

علیان متولد سال1۳6۵ بعد از وقفه ای 20 ساله 
دوباره سراغ بافتنی رفت اما این بار متفاوت تر از قبل 
کارش را ادامه داد. او که تا پیش از این برای سرگرمی 
کار بافتنی را انجام می داد خیلی زود مشــتری هایی 

برای دستبافته هایش پیدا کرد و کسب و کار 
خانگــی اش حســابی رونــق یافت. او 

ماجرای شــروع دوباره بافتنی را به 
اصــرار و پافشــاری دخترش برای 
بافت عروســک مربوط می داند و 
می گوید: »از 1۵ سالگی با تشویق 
مادرم که معتقد بود دختران باید 
با هنر آشنا باشند، کار بافتنی 
را شروع و قالب بافی، گلسازی 
و هنرهای دســتی را تجربه 
کردم. بعد از ازدواج و بچه دار 
شدن به دلیل درگیر شدن با 
بافتنی  روزمره سراغ  کارهای 

نرفتم. 2 سال پیش دخترم از 
من خواســت که برای او عروسک 

بافتنی تهیه کنم. یکی از دوستانم کار بافتنی انجام 
می داد. از او خواســتم عروسکی برای دخترم ببافد. 
خیلی طول کشــید و دخترم مدام پافشاری می کرد 
و ســراغ عروســک را می گرفت. آنقدر طول کشید 
که مجبور شــدم خودم دست به کار شوم. از طریق 
صفحه های مجازی روش بافت عروسک را پیدا کردم 
و باالخره یک عروسک برای دخترم بافتم. مدتی بعد 
مادرم که قصد داشت به 2نفر از بچه های فامیل هدیه 
بدهد بافت 2 عروسک را به من سفارش داد. سپس 
چند نفر از فامیل به من ســفارش بافت دادند و بعد 
هم از من خواستند تا در اینستاگرام صفحه ای برای 
معرفی کارهایم راه اندازی کنم. کارها از بافت عروسک 
و گل، شروع و بعد به صورت هدیه های یلدایی عروس 
و رومیزی و... متنوع تر شد. در این مدت سعی کردم 
دامنه کارم را بیشتر و متنوع تر کنم و هیچ کاری را تا 
وقتی که از بافت آن راضی نبودم به مشتری تحویل 

نمی دادم.«

نگاه های مثبت و همراهی خانواده 
همیشه در رسیدن به موفقیت افرادی هستند که 
با تشویق انگیزه ادامه کار را بیشتر می کنند. علیان در 
مدتی که کار بافتنی را شروع کرده بیشترین انگیزه و 
تشویق را از خانواده اش دریافت کرده است: »قبل از 
ازدواج تایپیست بودم. زمانی که ازدواج کردم دوست 
داشتم وقت بیشتری برای خانواده و تربیت فرزندانم 
بگــذارم. از طرفی دوســت داشــتم از فرصت های 
بیکاری ام اســتفاده کنم. وقتی کار بافتنی را شروع 
کردم و واکنش بچه ها و همســرم را دیدم انگیزه ام 
برای ادامه کار بیشــتر شد. همسرم حامی من بود و 
وقتی سفارش کار داشتم بیشترین کمک را می کرد تا 
بتوانم با خیال راحت تری سفارش ها را انجام بدهم و 
به موقع دست مشتری برسانم. قبل از اینکه به صورت 

حرفه ای کار بافتنی را شروع کنم به باشگاه ورزشی 
می رفتم اما با شیوع کرونا و تعطیلی مراکز ورزشی، 
خأل بزرگی در زندگی ام ایجاد شد. من فکر می کنم 
همه ما در زندگی به سرگرمی برای اوقات فراغت نیاز 
داریم. تفریح من در ایام کرونا بافتنی 
است و حالم را خوب می کند.« او 
بر گفته هایش می افزاید: »البته 
این را هم بگویــم که افرادی 
هم بودند که می گفتند: چرا 
خودت را خسته می کنی؟ اما 
واقعیت این بود که من اتفاقًا 
هر وقت خســته می شــدم 
ســراغ بافتنی می رفتم و با 
بهتر  روحیــه ام  هنری  کار 
می شد. شنیدن این حرف ها، 
خیلی اذیتم می کرد ولی یاد 
گرفتم کاری به صحبت های 

نداشته  منفی 
اتفاقــًا  باشــم. 
این آدم ها و  وجود 
صحبت های آنهــا به من ثابت می کرد 
کــه کارم درســت اســت و باید ثابت 
قدم تر باشم. به خودم می گفتم: تو داری 
کار درســت را انجام می دهی. ســعی 
می کردم دور این آدم ها را خط بکشــم 
و اجــازه ندهم خللــی در ادامه کارم 
ایجاد کنند. در این مدت عالوه بر قبول 
ســفارش های بافتنی، سعی کرده ام در 
کارم تنوع ایجاد کنم. معتقدم که باید 
از آموزش های بیشتر استفاده کنم. به 
همین دلیل در دوره گیوه کرمانشــاه 
که ســوزن دوزی است شرکت کرده ام. 
پیشرفت در کار برایم اولویت دارد. راهی 
را شروع کرده ام و نمی خواهم همانجایی 

که هستم بمانم. تالش کردم تا با پیشرفت در کارم 
نظر مشتریان را جلب کنم. وقتی صد محصول برای 

ارائه داشته باشیم کارمان بهتر دیده می شود تا اینکه 
فقط به چند محصول اکتفا کنیم. برای رســیدن به 
هــدف هیچ وقت دســت از یادگیری 

برنمی دارم.«

گرایش بانوان روستایی به 
کارهای هنری 

روستای نیکنام ده در لواسان بزرگ 
مانند خیلــی از روســتاهای دیگر از 
داشتن مراکز فرهنگی و هنری محروم 
اســت. اما علیــان می گویــد اعضای 
شورای ده و بسیج تاکنون از برنامه های 
کارآفرینی بانوان حمایــت کرده اند: 
»در ســال های گذشته گرایش بانوان 
روستا به انجام کارهای هنری به صورت 
گروهی و بــرای فروش کمتر بود ولی 
چند سالی اســت که بانوان روستایی 
فعال تر شــده اند و از طریق شورای ده 
برای عرضه محصوالتشــان و حضور 
در نمایشگاه ها حمایت می شوند. در ۳ نمایشگاه که 
ماه های شــهریور، دی و اسفند برپا شده بود شرکت 

کــرده ام که دهیاری از صفر تا صد نمایشــگاه از ما 
حمایت کرد. اســفند ماه روســتای ما با ۵ غرفه در 
نمایشگاه کارآفرینی و هنرهای دستی حضور داشت. 
بانوان روســتا در زمینه ورزشی هم فعال بودند و اگر 
باشگاه به دلیل کرونا تعطیل نمی شد به طور حتم تیم 
والیبال دخترانمان با شرکت در مسابقات می توانست 
موفقیت هایی را کسب کند. درست است که امکانات 
در روســتاها کم اســت اما بانوان تالش زیادی برای 

حضور در برنامه های هنری و ورزشی داشته اند.«

گردهمایی در گنجینه هنر 
گنجینه هنر گروه نوپایی اســت کــه از بانوان 
هنرمند و توانمند لواســان و روســتاها تشــکیل 
شــده اســت. علیان درباره حضور بانــوان در این 
گروه می گوید: »گنجینه هنر گروه نوپایی اســت 
و خانم های خلیلی و کبیری خیلی تالش می کنند 
تا بانــوان بتوانند بــا حضور در این نمایشــگاه ها 
محصوالت خود را عرضه کنند و به فروش برسانند. 
از شهریور سال گذشــته با مجموعه گنجینه هنر 
همراه شــدیم که برای فروش و عرضه محصوالت 
و دســتبافته ها از مــا حمایت کردنــد. با توجه به 
شــلوغ شــدن آخر هفته ها در لواســان برگزاری 
ایــن بازارچه ها می تواند در معرفی صنایع دســتی 
روســتاییان و بانوان توانمند لواســان مؤثر باشد. 
البته به دلیل شــرایط کرونا امــکان برگزاری در 
فضای بسته نیســت و برپایی نمایشگاه در فضای 
باز با وجود محاســنی که دارد با مشکالتی همراه 
است اما با حمایت بیشــتر نهادهای مسئول، این 
نمایشــگاه ها می تواند پررونق تر برگزار شود. حسن 
دیگر شــرکت در نمایشگاه اســتفاده از تجربیات 
همدیگر اســت. در قالب یک گروه می توانیم با هم 
همفکری کنیم و اگر شــرایط بهتر شود می توانیم 
برای برگزاری کالس های آموزشــی و کارآفرینی 
جوانــان و نوجوانــان برنامه ریزی کنیــم اما فعاًل 
به علت شــیوع کرونا نمی توان بــرای کالس های 

حضوری برنامه ریزی کرد.«

»مریم علیان« از بانوان هنرمند روستای نیکنام ده: 

 گنجینه آبادی روستا
در دست بانوان است

  کرونا تغییرات بســیاری در سبک زندگی ایجاد کرد؛ از تعطیل شدن مدارس تا بی رونقی بسیاری از 
مشــاغل. اما افرادی هم بودند که از فرصت در خانه ماندن برای پرورش استعدادها و مهارت های خود 
استفاده کردند. »مریم علیان« ســاکن روستای نیکنام ده لواسان بزرگ از زنان هنرمند و موفقی است 
که در این مدت با بافت انواع هنرهای دســتی برای خود کسب و کاری راه اندازی کرده است. او می گوید: 
»مهم ترین تأثیر انجام کار هنری حال خوبی اســت که نصیب آدم می شــود.« با این بانوی هنرمند در 

نمایشگاه گنجینه هنر که به صورت دوره ای در لواسان بزرگ برپا می شود گفت وگو کرده ایم.  

شهره کیانوش راد

سال های گذشته 
گرایش بانوان 
روستا به انجام 
کارهای هنری 

به صورت گروهی و 
برای فروش کمتر 
بود ولی چند سالی 

است که بانوان 
فعال تر شده اند
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مناطق   1   هویت هویت

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

حدود نیم قرن اســت که گستره سبز ورزشگاه 
آرارات و درختــان قدبرافراشــته ای کــه دورتادور 
حصار این مجموعه فرهنگی ورزشی قد کشیده اند 
به نقطه کانونی محله آرارات تبدیل شــده  است. در 
روزگاری که هنــوز برج های تجاری، مراکز خرید و 
آپارتمان های مسکونی زمین های محدوده امروزی 
محله ونک را به تســخیر خود در نیــاورده  بودند، 
کلنگ ســاخت این ورزشــگاه به زمین زده شد و 
پس از گذشته ۵دهه هنوز هم محل اجتماع ارامنه 
کشور و برگزاری مســابقات ورزشی و فعالیت های 
فرهنگی آنهاســت. در جست وجو برای سرنخی از 
هویت وتاریخچه تأســیس این مجموعه فرهنگی 
ورزشی باید به چند دهه پیش از ساخت ورزشگاه، 
به دوره پهلوی اول و ماجرای تعطیلی مدارس ارامنه 
در تهران سفر کنیم. زمانی، تهران شناس در این باره 
می گوید: »در ســال های آخر حکومت پهلوی اول، 
قانونی تصویب و اجرا شد که آموزش زبان ارمنی و 
فعالیت مدارس ارامنه هم به صورت مستقل ممنوع 
شــد. براســاس این قانون همه اقلیت های قومیتی 
بایــد در مدارس یکپارچه ای که زبان فارســی تنها 
زبان رســمی آن بود ثبت نــام می کردند. آموزش 
زبان اقلیت های قومیتی هم ممنوع شود. در تهران 
آن روزگار، چند مدرســه ویژه ارامنه مثل مدرسه 
 هایکازیــان فعالیت می کرد که پــس از اجرای این 
قانون همه این مدارس تعطیل شدند. اما ارامنه پس 
از تعطیلــی این مدارس بــرای حفظ زبان و هویت 
خود، آموزش زبان ارمنی را به صورت خانه به خانه 
و در انجمن های کوچک پیگیری می کردند. تشکیل 
این انجمن های کوچــک که هدف اصلی آن حفظ 
هویت و زبان ارمنی بود به قدم اول برای شکل گیری 

ســال 1۳50 وقتی زمین ورزشگاه در اختیار باشگاه فرهنگی، ورزشی 
آرارات قرار گرفت، هیئتی به سرپرســتی »واچیــک قرابگیان« که از 
چهره های شــاخص جامعه ارامنه بود با همکاری »هراند مؤسســیان« از 
اعضای فعال باشگاه، برای ســاخت ورزشگاه آرارات تشکیل شد. اکنون 
در تاریخچه ساخت ورزشگاه آرارات نام تعدادی از ارامنه دلسوز که برای 
ساخت ورزشگاه سنگ تمام گذاشــتند جاودانه شده است. ساخت این 
ورزشــگاه و برخی بناهای معروفش با نام معمار برجسته آن گره خورده 
است. زمانی می گوید: »هیئتی که برای ساخت ورزشگاه آرارات تشکیل 
شد، طراحی ورزشــگاه را به مسابقه گذاشت. طرح های بسیاری به دست 
این هیئت رسید اما در نهایت طرح مهندس رستم وسکانیان که از استادان 
معماری دانشگاه تهران بود مورد قبول قرار گرفته و ورزشگاه آرارات هم 
براساس همین طرح ساخته شد. همزمان با آغاز ساخت ورزشگاه، پیشوای 

خیابان نوبهار منتقل شد؛ ساختمانی که هنوز هم در 
این خیابان پابرجاســت و گاهی میزبان فعالیت های 

فرهنگی ارامنه مثل کنسرت های موسیقی است. 

قصه قلعه ارامنه و باشگاه آرارات
با گذشــت حدود ۳ دهه از شــکل گیری انجمن 
فرهنگــی ـ هنــری آرارات که حاال دیگــر با افزایش 
تعداد اعضا و گســترش فعالیت هــا در حوزه ورزش، 
ارامنه بسیاری به آن پیوسته بودند نیاز به مجموعه ای 
اختصاصــی بــرای انجــام فعالیت های ورزشــی و 
فرهنگی احســاس شــد. در آغاز دهه ۵0 و همزمان 
 با توســعه شهر تهران بود که کلنگ ساخت مجموعه 
فرهنگی  ـ ورزشــی ارامنه در محــدوده ونک و محله 
امروزی آرارات به زمین زده شد. اگرچه حدود ۳ دهه 

کانــون فعالیت های انجمن 
ارامنه  هنری  فرهنگی، 

در محــدوده خیابان 

با چند انجمن کوچک دیگر ادغام شــد تا باشــگاه 
فرهنگــی، ورزشــی آرارات در ســال 1۳2۳ متولد 
شود. در واقع در شکل گیری باشگاه آرارات چندین 
گروه فرهنگی، ادبی و هنری که به دســت جوانان 
و نوجوانان تأســیس شده بودند نقش داشتند. سال 
1۳2۳ و در جلسه ای مشترک میان این انجمن ها که 

زمیــن 74 هزار مترمربعی این ورزشــگاه، امکانات و 
تجهیزات مناسب برای فعالیت در رشته های فوتبال، 
بسکتبال، دوومیدانی، والیبال، تنیس، شنا، بدنسازی، 
صخره نــوردی و ورزش های رزمی وجــود دارد. در 
مرکز ورزشگاه آرارات یک زمین فوتبال استاندارد با 
گنجایش 10هزار تماشاگر، سالن ورزشی سرپوشیده 
چندمنظــوره به گنجایش هزار و ۵00 تماشــاگر و 
یک دیواره صخره نوردی قرار دارد. اســتخرهای روباز 
خردساالن و بزرگساالن، 4قطعه زمین تنیس، سالن  
بدنسازی، مشــت زنی و تکواندو هم از دیگر امکانات 
ورزشــی این مجموعه است. در باشــگاه آرارات هم 
فضاهای مناسبی برای برگزاری برنامه های فرهنگی و 
جشن های ارامنه در نظر گرفته شده است. تاالر اصلی 
ورزشگاه با گنجایش 6۵0 نفر ویژه برگزاری جشن ها 
و مراســم فرهنگی، هنری و تاالر دوم این مجموعه 
هم با گنجایش 200 نفر بــرای برگزاری همایش ها 
و سخنرانی ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین 
طی سال های اخیر هم یک محوطه آمفی تئاتر دیگر 
در نزدیکی نیایشــگاه صلیب مقدس برای برگزاری  

ساخته شده است. 

میزبان المپیک ارامنه
ورزشــگاه آرارات با توجه به امکانات ورزشــی و 
فضای مناســب در چند دهه اخیر میزبان مسابقات 
ورزشــی بسیاری بوده است؛ از میزبانی چندین دوره 
مسابقات المپیک ارامنه تا میزبانی مسابقات فوتبال 
بانوان و برگزاری مســابقات تیم فوتبال آرارات. این 
میان، میزبانی ساالنه مسابقات المپیک ارامنه کشور 
که تا پیش از شــیوع کرونا به صورت مستمر در این 
مجموعه ورزشی برگزار شــده است در فعالیت های 
این مجموعه جایگاه خاصی دارد. »آلکس کاراپتیان« 
نایب رئیس هیئت مدیره باشــگاه فرهنگی، ورزشی 
آرارات در این باره می گوید: »پس از تأسیس ورزشگاه 
آرارات در سال های آغازین دهه ۵0 میزبانی المپیک 
ارامنه کشور به این ورزشگاه رسید. این مسابقات هر 
ســاله با حضور ورزشکاران ارامنه نقاط مختلف ایران 
برگزار می شــود. اگرچه برگزاری مسابقات المپیک 
ارامنه در سال های جنگ تحمیلی و پیروزی انقالب 
اســالمی ایران، چند دوره ای متوقف شد اما تا امروز 
ورزشــگاه آرارات به صورت مســتمر میزبان المپیک 
ارامنه بوده اســت. در این مســابقات عالوه بر ارامنه 
ایران، ورزشــکارانی از کشورهای مختلف جهان مثل 
ارامنه ارمنستان، فرانسه و... نیز در دوره های مختلف 
شرکت کرده اند.« پنجاه و یکمین دوره این مسابقات 
هم پیش از شــیوع کرونا در ورزشگاه آرارات برگزار 
شد. مسئوالن باشگاه آرارات امیدوارند با پایان دوران 
همه گیری کرونا دوباره این مسابقات هیجان انگیز از 

سر گرفته شود.

یک باشــگاه فرهنگی  ـ ورزشی بزرگ و پر و پیمان 
برای ارامنه تهران تبدیل شد.« 

وقتی باشگاه آرارات متولد شد
تعطیلی مدارس ارامنه دوام چندانی نداشــت. با 
آغاز دوره پهلوی دوم، مدارس ارامنه هم یکبار دیگر 
مجوز فعالیت دریافت کردند. زمانی می گوید: »وقتی 
مــدارس ارامنه پس از یک وقفه چند ســاله دوباره 
فعالیت های خود را آغاز کردند، مشــکل دیگری به 
وجــود آمد. در این فاصله زمانــی برخی از مدارس 
کادر آموزشی خود را از دست داده بودند. در نتیجه 
تا تأمین کادر آموزشــی، انجمن های کوچکی مثل 
انجمــن خیریه بانوان ارامنه کــه در زمان تعطیلی 
مدارس شــکل گرفته بودند گســترده تر شدند. در 
سال های نخســت دهه 20 بود که انجمن دیگری 
به نام انجمــن فرهنگی نوجوانان ارمنی تأســیس 
شد؛ انجمنی که معروف است به همراه چند انجمن 
کوچک دیگر هســته اولیه باشگاه آرارات امروزی را 
تشــکل می داد. در این انجمن هم به شــیوه دیگر 
انجمن ها فعالیت های فرهنگی مثل تئاتر، برگزاری 
کنســرت های موســیقی و... برای حفظ فرهنگ و 
هویت ویژه ارامنه برگزار می شد.« جست وجو درباره 
تاریخچه مجموعه فرهنگی ـ ورزشی آرارات، ما را به 
ساختمان کوچکی در خیابان سی  تیر امروزی می برد 
که محل برگــزاری فعالیت هــای انجمن فرهنگی 
نوجوانان ارمنی بود. زمانی ادامه می دهد: »نخستین 
فعالیت های فرهنگــی این انجمن در ســاختمان 
کوچکی در خیابان ســی  تیر با حضور بیش از صد 
عضو انجام می شد. یک سال بعد، این انجمن که حاال 
با نام انجمن فرهنگی جوانان ارمنی فعالیت می کرد 

دینی وقت ارامنه تهران اسقف آرتاک مانوکیان مراسم تبرک زیرساخت 
ورزشگاه را برگزار کرد.«

سال 1۳54 ورزشگاه آرارات در دل محله  امروزی آرارات به بهره برداری 
رســید. توجه به نمادهای فرهنگــی و هویتی ارامنه تهــران یکی از 
شــاخصه های این مجموعه ورزشی است که در دل بناها و ساختمان های 
این مجموعه بروز و ظهور دارد. در جنوب محوطه ورزشگاه و در نزدیکی 
گورســتان قدیمی ارامنه این محدوده، نیایشگاه منحصربه فردی توسط 
رستم وسکانیان طراحی و بنا شد که جلوه خاصی به این مجموعه بخشید. 
زمانی ادامه می دهد: »سال 1۳۶۳ نیایشگاه کوچکی به نام صلیب مقدس 
در جنوب ورزشگاه توسط رستم وسکانیان طراحی و بنا شد. نیایشگاهی 
که از بتن یکپارچه ساخته شده و در کنار چند سنگ قبر قدیمی و به جا 
مانده از قرن 18 میالدی به نمادی برای این ورزشگاه تبدیل شده است. در 
واقع زمین های این منطقه از ۲00 سال پیش به قبرستان ارامنه اختصاص 
داشت و اکنون سنگ  قبرهایی که به صورت عمودی کنار نیایشگاه صلیب 
مقدس حفظ شده است نمادی از همان قبرستان قدیمی این منطقه است.«

ســی تیر بود، اما زمیــن 74 هزار مترمربعی محدوده 
محله ونک برای ساخت این مجموعه فرهنگی، ورزشی 
اختصاصی در نظر گرفته شــد. انتخاب این زمین در 
محله ونــک به ماجرای ورود نخســتین خانواده های 
ارمنی به محله ونک و ســاخت قلعــه ارامنه در این 
محدوده ارتباط دارد. زمانی می گوید: »نام ونک ارامنه 
هنوز هم میان ساکنان قدیمی ونک و به ویژه محدوده 
ورزشگاه آرارات رایج اســت. روزگاری که آبادی ونک 
یکی از ۳۳ پارچه آبادی شــمیران به حساب می آمد 
و به جای برج ها و ســاختمان های امروزی تا چشــم 
کار می کرد همه جا پر از زمین زراعی بود، نخســتین 
خانواده های ارمنی به این محدوده کوچ کردند. میرزا 
آقاســی صدراعظم محمد شاه 1۳ خانواده ارمنی را از 
چهارمحال و بختیاری برای کشاورزی به تهران  آورد. 
ســپس برای آن 1۳ خانــواده در نزدیکی زمین های 
کشاورزی، قلعه ای ســاخت که با سکونت آنها بخش 
شرقی آبادی ونک به ونک ارامنه مشهور شد.« هنوز هم 
بقایای کاهگلی یکی از 4برج نگهبانی قلعه کشاورزان 
در شرق ورزشگاه آرارات و در انتهای کوچه امید دیده 
می شود. زمانی ادامه می دهد: »جمعیت ساکن در قلعه 
کشــاورزان در دهه 40 و همزمان با سال های پایانی 
فعالیت قلعه به قریب به 200 نفر هم رســیده بود. در 
سال های فعالیت قلعه ارامنه، کلیسایی برای کشاورزان 
ساخته شــد تا این محدوده بیش از پیش با نام ونک 
ارامنه شهرت پیدا کند. مقابل در ورودی قلعه هم قطعه 
زمینی در تملک ارامنه بود که جوانان ساکن در قلعه از 
آن زمین برای انجام فعالیت های ورزشی و اجتماعات 
فرهنگی استفاده می کردند. وقتی قرار شد زمینی برای 
ساخت مجموعه فرهنگی، ورزشی آرارات در نظر گرفته 
شود، قطعه زمین مقابل قلعه ارامنه بهترین گزینه برای 

ساخت این مجموعه بزرگ بود.«

امکانات ورزشی و فرهنگی ورزشگاه 
آرارات

در طرح رستم وسکانیان، امکانات متعددی 
برای انواع ورزش هــا و برگزاری فعالیت های 
فرهنگی و هنری پیش بینی و اجرا شــد. در 

در تاالر مدرسه مهر در خیابان جمهوری فعلی برگزار 
شــد، 122 عضو شــرکت کننده رأی به تشکیالت 
جدیدی دادند که پس از مدت کوتاهی به نام باشگاه 

فرهنگی  ـ ورزشی آرارات معروف شد.« 
در همین دوران بــود که با افزایش تعداد اعضا، 
کانون فعالیت های انجمن به ساختمان دیگری در 

پرسه در خاطرات و تاریخچه باشگاه آرارات؛ 
مهمان 50 ساله محله

اینجا مشعل المپیک 
روشن می شود

وقتیدرسکوها
جایسوزن
انداختننبود

نام باشگاه فرهنگی  ـ ورزشی 
آرارات یــادآور تیم فوتبال 
آرارات و دوران طالیی حضور 
این باشــگاه در سطح اول 
اگرچه  است.  کشور  فوتبال 
مشکالت  اخیر  سال های  در 
مالی این باشگاه ریشه دار را 
کشور  فوتبال  اول  سطح  از 
دور کرده است اما نام باشگاه 
چهره های  با  آرارات  فوتبال 
ایران  به فوتبال  مطرحی که 
معرفی کرده فراموش شدنی 
آرارات  فوتبال  تیم  نیست. 
درخشانی  ســتاره های  با 
اسکندریان،  آندرانیک  مثل 
مارکار  حق وردیــان،  کارو 
آقاجانیان، ادموند بزیک و... 
روزگاری در زمین فوتبال 10 
آرارات  ورزشگاه  نفری  هزار 
مطرح  تیم هــای  مصاف  به 
کشــور می رفت. کاراپتیان 
از دوران اوج تیــم فوتبال 
مسابقات  برگزاری  و  آرارات 
این تیم در ورزشگاه آرارات 
می گوید: »تیم فوتبال آرارات 
از  یکی  دهه های گذشته  در 
تیم های پرافتخار کشور بود 
و فوتبالیست های مطرحی را 
کرد.  معرفی  تیم ملی  به  هم 
اخیر  سال  چند  طی  اگرچه 
آرارات  تیم  مالی  مشکالت 
را از سطح اول فوتبال کشور 
دور کرد امــا در روزگار اوج 
تیم آرارات، این ورزشــگاه 
میزبان مسابقات تیم فوتبال 
بزرگ  تیم های  بود.  آرارات 
و پرتماشــاگر کشور هم به 
می آمدند  آرارات  ورزشگاه 
دورتــادور  ســکوهای  و 
ورزشــگاه مملو از تماشاگر 
فوتبال  تیم  اکنون  می شد.« 
تهران  سوپرلیگ  در  آرارات 
سال  چند  در  و  دارد  حضور 
اخیر هم بــا راه اندازی یک 
ورزشگاه  در  فوتبال  مدرسه 
مؤثری  اقدامــات  آرارات، 
انجام  اســتعدادیابی  برای 
شده اســت. اگرچه در این 
روزهای کرونایی فعالیت های 
تیم فوتبال آرارات و مدرسه 
اما  شده  متوقف  آن  فوتبال 
با  امیدوارند  ورزشــکاران 
پایان دوران همه گیری کرونا 
دوباره فعالیت های ورزشی از 

سر گرفته شود.

نیایشگاهیدرجوارورزشگاه

افتتاحیه یازدهمین 
دوره المپیک ارامنه 
دهه ۵۰

یکی از گروه های 
پیش آهنگی باشگاه 
آرارات دهه 3۰

مسابقات شطرنج باشگاه آرارات دهه 8۰

 محله آرارات در بیخ گوش محله ونک با نام ورزشگاه خاطره انگیز این محله گره خورده است. درختان سر به فلک کشیده 
و کوچه های سرسبز محدوده کوچه امید در دل محله آرارات ما را به ورودی این ورزشگاه می رساند که به نمادی برای محله 
آرارات تبدیل شده است. پشت حصار ورزشگاه انبوهی از خاطرات تلخ و شیرین شکست ها و پیروزی ها، برگزاری مسابقات 
ورزشی بزرگی مثل المپیک ارامنه و بناهای زیبایی که بخشی جدایی ناپذیر از هویت ورزشگاه را تشکیل می دهند پنهان شده 
است. اگرچه ورزشگاه آرارات نیم قرن پیش در محدوده اراضی ونک ساخته و به بهره برداری رسید اما برای بررسی تاریخچه 
و هویت شکل گیری باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات باید به چند دهه پیش از ساخت این ورزشگاه و خیابان سی تیر سفر کنیم. 
گریزی به تاریخچه این نماد هویتی محله آرارات زدیم و در گفت وگو با »علیرضا زمانی« تهران شناس و اعضای هیئت مدیره 

باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات روند شکل گیری این باشگاه و ورزشگاه خاطره انگیز را بررسی کردیم.

حسن حسن زاده

علیرضا زمانی
تهران شناس و اعضای 

هیأت مدیره باشگاه 
فرهنگی ورزشی 

آرارات

ور
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مناطق   1   عکس نوشت

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

  اگر گذرتان به ضلع غربی بوســتان ملت افتاده باشــد احتمااًل باغ وحش این بوستان را دیده اید 
که گونه های مختلف پرندگان و دام در آن نگهداری می شــود. هفته گذشــته تولد 2 گوزن قرمز در 
باغ وحش بوســتان ملت بهانه ای شد برای ســر زدن به این حیات وحش محصور در بوستان بزرگ 
منطقه3. این بوستان سال 1345 ساخته شد و از آن زمان به دلیل وسعت باال و تنوع فضاهای موجود 

در زمره بوستان های پرطرفدار شهر تهران درآمد. 

مرضیه موسوی

گشت و گذار در باغ وحش بوستان ملت

خانواده گوزن های قرمز 
بزرگ تر شد

با هم مخالفت های فعاالن 
محیط زیست برای نگهداری 
از گونه های جانوری در محیط های 
بسته ای مثل باغ وحش اکنون 
7باغ وحش در استان تهران 
برای نگهداری از حیوانات زنده 
وجود دارد. مرگ 2گورخر و 
شرایط بد نگهداری از حیوانات 
در باغ وحش ارم یکی از 
خبرسازترین رخدادهای ماه 
گذشته درباره این حیات وحش 
بود. 

بیش از 3۰ گونه پرنده و گونه جانوری در باغ وحش بوستان ملت 
نگهداری می شود. باغ وحش بوستان ملت در ضلع غربی بوستان 
و در نزدیکی دریاچه قرار گرفته است. تابلوی راهنمایی که در 
نقاط مختلف این بوستان نصب شده، شما را به راحتی به حیات 
وحش بوستان ملت می رساند. 

تأمین سیستم گرمایشی، لوله کشی، ساخت اتاق قرنطینه، کلبه طاووس، جزیره 
مرغابی ها و شیشه گذاری النه پرندگان و استخر برای آبزیان از جمله اقداماتی 

است که در این باغ وحش کوچک انجام شده. اقلیم تهران برای تعدادی 
از گونه های جانوری که در این باغ وحش نگهداری می شوند، مناسب نیست و این 

اقدامات برای نگهداری بهتر از گونه های جانوری سال 13۹8 انجام شده است. 

تولد 2 گوزن قرمز در باغ وحش بوستان ملت تعداد گوزن هایی که در این 
بوستان نگهداری می شوند را به 7رأس رسانده است. با وجود شایعاتی 

برای انتقال این 2گوزن تازه به دنیا آمده در بوستان ملت به باغ وحش ارم، 
رئیس نظارت بر امور حیات وحش استان تهران اعالم کرد این 2بچه گوزن 

در باغ ملت می مانند و برنامه ای برای انتقال آنها به ارم وجود ندارد. 

۵۵ سال از ساخت بوستان ملت در تهران می گذرد. این بوستان در 
همسایگی سازمان صدا و سیما قرار گرفته است. درست در نزدیکی دریاچه 

و باغ وحش بوستان ملت، دکل ها و آنتن های مخابراتی این سازمان به چشم 
می خورد که امواج آن سالمت این گونه های حیات وحش را به خطر می اندازد. 

ور
دپ

سی
د 

حم
: ا

ها
س 

عک

راهنما

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدرضا محمدی تاش

15 دلیل برای اینکه چرا نباید 
در سدها و رودخانه ها شنا کنیم

آب تنـی در لتیـان 
ممنـوع! 

به تابلوهای هشداری که اطراف سدها نصب 
شده، توجه و از شنا در دریاچه سدها، 
کانال و تأسیسات آبی خودداری کنید. 

خطر شنا در سدها آنقدر زیاد است که حتی 
شناگران ماهر و غریق نجات های بسیاری در 
آب پشت سدها غرق شده و جان خود را از 

دست داده اند. 

دریاچه پشت ســد به دلیل باتالقی بودن، 
مکانی بسیار خطرناک برای شناست. 

 هرگــز به مهارت خــود و دیگران در شــنا 
کردن اعتماد نکنید. براســاس شــواهد یک 
ســوم قربانیان غرق شــده در دریاچه سدها 
و رودخانه ها با فنون شــنا آشــنایی کامل 
داشتند. اما به دلیل شــرایط ویژه دریاچه 

ســدها، غرور بیجا و بی توجهی به هشــدارها 
جان خود را از دست داده اند. 

هرچقدر که شناگر ماهری باشید، شنا کردن 
در ســدها عاقالنه نیســت. چــون تغییرات 
ناگهانی دمای آب در مخازن ســدها باعث 
گرفتگی عضالت، از دســت رفتن تعادل و 

زمینه ساز سکته شناگران می شود. 

آب سد نســبت به آب های آزاد، شیرین تر و 
در نتیجه ســنگین تر است. دمای این آب ها 
هم در نقاط مختلف متفاوت اســت و باعث 
گرفتگی عضالت، وحشت شناگر و در نتیجه 

خطر مرگ می شود. 

لغزندگی حاشــیه مخازن ســدها و بندهای 
انحرافی، مکش جریان آب و شرایط رسوبی 
کف ایــن مخازن، خطــر مــرگ را برای 

شناگران به همراه دارد. 

در زمان آبگیری ســدها، میزان سطح آب با 
پیش بینی منطبق نیست و در مسیر آبگیری 
خانه های به جا مانده، درختان قطع شــده 
یا حتی تیرهای برق نیز در آب پشــت سد 

باقی می مانند. 

در عمق آب ســدها، شــاخ و برگ درختان 
و اجســام کوچک و بزرگــی وجود دارد که 
برخورد شــناگر بــه این اجســام می تواند 

خطرآفرین باشد. 

فراز و نشیب ها و عمق آب پشت سد متفاوت است. بسیاری از افراد به 
دلیل ناآگاهی از این موارد، با شــنا در پشت سدها غرق شده و جان 

خود را از دست داده اند. 

گاهــی برخی از افــراد، عالئم مربوط به ممنوع بودن شــنا، قایقرانی و 
ماهیگیری را نادیده گرفته و برای ماهیگیری و قایقرانی به سد لتیان 
می روند. غافل از اینکه حتی قایقرانی هم پشــت سد  ها ممنوع است و 

یکی از عوامل اصلی غرق  شدن به شمار می رود. 

با اینکه ســطح آب سدها شــفاف به نظر می رسد اما وجود جریان های 
زیرســطحی، آب را کدر می کند و دید ماهیگیران و شناگران را کاهش 

می دهد. دید ناکافی و جریان های زیرسطحی باعث مکش قربانیان به 
ســمت جریان های قوی دریچه های زیرسطحی خروجی سد می شود 
و در اثر برخورد با تأسیسات و درختچه های کف مخزن، مرگ حتمی 

آنها را به دنبال دارد. 

بسیاری از رودخانه ها نیز با وجود ظاهری آرام بسیار خطرناک و عمیق 
هســتند. به گونه ای که فرد بعد از چند قــدم جلو رفتن در رودخانه 

متوجه عمق زیاد آن و گرفتار گرداب می شود. 

در دریاچه های پشــت سد تنها تا عمق کمتر از 2 متر از سطح آب قابل 
دیدن اســت. همین موضوع جست وجو برای یافتن فردی که در آب 

سد غرق شده را دشوارتر می کند. 

برای کسی که در سد در حال غرق شدن است شانس بسیار کمی برای 
نجات وجود دارد؛ شانسی به اندازه کمتر از یک درصد. چون آماده شدن 
غواصان و پوشیدن لباس و تجهیزات زمانبر است. مگر اینکه یک غریق 
نجات دقیقًا در زمان وقوع حادثه در آن محل حضور داشــته باشد و 

بداند چگونه باید فرد غرق شده در سد را نجات دهد. 

 9 نفر فقط در ســال 1397 در ســد لتیان غرق شدند و تا 
امروز هیچ تابستانی هم نبوده که دریاچه سد لتیان و رودخانه 
جاجرود در شمال شــرق پایتخت قربانی نگیرد؛ قربانیانی که 
البته به هوای یک گردش نیم روزه تابستانه خود را به ارتفاعات 
لواسان رســاندند و با وجود فنس ها و تابلوهای هشدار »شنا 
ممنوع« بــه دل دریاچه زدند. اما غافل از اینکه روزی تلخ در 
انتظار آنهاست. تابستان و روزهای گرم پیش رو اگرچه هوای 
شــنا در آب های خنک و هوای مطبوع ارتفاعات را به ســر 
گردشگران و طبیعت دوستان می اندازد ولی واقعیت این است 
که رودخانه ها و ســدها ناایمن ترین مکان برای شنا محسوب 
می شــوند. در این گزارش به 15 مــورد از مهم ترین دالیلی 
پرداخته ایم که شنا در دریاچه پشت سدها و رودخانه ها مثل 
دریاچه سد لتیان و رودخانه جاجرود را به تهدیدی جدی برای 

گردشگران تبدیل می کند.
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معرفی کتاب

سفربهدلتاریخشمیران
اگر به آشــنایی با بناهای تاریخی، 
محوطه های باســتانی و استفاده از 
یک راهنمای کامل و جامع برای بازدید از 
این اماکن تاریخی عالقــه دارید، کتاب 
»آثار تاریخی شــمیران؛ لواسان و رودبار 
قصــران« یکی از بهتریــن انتخاب های 
ممکن برای شماست. در این کتاب که از 

سوی »اداره کل میراث فرهنگی استان تهران« و به قلم 
ناصر پازوکی طرودی تألیف و منتشــر شده جغرافیای 
تاریخی، محوطه های باستانی و بناهای تاریخی و فرهنگی 
شمیران شامل لواسان و رودبار قصران به تفصیل، معرفی 
و همراه با تصاویر گویا و تماشایی گردآوری شده است. 
ابتدای کتاب شامل اطالعاتی درباره موقعیت و اهمیت 
جغرافیایی شمیران، تقسیمات کشــوری و فرمانداری 
شمیران، جغرافیای تاریخی و وجه تسمیه رودبار قصران 
داخل، کوه ها و رودها و راه های رودبار قصران، اقوام ساکن 
در طبرســتان قبل از مهاجرت آریایی هــا، تاریخ رودبار 
قصران از دوره آشوری ها و مادها و هخامنشیان تا دوره 
قاجار است. ســپس آثار باســتانی و تاریخی فرهنگی 
دشــت الر، لواســان بزرگ و رودبار قصــران به ترتیب و 
تفکیک شهرها و روستاهای آنها معرفی شده اند که شامل 
محوطه های باســتانی، قلعه ها، امامزاده ها، کاروانسراها، 
قبرســتان ها، تپه های باستانی، مســاجد و حسینیه ها، 
حمام ها، کاخ ها، مناظر طبیعــی، باغ ها و دیگر بناهای 
باســتانی تاریخی است. در پایان کتاب فهرست منابع و 
فهرســت محوطه ها و بناهای تاریخی فرهنگی شمیران 
)لواسان و رودبار قصران( و نقشه موقعیت جغرافیایی آثار 

یاد شده )نقشه باستان شناسی( آمده است. 

هویتپیشخوانپیشخوان

تهران و دسته گل های بهاری اش

وقتی ویروس برج ســازی هنوز به جان تهران نیفتاده بود، بهار این شــهر خیلی زیباتر از 
االن بود. اســتاد عبداهلل انوار، نویسنده و پژوهشگر سال هاست در شمیران زندگی می کند. او 
از بهار تهران نیم قرن پیش این طور روایت می کند: »خانه جالل آل احمد هم در شــمیران 
بود. ماه های اردیبهشــت و خرداد که می شد البه الی گندمزارهای بین محله های دزاشیب و 
قیطریه، بنفشــه هایی می رویید که بی نهایت زیبا بود. من و جالل همیشه این مسیر خوش 
منظره را پیاده روی می کردیم. خانم هایی را  می دیدیم که دسته دسته گل های بنفش رنگ را 
می چیدند و به خانه  می بردند.« انوار از باغ های قیطریه می گوید: »میرزا آقاســی، صدراعظم 
محمد شــاه قاجار باغ های بسیاری داشــت که یکی از آنها باغ قیطریه بود. این باغ در زمان 
ناصرالدین شاه به غالمرضا خان آصف الدوله رسید. او هم باغ را به امین السلطان تقدیم کرد. 
باغ زیبایی بود با استخر بزرگی که وسط باغ قرار داشت. کسی هم اجازه نداشت به باغ برود. 
یک بار، دیوار باغ فروریخته بود و من و جالل که به خانه های تاریخی عالقه داشــت، آمدیم 
و اســتخر را نگاه کردیم. باغ قناتی داشــت که درختان بید را با آب آن آبیاری می کردند. در 
این باغ مارهای بســیاری بود که به ســمت قنات می آمدند، آب می خوردند و بعد می رفتند 
باالی درختان بید و گنجشک می گرفتند. بعدها داماد صاحب این ملک خسرو هدایت دستور 
داد کنار درختان را سمپاشــی کنند. یادم اســت بیش از 10 مار از النه خود بیرون آمدند و 
مردند.« فصل بهار تهران در آینه خاطرات بزرگانش دیدنی تر است. اما انوار امیدوار است که 
این سرعت تغییرات و ساخت وساز هویت محله های تهران را از بین نبرد: »در برخی کشورها 
مجوز تخریب و از بین بردن نمای ســاختمان های تاریخی و قدیمی داده نمی شود و مالکان 
می توانند فقط داخل ساختمان را بازسازی کنند. امیدوارم که متولیان فرهنگی و شهری هم 
دلسوزانه تر عمل کنند. با حفظ اســامی قدیمی بر محله ها و ساختمان ها و باغ های تاریخی 

هویت محله ها از بین نمی رود.«

استقرارپایگاهسیارانتقال
خوندرسرایمحله

پایگاه سیار انتقال خون برای سهولت 
شــهروندان در اهــدای خــون، در تاریخ 
٢تیرماه در ســرای محله شهرک شهید 

محالتی و قائم مستقر می شود. 
طبق اعالم خانه سالمت سرای محله 
قائم، شــهروندان داوطلب اهدای خون در 
این تاریخ می توانند با در دســت داشتن 
کارت اهــدای خون و یــا کارت ملی به 

این سرا مراجعه کنند. 
پایــگاه انتقــال خون از ســاعت ٩ تا 
١۵ با رعایــت نکات بهداشــتی میزبان 
اهداکنندگان اســت. بــرای رفتن به این 
پایگاه باید به نشــانی شــهرک شــهید 
محالتی، میدان شــاهد، خیابان شهدای 

گمنام مراجعه کنید. 

سومیننمایشگاه
بینالمللیدیزاین

درفرهنگسراینیاوران
سومین نمایشــگاه بین المللی ساالنه 
دیزاین بــا حضور جمعــی از هنرمندان 
و مســئوالن در گالــری شــماره یــک 

فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد.
در ایــن نمایشــگاه که بــا همکاری 
فرهنگسرای نیاوران و سایت اعالن برگزار 
شده است بیش از 104 اثر از 272 هنرمند 
از ۳2 کشور جهان به نمایش درآمده و در 
بخش مدعو بیــش از 80 اثر از هنرمندان 
شاخص داخلی و خارجی به نمایش گذاشته 
شده اســت. در نخستین روزهای برگزاری 
این نمایشگاه ســفیر فنالند و چهره های 

فرهنگی از این نمایشگاه دیدن کردند.
عالقه منــدان بــرای بازدیــد از این 
نمایشــگاه تا 4 تیرماه در روزهای عادی 
ســاعت 10 تا 18 و در روزهای تعطیل از 
ساعت 14 تا 18 می توانند به فرهنگسرای 
نیاوران مراجعه کنند. آثار به صورت آنالین 
در ســایت گالری مجازی اعالن به نشانی 
www.elanagi.com  هــم به نمایش 

درآمده است. 

مراقببچهماهیهاباشید!
اداره آبفای اســتان تهران از شهروندان 
خواســت که از شست وشــو خودرو خود 
کنار رودخانه ها خــودداری کنند. با توجه 
به اینکه تعداد زیادی از این رودخانه ها در 
ارتفاعات شمال تهران قرار دارند، مسئوالن 
آبفای تهران از شهروندان خواستندکه این 
روزها در صــورت مراجعه به تفرجگاه های 
شــمال تهران از آلوده کردن رودخانه ها با 
مواد شــوینده اجتناب کنند. قرار داشتن 
در فصل تخم ریزی ماهی ها حساسیت این 
موضوع در ماه های خرداد و تیر را افزایش 
داده است. آلوده کردن آب رودخانه با مواد 
شوینده باعث تلف شــدن بچه ماهی ها و 
آسیب به محیط زیست می شود. همچنین 
این مواد شوینده با نفوذ به خاک و آب های 
زیرزمینــی، باعــث آلوده شــدن آنها هم 
می شــوند و عالوه بر آبزیان، به گیاهان و 
کشاورزی در این مناطق هم آسیب می زنند.

میز خبر

راهنما

چشمبههمبزنیبزرگشده!
گیاهان آپارتمانی با گرم شــدن هوا رشد بهتر و 
بیشتری پیدا می کنند. گیاهانی که رشد بیشتری 
دارند، معمواًل طرفداران پروپاقرصی دارند و در بیشــتر 

خانه ها از این نوع گیاهان آپارتمانی پیدا می شود. 
گل گندمی: این گیاه 2 نوع سبز و ابلق دارد. این گیاه 

نه تنها به سرعت برق و باد رشد می کند بلکه برای 
مکان های کم نور و دارای نور غیرمستقیم هم گزینه 

خوبی است. برای جلوگیری از آفات هم بهتر است که 
خاک سطحی را هر چند هفته یکبار تعویض کنید. 

آلوئه ورا: این گیاه عالوه بر زیبایی و زود رشدی برای 
اعضای خانواده نیز مفید است. برگ های گوشتی دارد 
و ژل داخل آن برای مصارف دارویی و زیبایی استفاده 

می شود. 
سئانسوریا: این گیاه از گیاهان خوب برای تصفیه 
هواست. معمواًل بعد از یک سال پاجوش می زند و 
می توانید آن را تکثیر کنید. اگر دفعات آبیاری آن 

زیاد باشد برگ هایش می پوسد. حتمًا از خاک برگ، 
کمپوست و کمی شن برای خاک آن، استفاده و گلدان 
سفالی انتخاب کنید/ سایز گلدان را هم کوچک بگیرید 

تا زودتر پاجوش بزند. 
پتوس: اگر کمی دقت کنید پتوس را در همه جا 

می بینید. این گیاه کم توقع و زود 
رشد است. قلمه این گیاه در مدت 

چند هفته به یک گلدان سبز 
و پرپشت تبدیل می شود. 

برگ های قلبی شکل 
پتوس در انواع سبز 
و ابلق وجود دارند. 

تفریح کنار آب و آتش
در  عباس آباد  اراضــی 
منطقه ۳ محدوده وسیعی 
را دربرمــی گیــرد کــه 
و  گردش  بــرای  می تواند 
تفریح در یک روز تابستانی 
و برای هر نوع ســلیقه ای 
بوستان  باشــد.  خوشایند 
آب و آتش از بوستان های 
دیدنــی و متنــوع ایــن 
سال  که  اســت  مجموعه 
این  شد.  ســاخته   1۳88

بوستان با دارا بودن زمین اسکیت، بوفه و رستوران، مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی یکی از 
جاذبه های گردشگری منطقه ۳ به شمار می آید. علت نامگذاری این بوستان به »آب و آتش« 
به 4 برج آتش مربوط اســت. برج ها با ارتفاع 8 متر و با فاصله در بوســتان بنا شــده اند و در 
اطراف آنها آبنماهایی به صورت مســطح قرار داده شده که محل بازی کودکان است. یکی از 

جذابیت های این بوستان روشن شدن برج های آتش در فاصله های زمانی مشخص است. 
پل طبیعت یکی دیگر از جاذبه های گردشــگری منطقه ۳ است که روی بزرگراه مدرس 
بنا شده و بوستان آب و آتش را به بوستان طالقانی متصل می کند و شما می توانید همزمان 
با رفتن به بوستان آب و آتش از این مکان تفریحی هم استفاده کنید. برای رفتن به بوستان 
آب و آتش به میدان ونک بروید. نرسیده به چهارراه جهان کودک و در انتهای کوچه ژوبین 

مسیر رفتن به بوستان است. 

گردشگری

راحله عبدالحسینی


